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لطة في سورية قبل عام 1963 ة العالقة بين الصحافة والسُّ جدليَّ

حمدان العكله)1)

: التمهيد
ً

أواًل

الحاصلة	 والتطورات	 التغيرات	 يواكب	 املجتمعات	 في	 دورها	 زال	 وما	 رئيسة،	 إعالم	 الصحافة	وسيلة	 ل	
ّ
تمِث

	قاعدة	بيانات	لألحداث	والوقائع	الدائرة،	فترصد	تطورها	وتحوالتها،	وقد	حظيت	الصحافة	في	 كلها،	فهي	تعدُّ
سورية	بمنزلة	بارزة	في	مطلع	القرن	العشرين	ملواكبتها	التحوالت	التي	حصلت	في	الحرب	العاملية	األولى،	وما	لحقها	
لهذا	شهدت	 السيا�سي،	 الفكر	 املجتمع	وتكوين	 في	 الوعي	 لنشر	 الوقت،	فكانت	وسيلة	 في	ذلك	 من	أحداث	مهمة	
سم	

َّ
	بينها	وبين	السلطة	السياسية،	وذلك	لدورها	في	التعبير	عن	األحداث	املهمة	وصناعتها،	وقد	ات

ً
الصحافة	تفاعال

الكبرى،	 العربية	 الثورة	 قيام	 الصحافة	 وذلك	حين	رصدت	 آخر،	 حيًنا	 والسلبية	 حيًنا	 باإليجابية	 التفاعل	 هذا	
ل	والرضا	ضمن	أوساط	الحكومة	على	الصحافة،	ومع	 وتباينت	مواقفها	من	قيام	امللكية،	فسادت	حالة	من	التقبُّ
التي	شجعت	على	تأسيس	الصحف	وعملها،	فاتسمت	الصحف	 1920	تأسست	مديرية	املطبوعات)2)	 بداية	عام	
غالبها	بالطابع	القومي	العربي	وتأييد	الحكومة	العربية	في	دمشق،	لكن	ما	لبثت	الحكومة	ذاتها	أن	انقلبت	على	هذا	
القانون،	والحقت	الصحف	التي	تتعرض	لها	بالنقد،	وترفض	خضوع	امللك	فيصل	للمخططات	األوروبية،	فبقي	
قانون	املطبوعات	حبًرا	على	ورق،	وانقسمت	الصحف	إلى	اتجاهين؛	مؤيد	امللكية	ورافٍض	إياها،	فُدعي	إلى	قيام	

الجمهورية	من	ِقَبل	بعض	الصحف،	ما	عرضها	ملحاوالت	الحد	من	نشاطها	وعملها.

ل	عمل	بعض	هذه	الصحف	عند	إعالن	االنتداب	الفرن�سي،	حيث	أنشأت	فرنسا	صحًفا	تابعة	لها	تبرر	
َّ
وقد	تعط

عة	على	تقبله	وعدم	مجابته،	ما	أحدث	صداًما	بين	هذه	الصحف	والصحف	 ف	مخاطره،	مشّجِ االنتداب،	وتخّفِ
الوطنية	التي	عانت	التعطيَل	املتكرر	من	قبل	سلطات	االنتداب،	مع	االستمرار	باملطالبة	بإطالق	الحرية	الصحافية،	
ورفض	سياسة	التقييد،	وقد	كان	للصحافة	الوطنية	دوٌر	بارٌز	في	مناقشة	قضايا	مهمة	من	مثل	الدستور	والحرية	
ام،	وطالبت	بالثورة	عليهم،	

َّ
هت	الصحف	نقدها	الشديد	للحك اإلعالمية،	وبعد	خسارة	العرب	حرب	فلسطين	وجَّ

على	 التضييق	 من	 زاد	 االنقالبات	 حدوث	 	 أنَّ إال	 عسكرًيا،	 انقالًبا	 كانت	 ولو	 حتى	 حركة	ضدهم،	 	 أيَّ عت	 وشجَّ
ر	االنقالبيون	عدًدا	من	الصحف	لتعزيز	سلطتهم. الصحافة	وحريتها،	بل	أغلق	كثيًرا	منها،	لذا	سخَّ

	املال	الذي	كانت	تغدقه	الحكومات	وبعض	األحزاب	املختلفة	على	الصحافة	لتمويلها	 	من	اإلشارة	إلى	أنَّ وال	بدَّ
	ونشًرا	كان	له	دور	مهم	في	التأثير	على	توجه	الرأي	العام،	كما	كان	له	دور	في	استمراريتها	على	الرغم	من	

ً
طباعة

املعوقات	التي	كانت	تقف	في	وجهها،	ولعبت	الصحف	أيًضا	دوًرا	رئيًسا	في	محاربة	الفساد	والدعوة	إلى	اإلصالح	
مه	للدولة	واملجتمع.	 اء	الذي	كانت	تقّدِ من	منطلق	النقد	البنَّ

)1)		أكاديمي	وباحث	سوري.

)2)		ُينظر:	جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1965(،	ط1،	)بيروت:	دار	النضال	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	1983(،	ص14.
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ثانًيا: إشكالية البحث

	من	أبرز	اإلشكاليات	الفكرية	التي	كانت	وما	زالت	مستمرة	في	املجتمع	السوري	 البحث	يعالج	موضوًعا	يعدُّ
ل	البحث	العالقة	الجدلية	بين	السلطة	السياسية	الحاكمة	بتحوالتها	وأشكالها	املختلفة،	

َّ
عبر	سيرورة	تطوره،	مث

وتعالج	 الكبرى،	 التحوالت	 في	 الصحافة	 تسهم	 الحديثة.	حيث	 املجتمعات	 في	 رئيسة	 بوصفها	سلطة	 والصحافة	
	البحث	محاولة	لإلجابة	عن	 أهم	األسئلة	التي	يطرحها	املجتمع	بتغييراته	وبتبدل	السلطة	السياسية	فيه،	لذا	فإنَّ
تساؤل	إشكالي	رئيس	مفاده:	ما	مدى	مجاراة	الصحافة	في	املجتمع	السوري	للسلطة	السياسية	بتحوالتها	جميعها	

التي	طالتها	قبل	عام	1963؟

ا: منهجية البحث 
ً
ثالث

الصحافة	 نشوء	 في	 رت	
َّ
أث التي	 التاريخية	 األحداث	 تحليل	 في	 التحليلي	 التاريخي	 املنهج	 على	 البحث	 يعتمد	

األولى	حتى	 العاملية	 الحرب	 نهاية	 السوري	منذ	 املجتمع	 في	 الحاصلة	 السياسية	 التطورات	 وتطورها،	وربطها	مع	
استيالء	حزب	البعث	على	السلطة	في	البالد.

رابًعا: أهمية البحث

تكمن	أهمية	هذا	البحث	في	مجموعة	من	النقاط،	يمكننا	ذكر	أبرزها،	وهي:

1.	يسلط	البحث	الضوء	على	الصحافة	السورية	منذ	نشأة	الدولة	السورية	بمفهومها	الحديث.

2.	يعاين	الترابط	املنطقي	بين	الصحافة	واألحداث	السياسية	وتحوالتها	التي	شهدتها	البالد.

3.	يناقش	طبيعة	العمل	الصحافي،	وقوانين	املطبوعات،	وتبدلها	بتغير	السلطة	السياسية.

4.	يؤكد	ضرورة	حرية	الصحافة،	والحيلولة	دون	هيمنة	املؤسسة	العسكرية	على	الحياة	السياسية.

خامًسا: أهداف البحث

يهدف	البحث	إلى	تحقيق	مجموعة	من	األهداف	املتصلة	بموضوعه،	وهي:

1.	رصد	التحوالت	في	الصحافة	السورية	عبر	مسيرتها	املمتدة	لنصف	قرن	من	الزمن.

2.	الوقوف	على	التحوالت	السياسية	في	سورية،	وتطورها،	وانعكاس	ذلك	في	الصحافة.

3.	معرفة	نقاط	التالقي	واالختالف	بين	السلطة	السياسية	وسلطة	الصحافة.
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4.	معالجة	النتاج	الفكري	الذي	تمخض	من	العالقة	الجدلية	بين	الصحافة	والسلطة	السياسية.

سادًسا: موقف الصحافة من الحكم امللكي في سورية

حكم	 الذي	 املبدأ	 مع	 املقولة	 هذه	 تتطابق	 وقد	 وحرية((،	 وورق..	 حبر	 ))الصحافة	 كليمنصو	 جورج	 يقول	
	عصر	القوميات	في	أوروبا	قد	أرخى	بظالله	 الصحافة،	ودعا	إلى	قيامها	في	عهد	الحكومة	العربية	في	دمشق،	ذلك	أنَّ
لة	على	أساس	 ِ

ّ
	العرب	يحاولون	أن	تكون	لهم	دولة	قومية	كحال	الدول	األوروبية	املتشك على	العالم	العربي،	وبدا	أنَّ

العربية	 الحكومة	 تجربة	 	 تعدُّ انقطاع	طويل	 فبعد	 الغاية،	 تتجه	صوب	هذه	 الناشئة	 الصحافة	 ما	جعل	 قومي،	
تجربة	جديدة	للعرب	في	إنشاء	كيان	سيا�سي	عربي	مستقل	بعد	سلسلة	طويلة	من	سياسة	اإلقصاء	عن	اإلدارة،	
التجارب	األوروبية	الحديثة،	وعلى	الرغم	من	وضوح	األهداف	السياسية	لدى	هذه	 فظهرت	رغبتهم	في	محاكاة	
ها	افتقرت	إلى	الخبرة	اإلدارية	في	تسيير	شؤون	الدولة	الحديثة	وفًقا	للمفهومات	الدبلوماسية،	وهذا	 النخبة	إال	أنَّ

ما	واكبته	الصحافة	حينئذ،	فكانت	مندفعة	بحماٍس	في	إظهار	هذه	التجربة.

شهد	الساحة	الصحافية	في	العام	األول	من	وصول	امللك	فيصل	وإقامته	حكومة	عربية	في	دمشق	تنوًعا	في	
ورهطه	 	

ً
فيصال وتؤيد	 توالي	 كانت	 الصحف	 هذه	 	 ))أنَّ لنا	 يتبين	 حيث	 والقضايا،	 املوضوعات	 في	 وتعدًدا	 اآلراء	

الهاشمي	بدوافع	صادقة،	ولم	تكن	هناك	أية	صالت	علمية	وتبادل	منافع	أو	بيع	مواقف	بينهما	وبين	امللك	الطريد..	
	الجميع	من	ملكيين	وجمهوريين	كانوا	عرًبا	خلًصا	يعملون	لحرية	أمتهم	ووحدتها،	وكانت	لكل	 ونستنتج	إذن	بأنَّ
منهم	وجهة	نظره	واجتهاداته	السياسية(()3)،	فصدر	قانون	املطبوعات	الذي	أتاح	الحرية	الصحافة	وحرية	ممارسة	
اب	يرغبون	في	 	املثقفين	جميعهم	من	الكتَّ مهنة	الصحافة	والكتابة،	ولم	يكن	هناك	أي	قيود	على	العمل،	وبدا	أنَّ
ل	سورية	إلى	ساحة	لنشر	الوعي	القومي،	فكانت	دمشق	أول	حكومة	عربية	تدار	من	 العمل	فيه،	ال	سيما	بعد	تحوُّ

لت	إلى	واجب	قومي	وأخالقي. قبل	العرب	بحرية	تامة،	وهذا	ما	دفع	إلى	ازدهار	الصحافة	التي	تحوَّ

فمنذ	العام	األول	من	دخول	القوات	العربية	دمشق	1918	ظهر	عدد	كبير	من	الصحف،	فقد	أنشأ	معروف	
األرناؤوط	ورشدي	الصالح	صحيفة	)االستقالل	العربي(	التي	استمرت	ملدة	عامين	فقط،	في	حين	أصدر	خير	الدين	
الجديدة(	 و)سورية	 )الحياة(،	 الحاج	صحيفة	 فريد	 وأسس	 العرب(،	 )لسان	 العمر	صحيفة	 وإبراهيم	 الزركلي	
وإلياس	 شحادة	 ميخائيل	 لألب	 و)حرمون(	 سالم،	 فريد	 ملحمد	 و)الحسام(	 كحالة،	 وحبيب	 اليازجي	 لتوفيق	
بحمدوني،	وصدرت	صحيفة	)التوفيق(	لتوفيق	الشيشكلي،	و)العرب(	ألحمد	سامي	السراج،	إضافة	إلى	صحيفة	
)حلب(	الرسمية،	وصحيفة	)جول(	الرسمية	في	دير	الزور.	وفي	العام	الثاني	ظهرت	صحيفة	)املفيد(	التي	أنشأها	
داغر،	 أسعد	 األصل	 لبناني	 الصحافي	 أسسها	 فقد	 )العقاب(،	 أما	صحيفة	 حيدر،	 ويوسف	 الزركلي	 الدين	 خير	
الهيماني	 عجاج	 أسس	 كما	 الجديد،	 العربي	 بالعهد	 الخاصة	 )العاصمة(	 الرسمية	 الصحيفة	 تأسيس	 إلى	 إضافة	
و)األردن(	 الناطور،	 لتوفيق	 و)الفجر(	 )الكنانة(،	 اليافي	 الهدى	 أبو	 وأسس	 )االنقالب(،	 الرفاعي	 الدين	 وكمال	
لت	 	تحوَّ ألمين	سعيد،	و)الدفاع(	لتوفيق	اليازجي،	و)اإلخاء(	لجبران	مسوح	التي	كانت	قبل	العهد	امللكي	مجلة	ثمَّ
إلى	جريدة،	وتابعت	نشاطها	من	البرازيل	بعد	هجرة	ُمنشئها.	وظهرت	صحيفة	)الهدف(	إلبراهيم	الشيخ	سعيد،	
و)الصاعقة(	للصحافي	اللبناني	بطرس	معوض،	و)حقوق	البشر(	لعبد	الحميد	الجابري،	و)النهضة(	ملحمد	صبحي	

)3)		منذر	موصلي،	الصحافة	السورية	ورجالها،	ط1،	)القاهرة:	منشورات	دار	املختار،	1997(،	ص122،	123.
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لفاضل	 السوري(	 و)البريد	 الكيا�سي،	 الودود	 الحميد	عبد	 لعبد	 و)الصباح(	 الناطور،	 ملنيب	 و)الراية(	 بصمهجي،	
شكري،	و)النهضة	الجديدة(	إلدوارد	مرقص)4)،	حتى	بلغ	عدد	الصحف	اثنتين	وأربعين	وأكثر	من	عشر	مجالت،	
ولعل	العدد	الكبير	من	الصحف	مؤشر	صادق	وواضح	على	حرية	الصحافة	والحريات	العامة	التي	كانت	سائدة	

	صحيفة	تبين	توجهها	القومي	ومساعيها	في	تحقيق	النهوض. 	التسمية	الخاصة	بكّلِ آنذاك،	إضافة	إلى	أنَّ

وج	ملشروع	امللك	فيصل	في	البالد	العربية،	 وفي	بداية	قيام	الحكومة	العربية	في	دمشق	حاولت	الصحف	أن	تّرِ
ث	في	مؤتمر	السلم	عن	فكرة	قيام	دولة	للعرب	أسوة	بالبلدان	األوروبية،	لكن	ما	لبثت	أن	تغيرت	األوضاع	 حيث	تحدَّ
الدولية	وزاد	الضغط	على	هذه	الحكومة	الوليدة،	ما	انعكس	في	الصحافة	ورجاالتها،	بعد	أن	عال	صوتها	ونقدها	
هذه	الحكومة،	وبعد	أن	طال	النقد	شخص	امللك	فيصل	وعائلته،	لعجزهم	عن	الدفاع	عن	استقالل	العرب	بعد	
الحكومة	خطر	 رأت	 البالَد،	وعندما	 األوروبية	 القوى	 تقاسم	 إلى	 تشير	 التي	 املفاوضات	 أخبار	 تتسرب	 بدأت	 أن	
لتنظيم	الصحافة،	والتي	 إدارة	املطبوعات	 إنشاء	 إلى	 الداخلي،	وخشيت	خروجه	عن	السيطرة	سارعت	 الوضع	
	تسجيل	الصحف	املرخصة	وإلزامها	يومًيا	بإرسال	نسختين	إلى	 ))سرعان	ما	تحولت	إلى	جهاز	رقابة	صارمة،	وتمَّ
ع	عليهما	من	قبل	املدير	املسؤول	بزعم	مراقبتها	لتجنيبها	اإللغاء	أو	اإلغالق!!	هذا	اإلجراء	جاء	ليعزز	

ّ
الرقابة	موق

قراًرا	سابًقا	بإلغاء	رقابة	الصحف،	اشترط	أن	يكون	املحررون	مسؤولين	عن	كل	ما	يكتب	في	جرائدهم..	حتى	شكا	
فيصل	في	رسالة	إلى	الجنرال	اللنبي	في	كانون	الثاني	1920	من	حراجة	موقفه	بسبب	انتقادات	الصحافة،	ما	أدى	إلى	
تعطيل	بعض	الجرائد	وتقديم	أصحابها	للقضاء	العسكري..	فالحرية	املمنوحة	للصحافة،	أربكت	الحكومة	لدى	

ك	أو	غير	راض	عن	أدائها(()5).	
ّ
تباين	املواقف	ما	بين	مؤيد	للحكومة	ومشك

	الصحف	في	هذه	املرحلة	-عام	-1920	انقسمت	إلى	قسمين	بعد	اتحادها	في	الرؤية	واملواقف	 يمكننا	القول	إنَّ
الداخلية	والخارجية؛	القسم	األول	هو	الصحف	الرسمية	التي	أوجدتها	الحكومة،	وقد	مثلتها	صحيفة	)العاصمة(	
الرغم	من	 امللكي	وشخصية	فيصل	على	 العهد	 في	مديحها	 وبالغت	 في	مدينة	حلب،	 )حلب(	 في	دمشق،	وصحيفة	
ا	القسم	الثاني	 ضعفه	الظاهر	وعجزه	عن	الدفاع	عن	استقالل	بالده	من	دون	أن	تتعرض	للحكومة	بأي	نقٍد،	أمَّ
فهو	الصحافة	الحرة	التي	تابعت	نهجها	الذي	تأسست	عليه	في	املطالبة	بالحرية	ووحدة	البالد	العربية	عبر	قيام	
حكم	عربي	مستقل،	ومن	هذه	الصحف	غالبية	الصحف	املؤسسة	سابًقا،	وقد	توقف	معظمها	مع	دخول	االنتداب	
بمرحلتين	 امللكية	 عهد	 في	 الصحافة	 مرت	 بذلك	 سياسته،	 ونقدها	 االنتداب،	 لرفضها	 سورية،	 إلى	 الفرن�سي	
متباينتين؛	األولى	إيجابية،	وقد	شملت	العام	األولى	من	الحكم،	والثانية	شملت	العام	الثاني،	وامتدت	حتى	دخول	

ل	في	عمل	الصحافة. االنتداب	الفرن�سي	دمشق،	وكانت	مرحلة	سلبية،	ملا	فيها	من	تضييق	وتدخُّ

سابًعا: اتجاهات الصحافة في ظل ااًلنتداب الفرن�ضي وتعامله معها

ترافق	دخول	االنتداب	الفرن�سي	على	سورية	مع	تعطيل	الصحف	التي	كانت	تعمل	في	العهد	الفيصلي	معظمها،	
ونشرت	صحيفة	)العاصمة(	الرسمية	في	عددها	)147(	البالغ	الذي	أصدره	الجنرال	غوابيه	بمساعدة	الحكومة	
	وزارة	الداخلية	فرضت	على	الجرائد	 السورية	التي	عينها	االنتداب	كواجهة	حكم	وطني،	وقد	جاء	في	هذا	البالغ	أنَّ

)4)		ينظر:	أديب	مروة،	الصحافة	العربية	نشأتها	وتطورها،	ط1،	)بيروت:	منشورات	دار	مكتبة	الحياة،	1960(،	ص310،	311.

)5)		سعاد	جروس،	من	االنتداب	إلى	االنقالب:	سورية	زمان	نجيب	الريس،	ط1،	)بيروت:	دار	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	2015(،	ص41.
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ى	هذا	البالغ	إلى	تعطيل	 والصحف	واملجالت	إرسال	نسخة	من	موادها	إلى	دائرة	االستخبارات	الفرنسية،	وقد	أدَّ
عدد	كبير	من	الصحف	نهائًيا	أو	بصورة	موقتة،	لتعود	إلى	العمل	وفًقا	لشروط	االنتداب،	وبعضها	عاد	بأسماء	

جديدة	كحال	صحيفة	)النهضة(	التي	عادت	للعمل	باسمها	الجديد	)العدل(.	

ر	فرصة	تحتّج	بها	إلغالق	الصحف،	منها	نشر	أخبار	كاذبة،	أو	تشويه	الحقائق،	 ِ
ّ
وكانت	سلطة	االنتداب	ال	توف

الصحافيين	 لتطال	 	
َ
الصحف االنتدابية	 السياسية	 ممارسات	 ت	 تعدَّ وقد	 الشعب،	 تضليل	 أو	 األفكار،	 وبلبلة	

العربية	ملتابعة	نشاطهم،	 البلدان	 إلى	 اللجوء	 إلى	 بالسجن	والتعذيب	واملالحقة،	ما	اضطر	كثيرين	منهم	 أنفسهم	
الهرب	تحت	جنح	الظالم	مع	من	 إلى	 بالعاصمة،	 الرسمية	 الدين	الخطيب	مدير	الصحيفة	 وهذا	ما	دعا	))محب	
ًصا	من	االضطهاد	الفرن�سي	والرقابة	الشديدة	املفروضة	

ُّ
اب	والصحفيين	إلى	القطر	املصري،	تخل هرب	من	الكتَّ

وإيماًنا	 كبيًرا	 شعبًيا	 	
ً
إقباال الصحف	 في	 الوطنية	 الكتابات	 القت	 وقد	 الوطنية(()6)،	 وكتاباتهم	 صحفهم	 على	

تحريض	 عن	 تتوقف	 تكن	 لم	 ها	 ألنَّ ابها	 كتَّ وعلى	 الصحف	 هذه	 على	 االنتداب	 سلطات	 زاد	غضب	 ما	 بصدقيتها،	
ها	لم	تكن	تعرض	موادها	قبيل	نشرها	على	مندوب	املفوض	السامي	الفرن�سي،	 الشعب	على	الثورة،	إضافة	إلى	أنَّ
ن	من	قبل	سلطات	االنتداب	إلى	إصدار	نشرة	إلى	الصحف	جاء	فيها	 ي	العظم	املعيَّ وهذا	ما	دفع	حاكم	دمشق	حّقِ
	بعض	الجرائد	تنشر	مقررات	لم	تكن	مبرمة	أو	لم	تتم	املوافقة	عليها	من	مندوب	املفوض	السامي،	لذا	طلب	 ))إنَّ
اإليعاز	إليكم	بوجوب	استقصاء	ما	تلتقطونه	من	األخبار	قبل	نشرها	واجتناب	نشر	ما	لم	يقترن	باملوافقة	من	
	عليه	أحكام	القانون،	منًعا	للرأي	العام	من	التضليل...(()7)،	

ُ
نفذ

َ
	من	يخالف	ذلك	ت القرارات	واألوامر	واآلراء،	وإنَّ

	من	نشاط	الصحف	الوطنية،	والتضييق	عليها،	وإغالق	عدد	من	الصحف،	وأصدرت	 بذلك	عادت	السلطات	للحّدِ
وفي	حلب	سمحت	 في	دمشق،	 نواس(	 )أبو	 منها	صحيفة	 الوطنية،	 الصحف	 إليها	من	 أقرب	 تكون	 صحًفا	جديدة	
بإصدار	)اآلمال(،	و)سوريا	الشمالية(،	و)شفق(،	و)املرسح(،	ولم	تسمح	بإنشاء	صحف	في	باقي	املحافظات	واملدن	

ب	من	سكانها،	وإذكاء	روح	الطائفية	فيهم.	 	التقرُّ
ً
السورية	باستثناء	الالذقية،	محاولة

ن	القانون	كيفية	إصدار	الجريدة	من	خالل	اإلشارة	إلى	ما	 صدور	قانون	املطبوعات	الداخلية	في	عام	1924،	وبيَّ
ن	أيًضا	طريقة	بيع	الجرائد،	واشترط	وجود	مدير	مسؤول	من	تابع	إلحدى	 هو	مسموح	نشره	وما	هو	ممنوع،	وبيَّ
الدول	األربع	املشمولة	باالنتداب	أو	تابع	للدول	املوقعة	على	عهد	جمعية	األمم)8)،	وقد	كانت	الحجة	في	إصدار	هذا	
القانون	استبدال	القانون	العثماني	القديم	الذي	لم	يعد	يتناسب	مع	الدولة	الجديدة	وطبيعتها	املختلفة،	وقد	جاء	
	مديري	الجرائد	واملجالت	في	حال	نشرهم	أخباًرا	غير	مسموح	بها	تتعلق	بالحركات	 في	املادة	الثانية	من	القانون	إنَّ
العسكرية،	وتمس	الدولة	املنتدبة	والدول	الواقعة	تحت	االنتداب،	يقعون	تحت	طائلة	جزاء	نقدي	يتراوح	بين	
ت	املادة	السابعة	من	القانون	بمنع	إدخال	أّيِ	صحيفة	أجنبية	

خمس	ليرات	ومئتي	ليرة	سورية	مع	مالحقتهم،	ونصَّ
ه	في	حين	 ت	على	أنَّ 	املادة	الثامنة	نصَّ إلى	أرا�سي	سورية	ولبنان،	ومن	يفعل،	يعاقب	بالسجن	والغرامة،	في	حين	إنَّ
ظهر	في	إثر	نشر	مقالة	أو	مقاالت	عدة	في	جريدة	أو	مجلة	دورية	أمر	يقلق	الراحة	واألمن	العام	أو	يضر	بالعالقات	
إن	 والسجن،	 بالغرامة	 الصحيفة	 مدير	 معاقبة	 إمكان	 مع	 السامي،	 املفوض	 من	 بأمر	 توقيفها	 فيمكن	 الدولية،	

)6)		ينظر:	شمس	الدين	الرفاعي،	تاريخ	الصحافة	السورية	واللبنانية	من	العهد	العثماني	حتى	االستقالل،	الجزء	الثاني	)1918- 1947(،	ط1،	)باريس:	منشورات	اسمار،	2006(،	
ص31.

)7)		صحيفة	العاصمة	الرسمية،	ع	179،	)3	آذار/	مارس،	1921(.

)8)		سمير	رفعت،	قرن	وربع	القرن	على	الصحافة	السورية	ورق	كثير	وحبر	غزير	وحرّية	قليلة،	موقع	مجلة	العربي	األلكتروني،	ع	519،	)الكويت:	منشورات	وزارة	اإلعالم	الكويتية،	
https://2u.pw/1AzOs	.)2002	فبراير	شباط/

https://2u.pw/1AzOs
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كانت	هذه	الصحيفة	ممنوعة	من	النشر)9)،	إضافة	إلى	تضييق	سلطات	االنتداب	على	الصحف	والصحافيين،	فقد	
منعت	دخول	املواد	الخاصة	بالطباعة	ومنعت	دخول	الطابعات	إلى	البالد	الواقعة	تحت	الوصاية،	األمر	الذي	كان	

له	تأثيره	الكبير	في	إصدار	الصحف	وإخراجها.

	الوجود	الفرن�سي	ُوِضعت	الصحافة	تحت	الرقابة	الفورية	واملباشرة،	 وبعد	إعالن	الثورة	السورية	الكبرى	ضدَّ
السورية،	 الحكومة	 إلى	 الرجوع	 ُيكتب	من	دون	 ما	 	 كّلِ العليا	يشرف	على	 املفوضية	 في	 الصحافة	 وأصبح	مكتب	
إلى	وسيلة	للمتطوعين،	لكونها	لم	تعد	تعطي	مردوًدا	 ل	 وغيرها	من	اإلجراءات	التي	جعلت	مهنة	الصحافة	تتحوَّ
اب	 	العمل	الصحافي	اقتصر	على	الكتَّ مادًيا	لكّتابها،	ما	حول	الكّتاب	فيها	إلى	ثوار	على	الرغم	من	التضيق	عليهم،	ألنَّ

الذين	يحاولون	إيصال	صوت	الحقيقة،	ورفض	سياسات	االنتداب	التي	يناهضها	الشعب.	

علنت	في	سورية	األحكام	العرفية،	واشتدت	اإلجراءات	التعسفية،	وُوضعت	
ُ
أ خالل	الحرب	العاملية	الثانية	

لب	منها	العمل	بنصف	طاقتها	أي	بنصف	
ُ
ق	على	عمل	الصحافة،	وط سورية	تحت	الحكم	املباشر	الفرن�سي،	وضّيِ

	العالم	يعيش	حالة	حرب،	ومن	الصعب	جًدا	توفير	املواد	 حجم	الصحيفة	الحقيقي	للتقليل	من	النفقات	بحجة	أنَّ
املواد	 التي	تصدر	 الدول	 	فرضوا	قيوًدا	على	

ً
األملانيين	فعال 	 أنَّ الحرب،	عالوة	على	 في	دوامة	 الغارقة	 أوروبا	 من	

في	مسيرة	استمرارها،	واستغلت	فرنسا	 أمام	الصحف	 أزمة	وتحٍد	كبيرين	 إلى	خلق	 ما	قاد	 الصحافية	والورق،	
األوضاع	الخاصة	بعمل	الصحافة	لتصدر	مجلة	سياسية	تابعة	لها،	تنطق	باسمها،	وتقوم	بالدعاية	لها،	وأطلقت	

عليها	اسم	)دمشق(.	

السورية،	 الصحف	 حال	 	1944 عام	 أواخر	 في	 الصادر	 	)2814( عددها	 في	 القبس	 لنا	صحيفة	 وقد	صورت	
التي	 الكلمة	 الواقع	 في	 وهو	 الصحافة”،	 ”حرية	 عنوانه	 مقال	 ))في	 وذلك	 عليها،	 املفروضة	 املراقبة	 وإجراءات	
األمور	 تعد	قاصرة	على	 لم	 الرقابة	 	 إنَّ فيها:	 النيابي.	وقد	جاء	 املجلس	 في	 الجريدة	 الريس	صاحب	 نجيب	 ألقاها	
عاديين	 موظفين	 لحماية	 انقلبت	 ما	 وإنَّ األشخاص،	 وكرامة	 الحكومة	 وهيبة	 الوزراء	 حماية	 على	 وال	 العسكرية	
	الرقابة	تشتُد	وتبالغ	في	اشتدادها	حتى	أصبحت	الصحافة	ال	تعرف	 من	أبسط	واجبات	الصحافة	انتقادهم...	إنَّ
ي	أطلب	 ِ

ّ
	فإن

َّ
د	فيه	املمنوع	على	الصحافة	نشره،	وإال ا	أن	تأتي	الحكومة	بقرار	تحّدِ ماذا	تنشر	وماذا	تحذف،	فإمَّ

إلغاء	الرقابة	عن	القضايا	والشؤون	الداخلية	إلغاًء	تاًما،	وكان	من	ثمار	ما	كتبته	الصحافة،	وما	قاله	الريس	في	
الرقابة	على	 باستثناء	 ”1944/12/21م”،	 الجلسة	نفسها	 في	 الرقابة	على	الصحف	 أنواع	 	 ألغيت	كلُّ أن	 املجلس،	
مت	نموذًجا	من	نماذج	النضال	 	االنتداب	قد	قدَّ األخبار	العسكرية(()10)،	وبذلك	تكون	الصحافة	السورية	في	ظلَّ
	سياسة	تكميم	األفواه،	واستطاعت	أن	تنتزع	منزلتها	بين	القوى	املؤثرة	في	الساحة	الفكرية	بتأثيرها	في	الرأي	 ضدَّ
العام،	وقدرتها	على	تغييره	وتنويره،	في	ما	يحاك	له،	وعاد	نجاح	الصحافة	في	ذلك	الحين	إلى	سببين	رئيسين؛	األول	
ابها	خيرة	مثقفي	تلك	 ت	بين	كتَّ ها	ضمَّ 	التقييدات	التي	طالت	عملها،	وثانيها	أنَّ ل	بإصرارها	على	العمل	رغم	كّلِ

َّ
يتمث

الحقبة	الزمنية،	وأبرز	الشخصيات	االجتماعية	والعلمية	فكان	لها	أثر	مزدوج	في	التأثير،	وبالتالي	في	القدرة	على	
ل	بخروج	االنتداب	وجالئه	من	سورية.

َّ
التغيير	الذي	تكل

)9)		ُينظر:	شمس	الدين	الرفاعي،	تاريخ	الصحافة	السورية	واللبنانية	من	العهد	العثماني	حتى	االستقالل،	ج2 )1918- 1947(،	ط1،	)باريس:	منشورات	اسمار،	2006(،	ص49	وما	
بعدها.

)10)		جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1965(،	ط1،	)بيروت:	دار	النضال	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	1983م(،	ص44.
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ا: الصحافة في ظّلِ حكومات ااًلنقالب والجمهورية املتحدة
ً
ثامن

ابها	بهذا	اإلنجاز	التاريخي،	وال	تستثني	الصحافة	ذاتها	 ما	إن	انتهى	االنتداب،	واحتفلت	الصحافة	وممثلوها	وكتَّ
ل	بحركة	

َّ
تمث ا	سبقه،	وقد	 أو	خطًرا	عمَّ 	صعوبة	 أمام	مأزق	ال	يقلُّ في	تحقيقه-	حتى	وجدت	نفسها	 من	اإلسهام	

كانت	 االنقالبات	 مرحلة	 	 أنَّ من	 الرغم	 وعلى	 االستقالل،	 نيله	 ُبعيد	 البالد	 اجتاحت	 التي	 العسكرية	 االنقالبات	
	اإلعالن	عن	قيام	الجمهورية	العربية	املتحدة	الذي	 ها	كانت	غنية	باألحداث	واملواقف،	إلى	أن	تمَّ قصيرة	زمنًيا	إال	أنَّ

تابعته	الصحافة	بشغف	كبير.

ر	جو	الحرية	السياسية	في	أثناء	االنقالبات	العسكرية	األوضاع	املناسبة	لتشكيل	األحزاب،	وعندها	
َّ
	لقد	وف

لت	الصحافة	إلى	صحافة	حزبية،	فصحيفة	)البعث(	تنطق	باسم	حزب	البعث	العربي،	وصحيفة	)املنار(	كانت	 تحوَّ
تابعة	للحزب	الوطني،	و)صوت	الشعب(	هي	الجهة	الرسمية	 لسان	حال	اإلخوان	املسلمين	وحزبهم،	و)القبس(	
ل	وجهاَء	 ِ

ّ
ا	صحيفة	)الشعب(	فهي	لحزب	الشعب	املمث الناطقة	باسم	اللجنة	املركزية	للحزب	الشيوعي	السوري،	أمَّ

ل	أهالي	دمشق	ووجهاءها،	
َّ
حلب	وحمص	بعد	انفصاله	عن	الكتلة	الوطنية	التي	أسست	الحزب	الوطني	الذي	كان	يمث

ه	توجهات	حزبية،	إضافة	إلى	مهماتها	في	إبراز	الروح	القومية	والتصدي	ملشكالت	 األمر	الذي	جعل	الصحافة	تتوجَّ
ر	عن	تركة	سلطات	االنتداب،	وازدادت	معاناة	الصحف	 الداخل	التي	كانت	مليئة	بكثير	من	اإلشكاليات	التي	تعّبِ
أكثر	بعد	أن	وجدت	نفسها	محرجة	من	هزيمة	األنظمة	العربية	في	حرب	فلسطين	)1948(،	ما	أوقع	على	كاهلها	
	وخطًرا،	حيث	أفردت	كثيًرا	من	صفحاتها	لنقد	الهزيمة	التي	ُمنيت	بها	الجيوش	العربية،	

ً
مهمة	إضافية	أشد	صعوبة

	))ما	بين	الهزيمة	وأنظمة	الحكم	
ً
	اهتمامها	على	اإلخفاق	وأسبابه،	رابطة ت	جلَّ 	صحيفة	)البلد(	كانت	قد	صبَّ

ً
فمثال

ها	العرب	ارجموا	الخونة	 في	الوطن	العربي،	ونذكر	من	هذه	االفتتاحيات	)املوت	وال	هذا	–	عدد	1948/11/18(	و)أيَّ
1948/12/15)))11)،	ورفضت	الصحف	سياسة	 و)ُملك	ومِلك	–	عدد	 	)1948/11/28 وحطموا	األصنام	–	عدد	
أكثر	 باتخاذ	إجراءات	 الحال	هاجمت	السياسيين،	وطالبت	 الهزيمة،	وكذا	 تعاملها	مع	 العربية	وطريقة	 األنظمة	
ام	العرب	

َّ
جدية،	واالهتمام	باملؤسسة	العسكرية	التي	كانت	غاية	في	اإلهمال	والفساد،	فاستمرت	بالتنديد	بالحك

ر	 	التدهور	االقتصادي	الذي	عانته	البالد،	وهذا	ما	يفّسِ كافة،	وطالبت	بالثورة	عليهم،	وإسقاطهم،	وال	سيما	في	ظلَّ
)العلم(	و)البلد(	و)القبس(	و)املنار(	و)الشعب(	 د	لالنقالب	على	الحكم،	من	مثل	صحيفة	 املؤّيِ موقف	الصحف	

و)اإلنشاء(	وغيرها.

ه	يفعل	 قاد	حسني	الزعيم	أول	انقالب	عسكري	بتشجيع	من	بعض	الفئات	االجتماعية	التي	استطاع	أن	يقنعها	بأنَّ
ا	على	هزيمة	حرب	فلسطين،	إضافة	إلى	وقوف	بعض	عناصر	الجيش	معه،	وحصوله	 ذلك	من	أجل	نصرتهم	وردًّ
	أول	إجراء	فعله	تعطيل	الصحف	كافة	 على	تأييد	صحافي	من	عدد	كبير	من	الصحف	بهدف	تغيير	األوضاع،	إال	أنَّ
ثم	أصدر	مرسوًما	ينص	على	إلغاء	امتيازات	جملة	من	الصحف،	وأبقى	على	أربع	صحف	صباحية	وأربع	صحف	
	صحيفة	)بردى(	

ً
ب	الصحافة	الحرة	الناقدة،	فنجد	مثال ل	الصحافة	إلى	بوق	له	لتزيين	أعماله،	وغيَّ مسائية،	وحوَّ

ت	ترزح	
َّ
	سوريا	التي	خلصت	قبل	سنين	من	كابوس	االستعمار،	ظل تكتب:	))االنقالب	بدأ	يعطي	ثماره	اليانعة	ألنَّ

بعدئذ	تحت	أنقاض	مخلفات	االستعمار(()12)،	وكتبت	صحيفة	)القبس(:	))خالل	شهرين	اثنين	مجلس	من	سبعة	

)11)		جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1965(،	ص68.

)12)	ينظر:	صحيفة	بردى،	ع	684،	)1949/4/9(.
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	حركة	فكرية	 ،	واستخدم	الزعيم	القوة	العسكرية	أداة	لقمع	أّيِ
رجال	أكثر	إنتاًجا	من	مجلس	الـ	130	شخًصا(()13)

أقالًما	 أو	 للزعيم	 ا	
ً
أبواق ))إما	 تكون	 فالصحافة	 والفكرية،	 الصحافية	 الحرية	 فتدهورت	 ه،	 ضدَّ اجتماعية	 أو	

	بنبض	الشارع	السوري،	فأغلقت	سوريا	أبوابها	أمام	االستفادة	من	تجارب	 مستأجرة،	وعلى	الحالتين	ال	تحسُّ
ا	في	انقالب	سامي	 اآلخرين	من	األمم	األخرى	العربية	واألجنبية،	فكأنني	أخالها	قد	أدخلت	في	سبات	عميق(()14)،	أمَّ
ل	البالد	إلى	طريق	 الحناوي،	فقد	أطلقت	حرية	الصحف،	وألغي	قرار	إيقافها،	فسارعت	المتداحه،	راجية	أن	يحّوِ
نت	 ))انقالب	وانقالب(()15)،	وقد	تضمَّ افتتاحيتها	بعنوان	 )النذير(	 الحرية	والديمقراطية،	فقد	عنونت	صحيفة	
	 نت	أنَّ 	عهد	الزعيم،	وذكرت	صحيفة	)البعث()16)	بأهداف	االنقالب،	وبيَّ

ً
املدح	والتفاؤل	بالعهد	الجديد	منتقدة

في	 الشعبية	 الطبقات	 الحقيقية،	ولم	يحارب	اإلقطاعية،	ولم	يسمح	بدخول	 الزعيم	قد	خان	أهداف	االنقالب	
ميدان	السياسية.

ز	مرحلة	الحناوي	في	العمل	الصحافي	قانون	املطبوعات،	القانون	األول	للصحافة	 ويبقى	أن	نذكر	أهم	ما	ميَّ
1949،	إذ	انقسمت	الصحف	بين	مؤيد	ومعارض	له)17)،	 8	تشرين	األول/	أكتوبر	 منذ	االستقالل	الذي	صدر	في	
وقد	تكون	صحيفة	)البعث(	الوحيدة	بين	الصحف	السورية	التي	امتدحت	هذا	القانون،	وقد	وصف	وزير	الدعاية	
))هذا	 قال:	 )3929(	حين	 بعددها	 )القبس(	 عنه	صحيفة	 ونقلت	 آنذاك،	 القانون	 هذا	 الحوراني(	 )أكرم	 واألنباء	
ها	حصلت	على	تعويضاتها..	 	لها	الصدور	بعد	اآلن؛	ألنَّ 	الصحف	امللغاة	لن	يحقَّ القانون	ألغى	الرقابة	إلى	األبد،	وإنَّ
ا	صارمة	وضعت	إلصدار	الصحف(()18)،	ومع	قيام	انقالب	الشيشكلي،	تراجعت	الصحافة	عن	دعمها	

ً
	شروط كما	أنَّ

السياسية،	 الشؤون	 في	 ل	 التدخُّ العسكرية،	وعدم	 ملواقعه	 الجيش	 إلى	عودة	 تدعو	 وبدأت	 لالنقالبات،	 السابق	
وخاطئة،	 سيئة	 سياسة	 ها	 بأنَّ االقتصادية	 السياسة	 قّيمت	 فالصحف	 االقتصادية،	 باألوضاع	 لالهتمام	 ودعت	
أو	 بواحدة	 دمج	صحيفتين	 وهي	 الدمج،	 سياسة	 إلى	 االنقالبية	 الحكومة	 لجأت	 وقد	 اإلداري،	 الفساد	 ويحكمها	
مجلتين	بواحدة،	وهي	سياسة	لم	تنجح	تماًما،	حيث	عادت	الصحف	إلى	العمل	من	جديد،	ولكن	مع	هيمنة	حكومية	
أكبر	عليها،	يظهر	ذلك	بفرض	نشر	صور	الرئيس	على	صفحاتها،	وبشكل	يظهر	في	بعضها	أكثر	من	غيرها	كما	هو	

حال	بعض	الصحف	مثل:	)البريد	السوري(،	و)التحرير	العربي(،	و)النصر	الجديد(،	و)النقاد(.

كان	للصحافة	دور	تشجيعي	وترحيبي	بالوحدة	السورية	املصرية	)1958 - 1961(،	وعّدت	ذلك	نصًرا	قومًيا،	
ل	من	فكرة	إلى	واقع	حتى	ظهرت	التحديات،	حيث	اشترط	جمال	عبد	الناصر	إيقاف	 ولكن	ما	إن	بدأت	الوحدة	تتحوَّ
السورية	 الصحافة	 قبلت	 وقد	 القرار،	 مركزية	 وتحقيق	 الوحدة،	 إلتمام	 السياسية	 واألحزاب	 اإلعالم	 وسائل	
هذا	 عدة	 أحزاب	 رفضت	 حين	 في	 الديمقراطية،	 من	 �سيء	 على	حساب	 ولو	 عربية،	 وحدة	 قيام	 أمل	 على	 بذلك	
	نفسه،	وتغيب	 	الحزب	الشيوعي	السوري	من	أبرزها،	فقد	بقي	رافًضا	هذه	الوحدة،	وفكرة	حّلِ الشرط،	ولعلَّ
رئيسه	خالد	بكداش	عن	جلسة	مجلس	النواب	الخاصة	بالتصويت	للوحدة،	وعندما	عجز	عن	منع	ذلك،	غادر	

)13)		ينظر:	صحيفة	القبس،	ع	3480،	)1949/6/2(.

)14)		محمد	سعيد	أحمد	بني	عايش،	االنقالبات	العسكرية	في	سوريا	من	1949-1969م:	دراسة	في	العوامل	الداخلية	واإلقليمية	والدولية،	ط1،	)َعمان/	إربد:	دار	الكتاب	الثقافي،	
2021(،	ص325.

)15)		ينظر:	صحيفة	النذير،	)9/22/	1949(.

)16)		ُينظر:	صحيفة	البعث،	ع	251،	)1949/9/15(.

)17)		ُينظر:	جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1947(،	ط1،	)باريس:	منشورات	اسمار،	2006(،	ص77.

)18)		جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1947(،	ص78.
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بكداش	إلى	خارج	سورية،	وبذلك	احتكرت	السلطة	املركزية	وسائل	اإلعالم	جميعها،	وألغت	الصحف	إال	التي	
	بااللتزام	بمواقفها،	فخضعت	الصحافة	للتوجيه،	وقد	فرضت	رقابة	

ً
تملكها	السلطة	الجديدة	أو	التي	تراها	أهال

شديدة	على	دور	النشر	والطبع	واملجالت،	ومنع	دخول	عدد	كبير	من	املجالت	الخارجية	التي	قد	تنتقد	التجربة	
الوحدوية،	فازدادت	سيطرة	األجهزة	البوليسية	على	الفكر	والصحافة،	وأراد	عبد	الناصر	إحداث	موائمة	لوضع	
والصحافة	 والتعبير	 الرأي	 لحرية	 هت	 وّجِ أق�سى	ضربة	 ))ذلك	 ل	

َّ
فشك في	مصر،	 مثيلتها	 مع	 في	سورية	 الصحافة	

ا	الصحف	التي	استمرت	تحت	رقابة	سلطات	الوحدة	وموافقتها،	 تلقاها	املجتمع	السوري	بشكل	طوعي(()19)،	أمَّ
	صفحات	الصحف	والكتب،	 لت	إلى	وسيلة	لنشر	الشعارات	القومية	التي	لم	تتصل	بالواقع،	وبقيت	طيَّ فقد	تحوَّ
	في	عددها	الصادر	بتاريخ	)1958/7/24(	بالغت	في	مديح	شخص	الرئيس	عبد	الناصر،	

ً
فصحيفة	)الجمهورية(	مثال

وتحليل	خطابه	في	ذكرى	الثورة،	وكذا	الحال	في	صحيفة	)الوحدة(	التي	صدرت	عام	1959م،	وصحيفتي	)األيام(،	
و)العلم(	اللتين	تكرر	فيهما	وصف	عبد	الناصر	بـ)رائد	القومية	العربية(	أو	بـ)السد	العالي(،	وغيرها	من	الصحف	
لت	إلى	املديح	املبالغ	فيه،	والتغني	بخطابات	عبد	الناصر،	مهملة	حالة	البالد	االقتصادية،	وتراجع	الفاعلية	 التي	تحوَّ
التصفيق	والتهليل،	 إلى	جماهير	مهمتها	 السياسية،	وإقصاء	الطبقات	الشعبية	عن	ممارسة	السياسة،	وتحويلها	

وغيرها	من	األمور	التي	قادت	إلى	حدوث	االنفصال.

تاسًعا: املال السيا�ضي ودوره في عمل الصحافة

على	 ا	
ً
ملك فيصل	 وتنصيب	 امللكية،	 تأييد	 إلى	 دمشق	 في	 العربية	 الحكومة	 عهد	 في	 السورية	 الصحف	 جهت	 اتَّ

البالد،	ولم	يكن	ذلك	في	بداية	األمر	سوى	حرية	اختيار	نابعة	من	الصحف	ذاتها	ومن	توجهها،	وخير	مثال	على	ذلك	
التحاق	منير	الريس	صاحب	صحيفة	)بردى(	بالجيش	العربي	القادم	من	الحجاز،	وقد	حاول	امللك	فيصل	))إقناع	
التسهيالت	وُبذلت	 السياسة،	فُمنحت	 في	ميدان	 الديمقراطي	الجديد	 للنظام	 دوا	 يمّهِ الصحافيين	بمشروعه	كي	
لة	من	اإلنكليز	الذين	فرضوا	 	دعايته	مموَّ كون	بأنَّ ِ

ّ
األموال	لدعم	الصحافة،	ما	جعل	املناهضين	للحكم	العربي	يشك

الحكومة	فرًضا(()20)،	ومع	بدء	الضغوطات	التي	الحقت	امللك	فيصل	في	مؤتمر	السلم	حين	بدأ	بتقديم	التنازالت	
النظام	 قيام	 إلى	 ودعت	 للملكية،	 رافض	 ه	 توّجِ ذات	 صحف	 ظهرت	 والبريطانيين؛	 الفرنسيين	 حلفائه	 لصالح	
لتين	 كانتا	مموَّ لها،	وقد	 منبًرا	 لتكونا	 )العاصمة(	و)حلب(	 الحكومة	صحيفتي	 الديمقراطي،	فأسست	 الجمهوري	
من	حكومة	امللك	فيصل،	في	حين	اتجهت	صحف	مستقلة	عن	هذا	التمويل	إلى	مساندة	العمل	الثوري،	ورفض	
العربي،	 ))االستقالل	 لتها	صحف	

َّ
الفرنسيين،	ومث 	 الثورة	ضدَّ عت	على	 امللك	فيصل	للضغوطات،	فشجَّ خضوع	

ولسان	العرب،	واملفيد،	والدفاع،	وفتى	العرب	في	دمشق،	والعرب،	والنهضة،	والراية	في	حلب(()21)،	وظهر	نوع	
لة	غالًبا	من	البريطانيين	 ثالث	في	تلك	املدة	من	الصحف	السورية،	وهي	الصحف	السورية	في	مصر	التي	كانت	مموَّ
والفرنسيين،	فكانت	تهاجم	امللكية	في	سورية،	وتدعو	إلى	الوصاية	على	البالد	العربية	بصورة	عامة،	وعلى	سورية	
له	صحيفة	 ِ

ّ
وتمث العربي،	 العالم	 في	 وتوجهاتها	 البريطانية	 السلطات	 أفكار	 طرح	 ى	 تبنَّ من	 ومنها	 خاصة،	 بصورة	

في	مصر،	 البريطانية	 بالسلطات	 جيدة	 على	عالقة	 مؤسسوها	 وكان	 لإلنكليز،	 موالية	 ها	 بأنَّ ُعرفت	 التي	 )املقطم(	

)19)		د.م،	تقرير	املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير:	حالة	اإلعالم	وحرية	التعبير	سورية	حتى	2006م،	)2006/12/02م(،	ص6.

)20)		سعاد	جروس،	من	االنتداب	إلى	االنقالب:	سورية	زمان	نجيب	الريس،	ط1،	)بيروت:	دار	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	2015(،	ص40.

)21)		سعاد	جروس،	من	االنتداب	إلى	االنقالب:	سورية	زمان	نجيب	الريس،	ص41.
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فتلقوا	من	تلك	السلطات	الدعم	املادي	إلصدار	صحيفتهم	لتكون	مواجهة	للصحف	املعارضة	ملشروعات	بريطانيا	
في	 الفرنسية	ومؤيدة	ملصالحهم	 السلطات	 من	 لة	 مموَّ )األهرام(	 كانت	صحيفة	 والعسكرية،	وكذلك	 السياسية	
عت	على	انفصال	لبنان	عن	سورية،	وقد	بلغ	من	دعم	السلطات	البريطانية	املادي	ملؤس�سي	 العالم	العربي،	وقد	شجَّ
	في	

ً
ه	إنقاذ	للشعب	من	املجاعة،	حيث	عنونت	مقاال رت	الدخول	اإلنكليزي	بأنَّ )املقطم(	بأن	هاجمت	امللكية،	وبرَّ

بيروت	ولبنان(،	وكذا	 في	 املجاعة	 في	سوريا:	هول	 البريطانيين	 بـ	)زحف	 	،)1918/10/21( بتاريخ	 الصادر	 عددها	
الحال	وقفت	صحيفة	)األمة(	مع	املشروع	األوروبي	في	املنطقة	العربية،	ووصفت	قوات	الجنرال	اإلنكليزي	ألنبي	

ه	منقذ	سورية	وفاتحها)22). بأنَّ

الصحف	 أي	 الصحف	 أكثر	 يشمل	 األول	 أقسام؛	 ثالثة	 إلى	 الصحف	 انقسمت	 الفرن�سي	 االنتداب	 زمن	 في	
نت	بطوالت	الثوار	على	صفحاتها،	وقد	 ه،	ودوَّ عت	على	الثورة	ضدَّ الوطنية	التي	رفضت	الوجود	الفرن�سي،	وشجَّ
ت،	وأبرزها	)املقتبس،	سوريا	الشمالية،	الشعب،	املرصاد،	فتى	العرب،	

َّ
ض	معظمها	للتعطيل	واإليقاف	املوق تعرَّ

	األزمة	االقتصادية،	ومحاولة	 القبس،	األيام،	االستقالل(،	وغيرها،	وقد	عانت	تأميَن	تمويلها	املادي،	خاصة	في	ظّلِ
والقسم	 والتبرعات،	 ع	 التطوُّ على	 أغلبها	 في	 تعتمد	 التي	 الصحف	 تمويل	 مصادر	 تجفيف	 الفرنسية	 السلطات	
لها	 ِ

ّ
ض	له	بالنقد،	وأهم	ما	يمث الثاني	من	هذه	الصحف	يشمل	الصحف	الوطنية	التي	هادنت	االنتداب،	ولم	تتعرَّ

ا	النوع	الثالث،	فهو	الصحف	الالوطنية	التي	أنشأتها	فرنسا	بهدف	تبرير	وجودها،	 م(،	أمَّ صحيفتا	)ألف	باء،	والتقدُّ
بريد	 الصباح،	 )األصداء،	 وأهمها	 تمويلها	وحمايتها،	 ت	فرنسا	

َّ
وتول الوطنية،	 الصحف	 مقابل	 لها	 واجهة	 لتكون	

سوريا،	الدردنيل(،	إضافة	إلى	)السيري	البيروتية،	األوريان	البيروتية(،	وغيرها،	وهي	الصحف	التي	قبلت	املنحة	
	مضايقة	 ض	ألّيِ

أو	املعونة	الفرنسية،	وكانت	بمنزلة	رشوة	حملت	مسمى	معونة،	فالصحف	التي	قبلت	بها	لم	تتعرَّ
ي	سلطات	االنتداب	على	حرية	البالد	 ها	عدتها	وسيلة	للسكوت	عن	تعّدِ أو	إغالق	بخالف	الصحف	التي	رفضتها	ألنَّ

واستقاللها،	وإسكات	صوت	الصحافة	الحرة.

وفي	 اإلصدار	 في	 استقرار	 عدم	 مرحلة	 سورية	 عاشتها	 التي	 االنقالبية	 الحكومات	 ظل	 في	 الصحافة	 عانت	
ام	العرب	

َّ
ض	األول	واألكبر	على	الثورة	واالنقالب	على	الحك التوجهات	السياسية،	فبعد	أن	كانت	الصحافة	املحّرِ

من	 كبيًرا	 ))عدًدا	 الزعيم	 ألغى	حسني	 فقد	 االنقالبات،	 لهذه	 إلى	ضحية	 لت	 تحوَّ فلسطين،	 هزيمة	حرب	 بسبب	
خمس	 ى	 ليتبقَّ ألصحابها،	 تعويضات	 دفع	 مقابل	 االنتشار،	 املحدودة	 الصغيرة	 الصحف	 وباألخص	 الصحف،	
ضت	للتعطيل	ملدد	مختلفة(()23)،	 	من	حمص	وحماه	وحلب	وواحدة	في	الالذقية،	تعرَّ صحف	في	دمشق	وأربع	في	كّلٍ
الصحف	 ف	

َّ
وظ 	 ثمَّ ومن	 وجودها،	 ل	 يفضَّ ال	 التي	 الصحف	 إلغالق	 أسلوًبا	 التعويض	 من	 الزعيم	 جعل	 بذلك	

	الزعيم	كان	يأمر	موظفي	قلم	الدعاية	والنشر	 ن	نجيب	الريس	أنَّ املتبقية	وأجبرها	على	مدحه	وتمجيده،	فقد	بيَّ
ل	 يكتبوه،	فحوَّ أن	 يجب	 ما	 اب	 الكتَّ على	 يفرض	 فكان	 بالجملة،	 الصحف	 على	 وتوزيعها	 يومية،	 مقاالت	 بكتابة	
ا	الحناوي،	فقد	حافظ	بعد	انقالبه	على	نسق	الصحف	 الصحف	إلى	أداة	ملهاجمة	خصومه	والدول	املجاورة،	أمَّ
وعددها	كما	كانت	عليه،	إلى	أن	حدث	انقالب	الشيشكلي	الذي	ألغى	الرقابة	على	الصحافة	مع	منحها	حرية	ال	تمس	
ه	له	برقية	يحيي	فيها	املؤتمر	 سلطة	الرئيس	وسياسته،	وأسهم	في	انعقاد	مؤتمر	الصحافيين	العرب	في	مصر،	ووجَّ

)22)		ُينظر:	مجموعة	من	املؤلفين،	الحكومة	العربية	في	دمشق:	التجربة	املبكرة	للدولة	العربية	الحديثة	)1918-1920(،	ط1،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	
2020(،	ص486	وما	بعدها.

)23)		سعاد	جروس،	من	االنتداب	إلى	االنقالب:	سورية	زمان	نجيب	الريس،	ط1،	)بيروت:	دار	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	2015(،	ص389.
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	مهمة	الصحافة	مهمة	نبيلة،	والصحف	العربية	مدعوة	إلى	أن	تقوم	بدور	أسا�سي	في	 والقائمين	عليه،	ويقول	))إنَّ
ب	بعقد	الدورة	 سة،	ويرّحِ

النهضة	القومية	لألقطار	العربية،	وهو	يرجو	التوفيق	للمؤتمر	في	أداء	رسالته	املقدَّ
قد	شهدت	حرية	صحافية،	 املرحلة	 هذه	 كانت	 وبذلك	 دمشق(()24)،	 مدينة	 في	 العربية	 الصحافة	 ملؤتمر	 املقبلة	
وتميزت	بتولي	األحزاب	مهمة	تمويل	صحفها	الخاصة	بها،	ومن	أبرز	األحزاب	الفاعلة	في	الساحة	السياسية	ذات	
التأثير	اإلعالمي	آنذاك	حزب	الشعب،	والوطني،	والبعث	العربي،	والحزب	السوري	القومي	االجتماعي،	والجبهة	

االشتراكية	اإلسالمية،	والتعاوني	االشتراكي،	والحزب	الشيوعي،	ثم	الحزب	الجمهوري	الديمقراطي.

	األحزاب	وصحفها	 ا	في	عهد	الجمهورية	العربية	املتحدة،	فقد	فرضت	القيود	على	عمل	الصحافة	بعد	حّلِ أمَّ
التابعة	لها،	واقتصر	عمل	الصحافة	على	الصحف	الحكومية	مع	بعض	الصحف	القليلة	املراقبة	بشدة،	فظهرت	
لة	 	توجيه	الصحف	لتكون	بخدمة	الحكومة	وأهدافها،	فكانت	مموَّ صحف	جديدة	أبرزها	صحيفة	)الوحدة(،	وتمَّ
من	الحكومة	مقابل	تكبيل	حريتها،	حيث	باتت	وكالة	األنباء	الرسمية	هي	من	تزود	الصحف	بمادتها،	وهكذا	إلى	أن	
))قبضتها	 العمل	الصحافي	واإلعالمي،	فقد	أحكمت	األجهزة	األمنية	 تامة	على	 إلى	سيطرة	بوليسية	 ل	األمر	 تحوَّ
على	الفكر	والصحافة،	وفرضت	عليها	الخنوع	واالزدواجية،	وتاجرت	متاجرة	بشعة	بالشعارات،	فكادت	تقتل	
ه	الشعارات	في	صدور	الناس..	فكان	القرار	بقانون	رقم	)195(	لعام	1958م،	الذي	يجيز	ألصحاب	 املبادئ	وتشّوِ
ره	لجنة	مختصة،	وكان	على	الصحيفة	التي	 الصحف	التنازل	عن	امتياز	إصدار	صحفهم	لقاء	تعويض	مالي	تقِدّ
	مساعدة	من	الدولة(()25)،	فكان	هذا	 	بحسب	هذا	القانون	على	مسؤوليتها،	دون	تلقي	أّيِ تريد	االستمرار،	أن	تستمرَّ
القانون	وسيلة	للضغط	على	الصحف	أو	وسيلة	لشرائها	من	أصحابها	تحت	حجج	عدم	االلتزام	بالقانون،	بذلك	
تنازل	عدد	كبير	من	الصحف	واملجالت	عن	امتيازاته،	في	حين	استمر	بعضها	في	العمل،	ففي	دمشق	استمرت	بعض	
الصحف	بالصدور	))على	مسؤولية	أصحابها،	دون	عون	أو	مساعدة،	وهي:	األيام،	العلم،	النصر،	صوت	العرب،	
ر	 األخبار،	دمشق	املساء،	الرأي	العام(()26)،	مقابل	عدد	كبير	من	الصحف	التي	تنازل	أصحابها	عن	امتيازاتهم،	ويقدَّ
	على	احتكار	السلطة	

ً
لت	تجربة	الوحدة	مثاال

َّ
عددها	في	عموم	سورية	بأكثر	من	خمسين	صحيفة	ومجلة،	حيث	مث

ر	 ل	السلطة	الرابعة،	وهي	سياسة	تعّبِ ِ
ّ
العمَل	الصحفي	ومحاولة	إخراج	أّيِ	صحف	غير	حكومية	من	العمل	الذي	يمث

عن	سياسة	السلطة	الشمولية	التي	تحاول	الهيمنة	على	البالد	بكامل	نشاطها،	وجعلها	أداة	طيعة	بيد	السلطة،	على	
ل	السلطة	في	العمل	الصحافي	 م	نموذًجا	من	نماذج	تدخُّ ه	قدَّ 	عمر	تجربة	الوحدة	قصير	نسبًيا	إال	أنَّ الرغم	من	أنَّ
عبر	التمويل	أو	التضييق	على	مصادر	الدعم	للصحف،	ذلك	لدور	الصحف	في	ممارسة	النقد	ومالحقة	الفساد	

واملفسدين.

عوة لإلصالح ومحاربة الفساد عاشًرا: الصحف بوصفها منبًرا للنقد والدَّ

ورفض	 فيصل،	 امللك	 مشروع	 ترويج	 في	 كبيًرا	 دوًرا	 العربية	 الحكومة	 عهد	 في	 السورية	 الصحافة	 لعبت	
	 أّيِ 	

العام	ضدَّ الرأي	 ضت	 الشعب،	حيث	حرَّ ق	مطالب	 يحّقِ قومًيا	جماهيرًيا	 بوصفه	مشروًعا	 عنه	 املتقاعسين	
تجربة	 إفساد	 	من	حاول	 بالنقد	كلَّ أو	تحول	دون	استكماله،	وطالت	الصحف	 املشروع	 بهذا	 	 خلُّ

ُ
ت ممارسة	قد	

)24)		نصوح	بابيل،	صحافة	وسياسة:	سورية	في	القرن	العشرين،	ط2،	)بيروت:	منشورات	دار	الريس	للكتب	والنشر،	2001(،	ص504،	505.

)25)		جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1947(،	ط1،	)باريس:	منشورات	اسمار،	2006(،	ص95،	96.

)26)		جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1947(،	ص96.
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من	 مظهر	 	 أّيِ محاربة	 في	 الشعب	 بوصلة	 كانت	 السورية	 الصحافة	 	 أنَّ رضا	 رشيد	 ذكر	 فقد	 الجديدة،	 الدولة	
	))عيب	 	للحرية	والنقد	السيا�سي،	حيث	انتقدت	الحكومة	في	بعض	ممارساتها،	فيذكر	أنَّ

ً
مظاهر	الفساد،	ومثاال

.	وكان	أكبر	
ً
هذه	الحكومة،	كان	بحسب	رأيه،	هو	محاباة	الكبراء	وقبول	شفاعتهم	في	طالب	وظائفها	بدًءا	وترقية

طت	الضوء	على	
َّ
هذا	الضعف	في	الوزراء	والرؤساء	بإزاء	امللك	فيصل	وعشيرته	واملقربون	منه(()27)،	باملقابل	سل

عمليات	اإلصالح	التي	رأت	من	واجبها	ذكرها	للشعب،	ال	سيما	تلك	القوانين	اإلصالحية	التي	فصلت	فيها	املؤسسة	
مت	القوانين	العلمانية	لتنظيم	الحياة،	مستندة	إلى	شعار	امللك	 الدينية	عن	الحياة	السياسية	والدستورية،	وقدَّ
	من	وقف	مع	مقررات	 	كّلِ

هت	سهامها	ضدَّ 	الصحف	ذاتها	وجَّ فيصل	الذي	رفعه	)الدين	هلل	والوطن	للجميع(،	إال	أنَّ
مؤتمر	السلم	من	دون	أن	تستثني	أحًدا	بمن	فيهم	امللك،	ووصفتهم	باملتخاذلين،	ما	تسبب	بموجة	من	التظاهرات	

اجتاحت	البالد	بفعل	تحريض	الصحافة.

لت	الصحافة	إلى	ساحة	نضال،	ملا	وقع	على	كاهلها	من	مسؤوليات	 وعندما	وقعت	البالد	تحت	نير	االنتداب	تحوَّ
املتعاونين	 الفاسدين	 وأتباعهم	 جهة،	 من	 التعسفية	 وممارساتها	 الوصاية	 سلطات	 لهيمنة	 التصدي	 بين	 جسام	
معهم	داخل	الوطن	من	جهة	أخرى،	حيث	دأبت	الصحافة	على	التنديد	بمواقف	الحكومة،	وتخاذلها	حيال	كثير	
	بعد	مساس	الفرنسيين	بوطنه	

ً
من	القضايا	الوطنية	األساسية،	وهي	تهاجم	بقسوة	الحاكم	الذي	ال	يستقيل	خجال

الفساد،	وعدم	 إلى	استغالل	كثير	من	املوظفين	واملسؤولين	حماية	سلطات	االنتداب،	وممارسة	 وأمته،	إضافة	
	خطوات	إصالحية	لبالدهم،	بل	على	العكس	إن	كثيًرا	من	هؤالء	هم	من	أسهموا	بإخفاء	الحقائق	عبر	 القيام	بأّيِ
	الحكومات	املحلية	املتعاقبة	واملسؤولين	فيها	 إغالق	عدٍد	من	الصحف	الوطنية،	حيث	كان	كفاح	الصحافة	ضدَّ
	أشكال	الفساد	والرشوة	 	بالدفاع	عن	مصالح	الشعب،	وحقوق	األمة	والوطن،	ومحاربة	كّلِ

ً
ل	أوال

َّ
مزدوًجا؛	تمث

بقائها	 عن	 الصحافة	 دفاع	 في	 ثانًيا	 و	 العليا،	 واملناصب	 الحكم	 كرا�سي	 في	 املسؤولين	 ومحاسبة	 واالستغالل،	
	قوانين	الصحافة	الجائرة	التي	كانت	تزداد	عنًفا	وصرامة	من	 	قرارات	التعطيل	املستمرة،	وضدَّ ووجودها	ضدَّ

حين	آلخر،	تماشًيا	مع	سياسة	املفوض	السامي،	ورحابة	صدر	الحاكم،	ومدى	تقبله	النقد	والتعريض)28).

فصحيفة	 املنتدبة،	 السلطات	 هيمنة	 من	 الرغم	 على	 الصحف	 أطلقتها	 التي	 اإلصالح	 دعوات	 ف	
َّ
تتوق لم	

ممارسات	 منها	 متوالية	 أعداٌد	 وتناولت	 فرنسا،	 ِقَبل	 من	 نة	 املعيَّ للحكومة	 الناقد	 دورها	 مارست	 الشرق(	 )بريد	
انتقدت	 )1925/8/23م(،	كما	 في	 الصادر	 الثامن	عشر	 في	عددها	 الداخلية	 الوزراء	واملسؤولين،	فانتقدت	وزير	
وزير	املعارف	في	عددها	التالي	الصادر	بعد	يوم	واحد،	وكذا	الحال	في	صحيفة	)املقتبس(	التي	رفضت	ممارسات	
الحكومة	وفسادها	من	مثل	الحيازة	على	املناصب،	وحماية	القوى	األجنبية،	وجمع	األموال	عبر	استغالل	الشعب	
على	 باختيارهم	 عوا	

َّ
وق الذين	 هم	 األمة	 إرادة	 بغير	 الدولة	 بخزائن	 يتصرفون	 الذين	 الزعماء	 فهؤالء	 وسرقته،	

إصدار	 	 حقَّ االستعمارية	 الشركات	 ومنحوا	 البالد،	 ثروة	 على	 وقضوا	 األمة،	 باسم	 السوري	 املصرف	 اتفاقية	
على	ضرورة	 دت	

َّ
أك وقد	 املطبوعات،	 قانون	 بتنظيم	 الصحافة	 على	حرية	 الذين	قضوا	 وهم	 واألوراق،	 النقود	

ل	وزير	الداخلية	في	انتخابات	 تحسين	شبكة	املواصالت،	والخدمات	العامة	التي	تهملها	الحكومة،	وانتقدت	تدخُّ
الفاسدين	 من	 الحكومة	 تطهير	 عبر	 اإلصالح	 إلى	 داعية	 والوساطة،	 الرشوة	 وانتشار	 بالفساد	 دة	 منّدِ 	،1928

ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 منشورات	 )الدوحة:	 )1918-1920(،	ط1،	 الحديثة	 العربية	 للدولة	 املبكرة	 التجربة	 دمشق:	 في	 العربية	 الحكومة	 املؤلفين،	 من	 مجموعة	 	 	(27(
السياسات،2020(،	ص295.

)28)			ُينظر:	جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1947(،	ط1،	)باريس:	منشورات	اسمار،	2006(،	ص34.
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وإصالح	البلديات)29).

ست	صحيفة	)الشعب(	عدًدا	كبيًرا	من	مقاالتها	ملحاربة	الفساد	ومحاوالت	اإلصالح،	وال	سيما	في	االنتخابات	 وكرَّ
	الحكومة	عرفت	باستغالل	 ل	فيها	والتالعب	بنتائجها؛	ألنَّ النيابية	عام	1928	التي	دعت	الحكومة	إلى	عدم	التدخُّ
العادلة	 غير	 وممارساتها	 الحكومة	 انتقدت	 التي	 )الصباح(	 مع	صحيفة	 الحال	 وكذا	 الفساد،	 وممارستها	 سلطتها	
	من	مساندة	الشعب	لنيل	حريته،	بينما	صحيفة	)ألف	

ً
	القوى	األجنبية	املنتدبة	بدال ِ

ّ
حيال	الشعب،	ووقوفها	بصف

ام	على	االنتداب،	ورفض	خضوعهم	واستسالمهم	
َّ
ل	بمحاوالت	تحريض	الحك

َّ
باء(	كان	لها	منحى	إصالحي	ثوري	تمث

	
ً
لت	آنذاك	من	ِقَبل	سلطات	االنتداب،	وصدرت	بدال ِ

ّ
الكامل	لهم،	وهو	األمر	الذي	ناقشته	صحيفة	)األيام(	التي	ُعط

منها	صحيفة	)اليوم(	التي	تابعت	نهجها	اإلصالحي	ومحاربة	الفسادين	والتشهير	بهم،	حتى	وصلت	إلى	تصنيف	رئيس	
الحكومة	تاج	الدين	الحسيني	بالفاسد	الكبير	مع	عدد	من	وزرائه،	وهاجمت	صحيفة	)القبس(	موقف	الحكومة	
زت	على	ضعفها	أمام	السلطات	االنتدابية	ومعاهدة	1936م،	وتخاذلها	أمام	

َّ
املتخاذل	من	مطالب	اإلصالح،	))ورك

وعود	اإلصالح	التي	قطعتها(()30)،	وكذا	الحال	مع	صحيفة	)النذير(	التي	انتقدت	انتشار	الفساد	والوساطة،	وكثير	
من	الصحف	التي	أغلقت	بسبب	دعوات	اإلصالح	وفضح	الفاسدين.

الفساد،	وال	سيما	فساد	 الضوء	على	 في	دعوات	اإلصالح	وتسليط	 الصحافة	 االنقالبات	استمرت	 وفي	عهد	
الفساد	 قضايا	 طرح	 إلى	 عادت	 ها	 ولكنَّ فلسطين،	 حرب	 في	 العرب	 بخسارة	 بت	 تسبَّ التي	 العسكرية	 املؤسسة	
الداخلي،	واستغالل	سلطات	االنقالب،	واستئثارها	بموارد	البالد	وهدرها،	ولعل	أبرزها	)القبس(	و)البعث(	اللتان	
تعرضتا	ملحاوالت	اإللغاء	املتكررة،	وقد	دأبت	جريدة	)القبس(	خالل	عام	1950	على	نشر	شكاوي	اقتصادية	في	
ا	صحيفة	)البعث(	فقد	كان	ميشيل	عفلق	يكتب	فيها	بصورة	مستمرة	عن	سيطرة	الذهنية	 صفحاتها	الرئيسة،	أمَّ
	املصالح	االقطاعية	والنفوذ	العائلي	 القديمة	واملصالح	العائلية	على	الحياة	السياسية	واملناصب	اإلدارية،	مبيًنا	أنَّ
في	حين	 كافة،	 الصعد	 في	 املتردي	 الوضع	 نقدت	 التي	 السياسية،	وغيرها	من	الصحف	 باملمارسة	 املتحكمان	 هما	
نجحت	الحكومات	االنقالبية	على	التوالي	بإغالق	عدد	كبير	جًدا	من	الصحف،	ال	سيما	تلك	التي	رفضت	تمجيد	
ل	الجيش	في	الحياة	السياسية،	هذه	املطالبات	التي	شهدتها	الصحف	في	عهد	 السلطات	أو	التي	طالبت	بعدم	تدخُّ
لت	الصحف	إلى	أداة	لتمجيد	هذه	الوحدة	من	دون	 ا	في	عهد	الجمهورية	املتحدة،	فقد	تحوَّ حكومة	الشيشكلي،	أمَّ
	هيمنة	اإلقليم	الجنوبي	 ض	ملواطن	الفساد	اإلداري	واالستغالل	السيا�سي	اللذين	عانتهما	سورية	في	ظّلِ أن	تتعرَّ
ملمارسة	 أداة	 إلى	 البالد	 الوحدة	 حكومة	 لت	 حوَّ فقد	 وثرواته،	 )سورية(	 الشمالي	 اإلقليم	 مقدرات	 على	 )مصر(	
	في	شروط	الوحدة	التي	أخفقت	بعد	عمر	

ً
الوصاية	بكل	ميادين	الحياة	فيها	وتنفيذ	أجندة	فردية،	ما	أوجد	خلال

قصير	نسبًيا	من	قيامها.

حادي عشر: الخاتمة والنتائج

إلى	 البعث	 قبل	وصول	حزب	 في	سورية	 السياسية	 والسلطة	 الصحافة	 بين	 الجدلية	 العالقة	 عن	 في	حديثنا	
السلطة	في	سورية،	نخلص	إلى	سلسلة	من	النتائج	املهمة،	نذكر	أبرزها	هنا:

)29)		ُينظر:	جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	)1865- 1965(،	ج2 )1918- 1947(،	ص36.

)30)		سهيلة	ريماوي،	الحكم	الحزبي	في	سوريا:	فترة	االنتداب	الفرن�سي	1920- 1945،	مج	2،	)َعمان:	منشورات	الجامعة	األردنية،	قسم	التاريخ،	1998(،	ص102.
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1	 ل	قيام	الحكم	امللكي	في	دمشق	تجربة	جديدة	للعمل	الصحافي	في	سورية،	امتازت	هذه	التجربة	بالحماس	.
َّ
مث

الحال	حتى	 هذا	 	 واستمرَّ بالظهور،	 القومية	 للمشاعر	 املجال	 أفسح	 ما	 العربية،	 اإلدارة	 تجربة	 إلنجاح	
ب	أخبار	اتفاق	تقاسم	الدول	األوروبية	للبالد	في	ظل	 السنة	األخيرة	من	الحكم	امللكي،	حيث	بدأت	تتسرَّ
ل	الصحافة	معظمها	-	باستثناء	الرسمية	منها	–	إلى	نقد	 صمٍت	وعجٍز	من	امللك	فيصل،	األمر	الذي	حوَّ

امللك	وعائلته.

2	 سلطة	. فرضت	 حيث	 واملالحقة،	 التضييق	 الفرن�سي	 االنتداب	 	 ظّلِ في	 ابها	
وكتَّ السورية	 الصحف	 عانت	

االنتداب	قوانين	جديدة	لتنظيم	عمل	الصحافة،	واشترطت	إرسال	نسخة	من	الصحيفة	قبيل	صدروها	
بعد،	وعمدت	فرنسا	 ما	 في	 الفرن�سي	 السامي	 املفوض	 إلى	مندوب	 أو	 الفرنسية	 االستخبارات	 دائرة	 إلى	
مة	إلى	 إلى	إنشاء	صحف	عدة	تتما�سى	مع	سياسة	االنتداب	ومشروعها	في	سورية،	فباتت	الصحف	مقسَّ
د	السلطة	 ض	ضده	وتدعو	إلى	الثورة،	وصحف	انتدابية	تؤّيِ وطنية	ثورية	ترفض	الوجود	األجنبي	وتحّرِ

االنتدابية.

3	 األحزاب	. انبثاق	 بسبب	 وذلك	 الحزبية؛	 الصحافة	 نمط	من	 البالد	ظهر	 التي	شهدتها	 االنقالبات	 في	عهد	
ض	كثير	من	الصحف	لإليقاف	والتعطيل	واملالحقة،	فقد	نجحت	حكومة	 والتنظيمات	السياسية،	وتعرَّ
	الهدف	من	حركته	محاربة	الفساد	الذي	طال	 حسني	الزعيم	في	إقناع	الصحافة	والناس	من	ورائها	بأنَّ
التضييق	على	 ب	بخسارة	العرب	في	حرب	فلسطين،	وفي	عهد	حكومة	سامي	الحناوي	زاد	 الجيش	وتسبَّ
	
َّ
ه	سيطلق	الحرية	الصحافية	وينظم	قانوًنا	جديًدا	للعمل	الصحافي،	إال الصحافة،	على	الرغم	من	زعمه	أنَّ
	الواقع	لم	يكن	كذلك،	وفي	عهد	حكومة	الشيشكلي	أطلقت	الحرية	الصحافية	جزئًيا،	وُسمح	لها	بالنقد	 أنَّ
	يطال	هذا	النقد	شخصه،	وقد	توجت	تلك	السياسية	باإلسهام	في	مؤتمر	الصحافيين	العرب	في	

َّ
على	أال
مصر.

4	 لقد	اشترط	جمال	عبد	الناصر	إيقاف	العمل	اإلعالمي	والصحافي،	وحل	األحزاب	بصورة	كاملة	في	سورية	.
الرغم	من	مواصلة	عدد	من	الصحف	عملها	تحت	سلطة	حكومة	 القرار،	وعلى	 بحجة	تطبيق	مركزية	
تساؤل	عن	 أو	 نقد	 	 أّيِ بطرح	 لها	 السماح	 وعدم	 الشديدة	 والرقابة	 للتوجيه	 ها	خضعت	 أنَّ إال	 الوحدة،	
د	أداة	لنشر	الشعارات	القومية	الوحدوية	التي	لم	 آلية	العمل	السيا�سي	في	حكومة	الوحدة،	فكانت	مجرَّ
هت	للعمل	الصحافي	ولحرية	 د	في	الواقع	بصورته	الفعلية،	وبذلك	كانت	الوحدة	أق�سى	ضربة	ُوّجِ تتجسَّ

التعبير	في	سورية.

5	 	قبول	امللك	. في	بدايات	العهد	امللكي	في	سورية	كانت	الصحف	أغلبها	ممولة	من	الحكومة	العربية،	إال	أنَّ
والداعي	 للملكية	 الرافض	 ه	 التوجُّ ع	 البالد	شجَّ على	 االنتداب	 السلم	وسياسة	 مؤتمر	 بمقررات	 فيصل	
ة	كحال	صحيفة	)نور	الفيحاء(	التي	أصدرتها	نازك	 لة	من	جهات	أهلية	تطوعيَّ لقيام	الجمهورية،	وباتت	مموَّ
مصطفى	العابد)31)،	وصحيفة	)القبس(	لنجيب	الريس،	ومع	وجود	االنتداب	الفرن�سي	في	البالد	انقسمت	
الصحف	وفًقا	ملصادر	تمويلها	إلى	وطنية	رافضة	لالنتداب	وداعية	للثورة،	وصحف	مهادنة	غير	ناقدة	له،	
ا	في	زمن	االنقالبات	العسكرية،	 وصحف	ال	وطنية	ممولة	من	سلطات	االنتداب	ومروجة	ملشروعاته،	أمَّ

https://2u.pw/ZQ1sc	.)2017/04/21(	،والترجمة	للدراسات	مستقل	موقع	رد
ُ
)31)		فارس	عثمان،	”دور	الكرد	في	الصحافة	السورية	في	دمشق”،	مدارات	ك

https://2u.pw/ZQ1sc
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ضت	لإليقاف	 	نقد	أو	حوار،	وتعرَّ لت	الصحافة	إلى	ضحية	للنشاط	العسكري	الذي	يرفض	أيَّ فقد	تحوَّ
والتعطيل	والدمج،	وجففت	مصادر	تمويل	معظمها	إال	من	كانت	موجهة	من	قبل	حكومات	االنقالب،	وفي	

	دولة	الوحدة.
َ
عهد	الوحدة	اقتصر	العمل	الصحافي	على	الصحف	الرسمية	املتبنية	سياسة

6	 	فساد	إداري	او	اجتماعي،	. 	نقد	أو	التشهير	بأّيِ لم	تتواَن	صحف	الحكومة	العربية	في	دمشق	عن	توجيه	أّيِ
وطالت	بنقدها	امللك	فيصل	حين	قِبل	بمقررات	مؤتمر	السلم،	ودافعت	عن	مصالح	الشعب	وحقوقه،	
ضت	بسببهم	لكثير	من	املضايقات	والتعطيل،	 ام	واملسؤولين	في	عهد	االنتداب،	وتعرَّ

َّ
ورفضت	فساد	الحك

وكذا	الحال	في	زمن	حكومات	االنقالب	التي	ازدادت	الضغوط	عليها	ال	سيما	بعد	املطالبة	بعزل	الجيش	
عن	الحياة	السياسية	وعودته	إلى	ثكناته.

7	 	سلسلة	االنقالبات	العسكرية	التي	شهدتها	سورية،	وتجربة	الوحدة	السورية	املصرية	. يمكننا	القول	إنَّ
ل	الجيش	في	الحياة	السياسية،	وتمهيًدا	للسيطرة	على	البالد	من	 التي	باءت	باإلخفاق،	كانت	أمثلة	لتدخُّ
1963،	والذي	أنهى	في	إثره	مظاهر	 خالل	االنقالب	الذي	قام	به	الجيش	في	الثامن	من	آذار/	مارس	عام	

ها،	وما	زال	مستمًرا	حتى	اآلن. ِ
ّ
الحياة	السياسية	واملدنية	كل
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