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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

َنا، قَالُوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلمَ  ﴿  ﴾ ِإناَك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ  لََنا ِإَلا َما َعلاْمت َ

 صدق هللا العظيم  

 [41 :آ  ، سم    ل ق  ]

  



 ج 

   ءـــإ 

 :كلٍّ من ذ   لعمل  لمتم ضع إلى أ  ي 

 .م   ما  م ف   لصح  م لعاف  أم  ،م ل ّي  لح    ن أطال   في عم  ما

 ."   ن"م "  م "م "صا ق"  حـ إلى قم ي أ  ائي 

 .أخم تي   ع  ءم ي خمت    مجتي م  

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

 .م مالئي في    امج  ل   سا   لعم ا ،جم ع أساتذتيم 

 .كل من ق م لي     لعمن م لمساع   في إ جا   ذ   لعمل  لمتم ضعم 

 .أس   ا  ل م سل مج حا ام 

 .جم ع أ م ح شه  ئ ا       إلى 
 

إلى جم ع  ؤالء م ؤالء أ  ي جه   لمقل   ج ًا من    لس    م لتمف ق



 د 

 شك  متق   

ـ نعموآالحمد  أكالن ك  سميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ المر  كجزيؿ عطاياه، ،خران عمى عظي

 .كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف -كسمـ صمى ا عميو -محمد األميف

 :أما بعد

كعمػادة الدراسػات العميػا كالبحػث  ،يـ الشكر كالتقدير لجامعتي جامعة األزىرنني أتقدـ بعظفإ

 العمـ كالبحث العممي. ةخدمو مف عطاء دائـ في نلما بذلكه كيبذلك العممي، 

 ،ع ـــــ   لجم ـــــل عمـــــي ع ـــــ    / لـــــ كتم  :ؿ مػػػػػفػػػػػػػػػاف لكػػػػػػػػػػػر كالعرفػػػػػػػػػػدـ بعظػػػػػيـ الشكػػػػػػػػػػػػػكأتق

كػػؿ االحتػػراـ كالتقػػدير منػػي  افميمػػ اإلشػػراؼ عمػػى رسػالتي، القبكليمػػ ،ـممســى عمــي طالــ / لــ كتم م 

 .ظات قيمةمحك كم ،ه لي مف معمكماتعمى ما قدما

أع ػػػاء ىيئػػػػة  ؛كمػػػا أتقػػػػدـ بالشػػػكر كالتقػػػػدير لقسػػػـ المبػػػػة العربيػػػة ممػػػػ الن ب سػػػاتذتي األفا ػػػػؿ

لػى ك  ،التدريس  كالشػكر ،العميػا سػتيالػذم شػجعني فػي درا ،محم  صالح أ م حم    /  ستاذ  ل كتم ا 

 .في إتماـ رسالتي مف مساعدةلي لما قدمو  ،  ئ  أ م    ع / ل كتم مكصكؿ إلى  -أي ان -

لػػى زكجتػػي ،البػػػالييف ككػػؿ الشػػكر كالحػػب كالتقػػػدير إلػػى أحػػبو النػػػاس إلػػيو كالػػدمٌ  خػػػكتي ا  ك  ،كا 

 كجعمو ا في ميزاف حسناتيـ. خير الجزاء،عني  الجميع ا لفجز  كأخكاتي.

ف يمنحنػي ا القػدرة ي، كأتذتاالقػدير أف ينػاؿ ىػذا الجيػد ر ػا أسػعمػي خيران أرجك مػف ا الكأ

 العمؿ خالصان لكجيو الكريـ.ىذا كأف يككف  ،عمى مكاصمة البحث كالمعرفة

 



 ه 

 ممخص  ل   س 

السياسية في قناة العربية "دراسػة األخبار  في لبة المراسميفبػ " المكسكمة الدراسة هيدؼ ىذت

الكقػػكؼ عمػى م ػػاميف ك  ،األخبػار السياسػػية فػي قنػػاة العربيػة فػػي لبػػة المراسػميف إلػػى دراسػة، ليػة"دال

لتحميؿ يتناكؿ ا الذمالمنيج  اىذ ؛تحميؿ الم مكفل مسحمنيج ال الباحث اعتمدكقد  نشرات األخبار،

نػة عشػػكائية عيالباحػث ـ اسػتخد كقػػد ،كبيػاف العالقػات الدالليػػة التػي تنتجيػا الجمػؿ ،المبػكم كتصػني و

منتظمػػة" التسػػاع مجػػاؿ البحػػث، فقػػد تػػـ اختيار"عينػػة عشػػكائية نظػػران ك  ،لمدراسػػة "ي"األسػػبكع الصػػناع

لمػػػدة األخبػػار  ـ، كذلػػػؾ بتسػػجيؿ نشػػػرات29/03/5025 حتػػىك ـ 55/07/5022 ال تػػرة مػػػف فػػػيتمتػػد 

 د مػػفنشػػرة عمػى عػػدتحتػكم كػػؿ  ك ،فػػي كػؿ أسػػبكعبمعػدؿ نشػػرة  أربعػػيف نشػػرة،حػكت  عشػرة شػػيكر،

 .مراسميفالتقارير 

مف تطكرات أمنية ميدانيػة  اكما تبعي ،"بالربيع العربي" سمىيي  أيطمؽ عمييا ماالتي ىذه ال ترة 

 في بعض الدكؿ العربية حتى ىذه المحظة.

 ،أىميػة كسػائؿ اإلعػالـ :المقدمػة فػي تناكلػت ،فصػكؿ كأربعػة ،جاءت الدراسػة فػي مقدمػةكقد 

كالعالقػة بػػيف المبػػة  ،اإلعػػالـم يػػكـ  فيػو ذكػػرت ؛كليػةاألدات تحديػػعر ػت فيػػو الال صػػؿ األكؿ  كفػي

مجانػػػػب ل ال صػػػػؿ ال ػػػػانيجعمػػػػت ك  ،كأسػػػػماء المراسػػػػميفالسياسػػػػة التحريريػػػػة لقنػػػػاة العربيػػػػة، ك  كاإلعػػػالـ،

العالقػػات الدالليػػػة  :ال صػػؿ ال الػػػثفػػػي  ذكػػرتك  كالػػػدخيؿ، ،بكالمعػػرو  ،دلمكلوػػػا :تناكلػػػت فيػػو ،التطبيقػػي

يف الحقمػػػػػػ :ال صػػػػػػؿ الرابػػػػػػع كرصػػػػػػدت فػػػػػػي ،كاأل ػػػػػداد ،كالمشػػػػػػترؾ الم ظػػػػػػي ،التػػػػػػرادؼ :تت ػػػػػػمفالتػػػػػي 

 مراجع.المصادر كالأخيران ك  ،كالتكصيات ج ـ النتائكالحقؿ العسكرم،  ،الحقؿ السياسي الداللييف:



 و 

 وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج:

ران لألحػداث السػػابقة دان فػي ىػذا البحػػث، كذلػؾ نظػك جػاء الحقػؿ الػداللي العسػكرم أك ػػر الحقػكؿ كر  -2

 العراؽ.أـ  اليمفأـ سكريا أـ ليبيا  أـ التي ما زالت في كطننا العربي، سكاء في مصر

 يكشؼ البحث أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ األل اظ المعربة إال القميؿ منيا. -5

 احتؿو الحقؿ السياسي المرتبة ال انية في المك كعات لألخبار بعد الحقؿ العسكرم. 

فيػػػػة الداللػػػػػة، م ػػػػؿ الربيػػػػػع اظ العربيػػػػة كانػػػػػت كاػػػػػػػألف األل  ؛ت األل ػػػػاظ المكلػػػػػدة بنسػػػػبة قميمػػػػػةجػػػػاء -3

 المجمس االنتقالي. –إسقاط النظاـ-العربي

 مما أمص   ه  ل   س :

طػػػاره ؛ لقكتيػػا االىتمػػػاـ بكسػػائؿ اإلعػػالـبالمسػػؤكليف  ت الدراسػػةأكصػػ -2 فػػػي نشػػر الخبػػر كمادتػػو كا 

 المبكم.

 ،كالصػحافة :كسػائمو يػةألىم؛ بدراسػة لبػة اإلعػالـ العنايػة يف كالمختصيف بالباحابت الدراسة أى -5

 فمبة اإلعالـ ىي التي تصنع لبة الح ارة. كاإلذاعة، ،كالتم از

الذيف يتكفور ليـ بصره  األىٍك ىاءتدعيـ قسـ التصحيح كالمراجعة المبكية في قناة العربية بالعامميف  -3

 ا.كفصاحتي ،كأساليبيا ،بالمبة العربية

ـ المبكية -4 الختيار أنسب الكممات في تحرير ؛ قسـ الترجمة -خاصة -تعييف متخصصيف بالمعاج

 .األخبار

كتعميميػػا  ،مػف أجػؿ نشػرىا ؛ن تعريبػػان صػحيحا، كالدخيمػة ،كالكممػات البريبػة تعريػب المصػطمحات، -5

 كصحيح. ،بشكؿ سميـ
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Abstract 

 

This research aims to study the language of correspondents in the 

political news of Al-Arabyia Satellite channel (Analytical Study). 

 This study focuses on the contents of the news, it depends on the 

analytical method "content analysis", as this approach allows to linguistic 

classification and semantic relations produced by the strings, using a 

random sample "industrial week", and because of the breadth of the field of 

research, a "systematic random ample" has been chosen, the period of the 

research takes from 25th/7/2011 to 19th/3/2013. by recording the news for 

ten months about forty bulletin each weeks, and every newsletter contains 

several reports from correspondents. 

This period witnessed "the so-called Arab Spring" and the subsequent 

developments in security in some Arab countries up to this moment. 

This study comes into an introduction and five chapters, the 

introduction focuses on mass media, the first chapter of the theoretical 

framework, the second chapter spots on the concept of language and the 

relationship between language and the media, and the editorial policy of 

Al-Arabiya and the names of reporters, in the third chapter I will 

concentrate on empirical study of the new idiom and Arabized words 

(translated latterly from English into Arabic) and intruder, in chapter four, 

the study focuses on synonyms, antonyms, word pairs. In chapter five, this 

research concentrates on semantic field, the political and military field. 

Then the results and recommendations and references. 



 ح 

The study found a number of results:  

1- The semantic field of military has the most appearance in the study, due 

to the previous events which still occurs in our Arab World, whether in 

Egypt, Libya, Syria and Yemen. 

2- The research reveals that the newsletter did not use just only of Arabized 

words 

3- The political field ranked in the second stage from the subjects of the 

news after the military field.  

4- The generated words appear just a few, because of the circumstances 

surrounding the region, such as the Arab Spring- to overthrow the 

regime- Transitional Council. 

 

And the study recommends: 

1- The researcher recommend officials to pay more attention of the media, 

which are very strong in the dissemination of news and article and 

linguistic framework. 

2- I encourage researchers and specialists for more studying of the 

language of the media, which is consider the language of civilization. 

3- I also recommend strengthening the Department of Correction and 

revision of language in Al-Arabyia channel. 

4- Appointing specialist of language and especially the translation section, 

to choose the most appropriate words in the news editor to quickly 

spread these words between people and recipients.  

5- Applying terminology and strange words, Western and exotic; and to 

publish and circulate them properly and correctly. 
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  ا  لمحتم 

  قم  لصفح   لممضمعا 

 ب آية قرآنية 

 ج اءإىد

 د الشكر كالتقدير

 ق ممخص الدراسة

 ز الممخص بالمبة االنجميزية

 ط ياتالمحتك 

 2 المقدمة

 5 أىمية الدراسة

 5 أىداؼ الدراسة

 3 تساؤالت الدراسة

 3 منيج الدراسة

 4 مجاؿ الدراسة

 4 عينة الدراسة

 4 الدراسات السابقة

 26 التعقيب عمى الدراسات السابقة



 ي 

  قم  لصفح   لممضمعا 

 27 اسةتقسيـ الدر 

 21 " تح      أمل   "  طا   لمع في   لفصل   مل:

 29 م يكـ اإلعالـ

 55 عالقة المبة باإلعالـ

 56 بداية قناة العربية كتطكرىا

 30 برامج قناة العربية السياسية

 32 اإلخبارية ال  ائية قناة العربية مراسمك

 35 السياسة التحريرية لقناة العربية

 ـ م ل خ ل  م لمع   لتط  قي:  لممل   لجا ـ    لفصل  لثا ي:

 في ل    لم  سم ن
45 

 36 عمـ الداللةم يكـ 

 38 دالمكلٌ  -أكالن 

 54 بالميعرو  - انيان 

 57 الدخيؿ - ال ان 

 15  لعالقا   ل الل   : لفصل  لثالث

 66 الترادؼ أكالن:



 ك 

  قم  لصفح   لممضمعا 

 76 (األ داد) الت اد انيان: 

 84 المشترؾ الم ظي : ال ان 

 220  لحقمل  ل الل   لفصل  ل   ع: 

 225 الحقؿ السياسي :أكالن 

 256 الحقؿ العسكرم  انيان:

 255 النتائج

 253 التكصيات

 254 المصادر كالمراجع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــ لمق م  : ــ

األنبيػػػاء كالمرسػػػػميف، كعمػػػى آلػػػػو أشػػػػرؼ  كالصػػػالة كالسػػػػالـ عمػػػى ،رب العػػػػالميف الحمػػػد 

 .بعدك  الطاىريف، طيبيفال

كيرددىػػػا  ،سػػرعاف مػػػا تنتشػػر بػػػيف النػػاس ،يشػػػيعو اإلعػػالـ مػػػف م ػػردات كتراكيػػػبمػػا فػػإف 

ف كانػػت خطػ ن شػػاع الخطػػ  ا  ك  ،شػاع الصػػكاب فػإف كانػػت ىػػذه الم ػردات صػػكابان  ،الخاصػة كالعامػػة

دد المبػة كلعػؿ أىػـ مػا ييػ ،كاألسػاليب ،كالتراكيػب بػالم ردات، كىذا خػاصه  ،كذاع حتى يمأل اآلفاؽ

تنتشر بيف ك ير مف رجاؿ  التي يةكالنحك  يةىك ك رة األخطاء الصرف ؛ال صحى مف جية اإلعالـ

ف كاف بع ي ،اإلعالـ  .ـ يتحرل الصكاب فيما يكتبكا 

كتسػتكلي عمػى  ،تبػرم كػؿ حػريص عمػى ال صػحى -كمػا تػزاؿ-كليذا كانت ىػذه المسػ لة 

كىػك  ،كالنحػك و عف غيرىا مف مسائؿ المبػةتصرف تدكاحتى  ،كاالىتماـ جٌؿ اىتمامو في الدرس

 .مراسؿو  أمر محمكد مف كؿ

بقدرتو عمى نقؿ األحداث  ة تتميز عف كسائؿ اإلعالـ األخرلكيعد التم از كسيمة إعالمي

ممػػا  كالحركػة، ،كالصػػكرة ،كبمتابعتػػو ال كريػة كالدقيقػة لألحػػداث مصػحكبة بالصػكت بسػرعة فائقػة،

األمػر الػذم يكػكف لػو أبمػر األ ػر فػي ن ػكس جميػكر المشػػاىديف  ،مػف الكاقعيػة ي ػ ي عمييػا مزيػدان 

 .ميكليـك  ،ك قافتيـ ،عمى اختالؼ أعمارىـ
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 ممضمع  ل   س :

فػػػػي  يت ػػػمف مك ػػػكع الدارسػػػػة تحميػػػؿ لبػػػػة مراسػػػمي األخبػػػار السياسػػػػية فػػػي قنػػػػاة العربيػػػة

 ،ل ػػػاظ المكلوػػػدةخبػػػار، كتحديػػد األ، كالكقػػػكؼ عمػػػى م ػػاميف نشػػػرات األالميعىػػٌدةالمنطكقػػػة تقػػاريرىـ 

كالمشػػػػػترؾ الم ظػػػػػػي، كالت ػػػػػػاد،  ،العالقػػػػػػات الدالليػػػػػػة سػػػػػكاء التػػػػػػرادؼ كالدخيمػػػػػػة، كبيػػػػػاف ،كالمعٌربػػػػػة

 .ة" الحقؿ السياسي، الحقؿ العسكرمكتصنيؼ الحقكؿ الداللي

 أ م    ل   س :

 :في ككنيا ،ىذه الدراسةأىمية  تنبع

 تبيف خصائص المبة عند المراسميف في قناة العربية. -2

 بالمستكل الداللي.  ، كربطيامف خالؿ تحميؿ األل اظ ،د المشتبميف في حقؿ اإلعالـت ي -5

 .كغيرىـ مف المتكمميف بالعربية ،كاإلعالمييف ،الم ق يفعند األخطاء  معرفةتعمؿ عمى  -3

 ت يد الدارسيف كالمتعمميف في مجاؿ المبة العربية. -4

 أ   ف  ل   س :

 ما يمي:فيمخص  ع الباحث مجمكعة مف األىداؼ التي تتك 

 كتقاريرىـ. ،معرفة األل اظ األك ر استخدامان في لبة المراسميف -2

 سيما المستكل الداللي.ال ،اؿ اإلعالميتقديـ دراسة لبُّكية ت يد الدارسيف في المج -5

 .المبة المستخدمة في تقارير المراسميف في كالدخيمة ،معرفة األل اظ البريبة -3

 اسميف، كمدل تكافقيا مع المبة ال صحى.دراسة األل اظ المستخدمة لدل المر  -4
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 تساؤال   ل   س :

ىنػػػػاؾ عػػػػػدة  ،اكأىػػػػداؼ الدراسػػػػة كأىميتيػػػػ ،فػػػػي  ػػػػكء مػػػػا سػػػػبؽ مػػػػف اإلحسػػػػاس بالمشػػػػكمة

 يا:احث لإلجابة عنتساؤالت يسعى الب

 ؟الدخيؿك كالمعروب  د،المكلو مف  السياسيةاألخبار  األل اظ المستخدمة في ما -2

 ؟ة في األخبار السياسيةما ت  ير العالقات الداللي -5

 الحقكؿ الداللية" كركدان في تقارير لبة المراسميف؟"أك ر  ما -3

 ؟مبة كتقارير المراسميفما العالقة بيف ال -4

 ؟تدؿ األل اظ كعالـى  اللة تكرارما د -5

 م هج  ل   س :

 السياسػية فػي قنػاة العربيػةاألخبػار  مراسػميلبػة " بػػ ةالمكسػكم الدراسػةكقد اقت ت طبيعة 

كسػػػيقكـ  ،مسػػػح فػػػي إطػػػار أسػػػمكب تحميػػػؿ الم ػػػمكفمػػػنيج العمػػػى مػػػد عتتأف  "-سػػػة دالليػػػةدرا –

 ألنو منيج يتيح ؛الباحث باعتماد ىذا المنيج في تحميمو لألل اظ التي جاءت في تقارير المراسميف

مػػػنيج كىػػك  كتحميميػػػا، ،كتصػػني يا ،كرصػػػد الظػػكاىر لمتحميػػؿ المبػػكٌم، لمباحػػث اإلمكانػػات الالزمػػػة

 .الجمؿالكممات ك كبياف العالقات الداللية التي تنتجيا  ٌية االتصاؿ المبكٌم،يكٌ ح عمم

 أ     ل   س :

لتحميػػػؿ  ؛المػػذككرة فػػي المػػدة الزمنيػػة "أداة "تحميػػؿ الم ػػػمكف دراسػػتواحػػث فػػي اسػػتخدـ الب

  ،اظيـ، كمعرفػػة المسػػتكم الػػدالليكأل ػػ ،المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ المراسػػميفكالمبػػة  ،كدراسػػتيا ،األل ػػاظ
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 مؿ عمى:تتشىي ك  ىذه الدراسة متخصصة بالمستكل الداللي، ألف

 ،األل ػػػاظ األك ػػػر اسػػػػتخدمان ك  ،السياسػػػيةاألخبػػػار  المبػػػة المسػػػتخدمة فػػػيك  ،فئػػػات تحميػػػؿ الم ػػػمكف

 كاألل اظ المتكررة في الدراسة.

 مجال  ل   س :

" لمدة ساعةتي تب يا قناة العربية اإلخبارية في برنامج "آخر الاألخبار  ىك مجمكع نشرات

 .الميعىٌدة لمراسميفد مف تقارير اتحتكم النشرة عمى عد ،يةخبار إ أربعيف نشرةن شيكر تحكم  ةشر ع

 ع     ل   س :

ظمػػػة" مسػػػتخدمان األسػػػبكع تنظػػران التسػػػاع مجػػػاؿ البحػػث، فقػػػد تػػػـ اختيار"عينػػػة عشػػكائية من

لػػؾ بتسػػجيؿ ـ، كذ29/03/5025 كحتػػىـ 55/07/5022تمتػػد ىػػذه ال تػػرة مػػف بحيػػث  الصػناعي،

عمى النشرة تحتكم  ك ،أسبكع بكاقع نشرة كؿأربعيف نشرة  لمدة عشرة شيكر بمبتاألخبار  نشرات

 .لمراسميفمف تقارير ا عدد

 :(1) ل   سا   لسا ق 

عالقػػػة الذات  سػػات السػػابقة،بعض الدراالرجػػكع لػػػ -حػػػدكد اطالعػػوفػػي -اسػػتطاع الباحػػث 

 اسات السابقة عمى النحك التالي: مباشرة بمك كع البحث، كيمكف عرض الدر ال غير

                                                 

 دراسػػة -العربيػة قنػاة فػػي السياسػية األخبػار مراسػػمي )لبػة المك ػكع ىػذا حػػكؿ مباشػرة دراسػات عمػػى الباحػث يع ػر لـػ (1)
 داللية(.
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 (1)اً  لحـ  عمى غ   في ق ا   لج      ممذج تقا    ،أسممـ  لخطاـ   عالمي. 

في مجمكعة  مح األسمكبية في الخطاب اإلعالمياعتمدت ىذه الدراسة عمى بعض المال

مي عمػى قطػػاع حػػكؿ العػدكاف اإلسػػرائي كالمتابعػػات التػي تب يػػا قنػاة الجزيػػرة ال  ػائية ،مػف التقػارير

 .(ـ5009-5008)ككانكف ال اني  ،غزة، في شير كانكف األكؿ

كدكرىػػػا فػػػي تحديػػػد  ،ةكتركػػز الدراسػػػة عمػػػى المػػػادة المبكيػػػة، كالعناصػػػر المسػػػانية كالبالغيػػػ

 و المبكية.محكمال ،اإلعالمي سمات الخطاب

 اعتمػػد فييػػػاحيػػث  ،اإلعالمػػيفػػي الخطػػاب كتعتمػػد ىػػذه الدراسػػة عمػػى المنحػػى التطبيقػػػي 

مف ناحية الجممػة  ؛لمبكيةالتقنيات اك  ،بدت فييا سمة االطراد ،محددة مناحو صاحب الدراسة عمى 

 أل اظكاستعماؿ  كما يتصؿ بيا مف أساليب متنكعة، كما يتصؿ بيا مف تقديـ كت خير، ،كتركيبيا

 ذات أبعاد داللية متدرجة في العمؽ.

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

كمػػػػدل  عمى مػػػػدل فاعميػػػػة انسػػػجاـ التقنيػػػػات المدركسػػػػة،،التقػػػػارير فػػػي الكشػػػػؼلقػػػد سػػػػاعدت  -2

 نجاحيا في تحقيؽ السياسة العامة لمقناة.

 كرة في فعؿ الت  ير عمى الجميكر.مؤ ران إلى جانب مركزية الص ان تعد المبة عنصر  -5

ى كذلػؾ اعتمػػادان عمػػ سياسػػة البنػاء المبػػكم، ك ػػحوت قػارير،اسػتخداـ عنصػػر الم اجػ ة فػػي الت -3

 كالعسكرية عمى األرض. ،ث السياسيةمعرفة القارئ باألحدا

                                                 

 األردنيػػة المجمػة نمكذجػػان، الجزيػرة قنػػاة فػي غػػزة عمػى الحػػرب تقػارير اإلعالمػػي، الخطػاب أسػػمكب داكد، سػميماف أمػاني (1)
 .32-22ـ، ص5025، 2، العدد 8 المجمد كآدابيا، العربية المبة في
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  ــي  ــي ســـي م ، لمعالجــ    خ ا  ــ   حــ  ث  لثــم    لمصــ    فــي ق ــاتي  لع   ــ ( BBC 

 .(1)"   س  تحم م   لع    من  ش      خ ا  في إطا   ظ      ط   لخ    "،  لع    

الدراسػػػػة ت ػػػمنت  ثحيػػػ تحميميػػػة،اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي دراسػػػتو عمػػػى الدراسػػػػات الكصػػػ ية ال

)بي بي سي( ك ،، في قناتي العربيةلمقدمة مف نشرات األخبار الرئيسةلممادة اإلخبارية االتحميمية 

BBC فػي نشػػرة ـ 5022ينػاير 55، كتػـ تحميػؿ المػادة المتعمقػة ب حػداث ال ػكرة المصػرية العربيػة ،

، كقػػد BBC )بػي بػػي سػي( ءن فػي قنػػاة، كنشػػرة العاشػرة مسػػااديػة عشػرة مسػػاءن فػي قنػػاة العربيػةالح

ينػػػاير  55كفبرايػػر مػػف  ،خػػالؿ شػػيرم ينػػاير ان ( يكمػػػ30)شػػممت عينػػة الدراسػػة مػػدة زمنيػػة امتػػدت 

 ـ.5007فبراير 55كحتى 

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

األخبػار عػػف بتقػديـ  العربيػة،  BBC)بػي بػي سػي(ك ،العربيػػة نتػائج اىتمػاـ قنػاتيأظيػرت ال -2

 ،%(7219) مػػف خػػػالؿ مراسػػمييا فػػي الترتيػػػب األكؿ، ،اث المصػػرية مػػف مكقػػػع الحػػدثاألحػػد

  ػـ مػذيع كمتخصػص ،%(2019) كشػيكد عيػاف يمييا حكار مع الجميػكر مػف مكقػع الحػدث،

(7)%. 

عمػػى اسػتخداـ عناصػػر العربيػة  BBC)بػػي بػي سػػي( ك ،بينػت النتػػائج حػرص قنػػاتي العربيػة -5

 ـ م مكف أحداث ال كرة المصرية.المستخدمة في تقدي كالتشكيؽاإلبراز 

                                                 

 دراسػػة العربيػػة، BBCك العربيػػة قنػاتي فػػي مصػػريةال ال ػكرة ألحػػداث اإلخباريػػة المعالجػػة الطػكخي، العزيػػز عبػػد عربػي (1)
بيػة، جامعػة حمػكاف، التر  كميػة عشػر، السػابع المجمػد الخبريػة، األطػر نظريػة إطار في األخبار نشرات مف لعينة تحميمية
 .457-392ـ، ص5022
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 العربيػة، ك)بػي بػي سػي(  قنػاتي لمك كعات المقدمة فػي نشػرات أخبػارأظيرت النتائج تنكع ا -3

BBC  حيػث جػػاءت المك ػكعات األمنيػػة فػي الترتيػػب األكؿ  أحػػداث ال ػكرة المصػػرية،حػكؿ

 .%(2716)الترتيب ال اني بنسبة السياسية المك كعات يمييا  ،%(3716بنسبة )

 (1)تق      خ ا ي  لتمف  م ي ل. 

 لك ػػػػعية التقريػػػر اإلخبػػػارم التم زيػػػػكني،باحػػػث عمػػػى المػػػػنيج التحميمػػػي الكصػػػ ي اعتمػػػد ال

بػػراز مكانػ ،كأىميتػػو، كعناصػره األساسػػية ،كبيػاف مكقعػػو التػػي التم زيػػكف فػػي الحالػة اإلعالميػػة  ةكا 

 شيدت تطكران كبيران في ال ترة األخيرة.

كالنشػرات  ،كالعممية في البػرامج ،التكنكلكجيةيرات التطكرات كحاكؿ الباحث أف يك ح ت  

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

قنػػػاة ك  تم زيػػكف المنػػار،ك التم زيػػكف السػػكرم العربػػػي، ك قنػػاة الجزيػػػرة، ك التم زيػػكني فػػي قنػػػاة العربيػػة، 

 لبناف.

 لتي تمصم  إل ها  ل   س :أ م  ل تائج  

 تعميؽ عممية التخصيص اإلعالمي. -2

 مع تكفير المستمزمات المادية كالمكجستية. ،كمالئـ مف المراسميف ،تكفير طاقـ مناسب -5

 كالدكلية. ،ات اإلعالمية العربيةتبادؿ الخبرات اإلعالمية مع المؤسس -3

                                                 

، العػػدد 53 المجمػػد ة،كالقانكنيػػ االقتصػػادية العمػػـك دمشػػؽ جامعػػة مجمػػة التم زيػػكني، اإلخبػػارم التقريػػر المحمػػكد، جمػػاؿ (1)
 .566-535ـ، ص5007ال اني، 
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     (1)) لع      ممذجًا   ا   لكت م     لم ت ط   الفضائ ا    خ   س  تحم م   لمصحف: 

نشػ ت مشػكمة البحػث لػدل الباحػث مػف خػػالؿ عممػو فػي قنػاة العربيػة اإلخباريػة كمكقعيػػا، 

لكتركنيػػػػػة المرتبطػػػػػة إلشػػػػػكاالت القائمػػػػػة بػػػػػيف الصػػػػػحافة اإلنترنػػػػػت كاشػػػػػبكة اإل :كتناكلػػػػػت الدراسػػػػػة

لكتركني كالمكقع اإل ،اةكدراسة االختالؼ الت اعمي بيف أسمكب القن ،بال  ائيات اإلخبارية العربية

 .ناةتتناكليا القالتي  في عدد مف المك كعات

لكتركني المرتبط بال  ائية التم زيكنية )العربية( لباحث بدراسة مكقع العربية نت اإلكقاـ ا

 ؛ـ لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات المطمكبػػة32/05/5007ك 6/20/5006خػػالؿ ال تػػرة الممتػػدة بػػيف 

 ليحقؽ أىداؼ الدراسة.

  تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :أ م  ل

أف مكقػػػػع العربيػػػػة نػػػػت ككسػػػػيمة إخباريػػػػة عربيػػػػة عمػػػػى الشػػػػبكة العالميػػػػة مكمػػػػؿ كداعػػػػـ لػػػػدكر  -2

 ال  ائية اإلخبارية العربية.

 المكقع بال  ائية العربية مف خالؿ عر و لكافة البرامج المقدمة في العربية. التقاء -5

 كككاالت األنباء الكبرل. ؛دية لألخبارمكقع العربية نت عمى المصادر التقمي اعتماد -3

 مكقع العربية نت مف اسـ قناة العربية ال  ائية اإلخبارية. ةاست اد -4

نسػخو  المكقػع حيث يقػدـ ،كجكد المكقع االلكتركنيكبر مف أال  ائية العربية بشكؿ  ةاست اد -5

 مف كؿ برنامج تم زيكني.

                                                 

 ماجسػػػتير رسػػالة نمكذجػػان، اإلخبارية،العربيػػػة بال  ػػائيات المرتبطػػة لمصػػػحؼ تحميميػػة دراسػػة الميػػػداكم، حسػػف فػػارس (1)
 ـ.5007 الدنمارؾ، في الم تكحة العربية األكاديمية ،منشكرة غير
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 لع  ــ      ســ  تحم م ــ  ســ  ئ مي، " ســط     فــي  لتمف  ــمن لمعالجــ    خ ا  ــ  لمقضــ    لفم "

 .(1)"من  ل ش      خ ا     ل ئ س   الم    لع    

 ،لتػػػػػي يقػػػػدميا التم زيػػػػػكف اإلسػػػػػرائيمياحػػػػػث فػػػػي دراسػػػػػتو عمػػػػى نشػػػػػرات األخبػػػػار اعتمػػػػد البا

القنػػػاة مػػػف رسػػػائؿ إخباريػػػة كبالتحديػػػد نشػػػرات األخبػػػار الرئيسػػػة، التػػػي تت ػػػمف حصػػػاد مػػػا تتمقػػػاه 

بالعينػػػػة لمنشػػػػرات  حيػػػػث اسػػػتخدـ الباحػػػػث أسػػػػمكب المسػػػح ،ـ العػػػالـ المختم ػػػػةمتنكعػػػة مػػػػف عكاصػػػػ

ـ كحتػػػػػػػػػػى 2/22/5007مػػػػػػػػػف لمػػػػػػػػػدة شػػػػػػػػػيريف، فػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػرة التم زيػػػػػػػػػكف اإلسػػػػػػػػػرائيمي فػػػػػػػػػي الرئيسػػػػػػػػػة 

حيػث  ،( نشرة إخباريػة رئيسػة30، كذلؾ باختيار عينة عشكائية منتظمة، بكاقع )ـ59/25/5007

 .( خبران 23بمر عدد أخبار النشرة )

  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س : أ م

فػػػػي معالجتيػػػػا لمق ػػػػية  فػػػػي التم زيػػػػكف اإلسػػػػرائيمييسػػػػة تزايػػػػد اعتمػػػػاد النشػػػػرات اإلخباريػػػػة الرئ -2

 كالمك كعات السياسية. ،جتو الق اياعمى معالال مسطينية 

محكريػة فػي نشػرات األخبػار ، كشخصػيات فبينت الدراسة ازديػاد بػركز المػكاطنيف ال مسػطينيي -5

 ة.الرئيس

المسػػػػاحة مػػػػف  (%3915)أك ػػػػحت الدراسػػػػة أف أخبػػػػار الق ػػػػية ال مسػػػػطينية، شػػػػبمت حػػػػكالي  -3

 زمنية لمنشرات اإلخبارية.ال

                                                 

 النشػرات مػف لعينػة تحميميػة" "دراسػة اإلسػرائيمي التم زيػكف فػي ال مسػطينية لمق ػية اإلخباريػة المعالجػة السػعيد، أبك أحمد (1)
 .279-252ـ، ص5007بية، غزة، فمسطيف، العر  بالمبة الرئيسة اإلخبارية
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 (1) لسما   لم م   في صح ف  أم  لق ى: 

الكشػؼ عػف مسػتكل المبػة المعاصػرة التػي تصػاغ بيػا صػحي ة أـ ىدفت ىذه الدراسػة إلػى 

دراؾ التبير الذم لحؽ بمبة ك ي ة، تحديد السِّمات المبكية في ىذه الصحك القرل،   .الصحي ةا 

عشػػػكائية كالتقػػارير باختيػػار عينػػة  ،اسػػتخدـ الباحػػث أداة تحميػػؿ الم ػػمكف عمػػى األخبػػار

 .(ق2453-2405)ك( ق2373-2343) ليذه الصحي ة خالؿ ال ترتيف

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

 ل.مالمح العربية ال صحى في صحي ة أـ القر  يدتحد  -2

 كىي امتداد ل صحى التراث. ،محفصحى عصرية المالالصحي ة لبة لبة  -5

 إباف نش تيا. تختمؼ اليكـ عما كانت عميو ،متطكرةلبة  الصحي ة لبة -3

 لس اســ    تـثث    لممك ــ  فــي  لق ـم    لتمف  م  ــ   لفضــائ     خ ا  ــ   لع   ـ  عمــى مظ فتهــا 

 .(2)""   س  تحم م   مقا   

بيانػػػػػات  لمحصػػػػػكؿ عمػػػػى ؛منظمػػػػان  ج المسػػػػح باعتبػػػػاره جيػػػػػدان عمميػػػػان اسػػػػتخدـ الباحػػػػث مػػػػػني

كمعرفػػػػة كافػػػػػة  ،ىػػػػذه الظػػػػػاىرةكاألسػػػػاليب التػػػػي اتبعػػػػػت لمكاجيػػػػو  ،كمعمكمػػػػات كأكصػػػػاؼ لمقاعػػػػػدة

 كاستخالص النتائج كالتبيرات. ،يراتكما يسمح باختيار العالقة بيف المتب ،جكانبيا

                                                 

-2343) ال تػػرتيف فػػي كاإلدارم اإلعالمػػي إسػياميا  ػػكء "فػػي القػرل أـ صػػحي ة فػػي المبكيػة السػػمات سػػمبس، أميػرة (1)
 .374-354ـ، ص5006أـ القرل، مكة المكرمة،  مجمة (2405-2453) (2373

 السياسػػية كظي تيػػا عمػى العربيػػة اإلخباريػة ال  ػػائية التم زيكنيػػة القنػكات فػػي الممكيػة تػػ  ير العػػاطي، عبػد محمػػد عػالء (2)
 ،التربػػكم اإلعػػالـ قسػـػ العكلمػػة، عصػػر فػػي البشػػرية التنميػػة فػػي كدكرة النػػكعي التعمػػيـ مػػؤتمر مقارنػػة، تحميميػػة دراسػة

 .50-2ـ، ص5006جامعة المنصكرة، 
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كدراسػة  ، ػمكف، كػ داة لجمػع البيانػاتاعتمد الباحث في دراستو عمػى اسػتمارة تحميػؿ الم

 لتعرؼ عمى طكؿ الخبر في النشرتيف.بيدؼ ا ،لنشرات اإلخباريةمحتكل ا

كىػي  ىما حككميػةاحػدإ ؛لج  الباحث إلى اختبار قناتيف مف القنكات ال  ائية العربيػة كقد

فيػػػو  تػػػـحيػػػث امتػػػدت العينػػػة لمػػدة شػػػير، كىػػػي قنػػػاة العربيػػة، كأخػػرل خاصػػػة  قنػػاة النيػػػؿ لألخبػػػار

نشػرة  (30) ة بكاقع نشرة إخبارية بمبتلكؿ قناة مف القناتيف عمى حد تسجيؿ نشرة إخبارية يكمية

 ـ.30/2/5006حتى ك  2/2/5006مف ال ترة  لكؿ قناة خالؿ

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

كنسبة  ،يةلقناة العرب %(4516)النشرتيف في الترتيب األكؿ  تاجاءت األخبار السياسية في كم -2

 لقناة النيؿ لألخبار. %(3716)

كاألخبػار  ،األخبػار العمميػة :م ػؿ ،ىناؾ بعض األخبار التي لـ يرصد ليا سكل نسبة  ػئيمة -5

نسػػػبة األخبػػػار العمميػػػة فػػػي قنػػػػاة ككصػػػمت  ،كاألخبػػػار الصػػػحية ،كأخبػػػار القػػػدس ،يػػػةاالجتماع

إلػػػػػى  ألخبػػػػػار العمميػػػػةفقػػػػد كصػػػػػمت نسػػػػبة ا أمػػػػػا فػػػػي قنػػػػػاة النيػػػػؿ لألخبػػػػػار (،%0124)العربيػػػػة 

(015%). 

 (1) ل سال    خ ا    في تمف  من فمسط ن في ضمء عمم  لم     عالمي: 

فيػػك يػػػدرس  ،ية الكصػػعمػػى مػػنيج المسػػػح فػػي إطػػار البحػػكث  اعتمػػد الباحػػث فػػي دراسػػتو

د الباحث حيث حدٌ  ،الذم يقكـ عمى التحميؿ كاالستقراء، الدراسة نةالظكاىر المبكية الكاردة في عي

مجمػػكع نشػػػرات األخبػػػار التػػي يب يػػػا تم زيػػػكف فمسػػطيف محػػػددة فػػػي نشػػػرة  يكىػػػ ؛المدركسػػػةلعينػػة ا
                                                 

 غػزة، -األزىػر جامعػة منشػكرة، غيػر ماجسػتير رسػالة فمسػطيف، تم زيػكف فػي اإلخباريػة الرسػالة الحناكم، محمكد رفيؽ (1)
 ـ.5003
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ـ اختيار ت ،التساع مجتمع البحث كنظران  ،ساعة التاسعة مف مساء كؿ يكـال في ،رئيسةالاألخبار 

 .(5002)كحتى نياية يكنيك لعاـ  ،بريؿأعينة تمتد مف بداية 

   س :أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل 

 إف ىذه الدراسة تبيف مستكيات المبة في نشرات األخبار. -2

كاألل اظ العامية، إال  ،كش ت الدراسة أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ فييا الم ردات البريبة -5

 ما ندر لم ركرة.

 بة. أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ األل اظ المعرو  ت الدراسةكش  -3

 دة بمعاف جديدة.ألل اظ المكلو ك رة استخداـ ا شاع في الدراسة -4

   سـ  تحم م ـ  مقا  ـ  لمضـممن  شـ    أخ ـا   ل   ـامج  لثـا ي لتمف  ـمن  لكم ـ   (Ktv2) ،

(BBC)م لتمف  من  ل   طا ي  ،(CNN)م لش ك    م  ك   
(1). 

ككػذلؾ نشػرات  ،لقناة ال انية في تم زيػكف الككيػتنشرات أخبار ا ىدفت ىذه الدراسة تحميؿ

عبػر إحػدل  ،المكجية لمدكؿ اآلسيكية (BBC) البريطانية ، ك (CNN)األمريكية  :تيأخبار شبك

مػف خػالؿ كخصائصػيا  ،، بيػدؼ تصػكير أبعادىػا(.STAR TV) "تم زيػكف نجػـ "الجػيش قنكات 

 .مف أخبار ي انية لمتم زيكف الككيتقدمو التشكؿ كمحتكل ما 

يدؼ تحديػد خصػائص نشػػرات التػي تسػتعمػى الدراسػات الكصػ ية المقارنػػة  اعتمػد الباحػث

ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى مػػػػنيج المسػػػػح  كقػػػػد قامػػػػت، لميػػػػةاقػػػػدميا أشػػػػير الشػػػػبكات العتلتػػػػي األخبػػػار، ا

                                                 

 مقارنػة تحميميػة دراسػة قطػر، جامعػة اإلعػالـ، قسـػ رئػيس الجػردم، نبيػؿ الككيػت، جامعة اإلعالـ، قسـ عكض، محمد (1)
 كالتم زيػػػػػػكف ،(CNN) األمريكيػػػػػة كالشػػػػػبكة ،(Ktv2) الككيػػػػػت لتم زيػػػػػكف ال ػػػػػػاني البرنػػػػػامج أخبػػػػػار شػػػػػراتن لم ػػػػػمكف
 .284-237ـ. ص5000، 53دد الع االجتماعية،قطر، كالعمـك اإلنسانيات كمية مجمة ،(BBC) البريطاني
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كات الػ الث السػاعة فػي القنػ ،عمى النشرات التي تقدـ في مكعد كاحدالباحث ركز كقد اإلعالمي، 

 ،(CNN)ك ،(BBC) :القنػػػػكات الػػػػػ الث فػػػػي خبػػػػاراألتحميػػػػؿ م ػػػػمكف نشػػػػػرات ك  ،ال امنػػػػة مسػػػػاءن 

 .(Ktv2)ك

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

تمػػػاـ السػػػاعة  عمػػػى حػػػدة يكميػػػان اقػػػدـ إال نشػػػرة أخبػػػار ك أف قنػػاة التم زيػػػكف الكػػػكيتي ال انيػػػة ال ت -2

 ألىـ األخبار. ال امنة مساءن،  ـ تقدـ بعدىا بساعتيف مكجزان يكميان 

 ية كؿ ساعة.تقدـ نشرة إخبار   (BBC)أف شبكة التم زيكف البريطاني  -5

 تقدـ نشرة إخبارية كؿ ساعة. (CNN)أف الشبكة األمريكية  -3

جميع أخبار النشرات التي عر تيا القناة ال انية لتم زيكف الككيت خالؿ مدة الدراسة لـ تنقؿ  -4

فػي قنػاة التم زيػكف البريطػاني  بينمػا بمبػت نسػبة األخبػار ال كريػةالقناة أم خبر حي أك فكرم، 

(BBC) الشػػػبكة األمريكيػػػة  اأمػػػ ،(%25) حػػػكالي(CNN) فقػػػػد بمبػػػت نسػػػبة األخبػػػار الحيػػػػة 

(514%). 

     (1) تجا ا   لتع     لمعجمي في ل    لصحاف   لفمسط: 

يػػر المعجمػػي فػػي عباعتمػد الباحػػث فػػي دراسػػتو عمػى المػػنيج الكصػػ ي التحميمػػي لدراسػة الت

معجمي في لبة الصحافة ف أشكاؿ التعبير اللمكشؼ ع ؛المبة المعاصرة، كىي مف باب المحاكلة

ف أسػػػػػبابيا، حيػػػػث حػػػػػٌدد الباحػػػػػث العينػػػػػة مػػػػػف الصػػػػػحؼ ، كالكشػػػػػؼ عػػػػػكتتبػػػػػع آ ارىػػػػػا ،ال مسػػػػطينية

                                                 

قػػػػاىرة، ال ـ،2997-2995 مػػػف ال مسػػػطينية، الصػػػحافة لبػػػػة فػػػي المعجمػػػي التعبيػػػر اتجاىػػػػات النجػػػار، حسػػػيف أشػػػرؼ (1)
 ـ.2997 ،رسالة ماجستير غير منشكرة
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 (1891)ال مسػطينية اليكميػة الصػادرة فػي ال ػ ة البربيػة كقطػاع غػزة، مػا بػيف ال تػرة الزمنيػة مػف 

 غزة كأريحا.في  ال مسطينية ، كىي مرحمة االنت ا ة األكلى كحتى تسمـ السمطة(1881) كحتى

 كما تحتكيو مف أل اظ. ،كاألخبار، كالتقارير الرئيسة اىتـ الباحث بتحميؿ الم مكف لممقاالت،

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

أفو لبة الصحافة ال مسطينية مجػاؿ جديػد لمبحػث المبػكم، لػـ يمػؽ اىتمامػان كبيػران مػف الدارسػيف  -1

 .ميمة في التطكر المبكم كتكبةال مسطينييف، حيث أصبحت المبة الم

 ر المعجمي في لبة الصحافة ال مسطينية.عبياستطاع الباحث أف يبيف اتجاىات الت -2

   (1) ش      خ ا  في  لتمف  من  لمص ي م لت شئ   لس اس: 

كدكرىػا فػي التنشػئة  تناكلت ىذه الدراسة مك كع نشرات األخبػار فػي التم زيػكف المصػرم،

، كالدكر وم مكف أخبار التم زيكف كاتجاىاتحاكؿ الباحث التعرؼ عمى قد ك السياسية لممراىقيف، 

 قػػػكـ بػػػو، كتيػػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػػى الكقػػػكؼ عمػػػى م ػػػاميف نشػػػػرة األخبػػػار، كتحديػػػد كػػػػـي الػػػذم

 در ىذه المعمكمات.ا، كمعرفة مصياكم مكن المعمكمات السياسية

عينػػػػة نشػػػػرات أخبػػػػار اختػػػػار فاعتمػػػد الباحػػػػث فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػػنيج الكصػػػػ ي، 

، كدكرة (2990) ديسمبر -دكرة أكتكبر :ناة األكلىالتم زيكف في دكرتيف تم زيكنيتيف مف نشرات الق

 لتحميؿ النشرات كمان ككي ان. ؛، كتـ استخداـ تحميؿ الم مكف(2992) يكنيك -أبريؿ

                                                 

 ،طبيقيػة، القػاىرة، رسػالة دكتػكراهت دراسػة السياسػية، كالتنشئة المصرم التم زيكف في األخبار نشرات إسماعيؿ، محمكد (1)
 ـ.2992 ،شمس عيف جامعة

 التاسعة(. السادسة، عشرة،  انية)ال ال الث النشرات عمى مكزعة خبران  (828) شممت ،نشرة (40) النشرات عدد بمر 
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 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

 ة األكلى بيف المك كعات المختم ة لألخبار.المرتباحتمت األخبار السياسية أفو  -2

 نشرات أخبار التم زيكف. كفيشاىد%( مف أفراد العينة 6018أفو ) -5

 التم زيكف ىك المصدر األكؿ لممعمكمات. أفو  -3

  عض  ل   سا   لسا ق    ج    : 

  أثــ   لتقــا     لتمف  م  ـــ   لم اشــ   " لح ـــ  عمــى   خ ـــا   لس اســ   مق متهـــا عمــى   خ ـــا 

 .(1) لس اس  

كقيمتيا  ،غير المباشرةلتقارير التم زيكنية المباشرة ك ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أ ار ا

 عمى األخبار السياسية.

كتػػـ اسػػتخداـ مجمػػكع نشػػرات األخبػػػار  ،ااسػػتخدـ الباح ػػاف المػػنيج الكصػػ ي فػػي دراسػػتيم

 ،عشػػكائيةعينػة عمػى لباح ػاف د اعتمػاقػد ، ك Nos)) الرسػمية التػي تب يػا اإلذاعػة اليكلنديػة العامػة

 ،أىميػػة كبيػػرة عمػػى الشػػباب مػػف ليػػا لمػػا مػػف الشػػباب كالشػػابات، (262)حيػػث تػػـ االعتمػػاد عمػػى 

 كأىمية المبة في ىذه التقارير. ،الخارجيتمعبو ىذه التقارير في العالـ  ذمال الدكرك 

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

 .المبة المستخدمة في التقارير -خاصة–أىمية كبيرة السياسية التحريرية ليا  أفو  -2

 .في الساحة السياسية -خاصة-غرؼ الحكار العامة أماـ الجميكر تككف أك ر جاذبية  أفو  -5

                                                 

(1) Roland Snoeijer, Claes H. de Vreese Communication Copyright J.، European Journal 

of (London، Thousand Oaks، CA and New Delhi)، 2002 SAGE Publications Vol.17, 

(1), 85–101. 
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   (1) تحم ل مصفي   ظم    عالم م    ن، ،في كل من إس  ئ ل  لتمف  م     خ ا. 

 ،إسػػػػرائيؿ :مػػػػف زيكنيػػػػة فػػػػي كػػػػؿكالدعايػػػػة فػػػػي األخبػػػار التم  ،اسػػػتيدفت الدراسػػػػة التحريػػػػؼ

لتحديد المداخؿ المختم ة تجاه تقػديـ األخبػار  ؛ذلؾ تحميؿ م مكف األخبار المحميةك كاألردف، ك

فػي كػؿ مػف البمػديف خػالؿ شػير مػايك ؽ عمى عينة مف النشرات اإلخباريػة بالتطبي التي يكظ كنيا

(2985). 

 أ م  ل تائج  لتي تمصم  إل ها  ل   س :

 حػيففػي  بػارم لمتم زيػكف اإلسػرائيمي يتخػذ مكق ػان ناقػدان مػف تصػرفات الحككمػة،الم ػمكف اإلخ -

 بية فيما يتعمؽ ب خبار الحككمة.يجااألردني أك ر إ لمتم زيكف الم مكف اإلخبارم أفو 

  لتعق ـ عمى  ل   سا   لسا ق :

 ،سػةبمك ػكع الدرا غير مباشرة عالقةقد تككف ليا لدراسات السابقة التي ابعد استعراض 

 فقد ت كد لمباحث ما يمي:

قمػة الدراسػػات التػػي تناكلػت لبػػة المراسػػميف كداللتيػا؛ فعمػػى الػػرغـ مػف كجػػكد بعػػض الدراسػػات  -2

لػـ يػتـ التطػرؽ إلػى لبػة المراسػميف  -مػع ذلػؾ  - لت نشرات األخبػار كداللتيػا؛ لكنػوالتي تناك 

 خاصة.بكلبة المراسميف في قناة العربية  ،عامةب

 أغمب الدراسات السابقة. اختالؼ النتائج بيف -5

كاألل ػاظ بسػػرعة  ،دكر اإلعػػالـ الكبيػر فػي نشػػر المبػةحػكؿ ىنػاؾ التقػاء لػدل أغمػػب البػاح يف  -3

 فائقة.
                                                 

(1) Hanson، Kennth- Lee، the televisions news is Israel and Jordan Adsorptive analyzing 

of media system، MA، CBN، university، 1991. 
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 تقس م  ل   س :

 :المقدمػػػةفػػي تناكلػػت  ،فصػػػكؿ كأربعػػة ،فػػػي مقدمػػةلقػػد اقت ػػت طبيعػػػة الدراسػػة أف تكػػكف 

عميو فيكالمنيج الذ كتساؤالتيا، كأىدافيا، ،أىمية كسائؿ اإلعالـ كالدراسات  دراستي، م اعتمدت ي

كعالقتػػػػو  م يػػػكـ اإلعػػػػالـ، كليػػػػة التػػػي ت ػػػػـ:األتحديػػػدات ال :األكؿال صػػػػؿ فػػػي كذكػػػػرت  السػػػابقة،

كأخيػران السياسػة التحريريػة  كمراسمكىا، كبرامجيا السياسية، كتطكرىا،  ـ بداية قناة العربية بالمبة،

 لمقناة.

كفػػػي  ب كالػػػدخيؿ،د كالمعػػػرٌ لممكلٌػػػ الدراسػػة التطبيقيػػػة فيػػػو تناكلػػػتي فقػػػد  :ال صػػػؿ ال ػػػانيمػػا أ 

فيػػػو  بينػػتي  :كفػػي ال صػػؿ الرابػػع ،كاأل ػػداد ،كالمشػػترؾ الم ظػػي ،متػػرادؼل عر ػػتي  :ال الػػثال صػػؿ 

 المصادر كالمراجع.أخيران ك  ،تكالتكصيا ج ـ النتائ ،الحقكؿ الداللية

  لصعم ا   لتي م جه   ل احث:

 :ىذه الدراسة ما يميؿ مف ىذه الصعكبات التي كاجيتيا خال

 .قمة الدراسات المكتكبة في مجاؿ تقارير المراسميف -2

 .كخاصة في الدكؿ العربية الشقيقة ،صعكبة الكصكؿ إلى بعض الدراسات كاألبحاث -5
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  لفصل   مل

   طا   لمع في

 تح      أمل  
 

 .مفهمم   عالم :أمالً 

 .عالق   لم    ا عالم ثا  ًا:

 .متطم  ا  لفضائ     خ ا    ق ا   لع     ث        ثالثًا:

 . لس اس     خ ا       مج ق ا   لع        عًا:

 .ق ا   لع      لفضائ     خ ا    م  سمم خامسًا:

 . لس اس   لتح      لق ا   لع     لألخ ا   لس اس   سا سًا:
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 :ل   مفهمم   عالم

 ،كمػػف تعالمػػو الجميػػع ،فقػػو أم تعمٌػػـ كت قٌػوعمػـ ك  ": فػي لسػػاف العػػرب البػف منظػػكر معنػػاه

 .(1)"عممنيو إياهأك  ،كاستعمـ لي خير فالف

ـ ىك  عممو كسمعو ًعممان بكسر العيف،" فيقكؿ: ،أما ال يركز آبادم في قامكسو كعرؼ كعم

 .(2)"كعمٌمو العمـ تعميمان كعالمان  كعالـ كجياؿ، كعميـ كجمعيا عمماء، ،كرجؿ ن سو،

كيعني في إطار م رده اإلعالـ في  ،أك عف الحكادث ،الـ عف الشيءكذلؾ يعني االستع"

ـ بالشيء سكاء  ،الخبر كالركاية لمحدث كيككف الطرؼ ال اني  ،ركايةـ خبران أأكاف ىك القياـ بإعال

 .(3)"قي ما أعمـ بوتمكىك الم

أم أكصػػػػػمتيـ الشػػػػػػيء ،بمبػػػػػت القػػػػػػكـ بالغػػػػػة :"التبميػػػػػر" فيقػػػػػاؿكيعػػػػػرؼ اإلعػػػػػالـ لبػػػػػة ب نػػػػػػو 

ذاعتيػػا  ،كنشػػرىا ،كتعميميػػا ،كأكصػػؿ تعنػػي إشػػاعة المعمكمػػات كب يػػا ،كأبمػػر ،فػػ عمـ ،طمػػكبالم كا 

 .(4)"عمى الناس

                                                 

 .426ص ،5003 ،6ج،عمـ مادة القاىرة، الحديث، دار العرب، لساف منظكر، ابف (1)
 العرقسػػػػكقي، محمػػػد إشػػػراؼ الرسػػػالة، مؤسسػػػة التػػػراث مكتبػػػة تحقيػػػؽ القػػػامكس المحػػػيط، آبػػػادم، ال يػػػركز الػػػديف مجػػػد (2)

 .2240ص ،5005 ،8ط ،عمـ مادةلبناف، بيركت،
 مػػػادة لبنػػاف، العمميػػػة، الكتػػب دار الينػػػداكم، الحميػػد عبػػػد تحقيػػؽ العػػػيف، كتػػاب ال راىيػػػدم، أحمػػد بػػػف الخميػػؿ انظػػر:       

 .552ص ،5003 ،2طعمـ،
 .435ص ،2994 د.ط، مصر، كالتعميـ، التربية كزارة العربية، المبة الكجيز، مجمع انظر:  

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

( يريد إيصاليا إلى آخر Message) )أك جماعة( لديو مرسمة إقامة اتصاؿ بيف فرد" ىك

 .(1)"كبيف ال رد )أك الجماعة( الذم يتمقاىا ،)أك آخريف(

 :كر الباحث مجمكعة مف التعري ات االصطالحية لم يكـ اإلعالـكسيذ

تزكيػػد الجميػكر بػػ كبر قػدر ممكػػف مػف المعمكمػػات " :اإلعػالـعبػػد المطيػؼ حمػػزة أفو ذكػر 

الصػحيحة أك الحقػائؽ الكا ػحة، كبقػدر مػا تكػكف ىػذه الصػحة أك السػالمة فػي المعمكمػات يكػػكف 

التػي كافػة أكجػو النشػاط االتصػالية " :سمير محمد حسػفكعرفو  .(2)"اإلعالـ في ذاتو سميمان كقكيان 

 ،عػف الق ػايا السػميمةكالمعمكمػات  ،تزكيد الجميػكر بكافػة الحقػائؽ كاألخبػار الصػحيحة ؼتستيد

 .(3)"كبطريقة مك كعية دكف تحريؼ كمجريات األمكر، ،كالمشكالت ،كالمك كعات

ككميػا مرادفػػات  ،أك اإلنبػاء ،رأك التبميػػ اإلعػػالـ ىػك اإلخبػار،" :أف ينػييكذكػر محمػد البال

فتصػبح ليػػـ لبػػة  ،بحيػث تنتشػػر بيػػنيـ ،تعنػي انتقػػاؿ معمكمػة بػػيف األفػػراد بكاسػطة فػػرد أك جماعػػة

 .(4)"ككسيمة لممشاركة كاصطالحان لمتعامؿ، ،لمت اىـ

العمـ الذم يػدرس اتصػاؿ اإلنسػاف اتصػاالن ": ىك اإلعالـكما تحدثى محمد سيد محمد أفو 

دراؾ، جنسػػو،كاسػػعان ب بنػػاء  كمػػا يترتػػب عمػػى عمميػػػة االتصػػاؿ ىػػذه مػػف أ ػػػر كرد  اتصػػاؿ كعػػػي كا 

 .(5)"ما شابو ذلؾك كنكعية  ،ككمية ،كمكانية ،كما يرتبط بيذا االتصاؿ مف ظركؼ زمانية فعؿ،

                                                 

، جبراف جاف (1)  .25ص ،2995 ،5ط لبناف، الجيؿ، دار اإلعالـ، لبة إلى مدخؿ كـر
 .33ص ،2965 د.ط، القاىرة، العربي، ال كر دار كمذاىبو، تاريخو لو اإلعالـ مزة،ح المطيؼ عبد (2)
 .55ص ،2984 ،2ط القاىرة، الكتب، عالـ العاـ، كالرأم بالجماىير كاالتصاؿ اإلعالـ حسيف، محمد سمير (3)
 .40ص ،ىػ2405 ،2ط جدة، المنارة، دار األمة، كحدة في كأ رىا اإلعالـ كسائؿ البالييني، محمد (4)
 .58ص ،2984 ،2ط القاىرة، الخانجي، مكتبة اإلسالـ، في اإلعالمية المسئكلية محمد، سيد محمد (5)
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 ة الجمػػػػػاىير،يػػػػػىػػػػػك التعبيػػػػػر المك ػػػػػكعي لعقم"اإلعػػػػػالـ: فو بقكلػػػػػو إكعرفػػػػو عمػػػػػي خريشػػػػػة 

 .(1)"لن سية في ن س الكقتكاتجاىاتيا ا كميكليا، كلركحيا،

 ةككي يػة معالجػ كبمشاكمو، ،التعريؼ بق ايا العصر" :ب نو اإلعالـكك ح عمارة نجيب 

مػػػف خػػػالؿ أك دكلػػػة  ،التػػػي اعتمػػدت لػػػدل كػػػؿ نظػػاـىػػذه الق ػػػايا فػػػي  ػػكء النظريػػػات كالمبػػػادئ 

 .(2)"ظاـلدل كؿ ن -أي ان - رجيان، كباألساليب المشركعةكسائؿ اإلعالـ المتاحة داخميان كخا

نشاط اتصالي بالجماىير العري ة تتكفر فيو المك كعية " :ب نوتو ريـ عبد العظيـ كعرف

كما عرؼ ب نو أكجو النشاط االتصالية التي  كمعمكمات، ،كحقائؽ ،كالصدؽ فيما ينقؿ مف أخبار

 ،كالمعمكمػػػػػػات عػػػػػف الق ػػػػػػايا ،كاألخبػػػػػار الصػػػػػحيحة ،تسػػػػػتيدؼ تزكيػػػػػد الجميػػػػػػكر بكافػػػػػة الحقػػػػػػائؽ

ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى خمػػػؽ أكبػػػر درجػػػة مػػػف الػػػكعي  ،كمجريػػػات األمػػػكر بطريقػػػة طبيعيػػػة ،التكالمشػػك

ىػػك فػػف االتصػػاؿ الجمػػػاىيرم الػػذم يم ػػؿ أحػػد أنػػػكاع ك  ..كالمعرفػػة كاإلدراؾ لػػدل جميػػكر المتمقػػػيف

كالحقػػائؽ  ،كالمعمكمػػات السػميمة ،التكاصػؿ اإلنسػػاني، كيت ػمف تزكيػػد النػاس باألخبػػار الصػحيحة

دىـ في تككيف رأم صائب في كاقعة مف الكقػائع أك المشػكالت، فيػك ذك رسػالة ال ابتة التي تساع

قناعيـ بصحتيا"  .(3)ميمة تقكـ عمى إعداد المعمكمات كتكصيميا لألفراد كا 

تجػػرم بػػيف  فكريػة عمميػػة :أف اإلعػالـ ىػػك لمباحػػثالسػابقة يت ػػح  كمػف خػػالؿ التعري ػػات

 ،يح بيػػدؼ التػػ  ير عميػػػو ػػػكعي صػػحطػػرفيف يرسػػؿ أحػػدىما المعمكمػػػات لاخػػر  ػػمف قالػػب مك 

 .بو كاالرتقاء

                                                 

 .54ص ىػ،2409 ،2ط القاىرة، كىبو، مكتبة أيف، إلى إعالمنا إسالمي، إعالمي نحك خريشة، عمي (1)
 .26ص ،2980 ،2ط الرياض، المعارؼ، مكتبة اإلسالـ،  كء في اإلعالـ نجيب، عمارة (2)
 .25-24ص اإلعالمي، الحكار العظيـ، عبد ريـ (3)
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 ،أف ىنػػاؾ فرقػػان بػػيف اإلعػػالـكىػػك يجػػب اإلشػارة إليػػو  ان ميمػػ اؾ شػػيئان ىنػػيػرل الباحػػث أٌف ك 

بينمػا  فالمعمكمات ىي المادة الخاـ التػي يػتـ االعتمػاد عمييػا فػي العمميػة اإلعالميػة، كالمعمكمات،

 فال ينببي الخمط بيف األمريف. المعمكمات لمبير، مف أكجو نشاطيا نقؿعممية اتصالية  :اإلعالـ

 :عالق   لم    ا عالم

كمتتبعػػك الدراسػػات األلسػػنية عمػػى أف الحػػديث الػػدقيؽ لم يػػكـ  ،يت ػؽ المبكيػػكف المحػػد كف"

يف عمػػى أف المبػػة يإنمػػا ىنػػاؾ مػػا يشػػبو اإلجمػػاع عنػػد األلسػػن" المبػة لػػـ يػػزؿ غيػػر محسػػكـ نيائيػػان،

(Language تنظػػػػػػػػيـ معػػػػػػػػيف )(Systeme) ( مػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػاراتSignes)،  أىدافػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػد  ف مػػػػػػػػفأك

 .(1)"(Communication)ت ميف االتصاؿ  ؛األساسية

الجيػػػػرداس جكليػػػػاف  كعمػػػػى لسػػػػاف أمػػػػا فػػػػي عمػػػػـ المبػػػػة الحػػػػديث فاأللسػػػػنيكف األكركبيػػػػكف،"

كػػػؿ عنصػػػر قػػادر عمػػػى أف يعٌبػػػر عنػػػو  ب نػػػو:( Information) "يحػػػددكف ل ظػػػة "إعػػالـ غريمػػاس

 ":عػػػػالـفيقػػػكؿ فرنػػػػاف  ػػػػرٌك فػػػػي كتابػػػػة "اإل كيػػػػكرد اإلعالميػػػػكف آراءىػػػػـ، ،أك إشػػػػارة ،بكاسػػػطة رمػػػػز

كذلػؾ  رأم( فػي صػيبة مناسػبة، أك األحكػاـ )تعميػؽ، ،ىك نشر عناصر المعرفة )كقػائع( "اإلعالـ

كفػػػػػػي شػػػػػكؿ عػػػػػػاـ بكاسػػػػػػطة كػػػػػؿ كسػػػػػػيمة اتصػػػػػػاؿ  أك الصػػػػػػكرة، ،أك األصػػػػػكات ،بكاسػػػػػطة الكممػػػػػػات

يؿ أصبح ك ير مف األفػراد يعتمػدكف اعتمػادان كبيػران عمػى تحصػ"لؾ فقد كبناء عمى ذ .(2)"بالجميكر

فػػي صػػػناعة  ؼىؿ لمتقنيػػة أدل إلػػى إنتػػاج ك يػػف التطػػكر المػػذأل ؛عمكمػػات مػػف كسػػائؿ اإلعػػالـالم

 .(3)"كحياة المجتمع اليكمية ،كما بات لو أ ر في كجداف الناس المعمكمات،

                                                 

، جبراف جاف (1)  .20-9ص اإلعالـ، لبة إلى مدخؿ كـر
 .22ص السابؽ، المرجع (2)
 .67ص ،5003 ،2ط القاىرة، المصرية، الكتب دار كاإلعالـ، العربية المبة سالـ، محمد رشاد (3)
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 فكسػائؿ االتصػاؿ ،فعالقػة ،قػة تػ  ير كتػ  رعمـ المبة ىػي عالعالقة المبة اإلعالمية بإف "

كممػات كانػػت  اإلعالميػة تسػاىـ فػي نشػ ة كممػات لػـ تكػف مكجػكدة فػي المبػة مػف قبػؿ، كفػي ىجػر

اإلعالميػػػػة تعكػػػػس أىػػػػـ  ذلػػػػؾ أف كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ ،تامػػػػان  انقرا ػػػػيا انقرا ػػػػان  أك ،مسػػػػتخدمة فييػػػػا

حاجػػػػة إلػػػػى تسػػػػمية مسػػػػػتحدث ال كمقت ػػػػػيات ،العكامػػػػؿ التػػػػي تػػػػدعك إلػػػػى نشػػػػػ ة كممػػػػات فػػػػي المبػػػػة

أك  ،أك فمس ية ،أـ نظرية عممية جديدة ،ةاقتصادي أـ ،ةسكاء أكاف نظمان اجتماعي ،داجتماعي جدي

 ،مػا ظيػػر مػف م ػردات ك ػر تػػداكليا عمػى الصػعيد االقتصػػادم" :م ػػاؿ ذلػؾ مخترعػان ماديػان جديػدان،

 .(1)"الكاحد كالقطب ،كالعكلمة ،كالخصخصة ،كالسياسي

كقػػد كػػاف  ،ةلبػػة اإلعػػالـ ىػػي لبػػة الح ػػار " :كر عبػػد العزيػػز شػػرؼ إلػػى أفالػػدكت كيػػذىب

كيحقػػػػؽ التحػػػػكؿ العظػػػػيـ  ،طبيعيػػػان أف يسػػػػعى اإلعػػػػالـ لإلفػػػػادة مػػػػف مزايػػػػا المبػػػػة العربيػػػػة ح ػػػػاريان 

لتتسرب فػي  ؛ي تح الطريؽ أماـ المبة ال صحى ،كلبة الكتابة ،المسافة بيف لبة الخطاب ؽبت يي

 كؿ مكاف.

كالمبػة الخاصػة  لبػة اإلعػالـ ليسػت المبػة الخاصػة،" :فأحمػد سػيد محمػد كيرل الدكتكر م

ىػػي تمػؾ المبػػة التػػي ال يسػػتعمميا إال جماعػػات مػف األفػػراد كجػػدكا فػػي ظػػركؼ  ؛عنػد عممػػاء المبػػة

كعندما نؤكد أف لبة اإلعالـ ليست المبة  م ؿ المبة القانكنية في حي يات أحكاـ الق اة، ،خاصة

 ،كالدينيػػػة ،كىػػػك أف اإلعػػالـ يعػػػالج كافػػػة الزكايػػا القانكنيػػػة ،ال مػػػراء فيػػوالخاصػػة نسػػػتند إلػػى كاقػػػع 

 .(2)"أم لبة اإلعالـ ، كغيرىا كلكف بمبتو؛كاالجتماعية

                                                 

 .27-25ص ،5007 ،2ط القاىرة، العربي، ال كر ردا اإلعالمي، الخطاب لبة السيد، نادر محمد (1)
 ،5004 القػػػػاىرة، جامعػػػة التطبيقػػػػات، -األسػػػس -الم ػػػػاىيـ –اإلعالميػػػة المبػػػػة نػػػدا، منصػػػػكر أيمػػػف الشػػػػريؼ، سػػػامي (2)

 .37ص
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يف كاإلعػػالـ فػػي العالقػػة بػػػ ،أف الحقػػؿ المشػػػترؾ بػػيف المبػػةغيػػر "سػػامي الشػػريؼ:  يػػذكرك 

كعممػاء اإلعػالـ ييتمػكف  الالت،فعممػاء اإلعػالـ يعنػكف بعمػـ الػد ،ىػك حقػؿ الداللػة ؛الم ػظ كالمعنػى

 كمسػػتقبميا حتػػػى يػػتـ اإلعػػػالـ فػػي ىػػػذا اإلطػػار المشػػػترؾ،إلطػػار المشػػترؾ بػػػيف مرسػػؿ الرسػػػالة با

 .(1)"بيف اإلعالـ كالمبةم ظ القاسـ المشترؾ في ىذا الحقؿ كيم ؿ ال

 أك أم أل ػاظ ،كبالتػالي فيػي تقبػؿ أم تجديػد ،إف المبة العربية لبة غنية ك ريػة"كي يؼ: 

خاصػة  تتطمػب أل اظػان  أك المرحمػة الزمنيػة التػي ، ر يا كاقع الحاؿيجديدة تطرأ عمييا، تمؾ التي 

التػي ال يمكػف التعبيػر عنيػػا الزمنيػػة  كالكقػػائع التػي ترافػؽ تمػؾ المرحمػة ،لتعبػر عػف األحػداث ؛بيػا

التػي يعػرؼ  إال كليدة مرحمة زمنية، فمف أىػـ المقػاييس لـ تكف -أي ان -باألل اظ القديمة التي ىي

ة ىػػك مقيػاس الداللػػة عمػى الػػزمف، كىػذا المقيػػاس يصػبح مػػف أىػـ مظػػاىر المبػػ ،بيػا ارتقػػاء المبػات

كلػيس لجػزء مػف  ،ألف الصح ييف كرجاؿ اإلعػالـ يكتبػكف لكػؿ النػاس فػي كػؿ األكقػات ؛اإلعالمية

 تت ػػمنيا عبػػارات الػػنص فكػؿ كممػػة ،مػػف الكقػػت أك لكػػؿ النػػاس بع ػػان  ،النػاس فػػي كػػؿ األكقػػات

كليػػذا تظيػػر بالغػػػة  ،المسػػػتقبميف كجميػػكر ،اإلعالمػػي يجػػب أف تكػػػكف م يكمػػة مػػف عامػػػة القػػراء

 .(2)"لبتيا األـ المبة اإلعالمية مف عالمات الزمف في أفعاؿ

خراجيػػا مػػف جيػػة ،كتحريرىػا ،األخبػػار فػػي تبطيػػة رئيسػان  ف عامػؿ الكقػػت يمعػػب دكران إ"  ،كا 

بعينػو فػػي إطػػار زمػػف  يػػركم حػػد ان  فيػػك ،جيػة أخػػرلكاإليقػػاع مػػف  ،كمػا يتميػػز اإلعػػالـ بالدكريػة

نسػب كأصػمح لإلعػالـ مػف المبػػة أمقػررة فػػي ال عػؿ  محػدد، فالمبػة التػي تػدؿ عمػى الػزمف بعالمػػات

 كبمقدار الداللة تككف ىذه المبة اإلعالمية أك ر مف تمؾ.  ،التي خمت مف تمؾ العالمات
                                                 

 .35ص السابؽ، المرجع (1)
 .235ص ،2992 ،2ط لبناف، الجيؿ، دار اإلعالمية، المبة شرؼ، العزيز عبد (2)
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ذلػؾ أف لألل ػاظ  ،لقيمتيػا التاريخيػة تسػتعمؿ فػي كاقػع المبػة اإلعالميػة تبعػان  إف الكممػات ال

خاصػػػػة  كقيمػػػػة الم ػػػردات ،أم محػػػػددة بالمحظػػػة التػػػي تسػػػػتعمؿ فييػػػا ؛اإلعػػػالـ قيمػػػػة كقتيػػػة فػػػي

كلكػف  ،مجازيػان  استعماالن  لحظة تستعمؿ فييا كممة ما باالستعماؿ الكقتي الذم تستعممو، كقد تمر

 .(1)"ىذه المحظة ال تطكؿ

 ،ي تكػػػكيف الصػػػكرة المبكيػػػة الح ػػػاريةبػػدكر ىػػػاـ فػػػ قػػػكـفػػػإف اإلعػػػالـ ي "اءن عمػػػى ذلػػػؾكبنػػ

يؤدم إلى  يبدأ في االعتماد عمى الكسائؿ الجماىيرية،ك  ،فيتحرؾ المجتمع التقميدم نحك العصرية

كاألشػػياء اليامػة عػػف طريػؽ كسػػائؿ  ،قيفتجميػع حصػيمة كبيػػرة مػف اآلراء عػػف األشػخاص المرمػك 

أك مػػا  يػػر مػا تبمػػر عنػػو أك تسػػمط عميػػو األ ػػكاء،كاإلذاعػػة يتعػػيف عمييػػا تقر  ،فالصػػحؼ ؛اإلعػالـ

أك يتحد كف  ،كتتحكـ ىذه العممية فيما يعرفو الناس أك ما تسجمو مف حكادث، ،يقتطؼ مف أقكالو

 ،حيػػث يتركػز انتبػػاه الجميػكر عمػػى التح ػػر كىػػك أمػر لػػو داللتػو بالنسػػبة لمبػػة الح ػارية، ،عنػو

 ،ك سمكؾ ح ػارم يػؤدم إلػى التحػكؿ العصػرمأك ب سمكب أ ،أك بم ظ جديد ،كاالىتماـ بمصطمح

كبيذا تستطيع كسائؿ اإلعالـ التحكـ في بعض الدالالت التي يتـ بش نيا االتصاؿ المتبػادؿ بػيف 

باعتبػػار أف االتصػػاؿ اإلعالمػػي عمميػػة دينامكيػػػة تحتػػؿ المبػػة فػػي مركػػب عناصػػػرىا  ،األشػػخاص

كأداة  ،في حد ذاتيا نظاـ إعالمػي فيي كتؤدم كظي ة ذات طابع خاص، ،الح ارية مكانان بارزان 

كتتبمبػؿ األل ػاظ كم ػػمكنيا فػي الصػكر فػػي  نظـ كالعػادات كالتقاليػد المكتسػػبة،تنتقػؿ بيػا سػائر الػػ

كفػػي إطػػار ىػػػذا  ،كتتميػػز بتركيػػب خػػاص قابػػؿ لمتجػػػرد باعتبػػار أف المبػػة صػػكرة مػػػف الصػػكر ،آف

 .(2)"كعف طريقيا تنتقؿ ،قىالمعنى الكاسع تعتبر المبة الكسيمة التي تتقمصيا ال قافة فتب
                                                 

 .236ص بؽ،السا المرجع (1)
 .67ص ال قافة، كمشكمة اإلعالـ كسائؿ شرؼ، العزيز عبد (2)
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 :       ث ق ا   لع      لفضائ   متطم  ا

 : شثتها :ق ا   لع      لفضائ  

كاألكسػػع انتشػػاران فػػي العػػػالـ  ،العربيػػة اإلخباريػػة القنػػكاتتعتبػػر قنػػاة العربيػػة مػػف أىػػـ 

اث التػػي تجػػرم فػػي كطننػػا العربػػي، العربػػي، حيػػث يمجػػ  المشػػاىد العربػػي إلػػى متابعػػة األحػػد

 باقي دكؿ العالـ .ك 

بيػػػة اإلمػػارات العر بدكلػػة  عالميػػة الحػػػرة فػػي إمػػارة دبػػيالمدينػػة اإلتبػػث قنػػاة "العربيػػة" مػػف "

كتيػتـ ىػذه القنػاة  ،(MBC) كىي إحدل قنكات مجمكعة مركػز تم زيػكف الشػرؽ األكسػط ،المتحدة

كتيػدؼ القنػاة  ،5003 مػارس 3بدأت ب يا في  كقد ،كاالقتصادية ،كالريا ية ،باألخبار السياسية

كىي القناة األكلى مف حيث نسب  تقديـ كجية نظر مختم ة لمالييف المشاىديف في المنطقة،إلى 

 مؤسسػػة إبسػػكس سػػتاتبحسػػب دراسػة ميدانيػػة أجرتيػػا ة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، المشػاىد

 .(1) ياكمكاطني المممكة عينات مف سكاف ىـ المرئي عمالمتخصصة في أبحاث اإلعال

فػي حػيف  ،تبعيتيا لسياسة المممكة العربية السعكديةانتقادات نتيجة  قناة "العربيةكجو لتي ك "

 فػػالاألخبػار  أمػػا ،اتخػاذ الصػير التحريريػػة ألخبارىػا فػػي يػرل القػائمكف عمييػػا أف القنػاة حػػٌرة تمامػان 

 1(2)يممؾ القدرة في صناعتيا أك التحكـ بياأحد 

                                                 

 الػػػػػػػرابط: "العربيػػػػػػػة" النطػػػػػػػالؽ الخامسػػػػػػة بالػػػػػػػذكرل االحت ػػػػػػػاؿ خػػػػػػػالؿ 2/3/5008 فػػػػػػي الراشػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػد كممػػػػػػة (1)
www.sudaneseonline.com. 

 .54/5/5024 يؿ"،"اإليم االنترنت عبر "العربية" قناة تحرير رئيس الخطيب، نبيؿ مع مقابمة (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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، حيػث بػدأت صػالح القػالبؽ سباإلعالـ األردني األ إنشائيا كزيرتكلى إدارة القناة حيف "

بعد أف ترؾ  عبد الرحمف الراشد ـ تكلى اإلدارة اإلعالمي السعكدم  ،الحرب عمى العراؽتبطية ب

 .(1)كذلؾ بعد مركر عاـ عمى ت سيس القناة ،طجريدة الشرؽ األكسرئاسة تحرير 

الػػػػرئيس  :م ػػػؿ تتميػػػز العربيػػػة بان رادىػػػا بػػػإجراء مقػػػػابالت مػػػع شخصػػػيات مشػػػيكرة،ككمػػػا "

ككػػكلف بػػاكؿ كزيػػر الخارجيػػة  كسػػعيد الصػػحاؼ الػػكزير العراقػػي السػػابؽ، بػػاراؾ أكبامػػا،األمريكػي 

رم، كالػػرئيس العراقػػي السػػػابؽ س السػػك كعبػػد الحمػػػيـ خػػداـ النائػػب السػػابؽ لمػػػرئي األمريكيػػة السػػابؽ،

لألحداث  يحيةكرسكمات تك  ،كذلؾ استطاعت العربية أف تتميز في تقديـ خرائط حسيف،صداـ 

 .(2)"لبزك العراؽكالبريطانية  ،التي تميزت بتقديـ سيناريكىات حكؿ الخطط األمريكية )جرافيؾ(
 

 تطم  ق ا   لع    :

حاليػػان  ػػكرة فػػي لمػػا يشػػيده العػػالـ  ،يػػرة عػػف بػػدايتياخقنػػاة العربيػػة فػػي السػػنكات األتطػػكرت 

 .مجاالت االتصاالت

 افػػػػإذ ،مػػػف المعػػػركؼ أف مدينػػػة دبػػػػي لإلعػػػالـ مجيػػػزة بالبنيػػػة التحتيػػػػة العصػػػرية الحدي ػػػة"

أصػبحت  ،الػذم تشػبمو دبػي كال ريد مف نكعو ،العالمي المتميزك  ،أ  نا إلى ذلؾ المكقع اإلقميمي

 .ةكالتحرر مف البيركقراطي ،ؿ مريحة تتميز بالمركنةالحصيمة في النياية بيئة عم

بنايػػة مػػف خمسػػة طكابػػػؽ  ،قنػػاة العربيػػة منػػو تبػػث الػػذم،(MBC)ػلػػ يشػػبؿ المقػػر الػػرئيسك 

كقػد كرد  ،كيطؿ عمى بحيرة اصػطناعية بيػا مكجػات غيػر طبيعيػة ،ذات كاجيات زجاجية سكداء

                                                 

 .http://ar.wikipedia.org/wiki ،5005 السبيؿ، مكقع ال  ائية، العربية قناة كأسرار خ ايا العبسي، أمجد (1)
 رسػػالة ال  ػائية، اإلخباريػة لمقنػكات غػزة قطػاع فػي ال مسػطيني الجػامعي الشػباب اسػتخدامات البرنيػة، سػميـ محمػد إيػاد (2)

 .258ص ،5005 مصر، شمس، عيف جامعة منشكرة، غير ماجستير

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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، أمػا ألقمػار الصػناعيةباـ البػث األعاجيػب الجديػدة فػي عػالأحػد  أنػو يم ػؿ :فػي كصػؼ ىػذا المقػر

حيػػػث ال تتكقػػػؼ رنػػػيف برقيػػػػات  ،فيػػػك أشػػػبو بخميػػػة نحػػػػؿ ال تعػػػرؼ السػػػككت ،المبنػػػى مػػػف الػػػداخؿ

 .(1)"كأصكات اليكاتؼ المحمكلة ،ككاالت األنباء

ممػػا يمكنيػػا  ،أعمػػى التقنيػػات فػي معػػدات اإلنتػاجعربيػػة بتجييػزات متطػػكرة عمػى كتتمتػع ال"

 .مف حيث الجكدة النكعية برامج ذات المستكل العالي جدان مف االستمرار في تقديـ ال

حػػدث التقنيػػات كالتجييػػزات مػػػا تتػػكفر فيػػو أ ،ان أسػػتكديك أخبػػار متطػػػكر  تمتمػػؾ قنػػاة العربيػػةك 

 .مقارنة مع ك ير مف محطات التم زيكف العربية العالمية يجعمو األك ر تطكران 

محػػرران  (80)مكاتػػب لنحػػك التػػي ت ػػـ األخبػػار  يقػػع األسػػتكديك فػػي كسػػط صػػالة تحريػػرك 

ر النشرة اإلخبارية بكاسطة  الث كاميرات رقمية صك تي  ك ،تحيط بمنصات األستكديك ال الث ،فنيان 

ة األكلػػى فػػي تصػػكير يػػتـ اسػػتخداميا لممػر  (Jimm Jip)عػػف كػاميرا جيمػػي جػػب  ف ػػالن  ،رئيسػة

 الكقػػت  ػة بػػرامج فػير  الكتعطػي تقنيػػات األسػتكديك المتطػػكرة اإلمكانيػة لتصػػكينشػرات األخبػػار، 

تصكير البػرامج غيػر المباشػرة فػي األسػتكديك  -أي ان -كما يمكف ،مف خالؿ  الث منصات ن سو

 كبرنامج "السمطة الرابعة. ،حريرالممحؽ بصالة الت

ـ تحكـ إكيتكفر ل نيي اإل اء  ،ساعة (54)يمنح درجة إ اءة  ابتة طكالػ  ،لكتركنية نظا

 .متسربة مف نكافذ األستكديك الزجاجيةعف ت  ير إ اءة الشمس ال بعيدان 

يف في صػالة ممقد ي صؿ منصة المذيع عف العا كقد يتبادر لذىف المشاىد أف  مة حاجزان 

يقػػدـ النشػػػرة مػػف كسػػػط صػػالة التحريػػػر دكف أم حػػاجز ي صػػػؿ األخبػػػار  غيػػػر أف مػػذيع ،التحريػػر

                                                 

 .www.alarabiya.net ال  ائية، العربية مكقع (1)
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كصػػػكؿ أصػػػكات  منصػػػتو عػػػف الجالسػػػيف حكليػػػا ب  ػػػؿ التقنيػػػة الصػػػكتية المسػػػتخدمة التػػػي تمنػػػع

 .(1)"المحيطيف بالمذيع إلى البث

 ،" عػػػػػػف قنػػػػػػكات إخباريػػػػػػة عربيػػػػػػة أخػػػػػػػرليػػػػػػة المتقدمػػػػػػة تميػػػػػػز قنػػػػػػاة "العربيػػػػػػػةكالقػػػػػػيـ اإلنتاج"

حيػث ال يزيػد كػؿ  ،كنشػراتيا اإلخباريػة سػريعة ،كصكرىا ليا مظير ذك تقنيػة عاليػة ،فتصميماتيا

التػي  ،يصاحب ىذه النشػرات دراميان  ان مكسيقي ان ف إيقاعكما أ ،الدقيقة ؼمك كع عف دقيقتيف كنص

كلػػكف مائػػؿ إلػػى  ،يجمػس مػػذيعكىا كسػػط قاعػػة يبمػب عمييػػا ديكػػكر زجػػاجي يظيػػر قاعػة التحريػػر

 .(2)"ال  ة

ا يقمػؿ مػم ،تدار النشرة اإلخباريػة مػف غرفػة الػتحكـ بكاسػطة نظػاـ متطػكر لمػتحكـ اآللػيك "

 .مف كقكع األخطاء البشريةكبالتالي الحد  ،مف عدد ال نييف الالزميف إلدارة العمؿ

إذ يقػػكـ  ،غرفػػة الػتحكـ الرئيسػػة بصػػ تو المشػػرؼ عمػى ميمػان  كمػا يػػؤدم منػتج النشػػرة دكران 

 .كتعديميا شاشة أ ناء كقت البثالالمعمكمات التي تظير عمى بتحرير 

كيتػابع محػػررك النشػرات اإلخباريػػة مػا تب ػػو القنػكات التم زيكنيػػة فػي العػػالـ مػف خػػالؿ نحػػك 

عػف أجيػزة الحكاسػيب  ف ػالن  ،از مكنيتكر تـ ت بيتيا عمى الحائط الزجاجي لألستكديكجي (200)

 .(3)"المزكدة بكيبؿ الستقباؿ بث القنكات ال  ائية

                                                 

 .http://www.alarabiya.net ال  ائية، العربية مكقع (1)
 .54/5/5024 "اإليميؿ"، االنترنت عبر العربية قناة في التحرير رئيس الخطيب، نبيؿ مع مقابمة (2)
 .http://www.alarabiya.net  ال  ائية، العربية مكقع (3)
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 : لس اس      مج ق ا   لع       خ ا   

كمػػا  كالريا ػية لمجميػكر، ،كاالقتصػػادية ،منيػا السياسػية متنكعػةتبػث قنػاة العربيػة بػػرامج 

 برنػامج آخػر سػاعة الػذم يقدمػو اإلعالمػي نػذكر منيػا: ،البػرامج السياسػية الدراسػة هييمنػا فػي ىػذ

بتكقيػت المممكػة العربيػة  الحاديػة عشػرة مسػاءن  يبػث عنػد السػاعة يػكميبرنػامج ىػك ك  ،طػاىر بركػة

 .كم مكف إخبارم ،صببة برامجية ككىك ذ ،بتكقيت غرينتش السعكدية، ال امنة مساءن 

 الصيبة اإلخباريػة عف ان آخر ساعة" ال يستطيع أف يستبني مطمق"إف  :يقكؿ المذيع بركة

 محاكلػة معالجػة :أحػدىما ؛يميػزه شػيئاف ما لكفلميكـ ب كممو،  كالريا ية ،كاالقتصادية ،السياسية

االجتماعيػػة التػػي تيػػػـ  كعاتعمػػى المك ػػػ التركيػػز :كاآلخػػػر مػػػف زاكيػػة مختم ػػة، الرئيسػػةاألخبػػار 

 .عمى معظـ النصؼ ال اني مف الساعة ي تستحكذكىي الت ،بشكؿ مباشر المشاىد

عمى السرعة  يحرص إف البرنامج" :محمكد الركاشدة -دراسةفترة ال في– كيقكؿ معد البرنامج      

 ،في الكقت ن سو تككف  قيمة عميو كال ،تشبع المشاىد في تقديـ المكاد، بحيث يشكؿ كجبة مسائية

 .في النشرات األخرل أقصر مما تستبرقيات ب كقا حيث تقدـ كؿ التقارير كالمقابالت

ـ كجكد فقرة خاصة ،تقديـ الخبرفي  الصكرة كما أف البرنامج يركز عمى تقنيات  كرغـ عد

المشػػػػػاىديف كآرائيػػػػػـ، إلػػػػػى اقتراحػػػػػات  يسػػػػػتمع دائمػػػػػان  جبالتكاصػػػػػؿ مػػػػػع المشػػػػػاىديف، إال أف البرنػػػػػام

 .(1)"عبر بريد البرنامج اإللكتركني كيت اعؿ معيا بالرد عمييـ

كىػك برنػامج سياسػي يٌمخػص األحػداث التػػي  ،عميػو فػي الدراسػػة مج الػذم اعتيمػدىػذا البرنػا

بتقارير المراسميف في جميع الدكؿ، كتككف األكلكية لألخبار السياسية الميمة  حصمت خالؿ اليكـ

                                                 

 .http://www.lahamag.com/3704 الرابط: ماج، ليا االلكتركني: المكقع (1)
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إ ػػػاءات،  :منيػػا ،كىنػػاؾ عػػػدة بػػرامج تب يػػػا قنػػاة العربيػػػة ال  ػػائية اإلخباريػػػة فػػي العػػالـ العربػػػي.

، صباح العربيةكالذاكرة السياسية، كالشارع الدبمكماسي، كالشاشة الكبيرة، كحكار العرب، كركافد، ك 

 كصناعة المكت، كمحطات، كمقابمة خاصة، كميمة خاصة، كنقطة نظاـ، ككجيات نظر.
 

  ا   لع      لفضائ     خ ا   :ق مم  سم

 ك حمقػػة الكصػؿ بػػيف مصػػادرفػػي كسػائؿ اإلعػػالـ، فيػ ممراسػػؿ أىميػةلشػػؾ فيػو أف  ممػا ال

كت ػـ قنػاة العربيػة اإلخباريػة مئػات  ،المراسؿ التم زيكني -كخاصة- "المتمقي" كالجميكراألخبار 

 اعتمػػد الباحػث عمػػى تقػػاريرىـأسػػماء بعػػض المراسػميف الػػذيف سػ ذكر ك ، المراسػميف فػػي دكؿ العػػالـ

ة،جي ػارا أبػك دقػك ،مر نصػرتػا، ك أمػيف حميػدمك ،حمػد ع مػاف، كأحمد بجػاتكأ :كىـ ،أ ناء الدراسة

،ربػى أبػك درغػـك ،بينػاـ راغػدةك ،الكاشػؼ خالػد، ك سعػكي خالػد، ك حنػاف المصػرم، ك حنػا خكشػافك 

عبػػػػد الػػػػرحمف ك ،طػػػارؽ مػػػػاىر، ك شػػػػريؼ فػػػػؤادك ،سػػػامي القاسػػػػمي، ك زيػػػػف ال ػػػػايزك ،ركال الخطيػػػبك 

محمػػد ، عبػاسمػازف ك  ،مػاـاإلمػازف ، ك مػكزالغسػاف أبػك ك ،الػديف عميػا عػزك ،عػال مطيػرةك ،بخػارم

،نسػػػريف حػػػاطكـو،ميسػػػاء أقبيػػػؽك ،منػػػى الشػػػقاقيك ،كدرامصػػػط ى ك ، محمػػػد دغمػػػشك ،البردكيػػؿ

 .(1)"يؼيكسؼ الشر ، ك ىناء محمد، ك ىديؿ عمياف، ك ىديؿ الربيعي، ك ىاني زيادةك ،  يف أفيكنيينك 

                                                 

رير التقػػا فػػي المراسػػميف أسػػماء جميػػع كردت كقػػد اليجائيػػة، الحػركؼ بحسػػب المراسػػميف أسػػماء ذكػػر إلػػى الباحػػث عمػد (1)
 مػع التنػافس ظػؿ فػي لمقنػاة نقميػا عةكسػر  األحػداث، لتبطيػة كذلػؾ ؛دكؿ العػالـ جميػع مػف كىـػاإلخبارية أ ناء الدراسة، 

   اإلخبارية. ال  ائيات باقي
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 :لألخ ا   لس اس    لس اس   لتح      لق ا   لع    

 ،األحػداث العربيػة كالعالميػة كتبطيػة ،األخبػار ة فػي نقػؿسياسة معتدلػ العربية تنتيج قناة"

نمػا ،ال تنحصر فقط في نقؿ الخبػر كمػا ىػك كتعتبر أف المك كعية فػي عػدـ السػماح  -أي ػان – كا 

كتركز القناة عمى مبدأ ميني  ،كفرض رؤيتيا لألحداث ،ألم جية خارجية التدخؿ في عمؿ القناة

 .كليس تحميميا ،مكماتالصح ي عميو أف ينقؿ المع أفو  :ىكىاـ 

كبػػيف طبيعػػة  ،القنػاة صػػعكبة التكفيػػؽ بػيف إنشػػاء قنػاة إخباريػػة حػػرة مسػتقمة قػر مسػػئكلككيي 

 .عربية المحافظة التي تعمؿ فييا العربيةالمجتمعات ال

ليػػا سياسػتيا المختم ػػة عػف القنػػكات " العربيػةقنػاة ف إفػػ ،أمػا فيمػا يتعمػػؽ بالتعامػؿ مػػع المبػة

كتعبػر عػػف مكقػػؼ  ،بعػػض األل ػػاظ التػي تحمػػؿ فػػي طياتيػا داللػػة معينػػة مػع األخػرل فػػي التعامػػؿ

فػي كػؿ حالػة عػف  كتعبػر ،دائيػةأك ال  ،أك االنتحاريػة ،ف ل ػاظ م ػؿ العمميػات االستشػيادية ،كا ػح

 ،كالتعبيػػػػرات ،ف القنػػػاة تبتعػػػػد عػػػف اسػػػتخداـ م ػػػؿ ىػػػذه األل ػػػاظإفػػػ كلػػػذا ؛مكقػػػؼ محػػػدد لمسػػػتخدميا

 .(1)"عية الصح يةمف المك ك  كتعتبر ذلؾ جزءان 

 ،"عػػػػػف عػػػػدـ اسػػػػتخداـ كممػػػػة "شػػػػػييد -مػػػػدير قنػػػػاة العربيػػػػة-الػػػػرحمف الراشػػػػػد عبػػػػد  دافعكيػػػػ

كممػة قتمػى  :، حيػث يقػكؿكيرد عبد الرحمف عمػى االنتقػادات الكاسػعة لمقنػاة ،"قتيؿ"كاستخداـ كممة 

 كذكػرت فػي مكا ػع أك ػػر ممػا ذكػرت شػػييد ،كصػؼ قتمػى المسػػمميف فػػي كردت فػي القػرآف الكػريـ

 كشيداء.

                                                 

 .57/05/5024 بتاريخ اإليميؿ، عبر العربية، قناة في التحرير رئيس الخطيب نبيؿ  مع مقابمة (1)
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َْ ا  ﴿يقػكؿ جػػٌؿ كعػػال:  ِِْاْم َوُأوُ وْا فِ  و َس  ِبيِلو َوقَ  َ تَ ُلوْا َوقُِتلُ  وْا ُ َ       َ  ََ ِِ ُِْو  وْا ِم    ُْوْا َوُأْج َفٱلا  ِيََ  َا  اَو

ٌد ِإَلا و   ﴿: سبحانو كتعالى كؿكيق .(1)﴾َعنْ ُهْم َسي َئاِتِهْم  ْ  ما اَت  َما ُمَحما ِِ للْسسُ ُ  َأف ِْ َرُسوٌل َقْد َجَلْت ِم  قَ ْبلِ 

َوََل َتْحَسَب ا للاِيََ  قُِتُلوْا ِفو َسِبيِ  لللاِِ َأْمَواتاً بَْ   ﴿ككذلؾ يقكؿ تعالى:  .(2)﴾ َأْو قُِتَ  لنْ َقَلْبُتْم َعَلَى َأْعَقاِبُكم

ْْزَُقو َ َأْحَياءٌ عِ   َُ  .(3)﴾نَد رَب ِهْم 

َِ َ  اَ  ِبُك ْم َرِحيم اً  ﴿ :تعالى يقكؿك  ىػا ىػي صػ ة القتػؿ تيػذكر ك  ،(4)﴾َوََل تَ ْقتُ ُلۤوْا َأنْ ُ َسُكْم ِإ ا لللا

ْْزُقَ ن اُهُم لللاُِ ِرزْق اً  ﴿القرآف مرة أخرل في سكرة الحج:  في ُْوْا ِفو َسِبيِ  لللاِِ ثُما قُِتُلۤوْا َأْو َماُتوْا َليَ  َوللاِيََ  َااَو

ُْ للْاازِِقي َ  َِ َلُهَو َجيْ  .(5)﴾ َحَسناً َوِإ ا لللا

أنػػػا كمػػػدير محطػػػة ال أمػػػنح النػػػاس الشػػػيادة؛ ألف ذلػػػؾ حػػػػؽ "كيقػػػكؿ عبػػػد الػػػرحمف الراشػػػد 

سػكاء فػي  ده ك مجاىػأ ،ءعندما يقتؿ إرىػابي بػرم ،تبدك لؾالق ية معقدة أك ر مما رباني، كما أف 

أك غيرىػا، نقػػكؿ عنػو قتيػؿ، فممػاذا نيسػٌميو فػي لبنػػاف  ،المبػرب أك ،الػيمف كأ ،أك مصػر ،السػعكدية

يي يػػر العجػػب فػي إعطػػاء الشػػيادة، حيػػث ىنػػاؾ مػػف أنكػػر  ان أك فمسػطيف شػػييدنا؟ كقػػد سػػمعت كالمػػ

ب نو شييد، كآخر شيعي يستنكر أف نسٌمي السٌني المقاتؿ في العراؽ بالشػييد،  كيؼ تقكؿ لشيعي

ػػػػف مٌنػػػػا لػػػو الحػػػػؽ أف يمػػػػنح ان كشػػػػيكعيكف أي ػػػ ،كفمسػػػطيف ،ف فػػػػي لبنػػػػافكىنػػػاؾ قتمػػػػى مسػػػيحيك  . مى

 .(6)"أك يمنعيا؟ نحف أىؿ صحافة فقط ،الشيادة

                                                 

 .295 آية عمراف، آؿ سكرة (1)
 .244 آية عمراف، آؿ سكرة (2)
 .269 آية عمراف، آؿ سكرة (3)
 .59 آية النساء، سكرة (4)
 .58 آية الحج، سكرة (5)
   ـ.04/22/5006 جماليا، مكقع قاسـ، العزيز عبد مع حكاره الراشد، الرحمف عبد (6)

 http://www.jamaliya.com/new/show.php?sub=463 الرابط:
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تسػبب المشػاكؿ لمػدكؿ تحدث القائمكف عمييا بػ ف القنػاة لػف  ،كعشية انطالؽ قناة العربية"

فقد أغ بت  ،، كمع ذلؾنيا ستركز فقط عمى الحقيقة بعيدان عف األمكر الحساسةإحيث  ،العربية

العربية عددان مف الدكؿ العربية، كالبربية بسبب تخصيصيا كقتان عمى اليكاء لممعار يف، أك مف 

 .(1)تعتبرىـ تمؾ الدكؿ أعداء ليا"

بينما يرل  ،تبعيتيا لسياسة المممكة العربية السعكديةنتيجة  ربية" انتقاداتكجو لقناة "العكتي 

أحػػد  فػالاألخبػػار  أمػا ،اتخػاذ الصػػير التحريريػة ألخبارىػػا القػائمكف عمييػػا أف القنػاة حػػٌرة تمامػا فػػي

 :يػػرل أف لكػف المػػدير العػاـ لمقنػػاة عبػد الػػرحمف الراشػد" ،القػػدرة فػي صػػناعتيا أك الػتحكـ بيػػايممػؾ 

أك نحػػػك  ،يمة الكحيػػػدة التػػي بإمكانيػػػا أف تبيػػر الشػػػرؽ األكسػػط نحػػػك األف ػػؿ"التم زيػػكف ىػػػك الكسػػ

 ،عمػى م اعػػؿ نػككم أف ينيػر مدينػة تمامػػان  بإمكانػو حينمػػا يكػكف جالسػان  األسػكأ، فم ممػا أف شخصػان 

بػػ ف يختػػار  ،م ممػا يكػػكف بإمكانػػو أف يػػدمرىا، يسػػتطيع مػػف يجمػػس مجمسػػو أف ي عػػؿ الشػػيء ذاتػػو

 .(2)"كىاالجية التي سكؼ يم ي نح

                                                 

 .57/05/5024 بتاريخ اإليميؿ عبر العربية، قناة في التحرير رئيس الخطيب نبيؿ  مع مقابمة (1)
 كاالتصػػاؿ، اإلعػػالـ فػػي الػػدكتكراه درجػػة متطمبػػات مػػف جػػزء العربيػػة، ال  ػػائيات فػػي العػػراؽ أخبػػار اكم،الميػػد فػػارس (2)

 .63ص ،5009
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  لفصل  لثا ي

  ـ  لتط  قي لجا

 في ل    لم  سم ن ـ م ل خ ل  م لمع ّ  لمملّ  

 عمم  ل الل  تع  ف

   لمملّ تع  ف  :أمالً 

 ـ لمع ّ تع  ف  :ثا  اً 

  ل خ ل تع  ف :ثالثاً 
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 عمم  ل الل :مفهمم 

كمنػػػػو ،ىدلالداللػػػة: "ب ػػػتح الػػػداؿ، ككسػػػػرىا، ك ػػػمٌيا، كال ػػػتح أفصػػػح مػػػػف دلػػػٌؿ، يػػػدؿي، إذا 

 .2العالـ بالداللة" ،دليؿ، كدليمٌي، كالدليميٌ 

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

  ل الل  في  الصطالح:

إنمػػا كػاف يعػػد ىػػذا  ،كـ المبػػة األخػرل، لػػـ تكػف نشػػ ة مسػتقمة عػػف عمػإف نشػ ة عمػػـ الداللػة

 كاف ييتـ بدراسة المساف البشرم. العمـ جزءان ال يتجزأ بعـ المسانيات الذم

 ف عرض بعػض منيػا عمػى النحػك التػالي:لقد كردت العديد مف التعري ات لعمـ الداللة يمك

لمكممػػة "إذا كػاف عمػػـ الداللػة يعنػػي دراسػة المعنػػى، فػإف ىػػذا المعنػى ال تبػػرزه إال الكممػة، كال حيػػاة 

 .3مقركءان، أـ منطكقان مسمكعان" ، سكاء أكاف ىذا السياؽ مكتكبان إال في إطار سياؽ يحتكييا

 .ىاـ في تحديد داللة كمعنى الكممةف السياؽ لو دكر أل ،كىذا كالـ سميـ

كأف ل ظ الداللة استحدث أكاخر القرف  ،يرل أف جكف الينز عمـ الداللة ىك دراسة المعنى

ؿ أقػؿ مػف مائػة كىذا ال يعني أف الم كػريف لػـ ييتمػكا بدراسػة معػاني الكممػات إال قبػ ،التاسع عشر

فقػد كجػو النحػاة اىتمػاميـ منػذ أقػدـ األزمنػة حتػى يكمنػا ىػذا إلػى  ،بؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ ،عاـ

كأكبر  ،كغالبان ما اىتمكا بما تعنيو الكممات أك ر مف اىتماميـ بكظائ يا النحكية ،معاني الكممات

                                                 

2 الػػكطني المجمػس قطػػامش، المجيػد عبػد تحقيػػؽ القػامكس، جػػكاىر مػف العػركس تػػاج الزبيػدم، الحسػػيني مرت ػى محمػد 
 .498-497ص ـ،5002 ق،2455 ،2ط الككيت، كاآلداب، كال نكف لم قافة

5 549ص ،5003 ،5ط القاىرة، الحديث، دار العرب، لساف منظكر، ابف. 
3 6ص ،2992 ،2ط القاىرة، اآلداب، مكتبة الداللة، عمـ إلى مدخؿ ،سمماف ا فتح. 
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زاء العػػػالـ التػػػي معػػػدكدة التػػػي أنتجػػػت خػػالؿ العصػػػكر فػػػي كػػؿ أجػػػبرىػػاف عمػػػى ذلػػػؾ القػػكاميس الال

 .  (1)درست فييا المبة"

بقكلػػو "العمػػـ الػػذم يػػدرس المعنػػػى، أك أحمػػد مختػػار عمػػر عمػػـ الداللػػة،  /كيعػػرؼ الػػدكتكر

ذاؾ ال رع مف عمـ المبة الػذم يتنػاكؿ نظريػة المعنػى، أك ذلػؾ ال ػرع الػذم يػدرس الشػركط الكاجػب 

 .(2)تكافرىا في الرمز، حتى يككف قادران عمى حمؿ المعنى"

أحمد الكراعيف أف الداللة ىي: عمـ الداللة "ىي تمؾ الداللة التي يقصدىا  /يرل الدكتكرك 

 .(3)المتكمـ، كي يميا السامع مف خالؿ الحدث الكالمي تبعان لمظركؼ المحيطة"

فػػتح ا سػميماف بقكلػػو: "الداللػة دراسػػة المعنػى، فػػإف ىػذا المعنػػى ال  /كمػا يعرفيػػا الػدكتكر

كال حياة لمكممة إال في إطار السياؽ، يحتكييا سكاء ىذا السياؽ مكتكبػان مقػركءان، تبرزه إال الكممة، 

 .(4)أك منطكقان، مسمكعان"

 رنسػػػيكيعػػػد المبػػكم ال  ،"أمػػا حػػدي ان فقػػػد خصػػت الداللػػة بعمػػػـ مسػػتقؿ لػػػو طالبػػو كمناىجػػو

(BRIAL) ( ؛ ليعبػػػر عػػف فػػرع مػػف فػػػرك 2883كا ػػعان ليػػذا العمػػـ أكاخػػػر القػػرف التاسػػع عشػػر)ع ـ

 .لذم يعنى بدراسة األصكات المبكيةالمبة العاـ ىك عمـ الدالالت، ليقابؿ عمـ الصكتيات ا

الػػػذم يعػػػد كا ػػع عمػػػـ الداللػػػة الحػػػديث: أف الدراسػػة التػػػي تػػػدعك إلييػػػا  (BRIAL) كيػػرل

ـ الكممات كشكميا ،القارئ ىي مف نكع حديث لمباية كما انتبيكا  ،حيث اىتـ معظـ المسانييف بجس
                                                 

 جامعػػة اآلداب، كميػػة كآخػػركف، الماشػػطة الحمػػيـ عبػد مجيػػد ترجمػػة: النظػػرم، المبػػة عمـػ فػػي الداللػػة عمػـػ الينػػز، جػكف (1)
 .9ص ،2980 د.ط، لبصرة،ا

 .22ص ،2998 ،5ط القاىرة، الكتب، عالـ الداللة، عمـ عمر، مختار أحمد (2)
 ،2ط لبنػػػػاف، كالتكزيػػػع، كالنشػػػر لمدراسػػػات الجامعيػػػػة المؤسسػػػة كالتطبيػػػؽ، النظريػػػة بػػػػيف الداللػػػة عمػػـػ الكػػػراعيف، أحمػػػد (3)

 .200ص ،2993
 .8-7ص الداللة، مـع إلى مدخؿ سميماف، ا فتح ،المرجع السابؽ (4)
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كانيف التي تنظـ تبير المعاني، كانتقاء العبارات الجديدة، كالكقكؼ عمى تاريخ ميالدىا قط إلى الق

؛ (Semantique)كبما أف ىذه الدراسة تستحؽ اسمان خاصان ليا فإننا نطمػؽ عمييػا اسػـ  ،ككفاتيا

 .(1)لمداللة عمى عمـ المعاني"

كل أساسػػػي لمكحػػػػدات تعػػػد الكممػػػة الم ػػػردة أىػػػـ الكحػػػدات الدالليػػػػة؛ ألنيػػػا تشػػػكؿ أىػػػـ مسػػػت

 .(2)الداللية حتى اعتبرىا بع يـ الكحدة الداللية الصبرل

حيث تكتسب الت اعؿ  ،مف كحدات المعجـ ل أف حدكد الكممة ىي كحدة مستقمةكلذلؾ أر 

أيػة دراسػة لبكيػة تتجػو إلػى تحميػؿ  كالمقصػكد ىنػا بالدراسػة الدالليػة، مف خالؿ السػياؽ كالتركيػب.

 نى المبكم.أك تحميؿ المع الداللة،

  : لمملّ أماًل: 

ب ل اظيـ؛ كال رؽ بينو كبيف المصنكع ييكرده صاحبو  ف الذيف ييحتجٌ ك كىك ما أحد و المكلود"

المكلٌػػػػػد مػػػػػف الكػػػػػالـ " كفػػػػػي مختصػػػػػر العػػػػػيف لمزبيػػػػػدم: ."كىػػػػػذا بخالفػػػػػو عمػػػػى أنػػػػػو عربػػػػػي فصػػػػػيح،

 .(3)"المحدىث

 فقػاؿ ىػك كػؿ شػيء مكلٌػد، ير:سيئؿ عف التبي عمب:"فائدة في أمالي ل  :كقد ذكر السيكطي

 أك  ػػػـ غيرتػػػػو العامػػػة بيمػػػز أك تىركػػػػو، ،كىػػػذا  ػػػابط حسػػػف يقت ػػػػي أف كػػػؿ ل ػػػظ عربػػػػي األصػػػؿ

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

                                                 

 .6ص ،2996 ،5ط دمشؽ، ال كر، دار كالتطبيؽ، النظرية بيف العربية الداللة عمـ الداية، فايز (1)
 .33ص ،2988 ،5ط القاىرة، الكتب، عالـ، الداللة عمر،عمـ مختار أحمد (2)
 .304ص ،2ج ،3ط ،القاىرة التراث، دار مكتبة كأنكاعيا، المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (3)
 .322-320ص السابؽ، المرجع (4)
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مػػػا نقػػػػؿ إلػػػى العربيػػػة بعػػػػد انق ػػػاء عصػػػر االستشػػػػياد، ىػػػك "كيػػػرل الجػػػكاليقي أف المكلػػػػد: 

أحػػػػدث مػػػػػف الكممػػػػات، بعػػػػد انق ػػػػاء عصػػػػػر ل ػػػػظ عػػػػػاـ يشػػػػمؿ كػػػػؿ مػػػػا "لمكلػػػػد: فا، مكلػػػػدان يسػػػػمى ك 

أـ  ،أـ االشػتقاؽ مػف معػٌرب ،سكاء أكاف ذلػؾ عػف طريػؽ النقػؿ مػف المبػات األعجميػة ،االستشياد

 .(1)"أـ االرتجاؿ ،االشتقاؽ مف كممة عربية

ىنػػػاؾ  حيػػػث يكػػػكف ،نعنػػي بيػػػا الداللػػػة الحدي ػػػة التػػػي انب قػػػت مػػػف داللػػػة الكممػػػة القديمػػػة"ك 

 تكاصؿ بيف الداللتيف: القديمة كالحدي ة.

إف مػػا يعتػػرم الكائنػػػات مػػف تبػػػدؿ كتحػػكؿ، قػػػد يعتػػرم األل ػػػاظ، فتتبيػػر مػػػف ناحيػػة شػػػكميا 

 .أك معناىا ،كبناؤىا ،أك صيبتيا ،كأصكاتيا ،ك ف تتبير حركفيا كمبناىا،

ف أف تتػرؾ قد تنتقؿ الكممة مف معنى إلى آخر، أك ت ػيؼ إلػى معناىػا معنػى جديػدان دك ك 

كتستعمؿ في آفو كاحد منيا حسػب األحػكاؿ  ،فتتعدد بذلؾ المعاني التي تدؿ عمييا ،المعنى األكؿ

 كالمقامات. 

كتقمبات العصكر، كيسمى في ىذه الحالة  ،كالبالب أف يحصؿ ىذا التبدؿ عمى مر األياـ

األخبػار  ة فػي نشػراتتطكران؛ ألنو انتقاؿ بالكممة مف طكر إلػى طػكر، كتك ػر ىػذه الػدالالت المكلػد

 .(2)"سيما الجمؿ السياسيةكال

 
                                                 

، حػػركؼ عمػى األعجمػي الكػػالـ مػف المعػرب الجػػكاليقي، منصػكر أبػي (1) ، دار الػرحيـ، عبػد الػػدكتكر تحقيػؽ: المعجـػ  القمػـػ
 .25ص ،2990 ،2ط دمشؽ،

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

 ،5003 غػػزة، األزىػر، منشػكرة،جامعة غيػر ماجسػتير رسػالة فمسػػطيف، تم زيػكف فػي اإلخباريػة الرسػالة الحنػاكم، رفيػؽ (2)
 .258ص
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مػػف الممكػػػف أف نبمػػكر ىػػذه العكامػػػؿ  ،تطكرىػػا كنمكىػػا بعكامػػػؿ ك يػػرةتتػػ  ر فػػػي إف المبػػة " 

فتػدفعيا نحػك  ،تم ػؿ مجمكعػة مػف العالقػات مػع المبػة تػؤ ر فييػا ،الك يػرة فػي  ال ػة عكامػؿ محػددة

 :كىذه العكامؿ تتبمكر في، التطكر كالتبير

 .قة المبة بال كرعال -2

 .عالقة المبة بالمجتمع -5

 .عالقة المبة بالمبات األخرل، أك الصراع المبكم -3

أك  ي اؼ إلى ذلؾ بعض العكامؿ ال انكية التي تتصؿ بالطبيعة الجبرافية لمبيئة المبكية،

 .(1)"الطبيعة ال سيكلكجية لممتكمـ بالمبة، ككميا تؤ ر في دفع عجمة التطكر كالتبير كالنمك

 : عض   لفاظ  لممّل ه  لم     في تقا     لم  سم نا   م 

  التػػػي سػػتنقؿ المحاكمػػػة مباشػػػرة عمػػػى  ،العمالقػػػة  الشاشـــا الميػػاديف العامػػػة امػػػتألت  : لخ ـــ

 .(2)اليكاء

 .(3)"نسيج رقيؽ مف القطف تي مد بو الجركح كنحكىا شاش: : مف: لشاشا  : لتحم ل

كيك ػػع عمػػى  ،كنػػكع مػػف زينػػة الحػػريـ -أي ػان -كاسػػتعمؿ قػد تطمػػؽ عمػػى قمػػاش الحطػػة،"

ة منسكبة يكقد شاع استعمالو في القرف ال امف اليجرم، كالشاش ،كيزخرؼ بالذىب كالمؤلؤ الرأس،

                                                 

 .50ص ،2985 ،5ط بيركت، العربية، الني ة دار، العربية المبة في المكلود خميؿ، حممي (1)
 .3/8/5022 ع ماف أحمد المراسؿ: (2)
 ،2ج ،5ط تركيػػػػا، اإلسػػػػالمية، المكتبػػػة كآخػػػػركف، مصػػػػط ى إبػػػراىيـ تحقيػػػػؽ:، العربيػػػػة المبػػػة مجمػػػػع الكسػػػػيط، معجػػـػ (3)

 .499ص ،2975
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، كقػػد (1)"أك القطنػػي الػػذم كػاف يصػػنع فػي بمػػدة شػاش بالينػػد أك ىػك النسػػيج الحريػر، إلػى الشػػاش،

 مكلوده.ب نيا  ردت في معجـ الكسيط ل ظوك 

ا لكحة تظيػر مػف خالليػ" :شاشةاللتصبح  ؛في العصر الحديثممة تطكرت داللة الكلكف 

بيرة .كالمناظر المعرك ة ،صكر المشاىد  .(2)"التم زيكف :الشواشة الصو

   (3)عسكرية  م مح   ،إلى القاىرةالرئيس مبارؾ  سينقؿ : لخ. 

ٍح،": مف: م مح   : لتحم ل كح :أصػابتو الػريح فيػك ريى ػري  عميػو بالًمركحػة،كركوح  ،كمػريح ،مى

ؾ بيا الريح ةالًمرٍكحك  .(4)"حرؾ يده بيا ليستجمب لو الريح د بػو عنػد اشػتداد الحػرٌ  ،آلة ييحرو  ،ً ليتبرو

 .(5)"مراكحكجمعيا 

، هتسػػتخدـ فػػي القتػػاؿ كغيػػر  ،طػػائرة ذات مركحػػة كىػػي، ةحٌيػػكى رٍ مً كىػػي عمػػى عالقػػة بكممػػة 

  .كاسع لميبكطتحتاج إلى مكاف  كال ،يمكنيا الكقكؼ في أم مكافك 

مت الدوبابات كالمدرعات في اتجاه" كيطمػؽ  .(6)"العاصمة تحػت غطػاء مػف الًمٍركحيوػات تكغو

 ."عمى الطائرة المركحية "الحٌكامة

                                                 

 حتػػى الجاىميػة مػف المك قػة كالنصػكص المعػاجـ  ػكء فػي المالبػس ألسػماء العربػي المعجـػ إبػراىيـ، الجػكاد عبػد رجػب (1)
 .555-552ص ،5005 ،2ط القاىرة، العربية، األفاؽ دار الحديث، العصر

 .2255ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (2)
 .3/8/5022 ع ماف أحمد المراسؿ: (3)
 .585ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (4)
 .746ص ،5005 ،2ط ف،لبنا الن ائس، دار الكبير، الن ائس معجـ حاقة، أبك أحمد (5)
 .957ص سابؽ، مرجع (6)
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  دلػػب ،ةكالالذقيػ ،كمػػا فػي حمػص  ل ظـام بإسػقاط ة،طالبػإلػػى الم تظػاىراتال تحكلػت : لخ ـ  ،كا 

 .(1)كغيرىا مف المدف

أم عمى طريقة : ما زاؿ عمى نظاـ كاحد؛ يقاؿ ،الطريؽ كالعادة مصدر :النظاـ" : لتحم ل

 .(2)"ىك العسكر المنظـ المتعمـ صناعة الحرب :كالعسكر النظامي كاحدة،

كػػؿ مػػف عيػػنيـ فػػػي  ئيس، ك تبييػػرحكػػػـ الػػر نظػػاـ ىػػك إسػػقاط  النظػػاـ:إسػػقاط كالمقصػػكد ب

ذلؾ يطالب الشعب ل ؛الدكلة اسةرئعف  تنحىي أف :كمعناه الحككمية،الكزارات كالس ارات كالدكائر 

 .العيش الكريـك ب بسط حقكقو كى

  اليمنيػػػػة، تطالػػػب الشػػػعب ب ػػػركرة الخػػػػركج   ـــ لكت م     لمم قـــع  ظيػػػرت أنبػػػاء عمػػػػى : لخ ـــ

 .(3)مظاىرة في العاصمة اليمنية صنعاءب

كالمم ػػػػات  ،عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػو مػػػف المك ػػػكعات ىػػػي" لكت م  ـــ : لمم قـــع     : لتحم ـــل

ؿ ىا مػف قبػػؤ عبػػارة عػف مسػاحات الكتركنيػة يػػتـ شػرا -أي ػان - يكىػ ،مػى خػادـ الكيػػبالمكجػكدة ع

 .ؿالشركات المتخصصة في ذلؾ المجا

 ةلخدمػػ ةكبػػذلؾ يصػػبح كسػػيم ،لمجيػػة التػػي تتػػكلى اإلن ػػاؽ عميػػو ةمككػػمم ةكىػػك يعػػد كسػػيم

 .(4)مصالح ىذه الجية التي تتكلى اإلشراؼ عميو

                                                 

 ـ.3/8/5022 أفبيؽ، ميساء المراسؿ: (1)
 .828ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
 ـ.55/7/5022 بجاتك، أحمد المراسؿ: (3)
 .http://ibrahim-biim.blogspot.com/2012/04/blog-post_21.html الرابط بيـ، مكقع (4)
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  ر تتحػػػدث عػػػف م اك ػػػات سػػػريِّة بػػػيف مكسػػػػكك إعالميػػػة فػػػػي مصػػػ تســـ   ا  ظيػػػرت : لخ ـــ

 .(1)ككاشنطف

كقػاؿ ابػف  ،أىٍعنػي بالمػاؿ اإًلبًػؿى  ،المػاؿي الرواعػي السػرب:"مػف:  :إعالميػة تسـ   ا  : لتحم ـل

عميو اإًلًبؿى أىم أىٍرًسٍميىا ًقٍطعىةن سرب تقكؿ:  ،الماشيىةي كيمُّيا، كجمعي كؿِّ ذلؾ سيركبه السرب األىعراب: 

ػرىجى يسػرب  ، سػربًقٍطعىػة كبان: خى كبان: ذىىىػبى  يسػرب ،كسػرب فػػي األرض سيػري  :كقػاؿ أبػك العبػػاس ،سيػري

 .(2)"المستخ ي المستتر

مخ يػػػة لػػػػـ يػػػتـ الكشػػػػؼ عنيػػػػا  أك معمكمػػػػات ،نقػػػػؿ أخبػػػاركنعنػػػي بالتسػػػػريبات اإلعالميػػػة: 

 .لمحصكؿ عمى مكاسب معينة

  خػػػػكاف اإل صكصػػػان خ ثـــم تهمبسػػػرقة  يسػػػمحكالػػػف  يـنبػػػ  :فػػػي مصػػػرمتظػػػاىركف قػػػاؿ  : لخ ـــ

  .(3)فالسم يي

ال ػػكرة جمػػع أ ػػار كآ ػػار ك ػػائر، ىػػك أف تطمػػب المكافػػ ة بجنايػػة جينيػػت ": ثــم تهم : لتحم ــل

 .(4)"كال ائر مف ال يبقى عمى شيء حتى يدرؾ   ره عميؾ،

 :يقاؿ ، ار مصدر (لبير المصدر)جمع  ىٍكرات "

 ،يػػر األك ػاع السياسػػيوةانػػدفاع عنيػؼ مػػف جمػاىير الشػػعب نحػك تبي : ػارى عمػػى السياسػة

 .اأساسي   ان يير االجتماعيوة تبك 

                                                 

 ـ.4/25/5022 شريؼ، يكسؼ اسؿ:المر  (1)
 .544ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (2)
 ـ.4/25/5022 عباس، مازف المراسؿ: (3)
 .68ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (4)
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 .ال مسطينييِّف تعدودت ال كرات التي تدعك إلى مساندة

ر ال كرة م ؿ أجنبيٌ  بط يكلِّد االن جار :العربيٌ  قكؿ: يقابمو الالظمـ ي جِّ  .(1)"ال و

 أك حزبية. ،ىناؾ فئة سياسية يستبمكف  كرة الشعب لمكاسب شخصية

   (2)  ي ال   ع  لعما يتعمؽ ك  ،لبحث الك ع في الدكؿ العربية ؛اجتمع القادة العرب : لخ.  

 ،نتيجػػػة  ػػكرات الشػػػعكب العربيػػػة ؛ظيػػػر ىػػذا المصػػػطمح حػػدي ان :  ل   ـــع  لع  ـــي : لتحم ـــل

 .كسكريا ،كاليمف ،كمصر كليبيا ،سيما في تكنسكال

  انػػدلعت بػػيف ال ػػػكارقػػػد عػػارؾ م فإ ، لمجمــس  ال تقـــاليالمجنػػة اإلعالميػػة فػػػي  قالػػػت : لخ ــ، 

 .(3)كتائب القذافيك 

ٍمسػػان: كمجمسػػان، اإلنسػػاف جمكسػان، سى مىػجى " : مــن: لمجمــس  ال تقــالي : لتحم ــل أتػػى  كفػالفه جى

ٍمسا مف األرض فيك جالس.  جى

المجمػس: مكػػاف الجمػػكس لطائ ػػة مػف النػػاس تيخصػػص لمنظػػر فيمػا ينػػاط بيػػا مػػف أعمػػاؿ، 

  .(4)"كمجمس األعياف ـ،كمجمس العمك  كمنو مجمس الشعب،

لمػتخمص مػف  كييدؼ المجمػس االنتقػالي المجمس االنتقالي كاجية ال كرة الشعبية في لبيبا،

- كييػػػدؼ ،لت كيػػد سػػػيادة الشػػعب عمػػػى كامػػؿ أرا ػػػيوك  ،حكػػـ العقيػػػد معمػػر القػػػذافي أ نػػاء ال ػػػكرة

 إلدارة شئكف الدكلة حتى االستقرار. -أي ان 

                                                 

 .335ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.20/25/5022 نصرة، تامر المراسؿ: (2)
 ـ.29/20/5020 اليندم، عمار :المراسؿ (3)
 .230ص، العربية، المبة مجمع الكسيط، كآخركف،المعجـ مصط ى إبراىيـ (4)



 45 

   (1)"؟ ل  كتاتم ؿ تسمحكف بعكدة ى"في تكنس  ارةبظيرت ع : لخ. 

 .(2)"الديكتاتكر: مف يحصر في ن سو السمطات الحككمية دكت،" : ل  كتاتم  : لتحم ل

دكف االلتػػػزاـ بمكافقػػػة  ،الػػػذم ال يمتػػػـز بمكافقػػػة المحككمػػػة ،الميسػػػتًبدٌ  ػػػرد الحكػػػـ " :يكتػػاتكرد

 .كخاصة الشعكب العربية ،(3)"الديكتاتكرٌية مف أكبر المع الت التي تكاجييا الشعكبك  ،اآلخريف

   ـ قد حي ، فال مسطينيي كاف عدد مف األسرل : لخ   .(4)  لُمَؤ     الحكمكـ عميي

كالجمػػع آبػػاد كأبػكد، كفػػي حػػديث الحػػج  الػدىر، األىبػػد: أبػػد،"مػف:  : لُمَؤ  ــ  لحكــم  : لتحم ــل

ألبػد، كفػي ركايػة ألعامنػا ىػي ل أرأيػت ميٍتعتنػا ىػذه ًألعامنػا أـ لألبىػد؟ فقػاؿ: قاؿ سراقة بػف مالػؾ:

 .(5)"بؿ ألىبد األىبد أم ىي آلخر الدىر كفي أيخرل: ىذا أـ ألبىد؟ فقاؿ: بؿ ألبىد أبىد،

بود" بود ،الحيٍكـ الميؤى  ،كيبقى في السجف حتى المكت ،حكـ بالٌسجف مدل الحياة :السِّجف الميؤى

 .(6)"ان معشريف عا يخ وؼ إلىيحتمؿ أف ك 

   حربيا عمى ما سماه  في سكريا ةدكؿ المنطقة لمساعد لدل سكريا، رافمندكب إي دعا : لخ

 .(7)"إلرىاب"الحرب عمى ا

 كيقاؿ رىًىب فالفه. خافوي، كرىبان: كرىبةن، رىبان، "رىب،مف:  :إلرىابا : لتحم ل

                                                 

 ـ.9/20/5022 الربيعي، ىديؿ المراسؿ: (1)
 .550ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
 .794ص ،5008، 2ط المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
 ـ.29/20/5022 المصرم، حناف لمراسؿ:ا (4)
 .46ص أبد، مادة العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (5)
 .5248ص المعاصر، العربية المبة سابؽ/معجـ مرجع (6)
 ـ.2/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (7)
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لتحقيػػػؽ أىػػػدافيـ  سػػبيؿ العنػػػؼ كاإلرىػػاب؛ اتخػػػذكا اإلرىػػابيكف: كصػػػؼ يطمػػؽ عمػػػى الػػذيف

 .(1)السياسية"

 ،أك أفػػػػراد قصػػػػد اإلخػػػػالؿ بػػػػ مف الدوكلػػػػة ،ع أعمػػػػاؿ العنػػػػؼ التػػػػي تقػػػػكـ بيػػػػا منٌظمػػػػةمجمػػػك "

ةأك خا ،كتحقيؽ أىداؼ سياسيوة  ."أك محاكلة قمب نظاـ الحكـ ،صو

رة :إرىاب دكليٌ  تست ير  ،تمارسيا منظمات أك دكؿ ،أعماؿ ككسائؿ كممارسات غير ميبرو

 .(2)"ة بصرؼ النظر عف بكاع و المختم ةأك مجمكعة مف الناس ألسباب سياسيٌ  ،رعب الجميكر

   بعػد  يكمػان المعار ػة  ت كيػدمػع  ،كالنظاـ مع المعار ة رالحكا س  ا  م تركيا تجاكزت : لخ

  .(3)عمى  ركرة رحيؿ النظاـ الحالي آخر

 ذمكتابة م  مة لممشاىد المختم ة الكجمعيا سيناريكىات: فف  ،م رد :س  ا  م" : لتحم ل

كالٌتك ػػيحات الخاصػة بالتقػػاط  ،كتت ػػمف الحػكار ،أك المسػرحية ،أك التم يميػػة ،مـتػ لؼ منيػػا ال ػيي

 .المشاىد

أم النص السينمائي أك المسرحي المت مف لتعميمات  ؛السيناريك السينمائي أك المسرحيو 

 .(4)"كأجكاء أداء أدكارىـ مف حيث المناظر كاإل اءة ،المم ميفك  ،كالحركات ،المخرج

                                                 

 .376ص العربية، المبة مجمع الكسيط، المعجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (1)
 .949ص المعاصرة، العربية المبة عجـم عمر، مختار أحمد (2)
 ـ.2/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (3)
 .2255ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (4)
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  عمميػػػػة اعتػػػداء مجمكعػػػة مػػػػف  ،التجاريػػػة اؿإحػػػدل المحػػػ كــــام    لتقطػػػتافػػػي حمػػػػص  : لخ ـــ

  .(1)في حمص عمى مجمكعة مف المكاطنيف المسمحيف المكاليف لمنظاـ

آلػػػة تصػػػكير فكتػػػكغرافٌي تنقػػػؿ صػػػكرة األشػػػياء  ،اكػػامير  ،جمػػػع كػػػاميرات" :كـــام    : لتحم ـــل

 .(2)"كاميرا سينمائية ،كيميائيان  ت  ير ال كء فيو ت  يران المجسومة عمى فيمـ في جزئيا الخم ي ب

   كىذه  ،اإلسرائيمية  المستمط ا ؿ شرؽ المدينة ببربيا يصك قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بت : لخ

 .(3)مشركع القطاراتال تحتمؿ بنيتيا التحتية المدينة الجديدة 

 طف اإلنسػاف حيػث يجػديػك  أقػاـ بػو، اسػتكطف فػالف المكػاف،"مػف:  : لمسـتمط ا  : لتحم ـل

 .كالم عكؿ ميٍستكطىف كاسـ ،ففيك مستكطً  استيطانان، يستكطف، استكطف، ."زقور 

اسػتكطف الييػكد فػػي أرض  ،لػو كاتخػذه كطنػػان  ،اسػتكطف فػالف المكػاف: أقػاـ فػػي بمػد غريػب

 اتخذ القاىرة مستكطنان لو، الكباء المستكطف الدائـ االنتشار في بمد. ،فمسطيف

ف البػدك نقميػـ مػف حػاؿ البػداكة كالترحػاؿ إلػى اإلقامػػة طوػكى  ،و سػكنان يقػيـ فيػولىػزى ني  كطػف فػالفه 

  .اتخذه محالن كسكنان يقيـ فيو ،ف الشخص بالبمدكطٌ  ،الدائمة

 .استيطاف )م رد( مصدر استكطف حاؿ استقرار الكائف الدخيؿ في الكطف الجديدك 

 .تنتشر ظاىرة االستيطاف في األرا ي المحتمة

 .ةة االستيطاف التكطف في أرض محتمسسيا ،استيطاف المستعمريف البزاة

                                                 

 ـ.55/8/5022 ال ايز، زيف المراسؿ: (1)
 .2892ص المعاصرة، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (2)
 .ـ55/8/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (3)
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  .استيطانية م رد اسـ مؤنث منسكب إلى استيطاف

 .نشاطات تجمعات استيطانية

بيػدؼ  ؛سياسة ترمي إلى إقامػة منشػات سػكنية عمػى أراض محتمٌػة ،السياسة االستيطانية

 .يطانيةكاتخاذىا كطنان لممحتؿ صعدت إسرائيؿ مف سياستيا االست ،ياالستيالء عمى ىذه األر 

أرض ينزؿ فييا أجنبي كيتخذىا مكطنان  م رد صيبة المؤنث لم عكؿ استكطف: :ميٍستكطنة

 .(1)"تنتشر المستكطنات في األرا ي المحتمة لو غصبان عف أىميا كمالكييا األصمييف،

   (2) لقطا   إنشاء مشركع  ،ال تحتمؿ ، بنيتيا التحتيةالجديدة ىذه المدينة : لخ. 

، آلػػػو صػػػيبة ا ،كجمعيػػػا قػػػاطرات ،قػػػاًطرة: م ػػػرد :    لقطـــا : لتحم ـــل لمؤنػػػث ل اعػػػؿ قطػػػرى

 .عربات عمى سكؾ حديدية يٌحركيا البخار أك الكيرباء كيربائية تجرُّ  أك ،بخارية

تنقػؿ النػاس  مجمكعة مف عربات الٌسكة الحديدية تٌجرىا قػاًطرةأك قطارات،  الجمع ،قًطار

 .(3)" اعت ال رصة عميو كصؿ بعد فكات األكاف، أك ت خر، ،فاتو القطاريقاؿ:  ..كالب ائع

  رأس النبػػع فػػػي  ةاألمػػاكف العامػػػة فػػي محمػػػك  ،فػػي المقػػػاىي ،ال ت  ـــ ا الشػػػباب تصػػ حي : لخ ـــ

 .(4)بيركت

كجعمػػػػو كقريػػػػة  ،كمػػػػات عالميػػػػة تيػػػػدؼ إلػػػى ربػػػػط العػػػػالـشػػػبكة معم ": ال ت  ــــ ا : لتحم ــــل

 .دخكؿ إلييا مف خالؿ جياز الحاسكبكيمكف ال ،صبيرة

                                                 

 .5465ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.55/8/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (2)
 .2833ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
 ـ.5/2/5025 درغـ، أبك ربى المراسؿ: (4)
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كقػد  كىػي مػ خكذة مػف المبػة االنجميزيػة، .(1)"عبر االنترنػت سريعان األخبار  انتشرتقاؿ: ي

 شاع استخداميا في العالـ بيذا المصطمح.

   جميػع أنشػطة  مراقبػةبليػا يسػمح  تسػتخدميا المعار ػة السػكرية، تجسسبػرامج  كجكد : لخ

 .(2)الجيش النظامي السكرمٌ 

،"مػػػػػػف:  :تجســــــس : لتحم ــــــل بحػػػػػػث عنيػػػػػػا،  األمػػػػػكر،خبػػػػػػار ك سى كاجػػػػػػتسو األسوػػػػػكتجى  جػػػػػػسو

 .(3)ت حصيا"

 .سالم عكؿ متجسو اسـ س ك سِّ جتفيك مي  ،سى يتجس   ،سى تجسو ؛ تجسوسى "

 ت حٌصو بطريقة غير مشركعو، تجسػس ،كبحث عنو ،استطمعو ؛ أمتجسوس الخبرقاؿ: ي

 .(4)﴾وَل تجساُسوا﴿كمنيا قكلو تعالى: ،لو أخباران 

تجسوػػس يعنػػو لجيػةو مػا قػػاـ بجمػع المعمكمػات  :مػى الشػخصتجسػػس ع ،تجسػس الشػخوص

  بطت المخابرات شبكة تجسُّسو جديدة. ،عمى األعداء

ٍف يقكـ بجمع المعمكمات ،جكاسيس الجمعجاسكس م رد   .(5)"كنقميا إلى جيات خاصة مى

                                                 

 .257ص، المعاصر العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.7/9/5022 عياض، كاؿن المراسؿ: (2)
 .90ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (3)
 .25 آية الحجرات، سكرة (4)
 .374ص المعاصرة، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (5)
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   (1)بالعاصمة طرابمس سكاف عدد مف المناطؽ المحيطة   تفاض األحداث شيدت  : لخ.  

، "ن ػػػػض،: مػػػػػف:   تفاضـــــ  :م ـــــل لتح كػػػػػو ن  ػػػػػا ال ػػػػكبى  ليػػػػػزكؿ عنػػػػو الببػػػػػار كنحػػػػػكه، ،حرو

كيا كالشجرة:  .(2)"أسقطو كالكرؽ مف الشجر، ليسقط ما عمييا، ؛حرو

ةه:" كتنظػيـ حػرب  ،لشػف اليجكمػات ؛أسمكب ن اؿ يعتمد تعبئة كؿ القكل الشعبية ًاٍنًت ا ى

انت ا ػة  جػاف الشػعبية  ػد مؤسسػات العػدك،كتح ير العصياف المدني عمػى قاعػدة الم ،الشكارع

 .(3)"ال مسطيني الشعب

التػػػػي خا ػػػػػيا الشػػػػعب  ػػػػػد األكلػػػػػى كىػػػػذا المصػػػػطمح ظيػػػػػر فػػػػي االنت ا ػػػػػة ال مسػػػػطينية 

 كقد ظيرت في المعاجـ العربية الحدي ة. ،2987االحتالؿ االسرائيمي سنة 

  خاصػة فػػي العاصػػمة ، ك لنزالئيػػااالنترنػػت  شػبكات م لم تجعــا  لف ــا ق، بعػػض كفر تيػ:  لخ ــ

  .(4)المصرية القاىرة

ؿ ًباٍل ندؽ" معجال ،فيٍنديؽه : من:  لف ا ق : لتحم ل اًدؽ. "نزى  .(5)"مكاف نيزكؿ اٍلمسىافريف": فنى

يقػاؿ نجػع الػدكاء فػي  كظيػر أ ػره، ،ن ػع نجكعان، ، الشيء،َ َجعَ ": من: م لم تجعا  : لتحم ل

 .(6)"ذىبكا لطمب الكأل :ـانتجع القك  كنجع العمؼى في الدابة، العميؿ،

                                                 

 ـ.55/8/5022 مطيرة، عال المراسؿ: (1)
 .856ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
، أبك البني عبد (3)  ال ندؽ. كممة ،5023 مارس زكارنة، فكاز نسقو البني، معجـ العـز
 ـ.7/9/5022 عياض، نكاؿ المراسؿ: (4)
 منتجع. كممة البني، معجـ (5)
 .903ص العربية، المبة مجمع الكسيط، المعجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (6)
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ع" دار نقاىة أك  مكاف يقصده الناسي في طمب الرواحة كالتجديد،: جمع ميٍنتىجعات ،مينتجى

 .(1)"لمراجيف استش اء

  عمػػػى اليػػػػاربيف مػػػف العادلػػػػة  بػػػػالقبض ،   ت  ــــمل المحكمػػػة الجنائيػػػػة الدكليػػػةطالبػػػػت  : لخ ـــ

 .(2)الدكلية

 ،منظومػػػة الشُّػػػرطة الدوكلٌيػػة لمالحقػػػة المجػػػرميف أك ،يٌ البػػػكليس الػػدكل":    ت  ـــمل : لتحم ـــل

لبرض التعاكف بيف ىيئات الشُّرطة في مختمؼ الػدُّكؿ المشػتركة ؛ 2953كالجانحيف المؤلو ة سنة 

 .(3)"كجعمت باريس مركزنا ليا ،في الق ايا الجنائٌية التي تتطموب ىذا التعاكف

   تتحػدث  ك ،السنكسػيعبػد ا  ىعمػ القػبض س لكـم ل  كراء مػف تحد ت بعض األخبار : لخ

 .(4)ليبياكنقمو إلى اعتقالو عممية  عف اءنباأل

ٌنمػػا يكػكف فييػا المم ِّمػػكف  ،أمػاكف عمػى المسػػرح ال يراىػا المشػاىدكف" :َكــم ل س : لتحم ـل كا 

ًمػػػػؿ فػػػي الخ ػػػػاءأم  :عًمػػػؿ كراء الكىػػػػكاليسيقػػػػاؿ:  ،قبػػػؿ ظيػػػػكرىـ عمػػػػى خشػػػبة المسػػػػرح قاعػػػػات  ؛عى

يٌت قكف عمى الحيميكؿ في الكىكاًليس قبؿ عر يا عمى  ،صاالت االجتماعات أك المؤتمراتلمجاكرة 

 .(5)في ككاليس السياسة" المؤتمر

                                                 

 .5275ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.29/3/5025 الديف، عز عميا لمراسؿ:ا (2)
 .258-257ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (3)
 ـ.29/3/5025 الديف، عز عميا المراسؿ: (4)
 .2055ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (5)
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 : 2ج مل  قم )

 متقا     لم  سم ن في  ل ش      خ ا     لتي م   "  لممل "   لفاظ 

  ل س    لمئم    لتك     لفئ 
 19.6 7 المجمس االنتقالي

 16.7 6 نظاـإسقاط ال
 13.9 5 االنترنت
 8.3 3 سيناريك
 5.5 2 قطارات
 5.5 2 اإلنتربكؿ

 5.5 2 التسريبات اإلعالمية
 5.5 2 كاميرا

 5.5 2 مكاقع الكتركنية
 2.8 1 ديكتاتكر

 2.8 1 ال نادؽ كالمنتجعات
 2.8 1 سرقة تكر يـ
 2.8 1 ككاليس
 2.8 1 انت ا ة
 100 36  لمجممع

 

 

 لد في نشرات األخبار جاءت كالتالي:األل اظ التي تتعمؽ بالمكو  أف السابؽ دكؿالج يظير

 نسػػػػبة تكػػػػػرارب، األكلػػػػى( فػػػػي المرتبػػػػػة يالميبػػػػاالنتقػػػػالي  الػػػػػكطني جػػػػاءت العبػػػػارة )المجمػػػػس

 األخبار:في نشرات ىذه األل اظ ع التي جاءت فييا  بعض المكا كسيذكر الباحث%(، 2916)

 .النيجر إلىعبكر القافمة عبر الحدكد الي االنتقالمجمس الكطني  أعمف -
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فػػي  اإلعالميػةفحسػػب المجنػة األم ػؿ، الحػؿ السػػممي ىػك  أفيػدرؾ المجمػس الػػكطني االنتقػالي  -

 .ف المعارؾ اندلعت بيف ال كار كعناصر مف كتائب القذافيفإالمجمس االنتقالي 

 .المحظكرة األسمحةفي استخداـ القذافي  مخاكفوعف  رئيس المجمس االنتقالي بعر أ -

كقػػػد تػػػػـ تشػػػكيؿ ىػػػػذا  ،ىػػػذا المجمػػػس أ نػػػػاء ال ػػػكرةة نشػػػػ  كالسػػػبب فػػػي انتشػػػػار ىػػػذه العبػػػارة:

 قيادة القذافي.الذم كاف تحت المنشقيف عف الجيش الميبي  األشخاصالمجمس مف 

 سػػيذكر الباحػػثك  ،%(2617) بنسػػبة التكػػرار النظػػاـ( إسػػقاطكفػي المرتبػػة ال انيػػة جػػاءت )

 :ليذه العبارة اإلخباريةت بعض المكا ع في النشرا

 .النظاـ في ميداف التحرير بإسقاطالمتظاىريف ا كطالبك  -

 .النظاـ بإسقاطمطالبيف  مظاىرات في صنعاء -

 .نظاـ القذافي بإسقاطمطالبيف  فمف الميبييحشد  -

 ،كليبيػا ،كسػكريا ،كتػكنس ،كقد شاعت ىذه العبارة في بعض الدكؿ العربية السػيما فػي مصػر -

 . كرة شعكبيـمف، أ ناء كالي

 ،كرنتيجػػػػػة التطٌػػػػػ %(2319)بنسػػػػػبة تكػػػػرار  فػػػػػي المرتبػػػػة ال ال ػػػػػة كممػػػػػة االنترنػػػػت، تجػػػػاءك 

 ".االنترنت"الجارية عبر الشبكة العنكبكتية  األحداثكمالحقة 

كىػػػذا الم ػػػػظ شػػػاع بػػػيف المحممػػػػيف  %(،813) كفػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة كممػػػػة )سػػػيناريك( بنسػػػبة

 الجارية في العالـ. حداثلألالمتابعيف  يفكالعسكري فالسياسيي
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ــ لمعثا  ًا:   :ـ   ــ

ىك ما استعممو  " :في النكع التاسع عشر"معرفة المعرب كتابو المزىريذكر السيكطي في 

 .(1)"لباتياف األل اظ المك كعة لمعافو في غير العرب م

 ،تعريػػب االسػػـ األعجمػػي أف تت ػػكوه بػػو العػػرب عمػػى منياجيػػا" كذكػر الجػػكىرم فػػي تاجػػو:

بتو العرب كأعٌربتوت كالمعٌرب يجب أف يتكفر فيو شرطاف لكي يطمؽ عميو اسـ . (2)"أي ان  قكؿ: عرو

أكليمػػا: أف يكػػكف الم ػػظ األعجمػػي المنقػػكؿ إلػػػى المبػػة العربيػػة قػػد جػػرل عميػػو إبػػداؿ فػػػي  المعػػٌرب:

أف يكػػػكف الم ػػػظ قػػػد نقػػػؿ إلػػػػى  الشػػػرط ال ػػػاني: كتبيػػػر فػػػي البنػػػاء حتػػػى صػػػار كػػػالعربي. ،الحػػػركؼ

أك كػػػالـ  ،أك الحػػديث الشػػػريؼ ،لعربيػػة فػػػي عصػػر االستشػػػياد، ذلػػػؾ بػػ ف يػػػرد فػػي القػػػرآف الكػػػريـا

 .(3)"العرب الذم يحتج بكالميـ

عربيػةه باعتبػار  فيػي عجميػة باعتبػار األصػؿ،" :ب م مػو، كقػاؿكذكر الجكاليقي فػي المعػرٌ 

ى ك ػػع لػػو فػػي غيػػر ىػػك ل ػػظ اسػػتعممتو العػػرب فػػي معنػػ" كيػػذكر شػػاىيف أفو المعػػروب: .(4)"الحػػاؿ

أك ىك اقتباس كممة مػف لسػاف ، استعممتو فصحاء العرب مف عصكر االحتجاج أك ىك ما ،لبتيـ

دخاليا في المساف العربي،  .(5)كسيبكيو يطمؽ عمى التقريب اإلعراب" أعجمي كا 

                                                 

 .568ص ،2جكأنكاعيا،  المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (1)
 لمماليػػػيف، العمػـػ دار عٌطػػار، الب ػػكر عبػػد أحمػػد تحقيػػؽ العربيػػػة، كصػػحاح المبػػة تػػاج -الصػػحاح الجػػكىرم، إسػػماعيؿ (2)

 .279ص ،2979  ،5ـ ،4ط بيركت،
 .568ص كأنكاعيا، المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ انظر: 

، دار ،المعجػػػـػ حػػػػركؼ عمػػػػػى األعجمػػػػي الكػػػػالـ مػػػػف المعػػػػػرب الجػػػػكاليقي، منصػػػػكر أبػػػػي (3)  ،2990 ،2ط دمشػػػػػؽ، القمػػػـػ
 .24-23ص

 .569ص ،2ج المزىر، السيكطي، الديف جالؿ انظر: (4)
 .247صىيف، عكامؿ تنمية المبة العربية، شا تكفيؽ (5)
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     لم     في تقا     لم  سم ن: عض   لفاظ  لمع     ا م 

   الشػرطة أكا  م ـ  ، فػيرئيس السػابؽ محمػد حسػني مبػارؾلمػ تجرم المحاكمة المنتظرة : لخ 

  .(1)القاىرة

 .ع ك مف أع اء مجمع عممٌي أك أدبيٌ  ،أكاديميٌ "كمنيا:  :أكا  م   : لتحم ل

الًجدِّيوة كالبزارة الًعممٌية متمٌيز با ،عمميِّ  مدرِّس جامعيأك   .كاف بح و أكاديمي 

 ٌية أسوسػيا أفالطػكف فػي بسػاتيف أكػػاديمكس مدرسػة فمسػكىػي  :جمػع أكاديمٌيػات :أكاديمٌيػة

  .أك معيد متخصِّص ،مدرسة عمياأك  ،في أ ينا

 .كاألكاديمٌية ال رنسٌية في باريس ،كالم ٌكريف ،األدباءك  ،ىيئة عممٌية تت لوؼ مف العمماء

ػػع فكػػػرٌم مقػػرُّه  :المممكػػة المبربٌيػػة: أكاديمٌيػػة ٍجمى  ،ـ2980 ،ىػػػػ2400ت سوػػس عػػاـ  ،الربػػاطمى

 .نص يـ مف أبناء المممكة ان م كِّر   ـٌ ستيفي

العػػػالـ الميػػػتـ بػػػالعمكـ حسػػػب مػػػنيج  :"منسػػػكب إلػػػى األكاديميػػػة "عػػػالـ أكػػاديمي :أكىػػاًديًميُّ 

 المنتمي إلى مؤسسة أكاديمية. ،عممي دقيؽ

اًديًمٌيػػةه  أكاديميػػػة  ،" اسػػـ يطمػػػؽ عمػػػى المؤسسػػات العمميػػػة أك األدبيػػػةصػػػناعي "مصػػػدر :أكى

 .(2)ية المممكة العربية"أكاديم ،العمكـ

                                                 

 ـ.3/8/5022 ع ماف، أحمد المراسؿ: (1)
 .205ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (2)
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   (1)ركح العزيمة في ص كفيـ تبثل ممس قالم كفمعتيس ،الجيش الحرأفراد  كافى :  لخ. 

كتطمقيػػا عمػػػى بعػػػض ، "مكزيكػػػا" :ء كالتطريػػػب، كالعامػػة تقػػػكؿبنػػاالفػػػف  اممســـ ق : لتحم ـــل

 .(2)آالت الطرب "يكنانية"

   عمػى قتالػو لمعناصػر  أكدى  ،السكرمٌ  الرسمي لتمف  منامع الرئيس السكرم مقابمة  أجرل : لخ

 .(3)اإلرىابية 

كىػػة ،ًجيىػػازي نىقٍػػػًؿ األىٍصػػػكاًت " : لتمف  ـــمن : لتحم ـــل رِّ ًر اٍلميتىحى ػػػكى ًبكىاًسػػػطىًة األٍمػػػكاًج  قػػػطفى  ،كالصُّ

ةً  باًئيو الكىٍيرى
 يكنانية معٌربيا تم از. ،كقد كردت في معجـ المنجد .(4)"

 : 1ج مل  قم )

 متقا     لم  سم ن، تي م    في  ل ش      خ ا    ل   ع   لم  ظ  لفا

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 1... 2 أكاديمية

 33.3 1 مكسيقىال
 100 3  لمجممع

 

جاءت كممة  رب في نشرات األخبار جاء بنسبة قميمة،أف المعو  السابؽ،ح لنا الجدكؿ يك و 

 .%(3313تكرار )بنسبة  كسيقى ـ كممة م %(،6616تكرار ) أكاديمية بنسبة

                                                 

 ـ.3/8/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (1)
 .779ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
 ـ.55/8/5022 ال ايز، زيف المراسؿ: (3)
 تم زيكف. كممة البني، معجـ (4)
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 :منيانذكر  اإلخبارية،في عدة مكا ع في النشرات  تافكقد كردت الكمم

 في القاعة رقـ )كاحد( في أكاديمية الشرطة في القاىرة. -

 أ نػػػاءال ػػػحايا  أىػػػاليمػػػف ىجػػكـ  خكفػػػان  ؛حػػػكؿ أكاديميػػة الشػػػرطة ،دركع بشػػػرية إقامػػػةقػػرركا  -

 حسني مبارؾ.محمد محاكمة 

 : ل خ لثالثًا: 

سػكاء اسػتعممو ال صػحاء فػي الجاىميػة  ما دخػؿ فػي العربيػة مػف م ػردات أجنبيػة،" الدخيؿ:

كىـ مف يسمكف بمف بعد عصكر االحتجاج،  ،كاإلسالـ، أك استعممو مف جاء بعدىـ مف المكلديف

كؿ كممة دخمت لبػة العػرب، كاسػتعمميا النػاطقكف بيػا، كليسػت  كىك كلك كانكا مف أصكؿ عربية.

 .(1)""الدخيؿبػ كالخ اجي يسمى الكممات المعربة ،يافي األصؿ من

  فػاك األغذيػة كالزراعػة التابعػة لألمػـ المتحػدة م ظمـ  كانػت:  لخ ـ (FAO)  قػدمت مسػاعدات

  .(2)في سكريا

تسػػػػتعيف عمػػػػى إنجازىػػػػا  ،ىيئػػػػة مؤلو ػػػػة تخػػػػتصُّ ب عمػػػػاؿ معيونػػػػة": ىػػػػي: م ظمــــ  : لتحم ــــل

 ،الٌشػػبابنظمػو مكتطمػػؽ عمػى: ، يمتػػـز بيػا أع ػاؤىا كتشػتمؿ عمػػى مبػادئ أساسػيوة ،بالمختٌصػيف

ة العالمٌيةمنظمة ك  حو  .غير حككمٌية دىكليوةك  حككمية،منظومات ك  ،الصو

                                                 

 27ص المعجـ، حركؼ عمى األعجمي الكالـ مف المعرب الجكاليقي، منصكر أبي (1)
 .247ص العربية، المبة تنمية عكامؿ شاىيف، تكفيؽ انظر: 

 ـ.55/7/5022 السعد، رىؼ مراسؿ:ال (2)
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المم ِّػػػػؿ الرسػػػػمٌي لمشػػػػعب ال مسػػػػطينٌي بقػػػػرار اتوخػػػػذه  :التوحريػػػػر ال مسػػػػطينيوةة منظومػػػػكمنيػػػػا: 

المجمػػس  :، كت ػـٌ ىيئػات ًعػٌدةـ2964كالرؤسػاء العػرب المجتمعػكف فػي اإلسػكندرية سػنة  الممػكؾ

 .جيش التوحرير ال مسطينيٌ ، ك المجنة التون يذٌيةك  ،كالييئة التشريعٌية ،الكطنٌي ال مسطينيٌ 

دكلٌية تتمتوع بسمطات فعمٌية تمكِّنيا مف اتِّخاذ  منظمةكىي  :األمـ المتوحدة منظومةككذلؾ: 

كىػي  :المػؤتمر اإلسػالميٌ  منظومػةكأي ػان:  .ألمػف العػاـالقػرارات كالتوػدابير الك يمػة لتحقيػؽ السوػالـ كا

 .كالتونسيؽ بيف البمداف اإلسالمٌية ،لتحقيؽ مزيد مف الحكار ؛تسعى مف خالؿ اجتماعاتيا منٌظمة

عمػػى كػػٌؿ ال صػػػائؿ  مصػػطمح صػػييكنٌي أيطمػػؽ فػػػي انت ا ػػة األقصػػى :منظومػػات إرىابيوػػةك 

 و.كفعالٌياتؿ الحتالا ال مسطينٌية التي تشارؾ في أعماؿ مقاكمة

المنظومة الميخٌكلة  ، كىي(االقتصاد) :التِّجارة العالميوة منظومةأك  ،المنظومة الدوكليوة لمتِّجارةك 

ارٌية النواشئة بيف مختمؼ الدُّكؿ األع اء  .لحٌؿ الخالفات التجِّ

المختم ة  نٌيةىيئات اجتماعٌية تقدِّـ مجمكعة مف الخدمات اإلنسا :منظومات خدمة األسرةك 

 .(1)"كلألسرة ككٌؿ في المجاالت كافة ،لألزكاج

  كالمسػػرحيات التػي لػػـ تتكقػػؼ  ، لكمم   ــ أبػػرز األعمػاؿ  قػدمت المبنانيػػة  لــ   ما كانػت:  لخ ــ

  .(2)في الحرب األىميةحتى 

،دى ": مػػف:  لــ   ما : لتحم ـل ، ،كارل المحػـ عظمػػو: الع ػػك درمػا ًرـى  كدريػػـ، كدراـ، فيػك دـر

 .(3)كل ظة دراما مف أصؿ التيني، كما كردت في معجـ المنجد، "استكت الساؽ، كأدـر

                                                 

 .5536ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (1)
، نسريف المراسؿ: (2)  ـ.55/7/5022 حاطـك
 .523ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (3)
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 ،يعػػػالج جانبنػػػا مػػػف الحيػػػاة اإلنسػػػانٌية أك ن ػػػرٌم يقػػػدِّـ حػػػكارى قٌصػػػةو  ،تػػػ ليؼ شػػػعرمٌ "أك ىػػػي: 

مة لم كغالبػػػػان   ،درامػػػػا أخالقٌيػػػػةكمنيػػػػا: ، أك الشاشػػػػة ،عػػػػرض عمػػػػى خشػػػػبة المسػػػػرحمػػػػا تكػػػػكف ميصػػػػمو

 .اجتماعٌيةك 

أك شػػػعرية تعػػػػالج مكا ػػػيع ىزٌليػػػػة مكتكبػػػػة  ،مسػػػػرحية ن ريػػػػة: ىػػػي: " لكمم   ــــ  : لتحم ــــل

 ،كتنتيػػي عػادة نيايػة سػػعيدة ،كىػػي ت يػر ال ػحؾ ،كالسػخرية ،كالمػزاح ،ب سػمكب يقػكـ عمػى الخ ػػة

 .(1)"م ساة كم ادىا

   (2)مس ح  كخمسو كعشريف  ،ماً مفِ في  ال يف  تشاركقد  ىذه ال رقة المبنانية : لخ. 

 .(3)"جمع أىٍفالـ الً مـ جدعو، ن و:فتمـ أا "فمـ،مف:  :ِفمماً  : لتحم ل

ػػػٍيط مػػػف السِّػػػميمكز تعمػػػكه قشػػػرة مػػػف ، أك شػػػريط تصػػػكيرٌم أك تسػػػجيميٌ  ؛ًفمٍػػػـ فمػػػـ،"كمنيػػا:  خى

ة   .ييستعمؿ لمتصكير الشومسي كالسِّينمائيٌ  ،الجالتيف كمف بركمكر ال  و

ة سينمائٌية "  .(4)"حربيٌ  ،ركمانسيٌ  ،استعرا يٌ فيلمقصو

 كأصؿ ىذه الكممة انجميزية كما كردت في معجـ المنجد.

،" :مس ح   : لتحم ل كحان، سىٍرحان، سىرىحى  .أرسمو سروحى الشيء، خرج في أمكره سيالن، كسيري

ٍسرحيوات ،مسرحية  ٍسرىح: " :جمع مى  ،عركض مسرحٌيةأك  أعماؿاسـ مؤنوث منسكب إلى مى

ناعة المسرحيوة: البر   ."وكأدكات اعة في تقنيات المسرحالصِّ

ٍسرحٌيات شكقي :م ؿ ،قٌصة أك ركاية معدوة لمتم يؿ عمى المسرح  ."الحكيـكمسرحيات  ،مى
                                                 

 .735ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (1)
، نسريف المراسؿ: (2)  ـ.55/7/5022 حاطـك
 .594ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (3)
 .2762ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (4)
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ٍسػػرىًحيوة تمي زيكنٌيػػةكمنيػا:  ٍسػػرىًحيوة سػػينمائٌيةك  ،أك معػػٌدة لمتمي زيػػكف ،مسػػرحيوة مكتكبػة :مى  :مى

رت ك يمـ  .(1)"مسرحٌية صكِّ

  كذلػػػػؾ لمحشػػػػػد كالقيػػػػػاـ  ،ركتػػػػػكتي ،فـــــ س  ـــــمكمكقػػػػع ل تظػػػػػاىريفعػػػػػدد مػػػػف المان ػػػػـ  : لخ ـــــ

 .(2) ظاىرات في ميداف التحرير بالقاىرةبالم

كل العػػالـ، عػدُّ ال يسػػبكؾ مػف أشػػير المكاقػع االجتماعيػة عمػػى مسػتيي " :فــ س  ــمك : لتحم ـل

 ـ، كيمكػف مػف خػػالؿ ىػذا المكقػػع الػذم يعػٌد مػػف مكاقػع الشػػبكات5004كقػد تػـو إطالقػػو فػي فبرايػػر 

االجتماعية أف يقكـ المشػترؾ بإ ػافة أصػدقاء إلػى مم ػو الشخصػي، كيقػكـ بتحدي ػو، كيصػؿ ىػذا 

قػػػػع االتحػػػديث إلػػػػى جميػػػع أصػػػػدقائو، كأصػػػدقاء أصػػػػدقائو، إ ػػػافة إلػػػػى إمكانيػػػة االن ػػػػماـ إلػػػى مك 

 .(3)"كالتعميمية كغيرىا ،المنظمات المينية

  كذلػػػػػؾ لمحشػػػػػد كالقيػػػػػاـ  ،تـــــمت  ك ان ػػػػػـ عػػػػػدد مػػػػػف المتظػػػػػاىريف لمكقػػػػػع فػػػػػيس بػػػػػكؾ، : لخ ـــــ

 .(4)بالمتظاىرات في ميداف التحرير بالقاىرة

 ،التي انتشرت فػي السػنكات األخيػرة ،إحدل شبكات التكاصؿ االجتماعي": تمت   : لتحم ل

خاصػػػػة فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػرؽ  ،السياسػػػػية فػػػػي العديػػػد مػػػػف البمػػػػداف كلعبػػػت دكران كبيػػػػران فػػػػي األحػػػػداث

لعبت دكران ميمان جدان في  ،نة األخيرة  ال ة مكاقع رئيسةكتصدرت ىذه الشبكات في اآلك  ،األكسط

يكتيػػػكب(. كأخػػػذ )تػػػكيتر(  –ترتػػكي –كىػػػي: )فيسػػػبكؾ ، ػػػكرات )الربيػػع العربػػػي(أحػػداث مػػػا يسػػػمى ب

                                                 

 .2055ص سابؽ، مرجع (1)
 ـ.20/8/5022 دراك، مصط ى المراسؿ: (2)
 منػػو،بحث المتحققػػة شػػباعاتكاإل لم يسػػبكؾ األردنيػػة الجامعػػة فػي العػػامالت المتزكجػػات اسػػتخداـ نجػػادات، عقمػػة عمػي (3)

 اليرمكؾ. الصحافة،جامعة قسـ في
 ـ.20/8/5022 دراك، مصط ى المراسؿ: (4)
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كىػػك خدمػػػة  ،تخػػذ مػػف العصػػػ كرة رمػػزان لػػػوكا ،الػػػذم يعنػػي )التبريػػػد( ؛سػػمو مػػف مصػػػطمح )تكيػػت(ا

 ،( حرفػػان لمرسػػالة الكاحػػدة240يرة ال تتعػدل )تسػػمح لممبػػرديف إرسػاؿ رسػػائؿ نصػػية قصػػ ،مصػبرة

 .(1)ةنصان مكجزان مك  ان لت اصيؿ ك ير كيجكز لممرء أف يسمييا 

                                                 

 جميػػع فػػي النػػاس مػػف كبيػػريف كتجػػاكب بقبػػكؿ الشػػباب اسػػت  رت قػػد االجتماعيػػة الشػػبكة ىػػذه أف البػػاح يف بعػػض يػػرل (1)
 فػػي )ىارفػارد( جامعػػة فػي (،5004) عػاـ شػػباط فػي نشػ تيا بدايػػة فػي شخصػية مدكنػػة حػدكد تتعػدل ال كىػػي العػالـ، أنحػاء

 بػػػكؾ( )ال ػػيس مدكنتػػو ككانػػت زككربيػػرج(، )مػػارؾ يػػدعى الدراسػػة فػػي متع ػػر طالػػب قبػػؿ مػػف األمريكيػػة، المتحػػدة الكاليػػات
 يخطػر كلـػ الكمبيػكتر، برمجػة فػي الميػككس الطالػب )زككربيػرج(، أصػدقاء كبحػدكد الجامعة نطاؽ في بدايتيا في محصكرة

 حػػػػدكد شػػػيرتيا فتخطػػػػت جػػػدان، قصػػػيرة زمنيػػػػة ب تػػػرة االفترا ػػػي العػػػػالـ سػػػتجتاح المدكنػػػػة ىػػػذه أف لػػػو كصػػػػديقيف ىػػػك ببالػػػو
 كانػػت لكنيػػا الػػزكار مػػف أعػػداد عمػى مقتصػػرة كظمػػت المختم ػػة، األمريكيػػة المتحػدة الكاليػػات مػػدارس فػػي كانتشػػرت الجامعػة،

 ت كػر الػذم العػاـ، ال يسػبكؾ عػف يػتكمـ منػا كؿ أ حى قد"ل زككربيرج(: )مارؾ مؤسسيا عنيا قاؿ كالتي مستمرة. زيادة في
 بإمكػاني أف "كجػدت ذلػؾ، تن يػذ أجػؿ مػف سػنتيف الجامعػة مػف األمػر يسػتبرؽ أف السػخؼ مػف أنػو أظف إنشائو، في الجامعة
 كاحد". أسبكع كفي منيـ، أف ؿ تن يذه
 عػاـ حتػى كغيػره سػبيس(، )مػام مكقػع م ػؿ سػبقتيا التػي األخػرل االجتماعيػة المكاقػع عمػى تميػزان  تحقػؽ لـ المدكنة ىذه "لكف
 ىػػذه زادت ممػا لممطػػكريف، فرصػة إتاحػة كمنيػػا؛ الشػبكة ليػػذه جديػدة إمكانيػات المكقػػع عمػى القػػائمكف حقػؽ حيػث (،5007)

 عػػدد كتجػػاكز العػالـ، دكؿ كافػػة إلػى األمريكيػػة المتحػدة الكاليػػات حػػدكد تجػاكز بحيػػث ال يسػبكؾ، مكقػػع شػيرة مػػف الخاصػية
 بيػنيـ فيمػا كيتبػادلكف باسػتمرار يزكركنيػا شػخص، مميػار النصػؼ (5020) تمػكز مػف األكؿ في الشبكة ىذه في جميفالمس

 كجديػػػدة، متنكعػػة كمكا ػػػيع كأفكػػار، آراء مػػػف صػػ حاتيـ فػػػي ينشػػر مػػػا عمػػى كيعمقػػػكف ال يػػديك، كمقػػػاطع كالصػػكر المم ػػات
 أف تػكيتر مكقػع فػي حسػاب لديػو لمػف كيمكػف كالدردشػات. اتالمحاد ػ فػي تككف ما ال عالة،كغالبان  المشاركة ذلؾ إلى ي اؼ
 عمػػى دخػػكليـ حالػة فػػي أك الشخصػػية، صػ حاتيـ عمػػى ظيكرىػا خػػالؿ مػػف )التكيتػات( التبريػػدات تمػػؾ أصػدقائو مػػع يتبػادؿ
 عبػػر كالتحػدي ات الػردكد إمكانيػة ىػذه، المصػػبرة التػدكيف خدمػة تػكيتر شػبكة كتتػػيح الرسػالة، =صػاحب = المسػتخدـ صػ حة
 قراءتيػػا يمكػف مم ػػات فػي المعمكمػػات لنشػر كسػػيمة كىػي (،RSS) خدمػػة خػالؿ مػػف األحػداث أىػـػ كػذلؾ اإللكتركنػػي، البريػد
 (.SMS) النصية الرسائؿ عبر المحتكيات قارئ أك األخبار قارئ كيعني ،(Rss Reader) تسمى برامج خالؿ مف

 عمػى األمريكيػة (Obvious) شػركة أقػدمت عنػدما (،5006) عػاـ أكائػؿ )تػكيتر( المصػبرة الخدمػة ىػذه مػيالد بػدايات كانػت
 فػػػي النػػاس لعامػػػة الخدمػػة ىػػػذه اسػػتخداـ ذاتيػػا المعنيػػػة الشػػركة أتاحػػػت  ػـػ المصػػبرة، التػػػدكيف لخدمػػة تطػػػكيرم بحػػث إجػػراء
 ذلػؾ بعػد المصػبرة، التػدكينات مجػاؿ فػي حدي ػة خدمػة باعتبػاره باالنتشػار، المكقػع ىػذا أخذ  ـ كمف ن سو، العاـ مف أكتكبر
 كذلػؾ )تػكيتر( عميػو يطمػؽ خاصػان  اسػمان  ليػا كاسػتحد ت األـ، الشػركة عػف المصبرة الخدمة ىذه ب صؿ ذاتيا الشركة أقدمت
 (".5007) عاـ أبريؿ في

 السػػػكداني، حسػػف الػػدكتكر: إشػػراؼ المتمقػػيف، جميػػػكر عمػػى االجتمػػاعي التكاصػػؿ شػػبكات تػػػ  ير المنصػػكر، محمػػد :  ظــ 
 .30ص ،5025 ة،منشكر  غير ماجستير رسالة
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  فػػػػي المػػػػؤتمر حػػػػكؿ اإلصػػػػالح، كاالنتقػػػػاؿ إلػػػػى  ،اـ لألمػػػػـ المتحػػػدةعػػػػاألمػػػػيف الشػػػػارؾ  : لخ ــــ

 .(1)ف قتاؿ شعبوعاألسد بالتكقؼ  طالبى ك   ل  مق  ط  

تكػػػكف الٌسػػػيادة فييػػػا لمشػػػعب، كتمػػػارس إٌمػػػػا  ،ل صػػػكر الحكػػػـإحػػػد : ل  مق  ط ـــ  : لتحم ـــل

"ىنػػػػػاؾ رغبػػػػػة نحػػػػػك التوحػػػػػكؿ التوػػػػػدريجي يقػػػػاؿ بػػػػػ ف  ،عػػػػػف طريػػػػػؽ نػػػػػٌكاب عػػػػػف الشػػػػػعب أك ،مباشػػػػرة

 . (2)لمدِّيمقراطٌية"

   قػد تػديف الممػؼ  أكلػى كخطػكة ،الحػؿ البربػيىػك   ل  تمكـمل صػرح مسػئكؿ رسػمي بػ ف : لخ

   .(3)السكرم

 ."بيركتكككؿ جمع بيركتكككالت":   تمكمل : لتحم ل

ك ػػػػػائؽ كمحا ػػػػػػري  أك ،ات اقٌيػػػػػةي أك  ،دة أصػػػػػميوة تيصػػػػػاغ عمػػػػػى أساسػػػػػيا معاىػػػػػدةكو سىػػػػػمي كىػػػػػك 

 س الشوعب بيركتكككؿ االت اقيوة.ناقش مجم ؛م ؿ ،االتِّ اقات

ف كٌقعػػت الػػدوكلتا" ،ميمحػػؽ ميعاىىػدة ،بعػػة فػي الٌشػػئكف الدِّبمكماسػٌيةأيصػػكؿ كقكاعػد ميتو أك ىػك: 

 .التوعاكف االقتصادمٌ عمى بيركتكككؿ 

حاً رعمى  كتطمؽ أحيانان   .(4)"بيركتكككالت حكماء صييكف" ، م ؿ:مؤتمر سياسيٌ  مى

                                                 

 ـ.25/2/5022 السعد، رىؼ المراسؿ/ (1)
 .755 ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد  (2)
 ـ.4/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (3)
 .298ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار (أحمد4)



 63 

  4ج مل  قم )

 متقا     لم  سم ن في  ل ش      خ ا    لتي م     ل خ م    لفاظ 

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 17 5 منظمة
 16 4 ىيمككبتر

 12 3 طيةديمقرا
 8 2 دراما
 8 2 ككميديا
 8 2 برتكككؿ
 8 2 فيس بكؾ
 8 2 تكيتر
 8 2 كمبيكتر
 4 1 فيمما

 100 25  لمجممع
 

 :جاءت عمى النحك اآلتي اإلخباريةالدخيمة في النشرات  األل اظ أفيبيف لنا الجدكؿ السابؽ 

  %(،27) بنسبة تكرار ،األكلىفي المرتبة  ،(منظمةجاءت كممة )

 .نجميزيةاالكىي كممة في المبة  ،كبتر( فيذه كممة دخيمة في المبة العربيةك ما كممة )ىيمأ

 .مف طمعاتيا الجكية في سكريا ،الييمككبترتك يؼ كش ت مصادر عف خطة كمف ذلؾ: 
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كىػػذه الكممػػة  %(،25) بنسػػبة تكػرار ،فقػػد جػػاءت كممػة ديمقراطيػػة ،فػػي المرتبػػة ال ال ػة أمػا

كفػػػي المرتبػػػة الرابعػػة ىنػػػاؾ عػػػدة ، لمػػػدكؿ العربيػػة اتػػدخالتيبيػػة الكبػػػرل فػػػي ر بتسػػتخدميا الػػػدكؿ ال

ي كميػا كىػ ،برتككػكؿ(ك  ،تػكتيرك  ،فػيس بػكؾك  ،م ؿ )كمبيػكتر %(8) جاءت بن س النسبة ،كممات

 دخيمة عمى لبتنا العربية.  كممات

فػػػػي  ااسػػػػتخدامي ك ػػػرى  األل ػػػػاظكىػػػذه  ،األل ػػػػاظفػػػػي شػػػيكع ىػػػػذه  اإلعػػػالـال أحػػػد ينكػػػػر دكر 

بصػكرة  عنػد المراسػميفلػذلؾ يػتـ اسػتخداميا  ؛فػي قنػاة العربيػة عمػى ىػذا الشػكؿ اإلخباريػة تقػاريرال

 التي قيمت فيو. ون س كبيرة عمى المنكاؿ
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 :  ن  لمف      لعالقا   ل الل  

كغيػػػرىـ عػػػف  ،كالسػػػيكطي ،كابػػػف جنػػي ،كابػػػف فػػػارس ،سػػيبكيو :تحػػدوث القػػػدماء مػػػف أم ػػػاؿ

كرأينػا جماعػةن  في المبة، كجاء المحد كف فكاصمكا طريقتيـ في الدراسػة، ببع ياعالقة الم ردات 

فتػػدرس ىػػذه الظػػاىرة فػػي إطػػار مػػا  ،مػف لبكيينػػا المحػػد يف تسػػت يد مػػف اتصػػاؿ المشػػرؽ بػػالمبرب

 .(Semantic Relations)لعالقات الداللية" ييسمى بػػ"ا

ما جاء عف القدماء في ىػذا المجػاؿ ال يختمػؼ فػي جػكىره عمػا جػاء بػو  أف الباحث رليك 

المحػػػػد كف، فكالىمػػػػا تمٌمػػػػس فػػػػي دراسػػػػتو عالقػػػػػات م ػػػػردات المبػػػػة الكاحػػػػدة ببع ػػػػيا مػػػػف الناحيػػػػػة 

أك  ،أك البيئػػػات ،أ ػػػر الميجػػاتك  ،كأشػػار إلػػػى تعػػدد معنػػػى الكممػػة فػػي السػػػياقات المختم ػػة ،الدالليػػة

 .في ىذه العالقات عكامؿ أخرل

ىػك أنيػـ سػعكا إلػى تقنػيف مػا جػاءكا بػو فػػي " ،ف أىػـ مػا يميػز مػا جػاء بػو المحػد كفأعمػى 

كربطػػػػكا تعػػػدد المعنػػػػى بػػػالتبير فػػػػي  ،عمػػػى جميػػػػع المبػػػات تطبيقػػػػوإطػػػار مػػػػنيجو لبػػػكمِّ عػػػػاِـّ يمكػػػف 

 .(1)"المبة

 : لت   ف :أمالً 

العمماء قػديمان كحػدي ان  وخاصة مف الناحية الداللية، فقد تناكلة ىذا المك كع نظران ألىميك 

 قدـ أدلتو عمى إنكاره أك  بكتو. ككؿه  ،م بتلو خر آلاك  منكر،لو كبع يـ بالدراسة كالشرح، 

                                                 

 .405ص ،2ج كأنكاعيا، المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (1)
 .585ص ،5006 غزة، لمطباعة، المقداد دار العربية، المبة في الت قيؼ سميماف، أبك صادؽ انظر: 
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ـ بالم ظ معنى كمبنى  الحديث نتيجة ك رة الدراسات، ساعد عمـ الداللة"كلقد  كشدة االىتما

 االجتماعيػػػػػة، تكمػػػػا سػػػػاعدت الدراسػػػػا اد فكػػػػػرة كا ػػػػحة حػػػػكؿ ىػػػػذا المك ػػػػػكع،فػػػػي محاكلػػػػة إيجػػػػ

كغيػػػػػػػره مػػػػػػػف ق ػػػػػػػايا لبكيػػػػػػػة كدالليػػػػػػػة  كالمبكيػػػػػػػة عمػػػػػػػى تك ػػػػػػػيح التػػػػػػرادؼ، كالمنطقيػػػػػػػة، كالن سػػػػػػية،

الدالػػة عمػػى شػػػيء  األل ػػاظىػػي  :التػػرادؼكيعػػرؼ السػػيكطي التػػرادؼ فػػي مزىػػره بقكلػػػو: ".(1)"أخػػرل

أحػػدىما  لكػف باعتبػاريف: ،ـر فإنيمػػا دال عمػى شػيء كاحػػدك الصػا ،كالسػيؼ ،كاحػد باعتبػار كاحػػد

 .(2)"كاآلخر عمى الص ةعمى الذوات 

 ،فبع ػػػيـ يقػػػكؿ بػػػػالترادؼ ،كتباينػػػت آراؤىػػػـ ،فػػػي بيػػػاف حػػػد التػػػرادؼ اختمػػػؼ العممػػػاءكقػػػد 

، كمػػػف ىػػػؤالء أبػػػك زيػػػد األنصػػارم، ابػػػف خالكيػػػو، كاألصػػػمعي، كابػػػف جنػػػي،كابف سػػػيدة بػػػوكي ػػاخر 

ؽ ال ػػػػاني فإنػػػػو ينكػػػػر كجػػػػكد التػػػرادؼ مػػػػف ىػػػػؤالء أحمػػػػد بػػػػف فػػػػارس، أبػػػػك ىػػػػالؿ ال ريػػػػأمػػػػا كغيػػػرىـ 

قػػػػػاؿ سػػػػػػيبكيو  ،تعراض أرائيػػػػػـبػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػكلبيػػػػػاف ىػػػػػذا االخػػػػػػتالؼ الالعسػػػػػكرم، ك عمػػػػػب كغيػػػػػرىـ 

كاخػػػػػتالؼ الم ظػػػػػيف  ،اعمػػػػػـ أف مػػػػف كالميػػػػػـ اخػػػػػتالؼ الم ظػػػػيف الخػػػػػتالؼ المعنيػػػػيفىػػػػػ(: "280ت)

فػػاختالؼ الم ظيػػيف الخػػتالؼ المعنيػػيف ىػػك  المعنيػػيف..اخػػتالؼ كات ػػاؽ الم ظػػيف ك  ،كالمعنػػى كاحػػد

كات اؽ الم ظيف كالمعنى  ،كالمعنى كاحد نحك: ذىب كانطمؽ كاختالؼ الم ظييف نحك:جمس كذىب،

 .رذا أردت كجداف ال مة كأشباه ك يككجدت إ ،قكلؾ: كجدت عميو مف الكجدة ،مختمؼ

                                                 

 اإلسػػكندرية، ال نيػة، اإلشػػعاع مطبعػة تطبيقيػة، دراسػػة العربػي، البالغػي كالتػػراث الدالليػة العالقػات الشػػيخ، الكاحػد عبػد (1)
 .45ص ،2ط

 ،404ص، 2ج كأنكاعيا، لمبةا عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (2)
 .587ص العربية، المبة في الت قيؼ سميماف، أبك صادؽ انظر: 
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عمػػى  ،ىػػك األل ػػاظ الم ػػردة الدالػػة لتػػرادؼاىػػػ( يقػػكؿ: "606الػػرازم )أمػا اإلمػػاـ فخػػر الػػديف 

المسػػػكف  :م ػػؿ ىػػػك داللػػة األل ػػاظ المختم ػػة عمػػػى المعنػػى الكاحػػد،ك  .(1)"شػػيء كاحػػد باعتبػػار كاحػػد

 كغدا. ،كانطمؽ ،كم ى ،ذىب :كم ؿ كالبيت، كالدار، كالمنزؿ،

لػذلؾ عػده  ؛فػي العربيػة أك ػر منػو فػي غيرىػا لكنػو كالترادؼ أمر معركؼ فػي كػؿ األلسػف،

 ف مف عمماء العربية مف ك ع كتبان أإذا تذكرنا  كيبدك ذلؾ معقكالن  برز خصائصيا،أمف بع يـ 

آخػر فػي أسػػماء ك  فػي أسػماء األسػػد، ؼ ابػف خالكيػو كتابػػان شػػيء كاحػد، فقػد ألٌػػ مخصكصػة ألسػماء

كمػػػػا ألػػػػؼ العالمػػػػة مجػػػد الػػػػديف ال يػػػػركز آبػػػػادم صػػػاحب القػػػػامكس كتابػػػػا سػػػػماه" الػػػػركض  الحيػػػة،

 فيػو آخػر سػماه "ترقيػؽ األسػؿ لتصػ يؽ العسػؿ" ذكػر ككتابان  ،سماف إلى ألكؼ"فيما لو ا ،المسمكؼ

أكليمػا  بؿ فاتو منيا ا نػاف، كما يقكؿ السيكطي، لمعسؿ  مانيف اسمان، كمع ذلؾ لـ يستكفيا كميا،

 كال اني السعابيب الذم ذكره الزجاج في أماليو أي ان. الصرخدم الذم ذكره القالي في أماليو،

ػمره ال ين يػو العقػؿ كال االسػتعماؿ، بػؿ أػكىػك  ،رادؼ مػف كاقػع المبػة المسػتخدمةالتػلقػد جػاء 

كيختػػار فييػػا األنسػػػب  المبػػة بم ػػػردات يتػػزكد بيػػا المػػػتكمـ،ىػػك فػػي نظػػػر القػػائميف بػػو مصػػػدر  ػػراء 

 كلممقاـ، كما يختار منيا الشاعر ما يسعؼ في الكزف كالركل. ،لمتعبير

كيمكػف االطػالع  بتػو آخػركف،أ ك  فقد أنكره بع ػيـ في أمر المترادؼ،كما اختمؼ العمماء 

 في ىذا الصدد: فك حيث يقكل ،وعمى دعكل كؿ مف ال ريقيف كحجج

االسـ  فو إ ،كالحساـ ،كالميند ،يسمى الشيء الكاحد باألسماء المختم ة، نحك السيؼحيث "

ا غيػػػر كىػػػك "السػػيؼ" كمػػػا بعػػده مػػػف األلقػػاب صػػػ ات، كمػػذىبنا أف كػػػؿ صػػ ة منيػػػا فمعناىػػ كاحػػد،

                                                 

 .405ص، 2كأنكاعياج المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (1)
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ف اختم ت أل اظيا، معنى األخرل. فإنيػا ترجػع إلػى معنػى  كقد خالؼ مف ذلؾ قكـ، فزعمكا أنيا كا 

 .(1)"كحساـ ، بعك  ،كذلؾ قكلنا سيؼ كاحد،

  :المراسميف كتقارير ،أل اظ الترادؼ التي كردت في النشرات اإلخباريةكسيعرض الباحث لبعض 

    (2)طانية في طيرافالس ارة البريطالب غا بكف،  قتحم :  لخ. 

ـى ": مػف: قــتحم  : لتحم ــل  ،قحػػـ فػػي األمػػر :كيقػاؿ ،رمػى بن سػػو فػػي عظيمػػة، قيحكمػػان  ،قحػػ

 .المصػكصي البنػؾى  اقػتحـ"ك .دخمػو عٍنػكةن  ؛المكافى ىاجمو اقتحـ"ك .(3)"ميقتىًحـ فيك قاحـه  كقحـ عميو،

: خا ػػو بشػػدوةو  ـاقػتح ."الجميػكري أرضى الممعػػب اقػتحـك . اقتحمػًت الشػػرطةي منػزؿى المجػػـرك  األمػرى

سػكؽى المػاؿ كاقػتحـ  ،ميدافى السِّياسة الحممة االنتخابٌيػةكاقتحـ  ،ميدافى األعماؿ اقتحـك  .كبصعكبة

 .(5)كيقاؿ اقتحمت المنزؿ ىجمتو .(4)"كالٌتجارة

ـ مرادفػػات كممػػةكمػػف  ـى : اقػػتىحى ػػ مرادفػػات كممػػة اقػػتحـ فػػي األخبػػػار كقػػػد كردت ، كىػػرو ك ، ىىجى

 :، م ؿالسياسية

 عمى معاقؿ العقيد القذافي في سرت. أغارت قكات التحالؼ -

 .ف، متحؼ اآل ار في القاىرةك ف مصريك ىاجـ متظاىر  -

 تصريحات المعار ة.عمى  الرئيس اليمني عمي عبد ا صالح كردو  -

  
                                                 

 .325-324ص ،2969 ،4ط بيركت، العربي، الشرؽ دار المبة، فقو في دراسات اإلنطاكي، محمد (1)
 ـ.2/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (2)
 .727-726، مجمع المبة العربية، صالكسيط معجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ  (3)
 .2778-2777ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (4)
 ،5ط القػػاىرة، الكتػػب، عػػالـ البػاقي، عبػػد  ػػاحي عمػػر، مختػار أحمػػد تحقيػػؽ المبػػة، فػي المنجػػد الينػػائي، الحسػػف أبػي (5)

 .233ص ،2988
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   (1)أخرل لتشمؿ قرل كمدف ؛بسرعة البرؽاء نعكص ،ير في تعزيشراره التب   تش   : لخ. 

كالشػيء  .كالخبػر أذاعػو .بسػطو خػالؼ طػكاه. نشػران ال ػكب نشػر،"مػف:  :   تشـ   : لتحم ل

قو  .(2)"كالخشب نحتو .فرو

انتشػػػػػار  .الكبػػػػاءي فػػػػي الػػػػبالد انتشػػػػػر .الحريػػػػؽي فػػػػي المبنػػػػى انتشػػػػػر. "انبسىػػػػط كامتػػػػدٌ "كيقػػػػاؿ: 

ـ انتشػػار األسػمحة النككيوػة .األسػمحة النككيوػة  انتشػر .انتشػرًت السُّػػحيبي فػي ال  ػاء .معاىػدة تحػرِّ

 النويار: طاؿ كامتٌد.

كءي في المكاف انتشر"ك قػاؿ تعػالى: فػي األسػكاؽ،  النػاسي  انتشر .إعادة انتشار القٌكات .ال ُّ

ُْوا ِفو اَ ْرضِ ﴿ َ ا ُقِضَيِت الصااَلةُ َفانْ َتِش َْاٍب ثُما ِإَ ا﴿كفي قكلو تعالى: ، (3)﴾فَِْ ِِ َأْ  َجَلَقُكْم ِمْ  تُ   َوِمْ  َءاََاِت

ُْو َ َأن ْ  ٌْ تَ ْنَتِش  .(4)﴾ُتْم َبَش

: ذاع انتشرك   .(5)"انتشرًت ال  يحةي، الحديث السكء سريع االنتشاركشاع " ،الخبري

ا، تى ىشىى. :التي ذكرت في تقارير بعض المراسميف ًاٍنتىشىرى  مرادفات كممةكمف   ذىاعى، فىشى

 في أنحاء مصر. ،انتشرى خبر تنحي مبارؾ عف الحكـ -

 رة ال كار عمى مصراتو في ليبيا.ذاع خبر ي يد بسيط -

                                                 

 ـ.54/22/5020 نصره، تامر المراسؿ: (1)
 .809-808ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
 .20 آية الجمعة، سكرة (3)
، سكرة (4)  .50 آية الرـك
 .2525-5522ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (5)
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   (1)في اليمف الشباب ل كرة تث   ه رالمكاء عمى محسف األحم عمنأ : لخ. 

الم عػػكؿ اسػػـ ييعمػػف، إعالننػػا، فيػػك ميعمًػػف، ك  أعمػػفى عػػف ،أعمػػفى بػػػ ،أعمػػفى " :عمــنأ : لتحم ــل

 :ميعمىف

أعمف  ،أخ اه وسأظيره، صروح بو كجير، عكٍ  :أعمف عف األمر،أعمف باألمر ،أعمف األمرى 

،أعمػػػف  ،رأيػػوأعمػػػف  ،مكق ىػػو ِإنا   َك تَ ْعلَ  ُم َم   ا نُْمِ   و َوَم   ا  رَب انَ   ا﴿قػػػاؿ تعػػالى: إعػػػالف اإلفػػالس،  الحػػٍربى

َْارًا ثُ ما ِإن  و﴿ ، كقػاؿ عػٌز مػف قائػؿ:(2)﴾ن ُْعلِ  ُ  َْْرُت َلُه ْم ِإْس  أعمػف العػداكةى: كيقػاؿ:  .(3)﴾َأْعَلنْ ُت َلُه ْم َوَأْس 

 .(4)"اجاىىر بي

: ةمرادفػػات كممػػكمػػف  ،  أىٍعمىػػفى ، ك أىبىػػافى ، ك بىػػيوفى ، ك جػػاىىرى ػػارىحى ك كاشىػػؼى أىذىاعى، ك ، أشػػػاعى ك ، صى

 :، م ؿبعض مرادفات كممة أعمف في األخبار السياسية قد كردتك ، أىٍظيىرى ك أىبىاحى، ك شى، أىفٍ ك 

 بىيوف رئيس المجمس االنتقالي،أنو تمقى دعمان مف حمؼ شماؿ األطمسي. -

 لكزراء اإلسرائيمي بالقياـ بعممية برية في قطاع غزة.جاىرى رئيس ا -

 ﴾سِ دُ قُ الِ  حِ وْ ُْ بِ  ُِ دتس َا َأ  ْ إِ ﴿قػاؿ ا تعػالى:  أم قٌكيتػو، الت ييػد مصػدر أيدتػو؛" :تث   ه : لتحم ل

: أيدتػو عمػى فاعمتػو، كىػك مؤيوػد، كتقػكؿ مػف األيػد: منو قكلػؾ ،أم قٌكيتؾ؛ (5)﴾ كَ ِإْ  َأَادتس  ﴿كقرئ: 

 .(6)"أم قٌكيتو، كال اعؿ مؤيود كتصبيره مؤيِّد ؛و ت ييدان أيدت

                                                 

 ـ.54/22/5022 بخشـ، ىناء المراسؿ: (1)
 .38 آية ،إبراىيـ سكرة (2)
 .9 آية نكح، سكرة (3)
 .2545ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (4)
 .220 آية المائدة، سكرة (5)
 .596ص مسؾ، مادة العرب، لساف منظكر: ابف (6)
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رىةك  ،تىٍقًكية :ت ييد مرادفات كممةكمف  رىةك  ،ميؤىازى  . مينىاصى

 :، م ؿكقد كردت بعض مرادفات كممة ت ييد في األخبار السياسية

رىةقاـ العقيد القذافي، ب -  قكاتو في طرابمس. ميؤىازى

كالكقػػػكؼ  ،المتظػػاىريف ميناصػػرةإلػػى ي، العربيػػػة نبيػػؿ العربػػاألمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدكؿ  دعػػا -

 معيـ  د القتؿ كالتشريد في سكريا. 

  (1)لتحقيؽ مصالحيـ ؛بمكاصمة االحتجاجات اليمنيةشباب ال كرة  ك تمس :  لخ.  

فحػػص ليػػا فػػػي  بالنػػار، ،أك اعتصػػـ ،تعمػػؽ بػػو ،بػػػو كنامسػػ ،ؾى مسػػ"مػػف  :ك تمســ : لتحم ــل

 .برأيػو: لػـ يحػٍد عنػو تمسوػؾ بحقِّػو: حػرص عميػو، تمسوػؾ" .(2)"كدفنيػا ،اىػا بالرمػاداألرض  ػـ غط

 .(3)"بمعتقداتو ال كرٌيةك  ،بالقانكف ك ،باألحالـك  ،باألكىاـ ك باألمؿ تمٌسؾ

 ، م ؿ:حرصتمٌسؾ:  كممة مرادؼكمف 

  مف شركط.  فبانستافطالباف بلافتتاح مكتب عمى م احككمة الرئيس حامد كرز حرصت  -

   فػي الكممػة االفتتاحيػة فػي القمػة العاىػؿ السػعكدم الممػؾ عبػد ا بػف عبػد العزيػز  ش ّ  : لخ 

 .(4)عمى مرحمة التعاكف الخميجي

ػػدىا، ،ك قػػؿ فػالف شػدوان  الشػػيء قػكمى كمػتف،شػدو " : مػف:شــّ   : لتحم ـل عميػػو  ،كالنيػر ارت ػع عى

ى لَ   عَ  ِْ دُ واْش   ﴿: تعػػػالىكلػػو ، قالتنزيػػػؿ محكػػـ كفػػي خػػػتـ، شػػدوا، عمى قمبػػػو،حمػػػؿ بقػػكة، فػػي الحػػرب،

                                                 

 ـ.20/22/5007 بخشـ، ىناء المراسؿ: (1)
 .762ص ،،معمكؼ، معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ لكيس (2)
 .5099ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
 ـ.29/25/5022 اإلماـ، مازف المراسؿ: (4)
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َ َ تا  حَ ؤمن وا ال َُ هم فَ  وبِ لُ ق ُ   قػػكاه كأعانػػو، ،عمػػى يػده كشػدو  شػدو ع ػػده،" :كيقػػاؿ .(1)﴾ مَ يْ لِ ا َ  ابَ يَ ا الَع  وْ َْ ى 

"شدد ًإغالؽ البيت": أىحكـ شده. "شػدىد عمىيػو بال ػرب": قسػا كيقاؿ:  .(2)"كأك قيا أحكميا، كالعقدة،

زمػو لبمػكغ اليػدؼ": يقًكيػو. "شىػدد مػف  كػف لييشىػًدد عمىيػو ىىكػذا"،عمىيػو، بػالر فػي  ػرًبو. "لػـ ي يشىػدد عى

تػػػو"، شػػػػدد  شػػػدىد عمىػػػى مراجعػػػة كػػػػؿ الػػػدركس": أكػػػد. "يشىػػػًدد فػػػي طمبػػػػو" "شػػػدد عمػػػى ح يػػػكره" عًزيمى

 .(3)"الحرؼ":  ع و كأىدغمو

، قىكول. شىدودى: مرادفات كممةكمف  زى زو طودى، كى وؽى، عى ، كى توفى  مى

 :، م ؿبعض مرادفات كممة شدود في األخبار السياسية كقد كردت

ز الرئيس السكرم -  لمقاتمة الجيش الحر. ؛ي دمشؽمف قكاتو ف عزو

 العقيد القذافي مف عناصر الحرس في مدينة باب العزيزية المحصنة. شدودى  -

   (4)ةعمى المبادرة الخميجي،الك ع بعد التكقيع متا ع  الجامعة العربية  قرر مندكبك : لخ. 

 :"تبػػع الشػػػيء، تىبعػػػان، كتباعػػان فػػػي األفعػػػاؿ، كتبعػػت الشػػػيء تيبكعػػػان مػػػف:  :متا عـــ :  لتحم ـــل

 .(5)سػرت فػػي أ ػػره؛ كاتبعػػو كأتبعػػو، كتتٌبعػػو ق ػػاه، كتطمبػػو متبعػػان لػػو، ككػػذلؾ تتبوعػػو، كتتبوعتػػو تتبعػػان"

ػػػة عمػػى صػػ حات الجرائػػد .تتٌبعػػو كراقبػػو كتقٌصػػػاه"ككػػذلؾ:  تػػػابىع طمبىػػو فػػي دكائػػػر  .تػػابىع بقيوػػة القصو

ئيسى  ،"تػابٍع ديكنىػؾ بمطػؼ، كمنػو قػكليـ: تابىعني بماؿو لو عمٌي: طػالبني بػوكيقاؿ:  .الكزارة تػابىع الػرو

                                                 

 .88 آية يكنس، سكرة (1)
 .475ص العربية، المبة مجمع الكسيط، معجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (2)
، أبك البني عبد (3)  شدد. كممة ،5023، البني كتاب معجـ العـز
 ـ.29/25/5022 اإلماـ، مازف المراسؿ: (4)
 .589العرب،ص منظكر،لساف ابف (5)
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: بػػػالتكالي، كاصػػػػمو جػػػاء القػػػكـ تباعػػػان  .تػػػابىع بػػػيف األعمػػػاؿ: كالػػػى بينيػػػا ،وعمػػػى األمػػػر: كافقػػػو عميػػػ

 .(1)"متتابعيف" المسيرى  ،الكالـى  ،ؿى كاستمٌر فيو "تابىع الدراسة في الجامعة، تابىع العم

كمػػف األم مػػة عمػى ذلػػؾ فػػي تقػػارير  ،، دىكىاـتىتىػػابيع ًاٍسػًتٍمراًريوة، ميتىابىعىػػة: مرادفػػات كممػػةكمػف 

 التي كردت في األخبار السياسية. المراسميف

 ػػػػرباتيا الجكيػػػة  ػػػػد قػػػكات العقيػػػػد  عػػػف اسػػػتمرار أعمنػػػت قػػػكات التحػػػػالؼ األطمسػػػي الجكيػػػػة -

 القذافي.

  تمث ــقم  ،الػػركابط تعميػؽ عمػػىفػػي المجمػػس فػي مادتػػو الرابعػػة  األساسػػينظػاـ النػػص :  لخ ــ 

 .(2)الخميجي كالصالت بيف دكؿ المجمس

، ي ػػؽ ً قػػون، كك كقػػان، كمك قػػان ب ػػالف،  مػػف: :تمث ــق : لتحم ــل و، فيػػك كا ػػؽ ائتمنػػ"ك ػػؽ، كى ًػػؽى

 .(3)مره أك بال قة"كذلؾ مك كؽ بو، ك ؽ، يك ؽ ك اقةن الرجؿ، أخذى بالك اقة في أ

أخػػذ بالك يقػػة فػػػي :الشػػيء المحكػػػـ، كالجمػػع ك ػػاؽ، يقػػػاؿ:جػػاء فػػي لسػػاف العػػػرب: كالتك يػػؽ

ِإ ا َأبَ اُ ْم  ﴿قكلػو تعػالى:  (4)م مو، كك قػت الشػيء تك يقػان فيػك مك ػؽ:أمرة: أم بال قة كتك ؽ في أمره

 ِِ  .(5)﴾ َقْد َأَجَي َعَلْيُكْم َمْوثَِقاً ِمَ  اللا

                                                 

 .585ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.29/25/5022 اإلماـ، مازف المراسؿ: (2)
 .886ص ،ؼ، معجـ المنجد في المبة كاإلعالـمعمك  لكيس (3)
 .572، صك ؽ مادة العرب، لساف منظكر، ابف (4)
 .80 آية: يكسؼ، سكرة (5)
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قٍػػػػد. تىٍكً يػػػػؽ: ات كممػػػػػةمرادفػػػػكمػػػػف  كقػػػػػد جػػػػاءت بعػػػػػض  ًإٍبػػػػػرىاـ، ًإٍحكػػػػاـ، تىٍمًكػػػػيف، تىٍمتًػػػػػيف، عى

 ، م ؿ:في األخبار السياسيةالمرادفات لكممة تك يؽ 

إبراـ ات اؽ سممي بيف الػرئيس السػكرم كقػادة المعار ػة السػكرية،  إلىتسعى الجامعة العربية  -

 يؤدم إلى كقؼ القتاؿ في سكريا.

 عمى العاصمة طرابمس. إٍحكاـ السيطرة ب نو تـو  ؛ياالنتقال صروح رئيس المجمس -

 : 3ج مل  قم )

 متقا     لم  سم ن  ،  لفاظ  لمت   ف   لتي م    في  ل ش      خ ا    

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 23.9 4 انتشرت
 11.9 2 اقتحمكا
 11.8 2 يعمف
 11.8 2 ت ييد
 11.8 2 يتمسؾ
 11.8 2 تعميؽ
 5.8 1 بسرعة
 5.8 1 شدد
 5.8 1 تك يؽ
 100 11  لمجممع

  :اآلتيالكممات التي جاءت في مك كع الترادؼ عمى النحك  أف أعالهيظير الجدكؿ 

مػػػػف مجمػػػػػكع النشػػػػػرات  %(50)تكػػػػػرار بنسػػػػػبة  انتشػػػػرت :كممػػػػػة األكلػػػػػىجػػػػاء فػػػػػي المرتبػػػػة 

 كقد كردت في عدة مكا ع منيا: اإلخبارية،
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 لتشمؿ قرل كمدف سكريا. ؛انتشرت بسرعة البرؽ -

 درعا. في مدينة كحدات الجيش السكرمانتشرت  -

كقػػػد كردت فػػػي عػػػػدة  ،(%15اقتحمػػػػكا بنسػػػبة تكػػػرار ) :كفػػػي المرتبػػػة ال انيػػػة جػػػاءت كممػػػة

 :اإلخباريةمكا ع في النشرات 

 الس ارة البريطانية في طيراف. المتظاىركف اقتحـ -

 اقتحـ الجيش حي البيا ة بالمدرعات. -

 اقتحمت كتائب مصراتو عدة مكاقع تابعة لمقذافي. ،النار ك يؼ إطالؽكسط  -

 %(،25) تعميػؽ( بنسػبة –يتمسؾ –ت ييد -كالكممات التي كردت في المرتبة ال ال ة )يعمف

 .اإلخباريةالنشرات في  مت رقة كقد ذكرت في عدة مكا ع

 .لم كرة ت ييدهيعمف  األحمرالمكاء عمى محسف  -

 ابعو لقكل ال امف مف آذار.سيطر عميو مكالكف ألحزاب ت -

 بسرعة، شٌدد، كتك يؽ. :%( م ؿ كممة5بمبت ) الكممات التي جاءت بنسبة قميمة أما -

 :   ض   )  لتضا ثا  ًا: 

"النػػػػكع السػػػػادس كالعشػػػػركف" معرفػػػػة  المزىػػػػر فػػػػي عمػػػػكـ المبػػػػة "ذكػػػر السػػػػيكطي فػػػػي كتابػػػػة

بػ ف ال  المشترؾ إما أف يتباينا، ىك نكع مف المشترؾ، قاؿ أىؿ األصكؿ، م يكما الم ظ األ داد:

ز كال يجػك  فإنيمػا مػدلكال القػرء، يمكف اجتماعيما في الصدؽ عمى شيء كاحد، كالحيض كالطير،

مػػف "كقػػاؿ المبػرد فػػي كتػاب "مػػا ات ػؽ ل ظػػو، كاختمػؼ معنػػاه"،  ..اجتماعيمػا لكاحػػدو فػي زمػػف كاحػد

كاختالؼ  ،ظيف الختالؼ الم ظيفكالـ العرب اختالؼ الم ظيف الختالؼ المعنييف؛ كاختالؼ الم 
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كات ػػػػاؽ الم ظػػػيف كاخػػػػتالؼ المعنيػػػيف، ف مػػػػا اخػػػتالؼ الم ظػػػػيف الخػػػػتالؼ  ،الم ظػػػيف كالمعنػػػػى كاحػػػد

السجسػػػػتاني  دعيػػػيى ك  .(1)"المعنيػػػيف فقكلػػػؾ ذىػػػب، كجػػػاء، كقػػػاـ، كقعػػػد، كرجػػػؿ، كفػػػرس، كيػػػد، كًرجػػػؿ

 ظػػػة الكاحػػػػدة معنيػػػػيف يقصػػػد بػػػػو أف تػػػػؤدم المك  ،الت ػػػاد جنسػػػػان مػػػف أجنػػػػاس الكػػػػالـ عنػػػد العػػػػرب"

كأجناس  كتك ح ت كيمو ،كتدؿ عميو ،تنبئ كؿ ل ظة عف المعنى الذم تحتيا ،مختم يف مت اديف

 كالـ العرب في االت اؽ كاالفتراؽ متعددة منيا:

 كرحػػػػؿ، كقعػػػد، كقػػػاـ، كجػػػاء، "ذىػػػػب، :م ػػػؿ ،اخػػػتالؼ الم ػػػظ كالمعنػػػى كىػػػػك األك ػػػر كاألشػػػير" -2

 ."كرجؿ كيد، كفرس،

كقعدت  كظننت كحسبت، كأسد، كليث، "سيؼ كع ب، :م ؿ ،كات اؽ المعنىختالؼ الم ظ ا" -5

 كالعيػر كالحمػار، كالحنطػة، زبػخكال كأنػؼ كمرسػف، كذراع كسػاعد، كذىب كم ى، كجمست،

 .(2)"يدكالذئب كالسِّ 

رب خػاص مػف الكػالـ يػدؿ عمػى داللػة الم ػظ الكاحػد عمػى معنيػيف ف األ داد أك الت اد  إ" -3

 ،كجمعػػو )أقراء(عمػػى الحػػيض كالطيػػر إطػػالؽ )القػػرء( م ػػؿ: ،السػػياؽمت ػػاديف ي ػػرؽ بينيمػػا 

 ،عمى األعمى كالمبصر ر(يصبك)ال ،ك)الناىؿ(عمى العطشاف كالرياف ،ك)أقرؤ( كمنو )قركء(

 ،عمػػػػػػػػػى المبيػػػػػػػػث كمػػػػػػػػػف يطمػػػػػػػػب البػػػػػػػػػكث ك)المسػػػػػػػػتبيث( ،عمػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػؿ كالنيػػػػػػػػػار ريـ(صػػػػػػػػك)ال

 )الجػػػكف( كجمعػػو ك)كالجػػكف( ،ن ػػىعمػػػى الػػذكر كاأل ك)الػػزكج( ،ك)الطرب(عمػػى ال ػػرح كالحػػزف

                                                 

 .388-387ص كأنكاعيا، المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (1)
 بجامعػػػػة التػػػدريس ىيئػػػة ع ػػػػك أحمػػػد، القػػػادر عبػػػد محمػػػػد كدراسػػػة تحقيػػػؽ األ ػػػداد، كتػػػػاب السجسػػػتاني، حػػػاتـ أبػػػي (2)

 الني ة مكتبة البحريف،
 .76-57ص ،2992 القاىرة، د.ط، المصرية، 
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 ،عمػى األمػر العظػيـ كاليػػيف ك)الجمػػؿ( ،عمػى الشػؾ كاليقػيف ك)الظػػف( ،عمػى األبػيض كاألسػكد

 كغير ذلؾ.

فنقػكؿ  ،كنالحظ المجكء إلى األ داد في حياتنا العامة في مكاقؼ الػتيكـ كالتنػدر كالتطيػر

لمػػف  ك)عميػو اسػـ ا( ،لػو بالشػ اء لممػريض طمبػان  ك)فػالف بعافيػة( (كد المػكفسػأل)بػيض أيػا  :مػ الن 

 يصاب بمس الجف.

 ،لػػػو بالسػػػػالمة ت ػػػاؤالن  )السميـ(ػأم الػػػذم لدغتػػػو األفعػػػى بػػػػ ؛ككانػػػت العػػػرب تسػػػمي )المػػػػدير(

بالسػػػػالمة  كسػػػػميت بػػػذلؾ ت ػػػاؤالن ، كىػػػي )المنجػػػاة كالميمكػػػة( )م ػػػػاكز( م ػػػرد ك)الصػػػحراء( )الم ػػػازة(

 عمػى الجماعػة المسػافرة ت ػاؤالن  ك)القافمػة( ،معيػا )بيػد(كج بػدليؿ تسػميتيـ الصػحراء )بيػداء( ،كال ػكز

 .(1)"برجكعيا

 : نمس ع ض  ل احث ل عض  لمتضا    في  عض تقا     لم  سم

   (2)د الجدؿ في قاعة المحكمة كخارجياليزي ؛المتيـ جاء : لخ. 

 .(3)"هأجاءه إليو، أتا ،أتى ،مجيئان، كمجيئة، كجيئا، كجيئةن  ،يجيء كيجكء: "جاء : لتحم ل

ػر، أتػى، أقبػؿ جػاءى  ،جػاءىني الشوػخصي  ،الشوخصي  جاءى "كقكليـ:  : ح ى  جػاء" .إلػيو الشوػخصي

َحتا ى ِإَ ا َواُءوَا  ا َوفُِتَح  ْت ﴿مػف السِّػػجف: خػػرج  جػاء مػف السوػػ ر: عػػاد، جػاء مػع طمػػكع الشػمس،

 جػاء فػي عقبًػو، جػاء .فػي صػحبتو جػاء .فػي حينػو: فػي الكقػت المناسػب جػاء : دخمكىػا(4)﴾َأبْ َوابُ َه ا

، ان جػاءكا عمػى بكػرة أبػييـ: جميعػػ . سػػوغيػر ميٍكػره، مػف تمقػاء ن ان طكعػػ مػف ذم ن ًسػو: جػاء عقبىػو،
                                                 

 .597-596ص العربية، المبة في الت قيؼ سميماف، أبك صادؽ (1)
 ـ.55/7/5022 بجاتك، أحمد المراسؿ: (2)
 .225ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (3)
 .72 آية الزمر، سكرة (4)
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رجػاؿي الٌشػرطة بػالمتويـ:  جػاء بالحسػنًة، جػاء" بػاألمًر: فعمػو، صػنىعو األمػرى جػاءى  جػاءى  كجػاء،ذىىػب، 

ا ﴿ بالخبر: بٌمبو، أح ركه، جاء ًِّ  .(1)"﴾ َلَقْد ِوْئُتْم َشْيًئا ِإ

،  جػاءى: أ ػداد كممػةكمػف  ، ك ذىىىػبى ػادىرى ، أىك غى ػؿى ك فىػؿى بعػض األ ػداد لكممػة كقػد كردت ، رىحى

 ، م ؿ:جاء في األخبار السياسية

 .عف رئاسة مصر رحؿ الرئيس محمد حسني مبارؾ -

 بدكف جدكل بيف األطراؼ المتنازعة في سكريا. لكقؼ القتاؿذىبت جيكد مجمس األمف  -

 دكف نتائج تيذكر. رياغادر الكفد العربي سك  -

   (2)كناجزه ،سريعة مبارؾمحاكمة ككف  ف تب المصرمٌ الشعب    غ كانت  : لخ. 

كطمػػع  ،حػػرص عمػػى الشػػيء كريغبػػةن، كرغبػػةن، رغبػػان، ،فػػالف رغػػب،" : مػػف:  غ ــ : لتحم ــل

،عمػػى قيػػػاس ىكرغبػػة كرغب رغػػب فػػي الشػػػيء رغبػػان "كيقػػاؿ:  .(3)"كطمػػػب ،ابتيػػؿ ك ػػرع ،إليػػو فيػػو،

 .(4)"فيك راغب أراده، بالتحريؾ: غبان ، كر سكرل

: أ داد كممةكمف  ، ك كىًرهى،  رىًغبى ؿو، ك عاؼى .ك مى  سىًئـى

 ، م ؿ:جاءت بعض األ داد لكممة رغب، في األخبار السياسيةكقد 

 .سئـ الشعب الميبي تصريحات القذافي المطكلة أ ناء خطابة -

                                                 

 (.89 مريـ، )سكرة 456ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (1)
 ـ.55/7/5022 بجاتك، أحمد المراسؿ: (2)
 .356ص العربية، المبة مجمع الكسيط، معجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (3)
 .284ص العرب، لساف (4)
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   طػالؽً ، فػي ت جيػرو  ـانتياء محاكمة المتي   لقُ  : لخ ، رصػاص عشػكائي بالعاصػمة أكسػمك كا 

 .(1)يف ب خذ أقصى العقكبة بحؽ المتيـتظاىرى عدد مف الشعب أماـ المحكمة مطالب

ظػػرؼ  قىٍبػؿي، ،العػػاـأك  ،قبػؿ الميػػؿ أك الشػير يقػػاؿ: ،أتػى قػػبالن، قبػؿ،"مــن:  :  ــلقُ  : لتحم ــل

 .(2)"أك المكاف لمزماف السابؽ،

 ﴿ٍبػؿ عقيػػب بىٍعػد، يقػاؿ افعمػو قبػػؿ كبعػد، قػاؿ تعػػالى: ،ابف سػيده قى يػػدعقبػؿ، نقػيض بي  قيبىٍيػؿ:"

ُْ  للِ   .(3)﴾ وم  بعدُ  م  قب ُ  ا م

كقػاؿ بع ػيـ  قػاؿ المحيػاني: كجئتؾ مف قبػؿ كمػف بعػد، كبعدان  افعمو قبالن " كحكى سيبكيو:

 .(4)"ما ىك بالذم ال قبؿ لو كما ىك بالذم ال بعد لو

 لقميمة قبؿ انتياء المحاكمة.كممة قيبيؿ ىنا ال ترة الزمنية اقد أفادت ك 

 عيد االحتماؿ.عيد المناؿ، بي ألجؿ، بي عيد ابي  عيد النظر،أ داد كممة قبيؿ: بي كمف 

 ، م ؿ:بعض األ داد لكممة قيبيؿ في األخبار السياسيةكردت  كقد

الستمرار الم اك ات في اليمف، شػنت قػكات  لمرئيس اليمني السعكدم العاىؿبيعيد قياـ دعكة  -

 ىجكمان عمى الجيش اليمني.المعار ة 

                                                 

 ـ.55/7/5022 السعد، رىؼ المراسؿ: (1)
 .356ص العربية، المبة مجمع الكسيط، معجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (2)
، سكرة (3)  .4 آية ؟الرـك
 .557ص العرب، لساف منظكر، ابف بتصرؼ: (4)
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   خالؿ السنكات ال الث األخيرة قكيان  انتشاران "سباؽ الدراجات النارية "ىذه اليكاية تشيد:  لخ 

 .(1)المح زات  عضرغـ  في إيراف

جيٍزء، "بعػػض الشػػػيء،ك .(2)قموػػػت أك ك ػػرت" ،منػػو طائ ػػة بعػػض الشػػػيء:" : عـــض : لتحم ــل

 . كمنػو قكلػو تعػالى:بعػض فػكؽ بع ػيا لك ػائؽك ػع ا .بعػض الشػٌر أىػكف مػف بعػض .طائ ػة

ُْو َ ﴿ ِِ بَ ْعَض ُكمْ ﴿ كقكلػو تعػالى: ،(3)﴾بِ بَ ْعضٍ  َأفَ تُ ْؤِمُنوَ  ِببَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُ   َعلَ ى َوََل تَ َتَمن ا ْوا َم ا َفضا َ  اللُ بِ 

 .(4)﴾بَ ْعضٍ 

ػا لػديؾ، بعػض أعطػو الطوريػؽ:  بعػض الشوػيء: قميػؿ منػو، طائ ػة منػو، بعػض مػا لػديؾ: ممو

 .ان األكقات: أحيان بعض ،الكقت بعض المما مة: مما مة تقريبية، بعض أٌكلو أك جزء منو،

مػػػا ييطمػػػؽ عمػػػػى الكاحػػػد مػػػف األشػػػػياء أك األحيػػػاء، كقػػػػد ييسػػػتعمؿ ألك ػػػر مػػػػف كاحػػػد كلبيػػػػر 

ْا النابِ  وس ِإلَ  ى﴿ال قيػػاء: كاحػػد أك عػػدد مػف ال قيػػاء،  بعػػض المعػدكد " يقػػكؿ ِِ  ضِ بَ ْع   َوِإْ  َأَس   َأْزَواِو  

 .(5)﴾َحِدًَثا

  جميع. ،كيؿ  : بىٍعض أ داد كممة

 / إلػػػى  اميـكان ػػم الجػػػيش النظػػامي السػػػكرم، عػػػدد مػػف ،اق  شـــق تحػػد ت األنبػػػاء عػػف  لخ ـــ

 .(6)ص كؼ الجيش الحر

                                                 

 ـ.2/25/5022 عياض، اؿنك  المراسؿ: (1)
 .356العربية،ص المبة مجمع الكسيط، معجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (2)
 .85 آية البقرة، سكرة (3)
 .35 آية النساء، سكرة (4)
 .(3 آية التحريـ، سكرة، )557ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (5)
 ـ.29/3/5025 عكيس، خالد المراسؿ/ (6)
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ْبت الس اع  وانش    ﴿ ،""انشؽ الحائط انصدع أك انقسـ انطمؽ، انشؽ الشيء:" : لتحم ل اقت

ْ  منِ وتنش  ا رضتكاِ ا ﴿ ،(1)﴾القمْ  .انشؽ ال جر كظير (2)﴾لسموات َت ط

انشػػػقت عصػػػػا  حػػػدث فيػػػػو انقسػػػاـ كاخػػػػتالؼ، تبػػػػٌدد كاختالفػػػا "انشػػػػؽ حػػػزب، انشػػػؽ الػػػرأم:

انشؽ فالف: خرج عف قانكف دكلة أك جماعػة  كقع الخالؼ بينيـ، دكلو منشقة. ،ت رقكا الجماعة:

 كان ـ إلى جماعة مناى ة.

الق ػػػػػية  ،عػػػػػداكة، شػػػػقاؽ فػػػػي حػػػػػزب سياسػػػػيٌ  دـ ات ػػػػاؽ،خصػػػػػكمة كعػػػػ اخػػػػتالؼ كانقسػػػػاـ،

ألقػػى بينيمػػا بػػذكر  (3)﴾َوِإْ  ِجْ   ُتْم ِش َقاَب بَ ْيِنِهَم  ا فَ  ابْ َعُثوا َحَكًم  ا﴿مك ػكع نقػػاش: سػػبب خػػالؼ كنػػزاع 

 .(4)"ة كمعاندة كمخال ة أك افي شقاؽ: من ،بينيما شقاؽ -سعى بينيـ بالنميمة الشقاؽ:

اـه.ًاجٍ  ًاٍنًشقاؽ: أ داد كممة اجه، ًاٍنً مى ، ًاٍنًدمى  ًتماعه، اىٍلًتحاـه، ائتالؼه

 : 5ج مل  قم )

 تقا     لم  سم نم  م    في  ش      خ ا   لتي  تضا م ل  لفاظ 

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 50 10 االنشقاؽ
 15 3 جاء
 15 3 قبيؿ
 10 2 بعض
 10 2 رغبة

 100 20  لمجممع
                                                 

 .2: آية القمر، ةسكر   (1)
  .90 آية: مريـ سكرة(2)   
 .35 آية النساء، سكرة (3)
 .2554-2553ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (4)
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 بنسػػبة تكػػػرار األكلػػى،فػػي المرتبػػة جػػاءت كممػػة االنشػػقاؽ  سػػابؽ أفالح لنػػا الجػػدكؿ يكٌ ػػ

مػا يسػمى بػػال كرات بالتػي تعيشػػيا بعػض الػدكؿ العربيػة  كىػذا يػدلؿ عمػى طبيعػة المرحمػة %(،50)

فكممة انشقاؽ جاءت بنسبة كبيرة م ؿ االنشقاؽ  ،اليمف( ،سكريا ،ليبيا ،مصر ،ية في )تكنسالعرب

 م ذك  ا في  ذ   ل حث:ت أخ ىكمما    م    مق، مف الجيش الميبي كالسكرم

 .ال كار في ليبياص كؼ  إلىيـ كان مام الجيش الميبي عدد مف أفراد انشقاؽ -

 مف ال كرة الميبية. األكلىانشقاؽ كبير في الساعات  -

 االنشقاؽ عف الجيش السكرم. إلىدعكة المتظاىريف  -

 .اإلخباريةمف مجمكع النشرات  %(25) ةبيؿ( بنسب)قي ك ،)جاء( كممتاجاءت في المرتبة ال انية ك 

  عض  لمم ضع في  ل ش      خ ا   :

 .إلى مصراتوجنكد معمر القذافي  جاء -

 .قبيؿ المحاكمة لممبارؾرغبة المصرييف ككانت تمؾ  -

  .%(25بنسبة ) ؛ أمبن س المرتبة اجاءت فقد ،بعضك  رغبة: فاتالكمم أما
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  لمشت ك  لمفظي:ثالثًا: 

يسمى الشيئاف ": معرفة المشترؾ في )النكع الخامس كالعشركف(مزىره  ذكر السيكطي في

الك يػرة باالسػـ  األشػياءكتسػمى  كرجؿو كفػرس، كذلؾ أك ر الكالـ؛ المختم اف باالسميف المختم يف،

المختم ػة  باألسػماءكيسػمى الشػيء الكاحػد  كعػيف السػحاب، كعيف الماؿ، نحك عيف الماء، الكاحد؛

 .(1)"كالحساـ ،دكالمين ،نحك السيؼ

دكف ت ريؽ بيف نكعيو السابقيف  -كقد اىتـ لبكيك العرب القدماء بدارسة المشترؾ الم ظي"

"الم ظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مختم يف فػ ك ر داللػة عمػى  :كعرفو بع يـ ب نو -عند المحد يف

مػا كقػع منيػا  كألػؼ بع ػيـ مصػن ات م ػردة لجمػع األل ػاظ المشػتركة. السكاء عند أىؿ تمؾ المبة"

كأبػػرز ىػػذه الكتػػب "المنجػػد فػػػي  أك فػػػي العربيػػة عامػػة، أك فػػي الحػػديث النبػػكم، فػػي القػػرآف الكػػريـ،

بعػض عممػاء العػػرب  كقػد أنكػر كقػػكع المشػترؾ الم ظػي فػي العربيػػة، .ىػػػ(320) لكيػراع النمػؿ المبػة"

ٍيو ٍستىكى  .(2)"كلكف أك رىـ ي بتكنو ،كابف دىرى

"العػػيف" التػػػي  :يػػا عمػػى المشػػترؾ الم ظػػي فػػي العربيػػة كممػػة"كمػػف األم مػػة التػػي يسػػتدلكف ب

خيػار ك  ،عيف الشمسك  ،مك ع ان جار الماء، ك الجاسكس، ك الحسد، ك ع ك اإلبصار:تطمؽ عمى

 .(3)شريؼ القكـ"ك  ،معجـ العيفك  ،حرؼ مف حركؼ المعجـك  ،الشيء

                                                 

 .369ص ،2ج كأنكاعيا، المبة عمـك في المزىر السيكطي، الديف جالؿ (1)
 .593ص العربية، المبة في الت قيؼ سميماف، أبك صادؽ انظر: 
 ،5008 ،2ط لبنػػاف، طػػرابمس، لمكتػػاب، الحدي ػػة المؤسسػػة العربيػػة، المبػة فقػػو فػػي فصػػكؿ يعقػػكب، بػػديع إميػػؿ انظػر: 

 .77ص
 د.ط، السػػكيس، الجامعيػػة، المعرفػػة دار لم  ػػميات، األنبػػارم شػػرح فػػي تطبيقيػػة دراسػػة الداللػػة عمػـػ جبػػؿ، الكػػريـ عبػد (2)

 .39-38ص ،2997
 .593ص العربية، المبة في الت قيؼ سميماف، أبك صادؽ (3)
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ؽ عممػػػاء المبػػػػة المحػػػد كف لػػػػدل دراسػػػتيـ لتعػػػدد معػػػػاني الم ػػػظ الكاحػػػػد بػػػ"ك  يف مصػػػػطمحيف ي ػػػرِّ

 أساسيف ىما:

أك )كممػػػػػػات  ،)تعػػػػػػدد المعنػػػػػى نتيجػػػػػػة تطػػػػػكر فػػػػػػي جانػػػػػب الم ػػػػػػظ( :(Homonymy)مصػػػػػطمح  -

 معافو متعددة( أك مشترؾ التبير في الم ظ. –متعددة

 -كممػة كاحػػدة)أك  ،: )تعػدد المعنػى نتيجػة تطػكر فػي جانػب المعنػى((PoIysemy)مصػطمح  -

 أك مشترؾ التبير في المعنى. معنى متعدد(

كقػػد تصػادؼ عػػف  معنػى،العمػػى  دؿ كػػؿ منيمػاتػكممػػة  كجػكد" ىمصػػطمح األكؿ، فيشػير إلػػالا مػ ف

كال ييػػـ  ا فػي النطػػؽ كممػة كاحػدة،تف صػبح طريػؽ التطػكر الصػػكتي أف اتحػدت أصػكات الكممتػػيف،

كذلػػؾ م ػػؿ كممػػػة  إنمػػا الميػػػـ اتحادىمػػا فػػي النطػػػؽ، ،ال أك أف تكػػكف حػػركؼ الكممتػػػيف متحػػدتيف،

(Sound) تبيػػرت أصػػكات  فأ ػػـ حػدث  أربػع كممػػات كانػت مت ارقػػةى الًبنىػػى كالػدالالت، التػي تم ػػؿ

 فبدت كممة كاحدة تحمؿ أربع دالالت. كؿ منيا حتى تطابقت،

نتيجػػػة  ؛فيشػػػير إلػػى "داللػػػة الكممػػػة الكاحػػػدة عمػػى أك ػػػر مػػػف معنػػػى أمػػا المصػػػطمح ال ػػػاني،

المشػػترؾ تكػكف العالقػػة بػػيف  كفػػي ىػػذا النػكع مػػف نػكعي جديػدة، أك معػػافو  ،اكتسػابيا معنػػى جديػدان 

 خمؽ أل اظو. يمجازم بالدكر الرئيس فكينيض االستعماؿ ال دالالت الم ظ كا حة،

 كقػػػد حػػػػاكؿ بعػػػػض المحػػػػد يف الت رقػػػة بػػػػيف ىػػػػذيف النػػػػكعيف لػػػئال يمتػػػػبس أحػػػػدىما بػػػػاآلخر،

 .(1)"كالمعيار االشتقاقي كغيرىما ،كذلؾ كالمعيار الداللي فك عكا بعض المعايير لم صؿ بينيما،

                                                 

 .39-38ص لم  ميات، األنبارم شرح في تطبيقية دراسة الداللة عمـ جبؿ، الكريـ عبد (1)
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 :  في معاٍن كث    لمشت ك   لفاظمس ع ض  ل احث ل عض  لتقا     لتي حم   عضًا من 

   (1)فارقة في التاريخ المصرم  قط  ،محاكمة حسني مبارؾستككف  : لخ. 

 فيػػػك نقػػػاط، كجعػػػؿ لػػػو نيقطػػان، أعجمػػوي، نقطػػػان الحػػػرؼ، نقػػطى، :قػػػطن": مػػػف:  قطـــ  : لتحم ـــل

 .(2)"بمعنى نقطة نقوطى الحرؼ، كالحرؼ منقكط،

  مكا ع استعماؿ كممة نقطة:

ػػةة نقطػػػ مكقػػع - لػػػـ  .أك اقتػػػراح ،أك نقػػػاش ،الحػػػديث: شػػيء كنقطػػػة مقنعػػػة تسػػاعد فػػػي دعػػػـ حجو

ؿ: عامؿ ميـٌ يطرأ عمى دكلة أك فرد يقت ي  نيٍقطة .بينيما تماـ االتِّ اؽ نقطة: يختم ا في تحكُّ

ػٍعؼ:  نيٍقطػة .لـ يػتـٌ االتِّ ػاؽ عمييػا قطةن خالؼ: نيٍقطة. في مجرل األمكر محسكسان  تبييران  ال و

 مكطنو، عيب شخصٌي بسيط.

 .أك تحتيا لتمييزىا ،عالمة تك ع فكؽ الحركؼ -

ػػػح  .أم مػػف  ػػػابر ظ ػػر "؛النُّقطػػػة ت قػػب الحجػػػر" :كيقػػاؿ ػػػع الػػنُّقط عمػػػى الحػػركؼ: ك و ك ى

و ،األمرى  ػة ،تصػريحيوعالمة الكقؼ التٌػاـٌ تك ػع فػي نيايػة جممػة  .ككشؼ غكام ى  ،أك جممػة تامو

 كبعد االختصارات.

ؿ إلى ندل نقطة .كحدة كزف السوكائؿ .قىٍطرة -  .النودل: حرارة تكا ؼ البخار حتى يتحكو

 .بداية األمر أكأك نشاط،  ،االنطالؽ: ما يساعد عمى البدء بمينة نقطة بداية -

البميػػاف:  نيٍقطػة.دائرةالػأك  ،االرتكػازأك  ،اإلسػعاؼأك  ،تقػػاطعأك  ،قػٌكةأك  ،مراقبػة نقطػة مركػز -

يوة  ابتة ة تحت أحكاؿ جكِّ  .درجة الحرارة التي يبمي فييا سائؿ في  بط  ابت خاصو

                                                 

 .833ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (1)
 ـ.3/8/5022 ع ماف، أحمد المراسؿ: (2)
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ٍخ ر، أك  الشُّرطة: مقٌر الشُّرطة. ةنيٍقط -  .مكاف الحراسةأك مى

ػرع، كىػػك مػرض عصػبٌي يتمٌيػ :طػبالعمػـ فػي كالنقطػة  - ز بنكبػة تشػنُّجية مػع فقػػداف مػرض الصو

 .الكعي

ىديوػػة  أك غيػػره ،أك أحػػدىما مػػف مػػاؿ ،مػػا ييقػػدوـ إلػى العركسػػيف :عمػػكـ االجتمػػاع فػػيكالنقطػة  -

 .، كتجمع عمى )نقكط(لممبنِّي عمى سبيؿ اليديوةما يعطى  كذلؾك  ،بمناسبة الزكاج

 .عالمة صبيرة مستديرة ليس ليا طكؿ كال عرض :اليندسةعمـ في كالنقطة  -

  كالجنكب. ،اؿكالشوم ،كالبرب ،النِّقاط األربع: الشورؽ -

ػٌد بيئػػٌي كػالحرارة: األحيػػاءعمػـ فػػي  النُّقطػة المميتػة - أك اإلشػػعاع تنتيػي ًعٍنػػدىا حيػاةي الكػػائف  ،حى

 الحٌي.

سو تقسمو إلى أك قك  ،عمى قطعة مف خط   نقطة :الريا ة كالتربية البدنيةفي  النُّقطة المينصِّ ة -

 .جيٍزأيف متساكيىٍيف

الٌسػاعة، أك  أك بنػدكؿ ،النُّقطة التي ترتكز عمييا الٌرافعػة :ءالطبيعة كال يزيافي  االرتكاز نقطة -

 .كازف عنده قٌكتا الدفع كالمقاكمةالمك ع ال ابت الذم تت

ر نقطة ،االنصيار نقطة - د  نقطة ،التوبخُّ درجة الحرارة التي ينصير  :الطبيعة كال يزياءفي التوجمُّ

 .(1)"فييا الجسـي أك يتبٌخر أك يتجٌمد

                                                 

 .5575ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
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  لمشت ك  لمفظي في تقا     لم  سم ن   خ ا   : احث ل عضمس ع ض  ل 

  السػػػالح إلػػػػى  إ صــــالأنػػػػو قػػػد تػػػـ  ؛صػػػروحى مصػػػػدر مسػػػئكؿ فػػػي الجػػػػيش الحػػػر السػػػكرم:  لخ ـــ

 .(1)المقاتميف  د الجيش النظامي السكرمٌ  المسمحيف

ػػؿى "مػػف:  :إ صــال : لتحم ــل ػػؿ، ك  كصو ػػؿ، تىٍكًصػيالن، فيػػك ميكصِّ ػػ اسػـ الم عػػكؿيكصِّ  .ؿميكصو

ؿيقاؿ:  ا كصى ؿ ،الخبري فالنن  كيقاؿ: ،الخبري إلى فالف بمىبو كصى

مو خبري قدكـ الطوائرة  - سالة إلى صاحبيك  .ابنونجاح ككصمو  .كصى مت الرِّ  .اكصى

ػؿى  - ػؿى  ،الشوػخصي إلػى المكػاف كصى محػٌؿ إلػى  كصػؿ" الشوػخصي إلػى األمػر: بمىبػو، انتيػى إليػو كصى

 .، ىنو ه بسالمة كصكلوإقامتو

 بو األمر إلى كذا: انتيى كأدول بو. كصىؿ إلى شاطئ األماف: نجا مف الخطر، ؿكصى  -

؛ (2)﴾َوبَ يْ  نَ ُهْم ِميثَ ابٌ  إَلا الاِيََ  ََِصُلوَ  ِإلَ ى قَ  ْوٍ  بَ يْ  َنُكمْ ﴿ ،كانتسب إلى بني فالف: انتمى إلييـ كصىؿ -

 .أك ًحٍمؼ ،ينتسبكف إلييـ بقرابة أم

ؿ" بو، ربطو الشويءى بالشويءً  كصوؿ - ؿ الياتؼ بالمنزؿ كصو صِّ  ".أسالؾى الكيرباء، س كى

مو؛ أنياه إليو كصوؿك  ،الشويءى إلى فالف كصوؿ -  .كأبمبو إيواه ،الشويءى ل الف: أىٍكصى

مو إلى ا كصوؿ  - سالةى إلى صاحبيا، كصو ُْو َ ﴿لبيت، الرِّ ََ َتَي ا ْلَنا َلُهُم اْلَقْوَل َلَعلاُهْم   .(3)"﴾َوَلَقْد َوصا

                                                 

 ـ.3/8/5022 ال ايز، زيف المراسؿ: (1)
 .95 آية النساء، سكرة (2)
 (.52 آية القصص، )سكرة ،5452ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
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   (1)مقديشك ،مف الكصكؿ إلى العاصمة فالصكمالييحركة الشباب   م ع : لخ. 

 منعػػو مػػف حقػػػو، :كيقػػاؿ حرمػػو إيػػاه، منعػػان، و،عػػػكمن منػػع الشػػيءى،"مػػف:  : م عــ : لتحم ــل

 .(2)"صار منيعان محميان  مناعة، منع فالف، كمنع حقو منو،

ب بيػو:  تمنوػع ،المطػري فػي ىػذا الشِّػتاء تمٌنػعك" .الشوػيءي: امتنػع، تعػٌذر حصػكليو تمنوػعى "كمنػو: 

 .(3)عف التدخيف: كٌؼ عنو تمنوع ،بذكيو تمٌنع " تقكول كاحتمى بو

  مػػف البػػرب قا مــ  لطبيػػة المسػاعدات شػدودى كزيػػر الخارجيػػة األمريكػي عمػػى إيصػػاؿ ال : لخ ــ 

 .(4)إلى سكريا

ا، فيػكقػًدـى مػف يىقػدىـ، قيػ ،قػًدـى إلػى ،قػًدـى ": مػف: قا م  ل : لتحم ل قٍػدكـ ديكمن  .قػاًدـ، كالم عػكؿ مى

  .قىًدـ فالفه إلى المدينة دخميا، جاء إلييا، حؿو بيا ،قًدـ فالفه المدينةى  -كمنو: 

 .تت توح األزىاري مع قدكـ الربيع -

ػد إليػػو ،إلػػى األمػػر: قصػػد لػػو ًدـقػ - مى َابَ  اًء  َوقَ  ِدْمَنا ِإلَ  ى َم ا َعِملُ  وا ِم  ْ  َعَم  ٍ  َفَجَعْلنَ  ا ُ ﴿، قػػاؿ تعػػالى:كعى

 (5)﴾ َمْنُثورً 

 عػػػاد محٌمػػػالن ب فكػػار جديػػػدة بعػػػد قدكمػػػو مػػػفو  قػػًدـ مػػػف الٌسػػػ ر: عػػػاد، رجػػػع " قػػًدـ مػػػف الخػػػارج، -

 .(6)"أمريكا

                                                 

 ـ.54/22/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (1)
 .888ص العربية، المبة مجمع الكسيط، معجـ كآخركف، مصط ى إبراىيـ (2)
 .5258 ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (3)
 ـ.3/8/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (4)
 .53 آية ال رقاف سكرة (5)
 .2785ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (6)
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  (1)سكاف القرف اإلفريقي لحما   البذائية؛ ت ميف المساعدات طمبت فرنسا :  لخ.  

ى": حما   : لتحم ل ومنو:، مصدر حمى

يوة. حماية تمٌكث،البيئة: كقايتيا مف ال حماية -  جكِّ

عالميـ مف خالؿ ممارسات معٌينة ،المستيمؾ: حركة لحماية المستيمكيف حماية - كاإلعالف  ،كا 

 المستيمؾ. حماية جمعية

ؿ الدوكلػة تجاريوػػة: اتِّجػػاه يػػدعك إلػػى حمايػة - لتحقيػػؽ أىػػداؼ ؛ لتكجيػػو االقتصػػاد الخػػارجيٌ  ؛تػػدخُّ

ناعات الكطنٌية كحمايتيا ،كسياسٌية معٌينة ،كاجتماعيوة ،اقتصادٌية  .مف أىميا تشجيع الصِّ

 .إعالف الحماية ،قبؿ إعالف استقالليا: فرض ،فرنسا حماية كانت المبرب تحت -

 .(2)"عف ع ك مجمس الشعب ،ريفعت الحماية" :قاؿحصانة  ٌد االعت -

   في العاصمة  ت جيرعممية في  يفمحاكمة الميتمعقب  بالترقب الشارع النركيجي أ   : لخ

.(3)النركيجية
 

كبىػدىأ ا  ،: ابتدأتي بػو، كبػدأتي الشػيءى: فعمتػو ابتػداءن الشيء بىٍدءن ابدأتي ب" : مف:أ   : لتحم ل

ػػػٍكدان كبنػػٍدءن  ٍدئًػػو ا،تعػػالى الخمػػؽ كأبػػدأىـ، كتقػػكؿ: فىعىػػؿى ذلػػؾ عى  كفػػي عكدتػػو كبدءتػػػو. ،كفػػي عػػٍكًدًه كبى

 كيقاؿ: 

ٍكدىه عمى بىدئو: إذا رجع في الطريؽ ا -  لذم جاء منو، رجع عى

 كفالف ما ييبدئ كما ييعيد: أم ما يتكمـ ببادئةو كال عائدة. -

                                                 

 ـ.55/7/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (1)
 .569ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (2)
 ـ.56/9/5022 بخارم، حمفالر  عبد المراسؿ: (3)
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رىٍجتي كقاؿ أبك زيد: أبدأ -  .(1)"منيا إلى غيرىا تي مف أرض إلى أخرل: إذا خى

   (2)في أمريكا إرىابيان  عمالن  والرتكاب معو؛ لتحقيؽكا لمتيـا القا ية محاكمة   ج  : لخ. 

ػدو  كبػان، الجديد،صدر متجديد، "مف:  :  ج  : لتحم ل كتجػدد  ك يػاب جيػديدى، كاسػتجده، كأجى

 .(3)"صار جديدان  الشيء،

تخرج عف  أك أساليبى  ،كابتكار مك كعاًت  ان أك شائع ،إتياف بما ليس م لكفنا": في األدبك 

دخاؿ تعديؿ كالمتو ؽ عميو جماعي ا، أك إعادة النوظر في ،النومط المعركؼ  المك كعات الروائجة، كا 

 ".صار مف رٌكاد التجديد المسرحيٌ المتمقِّي " عمييا بحيث تبدك ميٍبتىكىرةن لدل

 إعادة انتخاب أحد المسئكليف، كالتجديد لرئيس الجميكرٌية. :السياسةفي عمـ ك 

 .(4)"كالتزاـ شركط اإليجار القديـ ،إيجار: عقد إيجار جديد تجديدكمنو: "

   لنسػاء إيػراف، ىػي مسػ لة مرفك ػة، السػيارات ق ا   ذكرت مصادر إخبارية إيرانيػة أفو  : لخ 

 .(5)منذ قياـ ال كرة

 .(6)"قكدىامبمشى أماميا آخذان  قيادةن،ك  ان،كقياد، قىٍكدا ابةالدو  ،قادى " :مف: ق ا   : لتحم ل

 .(7)"أم بمعنى قاد ال رس؛، قكد ال رسكاف رئيسان عمييـ الجيش قيادة، األميرقاد ك "

                                                 

 العممػػػػي مجمػػػػع منشػػػػكرات حسػػػػف، محمػػػد فيػػػػر تحقيؽالعبػػػاب الزاخػػػػر كالمبػػػػاب ال ػػػػاخر، الصػػػػباني، محمػػػػد بػػػػف الحسػػػف (1)
 .55-52ص ،2ج ،2ط ،2978 ببداد، العراقي،

 ـ.22/20/5022 عياض، نكاؿ المراسؿ: (2)
 .50ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (3)
 .349ص المعاصر، العربية لمبةا عمر،معجـ مختار أحمد (4)
 ـ.53/20/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (5)
 .765ص ،العربية المبة مجمع، الكسيط، معجـ، كآخركف مصط ى إبراىيـ (6)
 .2650ص الن ائس، دار الكبير، الن ائس معجـ حاقة، أحمد (7)
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   (1)في سكيا مساعدات لممشرديف كالدعـ اإلنسانياندة المس ف ق قدمت  : لخ. 

كقيػػؿ فػػرؽ  كفرقوػو، فرقػػان، ي رقػو، فرقػػة، خػػالؼ الجمػع، ال ػرؽ، فػػرؽ، "مػف: :ف قــ  : لتحم ــل

 .(2)"كافترؽ كت رؽ، كان رؽ الشيء، ،كفرؽ لإلفساد ت ريقان  لمصالح فرقان،

ؽ " غيػػرىـ فيككنػػػكا مجتمعنػػا مبمقنػػا مػػا تعػػػزليـ عػػف ان يـ معتقػػدات معينػػػة كك يػػر جماعػػة تػػربط - ًفػػػرى

 .سياسية

 .طائ ة مف الناس منظومة ليدؼ معيوف -

 .مطافئ ًفٍرقة  -

 .غنائٌية ،مسرحٌية ،استعرا ٌية ،مكسيقية ،تم يؿ ًفٍرقة -

َْ ِمْ  ُ    ﴿ كمنو قكلو تعالى: - َْْق ٍ  فَ َلْوََل نَ َ   .(3)﴾ِمنْ ُهْم َطائَِ  ٌ  ِف

 ."ختمؼ باختالؼ الجيكشتعدد مف األلكية "، المعركةدفع القائد ب رقة مدروعة إلى  -

 .ميذ في درجة كاحدة مف التعميـصىؼ ًدراسٌي، مجمكعة مف التال: يدرس في الً رقة الرابعة -

ؽ " ،ينية: طائ ة ليػا مػذىب معػيفد فرقة - ؽ الدينيػة فػي اإلسػالـ، الً ػرى قػرأت عػٌدة كتػب عػف الً ػرى

 .(4)"اإلسالمٌية

                                                 

، نسريف المراسؿ: (1)  ـ.55/7/5022 حاطـك
 .85ص رب،الع لساف معجـ منظكر، ابف (2)

 .255سكرة التكبة، آية:  (3)

 .2699ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (4)
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  فػػي الجػػيش السػػػكرم  فػػي صػػ كؼ ال ػػػباط العمػػكييف   قســام كجػػػكد ،التقػػارير تفا ػػأ : لخ ــ

 .(1)النظامي

 :يقػػاؿ ،أعطػػى كػالو نصػيبو ،كجعمػو نصػ يف جػزأه، قىٍسػػمان، قسػـ الشػيء،" :  قســام : لتحم ـل

 .(2)نصيبوأخذ كؿ منيـ  قسـ القكـ الشيء بينيـ، :كيقاؿ ،فيك القساـ قسـ ا الرزؽ،

: انقسػػـ قالػػبي حمػػػكل عمػػى قطعتػػي ،قٍطعتػػيفانقسػػـ قالىػػبي حمػػكل إلػػػى "كمنػػو:  ـى ف ميطػػاكع قسىػػػ

 .(3)"جمكعتيف، ينقسـ الناسي إلى قسميفانقسـ ال ريؽ الريا ٌي إلى متجزوأ أجزاءن "

ا اٍنقىسػػـ ًحػػٍزب سياًسػػٌي، مػػتم ػػكا، ت ٌرقػػكا كتباينػت آراؤىػػـ "انقسػـ األع ػػاءي عمػػى أن سػػيـ: اخ

 .(4)"اٍنقىسمت أٌمة إاٌل  عؼ ش نييا

   عمػى جػدكؿ كزراء الخارجيػة  كسػكريا فػي العػراؽ، التيار السم ي الجيػادم قض  برزت  : لخ

 .(5)العرب

 ألنػػػػػو مػػػػف ق ػػػػػيت، كأصػػػػػمو ق ػػػػاله؛ الحكػػػػـ، ،الق ػػػػػاء "ق ػػػػى،مػػػػػف:  :قضـــــ   : لتحم ــــل

كتقػكؿ ق ػى بيػنيـ  كق ػى األميػري قا ػيان، يحكػـ بػيف النػاس، أم جيعػؿ قا ػيان، ،كاستق ى فالف

 .(6)"كق ايا ق ية،

                                                 

 ـ.8/2/5025 زيف، ك اح المراسؿ: (1)
 .734ص العربية، المبة مجمع الكسيط، معجـ ،كآخركف إبراىيـ مصط ى (2)
 .2825ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
 انقساـ. كممة ني،الب معجـ (4)
 ـ.25/5/5025 الزيف، ك اح المراسؿ: (5)
 .405ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (6)
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ايا الساعة في العالـ ،القً ٌية ال مسطينٌية ،كطنيوة قً ٌيةقاؿ: ي  .ق يوة السالـ ،قى ى

ؼفػي ك  ػػدؽ أك با :ال مسػػ ة كالتصػػكُّ ػػؼ بالصِّ لكػػذب لذاتػػو، كيصػػٌح أف كػػالـ يصػػٌح أف ييكصى

 .لمبرىنة ان يككف مك كع

ٍيف ييعػرض عمػى المحكمػة لمبحػث كال صػؿ فيػو" :القػانكف كفػي  قً ػٌية" نػزاع بػيف ميتخاًصػمى

 .(1)"السرقة

 .(2)في تكريت تنظيـ القاعدة، ك صحكة العشائرشرارة القتاؿ بيف مقاتمي أكؿ  ع    ل : لخ  

نتشػػر انػدلعًت النوػاري شػٌبت فجػ ةن كا ،انػدلع ينػدلع فيػك منػدًلع انػدلع،" مػف: :ع   ـ ل : لتحم ـل

: نًشػبىٍت، انػدلعت ؿ.تااندلعت النواري فػي بئػر بتػركؿ، انػدلع القليبييا، امتدوت، اٌتقدىت " انػدلعًت الحػربي

 .(3)"ناري الحرب: اشتٌد كًطيسييا

  بخصػػػكص  فػػاعالن ان تركيػػ ان عربيػػػ اً ت ســ ق أف ىنػػاؾ كشػػؼ تقريػػػر خػػاص بقنػػاة العربيػػػة،:  لخ ــ

 .(4)الممؼ السكرم

كالكػػالـى عطػػؼ بع ػػو عمػػى  نظمػػو، ،كنحػػكه الػػديٌر، ،ان نسػػقنسػػؽ، ": مػػف: ت ســ ق : لتحم ــل

 كمنو: .(5)"نظمو ،ؽى الشيءى نسو  كرتبو، ،بعض

 .طرفيف ا نيف بيفمتبادؿ: ترتيب  تنسيؽ" -

                                                 

 .2830ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.50/5/5025 عياض، نكاؿ المراسؿ: (2)
 .762ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
 ـ.26/22/5007 لشريؼ،ا يكسؼ المراسؿ: (4)
 .806ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معـ معمكؼ، لكيس (5)
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 ،لتنظيميػػػا ؛مكتػػب التنسػػػيؽ: مكػػػاف لجمػػػع شػػػيادات الطػػػالب النػػػاجحيف فػػػي المرحمػػػة ال انكيػػػة -

 لمجمكع درجاتيـ. ان معاىد كفقكتكزيعيا عمى الجامعات كال

 .ان أك ذمٌ  ان سردي الص ات متكالية مدح :بالغةفي ال -

ة ،ظ: اختيار الكمماتاألل ا تنسيؽ -  .(1)"ةكالت  ي ،كالك كح ،كتنسيقيا مف حيث الصحو

   (2)عالمييف إلى سكريااإلك  ،بيفمراقمف ال ان عدد الجامعة العربية أ سم  : لخ. 

سػػؿ، رسػػؿ،" مػف: :أ ســم  : لتحم ــل سػػؿ، أرسػػاؿ، كالجمػع، القطيػع مػػف كػؿ شػػيء، الرو  كالرو

 كشػػعر، كرسػػالة، كقػػد رسػػؿ رسػػالن، سػػيمة السػػير، مو،رسػػ ،كناقػػة سػػمس، كاسترسػػؿ الشػػيء، اإلبػؿ،

القػكائـ ك يػرة الشػعر فػي  رسػمة كناقػة مرسػاؿ، أم صػار سػبطان، كاسترسػؿ الشػعر مسترسػؿ، رسػؿ،

بؿ مراسيؿ كالمرساؿ الناقة السيمة السير، ساقييا طكيمتو،  كمنو: .(3)"كا 

 أك نحكىما مف جية إلى أخرل. ،أك المكالمة ،عممية نقؿ البرقية -

 ،كالسومعية ،إذاعٌي: عممية تشكيؿ المكجات الحاممة لإلشارات المرئية إرساؿ ،تمي زيكنيٌ  ساؿإر  -

  ـ تبذية ىكائيات اإلرساؿ بيا إلذاعتيا.

 انقطاع اإلرساؿ: تكقُّؼ البثِّ اإلذاعٌي أك التمي زيكنٌي. -

 .(4)")جياز اإلرساؿ: جياز يقكـ ببث الصكت )يقابمو جياز االستقباؿ -

                                                 

 .5503ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.26/22/5022 بجاتك، أحمد المراسؿ: (2)
 .245ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (3)
 .888ص، العرب لساف معجـ منظكر، ابف (4)
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   (1)شابتيا عمميات شراء األصكات السابقة في المبرب االنتخابية  لمحطا  فإ : لخ. 

كالمحطػػة  المحػػط، صػػقمو، نقشػو بالمحطػػة، حطوػا الجمػػد، حػػطو،" : مػػف: لمحطــا  : لتحم ــل

 كمنيا: .(2)"كصقمو ،خشبة معدة لنقش الجمد أك ،حديدة

 .يس، السِّكوة الحديداألكتكب محٌطة ،ككسائؿ النقؿ ات،مكقؼ، مكاف معٌيف لكقكؼ القطار  -

 .تاريخٌية: مرحمة تاريخٌية محطوة -

 ناظر المحٌطة: المسئكؿ عنيا. -

 .مركز أك مؤسوسة لبرض مف األغراض التِّقنٌية عاٌمة -

حيٌ  محٌطة - رؼ الصِّ  .الصو

 .تكليد الطاقة محٌطة -

ػناعٌية: أر ػٌية محطوػة - اليكائيػػات  ركالسُّػػ ف ال  ػائٌية عبػ ،طرفٌيػة أر ػػٌية تتوصػؿ باألقمػار الصِّ

سائؿ كالمعدوات  .كالمراقبة كالتوحكُّـ اإللكتركنٌية، كظي تيا إرساؿي كاستقباؿ الرو

 .بنزيف: مكاف مخٌصص ييباع فيو البنزيف أك الباز محطوة كقكد، محطوة  -

األرصاد الجٌكٌية: مكقع يتُـّ فيو  محطوة مركز البٌث، ،اإلذاعيٌ  اإلذاعة: مكاف اإلرساؿ محطوة  -

 .معمكمات األرصاد الجكيوة كتسجيميا كنشرىا جمع

 .كيربائٌية: مكاف ييتوخذ لتكليد الكيرباء بما فيو مف مبافو كآالت محطوة ،تكليد الكيرباء محطوة  -

 ًخٍدمات: مكتب أك مؤسوسة تقدوـ منيا الًخٍدمة كخاٌصة التوصميحات. محطوة  -

                                                 

 ـ.26/22/5022 الطكد، يفحس المراسؿ: (1)
 .240ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
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لػى مػدار  ابػت حػكؿ األرض كييسػتخدـ ف ػائٌية: قمػر صػناعٌي يطمػؽ إ محطٌػة ،ف ػاء محطٌػة -

 .(1)"بكص و قاعدةن لمروصد العمميٌ 

  التػي يشػػنيا  ،الحػػرب السػرية  ػػد برنػامج إيػراف النػػككمالمكسػػاد اإلسػرائيمي مػف   صــع   : لخ ـ

 .(2)منذ سنكات

فػي يىصػعىد، صيػعيكدنا، فيػك  صػًعدى  ،عمػى صػًعدى  ،إلػى صػًعدى  ،صػًعدى " : مػف: صـع   : لتحم ـل

ٍصعكد.صاًعد، كالم   عكؿ مى

في الجبؿ ارتقى، عال مػف أسػ ؿ إلػى  صًعد ،عمى الجبؿ صًعد ،إلى الجبؿ صًعد ،الجبؿى  صًعد -

 .أعمى

 .متف الٌس ينة ،إلى غرفتو صًعد الحافمةى: ركبيا، صًعد السُّموـ، صًعد -

 .في السٌُّمـ صًعد  -

 .عمى الٌشجرة صًعد  -

عكد في السُّموـ الكظي ٌي: التورقِّي -  .الصُّ

 " إليو: ارتقى كعال صًعد ،كىبط: تذبذبت حالوي بيف ريقي  كانحدار د،صعً  -

ِِ ََْصَعُد اْلَكِلُم الطاي بُ ﴿كمنو قكلو تعالى:  فالفه إلى الحيٍكـ، صًعد -  .(3)"﴾ِإَلْي

                                                 

 .527ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (1)
 ـ.26/22/5022 الزيف، ك اح المراسؿ: (2)
 (.20 آية فاطر، )سكرة 2595ص المعاصر، عمر، مختار أحمد (3)
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   (1)ألكباما قكم منافس تق  م مفحتى اآلف  الحزب الجميكرم األمريكي، فشؿ:  لخ. 

بمعنػػى  كاسػتقدـ يسػتقدـ، ينقػػدـ، كأقػدـ، ،كيتقػدـ ،قػػدىـكتى  ،قػػًدـى ي ،"قىػػًدـى  مػف: :تقــ  م : لتحم ـل

 .(2)"كاحد

تقػديـ مػا  التقديـ في البالغة، تقديـ المم ميف، التعريؼ بيـ، تقديـ ال يكؼ؛ مصدر قدوـ،"

 .(3)"رفعيا تقديـ شككل؛ طمب اإلع اء، تقديـ استقالة، ،تقديـ الدليؿ عر و حقو الت خير،

   (4)مف دمشؽ ردان عمى تصريحات الرئيس السكرمفد العربي الك    سحـ : لخ. 

كػػػػال كب  الشػػػيء عمػػػػى كجػػػو األرض، ؾى جيػػػري  السوػػػػحب، سػػػحب،"مــــن:  :  ســــحـ : لتحم ـــل

كالػػػػػريح تسػػػػػحب  كالمػػػػػرأة تسػػػػػحب ذيميػػػػػا، ،رو جػػػػػره فػػػػانج فانسػػػػػحب، سػػػػػحبو يسػػػػػحبو سػػػػػحبان، كغيػػػػره،

 .(5)"التراب

انسػػحب  مػف االجتمػاع، مجمػػس،انسػحب مػف ال .خػرج انصػػرؼ، انسػحب ال ػيؼ،"كمنػو: 

 لػػػػـ ينسػػػػحب مػػػػف عممػػػػو، .انسػػػػحب الجػػػػيش مػػػػف المعركػػػػة تخمػػػػى عػػػػف، تػػػػرؾ، مػػػػف كػػػػؿ مسػػػػؤكلية،

 .(6)المكقؼ عمى مجمؿ الق ايا األخرل" انسحب .سحب الحبؿ .مصادقة

                                                 

 ـ.8/2/5025 ال ايز، زيف المراسؿ: (1)
 .570ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (2)
 تقديـ. كممة البني، معجـ  (3)
 ـ.27/9/5022 خكشاف، حنا المراسؿ: (4)
 .506ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (5)
 انسحاب. كممة البني، معجـ   (6)
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  أمػػػاـ  كاالتيامػػات ،الػػذم أ ػػار الك يػػر مػػػف التسػػاؤالت تقريػػػرهعػػف  لمــ فاع  ريػػػؽالخػػرج :  لخ ــ

 .(1)الصح ييف

 كدفعػو، كدافعو، كدفاعان، دفعو يدفعو دفعان، اإلزالة بقكة، الدوفع، دفع،"مف:  : فاع :حم ل لت

كتػدافع القػكـ  دفعػو كػؿ كاحػد مػنيـ عػف صػاحبو، كتدافعكا الشيء، كتدافع، كتدفوع، كتدفوعو فاندفع،

نػػان إلػػػى كدفػػع فال قػػكم، كركػػف مػػػدفع، شػػديد الػػدوفع، كًمػػدفىع، كرجػػؿ دفٌػػػاع، أم دفػػع بع ػػيـ بع ػػان،

 .(2)"مى الم اؿ مف كالميـكدفع عنو الشور ع فالف شيئان،

 كمنو:.(3)﴾الِل النااَس بَ ْعَضُهْم ِببَ ْعٍض َلَ َسَدِت اَ ْرضُ  َِِفاعُ  َوَلْوَلَ ﴿ كمنو قكلو تعالى:

و  ٌد خصمو -  .ليو أم خصـ في ت ييد ما يٌدعيوما يستند إ: قدوـ دفاعى

 .ما ييتوخذ في الحركب مف أساليب لرٌد ىجكـ العدكٌ ": طائراتم اٌد لم دفاع" :عسكريةال كفي -

 أساليب يٌتبعيا المحامكف في دحض المزاعـ كاالٌتيامات عف مككِّمييـ.: القانكفكفي  -

ف بإيقػػػاؼ الخصػػػـ عػػػف إحػػػػراز يف المكمو ػػػػيالاٌلعبػػػمػػػف لػػػدِّفاع ا :الريا ػػػة كالتربيػػػة البدنيػػػػةكفػػػي  -

 ؼ.األىدا

 .لت ميف سالمة أرا يو ؛سائؿ التي يمج  إلييا بمده ماالدِّفاع الكطنٌي: مجمؿ الك  -

ٌية المعٌدة -  .لمدِّفاع عف ال  اء الجٌكمٌ  ؛الدِّفاع الجٌكٌم: مجمكعة األسمحة الجكِّ

مة -  ،لحمايػػة المػػدنيِّيف مػػف الكػػكارث الطوبيعٌيػػة ؛الػدِّفاع المػػدنٌي: الػػنظـ كالخطػػط كاألبنيػػة الميصػػمو

 .كاعتداءات العدكٌ 

                                                 

 ـ.54/2/5025 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (1)
 .376ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (2)
 .552 آية البقرة، كرةس (3)
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عالف الحرب عمى األعداء، كيطمؽ عمييا كزارة  ،ع: كزارة تتكٌلى الدِّفاع عف البالدكزارة الدِّفا - كا 

 .الحربٌية

ف يي طر إلى اإلقداـ عمى فعؿ لحماية ن سو -  .الدِّفاع عف النوٍ س: حالة مى

أك التيديػد بػػو  ،الحػػٌؽ فػي حمايػة الػنو س مػف العنػؼ ؛ أمحػؽُّ الػدِّفاع عػف الػنو س :القػانكفكفػي  -

 .(1)"كوة أك كسيمة  ركرٌيةب ٌية ق

   (2)لتبطية جكالت المراقبيف ؛السكرية عمى إذف مف كزارة اإلعالـ  لحصمل طمبى  : لخ.  

ػػؿى " : مػػػف: لحصـــمل : لتحم ـــل كذىػػػب مػػػا  مػػا بقػػػي ك بػػت، كػػػؿ شػػػيء مػػف ،ؿى ًصػػػاحال ،حصى

تمييػز مػا  التحصػيؿ،ك  ،حصػكالن  صػؿحي، فيػك الشػيء حصػؿى  كنحكىػا، يكػكف مػف الحسػاب، ،سػكاه

 كمنو: .(3)"كاالسـ الحصيمة يحصؿ،

ؿ اتِّ اؽه بيف الدوكلتيف -  .حصى

ؿى  -  .عمى كذا: أدركو، نالو، تمٌمكو  حصى

 .شيادة ت ميف ،لقمة العيش ،معمكمات ميٌمة ،الٌمقب ،الجائزة ،الماؿ ،كظي ة :حصىؿ عمى -

ؿى ل الفو عمى -  . شيء: تمكوف مف جعمو في حكزتو حصى

: حدث ككقع  - ؿى لو أمره  .حصى

ؿ ذلؾ مروةحصى  -  .ؿ لو ما منعو مف الح كر، حصى

                                                 

 .754-753ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.54/2/5025 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (2)
 .478ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (3)
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ؿى مف كذا: نتج كنش  " - القٌكة التي تحصيؿ مف اتِّحػاد المسػمميف تكػكف أعظػـ مػف الحاصػمة حصى

 .(1)"مف اتِّحاد العرب

   سقاط ،ةف مطالبيف بالحريك المتظاىر  خ ج:  لخ  لجاف التنسيؽ المحمية قكؿ النظاـ حسب كا 

 .(2)في سكريا

ٍخرىجػان " ف:: مػخــ ج : لتحم ــل ػػرىجى خركجػػان كمى ٍخػػرىجي مك ػع الخػػركج. يقػػاؿ:  ،خى كقػػد يكػكف المى

ٍخرىجيػػوي. ػػوي، كالم عػػكؿى بػػو،  خػرج مخرجػػان حسػػنان، كىػذا مى ٍخػػرىجي فقػد يكػػكف مصػػدرى قكلػؾ أىٍخرىجى كأمػػا المي

ٍخػػػرىجى ًصػػػدؽ، كىػػذا ميٍخرىجيػػػوي؛ كاالسػػػتخراج، كاالسػػػتن ـى المكػػػاف كالكقػػػًت؛ تقػػكؿ: أىٍخًرٍجنػػػي مي  باط.كاسػػ

. ػةو ، كأٍخًرجى ، كأخػاريجى راجي: اإلتاكة، كيجمع عمى أىٍخػراجو ٍرجي كالخى ؿ مػا ينشػ .  كالحى ػٍرجي السىػحاب أكو كالخى

ػػٍرجي ًخػػالؼ الػػدىٍخؿ ػػٍرجه حسىػػف، كالخى ػػرىجى لػػو خى يجي فػػالف  ،يقػاؿ خى ػػوي فػػي األدىب فتخػػروج، كىػػك ًخػػرِّ روجى كخى

 .(3)"عمى ًفعِّيؿ بالتشديد، بمعنى م عكؿ

   (4)في مصرأماـ الرئيس  أداء القسـ بعد البرلماف في األكلى  لجمس ى النكاب نيأ : لخ.   

ٍجمسػان  ،كسػان مجي  ،جمىػسى " : مػف: لجمسـ  : لتحم ـل  كجمعيػا جيمػكس،  ػد قػاـ فيػك جػالس، ،كمى

 جمس معػو فيػك جميسػو مػع جمسػاء، ،جالس مجالسو مكنوو مف الجمكس، كأجمس، جمس، كجيالوس،

كىػػك  كمنػػو سػمي الجمػػكس، ،الجمػػكس البمػػيظ مػف األرض طمػب منػػو الجمػكس،اسػػتجمس  ،كجيػالوس

 .(5)أف ي ع الرجؿ مقعده في جمس األرض"

                                                 

 .509ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد  (1)
 ـ.54/2/5025 ع ماف، أحمد المراسؿ: (2)
 .274ص د.ط، تكنس،-ليبيا لمكتاب، العربية الدار القامكس، مختار لزاكم،ا أحمد (3)
 ـ.54/2/5025 ع ماف، أحمد المراسؿ: (4)
 .98ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (5)
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ٍمسىػػة،" ،كد لمنوظػر فػػي شػ ف مػػف الشُّػػئكفاجتمػػاع ييٍعقىػد لكقػػت محػػد"كمنػو:  ٍمسػػة ريفعػت الجى  جى

ٍمسىة ،"برلمانيوة ٍمسىة، الخطيب: جمكسو بيف الخيطبتيف جى ٍمسىػة، حامية الػكطيس جى ٍمسىػة، ختاميوػة جى  جى

ٍمسىة سٌرٌية ة باألع اء :ميبمقة جى ٍمسىة، ىي التي تككف خاصو ر مػف  جى طارئة: غيػر متكقوعػة، لػـ تيقػرو

ٍمسىة، قبؿ ٍمسىة، عاص ة: صاخبة جى ٍمسىة، عاٌمة جى ٍمسىة، عمنٌية جى م تكحة: يشارؾ فييا أك يشيدىا  جى

ٍمسىة: قيده يي  ،غير األع اء ر الجى ٍح ى ٍمسىةمى  .(1)"سجِّؿ األعماؿ التي نيكقشت في الجى

   (2)المصرمالبرلماف  في الجمسة األكلىمع انعقاد  ت  م اً انسحب النكاب  : لخ. 

، مػف: :ت  م ــاً  : لتحم ــل ًمػػفى مانػػون، كزيمنػػون، زمنػػان، "زى  ػػعؼ  يػػدكـ زمانػػان طػػكيالن، مػرض، كزى

، ، بكبًر،سف  كالشػيء طػاؿ عميػو  أقاـ بو زمانػان، بالمكاف، أزمف ،كزميفه  فيك زمف، أك مطاكلو عمِّوو

 ، كمنو:(3)الزمف"

مف، حػػد ا فػػي كقػػت كاحػػػد تػػزامف" - كصػػكؿ الطػػائرتيف/ كقػػػكع  تػػزامف" ،الشوػػػيئاف اتو قػػا فػػي الػػػزو

 ".الحاد تيف

 .(4)"كالشاعر أحمد شكقي ،الرافعيٌ  تزامف" الشوخصاًف: تعاصرا، عاشا في زمف كاحد تزامف -

                                                 

 .584ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (1)
 ـ.54/2/5025 فؤاد، شريف المراسؿ: (2)
 .402ص العربية، المبة مجمع، الكسيط معجـ، كآخركف مصط ى إبراىيـ (3)
 .997ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (4)
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  أم تصػػػريحات  إطػػػالؽتنػػػاع عػػػف مباال لػػػكزراء اإلسػػػرائيمي إلػػػى كزرائػػػوا  ئـــ سأكعػػػز  : لخ ـــ

 .(1)بمصرتعمؽ ت

 كػػػاف رئيسػػػان، رئاسػػةن، ،رؤكس كػػػاف رئيسػػػيـ، رئاسػػػة القػػكـ، رأس،"مػػػف: :  ئـــ س : لتحم ـــل

سػيد  الػرئيس جمعيػا رؤسػاء، سػيدو القػكـ، الرأس، صار رئيسان، ،كارت س ترأس، جعمو رئيسان، رأس،

رأىسى عمػػى: سػػٌيدي  ،جمػػع رؤسػػاء: صػػ ة مشػػبوية تػػدٌؿ عمػػى ال بػػكت مػػف رأىسى "ك .(2)كمقػػدميـ" القػكـ،

ئيس: لقػػب ابػف سػػينا، رئػيس األركػاف: رئػػيس جماعػة القػػكو  القػكـ، أميػريىـ اد الػذيف تصػػدير الشوػػيخ الػرو

 .عنيـ خيطىط الجيش

ػػػٍف يتػػػكلى تنسػػػيؽ النشػػػػاطات التوحريريوػػػة لػػػدار نشػػػر كمػػػا فػػػػي أك إنتػػػاج  ،رئػػػيس التوحريػػػر: مى

إلنجػػازه  ؛أك مػدير الطػػاقـ باإل ػػافة ،رئػػيس العيٌمػػاؿ المسػاعد: عامػػؿ يتصػػرؼ كػػالرئيس ،الجريػدة

 .كاجباتو المنتظمة

أك المينػػاء، رئػػيس صػػكرٌم:  ،رئػيس المرفػػ :  ػػابط يقػػكـ بالت كػد مػػف تطبيػػؽ قػػكانيف المرفػ 

رئػيس شىػػرىؼ يحمػػؿ كلكػف لػػيس لػو أٌيػػة سػمطة فعميوػػة، رئػيس فخػػرٌم:  ،شػخص ييعطػػى قيػادة اسػػمٌية

أك ميمػات فعمٌيػػة، نائػب الػػرئيس: مػف ي ػػٌكض بتن يػذ كاجبػػات الػرئيس عنػػد  ،االسػـ دكف أٌيػة سػػمطة

 أك كفاتو. ،غيابو

مصػػطمح يطمقػو الصػػياينة، كيعنػػي رئػيس سػػمطة محمٌيػػة أك  :السياسػػةفػي رئػيس السُّػػمطة: 

 .(3)"جميكرٌيةذاتٌية بدالن مف استخداـ ل ظ الرئيس ال مسطينٌي الذم يعني رئيس ال

                                                 

 ـ.55/8/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (1)
 .445ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (2)
 .837ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
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  عبػكر قافمػػة مػف عشػػر مركبػػات عػػف المجمػس الػػكطني االنتقػالي فػػي تســ   ا  كشػ ت : لخ ــ 

 .(1)إلى النيجر

ػػػػيسرب  كسػػػربى فػػػي األرض، خػػػرج، سػػػركبان، ييسػػػرِّب، سػػػروبى ": مػػػف: تســـ   ا  : لتحم ـــل

  .(2)ذىب" سيركبان،

ػروه خ  سػروب المػاءى أسػالىو. سػروب"ك  سػروب ،يػة، أرسػمو قطعػةن قطعػةاالمتحػافى كنحػكىه: أىمى

 .(3)"إلى البالد ب ائع ممنكعة سروب ،األنباءى 

   (4)في سكريا تدعك إلى حقف الدماء جديدة في دكؿ العالـ لهج ظيرت :  لخ. 

،"مػػػػف:  :لهجـــ  : لتحم ـــل  الىػػػػجه،فيػػػك ليػػػج ك  أغػػػرم بػػػػو ف ػػػابر عميػػػو، ليجػػػان بالشػػػيء، ليػػػجى

 يقػاؿ فػػالف فصػيح المٍيجػػة، التػػي جيبػؿ عمييػػا، كاعتادىػا،لبػة اإلنسػاف،  المسػاف أك طرفػػو، الميجػة،

 .(5)كصادؽ الميجة"

طريقػة مػف طػرؽ األداء فػي المُّبػة تتمٌيػز أك  ،ًبؿ عمييا فاعتادىػالبة اإلنساف التي جي كىي 

ػة"كمنيػا  ،أك فئة اجتماعٌية عػف أخػرل ،بيا طبقة ػة التٌُّجػار، لىٍيجى كػالـه ، كمنػو: قركيوػة مصػريوة لىٍيجى

ـ بالًحدوة كالعيٍنؼالمٌ  شديد  ،ة محمِّيوة تختمؼ عف المُّبة ال صحى مف حيث المو ظمغىي ، ك يجة: ميتوس

 .محٌميوةأك ال عاٌمٌية،أك ال دارجة، ميجةكيطمؽ عمييا ال ت،كالقكاعد كالم ردا

                                                 

 ـ.7/9/5022 قاسمي، سامي المراسؿ: (1)
 .546ص العرب، لساف معجـ منظكر، ابف (2)
 .2055ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (3)
 ـ.7/9/5022 قاسمي، سامي المراسؿ: (4)
 .735ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (5)
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كالعكامػػػػؿ المختم ػػػػة المتعمِّقػػػػػة  ،عمػػػػػـ يػػػػدرس الظوػػػػكاىر :العمػػػػكـ المبكيػػػػةفػػػػي ًعمٍػػػػـ المويجػػػػات: 

 .(1)"بحدكث صكر مف الكالـ في لبة مف المُّبات

   (2)دكف إحراز أم تقدـ سكرياالعربية  ، كالتقصي، كجمع الحقائؽ لتح يغادرت لجنة :  لخ. 

يت، أىتىحرل، تىحر،": مف:  لتح ي : لتحم ل يىتحػرل األمػكر  تىحرل الحقيقىة بحػث عنيػا، تىحرو

مينػػة الصػػحاًفي تػػدعكه إلػػى أف  نًقيػػب كالتو تػػيش،يتقصػػاىا بالبحػػث كالتى  قبػػؿ البػػدء فػػي أم مشػػركع،

 .(3)"أىٍف يىتى ىٌكد مٍنيا كمف مصادرىا ميباشرهك يتحرل صحة األخبار، 

  غيػػر أف تكػكف دكلػة العػراؽ  صػداـ حسػيف لمككيػت  حـتاللذكػرل ي مػؿ العراقيػكف فػي  ،: لخ ـ

 .(4)زماتمصدرة لأل

، ،تىمًػػػؿٍ احتػػػؿو بػػػػ يحتػػػٌؿ، احٍ  ،احتػػػػؿو ":  حـــتالل : لتحم ـــل  اسػػػػـ احػػػتالالن، فيػػػك ميحتىػػػٌؿ، ك  اٍحتىػػػػؿو

ؿ بو "احتموت ق يوةي فمسطيف ،احتؿو المكافى ك  ،الم عكؿ ميحتىؿٌ  مكافى الٌصدارة  احتؿو بالمكاف حموو، نزى

ػػحافة اليكمٌيػػة، احتػػؿو منصػبفػي   بمػػدنا: اٍسػػتكلىى احتػؿو المسػػتعمري ك ، "اإلدارمٌ  فػػي الجيػػاز ان ميٌمػػ ان الصو

ٍحتىػػػؿُّ بتبييػػػػر ىيكيوػػػػة المدينػػػػة، ك األرض ال مسػػػػطينٌية،  احتموػػػػت إسػػػرائيؿي معظػػػػـ"ك ،رناعميػػػو قىيٍػػػػ قػػػػاـ المي

احتالؿ اقتصادٌم: استيالء دكلػة مػا عمػى مػكارد دكلػة أخػرل ك  ،"ال دائٌيكف لقكوات االحتالؿ تصدولف

ٍحتىموة: فمسطيف، بطريقة غير مشركعة، التػي تحتٌػؿ  الؿ:قيػٌكات االحػت ،جيكش االحػتالؿ األرض المي

 .(5)"أخرل غير بالدىـ ان بالد

                                                 

 .5042ص اصر،المع العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (1)
 ـ.23/3/5025 عكيس، خالد المراسؿ: (2)
 تحرل. كممة البني، معجـ  (3)
 ـ.29/3/5025 ماىر، طارؽ المراسؿ: (4)
 .548ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد  (5)
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  فػػػػي القمػػػػػة  مػػػػف بحػػػػث األزمػػػػػة السػػػػكريةبػػػػػدو نػػػػو ال أ ؛كزيػػػػر الخارجيػػػػػة العراقػػػػي صـــــ  ح : لخ ــــ

 .(1)العربية

ا، فيك ميصرِّح، ك  صروحى مف:  :ص  ح : لتحم ل  .الم عكؿ ميصروحاسـ بػ يصرِّح، تصريحن

 كمنو: 

برى  صروح - بر صرى  صروح :الخى  .حو، أظيره كأك حو، تحدوث عنو كأعمنو رسمي ا، أىٍدلى بوبالخى

ئيسي ب سماء الكزراء الجيدد، صروح" -  ".مصدره مسئكؿه ب نباء عف الحادث صروحك  الرو

بد: كشؼ كأظيرحالم صروح : انكشؼ،مح ةالحٌؽ عف  صٌرح -  . ي عف الزو

روح -  بما في ن سو: أبداه كأظيره. صى

ٌرح" بو، أًذف لو بولو باألمر: سمح لو  صروح -  .(2)"ربالمرك  ،بالسو ر ،لو باستيراد المُّحكـ صى

   (3)نظاـ بشار األسد   ح لتطالب  أقيمت مظاىرات في عدة مدف في سكريا : لخ. 

الن عف المكاف تركو رحيالن،ك ، الن رحٍ  ؿى رح"مف:  :  ح ل : لتحم ل لى المكاف، ،كتىٍرحى انتقػؿ  كا 

، ػػؿى  كتنقػػؿ فييػا، كالػػبالد طافيػػا، ركبػػو، ؿ،شػػدو عمػػى ظيػػره الرٍحػ البعيػرى  كصػػيوره يرحػػؿ، أزعجػػو،رىحو

ػػؿى، عاكنػػو عمػػى الرحيػػؿ، راحػػؿ، أجػدوه فػػي الرحيػػؿ، ػػؿ القػػكـ عػػف المكػػاف، ك ػػرت ركاحمػػو، اٍرحى  ترحو

 .(4)"ارتحؿ عف القكـ انتقمكا،

                                                 

 ـ.52/3/5025 الطكد، حسيف المراسؿ: (1)
 .2585ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (2)
 ـ.54/3/5025 الشقاقي، منى المراسؿ: (3)
 .553ص ،المبة كاإلعالـ في المنجد معجـ معمكؼ، لكيس (4)
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ػؿ"كمنػو:  ػؿ، ا ػطروه لمٌرًحيػؿ رحو ػؿ" الشوػخصى أرحمػو؛ جعمػو يػذىب كيرحى جانػب مػػف األ رحو

  .(1)"الحدكد يممتسم ؿو رح المدينة،

 : 1ج مل  قم )

  لمشت ك  لمفظي في  ل ش      خ ا   

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 11.7 6 فرقة
 5.8 3 حماية
 5.8 3 ينسحب
 5.9 3 إرساؿ
 3.9 2 بدأ
 3.9 2 قيادة
 3.9 2 إيصاؿ
 3.9 2 رحيؿ
 3.9 2 اندالع
 3.9 2 تنسيؽ
 3.9 2 يـتقد

 3.9 2 صرح
 3.9 2 ليجة
 3.9 2 خرج
 3.9 2 الجمسة
 3.9 2 تزامف
 3.9 2 تسريبات

                                                 

 .872-870ص المعاصر، العربية المبة معجـ (1)
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  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 3.9 2 نقطة
 1.8 1 ق ية
 1.8 1 احتالؿ
 1.8 1 محطات
 1.8 1 قادمة
 1.8 1 انقساـ
 1.8 1 الحصكؿ
 1.8 1 تصعيد
 1.8 1 رئيس
 1.8 1 تمنع

 100 22  لمجممع
 

في كردت التي  األل اظ  فبتعمؽ بمك كع المشترؾ الم ظي لما السابؽيك ح لنا الجدكؿ 

 %(،2217) بنسبة تكرار )فرقة(، األكلىفي المرتبة  ت عمى النحك التالي:جاء اإلخباريةالنشرات 

  سيذكر الباحث بعض المكا ع التي كردت فييا كممة فرقة:ك 

 .(سيمـا أبك) رقة انتشرت بعض قكات المعار ة التابعة ل -

 .وكتائبلالن ماـ إلى ص كؼ مف ال رؽ  ان ؿ عددفي قد شكٌ كاف القذا -

 .ومصراتكاف بمحاج يقكد فرقة  -

كىنػػاؾ عػػدة  %(،518بنسػبة تكػػرار) ينسػػحب"ك  "إرسػػاؿ جػاءت كممتػػا: كفػي المرتبػػة ال انيػػة

 ، منيا:اإلخباريةمكا ع في النشرات 

عالمييفمراقبيف  إرساؿ -  .سكريا إلى كا 

 .الجيش السكرم ينسحب مف مدينة حمص -
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يصػػػػاؿك  ،نقطػػػة التاليػػػػة: تفقػػػد جػػػػاءت الكممػػػػا فػػػػي المرتبػػػػة ال ال ػػػػة أمػػػا  ،رحيػػػػؿك  ،قيػػػػادةك  ،ا 

الكممػػػػات التػػػػػي كردت فػػػػػي ىػػػػػذه كىػػػػػذه  %(،317) بمبػػػػػت حيػػػػػث، انػػػػػدالع بػػػػػن س النسػػػػبةك  ،تنسػػػػيؽك 

كمػػا قمػػػت -بعػػػض الػػدكؿ العربيػػػة عيشػػيا تليػػا داللػػػة عمػػى طبيعػػػة ال تػػرة التػػػي اإلخباريػػػة النشػػرات 

رسػاؿك  ،انسػحاب: م ػؿ :األل ػاظىػذه ر انتشػا أدت إلػىلسػبب كليذا ا، -سابقان   ،انػدالعك  ،حمايػةك  ،ا 

ق ػية ك  ،محطػاتك  ،انقسػاـك  ،احػتالؿك  ،رئػيسم ػؿ:  ،كجػاءت عػدة كممػات بنسػبة  ػئيمة .رحيػؿك 

 .(%5) بنسبة
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 فصل  ل   ع ل

  لحقمل  ل الل  
  لحقل  لس اسي: أمالً 

  لحقل  لعسك ي :ثا  اً 
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  لحقمل  ل الل  :

أك المعػػاني المتقاربػػة ذات المالمػػػح  تقػػكـ فكػػرة ىػػذه الدراسػػة عمػػى أسػػػاس جمػػع الكممػػات،"

فكممػػػة كعػػاء مػػػ الن يمكػػػف أف تػػػدخؿ تحتيػػػا  كجعميػػػا تحػػػت ل ػػظ عػػػاـ يجمعيػػػا. ،الدِّالليػػة المشػػػتركة

نػاء ك  قػػدر،ك  طبػؽ،ك  كػػ س،ك  كػكب، :م ػػؿ ،أل ػاظ ككممػة حيػػكاف  مػا يػػكزف بػو السػػكائؿ.ك  الزىػػكر،ك ا 

 .(1)"كىكذاباست ناء الطيكر كالحشرات..  كخركؼ ،ماعزك  ،زرافةك  ، ك كر،أسد :م ؿ ،ت ـ أل اظان 

 أك الحقػػػػؿ المعجمػػػػي ،(Semantic field)الحقػػػػؿ الػػػػداللي كيعػػػرؼ بعػػػػض المحػػػػد يف 

(Lexical field) " :كتك ػع عػادة تحػت ل ػظ عػػاـ  مجمكعػة مػف الكممػات تػرتبط دالالتيػػا،ب نػػو

 ،"لػػػكف" فيػػػي تقػػػع تحػػت المصػػػطمح العػػػاـ، فػػػي المبػػػة العربيػػة كممػػات األلػػػكاف م ػػػاؿ ذلػػػؾ جمعيػػا.ي

"ىػك قطػاع متكامػؿ  بقكلػو: أكلمػاف كعرفػو ،أبيضك  ،..أص رك  ،زرؽأك  ،أحمر :م ؿ ،كت ـ أل اظان 

"مجمكعة جزئية لم ردات : بقكلو )ليكنز(عرفو ك  ،مف المادة المبكية يعبر عف مجاؿ معيف الخبرة"

ي ت يػػػـ معنػػى كممػػة يجػػػب أف ت يػػـ كػػػذلؾ مجمكعػػة الكممػػػات إنػػػو لكػػ :كتقػػكؿ ىػػػذه النظريػػة .المبػػة

 ،يجػػب دراسػة العالقػػات بػيف الم ػػردات داخػؿ الحقػػؿ (Lyons)أك كمػػا يقػكؿ  ،المتصػمة بيػػا دالليػان 

ا بالكممػػػات معنػػػى الكممػػػة ب نػػػو "محصػػػمة عالقاتيػػػ (Lyons)كليػػػذا يعػػػرؼ  ،المك ػػػكع ال رعػػػي أك

لمحقػكؿ الدالليػػة ىػػك جمػع كػػؿ الكممػػات التػػي  "كىػػدؼ التحميػػؿ،المعجمي األخػرل فػػي داخػػؿ الحقػؿ

 .(2)"بالمصطمح العاـ كصالتيا كالكشؼ عف صالتيا الكاحد منيا باآلخر، تخص حقالن معنيان،

                                                 

 العربيػػة المممكػػة القػػرل، أـ جامعػة، سػػيده البػػف المخصػػص فػي تطبيقيػػة دراسػػة الدالليػػة، الحقػكؿ نظريػػة كمنػػتف، ىي ػاء (1)
 .5002 ،د.ط منشكرة، غير دكتكراه لةرسا السعكدية،

 الجامعػػػػػة اآلداب، كميػػػػة النحػػػػكم، لمعامػػػػؿ كفقػػػػػان  تطبيقيػػػػة دراسػػػػة الػػػػداللي، الحقػػػػؿ نظريػػػػػة العبػػػػكد، عبػػػػد جاسػػػـػ انظػػػػر/ 
 .568-567ص ،97العدد اآلداب، كمية مجمة المستنصرية،

 .80-79ص ،2992 ،3ط القاىرة، الكتب، عالـ الداللة، عمـ عمر، مختار أحمد (2)
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  لحقل  لس اسي:أماًل: 

 ،كالمبػادرات ؛السياسة م يكـ ألل اظ التي تندرج تحتمجمكعة ا :كنعني بالحقؿ السياسي

 كاسػػػتمرار اليدنػػػػة، كالمسػػػاعي السياسػػػػية، ،المنظمػػػات الدكليػػػػةكأسػػػػماء  ،كالمعاىػػػدات ،كاالت اقيػػػات

كالتبيػػػر الػػديمقراطي كغيرىػػا مػػػف  كاالنتقػػاؿ السػػمس لمسُّػػمطة، كالقػػكل السياسػػػية، كالتحػػالؼ الػػدكلي،

 األل اظ السياسية.

 :ألفاظ  لحقل  لس اسي  لتي م    في  ل ش      خ ا    متقا     لم  سم ن

   (1)لحؿ األزمة السكرية األكربيعمى جميع دكؿ االتحاد  ان الصيف مشركع  قت ح  : لخ. 

 اقتراح م رد كجمعيا اقتراحات." : قت ح  : لتحم ل

قػدوـ اقتراحػػان لحػػؿ  قػػدـ لمبحػث كالحكػػـ،  ػػـ بحػث االقتراحػػات المقدمػػة،يي  أك رأم ،اقتػرح فكػػرة

 .(2)"المشكمة

  كػف ىػذا الخيػار لػف يكػكف كل ،أصػالن   ػعي ان كػاف  المسػاعدة مػف حككمػة مقديشػك طمــ : لخ ـ

 .(3)فاعالن 

كىػػذا  أطمبػػو طمبػػان، يقػػاؿ طمبػػت الشػيء، طمػػب يػػدؿ عمػػى ابتبػاء الشػػيء،": طمـــ : لتحم ــل

ٍطمبي، إذا أحكجتػو  كربمػا قػالكا أطمبتػو، أم أسػع تو لػو، بمػا ابتبػاء؛ كأطمبػت فالنػان، كىذه طمبتي، مى

   .(4)"إلى الطمب

                                                 

 ـ.3/8/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (1)
 .2794ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (2)
 ـ.55/7/5022 السعد، رىؼ المراسؿ: (3)
 .428-427ص ،2979 القاىرة، ال كر، دار ىاركف، السالـ عبد تحقيؽ المبة، مقاييس زكريا، بف الحسيف أبي (4)
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   لحمايػة سػكاف  كذلػؾ المسػاعدات تـثم نحاكلػة مفػي  نحػك مائػة كتسػعيف دكلػةشا ك   / لخ

 .(1)اإلفريقيالقرف 

ف، ًقبىؿ الطػرؼ اآلخػر،تثم ن : لتحم ل ف، :عقد يمتـز أحد طرفيو، كىك المؤمِّ  كىػك المسػت مى

قسػػػػػط " أك حمػػػػػكؿ أجػػػػػؿ فػػػػي نظيػػػػػر مقابػػػػػؿو نقػػػػدم  معمػػػػػكـ ،أداءى مػػػػا يٌت ػػػػػؽ عميػػػػو عنػػػػػد تحقُّػػػػػؽ شػػػػرط

  .(2)"الت ميف

  طػػػالؽ ،لممطالبػػػة بتحكػػػيـ شػػػرع ا ؛ العتصـــاما  عػػػدد مػػػف تأقيمػػػ:  لخ ـــ سػػػراح أنصػػػػار  كا 

  .(3)في السجكف األردنية ،المعتقميف

مػع البقػاء فػي  لتحقيؽ مطالب ليػـ، ؛قياـ مجمكعة مف األشخاص : العتصاما  : لتحم ل

  دكف عنؼ. مناطقيـ

  عمػي عبػد كىتافػات تجػكب شػكارع الػيمف؛ لممطالبػة ب ػركرة تنحػي الػرئيس   حتجاجـا  : لخ ـ

 .(4)ا صالح

 ػػرب المحػػامكف احتجاجػػػان أ كاسػػتنكار، اعتػػراضاحػػػتج عمى،"مػػف: : حتجاجــا  : لتحم ــل

بيػاف رسػػمي مكتػػكب يت ػػمف  احتجػػاج رسػػمي: تبػػادؿ االحتجاجػات كتابػػة. عمػى قػػرار السُّػػمطات،

  .(5)"عمى حالة راىنة كمطالبان بتبيرىا اعترا ان،

                                                 

 ـ.55/7/5022 السعد، رىؼ المراسؿ: (1)
 .254ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (2)
 ـ.20/8/5022 المكز، أبك غساف المراسؿ: (3)
 ـ.20/8/5022 المكز، أبك غساف المراسؿ: (4)
 .445ص المعاصرة، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (5)
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   (1)فمسطيف أسرلعف  اإلفراجمقابؿ  شاليطعف  اإلفراجب صفق  ل أيبًرمت : لخ. 

 طة مصرية،ابكس تـ عقد ص قة بيف حركة حماس كالجانب اإلسرائيمي: صفق  ل : لتحم ل

مقابػػػؿ اإلفػػػراج عػػف دفعتػػػيف مػػػف األسػػػرل  كذلػػؾ بػػػاإلفراج عػػػف الجنػػدم اإلسػػػرائيمي جمعػػػاد شػػاليط،

  ـ.5022أكتكبر سنة  22تاريخ بة حيث تمت الص ق (،2057)كالبالر عددىـ  ال مسطينييف،

  الع ـــــث  السػػػػػكرية  األزمػػػػةلحػػػػػؿ  الػػػػرئيس السػػػػػكرم جيػػػػػكد الجامعػػػػة العربيػػػػػة؛ كصػػػػػؼى  : لخ ـــــ

 .(2) لس اسي

كالمعػػػػػب ب كابتػػػػػػو  ىػػػػػػك التمػػػػػادم كالمعػػػػػب بمقػػػػػدرات الػػػػػكطف،:  لع ـــــث  لس اســـــي : لتحم ـــــل

يحػدث فػي كىػذا  ،خػرلعبث السياسي بالتنازؿ لمجانب اآلكيرتبط ا السياسية، كىنا تكمف الخطكرة،

ية  .كالعمنية ،االت اقيات السرِّ

  إراقػػػػة  حػػػد مػػػفكذلػػػػؾ  ػػػمف جيكدىػػػا لم ،سػػػكريال هـــام  ق   أ ســـم   لجامعــــ   لع   ـــ  : لخ ـــ

 .(3)الدماء

إرساؿ الجامعة العربيػة مػراقبيف مػف كػؿ دكلػة : هام  ق  أ سم   لجامع   لع    ،  : لتحم ل

سػيما أ نػػاء ال ػكرة السػكرية  ػد حكػػـ كال اؾ،كذلػؾ لمراقبػػة الك ػع الميػداني ىنػ عربيػة إلػى سػكريا،

  بشار األسد.

                                                 

 ـ.22/20/5022 عياش، أبك ىاني المراسؿ: (1)
 ـ.50/5/5025 عكيس، خالد المراسؿ: (2)
 ـ.25/2/5025 سعد، رىؼ المراسؿ: (3)
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  التػػي تتعمػػؽ بالعالقػػات مػػع  ،س اســ   لممفــا   ل بػػف عبػػد العزيػػزفيصػػؿ األميػػر  تػػكلىى  : لخ ــ

  .(1)ةالدكؿ العربي

 كىػػي تتعمػػػؽ، كمم ػػات تتعمػػؽ بمك ػػكع كاحػػد، ،ىػػي ك ػػائؽ: س اســ   لممفــا   ل : لتحم ــل

ق ػية  .ق ية الالجئيف ،"أك ممؼ "الق ية ال مسطينية ،ألكسط""ممؼ الشرؽ ا:م ؿ ،بالم اك ات

 القدس.ق ية  ،ق ية االستيطاف ،ق ية األمف ،الحدكد

  مكاجيػػػات  إلػػػىتحػػكؿ بع ػػػيا كقػػػد  ،السػػػكرم  ػػد النظػػػاـ مســـ      لت   ـــ  تتكاصػػػم : لخ ـــ

 .(2)حقيقة مع قكات النظاـ

لمتعبيػر  ؛ف فػي الشػكارعمجمكعػات مػف األشػخاص يسػيرك " ىػي :مسـ      لت   ـ  : لتحم ـل

خػػرج طمبػػػة : م ػػػاؿ كتقػػػدور بالمئػػات كاآلالؼ. كتسػػػمى مظػػاىرة، أك مشػػػاعر معينػػة، ،عػػف مطالػػب

 .(3)"الجامعة في مسيرة سممية لمتنديد باالحتالؿ

   (4)؛ لكقؼ القتاؿ بيف األطراؼ المتنازعةسكريافي مك  ة  س اس   مساعي:  لخ. 

كىػذه الحمػكؿ تكػكف  لتقديـ الحمػكؿ الالزمػة،ية ىي مساعي دكل:س اس   مساعي : لتحم ل

 كاالت اقيات بيف الدكؿ. ،عبر الم اك ات

                                                 

 ـ.53/20/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (1)
 ـ.25/5/5025 حميدم، أميف المراسؿ: (2)
 .2248ص المعاصر، العربية المبة معجـ عمر، مختار أحمد (3)
 ـ.25/5/5025 غممكش، عدناف المراسؿ: (4)



 226 

   بػيف  المت ػؽ عمييػا  له  ـ     سـتم   مػف عػدـ وقمقػ عفالجامعة العربية  ـعبر أميف عا : لخ

 .(1)في ليبيا كافة األطراؼ المتنازعة

أف يقػؼ كػٌؿ  تعنػي تخاصميففيي في عيرؼ المتحاربيف أك الم" : له       ستم   : لتحم ل

أمػػالن فػػػي التكصػػؿ لحػػػؿ  خػػر ل تػػرة محػػػددة،اآل العدائيػػػة  ػػد الطػػػرؼ طػػرؼ عػػف ممارسػػػة أعمالػػو

كعػػادة مػػا  مػػف أجػػؿ التح ػػير لجكلػػة أخػػرل مػػف المكاجيػػة، أك اللتقػػاط األن ػػاس، ،الخػػالؼ القػػائـ

قو أحػد الطػرفيف عمػى كذلؾ أمالن في انتصار حاسـ يحق كأشدو فتكان مف سابقتيا، ،تككف أك ر عن ان 

  .(2)"قد تـ فعالن باعتراؼ أحد األطراؼ بيزيمتو أك أف يككف االنتصار ،األخر

   (3)أ ناء ال كرة  د حكـ مبارؾ في مصر ح كا  ثم    مس اس   ظيرت:  لخ. 

 6 :منيػػا ىػي حركػات ظيػرت أ نػاء ال ػكرة فػي مصػر،: ح كـا  ثم  ـ  مس اســ   : لتحم ـل

حػػػزب ك  األصػػػالة،حػػزب ك  النػػػكر،حػػزب ك  حػػػزب ال ػػػكرة،ك  حريػػػة كالعدالػػة،الك  حركػػػة تمػػرد،ك إبريػػؿ، 

  .ال  يمةحزب ك  الكرامة،حزب ك  الني ة،حزب ك  ،اإلصالح

   (4)أ ناء ال كرة في مصر مقمى  لس اس  ل مظاىرات حاشدة:  لخ. 

فيمػا يتعمػؽ بػالبرامج  مجمكعة مف النػاس ذكم االتجػاه الكاحػد،": لقمى  لس اس    : لتحم ل

 ،عالقاتيـ تنظيمية مقبكلة مف جانبيـ، تيحددكيرتبطكف يبع يـ كفقان لقكاعد  بادئ السياسية،كالم

 .(5)"ككسائميـ في العمؿ كالنشاط ،كأسمكبيـ

                                                 

 ـ.25/5/5025 غممكش، عدناف المراسؿ: (1)
 ـ.http://www.alwatanvoice.com/arabic،52/6/5008 الكطف، دنيا مكقع مينا، ا عبد أحمد (2)
 ـ.25/5/5025 بجاتك، أحمد المراسؿ: (3)
 ـ.25/5/5025 بجاتك، أحمد المراسؿ: (4)
 .2234ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (5)
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  دعكتػػػو لمػػػػرئيس السػػػػكرم لكقػػػػؼ القتػػػػؿ ،يػػػػدفااألمريكػػػػي جػػػػكف بالػػػرئيس جػػػػدد نائػػػػب :  لخ ــــ، 

 .(1) لت حي عن  لحكمم 

أك الممػػػؾ عػػػف  ،مػػي عػػػف الحكػػػـ مػػف قبػػػؿ الػػرئيسىػػػك التخ:  لت حـــي عـــن  لحكـــم : لتحم ـــل

فػػي مػا يسػمى بػال كرات العربيػة  كقػد ظيػرت ىػذه العبػارة فػػي اآلكنػة األخيػرة، السػمطة لشػخص مػا،

  كاليمف. ،كسكريا ،كليبيا ،كمصر ،كؿ مف تكنس

   (2)نظاـ العقيد القذافي في ليبيا د كحزمان  أك ر قكة  لتحالف  ل ملي كاف:  لخ.  

كىػػػذه  األسػػد،كعػػة مػػف الػػدكؿ تتحػػالؼ  ػػد حكػػـ بشػػار مجم :تحــالف  لــ ملي ل : لتحم ــل

كىػػذه الػػػدكؿ تتجمػػع التخػػػاذ  كمجمكعػػة مػػػف الػػدكؿ األخػػػرل، ،كفرنسػػػا ،كبريطانيػػا ،أمريكػػػا ؛الػػدكؿ

 قرارات  د نظاـ األسد.

   إلػىالمعار ػة لو،  لم اص  ن تجمعا   صالح أ ناءعمي عبد ا الرئيس اليمني  دعا:  لخ 

 .(3)لتطبيؽ نصكص المبادرة الخميجيةجكاء اليدكء تكفير أ

 ،كسػػب الت ييػػػدل ؛كالتنميػػة ،تعنػػػي المناصػػرة فػػي السياسػػػة": لم اصــ  ن تجمعـــا   : لتحم ــل

بيػػدؼ إحػػػداث  ؛أك لق ػػية فئػػػة اجتماعيػػة ،أك اقتصػػادية ،أك اجتماعيػػػة ،كالحشػػد لق ػػية سياسػػية

 ،ا المعنػػى تشػتعؿ مصػػطمحات الػػدفاعيا، كفػػي ىػذتالكمشػك ،تبييػر فػػي كاقػع ىػػذه ال ئػة كق ػػاياىا

                                                 

 .ـ4/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (1)
 ـ.4/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (2)
 ـ.4/25/5022 عباس، مازف المراسؿ: (3)
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بيػػدؼ تبيػر مجتمعػػي جزئػػي يصػػب فػػي عمميػػة  مطابقػػة لمصػػطمح المناصػػرة، كالمػػؤازرة ،كالػدعكة

 .(1)"التبير المجمعي الكمي

   لحؿ األزمػة اليمنيػةفي اليمف   لسمس لمسمط  ال تقال عمى  المبادرة الخميجيةنصت  : لخ، 

  .(2)كالخركج مف األزمة الراىنة

كجػػكد آليػات النتقػػاؿ المنصػب السياسػػي إلػػى ": كىػي:  لســمس لمســمط  ال تقــال  :ل لتحم ــ

لكزراء في النظـ الرئاسية كالبرلمانية عمػى اغؿ المنصب رئيسان لمجميكرية أك اآخر سكاء، كاف ش

الترتيػػب، كقػػػد شػػػاع ىػػذا التبييػػػر فػػػي ال قػػػو الميبرالػػي البربػػػي عمػػػى أسػػاس النظػػػر السػػػممي لمسػػػمطة 

  .(3)"عايير كجكد نظاـ ديمقراطي عمى النمط البربيباعتباره أحد م

  فػػػػي    لمط  ــــ المحــــ    نبيػػػؿ العربػػػػي، العػػػاـ لجامعػػػػة الدكليػػػة العربيػػػػة األمػػػػيف طالػػػبى :  لخ ــــ

  .(4)سكريا

تػػرتبط الكحػػدة الكطنيػػة بكجػػكد كطػػف كاحػػد فػػي سػػياؽ حػػػدكد " :  لمط  ــ  لمحــ   : لتحم ــل

كسائر الركابط االجتماعية،  ،كتقاليده ،في  قافتومعينة كيككف الشعب الذم يسكف الكطف متحدان 

  .(5)"كليس لو عصبية تمنعو مف االندماج

                                                 

 .27ص ،5020 اإلسالمية، الجامعة التشريعية، المناصرة في األىمية المنظمات دكر شعت، تكفيؽ (1)
 ـ.4/25/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (2)
 بيػػػركت، العربيػػػة، الكحػػدة دراسػػػات مركػػز ديمقراطيػػػة، غيػػر مػػػف ديمقراطيػػة فػػػي الػػديمقراطييف ىػػـػ أيػػف سػػػالمة، غسػػاف (3)

 .22ص ،2995
 ـ.6/5/5025 نصر، تامر المراسؿ: (4)
 "فػػتح السياسػية التنميػة فػي كأ رىػا ال مسػطينية كال صػائؿ القػكل بػػيف الكطنيػة الكحػدة تعزيػز آليػات دركيػش، العزيػز عبػد (5)

 .28ص ،5020 فمسطيف، نابمس، ح،النجا جامعة خمؼ، أبك نايؼ د. إشراؼ نمكذجان، كحماس"
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   (1)في سكريا  ل  مق  طي    الت   جيكد دكلية تنادم ظيرت في اآلكنة األخيرة:  لخ. 

إلػػػى نظػػاـ جديػػػد ر النظػػاـ االسػػػتبدادم التسػػمطي يػػتبي ىػػػك:  لـــ  مق  طي  ـــ   لت  : لتحم ــل

  ح السمطة كأدكاتيا.يعمؿ عمى إصال

  عػػف مجمكعػػة مػػف الجيػػكد لحػػػؿ   لمســـمم ن   خــم ن الجنػػاح السياسػػػي لجماعػػةعبوػػر :  لخ ــ

 .(2)األزمة في مصر

 ىػػي مػػف أىػػػـ الحركػػات اإلسػػالمية فػػػي العصػػر الحػػػديث،" :نم لمســـمم   خـــم ن : لتحم ــل

أسس اإلماـ حسػف  حيث كبعض بمداف العالـ اإلسالمي، ،أترث في ك ير مف بمداف العالـ العربي

كىي فػي  بدأىا مف مدينة اإلسماعيمية عمى   اؼ قناة السكيس، ـ،2958البنا ىذه الدعكة عاـ 

ـ خرجػت بعػػد  ػػ انتقمػت دعكتػػو إلػى أنحػػاء مصػر، ػـ  ، ػػـ انتقػؿ إلػػى القػاىرة زمنيػػا ظػؿ االحػتالؿ،

 .(3)"ذلؾ لعدد مف الدكؿ العربية

  عػػػػف  راجفػػػاإلك  ،قػػػػديـ المسػػػاعدات اإلنسػػػػانية ػػػماف تقػػػراران ل  لمتحــــ     مــــم أصػػػػدرت : لخ ـــ

 .(4)ك ماف حرية التنقؿ كالتظاىر السممي ،المعتقميف

( 52)كقػد أنشػاىا  ـ،2945أكتػكبر 54ت األمػـ المتحػدة يػكـ أنشػئ"  لمتح     مم : لتحم ل

 كتنتمي إلى األمـ المتحدة بمدان ممتزماي بح ظ السالـ عف طريؽ التعاكف الدكلي كاألمف الجماعي،

 .(5)بمدان  (292) يبمر عدد أع اء المنظمةك  اليكـ كؿ دكؿ العالـ تقريبان،

                                                 

 ـ.25/5/5025 غممكش، عدناف المراسؿ: (1)
 ـ.54/20/5022 ع ماف، أحمد المراسؿ: (2)
 .http://specialfiles/pages/7 نت، الجزيرة مكقع ما ي، العال أبك (3)
 ـ.54/3/5025 قي،الشقا منى المراسؿ: (4)
 المتحدة. األمـ تاريخ بعنكاف ،www.aljazeera.net نت، الجزيرة مكقع (5)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/7
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   ةكافوػحػكار مػع العبػر ال يكػكف إال   مـ   لسـم      حل  بػ فاألمريكي:  سصرح الرئي:  لخ 

 .(1)األسدالرئيس كنظاـ  ،ةبالمعار ة السكري المم مة األطراؼ

حػػات كخطػط معػػٌدة لحػػؿ رات كالمقتر مجمكعػػة مػػف المبػاد" : مــ   لســم      حــل  : لتحم ــل

ـ(  د نظاـ بشار، كمف أىػـ 5025-5022) أعقبت اندالع االنت ا ة السكرية رية،األزمة السك 

كما  المراقبيف العرب إلى سكرية المنب قة عنيا، كبع ة خطة السالـ العربية، السكرية محاكالت حؿ

  .(2)"ظرىا لمصراعقدمت ركسيا عٌدة مقترحات لحؿ األزمة السكرية تعكس كجية ن

   (3) لم قع   م س اس  ف ض ل بشار األسد لج  الرئيس السكرم : لخ. 

كحقػكؽ  ،ىػي سياسػة مبنيػة عمػى فر ػيات باطمػةك " : لم قـع  مـ  س اس  فـ ض  : لتحم ل

لتحقيػػػؽ أىػػدافيا البعيػػدة، كعػػادة مػػا تسػػتخدـ ىػػػذه  ؛، كفر ػػيا مػػف خػػالؿ العنػػؼ كاإلكػػراهمزعكمػػة

  .(4)"كغيرىا ،أمريكا ،م ؿ ،ظمى الكبرلالسياسة الدكؿ الع

  خبػػػراء فػػػي ىػػػذا  إلرسػػػاؿ ؛مسػػػاعدتيا  لم ظمـــا   ل مل ـــ  م لمجتمـــع  لـــ ملي ناشػػػدت : لخ ـــ

 .(5)، في سكرياالمجاؿ

مػػف ىػي ىيئػة ت ػـ مجمكعػة مػف الػدكؿ " : لم ظمـا   ل مل ـ  م لمجتمـع  لــ ملي : لتحم ـل

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

                                                 

 ـ.54/3/5025 الشقاقي، منى المراسؿ: (1)
 كيكيبيديا. الحرة، المكسكعة (2)
 ـ.54/8/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (3)
، دار عػف الصػػادرة الشػػيرية، الػػداعي مجمػة (4)  ،2 العػػدد سػػعيداف. بػػف ىػذاؿ بػػف سػػالمة الػػركف مـػبق الينػػد، ديكبنػػد، العمػػـك

 .5023 محـر
 ـ.56/9/5022 البخارم، الرحمف عبد المراسؿ: (5)
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، كالذاتيػػة المتميػزة مػف الػدكؿ األع ػػاء فييػا فػي المجػاؿ الػػدكلي ،ىػذه الييئػة بالشخصػية القانكنيػة

منظمػػة الصػػحة  ،منظمػة الػػدكؿ األمريكيػة ة،جامعػة الػػدكؿ العربيػػ ،منظمػػة األمػـ المتحػػدة :منيػاك 

 .(1)"العالمية

ىػػػك التخ يػػؼ مػػػف حجػػـ ال ك ػػػى كتطػػػكير " تقػػد كػػػاف اليػػدؼ مػػػف إنشػػاء ىػػػذه المنظمػػاك 

  .(2)"مجاالت التعاكف فيما بيف الدكؿ في جميع األنشطة

  فػػػي  طػػػائ ي أسػػاسعمػػػى   الس اســـ   لتعســـف   طيػػػرافالبربيػػػة الكبػػرل الػػػدكؿ  مػػتتيا:  لخ ـــ

 .(3)سكريا

ىػػػي إجػػراءات كممارسػػات سػػيئة تقػػػكـ بيػػا بعػػض الجيػػػات  : لس اســـ   لتعســف   : لتحم ــل

م ػػػؿ  كظالمػػة ببيػػر كجػػػو حػػؽ، ،تيػػدؼ إلػػى إصػػػدار قػػرارات مجح ػػػة ؛البيػػر الرسػػػميةالرسػػمية أك 

  .التعذيب أك أك االعتقاؿ، ،ال رائب

   ح  ـ   حمايػةأكد الرئيس التركػي طيػب رجػب أردكغػاف فػي كممػة لػو فػي أنقػرة ب ػركرة :  لخ

  .(4) لحريات الدينيةا ماف ل ؛ لتع   

ايػػة حريػػة التعبيػػر تعنػػي تمتػػع اإلنسػػاف بكامػػػؿ حم" كيقصػػد بيػػػا: :ح  ــ   لتع  ــ  :التحميػػؿ

سداء النصيحة فػي كػؿ أمػكر الػديف كالػدنيا، حريتو في الجير بالحؽ، فيمػا يحقػؽ ن ػع لممسػمميف  كا 

                                                 

 .http://konouz.com 4586_8_45_5 كنكز، مكقع (1)
 .29-28ص الدكلي، المجتمع فقانك  في محا رات الجزائر، منتكرم، جامعة الحقكؽ، كمية سحابو، بك المجيد عبد (2)
 ـ.56/9/5022 البخارم، الرحمف عبد المراسؿ: (3)
 ـ.6/5/5025 الديف، عز عميا المراسؿ: (4)

http://konouz.com/
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كيح ظ النظاـ العالـ، كذلؾ في إطار األمر بالمعركؼ  كيصكف مصالح كؿ مف ال رد كالمجتمع،

  .(1)"كالنيي عف المنكر

  فػي االنتخابػػات ال ػكز إلػىعػػدة تسػعى  مأحـ  ـ ،سياسػيةالتيػارات ال منافسػة بػػيفتجػرم  : لخ ـ 

 .(2)التكنسية

 ىػػك تنظػػيـ دائػػػـ عمػػى المسػػتكييف القػػكمي كالمحمػػػي،" :الحػػػزب السياسػػي :أحــ  ـ : لتحم ــل

كأىػػدافيا مػف أجػؿ تن يػػذ  ،يػدؼ الكصػػكؿ إلػى كممارسػتياب ؛يسػعى لمحصػكؿ عمػى مسػػاندة شػعبية

 ."سياسية محددة

   جراءاتقك صدرت :  لخ    .(3)مصرفي   لمع ك   ال تخا    تعزز ش افية انيف كا 

ىػػػذا المصػػػػطمح يعنػػػي المنافسػػػػة بػػػيف األحػػػػزاب كالتيػػػػارات  : لمع كــــ   ال تخا  ــــ  : لتحم ــــل

نمػػػػػا  ،الحقيقيػػػػة المعركػػػػػةمنػػػػو كىػػػػذا تعبيػػػػػر مجػػػػازم لػػػػيس المقصػػػػػكد  ،السياسػػػػية فػػػػي االنتخابػػػػػات كا 

 الشديدة بيف األحزاب. ةالمنافسو المقصكد ب

    (4)في اليمف كالعمؿ السياسي  لسمف من :شعارخرجت مظاىرة تحت : لخ.  

 :قػػػاؿ ابػػػػف فػػػػارس تػػػدكر مػػػػادة "سػػػمؼ"عمى معػػػػاني السػػػبؽ كالتقػػػػدـ:" : لســــمف من : لتحم ــــل

كيقػػكؿ ابػػف  الػػذيف م ػكا: كسػػبؽ كمػػف ذلػؾ الٌسػػمؼ: ،كال ػػاء أصػؿه يػػدؿ عمػػى تقػدـ ،السػيف كالػػالـ"

                                                 

 .5ص ،55/5/5008 غزة، اإلسالمية، الجامعة كالمقدسات، األدياف كاحتراـ التعبير حرية الحكلي، ماىر (1)
 ـ.23/3/5025 حميدم، أميف المراسؿ: (2)
 ـ..5/22/5022 الطكد، حسيف المراسؿ: (3)
 ـ.23/3/5025 عكيس، خالد المراسؿ: (4)
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المتقػػػدـ. قػػػػاؿ  :"الٌسػػػمؼ:، كيقػػػكؿ الراغػػػػبلجماعػػػة المتقػػػدمكفكالسػػػػمؼ ا ،"السػػػمؼ المتقػػػدـ :منظػػػكر

 .(1)﴾َ َ ْ جِ ْلَ  لِ اَلً ثَ مَ اً وَ  َ لَ م سَ هُ ن َ ْلعَ جَ فَ ﴿ :تعالى

   (2)السكرية إلى المدف    سا    لمساع     دخكؿعمى ات قت األطراؼ المعنية  : لخ.  

كالمظمػػكميف فػػػي  ،تقػػػديـ جميػػع أنػػكاع الػػػدعـ لممصػػابيف :   ســا    لمســـاع     : لتحم ــل

 أك بسػػػبب الكػػػكارث الطبيعيػػػػة، ،بسػػػبب االحػػػػتالؿ أك ،شػػػتى أنحػػػاء األرض سػػػكاء بسػػػػبب الحػػػركب

  دعـ مادم. ـأ ،ت المساعدات إغا ةسكاء كانك 

   قبػؿ حػدكث القتػاؿ بػيف األطػراؼ  فػي الػيمف بالسػرعة الممكنػة  لحـم    لس اسـي انطمؽ:  لخ

  .(3)المتنازعة عمى الحكـ

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

الحكار بيف ال صػائؿ ال مسػطينية خػالؿ  :م ؿلشخصيات السياسية لحؿ أزمة معينة، كيككف بيف ا

  فترة االنقساـ.

                                                 

 (.56( سكرة الزخرؼ، آية )1)
 مذىب ىك البصائر أىؿ عند األكؿ: منيا، أقكاؿ عمى فجاءت الٌسمؼ، مصطمح تحديد في العمماء أقكاؿ اختم ت
 كالتابعيف. الصحابة "أعني السمؼ
 المسمميف. أئمة مف بإحساف تبعيـ كمف تابعيفال كتابعك كالتابعكف الصحابة إنيـ ال اني:

ػٌ اريني: يقػكؿ   عميػػو ا صػمى – المختػار النبػي أصػحاب كسػائر كاألنصػار الميػػاجريف مػف األكلػكف السػابقكف كىـػ السو
 بيػـػ كاالقتػداء كدرايػتيـ، ىػػدايتيـ عمػى المسػممكف أجمػػع الػذيف ىػؤالء بعػػد اليػدل كأئمػة بإحسػػاف، تبعػكىـ كالػذيف -كسػمـ
ت  مجمػػة السػػمؼ، ت سػير فػػي التيسػػير معػالـ مػػف الػٌدريني، عيسػػى انظػػر: منػكاليـ. عمػػى كالػػنيج بسػيرىـ كالسػػير بػاعيـكا 

 ال الث. العدد القرآنية، كالدراسات البحكث
 ـ.29/3/5025 عكيس، خالد المراسؿ: (2)
 ـ.54/3/5025 الشقاقي، منى المراسؿ: (3)
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 : 7ج مل  قم )

 متقا     لم  سم ن   خ ا   ، ش     لفي  لتي م      لحقل  لس اسيألفاظ 

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 6.6 6 الحراؾ السياسي

 6.6 6 تظاىرات
 5.6 5 اإلنسانيةالمساعدات 

 5.6 5 المساعي الدكلية
 5.6 5 العمؿ السياسي
 5.6 5 الحكار السياسي

 4.5 4 مسيرات
 4.5 4 االنتقاؿ
 4.5 4 التنحي

 3.4 3 التبير الديمقراطي
 3.4 3 حماية حرية التعبير

 3.4 3 مةاألز حؿ 
 3.4 3 المعركة االنتخابية

 3.4 3 اإلفراج
 3.4 3 المنظمات الدكلية

 3.4 3 شعارات
 2.3 2 التحالؼ
 2.3 2 تجمعات
 2.3 2 اإل راب

 2.3 2 القكل السياسية
 2.3 2 اقترحت
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  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 2.3 2 مساعي
 2.3 2 مكاسب

 1.1 1 كطني إجماع
 1.1 1 قكانيف

 1.1 1 المجتمع الدكلي
 1.1 1 ةالتعس ي

 1.1 1 طرد الس راء
 1.1 1 استمرار

 1.1 1 الحكار إطالؽ
 1.1 1 حركات
 1.1 1 ت ميف

 100 98  لمجممع
 

المصػػػػػطمحات  أك ،األل ػػػػػاظ أف ،بالحقػػػػػؿ السياسػػػػػي المتعمػػػػػؽك  يظيػػػػػر لنػػػػػا الجػػػػػدكؿ أعػػػػػاله 

فػػي  لي:عمػى النحػك التػا بصػكرة متكػررة كانػػت اإلخباريػة،السياسػية التػي جػاءت فػي ىػػذه النشػرات 

كجػػػاءت فػػي ن ػػػس  %(،616) بمبػػت بنسػػػبة تكػػرارحيػػػث )تظػػاىرات(  جػػاءت كممػػػة األكلػػػىالمرتبػػة 

 المرحمة التي تعيشيا بعض الدكؿ العربية. إلى السبب يرجعلعؿ ك  المرتبة الحراؾ السياسي؛

 :كىػذه المصػطمحات ،%(516) في المرتبة ال انية عدة مصػطمحات بػن س النسػبة تكجاء

 .العمؿ السياسي( اإلنسانية،المساعدات  ،العمؿ السياسي ،)المساعي الدكلية

لحػػؿ  يرجػػع ؛كالسػبب فػػي تكػػرار ىػػذه المصػػطمحات، المسػػاعي الدكليػػة كالجيػػكد المبذكلػػة 

 ،كتػػػكنس ،كليبيػػػا ،السػػػيما فػػػي سػػكريا ،المتنازعػػػة فػػػي بعػػض الػػػدكؿ العربيػػة األطػػراؼبػػػيف  األزمػػة

 .كالعراؽ ،كمصر ،كاليمف
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 : لحقل  لعسك يثا  ًا: 

لتػي تتعمػؽ بالجانػب العسػكرم، جميػع األل ػاظ كالمصػطمحات ا المقصكد بالحقؿ العسكرم:

كأسػػػػػماء األمػػػػػػاكف  الػػػػػدبابات كالمػػػػػدرعات،ك  ،ب نكاعيػػػػػاالصػػػػػكاريخ ك ،جميػػػػػع أنػػػػػكاع األسػػػػػمحة :م ػػػػػؿ

 القصػػػػؼ،ك  العمميػػػػة العسػػػػكرية، :م ػػػػؿ ،كاألل ػػػػاظ التػػػػي تسػػػػتخدـ فػػػػي اليجػػػكـ العسػػػػكرم ،العسػػػكرية

أك اغتياؿ كمػا  ،االنقالب العسكرم :أل اظ م ؿ -أي ان -ك التعزيزات العسكرية،ك  الحممة األمنية،ك 

 إلى ذلؾ.

تقػػارير  مػف خػػالؿ كممػات الٌدالػػة عمػػى الحقػؿ العسػػكرمبتحميػؿ األل ػػاظ كالالباحػػث قكـ سػيك 

 كالعينة العشكائية مستخدمان األسبكع الصناعي. المنتظمة، في ال ترة السياسية األخبار مراسمي

   خ ا    متقا     لم  سم ن:  ل ش    ظ  لعسك     لتي م     لفا

  ح اظػػان عمػػى  م لشــ ط   لجــ   مػػف مػػف العناصػػر الؼآمػػا ال يقػػؿ عػف  مانيػػة  تػػكلىى :  لخ ــ

 .(1)األمف

 ،مسػػػػمحيف الجػػػػيش: تنظػػػيـ تسمسػػػػمي ىرمػػػػي، ي ػػػـ رجػػػػاالن ": م لشــــ ط   لجــــ   : لتحم ــــل

كيبنػي كجػكده عمػى  ،كح ظ النظػاـ فػي الػداخؿ ،دكنقؿ الحرب خارج البم ،كيستطيع صد المعتديف

 .(2)"رفرض إرادتو عمى األخ يحاكؿ بيف طرفيف مسمحان  حقيقة الحرب التي تعتبر صراعان 

كتك ػػؿ لممػػكاطنيف األمػػف  ىػػي ىيئػػة نظاميػػة تػػؤدم كاجبيػػا فػي خدمػػة الشػػعب،" الشػرطة:ك 

كحمايػػػػػػػػػة األركاح  ،كاآلداب ،كاألمػػػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ ،كتخػػػػػػػػػتص بالمحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى النظػػػػػػػػاـ كالطم نينػػػػػػػػة،

                                                 

 ـ.3/8/5022 ع ماف، أحمد المراسؿ: (1)
 .472ص ،2982 ،2ط بيركت، كالنشر، لمدراسات العربية المؤسسة المؤل يف، مف مجمكعة العسكرية، مكسكعةال (2)
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كمػػػػػا تخػػػػػتص بك الػػػػػة األمػػػػػف كالطم نينػػػػػة  ،كعمػػػػػى األخػػػػػص منػػػػػع الجريمػػػػػة ك ػػػػبطيا ،كاألعػػػػراض

  .(1)"كتن يذ ما ت ر و عمييا القكانيف كالمكائح مف الكاجبات ،لممكاطنيف في كافة المجاالت

   (2)مف المتظاىريف في القاىرة ان عدد  لمص     لقم    لمسمح  تحاصر  : لخ. 

 ،ىػػػي القػػكات النظاميػػػة لجميكريػػة مصػػػر العربيػػػة":  لمصـــ     لقـــم    لمســـمح  : لتحم ـــل

كالقػكات  ،كالقكات الجكية، كالقكات البريػة ،ىي: قيادة الدفاع الجكم، ةكتنقسـ إلى أربعة أفرع رئيس

 كىػػػػي قػػػػػكات األمػػػػػف ،باإل ػػػػػافة إلػػػػى قػػػػػكات شػػػػبو نظاميػػػػػة تحػػػػػت سػػػػيطرة كزارة الداخميػػػػػة، البحريػػػػة

  .(3)"الدفاع كحرس الحدكد تحت سيطرة كزارة ،قكات الحرس الجميكرم المركزم، كما تكجد

   معػززة بعػدد مػف مف المتظاىريف في القػاىرة ان عدد المصرية القكات المسمحة تحاصر  : لخ 

 .(4) ل  ا ا 

كف كيتقػدم ،يػدخؿ المقػاتمكف فػي جكفيػا ،فػي الحصػار آلو تيتخذ الدوبوابة:":   ا ا  : لتحم ل

تػدكر عجالتيػا عمػى  مركبة عسكرية مص حة مزكدة بمدفع، ،يف بيا فييدمكنومف الحصف محتم

   .(5)"سالسؿ

                                                 

 ،5007 الشػػارقة، شػػرطة بحػػكث مركػػز اجتماعيػػة، دراسػػة كالشػرطة، الجميػػكر بػػيف العالقػػة كاقػػع ىػػالؿ، محمػػد نػاجي (1)
 .26-25ص

 ـ.3/8/5022 مطيرة، عال المراسؿ: (2)
 نت. الرسمي لجزيرةا مكقع جكني، عدم (3)
 ـ.3/8/5022 مطيرة، عال المراسؿ: (4)
 .353ص ،2995 ،7ط بيركت، لممالييف، العمـ دار الرائد، معجـ مسعكد، جبراف (5)
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   ردان عمػػػى إطػػػػالؽ النػػػار عمػػػػى منػػػػازؿ المػػػكاطنيف فػػػي درعػػػػا الجػػػػيش السػػػكرم قصــــفَ  :لخ ـــ ،

 .(1) جنكدىا

قصػػػ ت الطػػػائرات  ،قيصػػػؼى الجػػػيش بالمػػػدافع ،قصػػػ ان  ،يقصػػػؼ ،قصػػػؼ" :قصـــفَ  : لتحم ـــل

بالمدافع أك الصكاريخ مف خالؿ آليات حربية  ان سكاء كاف قص  تيا بالقذائؼ،رم ،المدينة بالقذائؼ

   .(2)" قيمة

   (3) كذلؾ لحصار المدينة؛ حمص مدينةإلى  جديدة تع      عسك    كصمت : لخ. 

مػو، اه،قػكٌ : تع  ـ    عسـك    ": لتحم ل  عػزز مكقعػان حربيػان، أمػٌده، جعمػو عزيػزان، شػدٌده، دعو

 .(4)"كعدتيا زاد عددىا، ات العسكرية،عززت القك  حصنو،

   (5)في سكريا المبارؾ أكؿ أياـ شير رم اف عمم   عسك    السكرم الجيش بدأ : لخ. 

بقان بكػػؿ أنػػػكاع مسػػمجيػػزة  ىػػك قيػػاـ الجػػيش بعمميػػػة عسػػكرية،: عمم ــ  عســـك    : لتحم ــل

  .ان أك شيكر  ان قد تستمر أيام مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة، ؛األسمحة

   (6)ا عمى حمصحكاـ قب تيإ  لسم    لسمطا   تكاصؿ:  لخ.  

مػػف أجػػػؿ ؛ قيػػاـ الجػػػيش كالشػػرطة بحمػػػالت كبيػػرة متنكعػػػة : لســـم    لســـمطا   : لتحم ـــل

 ،أفػػراد الجػػيش مػػف كذلػػؾ مػف خػػالؿ حمػػالت أمنيػػة إحكػاـ السػػيطرة عمػػى الخػػارجيف عػػف القػػانكف،

  .كأنكاع األسمحة المختم ة
                                                 

 ـ.3/8/5022 ال ايز، زيف المراسؿ: (1)
 .635ص الرائد، معجـ (2)
 ـ.3/8/5022 ال ايز، زيف المراسؿ: (3)
 .2494ص المعاصر، بيةالعر  المبة عمر،معجـ مختار أحمد  (4)
 ـ.3/8/5022 ال ايز، زيف المراسؿ: (5)
 ـ.55/7/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (6)
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   (1)صكب حي القصكر في المدنية م لم  عا  الدبابات تحركت عشرات : لخ.  

سػػػكفيتية  ،عمػػى سػػػت عجػػالتناقمػػة جنػػػكد  :م ردىػػػا: مدرعػػة، كىػػػي:  لمـــ  عا  : لتحم ــل

كىػػػػي أقػػػدـ ناقمػػػػة جنػػػػكد  ،ظيػػػػرت نماذجيػػػا األكلػػػػى بعػػػد الحػػػػرب العالميػػػة ال انيػػػػة مباشػػػرةالصػػػنع، 

 ـ.2960في أكائؿ عاـ  متعددةنماذج  ياأنتج من ،سكفيتية عاممة

كؿ إلػػػػػػػى المكاقػػػػػػع المػػػػػػػراد نظمػػػػػػت لمرافقػػػػػػػة الػػػػػػدبابات فػػػػػػػي عمميػػػػػػات االىتمػػػػػػػاـ كالكصػػػػػػ كقػػػػػػد

 .(2)احتالليا

   (3) السكرم كقكات األمف ،صفمف  لج   سامات فيانق تكقع : لخ. 

كؼ الجػػػػػيش: "مجمكعػػػػات الجػػػػػيش صػػػػ ب -ىنػػػػػا–المقصػػػػكد : صـــــفمف  لجـــــ   : لتحم ـــــل

الذم ي ـ  "ف جيش باسـ "الجيش الحريك تكمف خالليا قد تـ ك التي انشقت عف النظاـ،  ،كأفراده"

 بشار األسد.الذم يرأسو  ،المنشقيف عف الجيش النظامي السكرم

   (4)في حي السباعكالجيش الحر  ،م لش  ح  ،كقعت اشتباكات بيف قكات األمف:  لخ.  

 ،: الشػخصكػاحر ح مي بى ذة مػف ال عػؿ: شػبح، كالشىػمػ خك  :الشػبيحة لبػة" : لشـ  ح  : لتحم ـل

 .(*)(5)"ماأم: عري ي ما:كمشبكحي الذراعيف كرجؿ شبح ،كحبكش ،باحعو: أشمكج ،سكفكي
                                                 

 ـ.55/7/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (1)
 .500ص األيكبي، ىي ـ تحقيؽ العسكرية، المكسكعة (2)
 ـ.55/7/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (3)
 ـ.55/7/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (4)
 .664ص ،2959 األكؿ، الجزء ،3ط ليبيا، ال كر، دار المحيط، القامكس الزاكم، أحمد الطاىر (5)
ػػػاحميوة المنطقػػة أىػػػؿ يطمقػػو محمػػػي، مصػػػطمح "ىػػك : صـــطالحاً   لشـــ  ح )*      القػػػكات مػػػف مجمكعػػة عمػػػى سػػكريا، فػػػي السو

 رفعػػت شػػكوميا التػي الػػدِّفاع" "سػرايا بقايػػا مػػف ىـػك  األسػػد، نميػر األسػػد: حػػافظ أخ ابػف شػػكوميا النِّظاميوػة، غيػػر المسػمحة
ػػػر قىتوػػؿ،  ذمكالػػ األسػػد، ػػػمكد حمػػاة بيػػا كدىمو  20 إلػػػى 9 بػػيف مػػا أفرادىػػػا تعػػداد كيقػػدوري  .ـ2985 عػػػاـ فػػي كاإلبػػاء، الصُّ
 فظحػا األسػد، أميػر األسػد، ىػاركف األسد، ىالؿ األسد، منذر أبرزىـ: مف األسد آؿ مف أفراد كيقكدىا عنصر، آالؼ
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   (1)مف قبؿ قكات القذافي طرابمسيستيدؼ المكاطنيف في  عشكائي  صاص إطالؽ : لخ. 

 .أك المسػػػدس ،رصػػػاص يرمػػػى مػػف البندقيػػػة معنػػػى كممػػػة الرصػػاص::  صـــاص : لتحم ـــل

ال يعػػػرؼ مػػػف  :رصاصػػػة طائشػػػة ،رصاصػػػة الرحمػػػة ،خارقػػػة ةرصاصػػػ ،أطمػػػؽ عميػػػو الرصػػػاص

   موت طريقيا. أطمقيا،

   (2) مف التشيؾ سمح    عدد مف شراء:  لخ. 

يػدؿ أكليمػا: عمػػى  ،معنيػيف متبػػاينيف (Arme)يحمػؿ تعبيػػر السػالح ": ســمح  ا : لتحم ـل

 عمػػى نػػكع مػػف صػػ كؼ القػػكات المسػػػمحة.أداة مػػف أدكات القتػػاؿ فػػي حػػيف يسػػتخدـ ال ػػاني لمداللػػػة 

كمجمؿ األجيزة الع كية الالزمػة لتشػبمييا بشػكؿ  ،ككسائط حمميا ،اة القتالية كذخائرىاىك األدك 

  .(3)"كتحقيؽ المردكد األقصى ،كدقة اإلصابة ،يؤمف سرعة التعامؿ مع اليدؼ

                                                                                                                                                    

ػػبير(، األسػد  كيقػػـك األسػػد. فػػكاز األسػد، سػػكار األسػػد، سػػكمر الجبػؿ، بشػػيخ الممقػػب األسػػد محمػد األسػػد، عمػػي )الصو
 حمػػايتيـ أجػؿ مػف الجػػيش فػي كالجنػكد المػػدرعات كراء بالسوػير بالعػادة تقػػـك حيػث العصػابة، ىػػذه بحمايػة اآلف الجػيش

 كيطمقػكف السِّػممية، المظػاىرات كراءؿ بنػائيـ، كيقكمػكف بالتوسػمكمقتػؿ أ أعرا ػيـ، انتياؾ عمى البا بيف، المدنييف مف
 بقتػػػؿ كيقكمػػكف المػػاذف، كيػػػدمِّركف المسػػاجد، كييػػدمكف مػػنيـ، عػػػدد أكبػػر لقتػػؿ المتظػػاىريف، عمػػػى ك يػػؼ بشػػكؿ النوػػار
 فاآل كيمػػارس المػػدنييف. قتػػؿ عمػػى الجنػػكد تحػػريض أجػػؿ مػػفالمظػػاىرات  أ نػػاء فػػي أك الحػػكاجز، بعػػض عمػػى الجنػػكد
 القػػػرل دخػػكؿ إلػػى يمجئػػكف حيػػػث األعػػزؿ، السػػكرم الشػػعب بحػػػؽكأنكاعيػػا  أشػػكاليا بكافػػة الجػػػرائـ العصػػابة ىػػذه أفػػراد

 بقتػػػؿ كيقكمػػكف المنػػازؿ، يػػداىمكفالجػػػيش  حمايػػة كتحػػت كالمدفعيػػة، الجػػيش بػػػدبابات تمشػػيطيا بعػػدكاألحيػػاء  كالمػػدف
 .ازليـ، كنشؿ جميع محتكيات بيكتيـمن كسرقة األىالي،

 .www.almoslim.net سميـ: محمكد بقمـ المسمـ، مكقع :  ظ 
 ـ.55/7/5022 السعد، رىؼ المراسؿ: (1)
 ـ.55/7/5022 السعد، رىؼ المراسؿ: (2)
 .586ص األيكبي، ىي ـ تحقيؽ العسكرية، المكسكعة (3)

http://www.almoslim.net/
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   (1)لعسكرم  اال قالـ  ليبيافي العقيد القذافي األحداث الجارية  كصؼ:  لخ. 

ـ كي ،عمؿ م اجئ:  ال قالـ : لتحم ل شتمؿ عمى عناصر كأساليب عديدة غالبا ما تستخد

 ،أك مجمكعػػة مػػػف األشػػخاص االسػػػتيالء عمػػى مراكػػػز القػػػكة ،كيػػػتمكف بكاسػػطتو الشػػػخص ،العنػػؼ

كيتميز ىذا العمؿ عف غيره مف األعماؿ التي تستيدؼ  ،طة السياسية في الدكلة مف داخمياكالسم

 :سمطة في الدكلة بميزتيف أساسيتيفانتزاع مراكز ال

كىػػذا مػػا يسػػيؿ األمػػكر  ،أك عسػػكريان  جماىيريػػان  دعمػػان  -بال ػػركرة–نػػو ال يمتػػـز أ أكالىمػػا:

 .لنجاحو أساسيان  لكنو ال يشكؿ شرطان ك  ،عمى منظمي االنقالب في البداية

كأم اتجػاه سياسػػي يظيػػر  ،ف االنقػػالب بحػد ذاتػػو لػيس لػػو لػػكف سياسػي معػػيفأك انييمػا: 

 ، ئػػة التػػػي تسػػمـ زمػػػاـ األمػػكر بعػػد نجػػػاح العمميػػة االنقالبيػػػةعميػػو فيمػػا بعػػػد ىػػك مسػػػ لة متعمقػػة بال

كال يػتـ ذلػؾ عػػف  ،ل ئػة الحاكمػة القديمػػةاىػك إحػػالؿ فئػة حاكمػة جديػػدة محػؿ  كىػدؼ االنقػالب إذان 

 .(2)"طريؽ استخداـ القكة الساحقة

  المبنانيػة قػػدمت أبػػرز األعمػػاؿ الككميديػة، كالمسػػرحيات التػػي لػػـ تتكقػػؼ كانػػت الػػدراما : لخ ــ 

 .(3)  لحـ     م  في  حتى

حالػػة صػػراع مسػمح يقػػع بػػيف فػريقيف أك أك ػػر فػػي أرا ػػي " ىػي : لحـــ     م ــ  : لتحم ــل

 كسػػػػائؿكتعػػػػذر إيجػػػاد أر ػػػػية مشػػػػتركة لحميػػػػا بالتػػػػدرج أك ال ،دكلػػػة كاحػػػػدة نتيجػػػػة لنزاعػػػػات حػػػػادة

                                                 

 ـ.55/7/5022 عياض، نكاؿ المراسؿ: (1)
 233ص العسكرية، كسكعةالم  (2)
، نسريف المراسؿ: (3)  ـ.55/7/5022 حاطـك
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أك طػائ تيف  ،حػرب بػيف فئتػيفمسػمح يقػع بػيف أبنػاء الػكطف الكاحػد: عرؼ ب نيا صػراع تك ، السممية

  .(1)" مف نظاـ، الدكلة الكاحدة

  المتيمػػػػيف فػػػػي عػػػػػدة  جمسػػػػات محاكمػػػػة السػػػػم ييف ىأكلػػػػ األردنػػػػي أمــــن  ل ملــــ  راقػػػػبى  : لخ ــــ

  .(2)ق ايا

 –كيسػمى ،تعتمػد عميػو الدكلػة فػي جمػع المعمكمػاتىك جياز أمني  :أمن  ل مل  : لتحم ل

 ،كاألردف ،سػيما فػي مصػرىػذا الجيػاز ال كانتشػر ،العامػة أك المباحػثبالمخػابرات العامػة  -أي ػان 

  كبعض دكؿ العالـ.

  أسػػػػ رى عػػػػف مقتػػػؿ العديػػػػد مػػػػف  منػػػػذ سػػػنكات  جــــمم   تحــــا ي ك أعنػػػػؼمقديشػػػػت شػػػيد : لخ ــــ

 .(3)المكاطنيف

المقصكد باليجكـ االنتحارم أك العممية االنتحارية: ىي العمميػة  : جمم   تحا ي : لتحم ل

كتصػػػػػ يا  ،كترف ػػػػيا فصػػػػػائؿ المقاكمػػػػة د البطكليػػػػػة،التػػػػي يصػػػػؼ بيػػػػػا العػػػػدك عمميػػػػػات االستشػػػػيا

  .أك العمميات االستشيادية ،بالعمميات ال دائية

                                                 

 نػػايؼ جامعػػة منشػػكرة، غيػػر ماجسػتير رسػػالة األىميػػة، الحػػركب مكاجيػػة فػي اإلسػػالمية الشػػريعة مػػنيج أحمػػد، محمػد (1)
 .30ص ،5006 األمنية، لمعمـك العربية

 ـ.20/8/5022 المكز، أبك غساف المراسؿ: (2)
 ـ.3/20/5022 بخارم، حمفالر  عبد المراسؿ: (3)
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   (1)الس ير السعكدم في كاشنطفتستيدؼ   غت ال محاكلة:  لخ. 

، كاالغتيػاؿ يػتـ عػف طريػؽ زرع عبػكة مت جػرة فػي سػيارتو غ مػةقتمػو فػي  : غت ـال : لتحم ل

 :م ػػؿ ،أك شخصػية ميمػة ،لػرئيسأك  ،لشخصػػية قياديػةخػرل أك القػنص، أك بطريقػة أ ،الشخصػية

 .العمماء

  تيريػػػب  عصــا  ؛ اتعصػػابالخطػػر أك  ،عنػػؼأمػػف  : إفو قػػاؿ كزيػػر الداخميػػة المكسػػيكي : لخ ــ

 .(2)في المكسيؾ األسمحة

كيمارسػػػكف  مجمكعػػة مػػف النػػاس تػػربطيـ عالقػػة مشػػبكىة أك مجرمػػة، :عصــا   : لتحم ــل

 ،لػو تتبػع قػكانيف الجماعػة مػف حيػث كجػكد قائػد يسػممكف إرادتيػـ كالعصػابة عمكمػان  ،أنشػطة سػمبية

كىػذه المجمكعػة تيػدؼ لتحقيػؽ مصػالح ذاتيػة  ػد  لتحقيؽ مصػالحيـ، ؛مقابؿ حمايتيـ كرعايتيـ

  .مصمحة المجتمع

  تبػػػادؿ أسػػػرل  صـــفق  بعػػدىا لتػػػتـ ؛فػػػي عمميػػػة عسػػػكرية  العريػػػؼ جمعػػػاد شػػاليط أىٍسػػػر : لخ ـــ

 .(3)فمسطينييف

مػف المكقػع  ،55/6/5006فػي  كانت عممية أسر الجنػدم جمعػاد شػاليط،: فق ص : لتحم ل

كتػـ إطػالؽ صػراحة بصػ قة تبػادؿ برعايػة  كـر أبػك سػالـ جنػكب قطػاع غػزة، الصييكنيالعسكرم 

بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  ان،أسػػػػػػػػػػػػير  (2057)مصػػػػػػػػػػػػرية بػػػػػػػػػػػػاإلفراج عػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػرل ال مسػػػػػػػػػػػػطينييف البػػػػػػػػػػػػالر عػػػػػػػػػػػػددىـ 

 ـ.22/20/5022

                                                 

 ـ.22/20/5020 عياض، نكاؿ المراسؿ: (1)
 ـ.22/20/5020 عياض، نكاؿ المراسؿ: (2)
 ـ.22/20/5022 عياش، أبك ىاني المراسؿ: (3)
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 / ى ح ليػػػـ السػػػيطرة عمػػػػاتػػػأممػػػا  فػػػكؽ البيػػػكت العاليػػػػة، مقػػػذافيمكالػػػكف ل ق اصــــ  ىعتمػػػا  لخ ـــ

  .(1)المدينة

 أك الحيكاف. ،في أغمب المعاجـ جاءت كممة القٌناص، مف صيد الطير :ق اص  : لتحم ل

   (2)مصراتو مدينةمعركة جديدة في   لج    ال تقالي ممقاتم ضى اخ : لخ.  

 اتميف التػػػابعييف لممجمػػػس االنتقػػػالي،المقصػػػكد بالمقػػػ:  لجـــ    ال تقـــالي ممقـــاتم : لتحم ـــل

كي ػـ الجنػػكد المنشػػقيف عػف القػػذافي، كبعػػض الجماعػات التػػي تنتمػػي لإلخػكاف المسػػمميف، حيػػث 

المستشػػػػار  يرأسػػػػوكػػػػاف ك  كػػػاف المجمػػػػس االنتقػػػػالي قػػػػد أسػػػػس نتيجػػػػة مػػػػا يسػػػػمى بػػػػال كرة فػػػػي لبيبػػػػا،

  معدؿ في نظاـ القذافي.ان لكاف كزير الذم مصط ى عبد الجميؿ 

  خالليػػػا  تتمػػق ،الػػػدكليطػػرابمس  مطػػارفػػػي  قػػػكات القػػذافي  تمغمــ فػػػي محاكلػػة جريئػػػة: لخ ــ

 .(3)مف قكات المجمس االنتقالي ر مقاتالن عشى  سبعةى 

ػػؿي ًفػػي ذىػػب كتقػػدـ م ػػؿ جػػاءت كممػػة تكٌغػػؿ فػػي المعػػاجـ بمعنػػى": تمغمــ : لتحم ــل " التوكىغُّ

ػػػؿي ًفػػي ال التوبىٍمبيػػػؿي ًفييىػػا. "الػػًبالىدً  كالخبػػر ىنػػػا أف القػػػكات أك  ،ؿي نىًصػػػيبو كىاًفػػرو ًمٍنيىػػػانىيػػ ،"عيميػػػكـً أك التوكىغُّ

 .(4)"مما أدل إلى قتؿ عدد مف المقاتميف الجيش تقدمت في المطار،

عنػد أ نػاء االنت ا ػة ال انيػة فػي الكممػة فػي كسػائؿ اإلعػالـ ال مسػطيني  هىػذقد انتشرت ك  

ػؿ كالتقػدـ فػي اإلسػرائيمي قيػاـ جػيش االحػتالؿ المػدف ال مسػطينية فػي ال ػ ة البربيػة كقطػاع  بالتكغو

  غزة.
                                                 

 ـ.22/20/5022 البردكيؿ، محمد المراسؿ: (1)
 ـ.22/20/5022 البردكيؿ، محمد المراسؿ: (2)
 ـ.22/20/5022 البردكيؿ، محمد المراسؿ: (3)
 تكغوؿ. كممة البني، معجـ   (4)
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  لكشػؼ الجنػػاة مػػع بعػض المتيمػػيف؛ فػػي الرمػادم  لتحق قــا   لج ائ ــ  مديريػةحققػػت  : لخ ـ، 

  .(1)تقديميـ لمعدالةك 

، (2)"عػػرؼ حقيقتػػو كاألمػػر: تحقػػؽ فػػي األمر:صػػحو ككقػػع،":  لتحق قــا   لج ائ ــ  : لتحم ــل

اإلجػراءات المكصػمة  يقػة، كالمقصػكد بالتحقيقػات الجنائيػة: ىػككممة تحقيؽ ىػك البحػث عػف الحقي

 ككصكلو إلى الق اء. ،كي ية ارتكابياك  نكعيا، كلمعرفة مرتكب الجريمة،

   (3)قي ليبيا عند بكابة المقر األمني رابعة س ا   مفخخ  راان ج : لخ. 

نتيجػػػػػة التطػػػػػكر  ؛ظيػػػػػر فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديثسػػػػػالح جديػػػػػد  :ســـــ ا   مفخخـــــ  : لتحم ـــــل

كيػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ ك ػػع مت جػػرات داخػػؿ السػػيارة  كىػػك ت جيػػر سػػيارات م خخػػة، لتكنكلػكجي،ا

 ليتـ ت جير السيارة عف بعد. ؛بجياز تحكـ

   (4)في الجيزة  ال ة مف رجاؿ الشرطة مص ع عف ت العمميةأس ر  : لخ. 

رف ػو ال صػائؿ التػي كىذا الم ػظ ت جاءت كممة مصرع ىنا بمعنى مقتؿ،: مص ع : لتحم ل

 اإلسػػرائيمي، كالعػػراؽ  ػػد االحػػتالؿ ،كيسػػتبدلكنيا بالشػػييد، كخاصػػة فػػي فمسػػطيف ،المحتػػؿ ـتقػػاك 

 .كغيرىا مف الدكؿ العربية ،األمريكيك 

                                                 

 ـ.25/2/5025 السكادم، عدناف المراسؿ: (1)
حيػػػاء لممعجمػػػػات العامػػػة اإلدارة الكسػػػيط، المعجػػػـػ  ػػػيؼ، شػػػكقي (2) ، 4ط القػػػػاىرة، الدكليػػػة، الشػػػركؽ مكتبػػػػة التػػػراث، كا 

 .288ص، 5004
 ـ.25/2/5025 السكادم، عدناف المراسؿ: (3)
 ـ.25/2/5025 م،السكاد عدناف المراسؿ: (4)
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  نتيجػػة المعػػارؾ المتكاصػػمة بػػيف قػػكات القػػػذافي ؛فػػي طػػرابمس ســحـ  لــ خان ارت عػػت : لخ ــ، 

 .(1)االنتقالي المجمس كقكات

كىػػي افي، ذكمقػػاتمي القػػ ،عػػارؾ المتكاصػػمة بػيف ال ػػكارنتيجػػة الم :ســحـ  لــ خان : لتحم ــل

طػػػالؽ الصػػكاريخ كالرصػػػاص كالقصػػػؼ، ،تاالن جػػارا ناتجػػة عػػػف ك ػػػرة ممػػػا مػػػف قبػػؿ الطػػػائرات  كا 

 ارت اع الدخاف في السماء.إلى يؤدم 

   (2)في جبؿ محسف في شماؿ لبناف الك ع األمني  ا  فج : لخ.  

 ،سػػػريعان يحػػػدث فػػي غيػػػاب األككسػػػجيف الجػػػكم يعػػػد االن جػػػار احتراقػػان " : ا  فجـــ : لتحم ـــل

 ممادة المت جرة.لانحالؿ سريع  عاؿو نتيجة كصكت ،د حرارة عاليةيكيتميز بتكل

ذا دققنػا فػػي ظػػاىرة االن جػػار راؽ لسػػطح مػػف سػػطكح كجػػدنا أنيػػا عبػػارة عػػف عمميػػة احتػػ كا 

، ناسب مع ال بطتت ؛ ـ ينتقؿ االحتراؽ نحك الداخؿ في طبقات متكازنة كسرعة، الجسـ المت جر

  .(3)"عؽااالن جار الص -5 .االن جار العادم -2 :ان جار المت جرات شكميفكي خذ 

   (4)في سكريا  لمت ا ع    ط  ف ةن بيف كافو  المت ؽ عمييا استمرار اليدنة : لخ.  

ىػػي األطػػراؼ التػػي تتنػػازع  ،المقصػكد بػػاألطراؼ المتنازعػػة:  لمت ا عــ    طــ  ف : لتحم ــل

 سيما في مصر كتكنس كاليمف كليبيا كسكريا.ف المعار ة كالسمطة الحاكمة، كالكـ بيعمى الح

                                                 

 ـ.53/20/5022 أفيكني، ني يف المراسؿ: (1)
 ـ.25/5/5025 غممكش، عدناف المراسؿ: (2)
 .235ص ،2ج األيكبي، ىي ـ العسكرية، المكسكعة (3)
 ـ.25/5/5025 غممكش، عدناف المراسؿ: (4)
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  كؽفػػػػ حظـــ   لط ـــ  نل ؛م ػػػبط عمػػػى النظػػػاـ السػػػػكرملجامعػػػة الػػػػدكؿ العربيػػػة  تسػػػعى:  لخ ـــ 

 .(1)دمشؽ

 منػػع تحميػؽ الطػائرات فػػي أجػكاء منطقػة معينػػة،كالمقصػكد بػذلؾ  :حظــ   لط ــ  ن : لتحم ـل

 إلى قرار مف مجمس األمف.ككف ذلؾ استنادان كي ،تشمؿ دكلة ماقد 

   (2)كالطيراف الحربي ، لصم   خ راجماتعمى أػسمحة مف  الجيش السكرماعتمد  : لخ.  

قذي ػة  .قذي ػة نارٌيػة تسػتعمؿ فػي األلعػاب النوارٌيػة"، كىػك: خك ار جمع صػ  لصم   خ : لتحم ل

سػافات بعيػدة بتػ  ير انػدفاع البػازات الناتجػة م ناريوة أسطكانيوة الشوػكؿ مخركطٌيػة الػرأس تيقػذؼ إلػى

ػػػػ عػػػف احتػػػراؽ الكقػػػػكد مػػػف الخمػػػػؼ، ، كمنيػػػػا: سػػػػ ننا ف ػػػائٌية أك ،رة كالقنابػػػؿكقػػػد تحمػػػػؿ مػػػكاٌد مت جِّ

كاريخ: ك  ،"تم اٌد لمطائراك ، نككيوةك  ،عابرة لمقاٌراتك ، جكٌ  أرضك  ،صكاريخ أرض أرض" عمـ الصو

 .(3)"كاستعماليا ،كاختبارىا، كبناءىا ،كتطكيرىا ،كبحك يا ،نظريوة الصكاريخ يتناكؿ ذمالالعمـ كىك 

   (4)في أجدابيا كال كار ،قكات األمف بيف شت اكا  ع  ف   تدكر : لخ. 

كذلػػػػػؾ  ،طمػػػػؽ كممػػػػة "االشػػػػتباكات" عمػػػػى التنػػػػازع بالسػػػػالحت :شــــت اكا  ع  فــــ   : لتحم ــــل

 مختمؼ األسمحة.بإطالؽ النار ب

                                                 

 ـ.4/25/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (1)
 ـ.8/22/5022 عياض، نكاؿ المراسؿ: (2)
 .2587ص المعاصر، العربية المبة عمر،معجـ مختار أحمد (3)
 ـ.8/22/5022 عياض، نكاؿ المراسؿ: (4)
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   (1)لقكات األسد جديدة ك   حمم  عس مدينة درعا تشيد : لخ. 

 ،المحػػددعمػى المسػرح  بػدء النشػاط العسػػكرم بػػالم يكـ الحػديث: حممــ  عسـك    : لتحم ـل

تنيي الحرب كتحسـ في  أك ،نتيي إال عندما يحسـ أحد الطرفيف الصراع عمى المسرح ن سوي كال

أك عػػدة  ،ك أسػابيعأ ،كقػد تػػدكـ الحممػة أيامػػان  ،قبػػؿ أف يػتـ الحسػػـ عمػى ىػػذا المسػرح مسػارح أخػرل

  ر.أشي

   كمػا  السػكرم، عمى يد قػكات األمػف لممعتقم ن م   ا   لتعذ ـ  ظيرت عدد مف صكر:  لخ

 .(2)في سكريا المعار ة قالت

أك السػمطة بتعػذيب المتعمقػيف  ،قياـ الجيػات األمنيػة :لممعتقم ن م   ا   لتعذ ـ  : لتحم ل

 .ةبمختمؼ األساليب الن سية كالجسدية المتنكع

   (3)حمبفي   الستخ ا    مقرحاصرت قكات الجيش الحر السكرم :  لخ. 

لجمػػع  ؛كالكسػػائؿ المسػػتخدمة ،كالتشػكيالت ،مجمػػكع األجيػػزة ىػػي : الســتخ ا    : لتحم ــل

كالعاممػة فػي  ،كتحميميػا ،كالعسكرية الخاصة بالعػدك ،كاالقتصادية ،كالن سية ،المعمكمات السياسية

بطػػاؿ كػػؿ عمػػؿ يقػػكـ بػػو  ،أك التخريػػب المعاديػػة ،ميػػات التجسػػسمالكقػت ن سػػو عمػػى مكافحػػة ع كا 

 .(4)"عف معسكر الصديؽ ،كالعسكرية ،كاالقتصادية ،كالن سية ،العدك لجمع المعمكمات السياسية

                                                 

 ـ.8/22/5022 عياض، نكاؿ المراسؿ: (1)
 ـ.27/9/5022 الشريؼ، يكسؼ المراسؿ: (2)
 ـ.55/8/5022 الخطيب، ركال المراسؿ/ (3)
 .65ص ،2ج األيكبي، ىي ـ العسكرية، المكسكعة  (4)
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   (1)كسط العاصمة الميبية مجمع  اـ  لع      قكات المجمس االنتقالي  قصف : لخ. 

 ،دة عسػػكرية جنػػكب العاصػمة الميبيػػة طػػرابمسكىػػي قاعػ" :مجمــع  ــاـ  لع    ــ  : لتحم ــل

مػػػػف ال كنػػػػات  دكفييػػػػا بيتػػػػو إلػػػػى جانػػػػب عػػػػد ،ئيسػػػػي لمػػػػزعيـ الميبػػػػي معمػػػػر القػػػػذافيكىػػػي المقػػػػر الر 

كأقيمػػت القمعػػة  ،غمبيػا أبنػػاء القػػذافي شخصػيان أحيػث تػػرابط لكتائػػب التػي يقػػكد  ،العسػكرية كاألمنيػػة

مكقع استراتيجي جنكبي طرابمس لتككف  شديدة التحصيف عمى مساحة ستة كيمك مترات مربعة في

ؽ السػػػريع المػػػػؤدم إلػػػي مطػػػػار قريبػػػة مػػػف جميػػػػع المصػػػالح الرسػػػمية فػػػػي العاصػػػمة بجػػػػكار الطريػػػ

كدة فػي كما تتحدث بعض المصادر أف غرؼ التحكـ لجميع الشبكات االتصػاالت مكجػ ،طرابمس

فيػي محاطػة  ،مػى اإلطػالؽع شد المكاقػع الميبيػة تحصػنان أيعتبر قاعدة باب العزيزية  ،ىذه القاعدة

كاألمنيػػة  ،إ ػافة إلػى  ػػميا أك ػر التشػػكيالت العسػكرية ،ب ال ػة أسػكار إسػػمنتية م ػادة لمقػػذائؼ

 .(2)"مف حيث التدريب كالتسميح تطكران 

  لألســــــمح   اسػػػػػتخداـ القػػػػػػذافي مػػػػػػف وكفػػػػػاعػػػػػػف مخ رئػػػػػيس المجمػػػػػػس االنتقػػػػػالي بى عػػػػػػر أ : لخ ـــــ

 .(3) لمحظم  

 ، كمنيا:قانكف الدكليالي األسمحة المحرمة حسب ى :  سمح   لمحظم  التحميؿ: 

، الذرية ،لسامة، كااألسمحة الحارقة، األسمحة التي تسبب العمى ، كاأللباـ الم ادة لألفراد -

 .كيماكية المت جرة القابمة لالنتشار، كالالبيكلكجيةك 

                                                 

 ـ.55/8/5022 الخطيب، ركال :المراسؿ (1)
 .www.aljazera.net الرسمي، الجزيرة قناة مكقع   (2)
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  ػػػػت قصػػػػ يا عمػػػػػى التػػػػي ك  حمـــــف شــــمال   طمســــي مــــن جكيػػػػان  تمقػػػػى ال ػػػػكار دعمػػػػان  : لخ ــــ 

 .(1)ابمسطر 

عمػػى فػػي الق ػاء ال ػكرة الميبيػة خػػالؿ كىػػك حمػؼ سػاىـ  :حمــف شــمال   طمسـي : لتحم ـل

ـ القذافي حكمو، كانتياء  ،تمومما أدل إلى مق مف خالؿ القصؼ الجكم المباشر عمى مككبو، نظا

، كبريطانيػػػا ،اركت فػػػي القصػػػؼ أميركػػػامػػػف بػػػيف ىػػػذه الػػػدكؿ التػػػي شػػػك  ،بعػػػض الػػػدكؿي ػػػـ كىػػك 

 .كفرنسا

  (2)في تعز اليمنية كتجنب االقتتاؿ ،بمكجبو تسميـ أسمحتيـ تـ  تفاقٌ  كاف ىناؾ:   لخ. 

 تعاقػد فػػي أمػر مػػاأك  ،حصػػؿ ات ػاؽ بينيمػػا ؛ أمات ػؽال عػػؿ  مػف مصػػدر:  تفــاقٌ  : لتحم ـل

كتسػػميـ  منػو، كالحػد ،كقػػؼ االقتتػاؿل ؛ت ػاؽ تػـ بػالتكافؽاالشخصػيف أك أك ػر، كىػػذا  أكبػيف فػريقيف 

 .(3)"لجيات الرسميةسمحة إلى ااأل

   (4) د قطاع غزة  عمم        لمتمكيح إسرائيؿعادت  : لخ. 

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

  الث كتائب.ب تقدر لجيش اإلسرائيمي كىيمف اعشرة أالؼ جندم 

كجياز األمف  ،ات العسكرية )الشباؾ(تشارؾ الدبابات كالمدرعات باإل افة إلى المخابر ك 

 ق عاتي.كتعتمد إسرائيؿ عمى لكاء غكالني ك  ،الداخمي )شيف بيت( كالمخابرات

                                                 

 ـ.55/8/5022 مطيرة، عال المراسؿ: (1)
 ـ.29/20/5022 بجاتك، أحمد المراسؿ: (2)
، أبك البني عبد البني، معجـ (3)  ات ؽ. كممة العـز
 ـ.55/8/5022 لكاشؼ،ا خالد المراسؿ: (4)
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  نػػزكح عػػائالت  كلػػكحظى  ،فػػي المدينػػة  طا  ــ   لق ــ   لح    ــ  الجػػيش اإلسػػرائيمي نشػػرى  : لخ ــ

 .(1)إلى تؿ أبيب ك يرة مف المنطقة الجنكبية

ىػػػك نظػػػاـ جػػػػكم إسػػػرائيمي مػػػف إنتػػػػاج شػػػركة رفاييػػػػؿ :  ــــ  طا  ــــ   لق ــــ   لح    : لتحم ـــل

العتػػػػراض الصػػػكاريخ كقػػػػذائؼ ؛ـ تصػػػميمو كتجييزهتػػػػ ،اإلسػػػرائيمية لمصػػػناعات الدفاعيػػػػة المتقدمػػػة

كمػـ العترا ػيا خػػارج ( 7014) قصػػيرة المػدل التػي نطمػؽ مػػف مسػافةال (ممػـ255)المدفعيػة عيػار 

 .في بئر السبع 5022نشره ألكؿ مرة في  ـو تكالمناطؽ السكنية اإلسرائيمية  ،حدكد المدف

   (2) النار عمى عدد مف المكاطنيف في حمص  لسم ي  لج  من   مح   أطمقت : لخ. 

م ػػؿ  يتكػػكف الجػيش مػػف عػػدة كحػدات عسػػكرية، : لســم ي  لجــ  مــن   محــ   : لتحم ــل

 ال صيمة. ال رقة، المكاء، الكتيبة، ال يمؽ، السرية،

   (3)في مدينة طرابمس مخف ف  ،ح  ثق م أسمعمى  اعتمد ال كار : لخ. 

م ػػؿ الػػدبابات كالرشاشػػػات ىنػػاؾ أسػػمحة  قيمػػة متنكعػػة  :مخف فــ  أســمح  ثق مــ ، : لتحم ــل

 خ ي ة فيي المسدسات كالكالشنككؼ.أما ال كالصكاريخ،

   فػي عممياتيػا  سػ ف حربيػةك  ،طـائ     ـ من ط ـا استخدمت قكات التحالؼ في قص يا  : لخ

 .(4)في ليبيا

أك  ،طيػار ىػي طػائرة يمكػف برمجتيػا مسػبقان  دكفالطػائرة بػ": طـائ     ـ من ط ـا  :تحم ل ل

كتستخدـ ىذه الطائرة  ـ بيا أك السيطرة عمييا مف بعد.أم التحك ؛أ ناء تحميقيا تكجيييا ال سمكيان 
                                                 

 ـ.55/8/5022 الكاشؼ، خالد المراسؿ: (1)
 .27/9/5022 خكشاف، حنا المراسؿ: (2)
 ـ.25/2/5025 اليندم، عمار المراسؿ: (3)
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لتػكفير معمكمػات دقيقػة عػػف األىػداؼ المػراد  ػربيا مػف خػالؿ مراقبتيػػا  ة؛فػي المجػاالت العسػكري

 .(1)"ن يا الحقاعمي

   (2)في مصراتو نقاط الت تيش عمى  لكات مشا بصكاريخ ىجكـ : لخ. 

كخاصة صػكاريخ الكاتيكشػا الركسػية  ىجكـ بإحدل أنكاع الصكاريخ،:  لكات مشا : لتحم ل

 في ليبيا  د نظاـ القذافي.كال كار  ،الصنع، كعادة ما تستخدميا المقاكمة

  عمػى عمميػػات نكعيػة  ػد مقكمػػات كالتركيػز ، ســك   ضــ    ع تكجيػواقترحػػت أميركػا :  لخ ـ

 .(3)برنامج إيراف النككم

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

لتحػػػالؼ دكلػػػة ليبيػػا التػػػي قصػػػ ت مػػػف دكؿ ا :م ػػػؿلتحقيػػػؽ أىػػداؼ معينػػػة،  ؛إحػػدل الػػػدكؿ الكبػػػرل

 المم مة ب مريكا كبريطانيا.األطمسي،

لػػػػذلؾ قػػػاـ الباحػػػػث بػػػإدراج ىػػػػذه  ؛اءت ىػػػذه األخبػػػػار بػػػن س األل ػػػػاظ العسػػػكرية المتكػػػررةجػػػ

 عمى النحك التالي: دكف المجكء لمتكرار في التحميؿ، كجاءت  ،األخبار في تقارير المراسميف

   سان من ق ل  لسًّمطا   ل م   . ال تهاكا   لمستم   لحقمق   ا    : لخ    

   ش كمف م لمس سا ى  لكالتعتم  أسمحتهم عم : لخ. 

 عش     لقتمى م لج حى سقطم    صاص   من في  لم       : لخ. 

   عمى  لمتظا   ن أطمق   ل ا   لمص    إن قم     من : لخ. 
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 ـ.29/3/5025 ماىر، طارؽ المراسؿ: (2)
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   في أ جاء  لم     كما  ّم  طمقا   ل ا         : لخ. 

   في   عا  لعمم    لعسك    ستم     : لخ. 

   أم    محكم  إج  ء   من ما  قتض ه  ذ   لح ثل  ستع      مكثف : لخ. 

   م سته ف  ل ئ س صالح ،  فجا  ع  ف  ه       ل ئاس  : لخ. 

 :  إن  ل ئ س صالح  خطط  شعال حـ  أ م    لخ. 

 :  عمى خمف   قضا ا تتعمق  ا   اـ ستم     لمحاكم    لخ. 

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

 :  غت ل من ق ل مسمح   ي  لقم    لحكمم    لخ . 

 :  م ضحًا لمع ان  ا  مشه   لقصف م ل ما   لخ. 

 :  سقط   صاص ج    ل ظام  لخ. 

 :  م لج   في  م سع   ،مم جها    ن  لمتظا   ن  لخ. 

 :  مقم    ل ظام ،  ن  لج    لح  متقطع  لشت اكا   ال ستم     لخ. 

 :  سهم في ع ل   مل  مج م  أ ف  ال قال  من  لخ. 

 :  ممج   لع ف  ل مم     خ     ستم     لخ. 

 : مســط أ  ــاء عـــن  مج ـــم   لف قــ    ملــى مــ  ع، ،قــم   صــالح ســتم     لقتــال  ــ ن   لخ ــ

 .سقمط قتمى مج حى

 :  متطه   ا  الكامل   سمح  كل أ م ع  شت اكا    لخ. 

 :  الستخ  م  لمف ط لمقم  ض   لمتظا   ن  لخ . 
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  قتحم  لج   حي  ل  اض   الم  عا   : لخ . 

 :  شم    طائ    ح     عمى   تفاع م خفض  لخ. 

 :  الستخ  م  لمف ط لمقم  في مم جه   الحتجاجا   لخ . 

 :  ي مل   أ فاس  ل ص  حتى عا    الشت اكا م     لم تمتقط   لخ  . 

 :  من  لصم   خالعش       تسم ح  جال  لمعا ض  قام    م  ك   لقم     لخ. 

 :  مفخخ  لس ا     لأم  ،محظم   ل سمح    ستخ  م   لخ. 

 :  لتع       لعسك    لمثم   قا م  نأغ     لخ . 

 :  أجم ء أم    صع   في  ل من  لخ. 

 :  ت تش  في كل أ حاء   عا مع اص    من  لسم ي ،حم ج   لج    لخ. 

 :  لمقف ما مصفه  المجا   في تعت خل  ملي   لخ . 

 :  في مسط  لم      لمظا    لمسمح   تشا    لخ. 

 :  صم ً  تظه  أثا   ل ما  ش   مكاال      اء   لخ. 

 :  مش    أم    إج  ء   قام  قم    ل ظام  لسم ي   لخ. 

 :  الم فع    لثق م   ستم     الشت اكا    لخ. 

 :  ذ فيصفمف  لكتائـ   م     لتا ع  لمقسقمط قتمى مج حى في   لخ. 

 :  م لثم   ،معا ك ضا      ن قم    لعق    لقذ في  لخ. 

 :  لمطائ     فع مضا  مم  ،مذخ   لمستم عًا  ل ا    شمم    لخ. 

 :  مقُتم  عمى أ  ي أمن  لش  ح  ، مشم  ،ُعذ    لخ. 
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 :  لم ظام  لم  ي   لتا ع إلى تفكك  لمؤسس   لعسك     خ ا  تش     لخ. 

 : لتســه ل عمم ــ    قــالـ عمــى  لحكــم  ؛تســتخ م  فمذ ـافســمف ا   لمتحــ   أمــا  لمال ــ  لخ ـ

 .في طه  ن

 :  عمم    لقمع مقفمن أجل    سمح ؛مشح ا   ،مصا    لتمم نمقف   لخ. 

 :  ف  ف ها طائ     لج   طمعاتها  لجم  ثك  لخ. 

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

   م ذ        لعمم ا   لعسك    عمى  لم    ن مل  لتحالف ت     قمق  : لخ. 

 :  من   ا م   قم    لج    لخ. 

 :  تحم ق كث ف لطائ     لج     لخ. 

 :  لمعا ض  م صل  لج   إخ  س أصم     لخ . 

 :  تل معمم أم  كي في م     تع ت     لقاع   ق  لخ. 

 :  ل ال في أ حاء مختمف  من   لم  ق     صـ كام     لخ . 

 :  تفج   طائ   ف  س  لم لتخط ط  ، تهم  لقتل لحكم عمى ل  ي   لخ. 

 :  مظا    لتسمح م تش    شكل ك     لخ. 

 :  ل   ق  آمال أ ل  لم      ع  ً  عن فم   متظل   لخ . 

 :  خمض مع ك  مق م  لتحض   ل  لخ. 

 :  مجم  خ مقا  أم    غ   مس ط  عم ها  لخ. 

 :  لم فاع م لط   ن ممفتشًا عاماً  ُع ن م    ً   لخ. 
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 :  م صل  لج   حصا ه  ح اء ع      لخ. 

 :  نحمم   لقمع ض   لم  ستم      لخ   . 

 :  تشا ً  أم  ًا غ   مس مق شم  ع  لعاصم  ص عاء شه    لخ  . 

 :  حمم   عتقاال  م سع قم     من  فذ    لخ. 

 : مم صـــم   لعمم ـــا  ضـــ   جـــ    لحــ ع اصـــ  مـــن ســ     لقســـام  لتا عـــ  لمقامـــ    لخ ــ 

 . ل ظام

 :  ا  كث ف إطالقمسط  ستم    عمم    لتق م   لخ . 

 :  قمط أكث  من مائ  قت لعن س  الشت اكا  أسف    لخ. 

 :  عمى مقاتمي ت ظ م  لقاع   إن  لط   ن  ل م ي شن غا     لخ. 

 :  أعق ها  حتالل ص  م حس ن لمكم   لخ . 

 :  أشه  عمى   ح  ث  ل  م   في  ل من ع  أكث  من عش  لخ   . 

  :  لن  محي من ذ ك    ل م   ن ش      لت      لخ. 

 :  لقا     م مح   عسك   إلى  ل ئ س   س ق  لمص ي حس ي م ا ك س  قل  لخ .   

 :  ال فجا    م شتعم   لعاصم   ل م    ص عاء  القصف  لم مي   لخ . 

 :  أسطح  ل  ا ا فمق  مجم  كث   من  لق اص   لخ. 
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 : 1ج مل  قم )
 متقا     لم  سم ن ،  خ ا   في  ل ش     لتي م     لحقل  لعسك ي ألفاظ 

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 7.1 9 النار إطالؽ

 6.4 8 دبابات كمدرعات
 6.4 8 كصكاريخ قذائؼ

 6.4 7 عشرات القتمى كالجرحى
 4.8 6 اشتباكات

 4 5 ىاكف قذائؼ
 4 5 جيات عسكريةمكا

 3.3 4 أمنية  إجراءات
 2.3 4 الشرطة كالجيش
 3.3 4 عمميات عسكرية
 3.3 4 قصؼ شديد
 3.7 4 مدفعية  قيمة 

 3.3 4 معارؾ
 3.3 4 قكات الجيش
 3.3 4 كاتيكشا

 2.4 3 محظكرةأسمحة 
 2.4 3 اعتقاؿ
 2.4 3 القناصة
 2.4 3 األىميةالحرب 

 2.3 3 المجمس العسكرم
 2.4 3 االنقالب العسكرم
 1.7 2 طائرة عسكرية



 248 

  ل س    لمئم    لتك    ا  لفئ
 1.7 2 الشبيحة

 1.7 2 لبة الرصاص
 1.7 2 المظاىر المسمحة
 1.7 2  ربة عسكرية
 1.7 2 قكات مسمحة

 1.7 2 األمنيةالكتائب 
 1.7 2 ىجكـ انتحارم
 0.8 1 ص كؼ الجيش

 0.8 1 إرىابياعمال 
 0.8 1 حماـ الدـ

 0.8 1 القبة الحديدية
 0.8 1 الس ف الحربية

 0.8 1 اغتياؿ
 0.8 1 م خخة سيارات

 0.8 1 الداخمي األمفقكات 
 0.8 1 صنع المت جرات

 100 123  لمجممع
 

التػػي تتعمػػؽ بالحقػػؿ العسػػػكرم  ،الكممػػات أكالمصػػػطمحات  أف السػػابؽ يك ػػح لنػػا الجػػدكؿ

حيث  المنطقة العربية،بيا تمر  لم ترة التي نظران  في ىذا البحث، دان ك كر  األك ركىي  جاءت ك يرة،

 ـ(.5025-5022) خذ العينة العشكائية المنتظمة بيف عاميأتـ 

كقد كردت في عػدة %(، 7157) كبنسبة ،األكلىالنار( في المرتبة  إطالؽجاء مصطمح )

 :مكا ع نذكر منيا
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  :  في مص  ته  ا  كث ف إطالقمسط  لخ. 

  :  لمقذ فيعمى مق    تا ع    صاص عشم ئي إطالق لخ. 

  :  عمى أح اء سك    في   عا  ا  كث ف عشم ئي إطالق لخ. 

  :  ا   القـ  من مجمع  اـ  لع      إطالق لخ . 

  :  م  ـاك  عـض    ا ـا  ممـ  عا ، % 1.3)فـي  لم ت ـ   لثا  ـ    سـ   تكـ      م جاءث لخ

  لمم ضع  لتي جاء  في  ل ش      خ ا   . 

  :  محاص   قم    لثم   في    ا يل ا ؛  ا  تح كا  ع   لخ. 

  :  قذ ئفها عمى  لج    لسم ي  ل ظامي  ل  ا ا  م لم  عا أطمق   لخ  :  لخ. 

  :  تتح ك عمى ح م  غ    من لم ء قفعا إس  ئ م  ف ق  م  عا   لخ. 

  :  تا ع  لقم    لقذ في في س   مأ   ف ،كا   م ها  جمما  سته ف ع  ا  م  ع  لخ. 

  :  م     حمص   قم   من  لج    ال  ا ا  م لم  عا  قتحم لخ. 

  :  1.3) مق  جاء في  لم ت    لثا    )قذ ئف مصم   خ    س   لخ. % 

 م ها:   خ ا   مق  ظه   في  عض  ل ش    

  :  من  مس ا  ش  ء  لعش    من  لصم   خ  لج    لسم ي قام لخ. 

  : لقتــال  ؛م لط ـ  ن  لح  ــي ،لصــم   خ  جمــا    عتمــ   لجــ    لسـم ي عمــى عــ   مـن  لخ ـ

 . لج    لح 

  :  في مص  ته  لثم    الصم   خ كتائـ  لقذ فيقصف   لخ. 

  :  قصف م       عا  الصم   خ قام  لج    لسم ي لخ . 
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 ػـ جػاءت فػػي  %(،516) فػي المرتبػػة التػي تمييػا )عشػػرات القتمػى كالجرحػى( بنسػػبة كأي ػان 

 %(.418) بنسبةالمرتبة التي تمييا )اشتباكات( 

 :  خ ا   ع  لتي جاء  في  ل ش    ضم لمم 

  :  في  لم       من صاص  سقطم   عش     لقتمى م لج حى لخ. 

 :  ع   م ن في سم  ا قصف  لج    لسم ي  لخ. 

  :  م لج حى في ط   مس ع   من  لقتمى طم سق لخ. 

  :  م  ع   ملىف ق  مج م   ل ،قم   صالح من ج حى لقتمى م قمط ع   من  لس لخ. 

  :  م لمتظا   ن  لم ك ي  لمص ي،   منع  ف    ن قم    شت اكا        لخ. 

  :  في أج    ا مكتائـ  لقذ في ، شت اكا  مستم     ن  لثم   لخ. 

  : لثـــم   فـــي م   ـــ ن قـــم    لقـــذ في، م ـــمم  ل   ـــع عمـــى  لتـــم ليل  الشـــت اكا  ســـتم    لخ ــ 

 .ط   مس

  :  لش  ح  في  مشق ، لج    لح ا    ن قم   مقع   شت اك لخ . 

قػػػػكات  ،قصػػػػؼ شػػػديد ،سػػػػيارات م خمػػػة ،مدفعيػػػة ،)كاتيكشػػػػا ، م ػػػؿ:جػػػاءت عػػػدة كممػػػػاتك 

قػػكات  ،)عمميػػات بريػػة :م ػػؿ ،جػاءت بنسػػبة  ػػئيمة األل ػػاظكىنػػاؾ بعػػض  بػػن س النسػػبة. الجػيش(

 ة(.بيلس ف الحر ا ،لبة الرصاص ، ربة عسكرية ،صنع مت جرات ،الداخمي األمفقكات  ،مسمحة

كركدان  األل ػاظ أك ػرجػاءت  ،المصطمحات العسكرية أف الدراسةفي ىذا  مباحثتبيف لكقد 

  ترة ال كرات العربية في بعض الدكؿ العربية.ب الرتباطيا؛ في ىذا البحث
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 اتم ــــــ لخ
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  ل تائج:

 خبػػػار السياسػػػية،لمبػػػة مراسػػػمي قنػػػاة العربيػػػة فػػػي األدراسػػػة تحميميػػػة ليبكيػػػة  الدراسػػػة تقػػدم

كعالقتيػا ببع ػيا الػبعض مػف  الػدخيؿ،ك  الميعُّػرب،ك  الميكلوػد، ؛ مف كركدىا في مجاالتيػا الدالليػة

 كالحقؿ العسكرم. كالحقؿ السياسي، الت اد،ك المشترؾ الم ظي، ك  خالؿ الترادؼ،

 تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج منيا ما ي تي:كقد 

ان فػػػي ىػػػػذا البحػػػث، كذلػػػػؾ نظػػػران لألحػػػػداث ك قػػػكؿ كردجػػػاء الحقػػػؿ الػػػػداللي العسػػػكرم أك ػػػػر الح  -2

 أـ ،الػػيمفأـ  ،سػكرياأـ  ،ليبيػاأـ  ،السػابقة كالتػي مػا زالػت فػي كطننػا العربػػي، سػكاء فػي مصػر

 .العراؽ

 أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ األل اظ المعربة إال القميؿ منيا. عف الدراسةكشؼ ت  -5

 المك كعات لألخبار بعد الحقؿ العسكرم. احتؿ الحقؿ السياسي المرتبة ال انية في  -3

"الربيػػع  :كذلػػؾ نظػػران لمظػػركؼ المحيطػػة بالمنطقػػة، م ػػؿ جػػاءت األل ػػاظ المكلػػدة بنسػػبة قميمػػة، -4

 العربي، إسقاط النظاـ، المجمس االنتقالي".

اعتماد قناة العربية لقامكس مف المصطمحات اإليحائية حكؿ ال كرات العربية، كمدل ت  يرىػا  -5

 ."الحريةك ، العدالةك  ،ال كرةك  ،"الكرامة ، م ؿ:د كالمستمععمى المشاى
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  لتمص ا :

 حصرىا فيما ي تي: لمباحثفيمكف  اكتكصياتي الدراسةرحات أما مقت

طاره المبكم. االىتماـ بكسائؿ اإلعالـ، -2  فيي قكيوة جدان في نشر الخبر كمادتو كا 

 ،كالتم ػػاز ،الصػحافةفػي  ة اإلعػػالـبدراسػة لبػ العنايػةيف كالباح ػات كالمختصػػيف أىيػب بالبػاح  -5

 فمبة اإلعالـ ىي التي تصنع لبة الح ارة. ؛كاإلذاعة

الذيف يتكفور  ؛اء ى كٍ األى   صحاب المبةلمبكية في قناة العربية بتدعيـ قسـ التصحيح كالمراجعة ا -3

 كفصاحتيا. ،كأساليبيا ،ليـ بصره بالمبة العربية

الختيػػػار أنسػػػب الكممػػػات فػػػي  ؛سػػػـ الترجمػػػةتعيػػيف متخصصػػػيف بالمعػػػاجـ المبكيػػػة كخاصػػػة ق -4

 تحرير األخبار.

 ،تعريبػػان صػحيحان مػػف أجػػؿ نشػػرىا كالكممػػات البريبػة كالبربيػػة كالدخيمػػة ،تعريػب المصػػطمحات -5

 كتعميميا بشكؿ سميـ كصحيح.

كممػػػات  سػػػتعماؿال ؛ ػػركرة اطػػػالع قنػػاة العربيػػػة عمػػى قػػػرارات مجػػػامع المبػػة العربيػػػة الحدي ػػة -6

 البريبة عف لبتنا العربية.بديمة عف الدخيمة ك 

ة المجػاالت بيسػنشر قرارات المجامع المبكية عمى أكسع نطػاؽ حتػى ال تبقػى ىػذه القػرارات ح -7

كعمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ أف تتمقػػػػػػؼ كػػػػػػؿ جديػػػػػػد تصػػػػػػدره المجػػػػػػامع،  ػػػػػػـ تطبيقيػػػػػػػا  ،المجمعيػػػػػػة

 سير المبة كتطكرىا.يلت ؛كاستعماليا
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  لمصا   م لم  جع

   لق آن  لك  م.

 م  جع  لع    :أماًل:  ل

عػالـ   ػاحي عبػد البػاقي، تحقيؽ أحمد مختار عمػر،،  لم ج  في  لم   الحسف الينائي، كأب -2

 .2988، 5ط  القاىرة، الكتب،

 دار ال كر،القػػػػاىرة، تحقيػػػػؽ عبػػػد السػػػػالـ ىػػػػاركف، ،مقــــا  س  لم ــــ  الحسػػػػيف بػػػػف زكريػػػا، كأبػػػ -5

2979. 

ع ػك ىيئػة  د عبػد القػادر أحمػد،تحقيػؽ كدراسػة محمػ ،كتـاـ   ضـ    حاتـ السجسػتاني، كأب -3

 .2992 القاىرة، د.ط، مكتبة الني ة المصرية، التدريس بجامعة البحريف،

، تحقيػؽ: الػدكتكر  لمعـ  مـن  لكـالم   عجمـي عمـى حـ مف  لمعجـممنصكر الجكاليقي،  كأب -4

 .2990، 2عبد الرحيـ، دار القمـ، دمشؽ، ط

، المؤسسػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالنشػػر  ــقعمــم  ل اللــ   ــ ن  ل ظ  ــ  م لتط أحمػد الكػػراعيف،  -5

 .2993، 2كالتكزيع، لبناف، ط

 .2992، 3ط القاىرة، عالـ الكتب، ،عمم  ل الل  أحمد مختار عمر، -6

 لبنػاف، طػرابمس، المؤسسػة الحدي ػة لمكتػاب، ،فصمل في فقه  لم    لع     إميؿ بديع يعقكب، -7

 .5008، 2ط

 .2993، 5ط القاىرة، مكتبة كىبو، ،    عم مل ت م    لم    لع حمد شاىيف،متكفيؽ  -8

9-  ،  .2999، 5ط دار الجيؿ، ،م خل إلى ل     عالمجاف جبراف كـر
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 .3ط القاىرة، مكتبة الجميكرية، ، لم    في عممم  لم   مأ م عها جالؿ الديف السيكطي، -20

، ترجمػػة: مجيػػػد عبػػد الحمػػػيـ الماشػػػطة عمـــم  ل اللـــ  فـــي عمـــم  لم ـــ   ل ظـــ يجػػكف الينػػػز،  -22

 .2980ف، كمية اآلداب، جامعة البصرة، د.ط، كآخرك 

 ،2ج تحقيػؽ فيػر محمػد حسػف، ، لع اـ  ل  خ  م لم اـ  لفـاخ  الحسف بف محمد الصباني، -25

 .2978 ببداد، منشكرات مجمع العممي العراقي، ،2ط

 .2985 دار الني ة العربية، بيركت، ،5، ط لممل   في  لم    لع    حممي خميؿ،  -23

، تحقيػؽ عبػد الحميػد الينػداكم، دار الكتػب العمميػة، كتاـ  لع ن راىيدم، الخميؿ بف أحمد ال -24

 .5003، 2لبناف، ط

 .5003، 2ط القاىرة، دار الكتب المصرية، ، لم    لع     م  عالم رشاد محمد سالـ، -25

 .5020، 2ط عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ، لحم     عالمي ريـ عبد العظيـ، -26

 ، لتط  قـــا  -  ســـس - لمفـــا  م - لم ــ    عالم ـــ  منصػػكر نػػػدا، أيمػػػف سػػامي الشػػريؼ، -27

 .5004 جامعة القاىرة،

، 2ط القػاىرة، عػالـ الكتػب، ،  عالم م التصال  الجما    م ل أي  لعام سمير محمد حسػيف، -28

2984. 

 .5006، 5ط غزة، دار المقداد لمطباعة، ، لتثق ف في  لم    لع     صادؽ أبك سميماف، -29

 .  2959، الجزء األكؿ، 3ط ليبيا، ، دار ال كر، لقاممس  لمح طالزاكم،  الطاىر أحمد -50

 .2992، 2ط ، دار الجيؿ، بيركت، لم     عالم   عبد العزيز شرؼ، -52

 .2993، 2ط بيركت، دار الجيؿ، ،مسائل   عالم ممشكم   لثقاف  عبد العزيز شرؼ، -55
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األردف، ، عمػػػاف ر كالتكزيػػع،،،دار صػػ اء لمنشػػػ لت معـــا   لم م ـــ  عبػػد القػػادر عبػػػد الجميػػؿ، -53

 .2997، 2ط

دار المعرفػػة  ،  ـا ي لمفضـم ا عمــم  ل اللـ     سـ  تط  ق ــ  فـي شــ ح     عبػد الكػريـ جبػؿ، -54

 .2997د.ط،  السكيس، الجامعية،

 .2965، 2ط القاىرة، دار ال كر العربي، ،  عالم له تا  خه ممذ   ه عبد المطيؼ حمزة، -55

مطبعػػػة  دراسػػة تطبيقيػػة، ، ل الغــي  لع  ــي م لتـــ  ثالل ــ   لعالقــا   ل  عبػػد الكاحػػد الشػػيخ، -56

 .، د.ت2اإلشعاع ال نية، اإلسكندرية، ط

 .5022، 2ط عماف، دار ص اء لمنشر كالتكزيع، ،فمسف    عالم م التصال ،عالء مناؼ -57

، 2ط القػػػػاىر، مكتبػػػػة كىبػػػو، ،إعالم ــــا إلــــى أ ــــن  حــــم إعالمــــي إســــالمي، عمػػػي خريشػػػة، -58

 .ىػ2409

 .2980، 2ط الرياض، مكتبة المعارؼ، ، عالم في ضمء   سالم  عمارة نجيب، -59

جػزء مػف متطمبػات درجػة الػػدكتكراه  ،أخ ـا   لعـ  ق فـي  لفضــائ ا   لع   ـ  فػارس الميػداكم، -30

 .5009 في اإلعالـ كاالتصاؿ،

 .2996، 5، دار ال كر، دمشؽ، طعمم  ل الل   لع       ن  ل ظ    م لتط  قفايز الداية،  -32

 .2992، 2، مكتبة اآلداب، القاىرة، طم خل إلى عمم  ل الل يماف، فتح ا سم -35

تحقيؽ مكتبة التراث مؤسسة الرسالة، إشراؼ ،  لقاممس  لمح طمجد الديف ال يركز آبادم،  -33

 .، ص5005، 8محمد العرقسكقي، بيركت، لبناف، ط

 .2969، 4ط بيركت، دار الشرؽ العربي، ،   سا  في فقه  لم   محمد اإلنطاكي، -34
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 .ىػ2405، 2ط جدة، دار المنارة، ،مسائل   عالم مأث  ا في مح     م  يني،يمحمد البال -35

، 2ط القػػػػاىرة، مكتبػػػة الخػػػانجي، ، لمســــئمل     عالم ــــ  فـــي   ســــالم محمػػػد سػػػيد محمػػػد، -36

2984. 

 .5007،طالقاىرة دار ال كر العربي، ،ل    لخطاـ   عالمي محمد نادر السيد، -37

 بيػركت، المؤسسػة العربيػة لمدراسػات كالنشػر، كعة مػف المػؤل يف،مجم ، لممسمع   لعسك    -38

 .2982، 2ج ،2ط

 ،سمسػمة ال ػف اإلذاعػي القػاىرة،،   عالم م لمجتمع في عص   لعملم ، نسمة أحمد البطريػؽ -39

 .5008 ،290العدد 

  لمعاجم  لم م  ثا  ًا: 

 .د.ت ،2، المكتبة اإلسالمية، تركيا،جمعجم  لمس طمصط ى كآخركف، إبراىيـ  -2

 .5003، 5،طالقاىرة دار الحديث، ،لسان  لعـ  ابف منظكر، -5

 .5007، 2ط لبناف، بيركت، دار الن ائس، ،معجم  ل فائس  لك    حاقة، أبك أحمد -3

 .، د.تتكنس -ليبيا الدار العربية لمكتاب، ،مختا   لقاممس أحمد الزاكم، -4

 .5008، القاىرة تب،، عالـ الك2ط ،معجم  لم    لع      لمعاص أحمد مختار عمر،  -5

، تحقيػػػؽ أحمػػػد عبػػػد الب ػػػكر تـــاج  لم ـــ  مصـــحاح  لع   ـــ  - لصـــحاحإسػػماعيؿ الجػػػكىرم،،  -6

 .2979، 5، ـ4بيركت، طالعمـ لممالييف،  عٌطار، دار

 .2995، 7ط بيركت، ، دار العمـ لممالييف،معجم  ل  ئ  جبراف مسعكد، -7
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فػي  ػػكء المعػاجـ كالنصػػكص   لمعجــم  لع  ــي  ســماء  لمال ــس رجػب عبػػد الجػكاد إبػػراىيـ، -8

 .5005، 2، دار األفاؽ العربية، القاىرة، طالمك قة مف الجاىمية حتى العصر الحديث

حيػػاء التػػػراث، مكتبػػػة الشػػػركؽ  لمعجـــم  لمســـ ط، شػػكقي  ػػػيؼ -9 ، اإلدارة العامػػػة لممعجمػػػات كا 

 .2004 ،4الدكلية، القاىرة، ط

20-  ،  .5023مارس، ، نسقو فكاز زكارنو، معجم  ل  يعبد البني أبك العـز

 ، د.ت. 45، دار المشرؽ، بيركت، طعالممعجم  لم ج  في  لم   م  لكيس معمكؼ، -22

 .2994كزارة التربية كالتعميـ، مصر، د.ط،  ، لم    لع    الكجيز،  جـعم -25

  ل سائل  لعمم  :ثالثًا: 

 تجا ــــا   لتع  ـــ   لمعجمـــي فــــي ل ـــ   لصــــحاف   لفمســـط     مــــن  أشػػػرؼ حسػػػيف النجػػػار، -2

إشػػػػػراؼ رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػر منشػػػػػكرة، القاىرة، معيػػػػد الدراسػػػػػات العربيػػػػة، ،2995-2997

 .2997الدكتكر محمكد فيمي حجازم، 

 ســتخ  ما   لشـ اـ  لجــامعي  لفمســط  ي فـي قطــاع غــ   لمق ــم   إيػاد محمػد سػػميـ البرنيػة،  -5

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

رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر ، ل ســـال    خ ا  ـــ  فـــي تمف  ـــمن فمســـط ن ،حنػػػاكمرفيػػػؽ محمػػػكد ال -3

 .5003 غزة،-جامعة األزىر صادؽ أبك سميماف،. إشراؼ أ.دمنشكرة، 

آل ـا  تع  ــ   لمحـ    لمط  ــ   ـ ن  لقـمى م لفصــائل  لفمسـط     مأث  ــا عبػد العزيػز دركيػش،  -4

إشػػػراؼ د. ر غيػػر منشػػكرة، رسػػػالة ماجسػػتي، فــي  لت م ــ   لس اســـ   "فــتح محمـــاس"  ممذجــاً 

 .5020نايؼ أبك خمؼ، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف، 
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 لع   ــ      ســ  تحم م ــ  لمصــحف  لم ت طــ   الفضــائ ا    خ ا  ــ ، فػػارس حسػػف الميػػداكم، -5

إشػػػػراؼ د جسػػػػف السػػػػػكداني، مجمػػػػس كميػػػػػة اآلداب رسػػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػػر منشكرة،،  ممذجــــاً 

 .5007 تكحة في الدنمارؾ،األكاديمية العربية الم  ،كالتربية

، رسػالة ماجسػتير غيػر م هج  لش  ع    سالم   فـي مم جهـ   لحـ مـ    م ـ  محمد أحمػد، -6

 .5006 جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، منشكرة،

رسػالة ماجسػتير  ،تثث   ش كا   لتم صل  الجتماعي عمى جمهم   لمتمقـ نمحمد المنصػكر،  -7

 .5025سف السكداني، إشراؼ الدكتكر ح ،غير منشكرة

، دراسػػػػة  شـــ      خ ــــا  فـــي  لتمف  ـــمن  لمصــــ ي م لت شـــئ   لس اســـ  محمػػػكد إسػػػماعيؿ،  -8

د. محمػػػد  -إشػػراؼ د. سػػػعدية بيػػادررسػػالة دكتػػػكراه، القاىرة، جامعػػػة عػػيف شػػػمس، تطبيقيػػة،

 .2992 معكض نصر،

رسػػالة  ،   ســ  تط  ق ــ  فــي  لمخصــص ال ــن ســ  ه  ظ  ــ   لحقــمل  ل الل ــ ، ىي ػاء كمنػػتف، -9

مصػػػط ى سػػػالـ، جامعػػػة أـ القػػػرل، المممكػػػة  إشػػػراؼ األسػػػتاذ الػػػدكتكر غيػػػر منشػػػكرة، دكتػػػكراه

 .5002 العربية السعكدية،

  ل   سا  م   حاث م لمجال   لعمم  : :   عاً 

"دراسػة  ، لمعالج    خ ا    لمقضـ    لفمسـط     فـي  لتمف  ـمن   سـ  ئ مي ،أحمد أبك السػعيد -2

النشػػرات اإلخباريػػة الرئيسػػػة بالمبػػة العربيػػة، عميػػد كميػػة اإلعػػالـ، جامعػػػة  تحميميػػة" لعينػػة مػػف

 .5007األقصى، غزة، فمسطيف، 
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أسـممـ  لخطـاـ   عالمـي، تقـا     لحــ  عمـى غـ   فـي ق ـا   لج  ـ    أمػاني سػميماف داكد، -5

 .5025، 2، العدد 8المجمة األردنية في المبة العربية كآدابيا، المجمد  ، ممذجاً 

 فـي ضـمء إسـهامها   عالمـي م     ي  لسما   لم م ـ  فـي صـح ف  أم  لقـ ى سػمبس،أميرة  -3

 .5006 ،مكة المكرمة كمية التربية،، ىػ 2314-2301  )2474-2434في  لفت ت ن )

 الجامعػػة اإلسػػالمية،،  م   لم ظمــا     م ــ  فــي  لم اصــ    لتشــ  ع  حــمل  تكفيػؽ شػػعت، -4

5020. 

، دراسػة تطبيقيػة كفقػان لمعامػؿ النحػكم، كميػة اآلداب،  لـ اللي  ظ     لحقـلجاسـ عبد العبكد،  -5

 ، د.ت.97الجامعة المستنصرية، مجمة كمية اآلداب، العدد 

، مجمػػػػة جامعػػػػة دمشػػػؽ العمػػػػكـ االقتصػػػػادية  لتق  ــــ    خ ــــا ي  لتمف  ــــم يجمػػػاؿ المحمػػػػكد،  -6

 .5007 ، العدد ال اني، الشارقة،53كالقانكنية، المجمد 

محاضــــ    فـــي قــــا من كميػػػػة الحقػػػكؽ، جامعػػػة منتػػػكرم، الجزائػػػر،  ابو،سػػػح عبػػػد المجيػػػد بػػػك -7

 .، د.ت لمجتمع  ل ملي

 لمعالج    خ ا  ـ   حـ  ث  لثـم    لمصـ    فـي ق ـاتي  لع   ـ  عربي عبد العزيز الطػكخي،  -8

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

 .5022لمساعد، كمية التربية، جامعة حمكاف، أستاذ اإلعالـ ا

تثث    لممك   فـي  لق ـم    لتمف  م  ـ   لفضـائ     خ ا  ـ   لع   ـ  عالء محمد عبد العػاطي،  -9

"دراسػػة تحميميػػة مقارنػػػة، مػػؤتمر التعمػػيـ النػػػكعي كدكرة فػػي التنميػػػة  عمــى مظ فتهـــا  لس اســـ  

 .5006معة المنصكرة، البشرية في عصر العكلمة، قسـ اإلعالـ التربكم، جا
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 ســـتخ  م  لمت مجــــا   لعــــامال  فـــي  لجامعــــ        ــــ  لمف ســــ مك عمػػػي عقمػػػة نجػػػػادات،  -20

 .، د.تجامعة اليرمكؾ ، قسـ الصحافة،ش اعا   لمتحقق  م هم  

 ،مجمػة البحػكث كالدراسػات القرآنيػػة،مـن معــالم  لت سـ   فـي تفســ    لسـمفعيسػى الػٌدريني،  -22

 ، د.ت.العدد ال الث

، مركػػز دراسػػات أ ــن  ــم  لــ  مق  ط  ن فــي   مق  ط ــ  مــن غ ــ    مق  ط ــ  مة،غسػاف سػػال -25

 .2995 بيركت، الكحدة العربية،

 الجامعػػػػة اإلسػػػالمية، غػػػػزة، ،ح  ــــ   لتع  ــــ  م حتــــ  م     ــــان م لمق ســــا مػػػاىر الحػػػكلي،  -23

55/5/5008. 

الػػػركف  بقمػػػـ ،2العػػػدد  الينػػػد، ديكبنػػد، ، لصـــا    عـــن      لعمـــمم مجمـــ   لـــ  عي  لشـــه    -24

 .5023، محـر سالمة بف ىذاؿ بف سعيداف

محمػد عػػكض، قسػـ اإلعػػالـ، جامعػة الككيػػت، نبيػؿ الجػػردم، رئػيس قسػػـ اإلعػالـ، جامعػػة  -25

   ســ  تحم م ــ  مقا  ــ  لمضــممن  شــ    أخ ــا   ل   ــامج  لثــا ي لتمف  ــمن  لكم ــ  قطػر، 

(Ktv2)  م لشــــ ك    م  ك ـــــ ،(CNN) م لتمف  ــــمن  ل   طـــــا ي ،(BBC)جمػػػػة كميػػػػػة ، م

 .5000، 53اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية العدد 

، المكسػػػكعة العمميػػػػة  التصــــاال   لســـمك   م لالســــمك  محمػػػكد عكي ػػػة، حيػػػػدر المػػػكمني،  -26

 ، د.ت.المصكرة، حرؼ األلؼ، المجمة ال قافية

مركػز بحػكث  دراسػة اجتماعيػة، ،م قـع  لعالقـ   ـ ن  لجمهـم  م لشـ ط  ناجي محمد ىالؿ، -27

 .5007رقة، الشاشرطة 
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   م   حم     ممؤتم   : :خامساً 

 ـ.4/22/5006حكاره مع عبد العزيز قاسـ، مكقع جماليا في  عبد الرحمف الراشد، -2

كممػػػػػػة عبػػػػػػػد الػػػػػػرحمف الراشػػػػػػػد خػػػػػػالؿ االحت ػػػػػػػاؿ بالػػػػػػذكرل الخامسػػػػػػػة النطػػػػػػالؽ "العربيػػػػػػػة" فػػػػػػػي  -5

 .www.sudaneseonline.comالرابط: ، ـ2/3/5008

رئػػػػػػػػػيس تحريػػػػػػػػػر قنػػػػػػػػػاة "العربيػػػػػػػػػة" عبػػػػػػػػػر االنترنػػػػػػػػػت "اإليميػػػػػػػػػػؿ"  ،نبيػػػػػػػػػؿ الخطيػػػػػػػػػبمقابمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع  -3

 ـ.54/5/5024

 ع  اللكت م   : لمم ق :سا ساً 

 .http://www.aljazeera.net/specialfiles أبك العال ما ي، مكقع الجزيرة نت، -2

 ،http://www.alwatanvoice.com مكقػػػػػػػػػػػػػع دنيػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػكطف، أحمػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػد ا مينػػػػػػػػػػػػا، -5

52/6/5008. 

، www.sabeel.comخ ايػػا كأسػػرار قنػاة العربيػػة ال  ػػائية، مكقػػع السػػبيؿ،  أمجػد العبسػػي، -3

5005. 

 .http://ibrahim-biim.blogspot.comبيـ، المكقع االلكتركني:  -4

 .سالح اليندسة كالطيراف طارؽ المجذكب، المكقع الرسمي لمجيش المبناني، -5

سػػػػػػػػػػػكدانيز اكناليػػػػػػػػػػػػف،  االلكتركنػػػػػػػػػػػي: مكقػػػػػػػػػػػعال ،عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف يػػػػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػػػػف قنػػػػػػػػػػػاة العربيػػػػػػػػػػػة -6

www.sudaneseonline.com، 5009. 

 .www.aljazeera.net، المكقع االلكتركني: الجزيرة نت، بعنكاف تاريخ األمـ المتحدة قناة -7

 .www.alarabiya.net المكقع االلكتركني: قناة العربية ال  ائية، -8

http://www.sudaneseonline.com/
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/7
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.sabeel.com/
http://ibrahim-biim.blogspot.com/
http://www.sudaneseonline.com/
http://www.sudaneseonline.com/
http://www.alarabiya.net/


 263 

 .http://konouz.comالمكقع االلكتركني:  كنكز، -9

 .http://www.lahamag.comليا ماج، المكقع االلكتركني:  -20

 .www.almoslim.net، المكقع االلكتركني: بقمـ محمكد سميـ، المسمـ -22

 .http://ar.wikipedia.org/wiki المكقع االلكتركني: المكسكعة الحرة، ،كيكبيديا -25

  لم  جع   ج    : : سا عاً 
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European Journal of (London, Thousand Oaks, CA and New Delshi), 
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