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    ليس موضوع األخطاء المغوية في وسائل اإلعالم وغيرىا جديدًا، فقد 
تناولو الكثيرون، ولكنني اىتممت ببعض ما لم ييتّم بو اآلخرون وتناولت بعض ما 

وسأكتفي باإلشارة إلى أربعة منيم وجدت اتفاقًا بيني وبينيم . تناولوه بطريقة مختمفة
في كثير من النتائج التي توصموا إلييا، وىم كمال بشر ونياد الموسى وأحمد 

 عرض كمال بشر في جامعة الكويت 1979ففي عام . مختار عمر وجعفر عبابنو
 وفي عام (1.")األخطاء الشائعة في نظام الجممة بين طالب الجامعات"بحثًا عنوانو 

أبحاث في قضية الخطأ : المغة العربية وأبناؤىا صدر كتاب نياد الموسى 1984
 صدر كتاب أحمد مختار 1991 وفي عام (2) .وضعف الطمبة في المغة العربية

 وأخيرا في  عام  (3.)أخطاء المغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيينعمر 
المغة العربية ووسائل  بحثين في ندوة  عرض نياد الموسى وجعفر عبابنة2000

 والثاني (4)" ظاىرة الخطأ في لغة اإلعالم"اإلعالم في جامعة البترا، األول عنوانو 
.  (5) ". اإلعالم األخطاء النحوية والتركيبية في وسائل"عنوانو 

    وقد بدأ اىتمامي بيذا الموضوع قبل خمس سنوات بمحض الصدفة، فقد 
-  بدافع الفضول –أبدى صديق إعجابو بمذيعي إذاعة لندن العربية، فأخذت 

وكنت . أسجل ما أسمع من أخطائيم منذ ذلك الحين كمما أتيح لي أن أفعل ذلك
ثم أخذت أضيف ما كنت أسمع من أخطاء . أسّجل التاريخ واألسماء ما استطعت

والنتيجة التي . من بعض الفضائيات، وبخاصة الجزيرة وأبو ظبي واألردنية والمنار
توصمت إلييا ىي أّن ما ذكره المعَجب باإلذاعيين في إذاعة لندن ربما كان 

صحيحًا في العصور الغابرة، ولكنو بالتأكيد ليس صحيحًا اليوم، فاليوم كمنا في 
!  اليم شرق

    غير أنني قبل أن أتحدث عن الظواىر واألخطاء المغوية التي وجدتيا 
شائعة فيما سمعتو أود أن أشير إلى جانب إيجابي في اإلعالم المسموع، فمن 
الساّر أن نجد أن الحديث بالفصحى يحتّل مكانة بارزة في كالم المشتركين في 

وقد شاىدت معظم حمقات أحد ىذه .  الحوارات والمناقشات وبعض المسمسالت
المسمسالت، وىو مسمسل أبي الطيب المتنبي الذي عرضتو فضائية أبو ظبي 

وسأشير . وسّجمت بعض األخطاء المغوية التي وردت في الحمقات التي شاىدتيا
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وكنت أتمنى . إلى ىذه األخطاء في ثنايا حديثي عن األخطاء األخرى التي سّجمتيا
 أن تخمو الفصحى التي نسمعيا من األخطاء – وما نيل المطالب بالتمني –

المغوية، ولكّن الحديث بالفصحى، رغم األخطاء، أفضل من الحديث بالميجات 
 . العامية

    وقبل أن أتحّدث عن األخطاء المغوية الشائعة وبعض أسبابيا سأتناول 
:  بعض الظواىر السائدة في وسائل اإلعالم التي أشرت إلييا

 :الظاىرة األولى ىي ظاىرة األصوات العامية
    وأعني بيا ظاىرة التمسك بالسمات الميجية في المفظ، فكثيرون ال يزالون 

ومن أمثمة ما سّجمتو من ألفاظ، . يمفظون الثاء سينا والذال زايا والظاء زايا مفخمة
يسعون حسيسًا، وبمغ أرزل العمر، والُعسور عمى ُجّسة، وَزىيرة األ : وىي كثيرة جداً 
وأصحاب ىذا المفظ ال يميزون بين كثير وكسير، وثناء وسناء، . االسنين

.  وذّل وزّل، وذكّي وزكيّ 
                            وفئة ثانية تمفظ القاف غينا، فتخمط بين االستقالل واالستغالل،        .   ىذه فئة
.       والقريب والغريب

ومن أمثمة ما ورد . (جيمًا مستمرة)    وفئة ثالثة تمفظ الجيم  شينا مجيورة 
بمفظ الجيم )فما نجوت إن نجا، وجئتك الجئة، وُحّجاج : في مسمسل أبي الطيب

. ("الجيم السورية"شينا مجيورة، كالجيم في الفرنسية، وقد سماىا بعض المغويين 
.    وىذه الظاىرة شائعة في بعض المدن دون الريف والبادية

ذا كانت .     غير أن ظاىرة لفظ الضاد ظاء تبدو شائعة أكثر من غيرىا وا 
لغة الضاد ال تمّيز بين ضّل وظّل، وحضر وحظر، وضّن وظّن، وحضٌّ وحظٌّ، 

وقد بمغ من شيوع ىذه الظاىرة أن انتقمت إلى الكتابة، فقد قرأت . فيذا محزن حقاً 
ومثل ىذا الخطأ في الكتابة ". تظافر الجيود"في صحيفة أردنية قبل أيام دعوة إلى 

" نظام"، و"ظرب"، مثال، ُتكتب "ضرب"شائع جدًا فيما يكتبو بعض الطالب، فكممة 
 "! نضام"ُتكتب 
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    ومن المفظ العامّي جعل الفتحة السابقة لمتاء المربوطة كسرة مائمة، كما 
بمفظ الفتحة السابقة لمتاء المربوطة )القمة العربية الحالية، وكتمة ىوائية باردة : في

.  (كسرة مائمة
:     ومنيا تحويل الم التعريف جيمًا قبل الجيم، فنحن نسمع عبارات مثل

برّية، وبيَن ّجانبين،  ريمة، واإلقامُة جَّ وشكرا التصالكم بّجامعة )مكافحُة جَّ
، جاعمين الجيم صوتا شمسيًا في حين أنيا في الفصحى من األصوات (!األردنية

".  القمرية"
فمن المتحدثين من يضع .     ومن الظواىر الالفتة اختالف موقع النبر

عمى المقطع األول، ومنيم من " مشكمة"و" غادر"و" أعمن"النبر في كممات مثل 
ولكن بما أّن اختالف موقع النبر ال يؤّثر عمى المعنى . يضعو عمى المقطع الثاني

  (6). إال في حاالت قميمة، فقد ال يكون الختالف موقعو أىمية كبيرة
    ورغم كل مظاىر المفظ العامّي التي ذكرتيا فيناك ما يدعو إلى التفاؤل، 

فقد الحظُت أّن كثيرًا من المتحدثين يحاولون التخمي عن السمات المفظية 
مع )لميجاتيم، فكثير من إخوتنا المصريين، عمى سبيل المثال، ينطقون الجيم جيمًا 

وكثير من أبناء . ((7) ىي أصل الجيم وليس العكس كما يظن الكثيرون/g/أّن 
الميجات التي تخمو من الثاء والذال والظاء أخذوا ينطقون الثاء ثاء، والذال ذاال، 

: بل إّن منيم من بالغ في التصحيح فوقع في الخطأ، كقول أحدىم. والظاء ظاء
وكان ". ىذا وضع ُم ْخذٍ : "، وقول ثالث"الغّث والثمين: "، وقول آخر"رائحتو ذكّية"

أحد المذيعين ينجح في معظم األحيان في لفظ الثاء وأختييا، فإذا واجيتو كممة 
ثالسة وثالس : فييا ثاءان، كثالثة وثالث، وجد صعوبة في نطق الثاء الثانية، فقال

  !
    وعندما أطالب بالتخّمي عن بعض سمات الميجات العامية،  فإن ّني أفعل 
ذلك حرصًا عمى وحدة المغة التي ىي أىم أركان وحدة األمة، وليس ألنني أتفق 

ويبدو أن . مع آراء من يّتيم الميجات العامية ظممًا بأنيا ال ضابط ليا وال قواعد
مفيوم القواعد عند من يقولون إن الميجات العامية ال قواعد ليا مفيوم ضيق 

 ككّل المغات والميجات في –يقتصر عمى حركات اإلعراب، فمميجات العامية 
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والجدير .   قواعد صوتية وقواعد لتركيب الكممة وقواعد لتركيب الجممة–العالم 
بالذكر أن كثيرًا من ىذه القواعد عمى المستويات الثالثة ال يختمف عن قواعد 

وقبل قميل دعوت إلى التخمي عن قاعدة من قواعد العامية الصوتية .  (8)الفصحى
حين طالبت بالتمّسك بالالم القمرية مع الجيم، رغم أن القاعدة العامة في لفظ الم 

 صوت أدنى – كالشين –التعريف ىي ما نسمعو في الميجات العامية،  فالجيم 
.  (9)" الشمسية"، أي من األصوات (غاريّ )حنكي 

:  الظاىرة الثانية ىي ظاىرة التسكين
وقد . فالمغة العربية تجيز الوقف.       وىي ظاىرة مألوفة منذ زمن طويل

وورد في الشعر . ُحذفت حركة اإلعراب في بعض الكممات في القراءات القرآنية
ولكن التسكين في وسائل اإلعالم بمغ حدًا غير مقبول، فيو يقع . كثير من التسكين

في مواقع ال يحسن الوقوف فييا، كتسكين كممة في وسط مكّون جممّي، كالمضاف 
والمضاف إليو، والموصوف وصفتو، واالسم والضمير المتصل بو، كما تشير 

.  رئيْس ألوفْد، وغيْر صحيْح، والمقاْء ألقصيْر : األمثمة التالية
    وأخذنا نسمع السكون في آخر كممات تعّودنا سماع حركاتيا األخيرة، 

ْْ : مثل وأخذنا نسمع جماًل تُقرأ . ليْس وسوْف وحيْث ونحْن ومْع والذيْن ومن ث َّمْ 
كّل كمماتيا أو معظميا ساكنة اآلخر، وىذا يستدعي قراءتيا مقطعة األوصال 

.  وتحويل ىمزات الوصل فييا إلى ىمزات قطع
ولكّن ". سّكْن تسمْم "    وظّن الذين يسّكنون أنيم يطبقون المقولة المشيورة 

: من ىذه اآلثار. لمتسكين آثارًا جانبية أبعد ما تكون عن السالمة
. الفعل المضارع المرفوع والفعل المضارع المنصوب يصبحان مجزومين- 1

في مسمسل أبي  (الممثل)وعندما قال المتنبي ... الرئيُس يسافْر غدًا ولن يحضْر 
فإنو اضطّر إلى إضافة كسرة منعًا " تقرأ"لماذا ال تقرِأ القرآَن جيدًا؟ بتسكين : الطيب

.   اللتقاء الساكنين، فبدا الفعل مجزوماً 
االسم المرفوع واالسم المنصوب يصبحان مجرورين إذا ُأضيفت كسرة - 2

. قال رئيِس الوفد إّنو يحّث جميِع األطراف، وىذا شائع جداً : منعا اللتقاء الساكنين 
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وعمى نطاق أضيق تمجأ بعض الميجات إلى الفتحة لمتخمص من التقاء 
 . ، فيصبح االسم المرفوع واالسم المجرور منصوبين(بدل الكسرة)الساكنين

: حذف التنوين الداّل عمى النصب واأللف التي تحّل محّمو عند الوقف- 3
 .ليس صحيْح، كان ىذا واضْح، ستعطيو اىتماْم كبيْر 

: والمقصود )" قضيُت الميَل الماضَي "سقوط التاء المربوطة، كما في - 4
في الفصحى )وجدير بالذكر أّن لفظ التاء المربوطة واجب . (قضيُت الميمة الماضية
مدينة القاىرة، : إذا كانت الكممة التي تنتيي بيا مضافًا، مثل (والعامية عمى السواء

  (10) .ومشكمة الالجئين
انتياء الكممة الساكنة بفتحة توىم بأّن ذلك خطأ في حركة اإلعراب، - 5

قال رئيَس الوفد : وىي في الواقع ليست سوى فتحة أداة التعريف في الكممة التالية
وقد تكون ىذه الفتحة مضافة منعًا اللتقاء الساكنين عند أصحاب . (رئيْس  َالوفد)

الميجات التي تمجأ إلى الفتحة في تطبيق ىذه القاعدة الصوتية، كما ذكرت قبل 
.  قميل

مخالفة القاعدة الصوتية التي ال تجيز توالي ثالثة أصوات صحيحة -  6
.   وْحْدكم، وضْرْبيم، وتحتم ّْ يا : (التقاء ساكنين)

    ومن نتائج التسكين أمثمة وقعت أكثر ما وقعت في حديث الناطقين 
 :بالميجة القاىرية، منيا

تحويل تاء المتكمم وتاء المخاطب المذكر إلى تاء المخاطبة نتيجة -  
أنا اتّ صمِت بو، وأنَت قمِت في حديثك، وكما : إضافة كسرة منعا اللتقاء الساكنين

 . أشرِت حضرَتك

في  (قبل ساكن)تقصير الحركة الطويمة لوقوعيا قبل صحيحين متواليين -  
إغالُق أبَوْبيا ومصادرُة : وسط الكممة نتيجة لتسكين الصحيح األول منيما، مثل

 (11) .أمَوْليا، وشراُء األسمحِة وتكِدْسيا
ومن . توفيْر دعِم مالّي، وعنْف وعنِف مضادّ : حذف الت نوين في مثل- 

إن كان )المعروف أّن التسكين ىو حذف الحركة األخيرة في الكممة وحذف التنوين 
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مضافة لمتخّمص من )وما حدث ىنا ىو ظيور حركة . نتيجة لذلك (ثمة تنوين
دون ظيور تنوين بعدىا، وىي ظاىرة غريبة عن سمات العربية  (التقاء الساكنين

.    الفصحى
    وعمى عكس المسّكنين نجد أحيانًا من يطيب لو أن يحّرك الساكن 

ولم يسبَق ألحٍد، وال تشغَل بالك، وتؤّدي ما : ، كما في(بسبب الجيل بقواعد المغة)
ولكّن أطرف مثال عمى تحريك الساكن إصرار أحد . تؤدَيُو، ووحدة أراضَييا

وقد وردت في ". َفَقطُ "، فيو يمفظيا "فقط"المذيعين عمى إضافة ضمة إلى كممة 
وال أدري من أين أتى بيذه الضمة، فكممة . النشرات التي أذاعيا عشرات المرات

 (12)". يكفي"أو " فحْسب"، بسكون الطاء، وىي تع ني "َقطْ "تتأّلف من فاء و" فقطْ "

: الظاىرة الثالثة ىي ظاىرة زوال ىمزة الوصل 
    الحظنا في بعض األمثمة السابقة كثرة تحويل ىمزة الوصل إلى ىمزة 

وقد بدأنا نسمع ىمزة القطع في مواقع لم نكن نحمم في أسوأ كوابيسنا أن . قطع
ليكم أمثمة ال أشّك في أنكم ُبميتم بسماع مثميا. نسمعيا فييا شكرًا أِلّزميل، : وا 

.  َوألسياسُة َألخارجيْة أِللحكومِة ألجديدة، ونقّدُم إستعراضنا أِللصحِف َألعربية
:     ويكثر تحويل ىمزة الوصل إلى ىمزة قطع بعد أداة التعريف، مثل

.  اإلقتصاد واإلعتراف واإلستمرار واإلستقبال وكثير غيرىا
وقد ورد عمى .     وتكثر كذلك في لفظ بعض الكممات كاسم وابن واثنين

لإلطمئنان عمى إبني، وتستحّق : في مسمسل أبي الطيب (الممثل)لسان المتنبي 
والطريف أن . اإلثنان، ولمعسل ثمانون إسماً : (الممثل)وقال ابن خالويو . اإلحترام

وابن خالويو  (الممثل)زوجة القيصر في المسمسل كانت أفصح من المتنبي 
وىكذا . (بين إثنين: ولم تقل)كيف أقّسم جسدي بين اثنين؟ : حين قالت (الممثل)

يمكن القول إّن ىمزة الوصل في طريقيا إلى الزوال في وسائل اإلعالم العربي وفي 
 . العربية المعاصرة بعامة
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":  أو"الظاىرة الرابعة ىي ظاىرة 
في الماضي كان .     وقد بدأت محدودة وأصبحت اآلن عمى معظم األلسنة

ذا لم يعتذر، فإنو عمى األقّل يصحح الخطأ بطريقة تدّل  المذيع يعتذر إذا أخطأ، وا 
أما جيل اإلذاعيين الصاعد . أو ما شابييا" بل"عمى االعتراف بو، مستعماًل كممة 
متبوعة بالكممة المصّححة، كأن ال فرق " أو"فإنو حين يدرك أنو أخطأ يمجأ إلى 

تدّل عمى أن " أو"وكثير من األمثمة التي سجمتيا من ظاىرة . بين الخطأ والصواب
أصحابيا ال يستطيعون قراءة ما ليس مشكواًل، بل ال يستطيعون التعّرف عمى 

" األسئمة"و" إطارا"  "المطار"بعض الكممات إال بعد إعادة النظر فييا، فيقرأون 
وكان من الممكن عدم وقوعيم في الخطأ ". يبحث"و" يحثّ "أسمحة، وال يميزون بين 

وفيما يمي قميل من . لو أنيم أعّدوا أنفسيم لقراءة النص قبل مواجية المستمعين
: الكثير الذي سّجمتو

    َيعقد أو ُيعقد، َتْذكر أو ت َُذّكر، تنسحب  أو تسحب، يبحث أو يحّث، 
إطار أو مطار، االجتماع أو اإلجماع، يحتاج أو يحتّج، اإلجابة عن كل األسمحة 

.  وىذا غيض من فيض. أو األسئمة، ينتحرون عمى أساورىا أو أسوارىا
": يعني"الظاىرة الخامسة ىي ظاىرة 

ذا كانت ظاىرة  قد " يعني"قد شممت معظم األلسنة، فإّن ظاىرة " أو"    وا 
وال أعرف أحدًا . فيي ظاىرة عجيبة أقرب إلى الوباء. أصبحت عمى كل لسان

حتى األجانب ممن يتكممون المغة العربية أصابتيم . تحّدث دون إعداد سمم منيا
ولعمكم سمعتم الناطق باسم الحكومة البريطانية جرالد رسل وجممو التي . العدوى

وقد الحظت أّن من المتحّدثين من يفتتح كل جممة يقوليا ". يعني"تكثر فييا 
نرحب يعني : "قول أحد المذيعين" اليعنيات"ولعل أطرف ما سمعتو من ". يعني"ب 

وقد سمعت بعض العرب ". إذن يعني شكرا لكِ "وقولو في مناسبة أخرى "! بضيفنا
يتحدثون بالمغة اإلنجميزية، فال يبخمون عمى سامعييم من األجانب بسيل من 

 . التي ال تعني ليم شيئا" يعني"
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: األخطاء المغوية وأسبابيا
ولعّل ىذا ىو الوقت .     أنتقل اآلن إلى األخطاء المغوية في وسائل اإلعالم

المناسب إلتحافكم بنماذج من أخطاء فئة من اإلذاعيين لم يستطيعوا التعرف عمى 
ولم يصّححوا أخطاءىم ألنيم لم . الكممة من السياق ألنيا كانت غير مشكولة

:  وفيما يمي بعض األمثمة. يفيموا ماقرأوه
ىذا يَؤّذن بنتيجة . ("ُيْؤِثر الموتَ "بدل )    يَؤث ّر الموُت عمى تسميم نفسو 

ىذا خبر عاٌر من . ("ضارٍ "بدل )يدور فييا قتال ضارٌّ . ("ُيْؤِذن"بدل )خطيرة 
يْشكون .  ("َتِعد"بدل )السمطات األمنية ت ُِعّد بالقبض عمييم . ("عارٍ "بدل )الصحة 

. ("جريَحْينِ "بدل )أحد الجريح ِيَن كان طفال . ("َيُشّكون"بدل )في صحة التقرير 
تخترق .. ("بفضل مراقبٍة ُمْحَكمة"بدل )كانت محّصنة بفضل مراقبِة َمْحكمة 

بدل )األخطار التي ُتح َّدق بالتالميذ . ("الَمْركبات"بدل )الم َُرّكبات المدّرعة 
بدل )نجمو مْتيم باإلْتجار بالمخّدرات "(. ُتودي"بدل )كادت تؤّدي بحياتو . ("ُتْحِدق"
تطالب تركيا "(. اأَلْيمان"بدل )أقسم بِ ْن الدن بأغمظ اإِليمان . ("مت َّيم باالت ِّجار"

أنَ حّ ت . ("ِمَنٍح قيمُتيا عَشرُة مميارات"بدل )بمْنح قيمِتيا عشرِة مميارات دوالر 
بالالئمة في تعيين " ُأِنحّ "أما أنا فال أدري عمى من .  ("أْنَحتْ "بدل )بالالئمة عمييم 
.    ىؤالء المذيعين

    وواضح من األمثمة السابقة أن ُمِعّد النصوص التي وردت فييا تمك 
األمثمة غير قارئيا، وأّنيا لم تكن مشكولة ألّن معّدىا كان َيفترض أن القارئ يتقن 

ألّن " بعضيا"أقول ). ولو كانت مشكولة لنجونا من سماع بعضيا. المغة العربية
 (!أصحاب مثل ىذه األخطاء قد يجدون أيضًا صعوبة في قراءة الكممات المشكولة
    ورغم أّن األخطاء المغوية التي وردت في مسمسل أبي الطيب ال تنتمي 
إلى الفئة السابقة، فإنني سأذكر لكم طرفًا منيا لتروا أن األخطاء المغوية ظاىرة 

واسعة االنتشار، لم يستطع الحيمولة دونيا في ىذا المسمسل إشراف ثالثة 
وسأكتفي بأمثمة من األخطاء التي وردت عمى لسان المتنبي . مصححين لغويين

من  (الشاعر)، ال ألنيا كانت أكثر من أخطاء غيره، بل لما لممتنبي (الممثل)
:  من ىذه األخطاء. مكانة رفيعة في المغة العربية
، وىل (يقصد مبتمىً )، وانا مبتٍل بو (يقصد السُّوقَ ة)    ال تتحدث كالسََّوقة 

والعجيب . تسمحي لي؟، وقد تستطيَع، وسيأتيني شعراٌء، وأصبحت عيناه مثُل عينيّ 
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في الحمقات )أّن الممّثل الذي مّثل دور الشاعر الذي مأل الدنيا وشغل الناس أخطأ 
:  في قراءة سبعة أبيات من شعره منيا (.التي شاىدتيا

 ن َُعّد المشرفية والعوالي       وتقتمنا المنون بال قتاِل  -

 (الشاعر ُيِعّد المشرفية والعوالي والممثل َيُعّدىا)   

محدود   إني نزلت بكذابين ضيَفيُم       عن القرى وعن الترحال -
 (ضيُفيمُ :يقصد)

  أبنَت الدىر عندي كّل بنٍت      فكيف وصمت أنت من الزُّحام؟    -
 (الزِّحام:يقصد)

: يقصد)    قابضا كّفو اليميَن عمى الدن           يا       ولو شاء حازىا بالشَّمال-  
 (الشِّمال

 (.والخمط بين الشَّمال والشِّمال، والج َنوب والج ُنوب شائع جداً )   
    أما في األبيات الثالثة األخرى فقد أدخل الممثل تغييرات عمى بعض ما     

  (13). قالو الشاعر، فنتج من ذلك خمل في العروض
  :     والسؤال الذي سأحاول اإلجابة عنو اآلن ىو

      ىل من تفسير لألخطاء الشائعة في وسائل اإلعالم؟ 
    أرى أّن من الممكن أن نرّد كثيرًا من األخطاء إلى األسباب التي أّدت 

وكنت قد ذكرت منيا ضعف بعض اإلذاعيين في المغة العربية . إلى الوقوع فييا
بصورة عامة، وعدم قدرتيم عمى قراءة النصوص غير المشكولة، وعدم حرصيم 

وفيما يمي بعض األسباب األخرى ونماذج . عمى إعداد ما يقرأونو وضبطو بالشكل
: من األخطاء التي أّدت إلييا

:   ضعف اإلذاعيين في النحو والصرف: أوال
    فيناك أخطاء تدّل عمى أن أصحابيا يجيمون قواعد النحو جياًل تاّمًا، 

فميس لدّي تفسير غير ىذا لألخطاء التي يكون الفاعل فييا منصوبًا، والمفعول بو 
، : مجرورًا، والمجرور بحرف الجر منصوبًا، كما في األمثمة التالية يتزعمو السياسيَّ

فأصحاب مثل . نواصل جولتُنا، ينوي بمورِتيا، حمقة من برنامج َنا، ال َتْشغَل نفسك
.  ىذه األخطاء ينثرون الحركات نثر عشواء تصيب قمياًل وتخطط كثيراً 
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    غير أّن معظم اإلذاعيين يعرفون شيئا من النحو، ولكنيم ال يت ق نونو، 
وسأضرب أمثمة من أخطاء ىؤالء في ثنايا الحديث عن األسباب األخرى لموقوع 

.  في األخطاء المغوية
:     أما الجيل بقواعد الصرف فيظير في عدم التمييز بين الصيغ المختمفة

  (حيث يجب فتح حرف المضارعة)الخمط بين مضارع الفعل الثالثي - 1
: ومن أمثمتو الكثيرة. (حيث يجب ضّم حرف المضارعة)ومضارع الفعل الرباعي 

.               ُيزيد  وُيمفت  وُيعيب  وُيثني  وُيجزم
 . َيعطي  وَيرسل  وَيخفي  وَيزيل  وَيتيح  وَيمغي:  والعكس

: الخمط بين المبني لممعموم والمبني لممجيول من األفعال- 2 
. اكُتّظ المكان، واضَطَرْرت إلى، وُيقَتَصر عمى، ونظام َيحتِضر

: الخمط بين اسم الفاعل واسم المفعول-  3
. مخدَّرات، وبموَجب، ومؤىَّالت، ومختَمف التخصصات، ومنتَظمة

.  المعِطيات، والمتوفِّين، وبشكل متعمِّد، ومصالح متباِدلة، ومحكِّم: والعكس
وىذا الخطأ األخير شائع في بعض الجامعات فيي ترسل المقاالت )    

 (!لممحكِّمين
كما في )" اسودَّ "، وىي اسم الفاعل من "ُمْسوّدة"    ومن األخطاء الشائعة 

دة"، أي "َسّودَ "بدل اسم المفعول من  ("وجوه ُمْسوّدة" : ومن أمثمة ىذا الخطأ". ُمَسوَّ
.  ُمْسَوّدة القرار و ُمْسَوّدة المشروع

":  أفعال"و" إفعال"الخمط بين - 4 
     أعادة اأَلعمار، ووزارة األعالم، واألعداد لالنتخابات، واألعالن عن 

 وصوليم،
.       وأطالق األسرى، وأعفاءات الضريبة، وأحكام قبضتيم عمييا
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: الخمط بين االسم والمصدر- 5  
، وىو سِّجن آخرين، وُحكم عميو بالُجْرح منصب رفيع، ومقتل ثالثة وُشْغل     

 .سَّْجنال     في 
:   الخمط بين اسم المكان واسم اآللة- 6  

      ِمسرح األحداث، وأربعون ِمقعدا، وأغمقوا الِمعَبر، وفي المِ ْرفأ، ولو 
.  َمَجّسات
: الخطأ في حركة عين اسم المكان- 7  

  (14).      مصَرف، ومعَرض، ومرِكب، ومرِكز
: السبب الثاني لموقوع في الخطأ ىو تأثير العامية

    لم يقتصر تأثير الميجات العامية عمى األصوات التي أشرت إلييا سابقًا، 
نما تجاوزىا إلى جوانب أخرى تتصل ببعض التراكيب ولفظ بعض المفردات :  وا 

ىكذا قرار، وىكذا إجراءات :     فمما ورد كثيرًا فيما سجمتو عبارات مثل
جراءات كيذه: بدل) ومن الجمل التي ". ىيك"لكممة " ترجمة"، وىي (قرار كيذا وا 

."     ىكذا مؤتمر ال ُينتَظر منو أكثر من ىكذا نتائج: "ورد فييا ىذا التركيب
:      ومن تأثير الميجات المحكية أيضاً 

ىذه التقارير غير : "، كما في"إطالقاً "أو " نيائياً "بداًل من " بالمّرة"استعمال - 
".  مشّجعة بالمّرة

ىال حدثتينا عن "و " ىل أنجزتييا؟: "إضافة ياء بعد تاء المخاطبة في مثل- 
"  ما الذي أتيتينا بو؟"و ." ذلك

" ؟...ىل تظن ّوا "و" ؟...ىل تعتقدي : "حذف نون األفعال الخمسة في مثل- 
".   ىل تسمعيني؟"و" ؟...ىل تواجيوا"و

يدِرس ويحَضر : التمسك بالحركة المستعممة في الميجة العامية كما في- 
.   ويضُرب ويغُفر وييَرب وُبناء عمى وُمفتاح وواَحد ووزير الَخزانة
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النساء باتوا : معاممة جمع المؤنث وجمع غير العاقل معاممة جمع المذكر- 
يفوقون الرجال، وبحاجة إلى سبعة أصوات آخرين، وَوَصف الدول الثالث بأنيم 

. محور الشرّ 
بعضيم َيْشكي، ومنيم من َيْدعي : تحويل الواو إلى ياء في بعض األفعال- 

فالميجات العامية ال تمّيز بين األفعال المضارعة التي تنتيي بياء مثل ... إلى 
 تحّولت فييا –فيما أعمم - ، فكميا "يدعو"و" يشكو"والتي تنتيي بواو مثل " يرمي"

.  الواو إلى ياء
عدم التمييز بين الحركة األخيرة في الكممات التي تنتيي بألف عند إضافة - 
: والكممات التي ال تنتيي بألف (حيث يجب تحويل األلف إلى فتحة)الحقة 

وحدث العكس عمى نطاق . يتقاُضون ويتمقُّون وتتمنِّين واستوُلوا وأعُطوا وأبُدوا
وا من بيوتيم: أضيق .  جاَءْوا، وطرَحْوا خالفاتيم جانبًا، وفرَّ

حذف الحركة األخيرة أو الت نوين في الكممات التي تنتيي بياء مسبوقة - 
لدواعي معّينة، :(االسم المنقوص والفعل المضارع الناقص الذي ينتيي بياء)بكسرة 

.  لو معاني كثيرة، قبل أن يأتي، يجب أن نحمي مصالحنا، حتى نمتقي
احتياطييا من : الخمط بين االسم المنقوص واالسم المنتيي بياء مشّددة- 

.   (دون تشديد الياء)النفط، مبني عمى حقائق 
: بدل). عاد لوحِده، وستخوض الحرب لوحِدىا": وْحدَ "إضافة الم قبل كممة - 

.  (وْحَده ووْحَدىا
لم ُيعثر عميو أبدا، ولم تتوقف : بدل قّط  في مثل" أبدا"استعمال - 

بصرف النظر عن زمن الفعل " أبدا"فالميجات العامية تستعمل . المحادثات أبدا
فيما " أبدا"إذا كان النفي لفعل ماٍض و" قطّ "المنفي، في حين أّن الفصحى تسعمل 

.  ولن بفعل كذا أبدا. وال يفعل كذا أبدا. لم يفعل كذا قطّ / ما فعل: عدا ذلك
، ومن "معا"بدل  ("َسوا"لكممة " تفصيح"وىما )" سوية"أو " سويا"استعمال - 

في " َسويّ "وجدير بالذكر أّن كممة . وسيفعالن ىذا سويا. سوف نعمل سوّية: أمثمتو
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في " سوا"الفصحى تع ني المستوي والمعتدل وغير الشاّذ، وال عالقة ليا بمعنى 
.  العامية

استعمال صيغة تفاعل بدال من الفعل المبني لممجيول كقول كثيرين  - 
". فوجئتُ "بدال من " تفاجأتُ "

إضافة كسرة قبل الصحيح األخير في كثير من الكممات من صيغتي -  
قبِ ل وبِعد وِصِفر ونِصف وطِفل وقِصف : َفْعل و ِفْعل منعا اللتقاء الساكنين مثل

.   وشِخص ومِثل إلخ
كالُمك الذي قمُتو، وفي : عدم التمييز بين المتكمم والمخاطب كما في-  

ضوء ما سمعُتو ما رأُيك؟ 
لم يقل )ىذه العمميات ب ِتَ أتي : قبل الفعل المضارع كما في" بِ "إضافة - 

وأكثر ما يقع ىذا في كالم المتحّدثين بالميجة . ، وىذه الدول بِ ِتُُ شارك وب ِت َعقد(بتجي
.   المصرية

: السبب الثالث لموقوع في الخطأ ىو تعميم القاعدة
    والذين يقعون في ىذا النوع من األخطاء يعرفون شيئا من النحو 

عرفَت شيئًا "وبيذا ينطبق عمييم قول الشاعر . والصرف، ولكّن معموماتيم ناقصة
"!  وغابت عنَك أشياءُ 

    فقد عرف بعضيم أن الممنوع من الصرف ُيَجّر بالفتحة، فأخذ يجر 
ومن . بالفتحة كل صيغة من الصيغ التي ارتبطت في ذىنو بالممنوع من الصرف

. ننتقل إلى العناويَن الداخمية، ومن أكثَر القوانين، وفي مزارَع شبعا: أمثمة ذلك
فيؤالء يجيمون أن قاعدة المنع من الصرف ال ُتطّبق إذا كانت الكممة معرفة 

. (التعريف، أو مضافة" ال"مسبوقة ب  )
    وكذلك منيم من عرف  أن الجمع المنتيي بألف وىمزة ممنوع من 

: ومن أمثمة ذلك. الصرف، فأخذ يمنع من الصرف كّل كممة تنتيي بألف وىمزة
. وردت أنباُء، وارتَكبَ ْت أخطاَء جسيمة، وموقُف أعضاَء آخرين، وفي أرجاَء المدينة
وىؤالء يجيمون أّن القاعدة ُتطّبق فقط إذا توافرت ثالثة شروط، األول أن تكون 
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والجيل في )الكممة جمعًا، والثاني أن تكون نكرة، والثالث أن تكون اليمزة زائدة، 
  (15). (معرفة" أرجاء"المثال األخير مزدوج ألّن 

    وارتبطت التاء في ذىن بعضيم بالمؤنث، فأخذ يضيفيا في المؤنث أينما 
.  في مباراتين أخرتين، ودولتان كبريتان، وىّن ُترْدن: ومن أمثمة ذلك. واجيو

أثنيتا وألغيتا وتمّقيتا، :     ومن أمثمة تعميم القاعدة عدم حذف الياء في مثل
فمماذا ال تبقى كذلك في المثنى  (ألغيا وتمّقيا)فالياء موجودة في المثنى المذكر 

!  المؤنث؟
ومن .     وارتبط في ذىن بعضيم أن الظرف منصوب، فنصبوه أينما وجدوه

. من وراَء الستار، ومن خالَليا، ومنذ يوَم الجمعة: أمثمة ذلك
    ومعرفة بعضيم أّن الفتحة عالمة النصب قادتو إلى أن ينصب بالفتحة 

ُأعمن أن اثنيَن منيم : ومن أمثمة ذلك. كّل ما وقع تحت بصره من المنصوبات
.  ُفقدا، وَيمنع المئاَت من الخروج

    ومنيم من يعرف أّن جمع َفْعمة مفتوح العين، ففتحوا عين جمع كل َفْعمة، 
فكما قالوا حمَ الت وصَفحات، قالوا أيضا نَوباٌت قمبية وجَوالُت األخبار ووَيالُت 

بل إنيم . الحرب، دون نظر إلى أّن الوجو تسكين العين فيما عينو واو أو ياء
ضموا إلى األمثمة السابقة جمع ِفْعمة، فقالوا َرَحالت وَخَدمات، وجمع ُفعمة، فقالوا 

وأما الذين لم يعرفوا أن عين َفْعمة تفتح في الجمع، فقد سّكنوا العين فييا . َخَطوات
 ثْورات وىْيئات وجْوالت، ولكنيم ضّموا إلييا ىْجمات –مصيبين - جميعا، فقالوا 

. وحْفالت وصْفقات وفْترات وكثيرا غيرىا
    ومن األخطاء التي نشأت بسبب تعميم القاعدة، قبل أن تشيع لكثرة 

سوف ال تكون حربًا : ، مثل"لن"أو " ال"بإضافة " سوف"سماعيا، نفي الفعل بعد 
.  لن تكون ولن تغّير: والصواب. وسوف لن تغّير شيئا. قصيرة

":      التفاصح"السبب الرابع لموقوع في الخطأ ىو ما سّميُتو 
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    فقد رأى بعض المتحّدثين كما يبدو أن كّل ما يرد في الميجات العامية 
في الميجات العامية يقال . ليس فصيحًا، فقرروا أن يفرضوا تصورىم لما ىو فصيح

ِميزان فقالوا َمْيزان، وفييا يقال ُخوذة فقالوا َخْوذة، وفييا يقال ِني ر فقالوا َن ْير 
ْي بة بداًل من الّريبة. االستعمار . وكذلك قالوا َب ْي ئة بدال من ِبيئة، وينظر بعين الرَّ
  (16) ".الشعب كما الحكومة"ليست فصيحة فقالوا " الشعب كالحكومة"ويرون أّن 

لن يغادروا "ليست فصيحة، فقالوا " لن يغادروا البالد أبدا"    ويرون أّن 
الخميس الماضّي والميمة الماضّية والتعميم العالّي والمحامّيون : وقالوا". البالد قطّ 

" ىنالك"ويرون أن . معتبرين التشديد فييا ىو الفصيح ألنو غير موجود في العامية
ويرون أن ُثّم ليست عمى درجة كافية ". ال"أفصح من " َكالّ "، و"ىناك"أفصح من 

!  ومن ُثمّ : من الفصاحة فقالوا

:  السبب الخامس لموقوع في الخطأ ىو ربط الحركة اإلعرابية بالمعنى
    يعرف بعض المتحدثين أن المفعول بو منصوب، وليذا نصبوا نائب 

ن ُقل عنو قوَلو، وُأصيب : الفاعل، فيو مفعول بو لم ُيذكر فاعمو، ومن أمثمة ذلك
وكذلك نصبوا . (!بالفتحة إمعانا في تأكيد النصب)جنديين، واعتُقل العشراَت 

تشكيل : ومن أمثمتو. المضاف إليو بعد المصدر، فيو مفعول بو من حيث المعنى
طالق سراَح المحتَجزين، وامتالك أسمحًة، وتسديد قروضا، وتبّني قانونا،  حكومًة، وا 

.  وأمثمة كثيرة أخرى زاد عددىا عمى خمسين

:  السبب السادس لموقوع في الخطأ ىو ربط الحركة اإلعرابية بالموقع
    يعرف المتحدث أن الفعل المبنّي لممجيول يأتي بعده نائب الفاعل، وىو 

ُأعطَيت : مرفوع، فميرفع إذن الكممة التي ترد بعد الفعل المبنّي لممجيول، وليقل
 (17) .إنذاٌر ، وُيعتبر فارٌّ من وجو العدالة

الموقع األول : أن إّن وأخواتيا يمييا اسميا ثم خبرىا" الموقعيّ "    ويعرف 
من كممة واحدة، وىو منصوب، والثاني لخبرىا، - فيما يرى- السميا، وىو يتأّلف 
إّن المسؤولين : من كممة واحدة، وىو مرفوع، فيقول-  فيما يرى–وىو كذلك يتألف 

ّن عراقيين مقيمون في لندن يقولون ( 18) .األميركيون ييددون، وا 
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    ويكثر التمسك بالموقعية في األمثمة التي يتأخر فييا اسم كان أو إّن عن 
ّن ىناك احتماٌل، وال يزال ىناك : خبرىا ليس لدينا مااًل، وليت لدينا نصُف ىذا، وا 

.  فرصًة، وكان في النشرة أخبارًا ُأخرى
 وفي ظنو أّن –    ويعرف المتحدث أّن حرف الجر يميو مجرور، فيندفع 

واضعًا كسرة في نياية كل كممة -  الكسرة ىي العالمة الوحيدة لما ىو مجرور 
من حيِث، وفي السادِس عشر، ومن العامميِن فييا، وألكثِر : تمي حرف جر، فيقول

.  من سنة

: عدم وجود الحركات: السبب السابع 
في بادئ     سّجمُت مئات األخطاء التي ال تفسير ليا سوى أنيا نتجت 

فالقارئ ال .  بسبب خمّو النّص من الحركات، ثّم أخذت تشيع لكثرة ما ُسمعتاألمر
، وال يرى حركة عين الفعل "ُعالقة"أو" ِعالقة"فيقول " َعالقة"يرى حركة العين في 

وىي كممة معّربة من )وال يرى حركات َحِزيران . الثالثي، فيضع الحركة التي تعجبو
: وىكذا بدأنا نسمع أمثمة مثل.  فيظّن أّنو تصغير َحْزران (ْحزيرون: اآلرامية

بدل )ُحَزْيران وثُبَت  وحُصَل  وشُعَر  ويُتّم  ويغِرق ويعُكس ويدُعم ويحُمل وأِكّفاء 
مصدر : بدل ِعداء)وِعْبَر وِذىاب وَخيار وتجُربة وُضرورة وِخْصم وَعداء (أْكفاء
(  بدل َجنوب)واألرَبعاء واألرُبعاء وبَسيولة وُجنوب ( بدل ُعُبّوة)وَعْبوة  (عادى

 َعَرق المسممين واإلسالم ال يمّيز بين  ُقبمةومن ث ُمَّ  والقدس  (بدل َشمال)وِشمال 
.  ولون،  ومئات غيرىا

ماءة ، فبعض المتحدثين ": ِمئة"    ومما لو عالقة بنظام الكتابة لفظ كممة 
.  فيظّن أن األلف تمفظ، وىذا يتطّمب فتح الميم" مائة:"يراىا مكتوبة 

    وكان من الممكن تجّنب كثير من ىذه األخطاء في المفظ لو كان 
.  اإلذاعيون يعودون إلى المعاجم

:  تشابو بعض الكممات: السبب الثامن
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نصحو :      وقد أّدى التشابو المفظّي بين بعض الكممات إلى أخطاء مثل
بدل )، وحّذر العراَق من العقبات الوخيمة (بدل اإلخالد)األطّباء بالخمود إلى الراحة 

، (بدل ُمْصَمت، أي مجّرد من غمده)، وَسْيُفيم مسّمط عمى رقاب الناس (العواقب
بدل ناجع، )، ودواء ناجح (بدل ُعْرض، أي جانب)وضرب بذلك َعْرض الحائط 

طالق الَعنان لو (أي شافٍ  ، واإلعراب عن مشاعر الغضاضة (بدل الِعنان)، وا 
.   (بدل الم ُتوّقع)، والزيارة التي كان من الم َُوّقع أن تتّم (بدل الغضب)

العثور "بدل " إيجاد"     ومن األخطاء التي سمعتيا كثيرًا استعمال كممة 
ومن ". أوجد"وال يعرفون أنيا مصدر " وجد"، فمستعمموىا يظنون أنيا مصدر "عمى

تالشت اآلمال في إيجاد أحياء، ونحاول إيجاد الطفمة : األمثمة التي وردت فييا
.    التي فقدت، وعجز األميركيون حتى اآلن عن إيجاد بن الدن

:  عدم إتقان بعض قواعد تركيب الجممة: السبب التاسع
:      ومن أمثمتيا

، كما "أحد"بدل " إحدى"أخطاء في المطابقة وأكثر ما ورد منيا استعمال - 1
حدى : في األمثمة التالية حدى البرامج، وا  حدى المستشفيات، وا  إحدى الحواجز، وا 

. (وقد نتج بعضيا من الجيل بأن التذكير والتأنيث مرتبط بالمفرد)األسباب 
    ومن األخطاء التي سّجمتيا مطابقة ضمير الفصل لمخبر بدال من 

النقطة األخرى ىو التعامل مع الواقع، والوسيمة : مطابقتو لممبتدأ، ومن أمثمتو
الوحيدة ىو استعمال القوة، والطريقة الوحيدة ىو دعم المفاوضات، والنقطة 

. الغامضة ىو مصير ىذين الجنديين، وتغيير النظام ىي الغاية
الخمط بين حروف الجر، كما في األمثمة التالية التي تبدو كأن قائمييا - 2

ىم مسؤولون عمى ما حدث، ولم يسفر :  من األجانب الذين لم يتقنوا المغة العربية
عمى شيء،،وترّفع عمى الرّد، وعاجز عمى ت نفيذ ذلك، وامتناع عمى التصويت، وال 

بّد عميو أن يفعل ىذا، ويجب أن تقنع إسرائيل عمى إنياء عممياتيا،  وأحكمت 
قبضتيا عن المدينة، والعثور عنو، ويرّكز عن ىذه النقطة، وعدم القدرة إلى فعل 
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" عن"بدل " عمى"واستعمال )شيء، وراتبو يفوق من المعّدل، وأجاب عمى السؤال 
.   (شائع جدا" أجاب"بعد 

أصبح ظاىرة واسعة االنتشار في " في"    غير أن استعمال الباء بداًل من 
يتمركزون بيا، ويعيشون بالخارج، : ومن أمثمتيا. الحديث وفي الكتابة عمى السواء

.  ويشارك بالمؤتمر، وُولد بيا ونشأ بيا
فإنني أفّضل " في"بمعنى " ب ِ "    ورغم أّن المغة العربية تجيز استعمال 

وخاصة، أّن ىناك . ، فاستعمال األصيل أولى من استعمال البديل"في"استعمال 
مّر في "يختمف معناىا عن " مّر بالقطار"ف  . فرقا بينيما في كثير من الحاالت

يشارك في بحث في "و" يشارك ببحث في المؤتمر"وىناك فرق بين " . القطار
" ذىب المص بحذائك"، وبين "عاد في سيارة"و" عاد بسيارة"وكذلك بين ". المؤتمر

"! ذىب المص في حذائك"و
ال زلنا معكم، وال زالت : ومن أمثمتو" ال يزال"بدل " ال زال"استعمال -  3

ومن . تواجو الصعوبات، وال زالت الطريق مغمقة، وال زال لدينا بعض الوقت
قبل الفعل الماضي " ال"الواضح أّن الذين يقعون في مثل ىذه األخطاء يحيمون أّن 

وجدير بالذكر أّن ىذا التركيب الفصيح ". ال فُ ّض فوك"تفيد الدعاء، كما في 
وقد سمعت ". ال قّدر اهلل"و" ال سمح اهلل"موجود في العامية، فنحن نسمع باستمرار 

".  ال ردُّه رّبي"جماًل مثل 
، فمن (وأخواتيا)" عشرينيات"بدل  (وأخواتيا)" عشرينات"استعمال  -  4

في العشرينات أو الثالثينات أو التسعينات من القرن "الخطأ الشائع جدًا القول 
، 29 – 20)وأخواتيا، وىي تشير إلى العقود " العشرينيات"لمتعبير عن " الماضي

، في حين أّن األولى تشير إلى المجموعات التي يتأّلف كّل منيا (. الخ39 – 30
.   من عشرين وحدة أو ثالثين الخ

أخطاء العدد والمعدود، وىي تشمل أخطاء من كّل لون، من - 5       
وكان أشيع ىذه األخطاء في حركة شين ". من بينيم اث ناٌن من األقباط"أطرفيا 

وتسكينيا، فالقاعدة فتح الشين إذا كان المعدود مذّكرا وتسكينيا إذا كان " عشرة"
. عَشرة طالب وعْشر طالبات، وخمسَة عَشر طالبا وخمَس عْشرة طالبة: مؤنثا

، بفتح الشين، مع المعدود المذكر سوى بضع مرات، "عَشرة"والغريب أّنني لم أسمع 
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عْشرة أشخاص، وعْشرة أيام، وعْشرة آالف، : مقابل مرات كثيرة بتسكين الشين
.  وعْشرة منازل، وعْشرة العب ين وكثير غيرىا

    ومن األخطاء الشائعة عدم إضافة التاء من ثالثة إلى عشرة عندما يكون 
ضافتيا عندما يكون مؤنثاً  ثالث أسابيع، وخمسة سنوات، والنساء : المعدود مذكرًا وا 

وبعض ىذه األخطاء ناتج من عدم معرفة المتحدث أّن . الثالثة، وخمس مخيمات
، مثال، جمع مؤنث سالم، ولكن بما أنو جمع "مخيمات"القاعدة مرتبطة بالمفرد، ف  

.  فيو  في الواقع جمع مذّكر" مخيم"
    وليس ىناك خطأ يمكن الوقوع فيو في العدد أو المعدود إال وقع بعض 
اإلذاعيين وغيرىم من المتحدثين فيو، باستثناء خطأ واحد يقع فيو األجانب ممن 
درسوا المغة العربية، ولكن العربّي ال يقع فيو أبدًا، وىو الخطأ في المعدود من 

عشرون : "أو من يقول" ثالثة طالب: "فميس ىناك من يقول. حيث اإلفراد والجمع
والسبب في ذلك أن الطفل العربي يكتسب ىذه القاعدة قبل دخولو ". طالب

وينطبق ىذا عمى جميع قواعد تركيب الجممة وقواعد تركيب الكممة . المدرسة
 أما القواعد األخرى (19) . التي اكتسبيا الطفل قبل ذىابو إلى المدرسة (الصرف)

المتعمقة بالعدد والمعدود وغيرىا من قواعد المغة العربية التي تعّمميا في المدرسة 
، فاألخطاء فييا مستعصية عمى (مما لم يكتسبو قبل دخولو المدرسة)والجامعة 
. اإلصالح
 : عندىا وأخواتيا-  6

. الخ" وقتيا"و" حينيا"و" يوميا"و" قبميا"و" بعدىا"و" عندىا"    يكثر استعمال 
وجدير بالذكر أنني لم أسمع أحدا يقول ). عندئذ وبعدئذ الخ: والوجو أن ُيقال

 ("!منذىا"
كمما طال أمد الحرب كمما زادت المعاناة، : ، ومن أمثمتو"كّمما"تكرار - 7

.  وكّمما انخفضت أسعار البترول كّمما ازدادت القّوة الشرائية لممستيمكين
بين إيران وبين الواليات المتحدة، وليس ىناك : ومن أمثمتو". بين"تكرار -  8

بسبب " بين"ورّبما يقع بعض المتحّدثين في خطأ تكرار . رابط بين ىذا وبين ذاك
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بيني وبين صديقي، وبين : تكرارىا إذا اتصل بيا ضمير، حيث تكرارىا واجب، مثل
.   صديقي وبيني، وبيني وبينك

ومن األخطاء الشائعة استعمال الفعل المبني لممجيول مع ذكر الفاعل -  9
ولعميا بدأت ترجمة لمتركيب المسمى ". من ِقَبل"في الجممة، وذلك باستعمال 

passive ففي اإلنجميزية يسبق المفعوُل بو الفاعل إذا أريد .  في المغة اإلنجميزية
 وما يقابل ىذا .The boy was killed by a sniper: توكيد المفعول بو، كما في

" َقتل الولَد قّناٌص "كما ىو شائع، بل" ُقتل الولُد من قبل قّناص: "في العربية ليس
ُأبِمغنا من قبل المسؤولين، : ومن األمثمة التي وردت. بجعل المفعول بو قبل الفاعل

وُيَعيَّن من قبل الرئيس ويصاَدق عميو من قبل المجمس النيابّي، وىناك مقاومة من 
.  قبل الشعب

اإلجراء الغير شرعي، : في مثل" غير"التعريف عمى "ال"إدخال  -ٓٔ
ورغم أنني ال أت ّفق مع رأي . والتصريح الغير وّدي، والوفد الغير رسمي

مضاف والكممة التي تمييا مضاف إليو، إال أنني " غير"النحويين الذي يعتبر 
في العبارات السابقة ما لم ُتجزه " غير"التعريف عمى " ال"ال أجيز إدخال 
  (20) .المجامع المغوية

قال إنو : إضافة الواو في مواقع ال معنى إلضافتيا فييا، مثل -ٔٔ
، صّرح فالن والذي ُحكم عميو ...ومنذ الحادي عشر من شير أيمول 

، انتيت الجولة ...، إّن قانون العقوبات والذي سُينّفذ قريبا، أثار...بالّسجن
وأكثر ما تضاف الواو قبل اسم الموصول كما يالحظ ... والتي جاءتكم من 
 . من األمثمة السابقة

 

لديو سمطات التي يمارسيا، : إضافة اسم الموصول بعد النكرة  -ٕٔ
وقد . ومشروع قانون الذي ُقّدم، ويحتوي عمى ميثاق الذي يمنح المساواة

عجبت ليذا النوع من الخطأ ألّن الميجات العامية تتفق مع الفصحى في 
قاعدة  مطابقة الصفة لموصوفيا في التعريف والتنكير سواء كانت الصفة 
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الميثاق الجديد، ميثاق يمنح / ميثاق جديد: كممة مفردة أو جممة موصولية
لمكممة واسم "  ال "وأداة التعريف ىي . الميثاق الذي يمنح المساواة/ المساواة

  (21) .الموصول لمجممة

سوف ال : "، مثل"لن"أو " ال"قبل "  سوف"نفي المستقبل بإضافة -13 
وقد أشرت إلى ىذا في حديثي . ("لن يسافر"بدل )" سوف لن يسافر"أو " يسافر

.  عن تعميم القاعدة
الشعب كما : "قبل األسماء، مثل (كما)بعد الكاف " ما"إضافة - 14
وانظر أيضا الحاشية )" التفاصح"وقد أشرت إلى ىذا في حديثي عن ". الحكومة

.  (السادسة عشرة
" ال يساعدون بعضيم: "في مثل" بعضنا/ بعضكم/ بعضيم"استعمال -15 

.  ("ال يساعد بعضيم بعضا"بدل )
    وسيمتمس بعضكم مخرجًا لمذين يقعون في كل ما اعتبرُتو خطأ، ففي 
التراث أبيات من الشعر وشواىد نحوية وأمثمة من ليجات العرب ت نقذ من يبحث 

فيو "واسألوا نياد الموسى، فيو خبير ليس لو نظير في ما يسمى . عن اإلنقاذ
  أما أنا فأفّضل استبعاد ما ُيعتبر مقبوال إذا كان البديل من األفصح (22) ".قوالن
.  متاحاً 

 وىل يصمح العطار ما أفسد الدىُر؟ ما الحّل؟: بقيت اإلجابة عن السؤال الميم
    سأقرأ بعض التوصيات التي أعددتيا، مع عممي أّن إصالح ما أفسد 

 : الدىر ليس سيال
خضاع المذيعين والمراسمين المتحانات لغوية صارمة قبل  إ -1

تعيينيم، عمى أن تشمل ىذه االمتحانات النحو والصرف وقراءة النصوص 
ويجب أن . غير المشكولة وضبط نصوص بالشكل التاّم في وقت محّدد

فيم المقروء وفيم المسموع : تشمل كذلك الميارات األربع المعروفة
بطالقة خالية من األخطاء وكتابة موضوع غير  (دون إعداد)والتحّدث 

وجدير بالذكر أّن بعض المذيعين الناجحين . معّد مضبوط بالشكل التامّ 
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في قراءة نشرة ُمَعّدة كانوا يفشمون فشاًل ذريعًا عندما يحاورون ضيفًا دون 
كانوا يرتكبون في ىذه الحالة من األخطاء المغوية ما ال يرتكبو . إعداد

طالب المرحمة اإلعدادية، أو يرتّدون إلى العامية، ناىيك عن التأتأة 
 .والتمعثم والتوّقف بعد كّل كممة، وغير ذلك من سمات عدم الطالقة

. ضبط كّل ما ُيذاع بالشكل حتى ال يقع المذيع في الخطأ -2
ويجب أن ال يقتصر الشكل عمى حركات اإلعراب، فقد أشرت إلى وقوع 

المتحدثين في أخطاء كثيرة في حركات بنية الكممة ال تقّل أىمية عن 
.  حركات اإلعراب

يصّحح األخطاء : تعيين مشرف لغوي قدير يتابع كّل ما ُيذاع -3
قبل وقوعيا إن أمكن، ويمفت انتباه مرتكبييا إذا وقعت حتى ال يقعوا في 

وجدير بالذكر أّن بعض المذيعين والمراسمين يكّررون . مثميا مرة أخرى
 . أخطاءىم مرة بعد مرة

عْقد دورات تدريبية أو اجتماعات دورية لجميع المذيعين في  -4
اإلذاعة أو الفضائية بإشراف المسؤول المغوي، تتناول األخطاء المغوية 

 . وسبل تجّنبيا والتدّرب عمى استعمال المعاجم

 (الفاكس)إرسال تقارير المراسمين إلى المشرف المغوي بالناسوخ  -5
ذاعتيا بالنيابة إذا كان  قبل إذاعتيا لتصحيح ما فييا من أخطاء، وا 

وقد . المراسل ضعيفًا في المغة أو سّيء الصوت أو ذا عاىة لفظية
عجبت كثيرًا لسماع َمن اجتمع فيو الضعف المغوي والعيب المفظّي 

كالىما، سنة بعد سنة دون أن يفّكر أحد في أن تُقرأ رسائل أمثال ىؤالء 
 . بالنيابة

التشديد عمى تجّنب كّل ما يزعج السامع من خصائص  -6
المحاور السيء، كالمفظ البطيء الممطوط المتقطع الذي تفصل بين كّل 

، واإلطالة في السؤال، والسؤال عند بعض (.."آ..آ"أو )كممتين فيو وقفة 
المحاِورين أطول من الجواب، بل ىو أحيانا أقرب إلى المحاضرة منو إلى 
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والجمع )" يع ني"و" بدايةً "وكالمجوء إلى كممات الحشو مثل . السؤال
في " إذا جاز التعبير"و" طبعاً "و" عمى حّد قولو"و (يعني بداية: بينيما

وكان أحد المراسمين يصّر عمى إضافة . سياقات ال تتطّمب إقحاميا فييا
، "ب ...وصف "أو " قال"رغم استعمالو لكممة  ("تعبيره"أو)" عمى حّد قولو"

أو ) ومن عبارات الحشو (23) !كأنو يخشى أن ُينَسب إليو ما نقمو
ْن دّل ىذا عمى شيء فإنو يدّل عمى "الطريفة قول بعضيم  (التفاصح وا 
 فيما ظّن أنو يؤّكده، فيو في – دون أن يدري –وىو بيذا يشّكك ...". 

 "! وقد ال يدّل ىذا عمى شيء"الواقع يقول 

تدريس مادة في الجامعة، إلزامية لطمبة قسمي المغة العربية  -7
. واإلعالم واختيارية لغيرىم تتناول األخطاء الشائعة نظريًا وتطبيقياً 

. فاألخطاء الشائعة تمّخص بدّقة ما فشمت المدرسة والجامعة في تدريسو
!  وليذا فالتركيز عمييا قد ُيصمح بعض ما أفسده الدىر

ليكم أخيرا طرائف بعض اإلذاعيين :       وا 
: ، وفي وسطيا"نبدأ كما عّودناكم: "     كان أحدىم يقول في بداية النشرة

وبيذا نكون قد فرغنا بحمد اهلل من جولتنا : "وفي نيايتيا" نمضي قدمًا في نشرت نا"
: وكان آخر يستأذن المستمعين في إنياء النشرة". وأنييناىا بعد أن قّدمناىا

: ، وقال آخر"وأزيدكم من الشعر بيتاً : "وقال ثالث". نستأذنكم في أن نختتم جولتنا"
وكان أحد المذيعين يختتم نشرة ...". لم تِحن ساعة الوداع بعد، فقد بقي لدينا "

أن يكون يوميم "ودعا آخر لممستمعين ب ". بمدة طيبة ورّب غفور: "األخبار بقولو
".  ممموءًا بالحركة والبركة

من الذين صّوتوا % 100لقد حصل الرئيس عمى :     وقال أحد المراسمين
 . (منيم% 100وقد صدق، فميما كان عدد ىؤالء فقد حصل الرئيس عمى )" نعم"ب 

دون أن يصّحح )" إنني منيذل"    ومن زالت المسان قال أحد المتحدثين 
" وزارة البرد والبريق"وقد سمعت قبل مدة طويمة من إذاعة لبنان . (نفسو

ُعرض : "وقال وزير في حوار مع أحد اإلذاعيين. (وزارة البرق والبريد: والمقصود)
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ومن إحدى "! عمى الدكتورة حنان أن تكون حكومة في ىذه الوزيرة ولكنيا رفضت
"! الرئيش ُبْس : "الفضائيات قال أحدىم

    وأختتم حديثي بشكر األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة رئيس مجمع المغة 
وىو يستحق الشكر منا . العربية األردني لدعوتي لممشاركة في الموسم الثقافي

والسالم عميكم ورحمة اهلل . جميعًا لما يبذلو من جيود دائبة في خدمة لغتنا العربية
.  وبركاتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوامش 
. 1979 ، جامعة الكويت،ندوة مشكالت المغة العربية عمى مستوى الجامعة (ٔ)

 237 – 191ص
أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطمبة في المغة نياد الموسى،  (ٕ)

 . 1984، دار العموم، الرياض، العربية
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، أخطاء المغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيينأحمد مختار عمر،  (ٖ)
 . 1991عالم الكتب، القاىرة، 

، دار الشروق، الثنائيات في قضايا المغة العربيةنياد الموسى، :  انظر (ٗ)
 . 121 – 110ص. 2003عمان، 

. 2001، 53، الجامعة األردنية، عمان، العدد المجمة الثقافية: انظر (٘)
 . 47 – 43ص 

، َوَصَفتْ : من األمثمة التي يؤّثر فييا النبر عمى المعنى كممات مثل (ٙ)
، (تْ +وَصفَ )حيث يقع النبر عمى المقطع األول إذا كان المقصود 

، حيث يقع أْقوالنا، و(َصَفتْ +وَ )وعمى المقطع الثاني إذا كان المقصود 
، وعمى المقطع (أقوى لنا)النبر عمى المقطع األول إذا كان المقصود 

 .(أْقواَلنا)الثاني إذا كان المقصود 

مما يدل عمى ذلك أّن ما يقابل الجيم في المغات السامية األخرى،  (ٚ)
كما أن بقاء الجيم في الفصحى صوتًا . كالعبرية، ىو الجيم القاىرية

 (.انظر الحاشية التاسعة). دليل آخر ميم" قمرياً "

كسرة في معظم الميجات وفتحة في )من القواعد الصوتية إضافة حركة  (ٛ)
، (بسكون الفاء" )الموّظْف سافر: "نقول. منعا اللتقاء الساكنين (بعضيا
ومنيا قاعدة األصوات . (بكسر الفاء)" الموّظِف استقال"ولكن 

ومن قواعد تركيب الكممة قواعد . (انظر الحاشية التاسعة)" الشمسية"
/ سافروا، معمم/ سافر)والجمع  (طالبة/ سافرت، طالب/ سافر)التأنيث 

/ مضارع/ ماض)، وصيغ الفعل المختمفة (معممات/ معممين، معممة
وحروف المضارعة في الفعل المضارع، واسم الفاعل واسم  (أمر

وقوع الصفة : ومن قواعد تركيب الجممة. الخ (مسروق/ سارق)المفعول 
بعد الموصوف ومطابقتيا لمموصوف في اإلفراد والجمع وفي التذكير 

ومنيا قواعد تركيب اإلضافة، وىي ال . والتأنيث وفي الت نكير والتعريف
 . تكاد تختمف عن قواعد اإلضافة في الفصحى الخ

وتشمل الثاء والذال )ىي األصوات األسنانية " الشمسية"األصوات  (ٜ)
باستثناء ) palatalواألصوات الغارية  ("أسنانية-بين"والظاء، وىي 

، وىي أربعة أصوات، الشين والجيم والشين (الياء، ألنيا شبو عمة
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كالصوت األول في )والجيم غير المجيورة  (التي أشرت إلييا)المجيورة 
. ، والصوتان األخيران موجودان في بعض الميجات العامية(chairكممة 

أنيا كذلك مع التاء الساكنة، كما " شمسيّ "ومما يؤيد أن الجيم صوت 
اثّاقمتم : في أمثمة مثل" شمسية"فالتاء الساكنة . ىي مع الم التعريف

واألمثمة . ومّدّثر ومّزّمل ويّذّكر ويّسّمع ويّصّدق ويّضّرع ويّطّوف الخ
السابقة ىي تطبيق لمقاعدة الصوتية التي نسمعيا في الميجات المحكية 

و " يْتجادل"و" يْتجّنب"وحين ُتط بَّق ىذه القاعدة عمى أفعال مثل . اليوم
يّجّنب ويّجادل ": الشمسية"، نجد أن الجيم من األصوات "يْتجّمع"

. في مثل يْتعّمم ويْتحّسن ويتفّرج" قمرية"ويّجّمع، ولكّن التاء الساكنة 
مع الم التعريف " الشمسية"وجدير بالذكر أن أربعة من األصوات 

أما الياء فيي . مع التاء الساكنة، وىي الميم والنون والالم والراء" قمرية"
في " القمرية"أما سبب كون الجيم من األصوات . مع كمييما" قمرية"

الفصحى رغم أنيا في صورتيا المفظية الحالية من األصوات 
، فيو أن أصل الجيم، كما أشرت سابقًا، جيم قاىرية، أي "الشمسية"

، والكاف المجيورة، كالكاف غير المجيورة، من /g/كاف مجيورة  
 وقد .velar (أقصى حنكي)ألنيا صوت طبقي " القمرية"األصوات 

رغم انتقال مخرجيا من الطبق " قمرياً "احتفظت الفصحى بالجيم صوتًا 
وىي بيذا تشبو اإلدغام بغنة مع الياء والواو في أحكام . إلى الغار

، فقد ظّمت الغنة موجودة رغم "ِمْن واقٍ "و" مْن يعمل"التجويد، كما في 
. تحّول النون الساكنة إلى ياء في المثال األول وواو في المثال الثاني 

  (.دراسة في بعض أحكام التجويدداود عبده، : انظر)

 
الرأي الشائع الذي يقول إّن التاء المربوطة تتحول إلى ىاء عند الوقف   (10)

فالتاء المربوطة تختفي من المفظ اختفاء تامًا وال تتحول . ليس صحيحاً 
ولو كان األمر كما يظّن أصحاب ىذا الرأي لظيرت الياء . إلى ىاء

قضيُت الميمِو "عند اتصاليا بكممة تالية، أي لكانت العبارة السابقة 
 . (أين نبيِو العالم؟، حيث تظير الياء: قارن)" الماضية
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جدير بالذكر أن قاعدة التقصير ىذه، وىي قاعدة صوتية من قواعد  (11 )
 (.أجاْبُت، مثاًل، تصبح أجْبُت، ويقوْلَن  تصبح  يقُ ْمَن الخ)الفصحى 

لم تعد فاعمة  في وسط الكممة في معظم الميجات العامية، ولكنيا ال 
- أما بين كممتين، فيي موجودة  . تزال موجودة في الميجة المصرية

أُب "دون تقصير، ولكن " أبوه"نقول . في جميع الميجات- فيما أعمم 
". ِفْمَبْيتِ "دون تقصير، ولكن "فيو"، و(أب ُْمعالء)ْلَعالء 

" كفاني"، أي "حْسبكَ "و" حْسبي"بمعنى "  َقْطكَ "و" َقْطني: "استعمل العرب  (12 )
ومن . (المسألة الخامسة عشرة: اإلنصاف  والوسيط: انظر)" كفاكَ "و 

إميل : انظر)"!! لتزيين المفظ"الطريف أّن بعض النحويين يقولون إّن الفاء 
. (حرف الفاء: موسوعة الحروف في المغة العربيةيعقوب، 

: األبيات الثالثة ىي (13)
  يقولون لي ما أنت في كّل بمدة وما تبتغي؟ ما ابتغي جّل أن ُيَسّمى 

  ("ُيْسمى:"صّححيا في حمقة تالية فقال)    

ذا أنت أكرمت المئيم تمّردا  -   ْن أنت)إذا أنت أكرمت الكريم ممكتو وا    (وا 

 نامت نواطيُر مصَر عن ثعالبيا     فقد بشمن وما تفنى العناقيدُ  -

" مصر"لم يكن يعرف أن  (الشاعر)وىذا تصحيح نحوي كأّن المتنبي )
 (.ممنوعة من الصرف

 
يبدو أن كثيرين ال يعرفون القاعدة، وىي أن اسم المكان من الفعل الثالثي  (14)

ُيشتق من المضارع، فإذا كان المضارع مكسور العين، مثل يجِمس ويرِجع 
مجِمس ومرِجع : ويعِرض ويصِرف، فإّن اسم المكان يكون مكسور العين

ذا لم يكن المضارع مكسور العين فإّن اسم المكان . ومعِرض ومصِرف الخ وا 
ممَعب :(سواء أكان المضارع مفتوح العين أم مضموميا)يكون مفتوح العين 

.  (ومرَكب ومدَخل ومقَعد الخ
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أنيا واقعة بعد الم الكممة، مثل وزراء وعمماء " اليمزة الزائدة"المقصود ب   (15)
وأصدقاء، أي أنيا ليست الم الكممة، مثل نبأ وخطأ، أو منقمبة عن الم 

، ألّن "رَجوان"ومثناىا " ناحية"تعني " رجا"كممة )الكممة، مثل عضو ورجًا 
وبما أّن اليمزة ىي الم الكممة في أنباء وأخطاء ومنقمبة . ("رجو": "رجا"أصل 

عن واو في أعضاء وأرجاء، فإّن ىذه الكممات األربع ليست ممنوعة من 
.   الصرف

العالقات بين الدول العربية كما العالقات بين : ومن األمثمة التي سّجمتيا (16 )
. الدول األخرى ال تخمو من التوّتر، وفوجئت بيذا كما العديد من اآلخرين

الشعب : نقول. بعد الكاف إذا كان ما يمييا اسما" ما"والصواب عدم إضافة 
وفي الدول . ذىب كما ذىب غيره: في مثل" ما"ولكن نضيف . كالحكومة

.   العربية كما في الدول األخرى
المفعول بو األول في . )إنذارا وفارا ألّن كال منيما مفعول بو ثانٍ : الصواب (17 )

" ىو"في المثال األول و" ىي: "(المحذوف)الحالتين ىو نائب الفاعل المستتر 
.  (في المثال الثاني

من اعتبار الموقع اإلعرابّي ( جزئيًا عمى األقلّ )لعّل ىذا الخطأ ناتج  (18 )
كممة مفردة  في كتب النحو العربي بداًل من اعتباره مكّونًا جمميًا 

فالمبتدأ في مثل . بصرف النظر عن عدد كممات ذلك المكّون الجمميّ 
والمبتدأ ". الطالب المجتيد"بل " الطالب"ليس " الطالب المجتيد نجح"

الطالب الذي "ىو " الطالب الذي غادر القاعة قبل قميل نجح"في جممة 
ومما يدّل عمى ذلك أننا إذا حذفنا المبتدأ في الجممتين ". غادر قبل قميل

محّمو، " ىو"السابقتين فإّن كّل المكّون الجممّي ُيحذف، ويحّل الضمير 
. ىو نجح: وحده، وتصبح الجممتان السابقتان" الطالب"وليس محّل 

أو " ىل رأيت الطالب المجتيد؟"وكذلك إذا حذفنا المفعول بو في جممة 
ووضعنا محّمو ضميرا فإّن " ىل رأيت الطالب الذي كان ىنا؟"جممة 

رأيت الطالب "و " رأيت الطالب"، ال فرق بين "ىل رأيتو؟"الجممة تصبح 
وىذا ال يتعارض مع تقسيم ". رأيت الطالب الذي كان ىنا"و" المجتيد
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، "الطالب المجتيد"ف  . المكّون الجممي إلى األجزاء ال تي يتأّلف منيا
مثال، يتأّلف من موصوف وصفة، وكالىما ينتيي بالحركة ذاتيا تطبيقًا 

مكانة "داود عبده، : انظر. لقاعدة المطابقة بين الموصوف والصفة
تدريس ميارات : في" قواعد المغة العربية في تدريس الميارات المغوية

غسان إسماعيل عبد الخالق، جامعة : ، إعداد وتحريرالمغة العربية
.  2002فيالدلفيا، 

الحاشية الثامنة وقارن تمك القواعد بالقواعد التي يتعمميا : انظر (19 )
الطالب في المدرسة عشر سنوات أو أكثر دون أن يتقنيا، مثل قواعد 

حركات اإلعراب أو التمييز بين مواقع استعمال ىمزة االستفيام 
.  أو قواعد العدد الخ" ىل"و

النافية والصفة المنفية التي " غير"لعّل ما دفع النحويين إلى اعتبار  ( 20 )
تمييا مضافًا ومضافًا إليو أّن تمك الصفة مجرورة، وىو سبب غير 

أداة  " لم"، فكما أّن (مجرور)أداة  نفي وما بعدىا منفّي " غير"ف . كافٍ 
أداة نفي ت نصب الفعل " لن"نفي تجزم الفعل المضارع بعدىا، و

أداة نفي ترفع المبتدأ بعدىا وتنصب الخبر، " ليس"المضارع بعدىا، و
. أداة نفي تجّر الصفة المنفية بعدىا" غير"فكذلك 

: في" اسم الموصول اسم ىو أم أداة لمتعريف؟"انظر الفصل السابع  (21 )
.  1973، مكتبة لبنان، بيروت، أبحاث في المغة العربيةداود عبده، 

 
أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطمبة في نياد الموسى، : انظر (22)

.  26، صالمغة العربية
قال الرئيس الماليزي إّن الدول الضعيفة تتعّرض : من أمثمة ذلك (23 )

إّن الفمسطينيين : وقال أيضا. إلرىاب الدول القوية عمى حّد قولو
ومن أمثمتيا قول أحد . يتعّرضون لمظمم والعدوان عمى حّد قولو

: وقول آخر. سّماىا نوايا شريرة عمى حّد تعبيره: ... المذيعين
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. وَصف إسرائيل بأنيا دولة خارجة عمى القانون عمى حّد قولو...
وكان أحدىم يقرأ أقوال الصحف، وعندما قرأ قول صحيفة معّينة 

عمى حّد : "أضاف (وصفًا لسياسة إحدى الدول)" السياسة الحمقاء"
قال "فأمثال ىؤالء المذيعين والمراسمين ال يعتبرون "! تعبير الصحيفة

! .  كافية لتبرئة ذمتيم" وصف"و" سّمى"و" فالن
 

   
   
 
 
  

 

  
 
 
 
 
 


