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الصحافة الحزبية 1918 - 1963

مجد وهيبة)1)

: ملخص البحث
ً

أواًل

1963(	دور	كبير	في	الحياة	السياسية	السورية.	فقد	 كان	للصحافة	السورية	في	املرحلة	بين	عامي	)1918	–	
عملت	في	عهد	االستقالل	الفيصلي	الذي	دام	أقل	من	عامين	على	نشر	الروح	القومية	والوطنية	بين	أفراد	الشعب،	
وعززت	لديهم	مشاعر	الحرية	والوحدة	الوطنية،	وأسست	األحزاب	السياسية	صحًفا	وطنية	تنادي	باستقالل	
البالد	ومحاربة	املستعمرين.	وفي	عهد	االستعمار	الفرن�سي	قادت	هذه	الصحف	معارك	التحرير	وثوراته،	ودخلت	
في	صراعات	مع	حكومات	االنتداب	التي	عطلت	الصحف،	وأغلقتها،	ملنع	انتشار	الروح	الوطنية	بين	أفراد	الشعب،	
والحقت	الصحافيين،	واعتقلت	كثيرين.	وما	إن	نالت	البالد	استقاللها	حتى	تحولت	إلى	نضالها	في	املحافظة	على	
البينية	 الصراعات	 من	 الرغم	 وعلى	 والداخلية.	 الخارجية	 األخطار	 عنها	ضد	 والدفاع	 واستقاللها	 البالد	 وحدة	
بين	الصحف	الحزبية	إال	أنها	بقيت	محافظة	على	خطها	الوطني	والقومي،	ولم	تنسلخ	عن	أمتها	العربية،	بل	ظلت	
ا	بالصحف	الحزبية	لم	يقتصر	على	الترويج	لألحزاب	

ً
تنادي	بالوحدة	السورية	والعربية.	إن	الدور	الذي	كان	منوط

الحريات	 إلى	 والدعوة	 والدستوري	 الديمقراطي	 بالحكم	 املناداة	 إلى	 تجاوزها	 إنما	 عنها،	 والدفاع	 السياسية	
وقوتها.	 نقاط	ضعفها	 وتبيان	 القوانين،	 ومناقشة	 ومحاربتهما،	 والتقصير	 الفساد	 إظهار	 إلى	 إضافة	 السياسية،	

فكانت	رائدة	في	تقدم	البالد	وتطورها.	

ثانًيا: اإلطار املنهجي

1. املقدمة

عن	 االستقالل	 بعد	 نشأت	 التي	 السياسية	 األحزاب	 عن	 التعبير	 في	 السورية	 الصحافة	 دور	 البحث	 يتناول	 	
الحكم	العثماني	منذ	عام	1918	حتى	عام	1963.	إذ	كانت	الصحافة	املطبوعة	حينئذ	الوسيلة	الوحيدة	لألحزاب	
السياسية	لكي	تنشر	أفكارها	وتستقدم	منتسبين	جدًدا	إليها،	هذا	من	ناحية،	وقد	أسهمت	في	نشر	الوعي	واملبادئ	
الوطنية	والقومية	بين	الناس	من	ناحية	أخرى.	وقد	مرت	الصحافة	الحزبية	منذ	نشوئها	بمراحل	عدة	صقلتها	
وطورتها،	هذه	املراحل	هي	انعكاس	ملا	مرت	به	الحياة	السياسية	في	سورية،	كانت	أوالها	بعد	االستقالل	واختيار	
األحزاب	 فنشأت	 واإلعالمية،	 السياسية	 للحرية	 	

ً
مجاال فيصل	 امللك	 أفسح	 لقد	 للبالد.	 رئيًسا	 فيصل	 امللك	

السياسية	املتطورة	عن	الجمعيات	السرية،	وظهرت	معها	الصحافة	الحزبية	مثل	جريدة	االستقالل.	لم	تدم	هذه	

)1)		كاتب	وباحث	في	العلوم	االجتماعية.
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الفرن�سي	 االستعمار	 البالد	تحت	 الوطنية	ألول	مرة.	ومع	دخول	 الصحف	 أتاحت	ظهور	 ولكنها	 	،
ً

املرحلة	طويال
البالد	من	خاللها،	 ليقود	 التي	شكلها	 النضال	ضد	االستعمار	والحكومات	 إلى	مرحلة	 الحزبية	 تحولت	الصحف	
اللحمة	الوطنية	 التي	يفتعلها	االنتداب	لفرط	 فنرى	الصحف	الحزبية	إما	تكشف	الفساد	الحكومي	واملؤامرات	
وتقسيم	البالد،	أو	تحرض	على	مجابهة	االستعمار	وضرورة	الثورة	عليه	وتحرير	البالد	منه.	فكانت	وراء	الثورات	
السورية	تدفع	نحوها	وتنشر	أخبارها،	ما	جعل	حكومة	االنتداب	تحارب	هذه	الصحف	وتصدر	القوانين	لتضيق	
البالد	خالصها	 نيل	 وبعد	 و)األيام(.	 )املقتبس(	 ذلك	صحيفتا	 مثال	 عليها.	 مالية	 عقوبات	 وتفرض	 وتعطلها	 عليها	
من	االستعمار،	ووصول	حكومة	وطنية	إلى	الحكم،	رفعت	القيود	املفروضة	على	الصحافة،	وانتشرت	الصحافة	
نِشئت	صحف	جديدة	ينادي	أغلبها	بالديمقراطية	والحرية	السياسية	ومحاربة	العودة	إلى	االستعمار.	

ُ
الحزبية،	وأ

وقد	وقفت	في	وجه	املؤامرات	الخارجية	لربط	سورية	بتحالفات	استعمارية.	ومع	دخول	البالد	مرحلة	االنقالبات	
العسكرية	غابت	الحريات،	ولوحق	الصحافيون،	وأغلقت	الجرائد،	ما	حد	من	تطور	الصحافة،	فتراجع	دورها	
أغلقت	 بل	 الحزبية،	 للصحافة	 	

ً
حاال أفضل	 املصرية	 السورية	 الوحدة	 مرحلة	 تكن	 ولم	 السياسية.	 الساحة	 في	

مشروعها.	 ودعمت	 الوحدة،	 وافقت	 من	 إال	 الحزبية	 الصحف	 فغابت	 السياسية	 األحزاب	 وحلت	 الصحف	
التي	 البينية	للصحف	الحزبية	 إلى	الصراعات	 كانت	هذه	املراحل	أحد	أسباب	تطور	الصحافة	الحزبية،	إضافة	
الكتابة	 وأسلوب	 الشكل	 في	 التطوير	 وذلك	من	خالل	 عليهم،	 وتتغلب	 لتواكب	خصومها،	 تطورها	 دفعت	عجلة	
وانتقاء	املوضوع.	وهذا	ما	سُيدَرس	بطريقة	مفصلة،	إضافة	إلى	دراسة	العالقة	بين	الصحافة	الحزبية	واألحزاب	

السياسية	والجمهور	املتلقي.		

2. إشكالية البحث

إن	الصحافة	السورية	في بداية	نشأتها	ارتبطت	إلى	حد	ما	مع	األحزاب	السياسية	التي	بدأت	بالظهور	في	تلك	
العام	وتشكيله	لدى	الجمهور	عن	هذه	األحزاب.	 الرأي	 في	تكوين	 لها	دور	مهم	 تاريخ	سورية،	وكان	 املرحلة	من	
ملعرفة	 الوحيدة	 الوسيلة	 فيها	 وجدوا	 الذين	 والبورجوازية،	 اإلقطاعية	 والطبقة	 املثقفة	 الفئة	 بين	 وبخاصة	
مجريات	األحداث	على	الصعيد	الوطني	والدولي.	وقد	استطاعت	هذه	الصحف	نشر	األفكار	التقدمية	والعلمية	
السلطة	 توالت	على	 التي	 االستبدادية	 الحكومات	 السياسية	ومواجهة	 اآلراء	 التعبير	عن	 في	 واألدبية،	وساهمت	
ووقفت	في	وجهها،	ما	أدى	إلى	إغالق	بعضها	ومنع	نشر	بعضها	اآلخر	مدًدا	طويلة	مع	غرامات	مالية	كبيرة.	وظهر	
هذا	األمر	بوضوح	خالل	مرحلة	االنتداب	الفرن�سي	وحكومات	االنقالبات	العسكرية	وحكومة	الوحدة	السورية	
املصرية.	ونظًرا	إلى	أهمية	الصحافة	كونها	الوسيلة	اإلعالمية	األكثر	انتشاًرا	في	تلك	املرحلة	وارتباطها	باألحزاب	
به	 قامت	 الذي	 الدور	 ملعرفة	 البحث	 هذا	 إجراء	 ارتأينا	 الوطنية،	 وبرامجها	 أفكارها	 عن	 والتعبير	 السياسية	
تأثيرها	 كان	 وهل	 معها،	 الجمهور	 تفاعل	 ومدى	 لألحزاب،	 السياسية	 األفكار	 عن	 التعبير	 في	 الحزبية	 الصحافة	
إيجابًيا	أم	سلبًيا	في	الرأي	العام؟	وهل	استطاعت	أن	تؤدي	الدور	الذي	ألقي	على	عاتقها	في	تمكين	الوحدة	الوطنية	

ومحاربة	االستبداد؟	
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3. أهمية البحث

 تكمن	أهمية	البحث	في	كونه	يعنى	بدراسة	دور	الصحافة	الحزبية	في	تشكيل	الرأي	العام	حول	هذه	األحزاب،	
واآلثار	املترتبة	على	دورها	في	تشكيل	هذا	الرأي	العام.	وهل	استطاعت	أن	تلبي	متطلبات	تلك	املرحلة،	إضافة	إلى	

معرفة	مدى	قدرة	الصحافة	على	خدمة	األهداف	الوطنية	العامة.

4. فرضية البحث

كانت	الصحافة	السورية	في	العهد	الفيصلي	تمتلك	مساحة	كبيرة	من	الحرية؛	ما	ساعد	على	ظهور	صحافة	  
	وذلك	بعد	االنتداب	الفرن�سي	الذي	قّيد	

ً
تعبر	عن	أفكار	أصحابها	بعيًدا	من	تحكم	السلطة،	لكنها	لم	تستمر	طويال

الصحافة	الحرة	والحق	أقالمها	التي	وقفت	في	وجهه	طوال	مدة	االنتداب،	لتستعيد	حريتها	مع	االستقالل	ونشوء	
في	 تأثير	 الصحف	 لهذه	 يكون	 أن	 من	 بد	 فال	 عنها.	 تعبر	 التي	 الصحف	 نشوء	 في	 أسهمت	 التي	 السياسية	 األحزاب	

الوضع	االجتماعي	والسيا�سي	في	مستوى	األفراد	جميعهم	في	سورية	في	تلك	املرحلة	)1918	–	1963(.

5. أهداف البحث

	 التعرف	إلى	مدى	انتشار	الصحافة	بين	فئات	الشعب	السوري.أ.

	 مدى	الحرية	التي	يمارسها	الصحافيون	في	التعبير	عن	آرائهم	وأفكارهم.ب.

	 هذه	ج. بها	 تتمتع	 التي	 الصدقية	 ومدى	 السوري،	 املجتمع	 لدى	 العام	 الرأي	 تشكيل	 في	 املؤثرة	 العوامل	
الصحف.

	 الوصول	إلى	نتائج	تساعد	في	فهم	الدور	الذي	لعبته	الصحف	الحزبية	في	تقدم	املجتمع	السوري	وتطوره.	د.

6. منهج البحث

اسُتخِدم	املنهج	االستردادي	في	البحث،	وذلك	ألن	املنهج	االستردادي	يستعان	به	لدراسة	الظواهر	السياسية	
واالجتماعية	واإلعالمية،	ومهمته	محاولة	فهم	حقيقة	األحداث	التاريخية	كما	هي	في	زمانها	ومكانها،	سواء	تعلقت	
باألشخاص	أم	باألفكار	أم	املدارس	أم	األحزاب...إلخ،	فهذا	املنهج	يقوم	على	مبدأ	االسترداد	والعودة	إلى	املا�سي	

لكي	نتمكن	من	تحليل	ما	حدث،	ورؤية	األسباب	جميعها	التي	أدت	إلى	حدوث	املشكلة.

7. الدراسات السابقة

يعد	كتاب	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	لجوزيف	الياس،	وكتاب	تاريخ	الصحافة	السورية	لشمس	
الدين	الرفاعي	مرجعين	مهمين	في	دراسة	الصحافة	الحزبية.	إال	أن	الكتابين	كليهما	لم	يستطيعا	تغطية	جوانب	
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املوضوع	كافة	لضخامة	املحتوى	وغنى	املادة	العلمية.	لتأتي	هذه	الدراسة	مكملة	ملا	بدأا	به،	وإضافة	جديدة	إلى	
املحاولة	في	إظهار	دور	هذه	الصحافة	في	بناء	سورية	الحديثة.	مع	اختالف	في	املوضوعات	املدروسة	واملنهج	املتبع	
الياس	فكانت	 أما	 الفرن�سي.	 الحزبية	بعد	االستقالل	عن	االستعمار	 يتناول	الصحافة	 لم	 الدراسة.	فالرفاعي	 في	
واآلثار	 موضوعاتها	 تحليل	 دون	 من	 تناولتها	 التي	 املوضوعات	 وأهم	 املوجودة،	 الصحف	 عرًضا	 أغلبها	 الدراسة	

املترتبة	عليها.	

8. صعوبات البحث

تتركز	الصعوبات	في	دراسة	الصحافة	الحزبية	في	مسألتين	أساسيتين	وهما:	

	 صعوبات	الوصول	إلى	املادة	العلمية،	من	خالل	بحثنا	عن	املادة	العلمية	كنا	نشاهد	عدًدا	من	الدراسات	أ.
للجريدة	 الكاملة	 األعداد	 بها	 نقصد	 التي	 املصادر	 وجود	 دون	 من	 ولكن	 الصحافة،	 هذه	 تتناول	 التي	
نظرها	 وجهة	 من	 تناولته	 وكيف	 ما،	 لحدث	 الحزبية	 الصحف	 مواقف	 رصد	 في	 نعاني	 وكنا	 املدروسة.	

ومقارنتها	ببقية	الصحف	الحزبية،	وذلك	لعدم	توفر	بقية	الصحف.

	 ضخامة	املوضوع،	ونقصد	به	غنى	املادة	العلمية	املدروسة.	ألن	املرحلة	الزمنية	التي	قامت	عليها	الدراسة	ب.
تعامل	 وطرائق	 األحداث	 تلك	 إيجاز	 حاولنا	 وقد	 باألحداث.	 سورية	 على	 مرت	 التي	 املراحل	 أغنى	 من	

الصحافة	الحزبية	معها	بقدر	املستطاع.	

9. مجال البحث

	 الفرن�سي	أ. االنتداب	 جانب	 من	 تقسيمها	 قبل	 الطبيعية	 السورية	 املناطق	 البحث	 يتناول	 املكاني:	 املجال	
وبعده	الذي	يتمثل	في	الحدود	السورية	الحالية.

	 املجال	الزماني:	أجري	البحث	على	املدة	الزمنية	املمتدة	من	عام	1918	إلى	عام	1963.ب.

	 أو	ج. التابعين	 الصحافيين	 رأي	 عن	 وعبر	 الحزبية	 الصحف	 في	 شر	
ُ
ن ما	 البحث	 استهدف	 البشري:	 املجال	

املتعاطفين	مع	األحزاب	السياسية	في	تلك	املرحلة.

10. مفهومات البحث

بناء	األولويات	في	اإلعالم:	وهي	اختيار	املوضوعات	وانتقاؤها	واألحداث	والقضايا	التي	يجب	نشرها،	وتهميش	
أخبار	أخرى	ال	تصب	في	مصلحة	سياسة	الجريدة	وخطها	العام.	

فواصل	 أواخر	 توافق	 هو	 أو	 األخير،	 الحرف	 في	 أكثر	 أو	 فقرتين	 في	 الفاصلتين	 توافق	 وهو	 السجع:	 أسلوب	
الجمل	)الكلمة	األخيرة	في	الفقرة(،	ويكون	في	النثر	فقط.
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املانشيت:	العناوين	الرئيسة،	في	الصحافة	واإلعالم	وفي	الطباعة،	وفي	املقاالت	واألخبار،	ويقصد	باملانشيتات	
العناوين	الواضحة	والكبيرة،	لجذب	األنظار	والتأكيد	واإلبراز،	ويكتب	عادة	بخط	أكبر	من	الخط	الذي	كتب	به	

املقال.

اإلعالم الحزبي: هو	النشاط	الذي	يقوم	على	تقديم	معلومات	ونشر	أفكار	وأيديولوجيات	ومواقف	الحزب	
السيا�سي	تجاه	مختلف	األحداث	لتشكيل	الرأي	العام	املساند	له	واملدافع	عنه	واملرتبط	بمصالحه.

ا: اإلطار النظري
ً
ثالث

الصحافة الحزبية

إن	األحزاب	السياسية	تحتاج	إلى	ما	يعبر	عن	أفكارها	وآرائها	السياسية،	لذلك	منذ	نشوء	األحزاب	السياسية	
في	سورية	اعتمدت	على	الصحافة	لتعبر	عن	نفسها	من	خاللها،	وتكون	لسان	حالها،	وتدافع	عنها	ضد	خصومها.	
وبذلك	كانت	الصحافة	الحزبية	هي	التي	تعبر	عن	اتجاه	سيا�سي	أو	أيديولوجي	معين	يتبع	لحزب	سيا�سي	تدافع	عنه،	
وتنشر	أفكاره.	فالصحافة	السورية	التي	نشأت	بعد	االستقالل	منها	ما	هو	حر	ليبرالي	منفتح	على	أوسع	الشرائح	
االجتماعية	-	السياسية،	ومنها	ما	هو	حر	لكنه	ملتزم	بمصالح	شريحة	اجتماعيه	محدده	منتظمة	سياسًيا	في	حزب	
ا	مع	الحزب	ينتهي	بنهايته،	وينتعش	كلما	

ً
يطلق	عليه	اإلعالم	الحزبي.)2)	هذا	اإلعالم	الحزبي	غالًبا	ما	يكون	مرتبط

زادت	قوة	الحزب	وحضوره	في	الساحة	السياسية.	وتكون	هذه	الصحف	محكومة	من	قادة	الحزب،	تتحكم	في	ما	
ينشر	وما	ال	يجوز	نشره،	وبخاصة	إذا	تعلق	األمر	بنقد	تصرفات	أحد	قادة	الحزب	أو	تصريحاته،	ألن	العالقة	
القائمة	بين	قادة	الحزب	أقوى	وأمتن	من	العالقة	بين	القادة	والصحيفة.	ومن	ثم	تكون	مهمة	الصحيفة	أن	توصل	
ا	ما،	

ً
قرارات	الحزب	إلى	الجمهور	واألفراد	املنتسبين	إليه.	وهذا	يظهر	بوضوح	عند	تناول	الصحف	الحزبية	حدث

مثال	ذلك	مواقف	 الحزبية.	 الصحف	 بين	 املتناقضة	 وأحياًنا	 املتغايرة	 والتفسيرات	 والتحليالت	 اآلراء	 فنشاهد	
1936	بين	سورية	وفرنسا،	ومواقف	الصحف	الحزبية	من	االنقالبات	العسكرية	 الصحف	الحزبية	في	معاهدة	
الصحافية	 الحرية	 ما	يضعف	 وتوجيهاته؛	 الحزب	 بخطة	 مقيدة	 يجعلها	 بالحزب	 الصحف	 ارتباط	 إن	 البالد.	 في	
ورت	الصحف	الحزبية	

ُ
للصحافيين	التابعين	لها،	ويقيد	نشاطهم	في	املستوى	السيا�سي.	على	الرغم	من	ذلك	فقد	ط

منذ	ظهورها	ألنها	كانت	بحاجة	إلى	تطوير	أسلوبها	ملواكبة	خصومها	في	الصراعات	الحزبية	في	الساحة	السياسية،	
السياسية	 األحداث	 تناقش	 أصبحت	 إنما	 السياسية،	 وأهدافه	 الحزب	 برنامج	 تعرض	 تعد	محض	صحف	 فلم	
الداخلية	والخارجية،	وتحللها،	وتقدم	االقتراحات	والحلول	والتوصيات	في	التعامل	مع	هذه	األحداث.	وكثيًرا	ما	
نراها	تناقش	األحداث	الخارجية،	وتعرض	وجهات	نظرها	فيها،	ثم	تستحضر	موقف	الحزب	من	هذه	األحداث.	
	الخارجية	والوحدة	مع	مصر.	إن	تطور	الصحيفة	الحزبية	ال	يعني	تخليها	عن	

َ
مثال	ذلك	عند	مناقشتها	األحالف

الثوابت	السياسية	والفكرية	املحددة	من	الحزب،	فال	تتناقض	معها،	إنما	تسير	معها	ضمن	خطها	التحريري	مع	ما	
	لقدرات	حزبه	واستدامتها.	وال	يمكن	إغفال	

ً
يقتضيه	خط	سير	الحزب،	حيث	يمثل	اإلعالم	الحزبي	تعزيًزا	وصقال

الدور	الذي	لعبته	الصحافة	الحزبية	خالل	مرحلة	االنتداب	الفرن�سي،	فقد	دخلت	في	صراع	معه،	وسعت	بقدراتها	

)2)		أحمد	خليل،	معجم	املصطلحات	السياسية	والدبلوماسية،	)بيروت:	دار	الفكر	اللبناني،	1999(،	ص123.
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كلها	إلى	بث	الروح	الوطنية	بين	قرائها،	حتى	إنها	قادت	مرحلة	الثورة	السورية	الكبرى،	وحرضت	عليها،	وكانت	
تنادي	أيًضا	بالديمقراطية	والحريات	العامة	والصحافية	وباستقالل	البالد	من	االستعمار،	على	الرغم	من	تعرضها	
للتعطيل	واعتقال	الصحافيين	وفرض	عقوبات	مالية	كبيرة	عليها.	حتى	كانت	حركة	شكري	القوتلي	ذات	التأثير	
الكبير	في	الرأي	العام،	حيث	أذاع	بياًنا	للشعب	السوري	نشرته	الصحف	الوطنية	كلها،	نص	على	إعادة	األوضاع	
الشرعية،	وإنهاء	األحكام	االستثنائية،	واإلفراج	عن	املعتقلين.)3)	إن	التضييق	على	الصحافة	الحزبية	كان	سببه	
أيديولوجيا	 الرئيس	أن	الحكومات	لم	تستطع	تطويعها	لصالحها،	وتجنيدها	ألهدافها،	كونها	تنطلق	أساًسا	من	
حزبية	فكرية	عمادها	الروح	القومية	ومحاربة	الفساد	واالستغالل.	مع	استقالل	البالد	نرى	الصحافة	الحزبية	
اتجهت	نحو	نشر	األفكار	الحزبية،	والدفاع	عنها،	ومهاجمه	الفساد	الحكومي	والتردي	الثقافي	واالقتصادي	الذي	
اكتسح	البالد،	وتناقش	أسبابه	والحلول	املمكنة	للنهوض	بالبالد.	ولكن	بقيت	منغلقة	على	سياسة	الحزب	التابعة	
له،	وبعيدة	عن	تعددية	الرأي	والتعبير،	وبخاصة	الصحف	التابعة	لألحزاب	العقائدية	مثل	صحف	حزب	البعث	
الصورة	 يجعل	 وذلك	 واحدة،	 زاوية	 من	 الوقائع	 يتناول	 األغلب	 على	 الحزبي	 اإلعالم	 إن	 واإلخوان.	 والشيوعي	
الكاملة	مبتورة،	وهذه	املعادلة	طردية	لها	انعكاسات	سلبية،	ليس	فقط	على	الجمهور	العام،	بل	على	أنصار	الحزب	
عن	 الحزبية	 الصحف	 وتتميز	 الحزب.)4)	 عن	 فينسلخون	 مختلة،	 ورؤية	 مشوهة،	 قناعات	 لديهم	 يرسخ	 لكونه	
املستقلة	بأنها	ال	تعاني	مشكلة	التمويل	املادي،	فهي	إن	لم	تأخذ	معونات	من	الدولة،	توفر	الهيئة	الحزبية	املعونات	
املالية	لها	لكي	تستمر	في	الصدور،	وحتى	لو	لم	تحقق	نسبة	مبيعات	وإعالنات	تغطي	مصروفاتها.	ولكي	تستقطب	
هذه	الصحف	القراء	كانت	تنشر	األخبار	املحلية	والعاملية،	ومنها	من	خصص	صفحة	أدبية،	أو	لجأ	إلى	نشر	فتاوى	

دينية	كصحيفة	املنار،	أو	نشر	موضوعات	وأبحاث	مترجمة	من	الصحافة	العاملية.

وللصحافة	الحزبية	أساليب	معينة	تختص	بها،	يمكن	تلخيصها	في	ثالثة	أساليب	رئيسة	هي:

	 األسلوب	التأكيدي	اإليجابي:	أي	تبيان	نجاحات	الحزب،	وإيضاح	نقاط	قوته.أ.

	 األسلوب	النقدي	التحليلي:	أي	كشف	العيوب	والثغرات	في	األحزاب	األخرى	والحزب	الحاكم.ب.

	 بأفكار	ج. مثقلة	 معلومات	 القراء	 إلعطاء	 محاوله	 في	 املنافسين	 من	 االستهزاء	 بقصد	 الساخر:	 األسلوب	
مطروحة	بطريقه	غير	مملة.)5) 

ومن	خصائص	الصحافة	الحزبية	أنها	تعتمد	على	ترتيب	أولوياتها	في	انتقاء	األحداث	واملوضوعات	التي	تصب	في	
مصلحة	خطها	العام،	وتهمش	املوضوعات	األخرى،	فنراها	تبتعد	عن	نشر	كلمات	األحزاب	األخرى	أو	اجتماعاتها،	
ا	بعينه	لكي	تضخمه،	وتتهم	

ً
أو	مواقف	األحزاب	األخرى	من	حدث	معين	ال	يصب	في	مصلحتها	أو	أنها	تستغل	حدث

الحزبية	 الصحافة	 تنتقي	 األولويات	 ترتيب	 ومن	ضمن	 وراءه.	 الكامن	 الرئيس	 السبب	 بأنه	 لها	 املنافس	 الحزب	
التحريري	 الخط	 أو	 السياسة	اإلعالمية	 يتما�سى	مع	 بما	 والقضايا	 للموضوعات	 الواصفة	 املفردات	واملسميات	

)3)		شمس	الدين	الرفاعي،	تاريخ	الصحافة	السورية،	ج2،	)مصر:	دار	املعارف،	1969(،	ص145.

)4)		أمل	طومان،	وسائل	اإلعالم	الفلسطيني	وأثرها	في	االنقسام	السيا�سي،	)غزة:	جامعة	األزهر،	2010(،	ص68.

)5)		أسماء	محمود	السيد	سلطان،	اإلعالم	الحزبي	الفلسطيني	وأثره	على	املشروع	الوطني،	)غزة:	جامعة	األزهر،	2011(،	ص22.
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للوسيلة	اإلعالمية.)6)

رابًعا: اإلطار العملي

1. دور الصحافة الحزبية

تعد	الصحافة	من	أهم	املسائل	التي	تعبر	بها	األحزاب	السياسية	عن	أنفسها	واتجاهاتها	وتوصل	أصواتها	إلى	
ا	
ً
مشترك عاًما	 رأًيا	 أيًضا	 وتشكل	 وتنشطها،	 مسبًقا	 املكتسبة	 اآلراء	 وتؤكد	 إليها،	 املنتسبين	 الستقطاب	 الشعب	
لسياستها	من	خالل	انتقاء	أخبار	األحزاب	السياسية	األخرى	ومعالجتها،	ومن	ثم	أصبحت	الصحافة	توجه	تفكير	
أي	 يميز	 أو	 يستثني	 ال	 الصحافية	جماهيري	 الرسائل	 استقبال	 وذلك	ألن	 واملجالت،	 الجرائد	 القراء	عن	طريق	
	جريدة	)ألف	باء(	تنتقد	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	

ً
شخص،	فاملضامين	نفسها	تتوجه	إلى	الجميع.	فنرى	مثال

الحوادث	 هذه	 مثل	 عن	 األول	 املسؤول	 نعد	 ))إننا	 فتقول:	 	1954 عام	 حماة	 في	 االقتتال	 أحداث	 في	 والحكومة	
املزعجة	والحاطة	من	قدر	املدينة	واملسببة	في	تأخرها	هي	الحكومة،	ومن	ورائها	رجال	األمن،	ألن	املفروض	قبل	
كل	�سيء	جمع	السالح،	والتدخل	بالفعل	وبشكل	سافر	لقمع	أمثال	هذه	العواصف.	وإذا	كانت	الحكومة	تتذرع	
ا	وجبًنا((.)7)	فاختارت	

ً
بالحياد	فموقفها	هذا	ليس	حياًدا	وهو	أحد	أمرين،	إما	أن	يكون	تحيًزا	وإما	أن	يكون	خوف

الصحيفة	هذا	الحدث	للتنديد	بحزب	البعث.	ومن	ثم	كانت	األحزاب	تحرص	على	إنشاء	الصحف	التابعة	لسياستها	
أو	استمالة	الصحف	األخرى	لتتحالف	معها.	

وكان	قادة	األحزاب	يتوجهون	إلى	الجماهير	من	خالل	الصحف،	إضافة	إلى	مناضليهم	املنخرطين	في	صفوف	
األفكار	 بتغليب	 تطوًرا	 أكثر	 الصحف	أصبحت	 السياسية	من	خالل	هذه	 فالحياة	 املتعاطفين	معهم.	 أو	 أحزابهم	
الحزبية	على	حساب	األفكار	العامة.	وكانت	هذه	الصحف	تدخل	في	صراع	في	ما	بينها	عند	كل	استحقاق	نيابي	أو	
رئا�سي،	وغالًبا	ما	تتوحد	في	األزمات	الداخلية	والخارجية	للمحافظة	على	الوحدة	الوطنية.	يقول	أحمد	قدامة:	
الشعب	والوطني	 الحاكمان	 تبديل،	فالحزبان	 أي	 لم	يطرأ	عليه	 في	سوريا	على	حاله	 السيا�سي	 املوقف	 زال	 ))ما	
لم	يتزحزحا	عن	عزمهما	على	البقاء	في	الحكم	منفردين	وإجراء	االنتخابات	تحت	إشرافهما،	واألحزاب	األخرى	
تنشط	لزحزحة	الحكومة	الحالية	بغية	قيام	حكومة	حيادية	تشرف	على	االنتخابات((.)8)	ما	يعني	أن	دور	الصحافة	
في	خلق	 إنما	 و	 العام،	 الرأي	 وبين	 بينها	 الوساطة	 يقتصر	على	 بالغ	األهمية،	وال	 السياسية	 إلى	األحزاب	 بالنسبة	
صورة	ذهنية	للحزب	يعتمد	عليها	الرأي	العام	في	اتخاذ	مواقفه	وقراراته	تجاه	القضايا	السياسية	املطروحة	في	

مستوى	الساحتين	اإلعالمية	والسياسية.	

وتعمل	الصحافة	الحزبية	في	منافستها	مع	األحزاب	األخرى	على	إعطاء	املنزلة	األولى	لقادة	األحزاب	السياسية	
	على	نجاحه	أمام	الرأي	العام	قبل	النجاح	أمام	

ً
وترك	بقية	أعضاء	الحزب	في	الظل	ألن	نجاح	أي	حزب	يعتمد	أوال

مناضليه،	ووسائل	اإلعالم	تلعب	دوًرا	في	إدماج	الحزب	اجتماعًيا	وإكسابه	القبول	االجتماعي	من	خالل	تجسيد	

)6)		شهيرة	بن	عبد	هللا،	”الحرب	في	وسائل	اإلعالم:	آليات	بناء	املعنى	وإنتاج	املعرفة”،	مجلة	املستقبل	العربي،	ع	429،	)2014(،	ص99.

)7)		د.م،	”ال	تجعلوا	من	هذه	املدينة	الهادئة	كوريا	ثانية”،	جريدة	ألف	باء،	ع	9110،	)1954(.

)8)		د.م،	”املوقف	السيا�سي	ما	زال	على	حاله	وموعد	االنتخابات	لم	يحدد”،	جريدة	البيان،	ع	50،	)1954(.



ملف العددالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

76

الحزب	في	رجل	سيا�سي	معين	يسقط	خصائصه	الشخصية	على	الحزب	السيا�سي،	أو	في	حالة	ظهور	مشكلة	داخلية	
في	الحزب	يتحرك	املجتمع	ملساندته	وإعطائه	الدعم	الالزم	لالستمرار	ومتابعة	عمله	السيا�سي	عوًضا	عن	االختفاء	
من	الفضاء	السيا�سي.	ويظهر	ذلك	جلًيا	في	دفاع	محمد	بسيم	مراد	عن	أحمد	الشرباتي	أحد	قادة	الكتلة	الوطنية	
فيقول:	))ال	تعتقد	أن	أحًدا	يجهل	من	هو	أحمد	الشراباتي،	الرجل	الوطني	القومي	الذي	قدم	كل	خدمة	استطاعها	
	كأحمد	الشراباتي	شعر	أنه	متهًما	من	قبل	بعض	الساسة	

ً
إلى	هذا	الوطن	في	ربع	القرن	املا�سي.	تصوروا	أن	رجال

ألسباب	شخصية،	فلم	ينتظر،	ولم	يسكت،	ولم	يتوار	من	الساحة،	كما	يفعل	بعض	الناس	الذين	يعرفون	أنفسهم	
أنهم	أطهـار	ولكنهم	جبناء،	لكنه	وقف	تحت	قبة	البرملان	يعلن	بصوته	الجهوري	أنه	يطلب	التحقيق	في	كل	ما	نسب	
وينسب	إليه	من	إهمال	أو	سوء	استعمال،	وهو	يعلم،	وإخوانه	يعلمون،	والناس	أيًضا	يعلمون،	والذين	اتهموه	
وزارة	 في	 السرية	 املخصصات	 يوزع	حتى	 كان	 وقد	 يكون	طاهًرا،	 ال	 السماء،	وكيف	 ماء	 من	 أطهر	 أنه	 يعلمون،	

الدفاع	بوصوالت	وجدت	محفوظة	في	إضبارات	الوزارة	أثناء	التحقيق((.)9)

املسائل	 بعض	 يخص	 ما	 في	 باملبادرة	 والقيام	 الحدث	 صنع	 على	 القدرة	 السياسية	 لألحزاب	 أن	 إلى	 إضافة	
السياسية،	وذلك	من	خالل	تنظيم	بعض	التجمعات	أو	التظاهرات،	أو	إصدار	البيانات	والتحريض	الشعبي.	فلقد	
هاجمت	)صحيفة	النور(	التابعة	للحزب	الشيوعي	التحالفات	الدولية،	وقالت	إنها	مجرد	جر	البالد	إلى	استعمار	
معارك	جديدة	 يواجه	خوض	 السوري	 الشعب	 أن	 في	 للشك	 	

ً
تترك	مجاال ال	 الحوادث	 ))كل	هذه	 فتقول:	 جديد	

ضد	االستعمار	وضد	محاوالت	جر	سوريا	إلى	الحلف	التركي	العراقي...	فقد	أحبطت	سوريا	ساًبقا	جميع	حمالت	
أم	عن	عمالئهم	وصنائعهم	 مباشرة،	 واإلنكليز	 األمريكان	 من	 كان	 االستعمارية،	سواء	 واالستفزازات	 الضغط	
التي	 إال	من	خالل	هذه	الصحف	 الجماهير	 إلى	 الوصول	 الحكومات	ال	تستطيع	 املقابل	فإن	 وفي	 أبيب((.)10)	 تل	 في	
لها	قوة	كبيرة	في	التأثير	في	الرأي	العام،	وثقة	الجمهور	في	وسائل	اإلعالم	تفوق	عادة	ثقته	في	الحكومات،	لذلك	
سعت	الحكومات	منذ	عهد	االنتداب	إلى	استمالة	الصحف	والصحافيين	بتقديم	املكافآت	املادية	لهم،	لتستعملهم	
لتسريب	بعض	املعلومات	التي	تريد	إيصالها	إلى	الرأي	العام	مع	التظاهر	بسريتها،	وهذا	يعد	أحد	األساليب	التي	
الحكومة	 ضد	 اإلضراب	 إلى	 الوطنية	 الكتلة	 دعت	 فعندما	 لصالحها.	 الصحافة	 الستعمال	 السلطة	 إليها	 تلجأ	
	جاء	

ً
واالنتداب،	بادرت	بعض	الصحف	إلى	تشويه	اإلضراب،	وتبيان	مساوئه،	فنشرت	)جريدة	الجزيرة(	مقاال

ا	مصيره	بمصير	هذه	األزمة	التي	
ً
فيه:	))لو	لم	يكن	هذا	اإلضراب	الذي	شمل	البالد	من	أقصاها	إلى	أقصاها	مرتبط

	ما	يكون	من	أمرها	
ً

	ويصبح	متسائال
ً

طال	أمرها	ال	أعرنا	األزمة	هذا	االهتمام،	بل	ما	كان	الشعب	يمـ�سي	متسائال
وعن	املساعي	التي	بذلت	في	سبيل	حلها	والدرجة	التي	بلغتها	هذه	املساعي	من	النجاح.	وملرت	كما	يمر	النسيم	فوق	
	واقفة	ومصالح	معطله	وبضائع	كاسدة	ونتاًجا	

ً
	ثم	يهدأ.	ولكن	هناك	متاجر	مغلقة	وأعماال

ً
العشب	يداعبه	قليال

طعت	موارد	رزقهم	فإذا	جاد	عليهم	املحسنون	ب�سيء	تبلغوا	به	وإال	باتوا	على	
ُ
تحت	رحمة	التلف،	بل	هناك	عمال	ق

الطوى،	هناك	معامالت	مالية	وسندات	بعجز	التجار	عن	تسديدها	بسبب	اإلضراب	وما	وراء	هذا	العجز	سوى	
اإلفالس	الذي	أقل	ما	عنه	زعزعته	األسواق	املالية	والتجارية	وفقدان	الثقة	ففي	ذمة	املسؤولين	هذه	الويالت	التي	
ا	بعضهـا	برقاب	بعض((.)11)	وعلى	ذلك،	فإن	اتخاذ	موقف	

ً
تنصب	على	الشعب	وهذه	الكوارث	التي	تتوالى	عليه	آخذ

عدائي	تجاه	الحكومة	قد	يفقد	الصحافة	أحد	أهم	املصادر	املادية	من	خالل	اإلعالنات	الرسمية،	ويؤدي	تعطيلها	

)9)		د.م،	”براءة	الشراباتي”،	جريدة	األخبار،	ع	83،	)1950(.	

)10)		د.م،	”حول	اجتماع	أيزنهاور	وايدن	في	واشنطن”،	ع	46،	)1956(.

)11)		د.م،	”أنانية.	أيها	الناس	رفقا	بوطنكم”،	جريدة	الجزيرة،	ع	770،	)1939(.
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اإلعالمية	 املنافسة	 سباق	 من	 ويخرجها	 الحكومة،	 مراقبة	 في	 األكمل	 الوجه	 على	 بنشاطها	 القيام	 من	 الحد	 إلى	
أمام	نظيراتها.	وهذا	ما	حصل	مع	الجرائد	الوطنية	والحزبية	مثل	)املقتبس،	األيام،	ألف	باء،	الكفاح،	النور	...(،	
فقد	أدت	معارضة	الجرائد	لسياسة	الحكومة	إلى	فرض	العقوبات	عليها،	وتشويه	سمعتها.	وتظهر	هذه	الحالة	في	
الوطني	 للحزب	 التابعة	 )الفيحاء(	 مهاجمة	صحيفة	 فبعد	 الحاكم	وصحفه،	 للحزب	 الحزبية	 الصحف	 مهاجمة	
كامل	 ))منذ	عام	 النشر:	 ترخيص	 إعادة	 بعد	 التالوي	 يقول	سعيد	 بتعطيلها،	 قراًرا	 الحكومة	 الحكومة	أصدرت	
وفي	مثل	هذا	اليوم	12	نيسان	1949	ألغيت	هذه	الجريدة	مع	طائفة	من	الزميالت	في	أسلوب	جديد	بين	األساليب	
التي	يمكن	أن	تدور	بخلد	أي	قاتل	من	قتلة	الحرية.	وقد	هان	علينا	أن	ننكب	في	معاشنا	ومورد	رزقنا	ورزق	عمالنا	
وأهلنا	وعيالنا	وأطفالنا	ألن	صروف	الدهر	علمتنا	الصبر	والعتقادنا	بأن	الظلم	ال	يدوم،	وإذا	دام	فال	يخلد،	وال	بد	
للباطل	أن	يزهق	وللحق	أن	يحق.	وكان	ما	كان	من	حوادث	وأحداث	مرت	بالوطن	وكادت	تعصف	به	کما	تعصف	
مع	 باالتحاد	 يفرض	على	سورية	 الجائر	 األجنبي	 النفوذ	 وكاد	 الفرنسة،	 تعود	 وكادت	 الجوف،	 بالقصب	 الرياح	
أبنائه،	فحفظ	جل	جالله	 املتآمرين	من	 الوطن	وبأبنائه	من	بعض	املغامرين	 بهذا	 العراق،	ولكن	هللا	كان	أرحم	

االستقالل	وصان	السيادة،	وضمن	النظام	الجمهوري((.)12) 

التي	تستخدمها	 الوسائل	اإلعالمية	وأهمها	 التي	تعد	من	أقدم	 ومن	ضمن	االستخدامات	للصحافة	الحزبية	
األحزاب	السياسية	والسلطة	للتأثير	في	الرأي	العام؛	تجنيدها	من	طرف	حزب	سيا�سي	للدعاية	له	أو	قد	تتعاطف	
معه،	وهذا	ينعكس	من	خالل	املضامين	وتناولها	الحملة	االنتخابية،	إذ	إن	للصحافة	اتجاًها	أو	موقًفا	تتخذه	نحو	
األحزاب	السياسية	املتنافسة،	لذلك	فقد	تتجه	إلى	تأييد	مرشح	أو	حزب	من	دون	آخر.	فيمدح	تيسير	ظبيان	منير	
العجالني	ويبرز	إمكاناته:	قد	يكون	الدكتور	منير	العجالني	من	الشخصيات	الفتية	التي	نضجت	قبل	أوانها،	وملعت،	
ونالت	درجة	رفيعة	في	عالم	السياسة	واألدب	واالجتماع،	وهي	ما	زالت	في	ميعة	الصبا	وعنفوان	الشباب.	بل	ربما	
كان	الدكتور	منير	العجالني	أول	شاب	عربي	صعد	إلى	كر�سي	النيابة	قبل	أن	يتمم	الثالثين	)	بعد	االستئذان	من	
دائرة	اإلحصاء	والنفوس(،	ووطنية	الدكتور	العجالني	وأملعيته	وثقافته	قضية	مسلمة	ال	يشكك	فيها	أحد،	وال	
يرتاب	في	صحتها	اثنان،	وال	ينتطح	حولها	عنزان،	ولكن	إلى	جانب	هذه	املزايا	مزية	أخرى	ال	يعلمها	إال	الذين	اتصلوا	
	وثيًقا،	ودرسوا	نفسيته	وأطواره	عن	كثب	دراسة	مستوفاة،	وسبروا	غوره	بمسبار	الفحص	واالختبار،	

ً
به	اتصاال

وهي	فرط	خياله،	ودقة	شعوره،	وانطباع	نفسه	على	الحذر	واإلباء	إلى	أبعد	الحدود،	حتى	نستطيع	أن	نؤكد	من	
غير	مداهنة	وال	مداجاة	بأنه	خلق	لغير	هذا	العصر	ولغير	هذا	البلد.)13)	فالتوجه	السيا�سي	للصحيفة	يتضح	أكثر	
في	املقال	الصحافي	من	خالل	التغطية	والتركيز	أو	العرض	الشامل	لنشاط	املرشحين	السياسيين	كله	في	الحزب.	

ويظهر	أيًضا	املوقف	السيا�سي	للصحيفة	في	الطريقة	التي	تعبر	بها	عن	األحداث،	أي	القالب	الصحافي	املستخدم،	
اللغة	اإلعالمية	املستخدمة،	في	عرض	حدث	قام	به	الحزب	أو	اجتماع	أو	كلمة	نائب	للحزب	في	املجلس	النيابي،	
وذكر	أهم	ما	جاء	فيه	من	أفكار،	وتجاوب	الحضور	مع	كلمته.	تعرض	لنا	جريدة	)صوت	الشعب(	أحد	اجتماعات	
الحزب	الشيوعي	كاآلتي:	))أقام	الحزب	الشيوعي	مساء	اليوم	)الجمعة(	في	امللعب	الريا�سي	الواسع	املجاور	ملكتبه،	
	كبيًرا	بمناسبة	عيد	أول	أيار	وعيد	الشهداء.	وقد	حضر	الحفلة	ألوف	من	أبناء	دمشق،	وألقى	فيها	القائد	

ً
احتفاال

أيًضا	 وتكلم	 جميعها.	 والدولية	 الوطنية	 الشؤون	 فيه	 رائًعا	شرح	 سياسًيا	 خطاًبا	 بكداش	 خالد	 األستاذ	 الكبير	

)12)		سعيد	التلالوي،	”كلمة	بعد	سنة”،	جريدة	الفيحاء،	ع	311،	)1950(.

)13)		تيسير	ظبيان،	”األمل	الضائع”،	جريدة	الجزيرة،	ع	771،	)1939(.
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بكري((.)14)  ابراهيم	 النقابي	األستاذ	 واملناضل	 نجاة	قصاب	حسن،	 الشيوعي	بدمشق	األستاذ	 الحزب	 أمين	سر	
ودخل	أيًضا	في	املعركة	االنتخابية	منير	الريس	مدافًعا	عن	الحزب	التعاوني	االشتراكي	بقوله:	))في	كل	مكان	نشاط	
انتخابي،	متصل	ومستمر.	حتى	ليبدو	أن	كل	ما	بذل	من	جهد	في	املعركة	االنتخابية	األولى	لم	يكن	شيئا	مذكوًرا	تجاه	
الجهد	الذي	يبذل	اآلن.	وقد	انشطرت	املدينة	إلى	معسكرين،	املعسكر	الوطني	التقدمي	الذي	سيدعم	املرشحين	
على	 آثر	 الذي	 الرجعي	 واملعسكر	 والوطنية،	 املتنورة	 الطبقات	 يضم	 وهو	ضخم	 التقدميين	جميعهم	 الوطنيين	
ولكن	 والنور،	حتى	ساعة	فرز	األصوات،	 الظلمة	 املعسكران	وستختلط	 والبسطاء.	وهكذا	سيصطدم	 السذج	

النور	لن	يكون	بجانب	املعسكر	الثاني	الرجعي	ألنه	يخالف	في	مفهوماته	روح	التطور((.)15) 

وقد	تدخل	الصحف	الحزبية	في	مهاجمة	الصحف	األخرى	على	خلفية	حزبية،	فنرى	مهاجمة	)جريدة	النور(	
	اإلنشاء(	للحزب	الوطني:	))زعمت	جريدة	اإلنشاء	أن	الشيوعيين	حين	يفكرون	بقضايا	تكرير	

َ
الشيوعية	)جريدة

البترول	ال	يوجهون	تفكيرهم	نحو	إنشاء	مصفاة	وطنية،	بل	يريدون	من	الحكومة	أن	تن�سئ	مصفاة	بترول	روسية،	
وتقدم	لها	الخبراء	السوفييت...	إن	)اإلنشاء(	تعلم	أن	سورية	ال	يمكنها	أن	تصنع	مصفاة	للبترول	بإمكاناتها	الخاصة.	
	ولقاء	

ً
فهي	في	كل	حال،	مضطرة	إلى	شرائها	من	بلد	أجنبي	وفي	نظر	)اإلنشاء(	أن	مصفاة	سوفييتية	تأخذ	ثمًنا	معتدال

منتجات	وطنية،	ومن	دون	أي	شروط	سياسية	أو	اقتصادية	ليست	وطنية،	ولكن	مصفاة	أميركية	أو	إنكليزية،	بثمن	
باهظ،	وبشروط	ثقيلة	سياسية	واقتصادية،	ومعها	خبراء	يتجسسون	ويتدخلون	في	شؤون	البالد	الداخلية	هي	
مصفاة	وطنية.	هذه	هي	مفهومات	)اإلنشاء(	عن	الوطنية	في	هذا	العصر	وتشتم	هذه	الجريدة	الشيوعيين	والبعثيين	
املفهومات(()16)،	 األميركي	هذه	 املعلومات	 اإلنشاء	وال	مكتب	 البالد	ال	تشاطر	 كلهم	ألن	 االشتراكيين	والوطنيين	
	)الشباب(	التي	هاجمت	البيان	الوزاري	ألنه	لم	يتعهد	باسترجاع	فلسطين:	

َ
وهاجمت	جريدة	)طريق	الجهاد(	جريدة

))سئل	أحد	العاملين	عن	انتقاد	جريدة	الشباب	وبعض	املعارضين	للبيان	الوزاري	إذ	لم	يعط	الوعود	والعهود	
باسترجاع	فلسطين	فقال	إن	فلسطين	عزيزة	على	قلوبنا	وقلب	كل	عربي	ولكننا	ال	نستطيع	التعهد	بغسل	جنايات	
شكري	وصبري	والشراباني	وبقية	رجال	العهد	البائد	واسترجاع	ما	ضروا	وإصالح	ما	أفسدوه.....	إن	االمة	تعرف	
والتاريخ	سيذكر	من	هم	الذين	أضاعوا	فلسطين	ومن	هم	الذين	أضاعوا	اللواء	وصدعوا	األمة	وخضعوا	ملشيئة	
األجانب((.)17)	ونرى	محمود	عابدين	حمادة	في	جريدة	الجزيرة	يهاجم	نصوح	بابيل	صاحب	جريدة	األيام	فيقول:	
))قلنا	إننا	تتفق	وصاحب	جريدة	األيام	في	التحسر	على	حالة	الشباب،	ولكن	األمر	الذي	ال	نقره	عليه	هو	قوله	إن	
ا	
ً
في	الالذقية	نكرزة،	أما	ما	يقصده	األستاذ	بابيل	فقد	فهمناه	فهو	يعني	أن	هيئة	)الشباب	القومي(	التيُ	شكلت	حديث
في	الالذقية	تعمل	على	نكرزة	الوجهاء	هناك..	فهل	من	اإلنصاف	يا	صاحب	األيام	أن	توجه	تهمة	الحزبية	إلى	الشباب	
القومي	بعد	أن	أذاع	بيانه	الصريح	يبعده	عن	كل	شأن	حزبي؟	وهل	من	املنطق	أن	تدعو	إلى	تنظيم	الشباب	وتوحيد	
كلمتهم	وضرورة	بروزهم	في	ميدان	العمل	ثم	تنتقد	الشباب	الالذقي	لقيامه	بكل	ذلك؟!	أوليس	من	املستغرب	واملؤلم	
في	 يعمل	 الخصم	من	شباب	 الوطنية	فتقف	موقف	 الكتلة	 لسـان	حال	 أنها	 فيها	 تقوم	صحيفة	مفروض	 أن	 معا	
سبيل	الوطن((.)18)	أو	تهاجم	الحزب	مباشرة	من	دون	توسط	صحيفته،	فنشاهد	صحيفة	)الفيحاء(	تهاجم	حزب	

)14)		د.م،	”خالد	بكداش	يلقي	في	دمشق	خطاًبا	سياسًيا	كبيًرا	ورائًعا”،	جريدة	صوت	الشعب،	ع	51391،	)1947(.

خر	أنباء	الحركة	االنتخابية”،	جريدة	بردى،	ع	304،	)1947(ٍ.
َ
)15)		د.م،	”ا

)16)		د.م،	”نور	على	األخبار”،	جريدة	النور،	ع	46،	)1956(.

)17)		د.م،	”إلى	الذين	أضاعوا	فلسطين	واللواء،	جريدة	طريق	الجهاد”،	ع	108،	)1950(.

)18)		عابدين	بك	حمادة،	”الشباب	القومي	في	الالذقية”،	جريدة	الجزيرة،	ع	363،	)1935(.
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الشعب	مباشرة:	))كل	ما	يأتي	به	حزب	الشعب	وال	يسايرون	كالعبيد	سياسته	من	دون	انتقاد	أو	اعتراض	فكشفت	
هذه	األعمال	كلها	عن	إخفاق	الحزب	الحاكم	وعن	انحسار	وعوده	في	اإلصالح	وتحقيق	العدالة	االجتماعية	بين	
املواطنين	عن	دعوى	عريضة	ال	تستند	إلى	قدرة	على	القيام	بأداء	املهمة	القومية	العظمى	التي	ندب	لها.	وأدى	ذلك	
إلى	وجود	هوة	بين	الشعب	والحكام	تزداد	مع	الزمن	اتساًعا((.)19)	وهاجمت	جريدة	)الجمهورية(	التابعة	للحزب	
الجمهوري	الديمقراطي	الحزب	الوطني	بقولها:	))فأنا	أفضل	أن	أحدثك	عن	مسرحية	حلب	االنتخابية	على	تلك	
املهزلة	الكبرى	التي	شاء	لها	الحزب	الوطني	أن	يستغل	بها	إرادة	األمة	فجند	لها	دعاته	ومأجوريه	وأبواقه	الصداحة	
لينثر	على	الرأي	العام	مبادئه	في	كيفية	اقتناص	الفرص	للوصول	إلى	الحكم	على	طريقة	الغاية	تبرر	الوسيلة.	انظر	
إلى	هذه	الجموع	إنها	تسير	إلى	صناديق	االقتراع	وهي	مؤمنة	بما	يجب	أن	تنتخبه	ليمثلها	تحت	قبة	البرملان،	إن	هذه	
الجموع	تعود	القهقرى	فقد	وقفت	أمامها	حراب	الحزب	الوطني	تواكبها	مفارز	من	رجال	األمن	ورجال	الشرطة	
بينما	هم	يصيحون	ملء	حناجرهم	والرشاشات	والقنابل	بين	أيديهم	دونك	أيتها	الجماهير	اقتراع	الحزب	الوطني	

أو	االنصراف	إلى	البيوت((.)20)

2. نماذج عن الصحف الحزبية

املقتبس )الكتلة الوطنية والحزب الوطني(أ. 

أسسها	عادل	كرد	علي	عام	1908	كان	من	أبرز	محرريها	أخوه	أحمد	كرد	علي	وشكري	العسلي،	وقد	ُعطلت	من	
طرف	السلطات	مرات	عدة،	وتحولت	إلى	)القبس(	عام	1928	مع	أحمد	كرد	علي	ونجيب	الريس.	وحتى	عام	1958 
زمن	إغالقها	اندمجت	مرات	عدة	مع	عدد	من	الصحف،	وهي	جريدة	يومية	تصدر	في	دمشق،	وكانت	تنطق	بلسان	
الكتلة	الوطنية،	وهي	حزب	اجتمع	من	فلول	حزب	االستقالل	وحزب	الفتاة،	وألفوا	جماعة	للدخول	في	االنتخابات	
،	وخاصة	عندما	

ً
للمجلس	النيابي،	فكانوا	الكتلة	الوطنية.)21)	وجرى	تعطيلها	كثيًرا	لفترات	قصيرة	أو	طويلة	قليال

تتناول	في	نقدها	الحكومة	أو	البرملان	أو	الفساد	الحكومي.	أما	من	ناحية	إخراجها	وموادها	فكانت	تصدر	في	أربع	
وتلخص	 الكبيرة،	 العناوين	 فيها	 تظهر	 وبدأت	 	،1935 عام	 بعد	 الجريدة	 ورت	

ُ
ط ثم	 الكبير،	 القطع	 من	 صفحات	

الرسمية،	 واإلعالنات	 للدعاية	 مساحات	 إلى	 إضافة	 الصور،	 فيها	 تكثر	 وبدأت	 األولى،	 الصفحة	 في	 موضوعاتها	
صاحب	 الريس	 نجيب	 غالًبا	 االفتتاحيات	 في	 محررها	 شعرية.	 قصائد	 تنشر	 وبدأت	 أدبية،	 صفحة	 وخصصت	
)القبس(	 وتعد	 ذات	صبغة	وطنية	وقومية.	 انتقادية	وطنية	 كتاباته	 تكون	 ما	 غالًبا	 والعنيف،	 املندفع	 األسلوب	
أقوى	الصحف	السورية	في	زمن	االحتالل،	وتراجع	زمن	حكومة	حزب	الشعب	ملجابهتها	إياه	وانتقاداتها	حكَمه.	
الوطنية	 املهمات	 في	 األولى	 وكانت	 الصحافة،	 الدفاع	عن	حرية	 راية	 التي	حملت	 الصحف	 أولى	 )املقتبس(	 كانت	
التمييز،	 محكمة	 من	 عزل	 الذي	 الحكيم	 يوسف	 وعلى	 نامي،	 أحمد	 الداماد	 على	حكومة	 فتشن	حملة	 األخرى،	
وتتهمه	بخيانة	األمة	وتسخير	القضاء	للسياسة.	ودأبت	)املقتبس(	على	تتبع	حركات	الحكومة	وسقطاتها،	وراحت	
تشن	الحمالت	العنيفة	على	رجاالت	الدولة،	وتندد	بالرشوة	والوساطة	واالستغالل.	))يق�سي	الواجب	الصحافي	
أن	ننشر	من	حين	إلى	آخر	أعمال	العاملين	من	املوظفين	كما	أننا	اعتدنا	أن	ننتقدهم	إذا	لم	يسيروا	على	القوانين	

)19)		أديب	الداودي،	”سمعة	البالد”،	جريدة	الفيحاء،	ع	417،	)1950(.

)20)		د.م،	”ماهية	الحزب”،	جريدة	الجمهورية،	ع	62،	)1947(.

)21)		محمد	كرد	علي،	املذكرات،	)دمشق:	مطبعة	الترقي،	1948(،	ص577.
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املرعيـة	ويعملوا	بما	تقتضيه	مصلحة	الوطن(()22).	حتى	عرفت	في	وقتها	بأنها	رائدة	املقالة	اإلصالحية.	وتعد	من	
الدردري،	 امللوحي،	منيب	 الريس،	رشيد	 الوطني.	أهم	كّتابها	هم	نجيب	 بلسان	الحزب	 املعارضة	تنطق	 الجرائد	

عباس	الحامض.

جريدة الشعب )الكتلة الوطنية وحزب الشعب(ب. 

يومية	 جريدة	 وهي	 صفحات.	 	4 الجريدة	 صفحات	 وعدد	 دمشق	 إصدارها	 ومكان	 	،1949 الـتأسيس	 سنة	
باسم	 ناطقة	 قومية	 وطنية	 جريدة	 وهي	 العا�سي.	 شاكر	 املسؤول	 واملدير	 بوظو	 علي	 تحريرها	 رئيس	 سياسية،	
 1949 عام	 انتخابات	 إن	 العا�سي:))	 شاكر	 يقول	 عنه	ضد	خصومه.	 وتدافع	 سياسته	 عن	 وتعبر	 الشعب	 حزب	
وهي	ستجري	بعد	أيام	قليلة	فهي	كغيرها	على	أعظم	جانب	من	الخطورة.	فإن	خسرناها	وخسرها	الشعب	جرت	
لحياة	 البداية	 نقطة	 كانت	 الشعب	 وربحها	 ربحناها	 وإن	 في	فلسطين.	 ما	عرفناه	 كل	 ينسينا	هولها	 ما	 املآ�سي	 من	
جديدة	لسـوريا،	والذي	ينازعنا	الربح	في	املعركة	...	هو	يد	االستعمار	الخفية	املستترة	وراء	فالن	الوطني	الكبير	
وفالن	الزعيم	الخطير	وغيره	وغيرهم...	فكثيًرا	ما	يدس	االستعمار	في	صفوف	الشعب	املناضل	رجاله	ثم	يرفعهم	
الحاسمة((.)23)  والساعة	 املناسب	 الظرف	 في	 عليه	 ولينقلبوا	 في	جهاده	 الشعب	 ليضللوا	 والقـادة	 الزعماء	 ملرتبه	
تميزت	في	إصداراتها	بأن	اسم	الصحيفة	على	اليمين،	وليس	املنتصف،	وأسفل	منه	املقالة	االفتتاحية،	وفي	أعلى	
بين	 والخارجية	واإلعالنات	 املحلية	 وزع	األخبار	

ُ
وت املانشيت	بخطوط	غامقة	وأسفله	عناوين	فرعية.	 الصفحة	

أعمدتها	السبعة	غالًبا.	لغة	الجريدة	قومية	وطنية،	كانت	تنادي	بالوحدة	االقتصادية	مع	العراق،	ذلك	ألن	حزب	
الشعب	سعى	إلى	نوع	من	الرابطة	االقتصادية	بين	سورية	والعراق	الهاشمي	تزيل	الحدود	والحواجز	الجمركية	

بين	البلدين،	ولكنها	تحترم	نظام	سورية	الجمهوري	ودستورها.)24)	أهم	كتابها	شاكر	العا�سي،	وأديب	الصفدي.

جريدة املنار )حزب اإلخوان املسلمين(ج. 

يرد	 وكان	 قدامه،	 أحمد	 تحريرها	 ورئيس	 السباعي،	 1946	ملصطفى	 عام	 في	دمشق	 يومية	صدرت	 سياسية	
تحت	عنوانها	)املنار	لسان	حال	دعوة	الحق	والقوة	والحرية(،	بقيت	تصدر	حتى	عام	1949	حيث	أغلقت	لفترة	في	
أيام	حسني	الزعيم.	عطلت	فترات	طويلة	ثم	عادت	إلى	الصدور،	واندمجت	مع	صحيفة	)بردى(	ملنير	الريس	عام	
1952	باسم	جريدة	)اللواء(	ثم	استقلت	عام	1954،	واستمرت	إلى	عام	1963،	وهي	تصدر	في	أربع	صفحات	تتناول	
السباعي	 أهم	كتابها	مصطفى	 يومياتي(.	 اليوم،	 الدولية،	حكاية	 السياسة	 )تعليقات	على	 ثابتة	مثل	 عناوين	شبه	
األمين	العام	لإلخوان	املسلمين،	لذلك	فهي	تنطق	باسم	الحزب،	وتعبر	عنه،	فأغلب	موضوعاتها	إسالمي،	وترى	
في	 الحركة	اإلسالمية	 تميزت	 للعرب	واملسلمين	على	سواء.	 للخالص	 الوحيد	 الطريق	 األمة	اإلسالمية	 في	وحده	
سورية،	ممثلة	في	اإلخوان	املسلمين،	باالعتدال	ومراعاة	األوضاع	االجتماعية	والسياسية	السائدة.)25)	ومن	كتابها	
أيًضا	بشير	العوف	وعمر	بهاء	األميري	وممدوح	الحافظ.	دخلت	في	صراع	مع	عدد	من	الصحف	التي	تخالف	اتجاهها	
العام،	وكانت	تنتقد	الحكومات	املتعاقبة	لتقصيرها	وانحراف	منهجها.	ففي	إحدى	مقاالت	الجريدة	نراها	تنتقد	

)22)		د.م،	”املوظفون”،	جريدة	املقتبس،	ع	3030،	)1920(.

)23)		شاكر	العا�سي،	”االنتخابات”،	جريدة	الشعب،	ع	2،	)1949(.

)24)		كمال	ديب،	تاريخ	سورية	املعاصر،	)بيروت:	دار	النهار،2011(،	ص99.

)25)		عبد	هللا	حنا،	صفحات	من	تاريخ	األحزاب	السياسية	في	سورية،	)قطر:	املركز	العربي	للدراسات،	2018(،	ص163.
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أبًدا	أن	يفرض	على	أمة	تقاليد	أمة	أخرى	وعاداتها.	وليس	من	 ))ليس	من	الجائز	 لجنة	وضع	الدستور،	وتقول:	
	حرفًيا	أو	شبيها	بالحرفي	قوانين	

ً
املستساغ	لرجال	التشريع	أن	يتناسوا	أوضاع	أمتهم	وعقائدها	فينقلوا	إليها	نقال

األمم	األخرى	وأنظمتها.	هذا	بدهي	من	البدهيات،	ولكن	املؤلم	أن	هذه	األمة	في	أواخر	عصور	انحطاطها	ابتليت	
بمشرعين	لم	يكن	عندهم	من	بعد	النظر	واستقالل	الشخصية	والثقة	بتراث	االمة	ما	يجعلهم	ينتجون	في	التقنين	
	تاًما	عن	فرنسا	وسويسرا	وغيرها	

ً
إنتاًجا	محلًيا	خاًصا	قائًما	على	التفكير	والدراسة.	بل	نقلوا	إلينا	عدة	قوانين	نقال

من	دول	الغرب،	وبذلك	أصبحت	الهوة	عميقة	بين	نفسية	األمة	ونصوص	القوانين	املوضوعة	لها.	فما	تحتمل	
انصياًعا	ألحكامها	وال	تثق	بقدرتها	على	حل	مشاكلها	وصيانة	حقوقها((.)26)

جريدة البعث )حزب البعث العربي ااًلشتراكي(د. 

أسس	الجريدة	ميشال	عفلق	وصالح	الدين	بيطار	عام	1946	في	دمشق،	وكانت	تصدر	في	أربع	صفحات،	وبعد	
استالم	الحزب	أصبحت	تصدر	في	ثماني	صفحات.	تعرضت	للتعطيل	النتقادها	سياسة	الحكومة،	وأيًضا	بسبب	
بداياتها	لدعم	 في	 تنادي	 كانت	 لبنان.	 إلى	 الهرب	 إلى	 ما	اضطرهم	 الشيشكلي،	ولوحق	أصحابها	 انقالب	 معارضتها	
الحريات	العامة،	وتمكين	الشعب	انتخاَب	ممثليه	بصورة	مباشرة،	وتعديل	قانون	االنتخاب،	وجعل	التصويت	
على	درجة	واحدة.	يقول	عفلق:	))إن	هذه	الحركة	خرجت	من	حاجات	أمتنا	في	مرحلة	معينة	لتستفيد	من	التجارب	
األخطار	 عظم	 ومع	 أهدافها	 وعظم	 قضيتنا	 عظم	 مع	 يتكافأ	 الذي	 الحد	 إلى	 النضال	 مستوى	 ولترفع	 السابقة،	
1962،	وهي	تستمر	باإلصدار	حتى	اآلن.	كان	إخراجها	 املحدقة	بها((.)27)	توقفت	في	زمن	الوحدة،	ثم	عادت	عام	
يتضمن	)االفتتاحية،	أهم	األخبار،	حديث	البعث،	البعث	العربي،	خواطر(	أهم	كتابها	ميشال	عفلق،	صالح	الدين	
البيطار،	حافظ	الجمالي،	محمد	الخير،	جالل	السيد،	وهيب	الغانم(.	يكتب	ميشال	عفلق	في	العدد	األول	للجريدة:	
))لقد	حيل	بين	البعث	العربي	وبين	حقه	في	إصدار	صحيفة	تنطق	باسمه،	مدة	ثالث	سنوات	كاملة.	وها	هو	اليوم	
الناس	من	هذه	 العربي،	وقد	يتوقع	أكثر	 البعث	 البعث،	بعد	أن	أصرت	الحكومة	على	أال	تسمى	 يصدر	صحيفـة	
الصحيفة	أن	تبهرهم	منذ	العدد	األول.	ولكن	الحركة	التي	تريد	البعث	أن	تكون	لسانها،	ما	فتئت	منذ	نشأتها	تحارب	
البعث	 لحركة	 يكن	 وإن	 املعجزات	 وصانعي	 للسحرة	 تصديقهم	 وسرعة	 اآلنية	 التأثرات	 إلى	 ميلهم	 الناس	 عند	

العربي،	صفة	مميزة	تحرص	عليها،	فهي	أنها	ال	تطمئن	إلى	املفاجآت،	وال	تثق	بالنجاح	السهل((.)28)

جريدة الجيل الجديد )الحزب السوري القومي ااًلجتماعي(ه. 

نظام	 أربع	صفحات،	شعارها	حرية	واجب	 في	 املحايري،	وهي	تصدر	 1950،	مديرها	عصام	 في	عام	 صدرت	
)رأي	 ثابتة	 عناوين	 تتناول	 	،1952 عام	 )البناء(	 جريدة	 إلى	 تحولت	 فقد	 	،

ً
طويال تستمر	 ولم	 فترة،	 عطلت	 قوة.	

الجيل	الجديد،	كلمة	الزعيم(،	كانت	تنطق	باسم	األحزاب،	وتنشر	أفكارهم	القومية،	وتحارب	الفساد	الحكومي	
وفهمي	 املحايري	 كتابها	عصام	 أهم	 التاريخ.	 وجه	 تغيير	 إلى	 تسعى	 اجتماعية	 قومية	 فهي	 الخارجية،	 واملؤامرات	
املحايري،	امتازت	بشعار	النجمة	الرباعية	األحمر	في	منتصف	اسمها.	ونراها	في	أغلب	صفحاتها	في	الزاوية	العليا	
الحركة	 نشوء	 ))كان	 فيها:	 يقول	 له،	 كلمة	 	362 في	عددها	 	ألنطوان	سعادة.	حيث	نشرت	

ً
أقواال تنشر	 اليسارية	

)26)		د.م،	”قانون	الجزاء	الحاضر”،	جريدة	املنار،	ع	22،	)1946(.

)27)		ميشال	عفلق،	في	سبيل	البعث،	ج1،	)بيروت:	دار	الطليعة،	1963(،	ص56.

)28)		ميشال	عفلق،	”بذور	البعث”،	جريدة	البعث،	ع	1،	)1946(.
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	وألول	وهلة	أنها	تدخل	حرًيا	تدل	كل	
ً
القومية	االجتماعية	حرًبا	معلنة	على	الرجعية	وقد	أدركت	الرجعية	حاال

الدالئل	على	أنها	حربها	األخيرة	ولكنها	ال	تجد	مندوحة	لها	من	الحرب	ألنها	مفروضة	عليها	شاءت	أم	أبت((.)29)

جريدة النور )الحزب الشيوعي(و. 

حلت	الجريدة	محل	جريدة	)صوت	الشام(	التابعة	للحزب	التي	أوقفت	عام	1948.	وفي	عام	1955	حصل	عبد	
الباقي	الجمالي	على	امتياز	إصدار	الصحيفة.	وهي	تنطق	بلسان	الحزب	الشيوعي	في	أربع	صفحات،	أوقفت	الجريدة	
في	زمن	الوحدة	مع	مصر	وحظر	الحزب	الشيوعي	ملعارضته	الوحدة،	ولم	تعد	للظهور.	كانت	كتاباتها	تغلب	عليها	
مع	 صراع	 في	 الصحيفة	 دخلت	 النور(	 من	 خيط	 األخبار،	 على	 )نور	 زواياها	 أهم	 املاركسية	 العقائدية	 الصبغة	
حزبي	الوطني	والشعب،	واتهمتهما	بالعمالة	والرجعية،	وأيًضا	مع	القومي	االجتماعي.	ولذلك	تعد	يسارية.	كافحت	
األحالف	العسكرية،	وكانت	تدعو	إلى	التعاون	مع	االتحاد	السوفياتي،	وتأثرت	بأفكار	الجبهة	الشعبية	اليسارية	
األقطاب	 اجتمع	 الحزب	 مساعي	 وبفضل	 االجتماعية،	 والعدالة	 الواحد	 البلد	 اشتراكية	 منطلق	 من	 فرنسا	 في	
	السورية	الفرنسية	

َ
السوريون	مع	مورس	توريز	األمين	العام	للحزب	الشيوعي	الفرن�سي،	وضمنوا	دعمهم	املعاهدة

الخاصة	باستقالل	سوريا	عام	1936.)30)	أهم	كتابها	يوسف	فيصل	وعبد	الباقي	الجمالي.

3. خصائص الصحافة الحزبية ومميزاتها

من	خالل	دراسة	الصحف	الحزبية	بين	عامي	1918	و1963	تظهر	لنا	خصائص	عدة	تتميز	بها	هذه	الصحف	من	
خالل	مسمياتها	وتوزيع	موادها	واتجاهاتها	وموضوعاتها	وأساليبها،	ويظهر	تطورها	خالل	املراحل	التي	مرت	بها،	
ويمكن	تمييز	هذه	املراحل	من	خالل	طريقة	إخراج	الصحيفة	وعدد	أوراقها	وحجمها،	وتطور	أسلوب	الكتابة	فيها.

	 كان	أصحاب	الجرائد	يتأثرون	بالوضع	السيا�سي	العام	للبالد،	فإما	يختارون	االسم	تبًعا	للوضع	السيا�سي	أ.
العربية	 النهضة	 أسماء	 غلبت	 الفيصلي	 والعهد	 االستقالل	 بداية	 فمع	 الحزبي،	 انتمائها	 عن	 للتعبير	 أو	
إلى	املحافظة	 ...(،	أما	في	عهد	االنتداب	فكانت	األسماء	تميل	 واستقالل	البالد	مثل	)االستقالل،	النهضة	
على	الكيان	السوري	مثل	)سوريا،	سوريا	الشمالية...(،	وفي	مرحلة	االستقالل	عن	فرنسا	تظهر	األسماء	
القومية	والدعوة	إلى	الوحدة	العربية	)االمة	العربية،	التحرير،	الجالء،	النضال	...(،	وفي	زمن	الوحدة	مع	

مصر	ظهرت	)الوحدة	الكبرى(،	فكانت	أسماء	الصحف	تعكس	أماني	الشعب	وطموحه.	

	 أما	من	ناحية	توزيع	املواد	وإخراج	الصحيفة،	فقد	استمرت	في	تطورها	منذ	ظهورها	لتستقر	في	الستينيات	ب.
على	وضعها	الحالي.	فنرى	في	بداياتها	العنوان	الرئيس	في	منتصف	الصحيفة،	وعلى	يمينها	العدد	والتاريخ،	وعلى

)29)		أنطوان	سعادة،	”كلمة	الزعيم”،	جريدة	الجيل	الجديد،	ع	362،	)1952(.

)30)		مجيد	خدوري،	عرب	معاصرون	وأدوار	القادة	في	السياسة،	)بيروت:	دار	املتحدة	للنشر،	1973(،	ص283.
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مع	تطورها	نجد	إدخال	بعض	الرسوم	والزخرفة	إلى	رأس	الصفحة	األولى	مثل	جريدتي	)البشير	والفيحاء(
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للمقالة	 واليمين	 املهمة،	 األحداث	 تلخص	 عناوين	 وتحته	 الرئيس(،	 )العنوان	 املانشيت	 يظهر	 تطورها	 ومع	 	
االفتتاحية،	ويكتبها	غالًبا	رئيس	التحرير،	وعلى	اليسار	تكون	هناك	زاوية	غالًبا	ما	يكون	ثابتة،	ثم	تليها	التحقيقات	
على	 الصور	 دخول	 نشاهد	 تطورها	 ومع	 لإلعالنات.	 مخصص	 وقسم	 والدولية	 املحلية	 واألخبار	 الصحافية	

التحقيقات،	ويكتب	ملخص	عن	ألخبار	املهمة	في	الصفحة	األولى	وتتمتها	في	الصفحة	األخيرة.	

	 العهد	ج. في	 الصحف	 أغلب	 نرى	 	
ً

فمثال العام،	 اإلطار	 في	 تتبدل	 أنها	 نالحظ	 الصحف	 توجهات	 متابعة	 في	
الفيصلي	منقسمة	بين	من	يدعو	إلى	امللكية	والجمهورية،	أما	في	عهد	االنتداب	فتقسم	إلى	موالية	لالنتداب	
ومعارضة	له،	ومع	مرحلة	االستقالل	تظهر	الصحافة	الحزبية	بقوة	مقابل	الصحافة	املستقلة،	والصحف	
الحزبية	تنقسم	بين	األحزاب	السياسية،	وقد	يكون	للحزب	أكثر	من	صحيفة.	ويجمع	بين	هذه	الصحف	
أنها	تطالب	باالستقالل	والحكم	الديمقراطي	والعدالة	االجتماعية،	وتختلف	في	وجهات	نظرها	حول	سبل	

تحقيق	هذه	األهداف	تبًعا	ألحزابها.

	 أما	من	ناحية	تناولها	ملوضوعاتها	فنراها	منقسمة	إلى	أقسام	رئيسة	تجمع	أغلب	الصحف	وهي:	د.

1	 االفتتاحية	التي	تطورت	من	الصفحة	الكاملة	إلى	عمود	أو	اثنين	فقط،	وتكون	غالًبا	لرئيس	التحرير	.
أو	أحد	املفكرين	البارزين	مع	عنوان	قصير	مقتضب.
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2	 	التحقيق	الصحافي:	وهو	نوع	من	التطور	الصحافي	حيث	ال	نجده	في	العهد	الفيصلي	أو	االنتداب،	.
إنما	ظهر	بعد	االستقالل،	وكان	ينقل	رأي	أحد	القادة،	ليتحول	إلى	عرض	األحداث	واالجتماعات،	ويرفق	

بالصورة.

3	 	األخبار	العاملية:	وكانت	تأخذها	من	الصحف	العاملية	أو	العربية،	وتعيد	نشرها.	فقد	نقلت	جريدة	.
)الحوادث(	أخبار	الهند،	وجاء	فيها:	))اعتمدنا	في	كتابة	هذه	املقاالت	تحت	عنوان	أعاله،	ما	نشرته	...	عن	
الهند	في	عدد	ممتاز	مصور،	بمناسبة	سفر	ولي	عهد	بريطانيا	العظمى،	البرنس	دي	فال،	إلى	اإلمبراطورية	
الهندية،	وقد	حرر	مقاالته	نخبة	من	األخصائيين	اإلنكليز،	فنقلها	املسيو	بول	مارتان	من	األصل	اإلنكليزي	
ونشرها	تباًعا	في	)اال	زي	فرانسير(	في	أعداد	نيسان	وأيار	وحزيران	1922،	وكانت	جريدة	األهرام	الكبرى	
تعرب	تلك	املقاالت	تباًعا	ونحن	نأخذ	عنها	املواد	واألرقام،	وفي	أصدق	ما	كتب	عن	هذه	البالد	العظيمة((.)31)

4	 األخبار	املحلية:	وهي	تتناول	أحداث	البالد	كلها،	وغالًبا	ما	تبدأ	بالعاصمة،	ويكون	للصحيفة	تعليق	.
على	هذه	األحداث،	تعكس	خلفية	الصحيفة	الفكرية.

5	 معينة	. شخصية	 أو	 معينة	 حادثة	 في	 رأيه	 التحرير	 رئيس	 أو	 الصحافي	 ينشر	 وفيها	 خاصة:	 زوايا	
يتناولها	)رأينا،	وراء	الكواليس	...(.)32)

6	 ا	.
ً
	سياسًيا	مترجًما	غالًبا	من	أحد	الصحف	العاملية،	يتناول	أحداث

ً
الصفحة	السياسية:	تحتوي	مقاال

سياسية	فكرية	أو	يتناول	قضايا	االستعمار	في	العالم.	كما	في	مقال	في	جريدة	االتحاد	عام	1929.

)31)		د.م،	”بريطانيا	وإمبراطورية	الهند”،	جريدة	الحوادث،	ع	523،	)1941(.

)32)		جوزيف	إلياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام،	)بيروت:	دار	النضال،	1983(،	ص359.	
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	 هي	ه. كما	 األحداث	 تنقل	 كانت	 فبداية	 تطورها،	 نشهد	 فإننا	 	،
َ
األحداث الصحف	 هذه	 تناول	 طريقة	 أما	

والسجاالت	 الصراعات	 في	 الصحف	 دخلت	 وعندما	 الحدث.	 في	 تدخل	 أي	 دون	 ومن	 وسذاجة	 بعفوية	
الحزبية،	لم	تعد	تنقل	الخبر	من	دون	إضفاء	الطابع	الشخ�سي	للجريدة	أو	الكاتب،)33)	فتتأمل،	وتناقش	
األحداث	املحلية،	وتحلل	السياسة	الدولية	واتجاهاتها،	وتنبه	من	مخاطرها،	وتعبر	عن	آراء	املواطنين،	
األولى	 الصفحة	 بتنويع	 بدأت	 أنها	 كما	 نفسها،	 تفرض	 أن	 دون	 من	 أحياًنا	 املتناقضة	 الوجهات	 وتعرض	

بعناوين	قوية	وغنية،	إضافة	إلى	تناولها	املقاالت	والبحوث	العلمية.

	 العام	للصحف	شهد	و. الطابع	 الكتاب،	لكن	 أقرانه	من	 يميزه	من	 الكتابة	 في	 الخاص	 لكل	صحافي	أسلوبه	
تطوًرا	في	أسلوب	كتابة	املقال	الصحافي،	ففي	بدايتها	كانت	الصحافة	تكتب	بأسلوب	السجع،	وهو	توافق	
بدأ	 ثم	 	،1920 عام	 حتى	 متبًعا	 األسلوب	 هذا	 وكان	 النثر،	 في	 الوقوف	 موضع	 في	 األخيرة	 الحروف	 على	
ينحسر،	نرى	هذا	األسلوب	في	جريدة	الراوي:	))ترى	الراوي	أنه	من	املناسب	قبل	أن	يبدأ	باملوضوعات	
يعلم	 )بريانته(.	وهو	كما	 بينه	وبينهم	 أن	يعمل	 التفرنجين	 أو	على	رأي	 القراء	 إلى	 أن	يعرف	نفسه	 يجب	
من	الذيل	امللحق	به	)كما	هو	مشروح	أعاله(	جريدة	جدية	هزلية	ونزيده	هنا	بياًنا	أنه	له	نظر	حاد	وسمع	
مشترك	 عافه	 فإذا	 زهيد	 هلل	 والحمـد	 اشتراكه	 بدل	 ألن	 والتهديد	 الوعيد	 يخاف	 وال	 ينتقد	 وهو	 حديد	
قديم	واصله	ألف	مشترك	جديد.	وهو	يرود	خالل	املجتمعات	ويسمع	ما	يدور	فيها	من	األحاديث	ويدخل	

)33)		د.م،	”أسلحة	أمريكية	كاسدة”،	جريدة	صوت	الشعب،	)ع	1391(،	)1947(.
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يطيل	 من	 على	 لسانه	 يطيل	 وهو	 والفاسد	 الصالح	 بين	 ويفرق	 الثاقب	 النظار	 فيرسل	 الحكومة	 دوائر	
يده	وباإلجمال	فهو	نقاد	”محشوم”((.)34)	ليحل	محله	األسلوب	املعاصر	من	البساطة	والدقة	والسالمة	
اللغوية	واستخدام	الجمل	القصيرة	واالبتعاد	عن	الجمل	االعتراضية.	ومن	أهم	أسباب	تطور	األسلوب	
الكتاب	الذين	كانوا	غالًبا	أدباء	أو	مفكرين	يطبعون	أساليبهم	األدبية	في	املقال	الصحافي.	وعلى	سبيل	املثال	
ويعرب	 العربية	 اللغة	 املقتبس	يضبط	 العلمي	ومجلته	وجريدة	 املجمع	 نجد	محمد	كرد	علي	من	خالل	
املصطلحات	الحديثة	واشتقاق	األلفاظ	املناسبة.	يقول	محمد	كرد	علي:	))فوافي	املجمع	رغبتهم	في	هذا	
االقتراح	النافع	ونظر	في	كلمات	وتعابير	كثيرة	وردت	إليه	من	دوائر	املعارف	واألوقاف	والشرطة	واملجلس	
البلدي	والصحة	واملصرف	الزراعي.	فأبقى	بعضها	على	حاله	صحته	وعروبته	وبدل	بعضها	كل	التبديل	
	أو	كثيًرا	حتى	اجتمع	لديه	من	ذلك	ما	يحسن	نشره	في	هـذه	املجلة	وعرضه	على	

ً
	قليال

ً
وعدل	اآلخر	تعديال

انتقل	من	اإلسهاب	والطول	 املقال	 الدواوين	ورجال	الصحافة	فيرون	رأيهم	فيه((.)35)	ونجد	أن	 رؤساء	
واتجهت	 واالنسياب،	 السيولة	 عليها	 تغلب	 مرسلة،	 صحافية	 مقالة	 وتصبح	 واالعتدال،	 القصد	 إلى	
اإلصالحية	 املقاالت	 في	 نراه	 حصرية	 عزة	 ذلك	 مثال	 بحتة.	 سياسية	 فأصبحت	 أيًضا،	 التخصص	 إلى	
والتحريضية	لالستقالل	التام	يقول:	))إن	ذكرى	فيصل	واستقالل	فيصل	لتذكي	في	نفوسنا	نحن	العرب	
حب	االنعتاق	وحب	التحرر	والسعي	بجد	ونشاط	حتى	يستعيد	الوطن	األكبر	حريته	األكيدة	وحتى	نطمئن	
إلى	أن	استقاللنا	في	سوريا	ولبنان	أصبح	في	منجاة	من	الكوارث	وفي	منجاة	من	األخطبوط	االستعماري	
الذي	ال	يقلص	يديه	إال	ليعود	ثانية	إلى	مدها	كلما	الحت	له	الفرص.	فلنأخذ	من	هذه	الذكرى	عبرة	ولنعمل	
االنتقادية	 املقالة	 وفي	 عربي	فسيح((.)36)	 ميدان	 في	 بالهناء	 ننعم	 كي	 األخطبوط	 هذا	 أوصال	 تقطيع	 على	
املارشال	 استمع	 وقد	 ))هذا	 )اآلخرة(:	 جريدته	 في	 يقول	 العطري	 الغني	 عبد	 نجد	 الساخرة	 السياسية	
ستالين	إلى	مقطوعة	شهرزاد	لکورساکوف	مما	يدعو	إلى	االعتقاد	أن	املسألة	اللي	بالكم	منها	لن	تتم	قريًبا	
إلى	أن	يحب	األستاذ	رشيد	امللوحي	األكل	كما	يعتقد	أن	األستاذ	يحيى	 ملا	كان	معتقًدا	وهذا	يؤدي	طبًعا	
	طلب	منه	خالل	سنة	واحدة	فقط	وتزعم	وكالة	رويتر	أن	السبب	في	ذلك	هو	

ً
الشهابي	سوف	يكتب	مقاال

العقائدية	 املقاالت	 في	 أما	 ا	فقط	ال	غير((.)37)	
ً
في	دمشق	بخمسة	عشر	قرش تبـاع	 الفالفل	 أن	سندويشة	

كتب	ميشال	عفلق	وصالح	الدين	بيطار	ومصطفى	السباعي،	أما	في	املقالة	االنتقادية	الالذعة	أو	الثورية	
االشتراكية	فنجد	أحمد	عسة	حيث	يقول	في	إحدى	مقاالته:	))فتش	دائًما	عن	املرأة	فإن	وزراء	هذا	العهد	
واملهرجانات	 الرياضة	 دخلت	 قد	 املرأة	 دامت	 وما	 وجدوها.	 أينما	 ليختاروها	 باستمرار،	 عنها	 يفتشون	
الرياضية،	فال	مانع	أبًدا	من	الغاء	املهرجانات	وتحريم	الرياضة.	وإغالق	الجمعيات	واألندية،	فإذا	قلت	إن	
هذه	األندية	وحدت	األنظمة	وأن	هذا	التوحيد	كان	يشفع	لها	كما	شفع	التوحيد	ملراكز	انطالق	السيارات	
لدى	معالي	وزير	األشغال	العامة	وحسم	كل	االحتجاجات	التي	مألت	الدنيا	شكوى	من	هذه	املراكز،	فأنت	
ما	مع	وزرائنا	عن	املرأة،	فإنهم	

ً
إذا	ال	تفهم	شيًئا	في	السياسة	وال	في	الدعاية	االنتخابية.	إنها	املرأة!	فتش	دائ

بها	في	االنتخابات((.)38)	وعلى	الرغم	مما	ذكر	كله	من	أهمية	الصحافة	الحزبية	 إلى	التضحية	 مضطرون	

)34)		د.م،	”املقدمة”،	جريدة	الراوي،	ع	1،	)1909(.

)35)		د.م،	”إصالح	لغة	الدواوين”،	مجلة	املجمع	العلمي،	ع	2،	)1921(.

)36)		د.م،	”يجب	أن	تكون	حافز	التحرير	العرب	كافة”،	جريدة	العلم،	ع	918،	)1947(.

)37)		أبو	كباية،	”ماذا	في	الجو	السيا�سي”،	مجلة	االخرة،	د.ع،	)1952(.

)38)		صريح،	”بالعربي	الفصيح”،	جريدة	الرأي	العام،	ع	2،	)1954(.
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في	مستوى	 االنتشار	 لم	تستطع	 أنها	 إال	 العربية،	 النهضة	 الذين	يعدون	من	رواد	 وقوة	كتابها	ومحرريها	
واسع،	وذلك	ألسباب	عدة	أهمها	انعدام	الحرية	الصحافية.	فكثيًرا	ما	عطلت	الصحف	في	عهد	االنتداب	
بين	 الصحف	 قراء	 قل	 وكذلك	 لها.	 كبيرة	 مالية	 خسائر	 إلى	 أدى	 ما	 والوحدة،	 العسكرية	 واالنقالبات	
الشعب	وقلة	املوارد	املالية،	ألن	الحكومات	كانت	ال	تمنح	املساعدات	إال	للصحف	املوالية	لها	وتمتدحها	

في	أخبارها،	وكان	لتوجهات	الصحيفة	الحزبية	أثر	في	عدد	القراء	ومدى	انتشار	الصحف.

	 أو	الذي	تتعاطف	معه،	ز. إليه	 تنتمي	 املناداة	بمبادئ	ومنطلقات	الحزب	الذي	 إلى	 تتجه	الصحف	الحزبية	
ولكن	هناك	توجًها	آخر	نشاهده	في	هذه	الصحف	وهو	دعوتها	إلى	امللكية	أو	التمجيد	بالثورة	الفرنسية	
وديمقراطية	الغرب	أو	حتى	دعوتها	إلى	االتحاد	مع	دولة	من	دون	أخرى،	والسبب	في	ذلك	يرجع	إلى	األموال	
	نرى	الصحف	املوالية	للبيت	الهاشمي	التي	

ً
التي	كانت	تنفق	على	هذه	الصحف	للحصول	على	والئها،	فمثال

أنشئت	أو	مدت	من	عطايا	امللك	فيصل	وامللك	عبد	هللا	مثل	صحف	)االستقالل	العربي،	لسان	العرب،	
ألف	باء(،	يقول	يوسف	العي�سى	في	حادثة	التعدي	على	وفد	حزبي	الوطني	والزراعي	في	األردن:	))أمرني	
سيدي	وموالي	صاحب	السمو	امللكي	املعظم	يوم	األحد	الفائت	أن	أبلغ	وفدي	الحزب	الوطني	والزراعي	
تأسف	سموه	العالي	عن	ما	حدث	لهما	من	أشخاص	ليسوا	من	أبناء	هذه	املنطقة	كما	أن	موالي	أيده	هللا	
قبح	هذا	العمل	الذي	لم	يرَق	في	نظر	سموه	واملخالف	للشهامة	العربية	واألخالق	اإلسالمية	فصدعت	
االنتداب،	 التي	هادنت	 أما	الصحف	 مرت((.)39)	فهذه	الصحف	ذات	ميول	هاشمية،	

ُ
أ ما	 وبلغتهما	 باألمر	

بركات:	 في	مغازلته	صبحي	 األرناؤوط	 يكتب	معروف	 والبشير(،	 العرب	 )األمة	وفتى	 	صحيفة	
ً

فنرى	مثال
))وكان	أن	أراد	هللا	تبديل	هـذه	الحال	فسعى	رئيس	االتحاد	السوري	إلى	إزالة	سوء	التفاهم	بين	صحافة	
البالد	واملنتدبين.	ووجدت	مساعيه	أرضا	ممرعة	خصبة	للحرية	النامية	في	صدر	املفوض	السامي	الذي	
على	 وإذا	 وأمنيتها	 األمة	صبابتها	 ونالت	 النبيل،	 لخلقه	 نحبه	 بل	 الجليل،	 ولقبه	 الطويل	 لسيفه	 نحبه	ال	
والقاهرة	 وفلسطين	 العراق	 عن	 ما	شاءت	 تتكلم	 أن	 لها	 الوجدان	 اليوم	صحافة	حرة	صحيحة	 رأسها	
العربية	 باللغتين	 التي	كانت	مهادنة	لالنتداب،	فكانت	تنشر	 )البشير(	 والحجـاز	وأنقرة((.)40)	أما	صحيفة	

والفرنسية.	

)39)		د.م،	”من	إمارة	شرق	األردن”،	جريدة	ألف	باء،	ع	1034،	)1924(.

)40)		معروف	األرناؤوط،	”املعركة	الثانية”،	جريدة	فتى	العرب،	ع	612،	)1923(.
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خامًسا: تحليل ونتائج

	الحزبية،	تمكنا	من	الوصول	إلى	مجموعة	من	االستنتاجات	التي	تحاول	اإلجابة	
َ
من	خالل	دراستنا	الصحف

عن	التساؤالت	املطروحة	في	بداية	الدراسة،	وتمثلت	أهم	تلك	االستنتاجات	في	ما	يأتي:

واتجاهاتها	 ملواقفها	 للترويج	 املستقلة	 والصحف	 اليومية	 	
َ
الصحف السياسية	 األحزاب	 جميع	 استخدام	

الحزبية،	وإدراك	هذه	األحزاب	أهمية	الصحف	في	التأثير	في	الرأي	العام	والجمهور،	وقدرتها	على	إيصال	الرسائل	
السياسية	التي	تريدها	هذه	األحزاب،	فكانت	تحرص	على	إنشاء	الصحف	أو	استمالة	الصحف	املستقلة.	

قادة	 بها	 يدلي	 التي	 التصريحات	 على	 ومنها	 متنوعة،	 إقناعية	 أساليب	 على	 اعتمدت	 قد	 الصحف	 أن	 نالحظ	
األحزاب	في	املناسبات	أو	تحت	قبة	البرملان	التي	يمكن	أن	يكون	لها	تأثير	مباشر	في	الجمهور،	وعرضت	املوضوعات	
الحضور	 وأعداد	 ومكانها	 التجمعات	 هذه	 زمان	 وذكر	 الحضور	 في	وصف	 املتمثلة	 والشواهد	 األمثلة	 من	خالل	

-كانت	تبالغ	في	العدد	غالًبا-	وتقديم	معلومات	واقعية	أو	آراء	منسوبة	إلى	شخصيات	سياسية	معينة	أيًضا.	

كانت	الصحف	تعرض	املوضوع	املتعلق	باألحزاب	السياسية	من	جانب	معين	وهو	بحسب	نظرة	الصحافي	أو	
	ما	نشاهد	أسلوب	عرض	آراء	السياسيين	املؤيدين	واملعارضين	

ً
بحسب	السياسية	التحريرية	للصحيفة.	وكنا	قليال

لسياسة	الصحيفة	بشكل	متساٍو،	وإنما	نرى	هذا	األسلوب	متبًعا	في	الصحف	املستقلة	ويعبر	عن	املوضوعية	في	
العرض	الصحافي.	

لقد	كان	في	عرض	املضامين	السياسية	الخاصة	باألحزاب	السياسية	وتقديمها	في	هذه	الصحف	أسلوب	عرض	
هذا	 اعتماد	 والشيوعي،	ألن	 واإلخوان	 والقومي	 البعث	 في	صحف	حزب	 وبخاصة	 للموضوع،	 واحد	 من	جانب	
األسلوب	يعني	رغبة	الصحيفة	في	إقناع	الجمهور	برأي	الحزب	الذي	تمثله،	فعرض	جانب	واحد	هو	لتدعيم	اتجاه	
الصحيفة	القائمة،	بخالف	صحافة	األحزاب	الوطنية	التي	تعتمد	مناقشة	األفكار	واألحداث	في	محاولة	للوصول	

إلى	ما	هو	أكثر	فائدة	للبالد	من	وجه	نظرها.	
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التابعين	 املرشحين	 عدد	 إبراز	 في	 جميعها	 الحزبية	 الصحف	 نشاط	 االنتخابية	 الحمالت	 في	 نشاهد	 ما	 كثيًرا	
محاولة	 في	 الخارجية،	 للمؤامرات	 وتصديهم	 الحزبي	 ونشاطهم	 السيا�سي	 وتاريخهم	 نشاطهم	 وأماكن	 لحزبها	
صدقية	 يغيب	 ما	 املرشح؛	 صالح	 في	 لتصب	 الحقائق	 وتحوير	 للموضوعية	 غياب	 مع	 الحزبي،	 املرشح	 لتجميل	

الصحيفة	تجاه	جمهورها.

الصفحة	 تتضمن	 وقد	 األولى،	 الصفحة	 في	 السياسية	 األحزاب	 نشاهد	موضوع	 أغلبها	 الحزبية	 الصحف	 في	
	ألحد	قادة	الحزب	)البعث،	املنار(،	أو	تعليًقا	

ً
	لقائد	الحزب	)صوت	الشعب،	الجيل	الجديد(،	أو	مقاال

ً
األولى	قوال

على	األحداث	املحلية	والخارجية	يتضمن	رأي	الحزب	)القبس،	األيام(.

استخدام	الصور	واأللوان	لتمييز	رجاالت	الحزب	من	غيرهم	لم	يكن	موجوًدا	في	الصحف	الحزبية	كلها،	وانما	
نرى	أن	الصور	دخلت	في	مرحلة	متأخرة،	ويظهر	فيها	قادة	الحزب	وغيرهم	من	السياسيين	والحكوميين،	إضافة	

إلى	صور	األدباء	والفنانين،	وغالًبا	ما	ترفق	التحقيقات	الصحافية	بالصور.

	الحزبية	منذ	نشأتها	الحظنا	تغييًرا	في	القالب	الصحافي،	فنراها	في	بداياتها	اعتمدت	
َ
من	خالل	متابعتنا	الصحف

على	عنوان	رئيس	وعامودين	أو	ثالثة	مع	عناوين	فرعية	داخل	األعمدة،	لتتطور	إلى	عنوان	رئيس	وتحته	عناوين	
فرعية	مع	أربعة	أعمدة،	وثم	ظهر	املانشيت	)العنوان	الرئيس	بخط	غامق	كبير(،	وتحته	عناوين	رئيسة	وسبعة	
أعمدة	تحمل	في	داخلها	عناوين	فرعية.	إضافة	إلى	ظهور	املقالة	االفتتاحية	التي	يكتبها	غالًبا	صاحب	الجريدة	أو	
األولى	 الصفحة	 في	 الخبر	 نرى	قسًما	من	 متأخرة	 وفي	مرحلة	 بالصحيفة،	 الخاصة	 الرأي	 التحرير	ومقالة	 رئيس	

والتتمة	في	بقية	الصفحات.

	نجد	صحًفا	يكون	صاحبها	هو	رئيس	
ً

عالقة	األحزاب	السياسية	بالصحف	تختلف	من	حزب	إلى	آخر،	فمثال
الحزب،	مثل	)البعث:	ميشال	عفلق،	املنار:	مصطفى	السباعي(،	وصحًفا	أخرى	يكون	صاحب	الصحيفة	أحد	قادة	

الحزب	)العلم:	عزة	حصرية،	الحضارة:	فهمي	املحايري(.

والعاملية،	 املحلية	 األخباَر	 الحزبية	 أخبارها	 إلى	 إضافة	 وتتناول	 سياسية،	 هي	 الحزبية	 الصحف	 مضامين	
ونقدها	 وشرحها	 األحداث	 مناقشة	 إلى	 إضافة	 ومقرراته،	 النواب	 مجلس	 واجتماعات	 الحكومية،	 والبيانات	
وتقديم	النصائح	في	التعامل	معها،	والتحقيقات	الصحافية	في	الجوانب	الحياتية	كافة،	إضافة	إلى	تضمينها	مساحة	

لإلعالنات	الخاصة.

تباين	آراء	الصحف	الحزبية	في	الحكومات	التي	تحكم	تبًعا	لقرب	الحزب	من	الحكومة	أو	بعده،	حتى	إننا	نجد	
هجوًما	 تشن	 وأخرى	 مقاالتها،	 من	خالل	 الحكومة	 إلى	 تتقرب	 كانت	 الحزبية	 الصحف	 بعض	 االنتداب	 عهد	 في	
عنيًفا	على	حكومات	االنتداب	وتتهمها	بالتبعية	والعمالة،	ولم	تتغير	الصحف	كثيًرا	في	تعاملها	مع	الحكومات	بعد	
بالسلبية	 السيا�سي	 اتجاهها	 أو	 لحزبها	 املعارضة	 الحكومات	 اتهام	 في	 نفسه	 نهجها	 على	 سارت	 وإنما	 االستقالل،	
والعمالة	لالستعمار.	وكانت	هذه	الصحافة	في	مطالبها	اإلصالحية	على	صعيد	اإلدارة	واالقتصاد	والعمل	والتربية	
تعنف	الحكومات،	وتحملها	املسؤولية	الكبرى.	لهذا	كان	صراع	الصحافة	مع	السلطة	املحلية	أعنف	منه	مع	سلطة	

االنتداب.
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بها	 تحكم	 التي	 الوطنية	 األزمنة	 في	 األمام	 إلى	 واسعة	 خطوات	 الصحافة	 حرية	 تتقدم	 أن	 الطبيعي	 من	 كان	
ِتب	للصحف	أن	تتطور	كثيًرا	بعد	االستقالل،	

ُ
األحزاب	الوطنية	بعد	أن	خنقتها	السلطات	الفرنسية،	وبذلك	ك

في	مراحل	 الديمقراطي	الدستوري.	على	الرغم	من	تعرضها	لنكسات	 وهذا	ساعدها	على	توطيد	الحكم	الوطني	
متقطعة	مثل	االنقالبات	العسكرية	والوحدة	مع	مصر،	إال	أنها	تعود	أقوى	وذات	مضامين	وطنية	تعكس	أماني	

األحزاب	السياسة	وطموحها	بصورة	عامة.

سادًسا: الخاتمة

تناولت	هذه	الدراسة	توضيح	العالقة	بين	األحزاب	السياسية	والصحافة،	وتبيان	مدى	استخدام	األحزاب	
السياسية	للصحافة	في	التأثير	في	الرأي	العام،	وكيف	استطاعت	هذه	الصحافة	نشر	أفكار	أحزابها	والدفاع	عنها	
ضد	خصومها.	إال	أننا	شاهدنا	أيًضا	عدم	تفاعل	هذه	الصحف	مع	بقية	األحزاب	في	تقريب	وجهات	النظر،	إنما	
تدخل	غالًبا	في	صدامات	وصراعات	مع	غيرها،	بسبب	تبنيها	وجهة	نظر	حزبية	واحدة	تحاول	فرضها	على	اآلخرين	
بوصفهم	خصوًما	لها.	وفي	الوقت	نفسه	استطاعت	هذه	الصحف	الحزبية	تطوير	الصحافة	السورية	في	أساليب	
عرض	املقال	وإظهار	األدلة	واستخدام	اللغة	البسيطة	التي	يفهمها	أغلب	الشعب،	وأدخلت	مصطلحات	ومفهومات	
جديدة،	واستطاعت	من	خالل	صراعاتها	تجنيب	البالد	الدخول	في	استعمار	جديد	عن	طريق	التحالفات	الدولية.	
	ملشكالت	تعانيها	البالد،	أو	تقدم	اقتراحات	ودراسات	منها	املحلية	ومنها	

ً
ونرى	غالًبا	أن	هذه	الصحف	تقترح	حلوال
املترجمة	لتطوير	البالد	في	الصعد	كلها.	
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