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:الملخص 
 وشفيجخمْ خىلها ًمشحُّت زابخت  ًلىم البدث بّلذ ملاسهت بحن بِالم الىٍام والثىسة مشجىضا ِلى

المي في ظىسٍت  ىن, وهيالجزاُ إلِا المي الّشب وخاـت في وظُلت الخلفٍض  يبىىد مُثاق الؽشف إلِا

زابخت لىشفي  ًممً الّىدة بلى ؤظغهمُّاس خُادي وؤـُل  تاملىبثم مً حامّت الذٌو الّشبُ

المي في ظىسٍت, ف بمشحُّت َزا املُثاق ِشبُا وظىسٍاازم  الفشاُ إلِا وليؽش الىعي في  ,لخٍّش

 فُه, غ بُٕت الخإزحر ِلى الشؤي الّاموبما ًفىْ له في الخفاء وخلف اليىالِ ,املجخمْ العىسي

ت ت -ورلً في زالزت مً ؤَم البرامج وهي)إلاخباٍس ُلُم الدجت ِلى هما ؤهه ظ الىزاثلُت(, -الخىاٍس

في ـىاِت معخلبل إلاِالم العىسي وظِعاَم  ّاًحرهزٍ املِذم الالتزام ب تُ في خالوشفي الجزا

 .َم مىدعباث زىسة الىشامت الؽّبُتوإخذ وؤ

المي الّش  و  جهاصالؤن بِالم الىٍام حضء ال ًخجضؤ مً بي, وحذ مً خالٌ بىىد مُثاق الؽشف إلِا

هاولا سظمُا  ٌّخبر هما ؤهه ,ومدخىشا اكخفادًا مً كبل ابً خالت الشثِغ ,ألامجي الخابْ للعلىت

ىٍام الخاهم الزي اهخهج في ظُاظخه الىثحر مً فىىن ـىاِت الشؤي الّام واكىاُ الؽّب باظم ال

م وملاسهتها  ببىالتي جم و  ,بمفذاكُخه الضاثفت ىد املُثاق جفىُذَا بالؽىاَذ وألادلت لللاست الىٍش

م مً فؽل بِالم الىٍام في الزي وكّذ ِلُه ظىسٍت, فّلى ا مىهجُخه املخبّت إلكىاُ الؽّب لٔش

بلافت بلى فماثذ  ,ِلل املؽاَذ في هلل الخلُلتاخترام العىسي بإظالُبه التي جفخلش بلى 

داث الشظمُت التي لم ا الخفٍش الم ,ٌعخىْ بِالم الىٍام بهياَس كام بؽُىىت  بال ؤن َزا إلِا

بىحىد  ,في مىٍىس الّالم الٕشبي وبكىاِه مً خالٌ معاس ألاخذار م,3102الثىسة بّذ الّام 

ابُ  ,ِلى ألاسك (جىٍُم الذولت)ن ومخىشفحن دًيُا مً الىاحب مداسبتهم وخاـت بّذ ٌهىس حبَس

ابي العلفي الجهادي في مااث هثرة الخذًث ًِ امل ؤن بلافت بلى اامشة اليىهُت والخىش إلاَس

دت هبحرة ؤدي بلى الخدلُالث والىزاثلُاث وألاخباس دون ِىغ ؤولاُ الىاط في ظىسٍت  ـشف ؼٍش

دت صالذ ما و اللىىاث الشظمُت,  مً املجخمْ ًِ مجشد الخفىحر في مخابّت َزٍ جخّاٌم َزٍ الؽٍش

الث الخشب  .مْ ٍو

م مً ؤن بِالم الثىسة كذ هجر في اًفاٌ ـىث الثىسة بلى الّالم  خش ِلى الجاهب لا  و فبالٔش

ب وججاوص الىثحر مً الّلباث في ظبُله, بال ؤن  المُحن بلى الخذٍس ماسظت املهىت ِلى مخاحت إلِا

ولفىاِت سؤي ِام  ,اللماًا املشجبىت بالخشبِىغ بدشفُت جضداد مْ اصدًاد الخدذًاث الخالُت في 

 .الجذًذالعىسي  ِالمترظُخ دِاثم إلا ول  ِىذ الؽّىب الّشبُت والٕشبُتري مفذاكُت 
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:المقدمة 
وظُلت في  ًٍهش وما ي مجخمّها ,مً واكْ ما حؽهذٍ ظىسٍت مً ؤخذار دامُت ِلى ؤسلها وف

ىن جدذًذا ِلى مذاس ُت ٔحر معبىكت, وواكْ حذًذ فشلخه بِالمظىىاث مً زىسة خمغ  الخلفٍض

ت  جخمْ العىسي,ا مً خُاة املا سثِع  جفالي حضء  الاؤـبذ اليؽاه  فلذ, ألاخذار املدعاِس

ذي الثىساث ؤو املىاوثحن لها, فلم ٌّذ الصخق الزي ًخىك مً مظىاء  ,املخخلفت هؽشاثدب ٍا

ججشبت الخشب في ظىسٍت ؤو خاسحها ٌعخىُْ الخُاة دون اجفاٌ ومىاهبت ما ًذوس خىله مً 

 .ؤو الّاملُتؤخذار, ظىاء ِلى العاخت املخلُت 

 
 
ً هما ؤن الخلذم الّلمي الىبحر الزي جم بخشاٍص في جلىُاث الّمل الصخفي إلاراعي واملشجي مى

ه بما ًلذمه ٍٕش المي مً ؤن ٌؽذ بلُه الجمهىس, َو ت وكىالب  له لليؽاه إلِا مً فىىن بخباٍس

ت وؤِماٌ جىزُلُت زلافُت,  ؽذ اَخمامه ىاطما ٌعخلفذ اهدباٍ البخىاٍس مً وشق الجزب  م,َو

للىىاث الفماثُت وزىسة ل فدفل َىالً بّذ حذًذوؤظالُب الاظخمالت وفىىن إلاكىاُ املخخلفت, 

إلاوعان مً ول حاهب بالّذًذ مً سوافذ الفىش ومفادس  ذ, ؤخاولم جىً معبىكتمّلىماث 

 حر مًالىث واخخلي ِلى ,الشظالتو الخمُحز بحن جإزحر الىظُلت  مّها ؤـبذ مً الفّب ,املّشفت

ها  ا التي ًفترك خمِى المُحن واملخللحن ِلى خذ ظىاء مّاًحر الخىم ِلى املّلىماث ومفادَس إلِا

 .  ؤخالكُتو  بلى مشحُّت زابخت وخذود مماسظت مهىُت

المُت حّخبر مً اللىاهحن الشثِعُت في املجخمّاث الٕشبُت م مً ؤن مىازُم الؽشف إلِا بال  ,فبالٔش

َزا املُثاق فشك خُث  ,ماخشا خالٌ الّلىد الثالزت ألاخحرةبال لّشبُت في ألاكىاس الم جىحذ ؤنها 

م ,التزاماث ِلى الخيىماث الّشبُت لم جىً مىحىدة مً كبل المي  ًِ وٍش بىىد مُثاق الؽشف إلِا

 بُٕت الّىدة بلى ؤظغالبدث  مىهجفي  َااِخماد التي حاءو , تالفادس ًِ حامّت الذٌو الّشبُ

المي في ظىسٍت,خُادًت ؤـُلت و زابخت  ف بمشحُّت َزا املُثاق ِشبُا ازم  لىشفي الفشاُ إلِا لخٍّش

وبما ًفىْ له في الخفاء وخلف اليىالِغ بُٕت الخإزحر  ,وليؽش الىعي في املجخمْ العىسي ,وظىسٍا

ىهُ زالزت مً ؤَم ؤهىاُفي  ,ِلى الشؤي الّام فُه ت :وهي تالبرامج الخلفٍض ت -)إلاخباٍس  -الخىاٍس

المُت بلى خذ هبحرورلً  ,الىزاثلُت( م مً جذاخل مدخىاَا وسظالتها إلِا فما ًٍهش ألي  ,ِلى الٔش

مً  فاتؤهبر مداوالث حاَذة لىعب و  ,َى اهلعام واضر (الىٍام والثىسة)مخابْ ليل مً بِالم 

 ,دون وحىد سهحزة ؤظاظُت مؽترهت بحن الىشفحن, الّشبي والعىسي ول بلى وشفه الشؤي الّام

العىسي  ِالمباإل  يشجلج ,ِملُت خىىاثو  واكُّتالخىـل بلى هخاثج عخىُْ املخابْ مً خاللها ٌ

لتجو   العبل لترظُخ دِاثمه في املجخمْ العىسي الجذًذ.  بتهُات لىموج ,مىْ اهدشافه ًِ البـى
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 أهميت هذا البدث من الىاخيت الىظزيت والخطبيقيت:

  الىاخيت الىظزيت:أما من 

وخاـت  ِالمبداحت بلى ؤن هاهذ ِلى ألاَمُت البالٕت واملياهت الىبحرة التي ًدخلها إلا لم وّذ فةهىا 

ىن  بن ؤٍِم "ؼى: ىاوي حىسج بشهاهذًلٌى الياجب البًر ,اث بؽيل ِاماملجخمّ في وظُلت الخلفٍض

ت َما املىبّت التي ؤجاخذ اللشاءة  خ البؽٍش ىن الزي ؼٕل الىاط  ,للىاطاختراِحن في جاٍس والخلفٍض

 .(0)"ًِ اللشاءة

ىهُت فلي بل في وُٕانها ِلى اليلمت واِخُاد الىاط  ,فلم حّذ املؽيلت الخلُلت في الفىسة الخلفٍض

ودون مشحُّت زابخت للّاملحن في املجاٌ  ,ِلى ظهىلت الخللي دون مداهمت ِللُت ملا ًىشح

  (3) % 01 خىاليبلى جفل وعبت ألامُت فحها ال ظُما في املجخمّاث الّشبُت التي  ,يِالمإلا 

  
 جقذيزاث مىظمت يىوسكى خىل وسب ألاميت في العالم العزبي.

 

خ ً ُه دون مّشفت ؤو سكابتوما ًخم جىاكله  ,لان ىخببن الخاٍس ىن العىسي بىِى  ,ووؽٍش ِلى الخلفٍض

خ خىشا مدذكا ِلى لؽيٌ فمْ بذء  ,ؤحُاٌ كادمت بّذٍعخلبل ومل ,في ظىسٍت هياملبؼّب  جاٍس

الخابّت لؤلهٍمت العُاظُت في الّالم الّشبي ُت ِالمالّشبي حٕحرث الىثحر مً ألاهٍمت إلا  الشبُْ

ت إلا الؽّب العىسي ثم ًّذ ٌلم ف ,وخاـت في ظىسٍت بخُٕحر زلافت الؽّىب الثاثشة  ِالمبمشهٍض

جإـلذ  التي خاواتالفاَُم امل مً بالخُٕحر الجزسي لجملتفىالب  ,جدذ ظلىت الىٍام الخاهم

                                  
ا/ (0)  .001ؿ /3102ألاولى  ه: داس هاؼشي/ ؤخمذ دِذوػ/ كىة الفىسة هُف هلاومها وهُف وعدثمَش

ش ًشجب الذٌو الّشبُت/  (3)  م.3102-1-1مىكْ مشاظلىن/ جلٍش

http://mourassiloun.com/?q=node/6295 
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لت مً الاظدبذادِ  .بإهىاِه لى مذاس ظىحن وٍى

 من الىاخيت الخطبيقيت:أما 

  ,ةن الىلْ العىسي الجذًذ في ٌل الثىسةف
 
ىهُت حذًذة دون مً ً مى ٌهىس كىىاث وبشامج جلفٍض

جلخلي فحها حمُْ  ودون مشحُّت واضخت ومىخذة ,الخفٌى ِلى جشاخُق مً الذواثش الشظمُت

ماٌ إلا  ,ألاوشاف ؤدي بلى اخخماٌ هبحر مما  ,ُتِالمبلافت بلى لّف ؤحهضة الشكابت ِلى ألِا

 .يِالملخفاكم ألاصمت العىسٍت ِلى املعخىي إلا 

م مً فؽل مٍّم ماظعاث الجامّت الّشبُت ومجها  مثل في جوالزي  ,سي ادالجاهب إلا فّلى الٔش

ُاث اللمم الّشبُتِلى ِماء لذٌو ألا ل اللذسة الالضامُت ُٔاب بال ؤن   (2), الالتزام بلشاساث وجـى

ؤو الّمل ِلى ـُأت مىازُم  ,في خذَا ألادوىولى  هزٍ املىازُمل اِالم ظىسٍت املعخلبل جىبُم

المي  حذًذة جىاظب معاس املشخلت اللادمت مثل جبجي خىت ِمل جمْ بىىد مُثاق الؽشف الِا

اتها الّشبي  دفَ لهِالمظِىٍم الّمل إلا الفادس ًِ الجامّت الّشبُت لمً ؤولٍى  مياهخه ي, ٍو

ْ خالـها مً ِلىد الٍلم فُما بّذ بحن الذٌو الّشبُت , لِعاَم في نهمت ألامت, وحعَش

ذ ,والاظدبذاد ٍض في مىهجُت الفمذ بخىىسة الاظخمشاس  ِشبُا وظىسٍاالىعي الجماَحري  ٍو

فىق الخشاب الزي لخم ول مىاحي الخُاة  يبِالمبلى خشاب  ؤدث والتيوالخىف التي واٌ ؤمذَا, 

الزًً خشحىا مً ؤحل  ,الب للعىسٍحنثضاما جىلُذ بّن املوان للزلً  ,ظىسٍتفي  خاـت

تهم وخالىا في الجخُم راجه كبل ؤن ًلخدمىا معخلبلهم الزي ًلُم بخطخُاتهم.  خٍش

 

 أهذاف البدث:

 -ًلفذ مً خالٌ َزا البدث جدلُم ألاَذاف الخالُت:

ت والخىبُلُت لفذ ألاهٍاس بلى ؤَمُت َزا الىُى مً البدىر  -0 في مً الىاخُت الىٍٍش

 ـىاِت معخلبل ظىسٍت.

 بِالمليل مً ومذي مىابلتها  ,تُِالمالؽشف إلا  ؤَم بىىد مىازُم الخّشف ِلى -3

  في الىاكْ. الثىسة والىٍام

بشامج  زالزت في ,والثىسة مً الىٍام ليل يِالمالخّشف ِلى هُفُت الخىاب إلا  -2

ىهُت ت, هي: جلفٍض ت -)إلاخباٍس  الىزاثلُت(. -الخىاٍس

سة والىٍام مً خالٌ َزٍ الثى  بِالم هُفُت ـىاِت الشؤي الّام في الخّشف ِلى  -2

                                  
 م.3102-1-3مشهض الشافذًً للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت/ حامّت الذٌو الّشبُت بحن الفؽل والانهُاس/ (2)

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=6983 
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ا. البرامج  ؤًم 

ُاث والىخاثجالخّشف ِلى ألاظالُب الصخُدت  -2 ٌى بلى  ,والخـى كُمي  بِالمللـى

 .الجهمت املشجلبتَادف ًشجلي باملجخمْ العىسي بلى معخىي 

 :مشكلت البدث

 ًجُب البدث ًِ ظاالحن:

ُه ا ِالمإلا جىبُم ما مذي  -0 ُت ِالمإلا  ملىازُم الؽشف (الثىسة والىٍام)لعىسي بىِى

 ملىفىؿ ِلحها.االّشبُت 

لعىسٍت ًشقى بلى معخىي الجهمت ي ِالماملعخلبل إلا الّمل ِلى حّل هُف ًيىن  -3

 ؟امليؽىدة

 مىهجيت البدث:

في -الخدلُلي -ظخلشاجيالا )في البدث املىهج  اِخمذ (, خُث ًلفذ بلى اظخلشاء مّالم إلاهخاج الـى

ىوي )الىٍام والثىسة(, وجدلُلها  المي لذي جلفٍض ل بلى ووـفها إلِا بٕشك امللاسهت بُجهما, والخـى

 ِلى ولخا املاظعخحنلب التي جاخز ؤبشص املثا

 خطىاث البدث

خماد  -0 ي الّشبي املىبثم مً حامّت ِالممُثاق الؽشف إلا بىىد ِلى  في امللاسهت الِا

 .والزي وكّذ ِلُه ظىسٍت الذٌو الّشبُت

ىهُتجدلُل مخابّت و  -3 تإلا )وهي:  ألاظاظُت البرامج الخلفٍض تال -خباٍس  الىزاثلُت(. -خىاٍس

خماد -2 ت ِلى كىاحي )إلا  الِا  خلب الُىم(و  )ؤوسٍيذالىٍام وكىاحي  بِالممً  (والذهُاخباٍس

 الثىسة في الذساظت امللاسهت. بِالممً 

ىهُت مىز الُىم ألاٌو للثىسة العىسٍت ؤي في املذة  -2 مخابّت وجدلُل البرامج الخلفٍض

خ 3100-2-02الضمىُت بحن   م.3101 -2-02م, وبلى جاٍس

الىٍام امليؽلحن  حيبِالمو  الثىسةحي بِالمالاظخّاهت بللاءاث خاـت مْ ِذد مً  -2

 .ِىه

 :خطت البدث

 .وخاجمت ,مباخث وزماهُت ,وجمهُذ ,ًىلعم البدث بلى ملذمت

 وخىخه. ,ومىهج البدث ,وظبب اخخُاٍس ,ؤَمُت البدث :وجخممً ،املقذمت

خممً ،الخمهيذ  -:مبدثحن ٍو
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 ي الّشبيِالمإلا بُان مُثاق الؽشف : املبدث ألاول 

 الىٍام كبل الثىسة. بِالم: خاٌ املبدث الثاوي

خممً . الىظام السىري إعالمالفصل ألاول: دراست   مباخث: زالزتٍو

ىهال :ألاول املبدث   ُت.برامج الخلفٍض

 ؤي الّام.ـىاِت الش هُفُت : الثاوياملبدث 

 ي الّشبي.ِالم: الالتزام بمُثاق الؽشف إلا املبدث الثالث

خممً الثىرة  إعالمالفصل الثاوي: دراست   -زالزت مباخث:ٍو

ىهُت .املبدث ألاول   : البرامج الخلفٍض

 : هُفُت ـىاِت الشؤي الّام.املبدث الثاوي

 ي الّشبي.ِالم: الالتزام بمُثاق الؽشف إلا املبدث الثالث

ُاث. ,الخاجمت  وجخممً: ؤبشص هخاثج البدث والخـى
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:التمكيد 

 ي العربيرامميثاق الذرف اإلالمبحث األول: بيان 
خ  ,ومً لمجهم ظىسٍتالّشب  ِالمؤحمْ وصساء إلا  /ظبخمش/ 02في مجلغ الجامّت الّشبُت بخاٍس

ي الزي حاء جىفُزا ملُثاق الخمامً الّشبي الفادس ًِ ماجمش ِالممُثاق الؽشف إلا ِلى  ,م0191

خ  حاء الاجفاق ِلى ؤَم بىىدٍو  ,(2)م 0112لّشبي بالذاس البُماء ِام اللمت ا في جىوغ بخاٍس

 :(2)م وهي0199

بالخإهُذ ِلى اللُم الذًيُت و  ,ِلى خلحن خم البآل وخم الاواُل ِالمؤن ًلىم إلا  -0

 خلُلت املجشدة في خذمت الخم والخحر.ذ الوألاخالكُت واملثل الّلُا وؤن ًيؽ

ت الخّبحر هي خم ؤظاسخي لئل  -3 الن  ,الىاجر ِالمؤن خٍش وهي حضء ال ًخجضؤ مً إلِا

 الّالمي لخلىق إلاوعان .

شبي معاولُت ما جلذمه مً الخلُلت الخالفت لخذمت الّ ِالمجخدمل وظاثل إلا  -2

ا وزلافُا واحخماُِا وظُاظُا. وبهماء شخفِخه اللىمُت ,كماًا إلاوعان الّشبي  فىٍش

ا جلذمه للشؤي الّام الّشبي ِلى مبذؤ الخمامً الّشبي في ول م ِالمجدشؿ وظاثل إلا  -2

 .ّاون والخفاَم بحن الذٌو الّشبُتوجذُِم الخ ,في الذاخل والخاسج

مخىّىن ًِ ألاظالُب املباؼشة  ,ُىن الّشب باألماهت في جإدًت سظالتهمِالمًلتزم إلا  -2 ٍو

حر املباؼشة التي جىًّ في هشامت الؽّىب ذم  ,واخترام ظُادتها الىوىُت, ٔو ِو

ٌ الخدٍشن ِلى اظخّماٌ الّ ذ بشئظاء الذو  .ىف ؤو الخجٍش

ُت في وؽش ألاهباء والخّلُلاثِالمًلتزم إلا  -1 مخىّىن  ,ُىن الّشب بالفذق واملىلِى ٍو

ا فُما  حَر ًِ الىظاثل ٔحر املؽشوِت في الخفٌى ِلى ألاخباس والفىس والىزاثم ٔو

 ًمغ ألامً الىوجي ؤو اللىمي.

الٔتها مً مضالم الّامُت وب ُىن الّشب ِلى ظالمت اللٕت الّشبُتِالمًدافَ إلا  -9

 والعجمت دِما للخفاَم فُما بُجهم.

 ,ُت الّشبُت ِامتِالمالّشبي بيؽش ألاخباس واملىاد إلا  ِالمًجب ؤن تهخم وظاثل إلا  -1

 والتي جلذمها وواالث ألاهباء الّشبُت والفذًلت خاـت.

ت الممحر املنهي للّاملحن في إلا  -1 وحعهل لهم اللُام  ِالمجىفل الخيىماث الّشبُت خٍش

                                  
ت اللبىاهُت/ ه. ألاولى (2) المي دساظت ملاسهت/ د. خعً ِماد مياوي/ الذاس املفٍش  .023ٌ/ ؿ0202 -ؤخالكُاث الّمل إلِا

الم الذولي دساظاث في الاجفاٌ والذِاًت الذولُت/ د. ؤخمذ بذس/ داس كباء للىباِت واليؽش/ ه. الشابّت/ اللاَشة/ ؿ (2)  -203إلِا

202. 
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لى لىء ألاَذاف الّشبُت الىبري. ,بىاحبهم  في هىاق سوح َزا املُثاق ِو

ت جىلل إلا  -01 ُحن الّشب في مخخلف ؤهداء الىوً ِالمجىفل الخيىماث الّشبُت خٍش

 الّشبي .

ان ألاخباس املزاِت -00 ت اهخلاٌ وجذاٌو الصخف وظٍش وال  ,حعهل الخيىماث الّشبُت خٍش

 .ِىذ المشوسة اللفىي للمفادسة بال جلجإ 

 
 

 قبل الثورةالنظام الدوري  إرامالمبحث الثاني: حال 

 الىٍام العىسي بلى اوّذام الفشق بحن الىٍام الخاهم وألاخضاب ظاَم وٌى ِهذ الاظدبذاد في 

 ,بالىالء بلى حاهب حهاص ؤمجي ًذًً للىٍام ,العُاظُت املفترك مؽاسهتها في الخىم الجمهىسي

ماٌمّه وجخذاخل   .هدٍىء ظُاسخي و وال ومْ الىٍام ؤكشابت  تِالك جشبىهم الزًً ,فات سحاٌ ألِا

 اهلالب ِعىشي  بزش ,م 3111م بلى  0190 ِام مً ظىسٍت الزي خىم ,خافَ ألاظذي ِهذ فف

 الىىاست في البالد ِالن خالتب وما ظبم رلً مً ,م0112 ِام فيؤحى بدضب البّث بلى العلىت 

الخُاة العُاظُت ليل ألاخضاب واملىٍماث  اًلافّجي ح وهي , (1) فترة خىمهاظخمشث وُلت التي 

وان مً  ِالمألن إلا  ,ضاٌ لُّفا وكتهاًال  ِالمووان إلا  ,الخاهم التي حّاسك هٍام الخىم البّثي

ًإخز  واملىٌف الزي في ظىسٍت يِالمإلا  إـبذف ,للىٍام اجابّ اؤمىُ احهاص  خمعت ِؽشلمً 

ّمل بشاجب  ً ملاالجه مً ألافُش ألامىُت, َو ش  ؼهشي ِىاٍو لبن ِلى الخلٍش  ,لحرة ظىسٍت 121ٍو

 وما ًذِى بلُه. مْ ظُاظت خضب البّثمخىافلا بؽيل وامل الشظمي  ِالمإلا  وجم حّل

ىهُت وكتهاؤما ب ىهُتف ,اليعبت لللىىاث الخلفٍض ذجان  ,واخذة لم ًىً َىان ظىي مدىت جلفٍض وحٍش

بلى همىرج مؽابه  فخدىلذ ظىسٍت ,)ظاها( سظمُت ووالت ؤهباءبلافت بلى  ,َما البّث والثىسة

                                  
شة هذ/ ظىسٍت مً الذهخاجىسٍت بلى الثىسة (1)  0222ٌ-9-1ِمش وىػ/  -الجٍض

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B
1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 
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ابِالممٕللت  ألنها ؤـبدذ دولتليىسٍا الؽمالُت   ُ(9). 

ىهُت  فةهه ,لالُذ الخىم في ظىسٍتألاظذ مبؽاس جىلى ِىذما ؤما  ظمذ لبّن اللىىاث الخلفٍض

% 11 الزي وان ًملً ,الاكخفادًت لىً جدذ سكابت وظلىت ابً خالخه )سامي مخلىف( ,بالٍهىس 

 . (1) في ظىسٍتالّام مً الاكخفاد 

 وثيقت )بىما( املسزبت جكشف شبكت شزكاث )رامي مخلىف( الىهميت خىل العالم

ى مً وسؤط املاٌ  لً الاكخفادخًم , ألن مًفي جلً املشخلت هل ِالمؤَم ؤظباب جبُّت حهاص إلا  َو

مثل مما ً الذاخلت والخاسحت مجها, لى ؤحهضة املّلىماث والفىس ِ ٌعخىُْ ؤن ٌعُىش  ,في البالد

ؼإهه ؼإن ؤؼياٌ  ِالمالن وظاثل إلا فامخ ,الاكخفادًتمً كىاِذ العىق  كاِذة ؤظاظُت

ملً ًمليىن سؤط املاٌ تخاخامللىُت امل
م جازش ؤفالىفىر الاكخفادي  و شخاؿ رو األف, (1) ياَس

م في ـىاِت اللشاس م في الىكذ راجه ,وآساَئ م َاالء  ,ِالممً ؤهثر املعتهلىحن لئل  َو ً وٍش ِو

                                  
 .3102-2-02العىسي في ِهذ ألاظذ والثىسة/  ِالمؤظّذ خىا/ إلا مذوهت  (9)

https://ar.globalvoices.org/2015/04/15/37350/ 

اب32مىكْ (1)  م.3101-2-32وزاثم بىما/  -/ ؼبىت ؼشواث واَس

http://24.ae/article/235023/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-
%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-
%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-60-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx 

ذ  (1) /َشبشث ؤ.ؼُللش/املجلغ الىوجي للثلافت والفىىن ولاداب/ اليٍى  .1م/ ؿ0191املخالِبىن بالّلٌى
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 .(01)ألاخذار ٍاثالاجفاٌ الخإزحر في مجش حعخىُْ ؤحهضة 

 ًزهش ألاظخار ,خمشاء هثحرة ال ٌعمذ له بخجاوصَا ي ظىسٍت كبل الثىسة خىىهف ِالملئل للذ وان  

ذ) ا لؤلهباء (ظاها)مذًش ووالت  (دمحم الٍّى واملشاظل لذي  ,الىٍام بِالمامليؽم ًِ و  ,ظابلا في دِس

المفي  عمىحامل مً وان "ؤهه :في فشوعا خالُا (ؤوسٍيذ)كىاة   ؽاولاملمىاكؽت  كبل الثىسة إلِا

ظُاظت الذولت الذاخلُت والخاسحُت, ؤو  الخذًث ًِ ؤما ,الٕالءو الصخت والبىالت و الاحخماُِت 

مً  فلذ وان ,اظعت اللماثُتؤو الاكتراب مً امل ,الذفاُ بيافت ماظعاتها الخذمُتؤخباس وصاسة 

اث لذًىا في إلا   .(00)"بؽيل مىلم ِالماملمىِى

  

                                  
ذ  (01) المي الجذًذ/د. مفىفى املفمىدي/ املجلغ الىوجي للثلافت والفىىن ولاداب/ اليٍى  009م/ ؿ0191الىٍام إلِا

ذ(( جم ؤخز َزٍ امللىلت مً للاء خاؿ مْ ألاظخار )دمحم ال00)  م.3101-3-1لٕشك البدث/  ٍّى



 ..(دساظت ملاسهت) الم الثىسةبِالم الىٍام وبِ

- 15 - 

 النظام الدوري إرامألول: درادة الفصل ا

ت ؤسواهه ِلى مذاس  بِالمخلم  ِض الىٍام العىسي حذاسا مً الخىف لم ًخمىً العىسٍىن مً ِص

 ؤسبّت ِلىد مً الضمً لدعىد في املجخمْ زلافت العيىث والعلبُت ظىاء وان املخللي مخلبال ملا

 -مً خالٌ َزٍ املباخث الثالزت:وظخيىن الذساظت  ٌّشك له مً ؤفياس ؤو سافما لها.

 البرامج التلفزيونيةالنظام في  إرامدرادة مبحث األول: ال
 :إلاخباريت أوال: 

ذ  واكّا حذًذا ؤدي بلى مىالبت الؽّب العىسي م,3100 ِام فجشث زىساث الشبُْ الّشبي في بمٍض

اث وخاـت  ,ُتِالمٔمبها ِلى املاظعاث إلا  ول املجخمْوكذ ـبذ ؼشاثذ مً  ,مً الخٍش

ت م ألاخباس والبرامج  لخدخل ,متهمت بًاَا بالخبُّت للىٍام العُاسخي اللاثم ,جهاالعمُّت والبفٍش

ت املعاخت ألاهبر ما ًذوس في بلذان الشبُْ الّشبي  ّشفتبملتزاًذ الاَخمام  شاهٍ ,للمؽاَذة الخىاٍس

ادة الىعي بما ًجشي ِلى ؤسك ظىسٍت ,حٕحراثمً  تألاو وجضاًذ  ,بلافت بلى ٍص  لاُ املإظاٍو

 مْ جفاِذ الخشب الذامُت. والخاسحُت الذاخلُت

توختى اللخٍت ىٍام الخشهت الاخخجاحُت مىز البذاًت ال بِالمواحه  للذ  في اليؽشاث إلاخباٍس

 ي:ِالمبإؼياٌ مخخلفت مً الخىاب إلا 

عتهذف الاظخلشاس الاحخماعي في التي ح ,واملاامشة اليىهُت خىاب الفخىت الىاثفُت -0

ًِ َزٍ املاامشة عاولت املجهت الدون جدذًذ  ,حمُّها وؤمً املىىلت ,(03)ظىسٍت

ذ الاظخلىاء باألحىبي. وبهما ,بؽيل واضر ً للىي داخلُت جٍش  الخخٍى

 بةٌهاس ؤن ,ِالمملا ًىلله الىاؼىىن في وظاثل إلا  والخىزًبالخجاَل الخام خىاب  -3

ش  ,ألاخشي جم جلفُله مً كبل ؤِذاء ظىسٍت ًىلل ِلى اللىىاثول ما  ألاوفاٌ وجفٍى

م ًلّبىن في الؽىاُس ت ,َو اثخجوامل والىاط في املخالث الخجاٍس راث املىاوم  فيو ,َز

ا)مثل مذًىت  ,ِلى وحه الخفىؿ خخجاحاثالا التي ججشي فحها   رلً مذِمت ,(دِس

وؤن ظىسٍت  هشؤهه الوحىد لصخيء ًز ,ُتِالمإلا  لشظالتاللاءاث مخفشكت ومخىشسة ب

ابُت كادسة ِلى ججاوص    .(02) خىش الّفاباث إلاَس

 "الىاط خشحىا فشخامثل لٌى املخابّحن في بّن ألاخُان خىاب َضلي ٌسخش بّ -2

                                  
ت/(03)  .22ؿ املشهض الّشبي لؤلبدار ودساظت العُاظاث/ ِضمي بؽاسة/ ظىسٍت دسب لاالم هدى الخٍش

ا/ 02)  م3100-2-01( ًىجُىب/ كىاة الذهُا/ وامحرا الذهُا جلخلي الىاط في دِس

https://www.youtube.com/watch?v=K1Y-3AqYL5k  
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مت  وؤن, (02)باألمىاس وخمذا هلل ِلى َىىلها" ـىس دوط الجىىد للىاط في البٍى

 .(02)بباهُاط هي ـىس للىاث البؽمشهت في الّشاق

مً  ,جشهُا( -العّىدًت -لذ دٌو بُّجها مثل: )كىش خؽذ الىالمي والخّبىي خىاب ال -2

 . (01) خالٌ اظخخذام املزٌّحن أللفاً ٔالبت وهبرة ـىث واضخت الخدحز

ُف وحُٕحر ألاخباس -2 ى ما ,خىاب التًز ا امليؽم ًِ  ٍرهش  َو مذًش ووالت )ظاها( في دِس

ذ)ألاظخار الىٍام  بِالم ومً  ,ُِاهاَذَا ا"هىا هىخب ألاخباس هما وؽ (:دمحم الٍّى

 ,بّن ألاظماء املّشوفت بالبلذ التي ؼاسهذ في الخٍاَشاث العلمُت ؤن ؤوسخىالفّب 

خلاٌوهىا هشي هُف جلابل َزٍ الاخخجاحاث    وهىا  ,بالمشب واللخل ؤو الِا
 سهفذ 

ش في ول كىاةزم  ,هما سؤًىاَامً الىوالت ألاخباس  ؤو وظُلت  جزَب بلى مذساء الخدٍش

ش  ,بِالم ىان في مياجب الخدٍش هخابتها بإظماثىا وهدً  بإهه كذ جمو  َاخُٕحر ب جفاحإهاَو

 .(09)"َزٍ ألاخباس لم هىخب

ت مىز بذاًت الاخخجاحاث الؽّبُت لذ  ً خالٌمو  البدث في الّذًذ مً اليؽشاث إلاخباٍس

لت ـُأت ألاخباس ,وبلى لانمماسظاث الخيىمت  بل  ,ظىىاثخمغ لم جخٕحر مىز  جبحن ؤن وٍش

البت وجذاخال ِما ووجدحزا ؤـبدذ ؤهثر ولىخا   ألاخباس مما ًبّذ ,اهذ ِلُه في ألاًام ألاولىـو

ُفتها في ِىغ واكْ الخُاة الُىمُت    . العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت في ظىسٍتًِ ٌو

 الحىاريت:ثاهًيا: 

ت حعخلي  املّشفت وجىاكل ألافياس ؤَمُتها مً اخترام ِلل املخللي وسٔبخه في البرامج الخىاٍس

اللىىاث مً بشامج الخىاس والخدلُل العُاسخي في  ذًلّذَىان اكذ واهذ و  ,الخّامل مّهاو  وجدلُلها

ظىاء في خىاب  في املممىن  جخذاخل فُما بُجها بلىاظم مؽترهت ,في َزٍ الذساظت الاَخمام مدي

  :امللذم ؤو المُف

دون ؤن ًيىن  ,هثحرةهلاه  عااٌ بلىال احابخه ِلى االظخىشاد فيم المُف بًلى  -0

وبهما فلي مجاساجه  ,بلى لب الخللت ومداوسَا للملذم دوس فاِل في اِادة المُف

                                  
ت العىسٍت/الؽّب العىسي خشج لالخخفاٌ باملىش/ًىجُىب/كىاة (02)  م.3100-0-21إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=WrBoiyE-6Q8 

ت العىسٍت/فمُدت اللىاة العىسٍت/02)  م.3100-2-01(ًىجُىب/كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=YtzHzhSBEg8  

اب آٌ ظّىد/ 01) ت/ اَس  م.3102-03-9( ًىجُىب/ كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=q8EfvwvbrYU 

ذ( لٕشك البدث/  ؤخز َزٍ امللىلت مً للاء خاؿ مْ ( جم09)  .م.3101-3-1ألاظخار)دمحم الٍّى

https://www.youtube.com/watch?v=WrBoiyE-6Q8
https://www.youtube.com/watch?v=WrBoiyE-6Q8
https://www.youtube.com/watch?v=YtzHzhSBEg8
https://www.youtube.com/watch?v=YtzHzhSBEg8
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 .(01)فُما ًىشخه مً ؤفياس

ت المُف مً ألافياس املمادة  -3 لشب ألامثلت التي و  ,بؽيل مباؼشللىٍام سخٍش

دون اخترام املخللي ؤو  ,كزُ الؽخاثم والعبابء ؤالعماح بةللاو  ؤخُاها جخذػ الخُاء

 .(19)ِالموظُلت إلا هىُت لخذود م

هما حاء في َزٍ  دون ظااٌ امللذم له ,لمعخلبلل هاظدؽشافبذء المُف بالخذًث و  -2

 .(31) الخذًث بّذ الترخُب به ودون ظااٌ املزٌّت لهببذؤ المُف ؤن  ,الخللت

وهي سئٍت الىٍام الخاهم دون اظخمافت  ,جُان بمُىف مً وحهت هٍش واخذةإلا -2

 مً املّاسلحن له.ؤصخاب الشؤي لاخش 

دون ؤن ًلخفش دوسٍ  ,باظخخذام ِباساث جٍهش وحهت هٍٍش الخاـتامللذم ًلىم  -2

 .(30)لت فليوهاكل للخلُ يةِالمهىُت في اًفاٌ املّلىمت وِلى امل

هتهذًذ )خالذ  الذولتش ووإهه املعاوٌ ألاٌو في اظخخذام المُف للتهذًذ املباؼ -1

خِؽشاث ألاَذاف الالّبىد( باظتهذاف  ت بفىاٍس   .(33) ظىسٍت لىٍش

م مً ِلى ًيىن المُىف  -9 ُفُتالٔش ملام باألمىس ِلى ب ,اخخالف معمُاتهم الٌى

ت و  ت الذاخلُت والخاسحُتالاظخخباٍس مثل )خالذ الّبىد( الزي ًذلل ِلى  ,الّعىٍش

م مً ؤهه ِمى في مجلغ  ت بدخت ِلى الٔش الؽّب ومً املفترك هالمه بإمىس ِعىٍش

لت هؽف وحىد ألاظلخت وهدُجت الخدلُلاث وؤن  ؤهه شخق مذوي همّشفخه بىٍش

ٍُم الخذمحرمً الجِؾ العىسي الخعم الّعىشي  لذسحت  ظُيىن باََ الخيلفت ِو

ا ًِ ألاسك العىسٍتؤهه مً املمىً ؤن  جىمحي داٍس
(32). 

                                  
ت العىسٍت/خىاس الُىم/ألاظخار هاـش كىذًل/01)  م.3102-3-33(ًىجُىب/ إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=Spquc7xLMg4 

ى َاثج ٌؽخم/01)  م.3100-9-32( ًىجُىب/كىاة الذهُا/ؼبىت ؤخباس ظىسٍت/ِلي الؽُّبي َو

 م.3103-2-01ًىجُىب/كىاة الذهُا/ؤهبر بَاهت جللاَا ؤمحر كىش/املزٌّت اظالم اسخاق/

https://www.youtube.com/watch?v=SkHu7OYMWjc 

https://www.youtube.com/watch?v=C1zWz-wDvZo 

شان/ 31) ت العىسٍت/ الخذر/ ظالم َص  م.3102-2-33( ًىجُىب/كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=iJH65MoR1WE 

ت العىسٍت/خىاس الُىم/سفُم هفش هللا /30)  م3102-00-31( ًىجُىب/إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=JRFBvA-Wlv8 

 م.3103-0-21ىب/كىاة الذهُا/ خالذ الّبىد  يهذد دولت كىش/ ُجًى  (33)

https://www.youtube.com/watch?v=OJtb-PkUkkY 

ت العىسٍت/خالذ الّبىد كىاة (ًىجُىب/ 32) ؽشون/ألاظخار خالذ الّبىد/امللذم 3100-1-2خىاس مخابشاحي/إلاخباٍس م. ظاِت ِو

 م.3103-03-31خعحن الفُاك/

 https://www.youtube.com/watch?v=_5gwbcaNBX0  

https://www.youtube.com/watch?v=Spquc7xLMg4
https://www.youtube.com/watch?v=SkHu7OYMWjc
https://www.youtube.com/watch?v=SkHu7OYMWjc
https://www.youtube.com/watch?v=C1zWz-wDvZo
https://www.youtube.com/watch?v=C1zWz-wDvZo
https://www.youtube.com/watch?v=JRFBvA-Wlv8
https://www.youtube.com/watch?v=JRFBvA-Wlv8
https://www.youtube.com/watch?v=_5gwbcaNBX0


 ..(دساظت ملاسهت) الم الثىسةبِالم الىٍام وبِ

- 18 - 

ال ًخماشخى مْ بؽيل  ,الىٍام الىثحر مً الخّفب ملا ًخبىاٍ ًدخىي  وللذ وان معخىي الخىاس

ت ,جماًض بحن ؤبىاثهُت ججاٍ كماًا مدىسٍت ِالممعاولُخه إلا  بلافت ؤن  ,هدُجت ألاخذار املدعاِس

ىام املىفشمت ج يِالمالخىاس إلا معحرة  بْ الّشبي للمخا ًفشح به الىٍامدىاكن مْ ما خالٌ ألِا

ب في جفُّل الخىاس العُاسخي بِىه وبحن مّاسلُه خهوالٕشبي ًِ ٔس
(32). 

ا: 
ً
 الىثائقيت:ثالث

ُت  خُت ؤو سواثُت ال بذ ؤن جخدلى بلذس هبحر مً الفذق واملىلِى ألافالم الىزاثلُت ظىاء واهذ جاٍس

ُأتها مً ِلل الياجب  ,واخترام ِلٌى املؽاَذًً ل ألافياس ـو بلى حاهب اللذسة الفىُت ِلى جدٍى

 ,ِلحهم بّن الخلاثم ىّم  ٌخلي ؤو ً  ن بإن فىش املخللح جىمُت وبالخالي ال ًمىً ,بلى ِلٌى الىاط

 بُٕت ـُأت فىش مىخذ لذيهم.

فو  م مً اخخالف حٍّش ت, هاجالفُلم الىزاثلي ِلى الٔش بال ؤهه يهذف بلى املّالجت الخالكت  الىٍٍش

لُه  ,للىاكْ خُت والاحخماُِت والثلافُت  املعاولُتخماشخى مْ ؤن ًمً بهخاحه البذ في فِو الخاٍس

الخام بيافت مداوس  ملامورلً باإل ,اًشاد ِشلهالتي  ًِ ِلم ودساظت مخّملت لؤلخذار لاجُت

 بهخاج الفُلم الىزاثليألن  ؛فُه املخّللتملجاالث بالخبراء في ؼتى ا الاظخّاهتو  املىلُى املشاد وشخه

ت التي إلا ى املخلليل ِلٌعه  بل  ,فليًىزم الخذر بالفىث والفىسة ال  جُان باملّلىماث المشوٍس

 فلي. ًفاٌ الخلُلتبحهذ حماعي ٌعتهذف الخفٌى ِلحها بذون  مً الفّب

الىٍام ًمىً  بِالموجدلُل بّن ألافالم الىزاثلُت التي ؤهخجتها ماظعاث مً خالٌ دساظت و 

  :الخالُت الىلاهالخذًث ًِ ؤبشص ما ًالخَ ِلحها في 

ابإلا )وزاثلي ي حاء ف :حشىيه الخاريخ -0 ٌ  -َس ىفش ؤن العلفُت الجهادًت جلخل وج (,الجضء ألاو

مىز ِفش الخىاسج وبلى ؤن اظخلم الخىم آٌ  رلً بذؤ وكذ ,ِلى ههجها ول مً لم ًمؾ

شة الّشبُت زم ,ظّىد َا ءوؤن الىٍام الخالي الخاهم في العّىدًت وفلها ,اهدؽش في الجٍض

خ َزٍ البالد .ٌّخىم َزا املزَبًىفشون ِملُا ول معلم ال  ه لخاٍس زا فُه حؽٍى ن أل  َو

 ي ؤخذ بعبب ِذم اهخماثهًخم جىفحر ؤلم و ِاما زالزحن الباخثت حِّؾ في العّىدًت مىز 

ابي املخالفحن  هما ال ًىحذ كاهىن ًبُذ للخيىمت دماء وؤمىاٌ وؤِشاك ,للمىهج الَى

 .هما حاء في َزا الىزاثلي ,له اهتهاحهم للمىهج الذًجي بن صر

ابُت العّىدًت وان ًذعى  ؤن ,وسد في َزا الىزاثليوهزلً  جِؾ بحِؾ الذولت الَى

م العُف  ,خشحذ حماِت إلاخىان املعلمىن ومً َزٍ الدعمُت  ,إلاخىان بؽّاَس

                                  
https://www.youtube.com/watch?v=Da6vBxEz22o 

ت العىسٍت/خالذ الّبىد/خىاس الُىم/ًىجُىب/إلاخبا (32)  م.3102-2-3ٍس

https://www.youtube.com/watch?v=OYQnHg-xdR4 

https://www.youtube.com/watch?v=OYQnHg-xdR4
https://www.youtube.com/watch?v=OYQnHg-xdR4
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ف ملفىد لذمج ول الاظالمُحن  .ومً زم كاِذة الخىفحر والهجشة ,واملصخف ى جدٍش َو

خ ول حماِت مً  ,الزًً ًخالفىن الىٍام في ظىسٍت في بىجلت واخذة وهزب فاضر لخاٍس

    (32)َزٍ الجماِاث

ومً الىادس الاخخالف  ,ؼّىب املىىلتوهي ألامىس املثبخت لذي ٔالبُت : عائقى شىيه الح -3

ضي فُما ًخق مثال:  ,خىلها ٍض )رلً  وسد في وزاثلي ,زىسة جىوغ وخادزت خشق البِى

ف(  ِّؾ في ,لم ًدترق  ؤههالخٍش ى حي َو , (31)حؽابه ؤظماء مجشد وألامش ,ميان ما َو

م مً ورلً  الصخفِخحن  ـىسحيبحن  لذي املؽاَذ خخالفالا ولىح ِلى الٔش

داث ِاثلت , (39)َزٍ الشواًت لافت بلى جىزًب مىاكْ مىالُت للىٍامب ,ناملّشولخح وجفٍش

ضي  ٍض  .(31) لم ًدشق هفعهؤهه حي و  مادة ملا رهشامل البِى

ه  ال  وهي فّلُا ,جمشس ِلى املؽاَذ الفىس املممىت التي :ؤًما الخلاثمومً ؤؼياٌ حؽٍى

ظىسٍت لمً في ًً ًلاجلىن ِلى ألاسك هذمج ساًاث ول الز ,ما ًخيلم به املزٌْ مْجخىافم 

اب الخىاسج هالم املزٌْ ًِ تي خمُحز بحن الخشواث الجهادًت املّخذلت الالدون  ,ُحنوإلاَس

خالها لذ جىٍُم ك جىضر وكذ ,وؽإث خالٌ الثىسةوالتي  ,جداسب لذ هٍام ألاظذ

 -إلاظالمحِؾ  -والجبهت إلاظالمُت العىسٍت -خشهت ؤخشاس الؽام) :اومجه ,الذولت

حَر )(مٔو
29). 

 ,ُت املازشة في ألافالم الىزاثلُتِالمالفىُت في ـُأت الشظالت إلا املادًت و  جىفش إلامياهُاث -2

مداوس َامت لخذُِم مْ شخفُاث للاءاث مً ال وجىفحر ِذد ,مً جلىُْ املؽاَذ

وظالظت  ,والفىس واملازشاث الفىجُت ,بلافت بلى الاظخّاهت الجُذة بىالم امللذم ,الفُلم

ا مً ألادواث الالصمتو  وسـاهت اللٕت املعخخذمت  .(21)ٔحَر

وخاـت مْ حعلُي  ,في ظىسٍت  تهخم بالجاهب إلاوعاوي التي ىزاثلُاثالكلت ؤو هذسة وحىد  -2

ؤصمت  -ضخاًا الىُماوي ) :مثل ؤو الٕشبي لهزٍ املىالُْالّشبي املماد  ِالمفي إلا  المىء

 .الخ( .. الخّلُم -للعيان الىلْ الاكخفادي -الالحاحن
  

                                  
(32) / ت العىسٍت/فُلم وزاثلي إلاَاب الجضء ألاٌو  م.3102-2-01ًىجُىب/إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To  

ف/  (31) ت العىسٍت/ وزاثلي: رلً الخٍش  م.3102-2-31ًىجُىب/ إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=pk0lNfWsHhs  
ضي حذًذ في جىوغ/ (39) ٍض   3102-2-03مىكْ سوظُا الُىم/املفذس فشاوغ بشط/بِى

ضي/ الّذد (31) ٍض   م.3100-3-00911/1صخُفت الؽشق ألاوظي/ِاثلت دمحم البِى
(31) / اب الجضء ألاٌو ت العىسٍت/وزاثلي إلاَس  م.3102-2-01ًىجُىب/كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To 

ت العىسٍت/فُلم وزاثلي ًِ مذًىت حشماها/ (21)  م.3102-2-2إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To
https://www.youtube.com/watch?v=pk0lNfWsHhs
https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To
https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To
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 صنارة الرأي العامالنظام في  إرامدرادة المبحث الثاني: 
وجإزحر في جدذًذ جىحهاث  ولما وان لشؤي الجمهىس وصن الخالِب باملّلىماثى جضداد الخاحت بل

هذجت  مً ألاخباس الفادكت والصخُدت كلُل بِىاء كذس ومً آلُاجه الهامت ت,العُاظت الخاسحُ

 .هبحرة بّن املفذاكُت بىزبتؤي اكتران , إلخفاء اللذس ألاهبر املٕلىه

معخخذمت ؤظالُب ؤن َىان زالزت  العلبي ِلى ِملُاث ٔعُل املخ الجماعي ٍشي اللاثمىن و 

له جم  ؤظالُب حذًذةمْ وشح  الشظمي ِالمإظالُب إلا ب جمذ ملاسهتها في البدث , وكذ(20)للذِاًت

زٍ ألاظالُب هي:الشؤي الّام ىاِتمً خاللها ـ  -. َو

ٌ  ,َى مً ؤهجر ألاظالُب في حُٕحر الشؤي الّامو  ,أسلىب الخكزار املسخمز -0 ساثذ  ًلى

"بن ظش الذِاًت املازشة والفّالت ال ًىمً في بُاهاث جدىاٌو  (حىبلض) ِلم الذِاًت

ت جىحُه و  ,وبهما في الترهحز ِلى بمْ خلاثم فلي ,آالف ألاؼُاء املدؽّبت واملخىِى

لىلهم ِلحها باإللخاح والخىشاس "  بِالممفشداث فةن  ,وبامللاسهت , (23)ُِىن الىاط ِو

 -ماامشة) :وهي ,ىز اهذاُل الثىسة وبلى لانموجىشسث هثحرا  ,الىٍام زابخت ال جخٕحر

اث معلخت ت -مجمِى اث جىفحًر ً الذم كىىاث ظف -كىاجىا الباظلت -مجمِى

جلً املفشداث في اللامىط الُىمي  ,مشسخا بزلً, ي الخ..(بِالمجدٍشن  -العىسي

 .ظىىاثخمغ ِلى مذاس  ,للمىاوً العىسي

ىس الّذو ؤهه مهضوماجىشاس  هما ؤن ت ـو  ,لخىاباث العُاظُت والّشوك الّعىٍش

لتب جىحي خجهاس اللىي ل ,َخلش لفُأت فىش مىخذ لذي ؼّبه التي وبلها ىفغ الىٍش

ٍخمىً و  ,زٍ الفىس الذِاثُت املخماظىتذفم َؤمام ج ,املجخمْالّللُت الفاِلت في 

ٌى بلى كبٌى ؤولي ال ؼّىسي بمفذاكُت ما ٌّشله لهم إلا   ِالمالؽّب مً الـى

 . (22)الشظمي 

مً خالٌ مالخلت الجماَحر  , ورلًأسلىب إلاثارة العاطفيت والتهيج الاهفعالي -3

 ,باملّلىماث ولاساء وألافياس التي جمشب ِلى ألاوجاس الخعاظت واملؽذودة داخلها

الىٍام ِلى وجش امللاومت  بِالملّب  فلذ ,وبامللاسهت ,واللابلت للخجاوب اللخٍي

وهي مً ؤهثر املىالُْ التي جدؽذ ِاوفت الؽّب  ,لذ املؽشوُ الفهُىوي واملماوّت

التي جامً داثما بدم الفلعىُيُحن والّشب في  ,بلافت بلى ؼّىب املىىلت ,العىسي

                                  
ب للىباِت واليؽش/اللاَشة/ؿ20)  .20-21( ٔعُل املخ/د. هبُل سأب/داس ٍٔش

 املشحْ العابم هفعه. (23)

ا ؿ22)  .021( كىة الفىسة هُف هلاومها وهُف وعدثمَش
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 ؤسك فلعىحن ووشد املخخل الاظشاثُلي مجها.

ِىذما ًفّب الىكىف ؤمام جُاس حاسف ـىّه  أسلىب جدىيل اهدباه الجماهير -2

ِلى ؤن  ,في جفجحر كمُت مفخّلت ال جلل ؤَمُت ًِ اللمُت ألاولى ورلً ,الشؤي الّام

م  جمفلذ  ,وبامللاسهت ,هش ؤنها ملفلتال جٍ ل اهدباٍ املؽاَذًً ًِ وٍش  جلفُمجدٍى

ابؤن الزًً ًجزلىن بلى العاخاث َم ِفاباث معلخت و في  ـىسة رَىُت لذيهم ُت بَس

ذون الىُل مً وخذة ظىسٍت ,وواثفُت وهي مً اللماًا التي افخّلها الىٍام  ,ًٍش

فّىذما اهىللذ املٍاَشاث في  ,وخؽذ لها الىثحر مً ألادلت إلزباتها لذي الجمهىس 

ا كام إلا  ً باملذظىظحن ِالمدِس ف املخٍاٍَش "بّن  :وكاٌ ,الخيىمي بـى

مىخدلحن ـفاث لباه  ,ألاشخاؿ ًلىمىن بجىالث ِلى ِذد مً املشاهض ألامىُت

اؿ الحي  سفُعي املعخىي  ومذِحن ؤنهم ًدملىن جىححهاث ـاسمت باظخخذام الـش

" خُث مً ٔحر املمىً جخُل  ,وبذث الفبرهت َىا واضخت ,لفن ؤي ججمْ مؽبٍى

 ( 22)ت لباه حىالث ملذهُحن ًيخدلىن ـف

 وهي: ي الؽاُس العىسيـىاِت الشؤي الّام فئلكىاُ و اهخهجها الىٍام ل بلافت بلى ؤظالُب ؤخشي  

الىٍام ِلى فشادة ظىسٍت خيىمت وؼّبا ًِ ول ألاهٍمت التي  بِالم: ًاهذ الىذرة -1

لخق ,احخاختها زىساث الشبُْ الّشبي ي مً ؤظباب زىسة الؽّب الخىوسخي واملفش  ٍو

  .إلظشاثُل )ٔحر مماوّت( تهمن ؤهٍمأل كبل 

ؤن اظخيخاحهم الشثِسخي والّملي  ,جبحن فُما بّذكذ ؤهه " :ًزهش ألاظخار ِضمي بؽاسة

 ,ما ًىفي لىؤد َاجحن الثىسجحن لىةالمً ٌعخخذما ًخلخق في ؤن الىٍامحن لافلحن لم 

 مً اللىاهحن الىذسة كاهىن  ّخبرٌ,هما  (22)ألن الجِؾ لم ًىً مىالُا ؤِمى لهما 

  (21)إلاكىاُ  في فً التي حعخخذم تظاظُألا 

 الشظمي مىز بذاًت الثىسة الؽّبُت, يِالمللمؽهذ إلا ال ًخفى ِلى املخابْ  :الخضخيم -2

ؤي  ,ومّلذةمشهبت  العىسٍتت الىثحرة ِلى ؤن ألاصمت ألادلالىٍام  بِالمخؽذ هُف 

 ولِعذ في الىٍام هفعه.  ,مْ الخاسج بخدالف كىي الذاخل

 الزي ألامش ,تل ما ًمذ بلى الشثِغ وكشاسجه بفلووجمجُذ طخُم ججفجن في  وهُف

مفاخبت  ,مثل: جىٍُم معحراث ومٍاَشاث خاؼذة في َزا البدث ًفّب خفٍش

                                  
بي/ظاها/ (22)  م.3100-2-30صخُفت الثىسة/مذظىظىن ًجىلىن ِلى مشاهض ؤمىُت/لاي الٔض

 http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=67057835620110321012644 

ت /ِضمي 22)  .21بؽاسة/ؿ ( ظىسٍت دسب لاالم هدى الخٍش

ذ/012كىة إلاكىاُ/د: ِلي الخمادي/ؿ (21)  م.3101/ؼشهت إلابذاُ الفىشي/ه: ألاولى/اليٍى

http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=67057835620110321012644
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 ٌ  ,في ول مىاظبت خىاباجهوالاظدؽهاد ب ,ألوٌى ِلم ظىسي كبل الخىاب ألاو

ُض في كلىب ؼّبه. اوي الىوىُت التي جذِم مياهخه التي ال جتِز  وألٔا

ل ملا مً وفحها  ,بلافت بلى الشظاثل التي جمشس بىظاثل مخخلفت ظخاوٌ بلُه التهٍى

 ألامىس في خاٌ لم ًخم اللماء ِلى الفخىت الىاثفُت واملاامشة اليىهُت. 

 وفي ,ثلت ِالُت في ؤهفعهمب ًخلىىن الٍهىس الىٍام ؤشخاـا  بِالماخخاس  :الثقت -3

ش كعم ألاخباس في الفماثُت  التي ًادونها, ُتِالمالشظالت إلا  ى مما ؤهذٍ سثِغ جدٍش َو

خُث  ألاظخار )خالذ خلُل( في ملابلت خاـت مّه الىٍام بِالم ًِؽم العىسٍت املي

م في ٔشفت ألاخباس  ىان ٔالبُت اليادس لذًب"كاٌ:  بذٌ بهم ٔحَر
 
 م,3102في ِام كذ اظد

ت ِلى امخذ  ,والثلت فُهاح الىٍام والىكىف مّه بإشخاؿ لذيهم كذسة فىٍش

الث ما ًىفياملمً لذيهم  ىًًمْ الّلم ؤهه لم  ,ومٍّمهم مً ِىاـش ألامً  َا

 . (29)"ألاخباسـُأت فمال ًِ  ,ِالمالظخالم مهمت إلا 

لت اهخهجها  ,ظشد جفاـُل هثحرة خالٌ ألاخباسبمّجى  :الخزوج عن املضمىن  -4 وهي وٍش

ت فُه بن  شفها ًِ لب الخبر واملّلىماث المشوٍس الىٍام لدؽخِذ وعي الجماَحر ـو

 خُث ترفُه,بّن الفماثُاث املخففت للمعاس الخشوج ًِ بلافت بلى  .وحذث

ِلي )الىٍام ألاظخار  بِالمًِ مذًش البرامج في كىاة ظىسٍت دساما وامليؽم ؤهذ رلً 

 للذ " :فلاٌ ش(ظف
 
في الؽهش  ِالملب مً الّاملحن في اللىاة احخماُ مْ وصٍش إلا و

وؤن ًيىن  ,البرامج الخشوج ًِ مدخىي ؤهه ًجب  وهاوؤخبر, م3100ِام  الثامً مً

ب ي ِالملمً املخخىي إلا جى ؤن جذخل املىالُْ العُاظُت بمّ ,مً الىاط اكٍش

م مً ؤن اللىاة ,للىاةل ب وال  ِلى الٔش جخففُت وال ِالكت لها بالعُاظت ال مً كٍش

 .(21)"مً بُّذ

جشوَْ الىاط مً مؽاَذ ) :, مثلاملعخىي املشجي بما ِلى ِلى ـىسجحن: وهي :الخخىيف -5

شك الىثحر مً الفىس الفٍُّت لجثث مخفدمت وؤؼالء مخىاًشة ,الؽٕب جىسٍي  -ِو

اب مفجّتباملّخللحن في كماًا  ف مً  سظاثل ٔحر مباؼشة اظخخذام -َس للخخٍى

ن بجاهب ألاظلخت ااخف والفخاث مىخىب ِلحها الؽهادجهخفىٍش املف ,الاظالمُحن

جمثل في  الزي ,ٔحر املشجي ِلى املعخىي ؤو  ,(21)(والزخاثش خالٌ جالوة وؽشاث ألاخباس

كاٌ  فلذ ,الزًً لذيهم ؤفياس مخالفت لعُاظت الىٍامُحن والىاؼىحن ِالممالخلت إلا 

                                  
ش كعم ألاخباس في الفماثُت العىسٍت ألاظخار)خالذ خلُل(29) / لٕشك البدث  ( جم ؤخز َزٍ امللىلت مً للاء خاؿ مْ سثِغ جدٍش

 م 32-0-3101

 م.3101-0-30جم ؤخز َزٍ امللىلت مً للاء خاؿ مْ  مذًش البرامج في كىاة ظىسٍا دساما ألاظخار )ِلي ظفش( لٕشك البدث/  (21)

ا( كىة ا21)  .022ؿ لفىسة هُف هلاومها وهُف وعدثمَش
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لذ  لخل ألامجين الىٍام اهخهج اؤ ياوؽلاقفي عبب ال للذ وان" :(ظفشِلي )ظخار ألا 

 ً ٌ املخٍاٍَش ـشح ؤدون ؤن  لعُاظخه امخالفجخز مىكفا ؤ جيحّلمما  ,مىز الُىم ألاو

ًِالمِلمذ مً إلا  الجهاث ألامىُت لىً ,باألمش ِ  فاظخ   ,بؽإوي بُيىا ُحن املخبًر ذ ُذ

 ,لبرامج في اللىاةهمذًش ل يمً مىفب يجلذًم اظخلالت ِلى ثزم ؤحبر  ,لخدلُما بلى

ف ِاديأل  خاسج  بّذ ؼهش مً العفش يزم جم مىع ,ِمل بّذَا هصخفي ومٌى

ت مً إلا  َزا "بن احشاء مىْ  العفش :وؤلاف "البالد ُحن ِالمفّله الىٍام مْ مجمِى

في وخاـت  ,آساء مخالفت لعُاظت الىٍامٔحري مً الزًً وان لذيهم مىاكف و 

ًا  .(21)"ظخخذامه للخل املعلر لذ املخٍاٍَش

ا هُىص(وفي راث العُاق, رهشث   ألاظخارة )ظهحر ؤومشي( الياجبت في مىكْ )ظحًر

 جفاِلذ " ,في للاء خاؿ مّها  م,3101والخاـلت ِلى حاثضة ؤفمل ملاٌ لّام 

ا في ملاٌ لي راث مشة الزي اخخىفه  ن(مْ كفت اخخىاف الىفل )َاوي بَش

حذ مجهىلىن زم فِغ مىكْ الخىاـل الاحخماعي )لى إوؽإث ـفدت ِف ,ملخىال و 

ل ِذد مؽتروي الففدتالىاط خُث  ؤخذزذ ضجت وجفاِل مّها ,(بىن خالٌ  ـو

مداظبت  مًؤهه ال بذ  يميؽىساح يخذارهشث في  زم ,مؽترن 9111ظاِت بلى  32

ان(, كاجلي الىفلً في اًجاد ٍامللفش  سظاثل  جيفإجخ ,ولى ؤن ًلاٌ وصٍش الذاخلُت )بَش

 هما ههأل  يولم ًخم اِخلال ,في املىكْجي واِخللىا ؤـذكا مباؼشة, لًبّذ ر تهذًذال

فلذ  ,ؤزىاء الخدلُم مْ ؤـذكاجي ياظمهخابت في ث خىإالعلىاث ؤ, ؤن بلٕجي

ال ؤلزلً لم  ,في الخلُلت )ؤومشي( ىَو, ؤن اظم الّاثلت )ِمشي( وااِخلذ مىث وٍى

 .(20)ي"لى ؤن خشحذ مً ظىسٍت فشاسا بىفسخب

ٍياد و  ي,ِالمِلم الخىاب إلا  كمُت مدىسٍت في اظخخذام اللٕت في خذ راتها :اللغت -6

 ذًجب ؤن جبّ ِالمٌعخخذمها املزٌّىن في إلا تي اللٕت الف ,بزاجه معخلال اًيىن ِلم

ُت في الىشح ما ًىحي بهابؤو  ,ًِ لاساء الصخفُت ومً املالخَ ؤن  ,مشاِاة للمىلِى

وجىضر جماما وحهت هٍش املزٌْ بخّبحراث وحهه  ,الخُاد ال جٍهشحي الىٍام بِالملٕت 

 . ثالاجياء ِلى بّن اليلماالٕمب و  فيواهفّاالجه 

 الخّبات والىٍش لذ املخالفحنزٌّحن لٕت امل س بؽيل ِام ًخطر فياخبومً ظُاق ألا 

ل سظالت مفادَا ,لىٍامل ال ًجب ؤن جيىن ملبىلت  ؤن لٕت الخىاب ألامش الزي ًـى

لىً ًلاٌ: ؤن مزٌعي بِالم الىٍام  ًخلىىن  .مْ املّاسلحن مهىُا ِلى ؤكل جلذًش

زا مما الخدذر بالّشبُت الففحى مً ٔحر جليا  ًدعب لهم في مهاسة إلاللاء., َو

                                  
 . م3101-0-30جم ؤخز َزٍ امللىلت مً للاء خاؿ مْ ألاظخار )ِلي ظفش( لٕشك البدث/  (21)

 م.3101-0-02لىلت مً للاء خاؿ مْ الياجبت )ظهحر ؤومشي( لٕشك البدث/ جم ؤخز َزٍ امل (20)
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ا في آساء :الخعميم -7 حّمُمها زم  ,ؤشخاؿ جفشفاث وؤ ؤي حصخُق الثىسة وخفَش

ىس(  ُخ املّاسكالؽ ِشك هالم :مثال ,ِلى حمُْ املخخجحن ومىالبهم )ِذهان الِّش

م الجهت املعاولت سظمُا ًِ و  ما ًلىله ؤمحر كىش ؤو ملً العّىدًت باِخباَس

 بالترهحز وألامثلت كذ جىٌى في خفش ؤخالق الثىسة والثىاس ,املٍاَشاث لذ الذولت

ه اللفذواًشادَا ِلى ظبُل  ,خاواتؤو مماسظاث مُّىت,  شخفُاث ِلى  ,والدؽٍى

ى ما ِبر ِىه )جىد حُخلحن( ,خالثجىعحر املو  كىْ الىشق  وؤهعشكت البُىث   َو

ألاًذًىلىحُاث ت مً خالٌ جىلُت "َُمىت الىبلت الخاهمت ِلى الىبلاث الخابّـب

جماما مثلما خذر ؤزىاء الخٕىُت  ,دخالها في الزوق الّام واملماسظاث الُىمُتبو 

ت لخشب فُدىام ت ِلى ؤهماه فشدًت دون الترهحز  ,إلاخباٍس خُث سهضث الخٕىُت إلاخباٍس

 .(23)"مً الاخخجاحاث الؽّبُت الشثِعُت ِلى الشظالت

ش العىىي " :اسخخذام الفن والفىاهين -8 الفادس ًِ اجداد براِاث الذٌو ٌؽحر الخلٍش

بلى  م,3102في اللىىاث العىسٍت في ِام  بلى اهخفاك الاهخاج الذسامي ,الّشبُت

ى , (22)"21% دت هبحرة مً وكىف  في (ِلي ظفش)ألاظخار  جىافم مْ هالمما َو ؼٍش

الىٍام مىز بذاًت املمثلحن والفىاهحن العىسٍحن بلى حاهب الخل ألامجي الزي اهخهجه 

دت مازشة لذي" :كاٌخُث  ,الثىسة  وكذ, ؤوظاه هبحرة مً الؽّب العىسي َم ؼٍش

ذ لخام) :ىا هبحرا في املجخمْ العىسي مثلؼيل وكىفهم لٕ ذان -دٍس فادًا  -ؤًمً ٍص

م الىثحر ممً واهذ لهم ؤِماٌ دسامُت, (خىاب... حَر  ؤلولاُل وهاكذة مازشة ٔو

ذ كىله ؤرهش ,في البالد  الفّبت الخىكُْ ِلى  وهي خادزت ,خادزت جبحن جماما ما ؤٍس

ت مً الفىاهحن الخيىمت بفً الخفاس ًِ  ,)بُان الخلُب( الزي والب فُه مجمِى

ا ووكّىا ِلُه دِس
م  ,(22)  ,والخدلُم مّهمبلى ؤفُش ألامً حمُّا زم جم اظخذِاَئ

لب مجهم  الخلُب( بُان)ٌ بّذ رلً بُان مماد فذسلُ
 
 الخىكُْ ِلُهو  املىافلتو

لى بزش رلً  ,ِىىة حمُْ  بتهذًذ املخشج العىسي املّشوف )هجذث ؤهضوس(كام ِو

مجهم في ّامل مْ ؤي بّذم الخّاكذ ؤو الخ ,حن الزًً وكّىا ِلى البُان العابمالفىاه

 وان ًإحي ,3103ي اللىاة مىز ِام ؤن ول ما ًبث ف" :" وؤلاف )ظفش(ؤي ِمل دسامي

ىلب مىمجشد مىفزًً مل ىامً كعم الشكابت وه  ً ختى ؤن اللىاة واهذ  ,جشدد ؤي دون  اا 

                                  
ِلى الخُاة املذهُت /ماهغ ماوىمض والوغ َىلبرث /داس الفجش لليؽش والخىصَْ/اللاَشة  ِالمألاخباس والشؤي الّام جإزحر إلا  (23)

 .21/ؿ 3103

ش العىىي 22)  اراِاث الذٌو الّشبُت./اـذاساث اجداد  3102( البث الفماجي الّشبي/ الخلٍش

ا/ (22) اهُىص/هذاء مً مثلفحن وفىاهحن ظىسٍحن بلى الخيىمت إلدخاٌ معاِذاث بوعاهُت بلى دِس  م3100-2-2ظحًر

 http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=132186  

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=132186
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ىلل آساءَم بما ًذوس  ,لِعخمُف فىاهحن ظىسٍحن (,ؤخباس الفً)جبث بشهامج  ٍو

 . (22)"خىلهم مً ؤخذار ظُاظُت للجمهىس 

ٌ ً :الذين -9 في في بُان هُفُت اظخخذام الذًً  ِبذ الشخمً اليىاهبيالذهخىس  لى

العُاظُت والذًيُت في املفهىم  بحن اللىي  ؤن َىان جذاخال" :الّامالخإزحر في الشؤي 

اب الىاط بالخّالي حخُث ؤن العُاظُ ,الاظدبذادي ن ًبىىن اظدبذادَم ِلى اظتَر

زللىنهم باللهش واللىة وظلب ألامىاٌ ُذِىن الىاط بلى فن ى ُؤما الذًي ,الصخصخي ٍو

زم جفخذ لهم َزٍ الخّالُم ؤبىابا  ,خؽُت كىة ٍُِمت َاثلت ال جذسن الّلٌى هجهها

وؤمثالهم  ,ِلى جلً ألابىاب حجاب مً البراَمت والىهىتو  ,للىجاة وساءَا وُّم ملُم

م مْ الخزلل والفٕاس , مً العُاظُحن الزًً ال ًإرهىن لهم بالذخٌى ما لم ٌٍّمَى

املّبىد بدم َزا الدؽاول بحن اللىجحن ًىجش به ِىام البؽش الزًً ًلخبغ ِلحهم إلاله 

)"وبحن املعدبذ املىاُ بلهش
دت ب ِالماظخىاُ إلا  وفي الخالت العىسٍت .(46 كىاُ ؼٍش

وبإن ألامش ال ٌّذو وىهه  ,هبحرة مً املجخمْ العىسي بدشمت الخشوج ِلى الخاهم

ًشهض وكذ وان الخىاب  ,في الذهُا ولاخشة خخدلم لهم الىجاةل ,فخىت ًجب البّذ ِجها

ُمىت العلىت الخاهمتلم ًبخّذ ًِ إلاسادة  الزي ,ذًجيالم املىى ِلى  ,العُاظُت َو

ؤي  ,الزي خاوب به الؽّب بىفغ كىة املىىم الذًجي ب العلىتلم ًخاوهما 

شاك  خلاٌ والخّزًب الا  وؤبالدؽذًذ ِلى خشمت ظفً الذماء واهتهان ألِا ِخذاء بااِل

 .(29)ؽشوِتلبت بالخلىق املاملىا اث العلمُتالاخخجاحاث والخٍاَش  بعبب

مً ؤفياس  ًشوحهبما  كىاُ الىاطبالىٍام دوس حذًذ في  بِالم: بشص لذي الاعترافاث -12

ِشك ؼهاداث لبّن املّخللحن لم و  سج,ّفاباث املعلخت املمىلت مً الخاوىحىد ال

البجفلر اليامحرا في  ىن ؤو مً  ,خفاء فبرهتها وٍى باث مً هفغ الخلفٍض لخذور حعٍش

واملخمثلت في ؤخز اِترافاث مُّىت  ,لُلتهفغ املّخللحن الزًً خشحىا وجيلمىا بالخ

 .(21)ادمشة معبلوم

داث في  ِالمِشك إلا : الكذب املفضىح -11 الشظمي العىسي الّذًذ مً الخفٍش

                                  
 .م3101-0-30لٕشك البدث/  لت مً ملابلت خاـت مْ ألاظخار )ِلي ظفش(( جم ؤخز َزٍ امللى 22)

 21-22ٌ /ؿ 0223وباجْ الاظدبذاد ومفاُس الاظخّباد/ ِبذ الشخمً اليىاهبي/ داس الىفاجغ/ ه: الشابّت/  (21)

ت العىسٍت/ سؤي الذهخىس ظُّذ البىوي في ؤخذار ظىسٍت (29) ا/ -إلاخباٍس  م.3100-2-32دِس

https://www.youtube.com/watch?v=thzSEvS-8xQ 

الم العىسي/21)  م3102-0-3( الّشبُت/ازباث فبرهت إلِا

https://www.youtube.com/watch?v=pAw_eBUaAEY 

ُب الىٍام/ؤ  م.3103-1-32وسٍيذ/آالء مىسللي جفطر ؤاِل

https://www.youtube.com/watch?v=9aMzqaPSYyo 

https://www.youtube.com/watch?v=thzSEvS-8xQ
https://www.youtube.com/watch?v=thzSEvS-8xQ
https://www.youtube.com/watch?v=pAw_eBUaAEY
https://www.youtube.com/watch?v=pAw_eBUaAEY
https://www.youtube.com/watch?v=9aMzqaPSYyo
https://www.youtube.com/watch?v=9aMzqaPSYyo
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   ,ماجمشاث صخفُت
 
ز
 
بّذ  ِلى الفماثُاث ألاخشي  فحها ِالهُت وسد ب ماوالتي ه

دت ,العىسي هفي رلً ِالمولم ٌعخىْ إلا  ,ِشلها ٍش  ,ألن ألادلت حاءث واضخت ـو

داث وصٍش الخاسحُت ) مثل ما حاء ِام  له خفيفي ماجمش ص لم(ولُذ املّفي جفٍش

بِىما ؤجذ الفىس الخلُلُت بّذ  ,ؤنها ملعلخحن في ظىسٍترهش ًِ ـىسة  م,3100

خزث في مىىلت ِلى لعان هفغ ألاشخاؿ جفُذ بو ن املاجمش مباؼشة مً لبىا
 
إنها ؤ

ؤزىاء مّاسن داسث بحن ؤبىاء املىىلت وبحن مىىلت حبل مدعً  م,3111الخباهت ِام 
للىت ؤًما خُث ِشلذ  ,وكذ ؤزاسث الللىاث التي ِشلها املّلم ضجت هبحرة,  (21)

مش ِلى ؤهه كخل في حعش الؽٕىس بِىما ؤهذ هاؼىىن ؤن الللىت ـىسث لشحل ًدخ

ابُىن ببلافت لفىس معلخحن كُل  م,3101في هترماًت بلبىان في ؤًاس /ماًى/ نهم بَس

ٌهشوا في لبىان وهزبىا َزٍ  ؤهفعهملىً ألاشخاؿ  ,ِلى اللخل في الالركُت ًخذسبىن 

 .(21)الشواًت

ىد بإن ألاظذ ظىف ًللي خىابا ًىشح فُه خىت لئلـالح رلً جال ِلى لعان معدؽاسجه  ِو

سافما الخّامل خىابا مخفلبا  م,3100في خحن ؤهه ؤللى في آراس/ماسط/ (,بثِىت ؼّبان)ُت ِالمإلا 

 .(20)مْ مىالب املخخجحن

شمي الاظخمشاس في ههج الىزب املفمىح في إلا   ؤَذاف: زالزتالشظمي بلى  ِالمٍو

ؤو الخىف مً  ,هى بما ِالمت للىالءفؤن جفذًم الىزب ختى لى وان مفخّال  -0

 ظُان ِىذ ؤي هٍام معدبذ. انوألامش  .املىاوىحن

وؤنهما  ,بن َذف الذِاًت العُاظُت َى ؤن ًخخلي ِلى الىاط الخلُلت والىزب -3

خان في اللُمت.  سواًخان مدعاٍو

َى بل  ,الشواًت الشظمُت الىاط بصخت بكىاُي َى ِالملِغ الهذف مً الىزب إلا  -2

 .(23)الشواًاث ألاخشي حّل الىاط حؽىً في 

  

                                  
 م.3100-03-31( كىاة املعخلبل/ؤهبر فمُدت لىصٍش الخاسحُت العىسي ولُذ املّلم/21)

https://www.youtube.com/watch?v=phzAX08BXTk 
ا ؿ21)  021( كىة الفىسة هُف هلاومها وهُف وعدثمَش

ت العىسٍت/ولمت الشثِغ ألاظذ ؤمام مجلغ الؽّب/20)     3100-2-21( إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=GLIH9hm-7DA 
ت/ ِضمي بؽاسة/ املشهض الّشبي لؤلبدار ودساظت العُاظاث/ ؿ(23)  .321ظىسٍت دسب لاالم هدى الخٍش

https://www.youtube.com/watch?v=phzAX08BXTk
https://www.youtube.com/watch?v=phzAX08BXTk
https://www.youtube.com/watch?v=GLIH9hm-7DA
https://www.youtube.com/watch?v=GLIH9hm-7DA
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ام بميثاق االلتزالنظام في  إرامدرادة المبحث الثالث: 
 ي العربيرامالذرف اإل

ىن إلا وجم  ,خاـت به ُتبِالممىازُم ؼشف بّذ الثىسة  الىٍام بِالمجبجى  ت ِشلها ِلى جلفٍض خباٍس

 ,لجامّت الذٌو الّشبُتلم جخخلف ِما حاء في املُثاق الخابْ  ؤنهاوكذ جبحن  ,م3102العىسٍت ِام 

 .(22)ؼيل حذًذفي  هاتأُـجمذ  لىً

 :سثِعُت مداوس  زالزت وهي جخلخق في

 املزسل: فيما يخص ألاول :املحىر 

ى  ,ال ٌّلى ِلُه بال خم الخُاة ,َى خم ؤظاسخي مً خلىق إلاوعان الشؤي بن خم الخّبحر ًِ َو

خم في راجه بفشف الىٍش ِما برا وان الشؤي الزي ًخم الخّبحر ِىه صخُدا ؤو خاواا, ملبىال ؤو 

 ِالمهاص إلا حجلذم في البدث ؤن وكذ  ؤو ؤكلُت, ؤو مً ظلىت ؤو خيىمت. مىشوَا مً ؤٔلبُت

لزلً ول الّاملحن فُه  ,لذولتلعُىشة االخابْ  ألامجيالجهاص  الىٍامي في ظىسٍت حضء ال ًخجضؤ مً

كاهىن اجداد الصخفُحن سكم  فلذ رهش ,هم بؽيل ؤو بأخشالىٍام الخلال بذ ؤن ًيىهىا جابّحن 

خ ب ,(0) ْ مخىابلت موفلا لهزا اللاهىن حاءث  ًِ ؤن ؤَذاف الاجداد" م,0111/ 0/ 02خاٍس

تو  َذاف الخضب الخاهم في الىخذةؤ وي ًيىن ِمىا في الصخفي اؼتره ِلى و  ,الاؼتراهُتو  الخٍش

ن جخم بما ًىحي ؤن ؤي وؽاه ؤو فّالُت لالجداد ًجب ؤ ,بهزٍ الاَذاف جدذًذا ًامًن الاجداد ؤ

ت لخضب البّث  .(22)"بالخيعُم مْ اللُادة اللىٍش

ُت والبّذ ًِ مً - ُثاقاملب بملخطخى التزامهمُحن ِالمِلى إلا  لىخَا موم الفذق واملىلِى

ادة الاوؽلاكاث مً كبل الّ -الؽّىب واخترام ظُادتها الىوىُت الىًّ في هشامت ذًذ مً ٍص

اك وّعان آٔا- جىفُم الخالق-ُحن الباسصًٍ مثل )ظمحرة املعاملت ِالمإلا  ِذم هدُجت  (..الخ -ٍس

ِلى خيام الخلُج  األلفاًب الخّذيو  ,الخبُّت لجهاص ألامًو :زا املُثاقَبالخذ ألادوى مً الالتزام 

افب ووـفهم ,جشهُاسثِغ  وؤ رهش معمُاث واثفُت جثحر الىشاَُت بحن ؤبىاء بلى حاهب  ,ؼاثىت إـو

 وؤ ,حّمذ خزف وحهت الىٍش املخالفتبلافت بلى , (22)املىىلت ؼّىبجماًض بحن و  البلذ الىاخذ

                                  
ت العىسٍت/مُثاق الؽشف إلا 22)  م.3102-0-02ي/ِالم( إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=ohU60uzEPRw 
تها/ (22) ت املفىسة/مفىفى ؤمحن/مىالبت هلاباث الصخفُحن الّشبُت بالخخلق مما ًىبل خٍش  م.3102-2-01ؤهباء إلاظىىذٍس

 م.3102-00-3ؤوسٍيذ/سواًت هفم الزٌ لعمحرة املعاملت جفخذ بابا حذًذا ِلى خىم ألاظذ/ (22)

https://www.youtube.com/watch?v=WWnwpdgfOwQ 
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ىن الىٍاميالخّمُت ِلحها في ؤهثر مً ملىْ جىاكله ال ما جبْ و  ,(21)ىاؼىىن مً هفغ الخلفٍض

داث راث كىاظم مؽترهت ؽلاكاثوالا حضء ال ًخجضؤ مً حهاص ألامً  ِالمفي ؤن إلا  ,مً جفٍش

 ُحن وحهاث هٍش مخالفت جخمثل فيِالممً جبجي إلا  ِلُه وان ًترجبوما  ,العُاسخي ؤو الّعىشي 

م ِلى جشنبو  ,مىّهم مً العفشؤو  الخدلُم مّهم ألامىُت زمالخلت امل ا حباَس حَر مً  مىاـبهم ٔو

ذ. ,املماسظاث ا في ؤهثر مً ملابلت ؤو جفٍش  التي جىشس رهَش

في  لم ًىبمحذ ؤهه لىً و و  ,املّلىماث وإلابآل ًِ الاواُل يِالملئل فةهه ًدم اق ُثوبملخطخى امل

ىن العىسي مخىافلت مْ  واهذ ِشلذألن ول وحهاث الىٍش التي  ,وخاـت في وكذ الثىسة ,الخلفٍض

ذ ـىاِخه مً سؤي ِامسئٍت الىٍا  هما هي بذون  ألاخشي  الىٍشّشك وحهت ؤن ٌدون  ,م وما ًٍش

  .خزف ؤو حؽىَؾ ؤو جىزًب

)ماحذولحن الشفاعي( التي واهذ حّمل سثِعت  والياجبت مْ الصخفُت ملابلت خاـتومً خالٌ 

ش جىفُزًت لصخُفت )الفىث( م مً  هثحرا ألامىُت مالخلتحّشلذ لل" :كالذالخاـت  جدٍش بالٔش

ذة  ,بل الثىسةمّخلال لذي ألامً كوان  ؤخي ؤنبال  ,ؤوي لم ؤِلً اوؽلاقي في وجىللذ بملش الجٍش

لخلفحر  ِلى ؤخذ املىٌفحن في مشة سفّذ ـىحيو ,ٌل ًالخلجي ِىفش ألامً بال ؤن ,ؤماهً ِذًذة

ًشان ؤو بووان مً املخشماث لذًىا الخيلم في  ألامً العُاسخي, لفُشفاظخذُِذ بّذَا  في ِمله,

 . (29) "الخذًث ًِ ظُاظتهاختى رهش اظمها ؤو 

لُه, فةن مفىلر )الخُاد( المُىن  ِو ن الخُاة أل  ,ًدىاكن مْ وبُّت الخُاة الزي ًىادي به إلِا

زٍ وعان مىكفىكف وإلام ِالمي الزي ًخلخق في هزوبت جدىاكن مْ وبُّت الّمل إلا ألا, َو

 . هدُاص لىشفالا  لى الىاط والخلُلت جفشكب (الخلُلت)جلذًم 

 الزسالت: الثاوياملحىر 

والتي  ,م بخلذًم الخلُلت الخالفت مً خاللهاالالتزا وسد في البىىد فلذ فُما ًخق الشظالتؤما 

ا وزلافُا واحخماُِا وظُاظُا جىمي شخفُت املخللحن فلذ  ,وحّضص الخمامً الّشبي اللىمُت فىٍش

ض معإلت الىاثفُت ُتِالمإلا  الشظالت واهذ ًدحى )الذهخىس  كاٌهما   (21)ال جخىسُ ًِ حٍّض

                                  
 م.3103-2-01هُا املىفذمت بهخاف مىاوىحن ظىسٍا/ فمُدت مزٌّت كىاة الذ (21)

https://www.youtube.com/watch?v=iHzaZl7xf3E 

ت العىسٍت/ؼاِشة جفطر هزب إلا  ىن الشظمي/ ِالمإلاخباٍس  م.3100-0-02العىسي ِلى الخلفٍض

https://www.youtube.com/watch?v=5YUCwswUYZM 

ذة )الفىث( ألاظخارة )ماحذولحن الشفاعي(29) ش الخىفُزًت لجٍش / لٕشك البدث ( جم ؤخز َزٍ امللىلت مً الياجبت وسثِعت الخدٍش

 م.00-0-3101

ت العىسٍت/ ؼبُذ إلا (21)  م.3102-1-2العىسي ًشظل سظالت واثفُت بلى ؤوباما ويهذد/ ِالمًىجُىب/إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=pzhJQD-vk10 

https://www.youtube.com/watch?v=5YUCwswUYZM
https://www.youtube.com/watch?v=5YUCwswUYZM
https://www.youtube.com/watch?v=pzhJQD-vk10
https://www.youtube.com/watch?v=pzhJQD-vk10
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طخي مُذ ولُت إلا  (الٍّش بّذ اوؽلاكه , العابم في دمؽم ِالماملذًش العابم للفماثُت العىسٍت ِو

ختى  ,(وادي الىٍاسة)"هىا وعخخذم حّبحراث مثل  ِلى كىاة الّشبُت: له في ملابلتالىٍام  بِالمًِ 

لٌى بالفم املآلنٌعخماف زم  (وادي الىفاسي ) :لاٌولان ؤـبذ ً ,هبّذ ًِ الىاثفُت  ؤخذَم ٍو

مً  ,العماُ لذي الؽّب مّخادةالتي ًشاد لها ؤن جفبذ  ّباساثوالّذًذ مً َزٍ ال (,ؤها هذسصي)

م ِالمألن الشظالت إلا  ,معىحن ِالمَزا إلا  ,ؤحل جثبُذ معإلت الىاثفُت ُت جإجُه حاَضة ِلى الٔش

 .(21)"ىد الّذًذ مً الىفاءاث والخبراثمً وح

ىن العىسي  وحذ ؤن ,املخابّتومً خالٌ  اهتها ودكت ـُأتها سظالت الخلفٍض م مً ـس ِلى الٔش

ا  والتي جإحي ,ل املّاسلت لهجلخىْ الىثحر مً الشظاثألنها  ,الخلُلت ال جلذم للمخابْبال ؤنها  ,لٍٕى

ىن مً الؽاُس العىسي ؤو ملفىدة مفادفتبما   .(11)مْ املىاوىحن هلاءاجخالٌ ل ِلى هفغ الخلفٍض

 :السلطت الثالثاملحىر 

ت جىلل إلا  ىَو)ِلى املُثاق  فّله بىاء   ملا ًيبغي ِلى الىٍامؤما باليعبت  ُحن ِالملمان خٍش

ُحن ِالماهخهج الىٍام ظُاظت مالخلت إلا فلذ  ,(يِالمومشاِاة الممحر املنهي للّاملحن في املجاٌ إلا 

ىن  ٔحر فماثُتمدىت بلافت بلى مىْ ؤي  ,ومىّهم مً العفش في ؤوكاث هثحرة  ًوم الشظمي الخلفٍض

 .مً دخٌى املىاوم العاخىت وحٕىُت ألاخذار في ظىسٍت ًفشح له الىٍام

حامّت الذٌو الّشبُت بّذ  زي ؤسظل مْ بّثت املشاكبحن الّشب مًال (ؤهىس مالً)رهش املشاكب وكذ 

ن ؤي ب" :ؤن سثِغ املىٍمت الّشبُت لخلىق إلاوعان كاٌ بالخشف الىاخذ ,اوؽلاكه مً البّثت

ماء البّثت ال ًيىن بال بدماًت الخيىمت العىسٍت "وبالفّل سافلخىا بلى  :وؤلاف (10)"جدشن أِل

ووان  ,وآخشون بلباط مذوي مً املخابشاث ,خمق خشاظت ؤمىُت مؽذدة مً الؽشوت والجِؾ

غ مىحىدة بىثرة في ول  ,الاهىباُ ألاٌو ؤن املذًىت خالُت مً املذهُحن فاملخاٌ ملفلت واملخاَس

اسة الاظخىالُِت الّابشة لبابا ِمشو خفش ول ألامىس  وال ًمىً في" . زم كاٌ:(13)"الضواًا َزٍ الٍض

                                  
ت العىسٍت/اضخً مْ وشاثف إلا   م.3103-1-2العىسي/ ِالمًىجُىب/ إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=e9QNuFYHTjM 

الم في حامّت دمؽم/ (21)  م.3102-2-32ًىجُىب/الّشبُت الخذر/اوؽلاق ِمُذ ولُت إلِا

https://www.youtube.com/watch?v=hnyJgOD7ueM 

ا/ًىجُىب/كىاة الذهُا جثبذ ؤن ا (11)  م.3103-1-31لجِؾ ألاظذي ًلخل املذهُحن في داٍس

https://www.youtube.com/watch?v=jdBHltwIpaw 
 م.3100-2-01/ملىْ لم ًبث ِلى اللىاة العىسٍت ًِ مجضسة دوما/Syrianfreepress ًىجُىب/

https://www.youtube.com/watch?v=1x7Nfx1eZUg 

اك ؿ3102زىسة ؤمت ؤظشاس بّثت الجامّت الّشبُت بلى ظىسٍا/ ؤهىس مالً/ الّبُيان/ ه: ألاولى  (10)  .22/ الٍش

 .011-12املشحْ العابم ؿ (13)

https://www.youtube.com/watch?v=e9QNuFYHTjM
https://www.youtube.com/watch?v=e9QNuFYHTjM
https://www.youtube.com/watch?v=hnyJgOD7ueM
https://www.youtube.com/watch?v=hnyJgOD7ueM
https://www.youtube.com/watch?v=jdBHltwIpaw
https://www.youtube.com/watch?v=jdBHltwIpaw
https://www.youtube.com/watch?v=1x7Nfx1eZUg
https://www.youtube.com/watch?v=1x7Nfx1eZUg
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الشظمُت  بىثحر مما هىذ ؤساٍ في الفماثُاث ؤكلألن حجم املإظاة  ,والاظخماُ ليل الىاط

م الشهً الذابي( ,ِالملىظاثل إلا  الىخُذ املخٌى بالخدذر وؤن ,والّاملُت  َى سثِغ البّثت )الفٍش

خىلىا  الزًً الخفىامً الّذًذ مً الصخفُحن  وانللذ و  ,الزي وان ًثم فلي بالىواالث الذولُت

 .(12) "فلي ٌّملىن ملفلخت كىىاث ظىسٍت خيىمُت

ُت في اللىاة التي واهذ ِالمخالٌ معحرحي إلا " :ألاظخار ) ؤخمذ خلُل( كاٌ مْمً خالٌ الخذًث و 

 هما  ,ي الّشبيِالمىد مُثاق الؽشف إلا لم ؤظمْ ؤبذا ًِ بى م,3103بلى  م3111بحن الّام 
 
م للم ج

وبن واهذ ظىسٍت كذ وكّذ ِلُه ظابلا  ,هذواث ؤو مدالشاث ؤو ؤي فّالُت خٌى َزا املىلُى

 املىحىدًً في كعم ألاخباس ُحنِالمإلا  % م11ًوخاـت ؤن  ,فهى ؤمش بشوجىوىلي ال ًخّذي الىسق

بلافت بلى ؤن الخيىمت لم  ,ألامًسحاٌ ً وم ,واهىا مً واثفت واخذةالزًً دخلىا وكذ الثىسة 

ت للمثبخحنم بل واهذ حّىي سواجب ,يِالمجىً حّىي خفاهت خاـت لئل  لذي املاظعاث  ٍٕش

ي ؤي خىإ فمً املمىً حذا ؤن ًيلفه ِالموما بن ًفذس ًِ إلا  ,في َزا املجاٌ فليالخيىمُت 

 .(12)َزا خُاجه"

لت مً وكذ اِخلل العىسٍحن وألاحاهب ِلى خذ  ُحن والصخفُحنِالمإلا  الىٍام فّلُا كاثمت وٍى

 .(12)ومجهم مً كخل جدذ الخّزًب ,بتهم مخخلفتحّزًبهم في السجىن  جىزُم وجم ,ظىاء

 
 
 
 
 
 
 
  

                                  
 .021ؿاملشحْ العابم  (12)

 م.3101-0-32للاء خاؿ مْ ألاظخار )خالذ خلُل( لٕشك البدث/  جم ؤخز َزٍ امللىلت مً (12)

شة هذ/ظىسٍا البلذ ألاخىش في الّالم ِلى الصخفُحن/ (12)   م. 3102-2-39الجٍض
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  :الدوريةالثورة  إرامالفصل الثاني: درادة 
اث هبحرة ومىّىفاث خىحرة ِلى ألاسك بِالمولذ   ,الثىسة في ظىسٍت كبل ؤواهه هدُجت ٌهىس مجٍش

ف الّالم  ,الىٍام بِالمخم حٕىُتها مً كبل ًلم  فلام الىاؼىىن مً الؽباب الثاثش بمهمت حٍّش

م م املخاوش والفّىباث التي  ,بالخلُلت مً وحهت هٍَش  .واحهتهمٔس

 -املباخث التي ظبلذ دساظتها في بِالم الىٍام: راث وظخيىن مداوس دساظت بِالم الثىسة في

 البرامج التلفزيونية درادة إرام الثورة في :المبحث األول
 خباريت:إلا 

جمىً الّالم مً و  ,ألخه ألامىُتا بحجبه الىٍام بلى ٌععى التي خباسألا  الثىسة مً هلل بِالمجمىً 

لم  ؤفشاد مً الؽّب وبععي ,مً وامحراث الهىاجف الىلالتالفىسة و  مؽاَذة الخذر بالفىث

ان ما ؤـبذ  هلىى ,بهما واهىا مً ِامت الىاط بشاص الخلُلت,إل ًيىهىا مخخففحن   بِالمظِش
 
ا

بعبب مىْ الخيىمت  ,جفاـُل ما ًىلله ملّشفتخىله ؼٕل الشؤي الّام الّشبي والّالمي  ِالاف

  الّشبُت والّاملُت. ِالموظاثل إلا  ىُتخٕل

ت جم اظخخالؿ بّن اَذةمً خالٌ مؽو   :َزا الؽإن في ِذة هلاه اليؽشاث إلاخباٍس

 ًِ املّالجت الذسامُت واللذسة ِلى سبي ألاخذار ببّمها ةس الثى ؤخباس  ابخّاد -0

تها ,البّن ها ودمٍى ب الّاملحن هٍشا لدعاِس ّىبت جذٍس ّب  ـو في واكْ حذًذ ـو

  بهزٍ الىثافت والخىىسة.مترابىت لخٕىُت ؤخذار 

ُأت  هيبل  ,بن ألاخباس بدعب )مانهاًم( لِعذ ٌاَشة جللاثُت ِملُت حؽىُل ـو

خباس اخخُاحاث واَخماماث املشاظلحن  لت جإخز في الِا جخم بمهاسة وفاِلُت وبىٍش

ت جخّامل مْ  ِالمفىظاثل إلا  ,بلافت بلى البّذ الذسامي للخبر ,واملاظعاث إلاخباٍس

ألاخباس راث الىابْ التهذًذي بلى الخذ الزي جخدٌى فُه بلى ؤدواث حّبات مً جللاء 

ُت جبّذ ًِ ا ؤن ألاخذار العُاظُت املّلذة التي جبّذ ًِ املّالجت الذسامهم ,هفعها

 .(11)الّحن ووإنها ما واهذ

خُث وان  ,لىلل ألاخذار ٔحر املخخففحنفي ٔالبُتهم مً  بمفىسًٍالاظخّاهت  -3

دس للمادة اهمف ,ومً وامحراث الجىاٌى مهتزة ًملاوْ فُذ ونيؽش الىاؼىىن ً

                                  
ىاِت اللُم/ألامحرة ظماح فشج/مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت/ظلعلت هخب املعخلبل الّشبي) ِالم(إلا 11) (/ه: 11وحؽىُل الشؤي الّام ـو

 012/ ؿ3102حروثألاولى/ب
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مُت ,(19)ُتِالمإلا  فه  ألامش الزي ,ومً ؤظماء َو  (خالذ خلُل)ألاظخار ـو

ت"  . (11) لؤلخذار" بالّؽىاثُت والفىضخى في الخٕىُت الاخباٍس

اثف في  -2 ش ألاخباسالخلي بحن ِذة ٌو ش في آن مّا والخلذًم والخفٍى  ,وهخابت الخلاٍس

مما حعبب في  ,خخلفتاملدواس هزٍ ألا خُث جمذ الاظخّاهت بزاث ألاشخاؿ لللُام ب

ذم الخمىً  ٌهىس    (11)ُتِالمؤو الخّامل مْ الىظُلت إلا  ,ُتِالممً املادة إلا الخليا ِو

ى مما ؤهذٍ إلا  خُث  ,ي واملذسب ألاظخار )ؤخمذ دِذوػ( في للاء خاؿ مّهِالمَو

 لفذ هٍشي  ,(خلب الُىم) كىاة ُحن فيِالمبّن إلا ل يبٍذس ؤهه خالٌ فترة ج" :كاٌ

مْ  ,لخالوة وؽشة ألاخباس ُب مسجذخىب راث مشةِلى ؤخذ البرامج  نحاللاثم تاظخّاه

ت هخىبت فبذث اليؽ ,ي والخىُبِالمالّلم ؤن الاخخالف هبحر بحن إلا  شة إلاخباٍس

ت لذي  ,الجمّت جماما فاملؽيلت جىمً في  ,الثىسة بِالموهي مً العلىاث املذٍو

ُفت املفى  ىن وبحن ٌو ُفت الصخفي في الخلفٍض شافيالخلي بحن ٌو بمّجى ؤن  ,س الفىجٔى

ت جدخاج بلى مخخفق في املجاٌ ش ؤو جالوة اليؽشاث إلاخباٍس وال  ,هخابت الخلاٍس

ى مما ؤِىى اهىباِا لذي  ,جلانها بالؽيل املىلىببٌعخىُْ الهاوي ؤو املفىس  َو

 . (91) "املؽاَذًً بّذم حذوي َزٍ ألاخباس والؽً في مفذاكُتها

 ,الؽهشة وؤخبا للٍهىس  إلاخباسي ظعي بّن الؽباب بلى الاهخشاه في املجاٌ  -2

باث شخفُتل وجدلُلا مً هاخُت الؽهشة بلى خذ  مٕش  ؤن مجاٌ ألاخباس ؛ رلً ٔش

مما حّل ؤي شخق ٔحر مخخفق ٌععى بلى  ,وخاـت كبل ظيخحن مً لان ,هبحر

والعُاخت في  ,الصخفُتاملىامْ لُدلم الىثحر مً  ,خمىس دوساث في دٌو الٕشب

    .(90) بّن الذوساث فيلخفٌى ِلى وامحرا والبخىب مجاها ؤو لَزٍ الذٌو 

توؽش ؤخباس  -2 بؽيل ًتهم البّن مجهم  ,الخالفاث بحن كادة الففاثل الّعىٍش

بّذم ألامان مً  , وبما ًىحي للمؽاَذبالخُاهت والّمالت دون الخإهذ مً دكت ألاخباس

 .(93) لجِؾ الخشففاثل ا

ُفت ألاخباس في فوهخالـت ملا ظبم  ّت  بِالممما ال ؼً فُه ؤن ٌو الثىسة لان جمش بمشاخل ظَش

                                  
اكىة ا(19)  .021ؿ لفىسة هُف هلاومها وهُف وعدثمَش

 ( جم ؤخز َزٍ امللىلت مً ملابلت خاـت مْ ألاظخار)خالذ خلُل(.11)

 م.3102-1-01ًىجُىب/خلب الُىم/ مىبج حىلت حىلت ًِ ِىدة الىالب بلى املذاسط/ (11)

https://www.youtube.com/watch?v=LRPgzD57EMQ 

المي واملذسب )ؤخمذ دِذوػ(جم ؤخز َزٍ امللىلت ( 91)  م.3101-0-01/لٕشك البدث مً للاء خاؿ مْ إلِا

 م.3101-0-01جم ؤخز َزٍ امللىلت مً للاء خاؿ مْ  ألاظخار) ؤخمذ دِذوػ( لٕشك البدث/  (90)

 م.3102-01-01( كىاة خلب الُىم/ ُِىن ألاخباس/ 93)

https://www.youtube.com/watch?v=z8zisEq6zw0 
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مُلت  وخاـت مْ ,ؤهداء الىشة ألاسلُت ىس جيخلل في صمً بعُي حذا بلمما حّل ألاهباء والفى  ,ِو

مما ٌعخلضم  ,لدؽّبها وجذاخل حّلُذاتها إلاكلُمُت والذولُت ,جضاًذ الاَخمام باللمُت العىسٍت

هما ؤزبدذ  ,ث الفىُت واملّلىماجُت واملهىُتالاسجلاء بمعخىي ألاداء إلاخباسي ِلى وافت املعخىٍا

ىب فحها ت جادي ؤخُاها بلى هخاثج ٔحر مٔش ُفت إلاخباٍس ادة مً خُث ؤن  بّن الذساظاث ؤن الٌى ٍص

ادة الللم لذي املخللحن ما ًذفّهم بلى الالمباالة م ,ألاخباس العلبُت املخّللت بالخشوب جادي بلى ٍص

 والاهىىاء ِلى الزاث.

 الحىاريت:

وشخفُاث  ٌهىس ؤفياسوظاَم رلً في  ,لافت الثىسة ومبادئهادخلذ ِلى آساء الؽاُس العىسي ز

م ؤرَان املخللحن صخم مّلىماحي هبحربلى بذوسٍ  ؤديمما  ,حذًذة اهفخاح هبحر ِلى في حعبب و  ,ؤَس

ت ٌهشث بّن مً خالٌ بّن البرامج الخىاٍسف ,ًىً مً كبلالفىش العُاسخي بؽيل خاؿ لم 

 ي ومجها:ِالمالخىاب إلا  فيالىلاه 

ً ال زالث لهما ًًلْ املؽاَذو  -0 ذؤن جيىن بما  :في هىاق خُاٍس وهي  اؤو مّاسل امٍا

شافي مثلمٕالىت   ظعاثالّمل في املا  ىِلبلي مً ول ): ؼاجّت في الخىاب الذًمٔى

ذ للىٍا مً الؽّب  ال ٌعتهان بهاهزا الخىاب ؤبّذ فات ف ,(92)م(الخيىمُت فهى مٍا

م مً وحىد  ,الخعاسة املىلىبت هبحرة حذا ألن ؛ًِ الاكخىاُ بالثىسة ِلى الٔش

خؽُت ه  ,لّمل في الذواثش الخيىمُتهم في اؤدث بلى اظخمشاس فات مجاخخماالث ؤخشي 

اثفهم جىفش  ؤنِلى الثىسة مً الفّب وان التي و  ,اِخلاٌ رويهمؤو كخلهم ؤو  ,فلذ ٌو

وىنها ال جمخلً خيىمت ؤو  ,بذًال آمىاؤو  ,جبّاث الخخلي ًِ ؤِمالهم ت مًخماًال لهم

ٌّاسلىن ظُاظت  ًمم َاالء بّنوكذ ًيىن  ,ظلىت مىخذة وواضخت املّالم

 الىٍام التي اجبّها في كمْ الثىاس.

ّباساجه ه لٕخه الٕحر لفٍُتمً خالٌ  ,العُاظُت وحهت هٍٍش جٍهش ِلى املزٌْ -3

وس همداُت ِالمإلا  مهىِخهّف مً ًم الصخيء الزي ,وخشواث حعمهه واهفّاالج

 .(92)مداًذ

 ,الخفٌى ِلى خىاساث خاـت بمدخىي َام حععى بلُه اللىىاث الّشبُت والّاملُت -2

  .(92) هما خذر في ملابلت كاثذ حبهت الىفشة )الجىالوي( ِلى كىاة ؤوسٍيذ

                                  
 21/ؿ3102/ؤخمذ دِذوػ/داس هاؼشي/ه: ألاولى  ِالماملٕالىاث املىىلُت في وظاثل إلا  (92)

ف الالركُت جدذ خي الىاس/ 3ًىجُىب/خلب الُىم/خىىه الىاس (92)  م.3101-0-01ٍس

https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU 

داث كاثذ حبهت الىفشة/ 92)  م.3102-03-03( ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/ جفٍش

https://www.youtube.com/watch?v=xXgeoFlUY8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU
https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU
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 اًفاٌ سظالت واضخت للمخللي جدمله دوس  بذون داوسًٍ خهثرة جلارف التهم بحن امل -2
 
 ا

 خٍُى
 
اث ألاخذار لخُٕحر ا  .(91)مجٍش

ِلى اللىاجحن  ن(الشمادًح) الشؤي املخاًذ ؤو ,ؤصخاب الشؤي لاخش ِذم اظخمافت -2

ُت ,املخذدجحن في البدث  املىالُْ العُاظُت. في خاـتو  ,لُفل الىشح بلى املىلِى

 . (99) ؤو املىهخاجالجشافًُ  وؤ ,واملازشاث الفىجُت الجُذ للفىىن املذِمت مظخخذاالا  -1

للشد ِلى بشهامج آخش في  ,)ـىاِت الىزب(في كىاة ؤوسٍيذ  بشهامج خىاسي  جخفُق -9

ىن الىٍام )الخ شخفُاث جذافْ ًِ ل دلٍوذ يخلبدُث ً ,ي(ِالمملُل إلا جلفٍض

مما  ,لحرد ِلحهالاخش  البرهامج ث مما ٌّشلهٌّشك للىازم  ,هفعُا وظُاظُاالىٍام 

الثىسة البذ  ألن ,وهضوٌ بلى معخىي ال ًلُم بخىاب الثىسة ,لللىاة ٌؽيل َذسا مادًا

َزا الىُى مً البرامج ال و  ِلى ؤشخاؿ, ذولِع جشهض ِلى ؤفياس بالذسحت ألاولى ؤن

 ,زاهُامىه حمهىس الذاِمحن للثىسة ولً ًيخفْ  ,ؤوالالصخفُاث  زًٍخاوب حمهىس َ

ذًه ؤنهم مشضخىبألن مً زاس ِلى الىٍام وله لً ًيخفْ مً  َذس  فهى ,ٌهاس بّن مٍا

 .(91)لىكذ فُما ال واثل مً وساثهل

ت ظىاء مً امللذم ؤو المُف -1 حؽيل  ,لٕت التهىم الىاضخت في بّن البرامج الخىاٍس

ؤهثر مً  دخاج بلى لٕت املىىم وكىة الدجتألن َزٍ البرامج ج ,لخىاسابيُت لّفا في 

ت  .(91)ؤظلىب السخٍش

لُه, فةهه ًجب ؤن ًشاعى في  ت ِو زٍ الّملُت جدخاج  ,بلى خذ هبحر كىاُإلا فًالبرامج الخىاٍس َو

ُت في الىشحبلافت بلى  ,بلى الىثحر مً املّلىماث الخلُلُت مىلب بوعاوي  فالخىاس ,املىلِى

 ,الىمىج الفىشي في  معخىي الخُٕحر امليؽىد بلىٌ ى ـلى ل ,مجخمْ الثىسة فيوخماسي 

 والابخّاد ًِ الجمىد والخّفب.

 الىثائقيت:

 ,بخىزُم ألاخذار بيامحراتهم الخاـت صالىا ماىىن و مىز الُىم ألاٌو كام الىاؼو في ؤحىاء الثىسة 

                                  
ف الالركُت جدذ خي الىاس/ 3ًىجُىب/خلب الُىم/خىىه الىاس (91)  م. 3101-0-01ٍس

https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU 

 م.3102-2-31( ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/خىاس الُىم/ ٌشوف الخُاة في الذاخل العىسي/ 99)

https://www.youtube.com/watch?v=tAe2-_188uQ  
 م.3103-3-2الىزب/مً َى خالذ الّبىد دساظت جدلُلُت/ًىجُىب/ؤوسٍيذ/بشهامج ـىاِت  (91)

https://www.youtube.com/watch?v=xqDTZYfB4vg 

 م.3103-1-31ًىجُىب/ؤوسٍيذ/بشهامج ـىاِت الىزب/مِؽُل ظماخت/ (91)

https://www.youtube.com/watch?v=Kx3vck4Z7LE 

https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU
https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU
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 وواكُّت ولما ؤهخجذ مبىشا

 
وفي  ,مّخمذًً في رلً ِلى كاِذة ؤن ؤفالم الثىساث جيىن ؤهثر حماال

ٌهش بّن وبىاء ِلى  هُى ألافالم التي ِشلذ مىز بذاًت ألاخذار وختى اللخٍت  ةخمم الثىس 

خلخق رلً في الىلاه الخالُت: ُت َزٍ ألافالم, ٍو  اللفىس في هِى

ٌ مفهىم ألافالم الىزاثلُت ؤن  -0 وجلذًم الجذًذ  مً الخدلُم في ألاخذار وجدلُلها جدى

 .(11)لم )ظخالُىٕشاد خلب( في فُهما  بلى مجشد حسجُلها مً املّلىماث للمؽاَذ,

ًمّف مً جىزُم مما  ,الترهحز ِلى ـىس ضخاًا املجاصس وىاٌ مذة ِشك الفُلم -3

 ,ت الفىس ًِ املّلىماث الىاسدة في الىزاثليألاخذار ألن الىاط ظتهخم بفٍاِ

م  الطخاًا يلاوظىف ًاري َزا مؽاِش ؤَ هما حاء مً جفىٍش الطخاًا َو

) ًىم الىُماوي(ًخخىلىن في وزاثلي )الىبُاث 
81).  

الخلىُْ ِذم  :مثل ,باألمىس الخلىُت في اظخخذام َزا الىُى مً البرامج ملامِذم إلا -2

 امعخمش وان في وزاثلي )الؽشوت( فالخىاس بحن املزٌْ وكاثذ الىخِبت  ,بحن الللىاث

ى مما ال ًثحر اهدباٍ  ,فمال ًِ ؤهه وان في الخلفُت مْ الفُذًى ,دون اهلىاُ َو

فشفه ًِ املخابّت ي الىالم دون اهلىاُ اظخمشاس المُف فالافت بلى  ,املؽاَذ ٍو

 . (13) دكاثمخمغ ملذة 

هىس ؤظالت املزٌْ ,ً هالم امللذم في اخخفاس الىثحر مً املّلىماثالاظخٕىاء ِ  -2 مْ  ٌو

  . (12) في الخلفُتؤحىبت المُف 

ش -2 ؤزىاء جدشن الصخق ؤو معان اليامحرا بالُذ إل  اهٍش  ,بؽيل هبحر املهتز الخفٍى

 .(12)بؽيل هبحر ملخلليمما ٌؽىػ ا العُاسة

 ,املّشوفتألافالم الىزاثلُت في الثىسة العىسٍت لم جخلُذ بؽشوه وملاًِغ الفىاِت العِىماثُت 

 ,ألاخذارجىزم حاهبا واخذا مً لىاِذ وفىىن بىاء الفُلم الىزاثلي, وألنها ببُّذة ًِ إلاملام ألنها 

 فّىبتل ورلً ,اللاثمحن ِلى سؤط الىٍامفي خحن ٔابذ فحها وحهت الىٍش ألاخشي املخمثلت في 

ٌى بلحهم ومخاوش  .الـى

                                  
 م.3102-1-31خلب/  ( ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/ وزاثلي ظخالُىٕشاد11)

https://www.youtube.com/watch?v=6oNc3uBZF_c  

 م.3102-1-32(ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/ الىبُاث ًىم الىُماوي/ 10)

https://www.youtube.com/watch?v=7z3dwf1MXMc 

 م.3102-00-0ًىجُىب/خلب الُىم/وزاثلي الؽشوت في املىاوم الخالّت للمّاسلت/(13)

https://www.youtube.com/watch?v=BLcXRZ3s8eE 

 املشحْ العابم/ وزاثلي الؽشوت. ( 12)

 املشحْ العابم/ وزاثلي الؽشوت. (12)
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واكاث َاثلت ظخٕالٌ ال لها ظىف جفخذ الباب في املعخلبل ولّ ,لىجها ال صالذ جخىىس مْ ألاًام 

ت.خشحذ مً سخم الثىسة, جدمل في حّبتها ملاًِغ زلافت خاـت وح  شؤة وممامحن مخىِى

 

 

 صنارة الرأي العام درادة إرام الثورة في المبحث الثاني:
في بخذار  كىة الؽّبظلىخه مً  -باِخباٍس العلىت الشابّت في الذٌو املخلذمت- ِالمإلا ٌعخمذ 

ت والذًمىكشاوُت الخُٕحر وما ًجشي في ظىسٍت مً كماًا ؤزاسث الشؤي الّام  ,املىلىب إلسظاء الخٍش

حي الثىسة مماسظت دوس سفُْ بِالمالّشبي والّالمي مىز خمغ ظىىاث حّلذ مً المشوسي ِلى 

ُّت والخىفُزًت واللماثُتو  ,املعخىي  في خاٌ  دوس خُىي في المٕي ِلى العلىاث الدؽَش

ثىسة مىز اهىالكخه وختى ًىمىا َزا ال بِالمهض مً خالٌ ما جلذم في البدث س ف ,ظلىه الىٍام

ذ مً خالالتي ًو  ,ذة ؤمىس لُفىْ مجها سظالخه الثىسٍتِلى ِ  لها خؽذ الشؤي الّام لخإًُذ مىالبهٍش

 -وهي:

اث واخترام الخلىق  -0 ُل الباِث ِلى جلذٌغ الخٍش  ,الترهحز ِلى الخىاب الذًجي ألـا

خ املعلمحن وفخىخاتهم العابلت.  ُت بفشلُت الجهاد وجذُِمها بخاٍس  والخِى

خ ِاثلت ألاظذ -3 ألاب  ىمظىت مً خؤسبّحن وفطر حشاثمهم خالٌ  ,الترهحز ِلى جاٍس

 .في ظىسٍت والابً

املّخللحن كفق و  ,املجاصس  ضخاًاىس وؽش ـالترهحز ِلى الجاهب إلاوعاوي في  -2

ً وجطخُاتهم  . ومّاهاتهم واملهجٍش

وؽإث في الثىسة الّذًذ مً الجهاث الخلىكُت فلذ , خفاجيالجاهب إلا ب الاَخمام -2

والىخب واملخالشاث والىذواث واملاجمشاث املهخمت بخىزُم الاهتهاواث املماسظت ِلى 

 الؽّب العىسي .

شاكت الىوىُت والو خخلفت,امل املؽاِشاظدثاسة الّاوفت لخجُِؾ  -2 ؽىق بلى الذًاس ِو

 الخ. ... ِلى ما خلفخه الخشب مً دماس َاثل في البجى الخدخُت للبالدالخضن و  ظىسٍت

والهُااث واملجالغ  ,الىثحرةمىٍماث املجخمْ املذوي وؽاواث الترهحز ِلى  -1

ف بها  ,التي ولذث مً واكْ الخاحت الؽذًذةو  ,في الثىسة البذًلت واملاظعاث والخٍّش

 .وبفّالُتها

 ,ؼّىب املىىلتحّاوف بلى حاهب  ,حّاوف الىخبلىعب  الخىاب الخّبىي  -9

 هلار الؽّببو  ,في اًجاد مخشج لؤلصمت العىسٍت املاهذ لخزالن الخيىماث الّشبُتو 
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 .ظىسٍت في ت لهالذٌو الذاِمالىٍام و مً جأمش 

الاوؽلاكاث الخاـلت لذي ماظعاث الىٍام وتهالىه  ُتالخإهُذ ِلى همُت وهِى   -1

 .ووؽش فماثدهِلى وافت املعخىٍاث 

ّىبت حُٕحٍر الزي وان مىدؽشا كبل الثىسة بيافت ؤهىاِهالترهحز ِلى الفعاد  -1  ـو

 بعهىلت.

 ,مىالب الثىسةبإخلُت  مخابُّهفات هبحرة مً  بكىاُالثىسة العىسٍت  بِالماظخىاُ وفي الجملت.. 

لت ورلً ولِغ  ,بعبب معاس ألاخذار الخفاِذي وجىىسٍ بلى مّاهاة بوعاهُت في ٌل الخشب الىٍى

ذ ,بعبب بجلاهه لفىىن ـىاِت الشؤي الّام ُت مفال صاٌ َىان الىثحر مً الخدحز ِو  ,املىلِى

ل مخّذد املفادس حر معخلش بلافت بلى جمٍى خذاخل لاساء واملفالر العُاظُت واهلعام هٍشا ل ,ٔو

 املّاسلت.

 

 

زام بميثاق االلت درادة إرام الثورة في المبحث الثالث:
 .يالعربي رامالذرف اإل

مً ف ,الثىسة( -)الىٍام العىسي ِالمي الّشبي َى الجهت الجامّت لىشفي إلا ِالممُثاق الؽشف إلا 

هما ؤن الجهت  ال الىشفحن,ُحن لىِالموإلا  ِالمىق إلا خلًخم لمان  بىىدٍ الىاضختخالٌ 

تراف بها ,لشظمُت في الثىسة املخمثلت في الاثخالف الىوجي املّاسكا لؽٕل  م3102في ِام  جم الِا

ذ ِام و  ,ملّذ ظىسٍت في كمت الذوخت م بالعماح لشثِغ الاثخالف مً 3102مىىذ مىه كمت اليٍى

هبحرا بحن دٌو  بال ؤن ألامش ظبب خالفا ,اللاء ولمت باظم املّاسلت مْ بلاء ملّذ ظىسٍت ؼأشا

ألن , 31ذوستها ببّاد املّاسلت ًِ ؼٕل ملّذ ظىسٍت في اللمت الّشبُت بؤدي بلى  ,ِشبُت بّذ رلً

ذ: َذدث باالوسخاب مً الجامّت وهيدوال ِشبُت  ِمان( -مفش-الجضاثش-لبىان-الّشاق-)اليٍى

 .(12)لّذ ؼأشا وإفمل الخلٌى املاكختوكشسث ببلاء امل

 بِالمجم اِخمادَا ؤًما في لدؽمل ول بىىد املُثاق فلذ فُما جلذم مداوس  زالزتجم اِخماد هما و 

 .ؤهثرلخخطر الفىسة  الثىسة

                                  
شة هذ/اللمت الّشبُت  (12)  02:30م/آخش جدذًث ط3102-2-31/2الجٍض
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 :املحىر ألاول: املزسل

في بذاًت  َىان اسجبان واضر ,يِالمِلى معخىي ألاداء املنهي للّاملحن في املجاٌ إلا  -0

هلل و  س للهار وساء العبم الصخفي في الفى او ,ؤزىاء حٕىُت ألاخذار املفاحاتالثىسة 

ألَالي  ختى ِلى خعاب املؽاِش إلاوعاهُت, و املّلىماث دون الخذكُم في صختها

املؽاسن في بداسة مجمىِت املىاوىحن  ي(ِمش الخاو)ًلٌى الصخفي  ,الطخاًا

هه مْ خشوج الخٍاَشاث ألاولى في الحي الزي ٌعىىه في دمؽم, واهذ "ب ,الصخفُحن

ت ألاولى هي ؤن ًلخلي الفىس اظخجابخه ا ؤوؽإ ـفدت ِلى مىكْ  والخلا ,لّفٍى

ولىً  ,"للذ بذؤث وخُذا ,وؤلاف "العىسٍتوهشظها لخىزُم الاهخفالت  (فِعبىن)

لِغ بىظْ شخق واخذ ؤن ٌٕىي ول شخيء, لزا ولبذ مً ؤـذكاجي الزًً ًمخليىن 

 ,لؤلشخاؿ الزًً ٌّملىن مْ الثىسة ؤظعىا اجدادامهاساث ؤن ٌعاِذووي زم 

يعلىن الخٍاَشاث, وي هلىم هدً بخٕىُت ما ًدذر   (11) "ٍو

بعبب  بما ًمّف مً مفذاكُتهم, الصخفُحنحٕحر مفهىم الصخافت لذي بّن  -3

م للّمل مً ؤحل للمت الِّؾ, وإي مهىت ؤخشي, ىحٕحر الٍشوف املخُىت وال شاَس

طخي ,ولِغ ألحل هلل ؤوحاُ بلذَم : "َىان ججاس فلذ رهش الذهخىس ًدحى الٍّش

فىثحر مً الصخفُحن  ,ختى في العىق إلاِالمي ,خشوب ٌّىحهم فلي ـىاِت املاٌ

ؤحل ً للىخابت مً ىٍشمما ظىسٍت مديىمىن بٍشوف ـّبت حّلتهم الزًً ٔادسو 

  (19) "الِّؾ

 ألاخذاربّن حٕىُت في ألوامٍش لجِؾ الخش لاملشافلحن  املشاظلحنبّن خمُى  -2

ت جي وبِعترونالصخفُان )ًلٌى , الّعىٍش ُت ِالمفي خذًثهما ًِ الخٕىُت إلا  (ظبحًر

حٕىُت الفشاِاث الىبري مً ِلى هه لِغ َىان شخيء ؤهثر جملُال مً ب" :للخشوب

فاملعافت بحن امليان الخلُلي للخذر ومىكْ املشاظل ٔالبا  ,ظىىح الفىادق الشاكُت

ى ما ًىظْ الفجىة بحن رلً الخذر وسواًخه املىلىلت  ,اما جيىن بُّذة حذ    ,ُابِالمَو

ظلىن جيىن هدُجت الذوس الزي ًلىم به املشا -وسبما ؤهثر-وباللذس راجه مً الخملُل 

                                  
ا ظاالصاسcpjمىكْ (11) خذاءاث ِلى الصخافت/الصخفُىن العىسٍىن ًيافدىن لخٕىُت ألاخباس/ماٍس  فحرو-/ إلِا

https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php 

شة هذ/ ألاخباس19) مان ِثمان-( مىكْ الجٍض ت/ هاٍس اث/ َل ؤـبذ صخفُى ظىسٍا ؤهثر خٍش  م3102-2-2ِمان/ -خلىق وخٍش

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-

%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-

%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 

https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php
https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php
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خباساث ألامىُت  ت وجلُذ خشهتهم بلُىد الِا املشافلىن لشكابت املاظعت الّعىٍش

لُيىهىا في الجهاًت مجشد مىذوبحن ًِ وشف واخذ لمً مىاحهت فحها وشفان  ,للجِؾ

خباس ؤو ؤهثر برا ما )"ؤخزها العيان املذهُحن في الِا
88). 

ت  (سصان ٔضاوي )الصخفُت ووفلا ملا كالخه  التي كامذ بدىٍُم خمالث بؽإن خٍش

ت في الّملًخمخّىن في الثىسة  ن الصخفُحنب" :الصخافت ؤهه  بال ,بلذس هبحر مً الخٍش

لٌى  ,ال ًخم الدعامذ مْ الىلذ املفخىح لجماِاث الثىاس وجفشفاتهم سامي الصخفي )ٍو

ت مً الصخفُحن في سادًى الزي ٌّمل في بدا (حشاح دسحت ن ب" :(ؤها)سة مجمِى

 .(11)"الدعامذ التي ًبذيها ملاجلى الجِؾ العىسي الخش حّخمذ ِلى الىخِبت املّىُت

المُت مجشد ؤمش هٍشي مً املثالُت جدلُله -2 ًلٌى ألاظخار  ,اِخباس مىازُم الؽشف إلِا

ذ( ا ؤمام وكاجْ ؤهبر مً الخفىس َزٍ املىازُم ؤمش "ًبذو : )دمحم الٍّى   هٍٍش
 
ؽي ل , َو

فمً ٔحر املّلٌى ِذم  ,جشفا ال ًلُم بذجم املشخلت التي جمش بها ظىسٍت لان جىبُلها

ف  اف واثفُت امللِؽُاث امللاجلت مْ الىٍام ـو مثال همشاِاة ملىازُم الؽشف بإـو

شاف الذولُت ,ُتِالمإلا  ولِعذ ملىازُم  ,ؤمام َزا الاهتهان الُىمي ليل اللىاهحن وألِا

 ّالم وله".فلي ِلى مشؤي ومعمْ الُت بِالم

لى ول فلذ  ُتمً بِالمحي الثىسة الاوحذ ِو لىً ًماف  ,لتزام بالخذ ألادوى مً الفذق واملىلِى

 فخلاس بلى جىبُم م  لزلً الا 
 
ل الثىسة الّلُا في الخخلق مً ول ؤؼياٌ الشكابت الٕحر مبرسة ؤو ث

اث  .مفادسة الخٍش

 املحىر الثاوي: الزسالت:

الزي  ِالمفاإل  ,والخذاخل بُجهما مً خُث املبادت واملّاًحر مّلذ ,سظالت ومهىت في آن مّا ِالمإلا 

مىمهم ,ال ًدمل سظالت بوعاهُت ٌؽىالن في املخفلت  ,ؤو الشظالت التي ال حّىغ كماًا الىاط َو

ومً خالٌ املّاًحر الخاـت بالبدث وحذ  ,ا ٔحر كادس ِلى ـىاِت الخُٕحر امليؽىد في الثىسةبِالم

 سة ما ًلي:الثى  بِالمفي سظالت 

 هٍشا لّذم جىخذ املّاسلت العىسٍت ظُاظُا. يِالمِذم وخذة الخىاب إلا  -0

مياهُت بوولما صاد الخىشاس لّفذ  ,ُتِالمالخىشاس والخؽى في هثحر مً الشظاثل إلا  -3

ألن هثرة  ؛العُاظُحن مً املؽاول الخعاظت خملقالخفعحر لذي املخللي وظمذ ب

                                  
ىاِت اللُم ِالمإلا  (11)  012-012ؿ وحؽىُل الشؤي الّام ـو

ا ظاالصاسcpjمىكْ(11) خذاءاث ِلى الصخافت/الصخفُىن العىسٍىن ًيافدىن لخٕىُت ألاخباس/ماٍس  فحرو.-/الِا

https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php  

https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php
https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php
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مّخبر وظُلت لذيهم إلخفاء الىالم ح  .(11)جفىحَر

ؤو اكخخاٌ  ,ماخشا الاهفّاٌ والاحتراس في جشهحز الشظالت هدى الفشاُ ِلى العلىت -2

 . (10) بذال مً املىالُْ التي جمغ خُاة املىاوىحن الّادًتالففاثل 

لّف الؽىاَذ في بزباث بّذ سظالت الثىسة ًِ جإحُج معإلت الىاثفُت وةدخاٌ  -2

المُت بؽيل معخمش.  -الذسوص -ؤلفاً مثل: )ألاهشاد حن..( لمً الشظاثل إلِا  الّلٍى

ال  تهمسظالحّل مما  ,اخخُاس الىفاءاث لىلل الخلُلت للّالمحعاَل الثىاس في  -2

ًلٌى  ,خىىها املعخلبلُتال بو  ,الخالُت ميىهاتهاب الٕشبي ِالمإلا  بكىاُحعخىُْ 

ذ)ألاظخار  ب حذا ؤن بّن الىواالث الّاملُت واهذ حّخمذ ما ب" :(دمحم الٍّى هه مً الٍٕش

ورلً لِغ لللت وحىد الىفاءاث في  ,ًىلله الىاؼىىن ولِغ الصخفُىن املخمشظىن 

هه في مشة مً ختى ؤ !وال ؤدسي ملارا ,ولىً ألامش وان مخّمذا في بّن ألاخُان ,ظىسٍت

ظىت  01مٍش وان ِ ,خلب فيما هلله لها مشاظل  ,رص الّاملُتاملشاث اِخمذث ووالت سوٍت

 . (13) "ؤي دون العً اللاهىوي

  ما بن االلىاجالتزمذ فلذ وفي املجمل 
بؽيل ِؽىاجي املخّللت بهزا املخىس, لىً البىىد بلى خذ 

ها ملاظعاث مخخففت.   جيىن مدذدة و ت ًجب ؤنُِالمإلا  ؤن الشظالتواملفترك ودون خمِى

اب ملتزمت وزلافُا واحخماُِا  خلذًم الخلُلت الخالفت والتي جىمي شخفُت املخللحن فىٍش

 .وظُاظُا

 السلطت.املحىر الثالث: 

ِذم فمال ًِ  ,ِلى الثىسة والثىاسُت ِالمإلا جمخلً العلىت مىخذة هٍشا لّذم ولىح حهت 

ِلى ظاخت ي الّشبي ِالماق الؽشف إلا ُثفلم ًخم اًجاد ؤي رهش مل ,العُاظُتوخذة العلىت 

 حهىدَىان  بال ؤن ,الثىسة
 
ه ىهمممًخخلف في  الي زىسي بِالمخثِثت في ـُأت مُثاق ؼشف  ا

الثىسة للخىكُْ  بِالمحمْ وافت املاظعاث الّاملت في َذفه و  ,ي الّشبيِالممُثاق الؽشف إلا  ًِ

ذ ًِ  هخابتها والخىكُْ ِلحها والتي اظخٕشكذ ,مىه جدذ بىىدٍ في اليسخت ألاولى ظبّت ِؽش ما ًٍض

ً جىكُْ بمؽاسهت ِذد مً الخبراء الّشب والذولُحنجم  بلى ؤن ,ؼهشا ؽٍش  ُتبِالموظُلت  ازيخحن ِو

                                  
ىاِت اللُم  ِالمإلا  (11)  .11ؿوحؽىُل الشؤي الّام ـو

/ الا10)  م.3101-0-31تهاماث الذاخلُت املخبادلت بحن الثىاس/ ( مىكْ ظىسٍا ِلى وٌى

http://syriadirect.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D

8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB/ 
 .م2216-1-21مت أخذ هذه ادلقولة من مقابلة خاصة مع األستاذ )دمحم العويد( لغرض البحث (92)
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ل بلى الؽيل الجهاجي للمُثاق لان لم لىىه بلى ,مدلُت جدذ  الثىسة بِالمذ ول ختى ًخىخ ًخم الخـى

 .(12)بىىدٍ

مً لفالر الثىسة في ظىسٍت  ِالمهما ؤهه ال جىحذ خفاهت ؤو خماًت خاـت للّاملحن في مجاٌ إلا 

ال صالذ كاثمت في ِخلاالث بدم الصخفُحن فهىان الّذًذ مً خىادر الخىف والا  ,كبل املّاسلت

هٍشا لخّذد الففاثل امللاجلت ِلى  الّالم خىش فيامليان ألا  اِخبرث ظىسٍت ماخشا خُث ,ظىسٍت

 .(12)مً حاهب الىٍام ومً حاهب الثىاس ألاسك

ل املاليؼبياث لّف الثىسة هدُجت  بِالمَىان خلل في ؤن " (خالذ خلُل)هما ؤهذ ألاظخار   الخمٍى

 اء ِلى حّذدًت املّاسلت العُاظُت".ا بىوحّذدًت مفادَس وجدىلها

  

                                  
 ؿ.3:32(/آخش جدذًث011م/الّذد)3102-1-02مىكْ صخُفت ِىب بلذي/بّذ ِام وهفف مً املىاكؽاث/ (12)

http://www.enabbaladi.org/archives/45205 

 ُحن العىسٍحن/هق املُثاقِالممىكْ مُثاق ؼشف لئل 

http://almethaq-sy.org/%D9%86%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82/ 

/املشهض 3102-9-2ي ؤوغ الخىلي/ِالممىكْ ولىا ؼشواء/سابىت الصخفُحن العىسٍحن جذًً اِخلاٌ "حِؾ إلاظالم" لئل (12)

اث الصخفُت.  العىسي للخٍش

http://all4syria.info/Archive/229456 

 

 

http://www.enabbaladi.org/archives/45205
http://www.enabbaladi.org/archives/45205
http://almethaq-sy.org/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82/
http://almethaq-sy.org/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82/
http://all4syria.info/Archive/229456
http://all4syria.info/Archive/229456
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الخاتمة: 
 -بما ًلي:الىٍام  بِالمفُما ًخق  بّن الىخاثج ُقًمىً جلخمً خالٌ ما جلذم في البدث 

م مً ِذم ح - الذٌو الّشبُت التي وكّذ ِلى مُثاق الؽشف إلاِالمي  ذوي بلضامِلى الٔش

الّشبي ومً لمجها ظىسٍت بهزٍ البىىد بال ؤن َزٍ البروجىوىالث وبن واهذ مجشد خبر ِلى 

ِالم الىٍام العىسي لذي املجخمْ العىسي بالذسحت لدجت ِلى با وسق وافُت إلكامت

ألاولى ِلى اخخالف ؤوُافه وجىخالجه العُاظُت ال ظُما بّذ ـُأخه لهزٍ البىىد مجذدا 

 في فترة زىسة الؽّب ِلُه. 

ُه ِالمللذ لّب إلا  - دوسا هبحرا في اهلعام الشؤي الّام  الثىسة( -)الىٍام العىسي بىِى

ت حذًذة  ,العىسي والّشبي مخّذدة ألاًذولىحُاث وؤدي بلى ٌهىس خشهت فىٍش

م مً ؤن فّلى  ,لم جىً مىحىدة مً كبل ,املشحُّاثو  الىٍام كذ خعش حضءا  بِالمالٔش

في ِذم اجباِه لبىىد مُثاق الؽشف إلاِالمي  حشاء ظُاظخه املفمىختهبحرا مً مخابُّه 

ُت ِالموال صالذ آلخه إلا  ,بحهاك الثىسةضاٌ ٌّمل ِلى ًبال ؤهه ال  ,الّشبي التي وكْ ِلحها

بهجاح في ظبُل  الخطخُاثجلذًم  وؤ ,بّذم حذوي الخُٕحر ِلى بكىاُ الؽّب حّمل

    الثىسة.

 ,الّاملىن فُه ًيخمي بلحهاؤو مىازُم الىٍام لم جىً لذًه مشحُّت زابخت  بِالمن هما ؤ -

ُت الخابّت حهضة ألامىألا ؤخذ بل وان وال صاٌ  ,وظلىت سابّت معخلال اباِخباٍس هُاه

هاولا سظمُا باظم  ٌّخبر هما ؤهه ,ومدخىشا اكخفادًا مً كبل ابً خالت الشثِغ ,للعلىت

في حامّت  تي وكّذ ِلحها ظىسٍتال ُتِالمإلا  ولم جىً ملىازُم الؽشف ,ىٍام الخاهمال

ىن الشظمي  الّمليوحىد في الىاكْ  ؤي العىسي الذٌو الّشبُت ؤو جلً التي ِشلها الخلفٍض

 اللخحن واهخا مدىس الذساظت.الخابّخحن للىٍام لللىاجحن 

ُم الخالذ  بِالمخلفُت ؤن  بلافت بلى - الىٍام الؽمىلُت املشجبىت بخمجُذ فىشة الِض

ص ٍ في ببشاحعاِذ ولم ,بلى خذ هبحر لّفخهؤلىاخذ وول مماسظاجه وؤفّاله والخضب ا

خاـت بّذ زىسة و  ,الؽّب العىسي بكىاُِلى  اكادس  لم ًىًلزلً  ,ُتبِالمهفاءاث 

 .يِالمفي الاهفخاح إلا  هاالىشامت ومىدعبات

الىٍام في مىهجُخه املخبّت إلكىاُ الؽّب العىسي بإظالُبه التي جفخلش  بِالمظخمشاس ا -

ُت واخترام ِلل املؽاَذ في هلل الخلُلت بلافت بلى فماثذ  ,بلى الفذق واملىلِى

داث الشظمُت التي لم ٌعخىْ  ا بِالمالخفٍش  فؽلها ِلى مذاس , كذ ؤزبدذ الىٍام بهياَس

في  م,3102بّذ الّام  كامذ بؽُىىت الثىسة بال ؤنها ,ظىىاث مً ِمش الثىسة خمغ

اب ,راذمعاس ألاخمً خالٌ  وبكىاِهالّالم الٕشبي مىٍىس  ومخىشفحن دًيُا  نحُبىحىد بَس
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 .ِلى ألاسك (جىٍُم الذولت)الىاحب مداسبتهم وخاـت بّذ ٌهىس مً 

مً آساء  لهم ه ال ٌّجي اللىاِت بما ًلذمهِالممً ؤهفاس الىٍام إل  جإًُذ البّنن ب  -

ذوهه ؛وؤفياس  .ِالمجإزحر إلا لىة بذوافْ ِفبُت ؤو مفالر شخفُت ولِغ ب ألنهم ًٍا

 ؤي خىاس ؤو مذاخلت فيظىىاث خمغ ملّاسلُه خالٌ  الىٍام بِالمِذم اظخمافت   -

ال ؤهه بما فهى  ,الخاسج الىثحر مً الاهىباِاث مً مً الذاخل ؤواملخللحن ظىاء ؤِىى 

ؤو ؤهه ال ًشي وحىد  ,ؤصخاب الشؤي لاخش بما ِىذٍ مً حجج وبشاَحن ؤن ًىاحهٌعخىُْ 

 الشظمي. ِالممّهم في إلا  ؤو ؤنهم كلت ال ٌعخدلىن الخىاس ,ـلمّاسلحن له مً ألا 

َابي العلفي الجهادي في مااث الخدلُالث هثرة الخذًث ًِ املاامشة اليىهُت والخىش إلاس  -

دت ؤدي بلى  ِىغ ؤولاُ الىاط في ظىسٍتوالىزاثلُاث وألاخباس دون  هبحرة مً ـشف ؼٍش

دت صالذ ما و , اللىىاث الشظمُت الخفىحر في مخابّت َزٍ ًِ مجشداملجخمْ  َزٍ الؽٍش

الث الخشب  .جخّاٌم مْ ٍو

ىهُت لذي الىٍامُت في ِالمالشظالت إلا  وجىشاسوخذة وجماظً  -  ,ٔالبُت البرامج الخلفٍض

ّىي  ,ٌّىي ـىسة واضخت بىحىد مىهجُت مدذدة ومّشوفت لذي الّاملحن في اللىىاث َو

ا بامل دت مً اهىباِا ٌاٍَش ُت والفذق لذي ؼٍش  املجخمْ العىسي.ىلِى

 حيبِالمجمىً و  ,ُتِالمالشظالت إلا  الالصمت ألداءجىفحر الىٍام لئلمياهُاث املادًت بن  -

 بِالملىْ فات مً الؽّب بمفذاكُت ال ًضاٌ ً ,الىٍام مً اظخخذام ألادواث الفىُت

 الىٍام.

 ,بُّجهاومٍاَش الىشاَُت لذٌو ِشبُت   الىاثفُت في ظىسٍت الىٍام في جإحُج بِالمظاَم  -

اء مىزلت وسجلذ خىادر اِخذ ,جدٍشن املىالحن للىٍام لذ املّاسلحن لهبلافت بلى 

 .مىس بىاء ِلى َزٍ ألا 

الم الىٍام املخبّتُت ِالمالعُاظت إلا  حُٕحرفي ولىح َىان  -  ,بّذَاِما كبل الثىسة  إِل

 ,هفخاح ِلى الخىاساث العُاظُت والخىاباث الشظمُت واملاجمشاث الصخفُتالا باليعبت في 

اث الخذًث خىلها اث واهذ مً املمىِى لت  بٕن الىٍش ًِ مدخىاَا ,وفخذ مىلِى ووٍش

  مّالجتها.

ل بلحها البدث في   -فُما ًلي:, فخخلخق الثىسة بِالمؤما فُما ًخق الىخاثج التي جـى

م مً ؤن  - بال ؤهه ؤزبذ  ,وإلامياهاث الفىُت واملادًت الثىسة ًفخلش بلى الخشفُت بِالمِلى الٔش

بلى بّن  اسفاٌ ـىث الثى وجمىً مً اً ,بلى خذ ما لذي مجخمْ الثىسة مفذاكُخه

م الخدذًاث واملخاوش الىبحرة اللىىاث الّاملُت  .ٔس

ت وظاثل الا - ىن بن فـش  في هبحرة حذافي وكذ الثىساث وألاصماث جفاٌ وخاـت الخلفٍض

  ٌ اث لم  , لزلً ال مً كبل َخمامااشد في الجمهىس ها الفّى  جلذًم وبِادة حٍّشف مىلِى
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المُت التي ًلذمها الثىاس لخُٕحر الفىسة  الىمىُت املإخىرة بذ مً الاَخمام بالشظالت إلِا

  .ًِ الثىسة والثىاس

فّلى  ,مً خالٌ ؤظلمت الثىسة تالىاثفُب للثىاس الىٍاماتهام شد ِلى لّف في الَىان  -

م مً مداولت بزباث بّذ الثىسة ًِ الخىاب الىاثفي ش  ,الٔش مً خالٌ للاءاث وجلاٍس

جهىد بال ؤن الخدذًاث الصالذ هبحرة وال ,وىاثف مخخلفت حعتهذفوحٕىُاث خاـت 

َزٍ بعُىت في مىاحهت اتهاماث بِالم الىٍام الزي ًشجىض في خىابه املماد ِلى بزباث 

ولْ ظلىهُاث الىٍام في بواس اهخماثه للمىهج الّلىي الىفحري هما ؤن جىشاس  ,املعإلت

حن )ِلى خذ حّبحر الثىاس(,   .في هفت واخذة ًمْ حمُْ الّلٍى

ب ِالمخاحت إلا  - جضداد مْ اصدًاد الخدذًاث ماسظت املهىت بدشفُت ِلى مُحن بلى الخذٍس

ِىذ مفذاكُت  ريِام فىاِت سؤي ول ,اللماًا املشجبىت بالخشبِىغ الخالُت في 

 جذًذ .الالعىسي  ِالمإلا ترظُخ دِاثم ول  الؽّىب الّشبُت والٕشبُت

 ,الثىسة بِالمِذم اظخمافت ؤصخاب الشؤي لاخش ؤو الخُادًحن ًمّف مً مفذاكُت  -

مّه  وبن اخخلفذ العُاظاث وألاَذاف  ,الىٍام بِالم املىخلذة لذيراث الففت  فيٍو

 في ول مجهما.

ل وحّذدًت مفادٍس هدُجت حؽشرم املّاسلت ظُاظُا - ؤدي بلى ولىح  ,لّف الخمٍى

 ُت املخبّت في اللىىاث الىاولت باظم الثىسة.ِالماخخالف العُاظاث إلا 

 

ُاث الخالُت:ِالماملاظعاث إلا وفي خخام البدث ؤلْ بحن ًذي   -ُت في الثىسة الخـى

  ِالمفي املؽاسهت في ـىاِت إلا  الىٍام بِالمً الاظخفادة مً الخبراث امليؽلت ِلشوسة 

 الثىسي بؽيله الاخترافي الزي ًلُم بمثل الثىسة الّلُا.

  ً وبكامت ماجمشاث  ,مً الذاخل والخاسج لصخفُحن العىسٍحنججمْ ا ِاملُت تهلابجيٍى

ورلً حعهُال لالهممام في مىازُم  ,ألاولى كُم وسوح الثىسة َذفها جفُّل ,وفّالُاث

 .عخلبالمُت لذي حامّت الذٌو الّشبُت ِالمالؽشف إلا 

  ازباث فؽل جإًُذ الىٍامو  ,دون اظخثىاءاثجشهحز الخىاب ِلى وافت ؤوُاف الؽّب 

ذًه, وهثرة جىشاس خخمُت  ,خُث لم ٌّذ ٌعُىش ِلى ظىسٍت باِتراف العُاظت الذولُت ملٍا

 .احخماعي ٌ الشظالت بلى ِباسة مإلىفت ووعي  ًدى  ىشاسفالخ ,ظلىه الىٍام

  مدل البدث بلى اللىن ألاصسق ألن الذساظاث جثبذ ؤن في الثىسة حُٕحر لىن ؼّاس اللىىاث

ىهُت   ًىحي بالفذق والجزاَت.اظخخذام َزا اللىن في اللىىاث الخلفٍض

 م الثىاس حن مً املّخذلحن حعٍى الم, لعُاظُحنوا الّعىٍش املجخمْ ري فحهم حل في إلِا

 للىٍامالعىسي 
 
 مخىاصها

 
 .وؤصالمه بذًال
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  حّالج مىسوزاث احخماُِت خاوات  كىىاث الثىسة وافت بحنُت مؽترهت بِالمبكامت خمالث

 .ها الخشب وحعاَم في وٌى ِهذ الٍلمؤهخجت

 جابّت لللىاجحن املخذدجحن جيىن  ,وخاـت الشوظُت بوالق كىىاث هاولت باللٕاث ألاحىبُت

 في البدث إلًفاٌ ـىث الثىسة بلى الّالم الٕشبي.

  ٍت جذِم َزٍ اللىىاث مادًا وجدخمً الخّاون مْ ماظعاث هبري لها بيُت جدخُت كى

 الىفاءاث.

  ت في الثىسةِالمالففل بحن املاظعت إلا وجإمحن دخٌى إلاراِاث ألاحىبُت  ,ُت والّعىٍش

 بلى املىاوم املخشسة لىلل الفىسة هما هي للّالم الٕشبي.

  الثىسة بدمىس دوساث مىثفت ومّخمذة في وافت فىىن الّمل  بِالمبلضام الّاملحن في

 ي.ِالمإلا 

 ُفت بِادة ب ىوهخاج ٌو ت و املعشح الخلفٍض سوادٍ ظىاء مً اللذماء ؤو بِادة ي ألادبُت والفىٍش

ً  .املّاـٍش
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:المراجع 
 :الىخب 

 ٌ .0223وباجْ الاظدبذاد ومفاُس الاظخّباد/ ِبذ الشخمً اليىاهبي/ داس الىفاجغ/ ه: الشابّت/  -0

المي دساظت  -3 ت اللبىاهُت/ الىبّت ألاولىؤخالكُاث الّمل إلِا  ٌ.0202ملاسهت/د. خعً ِماد مياوي/الذاس املفٍش

ىاِت اللُم/ألامحرة ظماح فشج/مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت/ظلعلت هخب املعخلبل  -2 الم وحؽىُل الشؤي الّام ـو إلِا

 3102(/ه: ألاولى/بحروث11الّشبي)

الم /ؤخمذ دِذوػ/داس  -2  .3102هاؼشي/ه: ألاولى املٕالىاث املىىلُت في وظاثل إلِا

الم ِلى الخُاة املذهُت / ماهغ ماوىمض والوغ َىلبرث / داس الفجش لليؽش والخىصَْ/ اللاَشة  -2 ألاخباس والشؤي الّام, جإزحر إلِا

 م.3103

الم الذولي دساظاث في الاجفاٌ والذِاًت الذولُت/د. ؤخمذ بذس/داس كباء للىباِت واليؽش/الىبّت الشابّت/اللاَشة. -1  إلِا

الم /ؤخمذ دِذوػ/داس هاؼشي/ه: ألاولى  -9  3102املٕالىاث املىىلُت في وظاثل إلِا

ذ  -1 /َشبشث ؤ.ؼُللش/املجلغ الىوجي للثلافت / اليٍى  م.0191املخالِبىن بالّلٌى

ذ  -1 المي الجذًذ/د. مفىفى املفمىدي/املجلغ الىوجي للثلافت والفىىن ولاداب/اليٍى  م.0191الىٍام إلِا

اك.3102ثت الجامّت الّشبُت بلى ظىسٍت/ ؤهىس مالً/ الّبُيان/ ه: ألاولى زىسة ؤمت, ؤظشاس بّ -01  / الٍش

ت/د.ِضمي بؽاسة/املشهض الّشبي لؤلبدار. -00  ظىسٍت دسب لاالم هدى الخٍش

ب للىباِت واليؽش/اللاَشة. -03  ٔعُل املخ/ د. هبُل سأب/داس ٍٔش

ذ/  كىة إلاكىاُ/ د: ِلي الخمادي/ ؼشهت إلابذاُ الفىشي/ ه: ألاولى/ -02  م3101اليٍى

ا؟/ ؤخمذ دِذوػ/ داس هاؼشي لليؽش إلالىترووي /الىبّت ألاولى -02  م.3102كىة الفىسة هُف هلاومها؟ وهُف وعدثمَش

 :ش والىزاثم  الخلاٍس

ش العىىي  -02 / اللجىت الّلُا للخيعُم بحن الفماثُاث الّشبي/ بـذاساث اجداد براِاث الذٌو 3102البث الفماجي الّشبي/ الخلٍش

 الّشبُت.

 المُت ملابالث  لٕشك البدث: خاـت مْ بّن الصخفُاث إلِا

ش كعم ألاخباس في الفماثُت العىسٍت ألاظخار )خالذ خلُل( -01  م.3101-0-32/  ملابلت خاـت مْ سثِغ جدٍش

 م.3101-0-30ملابلت خاـت مْ مذًش كعم البرامج في كىاة ظىسٍت دساما ألاظخار )ِلي ظفش(/  -09

 م.3101-0-02هحر ؤومشي(/ للاء خاؿ مْ الياجبت والصخفُت)ظ -01

ذ(/  -01 ا ظابلا ألاظخار )دمحم الٍّى  م.3101-3-1ملابلت خاـت مْ مذًش ووالت )ظاها( في دِس

 م.3101-0-00ملابلت خاـت مْ الصخفُت والياجبت )ماحذولحن الشفاعي(/  -31

المي واملذسب )ؤخمذ دِذوػ(/ -30  م.3101-0-01للاء خاؿ مْ إلِا

 :مىاكْ ِلى ؼبىت الاهترهذ- 

 http://www.enabbaladi.org/archives/45205مجلت ِىب بلذي  -33

ا ظاالصاس/ الا cpjمىكْ -32 -ِخذاءاث ِلى الصخافت/الصخفُىن العىسٍىن ًيافدىن لخٕىُت ألاخباس/ماٍس

 https://cpj.org/ar/2014/02/022857.phpفحرو

المُحن العىسٍحن/هق املُثاق  -32  مىكْ مُثاق ؼشف لئِل

-sy.org/%D9%86%D8%B5-http://almethaq

http://www.enabbaladi.org/archives/45205
https://cpj.org/ar/2014/02/022857.php
http://almethaq-sy.org/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82/


 ..(دساظت ملاسهت) الم الثىسةبِالم الىٍام وبِ

- 47 - 

9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D/ 

ش ًشجب الذٌو الّشبُت/  -32  م.3102-1-1مىكْ مشاظلىن/ جلٍش

http://mourassiloun.com/?q=node/6295 

 م.3102-1-3شهض الشافذًً للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت/ حامّت الذٌو الّشبُت بحن الفؽل والانهُاس/م -26
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=6 

شة هذ/ ظىسٍت مً الذهخاجىسٍت بلى الثىسة -39  0222ٌ-9-1ِمش وىػ/  -الجٍض

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88
-9%85%D9%86%D-%D8%B1%D9%8A%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%
-%D8%A5%D9%84%D9%89-D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 

اب32مىكْ -31  م.3101-2-32وزاثم بىما/  -/ ؼبىت ؼشواث واَس

-6%D9%82http://24.ae/article/235023/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A
-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
-%D9%85%D9%86-60-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1
-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx 

 خلاٌ "حِؾ إلاظالم" لئلِالمي ؤوغ الخىلي.مىكْ ولىا ؼشواء/سابىت الصخفُحن العىسٍحن جذًً اِ -31

http://all4syria.info/Archive/229456 

 / https://ar.globalvoices.org/2015/04/15/37350مذوهت ؤظّذ خىا. -21

ضي حذًذ في جىوغ/ -20 ٍض -https://arabic.rt.com/news/610011 م.3102-2-03مىكْ سوظُا الُىم/املفذس فشاوغ بشط/بِى

%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D

9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.._%D8%B4%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D8%AD%D

8%B1%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8

%AC%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A

9/ 

ضي/ الّذد -23 ٍض   م.3100-3-00911/1صخُفت الؽشق ألاوظي/ِاثلت دمحم البِى

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=607356&issueno=11760#.VsGyafkrLIU  

بي/ظ -22  م.3100-2-30اها/صخُفت الثىسة/مذظىظىن ًجىلىن ِلى مشاهض ؤمىُت/لاي الٔض

22-  http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=67057835620110321012644 

ا/ -22 اهُىص/هذاء مً مثلفحن وفىاهحن ظىسٍحن بلى الخيىمت إلدخاٌ معاِذاث بوعاهُت بلى دِس  م3100-2-2ظحًر

21-  news.com/readnews.php?sy_seq=132186-http://syria 

تها/  -29 ت املفىسة/مفىفى ؤمحن/مىالبت هلاباث الصخفُحن الّشبُت بالخخلق مما ًىبل خٍش  م.3102-2-01ؤهباء إلاظىىذٍس

-9/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9https://alexnews.wordpress.com/2013/05/1

-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86

http://almethaq-sy.org/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82/
http://mourassiloun.com/?q=node/6295
http://mourassiloun.com/?q=node/6295
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=6
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=6
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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http://24.ae/article/235023/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-60-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://24.ae/article/235023/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-60-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
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https://ar.globalvoices.org/2015/04/15/37350/
https://ar.globalvoices.org/2015/04/15/37350/
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https://alexnews.wordpress.com/2013/05/19/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE/
https://alexnews.wordpress.com/2013/05/19/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE/
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-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE/ 

شة هذ/ظىسٍا البلذ ألاخىش في الّالم ِلى الصخفُحن/ -21   م. 3102-2-39الجٍض

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1

-4%D9%89%D8%B9%D9%8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86 

شة هذ/اللمت الّشبُت  -21  02:30م/آخش جدذًث ط3102-2-31/2الجٍض

-http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/4/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9

26-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

شة هذ/ ألاخباس -21 مان ِثمان-مىكْ الجٍض ت/ هاٍس اث/ َل ؤـبذ صخفُى ظىسٍا ؤهثر خٍش  م3102-2-2ِمان/ -خلىق وخٍش

-/www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84http:/

-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD

-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 

/ الاتهاماث الذاخلُت املخبادلت بحن الثىاس/ مىكْ  -20  م.3101-0-31ظىسٍا ِلى وٌى

http://syriadirect.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-8%AA

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB-%8A%D9%86%D8%A8%D9/ 

 :ملاوْ ًىجُىب 

ا/  -0  م3100-2-01ًىجُىب/ كىاة الذهُا/ وامحرا الذهُا جلخلي الىاط في دِس

https://www.youtube.com/watch?v=K1Y-3AqYL5k  

ت العىسٍت/الؽّب العىسي خشج لالخخفاٌ باملىش/ -3  م.3100-0-21ًىجُىب/كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=WrBoiyE-6Q8 

ت العىسٍت/فمُدت اللىاة العىسٍت/ -2  م.3100-2-01ًىجُىب/كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=YtzHzhSBEg8  

اب آٌ ظّىد/  -2 ت/ اَس  م.3102-03-9ًىجُىب/ كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=q8EfvwvbrYU 

ت العىسٍت/خىاس الُىم/ألاظخار هاـش كىذًل/ -2  م.3102-3-33ًىجُىب/ إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=Spquc7xLMg4 

ى َاثج ٌؽخم/ -1  م.3100-9-32ًىجُىب/كىاة الذهُا/ؼبىت ؤخباس ظىسٍت/ِلي الؽُّبي َو

 م.3103-2-01ًىجُىب/كىاة الذهُا/ؤهبر بَاهت جللاَا ؤمحر كىش/املزٌّت اظالم اسخاق/

https://www.youtube.com/watch?v=SkHu7OYMWjc 

https://www.youtube.com/watch?v=C1zWz-wDvZo 

شان/  -9 ت العىسٍت/ الخذر/ ظالم َص  م.3102-2-33ًىجُىب/كىاة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=iJH65MoR1WE 

ت العىسٍت/خىاس الُىم/سفُم هفش هللا / -1  م3102-00-31ًىجُىب/إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=JRFBvA-Wlv8 

 م.3103-0-21ًىجُىب/كىاة الذهُا/ خالذ الّبىد  يهذد دولت كىش/  -1

https://www.youtube.com/watch?v=OJtb-PkUkkY 

https://alexnews.wordpress.com/2013/05/19/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE/
https://alexnews.wordpress.com/2013/05/19/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/4/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-26
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/4/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-26
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/3/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://syriadirect.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB/
http://syriadirect.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB/
http://syriadirect.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB/
http://syriadirect.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB/
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https://www.youtube.com/watch?v=SkHu7OYMWjc
https://www.youtube.com/watch?v=C1zWz-wDvZo
https://www.youtube.com/watch?v=C1zWz-wDvZo
https://www.youtube.com/watch?v=JRFBvA-Wlv8
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ت العىسٍت/خالذ الّبىد خىاس مخابشاحي/ -01  م. 3100-1-2ًىجُىب/ كىاة إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=_5gwbcaNBX0  

https://www.youtube.com/watch?v=Da6vBxEz22o 

ت العىسٍت/خالذ الّبىد/خىاس الُىم/ -00  م.3102-2-3ًىجُىب/إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=OYQnHg-xdR4 

03- / ت العىسٍت/فُلم وزاثلي إلاَاب الجضء ألاٌو  م.3102-2-01ًىجُىب/إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To  

ف/  -02 ت العىسٍت/ وزاثلي: رلً الخٍش  م.3102-2-31ًىجُىب/ إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=pk0lNfWsHhs  

/ًىجُىب/كىا -02 اب الجضء ألاٌو ت العىسٍت/وزاثلي إلاَس  م.3102-2-01ة إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=kRCacynM1To 

ت العىسٍت/فُلم وزاثلي ًِ مذًىت حشماها/ -02  م.3102-2-2إلاخباٍس

ت العىسٍت/ سؤي الذهخىس ظُّذ  -01 ا/ -البىوي في ؤخذار ظىسٍتإلاخباٍس  م.3100-2-32دِس

https://www.youtube.com/watch?v=thzSEvS-8xQ 

الم العىسي/ -09  م3102-0-3الّشبُت/ازباث فبرهت إلِا

https://www.youtube.com/watch?v=pAw_eBUaAEY 

ُب الىٍام/ -01  م.3103-1-32ؤوسٍيذ/آالء مىسللي جفطر ؤاِل

https://www.youtube.com/watch?v=9aMzqaPSYyo 

 م.3100-03-31كىاة املعخلبل/ؤهبر فمُدت لىصٍش الخاسحُت العىسي ولُذ املّلم/ -01

https://www.youtube.com/watch?v=phzAX08BXTk 

ت العىسٍت/ولمت الشثِغ ألاظذ ؤمام مجلغ الؽّب/ -31     3100-2-21إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=GLIH9hm-7DA 

المي/ -30 ت العىسٍت/مُثاق الؽشف إلِا  م.3102-0-02إلاخباٍس

 https://www.youtube.com/watch?v=ohU60uzEPRw 

 م.3102-00-3ؤوسٍيذ/سواًت هفم الزٌ لعمحرة املعاملت جفخذ بابا حذًذا ِلى خىم ألاظذ/ -33

https://www.youtube.com/watch?v=WWnwpdgfOwQ 

 م.3103-2-01فمُدت مزٌّت كىاة الذهُا املىفذمت بهخاف مىاوىحن ظىسٍا/  -32

https://www.youtube.com/watch?v=iHzaZl7xf3E 
ىن الشظمي/ -32 الم العىسي ِلى الخلفٍض ت العىسٍت/ؼاِشة جفطر هزب إلِا  م.3100-0-02إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=5YUCwswUYZM 

الم العىسي ًشظل سظالت واثفُت بلى ؤوباما ويهذد/ -32 ت العىسٍت/ ؼبُذ إلِا  م.3102-1-2ًىجُىب/إلاخباٍس

https://www.youtube.com/watch?v=pzhJQD-vk10 

الم العىسي/ًىجُىب/ إلاخب -31 ت العىسٍت/اضخً مْ وشاثف إلِا  م.3103-1-2اٍس

https://www.youtube.com/watch?v=e9QNuFYHTjM 

الم في حامّت دمؽم/ -39  م.3102-2-32ًىجُىب/الّشبُت الخذر/اوؽلاق ِمُذ ولُت إلِا

https://www.youtube.com/watch?v=hnyJgOD7ueM 

ا/ -31  م.3103-1-31ًىجُىب/كىاة الذهُا جثبذ ؤن الجِؾ ألاظذي ًلخل املذهُحن في داٍس

https://www.youtube.com/watch?v=jdBHltwIpaw 

 م.3100-2-01/ملىْ لم ًبث ِلى اللىاة العىسٍت ًِ مجضسة دوما/Syrianfreepress ًىجُىب/ -31

https://www.youtube.com/watch?v=1x7Nfx1eZUg 

 م.3102-1-01ًىجُىب/خلب الُىم/ مىبج حىلت حىلت ًِ ِىدة الىالب بلى املذاسط/ -21

https://www.youtube.com/watch?v=LRPgzD57EMQ 

 م.3102-01-01كىاة خلب الُىم/ ُِىن ألاخباس/  -20

https://www.youtube.com/watch?v=z8zisEq6zw0 

ف الالركُت جدذ خي الىاس/ 3ًىجُىب/خلب الُىم/خىىه الىاس -23  م.3101-0-01ٍس

https://www.youtube.com/watch?v=_5gwbcaNBX0
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https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU 

داث كاثذ حبهت الىفشة/  -22  م.3102-03-03ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/ جفٍش

https://www.youtube.com/watch?v=xXgeoFlUY8Y 

ف الالركُت جدذ خي ا 3ًىجُىب/خلب الُىم/خىىه الىاس -22  م. 3101-0-01لىاس/ٍس

https://www.youtube.com/watch?v=vVuw8_BcIaU 

 م.3102-2-31ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/خىاس الُىم/ ٌشوف الخُاة في الذاخل العىسي/  -22

https://www.youtube.com/watch?v=tAe2-_188uQ  

 م.3103-3-2شهامج ـىاِت الىزب/مً َى خالذ الّبىد دساظت جدلُلُت/ًىجُىب/ؤوسٍيذ/ب -21

https://www.youtube.com/watch?v=xqDTZYfB4vg 

 م.3103-1-31ًىجُىب/ؤوسٍيذ/بشهامج ـىاِت الىزب/مِؽُل ظماخت/ -29

https://www.youtube.com/watch?v=Kx3vck4Z7LE 

 م.3102-1-31ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/ وزاثلي ظخالُىٕشاد خلب/  -21

https://www.youtube.com/watch?v=6oNc3uBZF_c  

 م.3102-1-32ًىجُىب/ كىاة ؤوسٍيذ/ الىبُاث ًىم الىُماوي/  -21

https://www.youtube.com/watch?v=7z3dwf1MXMc 

 م.3102-00-0ًىجُىب/خلب الُىم/وزاثلي الؽشوت في املىاوم الخالّت للمّاسلت/ -21

https://www.youtube.com/watch?v=BLcXRZ3s8eE 
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