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  :البحث مقدمة

تعتبر التنشئة السياسية جزء ال يتجزأ من علم االجتماعي السياسي ومكملة للتنشئة االجتماعية التيي 
معهيا بشيك  صيحيحي حييث تلعيب تساهم بدور بارز فيي تنميية المجتمعيات ونهايتها إما تيم التعامي  

التنشئة السياسية دور هام في تنشئة أفراد المجتمع وتوجيههم وترسيخ أفكار معينة في عقيولهمي ملي  
من خالل قنواتها التي تعتبر مين أهيم المؤسسيات فيي المجتميعي مثي : األسيرةي المؤسسيات التعليمييةي 

 نها لها دور  بارز في التأثير بتنشئة الفيرد المؤسسات الدينيةي و األحزابي  هذه القنوات ك  واحدة م
ة بالسيطرة في مرحلًة ما من مراح  حياتهي لذل  تقوم السلطة الحاكمة في غالبية األنظمة االستبدادي

وتعميي  ميين خاللهييا علييى زرع األفكييار سييها لمصييلحة وأهييداا هييذه السييلطةي علييى هييذه القنييوات وتسي
تل  األفكار التي تتبناها السلطة الحاكمية وععتنقهيا الحيزب الحياكمي   يوالتوجهات في عقول المواطنين

أياًا تقوم من خالل هذه القنوات على حشد وتعبئة الرأي العام المحلي والعالمي اتجاه قاية معينة 
ي وما تمتلكه التنشئة السياسية من أدوات تسيتخدمها األنظمية تحظى بأهمية من قب  السلطة الحاكمة

 ان بقاء واستمرارعة حكمها بدون معارضة من الشعب.التسلطية لام

التنشئة السياسية في سورعا كنظام استبداديي قنوات طبيعة دور و على    سنسلط الاوء في بحثنا هذا
وخلفييه ابنييه  يوتسييلم حييافظ األسييد السييلطة فييي سييورعا يكييان بدايتييه عنييد وصييول حييزب البعييث للسييلطة
سييييتم فيييي الفصييي  األول التعرعييي  بالتنشيييئة تسيييلطيي بشيييار األسيييد عليييى ملييي  الييينهج االسيييتبدادي ال

سيتم االنتقال لإلحاطة بفترة حكم حافظ األسد بداية  ادها وأهدافها وقنواتها...ي بعد مل السياسية وأبع
قنيوات التنشيئة كافية وصوله للسيلطة حتيى موتيهي وكيي  عمي  النظيام فيي فتيرة حكميه بالسييطرة عليى 

وتعزعييز ثقافيية الخاييوع فييي ب البعييث الحيياكم و"الييوالء للقائييد"ي حييز لتعزعييز أفكييار  وتوجيههيياالسياسييية 
كانت مين أبيرز نفوس أبناء الشعب السوريي والسيما أن سيطرة النظام على قنوات التنشئة السياسية 

 عوام  تثبيت حكمه واستمرارعته. 

سنتناول أياًا في الفص  الثاني فترة تولي بشيار األسيد الحكيم عين أبييه حتيى انيدالع الثيورة السيورعة 
فيي  حكميهمي وكيفيية تعامي  بشيار األسيد ميع قنيوات التنشيئة السياسيية لايمان اسيتمرار  2011عيام 
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وري ضييد السيلطةي وعيين الييدور اليذي لعبتييه هييذه القنيوات فييي انييدالع الثيورة السييورعة وقيييام الشيعب السيي
ن الدور األبيرز لكي  مين اإلعيالم والمؤسسيات الدينيية كقنيوات تنشيئة سياسيية يالسلطة الحاكمةي وسنب
 في الحراك الشعبي.

اليذي لعبتيه قنيوات التنشيئة السياسيية فيي اسيتمرار الثيورة  البيارزالدور  علىالفص  الثالث  يركز  بينما  
نشييئة السياسييية فييي ثير كبييير فييي عملييية التالسييورعةي مييع مكيير أهييم التجمعييات والمراكييز التييي لهييا تييأ

في هذا الفص  الستبيان يقيوم بعمليه لتقيييم ميدع فاعليية قنيوات   البحث سيستند    الشمال السوريي كما
التنشئة السياسية فيي تثقيي  الشيباب سياسييًا وتعزعيز المشياركة السياسيية ليديهمي هيذا الفصي  سييكون 

ئة السياسية قب  اندالع الثورة وبعدهاي وفي نهاية البحيث قنوات التنش  بين طبيعة ودورللمقارنة    كنوع
سيقوم الباحث بطرح مجموعة من التوصيات لتفعي  عملية التنشئة السياسية وقنواتها  بشك  إيجابي 

 في مناطق الشمال السوري.

 :البحث أهمية

ميين خييالل هييذا البحييث سيينتعرا علييى أثيير دور قنييوات التنشييئة السياسييية فييي توجيييه المجتمييع ليكييون 
ي وميييدع تيييأثير طبيعييية التنشيييئة التسيييلطية كميييا فيييي الحالييية السيييورعة األنظميييةفيييي بقييياء  أساسييييعامييي  

االستنكاا عنهاي أيايًا سييبين البحيث كيي  تغيير دور   أوالسياسية في المشاركة السياسية لتعزعزها  
 .األسد عما كانت عليه في حكم  م2011قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة السورعة عام 

  :البحث إشكالية

ما الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية في إدامة واستمرارعة النظام التسلطي في سورعاي وعتفرع 
 عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:

 النظام على قنوات التنشئة السياسية؟ما مدع هيمنة  -1
 ما هو الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية في توجيه المجتمع للخاوع للسلطة؟ -2
 ؟ م2011عام  ما مدع تأثير قنوات التنشئة السياسية في اندالع الثورة -3
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 ما هو الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة السورعة؟ -4

 : البحث فرضية

النظيام التسيلطي فيي سيورعاي وكيان لهيا  اسيتمرارتثبييت و فيي  بيارزاً   اً بت قنوات التنشئة السياسيية دور لع
المشييياركة السياسيييية بعيييد عمليييت عليييى تعزعيييز و  يالحيييراك الثيييوري اليييرأي العيييامي و التيييأثير عليييى  دور فيييي
 .م2011عام  الثورةاندالع 

 :البحث مناهج

 على المناهج التالية: الباحث اعتمد 

لمعرفية وييفية كي  قنياة مين قنيوات التنشيئة السياسيية   المدرسة السلوكية )نموذج التحليل الوظيفي(:
 ومدع تأثيرها على المجتمع والنظام السياسي.

قبي   اعتمد البحيث عليى هيذا المينهج للمقارنية بيين دور قنيوات التنشيئة السياسيية ميا  المنهج المقارن:
 السورعة وبعدها.الثورة 

 على أدوات البحث العلمي: واالعتماد

: اعتمد الباحث على نشر استبيان فيه مجموعة أسئلة لمعرفة دور قنوات التنشئة السياسية االستبيان
 في تثقي  الشباب سياسيًا بعد اندالع الثورة.

 فاعي : اعتمد الباحث على المقابلة إلجراء مقابالت مع مويفين في مراكز ومعاهد لها دور المقابلة
 في عملية التنشئة السياسية في الشمال السوري.
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 هيكلية البحث:

 م2000-1970التنشئة السياسية في سوريا بين عامي  ل:  والفصل األ 

  ماهية التنشئة السياسية وقنواتها. ل:و المبحث األ

 األسدفي تثبيت النظام في حقبة حافظ  المبحث الثاني: دور وطبيعة التنشئة السياسية

 م(2011-2000)  : التنشئة السياسية في سوريا بين عاميالفصل الثاني

 األسدل: التغيرات الشكلية في النظام السياسي في بداية حقبة بشار و المبحث األ

  في حقبة بشار األسد دور وطبيعة قنوات التنشئة السياسيةالمبحث الثاني: 

 م(2020-2011بين عامي )الفصل الثالث: واقع قنوات التنشئة السياسية  

 .م2011ثورة اندالع ل: ماهية وخصائص قنوات التنشئة السياسية بعد و المبحث األ

 .بعد اندالع الثورة المبحث الثاني: دور قنوات التنشئة السياسية

 

 م 2000-1970التنشئة السياسية في سوريا ما بين عامي ل: والفصل األ 

ي بدايييًة عيين ماهييية التنشييئة السياسييية والتعرعيي  بهييا مييع التطيير  ألهميتهييا  هييذا الفصيي سيينتحدف فييي 
شيرح وييفية كي  قنياة فيي عمليية التنشيئة ميع وأبعادها وأنماطهاي ونقوم بذكر قنوات التنشئة السياسيية 

مي 1970ى السيلطة فيي سيورعا عيام سينتحدف عين كيفيية وصيول حيافظ األسيد إليالسياسيةي بعد مل   
السياسيية فيي فتيرة حكميهي وكيي  اسيتخدم قنيوات التنشيئة السياسيية لتثبييت حكميه   طبيعة الحيياة  وعن

 والمحافظة عليه.
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 ل: ماهية التنشئة السياسية وقنواتها.والمبحث األ 

 .ل: ماهية التنشئة السياسيةوالمطلب األ 

وأهمهييا عملييية التنشييئة السياسييية للفييرد  يعلييم السياسيية مييع علييم االجتميياع فييي عديييد ميين النقييا  ييلتقيي
تطبييع الفيرد سياسييًا واجتماعييًاي وتشيم  نقي  التيراف االجتمياعي مين جيي    أنهاعلى    داخ  المجتمعي

عتبيير لييب اهتمييام علييم السياسييةي وت آخييري وهييذا النقيي  يتاييمن بنيياء المييواطن واألميية والدوليية وهييو إلييى
 1.ة في علم االجتماع السياسيساسيالتنشئة السياسية من المواضيع األ

ي في كتاب حم  عنوان )التنشئة 1959حيث كانت بداية يهور مصطلح التنشئة السياسية في عام 
 2.السياسية( لمؤلفه هربوت هايمان

السياسييييةي حيييث تحيييدف وقييد اهييتم كثيييير ميين المفكيييرعن فييي العصيييور السييابقة بالحييديث عييين التنشييئة 
بسيييبب عجيييز  المفكييير الصييييني كونفوشييييوس عليييى أن فسييياد الحكيييم نتيجييية  يييياب المواطنييية الصيييالحة

أن يتسيلم جهياز الدولية عمليية التعلييم  إليىفايلة المصلحة العامةي لذل  دعيا تلقين قيم    علىاألسرة  
لينشييم مجتمييع سييليم ليكييون سييببًا فييي قيييام حكييم صييالحك وتحييدف أفالطييون فييي كتابييه "الجمهورعيية" أن 

ن ضمن واجبيات مأنه   "السياسة"أرسطو في كتابه هم األعمدة الفاضلة للدولةي وتحدف التعليم من أ 
تيأثير الثقافية والتنشييئة السياسيية علييى  إلييىه روسيو التنشييئةي ونبي أمرالحياكم أن يهيتم غاييية االهتميام بي

 .نظام الحكم في الدولة وسياستها العامة

تمحورت أفكار المفكيرعن بشيك  عيام حيول تيأثير التنشيئة السياسيية عليى طبيعية أنظمية الحكيم وميدع 
 ى االستفادة من التنشئة السياسية.قدرة النظام الحاكم عل

 لكثيرة للتنشئة السياسية:سنأخذ تعرعفين من بين التعرعفات ا

 
  ،1، دار النشر للجامعات، مصر، طالتنشئة السياسية  دراسة في دور أخبار التلفزيونمحمود حسين إسماعيل،  1

 . 21، ص 1997
، ص  2014، معهد البحرين للتنمية السياسية، التعليم والتنشئة السياسية في العالم العربيرضا محمد هالل،   2

14 . 
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عملييييية يكتسييييب الفييييرد ميييين خاللهييييا تييييدرعجيًا هوعتييييه  أنهيييياالتنشييييئة السياسييييية علييييى  ل:والتعريفففف  األ 
                                                                                                                                                                الشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ماته وقااء مطالبه بالطرعقة التي تحلو له. 

القيييم والمعييايير واألهييداا  األفييراد التنشييئة السياسييية هييي عملييية يييتم بموجبهييا تلقييين  التعريفف  الثففاني:
 السلوكية المستقرة في ضمير المجتمعي بما يامن بقاءها واستمرارها عبر الزمان.

من كونها عمليية  أكثرين نرع أن التعرع  الثاني هو األد  ألن التنشئة السياسية هي عبارة عن تلق
القييم والمعييايير واألهييداا السياسيييةي ونقيي  الثقافيية السياسييية  األفييراد اكتسيابي فهييي تعميي  علييى تلقييين 

 3آخر. إلىمن جي  

هيي: نقي  الثقافية مين و فيي المجتميع  ةهامي تلعيب التنشيئة السياسيية أدواراً    أهمية التنشئة السياسفية:
 يمكن تحديد أهميتها فيما يلي: و تغيير الثقافة السياسيةي يتكوعن الثقافة السياسية يجي  إلىجي  

التعبير عن أيديولوجية المجتميع: فهيي تايع تصيور اعتقيادي للمجتميع األفاي  عين طرعيق  -1
 إيديولوجيا مات أفكار مثالية موجهة للفرد والمجتمع.

الفصي  بيين التجنييد السياسيي والتنشيئة التجنيد السياسي واختيار الصفوة: حيث أنه ال يمكن  -2
بحيييث أن ميين ويييائش التنشييئة  ي حيييث أن االرتبييا  بييين التربييية والنظييام السياسيييالسياسييية

 للمواقع السياسية الهامةي واختيار الصفوة السياسية. األفراد  السياسية تجنيد 
ام داخ  الجسد التكام  السياسي وبناء األمة: التكام  السياسي هو تحقيق التجانس واالنسج -3

 4.السياسي واالجتماعي وتخطي الوالءات الايقةي وغرس الشعور بالوالء للدولة ومؤسساتها
تفعييي  المشيياركة السياسييية: تعميي  علييى تفعييي  المشيياركة السياسييية بكيي  أنواعهييا عيين طرعييق  -4

تحقيق وييفية تيدعيم النسيق السياسيي والمحافظية علييهي ملي  ألن االسيتقرار شيطر ضيروري 
 5.كة ومحفز لهاللمشار 

 
 .22د. محمود حسين إسماعيل، المرجع السابق، ص  3
 .24د. محمود حسين إسماعيل، المرجع السابق، ص  4
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خليق عنيد الفيرد تو  يالسياسيية األنظميةبلغ أهمية التنشئة السياسية فيي اسيتخدامها ليدعم وتأيييد أياًا ت
 بمختلش أشكالها.ًا لها عميير التي تجعله خاضع للسلطة ودا القيم والمعا

 يوجد ثالثة أبعاد لعملية التنشئة السياسية هي: أبعاد التنشئة السياسية:

المعرفيييي: وهيييو يعتميييد عليييى نقييي  المعيييارا والمعلوميييات السياسيييية وغيييير السياسييييةي والتيييي البعيييد  -1
تشيك  الييوعي السياسيي لييدع المييواطنيني وعقيدم هييذا البعيد للتنشييئة السياسييية صيورة مثالييية ل فييراد 

 وكيفية مساعدة النظام وتأييده.
البعد الوجيداني: يتعليق هيذا البعيد بيالقيمي وعكيون التركييز هنيا عليى غيرس وتنميية القييم المرغوبية  -2

 والمجتمع  األفراد وللقيم قيمة خاصة في حياة  والجماهيري األفراد اجتماعيًا وسياسيًا في نفوس 
ة البعيييد المهييياري: هيييذا البعيييد متمثييي  بالمشييياركة باعتبارهيييا حيييق مييين حقيييو  الميييواطني والمشيييارك -3

السياسييية هييي العملييية التييي يلعييب ميين خاللهييا الفييرد دورًا فييي الحييياة السياسييية لمجتمعييهي وعكييون 
 6أفا  الوسائ  إلنجازها. ديد لمجتمعه وتحلدية الفرصة بأن يسهم في وضع األهداا العامة 

 أنماط عملية التنشئة السياسية:

السياسيييية أنيييه إما أحسييينت عمليييية التنشيييئة األنميييا  السيييلوكية: يفتيييرل الييينمط السيييلوكي للتنشيييئة  -1
جييية لتقييوعم سييلوكياته فييي المسييتقب ي السياسييية للفييرد فييي بداييية حياتييهي أمكيين تييوفير الجهييود العال

 وععتبر كثير من الباحثين النمط السلوكي أهم نمط للتنشئة السياسية.
ة المسيتقبليةي هنياك نمط الدور: يفا  تركيز التنشئة السياسيية عليى اإلعيداد لي دوار االجتماعيي -2

 اختالا في نمط تنشئة الجماهير عن تنشئة الصفوة.
حيييث تتحقييق التنشيئة السياسييية ميين خيالل اليينمط المقصييود األنميا  المقصييودة وغييير المقصيودة:  -3

عين طرعيق جميع وطبييع المعلوميات والقييم والممارسييات السياسيية بصيورة مباشييرة فيي مهين الفييردي 

 
، رسااالة الجزائئئر وليبيئئا الئئن خئئيم التعلئئيم اربتئئدائي ةدراسئئة ال ارنئئة التنشئئئة السياسئئية فئئي  ثهامي عثماااني،    5

ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية الحقوق قسااا العلااوا السياسااية والعالقااات الدوليااة ، جامعااة وهااران، الج ا اار، 
 .42، ص2009
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تنشييئة السياسييية فيييه ميين خييالل التلقييين السياسييي الرسييمي وغييير أمييا اليينمط غييير المقصييود فتييتم ال
 7الخصائص الشخصية المطلوبة. األفراد المباشر وغير المباشر بهدا إكساب   الرسمي

 مراح  لعملية التنشئة السياسية: وعحدد لوسيان باي ثالف 

 مرحلة تحديد انتماء الطف  لثقافته وتارعخ نظام معين. ❖
 السياسية. األحداف الطف  هوعتهي وعزداد إدراكه للعالم السياسي و مرحلة يتفهم  ❖
 8مرحلة المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. ❖

 المطلب الثاني: قنوات التنشئة السياسية

 األفيراد القنيوات عليى توجييه  أوتعم  التنشئة السياسية في المجتمعيات عين طرعيق عيدد مين الوسيائ  
التيي فيي الغاليب تسيتخدمها  القنوات وهناك عالقة ترابط بين هذه   يوزرع القيم والتوجهات في نفوسهم

ليكونيييوا داعميييين ومؤعيييدين لهييياي وعصيييعب علينيييا التفرقييية بيييين هيييذه  األفيييراد السياسيييية لتوجييييه  األنظمييية
شيرةي قنيوات قنيوات غيير مباشيرة وقنيوات مبا إليىوترتيبها من حييث األهمييةي ليذل  سنقسيمها الوسائ   

ال تاييع هييدا رئيسييي لهييا النشييا  السياسيييي  نهييا: أل) األسييرةي المؤسسييات التعليمييية(  غييير مباشييرة
 إلييييىوبطرعقيييية غييييير مباشيييرة تتحييييول  أنهييياة هيييي وييفيييية اجتماعييييية  إال ساسيييييفوييفتهيييا المعلنيييية واأل

هييييذه  :(اإلعييييالمي األحييييزاب )المؤسسييييات الدينيييييةي  مؤسسييييات مات ويييييائش سياسيييييةي قنييييوات مباشييييرة
 9فهي مؤسسات سياسية ومات وييفة سياسية. التنشئة السياسيةهو  ساسيالمؤسسات هدفها األ

 األسرة  ل:والفرع األ 

ي حييث أنيه هيا الطفي  قبي  اتصياله بيالمحيط الخيارجيليى التيي ينشيأ فيو هيي المحطية األ  ةر تعتبر األسي
ينميي تصيورات وقييم وأحاسيييس ينتميي إليهيا أفيراد أسييرتهي وهيي تطبيع الفيرد بطبيياع أسيرتهي وغالبيًا مييا 
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 األبيييرز اليييدور تلعيييب األمحييييث يقيييوم أفيييراد األسيييرة بنقييي  الثقافييية التيييي تلقوهيييا هيييم أنفسيييهم ألطفيييالهمي 
ليييؤثر فييي الطفيي  بمسييتوعات بمسييتوع القيييم والعييادات التييي يتلقاهييا الطفيي ي وميين ثييم يييأتي دور األب 

أخرع بما فيها التنشئة السياسيةي وعرع علماء النفس االجتماعي أن األسرة لها تيأثير كبيير فيي حيياة 
المدرسييييةي فهييييي تلعييييب دور كبييييير فييييي تشييييك  نفسيييييته وغييييرز القيييييم  إلييييىانتقالييييه لييييى قبيييي  و الفييييرد األ

 10.في عقله عندما يكبرة في عقلهي هذه القيم تبقى راسخة ساسيوالتوجهات الثقافية األ

 ملخص ما سبق تمارس األسرة تأثيرها على تنشئة الطف  من زوايا ثالف:

المركييز الخيياس ل سييرة: فهييي تظيي  لعييدة سيينوات بمثابيية المصييدر الوحيييد الييذي يشييبع للطفيي   ❖
 حاجاته المادية والمعنوعة.

 ي ماكرته.وعختزنه ففلسفة األسرة وقيمها: فهي تعكس نظام للقيم يستوعبه الطف   ❖
حيييث أن المعتقييدات واالتجاهييات التييي يكتسييبها الطفيي  داخيي  األسييرة ال طيير  تربييية الطفيي :  ❖

 إلىاالجتماعية فحسبي وإنما أياًا  أوتلقين العلني والمستتر للمعارا السياسية ال إلىترجع 
 11.األسلوب الذي تنتهجه األسرة في تربيته

 هوتحيدد توجهي يفي بناء قيم ومعتقدات الطف  السياسية بارز ومؤثروهنا يمكن القول أن ل سرة دور 
أن األسييرة تلعييب دور فييي أن تكييون طاعيية خييالل بحثنييا كييي  ميين ليبقييى محييتفظ بهييذه القيييمي وسيينرع 

 مساءلة السلطة عن أعمالها. وعدمالفرد للسلطة طاعة عمياء 

 المؤسسات التعليميةالفرع الثاني: 

بعييد ماييي سييت سيينوات للطفيي  مييع أسييرته تتكييون لديييه بييذور وعييي سياسييي ال تظهيير بسييلوكه وإنمييا 
المدرسية لييدخ  عيالم جدييد عيالم القيراءة والكتابية والتلقيين  إليىباطنيةي بعد هذه المرحلة ينتق  الطف  

 األحيييداف الثقافيييية والسياسييييةي فمييين خيييالل المدرسييية يكبييير الطفييي  وعطليييع عليييى  الممييينهج للمعلوميييات 
ة كشييييء متجسيييد بأشيييخاس ورميييوز ومؤسسييياتي يييية والخارجييييةي وعبيييدأ بفهيييم السياسيييالسياسيييية الداخل
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ونظييرًا ألهميييية ي سييلبية حيييول الشييأن السياسييي أووتعميي  المدرسيية علييى تلقينييه أحكيييام قيمييية إيجابييية 
ميًاي لييس ليى رسيو لتعلييم فيي المراحي  األالمدرسة في التنشئة السياسية لجأت كثير من اليدول لجعي  ا

لخدمية المييواطنين بي  للييتحكم فيي المنيياهج التعليمييية وفيي المعرفيية التيي سيييتلقاها التلمييذي وميين خييالل 
علييى عييدد ميين المعلومييات السياسييية المتعلقيية  طييالعااليمييية المقييررة يييتمكن الطالييب ميين البييرامج التعل

لى الثقافة السياسية بوجه عام بالدولة ورئيسها وتشكيالتها السياسيةي وأنظمتها ودساتيرها واالطالع ع
في الداخ  والخارجي وترتبط التنشئة السياسية في المدرسة بالسلوك السياسي ليس فقيط عليى مسيتوع 

حييث يوجيد فئية مين الطيالب محملية بتيراكم  التلقين بي  إنيه فيي مرحلية الشيباب أي المرحلية الجام يية
ارجهياي وتبيدأ بممارسية نايال سياسيي معرفي حصييلة ميا سيمعته وقرأتيه فيي المؤسسيات التعليميية وخ
 سياسييةالتنشيئة العليى عمليية  المدرسية هادفة لتمرعر خطياب سياسيي خياس بهياي وبشيك  عيام تيؤثر

مدرسييني يتعلق بالبرامج المقررة والمناهج والتوجهيات الصيادرة عين ال  الطريق الرسمي  إمابطرعقتين:  
دوات والحلقيات الدراسيية المقيررات والكتيب الرسيمية كالنيارج إطيار خييكيون الطريفق ييفر الرسفمي أو 

 اً ومشيرعنمجتميع داعيم للنظيام الحياكم وخاضيع ليه  إنتياجفأن المدرسة سيتعم  عليى وهكذا  ي  12وغيرها
 .لحكمه

 :المؤسسات الدينيةالفرع الثالث:  

بما فيها المساجد والكنائس ومختلش دور ال بيادة والجم يياتي حييث أصيبحت مؤسسيات لتلقيين أفيراد 
المجتمييع أفكييار سياسييية تتناسييب مييع توجييه النظييام السياسييي الحيياكمي خصوصييًا فييي الييدول اإلسييالمية 

مجتمعيات دول العيالم دور كبيير فيي حيياة النياس فيي علعب اليدين  و حيث يتداخ  الدين مع السياسةي  
التي ال تتبنى العلمانيةي فيويفون الدين لنق  مجموعة من القيم السياسية مين جيي    خصوصاً   الثالث 

 آلخر وععملون على إضفاء الشرعية على النظام السياسي للدولة.
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تكون بارزة في المساجد على يد  وإن التنشئة السياسية التي تمارسها المؤسسات الدينية هي غالبًا ما
  13.الحاكمة األنظمةين من قب  رجال دين مسيس

حتيييى  أوأياييًا يمكييين أن تلعيييب دور مييين خيييالل النيييدوات واللقيياءات التيييي تقيمهيييا المؤسسيييات الدينيييية 
أشخاس مسيسين كما مكرنا حيث يكون لهم أثر كبير في اعتنا  أفراد المجتمع توجهيات ومعتقيدات 

 وأفكار تتناسب مع توجهات النظام الحاكم وسياستهي

 السياسية األحزابالفرع الرابع:  

السيلطة  إلىتركة يسعون للوصول يعرا الحزب: مجموعة من األشخاس لديهم مصالح وأهداا مش
 هذه األهداا.لتحقيق 

السياسيييية دورًا هاميييًا فيييي عمليييية التنشيييئة السياسييييةي حييييث تعمييي  عليييى كسيييب تأيييييد  األحيييزاب تلعيييب 
ي وتعميي  علييى التنشييئة السياسيييية اإلعييالمالجميياهير ميين خييالل بييرامج تييروج لهييا عييين طرعييق وسييائ  

التيأثير فيي غيير أعايائها مين  إليىألعاائها من خالل المحاضرات والندوات التي تقيمهاي وتسيعى 
السياسيية فيي عمليية التنشيئة السياسيية  مجهيا وضيم أعاياء جيددي وتعمي  األحيزاب براخالل التيروعج ل

  14.السياسيةعن طرعق تكوعن كوادرها وتزوعدهم بالمعارا 

عمليات التوعية غة الثقافة السياسية للمجتمع من خالل برامجها ومبادئها و في صيا  األحزاب   وتساهم
حسييب ش التنشييئة السياسييية تختليي نطلييق منهيياالتييي ت السياسييية التييي تقييوم بهيياي فيي ن الثقافيية السياسييية

 -كمييا فييي سييورعا -وحسييب طبيعيية النظييام السياسييي ففييي دول الحييزب الواحييد  يالنظييام الحزبييي السييائد 
يحيييدف تيييداخ  بيييين الحيييزب والسيييلطة السياسييييةي وبالتيييالي تصيييبح وييفييية الحيييزب الواحيييد فيييي عمليييية 

عييين  فيعتميييد الحييزب إيديولوجيييية النظيييام السياسييي وعيييدافع يالتنشييئة السياسيييية خدمييية النسييق السياسيييي
 ية ومؤسساته السياسية لخدمة النظام.اإلعالم مطالبه وبرامجه وعويش أجهزته

 تساهم في عملية التنشئة السياسية من خالل: األحزاب وبصورة عامة يمكن القول إن 
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 التأثير في الرأي العام. •
 تكوعن الثقافة السياسية. •
 سية.التربية السيا •
 15االندماج االجتماعي. •

 يةاإلعالمالمؤسسات   ع الخامس:الفر 

 اإلعييالمي وتبييرز أهمييية والمسييموعة والمكتوبيية والسييينماتشييم  اإلماعيية والتلفزعييون والصييحافة المصييورة 
توجهات اليوم لما تملكه من تأثير على  اإلعالمفي التنشئة السياسية من المكانة التي أصبح يحتلها 

  دمييا  نمييط حييياتهمي وأصييبحت تقييوم بعملييية غسييو ومييواقفهم السياسييية والتييأثير علييى أمواقهييم  األفييراد 
 .وخصوصًا االنسان العادي

للسيييطرة عليهييا وتوجيههييا بمييا يخييدم مصييالحهاي مويفيية لييذل   األنظمييةتسييعى  اإلعييالمنظييرًا ألهمييية 
تايمن مردوديية محققية تتمثي  اإلعالميين في مختلش المجاالتي حتى أكبر عدد من المتخصصين  

مين حييث التيأثير  اإلعيالمفي الهيمنة على أفكيار النياس وعقيولهمي وععتبير التلفزعيون مين أهيم وسيائ  
علميين تلقدرتيه عليى توصيي  رسيالته لجمييع طبقيات المجتميع المي نظرًا ةعلى توجهات الناس السياسي

ي وقييييد ال تكييييون الرسييييالة سياسييييية بشييييك  واضييييح بيييي  تأخييييذ طييييابع صييييور متحركيييية وغييييير المتعلمييييين
 16ومسلسالت وأغانيي لكنها في الحقيقة ال تخلو من سياسة إما حيكت بطرعقة مكية.

 األسدة في تثبيت النظام في حقبة حافظ المبحث الثاني: دور وطبيعة التنشئة السياسي

 السلطة إلى األسدل: وصول حافظ والمطلب األ 

الييذي قامييت بيييه  يم1963آمار  8بعييد وصييول حييزب البعييث للسييلطة فييي سييورعا ميين خييالل انقييالب 
التي تشيكلت مين قبي  بعيض الايبا  البعثييين اليذين كيانوا مقيميين فيي مصير أييام  ياللجنة العسكرعة
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المؤسسيييين لهيييا  األعاييياءومييين أبيييرز  مي1959اخييير سييينة أو الوحيييدةي تأسسيييت اللجنييية العسيييكرعة فيييي 
اللجنيية  نييت او تع(ي األسييد حييافظ  -عبييد الكييرعم الجنييدي -أحمييد المييير -صييالح جديييد  -)محمييد عمييران

العسييكرعة مييع الاييبا  الناصييرعين والمسييتقلين للقيييام بيياالنقالبي وبعييد وصييولها للسييلطة عملييت علييى 
اللجنية العسيكرعة  أحيد أبيرز أعاياء األسيد ي كيان حيافظ التخلص من الابا  الناصرعين والمستقلين  

 .وزعرًا للدفاع
مؤسسات  أوفي أجهزه البعث يدرك أن عام  الحسم في السياسة السورعة ال يكمن  األسد كان حافظ 

فياهتم بتأسييس فير  عسيكرعة  منهيا الحيرس  يالحكم المدنيي ب  عن طرعق الجيي  والقيوات المسيلحة
الييوطني وفيير  شييبه عسييكرعة ميين العمييال والمييزارعين المسييلحيني وعميي  علييى دمييج هييذه القييوات فييي 

 به كوزعر للدفاعجي  التحرعر الشعبي بسيطرته على القوع الجوعة وفر  الجي  من خالل منص
تخلييص ي و تخلص ميين أبييرز الاييبا  وتصييفيتهمعلييى السييلطة وتفييرد بهييا بعييد اليي األسييد اسييتولى حييافظ 

أياًا من أعااء اللجنية العسيكرعة وبعيدها اليتخلص مين انصيار صيالح جدييدي ومنيذ اسيتيالئه عليى 
حيييث اعتمييد علييى القييوة العسييكرعة التييي   يالسييلطة عمييد علييى إقاميية نظييام اسييتبدادي أمنييي وعسييكري 

 17.األسد عليها الحلقة الايقة المقربة من حافظ  ت سيطر 
تنظييييم  اد قم يييية قوعييية واسيييعة االنتشييياري وأعييييهييييمن عليييى نظيييام يمتلييي  أجهيييزة  األسيييد حيييافظ  أصيييبح

ي غييييرت فيييي توزعيييع تدخلييييةاالقتصييياد ليكيييون شيييبه شيييموليي وقيييد خايييعت مؤسسيييات المجتميييع إلدارة 
السييلطة والنفييوم بشييك  تعسييفيي ووضييعت فئييات اجتماعييية فييي الهييام  ورفعييت فئييات أخييرع كانييت 

علييى مييزج القمييع بالمحسييوبيةي  األسييد مهمشييةي لقييد تميييزت الديكتاتورعيية العسييكرعة التييي أقامهييا حييافظ 
حييث جعلهيا دولية مركزعية عين طرعيق السييطرة عليى المجتميع لييس   18ة السلطة ببيذخها وثرائهياييبوه

من خالل المؤسسيات بي  عين طرعيق شيبكة مين المحسيوبية التيي كونهياي وقيد جياءت الطائفية العلوعية 
الايييبا  والء ليييهي لحراسيييته ولايييبا  المخيييابراتي  أكثيييرباختييييار  األسيييد عليييى رأس هيييذا النظيييامي قيييام 

وملي   على ترسييخ البنياء السيلطوي وتوطييدهي األسد وقد عم  وقوات األمني كان قلب السلطة علوي 
 

فااي ، جامعة الشاااا\السياساايةمحاضرات ألقيت على طالب كليااة العلااوا ، تاريخ سوريا الالعاصر، د. محمد رشيد  17
 .2021العاا الدراسي 

، المركاا  العربااي الدخم في الحياة السياسئئية السئئورية الئئن تلسئئي  ال يئئان  لئئ  ال ئئورةشمس الدين الكيالني،    18

 .103، ص 2017لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، 
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السييوفياتية الطوعلييةي واالسييتفادة  نظمييةل واسييتند علييى تجربيية االسييتبداد بمأسسيية االسييتبداد وشييرعنتهي 
ميين قييدرتها الفائقيية علييى ضييبط المجتمييع ومراقبتييه فييي كيي  اتجيياهي وقييام ببنيياء "مؤسسييات ديمقراطييية" 

 19شعبية تقاد مباشرًة من االجهزة األمنية واالستخباراتية.
ييية البن إنتيياجتوسييع دور الدوليية المركييزي فييي الحييياة االقتصييادية حيييث عميي  خييالل مليي  علييى إعييادة 

ات االجتماعييية ميين اتجاهييات نمييو الفئيي أياييًا غيييراالجتماعييية وتغيييير تركيبيية المجتمعييات الرعفيييةي 
 .ولة والتوسع في العمالة والتويي لقطاع العام وأجهزة الد لالمدنية بتوسيعها 
جهيياز  إلييىي نظرعييًا موقييع السيييادة علييى السييلطةي هييذا الحييزب الييذي تحييول األسييد تسييلم حييزب البعييث 

وعشييييرا علييييى  األسييييد سييييها حييييافظ ألعصييييبية السييييلطوعة الطائفييييية التييييي ر أمنييييي وسياسييييي تييييتحكم بييييه ا
 الهيمنة الشاملة على المجتمع بهيئاته المختلفة إلىي واتجه د مؤسسات الدولة بالنيابة عن األس

ة عقليييية العزلييية التنظيميييية وتمسيييي  النخبييية الحاكمييية بالسيييلوك التقشيييفيي وانيييتهج سياسيييي األسيييد أنهيييى 
)التبعيث( لتوسيع دائرة االتباع لتشم  الدولة والمجتمعي وحصر طرائيق الصيعود االجتمياعي بالهيبية 

 20والمال والوالء للسلطة وأجهزتها.
التركيب الطبقي للمجتمعي بدءًا من أعليى الهيرم  إنتاجأعاد فيها  استراتيجية جديدة األسد تمد حافظ اع

فئيية تحتيي  مواقييع  األيييامأدنييى السييلم االجتميياعيي حيييث بييدأت تتبلييور مييع  إلييىالبيروقراطييي للسييلطة 
 المسؤولية في السلطة وتفرعاتها وتهيمن على االقتصاد والسياسة والثقافة....

للمخيياطرة  والنفييوم والوجاهييةي وتجنبيياً وتايياعفت أياييًا عاييوعة الحييزب فييي هييذا السيييا  طلبييًا للثييراء 
ث مجمييي  المؤسسيييات الحكوميييية السياسيييية واالقتصيييادية والثقافيييية والمسييياجد والمسييياءلةي اختييير  البعييي

 والمدراس والقااء.
انتعيياف فييي اقتنيياس  إلييىأدع احتكييار المواقييع العليييا فييي الدوليية والمجتمييع و ييياب الرقابيية والمسيياءلة 

 21.واالنجاز وانتشر الفساد  م والعم الفرس على حساب القي

 
 .104شمس الدين الكيالني، المرجع السابق، ص  19
 . 108الكيالني، المرجع السابق، ص شمس الدين  20
 . 111شمس الدين الكيالني، المرجع السابق، ص  21
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عليييى إعيييادة بنييياء الجيييي  فيييي سيييورعا عليييى أن يكيييون جيييي  عقائيييديي حييييث قيييام  األسيييد عمييي  حيييافظ 
بتطيييوعر قيييوة الجيييي  السيييوريي وكيييان يشيييدد عليييى أن يكيييون مييين الطائفييية العلوعيييةي وأصيييدر مرسيييوم 

يبنيي  األسيد جمهوري بتأسيس الحرس الجمهوري لكنه لم ينفذ بشك  ملموسي في المقاب  كان رفعت 
ي لكين نواتيه المقاتلية الصيلبة كانيت األعاياءذا الجي  متنوع جيشه الخاس بشك  مدروسي وكان ه

وانتهيى لمصيلحة حيافظ  يم1984عيام األسيد طائفية وعشائرعةي وقد وقع الصيدام بيين رفعيت وحيافظ 
  22.األسد بعد تدخ  السوفييت واصطفاا القوع الرئيسية في الجي  مع حافظ  األسد 

قنيوات التنشيئة السياسيية فيي المجتميع مين ب  االسيتبدادي بيالتحكمثبيت حكميه  لت  األسد وقد عم  حافظ  
 -المؤسسيييات التعليميييية -خيييالل أجهيييزة الحيييزب واألمييين حييييث قيييام مييين خيييالل هيييذه القنيييوات )األسيييرة

جعلهيم خاضيعين لحكميهي سينتحدف فيي و  األفيراد ...( بتوجييه  األحيزاب   -اإلعيالم  -المؤسسات الدينيية
 وترسيخه. األسد ة السياسية في تثبيت حكم حافظ المطلب الثاني عن دور قنوات التنشئ

 األسدالمطلب الثاني: قنوات التنشئة السياسية ودورها في تثبيت نظام حافظ 
 ل: األسرةوالفرع األ 

طفي  عليى شخصيية وتينعكس العالقية بيين األسيرة وال يتأثير كبير على حياة الطف  ونشأتهسرة  ل إن  
ي دولية والمجتميعفيي األهميية للسيابقة  أنهياتجعله يرع في األسرة كي  شييء حتيى   األخير عند الكبري

واالنتمييياء  اإلحسييياسبالواجيييب تجاهيييه لصيييالح  اإلحسييياسمميييا ياييياعش شيييعوره باالنتمييياء للمجتميييع و 
 23.القبيلة أول سرة و 

سير من خيالل نظاميه االسيتبدادي وسياسيته القم يية عليى زرع الخيوا فيي قليوب األأ   األسد قام حافظ  
القمعيي  النظيام عينء يصيدر وغيير قيادرة عليى رفيض أي شيي يجعلهيا خاضيعة لسيلطتهالسورعة مميا  
خير مثال على مل  أحداف الثمانينيات التي عمقت الطابع البوليسيي التسيلطي للنظيامي ي  االستبدادي

 بعدة مجازر كانت مروعةي األحداف ي سورعا باالعتقال والقت  والتشرعد وختم هذه حيث قام النظام ف

 
في العاا  ، جامعة الشاا \محاضرات ألقيت على طالب كلية العلوا السياسية، دراسات الناطق، محمد بقاعي 22

 . 2021الدراسي 
 .سابقع  الدين القدور، مرجع د.  23
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سيييرة بييييت الطاعييةي أصييبحت األ إلييىأرادت السييلطة بييذل  تأدييييب المجتمييع السييوري وإرجاعيييه مرغمييًا 
 .القهر التي اتبعها وخوفًا من اجرامه ةالسورعة خاضعة للنظام بسياس

وكيييان ليييبعض كيييان لهيييذا الخيييوا  تيييأثير كبيييير عليييى تنشيييئة األطفيييال وميييا سيييتبنى علييييه شخصييييتهمي 
 أوالمخيرز"  ماو تقي:  "العيين ال األمثال الشعبية دور في زعادة الخوا في نفوس األسيرة السيورعة مثي 

أمشييي الحيييط الحيييط وقييول يييا رب  رقبتييه"ي كسييرنبت"إلييي بيتطلييع لفييو   أو"أبعييد عيين الشيير وغنييي لييه" 
مييينكم( دون  مييرلييي األأو آيييات ميين القيييرآن الكييرعم )أطيعييوا   ورسييوله و  إلييىحتييى االسييتناد ي السييترة"
قييى لديييه وعب األفكييارهكييذا ينشييأ الطفيي  وهييو مييؤمن بهييذه ي ات آليييلهييذه ا ييق فييي المعنييى الحقيقييالتييدق

 24تغييره كنطبيعي وقااء وقدر ال يم أمراعتقاد بأن ما هو موجود 
راء واالنايمام أياًا عندما قامت السيلطة بجعي  كسيب النفيوم والجياه للمجتميع السيوري مين خيالل الثي

 مل  أدع يح لعاو الحزب من امتيازات تجعله مختلش عن بقية أفراد المجتمعيلحزب البعث مما يت
 عيزز ليديهم ثقافية الخايوعثيير مين أبنياء األسير السيورعة مميا تشرب أفكيار البعيث فيي عقيول الك  إلى

استخدم األسرة وعم  عليى توجيههيا ليدعم سيلطته وحكميه مين   األسد للسلطةي وهكذا ف ن نظام حافظ  
التيي تجعليه  األفكياروتيزرع بيه ليى اليذي ينشيأ بهيا الطفي  و تعتبير هيي المحطية األ  أنهياحييث    يخاللها

فييي عقلييه عنييد  األفكييارخاضييع للسييلطة الحاكميية وتييأتي قنييوات التنشييئة السياسييية األخييرع لتثبييت هييذه 
 الكبر.

 الفرع الثاني: المؤسسات التعليمية

ليى فييي محيطييه الخييارجي بعييد خروجييه ميين دائييرة و تعتبير المدرسيية قنيياة التنشييئة الثانييية بعييد األسييرة واأل
وهنيييا تبيييدأ  يمدعمييية لهيييا أوأفكيييار ومعيييارا مختلفييية لثقافييية األسيييرة األسيييرة نحيييو المجتميييعي الكتسييياب 

مين بدايية  األسيد السياسية تذكر أمام الطف  وتحدد توجهاته بشك  غيير مباشيري عمي  حيافظ   األفكار
الخايييوع للسيييلطة وللقائيييد فيييي عقيييول  فكيييرةيييية ليييزرع وصيييوله للسيييلطة عليييى تسيييييس العمليييية التعليم

 .األطفال

 
 .سابقع  الدين القدور، مرجع د.  24
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صييب تركيييزه علييى المنظوميية التعليمييية فييي سييورعا بشييك  نعلييى السييلطة ا األسييد منييذ اسييتيالء حييافظ 
كبيييري قييام بتأسيييس "منظميية طالئييع البعييث"ي حيييث تاييم جميييع طييالب المرحليية االبتدائييية فييي المييدن 

المدرسييةي سيياهمت هييذه المنظميية علييى مييدع  إلييىالسييورعة ينتسييب التالميييذ إليهييا تلقائيييًا عنييد دخييولهم 
واليوالء المطليق لميا يسيمى "القائيد ي " الحزب القائد للدولة والمجتميع"  ةلعقود الماضية في ترسيخ فكر ا

للميييرحلتين اإلعداديييية  "اتحييياد شيييبيبة الثيييورة"الرميييز"ي هيييذه المنظمييية جيييزء مييين منظومييية شييياملة تايييم 
المنظوميية  عيين طرعييق هييذه  "االتحيياد الييوطني لطلبيية سييورعا" للمرحليية الجام يييةجانييب  إلييىوالثانوعيية 

  25بقيت الممارسات األيدولوجية مستمرة.

ترديييدهم  بييبعض الجوانيب منهييا:أيايًا كييان للسيلطة تييأثير علييى طيالب المييدارس ميين خيالل االهتمييام 
فيي  األسيد بعض الشعارات التي تعزز والئهم للسلطة والحزب الحاكمي كميا كيان لتعلييق صيورة حيافظ 

ر الطاليب طيلية المدارس وقاعات الدراسة نوع من التمجيد والوالء "للقائد الرميز" اليذي ينغيرس فيي فكي
كمييا عملييت المييدارس علييى إخييراج الطييالب فييي مسيييرات تأييييد للحييزب الحيياكم وللقائييد مراحيي  دراسييتهي 

م واضيح مين مما يزعد من ثقافة الخاوع للسلطة لدع األطفالي وكيان دور السيلطة فيي منياهج التعليي
هيذه الميادة  سلمسييرة الدراسيية لكي  طيالب الميدار ة فيي اساسييخالل جع  مادة القومية مين الميواد األ

تييزرع فييي عقييول الطييالب  وعلييى أنييه رمييز ميين رمييوز األميية تمجيييد القائييد وإيهيياره  إلييىالتييي تهييدا 
البي الهيدا الط ي بالمقاب  كانت مادة التربية اإلسالمية ال تدخ  في معدلاألسد خطابات وشعارات  

 األسيد بعياد الطيالب عنيه وجعي  والئهيم للسيلطة والء تيامي هكيذا عمي  حيافظ إمن مل  تهمي  اليدين و 
 على تسييس المدارس وتهيئة المجتمع ليكون خاضع للسلطة خاوع أعمى.

 الفرع الثالث: المؤسسات الدينية

مييدع أهمييية تييأثير رجييال الييدين والمؤسسيية الدينييية علييى المجتمعيياتي فميين بداييية  األسييد أدرك حييافظ 
 وحذا المادة الثالثة التي تنص على: 1973عام  وصوله للسلطة عم  على تعدي  الدستور

 
 سوريا سااتريا، علااى الاارابط التااالي  "طيئع البعث" الالنصة التي أسسها حافظ األسد لترسيخ "ف رة ال ائد"، 25

https://youtu.be/l4N6IwY4Sg8  2021\7\22، آخر تحديث. 

https://youtu.be/l4N6IwY4Sg8
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 دين رئيس الجمهورعة اإلسالم -1
 الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشرعع -2

هيي المحيرك الرئيسيي لالحتجاجيات فيي الميدن  وهنا كان دور المؤسسية الدينيية بميا تمثليه مين علمياء
السورعة رفاًا لهذا التعدي  والتأكيد على الهوعة اإلسالمية للدولة السورعةي كان الحراك في عيدد مين 

فيي قييادة  ساسييوكيان للعلمياء واليدعاة اليدور األ  يالمدن السورعة منها: حماه وحلب وحمص ودمشيق
للخييروج ميين هييذا  األسييد اضييطر حييافظ ايية للدسييتوري وهنييا وانتشييار الشييعارات الرافهييذه االحتجاجييات 

صييديقه المقييرب المرجييع الشيييعي اإلمييام موسييى الصييدر ليصييدر فييي تمييوز "يوليييو"  إلييىالمييأز  للجييوء 
يعة الجعفرعيعة اإلما1973عيام  مييية م فتيوع تينصع علييى اعتبيار العليوعين فييي سيورعا فرقية مين فيير  الشيع

قيييوة تيييأثير المؤسسييية الدينيييية عليييى المجتميييع  األسيييد فهيييم حيييافظ  األحيييداف االثنيييي عشيييريي خيييالل هيييذه 
فقام برسم سياسته النايمة للتعام  مع المؤسسة الدينيية بميا يايمن ليه االسيتمرار فيي   األفراد وتنشئة  
  26لحكمه. "وشرعنة"السلطة 

فيرل سييطرته ورقابتيه عليى لالسلطة اعتمد على الجهاز األمني منذ بداية سيطرة حزب البعث على  
 أووكييان تأسيييس أي جم ييية خيرعيية ي مشييدد  يص تمحيي إلييىوقييد أخاييع خطييب الجمعيية  يينرجييال الييد 

موافقة من حزب البعثي ففي يي  حكيم هيذا الحيزب ليم يعيد للسيلطة الدينيية  إلىجمع تبرعات يحتاج 
 .رسمية جامعة وال تراتبية فقهيةأي سمة 

ترسييخها وفيرل سيييطرة بليم يغيير هيذه السياسية بي  قيام  للحكيم فيي سيورعا األسيد نيدما وصي  حيافظ ع
بتييأمين غطيياء دينييي لسييلطتهي فعنييد سيييطرة  األسييد كامليية علييى المؤسسييات الدينيييةي أياييًا قييام حييافظ 

نجييم أحمييد كفتييارو الييذي أثبييت والءه مثيي  البعييث علييى الحكييم كييان ميين رجييال الييدين المؤعييدين للبعييث 
مقبوليييية نسيييبيًا  أكثيييرشخصيييية  إليييىفلجيييأ النظيييام  ي ثي لكنيييه ليييم يكييين مقبيييواًل مييين جهييية المجتميييعللبعييي

ي حيييث تقييدم البييوطي بعييد تخرجييه ميين األزهيير فييي مصيير لنجييدة للمجتمييع وهييي محمييد سييعيد البييوطي
 

 ، علااى الاارابط التااالي TV ،2020، سااوريا "الحر ة التصئئحيحية" وبئئدايات حئئافظ األسئئدالالؤسسة الدينية و  26
https://bit.ly/3xwM9oR   2021\3\8، آخر تحديث 

https://bit.ly/3xwM9oR
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النظييام ودعمييه ممييا أعطيياه مكانيية فييي الدوليية والمجتمييع السييوريي أياييًا اسييتحوامه علييى منبيير الجييامع 
 27.أرفع موقع سني في سورعا( فااًل عن البرنامج التلفزعوني األسبوعي للبوطياألموي )

 يتأثير على أفراد المجتميع  أكثرمع المؤسسة الدينية لتثبيت حكمه وجعلها  األسد هكذا تعام  حافظ 
وجعلهيم خاضيعين لسيلطته مثلميا مكرنيا  محميد سيعيد البيوطي اليذي  األفيراد لتوجيه    الدين  ولجأ لرجال

 وسنتحدف عن هذه الفكرة في الفص  الثاني. األسد استمر على هذه السياسة حتى في حكم بشار 

 األحزابالفرع الرابع:  

إمييا فييي خدميية النسييق السياسييي ميين خييالل مسيياندته  أساسيييدور و السياسييية وييفيية  األحييزاب تعميي  
هو الحزب الواحد الحاكم في السيلطة  :الً أو معارضتهي وكان حزب البعث في سورعا   أوودعم مطالبه  

السياسيية تعمي  عليى صيياغة  األحيزاب بشيك  عيام ي األسيد كيان اليداعم والمشيرعن لحكيم حيافظ    :ثانياً 
ة خدمة النسيق السياسييي ساسيوتصبح وييفة الحزب األ يثقافة المجتمع من خالل برامجها ومبادئها

ييية اإلعالملبييه وبرامجييه وعويييش أجهزتييه افيعتميد الحييزب إيديولوجييية النظييام السياسييي وعييدافع عين مط
 28لواحدة.يدلوجية اإل   على تكرعس الثقافة الواحدةومؤسساته السياسية لخدمة النظامي حيث يعم

وداعميًا ليه ومثبتيًا لحكميه حييث كيان ليه تيأثير كبيير   األسيد حزب البعث في سيورعا كيان بجيوار حيافظ  
هيو "القائيد الرميز" مين خيالل الشيعارات  األسيد في تشكي  ثقافة الشعب السوري وجعله يرع أن حافظ 

ات والخطابات التي كانت تنشر بين أبناء الشعب السوريي أياًا من تدخ  أجهزة الحزب في مؤسسي
هيذه  جمييعدور الحيزب فيي  عينالمساجد كما تحيدثنا سيابقًا  أوالجامعات  أوالمجتمع سواء المدارس  

وغيرهيييا مييين مؤسسيييات المجتميييع والنقابيييات  األحيييزاب المؤسسييياتي وقيييد عمليييت السيييلطة عليييى تهميييي  
مل  ما أعطتيه السيلطة الحاكمية  إلىوجع  حزب البعث هو الحزب الواحد المسيطري إضافًة   المدني

والجياهي الهيبية ن امتيازات لمن ينايم للحيزب تجعليه مختلفيًا عين غييره بزعيادة نفيومه وحصيوله عليى م
 

  -مرك  مالكوا كير ،الالؤسسة الدينية السنية في دالشق: حين يؤدي التوحيد  ل  الت سيم، ليلى الرفاعي 27

pub-mec.org/2020/06/29/ar-https://carnegie-، على الرابط التالي  2020سط،وكارنيغي للشرق األ
 . 2021\2\8، آخر تحديث    82199

 .سابقد. ع  الدين القدور، مرجع  28
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سياسيته عتبنيى و  يك  هذه االمتيازات يحص  عليها المواطن السوري عندما يتبنى أفكار حزب البعيث 
اعتميد علييى أجهيزة حييزب  األسييد مميا يجعي  والءه الكاميي  للحيزب والسييلطة الحاكميةي هكييذا في ن حيافظ 

ول الييوالء للقائييد فييي عقيي وثقافيية يدلوجيييةاالبعييث فييي شييرعنة حكمييه وكسييب والء الشييعب لييه وترسيييخ 
 ونفوس أبناء الشعب السوري.

 اإلعالمالفرع الخامس:  

 األنظمييةأهمييية كبيييرة فييي الهيمنيية علييى أفكييار النيياس وعقييولهمي لييذل  تسييعى  اإلعييالمتمتليي  وسييائ  
ييييين فيييي اإلعالمين السياسيييية للسييييطرة عليهيييا وتوجيههيييا لخيييدمتهاي وتوييييش عيييدد كبيييير مييين المختصييي

ماعية والتلفيزة الهيمنية عليى اإلي مين بدايية حكميه األسيد هيذا ميا قيام نظيام حيافظ    29يمختلش المجياالت 
لتيأثير هدفيه مين ملي  السييطرة عليى عقيول الشيعب السيوري وا  ياإلعيالموسائ     والصحافة وغيرها من

 الرأي العام وتوجهاته. على

فة مسييتقلة اتختلييش الصييحافة فييي سييورعا عيين الصييحافة فييي كثييير ميين دول العييالم حيييث تعتبيير الصييح
القيوانين فيي العيالم التيي تكيرس تب يية  أكثيرعن السيلطةي لكين اتحياد الصيحفيين السيورعين واحيدًا مين 

جهياز  إليىبحييث يحولهيا مين نقابية مهنيية مسيتقلة  يالحيزب الحياكم و الحكومية  إلىنقابة الصحافيين  
انون ليؤكييد مليي  قييميين ال  (3)فقييد جيياء تعرعيي  اتحيياد الصييحفيين فييي المييادة  يتييوجيهي تعبييوي  إداري 

اتحياد الصيحفيين تنظييم نقيابي مهنيي ييؤمن بأهيداا األمية العربيية فيي الوحيدة " :حيث نيص عليى أن
والحرعيية و االشييتراكية ملتييزم بالعميي  علييى تحقيقهييا وفييق مقييررات حييزب البعييث العربييي االشييتراكي و 

  30"توجيهاته

في تل  الفترة حيث كان ينق  الحدف بالصيورة  اإلعالمهم وسائ  أ بالتلفزعون كأحد    األسد اهتم حافظ  
وتقرعبًا كان متوفر في كافة بيوت األسر السورعةي وقد كان للدراما السيورعة دور كبيير فيي   يوالصوت 

 
 .ع  الدين القدور، مرجع سابقد.  29
،    https://bit.ly/3fsFjKz، المرك  السوري لإلعالا وحرية التعبير، على الرابط التالي حافة في سورياالص 30

 2021\7\20آخر تحديث 
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كثيير مين المسلسيالت السيورعة مات هيدا ال هنياك وزرع أفكار معينة في عقولهم وكيان  األفراد توجيه  
احييتالل وععطييي  أنهييالسيي  الييذي يصييور الدوليية العثمانييية ب"إخييوة التييراب" مليي  المس :أهمهييا يسياسييي

ي حيث كانت العالقات متوترة بين عن الدولة العثمانية وما تقوم به من تعذيب للشعب   صورة وحشية
تاييخيم دور صييالح  إلييىأياييًا يهييدا المسلسيي  فييي الجييزء الثيياني  31يفييي تليي  الفتييرة سييورعا وتركيييا

 العلي كرمز ثوري 

مسلسي  الخيوالي ونهايية رجي   :أخيرع ترسيخ نفيس الفكيرة عين الدولية العثمانيية مثي مسلسيالت  وعوجد  
كونها فترة حكم ي م 1945حتى  1925 فترةلالسياسي شجاعي كما عم  النظام على إغفال الجانب 

علييي محمييد شخصيييات سيينية ومنهييا مات خلفييية تركييية مثيي : تيياج الييدين الحسيينيي شييكري القييوتليي 
 العابد....

خيراج بعيض المسيرحيات التيي لهيا هيدا إبالعمي  المسيرحي مين قبي  السيلطة و  كما كان هناك اهتميام
مسرحية كاس  يا  -بةسياسي لزرع أفكار معينة في عقول أفراد المجتمع السوري مث : )مسرحية غر 

من أجي   اإلعالمبالسيطرة على وسائ   األسد مسرحية ضيعة تشرعن(ي هكذا قام نظام حافظ   -وطن
 والسيطرة على عقولهم لخدمة أهداا السلطة والحزب. األفراد توجيه 

 

 األسدالفصل الثاني: دور قنوات التنشئة السياسية في حقبة بشار 
 م( 2000-2011)

مين الظليم واالسيتبداد  ىالثة عقود عانى فييه الشيعب ميا عيانلسورعا الذي دام ث األسد بعد حكم حافظ 
السيطرة على قنيوات التنشيئة السياسيية مين قبي  سيلطة حيزب البعيث لتوجييه و  ي يس للمجتمعيومن تس

 
 ، علاااى الااارابط التاااالي 2010الج يااارة نااات،  ،دراالئئئا سئئئورية علئئئ   ي ئئئاع السياسئئئة، نغاااا ناصااار 31

https://bit.ly/3A4Mz7p  2021\7\22آخر تحديث  ي 
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ميين سياسيية الترهيييب ومنييع أي و التييي تحبييذها السييلطة الحاكميية فييي عقييولهمي  األفكييارزرع  و  األفييراد 
 .المدنينشا  سياسي وإحكام السيطرة على مؤسسات المجتمع 

السييلطة بطرعقيية غييير  إليى األسييد  بشييار سينرع هيي  حييدف أي تغييير لطبيعيية هييذه التنشييئة بعيد وصييول
 انيدالع الثيورة فيي سيورعا إلىالتي أدت  األسباب الدوافع و ي سنرع أياًا "ووعوده االصالحية"شرعيةي  
فيي هيذا الحيراك وه  كان لتحوالت التنشئة السياسية دور في خروج المجتمع السيوري يم  2011عام  
 النظام. ضد 

 األسدل: التغيرات الشكلية في النظام السياسي في بداية حقبة بشار  والمبحث األ 

 "وعوده االصالحية"للحكم و األسدل: وصول بشار والمطلب األ 

اجتمع مجلس الشيعب السيوري فيي جلسية طارئية واختياروا  األسد عن موت حافظ   اإلعالنبعد أن تم  
كون عمر رئيس يالتي تنص على أن  مي1973من الدستور السوري لعام  (83)لجنة لتعدي  المادة  

فيييي ملييي  الوقيييت(  األسيييد عيييام )عمييير بشيييار  34الدولييية ميييتمم ل ربعيييين عيييام فقيييد تيييم تعيييديلها لتصيييبح 
الحكيم  األسيد وعرل التعدي  على مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه "باإلجماع"ي هكذا ورف بشار 

شيح واحيد كميا هيو ت عمليية اسيتفتاء لمر ر القانونية لهيذه الوراثيةي وجي اإلجراءات عن أبيه بعد أن رتب 
جليس الشيعب ل خطياب ليه فيي مأو وفيي   يللحكيم  األسيد االسيتبداديةي وصي  بشيار    األنظميةمعتاد في  

وطييرح  يي حيييث جيياء خطابييه يييدل علييى احترامييه للييرأي اآلخييرصييالح والتغييييراإلبقييام ب عطيياء وعييود 
قييام  صييالحيي حيييث إلقنيياع الشييعب السييوري ببرنامجييه اإلأفكييار التغييييري وعميي  علييى عييدة خطييوات 

ود االصييالح ميين أجيي  ميين خييالل وعيي األسييد عييدد ميين المعتقليييني هييذا التكتييي  لبشييار بييأطال  سييراح 
  ووصوله للسلطة. م 1970في انقالبه على رفاقه عام السلطةي مشابه لسياسة أبيه باالمساك 

بداييية حكمييه باسييتقطاب مستشييارعن واقتصيياديين غييير رسييميين وقييام بجعيي  عييدد ميين  األسييد قييام بشييار 
شييؤون الدولييةي مثيي  بالييية لييه ووضييعها فييي مواقييع حساسيية ليكييون علييى إطييالع كاميي  و الشخصيييات الم

مي وسييعد   آغييا 2001غسيان الرفيياعي الييذي تييم تعيينيه وزعييرًا لالقتصيياد والتجييارة الخارجيية فييي عييام 
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تعينيه وزعيرًا للسيياحةي ومياهر المجتهييد اليذي عينيه أميين عيام لرئاسية مجليس الييوزراءي القلعية اليذي تيم 
مي وعبييد   الييدردري الييذي عينييه 2003وعلييى كنعييان عييين رئيسييًا للمصييرا الصييناعي السييوري عييام 

 .األسد وغيرهم من الشخصيات التي تحم  الوالء لبشار  32رئيس لهيئة تخطيط الدولةي

المنتيييديات الثقافيييية والسياسيييية ويهييير العدييييد مييين هيييذه المنتيييديات منهيييا: منتيييدع اتسيييعت دائيييرة نشيييا  
راطيي والمنتييدع تاسيي للحييوار اليديمقميه سيي  فييي منزليهي ومنتييدع جميال األالحيوار اليوطني الييذي أقا

عيدد فيهيا حاضير فيي قيميت منتيديات أخيرع فيي عيدد مين الميدن السيورعةي أنسيان و الثقافي لحقيو  األ
ا إلغيياء ي وازدهيرت فيهييا لغية الحييوار والجماعييةي والمطالبية بعييدد مين المطالييب منهينكبيير مين المثقفييي
صيييييدار قيييييانون ل حيييييزاب إطيييييال  الحرعيييييات السياسيييييية و إالمعتقليييييين و  فيييييراج عييييينواإل يحالييييية الطيييييوار  

عييادة إ  علييىنسييان علنييت لجييان الييدفاع عيين حقييو  اإلأ و  صييدار قييانون لتنظيييم الصييحافةيإيييات و والجم 
كيان ي وقيد رت عيدد مين البيانيات وتقرعير سينوي صيد أعلنييةي و  أكثيرتشكيلها واستئناا نشياطها بشيك  

ة فيي سيورعاي سياهمت ساسيينسيان والحرعيات األقيو  اإلهناك مساعي لتشكي  لجنة وطنية مسيتقلة لح
وع فيي كسير حياجز الخييوا ونبيذ العنيش  وتحقييق نيي الديمقراطيية  األحييزاب هيذه الحركية وبميؤازرة مين 

المصيالحة الوطنييةي  إليىمن التواص  بين المثقفين السياسييني كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي 
التيي والسماح ب صدار صحش سياسية غير خاضعة للسلطة الحاكمةي مث  جرعدة اليدومري السياخرة 

  33.استعادة منه لمجلة الماح  المبكيفرزات  يأصدرها فنان الكارعكاتير عل

 غييييرتليييم تالحكيييم  األسيييد لكييين ميييع هيييذه التغييييرات الشيييكلية التيييي تقيييوم بهيييا السيييلطات بعيييد تسيييلم بشيييار 
 ولم يحدف تغير فعلي في سياسة الدولة. عليه على ماهيوبقيت  ضاع و األ

ي كيان األسيد انقطياع عين تيارعخ حكيم حيافظ  أنهيالكثير مين الشيعب السيوري عليى   األحداف بدت هذه  
هييذا الربييييع رعشييية هييزت الركيييود وإطيييال  الحليييم بالحرعيية والديمقراطييييةي بيييرز علييى مثقفيييي هيييذه الفتيييرة 

السياسييية شيياركت فييي وقييت متييأخر فييي هييذه  األحييزاب و  يميين الطييابع السياسييي أكثييرالطييابع الثقييافي 

 
 مرك  سابان لسياسة الشرق األوسط في معهد بروكينغ ،   ورا ة سورية اختبار بشار بالنار،فالينت لبفريت،  32

 .159ا، ص 2005، 1ط 
 .120شمس الدين الكيالني، مرجع سابق، ص  33
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أس جلييد ن تكيون هيذه المنتيديات والتجمعيات ر أخشييت السيلطة الحاكمية وقد   "التغيير"ي  المرحلة من  
 34.ري وتوقه للحرعة والديمقراطيةإلرادة الشعب السو 

كيي  هييذه الوعييود والتطييورات فييي الحييياة االجتماعييية والسياسييية فييي المجتمييع السييوري بعييد تييولي بشييار 
وليم تتغيير إحكيام سييطرته عليى السيلطةي  األسيد الحكم ماهي إال عبارة عن بداية ليتمكن منهيا   األسد 

ويائش قنوات التنشئة السياسية عن السابق ولم تعزز المشاركة السياسية إال بشك  صيوري لييس ليه 
يمكن أن نصش  ي ومخالفة لسياسة أبيه  عد أن وجد الشعب السوري أن سياستهبتطبيق على الواقعي  

طلب الثياني ميا قيام في الم سنتطر  هذه التغيرات ب)أبر البنج( لتهدئة الشعب وقبوله للحكم الجديدي 
 بعد أن شعر بالخطر من هذه التجمعات والمنتديات الشعبية. األسد به بشار 

 لسياسة القائد األب األسدالمطلب الثاني: عودة بشار 

تهيام إالسيلطة بي غال  جمييع المنتيديات و  بعد أن كان الحوار الوطني حلم الكثير من السورعين قاميت 
يقة والوطنيةي والفسياد ليم يتوقيش فيي اليبالدي وشينت القييادة القطرعية المثقفين وتخوعنهمي واحتكار الحق

منيييية بحملييية جهيييزة األسيييمى الجبهييية الوطنيييية التقدميييية واألي لحيييزب البعيييث بمسييياندة بعيييض أحيييزاب ميييا
لمثقفيييين بالتعامييي  ميييع وحملييية اتهيييام أيايييًا ل يتشيييهير بالشيييعب وتخوعنيييه باعتبييياره غيييير مهييييأ للحرعييية

 35ي.منظمات الشعبية ضد المجتمع المدنالحزب والجنبية ي وراحت تعبم السفارات األ

 إلييى األسييد عيياد بشييار  "صييالح والتغييييراإل"متخفييي وراء مفيياهيم  ومييع تغيييير وجييه النظييام الييذي كييان
م حييث اعتقليت األجهيزة االمنيية 2001القم ية التسلطيةي وبدأ القميع فيي شيهر آب عيام   أبيهسياسة  

مييييأمون الحمصييييي نائييييب فييييي مجلييييس الشييييعب وكييييان معييييروا بانتقيييياده للنظييييامي وتبعييييه سلسييييلة ميييين 
جييراءات صييارمة لمناصييري إقيين والسياسييييني واتخييذت السييلطة االعتقيياالت ألبييرز الناشييطين الحقييو 

دت السيييلطات فيييي اعتقالهيييا ومالحقتهيييا للنشيييطاء عليييى قيييانون الطيييوار  اليييذي ميييع الميييدنيي اعتميييجتالم
حكيام "األمنيية" الفافاضية اليواردة يات واسعة لالعتقالي فااًل عين األيعطي األجهزة األمنية صالح

 
 . 123شمس الدين الكيالني، مرجع سابق، ص  34
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فييي قييانون العقوبييات السييوريي وقييد ضيييقت نقابيية المحييامين علييى محييامي حقييو  اإلنسييان عبيير اتخييام 
كمييييا اسييييتخدمت  الييييرئيسي أوسياسيييييات الحكوميييية  ينتقييييدون المحييييامين الييييذين تييييدابير تأديبييييية لفصيييي  

 36.السلطات المنع من السفر كعقاب للنشطاء السياسيين المعارضين

رفييع الحظيير التييام عيين الصييحش المسييتقلةي لكنييه أصييدر قييانون المطبوعييات  األسييد أن بشييار  صييحيح
( الذي منح الحكومة ضوابط شاملة على الصيحش والمجيالت واليدورعات 2001\50الجديد )المرسوم

مجييييالت وتعييييرل  أوكتيبييييات  أواألخييييرعي ضييييوابط علييييى كيييي  شيييييء فييييي سييييورعا سييييواء كييييان كتييييب 
 ن والغراميية فييي حييال انتهيياك أحكييام القييانون المييذكوريوغيييرهم للسييج يالصييحفيين والأكتيياب والمحييررعن

وقيييد أصيييدرت السيييلطات التيييراخيص لمنشيييورات اقتصيييادية وثقافيييية ولصيييحش سياسيييية ألشيييخاس مييين 
أحييزاب قرعبيية ومؤعييدة لحييزب البعييث الحيياكم مثيي  الحييزب الشيييوعي وإعطيياءه تييرخيص لجرعييدة "صييوت 

صيحيفة سياخرة  نهياأل ًايثنا عنهيا سيابقة اليدومري التيي تحيد الشعب"ي وقامت السلطات ب غال  صحيف
 أوييين المعارضيين اإلعالموقيد حاكميت السيلطات جمييع الصيحفيين و ومخالفة ألفكيار حيزب البعيثي  

 37.البعث حتى الذين لديهم تفكير مختلش عن فكر 

لنيييا أن رفيييع الحظييير عييين الصيييحافة كيييان شيييكلي ميييع عيييدم اعطييياء أي اسيييتقاللية للصيييحافة  يتوضيييح
والصييحفيين وسيييطرة حييزب البعييث علييى كيي  مييا سينشيير داخيي  سييورعا ومنييع نشيير أي شيييء مخييالش 

 .في سورعا رل ومنتقد لسياسة النظام التسلطيلمبادئه وأفكاره ومعاقبة ك  صحفي كان معا

أمي   السيجون أحييا ليدع الشيعب السيوري  ض له للسيلطة بي غال  بعيعين وصيو   األسيد عندما قام بشار  
تغيير معاملته للمعتقلين بخالا سياسة أبيه القم يةي لكن هيذا كيان لفتيرة وجييزة  سيرعان ميا عيادت ل

عييادت و جهييم فييي السييجون وتعييذيبهمي السييلطات بمالحقيية الناشييطين والمعارضييين للنظييام واعتقييالهم وز 
قمييع الشييعب والحرعييات وإسييكات الييرأي  ياألسييد جهييزة األمنييية لعملهييا مثلمييا كانييت فييي حكييم حييافظ األ

 
 رايتس هيومن،  األول  الن ح م بشار األسدالع د الضائع حالة ح وق ارنسان في سوريا خيم السنوات العشر   36

 .8، ص 2010،  ووتش
العقد الضا ع حالة حقوق االنسان في سااوريا خااالل الساانوات العشاار األولااى ماان حكااا بشااار األسااد، المرجااع   .37

 .13السابق، ص 
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نظييام ال فييي اسييتمرارعة بسياسييته علييى نهييج أبيييه  األسييد عيياد بشييار اآلخيير وإلغيياء أي نشييا  سياسيييي 
 .بعد أن أعطى الشعب السوري الكثير من الوعود الخادعة يتسلطيال

 في حقبة بشار األسد وطبيعة قنوات التنشئة السياسيةالمبحث الثاني: دور 

 م2000ل: قنوات التنشئة السياسية ما بعد عام  والمطلب األ 

عن سياسية أبييه مين حكيم  األسد والتغيير لم تختلش سياسة بشار   "الوعود باإلصالح"بعد الكثير من  
على السييطرة عليى قنيوات التنشيئة السياسيية وتوجيههيا   األسد عم  بشار  وقد  استبدادي قامع لش بهي  

 .األسد ع  حافظ بما يخدم أهدافه وعثبت حكمه كما ف

يسيييطر علييى المييدارس وعقييوم بتلقييين األطفييال أفكييار  األسييد كمييا كييان حييافظ المؤسسففات التعليميففة: 
نفسيها فيي  األفكيارعنيد وصيوله للسيلطة بقييت  األسد والحزب الحاكم مارس مل  بشار تمجيد "القائد"  

عقول األطفال فقط تغيير اسم "القائد" ووضع صورة بشار بداًل من صورة حيافظ فيي قاعيات الدراسية 
 .األسد ات التمجيد والتقديس لبشار ومرافقهاي وتلقين عبار 

ر رسيييت هيييذه ال بيييارات بعقيييول األطفيييال فيييي الميييدارسي ورافقهيييا خيييوا ورهبييية مميييا سييييح  بمصييييغ
مين ملي  تيدجين عقيول  األسيد ي وهيدا األسيد  آلينتهي  قدسيية  أوالشخص الذي يخالش هذه األقوال 

ي االبين األسيد األب و  األسيد اإليمانية المطلقة عين  إلىاألسطورعة التقديسية األقرب   األفكاراألطفال ب
الشموليةي واستعارت بعيض جوانبهيا  األنظمةواتباع الفلسفَة التعليمية االستبدادية المعتمدة في بعض 

العالقة  أنهابمفهوم المواطنة التي تعتبر  إلىي وعمكن التطر  من النظام التعليمي في كورعا الشمالية
بييين فييرد ودولييةي يحييددها قييانون تليي  الدولييةي بمييا تتاييمنه تليي  العالقيية ميين واجبييات وحقييو ي حيييث 

ا  نييً نييات أساسيييتعتبير المواطنيية ثمييرة التفيياعالت التيي ينتجهييا مجتمييع حايياريي كمييا تعيد مكوع ا ميين مكوع
ما نظرنيا إاخلييةي و عناتهيا الد الدولة بصيغتها المدنيية المنظمية المعبيرة عين انصيهار وتفاعي  جمييع تكو 

عدم وجود  نتيجةف ن  مفهوم المواطنة غائب تمامًا ومل   األسد المجتمع السوري في حكم بشار   إلى
تيدجين  أداة  إليىنظام تربوي يرسخ قيم هذا المفهيومي فتحوليت المؤسسيات التربوعية فيي يي  االسيتبداد 
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م السيييورعين قييييم وتبرعييير لسياسيييات االسيييتبداد وميييديح للمسيييتبدي وغيعبيييت الحقيييو   والحرعييياتي وليييم تعليييعي
  . 38.المواطنة وواجباتهم نحو الوطن والدولة

ي أياًا تب ية اتحاد الطلبة فيي الجامعيات لحيزب البعيث تم تعليمهم الوالء للقائد وللحزب الحاكم    فقط
 حيث كان الطالب ييدخ  للجامعية يسيتقبله اتحياد الطلبية وعبيدأ بغسيي  دماغيه وزرع أفكيار البعيث فيي

الطاعية اعتمد على المؤسسات التعليمية في  تثبيت حكميه وترسييخ  األسد هكذا نرع أن بشار عقلهي  
 .له في عقول أفراد المجتمع

راد أن أورجيال اليدين كميا فعي  حيافظي لكنيه بالمؤسسية الدينيية    األسيد اهتم بشار    المؤسسات الدينية:
هكيذا تخليى عين البيوطي  يتيديناً  أكثيريشق لنفسه نهجه الخاس عندما وجد نفسيه عليى رأس مجتميع 

وقعين انتقاهم من واختار لنفسه حلفاء جدد غير مت األسد الذي كان من رجال الدين الداعمين لحافظ 
مين ميا تملكيه خوفيًا  سيالماإلتوحيديية لعلمياء  ليةاو محوعم  النظام على إفشيال أي    منافسي البوطيي

ق األ الشخصيييييات ميييين تييييأثير علييييى المجتمعييييات وعلييييى سييييلوكياتهايهييييذه  بالكيانييييات  مييييروحييييين يتعلييييع
مجموعية مين العلمياء عليى حسياب أخيرعي وفقيًا   أووالتيارات االجتماعيةي كان النظام يحابي جماعة  

وقد أثبت النظام عبير تبنييه هيذا المينهج أنيه قيادر عليى التالعيب  لما تمليه حساباته في ك  مرحلةي  
كان النظام يطلب من مختلش الكيانات اإلسالمية والتيارات ي بالمجال الديني في البالد بطرعقة خفية
لسياسييةي فيي مقابي  الحفياى عليى المعيايير الدينيية واالجتماعيية االجتماعية منحيه الشيرعية الدينيية وا

المأحافظة ورفع شأن العلماء الذين يقبلون بذل ي ومنحهم مزايا على حساب منافسيهم.
39  

بالسيطرة على جميع المؤسسات الدينية والجم يات الخيرعة لتكون أداة قوعة في يده   األسد وقام نظام  
 .ته وعوجه الشعب للخاوع لحكمه بدون معارضةيثبت من خاللها حكمه وشرعي

 
 ، علااى الاارابط التااالي 2021عنااب بلاادي، ، يف أ ر تل ين "حب ال ائد" في الالئئدار  السئئوريةأمل رنتيسي،  38

https://www.enabbaladi.net/archives/467836    2021\7\24، آخر تحديث. 
 -، مركاا  مااالكوا كياارالالؤسسة الدينية السئئنية فئئي دالشئئق: حئئين يئئؤدي التوحيئئد  لئئ  الت سئئيم،  ليلى الرفاعي  39

pub-mec.org/2020/06/29/ar-https://carnegie-، على الرابط التالي  2020سط،وللشرق األ  كارنيغي
 .2021\2\8، آخر تحديث    82199

 

https://www.enabbaladi.net/archives/467836
https://carnegie-mec.org/2020/06/29/ar-pub-82199
https://carnegie-mec.org/2020/06/29/ar-pub-82199


 

-  29 -

 
 

في سيورعاي  اإلعالمعن أبيه في تعامله مع وسائ   األسد يختلش بشار  وبالنسبة ل عالم لم  اإلعالم:
ينشيير فييي الصييحشي  أوورقابيية صييارمة علييى كيي  مييا يكتييب فقييد قييام بفييرل سيييطرته علييى الصييحافة 

 أوومنع كتابة أي شيء مخالش إليديولوجية حزب البعث والسلطة الحاكمةي أياًا معاقبة ك  كاتب 
فيرل رقابية صيارمة وشيديدة قيام ب األسيد منتقيد لنظيام الحكيمي باإلضيافة أن بشيار   أومحرر معيارل  

سياسييية كمييا  مجموعيية ميين المواقييع ألسييباب   علييى محتييوع اإلنترنييت داخيي  سييورعاي وحظييرت السييلطة
منعييت المييواطنين ميين الوصييول إليهييا. تقييوم الحكوميية كييذل  بتصييفية المحتييوع وحجييب الغييير مرغييوب 
فيييه كمييا تعميي  علييى تطييوعر أدوات تسييتطيع ميين خاللهييا الييتحكم فيمييا يجييب مييروره وفيمييا يحييب منعييه 

 .حتى لو كانت خوادم إحدع المواقع خارج البلد 

كمييييا ترعييييد السييييلطة ميييين خييييالل عييييرل بعييييض  األفييييراد أياييييًا كييييان للتلفزعييييون دور كبييييير فييييي توجيييييه 
تييم  ي حيييث األسييد المسلسييالت التييي تحميي  فييي طياتهييا أهييداا سياسيييةي مكرنييا سييابقًا فتييرة حكييم حييافظ 

تشييوعهًا لصييورة العثميييانيين حيييث كانييت العالقييات متييوترة بييين سيييورعا  "إخييوة التييراب "عييرل مسلسيي  
ا مكرنيياي لكيين بعييد وصييول حييزب العداليية والتنمييية للحكييم فييي تركيييا وتحسيين العالقييات بييين وتركيييا كميي

البلييدين نوعييًا ميياي تييم عييرل مسلسيي  أهيي  الراييية إليهييار الدوليية العثمانييية بصييورة جيييدة عنييدما تكييون 
ييييية المسلسيييي  تتحييييدف عيييين واجييييب االلتحييييا  بييييالجي  العثميييياني والييييدفاع عيييين الدوليييية العثمان أحييييداف 

 .ثله أياًا مسلس  ليالي الصالحيةومي  في "السفر برل "والمشاركة 

التييي تكيرس دور الزعامييات والبكييوات  مسلسيي  )بياب الحييارة( :مثيي  المسلسييالت الشيامية كميا عرضييت 
أيايًا ليدينا ي األفيراد وسلطة )المخفر( وانغال  الحيارات عليى بعايها مميا يعيزز ثقافية الخايوع ليدع 

والء لبليدهم  وعحمليون أن أبنياء الطائفية العلوعية هيم مظليومين   فيهيا  يصيورنوع مين المسلسيالت اليذي  
ي يظهيير خيانيية الاييابط السييني لبلييده ووفيياء مسلسيي  )لعنيية الطييين( الييذ  :ميين أبنيياء السيينة مثيي  أكثيير

  ام نسياء الطائفيية العلوعية بيياألخالعوصي  فكييرة أخيرع فييي المسلسي  ماتييه وهيو التييز و الايابط العلييويي 
أييام  -)خيط النهايية :بعض المسلسالت مثي  باإلضافة إلى من النساء السنةي أكثروالسمعة والشرا  

ميا يوليد قباة األمنيية للسيلطة الحاكمية فيي سيورعا موجه العدالة( هذه المسلسالت تصور ال  -الولدنة
 . اإلعالمهيمنة السلطة على كافة وسائ   ك  ما سبق يوضح لناي الخوا والرهبة من السلطة
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للحكيمي  األسيد بقييت مسيتمرة بعيد وصيول بشيار  األسيد حالة الترهيب والقمع التي كان يقوم بها حيافظ 
خائفة من السلطة ومترددة في الخروج عليها وهذا ميا يينعكس عليى تنشيئة   ةمما يجع  األسرة السورع

 .الحاكمة أطفال هذه األسر وعجعلها في حالة خاوع تام للسلطة

وتقوعييية الطائفييية العلوعييية  ياألسييد لحكيييم بشيييار  ساسييييبقييي حيييزب البعيييث اليييداعم والمثبييت األ األحفففزاب:
عليى بنياء  األسيد الطائفة جميع المناصب الحساسة في الدولةي أياًا عم  بشار وتنصيب أبناء هذه 

يي هكييذا األسييد حتييى أصييبح يسييمى الجييي   يالجييي  وأدلجتييه ليكييون والءه التييام للقائييد وليييس للييوطن
ب واسيتمر االسيتبداد والتسيلط فيي سيورعا طيلية أربعية ياسة االبن لم تختلش عين سياسية األنرع أن س

ي سينرع  مين م 2011عيام  عليى النظيام المسيتبد  حتيى قييام الشيعب بيالثورة  األسد عقود من حكم آل  
 .م2011عام  خالل المطلب الثاني الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية في قيام الثورة

 .م2011قيام الثورة عام   ة فيدور قنوات التنشئة السياسيالمطلب الثاني:  

بعيييد عقيييود مييين حكيييم االسيييتبداد والقميييع والتسيييلط  تفجيييرت الثيييورة السيييورعة فيييي خايييم الربييييع العربيييي 
الحرعية والكرامية  ومازاليت  داخليية عميقيةي أهيم مطالبهيا كانيت  واقتصيادية  سباب اجتماعية وسياسيةوأل

وقييد اسييتمدت الثييورة شييرعيتها وعييدالتها ميين مواجهتهييا لنظييام  يللسييورعين جميييعهم ميين دون أي تفرعييق
التنشيئة السياسيية ي كيان لقنيوات وقهير الشيعب وترسييخ عبوديتيهي وبتميييز بقمع وتسيلطيعام  الشعب  

 لدينية.اوالمؤسسات  اإلعالمدور كبير في اندالع الثورة وعلى رأس هذه القنوات 

 الفرع األول: اإلعالم

مي قبيي  2011لييم يكيين الوصييول لمواقييع التواصيي  االجتميياعي متاحييًا لييدع السييورعين حتييى بداييية عييام 
مل  كانوا يدخلون على مواقع التواص  االجتمياعي عبير بيرامج لكسير الحجيب اليذي فرضيته السيلطة 

ليهيا الحظر عنها بيدأ االنتقيال إ عد رفعكان عدد الرواد على تل  الشبكات محدودًاي وبمي  2007عام  
نخييييرا  بوسييييائ  التواصيييي  بشييييك  تييييدرعجيي ومييييع اتسيييياع االحتجاجييييات الشييييعبية فييييي سييييورعا ازداد اال

كيان االنايمام لوسيائ  التواصي  االجتمياعي يشيك  نيوع مين التيردد نتيجية الخيوا مين االجتماعيي و 
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وسائ  التواص   عن بعض  رفع الحظر الحكومي األسد ي أعلن نظام األسد السلطة التي كرسها نظام 
واصيييي  واالناييييمام لمواقييييع الت تراجييييع الخييييوا لييييدع بعييييض المييييواطنين إلييييىاالجتميييياعيي ممييييا أدع 

فيي سيورعا فييي المجيال السياسيي مين قبيي  العدييد مين المعارضيييني االجتمياعيي حييث بيدأ اسييتخدامها 
دور هيام فيي توحييد لهيا كيان و ع العربييي طيال  ثيورات الربيينوازدادت متابعة السورعين ل عالم بعيد ا

الييرأي العييام ميين خييالل اسييتخدامها لييدعوة المييواطنين للتجمييع واالحتجيياج مثيي  صييفحة الثييورة السييورعة 
هيييا دعيييوة الميييواطنين ل )ييييوم الغايييب(ي بالمقابييي  كيييان هنييياك اسيييتجابة مييين وقبل ياألسيييد ضيييد بشيييار 

 40اص  االجتماعي.وسائ  التو  عن طرعقالمواطنين للدعوات التي تم توجيهها 

طيييال  ا فيييي توحييييد اليييرأي العيييام مييين خيييالل إأيايييًا عمليييت وسيييائ  التواصييي  االجتمييياعي كميييا مكرنييي
مظيياهرات فييي كيي  جمعيية بمسييمى واحييد فييي كافيية المييدن السييورعةي وقييد كييان لهييا دور كبييير فييي نقيي  

 بين المدن السورعة وما يحص  في ك  منطقة من مظاهرات وغيرها.... األحداف 

 :ومن أهم مواقع التواصل االجتماعي التي استخدمها السوريين في تلك الفترة هي

اسييتخدامًا للتواصيي  االجتميياعي ميين قبيي  الرافاييين  كثييروسيييلة األكييان هييذا البرنييامج ال السففكايب: •
ميييع بدايييية انطيييال  الثيييورة السيييورعةي كيييان ليييه أهميييية كبييييرة فيييي تنسييييق المظييياهرات  األسيييد لنظيييام 

 واالحتجاجات على برنامج السكايبي وكانت أدارة اتصال قب  أن يتوفر تطبيق واتس اب.
م ورفييع 2007كييان ميين أحييد المراقييع الرئيسييية التييي شييملها الحظيير الحكييومي عييام  فففيس بففو : •

لهيذا الموقيع ألهميتيه كونيه  اهتماميهلى الشيعب السيوري المعيارل أو مي  2011الحظر عنها عام  
الروايييات الخبرعييةي ومنصيية للحييوارات والنقاشييات النصييية والمرئييية الحقييًاي ومنصيية  لتييداولمنصيية 
ي وقد كان لفيس بوك أثر ايجيابي ةء من خالل الصفحات الشخصية والعاماألخبار واآلرا  لتداول

 كبير في كسر حاجز الخوا لدع الشعب السوري.

 
جسااور  ،2021-2011الالعئئار  وسئئائم التواصئئم ارجتالئئاعي فئئي الحئئرا  ال ئئوري عبااد الوهاااب العاصااي،  40

   https://bit.ly/3fttOTf،على الرابط التالي 2021\11\8،آخر تحديث  2021للدراسات، 
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يعتبييير موقيييع التيييدوعن المصيييغعر تيييوعتر مييين مواقيييع التواصييي  االجتمييياعي التيييي اسيييتعملها  :تفففويتر •
تي وعأمكيين الجمهييور الييرافض للنظييامي وإن كييان بدرجيية أقيي  بكثييير مقارنيية مييع غيييره ميين المنصييا

 .حد كبير بالنسبة للجمهور السوري  إلىتر بقي نخبوعًا عالقول إن تو 
يعتبير يوتييوب أحيد المواقيع الرئيسيية ليدع الجمهيور المعيارل للنظيام لميدع أهميية هيذا   يوتيوب: •

ة مين انشييقا  وتأسيييس البرنيامج فييي توثييق وأرشييفة المظياهرات واالعتصييامات والبيانيات العسييكرع
التي كان لها تأثير كبير عليى أفيراد الشيعب السيوريي وبشيك  عيام  41غاني الثورعةيواندماجي واأل
 الوسائ  دور فاع  في توصي  وترسيخ أفكار وأحداف لكافة أبناء الشعب السوري.لعبت هذه 

 وكان هناك بعض القنوات والشبكات التي لعبت دور مهم بالتأثير على الرأي العام منها:

قبييي  انطالقييية الثييورة  أي مي2011شيييبا   22فيييي  تأسسييت مؤسسيية سيييورعة غيييير ربحيييية  شففبكة شففام:
ليى تتمثي  و من قب  مجموعة من الناشيطين السييورعيني وكانيت فيي مراحلهيا األ  أسابيعالسيورعة بثالثة  

يي اإلعالميالثيورة السيورعة للعاليم ضمين الحصييار   أخباربشيبكة شيام اإلخبارعية التيي كانيت تقيوم بنقي   
ميييع تطييور الثييورة السيييورعة تطييورت شيييبكة شيييام  ياإلعييالمفيييي وجيييه وسيييائ   الكامييي  لسيييورعا واإلغيييال 

 42وعملت على عدة مشارعع لدعم الناشطين في الداخ  السوري.، معها ونميت بنموها

ويساميها الابعب بصاوت الثاورة  2009بدأت قناة "بارد"" التلف يونياة بالعمال عااا   قناة بردى:

االحتجاجاات ساط المعارضين للنظاا السوري بعاد انطاالق أوالسورية. لكنها اكتسبت شعبيتها في  

النشاط السياسي  لاو تتنيعملت هذه القناة على برامج تهدا نحو التغييير   2011،43في سوريا عاا  

العاا في سوريا وقضايا التغييار وريياة النخاب الساورية للمساتقبل وللحرياات واالياات المتعلقاة 

 44.طريق الديمقراطية إلىبكيفية انتقال البالد 
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»صااوت األحااارار  أنهاااتقاادا القناااة نفسااها علااى  يم2011أنشييأت عييام قنففاة سففوريا الشففعب: 

سااوريا الحلااا واألماال، سااوريا الحضاان الاادافا لكاال أبنا هااا البااررة  إلااىوالمناضاالين، المتطلعااين 

مختصااة بالشااأن وتعييرل عييدد مين البييرامج المخلصااين، العاااملين لخيرهااا وتقاادمها وا دهارهااا ، 

حااديث للواقااع السااوري بعنااوان » تحليليااا   السااوري بعنااوان »أخبااار الثااورة ، وبرنامجااا سياساايا  

 45. الثورة

لعم  المسيلحي كيذل  ل بعد مل واالنتقال لخروج بالمظاهرات مواطني المناطق ل  بقيةلمما شك  حافز  
خرج فيها المواطنين ضيد طال  ثورات الربيع العربي من الدول التي نمع بداية ا  األحداف نق  صورة  

 األسييد الخييروج للمطالبيية بالحرعيية والكراميية وإسييقا  نظييام  بداد ممييا عييزز لييدع المييواطن السييوري االسييت
 االستبدادي.

  الفرع الثاني: المؤسسات الدينية

ومشيييرعنين لحكميييهي  األسيييد كميييا مكرنيييا سيييابقًا وجيييود عيييدد مييين رجيييال اليييدين داعميييين ومؤعيييدين لنظيييام 
وداعمين  منذ انطالقتها  بالمقاب  كان يوجد عدد كبير من رجال الدين والعلماء مؤعدين للثورة السورعة
مما كان له أثير كبيير  يلها وداعين للحرعة والكرامة من خالل منابر مساجدهم وندواتهم ومحاضراتهم

الحاكم المستبدي والخروج على  على أفكار الشعب السوري وتوجهه وكسر حاجز الخوا من السلطة
ن خسييير النظيييام العدييييد مييين ي بعيييد أالسيييورعةفيييي كثيييير مييين الميييدن  ميييؤثردين دور فقيييد لعيييب رجيييال الييي

ي جرع بث عدد من االستقاالت الجماعية م2011المناطق لمصلحة المعارضة المسلحة في خرع   
جنييب مييع  إلييىجنبييًا  لرجييال الييدين علييى اليوتيييوبي وفييي حمييص وقييش أغلبييية رجييال الييدين والعلميياء

 46.الثوار

اإلخيوان المسيلمون الموقيع التنظيميات لرجيال اليدين   أكثركان من    عة العم  السياسي المنظمو اومن ز 
وازنيةي وإنميا  أوالدينية في سورعاي ليس فقط ألن التنظيمات األخرع غير ميؤثرة   األحزاب األبرز بين  

 
 آخااار تحاااديث  https://bit.ly/3xnarRZ، علاااى الااارابط التاااالي 2011، قنئئاة سئئئوريا الشئئئعب، العرفئئئة 45

8\11\2021  
، ميسسااة ميساالون للثقافااة ارن ئئيب  لئئ  ال ئئورةالئئدين والدولئئة فئئي سئئورية علالئئا  السئئنة الئئن  توماس بيريه،    46
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ألن اإلخوان المسلمين كانوا الشغ  الشاغ  للبالد في غير مناسبة ولم يغيبوا عن المشهد السياسييي 
مطاليييب النييياس فيييي الحرعييية  إليييىتجدييييد حايييورهم عبييير رؤعييية سياسيييية جدييييدة اسيييتندت وعمليييوا عليييى 

 .والكرامة ودولة المواطنة

فييي  األفييراد كييان لهييم تييأثير كبييير فييي توجيييه مييع انطييال  الثييورة السييورعة يهيير عييدد ميين رجييال الييدين 
 بداية الثورة والسنوات الالحقة لها ومن أبرزهم: 

عيييدنان بييين محميييد العرعيييور هيييو رجييي  مسيييلم سيييني سيييوريي يقييييم فيييي مدينييية  العرعفففور:عفففدنان  •
الرعيييال بالسيييعوديةي وععمييي  ميييديرًا علمييييًا للبحيييوف والنشييير فيييي الرعيييالي اشيييتهر مييين خيييالل 
منايراتييه وأبحاثييه التييي تنتقييد بعييض المييذاهب كالشيييعة والصييوفية اسييتنادًا للميينهج السييلفي الييذي 

فيي تغطيية االحتجاجيات وأحيداف الثيورة فيي سيورعا حييث ي اإلعالميتبناهي وقد اشتهر في دوره 
 47أنه من المعارضين للنظام السوري.

ا، درس فاي المعهاد العرباي امساالمي، 1934من مواليد حلاب     براهيم عبد هللا السل يني: •

ودرس في كلية الشريعة في الجامعة األ هرية في القاهرة، وتابع دراسته في الدراسات العليا 

 48كان موقفه واضح في معارضته للنظاا السوري.في األ هر، 
ي ودرس اللغة العربية في جامعة  1944ولد الشيخ الرفاعي في دمشق عام     أساالة الرفاعي: •

را الشيييييخ أسييييامة الرفيييياعي رئيييييس المجلييييس اإلسييييالمي السييييوريي بأنييييه ميييين  ائيييي  أو دمشييييق عييييأ
ي وععد أحد كبار م2011ي بعد اندالع الثورة عام األسد الذين جهروا بانتقاد نظام بشار   العلماء

 .49الكرعم الرفاعي في كفر سوسة بدمشقالعلماءي وخطيب مسجد عبد 
مي حصيي  علييى الييدكتوراه فييي 1953ميين مواليييد الجييوالن عييام  عطيئئة الئئوهيبي ةأبئئو حفئئ  : •

مي ودرس فيييي كليييية الشيييرععة فيييي رأس الخيميييةي 1999الجامعييية المستنصيييرعة فيييي بغيييداد عيييام 
ي سيورعا ميع ودرس في المعهد العالي في التوجيه واإلرشاد ففي صنعاءي وكان ليه دور بيارز في

 
، آخااار تحاااديث   https://bit.ly/3s0jdEw، علاااى الااارابط التاااالي 2011، معرفاااة، عئئئدنان العرعئئئور 47

5\12\2021. 
 ، علاااى الااارابط التاااالي 2011بنااال القاااارم الااانها، ،السئئئل ينيوفئئئاة العئئئالم ارسئئئتا  الئئئد تور ابئئئراهيم  48

https://darfikr.com/node/1782 ،  2021\11\21آخر تحديث. 
، آخاار  https://bit.ly/3iwazu7صااحيفة االسااتقالل، علااى الاارابط التااالي  أسئئاالة الرفئئاعي،يوسااع علااي،  49

 .2021\11\13تحديث 

https://bit.ly/3s0jdEw
https://darfikr.com/node/1782
https://bit.ly/3iwazu7
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وعحييرل الثييوار المييرابطين فييي الكثييير ميين المنيياطق المحييررة انييدالع الثييورةي فكييان يعييظ النيياس 
ي وأسييس مييع عييدد ميين إخوانييه علييى الصييمود فييي وجييه النظييام االسييتبدادي وعرفييع ميين معنوعيياتهم

ودخ  المخيمات وألقى المحاضرات فيي المراكيز اإلسيالمية ي وفيي مجموعة )دعاة إلى الخير(  
 50.ز همة ..وغيرهامراك

مثيي : الشيييخ سييارعة  األسييد وغيييرهم ميين علميياء الييدين الييذين وقفييوا بجانييب الثييورة السييورعة ضييد نظييام 
 ....يخ محمد الصابونيرفاعيي والشيخ راتب النابلسيي الشال

 

 .م(2020-2011بين عامي )الفصل الثالث: واقع قنوات التنشئة السياسية 

هيذا  سييتناولطبيعية قنيوات التنشيئة السياسييةي دور و  عليىبعد انطال  الثورة في سورعا طيرأ تحيوالت 
التي كان سببها يهور بعض التجمعات والمراكز التي كيان عن هذه التحوالت   الحديث   الفص  بدايةً 
لتنشييئة دور ووييفيية قنييوات اي أياييًا الحييديث عيين فييي عملييية التنشييئة السياسييية ومييؤثر لهييا دور فاعيي 

 فراد.األالسياسية في الشمال السوري ومدع فاعلية هذه القنوات في تعزعز المشاركة السياسية لدع 

 .2011ل: ماهية وخصائص قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة عام والمبحث األ 

وإقنيياع  العييامي وحشييد الييرأي لييدينا بعييض التجمعييات والتكييتالت التييي كييان لهييا دور فييي انطييال  الثييورة
ي أيايا ليدينا بعيض لى من انطيال  الثيورةو وبقي هذا الدور في السنين األ المجتمع  وتوجيهه سياسياً 

المراكيييز والمعاهيييد التيييي عمليييت عليييى تثقيييي  الشيييباب سياسييييًا وكانيييت فاعلييية فيييي موضيييوع التنشيييئة 
ان لهيا دور فيي كيالتيي  والمراكيزسنتحدف في هيذا المبحيث عين أهيم التجمعيات   والمشاركة السياسيةي

 .غير مباشر أوبشك  مباشر  التنشئة السياسية ألبناء المجتمع السوري 

 .م2015 -2011أهم التجمعات والبرامج بعد بين عامي  :لوالمطلب األ 
 

، علاااى الااارابط التاااالي  2016عمااار العبساااو، األساااتا  الااادكتور عطياااة الاااوهيبي، رابطاااة أدباااا  الشااااا،  50

https://2u.pw/78Rfu   2022\1\1، آخر تحديث. 

https://2u.pw/78Rfu
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 التنسيقيات: 

والتنسييق بيين جمييع  اإلعيالماالتصيال و لجان التنسيق كح  بدي  بدايًة مع  يياب وسيائ   وجدت   لقد 
أكبييير  أوقرعيية تحتييوي علييى تنسيييقية  أوالناشييطين فييي كافيية االراضييي السييورعةي وكانييت كيي  منطقيية 

))تجمعات حيرة مين الشيباب التقيوا بفاي  صيداقاتهم  أنهابحسب حجم المنطقةي وعرفت التنسيقيات ب
ميييين عييييدد مييييين  ي وتتكيييييون التنسيييييقية((بفعيييي  وجيييييودهم فييييي المنطقيييية نفسييييها أوالسييييابقة للتظيييياهرات 

المتطيييوعين اليييذين يتقاسيييمون العمييي  بحسيييب مهييياراتهمي بيييدءًا مييين اختييييار االسيييم اليييذي سيييتقوم تحتيييه 
تظيياهرات يييوم الجمعيية وكتابيية الالفتييات والتحاييير للشييعاراتي واالنتهيياء بتنظيمييات التصييوعر ونقلهييا 

 51مًا للحراك.تنظي كثرية العالميةي حيث تمث  هذه التنسيقيات الشك  األاإلعالمالوسائ   إلى

 أهم التجمعات الثورية: 

فيييي تركيييياي وهيييي  2011آب/  18ت الهيئييية العامييية للثيييورة السيييورعة فيييي سيييأأس :الهيئييية العامييية للثيييورة
أجي   تعمي  مين، حركة معارضية 40منظمة مظلة تنشط داخ  سورعة وخارجهاي وتامع تحت لوائها 

الثقيييافي والسياسيييي واليييديني وحقيييو  اإلنسيييان عبييير إقامييية حكومييية دسيييتورعة وديمقراطيييية تحتيييرم التنيييوعع 
 52يةي وتنادي بالحرعة وفقًا لحقو  االنسان والعدالة.إرساء مؤسسات مدنية وديمقراط

الح اليديني ومجليس ثيوار بسيتان القصيري مجلس ثوار صي تجمع ربيع الثورة في جنوب دمشقأياًا  
ا ميييين التجمعييييات يرهييييي وغالشييييغور "التييييح"ب الثييييورة فيييي جسيييير حركييية شييييبا اتحييياد تنسيييييقيات الثييييورةي

 والكيانات الرافاة للنظام االستبدادي في سورعا.

فيييي اسيييطنبول يايييم عيييدد مييين الهيئيييات  م2014تيييم تأسيسيييه عيييام  المجلفففس االسفففالمي السفففوري:
على ترشايدها،  ناووالتعحشد الدعا للثورة في سورية،  الموجودة في الداخ  السوريي وأهم أهدافه:

تع يا  القواساا المشاتركة  ،وحيد الفتو" الشرعية في األماور العاماةت  ،والمحافظة على مكتسباتها

 
جيم الشباب في الوطن العربي ووسائم الالشار ة غير الت ليدية الن الالجئئام ارفتراضئئي  لئئ  مجموعة ميلفين،    51

 .135، ص1،ط2013   دراسات الوحدة العربية، لبنان،، مركال ورة
https://carnegie- كااارينغي، علااى الاارابط التااالي  -الهي ااة العامااة للثااورة السااورية، مركاا  مااالكوا كياار 52

mec.org/syriaincrisis/?fa=50818   2021\11\17  آخر تحديث. 

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50818
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50818
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توحيد الري"  ،السعي لتطبيق أحكاا الشريعة امسالمية، وإبرا  جوانب االتفاق، واحتوا  الخالفات 

 53.وتنسيق المواقع والجهود تجاه القضايا الكبر"

ل تفاصيل الحياة اليومية فاي وايتن مي2013بداية عرل البرنامج كانيت فيي   نجوم:  3برنامج ثورة  

المدينة بطريقة تتحلى بحس كوميدي، وقد استلها اسا البرناام  مان عادد نجماات علاا االساتقالل 

وهماوا النااس، وانتقاد  ياوالمأساالبرنام  مواضيعه من الواقع  استمد ي  ال ي يمثل الثورة السورية

تكبها المدنيون وأخر" يقع فيها الثوار، وهي  اتها المشاكل التاي يعااني منهاا مخالفات وأخطا  ير

 54المحررة.في بقية المناطق السورية  الناس

التي كان لهيا دور ال يمكننا حصر جميع التجمعات التي طهرت مع بداية الثورةي فقمنا بذكر أبرزها 
 عملية التنشئة السياسية بشك  غير مباشر. مؤثر في

 .م2020 -2015بين عامي  المؤسسات بعضالمطلب الثاني: 

 د آفاق للفكر والممارسة السياسيةمعهأواًل: 

وعر فييي والييية غييازي عنتيياب تييابع ألكاديمييية آفييا  للتغيييير والتطييد آفييا  للفكيير والعلييوم السياسييية معهيي
 .التركية

تزوعيييد المجتميييع المحليييي بفرصييية اليييتعلم  ساسييييعهيييد آفيييا  هيييو مؤسسييية تعليميييية تدرعبييييةي هيييدفها األم
والتييدرعب فييي القاييايا السياسيييةي ميين خييالل برنييامج الييدبلومات السيينوعةي ثييالف دبلومييات سياسييية فييي 
كييي  سييينةي يلعيييب معهيييد آفيييا  دور فيييي عملييية التنشيييئة السياسيييية مييين خيييالل إكسييياب الفيييرد المعيييارا 

معييارا سياسيييةي يقييوم  إلييىاالجتماعييية  تحوعيي  الفييرد ميين معارفييه إلييى والمحاولييةالسياسيييةي  األفكييارو 
شيييياب وشييييابة سيييينوعًاي إضييييافة لبرنييييامج الييييدبلومات يوجييييد بعييييض  100معهييييد آفييييا  بتييييدرعب حييييوالي 

 
جهاد بن عبد الوهاب خيتي، المجلس امسالمي السااوري خطااوة فااي ساابيل تحقيااق المرجعيااة الدينيااة ومحاربااة   53

،آخاار تحااديث    https://alabasirah.com/node/648علااى الاارابط التااالي  ،2017الغلااو، علااى بصاايرة،

17\11\2021 
 ، علااى الاارابط  التااالي 2013نجااوا" فكاهااة بااين االنقاااب، الج ياارة ناات،  3ناريمااان عثمااان، "ثااورة  54

https://bit.ly/3A9w8a4   2021\11\17، آخر تحديث. 
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ي وميييين المالحييييظ أن عييييدد كبييييير ميييين األفييييراد التييييدرعبات التييييي تعييييزز فكييييرة المشيييياركة السياسييييية لييييدع 
اطهم فييي الفيير  التطوعييية المتييدربين فييي معهييد آفييا  أصييبحوا فيياعلين فييي مجييتمعهم ميين خييالل انخيير 

 55ومكاتب الطلبة وغيرها من التجمعات.

  ثانيًا: مركز نما للدراسات واألبحاث

مؤسسييييية بحثيييييية مسيييييتقلة غيييييير ربحيييييية تأعنيييييى بتقيييييديم الدراسيييييات واألبحييييياف السياسيييييية واالقتصيييييادية 
والتحلييالت العلميية واالجتماعية حيول القايية السيورعةي إلسيناد صيناع القيرار والمجتميع بالمعلوميات 

المساهمة في اتخام القرارات العقالنيةي وبما يساعد على تنمية الوعي السياسي في المجتمعي وععزز 
 وهو مؤسسة مرخصة  2019األول عام تأسس المركز في شهر تشرعن ي صمود المجتمع وعمكنه

بنياء الهوعية السيورعة ترسييخ ي و ة فيي بنياء اليوعي المجتمعيي السيوري المساهممن أهم أهداا المركز:  
تمكين العلمية والنقد البناء كمينهج فكيري للمجتميع السيوريي ي و على مباد  الحرعة والكرامة والمواطنة
بناء فكر نهاوي مجتمعيي ي و ئة المرسخة للتقليد ومنع االبداعواالبتعاد عن المسلمات الفكرعة الخاط

  .مر واقعه الحالي إلى مستقب  متقد يساعد المجتمع على تغيي

 يلي: مركز بدور كبير في عملية التنشئة السياسية للشباب من خالل مااليسهم 

المنتجيات البحثيية للمركييز مين دراسييات ومقياالت رأي وتقيارعر وتقييديرات موقيش حيييث تسيهم هييذه  -1
 المنتجات في رفع الوعي السياسي للمجتمع وبخاصة للشباب وزعادة مستوع الثقافة السياسية لديهم 

فسييح المجييال للشييباب فييي المشيياركة السياسييية ميين خييالل اشييراكهم فييي النييدوات وجلسييات الحييوار  -2
 تهتم بقاايا سياسية واقتصادية واجتماعية  والتييعقدها المركز  التي

 توفير مكتبة للشباب في المنطقة يمكن لهم االستفادة منها ومطالعتها في قاعة المركز -3

 توفير فرس للتدرعب الشباب وخاصة في المجال البحثي -4
 

)مقابلة أجراها الباحث مع األستا  محمد بقاعي مدير معهد آفاق للفكر والممارسااة السياسااية، فااي مكتبااه بتاااري    55

8\8\2021.) 
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مشياركات الشيباب مين مقياالت  تاحة منصة إلكترونية على موقيع المركيز السيتقبالإالعم  على    -5
 56.رأي

 داري مركز التطوير اإلثالثًا:  

ي ثييم انتقيي  بعييدها إلييى مدينيية األتييارب فييي 2016كانيت بداييية نشييأة المركييز فييي الغوطيية الشييرقية عييام 
ي يقييوم مركييز التطييوعر ي بعييد مليي  انتقيي  المركييز ليسييتقر فييي مدينيية اعييزاز2018محافظيية حلييب عييام 

ات والورشيات المهنيية للشيباب فيي المنطقيةي مميا يعيزز دخيولهم فيي سيو  التيدرعبداري بالعديد مين اإل
العميي ي إلييى جانييب مليي  قييام المركييز بعييدة تييدرعبات وأنشييطة مجتم ييية ومنهييا الجانييب السياسيييي هييذه 

دارعةي وعم  المركز على إقامة عدد رعبات المهنية واإلاألنشطة والتدرعبات المجتم ية هي رديفة للتد 
من أبيرز المبيادرات التيي قيام بهيا مركيز التطيوعر اإلداري للمسياهمة و ت الثقافية والسياسيةي من الندوا

لمشياركة سيب  تفعيي  امنها:  أنشطة في عملية التنشئة السياسيةي هي مبادرة مواطنة التي تشم  عدة
ربييع لقيياءات مييع شخصيييات محلييية وخارجييية قيادييية متميييزة وناشييطة أإقاميية ي و فييي المنطقيية السياسييية

بنيياء  -المشيياركة المجتم ييية  -قاميية أربييع ورشييات تييدرعب فييي مجيياالت )المواطنيية : إالنشييا  الثالييث ي
 التنظيم السياسي (-فر  العم   

ليية داري دور فاعي  فيي مراقبية العمليية االنتخابيية فيي بعيض المجيالس المحوكان لمركيز التطيوعر اإل
 مؤسسييات فييي المنطقييةي ومراقبيية االنتخابييات التييي أقامهييا اتحيياد طلبيية سييورعا االحييرار بالمشيياركة مييع 

 57أخرع.

 رابعًا: مركز ماري لألبحاث والدراسات

ية مستقلة تأسس في الشمال السيوريي يعنيى بيالبحوف والدراسيات مات الصيلة هو مؤسسة علمية بحث
قليميييية والدوليييية بشيييك  عيييامي مييين عيييدة جوانيييب سياسيييية والشيييؤون اإلشيييأن السيييوري بشيييك  خييياسي بال

 
قسا األبحاث في مركاا  نمااا لألبحاااث والدراسااات، فااي )مقابلة أجراها الباحث مع األستا  محمد بقاعي مسيول   56

 (.2021\\8\12مكتبه بتاري  
 (2021\8\9)مقابلة أجراها الباحث مع األستا  بساا  يتون مدير مرك  التطوير امداري، في مكتيه بتاري  57
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الفكرعيية لسياسييية ميين خييالل إقامتييه النييدوات لمركييز ميياري دور فييي التنشييئة ا 58واجتماعييية واقتصيياديةي
 السياسية والورشات التي تخص قاايا اجتماعية وسياسية واقتصادية.

 خامسًا: اتحاد طلبة سوريا األحرار

 شعبية مستقلة تام الطلبة السورعين في الجامعات والمعاهدي أهم أهدافه:هو منظمة طالبية 

 العم  على تحقيق أهداا الثورة ومبادئها. -1
 تنمية قدرات الطالب وتدرعبهم وتأهيلهم وتوييفها لتعزعز دور المثقفين في بلدهم. -2
 الدفع بالبحث العلمي الطالبي نحو األمام. -3
 59لها ودعم العم  التطوعي.تنظيم  األنشطة الطالبية بكافة أشكا -4

حرار في عملية التنشئة السياسية في الشمال السوري من خالل الوقفات يساهم اتحاد طلبة سورعا األ
والمظاهرات التي ينظمها للتعبير عن رأي الطالب في قاايا بلدهمي ومن خالل الندوات والتيدرعبات 

 التي يقيمها بالمشاركة مع جهات أخرع.

   سادسًا: الجامعات

ي سيياهمت هييذه الجامعييات فييي 2015تييم إنشيياء عييدد ميين الجامعييات فييي الشييمال السييوري بعييد عييام 
 عملية التنشئة السياسية من خيالل عمليتهيا التعليميية وفروعهيا ونيدواتها ومحاضيراتها: جامعية الشيامي

 هاةي وغيرها.....جامعة حلب في المناطق المحررةي الجامعة الدولية للعلوم والنجامعة إدلبي 

 والتنظيمات السياسية األحزابسابعًا:  

فييي  األحييزاب ي سيياهمت هييذه 2015السييوري بعييد عييام  السياسييية فييي الشييمال األحييزاب نشييأت بعييض 
: حيييزب العدالييية األحيييزاب نيييذكر بعيييض هيييذه  ياسيييية مييين خيييالل برامجهيييا وأهيييدافهايالتنشيييئة السعمليييية 

 
 .الملع التعريفي لمرك  ماري لألبحاث والدراسات 58
 حرار()النظاا الداخلي التحاد طلبة سوريا األ 59
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وعوجد بعض التجمعات مثي  رابطية الشيباب السيوري  سورعايوالتنمية السوريي حزب وعدي حزب نور 
أيايًا يوجيد بعيض الفير  التطوعيية التيي لهيا  ووحدة دعم االسيتقراري يوتجمع سورعا المستقب الثائري  

 دور في التنشئة السياسية من خالل ورشات وتدرعبات تخص الشأن السياسي.

  :الفرق المسرحيةثامنًا: 

فييي تشييكي  الفيير  المسييرحية التييي هييي  والر بييةفييي السيينوات األخيييرة بييرز يهييور العميي  المسييرحيي 
بعيرل المسيرحيات التيي تميس الواقيع االجتمياعي والسياسيي   عبارة عن مجموعة مين الشيباب يقوميوا

ي من أبيرز هيذه الفير  ي بذل  يكون لهم دور في عملية التنشئة السياسية للمجتمعفي الشمال السوري 
قييياموا  جيييامعييني م مييين مجموعييية شيييباب 2020: اليييذي تأسيييس عيييام ريفففق بصفففمة حريفففة المسفففرحيف

المعييياف فيييي واالقتصيييادي التيييي تالميييس الواقيييع االجتمييياعي والسياسيييي  بعيييرل بعيييض المسيييرحيات 
 الجامعات والمراكز الثقافية.

 المبحث الثاني: دور قنوات التنشئة السياسية ما بعد اندالع الثورة.

تحدثنا عن دور قنوات التنشئة السياسية في قيام الثورة السورعة وعن ماهية التنشئة السياسية بعد أن 
هييذا المبحييث عيين دور قنييوات التنشييئة فييي تثقييي  المجتمييع السييوري  سيينتحدف فييي يبعيد انييدالع الثييورة

ي  ةلثيور كانيت علييه قبي  ا فيمياسياسيًا واجتماعيًا ي وإيهار االختالا اليذي طيرأ عليى قنيوات التنشيئة 
وطيالب الجامعيات   نونشره على فئة من األكياديميي تصميمهوسنستند في هذا المبحث الستبيان تم 

لسياسيية يحتيوي عليى مجموعية مين األسيئلة عين دور قنيوات التنشيئة ا  ي  في الشيمال السيوري المحيرر
فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تثقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  المجتميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع ا
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 البحث(.) توجد نسخة عن أسئلة االستبيان في المالحق في نهاية لسوري 

 

( حيث حازت على 23  -18بين ) إعمارهم ما  تتراوح :لىو الفئة األ فقد كانت الردود من عدة فئات: 
( حييازت علييى 29-24أعمييارهم مييا بييين ) تتييراوح الفئففة الثانيففة:رد(ي  29الييردود ) النسييبة األكبيير ميين

 الفئففة الرابعففة:رد(ي  12( حييازت علييى )37-30أعمييارهم مييا بييين ) تتييراوح: الفئففة الثالثففةرد(ي  14)
 ردود(. 8)عام فما فو  حازت على  38أعمارهم 

قبيي  الحييديث عيين قنييوات التنشييئة السياسييية ميين خييالل تحليلنييا لالسييتبياني سيينتحدف عيين مييدع معرفيية 
 ئة السياسية؟ماذا تعرف عن التنشلي و السياسيةي من خالل السؤال األ بالتنشئةأفراد المجتمع 

التنشيئة السياسيية ومدركية ميدع أهميية قنيوات مفهيوم نالحظ أن نسبة جيدة لديها معرفة وتصيور عين 
المعييارا والمعلومييات منييذ الصييغري حيييث ينشييأ عليهييا  واكسييابه األفييراد التنشييئة السياسييية فييي توجيييه 
   الطف ي فقد عرفها البعض:

هيييي المعلوميييات والمعيييارا والتوجهيييات التيييي يتلقاهيييا الفيييرد بشيييك  مباشييير وغيييير مباشييير مييين قبييي  -1
 به. يطلمحيط االجتماعي المحااألسرة والمدرسة و 

يتلقاها الفرد من قنيوات التنشيئة المحيطية التنشئة السياسية هي جزء من التنشئة االجتماعية التي -2
والتيي تسيهم فيي تكيوعن  يو اليزمالء اإلعيالمالسياسيية و  األحزاب به مث  األسرة والمدرسة والجامعة و 

 .من خالله ولها أثر كبير على قراراته  اتجاه سياسي معين يتبناه الفرد وعتصرا سياسياً 
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فكيار وأييديولوجيات ألها توجيه أفيراد المجتميع وفيق خالالتنشئة السياسية هي العملية التي يتم من -3
االجتماعيية منهيا األسيرة و الميدارس  التنشيئةمعينة بهدا خلق مجتمع بهوعة محيددة. وتتعيدد قنيوات 

 والمساجد في الدول االسالمية اإلعالموالجامعات ووسائ  

هي الوسيلة التي يكتسب مين خاللهيا الفيرد  غالبية الردود كانت تدور حول فكرة أن التنشئة السياسية
 ثقافته السياسية وأفكاره وتوجهاته. 

يمكننا اآلن الحديث عن دور قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة في سيورعا مين خيالل تحليلنيا 
 الذي سبق مكرهلردود االستبيان 

 ل: المؤسسات التعليميةوالمطلب األ 

ا أن النسييب ميين خييالل ردود االسييتبيان وجييدن
لمؤسسييييييييات أن لميييييييين يجييييييييد  متقاربيييييييية بييييييييين

 دور فيييييييالتعليمييييييية فييييييي الشييييييمال السييييييوري 
وبييين ميين ال يجييد  ي تثقييي  األطفييال سياسييياً 

ب لها دور بذل ي حيث كانت نسيبة اإلجابية 
 نعيييييييييييم(  ونسييييييييييبة اإلجابييييييييييية ب %8ك50) ال
(ي يمكين أن يكييون هيذا التقييارب بسييبب %2ك49)

ن ليس لديهم تصور واضح عن ما يحص  في هم طالب جامعييأن العينة التي استهدفها االستبيان 
 ل.و عمكن أن تكون رؤعتهم للمدرسة هي مؤسسة للتنشئة االجتماعية بالمقام األو المدارسي  

ضيعش  سية والتثقي  السياسيي نتيجيةاألغلبية التي ال ترع أن للمدرسة دور في عملية التنشئة السيا
وجييود مييادة فييي المنهيياج تكييون بديليية عيين مييادة القومييية التييي   الييوعي السياسييي لييدع المعلمييين وعييدم

 كانت تدرس قب  الثورة في المدارس السورعة.
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بالنسبة للجامعات كمؤسسيات تعليميية   الجامعات:
% ييرع أن للجامعيات دور 7ي85وجدنا أن نسبة  

فيييييي توعيييييية الشيييييباب سياسييييييًا وتعيييييزز المشييييياركة 
% مييييييييين ليييييييييم يجيييييييييد دور 3ي14ونسيييييييييبة ليييييييييديهمي 

للجامعيييات فيييي توعيييية الشيييباب وتعزعيييز المشييياركة 
 لديهم.

امعيات للتعبيير عين اليرأي مين عيدة جوانيبي إقامية وقفيات ومظياهرات فيي الجوالدور الذي لعبته كان  
%(ي وبيينفس النسييبة لتكييوعن االتحييادات ومكاتييب الطلبييةي أياييًا عيين طرعييق العملييية 63ك34بنسييبة )

%(ي وكانيييت 9ي38)  %(ي وعييين طرعيييق النيييدوات السياسيييية بنسيييبة 1ي48التعليميييية ماتهيييا بنسيييبة ) 
 %( للتدرعبات التي تخص المشاركة السياسية.8ي27النسبة األق  التي هي )

 

  األحزاب: الثانيالمطلب 

تعيييد قنيياة ميين قنيييوات  األحييزاب بمييا أن 
قمنييا بطييرح سييؤال   التنشييئة السياسيييةي

فيييييي االسيييييتبيان عييييين تجيييييارب تشيييييكي  
والتنظيميييييات السياسيييييية فيييييي  األحيييييزاب 
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%(ي ونسيبة 9ك61الشمال السيوري بعيد انطيال  الثيورة هي  ازدادت أم الي كانيت نسيبة اإلجابية بينعم )
 اإلجابة 

 %(.1ك38ب ال)

  لحاكميية وميا أحدثتييه الثيورة ميين فييرا إن هيذه الزعييادة نتيجية الكبييت السياسيي السييابق مين قبيي  السيلطة ا
فييي مجتمعييهي أياييًا هييذه الزعييادة كانييت بسييبب زعييادة حرعيية  سياسييي ور بيية الفييرد فييي أن يكييون مييؤثر

عليى السيلطةي السلطة الحاكمية وسييطرة حيزب البعيث التعبير عن الرأي بعد أن كانت مقيدة من قب  
 بالتغيير السياسي وزعادة وعيهم في الشؤون السياسية. األفراد وزعادة الر بة لدع 

والتنظيمات السياسية في الشيمال السيوري  األحزاب والنسبة التي وجدت أنه ال يوجد زعادة في تشكي  
 استندت لعدة أسبابي منها:

هميييية  أ واليييوعي السياسيييي و   ة مرحلييية التعدديييية السياسيييي   إليييى لعيييدم وصيييول المكيييون اليييديموغرافي    -1
القيييوع    ألن ضيييافة  إ هميتهيييا  أ السياسيييية و   األحزاببيييناهيييي  عييين عيييدم الثقييية    ي حيييزاب سياسيييية أ تشيييكي   

 صحاب النفوم لم يهيؤوا الجو المالئم لنشوء احزاب وتنظيمات سياسية  أ والسلطات و 

ة وهييو مييا  الثقافيية السياسييية الديمقراطييي  بيئيية مازالييت منطقيية الشييمال السييوري تعيياني ميين  ييياب    -2
والتنظيميييييات السياسييييية وكثيييييرا مييييا يييييتم الخلييييط بييييين    األحييييزابيشييييك  عائقييييًا أمييييام عملييييية تشييييكي   

وجود نظرة دونية لك  ما يتعلق بالسياسية    إلى التنظيمات السياسية والفصائ  العسكرعةي باإلضافة  
 .والعم  بها 

األحيييزاب بيييياألفراد القييييادرعن علييييى عيييدم تييييوافر بنييييى تحتييييية تسييياهم برفييييد المنظمييييات السياسييييية أو -3
 االنطال  بهذه العملية.

 بسبب سيطرة الفوضى و ياب القانون.-4
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 : المؤسسات الدينيةالثالثالمطلب 

من خالل طرح سؤال في االسيتبيان 
عيين مييدع تييأثير المسيياجد كمؤسسيية 
دينييييية فييييي االنتفاضيييية الشييييعبية فييييي 

رأينييا أن خيييار التييأثير القييوي  يسييورعا
 %(4ك52لهيييا حصييي  عليييى نسيييبة ) 

 .أي النسبة األكبر

سييلبيي الييردود علييى أن دورهييا  أوعيين دور المؤسسيية الدينييية مييا إما كييان إيجييابي رفقنييا سييؤال آخيير وأ
 %( لعدة أسبابي منها:1ي57نسبتها )إيجابي كانت 

 

نقطة انطيال  لشيباب المظياهرات -1
كمييا كانييت مصييدر لتوجيييه الشييباب ي 

 إلييييىونصييييحهم ورفييييع الهمييييم إضييييافة 
نصيييح التشيييكيالت العسيييكرعة وغيرهيييا 

وتقييوعم األخطيياء ونقييدها إضييافة لييدورها 
جييرام النظييام وحكمييه ونظييرة إعيين النيياس ميين  يمييا خفييفييي الحشييد ل فييراد للمشيياركة فييي الثييورة وتبيييين 

 .عنه مستدلة بالنصوس الشرعية على مل  لالنشقا والدعوة  يالشرع فيهم

النظام والطائفة التي  وجهيهار إهو    :لواأل عن مهمين  أمر كان هناك توعية للجي  الصاعد حول -2
ة اتخيييام موقيييش فعييال ضيييد النظيييام رور حيييول التوعييية االسيييالمية الصيييحيحة وضيي :والثفففانيينتمييي لهيييا 

 .المجرم
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فيي   ياسييةسال األحيداف وميع تطيور  االجتماعيية ئمة  دور في عملية التنشئة لبشك  عام كان   -3
حيييث كييان لهييم دور فعييال فييي تلقييين ي كبييير ميين األئميية دور سياسييي بييارز لعييب عييدد  م٢٠١١عييام 

موقييش الييدين ميين الخييروج  أول فييراد بشييك  مباشيير ميين حيييث تعرعيي  النيياس علييى حقييوقهم   األفكييار
 .على الحاكم الظالم

 دراييية فييي تييارعخ النظييام السييوري وماييايقاته لهييمي أكثييرألن أصيحاب المسيياجد المنتفاييين كييانوا  -3
 وشهدت المساجد الكثير ب  كانت هي المنطلق للمظاهرات واالنتفاضات 

خالقيه أعملية التنشئة السياسية للفرد وضيبط  كبير في مراكز تحفيظ القرآن تلعب دوراً المسجد و  -4
 دي للتقرعب بين مختلش فئات العمرعة في المجتمع المدني.ؤ وسلوكه مما ي

ورة ضيد االجيرام ونيي  كانت الخطب تتوجه نحو الحرعة واالستقاللية ورفض الظلم واالسيتبداد والثي-5
 .طيافهاأالحرعة بك  

التربيية عدد رجال الدين كانوا مشجعين على القيام بالثورة وداعمين لها وعملوا على نشر الوعي و -6
 الدينيةي وتحفيظ القرآن.

( وجيييدت أن تيييأثير المؤسسييية الدينيييية كيييان سيييلبي عليييى التنشيييئة السياسيييية بعيييد %95ك42أميييا نسيييبة )
 أسبابي منها:انطال  الثورة لعدة 

السياسييية لعييوام النيياس بنيياًء علييى المعتقييدات التييي يعتنقهييا رجييال الييدين    األفكييار بسييبب تسييوعق    -1
حيدوف شير     إليى حدوف العديد من االتجاهات الفكرعة السياسية والدينيية والتيي أدت    إلى مما أدت  

 .في المجتمع وصراعات دينية 

ة عين السياسية فيي الماضيي ميع  الخصيوس كانيت بعييدألن المجتمع والمؤسسيات الدينيية عليى  -2
دع  أ لمجتمعييات االسييالمية بييالعموم ممييا  شييكالية حقيقيية فييي الييربط بييين الييدين والسياسيية فييي ا إ وجييود  

فيي المجتمييع وهييذا كيان لييه دور سييلبي فييي    لظهيور التيييارات والتوجهييات المختلفية والمتناقايية غالبيياً 
 .التغيير والتوعية السياسية 
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شييديدًا فييي وجهييات النظيير والمواقييش السياسييية ي ثييم اتخييذت    ة الدينييية انقسيياماً شييهدت المؤسسيي  -3
إرهابية ي ثم يهور تنشيئة    أو تصني  على أسس دينية " تكفيرعة"    شك  ديني وهو ما مهد لظهور 

 . بالمطلق   االختالا غير مؤمنة بثقافة  

واسيتخدمتها لتكيون منبيرًا ينشير بسبب تعدد اإليديولوجيات التي سييطرت عليى المؤسسيات الدينيية -4
 أفكارها.

داعيي  وغيرهييا فييي الثييورة كطييرا إسييالمي واخييتالا المبيياد  بييين مثيي : دخييول أطييراا خارجييية  -5
 .األطراا

يميان والعقييدة  العسكري وتعم  على رفع مسيتوع األ   ن المؤسسات الدينية كانت تدعم الحراك أل -6
ي أي أن تركييييز المؤسسييية الدينيييية عليييى وليييم تعمييي  عليييى الجوانيييب السياسيييية   األفيييراداإلسيييالمية بيييين  

 من تركيزها على األمور السياسية واالجتماعية. أكثراألمور العسكرعة كان 

 اإلعالمالمطلب الرابع:  

تحييدثنا فييي الفصيي  الثيياني ميين بحثنييا 
ورة ثيفيي انطيال  ال  اإلعيالمعن دور  

السيييييورعة واسيييييتمراراهاي ولقيييييد أدرجنيييييا 
سييؤال فييي بحثنييا كتقييييم لييدور وسييائ  

والتواصيييي  االجتميييياعي فييييي  اإلعييييالم
التنشئة السياسية بعد انطال  الثيورةي 
 عدة أسبابي منها: إلى استناداً %( 4ك71عالم إيجابي )فكانت نسبة الردود على أن دور اإل

ودوره فييي  يالفيييس بييوك كبييرامج السييكايب ثييم الثييائربداييية ميين دورهييا اإليجييابي بتجمييع الشييباب  -1
توعيييية الشيييباب وكشيييش جيييرائم النظيييام مييين مقييياطع مرئيييية وصيييور توثيييق باللحظييية مييين قبييي  شيييبكات 

 .ومراسلين
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كي   لالمتاياربة والمختلفية حيو  اآلراءبمختليش  ونوعياً  ت عديدة ومعلومات كبيرة كمياً تقديم تحليال-2
 حدف 

اليرأي العيام  إثيارة فيي لعبيت دور أنهيااستطاعت نقي  الحيدف اليداخلي للعيالم الخيارجيي كميا   نهاأل-3
 .األسد وب تجاه حكوماتها إليقاا التعام  مع نظام عللش

دفيع  ابسياطة وبسيرعة فائقية لكي  النياس مميالمختلفية والمتنوعية بكي    األفكيارسمحت بتيدفق    نهاأل-4
 .بدون قيود مفروضة للتثقش سياسياً  األشخاس 

 دون خوا من اي جهة أكثريااح الصورة الحقيقية للواقع والتكلم بوضوح إ-5

التجمعييات والكيانييات التييي  بنيياء العديييد ميين فييي  سيياهمت وسييائ  اإلعييالم والتواصيي  االجتميياعي-6
وفتحييت البيياب أمييام حييوار سييوري غييير منتهييي حييول كيي  القاييايا التييي تخييص  يفكييار مشييتركةأتتبنييى 

 .السورعين

التي تيدور فيي الميدن السيورعة وتوثييق  األحداف هام في تغطية   في بداية الثورة كان ل عالم دور-7
 .برامج توعية سياسية يةاإلعالمطلقت بعض القنوات والمنصات أجرائم النظام في الفترة األخيرة 

بر مؤثر في أمهان النياس وخصوصيًا كأمنصات التواص  االجتماعي هي  أو اإلعالمإن وسائ  -8
 .خبار سياسة وعسكرعةأخبار التي تشاركها ن جأ  األأ

نجد أن لإلعالم دور كبير في توجيه اليرأي العيام وإيصيال المعلومية لكافية أفيراد المجتميعي أيايًا مين 
والمحاضيرات التيي  الحوار والنقاشات التي تحص  على مواقع التواصي  االجتمياعيي والنيدوات خالل  

 تنشر بوساطتها.

ووسيائ  التواصي  االجتمياعي كيان سيلبي فيي التنشيئة  اإلعالم%( وجدت أن دور 6ك28بينما نسبة )
 السياسية بعد انطال  الثورة السورعةي لعدة أسبابي منها:

 طياا المجتمع السوري وعدم وجود مختصين .أ  على زعادة التفرقة والشر  بين إلنها تعم-1
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 عدم إيصال الوقائع بشك  صحيح أدع إال خلط أورا  عديدة وتداخلها وعدم إيهار الحقيقة-2

 .تشوعه المفاهيم واألفكار السياسية-3

ي أو عيييدم نقييي  ضيييغش فيييي اإلعيييالم فيييي نقييي  األحيييداف بواق يييية بحتييية والكيييذب والخيييداع اإلعالمييي-4
 الصورة بشك  كام .

) وفييي نهاييية االسييتبيان وضييعنا سييؤال 
لمعرفة ه  قمت بأي نشا  سياسي؟(  

مييييييدع تييييييأثير التنشييييييئة السياسييييييية فييييييي 
ي لدع األفراد  تعزعز المشاركة السياسية

%(ي 7ك58فكانييييييت نسييييييبة المشيييييياركة )
 %(.3ك41ونسبة عدم المشاركة) 

%( 2ك43كانييييت النسييييبة األكبيييير للمشيييياركة السياسييييية عيييين طرعييييق منظمييييات المجتمييييع المييييدني) وقييييد 
%(ي ممييا 8ك10%(ي والنسييبة األقيي  كانييت عيين طرعييق االناييمام لحييزب سياسييي)3ك24واالنتخابيات )

 باالنامام لها. األفراد السياسية في المنطقة وعدم ر بة  األحزاب يدل على عدم فاعلية 
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%(ي وكانييت 7ك60بعييدم جييدوع المشيياركة ) اإلحسيياسعييدم المشيياركة كييان النسييبة األكبيير بسييبب  اأميي
خييوا ميين السييلطة بخيييالا مييا كييان سييابقًا قبييي  أنيييه ال يوجييد %( أي 0نسييبة الخييوا ميين السييلطة )

 .بسبب خوفهم من السلطةانطال  الثورة حيث كان غالبية أفراد المجتمع ال يشاركون سياسيًا 

 

 

 -عييييالماإل -المؤسسيييية الدينييييية -)األحييييزاب   الل تحلييييي  االسييييتبيان أن لكيييي  مييييننسييييتخلص ميييين خيييي
فيي التثقيي   -بعيد انطيال  الثيورة السيورعة  -الجامعات( كقنوات تنشئة سياسية كان لهيا دور فاعي  

السياسييي للمجتمييع فييي الشييمال السييوري المحييرري وتعزعييز المشيياركة السياسييية ألبنائييهي أياييًا تعزعييز  
 عن الرأيي أما المدراس فوجدنا أن دورها محدود.حرعة التعبير 

 الخاتمة:

ميين خييالل هييذا البحييث يكييون قييد أصييبح لييدينا معرفيية شيياملة عيين ماهييية التنشييئة السياسييية وأبعادهييا 
وترسييخ أفكيار معينية فيي عقيولهمي وميدع وأهدافها وقنواتها ووييفة ك  قناة فيي عمليية تنشيئة األفيراد 

سيييلطية أهمييية التنشيييئة السياسيييية فييي بقييياء واسيييتمرارعة األنظميية التسيييلطيةي وكيييي  تسييعى األنظمييية الت
 .إثبات شرعيتها وتامن استمرارعتها عن طرعق قنوات التنشئة السياسية

كان مل  من خالل تناولنا حقبتي ك  ما حافظ األسد وبشار األسد في حكم سورعا وكيي  عمي  كي  
قنييوات التنشييئة السياسييية ليحقييق ميين خاللهييا مصييالحه وعحييافظ علييى بقيياء ا علييى السيييطرة علييى مييمنه

 ون أن يلقى أي معارضة من الشعب السوري.حكمه االستبدادي بد 
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نسييتنتج ميين خييالل بحثنييا مييدع أهمييية التنشييئة السياسييية ودورهييا فييي الحييراك الثييوريي وكييي  عملييت 
قنواتها على تحرعر األفراد وكسير حياجز الخيوا ليديهم مين خيالل وسيائ  عيدة وقييامهم ضيد السيلطة 

اسيييتمرار الثيييورة السيييورعة وتوحييييد اليييرأي العيييام الحاكميييةي وميييدع فاعليييية قنيييوات التنشيييئة السياسيييية فيييي 
وحشده ضد النظام السيوري وزعيادة اليوعي السياسيي ليدع أبنياء الشيعب السيوري وخيروجهم مين الواقيع 
القاسي الذي فرضته السلطة الحاكمة مين خيالل قنيوات التنشيئة السياسيية ووسيائ  أخيرع قمعيت فيهيا 

 .م والتسلطالشعب السوري وجعلته خاضع ك  هذه السنين للظل

نالحظ من خالل الفص  الثالث أنه كان لعدد من المراكز والمعاهد والتجمعات دور فعال في عملية 
التنشيييئة السياسيييية مييين خيييالل التيييدرعبات والورشيييات والنيييدوات وغيرهيييا مييين الطييير  التيييي تزعيييد اليييوعي 

 والتثقي  السياسي ل فراد وتعزعز المشاركة السياسية لديهم.

ين دور وطبيعيية قنييوات التنشييئة السياسييية قبيي  انييدالع الثييورة السييورعة وبعييدهاي فقيييد يمكيين المقارنيية بيي
فييييراد ومييييانع ومعييييزز لثقافيييية الخاييييوع لييييدع األمات دور داعييييم للحكييييم االسييييتبدادي كانييييت قبيييي  مليييي  

للحرعياتي أميا بعيد انطييال  الثيورة السيورعة أصييبح لقنيوات التنشيئة السياسيية الييدور األكبير فيي إطييال  
 الحرعات واتساع حرعة التعبير عن الرأيي وتعزعز المشاركة السياسية ألبناء الشعب السوري.

 التوصيات:

ونهايتهاي  العم  على زعادة معرفية األفيراد بالتنشيئة السياسيية وأهميتهيا فيي بنياء المجتمعيات  .1
ء لكيييون التعامييي  ميييع قنيييوات التنشيييئة السياسيييية بشيييك  إيجيييابي ولتحقييييق نتيييائج مثميييرة ألبنيييا

المجتمعي حيث تعتبير التنشيئة السياسيية بوابية لكثيير مين الجوانيب التيي يسيعى أبنياء الشيمال 
حرعية التعبيير عين اليرأي... و السوري لتعزعزه مث  المشاركة السياسيةي والتماسي  االجتمياعي 

المراكيييز والمعاهيييد التدرعبيييية المتواجيييدة فييييي  ذل  بالمقيييام األول عليييى عيييياتقبيييوعكيييون القييييام 
 والطبقة المثقفة في المجتمع. نوعلى االكاديمييالمنطقة 

العمييي  عليييى تطيييوعر المنييياهج الدراسيييية التيييي تحتيييوي عليييى التوجييييه واإلرشييياد ووضيييع خطيييط  .2
 وطر  تساعد على بناء جي  واعي ومدرك حقوقه وواجباته.
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ميييي والثقيييافي ألفيييراد تسيييخير وسيييائ  االعيييالم لخدمييية التطيييور الحاييياري ورفيييع المسيييتوع العل .3
 وأن تكون وسائ  االعالم مات مصداقية في نق  المعلومة وتداولها في المجتمع.المجتمعي 

التشييييجيع علييييى تشييييكي  األحييييزاب السياسييييية والتعرعيييي  بأهميتهييييا كقنيييياة ميييين قنييييوات التنشييييئة  .4
 السياسية حيث تزعد من الوعي السياسي في المجتمع وتزعد من المشاركة السياسية.

عملييية التنشيئة والمشيياركة السياسيية ميين خيالل التييدرعبات أن يكيون للجامعيات دور أكبيير فيي  .5
 والورشات التي تخص الشأن السياسي.

  

 المالحق:
 استمارة االستبيان:

 المؤهل  العلمي:

 دكتوراه  •
 ماجستير •
 إجازة)بكالورعوس( •
 طالب جامعي •

 العمر:

............................................. 

 :الجنس

 مكر

 أنثى

 ماذا تعرف عن التنشئة السياسية؟ -1

............................................. 
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هفل للمفدارس ففي الشفمال السفوري كمؤسسففات تعليميفة دور ففي تثقيف  األطففال سياسففيًا  -2
 ولو بشكل يير مباشر؟

 نعم  •
 ال •

 األدوات أو النشاطات المستخدمة؟إما كان الجواب نعم فما هي 

............................................. 

 إما كان الجواب الي لماما؟

............................................. 

 

 الاشلاية  وتعزيلز ا ً سياسل  الشلاا  ترعيل  فل  دوي السلري  الشلاا  لجامعلا  هل  -3

 ؟لديهم السياسي 
 نعم •
 ال •

 المستخدمة؟ والتعزيز التوعية جوانب  هي ما نعم، الجواب  كان إذا

 التعليمية العملية •

 السياسية الندوات  •

 السياسية المشاركة تخص  التي التدريبات  •

 الرأي عن للتعبير الجامعات  في والمظاهرات  الوقفات  إقامة •

 واتحادات  طلبة مكاتب  تكوين •

 لماذا؟ ال، الجواب  كان إذا

............................................. 

ًه ًترىًأنًالشاا ًالسري ًشهدًًزيادةًف ًتجاي ًتشكي ًأحزا ًوتنظياا ًسياسي ؟ -4

 نعم  •

 ال •

 هو السبب؟ إذا كان الجواب نعم، ما
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............................................. 

 إذا كان الجواب ال، لماذا؟

............................................. 

 ؟2011 عام سرييا ف  الشعاي  االنتفاض  ف  ديني  ةاؤسسا  الاساجد تأثير مدى ما -5
 قوي •

 متوسط •

 ضعيف •
 ؟السياسي  التنشئ  ف  2011 عام بعد الديني  الاؤسسا  لعاته الذ  للدوي تقيياك هرًما -6
 إيجابي •

 سلبي •

 ا؟لماذ  إيجابي، كان إذا

............................................. 

 لماذا؟ سلبي، كان إذا

............................................. 

 عام بعدًما السياسي  التنشئ  ف  االجتااع  والتراص  االعالم وسائ  لدوي تقيياك هرًما -7

 ؟2011
 إيجابي •

 سلبي •

 ا؟لماذ  إيجابي، كان إذا

............................................. 

 لماذا؟ سلبي، كان إذا

............................................. 

 هل قمت بأي نشاط سياسي؟ -8
 نعم •
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 ال •

 الذي قمت به؟هو نوع النشا   إما كان الجواب نعمي ما

 انتخابات  •
 ترشيح لمنصب  •
 المشاركة عن طرعق منظمات المجتمع المدني •
 انامام لحزب سياسي •
 نشاطات أخرع  •

 إما كان الجواب الي لماما؟

 تفا  االبتعاد عن السياسة •
 الخوا من السلطة •
 االحساس بعدم جدوع المشاركة •
 الجه  واألمية •

 :المراجع

 الكتب:

 2020سوريا الحديث المعاصر، جامعة الشاا، باسا الجاسا، تاري   -1

توماس بيريه، الدين والدولة في سورية علما  السنة من االنقالب إلى الثورة، ميسسة ميسلون  -2

 .2020 ،1ط للثقافة والترجمة والنشر،

السياسية، رضا محمد هالل، التعليا والتنش ة السياسية في العالا العربي، معهد البحرين للتنمية  -3

2014. 
شمس الدين الكيالني، مادخل فاي الحيااة السياساية الساورية مان تأسايس الكياان إلاى الثاورة،  -4

 .2017المرك  العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، 

فالينت لبفريت، وراثة سورية اختبار بشار بالنار، مرك  سابان لسياساة الشارق األوساط فاي  -5

 ا.2005، 1معهد بروكينغ ، ط 
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 .2019الدين القدور، علا االجتماع السياسي، جامعة الشاا ،  ع  -6

 .2019، جامعة الشاا، 1محمد بقاعي، دراسات المناطق  -7

مجموعة ميلفين، جيل الشباب في الوطن العربي ووسا ل المشاركة غير التقليدية مان المجاال  -8

 .2013،  1ات الوحدة العربية، لبنان، طاالفتراضي إلى الثورة، مرك  دراس

 البحوث والدراسات:

العقد الضا ع حالة حقوق االنسان فاي ساوريا خاالل السانوات العشار األولاى مان حكاا بشاار  -1

 2010، ووتش رايتس هيومناألسد، 
ثهااامي عثماااني، التنشاا ة السياسااية فااي الج ا اار وليبيااا ماان خااالل التعلاايا االبتاادا ي )دراسااة  -2

لية الحقاوق قساا العلاوا السياساية والعالقاات مقارنة(، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لك

 .2009الدولية ، جامعة وهران، الج ا ر، 

محمااود حسااين إسااماعيل، التنشاا ة السياسااية  دراسااة فااي دور أخبااار التلف يااون، دار النشاار  -3

 .21، ص 1997، 1للجامعات، مصر، ط

 المواقع اإللكترونية:

، علاى 2021المادارس الساورية، عناب بلادي،أمل رنتيسي، كيع أثر تلقين "حب القا د" فاي   -1

 الرابط التالي 

https://www.enabbaladi.net/archives/467836    

-2011عبد الوهاب العاصي، وساا ل التواصال االجتمااعي فاي الحارال الثاوري المعاارب  -2

 ،على الرابط التالي 2021للدراسات، ، جسور 2021
https://bit.ly/3fttOTf  

  ، على الرابط التالي 2011عدنان العرعور، معرفة،  -3
https://bit.ly/3s0jdEw   

امسالمي الساوري خطاوة فاي سابيل تحقياق المرجعياة جهاد بن عبد الوهاب خيتي، المجلس   -4

 ، علاااااى الااااارابط التاااااالي 2017الدينياااااة ومحارباااااة الغلاااااو، علاااااى بصااااايرة،
https://alabasirah.com/node/648  

التقسايا، مركا  ، الميسسة الدينية السانية فاي دمشاق  حاين يايدي التوحياد إلاى ليلى الرفاعي -5

 ، على الرابط التالي 2020كارنيغي للشرق األوسط، -مالكوا كير
 82199-pub-mec.org/2020/06/29/ar-https://carnegie   

https://www.enabbaladi.net/archives/467836
https://bit.ly/3fttOTf
https://bit.ly/3s0jdEw
https://alabasirah.com/node/648
https://carnegie-mec.org/2020/06/29/ar-pub-82199
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لاى الارابط  ، ع2013نجاوا" فكاهاة باين االنقااب، الج يارة نات،    3ناريمان عثمان، "ثورة   -6

 التالي 

https://bit.ly/3A9w8a4   

 ، علاى الارابط التاالي 2010نغا ناصر، دراما سورية علاى إيقااع السياساة، الج يارة نات،  -7
https://bit.ly/3A4Mz7p  

 صااااحيفة االسااااتقالل، علااااى الاااارابط التااااالي يوسااااع علااااي، أسااااامة الرفاااااعي،  -8

https://bit.ly/3iwazu7 

 الصااحافة فااي سااوريا، المركاا  السااوري لإلعااالا وحريااة التعبياار، علااى الاارابط التااالي  -9
https://bit.ly/3fsFjKz  

 ، علااى الاارابط التااالي 2009ضااة جدياادة، ويكااي أخبااار، إطااالق قناااة سااورية معار -10

https://bit.ly/3Cgd7Ew 

، علاى TV  ،2020الميسسة الدينية و "الحركة التصحيحية" وبدايات حافظ األسد، سوريا   -11

  الرابط التالي 
https://bit.ly/3xwM9oR   

"طال ع البعث" المنصة التي أسسها حافظ األساد لترساي  "فكارة القا اد"، ساوريا ساتريا،  -12

 على الرابط التالي 

https://youtu.be/l4N6IwY4Sg8  

، علاى الارابط 2011رييتهاا لألحاداث فاي ساورية، اساأل أكثار،قناة برد" التلف يونياة و -13

 التالي 

https://bit.ly/37jN4hK   

  ، على الرابط التالي2011قناة سوريا الشعب، معرفة،  -14

 https://bit.ly/3xnarRZ  

 لمحة عن شبكة شاا، شبكة شاا، على الرابط التالي  -15

https://bit.ly/3immieF   

 

 ، على الرابط التالي 2011وفاة العالا االستا  الدكتور ابراهيا السلقيني، بنل القارم النها، -16

https://darfikr.com/node/1782 

كااارينغي، علااى الاارابط التااالي   -الهي ااة العامااة للثااورة السااورية، مركاا  مااالكوا كياار -17

mec.org/syriaincrisis/?fa=50818-https://carnegie  

https://bit.ly/3A9w8a4
https://bit.ly/3A4Mz7p
https://bit.ly/3iwazu7
https://bit.ly/3fsFjKz
https://bit.ly/3Cgd7Ew
https://bit.ly/3xwM9oR
https://youtu.be/l4N6IwY4Sg8
https://bit.ly/37jN4hK
https://bit.ly/3xnarRZ
https://bit.ly/3immieF
https://darfikr.com/node/1782
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50818
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 المقابالت:
)مقابلة أجراها الباحث مع األستا  محمد بقاعي مدير معهد آفاق للفكر والممارسة السياساية،  -1

 (.2021\8\8في مكتبه بتاري  
)مقابلة أجراها الباحث مع األساتا  بسااا  يتاون مادير مركا  التطاوير امداري، فاي مكتياه  -2

 (2021\8\9ري بتا
)مقابلة أجراها الباحث مع األستا  محمد بقاعي مسيول قسا األبحاث في مرك  نما لألبحاث  -3

 (.2021\\8\12والدراسات، في مكتبه بتاري  


