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كيف غيرت الثورة اإلعالم والفضاء العام في سورية؟
 إعالم التحشيد والتواصل والنشر أدوات ثورية)1)

إيناس حقي)2)

: ملخص الدراسة
ً

أواًل

2011	مع	تصاعد	الضغط	والغضب	الشعبي	بسبب	األوضاع	 العام	 في	 العربية	 في	الدول	 انتفاضات	 اندلعت	
االجتماعية	والسياسية	واالقتصادية،	وعرفت	هذه	الحراكات	الثورية	الحًقا	بثورات	الربيع	العربي،	وكانت	قد	
انطلقت	بصورة	عامة	بمبادرات	للتظاهر	أطلقها	الجيل	الشاب	العربي	باستخدام	وسائل	التواصل	االجتماعي.	

التواصل	 منصات	 الستخدام	 املباشر	 النتاج	 أنها	 على	 الثورات	 هذه	 يفسر	 العالم	 في	 عام	 خطاب	 انتشر	
االجتماعي.	وقد	تم	تبني	هذا	التفسير	على	أنه	حقيقة	علمية	في	العمل	األكاديمي	كما	في	وسائل	اإلعالم	الدولية	

واملدونات	وخطابات	الناطقين	باسم	شبكات	التواصل	االجتماعي.

تسعى	هذه	الدراسة	التي	نلخصها	هنا	إلى	بحث	طبيعة	استخدام	وسائل	التواصل	االجتماعي	في	السنوات	األولى	
من	االنتفاضة	السورية	التي	اندلعت	في	الخامس	عشر	من	آذار	في	العام	2011.	وتقدم	كذلك	نظرة	عامة	في	اإلعالم	
الشعب	طوال	 على	 الذي	فرض	 الحكومي	 والخطاب	 الرقابة	 على	 مركزة	 األسدين،	 في	ظل	حكم	 العام	 واملجال	

سنوات	الحكم	األسدي.

تقوم	الدراسة	على	شهادات	يقدمها	ناشطون	انحازوا	إلى	الثورة	عن	السنتين	األوليين	للثورة،	وتشرح	آلية	
تغير	مبادئ	التواصل	اإلعالمي	في	سورية	بين	العامين	2011	و2013.

ثانًيا: مقدمة عن سياق الخطاب العام حول دور وسائل التواصل ااًلجتماعي في الثورة

))لوال	فيسبوك	وتويتر	وغوغل	ويوتيوب،	ما	كان	حدث	كل	ذلك((،	هكذا	يجيب	وائل	غنيم	الناشط	املصري	
عن	سؤال	حول	دور	وسائل	التواصل	االجتماعي	في	الربيع	العربي	في	مقابلة	مع	برنامج	)ستون	دقيقة(	على	قناة	

�سي	بي	إس	في	الثالث	عشر	من	شباط	في	العام	2011.)3)

)1)		ملخص	رسالة	ماجستير	أعدتها	الباحثة	في	اإلعالم	الدولي	-	الجامعة	األمريكية	في	باريس	بإشراف	البروفيسور:	واديك	دويل.

)2)		باحثة	ومخرجة	سورية.

(3(	 	 Wael	 Ghoneim	 and	 Egypt’s	 new	 age	 revolution,	 60	 minutes,	 CBS	 news	 YouTube	 channel,	 (13	 February	 2011),	 https://www.youtube.com/
watch?v=LxJK6SxGCAw

https://www.youtube.com/watch?v=LxJK6SxGCAw
https://www.youtube.com/watch?v=LxJK6SxGCAw
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قابلت	تصريح	غنيم	ببعض	الشك،	فعلى	الرغم	من	الدور	الذي	لعبته	وسائل	التواصل	االجتماعي	في	االنتفاضة	
السورية،	أظن	أن	من	الضروري	أن	نحلل	هذا	الدور	بدل	افتراضه	وتبنيه	من	دون	أي	دليل	على	ذلك.	

في	كل	 العربي	 الربيع	 التواصل	االجتماعي	صنعت	 بأن	وسائل	 الذي	يقر	 تبني	الخطاب	 2011	تم	 العام	 خالل	
مكان	إلى	درجة	أنه	كاد	يصبح	حقيقة	علمية	يتناولها	الجميع	من	دون	البحث	في	حقيقة	هذا	الدور	وعالقته	باندالع	

الثورات.

2012،	إذ	 في	 إلى	أن	وائل	غنيم	نفسه	تراجع	عن	تصريحاته	تلك	في	مذكراته	التي	نشرت	 تجدر	اإلشارة	هنا	
وأال	 الناس	بصمت،	 يتظاهر	 أن	 أراد	 فقد	 التظاهرات،	 اتخذته	 الذي	 املسار	 على	 موافًقا	 يكن	 لن	 أنه	 فيها	 شرح	
يهتفوا	ضد	مبارك)4).	علقت	ليندا	هيريرا	على	ذلك	بقولها	إن	صفحة	)فيسبوك(	التي	كان	يديرها	غنيم	)كلنا	خالد	
سعيد(	التي	نظمت	التظاهرات	األولى	خالفت	توقعات	غنيم،	فقد	أراد	))احتواء	شباب	كلنا	خالد	سعيد..	إال	أن	
الصفحة	والحركة	أصبحت	لهما	حياتهما	الخاصة:	لم	تكونا	بال	قيادة	ولكنهما	لم	تكونا	بالضبط	تحت	قيادته((.)5) 

ولعل	تصريحات	غنيم	السابقة	كانت	مرتبطة	بما	أظن	أنه	يجب	عليه	قوله	لوسائل	اإلعالم	الغربية،	وذلك	
للشباب	 أتاحت	 التي	 التواصل	 وسائل	 صنع	 فالغرب	 العرب،	 للناشطين	 الغربي	 اإلعالم	 بنظرة	 بالطبع	 مرتبط	

العربي	التعبير	عن	نفسه،	وسمحت	له	بأن	يثور،	وهي	نظرة	ال	تخلو	من	االستشراق.	

وتتضمن	 األشكال،	 ومتنوعة	 وتقاطعية	 معقدة	 املعاصرة	 بالثورات	 االجتماعي	 التواصل	 وسائل	 عالقة	 إن	
جوانب	مرتبطة	بالطبقة	والتوازن	الدولي	واملحلي	والعوامل	االقتصادية	واالختالفات	الثقافية	والفضاء	العام	

السيا�سي	لكل	بلد	وغيرها	من	العوامل.

	،2009 )إيران	 املاضيات	 السنوات	 في	 العالم	 في	 مرت	 التي	 واالنتفاضات	 والتظاهرات	 الثورات	 كل	 فسرت	
تونس	ومصر	والبحرين	واليمن	والواليات	املتحدة	وليبيا	وسوريا	2011،	تركيا	2013،	أوكرانيا	2014،	أرمينيا	
2018(	بأنها	نتاج	لوسائل	التواصل	االجتماعي،	إال	أن	مالحظة	االختالفات	والسياقات	التي	تمت	فيها	كل	من	تلك	
االنتفاضات	تتطلب	دراسة	معمقة	لكل	حالة	على	حدة	قبل	افتراض	نموذج	إعالمي	موحد	لها. وقد	قسمنا	دور	

وسائل	التواصل	االجتماعي	بعد	الثورة	في	هذه	الدراسة	بحسب	استخداماتها	إلى	ثالثة	أنواع:	

إلى	 تهدف	 كما	 املتظاهرين	 من	 الكبيرة	 األعداد	 وحشد	 التظاهر	 إلى	 للدعوة	 تستخدم	 التحشيد:	 وسائل	 	.1
استمرار	التظاهر.	

تكنولوجيا	 باستخدام	 الثورة	 ببعض	خالل	 الناشطين	بعضهم	 لربط	 التواصل:	تستخدم	كشبكة	 2.	وسائل	
التواصل.

3.	وسائل	النشر:	تستخدم	لنشر	أخبار	الثورة	وتسجيل	أحداثها.

(4(	Wael	Ghoneim,	Revolution	2.0:	The	Power	of	the	People	is	Greater	than	the	People	in	Power:	A	memoir,	)New	York:	Houghton	Mifflin	Harcourt,	2012(,	59.

(5(		Linda	Herrera,	Revolution	In	the	Age	of	Social	Media,	)London-New	York:	Verso	books,	2014(,	88.
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تنطلق	هذه	الدراسة	من	األسئلة	اآلتية:

هل	تسببت	وسائل	التواصل	االجتماعي	بإطالق	الثورة	السورية؟

هل	شعر	الناشطون	السوريون	بأن	وسائل	التواصل	االجتماعي	أداة	تمكين	لهم؟

هل	أسهمت	وسائل	التواصل	االجتماعي	بجعل	الفضاء	العام	أكثر	ديمقراطية؟

لإلجابة	عن	األسئلة	السابقة	ال	بد	من	دراسة	للسياق	السوري	ولوضع	اإلعالم	والفضاء	العام	السوري	قبل	
الثورة	وتعريف	النموذج	اإلعالمي	للثورة	السورية.

ا: منهج البحث
ً
ثالث

بقدر	ما	يجعل	موقعي	خاًصا	 السورية	 للثورة	 انحيازي	 أن	 الدراسة	 في	كتابة	هذه	 انطالقي	 كنت	أعرف	عند	
أيًضا،	هو	 الثورة	 في	 والناشطات	 الناشطين	 مع	 وبسبب	عالقاتي	 اطالًعا	شخصًيا،	 األحداث	 على	 اطالعي	 بسبب	
أزمة	هذه	الدراسة	من	ناحية	املوضوعية،	لذا	استخدمت	في	هذه	الدراسة	أدوات	تجمع	بين	ثالثة	مناهج	للبحث:	
اإلثنوغرافي	الذاتي،	إثنوغرافي	الناشط،	الشهادات.	وقد	وجدت	أن	هذه	الوسائل	هي	الوحيدة	التي	تسمح	للباحث	
أن	يكون	جزًءا	من	موضوع	بحثه،	وأن	يضمن	شهاداته	الشخصية	ضمن	البحث	إضافة	إلى	تركيزي	على	شهادات	
عينة	من	الناشطين	والناشطات	الذين	شاركوا	في	الثورة	من	دمشق	على	بوصفها	العاصمة،	وكي	ال	يتشعب	البحث	

باختالفات	تتعلق	بتفاصيل	التجربة	الثورية	وخصوصيتها	في	كل	مدينة	سورية.	

رابًعا: فهم اإلعالم في حكم األسدين

في	 اإلعالم	 يدار	 تماًما	كيف	 نعرف	 األسدين؟	فنحن	 في	عهد	 اإلعالم	 ندرس	 لم	 الذهن	سؤال:	 إلى	 يتبادر	 قد	
األنظمة	االستبدادية،	لكننا	وجدنا	أن	من	املهم	شرح	النموذج	اإلعالمي	الذي	ثار	عليه	السوريون،	كما	وجدنا	أن	
االختالفات	في	الخطاب	اإلعالمي	في	عهد	االسد	االبن	عن	عهد	االسد	األب	تستحق	اإلشارة	إليها	لشرح	السياق	

املتعلق	بالثورة.	

1. حكم حافظ األسد: إرساء املبادئ األسدية

بني	اإلعالم	في	عهد	حافظ	األسد	على	النموذج	السوفييتي،	وعلى	نموذج	أحادي	االتجاه	لإلعالم،	إذ	تمتلك	
ال	 مشددة	 رقابة	 تحت	 بالكامل	 عليها	 مسيطر	 موجهة	 إعالمية	 رسائل	 للمواطنين	 وتبث	 اإلعالم	 وسائل	 الدولة	
كانت	كل	وسائل	 برأيه.	 املواطن	وال	 بالحوار.	وكان	اإلعالم	غير	معني	بصوت	 أو	 بالتداول	 العام	 للفضاء	 تسمح	
بناء	صورة	 هو	 اإلعالم	 لوسائل	 األسا�سي	 الدور	 وكان	 مخابراتي.	 وبإشراف	 اإلعالم	 وزارة	 بإدارة	 تدار	 اإلعالم	

مدروسة	لحافظ	األسد.	
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وقد	قام	اإلعالم	في	عهد	حافظ	األسد	على	أعمدة	ثالثة:	بناء	صورة	حافظ	األسد	كأب	قائد	لألمة،	املقاومة	
والقومية	العربية،	التحديث	الثوري.

2. بناء صورة حافظ األسد

بنيت	صورة	حافظ	األسد	باستخدام	عدد	من	الصفات:	الخالد،	األب	القائد،	املعلم	األول،	منقذ	لبنان،	القائد	
إلى	االبد،	ولكن	تلك	الصفات	كلها	لم	تهدف	إلى	بناء	صورة	القائد	املحبوب	شعبًيا،	ويمكنني	العودة	إلى	ذكريات	
الطفولة	كي	أؤكد	أن	تلك	الصورة	بنيت	ليخاف	الشعب	من	قائده	ال	ليحبه.	وستبقى	ذكريات	ترديد	الشعار	في	
باحات	املدارس	السورية	تتردد	في	ذهني،	فبعد	النشيد	الوطني،	يصرخ	أستاذ	في	مكبر	الصوت:	قائدنا	إلى	األبد.	

ليهدر	صوت	الطالب:	األمين	حافظ	األسد.	

كانت	صورة	األسد	مبنية	ومسيطر	عليها	من	قبل	اإلعالم	إضافة	إلى	ما	تطلق	عليه	ويدين	اسم	)االستعراضات()6)،	
وهي	احتفاالت	شعبية	ترفع	فيها	صور	األسد،	ويهتف	له	فيها	بصفته	القائد	األوحد	للبالد	واألمة.	ويتضمن	ذلك	

)املسيرات	العفوية(	التي	يجبر	املواطنون	على	املشاركة	فيها.	

3. املقاومة والقومية العربية

كان	مفهوما	القومية	العربية	واملقاومة	هما	األداتان	األساسان	الكتساب	النظام	شرعيته،	ووسيلته	للسيطرة	
على	الفضاء	العام.	فمن	خالل	مفهوم	املقاومة،	استند	النظام	إلى	حجة	كونه	في	حرب	مستمرة	ضد	العدو	لقمع	
الداخل	السوري،	ومن	خالل	مفهوم	القومية	العربية	قمع	األقليات	القومية	واإلثنية	السورية،	وال	سيما	األقلية	
تحرير	 عن	خطاب	 اإلعالم	 في	 ينفصل	 ال	 الجوالن	 تحرير	 عن	 الخطاب	 أن	 إلى	 هنا	 اإلشارة	 املهم	 ومن	 الكردية.	
منه	بحسب	 االنسحاب	 إسرائيل	 الدولي،	وعلى	 القانون	 	بحسب	

ً
الجوالن	محتال الرغم	من	كون	 فلسطين،	على	

القرار	242،	وقد	بقي	الخطاب	اإلعالمي	السوري	حول	املقاومة	مرتكًزا	على	)تحرير	كامل	التراب	الفلسطيني(.

4. التحديث الثوري

والصمود	 والوحدة	 الحرية	 مثل	 من	 مفهومات	 بمصادرته	 أيًضا	 العام	 الفضاء	 بتقييد	 األسدي	 النظام	 قام	
د	في	اإلعالم	أن	حافظ	األسد	هو	قائد	الثورة.	وقد	أنتج	 ِ

ّ
ك
ُ
واملقاومة.	وأحد	املفهومات	التي	صودرت	هي	الثورة،	إذ	أ

النظام	عدًدا	من	األفالم	والبرامج	والكتب	الدعائية	التي	تشرح	دوره	الثوري	في	تحديث	سورية.

نهاية،	ال	بد	من	التأكيد	أن	النظام	لم	يكن	يهتم	بأن	يصدق	املواطنون	هذه	الرواية	املتكررة	بقدر	ما	كان	يهمه	
أال	يتجرأ	أحد	على	مخالفتها	علًنا.	وكان	هذا	النموذج	اإلعالمي	قائًما	على	الرقابة	والرقابة	الذاتية،	وكانت	الرقابة	
التلفزيونية،	لكن	تلك	الرقابة	العنيفة	لم	تمنع	السوريين	 	من	املسلسالت	والبرامج	

ً
تمنع	الكتب،	وتقتطع	جمال

(6(		Lisa	Wedeen,	The	ambiguities	of	domination:	Politics,	rhetoric,	and	symbols	in	contemporary	Syria,	)Chicago	and	London:	University	of	Chicago	press,	
1999(,	2
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أن	 وتدين	 تؤكد	 األجنبية،	 القنوات	 إلى	 الراديو	 فكانوا	يستمعون	عبر	 آخر،	 في	مكان	 املعلومات	 البحث	عن	 من	
)الطائفة	األسدية(	كما	تسميها	لم	تكن	مهتمة	بشعبيتها	وال	بشرعيتها،	وإنما	كانت	تطمح	لفرض	)السيطرة	املبنية	

على	الطاعة()7)،	ويمكننا	بذلك	أيًضا	تفسير	ظاهرة	الوالء	للنظام.

في	نهاية	التسعينيات،	انتشرت	الصحون	الالقطة	في	سورية	ملشاهدة	القنوات	الفضائية،	واتصل	السوريون	
والده	 أقنع	 الذي	 األسد	 بشار	 بفضل	 كان	 ذلك	 إلى	 تشير	 شائعات	 انتشرت	 وقد	 اإلنترنت،	 بشبكة	 األولى	 للمرة	

بضرورة	دخول	سورية	عصر	االتصاالت	الدولية	الحديث. 

وفاته	 إعالن	 يوم	 وكان	 	،2000 عام	 حزيران	 من	 العاشر	 في	 ومات	 خلوده،	 أسطورة	 األسد	 حافظ	 خالف	
أعلنته	 ثم	 األجنبية	 القنوات	 من	 بداية	 بالخبر	 السوريون	 علم	 إذ	 سورية،	 في	 املعلومات	 تدفق	 لكيفية	 نموذًجا	

وسائل	اإلعالم	املحلية.	

أشكال	 حجب	 على	 قائًما	 الثالثة	 أعمدته	 إلى	 املستند	 األسد	 حافظ	 عهد	 في	 ر�سى	
ُ
امل اإلعالمي	 النموذج	 كان	

املعارضة	كلها	من	الفضاء	العام،	وعلى	خلق	صورة	لألسد	ترعب	الشعب	حتى	بعد	موته،	وعلى	التالعب	بمفهومات	
من	مثل	الحرية	واملقاومة،	وهي	املفهومات	التي	حاولت	الثورة	استعادتها	الحًقا.

5. حكم بشار األسد

))في	نهاية	حكم	حافظ	األسد	كانت	املعارضة	السياسية	املنظمة	بكل	أشكالها	قد	سحقت،	وكانت	السلطة	قد	
استولت	على	املجتمع	املدني	حيث	وجد	وضمنت	إذعانه،	ولم	بيق	أمامها	سوى	مهمة	تعيين	خلف	لألسد((.)8)

لم	يكن	بشار	األسد	الوريث	املختار	واملجهز	الستالم	السلطة	إال	أن	موت	باسل	األسد	املفاجئ	جعله	املرشح	
الوحيد	للمنصب.

الهاتف	في	لندن،	كان	طبيب	العيون	الطويل،	بشار	ذو	 1994،	حين	رن	 الثاني	 ))في	الحادي	عشر	من	كانون	
الثامنة	وعشرين	في	حينه	في	إقامة	في	مشفى	ويسترن	العيني.	أعلم	بشار	وقتها	في	مكاملة	الهاتف	تلك	أن	أخاه	األكبر	
باسل	قد	ق�سى	في	حادث	سيارة	على	طريق	املطار	في	يوم	ضبابي.	مات	باسل،	الشاب	ذو	الحضور	الذي	تم	تحضيره	

لخالفة	أبيه،	واليوم،	على	بشار	العودة	إلى	العائلة.(()9)

داخل	 امللكية	 )ولدت	 وبذا	 سوريا،	 رئيس	 األسد	 بشار	 أصبح	 	،2000 يوليو	 تموز/	 من	 عشر	 السابع	 في	
الجمهورية()10).

(7(   Lisa	Wedeen,	The	ambiguities	of	domination:	Politics,	rhetoric,	and	symbols	in	contemporary	Syria,	6.

(8(  Robin	Yassin-Kassab,	and	Leila	Al-Shami,	Burning	Country:	Syrians	in	Revolution	and	War,	(London: Pluto	Press,	201615,(

(9(		Don	Belt,	”Syria:	Shadowland”,	National	Geographic,	)November	2009(	https://www.nationalgeographic.com/magazine/2009/11/syria/

(10(  Robin	Yassin-Kassab,	and	Leila	Al-Shami.	Burning	Country:	Syrians	in	Revolution	and	War,	(London: Pluto	Press,	201615,(

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2009/11/syria/
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6. شكل جديد وليبرالي لوسائل اإلعالم 

تغير	املشهد	اإلعالمي	السوري	تغيًرا	كبيًرا	مع	وصول	بشار	األسد	إلى	السلطة،	فقد	تحول	النموذج	االقتصادي	
للبالد	إلى	اعتماد	كامل	على	اقتصاد	السوق،	وحكمت	األيديولوجية	الليبرالية	أوجه	الفضاء	العام	كلها.	وال	يمكن	
اعتماد	أي	نظرية	إعالمية	أو	نموذج	إعالمي	لتحليل	عهد	األسد	االبن،	فقد	اعتمد	اإلعالم	في	عهده	على	خليط	
عجيب	من	النظريات	السلطوية	والسوفياتية	والليبرالية،	فأخذ	ببعض	جوانبها،	ورمى	من	النظريات	ما	ال	يتناسب	

مع	قدرته	على	السيطرة	على	كل	أشكال	املحتوى.

اعتمد	النموذج	اإلعالمي	األسدي	الجديد	على	نقطتين	أساسيتين:

الخاص	 للقطاع	 املجال	 فسح	 خالل	 من	 ليموت	 وتركه	 كلها،	 اإلصالح	 أشكال	 من	 العام	 القطاع	 حرمان	 أ.	
للسيطرة	من	خالل	))لبرلة	اقتصادية	تأخذ	في	الحسبان	الوالء	السيا�سي((.)11)

سياسات	 من	 ويميزه	 الجديد،	 للرئيس	 يروج	 ومختلف	 منفصل	 بخطاب	 الدولية	 اإلعالم	 وسائل	 تزويد	 ب.	
والده	وإرثه.	

7. القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص

الفساد	 من	 تخفف	 لم	 ألنها	 تحقيقه،	 السوريون	 أمل	 ما	 األسد	 بشار	 أطلقها	 التي	 اإلصالح	 وعود	 تنتج	 لم	
املستشري	في	القطاع	العام،	كما	بدأ	النظام	))عملية	لبرلة	اقتصادية	في	ظل	الفساد	واالستبداد	السيا�سي(()12)،	ما	
ا	شخصًيا	ببشار	

ً
عمق	االنقسام	الطبقي،	وزاد	من	امتيازات	دائرة	ضيقة	من	األفراد	والعائالت	املرتبطة	ارتباط

األسد.

كان	عدد	العاملين	في	القطاع	العام	اإلعالمي	6730	موظًفا	بحسب	املكتب	السوري	لإلحصاء	في	كانون	األول	
،	يأكله	الفساد،	وغير	قابل	لإلصالح.

ً
2010،	هؤالء	معظمهم	ال	عمل	لهم،	ما	جعل	القطاع	العام	مترهال

باملقابل،	ازدهر	القطاع	الخاص	في	بداية	عهد	بشار	األسد،	فظهرت	القنوات	التلفزيونية	الخاصة	والجرائد	
واملجالت	ومحطات	الراديو،	ولكنها	لم	تنج	من	الرقابة	الحًقا،	وأغلق	بعضها	في	ما	بعد.	ويمكننا	عّد	حكاية	)جريدة	

الدومري(	منذ	افتتاحها	حتى	إغالقها	نموذًجا	على	املرحلة	األسدية	الجديدة	في	إدارة	اإلعالم	الخاص.

8. صورة جديدة للرئيس

لم	يكن	بشار	األسد	معنًيا	كوالده	بصورته	في	اإلعالم	املحلي،	لكنه	استعان	بشركات	العالقات	العامة	إلدارة	
صورته	دولًيا.	أراد	األسد	االبن	أن	تترافق	صورته	الجديدة	في	الغرب	مع	قيم	التواضع	والحداثة	والثقة.	ولم	تبن	

)11)			عزمي	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(،	ص55.

)12)		عزمي	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية،	ص55.
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الصورة	الجديدة	على	شخصه	بل	توسعت	لتتضمن	زوجته	أيًضا،	والحًقا	العائلة	كلها.

يروي	املصور	السوري	عمار	عبد	ربه	في	فيديو	مع	منصة	درج)13)	أنه	صور	بشار	األسد	مع	زوجته	وابنهما	في	
لندن،	وأن	الصورة	نشرت	على	غالف	)مجلة	لها(	السعودية،	وأنه	فوجئ	بمنع	العدد	في	سورية	ألن	هذه	الصورة	

للخارج	فقط.	

واجهة	 وكانت	 بعهد	جديد،	 اآلمال	 االبن	 األسد	 عهد	 من	 األولى	 السنوات	 في	 املر�سى	 اإلعالمي	 النموذج	 رفع	
هذا	التغيير	توحي	باالنفتاح	واملحافظة	على	الحريات	الفردية،	إال	أن	تلك	اآلمال	سحقت	بسرعة	بسبب	سيطرة	
املخابرات	على	املحتوى	اإلعالمي	وعلى	الفضاء	العام،	وبسبب	أن	التغيير	انحصر	بدائرة	ضيقة	من	األفراد،	وفي	ما	
استفادت	تلك	الدائرة	من	الوعود	الليبرالية	لبشار	األسد	لتزيد	من	ثرواتها،	انحدر	بقية	الناس	إلى	مزيد	من	الفقر.	

خامًسا: الثورة

ا	لم	ينته،	ولم	يتحقق	بعد	هدفها	في	إسقاط	النظام	األسدي،	مما	يعقد	مهمة	
ً
ما	زالت	الثورة	السورية	حدث

الباحث	في	تحديد	العناصر	املختلفة	التي	رسمت	نموذجها	اإلعالمي.	لكن	السنتين	األوائل	كانتا	مصيريتين	في	إنتاج	
الصفات	األساس	التي	طبعت	النموذج	اإلعالمي	الثوري.	

قد	يبدو	ملراقب	خارجي	أن	وسائل	التواصل	االجتماعي	أطلقت	الثورة	إال	أن	الواقع	أشد	تعقيًدا،	وإن	كان	دور	
وسائل	التواصل	االجتماعي	مهًما.	

من	 الخامس	 في	 إيفينت(	 )فيسبوك	 فيسبوك	 في	 التظاهر	 إلى	 دعوة	 	2011 العام	 من	 الثاني	 كانون	 في	 ظهرت	
شباط،	لم	تحدث	التظاهرة	وفشلت	املحاولة	األولى.	

إلى	 2011،	ودعت	السوريين	 العام	 )الثورة	السورية	ضد	بشار	األسد(	في	شباط/	فبراير	من	 ظهرت	صفحة	
الثورة	معلنة	الخامس	عشر	من	آذار	كتاريخ	انطالق	الثورة	وكانت	الصفحة	مجهولة	املصدر،	واتضح	الحًقا	أنها	
في	سوق	 التي	خرجت	 للتظاهرة	 فيديو	الحًقا	 الدعوة،	ونشر	 قليل	مع	هذه	 تجاوب	عدد	 أوروبا.	 تدار	من	 كانت	

الحميدية.	

نشرت	دعوة	أخرى	إلى	التجمع	في	السادس	عشر	من	آذار/	مارس	2011	أمام	وزارة	الداخلية	في	دمشق	للمطالبة	
ملا	 ينتمون	 معارضة	 وهم	مجموعة	 دمشق(،	 )إعالن	 قبل	 من	 نظمت	 قد	 الدعوة	 وكانت	 السياسيين،	 باملعتقلين	

أصبح	يطلق	عليه	الحًقا	املعارضة	التقليدية.	وقد	حدث	التجمع	بالفعل،	واعُتقل	املشاركون	فيه	معظمهم.

الدعوات	السابقة	كلها	لم	تكن	مرتبطة	بما	كان	يجري	في	درعا	الذي	لم	يكن	له	عالقة	بدوره	بدعوات	التظاهر	
في	وسائل	التواصل	االجتماعي،	وكان	املحرك	الحقيقي	للثورة	السورية.	وكانت	تظاهرات	درعا	هي	املحدد	األساس	

)13)			مقابلة	مع	عمار	عبد	ربه،	”كواليس	صور	بشار	وأسماء	األسد”،	منصة	درج،	)كانون	األول/	ديسمبر،	2017(.
 https//:www.facebook.com/darajmedia/videos?/1862210627409859/hc_location=ufi

https://www.facebook.com/darajmedia/videos/1862210627409859/?hc_location=ufi
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للنموذج	اإلعالمي	للثورة	السورية	الذي	اتخذ	شكله	في	السنتين	األوليين	للثورة،	لذا	اخترنا	تركيز	دراستنا	في	هذا	
اإلطار	الزمني.	طرأت	بعض	التعديالت	على	هذا	النموذج	الحًقا	برأينا	بسبب	عنصرين	أساسين:	الشتات	وتصاعد	

العنف،	إال	أن	النموذج	األساس	لم	يتغير،	وهو	ما	نحاول	تحليله	هنا.

1. النموذج اإلعالمي للثورة السورية

املالحظة	 على	 بناء	 الدراسة	 هذه	 في	 االجتماعي	 التواصل	 وسائل	 استخدام	 قسمنا	 املقدمة،	 في	 أسلفنا	 كما	
ومتابعة	آليات	االستخدام	لفئات	ثالث:	

أ.	التحشيد:	يتمثل	استخدام	التحشيد	في	ما	سمي	)التنسيقيات(،	وهي	األجسام	التنظيمية	التي	كانت	تدعو	
إلى	التظاهر،	وتنسق	التجمعات.

ب.	التواصل:	ويتمثل	باستخدام	)سكايب	وماسنجر	الفيسبوك	وواتساب	وتلغرام(.
ج.	النشر:	يتضمن	منصات	اإلعالم	البديل،	ونتاج	عمل	املواطنين	الصحافيين.

أ. التحشيد

الشارع	 في	 الثوري	 الحراك	 الناشئة	من	زخم	 السورية	 املعارضة	 في	 الجديد	 الفاعل	 التنسيقيات	هي	 ))كانت	
املحافظات	 مختلف	 في	 الثائرة	 املناطق	 نخب	 وطبيعة	 السوري	 املجتمع	 في	 الفكري	 التنوع	 عاكسة	 السوري	

السورية.(()14)

في	ما	كنت	أبحث	عن	مصدر	فكرة	التنسيقية	ونشأتها،	نصحني	أصدقاء	بالحديث	إلى	الناشط	ش.أ.	الذي	قال	
لي	في	مقابلة)15):

))املجموعة	األولى	من	الناشطين	التي	أطلقت	على	نفسها	اسم	التنسيقية	في	آذار	2011	كانت	تنسيقية	دوما،	
لكن	محاوالت	التجمع	والتحشيد	كانت	سابقة	لذلك.	خالل	الثورة	املصرية،	كنت	جزًءا	من	مجموعة	من	الشباب	
بإطالق	 سوريا،	 في	 للثورة	 التحضير	 حينه	 في	 قررنا	 تونس.	 في	 علي	 بن	 نظام	 إسقاط	 شهدوا	 الذين	 السوريين	
صفحات	على	الفيسبوك	وإنشاء	مجموعات	من	أشخاص	ثقات	لالستعداد	لدعوة	السوريين	إلى	املظاهرة	األولى.	
كما	خططنا	 األمور	 تجر	 لم	 املظاهرات.	 2011	كموعد	النطالق	 نيسان	 السابع	عشر	من	 تاريخ	 اقترحنا	 قد	 كنا	
الثورة	على	مستويين:	على	األرض،	 العمل	بعد	انطالق	 بدأنا	 ننهي	تحضيراتنا.	 في	درعا	قبل	أن	 الثورة	 واندلعت	
وعلى	املستوى	السيا�سي.	حاولنا	التنسيق	والتخطيط	على	األرض	لتحشيد	الناس	من	أجل	التظاهر	في	العاصمة،	
كما	عملنا	على	ربط	الناشطين	والناشطات	ببعضهم	وعلى	التواصل	مع	التنسيقيات	في	األرياف	األخرى	ومناطق	
أخرى	من	سوريا	للعمل	مًعا.	على	املستوى	السيا�سي،	نظمنا	اجتماعات	سرية	مع	كثير	من	الشباب	والناشطين	

السياسيين	واملفكرين	إلنتاج	أجندة	سياسية	للثورة.((

)14)		عزمي	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(،	ص421.

)15)	إيناس	حقي،	مقابلة	مع	ش.أ	)شخصية(،	)27	كانون	الثاني/	ديسمبر	2018	و19	نيسان/	أبريل	2018(.



313

العدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022األكاديميون السوريون في جامعات العالم

مظلة	 تحت	 كلها	 التنسيقيات	 جمع	 إلى	 يهدف	 وكان	 بأسابيع،	 السورية	 الثورة	 بداية	 بعد	 جديد	 تشكيل	 ُوِلد	
للتظاهرات،	 السيا�سي	 الخطاب	 توحيد	 في	 مهًما	 دوًرا	 اللجان	 لعبت	 وقد	 املحلية(،	 التنسيق	 )لجان	 هي	 واحدة	
ونشرت	إحصاءات	حول	نقاط	التظاهر	اليومية،	وكانت	إحدى	الفرص	التي	أتاحت	للسوريين	في	الخارج	املشاركة	

في	الثورة.	

ب. التواصل

التواصل	االجتماعي	من	 لم	يستخدموا	وسائل	 أنهم	 إلى	 قابلتهم	 الذين	 والناشطات	 الناشطين	 أشار	عدد	من	
أجل	الدعوة	للتظاهر	وحتى	للمشاركة	فيها	وأن	معظم	الدعوات	كان	يتم	تناقلها	شفاًها	من	شخص	آلخر،	وأن	
الثقة	 على	 تعتمد	 التي	 العالقات	 من	 كبيرة	 عبارة	عن	مجموعة	 كانت	 الثورة	 التي	شكلت	جسم	 التواصل	 شبكة	
وتنقل	املعلومات	بين	األفراد،	ولكن	بعضهم	أشار	إلى	أن	هذه	اآللية	تضمنت	عيبها	األسا�سي	وهو	إمكانية	اختراقها	
أمنًيا.	إال	أنني	قابلت	الصحافي	غ.ح.)16)	الذي	شرح	ضرورة	استخدام	وسائل	التواصل	االجتماعي	كشبكة	لربط	

الصحافيين	ببعضهم	من	أجل	نقل	األخبار.	وشرح	اآلتي:	

))ترافقت	الثورة	السورية	مع	توسع	شبكات	التواصل	االجتماعي،	وقد	تعلمنا	آليات	استخدام	هذه	الشبكات	
في	 بالتواصل	كصحفيين	 بدأنا	 املثال:	 منها.	على	سبيل	 السلبي	 بما	فيه	 اليوم	خبراء	بكل	جوانبها	 بالتجربة.	ونحن	
مجموعات	سرية	على	موقع	فيسبوك،	ثم	استخدمنا	ماسنجر	فيسبوك.	الحًقا،	أصبح	فيسبوك	يحذف	حساباتنا	
ويمنع	بعض	املستخدمين	من	التفاعل	على	املنصة.	انتقلنا	بعدها	إلى	منصات	أخرى،	اليوم	نحن	نستخدم	تلغرام	
بسبب	األمان.	كنا	نستخدم	لتناقل	املواد	املصورة	دروبوكس	ومن	ثم	غوغل	درايف.	نادًرا	ما	استخدمنا	ون	درايف	
أو	مثيالته	من	املنصات	املدفوعة	لعدم	امتالكنا	ميزانيات.	وفي	حاالت	نادرة،	عندما	يكون	االتصال	باإلنترنت	بطيًئا	
للغاية،	كان	يمكن	أن	يقوم	الصحفي	بتحميل	املواد	على	موقع	يوتيوب	كفيديو	مخفي	حتى	نستطيع	نحن	خارج	

سوريا	تحميلها	ومونتاجها.	ولم	نستخدم	سكايب	إال	للمقابالت	التلفزيونية	ألسباب	تقنية.((

ج. النشر

التواصل	 املنصات	شبكات	 البديل،	وقد	استخدمت	هذه	 السوريون	منصات	عدة	لإلعالم	 الناشطون	 خلق	
االجتماعي	لنشر	املحتوى	الذي	تنشره.	كانت	صفحات	)فيسبوك(	وفيديوهات	)يوتيوب(	منصات	النشر	األساس	
التي	استخدمتها	الثورة	السورية.	وكان	الهدف	األساس	من	النشر	توثيق	ما	يجري،	وإيصاله	إلى	العالم	خاصة	في	

ظل	تأخر	التغطية	اإلعالمية	الدولية	للثورة	في	انطالقتها.

بنشر	صور	 متعلقة	 إشكالية	 تظهر	 بدأت	 املتظاهرين،	 مواجهة	 في	 النظام	 مارسه	 الذي	 العنف	 تصاعد	 ومع	
ضحايا	العنف،	وثار	جدل	في	الفضاء	العام.	في	العام	2015،	نشرت	سلسلة	من	املقاالت	تناقش	املوضوع	كتبها	كل	

)16)		إيناس	حقي،	مقابلة	مع	غ.ح،	)عبر	سكايب(،	)8	نيسان/	أبريل،	2018	و21	نيسان/	أبريل،	2021(.
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من	تجمع	)أبو	نظارة،	ياسين	الحاج	صالح،	علي	األتا�سي،	ياسين	سويحة(،	وقد	شاركُت	بمقال	في	املناقشة.	ناقشت	
املقاالت	الحق	في	نشر	صور	الضحايا،	دافع	األتا�سي	وأبو	نظارة	عن	حق	الضحايا	بالخصوصية،	وعن	ضرورة	
احترام	حرمة	الجثث،	في	ما	وجد	البقية	أن	الظرف	السوري	شديد	القسوة،	يحتم	علينا	أن	نقدم	أولوية	توثيق	

االنتهاكات	املرتكبة	لحفظ	حق	الضحايا	بالعدالة.	

التواصل	قد	 لم	أشعر	أن	سؤالي	األساس	حول	دور	وسائل	 التي	أجريتها،	 املطولة	 املقابالت	 الرغم	من	 على	
أجيب	عنه،	فقمت	بجولة	ثانية	من	املقابالت	سألت	فيها	املشاركين	واملشاركات	اإلجابة	عن	سؤالين	محددين:	هل	
وجدت	أن	شبكات	التواصل	االجتماعي	قدمت	أداة	تمكين	للناشطين؟	وهل	أسهمت	شبكات	التواصل	االجتماعي	
ولكنهم	 السؤالين،	 عن	 )نعم(	 بـ	 جميعهم	 املشاركون	 أجاب	 ولدهشتي	 العام؟	 الفضاء	 في	 الديمقراطية	 بزيادة	
تحفظوا	وأصروا	على	توضيح	ما	يقصدونه	بإجابتهم	باإليجاب،	ومع	التأكيد	أن	بعض	الجوانب	السلبية	الستخدام	
الشبكات	أضر	بالحراك	من	مثل	انتقال	النشاط	الذي	كان	يجب	أن	يكون	على	األرض	إلى	الفضاء	االفترا�سي،	وأن	
هذه	الشبكات	كانت	متاحة	للنظام	كما	كانت	متاحة	للثورة،	فاستخدمها	لالختراق،	ولتشويه	الحقائق،	إضافة	إلى	

انتشار	خطاب	الكراهية	والغضب	طبًعا.	

ا	عدة	من	األحداث،	إذ	يشرح	كل	مشارك	تجربته	
ً
ال	بد	من	اإلشارة	أيًضا	إلى	أنني	قابلت	في	أثناء	مقابالتي	نسخ
الشخصية	التي	ال	تشبه	تجارب	اآلخرين	حتى	مع	الحدث	نفسه.	

قبل	االنتقال	إلى	نتائج	الدراسة،	نود	دراسة	األثر	الذي	أنتجه	النموذج	اإلعالمي	للثورة	السورية.	

2. أثر النموذج اإلعالمي للثورة

يبدو	لنا	أن	السببين	األساسين	اللذين	أسسا	سبب	وجود	النموذج	اإلعالمي	للثورة	هما:	مواجهة	رواية	اإلعالم	
األسدي	ملا	جرى	من	خالل	خلق	سردية	موحدة	للثورة	السورية،	وتوثيق	االنتهاكات	املرتكبة.	يمكننا	اإلضافة	أن	
ا	عدة	في	السنتين	األوليين	منها:	كسر	صورة	األسدين،	فتح	الفضاء	العام،	

ً
النموذج	اإلعالمي	للثورة	حقق	أهداف

إعادة	املعنى	الحقيقي	ملفهومات	صادرها	النظام،	إيجاد	أشكال	جديدة	من	التعبير،	تعزيز	التكافل.	

سادًسا: الخالصة

بحثت	الدراسة	اإلثنوغرافية	لهذا	البحث	موقف	السوريين	من	شبكات	التواصل	االجتماعي.	ومن	الواضح	أن	
الناشطين	السوريين	قدروا	دور	شبكات	التواصل	االجتماعي	بوصفه	أداة	ثورية،	إال	أنهم	في	الوقت	نفسه	يعلمون	

تماًما	مخاطر	استخدامها،	ما	يجعل	عالقة	املتظاهرين	بوسائل	التواصل	االجتماعي	ديالكتيكية.	

على	الرغم	من	أن	شبكات	التواصل	االجتماعي	لم	تطلق	الثورة،	وعلى	الرغم	من	أنها	كانت	الوسيلة	الثانية	
للتواصل	بعد	االتصال	الشخ�سي،	إال	أنها	لعبت	دوًرا	مهًما	في	جمع	األشخاص	وربط	بعضهم	ببعض	خالل	مسار	
الثورة.	كما	لعبت	دوًرا	مصيرًيا	كأداة	لنشر	املعلومات	وتوثيق	االنتهاكات.	وأسهمت	في	فتح	الحوار	الديمقراطي	في	
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الفضاء	العام	السوري	على	الرغم	من	املخاطر	الكبيرة	التي	ترافق	استخدامها،	والتي	كانت	في	بعض	الحاالت	قاتلة.

كانت	املقابالت	التي	أجريتها	فرصة	لرؤية	الثورة	السورية	من	عيون	املشاركين	فيها،	لكنها	أيًضا	كانت	رحلة	
حرة	 سورية	 املشاركين؛	 جمع	 الذي	 الحلم	 وبتذكر	 األصدقاء،	 من	 رحل	 من	 بتذكر	 محفوفة	 وقاسية،	 صعبة	

ديمقراطية	ألبنائها	كافة.

إن	العينة	املختارة	ال	يمكن	أن	تمثل	الثورة	السورية،	وليست	سوى	قمة	جبل	الجليد	الذي	ال	بد	من	درسه	
والبحث	فيه	عن	أجوبة.	كل	ما	آمله	أن	تقوم	هذه	الدراسة	بإعادة	فتح	املناقشة	حول	آليات	االستخدام	اإلعالمي	
في	 البحث	 من	 ملزيد	 والباحثات	 للباحثين	 دعوة	 تكون	 وأن	 السورية،	 الثورة	 في	 االجتماعي	 التواصل	 لوسائل	

موضوعات	أخ�سى	أن	تطوى	في	الذاكرة	مع	مرور	الوقت.	
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