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األبعاد اإلعالمٌة للحرب النفسٌة وتأثٌراتها على الثورة السورٌة
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تارٌخ النشر1107/17/01 :

مقدمة
تعتبر القوة العسكرٌة شكال ربٌسا لبسط النفوذ والحفاظ علٌه والسعً إلى المزٌد من االنتشار ،كما
ٌعتبر التوظٌؾ المقصود لألعمال النفسٌة التً ٌُع ّرفها "بلوم وماك لورٌن" أنها تتضمن جمٌع أشكال
العمل المخطط الهادؾ للتأثٌر على مواقؾ أو سلوكٌات جماعة بشرٌة أو سٌاسٌة معٌنة باستعمال
القوة العسكرٌة أو بدونها ٔ ،شكال آخر لبسط النفوذ.
لذا تولً الدول والحكومات علم النفس اهتماما واسعا لقدرته على فك شٌفرات المجتمعات والثقافات
وإلسهامه فً تدعٌم الجهود السٌاسٌة والعسكرٌة موفرا لها كٌفٌة استؽالل التناقضات المجتمعٌة
واحتٌاجات السواد األعظم من السكان والتركٌز علٌها ومن ثم محاولة تفتٌت الصفوؾ وإدارتها،
وتختلؾ الحرب النفس ٌة باختالؾ حالة السلم والالسلم فً مستواها وحدتها وأهدافها وتوجهها،
باعتبارها تمثل جزءا من النشاطات السٌاسٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والنفسٌة
واإلعالمٌة التً ُتوجه من قبل الدولة بهدؾ تحقٌق ؼرض ما (تدمٌر الروح المعنوٌة – ؼسٌل
العقول) لدى الطرؾ اآلخر ،وبزٌادة االهتمام باإلعالم كأحد الوسابل السٌاسٌة عندما تنشب األزمات
فتتفاعل إمكانٌات الدولة العسكرٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة والخصابص السٌكولوجٌة للرأي العام مع
الوسٌلة الدعابٌة فتؤثر وتتأثر بها.
ومنذ بداٌة الثورة السورٌة ونظرا للتقلص المتسارع لجؽرافٌة النظام على حساب المظاهرات الحاشدة
التً عمت البالد ،تعرض الشعب السوري إلى سٌاسة قمع أمنً شامل تجلت فً إطالق النار على
المتظاهرٌن بشكل منهجً والتعذٌب ثم قصؾ المدن واألحٌاء المأهولة والتدمٌر والتهجٌر ،ولكل
أشكال التنكٌل ؼٌر المقٌد بقوانٌن أو قٌم ،رافق كل ذلك الكثٌر من الحرب النفسٌة والدعابٌة لثنٌه عن
الثورة ،فكانت الحرب النفسٌة والفعلٌة عبر المذابح التً شكلت مجزرة الحولة فً أٌار ٕٕٔٓم نقطة
انطالق لها لتمتد على بقٌة المناطق السورٌة ،والطرد والشعارات التً تعمّد النظام نشرها من خالل
قوات أمنه ،منها على سبٌل المثال "األسد أو ال أحد" و "األسد أو نحرق البلد" و "الجوع أو الركوع"
وؼٌرها من الشعارات التً ال تحمل ح ًدا للقتل والتدمٌر الممنهج ،من جهة ،ودق األسافٌن وخلق
ٔ
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الهوّ ات بٌن مكونات الشعب السوري من خالل شعارات مخابراتٌة من قبٌل "العلوي ع التابوت
والمسٌحً ع بٌروت" مدعٌ ا النظام من خالل ما روج له من تخوؾ العلوٌٌن بشكل خاص الذٌن
قادتهم الصدفة لٌكونوا من النخبة السورٌة –بحسب ادعاءاته وتروٌجه ؼٌر المباشر ،-وباقً األقلٌات
بشكل عام من شٌعة واسماعٌلٌة من الثورة ،وأن الدوافع الوطنٌة كما ادعى هً وراء الصمت
الرسمً السوري على مثل ه ذه الشعارات التً تطلقها ثورة الحرٌة والكرامة ،لٌشوه صورتها فً
عٌون بقٌة أبناء المكونات األخرى ،وٌدب الرعب فً قلوبهم من أن ٌسلكوا طرٌقها ،ورؼم الصور
الكثٌرة التً قدمتها الثورة لطمأنة كافة أبناء الشعب السوري إال أن دعاٌة النظام وتروٌجه لمثل هذه
الشعارات فعلت فعلها.
وتمثل هذه القضٌة لعبة انتهجها النظام إلحداث ارتباكات فً صفوؾ الخصم "الثوار" لإلٌحاء له
باألهوال التً سٌتعرض لها إذا لم ٌستسلم ،فاتهمه بالتطرؾ واإلرهاب تارة ،وبالطابفٌة ،وبمحاولة
النٌل من المقاومة والممانعة تارة أخرى ،معتمدا فً كل ذلك على عدم سعٌه خالل عقود حكمه
األربعة على إٌجاد رابط بٌن مكونات الشعب السوري.
وكنتٌجة؛ أدى ذلك إلى اصطفافات عدة شهدتها الساحة السورٌة على المستوى الداخلً والخارجًٕ،
حٌث أن آلته اإلعالمٌة على الرؼم من أنها عانت من أزمة المصداقٌة المتزاٌدة إال أنها تخضع
لسٌطرة مركزٌة وتوجه رسابلها إلى الرأي العام فً الداخل والخارج مقابل ؼٌاب الهٌبات اإلعالمٌة
الحقٌقٌة التً تمثل الثورة والمعارضة بمكوناتها ،والدعاٌة المضادة لما ٌروجه النظام ،سوى
محاوالت فردٌة ومستقلة ؼٌر مركزٌة كما فً حالة النظام .
وتحاول هذه الورقة البحثٌة التً أُعدت فً سٌاق أحداث الثورة السورٌة تفكٌك العملٌة اإلعالمٌة
والحرب النفسٌة الموجهة للنظام وحلفابه ضد الشعب السوري على مختلؾ الصعد السٌاسٌة
والعسكرٌة واالجتماعٌة.

أوال :الحرب النفسٌة
عندما تفشل الوسابل الدبلوماسٌة كما الوسابل العسكرٌة فً إخضاع العدو وتطوٌع إرادته ٌتم
استعمال مواطن القوة الكامنة فً الحرب النفسٌة – الناعمة وتوظٌفها على نحو مؤثر نظرا الحتوابها
على منظومات وبرامج من شأنها اإلضرار بالوعً وتضلٌله،
ٕ
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ألن الحرب النفسٌة ذات أبعاد وحموالت ودالالت وأؼراض متعددة ،وهً حرب ناعمة قوامها
برمجة الوعً ،وهً حرب أفكار تستنبط االستحواذ على العقول ،كما تستنبط استالب اإلرادات
والعزابم والذاكرة ،وهً حرب الكلمات والشابعات ،وحرب بناء االتجاهات ،وصٌاؼة المواقؾ،
وتكوٌن التصورات ،وتؽٌٌر السلوك ،هً حرب إخراج اإلنسان من ذاتٌته ومن قٌمه لٌكون صنٌعة
أخرى هجٌنة ومشوهة ٖ،
وواجهت الثورة السورٌة حربا نفسٌة شنها النظام وحلفاؤه موجهة للداخل السوري من جهة ،والرأي
العام العالمً بهدؾ تشوٌهها وثنً المنظومة الدولٌة عن دعمها وتحقٌق أهدافها من جهة أخرى ،كما
واجهت حربا نفسٌة خاضها المجتمع الدولً ذاته واعتمدت على مجموعة من التصرٌحات
واالجتماعات والوعود الفارؼة من معظم القادة فً الدول الكبرى بهدؾ تكرار حاالت اإلحباط لدى
الشارع السوري لٌؤدي بدوره إلى حالة من االستسالم والقبول بتسوٌة تفرض بقاء األسد "إعادة
تأهٌل األسد"ٗ ،حتى بدا المشهد أنه صراع إرادات ٌكون النصر فٌه من نصٌب من ٌبدو أكثر
تصمٌما.

أ .العناصر المكونة للحرب النفسٌة:

ٖ القوة الناعمة وسٌلة النجاح فً السٌاسة الدولٌة – تألٌؾ جوزٌؾ س .ناي – ترجمة محمد توفٌق البجٌرمً https://archive.org/details/Ahmedaspire2014_gmail_Pdf
http://www.orient-news.net/ar/news_show/2086
ٗ أورٌنت نت  -الكلمة والصورة فً الحرب النفسٌة على الثورة السورٌة – سامر السٌد علً

المؤسسة السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research
ٌُعد المرسل أو الجهة التً تدٌر حمالت الحرب النفسٌة أول وأهم عناصرها وٌجب أن تتمتع بالقدرة
على جمع المعلومات من مصادر عدة والتأكد
من صحتها ،والمهارة العلمٌة فً تحلٌلها
لتخطٌط العملٌات النفسٌة وتوجٌهها ،وصوال
إلى انتاج الخبر أو الدعاٌة أو الشابعة ...لٌتم
بعدها النشر عبر مختلؾ األدوات التً
تسخرها وتجندها لهذه الؽاٌة .وتأتً الرسالة
التً تتألؾ من مضامٌن ثالثة {العنوان –
الموضوع أو المضمون– الجهة التً
أصدرت الرسالة} فً المرتبة الثانٌة من
مكونات الحرب النفسٌة وٌعد المضمون أهم عناصرها كونه ٌحتوي الفكرة الربٌسٌة التً تتحدث
عنها الرسالة ،باإلضافة إلى تضمنه لتوجٌه نحو سلوك بطرٌقة تشجع المستقبل قبوله وتنفٌذه
(الصورة  -نموذج من المناشٌر التً رماها النظام فً الرٌؾ الشمالً لحمص) ،وٌأتً المستقبل أو
الجمهور هو الركن الثالث فً هذه الحرب وعلى المرسل أن ٌكون ُملِ ّما بالحالة النفسٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة والفكرٌة للجمهور المستهدؾ ،وبدون ذلك تفقد الحرب قٌمتها وال تحقق أهدافها،
وتحمل عناصر رسابل الحرب النفسٌة فً طٌاتها عبر وسابلها المتنوعة مزٌجا من الصبؽة الوجدانٌة
ودعوة مبطنة النتهاج الشدة ضد الجمهور التً وجهت له ،فمثال عندما تراجعت آمال النظام فً
تهدبة الجماهٌر وتوصل "نظام ألسد" إلى أنه إذا لم ٌعد بإمكانه الحفاظ على والء المواطنٌن وألن
الجٌش أكثر المؤسسات قوة وخط الدفاع الربٌسً عنه ركزت الحمالت اإلعالمٌة للنظام على حشد
السورٌٌن حول الجٌش السوري وع ّجت القنوات التابعة للنظام السوري بدعاٌة صارخة موالٌة له
لمواجهة العصابات اإلرهابٌة المسلحة الممولة من الخارج والتً تعرضت لؽسٌل الدماغ ،فً رسالة
هدفها تبرٌر توجٌه سالح الجٌش إلى الداخل فً وجه المتظاهرٌن من أبناء الشعب٘.

ب .أهداف الحرب النفسٌة:
ألن الشخصٌة اإلنسانٌة مٌدان الحرب النفسٌة التً تستهدؾ عقل وتفكٌر الخصم بسالح الكلمات
واألفكار ،والدعاٌة واإلشاعات والرعب الشامل بتوجٌه مباشر أو ؼٌر مباشر إلى األفراد والجماعات
بؽرض تحطٌم معنوٌاته والقضاء على محاوالته وشل قدرته فً سبٌل سعٌه لتحقٌق أهدافه وٌجب
أن تكون هذه الحرب مستمرة حٌث ٌقول دٌغول (:لكً تنتصر دولة ما فً حرب علٌها أن تشن
الحرب النفسٌة قبل أن تنزل قواتها فً مٌادٌن القتال ،وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتى
تنتهً من مهمتها) وهو ما عمل النظام على تطبٌقه منذ بداٌة الثورة بدءا من تروٌجه أن ما
٘
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تتعرض له سورٌة " مؤامرة كونٌة" باعتبارها من محور المقاومة والممانعة مرورا بالتحرٌض
الطائفً واالٌدٌولوجً لتخوٌف األقلٌات ،ولٌس انتهاء بنشر الشائعات واألكاذٌب التً تتناسب مع
الموقف الخاص بها التً سٌأتً البحث على ذكر نماذج منها لٌهدف من وراء ذلك إلى:
 -0بث الٌأس والتشجٌع على االستسالم :من
خالل القٌام بإجراءات وبث الشابعات التً من
شأنها زعزعة إٌمان السورٌٌن بتحقٌق أهداؾ
ثورتهم كإلقاء المناشٌر فوق المناطق التً تسٌطر
علٌها قوات المعارضة لزرع الخوؾ والحٌرة
والٌأس فً نفوس القاطنٌن (كما فً الصورة)
مترافقة مع التصعٌد المٌدانً على الجبهات
والعمل على تسخٌنها ،و بث برامج تلفزٌونٌة عن
اجتماعات ٌقوم بها وجهاء مناطق "محررة" ٌقٌمون فً مناطق النظام مع مسؤولٌن من النظام بهدؾ
إقناع "الثوار والمقاتلٌن" بالمبادرة إلى عقد المصالحات والتسوٌات ومثاله ما بثه التلفزٌون السوري
فً كانون الثانً من العام ٕٓٔ2م عن اجتماع شارك فٌه وجهاء من مدٌنة دوما برٌؾ دمشق،
ومسؤولون حكومٌون ،ورجال دٌن س ّنة ،وضباط روس فً دمشق ناشد فٌه عالء ابراهٌم محافظ
دمشق الحاضرٌن إقناع المتمردٌن فً الؽوطة الشرقٌة بـ "اإلفادة من مرسوم العفو الرقم ٘ٔ،ٕٓٔٙ/
والمبادرة ،بموجب ضمانات روسٌة ،إلى إبعاد المسلحٌن الذٌن ال ٌرؼبون فً المصالحة" ،وبالتالً
"تحرٌر المدنٌٌن" فً دوما ،ٙ
وفً الحقٌقة أن هذه المفاوضات كانت سرٌة تم الكشؾ عنها فً السابع من تشرٌن األول من العام
ٕٓٔٙم تشكلت لجنتها من أشخاص من دوما مقٌمٌن فً دمشق رفض خاللها المجتمعون بهم من
دوما (ربٌس مجلس األمناء – ربٌس المجلس المحلً فً دوما) أي حدٌث أو هدنة عن دوما وحدها
باعتبارها جزءا ال ٌتجزأ من الؽوطة الشرقٌة ،وخروج وفد لمفاوضة النظام فً دمشق.
ال بل طالبوا اللجنة المذكورة بإجراءات من قبل النظام تدل على حسن نٌته .2وصوال إلى أن رفع
سقؾ الرهانات عبر اإلعالن بأن معبر مخٌم الوافدٌن على مقربة من دوما سوؾ ٌُستخ َدم
بمثابة معبر للخروج اآلمن للمدنٌٌن والمسلحٌن بعد تسلٌم أسلحتهم فً مطلع شباط من العام
ٕٓٔ2م ،8ناهٌك عن الحمالت التً تهدد سكان تلك المناطق على برامج التواصل االجتماعً والتً
تحمل فً طٌاتها الدعوة إلى االستسالم وؼرس الٌأس فً النفوس من وراء واقع الحصار المفروض
ٙ
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علٌهم ،هادفا من وراء رسابله تلك إظهاره أنه الحكومة الشرعٌة القادرة على تنفٌذ ما تراه مناسبا
أمام فصابل رهنت نفسها للخارج بزعمه ،و شق "الحاضنة الثورٌة" فً تلك المناطق إلى صفٌن
مؤٌد للطرح ومعارض له ،وخلق صراع إقدام – إحجام بالقبول من عدمه داخل كل فرد.
 -1نشر البلبلة وزرع الفوضى :فً الحرب النفسٌة تتنوع الوسابل وتركز على الجهات األكثر
فاعلٌة للنٌل منها ،ولتحقٌق هذا الهدؾ ٌحرص إعالم النظام كثٌرً ا بإظهار أنه ال ٌزال ٌرعى
الخدمات للمواطنٌن ،ولهذا ٌتبع اسلوب الحصار والتجوٌع ضد المدنٌٌن فً المدن والبلدات المحررة،
بقصد تضخٌم معاناة المدنٌٌن وٌتعاون مع حلفابه فً ذلك ففً أٌار من العام ٕٓٔٙم عمدت المٌلٌشٌا
( )PYDالتً تسٌطر على منطقة عفرٌن شمال حلب ورٌفها إلى قطع الطرقات أمام شاحنات الوقود
والمؤن المتجهة إلى المناطق المحررة فً رٌؾ حلب الؽربً وإدلب لتقع تلك المناطق فً فوضى
تأمٌن تلك المواد والضؽط الشعبً على الفصابل فً الوقت الذي تحارب فٌه على محاور ثالث تنظٌم
الدولة وقوات النظام والمٌلٌشٌات الكردٌة،9
 -2التشوٌه والطعن باألعراف والتقالٌد االجتماعٌة :روان قداح طفلة سورٌة من مدٌنة نوى فً
درعا سوق النظام وحلفابه أن والدها عمل على إٌواء مجموعة مسلحٌن فً المنزل ،وتقدٌمها لقمة
سابؽة لهم ،وإقناعها بأ ّنها تقوم بـعمل شرٌؾ ،وحتى لو ماتت فإ ّنها س ُتحسب «شهٌدة» .بعدما وصلت
الحالة إلى حد ال ٌطاق،
و َطلب األب من ابنته أن ت أتً إلى إحدى قرى رٌؾ درعا ،استعانت قداح بأحد حواجز الجٌش
السوري الذي خلّصها مما تعانٌه ،وهو ما اعتبره ربٌس «هٌبة التنسٌق الوطنٌة فً الخارج» هٌثم
م ّناع أن "قناة اإلخبارٌة السورٌّة" نفذت اإلعدام على الهواء مباشرة للم ّرة األولى منذ اندالع
األحداثٓٔ.
وعمد النظام إلى نفس السلوك مع كل من ٌمان القادري الطالبة فً كلٌة الطب وزٌنب الحصنً نظرا
لمعرفته مدى التأثٌر البالػ والمهم على البنٌة الثقافٌة والفكرٌة ألفراد المجتمع وحساسٌتهم تجاه هذا
الموضوع ،باإلضافة إلى إشاعته المتكررة عن اؼتصاب المعتقالت وخطؾ النساء على الحواجز
كسالح تم استخدامه منذ البداٌة لالستفزاز وإجبار الخصم على الخنوع واالستسالم فً مجتمع مثل
سورٌة ٌُعتبر الحدٌث فٌه عن هذه الجرابم عٌبا وعارا،
كما حاول تشوٌه سمعة الفصابل باتهامهم بقصؾ المدنٌٌن ودور العبادة والمدارس فً وقت كانت كل
القذابؾ فً دمشق مصدرها فرو ع المخابرات التابعة للنظام السوري وهو ما أكده اإلعالمً السوري
9
ٓٔ

أشكرة – ٌمان خلٌل – على نهج داعش واألسد )ٌ(PYDحاصر رٌؾ إدلب الشمالً http://ashkarah.com/ar/news/show/20798/page.html

األخبار – وسام كنعان  -روان قداح الطفلة التً اؼتصبت مرتٌن http://www.al-akhbar.com/node/191959
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"فٌصل القاسم" و الفرٌق األمنً لجٌش اإلسالم داخل دمشق لتشوٌه صورة الفصابل
عام.

ٔٔ

والثورة بشكل

 -3اعتماد مبدأ "فرق تسد" ومحاوالت النظام زرع الفتن والقالقل واللعب بورقة األقلٌات
والطوائف وتمزٌق النسٌج المجتمعً السوري :جند نظام األسد كل الوسابل لتحوٌل النضال
المطلبً إلى صراع طابفً أو عرقً بٌن مكونات المجتمع السوري ولما كانت الطابفٌة أحد أهم
أركان نظامً األسد األب واالبن ،ونظرا لخروج السورٌٌن فً المظاهرات من المساجد باعتبارها
المكان الوحٌد الذي ٌتٌح التجمع األكبر لعدد من المواطنٌن عمل على تعببة طابفٌة ؼٌر مسبوقة منها
على سبٌل المثال؛ أن صعد الشٌخ عبد السالم الخلٌلً فً "جمعة العزة" أحد منابر مدٌنة الحراك
برٌؾ درعا الشرقً وبدأ خطبته بأسلوب حماسً وسرعان ما انتقل للحدٌث عن (المفاسد فً
السوٌداء) وعن مخططات تت م فً السوٌداء الستهداؾ مجتمع درعا المحافظ ،ما أصاب الجمٌع
بالذهول واستؽربوا من حدٌث الشٌخ التً اختفى على الفور عقب انتهاء الصالة.
تال ذلك انتشار آالؾ من النسخ لخطبة الشٌخ فً شوارع محافظة السوٌداء بعد ساعات فقط ،لٌتبٌن
فٌما بعد بأن الشٌخ هو (عبد السالم الخلٌلً) أحد الموظفٌن بمكتب اللواء رستم ؼزالًٕٔ .تالها
عملٌات الخطؾ المتبادل بٌن محافظتً السوٌداء ودرعا (اختطاؾ ثالثة من عمال شركة الكهرباء
وإؼالق للطرق الواصلة بٌن المحافظتٌن
بالسوٌداء بالقرب من رٌؾ درعا الشرقً)
ٍ
إال أن معظم هذه الحاالت كان مصٌرها الفشل فً تحقٌق ما ٌربو إلٌه النظام على الرؼم من االندفاع
إلى االنتقام فً صفوؾ الشباب الحامل للسالحٖٔ ،ثم حاول الحقا ضرب الطابفة الدرزٌة بعضها
ببعض عن طرٌق ربٌس فرع مخابراته فً السوٌداء وفٌق ناصر وحزب هللا اللبنانً بهدؾ السٌطرة
على المنطقة الجنوبٌةٗٔ .وحاول األمر نفسه فً مدٌنة السلمٌة حٌث ٌنتمً سكانها إلى عدة طوابؾ
وأقلٌات من اإلسماعٌلٌة والعلوٌٌن والسنة مع وجود بعض القرى التً ٌقطنها مواطنون من
الشركس ،وؼٌرها من المناطق السورٌة.
 -4العمل على تحقٌق مكاسب مٌدانٌة طردا مع المعاناة اإلنسانٌة :مع بـدء الحملـة العسـكرٌة
على حـً القابـون شرق مدٌنة دمشق أوابل العام الجاري ارتفعـت وتٌـرة القصـؾ على الحـً ،مما
شـكل حركات نـزوح كبٌرة من هذا الحً باتجـاه بلـدات الؽوطة الشـرقٌة ،دون اصطحـاب
احتٌاجاتهـم ولـم تتمكـن أي جهـة مـن تقدٌم اسـتجابة تتناسـب مع حجـم معاناتهم ،واسـتقبلت بلـدة
حرسـتا العـدد األكبـر مـن النازحٌـن توزع معظمهم لدى عابالت مضٌفـة فً خطـوة أولـى لتأمٌـن
ٔٔ

الدرر الشامٌة – كٌؾ ٌقوم نظام األسد بتشوٌه صورة جٌش االسالم http://eldorar.com/node/69093
ٕٔ
المؤسسة السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام  -درعا حكاٌة ثورة من السلمٌة إلى الواقع الحالً – قسم الرصد والمتابعة https://goo.gl/BGkEmL
ٖٔ
http://www.all4syria.info/Archive/366524
كلنا شركاء – إٌاس العمر – اختطاؾ متبادل بٌن درعا والسوٌداء
ٗٔ
الجزٌرة – برنامج االتجاه المعاكس – هل ٌحاول نظام األسد زرع الفتنة بٌن الدروز؟ https://go.gl/9jip1A
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مسـاكن لهـم ،وتعتبر ناحٌة حرسـتا ؼٌـر مسـتقرة لقربها مـن خطوط االشـتباك ممـا سـٌضطرهم
للنـزوح مـرة أخـرى فً حال تقـدم النظـام أو تصعٌـد القصؾ ،وقد ٌلجأ النظام إلى ذلك على محاور
القابون – حرستا لٌشكل النازحون عامل ضؽط وشد إلى الخلؾ على "قوى الثورة والمعارضة"،
بطرٌقة توضح أن حٌاة المدنٌٌن الضعفاء فً مجملهم ٌمكن مصادرتها لخدمة منطق حربً عدٌم
الشفقة ٌؤكد بطرٌقة قاطعة الؽاٌة تبرر الوسٌلة دابما.
 -5زرع العمالء وضعاف النفوس والقٌام باالغتٌاالت :أسلوب لجأ إلٌه بتجنٌد بعض المدنٌٌن
للقٌام بأعمال من شأنها إرضاخ األهالً فً المناطق الخارجة عن سٌطرته والقٌام بأعمال القتل ونشر
الشابعات التً تضعؾ الروح المعنوٌة والمتاجرة بالحشٌش ،حٌث ألقى القضاء األعلى فً الؽوطة
الشرقٌة على عصابة مؤلفة من امرأة وثالثة رجال تبٌن بعد التحقٌق معها أنها متورطة فً قتل عدة
أشخاص عند حاجز مخٌم الٌرموك واالتجار بالحشٌش والحبوب المخدرة من نوع "زالم و كلورٌنا
وبالتان"٘ٔ،
كما كشؾ القسم األمنً لحركة تحرٌر حمص (الوطن حالٌا)عن خلٌة فً منتصؾ العام ٕ٘ٔٓم فً
حً الوعر مؤلفة من ٘ أشخاص ،رجالن وٖ سٌدات موزعٌن داخل الحً وخارجه اعترؾ من ألقً
القبض علٌهم بأن مهمتهم تقوم على تصفٌة الشخصٌات الفاعلة ضمن حً الوعر من شرعٌٌن وقادة
كتابب وثوار (اؼتٌال ربٌس المحكمة الشرعٌة العلٌا ،وربٌس تجمّع علماء الدٌن برٌؾ حمص
الشمالً الشٌخ عبد المطلب الحسن أبو ٌوسؾ "بكبة" مسمومة على ٌد ربٌس الخلٌة على أساس أنها
مرسلة له من صدٌقه) ،وزرع الفتن والتناحر وتجنٌد أكبر قدر ممكن من المحاصرٌن فً الحً
لصالح النظام ومخابراته ،مستؽلٌن الحالة المادٌة الضٌقة ،التً ٌمر بها المحاصرون ،وإقناع الثوار
بالتسوٌات وتسلٌم أنفسهم ،ومحاولة تجنٌدهم لصالح فرع األمن العسكري بحمص ،عن طرٌق أحد
ضباط الفرع المذكور ،وٌدعى رٌبال ،ونقل معلومات عن تحركات شخصٌات من "قوى الثورة
والمعارضة"  ،وأماكن اجتماعاتهم ،وعدد الحاملٌن للسالح،
وبث شابعات ٌرمً بها النظام ومنها "رمً الكلور على الوعر" ،لٌزداد عدد الراؼبٌن بالخروج من
الحً ،إضافة لجمع معلومات عن أشد النقاط تحصٌنا فً الوعر ،ومعرفة األنفاق إن وجدت.ٔٙ

٘ٔ

السورٌة نت  -نظام األسد ٌجند عمالء له بؽوطة دمشق لنشر الحشٌش وممارسة القتل https://goo.gl/hynjBE
ٔٙ
https://www.zamanalwsl.net/news/61847.html
زمان الوصل – تنشر اعترافات خلٌة للنظام فً الوعر -
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ثانٌا :صور ونماذج الحرب النفسٌة التً مارسها النظام على المجتمع السوري قبل
الثورة
عمل نظام األسد ونخبه السٌاسٌة على مبدأ اإلٌهام ،فأوهم المواطنٌن بالدولة الوطنٌة والمقاومة
والجٌش العقابدي والمؤسسات والنقابات ،وفً الواقع أنه نظام عصابات أسست فٌه الدولة العمٌقة
(عصابات الؽاز -عصابات السكر -جنراالت القمح -عصابات العقارات والمخالفات.)...
والهدؾ هو منع ال مواطن السوري من العٌش باستقرار وتقسٌم المجتمع إلى قسمٌن أو طبقتٌن طبقة
المتنفذٌن ،وطبقة تسعى وراء قوتها الٌومً ،إال أن "الثورة السورٌة" أتت لتكشؾ زٌؾ هذا المشهد
المصنوع من قبل نظامً األسد األب واالبن الذي استخدم ضد أبناء الشعب السوري شتى أنواع
األسلحة وفتح أبواب البالد للمٌلٌشٌات من إٌران وروسٌا ،هادفا من وراء ذلك خلق الدافع لدى أبناء
الشعب للحنٌن إلى أٌام استبداده وطؽٌانه حٌث كان فً مأمن من القصؾ والتهجٌر والتنكٌل وفً
متناول ٌده الطعام رؼم صعوبات الوصول إلٌه ،متذكرا قول الشاعر:
سأبكً أٌامً المواضً بشربها

وأندب أوقاتا مضت ولٌالٌا

وما إن سٌطرت حكومة البعث على السلطة فً سورٌا منذ العام ٖ ٔ9ٙومن ثم انقالب حافظ األسد
عام ٓٔ92حتى بدأت البالد تشهد تؽٌٌبًا تا ًّما وممنهجً ا لكل ما له عالقة بالتارٌخ والتقالٌد للحٌاة
السٌاس ٌّة التً كانت متبعة وصوال إلى التؽٌٌب واالزدراء بالعادات االجتماعٌة.
وعمل األسد خالل سنًّ حكمه على نشر العشوابٌات التً طوق بها المدن الكبرى وعلى رأسها
دمشق من أبناء الساحل لتشهد أنماطا من العادات والتقالٌد االجتماعٌة التً ال تروق لطبٌعة المدٌنة
المحافظة دون أن ٌجرؤ أحد على االعتراض بحكم القبضة األمنٌة والرعب الذي نشره من خاللها
ْ
فاقتصرت على فكر البعث ومؤسّساته ،وتمّت إعادةُ البناء المعرفً
بٌن السكان ،أما الحٌاة السٌاسٌة
ٔ2
للشعب عبر تسطٌح الثقافة الوطنٌّة  .وقد نتج من ذلك أجٌاال تكاد ال تعرؾ شٌ ًبا عن حقب ِة ما قبل
األسد األب.
لقن نظام األسد الشعب السوري شعارات تفرض سطوته علٌهم وٌسوسهم بها (سورٌة األسد – األسد
رمز الثورة العربٌة – إلى األبد إلى األبد ٌا حافظ األسد )...بالبطش والتشبٌح تارة ،وباالحتفاالت
والمهرجانات الخطابٌة التً ٌحرص اإلعالم األمنً على بثها ،أو تلقٌنها فً منظمات حزبٌة تبدأ منذ
نعومة أظافر األطفال لتنتهً فً كل المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة.

ٔ2

معابر  -تزٌٌؾُ الوعً وتطٌٌؾُ التارٌخ فً سٌاقات الثورة السوري -باسٌلٌوس زٌنو http://www.maaber.org/issue_february13/lookout1.htm
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كما عمل على إ ٌجاد المؤسسة الدٌنٌة التً تعمل على تطوٌع فبات الشعب لخدمته والنصوص الدٌنٌة
لتبرٌر إجراءاته السٌاسٌة واستبعاد كل من تسوغ له نفسه بالمخالفة ،فانتشرت حلقات اإلنشاد التً
تصدح بمدٌح القابد الفذ ،وتمٌٌع الدٌن وجعله مستباح لكل ؼاد ورابح.
وحرص على اإل مساك بمنظومة التعلٌم لٌمارس فٌها كافة قواعد نظامه الشمولً فً واحدة من أكثر
عملٌات ؼسل الدماغ إرهابا وتشوٌها للحقابق بمناهج مزٌفةٌُ ،تهم فٌها الوطنً ،وٌُقرب فٌها العمٌل
لٌبدأ تارٌخ البالد فً فكر أجٌالها بالحركة التصحٌحٌة وثورة الثامن من آذار ،مؽٌبا المالحم الوطنٌة
قبل ذلك التارٌخ الذي ٌعتبر التعاون بٌن سلطان باشا األطرش وعبد الرحمن الشهبندر إحدى صورها
مستعٌنا فً كل ذلك بالسٌطرة على اإلعالم وتوجٌهه وتسلٌم المفاصل الحساسة فٌه ألشخاص علوٌٌن
متعصبٌن ،موالٌن ،شدٌدي اإلعجاب بالتركٌبة الطابفٌة األمنٌة للنظام القابم، ٔ8
وعمل باستمرار أٌضا على استمالة وإبراز بعض الكتاب والمثقفٌن والسٌاسٌٌن واإلعالمٌٌن
وفرضهم على المتلقً وجعلهم ضٌوفا ً دابمٌن على كافة وسابل إعالمه للتروٌج ألفكارهم التً
تتماشى مع فكره وتوجهه ،بطرٌقة تتحكم بمسارات حٌاة المواطن بصورة ال ٌمكن تخٌلها حتى فً
األفالم السٌنمابٌة ،إال أن "الثورة السورٌة" نشطت حرك َة البحث والكتابة فً تارٌخ سورٌة المعاصر،
وأعادت التارٌخ المؽٌب مؤكدة أن هذا العصر لم ٌعد عصر ؼوبلز وإن كانت تجربة هتلر تستنسخ
فٌه فعلٌا.

ثالثا :الدعاٌة الموجهة فً اإلعالم الرسمً خالل "الثورة"
تمثل الدعاٌة "جملة المؤثرات الرمزٌة التً تحمل مضمونا رسالٌا ً عن طرٌق إحدى وسابل االتصال
"كما ٌرى بلوم ،أما ؼوبلز وزٌر الدعاٌة األلمانً فٌرى أنه لٌس للدعاٌة طرٌقة أساسٌة بل إن لها
هدفا فقط وهو اخضاع الجمهور ،وتحمل مضمونا سٌاسٌا أو عقابدٌا أو مرتبطا بالمصالح العامة.
وتهدؾ " الدعاٌة" إلى تؽٌٌر المواقؾ والسلوكٌات عن طرٌق تؽٌٌر آلٌات التحلٌل واتخاذ المواقؾ،
إما فً اتجاه جعلها سلبٌة ،مما ٌفقدها اإلرادة والقدرة على رفض األعمال والمواقؾ المضادة ،أو
بدفعها نحو اتخاذ مواقؾ فاعلة تخدم مصالح الجهة القابمة بالدعاٌة معتمدة فً تؽٌٌر المواقؾ
والقناعات على مجموعة من المعلومات التً تقود إلى تؽٌٌر عملٌة اإلدراك الفردي وتحلٌل األمور،
وتجعل من رؤٌته للواقع مختلفة عما كانت علٌه.
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وعمل النظام السوري من خالل اإلعالم ،على تنظٌم الهجمات على قٌم الخصم وشخصٌته والحط من
صورة السوري على وجه العموم بالعمل على تفكٌك إطار المرجع عنده ،ٔ9ودون تفوٌت أي مناسبة
أو إطاللة إعالمٌة ،نذكر محطات هامة منها على سبٌل المثال:

 -0تزوٌر النص من خالل سرد رواٌة النظام وعزلها عن النص الحقٌقً :ووضعها فً إطار
زمانً ومكانً مختلؾ عن الواقع ،ومثاله ما عرضه ولٌد المعلم وزٌر خارجٌة النظام فً بداٌة
الثورة فً فٌدٌو ٌروج من ورابه نعت الثورة وتشوٌه صورتها على أنها إرهاب وجماعات ارهابٌة،
لٌتبن الح ًقا أنها صور ألشخاص أحٌاء فً
لبنان فً منطقة باب التبانةٕٓ ،ولم ٌقؾ عند
هذا الحد بل ادعى بطوالت نبٌلة لجٌشه
أبرزها مندوب النظام فً األمم المتحدة
بشار الجعفري مدعٌا أن جندٌا فً جٌش
نظامه جعل من نفسه جسرا لكً تنزل امرأة
من عربة أقلتها من منطقة شرق حلب ،فً
دعاٌة واضحة للجٌش الذي بات معروفا أنه
ٌقتل شعبه بالبرامٌل والكٌماوي.
 -1صناعة األكاذٌب المخلة باآلداب االجتماعٌة والدعاٌة لهاٌ :عد صاحب قناة المٌادٌن "ؼسان بن
جدو" الموالٌة للنظام عراب كذبة ما سمً بـــــ" جهاد النكاح " فً النصؾ الثانً من العام ٖٕٔٓم،
ثم تناقلتها مواقع االنترنت الموالٌة للنظام وحلفابه فً إٌران وحزب هللا اللبنانً (قناة العالم – قناة
الجدٌد) ومن ثم نقل القضٌة إلى وسابل اإلعالم األجنبٌة بهدؾ تشوٌه صورة الجٌش السوري الحر.
وكٌؾ أن النظام السوري ٌقؾ سدا علمانٌا منٌعا فً وجه تلك اآلفة ،ولتشوٌه صورة الشٌخ الذي
ُنسبت إلٌه الفتوى نظرا لتأٌٌده للثورة ومهاجمته لرجل الدٌن الشٌعً السٌستانً ،ولكن اإلعالم الؽربً
(اللوموند الفرنسٌة وفورٌن بولٌسً األمرٌكٌة) لجأت إلى فكفكة القضٌة بدءا من مصدرها وحتى
وجودها فً الواقع دون أن تجد لها حقٌقة ٕٔ.
ٖ -المقابالت الصحفٌة لرأس النظام :نظرا العتماد الحرب النفسٌة الموجهة بكافة أشكالها على مكانة
الجهة وأهمٌتها (مؤسسة أو شخصا) التً تصدر عنها مضمون المادة ،حرص الفرٌق اإلعالمً
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للنظام على تأمٌن إطالالت إعالمٌة مستمرة لرأس النظام بشار األسد من خالل اختراقه لإلعالم
العالمً عبر صحافٌٌن وإعالمٌٌن فً وسابل إعالم كبرى حتى بلؽت أكثر من ٕ 2مقابلة إعالمٌة،
حتى إعداد هذه الدراسة منها  % ٘ٙإلعالم ٌتبع ألمرٌكا وأوربا الؽربٌة ،وٗٗ  %إلعالم صدٌق
تحدث فٌها بشار األسد باللؽة االنكلٌزٌة لٌخاطب الجمهور الؽربً مركزا خالل حدٌثه على أن
األزمة فً سورٌة ُت َحل فقط بمكافحة اإلرهابٕٕ ،وكان لمقابالته أثرها فً الرأي العام العربً
والدولً وصل عند البعض إنكار الثورة وأن ما تشهده سورٌة إرهاب ،خاصة أنه وصؾ السورٌٌن
الالجبٌن إلى أوربا باإلرهابٌن لتخوٌؾ المجتمع الؽربً منهم.
ٗ -القٌام بأعمال فنٌة دعابٌة إلٌصال صوت النظام إلى العالم :فً ٕٕ\٘\ٕ٘ٔٓ عرض ما ٌسمى
النادي السٌنمابً السوري فً بارٌس فٌلم (أمراء النحل) طابفً بامتٌاز وقدم رسابل ماكرة للجمهور
السوري المصطنع فً بارٌس واألوروبً الحقٌقً.
وضم الفلم شهادات ألشخاص حجبت وجوههم قدموا أنفسهم أنهم من الطابفة العلوٌة وأنهم شاركوا
فً المظاهرات وأنهم من أبطال الثورة وخال الفٌلم من أي تعبٌر ٌشٌر إلى منهجٌة القتل تجاه السنة
وتطرؾ بعض العلوٌٌن خاصة من رجال الجٌش واألمن ،وأوؼل فً تقدٌم شهادات تصور العلوٌٌن
على أنهم التحقوا بالثورة منذ اللحظة األولى .وأن المعارضة السورٌة لم تقدم تطمٌنات حقٌقٌة وأن
//نضال جنود//الذي قتل فً بانٌاس ٕٔٔٓم كان مواطنا ً بسٌطا وٌعمل فً نقل الخضار وأن قتله
على أٌدي المسلحٌن والتكفٌرٌٌ ن كان ألنه علوي مناقضٌن الشهادات التً اعترؾ بها والهوٌة التً
كان ٌحملها وتظهر أنه متطوع فً جٌش النظام.
وٌنطبق األمر نفسه على الفٌلم الوثابقً " "Inside Assad's Syriaالذي بثته قناة ""PBS
األمٌركٌة فً تشرٌن األول من العام ٕ٘ٔٓم الذي أعده وأنتجه الصحافً األمٌركً مارتن سمٌث
الذي استقبله النظام السوري بهدؾ التروٌج للرؤٌة األمرٌكٌة للحل السٌاسً الذي ٌضمن الحفاظ على
هٌكلٌة الدولة دون الحدٌث عن دور األسدٖٕ.
٘– محاولته إثارة القالقل واالضطرابات بٌن الالجبٌن السورٌٌن فً تركٌا والمجتمع التركً بسبب
استقبال تركٌا لالجبٌن السورٌٌن ودعمها لثورتهم:
حٌث تص ّدر هاشتاغ ” ،“SuriyelilerEvineDönsünأطلقه مواطنون أتراك على موقع التواصل
االجتماعً “توٌتر” عالمًٌا ،وٌدعو إلى طرد الالجبٌن السورٌٌن من األراضً التركٌة ،وترحٌلهم
بالتزامن مع تحضٌر الجٌش التركً بالتعاون مع الجٌش السوري الحر لعملٌة عسكرٌة للسٌطرة على
عفرٌن ،واؼتصاب إمرأة سورٌة وقتلها مع طفلها فً صقارٌا من قبل اثنٌن من المواطنٌن األتراك،
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أدانت العملٌة كافة مؤسسات الدولة التركٌة وكبار الشخصٌات السٌاسٌة فٌها واكتفى التحقٌق باإلعالن
عن الحرفٌن األولٌٌن من اسمً المتورطٌن لٌدل كل ذلك على أن النظام السوري ومن خالل حزب
العمال الكردستانً هو وراء ذلك.
ولٌس أدل على ذلك ما ّبثته قناة اإلخبارٌة السورٌة الموالٌة للنظام من تصوٌر الالجبٌن المقٌمٌن فً
حً "أولوباي" الكابن فً منطقة "ألطٌن داغ" فً مدٌنة أنقرة بكامٌرا علٌها شعار قناة إن بً سً
إذن رسمً ،بأنّ السورٌٌن ٌعٌشون فً ظروؾ سٌبة داخل تركٌا ،ما
اللبنانٌة ،دون الحصول على ٍ
هو إال افتراءات كاذبة ومزٌفة ،وأنّ الالجبٌن فً الحً ال ٌقٌمون فً المخٌمات كما زعمت القناة
الموالٌة للنظام السوريٕٗ.
لم تدع الماكٌنة االعالمٌة للنظام بمختلؾ أنواعها فرصة تفوتها لخلق الصورة الذهنٌة التً ترٌدها
تجاه القضٌة فً عقول الجمهور فً معركتها لكسب الشرعٌة لدى الرأي العام والتأثٌر فٌه ،فقد عمل
على استثمار شعبٌة مسلسل باب الحارة وسخر كافة األعمال الدرامٌة كبقعة ضوء ومسلسل بانتظار
الٌاسمٌن .لتوجٌه رسابل مبطنة تؤٌد رواٌته فً وجه الثورة وتلمع صورته رؼم ما ارتكبه من
فظاعات فً حق جمٌع السورٌٌن.

رابعا :الضغط اإلعالمً الروسً
برعت روسٌا بكافة صور وأسالٌب الحرب النفسٌة منذ الحقبة السوفٌاتٌة وسبق بدأها بحملة جوٌة فً
ٖٓ أٌلول ٕ٘ٔٓم لمساندة حلٌفها النظام السوري الذي ٌواجه ثورة شعبٌة تطالب بإسقاطه.
وسبقت حملتها باستعراض كبٌر للقوة العسكرٌة التً تمتلكها واألسلحة المتطورة التً جلبتها إلى
سورٌةٕ٘ ،مدعٌة مع بدأ الحملة محاربة اإلرهاب وعدم االعتراؾ بالمعارضة المعتدلة وتبنً رواٌة
اإلعالم الرسمً حول ما تشهده سورٌة من أحداث ،محاولة نسؾ المرجعٌة األساسٌة للثورة السورٌة
الممثلة بالجٌش السوري الحر بتساؤل وزٌر خارجٌة روسٌا على سبٌل االستهزاء أٌن هو الجٌش
الحر؟
وتال ذلك استخدامها المنظم كافة أشكال الحرب النفسٌة من نشر للشابعات إلضعاؾ الروح المعنوٌة،
والتهدٌد باستخدام القوة ،وبث الذعر والضؽط النفسً ،واستخدام الكلمة المسموعة والمقروءة
(المناشٌر الورقٌة) لتحقٌق التشتت والفرقة وزعزعة الثقة بالهدؾ المنشود ،وعندما عجزت عن
تحقٌق ما تصبو إلٌه فً القضاء على الثورة نقلت محاوالتها تفتٌت صفوؾ الثورة من المستوى
المحلً والعسكري إلى المستوى السٌاسً مستؽلة فً سبٌل ذلك مجموعة من األحداث:
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ٔ -تصنٌؾ الفصابل:
تقدمت روسٌا بطلب رسمً من دٌمستورا أن تعمل األمم المتحدة على تصنٌؾ الفصابل تحت عنوان
"معارضة مسلحة معتدلة" وتحت عنوان "مجموعات إرهابٌة ٕٙ".لتهدؾ من وراء ذلك تصفٌة الثورة
ضمن بنك أهداؾ ٌضع الفصابل بالتدرٌج لتصفٌتها ولزرع أسباب النزاع ومظاهره بٌنها (المعتدلة)
وبٌن فصابل ثورٌة ذات توجه إسالمً (أحرار الشام – جٌش اإلسالم) وتراشق االتهامات فٌما بٌنها
وتحمٌلها مسؤولٌة تعطٌل الحل السٌاسً .والتركٌز مجددا على التعامل مع “الجٌش الحر” ودعمه
بالسالح ،لٌس إلعادة االعتبار إلٌه بل لٌس تخدم عنوانه من أجل التوصل لصٌؽة ما لتجمٌع عدد من
الفصابل العاملة على األرض لدمجها أفرادا وقٌادات فً “كٌان عسكري ما” تحت راٌة النظام وما
أنشأه اإلٌرانٌون من مٌلٌشٌات.

ٕ -ضرب مصداقٌة ممثلً الجٌش الحر فً المحادثات السٌاسٌة:
توصلت الفصابل إلى توقٌع اتفاقٌة فً  ٕ9كانون األول من العام ٕٓٔٙم لوقؾ إطالق النار بضمانة
روسٌة تركٌة إال أن الفصابل التً وقعت االتفاق أعلنت فً ٖٔ كانون األول فً بٌان لها أن “نسخة
االتفاق التً وقعت علٌها ،تختلؾ عن النسخة التً وقع علٌها النظام السوري،
وتحتوي النسخة التً وقع علٌها النظام عدة نقاط ؼٌر قابلة للتفاوض وقالت فٌه إنها وقعت االتفاقٌة
مع الحكومة الروسٌة ،ٕ2على أن ٌوقع النظام السوري على وثٌقة مماثلة لكنها تفاجأت بتصرٌحات
متتالٌة من مسؤولٌن روس تحمل فً طٌاتها التدلٌس و تفسر االتفاق مناق ً
ضا لما تم االتفاق علٌه.
وذلك لتظهر عدم كفاءة وفد المعارضة فً المعركة السٌاسٌة وخلخلة صفوؾ مؤٌدٌه مستفٌدة فً ذلك
من أحداث عدة تناقلها الوسط الثوري منها ما إذا كان الوفد المفاوض فً أنقرة تجاوز الهٌبة العلٌا
للمفاوضات أم ال؟ وإشاعات دارت حول شخصٌة المتحدث باسم وفد الفصابل أسامة أبو زٌد...ناهٌك
عن تجدٌد طرحها بضرورة فصل المجموعات المشاركة فً المؤتمر عن جبهة "النصرة" ،وتزوٌدها
بالخرابط  ،والبحث فً مستقبل تلك المجموعات وإمكانٌة حلها ومشاركتها فً القتال ضد التنظٌمات
االرهابٌّة.

 -2محاوالتها التواصل مع قادة فصائل فً الجٌش الحر لتشكٌل صحوات لها على غرار
صحوات العراق
عملت روسٌا من خالل القاعدة العسكرٌة فً مطار حمٌمٌم العسكري على التواصل مع فصابل
مسلحة وقوى مدنٌة معارضة مستؽلٌن الحالة اإلنسانٌة الكارثٌة التً تعٌشها هذه المناطق حٌث أخذ
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هذا التخابر عبر وسطاء فً بادئ األمر طابع السرٌة ،ؼٌر أن تداعٌات التخابر بدأت تؤتً ثمارها
على أرض الواقع من خالل الهدوء المرٌب لجبهات القتال وإدخال المساعدات بشكل مفاجا وبشكل
ٌدعو للشك ،وهو ما أثار التساؤالت عن حقٌقة ما ٌجري ،ومحاولة تفرد بعض القادة المتخابرٌن مع
الروس بقرارات ومصٌر تلك المناطق،ٕ8
وسعً الروس لتوسٌع دابرة التخابر لتشمل قادة آخرٌن لم ٌرتضوا أن ٌكونوا عمالء لقتلة الشعب
السوري أثبتت صحة توجه هذا النوع من التخابر ،وتعمل روسٌا من خالل هذا النوع من التخابر
على إٌهام قادة التشكٌالت الذي ٌتخابرون معها على أنها تتعاطؾ مع المناطق المحررة ،وتسعى
للوصول إلى حل سٌاسً،
وتقدم روسٌا نفسها على أنها تقوم بالضؽوط على النظام إلجباره على الحل السٌاسً وعند فشلها فً
تحقٌق مرادها بدأت تشٌع أن هناك فصابل تتواصل معها لٌست على عالقة مع الفصابل المتشددة
(جبهة النصرة) تتواصل معها بهدؾ زرع االقتتال والفتنة بٌنها ،باإلضافة إلى ذلك محاولتها تولٌد
منصات متعددة للمعارضة ( منصة القاهرة – منصة حمٌمٌم – منصة موسكو ) لتشتٌت وتفتٌت قوى
الثورة الحقٌقٌة.

خامسا :توصٌات ونتائج
ٌٔ -عمل إعالم النظام رؼم مرور سبع سنوات على الثورة السورٌة بكل جهد لفبركة األحداث
والمعلومات وتشوٌه أهداؾ الثورة بدعاٌات مبرمجة أو بحمالت التضلٌل والتزوٌر وما قصة الطفل
عمران عنا ببعٌدة فما إن شوهت حقٌقتها شركة زٌن لالتصاالت بـأن الطفل هو ضحٌة المجموعات
اإلرهابٌة حتى وجد إعالم النظام الفرصة سانحة لدعاٌة مجانٌة له بتصوٌره للطفل وأهله وهو ٌعٌش
فً كنؾ الدولة السورٌة.
ٌٕ -عكس دخول الثورة مرحلة العمل العسكري وامتناع المجتمع الدولً من مناصرتها مقدار القوة
والصالبة فً اإلرادة لدى الشعب السوري ،ودفعته إلى سٌاسة االعتماد الكامل على قدراته الذاتٌة
رؼم محاولة النظام وحلفابه زرع الٌأس فٌه من خالل إطالة الالاستقرار بكل ما تحتوٌه (فوضى-
مخٌمات – تشرٌد).
ٖ -لم ٌس تطع اإلعالم الثوري الرسمً أن ٌقرأ بشكل صحٌح طبٌعة المجتمعات الؽربٌة التً تؤثر فً
صناع السٌاسٌات وال فتح خطوط التواصل مع هٌبات االعالم الدولٌة الفاعلة وصناع القرار من
السٌاسٌٌن كما فعل إعالم النظام لهذا البد من ضرورة وضع خطة استراتٌجٌة وفق مراحل زمنٌة
دقٌقة .وٌضع نصب عٌنٌه النهوض بالمجتمع المحلً فكرٌا ً وسٌاسٌا ً وثقافٌا واجتماعٌا ً ودٌنٌا ً لٌستطٌع
التأثٌر فً الرأي العام الدولً.
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الجزٌرة – برنامج للقصة بقٌة – روسٌا وثوار سورٌا – االتصاالت الخفٌة https://www.youtube.com/watch?v=HwBR4RW9yrg

المؤسسة السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research

خالصة :
تعتبر الحرب الدابرة فً سورٌة حربا ً دعابٌة نفسٌة لكسب الرأي العام أجادها النظام واتخذ فٌها من
التضلٌل والتزوٌر أحد ثوابت منهجه فً العمل قبل الثورة ورافقها خالل مراحلها كافة ،فً المقابل
بقً اإل عالم الثوري رؼم أخالقٌته وموضوعٌته ومحاولته تقدٌم خطاب إعالمً مناهض إلعالم
النظام ،إعالما إخبارٌا عجز حتى اآلن عن انتاج فٌلم ٌصور المأساة السورٌة ،واقعا فً كثٌر من
اإلخفاقات منها عدم العمل على تأطٌر اإلعالمً الثوري فً إطار واحد أو االتفاق على أه ّم األسس
والمعاٌٌر ومصطلحات الخطاب كنواة لعمل إعالمً مركزي موحد ،وانسحبت اآلثار السلبٌة لحالة
التشتت والفرقة ألطٌاؾ المعارضة على الملؾ اإلعالمً ،وتحولت النشاطات اإلعالمٌة إلى الدعاٌة
لذلك الفصٌل أو ذاك وفقا ألٌدٌولوجٌته ومصدر دعمه ،وتؽلٌب الخطاب الفبوي على الخطاب
الوطنً الجامع وؼٌاب كامل لألعمال اإلعالمٌة األخرى كالدراما وترك ساحتها للنظام الذي استؽلّها
للتدلٌل على مصداقٌة “رواٌته” اإلعالمٌة التً تبناها منذ البداٌة لٌثبت أن الخٌل فً المضمار وحٌداً
ٌفوز بكل سباق.

