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ملخص: 

حول  الأق�سى  انتفا�سة  يف  الفل�سطينية  ال�سحافة  يف  اللغوية  الأخطاء  بحث  يدور 
الأخطاء اللغوية التي وقع فيها كّتاب ال�سحف الفل�سطينية يف انتفا�سة الأق�سى، وقد اخرتنا 
وحركات  واملتو�سطة،  املتطرفة  والهمزة  والو�سل،  القطع  همزتي  ا�ستعمال  يف  الأخطاء 
الإعراب والعدد، من خلل ر�سدها يف �سحف: القد�ص، واحلياة اجلديدة، والأيام، والر�سالة، 

وت�سنيفها ومعرفة اأ�سباب هذه الأخطاء، وت�سحيحها بالرجوع اإىل اأمهات الكتب. 
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Abstract: 

This study discusses the linguistic errors in the Palestinian press during 
ALAqsa in Intifida. It focused on the linguistic errors committed in the 
writings of journalists in the Palestinian newspapers. The study chose the 
errors related to the use of ALHamza and the Hamza of connectivity and of 
disjoining as well the Hamza in the middle and in the end of words. It also 
discussed the use of numbers and the other marks in syntax. These errors 
were traced in the Palestinian newspapers: ALQuds, ALHaya Aljadeeda, 
ALAyyam and ALResala. These errors were classified and analyzed and 
corrected through the reference to the authorized Arabic syntat books. 
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مقدمة: 
نحمدك –اللهم- يا من �سواهد اآياته غنية عن ال�رشح والبيان، ودلئل توحيده متلوة 
بكل ل�سان، و�سّل –اللهم- و�سلم وبارك على �سيدنا حممد املوؤيد بقواطع احلجج والربهان، 
و�سلمًا  �سلًة  الأديان،  �سائر  على  دينهم  ن�رشة  يف  مهجهم  الباذلني  و�سحبه  اآله  وعلى 

دائمني على مر الأزمان، اما بعد.....
مب�سري  حكم  لأنها  خطر؛  ذات  م�ساألة  اللغوي  ال�ستعمال  يف  وال�سواب  اخلطاأ  فاإن 
بع�ص الألفاظ، والرتاكيب اللغوية، اأو عليها، فاإما حياة متجددة وجريان على الألفة يف ثقة 

واطمئنان، واإما موت عاجل يندثر به اللفظ اأو الرتكيب و يطويه الإهمال والن�سيان. 
ولهذا كانت هذه امل�ساألة - وما زالت- تغري كل حري�ص على الف�سحى، وت�ستويل على 
جّل اهتمامه يف الدر�ص، حتى لتكاد ت�رشفه عن غريها من م�سائل اللغة والنحو، وهو اأمر 

حممود من كل م�سلم وهو مدعوٌّ اإليه. 
وُتَعدُّ و�سائل الإعلم م�سدراً مهمًا من م�سادر التثقيف اللغوي، وُتعدُّ ال�سحافة اإحدى 
هذه  مت�سفح  ولعّل  بالهتمام،  جديراً  لغويًا  ثراًء  ت�سمل  ال�سحف  اأن  كما  الو�سائل،  هذه 
اأن  ذلك  من  والأدهى  ال�سائعة،  واللغوية  النحوية  الأخطاء  من  تخلو  ل  اأنها  يجد  ال�سحف 
كثرياً من الألفاظ والرتاكيب اخلاطئة ال�سائعة اأخذت طريقها اإىل لغتنا، وجند من يدافع عن 

ذلك حتت م�سمى )لغة ال�سحافة(. 
�سحف  ثلث  منها  رئي�سة،  �سحف  على  البحث  مادة  ا�ستقاء  يف  الختيار  وقع  وقد 
ت�سدر يوميًا وبانتظام، وهي: القد�ص، و الأيام، واحلياة اجلديدة، و�سحيفة ت�سدر اأ�سبوعيا، 

هي �سحيفة الر�سالة. 
اأما بالن�سبة لآلية الدرا�سة فتتمثل يف ر�سد الأخطاء اللغوية، ومن ثم ت�سنيفها، ومعرفة 
اأ�سباب هذه الأخطاء، ثم ت�سحيح هذه الأخطاء بالرجوع اإىل اأمهات الكتب يف اللغة العربية، 

وخا�سة يف جمال النحو العربي، وبيان اآراء العلماء اإن كان يف امل�ساألة اأكرث من راأي. 
خطة البحث: 

لقد تناولنا يف هذه الدرا�سة الأخطاء النحوية يف ال�سحافة الفل�سطينية، حيث ق�سمنا 
الهمزة،  ا�ستعمال  يف  النحوية  الأخطاء  الأول  املبحث  يف  تناولنا  مباحث،  ثلثة  البحث 
والهمزة  املتطرفة،  والهمزة  والو�سل،  القطع  همزتي  كتابة  يف  الأخطاء  عن  فيه  وحتدثنا 

املتو�سطة. 
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وتناولنا يف املبحث الثاين الأخطاء النحوية يف ا�ستعمال حركات الإعراب، وحتدثنا 
فيه عن الأخطاء يف حركات الإعراب الأ�سلية، وحركات الإعراب الفرعية. 

عن  فيه  وحتدثنا  الأعداد،  متييز  يف  النحوية  الأخطاء  الثالث  املبحث  يف  وتناولنا 
الأخطاء يف العدد الأ�سلي، والعدد الرتكيبي. 

ويف نهاية البحث عر�سنا اأهم نتائج البحث، واأهم التو�سيات. 
يف  للم�ساهمة  الباحثان  بها  قام  متوا�سعة،  حماولة  الدرا�سة  هذه  اإن  نقول  واأخرياً 
فاخلري  اأ�سبنا،  نكن  فاإن  العربي،  الل�سان  اإىل  الغرباء  اأدخله  وما  القلم،  اأف�سده  ما  اإ�سلح 
اأردنا، ويعود الف�سل يف ذلك اإىل اهلل - عّز وجّل- فله احلمد واملنة، واإن اأخطاأنا فمن نف�سينا، 
اإليه، واهلل تعاىل ن�ساأل اأن يجعل ذلك خال�سًا لوجهه الكرمي، واأن  فن�ستغفره تعاىل ونتوب 

ينفع به العربية وع�ساقها، وما توفيقنا اإل باهلل عليه توكلنا واإليه ننيب. 

متهــيـد: 

الصحافة واللغة: 
ل يخفى على اأحد الدور الذي تلعبه ال�سحافة يف التثقيف اللغوي، فهي م�سدر مهم 
من م�سادر ن�رش اللغة الف�سحى، وهي املعني الذي يزود اخلا�سة والعامة بالوجبة الثقافية 
واللغوية، مما اأدى اإىل وجود لغة من نوع خا�ص، غري اللغة العلمية مب�ستواها التجريدي، 
وغري اللغة الأدبية مب�ستواها اجلمايل، وهي اللغة الإعلمية التي ت�سعى اإىل حتقيق امل�ستوى 
العلمي على ال�سعيد الجتماعي، لغة تتميز بال�سل�سة، والو�سوح، والقرتاب من الواقع احلي 

املثقف، دون اإ�سفاف اأو هبوط اإىل العامية. 
دائمًا يف خطوط متوازية؛ فهما ل يتبادلن  ت�سري  اللغة والإعلم ل  العلقة بني  اإن 
التاأثري، نظراً اإىل انعدام التكافوؤ بينهما؛ لأّن الإعلم هو الطرف الأقوى، ولذلك يكون تاأثيـره 

يف اللـغة 
بالغًا بالدرجة التي ت�سعف اخل�سائ�ص املميزة للغة، وُتلحق بها اأ�رشاراً وت�سّوهات 

تف�سد جمالها)1(.
لقد كان الغيورون على لغة ال�ساد عند ظهور ال�سحافة يف البلد العربية يف القرن 
الكتاب  �سيحات  فتعالت  متدنية،  م�ستويات  اإىل  اللغة  انحدار  من  يحذرون  ع�رش،  التا�سع 
والأدباء يف غري ما قطر عربي، داعية اإىل احلر�ص على �سحة اللغة و�سلمتها، وظهرت عدة 
كتب تعنى مبا ا�سطلح عليه بلغة اجلرائد؛ ت�سحح اخلطاأ، وتقّوم املعوج من اأ�ساليب الكتابة، 
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وترّد العتبار اإىل اللغة العربية. وقد اأفلحت اجلهود التي بذلها اأ�ساطني اللغة والرواد الأُول 
احلري�سون على �سلمة اللغة ال�سائدة يف ال�سحافة، اأو )اللغة ال�سيَّارة()2(. 

ولكن مع النت�سار الوا�سع لل�سحافة، وما ا�ست�سحب ذلك كّله من هبوط يف امل�ستوى 
الدرا�سي ب�سورة عامة، نتيجة لأ�سباب وعوامل كثرية، اقت�سادية و�سيا�سية وثقافية، انتهى 
اإىل  اللغة العربية وهيمنة اللهجات العامية املحلية عليها، و�رشيان ذلك  اإىل �سعف  الأمر 

و�سائل الإعلم، على نحو يكاد يكون مطرداً. 

األخطاء اللغوية واملعايري اليت حيتكم إليها يف تصويب األلفاظ: 
اأو  مفرداتها،  بناء  اأو  اأ�سواتها،  نطق  اللغة يف  انحراف عن طرائق  اللغوي هو  اخلطاأ 
تركيب جملها واأ�ساليبها، اأو دللت األفاظها وتركيباتها، يزاد على ذلك اأخـطاء من خـارج 

تتمثل يف �رَشك وهم املعاين ولب�سها، وا�سطراب دللت تركيبها. 

املعايري اليت حيتكم إليها يف تصويب األلفاظ: 

تنق�سم مادة اللغة العربية اإىل نوعني: 
لقاعدة، ول  فهو ل يخ�سع  واإذاً  بينه وبني غريه،  نوع ل توجد فيه �سلة  الأول:  -
اإىل  فيه  الحتكام  يكون  واإمنا  وال�رشف،  النحو  كتب  اإىل  فيه  للحتكام  جمال 

ال�سماع من العرب، واإىل املعاجم اللغوية. 
نوع يخ�سع لقاعدة عامة جتمع الأ�سباه، وت�سم النظائر وتربط اجلميع  والآخر:  -
وي�سمي  وال�رشفية،  النحوية  القواعد  كتب  اإىل  فيه  يحتكم  وهذا  واحد،  بخيط 
اللغويون النوع الأول م�سموعًا، والآخر مقي�سًا، فالنوع الأول ل ي�سح فيه القيا�ص، 
اإذ ل بّد يف كل مثال منه من الرجوع اإىل كلم العرب، واإىل اإثبات ورود ال�ستعمال، 
اأو عدم وروده يف كلمهم، واأما الآخر في�ستخدم فيه القيا�ص دون احلاجة اإىل تتبع 

كلم العرب)3(.
اأولً: ال�ّسماع: ♦ ال�سماع اأ�سل من اأ�سول النحو واللغة ويكون ال�ستعمال �سحيحًا اإذا 

جرى على م�سموع من ف�سيح الكلم، ولقد ح�رش العلماء ال�سماع يف ما ياأتي: 
القراآن الكرمي:أ.  وهو يف اأعلى درجات الف�ساحة، وخري ممثل للغة، »اإننا جنعل القراآن 

حكمًا على قواعد اللغة والنحو، ول جنعل تلك القواعد حكمًا على القراآن«)4(. 
القراءات القراآنية:	.  وهي الوجوه املختلفة التي �سمح النبي الكرمي �سلى اهلل عليه 

و�سلم.
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بقراءة امل�سحف بها، ق�سداً للتي�سري، والتي جاءت وفقًا للهجة من اللهجات العربية. 
يقول ابن قتيبة: »فكان تي�سري اهلل تعاىل اأن اأمر نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم باأن تقراأ كل اأمة 

بلغتهم واأجرت عليه عاداتهم، فالهذيلي يقراأ »عتى حني«، والأ�سدي يقراأ »ِتعلمون«)5(. 
احلديث ال�رشيف:ت.  ثالث ما يعتمد عليه لإثبات ال�سماع »احلديث النبوي ال�رشيف«؛ 

لأن الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم اأف�سح من نطق بال�ساد. 
للغويني  الأوىل  الدعامة  يعد  حيث  به،  ي�ست�سهد  ما  رابع  وهو  العربي:	.   ال�سعر 
والنحاة، وقد كان اللغويون ي�ست�سهدون بال�سعر املجهول قائله اإن �سدر عن ثقة 

يعتمد عليه)6(. 
الأوليني،  الطبقتني  ب�سعرهم، وهم ممن يف  ي�ست�سهد  الذين  ال�سعراء  العلماء  وقد حدد 
حيث ي�ست�سهد ب�سعرهم اإجماعًا، اأما ال�سعراء يف الطبقة الثالثة فالعلماء اأجازوا ال�ست�سهاد 

ب�سعرهم )7( . 
النرث العربي:	.  وهو خام�ص ما ي�ست�سهد به، �سواء اأجاء يف �سكل خطبة اأو جاء يف 

و�سية اأو مثل اأو حكمة اأو نادرة اأو اأي �سكل نقل عن بع�ص الأعراب)8(.
وهو الأ�سل الثاين من اأ�سول النحو واللغة، وهو حمل فرع على  ثانياً: القيا�س:  ♦
اأ�سل لعلة، واإجراء حكم الأ�سل على الفرع، وهو »اإحلاق الفرع بالأ�سل اجلامع«)9(، 
»بحيث يحمل القليل الأندر على الأعم الأكرث ل العك�ص« )10( ، يقول ابن جني: »اإن 
ما قي�ص على كلم العرب فهو عندهم من كلم العرب« )11( ، والنحو كله قيا�ص 

فمن اأنكره فقد اأنكر النحو. 
ثالثاً: جريان اللفظ اأو الرتكيب ♦ امل�ستعمل على القواعد التي ا�ستنبطها النحويون 
وال�رشفيون من كلم العرب، وما مل يجر عليها حكم بخطئه اإن مل يوؤده م�سموع 

ف�سيح، اأو مل ي�سح معه قيا�ص. 
رابعاً: الإفادة من ت�سويبات املجامع اللغوية اخلا�سة ♦ بتجويز ا�ستعمال طائفة 
من الألفاظ والأ�ساليب التعبريية ال�سائعة يف لغتنا العربية املعا�رشة. اإذ اإن اإجازة 
اعتمادها على طائفة من املعايري  نا�سئة من  والأ�ساليب  الألفاظ  لتلك  املجامع 

التي ل تخرج كثرياً عما ذكرناه �سابقًا)12(. 
املبحث األول - األخطاء النحوية يف استعماالت اهلمزة:

أوالً- همزة الوصل: 
 ، اأو لحقة(  )�سابقة  بها  املبدوءة  الكلمة  و�سع  كان  اأيًا  وتكتب  تنطق  هناك همزات 
وهناك همزات ل تكتب، ومع ذلك ننطق بها اأول الكلم دون و�سطه، ويقع اخللط بني النوعني 
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فمنها ما يجب كتابته من الهمزات اأول الكلمة، ونكتب ما ينبغي اأن يحذف، اأو ميتد الإهمال 
اإىل كليهما، فل تكتب هذه ول تلك. وهمزة الو�سل يوؤتى بها لنتمكن من النطق بال�ساكن اأول 
الكلم؛ لأن العرب ل تبداأ ب�ساكن ول تقف على متحرك، فالفعل )ا�ستطاع( مثًل ل ميكن البدء 
بنطق حرف ال�سني اإل بعد نطق همزة مك�سورة، ت�ساعد على النطق بال�سني ال�ساكنة، وت�سمى 
اإذا جاءت بعد  )ا�ستطاع(  الفعل  بداأنا بها  التي  الهمزة  ، وهذه  الو�سل(  الهمزة )همزة  هذه 
غريها من احلروف، فن�ستغني عن النطق بها كما ن�ستغني عن كتابتها فتقول )وا�ستطاع( ، 
اإذن همزة الو�سل تنطق عند البدء بها فقط، وت�سقط يف و�سط الكلم، ول تكتب اأبداً �سواء يف 
اأول الكلم اأم يف و�سطه، ونكتفي عند النطق بها يف اأول الكلم بو�سع راأ�ص �ساد فوقها، 
لنفرق بني املا�سي منها وامل�سارع، )اِ�ْسَتْفَهم واأَ�ْسَتْفِهم( ، فهمزة الو�سل ت�سقط عند و�سل 

الكلم يف اأوله، ولكن تثبت نطقًا ل كتابة وتنطق مفتوحة اأو مك�سورة اأو م�سمومة)13(. 
الكلمات التي يكون فيها همزة و�سل:  ♦ 

همزة الو�سل يف الأ�سماء: . 1
عدد ابن ه�سام اأ�سماء ع�رشة همزتها همزة و�سل، هي: ا�سٌم وا�سٌت وابنٌم وابٌن وابنة  - 
بع�ص هذه  ومثنى   ، بالق�سم(  )املخ�سو�ص  وامين  واثنتان  واثنان  وامراأٌة  وامروؤٌ 

الأ�سماء: ا�سمان وابنمان وابنان وابنتان وامروؤان وامراأتان )14( . 
م�سادر الفعل اخلما�سي نحو: انطلق وانك�سار.  - 

م�سادر الفعل ال�سدا�سي نحو: ا�ستفهام وا�ستخراج.  - 

همزة الو�سل يف الأفعال: . 2
همزة الفعل اخلما�سي نحو: انطلق وانتف�ص، والأمر منه.  - 

همزة الفعل ال�سدا�سي نحو: ا�ستخرج وا�ستعلم، والأمر منه.  - 

تلحق  التي  التعريف  »األ«  حرف  يف  اإل  تكون  ول  احلروف: . 3 يف  الو�سل  همزة 
الأ�سماء. 

كيفية النطق بهمزة الو�سل:  ♦ 

�سم همزة الو�سل:  1 .
ُت�سم يف ما�سي اخلما�سي وال�سدا�سي عند بنائهما للمجهول.  - 

اأمره املبدوء بهمزة و�سل  العني يف امل�سارع فاإن  ُت�سم يف كل ثلثي م�سموم  - 
ت�سم همزته، فنقول: »انظر، اكتب، ادخل«. 
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فتح. 2 همزة الو�سل: 
وتفتح يف املبدوء بـ »األ« نحو قولنا: )احلق( .  - 

تفتح يف قوله: )امَين اهلل( .  - 

ك�رش همزة الو�سل: تك�رش همزة الو�سل يف غري هذه املوا�سع.  3 .
الأخطاء يف همزة الو�سل:  ♦ 

همزة )ابن( همزة و�سل، فعند البدء بها تنطق الهمزة ول تكتب، وعند  همزة ابن: . 1
و�سلها بحرف �سابق ل تنطق، وتكتب همزة الو�سل األفًا دون كتابة الهمزة. واألف ابن لها 
قواعد لكتابتها، فعند البدء بها تنطق الهمزة وتثبت الألف )ابن عبد اهلل( ، وكذلك اإذا وقعت 
متطرفة تثبت الألف يف اأول ال�سطر اأو اآخره، اأما اإذا وقعت بني علمني فتحذف الألف، نحو: 
، ولكن يف ال�سحافة وجدنا غري ذلك فاأحيانًا تكتب واأحيانًا حتذف،  )حممد بن عبد اهلل( 

واأحيانا تثبت همزة قطع، ومن ذلك: 
والرئي�ص  لدن  لنب  �سوراً  »ون�رشت  متطرفة:  جاءت  حيث  »ابن«  يف  الهمزة  حذف  - 

على  واأنهما  لدن  بنب  علقة  له  اأن  »وتردد  وقولهم:   ،  )15( بو�ص«  جورج  الأمريكي 
ات�سال« )16( . 

ففي هذين النموذجني ال�سابقني نلحظ اأنهم اأ�سقطوا األف )ابن( وحقها اأن تثبت؛ لأنها 
مل تقع بني علمني. كما اأنهم اأثبتوا الألف بني علمني، ومن ذلك قولهم: »ل يدري ملاذا تاأخر 
والده حممـد ابـن زين العابدين عن احل�سور« )17( ، وال�سواب هو حذف الألف فنقول )حممد 

بن زين العابدين( . 
ومن الأخطاء يف همزة )ابن( جعلها همزة قطع نحو قولهم: »ل علقة لهم باأبن لدن 
ول باجلماعات الإ�سلمية« )18( ، ومن ذلك اأي�سًا: »حيث عني �سدام اإبنه ق�سي م�سئول عن 
الدفاع عن املدينة« )19( ، وقولهم: »ح�سام الإبن الأكرب لن�رش، روى للأيام تفا�سيل ما حدث 
لوالده« )20( ، ففي النماذج ال�سابقة نلحظ كيف كتبوا الهمزة يف )ابن( حيث جعلوها همزة 

قطع، وال�سواب اأنها همزة و�سل فنقول: »ابن لدن« و »ابنه ق�سي« و »البن الأكرب«. 
قطع،  همزة  ل  و�سل  همزة  هي  »ا�سم«  همزة  فاإن  عرفنا  كما  »ا�سم«:. 2  همزة 
الإف�ساح  »ورف�ص  الآتية:  النماذج  يف  كما  قطع،  همزة  ويجعلها  يخطئ  من  هناك  ولكن 
اأقل ا�ستفزازاً« )22( ،  اأ�سم  اأن الزوج والزوجة وافقا على اختيار  اأ�سمه«)21(، وقولهم: »لو  عن 
وقولهم: »وبقي عداد الكهرباء باإ�سم �ساحب العقار« )23( ، وقولهم: »وقارنوها بقوائم اإ�سمية 
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لديهم«)24( ، وقولهم: »فاإ�سم زين العابدين ا�ستعاد كتابته يف �سجلت اجلامعة« )25( ، وقولهم: 
»وحتمل اإ�سم و�سعار الأردن اأوًل« )26( ، وقولهم: »اإن الإ�سم احلريف هو اأوًل اإ�رشائيل )27( . 

اأن تكون  »ا�سم« همزة قطع، وحقها  ال�سابقة كيف جعلوا همزة  النماذج  فنلحظ يف 
همزة و�سل. فل تكتب الهمزة على الإطلق، وتنطق الهمزة نطقًا فقط دون الكتابة بحيث 

تثبت الألف دون الهمزة وتكون مك�سورة ولي�ست مفتوحة. 
كلمة »اثنان« من الأ�سماء الع�رشة التي  همزة الو�سل يف »اثنان« و »اثنتان«: . 3
اأثبتوا  قد  وجدناهم  اأننا  غري  و�سل،  همزة  همزتها  تكون  التي  الأ�سماء  من  العلماء  عدها 
همزة القطع فيها نحو قولهم: »وذكرت القيادة اأن اأثنني من املدنيني العراقيني قتل« )28( ، 
وقولهم: »ويعاين اإثنا ع�رش اأ�سرياً حرمانهم زيارة ذويهم منذ �سنة« )29( ، وال�سواب يف ذلك 

اأنها همزة و�سل ولي�ست همزة قطع، فنقول: »اثنان« و »اثنا ع�رش«. 
همزة الو�سل يف م�سادر الأفعال اخلما�سية وال�سدا�سية:. 4 �سبق اأن قلنا اإن الهمزة 
هذه  اأن  غري  قطع،  همزة  ولي�ست  و�سل  همزة  هي  وال�سدا�سي  اخلما�سي  الفعل  م�سادر  يف 
الكتابة.  لقواعد  الفل�سطينية وردت كثرياً همزة قطع فجاءت خمالفة  ال�سحافة  الهمزة يف 

و�سنذكر بع�ص هذه الأخطاء على �سبيل املثال ل احل�رش: 
بع�ص الأخطاء يف �سحيفة القد�ص: اإحتكار، اإحتلل، اإزدحام، اإ�ستقدام، اإت�سالت،  - 

اإفتتاح، اإختيار، اإعتقالت، اإجتماع، اإحتاد، الإقت�سادي. 
ومنها يف جريدة احلياة: الأن�سحاب، اإحتاد، اإحتللية، اإعتقالت، اإتخاذ، اإحتجاز،  - 

اإ�ستك�ساف، اإمتحانات، اإ�ستثناءات، اإ�ستنتاجها، اإنقطاع، اإنتظار، اأفتتاح. 
ومن الأخطاء التي وردت يف �سحيفة الأيام: اإجتماع، اإختيار، اإنت�سار، اإنطلقته،  - 

اإن�سمامه، اإجنازات، الإعرتا�سات، باإ�سرتاتيجتهم، اإ�ستنكار، اإ�سرتداد. 
اخلما�سية  الأفعال  يف  الهمزة  وال�سدا�سي: . 5 اخلما�سي  الفعل  يف  الو�سل  همزة 
اأننا جند من يثبت همزة  وال�سدا�سية والأمر منها تعد همزة و�سل ولي�ست همزة قطع، غري 

القطع فيها ومنها على �سبيل املثال ل احل�رش: 
ما ورد يف �سحيفة القد�ص: اإنتهى، اإتفق، اإنتقد، اإعتقل، اأعتربت، اإ�ستف�رش، اإقت�رش،  - 

اأبتدعها، اأتخذ، األتقى )30( . 
اأ�ستخرجت،  اإزدادت،  اإعت�سمت،  اإعتقلت،  ومنها ما ورد يف �سحيفة احلياة: اإحتد،  - 

واأ�ستهدفت واأعتقلت )31( . 
ومنها يف �سحيفة الأيام: اأعتدت، اأعترب، اأتهم، اأ�ستغلوا، اأ�سمحوا )32( - . 
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الأخطاء يف همزة الو�سل يف حرف »األ« يف الأ�سماء:. 6 همزة احلرف 
»األ« تعد همزة و�سل، وقد وقع بع�سهم يف خطاأ حني جعلها همزة قطع واأثبت 
الهمزة، ومن ذلك قولهم: »وذكر النائب األطيبي« )33( ، ومثل قولهم: »ويبدو اأمل�سهد 

املحرج اإياه يوم الثلثاء املا�سي« )34( . 

ثانياً - همزة القطع: 

 هي همزة تلفظ يف ابتداء الكلم ويف و�سطه، وتكتب فوق الألف اإذا كانت م�سمومة اأو 
مفتوحة »اأُكِرم واأَكِرم«، وحتت الألف اإذا كانت مك�سورة )اإن�سان( ، ولقد و�سع العلماء قواعد 
اإطاراً  لذلك  تكون همزتها همزة قطع، وو�سعوا  التي  الكلمات  الهمزة وحددوا  لكتابة هذه 

عامًا. وميكن عر�س ذلك خالل النقاط الآتية: 
واأرائك،  اأمين،  مثل:  وتكتب  تنطق  قطع  بهمزة  املبدوءة  الأ�سماء  جميع  الأ�سماء:أ.  
واأ�ستاذ، واأمري، واأب، واأم، با�ستثناء ع�رشة اأ�سماء ذكرها العلماء يف همزة الو�سل. 

الأفعال:	.  تخت�ص همزة القطع يف الأفعال مبا ياأتي: 
ما�سي الثلثي املهموز: اأخذوا، واأكل، واأمر.  - 

ما�سي الرباعي املهموز: اأكرم، واأح�سن، واأيقن.  - 

كل م�سارع مبدوء بهمزة امل�سارعة: اأكتب، واأ�سمع، واأقراأ.  - 

اأمر الرباعي املهموز: اأكِرم، واأح�ِسن، واأيِقن.  - 

احلروف:ت.  جميع احلروف التي تبداأ بهمزة تكون همزتها همزة قطع، با�ستثناء »األ« 
التي تدخل على الأ�سماء؛ اأي: »األ التعريف«، فهمزتها همزة و�سل. 

الفل�سطينية،  ال�سحافة  اأهم الأخطاء يف كتابتها يف  القاعدة نذكر   وبعد عر�ص هذه 
ويظهر هذا يف نقطتني: 

الأوىل: اإهمال همزة القطع وجعلها همزة و�سل.  - 

الثانية: اخلطاأ يف كتابة همزة القطع.  - 

اأول: اإهمال همزة القطع: واأمثلة ذلك كثرية: 
قطع،  تكون همزتها همزة  اأن  التي حقها  الكلمات  من  الأ�سماء:أ.  هناك كثري  يف 
وجدنا الهمزة فيها همزة و�سل، وهذا اخلطاأ يقع فيه كثريون لعدم متييزهم بني 
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من غريها ومن  انت�ساراً  اأكرث  الأ�سماء،  الأخطاء يف  ولعل  والقطع،  الو�سل  همزة 
هذه الأخطاء: 

احمد،  اجل،  اعلم،  ام،  اياها،  الخري،  المني،  امنية،  ا�رش،  القد�ص:  �سحيفة  يف  ♦ 

ا�رشاف، امراً، ابو، الثار، ام�ص، اردنية، احياء، ا�سابة، اعمال، ا�سباب، امن، اكرث، 
او�ساع، الية، اذار، ايلت، ازمة، ايات، الت، احداث، ارادة. 

ام  اغاثة،  اطار،  ارا�سي،  ا�سا�سي،  امن  اثار،  المر،  ا�رشته،  احلياة:  �سحيفة  يف  ♦ 

املعارك، ارمن، ايات، ايار، ارادة، ا�سفه، ا�ساليب، ان�سانية، احد، احداث، اداء، احمد، 
ا�سعاف. 

ال�سنة  امام )ظرف مكان(  ا�سامة،  اليه،  ابعاده،  اول،  ا�سالة،  الأيام:  يف �سحيفة  ♦ 

اللهب، ا�سيا، ا�سعد، ام، امر. 
نلحظ اأن الأ�سماء التي ذكرناها اآنفًا جميع الهمزات فيها همزات قطع اإل اأنهم جعلوها 

همزات و�سل. 
الفل�سطينية بع�ص الأفعال  ورد يف ال�سحافة  الأفعال: 	.  القطع يف  اإهمال همزة 

التي تبداأ بهمزة قطع، اإل اأنها وردت همزتها هنا همزة و�سل ومن هذه الأفعال: 
�سحيفة القد�ص: او�سى، ا�سدر، ادانت، ادت، ا�ساف، اخذ، اكمل، اكر�ص )م�سارع(.  ♦ 

�سحيفة احلياة: ا�ساف، اثار، اعلن، اكد، ايد، اباد، اراد، اتى، ادت.  ♦ 

�سحيفة اليام: اخذ، اكد، اتى، يامل، امر، ان�ساته.  ♦ 

اإهمال همزة القطع يف احلروف:ت.  الهمزة يف احلروف كلها همزة قطع با�ستثناء 
و�سل  همزة  احلروف  من  الكثري  همزة  يجعلون  جندهم  اأننا  غري  »األ«،  حرف 
وبخا�سة احلروف: اإن، و اأن، واأل، واإل، واأما، واأم، فهذه احلروف جاءت همزتها يف 

الغالب همزة و�سل. 
ثانياً: الأخطاء يف كتابة همزة القطع

اإن كتابة همزة القطع بعامة تخ�سع لعتبارات كثرية مثل نوع حركتها، ونوع حركة 
ما قبلها، ومدى اإمكانية ات�سالها مبا بعدها وموقعها من الكلمة، اأهي يف و�سطها اأم اآخرها. 
ولكن الهمزة يف اأول الكلمة ل تخ�سع لأي من هذه العتبارات، ولقد �سدر قرار جممع اللغة 
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العربية يف الدورة ال�ساد�سة والع�رشين ليي�رش على اجلميع كتابة الهمزة، وذلك على النحو 
الآتي: )35( 

كانت  اإذا  )ء(  العني  حرف  راأ�ص  فوقها  تو�سع  األفًا  الكلمة  اأول  يف  الهمزة  تر�سم  1 .
مفتوحة اأو م�سمومة، واإن كانت مك�سورة تو�سع راأ�ص حرف العني )ء( حتت الألف 

نحو: »اإن اأكرمني ف�سوق اأكرمه اإكرامًا«. 
)فاإن  ال�سابق  البند  به، وتر�سم كما يف  الهمزة  تتاأثر  الهمزة حرف فل  �سبق  واإن  2 .

وباأن و�ساأكرمه( . 
اإذا اجتمعت الهمزة واألف املد يف اأول الكلمة اكتفي بعلمة املدة فوق الألف، مثل:  3 .
اآدم، اآمال، اآخر، لأنه اإذا وقع بعد الهمزة املفتوحة التي يف اأول الكلمة همزة �ساكنة 

فاإن الثانية تقلب مدة من جن�ص الفتحة، مثل: »اأَاأْمال« لت�سبح »اآمال«. 
وبعد عر�ص هذه القاعدة ميكننا اأن نعر�ص اأهم هذه الأخطاء، ومن ذلك قولهم: »اإمنية« 
يف قولهم: »لتقدمي م�ساعدة اإمنية« )36( ، وال�سواب يف ذلك »اأمنية« فالهمزة مفتوحة فتكتب 
اإمام الربملان الأ�سرتايل الأو�ساع يف  فوق الألف. ومن ذلك قولهم: »اأبو علء« ي�ستعر�ص 
)اأمام( ظرف مكان، جاءت  بها  واملراد  )اإمام(  كلمة  ، فنلحظ   )37( الفل�سطينية«  الأرا�سي 
الهمزة فيها مك�سورة وال�سواب فيها: »اأمام« بفتح الهمزة، فهذه الكلمة اإذا ك�رشت همزتها 
الإنباء  هذه  »تتلقى  يف:  »الإنباء«  قولهم  وكذلك  املراد.  املعنى  هو  ولي�ص  معناها،  يتغري 

كغريها من الفل�سطينيني« )38(، وال�سواب فيها: »الأنباء«. 
التي من  الهمزة  الكلمة، هو فتح  اأول  القطع يف  اأي�سًا يف كتابة همزة  الأخطاء  ومن 
حقها اأن تكون مك�سورة ومن ذلك قولهم: »الأ�رشائيلي، واأحدى، واأعمال، واأجراء، واأحباط، 
الفل�سطينية، والأميان  الدولة  واأقامة  الرتاثية،  الفرق  واأحياء  واأ�سماعيل،  واأنهاء  واأطلقها، 
يف قولهم: »مدر�سة الأميان، والأفطار، يف قولهم: »اأما الأفطار اليومي يف �سهر رم�سان فهو 
من تقدمة الهلل الأحمر يف دولة الإمارات« )39( ، فهذه الكلمات نلحظ اأنها جاءت مفتوحة 
اأي  الهمزة  مك�سورة  تكون  اأن  فال�سواب  لكتابتها،  الإملئية  القاعدة  يخالف  وهذا  الهمزة 

تكتب اأ�سفل الألف. 
كتابة همزة القطع يف احلروف:  ◄ 

قلنا اإن الهمزة يف احلروف هي همزة قطع ما عدا احلرف )األ( التعريف، فاإنه همزة 
و�سل، ولعل اأكرث احلروف تداوًل يف ال�سحافة الفل�سطينية هما حرفا التوكيد: )اإّن( و )اأّن(، 
يك�رشون  وتارة  جداً،  كثري  وهو  الهمزة  يهملون  فتارة  ا�ستعمالهم،  يف  يخلطون  ولكنهم 
)اإن(  وك�رشها  )اأن(  همزة  ولفتح  الك�رش.  وحقها  الهمزة  يفتحون  اأو  الفتح،  وحقها  الهمزة 
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قواعد و�سعها النحاة، وعدد النحاة موا�سع ك�رش همزة »اإن« وهي »ع�رشة«، ومن بينها: اأن 
اأو  اأو تقع بعد حيث،  اأنزلناه يف ليلة القدر} )40( ،  تقع يف البتداء نحو قوله تعاىل: {اإنا 
اإذ، اأو األ، اأو ا�سم مو�سول، اأو تقع جوابًا لق�سم، اأو بعد قول، وموا�سع فتح همزة »اأن« ت�سعة 
اأو  اأو جمرور باحلرف  اأو نائبة عن الفاعل  اأو مفعولة غري حمكية  اأن تقع فاعلة  من بينها 
بالإ�سافة )41( . ومن الأخطاء التي وقعوا فيها فتح همزة )اإن( وحقها اأن تكون مك�سورة ومن 
)42( ، وقولهم:  للمطلوبني الرئي�سيني«  اأن لكل قائد �سوراً  ذلك وقوعها بعد »حيث«: »حيث 
»حيث اأن النتخابات املحلية مل جتر �سابقًا« )43( ، ومثال وقوعها بعد قول: »وقال اأن لبنان 
اأمام  اأن  تاأمل يف عقد الجتماع بحلول يوم ال�سبت املقبل« )44( ، و »قالت �سحيفة البعث 
الرئي�ص الأمريكي فر�سة تاريخية كي يعيد للإدارة الأمريكية هيبتها واتزانها« )45( ، ففي 
النماذج ال�سابقة نلحظ اأنهم فتحوا همزة )اإن( بعد حيث وقال، وحقها اأن تك�رش فال�سواب 

يكون: »حيث اإن« و »قالت اإن«. 

ثالثاً - اهلمزة املتطرفة:

لقد تناول العلماء املتقدمون الهمزة درا�سة وبحثًا، وقد تبعهم املحدثون فو�سعوا لنا 
فهذا جممع  وكتابتها،  الهمزة  تعلم  واملتحدثني يف  القارئني  على  للتي�سري  مي�رشة  قواعد 

اللغة العربية ي�سع اأمامنا القاعدة العامة لكتابة الهمزة املتطرفة: 
اإذا �سبقت بحركة ر�سمت على حرف جمان�ص حلركة ما قبلها.  1 .

األف نحو قراأ، ويبداأ، وملأ، واإذا �سبقت ب�سمة فرت�سم  اإذا �سبقت بفتحة تر�سم على  اأي 
وؤَ، واإذا �سبقت بك�رشة ر�سمت الهمزة على ياء نحو: ي�ستهِزئ، وبِرئ.  على واو، نحو: َجُروؤَ َو�سُ

اخلْبء،  وجزاء،  �سْيء،  هدوء،  املْرء،  مثل:  مفردة  ر�سمت  �ساكن  بحرف  �سبقت  اإذا  2 .
الدْفء. 

واإن �سبقت بحرف �ساكن وكانت يف مو�سع ن�سب منون فيلحقها األفًا وتر�سم على  3 .
نربة، نحو قولك: خبئًا، دفئًا، بطئًا، �سيئًا، واإن كان احلرف الذي قبلها ل يو�سل 

مبا بعده ر�سمت الهمزة مفردة مثل: برءاً، جزءاً بدءاً. 
الرفع  اإىل حركة الهمزة فهي يف  اإىل )م�سمر( ننظر  اأ�سيفت الهمزة املتطرفة  اإن  4 .
تر�سم على واو، ويف الن�سب على ال�سطر، ويف اجلر على نربة، نحو: خبوؤك ودفوؤهم 
، ونحو:  الن�سب(  اأ�سياءهم« )يف  »اإن هدوءه عجيب، واأعطيتهم  الرفع، ونحو:  يف 

»وعجبت من هدوئهم واأخذت �سيئًا من اأ�سيائهم« )يف اجلر( )46(. 
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يف  املتطرفة  الهمزة  كتابة  يف  الأخطاء  علي  �سنتعرف  القاعدة  هذه  عر�ص  وبعد 
ال�سحافة الفل�سطينية: 

اإهمال الهمزة )اأي عدم كتابتها(:  1 .
 ،)47( ال�سبت«  اإيران غداً  اإىل  ال�سعودي �سيبدا زيارة  ومن ذلك قولهم: »وزير اخلارجية 
»وتغطية قطع من املرايا التي تتلل حتت الأ�سواء لتحيل املكان اإىل قطعة من ال�سياء«)48(، 
و »فقد جلا اآلف النف�ساليني الأكراد اإىل مناطق جبلية يف العراق« )49( ، ومن ذلك اأي�سًا: 
مرفا، فاجا، امتل، فهذه الكلمات اأتت الهمزة فيها متطرفة على األف، اإل اأنهم مل يثبتوا الهمزة 

فيها، فعلى ذلك يكون ال�سواب: »�سيبداأ، بداأت، وبداأوا، تتلألأ، جلاأ، مرفاأ، فاجاأ، امتلأ«. 
الأخطاء يف كتابة الهمزة املتطرفة: . 2

قلنا اإن الهمزة اإن كانت متطرفة وات�سل بها �سمري فرت�سم الهمزة بح�سب حركتها، فاإن 
كانت مرفوعة تر�سم على واو، واإن كانت جمرورة تر�سم على نربة )ياء( ، واإن كانت من�سوبة 

تر�سم على ال�سطر، وبناًء على ذلك فيمكننا و�سع الأخطاء بح�سب هذا التق�سيم: 
أ. الهمزة املتطرفة اإذا كانت مرفوعة: 

وقولهم:   ،  )50( التزاماتهم«  وزعمائه  العامل  ن�سي  »كما  قولهم:  الأخطاء  هذه  ومن 
»روؤ�ساء ال�سلطات العربية قادرون على توفري ما يوفره نظرائهم اليهود« )51( ، وقولهم: »ومن 
القرارات التي مت اإلغائها« )52( وقولهم: »اجنبلت دماءه يف اأر�ص جنني وفل�سطني«)53( ، ومن 
اأي�سًا قولهم: »يجزئون الحتفالت« )54( ، فهذه الكلمات جاءت متطرفة غري  هذه الكلمات 
اأنها ات�سل بها �سمري ويف حالة الرفع تكتب على واو وعلى ذلك يكون ال�سواب: زعماوؤه، 

نظراوؤهم، اإلغاوؤها، دماوؤه، يجزوؤون. 
	. الهمزة املتطرفة يف حالة الن�سب: 

ومن هذه الأخطاء قولهم: »يقف ورائها« )55( ، وقولهم: »لكنه وزملوؤه« )56( ، وقولهم: 
»خلعت امللكة األيزابيث الثانية حذائها اأثناء دخولها م�سجد يف بريطانيا« )57( . 

فنلحظ اأن الهمزة يف الكلمات يف النماذج ال�سابقة ات�سل بها �سمري وجاءت الهمزة 
يف كلمة »ورائها« ويف كلمة »حذائها« على نربة والهمزة يف »زملوؤه« على واو مع اأنها 
جاءت يف حالة ن�سب، والهمزة اإذا كانت متطرفة وات�سل بها �سمري يف حالة ن�سب فتكتب 
على �سطر، فيكون ال�سواب فيما �سبق »يقف وراءها«، فكلمة )وراء( ظرف مكان من�سوب، 
وكذلك »لكنه وزملءه«، فكلمة )زملءه( معطوف من�سوب بالفتحة وكذلك »خلعت حذاءها، 

فـ )فحذاءها( مفعول به من�سوب وعلمة ن�سبه الفتحة. 
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الة جر:  الهمزة اإذا كانت متطرفة وات�سل بها �سمري وكانت يف حت. 
ومن هذه الأخطاء قولهم: »ويتمثل يف اعطاءها دورا وموقعا اإقليميا« )58( ، وقولهم: 
»فاندفع مع اأبناءه اإىل ال�سارع« )59( ، وقولهم: »مما يعر�ص اأمريكا للنعزال عن حلفاءها 
حول العامل« )60( وقولهم: »اعرتف دا�سيل باختياره توقيتًا �سيئًا لإبداء اأرائه اإل اأنه مت�سك 

بفحواها« )61( . 
فنلحظ الكلمات يف النماذج ال�سابقة جند اأن الهمزة املتطرفة التي ات�سل بها �سمري 
وهي يف حالة اجلر، جاءت خمالفة للقاعدة فبع�سها جاء على واو، وبع�سها الآخر جاء على 
ال�سطر وال�سواب اأن تكون الهمزة على نربة؛ لأنها جاءت يف مو�سع اجلر، فنقول: »يتمثل يف 

اإعطائها«، و »واندفع مع اأبنائه«، و ».... عن حلفائها«، و ».... ولإبداء اآرائه«. 
	. بع�س الأخطاء يف الهمزة املتطرفة حيث جاء ما قبلها مفتوحاً: 

ومن ذلك قولهم: »يبدو اأن املجتمع الإ�رشائيلي وقيادته ا�ستمرئا اأكل اأموال الفل�سطينيني 
العقارية« )62( ، وقولهم: »وتعترب اأملانيا اأكفء دولة للقيام بهذه املهمة« )63( . فالهمزة كتبت 
يف قولهم: »ا�ستمرئا« على نربة وجاء ما قبلها مفتوحًا، وهذا يخالف القاعدة فال�سواب اأن 
قولهم:  يف  احلال  وكذلك  �سمري،  بها  ات�سل  واإن  حتى  »ا�ستمراأا«،  فنقول:  األف  على  تكتب 
»اأكفء« فالهمزة ما قبلها جاء مفتوحًا، وهم بذلك يخالفون القاعدة، وال�سواب اأن تكتب 

على األف، فنقول: »اأكفاأ«. 
ومن هذه الأخطاء قولهم: »من هادئًا مطمئنًا واقرئ ال�سلم على والدك واأجدادك«)64(، 
فنلحظ قولهم: »اقرئ« جاءت الهمزة متطرفة وما قبلها مفتوح، لكنها كتبت على ياء وهذا 
اأي�سًا  الأخطاء  ومن  »واقراأ«.  فنقول:  األف  على  تكتب  اأن  فيها  وال�سواب  القاعدة،  يخالف 
قولهم: »اإن كًل منهما مهيء ب�سكل اأف�سل لتحقيق �سلم دائم« )65( ، وقولهم: »وبدوؤوا بلعب 

اللعب الرم�سانية« )66( . 
منهما  كل  و�سبق  متطرفتني،  جاءتا  وبدوؤوا«  »مهيء،  الكلمتني  هاتني  يف  فالهمزة 
فتحة، ونلحظ اأن الهمزة يف قوله »مهيئ« جاءت على ياء وهذا يخالف القاعدة، كما يف 
األف  على  الهمزة  تكون  اأن  فيهما  وال�سواب  واو،  على  الهمزة  جاءت  حيث  »بدوؤوا«  قولهم 

فنقول: »مهياأ وبداأوا«. 
	. الأخطاء يف كتابة الهمزة التي جاء ما قبلها �ساكن وهي متطرفة: 

ومن هذه الأخطاء قولهم: »اإن الأمور ميكن اأن ت�سوؤ قبل اأن تتح�سن« )67( ، وقولهم: »هذا 
تفيد عن  ، وقولهم: »والتي   )68( باليد«  القانون  واأخذ  �ساوؤوا  للمعار�سني فعل ما  ي�سمح  ل 

تعر�ص قا�رشين للغت�ساب اأو �سوؤ املعاملة« )69( . 
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فنلحظ يف النماذج ال�سابقة اأن الهمزة �سبقت بحرف �ساكن، واإذا �سبق الهمزة املتطرفة 
حرف �ساكن فتكتب على ال�سطر، لكنها يف قولهم: »ت�سوؤ- و�ساوؤوا- �سوؤ« جاءت الهمزة على 

واو، وال�سواب فيها اأن تكون على ال�سطر فنقول »ت�سوء، و�ساءوا، و�سوء«. 

رابعاً - اهلمزة املتوسطة: 

ك�رشة،  اأو  �سمة  اأو  فتحة  اإما  تكون  واحلركة  وال�سكون،  احلركة  يقبل  حرف  الهمزة 
والهمزة يف و�سط الكلمة اإما اأن تكون �ساكنة اأو مك�سورة اأو م�سمومة اأو مفتوحة، ويراعى 
يف ر�سم الهمزة املتو�سطة حركتها اأو حركة ما قبلها وال�سكل امللئم لها؛ واأهم قواعد الهمزة 

املتو�سطة كما اأقرها املجمع اللغوي يف القاهرة ما ياأتي: )70( 
اإنها تكتب  اأي  تكتب الهمزة ال�ساكنة على احلركة التي قبلها: بوؤ�ص، باأ�ص، بئ�ص،  1 .
على الواو اإذا كان احلرف الذي قبلها م�سموما، وعلى الألف اإذا كان احلرف الذي 

قبلها مفتوحًا، وعلى نربة اإذا كان احلرف قبلها مك�سوراً. 
لها  �ساكنة وما قبلها فتحة فاحلرف املجان�ص  الهمزة  باأ�ص: جاءت  ففي قولنا:  ♦ 

الألف فر�سمت فوق الألف ومثلها: راأ�ص، �ساأن فاأ�ص. 
ويف قولنا: بوؤ�ص: جاءت الهمزة �ساكنة وما قبلها �سمة، فاحلرف املجان�ص لها  ♦ 

الواو فر�سمت الهمزة على واو ومثلها: لوؤم و�سوؤم. 
ويف قولنا: بئ�ص: جاءت الهمزة �ساكنة وما قبلها ك�رشة فاحلرف الذي املجان�ص  ♦ 

لها الياء فر�سمت على ياء ومثلها: بئر، ومئذنة. 
اإذا كانت الهمزة متحركة وقبلها �ساكن تكتب على حرف ينا�سب حركتها نحو:  2 .

ي�ساأل: فهنا الهمزة جاءت مفتوحة واحلرف الذي ينا�سب الفتحة هو الألف فر�سمت  ♦ 
على األف

ي�سوؤل: ر�سمت الهمزة على واو لأنها جاءت م�سمومة واحلرف الذي ينا�سب ال�سمة  ♦ 
هو الواو

الذي  واحلرف  مك�سورة  جاءت  لأنها   ، )ياء(  نربة  على  الهمزة  ور�سمت  وُي�سِئم:  ♦ 
ينا�سب الك�رشة هو الياء. 

اإذا كانت الهمزة متحركة وقبلها حرف متحرك تكتب على حرف اأقوى احلركتني:  3 .
»فوؤاد«  و  ال�سمة،  من  اأقوى  الك�رشة  لأن  نربة؛  على  الهمزة  فر�سمت  »�ُسِئل«  نحو 
و»�ساأل«  الفتحة،  وهي  حركتها  من  اأقوى  ال�سمة  لأن  الواو؛  على  الهمزة  ر�سمت 

ر�سمت الهمزة على الألف؛ لأن حركتها وحركة ال�سني واحدة. 
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اإذا كانت الهمزة مفتوحة بعد األف تكتب منفردة: عباءة، براءة.  4 .
اإذا كانت الهمزة م�سمومة اأو مفتوحة بعد واو �ساكنة تكتب منفردة، نحو: �سوءك،  5 .
القاعدة  ح�سب  نربة  على  فرت�سم  �ساكنة  واو  بعد  مك�سورة  كانت  اإذا  اأما  �سوءه، 

�سوئك. 
هيئة،  حركتها:  كانت  كيفما  نربة  على  تكتب  �ساكنة  ياء  بعد  الهمزة  وقعت  اإذا  6 .

ي�سيئون. 
اأهم الأخطاء يف ر�سم الهمزة املتو�سطة: 

ال�سحف  يف  وبخا�سة  الكتابة  يف  ت�سيع  التي  الأخطاء  من  الهمزة:. 1  اإهمال 
الأخطاء  من  النوع  وهذا  اإثباتها.  وعدم  املتو�سطة  الهمزة  اإهمالهم  الفل�سطينية، 

كثري، نحو: 
تامني،  املتازمة،  �سان،  الن،  متاكدة،  »ماخذ،  القد�ص:  الأخطاء يف �سحيفة  من  ♦ 
رايهم، نامل، تاثري، م�سالة، تاهيل، مو�س�سات، تاييد، الوان، را�سهم، ياتي، ماربة، 
املتارجحة، الرافة، تتلل، ما�ساوي، تتالف، ومو�س�ستي، ويتاملوا، و�سالته، ما�سيه، 

املوقته، املازق«. 
ومن الأخطاء يف �سحيفة احلياة اجلديدة: »ي�ستاثر، الراي، �سان، املازق، املا�سي،  ♦ 
�ساين،  تاكيد،  موملة،  مناى،  ي�ستانف،  م�سالة،  املاذن،  القران،  �سانه،  تا�سي�ص، 
التاهب،  التاخر،  تا�سف،  متاثرة،  ياملون،  اليا�ص،  املفاجات،  يرا�ص،  وم�سالة، 
يا�سف،  تاتي،  ماوى،  املوقت،  تا�سرية،  يا�سا،  التاهب،  التامر،  مراى،  من�سات، 

دات«. 
ومن الأخطاء يف �سحيفة الأيام: »موقتا، الراي، ما�ساة، رايت، التاكيد، املومتر،  ♦ 
التاجيل، �سياخذ،  الثار، امل�سالة، تتالفن، امراة،  التامر، امل�سالة، يامل،  متاخرة، 

ياملون، التازم، فجاة، تاخذه، ياتي رايها، يامرها، ان�ساته، �سان، املن�سات«. 
وهذا  فيها  الهمزة  يثبتوا  مل  لكنهم  همزة  يتو�سطها  اآنفًا  ذكرنا  التي  الكلمات  فهذه 

يخالف القاعدة. 
الذي  املاإزق  على  املتو�سطة:. 2 قولهم: »م�سدداً  الهمزة  كتابة  الأخطاء يف  ومن 
يواجهه �سارون لأنه مل ي�ستطع توفري الأمن« )71( ، وقولهم: »فاإذا بر�سا�ص القنا�سة 
ي�سيبه ويفجر جزءاً من الرااأ�ص بفعل ا�ستخدامهم لر�سا�ص الدمدم املتفجر« )72( ، 
فقولهم: »املاإزق- الرااأ�ص« جاءت الهمزة فيها متو�سطة و�ساكنة وما قبلها مفتوح 
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الألف؛  اأ�سفل  الهمزة  ر�سموا  )املاإزق(  قولهم  يف  فهم  األف  على  تكتب  اأن  فحقها 
الهمزة وال�سواب فيهما  األفًا قبل  اأ�سافوا  )الرااأ�ص(  الهمزة ويف قولهم  اأي: بك�رش 

»املاأزق« و »الراأ�ص«. 
اأما قولهم: »وت�سببت �سعوبة انت�سال اجلثث من حتت الأنقا�ص يف ت�سائل الآمال«)73(، 
واملوءمتر  »ت�سائل  الكلمات  اأن  فنلحظ  نف�سه«)74(  املوءمتر  ي�ست�سيف  »والذي  وقولهم: 
اهلل  بكتاب  بالعبث  تن�سط  معادية  موء�س�سات  ر�سدت  »اإنها  قولهم:  يف  واملوء�س�سات« 
اإما  اأن الهمزة فيها ر�سمت  العظيم«)75( ، وكذلك كلمة »ماأ�س�سة« وكلمة »موءيدوا«، نلحظ 
على نربة اأو على ال�سطر اأو على الألف وهذا خمالف للقاعدة، حيث اإن الهمزة فيها جاءت 
م�سمومة ومل ي�سبقها ك�رشة طويلة اأو ك�رشة ق�سرية، فحقها اأن تر�سم على )واو( فال�سواب 

فيها اإذن اأن نقول: »ت�ساوؤل وموؤ�س�سات واملوؤمتر ويوؤدي وموؤيدو وموؤ�س�سة«. 
ر�سم الهمزة املفتوحة وما قبلها  ومن الأخطاء اأي�ساً يف ر�سم الهمزة املتو�سطة: . 3
�ساكن اإما على نربة اأو على �سمة وهذا خمالف للقاعدة، اإذ ال�سواب فيها اأن تر�سم 
الهمزة مفردة، ومثال ذلك قولهم: »اإىل متى تبقى القوات الأمريكية بل م�سائلة ول 
اإدانة« )76( ، وقولهم: »يت�ساوؤل فريد مان هل هي نهاية الناتو؟«)77(، فنلحظ الهمزة 
يف قولهم: »م�سائلة« فهي مر�سومة على نربة، ويف قولهم: »يت�ساوؤل ر�سمت على 

الواو، وال�سواب فيها اأن تر�سم على ال�سطر مفرده فنقول: »م�ساءلة ويت�ساءل«. 

املبحث الثاني - األخطاء النحوية يف استعمال حركات اإلعراب:

متهيد: 

اأبان  اإذا  نف�سه«  يف  عما  الرجل  »اأعرب  يقال:  والإف�ساح،  الإبانة  هو  لغة:  الإعراب 
عنه)78(.

والفعل  املتمكن  ال�سم  اآخر  يف  العامل  يجلبه  مقدر  اأو  ظاهر  اأثر  هو  ا�سطالحا:  اأما 
امل�سارع )79( ، ومثال الآثار الظاهرة ال�سمة والفتحة والك�رشة يف قولنا: »جاء زيد وراأيت 
زيدا ومررت بزيد«، فال�سمة والفتحة والك�رشة على »زيد« جلبتها العوامل الداخلة عليها، 
وهي: »جاء« و »راأى« وحرف اجلر »الباء«، ومثال الآثار املقدرة؛ نحو: »الفتى«؛ يف قولنا: 
»جاء الفتى«، و »راأيت الفتى«، و »مررت بالفتى«، فتقدر يف اآخر ال�سم »الفتى« يف املثال 
الأول »�سمة«، ويف الثاين: »فتحة«، ويف الثالث »ك�رشة«، وهذه احلركات املقدرة »اإعراب«، 

كما اأن احلركات الظاهرة يف اآخر زيد اإعراب)80(.
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اإذن الإعراب هو تغري يطراأ على حركة اآخر اللفظ لتغري العوامل الداخلة عليه وهو عك�ص 
البناء الذي يلزم حركة اآخر اللفظ حركة واحدة حتى ولو تغريت العوامل الداخلة عليه، ولعل 
العامل يوؤثر يف اللفظ تاأثرياً ين�ساأ عنه علمة اإعرابية ترمز اإىل معنى خا�ص كالفاعلية اأو 
املفعولية اأو غريها، ول فرق بني اأن تكون تلك العلمة ظاهرة اأو مقدرة، فاإن الدليل على 
التثنية  فنقول يف  التثنية واجلمع،  تتغري عند  اآخرها  اأن علمة  »زيد« وهي مفردة  اإعراب 

مثل: »جاء الزيدان«، و »راأيت الزيدين، ومررت بالزيدين«. 

األخطاء اإلعرابية يف حركات اإلعراب األصلية: 
يتهدد  ما  مدى خطر  يدرك  امل�سموعة،  منها  الإعلم وخا�سة  و�سائل  يتابع  من  لعل 
اللغة العربية فت�سمع من يرفع املن�سوب وين�سب املرفوع ويجر املن�سوب.. اإىل غري ذلك من 
الأخطاء، مما ل ت�سيغه الآذان حتى يكاد ال�سامع ميل لكرثة ما ي�سمع من اأخطاء وي�سجر، 
وهذه الأخطاء التي ت�سيع على األ�سنتهم ويف كتاباتهم؛ ومنها اأخطاء يف احلركات الإعرابية 

الأ�سلية اأو يف احلركات الفرعية. 
واإهمال  الكلمات،  اأواخر  ت�سكني  اإىل  يلجاأون  والكّتاب  املتكلمني  من  كثرياً  اأن  ومع 
اأخطاء كثرية، وبخا�سة يف الألفاظ  اأننا جند  اإل  احلركات، خوفًا من الوقوع يف الأخطاء، 
التي يلحقها التنوين اأو تنتهي بهمزة اأو يتو�سطها همزة، و�سنعر�س - اإن �ساء اهلل- مناذج 

من هذه الأخطاء: 
اأخطاء يف العالمات الأ�سلية يف حالة الرفع:  1 .

تنوعت الأخطاء الإعرابية التي يفرت�ص اأن تكون مرفوعة بال�سمة؛ لكن هذه الأخطاء 
املجل�ص  »ا�ستطاع  قولهم:  الأخطاء  هذه  ومن  الرفع؛  غري  اأ�سلية  اإعراب  بعلمات  جاءت 
التي ميلكها  اأر�سه  اإن  �سامل  غازي  املواطن  »يقول  و   ،  )81( اأنف�سهم«  يطوروا  اأن  واأع�سائه 
واأ�سقاءه تبلغ م�ساحة 30 دومنا كانت مزروعة بـ 2200 �سجرة« )82( ، ومنها اأي�سا قولهم: 
»ومن القرارات التي مت اإلغائها اأي�سا عقوبة الإعدام« )83( ، وقولهم: »ادعاءه هو اأن اخللف 
احلقيقي يف ال�سيا�سة الإ�رشائيلية قائما بني الي�سار واليمني« )84( ، وقولهم: »اإن العراقيني لن 
يتعاونوا اإل اإذا مت اإعطاءهم ت�سورا وا�سحا ملا ينبغي« )85( ، فهذه الأخطاء التي وردت يف 

النماذج ال�سابقة ما هي اإل غي�ص من في�ص كما يقولون. 
جاءت  كلها  فهذه  اإعطاءهم(،  ادعاءه،  اإلغائها،  اأ�سقاءه،  )اأع�سائه،  الكلمات:  فنلحظ 
مرفوعة فمنها ما هو فاعل ومنها ما هو مبتداأ ومنها ما هو معطوف على مرفوع، وقواعد 
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الهمزة تبني اأن الكلمة املنتهية بهمزة وات�سل بها �سمري وكانت مرفوعة فرت�سم الهمزة على 
واو، واإن كانت من�سوبة فرت�سم على ال�سطر، واإن كانت جمرورة فرت�سم على نربة )86( ، كما 

يف النماذج الآتية: 
»عقد املجل�ص واأع�ساوؤه جل�سة طارئة«، و »اإن املجل�ص واأع�ساءه اأقروا ذلك«، لكننا يف 
النماذج ال�سابقة جند ما يخالف هذه القواعد حيث اإن الهمزة جاءت فيها مر�سومة على نربة 

اأو على ال�سطر، اأي جعل املرفوع من�سوبًا وجمروراً. 
فال�سواب على ذلك هو جعل الهمزة على واو؛ لأن جميع الكلمات يف النماذج ال�سابقة 
»التي ميلكها  و  واأع�ساوؤه«،  املجل�ص  »ا�ستطاع  ال�سواب:  يكون  ذلك  وعلى  مرفوعة،  كانت 

واأ�سقاوؤه«، و »مت اإلغاوؤها«، و »ادعاوؤه هو اإن اخللف«، و »اإل اإذا مت اإعطاوؤهم«. 
للحكومة  اجتماعًا  امل�سغرة  احلكومة  اجتماع  »وتل  قولهم:  اأي�سا  الأخطاء  ومن 
اأموال  جتميد  اإىل  النوع  هذا  من  قراراً  »ويوؤدي  اأي�سا:  ذلك  ومن   ،  )87( كافة«  باأع�سائها 

املنظمة« )88( ، وقولهم: »ويعمل يف احلو�ص حاليًا طاقمًا مكوًن من 15 �سخ�سًا« )89( . 
جاءت  كلها  مكونًا«،  وطاقمًا  وقراراً  »اجتماعًا  الكلمات  ال�سابقة  النماذج  فنلحظ 
هذه  يف  بال�سمة  يرفع  اأن  حقه  والفاعل  فاعل،  جاءت  اأنها  مع  الفتح  بتنوين  من�سوبة 
املوا�سع؛ فال�سواب اأن نقول: »تل اجتماع احلكومة امل�سغر اجتماع للحكومة باأع�سائها 
كافة«، »يوؤدي قرار من هذا النوع اإىل جتميد اأموال املنظمة«، و »يعمل يف احلو�ص طاقم 

مكون من 15 �سخ�سا«. 
اأخطاء يف العالمات الأ�سلية يف حالة الن�سب:  2 .

ولكرثة هذه الأخطاء يف هذه احلالة ميكن تق�سيمها على النحو الآتي: 
الأخطاء يف املفعول به وهو الأكرث �سيوعًا.  - 

الأخطاء يف ا�سم اإن واأخواتها.  - 

الأخطاء يف خرب كان واأخواتها.  - 

الأخطاء يف التمييز.  - 

الأخطاء يف املفعول به: ♦ 
وقد تعددت هذه الأخطاء وكانت اأكرث الأخطاء انت�سارا يف ال�سحافة الفل�سطينية، ومن 
ذلك قولهم: »وهدمت عدد من املنازل وخمازن الأدوية« )90( ، و »قال بو�ص خماطبا جمع 
من ممثلى الدعاء العام«)91( ، و »ن�سطر اإىل النتظار طويًل حتى جند طريقة توؤمن ولو جزء 
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منها على مراحل«)92(، و »وبخا�سة اأنها طالت عدد من الإعلميني وال�سحفيني« )93( ، و »مبا 
يوافق اأهوائهم« )94( . 

ال�سابقة وهي: »عدد«، و »جمع«، و »جزء«، و »عدد«، و  نلحظ الكلمات يف النماذج 
»اأهوائهم«، لقد خالفت هذه الكلمات القاعدة النحوية، فال�سواب اأن تكون من�سوبة بالفتحة، 
فتقول: »هدمت عدداً من املنازل«، و »قال بو�ص خماطبا جمعًا من ممثلى الدعاء العام«، 
و »توؤمن لو جزءاً منها على مراحل«، و »وبخا�سة اأنها طالت عدداً من الإعلميني«، و »مبا 

يوافق اأهواءهم«. 
الأخطاء يف ا�سم اإن:  ♦ 

ومن ذلك قولهم: »حيث اإن لكل قائد �سور للمطلوبني« )95( ، و »اإن اأولئك �سي�سلون اإىل 
قرار باأن اأحد ل ميكنه اأن ي�سمح بالتهديد والتحدي بهذه الطريقة« )96( ، و »اإن لدينا موقف 
وا�سح جداً« )97( ، و »اإن عدد �سخم من الأ�سخا�ص بالقرب من احلدود« )98( ، و »خا�سة اأن عدد 
من ال�سحفيني الذين وردت اأ�سماوؤهم يف بع�ص البيانات مل ي�سافروا اأ�سل اإىل جنيف«)99( . 
الكلمات: »�سور«، و »اأحد«، و »موقف«، و »وا�سح«،  اأن  ال�سابقة  النماذج  نلحظ يف 
اأنها جاءت مرفوعة، فهي  ا�سم »اإن« من�سوبًا وعلمة ن�سبه الفتحة، غري  و »عدد«، تعرب 
لكل  »اإن  فنقول:  ت�سويب،  اإىل  حتتاج  الكلمات  فهذه  ذلك  وعلى  اللغوية  للقواعد  خمالفة 
من  عدداً  اأن  »خا�سة  و  �سخمًا«،  عدداً  »اإن  و  وا�سحًا«،  موقفًا  لدينا  »اإن  و  �سوراً«،  قائد 

ال�سحفيني«. 
الأخطاء يف خر كان واأخواتها:  ♦ 

عمل  عن  ناجم  احلادث  يكون  اأن  املحققون  »وا�ستبعد  قولهم:  ذلك  يف  الأخطاء  من 
اإرهابي« )100( ، و »اإن ال�سعب الفل�سطيني يتطلع اإىل �سلم حقيقي وعازم بكل قوة اأن يكون 
جزء من هذا العامل« )101( ، و »حيث القتال كان م�ستمر اأم�ص« )102( ، و »اإن املوقف الذي ميكن 

اأن تاأخذه الت�سيك يجب اأن يكون ايجابي« )103( . 
كان  خرب  تعرب  »اإيجابي«،  و  »م�ستمر«،  و  »جزء«،  و  »ناجم«،  الكلمات:  اأن  فنلحظ 
بال�سمة،  مرفوعة  القاعدة وجاءت  ال�سابقة خالفت  النماذج  لكنها يف  بالفتـحة،  من�سوبًا 
فال�سواب اأن نقول: »اأن يكون احلادث ناجما عن عمل اإرهابي« و »اأن يكون جزءاً من هذا 

العامل« و »حيث القتال كان م�ستمراً اأم�ص« و »يكون اإيجابيًا«. 
الأخطاء يف متييز العدد:  ♦ 

وما  بتو�سع،  درا�ساتهم  وتناولوها يف  النحاة  ذكرها  اأحكام خا�سة،  له  العدد  متييز 
ال�سحافة  يف  تكررت  قد  الأخطاء  اإن  حيث  املن�سوب،  التمييز  هو  الق�سية  هذه  من  يهمنا 
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اأكرث  اأطلقت  العراق  اأن  النحوية ومثال ذلك قولهم: »يذكر  للقاعدة  بكرثة، وجاءت خمالفة 
اأن يكون  فالتمييز »�ساروخ« حقه   )104( اإ�رشائيل يف حرب اخلليج«  من 40 �ساروخ على 
اأكرث  اأن يكون من�سوبا، فنقول: »اأطلقت  القاعدة على ذلك، فال�سواب  من�سوبا، كما تن�ص 

من40 �ساروخًا« )105( . 
الأخطاء الإعرابية يف حالة اجلر:  3 .

بالإ�سافة         اأو  اجلر  بحروف  املجرورة  »الأ�سماء  الكتاب  فيها  يقع  التي  الأخطاء  من 
، وقولهم:   )106( اإىل تنظيم اعت�سامًا جماهرييا«  اأدى  اأو بالتبعية«، ومن ذلك قولهم: »مما 
»وهي مع�سلة ذات طابع �سيا�سيا« )107( ، وقولهم: »وذلك مبنا�سبة م�ساركة اأهايل القرية يف 
بناء مدر�سة كاملة اأي�سا ونادي لل�سباب« )108( ، وقولهم: »اإن �سوريا دخلت لبنان مبوقف 
عربيا حلماية اأ�سقاء من عملية اإفناء« )109( ، و »كذلك قال دبلوما�سي اإن بلده اأر�سلت دعوة 
اإىل عدد من وزراء اخلارجية العرب حل�سور اجتماع يف بريوت« )110( ، وقولهم: »... يكون لنا 

يف دماوؤكم واأ�سلوؤكم حاجة« )111( . 
»عربيا«،         و  »نادي«،  و  »�سيا�سيا«،  و  »اعت�ساما«،  و  »جماهرييا«،  الكلمات:  نلحظ 
و »عددا«، و »دماوؤكم«، و »اأ�سلوؤكم«، فهي تعرب اإما م�سافا اإليه جمروراً، اأو ا�سما جمرورا 
بالك�رشة، لكن امللحظ اأن منها ما جاء من�سوبًا بالفتحة، ومنها ما جاء مرفوعًا بال�سمة، 
فخالفت بذلك القاعدة اللغوية، حيث اإن ال�سم املجرور وامل�ساف اإليه يف هذه النماذج يجر 
   ،» «، و »ذات طابٍع �سيا�سيٍّ بالك�رشة، وعلى ذلك يكون ال�سواب: »تنظيم اعت�ساٍم جماهرييٍّ

«، و »اإىل عدٍد«، و »يف دمائكم واأ�سلئكم حاجة«.  و »بناء ناٍد لل�سباب«، و »مبوقٍف عربيٍّ

بعض األخطاء يف العالمات األصلية يف التوابع: 
التابع هو لفظ متاأخر دائما تقيد يف نوع اإعرابه بنوع الإعراب يف لفظ معني متقدم 
عليه ي�سمى املتبوع، بحيث ل يختلف اللحق عن ال�سابق يف ذلك النوع، فكلما تغري اإعراب 
ال�سم ال�سابق لتغري العوامل الداخلة عليه يتغري ال�سم اللحق بذلك التغري نف�سه، فاإذا كان 
النوع الإعرابي يف اللفظ املعني ال�سابق هو: الرفع اأو الن�سب اأو اجلر اأو اجلزم، وجب اأن يكون 
الثاين م�سايراً له، �سواء اأكان النوع الإعرابي لفظيا مثل: اأقبل الأخ الويف، اأم كان تقديريا 
خا�ص  لفظ  بحالة  املثالني  هذين  يف  بالرفع  متقيد  الويف  فلفظ  الويف،  الفتى  اأقبل  مثل: 
قبله، ومثال ذلك يف الن�سب واجلر فيتقيد اللحق بال�سابق يف نوع الإعراب فيكونان معا 
مرفوعني اأو من�سوبني اأو جمرورين اأو جمزومني؛ كما اأنهما ي�سرتكان يف ال�سمية اأو الفعلية 
اأو احلرفية كالتوكيد اللفظي واحلرف، وقد يختلفان، كما يف بع�ص حالت العطف، كما اأن 
التابع ل يتقيد باملتبوع اإذا كان مبنيا اأو معربا ول ي�سايره فيهما؛ لإن الإعراب اأو البناء ل 
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ينتقل من املتبوع اإىل التابع، فلكل منهما ا�ستقلله التام عن الآخر وي�سمى املتقدم املتبوع 
واملتاأخر ي�سمى التابع ول يكون التابع متاأخراً )112(. والتوابع الأ�سلية اأربعة هي: النعت 
يف  العامل  يف  العلماء  اختلف  ولقد  والبدل.  بنوعيه  والعطف  والتوكيد  »ال�سفة«،  وي�سمى 
التابع فذهب اجلمهور اإىل اأن العامل يف التوكيد والنعت وعطف البيان هو العامل نف�سه يف 
متبوعه، وين�سب هذا الراأي اإىل �سيبويه، وذهب اخلليل والأخف�ص اإىل اأن العامل يف كل واحٍد 
اأن العامل  اأما البدل فمذهب اجلمهور يرى  اأمر معنوي.  منهما، هو تابعيته ملا قبله، وهو 
العامل  هو  البدل  عامل  اأن  اإىل  املربد  منه، وذهب  املبدل  للعامل يف  فيه حمذوف مماثل 
يف املبدل منه وين�سب هذا الراأي اإىل �سيبويه، واختاره ابن مالك وابن خروف، وذهب ابن 
اأنه نائب، لكنه عمل يف  اأن العامل يف البدل هو العامل يف املبدل، لكن على  اإىل  ع�سفور 
املعطوف بحرف العطف، وقال اآخرون: العامل يف عطف الن�سق هو حرف العطف، وقال قوم 

العامل فيه حمذوف )113(. 
وال�سحف الفل�سطينية ل تخلو من الأخطاء يف التوابع، ومن ذلك قولهم: »عقدت كوريا 
وا�سح  موقفا  لدينا  ولكن   ، �ساروخي)114(  حمركا   50 لبيعها  م�رش  مع  �سفقة  ال�سمالية 
جدا«)115(، و »ا�ستطاع املجل�ص واأع�ساءه اأن يطوروا اأنف�سهم« )116( ، و »ويقول غازي �سامل اإن 
اأر�سه التي ميلكها واأ�سقاءه البالغ م�ساحتها 30دومنا كانت مزروعة بـ 2200 �سجرة« )117(، 
بتحمل  الدائمني  واأع�سائه  الأمن  الدويل وجمل�ص  املجتمع  العربية  اململكة  تطالب  »واإذ  و 

م�سوؤولياتهم« )118( . 
»اأع�ساءه«،                 و  »وا�سح«،  و  »�ساروخى«،  الكلمات:  ال�سابقة  النماذج  يف  فنلحظ 
و »اأ�سقاءه«، و »اأع�سائه«، جند اأنها من التوابع تتبع ما قبلها، فجاءت لفظة »�ساروخي« 
مرفوعة، وهي �سفة لـ »حمركا« فحقها اأن تكون من�سوبة، فال�سواب: »50 حمركا �ساروخيا«، 
وكذلك يف النموذج الثاين، فكلمة »وا�سح« تعرب �سفة لـ »موقفا«، وجاءت »موقفا« ا�سمًا 
من�سوبًا، وال�سفة تتبع املو�سوف، غري اأن كلمة »وا�سح« جاءت مرفوعة بال�سمة، وحقها 
اأن تكون من�سوبة بالفتحة، فال�سواب يكون: »لكن لدينا موقفًا وا�سحًا«، وقوله: »اأع�ساءه« 
يف النموذج الذي يليه معطوف على قوله »املجل�ص«، وتعرب كلمة »املجل�ص« فاعًل مرفوعًا 
بال�سمة، وكلمة »اأع�ساءه« معطوف عليه، غري اأنها جاءت خمالفة للقاعدة، وعلى ذلك يكون 

ال�سواب: »ا�ستطاع املجل�ص واأع�ساوؤه«. 
ويف قوله: »اأ�سقاءه« يف النموذج اخلام�ص، تعرب معطوفة على ال�سمري الهاء املت�سل 
وهو يف حمل رفع فاعل، فجاءت خمالفة للقاعدة، حيث جاءت من�سوبة بالفتحة، وحقها 
اأن ترفع؛ لأن املعطوف عليه يتبع املعطوف، فال�سواب يكون: »التي ميلكها واأ�سقاوؤه«، ويف 
التي تعرب مفعول به من�سوبًا  التي هي معطوف على قوله: »املجتمع«  »اأع�سائه«  قوله: 
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وعلمة ن�سبه الفتحة، جاءت هذه الكلمة جمرورة بالك�رشة، فهي خمالفة للقاعدة، ويكون 
ال�سواب: »تطالب املجتمع الدويل وجمل�ص الأمن واأع�ساءه«. 

الأخطاء الإعرابية يف العالمات الفرعية يف حالة الرفع:  1 .
اإن        اأو خرب  اأو ا�سم كان  اأو خربا  اأو مبتداأ  الكلمات التي تاأتي مرفوعة قد تكون فاعل 
اأو نائب فاعل، والعلمات الفرعية يف حالة الرفع متعددة وهي الرفع بالألف اإذا كان مثنى 
وبالواو اإذا كان جمع مذكر �ساملًا اأو من الأ�سماء ال�ستة اأو بثبوت النون اإذا كان من الأفعال 
املثنى  يف  وبخا�سة  الرفع  حالة  يف  الإعرابية  الأخطاء  من  عددا  اأح�سينا  ولقد  اخلم�سة، 
وجمع املذكر ال�سامل، فنجدهم قد ن�سبوا الفاعل واملبتداأ واخلرب ونائب الفاعل، وكذلك الفعل 
اأو ثلثة لبيان تلك الأخطاء التي  امل�سارع، ولكرثة الأخطاء �سنذكر من كل نوع مثاليني 

وقعت: 
ن�سب الفاعل ونائب الفاعل: ♦ ومن اأمثلة ذلك قولهم: »وح�رش الأم�سية ذوي ال�سهيد 
القطارين«)120(،  اإخلء  يف  �سعوبة  العاملني  »ووجد  وقولهم:   ،  )119( احل�سينى« 
اخلارجية  وزارة  يف  بامل�سئولني  ات�سلوا  اإنهم  للمجلة  والديه  »وقال  وقولهم: 
ال�سيا�سة  �سانعي  يتوقعه  ما  عن  خمتلف  نحو  »على  وقولهم:   ،  )121( الأمريكية« 

الع�سكرية الإ�رشائيلية« )122( . 
نلحظ يف النماذج ال�سابقة اأن الكلمات: »ذوي«، و »العاملني«، و »والديه«، و »�سانعي« 
تعرب اإما فاعًل اأو نائب فاعل فحقها اأن ترفع بالواو اإذا كانت جمع مذكر �سامل اأو ا�سما من 
الأ�سماء ال�ستة، وبالألف اإذا كانت مثنى، غري اأنها جاءت خمالفة للقاعدة فجاءت من�سوبة 

بالياء. 
وبناء على ذلك يكون ال�سواب فيها: »وح�رش الأم�سية ذوو ال�سهيد احل�سيني«، و »ووجد 
ال�سيا�سة  يتوقعه �سانعو  »على نحو خمتلف عما  و  والداه«،  »وقال  و  العاملون �سعوبة«، 

الع�سكرية«. 
مل  اإذا  واخلرب  املبتداأ  واأخواتها: ♦  اإن  وخر  كان  وا�سم  واخلر  املبتداأ  ن�سب 
يدخل عليهما اأي عامل من عوامل الن�سب فحكمها الرفع، غري اأننا وجدنا خلف 
املبتداأ  ن�سب  فيها يف  وقعوا  التي  الأخطاء  فمن  الفل�سطينية،  ال�سحافة  ذلك يف 
واخلرب قولهم: »احلكومات التي توؤيد الإرهاب هي عدونا ولي�ص امل�سلمني الذين 
حاليا  موجودين  وفنيا  خبرياً   42 زهاء  »اإن  وقولهم:   ،  )123( عائلتهم«  يحبون 
 ،  )125( اأ�سحاب القرتاح هم املحافظني«  ، وقولهم: »كان   )124( يف موقع العمل« 
وقولهم: »�سهيدان متاأثرين بجراحهما يف ال�سفة« )126( ، وقولهم: »ثلثي الأع�ساء 
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يعار�سون« )127( ، وقولهم: »والآخرين هم من املواطنني الأجانب« )128( ، نلحظ 
الكلمات: »امل�سلمني«، و »موجودين«، و »املحافظني«، و »متاأثرين«، و »ثلثي«،      
و »الآخرين« يف النماذج ال�سابقة تعرب اإما مبتداأ، كما يف قولهم: »ثلثي الأع�ساء«، 
و »الآخرين«، اأو خربا كما يف قولهم: »املحافظني« و »متاأثرين«، اأو ا�سم لي�ص كما 
يف قولهم: »لي�ص امل�سلمني«، اأو خرب اإن كما يف »موجودين«، وجميع هذه الكلمات 
حقها الرفع، غري اأنها جاءت من�سوبة بالياء، وهي بذلك خمالفة للقاعدة النحوية، 
وال�سواب فيها اأن نقول: »ولي�ص امل�سلمون«، و »اأن زهاء 42 خبرياً موجودون«،    
و  يعار�سون«،  الأع�ساء  »ثلثا  و  متاأثران«،  »�سهيدان  و  املحافظون«،  »هم  و 

»الآخرون هم من املواطنني«. 
ومن ذلك  الرفع:  ♦ الأفعال اخلم�سة وحقه  اإذا كان من  الفعل امل�سارع  ن�سب 
يبقوا وي�سمدوا  اأنهم �سوف  اأهايل املدينة جممعون على  فاإن  قولهم: »ومع ذلك 
من  الكثري  هناك  اأن  »كما  وقولهم:   ،  )129( ب�سدورهم«  املوؤامرة  لهذه  ويت�سدوا 
ل  اأطفالنا  »اإن  وقولهم:   ،  )130( اجلديد«  للف�سل  الت�سجيل  من  يتمكنوا  ل  الطلبة 
يزالوا يقتلون وميوتون جوعا« )131( ، وقولهم: »لن نفرج عنهم اإل بعد اأن نتمكن 
التاأكد اأنهم ل ي�سكلوا خطرا على الوليات املتحدة وحلفائنا« )132( ، الأفعال يف 
النماذج ال�سابقة: »يبقوا«، و »ي�سمدوا«، و »ويت�سدوا«، و »يتمكنوا«، و »يزالوا«، 
و »وي�سكلوا« مل ت�سبق بحرف ن�سب ول بحرف جزم، اإل اإننا جندهم حذفوا النون 
وال�سواب  واجلزم،  الن�سب  حالتي  يف  حتذف  اخلم�سة  الأفعال  يف  والنون  منها، 
و  »يبقون«،  فنقول:  الرفع  بالفعل يف حالة  واإحلاقها  النون  ثبوت  اإذن هو  فيها 

»ي�سمدون«، و »يت�سدون«، و »يتمكنون«، و »يزالون«، و »ي�سكلون«. 
اأخطاء اإعرابية يف حالة الن�سب:  2 .

ومن هذه الأخطاء رفع ا�سم اإن والذي حقه اأن يكون من�سوبًا، ومن ذلك قولهم: »مما 
يجدر ذكره اأن املقاطعتان مولتا جزئيًا بناء مكتبة بلدية قلقيلية« )133( ، و »اأ�سار اإىل اأن 
بادروا  املهربون  »اإن  و   ،  )134( احلملة«  اأهداف  من  هدف  ك�سينجاينج  اإقليم  يف  امل�سلمون 
اإيل اإطلق النار حني ك�سفهم رجال الأمن« )135( ، و »اإن الدركيان خرقا التو�سيات« )136( ،            

و »يقال اإن املهاجمون قتلوا عدداً غري معروف من احلرا�ص« )137( . 
»الدركيان«،                   و  »املهربون«،  و  »امل�سلمون«،  و  »املقاطعتان«،  الكلمات:  اأن  نلحظ 
و »املهاجمون« تعرب ا�سم اإن، وا�سم اإن يكون من�سوبًا لكن هذه الكلمات جاءت مرفوعة، 
النحو،  قواعد  يخالف  وهذا  بالألف،  مرفوع  هو  ما  ومنها  بالواو،  مرفوع  هو  ما  منها 
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فال�سواب اأن تكون من�سوبة بالياء �سواء اأكانت جمعًا اأم كانت مثنى، وعلى ذلك نقول: »اإن 
املقاطعتني«، و »اإن امل�سلمني«، و »اإن املهربني«، و »اإن الدركيني«، و »اإن املهاجمني«. 

ومن الأخطاء اأي�سًا التي يقع فيها الكّتاب رفع خرب كان واأخواتها، ومل اأعرث على اأية 
اأخطاء بالن�سبة خلرب كان يف العلمات الفرعية، اإل خطاأً واحداً وهو قولهم: »اإن قدوم املئات 
، فكلمة »ذو« خرب كان،   )138( اليهودية حل�سور امل�رشحية كان ذو جدوى«  من اجلماعات 
النحوية،  القاعدة  بذلك يخالف  اإل من�سوبا، وهنا جاء مرفوعًا، وهو  يكون  وخرب كان ل 
الأ�سماء  من  لأنه  بالألف؛  كان  خرب  فن�سب  جدوى«،  ذا  »كان  ال�سواب:  يكون  ذلك  وعلى 

ال�ستة. 
دبلوما�سي  طالب  »حيث  قولهم:  ذلك  ومن  به:  املفعول  رفع  كذلك  الأخطاء  ومن 
)139( ، وقولهم: »حيث حمل امل�سيعون  اأخرى«  اإ�رشائيل بالت�سويت ل�سور  اإ�رشائيلي موؤيدو 

جثمانا ال�سهيدين« )140( . 
فنلحظ قولهم: »موؤيدو«، و »جثمانا« فتعرب هاتان الكلمتان مفعوًل به واملفعول به 
ل يكون اإل من�سوبًا، لكنهما هنا مرفوعتان، الأوىل مرفوعة بالواو، والثانية مرفوعة بالألف 
وهذا يخالف القاعدة وعلى ذلك يكون ال�سواب: »موؤيدي اإ�رشائيل«، و »جثماين ال�سهيدين«. 

اأخطاء اإعرابية يف حالة اجلر:  3 .
من الأخطاء التي يقع فيها الكّتاب يف ال�سحافة الفل�سطينية رفع ما حقه اجلر، ومن 
وخرباء  لبنان  جنوب  يف  املتحدة  الأمم  ممثل  دفعت  التي  ال�سكوى  »وتك�سف  قولهم:  ذلك 
املائية  املوارد  وزارة  من  اآخرون  وخرباء  املائية  املوارد  يف  متخ�س�سون  اإيطاليون 
 ،  )141( الوزاين«  نهر  مياه  جمرى  مبن�سوب  يتعلق  حتقيق  فتح  اإىل  اللبنانية  والكهربائية 
 ،  )142( بالإرهاب«  ت�سميه  الفل�سطينيون وقف ما  الأمريكية تطلب من  الإدارة  »اإن  وقولهم: 
وقولهم: »واجتاه لتجميد حركة املهاجرون الأ�سولية يف بريطانيا« )143( ، وقولهم: »مل يبق 
اإل الذكرى الأليمة لكرثة الويلت التي عملت بهم طيلة �ستة وخم�سون عاما م�ست« )144( ، 
فرن�سيتان  راق�ستان  »وقدمت  ، وقولهم:   )145( لعدم وجود كثريون غريه«  »ونظرا  وقولهم: 
لوحات من الرق�ص التعبريي على اإيقاع مو�سيقى �رشقية، وكلمات ل�سعراء فل�سطينيون اأمام 
اجلدار« )146( ، وقولهم: »اإن كل من يدخل املعتقل من الفل�سطينيون من حقه اأن ينا�سل �سد 

هذه الأنظمة والقوانني« )147( . 
»كثريون«،                       و  »خم�سون«،  و  »املهاجرون«،  و  »الفل�سطينيون«،  الكلمات  نلحظ 
اأو نعتا  اإليه  اأو م�سافا  اإما ا�سما جمروراً  و »فل�سطينيون« يف النماذج ال�سابقة فهي تعرب 
ال�سم  اإن  حيث  القاعدة،  تخالف  بذلك  وهي  بالواو  مرفوعة  جاءت  قد  اأنها  غري  جمرورا، 

املجرور وامل�ساف اإليه اإذا كانا مثنى اأو جمع مذكر �ساملًا فيجران بالياء. 
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املهاجرين«،           حركة  »وجتميد  و  الفل�سطينيني«،  »من  نقول:  اأن  فال�سواب  ذلك  وعلى 
ل�سعراء  »وكلمات  و  كثريين«،  وجود  »ولعدم  و  عاما«،  وخم�سني  �ستة  مدار  »وعلى  و 

فل�سطينيني«، و »وكل من يدخل املعتقل من الفل�سطينيني...«. 
اأخطاء اإعرابية يف حالة اجلزم: . 4

امل�سارع  الفعل  ويجزم  امل�سارع،  الفعل  اإعراب  علمات  من  اإعرابية  علمة  اجلزم   
ويجزم  العلة  حرف  بحذف  يجزم  الآخر  معتل  كان  واإذا  الآخر،  �سحيح  كان  اإذا  بال�سكون 
بحذف النون اإذا كان من الأفعال اخلم�سة، وحذف حرف العلة وحذف النون من العلمات 
مل  لأنه  �سارون  يواجه  الذي  املاأزق  على  »م�سدداً  الأخطاء:  هذه  ومن  الفرعية.  الإعرابية 

ي�ستطيع توفري الأمن ل�سعبه« )148( ، وقوله: »والتي مل تعيقها عن القيام بواجباتها« )149( . 
ففي قولهم: »ي�ستطيع«، و »تعيقها«، التقى �ساكنان، هما ال�سكون على الياء و�سكون 
اجلزم، ول يجوز يف العربية التقاء �ساكنني. فيجب حذف اأحدهما، فتحذف الياء ل�سعفها، 
ففي الفعل امل�سارع اإذا كان معتل العني )اأجوف( عند جزمه نقول: »مل يبع« و »مل ي�ستطع« 
و«مل ي�سم« فتحذف الياء لكي ل يلتقي �ساكنان. ويف هذين اخلطاأين »مل ي�ستطيع« و »مل 
الياء  الياء فجاء خمالفًا للقاعدة فال�سواب هو حذف  التقى �ساكنان، ومل حتذف  تعيقها« 

فنقول: »مل ي�ستطع« و »مل تعقها«. 
 ،  )150( فر�سها«  على  القادر  الوحيد  وهو  بو�ص  من  تاأتي  مل  »ملاذا  قولهم:  يف  اأما 
وقولهم: »مل يبقى من املحكومية �سوى �ستة اأ�سهر« )151( ، وقولهم: »مل تبقى ظاهرة منه اإل 
ري�ص ال�سدر. « )152( وقولهم »حتقيقات املوت هذه جرت بالن�ساط نف�سه الذي مل جتري به 

حتقيقات املوت لب�سع مئات من العرب« )153( . 
»مل  و  تبقي«،  »مل  و  تاأتي«،  »مل  و  يبقى«،  »مل  الأفعال  ال�سابقة  النماذج  يف  نلحظ 
جتري« جاءت معتلة الآخر، وم�سبوقة بحرف جزم، فحكمها اأن جتزم بحذف حرف العلة، 
يكون  فال�سواب  النحوية،  القاعدة  يخالف  خطاأ  وهذا  اأثبتت،  بل  حتذف  مل  هنا  الياء  لكن 

حذف الياء فتقول: »مل تاأت، ومل تبِق، ومل جتِر«. 

حذف نون املثنى ومجع املذكر عند اإلضافة: 
املذكر  وجمع  املثنى  يف  النون  حذفهم  عدم  الكتاب،  فيها  يقع  التي  الأخطاء  من 
ال�سامل عند الإ�سافة، ومن ذلك: )اأقدم م�ستوطنون »قدوميم« على اقتلع ثلث ع�رشة �سجرة 
زيتون)154(، وال�سواب هو حذف النون عند الإ�سافة يف املثنى وجمع املذكر ال�سامل، فنقول: 
)اأقدم م�ستوطنو »قدوميم« على قلع ثلث ع�رشة �سجرة(، وبالعك�ص هناك من يحذف النون، 



235

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

ول حاجة اإىل حذفها نحو قولهم: »بداأ قرابة مليونا ون�سف مليون حاج فجر اأم�ص التوجه 
اإىل م�سعر منى« )155( ، فال�سواب اأن نقول: »بداأ مليونان ون�سف مليون حاج«. 

املبحث الثالث: األخطاء النحوية يف األعداد
للأعداد املطابقة واملخالفة بني العدد واملعدود اأحكام، فالأعداد من )3- 10( العدد 
جمروراً،  اإليه  م�سافًا  جمعًا  واملعدود  م�سافًا،  العدد  ويكون  اجلن�ص،  يف  املعدود  يخالف 
فنقول: »ثلثة كتب«، و »�سبع حقائب«، و »ع�رش �سيارات«، و »ع�رشة اأقلم«. مع ملحظة اأن 
الهتمام والعتبار يكونان بجن�ص املفرد، فنقول: »�سبعة �سجلت«، و »خم�سة حمامات«، 
ذلك اأن املفرد يف كل منهما هو: �سجل، وحمام، وكلهما مذكر، ولذلك اأنثنا العدد، ويعرب 
باحلركات الظاهرة على اآخره، اإل اإذا كان داخل يف حكم املثنى منها كالعدد »اثنني«)156(.

اأما العدد املركب من )11- 19( فيتكون من عددين ل فا�سل بينهما، وهما يوؤديان 
معًا بعد تركيبهما وامتزاجهما معنى واحداً جديداً، مل يكن لواحد منهما قبل هذا الرتكيب، 
ويكون العدد مبنيًا على فتح اجلزاأين، واملعدود متييزاً مفرداً من�سوبًا، ومن ناحية اأخرى، 
يكون اجلزء الأول من العدد خمالفًا املعدود يف اجلن�ص، يف حني يرد اجلزء الآخر مطابقًا له؛ 

فنقول: »عندي ثلثة ع�رش قلمًا، وثلث ع�رشة م�سطرة«)157(. 
اأما األفاظ العقود من ع�رشين اإىل ت�سعني فتعرب اإعراب جمع املذكر ال�سامل يف جميع 
اأ�سولها، فهي ملحقة بجمع املذكر ال�سامل، وتبقى ب�سيغة واحدة ل تتاأثر باملعدود ويبقى 
املعدود مفرداً من�سوبًا، ويعرب متييزاً، ول يف�سل بني العدد واملعدود بفا�سل. فنقول: »يف 
اأو  كتابًا«،  خم�سون  »عندي  ونقول:  طالبًا«،  ثلثون  ال�سف  و«يف  طالبًا«،  ثلثون  ال�سف 

»ا�سرتيت خم�سني كتابًا«. 
اأما العدد »مئة« فل يتغري بتغري جن�ص املعدود، ويكون العدد م�سافًا، واملعدود م�سافًا 
اإليه، فنقول: »مئة كتاب«، و »مئة م�سطرة«. وكذلك ي�ساف العدد »مائتان« على غرار اإ�سافة 

املثنى اإىل املعدود، فنقول: »مائتا كر�سي«، و »مائتا من�سدة«. 
اأما م�ساعفات املائة )300- 900( فيكون عدد املئات فيها مذكراً م�سافًا اإىل كلمة 
»يف  فنقول:  وجمرورة،  اإليها  م�سافًا  مفردة  ترد  التي  املعدودات  اإىل  هذه  وت�ساف  مئة، 

املدر�سة �سبعمائة طالب«، اأو »�سبعمائة طالبة«)158(. 
بع�س الأخطاء يف الأعداد التي وردت يف ال�سحافة الفل�سطينية: 

ال�سهداء  على  حداداً  دقائق  خم�سة  مدة  امل�رشح  عرو�ص  »توقفت  يقولون:  ♦ 
الفل�سطينيني« )159( ، »واأقدم م�ستوطنو )قدوميم( على اقتلع ثلثة ع�رشة �سجرة 

زيتون« )160( . 
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مطابقني  جاءا  »ثلثة«  و  »خم�سة«،  العددين  اأن  نلحظ  ال�سابقني  النموذجني  يف 
للمعدود »دقيقة«، و »�سجرة«، وهذا يخالف قواعد النحو، فالأ�سل فيه اأن يخالف املعدود، 
وعلى ذلك يكون ال�سواب: »توقفت عرو�ص امل�رشح مدة خم�ص دقائق«، و )اأقدم م�ستوطنو 

»قدوميم« على اقتلع ثلث ع�رشة �سجرة زيتون(. 
ويقولون: »هدم 17 منازًل وجتريف اأرا�ص زراعية« )161( ♦ . 

»�سبعة  فاملعدود  القاعدة،  يخالف  »منازل«  املعدود  اأن  نلحظ  ال�سابق  النموذج  يف 
ال�سواب:  ع�رش« يكون معدوده مفرداً من�سوبًا، وهنا جاء معدوده جمعًا وعلى ذلك يكون 

»�سبعة ع�رش منزًل«. 
اإ�رشائيل يف حرب  اأكرث من 40 ♦ �ساروخ على  اأطلقت  العراق  اأن  ويقولون: »يذكر 
لبيعها  م�رش  مع  �سفقة  ال�سمالية  كوريا  عقدت  »كما  ويقولون:   ،  )162( اخلليج« 
خم�سني حمرك �ساروخي« )163( ، ويقولون: »والذي ي�سم 32 كيان �سيا�سي«)164(. 
ال�سابقة الكلمات: »�ساروخ وحمرك �ساروخي، وكيان �سيا�سي«  نلحظ يف النماذج 
من�سوبًا،  يكون  اأن  وحقه  جمروراً،  املعدود  فجاء  النحوية  القاعدة  خلف  جاءت  اأنها 
فال�سواب هو: »اأربعني �ساروخًا«، و »خم�سني حمركًا �ساروخيًا«، و »ي�سم اثنني وثلثني 

كيانًا �سيا�سيًا«. 
ومن الأخطاء اأي�سًا قولهم: »وترتاوح اأعمارهم بني فرتة اخلدمة الع�سكرية واآخر  ♦ 

الثلثينيات وجمموعهم 600 �سخ�سًا«. 
جاء  حيث  للقاعدة  خمالفًا  جاء  »�سخ�سًا«  املعدود  اأن  ال�سابق  النموذج  يف  نلحظ 
اأن يكون مفرداً جمروراً، وعلى ذلك يكون ال�سواب: »وجمموعهم  من�سوبًا بالفتحة، وحقه 

�ستمائة �سخ�ٍص«. 

نتائج الدراسة: 

الفل�سطينية  ال�سحافة  �سيوعا يف  الأخطاء  اأكرث  الهمزة  الأخطاء يف كتابة  كانت  1 .
44%، ولعل ال�سبب يعود اإىل عدم تفريقهم بني الهمزات الثلث يف طريقة الكتابة، 
اإهمال كتابة الهمزة،  اإىل  وذلك جلهلهم بقواعد كتابة الهمزة، كما مييل كثريون 

ويليها يف الأخطاء ا�ستعمالت حروف اجلر %18. 
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�ستى  يف  الفل�سطينية  ال�سحف  بني  اللغوية  الأخطاء  يف  الفروق  ن�سبة  تباينت  2 .
اأحيانًا  متباعدة  تكون  تكاد  اأنها  اإل  بع�سها،  يف  اأحيانًا  تقاربت  واإن  الأخطاء، 

اأخرى، ونحاول بيان ذلك من خلل الأ�سكال التو�سيحية الآتية: 
�سيوعًا  الأخطاء  اأكرث  الهمزة  كتابة  يف  الأخطاء  الهمزة:  كتابة  يف  أ. الأخطاء 
يف ال�سحف الفل�سطينية، كما اأن ال�سحف الفل�سطينية تتفاوت فيما بينها يف 
ن�سبة الوقوع يف هذه الأخطاء كانت الن�سبة كما ياأتي: القد�ص 31%، احلياة 

21%، الأيام 25%، الر�سالة %18. 
يف  الوقوع  يف  ال�سحف  بني  الن�سبة  تتقارب  الإعراب:  حركات  يف  	. الأخطاء 
القد�ص كان  والفرعية، ولعل �سحيفة  الأ�سلية  الإعراب  الأخطاء يف حركات 
ثم   ،%28 الر�سالة  �سحيفة  تليها   ،  ،%30 الن�سبة  هذه  يف  الأ�سد  ن�سيب  لها 

احلياة 24%، ثم الأيام %18. 
الهمزة-  ومنها   - احلروف  بع�ص  يكتبون  الكتاب  من  قليلة  ن�سبة غري  اأن  تبني  3 .
بح�سب طريقة النطق، ويعود ذلك اإىل تاأثري العامية واللهجات يف طريقة الكتابة، 
نحو:  تاًء،  الثاء  وكتبت  »اإحمد«،  هكذا  الهمزة،  بك�رش  »اأحمد«  كلمة  كتبت  فمثًل 
»التورة« بدًل من »الثورة«، وكتبت ال�ساد طاًء، نحو: »الطغط« بدًل من »ال�سغط«. 
احلروف  التفريق بني  عدم  هو  �سببها  يكون  ال�سائعة  الأخطاء  من  عدداً  اأن  تبني  4 .
املت�سابهة، فهناك من ل مييز بني التاء املربوطة، والهاء يف اآخر الكلمة، اأو بني 
التاء املربوطة والتاء املفتوحة يف اآخر الكلمة، ومن ذلك كتابتهم »مدر�سه« بدًل 
من »مدر�سة«، اأو »منة« بدًل من »منه« »من وال�سمري الهاء«، وكتابتهم »بنة« بدًل 

من »بنت«، ومدر�ست« بدًل من »مدر�سة«. 
تبني اأن عدداً كبرياً ممن يكتبون يف ال�سحافة الفل�سطينية يجهلون قواعد النحو  5 .
العربي، فريفعون املن�سوب، وين�سبون املرفوع، ويجزمون املن�سوب واملرفوع 

اأو يرفعون وين�سبون املجزوم. 
بني  ورد  اأخذ  مو�سع  تزال-  وما   - كانت  ال�سائعة  اللغوية  الأخطاء  م�ساألة  اإن  6 .
علماء اللغة، ففريق مت�سدد، ل ير�سى اإل مبا �ُسِمع عن العرب، اأو ورد يف معاجم 
اللغة، وياأبى ما دون ذلك، وفريق مت�ساهل، يجيز كثرياً من املفردات مما مل ي�سمع 
اأو مل يرد يف معاجم اللغة، بدعوى جماراة التطور اللغوي، اإن احلكم  عن العرب، 
بالتخطئة ل يخلو من اجتهاد، قد ي�سيب املرء فيه اأو يخطئ، ومن هنا فاإن بع�ص 

امل�ستغلني باللغة ل ي�سّلمون بجميع ما ورد يف كتب الأخطاء ال�سائعة. 
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من  اأ�سًل  ُتبطل  التي  الأخطاء  هي  اثنان  فيها  يختلف  ل  التي  ال�سائعة  الأخطاء  اإن 
لأننا  العظميان«؛  »الدولتان  من  بدًل  الأعظم«  »الدولتان  مثًل:  نقول  كاأن  العربية،  اأ�سول 
اأن النعت يطابق املنعوت يف الإفراد  اأ�سول العربية، وهو  اأ�سًل من  اأبطلنا  نكون بذلك قد 
عدم  فينبغي  ذلك  عدا  ما  اأما  والتنكري،  والتعريف  والتاأنيث،  والتذكري  واجلمع،  والتثنية 
ُيطلق على  اأن  ينبغي  »لي�ص  والتمحي�ص،  البحث  يوفى حقه من  واأن  الت�رشع يف تخطئته، 

�سيء له وجه من العربية قائم - واإن كان غريه اأقوى منه- اإنه غلط.«)165(. 

التوصيات: 
التعليم،  يف  الأوىل  املراحل  من  يبداأ  والإعلمي  ال�سحفي  تكوين  اأن  يف  �سك  ل  1 .
ولذلك يجب احلر�ص على تعميم التدري�ص بالعربية الف�سحى داخل قاعات الدر�ص 
على اختلف مراحله، واأن يعّود الطلب على ممار�سة اللغة مع معلميهم وذويهم 
من خلل احلديث والتحاور بالف�سحى، ويتبع ذلك انت�سارها يف و�سائل الإعلم 
واملوؤ�س�سات، ومن هنا يتخرج  التجارية  املحال  واإعلنات  واللفتات  املختلفة، 

اإعلميون يتقنون لغتهم، يحر�سون على تداولها تداوًل �سحيحًا. 
�رشورة انتقاء الأ�سخا�ص امل�ستغلني باملجال الإعلمي وبخا�سة ال�سحافة، من  2 .

العنا�رش املمتازة ذوي الكفاءة اللغوية. 
اإخ�ساع الإعلميني لمتحانات لغوية �سارمة قبل تعيينهم، على اأن ت�سمل هذه  3 .
ن�سو�ص  و�سبط  امل�سكولة  غري  الن�سو�ص  وقراءة  وال�رشف  النحو  المتحانات 
الأربع املعروفة:  ت�سمل كذلك املهارات  اأن  التام يف وقت حمّدد، ويجب  بال�سكل 
الأخطاء،  اإعداد( بطلقة خالية من  )دون  والتحّدث  امل�سموع  املقروء وفهم  فهم 

وكتابة مو�سوع غري معّد م�سبوط بال�سكل التاّم. 
اأو اجتماعات دورية جلميع العاملني يف املجال الإعلمي،  عْقد دورات تدريبية  4 .
والتدّرب على  و�سبل جتّنبها  اللغوية  الأخطاء  تتناول  اللغوي،  امل�رشف  باإ�رشاف 
ا�ستعمال املعاجم، ول يقت�رش التدريب على قواعد النحو وال�رشف، واإمنا ي�ساف 

اإليها ال�سحة ال�ستقاقية، و�سبط بنية الكلمة، و�سلمة اجلملة تركيبًا. 
ر�سد  يف  املتمثل  املايل  الدعم  توفري  يجب  الدورات  هذه  متابعة  على  للت�سجيع  5 .
جوائز ومكافاآت مادية ملن يتفوق من املتدربني ال�سحفيني والإعلميني، ويتبع 
ذلك برتقية يف ال�سلم الوظيفي، ول مانع من تخ�سي�ص لوحة �رشف يو�سع فيها 
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ا�سم ال�سحفي والإعلمي النابغ املتميز يف العربية الف�سحى ويكون ذلك يف مكان 
بارز يف الهيئة اأو املوؤ�س�سة التي يعمل فيها، اأو يف ال�سحيفة التي يتبع لها، ويتغري 

كل اأ�سبوع اأو �سهر ح�سبما يتوفر ذلك. 
تدري�ص مادة يف اجلامعة، اإلزامية لطلبة ق�سمي اللغة العربية والإعلم واختيارية  6 .
لغريهم تتناول الأخطاء ال�سائعة نظريا وتطبيقيا، فالأخطاء ال�سائعة تلخ�ص بدّقة 
ما ف�سلت املدر�سة واجلامعة يف تدري�سه، ولهذا فالرتكيز عليها قد ُي�سلح بع�ص ما 

اأف�سده الدهر. 
الآراء  وتغربل  ين�رش،  ما  �سلمة  من  وتتثّبت  راأيها،  اللغوية  املجامع  تقول  اأْن  7 .
اأيدي اأع�سائها اللغويني ما  وت�سوبها وفق منهج علمي تتوله جلنة يو�سع بني 

كتب يف املو�سوع قدمًيا وحديًثا لدر�سه، وتقّر ال�سليم، وت�سدر القرار وتذيعه. 
�سنع حمتوى تف�سيليٍّ متخ�س�ص دقيق مل�سنفات الت�سحيح اللغوي، يجمع اأ�سماء  8 .
يف  قرارات  من  اتخذ  وما  وحما�رشات،  وبحوث،  كتب،  من  املحدثون  �سنعه  ما 

املجامع  اللغوية والندوات واملوؤمترات. 
ال�سائعة،  اللغوية  للأخطاء  جديد  معجم  �سنع  على  دليًل  املحتوى  هذا  ويكون  9 .
العربية،  اللغة  ه  ُتقرُّ ل  �سار  خطاأ  اأنه  ثبت  ما  والأ�ساليب  الكلم  من  فيه  ي�سحح 
وتتوّله موؤ�س�سة ذات �سلة باحلفاظ على �سلمتها، يكون قرارها ملزًما، وراأيها 

حمرتمًا. 
و�سع املعجم التاريخي للغة العربية الذي يدر�ص حياة األفاظها، ويتتبع خطوات  10 .
منو مدلولتها، ويتلم�ص تاأريخها، وير�سد تقلبها على غري معنى بحكم العوامل 
يف  الكلمة  انتقال  اأُ�س�ص  ويحدد  واحل�سارية،  وال�رشعية،  والفكرية،  الجتماعية، 
الن�سو�ص الف�سيحة اإىل مدلولت جمازية اقت�ساها تطور الفكر العربي بعد ظهور 
وال�سيا�سية،  والثقافية  العلمية  امل�سطلحات  دقة  منه  لتتبني  الإ�سلمي،  الدين 
وليكون هذا املعجم واحًدا من موارد امل�سحح اللغوي، ومعيًنا له يف احلكم على 

ف�ساحة الكلم اأو خطئه. 
بتطوير  والهتمام  الإعلم  و�سائل  جميع  يف  الف�سحى  العربية  تعميم  �رشورة  11 .
و�سائل تعليم اللغة، وباإلزام الكّتاب تقدمي اأعمالهم الأدبية والفنية باللغة الف�سحى، 
وبت�سجيع عامة النا�ص على التزام اللغة الف�سحى يف ر�سائلهم ومكاتباتهم؛ لأن 
ذلك يك�سب الل�سان القدرة على التعبري ال�سحيح الف�سيح، وي�ساعد كثرياً على ن�رش 

تلك اللغة التي نن�سدها بني جمهور املتعلمني. 
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و�سائل  يف  وبخا�سة  اللغة،  ت�سويب  يف  �سة  املتخ�س. 12 الربامج  كرثة  على  العمل 
ال�سحافة  يف  اجلانب  بهذا  تهتم  حلقات  وكتابة  وامل�سموعة،  املرئية  الإعلم 

اليومية وغريها، واإ�سدار ن�رشات وكتيبات بذلك. 
ت�سافر جهود الهيئات واملوؤ�س�سات املعنية بالعربية الف�سحى جميعًا، والتن�سيق  13 .
املختلفة  الإعلم  و�سائل  يف  واإذاعتها  وقراراتها  تو�سياتها  ون�رش  بينها،  فيما 

لل�ستفادة منها. 
توحيد جهود املجامع اللغوية العربية يف القطر العربي، وترك اخللفات ال�سيا�سية  14 .
جانبًا، وت�سافر جهودها يف حمل الأعباء الكثرية املنوطة بها ومل ال�سمل على لغة 
موحدة، فاملجامع اللغوية كثرياً ما تبذل جهوداً ت�سيع هباء، لعدم ت�سافر اجلهود 

والتعاون فيما بينها، ومن ذلك: 
أ. تعريب امل�سطلحات واألفاظ احل�سارة احلديثة والكلمات الغربية الدخيلة. 

	. ت�سويب ما ي�سيع على األ�سنة املتحدثني من خطاأ. 

ت. تاأ�سيل بع�ص األفاظ العامية واإرجاعها اإىل لهجاتها العربية املنبثقة عنها. 

اأف�سده  اإ�سلح ما  اإ�سهامًا يف  الباحثان  الدرا�سة حماولة متوا�سعة، قام بها  اإن هذه 
القلم، فاإن نكن اأ�سبنا، فاخلري اأردنا، ويعود الف�سل يف ذلك اإىل اهلل - عّز وجّل- فله احلمد 
واملنة، واإن اأخطاأنا فمن نف�سينا، ن�ستغفره –تعاىل- ونتوب اإليه، واهلل –تعاىل- ن�ساأل اأن 
يجعل ذلك خال�سًا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به العربية وع�ساقها، وما توفيقنا اإل باهلل عليه 

توكلنا واإليه ننيب. 
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بغداد، 1986م. 



249

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

( ، دار �سادر، بريوت، )بدون( .  جمهرة اللغة، لبن دريد، )ت321. 15
�رشح �سذور الذهب يف معرفة كلم العرب، ابن ه�سام الأن�ساري، حتقيق اإميل يعقوب،  16 .

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1996م. 
 . �رشح ابن عقيل، حتقيق: حممد حمي عبد احلميد، ط2، )بدون( ، 1/ 538. 17

 ، 18 .337 رقم  اقراأ،  �سل�سلة  القاهرة،  املعارف،  دار  مدكور،  اإبراهيم  والأدب،  اللغة  يف 
1970م. 

ق�سايا لغوية يف �سوء القراءات القراآنية، �سبحي ال�سالح، اجلامعة اللبنانية، بريوت،  19 .
)بدون( . 

هـ( ، دار �سادر، بريوت، )بدون( .  ل�سان العرب، لبن منظور، )ت 711. 20
م.  معلم الإملء احلديث، حممد اإبراهيم �سليم، مكتبة ابن �سيناء، القاهرة، 1987. 21

العربية  املجلة  اجلابر،  زكي  اجلماهريي«،  والإعلم  العربية  »اللغة  بعنوان:  مقال  22 .
للثقافة، ال�سنة العا�رشة، العدد19، �سبتمرب1990م. 

نظرات يف الأخطاء اللغوية ال�سائعة، عبد اهلل �سالح بابعري. 23 .



250

في الفلسطينية  الصحافة  في  اللغوية  األخطاء 
أ. يوسف البطشانتفاضة األقصى )الهمزة، وحركات اإلعراب، والعدد( 

د. جهاد العرجا




