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مقدمة البحث:
تعتبر التنشئة السياسية جزء ال يتج أز من علم االجتماعي السياسي ومكملة للتنشئة االجتماعية التيي
تساهم بدور بارز فيي تنميية المجتمعيات ونهايتها إما تيم التعامي معهيا بشيك صيحيحي حييث تلعيب
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
المؤسسات الدينيةي و األحزابي هذه القنوات ك واحدة منها لها دور بارز في التأثير بتنشئة الفيرد
في مرحل ًة ما من مراح حياتهي لذل تقوم السلطة الحاكمة في غالبية األنظمة االستبدادية بالسيطرة
علييى هييذه القن يوات وتسيسييها لمصييلحة وأهييداا هييذه السييلطةي وتعم ي ميين خاللهييا علييى زرع األفكييار
والتوجهات في عقول المواطنيني تل األفكار التي تتبناها السلطة الحاكمية وععتنقهيا الحيزب الحياكمي
أيااً تقوم من خالل هذه القنوات على حشد وتعبئة الرأي العام المحلي والعالمي اتجاه قاية معينة
تحظى بأهمية من قب السلطة الحاكمةي وما تمتلكه التنشئة السياسية من أدوات تسيتخدمها األنظمية
التسلطية لامان بقاء واستم اررعة حكمها بدون معارضة من الشعب.
سنسلط الاوء في بحثنا هذا على دور وطبيعة قنوات التنشئة السياسية في سورعا كنظام استبداديي
كييان بدايتييه عنييد وصييول حييزب البعييث للسييلطةي وتسييلم حييافظ األسييد السييلطة فييي سييورعاي وخلفييه ابنييه
بش ييار األس ييد عل ييى ملي ي ال يينهج االس ييتبدادي التس ييلطيي س يييتم ف ييي الفصي ي األول التعرعي ي

بالتنش ييئة

السياسية وأبعادها وأهدافها وقنواتها...ي بعد مل سيتم االنتقال لإلحاطة بفترة حكم حافظ األسد بداية
وصوله للسيلطة حتيى موتيهي وكيي

عمي النظيام فيي فتيرة حكميه بالسييطرة عليى كافية قنيوات التنشيئة

السياسييية وتوجيههييا لتعزعييز أفكييار حييزب البعييث الحيياكم و"ال يوالء للقائييد"ي وتعزعييز ثقافيية الخاييوع فييي
نفوس أبناء الشعب السوريي والسيما أن سيطرة النظام على قنوات التنشئة السياسية كانت مين أبيرز
عوام تثبيت حكمه واستم اررعته.
سنتناول أيااً في الفص الثاني فترة تولي بشيار األسيد الحكيم عين أبييه حتيى انيدالع الثيورة السيورعة
عيام 2011مي وكيفيية تعامي بشيار األسيد ميع قنيوات التنشيئة السياسيية لايمان اسيتمرار حكميه فيي
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السيلطةي وعيين الييدور اليذي لعبتييه هييذه القنيوات فييي انييدالع الثيورة السييورعة وقيييام الشيعب السيوري ضييد
السلطة الحاكمةي وسنبين الدور األبيرز لكي مين اإلعيالم والمؤسسيات الدينيية كقنيوات تنشيئة سياسيية
في الحراك الشعبي.
بينما يركز الفص الثالث على الدور البيارز اليذي لعبتيه قنيوات التنشيئة السياسيية فيي اسيتمرار الثيورة
السييورعةي مييع مكيير أهييم التجمعييات والم اركييز التييي لهييا تييأثير كبييير فييي عملييية التنشييئة السياسييية فييي
الشمال السوريي كما سيستند البحث في هذا الفص الستبيان يقيوم بعمليه لتقيييم ميدع فاعليية قنيوات
التنشئة السياسية فيي تثقيي

الشيباب سياسيياً وتعزعيز المشياركة السياسيية ليديهمي هيذا الفصي سييكون

كنوع للمقارنة بين طبيعة ودور قنوات التنشئة السياسية قب اندالع الثورة وبعدهاي وفي نهاية البحيث
سيقوم الباحث بطرح مجموعة من التوصيات لتفعي عملية التنشئة السياسية وقنواتها بشك إيجابي
في مناطق الشمال السوري.

أهمية البحث:
ميين خييالل هييذا البحييث سيينتعرا علييى أثيير دور قن يوات التنشييئة السياسييية فييي توجيييه المجتمييع ليكييون
عام ي أساس ييي ف ييي بق يياء األنظم يية التس ييلطية كم ييا ف ييي الحال يية الس ييورعةي وم ييدع ت ييأثير طبيع يية التنش ييئة
السياسية في المشاركة السياسية لتعزعزها أو االستنكاا عنهاي أياياً سييبين البحيث كيي

تغيير دور

قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة السورعة عام 2011م عما كانت عليه في حكم األسد.

إشكالية البحث:
ما الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية في إدامة واستم اررعة النظام التسلطي في سورعاي وعتفرع
عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:
 -1ما مدع هيمنة النظام على قنوات التنشئة السياسية؟
 -2ما هو الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية في توجيه المجتمع للخاوع للسلطة؟
 -3ما مدع تأثير قنوات التنشئة السياسية في اندالع الثورة عام 2011م؟
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 -4ما هو الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة السورعة؟

فرضية البحث:
دور بيار اًز فيي تثبييت واسيتمرار النظيام التسيلطي فيي سيورعاي وكيان لهيا
لعبت قنوات التنشئة السياسيية اً
دور ف ييي الت ييأثير عل ييى ال يرأي الع ييامي والح يراك الث ييوريي وعمل ييت عل ييى تعزع ييز المش يياركة السياس ييية بع ييد
اندالع الثورة عام 2011م.

مناهج البحث:
اعتمد الباحث على المناهج التالية:
المدرسة السلوكية (نموذج التحليل الوظيفي) :لمعرفية وييفية كي قنياة مين قنيوات التنشيئة السياسيية
ومدع تأثيرها على المجتمع والنظام السياسي.
المنهج المقارن :اعتمد البحيث عليى هيذا المينهج للمقارنية بيين دور قنيوات التنشيئة السياسيية ميا قبي
الثورة السورعة وبعدها.
واالعتماد على أدوات البحث العلمي:
االستبيان :اعتمد الباحث على نشر استبيان فيه مجموعة أسئلة لمعرفة دور قنوات التنشئة السياسية
في تثقي

الشباب سياسياً بعد اندالع الثورة.

المقابلة :اعتمد الباحث على المقابلة إلجراء مقابالت مع مويفين في مراكز ومعاهد لها دور فاعي
في عملية التنشئة السياسية في الشمال السوري.
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هيكلية البحث:
الفصل األول :التنشئة السياسية في سوريا بين عامي 2000-1970م
المبحث األول :ماهية التنشئة السياسية وقنواتها.
المبحث الثاني :دور وطبيعة التنشئة السياسية في تثبيت النظام في حقبة حافظ األسد

الفصل الثاني :التنشئة السياسية في سوريا بين عامي (2011-2000م)
المبحث األول :التغيرات الشكلية في النظام السياسي في بداية حقبة بشار األسد
المبحث الثاني :دور وطبيعة قنوات التنشئة السياسية في حقبة بشار األسد

الفصل الثالث :واقع قنوات التنشئة السياسية بين عامي (2020-2011م)
المبحث األول :ماهية وخصائص قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع ثورة 2011م.
المبحث الثاني :دور قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة.

الفصل األول :التنشئة السياسية في سوريا ما بين عامي 2000-1970م
سيينتحدف فييي هييذا الفصي ي بدايي ًة عيين ماهييية التنشييئة السياسييية والتعرعي

بهييا مييع التطيير ألهميتهييا

وأبعادها وأنماطهاي ونقوم بذكر قنوات التنشئة السياسيية ميع شيرح وييفية كي قنياة فيي عمليية التنشيئة
السياسيةي بعد مل سينتحدف عين كيفيية وصيول حيافظ األسيد إليى السيلطة فيي سيورعا عيام 1970مي
وعن طبيعة الحيياة السياسيية فيي فتيرة حكميهي وكيي
والمحافظة عليه.
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اسيتخدم قنيوات التنشيئة السياسيية لتثبييت حكميه

المبحث األول :ماهية التنشئة السياسية وقنواتها.
المطلب األول :ماهية التنشئة السياسية.
يلتقيي علييم السياسيية مييع علييم االجتميياع فييي عديييد ميين النقييا ي وأهمهييا عملييية التنشييئة السياسييية للفييرد
داخ المجتمعي على أنها تطبييع الفيرد سياسيياً واجتماعيياًي وتشيم نقي التيراف االجتمياعي مين جيي
إلييى آخييري وهييذا النقي يتاييمن بنيياء الميواطن واألميية والدوليية وهييو لييب اهتمييام علييم السياسييةي وتعتبيير
التنشئة السياسية من المواضيع األساسية في علم االجتماع السياسي.

1

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

2

وقييد اهييتم كثي يير ميين المفك يرعن فييي العص ييور السييابقة بالحييديث ع يين التنشييئة السياس يييةي حيييث تح ييدف
المفك يير الص يييني كونفوش يييوس عل ييى أن فس يياد الحك ييم نتيج يية ي يياب المواطن يية الص ييالحة بس ييبب عج ييز
األسرة على تلقين قيم فايلة المصلحة العامةي لذل دعيا إليى أن يتسيلم جهياز الدولية عمليية التعلييم
لينشييم مجتمييع سييليم ليكييون سييبباً فييي قيييام حكييم صييالحك وتحييدف أفالطييون فييي كتابييه "الجمهورعيية" أن
التعليم من أهم األعمدة الفاضلة للدولةي وتحدف أرسطو في كتابه "السياسة" أنه من ضمن واجبيات
الحياكم أن يهيتم غاييية االهتميام بيأمر التنشييئةي ونبيه روسيو إلييى تيأثير الثقافية والتنشييئة السياسيية علييى
نظام الحكم في الدولة وسياستها العامة.
تمحورت أفكار المفكيرعن بشيك عيام حيول تيأثير التنشيئة السياسيية عليى طبيعية أنظمية الحكيم وميدع
قدرة النظام الحاكم على االستفادة من التنشئة السياسية.
سنأخذ تعرعفين من بين التعرعفات الكثيرة للتنشئة السياسية:

 1محمود حسين إسماعيل ،التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التلفزيون ،دار النشر للجامعات ،مصر ،ط،1
 ،1997ص .21
 2رضا محمد هالل ،التعليم والتنشئة السياسية في العالم العربي ،معهد البحرين للتنمية السياسية ،2014 ،ص
.14
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التعريفف ف

األول :التنشي ييئة السياسي ييية علي ييى أنهي ييا عمليي يية يكتسي ييب الفي ييرد مي يين خاللهي ييا تي ييدرعجياً هوعتي ييه

الشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ماته وقااء مطالبه بالطرعقة التي تحلو له.
التعريف

الثففاني :التنشييئة السياسييية هييي عملييية يييتم بموجبهييا تلقييين األفيراد القيييم والمعييايير واألهييداا

السلوكية المستقرة في ضمير المجتمعي بما يامن بقاءها واستمرارها عبر الزمان.
نرع أن التعرع

الثاني هو األد ألن التنشئة السياسية هي عبارة عن تلقين أكثر من كونها عمليية

اكتسيابي فهييي تعمي علييى تلقييين األفيراد القييم والمعييايير واألهييداا السياسيييةي ونقي الثقافيية السياسييية
من جي إلى آخر.

3

أهمية التنشئة السياسفية :تلعيب التنشيئة السياسيية أدوا اًر هامية فيي المجتميع وهيي :نقي الثقافية مين
جي إلى جي ي تكوعن الثقافة السياسيةي تغيير الثقافة السياسيةي و يمكن تحديد أهميتها فيما يلي:
 -1التعبير عن أيديولوجية المجتميع :فهيي تايع تصيور اعتقيادي للمجتميع األفاي عين طرعيق
إيديولوجيا مات أفكار مثالية موجهة للفرد والمجتمع.
 -2التجنيد السياسي واختيار الصفوة :حيث أنه ال يمكن الفصي بيين التجنييد السياسيي والتنشيئة
السياسيييةي حيييث أن االرتبييا بييين التربييية والنظييام السياسييي بحيييث أن ميين ويييائش التنشييئة
السياسية تجنيد األفراد للمواقع السياسية الهامةي واختيار الصفوة السياسية.
 -3التكام السياسي وبناء األمة :التكام السياسي هو تحقيق التجانس واالنسجام داخ الجسد
السياسي واالجتماعي وتخطي الوالءات الايقةي وغرس الشعور بالوالء للدولة ومؤسساتها.

4

 -4تفعي ي المشيياركة السياسييية :تعم ي علييى تفعي ي المشيياركة السياسييية بك ي أنواعهييا عيين طرعييق
تحقيق وييفية تيدعيم النسيق السياسيي والمحافظية علييهي ملي ألن االسيتقرار شيطر ضيروري
للمشاركة ومحفز لها.

5

 3د .محمود حسين إسماعيل ،المرجع السابق ،ص .22
 4د .محمود حسين إسماعيل ،المرجع السابق ،ص .24
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أيااً تبلغ أهمية التنشئة السياسية فيي اسيتخدامها ليدعم وتأيييد األنظمية السياسييةي وتخليق عنيد الفيرد
القيم والمعايير التي تجعله خاضع للسلطة وداعماً لها بمختلش أشكالها.
أبعاد التنشئة السياسية :يوجد ثالثة أبعاد لعملية التنشئة السياسية هي:
 -1البع ييد المعرف ييي :وه ييو يعتم ييد عل ييى نق ي المع ييارا والمعلوم ييات السياس ييية وغي يير السياس يييةي والت ييي
تشيك الييوعي السياسيي لييدع الميواطنيني وعقيدم هييذا البعيد للتنشييئة السياسييية صيورة مثالييية ل فيراد
وكيفية مساعدة النظام وتأييده.
 -2البعد الوجيداني :يتعليق هيذا البعيد بيالقيمي وعكيون التركييز هنيا عليى غيرس وتنميية القييم المرغوبية
اجتماعياً وسياسياً في نفوس األفراد والجماهيري وللقيم قيمة خاصة في حياة األفراد والمجتمع
 -3البع ييد المه يياري :ه ييذا البع ييد متمثي ي بالمش يياركة باعتباره ييا ح ييق م يين حق ييو المي يواطني والمش يياركة
السياسييية هييي العملييية التييي يلعييب ميين خاللهييا الفييرد دو اًر فييي الحييياة السياسييية لمجتمعييهي وعكييون
لدية الفرصة بأن يسهم في وضع األهداا العامة لمجتمعه وتحديد أفا الوسائ إلنجازها.

6

أنماط عملية التنشئة السياسية:
 -1األنم ييا الس ييلوكية :يفت ييرل ال يينمط الس ييلوكي للتنش ييئة السياس ييية أن ييه إما أحس يينت عملي يية التنش ييئة
السياسييية للفييرد فييي بداييية حياتييهي أمكيين تييوفير الجهييود العالجييية لتقييوعم سييلوكياته فييي المسييتقب ي
وععتبر كثير من الباحثين النمط السلوكي أهم نمط للتنشئة السياسية.
 -2نمط الدور :يفا تركيز التنشئة السياسيية عليى اإلعيداد لي دوار االجتماعيية المسيتقبليةي هنياك
اختالا في نمط تنشئة الجماهير عن تنشئة الصفوة.
 -3األنميا المقصييودة وغييير المقصيودة :حيييث تتحقييق التنشيئة السياسييية ميين خيالل اليينمط المقصييود
عين طرعيق جميع وطبييع المعلوميات والقييم والممارسييات السياسيية بصيورة مباشيرة فيي مهين الفييردي
 5ثهامي عثماااني ،التنشئئئة السياسئئية فئئي الجزائئئر وليبيئئا الئئن خئئيم التعلئئيم اربتئئدائي ةدراسئئة ال ارنئئة  ،رسااالة
ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية الحقوق قسااا العلااوا السياسااية والعالقااات الدوليااة  ،جامعااة وهااران ،الج ا اار،
 ،2009ص.42
 6محمود حسين إسماعيل ،مرجع سابق ،ص .27
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أمييا اليينمط غييير المقصييود فتييتم التنشييئة السياسييية فيييه ميين خييالل التلقييين السياسييي الرسييمي وغييير
الرسمي المباشر وغير المباشر بهدا إكساب األفراد الخصائص الشخصية المطلوبة.

7

وعحدد لوسيان باي ثالف مراح لعملية التنشئة السياسية:
❖ مرحلة تحديد انتماء الطف لثقافته وتارعخ نظام معين.
❖ مرحلة يتفهم الطف هوعتهي وعزداد إدراكه للعالم السياسي واألحداف السياسية.
❖ مرحلة المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.

8

المطلب الثاني :قنوات التنشئة السياسية
تعم التنشئة السياسية في المجتمعيات عين طرعيق عيدد مين الوسيائ أو القنيوات عليى توجييه األفيراد
وزرع القيم والتوجهات في نفوسهمي وهناك عالقة ترابط بين هذه القنوات التيي فيي الغاليب تسيتخدمها
األنظم يية السياس ييية لتوجي ييه األفييراد ليكون يوا داعم ييين ومؤع ييدين له يياي وعص ييعب علين ييا التفرق يية ب ييين ه ييذه
الوسائ وترتيبها من حييث األهمييةي ليذل سنقسيمها إليى قنيوات غيير مباشيرة وقنيوات مباشيرةي قنيوات
غييير مباش يرة ( األس يرةي المؤسسييات التعليمييية)  :ألنهييا ال تاييع هييدا رئيسييي لهييا النشييا السياسيييي
فوييفته ييا المعلني يية واألساسي ييية ه ييي وييفي يية اجتماعيي يية إال أنه ييا وبطرعقي يية غيي يير مباشي يرة تتحي ييول إلي ييى
مؤسسي ييات مات ويي ييائش سياسي يييةي قني يوات مباش ي يرة (المؤسسي ييات الدينيي ييةي األح ي يزابي اإلعي ييالم) :هي ييذه
المؤسسات هدفها األساسي هو التنشئة السياسية فهي مؤسسات سياسية ومات وييفة سياسية.

9

الفرع األول :األسرة
تعتبر األسيرة هيي المحطية األوليى التيي ينشيأ فيهيا الطفي قبي اتصياله بيالمحيط الخيارجيي حييث أنيه
ينميي تصيورات وقييم وأحاسيييس ينتميي إليهيا أفيراد أسيرتهي وهيي تطبيع الفيرد بطبيياع أسيرتهي وغالبياً مييا

 7محمود حسين إسماعيل ،مرجع سابق ،ص .29
 8ثهامي عثماني ،مرجع سابق ،ص.47
 9د .ع الدين القدور ،علم ارجتالاع السياسي ،محاضرات ألقيت على طالب كلية العلااوا السياسااية\جامعة الشاااا،
في العاا الدراسي .2020
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يق ييوم أفييراد األس يرة بنق ي الثقاف يية الت ييي تلقوه ييا ه ييم أنفس ييهم ألطف ييالهمي حي ييث تلع ييب األم ال ييدور األب ييرز
بمسييتوع القيييم والعييادات التييي يتلقاهييا الطف ي ي وميين ثييم يييأتي دور األب ليييؤثر فييي الطف ي بمسييتوعات
أخرع بما فيها التنشئة السياسيةي وعرع علماء النفس االجتماعي أن األسرة لها تيأثير كبيير فيي حيياة
الفي ييرد األولي ييى قبي ي انتقالي ييه إلي ييى المدرسي ييةي فهي ييي تلعي ييب دور كبيي يير في ييي تشي ييك نفسي يييته وغي ييرز القي يييم
والتوجهات الثقافية األساسية في عقلهي هذه القيم تبقى راسخة في عقله عندما يكبر.

10

ملخص ما سبق تمارس األسرة تأثيرها على تنشئة الطف من زوايا ثالف:
❖ المركييز الخيياس ل س يرة :فهييي تظ ي لعييدة سيينوات بمثابيية المصييدر الوحيييد الييذي يشييبع للطف ي
حاجاته المادية والمعنوعة.
❖ فلسفة األسرة وقيمها :فهي تعكس نظام للقيم يستوعبه الطف وعختزنه في ماكرته.
❖ طيير تربييية الطف ي  :حيييث أن المعتقييدات واالتجاهييات التييي يكتسييبها الطف ي داخ ي األس يرة ال
ترجع إلى التلقين العلني والمستتر للمعارا السياسية أو االجتماعية فحسبي وإنما أيااً إلى
11

األسلوب الذي تنتهجه األسرة في تربيته.

وهنا يمكن القول أن ل سرة دور بارز ومؤثر في بناء قيم ومعتقدات الطف السياسيةي وتحيدد توجهيه
ليبقييى محييتفظ بهييذه القيييمي وسيينرع ميين خييالل بحثنييا كيي

أن األسيرة تلعييب دور فييي أن تكييون طاعيية

الفرد للسلطة طاعة عمياء وعدم مساءلة السلطة عن أعمالها.
الفرع الثاني :المؤسسات التعليمية
بعييد ماييي سييت سيينوات للطف ي مييع أس يرته تتكييون لديييه بييذور وعييي سياسييي ال تظهيير بسييلوكه وإنمييا
باطنيةي بعد هذه المرحلة ينتق الطف إليى المدرسية لييدخ عيالم جدييد عيالم القيراءة والكتابية والتلقيين
المم يينهج للمعلوم ييات الثقافي يية والسياس يييةي فم يين خ ييالل المدرس يية يكب يير الطفي ي وعطل ييع عل ييى األح ييداف
السياس ييية الداخلي يية والخارجي ييةي وعب ييدأ بفه ييم السياسي ية كش يييء متجس ييد بأش ييخاس ورم ييوز ومؤسس يياتي
 10د .ع الدين القدور ،المرجع السابق.
 11محمود حسين إسماعيل ،مرجع سابق ،ص .36
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وتعم ي المدرسيية علييى تلقينييه أحك ييام قيمييية إيجابييية أو سييلبية ح ييول الشييأن السياسيييي ونظ ي اًر ألهمي يية
المدرسة في التنشئة السياسية لجأت كثير من اليدول لجعي التعلييم فيي الم ارحي األوليى رسيمياًي لييس
لخدمية الميواطنين بي للييتحكم فيي المنيياهج التعليمييية وفيي المعرفيية التيي سيييتلقاها التلمييذي وميين خييالل
البيرامج التعليمييية المقييررة يييتمكن الطالييب ميين االطييالع علييى عييدد ميين المعلومييات السياسييية المتعلقيية
بالدولة ورئيسها وتشكيالتها السياسيةي وأنظمتها ودساتيرها واالطالع على الثقافة السياسية بوجه عام
في الداخ والخارجي وترتبط التنشئة السياسية في المدرسة بالسلوك السياسي ليس فقيط عليى مسيتوع
التلقين بي إنيه فيي مرحلية الشيباب أي المرحلية الجام يية حييث يوجيد فئية مين الطيالب محملية بتيراكم
معرفي حصييلة ميا سيمعته وق أرتيه فيي المؤسسيات التعليميية وخارجهياي وتبيدأ بممارسية نايال سياسيي
هادفة لتمرعر خطياب سياسيي خياس بهياي وبشيك عيام تيؤثر المدرسية عليى عمليية التنشيئة السياسيية
بطرعقتين :إما الطريق الرسمي يتعلق بالبرامج المقررة والمناهج والتوجهيات الصيادرة عين المدرسييني
أو الطريفق ييفر الرسفمي يكيون خيارج إطيار المقيررات والكتيب الرسيمية كالنيدوات والحلقيات الد ارسيية
12
وغيرها ي وهكذا فأن المدرسة سيتعم عليى إنتياج مجتميع داعيم للنظيام الحياكم وخاضيع ليه ومشيرعناً

لحكمه.
الفرع الثالث :المؤسسات الدينية:
بما فيها المساجد والكنائس ومختلش دور ال بيادة والجم يياتي حييث أصيبحت مؤسسيات لتلقيين أفيراد
المجتمييع أفكييار سياسييية تتناسييب مييع توجييه النظييام السياسييي الحيياكمي خصوصياً فييي الييدول اإلسييالمية
حيث يتداخ الدين مع السياسةي وعلعب اليدين دور كبيير فيي حيياة النياس فيي مجتمعيات دول العيالم
الثالث خصوصاً التي ال تتبنى العلمانيةي فيويفون الدين لنق مجموعة من القيم السياسية مين جيي
آلخر وععملون على إضفاء الشرعية على النظام السياسي للدولة.

 12د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
- 11 -

وإن التنشئة السياسية التي تمارسها المؤسسات الدينية هي غالباً ما تكون بارزة في المساجد على يد
رجال دين مسيسين من قب األنظمة الحاكمة.

13

أيا ياً يمك يين أن تلع ييب دور م يين خ ييالل الن ييدوات واللقيياءات الت ييي تقيمه ييا المؤسس ييات الديني يية أو حت ييى
أشخاس مسيسين كما مكرنا حيث يكون لهم أثر كبير في اعتنا أفراد المجتمع توجهيات ومعتقيدات
وأفكار تتناسب مع توجهات النظام الحاكم وسياستهي
الفرع الرابع :األحزاب السياسية
يعرا الحزب :مجموعة من األشخاس لديهم مصالح وأهداا مشتركة يسعون للوصول إلى السيلطة
لتحقيق هذه األهداا.
تلع ييب األحي يزاب السياس ييية دو اًر هامي ياً ف ييي عملي يية التنش ييئة السياس يييةي حي ييث تعمي ي عل ييى كس ييب تأيي ييد
الجميياهير ميين خييالل ب يرامج تييروج لهييا ع يين طرعييق وسييائ اإلعييالمي وتعم ي علييى التنشييئة السياس ييية
ألعاائها من خالل المحاضرات والندوات التي تقيمهاي وتسيعى إليى التيأثير فيي غيير أعايائها مين
خالل التيروعج لب ارمجهيا وضيم أعاياء جيددي وتعمي األحيزاب السياسيية فيي عمليية التنشيئة السياسيية
عن طرعق تكوعن كوادرها وتزوعدهم بالمعارا السياسية.

14

وتساهم األحزاب في صياغة الثقافة السياسية للمجتمع من خالل برامجها ومبادئها وعمليات التوعية
السياسييية التييي تقييوم بهيياي ف ي ن الثقافيية السياسييية التييي تنطلييق منهييا التنشييئة السياسييية تختل يش حسييب
النظييام الحزبييي السييائدي وحسييب طبيعيية النظييام السياسييي ففييي دول الحييزب الواحييد -كمييا فييي سييورعا-
يح ييدف ت ييداخ ب ييين الح ييزب والس ييلطة السياس يييةي وبالت ييالي تص ييبح وييف يية الح ييزب الواح ييد ف ييي عملي يية
التنشييئة السياس ييية خدم يية النسييق السياس يييي فيعتم ييد الحييزب إيديولوجي يية النظ ييام السياسييي وع ييدافع ع يين
مطالبه وبرامجه وعويش أجهزته اإلعالمية ومؤسساته السياسية لخدمة النظام.
وبصورة عامة يمكن القول إن األحزاب تساهم في عملية التنشئة السياسية من خالل:
 13د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
 14ثهامي عثماني ،مرجع سابق ،ص .64
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• التأثير في الرأي العام.
• تكوعن الثقافة السياسية.
• التربية السياسية.
• االندماج االجتماعي.

15

الفرع الخامس :المؤسسات اإلعالمية
تشييم اإلماعيية والتلفزعييون والصييحافة المصييورة والمسييموعة والمكتوبيية والسييينماي وتبييرز أهمييية اإلعييالم
في التنشئة السياسية من المكانة التي أصبح يحتلها اإلعالم اليوم لما تملكه من تأثير على توجهات
األفيراد وميواقفهم السياسييية والتييأثير علييى أمواقهييم ونمييط حييياتهمي وأصييبحت تقييوم بعملييية غسي دمييا
وخصوصاً االنسان العادي.
نظ ي اًر ألهمييية اإلعييالم تسييعى األنظميية للسيييطرة عليهييا وتوجيههييا بمييا يخييدم مصييالحهاي مويفيية لييذل
أكبر عدد من المتخصصين اإلعالميين في مختلش المجاالتي حتى تايمن مردوديية محققية تتمثي
في الهيمنة على أفكيار النياس وعقيولهمي وععتبير التلفزعيون مين أهيم وسيائ اإلعيالم مين حييث التيأثير
على توجهات الناس السياسيةي نظ اًر لقدرتيه عليى توصيي رسيالته لجمييع طبقيات المجتميع المتعلميين
وغيي يير المتعلمي يييني وقي ييد ال تكي ييون الرسي ييالة سياسي ييية بشي ييك واضي ييح بي ي تأخي ييذ طي ييابع صي ييور متحركي يية
ومسلسالت وأغانيي لكنها في الحقيقة ال تخلو من سياسة إما حيكت بطرعقة مكية.

16

المبحث الثاني :دور وطبيعة التنشئة السياسية في تثبيت النظام في حقبة حافظ األسد
المطلب األول :وصول حافظ األسد إلى السلطة
بعييد وصييول حييزب البعييث للسييلطة فييي سييورعا ميين خييالل انقييالب  8آمار 1963مي الييذي قامييت ب ييه
اللجنة العسكرعةي التي تشيكلت مين قبي بعيض الايبا البعثييين اليذين كيانوا مقيميين فيي مصير أييام

 15د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
 16د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
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الوح ييدةي تأسس ييت اللجن يية العس ييكرعة ف ييي أواخ يير س يينة 1959مي وم يين أب ييرز األعا يياء المؤسس ييين له ييا
(محمييد عميران -صييالح جديييد -أحمييد المييير -عبييد الكيرعم الجنييدي -حييافظ األسييد)ي تعاونييت اللجنيية
العسييكرعة مييع الاييبا الناصيرعين والمسييتقلين للقيييام بيياالنقالبي وبعييد وصييولها للسييلطة عملييت علييى
التخلص من الابا الناصرعين والمستقلين ي كيان حيافظ األسيد أحيد أبيرز أعاياء اللجنية العسيكرعة
وزع اًر للدفاع.
كان حافظ األسد يدرك أن عام الحسم في السياسة السورعة ال يكمن في أجهزه البعث أو مؤسسات
الحكم المدنيي ب عن طرعق الجيي

والقيوات المسيلحةي فياهتم بتأسييس فير عسيكرعة منهيا الحيرس

الييوطني وفيير شييبه عسييكرعة ميين العمييال والم يزارعين المسييلحيني وعم ي علييى دمييج هييذه الق يوات فييي
جي

التحرعر الشعبي بسيطرته على القوع الجوعة وفر الجي

من خالل منصبه كوزعر للدفاع

اسييتولى حييافظ األسييد علييى السييلطة وتفييرد بهييا بعييد اليتخلص ميين أبييرز الاييبا وتصييفيتهمي وتخلييص
أيااً من أعااء اللجنية العسيكرعة وبعيدها اليتخلص مين انصيار صيالح جدييدي ومنيذ اسيتيالئه عليى
السييلطة عمييد علييى إقاميية نظييام اسييتبدادي أمنييي وعسييكريي حيييث اعتمييد علييى القييوة العسييكرعة التييي
سيطرت عليها الحلقة الايقة المقربة من حافظ األسد.

17

أص ييبح ح ييافظ األس ييد يه يييمن عل ييى نظ ييام يمتلي ي أجهي يزة قم ي يية قوع يية واس ييعة االنتش يياري وأعي ياد تنظ يييم
االقتص يياد ليك ييون ش ييبه ش ييموليي وق ييد خا ييعت مؤسس ييات المجتم ييع إلدارة تدخلي ييةي غي ييرت ف ييي توزع ييع
السييلطة والنفييوم بشييك تعسييفيي ووضييعت فئييات اجتماعييية فييي الهييام

ورفعييت فئييات أخييرع كانييت

مهمشييةي لقييد تميييزت الديكتاتورعيية العسييكرعة التييي أقامهييا حييافظ األسييد علييى مييزج القمييع بالمحسييوبيةي
وهيبة السلطة ببيذخها وثرائهياي

18

حييث جعلهيا دولية مركزعية عين طرعيق السييطرة عليى المجتميع لييس

من خالل المؤسسيات بي عين طرعيق شيبكة مين المحسيوبية التيي كونهياي وقيد جياءت الطائفية العلوعية
عل ييى رأس ه ييذا النظ ييامي ق ييام األس ييد باختي ييار أكث يير الا ييبا والء ل ييهي لح ارس ييته ولا ييبا المخ ييابراتي
وقوات األمني كان قلب السلطة علوي وقد عم األسد على ترسييخ البنياء السيلطوي وتوطييدهي وملي
 17د .محمد رشيد ،تاريخ سوريا الالعاصر ،محاضرات ألقيت على طالب كليااة العلااوا السياسااية\جامعة الشاااا ،فااي
العاا الدراسي .2021
 18شمس الدين الكيالني ،الدخم في الحياة السياسئئية السئئورية الئئن تلسئئي ال يئئان لئ ال ئئورة ،المركا العربااي
لألبحاث ودراسة السياسات ،قطر ،2017 ،ص .103
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بمأسسيية االسييتبداد وشييرعنتهي واسييتند علييى تجربيية االسييتبداد ل نظميية السييوفياتية الطوعلييةي واالسييتفادة
ميين قييدرتها الفائقيية علييى ضييبط المجتمييع ومراقبتييه فييي ك ي اتجيياهي وقييام ببنيياء "مؤسسييات ديمقراطييية"
شعبية تقاد مباشرةً من االجهزة األمنية واالستخباراتية.

19

توسييع دور الدوليية المركييزي فييي الحييياة االقتصييادية حيييث عم ي خييالل مل ي علييى إعييادة إنتيياج البنييية
االجتماعييية وتغيييير تركيبيية المجتمعييات الرعفيييةي أيا ياً غييير ميين اتجاهييات نمييو الفئ يات االجتماعييية

المدنية بتوسيعها للقطاع العام وأجهزة الدولة والتوسع في العمالة والتويي .
تسييلم حييزب البعييث األسييدي نظرع ياً موقييع السيييادة علييى السييلطةي هييذا الحييزب الييذي تحييول إلييى جهيياز
أمني ييي وسياسي ييي تي ييتحكم بي ييه العصي ييبية السي ييلطوعة الطائفيي يية التي ييي أرسي ييها حي ييافظ األسي ييد وعشي ييرا علي ييى
مؤسسات الدولة بالنيابة عن األسدي واتجه إلى الهيمنة الشاملة على المجتمع بهيئاته المختلفة
أنه ييى األس ييد عقلي يية العزل يية التنظيمي يية وتمسي ي النخب يية الحاكم يية بالس ييلوك التقش ييفيي وان ييتهج سياسي ية
(التبعيث) لتوسيع دائرة االتباع لتشم الدولة والمجتمعي وحصر ط ارئيق الصيعود االجتمياعي بالهيبية
والمال والوالء للسلطة وأجهزتها.

20

اعتمد حافظ األسد استراتيجية جديدة أعاد فيها إنتاج التركيب الطبقي للمجتمعي بدءاً من أعليى الهيرم
البيروق ارطييي للسييلطة إلييى أدنييى السييلم االجتميياعيي حيييث بييدأت تتبلييور مييع األيييام فئيية تحت ي مواقييع
المسؤولية في السلطة وتفرعاتها وتهيمن على االقتصاد والسياسة والثقافة....
وتايياعفت أيا ياً عاييوعة الحييزب فييي هييذا السيييا طلب ياً للث يراء والنفييوم والوجاهييةي وتجنب ياً للمخيياطرة
والمس يياءلةي اخت يير البعي يث مجمي ي المؤسس ييات الحكومي يية السياس ييية واالقتص ييادية والثقافي يية والمس يياجد
والمدراس والقااء.
أدع احتكييار المواقييع العليييا فييي الدوليية والمجتمييع و ييياب الرقابيية والمسيياءلة إلييى انتعيياف فييي اقتنيياس
الفرس على حساب القيم والعم واالنجاز وانتشر الفساد.

 19شمس الدين الكيالني ،المرجع السابق ،ص .104
 20شمس الدين الكيالني ،المرجع السابق ،ص .108
 21شمس الدين الكيالني ،المرجع السابق ،ص .111
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21

عم ي ح ييافظ األس ييد عل ييى إع ييادة بن يياء الج ييي

ف ييي س ييورعا عل ييى أن يك ييون ج ييي

عقائ ييديي حي ييث ق ييام

الس ييوريي وك ييان يش ييدد عل ييى أن يك ييون م يين الطائف يية العلوع ييةي وأص ييدر مرس ييوم

بتط ييوعر ق ييوة الج ييي

جمهوري بتأسيس الحرس الجمهوري لكنه لم ينفذ بشك ملموسي في المقاب كان رفعت األسيد يبنيي
جيشه الخاس بشك مدروسي وكان هذا الجي

متنوع األعاياءي لكين نواتيه المقاتلية الصيلبة كانيت

طائفية وعشائرعةي وقد وقع الصيدام بيين رفعيت وحيافظ األسيد عيام 1984مي وانتهيى لمصيلحة حيافظ
األسد بعد تدخ السوفييت واصطفاا القوع الرئيسية في الجي

مع حافظ األسد.

22

وقد عم حافظ األسد لتثبيت حكميه االسيتبدادي بيالتحكم بقنيوات التنشيئة السياسيية فيي المجتميع مين
خ ييالل أجهي يزة الح ييزب واألم يين حي ييث ق ييام م يين خ ييالل ه ييذه القني يوات (األسي يرة -المؤسس ييات التعليمي يية-
المؤسسات الدينيية -اإلعيالم -األحيزاب )...بتوجييه األفيراد وجعلهيم خاضيعين لحكميهي سينتحدف فيي
المطلب الثاني عن دور قنوات التنشئة السياسية في تثبيت حكم حافظ األسد وترسيخه.
المطلب الثاني :قنوات التنشئة السياسية ودورها في تثبيت نظام حافظ األسد
الفرع األول :األسرة
إن ل سرة تأثير كبير على حياة الطف ونشأتهي وتينعكس العالقية بيين األسيرة والطفي عليى شخصيية
األخير عند الكبري تجعله يرع في األسرة كي شييء حتيى أنهيا سيابقة فيي األهميية للدولية والمجتميعي
مم ييا يا يياعش ش ييعوره باالنتم يياء للمجتم ييع واإلحس يياس بالواج ييب تجاه ييه لص ييالح اإلحس يياس واالنتم يياء
ل سرة وأو القبيلة.

23

قام حافظ األسد من خيالل نظاميه االسيتبدادي وسياسيته القم يية عليى زرع الخيوا فيي قليوب األأسير
السورعة مميا جعلهيا خاضيعة لسيلطتهي وغيير قيادرة عليى رفيض أي شييء يصيدر عين النظيام القمعيي
االستبداديي خير مثال على مل أحداف الثمانينيات التي عمقت الطابع البوليسيي التسيلطي للنظيامي
حيث قام النظام في سورعا باالعتقال والقت والتشرعد وختم هذه األحداف بعدة مجازر كانت مروعةي

 22محمد بقاعي ،دراسات الناطق ،محاضرات ألقيت على طالب كلية العلوا السياسية\جامعة الشاا ،في العاا
الدراسي .2021
 23د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
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أرادت السييلطة بييذل تأدي ييب المجتمييع السييوري وإرجاع ييه مرغم ياً إلييى بي ييت الطاعييةي أصييبحت األس يرة
السورعة خاضعة للنظام بسياسة القهر التي اتبعها وخوفاً من اجرامه.
ك ييان له ييذا الخ ييوا ت ييأثير كبي يير عل ييى تنش ييئة األطف ييال وم ييا س ييتبنى علي ييه شخص يييتهمي وك ييان ل ييبعض
األمثال الشعبية دور في زعادة الخوا في نفوس األسيرة السيورعة مثي " :العيين ال تقياوم المخيرز" أو
"أبعييد عيين الشيير وغنييي لييه" أو "إلييي بيتطلييع لفييو بتنكسيير رقبتييه"ي أمشييي الحيييط الحيييط وقييول يييا رب
السييترة" يحتييى االسييتناد إلييى آيييات ميين الق يرآن الك يرعم (أطيع يوا

ورسييوله وأولييي األميير م يينكم) دون

التييدقيق فييي المعنييى الحقيق يي لهييذه اآلي ياتي هكييذا ينشييأ الطف ي وهييو مييؤمن بهييذه األفكييار وعبقييى لديييه
اعتقاد بأن ما هو موجود أمر طبيعي وقااء وقدر ال يمكن تغييره

24

أيااً عندما قامت السيلطة بجعي كسيب النفيوم والجياه للمجتميع السيوري مين خيالل الثيراء واالنايمام
لحزب البعث مما يتيح لعاو الحزب من امتيازات تجعله مختلش عن بقية أفراد المجتمعي أدع مل
إلى تشرب أفكيار البعيث فيي عقيول الكثيير مين أبنياء األسير السيورعة مميا عيزز ليديهم ثقافية الخايوع
للسلطةي وهكذا ف ن نظام حافظ األسد استخدم األسرة وعم عليى توجيههيا ليدعم سيلطته وحكميه مين
خاللهاي حييث أنهيا تعتبير هيي المحطية األوليى اليذي ينشيأ بهيا الطفي وتيزرع بيه األفكيار التيي تجعليه
خاضييع للسييلطة الحاكميية وتييأتي قنيوات التنشييئة السياسييية األخييرع لتثبييت هييذه األفكييار فييي عقلييه عنييد
الكبر.
الفرع الثاني :المؤسسات التعليمية
تعتبير المدرسيية قنيياة التنشييئة الثانييية بعييد األسيرة واألوليى فييي محيطييه الخييارجي بعييد خروجييه ميين دائيرة
األس يرة نح ييو المجتم ييعي الكتس يياب أفك ييار ومع ييارا مختلف يية لثقاف يية األس يرة أو مدعم يية له يياي وهن ييا تب ييدأ
األفكار السياسية تذكر أمام الطف وتحدد توجهاته بشك غيير مباشيري عمي حيافظ األسيد مين بدايية
وص ييوله للس ييلطة عل ييى تس ييييس العملي يية التعليمي يية ل ييزرع فكي يرة الخا ييوع للس ييلطة وللقائ ييد ف ييي عق ييول
األطفال.

 24د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
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منييذ اسييتيالء حييافظ األسييد علييى السييلطة انصييب تركي يزه علييى المنظوميية التعليمييية فييي سييورعا بشييك
كبيييري قييام بتأسيييس "منظميية طالئييع البعييث"ي حيييث تاييم جميييع طييالب المرحليية االبتدائييية فييي المييدن
السييورعة ينتسييب التالميييذ إليهييا تلقائيياً عنييد دخييولهم إلييى المدرسييةي سيياهمت هييذه المنظميية علييى مييدع
العقود الماضية في ترسيخ فكرة " الحزب القائد للدولة والمجتميع" ي واليوالء المطليق لميا يسيمى "القائيد
الرم ييز"ي ه ييذه المنظم يية ج ييزء م يين منظوم يية ش يياملة تا ييم "اتح يياد ش ييبيبة الث ييورة" للم ييرحلتين اإلعدادي يية
والثانوعيية إلييى جانييب "االتحيياد الييوطني لطلبيية سييورعا" للمرحليية الجام ييية عيين طرعييق هييذه المنظوميية
بقيت الممارسات األيدولوجية مستمرة.

25

أياياً كييان للسيلطة تييأثير علييى طيالب المييدارس ميين خيالل االهتمييام بييبعض الجوانيب منهييا :ترديييدهم
بعض الشعارات التي تعزز والئهم للسلطة والحزب الحاكمي كميا كيان لتعلييق صيورة حيافظ األسيد فيي
المدارس وقاعات الدراسة نوع من التمجيد والوالء "للقائد الرميز" اليذي ينغيرس فيي فكير الطاليب طيلية
م ارحي د ارسييتهي كمييا عملييت المييدارس علييى إخيراج الطييالب فييي مسيييرات تأييييد للحييزب الحيياكم وللقائييد
مما يزعد من ثقافة الخاوع للسلطة لدع األطفالي وكيان دور السيلطة فيي منياهج التعلييم واضيح مين
خالل جع مادة القومية مين الميواد األساسيية فيي المسييرة الد ارسيية لكي طيالب الميدارس هيذه الميادة
التييي تهييدا إلييى تمجيييد القائييد وإيهيياره علييى أنييه رمييز ميين رمييوز األميية و تييزرع فييي عقييول الطييالب
خطابات وشعارات األسدي بالمقاب كانت مادة التربية اإلسالمية ال تدخ في معدل الطالبي الهيدا
من مل تهمي

اليدين وإبعياد الطيالب عنيه وجعي والئهيم للسيلطة والء تيامي هكيذا عمي حيافظ األسيد

على تسييس المدارس وتهيئة المجتمع ليكون خاضع للسلطة خاوع أعمى.
الفرع الثالث :المؤسسات الدينية
أدرك حييافظ األسييد مييدع أهمييية تييأثير رجييال الييدين والمؤسسيية الدينييية علييى المجتمعيياتي فميين بداييية
وصوله للسلطة عم على تعدي الدستور عام  1973وحذا المادة الثالثة التي تنص على:

" 25طيئع البعث" الالنصة التي أسسها حافظ األسد لترسيخ "ف رة ال ائد" ،سوريا سااتريا ،علااى الاارابط التااالي
 ،https://youtu.be/l4N6IwY4Sg8آخر تحديث .2021\7\22
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 -1دين رئيس الجمهورعة اإلسالم
 -2الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشرعع
وهنا كان دور المؤسسية الدينيية بميا تمثليه مين علمياء هيي المحيرك الرئيسيي لالحتجاجيات فيي الميدن
السورعة رفااً لهذا التعدي والتأكيد على الهوعة اإلسالمية للدولة السورعةي كان الحراك في عيدد مين
المدن السورعة منها :حماه وحلب وحمص ودمشيقي وكيان للعلمياء واليدعاة اليدور األساسيي فيي قييادة
هييذه االحتجاجييات وانتشييار الشييعارات الرافايية للدسييتوري وهنييا اضييطر حييافظ األسييد للخييروج ميين هييذا
المييأز للجييوء إلييى صييديقه المقييرب المرجييع الشيييعي اإلمييام موسييى الصييدر ليصييدر فييي تمييوز "يوليييو"
ينص علييى اعتبيار العليوعين فييي سيورعا فرقية مين فيير ال عشييعة الجعفرععية اإلمامييية
عيام 1973م فتيوع ت ع

االثن ييي عش ييريي خ ييالل ه ييذه األح ييداف فه ييم ح ييافظ األس ييد ق ييوة ت ييأثير المؤسس يية الديني يية عل ييى المجتم ييع
وتنشئة األفراد فقام برسم سياسته النايمة للتعام مع المؤسسة الدينيية بميا يايمن ليه االسيتمرار فيي
السلطة "وشرعنة" لحكمه.

26

منذ بداية سيطرة حزب البعث على السلطة اعتمد على الجهاز األمني لفيرل سييطرته ورقابتيه عليى
رجييال الييديني وقييد أخاييع خطييب الجمعيية إلييى تمح ييص مشييددي وكييان تأسيييس أي جم ييية خيرعيية أو
جمع تبرعات يحتاج إلى موافقة من حزب البعثي ففي يي حكيم هيذا الحيزب ليم يعيد للسيلطة الدينيية
أي سمة رسمية جامعة وال تراتبية فقهية.
عنيدما وصي حيافظ األسيد للحكيم فيي سيورعا ليم يغيير هيذه السياسية بي قيام بترسييخها وفيرل سيييطرة
كامليية علييى المؤسسييات الدينيييةي أيا ياً قييام حييافظ األسييد بتييأمين غطيياء دينييي لسييلطتهي فعنييد سيييطرة
البعييث علييى الحكييم كييان ميين رجييال الييدين المؤعييدين للبعييث مثي نجييم أحمييد كفتييارو الييذي أثبييت والءه
للبع يثي لكن ييه ل ييم يك يين مقب يوالً م يين جه يية المجتم ييعي فلج ييأ النظ ييام إل ييى شخص ييية أكث يير مقبولي يية نس ييبياً
للمجتمييع وهييي محمييد سييعيد البييوطيي حيييث تقييدم البييوطي بعييد تخرجييه ميين األزهيير فييي مصيير لنجييدة
 26الالؤسسة الدينية و "الحر ة التصئئحيحية" وبئئدايات حئئافظ األسئئد ،سااوريا  ،2020 ،TVعلااى الاارابط التااالي
 ، https://bit.ly/3xwM9oRآخر تحديث 2021\3\8
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النظييام ودعمييه ممييا أعطيياه مكانيية فييي الدوليية والمجتمييع السييوريي أياياً اسييتحوامه علييى منبيير الجييامع
األموي (أرفع موقع سني في سورعا) فاالً عن البرنامج التلفزعوني األسبوعي للبوطي.

27

هكذا تعام حافظ األسد مع المؤسسة الدينية لتثبيت حكمه وجعلها أكثر تأثير على أفراد المجتميع ي
ولجأ لرجال الدين لتوجيه األفيراد وجعلهيم خاضيعين لسيلطته مثلميا مكرنيا محميد سيعيد البيوطي اليذي
استمر على هذه السياسة حتى في حكم بشار األسد وسنتحدف عن هذه الفكرة في الفص الثاني.
الفرع الرابع :األحزاب
تعم ي األح يزاب السياسييية وييفيية ودور أساسييي إمييا فييي خدميية النسييق السياسييي ميين خييالل مسيياندته
ودعم مطالبه أو معارضتهي وكان حزب البعث في سورعا أوالً :هو الحزب الواحد الحاكم في السيلطة
ثانياً :كيان اليداعم والمشيرعن لحكيم حيافظ األسيدي بشيك عيام األحيزاب السياسيية تعمي عليى صيياغة
ثقافة المجتمع من خالل برامجها ومبادئهاي وتصبح وييفة الحزب األساسية خدمة النسيق السياسييي
فيعتميد الحييزب إيديولوجييية النظييام السياسييي وعييدافع عين مطالبييه وبرامجييه وعويييش أجهزتييه اإلعالمييية
ومؤسساته السياسية لخدمة النظامي حيث يعم على تكرعس الثقافة الواحدة إليدلوجية الواحدة.

28

حزب البعث في سيورعا كيان بجيوار حيافظ األسيد وداعمياً ليه ومثبتياً لحكميه حييث كيان ليه تيأثير كبيير
في تشكي ثقافة الشعب السوري وجعله يرع أن حافظ األسيد هيو "القائيد الرميز" مين خيالل الشيعارات
والخطابات التي كانت تنشر بين أبناء الشعب السوريي أيااً من تدخ أجهزة الحزب في مؤسسيات
المجتمع سواء المدارس أو الجامعات أو المساجد كما تحيدثنا سيابقاً عين دور الحيزب فيي جمييع هيذه
المؤسس يياتي وق ييد عمل ييت الس ييلطة عل ييى تهم ييي

األح يزاب والنقاب ييات وغيره ييا م يين مؤسس ييات المجتم ييع

المدني وجع حزب البعث هو الحزب الواحد المسيطري إضاف ًة إلى مل ما أعطتيه السيلطة الحاكمية
من امتيازات لمن ينايم للحيزب تجعليه مختلفياً عين غييره بزعيادة نفيومه وحصيوله عليى الهيبية والجياهي
 27ليلى الرفاعي ،الالؤسسة الدينية السنية في دالشق :حين يؤدي التوحيد ل الت سيم ،مرك مالكوا كير-
كارنيغي للشرق األوسط ،2020،على الرابط التالي https://carnegie-mec.org/2020/06/29/ar-pub-
 ، 82199آخر تحديث .2021\2\8
 28د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
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ك هذه االمتيازات يحص عليها المواطن السوري عندما يتبنى أفكار حزب البعيثي وعتبنيى سياسيته
مميا يجعي والءه الكامي للحيزب والسييلطة الحاكميةي هكييذا في ن حيافظ األسييد اعتميد علييى أجهيزة حييزب
البعييث فييي شييرعنة حكمييه وكسييب والء الشييعب لييه وترسيييخ ايدلوجييية وثقافيية ال يوالء للقائييد فييي عق يول
ونفوس أبناء الشعب السوري.
الفرع الخامس :اإلعالم
تمتل ي وسييائ اإلعييالم أهمييية كبي يرة فييي الهيمنيية علييى أفكييار النيياس وعقييولهمي لييذل تسييعى األنظميية
السياس ييية للس يييطرة عليه ييا وتوجيهه ييا لخ ييدمتهاي وتوي ييش ع ييدد كبي يير م يين المختص يين اإلعالمي ييين ف ييي
مختلش المجياالتي

29

هيذا ميا قيام نظيام حيافظ األسيد مين بدايية حكميهي الهيمنية عليى اإلماعية والتلفيزة

والصحافة وغيرها من وسائ اإلعيالمي هدفيه مين ملي السييطرة عليى عقيول الشيعب السيوري والتيأثير
على الرأي العام وتوجهاته.
تختلييش الصييحافة فييي سييورعا عيين الصييحافة فييي كثييير ميين دول العييالم حيييث تعتبيير الصييحافة مسييتقلة
عن السيلطةي لكين اتحياد الصيحفيين السيورعين واحيداً مين أكثير القيوانين فيي العيالم التيي تكيرس تب يية
نقابة الصحافيين إلى الحيزب الحياكم و الحكوميةي بحييث يحولهيا مين نقابية مهنيية مسيتقلة إليى جهياز
إداري تييوجيهي تعبييويي فقييد جيياء تعرع ي

اتحيياد الصييحفيين فييي المييادة ( )3ميين الق يانون ليؤكييد مل ي

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

30

اهتم حافظ األسد بالتلفزعون كأحد أهم وسائ اإلعالم في تل الفترة حيث كان ينق الحدف بالصيورة
والصوتي وتقرعباً كان متوفر في كافة بيوت األسر السورعةي وقد كان للدراما السيورعة دور كبيير فيي
 29د .ع الدين القدور ،مرجع سابق.
 30الصحافة في سوريا ،المرك السوري لإلعالا وحرية التعبير ،على الرابط التالي ، https://bit.ly/3fsFjKz
آخر تحديث 2021\7\20
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توجيه األفراد وزرع أفكار معينة في عقولهم وكيان هنياك الكثيير مين المسلسيالت السيورعة مات هيدا
سياسيييي أهمهييا" :إخييوة الت يراب" مل ي المسلس ي الييذي يصييور الدوليية العثمانييية بأنهييا احييتالل وععطييي
صورة وحشية عن الدولة العثمانية وما تقوم به من تعذيب للشعبي حيث كانت العالقات متوترة بين
سييورعا وتركيييا فييي تل ي الفت يرةي 31أيا ياً يهييدا المسلس ي فييي الجييزء الثيياني إلييى تاييخيم دور صييالح
العلي كرمز ثوري
وعوجد مسلسيالت أخيرع ترسيخ نفيس الفكيرة عين الدولية العثمانيية مثي  :مسلسي الخيوالي ونهايية رجي
شجاعي كما عم النظام على إغفال الجانب السياسي لفترة  1925حتى 1945م ي كونها فترة حكم
شخصيييات سيينية ومنهييا مات خلفييية تركييية مث ي  :تيياج الييدين الحسيينيي شييكري القييوتليي محمييد علييي
العابد....
كما كان هناك اهتميام بالعمي المسيرحي مين قبي السيلطة وإخيراج بعيض المسيرحيات التيي لهيا هيدا
سياسي لزرع أفكار معينة في عقول أفراد المجتمع السوري مث ( :مسرحية غربة -مسرحية كاس يا
وطن -مسرحية ضيعة تشرعن)ي هكذا قام نظام حافظ األسد بالسيطرة على وسائ اإلعالم من أجي
توجيه األفراد والسيطرة على عقولهم لخدمة أهداا السلطة والحزب.

الفصل الثاني :دور قنوات التنشئة السياسية في حقبة بشار األسد
(2011-2000م)
بعد حكم حافظ األسد لسورعا الذي دام ثالثة عقود عانى فييه الشيعب ميا عيانى مين الظليم واالسيتبداد
ومن تسييس للمجتمعي والسيطرة على قنيوات التنشيئة السياسيية مين قبي سيلطة حيزب البعيث لتوجييه
 31نغاااا ناصااار ،دراالئئئا سئئئورية علئ ئ

ي ئئئاع السياسئئئة ،الج يااارة نااات ،2010 ،علاااى الااارابط التاااالي

 https://bit.ly/3A4Mz7pي آخر تحديث 2021\7\22
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األف يراد وزرع األفكييار التييي تحبييذها السييلطة الحاكميية فييي عقييولهمي وميين سياسيية الترهيييب ومنييع أي
نشا سياسي وإحكام السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني.
سينرع هي حييدف أي تغييير لطبيعيية هييذه التنشييئة بعيد وصييول بشييار األسييد إليى السييلطة بطرعقيية غييير
شرعيةي "ووعوده االصالحية"ي سنرع أيااً الدوافع واألسباب التي أدت إلى انيدالع الثيورة فيي سيورعا
عام 2011م يوه كان لتحوالت التنشئة السياسية دور في خروج المجتمع السيوري فيي هيذا الحيراك
ضد النظام.

المبحث األول :التغيرات الشكلية في النظام السياسي في بداية حقبة بشار األسد
المطلب األول :وصول بشار األسد للحكم و"وعوده االصالحية"
بعد أن تم اإلعالن عن موت حافظ األسد اجتمع مجلس الشيعب السيوري فيي جلسية طارئية واختياروا
لجنة لتعدي المادة ( )83من الدستور السوري لعام 1973مي التي تنص على أن يكون عمر رئيس
الدول يية م ييتمم ل ربع ييين ع ييام فق ييد ت ييم تع ييديلها لتص ييبح  34ع ييام (عم يير بش ييار األس ييد ف ييي مل ي الوق ييت)
وعرل التعدي على مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه "باإلجماع"ي هكذا ورف بشار األسيد الحكيم
عن أبيه بعد أن رتب اإلجراءات القانونية لهيذه الو ارثيةي وجيرت عمليية اسيتفتاء لمرشيح واحيد كميا هيو
معتاد في األنظمية االسيتبداديةي وصي بشيار األسيد للحكيمي وفيي أول خطياب ليه فيي مجليس الشيعب
قييام ب عطيياء وعييود باإلصييالح والتغييييري حيييث جيياء خطابييه يييدل علييى احت ارمييه لل يرأي اآلخييري وطييرح
أفكييار التغييييري وعم ي علييى عييدة خط يوات إلقنيياع الشييعب السييوري ببرنامجييه اإلصييالحيي حيييث قييام
بييأطال س يراح عييدد ميين المعتقليييني هييذا التكتي ي لبشييار األسييد ميين خييالل وعيود االصييالح ميين أج ي
االمساك بالسلطةي مشابه لسياسة أبيه في انقالبه على رفاقه عام 1970م ووصوله للسلطة.
قييام بشييار األسييد بداييية حكمييه باسييتقطاب مستشييارعن واقتصيياديين غييير رسييميين وقييام بجعي عييدد ميين
الشخصيييات الموالييية لييه ووضييعها فييي مواقييع حساسيية ليكييون علييى إطييالع كامي بشييؤون الدولييةي مثي
غسيان الرفيياعي الييذي تييم تعيينيه وزعي اًر لالقتصيياد والتجييارة الخارجيية فييي عييام 2001مي وسييعد
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آغييا

القلعية اليذي تيم تعينيه وزعي اًر للسيياحةي ومياهر المجتهييد اليذي عينيه أميين عيام لرئاسية مجليس الييوزراءي
وعلييى كنعييان عييين رئيسياً للمصييرا الصييناعي السييوري عييام 2003مي وعبييد
رئيس لهيئة تخطيط الدولةي

32

الييدردري الييذي عينييه

وغيرهم من الشخصيات التي تحم الوالء لبشار األسد.

اتس ييعت دائ يرة نش ييا المنت ييديات الثقافي يية والسياس ييية ويه يير العدي ييد م يين ه ييذه المنت ييديات منه ييا :منت ييدع
الحيوار اليوطني الييذي أقاميه سيي

فييي منزليهي ومنتييدع جميال األتاسيي للحيوار اليديمقراطيي والمنتييدع

الثقافي لحقيو األنسيان وأقيميت منتيديات أخيرع فيي عيدد مين الميدن السيورعةي حاضير فيي فيهيا عيدد
كبيير مين المثقفيييني وازدهيرت فيهييا لغية الحيوار والجماعييةي والمطالبية بعييدد مين المطالييب منهيا إلغيياء
حال ي يية الط ي يوار ي واإلف ي يراج ع ي يين المعتقل ي ييين وإط ي ييال الحرع ي ييات السياس ي ييية وإص ي ييدار ق ي ييانون ل ح ي يزاب
والجم يييات وإصييدار قييانون لتنظيييم الصييحافةي وأعلنييت لجييان الييدفاع عيين حقييو اإلنسييان علييى إعييادة
تشكيلها واستئناا نشياطها بشيك أكثير علنييةي وأصيدرت عيدد مين البيانيات وتقرعير سينويي وقيد كيان
هناك مساعي لتشكي لجنة وطنية مسيتقلة لحقيو اإلنسيان والحرعيات األساسيية فيي سيورعاي سياهمت
هيذه الحركية وبميؤازرة مين األحيزاب الديمقراطيية فيي كسير حياجز الخييوا ونبيذ العنيش وتحقييق نيوع
من التواص بين المثقفين السياسييني كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي إليى المصيالحة الوطنييةي
والسماح ب صدار صحش سياسية غير خاضعة للسلطة الحاكمةي مث جرعدة اليدومري السياخرة التيي
أصدرها فنان الكارعكاتير علي فرزات استعادة منه لمجلة الماح المبكي.

33

لك يين م ييع ه ييذه التغي يرات الش ييكلية الت ييي تق ييوم به ييا الس ييلطات بع ييد تس ييلم بش ييار األس ييد الحك ييم ل ييم تتغي يير
األوضاع وبقيت على ماهي عليه ولم يحدف تغير فعلي في سياسة الدولة.
بدت هذه األحداف لكثير مين الشيعب السيوري عليى أنهيا انقطياع عين تيارعخ حكيم حيافظ األسيدي كيان
هييذا الربي ييع رعش يية هييزت الرك ييود وإط ييال الحل ييم بالحرعيية والديمقراطي ييةي ب ييرز علييى مثقف ييي ه ييذه الفت يرة
الطييابع الثقييافي أكثيير ميين الطييابع السياسيييي واألح يزاب السياسييية شيياركت فييي وقييت متييأخر فييي هييذه
 32فالينت لبفريت ،ورا ة سورية اختبار بشار بالنار ،مرك سابان لسياسة الشرق األوسط في معهد بروكينغ ،
ط 2005 ،1ا ،ص .159
 33شمس الدين الكيالني ،مرجع سابق ،ص .120
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المرحلة من "التغيير"ي وقد خشييت السيلطة الحاكمية أن تكيون هيذه المنتيديات والتجمعيات رأس جلييد
إلرادة الشعب السوري وتوقه للحرعة والديمقراطية.

34

كي هييذه الوعييود والتطييورات فييي الحييياة االجتماعييية والسياسييية فييي المجتمييع السييوري بعييد تييولي بشييار
األسد الحكم ماهي إال عبارة عن بداية ليتمكن منهيا األسيد إحكيام سييطرته عليى السيلطةي وليم تتغيير
ويائش قنوات التنشئة السياسية عن السابق ولم تعزز المشاركة السياسية إال بشك صيوري لييس ليه
تطبيق على الواقعي بعد أن وجد الشعب السوري أن سياسته مخالفة لسياسة أبيهي و يمكن أن نصش
هذه التغيرات ب(أبر البنج) لتهدئة الشعب وقبوله للحكم الجديدي سنتطر في المطلب الثياني ميا قيام
به بشار األسد بعد أن شعر بالخطر من هذه التجمعات والمنتديات الشعبية.

المطلب الثاني :عودة بشار األسد لسياسة القائد األب
بعد أن كان الحوار الوطني حلم الكثير من السورعين قاميت السيلطة بي غال جمييع المنتيديات وإتهيام
المثقفين وتخوعنهمي واحتكار الحقيقة والوطنيةي والفسياد ليم يتوقيش فيي اليبالدي وشينت القييادة القطرعية
لح ييزب البع ييث بمس يياندة بع ييض أح يزاب م ييا يس ييمى الجبه يية الوطني يية التقدمي يية واألجه يزة األمني يية بحمل يية
تش ييهير بالش ييعب وتخوعن ييه باعتب يياره غي يير مهي ييأ للحرع ييةي وحمل يية اته ييام أياي ياً للمثقف ييين بالتعامي ي م ييع
السفارات األجنبية ي وراحت تعبم الحزب والمنظمات الشعبية ضد المجتمع المدني.

35

ومييع تغيييير وجييه النظييام الييذي كييان متخفييي وراء مفيياهيم "اإلصييالح والتغيييير" عيياد بشييار األسييد إلييى
سياسة أبيه القم ية التسلطيةي وبدأ القميع فيي شيهر آب عيام 2001م حييث اعتقليت األجهيزة االمنيية
مي ييأمون الحمصي ييي نائي ييب في ييي مجلي ييس الشي ييعب وكي ييان معي ييروا بانتقي يياده للنظي ييامي وتبعي ييه سلسي ييلة مي يين
االعتقيياالت ألبييرز الناشييطين الحقييوقيين والسياسييييني واتخييذت السييلطة إج يراءات صييارمة لمناصييري
المجتم ييع الم ييدنيي اعتم يدت الس ييلطات ف ييي اعتقاله ييا ومالحقته ييا للنش ييطاء عل ييى ق ييانون الط يوار ال ييذي
يعطي األجهزة األمنية صالحيات واسعة لالعتقالي فاالً عين األحكيام "األمنيية" الفافاضية اليواردة
 34شمس الدين الكيالني ،مرجع سابق ،ص .123
 35شمس الدين الكيالني ،مرجع سابق ،ص .123
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فييي قييانون العقوبييات السييوريي وقييد ضيييقت نقابيية المحييامين علييى محييامي حقييو اإلنسييان عبيير اتخييام
تي ييدابير تأديبيي يية لفصي ي المحي ييامين الي ييذين ينتقي ييدون سياسي يييات الحكومي يية أو الي يرئيسي كمي ييا اسي ييتخدمت
السلطات المنع من السفر كعقاب للنشطاء السياسيين المعارضين.

36

صييحيح أن بشييار األسييد رفييع الحظيير التييام عيين الصييحش المسييتقلةي لكنييه أصييدر قييانون المطبوعييات
الجديد (المرسوم )2001\50الذي منح الحكومة ضوابط شاملة على الصيحش والمجيالت واليدورعات
األخي ييرعي ضي يوابط علي ييى كي ي شي يييء في ييي سي ييورعا سي يواء كي ييان كتي ييب أو كتيبي ييات أو مجي ييالت وتعي ييرل
الصييحفيين واألكتيياب والمحييررعني وغيييرهم للسييجن والغ ارميية فييي حييال انتهيياك أحكييام القييانون المييذكوري
وق ييد أص ييدرت الس ييلطات الت يراخيص لمنش ييورات اقتص ييادية وثقافي يية ولص ييحش سياس ييية ألش ييخاس م يين
أحيزاب قرعبيية ومؤعييدة لحييزب البعييث الحيياكم مثي الحييزب الشيييوعي وإعطيياءه تييرخيص لجرعييدة "صييوت
الشعب"ي وقامت السلطات ب غال صحيفة اليدومري التيي تحيدثنا عنهيا سيابقاًي ألنهيا صيحيفة سياخرة
ومخالفة ألفكيار حيزب البعيثي وقيد حاكميت السيلطات جمييع الصيحفيين واإلعالمييين المعارضيين أو
حتى الذين لديهم تفكير مختلش عن فكر البعث.

37

يتوض ييح لن ييا أن رف ييع الحظ يير ع يين الص ييحافة ك ييان ش ييكلي م ييع ع ييدم اعط يياء أي اس ييتقاللية للص ييحافة
والصييحفيين وسيييطرة حييزب البعييث علييى ك ي مييا سينشيير داخ ي سييورعا ومنييع نشيير أي شيييء مخييالش
لمبادئه وأفكاره ومعاقبة ك صحفي كان معارل ومنتقد لسياسة النظام التسلطي في سورعا.
عندما قام بشار األسيد عين وصيوله للسيلطة بي غال بعيض السيجون أحييا ليدع الشيعب السيوري أمي
ل تغيير معاملته للمعتقلين بخالا سياسة أبيه القم يةي لكن هيذا كيان لفتيرة وجييزة سيرعان ميا عيادت
السييلطات بمالحقيية الناشييطين والمعارضييين للنظييام واعتقييالهم وزجهييم فييي السييجون وتعييذيبهمي وعييادت
األجه يزة األمنييية لعملهييا مثلمييا كانييت فييي حكييم حييافظ األسييدي قمييع الشييعب والحرعييات وإسييكات ال يرأي

 36الع د الضائع حالة ح وق ارنسان في سوريا خيم السنوات العشر األول الن ح م بشار األسد ،هيومن رايتس
ووتش ،2010 ،ص .8
 .37العقد الضا ع حالة حقوق االنسان في سااوريا خااالل الساانوات العشاار األولااى ماان حكااا بشااار األسااد ،المرجااع
السابق ،ص .13
- 26 -

اآلخيير وإلغيياء أي نشييا سياسيييي عيياد بشييار األسييد بسياسييته علييى نهييج أبيييه فييي اسييتم اررعة النظييام
التسلطيي بعد أن أعطى الشعب السوري الكثير من الوعود الخادعة.

المبحث الثاني :دور وطبيعة قنوات التنشئة السياسية في حقبة بشار األسد
المطلب األول :قنوات التنشئة السياسية ما بعد عام 2000م
بعد الكثير من "الوعود باإلصالح" والتغيير لم تختلش سياسة بشار األسد عن سياسية أبييه مين حكيم
استبدادي قامع لش بهي وقد عم بشار األسد على السييطرة عليى قنيوات التنشيئة السياسيية وتوجيههيا
بما يخدم أهدافه وعثبت حكمه كما فع حافظ األسد.
المؤسسففات التعليميففة :كمييا كييان حييافظ األسييد يسيييطر علييى المييدارس وعقييوم بتلقييين األطفييال أفكييار
تمجيد "القائد" والحزب الحاكم مارس مل بشار األسد عنيد وصيوله للسيلطة بقييت األفكيار نفسيها فيي
عقول األطفال فقط تغيير اسم "القائد" ووضع صورة بشار بدالً من صورة حيافظ فيي قاعيات الد ارسية
ومرافقهاي وتلقين عبارات التمجيد والتقديس لبشار األسد.
غرس ييت ه ييذه ال ب ييارات بعق ييول األطف ييال ف ييي الم ييدارسي ورافقه ييا خ ييوا ورهب يية مم ييا س يييح بمص ييير
الشخص الذي يخالش هذه األقوال أو ينتهي قدسيية آل األسيدي وهيدا األسيد مين ملي تيدجين عقيول
األطفال باألفكار األسطورعة التقديسية األقرب إلى اإليمانية المطلقة عين األسيد األب واألسيد االبيني
واتباع الفلسف َة التعليمية االستبدادية المعتمدة في بعض األنظمة الشموليةي واستعارت بعيض جوانبهيا
من النظام التعليمي في كورعا الشماليةي وعمكن التطر إلى مفهوم المواطنة التي تعتبر بأنها العالقة
بييين فييرد ودولييةي يحييددها قييانون تل ي الدولييةي بمييا تتاييمنه تل ي العالقيية ميين واجبييات وحقييو ي حيييث
مكونييات
مكوًنيا أساسيييا ميين ع
تعتبير المواطنيية ثميرة التفيياعالت التيي ينتجهييا مجتمييع حايياريي كمييا تعيد ع
الدولة بصيغتها المدنيية المنظمية المعبيرة عين انصيهار وتفاعي جمييع تكوعناتهيا الداخلييةي وإما نظرنيا

إلى المجتمع السوري في حكم بشار األسد ف ن مفهوم المواطنة غائب تماماً ومل نتيجة عدم وجود
نظام تربوي يرسخ قيم هذا المفهيومي فتحوليت المؤسسيات التربوعية فيي يي االسيتبداد إليى أداة تيدجين
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وغيب ييت الحق ييو والحرع يياتي ول ييم تععليي يم الس ييورعين ق يييم
وتبرع يير لسياس ييات االس ييتبداد وم ييديح للمس ييتبدي ع
المواطنة وواجباتهم نحو الوطن والدولة. 38.

فقط تم تعليمهم الوالء للقائد وللحزب الحاكمي أيااً تب ية اتحاد الطلبة فيي الجامعيات لحيزب البعيث
حيث كان الطالب ييدخ للجامعية يسيتقبله اتحياد الطلبية وعبيدأ بغسيي دماغيه وزرع أفكيار البعيث فيي
عقلهي هكذا نرع أن بشار األسد اعتمد على المؤسسات التعليمية في تثبيت حكميه وترسييخ الطاعية
له في عقول أفراد المجتمع.
المؤسسات الدينية :اهتم بشار األسيد بالمؤسسية الدينيية ورجيال اليدين كميا فعي حيافظي لكنيه أراد أن
يشق لنفسه نهجه الخاس عندما وجد نفسيه عليى رأس مجتميع أكثير تيديناًي هكيذا تخليى عين البيوطي
الذي كان من رجال الدين الداعمين لحافظ األسد واختار لنفسه حلفاء جدد غير متوقعين انتقاهم من
منافسي البوطيي وعم النظام على إفشيال أي محاولية توحيديية لعلمياء اإلسيالم خوفياً مين ميا تملكيه
هي ييذه الشخصي يييات مي يين تي ييأثير علي ييى المجتمعي ييات وعلي ييى سي ييلوكياتهاي وحي ييين يتععلي يق األمي يير بالكياني ييات
والتيارات االجتماعيةي كان النظام يحابي جماعة أو مجموعية مين العلمياء عليى حسياب أخيرعي وفقياً
لما تمليه حساباته في ك مرحلةي وقد أثبت النظام عبير تبنييه هيذا المينهج أنيه قيادر عليى التالعيب
بالمجال الديني في البالد بطرعقة خفيةي كان النظام يطلب من مختلش الكيانات اإلسالمية والتيارات
االجتماعية منحيه الشيرعية الدينيية والسياسييةي فيي مقابي الحفياى عليى المعيايير الدينيية واالجتماعيية
المحافظة ورفع شأن العلماء الذين يقبلون بذل ي ومنحهم مزايا على حساب منافسيهم.
أ

39

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

 38أمل رنتيسي ،يف أ ر تل ين "حب ال ائد" في الالئئدار السئئورية ،عنااب بلاادي ،2021،علااى الاارابط التااالي
 ، https://www.enabbaladi.net/archives/467836آخر تحديث .2021\7\24
 39ليلى الرفاعي ،الالؤسسة الدينية السئئنية فئئي دالشئئق :حئئين يئئؤدي التوحيئئد لئ الت سئئيم ،مركا مااالكوا كياار-
كارنيغي للشرق األوسط ،2020،على الرابط التالي https://carnegie-mec.org/2020/06/29/ar-pub-
 ، 82199آخر تحديث .2021\2\8
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اإلعالم :وبالنسبة ل عالم لم يختلش بشار األسد عن أبيه في تعامله مع وسائ اإلعالم في سيورعاي
فقييد قييام بفييرل سيييطرته علييى الصييحافة ورقابيية صييارمة علييى كي مييا يكتييب أو ينشيير فييي الصييحشي
ومنع كتابة أي شيء مخالش إليديولوجية حزب البعث والسلطة الحاكمةي أيااً معاقبة ك كاتب أو
محرر معيارل أو منتقيد لنظيام الحكيمي باإلضيافة أن بشيار األسيد قيام بفيرل رقابية صيارمة وشيديدة
علييى محتييوع اإلنترنييت داخي سييورعاي وحظييرت السييلطة مجموعيية ميين المواقييع ألسييباب سياسييية كمييا
منعييت الميواطنين ميين الوصييول إليهييا .تقييوم الحكوميية كييذل بتصييفية المحتييوع وحجييب الغييير مرغييوب
فيييه كمييا تعمي علييى تطييوعر أدوات تسييتطيع ميين خاللهييا الييتحكم فيمييا يجييب مييروره وفيمييا يحييب منعييه
حتى لو كانت خوادم إحدع المواقع خارج البلد.
أياي ياً كي ييان للتلفزعي ييون دور كبيي يير في ييي توجيي ييه األفي يراد كمي ييا ترعي ييد السي ييلطة مي يين خي ييالل عي ييرل بعي ييض
المسلسييالت التييي تحمي فييي طياتهييا أهييداا سياسيييةي مكرنييا سييابقاً فتيرة حكييم حييافظ األسييدي حيييث تييم
عييرل مسلس ي "إخييوة الت يراب" تشييوعهاً لصييورة العثم ييانيين حيييث كانييت العالقييات متييوترة بييين س ييورعا
وتركيييا كم يا مكرنيياي لكيين بعييد وصييول حييزب العداليية والتنمييية للحكييم فييي تركيييا وتحسيين العالقييات بييين
البلييدين نوعياً ميياي تييم عييرل مسلسي أهي ال ارييية إليهييار الدوليية العثمانييية بصييورة جيييدة عنييدما تكييون
أحي ييداف المسلسي ي تتحي ييدف عي يين واجي ييب االلتحي ييا بي ييالجي

العثمي يياني والي ييدفاع عي يين الدولي يية العثمانيي يية

والمشاركة في "السفر برل "ي ومثله أيااً مسلس ليالي الصالحية.
كميا عرضييت المسلسييالت الشيامية مثي  :مسلسي (بياب الحييارة) التييي تكيرس دور الزعامييات والبكيوات
وسلطة (المخفر) وانغال الحيارات عليى بعايها مميا يعيزز ثقافية الخايوع ليدع األفيرادي أياياً ليدينا
نوع مين المسلسيالت اليذي يصيور فيهيا أن أبنياء الطائفية العلوعية هيم مظليومين وعحمليون والء لبليدهم
أكثيير ميين أبنيياء السيينة مث ي  :مسلس ي (لعنيية الطييين) الييذي يظهيير خيانيية الاييابط السييني لبلييده ووفيياء
الايابط العلييويي وعوصي فكيرة أخيرع فييي المسلسي ماتييه وهيو التييزام نسياء الطائفيية العلوعية بيياألخال
والسمعة والشرا أكثر من النساء السنةي باإلضافة إلى بعض المسلسالت مثي ( :خيط النهايية -أييام
الولدنة -وجه العدالة) هذه المسلسالت تصور القباة األمنيية للسيلطة الحاكمية فيي سيورعا مميا يوليد
الخوا والرهبة من السلطةي ك ما سبق يوضح لنا هيمنة السلطة على كافة وسائ اإلعالم .
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حالة الترهيب والقمع التي كان يقوم بها حيافظ األسيد بقييت مسيتمرة بعيد وصيول بشيار األسيد للحكيمي
مما يجع األسرة السورعة خائفة من السلطة ومترددة في الخروج عليها وهذا ميا يينعكس عليى تنشيئة
أطفال هذه األسر وعجعلها في حالة خاوع تام للسلطة الحاكمة.
األحففزاب :بقييي ح ييزب البع ييث ال ييداعم والمثبييت األساس ييي لحك ييم بش ييار األسييدي وتقوع يية الطائف يية العلوع يية
وتنصيب أبناء هذه الطائفة جميع المناصب الحساسة في الدولةي أيااً عم بشار األسيد عليى بنياء
الجييي

وأدلجتييه ليكييون والءه التييام للقائييد وليييس للييوطني حتييى أصييبح يسييمى الجييي

األسييديي هكييذا

نرع أن سياسة االبن لم تختلش عين سياسية األب واسيتمر االسيتبداد والتسيلط فيي سيورعا طيلية أربعية
عقود من حكم آل األسد حتيى قييام الشيعب بيالثورة عليى النظيام المسيتبد عيام 2011م ي سينرع مين
خالل المطلب الثاني الدور الذي لعبته قنوات التنشئة السياسية في قيام الثورة عام 2011م.

المطلب الثاني :دور قنوات التنشئة السياسية في قيام الثورة عام 2011م.
بع ييد عق ييود م يين حك ييم االس ييتبداد والقم ييع والتس ييلط تفج ييرت الث ييورة الس ييورعة ف ييي خا ييم الربي ييع العرب ييي
وألسباب اجتماعية وسياسية واقتصيادية داخليية عميقيةي أهيم مطالبهيا كانيت وما ازليت الحرعية والك ارمية
للسييورعين جميييعهم ميين دون أي تفرعييقي وقييد اسييتمدت الثييورة شييرعيتها وعييدالتها ميين مواجهتهييا لنظييام
يعام الشعب بقمع وتسيلطي وبتميييز وقهير الشيعب وترسييخ عبوديتيهي كيان لقنيوات التنشيئة السياسيية
دور كبير في اندالع الثورة وعلى رأس هذه القنوات اإلعالم والمؤسسات الدينية.
الفرع األول :اإلعالم
لييم يكيين الوصييول لمواقييع التواص ي االجتميياعي متاح ياً لييدع السييورعين حتييى بداييية عييام 2011مي قب ي
مل كانوا يدخلون على مواقع التواص االجتمياعي عبير بيرامج لكسير الحجيب اليذي فرضيته السيلطة
عام 2007مي كان عدد الرواد على تل الشبكات محدوداًي وبعد رفع الحظر عنها بيدأ االنتقيال إليهيا
بشي ييك تي ييدرعجيي ومي ييع اتسي يياع االحتجاجي ييات الشي ييعبية في ييي سي ييورعا ازداد االنخي ي ار بوسي ييائ التواصي ي
االجتماعيي وكيان االنايمام لوسيائ التواصي االجتمياعي يشيك نيوع مين التيردد نتيجية الخيوا مين
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السلطة التي كرسها نظام األسدي أعلن نظام األسد رفع الحظر الحكومي عن بعض وسائ التواص
االجتمي يياعيي ممي ييا أدع إلي ييى ت ارجي ييع الخي ييوا لي ييدع بعي ييض الم ي يواطنين واالناي ييمام لمواقي ييع التواص ي ي
االجتمياعيي حييث بيدأ اسييتخدامها فيي سيورعا فييي المجيال السياسيي مين قبي العدييد مين المعارضيييني
وازدادت متابعة السورعين ل عالم بعيد انطيال ثيورات الربييع العربييي وكيان لهيا دور هيام فيي توحييد
ال يرأي العييام ميين خييالل اسييتخدامها لييدعوة الم يواطنين للتجمييع واالحتجيياج مث ي صييفحة الثييورة السييورعة
ض ييد بش ييار األس ييدي وقبله ييا دع ييوة المي يواطنين ل (ي ييوم الغا ييب)ي بالمقابي ي ك ييان هن يياك اس ييتجابة م يين
المواطنين للدعوات التي تم توجيهها عن طرعق وسائ التواص االجتماعي.

40

أياي ياً عمل ييت وس ييائ التواصي ي االجتم يياعي كم ييا مكرني يا ف ييي توحي ييد الي يرأي الع ييام م يين خ ييالل إط ييال
مظيياهرات فييي ك ي جمعيية بمسييمى واحييد فييي كافيية المييدن السييورعةي وقييد كييان لهييا دور كبييير فييي نق ي
األحداف بين المدن السورعة وما يحص في ك منطقة من مظاهرات وغيرها....
ومن أهم مواقع التواصل االجتماعي التي استخدمها السوريين في تلك الفترة هي:
• السففكايب :كييان هييذا البرنييامج الوسيييلة األكثيير اسييتخداماً للتواصي االجتميياعي ميين قبي الرافاييين
لنظ ييام األس ييد م ييع بداي يية انط ييال الث ييورة الس ييورعةي ك ييان ل ييه أهمي يية كبيي يرة ف ييي تنس يييق المظ يياهرات
واالحتجاجات على برنامج السكايبي وكانت أدارة اتصال قب أن يتوفر تطبيق واتس اب.
• فففيس بففو  :كييان ميين أحييد الم ارقييع الرئيسييية التييي شييملها الحظيير الحكييومي عييام 2007م ورفييع
الحظر عنها عام 2011مي أولى الشيعب السيوري المعيارل اهتماميه لهيذا الموقيع ألهميتيه كونيه
منصيية لتييداول الروايييات الخبرعييةي ومنصيية للحيوارات والنقاشييات النصييية والمرئييية الحقياًي ومنصيية
لتداول األخبار واآل ارء من خالل الصفحات الشخصية والعامةي وقد كان لفيس بوك أثر ايجيابي
كبير في كسر حاجز الخوا لدع الشعب السوري.

 40عبااد الوهاااب العاصااي ،وسئئائم التواصئئم ارجتالئئاعي فئئي الحئئرا ال ئئوري الالعئئار
للدراسات،2021 ،آخر تحديث ،2021\11\8على الرابط التالي https://bit.ly/3fttOTf
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 ،2021-2011جسااور

• تفففويتر :يعتب يير موق ييع الت ييدوعن المص ي عيغر ت ييوعتر م يين مواق ييع التواصي ي االجتم يياعي الت ييي اس ييتعملها
وعمكيين
الجمهييور ال يرافض للنظييامي وإن كييان بدرجيية أق ي بكثييير مقارنيية مييع غي يره ميين المنصيياتي أ

القول إن توعتر بقي نخبوعاً إلى حد كبير بالنسبة للجمهور السوري.

• يوتيوب :يعتبير يوتييوب أحيد المواقيع الرئيسيية ليدع الجمهيور المعيارل للنظيام لميدع أهميية هيذا
البرنيامج فييي توثييق وأرشييفة المظياهرات واالعتصييامات والبيانيات العسييكرعة مين انشييقا وتأسيييس
واندماجي واألغاني الثورعةي 41التي كان لها تأثير كبير عليى أفيراد الشيعب السيوريي وبشيك عيام
لعبت هذه الوسائ دور فاع في توصي وترسيخ أفكار وأحداف لكافة أبناء الشعب السوري.
وكان هناك بعض القنوات والشبكات التي لعبت دور مهم بالتأثير على الرأي العام منها:
شففبكة شففام :مؤسسيية سييورعة غييير ربحييية تأسسييت فييي  22شييبا 2011مي أي قب ي انطالقيية الثييورة
السيورعة بثالثة أسابيع من قب مجموعة من الناشيطين السييورعيني وكانيت فيي مراحلهيا األوليى تتمثي
بشيبكة شيام اإلخبارعية التيي كانيت تقيوم بنقي أخبار الثيورة السيورعة للعاليم ضمين الحصييار اإلعالمييي
واإلغييال الكام ي لس ييورعا فييي وجييه وس ييائ اإلعييالمي مييع تطييور الثييورة السييورعة تطييورت شييبكة ش ييام
معها ونميت بنموها ،وعملت على عدة مشارعع لدعم الناشطين في الداخ السوري.

42

قناة بردى :بدأت قناة "بارد"" التلف يونياة بالعمال عااا  2009ويساميها الابعب بصاوت الثاورة
السورية .لكنها اكتسبت شعبيتها في أوساط المعارضين للنظاا السوري بعاد انطاالق االحتجاجاات
في سوريا عاا ،2011

43

عملت هذه القناة على برامج تهدا نحو التغييير تتنياول النشاط السياسي

العاا في سوريا وقضايا التغييار وريياة النخاب الساورية للمساتقبل وللحرياات واالياات المتعلقاة
بكيفية انتقال البالد إلى طريق الديمقراطية.

44

 41عبااد الوهاااب العاصااي ،وسئئائم التواصئئم ارجتالئئاعي فئئي الحئئرا ال ئئوري الالعئئار  ،2021-2011جسااور
للدراسات،2021 ،آخر تحديث ،2021\11\8على الرابط التالي https://bit.ly/3fttOTf
 42لالحة عن شب ة شام ،شبكة شاا ،على الرابط التالي  ، https://bit.ly/3immieFآخر تحديث .2021\4\8
 43قنئئئاة بئئئرد التلفزيونيئئئة ورؤيتهئئئا لفحئئئداث فئئئي سئئئورية ،اساااأل أكثااار ،2011،علاااى الااارابط التاااالي
 ، https://bit.ly/37jN4hKآخر تحديث .2021\11\8
 44إطالق قناة سورية معارضة جديدة ،ويكي أخبار ،2009 ،علااى الاارابط التااالي ، https://bit.ly/3Cgd7Ew
آخر تحديث .2021\12\1
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قنففاة سففوريا الشففعب :أنشييأت عييام 2011مي تقاادا القناااة نفسااها علااى أنهااا «صااوت األحااارار
والمناضاالين ،المتطلعااين إلااى سااوريا الحلااا واألماال ،سااوريا الحضاان الاادافا لكاال أبنا هااا البااررة
المخلصااين ،العاااملين لخيرهااا وتقاادمها وا دهارهااا  ،وتعييرل عييدد مين البيرامج مختصااة بالشااأن
السااوري بعنااوان «أخبااار الثااورة  ،وبرنامجااا سياساايا تحليليااا للواقااع السااوري بعنااوان «حااديث
الثورة .

45

مما شك حافز لبقية مواطني المناطق للخروج بالمظاهرات واالنتقال بعد مل للعم المسيلحي كيذل
نق صورة األحداف مع بداية انطال ثورات الربيع العربي من الدول التي خرج فيها المواطنين ضيد
االسييتبداد ممييا عييزز لييدع الم يواطن السييوري الخييروج للمطالبيية بالحرعيية والك ارميية وإسييقا نظييام األسييد
االستبدادي.
الفرع الثاني :المؤسسات الدينية
كم ييا مكرن ييا س ييابقاً وج ييود ع ييدد م يين رج ييال ال ييدين داعم ييين ومؤع ييدين لنظ ييام األس ييد ومش ييرعنين لحكم ييهي
بالمقاب كان يوجد عدد كبير من رجال الدين والعلماء مؤعدين للثورة السورعة منذ انطالقتها وداعمين
لها وداعين للحرعة والكرامة من خالل منابر مساجدهم وندواتهم ومحاضراتهمي مما كان له أثير كبيير
على أفكار الشعب السوري وتوجهه وكسر حاجز الخوا من السلطة والخروج على الحاكم المستبدي
فق ييد لع ييب رج ييال ال يدين دور م ييؤثر ف ييي كثي يير م يين الم ييدن الس ييورعةي بع ييد أن خس يير النظ ييام العدي ييد م يين
المناطق لمصلحة المعارضة المسلحة في خرع

2011مي جرع بث عدد من االستقاالت الجماعية

لرجييال الييدين علييى اليوتيييوبي وفييي حمييص وقييش أغلبييية رجييال الييدين والعلميياء جنب ياً إلييى جنييب مييع
الثوار.

46

ومن ازوعة العم السياسي المنظم كان من أكثر التنظيميات لرجيال اليدين اإلخيوان المسيلمون الموقيع
األبرز بين األحزاب الدينية في سورعاي ليس فقط ألن التنظيمات األخرع غير ميؤثرة أو وازنيةي وإنميا
 45قنئئاة سئئئوريا الشئئئعب ،العرفئئئة ،2011 ،علاااى الااارابط التاااالي  https://bit.ly/3xnarRZآخااار تحاااديث
2021\11\8
 46توماس بيريه ،الئئدين والدولئئة فئئي سئئورية علالئئا السئئنة الئئن ارن ئئيب لئ ال ئئورة ،ميسسااة ميساالون للثقافااة
والترجمة والنشر ،2020 ،ط  ،1ص .273
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ألن اإلخوان المسلمين كانوا الشغ الشاغ للبالد في غير مناسبة ولم يغيبوا عن المشهد السياسييي
وعمل يوا عل ييى تجدي ييد حا ييورهم عب يير رؤع يية سياس ييية جدي ييدة اس ييتندت إل ييى مطال ييب الن يياس ف ييي الحرع يية
والكرامة ودولة المواطنة.
مييع انطييال الثييورة السييورعة يهيير عييدد ميين رجييال الييدين كييان لهييم تييأثير كبييير فييي توجيييه األفيراد فييي
بداية الثورة والسنوات الالحقة لها ومن أبرزهم:
• عفففدنان العرعفففور :ع ييدنان ب يين محم ييد العرع ييور ه ييو رج ي مس ييلم س ييني س ييوريي يق يييم ف ييي مدين يية
الرع ييال بالس ييعوديةي وععمي ي م ييدي اًر علميي ياً للبح ييوف والنش يير ف ييي الرع ييالي اش ييتهر م يين خ ييالل
مناي ارتييه وأبحاثييه التييي تنتقييد بعييض المييذاهب كالشيييعة والصييوفية اسييتناداً للميينهج السييلفي الييذي
يتبناهي وقد اشتهر في دوره اإلعالمي فيي تغطيية االحتجاجيات وأحيداف الثيورة فيي سيورعا حييث
أنه من المعارضين للنظام السوري.

47

• براهيم عبد هللا السل يني :من مواليد حلاب 1934ا ،درس فاي المعهاد العرباي امساالمي،
ودرس في كلية الشريعة في الجامعة األ هرية في القاهرة ،وتابع دراسته في الدراسات العليا
48
في األ هر ،كان موقفه واضح في معارضته للنظاا السوري.
• أساالة الرفاعي :ولد الشيخ الرفاعي في دمشق عام  1944ي ودرس اللغة العربية في جامعة
دمشي ييق أع ي يرا الشي يييخ أسي ييامة الرفي يياعي رئي يييس المجلي ييس اإلسي ييالمي السي ييوريي بأني ييه مي يين أوائ ي ي

العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار األسدي بعد اندالع الثورة عام 2011مي وععد أحد كبار
العلماءي وخطيب مسجد عبد الكرعم الرفاعي في كفر سوسة بدمشق.49
• عطيئئة الئئوهيبي ةأبئئو حف ئ

 :ميين مواليييد الجيوالن عييام 1953مي حصي علييى الييدكتوراه فييي

الجامع يية المستنصي يرعة ف ييي بغ ييداد ع ييام 1999مي ودرس ف ييي كلي يية الشي يرععة ف ييي رأس الخيم ييةي
ودرس في المعهد العالي في التوجيه واإلرشاد ففي صنعاءي وكان ليه دور بيارز فيي سيورعا ميع
 47عئئئدنان العرعئئئور ،معرفاااة ،2011 ،علاااى الااارابط التاااالي  ، https://bit.ly/3s0jdEwآخااار تحاااديث
.2021\12\5
 48وفئئئاة العئئئالم ارسئئئتا الئئئد تور ابئئئراهيم السئئئل يني ،بنااال القاااارم الااانها ،2011،علاااى الااارابط التاااالي
 ،https://darfikr.com/node/1782آخر تحديث .2021\11\21
 49يوسااع علااي ،أسئئاالة الرفئئاعي ،صااحيفة االسااتقالل ،علااى الاارابط التااالي  ، https://bit.ly/3iwazu7آخاار
تحديث .2021\11\13
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انييدالع الثييورةي فكييان يعييظ النيياس وعحييرل الثيوار الم يرابطين فييي الكثييير ميين المنيياطق المحييررة
علييى الصييمود فييي وجييه النظييام االسييتبدادي وعرفييع ميين معنوعيياتهمي وأسييس مييع عييدد ميين إخوانييه
مجموعة (دعاة إلى الخير) ودخ المخيمات وألقى المحاضرات فيي الم اركيز اإلسيالمية ي وفيي
مراكز همة ..وغيرها.

50

وغيييرهم ميين علميياء الييدين الييذين وقف يوا بجانييب الثييورة السييورعة ضييد نظييام األسييد مث ي  :الشيييخ سييارعة
الرفاعيي والشيخ راتب النابلسيي الشيخ محمد الصابوني....

الفصل الثالث :واقع قنوات التنشئة السياسية بين عامي (2020-2011م).
بعد انطال الثورة في سورعا طي أر تحيوالت عليى دور وطبيعية قنيوات التنشيئة السياسييةي سييتناول هيذا
الفص بداي ًة الحديث عن هذه التحوالت التي كان سببها يهور بعض التجمعات والمراكز التي كيان
لهييا دور فاعي ومييؤثر فييي عملييية التنشييئة السياسيييةي أياياً الحييديث عيين دور ووييفيية قنيوات التنشييئة
السياسية في الشمال السوري ومدع فاعلية هذه القنوات في تعزعز المشاركة السياسية لدع األفراد.

المبحث األول :ماهية وخصائص قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة عام .2011
لييدينا بعييض التجمعييات والتكييتالت التييي كييان لهييا دور فييي انطييال الثييورةي وحشييد اليرأي العييام وإقنيياع
المجتمع وتوجيهه سياسياً وبقي هذا الدور في السنين األولى من انطيال الثيورةي أيايا ليدينا بعيض
الم ارك ييز والمعاه ييد الت ييي عمل ييت عل ييى تثقيي ي

الش ييباب سياس ييياً وكان ييت فاعل يية ف ييي موض ييوع التنش ييئة

والمشاركة السياسيةي سنتحدف في هيذا المبحيث عين أهيم التجمعيات والم اركيز التيي كيان لهيا دور فيي
التنشئة السياسية ألبناء المجتمع السوري بشك مباشر أو غير مباشر.
المطلب األول :أهم التجمعات والبرامج بعد بين عامي 2015 -2011م.
 50عمااار العبساااو ،األساااتا الااادكتور عطياااة الاااوهيبي ،رابطاااة أدباااا الشااااا ،2016 ،علاااى الااارابط التاااالي
 ، https://2u.pw/78Rfuآخر تحديث .2022\1\1
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التنسيقيات:
لقد وجدت لجان التنسيق كح بدي بداي ًة مع يياب وسيائ االتصيال واإلعيالم والتنسييق بيين جمييع
الناشييطين فييي كافيية اال ارضييي السييورعةي وكانييت ك ي منطقيية أو قرعيية تحتييوي علييى تنسيييقية أو أكب يير
بحسب حجم المنطقةي وعرفت التنسيقيات بأنها ((تجمعات حيرة مين الشيباب التقيوا بفاي صيداقاتهم
السي ييابقة للتظي يياهرات أو بفع ي ي وج ي ييودهم في ييي المنطقي يية نفسي ييها))ي وتتك ي ييون التنسي يييقية مي يين عي ييدد م ي يين
المتط ييوعين ال ييذين يتقاس ييمون العمي ي بحس ييب مه يياراتهمي ب ييدءاً م يين اختي ييار االس ييم ال ييذي س ييتقوم تحت ييه
تظيياهرات يييوم الجمعيية وكتابيية الالفتييات والتحاييير للشييعاراتي واالنتهيياء بتنظيمييات التصييوعر ونقلهييا
إلى الوسائ اإلعالمية العالميةي حيث تمث هذه التنسيقيات الشك األكثر تنظيماً للحراك.

51

أهم التجمعات الثورية:
الهيئ يية العام يية للث ييورة :أأسسي يت الهيئ يية العام يية للث ييورة الس ييورعة ف ييي  18آب 2011 /ف ييي تركي يياي وه ييي
وتام تحت لوائها  40حركة معارضية ،تعمي مين أجي
منظمة مظلة تنشط داخ سورعة وخارجهاي
ع
إقام يية حكوم يية دس ييتورعة وديمقراطي يية تحت ييرم التن ي عيوع الثق ييافي والسياس ييي وال ييديني وحق ييو اإلنس ييان عب يير
إرساء مؤسسات مدنية وديمقراطيةي وتنادي بالحرعة وفقاً لحقو االنسان والعدالة.

52

أيااً تجمع ربيع الثورة في جنوب دمشقي مجلس ثوار صالح اليديني ومجليس ثيوار بسيتان القصيري
اتح يياد تنسي يييقيات الثي ييورةي حرك يية شي ييباب الثي ييورة ف ييي جسي يير الشي ييغور "الت يييح"ي وغيرهي يا مي يين التجمعي ييات
والكيانات الرافاة للنظام االستبدادي في سورعا.
المجلفففس االسفففالمي السفففوري :ت ييم تأسيس ييه ع ييام 2014م ف ييي اس ييطنبول يا ييم ع ييدد م يين الهيئ ييات
الموجودة في الداخ السوريي وأهم أهدافه :حشد الدعا للثورة في سورية ،والتعاون على ترشايدها،
والمحافظة على مكتسباتها ،توحيد الفتو" الشرعية في األماور العاماة ،تع يا القواساا المشاتركة
 51مجموعة ميلفين ،جيم الشباب في الوطن العربي ووسائم الالشار ة غير الت ليدية الن الالجئئام ارفتراضئئي لئ
ال ورة ،مرك دراسات الوحدة العربية ،لبنان،2013 ،ط ،1ص.135
 52الهي ااة العامااة للثااورة السااورية ،مرك ا مااالكوا كياار -كااارينغي ،علااى الاارابط التااالي https://carnegie-
 mec.org/syriaincrisis/?fa=50818آخر تحديث .2021\11\17
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وإبرا جوانب االتفاق ،واحتوا الخالفات ،السعي لتطبيق أحكاا الشريعة امسالمية ،توحيد الري"
وتنسيق المواقع والجهود تجاه القضايا الكبر".

53

برنامج ثورة  3نجوم :بداية عرل البرنامج كانيت فيي 2013مي يتناول تفاصيل الحياة اليومية فاي
المدينة بطريقة تتحلى بحس كوميدي ،وقد استلها اسا البرناام مان عادد نجماات علاا االساتقالل
ال ي يمثل الثورة السوريةي استمد البرنام مواضيعه من الواقع المأسااوي وهماوا النااس ،وانتقاد
مخالفات وأخطا ير تكبها المدنيون وأخر" يقع فيها الثوار ،وهي اتها المشاكل التاي يعااني منهاا
الناس في بقية المناطق السورية المحررة.

54

ال يمكننا حصر جميع التجمعات التي طهرت مع بداية الثورةي فقمنا بذكر أبرزها التي كان لهيا دور
مؤثر في عملية التنشئة السياسية بشك غير مباشر.
المطلب الثاني :بعض المؤسسات بين عامي 2020 -2015م.
أوالً :معهد آفاق للفكر والممارسة السياسية
معه يد آفييا للفكيير والعلييوم السياسييية تييابع ألكاديمييية آفييا للتغيييير والتط يوعر فييي والييية غييازي عنتيياب
التركية.
معه ييد آف ييا ه ييو مؤسس يية تعليمي يية تدرعبي ييةي ه ييدفها األساس ييي تزوع ييد المجتم ييع المحل ييي بفرص يية ال ييتعلم
والتييدرعب فييي القاييايا السياسيييةي ميين خييالل برنييامج الييدبلومات السيينوعةي ثييالف دبلومييات سياسييية فييي
ك ي س يينةي يلع ييب معه ييد آف ييا دور ف ييي عمل يية التنش ييئة السياس ييية م يين خ ييالل إكس يياب الف ييرد المع ييارا
واألفكييار السياسيييةي والمحاوليية إلييى تحوعي الفييرد ميين معارفييه االجتماعييية إلييى معييارا سياسيييةي يقييوم
معهي ييد آفي ييا بتي ييدرعب حي يوالي  100شي يياب وشي ييابة سي يينوعاًي إضي ييافة لبرني ييامج الي ييدبلومات يوجي ييد بعي ييض

 53جهاد بن عبد الوهاب خيتي ،المجلس امسالمي السااوري خطااوة فااي ساابيل تحقيااق المرجعيااة الدينيااة ومحاربااة
الغلااو ،علااى بصاايرة ،2017،علااى الاارابط التااالي ، https://alabasirah.com/node/648آخاار تحااديث
2021\11\17
 54ناريمااان عثمااان" ،ثااورة  3نجااوا" فكاهااة بااين االنقاااب ،الج ياارة ناات ،2013 ،علااى الاارابط التااالي
 ، https://bit.ly/3A9w8a4آخر تحديث .2021\11\17
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التي ييدرعبات التي ييي تعي ييزز فكي يرة المشي يياركة السياسي ييية لي ييدع األفي يرادي ومي يين المالحي ييظ أن عي ييدد كبيي يير مي يين
المتييدربين فييي معهييد آفييا أصييبحوا فيياعلين فييي مجييتمعهم ميين خييالل انخييراطهم فييي الفيير التطوعييية
ومكاتب الطلبة وغيرها من التجمعات.

55

ثانياً :مركز نما للدراسات واألبحاث
مؤسس ي يية بحثي ي يية مس ي ييتقلة غي ي يير ربحي ي يية تأعن ي ييى بتق ي ييديم الد ارس ي ييات واألبح ي يياف السياس ي ييية واالقتص ي ييادية
واالجتماعية حيول القايية السيورعةي إلسيناد صيناع القيرار والمجتميع بالمعلوميات والتحلييالت العلميية
المساهمة في اتخام الق اررات العقالنيةي وبما يساعد على تنمية الوعي السياسي في المجتمعي وععزز
صمود المجتمع وعمكنهي تأسس المركز في شهر تشرعن األول عام  2019وهو مؤسسة مرخصة
من أهم أهداا المركز :المساهمة فيي بنياء اليوعي المجتمعيي السيوريي وترسييخ بنياء الهوعية السيورعة
على مباد الحرعة والكرامة والمواطنةي وتمكين العلمية والنقد البناء كمينهج فكيري للمجتميع السيوريي
واالبتعاد عن المسلمات الفكرعة الخاطئة المرسخة للتقليد ومنع االبداعي وبناء فكر نهاوي مجتمعيي
يساعد المجتمع على تغيير واقعه الحالي إلى مستقب متقدم.
يسهم المركز بدور كبير في عملية التنشئة السياسية للشباب من خالل ما يلي:
 -1المنتجيات البحثيية للمركييز مين د ارسييات ومقياالت رأي وتقيارعر وتقييديرات موقيش حيييث تسيهم هييذه
المنتجات في رفع الوعي السياسي للمجتمع وبخاصة للشباب وزعادة مستوع الثقافة السياسية لديهم
 -2فسييح المجييال للشييباب فييي المشيياركة السياسييية ميين خييالل اشيراكهم فييي النييدوات وجلسييات الحيوار
التي يعقدها المركز والتي تهتم بقاايا سياسية واقتصادية واجتماعية
 -3توفير مكتبة للشباب في المنطقة يمكن لهم االستفادة منها ومطالعتها في قاعة المركز
 -4توفير فرس للتدرعب الشباب وخاصة في المجال البحثي
( 55مقابلة أجراها الباحث مع األستا محمد بقاعي مدير معهد آفاق للفكر والممارسااة السياسااية ،فااي مكتبااه بتاااري
.)2021\8\8
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 -5العم على إتاحة منصة إلكترونية على موقيع المركيز السيتقبال مشياركات الشيباب مين مقياالت
رأي.

56

ثالثاً :مركز التطوير اإلداري
كانيت بداييية نشييأة المركييز فييي الغوطيية الشييرقية عييام 2016ي ثييم انتقي بعييدها إلييى مدينيية األتييارب فييي
محافظيية حلييب عييام 2018ي بعييد مل ي انتق ي المركييز ليسييتقر فييي مدينيية اع يزازي يقييوم مركييز التطييوعر
اإلداري بالعديد مين التيدرعبات والورشيات المهنيية للشيباب فيي المنطقيةي مميا يعيزز دخيولهم فيي سيو
العمي ي إلييى جانييب مل ي قييام المركييز بعييدة تييدرعبات وأنشييطة مجتم ييية ومنهييا الجانييب السياسيييي هييذه
األنشطة والتدرعبات المجتم ية هي رديفة للتدرعبات المهنية واإلدارعةي وعم المركز على إقامة عدد
من الندوات الثقافية والسياسيةي ومن أبيرز المبيادرات التيي قيام بهيا مركيز التطيوعر اإلداري للمسياهمة
في عملية التنشئة السياسيةي هي مبادرة مواطنة التي تشم عدة أنشطة منها :سيب تفعيي المشياركة
السياسييية فييي المنطقييةي وإقاميية أربييع لقيياءات مييع شخصيييات محلييية وخارجييية قيادييية متمي يزة وناشييطة
يالنشييا الثالييث :إقاميية أربييع ورشييات تييدرعب فييي مجيياالت (المواطنيية  -المشيياركة المجتم ييية  -بنيياء
فر العم -التنظيم السياسي )
وكان لمركيز التطيوعر اإلداري دور فاعي فيي مراقبية العمليية االنتخابيية فيي بعيض المجيالس المحليية
فييي المنطقييةي ومراقبيية االنتخابييات التييي أقامهييا اتحيياد طلبيية سييورعا االح يرار بالمشيياركة مييع مؤسسييات
أخرع.

57

رابعاً :مركز ماري لألبحاث والدراسات
هو مؤسسة علمية بحثية مستقلة تأسس في الشمال السيوريي يعنيى بيالبحوف والد ارسيات مات الصيلة
بالش ييأن الس ييوري بش ييك خ يياسي والش ييؤون اإلقليمي يية والدولي يية بش ييك ع ييامي م يين ع ييدة جوان ييب سياس ييية
( 56مقابلة أجراها الباحث مع األستا محمد بقاعي مسيول قسا األبحاث في مركا نمااا لألبحاااث والدراسااات ،فااي
مكتبه بتاري .)2021\\8\12
( 57مقابلة أجراها الباحث مع األستا بساا يتون مدير مرك التطوير امداري ،في مكتيه بتاري )2021\8\9
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واجتماعييية واقتصيياديةي 58لمركييز ميياري دور فييي التنشييئة السياسييية ميين خييالل إقامتييه النييدوات الفكرعيية
السياسية والورشات التي تخص قاايا اجتماعية وسياسية واقتصادية.
خامساً :اتحاد طلبة سوريا األحرار
هو منظمة طالبية شعبية مستقلة تام الطلبة السورعين في الجامعات والمعاهدي أهم أهدافه:
 -1العم على تحقيق أهداا الثورة ومبادئها.
 -2تنمية قدرات الطالب وتدرعبهم وتأهيلهم وتوييفها لتعزعز دور المثقفين في بلدهم.
 -3الدفع بالبحث العلمي الطالبي نحو األمام.
 -4تنظيم األنشطة الطالبية بكافة أشكالها ودعم العم التطوعي.

59

يساهم اتحاد طلبة سورعا األحرار في عملية التنشئة السياسية في الشمال السوري من خالل الوقفات
والمظاهرات التي ينظمها للتعبير عن رأي الطالب في قاايا بلدهمي ومن خالل الندوات والتيدرعبات
التي يقيمها بالمشاركة مع جهات أخرع.
سادساً :الجامعات
تييم إنشيياء عييدد ميين الجامعييات فييي الشييمال السييوري بعييد عييام 2015ي سيياهمت هييذه الجامعييات فييي
عملية التنشئة السياسية من خيالل عمليتهيا التعليميية وفروعهيا ونيدواتها ومحاضيراتها :جامعية الشيامي
جامعة إدلبي جامعة حلب في المناطق المحررةي الجامعة الدولية للعلوم والنهاةي وغيرها.....
سابعاً :األحزاب السياسية والتنظيمات
نشييأت بعييض األح يزاب السياسييية فييي الشييمال السييوري بعييد عييام 2015ي سيياهمت هييذه األح يزاب فييي
عملي يية التنش ييئة السياس ييية م يين خ ييالل برامجه ييا وأه ييدافهاي ن ييذكر بع ييض ه ييذه األح يزاب :ح ييزب العدال يية
 58الملع التعريفي لمرك ماري لألبحاث والدراسات.
( 59النظاا الداخلي التحاد طلبة سوريا األحرار)
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والتنمية السوريي حزب وعدي حزب نور سورعاي وعوجد بعض التجمعات مثي رابطية الشيباب السيوري
الثائري وتجمع سورعا المستقب ي ووحدة دعم االسيتقراري أياياً يوجيد بعيض الفير التطوعيية التيي لهيا
دور في التنشئة السياسية من خالل ورشات وتدرعبات تخص الشأن السياسي.
ثامناً :الفرق المسرحية:
فييي السيينوات األخي يرة بييرز يهييور العم ي المسييرحيي والر بيية فييي تشييكي الفيير المسييرحية التييي هييي
عبارة عن مجموعة مين الشيباب يقوميوا بعيرل المسيرحيات التيي تميس الواقيع االجتمياعي والسياسيي
في الشمال السوريي بذل يكون لهم دور في عملية التنشئة السياسية للمجتمعي من أبيرز هيذه الفير
فريفففق بصفففمة حريفففة المسفففرحي :ال ييذي تأس ييس ع ييام 2020م م يين مجموع يية ش ييباب ج ييامعييني ق يياموا
بع ييرل بع ييض المس ييرحيات الت ييي تالم ييس الواق ييع االجتم يياعي والسياس ييي واالقتص ييادي المع يياف ف ييي
الجامعات والمراكز الثقافية.

المبحث الثاني :دور قنوات التنشئة السياسية ما بعد اندالع الثورة.
بعد أن تحدثنا عن دور قنوات التنشئة السياسية في قيام الثورة السورعة وعن ماهية التنشئة السياسية
بعيد انييدالع الثييورةي سيينتحدف فييي هييذا المبحييث عيين دور قنيوات التنشييئة فييي تثقيي

المجتمييع السييوري

سياسياً واجتماعياً ي وإيهار االختالا اليذي طي أر عليى قنيوات التنشيئة فيميا كانيت علييه قبي الثيورة ي
وسنستند في هذا المبحث الستبيان تم تصميمه ونشره على فئة من األكياديميين وطيالب الجامعيات
في الشيمال السيوري المحيرري يحتيوي عليى مجموعية مين األسيئلة عين دور قنيوات التنشيئة السياسيية
في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي تثقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
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المجتم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع ا

لسوري( توجد نسخة عن أسئلة االستبيان في المالحق في نهاية البحث).

فقد كانت الردود من عدة فئات :الفئة األولى :تتراوح إعمارهم ما بين ( )23 -18حيث حازت على
النسييبة األكبيير ميين الييردود ( 29رد)ي الفئففة الثانيففة :تتيراوح أعمييارهم مييا بييين ( )29-24حييازت علييى
( 14رد)ي الفئففة الثالثففة :تتيراوح أعمييارهم مييا بييين ( )37-30حييازت علييى ( 12رد)ي الفئففة الرابعففة:
أعمارهم  38عام فما فو حازت على ( 8ردود).
قبي الحييديث عيين قنيوات التنشييئة السياسييية ميين خييالل تحليلنييا لالسييتبياني سيينتحدف عيين مييدع معرفيية
أفراد المجتمع بالتنشئة السياسيةي من خالل السؤال األولي ماذا تعرف عن التنشئة السياسية؟
نالحظ أن نسبة جيدة لديها معرفة وتصيور عين مفهيوم التنشيئة السياسيية ومدركية ميدع أهميية قنيوات
التنشييئة السياسييية فييي توجيييه األف يراد واكسييابه المعييارا والمعلومييات منييذ الصييغري حيييث ينشييأ عليهييا
الطف ي فقد عرفها البعض:
-1ه ييي المعلوم ييات والمع ييارا والتوجه ييات الت ييي يتلقاه ييا الف ييرد بش ييك مباش يير وغي يير مباش يير م يين قب ي
األسرة والمدرسة والمحيط االجتماعي المحيط به.
-2التنشئة السياسية هي جزء من التنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من قنيوات التنشيئة المحيطية
به مث األسرة والمدرسة والجامعة واألحزاب السياسيية و اإلعيالم و اليزمالءي والتيي تسيهم فيي تكيوعن
اتجاه سياسي معين يتبناه الفرد وعتصرا سياسياً من خالله ولها أثر كبير على ق ارراته .
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-3التنشئة السياسية هي العملية التي يتم من خاللها توجيه أفيراد المجتميع وفيق أفكيار وأييديولوجيات
معينة بهدا خلق مجتمع بهوعة محيددة .وتتعيدد قنيوات التنشيئة االجتماعيية منهيا األسيرة و الميدارس
والجامعات ووسائ اإلعالم والمساجد في الدول االسالمية
غالبية الردود كانت تدور حول فكرة أن التنشئة السياسية هي الوسيلة التي يكتسب مين خاللهيا الفيرد
ثقافته السياسية وأفكاره وتوجهاته.
يمكننا اآلن الحديث عن دور قنوات التنشئة السياسية بعد اندالع الثورة في سيورعا مين خيالل تحليلنيا
لردود االستبيان الذي سبق مكره
المطلب األول :المؤسسات التعليمية
ميين خييالل ردود االسييتبيان وجييدنا أن النسييب
متقاربي ي ي يية بي ي ي ييين مي ي ي يين يجي ي ي ييد أن للمؤسسي ي ي ييات
التعليميي ي يية في ي ييي الشي ي ييمال السي ي ييوري دور في ي ييي
تثقي ي

األطفييال سياسييياًي وبييين ميين ال يجييد

لها دور بذل ي حيث كانت نسيبة اإلجابية ب
ال (8ك )%50ونسي ي ي ي ييبة اإلجاب ي ي ي ي يية ب نع ي ي ي ي ييم
(2ك)%49ي يمكين أن يكييون هيذا التقييارب بسييبب
أن العينة التي استهدفها االستبيان هم طالب جامعيين ليس لديهم تصور واضح عن ما يحص في
المدارسي وعمكن أن تكون رؤعتهم للمدرسة هي مؤسسة للتنشئة االجتماعية بالمقام األول.
األغلبية التي ال ترع أن للمدرسة دور في عملية التنشئة السياسية والتثقي

السياسيي نتيجية ضيعش

الييوعي السياسييي لييدع المعلمييين وعييدم وجييود مييادة فييي المنهيياج تكييون بديليية عيين مييادة القومييية التييي
كانت تدرس قب الثورة في المدارس السورعة.
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الجامعات :بالنسبة للجامعات كمؤسسيات تعليميية
وجدنا أن نسبة 7ي %85ييرع أن للجامعيات دور
ف ي ييي توعي ي يية الش ي ييباب سياس ي ييياً وتع ي ييزز المش ي يياركة
ل ي ي ي ييديهمي ونس ي ي ي ييبة 3ي %14م ي ي ي يين ل ي ي ي ييم يج ي ي ي ييد دور
للجامع ييات ف ييي توعي يية الش ييباب وتعزع ييز المش يياركة
لديهم.
والدور الذي لعبته كان مين عيدة جوانيبي إقامية وقفيات ومظياهرات فيي الجامعيات للتعبيير عين اليرأي
بنسييبة (63ك)%34ي وبيينفس النسييبة لتكييوعن االتحييادات ومكاتييب الطلبييةي أيا ياً عيين طرعييق العملييية
التعليمي يية ماته ييا بنس ييبة ( 1ي)%48ي وع يين طرع ييق الن ييدوات السياس ييية بنس ييبة (9ي)%38ي وكان ييت
النسبة األق التي هي (8ي )%27للتدرعبات التي تخص المشاركة السياسية.

المطلب الثاني :األحزاب
بمييا أن األح يزاب تع ييد قنيياة ميين قن يوات
التنشييئة السياسيييةي قمنييا بطييرح س يؤال
ف ي ييي االس ي ييتبيان ع ي يين تج ي ييارب تش ي ييكي
األحي ي يزاب والتنظيم ي ييات السياس ي ييية ف ي ييي
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الشمال السيوري بعيد انطيال الثيورة هي ازدادت أم الي كانيت نسيبة اإلجابية بينعم (9ك)%61ي ونسيبة
اإلجابة
ب ال(1ك.)%38
إن هيذه الزعييادة نتيجية الكبييت السياسيي السييابق مين قبي السيلطة الحاكميية وميا أحدثتييه الثيورة ميين في ار
سياسييي ور بيية الفييرد فييي أن يكييون مييؤثر فييي مجتمعييهي أيا ياً هييذه الزعييادة كانييت بسييبب زعييادة حرعيية
التعبير عن الرأي بعد أن كانت مقيدة من قب السلطة الحاكمية وسييطرة حيزب البعيث عليى السيلطةي
وزعادة الر بة لدع األفراد بالتغيير السياسي وزعادة وعيهم في الشؤون السياسية.
والنسبة التي وجدت أنه ال يوجد زعادة في تشكي األحزاب والتنظيمات السياسية في الشيمال السيوري
استندت لعدة أسبابي منها:
 -1لع ييدم وص ييول المك ييون ال ييديموغرافي إل ييى مرحل يية التعددي يية السياس ييية وال ييوعي السياس ييي وأهمي يية
تش ييكي أح يزاب سياس يييةي ناهي ي ع يين ع ييدم الثق يية ب ياألحزاب السياس ييية وأهميته ييا إض ييافة ألن الق ييوع
والسلطات وأ صحاب النفوم لم يهيؤوا الجو المالئم لنشوء احزاب وتنظيمات سياسية
 -2ما ازلييت منطقيية الشييمال السييوري تعيياني ميين ييياب بيئيية الثقافيية السياسييية الديمقراطي ية وهييو مييا
يشي ييك عائق ي ياً أمي ييام عمليي يية تشي ييكي األح ي يزاب والتنظيميي ييات السياسي ييية وكثي ي ي ار مي ييا يي ييتم الخلي ييط بي ييين
التنظيمات السياسية والفصائ العسكرعةي باإلضافة إلى وجود نظرة دونية لك ما يتعلق بالسياسية
والعم بها.
-3ع ييدم تي يوافر بني ييى تحتيي يية تس يياهم برفي ييد المنظمي ييات السياسي ييية أو األحي يزاب بي يياألفراد القي ييادرعن علي ييى
االنطال بهذه العملية.
-4بسبب سيطرة الفوضى و ياب القانون.
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المطلب الثالث :المؤسسات الدينية
من خالل طرح سؤال في االسيتبيان
عيين مييدع تييأثير المسيياجد كمؤسسيية
دينيي يية في ييي االنتفاضي يية الشي ييعبية في ييي
سييورعاي رأينييا أن خيييار التييأثير القييوي
له ييا حص ي عل ييى نس ييبة ( 4ك)%52
أي النسبة األكبر.
وأرفقنييا س يؤال آخيير عيين دور المؤسسيية الدينييية مييا إما كييان إيجييابي أو سييلبيي الييردود علييى أن دورهييا
إيجابي كانت نسبتها (1ي )%57لعدة أسبابي منها:

-1نقطة انطيال لشيباب المظياهرات
ي كمييا كانييت مصييدر لتوجيييه الشييباب
ونصي ييحهم ورفي ييع الهمي ييم إضي ييافة إلي ييى
نص ييح التش ييكيالت العس ييكرعة وغيره ييا
وتقييوعم األخطيياء ونقييدها إضييافة لييدورها
فييي الحشييد ل فيراد للمشيياركة فييي الثييورة وتبيييين مييا خفيي عيين النيياس ميين إجيرام النظييام وحكمييه ونظيرة
الشرع فيهمي والدعوة لالنشقا عنه مستدلة بالنصوس الشرعية على مل .
-2كان هناك توعية للجي الصاعد حول أمرعن مهمين األول :هو إيهار وجه النظام والطائفة التي
ينتمييي له ييا والثفففاني :ح ييول التوعييية االس ييالمية الص ييحيحة وض يرورة اتخ ييام موق ييش فعييال ض ييد النظ ييام
المجرم.

- 46 -

 -3بشك عام كان ل ئمة دور في عملية التنشئة االجتماعيية وميع تطيور األحيداف السياسيية فيي
عييام ٢٠١١م لعييب عييدد كبييير ميين األئميية دور سياسييي بييارزي حيييث كييان لهييم دور فعييال فييي تلقييين
األفكييار ل فيراد بشييك مباشيير ميين حيييث تعرعي

النيياس علييى حقييوقهم أو موقييش الييدين ميين الخييروج

على الحاكم الظالم.
 -3ألن أصيحاب المسيياجد المنتفاييين كييانوا أكثيير د ارييية فييي تييارعخ النظييام السييوري وماييايقاته لهييمي
وشهدت المساجد الكثير ب كانت هي المنطلق للمظاهرات واالنتفاضات
-4المسجد و مراكز تحفيظ القرآن تلعب دو اًر كبير في عملية التنشئة السياسية للفرد وضيبط أخالقيه
وسلوكه مما يؤدي للتقرعب بين مختلش فئات العمرعة في المجتمع المدني.
-5كانت الخطب تتوجه نحو الحرعة واالستقاللية ورفض الظلم واالسيتبداد والثيورة ضيد االجيرام ونيي
الحرعة بك أطيافها.
-6عدد رجال الدين كانوا مشجعين على القيام بالثورة وداعمين لها وعملوا على نشر الوعي والتربيية
الدينيةي وتحفيظ القرآن.
أم ييا نس ييبة (95ك )%42وج ييدت أن ت ييأثير المؤسس يية الديني يية ك ييان س ييلبي عل ييى التنش ييئة السياس ييية بع ييد
انطال الثورة لعدة أسبابي منها:
ياء علييى المعتقييدات التييي يعتنقهييا رجييال الييدين
 -1بسييبب تسييوعق األفكييار السياسييية لعيوام النيياس بني ً
مما أدت إلى حدوف العديد من االتجاهات الفكرعة السياسية والدينيية والتيي أدت إليى حيدوف شير
في المجتمع وصراعات دينية.
-2ألن المجتمع والمؤسسيات الدينيية عليى الخصيوس كانيت بعييدة عين السياسية فيي الماضيي ميع
وجييود إ شييكالية حقيقيية فييي اليربط بييين الييدين والسياسيية فييي ا لمجتمعييات االسييالمية بييالعموم ممييا أدع
لظهيور التيييارات والتوجهييات المختلفية والمتناقايية غالبياً فيي المجتمييع وهييذا كيان لييه دور سييلبي فييي
التغيير والتوعية السياسية.
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 -3شييهدت المؤسس ية الدينييية انقسيياماً شييديداً فييي وجهييات النظيير والمواقييش السياسييية ي ثييم اتخييذت
شك ديني وهو ما مهد لظهور تصني

على أسس دينية " تكفيرعة" أو إرهابية ي ثم يهور تنشيئة

غير مؤمنة بثقافة االختالا بالمطلق.
-4بسبب تعدد اإليديولوجيات التي سييطرت عليى المؤسسيات الدينيية واسيتخدمتها لتكيون منبي اًر ينشير
أفكارها.
 -5دخييول أطيراا خارجييية مثي  :داعي

وغيرهييا فييي الثييورة كطييرا إسييالمي واخييتالا المبيياد بييين

األطراا.
-6أل ن المؤسسات الدينية كانت تدعم الحراك العسكري وتعم على رفع مسيتوع األيميان والعقييدة
اإلس ييالمية ب ييين األف يراد ول ييم تعم ي عل ييى الجوان ييب السياس يييةي أي أن تركي ييز المؤسس يية الديني يية عل ييى
األمور العسكرعة كان أكثر من تركيزها على األمور السياسية واالجتماعية.
المطلب الرابع :اإلعالم
تحييدثنا فييي الفصي الثيياني ميين بحثنييا
عن دور اإلعيالم فيي انطيال الثيورة
الس ي ييورعة واس ي ييتم ارراهاي ولق ي ييد أدرجن ي ييا
سيؤال فييي بحثنييا كتقييييم لييدور وسييائ
اإلعي ييالم والتواصي ي االجتمي يياعي في ييي
التنشئة السياسية بعد انطال الثيورةي
فكانت نسبة الردود على أن دور اإلعالم إيجابي (4ك )%71استناداً إلى عدة أسبابي منها:
 -1بداييية ميين دورهييا اإليجييابي بتجمييع الشييباب الثييائر كب يرامج السييكايب ثييم الفيييس بييوكي ودوره فييي
توعي يية الش ييباب وكش ييش جي يرائم النظ ييام م يين مق يياطع مرئي يية وص ييور توث ييق باللحظ يية م يين قبي ي ش ييبكات
ومراسلين.
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-2تقديم تحليالت عديدة ومعلومات كبيرة كمياً ونوعياً بمختليش اآلراء المتاياربة والمختلفية حيول كي
حدف
-3ألنها استطاعت نقي الحيدف اليداخلي للعيالم الخيارجيي كميا أنهيا لعبيت دور فيي إثيارة اليرأي العيام
للشعوب تجاه حكوماتها إليقاا التعام مع نظام األسد.
-4ألنها سمحت بتيدفق األفكيار المختلفية والمتنوعية بكي بسياطة وبسيرعة فائقية لكي النياس مميا دفيع
األشخاس للتثقش سياسياً بدون قيود مفروضة.
-5إيااح الصورة الحقيقية للواقع والتكلم بوضوح أكثر دون خوا من اي جهة
-6سيياهمت وسييائ اإلعييالم والتواص ي االجتميياعي فييي بنيياء العديييد ميين التجمعييات والكيانييات التييي
تتبنييى أفكييار مشييتركةي وفتحييت البيياب أمييام حيوار سييوري غييير منتهييي حييول كي القاييايا التييي تخييص
السورعين.
-7في بداية الثورة كان ل عالم دور هام في تغطية األحداف التي تيدور فيي الميدن السيورعة وتوثييق
جرائم النظام في الفترة األخيرة أطلقت بعض القنوات والمنصات اإلعالمية برامج توعية سياسية.
-8إن وسائ اإلعالم أو منصات التواص االجتماعي هي أكبر مؤثر في أمهان النياس وخصوصياً
أن أج األخبار التي تشاركها أخبار سياسة وعسكرعة.
نجد أن لإلعالم دور كبير في توجيه اليرأي العيام وإيصيال المعلومية لكافية أفيراد المجتميعي أياياً مين
خالل الحوار والنقاشات التي تحص على مواقع التواصي االجتمياعيي والنيدوات والمحاضيرات التيي
تنشر بوساطتها.
بينما نسبة (6ك )%28وجدت أن دور اإلعالم ووسيائ التواصي االجتمياعي كيان سيلبي فيي التنشيئة
السياسية بعد انطال الثورة السورعةي لعدة أسبابي منها:
-1إلنها تعم على زعادة التفرقة والشر بين أطياا المجتمع السوري وعدم وجود مختصين .
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-2عدم إيصال الوقائع بشك صحيح أدع إال خلط أو ار عديدة وتداخلها وعدم إيهار الحقيقة
-3تشوعه المفاهيم واألفكار السياسية.
-4ض ييغش ف ييي اإلع ييالم ف ييي نق ي األح ييداف بواق ي يية بحت يية والك ييذب والخ ييداع اإلعالم يي أو ع ييدم نق ي
الصورة بشك كام .
وفييي نهاييية االسييتبيان وضييعنا سيؤال (
ه قمت بأي نشا سياسي؟) لمعرفة
مي ي ييدع تي ي ييأثير التنشي ي ييئة السياسي ي ييية في ي ييي
تعزعز المشاركة السياسية لدع األفرادي
فكاني ي ييت نسي ي ييبة المشي ي يياركة (7ك)%58ي
ونسبة عدم المشاركة( 3ك.)%41
وقي ييد كاني ييت النسي ييبة األكبي يير للمشي يياركة السياسي ييية عي يين طرعي ييق منظمي ييات المجتمي ييع المي ييدني(2ك)%43
واالنتخابيات (3ك)%24ي والنسييبة األقي كانييت عيين طرعييق االناييمام لحييزب سياسييي(8ك)%10ي ممييا
يدل على عدم فاعلية األحزاب السياسية في المنطقة وعدم ر بة األفراد باالنامام لها.
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أميا عييدم المشيياركة كييان النسييبة األكبيير بسييبب اإلحسيياس بعييدم جييدوع المشيياركة (7ك)%60ي وكانييت
نسييبة الخييوا ميين السييلطة ( )%0أي أن ييه ال يوجييد خييوا ميين السييلطة بخ ييالا مييا كييان سييابقاً قب ي
انطال الثورة حيث كان غالبية أفراد المجتمع ال يشاركون سياسياً بسبب خوفهم من السلطة.

نسي ييتخلص مي يين خ ي يالل تحلي ي ي االسي ييتبيان أن لك ي ي مي يين (األح ي يزاب -المؤسسي يية الدينيي يية -اإلعي ييالم-
الجامعات) كقنوات تنشئة سياسية كان لهيا دور فاعي  -بعيد انطيال الثيورة السيورعة  -فيي التثقيي
السياسييي للمجتمييع فييي الشييمال السييوري المحييرري وتعزعييز المشيياركة السياسييية ألبنائييهي أيا ياً تعزعييز
حرعة التعبير عن الرأيي أما المدراس فوجدنا أن دورها محدود.

الخاتمة:
ميين خييالل هييذا البحييث يكييون قييد أصييبح لييدينا معرفيية شيياملة عيين ماهييية التنشييئة السياسييية وأبعادهييا
وأهدافها وقنواتها ووييفة ك قناة فيي عمليية تنشيئة األفيراد وترسييخ أفكيار معينية فيي عقيولهمي وميدع
أهمييية التنش ييئة السياس ييية فييي بق يياء واس ييتم اررعة األنظميية التس ييلطيةي وكي ي

تسييعى األنظم يية التس ييلطية

إثبات شرعيتها وتامن استم اررعتها عن طرعق قنوات التنشئة السياسية.
كان مل من خالل تناولنا حقبتي ك ما حافظ األسد وبشار األسد في حكم سورعا وكيي

عمي كي

منهميا علييى السيييطرة علييى قنيوات التنشييئة السياسييية ليحقييق ميين خاللهييا مصييالحه وعحييافظ علييى بقيياء
حكمه االستبدادي بدون أن يلقى أي معارضة من الشعب السوري.
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نسييتنتج ميين خييالل بحثنييا مييدع أهمييية التنشييئة السياسييية ودورهييا فييي الح يراك الثييوريي وكي ي

عملييت

قنواتها على تحرعر األفراد وكسير حياجز الخيوا ليديهم مين خيالل وسيائ عيدة وقييامهم ضيد السيلطة
الحاكم ييةي وم ييدع فاعلي يية قن يوات التنش ييئة السياس ييية ف ييي اس ييتمرار الث ييورة الس ييورعة وتوحي ييد ال يرأي الع ييام
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
الشعب السوري وجعلته خاضع ك هذه السنين للظلم والتسلط.
نالحظ من خالل الفص الثالث أنه كان لعدد من المراكز والمعاهد والتجمعات دور فعال في عملية
التنش ييئة السياس ييية م يين خ ييالل الت ييدرعبات والورش ييات والن ييدوات وغيره ييا م يين الط يير الت ييي تزع ييد ال ييوعي
والتثقي

السياسي ل فراد وتعزعز المشاركة السياسية لديهم.

يمكيين المقارنيية ب يين دور وطبيعيية قن يوات التنشييئة السياسييية قب ي انييدالع الثييورة السييورعة وبعييدهاي فق ييد
كاني ييت قب ي ي ملي ي مات دور داعي ييم للحكي ييم االسي ييتبدادي ومعي ييزز لثقافي يية الخاي ييوع لي ييدع األفي يراد ومي ييانع
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:
 .1العم على زعادة معرفية األفيراد بالتنشيئة السياسيية وأهميتهيا فيي بنياء المجتمعيات ونهايتهاي
لك ييون التعامي ي م ييع قني يوات التنش ييئة السياس ييية بش ييك إيج ييابي ولتحقي ييق نت ييائج مثمي يرة ألبن يياء
المجتمعي حيث تعتبير التنشيئة السياسيية بوابية لكثيير مين الجوانيب التيي يسيعى أبنياء الشيمال
السوري لتعزعزه مث المشاركة السياسيةي والتماسي االجتمياعي وحرعية التعبيير عين اليرأي...
وعك ييون القي ييام بي يذل بالمق ييام األول عل ييى عي يياتق الم ارك ييز والمعاه ييد التدرعبي يية المتواج ييدة في ييي
المنطقة وعلى االكاديميين والطبقة المثقفة في المجتمع.
 .2العم ي عل ييى تط ييوعر المن يياهج الد ارس ييية الت ييي تحت ييوي عل ييى التوجي ييه واإلرش يياد ووض ييع خط ييط
وطر تساعد على بناء جي واعي ومدرك حقوقه وواجباته.
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 .3تس ييخير وس ييائ االع ييالم لخدم يية التط ييور الحا يياري ورف ييع المس ييتوع العلم ييي والثق ييافي ألفييراد
المجتمعي وأن تكون وسائ االعالم مات مصداقية في نق المعلومة وتداولها في المجتمع.
 .4التشي ييجيع علي ييى تشي ييكي األحي يزاب السياسي ييية والتعرعي ي

بأهميتهي ييا كقني يياة مي يين قني يوات التنشي ييئة

السياسية حيث تزعد من الوعي السياسي في المجتمع وتزعد من المشاركة السياسية.
 .5أن يكيون للجامعيات دور أكبيير فيي عملييية التنشيئة والمشيياركة السياسيية ميين خيالل التييدرعبات
والورشات التي تخص الشأن السياسي.

المالحق:
استمارة االستبيان:
المؤهل العلمي:
• دكتوراه

• ماجستير
• إجازة(بكالورعوس)
• طالب جامعي
العمر:
.............................................
الجنس:
مكر
أنثى
 -1ماذا تعرف عن التنشئة السياسية؟
.............................................
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 -2هفل للمفدارس ففي الشفمال السفوري كمؤسسففات تعليميفة دور ففي تثقيف
ولو بشكل يير مباشر؟

األطففال سياسففياً

• نعم
• ال

إما كان الجواب نعم فما هي األدوات أو النشاطات المستخدمة؟
.............................................
إما كان الجواب الي لماما؟
.............................................

 -3هل لجامعلا الشلاا السلري دوي فل ترعيل الشلاا سياسل اً وتعزيلز الاشلاية
السياسي لديهم؟

• نعم
• ال

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

العملية التعليمية
الندوات السياسية
التدريبات التي تخص المشاركة السياسية
إقامة الوقفات والمظاهرات في الجامعات للتعبير عن الرأي
تكوين مكاتب طلبة واتحادات

إذا كان الجواب ال ،لماذا؟
.............................................
 -4ه ًترىًأنًالشاا ًالسري ًشهدًًزيادةًف ًتجاي ًتشكي ًأحزا ًوتنظياا ًسياسي ؟ ً
• نعم
• ال
إذا كان الجواب نعم ،ما هو السبب؟
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.............................................
إذا كان الجواب ال ،لماذا؟
.............................................
 -5ما مدى تأثير الاساجد ةاؤسسا ديني ف االنتفاض الشعاي ف سرييا عام 2011؟
• قوي
• متوسط
• ضعيف
 -6ماًهر تقيياك للدوي الذ لعاته الاؤسسا الديني بعد عام  2011ف التنشئ السياسي ؟
• إيجابي
• سلبي
إذا كان إيجابي ،لماذا؟
.............................................
إذا كان سلبي ،لماذا؟
.............................................
 -7ماًهر تقيياك لدوي وسائ االعالم والتراص االجتااع ف التنشئ السياسي ماًبعد عام
2011؟
• إيجابي
• سلبي
إذا كان إيجابي ،لماذا؟
.............................................
إذا كان سلبي ،لماذا؟
.............................................
 -8هل قمت بأي نشاط سياسي؟

• نعم
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• ال
إما كان الجواب نعمي ما هو نوع النشا الذي قمت به؟
• 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:
 -1باسا الجاسا ،تاري سوريا الحديث المعاصر ،جامعة الشاا2020 ،
 -2توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية علما السنة من االنقالب إلى الثورة ،ميسسة ميسلون
للثقافة والترجمة والنشر ،ط.2020 ،1
 -3رضا محمد هالل ،التعليا والتنش ة السياسية في العالا العربي ،معهد البحرين للتنمية السياسية،
.2014

 -4شمس الدين الكيالني ،مادخل فاي الحيااة السياساية الساورية مان تأسايس الكياان إلاى الثاورة،
المرك العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،قطر.2017 ،

 -5فالينت لبفريت ،وراثة سورية اختبار بشار بالنار ،مرك سابان لسياساة الشارق األوساط فاي
معهد بروكينغ  ،ط 2005 ،1ا.
- 56 -

 -6ع الدين القدور ،علا االجتماع السياسي ،جامعة الشاا .2019 ،
 -7محمد بقاعي ،دراسات المناطق  ،1جامعة الشاا.2019 ،
 -8مجموعة ميلفين ،جيل الشباب في الوطن العربي ووسا ل المشاركة غير التقليدية مان المجاال
االفتراضي إلى الثورة ،مرك دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،ط.2013 ،1
البحوث والدراسات:
 -1العقد الضا ع حالة حقوق االنسان فاي ساوريا خاالل السانوات العشار األولاى مان حكاا بشاار
األسد ،هيومن رايتس ووتش2010 ،
 -2ثهااامي عثماااني ،التنشا ة السياسااية فااي الج ا اار وليبيااا ماان خااالل التعلاايا االبتاادا ي (دراسااة
مقارنة) ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية الحقاوق قساا العلاوا السياساية والعالقاات
الدولية  ،جامعة وهران ،الج ا ر.2009 ،
 -3محمااود حسااين إسااماعيل ،التنش ا ة السياسااية دراسااة فااي دور أخبااار التلف يااون ،دار النشاار
للجامعات ،مصر ،ط ،1997 ،1ص .21
المواقع اإللكترونية:
 -1أمل رنتيسي ،كيع أثر تلقين "حب القا د" فاي المادارس الساورية ،عناب بلادي ،2021،علاى
الرابط التالي
https://www.enabbaladi.net/archives/467836
 -2عبد الوهاب العاصي ،وساا ل التواصال االجتمااعي فاي الحارال الثاوري المعاارب -2011
 ،2021جسور للدراسات،2021 ،على الرابط التالي
https://bit.ly/3fttOTf
 -3عدنان العرعور ،معرفة ،2011 ،على الرابط التالي
https://bit.ly/3s0jdEw
 -4جهاد بن عبد الوهاب خيتي ،المجلس امسالمي الساوري خطاوة فاي سابيل تحقياق المرجعياة
الدينياااااة ومحارباااااة الغلاااااو ،علاااااى بصااااايرة ،2017،علاااااى الااااارابط التاااااالي
https://alabasirah.com/node/648
 -5ليلى الرفاعي ،الميسسة الدينية السانية فاي دمشاق حاين يايدي التوحياد إلاى التقسايا ،مركا
مالكوا كير -كارنيغي للشرق األوسط ،2020،على الرابط التالي
https://carnegie-mec.org/2020/06/29/ar-pub-82199
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 -6ناريمان عثمان" ،ثورة  3نجاوا" فكاهاة باين االنقااب ،الج يارة نات ،2013 ،علاى الارابط
التالي
https://bit.ly/3A9w8a4
 -7نغا ناصر ،دراما سورية علاى إيقااع السياساة ،الج يارة نات ،2010 ،علاى الارابط التاالي
https://bit.ly/3A4Mz7p

 -8يوسااااع علااااي ،أسااااامة الرفاااااعي ،صااااحيفة االسااااتقالل ،علااااى الاااارابط التااااالي
https://bit.ly/3iwazu7
 -9الصااحافة فااي سااوريا ،المرك ا السااوري لإلعااالا وحريااة التعبياار ،علااى الاارابط التااالي
https://bit.ly/3fsFjKz

 -10إطااالق قناااة سااورية معارضااة جدياادة ،ويكااي أخبااار ،2009 ،علااى الاارابط التااالي
https://bit.ly/3Cgd7Ew
 -11الميسسة الدينية و "الحركة التصحيحية" وبدايات حافظ األسد ،سوريا  ،2020 ،TVعلاى
الرابط التالي
https://bit.ly/3xwM9oR
" -12طال ع البعث" المنصة التي أسسها حافظ األساد لترساي "فكارة القا اد" ،ساوريا ساتريا،
على الرابط التالي
https://youtu.be/l4N6IwY4Sg8
 -13قناة برد" التلف يونياة ورييتهاا لألحاداث فاي ساورية ،اساأل أكثار ،2011،علاى الارابط
التالي
https://bit.ly/37jN4hK
 -14قناة سوريا الشعب ،معرفة ،2011 ،على الرابط التالي
https://bit.ly/3xnarRZ
 -15لمحة عن شبكة شاا ،شبكة شاا ،على الرابط التالي
https://bit.ly/3immieF
 -16وفاة العالا االستا الدكتور ابراهيا السلقيني ،بنل القارم النها ،2011،على الرابط التالي
https://darfikr.com/node/1782
 -17الهي ااة العامااة للثااورة السااورية ،مركاا مااالكوا كياار -كااارينغي ،علااى الاارابط التااالي
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50818
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المقابالت:
( -1مقابلة أجراها الباحث مع األستا محمد بقاعي مدير معهد آفاق للفكر والممارسة السياساية،
في مكتبه بتاري .)2021\8\8
( -2مقابلة أجراها الباحث مع األساتا بسااا يتاون مادير مركا التطاوير امداري ،فاي مكتياه
بتاري )2021\8\9
( -3مقابلة أجراها الباحث مع األستا محمد بقاعي مسيول قسا األبحاث في مرك نما لألبحاث
والدراسات ،في مكتبه بتاري .)2021\\8\12
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