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 الملخَّص:

 

ة  كثرالضوء على قضيَّة المصطلح السياسي التركيبي؛ إذ إنَّ يُحاول هذا البحث أن يُسلَّط 

دة، والتي ليس لها صلة وثيقة بالتراث ال ي معظم فعربي المصطلحات السياسية التي تحمل مفاهيم متعد ِّ

ة. ؛ جعلها تعاني من مشكالت جمَّ دف هذه هكان  لذلك األحيان، وليس لها تأصيل معجمي  أو مصطلحي 

ومحاولة التَّأصيل لها معجميَّا  –عي نات الدراسة  –يغة لغوية على المصطلحات الدراسة هو إضفاء ص

عربيًا  منها ومصطلحيًا؛ لإلسهام في نماء المعجم، وكذلك التَّحقق من هذه المصطلحات، وبيان ما كان

لك وذ .ولهامن ح أصياًل، أم أعجميًا دخياًل، والوقوف على مدى حيويَّة اللغة ومدى تفاعلها مع األحداث

د البحث بالمصطلح بات ِّباع المنهج الوصفي التحليلي مع االستعانة باإلحصاء. وقد ياسيَّة حصًرا، ُحد ِّ ات الس ِّ

َر ثُمَّ مسواء  2014، وتحديدًا عام 2003وأما زمانه فقد تناول المصطلحات التي شاعت بعد العام  ا ُهجِّ

ا حدود البحث داللة  باحثة أندى للالمكانيَّة، فهي العراق. وقد ب أُعيد استعماله، أو ما شاع حديثًا، وأم 

ها في د ال نجدقديدة الت ركيب ليسْت حكًرا على المعجم، بل أنَّ تَصاُحْب ألفاظ الت ركيب، يول ِّد داللة ج

بة؛ إِّذ استُعير المصطلح األجنب رح على ي  وطُ المعجم. وأظهرت الدراسة وجود مصطلحات سياسيَّة معرَّ

، وهي أكثر من العربيَّة األصي لة، كذلك أظهرت الدرالس احة الس ي حات جود مصطلاسة واسيَّة بلسان عربي 

، والحصانة البرلمانيَّة، كما وجدت البا : التغيير الديموغرافي   نَّ مجالأحثة، مؤشَّبة، مثل مصطلحي 

رة عن دالالتها المعجميَّة، م  الس ياسة أعاد تدوير األلفاظ ، أو ل التوس ع الدالن خالبدالالت جديدة ومتطو  لي 

 التضي ق، أو االنتقال.

 الداللة. -للفظ المحوريا -لتضام ا -المصاحبة  :الكلمات الدَّالة
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Accompanying Term and its Effect on the Formulation of the Synthetic 

Political Term / An Analytical Study 

 

Asst. Prof. Dr. Kawakib Mahmoud Hussein (Supervisor) & Shamim Abdullah Wahid 

(Researcher) 

 

Abstract: 

        This research attempts to shed light on the issue of the structural political 

term. As the abundance of political terms that carry multiple concepts, which are 

not closely related to the Arab heritage in most cases, and do not have a lexical 

or terminological basis; It made her suffer from a lot of problems. Therefore, the 

aim of this study was to impart a linguistic formula to the terms - the study 

samples - and to try to establish them lexically and idiomatically. To contribute 

to the growth of the lexicon, as well as to verify these terms, to indicate what 

was original Arabic or foreign, and to stand on the vitality of the language and 

the extent of its interaction with the events around it. By following the 

descriptive and analytical approach, with the help of statistics . 

The research was limited to political terms exclusively, and as for its time, it 

dealt with terms that became common after the year 2003, and specifically in 

2014, whether it was abandoned and then reused, or what was popular recently, 

and as for the spatial limits of research, it is Iraq. It seemed to the researcher that 

the syntax connotation is not exclusive to the dictionary. Rather, the 

accompaniment of the words of the composition generates a new sign that we 

may not find in the dictionary. The study revealed the existence of Arabized 

political terms ؛As the foreign term was borrowed and put on the political scene 

by an Arab tongue, which is more than the original Arabic, the study also 

showed the presence of recursive terms, such as the terms: demographic change 

and parliamentary immunity. Through semantic expansion, narrowing, or 

transition. 

Keywords: Accompanying - collusion - axial pronunciation - connotation. 
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مة:  المقد ِّ

 

ن المصطلحات المركَّبة؛ إِّذ إِّنَّ طريقة ت و تضام أصاحب يهدف هذا البحث إلى إيضاح طرائق تكوَّ

تصاحب ها اللفظ مع آخر، يُفضي إِّلى تكوين هذه المصطلحات، كما أنَّ لهذه التصاحبات عدة أنواع من

ل بو أي إضافة  ساطة االسم الذي يليه وهي الصفة، والتصاحب باإلضافة،بالوصف، أي وصف اللفظ األو 

ل إِّلى الل فظ الذي بعده. واقتضت المادة أن يُقسم البحث إلى مطلبين، الم ل )اطلب االلفظ األو  لمصاحبة ألو 

.  بالوصف(، والمطلب الث اني )المصاحبة باإلضافة(، وقد تقدَّمهما مدخل نظري 

(المصاحبة أو التضام )مدخ  :ل نظري 

 

ن مقاربته. يء ومالمصاحبة لغة: ذكر ابن فارس أن  "الصاد والحاء والباء أصٌل واحد يدلُّ على مقارنة ش

بن ه..." )استصحبذلك الصَّاحب والجمع الصَّْحب، كما يُقال راكب وَرْكب... وكل  شيء الءم شيئًا فقد ا

ا عنه داخاًل في صحبته بعد أن كان نافرً (، وأصحب له الَرُجل وغيره، انقاد وصار 1997فارس، 

به )الزمخشري، 1998)الزمخشري،  َم شيئًا فقد َصحِّ نَّا (، وفي التنزيل  1998(، وكل ما لَزِّ َوال ُهْم مِّ

.ت(، ومصدره: (، وصاَحَب على وزن فاَعل دالٌّ على المشاركة )الراجحي، د43)األنبياء/ يُْصَحبُونَ 

ب، والم  (. قال أمرؤ القيس: 2008فعول ُمصاَحب )عمر، ُمصاحبةً، فهو ُمصاحِّ

ي )َرثْيِّة(               "ولسُت بِّذِّ
ر    3*  (1984، قيس)الإذا قِّيدَ ُمْستَْكَرًها أْصَحبَا"          إِّمَّ

ا سلف، أن مادة )صحب( دل ْت بمجملها على االقتران بالشيء، واالنقياد وا مة، ومن لمالزيظهر مم 

ا يقتضي اجتماع أكثر من طرف وهذا يعني أن   لمتي حدى كاناحية وزنه، فهو دالٌّ على المشاركة، مم 

نة معها مصاحبة لغوية. وم هوم جم مع مفمنس ا سلفالت ركيب تنقاد باتجاه الكلمة األخرى مقترنة بها ومكو 

فردة، عجمي ة مدات مالمصاحبة اللغوية وال ينفك  عنها؛ إذ " هي كلمتان أو كلمات ينظر إليها على أن ها وح

 (. 2015ي ترابط بعضها مع بعض في لغة ما" )طلعت، حجازي، ف –حكم العادة ب –مستخدمة 

ا التضام لغة: جاء في مقاييس اللغة البن فارس: "الضاد وا ين الءمة  بمعلى  لميم أصٌل واحد يدل  أم 

ا. وهذه إضمامةٌ من خيل، أي جماعة. وفر ه ضمًّ ميم، اق األضاس سب  شيئين. يُقال َضَمْمت الشيء فأنا أضمُّ

 عددهم، (. وتضام  الرجال ليتم  1997أي الجماعات. وإضمامةٌ من كتب مثل اضبارة..." )ابن فارس، 

: استصحبته، و سي لى نفيقولون: ضممته، إلى صدري، أي عانقته، واضطممتُه إوَضممُت فالنًا إليَّ

 ( من الطويل: 1981(، ومن ذلك ما قاله )حاتم( )الطائي، 1998)الزمخشري، 

ني ماويَّ بيٌت مسق ُف" "وأن ي وإن طال الثَّواء لمي تٌ   (1981الطائي،  )ويضطمُّ

ا فانضمَّ وتَضامَّ )ابن  ه إليه ضمًّ : أل ف بين الناس ( وضمَّ الصفوف1999منظور، وضمَّ الشيء يضم 

ا، فهو ُمتضام، وعليه فمصد دها، وضمَّ على يدي: قبضها وأمسكها، وتَضامَّ، تضامًّ  هو عل تَضامَّ ر الفووح 

 (.2008)تَضاْم( )عمر، 

                                  
ي إذا قاده عدوه إلى أمر الرثية: وجع المفاصل من الضعف والكبر. واإلمرَّ الضعيف وقوله إذا قيد مستكرًها أصحبا، أ  *3

 (.1984تابعه وذهب معه: أي ُمتَبع وَمْتبوع، ال تابع" )القيس، 
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ا تقد م يتبي ن أن  مادة ضمم دل ْت بعمومها، "على القرب والضم" )أحمد،  ا التضام  (2015مم  وأم 

فه تمام حسان، بأنه" تطل ب إحدى الكلمتين لألخرى واستدعاؤها إياها"اصط و أ، د.ت(. )حسانالًحا فقد عر 

فه الدكتور  هو "تالزم العنصرين اللغويين أو تنافيهما أو تواردهما" اضل مصطفى ف)حسان، د.ت(. وعر 

أكثر  لمتين أواد كال، أو إيرالساقي بأن ه يُعنى به "أن تستدعي الكلمة كلمة أخرى في الس ياق أو االستعم

لى لخلق معنى أعم من معنى أي ها، كضم حرف النداء أو حرف الجر إلى االسم، أو ضم الصلة إ

 يد مواقعى تحدالموصول، أو ضم فعلْي الشرط إلى أداة الشرط وهو إحدى القرائن الشكلي ة التي تعين عل

ن نظام تأليف العبار بعض الكلمات بين أقسام الكلمة وهو من العناصر البارزة ربية" للغة العاة في التي تكو 

 (.1977)الساقي، 

إلنجليزي ا(، الذي أشار إليه العالم اللغوي  Collocationلقد تُرجمت )المصاحبة( عن مصطلح )

جعلنا ي( وكان يعني عنده: "أن تجيء كلمة في صحبة كلمة أخرى على نحو 2015)عالء،  Firthفيرث 

ها في كثير ( نتوقع مجيئDarkنتوقع أن تجيء الكلمتان متصاحبتين، فمثاًل كلمة ) –واإللفة بحكم العادة  –

ها، وهذا (، وكذلك العكس بغض النظر عن المعاني األخرى التي تعبر عنNightمن األحيان مع كلمة )

(  2015ء، عال)بالمصاحبة"  Firthالتوقع المتبادل بين المفردات المعجمية الفعلية هو ما قصده )فيرث)

ل َمْن استخدم المصطلح في العربية هو )محمد أحمد أبو الفرج( في كتابه )المع ا أو  عالء، )للغوية( اجم اأم 

ن التحديد للكلمات المستعملة في تركيب ما دون اعتبار 2015 فه بأن ه: "نوع مِّ ن و غيره مألنحو ل(   فعر 

ديًما أحس  الجاحظ ( وق1966ه المصاحبة" )أبو الفرج، القواعد اللغوي ة المعروفة هذا النوع هو الذي نسمي

صاحب تلمات بهذه الظاهرة اللغوي ة، لكنه لم ينص  على تسميتها واالصطالح عليها، ولحظ أن  هناك ك

 تبارك ى أن  هللاال ترأكلمات معي نة فقال: "وقد يستخف  الناس ألفاًظا ويستعملونها وغيرها أحق  بذلك منها. 

اهر. ز الظكر في القرآن الجوع إال  في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجوتعالى لم يذ

 تجد ن ك الوالناس ال يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسالمة. وكذلك ذكر المطر، أل

الجوع كاة، ولزة واالقرآن يلفظ به إال  في موضع االنتقام... وفي القرآن معان  ال تكاد تفترق، مثل الصال

 (.1998احظ، والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والمهاجرين واألنصار، والجن  واإلنس" )الج

صل ال يففهناك من اللغويين َمْن يحصر المصاحبة بتجاور كلمتين مع بعضهما تجاوًرا مباشًرا 

خرى ون مضافة واألبينهما فاصل، كأن تتجاور كلمتان إحداهما موصوفة واألخرى صفة، أو أن تك

ا ا، وإن مباشرً مضافة إليها...إلخ، وهناك آخرون يجعلون المصاحبة ال تقف عند تجاور كلمتين تجاوًرا م

ح مبك   هذه فًرا( تتعد ى إلى ظهورهما في تركيب لغوي صحيح مبنى ومعنى، فإذا قيل: )استيقظ الفال 

ترتيب عة لل، ففي ترتيبها المبنوي، خاضالكلمات الثالث تُعد  كلها متصاحبة بعضها مع بعضها اآلخر

ا من الناحية المعنوي كلمات  هذه الة فإن  القواعدي النحوي فجاء الفعل أواًل، ثم  الفاعل ثم  الظرف، وأم 

ا( وعليه هو)مبكرً ونًا مرتبطة بعضها ببعض ارتباًطا منطقيًّا، فالفعل )استيقظ( تطل ب فاعاًل، ثم  زمنًا معي  

ح يصح  أن  ى لذهاب إلللفالح ايقع منه فعل االستيقاظ، وظرف الزمان )مبكًرا( يصح  أن يستيقظ فيه فالفال 

 (.2011(  و)علي، 2015حقله )عالء، 
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 أقسام المصاحبات اللغوية:

ة -1 ، وال : وهي مصاحبات لغوية صحيحة معنى ومبنى، لكنها ليست متكررةالمصاحبات الحر 

ا يد مجيئه يتقالاصطالحية. فتجد في البيت الشعري الحقًا، أن  المصاحبات بين كل كلماته، مصاحبات حرة 

 (  2015مع الكلمة التي تأتي بعدها )عالء، 

 فقول حسان بن ثابت: 

ْن عظم ْن طول  ومِّ  (2000)يوسف،  البغال وأحالم العصافير" جسم "ال بأس بالقوم مِّ

رة -2 ر كلمة من الكلمات بصحبة كلمة أخرى دون غالمصاحبات المتكر  ون هذا يرها، وقد يك: هي أن تتكر 

يَن إِّنَّ الَّ   عالى:تالتكرار منتظًما، أو قد يكون غير منتظم فتتغير صيغة الكلمة او صاحبتها من ذلك قوله  ذِّ

لُوا  الَِّحاتِّ َسيَْجعَُل لَُهمُ آَمنُوا َوَعمِّ نُ ا الصَّ ْحَمَٰ لُوا  ا (، ومنه أيضً 96)مريم/  دًّاوُ  لرَّ يَن آَمنُوا َوَعمِّ إنَّ الَّذِّ

الَِّحاتِّ َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلفِّْردَْوسِّ نُُزاًل   ( .107)الكهف/  الصَّ

ات( صالحت كلمة)الفلو أمعنا النظر جيدًا في النصين المقد سين، لوجدنا أن  كلمة)عمل( صاحب

ا التكرار بصيغة متغيرة، سواء أكان الفعل بصيغة الجمع أم بة رد كمصاحالمف بانتظام وبصيغة ثابتة، وأم 

 (.2000الفعل )أقام( لكلمة)الصالة( أو )آتى( )الزكاة( )يوسف، 

ا تمام حسان اصطلح على تسمية هذه الظاهرة بالـ)تالزم( وعد ها قسم من التضام   د.ت( ن، )حسا وأم 

لمنادى ا وبين ابينه وراح يُفص ل في ذلك بقوله:" فـ)ياء( النداء كلمة مستقلة وليست جزء من كلمة والعالقة

ن أن كلمتيعالقة التضام ال عالقة االلتصاق، والمضاف إليه كلمة غير المضاف ولكن العالقة بين ال

ة وإن  إلضافالمبهمة مفتقرة إلى ا تستدعي األخرى وال تقف بدونها ويكفي أن نتذكر أن  بعض األسماء

ا وأيان وأين ومتى وأن ى  تطلب تكذلك وبعض الظروف تتطلب ضمائم معينة كحيث وإذ وإذا ومذ ومنذ ولم 

  واو القسم  مقسًما به وحرف الجر مجروًرا وحرف العطف معطوفًا وهلم جرا" )حسان، د.ت( 

،سم من التضام، وهي واحدة من ق -ما سبقك -والمصاحبة   القرائن اللفظية التي تدل  على المعنى النحوي 

النغمة األداة وورتبة تماًما كما هو الحال في العالمة اإلعرابية، والمطابقة، والربط بالضمير أو الحرف وال

كل  اها إلىل تعد  بفي الكالم المنطوق، ويتبي ن أيًضا أن  مفهوم التضام أوسع من كونه كلمتين متجاورتين 

للتركيب  ( ألن  "الـتضام من السمات الشكلية التي يتعرض موضوعها2007سابقة )حسان، العالقات ال

مات الشكلي ة تتعل ق بمكونات الس   برز أهمي ة من هنا توياق، الكالمي نفسه، فالتضام يتعل ق بالس ياق وبقية السِّ

 لتآلف فيورة اصاستخدام التضام باعتباره ظاهرة شكلي ة كبرى تصور أسلوب تآلف الكلمات في اللغة ثُمَّ 

 (1977إعطاء المعنى العام للتركيب الكالمي" )الساقي، 

 ولخ ص تمام حسان التضام على وجهين: 

ل أن  التضام هو الطرق الممكنة في رصف جملة ما فتختلف طريقة منها ع ● خرى ن األ"الوجه األو 

طالح ام اصالفرع من التض تقديًما وتأخيًرا وفصاًل ووصاًل وهلم جرا ويمكن أن نُطلق على هذا

نه إلى مالي ة مة الج)التوارد( وهو بهذا المعنى أقرب إلى اهتمام دراسة األساليب التركيبي ة البالغي  

،اتضام دراسة العالقات النحوية والقرائن اللفظي ة" )حسان، د.ت(  وهذا ما يُطلق عليه ال  لمعجمي 

ة بها تجمعها فالوحدات المعجمي ة تنتظم في طوائف معي نة، ولك  حت ظل  تل  طائفة سمات خاص 

فهم،  ها، نحو:ن قبلمعنوي  واحد، فهناك أفعال تتطل ب فواعل عاقلة، ألن  هذه األفعال ال تصدر إال  م

 ب فواعلتتطل   َعقَِّل، نََصَح، وهناك أفعال تتطل ب فواعل مهاجمة نحو: قتل، افترس، وهناك أفعال

 (  2000)حسان،  حي ة نحو: نام، استيقظ، تكل م.
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قي أن ير المنطمن غ فاألفعال بطبيعتها تتوارد كل  طائفة منها مع ما ياُلئُمها من طوائف األسماء؛ إذ

ر الملح  (1993)حسان،  يُقال على سبيل المثال: انكسر الخيط، أو تبخ 

 صًرا آخرعن ين"الوجه الثاني أن  المقصود بالتضام أن يستلزم أحد العنصرين التحليليَين النحويَ  ●

د ستلزم أحيندما فيسمى التضام هنا )التالزم( أو يتنافى معه فال يلتقي به ويسمى هذا )التنافي( وع

 مبنى العنصرين اآلخر فإن هذا اآلخر قد يدل على مبنى وجودي على سبيل الذكر أو يدل على

ى بعدمي  على سبيل التقدير بسبب االستتار أو الحذف" )حسان، د.ت(   وهذا ما يُ  ام التضسم 

.  النحوي 

 ويَحُسن هنا توضيح المصطلحات اآلنفة )التوارد، التالزم، التنافي(: 

( وأورد 2000: "هو أن بعض الكلمات يَرد مع بعضها اآلخر وال يَرد مع بعض ثالث" )حسان، التوارد

 كلمة لِّك( وأن  المَ ) تمام حسان أمثلة على ذلك، فقال: "إن  كلمة جاللة تتوارد باإلضافة مع كلمة واحدة هي

ع كلمة ملعطف االصديق تتوارد بالوصفي ة مع كلمات مثل: الوفي  والحميم، وأن  كلمة دجلة ترد بواسطة 

لمروة" فا واالفرات، وأن  كلمة الطواف تتوارد مع كلمة )حول الكعبة(، كما أن  السعي يكون بين الص

فادة من و اإلجمية في تحقيق الداللة النحوية أ)حسان د.ت(  والتوارد أيًضا هو "نصيب العالقات المع

ا بينه وبين ما يأتي بعده مناسبة معجمي2007الجملة" )حسان،  ولك: قة ومن ذلك (  وقد ويأتي في سياق إم 

للون، ألن  فعل (  أو يُقال: صرخ ا2007شرب الولد الماء وال يصح أن يُقال: شرب الولد الكتاب )حسان، 

ك كن مع ذله، ولحقيقة إال  لكائن حي  لديه حنجرة يصدر منها الصوت بشت ى طبقاتالصراخ ال يُسند في ال

رفي ة من ع يمكن القول: )هذا اللون صارخ( وذلك من طريق تغيير نوع العالقة بين )اللون( و )صارخ(

ا أن يكون منقو ألصل اه ن معنااًل عمعجمي ة )مجتمعي ة( إلى فني ة )عالقة المشابهة هنا( )حسان، د.ت( وإم 

ْغ  قُلُوبَنَا بَْعدَ إِّْذ َهدَ  إلى معنى آخر كما في قوله تعالى:  (، أي بعد أن 8مران/)آل ع  ْيتَنَاَربَّنَا ال تُزِّ

 (.2007هديتنا )حسان،  

دي جودية يؤورينة : هو اقتضاء تالزم أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصًرا آخر، والتالزم قالتالزم

 الزم حرفه، وتكما في تالزم كال أو كلتا مضافًا إليه معرفة، أو تالزم الموصول لصلت إلى حسن السبك،

 الجر لالسم المجرور، وحرف العطف والمعطوف...إلخ )حسان، د.ت(  

اف ي كيب اإلضالتر : هو قرينة عدمي ة، وهو امتناع لفظ معي ن من الحلول مكان لفظ  آخر، مثال ذلكالتنافي

( ينبغي   (.2007للمضاف أن يكون اسًما أو وصفًا ويمتنع ما عدا ذلك )حسان، )كتاب زيد 
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 المطلب األّول: المصاحبة بالوصف

:  التعايش السلمي 

 يَدُلُّ  حيحٌ يرجع لفظ )التعايش( الى مادة )عيش(، قال ابن فارس: "العين والياء والشين أصٌل صَ 

. قال الخليل: العَْيُش الحياة يُش بها اإلن على حياة  وبقاء  يَشة: الذي يَعِّ مشرب وما تكون ن مطعم وسان موالَمعِّ

شية..." )القزويني،  لسة والمِّ يشة مثل الجِّ هم لُمتَعي ُشون إذا كانت (  وهي للحالة، وإن  1997به الحياة... والعِّ

ن: لفالن يقولو، فيًشالهم بُلغةٌ من العيش، وتعايشوا بألفة ومودَّة، وأهل الحجاز يُسمون الزرع والطعام: عَ 

ياش، قال تعالى: تمًسا ألسباب ( أي مل1998 ( )الزمخشري،10)النبأ/َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا َمعَاش ورِّ

 (1999العيش، والتعي ش التكل ف في ذلك )ابن منظور، 

 قال ُحميد بن ثور من الطويل: 

 *4قاعدُ "  َشديدًا وفيها سورةٌ وهي " إِّزاُء َمعَاش  ال يَزاُل نِّطاقُها

يشة تُجمع على َمعَايش وذلك على القياس، ومعائش على  وعايشه كعَاَشره، أي عاش معه، والَمعِّ

اء يتركون همزها ألن  الياء فيها أصلي ة، قال تعالى:  َوَجعَْلنَا لَُكْم فِّيَها َمعَايِّشَ   غير القياس، ومعظم القُر 

وال يُنطق بغير الهمز فال يُقال َعيشة )ابن منظور،  (، وعائشة اسم امرأة، وهو مهموز10)األعراف/  

(  تعايَش يتعايش، تعايًشا، فهو متعايش، والمصدر منه تعايُش، والعَْيُش مصدر عاَش )عمر، 1999

 * .5( وفي المثل العربي: أنَت َمرةً َعْيش وَمرةً َجْيش2008

ا تقد م، أن  مادة )عيش( دارت داللتها حول الحياة،  فظة لضام ت توأسباب العيش. وقد يت ضح مم 

( واألخيرة جذرها في معجمات اللغة )سلم(، وقد جا مهرة جء في )التعايش( مع لفظة أخرى وهي)السلمي 

ىء على ثالثة أوجه، وهو ضد ا ْلم والَسلَُم(؛ إذ قُرِّ السالم  وذكر قوم أن   لحرب،اللغة البن دريد )الَسْلم والسِّ

نُ لحكيم هللا عزَّ وجلَّ وفي التنزيل ا ُن اْلُمَهْيمِّ ة قد تكون راجعة إلى (، والتحيَّ 33)الرعد/ السَّاَلُم اْلُمْؤمِّ

ية؛ حة والعافه( وجاء في مقاييس اللغة: " السين والالم والميم معظم بابه من الص1345ذلك )البصري، 

لم: هللا جل  ال أهل اى. قألذويكون فيه ما يَُشذ ، والشاذ  عنه قليل. فالس المة: أن يسلم اإلنسان من العاهة وا لعِّ

ُ  وَ  له:  جالثناؤه هو السالم؛ لسالمته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. قال هللا جل   َّللاَّ

نة25)يونس/ يَْدُعو  إِّلَىَٰ دَارِّ السَّاَلمِّ  ، وهو ، ومن الباب أيًضا اإلسالم( فالسالم هللا جل  ثناؤه وداره الجَّ

ا نحو القتال لة كثيرً لمفاعن ه يسلم من اإلباء واالمتناع، والسِّ الم: المسالمة. وفِّعاٌل تجيء في ااالنقياد؛ أل

ن إعطائه..." مم يمتنع لم ولوالمقاتلة، ومن باب اإلصحاب واالنقياد: السَّلم الذي يُسَمى السَّلف، كأن ه ماٌل أس

لُوَوإِّذَ   ( والسالمة البراءة، قال تعالى: 1997)القزويني،  ً ا َخاَطبَُهُم اْلَجاهِّ ( 63الفرقان/) َن قَالُوا َسالما

سالًما أي  لك، وقيلب هناوقيل أن  سالًما يُعنى بها البراءة والتسليم، أو كأن ها عالمة المسالمة وأن ه ال حر

ْلم والسالم واحد، قال تعالى:   عِّ اْلفَْجرِّ لَ َمطْ  َحتَّى يَ َسالٌم هِّ  سدادًا من القول وقصدًا ال لغوا فيه، والسِّ

رض، ويجوز أن (  والَسْلماء األ1999( والتسالم التصالح والمسالمة المصالحة )ابن منظور، 5)القدر/

الم، أي الحجارة، فيقول المول دون: طوتهم ُسلََمى، أي اتوا مس الذين النا يكون اشتُق  لها االسم من السِّ

 القبيل.  عراقي الدارج )طمتك سليمة( من هذا(  ولعلَّ التعبير ال1977وطوتهم األرض )البستاني، 

                                  
إزاء معاٍش، أي قائمة به قياًما حسًنا، وذلك إذا كان مصلًحا له بحسن القيام عليه، وسورة: شّدة، أي التزال منطقة  *4

 .(1951لتعمل، وقاعد: ال تلد فهي ليست بنافقة لألزواج. )الميمني، 
 ه(.1344* قال ابن االعرابي: األصل أن يكون اإلنسان مرة في عيش رخّي وأخرى في شدة وضنك )الميداني، 5
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ف به على معنى )ابن منظور،  ْلم: مصدر وصِّ : منسوب إلى مصدر سِّ 1999وسِّ ْلمي  ْلم؛ إذ (  وسِّ

ي  وعربِّي   َر ما قبلها، كما في إسالمِّ  ت(.اجحي، د.)الر زيدت في صياغته هذه، ياء مشد دة في آخره وُكسِّ

مطاوعة، ، والفي المجمل على المعافاة، والمصالحة، والسداد يتبي ن من ذلك أن  مادة )سلم( تدور

التعاياوالبراءة. وقد َوَصَف هذا اللفظ، اللفظ األول )التعايش( فجاء الوصف مؤك دًا لطبيعة  الفعل  ش، وأم 

ا ال شك  فيه أن  من معاني هذا الوزن، هو معنى الم وعة، ، والمطاشاركةتَعايََش فهو على وزن تفاعل، ومم 

ج، وكل هذه الدالالت متوافرة في لفظ التعايش )الراجحي، د.ت(. وقد و ذين هصاحب تالتظاهر، والتدر 

( وردت )ثمان( مرات، في األعداد اآلت جريدة  ية مناللفظين مكونان مصاحبة لغوي ة )التعايش السلمي 

، 3162ع/2014تموز//20، واألحد/3007ع/2014كانون الثاني//11الصباح العراقية، السبت/

 كانون/6، والسبت/3262ع /2014كانون األول، /3، واألربعاء/ 3167ع/2014تموز//26والسبت/

 /2014كانون األول//8، واالثنين/3265ع/2014كانون األول/ /7، واألحد/ 3264ع/2014األول/

 . 3266ع

"... حلصبااو)ثمان( مرات أيًضا في موسوعة السياسة )الكيالي، د.ت( وجاء في أحد أعداد جريدة 

، الجديدة حاديةومن ثم فثقافة التعايش السلمي بين العراقيين يتوجب أن تكون حاضرة في ظل الدولة االت

فسية نواصل ففاالقلمة ال تعني أكثر من توزيع الصالحيات والمسؤوليات على نطاق أوسع وال تعني خلق 

ن كانو/3ء/ربعاصباح العراقية، األبين الشعب أو المساس بالنسيج االجتماعي على أي نحو كان" )جريدة ال

 (.3262ع/2014األول/

( " يُشير غالبًا إلى حالة العيش المشترك التي تجمع بين مجموعتين  أو  وتعبير )التعايش السلمي 

أكثر تختلف عرقيًا أو دينيًا أو فكريًا عن بعضها البعض، مع احترام كل مجموعة لمعتقدات المجموعة أو 

رة هذه الجماعات على حل  خالفاتها  بصورة سلمي ة  وعلى هذا األساس  يستند الجماعات األخرى، وقد

مفهوم التعايش على وعي األشخاص أو الجماعات بأن  لها هويات ديني ة أو عرقي ة أو فكري ة مختلفة 

ويات والقرار أن اختالف  الُهويات هذا ال ينبغي أن يقود  إلى صراعات عنيفة أو دموي ة بين حاملي هذه الهُ 

( وأول من استخدمه في السياسة 2007( و)الشبوط، 2017أفرادًا كانوا أم جماعات" )الصبيحي، 

؛ إذ ات خذ منه شعاًرا على المنابر الدولية، وهو اعتقاد السوفيات،   6*المعاصرة هو )ميخائيل غورباتشوف(

 من القوة )الكيالي، د.ت(.أن  بإمكانهم تحقيق األهداف التي نادت بها الشيوعية بشكل سلمي  بداًل 

  الحكومة:

ْلم، واستحكم األمُر: َوثََق. وا ْلم والحِّ كمةُ َمْرُجعها إلى العَْدل والعِّ لُحُكومة. اواألُحُكومة  السم:الحِّ

ك ، وأول ذل( وجاء في مقاييس اللغة " الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع2003)الفراهيدي، 

ار َحكيًما )الزمخشري، ( وَحُكم الرجل ص1997أحَكْمتُها إذا ألجمتُها )القزويني، الحكم، وَحَكْمُت الدابة و

 ( ومنه قول النابغة الذبياني من البسيط: 1998

دِّ الثَّمدِّ " " واحكم كُحْكم فتاةِّ الحي  إذ نظرتْ         راع  وارِّ  (199، تر)عبد السا إلى َحَمام سِّ

                                  
 ، انتقل وهو في عمر الـ)تسعة عشر( عاًما من الريف إلى صخب1931آذار//2* هو َمْن حكم االتحاد السوفيتي، والمؤّسس الحقيقي له، ولد في 6

ياته ا عن حالعاصمة موسكو إلكمال تعليمه العالي، حيث مقر الجامعة والفن والثقافة، فتحول من قيادة آلة الحصاد إلى حياة مختلفة كلي  
ى إلى األولى، تسلم الحكم وُعرف بقسوته وقوته التي مّكنته من نقل االتحاد السوفيتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، مّما أفض

معاداة حكمه ب تحاد السوفيتي على دول المحور في الحرب العالمية الثانية، ومن ثم االرتقاء إلى مصاف الدول العظمى، وقد تمُيزانتصار اال
 ( 1990( و )تالبوت، 2017الستالينّية وإرساء الدعائم األولى لسياسة االنفتاح الدولي والتعايش السلمي. )الُصّياغ، 
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م،   وَوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِّيًّاوالُحْكم العلم والفقه، قال هللا تعالى: الحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكِّ

(، وقال األصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، ويُقال حك ْمنا فالنًا بيننا، أي أجزنا له 12)مريم/

امنعه من الفساد أنه قال: "َحك م اليتيم كما تَُحك م ولدك أي   7*الحكم بيننا، وُروي عن )إبراهيم النخعي(

م 1999وأصلحه كما تصلح ولدك وكما تمنعه من الفساد..." )ابن منظور،  ( وأْحَكَم يُحكم إحكاًما، فهو محكِّ

والمفعول ُمحَكم، وحكومة مفرد حكومات، وهي هيئة مؤلفة من أفراد يقومون بتدبير شؤون الدولة. )عمر، 

2008) 

ا تقد م أن الجذر )حكم( دلَّ على ال عت عنه الدالالت الهيظهر مم   ة. امشي  منع، ثُمَّ تفر 

ل مصاحبة من ن مع اللفظ األو  ا الداللة المعجمي ة للفظ )االتحادي ة( الذي كو  قد جاء وصفه، ف طريق أم 

ْحدُ صل، والوَ أد من اإلنسان والحيوان الذي ال يُعرف له أحد( المنفر -في تهذيب اللغة لألزهري أنَّ )وحد

، يُقا دة كل شيء  دَتِّه، أي بائن من آخر، وتقول الُجلُوُس والقُعُود وحِّ وأْصحابي  احدٌ،ل ذاك على حِّ

يحاد جزءٌ  يَحاد كالمعشار، فالمِّ ن المعشار ُعشر. أدٌ، كما  واحوأْصَحابَُك واحدٌ، وَمْوَحْد، كمثنى وَمثْلَث، والمِّ

ا ال ماحد هو األحد، والو ( والتوحيد هو اإليمان باهلل وحده ال شريك له، فهو الواحد1967)األزهري، 

أ وال يُثن ى وال يقبل القسمة وال نظير له وال مثيل، واألحد بُني لنفي ما يُذك د، وهو من العد ر معهيتجز 

د اسم فاعل من ( متَّحِّ 1999منفرد بالمعنى، وهاتان الصفتان ال تجتمعان إال هلل عز  وجل )ابن منظور، 

ة، ال حكومة ات حادي  اد، فيُقى ات حوبين آخر اتفاٌق، وات حادي  اسم مفرد منسوب إلاتََّحدَ وهو َمْن اتََّحدَ بمن بينه 

اد،  على االنفرأحد( دَلَّتْ  -(  ويمكن القول هنا، إن  مادة )وحد2008وهو مصدر صناعي  من ات حاد )عمر، 

 واالندماج.

ة( ثمان عشرباح )جريدة الصَوَردَ لفظ )الحكومة( مصاحبًا للفظ )االت حادي ة( في األعداد أدناه من 

ور، مرة، وفي الدستور العراقي ست مرات، ومرة واحدة في موسوعة المصطلحات السياسية )الجاس

ستان ة كرد(  وقد جاء في أحد األعداد هذا النَّص "... وتقول وزارة الثروات الطبيعية بحكوم2008

 قليم لممة االى إقليم كردستان فإن حكوبتقريرها: أنه بسبب الحصار الذي فرضته الحكومة االتحادية عل

ريدة بالمئة" )ج سوى أقل من الحصة المقررة لها بميزانية الدولة البالغة سبع عشرة 2007تتسلم منذ عام 

 (.3094ع/2014نيسان//23الصباح العراقية، 

كانت وإن  -ة شهد العراق على مرِّ  األزمان تجارب حكم متعد دة استندت إلى المركزية والالمركزي

ي ز نوع الذي يتمانبثقت الالمركزية اإلدارية والسياسية، دستوريًا وعمليًا، ونظًرا للت 2003وبعد  –ظاهرية 

دَ النظام االت حادي  )أحمد،  الت حاد ترجمة عربية ( وتجدر اإلشارة إلى أن  ا2013به المجتمع العراقي، وجِّ

 (.2013للمصطلح الغربي)فيدرالي ة( )صالح، 

 

ن ت داللة جديدة، نتيجة لتصاحب لفظي )الحكومة واالت حادي ة(، فدل ْت على شكل من أشكال وقد تكو 

الحكومات التي تكون السلطات فيها مقسَّمة بموجب الدستور بين الحكومة المركزية والوحدات الحكومي ة 

                                  
براهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة... الفقيه الكوفي النخعي، أحد األئمة المشاهير ومن التابعين، توفي سنة ست وقيل * "أبو عمران، وأبو عمار، إ 7

واًل سر إنما أتوقع  خمس وتسعين للهجرة وله تسع واربعون سنة... ولّما حضرته الوفاة جزع جزًعا شديًدا، فقيل له في ذلك، فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه،
نهم"، مه: أي بُعد عخع من قو يأتي عليَّ من ربي إما بالجنة، وإما بالنار، وهللا لَوِدْدُت أنها تلجلج في حلقي؛ إلى يوم القيامة... وإنما قيل له النخع ألنه انت

 (.1978)ابن خلِّكان، 
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ى األخرى )صالح، األصغر كاالقليم على سبيل المثال، وتتقاسم الحكومتان سيادة الدولة وتعتمد كلتاهما عل

2013.) 

ييس ي مقافوقد صاحب اللفظ المحوري )الحكومة( لفظ آخر هو )المركزي ة( من الجذر )ركز( فجاء 

 ، واآلخرفاًًل اللغة البن فارس: الراء والكاف والزاء أصالن: أحدهما أثباُت شيء  في شيء  يَذهُب سُ 

عهم )القزويني، صوٌت، فاألول َرَكَز الُرمَح، أي ثبَّته ومركز الُجندِّ  المركز وسط الدائرةِّ، و(  1997َموضِّ

ْن الثاني ما جاء في التَّنزيل العز ع الرجلِّ ومحل ِّه، ومِّ ْو تَْسَمُع لَُهْم أَ  يز وصار يُستخدم مجاًزا لموضِّ

ْكًزا ْكُز أيًضا الرجل العا98)مريم/  رِّ ، والرِّ  رتكز على (  ا1986لم العاقل )الَزبيدي، ( بَكسرِّ الراءِّ

هو اسم وكاز، الشيء اعتمد عليه، ورك ز الفكر أو نحوه في الشيء: حصره فيه، ومركز مفرد َرَكائز ورِّ 

 (2008مكان من الفعل َرَكَز، والمركزي ة مصدر صناعي  من مركز )عمر، 

ا تقد م أن مادة )ركز( دارت في مجملها حول داللة الثبات، والتموضع، وا رار، الستقيت ضح مم 

 التوس ط، والحصر.واالعتماد، و

شرة الث عثَوَردَ لفظ )المركزية( وصفًا للفظ المحوري  )الحكومة( وبذلك شك ال مصاحبة وردت 

ْن جريدة الصباح العراقية كانون /4)جريدة الصباح العراقية، السبت/ مرة، في األعداد أدناه مِّ

انون ك/12، واألحد/3007ع/2014كانون الثاني//11، والسبت/3001ع /2014الثاني/

، 3057ع/2014آذار//10، واالثنين/3050ع/2014، واألحد/آذار/3008ع/2014الثاني/

 (.3079، 2014نيسان//6، واألحد/2014/3059آذار//12واألربعاء/

مثل مقائه وجاء في هذا العدد" بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خالل ل

ومة الحك ق نيكوالي ميالدينوف، آخر مستجدات التفاوض بيناألمين العام لألمم المت حدة في العرا

 (.3049، ع2014آذار//1المركزية واالقليم بشأن تصدير النفط" )جريدة الصباح، 

راد تدير نة من أفمكو   يمكن القول إن  الداللة االصطالحي ة لتعبير )الحكومة المركزيَّة( هي أن ها هيئة

( 2008عمر، )" نظام يقتضي تبعية ذلك البلد لمقر  رئيسي واحد" ( بموجب 2008سياسة البلد )الجاسور،

ْن ثَمَّ تكون الوظيفة التشريعية والقضائية والتن بيد  ، مرك زةفيذيةوخضوعه إلى سلطة سياسية واحدة، ومِّ

 (.2015الحكومة المركزية )كاظم، 

َب لفظ )الحكومة( لفظ آخر هو )المحليَّة( من مادة )حلل(؛ إذ جاء ف  حيط: حلَّ الم ي القاموسوَصحِّ

لَّة هي  ل بالكسر ما جاوز الَحَرم، والُمحِّ و اثنين بيتًا أ ا تضممبالمكان، نزل به، والحليلة المرأة، والحِّ

ُ  ( وأحل  الشيء رخَّصه وأباحه، قال تعالى: 2005)الفيروز آبادي،  َم الرِّ  اَوأََحلَّ َّللاَّ  بَا ْلبَْيَع َوَحرَّ

َمَحل  صناعي  من قس م الكل إلى أجزاء ورد  الشيء إلى عناصره، والَمَحل ي ة مصدر( وحل ل، 275)البقرة/

 (.2008)عمر، 

 زة.يتبي ن أن  داللة مادة)حلل( في مجملها هي: التجزئة، واإلباحة، والنزول، والمجاو

نا تعبيًرا مصطلحيًا هو   ● مة الحكو)تصاحب لفظ )المحلي ة( مع اللفظ المحوري )الحكومة( فكو 

)جريدة  لصباحالمحلي ة(، وقد وَردَ هذا التعبير )تسع عشرة( مرة، في األعداد اآلتية من جريدة ا

، 3049ع/2014آذار//1، والسبت/3021ع/2014كانون الثاني/ /27الصباح العراقية، االثنين/

، 3059ع/2014آذار//12، األربعاء/3055ع/2014آذار//8والسبت/

، 3085ع/2014نيسان/ /13ألحد/، وا3082ع/2014نيسان//9واألربعاء/

حزيرا/26،والخميس/3130ع/2014حزيران//12،والخميس/3094ع/2014نيسان//23واألربعاء/

 ( 3282، ع2014كانون األول//31، واألربعاء/3142ع/2014ن/
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السياسة  ( ومرة واحدة في موسوعة2005وفي الدستور العراقي )ثالث( مرات )الدستور العراقي، 

هر ن األشوجاء في هذا العدد" وقال المحافظ الدكتور عمار حبيب المدني... أ)الكيالي، د.ت( 

الصباح  جريدةاألخيرة شهدت تحسنًا ملحوًظا بتنفيذ المشاريع الواقعة بعهدة الحكومة المحلي ة")

ا الداللة الجديدة التي تمخ ضت عن هذه 3049ع/2014آذار//1العراقية، السبت/ لمصاحبة، ا( وأم 

اسعة، و(  يتمي ز بصالحيات 2008م سياسي خاص بإقليم أو محافظة معي نة )عمر، هي أن ها حك

ه في إطار سيادة الحكومة المركزي ة )شايب،    5201.(واستقاللية تمكنه من ممارسة مهام 

 

 المطلب الثاني المصاحبة باإلضافة:

 

 حريَّة التعبير:

 فولتير، بة إلىتقوله(، هذه المقولة المنسو)أكره ما تقول، لكني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن 

فاق على عدم ات   هناك تُفصح عن فكرة مفادها: أن  حريَّة الكالم جديرة باالستماتة في الدفاع عنها، وإن كان

روتن، ه )ووربيسماع ما يُقال، فيجب حماية الكالم الذي ال نود  سماعه، تماًما كما نحمي الكالم الذي نود  

2012) 

غوية عن ت اللإلى كيفية صياغة هذا التركيب لغويًا، كان ال بد  من البحث في المعجما وبالرجوع 

لمجاز: ، ومن الطعامِّ اداللته أواًل، فقد دلَّْت مادة )حرر( في أساس البالغة على: َحرارةِّ اليومِّ وحرارةِّ 

ة ال َسبََخةَ فيها، وطين ُحرٌّ ال رمَل فيه، وفي فالن  كرٌم وحري ةٌ  وري ةٌ، وهو من ةٌ، وَحرُ وري  ، وُحرأرض ُحرَّ

هِّ أي من أشرافِّهم )الزمخشري،  أخوذٌ من ذلَك ألنَّه م( والُحرُّ من الرجال خالف العبدِّ 1998ُحريَّةِّ قَومِّ

رته تحريًرا إذا أعتقته )الفيومي،  َوَمن  الى: ( قال تع1987خلص من الرق وجمعه أحرار، فيُقال حر 

 َ ً فَت نًا َخَطأ نَة  قَتََل ُمْؤمِّ ْؤمِّ يُر َرقَبَة  مُّ العرب، الَحرُّ ضد البرد وجمعه ُحُرر  (، وفي لسان92)النساء/  ْحرِّ

ر على غير قياس من وجهين: األول بناؤه، واآلخر إظهار تضعيفه، قال هللا تعال ال الظِّ لُّ َوال وَ  ى وأََحارِّ

ت، وقد حينئذ  َحرارا ة لالسم، وجمعها(، والَحُرور جمعه َحرائر، وقد تكون الَحرار21)فاطر/  اْلَحُرورُ 

ة والحرارة شدة العطش، وُحر ِّ  ر   أرض  كل  يُجمع على َحرارات الذي هو المصدر، واألول أقرب، والحِّ

صنع من يُ ( والحرير: هو خيط تفرزه دودة القز، والحريرة: حساء 1999وسطها وأطيبها )ابن منظور، 

، أو اللؤم )ضيف وآخرون،  الدقيق، والُحري ة: الخلوص من الشوائب، أو ق   ،اشتد   رَّ القتال:( وحَ 2004الرِّ

يَّةً، فهو ُحر، والحري ة مفرد، وجمعها حُ  ، ُحر ِّ ، اْحَرر، َحر  ْرُت يََحر  لمصدر )عمر، ات  لغير ري احرَّ َحرِّ

2008.) 

ا تقد م، أن  مادة )حرر( دارت داللتها حول السخونة في كل شيء، والخلوص   ء،النقاويظهر مم 

ع ة، ونوالُحرَّ بفتحرير العبد من العبودية هو خلوصه من قيدها، ولذلك ُسميت األرض، الخالية من الملح 

عي  ن ه طبيلك، ألمن الحساء حريرة؛ ألنها تُصنع من الدقيق الخالي من النخالة، وُسم ي الدُهن الُحر كذ

ي ماألشياء، ولذلك سُ  خالص لم يُخالطه نوع آخر من الدهون، والُحر، هو الجيد والخالص من  ا تُنتجهم 

عطى، وما يُؤخذ ذ وال تُ تُأخ دودة القز  حريًرا، وتحمل مادة )حرر( داللة الشدَّة أيًضا، ولذلك قالوا: الُحريَّات

 أحيانًا يتطلب الشد ة.

فْت المعجمات اللغو يَّة َوَردَ لفظ )ُحري ة( مضافًا إلى كثير من األلفاظ، منها لفظ )التعبير( فلقد عرَّ

مادة )عبر( وجاء معظمها مت فقًا على داللتها، ومن هذه المعاني التي من الراجح أنَّها قريبة من المفهوم 

، هي: الكثير من ُكل ِّ شيء )الجوهري،  (  والنفوذ والعبور من وجهة إلى أخرى 1987االصطالحي 
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القرآن الكريم بهذا المعنى، ( وقد ورد اللفظ في 1999)ابن منظور،  ( وتعبير الرؤيا1997)القزويني، 

ْؤيَا تَْعبُُرونَ  فِّي يَا أَيَُّها اْلَمأَلُ أَْفتُونِّي فقال تعالى:  ( وتعني كذلك الجماعة 43)يوسف/ُرْؤيَاَي إِّن ُكنتُْم لِّلرُّ

 من النَّاس.)معلوف، د.ت(.

، أنَّ "العبارة ت ا التعبير اصطالًحا، فجاء في الكل يات ألبي البقاء الكفوي  ر( وهي  با من )ع كيبهرأم 

ى المخاطب" لنسبة إلكس بامن تقاليبها الستة، واالنتقال والعبور من المعنى إلى اللفظ بالنسبة للمتكل م، وبالع

؛ يت عبارةالم، ُسم  (  وفي معجم التعريفات، التعبير هو "النَّْظم المعنوي  المسوق له الك1998)الكفوي،  

وضع العبور" انت هي مم، فكْظمِّ إلى المعنى، والمتكل م من المعنى إلى النَّظْ ألنَّ المستدل  يَْعبَُر من النَّ 

فها ليونز "بأنَّها ما يُتعل م بوصفه كاًل غير قابل للتحليل، ي م في ه المتكل  ستخدم)الجرجاني، د.ت( وعر 

ة " )حيدر،  ختلف اظ ي( وفي المنجد هي "مجموعة من األلفjohn Lyons,1982( و )2005مناسبة  خاصَّ

فها المعجم الوسيط ب عَةً عن مجموع معانيها منفردة" )معلوف، د.ت( وعرَّ م الذي ا "الكالأنَّهمعناها ُمجتمِّ

" )ضيف وآخرون،   خاصةٌ في  ( وفي المعجم المعاصر: "طريقةٌ 2004يَبين به ما في النَّفس من معان 

لبنين( في لرفاه واة )باها من اللغات، كعبارالتعبير، مؤد اها تأليف كلمات  في عبارة، تتميز به لغةٌ دون غير

فها القاسمي  بأنها: "اجتماع كلمتين او أكثر تعمالن كو2008العربية" )عمر،  ة  حدة  داللي( كما عر 

نة غير ش أي إنَّها  فافة،واحدة ")القاسمي، د. ت( وعند محمد حلمي هليل: "هي التي تكون عناصرها المكو 

ن وحدةً دالليةً" )هليل، د.ت(.تستعمل استعماالً خاصاً، و  تكو 

رهِّ، فيمكن للباحثة القول: إنَّ النقاط التي الت    يف اللغوي  ها التعرقى فيأََما وأنَّ الحكَم فرع تصو 

 باالصطالحي، هو أن الجذر )عبر( دلَّ على:

ي )اجتماع ك  -1 لمتين أو الكثير من كل ِّ شيء، وكذلك االجتماع، وهذا منسجم مع التعريف االصطالح 

 أكثر(؛ إذ إنَّ االجتماع يتطلب أكثر من واحد.

االجتياز والمرور، وكذلك االبتعاد، فالعبور هو االنتقال الى مكان أو حال آخر، وهذا متوافق مع   -2

ي، إذ إنَّ التعبير أو العبارة تغادر معاني مفرداتها منعزلةً، نتقل تل وتبتعد عنها التعريف االصطالح 

 ي ة مختلفة عن األولى.الى داللة كل  

ر الرؤيا هو التدب ر بين جانبي الرؤيا، أي ما رآه الرائي في منامه، وما موجودٌ   -3 له ويُعَب ِّره ُمفس ِّ ما يؤو 

نظور، ابن ممن معطيات على أرض الواقع، ليؤولها بأشبه ما تكون بصورة  تنبُّئي ة  لما سيقع )

ير غ، أي ، الذي َوَصَف التعبير بأنه غير شف اف( وهذا يشبه كثيًرا تعريفه االصطالحي  1999

 مباشر، فغالبًا ما يَرُكن إلى المجاز الذي يستدعي التأويل.

،وهكذا صار واضٌح أنَّ التعبير هو ائتالف أو تضام أكثر من لفظ يجتمع في تركيب  و  يُفيد داللة احد 

ا كانت عليه عندما كانت االلفاظ منفردة غير مرك بة )ع ت حد الكلمات؛ ت(؛  إذ "حين 2006مر، تختلف عم 

ري  تحتلُّ ام التَّ النظ فإنَّها تتخلَّص من معانيها األصلي ة، وتكتسب صفة)داخلي ة( أو )داللي ة( جديدة، وفي صو 

رات" )بيتي،  لى كلمة واحدة، ع( وقد يكون التَّعبير مقتصًرا 1987مكانًا مختلفًا داخل منظومة التَّصو 

نجشة لَّم(، ألله وسحيًا في اللغة، كما جاء في حديث النَّبي  محمد )صلى هللا عليه وآاتَّخذت معنى اصطال

. )حسام الدين، ( أراد بالقوارير، النساء1936وهو يحدو بالنساء: )ارفق يا أنجشة بالقوارير( )فنسنك، 

1985  ) 

ن لفظا )حريَّة التَّعبير( ُمصاحبة لغوي ة َوَردَت في جريدة الصباح  العراقية في األعداد اآلتية لقد كو 

ة )جريدة الصباح العراقية، الثالثاء/  /27، الخميس/3052ع/2014آذار//4)ثالث عشرة( مر 

، 3160ع/2014تموز//17والخميس/ 3074ع/2014آذار//31، واالثنين/3071ع/2014آذار/
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كانون /31، واألربعاء/2014/3270كانون األول//17، األربعاء/3164ع/2014تموز//22والثالثاء/

 (. 3282ع/2014األول/

 

تين( في الدستور العراقي )الدستور العراقي،  تين( في موسوعة الس2005و)مر  ياسة ( و)مر 

ا جاء في أحد أعداد الجريدة " بي ن المحلل السياسي  عبد المنعم  باح( أن  لـ )الص العسما)الكيالي، د.ت( ومم 

ل إلى مشروع إل لشعب ابناء شاعة الكراهية والترويج للعنف... بين أحري ة التعبير تقف عندما تتحو 

 (.3052ع/2014آذار//4الواحد")جريدة الصباح العراقية، الثالثاء/

فتْه موسوعة الس ياسة ه "حق  بأن   بقي أن نعرف مفهوم هذه المصاحبة )حريَّة التعبير(؛ إذ عرَّ

اب ي عقألر العامة دون التعرض ديمقراطي يضمن حري ة المواطن في التعبير عن رأيه في كافة األمو

ن ن األحياثير مكوهو مضمون شكليًا في أكثر الدول الديمقراطية البرجوازي ة وإن كانت هذه الحريَّة في 

، حريَّ ا الحمحصورة فعليًا بالطبقات المسيطرة، أو بأجهزتها المتعد دة" )الكيالي، د.ت( "ويشمل هذ ة ق 

 باعة،طوع ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك شفاهة أم البحث عن المعلومات واألفكار من أي ن

 القانون حدود وسواء كان ذلك في قالب فني أم بأية وسيلة أخرى يختارها، بشرط أال  يمس  اآلخرين وفي

ا أهم مظاهر حري ة التعبير عن الرأي هي  :من أجل الصالح العام" )عبد الكافي، د.ت( أمَّ

طبوعات نوعين، مطبوعات ورقي ة )الكتاب، والصحيفة، والمجل ة، حري ة الطبع والنشر، فالم  -1

سب ما ر، بحوالنشرة(، ومطبوعات الكتروني ة، وقد ارتبطت حري ة الطباعة والنشر بحري ة التعبي

 .1789جاء بإعالن حقوق اإلنسان الفرنسي لعام 

ل في تكنلوجيا المعلومات حري ة النشر االلكتروني، وهو مفهوم ظهر حديثًا، نتيجة للتطور الهائ  -2

تعبير لم للواالتصاالت؛ إذ أصبح ينافس وسائل التعبير األخرى، وهو متاح لكل األشخاص في العا

 عن آرائهم.

ر وسائل االتصال، فشمل اإلعالم المرئي والمسموع، فضاًل عن   -3 تطور مفهوم اإلعالم تبعًا لتطو 

ن خالل بير، ماألرضي ة والفضائي ة بممارسة حري ة التعاإلعالم المقروء، وأسهمت محطات التلفزة 

 األخبار والحوارات، واللقاءات.

ع السلمي، وتكون ذات طابع جماعي في التعبير عن مختلف الموضوعات السياسي ة،   -4 حري ة التجمَّ

 واالجتماعي ة وغيرها.

د الفرد بالوثائق والب  -5 يانات والمعلومات الخاص ة الحق في الحصول على كل ما من شأنه أن يزو 

ا المتعل قة منها بالقضايا الرسمي ة )الغول، د.ت(.  بقضي ة ما وال سيم 

 

 حقوق اإلنسان:

 

تُشير مادة )حقق( في المعجمات اللغوي ة إلى وجوب الشيء واثباته؛ إذا صار ذلك الشيء حقًا ال 

ُم  يَُشكُّ فيه، قال تعالى:  يَن َحقَّ َعلَْيهِّ ْن 63)القصص/ اْلقَْولُ قَاَل الَّذِّ ( أي وجب، وهو نقيض الباطل، ومِّ

، ومنه قوله تعالى:  ِّ َمْواَلُهُم اْلَحقِّ   أسماء هللا ع ز وجل  ( ويُقال َحقَْقُت 62)األنعام/  ثُمَّ ُردُّوا إِّلَى َّللاَّ

الٌن فالنًا: َضَربَه (  وحقَّ ف1999الرجَل وأحققتُهُ، أي: َغلَْبتُهُ، ويُجمع على حقوق وحقائق )ابن منظور، 

ِّ عينه، أي في الوسط، وحقَّقَه تحقيقًا: صدَّقَهُ، واحتق ا: اختصما  ه، أو في حاقِّ  َكتِّفِّه، أو في حاق  ِّ رأسِّ في حاق 

: هو نَّصيب الفرد 1990(  والحقُّ هو "الثابت الذي ال يسوغ إنكاره" )المناوي، 1986)الَزبيدي،  (  والحقُّ
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، َحقًا 2004مر: َجديٌر به )ضيف وآخرون، أو الجماعة، وَحقيٌق باأل قَّ ، اْحقِّْق، حِّ ق  ( "وَحقَّ لـ َحقَْقُت، يحِّ

 (.2008وَحقَّةً وُحقُوقًا، فهو حقيق، والمفعول َمْحقوق عليه" )عمر، 

 

 

ن، ، واليقيلوجوبايتبي ن مما تقد م ذكره أن  مادة )حقق( دارت فيما تعل ق بهذه الدراسة على معاني 

 الصدق، واالختصام، والحصة، والغلبة، والجدارة.والتوس ط، و

ا اللفظ الذي صاحبه من طريق إضافته إليه، فهو )اإلنسان(؛ إذ جاء في معجم ال ألُْنس اعين، وأم 

( وفي مقاييس 2003والتأن س واحدٌ وهو خالف التوح ش، وآنست شخًصا من بعيد؛ إذا رأيته )الفراهيدي، 

وا: ش. قالأصل واحد، وهو ظهور الشيء، وكل شيء خالف طريقة التوح  اللغة، "الهمزة والنون والسين 

وا لظهورهم. يُقال آنست الشيء إذا رأيته. قال هللا تعالى: ِّ  اإلنس خالف الجن وُسم  ْن فَإ

ْنُهمْ  آنَْستُمْ   إذا سمعته. (. ويُقال آنست الشيء6)النساء/  ُرْشدًا مِّ

 

ا تقد م ذكره، أن  مادة )أنس(   م.ن بني آدمالبشر تدل  في مجملها على الظهور، واألُنس، ويتبي ن مم 

عراقية  )جريدة ( مرة في األعداد اآلتية من جريدة الصباح ال56وقد وَردَ تركيب )حقوق اإلنسان( )

، 3008ع/2014، واألحد/كانون الثاني/3003ع/2014كانون الثاني//6الصباح العراقية، االثنين/

، 2014/3052آذار//4، والثالثاء/3051آذار/ع/3ين/، واالثن3050ع/2014آذار//2و

، 3082ع/2014نيسان/ /9، واألربعاء/3075ع/2014نيسان//1والثالثاء/

، 3127ع/2014حزيران//9، واالثنين/3120ع/2014حزيران//1واألحد/

، 3152ع/2014تموز//8، والثالثاء/ 3124ع/2014حزيران//5والخميس/

كانون /6، والسبت/3159ع/2014تموز//16ربعاء/، واأل3158ع/2014تموز//15والثالثاء/

كانون /17، واألربعاء/3267ع/2014كانون األول//9، والثالثاء/3264ع/2014األول/

 (. 3270ع/2014األول/

وعة ( و)خمس عشرة مرة( في موس2005وثالث مرات في الدستور العراقي )الدستور العراقي، 

جاسور، ة )العة المصطلحات السياسية والفلسفية والدوليالسياسة )الكيالي، د.ت( وثالث مرات في موسو

في  ؤخًرام(  وجاء في هذا العدد" وعب ر ميالدينوف ... عن انزعاج البعثة األممية لما يجري 2008

جيل التع المناطق الساخنة وارتفاع وتيرة الصراعات والنزاعات في محافظة األنبار، مؤكدًا ضرورة

ن في إلنسالناجعة، خصوًصا أن الواقع الحالي انعكس سلبًا على حقوق ابإيجاد  الحلول المناسبة وا

قوق اإلنسان( (. ويُعنى بـ )ح3003ع/2014كانون الثاني//6العراق" )جريدة الصباح العراقية، االثنين/

و ة، أو الجنسي  ألجنس "التمت ع بالمزايا والحقوق والواجبات التي يتمت ع بها اآلخرون دون تمييز على أساس ا

ْن هذه الحقوق، الحق في الحياة، وفي ال2008الدين، أو اللغة، أو اللون" )عمر،  حري ة، واألمن (  ومِّ

 إلنسانيةارامة الشخصي، والحق في التعليم، والعمل، والمحاكمة العادلة، وهذه الحقوق هي جوهر ولب الك

 (.  2008)الجاسور، 
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 َخْلط األوراق:

لرجل: ليط اجاء في تهذيب اللغة: خلطُت الشيء بالشيء خلًطا فاختلط، والخْلط كل ما ُخلِّط، فخ

( ومنه الحديث 1967ُمخالُِّطه، فقال الشافعي: قد يكون الخليطان الرجلين يختلطان بماشيتهما )األزهري، 

( ومنه ما جاء 2002اري، النبوي الشريف ))وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي ة(( )البخ

ال  ل سفيان:. وقافي صحيح البخاري:" وقال طاووس وعطاء: إذا َعلِّم الخليطان أموالهما فال يُجمع مالهما

َوإِّنَّ  الى: (   قال هللا تع2002تَجب حتى يتمَّ لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاةً" )البخاري، 

نَ  َكثِّيًرا ي بَعْ  مِّ  يَن آَمنُ ُضُهْم َعلَىَٰ بَْعض  إِّالَّ اْلُخلََطاءِّ لَيَْبغِّ الِّحَ وا َوَعمِّ  الَّذِّ (، وجاء 24)سورة ص/  اتِّ لُوا الصَّ

لخليط ه، وافي مقاييس اللغة البن فارس: الخاء والالم والطاء أصل واحد، وهو ضد خلوص الشيء ونقاؤ

ْلط هو السهم النابت عوده على عوج ألن ه ال يُخالط االستقامة  ْخلَطُ 1997ي، )القزوينالمجاور، والخِّ ( والمِّ

ليط األمر: إفساده ْلط في، والبالكسر: الذي يخلط األشياء فيُلبسها على السامعين والناظرين، وتخ  ه قوالن، خِّ

( ونهى النبي  1999أحدهما المختلط النسب، أي َمْن ال يُعرف نسبه، أو االبن غير الشرعي  )ابن منظور، 

تمر بيذ، كالن الن( عن الَخليطين أن يُْنبَذا، أي أن يُجمع بين نوعين ممحمد )صلى هللا عليه وآله وسلم

ط بين شيئين: ( والخل1986والزبيب، ألنهما يُصيبهما التغيُّر واإلسكار أسرع من غيرهما )الَزبيدي، 

   يِّ ئًاًحا َوآَخَر سَ َخلَُطوا َعَماًل َصالِّ  المزج بينهما والعجز عن تمييز أحدهما عن اآلخر، قال تعالى: 

 (.2008(، وَخْلط مصدر الفعل َخلََط )عمر، 102)التوبة/

ا تقد م ذكره أن  مادة )خلط( دارت في مجملها حول معاني: التداخل، واال ، لتباسيت ضح مم 

 والتضليل، واالفساد، وعدم االستقامة.

ا داللة المضاف إليه )األوراق( الواردة في المعجمات اللغوي ة، فقد جاء في  واو للغة" الااييس مقوأم 

لى ورق ًسا عوالراء والقاف: أصالن يَدلُّ أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. وورق المال قيا

ا األصل اآلخر: الورْ  لون  يُعنى بهقة فالشجر، ألن الشجرة إذا تحاتَّ ورقها انجردت كالرجل الفقير، وأم 

ماد، فيُقال بعير أورق، وحمامة و لون  ون األرضأن  لكرقاء وعام أْوَرق؛ إذا كان َجْدبًا يُشبه لون الرَّ

ق، 1997الرماد )القزويني،  الدراهم وهي الفِّضَّة و( والرقِّ ة بإضافة الهاء عوٌض عن الواو ويُعنى بها الَورِّ

اق صاحب َوَرق، ( والور  2002الَمْضُروبة، ومنه الحديث الشريف ))في الرقِّ ة ربع العُشر(( )البخاري، 

ه وَرقَة ُمصحف (، ومن المجاز أيًضا كأن  َوجهَ 19)الكهف/  فابعثوا أحدكم بورقكم  تعالى: قال هللا

ثيرة، ك( وَوَرق وأوراق جمع وَرقَة، وهي رقائق يُكتب عليها وتستعمل ألغراض 1986)الَزبيدي، 

 (.2008وتُصنع من النسيج، أو الخشب )عمر، 

مال، رق العل ق بهذه الدراسة، على ورق الشجر، وويظهر أن  مادة )ورق( دارت داللتها فيما يت

 وورق الكتابة.

ا أفضى إلى تكوينهما مصاحبة لغوي ة وردت  وقد وَردَ لفظ )َخْلط( مضافًا إلى لفظ )األوراق( مم 

كانون /1)اثنتا عشرة( مرة في األعداد اآلتية من جريدة الصباح )جريدة الصباح العراقية، األربعاء/ 

، 3011ع/15/2014، واألربعاء/3005ع/8/2014، واألربعاء/2999ع/2014الثاني/
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، 3076ع/2014نيسان//2واألربعاء/ /3054ع/2014آذار//6والخميس/

، 3097ع/2014نيسان//27، واألحد/3089ع/2014نيسان//17والخميس/

 (. 3149ع/2014تموز//5والسبت/

  تتجاوزبية والالدعايات االنتخاوجاء في عدد من أعداد الجريدة " إن  تلك االنسحابات هي جزء من 

 جريدة)لعبة سياسية رخيصة في محاولة لخلط األوراق وإيهام جماهيرهم بأنهم يعملون لمصلحتهم" 

موضوع  (. ويُعنى بتعبير )خلط األوراق(: "إدراج2999ع/2014كانون الثاني//1الصباح، األربعاء/

 (.2006بهدف التضليل" )داود،  تحت مسمى موضوع آخر، أو إلصاق موضوع بموضوع آخر، وذلك

 

 

 النتائــج:

 ة ثالثيَّة، خال الدخيل منها.ذات أبنيَّ   -موضوع البحث  –المصطلحات الس ياسيَّة المركَّبة  .1

 سميَّة.ا -وضوع البحث م -تبيَّن للباحثة، أنَّ المصطلحات الس ياسيَّة المركبة  .2

رة عن دالالتها المعجميَّة، ك .3 ًظا حيت ألفاما وأأعادت السياسة تدوير األلفاظ بدالالت جديدة ومتطو 

ر يظهر من خالل الت ،وسع اأخرى كانت قد تنوسيت، فمنحتها دالالت جديدة، فنجد ذلك التطو   لداللي 

ل.  أو التضيق، أو االنتقال والتحو 

، بل تتعأظهرت الدراسة، أنَّ داللة التَّركيب ال ت .4 حب لى التصاداه إقف عند حدود المستوى المعجمي 

.  بين األلفاظ والذي يفضي إلى داللة جديدة ال يشتمل عليها المعجم اللغوي 

ير .5 بة، إذ استُعِّ بي  األجن حطلالمص أظهرت الدراسة أنَّ المصطلحات الس ياسيَّة في هذا البحث، ُمعرَّ

 .وطرح على الس احة الس ياسيَّة، بلسان عربي  
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 المراجع والمصادر                                             

 القرآن الكريم.

 :أواًل. الكتب

 

 .25ص/1در، ج( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، د. ط بيروت: دار صا1978ابن خل ِّكان، أ. ) ●

 /7احياء التراث العربي، جبنان: دار ل -بيروت 3( لسان العرب، ط1999ابن منظور، م. ) ●

 342ص/6مادة )عيش(، ج 498ص/9مادة)ضمم(، ج 88ص /8ب(، جمادة )صح 287-286ص

د(، مادة )وح 232-231-230ص /15، ج272-271-270ص/3، ج344 -343 -342-مادة )سلم(

 257-256-255ص/3، جمادة)عبر( 18-17-16ص /9ر(، جمادة )حر 116-115-114ص/3ج

 ط(.مادة )خل 177-176-175ص/7مادة )حقق(، ج

م: دار  ( المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د. ط د.1966أبو الفرج، م. ) ●

 .111النهضة العربية للطباعة والنشر، ص

ق فيما اتف ( المصاحبة اللغوي في الحديث النبوي الشريف كتاب اللؤلؤ والمرجان2015أحمد، ع. ) ●

 .104-16-15-15-15-15-14-14هرة: مكتبة اآلداب، صالقا 1عليه الشيخان نموذًجا، ط

لدار المصرية للتأليف والترجمة، ه د.م: ا1387-1384( تهذيب اللغة، طبعة 1967األزهري، أ. ) ●

 مادة )خلط(. 107ص /7حد(، جأ -مادة )وحد 126-125-124ص /5ج

 .354-352-352يروت: دار ابن كثير، صب -دمشق 1( صحيح البخاري، ط2002البخاري، أ. ) ●

 -يروت. ب1987( محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية. طبعة جديدة، 1977البستاني، ب. ) ●

 مادة)سلم(. 224-23لبنان: مكتبة لبنان ، 

 مادة )سلم(. 50-3/49د. م: د. ن، ج 1ه( كتاب جمهرة اللغة، ط1345البصري، أ. ) ●

اسات د. م: دار طالس للدر 1( ميخائيل غورباتشوف سيرة ذاتية مفصلة، ط1990تالبوت، س. ) ●

 .204-237-80-77-70-68-60-59-58-39والترجمة والنشر، ص

 .21-20القاهرة: مكتبة الخاني، ص 7( البيان والتبيين، ط1998الجاحظ، أ. ) ●

لبنان: دار  -، بيروت1( موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، ط2008الجاسور، ن ) ●

 .273-274-273-277 -275النهضة العربية، ص

 .123الجرجاني، ع. )د.ت( التعريفات، د. ط  د. م دار الفضيلة، ص ●

 /2يين، جبيروت: دار العلم للمال 2( الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ط1987الجوهري، إ. ) ●

 مادة )عبر(. 734-733-732ص

ته ومجاال ( التعبير االصطالحي دراسة في تأصيل المصطلح ومفهومه1985حسام الدين، ك. ) ●

 .42د. م: مكتبة األنجلو المصرية. ص 1الداللية وأنماطه التركيبية، ط

 -فقه اللغة -( األصول دراسة إبستملوجية للفكر اللغوي عند العرب)النحو2000حسان، ت. )  ●

 .336البالغة(، د. ط د. م: عالم الكتب، ص
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د. م: عالم   1للنص القرآني، ط( البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية 1993حسان، ت. ) ●

 . 156-155الكتب، ص

 . 81د. م: عالم الكتب، ص 1( الخالصة النحوية، ط2000حسان، ت. ) ●

 .66 -61القاهرة: عالم الكتب، ص 1( اجتهادات لغوية، ط2007حسان، ت. ) ●

الثقافة، رب: دار الدار البيضاء المغ  1994حسان، ت. )د.ت(  اللغة العربية معناها ومبناها  ط عام  ●

 .217-217-216-217-216-217-94-187ص 

 .22-10 -9بيروت: دار الكتاب العربي،  1( ديوان الحارث بن حلَّزة، ط1991حلَّزة، ح. ) ●

 .113صالقاهرة: مكتبة اآلداب،  1( علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، ط2005حيدر، ف. ) ●

 .74د.ت القاهرة: دار غريب، ص( لغويات محدثة في العربية المعاصرة، 2006داود، م. ) ●

 .38-139-38الراجحي، ع. )د.ت( التطبيق الصرفي، د.ط بيروت: دار النهضة العربية، ص ●

ت، ( تاج العروس من جواهر القاموس، د. ط د. م مطبعة حكومة الكوي1986الَزبيدي، س. ) ●

 مادة )خلط(.  107ص/7حد(، جأ -مادة )وحد 126-125-124ص/5ج

مادة  537ص /1لكتب العلمية،جالبنان: دار  -بيروت 1( أساس البالغة، ط1998الزمخشري، أ. ) ●

 مادة )حرر(. 180-179 -مادة )حكم( 206 -مادة )عيش( 689 -مادة )ضمم( 587 -)صحب(

جي، تبة الخان( أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، د.ط القاهرة: مك1977الساقي، ف. ) ●

 . 196-196ص

ألولى ( روسيا الجديدة مذكرات ميخائيل جورباتشوف، الطبعة العربية ا2017الُصي اغ، ف. ) ●

 .19-18التحاد الروسي، صا -الرياض: العبيكان بالتعاون مع فيس بابليشرز: موسكو

 مادة165د. م: مكتبة الشروق الدولية، ص 4( المعجم الوسيط، ط2004ضيف، ش وآخرون. ) ●

 .580- 188)حرر( 

 .71-71حاتم الطائي، د.ط بيروت: دار صادر، ص ( ديوان1981الطائي، ح. ) ●

 .14لكتب العلمية، صالبنان: دار  -بيروت 3( ديوان النابغة الذبياني، ط1996عبد الساتر، ع. ) ●

عبد الكافي، إ. )د.ت( معجم مصطلحات عصر العولمة مصطلحات سياسية، واقتصادية،  ●

 www.kotobلكتروني: ، متاح على الموقع اال201واجتماعية، ونفسية وإعالمية، ص

arabia.com 

 .14-13بنها: كلية اآلداب، ص 2( التصاحبات اللغوية، ط2011علي، ن. ) ●

 . 33القاهرة: عالم الكتب، ص 6( علم الداللة، ط2006عمر، أ. ) ●

-1451 -1450ص  /2د.م: عالم الكتب، ج 1( معجم اللغة العربية المعاصرة، ط2008عمر، أ. ) ●

 /3مادة)حكم(، ج 540ص /1عيش(، جمادة ) 1585 -1584ص/2مادة )ضمم(، ج 1369ص

-551ص/1مادة )صحب(، ج 936ص/2مادة )ركز(، ج 934ص /2مادة )وحد(، ج 2409ص

مادة  1/130مادة )حقق(، ج 530ص/1ر(، جمادة )حر 470-467 /1ل(، جمادة )حل 552-552

 مادة )ورق(. 2427-2426ص /3ط(، جخلمادة ) 681 -680ص/1، ج130 -)أنس(

مادة  334ص/1لكتب العلمية، جالبنان: دار  -بيروت 1( كتاب العين، ط2003الفراهيدي، خ. ) ●

 مادة )أنس(.  93-92ص /2)حكم(، ج

عن مسند ( المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي الشريف عن الكتب الستة و1936فنسنك، أ. ) ●

 384حمد بن حنبل، د. ط  لندن: مكتبة بيل. صالدارمي وموطأ مالك ومسند أ

http://www.kotob/
http://www.kotob/
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 .986ة الرسالة، لبنان: مؤسس -بيروت 8( القاموس المحيط، ط2005الفيروز آبادي، م. ) ●

 مادة )حرر(. 49ة لبنان، صلبنان: مكتب -( المصباح المنير، د. ط بيروت1987الفيومي، أ. ) ●

 375-مادة )صحب( 325ص /3، ج( مقاييس اللغة، د. ط د. م: دار الفكر1997القزويني، أ. ) ●

ص  /2مادة)حكم(، ج 91ص /2مادة )سلم(، ج 90ص /3مادة )عيش(، ج 4/194مادة)ضم(، ج

مادة  209-208ص /2مادة )أنس(، ج 145ص /1مادة)عبر(، ج 207ص /4ركز(، ج0مادة  433

 .مادة )ورق( 102-101ص /6)خلط(، ج

 .129ار المعارف، صالقاهرة: د 4( ديوان امرىء القيس، ط1984القيس، ا. ) ●

 .655بنان: مؤسسة الرسالة، صل -بيروت 2( الكلي ات، ط1998الكفوي، أ. ) ●

 /1ر، جالكيالي، ع. )د.ت( موسوعة السياسة، د. ط بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش ●

 .558-557ص  /2، ج215 /1، ج247 -247ص /2، ج766-765ص

 .484كية. صبيروت: المطبعة الكاثولي 19اإلعالم، طمعلوف، ل. )د.ت( المنجد في اللغة واألدب و ●

 .143القاهرة: عالم الكتب، ص 1( التوقيف على مهمات التعاريف، ط1990المناوي، ع. ) ●

ة، ضوية المقدسه( مجمع األمثال، د. ط د.م: المعاونية الثقافية لالستانة الر1344الميداني، أ. ) ●

 .49ص/1ج

ط  د.م: دار ( ديوان حميد بن ثور الهاللي وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي، د.1951، ع. )الميمني ●

 .66الكتب المصرية، ص

ي أي س( حرية التعبير مقدمة صغيرة جدًا، د. ط د. م: مؤسسة هنداوي 2012ووربيروتن، ن. ) ●

 .9سي، ص

 : دار الكتابد. م 1( شواهد الشعراء المخضرمين في التراث النحوي، ط2000يوسف، م. ) ●

 .105-104-365المصري_ دار الكتاب اللبناني، ص

 

 

 ثانيًا. الدراسات واألبحاث:

العراق: ( الفيدرالية والالمركزية في العراق، ورقة سياسات، مكتب األردن و2013أحمد، ع. ) ●

 .2مؤسسة فريدريش إيبرت، ص

جال ( النظرية التصورية مقارنة في المنهج وفحص صالحية االستعمال في م1987بيتي، و. ) ●

 . 120، ص29المصطلحية، مجلة اللسان العربي، ع

 .127-126-125، ص1، ع4حسان، ت. )د.ت( اللغة والنقد األدبي، مجلة فصول، مجلد ●

 1955أوت  20، جامعة اإلدارة المحلية والحكم المحلي والفروق بينهما( 2015شايب، ب. )  ●

بحث متاح على الموقع االلكتروني اآلتي:  ،22سكيكيدة، الجزائر، ص

https://www.maspolitiques.com/ogs/index.php/agps/article/view/43 

وطن  بناء الدولة الحديثة، مجلة المواطنة والتعايش، مركز ( خطوات في2007الشبوط، م. ) ●

 .82، ص1للدراسات، بغداد، ع

دراسات  الواقع والطموح، مجلة 2005( الفيدرالية في الدستور العراقي لعام 2013صالح، ن. ) ●

 .48، ص41دولية، ع

https://www.maspolitiques.com/ogs/index.php/agps/article/view/43
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، 2003د عام بع ( السياسات العامة للتعايش السلمي في العراق في العقد األول2017الصبيحي، أ. ) ●

 .162، ص47مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، ع

ستقلة ينية الملفلسطالغول، أ. )د.ت( حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات، الهيئة ا ●

 (.65لحقوق المواطن، سلسلة تقارير قانونية)

ي، العرب والسياقية ومعجم عربي لها، مجلة اللسانالقاسمي، ع. )د. ت( التعابير االصطالحية  ●

 .19، ص17، ع1المجلد

المركزية ( عالقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية في ضوء المركزية وال2015كاظم، ه. ) ●

، 21ي مجلس محافظة بغداد، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، مجلدفبحث ميداني  -اإلدارية

 .142، ص85ع

-12ع جمية،د.ت( األسس النظرية لوضع معجم للمتالزمات اللفظية العربية، مجلة المعهليل، م. ) ●

 .233، ص13

 

 ثالثًا. مصادر أخرى:

 .3262ع -2999( ع2014جريدة الصباح العراقية، ) ●

، على الموقع االلكتروني اآلتي: 31-29 -28-27-25--24-13الدستور العراقي، ص ●

https://presidency.iq/info.aspx?Jimare=1002#gsc.tab=0 

 

https://presidency.iq/info.aspx?Jimare=1002#gsc.tab=0

