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اإلعالم وحرية التعبير في الدساتير السورية املتعاقبة

قيود التسلط واأليديولوجيا

طارق عزيزة)1)

: ملخص تنفيذي
ً

أواًل

تضمين	 فإن	 وباملثل،	 الدستور.	 إلى	 استناًدا	 املبدأ،	 حيث	 من	 استقالليته،	 صان	
ُ
وت اإلعالم	 حرية	 تتكرس	

ترخي	 في	قوانين	وإجراءات	 تنعكس	 أو	سواها(،	 أو	قومية	 )دينية	 أيديولوجية	 اعتبارات	 تمليها	 الدستور	قواعَد	
بظاللها	على	اإلعالم	ودوره	في	املجتمع،	سيؤدي	إلى	تقييد	حرية	التعبير،	وسيفتح	الباب	أمام	توجيه	اإلعالم،	مما	

يحد	من	حريته	واستقالليته.

يحاول	هذا	البحث	تتبع	موقف	الدساتير	السورية	من	حرية	الرأي	منذ	االستقالل	وحتى	حقبة	نظام	األسد،	
رد	في	منسوب	حرية	التعبير	واإلعالم،	وارتباط	ذلك	باألوضاع	السياسية	

ّ
بغية	رصد	التفاوت	النسبي	والتراجع	املط

املختلفة	بين	مرحلة	وأخرى.	وبالنظر	إلى	ما	ينطوي	عليه	املوضوع	من	حقول	بحثية	متعددة	ومتداخلة؛	تاريخية	
التاريخي	واملقارن	والوصفي	 وسياسية	وحقوقية،	فإنه	تطلب	االستعانة	بمناهج	بحثية	مختلفة	من	مثل	املنهج	
التحليلي،	من	أجل	فهم	السياق	العام	لتطور	األحداث	السياسية،	وما	رافقها	من	دساتير	وقوانين،	انعكست	سلًبا	

في	حرية	الرأي	واستقاللية	اإلعالم	ودوره	في	املجتمع.

السورية	 الدساتير	 ما	تضمنته	 األول	 القسم	 الخاتمة،	حيث	يستعرض	 تلتهما	 البحث	مقدمة	وقسمين	 يضم	
السيا�سي	 السياق	 جانب	 إلى	 الصلة،	 ذات	 القوانين	 وبعض	 التعبير	 وحرية	 باإلعالم	 تتعلق	 مواد	 من	 املتعاقبة	
	منها،	وهو	املحور	الرئيس	في	البحث.	ويعرض	القسم	الثاني	بعض	سمات	اإلعالم	عبر	

ً
والسلطات	التي	أصدرت	كال

تاريخ	سورية	املعاصر	في	ضوء	التقلبات	السياسية	التي	شهدها	تاريخ	البالد.	وتأتي	الخاتمة	لتقترح	توصيات	قد	
تسهم	في	تكريس	صون	حرية	الرأي	دستورًيا	في	مستقبل	سورية.

ثانًيا: مقدمة

1920،	عاشت	الدولة	السورية	تجارب	دستورية	عدة،	ارتبطت	 منذ	إعالن	استقاللها	األول	في	آذار/	مارس	
بالتحوالت	السياسية	فيها.	وُيسجل	للسوريين	تنبههم	باكًرا	إلى	أهمية	النظام	الدستوري	منذ	األشهر	األولى	للتحرر	
من	سلطة	الدولة	العثمانية،	ما	أف�سى	إلى	تأسيس	ملكية	-	دستورية	تحت	حكم	فيصل	بن	الحسين	باسم	)اململكة	

)1)		كاتب	وباحث	سوري.
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السورية	العربية(،	لكنها	لم	تعمر	سوى	ثالثة	أشهر.

	بذاته	وِلذاته،	فوجوده	
ً
وعلى	الرغم	من	غنى	تاريخ	سورية	الدستوري،	تبين	التجربة	أن	الدستور	ليس	قيمة

ال	يعني	تلقائًيا	تكريس	حقوق	اإلنسان	واملواطن	والحريات	العامة	والخاصة،	وفق	ما	نصت	عليها	املواثيق	الدولية	
لحقوق	اإلنسان،	ومن	ضمنها	حرية	اإلعالم	والتعبير	عن	الرأي.	العامل	الحاسم	هو	محتوى	املواد	الدستورية،	
بها.	 يتمتع	 التي	 الحرية	 في	دور	اإلعالم	واستقالليته،	ومدى	 وتأثيرها	 العملية،	 املمارسة	 وفي	 قانونًيا	 وانعكاساتها	
فالدستور	نفسه،	وتالًيا	القوانين	الناظمة	لعمل	وسائل	اإلعالم	وعالقة	السلطة	التنفيذية	بها،	من	شأنها	أن	تكون	
السبب	وراء	ما	يعتور	حرية	اإلعالم	والتعبير	من	تقييد	ونقص،	بموجب	الصالحيات	املمنوحة	للحكومة	في	الحقل	

اإلعالمي	سواء	لجهة	تنظيمه،	أو	توجيهه	والتحكم	باملضامين	التي	يقدمها.

بالدساتير	 والسوريين	 السوريات	 على	 العسكر	 يبخل	 لم	 العسكرية	 باالنقالبات	 الحافل	 سورية	 تاريخ	 في	
قمع	 لهم	 تتيح	 أدوات	 وإيجاد	 مصطنعة،	 شرعية	 االنقالبيين	 منح	 كانت	 منها	 الحقيقية	 الغاية	 لكن	 والقوانين،	
املعارضين	وإسكات	أي	رأي	مخالف	بقوة	القانون.	ولم	تكن	شهوة	السلطة	وهوس	االحتفاظ	بها	السبَب	الوحيد	
فعلها	 تفعل	 كانت	 األيديولوجية	 فالعوامل	 وتقيدها،	 اإلعالم	 تنتهك	حرية	 قواعَد	 والقوانين	 الدساتير	 لتضمين	
الثقيلة	على	حرية	التعبير	تقييًدا	أو	توجيًها.	وقد	حدث	ذلك	حتى	خالل	 أيًضا	بدرجات	متفاوتة،	فترخي	بظاللها	
اللحظة	الليبرالية	القصيرة	التي	شهدت	فيها	سورية	جنين	نظام	ديمقراطي	في	خمسينيات	القرن	املا�سي	قبل	أن	
	إلى	اإلمعان	في	

ً
تجهز	عليه	تجربة	الوحدة	مع	مصر،	وتضيق	معها	أكثر	فأكثر	مساحة	حرية	الرأي	والتعبير،	وصوال

خنقها	تحت	سلطة	)دولة	البعث(	و)سورية	األسد(.

يدعم	 وتنتهكهما،	هو	سلوك	 التعبير	 في	 والحق	 تقيد	حرية	اإلعالم	 السلطات	على	سن	تشريعات	 إن	حرص	
أن	 اإلنسان	حق	 يملك	 أن	 أجل	 ))صراع	من	 التي	شهدها	هو	 الصراعات	 بكل	 اإلنساني	 التاريخ	 إن	 القائل	 الرأي	
)يفكر(	أو	أن	)يعبر(	عن	آرائه	ومعتقداته،	وكل	أنماط	االستبداد	التي	مورست	كانت	في	الواقع	تتجه	إلى	نفي	ذلك	
الحق	ومصادرته	وإلغائه(()2).	هذا	ما	حصل	في	سورية	بصور	ودرجات	مختلفة،	وقد	شكلت	سيرة	حكم	)حزب	
البعث	العربي	االشتراكي(،	والحقبة	األسدية	منه	خصوًصا،	التجسيد	النموذجي	لنفي	حق	السوريات	والسوريين	

في	حرية	الرأي	والتعبير،	ومصادرة	هذا	الحق،	ومعاقبة	من	تسول	له	نفسه	ممارسته	بما	ال	ير�سي	السلطة.

ا: حرية الرأي في ظل الدساتير واألنظمة املتعاقبة في سورية
ً
ثالث

1. دستور 1920 )اململكة السورية(

	
ً
ا	وحكومة

ً
في	27	أيلول/	سبتمبر	1918	أعلن	قائد	الجيش	العثماني	في	سورية	انسحاب	الدولة	العثمانية	جيش

1918	لم	يكن	فيها	جندي	عثماني	واحد)3).	دخلت	قوات	 الثاني	)نوفمبر(	 عن	سورية،	وبحلول	منتصف	تشرين	
الحكم	 وتسلم	 دمشق،	 إلى	 فجاء	 الركابي	حاكًما	عسكرًيا،	 رضا	 الفريق	 ن	 وُعّيِ دمشق،	 العربي	 والجيش	 الحلفاء	

)2)		صباح	ياسين،	حرية	في	انهيار،	ط1	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2010(،	ص32.

)3)		يوسف	الحكيم،	سورية	والعهد	الفيصلي،	ط3	)بيروت:	دار	النهار	للنشر،	1986(،	ص15.
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وحلب	 دمشق	 واليتي	 في	 العمومي	 املجلس	 أعضاَء	 الركابي	 حكومة	 دعت	 	،1919 يونيو	 حزيران/	 وفي	 فوًرا)4).	
))وضع	 أعماله	 في	مقدمة	 السوري(،	وكان	 )املؤتمر	 في	 ليكونوا	أعضاء	 العثماني	 القانون	 املنتخبين	على	مقت�سى	
القانون	األسا�سي،	وتهيئة	مشروعات	القوانين	الالزمة	مع	اإلشراف	عن	كثب	على	أعمال	الحكومة،	بغية	إبراز	
كفاءة	الشعب	السوري	للحرية	على	مقت�سى	الحياة	الدستورية(()5).	وفي	آذار/	مارس	1920،	أعلن	املؤتمر	السوري	
)القانون	 املؤتمر	دستوًرا	هو	 لجنة	شكلها	 عليها،	وصاغت	 ا	

ً
ملك الحسين	 بن	 وتنصيب	فيصل	 استقالل	سورية،	

األسا�سي	للمملكة	السورية((	الذي	وضع	أسس	نظام	ملكي	دستوري	نيابي.

جاء	في	املادة	19	من	دستور	1920:	))املطبوعات	حرة	ضمن	دائرة	القانون	وال	يجوز	تفتيشها	ومعاينتها	قبل	
الطبع(()6).	لقد	كان	النشاط	الصحفي	مزدهًرا	في	العهد	الفيصلي،	حيث	))بلغ	مجموع	الجرائد	الصادرة	من	تشرين	
1920،	)42(	جريدة	تقابلها	ثالث	عشرة	مجلة.	وبهذا	يكون	مجموع	ما	 1918	حتى	تموز	)يوليو(	 األول	)نوفمبر(	

شهدته	سورية	من	دوريات	في	أقل	من	عامين،	خمًسا	وخمسين	دورية،	بين	جريدة	ومجلة(()7).

بين	حين	 للحلفاء،	وكثيًرا	ما	كانت	توقف	 العسكرية	 العامة	 القيادة	 لرقابة	 الخاصة	خضعت	 لكن	الصحف	
وآخر.	وبعد	انسحاب	القوات	األجنبية	تقرر	))إلغاء	مراقبة	الجرائد	التي	تصدر	في	البالد	املحتلة..	مع	تحذير	كل	
املحررين	بأنهم	مسؤلون	عن	كل	ما	يكتب	في	جرائدهم	وتجري	عليه	املحاكمة	إذا	نشروا	مقاالت	غير	موافقة	أو	
الحكومة،	 أعمال	 تنتقد	 كانت	 املحلية	 الصحف	 أن	 ويبدو	 الجريدة(()8).	 توقف	 أو	 تلغى	 األمر	 لزم	 وإذا	 مرضية،	
1920،	وشكا	فيصل	في	رسالة	إلى	الجنرال	اللنبي	في	يناير	)كانون	 وخاصة	بعد	تدهور	الوضع	السيا�سي	في	مطلع	
الثاني(	من	حراجة	موقفه	بسبب	انتقادات	الصحافة	له	وألبيه،	وقد	دفع	هذا	املوقف	إلى	تعطيل	بعض	الصحف	

وتقديم	أصحابها	إلى	القضاء	العسكري)9).

2. دستور 1930 )مرحلة ااًلنتداب الفرن�ضي(

في	تموز/	يوليو	1920	طويت	صفحة	)اململكة	السورية	العربية(،	إذ	دخل	الجيش	الفرن�سي	دمشق	بعد	معركة	
ميسلون،	واحتلت	فرنسا	البالد	تطبيًقا	لتفاهماتها	مع	البريطانيين	حول	تقاسم	األرا�سي	التي	تحررت	من	الدولة	
العثمانية،	وفق	اتفاقية	سايكس–	بيكو	املوقعة	سنة	1916،	واملعدلة	بمقررات	مؤتمر	سان	ريمو	)1920(،	ليبدأ	

ربع	قرن	من	االنتداب	الفرن�سي	على	سورية.

في	 املسلحة	 املقاومة	 األحيان،	وتجلت	 أغلب	 	مسلًحا	حيًنا	وسياسًيا	
ً

الفرنسيون	مقاومة	أخذت	شكال واجه	
الثورة	 فدشنتها	 واألهم،	 الثانية	 املرحلة	 أما	 السوري؛	 الساحل	 جبال	 في	 و1921	 	1919 بين	 أوالهما	 مرحلتين،	

)4)		يوسف	الحكيم،	سورية	والعهد	الفيصلي،	ص22.

)5)		يوسف	الحكيم،	سورية	والعهد	الفيصلي،	ص97.

)6)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	مج3،	ج2،	ط1	)دمشق:	دار	املجد،	2007(،	ص143.

)7)		جوزيف	إلياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865 - 1965(	ج2،	ط1،	)بيروت:	دار	النضال،	1983(،	ص14.

)8)		خيرية	قاسمية،	الحكومة	العربية	في	دمشق	1918	–	1920،	ط2	)بيروت:	املؤسسة	العربية	للدراسات	والنشر،	1982(،	ص248.

)9)		خيرية	قاسمية،	الحكومة	العربية	في	دمشق	1918	–	1920،	ص248،	وقد	أوردت	الباحثة	أمثلة	في	الهامش	رقم	3:	))أوقفت	الدفاع	وحرمون،	وسورية	الجديدة	واألردن،	بصورة	
مؤقتة	كما	عطلت	االستقالل	العربي	إلى	أجل	غير	مسمى،	وعطلت	حكومة	حلب	صحيفة	الوطن	والنهضة	والصاعقة..((.
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1927،	وكان	من	 1925	إلى	 السورية	الكبرى	بقيادة	سلطان	باشا	األطرش	وامتدت	لتشمل	املناطق	معظمها	من	
نتائجها	انتخاب	جمعية	تأسيسية	تضع	دستوًرا	للبالد	سنة	1928.

كان	صوغ	الدستور	مهمة	أسهل	كثيًرا	من	إقناع	فرنسا	بقبوله،	فالجمعية	التأسيسية	أكملت	عملها	في	بضعة	
بق	بصورة	

ُ
1930	ط الفرن�سي	استغرق	نحو	عامين	لتعديله	وإصداره،	ومنذ	عام	 أسابيع،	لكن	املندوب	السامي	

متقطعة،	حيث	عطلته	فرنسا	مراًرا،	واستمر	العمل	به	بعد	االستقالل	حتى	عام	)10)1949.

وفق	نص	املادة	16	من	دستور	1930:	))حرية	الفكر	مكفولة.	فلكل	شخص	حق	اإلعراب	عن	فكره	بالقول	
ضمن	 حرتان	 والطباعة	 ”الصحافة	 	:17 املادة	 وبحسب	 القانون”،	 حدود	 ضمن	 والتصوير	 والخطابة	 والكتابة	
حدود	القانون(()11).	لكن	في	مقابل	هذه	املواد	الدستورية،	كانت	سلطات	االنتداب	قد	أصدرت	سنة	1924	أول	
الفرنسية	وموظفي	 للقوات	 التعرض	 إليه	ملحق	ينص	على	معاقبة	 قانون	يتعلق	بجرائم	الصحافة،	ثم	أضيف	

املندوبية)12).

3. دستور 1950 )بين ااًلنقالبات والنظام الديمقراطي البرملاني(

في	نيسان/	أبريل	1946	نالت	سورية	استقاللها	التام	بجالء	آخر	الجنود	الفرنسيين	عن	البالد.	بعد	ذلك	بعامين،	
كانت	الجمهورية	السورية	وجيشها	قليل	التدريب	والتسليح	والخبرة	على	موعد	مع	الحرب	العربية	اإلسرائيلية	
األولى،	وضياع	فلسطين	عام	1948،	فتبادل	السياسيون	وقادة	الجيش	االتهامات	باملسؤولية	عن	الهزيمة.	وكان	

من	أهم	تداعيات	الحرب،	والذي	ترك	عميق	األثر	في	مستقبل	البالد،	تدخل	الجيش	في	الحياة	السياسية.

في	30	آذار/	مارس	1949،	افتتح	رئيس	أركان	الجيش	الزعيم	حسني	الزعيم	مسلسل	االنقالبات	العسكرية	في	
سورية،	فعزل	الرئيس	شكري	القوتلي،	وحل	البرملان،	وأعلن	حكًما	عسكريا	مباشًرا،	و))أصدر	مرسوًما	تشريعًيا	
بإلغاء	الصحف	الصادرة	في	دمشق	وحلب	وأبقى	على	خمس	صحف	في	دمشق	وأربع	صحف	في	حلب(()13).	عطل	
الزعيم	الدستوَر،	ونصب	نفسه	حاكًما	مطلًقا	يحكم	البالد	عن	طريق	املراسيم،	وعلى	الرغم	من	تشكيله	لجنة	

وضعت	مسودة	دستور	جديد،	لم	يكتمل	العمل	بسبب	انقالب	أسقطه	في	14	آب/	أغسطس	)14)1949.

قاد	سامي	الحناوي	االنقالب	الثاني	بدعم	من	العقيد	أديب	الشيشكلي،	لكنه	أعلن	ابتعاد	الجيش	عن	السياسة،	
وعهد	إلى	الرئيس	هاشم	األتا�سي	بتشكيل	الحكومة،	فعادت	الحياة	النيابية،	وتشكلت	لجنة	لوضع	دستور	جديد.	
ا	))الشهادة	الجامعية	

ً
أصدر	الحناوي	املرسوم	رقم	53،	فأعاد	الصحف	التي	ألغاها	الزعيم	إلى	الصدور،	مشترط

لصاحب	االمتياز	والبكالوريا	للمدير	املسؤول.	وأناط	باملحاكم	معاقبة	الصحافيين	املخالفين	لشروط	هذا	القانون،	

	،)2022 )10)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة	املشروع	الوطني	والهندسات	الدستورية	لألنظمة	السياسية،	معين	رومية	)مترجًما(،	ط1	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	
ص127	ص128.	وعلى	الرغم	من	وضعه	وإقراره	في	الجمعية	التأسيسية	عام	1928،	ُيسمى	)دستور	1930(،	نسبة	لسنة	صدوره.

)11)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص161.

)12)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون	في	حلب،	ط1	)بيروت	وحلب:	دار	الشرق	العربي،	2002(،	ص26.

)13)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص39.

)14)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة،	ص186.	و)الزعيم(	رتبة	عسكرية	في	الجيش	السوري	توازي	رتبة	)عميد(	حالًيا.



143

العدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022ملف العدد

ونص	على	إحالة	الصحافيين	الذين	يهاجمون	رئيس	الدولة	أو	رئيس	الوزراء	أو	الوزراء	إلى	املحاكم،	ومنع	تعطيل	
1950	اعُتمد	دستور	ظل	ساري	املفعول	حتى	عام	 الصحف	إدارًيا	وأعطى	للمحاكم	حق	التعطيل(()15).	وفي	عام	
1962،	مع	مرحلتي	انقطاع:	األولى	بين	1951	و1954	بعد	االنقالب	الذي	نفذه	العقيد	الشيشكلي	وإنشاء	جمهورية	

عسكرية	ونظام	حكم	رئا�سي،	والثانية	إبان	الوحدة	بين	سورية	ومصر	وقيام	الجمهورية	العربية	املتحدة)16).

-	تكفل	الدولة	حرية	 	1 الرابعة	عشرة:	 1950	حرية	الرأي	واإلعالم	على	النحو	اآلتي:	))املادة	 تناول	دستور	
آرائه	 يؤاخذ	فرد	على	 -	ال	 	2 التعبير	 والتصوير	وسائر	 والكتابة	 بالقول	 رأيه	 يعرب	عن	 أن	 ولكل	سوري	 الرأي	
والطباعة	حرتان	ضمن	حدود	 الصحافة	 	- 	1 الخامسة	عشرة:	 املادة	 القانون.	 في	 املعينة	 الحدود	 تجاوز	 إذا	 إال	
القانون	2	-	ال	يجوز	تعطيل	الصحف	وال	إلغاء	امتيازها	إال	وفًقا	ألحكام	القانون	3	-	يجوز	في	حالة	إعالن	األحكام	
العرفية	أو	الطوارئ	أن	يفرض	القانون	على	الصحف	والنشرات	واملؤلفات	واإلذاعة	رقابة	محدودة	في	األمور	
التي	تتصل	بالسالمة	العامة	وألغراض	الدفاع	الوطني	4	-	ينظم	القانون	أسلوب	املراقبة	على	موارد	الصحف(()17).	
بها	 التي	جاء	 القويمة	 الحديثة	على	أسس	من	األخالق	 بناء	دولته	 الدستور:	))شعبنا	عازم	على	 وبحسب	مقدمة	
اإلسالم	واألديان	السماوية	األخرى،	وعلى	مكافحة	اإللحاد	وانحالل	األخالق(()18).	على	ذلك،	بقي	إمكان	تعطيل	
الصحف	وإلغاء	امتيازها	ومراقبتها	)وفًقا	ألحكام	القانون(،	ولم	يكن	واضًحا	على	وجه	الدقة،	ما	))األمور	التي	

تتصل	بالسالمة	العامة	وأغراض	الدفاع	الوطني((	التي	يجوز	في	حالة	الطوارئ	فرض	رقابة	عليها.	

4. دستور 1953 )دكتاتورية الشيشكلي العسكرية(

لم	يكد	يم�سي	عام	على	إقرار	الدستور	الجديد	حتى	عطله	انقالب	آخر	قاده	العقيد	أديب	الشيشكلي،	آواخر	
تشرين	الثاني	)نوفمبر(	1951.	اعُتقل	رئيس	الوزراء	والوزراء،	واستقال	رئيس	الجمهورية،	وُحل	البرملان،	وأذيع	
الصالحيات	 مع	 الدولة	 رئاسة	 مهمات	 األعلى	 العسكري	 املجلس	 رئيس	 األركان	 رئيس	 بتولي	 العسكري	 البالغ	

التنفيذية	جميعها.

تولى	الزعيم	فوزي	سلو	مهمات	رئيس	الدولة،	وبقي	أديب	الشيشكلي	صاحَب	السلطة	الفعلية	الذي	يحكم	
من	خلف	ستار	إلى	أن	رغب	في	منح	نظامه	شرعية	دستورية،	فعرض	مشروع	دستور	جديد	لالستفتاء	الشعبي	في	
10	تموز/	يوليو	1953	تحت	إشرافه،	وفي	اليوم	نفسه	)انُتخب(	رئيًسا	للجمهورية	بتصويت	مباشر	من	الشعب.

أسس	دستور	1953	نظاًما	رئاسًيا،	عوض	النظام	البرملاني	الذي	اعتمدته	الدساتير	السابقة،	واضًعا	سلطات	
واسعة	بيد	الرئيس،	ولم	يغفل	عن	مواد	)حرية	الرأي(،	فجاء	فيه:	))املادة	الثالثة	عشرة:	1	-	حرية	الرأي	مصونة	
تكفلها	الدولة،	ولكل	سوري	أن	يعرب	بحريته	عن	رأيه	بالقول	والكتابة	والتصوير	وسائر	وسائل	التعبير.	2	-	ال	
يؤاخذ	فرد	على	الدعوة	آلرائه	إال	إذا	تجاوز	الحدود	املعينة	في	القانون	3	-	للرأي	العام	قدسيته،	والقانون	يحميه	
من	العناصر	التي	تصرفه	عن	الحقيقة	والخير	العام	أو	تشجع	املنازعات	بين	أبناء	الوطن	أو	تدعو	إلى	تغيير	نظام	

)15)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص28-27.

)16)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة،	ص29.

)17)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص173.

)18)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص171.
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الحكم	بالقوة.	املادة	الرابعة	عشرة:	1	-	الصحافة	والطباعة	حرتان	ضمن	حدود	القانون	ووظيفتهما	االجتماعية	
2	-	ال	يجوز	تعطيل	الصحف	وال	إلغاؤها	إال	وفًقا	ألحكام	القانون	3	-	ال	يجوز	للقانون	أن	يفرض	على	الصحف	
والنشرات	واملؤلفات	إال	رقابة	محدودة	في	األمور	التي	تتصل	بالسالمة	العامة	وأغراض	الدفاع	الوطني،	وذلك	في	

حالة	الطوارئ	فقط(()19).

يوثق	صحافي	 الدستور.	 مواد	 عليه	 نصت	 مما	 النقيض	 على	 كان	 والصحافيين	 الصحافة	 حال	 واقع	 أن	 غير	
ه	في	سجن	املزة	العسكري	على	خلفية	مقاالته	الناقدة،	ومنها	مقال	عن	الفقرة	الثالثة	

َ
عاصر	تلك	املرحلة	اعتقال

من	املادة	الثالثة	عشرة	عن	)قدسية	الرأي	العام(،	قال	فيه:	))إن	تفسير	هذه	الفقرة	مطاط،	ويستطيع	أي	حاكم	
أن	ي�سيء	استعماله	في	وجوه	كثيرة	شاذة	وظاملة.	ومن	الطبيعي	أن	يقوم	الحزب	الحاكم	الذي	يملك	مفاهيم	خاصة	
أنها	تصرف	الرأي	 العام	هي	مبادئه،	بمحاربة	كل	دعوة	مخالفة	لهذه	املبادئ	واملفاهيم،	بحجة	 للحقيقة	والخير	
العام	عن	الحقيقة	والخير.	وهكذا	يصبح	التفسير	سالًحا	خطًرا	في	يد	الحاكم	ملقاومة	خصومه،	ثم	إن	القدسية	
التي	يضفيها	القانون	على	الرأي	العام	ال	تعني	سوى	منع	التفكير	الحر،	واملناقشة	الحرة،	وإحالل	التلقي	املستسلم	

مكانهما،	وهذا	توجيه	خطر	يعود	بنا	إلى	ظالم	القرون	الوسطى(()20).

مكبلة	 الحرية	 ))فكانت	 الصحافة،	 على	 قبضتها	 العسكرية	 املخابرات	 شددت	 أيًضا	 الشيشكلي	 عهد	 وفي	
من	 املشروطة	 بالحرية	 فنعمت	 أنفاسها	 الصحافة	 ))استردت	 إطاحته	 وبعد	 العسكرية((،	 الحديدية	 بالسالسل	
قبل	املخابرات	العسكرية((،	فكانت	حرة	في	مهاجمة	الحكومات	فقط	من	دون	املساس	بما	يخص	الجيش،	وعليها	

االبتعاد	عن	اآلراء	التي	تخالف	رأي	العسكر)21).

إلى	رئيس	 إثرها	أرسل	استقالته	 1954،	وفي	 انقالبية	في	شباط/	فبراير	 انتهى	حكم	أديب	الشيشكلي	بحركة	
الثائرين،	ولكن	على	حساب	وحدة	الجيش،	فأراد	صونها،	وتجنب	 البرملان،	موضًحا	أنه	كان	باستطاعته	سحق	
للعودة	 األتا�سي	 هاشم	 الرئيَس	 السياسيين	 وبعض	 االنقالبيون	 دعا	 بعدها	 املنفى.	 إلى	 دمشق	 وغادر	 االقتتال،	
وإتمام	واليته	وإعادة	الحياة	الدستورية،	ودعي	البرملان	القديم	لالجتماع،	وأعيد	العمل	بدستور	1950،	وجرت	
	حتى	ذلك	العام.	وللمرة	األولى	والوحيدة	

ً
انتخابات	نيابية	ُوصفت	بأنها	أكثر	االنتخابات	التي	عرفتها	سورية	نزاهة

ِفِه	
َ
في	التاريخ	السوري،	انتقلت	السلطات	بصورة	دستورية	منظمة	بين	رئيس	منتهية	واليته	)هاشم	األتا�سي(،	وخل

ب	)شكري	القوتلي(.
َ
املنتخ

5. دستور 1958 املؤقت )الجمهورية العربية املتحدة(

إعالن	 مع	 	،1958 فبراير	 في	شباط/	 انتهت	 االستمرار،	حيث	 الناشئة	 الديمقراطية	 التجربة	 لتلك	 ُيكتب	 لم	
الذي	 الثمن	 كان	 الناصر.	 عبد	 برئاسة	جمال	 املتحدة(	 العربية	 )الجمهورية	 وقيام	 ومصر،	 بين	سورية	 الوحدة	
	
َ
توجب	دفعه	لكي	يقبل	عبد	الناصر	بالوحدة	إلغاء	الحياة	السياسية	التي	ميزت	البالد	منذ	االستقالل،	فاشترط
حل	

ُ
ت أن	 البعثيون(،	 حماًسا	 )وأكثرهم	 وعسكريين	 سياسيين	 من	 الوحدة،	 إلى	 الساعين	 السوريين	 مريديه	 على	

)19)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص	196،	197.

)20)		نهاد	الغادري،	30	يوًما	في	سجن	املزة،	)حلب:	مطبعة	املعارف،	د.ت(،	ص30.

)21)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص28	)بتصرف(.
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شدد	الرقابة	على	الصحافة،	إضافة	إلى	حل	البرملان	السوري.
ُ
األحزاب	السياسية،	وت

في	الشهر	الالحق	أصدر	عبد	الناصر	)الدستور	املؤقت(	لدولة	الوحدة،	))وهو	تغيير	نوعي	في	الحياة	الدستورية	
َل	عمُل	السلطات	وارتبط	الوزراء	برئيس	الجمهورية،	وأصبحت	سورية	إقليًما	من	إقليمي	

َ
السورية،	وفيه	تداخ

فيها	 يعد	 ولم	 القاهرة،	 في	 املركزية	 للوزارة	 تابعة	 تدير	شؤونها،	 فرعية	 وزارة	 لها	 املتحدة،	 العربية	 الجمهورية	
مجلس	نيابي	مستقل،	وألغيت	األحزاب	لصالح	االتحاد	القومي(()22).

))الحريات	 تقول:	 	10 املادة	 في	 مقتضبة	 بعبارة	 مكتفًيا	 والتعبير،	 الرأي	 حرية	 إلى	 	1958 دستور	 يتطرق	 لم	
العامة	مكفولة	في	حدود	القانون(()23).	وصدر	القرار	الجمهوري	رقم	195	الذي	دعا	الصحافيين	إلى	التنازل	عن	
امتيازات	صحفهم	لصالح	وزارة	اإلعالم	ومقابل	تعويض	عنها،	أو	االنضمام	إلى	)االتحاد	القومي(	ألنه	أصبح	يملك	
حق	إصدار	الصحف	في	اإلقليم	الشمالي	من	)الجمهورية	العربية	املتحدة()24).	ولم	يشعر	الصحافيون	باملضايقة	

العسكرية	املباشرة	في	أثناء	الوحدة،	))لكن	الحرية	في	الكتابة	وإبداء	الرأي	كانت	معدومة(()25).

حيثما	 تتجه	 حرة	 صحافة	 عادت	 فما	 للتوجيه،	 السورية	 الصحافة	 ))خضعت	 الناصر،	 عبد	 حكم	 تحت	
	تاًما	بقيود	صارمة،	وإنما	اخُتط	لها	طريق	تسلكه،	هو	الطريق	القومي	الوحدوي	امللتزم	

ً
بلت	تكبيال

ُ
تشاء،	وال	ك

بالشعارات،	واملتمسك	بدولة	الوحدة.	وهي	حرة	ما	دامت	ضمن	الخط	الذي	ُوضعت	فيه،	وضمن	اإلطار	الذي	
ُرسم	لها،	فصار	من	حقنا	أن	نقول	أنها	صحافة	موجهة،	وهي	”شبه	حرة”.	وأكثر	ما	تبرز	حريتها	في	نقد	املوظفين	
والنقابيين،	ورفع	الشكاوى	إلى	كبار	املسؤولين،	والتعرض	للفساد	واالنحرافات،	دون	املساس	بالنظام	وشعارات	

الوحدة،	أو	بسياسة	الدولة	العامة(()26).

6. دستور 1962 )حكومة ااًلنفصال(

لم	تستمر	دولة	الوحدة	سوى	ثالث	سنوات،	إذ	وقع	االنفصال	نتيجة	انقالب	28	أيلول/	سبتمبر	1961	بقيادة	
عبد	الكريم	النحالوي.	وضع	االنقالبيون	دستوًرا	مؤقًتا	من	ثماني	مواد،	أولها	غيرت	اسم	البلد	من	الجمهورية	
ومجلس	 الجمهورية	 رئيس	 ))يمارس	 ب:	 الثامنة/	 املادة	 وبحسب	 السورية(،	 العربية	 )الجمهورية	 إلى	 السورية	
الوزراء	والوزراء	السلطة	التنفيذية	وفق	أحكام	دستور	1950)))27).	جاء	تغيير	اسم	البالد	بإضافة	صفة	)العربية(	
للجمهورية	تعبيًرا	عن	مسايرة	قادة	االنفصال	لتصاعد	املد	األيديولوجي	العروبي،	في	تجاهل	لحالة	التنوع	القومي	

في	سورية،	حيث	يشكل	األكراد	قومية	ثانية	فيها	من	حيث	العدد.

لم	تكن	سلطة	الضباط	)االنفصاليين(	مستقرة،	فشهدت	حرية	الرأي	انفراًجا	بعد	سنوات	القمع	الناصري.	

)22)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص222.

)23)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص222.

)24)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص39.

)25)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص42.

)26)		جوزيف	إلياس،	تطور	الصحافة	السورية،	ص95.

)27)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة،	ص233.
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و))عادت	الصحف	التي	كان	قد	تنازل	عنها	أصحابها	إلى	الصدور	بموجب	قانون	مطبوعات	جديد،	وُرخص	لعدد	
جديد	من	الصحف.	وبالجملة	أعيدت	ملكية	الصحف	إلى	أصحابها	في	فترة	االنفصال،	وألغيت	جميع	القيود	التي	
بانقالب	حمل	 	،1963 مارس	 آذار/	 	8 املرحلة	صبيحة	 تلك	 وانتهت	 الوحدة(()28).	 عهد	 في	 الصحافة	 على	 فرضت	
لم	 الجدد	 سورية	 قادة	 تبناه	 الذي	 للبعث(	 السلطة	 )كل	 وشعار	 السلطة.	 إلى	 االشتراكي(	 العربي	 البعث	 )حزب	
يقصدوا	به	التطبيق	الكامل	لسياسية	البعث	فحسب	بل	أن	تكون	السلطة	بيد	البعثيين	وحدهم	قبل	أي	�سيء)29).

7. دستور 1964 املؤقت )انقالب البعث(

1963،	وهي	خلية	سرية	شكلها	ضباط	بعثيون	في	القاهرة	 8	آذار/	مارس	 قادت	”)للجنة	العسكرية(	انقالب	
عام	1960،	هم	محمد	عمران،	صالح	جديد،	حافظ	األسد،	عبد	الكريم	الجندي،	أحمد	املير،	وضموا	إليهم	الحًقا	
عدًدا	آخر	من	الضباط.	نفذت	اللجنة	انقالبها	بالتعاون	مع	ضباط	ناصريين،	وآخرين	ال	ينتمون	ألحزاب	سياسية	
مثل	العقيد	زياد	الحريري	قائد	جبهة	الجوالن،	إضافة	إلى	ضباط	بعثيين	من	خارج	اللجنة.	لكن	األشهر	الالحقة	
شهدت	تصفيات	متتالية	بين	شركاء	االنقالب،	انتهت	إلى	انفراد	البعثيين	بالحكم.	))لقد	طوى	وصول	البعث	إلى	
السلطوية	 الحكم	 أنظمة	 من	 حقبة	 واستهل	 والبرملانية،	 والتعددية	 الليبرالية	 سورية	 تاريخ	 في	 السلطة	صفحة	

والرئاسية	والفردية(()30).

في	سورية،	 الصحف	جميعها	 إيقاف	 وتقرر	 	،2 رقم	 العسكري	 باألمر	 الطوارئ	 ِرضت	حالة	
ُ
ف االنقالب	 يوم	

ما	عدا	جرائد	)البعث،	الوحدة	العربية،	بردى(.	وبعد	أيام	صدر	مرسوم	بإلغاء	امتيازات	الصحف	واملطبوعات	
1963	القا�سي	بإحداث	)مؤسسة	 27	أيار/	مايو	 48	تاريخ	 الدورية	وختم	أماكن	طباعتها.	تال	ذلك	املرسوم	رقم	
فرج	

ُ
أ ثم	 الرسمية،	 الثورة	شبه	 العام	نفسه	جريدة	 في	 للطباعة	والنشر(،	وعن	هذه	املؤسسة	صدرت	 الوحدة	

عن	بعض	الصحف	واملجالت	الخاصة.	وتميزت	هذه	املرحلة	بعد	تقلص	عدد	الصحف	الخاصة	بظهور	صحف	
ومجالت	عدة	شبه	رسمية	تصدر	عن	مؤسسات	حكومية)31).

في	العام	التالي	أصدر	)املجلس	الوطني	لقيادة	الثورة(	دستوًرا	مؤقًتا	اصطبغ	باأليديولوجية	البعثية.	لم	يتضمن	
)الدستور	املؤقت(	نصوًصا	صريحة	عن	حرية	الرأي	والتعبير،	مكتفًيا	بإشارة	إلى	)الحرية(	في	املادة	8	و)الحريات	
العامة(	في	املادة	13:	))مادة	8	–	تكفل	الدولة	للمواطنين	الحرية	والطمأنينة	وتكافؤ	الفرص”	مادة	13	–	الحريات	

العامة	مكفولة	وينظم	القانون	كيفية	ممارستها(()32).

شكل	دستور	1964	انتكاسة	كبيرة	للحقوق	والحريات،	إذ	جعلها	موجهة	بأيديولوجية	البعث	ومقيدة	بشروط	
بالقانون	شريطة	 ))يمارس	املواطنون	حقوقهم	ويتمتعون	بحرياتهم	املكفولة	 	:22 املادة	 في	 غير	واضحة،	وذلك	

)28)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص42.

)29)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة،	ص278.

)30)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة،	ص30.

)31)		جوزيف	إلياس،	تطور	الصحافة	السورية،	ص105.

)32)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص229.
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االشتراكية)33).	 الشعبية	 الثورة	 وأهداف	 الجمهورية	 ومؤسسات	 القومية	 والوحدة	 الوطن	 بسالمة	 املس	 عدم	
وبتاريخ	7	كانون	الثاني	)يناير(	1965،	أصدرت	السلطة	البعثية	)قانون	حماية	الثورة(،	باملرسوم	التشريعي	رقم	
)6(،	والذي	يمكن	أن	يعاقب	أصحاب	الرأي	املعارض	باإلعدام،	حيث	ينص	في	املادة	)4(	الفقرة	)أ(	على	ما	يأتي:	
املؤبدة	ويجوز	 الشاقة	 باألشغال	 السابقة	 املادة	 د(	من	 )أ	–	 بالفقرات	 عليها	 املنصوص	 األفعال	 يعاقب	مرتكبو	
الحكم	بالعقوبة	األكثر	تشدًدا.	أما	األفعال	املنصوص	عليها	بالفقرة	)أ(	من	املادة	السابقة	وهي	املادة	)3(	من	هذا	
القانون	والتي	يعاقب	مرتكبها	باألشغال	الشاقة	املؤبدة	واألكثر	تشدًدا	وهي	اإلعدام،	فهذا	نصها:	))األفعال	التي	
تعتبر	مخالفة	لتطبيق	النظام	االشتراكي	في	الدولة	سواء	أوقعت	بالفعل	أم	بالقول،	أم	بالكتابة،	أو	بأي	وسيلة	من	

وسائل	التعبير	أو	النشر”،	وبذلك	يلغي	هذا	القانون	حق	اإلنسان	السوري	في	حرية	الرأي	والتعبير(()34).

والصراع	 الخالفات	 إطار	 في	 الذي	جاء	 	،1966 )فبراير(	 23	شباط	 انقالب	 بعد	 	1964 بدستور	 العمل	 انتهى	
على	السلطة	بين	البعثيين	أنفسهم.	وأصبحت	القرارات	واملراسيم	تصدر	باسم	)القيادة	القطرية	املؤقتة	لحزب	

البعث(	إلى	أن	اعُتمد	دستور	مؤقت	آخر.

8. دستور 1969 املؤقت )دولة البعث()35)

مؤقًتا	 االشتراكي(	دستوًرا	 العربي	 البعث	 لحزب	 القطرية	 )القيادة	 1969،	أصدرت	 مايو	 أيار/	 من	 األول	 في	
جديًدا،	نصت	مادته	السابعة	أن	))الحزب	القائد	في	الدولة	واملجتمع	هو	حزب	البعث	العربي	االشتراكي((،	وبات	
تحقيق	أفكار	البعث	هو	الهدف	من	نظام	التعليم	والثقافة،	فبحسب	املادة	17:	))يهدف	نظام	التعليم	والثقافة	إلى	
إنشاء	جيل	عربي	قومي	اشتراكي	علمي	التفكير	مرتبط	بتاريخه	معتز	بتراثه	مشبع	بروح	النضال	من	أجل	تحقيق	
أهداف	أمته	في	الوحدة	والحرية	واالشتراكية	وفي	خدمة	اإلنسانية	وتقدمها((.	وبحسب	املادة	35:	))لكل	مواطن	
الحق	في	أن	يعرب	عن	رأيه	بحرية	وعلنية	وأن	يساهم	في	الرقابة	والنقد	في	حدود	القانون((،	غير	أن	النص	على	
ممارسة	حق	))في	حدود	القانون((،	من	دون	وجود	قوانين	تفصل	ذلك	الحق	وتنظمه،	يجعل	منه	حبًرا	على	ورق،	

	عن	أن	البالد	خضعت	لحالة	الطوارئ	منذ	تولى	البعث	السلطة.
ً

فضال

لم	يكن	مصير	دستور	1969	أفضل	من	سابقه،	إذ	انتهى	العمل	به	عند	الجولة	األخيرة	من	الصراع	على	السلطة	
بين	األجنحة	املتنافسة	داخل	)البعث(،	واستيالء	حافظ	األسد	على	السلطة،	بانقالب	)الحركة	التصحيحية(	في	

أواسط	تشرين	الثاني/	نوفمبر	1970.

9. دستور 1973 )سورية األسد(

استهل	حافظ	األسد	حكمه	بتعيين	)قيادة	قطرية(	برئاسته،	وتعيين	)مجلس	الشعب(	الذي	أجرى	تعديالت	

)33)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص229.

 https://www.shrc.org/?p=7452	،”الثورة	حماية	”قانون	اإلنسان:	لحقوق	السورية	اللجنة		34)(

parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5518&- السوري،	 الشعب(	 )مجلس	 موقع	 على	 متاحة	 للطباعة،	 إلكترونية	 نسخة	 عن	 	
ً

نقال 	1969 دستور	 مواد	 	 	(35(
 cat=414&nid=414&print=1&pm=1

https://www.shrc.org/?p=7452
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واسعة	على	دستور	1969	قبل	عرضه	على	االستفتاء	الشعبي،	وإقراره	في	آذار/	مارس	1973.	ولم	يسبق	ألي	دستور	
إلى	قيادة	جماعية،	 السابقة	استندت	 البعثية	 القدر	من	السلطة	لرئيس	الجمهورية.	والدساتير	 سوري	مْنح	هذا	
للرئيس	على	حساب	الحزب	ومجلس	الشعب،	 بينما	أعطى	الدستور	الجديد	أولوية	 ومنحت	دوًرا	أكبر	للحزب،	
واحتوى	بذور	شخصنة	السلطة	التي	تأكدت	الحًقا)36)،	مع	استمرار	تقييد	الحريات	وتعطيل	الحقوق	بموجب	حالة	

الطوارئ.	وأصبح	األسد	حاكًما	بصالحيات	دستورية	مطلقة	إلى	حين	وفاته،	في	10	حزيران/	يونيو	2000.

تناولت	املادة	38	من	دستور	حافظ	األسد	موضوع	حرية	الرأي	والصحافة،	وجاء	فيها:	))لكل	مواطن	الحق	
في	أن	يعبر	عن	رأيه	بحرية	وعلنية	بالقول	والكتابة	وبكافة	وسائل	التعبير	األخرى	وأن	يسهم	في	الرقابة	والنقد	
البناء	بما	يضمن	سالمة	البناء	الوطني	والقومي	ويدعم	النظام	االشتراكي	وتكفل	الدولة	حرية	الصحافة	والطباعة	
إلى	)قانون	حماية	الثورة(	سابق	الذكر،	والذي	يعني	 والنشر	وفًقا	للقانون(()37)،	وهنا	ال	بد	من	اإلشارة	مجدًدا	

استحالة	التعبير	بحرية	عن	أي	رأي	يعارض	النظام.

لم	يقتصر	تقييد	الصحافة	وحرية	الرأي	)وفق	القانون(	على	)قانون	حماية	الثورة(،	فقد	أصدر	حافظ	األسد	
)القانون	رقم	1	لعام	1990(،	الخاص	بـ)اتحاد	الصحفيين(،	والذي	يمكن	عده	جهاز	دعاية	أيديولوجية	بيد	حزب	
البعث	الحاكم)38).	فاملادة	الثالثة	تعرف	االتحاد	بأنه:	))تنظيم	نقابي	منهي	مؤمن	بأهداف	األمة	العربية	في	الوحدة	
والحرية	واالشتراكية،	ملتزم	بالعمل	على	تحقيقها	وفق	مقررات	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	وتوجيهاته((،	وهو	
	،
ً
ما	تؤكده	املادة	4	التي	تحدد	مهامه.	وفي	املادة	5	املتعلقة	بصالحياته،	تظهر	هيمنة	القيادة	البعثية	عليه	صراحة

في	الفقرة	5	من	هذه	املادة،	حيث	جعلت	من	صالحية	االتحاد	في	))عقد	االجتماعات	وإقامة	املؤتمرات	والندوات	
واملهرجانات	واملحاضرات	واملشاركة	فيها	داخل	الجمهورية	العربية	السورية	وخارجها((	مقترنة	))بالتنسيق	مع	

املكتب	املختص	في	القيادة	القطرية	لحزب	البعث	العربي	االشتراكي((.

ُيالَحظ	أن	هذا	القانون	ُصمم	بطريقة	تمنع	معار�سي	النظام	من	ممارسة	العمل	الصحفي،	بوصف	املادة	18 
	في	االتحاد،	ومن	بين	شروط	العضوية	املنصوص	

ً
تشترط	في	من	يزاول	العمل	الصحفي	أن	يكون	اسمه	مسجال

6	أن	يكون	طالب	االنتساب	لالتحاد	غير	مسرح	من	وظائف	الدولة	أو	إحدى	جهات	القطاع	العام	 عنها	في	املادة	
))لسبب	ماس	بأمن	الدولة((.	ومعلوم	أن	أعداًدا	كبيرة	من	معتقلي	الرأي	في	سورية	كانت	تحاكم	أمام	)محكمة	أمن	

الدولة(،	وتفصل	من	وظائفها	نتيجة	))جرائم	تمس	أمن	الدولة((.

وتعديل	 ))إقرار	 به	 ويناط	 مؤتمرين،	 بين	 املنتخبة	 العليا	 السلطة	 يعد	 االتحاد	 مجلس	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	
األنظمة	املركزية	لالتحاد	بما	فيها	النظام	املحاسبي	واملالي	ونظام	التمرين	ونظام	التأهيل	املنهي	واألنظمة	املتعلقة	
بصناديق	االتحاد	ونشاطاته((،	إال	أن	هذه	األنظمة	تصدر	بقرار	من	وزير	اإلعالم.	وللسلطة	التنفيذية	أيًضا	حل	
االتحاد،	وفق	نص	املادة	48:	))يجوز	بقرار	من	مجلس	الوزراء	حل	املؤتمر	العام	أو	مجلس	االتحاد	أو	مكتبه	في	
حال	انحراف	أي	منها	عن	مهامها	وأهدافها	ويكون	القرار	غير	قابل	ألي	طريق	من	طرق	املراجعة	أو	الطعن((.	وهنا،	
يتناقض	هذا	القانون	مع	املادة	28	الفقرة	4،	من	دستور	حافظ	األسد	نفسه،	والتي	نصت	على	أن	))حق	التقا�سي	

)36)		كريم	أتا�سي،	سوريا	قوة	الفكرة،	ص325.

)37)		يحيى	سليمان	قسام،	موسوعة	سورية	البنية	والبناة،	ص241.

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16479&ref=tree	:الرابط	على	الصحفيين	اتحاد	قانون		38)(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16479&ref=tree
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وسلوك	سبل	الطعن	والدفاع	أمام	القضاء	مصون	بالقانون((.

10. دستور بشار األسد 2012

في	يوم	إعالن	وفاة	حافظ	األسد	اجتمع	)مجلس	الشعب((،	وخالل	دقائق	عدل	املادة	83	من	الدستور	لخفض	
لبشار	حافظ	األسد	وراثة	منصب	 يتيح	 أربعة	وثالثين	عاًما،	كي	 إلى	 أربعين	 الجمهورية	من	 لرئاسة	 سن	املرشح	
أبيه.	وعلى	الرغم	من	مزاعم	االنفتاح	واإلصالح	التي	أشيعت،	وإطالق	بعض	الصحف	واإلذاعات	الخاصة،	إال	أن	
األسد	االبن	سن	مزيًدا	من	القوانين	املقيدة	للصحافة	والنشر،	مثل	)املرسوم	التشريعي	50	للعام	2001	الخاص	
بحرية	املطبوعات	واملكتبات()39)،	والذي	فاقت	بعض	العقوبات	التي	فرضها	ما	تضمنه	قانون	العقوبات	السوري	

	عن	قوانين	جديدة	تتعلق	باإلنترنت	والنشر	األلكتروني.
ً

عن	جرائم	مماثلة،	فضال

املنتفضين	 فواجه	 األسد،	 لنظام	 جدًيا	 تهديًدا	 	2011 مارس	 آذار/	 أواسط	 في	 السورية	 الثورة	 اندالع	 شكل	
إجراءات	 اتخاذ	 النظام	 حاول	 اتبعه،	 الذي	 األمني(	 )الحل	 مع	 وبالتوازي	 البداية.	 منذ	 املفرطة	 والقوة	 بالعنف	
	،2012 تخفف	من	حدة	االحتجاجات	املتصاعدة،	من	ضمنها	وضع	دستور	جديد	للبالد	صدر	في	شباط/	فبراير	
الثامنة	الخاصة	 املادة	 ألغى	 2012،	وإن	 أنه	لم	يكن	سوى	نسخة	معدلة	من	دستور	حافظ	األسد.	فدستور	 إال	
املطلقة	 الصالحيات	 حيث	 من	 سابقه،	 عيوب	 على	 ا	

ً
محافظ بقي	 لكنه	 واملجتمع،	 للدولة	 البعث(	 )حزب	 بقيادة	

للرئيس،	وإحكام	قبضته	على	السلطات	الثالث،	التشريعية	والتنفيذية	والقضائية.	وجاءت	نصوص	حرية	الرأي	
والصحافة،	في	دستور	2012،	على	النحو	اآلتي:	))املادة	الثانية	واألربعون:	1(	حرية	االعتقاد	مصونة	وفًقا	للقانون	
2(	لكل	مواطن	الحق	في	أن	يعرب	عن	رأيه	بحرية	وعلنية	بالقول	أو	الكتابة	أو	بوسائل	التعبير	كافة.	املادة	الثالثة	

واألربعون:	تكفل	الدولة	حرية	الصحافة	والطباعة	والنشر	ووسائل	اإلعالم	واستقالليتها	وفًقا	للقانون(()40).

قانون	 كان	 	،2011 عام	 ففي	 ورق.	 حبًرا	على	 السابق،	 الدستور	 في	 مثيالتها	 الرأي،	شأن	 مواد	حرية	 وبقيت	
الصحافة	قد	عزز	بالفعل	سيطرة	الحكومة	على	اإلعالم،	مع	وجود	نصوص	تشريعية	أخرى	تهدد	حرية	الصحافة	
في	 الصادر	 اإلرهاب(	 )مكافحة	 وقانون	 	،1965 عام	 الصادر	 الثورة(	 )قانون	حماية	 أبرزها	 ولعل	 تهديًدا	خطًرا،	
2012.	))وفي	ظل	مشهد	تطغى	عليه	االعتقاالت	واالختطافات	والتعذيب	واالغتياالت،	غالًبا	ما	ُيجبر	الصحفيون	

السوريون	على	العيش	في	املنفى	لتجنب	سوء	املعاملة	أو	هرًبا	من	املوت	بكل	بساطة(()41).

رابًعا: سمات أساس ألوضاع اإلعالم في التاريخ السوري املعاصر

من	خالل	تحليل	العرض	التاريخي	والدستوري	السابق،	يمكن	استخالص	بعض	سمات	اإلعالم	في	سورية،	في	
ضوء	املواد	الدستورية	والتشريعات	القانونية	ذات	الصلة،	واملرتبطة	بالتحوالت	السياسية	التي	شكلت	التاريخ	

السوري	املعاصر:

https://2u.pw/n1bYs	الشعب	مجلس	موقع	2001،	للعام	50	رقم	التشريعي	املرسوم		39)(

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423	”الشعب	”مجلس	موقع	2012،	دستور		40)(

https://2u.pw/ps4oT	،حدود	بال	مراسلون		41)(

https://2u.pw/n1bYs
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
https://2u.pw/ps4oT
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1. تبني عقلية الرقابة املوروثة من مرحلة ااًلنتداب

	
َ
مطاردة بالعربية،	 الناطقة	 البلدان	 في	 نظيراتها	 شأن	 السورية،	 الوطنية	 الصحافة	 عانت	 االستقالل	 قبل	
السلطات	االستعمارية،	وقد	تمثل	ذلك	))في	صدور	العديد	من	التشريعات	والقوانين	املقيدة	لحرية	الصحافة	
	عن	األساليب	األخرى	مثل	املصادرة	واعتقال	املحررين(()42).	وكانت	القرارات	الصادرة	في	عهد	االنتداب	

ً
فضال

أو	رئيس	 الفرنسية	 السلطة	السلطات	 تهاجم	 ))تتناول	تعطيل	الصحف	ألنها	 الفرن�سي	بشأن	الصحافة	جميعها	
الدولة	أو	أعضاء	الحكومات	أو	أعضاء	املجلس	التمثيلي،	ولم	يصدر	أي	قرار	خالل	عشرين	سنة	ينظم	الصحافة	
باملستوى	 للنهوض	 مالية	 مساعدات	 أية	 تخصص	 لم	 كما	 التعويض،	 أو	 التقاعد	 في	 محترفيها	 حقوق	 يضمن	 أو	

الصحفي(()43).

املوقف	من	موضوعة	حرية	 ))طبيعة	 الحقبة	االستعمارية	 املنطقة،	ورثت	سورية	من	 في	 بلدان	عدة	 ومثل	
اإلعالمية	 الوسيلة	 امتالك	 بحق	 تتعلق	 محددة	 إجراءات	 في	 تنحصر	 كانت	 السابقة	 فالقوانين	 والتعبير.	 الرأي	
والتصرف	بمضمونها.	أما	الدساتير	فإنها	وضعت	اإلطار	الفكري	والقانوني	الذي	يحدد	مسار	الحرية	الفردية	في	
بالديمقراطية،	وعالقة	الصحافة	 تتعلق	 العامة(()44)،	وهنا	برزت	مشكلة	جديدة	بعد	االستقالل	 إطار	الحريات	
إلى	حد	بعيد	 بالسلطة،	))إذ	ال	شك	أن	دور	ومسؤوليات	الصحافة	العربية	في	مرحلة	ما	بعد	االستقالل	ارتبط	

بطبيعة	وأهداف	السلطة	السياسية(()45).

2. العسكر أعداء الصحافة وحرية الرأي

تتأخر	كثيًرا	عن	 في	سورية	))صاعقة	على	الصحافة	أمحتها	وجعلتها	 التي	وقعت	 العسكرية	 كانت	االنقالبات	
في	 انفجر	 الذي	 الصحفي	 التقدم	 وتواكب	 تنهض	 أن	 لها	 الفرصة	 تتح	 فلم	 األوسط،	 الشرق	 في	 الصحافة	 ركب	
بيروت	والقاهرة(()46).	ذلك	أن	قرارات	تعطيل	الصحف	وقمع	حرية	الرأي،	كانت	تأتي	في	مقدمة	إجراءات	العسكر	
السورية،	 الصحافة	 أحوال	 تردت	 اآلخر،	 إثر	 وانقالب	 السلطة.	 على	 االستيالء	 في	 نجاحهم	 عند	 يتخذونها	 التي	
فتكاثرت	التشريعات	القامعة	لحرية	الرأي	والتعبير،	ال	سيما	خالل	حكم	البعث	عموًما،	ونظام	األسد	على	وجه	

الخصوص)47).

إن	 القائل،	 الرأي	 تؤكد	 السلطة،	 على	 واستيالئهم	 السياسية	 الشؤون	 في	 العسكر	 النخراط	 السلبية	 اآلثار	
السياسة	هي	))أسوأ	)سوسة(	أو	مرض	يمكن	أن	يصيب	الجيش((،	وفي	سورية،	))كان	أول	من	أدخل	هذا	املرض	

	،)1984 78	)الكويت:	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	واآلداب،	يونيو	 )42)		عواطف	عبد	الرحمن،	قضايا	التبعية	اإلعالمية	والثقافية	في	العالم	الثالث،	سلسلة	عالم	املعرفة	
ص89.

)43)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص27.

)44)		صباح	ياسين،	حرية	في	انهيار،	ص53.

)45)		عواطف	عبد	الرحمن،	قضايا	التبعية	اإلعالمية	والثقافية،	ص91.

)46)		ظافر	فيكتور	كالوس،	صحافة	وصحفيون،	ص38.

)47)		يبدو	أن	انتهاك	حرية	الرأي	واإلعالم	هو	موقف	عسكري	أصيل،	فمن	حيث	املبدأ	لم	يختلف	حال	الحريات	الصحفية	في	مناطق	سيطرة	عسكر	املعارضة،	عما	هو	الحال	تحت	
سلطة	األسد	)اعتقال	إعالميين،	مصادرة	مطبوعات	أو	حظرها،	إعالم	موجه..	إلخ(،	مع	فارق	في	الدرجة،	ونوعية	املضمون	املوجه.
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إلى	الجيش	أكرم	الحوراني،	ثم	تبعته	بقية	األحزاب(()48).	والحوراني	نفسه	كان	من	السباقين	في	السعي	إلى	ضبط	
الثاني	من	خمسينيات	 النصف	 في	 االشتراكي(،	 العربي	 البعث	 قادة	)حزب	 أبرز	 كان	من	 وتوجيهه،	حين	 اإلعالم	
القرن	املا�سي.	فقد	نص	)امليثاق	القومي(	الذي	اقترحه	وحزبه	سنة	1956،	على	))خلق	جو	داخلي	وطني	عن	طريق	
لجنة	حزبیة	تهتم	اھتماًما	جدًيا	بوضع	تشريع	ونهج	لشؤون	الدعاية	واإلذاعة	والسینما	والصحافة	فیكون	توجيهها	

نحو	إعداد	الشعب	ومشاركته	في	تنفیذ	أغراض	هذا	املیثاق(()49).

3. استتباع اإلعالم لخدمة السلطة السياسية

هشاشة	املواد	الدستورية	املتعلقة	بحرية	الرأي	والصحافة	أو	غيابها،	أتاح	للسلطات	املتعاقبة	استتباع	وسائل	
اإلعالم	بصور	مختلفة	ودرجات	متفاوتة،	لكي	تستخدمها	في	دعم	نفوذها	السيا�سي	واأليديولوجي،	ليس	عبر	منع	
اآلراء	املعارضة	وقمعها	فقط،	وإنما	))من	خالل	الترويج	املتواصل	ألفكارها	ومواقفها	والتأييد	املطلق	لقراراتها	
))ملكية	 عدة:	 نواٍح	 من	 الرأي	 حرية	 وتقييد	 السياسية	 للسلطة	 اإلعالم	 تبعية	 وتجلت	 الحكم((،	 في	 وأساليبها	
السياسات	 ورسم	 الصحف	 هذه	 لها	 تخضع	 التي	 اإلعالمية	 والقوانين	 التشريعات	 إصدار	 وسلطة	 الصحف،	
اإلعالمية	والسيطرة	على	مصادر	األنباء	من	خالل	ملكية	وكاالت	األنباء	املحلية،	واإلشراف	على	إدارتها	وأخيًرا	
تعزيز	 أجل	 من	 ))ذريعة	 لُيستخدم	 الوطني(	 )األمن	 مفهوم	 ويأتي	 اإلعالمية(()50).	 املواد	 مضامين	 على	 السيطرة	
الرقابة	املسبقة	أو	الالحقة	على	حرية	الرأي	والتعبير	وحق	االتصال	وتداول	املعلومات(()51).	وألنه	مفهوم	غير	
محدد،	كان	من	السهل	على	السلطات	قمع	اآلراء	املعارضة	ومعاقبة	أصحابها،	من	خالل	تأويل	أي	رأي	أو	موقف،	

وعده	مساًسا	بما	يسمى	)األمن	الوطني(	أو	)أمن	الدولة(.

4. توجيه الرأي واإلعالم للسيطرة على العقول

ا	صريًحا	شديد	الخطر	لحرية	الرأي	واإلعالم	في	سورية	تلك	
ً
من	املواد	الدستورية	الخطرة	التي	مثلت	انتهاك

التي	نصت	على	توجيه	الخطاب	اإلعالمي	في	وجهة	أيديولوجية	محددة،	ومن	ثم	حصر	)حرية	الرأي(	بما	يخدم	
هذه	األيديولوجية،	وهو	ما	يسمح	بتجريم	اآلراء	التي	ال	تتوافق	معها	)وفق	القانون(.

هذا	السعي	للسيطرة	على	العقول	وبرمجتها	بما	تريده	السلطة	من	األسس	التي	تقوم	عليها	أنظمة	االستبداد	
كيفية	 فإن	 له.	 والقانوني	 الدستوري	 األساس	 لوضع	 بقوة	 البعثية	 السلطة	 دساتير	 سعت	 ما	 وهو	 الشمولية،	
استجابة	اإلنسان	وتعامله	مع	الواقع	تسير	وفق	إدراكه	إياه،	من	خالل	مجموعة	من	املنظومات	األخالقية	والرمزية	
واأليديولوجية،	تشكل	)الخريطة	اإلدراكية(	التي	تحدد	ما	يمكن	أن	يراه	في	هذا	الواقع،	فتستبعد	وتهمش	بعض	
تعديل	 إلى	 ))يسعى	 املوجه	 واإلعالم	 ومركزية)52).	 مهمة	 فيراها	 اآلخر	 بعضها	 على	 وتركز	 يراها،	 فال	 التفاصيل،	

)48)		عبد	هللا	فكري	الخاني،	سورية	بين	الديمقراطية	والحكم	الفردي،	ط1	)دمشق:	دار	النفائس،	2004(،	ص89.	

)49)		أكرم	الحوراني،	مذكرات	أكرم	الحوراني،	)د.م:	مكتبة	مدبولي	)نسخة	إلكترونية(،	د.ت(،	ص2044.

)50)		عواطف	عبد	الرحمن،	قضايا	التبعية	اإلعالمية	والثقافية،	ص99.

)51)		صباح	ياسين،	حرية	في	انهيار،	ص80.

)52)		أحمد	فهمي،	هندسة	الجمهور	كيف	تغير	وسائل	اإلعالم	األفكار	والتصرفات،	ط1	)الرياض:	مركز	البيان	للبحوث	والدراسات،	1436	هـ(،	ص75.



ملف العددالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

152

حذف	 خالل	 ومن	 مسلمات،	 إلى	 وتحويلها	 املزاعم	 بعض	 ترسيخ	 خالل	 من	 مستمرة	 بصورة	 اإلدراكي	 النظام	
الدول	الشمولية	))يسعى	 في	 الواقع(()53).	فاإلعالم	 وإضافة	بعض	املكونات	واألفكار،	إلعطاء	صورة	مزيفة	عن	
إلى	إعادة	تشكيل	األنظمة	املعرفية	ألفراد	الشعب	بما	تتضمنه	من	ثقافات	وخبرات	وقيم	وعادات	وتقاليد،	بغية	
تجاه	 نفسها	 االستجابات	 تعطي	 متشابهة	 نمطية	 نماذج	 من	 يتكون	 تصوراته،	 في	 متجانس	 مجتمع	 إلى	 الوصول	
متطلبات	النظام(()54).	ولعل	هذا	يذكر	بحديث	بشار	األسد	عن	)املجتمع	املتجانس(	في	خطاب	ألقاه	أمام	مؤتمر	

وزارة	الخارجية	واملغتربين،	في	آب	)أغسطس(	2017.

خامًسا: توصيات ختامية

إن	دور	الدستور	ال	يقتصر	على	رسم	املبادئ	والقواعد	التي	يقوم	عليها	نظام	الحكم،	وطرق	تشكيل	السلطات	
العامة،	وتحديد	صالحياتها	ومسؤولياتها،	وإنما	يناط	به	بيان	حقوق	املواطنات	واملواطنين	وحرياتهم،	وصونها.	
وهو	أسمى	القوانين،	األصل	احترام	قواعده،	وااللتزام	بها	من	قبل	الحاكمين	واملحكومين	على	السواء،	وهنا	يكمن	
الفارق	بين	التسلط	والفو�سى،	و)دولة	القانون(.	والقول	بأن	الحرية	وسواها	من	حقوق	اإلنسان	األساسية	)من	
إذ	ال	 )تكفلها(	ليس	كافًيا،	 الدولة	 أو	أن	 البديهيات(،	واالكتفاء	بعبارات	عامة	تنص	على	)احترام(	هذه	الحقوق	
بد	من	قواعد	دستورية	واضحة	صريحة،	وقوانين	تستند	إلى	الدستور،	تبين	كيفية	تمتع	املواطنات	واملواطنين	

بالحقوق	والحريات	في	املمارسة	العملية	وتنظمها،	ومن	ضمنها	حرية	الرأي	والتعبير.

بالضرورة	ضمانة	 والقوانين	ال	تشكل	 الدساتير	 أن	 في	سورية،	كيف	 والدستورية	 التاريخية	 التجربة	 ظهر	
ُ
ت

تلتزم	 لم	 ما	 وقوننته،	 القمع	 إلى	وسيلة	لشرعنة	 تتحول	 أن	 يمكن	 بل	 واملواطنين	وحرياتهم،	 املواطنات	 لحقوق	
االلتزام،	 التأكيد	على	هذا	 ينبغي	 ثم،	 الدولية	لحقوق	اإلنسان.	ومن	 باملواثيق	 ،	ومن	دون	أي	تحفظات	

ً
صراحة

والتمسك	به	في	أي	عملية	دستورية	مستقبلية	في	سورية.

الدستور	 تضمين	 فإن	 القانون،	 بمبدأ	سيادة	 طعًنا	 والقوانين	 الدستوَر	 التنفيذية	 السلطة	 تجاوز	 كان	 وإذا	
والقوانين	مواًدا	تنتهك	في	األصل	الحقوق	وتقمع	الحريات،	كما	هو	حال	دساتير	)دولة	البعث(	و)سورية	األسد(	
منه،	 الحذر	 والسوريين	 السوريات	 على	 يجب	 ما	 وهو	 االستبداد،	 طريق	 على	 األولى	 الخطوة	 يشكل	 وقوانينها،	

ورفض	أي	تقييد	لحرية	الرأي	والتعبير	يستند	إلى	ذرائع	أيديولوجية	من	أي	نوع.

ولتجنيب	حرية	اإلعالم	واستقالليته	مساوئ	دساتير	وقوانين	املراحل	السابقة،	ال	بد	من	توخي	الدقة	عند	
النص	على	األمور	التي	قد	تستوجب	املساءلة	القانونية	جراء	ممارسة	حق	التعبير	عن	الرأي،	سواء	لألفراد	أو	
وسائل	اإلعالم،	وجعلها	من	اختصاص	القضاء	ال	للسلطة	التنفيذية،	وذلك	استناًدا	إلى	نصوص	قانونية	واضحة،	
	للتأويل	وتبرير	قمع	

ً
األصل	فيها	اإلباحة،	ويأتي	تفصيل	املنع	فيها	على	سبيل	التحديد	والحصر،	بما	ال	يدع	مجاال

حرية	الرأي	والتعبير	)وفق	القانون(.

)53)		أحمد	فهمي،	هندسة	الجمهور،	ص84.

)54)		أحمد	فهمي،	هندسة	الجمهور،	ص112.
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