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تصديـــر
يُسعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -ألكسو أن تنرش «دليل اإلرشادات
الصحفية لإلذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية واإللكرتونية» لألستاذ حكيم بالطيفة الصحفي
مبؤسسة قناة فرانس  42الناطقة بالعربية ،وذلك
ُمذيع األخبار ومقدم الربامج ورئيس تحرير ّ
انطالقا من قناعتها بأ ّن هذا الدليل يعد إضافة إىل املكتبة العربية يف مجال االتصال واإلعالم
والصحافة بأنواعها وصيغها املتداولة الورقية واإللكرتونية ،مبا تضمه من معارف وإرشادات
عملية متن ّوعة شملت مسائل تحريرية وضوابط أخالقية مهنية وقواعد لغوية من شأنها
أن تسهم يف تعزيز مهارات الصحفيني واإلعالميني عامة ومستخدمي اللغة العربية منهم
مؤسسات إعالمية عربية أو أجنبية يف سياق اتصايل معومل أزيحت فيه املوانع من
خاصة ،يف ّ
مؤسسات ورشكات وشبكات إعالمية عابرة للحدود ومنصات التواصل االجتامعي طاغية
أمام ّ
اقتحمت بحضورها الرسيع والدائم أفضية االتصال كلها وتحكمت بلغاتها وأدواتها وإمكاناتها
الهائلة يف صناعة املعلومة واملضمون االتصايل ونرشه وتوظيفه ،وهو ما جعلها قادرة عىل
التنميط والتأثري واالستدراج والتوجيه بعد أن تراجعت الفواصل بني اإلعالم والرتفيه وكذلك
بني إنتاج املحتوى االتصايل وتوزيعه.
وتحرص األلكسو من خالل مساهمتها يف بناء املعرفة وإدارتها إنتاجا ونرشا واستخداما
يف مجاالت اختصاصها الرتبوية والثقافية واالتصالية والعلمية عىل التعاون مع كفاءات عربية
مؤسسات دولية مرموقة من أجل االستفادة من تجاربها وخرباتها يف حقول املعرفة
تعمل يف ّ
التي تنشط بها وتعميمها يف الدول العربية وتوظيفها يف عمليات التطوير الشاملة.
وتغتنم املنظمة فرصة نرش هذا الدليل لتؤكد من جديد عىل أهميّة دور اإلعالم يف
مؤسساته وحامية العاملني فيها يف دولنا
االرتقاء باإلنسان يف مجتمعاتنا ،وعىل رضورة متکین ّ
العربية حتى ينهض بوظائفه االتصالية والتعليمية والتثقيفية ليسهم يف تحقيق التنمية
املستدامة لبلداننا.
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وال يفوتني توجيه الشكر الجزيل إىل األستاذ حكيم بالطيفة عىل الجهد الذي بذله يف
إعداد هذا الدليل وتعاونه مع املنظمة لنرشه.
واللّه ويل التوفيق
املدير العام
	�أ .د .حممد ولد �أعمر
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تقـديــــم
ال شك يف أ ّن االعرتاف بأهمية اإلعالم مبختلف أوجهه ووسائله وطرقه أصبح من املعلوم
املشرتك .وال شك كذلك يف أ ّن ما شهده ويشهده قد بات مام ال يخفى عن ناظر مدقق .كام
ال أحد ميكنه القول بأ ّن ما لهذا القطاع من أثر هو من قبيل البسيط الهني .ولكن االختالف
والتاميز يتجىل عند تجاوز الحكم العام إىل النظر يف الجزيئ والدقيق من املسائل.
فاإلعالم كان منذ زمن يع ّد السلطة الرابعة؛ ويف هذا التصنيف ،ودون شك ،اعرتاف بأنه
مم ال ميكن إنكاره .وهو باعتباره قد جاء يف زمن يعترب اآلن قدميا،
سلطة لها اعتبار وبأ ّن أثره ّ
قد قام عىل واقع إعالمي ذي مواصفات وقدرات هي دون التي له اآلن ملا شهده عرصنا من
تطور تكنولوجي وعلمي مذهل .ولذا قد يكون من املنطقي إعادة النظر فيه لوضع اإلعالم
بقدراته الحديثة وآثاره الحاصلة ،يف املنزلة التي تطابق أثره حقا .فهذا ما كنت منذ زمن أراه
وأعلنت يف أكرث من مناسبة أن اإلعالم اآلن جدير بأن يعد صاحب السلطة األوىل ،ألنه املتحكم
الفعيل يف كل السلط التي كانت لها املراتب السابقة عنه .فقد آن األوان لالعرتاف الفعيل
بحقيقة وأهميته وقيمة أثره وبأن تعترب الصحافة فعال تاج «صاحبة الجاللة».
وال شك يف أن هذا املوقف يع ّد اعرتافا مبا لإلعالم من أثر؛ غري أنه ال يكشف بالرضورة عن
حق
طبيعة ذاك األثر ذاته .إنّه أثر له آثار إيجابية دون شك ولكنه ،وهذا ما ال يقدره الكثريون ّ
يقل عنه؛ بل ما قد يبطله أو يحوله
رضة واألث ِر السلبي ما ال ّ
قدره ،قد يكون له من الخطر وامل ّ
إىل نقيضه .وهذا التأثري السلبي ال يقل عن نظريه اإليجايب بل قد يتجاوزه أو يبطله ويبدله.
وهو وليد تطور اآلليات وتعدد السبل واألدوات دون شك ،ولكنه أساسا رهني كيفية استغالل
تلك القدرات وسبل استعاملها.
فكل ما ينرش أو يبث ي ْعلق مبارشة بالذهن ويدخل مجال املعرفة بغثّه وسمينه .وقد
يترسب الفريوس املهلك مع الصورة أو الرسم أو املخطوط أو امللفوظ .وال يخفى أن الرابط بني
جلها طبيعة اللغة املستعملة وما قد يشوبها من خلل أو يترسب إليها من خطأ .وهو ما مل تعطه
العديد من وسائل اإلعالم العناية املستحقة فيام نرى .غري أن العديد من األبحاث والدراسات
أصبحت تنبه إليه وتحذر من شدة خطره ،علها تلقى عند املسؤولني بعض العناية والتقدير.
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ومن بني من شغلهم األمر اإلعالمي الشاعر حكيم بالطيفة .فعزم عىل إنشاء أثر يريده دليال
مرشدا ملن يشتغل يف املجال .وقد وسم مؤلفة بـ«دليل اإلرشادات الصحفية لإلذاعة والتلفزيون
والصحافة الورقيّة واإللكرتونيّة» .والواقع أ ّن ما أراد التنبيه إليه ال تنحرص إفادته يف الوسائل آنفة
الذكر فقط .وإمنا هي مام ميكن اإلفادة منه مهام كانت وسيلة اإلعالم وقناته ،حتى أنه ميكن
االستعاضة عن التعديد بالجمع وتعويض الوسائل باملجال الذي يجمعها مصطلح «اإلعالم».
فقد اهتم اإلعالمي حكيم بالطيفة بالخرب مهام كان حامله صورة أو كتابة أو صوتا ينطق
فيتلقاه السمع .وقد انطلق من واقع معيش؛ وهو من الفاعلني فيه واملتأثرين أو املأثرين
به وفيه ألنه مشغله ومجال شغله .فقد خربه ووقف عىل أهم ما له وما عليه بعني الفاحص
املتدبر واملدرك خاصة لخطر كل خطأ وأثره املهلك باملتلقي.
انطلق الكاتب من الصورة وما يرافقها من أرشطة مكتوبة .وحتى يعطي ملالحظاته سمة
الواقعية اختار من مواضيع األخبار أكرثها اهتامما وأخطرها تأثريا يف زمننا هذا ،ليهتم به من
حيث التغطية والقول املصاحب والصور...
ثم انتقل إىل «املواد املعروضة» جملة لينبه إىل املختار من املصطلحات وتدقيقها
وعالمات التنقيط ومواضعها وكيفية رسمها ،ثم إىل مجال اللّغة ليقف عىل أهم األخطاء
الحاصلة فيه وأوجه تصويبها بضبط جدول بنامذج منها يبقى دون شك مفتوحا وقابال
لإلضافة...كام انتبه ونبّه إىل أهم قضايا اللّغة التي يكرث فيها الخلل والتعرث كالعدد واملعدود
واملمنوع من الرصف والتنوين ورسم الهمزة...
وحتى ال يكون مشغله مجرد التنبيه والتمثيل ،كان املؤلف شديد الحرص عىل أن يحوي
عمله عددا هاما من الجداول والرسوم والقواعد التي متثل رصيدا ال غنى عنه ملن أراد أن
ينقّي نصه من الخطأ وهو مستند إىل القانون الداعم واالستعامل األصوب.
اإلعالمي حكيم بالطيفة عمال ال يخلو من فائدة ألنه نتاج تجربة
ولقد بدا لنا ما فعله
ّ
مبسطة وعملية
ومبارشة أوال ومعرفة باملجال املطروق ال غنى عنها ثانيا .فهو إذن وثيقة ّ
جديرة باالهتامم واالستناد إليها من قبل كل واحد من أبناء مجال اإلعالم يريد تقويم عمله
رسب إليه من هنات تخل به وترض مبتلقيه ومبحتوى خربه ....فشكرا له
والنأي به ّ
عم قد يت ّ
ورجاء بالتوفيق والقدرة عىل اإلفادة.
	�أ .د .حممد عبد العظيـــــم
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كلمـة المؤلّــف
منذ أن انخرطت يف املشاركة يف جهود إطالق قناة فرانس  24العربيّة من باريس ومنذ
تقدميي أل ّول نرشة أخبا ٍر فيها مساء السادس من شهر أكتوبر عام ألفني وستّة ،كان هاجيس
الرئييس هو اسرتدا ُد عافية لغتي العربيّة يف ٍ
وقت وجيز بعد سنوات قضّ يتها يف فرنسا يف
ّ
تواظب عىل مامرستها رسعان ما
األكادميي من دون استعاملها بانتظام ،فاللّغة التي ال
البحث
ُ
ّ
تنىس بعض قواعدها.
وكل ما
كل طاقايت الصحف ّية ّ
هم للغاية بالنسبة يل حتى أمتكّن من تركيز ّ
كان األم ُر ُم ًّ
تعلّمت ُه يف معهد الصحافة وعلوم اإلخبار بتونس ،عىل يد أساتذة أجالّء ،يف تح ّري مصداق ّية
الخرب وجودته ويف طريقة صياغته املثىل ،وفق أعىل املعايري املهن ّية والضوابط األخالق ّية.
كل وسائل اإلعالم ،محلي ّة كانت أو وطنيّ ًة
قناعتي الكربى آنذاك  -وما زالت  -هي أن ّ
ِ
يل ،هو سالمة
أو دوليّةً ،متتلك نسبيًّا األخبار ذاتها ،من
املسالك نفسها .ما يحقّق الفارق الفع ّ
اللّغة ومدى احرتام أخالقيّ ِ
الصحفي ،من ذلك األمانة يف نقل الخرب وااللتزام غري
ات العمل
ّ
املرشوط بقاعديتْ الحياد والتوازن.
وخاص ًة تشكيل الحروف بطريقة صحيحة تؤ ّدي معناها وال تُؤذي
إ ّن إتقان اللّغة العرب ّية ّ
حيوي غال ًبا ما كان
سامعها وفق إعراب سليم للكلامت من خالل موقعها يف الجملة هو أمر
ّ
ِ
بدروس قيادة الس ّيارات .فبعد تعلُّم القواعد النظريّة للمرور ،و َجب عىل املتد ّرب أن
يُذكّرين
يتمكّن بشكلٍ ٍ
كاف من أجهزة التحكّم داخل قَ ْم َرة القيادة قبل أن يعمل الحقًا عىل اكتساب
مهارة الرتكيز عىل األخطار املحتملة اآلتية من الخارج...
متا ًما هي كذلك اللّغ ُة العرب ّية ،هذه اللّغة اليسري ُة املستعصية ،فحتّى تكتسب نسب ًّيا
جل اهتاممك بعدها عىل احرتام
ينصب ُّ
مهارة اإلبحار فيها دون رهبة أو ارتباك أو عناء وحتّى
ّ
خاصة خالل البثِّ املبارش ،وجب أ ّوالً
املعايري املهن ّية والضوابط األخالق ّية للعمل الصحفيّ ،
اتقا ُن الح ِّد األدىن من مناحيها.
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الصحفي أن يكون جهبذًا يف اللّغة العرب ّية أو سيبويه زمانه أو أن يتوقّف
ليس مطلوبًا من
ّ
يف كتابة اللّغة العرب ّية ونطقها عند كل حرك ٍة رقيقة ودقيقة بشكلٍ
مدريس ثقيل ،لك ّن الهدف
ّ
ِ
الصحفي من قيود ّ
بأبسط قواعد اللّغة لينطلق يف
وعدم اإلملام
املنشود ه ّو أن يتح ّرر
الشك ِ
ّ
صياغة األخبار وبثّها باقتدار.
يف بدايايت األكادمييّة يف فرنسا ،وخالل فرتة تدريبيّة يف صحيفة لوموند الفرنسيّة يف إطار
بحث املاجستري ،تفاجأت بالعدد املهول للمدقّقني اللّغويني املعتمدين يف هذه الصحيفة
العريقة .فبعد مسا ٍر تحريري طويل ،ينتهي األمر عند كبري املدقّقني اللّغويني حتى يراجع ما
راجع ُه مدقّقون آخرون من قبله ،ما أسهم يف إكساب الصحيفة -وال غرابة يف ذلك -صيتًا عامليا.
ألسباب عديدة أبرزها
لغوي
انتداب مدقّق
رس أحيانًا عىل بعض وسائل اإلعالم
ٍ
ّ
ُ
قد يع ُ
ميزج
املاديّة وقد تعجز أحيانًا أخرى هيئاتُ التحرير عن العثور عىل مرتشِّ ٍح لشغل املنصب ُ
يف مؤ ِّهالته بني مهارة إتقان اللّغة واملامرسة اإلعالم ّية يف آنٍ واحد .فالتدقيق اللّغوي مل يعد
ِ
التحريري.
بقواعد ال ّنحو والرصف ،بل بات يتع ّدى ذلك إىل املضمون
رصا يف مدى االلتزام
ّ
منح ً
يفرض عىل الصحف ّيني أينام كانوا ،يف غرفة التحرير أو يف
لقد أصبح واقع اإلعالم اليوم ُ
نصوصهم ومقاالتهم بأنفسهم
امليدان ،االتكّال عىل الذات أكرث من أي وقت مىض لتدقيق ّ
وضبط مداخالتهم اإلذاع ّية والتلفزيون ّية واإللكرتون ّية ،شكالً ومضمونًا ،برسعة فائقة.
ولنئ كانت املعايري املهن ّية ُمح َّد َدة عا ّمة يف املراجع األكادمي ّية بطريق ٍة ال لُ ْبس فيها ومتعارفًا
عليها يف كربى مدارس اإلعالم ،فإ ّن الصحف ّيني يجدون أنفسهم يف املقابل ،خالل تعاطيهم مع
حية من أمرهم أمام
مسألة اللّغة ،غارقني يف بح ٍر من القواعد واالستثناءات والتعريفات ويف ْ
ِ
ِ
مناهج علم ّية غال ًبا ما
وتعقيدات
اختالفات «املذاهب اللّغوية» وتباينِ «الفتاوى ال ّن ْحوية»
َ
تكون ُمطنب ًة يف التفاصيل ومفتقر ًة أحيانًا كثرية للطرح اليسري.
بيس إ ًذا إىل الضوابط األخالق ّية الرئيس ّية والقواعد التحرير ّية واللّغوية يف
كيف االهتداء ْ ٍ
القطع مع تر ّد ِد الصحف ّيني وحريتهم عند مراحلِ كتابة مقالٍ أو
العمل الصحفي؟ كيف
ُ
إذاعة خ ٍرب أو عند االرتجال يف الحوارات والنقاشات واملداخالت امليدان ّية أو عند التعليق
عىل ٍ
حدث مبارش؟ كيف للصحف ّيني أن يعرِضوا بشكل موفَّق موا ّدهم اإلخبار ّية ،كتاب ًة
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وقوالً يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية واإللكرتون ّية مع احرتام املعايري املهن ّية؟
واب» أو «املستحس ُن» يف الكتابة والقول من «الخطأ» أو «قليلِ الفصاحة»؟
أين ّ
«الص ُ
كيف القطع مع تعلّة «خطأ شائع أفضل من صواب مهجور» ومراعاة أوجه تط ّور اللّغة
الضوري عىل اللّغات األخرى يف نفس الوقت؟ كيف السبيل إىل
العربية الح ّية وانفتاحها ّ
املؤسسة اإلعالم ّية
لغوي بني صحف ّيي ّ
توحيد بعض االستعامالت من أجل خلق انسجام ّ
مؤسسة إعالمية وأخرى؟
الواحدة أو بني ّ
عىل مدى سنوات طويلة قضّ يتها يف مجال اإلعالم ،كنت غال ًبا ما أفكّر يف رضور ِة إصدار
كُت ّي ٍب جامع ألبر ِز اإلرشادات الصحف ّية يُساعد الصحف ّيني عىل أدا ِء مها ّمهم ّ
ويفك بعضا من
عزلتهم وقد أعود إليه بدوري من حني آلخر ،كلام اقتضت الحاجة .من هنا نشأت فكرة إصدار
الصحفيي املبتدئني واملحرتفني يف مختلف
هذا الدليل الذي أهديه إىل طلبة اإلعالم وإىل زماليئ
ّ
وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئ ّية والرقم ّية وإىل كل املهت ّمني مبجال اإلعالم.
قسمت هذا الدليل إىل أربعة أبواب:
لتيسري االستخدامّ ،
–الباب األول :باب اإلرشادات التحريريّة
–الباب الثاين :باب اإلرشادات األخالق ّية

–الباب الثالث :باب اإلرشادات اللّغويّة
–والباب الرابع واألخري :باب «ق ُْل وال تقل» و«ق ُْل وال حرج»
خصصت ُه بشكل منفصل لنطق الضّ اد ولألخطاء اللّغوية الشائعة
هذا الباب األخريّ ،
واالستعامالت املزدوجة والحديثة لبعض املفردات بهدف إيالئه االهتامم الكبري الذي يستحقّه.
ٍ
سنوات من املالحظة اليوميّة واملامرسة اإلعالميّة،
هذا الدليل هو خالصة مجهود ع ّدة
السابقني يف
ع ّززت ُه بنظرة فاحصة للمعاجم والقواميس فضال عن كتب األ ّولني وتجارب ّ
املؤسسات اإلعالميّة يف أساليبها
هذا املجال باإلضافة أيضً ا إىل تدقيق ما تنتهج ُه حاليًّا كربى ّ
كل ما أىت به من ضوابط تحريريّة وأخالقيّة وتصويبات
التحريريّة .هذا الدليل ال يعني أن ّ
يقرتح عىل العاملني يف مجال اإلعالم
يناقض بالرضورة ما خالف ُه أو يُقصي ِه وإنّ ا
لغويّة قد
ُ
ُ
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ِ
وتوحيد االستعامالت
بسطا لتحسني األداء وتفادي األخطاء
واملهت ّمني به مرج ًعا عمل ًّيا ُم ّ
والتقليل من االستثناءات بتفضيل بعض الخيار ِ
ات.
ال أ ّدعي استفاضة هذا الدليل أو شموليته ،ولك ّنه لبنة أوىل يف بنا ٍء سأسهر ما استطعت
ٍ
طبعات متج ِّددة تلبية ألكرب قدر ممكن من التطلّعات يف
عىل تدعيمه وإثرائه من خالل
مجاالت اإلعالم املختلفة .ولهذا السبب ،حرصت جاه ًدا قبل إصدار النسخة األوىل من هذا
الدليل عىل أن يطّلع عىل مس ّودته صحفيون مبتدؤون ومحرتفون وأكادمييّون ومدقّقون
لغويّون من املرشق واملغرب إلبدا ِء مالحظاتهم ،فشك ًرا جزيالً لهم جميعاً من القلب عىل
كل ما ق ّدموه إلثرائه.
اهتاممهم البالغ وعىل ّ
كام أتقدم بخالص الشكر واالمتنان للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -ألكسو
وعىل رأسها املدير العام األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر عىل ما بذلت ُه من جهد ق ّيم إلخراج
هذا الدليل يف أبهى حلّة ومساهامتها الحثيثة والدامئة يف بناء املعرفة وتعميمها يف الوطن
العريب.
حكيم بالطيفة
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األول
ُ
الباب ّ

التحريرية
اإلرشادات
ُ
ّ

ّ
المؤسسة اإلعالميّة وطريقة تقديمهم
■صحفيّو
صحفيو غرفة التحرير
ّ

1 .مذيعو البرامج واألخبار «:»Journalistes prséentateurs

■يف التلفزيون:

والتنصيص وفق الرغبة عىل عناوينِ حساباتهم الشخصية أو الرسم ّية
تحدي ُد أسامئهم
ُ
عىل تويرت أو عناوينِ الحسابات الرسمية لربامجهم عىل مواقع التواصل االجتامعي وذلك يف
أرشطة الكتابة عىل الشاشة.

■يف اإلذاعة:

–يتكفّل الصحف ّيون مذي ُعو األخبار أو مق ّدمو الربامج مبُه ّمة التعريف بأنفسهِم لدى
صحفي
خاصة إذا مل يقم
املستمعني يف بداية تقدميهِم ملوا ّدهم اإلخبارية و يف نهايتها ّ
ّ
منصوصا عليها يف شار ِ
ات الفقرات أو الربامج
آخر بذلك أو إذا مل تكن أسامؤهم
ً
اإلذاع ّية املق ّدمة
–يقوم مق ّدمو الربامج أيضً ا بالتذكري بعناوين حساباتهم الشخصية أو الرسمية عىل تويرت
ملؤسساتهم اإلعالمية وعناوين الحسابات
وفق الرغبة ،وبعناوين املواقع اإللكرتون ّية ّ
الرسمية لربامجهم عىل مواقع التواصل االجتامعي:
•«موجز أخبار العارشة مسا ًء تُقدِّ مهُ لكم فالنة الفالنية»
•«أهال بكم يف هذه الحلْقة من برنامج كذا ،معكم فالن الفالين ...بإمكانكم مستمعينا
التفاعل معنا عىل موقعنا عىل اإلنرتنت (العنوان) أو عىل مواقع التواصل االجتامعي»...

اإلعالمية
المؤسسة
2 .الصحفيون المتدخّ لون بانتظام من داخل
ّ
ّ
المختصون)
والصحفيون
والوطنية
الدولية
(صحفيو الشؤون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

(:)Chroniqueurs internationaux, nationaux et spécialisés
ودوري حول
–غالبا ما ينتمون إىل الوسيلة اإلعالميّة ويتد ّخلون فيها بشكل مبارش
ّ
مواضيع متع ّددة إما يف نرشات األخبار اإلذاعية أو التلفزيونية أو يف املواقع اإللكرتونيّة
أو عىل أعمدة الصحافة الورقيّة.
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املختصني
–تحدي ُد أسامء متد ّخيل الشؤون السياس ّية الدول ّية أو الوطن ّية واملتد ّخلني
ّ
والتنصيص وفق الرغبة
(اقتصاد ،مجتمع ،رياضة ،ص ّحة ،ثقافة ،بيئة ،حقوق إنسان)...
ُ
عىل عناوينِ حساباتهم الشخص ّية أو الرسم ّية عىل تويرت خالل مداخالتهم التلفزيونية
واإلذاع ّية ويف الصحافة الورق ّية ويف املواقع اإللكرتون ّية.
ٍ
تعريفات فضفاضة من قبيل «مهتم
التخل يف تقديم هؤالء املتد ّخلني عن
ّ
–يُـفضّ ل
بالسياسية الدول ّية» أو «خبري يف الشؤون الدول ّية» أو «خبري يف الشأن الوطني»...
اإللكترونية «:»Journalistes Web
صحفيو المواقع
3.
ّ
ّ

–عىل املواقع اإللكرتون ّية :تحدي ُد أسامئهم وصفاتهم (صحفي ،رئيس تحرير ،مراسل،
موفد )...والتنصيص وفق الرغبة عىل عناوينِ حساباتهم الشخصية أو الرسم ّية عىل
أي موقع آخر للتواصل االجتامعي.
تويرت أو ّ
–خالل مداخالتهم اإلذاع ّية أو التلفزيونيةُ :
إرفاق أسامء الصحفيني وصفاتهم باسم
املوقع اإللكرتوين الذي يعملون به« :صحفي مبوقع قناة كذا اإللكرتو ّين» أو «صحفي
مبوقع إذاعة كذا اإللكرتو ّين»

الخاصون
4 .المراسلون والموفدون
ّ

•يف أرشطة الكتابة عىل الشاشة (:)Synthés
يف أرشطة التقديم املكتوبة عىل الشاشة خالل البثّ املبارش يف التلفزيون (Synthé
ِ
توقيعات نهاية التقارير واملراسالت
 )correspondant ou envoyé spécialويف
املؤسسة اإلعالم ّية
املس ّجلة ( ،)Synthé finيُح ّد ُد االسم أ ّوالً ثم ّ
الصفة مع اسم ّ
وأخريًا املكان:
▫(فالنة الفالنية  -مراسل ُة قناة كذا  -بريوت)
▫(فالنة الفالنية  -موفدة قناة كذا  -الحدود التونسية الليبية)
•يف التقارير واملراسالت اإلذاع ّية والتلفزيون ّية ويف الصحافة الورق ّية واإللكرتون ّية:

–تُح ّد ُد طبيعة املتد ّخلني يف تقاريرهم ومداخالتهم املبارشة أو املس ّجلة ومقاالتهم
خاص)
(مراسل أو موفد ّ
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–يُح ّدد مكان املراسلة بوضوح قوالً وكتاب ًة إذا كان األمر ال يشكِّل خط ًرا عىل حياة
الخاص وال يُض ّي ُق عليه عمله ،مثال:
املراسل أو املوفد
ّ
▫«مر َاسل ُة موفدتنا الخاصة إىل مدينة «ووهان» الصين ّية فالنة الفالنية» (مر َاسل ٌة
مس ّجلة بالصوت والصورة)
▫«تقري ُر موفدنا الخاص إىل الحدود الرتك ّية السوريّة ،فالن الفالين» (مل يُح ّد ْد
املكان بدقّة نظ ًرا الحتدام املعارك هناك وخطورة الوضع)
▫«املزيد مع مراسلنا من صنعاء فالن الفالين» أو «عن كذا يُحدثنا من صنعاء
مراسلنا فالن الفالين» (مراسلة إذاع ّية مس ّجلة)
▫ومعي اآلن من موسكو ،مراسلتنا فالنة الفالنية (مداخلة إذاعية أو تلفزيون ّية مبارشة)
▫فالن الفالين ،موفدنا الخاص إىل هونغ كونغ (يُستحسن التنصيص عىل ذلك يف
بداية املقال)

■ ُّ
الضيــوف
َ
والضيوف املتد ّخلني عن بعد عرب األقامر
يشمل األمر الضيوف الحارضين يف األستوديو
الصناع ّية أو عرب تقنيات البثّ املبارش الحديثة ( Aviwestمثالً) أو عرب تطبيق «سكايب» أو
ِ
تقنيات التواصل التقني واإللكرتوين.
عرب الهاتف أو غريها من
الضيوف
توجهات ُّ
1.
توضيح ّ
ُ

ألي لبس لدى املشاهد أو املستمع أو القارئ ،يُستحسن
■يف اإلذاعة والتلفزيون :تفاديًا ِّ
املؤسسات أو األحزاب أو الهيئات التي
قدر اإلمكان
توضيح تو ّجهات الضيوف أو ّ
ُ
ينتمون إليها عند تقدميهم ،مثال:
–فالنة الفالن ّية ،رئيسة حزب كذا املعارض
–فالنة الفالن ّية ،الناشطة السياسية املعارضة
–فالن الفالين ،األستاذ الجامعي وعضو حزب كذا الحاكم
–فالن الفالين ،املستشار السابق للرئيسة الفالن ّية
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–فالن الفالين مرشح األغلبية الحاكمة
–املرصد الفالين لحقوق اإلنسان املعارض
■يف أرشطة الكتابة عىل الشاشة ( :)Synthésنظ ًرا ملحدودية مساحة الكتابة ،ت ُح ّدد
تفاصيل تو ّج ِ
هات الضيوف وفق الرضورة التحريريّةُ .ميكن اإلكتفاء بالح ّد األدىن إذا ما
ُ
مسبقًا يف مق ّدمته.
ت َّم
توضيح هذه التو ّجهات من ِق َبل املذيع ْ
ُ
■يف الصحافة الورق ّية وعىل املواقع اإللكرتون ّية :نظرا لتوفّر مساحة الكتابة ،يُستحسن
املؤسسات أو األحزاب أو الهيئات التي ينتمون إليها
توضيح تو ّجهات املتد ّخلني أو ّ
ُ
األقل يف ُصلب املقال.
مفصل ودقيق م ّرة واحدة عىل ّ
بشكل ّ
الضيوف وتحديد صفاتهم:
2 .تقديم ُّ
■ تقديم االسم على الصفة

الصفة طويلة،
الصفة إذا كانت ّ
يف اإلذاعة والتلفزيون :يُستحس ُن تقديم االسم عىل ّ
ومثال ذلك:
ورئيس الفدرالية
رئيس املجلس الوطني للصحافة يف بلد كذا
ُ
«السيد فالن الفالينُ ،
الدولية للصحافيني»
■ ِتعداد وظائف الضيوف

حذف واو العطف يف تِعداد
■يف اإلذاعة والتلفزيون :خالل التقديمُ ،يستحسن أحيانًا
ُ
وظائف شخص ّية ما حتى نتفادى اللبس والخلط لدى املشاهد أو املستمع الذي قد
يعتقد أنّنا نتحدث عن شخصني مختلفني ،مثال:
رئيس أركان الجيش الجزائري
•«التأم االجتامع بحضور الفريق أحمد قايد صالح ِ
ونائب وزير الدفاع»....
ِ
ألي لبس وحتّى ال يُعتقد أنّنا نتحدث عن شخصني مختلفني ،من املستحسن
رف ًعا ِّ
القول:
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نائب وزير الدفاع...
رئيس أركان الجيش الجزائريُ ،
«التقى الفريق أحمد قايد صالح ُ
فالنًا»
يف مقاالت الصحافة الورقية وعىل املواقع اإللكرتونية :ال ضري من اإلبقاء عىل واو
ِ
وظائف شخصي ٍة ما.
العطف يف تِعداد

■يف حال تِعدا ِد وظائف شخص ّية ما ،يجب الرتكيز عىل وظائف الضيف التي تتوافق
متا ًما مع فحوى املداخلة:
السابقة ومديرة مصلحة األمراض املعدية
«السيدة فالنة الفالنية وزيرة املرأة ّ
مبستشفى كذا»
بالصفة األوىل« :وزيرة املرأة
–إذا كان املوضوع مت َعلِّقا مثالً بحقوقِ املرأة ،نكتفي ّ
السابقة»
–إذا كان املوضوع متَ َعلِّقا مثالً بانتشار ٍ
الصفة الثانية« :مديرة مصلحة
مرض ُم ْع ٍد ،نفضّ ل ّ
األمراض امل ُ ْعدية مبستشفى كذا»
–إذا كان املوضوع مت َعلِّقا بشكلٍ عام مبسرية الضيفةُ ،يك ُن اإلبقا ُء خالل تقدميها عىل
الصفتي األوىل والثانية.
ْ
■ األلقاب التفخيمية

■عدم املبالغة يف استخدام األلقاب التفخيم ّية والتعظيم ّية ،من قبيل:
«فخامة الرئيس» و«جاللة امللك» و«سم ّو األمرية واألمري» و«د ْولة رئيس الحكومة»
و«د ْولة رئيس الربملان» و«سامحة املفتي» و«معايل السفري» و«سعادة الدكتور»
وغريها...
كلمتي «الس ّيدة» و«الس ّيد» متبوع ًة بالصفات
وتفضيل ،قدر املستطاع ،استعام ِل
ُ
ْ
الوظيف ّية الرسم ّية ،من قبيل:
«رئيس» أو «ملك» أو «أمري» أو «سفري» أو «مدير» أو «مفتي بلد كذا»...
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الدكتور»»::
■ صفة ««الدكتور

أمام إرصا ِر بعض الضيوف أحيانًا ،عىل رضورة تقدميهم للمشاهدين واملستمعني والق ّراء
األلقاب العلميّة واألكادمييّة الرشفيّة إالّ
بلقب «دكتور» ،يُفضّ ل عدم املبالغة يف استخدام
ِ
للرضورة التحريريّة ،يف مجاالت الص ّحة والبحث العلمي مثالً ال غري:
–«الدكتورة فالنة الفالن ّية مديرة املركز الوطني لألمراض الجديدة واملستجِ دّ ة»
–«الربوفيسور فالنة الفالن ّية مديرة مصلحة األمراض املعدية يف مستشفى كذا»

انتبـــه
«مختص يف» (عدا املجاالت العلم ّية) أو «محلّل سيايس» ليست بوظائف.
«خبري يف» أو
ّ
«محام»« ،أستاذ جامعي»،
يُرجى تحدي ُد صفة الضيوف واملتد ّخلني بوضوح تا ّم« :صحفي»،
ٍ
وبكل د ّقة
مسبقا ّ
«دكتور يف»« ،رئيس مركز دراسات كذا»« ،رئيس حزب كذا» ...والتحقّق ْ
من ُهويّة الضيوف وصدق ّية صفاتهم.

■المـوا ّد المعروضـة
رصا
يُعت ُرب ِذكْ ُر مصد ِر املوا ّد املعروضة عىل الهواء ويف ّ
الصحافة املكتوبة واإللكرتون ّية عن ً
يقل أهمية عن الخرب نفسه ،لذا وجب إيالؤه األهم ّية الكربى
مهمًّ يف تكملة الخرب وهو ال ّ
أي لبس قد يطرأ لدى املشاهد أو املستمع أو القارئ.
لتحقيق مق ِّومات الخرب املتكامل ولرفع ِّ
المواد المعروضة
مصدر
1.
ّ
ُ

ّ
■ التحقق من المصدر

■رضورة التحقّق دامئًا من مصدر املوا ّد املعروضة عىل الهواء أو عىل املواقع
رص مرئ ّية وصوت ّية.
اإللكرتون ّية من أخبار وصور وعنا َ

■رضورة ات ّخاذ الحذر والحيطة الشديديْن يف التعامل مع الصور والفيديوهات
والعنارص الصوت ّية عىل مواقع الفيديو عىل اإلنرتنت (يوتيوب ،داييل موشن )...أو
مواقع التواصل االجتامعي (تويرت ،فيسبوك ،إنستغرام.)...
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■رضورة االستعانة قدر املستطاع باملراسلني والصحفيني امليدانيني واملوفدين
الخاصني للتحقّق من مصداقيّة الصور والفيديوهات والعنارص الصوتيّة وحيثيّاتها
ّ
وتاريخها الحقيقي.
■رضورة التحقّق من الحسابات اإللكرتون ّية املز ّيفة :رضورة التحقّق من مصداقي ِة
حسابات األشخاص والهيئات واملنظّامت الرسم ّية وغري الرسم ّية واملسؤولني عىل مواقع
التواصل االجتامعي قبل نقل محتواها وعرضه.

يجب االمتنا ُع بشكل
■بشكل عام ،يف حال تَع ّذر التحق ُّق من مصداق ّية هذه املوا ّدُ ،
تا ٍّم عن بثّها
■ ذكر اسم المصدر

■وجب لُزو ًما ذك ُر اسم مصد ِر املوا ّد املرئ ّية والصوتية املتحقّقِ من مصداق ّيتها
واملعروضة يف اإلذاعة والتلفزيون ويف الصحافة الورق ّية وعىل املواقع اإللكرتون ّية.

■تلفزيون ًيا ،وجب ذكر اسم مصدر املوا ّد املعروضة عىل القناة بكتابتها أعىل
الشاشة ،مثال:
صور قناة «دزاير نيوز» ،صور قناة «الوطنية» التونسية ،صور موقع «هسربيس» أو
صور موقع «كل يشء عن الجزائر ...»TSA
–ال نكتب عىل الشاشة وعىل املواقع اإللكرتون ّيةَ « :مشاهد التلفزيون الجزائري» مثالً
بل «صور التلفزيون الجزائري»
–ال نكتب عىل الشاشة وعىل املواقع اإللكرتون ّية« :صور عن التلفزيون الجزائري» مثالً
بل «صور التلفزيون الجزائري»
–ال نكتب عىل الشاشة وعىل املواقع اإللكرتونيّة« :صور من التلفزيون الجزائري» مثالً
بل «صور التلفزيون الجزائري»
–ال نكتب عىل الشاشة وعىل املواقع اإللكرتون ّية« :صور من التلفزيون الجزائري» مثالً
بل «صور التلفزيون الجزائري» (من دون النقطتني)
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■وجب لزو ًما ذك ُر اسم املصد ِر كتاب ًة وقوالً عند عرض خ ٍرب أوردت ُه وسيلة إعالم ما
وحصي ،مثال:
بشكلٍ منفر ٍد ْ
التنفيذي السابق لتحالف رينو-
«ذكرت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أن املدير
ّ
نيسان كارلوس غصن وصل إىل مطار بريوت ،قاد ًما من تركيا عىل منت طائرة خاصة»
■بالنسبة إىل موا ّد مواقع الفيديو عىل اإلنرتنت (يوتيوب ،داييل موشن وغريها) ،يف
أرشطة الكتابة عىل الشاشة وعىل املواقع اإللكرتون ّية ،وجب ذكر اسم وسيلة اإلعالم أو
الهيئة أو املنظّمة أو الجمع ّية التي نرشت املا ّدة املرئ ّية أو السمع ّية عىل هذه املواقع
وليس اسم موقع الفيديو ،مثال:
–صور «البالد نت» وليس صور «يوتيوب»
–صور «الربملان التونيس» وليس صور «داييل موشون»
–صور «منظمة البوصلة» وليس صور «فيسبوك»
■إذا تع ّذر تحديد اسم الوسيلة اإلعالمية أو الجهة النارشة للام ّدة السمعية أو
املرئية عىل مواقع الفيديو ،كام هو الحال أحيانًا يف فيديوهات الهواة عىل يوتيوب
عند تغطية مظاهرات مثالً ،يتم استخدام هذه املوا ّد بحذ ٍر بالغ بعد رقمنتها
( )Numérisationوالتأكّد بدقّة من مصداق ّيتها مع ذكر اسم موقع الفيديو يف هذه
الحالة عىل الشاشة وعىل املواقع اإللكرتون ّية ،مثال:
صور موقع «يوتيوب»

االجتامعي (تويرت ،فيسبوك ،إنستغرام،)...
■بالنسبة إىل تدوينات مواقع التواصل
ّ

ذك ُر اسم الشخص أو الجهة النارشة للتدوينة يف عرض الخرب ونرشه مع اسم املوقع
اإللكرتو ّين االجتامعي ،مثال:
«يف اليوم العاملي للمرأة ،دعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إىل وضع قوان َني تحمي
املرأة نفسيًّا وجسديًّا من كل عنف وذلك يف تدوينة لها عىل «تويرت» أو «يف تغريدة لها
عىل تويرت» أو «عرب حسابها عىل تويرت» أو «يف تدوينة نرشتها عرب حسابها الرسمي عىل
موقع تويرت»
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■وكاالت األنباء الدول ّية والوطن ّية:
أحيانا ،يُفضَّ ُل ذكر املصدر حتّى ولنئ أوردت ُه وكالة أنباء دوليّة موثوق بها ،مثل «وكالة
األنباء الفرنسية» ( )AFPأو وكالة أنباء وطنية رسمية ،مثل« :وكالة األنباء الجزائرية»
( )APSأو «وكالة املغرب العريب لألنباء» ( )MAPأو «وكالة تونس إفريقيا لألنباء»
( ،)TAPوذلك:
–حني يكون الخرب عاجالً
–حني يكون الخرب مفاج ًئا
–حني يكتيس الخرب أهم ّية قصوى

يصعب التحق ُّق رسي ًعا من صدق ّية الخرب من مصدر آخر أو من مصد ٍر ُمستقل.
–حني
ُ
ومثال ذلك:
•«أعلنت وكالة األنباء الفرنس ّية ،نقال عن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ،أ ّن
قوات تركيّة بدأت بالتو ّجه تدريجيًّا إىل ليبيا»
•«أعلنت وكالة األنباء الجزائرية وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري ،الفريق أحمد
قايد صالح»
ّ
■ الشهادات الحية

ِ
■يجب أن يُحقِّق بثُّ
الشهادات الح ّية وترصيحات شهود العيان ( )vox popعىل
الهواء وعىل املواقع اإلخبارية اإللكرتون ّية التوازن املنشود من حيث املضمون
الذي ينبغي أن يراعي مختلف اآلراء وأبرز التو ّجهات.
■يجب أن يخضع بثُّ الشهادات الح ّية وترصيحات شهود العيان لحذر شديد من
حيث قواعد التح ّري اإلخباري األمني حتى ال يقع تهويل أم ٍر ما وإعطاؤه أكرث من
حجمه أو من ًحى مغاي ًرا للحقيقة.
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اإلخبارية المعروضة
المواد
2 .تاريخ
ّ
ّ

ّ
■ التواريخ والدالالت الزمنية

■املوا ّد السمع ّية:
اإلذاعي عىل إرفاق األخبار
إذاع ًّيا ،يف ما عدا املوا ّد السمع ّية اليوم ّية ،يحرص الصحفي
ّ
واملوا ّد الصوت ّية كالترصيحات اإلذاع ّية باإلشارات الزمن ّية املح ّددة لتاريخها قوالً يف
مق ِّدمات األخبار ويف التقارير حتى ال يقع ل ْبس لدى املشاهد (أمس ،أ ّول أمس،
األسبوع املايض ،العام املايض ،قبل عرش سنوات ،يف شهر آذار/مارس من سنة كذا)...
«...وكانت طهران قد نفت باألمس مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة األوكرانية
املنكوبة بصاروخ أرض/جو ،نستمع لترصيح الرئيس اإليراين حسن روحاين»

■املوا ّد البرصية:

•صور وفيديوهات اليوم :ال حاجة لتحديد تاريخها بشكل مكتوب عىل الشاشة.
أي من ثالثة
•الصور والفيديوهات الحديثة :إذا كانت املوا ّد املعروضة حديثة نسب ًّيا ْ
أيام إىل أسبوعني مثالً ،يُفضّ ل كتابة التاريخ عىل الشاشة ،مثال:
2021/11/20

وإذا اقتضت الرضورة ،باإلمكان إرفاق اسم املدينة أو البلدة بالتاريخ ملزيد من
التدقيق ،مثال:
الرباط2021/11/20 ،
•صور وفيديوهات أمس وأ ّول أمس :إذا كانت املوا ّد املعروضة عىل التلفزيون تعود
يجب إرفاقها بإشارة «أمس» أو «أ ّول أمس» كتاب ًة عىل
إىل األمس أو إىل أ ّول أمسُ ،
الشاشة سواء أكان ذلك يف التقارير أم يف األخبار املذاعة املرفوقة بصور (OOV,
 )Out Of Visionأو ()LVO, Live Voice Over
•الصور والفيديوهات القدمية :وجب ُ
إرفاق املوا ّد املعروضة ل ُزو ًما بكلمة «أرشيف»
كتابة عىل الشاشة.
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■ األرشيــف

•يف حال ِ
عرض صو ٍر قدمية عن منطقة نزاع أو توترٍ ،سواء أكان ذلك يف األخبار املقروءة
أم يف التقارير ،كاملظاهرات العنيفة أو التج ّمعات الحاشدة ،عىل سبيل املثال ،ال ضري
من ترك كلمة «أرشيف» طوال بثّ الصور عىل الهواء تفاديا ألي ل ٍ
ُبس لدى املشاهد.
أي خطأ يف هذا املجال ،ميكن تأويل ُه عىل أن ُه مس ًعى مقصود إىل التّالعب باملشاهد أو
ّ
حاكم ما ،لذا وجب تو ّخي الحذر الشديد.
اإلساءة لحكوم ٍة ما أو تشْ وي ِه ٍ
•ال نكتب عىل الشاشة «صور أرشيف» أو «صور من األرشيف» أو «صور أرشيف ّية»
بل نكتفي بـــ «أرشيف»
■ صــور المباشــر

صور البث املبارش يجب أن تكون مرفق ًة كتابة دامئًا عىل الشاشة بكلمة «مبارش» حتى
ألي طارئ مثل انقطاع البثّ واهتزاز
يكون األمر واض ًحا يف ذهن املشاهد
وتحس ًبا أيضً ا ِّ
ّ
خارج اإلطار املح ّدد بأخالق ّيات العمل
الصورة أو حدوث ِّ
أي يشء خار ٍج عن املألوف أو َ
رصف غري الئق ،عمل عنيف ،استهداف مراسل أو موفد
الصحفي (كالم ٍ
ناب ،ترصيح أو ت ّ
من قبل متظاهرين.)...
«أذكر أنّهُ ذات م ّرة وخالل تحاوري مع ضيف من والية فرجينيا األمريك ّية عىل الهواء مبارشة
عرب سكايب من بيته ،حدث زلز ٌال يف هذه الوالية ،ما تس ّبب يف إرباك املداخلة».
اليـــوم»
■ ««اليـــوم

•إذا كانت الصور املعروضة عىل الهواء هي صور يوم ّ
البث ،ال نكتب عىل الشاشة« :اليوم»
يف عرض األخبار أيضً ا عىل الهواء ويف التقارير ،ال نستخدم كلمة «اليوم» ،ال قوالً وال
كتابةً ،فمن الطبيعي يف النرشات اإلخبارية اإلذاعية والتلفزيونية املبارشة أن تكون
األخبار املعروضة هي أخبار اليوم وليست أخبار األمس ّإل يف بعض الحاالت النادرة.
•االستثناءات:
وتوقيت تحديثه آل ًّيا يف
درج غالبا تاريخ املقال وتوقيت ُه
ُ
عىل املواقع اإللكرتون ّية ،يُ ُ
أعىل الصفحة بعد عنوان املقال ،كالتايل:
ينصبان نفس ْيهام يف أفغانستان
«رئيسان» ّ
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نرش يف 15:53 - 2020/03/09 :آخر تحديث15:53 - 2020/03/09 :
لكن يف صلب املقاالت الصحفيّة ،ال ضري من استخدام كلمة «اليوم» ملحقة باسم يوم
األسبوع الذي يقابلها حتى يَس ُهل عىل قاريئ املواقع اإلخبارية اإللكرتونيّة ومتصفّحي
تفعل وكاالتُ األنباء
الصحافة الورقيّة تبيّـن يوم الحدث بدقّة وبشكلٍ رسيع ،متا ًما كام ُ
أي خلط ،مثال:
الدوليّة يف برقيّاتها 1حتى ال يقع ّ
«قال قرص اإليليزيه اليوم اإلثنني إن املشري الليبي خليفة حفرت أبلغ الرئيس الفرنيس
إميانويل ماكرون استعداده لتوقيعِ اتّفاق ِ
لوقف إطالق النار»
يف اإلذاعة والتلفزيون ،تُستخدم كلمة «اليوم» فقط:
–حني تكون لها داللة إخباريّة ما ،مثل:

•«وصول كارلوس غصن اليوم إىل بريوت قادما من تركيا»
•(استعامل ظرف الزمان «اليوم» م ّرب ٌر هنا أل ّن بعض وسائل اإلعالم كانت تحدثت يف
وقت سابق عىل وجه الخطأ عن وصوله قبل يومني إىل بريوت ،لذا وجب التنويه).

–أو حني تُنقل معطيات زمنية واردة يف ترصي ٍح أو بيان رسمي ،ومثال ذلك:
•«ذكر بيان عسكري أن القوات املسلّحة السودانية متكّنت يف وقت متأخر من مساء
اليوم من استعادة جميع مقا ّر املخابرات»
•«أعلنت قيادة العمليّات املشرتكة التابعة لوزارة الدفاع العراقيّة أن إيران قصفت
يف وقت مبكّر من صباح اليوم بصواريخ بالستيّة قاعدتني عسكريّتني يتمركز فيهام
جنود أمريكيّون»
■ تحديــد الساعــات

ٍ
معي يف عرض األخبار ال يكون إالّ بغاية تحريريّة ،ومثال ذلك:
ِذكْ ُر
توقيت ّ
•«تنتهي منتصف الليل املهلة التي ح ّددها الرئيس التونيس لألحزاب السياسية
لتقديم مقرتحاتها»
•«ت ُغلق مكاتب االقرتاع أبوابها عند الساعة السابعة مسا ًء»
1
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املخصصة لـ«أيّام األسبوع».
أنظر بهذا الصدد أيضً ا للفقرة
ّ

ّ
■ أيــام األسبــوع

تتض ّمن برقيات وكاالت األنباء اليوم ّية إشارات واضحة ليوم وقوع الخرب (االثنني ،الثالثاء)...
تسهل عملية البحث عند الصحفي وحتى ال يح ُدث لديه خلط بني برقيات األمس واليوم
حتى ْ
لكن هذا ال يعني اإلبقاء عىل هذه اإلشارات الزمن ّية املتعلّقة بأيّام األسبوع يف نص الخرب اإلذاعي
أو التلفزيوين عىل الهواء مبا أن الخرب هو خرب يوم البث ،ومثال ذلك يف نرشة يوم الخميس:
النووي»
«اتهمت طهران الدول األوروبيّة بالتضحية مبا تبقّى من االتفاق
ّ

■االستثناءات:
–عند الحديث عن أم ٍر ُمقبلٍ أل ّن التاريخ يُشكِّل عندها أحد العنارص الخربيّة األساس ّية
(متى؟):
يك دونالد ترامب يف مجلس الشيوخ»
•«تبدأ الثالثاء املقبل محاكمة الرئيس األمري ّ
•«تستضيف برلني األحد املقبل املؤمتر الدو ّيل حول ليبيا»

–عند تقديم نرشات الليل اإلذاع ّية والتلفزيون ّية (من منتصف الليل حتى الخامسة
(أي اليوم الذي سبق يومنا هذا) مبا أنّنا مر ْرنا
صبا ًحا) يجوز التذكري بيوم وقوع الخرب ْ
إىل يوم جديد.
ومثال ذلك يف نرشة منتصف الليل أو الواحدة صبا ًحا ،يف الليلة الفاصلة بني األربعاء
والخميس:
•«أعلن املشري الليبي خليفة حفرت األربعاء من موسكو أنه لن يوقّع ات ّفاق وقف
إطالق النار يف ليبيا»
•«أعلنت هيئة االنتخابات يف تونس مساء األربعاء إغالق باب الرتشّ حات لالنتخابات
الترشيع ّية»

ّ
■ الشهــور

التاليتي
بالصيغتي
■يف اإلعالم الدويل الناطق باللّغة العربية ،تُكتب الشهور عا ّمة
ْ
ْ
ِ
رشطة مائلة إىل اليمني:
املتعارف عليهام ،تفصلهام ْ
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يناير/كانون الثاين ،فرباير/شُ باط ،مارس/آذار ،أبريل/نَ ْي َسان ،آيّار/مايو ،يونيوَ /حزِي َران،
يوليو/متّوز ،أغسطس/آب ،سبتمرب/أيلول ،أكتوبر/ترشين األ َّول ،نوفمرب/تِرشين الثاين،
ديسمرب/كانون األ َّول

■لتيسري االستعامل وتوحيده ،يُفضّ ل االقتصار يف كتابة الشهور وعرضها يف اإلعالم
الدويل الناطق باللّغة العربية عىل الصيغة التالية كونها متثل قاسام مشرتكا تقريب ًّيا
ومفهو ًما لدى دول املغرب العريب من جهة ولدى دول الخليج واملرشق العريب
من جهة أخرى:
يناير ،فرباير ،مارس ،أبريل ،مايو ،يونيو ،يوليو ،أغسطس ،سبتمرب ،أكتوبر ،نوفمرب ،ديسمرب

■أدناه ،وللتمييز ،أسام ُء الشهور يف بعض الدول املغاربية (تقويم ميالدي مستمد من
اللّغة الفرنسية) وما يقابلها يف دول الخليج واملرشق العريب (تقويم ميالدي مستمد
السعوديّة):
من اللّغة الرسيانية واللّغة اإلنكليزية) والتقويم الهجري
(رسمي يف ُّ
ّ
تونس/الجزائر
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السعودية

املغرب

الخليج واملرشق العريب

1

جانفي

يناير

مح ّرم

يناير/كانون الثاين

2

فيفري

فرباير

صفر

فرباير/شباط

3

مارس

مارس

ربيع األول

مارس/آذار

4

أفريل

أبريل

ربيع الثاين (أو ربيع اآلخر)

أبريل/نيسان

5

ماي

ماي

جامدي األول

مايو/آيار

6

جوان

يونيو

جامدي الثاين

يونيو/حزيران

7

جويلية

يوليوز

رجب

يوليو/متوز

8

أوت

غشت

شعبان

أغسطس/آب

9

سبتمرب

شتنرب

رمضان

سبتمرب/أيلول

10

أكتوبر

أكتوبر

شوال

أكتوبر/ترشين األ َّول

11

نوفمرب

نونرب

ذو القعدة

نوفمرب/ترشين الثاين

12

ديسمرب

دجنرب

ذو الحجة

ديسمرب/كانون األ َّول

■ األماكـن:

الخاص باملكان ( ،)Synthé lieuت ُح ّدد
■يف التلفزيون :يف رشيط الكتابة عىل الشّ اشة
ّ
العاصمة أو املدينة أ ّوالً ثم الد ْولة ،مثال:
الرباط  -املغرب
أو
نيويورك  -الواليات املتحدة األمريك ّية
أو
بوردو – فرنسا

داعي لتحديد اسم املحافظة أو املنطقة إالّ لغاية تحريريّة ،مثال:
■ال َ
«بوردو  -فرنسا» وليس «بوردو  -منطقة ال جريوند  -فرنسا»
أو
«نابل  -تونس» وليس «نابل  -منطقة الوطن القبيل  -تونس»

■عالمات الترقيم ّ
والتنقيط
1 .األرقام واألعداد

■تستخدم فقط األرقام العربية  1و 2و 3و ...4يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة
الورق ّية واملواقع اإللكرتون ّية وال ت ُستخدم األرقام الهنديّة  ١و ٢و ٣و ٤و...٥
–من صفر إىل تسعة :تس ّمى أرقا ًما

–من عرشة إىل ما النهاية :تس ّمى أعدا ًدا

■يف أرشطة الكتابة عىل الشّ اشة ويف الصحافة الورق ّية واملواقع اإللكرتون ّية ،تُكتب
األرقام من  0إىل  9باإلضافة إىل العدد  10حرف ًّيا:
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انتحاري يف كابول
مقتل عرشة أشخاص يف تفجري
– ُ
ّ
–القبض عىل ثالثة مشتب ٍه بهم يف اعتداء باريس

–إصابة جنديني اثنني يف انفجار ُعبُ َّو ٍة ناسفة غريب األنبار (كلمة «اثنني» هنا ال يجو ُز
«جنديي» وتُحذف كلمة
السكون فوق ياء
ُ
التنصيص عليها إالّ عند الكتابة ويف غياب ّ
ْ
«اثنني» عند تقديم األخبار اإلذاع ّية والتلفزيون ّية ويف التقارير اإلذاعية والتلفزيونية)
–حظر تج ّول كامل ثالث َة أ ّيام يف مدينة نيويورك
يف الكتابة عىل الشاشة ويف أعمدة الصحافة الورقيّة واملواقع اإللكرتونيّة ،تكتيس عالماتُ
التنقيط أهميّة كربى يف نقل الخرب وتوضيحه وهي تخضع لقواع َد مضبوطة وجب احرتامها.
عالمات التنقيط
ُ
2.

•الفاصل أو الفاصلة )،( :يجب احرتام مسافة بعد الفاصلة .ال مسافة قبل الفاصلة
مثال :ليون ،فرنسا
•الفاصل أو الفاصلة املنقوطة( :؛) ال مسافة بني الكلمة والفاصلة املنقوطة التي
تليها .احرتام مسافة بعد الفاصلة املنقوطة
مثال :مجاالت عديدة؛ الصحة والتعليم والثقافة
العالمتي والكلمة
•عالمتا التنصيص أو االقتباس أو املزدوجتان .)» «( :ال مسافة بني
ْ
مثال :جونسون« :سأعلّق عمل الربملان»
بوتني :خط «نورد سرتيم »2لنقل الغاز سينجز يف موعد أقصاه بداية 2021
•النقطة ).( :ال داعي الستعاملها يف نهاية أرشطة الكتابة عىل الشاشة
•عالمة االستفهام( :؟) ال مسافة قبل نقطة االستفهام يف نهاية ال ُجملة
مثال :ماذا عن التحالفات بعد االنتخابات؟

•عالمة التع ّجب أو االنفعال ،)!( :عالمة ال تسبقها مسافة .غري محايدةّ ،
تدل عىل
مشاعر مع ّينة تراوح بني التع ّجب والتأث ّر لذا يُستحس ُن استخدامها باعتدا ٍل شديد
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يف مواضيع غري سياس ّية ،مثال:

إندونيسيا :العثور عىل أكرب زهرة يف العامل !

•النقطتان ):( :ال مسافة بني الكلمة والنقطتني .احرتام مسافة من بعدها
حل عسكر ًيا يف ليبيا»
مثال :ماكرون« :ال ّ

•النقاط املتتالية أو املتتابعة )...( :عددها ثالثة ال اثنتان لتوحيد االستعامل وهي
غري متباعدة .وجب استعاملها يف اإلعالم باعتدال
•يف وسط الجملةّ :
كالم محذوف حني تكون بني قوسني.
تدل النقاط املتتالية عىل ٍ
تُستخدم يف رسوم الغرافيك ( )DLSمثال لنقل ترصيحات ما ،مثال:
أردوغان« :مجريات األحداث رشقي املتوسط واتفاقنا مع ليبيا قد يشكالن إزعاجا
سيادي لرتكيا وليبيا ،ولن نناقش
حق
حقيقيا لفرنسا ،لكننا نؤكد أن االتّفاق املربم ّ
ّ
الحق مع أحد ( )...نحتفظ بحقنا يف القيام بخطوات أخرى»
هذا ّ
•يف آخر الجملة أو بعد الكلمةّ :
تدل النقاط املتتالية عن تت ّمة .ال مسافة بعد الكلمة
التي تسبقها ،مثال:
«ليبيا ...الجنوح للسلم أم التامدي يف الحرب؟»
«الربملان يرفض منح الثقة للحكومة :تونس إىل املربّع األول»...
متصلي .احرتام مسافة قبل الرشطة وبعدها،
الشطَة )-( :للفصل بني موضوعني
ْ
• َّ ْ
مثال:
تونس  -إرهاب
روسيا  -كوريا الشاملية

ٍ
معي أو تحديد املصدر .ال مسافة بني
•القوسان )...( :لتوضيح تو ُّج ٍه ما أو
تصنيف ّ
القوس والكلمة
مثال :رابطة كوسوفو الدميقراطية (ميني وسط)
حزب التيار الدميقراطي (معارض)
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 4000الجئ يف سوريا (اليونسكو)
•عالمة النسبة املئوية :ال مسافة بعد العدد والعالمة عكس املتداول يف اللّغة الفرنسية
مثال 30% :من البطاقات املفروزة
3 .اختصارات عالمات الترقيم على لوحة المفاتيح (نظام ويندوز)

• + Shiftك :نقطتان:
• + Shiftن :فاصلة،
••  + Shiftح :فاصلة منقوطة ؛
••  + Shiftز :نقطة.
••  + Shiftظ :عالمة استفهام ؟
• :Shift +1عالمة تعجب !
• + Shiftر} :
• + Shiftب] :
• + Shiftي[ :
•( :Shift + 0
•) :Shift + 9
• + Shiftت :متديد الحرف/مثال :الحريّـــة
• + Shiftد> :
• + Shiftج< :
• + Shiftم/ :
•@ :Shift + 2
•# :Shift + 3
•$ :Shift + 4
•% :Shift + 5
•* :Shift + 8
• + Shiftه÷ :
• + Shiftخ× :
• + Shiftئ~ :
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مالحظة:
عىل جهاز ماك ،باإلمكان إضافة اللّغة العربية ( )Arabe - PCللحصول عىل نفس االختصارات
املذكورة أعاله واملتعلّقة بالتنقيط والتحريك عىل لوحة مفاتيح نظام ويندوز من خالل
«تفضيالت النظام» ( )Préférences systèmeثم «اللّغة واإلقليم» (.)Langue et région
العربية
4 .الترتيب الهجائي أو األلفبائي لحروف اللّ غة
ّ

يف ما ييل ،الرتتيب الهجايئ لحروف اللّغة العربيّة( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،س،
ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ق ،ك ،ل ،م ،ن ،هـ ،و ،ي)

الدول ّ
■ ُ
والشعوب واألنظمة
من بلد آلخر ومن وسيلة إعالمية ألخرى ،تختلف أحيانا طريقة كتابة أسامء الدول
ونطقها .القامئة أدناه ال تعني أن كل ما خالفها غ ُري صحيح لكن الهدف منها غالبًا هو احرتام
محل
التسميّات وفق املرجعيّة األمميّة أو وفق التسمية املعتمدة من البلد نفسه (ما مل تكن ّ
نزاع دويل) أو توحيد طريقة استعاملها يف اإلذاعة والتلفزيون ويف الصحافة الورقيّة وعىل
املواقع اإللكرتونيّة.
مرجعية أسماء الدول ومناطق النزاعات
1.
ّ

مالحظة
رسمي من قبل األمم املتحدة وجب لزوما أخذها
أسام ُء الدول واملناطق املعتمدة بشكل
ّ
األسايس لهذه األسامء ،باإلضافة إىل
املرجعي
بعني االعتبار ،فاملنظّمة األمم ّية تشكّل الدليل
ّ
ّ
القرارات السياديّة للدول يف اختيار أسامئها وتغيريها:
–«كوت ديفوار» (هي التسمية املعتمدة رسميا من قبل هذه الدولة) وليس «ساحل العاج»
–«بورما» أصبحت «ميامنار» عام 1989
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•«الواليات امل ّتحدة» أو «الواليات امل ّتحدة األمريكية» وليست «أمريكا» ألن
«أمريكا» تعني القا ّرة
•«املحيط األطليس» وليس «املحيط األطلنطي»
•«أوروبّا» وليس «أروبّا» ويُطلق عىل «القا ّرة األوروب ّية» أيضً ا اسم «القا ّرة العجوز»
•جبال األلب (الهمزة فوق األلف) وليس «جبال اآللب» (بهمزة م ّد)
•«إفريقيا» وليس «أفريقيا»
•«اململكة امل ّتحدة» تض ّم إنكلرتا واسكتلندا وبالد الغال وإيرلندا الشاملية
•«بريطانيا العظمى» تض ّم إنكلرتا واسكتلندا وبالد الغال
•«اسكتلندا» (من دون همزة) ،لتوحيد االستعامل
(بكس ال ّنون) وليس «تُونُس» (بض ّم ال ّنون)
•«تُونِس» ْ
•«موريتانيا» وليس «موريطانيا»

•«نواكشوط» وليس «نواقشوط»
السودان (بض ّم الخاء) وليس «الخَرطوم»
•«الخُرطوم» عاصمة ّ
•« َع َّمن» (عاصمة األردنّ) و« ُعامن» (سلطنة)
•«إسطنبول» وليس «أسطنبول»

•«بروكسل» وليس «بروكسيل» أو «بروكسال» ،لتوحيد االستعامل
•«جنيف» وليس « ُجناف»

•«رسبرينيتشا» (رشقي البوسنة والهرسك) وليس «رسبرينيتسا»
•«كابول» األفغانية وليس «كابل» ،لتوحيد االستعامل
•«كتالونيا» وليس «قطالونيا» ،لتوحيد االستعامل
• ِ
بكس القاف والالّم وفتْ ِح حرف اليا ِء وتشديده) وليست
«ص ِقـلِـ َّيـة» (نُطقًاِ ْ ،
ِ
(بتسكني الالّم)
«صـ ِقـلْـ َيـة» ْ
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«سو ِريَّة» (أسامء الدول كان تُكتب قد ًميا بالتاء املربوطة وحديثا
•«سوريا» وليس ُ
ت ُكتب ٍ
بألف ممدودة يف آخرها)
(بضم الجيم)
•« َهضْ َبة ال َج ْوالن» (بفتْ ِح الجيم ،لتوحيد االستعامل) وليس «ال ُجوالن» ّ
(بكس ال ّراء)
•مدينة «ال َّر َّقة» السوريّة (بفتحِ القاف) وليس «ال ِّر َّقة» ْ ِ
وتسكني ال ّراء) وليس «طُ ْرطوس» (بضم الطاء)
•«طَ ْرطُ ْ
وس» (بفتح الطّاء ْ
السني)
«السعودية» (بفتح ّ
«السعودية» (بض ّم السني) وليس َّ
• ُّ

(بكس الجيم ،اإلسم الشائع) وليست « َّجدّ ة» (بفتْ ِح الجيم)
•«جِ ــدّ ة» يف ُّ
السعودية ْ
األرجح)
تسميتها عىل
أو ُج َّدة ُ
(أصل ْ
ْ
(بكس الباء) وليس «سهل ال ُبقاع» (بض ّم الباء)
• ُ
«سهل البِقاع» ْ
•«بَع ْــلَـ َبـكّ » (لبنان) وليس «بْ َعـلْ َبكْ »

(بكس التّاء)
•«تَكريت» يف العراق (بفتْ ِح التّاء) وليس «تِكريت» ْ
•«أربيل» وليس «إربيل» أو «إربل»
(بكس ال ّدال)
•«نهر ِد ْجلة» ْ
•«طَ ْهران» (بفتْ ِح الطّاء) وليس ِ
بكس الطّاء
«طهران» ْ ِ
«مضيق ُهرمز» (بض ِّم الهاء)
•
ُ

•«ج ُزر ال ُق ُمر» وليست «جزر ال َق َمر» وذلك نسبة لطائ ٍر يُس ّمى طائر ال ُق ُمر موجو ٍد
بكرثة فيها (املصدر :الرئاسة القمرية)
•«تشييل» وليس «التشييل»
•خالل املداخالت عرب الهاتف واألقامر الصناعية وعىل الخرائط ويف الصحافة الورقيّة
وعىل املواقع اإللكرتونيّة ،عدم تحديد مكان «القدس» يف إرسائيل( .قرارا مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة عدد  476وعدد )478
• ِ
(بكس الضّ اد .لتوحيد االستعامل) وليس «الضَ فَّة» (بفتْح الضّ اد)
«الضفّة الغرب ّية» ْ
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(بتسكني الفاء)
•مدينة « َرفَح» (بفت ِح الفاء) جنو ّيب قطاع غزة وليست مدينة « َرفْح» ْ
•شب ُه جزيرة ِ
«س ْيناء»
«سي َناء» وليس َ
ِيس»
«السو ْ
«الس َويْ ْس» وليس ُّ
•قناة ُّ

(بتسكني ال ّراء)
•
ُ
رشم الشيخ» ْ
منتجع « ْ

وتسكني الياء)
(بكس ال ّنون) وليس «ال َّن ْيل» (بفتْح ال ّنون وتشْ ديدها ْ
•نه ُر «ال ِّن ْيل» ْ
وأسيَوي (صحيحة)
آسيا ْ
•قا ّرة ْ
وآس َيو ٌِّي (لتوحيد االستعامل) وليس أَ ْسيَا ْ

الصني الرئييس» :املنطقة التي تَخض ُع لحكْم «جمهور ّية الصني
«الصني القار ّية» أو «ب ّر ّ
• ّ
اإلداريتي
املنطقتي
الشعب ّية» وهي تَستثني
الخاصتي «هونغ كونغ» و«ماكاو»
ْ
ْ
ْ

•«الفليبني» وليس «الفلبني» أو «الفيليبني»

•والية «راخني» (أركان سابقا) يف «ميامنار» (بورما سابقا )
وتسكني الباء وفتْح الياء) اليمنيّة الجنوبية
•محافظة «أَبْ َي» (بفتح الهمزة ْ
مالحظة :ملعرفة طريقة نطقِ أسامء بعض الدول أو املدن أ واملناطق امل ُْس ِ
تعصية باللّغات
األجنبية ،بإمكان الصحفيني االعتامد عىل موقع يوتيوب ،بكتابة مثالً:
Comment prononcer “Metz” en français
”How to pronounce “Pearl Harbor
”How to pronounce “Silicon Valley
وعمليات اإلبادة
العرقية
2 .التصفيات
ّ
ّ

ُ
املتعارف عليها عرب التاريخ من األقدم إىل األحدث هي:
التصفيات العرقية
–تصفية األرمن من قبل الد ْولة العثامن ّية خالل الحرب العامل ّية األوىل وبعدها (ت ْنكرها
تركيا بش ّدة وتعرتف بها عرشاتُ الدول من بينها فرنسا)
–تصفية اليهود خالل الحرب العامل ّية الثانية (املحرقة أو الهولوكوست)
–تصفية املسلمني من قبل جيش رصب البوسنة يف البوسنة والهرسك عام 1995
(املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة)
–تصفية التوتيس يف رواندا عام ( 1994محكمة الجزاء الدولية لرواندا)
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3 .قائمة الدول والعواصم

يف ما ييل قامئة الدول وعواصمها وفق الرتتيب الهجايئ وط ُرق نطقها وكتابتها.

•تتض ّمن هذه القامئة األسامء املتداولة واملتعارف عليها للدول وعواصمها مرفقة أحيانًا
بني قوسني باالسم املعتمد رسم ّيا باللّغة العرب ّية من قبل منظ ّمة األمم املتّحدة.
•تض ّم هذه القامئة  195دولة ذات سيادة ،منها  193دولة عضو يف األمم املتّحدة
اللتي تشغالن صفة دولة
باإلضافة إىل الفاتيكان (ميثلها
الكريس الرسو ّيل) وفلسطنيْ 2
ّ
مراقبة يف املنظّمة الدول ّية.
•هذه القامئة ال تشمل الدول أو املناطق املعرتف بها جزئيًّا (قربص الشاملية ،أوسيتيا
الجنوبية ،جمهورية كوسوفو )...أو التي أقصتها األمم املتحدة من عضويتها
(تايوان) 3أو املناطق املتنازع عليها أو تلك التي تتبع إداريّا دولة ما رغم متتّعها
الخاصتني التابعتني
منطقتي «هونغ كونغ» و«ماكاو» اإلداريّ ْتي
بحكم ذايت مثل
ّ
ْ
لجمهوريّة الصني الشعبيّة.
األرجنتني

الـ

2
3

الدول

أ
األردن
اإلمارات العربية املتحدة
إ اإلكوادور
(«إكوادور» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
البحرين
الربتغال
ب
البوسنة والهرسك
الربازيل

العواصم
بوينس آيرس
َع ّمن
أبو ظبي
كيتو
املنامة
لشبونة
رساييفو
برازيليا

يف التاسع والعرشين من شهر نوفمرب عام  ،2012منحت الجمعيّة العا ّمة لألمم املتّحدة فلسطني وضع دولة مراقبة مبوجب القرار
( 19/A/RES/67األمم املتحدة).
كانت تايوان متثل القومية الصين ّية يف أغلب املنظّامت الدول ّية حتى  1971عندما تم إبعادها من هيئة األمم املتحدة مبوجب القرار
لتحل محلّها جمهوريّة الصني الشعب ّية (األمم املتحدة).
ّ 2758
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التشيك
(«الجمهورية التشيكية» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
الجزائر
الدمنارك
(«الدامنرك» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
الدومينيكان
(«الجمهورية الدومينيكية» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
الرأس األخرض
السلفادور
السعودية
السنغال
السودان
السويد
الصني
الصومال
العراق
الغابون
الفليبني
الفاتيكان
الكويت
الكونغو (جمهوريّة)
الكونغو الدميقراطيّة
(«جمهورية الكونغو الدميقراطية» وفق االسم املعتمد من قبل األمم
املتحدة)
الكامريون
املج ّر
(«هنغاريا» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
املغرب
املكسيك

براغ

العواصم

الجزائر
كوبنهاغن
سان دومينغو
برايا
سان سلفادور
الرياض
دكار
الخرطوم
ستوكهومل
بكني
مقديشيو
بغداد
ليربفيل
مانيال
الفاتيكان
الكويت
برازافيل
كينشاسا

ياوندي
بودابست
الرباط
مكسيكو سيتي

الدول

ن
ه
و
ي
ث
ذ
ر

س

أ/إ
ف

ل
م
ن

النيجر
النمسا
الرنويج
الهند
الواليات املتّحدة األمريك ّية
اليابان
اليمن
اليونان
أثيوبيا
أذربيجان
إريرتيا
أرمينيا
إستونيا
أسرتاليا
إرسائيل
إسبانيا
إسواتيني
(سوازيالند ،سابقًا)
أفغانستان
أفريقيا الوسطى
(«جمهورية أفريقيا الوسطى» وفق االسم املعتمد من قبل األمم
املتحدة)
أملانيا
ألبانيا
موناكو (إمارة)
أنغوال
أندورا
أنتيغوا وباربودا
إندونيسيا

العواصم

نيامي
فيينا
أوسلو
نيودلهي
واشنطن
طوكيو
صنعاء
أثينا
أديس أبابا
باكو
أسمرة
يريفان
تالي
ِ
كانبريا
تل أبيب
مدريد
«مبابان» أو «لوبامبا»
كابول
بانغي

برلني
تريانا
موناكو
لواندا
أندورا ال فيال
سانت جونز
جاكارتا
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الدول

أوكرانيا
أورغواي
و
أوزباكستان
أوغندا
أ/إ
إيرلندا
إيسلندا
ي
إيطاليا
إيران
بنغالديش
باربادوس
بيالروس
(وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
بلجيكا
بريطانيا أو اململكة املتحدة
(«اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية»» وفق االسم
املعتمد من قبل األمم املتحدة)
بيليز
بنني
بوتان
ب
بوليفيا
بوتسوانا
بروناي
(«بروين دار السالم» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
باكستان
باالو
بنام
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العواصم

كييف
مونتفيديو
طشقند
كمباال
دبلن
ريكيافيك
روما
طهران
دكـا
بريدج تاون
مينسك
بروكسل
لندن

بلومبان
بورتو نوفو
تي ْمفو
سوكري (الدستوريّة)
والباز (اإلداريّة)
غابورون
بَ ْندَر ِسِي بيغَاوان
صوفيا
واغادوغو
جيتيجا
إسالم آباد
ميلكيوك
بنام

الدول

ت

ج

بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بريو
بولندا
تشاد
تنزانيا
(«جمهورية تنزانيا املتحدة» وفق االسم املعتمد من قبل األمم
املتحدة)
تشييل
(«شييل» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
تيمور الرشقية
(«تيمور ليشتي» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
تايالند
(«تايلند» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
توغو
تونغا
ترينيداد وتوباغو
تـونس
تركيا
تركامنستان
توفالو
جزر البهاما
جزر ال ُق ُمـــر
جزر فيجي (جمهوريّة)
جزر املالديف
(«ملديف» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
جزيرة مالطا
(«مالطة» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
جزر مارشال (جمهوريّة)
جزر سيشل (جمهوريّة)

العواصم
بورت مورسبي
أسونسيون
ليام
وارسو
إنجامينا
دودوما

سانتياغو
دييل
بانكوك
لومي
نوكو ألوفا
بورت أوف سبني
تونس
أنقرة
عشق آباد
فونافويت
ناساو
موروين
سوفا Suva
ماليه
فاليتا
ماجورو
فيكتوريا
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جزر سليامن
جيبويت
جورجيا
جامايكا
جنوب السودان
(«جمهورية جنوب السودان» وفق االسم املعتمد من قبل األمم
املتحدة)
جنوب أفريقيا
دومينيكا (كومنولث)
رومانيا
روسيا
(«االتحاد الرويس» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
رواندا
زامبيا
زميبابوي
(«زمبابوي» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
سلطنة ُعامن
سانت كيتس ونيفيس
(«سانت كيتس ونيفس» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
سانت لويس
(«سانت لوسيا» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
سانت فنسنت وجزر غرينادين
ساموا
سان مارينو
سرياليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا

العواصم

هونيارا
جيبويت
تبلييس
كينغستون
جوبا

بريتوريا
روسيو
بوخارست
موسكو
كيغايل
لوساكا
هراري
مسقط
باستري
كاسرتيس
كينغستاون
أبيا
سان مارينو
فريتاون
سنغافورة
براتيسالفا
ليوبليانا

الدول

رسيالنكا
(«رسي لنكا» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)

ص
ط

غ

ف

العواصم
كولومبو

سورينام
سويرسا
سوريا
ساو توميه وبرينسيب
رصبيا
طاجيكستان
غامبيا

باراماريبو
برن
دمشق
ساو توميه
بلغراد
دُوشَ ْن ِب ْه
بانغول

غانا
غرينادا
غواتيامال
غينيا
غينيا بيساو
غينيا االستوائية
غيانا (عدم الخلط مع إقليم غويانا الفرنسية)
فرنسا
فلسطني

أكرا
سانت جورجز
غواتيامال
كوناكري
بيساو
مالبو
جورج تاون
باريس
القدس الرشقية
(عاصم ًة للدولة
املستقبليّة وفق مطالب
فلسطينيّة)
هلسنيك
بورت فيال
كراكاس

فنلندا
فانواتو
فنزويال
(«جمهورية فنزويال البوليفارية» وفق االسم املعتمد من قبل األمم
املتحدة)
فيتنام
(«فييت نام» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)

هانوي
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قطر
قربص
قرغيزستان
كمبوديا
كازاخستان
كندا
كولومبيا
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
كرييبايت (جمهوريّة)
(«كرييباس» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
كوريا الشامل ّية
كوريا الجنوب ّية
كينيا
الوس
(«جمهورية الو الدميقراطية الشعبية» وفق االسم املعتمد من قبل
األمم املتحدة)
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليبرييا
ليبيا
ليشتنشتاين
(«ليختنشتاين» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
لوكسمبورغ
(«لكسمربغ» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
ليتوانيا

العواصم

الدوحة
نيقوسيا
بيشكيك
بنوم بنـه
أستانا
أوتاوا
بوغوتا
سان خوسيه
ياموسوكرو
زغرب
هافانا
جنوب تراوا
بيونغ يانغ
سيول
نريويب
فيانتيان

ريغا
بريوت
ماسريو
مونروفيا
طرابلس
فادوز
لوكسمبورغ
فيلنيوس

الدول

م

ن

ه

و

مرص
مقدونيا الشاملية (مقدونيا سابقا)
مدغشقر
ماالوي
(«مالوي» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
ماليزيا
مايل
مولدافيا
(«جمهورية مولدوفا» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
(«موزامبيق» وفق االسم املعتمد من قبل األمم املتحدة)
ميامنار
مونتينيغرو أو الجبل األسود
ناميبيا
نا ُو ُرو
نيبال
نيوزيلندا
نيكاراغوا
نيجرييا
هايتي
هندوراس
هولندا
واليات ميكرونيسيا املتّحدة
(«واليات ميكرونيزيا املوحدة» وفق االسم املعتمد من قبل األمم
املتحدة)

العواصم

القاهرة
سكوبيه
أنتاناناريفو
ليلونغوي
كواالملبور
باماكو
كيشيناو

أوالن باتور
نواكشوط
بورت لويس
مابوتو
نايبيداو
بودغوريتسا
ويندهوك
يارين
كامتاندو
ويلينغتون
ماناغوا
أبوجا
بور أو برنس
تِيغُوسيغَال َبا
أمسرتدام
باليكري
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الشعوب
4 .أسماء ُّ

• «األتراك» وليس «الرتك ّيون».
•«اإلسبان» وليس «اإلسبانيّون».
•«األملان» وليس «األملان ّيون».
•«ال ّروس» وليس «ال ّروس ّيون».

•«األمريك ُّيون» وليس «األمريكان».

•«املدغشقر ُّيون» وليس «امللغاش» (سكّان مدغشقر).
•«املغاربة» وليس «املغرب ّيون» (سكّان املغرب).

•«املغارب ُّيون» (سكّان الدول املغاربية).
(بكس ال ّنون) وليس «التُونُسيون» (بض ّم ال ّنون) وليس أيضً ا
•«ال ُتونِس ُّيون»
ْ
«التوانسة».
رس امليم) وليس «امل َْصيّون».
•«املِ ْص ُّيون» (بك ِ
(بكس الفاء وفتْح الالم) لتوحيد الستعامل وليس «ال ِفلِسطينيون»
•«ال ِفل َْس ِطين ّيون» ْ ِ
أو «ال َفل َْسطينيون».
•«األ ْر َمن» وليس «األ ْر َمنيّون» أو «األ ْر ِمينيُّون».
ِ
(بكس
ني» و« َأ ْر َمن ّي ٌة» (بفتْ ِح الهمزة،
لتوحيد االستعامل) وليس إِ ْر َم ِن ٌّي وإ ْر َمن ِّية ْ
•« َأ ْر َم ّ
الهمزة).
الصني وليس «األُويغور» أو «الويغور» لتوحيد االستعامل
•«اإليغُور» و«أقل ّية اإليغور» يف ّ
رؤساء الدول والحكومات ومراكز صنع القرار:
5.
ُ

•يُستحسن اعتامد التسميّات التالية لتوحيد األسلوب والقياس عليها:
«الرئيس الفرنيس» أو «رئيس الجمهورية الفرنس ّية» قوالً عىل الهواء يف اإلذاعة
والتلفزيون وليس «رئيس فرنسا» التي يُفضّ ُل اعتامدها يف أرشطة الكتابة عىل
الشاشة ويف عناوين املقاالت يف الصحافة الورق ّية وعىل املواقع اإللكرتون ّية ،كالتايل:
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رئيس فرنسا« :نحن يف حرب ضدّ الوباء»
وكذلك بالنسبة ملنصب رئيس الوزراء:
رئيس وزراء لبنان« :خطة التعايف االقتصادي غري من ّزلة وميكن تطويرها»
•«قرص اإليليزيه» يف باريس وليس «االلزيه» أو «اإليليزي» :هو املق ّر الرسمي
للرئيس الفرنيس وهو رم ُز سلطة البالد ومركز ات ّخاذ القرار.
•«الرئيس الرويس» أو «رئيس االتّحاد الرويس» أو «رئيس روسيا االتّحادية».
•«الكرملني» (بالياء) وليس «الكرملن» :كلمة تعني القلعة أو الحصن وهو مك ّون من
مجموعة قصور فاخرة يف قلب موسكو ويعترب املق ّر الرسمي للرئيس الرويس ورمز
سلطة البالد واتخاذ القرار.
•«الرئيس األمرييك» أو «رئيس الواليات املتحدة األمريكية» وليس «رئيس أمريكا»،
فأمريكا تعني القا ّرة.
•«أَ ِمريك ّية» وليس «أمرييك ّية» أو «أ ِم ْرك ّية» أو «أم ْريك ّية».
•«البيت األبيض» أو «املكتب البيضاوي» (مكتب الرئيس) وليس «البيت البيضاوي»:
يقع يف العاصمة األمريكية واشنطن وهو مق ّر إقامة الرئيس األمرييك ورمز سلطة
البالد واتّخاذ القرار.
•لكل والية أمريكية حاكم وليس محافظا أو وال ًيا« :حاكم والية نيويورك»« ،حاكم
والية كاليفورنيا»...
•يف الجزائر وموريتانيا :رئيس السلطة التنفيذية «وزي ٌر أول» وليس «رئيس حكومة»
أو «رئيس وزراء» والنظام رئايس.
•«قرص املرادية» يف دائرة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة :هو املق ّر الرسمي إلقامة
الرئيس الجزائري وأدائه مها ّمه الرئاسية.
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«رئيس الحكومة» والنظام برملا ّين مع ّدل (مث ّة
•يف تونس :رئيس السلطة التنفيذية هو
ُ
دعوات للعودة إىل النظام الرئايس يف البالد).
الرسمي
•«قرص قرطاج» يق ُع يف الضاحية الشاملية للعاصمة التونسية هو املقر
ّ
إلقامة الرئيس التونيس وأدائه مها ّمه الرئاسية و«الق ََص َبة» (ساحة) هي مق ّر رئاسة
الحكومة التونسية يف العاصمة تونس.
•املغرب :ملكيّة دستوريّة برملانيّة

رص ْب َع ْبدَ ا» يقع يف بلدة بعبدا يف الضاحية الرشق ّية للعاصمة اللبنانية بريوت هو
•«ق ُ
مق ّر الرئاسة اللبنانية ويض ّم مكتب الرئيس ومق ّر إقامت ِه.
•يف إيطاليا :الصفة الرسمية الصحيحة لرئيس الحكومة هي «رئيس مجلس الوزراء»
()Presidente del Consiglio dei Ministri
رئيسا للحكومة
•يف إسبانيا :رئيس السلطة التنفيذية ليس وزي ًرا أوالً بل ً
()Presidente del Gobierno
•يف أملانيا :يعادل املستشار منصب رئيس الحكومة.
6 .البرلمانـات:

ِ
برملانات الدول بأسامئها الرسميّة برشط أن تكون واضح ًة يف ذهن املستمع
يُستحسن ذك ُر
أو املشاهد أو القارئ .لبعض الدول غرفتان متثّالن الربملان:
–الربملان األمرييك :الكونغرس وليس الكونجرس (يتألّف من مجلسني :مجلس الشيوخ
ومجلس الن ّواب).
–الربملان الفرنيس :الجمع ّية الوطنية الفرنسية (مجلس أدىن) ومجلس الشيوخ الفرنيس
(مجلس أعىل).
–الربملان األملاين :البوندستاغ.
–الربملان الربيطاين :مجلس العموم.
–الربملان الرويس :مجلس الدوما.
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–الربملان الصيني :املجلس الوطني لن ّواب الشعب الصيني أو مجلس الشعب الصيني.
–الربملان التونيس :مجلس ن ّواب الشعب.

–الربملان الجزائري :املجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفىل) ومجلس األمة (الغرفة
العليا).
مجليس الن ّواب واملستشارين.
–الربملان املغريب :يتأل ُّف من
ْ

–الربملان املوريتاين :الجمع ّية الوطنية (الغرفة الترشيعية الوحيدة يف البالد ،غرفة
«مجلس الشيوخ» ألغيت مبُوجِب تعديلٍ دستوري عام )2017
–الربملان املرصي :مجلس الن ّواب
املرصي.
ّ
–الربملان اإلرسائييل :الكنيست اإلرسائييل (وليس الكنسيت أو الكنيسيت).
–الربملان الرتيك :مجلس األ ّمة الرتيك الكبري.

اإلسالمي.
–الربملان اإليراين :مجلس الشورى
ّ

–الربملان السعودي :مجلس الشورى
السعودي.
ّ
–الربملان الكويتي :مجلس األ ّمة الكويتي...
7 .األنظمـة

ٍ
دالالت سياسية سلبية لإلشارة إىل
سيايس غري محايد وال يخلو من
نظــام :هو مصطلح
ّ
حكْم عسكري أو د ْولة بوليسية أو سلطة فاقدة للرشعية أو بلد غري دميقراطي أو د ْولة ال
تحرتم الحقوق والحريّات أو د ْولة ارتكبت جرائم ضد اإلنسانيّة أو «دولة مارقة» .غالبا ما
يُقرن هذا التوصيف باسم ٍ
رئيس أو زعيم أو قائد عسكري أو عاصمة أو دولة أو ُمامرسة
معيّنة ،مثال ذلك:
–نظام الرئيس املعزول عمر البشري يف السودان
–نظام بن عيل يف تونس
–نظام القذايف يف ليبيا
–نظام بيونغ يانغ أو نظام كوريا الشاملية
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–نظام تشاوشسكو
–نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا (األبارتايد)
لذا وجب استخدام هذا املصطلح عن ب ّينة وبحذ ٍر شديد ومن دون مبالغة.

–الديكتاتوريّات:

”الديكتاتور” و”الديكتاتوريّات”
•وجب تفادي استعامل هذه التوصيفات وما شابهها (مستب ّد ،طاغية ،نظام جائر أو
غاشم أو دموي أو سلطوي أو شمويل أو بولييس )...يف أرشطة الكتابة وخالل التقديم
عىل الهواء ويف التقارير اإلذاعية والتلفزيوينة ويف املقاالت نظ ًرا لعدم موضوع ّيتها
حرصا
واالكتفاء بنقلِ تفاصيل الخرب ّ
بكل تج ّرد وذك ِر ساسة الدول املعن ّية بأسامئهم ً
عىل الحياد ،مثال:
«الزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ أون»
وليس
«الديكتاتور الكوري الشاميل كيم جونغ أون»
•يف التحليالت ،استعامل هذه التوصيفات يقتيض تربيرها موضوع ًّيا.
•يرجى أيضً ا عدم الخلط بني األنظمة الديكتاتورية (سلطويّة أو شمول ّية) واألنظمة
البوليس ّية.
المنظمات والتنظيمات والمجموعات المسلّ حة
ّ
8 .اختصارات
والوكاالت والبعثات الدولية

املؤسسات واملعاهد واملنظّامت والتنظيامت واملجموعات
يُستحسن تفادي اختصار أسامء ّ
املسلّحة والبعثات الدولية عندما تكون غري معروف ٍة متا ًما أو معروف ًة بشكلٍ محدو ٍد لدى عا ّمة
الناس:
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•قوات سوريا الدميقراط ّية وليس «قسد»

•حزب العامل الكردستاين وليس الــــ«يب ك ك»
•رشطة إقليم كردستان وليس «األسايش» (تعني األمن بالكرديّة)
•يف الشأن الليبي:
مزدوجتي عند الكتابة
–وجب وضع «الجيش الوطني الليبي» املتمركز رشقي ليبيا بني
ْ
عىل الشّ اشة أو يف الصحافة الورقيّة واإللكرتونيّة« :الجيش الوطني الليبي» ،ألن ُه ه ّو
املؤسسة العسكرية الليبية)
من يس ّمي نفسه كذلك( .يف انتظار توحيد ّ
–يف إذاعة األخبار أو يف التقارير اإلذاعيّة أو التلفزيونيّة ،يكون األمر كاآليت:
«الجيش الوطني الليبي كام يس ّمي نفسهُ » أو «كام يع ّرف عن نفسه» أو «كام يقدِّ م
نفسهُ » أو «املُس ّمى بـ».
•منظّمة «ترانسربانيس» :منظّمة الشفافية الدولية ()Transparency International
•منظّمة «أمنستي» :منظّمة العفو الدولية ()Amnesty International
•«أيباك» :لجنة الشؤون العا ّمة األمريك ّية اإلرسائيل ّية
()American Israel Public Affairs Committee, AIPAC
•منظّمة «الفاو» :منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ()FAO
•منظّمة «اليونسكو» :منظمة األمم املتّحدة للرتبية والعلوم والثقافة ()UNESCO
•منظّمة «األلكسو» :املنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم ()ALECSO
•منظّمة «اليونيسيف» :منظمة األمم املتّحدة للطفولة ()UNICEF
•الـ«يس آي أي»« :وكالة املخابرات املركزيّة األمريك ّية» أو «وكالة االستخبارات
األمريك ّية» ()Central Intelligence Agency, CIA
•وكالة ناسا للفضاء (National Aeronautics and Space Administration,
 )NASAوليست «وكالة نازا» أو «ال ّنازا» أو «الناسا»
•منظّمة «أوبك» :منظّمة الدول املص ّدرة للنفط (Organization of Petroleum
)Exporting Countries, OPEC
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•منظّمة «الحلف األطليس» أو منظّمة «حلف شامل األطليس» وليس «حلف النيتو»
أو «حلف الناتو» لتوحيد االستعامل.
()Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN
()North Atlantic Treaty Organization, NATO
•بعثة «اليونسميل» :بعثة األمم املتحدة لل ّدعم يف ليبيا
()United Nations Support Mission In Libya, UNSMIL
•بعثة «املينورسو» :بعثة األمم املتّحدة لتنظيم استفتاء يف الصحراء الغربية
(Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un Référendum au
)Sahara Occidental, MINURSO
•بعثة «اليونامي» :بعثة األمم املتّحدة ملساعدة العراق
()United Nations Assistance Mission for Iraq, UNAMI
•بعثة «األومنها» :بعثة األمم املتّحدة لدعم اتفاق الحديدة يف اليمن
(United Nations Mission to Support the Hodeidah Agreement,
)UNMHA
•بعثة «املينوسام» :بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتع ّددة األبعاد لتحقيق االستقرار
يف مايل
(Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
)Stabilisation au Mali, MINUSMA
ووظائف من يشرفون
الدولية
والمنظمات
ّ
المؤسسات
أسماء
9.
ُ
ّ
ّ
ُ
عليها

ِ
ووظائف من
املؤسسات واملنظّامت الدولية
يجب تو ّخي الحذر الشديد إزاء أسام ِء ّ
يرشفون عليها:
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•«منظمة الص ّحة العاملية» وليست «منظمة الص ّحة الدولية»
رئيسا
•«منظمة الص ّحة العاملية» لها مدي ٌر عام وليس ً
•«البنك الدويل» وليس «البنك العاملي»

وليس «صندوق النقد العاملي»
•«صندوق النقد الدويل» َ
رئيسا
وليس ً
•«صندوق النقد الدويل» ل ُه مدي ٌر عام َ

وليس مدي ًرا عا ًما
رئيس َ
•«البنك املركزي األورو ّيب» ل ُه ٌ
رئيسا
•«من ّظمة األمم امل ّتحدة» لها أم ٌني عام وليس ً

«للسالم الدويل»
• ّ
«مؤسسة كَا ْرنِي ِغي» (بفتح الكاف ْ
وتسكني ال ّراء ْ
وكس ال ّنون) ّ
وتسكني ال ّنون)
(بكس ال ّراء ْ
(واشنطن) وليست «كَارِي ْن ِغي» ْ
«»Carnegie Endowment for International Peace

■الرتب العسكريّة ورتب قوّات األمن الداخلي
1 .الرتب العسكرية

يف ما ييل قامئة أبرز ال ّرتب العسكرية والتي تختلف نسب ًيا من بلد آلخر ويُـقابلها ُمرادفها
باللّغة الفرنس ّية:
الرتبة العسكرية

مرادفها باللغة الفرنسية

Maréchal
مشري
فريق أ ّول (ب ّر)/أمريال (بحر) Général de corps d’armée ou Général d’armée/Amiral
Général de corps d’armée ou Général de division ou Lieutenant général
فريق
لواء (ب ّر) أو أمري لواء (ج ّو) Général major ou Général de brigade
Général ou Colonel major ou Brigadier
عميد
Colonel
عقيد
Lieutenant-colonel
ُم َقدَّم
Commandant ou Major
رائد
Capitaine
نقيب
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الرتبة العسكرية
مالزم أ ّول
مالزم
ضابط أو وكيل أعىل
ضابط مساعد أ ّول أو وكيل
أ ّول
مساعد أو وكيل
رقيب أ ّول
رقيب
عريف أ ّول
عريف

مرادفها باللغة الفرنسية

Lieutenant
Sous-lieutenant ou Lieutenant Second
Adjudant-major
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Sergent
Caporal-chef
Caporal

2 .قوات األمن الداخلي:

للسالح التي وجب
الرشطة والدرك ،هام من أبرز هياكلِ ق ّوات األمن الداخيل الحاملة ّ
التفريق بينها:
ّ
::))Police
■ قوات الشرطة ((Police

أساسا عىل األمن العام والنظام وتسهر عىل
–هي قواتٌ تابعة لوزارة الداخل ّية تحافظ ً
الحضيّة.
تطبيق القانون يف املناطق َ
–تتف ّرع هذه القوات إىل رشطة نجدة ورشطة مرور ورشطة قضائية (عدلية) ورشطة
علمية وتقنية (فنية) ورشطة مكافحة الشغب ورشطة مكافحة اإلجرام (جنائية)
وغريها...
َّ
(::))Gendarmerie nationale
■ الدرك الوطني (nationale

يسمى أيضا «الحرس الوطني» وهو قوة شبه عسكرية قد تكون تابعة لوزارة الدفاع أو
– ّ
الحضيّة يف القرى واألرياف والبوادي واملناطق
لوزارة الداخلية وتعمل خارج املناطق َ
النائية واملناطق التي ال تتوفّر فيها مراك ُز أمن وطني.
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–مه ّمتها الحفاظ عىل األمن العام الداخيل ومراقبة الحدود وال ّدفاع عن حوزة الوطن
وتأم ُني الطرقات من الحوادث والقيام بالتحقيقات القضائية وتنفيذ األحكام والتجنيد
وغريها...

■الجرائـــم:
1 .أنواع الجرائم

بكل بلد.
عىل الصحفي أن يف ّرق بوضوح بني أنواع الجرائم يف القوانني الجزائ ّية الخاصة ِّ
بشكلٍ عام ،أنواع هذه الجرائم هي ثالثة:
•الجِ ناية :هي أقىس أنواع الجرائم من حيث العقوبة التي قد تصل إىل املؤبّد يف
بعض األحيان مثل جرائم اإلرهاب والقتل واالغتصاب وتهريب البرش واالت ِّجار
السالح والعنف والتهديد والخطف
باملخ ِّدرات والرسقة املوصوفة (باستعامل ّ
والخلع وغريها من األساليب العنيفة) أو كربى الجرائم اإللكرتونيّة أو كربى أعامل
التخريب أو كربى عمليات التحيّل أو ارتكاب حوادث ُمميتة تحت تأثري الكحول
أو موا ّد مخ ِّدرة...
بالسجن أو الغرامة املالية أو
أخف من الجناية
•ال ُجنحةّ :
ويعاقب عليها القانون َّ
ُ
بأشغا ِل املصلحة العا ّمة ( ،)Travail d’intérêt généralمثل الرسقة غري املوصوفة
شغب أو
(اختالس أو رسقة أموال أو ممتلكات ذات قيم ٍة محدودة) أو أعام ِل
ٍ
تخريب للممتلكات العا ّمة محدود ِة القيمة...
ٍ
إداري (مصادرة رخصة
•املُخالَفة :يُعاقب عليها القانون فقط بغرام ٍة مال ّية أو بإجرا ٍء
ّ
قيادة أو حذف نقاط منها ،مثالً) ومن بني هذه املخالفات عد ُم احرتام إشارات
املرور أو قوان ِني حظر التدخني أو حظ ِر التج ّو ٍل أو حال ِة الطوارئ الصح ّية أو القيام
بالبيع العشوايئ عىل األرصفة...
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الجنسية واالغتصاب
2 .االعتداءات
ّ

كل عملية إيالج جنيس باإلكراه بني شخصني أو أكرث سواء أكانت العمليّة
االغتصاب هو ّ
بأي وسيل ٍة غري طبيعية مبا يف ذلك إدخال األصبع أو إدخال عصا أو غريها يف ال ُقبُل
طبيعية أم ِّ
أو ال ُّدبر.
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الباب الثاني
ُ

األخالقية
اإلرشادات
ّ

■أخالقيّات العمل الصحفي
البث
ّ
1 .احترام حقوق

تسمح باستغاللها إالّ
املؤسسات اإلعالمية تُخضع مضامينها لحقوق بثّ وال
–بعض ّ
ُ
مسبقة ،لذا يُرجى تو ّخي الحذر من التّبعات القانونية.
مبوافقة مكتوبة أو شفهية ْ
مؤسسات إعالمية دولية أو
–االمتنا ُع بشكل تا ّم وباتّ عن قرصنة صور وفيديوهات ّ
وطنية أو محل ّية أو عىل اإلنرتنت مبحو شعاراتها من موا ّدها ثم بثّها وذلك احرتا ًما
للضوابط املهنية وتجن ًبا للمساءلة القانونية.
–يف حال عدم كتابة مصدر الصور والفيديوهات عىل الشاشة لسه ٍو مثالً ،يقوم الصحفي
مذيع األخبار ،يف نهاية مداخلة موفد أو مراسل أو ضيف أو يف نهاية تقدميه للخرب أو
مبصدر الصور حتّى وإن كان رمز الوسيلة اإلعالمية َم ْصد ِر
عقب تقري ٍر مص ّور ،بالتذكري ْ
الصور أو شعا ُرها جليَّا عىل الشاشة.
ٍ
قنوات تلفزيونية أو مواقع إلكرتونية
–بشكل عامُ ،ين ُع استخدام صو ِر وفيديوهات
رسم ّية أو غري رسم ّية أوعنارصها السمعية والصوتية:
•من دون كتابة اسم املصدر عىل املواقع اإللكرتون ّية
•من دون ذكر اسم املصدر قوالً يف ّ
اإلذاعي
البث
ّ

•من دون كتابة اسم املصدر يف ّ
البث التلفزيو ّين عىل الشاشة وذلك حتى وإن كان
اسم املصدر أو رمز القناة أو اإلذاعة أو املوقع الذي نستخدم مادتّه السمعية أو
يل عىل املا ّدة املص ّورة.
املرئية ظاه ًرا بشكل ج ّ
ٍ
أصحاب الحقوق ،تُستثنى من البثِّ بشكلٍ
مسبق من
–يف غياب
ِ
ترخيص ّ
خاص ْ
والعروض السينامئ ّية واملرسح ّية
آ ٍّيل املبارياتُ الرياضية املحل ّية والوطن ّية والدول ّية
ُ
والحفالتُ املوسيق ّية واألغاين املس َّجلة واملبارشة ما مل تكن يف ح ّيز املِلكية العا ّمة
ٌ
(حقوق متنازل عليها أو مفقودة أو منتهية الصالحية).
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املص ّنفات عىل األنرتنت
تخض ُع املص ّنفات املوجودة عىل اإلنرتنت لحقوق املِلْك ّية الفكريّة وهي مص ّنفات َمحم ّية ال
الخاصة أو بعد مرور فرتة زمنية معيّنة،
تقع يف نطاق امللكيّة العا ّمة إالّ يف بعض الحاالت
ّ
لذا وجب التحقّق من خل ّو هذه املصنفّات الفن ّية أو اإلخبارية من الحقوق قبل استعاملها
طلب رشا ِء حقوقها ،كام يجب أيضا
يف التقارير والنرشات وعىل املواقع اإللكرتون ّية أو ُ
التحقّق بدقّة من صدقيتها قبل بثّها.
2 .احترام الكرامة اإلنسانية

أي صو ٍر ّ
تحط من الكرام ِة اإلنسانية
–ال نبث ّ
–وجب احرتام املعاناة اإلنسانية والخصوصية الشخصية لألفراد عند بثِّ صور ضحايا
الكوارث والحروب والحوادث واألوبئة واملجاعات بشكل ال يح ّط من كرامتهم وال
ييسء لخصوصياتهم الجسديّة واملعنويّة.
–ال تُبث صور ضحايا قتىل أو مصابني إالّ إذا كانت الوجوه ُمم ّوهة.
–يُراعى متويهُ اإلصابات الصادمة وبالغة الخطورة للضحايا األحياء واألموات
–ال ت ّ
ُبث صور الجثث إالّ ُمم ّوهة مبا يف ذلك الجثث املتف ّحمة واملش ّوهة وال ُجثث التي
يُعرث عليها يف مقابر جامعية سواء أكانت تعود إىل التاريخ الحديث أم إىل تاريخ قديم
العامليتي األوىل والثانية ،الحروب االستعامرية)...
(الحربي
ْ
ْ
–يف حال اقتضت الرضورة املل ّحة ،وبالتشاور مع رئيس التحريرُ ،يكن ّ
بث صو ٍر صادمة
ِ
تعب عن مأساة إنسانية مثالً( ،سوء تغذية األطفال
ذات داللة رمزية تحريريّة بالغة ّ
يف مناطق النزاعات مثالً) برشط أخذ االحتياطات األساس ّية الالّزمة ،من ذلك:
مسبقًا من أن الصور التي س ُت ّ
بث يف املا ّدة اإلخبارية التلفزيونية
تحذي ُر املشاهدين ْ
أو يف صلب مقاالت املواقع اإللكرتون ّية املكتوبة واإلذاع ّية والتلفزيونية قد تكون
صادمة أو مؤثّرة.
–ال نستعمل أيَّة عبارات ّ
تحط من الكرامة اإلنسانية لألفراد:
•ال نقول «معاقون» بل «ذوو االحتياجات الخاصة»
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•وال نقول «شوا ّذ جنس ّيون» بل «مثل ّيون»
–الرهائنُ :ينع بث أيّة صور أو ترصيحات لرهائن قيد االحتجاز يف اإلذاعة والتلفزيون
وعىل املواقع اإللكرتونيّة عىل اإلنرتنت.
3 .احترام حقوق المرأة

خطابات أو إشار ٍ
ٍ
ات متحيزة جنس ًيا ( ،)Sexismeتهضم حقوق
بأي
عدم السامح مطلقًا ّ
املرأة وتقلّل من شأنها وتهينها وته ّمشها وتغ ّيبها وتعاديها ( )Misogynieوينبغي مراعاة
حضور املرأة املنتظم ومتثيلها الدائم يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية ويف الصحافة الورقيّة
واملواقع اإللكرتون ّية بشكل ٍ
كاف يُوفيها حقّها.
األقليات
حقوق
احترام
4.
ّ
ُ
ِ

ات أو إشار ٍ
بأي عبار ٍ
ات تيسء لألقليات أو تثري النعرات السياسية
–عد ُم السامح مطلقًا ّ
والعنرصيّة والجهويّة والطائفيّة واألهليّة وغريها
خطابات أو إشار ٍ
ٍ
تحض عىل التمييز بشتى أنواعه
ات ّ
أي
–توخي الحذر الشديد إزاء ّ
وتح ّرض عىل الكراهية والعنف والقتل والحرب والتكفري وإهدار الد ّم

5 .الحرص على سالمة األشخاص

–االمتناع عن بثِّ أيِّة صو ٍر أو أخبا ٍر تع ّرض سالمة املدنيني للخطر.
معلومات عن تح ّر ِ
ٍ
كات ق ّوات األمن خالل عمليات أمنية
–االمتناع عن بثِّ أيّ ِة صو ٍر أو
حرصا عىل سالمتهم.
جارية أو ُمربمجة ً
– ُين ُع إعطا ُء أيّ ِة إشار ٍ
ات عن مكان تواجد مدنيني فا ّرين من عمليّات إرهابيّة أو إجرامية
حرصا عىل سالمتهم.
عىل الهواء مبارشة ً
–يحرص الصحفي عىل سالمة شهود العيان 4وسائر املتدخّلني ومصادر املعلومات
السواء ويف مناطق الحروب والنزاعات
يف الحاالت العادية والظرفيات الحرجة عىل ّ
وتحت حكم األنظمة الديكتاتورية وحتى الدميقراطية ،وذلك من خالل:
4

للمزيد ،راجع يف هذا الصدد فقرة الشهادات الح ّية يف فصل «املواد املعروضة»
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•عدم الكشف عن هويّاتهم دون موافقتهم.
•تنبيه شهود العيان لل ّتبعات املحتملة لشهاداتهم (انتقام ،مضايقات ،سجن ،فصل
من العمل ،متابعات قضائية).
•يف وضعيات بالغة الحساسية أو الخطورة كعمل إرهايب أو حادث مر ّوع ،عىل
تقييم الوضع ّية النفسية لشهود العيان وأفراد عائالت الضحايا والضحايا
الصحفي
ُ
املصابني أنفسهم والتحقق ج ّيدا من قابليتهم واستعدادهم بشكل ال يدعو مجاالً
للشكّ لإلدالء بشهاداتهم بشكل طوعي ومن دون ضغط أو تالعب مبشاعرهم.
•عدم استغالل محن املتدخّلني وشهود العيان من الضحايا بسوء ن ّية لتحقيق سبق
صحفي من دون مراعاة خصوصياتهم الشخص ّية وأثر شهاداتهم التي قد تكون
رضة بهم.
مفاجئ ًة وصادمة لذويهم أو م ّ
•االمتناع عن الكشف عن قامئة أسامء قتىل العمليات اإلرهاب ّية أو الحوادث أو
الكوارث عىل الهواء من املدنيني وقوات األمن وفرق اإلغاثة إالّ إذا كان األمر
متعلّقا بشخص ّية عا ّمة أو رفيعة املستوى ومؤكّدً ا بشكلٍ
رسمي.
ّ
السالمة يف العمل الصحفي من خالل حامية شهود العيان إذا ما
•تغليب مبدأ ّ
اقتضت الرضورة عرب االمتناع عن تصويرهم أو حجب وجوههم أو عرب اللّجوء إىل
متويه وجوههم و/أو تغيري أصواتهم خالل تقدميهم لشهاداتهم باإلضافة أحيانًا إىل
تفادي حتّى تصوير مناطق سكنهم أو أماكن عملهم أو باقي املواقع التي يرت ّددون
ِ
وتعريض حياتهم للخطر.
عليها والتي قد تقود إىل التع ّرف عليهم
الصحفي أن يحمي رسيّة مصادره
حق وواجب .عىل
•حامية املصادر الصحف ّية ّ
ّ
مدرج يف ترشيعات بعض الدول وتكفل ُه املواثيق
حق
ويلتزم بعدم إفشائها وهو ّ
ٌ
الدول ّية املعنية بحقوق اإلنسان 5ومواثيق الرشف املهنية.
5
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املادّة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة العارشة من االتفاقية األوروب ّية لحقوق اإلنسان واملادة  13من االتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان ،مثاالً.

6 .احترام حقوق األطفال

–ال ّ
نبث صور أطفالٍ أو ُق ّص وهوياتهم (يف مدارس أو مخيامت أو رياض أطفال أو يف
مسبق من أولياء أمورهم .يف حال عدم
أماكن عمومية أو خاصة وغريها) دون إذن ْ
تيس الحصول عىل املوافقة ،ال تُبث الصور نهائ ًيا أو تُبث ُمم ّوهة.
الحصول أو عدم ُّ
–كل املقابالت اإلذاع ّية والتلفزيون ّية واملكتوبة مع األطفال يجب أن تخضع ملوافقة
مسبقة موثّقة من أولياء أمورهم قبل إجرائها
ْ
–ال ّ
نبث أي صور أو ترصيحات ّ
تحط من كرامة األطفال والقارصين وتع ّرضهم هم أو/
وعائالتهم للخطر
–تصوير املعاناة اإلنسانية لألطفال يف مناطق النزاعات والكوارث واألزمات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية وغريها للفت أنظار العامل ،يجب أن يخضع للمعايري املِ ْهن ّية
ِ
وانتهاك ُحرماتهم
ولحذ ٍر شديد تفاديا لإلرضار بهم جسديا ونفسيا
–رضورة أخذ الخصوص ّيات االجتامع ّية والثقاف ّية والدين ّية للبيئة التي يعيش فيها
هؤالء األطفال بعني االعتبار ،مع مرعاة قوانني البلد املتعلّقة بحامية الطفولة خالل
تصويرهم وإجراء مقابالت معهم
رص مشتب ٍه ب ِه يف عمليات إرهابية عىل الهواء ويف الصحافة الورق ّية
أي قا ٍ
–ال يُذكر اسم ِّ
واإللكرتون ّية كام ال تُبثّ صورت ُه إالّ ُمم ّوهة ومين ُع من ًعا باتًا إظهار ُه مق ّيد اليدين باألصفاد.
–بشكل عام ،يف حال التباس األمور عىل الصحفي عند أدائه ملهامه ،خالل تعاطي ِه مع
هذه املحاذير يف اإلذاعة والتلفزيون ويف الصحافة الورق ّية واإللكرتون ّية ،يكون اتّخاذ
القرار بالتشاور مع ِ
للمؤسسة
رئيس التحرير ،وفق ما يح ِّدد ُه امليثاق األخالقي واملهني
ّ
اإلعالمية.
والشخصية لألفراد
الصحية
الخصوصيات
7 .احترام
ّ
ّ
ّ

–وجب التعامل بحذر شديد مع الخصوصيات الصح ّية لألفراد ورسيّة عالجاتهم الطب ّية.
الخوض عن ب ّين ٍة وباعتدا ٍل (وفق مصادر رسم ّية أو موثوق بها) ومن
–من امل ّربر تحريريًا
ُ
تشف يف األوضاع الصح ّية لرؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء
دون تشهريٍ أو ٍّ
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الربملانات ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء األحزاب وغريهم من املسؤولني الكبار وكربى
الشخصيات العا ّمة يف املجاالت املختلفة يف حال إصابتهم ٍ
مبرض ملا من شأنه أن يحول
دون مامرستهم ملهامهم أو إدارتهم للشأن العام.
ِ
ألقارب مسؤولني
الطبي
رس
خالف
–يف املقابل ،يُ ُ
ِ
أخالقيات العمل الصحفي التط ّر ُق لل ّ
ّ
أو سياسيني أو فنانني أو رياض ّيني أو أفرا ٍد من عا ّمة الناس عىل سبيل املثال ،من دون
مس ّوغ تحريري ومن دون موافقتهم.
احرتام الرس ّية الطب ّية لألفراد
احتج بعض األطبّاء يف فرنسا وبعض نقابيّي القطاع الص ّحي بش ّدة عىل عدم
يف عام ّ ،2020
اب يف الربملان الفرنيس ونرشهم أسامئهم كاملة يف وسائل
رس الطبي لن ّو ٍ
احرتام الصحفيّني ال ّ
مسبقة من هؤالء ال ّنواب.
اإلعالم بعد إصابتهم بفريوس كورونا املست ِج ّد من دون موافقة ْ
والخاصة من دون مس ّوغ
–عدم استباحة تفاصيل الحياة الشخص ّية للشخصيات العا ّمة
ّ
ِ
ألخالقيات
رض باملصلحة العامة وذلك تفاديًا للتشهري واحرتا ًما
تحريري طاملا أنّها ال ت ّ
العمل الصحفي.
–عدم البحث عن اإلثارة يف نقل األخبار عرب االنحياز والتهويل واملبالغة واالستهداف
والرتكيز عىل الفضائح.

■تغطية العمليّات اإلرهابيّة
ٍ
وترصيحات يف تعريف املنظامت املص ّنفة
يجب كتابت ُه وقول ُه وما ميك ُن بثّه من صور
ما ُ
إرهابي ًة وتغطية عمل ّياتها:
اإلرهابية
والعمليات
اإلرهابيون
1.
ّ
ّ
ّ

–«اإلرهاب» عا ّمة هو كل العمل ّيات التي تنبني عىل أيدولوجية ما ،دين ّية كانت أو
سياسية أو عرقية متط ّرفة وتعتمد يف مرجع ّيتها أساليب مثل العنف والتكفري والقتل
والتخريب والرتهيب والرتويع والتخويف وتدمري مصالح الناس وممتلكاتهم والتع ّدي
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عىل حرماتهم املعنوية والجسديّة وتهديد حريّاتهم لتحقيق أهداف هيمنة دينية أو
خاصة قد تتمثل يف إقامة سلطة ما أو تقويض أخرى.
سياسية أو ّ
موسع هو كل شخص ميارس اإلرهاب أو يدعو إليه أو ير ّوج ل ُه إ ّما
–و«اإلرهايب» بشكلٍ ّ
رشا أو فعالً.
قوالً أو كتاب ًة أو ن ً
الخاصة بكل دولة غالبا حدود
–تحدّ د الترشيعات املحل ّية والدساتري والقوانني الوضعية
ّ
الخاص ملصطلح «اإلرهاب» والذي عىل أساسه تكون محاكمة املشتب ِه بهم
مفهومها
ّ
يف قضاياه.
المنظمات اإلرهابية والمجموعات المسلّ حة
ّ
2.

–«تنظيم الدولة اإلسالمية» أو «داعش» اختصا ًرا وذلك وقوالً عىل الهواء أو كتاب ًة
عىل الشاشة ويف الصحافة الورق ّية وعىل املواقع اإللكرتون ّية وليس «الدولة اإلسالمية»
اختصا ًرا مع العلم أن االسم الكامل هو «تنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام»
–«تنظيم القاعدة» وليس «القاعدة» اختصا ًرا
–«جامعة بوكو حرام» وليست «حركة بوكو حرام» أو «تنظيم بوكو حرام»

–«حركة الشباب الصومالية» أو «حركة الشباب اإلسالم ّية الصومال ّية» أو «حركة
الشباب املجاهدين الصومالية» كام تس ّمي نفسها وليس «الشباب» أو «حركة
الشباب» اختصا ًرا
3 .صور التنظيمات اإلرهابية وفيديوهاتها وبياناتها

–نستعمل باعتدال وحذر شديديْن ويف حاالت نادرة صور التنظيامت املصنفّة إرهابي ًة
بشكل عام وفيديوهاتها مع توضيح أنها «فيديوهات دعائية» («فيديو دعايئ» ،كتابة
أي صور عنيفة أو
عىل الشاشة أو عىل املواقع اإللكرتونيّة) مع االلتزام بعدم بثّ ّ
صادمة أو صو ٍر تح ّط من الكرامة اإلنسانية.
–باإلمكان استعامل صور قياديني يف املنظّامت املص ّنفة إرهابي ًة سواء أكانوا أحيا ًء أم
أموات.
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–يف عمليات التب ّني ،ال نذكر أب ًدا باالسم وكاالت الدعاية التابعة للتنظيامت املص ّنفة
إرهابية ،مثال:
«وكالة الدعاية التابعة لتنظيم الدولة اإلسالم ّية»
وليس
«وكالة أعامق التابعة لتنظيم الدولة اإلسالم ّية»
ونعتمد ذلك يف التقارير اإلخبارية املرئية واملسموعة واملكتوبة ويف العناوين
ومق ّدمات األخبار ويف أعمدة الصحافة الورق ّية واملواقع اإللكرتون ّية ،كام أنّها ال
تُـق ّدم أب ًدا كوكال ِة أنباء تفاديًا للرتويج لها لدى ٍ
فئات يافعة غريِ متيقّظة...

–يف أرشطة الكتابة عىل التلفزيون ويف العواجل ويف العناوين عىل املواقع اإللكرتونيّة،
إذا اقتضت الرضورة التحريريّة ذكر املصدر ،يُصا ُغ األمر كالتايل مثاالً:
«تنظيم الدولة اإلسالمية يتبنى هجو ًما عىل الجيش املايل (وكالة دعاية التنظيم)»
ّ
اإلرهابية ومنفذيها
العمليات
4 .توصيف
ّ

رسع يف إطالق أوصاف عىل هذه العمليات وانتظار ما تح ّدده
–من األسايس عدم الت ّ
السلطات الرسميّة أو املصادر املوثوق بها ،فام قد يبدو عمليّة إرهابية للوهلة األوىل
قد يكون عملية إجراميّة ،ومن يُوصف بأنّه «إرهايب» قد يكون مختالًّ عقليّا أو مجرم
حق عام أو بريئًا.
ٍّ
ُوصف العمليات اإلرهابية كذلك إالّ بعد أن ت ْعهد السلطاتُ األمنية
–يف فرنسا مثالً ،ال ت ُ
بامللف إىل «نيابة مكافحة اإلرهاب» بنا ًء عىل معطيات ملموسة تر ّجح هذه الفرضية.
ّ
–يجب احرتام قرينة الرباءة فاملت ّهم بريء حتّى تثبت إدانته والقضاء وحده له الكلمة
الفصل يف تحديد املسؤوليات.
ِ
لتوصيف أيّة عمليّة
–الصحفي ليس رجل أمن أو قاضيا وليست له الصالحية والكفاءة
الخاصة أو استنتاجاته قبل كشف السلطات األمنية
باإلرهابية أو غريها وفق تأويالت ِه
ّ
املعنية عن مواقفها الرسمية وعن خالصة نتائج تحقيقاتها األ ّولية أو املتق ّدمة.
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–لألمانة الصحفية وحتى ال يُفهم أ ّن التوصيفات املعتَم َدة من قبل السلطات تعود
للصحفي نفسه ،وجب نسبتها بوضوح إىل الجهات األمن ّية أو القضائ ّية التي أعلنت
تام قوالً عىل الهواء ويف التقارير املس ّجلة (وكالة
ُص ِح بها بوضو ٍح ٍ
عنها أو ذك ُر املصد ِر امل َ ِّ
أنباء نقالً مثالً عن مصدر تحفّظ عن ذكر اسمه وصفته) ووضع هذه التوصيفات عند
مزدوجتي يف أرشطة الكتابة عىل الشاشة ويف املقاالت اإلخبارية وعناوينها
الكتابة بني
ْ
عىل املواقع اإللكرتون ّية ،خاصة وأن املعنيني باألمر مل تتم إدانتهم بعد أمام القضاء
بالفعل املنسوب إليهم ،مثال ذلك:

■قوالً عىل الهواء ويف التقارير املسجلّة يف اإلذاعة والتلفزيون:
«قالت فرقة مكافحة اإلرهاب يف تونس إنها قضت عىل ثالثة م ّمن وصفتهم
باإلرهابيني»
ٍ
العتداءات يف العاصمة
تحض
«أعلن املغرب تفكيك ما وصفها بشبكة إرهابية كانت ّ
الرباط»
«ألقت السلطات الفرنسية القبض عىل من وصفتهُ بإرهايب خطري كان يخطط لتنفيذ
اعتداءات»
«قالت وكالة تونس إفريقيا لألنباء نقال عن مصدر رفيع املستوى رفض ذكر اسمه إن
التحقيقات األمنية الدقيقة أثبتت براءة املشتبه به الرئييس يف االعتداء»

■يف أرشطة الكتابة عىل الشّ اشة:
الجزائر :القضاء عىل «عنارص إرهاب ّية» مبرتفعات البالد الجبل ّية الرشقية (وزارة الدفاع)
تونس :القبض عىل «إرهايب خطري» متو ّرط يف اعتداء باردو (رسمي)
بروكسل :إحباط «عملية إرهابية» قبل ساعات من تنفيذها (الرشطة البلجيكية)
روسيا :انتهاك تدابري مكافحة كورونا «عمل إرهايب» (الكرملني)
القبض عىل «إرهايب» كان يخطّط لعملية دهس ما ّرة يف لندن (مصدر أمني)
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■عىل املواقع اإللكرتون ّية:
عنوان املقال :إحباط «عملية إرهابية» يف بروكسل قبل ساعات من تنفيذها
نص املقال :أعلنت النيابة العامة البلجيكية يف بروكسل إحباط «هجوم إرهايب»
قبل ساعات من تنفيذه من قبل «إرهايب خطري يبلغ من العمر عرشين عاما مشتب ِه
يف تو ّرطه يف اعتداءات إرهابية سابقة» .من جهتها ،أوصت هيئة تقييم املخاطر
والتهديد األمني يف بلجيكا برفع مستوى التأ ّهب إىل الدرجة القصوى بسبب «وجود
تهديدات أمنية وشيكة وواقعية».
5 .ما ُيمكن بثّ ُه ونشره

ّ
■ بث أو نشر صور إرهابيين

•ال ُّ
نبث أو ننرش صورة إرهايب ُقتل خالل عمل ّية إرهابية حتى ولو كانت ُمم ّوهة
(.)floutée
•ال نكشف عن اسمه إالّ إذا تم تأكي ُده رسم ًيا من قبل السلطات املعن ّية.
•باإلمكان ّ
بث أو نرش صورة إرهايب أُوقف عقب عمل ّية إرهابية أو ذكر اسمه
يف تقديم األخبار ويف التقارير اإلذاعية والتلفزيونية ويف أعمدة الصحافة الورقيّة
وعىل املواقع اإللكرتونيّة بعد ِ
تأكيد هويّته رسميًا من قبل السلطات املعنيّة .يف كل
األحوال ،نتفادى ذلك يف العناوين اإلذاعية والتلفزيونية.
ِ
كشف السلطات رسم َّيا عن هويّت ِهُ ،يكن ّ
بث أو نرش صورة إرهايب يف حالة
•بعد
فرار واسم ِه عىل املواقع اإللكرتون ّية ويف الصحافة والورق ّية ويف التقارير اإلذاعية
والتلفزيونية.
•ال ّ
نبث أو ننرش صورة إرهايب ُقتل يف حالة فرار وبيانات ِه عىل الهواء إالّ بعد إعالنِ
السلطات األمن ّية عن ذلك رسم ًّيا حتى ال نش ِّوش عىل سري العمل ّيات األمن ّية
والتحقيقات الجارية أو نضع حياة قوات األمن أو املدنيني يف خطر .يف كل األحوال،
نتفادى ذلك يف العناوين اإلذاعية والتلفزيونية.
72

يجب بث صورت ِه
•املشتبه به ينتفع بقرينة الرباءة ما مل تثبت إدانتهُ قضائ ًيا .ال ُ
إالّ ُمم ّوهة ( )floutéeيف اإلذاعة والتلفزيون ويف الصحافة الورق ّية وعىل املواقع
اإللكرتون ّية .ال يُذك ُر اسم ُه فيها إالّ بعد كشف السلطات املعنية رسم ًّيا عنه.
عدم صدور حكم قضايئ باإلدانةُ ،ينع بث أو نرش صور م ّتهمني مق ّيدي
•يف حال ِ
حتى وإن كانت القيود ُممو ّهة ،لذا وجب استعامل صو ٍر مم ّوهة
األيدي باألصفاد ّ
للوجه عند اللّزوم ( )Plan serré floutéأو لقطة واسعة جدا ال ت ُِّبي مالمح الوجه
(.)Plan très large

ُ
■ تصريحات اإلرهابين وأفراد عائالتهم

دعم أو تربي ٍر أو ترويج
أي عنرص صويت أو فيديو ملبايع ٍة أو ٍ
•ال نبث أو ننرش َّ
للعمليات اإلرهابية
•ال نحاور إرهابيني مدانني وال ّ
نبث أو ننرش ترصيحاتهم إالّ يف حاالت نادرة جدًّ ا
مربّرة تحريريّا.
•إذا اقتضت الرضورة املل ّحة بث أو نرش ترصي ٍح مقتضب ألحد اإلرهابيني الفا ّرين
أو املختبئني لغاية تحريريّة بالغة األهميّة ،عىل الهواء ويف الصحافة الورقيّة وعىل
املواقع اإللكرتونيّة ،وجب وضع األمور يف إطارها وإرفاق الترصيح بالتدقيق والتحليل
من قبل صحفيني مختصني ينتمون إىل الوسيلة اإلعالميّة أو من خارجها .أيًّا كانت
جوانب من
األسباب ،ال نبثّ يف هذا السياق ،صور اإلرهابيني أو فيديوهاتهم أو
َ
ترصيحاتهم يف عناوين نرشات األخبار اإلذاعيّة والتلفزيونية تفاديًا للدعاية لهم.
•إذا اقتضت الرضورة املل ّحة محاورة ُمدانٍ أو ُمشتبه به باإلرهاب أو أفرا ٍد من
ٍ
انزالقات خطرية
عائلتهام أو من محيطهام ،يجب تكون املقابلة مس ّجلة ،تفاديا أليّة
خالل املبارش من قبيل ”تبييض اإلرهاب” والرتويج له أو التحريض عىل العنف أو
تربيره أو كشف معلومات صادمة أو كاذبة.
•يف املبارش ،يكون الصحفي عىل درجة قصوى من التأ ّهب والرتكيز حتى يتس ّنى
ِ
ٍ
ترصيحات
إخالالت أو تجاوزات يف
ل ُه التدخل يف الوقت املناسب لتدارك أية
املستج َوبني عا ّمة.
73

انتبه :يف ما ييل ملخّص بعض القواعد واملحاذير يف تغطية العمل ّيات اإلرهابية
	•يجب مراعاة الحذر الشديد يف توصيف العمليات اإلرهابية ومنفذيها وتفادي األحكام
رسع ودون أخذ املسافة
ْ
املسبقة أو التعاطي مع األحداث الجارية من منطلق العاطفة بت ّ
التحريرية الالّزمة
	•يجب التحقّق أ ّوالً من صدق ّية املعلومات املتوفّرة من جهات رسمية أو موثوق بها قبل
بثها كام يجب نسبتها (اإلسناد) إىل هذه الجهات حتى تكون الصورة واضحة لدى املتابع.
	•ال نستعمل عبارة «اعتداء إرهايب» إالّ إذا أعلنت السلطاتُ املعنيّة األمر كذلك وننسبها
إليها (اإلسناد)
مختصة
	•ال يُتط ّر ُق إىل الفرضية اإلرهابية إالّ إذا َعهدت السلطات رسم ًّيا بالتحقيق لجهة
ّ
املتخصص يف قضايا
يف مكافحة اإلرهاب ،مثال ذلك يف فرنسا« :املدّ عي العام الفرنيس
ّ
مكافحة اإلرهاب» أو «نيابة مكافحة اإلرهاب»
ٍ
عمليات إرهاب ّية عىل الهواء أو عىل املواقع اإللكرتون ّية
	•ال نقوم بإعالن ُهوي ّة املشتبه بهم يف
إالّ بعد كشف السلطات األمن ّية عن ذلك رسم ًّيا احرتا ًما لقرينة الرباءة ولسري التحقيقات
	•«هجوم» هو لفظ ُمستعمل يف إطار عسكري لذا وجب استخدا ُم باعتدال ويُفضّ ل استعامل
لفظ «اعتداء» بدالً منه
	•يجب توخّي الحذر الشديد من التربير غري املقصود لألعامل اإلرهابية :تفسري أسباب
العمليات اإلرهابية وتحليلها بالنظر لواقع اجتامعي صعب مثالً (منطقة فقرية أو مه ّمشة)
معي (اختالفات إديولوجية ،انقالب عىل الرشعية ،تعذيب أقليات ،تهميش أفراد
أو سيايس ّ
بأي شكل من األشكال ،أن يتخذ الخطاب من ًحى تربيريًّا ميكن تأويل ُه
وغري ذلك) .ال يجبّ ،
«تبييض لإلرهاب» وترويج ل ُه.
عىل أنّه
ٌ
	•يجب توخي الحذر الشديد من تضخيم العمليات اإلرهابية وتهويلها عند تغطيتها تفاديا
إلعطائها أكرث من حجمها بشكل قد يخدم أهداف منفذيها ويع ّززها إعالم ًيا كأدا ٍة لالخرتاق
والسيطرة و«دمغجة» العقول.
	•انتقاد التعاطي األمني أو االستخبارايت مع العمل ّيات اإلرهابية يكون موضوع ًّيا ومبن ًيا
املؤسسات األمنية والعسكريّة ّ
وبث
عىل وقائع وقرائن وبحذر حتى ال يسهم يف إضعاف ّ
اإلحباط يف نفوس العا ّمة من الناس.
	•تفادي توصيفات قد يفهم منها عىل وجه الخطأ نوع من اإلكبار أو التمجيد ملنفّذي
ٍ
بتوصيفات أكرث موضوعية من قبيل
االعتداءات من قبيل ”العقل املدبّر” واستبدالها
”املشتبه به الرئييس”

والجهاديون
6 .الجهاد
ّ

و«جهادي»
مصطلحي «جهاد»
تستعمل وسائل اإلعالم الدول ّية واملحلي ّة أحيانًا
ُ
–
ّ
ْ
(« )»Djihadiste» et «Djihadismeدون إدراك خلف ّياته الفكريّة والتاريخية
ات إرهاب ّية ِ
لإلشارة إىل عمل ّي ٍ
ذات «مرجع ّية دينية إسالمية» ومنفّذيها ،كام تستعمل
الوصفي يف أدب ّياتها ويف بيانات
املجموعات والتنظيامت اإلرهاب ّية بدورها هذيْن
ْ
ِ
وحشد
تب ّنيها لعملياتها للتدليل عىل ”مرجعي ٍة دين ّية” تتّخذها ذريع ًة لتربي ِر أفعالها
الدعم لها.
ٍ
دالالت إيجابيّة مثل
اوح بني
–بالنظر للمفاهيم املتع ّددة ملصطلح «جهاد» والتي قد تر ُ
أي مغالبتها ،أو النضال التح ّرري (وزارة املجاهدين وذوي الحقوق ،هي
جهاد النفس ْ
إحدى وزارات الحكومة الجزائرية وتُ ْعنى بضحايا «ثورة التحرير الجزائرية») وأخرى
سلبيّة (العمليّات التي تعتمد اإلرهاب والقتل والعنف والرتويع لبلوغ مبتغاها)
ِ
وصف منفّذي العمل ّيات اإلرهاب ّية من قبل
وتفاديًا ألي لُبس أو خلط ،يُفضّ ل عدم
الصحفيني بـ«الجهاديّني» أو عملياتهم بـ«الجهاديّة»
ـسبغا طابَ ًعا تربيريًّا أو متجي ًدا للعملياّت
–«جهاد»
و«جهادي» توصيفان من شأنهام أن يُ ْ
ّ
اإلرهابية لذا وجب تفاديهام.
–يُستحس ُن أن ميتنع الصحفي عن وصف العمليات اإلرهابية التي تتّخذ املرجعية
اإلسالمية ذريع ًة بـ«الجهادية» واالكتفاء بالتوصيفات الحيادية لهذه العمل ّيات
(اعتداء ،تفجري ،دهس ،طعن ،اغتيال ،مثالً) وأن يَذك ُر طبيعة هذه العمل ّيات كام ترد
ِ
بيانات تب ّنيها...
(إرهابي ًة أو إجرامية) بنا ًء عىل نتائ ِج التحقيقات الرسمية أو
–اإلسناد :يُستحس ُن أن يَ ْن ِسب ِ
(«جهادي» و«جهاد»)
حفي هذه التوصيفات
ّ
الص ُّ
ِ
للسلطات الرسمية ،إذا كانت صادر ًة عنها ،مثل:
•قوالً عىل الهواء ويف التقارير املسجلة يف اإلذاعة والتلفزيون:
رضورة نِ ْسبة هذه التوصيفات إىل مصادرها:
«ألقت قواتُ األمن املرصية القبض عىل عرشة م ّمن وصفتهم بالجهاد ّيني»
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عالمتي التنصيص أو االقتباس («)»...
•يف أرشطة الكتابة عىل الشاشة :وجب اعتامد
ْ
القبض عىل «جهادي فرنيس» يف الرقّة مت ّهم بإعالنه تب ّني «هجامت إرهاب ّية»
(الخارجية الفرنس ّية)
الجزائر :القبض عىل ثالثة «جهاديني» عىل الحدود مع مايل (وزارة الدفاع)
عالمتي التنصيص أو االقتباس («)»...
•ويف املقاالت اإلخبارية والتحليلية :وجب اعتامد
ْ

«جهادي فرنيس» يف الرقّة مت ّهم بإعالنه تب ّني «هجامت
عنوان املقال :القبض عىل
ّ
إرهاب ّية»
نص املقال :أعلنت الخارجية الفرنسية يف بيان لها أن «قوات سوريا الدميقراطية»
املدعومة من التحالف الدويل متكّنت من القبض عىل «جهاد ّي فرنيس» يف مدينة الرقّة
ٍ
«هجامت إرهابية»
السورية املعق ِل السابق لتنظيم الدولة اإلسالمية ،مت ّه ٍم بإعالن ِه تب ّني

«الشهــداء»
ّ
7.

املحل لبعض الدول (عربي ًة كانت أو إسالمي ًة أو غربي ًة أو غريها)
يدرج غال ًبا ،يف اإلعالم ّ
ُ
وصف ضحايا العمل ّيات اإلرهاب ّية والجرائم والكوارث الطبيع ّية
ويف اإلعالم الدو ّيل أحيانًاُ ،
ِ
بقواعد الحياد يف نقل الخرب يف اإلعالم الدويل
واألوبئة واألمراض والحوادث بالشّ هداء .التزا ًما
املحل والوطني لبعض الدول،
نتهج يف اإلعالم ّ
املستقل الناطق باللّغة العربية ،وعكس ما يُ ُ
يحرص الصحفي بش ّدة عىل تفادي هذا الوصف ويكتفي بنقل حيث ّيات الخرب بكل تج ّرد أو
ُ
نسبة هذا الوصف للجهات التي أصدرته:
–إ ّما قوالً يف اإلذاعة والتلفزيون ،مثال:

«وصف املجلس العلمي األعىل باملغرب املتوفِّني بفريوس كورونا املستجِ دّ بالشّ هداء
لتفش الوباء»
وقال إنُ يجوز عد ُم غسلهم تفاديًا ّ
عالمتي التنصيص أو االقتباس (« )»...يف أرشطة الكتابة عىل التلفزيون أو
–أو كتاب ًة بني
ْ
يف الصحافة الورق ّية واملواقع اإللكرتون ّية ،إذا ما اقتضت الرضورة التحريرية ذلك ،مثال:
«املجلس العلمي األعىل باملغرب يعترب املتوفِّني بكورونا «شهداء» يجوز عد ُم
لتفش الوباء»
غسلهم تفاديًا ّ
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الباب الثالث
ُ

غوية
اإلرشادات الّل ّ

■العدد والمعدود
مالحظة أوليّ ة:

–من  0إىل  :9هي أرقام
–من  10إىل ما ال نهاية :هي أعداد
العـــدد

املعــــــــدود

ثالثة

مهاجرين

أرب َع

عشة
ْ

مئة

مهاجر ًة
مهاج ٍر

يعترب العدد واملعدود من أكرب املعضالت التي تواج ُه الصحفيني عند التحرير والتقديم.
توضيح
من شأن األمثلة التالية ،مرفق ًة بالقواعد املتعلّقة باألعداد املفْردة واملركّبة واملعطوفة،
ُ
مبسط.
أحكام العدد واملعدود بشكلٍ ّ
الليبي إنقا َذ مئ ٍة ومثاني ِة مهاجرين ،بينهم مثاني ٌة ومثانون رجالً
أعلن جهاز حرس السواحل
ّ
َ
وثالث ْ
عشة جنس ّية عرب ّية وأفريق ّية
عشة امرأ ًة إضافة إىل سبع ِة أطفالٍ ينتمون إىل مثاين ْ
وذلك عىل بعد سبعة عرش ميال شامل مدينة صرباتة...
1 .العدد المفرد

■واحد واثنان:
ُيوافق العدد املعدود
مثال:
–امرأتان اثنتان
–رجالن اثنان
قصة واحدة
– ّ
–كتاب واحد
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■من ثالثة إىل عرشة:
يُخالف العدد املعدود يف اإلفراد والرتكيب والعطف .املعدود دامئًا مجمو ٌع مجرور
مثال:
أربع مج ّن ٍ
دات :مفر ُد املعدو ِد مؤنّثٌ (مج ّندة)
– ُ
–سبع ُة رجالٍ  :عدد مؤنّث ومع ُدود ُه مذكّر (رجل)
–تسع ُة مهاجرين :مفر ُد املعدود مذكّر ( ُمهاجر)
تكون «الشّ ني» دامئًا يف العدد  10ساكن ًة مع املؤنّث وتكون مفتوح ًة مع املذكّر مع
إضافة ال ّتاء
عـش نسا ٍء
– ْ
عـش ُة رجا ٍل
– َ
2 .العدد المركّ ب

مع العدد املركّب ،يكونُ املعدو ُد دامئًا ُمفر ًدا منصو ًبا.
الجزئي باستثناء العدد  12الذي يُرفع باأللف («اثنا
مفتوح
يكون العدد املركّب دامئًا
َ
ْ
و«اثنتي عرشة»)
(«اثني عرش»
وينصب بالياء
عرش» و«اثنتا عرشة») ويج ّر
ُ
ْ
ْ
– 11و:12

العددان  11و 12يطابقان املعدود
يف التذكري:
عش ُمهاج ًرا
•أحدَ َ َ
عش الج ًئا
•اثنا َ
ويف التأنيث:
عشة ُمهاجر ًة
• ِإحدى ْ
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عشة الجئ ًة
•اثنتا ْ
–من  13إىل :19
ُيخالف الجزء األ ّول من العد ِد املعدود ،يف حني يوافق الجز ُء الثاين من العد ِد املعدود
أمثلة للقياس:
عش رج ًال
•ثالث َة َ
• َ
عشة امرأ ًة
ثالث ْ
• َ
عشة الجئ ًة
ثالث ْ
عش الج ًئا
•أربع َة َ
قصة
•خ ْم َس ْ
عشة ّ
عش مفاعالً نوويًا
•س ّت َة َ

–العقود من  10إىل :90

ألفاظ العقود ال تؤنّث وال تذكّر وتُرفع بالواو وتنصب وتُج ّر بالياء حسب موقعها يف
الجملة
•ثالثون قص ًة
•أربعون كتابًا

•تسعون مقاتالً
•قرأت عرشين كتابًا

•مررت بخمسني مد ّرعة

–املعطوف عىل العقود من  21إىل :99
«معطوف عليه»
«معطوف» وما قبل الواو
ما بعد الواو
ٌ
ٌ
معطوف عليه (األعداد من  1إىل )9
واح ٌد

معطوف (ألفاظ العقود)
و

عشون
ْ
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–يخضع املعطوف عىل العقود لقواعد العدد املفرد 1 :و( 2يوافق العدد املعدود) ومن
 3إىل ( 9يخالف العدد املعدود)
–العقود من جهتها ال تؤنّث وال تذكّر وتكون وفق موقعها يف الجملة إ ّما يف حال ِة رفعٍ
نصب أو ج ّر
أو ٍ
•واحد وعرشون الج ًئا

•[ ]...إحدى وثالثني مهاجر ًة
تس ٌع وأربعون امرأة
• ْ
•ثالث ٌة وسبعون رجالً
قلم
•[ ]...تسع ٍة وتسعني ً
تسع وتسعون فتا ًة
• ٌ

82

و«ثمان» و«ثمانية»:
«3 .ثماني»
ٍ

يُكتب العدد « »8عىل ثالث حاالت هي كاآليت:
–مثانية :إذا كان املعدود مذكّ ًرا
–مثانٍ أو مثاين :إذا كان املعدود مؤنّثا

ًّ
■ إذا كان المعدود مذكرا:

فيخالف العدد املعدود يف التذكري والتأنيث وت ُكتب «مثانية» يف
تُطبّ ُق القاعدة العا ّمة
ُ
كل األحوال:
ِّ
دروس (املعدود مذكّر)
ٍ
–مثاني ُة
–مثاني ُة أطفالٍ
رش جنديّا
–مثاني َة ع َ

–مثاني ٌة وأربعون مراق ًبا

ّ
■ إذا كان المعدود مؤنثا:

يخالف العد ُد املعدود أيضً ا لكن صيغة الكتابة تختلف حسب املوقع من الجملة« :مثاين»
ُ
أو «مثانٍ »
حالتي الرفع أو الج ّر فقط ،تُحذف الياء ويُع ّوض عنها بتنوين كرس (مثانٍ ) إذا مل
–يف
ْ
يكن العد ُد « »8مع ّرفا بـ «ال» وإذا مل يُضَ ف إىل معدوده ،مثال:
•غادرت من املهاجرات مثانٍ ( ُحذفت الياء هنا أل ّن «مثانٍ » يف حالة رفع وليست
مضافة)
•وصلت مثانٍ من املم ّرضات إىل مكان الحادث (حالة رفع وليست مضافة)

•تحركّت من السفن الحربية مثانٍ لدرء الهجوم (حالة رفع وليست مضافة)
•التقيت بثامنٍ من املهاجرات ( ُحذفت الياء هنا أل ّن «مثان» مجرورة وليست مضافة)
•تواصلت االحتجاجات يف مثانٍ من املحافظات (حالة ج ّر وليست مضافة)
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ملخّص «مثانٍ »:
التاليي إذا كان املعدود مؤنّثا:
الرشطي
تستوجب
كتابة «مثانٍ » بهذا الشكل
ْ
ْ
ُ
–الرشط األ ّول :أن يكون العد ُد « »8مرفو ًعا أو مجرو ًرا يف الجملة
–الرشط الثاين :أن يكون العد ُد « »8غري ُم ٍ
أي أن يكون بعد ُه فاصل
ضاف يف الجملة ْ
كحرف ج ّر« ،من» أو «بـ» مثالً
•أ ّما يف حالة النصب ،فتبقى الياء ،مثال:
ٌ
مفعول به
التقيت مثان ًيا من املهاجرات (أُبْ ِق َي عىل الياء هنا مع التنوين أل ّن «مثاين»
ُ
منصوب وليست مضافة إىل املعدود.
•وتبقى الياء أيضا يف حالة اإلضافة:
قابلت مثا َين س ّيدات (حالة نصب ،مضافة مع الفتحة الظاهرة)
▫ ُ
▫غادرت مثاين س ّيدات (حالة رفع)
استعنت بثامين س ّيدات (حالة ج ّر)
ُ
▫
•يف األعداد املركّبة( :أمثلة للقياس)
▫مثاين ْ
عش َة الجئ َة
عشة س ّيد ًة
رأيت مثا َين ْ
▫ ُ
عشة مهاجر ًة
▫يف املخ ّيم مثا َين ْ
التحقت بثام َين ْ
عش َة منظّم ًة
▫
ُ
▫رددْتُ عىل مثا َين ْ
عش َة مكامل ًة
▫يف الفصل مثانٌ وعرشون تلميذ ًة
عيت إىل الق ّمة مثانٌ وعرشون دول ًة
▫ ُد ْ
▫
توقفت مثان ًيا وأربعني ساع ًة
ُ
فرج عن الرهائن بعد مثانٍ وأربعني ساع ًة
▫س ُي ُ
الحرب مثان ًيا وثالثني سن ًة
▫استمرت
ُ
▫بلغت درجاتُ الحرارة مثان ًيا وعرشين درج ًة
▫أُصيب مثامنئ ِة
جندي يف املعارك
ّ
▫ ُ
وصول مثامنئ ِة الجئ إىل الحدود
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4 .مئـــة

فصل األعدا ِد من ثالثة إىل تسعة ِ
بلفظ العدد مئة أو وصلها:
يجوز كتاب ًة ُ
وتسع ِمئة
وسبع ِمئة ومثانُ ِمئة
وخمس ِمئة ُّ
وأربع ِمئة
ثالث ِمئة
ُ
وست ِمئة ُ
ُ
ُ
وخمس ِمئة وس ُّت ِمئة وسب ُع ِمئة ومثانُ ِئة وتس ُع ِمئة
ثالمثِئة وأرب ُع ِمئة
ُ
5 .مئة ،ألف ،مليون وأضعافها

وتتغي حركتها وفق موقعها يف الجملة ،فتكون إ ّما مرفوعة أو منصوب ًة
ال تؤنّث وال تذكّر
ُّ
أو مجرور ًة
–مررتُ مبِئ ِة متظاه ٍر
ألف ٍ
شخص
–تظاه َر ُ
ٍ
شخص بالفريوس
–أُصيب مليونُ
–بلغت إيراداتُ الفيلم مليا َر يورو
األعداد ما فوق املليون
مليون 6 :أصفار ميني العدد 1
مليار 9 :أصفار ميني العدد 1
بليون 12 :صف ًرا ميني العدد 1
بليار 15 :صف ًرا ميني العدد 1
تريليون 18 :صف ًرا ميني العدد 1
تريليار 21 :صف ًرا ميني العدد 1
العد والوصف
6.
ّ

يف العدّ  ،نقول:
–يف املذكّر :واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة ،أحد عرش ،اثنا عرش ،واحد وعرشون واثنان
وعرشون...
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–ويف املؤنّث :واحدة ،اثنتان ،إحدى عرشة ،واحدة وعرشون (أو إحدى وعرشون)
واثنتان وعرشون...
ويف الوصف (العدد الرتتيبي) ،نقول:
–يف املذكّر« :األ ّول» و«الثاين» و«الحادي عرش» و«الثاين عرش» و«الحادي والعرشون»
و«الثاين والعرشون» و«الحادي واألربعون» و«املئة»...
–ويف املؤنّث« :األوىل» و«الثانية» و«التاسعة» و«الحادية عرشة» و«الحادية والعرشون»
و«الثانية والعرشون» و«الخامسة والسبعون» و«املئة»...
يف األعداد الرتتيبية :يُوافق العدد املعدود
الخامس والعرشون للواليات املتحدة
الرئيس
ُ
– ُ
عشة لالتّحاد اإلفريقي
–القمة السادسة ْ
–املرتبة السابعة والثالثون يف تصنيف «مراسلون بال حدود»
عشة من طواف فرنسا
–املرحلة السادسة ْ
«7 .بضع» و«بضعة»:

تنطبق عليهام قواع ُد العدد واملعدود:
ُ
–من ثالثة إىل عرشة:
•«بضع» مع املؤنّث
•«بضعة» مع املذكّر
وعليه نقول :بضع ساعات وبضعة أيّام
تدل عىل القلة و«عدّ ة» ّ
مالحظة« :بضعة» ّ
تدل عىل الكرثة
–«اختفى بضع ساعات»
–«غاب عدة أيّام»
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■الممنوع من الصرف
1 .األسماء الممنوعة من الصرف:

املمنو ُع من الرصف هو اسم ُم ْعرب ال يظهر يف آخره تنوين.
مثال« :إبراهيم» ونقول:
–غادر إبراهي ُم
–التقيت إبراهي َم

–ومررتُ بإبراهي َم
وال ُ
نقول:
اهيم»
ال «ابراهي ٌم» وال «ابر ٍ
اهيم» وال «ابر ً
مالحظــــة
نصب بالفتحة ويج ُّر بالفتحة رشط أالّ يُضاف وأالّ
املمنوع من الرصف :يُ ُ
رفع بالض ّمة ويُ ُ
تدخل عليه «ال»
ٌّ
ُ
(علة واحدة):
لسبب واحد (عل
■ الممنوع من الصرف
ٍ

مينع االسم من الرصف لعلّة واحدة إذا كان عىل صيغة منتهى الجموع أو مختوما بألف
التأنيث املقصورة أو مختوما بألف التأنيث املمدودة:
–صيغة منتهى الجموع:
ُينع االسم من الرصف إذا كان عىل صيغة منتهى الجموع وهي جموع تكسري ّ
تدل عىل
الكرثة (وسطهُ ألف وبعده حرفان) أو (وسطهُ ألف وبعد األلف ثالثة أحرف أوسطهم ياء
ساكنة) وأوزانها «مفاعل» أو «مفاعيل» أو «فواعل» أو «فواعيل».
.أجمع تكسري (يكون جمعا مذكّ ًرا) وسطهُ ألف وبعده حرفان:
وفواعل:
ُ
فاعل
عىل وزن َم ُ
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أماكن ،أطالس ،أهايل ،أواين ،أرانب ،أرايض ،برامج ،توابل ،ثعالب ،جداول ،جواري،
جوارح ،جداول ،حدائق ،حامئم ،حوائط ،حشائش ،حرائق ،خصائص ،خسائر ،خرائط،
أي حرفان بعد األلف) ،دعاوى ،دواعي ،روائع،
دوائر ،دسائسُّ ،
دواب (الباء مش ّددة ْ
صوامع ،صحارى،
زواحف ،سواحل ،سناجب ،سواعد ،سنابل ،شوارع ،شواطئ،
ُ
صحاري ،رضائب ،طرائق ،طوائف ،عواصم ،عوامل ،عامئر ،عوادم ،عنارص ،عوائل،
غوائل ،غوايش ،فوائد ،قوافل ،قواسم ،قرائن ،قناصل ،قصائد ،قبائل ،قواعد ،كوابل،
مآرب ،مقابر،
كنائس ،كواكب ،كوارس ،محاس ُن ،مساوئ ،مشاتل ،مساجد ،مآذنُ ،
مصارف ،مفاتح ،مراحل ،معامل ،مشارح ،مصالح ،معابد ،مظاهر ،مضايق ،مسائل،
مواسم ،مناهج ،معابر،
مدارس ،مسابح ،مسارح ،مرابط ،مكارم ،مواقف ،مداخن،
ُ
مباين ،مناجم ،مظاهر ،مباين ،مناطق ،معادن ،مراعيَ ،مواطن ،مها ّم ،موارد ،موا ّد،
معادن ،مصادر ،ماملك ،مجالس ،مصايف ،معابد ،موارد ،مناطق ،مداخن ،مصانع،
مواضع ،مشانقَ ،مشَ ايت ،مجاري ،مرافئ ،مبادئ ،معاقل ،مراكز ،نصائح ،نتائج ،نقانق،
نوافل ،نوادر ،نوايص ،نسائم ،هزائم ،هوامش ،وسائل ،ودائع...
.بجمع تكسري (يكون جمعا مذكّ ًرا) وسطهُ ألف وبعد األلف ثالثة أحرف أوسطهم ياء
ساكنة
مفاعيل أو فواعيل ،مثال:
ُ
عىل وزن
أقاليم ،أساطيل ،أساطري ،أحاسيس ،أحاديث ،تواريخ ،تضاريس ،تقاليد ،متاثيل،
تالميذ ،تدابري ،جامهري ،رساويل ،رشايني ،شبابيك ،قوانني ،كوابيس ،مزامري ،محاريب،
ميادين ،مفاتيح ،موازين ،مقاييس ،محاصيل ،مفاهيم ،مقادير ،مفاتيح ،مصابيح،
مسامري ،مناشري ،محاذير ،مامليك ،مقاييس ،محاصيل ،مواضيع ،ينابيع ،أنابيب...
–ما ينتهي بألف التأنيث
.أاألسامء املنتهية بألف التأنيث املقصورة الزائدة:
عىل وزن فَعىل أو فُعىل أو ِفعىل ،مثال:
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أرسى ،جدوى ،جرحى ،حبىل ،دعوى ،دنياِ ،ذكرى ،سكرى ،سلمى ،عظمى ،فتوى،
قتىل ،ليىل ،مرىض ،وسطى ،مينى ،يرسى( ..عىل خالف «هدى» (من هدْ ي وهديان)،
فيمكن ُ
«هدى» ألنّ األلف املقصورة هنا أصلية وليست زائدة)
قول
ً
.باألسامء املنتهية بألف التأنيث املمدودة الزائدة:
–عىل وزن فعالء:
حني تكون الهمزة يف آخر الكلمة زائد ًة ( مثال «علامء» ،جمع «عامل») فإن االسم ُينع
من الرصف
أصدقاء ،أدباء ،وزراء ،أربعاء ،بيضاء ،بيداء ،بلهاء ،حمراء ،خرضاء ،سمراء ،شعراء،
رشكاء ،رقباء ،رحامء ،فضالء ،أط ّباء ،فقراء ،فيحاء ،صحراء ،صفراء ،عذراء ،عقرِباء،
عاشوراء ،علامء ،غرباء ،فرقاء ،كربياء ،نجالء ،نُدماء ،نزهاء ،خرباء ،هوجاء...
–«أشياء»:
اختلف علامء اللّغة قدميًا وحديثًا يف تحديد وزنها وهي ممنوعة من الرصف عىل غري القياس.

ّ
ْ
ُ
(لسببين))  :
  :
■ الممنوع من الصرف لعلتين (لسببي

1.ال َعلَ ِم ّي ُة:
أن تكون الكلمة اسم َعلَم .وهي علّة معنوية متنعها من الرصف ومن أنواعها «املؤنث
معنى أو لفظًا» و«العجمة» و«الرتكيب املزجي» و«املعدول به عن صفته األصلية».
 .1.1اسم ال َعلم املؤنّث
أن يكون العلم مؤنَّثا إما معنويا (مؤنَّثٌ حقيقي) أو لفظ ًيا (عل ٌم مذكّ ٌر ويف آخر ِه تاء تأنيث):
•العلم املؤنث معنويا:
هو علم ُّ
يدل عىل ذات مؤنّثة ،من ذلك :زينب ،فاطمة ،أمنار ،سهر وغريها من األعالم
مسمها مؤنّث ،فنقول:
التي ّ
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والتقيت فاطم َة ومررتُ بفاطم َة (عالمة التنوين هنا مثاالً هي الفتحة)
غادرت فاطم ُة
ُ
•ال َعلُم املذكّر مع ًنى واملؤّنث لفظًا:
هو َعل ٌَم ُمذكّر ويف آخره تا ُء تأنيث مربوطة ،من ذلك :أسامة ،شُ ْبمة ،معاوية ،حمزة،
طلحة وغريها من األعالم
مالحظـــة:
قابل للوجهني ،أي أنّهُ قد
•العلم املؤنَّثُ الثاليث ساكن الوسط الخايل من عالمة تأنيث ٌ
يُرصف وقد ُينع من الرصف يف نفس الوقت .مثالِ :م ْص وه ْند ود ْعد وريم ويعت ُرب
ُ
رصف هذه األعالم أوىل.
•كل أسامء البنات واملدن والبلدان ممنوعة من الرصف ،مثال :بغداد ،فاطمة ،زينب،
مكّة ،سعا ُد ،أسامء ،إيرن ،تونس ،مدريد..
•أعالم البلدان املركّبة تركيبا إضافيا أو املسبوقة بــــــ (ال)َ :ين ُعها من الرصف ما مينع
سائر األعالم .ال تن ّون ولكن ت ُجر بالكرسة ال الفتحة .مثال :الصني ،الهند ،املغرب ،الجزائر،
جنوب السودان ،كوت ديفوار وغريها...
 .2.1اسم ال َعلم األعجمي:
إدريس
رمسيس،
األعجمي :إبراهي ُم،
ال َعلم
ُ
ُ
ُّ

 .3.1اسم ال َعلم املركّب تركي ًبا مزج ًّيا:

أي من جزأيْنُ .
لحم،
مثال ذلك :حرضموت ،بعلبكّ َ ،
بيت ُ
–العلم املرك ُّب تركي ًبا مزج ًيا ْ
ُ
الوقوف عىل السكون يف آخر
بورسعيد ،شهرزا ُد (يف اإلعالم املريئ واملسموع ،يُفضّ ُل
بيت لح ْم)
الرتكيب املزجي وذلك للخفّة ،مثالَ :

 .4.1ال َعلم مزيدٌ بألف ونون:
حسان ،سفيان ،لبنان ،طهران وغريها
عثامن ،سلامن ،رمضانّ ،
 .5.1ال َعلم عىل وزن الفعل:
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أحمد ،يرثب ،أنو ُر ،يزيدُ وغريها ونقول عىل سبيل املثال:
–أ ْح ُمدُ فضْ لَكَ « :أحمد» هو اسم شخص لك ّنه فعل أيضا

–ف َّر ما يزيد عن خمسني َسجينا« :يزيد» هو هنا اسم شخص لك ّنه قد يكون فعال أيضً ا

 .6.1اسم ال َعلم عىل وزن « ُف َعل» (املعدول التقديري):
ُ
املعدول ب ِه عن صيغته األصلية مع بقاء معناه األصيل:
هو
وهو علم عىل وزن ُف َع ْل:

– ُع َمر (معدول عن عامر)

– ُز َحل (معدول عن زاحل)
– ُه َبل (معدول عم هابل)
–قُ َزح (معدول عن قازح)

«أمــــــــس»
ٌ
تحقيقي عن األمس) :رغم اختالف املدارس بشأنِ مسألة رصف ِه من عدمه
(معدول
أ ْم ُس
ّ
السكون للخفّة.
النطق به
وبهدف توحيد االستخدام يف اإلعالم ،يفضّ ل يف
ُ
ِ
الوقوف عىل ّ
أمس خالل االشتباكات»...
«قُـتل العرشات ْ
مبهم من األيّام املاضية ،وجب أن يكون غري ممنو ٍع من
إن أريد بكلمة «أمس» يوما ً
أمسا» و«ما رأيت ُه مذ ٍ
أمس»
أمس» و«قضيت ً
الرصف ،فتقول« :مىض ٌ
والكسة والض ّمة حسب موقع ِه يف الجملة:
عرب بالفتحة
«األمس» املع ّر ُ
ْ
ف بالــــ (ال) يُ ُ
ٍ
قريب».
األمس»،
«باألمس التقينا»،
ُ
«نعيب َ
«األمس ٌ
ُ

2.الصفة املمنوعة من الرصف:
 .1.2الصفة بزيادة األلف وال ّنون عىل وزن َف ْعالن:
أي بغري تاء التأنيث :مثال عطشان ومؤنثها عطىش ،جوعان/جوعى ،غضبان/
مؤنّثها فَ ْع َلْ ،
غضبى ،حريان/حريى ،ظآمن/ظأمى
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 .2.2الصفة أو اللون عىل وزن أَ ْف َعل:
أعرج ،أعظ ُم ،أَ ُّ
رضُ ،
رق،
أزرق ،أحس ُن ،أكرثُ ،أفْضَ ُل ،أك َر ُم ،أسو ُد ،أك ُرب ،أصغ ُرُ ،
أحم ُر ،أخ ُ
حب ،أعىل ،أسمى وغريها...
أَ ُّ
انتبـــه:
«أقل»« ،أكرب»« ،أعظم»« ،آخ َر»- ...
–األوصاف عىل وزن «أفعل» من قبيل «أكرث»ّ ،
تُرصف إذا لحقها مضاف إليه:
رضر من األوضاع يف ليبيا»
«تونس من أكرثِ الدول التي قد تت ّ
يقلق مه ِنيّي قطاع السياحة تراج ُع الحجوزات»
«من أكرثِ ما ُ

–أما إذا لحقها حرف ج ّر فإنها تُ نع من الرصف:

شخصا وإصابة أكرثَ من  25ألفًا بجروح يف تظاهرات العراق»
«مقتل ً 460
«محاكمة ترامب قد ال تستمر أكرثَ من أسبوعني»

–الصفة املؤنّثة بالتّاء املربوطة ،مثال «أرمل» (مؤنّثُها «أرملة») ليست ممنوعة من
الرصف
 .3.2الصفة عىل وزن ُف َعال أو َم ْف َع ْل:
هي مصاغة من األعداد ،من واحد إىل عرشة :أُحاد و َم ْو َح ُد وث ُناء و َمثْ َنى وثالثُ ومثْلثْ
ومسبع وثُ ان ومثْمن وت ُساع ومتْسع
وسباع ْ
وسداس و َم ْسدس ُ
امس وم ْخمس ُ
و ُربا ُع و َم ْربَع و ُخ ُ
ش
و ُعشا ُر وم ْع َ ُ
 .4.2الصفة عىل وزن ُف َع ْل:
ُ
مثال ذلك «أُ َخ ْر» وهي ج ْم ُع «أُخرى»
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انتبـــه:
املمنو ُع من الرصف يُج ُّر بالكرسة إذا كان ُمضافا أو ُمع ّرفا بـ«ال»
تجولت يف
ُ
متاحف شهري ٍة« :شهرية» ورثت الحالة اإلعرابية وهي الج ّر بسببِ أداة الج ّر «يف»
–
َ
ِ
تجولت يف
ُ
متاحف املدين ِة« :متاحف» ُج ّرت بالكرسة ألنّها يف حالة إضافة ملا بعدها
–
ِ
املتاحف« :املتاحف» ج ّرت بالكرسة التِّصالها بـ«ال»
–
تجولت يف
ُ

ملخّص عام لألوزان املمنوعة من الرصف
–الجم ُع عىل وزنِ َمفَا ِع ُل وفواعلُ :أ َما ِك ُن ،برا ِم ُج ،مواس ُم ،مصاد ُر...

–الجم ُع عىل وزنِ
فواعيل :أقالي ُم ،أحاديثُ  ،تواريخُ ،قوان ُني ،مسام ُري...
ُ
مفاعيل أو
ُ
–الجم ُع وامل ُفرد عىل وزنِ َف ْعىل أو ُف ْعىل أو ِف ْعىل :أرسى ،جرحىُ ،حبىل ،دعوىِ ،ذكرى...
–الجم ُع وامل ُفرد عىل وزنِ َف ْعال ُء أو ف َ
ُعل ُء أو أ ْف ِعال ُء :أصدقا ُء ،أدبا ُء ،أشيا ُء ،س ْودا ُء( ...ما
آخره همزة زائدة)
تونس...
–األعال ُم عىل وزنِ الفعل :أحمد ،يزي ُدُ ،
–األعال ُم عىل وزنِ ُف َع ْلُ :ع َمرُ ،ز َحل...
–الصفاتُ عىل وزنِ َف ْعالنُ ومؤنّثُها عىل وزن فَ ْع َل :عطشان (عطىش) ،ظآمن (ظأمى)،
سكرا ُن (سكرى)( ...يُشرتط أالّ ت ُؤنّث بتاء ،مثل «ندمان» و«ندمانة»)
ُ
رضُ ،
أقل( ...رشط أالّ
أزرق ،أحس ُن ،أك ُرث ،أعظمّ ،
–
األوصاف عىل وزنِ أَفْ َع ُل :أحم ُر ،أخ ُ
يكون بعدها مضاف إليه)
–الصفات عىل وزنِ ُف َعال أو َم ْف َع ْل :أُ َحاد و َم ْو َح ُد ،ث ُناء و َمثْ َنى ،ثالث ومثْلثْ  ،رباع
وم ْربعُ ...عشار و م ْعرش( ...مصاغة من األعداد من  1إىل )10
–الصفة عىل وزنِ ُف َع ْل :أُ َخ ُر.
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الم ْعربة:
2 .األسماء ُ

ِ
حركات اإلعراب:
هي األسامء التي ت ُن ّون وتظهر عىل آخرها جميع
تنوين َف ْتحٍ
ً
تنوين ضَ ٍّم
ٌ
كس
وتنوي ُن ْ ٍ
ٍ
ّ
■ األسماء العربية

تقبل التنوين :كــ «مح ّمد» و«صالح» و«شعيب»
ومثال ذلك األسامء العربيّة التي ُ
•غاد َر مح ّم ٌد
التقيت مح ّم ًدا
•
ُ
•ومررتُ مبح ّم ٍد

تلحق آخر االسم ،تُلْ َف ُظ فتُ ِ
حدثُ صوت ال ّنون لك ّنها ال
االس ِم الْ ُم ْعرب :نُونٌ َسا ِك َنة ُ
ت ْنوِي ُن ْ
تُ ْكتَ ُب (مثال :مح ّمدنْ/مح ّم ٌد)
■ المهموز المنصرف

•إذا كانت الهمزة أصل ّي ًة تظهر يف آخر املفرد( :أجزاء ،جزء)
•أو منقلب ًة عن أصل«( :واو» أو «ياء» ،ال تُ َع ُّد زائدة ،كـ«أعداء» أو «أنحاء»)
ٍ
أصليي (رداء)
حرفي
•أو إذا ُسبقَت األلف
ْ
بحرف (ماء) أو ْ
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فإن االسم يُرصف:
«حي» ،فهي
•«أحياء» همزتها منقلبة عن أصل ،موجودة بشكل حرف علّة يف املفرد ّ
ليست ممنوعة من الرصف
•«أجزاء» همزتها أصلية ألن مفردها «جزء» فهي ليست ممنوعة من الرصف
حرفي
•«ماء» أو «رداء» ليست ممنوعة من الرصف أل ّن األلف ُسبقت بحرف أو ْ
أصليني.
أمثلة أخرى عن أسام ٍء غري ممنوعة من الرصف:
أخطاء (أصلها خطأ ،همزتها أصليةصليةأ) ،أعداء (أصلها عد ّو ،همزتها منقلبة)،
أبناء (بنو) ،أجواء (جمع ج ّو) ،أرجاء (رجا) ،أعباء (عبء ،همزتها أصلية)
أعضاء (أصلها عضو ،همزتها منقلبة) ،أضواء (ضوء ،همزة أصلية) ،أصداء ،أكْفاء
(كفي) ،أسامء (مبعنى جمع اسم ،أصلها أسامو ،الهمزة منقلبة عن واو) ،آراء
(أصلها رأي ،منقلبة) ،أنواء (أصلها نوء ،همزتها أصلية وليست زائدة) ،أنبا ٌء (نبأ،
همزتها أصلية تظهر يف آخر املفرد)
3 .مواقع الحركات وعالمات اإلعراب في لوحة المفاتيح (ويندوز)

عالمات اإلعراب األصل ّية هي أربعة :الض ّمة للرفع والفتحة للنصب والكرسة للج ّر
والسكون للجزم:
–ت ُساعد هذه العالمات مذيعي النرشات والربامج اإلذاعية والتلفزيونية عىل تحقيق
نو ٍع من األريحية يف عرض األخبار عىل الهواء
–وتُساعد املح ّررين عىل تسجيل نصوصهم يف التقارير اإلذاعية والتلفزيونية بشكل
ُمتقن تُحرتم فيه قواع ُد اإلعراب
صحفيي الجرائد واملواقع اإللكرتون ّية عىل كتابة الخرب بشكل صحيح ال
–كام تُساعد
ّ
لبس فيه ويفي باملعنى املطلوب عند قارئه.
• + Shiftث :الض ّمة
95

•+ Shiftء :السكون
• + Shiftض :الفتحة
• + Shiftش :الكرسة
• + Shiftذ :الشدّ ة
• + Shiftئ :املدّ ة
• + Shiftص :تنوين فتح
• + Shiftس :تنوين كرسة
ضم
• + Shiftق :تنوين ّ
مالحظــة
عىل جهاز ماك ،من خالل «تفضيالت النظام» ( )Préférences systèmeثم «اللغة
واإلقليم» ( )Langue et régionباإلمكان إضافة اللّغة العربية ( )Arabe - PCللحصول
عىل نفس االختصارات املذكورة أعاله واملتعلقة بالتنقيط والتحريك عىل لوحة مفاتيح
ويندوز

■قواعد نحويّة
المعتل اآلخر
ّ
1 .المضارع

ُ
يجب عليه القول:
غالبا ما
يتساءل الصحفي ّ
عم إذا كان ُ
(بالسكون والض ّمة) أم «هم يد َعـ ْون» (بالفتحة ثم بالسكّون)؟
«هم يدْ ُعون» ّ
و«هم يسع ُون» أم «هم يس َع ْون»؟
و«هم ن ُجوا» أم «هم ن َج ْوا»...؟
إليكم القاعدة:
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–ما كان آخره وا ًوا ،يُرفع بالض ّمة املق ّدرة يف الجمع :يد ُعو ،يد ُعون
مثال:
«سوريا :األكراد يدْ ُعون لفتح «مم ٍّر إنساين» إلجال ِء املدنيني»
مالحظة :مع حرف نفي ونصب :لن ندْ ُع َو
(فعل مضارع منصوب بـ ”لن” ،وعالمة نصب ِه الفتحة الظاهرة عىل آخره)
ندْ ُع َوٌ :
مثال” :قوى الحرية والتغيري يف السودان :لن ند ُع َو للتظاهر يف الـ 21أكتوبر”
–ما كان آخره يا ًءُ ،يرفع بالض ّمة املقدّ رة يف الجمع :يأيت ويأتُون
مثال:
«برملانية :العراق غري صالح لالستثامر واملستثمرون يأتُـ ُون إليه ثم ينفرون»
–ما كان آخره ألفًا يف املفردُ ،يفتح حرفه األوسط يف الجمع :يبقى ،ي ْب َق ْون أو يسعى،
يس َع ْون
ْ
مثال:
«املصدِّ رون الروس يس َع ْون إىل الحصول عىل القمح للوفاء بعقود مرصية»
يس َع ْون للحكم»
«حميديت يؤكِّد أن العسكر يف السودان ال ْ
نواصب الفعل المضارع
2.
ُ

نواصب الفعل املضارع هي :أن ول ْن ويكْ وحتى والالّم( :الم التعليل والم العاقبة والم
ُ
التوكيد والالّم الزائدة والم الجحود [مسبوقة دامئا بـ«ما كان» أو «مل يكن»]) ِ
ولئلَّ (الم التعليل
 +أ ْن  +ال النافية) وفاء السببيّة وعالمة النصب هي الفتحة:
مثال:
«زعيم حزب العامل الربيطاين :لن نص ِّو َت عىل اتفاق بريكست»
نحسم أمرنا»
«ال بدّ لنا أن
َ
لزم»
«ناضلنا طويالً حتى يتح ّو َل مقرتحنا إىل قانونٍ ُم ٍ
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املعتل آخرها ،عالمة النصب هي الفتحة فوق الياء أو
ِّ
مالحظة ها ّمة :بالنسبة لألفعال
عىل الواو ،مثال:
حل األزمة الليبية لن يأ َيت من الخارج»
«الساجُّ :
– َّ

ْيض عىل الخالفات بني الواليات املتحدة والصني»
–«إنهاء الحرب التجارية لن يق َ
تصح َو منه»
–«هذا كابوس ظنت جامهري النادي أنها لن ْ

مهم حش ُد القوات لك َّن امله َّم أ ْن ت ْبق َيها يف حالة استعدا ٍد قصوى»
–«ليس ً
–«واشنطن بوست :االنتقا ُم الوحيش من النشطاء ُيكن أ ْن يغ ِّذ َي التط ّرف»
–«ق ّرر قايض التحقيق أن يدْ ُع َوها لإلدال ِء بشهادتها»
3 .جوازم الفعل المضارع وعالماته

أدوات الجزم
أدوات جزم الفعل املضارع هي:
– ْمل (تفيد نفي وقوع الفعل):
نرسل قوات إىل ليبيا»
«تركيا :مل ْ
معي):
–ال الناهية (تنهى عن فعل يشء ّ

ْ
تلتقط صو ًرا»
تقرتب كثريا من موقع االنفجار وال
«ال
ْ
مم آلت إليه أوضاع البالد»
«ال
تعجب ّ
ْ

–الم األمر (أداة توجيه األمر للم َخاطَب واملتكلم والغائب):
ْ
«لتسقط كل األنظمة الديكتاتورية»
ْ
«لنبحث عن حلول رسيع ٍة لألزمة»
«لرنفع األمر إىل مجلس األمن الدويل»
ْ
–ملَّا (عدم وقوع الفعل مع توقع حدوثه):
ننجح يف التوصل إىل اتفاق»
«انتهت املهلة وملَّا ْ
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عالمات الجزم
ُ
4.

ّ
■ عالمة الجزم األصلية :السكون

تقبل بنتائج االنتخابات»
«املعارضة ملْ ْ
«ملْ ينظ ْر القضاء بعد يف القضية»
تفلح املجموعة الدولية يف التوصل إىل تسوية للنزاع»
« ْمل ْ

ّ
■ عالمة الجزم الفرعية :حذف حرف العلة

«ملْ تشرتِ تركيا صواريخَ روسية جديدة»
يبق أمامنا من خيار سوى االستسالم»
«ملْ َ
«ملْ يُ ِ
خف الرهينة السابق فرحتهُ بلقا ِء أهله»
ينج املهاجرون من الغرق»
«ملْ ُ
« ْمل يُد َع ممثلو ال ِّنقابات لالجتامع»

ّ
■ عالمة الجزم الفرعية :حذف النون

املقصود هنا هو حذف ال ّنون املوجودة يف آخ ِر الفعل املضارع إذا جا َء عىل صيغ ِة ِ
أحد
األفعال الخمسة (تَ ْف َعلِ َني وتَ ْف َع َلنِ ويَ ْف َع َلنِ وت َ ْف َعلُو َن ويَ ْف َعلُونَ)
«ال تشاركُوا أبدً ا يف هذه االنتخابات املز ّورة» :تشاركون
«ال تق ِّوضوا ما بنا ُه أجدادكم» :تق ّوضُ ون
«ملْ تسح َبا أوراق ترشُّ حكام بعد لالنتخابات» :تسحبان
■ عالمة الجزم الفرعية بالفتحة

الساكني
الفعل املضارع املش ّدد اآلخر يُجزم بالفتحة من ًعا اللتقاء
ْ
رئيس الحكومة انتباه الن ّواب بخطابه»( .أصل الفعل «يشدُّ » هو «يَشُ دْ ُد»).
«مل يَشُ دَّ ُ
يف الجزم ،مل يش ْد ْد (يُجز ُم بالفتحة :مل يش َّد)
«مل َيُدَّ خفر السواحل يد العون للمهاجرين»
الخالف بعد بني الفرقاء الليبيني»
«مل يُ َح َّل
ُ
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ْ
ّ
■ عالمة الجزم الفرعية عند التقاء ساكنين

الساكني
الكرسة آخر الفعل املضارع املجزوم هي ملنع التقا ِء
ْ
«ال تفتحِ النار قبل أنْ آمرك بذلك»
ِ
«انتهت املهلة وملَّا يُف ِرجِ الْخاطفون عن الرهينة»
ْمحادثات عن اتِّفاق»
ُ
تسف ِر ال
«ملْ ْ

■رسم الهمزة
1 .في بداية الكلمة:

انتبــــه
حني تكون الهمزة يف بداية الكلمة فوق األلف ،مفتوح ًة أو مضمومةً ،ال تسقط ،فهي
إجبار ّية ألنّها أحد الحروف األصلية:
«أعلن» وليس «اعلن»
«األسد» وليس «االسد»
«أقاليم» وليس «اقاليم»
«أملانيا» وليس «املانيا»
«أُنتخب» وليس «انتخب»
َ ُ
(أِ ،إ ،أ))::
■ التفريق بين همزة الوصل (ا) وهمزة القطع (أ

–همزة الوصل يف بداية الكلمة تُـنطق وال تُكتب (الت َب َس ،اِستَ ِع ْد ،انتخابات ،اسم ،امرأة)...

وتكتب م ًعا (أعلن ،أ ّدى ،أقام ،أكّد)...
–همزة القطع يف بداية الكلمة تُنطق
ُ

يف ما ييلٌ ،
حمالً للهمزة يف بداية الكلمة:
طرق عديدة ملعرفة ما إذا كان االسم أو الفعل ّ
•الطريقة األوىل :حني تكون الهمزة مكسورة تحت األلف ،نُضيف مثالً «وا ًوا» أو
«فاء» ،إذا نُطقت (أ) نث ّبتها يف الكتابة ،فهي همزة قطع وإذا مل تُنطق (أ) ونُطقت
(ا) ،أسقطناها يف الكتابة ،فهي همزة وصل
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•الطريقة الثانية :نُرج ُع االسم إىل الفعل ،فإذا كان الفعل مك ّونًا من خمسة حروف
فأكرث فهو ال يحمل همزة ،أ ّما إذا كان الفعل مك ّونا من ثالثة حروف أو أربعة،
فالهمزة الزمة ،مثال:
خاميس إذًا ال يَ ْحمل الهمزة.
▫االنتخابات :من «انتخب» وهو فعل
ّ
خاميس باعتبار الش ّدة فوق حرف التّاء وعليه
▫االتّحاد :من «اتّحد» وهو فعل
ّ
تسقط الهمزة.
▫االقتصاد :من «اقتصد» وهو فعل خاميس إذًا ال يَ ْحمل الهمزة.
▫اإلخبار :من «أخرب» وهو فعل رباعي إذًا يَ ْحمل الهمزة.
▫اإلقبال :من «أقبل» وهو فعل رباعي إذًا يَ ْحمل الهمزة.
•الطريقة الثالثة :يكون التمييز بني همزة الوصل والقطع بكون الهمزة حرفا أصل ّيا
يف الفعل وهمزة الوصل هي حرف مزيد فيه ،مثل:
▫«أقبل» وزنه «أفعل» (الهمزة أصلية) ومصدره «إقبال» (الهمزة قطعية).
▫«انكرس» من «كرس» ( الهمزة ليست أصلية) ومصدره «انكسار» (الهمزة
وصلية).
رسم الهمزة الصحيح

رسم الهمزة الخاطئ
اإلنتخايب

االنتخايب

من انتخب

انفعل

إستغل
ّ

استغل

من استغل

استغل

امضاء

إمضاء

من أمىض

أفعل

إعتبار

اعتبار

من اعترب

افتعل

إستبعاد

استبعاد

من استبعد

استفعل

اصالحها

إصالحها

من أصلح

أفعل

إئتالفية

ائتالفية

من ائتلف

افتعل

ارساء

إرساء

من أرىس

أفعل

إستقبال

استقبال

من استقبل

استفعل
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همزة الوصل يف االسم ،هي يف عرشة أسامء يف األصل ،سبعة منها هي املستعملة غال ًبا:
اسم ،ابن ،ابنة ،امرأة ،امرؤ ،اثنان ،اثنتان
ّ
■ األسماء األجنبية:

كلّها تحمل همزة قطع يف بدايتها:
إسرتاتيجية ،إنفلونزا ،أيديولوجيا ،إنستغرام ،إلكرتوين ،إنرتنت ،أستوديو...
2 .في وسط الكلمة:

يف وسط الكلمة ،ننظر إىل حركة الهمزة نفسها وحرك ِة ما قبلها ،ثم تُرسم الهمزة بنا ًء عىل
قاعدة الحركة األقوى
الحركة األقوى ،هي تدريج ًيا من األقوى إىل األضعف :الكرسة (أقوى الحركات) فالض ّمة،
فالفتحة وأضعفها السكون.
–الحركات وما يناسبها من رسم الهمزة:
•مع الكرسة ،ترسم الهمزة املتوسطة عىل النربة (الياء):
استئناف ،ائتالف ،رئيس ،نائب ،فئاتِ ،مئة ،وسائل ،فصائل ،الئحة ،جنائية ،هوائية،
كهربائ ّية ،برئِ ،
تخطئون (الكرسة أقوى الحركات) ،منشئو  ،ذئب.

•مع الض ّمة ،تُرسم الهمزة املتوسطة عىل الواو:

مؤسسة ،مسؤولية ،شؤون ،رؤوس ،مؤهلة ،كفؤة ،مؤخرا ،مؤثرونِ ،د ْف ُؤهُُ ،مؤمن،
ُمؤمتن...
املتوسطة عىل األلف:
•مع الفتحة ،ترسم الهمزة
ّ
املرأَة ،مسأَلة ،رأَس ،منشأَة ،رأَب ،ظأمَى.
املتوسطة عىل السطر حني تكون مفتوحة بعد ألف ساكنة:
السكون ،ترسم الهمزة ّ
•مع ّ
ج ْز َءان ،قرا َءة ،عباْ َءة ،تشا َءم ،تضا َءل ،ساءل ،تفاءل ،عباءة ،براءة...
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املتوسطة عىل السطر أيضً ا إذا اعتربت التّاء املربوطة «ة» بعدها
مالحظة :تُرسم الهمزة
ّ
زائد ًة (مذكِّرها ال يكونُ بحذف ال ّتاء املربوطة) ،مثال :مروءة ونبوءة...
االستثناءات:
الحركتي (حركتها وحركة ما قبلها)،
املتوسطة تُكتب تب ًعا ألقوى
–من املعلوم أن الهمزة
ِّ
ْ
ٍ
حينئذ ت ُكتب عىل النربة ،نحو:
ويُستثنى من ذلك إذا ُسبقت الهمزة بياء ساكنة ،فإنها
هيئة ،بيئة ،مليئة ،جريئة ،رديئة ،خطيئة ،دفيئة...
ويُعلّل ذلك بأن الياء هنا م ّد للكرسة السابقة يف أصلِ الكلمة ،أي أصل «هيئة» مثالً
هو «هييئة»
–إذا ما كان ما قبلها ألفًا أو وا ًوا ،كُتبت الهمزة عىل السطر ،مثال :مالءة ،قراءة ،مروءة،
سوءة ،براءة ،كفاءة ،عباءةَ ،س َم ْو َءل
إذا كانت الهمزة مفتوح ًة أو مضموم ًة مسبوق ًة بياء ساكنة أو بياء مدّ ُ ،رسمت عىل النربة،
مثال :هيئة ،ش ْيئَ َك ،جريئة ،بريئة ،خطيئة ،مشيئة ،مليئة ،رديئة ،بيئة ،دفيئة ،مليئة
3 .في آخر الكلمة:

يُ َح َّد ُد رسم الهمزة يف آخر الكلمة من دون اعتبار حركتها وبالنظر فقط لحركة الحرف
الذي يسبقها:
ِ
متواطئ ،قارِئ ،امرِئ ،بارِئُ ،ملئ...
–مع الكرسة ،تُرسم الهمزة عىل الياء:
–مع الض ّمة ،تُرسم الهمزة عىل الواو :تن ُّب ٌؤ ،تكافُؤ ،تواطُ ٌؤ ،لؤلُؤ...
–مع الفتحة ،ترسم الهمزة عىل األلف :تلكّأ ،تن ّبأ ،قرأ ،اتّكأ ،نبأ ،تواطأ ،بدأ ،مأل...
السكون ،ترسم الهمزة عىل السطرْ :
عبء ،باء ،شاء...
يشءْ ،
–مع ّ
دفء ،ج ْزءْ ،
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مالحظــــة
–إذا سبقت الهمزة حركة طويلة أو سكون فإنها ت ُرسم عىل السطر ،مثال :رشكاء ،داء،
وباء ،وضوء ،ضوء ،بطيء ،يشء...
ُـكتب
–«بد ًءا»« ،جز ًءا»« ،هدو ًءا» :يف حالة النصب ،الهمزة املتطرفة إذا مل تُسبق بألف ت ُ
ألف التنوين بعدها وذلك عكس «سام ًء» مثالً ،فالهمزة املتط ّرفة فيها ال ميكنها أن
ألفي ،لذلك فهي ال تكتب أب ًدا «سام ًءا»
ّ
تتوسط ْ
ملخّص قاعدة الهمزة
يف وسط الكلمة :تُرسم الهمزة عىل الحرف املناسب لحركتها وحركة ما قبلها باعتبار درجة
ق ّوة الحركات:
–الكرسة :الهمزة عىل الياء
–الض ّمة :الهمزة عىل الواو
–الفتحة :الهمزة عىل األلف
السكون :الهمزة عىل السطر
– ّ
ويف آخر الكلمة :ت ُط ّبق نفس القاعدة ولكن باعتبار حركة ما قبل الهمزة دون حركتها هي.
4 .مواقع عالمات رسم الهمزة واأللف على لوحة المفاتيح (نظام ويندوز)

• + Shiftف :إل
• + Shiftل :أل
• + Shiftغ :إ
• + Shiftا :أ
• + Shiftى :آ
• + Shiftال :آل

تذكيــــر
عىل جهاز ماك ،من خالل «تفضيالت النظام» ( )Préférences systèmeثم «اللغة واإلقليم»
( )Langue et régionباإلمكان إضافة اللغة العربية ( )Arabe - PCللحصول عىل نفس
االختصارات املذكورة أعاله واملتعلقة بالتنقيط والتحريك عىل لوحة مفاتيح ويندوز
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■ إ ّن وأخواتها وكان وأخواتها
إن وأخواتها:
ّ 1.

لعل.
إنَّ ،أنّ ،لك َّن ،كأَنَّ ،ليتَّ ،
انتبه« :أنْ » و«إنْ » املخفّفتني من الثقيلة «أنّ »
(التخفيف يعني إزالة الش ّدة)
الفعل املضار ُع بعد ”أنْ” املخفّفة من الثقيلة مرفو ًعا ال منصوبًا عكس ”أنْ”
ُ
يكو ُن
املصدريّة الناصبة للمضارع
بسبب اإلصابات الخطرية
أيقن النشطاء أ ْن سيكونُ من بني املتظاهرين قتىل
ِ
و«إذا ُخفِّــفت ،أُهملت» أي ذهب عملها وتأثريها ،وتأيت بعد «إ ْن املخفّفة من الثقيلة»
ٌ
أفعال ناسخة ،من قبيل كان وظ ّن و َح ِسب وكاد ...وقد تأيت يف خربها ال ٌم فارقة بني «إِ ْن
املخفّفة» و«إ ْن النافية» لإلثبات إذا مل يكن مقصد الكالم واض ًحا:
• ِإ ْن نظ ّن ُه مل ُتخاذالً يف الدفا ِع عن حقوق املرأة
ملحق يف ِ
الصحي
متديد الحج ِر
•إِ ْن
الرئيس ٌّ
ُ
ّ

مالحظة :تس ّمى «أن املصدرية» ألن ُه ميكن تعويضها مع الفعل باملصدر (أن تخرج/
خروجك) وإن هي أيضا أداة رشط مثل «إذا».
«لك ْن» املخفّفة من الثقيلة «لك ّن»
إذا خفّفت «لك ّن» فإنها تهمل وال عمل لها
ٍ
«لك ْن» املخفّفةُ :
السكون .ما بعد «لك ْن» يأيت
حرف
مبني عىل ّ
عطف معناه االستدراكٌّ ،
وجهي :إ ّما مرفو ًعا أو منصوبًا
عىل ْ
ُ
ٌ
مسترشق
الباحث عرب ًّيا ولك ْن
ليس
ُ
الباحث عرب ّيا ولك ْن مسترش ًقا
ليس
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تنصب املبتدأ وترفع الخرب يف الجملة االسم ّية
إنّ وأخواتها:
ُ

يل يف الجملة
يتأىت الخلط حني يكون اسم إ ّن مؤ ّخرا ،لذا وجب إعادت ُه إىل موقعه األص ّ
لتحديد حركته الفعل ّية ،مثال:
عل املزيد لدعم استقرار ليبيا»
الخطأ« :وزير الخارجية اإليطايل يقول إن عىل أوروبا ِف ُ

عل املزيد لدعم استقرار
الصواب« :وزير الخارجية اإليطايل يقول إن عىل أوروبا ِف َ
ليبيا»
وأصل الجملة:
واجب عىل أوروبا»
«وزير الخارجية اإليطايل يقول إن ِف َ
عل املزيد لدعم استقرار ليبيا ٌ

مثال آخر:

ُ
الحديث عن فشل وقف إطالق النار يف ليبيا»
الخطأ« :أنقرة تقول إن من املبكِّ ِر
َ
الحديث عن فشل وقف إطالق النار يف ليبيا»
الصواب« :أنقرة تقول إن من املبكِّ ِر
وأصل الجملة:
َ
الحديث عن فشل وقف إطالق النار يف ليبيا من املبكِّرِ»
«أنقرة تقول إن
مالحظة :بعد «قال» ومشتقّاتها و«حيث» و«إذْ» :تكون «إنّ» دامئًا مكسور َة الهمزة
–قال إنّ ...
–قولهُ إنّ ...
– ُ
حيث إنّ ...
–إ ْذ إنّ ...
2 .كان وأخواتها:

ظل ،بات ،صار ،ليس ،ما زال ،ما َّ
انفك ،ما فتئ ،ما برح ،ما دام:
كان ،أمىس ،أصبح ،أضحىَّ ،
كان وأخواتها :ترف ُع املبتدأ وتنصب الخرب يف الجملة االسمية
امللف الليبي (مرفوع) املحو َر األبرز (منصوب) لهذا اللّقاء
كان ُّ
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■األسماء الموصولة
يستعمل االسم املوصول مع ما بعد ُه للوصف والتعيني وأحيانًا يقع الخلط لدى الصحف ّيني
خاصة يف صيغة
يف كتابة األسامء املوصولة («الذي» تحمل ال ًما واحدة ،مثاالً) ويف استخدامها ّ
املث ّنى .يُح َّد ُد االسم املوصول دامئًا وفق ما يسبقه:
تم اختياره ّن لجني الفراولة»
«إسبانيا تستقبل العامالت املغرب ّيات املوسم ّيات اللّوايت َّ
معي سواء أكان
خاصة
ّ
وتنقسم األسامء املوصولة إىل أسامء ّ
(تختص بال َّداللة عىل نوع ّ
مفر ًدا أم مث ّنى أم جم ًعا أم مذكّ ًرا أم مؤنّثًا) وأخرى مشرتكة عا ّمة (تشرتك يف ال َّداللة عىل املذكّر
وامل ّؤنث واملث ّنى والجمع):
الخاصة:
1 .األسماء الموصولة
ّ

بالمي :اللذي)
–الذي :للمفْرد امل ُذكّر عاقالً أو غري عاقل (ال تكتب ْ

بالمي :اللتي)
–التي :للمفردة املؤنّثة عاقلة أو غري عاقلة وللجمع غري العاقل (ال تكتب ْ
–اللَّذان ،اللَّذ ْين :للمث ّنى املذكّر عاقالً أو غري عاقلٍ
–اللَّتان ،الل َّْتي :للمث ّنى املؤنّث

بالمي :اللذين)
–الذين :للج ْمع املذكّر عاقالً فقط (ال تكتب ْ

–الالَّيئ والالَّيت واللَّوايت :للج ْمع املؤنّث العاقل وتفيد جميعها نفس املعنى
2 .األسماء الموصولة العامة المشتركة

من :للعاقل غال ًبا

–« ُدعي إىل قرص الرئاسة من تأ ّهل للدور النهايئ من البطولة»
–« ُدعي إىل قرص الرئاسة َمن تأ ّهلوا للدور النهايئ من البطولة»
شاركت يف االحتجاجات ض ّد الحكومة»
–« َح َضتْ َمن
ْ
–«حرض َمن َ
شارك يف االحتجاجات ض ّد الحكومة»
–«حرض َمن شاركُوا يف االحتجاجات ض ّد الحكومة»
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–«حرض َمن شاركْن يف االحتجاجات ض ّد الحكومة»
ما :لغري العاقل غالبا
لكل م َّنا رأيه»
–«قل ما شئت ٍّ
–«افعل ما تراه مناس ًبا»
مالحظة :يُـقصد بغري العاقل الحيوان والجامد

■ االختصــاص
1 .أسلوب االختصاص بفعل محذوف

أسلوب ينبني عىل ضمري املتكلِّم (أنا ،نحن) أو املخاطب (أنت ،أنتم ،أنتام ،أن ّنت)
هو
ٌ
مختصا يأيت لتفسري الضمري وتوضيحه:
وبعده اسم ظاهر يكون منصوبا ويس ّمى
ً
«نح ُن الصحفي َني مهدّ دون»
وليس
«نحن الصحفيون مهدّ دون»
«الصحفيني» :اسم مختص أو مخصوص ،مع ّر ٌف باأللف والالّم ،إعرابه مفعول به لفعل
محذوف تقدير ُه «أَ ُخ ُّص»
أصل الجملة« :نح ُن  -أَخ ُُّص أو أ ُقصدُ أو أَ ْعني  -الصحف ّيني مهدّ دون»
ُ
العرب متخالفون
العرب متخالفون وليس نحن
نحن
ُ
َ
العرب  -متخالفون»
أصل الجملة« :نح ُن  -أعني
ُ
َ
«نحن املو ّقع َني أدناهُ»
وليس
«نحن املو ّق ُعون أدناهُ»
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ٌ
«أخص»
مفعول به لفعلٍ محذوف تقديره
«املوقّعني»:
ّ
«إنّنا الض ّب َ
اط املنقلبني نعلن االستحواذ عىل الحكم»
وليس
«إنّنا الض ّب ُ
اط املنقلبون نعلن االستحواذ عىل الحكم»
أصل الجملة« :إنّنا  -وأعني  -الض ّباط املنقلبني نعل ُن االستحواذ عىل الحكم»
ُ
رئيس الجمهور ّية ،أعلن حالة الطوارئ يف البالد»
«أنا َ
وليس
رئيس الجمهورية ،أُعلن حالة الطوارئ يف البالد»
«أنا ُ

رئيس الجمهورية ،أُعلن حالة الطوارئ يف البالد»
ُ
أصل الجملة« :أنا  -أعني َ -
واجب التحفّظ»
«أنتم األمني َني عليكم
ُ
مالحظـــــة
واالسم الواقع خ ًربا للمبتدأ
مختصا
وجب التفريق بني االسم الواقع
ِ
ًّ
أسلوب اختصاص« ،املعلّمون» خ ٌرب للمبتدأ «نحن»
نح ُن املعلّمون :ليس
َ
أسلوب اختصاص« ،حام ُة الوطن» خ ٌرب للمبتدأ «نحن»
نح ُن حام ُة الوطن :ليس
َ
2 .أسلوب التخصيص

«خصوصا» و«ال س َّيام»
«خاصة» أو «بخاصة»،
كلامت التخصيص هي:
ً
ّ
وبخاصة وخصوصا
خاصة
ّ
ّ 3.

(«خاصة» :كلمة تخصيص منصوبة،
وخاصة املراسلني مشهورون
–الصحف ّيون
ّ
ّ
«املراسلني» :اختصاص منصوب« ،مش ُهورون» :خرب مرفوع بالواو)

وخصوصا املتم ّرسني يف املباراة («املتم ّرسني» :اختصاص منصوب ،متييز)
–شارك الالعبون
ً
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سيما
4 .ال َّ

وأي
االسم الواقع بعد «ال س َّيام» سواء أكان معرفة أم نكرة يجوز رفْعه أو ج ّر ُه أو ْ
نص ُبهُ ّ
وج ٍه من ذلك صحيح حسب وظيفته يف الجملة:
–حني يكون االسم الواقع بعد «ال س َّيام» معرفة
•تظاهر املو ّظفون وال س َّيام املعلّمني (املعلّمني :متيي ٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة
«أخص» أو
منصوب لفعل محذوف تقديره
الظاهرة عىل آخره أو مفعول به
ُّ
ٌ
«أقص ُد» أو «أَ ْعني املعلم َني»)
•تظاهر املوظّفون وال س َّيام املعلّمون (املعلّمون :خرب مبتدأ محذوف تقدير ُه هم)
•تظاهر املوظّفون وال س َّيام املعلّمني («ال سيام» :كلمة تخصيص يف محل نصب،
«معلمني» :اختصاص منصوب هنا ،متييز منصوب وعالمة النصب الفتحة)

–حني يكون االسم الواقع بعد «ال س َّيام» نكرة:
•تظاهر املو ّظفون وال س َّيام معل ٌِّم («معلِّ ٌم» :خرب ملبتدأ محذوف تقديره هو ،نكرة
مرفو ٌع وعالمة رفعه الض ّمة)
ٌ
مضاف إليه مجرور وعالمة الج ّر الكرسة
•تظاهر املوظّفون وال س َّيام ُمعل ٍِّم («معل ٍّم»:
الظاهرة عىل آخره)
•تظاهر املو ّظفون وال س َّيام معل ًّم («معل ًّم» :متييز منصوب)

■جمع غير العاقل
«دول الجوار املتمثّلة يف مرص وتونس والسودان والنيجر حرضوا هذا االجتامع»
وهذا خطأ فواو الجامعة ال تعود إالّ عىل العاقل (إنسان) وغري العاقل يعامل غالبا
معاملة املفردة املؤنّثة وعليه فإ ّن الصواب هو:
«دول الجوار املتمثلة يف مرص وتونس والسودان والنيجر حرضت هذا االجتامع»
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ّ
والمذكر
■المؤ ّنث
1 .المؤنث والمذكّ ر من األسماء:

والساق واإلبهام والكأس والبرئ كلّها مؤنّثة
–الكتف والفخذ والكف واليد وال ّذراع والس ّن ّ
–الصدر والبطن والظهر والرأس والذقن واملستشفى والفأس كلّها مذكّر
والسلّم والزقاق وال ّروح واللّسان
والسوق والسكّني والفرس والنخل ُ
–الطريق والسبيل ّ
والدلو والنهر والفلك والعنق والبطن والكبد واإلزار تؤنّث وتُذكّر
–ال ّرهينة تطلق عىل املذكّر واملؤنّث

2 .المؤنّ ث والمذكّ ر من البلدان

األنباري 6يف كتابه «املذكّر واملؤنّث»« :الغالب عىل أسامء البلدان التأنيث ()...
يقول
ّ
والغالب عىل أسامء البلدان املنتهية باأللف والنون التذكري.»7
اشتق منها من اسم جبل أو قرص
ويقول ابن التسرتي« :أسامء البلدان كلّها مؤنّثة ،إال ما ّ
فإنه مذك ّر نحو واسط اسم قرص ،ودابق مرج ،ومأرب وهو جبل ،وكذا العراق والشام والحجاز.
وكذا ما كان يف آخره ألف ونون من أسامء البلدان فهو مذكر ،نحو حلوان وجرجان».8
(جبل)
وعلي ِه فإنّ كل أسامء البلدان مؤنّثة ما عدا العراق (شاطئ البحر والنهر) ولبنان ٌ
واألردن (نِ ْس َب ًة إىل ن ْهر األردن) واليمن (من ال ُي ْمن) واملغرب (مكانُ غروب الشمس)
والسودان (جمع أسود) والصومال (احتامالت عديدة كلّها مذكَّرة) ،فهي مذكّرة.
3 .جمع المؤنّ ث السالم

اثنتي بزيادة ٍ
هو ما ّ
ألف وتاء مبسوطة إىل آخره مثل سياسات وطالبات
دل عىل أكرث من ْ
ومستشفيات ومم ّرضات والجئات ومهاجرات ومق ِّدمات وساموات وصحراوات وذكريات
وشجرات وإذاعات وتلفزيونات...
6
7
8

أبو محمد القاسم ابن محمد بن بشّ ار األنباري
املعجم املفصل يف املذكّر واملؤنّث ،الدكتور إميل بديع يعقوب ،الخزانة اللغوية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.1994 ،
املذكّر واملؤنّث (مخطوط قديم) ،سعيد ابن إبراهيم التسرتي ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،1983 ،تحقيق د .أحمد هريدي
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–يُنصب جم ُع املؤن ِّث السامل بالكرسة بدل الفتحة:
ِ
السياسات العا ّمة للبالد»
«حدّ د رئيس الحكومة
وليس
السياسات العا ّمة للبالد»
َ
«حدّ د رئيس الحكومة
–ويج ّر بالكرسة:

«للمم ّر ِ
ضات يو ٌم عاملي»
–ويرف ُع بالض ّمة:

ات الفرار من مراكز احتجازه ّن»
«استطاعت مهاجر ٌ
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الرابــع
ُ
الباب ّ

ْ
تق ْ
ْ
و«قل وال حرج»
ل»
«قل وال ُ

■مخار ُج الحروف
1 .حرف الـ« »Gفي اللّ غة العربية:

ال مقابل لحرف الـ« »Gالالتيني يف اللّغة العربية وقد نشهد من ٍ
ٍ
استخدامات
بلد عر ّيب آلخر
متع ّددة تُح ِّو ُل هذا الحرف إ ّما إىل «قاف» أو «كاف» أو «غني» أو أيضا إىل «جيم» .لتوحيد
األنسب هو ترجمة الـحرف « »Gإىل «غني» كتاب ًة يف أسامء الدول والشخص ّيات
االستعامل،
ُ
واملؤسسات ،من ذلك:
والهيئات
ّ
–«غواتيامال» وليس «جواتيامال»
–«الكونغو الدميقراطية» وليس «الكونجو»
–األقل ّية املسلمة يف «ميامنار» (بورما سابقا)
–«الروهينغا”» وليس «الروهينجا»
–«أنطونيو غوترييش» وليس «جوترييش»
–«أنغيال مريكل» وليس «أنجيال مريكيل»...
الضاد
نطق ّ
ُ
2.

ت ُع ُ
رف اللّغة العربية بأنها لغة الضّ اد لذا وجب نطق «الضّ اد» بشكل صحيح فهي ليست
حرف دال مف ّخم وليست ظاء كام أنها ليست تاء أو طاء.
الضّ اد قد تكون من أصعب الحروف نطقًا .ورغم تشبث بعض من أبناء بلدي املختصني
خاصة هذا العناء إال أنني ما
يف اللّغة برضورة عدم تكليف الصحفيّني يف دول املغرب العر ّيب ّ
رص عىل وجوب احرتام نطق الحروف العربيّة بشكلٍ صحيح للحفاظ عىل سالمة اللّغة.
زلت أ ّ
بإمكان صحفيي اإلذاعة والتلفزيون معالجة نطقهم للضّ اد بأنفسهم من خالل فهم مخارج
الحروف ثم التد ّرب عليها.
ِ
حافتي اللسان اليمنى واليرسى واتكائها عىل املنطقة
ضغط
نطق الضّ اد :يعتمدُ عىل
ُ
ْ
الفاصلة بني اللثة العليا واألرضاس العليا وبذلك تالمس مقدمة اللسان األسنان األمامية
بشكل خفيف .ضغط الهواء يكون نحو الحنك األعىل.
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وعن مخرج الضاد ،يقول سيبويه يف كتابه« :ومن بني أول حافة اللسان وما يليها من
األرضاس مخرج الضاد» ()334 /4
رس صناعة اإلعراب»« :ومن بني أ ّول حافة
ويقول ابن ِج ِّن ّي يف الجزء االول من كتابه « ّ
اللّسان وما يليها من األرضاس مخرج الضاد إالّ أنك إن شئت تكلفتها من الجانب األمين ،وإن
شئت من األيرس» ()435-434 /4

■األخطاء ال ّلغوية
يف ما ييل بعض األخطاء اللّغوية الشائعة يف اإلذاعة والتلفزيون ويف الصحافة الورقيّة
واملواقع اإللكرتونيّة:
حيث
ُ 1.

مبني عىل الض ّم .االستعامل الصحيح لـ «حيث» هو للتعبري عن املكان متا ًما
ظرف مكان ّ
مثل:
كام تستعمل كلمة «حني» للتعبري عن الزمان ،فنقول ً
يتحصن املهاجمون»
–«وصلت رشطة مكافحة اإلرهاب إىل املبنى حيث ّ

«توسع الجدل يف تونس حيث انتقدت منظّامت مدن ّية تعطل إرساء املحكمة
– ّ
الدستوريّة»
استعامالت أخرى:
ُ
«حيث إنّ » وليس «حيث أنّ »
–نقول:
–إذا ما لحق «حيث» اسم فإ ّن هذا االسم يكون مرفو ًعا ،مثال:
”توقّفت قوات األمن حيثُ املتظاهرون”
مالحظة :االسم بعد حيث يكون دامئا مرفو ًعا ألنه مبتدأ ُحذف خربه

–«حيثام» الرشطية :إذا اتصلت «حيث» بـ«ما» تحولت إىل أداة رشط تجزم فعلني :فعل
الرشط وجواب ُه ،مثال
رش الجرمية»
«حيثام توجدُ املخدِّ رات تنت ُ
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–«من حيث»:
إذا ُسبقت «حيث» بحرف ج ّر تكون اسام مبن ًيا عىل الض ّم يف محل ج ّر وقد تكون
مبعنى الجهة:
«رجع من حيث أىت»
أو مبعنى «باعتبار» ،مثال:
«تحتل الواليات امل ّتحدة املرتبة األوىل من ُ
حيث عد ُد الوفيات بفريوس كورونا املستجِ دّ »
ّ
هذا االستعامل املتداول يف اإلعالم لـ«من حيث» ليس فصي ًحا وميكن تعويض ُه بـ«باعتبار»
أو «يف».
2 .هذا األخير

«أوقفت السلطاتُ اليابانية املدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن.
هذا األخري كان وصل إىل طوكيو عىل منت طائرة خاصة»...
–ال نستعمل عبارة «هذا األخري» يف الكتابة لإلذاعة والتلفزيون« .هذا األخري» تستعمل
فقط يف الصحافة الورق ّية ويف املواقع اإللكرتون ّية حيث بإمكان القارئ العودة إىل
الوراء ملعرفة من املقصود تحدي ًدا بـ«هذا األخري».
–يف الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ،ال ضري أب ًدا من تكرار األسامء:
«أوقفت السلطاتُ اليابانية املدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس
غصن .غصن كان وصل إىل طوكيو عىل منت طائرة خاصة»...
و«السابق»
«األسبق»
3.
َ
ْ

–الوزير السابق :هو الوزير األخري مبارش ًة قبل الوزير الحايل
كل وزي ٍر سبِق الوزي َر السابق
األسبق :هو ُّ
–الوزير ْ

4 .تواجد

(الحب الشديد) والوجدان ومن التفاعل مبعنى اشرت ُاك طرفني يف
التوا ُج ُد من الوجد
ّ
يصح القول:
الفعل ويفضّ ُل عدم استخدام هذه الكلمة إالّ يف معناها وعليه ال ّ
«تتواجد القوات األمريكية يف املنطقة الخرضاء»
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ويستعاض عن ذلك بالقول:
«تتمركز القوات األمريكية» أو «تُوجد القواتُ األمريكية»
مالحظة :اعتبا ًرا لداللة وزن «تفاعل» عىل املشاركة ميكن استعامل الفعل عىل وزنه إذا
اشرتك فيه فاعالن ،مثل:
«تواجد الرئيسان يف نفس االجتامع»
5 .محام أو محامي؟

محام ومحامي الدفاع
– ٍ
– ٍ
قاض وقايض التحقيق
–مدّ عٍ عام وامل ّدعي العام ،ولفهم األمر ،نتع ّرف إىل القاعدة النحوية املتعلقة باالسم
املنقوص:

االسم املنقوص ال ّنكرة
س ّمي منقوصا ألن يف آخره ياء ساكنة قبلها كرسة مثل:
القايض واملحامي واملعاين والليايل والثواين واملباين والنوادي واألغاين...
وألنه يفقد ياء اآلخر يف حال التنكري مثل:
محام ٍ
وقاض ومعانٍ وليالٍ وثوانٍ ومبانٍ ونوا ٍد وأغانٍ ...
ٍ
ِ
بحذف الياء ،ويع ّو ُض عن
تق ّدر عالمة الرفع والج ّر عىل آخر ِه بحذف تنوين التنكري ،ثم
الياء املحذوفة بتنوين العوض:
ُ
اسم منقوص :املحامي
مثال ٍ
ِ
يف حالة الرفع :يف
محام
املجلس ٍ
يف حالة الج ّر:
محام
ُ
جلست إىل ٍ
رأيت محام ًيا
يف حالة النصبُ :
رأيت املحامي ومررتُ باملحامي ويف املجلس املحامي (اسم مع ّرف،
يف حالة التعريفُ :
محام أمام ٍ
قاض وحكم
وعليه فإ ّن الياء تُثَ َّب ُت) وعليه :ترافع املحامي أمام القايض وترافع ٍ
القايض عىل الجاين وحكم ٍ
قاض عىل جانٍ
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6 .النِّ سب المئوية

 :20٪عرشون يف املئة وليس عرشون باملئة
7 .واو العطف

واو العطف ال تستبدل بفاصلة وال تتبعها مسافة أب ًدا وتكون لصيقة مبا يليها ،مثال:
«فرنسا وأنقرة» وليس «فرنسا و أنقرة»:
«زار الرئيس الفرنيس تونس واملغرب والجزائر وموريتانيا» وليس «زار الرئيس الفرنيس
تونس ،املغرب ،الجزائر ،موريتانيا»
مالحظة :شاع هذا الخطأ تأثرا باللغة الفرنسية إذ ال يك ّرر فيها حرف العطف ويُع ّوض بفاصلة.
إال ،سوى ،غير ،عدا ،ما عدا
ّ 8.

«إالّ»
–االستثناء :إذا كانت «إالّ» تعني االستثناء وميكن استبدالها بـ”أستثني” ،يكون ما
بعدها دامئًا منصوبًا:
كل املهاجرين إالّ خمس ًة»
«نجا ُّ
بحسب
–الحرص :إذا كان املقصود بـ«إالّ» الحرص ال االستثناء ،يُشْ ك َُل االسم بعد «إالّ» َ
وظيفته يف الجملة ،مثال:
•ما جاء إالّ محم ٌد
رأيت إالّ محم ًدا
•ما ُ
•ما مررتُ إالّ مبح ّم ٍد
–«سوى» و«غري» اسامن يضافان ملا بعدهام فيكون دامئًا مجرو ًرا:
حل سوى إعاد ِة املتشددين إىل فرنسا»
«وزيرة العدل الفرنسية :ال َّ
دستوري»
«القانون الجديد غ ُري
ٍّ
–«عدا» و«ما عدا» بعدها دامئًا مستثنى منصوب (مفعول به)
«أُطلق رساح املعتقلني ما عدا معارضً ا»
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إال لــ»
إال لــ» و«ال
9.
يصلح ّ
«يصلح ّ
ُ
ُ

يصلح لكل يش ٍء عدا املذكور بعد «إالّ»
«يصلح إالّ لـ »...تركيب استثناء ومعنا ُه أ َّن
ُ
املعني ُ
َّ
واألصح ه ّو القول «ال يصلح إالّ لـ »...باستعامل الحرص ال االستثناء.
ّ
10.أكّ د الشيء أو أكّ د على الشيء

نقول« :أكّد اليشء» وليس «أكّد عىل اليش ِء» ألن فعل «أكّد» متع ٍّد بنفسه:
الرئيس التونيس مشاركة بالده يف مؤمتر السالم حول ليبيا»
«أكّد
ُ
وال نقول:
«أكّد الرئيس التونيس عىل مشاركة بالده يف مؤمتر السالم حول ليبيا»

والضعف
ِّ
والضعف
َّ
الضعف
ُّ 11.

–الضُّ عف بالض ّمة :الوهن والعجز ،يكون خاصة يف الجسد .ضُ ْعف الجسد واإلرادة
واإلمكانات.
–الضَّ عف بالفتحة :يكون خاصة يف الرأي والعقل والح ّجة .نقول :نقطة الضَّ عف
–الضُّ عف والضَّ عف :يجوز استخدامهام آلداء نفس املعنى
أي ِمثُلُ ُه أو ما يّث ِّنيه وجمع ُه أضعاف.
–الضِّ ْعف بالكرسة :ضِّ ْع ُف اليشء أو العدد ْ
أي زيادت ُه
ت ُ
َضعيف ال ُجهد ْ

12.السنة والعام

–«العام» تستخدم للتخصيص أو الرتتيب :تطلق عىل عام حصلت فيه أحداث استثنائية
(مثل عام «البون» يف املغرب بني  1944و )1945أو عام بعينه مثال عام .2001
–«السنة» تعني تعاقب اثني عرش شهرا :نقول السنة املالية وليس العام املايل ،السنة
القمرية وليس العام القمري
–«السنة» تستخدم لقياس عمر اإلنسان أو تحديد الفرتات الزمنية
نقول« :تويف عن ثالث وستني سنة» وليس «عن ثالثة وستني عاما»
بالس ْجن ثالث سنوات» وليس «ثالثة أعوام»
ونقول« :حكم عليه َّ
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مالحظة :العدد بعد «عام» و«سنة» يكون مضافا إليه مجرو ًرا ،مثال:
«اندلعت الحرب العاملية الثانية عام ٍ
ألف وتسعِ مئ ٍة وتسع ٍة وثالثني»
و«آالف» و«ألوف»
«13.أشهر» و«شهور»
ٌ

لتوحيد االستعامل وتبسيطه:
–أشهر :ج ْمع قلّة .من ثالثة إىل عرشة أشهر
«ثالثة أشهر» مثالً وليس «ثالثة شهور»
–شهور :ج ْمع كرثة .أكرث من عرشة أشهر
•عد ُد شهور السنة اثنا عرش شه ًرا
•نفس اليشء بالنسبة لـ«آالف» و«ألوف»
–آالف :ج ْمع قلّة .من ثالثة إىل عرشة
ثالثة آالف متظاه ٍر
–ألوف :ج ْمع كرثة .أكرث من عرشة آالف
ألوف املتظاهرين (حني يفوق عددهم أحد عرش ألفًا)
14.قتيالن اثنان

اثني شامل قطاع غزة»
«مقتل ِفل َْسطينيني ْ
«اثني» ال تستخدم إالّ يف أرشطة الكتابة واملقاالت متاما كام تفعل وكاالت األنباء يف
ْ
برقياتها لتمييز املث ّنى من الجمع وال يجو ُز استخدامها عند تقديم األخبار أو يف التقارير
اإلذاعية والتلفزيونية
15.اإلجالء واإلخالء واالنتشال

–اإلجالء لألحياء« :أ ْجلت فرنسا رعاياها من سوريا»
–اإلخالء يُقص ُد به املكان مبعنى جعله خاليا« :أ ْخلت القوات األمريكية مواقع غري
حصينة شامل العاصمة العراقية»
ست ٍ
جثث من تحت األنقاض»
–واالنتشال يكون للجثث« :الهالل األحمر ينتشل َّ
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16.العطف على المضاف

معي ،مثال:
ال يتم إالّ بعد املضاف إليه وعليه ال ميكن إضافة أكرث من مضاف إىل مضاف إليه ّ
–«عند رشق البالد وغربها» وليس «عند رشق وغرب البالد»
–«الستخراج الغاز ونقله» وليس «الستخراج ونقل الغاز»
وشرقي،
وجنوبي ،شرق
وشمالي ،جنوب
17.الفرق بين شمال
ِّ
ِّ
ِّ
وغربي
غرب
ِّ

الكل وتابع ٌة
حني نضيف ياء النسبة :معناها أن املنطقة التي نشري إليها هي جزء من ّ
جغرافيا للدولة املتح َّد ِث عنها ،مثال:
«رشقـــي»،
أي أن بنغازي تقع يف الرشق الليبي( .انتبه :ليس
–بنغازي ،رشقي ليبياْ :
ْ
الياء ليست ساكنة)
«جنوبـــي» ،الياء ليست ساكنة)
–أو مرسيليا ،جنويب فرنسا (انتبه :ليس
ْ
–األنبار ،غريب العراق وليس غرب العراق ،فغرب العراق سوريا واألردن
–بنزرت ،شاميل البالد التونسية
اللتي يتم الحديث عنهام منفصلتان
ومن دون ياء النسبة :املعنى هو أن
املنطقتي ْ
ْ
جغرافيا رغم أنهام قد تنتميان لدولة واحدة ،مثال:
جنوب باريس
–مرسيليا،
َ
جنوب العاصمة املغربية الرباط مبعنى أن الصخريات تتاخم الرباط من
–الصخريات،
َ
جهة الجنوب
–بنزرتَ ،
شامل العاصمة التونسية
غرب العراق
–سورياَ ،
جنوب مرص
–السودان،
َ
جنويب فرنسا :املنطقة الجنوب ّية من الحدود الجغراف ّية للدولة الفرنس ّية
جنوب فرنسا :املنطقة املتاخمة لفرنسا جنوبا أي إسبانيا
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أبـــدا
ً 18.

تستخدم فقط لتأكيد النفي يف املستقبل:
–«أكد القضاء أنه لن يُسمح ل ُه أب ًدا مبامرسة مهنة الطب بعد إدانت ِه»

ي»
«حوالَ ى»
و«حوالَ ْ
َ
َ 19.

–«حواىل» :ظرف مكان مبعنى «يف محيط كذا» أو «حول كذا»
–يجو ُز استخدام «حوايل» يف غريِ ظرف مكان لإلشارة إىل عد ٍد تقريبي مبعنى «نحو»
و«زهاء» و«قرابة» ،مثال:
•«وصل َح َو َال مئة مهاجر إىل الشاطئ سباحة»
الربنامج ح َو َال السادس ِة مسا ًء»
•«بدأ
ُ

«حوال» مع الياء الساكنة مبعنى ”تقريبا” كاآليت:
–لك ّن األكرث صوابًا هو استخدام
َْ
ال مئة مهاجر إىل الشاطئ سباحة»
•«وصل َح َو َ ْ
حوال السادس ِة مسا ًء»
•«بدأ
ُ
الربنامج َ ْ

لفظي «نحو»
–أما األكرث فصاحة هو أن نستعمل يف الداللة عىل معنى «تقريبا»
ْ
و«قرابة»:
•«أنقذ خفر السواحل قرابة ستني مهاج ًرا»
•«الهند تس ِّجل نحو  39ألف إصابة جديدة بكورونا يف  24ساعة»
«20.حتّ ى» و«حتّ ى»

لـ«حتى» استعامالت عديدة ،وفق داللتها وفق موقعها يف الجملة:
–«ح ّتى الجا ّرة» :تج ّر ما بعدها حني تكون مبعنى «إىل»:
«...ح ّتى نهاي ِة األسبوع»
–«ح ّتى الناصبة للفعل املضارع»:
« ...ح ّتى تعو َد األمور إىل نصابها»
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–«ح ّتى العاطفة» :تأيت مبعنى واو العطف
«خرق الطلبة حظر التج ّول ح ّتى املعلمون»
–«ح ّتى االبتدائ ّية» :تكون حرفًا يبتدأُ به القول وما بعدها مرفوع
«ح ّتى ُ
األمن مت ّردوا»
رجال ِ
ف»
ف»
و«مخْ تَ لِ ٌ
ُ
«مخْ تَ لَ ٌ
ُ 21.

لف فيه (مفعول من اِ ْختَل ََف)
–أمر ُم ْختَ ٌ
–وأمر ُم ْختَ ِل ٌف عن غريه (اسم فاعل عن ا ْختَل ََف)

22.كلّ ما

«ف ّياض :كلّام تأ ّخر تشكيل الحكومة ال ِفل َْسطين ّية كلّام زاد الوض ُع تعقي ًدا»
وهذا خطأ فكلمة ”كلّام” ال يجب أن تتك ّرر وعليه يجب القول:
«ف ّياض :كلّام تأ ّخر تشكيل الحكومة ال ِفل َْسطين ّية زاد الوض ُع تعقي ًدا»
«23.بين» ...و«بين»

لتوحيد االستعامل يف اإلعالم:
ِ
عطف ضمريٍ عىل ضمري أو ضمري عىل اسم ظاهر يجب تكرار «بني»:
–يف حال ِة
•«احتدم الجدل بيني وبينهم»
•«مؤسس رشكة ”فيسبوك :ليس بيني وبني ترامب أي اتفاق»
ِ
عطف اسم ظاهر عىل اسم ظاهر آخر ال يجوز تكرار «بني»
–يف حال ِة
•«شتان بني الرثى والرثيا»
•«مفاوضات جديدة بني لندن وبروكسل حول ما بعد بريكست»
وزيري دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية حكومة الوفاق
•«لقاء ثاليث يف أنقرة بني
ْ
الليبية»
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ِ
عطف اسم ظاهر عىل اسم ظاهر آخر ،أجاز بعض العرب تكرار لفظة
مالحظة :يف حال ِة
«بني» بغرض التوكيد أو املقارنة ،مثال:
«الفرق شاسع بني املقاربة التي تنص عىل احرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤونها
وبني املقاربة التي تدعو إىل تقسيم الدول بتعلّة إحالل السالم»
«24.عن» و«حول»

«املؤمتر الدويل عن ليبيا»
وليس
«املؤمتر الدويل حول ليبيا»
أل ّن «حول» تعني الدوران حول املوضوع وليس الدخول يف صلبه
أنفاسه»
«25.لقي حتفه» و«لقي مصرعه» و«قتل» و«لفظ
ُ
المنِ ّية» و«نَ َف َق»...
و«تُ ِّ
ي» و«فارق الحياة» و«وافته َ
وف َ

–لقي حتفه ،لقي مرصعه :عندما يجري الحديث عن حادث ،مثال حادث سري أو حادث
شغل أو حادثة طعن ،انقالب مركب ،غرق ،تحطم مروحية ،حريق ،كارثة طبيعة،
ثوران بركان ،إعصار ،فيضانات ،زلزال ،هجوم حيوانات عىل البرش ،إلخ( ..عملية املوت
تكون غالبًا رسيعة)
– ُقتل ،قىض :عندما يجري الحديث عن جرمية ،معارك ،اشتباكات ،تفجري ،غارة ،عملية
إرهاب ّية ،إطالق نار ،قمع مظاهرات...
رسب غاز سام أو دخان أو إثر اعتداء بالعنف أو عمل ّية تعذيب
–لفظ أنفاسهُ  :بسبب ت ّ
أو بعد تعرضه لحادث ما (غالبا يف املستشفى أو قبل الوصول إليه أو يف مكان الحادث
بعد تدخل فرق اإلنقاذ وتقدميها اإلسعافات األ ّويّة)
–تُويف ،فارق الحياة :وذلك بعد رصاع مع املرض أو متأثّرا بجراحه أو بسبب عمليّة
انتحار
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–تُويف ،وافته املنية :موتٌ طبيعي بسبب تقدم يف الس ّن أو مرض مزمن أو وعكة صحية.
ُ
يخص الحيوانات
–نفق :أي مات،
النفوق ّ
«مليار حيوان نفقت يف حرائق أسرتاليا»
الضمير على متأخِّ ر
26.عودة ّ

–الضمري يعود عىل ما سبقه وليس عىل ما بعده وعليه ال يجوز القول مثالً:
«يف ترصيحه إىل فرانس  ،24قال املدير السابق لرشكة نيسان»..
يجب القول:
–بل ُ
«يف ترصيح إىل فرانس  ،24قال املدير السابق لرشكة نيسان»...
– ٌ
مثال آخر:
«خالل زيارته إىل تونس ،تعهد الرئيس الرتيك بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية»
–وصحيح القول هو:
«تعهدّ الرئيس الرتيك بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية خالل زيارته إىل تونس»
و«أية»
«أي»
ّ
ّ 27.

«أي» االستفهام ّية من دون تاء التأنيث للمذكّر واملؤنّث واملفرد والجمع وهذا
تُستخدم ّ
أي «أيّة» مع املؤنّث:
هو األفصح لكن يجوز استخدامها أيضا مؤنّثة ْ
أي أو أيّ ُة أنبا ٌء جديدة
–مل تر ْد ُّ
أي أو أ ّي ِة لحظة
–ميكن أن تصلنا معلومات يف ِّ
أي حلولٍ لألزمة الليبية؟
– ُّ
أي أو أيَّة صور ٍة بقيت يف الذاكرة؟
– َّ
أي أو أ ّي ُة رواي ٍة هي األقرب إىل الحقيقة؟
– ُّ
عربت؟
أي مرحل ٍة َ
– َّ
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و«المنحل»
ّ
«28.المحلول»

«حزب التج ّمع الدستوري الدميقراطي املحلول يف تونس»
(املحلول يعني الذي ُح َّل بأم ٍر ما أو بقرا ٍر ما)
وليس
املنحل»
ّ
«حزب التج ّمع الدستوري الدميقراطي يف تونس
حل نفس ُه بنفسه)
(املنحل معنا ُه من تلقاء نفسه أي بقرار داخيل ّ
سمى»:
«29.االسم»
و«الم ّ
ُ

فاألصح
اسم،
أي يُعطى ً
«تسمية األشياء مبس ّمياتها» خطأ ألن اليشء هو املس َّمى ذاته ،ويس ّمى ْ
ّ
هو «تسمية األشياء بأسامئها».
أي َم ْن أو َما وقعت تسميت ُه باالسم
وامل ُس ّمى هو اسم مفعول من س ّمى ْ
«30.ال يجب أن يقع» أو «يجب أن ال يقع»؟

وليس واج ًبا
املنفي هنا هو
«ال يجب أن يقع:»....
ُ
الوجوب ويعني أنّ ُه ُممك ُن الوقوع َ
ُّ
والصحيح هو «يجب أن ال يقع »...واألكرث ص ّحة هو «يجب أالّ يقع »...بوصل «أنْ» و«ال»
(أنظر أدناه)
و«أال»؟
«أن َال»
َّ
ْ 31.

1.الوصل (اإلدغام)
إذا سبقت «أنْ » املصدرية الناصبة للمضارع مع «ال النافية» (التي ال تأثري لها يف حرك ِة
ُكتب مدغمة أي موصول ًة« :أالّ»
ما بعدها) فعالً مضار ًعا ،ت ُ
يقع يف الخطأ»
–
«يحرص الصحفي عىل أالَّ َ
ُ
«هدف ِ
– ُ
يفشل يف االختبار»
رئيس الحكومة أالّ َ
–«أسعدين أالَّ ُيدَّ َد حظ ُر الت ّجول»
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–«يُفضّ ُل أالَّ تُ ْغلِ َق باب الحوار»

ْلف العهد»
–«وعد يف حملته االنتخابية بأالّ يخ َ
يف األمثلة أعاله« ،أنْ» الناصبة هي التي نصبت األفعال املضارعة التي تلتها بالفتحة
وليست «ال النافية» (ال عمل لها)

2.الفصل
ُكتب «أنْ ال» مفصول ًة ،إذا سبقت «أنْ» غري الناصبة وامل ّخففة من الثقيلة (أي من دون
ت ُ
اسم
الش ّدة) مع «ال النافية للجنس» ً
َقاح للمرض وأنْ ال مناع َة مؤكّد ًة بعد التعايف منه»
–
ُ
«علمت أ ْن ال ل َ
تغي»
– ُ
«رأيت أ ْن ال يش َء ّ َ

ِ
–«وجدتُ أنْ ال َ
سياسات هذه الحكومة وسابقاتها»
فرق بني
يف األمثلة أعاله« ،ال النافية للجنس» هي التي نصبت األسامء التي تلتها بالفتحة وليست
«أنْ املخفّفة» غري الناصبة
نطق «أ ْن ال» أو «أالَّ» دامئًا واحد.
مالحظةُ :
«32.ألن َال» أو «لِ ئَ َّال»؟

َت «أنْ» الناصبة و«ال» النافية (
لِ َئالَّ :كلمة مركّبة ت ُ
ُوصل فيها ال ُم التعليل «لـ» إذا َس ِبق ْ
لـ  +أ ْن  +ال):
–«الز َم البيت لِ َئالَّ يُصيب ُه الوبا ُء»
يفشل»
–«بال َغ يف الحذر ِل َئالَّ َ
و«كيال»
«كي ال»
33.
ْ
ْ

يكٌْ :
ناصب للفعل املضارع يفيد التعليل وال ّرجاء وقد يلحق بها أحيانًا حرف جر
حرف
ٌ
فتُـدغم
بالم الج ّر:
–تُكتب « ْ
يك ال» مفصول ًة عن «ال النافية» إذا مل ت ُْسبق ِ
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يك ال أتأ ّخر»
«سارعت باملغادرة ْ
ُ
بالم الج ّر:
–تُكتب (ك ْيال) موصول ًة مع «ال النافية» إذا ُسبقت ِ
«سارعت باملغادرة لِك ْيال أتأ ّخر»
ُ
«34.الخطر» و«الخطير»

–«الخطري» يعني الهام والرفيع والبارز ،وال يفضّ ُل أن يُـقص ُد ب ِه ما يشكِّل خط ًرا مثالً
عىل حياة اإلنسان ويع ّرضه للهالك
تحتج عىل انتهاك خطري لسيادتها من ِقبل الصني (بيان)»
•«فيتنام ّ
•«مقاتلة روسية تقرتب بشكل خطري من طائرة استطالع أمركية (البنتاغون)»
•«يف سابقة خطرية ،محت ّجون يقتحمون مق ّر الربملان (مصدر رسمي)»

ٍ
منخفض ج ِّوي خطري»
•«مصلحة األرصاد الجويّة تحذر بش ّدة من
موت أو ٍ
–أما «الخطر» فهو اإلرشاف عىل الهالك واليشء الذي يؤ ّدي إىل ٍ
تلف أورض ٍر
•«الجريح يف ”حالة خطرة” بعد تع ّرضه إلطالقِ نار (شاهد عيان)»

•«نفايات طب ّية خطرة” يف املستشفيات (نقابة األطبّاء)»
•«الخارجية األمريكية تحذر من ”تجارب صينية خطرة” عىل الخفافيش»

■بعض االستعماالت المزدوجة:
يف ما ييل بعض االستعامالت املزدوجة للكلامت والعبارات أو تلك التي تفيد املعنى نفسه
ِ
اختالف طريقة تحريكها .أغلبها ُمعتَم ٌد يف املعاجم الحديثة بصيغتني مختلفتني لذلك
رغم
وجب التنويه أحيانا ملا هو «صحيح» وما هو «فصيح»:
(بكس الواو) .لتوحيد االستعامل ،يستحس ُن اعتامد
–« َوزارة» (بفتْ ِح الواو) و« ِوزارة» ْ
” َوزارة” بفتْ ِح الواو
ِ
ستحس ُن
–«الغاز املُس ِّيل للدموع» و«الغاز املُسيل للدموع».
لتوحيد االستعامل ،يُ
َ
اعتام ُد «الغاز املُس ِّيل للدموع» (بتشْ ِ
ديد الياء)
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–« َرشْ وة» و«رِشْ وة» و« ُرشْ وة» (بفتح ِ
وكسها وض ّمها ،فال ّراء هنا تحتمل
حرف ال ّراء ْ
ِ
ِ
ستحس ُن اعتام ُد « َرشْ وة» بفتْ ِح ال ّراء)
الحركات الثالث لك ْن
لتوحيد االستعامل ،يُ
َ
–«ال ِغلظة» و«ال َغلْ َظة» و«ال ُغلْ َظة» (بكرس ِ
ُ
فالحرف هنا
حرف الغني وفتحه وض ّمه،
ِ
ِ
بكس
الحركات الثالث لك ْن
يحتمل
ُ
ستحس ُن اعتام ُد «ال ِغلظة» ْ ِ
لتوحيد االستعامل ،يُ َ
الغني)
ِ
– ِ
ستحس ُن اعتام ُد
(بكس الضّ اد) و«ضَ فّة» (بفت ِح الضّ اد).
لتوحيد االستعامل ،يُ
َ
«ضفّة» ْ
ِ
(بكس الضّ اد)
«ضفّة» ْ
–« َف ْق َرة» و« ِف ْق َرة» دعائ ّية
–« ُطرق» و« ُطرقات»
–«منح ِد ٌر» و«متحدِّ ٌر» من ُساللة واحدة
–«لَغ ٌَم» و”لُغ ٌْم أريض»

–«صادق» و«صدّ ق» عىل الوثيقة مبعنى أق َّرها
ات» و«نَ ْعرات طائفية»
–«نَ َعر ٌ
امت»
امت» و« َه ْج ٌ
–« َه َج ٌ
–«ح َمالَت» و« َح ْمالت»

–« َجلَسات» و« َجل َْسات»

األصح لغويا
ما كتب باللون الفاتح ه ّو
ّ

الت»
الت» و« ِر ْح ٌ
–« َر َح ٌ
و«شيانات»
و«شيان القلب» (من دون فت ِح ال ّراء) والج ْمع «رشاي ُني» ِ ْ
«شيان القلب» ِ ْ
– َْ
ف ال ُح ّجة»
ف ال ُح ّجة» و«ضَ ْع ُ
–«ضُ ْع ُ
–«أ ّول أ ْمس» و«أ ْمس األ ّول»

كل من شاركوا يف الجرمية»
و«سنالحق َّ
كل من شارك يف الجرمية»
«سنالحق َّ
–
ُ
ُ
–«التزم اليشء» و«التزم باليشء» (ج ّددت منظامت املجتمع املدين التزامها توحيد
الحركة االحتجاجية)
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–« ِخ َيم» و« َخ ْي ٌم» و« ِخيا ٌم» و« َخ ْي َمت» (جمع خيمة)
–«رِياض» و« ُروض» و« َر ْوضات» أطفال
–«الفتة» و«يافطة»
تعاف» و« ُم َ
تعاف»
–« ُم ِ
باليشء»
لليشء» و«ال يَأبَهُ
ْ
–«ال يَأبَهُ ْ
–« َمشَ ا ِك ُل» و« ُمشْ ِكالت»
–«ل ْو ٌم» ِ
و«الئَ ٌة»
–إحصاءات (مفردها «إحصاء» وتعني العمل ّية) وإحصائ ّيات (من «إحصائية» وتعني
نتيجة عملية اإلحصاء)
«وس َط» و« َو ْس َط»
– َ
–«أَيْ ٍد» (ج ْم ُع قلّة) و«أَيا ٍد» (جم ُع كرثة)
ُصوصا»
«خاصة» و«خ ً
– ّ
(بكس الباء) و«بَطالة» (بفتْح الباء)
–«بِطالة» ْ
–«أعلن اليشء» و«أعلن عن اليشء»:
• «أعلن الكرملني مشاركة بوتني يف مؤمتر السالم حول ليبيا» (فصيحة)
• «أعلن الكرملني عن مشاركة بوتني يف مؤمتر السالم حول ليبيا» (صحيحة)
عام وأنتم بخري»
عام وأنتم بخري» ُّ
– ًّ
و«كل ٍ
«كل ٍ
يهي» و«بَدَ ِه ٌّي»
–«بَ ِد ٌّ

■ ُق ْل وال حرج
–ال ّر ْق َم َنة ()Numérisation/Digitalization

–األمن السيرباين أي أمن الشبكات والربامج واألنظمة من الهجامت اإللكرتونية
()Cybersécurité
–الف ْجوة الرقم ّية ()Fracture numérique

منصة «يوتيوب»
– ّ
منصة رقم ّية ( ،)Plateforme numériqueمثال ّ
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–الحوكمة ()Gouvernance
–ال َع ْولَ َمة ()Mondialisation

–امليديا الجديدة أو اإلعالم الجديد ()Nouveaux médias/ New media
–األلياف الضوئية ()Fibre optique
أي كلمة أو عبارة تبدأ بعالمة  ،#مثال :هاشتاغ #أخبار_تونس
–هشتاغ (ُّ )Hashtag
–ال َو ْسم أو عالمة املربّع )Tag( #
–كلامت مفتاح ّية ()Mots clés

–ترميز املعلومات وتشفريها ( :)Encodageعملية تحويل البيانات يف علم الربمج ّيات
–التباعد االجتامعي ()Distanciation sociale

–االقتصاد التشاريك ( ،)Économie collaborativeرشكتا «أوبر» أو «إير يب إن يب» مثاالً)
–األوتوقراطية (ُ :)Autocratieح ْك ُم الفرد
–تقن َّية الواقعِ املُع ّزز ()Réalité augmentée
–تلفزيون الواقع ()Téléréalité

–الواقع االفرتايض ()Réalité virtuelle
–نظام الرتاسل الفوري ()Système de messagerie instantanée
–الحركة الذاتية الوهم ّية (Illusions d’auto-mouvement/Illusions of self-
 ،)motionأح ُد ركائز تقنية «الواقع االفرتايض»
–بطاقة التعريف البيومرتية ()Carte d’identité biométrique
–علم املقاييس الحيوية ()Biométrie
–البيبلوغرافيا وهي قامئة الكتب واملنشورات التي يستند إليها بحثٌ ما ()Bibliographie
–الجامعة االفرتاضية ()Université virtuelle/Virtual University
–إعادة جدولة الديون ()Restructuration financière
معي
–جدولة القضايا واملسائل :وضعها يف جدول وفق تريب ّ
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–ف ّن الجداريات :فن الرسم عىل الجدران
–جداريّة أو لوحة جداريّة :رسم عىل جدار

رسام الشارع :فنان يرسم عىل الجدران مثل الفنان الربيطاين الشهري بانكيس
– ّ
–التثاقف :تبادل الثقافات

أي توظيفها سياس ًّيا أو إعطاها طاب ًعا سياس ًّيا ،مثال:
–تس ّيس القضيةْ :
تسييس أزمة كورونا»
«الصني ترفض ْ

–تجييش الرأي العام :تعبئته وحشده
–جاهزيّة القوات وجهوزيّتها :استعدادها

–توصيف األمور :وصفها وتصنيفها وبيانها وتحديد طبيعتها
–التحييد :السيطرة والتحكم وجعل األمر أو الشخص ُمحايدا أو قليل األثر ،مثال:
«تحييد اإلرهابيني وتحييد الفريوس وتحييد دور الحزب الحاكم وتحييد وزارات السيادة»...
صلب املوضوع
–شخصنة النقاش :جعل ُه مبن ًّيا عىل األمور الشخص ّية والخاّصة بعيدا عن ِ
وعن الضوابط امل ْهنية
–تصفية الحسابات :مبعنى االنتقام والر ّد وحل املسائل بالقوة
–التصفية الجسديّة :القتل واالغتيال

مادي أو مزايا بتدبريٍ من أنظمة
–البلطجة :يقوم بها بلطجيّون مدنيّون غالبًا نظري عائد ّ
ٍ
جهات متط ّرفة ومن بني مظاهر مامرساتها اإلجراميّة
قمعيّة أو أحزاب سياسيّة أو
االعتداء عىل املواطنني والتع ّدي عىل حقّوهم وتهديدهم وترهيبهم واختطافهم
والخاصة وقطع الطريق العام وحرق
وتعنيفهم وقتلهم وتدمري املمتلكات العا ّمة
ّ
البيوت واملباين وقمع املتظاهرين وتفريقهم بالق ّوة والتنكيل باملعارضني واالنتقام
منهم وإجهاض الثورات وبثّ الفوىض...
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قل وال ْ
■ ْ
تقل
للحفاظ عىل سالمة اللّغة يف مجال اإلعالم ،وجب ترك عبارة «خطأ مشهور خري من
صواب مهجور» نهائ ًيا واحرتام قواعد اللغة ويف نفس الوقت مراعاة أو ُج َه تط ّورها باعتبارها
لغ ًة ح ّية غ َري جامدة.
الصواب واملستحسن واألفصح واألسهل نُطقا من جهة والخطأ
اوح بني ّ
القامئة أدناه تر ُ
وقليل االستحسان وقليل الفصاحة من جهة أخرى.
بعض التفضيالت املوجودة أحيانًا يف خانات «الصواب» مجازة من قبل م َجامع اللّغة
العرب ّية بالنظر لشيوعها وأخرى هدفها توحيد االستعامل.
بعض املالحظات اللّغوية يف الجدول أدناه مستم ّدة من القواعد اللّغوية التي تم التط ّرق
إليها سابقا يف هذا الدليل.
املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

ِصحايفٌّ ِ
الصاد من األفضل)
(بكس ّ
وصحافة ْ
شاه ُد ِعيان
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قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
الصاد)
وصحافة (بفتح ّ
وليس َصحا ٌّيف َ
وليس شاه َد َعيان

الوباء ( )Épidémieوالوباء العاملي
()Pandémie
وعليه نقول:
«وباء كورونا املستجِ دّ »
أو «وباء كوفيد »19

وليست «الجائحة» (ال عالقة للجائحة التي تعني البليّة واآلفة
السامويّة التي تأيت عىل املحاصيل الزراعية ،مثل الجفاف
والجراد ،باأل ْوبئة .إذا تم استعاملها رغم ذلك وجب أن تقرتن
رضور ًة بطبيعة الجائحة ،مثال :جائحة كورونا)

املخ ّيم يُؤوي مهاجرين

وليس يَأوي مهاجرين

ال ُهويَّة (بض ّم الهاء وتشديد الياء ،نسبة إىل
الضمري «هو»)

وليست ال َهويَّة (بفتح الهاء)

كلّم ب ْعضُ هم بعضً ا وتحدّ ث بعضُ هم إىل ب ْع ٍض

وليس كلّم ب ْعضُ هم البعض وتحدّث ب ْعضُ هم إىل الب ْعض

الهجرة غري النظامية

ِ
باأللف
وليست الهجرة الغري نظامية (كلمة «غري» ال تع ّر ُف
والالّم حني تعني النفْي)

(بتسكني الالّم)
َحلْ َبة املصارعة ْ

وليست حلَبة املصارعة (بفتْح لالّم)

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

السالم (بض َم الخاء) وجمعها خُطط
ُخطّة ّ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
(بكس الخاء)
وليست ِخطّة السالم ْ

اليمني الدُّ ستورية (بض ّم الدّال وتشديدها)

وليست الدَّستورية (بفتح الدّال وتشديدها)

يخوض الفريق مباراتَهُ األخرية (مباراة :ليست
ُ
ٍ
ج ْم َع مؤنَّث سا ٍمل هنا ،لذا فهي منصوب ٌة بالفتحة
بالكسة)
ال ْ

وليس يخوض الفريق مباراتِ ِه األخرية

ال ُّر َعاع/ال َّرعاع (بض ّم ال ّراء وفتْحها)

(بالكسة)
وليست ال ِّرعاع
ْ

فس َح املجال
َ

وليس أفسح املجال (جائز أيضً ا)

بدالً من

وليس بدالً عن

(بتسكني الياء)
يف َح ْية ْ

(بكس الحاء)
وليس يف ِحرية ْ

الفُرقا ُء السياس ّيون

وليس األفْ ِرقَا ُء السياسيّون
شك أنّ» أل ّن فعل ّ
وليس «ال ّ
«شك» يتعدّى بالحرف

إ ّما حياة وإ ّما مامت ،حياة أو مامت

وليس إما حياة أو مامت

َع َرف خطأ ُه (بفتْح ال ّراء)
َوف َْق كذا (بفتْ ِح الواو)

(بكس ال ّراء)
وليس َعر َِف ْ
(بكس الواو)
وليس ِوف َْق كذا ْ

اح
الس ّي ُ
ُ

اح
وليس ُ
الس ّو ُ
رس الحاء)
وليست ِح َم ٌم بُركانيّة (بك ِ

ال شكّ يف أنّ

ُح َم ٌم بُركان ّية (بض ّم الحاء)

ِص َم ُم (من دون تشديد امليم) األمان

ِ
(بتشديد امليم) األمان
وليس َص َّم ُم

(أسلوب لغو ٌّي صحيح ،مبعنى رسعة األمر) وليس «عىل الطائر»
عىل الطاير
ٌ
مديرون

وليس مدراء

ُر ْق َعة ٍ
أرض (بض ّم ال ّراء)
سفرية الن ّيات الحسنة

وليست ِرقْ َعة أرض (بكرس ال ّراء)
وليست سفرية النوايا الحسنة

غَداة (بفتح الغني)

وليس غُداة (بض ّم العني)

الشهر الجاري أو الحايل

وليس هذا الشهر

ثالثة أشهر («أشهر» تستعمل من ثالثة إىل
عرشة .ما فوقها يُ َع ُّد شهو ًرا)

وليس ثالثة شهور (شهور تعني الكرثة)
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ
ما ز ََال ،ال يَز ُال ،ما تَز ُال

وليس ال ز ََال( .حني يقرت ُن فعل ز ََال (يف صيغة املايض) بـ«ال»
فإنّ ُه يُستخدم فقط للدّعاء)

دعا «إىل اليشء»

وليس دعا لليشء

(بكس ال ّراء)
تَ ْج ِربَة ْ ِ
املليارات

وليس ت ْج ُربة (بض ّم ال ّراء)
وليست املاليري

رفات امل ّيت
ُ

وليس رفاة

(املؤسسات املرصِف ّية)
البنوك
ّ

وليست األبناك

املركزي
ِف
امل َ ْص ُ
ّ
أُضط ّر إىل اليشء
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قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

املركزي
املص ُف
ّ
وليس ْ َ
وليس أُضط ّر لليشء

َم ْج َم ُع اللّغة و َم ْج َم ُع الفقه (هي التسمية
متعارف عليها واملعتمدةّ ،
تدل عىل االلتقاء يف
مؤسسة أو مكان ج ْمع الفكر أو املعارف)
هيئة أو ّ

وليس امل ُ َج َّم ْع (امل ُج ّم ْع ،بتشديد امليم ،صحيح ولك ّن ُه ال يعني
بالرضورة مكان الج ْمع بل ّ
يدل عىل ُجهد ال َج ْمع)

من اآلنَ فصاعدً ا (بفتح النون فاآلن مبنية دامئًا
عىل الفتح)

(بكس النون)
وليس من اآلنِ ْ ِ

ما ير ُبو عىل

وليس ما يربُو عن

االنتخابات

وليست اإلنتخابات

االتّحاد

وليس اإلت ّحاد

الترشيع ساري املفعول

وليس الترشيع الساري املفعول (ال يت ّم الجمع بني التعريف
واإلضافة يف كل األحوال)

ن َُس َب إىل الرئيس ق ْولُهُ

وليس نسب للرئيس قولَ ُه

قال إنّ

وليس قال أ َّن

 ...قولهُ إنّ

وليس قول ُه أ َّن

حيث إنّ

وليس حيث أ َّن

وقفنا ُ
حيث املتظاهرون (تقديرها :وقفنا حيث
وقف املتظاهرون)

وليس حيثُ املتظاهرين (االسم الواقع بعد الظرف «حيثُ »
يكون مرفو ًعا)

إ ْذ إنّ

وليس إذ أ َّن

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

ردو ُد ال ِفعل

وليست ردود األفعال

وسطهُ)
يف ُع ْرض البحر (أي َ

وليس يف َع ْر ِض البحر

رضب ُع ْرض الحائط

وليس َع ْر َض الحائط

الس ْمعة)
ِع ْر ُض اإلنسان (مبعنى ُّ

وليس َع ْر ُض اإلنسان

أجاب عن السؤال

وليس أجاب عىل السؤال

ُ
السؤال املطروح

وليس السؤال الذي يطرح نفسه

تَـــــكرار

وليس تِ ْكرار

قم ٌر صناعي

وليس «قم ٌر اصطناعي»

(بكس الدّال)
َم ْع ِدن مثني ْ

وليس َم ْعدَن (بفت ِح الدّال)

متخ ّرج يف جامعة السوربون
عىل ُأ ْه َب ِة االستعداد

«متخرج من جامعة السوربون» .التخ ّرج معناها التعلّ ُم
وليس
ٌ
وليس عىل أَ ُه َّب ِة االستعداد

ُح ْزمة إجراءات (بض ّم الحاء)
االثنني

(بكس الحاء)
وليست ِح ْزمة إجراءات ْ
وليس اإلثنني
وليس الثلثاء

الثالثاء
وتسكني ال ّراء وفتح الباء ،وليس اإل ْر ِب َعاء أو ا ِإل ْربَعاء أو األَ ْربُعاء (كّلها خاطئة)
األَ ْربَ َعاء (بفتح اله ْمزة ْ
ألنها من «األربعة»)
(بكس ال ّزاي)
امل ُ ْرتزِقة ْ ِ

وليس املرت َ َزقَة (بفتح ال ّزاي)
وليست األخطار امل ُ ْح ِدقَة به

الضُ غوط

وليست الضُ غوطات

مختص واختصايص يف علم النفس
ّ

«أخصايئ» أو «إخْصايئ يف علم النفس» (رغم اعتامدها
وليس
ّ
لغويًّا من قبل مجمع اللّغة العربية يف القاهرة)

تسمية األشياء بأسامئها

وليس تسمية األشياء مبس ّمياتها

األخطا ُر امل َحدِّ قَة به

الصاد وتشديدها)
(بكس امليم وفت ِح ّ
ِم َن َّصة ْ
إطالقِ الصواريخ

وليست َم َن ّصة (بفتّ ِح امليم)
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

هم يَ ْس َع ْون وي َرض ْون (فعل مضارع معتل اآلخر وليس هم يَ ْس ُعون
باأللف ،إذا أُسند إىل واو الجامعة يُحذف حرف
فتح ما قبل واو الجامعة)
العلّة ويُ ُ
يسعى إىل اليشء

وليس يسعى لليشء

ابق ْوا معنا

وليس ابقُوا معنا

تنس ْوا التواصل
ال َ

تنسوا
وليس ال ُ

من دون تر ٍّو
الجندي (بض ّم همزة الوصل)
ا ُْس ُتشْ هِدَ
ّ

وليس دون تر ِّوي
(بكس همزة الوصل)
وليس اِ ْستَشْ َهد الجندي ْ

وص ْو ٍب (بفتح الدال)
من ِّ
كل حدَ ٍب َ

وص ْو ٍب (بتسكني الدال)
وليس من كل حدْب َ

فرتة تدريب ()Stage

وليس تربّص
وليس كه ُرباء (بض ّم ال ّراء) صحيحة

ك ْه َربَاء (بفتْح ال ّراء)
ذوو االحتياجات الخاصة
ٌ
حديث شائق

وليس حديث ش ّيق

ال َّنف ُ
(بفتح ال ّنون)
ْط
ْ

(بكس ال ّنون)
وليس ال ِّنفط ْ

مستشفًى كبري (اسم مكان مذكّر)

وليست مستشفًى كبرية

مسألة كهذه

وليس هكذا مسألة

سأل عنه

وليس سأل عليه

قطا ُع ال ِخدْ مات

وليس قطا ُع الخدَمات

ال َعلْامنية و َعلام ٌّين
ال َحراك الشعبي

وليست ال ِعلامنية و ِعلام ٌّين
وليس ِ
الحراك الشعبي

ٌّ
وكس الشني)
بث ُم َب ِاش (بض ّم امليم وفت ِح الباء ْ

وليس «بثّ م َب َاش» (بفت ِح الباء والشني)

الربنا َمج (بفتْح امليم)

(بكس امليم)
وليس الربنا ِمج ْ

(بتسكني الالّم والج ْم ُع َحلَقات)
َحلْـ َق ٌة الربنامج ْ

وصباح الخري
مسا َء الخري
َ
يف َوضَ ِح ال ّنهار
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وليس معاقون أو مع ّوقون

وليست َحلَـق ٌة (بفت ِح الالّم)

وصباح الخري
وليس مسا ُء الخري
ُ
وليس يف َوضْ ِح ال ّنهار

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ
بتسكني الكاف)
أكْفاء (من أهل الكفاءةْ ،

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
وليس أكِفَّاء (ج ْمع كفيف)

وليست «أفريقيا» بالهمزة املفتوحة
إفريقيا والقارة اإلفريق ّية والبطولة اإلفريقية
لكرة القدم واألمم اإلفريقية (بكرس الهمزة وفق (للتنويه ،تعتمد األمم املتّحدة يف تسميتها للدول «أفريقيا»
بالهمزة املفتوحة« :جنوب أفريقيا» و«أفريقيا الوسطى» ،مثاالً)
معاجم اللّغة العربيّة.
أدان القضا ُء امل ّتهم (حكم عليه وجازا ُه)

املُـــناخ (بض ّم امليم)
البِي َئة

وليس دَان فالنًا (أي أقرضه) أو دان بدينِ كذا (أي اعتنقهُ)
وليس امل َناخ (بفتْح امليم)

نُفاية ونُفايات (بض ّم ال ّنون)

وليست ال َب ْيئَة
رس ال ّنون)
وليست نِفاية ونِفَايات (بك ِ

تدوي ُر ال ُنفايات

رسكلة ال ُنفايات
وليست ْ

َمك َّب (بفتْح امليم ،استعامل شائع) ال ُنفايات

(بكس امليم ،فاملِك ُّّب هو كر ٌة يُل َُّف َعلَيْ َها ال َغ ْز ُل
كب ْ
وليس ِم ٌّ
أو الخُيوط)

القُـاممة (بض ِّم القاف)

(بكس القاف)
وليست ِقاممة ْ ِ

(بكس امليم ودون ٍ
ألف)
ِمئة ْ ِ

ِ
لتوحيد
وليست مائة (رغم زواج كتابتها بهذا الشكل) وذلك
االستعامل وحتى ال تُـنطق َمائ ًة بفتح امليم.

ِمئة يف املِئة

وليس ِمئة باملِئة

ات املحاكمة
َجل ََس ُ

وليست َجل َْسات املحاكمة

م َؤهِّالت ،جمع مؤهِّل (الكفاءة)

وليست م َؤ َّهالت

ك ْونَهُ

وليس ك ْونُ ُه

ِف ْع ٌل َمعيب (بفتح امليم)

وليس ف ْعل ُمعيب (بض ّم امليم)

ينبغي لهُ

وليس ينبغي عليه

نفد الوقود

وليس نفذ الوقود

نفذ السهم

وليس نفد السهم

ُمه ّم ٌة ُمستحيلة

وليست َمه ّم ٌة (امل َ َه َّمة من الحزن والقلق)

بال َّرفا ِء والبنني (ال ّرفاء هو التفاهم)

وليس بال َّرفاه والبنني

(بكس الالم)
ُمخْتلِ ُ
ف املصادر ْ

وليس مختل ََف املصادر (بفتْح الالّم)

مصاد ُر موثوق بها

وليست مصادر موثوقة
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

ُع ُب َّو ٌة ناسفة

وليست ُع ْب َو ٌة

ِش ْحن ٌة (بكرس الشني) متف ِّجرة ِ
وش ْحن ُة السفينة

وليست شُ ْح َن ٌة (بض ّم الشني) متف ِّجرة وشُ ْح َن ُة السفينة
َ

ِب َنا ًء عىل...

وليس بُنا ًء عىل...

إنّ يف ترصيحاته معا َين جديدة

نصب بفتح ٍة
وليست معانٍ جديدة
ُ
(املنقوص من األسامء يُ ُ
ظاهرة)

ال َعمود ال ِفقْري (بكرس الفاء)

وليس ال َعمود ال َفقْري (بفتح الفاء)

(بكس الفاء وال ّراء) والجم ُع
ِف ْهر ُِس الكتاب ْ
فهارس
ُ
(بكس الحاء)
ِحيال ْ

وليس فَ ْه َر ُس الكتاب (بفتْح الفاء وال ّراء)

سيايس ِ
(بكس ال ّزاي)
مأْزِق
ّ

وليس َحيال (بفتْ ِح الحاء)
وليس مأْز َْق (بفتْح ال ّزاي)

الشعائر الدينية

وليست الطقوس (الطقوس تتجاوز الداللة الدينية إىل
العادات والتقاليد)

الدولتان ال ُعظْ َميان أو العظيمتان أو الك ُْبيان

وليست الدولتان العظمتان أو الكربتان

القوات العسكرية (أو تتمركز)
ُ
تُوجد

وليس تتواجد القواتُ العسكرية (التواجد من الو ْجد)

ِخيا ٌر و ِخيارات

وليس خَيا ٌر وخَيارات

وتسكني القاف)
ال ِح ْق َبة التاريخ ّية ْ ِ
(بكس الحاء ْ
والج ْمع ِحقَب

وليست ال َحقَبة (بفتْح الحاء والقاف) أو ال َحقْبة (بفتْح الحاء
وتسكني القاف)
ْ
وليس املتحدّث بإسم

ُكتب من دون همزة)
املتحدّ ث باسم («اسم» ت ُ
تَ ْعدا ُد السكّان (بفتح التّاء)

وليس تِ ْعدا ُد السكّان

ال َو ْحدَ ة العربية

وليست الوِحد ُة العربية

الشَّ ْهر املقبل

كل ما يأيت عىل قدمني)
وليس الشهر القادم (القادم هو ّ

نقول يف ترصيح إىل قناة كذا

وليس يف ترصيح لقناة كذا«( .لقناة كذا» يعني أن القناة هي
رصحت)
التي ّ

تش ّو ٌه ِخلْقي (نسبة إىل ِ
الخلْقة)
قيم ُخلُق ّية (نسبة إىل األخالق)
يف شامل غرب طرابلس ورشقها
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قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

وليس ُخلُقي
وليست قيم ِخلْقيّة
وليس يف شامل غرب ورشق طرابلس

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

هجوم كيميا ّيئ
هُتافات

كيموي أو كي َموي
وليس َ

وليست ِهتافات

الدولتي
ِكلتا
ْ
الحالتي
ِكلتا
ْ

الدولتي
وليست كِال
ْ
الحالتي
وليست كِال
ْ

يف ِكلتا الحالتني

لتي الحالتني
وليس يف كِ ْ

ال َّن ْز ُر اليسري

وليس النذر اليسري

(بكس الدّال األوىل ،من فعلِ «ودّ» وليس َو َددْتُ (بفتْ ِح الدّال الثانية)
َو ِدد ُْت القول ْ
وأصله « َو ِددَ»)
املذكور آنفًا

وليس اآلنف الذكر

ثالثة كيلومرتات

وليست ثالثة كيلومرت

كيلومرت (كلمة واحدة)

وليس كيلو مرت

ُحمولة الطائرة (بض ّم الحاء)

وليست َحمولة (بفتح الحاء)

من دون

وليس بدون (من ال جنسية لهم يف دول الخليج) وليس دُو َن
وأقل)...
(دون مبعنى أدىن وتحت ّ

ِم ْن ثَ َّم (بفت ِح الثاء)

وليس من ث ُ ّم (بض ّم الثاء)

يف أقرب وقت

وليس يف أرسع وقت (الوقت ال يُ ْسع)

خارج عن القانون
ٌ

أي اتّباع ُه
وليس «خارج عىل القانون» وهي تفيد العكس هنا ْ
وليس ِ
(بكس الحاء)
الح ْ ُب األعظم ْ

ال َح ْ ُب األعظم (بفت ِح الحاء)

(بكس امليم)
املَطْران (بفتْ ِح امليم) واملِطْران ْ

وليس املُطْران (بض ّم امليم)

ال َبطْ ِر َي ْرك (بفتْح الباء وتسكني الطاء وكرس ال ّراء
وفتح الياء وتسكني ال ّراء)
ُف (بض ّم الهمزة والقاف)
األُ ْسق ُ

وليس البطريارك

يك (بالثّاء)
كاثولي ّ
(بكس القاف)
َس (بفت ِح القاف) وال ِق ّسيس ْ ِ
الق ُّ

املِ ْه َر َجانات الصيف ّية

وليس األَ ْسقُف (بفتْح الهمزة)
وليس كاتولييك (بالتّاء)
(بكس القاف) والق َّسيس (بفتْ ِح القاف)
وليس ال ِق ُّس ْ ِ
وليست امل َ ْه َر َجانَات
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تِقْن ّي ٌة

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

القنوات التلفزيون ّية
ُ

السني)
حس َب مصاد َر مطّلعة (بفتْح ّ
َ

وليست تَقني ٌة
وليست األقْـنية
حسب مصاد َر ُمطّلعة
وليس ْ

الشَّ امل (بالفتحة للحديث عن الجهة)

وليس الشِّ امل .الش َِّم ُل يعني اليسار الذي يقابل اليمني

خ ْمسة ماليني نسمة

وليس خ ْمسة مليون نسمة

القرن الحادي والعرشون

وليس القرن الواحد والعرشون

ولد يف خمسين ّي ِ
ات القرن املايض (بياء النسبة)

وليس خ ْم ِسينات («خمسينات» هي جمع «خمسني»)

ُم َس َّود ُة االتّفاق

مس َو ّد َة االت ّفاق
وليست ْ

اليشء
أكّد ْ

وليس أكّد عىل اليشء

الس ْجن (بفت ِح ِ
السني وتشديده
حرف ّ
عقوبة َّ
للداللة عىل الحكم)

تصح فقط للداللة عن
الس ْج ُن (بك ِ
وليس ِّ
رس السني ،فهي ّ
السجن)
مكان َّ

أجهزة الت َن ّصت

وليست أجهزة التص ّنت

َوي (بفت ِح الخاء والالّم)
هاتِف َخل ٌّ

وتسكني الالّم)
(بكس الخاء ْ
وليس ِخلو ٌّي (بكرس الخاء) أو ِخلْ َي ِو ٌي ْ

(يكافح اليشء)
يكافح اإلرهاب
ُ
ُ

وليس يكافح ض ّد اإلرهاب

د َه َم ْت قواتُ الرشطة بيتهُ ...يف عمل ّي ُة َده ٍْم...

وليس داهمت ...يف عمليّة ُمداهمة

مشتبهٌ ب ِه

وليس مشتب ٌه فيه

هم (بفتح الذَال)
كَ َذ َب امل ّت ُ

(بكس الذَال)
وليس ك َِذ َب ْ

والصاد)
َح َر َص عىل (بفتْح الحاء وال ّراء ّ

(بكس ال ّراء)
وليس َحر َِص عىل ْ
وليس بينهم رجلني (األصل هو :رجالن بينهم)
وليس تَ َرأّ َس االجتام َع

ورد خربٌ ُمفاد ُه (بض ّم امليم)

وليس َمفا َد ُه

ورد علينا هذا الخرب أو وردنا الخرب التايل

وليس َو َر َد إلينا

(بكس الذّال)
« ُذروة» (بض ِّم الذّال) و« ِذروة» ْ ِ

وليس ذَروة (بفتْ ِح الذّال)

ثُــكنة عسكرية (بض ّم الثاء)

وليست ث َكنة عسكرية

ُلوي (بض ّم الكاف)
فشل ك ّ

لوي (بك َْس الكاف)
وليس كِ ّ

بينهم رجالن (مبتدأ مؤخر)
أس االجتام َع
َر َ
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قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

بَ ْع َث ُة األمم (الجمع بَ َعثات وبَ ْعثات)
َوفَــ َيات

معدَّ ُل ال َو َف َيات (بفت ِح الدّال وتشديدها)

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
(بكس الباء)
وليست ِب ْعثَ ُة ْ
وليست َو ِفــيّاتٌ

(بكس الدّال)
وليس معدِّل ال َوفَيات ْ ِ

رس الهاء)
ال َه َنات (أي النقائص واألخطاء ،بفتح الهاء وال ّنون) وليست ال ِه َّنات (بك ِ
ينبغي لهُ

وليس ينبغي عليه

الوضع الحايل

وليس الوضع الراهن (ألن الراهن هو الدائم والثابت)

ُم َرك َُّب ال َّنقْص (بفت ِح ال ّنون)

وليس ُمرك ََّب ال ُنقْص (بض ّم ال ّنون)

رس الفاء)
ال ِفرار (بك ِ

وليس ال َفرار (بفت ِح الفاء)

أ ْم َعن النظر وأ ْم َعن يف اليشء

وليس أمعن يف النظر

نِريُ االستعامر (بكرس النون)

وليس ن َْي االستعامر (بفتح النون)

(بكس السني وتشديدها)
ُمل ُ
السفارة ْ
ْحق ِّ

السني وتشْ ديدها)
السفارة (بفتْح ّ
وليست َّ

وصل إىل تونس («إىل» ّ
تدل دامئًا عىل الحركة)

وليس وصل تونس

سافر إىل مرص («إىل» ّ
تدل دامئًا عىل الحركة)

وليس سافر ملرص

َم ٌ
نوط ب ٍه (مبعنى مرتب ٌط به)

وليس ُمناط ب ِه

تح ّرى األم َر
الخربُ عا ٍر من الص ّحة

وليس تح َّرى عن األمر

ِكيانٌ

وليس «الخرب عا ٍر عن الصحة»
وليس كَ َيا ٌن

(بكس الكاف) ال ّذهاب (بفتح الذّال
ت ْذ ِك َر ُة ْ
وتشديدها)

(بكس الذّال
وليست ت ْذكَرة (بفتْ ِح الكاف) الذِّهاب ْ
وتشْ ديدها)

فحوص طبية
ٌ

وليست فحوصات (فحوصات هي جم ُع الج ْمع أي جمع فحوص)

عقّار ط ّبي (بتشديد القاف) ومعناه الدّواء
وجمع ُه عقاقري

وليس َعقَار وجمع ُه َعقَارات (بتخْفيف القاف) وتعني األمالك
الثابتة

ال َوباء (بفتح الواو)

وليس الوِباء (بكرس الواو)

َقاح املرض (بفت ِح الالّم .عند التعريف ،ت ُـشدّد
ل ُ
ُقاح املرض (بض ِّم الالّم .عند
الالّم :اللَّقاح) ول ُ
التعريف ،تُـشدّد الالّم :اللُّقاح)

رس الالّم)
قاح (بك ِ
وليس لِ ٌ
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

ك ََّمم ٌة واقية (بتشْ ديد امليم وجمعها ك َّمماتٌ ،
صيغة مبالغة وهي األكرث شيوعا) و ِك َمم ٌة واقية
(بكس الكاف وفتْح امليم و َج ْم ُعها كِ َممات)
ْ
ِقطا ُع ِ
الصاد)
الصاد)
الص َّحة (بفتْح ّ
ِقطا ُع َ
(بكس ّ
الص َّحة ْ

وليست ك ََممة (بفت ِح الكاف وامليم)

ت ِّ
ُوف الرجل (بض ّم التاء)

وليس تَ َو َّف الرجل (ليس ه ّو من قام بالفعل)

(بكس امليم)
ِمساحات شاسعة ْ

وليس َمساحات شاسعة (بفتح امليم)

(بكس ال َّزاي)
العسكري ْ
الز ُِّي ْ
(بكس الباء)
زاد الطني ِبلّ ًة ْ

العسكري (بفتْ ِح ال َّزاي)
ال َز ُّي ْ
وليس زاد الطّني بَلَّ ًة (بفتْح الباء)

السني)
(بكس ّ
السني وتشديدها) وليس ِّ
والس ْندان (بفتْح ّ
الس ْندان ْ
بني املِطْ َرق ِة َّ

زَلزال (بفتْ ِح ال َّزاي) فصيحة
(بكس الهاء)
ِه ّز ٌة أرضية ْ

وليس َه ّزة (بفتْ ِح الهاء)

معصو ٌم من الخطأ

وليس معصوم عن الخطأ

رس ال ّراء)
َم ْعر ُِض الكتاب (بك ِ
بُ ًنى تحتية (ج ْم ُع بُنية)

وليس َم ْع َرض الكتاب

وليست ِب َنى أو ِب ْن ٍ
يات تحتية

ال َعـقْـدُ من الزمن وال َعقْدُ القانوين

بكس العني هو القالدة)
وليس ال ِع ْق ُد (ال ِعقد ْ

الوالّة (ج ْمع وايل ،دون تشديد الالّم)
األَ ْز َمة السياس ّية

وليس الوالّة (بتشْ ديد الالّم)
وليست األَ َز َمة السياسية

ـــم السفينة أو الطائرة أو التحكيم أو
طا ِق ُ
(بكس القاف ،والجم ًع طوا ِقم)
األسنان ْ ِ
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(بكس ال َّزاي) صحيحة
وليس زِلزال ْ

وليس طاقَــم (بفتْح القاف)

رس الهاء)
ِهراوة و ِهراوات (بك ِ

وليس َهراوة و َهراوات

الق ّوتان العظْ َم َيان األ ْخ َريَانِ

وليس الق ّوتان العظْمتان األخْرتان

الط ُـغمة الحاكمة (بض ّم الطاء)

وليست الطَغمة الحاكم ّة (بفت ِح الطاء)

اللَّجنة االنتخابية (بفتح الالّم)

وليست اللُّجنة االنتخابية (بض ّم الالّم)

نظا ُم ال ِح َصص

وليس «الكوتا» أو «الكوطا»

مقيم يف الجزائر
ٌ

وليس «مقي ٌم بالجزائر»

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ

زخ ُْم االحتجاجات (بتسكني الخاء)

وليس َز َخ ُم االحتجاجات

(بكس التّاء) الصوت
كاتِ ُم ْ

وليس كات َم (بفتح التّاء) الصوت

(بكس النون)
ال ِنرتوجني ْ

وليس النرتوجان

البوليستريين

وليس البوليستريان

األوكسجني

وليس األوكسيجان

الهِدروجني

وليس اإليدروجني

َمدْ َر ُج الطائرات

وليس ُم َد َّرج الطائرات

(بكس الكاف وتشديدها)
مذكِّرة تفاهم ْ

وليست م َذكَّرة تفاهمٍ (بفتْ ِح الكاف وتشْ ديدها)
ْ

دافع عن

وليس دافع عىل

ِعالوة عىل ذلك (بكرس العني)

وكل
وليس َعالوة (ال َعالوة بفتح العني هي الحوافز واملكافآت ّ
ما زاد عن الراتب األسايس)

ضي من
ال ْ

ضي يف
وليس ال ْ

يعمالن م ًعا

«سوي» أي املعتدل
وليس يعمالن سويّ ًة («سويّة» هي مؤنّث
ّ
املستقيم)

رشف
تربوي (يف اإلعالم الدويل)
ُم ٌ
ّ

وليس ق ّيم وقّ ّيم عام (مستخدمة مثالً يف تونس)

مطار َد ْويل (نسبة إىل ال َد ْولة الواحدة) ومؤمت ٌر
ُد َويل (أل ّن املؤمتر يجمع عدة ُد َول)

وليس مطار ُد َويل أو مؤمتر َد ْويل

َوساطة دولية (بفتْ ِح الواو)

(بكس الواو)
وليست وِساطة دولية ْ

فريوس كورونا املستجِ دّ (بكرس الجيم)

وليس املست َج ّد (بفتح الجيم)

أملُ ال َح ْن َج َرة (بفت ِح الحاء والجيم)

وليس أمل ال ُح ْن ُجرة (بض ّم الحاء والجيم)

(بكس الفاء)
شوار ُع ُم ْق ِفرة ْ ِ

وليس ُم ْقفَرة (بفتح الفاء)

أدا ُء الواجب (الهمزة غري ممدودة)

وليس آداء الواجب
الساكن أي قليل الحركة)
(الساكنة هي مؤنّث َّ
وليس ساكنة َّ

سكّان
اح
أَ ْربَ ٌ

وليست مرابيح

املشاريع الزراعية

رشع)
وليست امل َرشوعات (تعني ما
ُ
يسمح به ال ْ
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ
َز َعم أنهُ بريء (بفت ِح العني)
طعن يف الحكم (طعن يف اليشء)
تستعمل إالّ بصيغة
ُ
ض :ال
اُ ْح ُت ِ َ
ض املريض (ا ُ ْحتُ ِ َ
وتسك ِني الحا ِء وض ِّم
املبني للمفعول ،بض ّم الهمزة ْ
وكس الضّ اد وفتْ ِح ال ّراء) ويُ ْح َت َضُ.
التّا ِء ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
رس العني تعني ط ِم َع)
وليس ز ِعم (بك ِ
وليس طعن بالحكم
ض
رضا) وليس يَ ْحتَ ِ ُ
وليس اِ ْحتَ َض (ومعناها كان حا ً

ُهرِعت (بض ّم الهاء وكرس ال ّراء) سيارات اإلطفاء وليس َه َرعت (بفتْح الهاء ،فالسياراتُ ال تَهر ُع من تلْقاء
نفسها)
واالسعاف والرشطة إىل مكان الحادث
حالة الطوارئ وحالة الحرب

وليست عوارض املرض (العارض هو ما يصادف أو ما يُعرقل)
وليست «حال الطوارئ» و«حال الحرب»

(أي مظاهر ُه)
أعر ُ
اض املرض ْ
حظر تَ ْجوال (بفت ِح التاء)

(بكس الراء)
وليس تِ ْجوال ْ

حظ ُر تَ ْج َوالٍ وحظ ُر َج َوالنٍ (فصيحة)

وليس حظر تَ َج ُّو ٍل (صحيحة)

يصلح إالَّ لـ (باستعامل الحرص ال االستثناء)
ال ُ

املعني
«يصلح إالَّ لـ( »...تركيب استثناء ومعناه أ َن
وليس
ُ
ّ
ِ
لكل يشء عدا املذكور بعد «إالّ»
يصلح ِّ
ُ
الوجوب ويعني
يجب أن يقع »....املنفي هنا هو
ُ
وليس «ال ُ
أن ُه ممك ُن الوقو َع وليس واج ًبا

الضّ حك من اليشء

وليس الضّ حك عىل اليشء

أ ْو ُج العطاء (بتسكني الواو)

وتسكني الجيم)
وليس أ َو ْج (بفت ِح الواو ْ

اعتذر عن عدم املشاركة أو عن عدم الحضور

وليس اعتذر عن املشاركة وعن الحضور (أل ّن االعتذار يكون
ذنب أو عن خطأ)
عن ٍ

اعتذر إليه

وليس اعتذر له

(بتسكني الشّ ني)
عىل وشْ ِك أنْ ...

وليس عىل وشَ ِك( ...بفتْ ِح الشّ ني)

إصابة  11جنديًّا (التنوين يف كلم ِة «جنديًّا» يكون وليس جنديـّـــاً (التنوين فوق ألِ ِف نهاية الكلمة)
ألف نهاي ِة الكلمة)
عىل الحرف الذي يسبق َ

يجب أالّ يقع...
ُ

َيلْ ِف ُت األنظار (بفتح الياء)

ال شكَّ يف أنَ (ال ّ
شك يف اليشء)
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َت» عىل
وليس يُلْ ِف ُت األنظار (بض ّم الياء) ألنه مضار ٌع ِمن «لَف َ
وزن «فَ َع َل» ومضارع ُه «يَلْ ِفت» بفت ِح الياء
وليس ال َ
شك أ َن

املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ
قَـ ُبول األم ِر الواقع (بفتح القاف)

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
وليس قُ ُب ُ
ول األمر الواقع (بض ّم القاف)

الدَّاللة (بفتح ِ
حرف الدّال وتشديده)

وليست الدِّاللة (بكرس الدال وتعني اسم عمل ال َّدالَّل أي
ٍ
بصوت مرتفع)
البائع

متّت صياغتها

وليس ت ّم صياغتها

مل ت َُس ّجل إصابات

تسجيل إصابات» (فمعنى «ت ّم» هو اكْتَمل،
ُ
وليس «مل يت ّم
مثال :ت ّم إنشا ُء مستشفى ميداين)

لسانُ حالِ املؤيدين له ُيردّد

وليس لسان حال املؤيدين له يُردّدون

حافَة الطريق (بفتْ ِح الفاء ومن دون تشديدها) وليست حافَّة الطريق (بتشْ ديد الفاء)
بائع خُضا ٍر وخُرضوات (بض ّم الخاء)
ُ

وليس بائع ِخضار ِ
رس الخاء)
وخرضوات (بك ِ

غم» و«ب َرغ ِْم» و«عىل ال َّرغ ِْم من» و«بال َّرغ ِْم
« َر َ
من»( ...يُستحسن بفتح ِ
حرف ال ّراء لتوحيد
االستعامل وفق النطق األيرس وذلك رغم جواز
كسه)
فتح حرف ال ّراء وض ّمه وحتّى ْ

وليس « ُرغ َم» و«ب ُرغمِ » و«عىل ال ُّرغْمِ من» و«بال ُّرغْمِ ِمن»
(بض ّم الراء) و«رِغ َم» و«برِغمِ » و«عىل ال ِّرغْمِ من» و«بال ِّرغْمِ
(بكس الراء)
ِمن» ْ

ال َبدْ ُء (بفت ِح الباء)

وليس ال ِب ْد ُء (بكرس الباء)

بدْ ًءا (القياس عىل ذلك)

ابتدا ًء (القياس عىل ذلك)

وليس ب ْد ًء
وليس ابتدا ًءا

نُ ْبذة تاريخ ّية (بض ّم النون)

وليست نَبذة (بفتْ ِح النون)

ال ي ْخفَى عليه يشء

وليس ال يخفى عنه يشء

(بكس امليم)
عىل َم ْح ِملِ الجدِّ ْ

وليس عىل َم ْح َملِ الج ّد (بفتْح امليم)

الخوض عىل ب ّين ٍة يف املوضوع
ُ
أَذان الصالة (بهمزة قطع)

وليس آذان (بهمزة مدّ ،ج ْمع أُذُن)

َب َشة الوجه (بفتح الشني)

بشة الوجه (بتسكني الشني)
وليست ْ ْ

شاميل لبنان (من دون تسكني الياء)

وليس شام ْيل لبنان (بتسكني الياء)

طعنهُ بسكّني

وليس طعن ُه بسكّينة

انحاز إىل

وليس انحاز لـ

وليس الخوض عن بينة

زبائن (ج ْمع زبون ،مبعنى َحرِيف والج ْمع ُحرفاء) وليس زبناء أو أزبنة
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ
اليشء
خَشْ َية (بفتْح الخاء ْ
وتسكني الياء) ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
(بكس الخاء)
وليس ِخشْ ية ْ

مبُوجِ ب تعديلٍ دستوري (بكرس الجيم)

وليس مبو َج ِب تعديل دستوري (بفتح الجيم)

مس ّوغ)
ُون (بكرس الواو يف لفظ َ
ُم َس ِّو ٌغ قَان ِ ٌّ

وليس مس َّوغ (بفتح الواو)

ُ
(بكس امليم)
حقوق املِلْك ّية الفكريّة ْ

وليست حقوق امل ُلكيّة (بض ّم امليم)

امل َ ْصِف
مصِف)
املركزي (بكرس ال ّراء يف لفظ ْ
ّ

َصف (بفتح ال ّراء)
وليس امل ْ َ
وليس يعزي

ال َج ُنوب ّية (بفت ِح الجيم ،نسبة لجه ِة ال َج ُنوب)

وليس ال ُج ُنوب ّية (بض ّم الجيم)

النائبة فالنة الفالنية

وليس النائب فالنة الفالنية

ّ
املحال التجارية

وليست املحالّت التجارية

(بكس الصاد)
ِص ْهريج مفخّخ ْ

هريج مفخّخ
َص ٌ

فالن يعزو األمر إىل كذا

(بكس الشّ ني)
ن َِشب حريق ْ

وليس نَشَ َب (بفتح القاف)

و َهل َُّم ج َّرا (بفتح ال ّراء وتشديدها)

(بتسكني ال ّراء)
وليس و َهلُ َّم َج ْر ْ
وليس يأ َم ُل (بفتح ال ّنون) أو يتأ َّم ُل

(بكس الدّال وتشديدها)
املخدِّ رات ْ

وليست املخ َّدرات (بفتح الدّال وتشديدها)

يأ ُم ُل يف (بض ّم النون)
الحرب خُدْ عة (بض ّم الخاء)

(بكس الخاء) أو َخدْعة (بفت ِح الخاء)
وليست ِخدْعة ْ

قصف َعشوايئ (بفتح العني)

وليس ِعشوايئ (بكرس العني) أو ُعشوايئ (بض ّم العني)

املناطق واملباين واألحياء العشوائية

ال َعشْ َوائِ ّيات (صحيحة)

ال َّناشط وال َّناشطون (فصيحة)

وليس النشطاء (صحيحة)

(بكس النون) وال ِّنقابة ال ُع َّمل َّية
نِقابة ّ
العمل ْ
(بكس النون وتشديدها)
ْ
(بتسكني الهاء ،نسبة إىل املفرد
األوضاع املِ ْهن ّي ٌة ْ
« ِم ْه َنة»)

وليست نَقابة (بفتْح النون)

(بكس الباء والجمع بَ َرا ِميل)
بِرميل نفط ْ

وليست املِ َه ِنيّ ٌة (« ِم َه ِنيّةٌ» نسبة إىل الج ْمع « ِم َهن» وهو ما ال
يصح)
ّ
وليس بَرميل (بفتح الباء)

اص) وليست امل ُ َحاصص ُة
امل ُ َح ّ
اص ُة السياس ّية أو الطائف ّية (من فعل َح ّ
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

وتسك ِني الكاف)
ثُكْنة عسكريّة (بض ّم الثّاء ْ
ُنات»
ْنات» و«ثُك ٌ
والج ْم ُع «ثُك ٌ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
وليست ثَكْنة عسكريّة (بفتْ ِح الثّاء)

(بكس الفاء)
ِفرقاطة ْ

وليست فَرقاطة (بفتْح الفاء) أو فُرقاطة (بض ّم الفاء)

تأليف الحكومة (فصيحة)

وليس تشكيل الحكومة (صحيحة)

أيديولوجيا (الهمزة فوق األلف)

وليس إِيديولوجيا (الهمزة تحت األلف)

آليات الدّ فاع
ُ

وليست ميكانيزمات الدّفاع

الحاسوب

بدل الكمبيوتر
وليس األَنرتنت أو األَنرتنات أو اإلِنرتنات وليس االنرتنيت

شبكة اإلِنرتنت
الشبكة العنكبوتية (متعارف عليها أكرث)

وليست الشَّ ابكة (صحيحة أيضا ومعتمدة من بعض مجامع
اللغة العربية)

رشكة غوغل ومح ِّرك البحث غوغل

وليس «جوجل»

مواقع التواصل االجتامعي

وليس السوشيال ميديا

الحي
يوتيوب ،موقع مشاركة الفيديو والبث ّ
()YouTube

وليس يوتوب

يوتيوب كيدز ،موقع الفيديو لألطفال
()YouTube Kids

وليس يوتيوب كدز

ديليموشن( ،املنافس املبارش ليوتيوب) موقع
مشاركة الفيديو ()Dailymotion

وليس داييل موشن

لينكد إن ،موقع التواصل االجتامعي املهني
للوظائف الشاغرة وفرص العمل

وليس لنكدإن

إنستغرام ،موقع التواصل االجتامعي ونرش
الصور والفيديو (بهمزة القطع وبالغني)

وليس انستقرام أو انستجرام

تويرت ،موقع التواصل االجتامعي ملشاركة
التدوينات القصرية ()Twitter

وليس تْ ِوت ِّ ْر

هاشتاغ (ويفضّ ل « َو ْسم»)

وليس هشتاغ أو هشتاج أو هشتاق

فيسبوك ،موقع التواصل االجتامعي ( )Facebookوليس فيس بوك أو فايسبوك
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املستحس ُن أو األفْصح
ُ
الصواب أو ْ

قليل الفصاحة
قليل االستحسان أو ُ
الخطأ أو ُ
وليس سناب شات

سنابشات ،تطبيق التواصل اإلجتامعي ملشاركة
الصور والفيديوهات مع إضافة الرسومات إليها
()Snapchat
وليس تيكتوك
تيك توك ،تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو
القصرية ()TikTok
وليس «واتس آب» أو «وتس أب»
واتساب ،تطبيق الرتاسل الفوري واملكاملات
()WhatsApp
زوم ،تطبيق مكاملات الفيديو التشاركية ( )Zoomوليس زووم
وليس متز

مايكروسوفت تيمز ،تطبيق مكاملات الفيديو
التشاركية ()Microsoft Teams
سكايب ،تطبيق مكاملات الهاتف والفيديو ( )Skypeوليس ْس َك ْيب
وليس سينيال
سيجنال ،تطبيق االتّصال املشفّر ()Signal
نتفليكس ،تطبيق خدمة الفيديو حسب الطلب وليس ناتفليكس أو نيتفليكس
()Netflix
وليس «أر يب أند يب» أو «آر يب آن يب»
إير يب إن يب ( )Airbnbموقع خدمة السكن
التشاريك (لتوحيد االستعامل)
وليس «أوبار» أو «أوبري»
أوبر ،تطبيق خدمة النقل التشاريك ()Uber
وليس منطقة سيليكون فايل (صحيحة)

وادي السيليكون ( )Silicon Valleyيف والية
كاليفورنيا األمريك ّية (حيث أكرب رشكات
التكنلوجيا املتط ِّورة يف العامل)
الحاسوب اللوحي أو األلواح الرقم ّية ( Tablettesوليس «التابل» أو «التابالت»
)tactiles
ألواح الرسم اإللكرتون ّية ( )Tablettes Graphiquesوليس «الغرافيك تابلت» أو «التابلت جرافيك»
وليس «األرشفة اإللكرتون ّية»
الرقمي أو اإللكرتو ّين
التخزين
ّ
الس ُّبورة وليس «السامرت بورد»
الشّ اشة التفاعل ّية أو اللوحة التفاعل ّية أو َّ
الصحفي يف
التفاعل ّية (تعمل باللمس ،يستخدمها
ّ
األستوديو واملد ّرس يف الفصل)
()Tableau interactif ou Smart Board
وليس «الربوجكتور»
املِعراض ()Projecteur
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