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مأساة اإلعالم املوحد واغتيال الصوت اآلخر

في دولة البعث الشمولية 1963 - 2000

أنور بدر)1)

: تمهيد 
ً

أواًل

يرتبط	مفهوم	حرية	الصحافة	عموًما	باستقالليتها،	تلك	االستقاللية	التي	يجهلها	السوريون	منذ	انقالب	البعث	
العسكري	عام	1963،	وسيطرته	على	مفاصل	الحياة	كلها	في	الدولة	واملجتمع	عقوًدا	لم	يعرفوا	خاللها	إال	صحافة	
	من	السوريين	فوجئت	

ً
	من	اإلعالم	الحر،	حتى	إّن	أجياال

ً
النظام	الرسمية،	حيث	ُعمم	إعالم	الحزب	الواحد	بدال

ها،	 	َيجُب	َجبُّ
ً
في	لحظة	ما	أن	للصحافة	في	سورية	تاريخ	عريق	قبل	سيطرة	البعث	الذي	عّد	كل	ما	كان	قبله	جاهلية

	أن	سورية	قبل	انقالبه	عرفت	حياة	حزبية،	وتنافًسا	ديمقراطًيا	مبكًرا،	لم	يقتصر	على	القوى	السياسية	
ً

متجاهال
إلى	أحزاب	 امتّد	بسرعة	 بل	 والشعب،	 الوطني	 الحزبين	 أفرز	 الذي	 الوطنية	 الكتلة	 والتنافس	داخل	 التقليدية،	
	إلى	حزب	البعث	والحزب	

ً
أيديولوجية	نشأت	في	تلك	املرحلة	من	مثل	الحزب	الشيوعي	واإلخوان	املسلمين	وصوال

السوري	القومي	االجتماعي	وغيرهم	عشرات،	وكان	لبعضها	تأثير	الحق	في	كثير	من	االنقالبات	العسكرية.	

وقد	سمحت	تلك	الحياة	الحزبية	وذلك	التنافس	الديمقراطي	لبعض	املفكرين	العروبيين	في	جاهلية	ما	قبل	
البعث	أن	يؤّسسوا	)جمعية	اإلحياء	العربي(	عام	1941	التي	تطورت	إلى	حزب	)البعث	العربي()2)	الذي	عقد	مؤتمره	
مع	 بالتوازي	 البرملانية	الحًقا	 اللعبة	 في	 واالنتخابي	 اإلعالمي	 دوا	حضورهم	

ّ
وأك 	،1947 أبريل	 نيسان/	 	7 بتاريخ	

أحزاب	وقوى	اجتماعية	وسياسية	كثيرة	وجدت	قبل	البعث،	واستمر	بعضها	حتى	اآلن،	إذ	كان	في	تلك	الجاهلية	
للتعبيرات	السياسية	السابقة	كلها	صحافتها	ونشراتها	الخاصة	بها،	بالتوازي	مع	صحافة	مهنية	خاصة	ومستقلة	

لوا	عالمة	فارقة	في	التاريخ	السوري.	
ّ
لرواد	شك

وفي	تلك	الجاهلية،	صدرت	صحيفة	)البعث()3)	في	3	تموز/	يوليو	1946،	قبل	أن	َيعقد	حزب	)البعث	العربي(	
مؤتمره	التأسي�سي	بأشهر،	وقبل	أن	تضاف	إليه	الحقة	االشتراكي	في	إثر	عملية	الدمج	عام	1952	مع	حزب	)العربي	
االشتراكي(	الذي	أسسه	أكرم	الحوراني	ليصبح	)حزب	البعث	العربي	االشتراكي()4)،	وقد	عرفت	صحيفة	)البعث(	
تقلبات	كثيرة	في	عدد	الصفحات،	ودورية	اإلصدار	يومًيا	أم	أسبوعًيا،	والتوقف،	والصدور،	كان	آخرها	التوقف	
في	زمن	االنفصال،	وصدر	عددها	األول	وفق	 في	زمن	الوحدة	مع	مصر،	وحصولها	على	امتياز	جديد	 اإلجباري	

)1)	.	كاتب	وإعالمي	سوري،	رئيس	تحرير	مجلة	أوراق	التي	تصدرها	رابطة	الكتاب	السوريين.

https://www.noonpost.com/content/36545 (6.4.2020(	،بوست	ن	موقع	وتناقضاتهما”،	واملمارسة	الفكر	جدلية	عفلق	”ميشيل	مو�سى،	خير	محمد		2)(

)3)	.	جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	1865- 1965،	ج2:	1918 - 1965،	)بيروت:	دار	النضال	للطباعة	والنشر،	1983(،	ص	318.

)4)	محمد	خير	مو�سى،	”ميشيل	عفلق	جدلية	الفكر	واملمارسة	وتناقضاتهما”.

https://www.noonpost.com/content/36545
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الترخيص	الجديد	في	20	تموز/	يوليو	1962،	ليعاد	إيقافها	في	9	تشرين	األول/	أكتوبر	من	العام	ذاته،	وقد	صدر	
ترخيص،	 دون	 1963	من	 عام	 العسكري	 البعث	 انقالب	حزب	 بعد	 الصدور	 استأنفت	 ثم	 12	عدًدا	فقط،	 منها	

وحمل	عددها	األول	بعد	االنقالب	الرقم	13.	

ثانًيا: إشكالية البحث

النظام	 االستبدادي،	 النظام	 هي:	 الصحافة	 أنظمة	 من	 أنواع	 أربعة	 وجود	 برتراند()5)	 كلود	 )جان	 د	
ّ
يؤك

السوري	 اإلعالم	 لدراسة	 محاولة	 أي	 وفي	 أسماه،	 كما	 االجتماعية،	 املسؤولية	 ونظام	 الحر،	 النظام	 الشيوعي،	
البحث	 إشكالية	 ترصد	 مًعا،	وعليه	 آن	 في	 والشيوعي	 االستبدادي	 النظامين	 بين	خصائص	 َيجمع	 ه	

ّ
أن سنكتشف	

أو	 اإلعالمية	 والتعددية	 وموّجه،	 أحادي	 كإعالم	 التسلطية	 االستبدادي	وخصائصه	 اإلعالم	 هذا	 بين	 التناقض	
اإلعالم	الحر	في	األنظمة	الديمقراطية،	مع	االعتراف	بأن	هذه	اإلشكالية	ذات	طابع	سيا�سي	باألساس،	وتتكئ	على	

مقوالت	ومفهومات	أيديولوجية،	لكنها	بالضرورة	تأخذ	تجلياتها	القانونية	واملهنية	أيًضا.	

السورية،	 الصحافة	 بتاريخ	 ومقارنته	 اإلعالم	 هذا	 مقاربة	 إلى	 اإلشكالية	 هذه	 خالل	 من	 سنسعى	 كنا	 وإن	
الفتة	 بصورة	 الحر	 اإلعالم	 فيها	 تطّور	 التي	 و1958	 	1954 عامي	 بين	 النسبية	 الديمقراطية	 مرحلة	 في	 وتحديًدا	
لالنتباه،	وبخاصة	اإلعالم	الحزبي)6)	تحديًدا،	إذ	تألقت	صحف	)القبس/	الحزب	الوطني،	النذير/	حزب	الشعب،	
املنار/	حزب	اإلخوان	املسلمين،	البعث/	حزب	البعث،	البناء/	الحزب	السوري	القومي	االجتماعي،	ومجلة	الجيل	
الجديد	/	أيًضا	للحزب	السوري	القومي	االجتماعي،	النور/	الحزب	الشيوعي()7)	التي	كانت	ترتبط	كلها	بالتعبيرات	
بينه،	 ما	 في	 	

ً
سجاال اإلعالم	 هذا	 	

َ
َعرف بحيث	 األيديولوجية،	 وتناقضاتها	 تنوعها	 على	 املرحلة	 لتلك	 السياسية	

	مع	الحالة	السياسية	في	سورية	حتى	في	مراحل	االنقالبات	العسكرية	ما	قبل	البعث	التي	افتقدت	إلى	عمق	
ً
وسجاال

أيديولوجي	مسيطر	ومهيمن.

1963،	ليقطع	مع	ذلك	التاريخ	السابق	 8	آذار/	مارس	 جاء	االنقالب	العسكري	لحزب	البعث	في	سورية	يوم	
)4(	الذي	ألغى	 البالغ	رقم	 بالتوازي	مع	 العرفية،	 سياسًيا	وإعالمًيا،	حين	بدأ	بإعالن	قانون	الطوارئ	واألحكام	
حرية	اإلعالم	وتعدديته،	كما	يحصل	في	أي	دولة	شمولية	واستبدادية،	إذ	نّص	ذلك	البالغ	الصادر	من	مجلس	
قيادة	الثورة	على	ما	يأتي:	))اعتباًرا	من	8	–	3	–	1963	وحتى	إشعاٍر	آخر	ُيوقف	إصدار	الصحف	في	جميع	أنحاء	
صدر	بقية	الصحف	بإذن	من	املرجع	املختص	في	

َ
البالد	ما	عدا	الصحف	التالية:	الوحدة	العربية،	بردى،	البعث،	ت

وزارة	اإلعالم،	تتوقف	املطابع	عن	طبع	أي	نشرة	إال	بإذن	من	املرجع	نفسه(()8). 

	من	الصحافة	السورية،	ووضَع	
ً

ا	طويال
ً
ق	حسان	عباس	أّن	ذلك	البالغ:	))ألغى	بخمسة	أسطر	فقط	تاريخ

ّ
ُيعل

األساس	للقضاء	نهائًيا	على	الحياة	الصحفية	املدنية	الحرة.)9))) إذ	إّن	املرجع	املتخصص	خالل	37	سنة	تالية	لم	

)5)	جان	كلود	برتراند،	أدبيات	اإلعالم:	ديونتولوجيا	اإلعالم،	رباب	العابد	)مترجمة(،	ط1،	)د.م:	مجد	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	2008(،	ص	16.

https://2u.pw/3W8Xh	التعبير	وحرية	لإلعالم	السوري	املركز	الحزبي”،	”اإلعالم	د.م،	6)(

)7)		جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	1865 1965،	ج2،	)بيروت:	إصدار	دار	النضال	للطباعة،	1983(،	ص273.	

03/04/https://thefreedomfirst.com/2021	”سوريا	في	الصحافة	واقع	”ندوة	عباس،	حسان	8)(

)9)	حسان	عباس،	”ندوة	واقع	الصحافة	في	سوريا”.	

https://2u.pw/3W8Xh
https://thefreedomfirst.com/2021/04/03
https://thefreedomfirst.com/2021/04/03
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يأذن	بطباعة	الصحف	الحرة،	بل	سارع	ذلك	املرجع	إلى	إيقاف	صحيفتي	)الوحدة	العربية(	و)بردى(	عن	الصدور،	
بالتزامن	مع	تخلص	البعث	من	شركائه	الناصريين	في	انقالب	تموز/	يوليو	1963	الفاشل.	وكان	قد	أصدر	في	بداية	
تموز/	يوليو	صحيفة	الثورة)10)	التي	أتبعت	لوزارة	اإلعالم	في	محاولة	ملنحها	صفة	حكومية	ال	حزبية،	لكن	من	يظن	
ذلك	سيكون	واهًما،	إذ	أمم	البعث	أسوة	باألنظمة	الشيوعية	كامل	الحياة	السياسية	واالقتصادية	واالجتماعية	
في	سورية	لصالحه،	وابتلع	الدولة	والحكومة	واملجتمع	املدني	كله،	لذلك	لم	يعرف	اإلعالم	في	دولة	الحزب	الواحد	
منذ	تلك	اللحظة	أي	شكل	من	االستقاللية،	وبقي	خاضًعا	لتوجيهات	القيادة	الحزبية	خالل	نصف	قرن	من	الزمن،	
بطابعه	 الحزب	 إعالم	 التوجيهات	 تلك	 ووَسمت	 املغّيبة،	 اإلعالمية	 السياسة	 	 محلَّ التوجيهات	 تلك	 ت	

ّ
حل حيث	

األيديولوجي	وطبيعته	التسلطية	أيًضا.	

مع	التأكيد	أّن	إشكالية	اإلعالم	املوحد	ال	تنبع	من	السمة	األيديولوجية	فقط	التي	ترسم	له	مسارات	محددة،	
إذ	نشهد	في	العالم	الديمقراطي	كثيًرا	من	الصحافة	األيديولوجية	التي	تتبع	ألحزاب	أو	مجموعات	دينية	أو	قومية	
تتعايش	 لكنها	 وأفكارها،	 قضاياها	 عن	 وتدافع	 تتبنى	 واقتصادية،	 سياسية	 وضغط	 مصالح	 مجموعات	 وأحياًنا	
وتتنافس	مع	بعضها	ضمن	املجال	املجتمعي	واملدني	األوسع،	بل	ضمن	الفضاء	اإلعالمي	املفتوح،	وال	تسعى	أي	منها	
الحتكار	هذا	املجال	العام	كما	حصل	في	أنظمة	الحزب	الواحد	االستبدادية	أو	التسلطية	لدول	املعسكر	الشرقي	
ّس	اإلشكالية	التي	تقوم	على	نفي	اآلخر	وعدم	االعتراف	بحقوقه،	وهي	تصّر	على	فرض	

ُ
وحلفائه،	فاالستبداد	هو	أ

طي()11).
ّ
ه	)إعالم	تسل

ّ
رؤيتها	وتبريراتها	عبر	إعالمها	املوّجه	على	اآلخرين	وعلى	املجتمع	كله،	حتى	بات	ُيعّرف	بأن

ا: أهداف البحث
ً
ثالث

املكّرسة	 السوري	 اإلعالم	 الستراتيجيات	 والشعبوي	 األيديولوجي	 الطابع	 تق�سي	 إلى	 الدراسة	 هذه	 تهدف	
،	وفي	املرحلة	التالية	لصالح	الحاكم	الفرد	الذي	يهمش	الحزب	

ً
لنفي	الدولة	واملجتمع	لصالح	الحزب	الحاكم	أوال

واأليديولوجيا	لخدمة	مصالحه	وتقديس	ذاته،	وتجليات	ذلك	في	وسائل	اإلعالم	املختلفة،	بصفته	إعالًما	تسلطًيا	
هذا	 وأهمية	 العالم،	 في	 واملدني	 الحر	 باإلعالم	 مقارنة	 اإلقصائية	 الواحد	 الحزب	 أنظمة	 ترعاه	 وأحادًيا	 موجًها	
عن	 وحتى	 واملواطنين	 املجتمع	 مصالح	 عن	 تدافع	 رابعة	 كسلطة	 الرقابية	 وظيفته	 ُيمارس	 إعالم	 بين	 الفارق	
مجموعات	مدنية	أو	سياسية	مهما	كانت	متناقضة	كمصالح	وانتماءات	ومن	زوايا	متباينة،	وقد	تكون	متعارضة	
القيادة	 مصلحة	 عن	 ليدافع	 واملواطنين	 املجتمع	 بمصلحة	 ُيضحي	 وإعالم	 السياسية،	 السلطة	 مواجهة	 في	 أيًضا	
ختزل	لتتماهى	مع	مصلحة	القائد	الواحد	لجهة	تأبيد	استبداده	وفساد	

ُ
السياسية	أو	الحزبية	فقط	التي	سرعان	ما	ت

سلطته	أيًضا.

لذلك	غابت	األهداف	االجتماعية	وبرامج	التنمية	السياسية	واالقتصادية	عن	السياسات	اإلعالمية)12)	حين	
أصبح	اإلعالم	ُيدار	من	طرف	وزارة	اإلعالم	وبتوجيهات	القيادة	الحزبية	التي	منحت	ذاتها،	أو	منحها	ذلك	اإلعالم	

)10)	صدر	العدد	األول	من	صحيفة	)الثورة(	في	األول	من	تموز/	يوليو	عام	1963،	للمزيد:	موقع	وزارة	اإلعالم	السورية
http://moi.gov.sy/index.php?content=2&article=NDEwOTg

https://www.ammonnews.net/article/475244	.)03.08.2019(	،عمون	اإلعالم”!،	”سطوة	الطعاني،	سليمان	11)(

https://al3omk.com/706513.html	.)2021	،ديسمبر	األول/	كانون	)12	الغربي،	العمق	العامة”،	واملبادئ	واألسس	املفهوم	اإلعالمية:	”السياسة	خر�سي،	نبيل		12)(

http://moi.gov.sy/index.php?content=2&article=NDEwOTg
https://www.ammonnews.net/article/475244
https://al3omk.com/706513.html
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سبغ	عليها	
ُ
حمي	مصالحها،	وت

َ
ديره	صالحيات	استثنائية،	كما	سنرى،	وبعد	أن	حصنت	ذاتها	ببنية	قانونية	ت

ُ
الذي	ت

التي	 تارة	أخرى،	وهي	تتوسل	الشعارات	واأليديولوجيا	 القوانين	االستثنائية	 تارة	أو	شرعّية	 الثورية	 الشرعية	
بني	منظومات	إنشائية	وديماغوجية	لتأبيد	سلطتها	وفسادها	فقط.

َ
زيف	الواقع،	وت

ُ
ت

رابًعا: مقدمة

طي(	من	مرجعية	الحق	اإللهي	الذي	أطلق	في	العصور	الوسطى	على	امللوك	والقياصرة	
ّ
ينطلق	)اإلعالم	التسل

الذين	حكموا	باسم	الكنيسة	في	الغرب،	وباسم	املقدس	واملعصومية	لدى	الفرق	اإلسالمية	والديانات	الشرقية،	
دينية	 غير	 كنائس	 لذاتها	 أنشأت	 التي	 العسكرية	 والدكتاتوريات	 الواحد	 الحزب	 أنظمة	 إلى	 مؤخًرا	 األمر	 لينتهي	
وأيديولوجيات	َوضعّية	َحكمت	باسمها،	ونهبت	ثروات	بلدانها	باسمها	أيًضا،	وقد	تحّول	أغلبها	إلى	أنظمة	شمولية	
عن	 والدفاع	 اإلنسان	 حقوق	 دعم	 إلى	 سعت	 التي	 الديمقراطية	 االتجاهات	 مع	 تام	 تناقض	 في	 بدت	 فاشية،	 أو	
ّرست	بوصفها	قيًما	عليا	متفًقا	عليها،	منذ	أقرت	األمم	

ُ
حرياته،	وخصوًصا	حرية	الرأي	والحق	في	التعبير	التي	ك

10	كانون	األّول/	 بتاريخ	 باريس	 في	 183	املنعقدة	 العامة	 في	الجلسة	 الثانية،	 العاملية	 انتهاء	الحرب	 ُبعيَد	 املتحدة	
د	في	املادة	19	منه،	أن	))لكل	شخص	الحق	في	حرية	

ّ
ديسمبر	1948،	)اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان(	الذي	أك

الرأي	والتعبير،	ويشمل	هذا	الحق	حرية	اعتناق	اآلراء	دون	أي	تدخل،	واستقاء	األنباء	واألفكار	وتلّقيها	وإذاعتها	
بأية	وسيلة	کانت	دون	تقيد	بالحدود	الجغرافية(()13).	

كد	هذا	النص	في	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية	املقّر	بتاريخ	19	كانون	أول/	ديسمبر	
ُ
وقد	أ

واملعلومات	 االفكار	 استقاء	 حرية	 يشمل	 الحق	 وهذا	 التعبير،	 حرية	 في	 الحق	 ))لكل	شخص	 أّن:	 بالّنص	 	1966
ونشرها	والحصول	عليها	دون	تقيد	بالحدود	الجغرافية	وتحت	أي	شكل	شفاهي	أو	مكتوب	أو	مطبوع	أو	مرسوم	

أو	أي	شكل	آخر	يريده(()14).

وألّن	طبيعة	األنظمة	االستبدادية	التي	ازدهرت	في	منتصف	القرن	املا�سي	في	مناخات	الثنائية	القطبية	وانقسام	
العالم	في	خضم	الحرب	الباردة،	تتعارض	مع	طبيعة	هذه	الحقوق	تعارًضا	مباشًرا،	باَت	على	تلك	األنظمة	العمل	
	
ً
واملجتمع	وصوال السياسة	 في	حقول	 واملصالح	 والعدالة	 الحريات	 ملفهومات	 أيديولوجية	 تفسيرات	 تقديم	 على	
إلى	الثقافة،	للدفاع	عن	كثير	من	القضايا	التي	ال	ُينكر	أحد	أّن	بعضها	كان	قضايا	عادلة	ومحقة	آنذاك،	من	مثل	
ما	 األنظمة	سرعان	 تلك	 أّن	 غير	 املساواة.	 إلى	 والدعوة	 واالستغالل	 العبودية	 ومناهضة	 االستعمار	 من	 التحرر	
وجدت	في	االستبداد	وسيلة	لتأبيد	سلطتها،	ورفض	مفهوم	الحريات	والديمقراطية	السياسية،	وجرت	التضّحية	
بالحريات	الفردية	وحقوق	الجماعات	لصالح	مفهومات	وشعارات	حرية	الشعوب	ومصالح	أنظمة	الحزب	الواحد	
التي	 العالم	 عبر	 العسكرية	 االنقالبات	 دول	 في	 التحرر	 األنظمة	وحركات	 من	 لفيف	 ومعها	 الشرقي،	 املعسكر	 في	
في	سورية	موضوع	 البعث	 في	ذلك	املعسكر	مظلة	حماية	ومصدر	دعم	قوي	الستبدادها،	نموذج	نظام	 وجدت	
دراستنا	الراهنة	بين	عامي	1963	و2000	التي	ألغى	خاللها	كل	الحريات	وحقوق	التعبير	بل	حقوق	اإلنسان	كاملة.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html	.اإلنسان	حقوق	مكتبة	منيسوتا،	جامعة	اإلنسان”،	لحقوق	العالمي	”اإلعالن		13)(

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html	.اإلنسان	حقوق	مكتبة	منيسوتا،	جامعة	والسياسية”،	املدنية	بالحقوق	الخاص	الدولي	”العهد	14)(
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وللعودة	إلى	إشكالية	اإلعالم	في	تلك	املرحلة،	نذكر	من	باب	املقارنة	فقط	أّن	عدد	املطبوعات	في	سورية	ُبعيد	
االستقالل	عن	الخالفة	العثمانية	بلغ	))31	مجلة	و24	جريدة	دورية	في	عام	1920)))15)،	في	ما	ضوعفت	هذه	األرقام	
الحًقا،	بين	موجات	من	املد	والجذر	املستمرة	حتى	االنقالب	البعثي	في	آذار/	مارس	1963	الذي	جّب	ما	قبله،	وترك	
أّن	 الرغم	من	 الحاكمة،	على	 السلطة	 تقوله	 ما	 كرر	

ُ
ت يتجاوز	ثالثة	صحف	 لم	 السوريين	عقوًدا	الحقة	مع	عدد	

وآلية	 أخبارها،	 ومصادر	 وطبيعتها،	 الصحافة،	 تلك	 ماهية	 إلى	 ينداح	 ما	 بقدر	 فقط،	 بالعدد	 يتعلق	 ال	 املوضوع	
وكيف	 ذلك؟	 أسباب	 فما	 مارسته،	 الذي	 والتوعوي	 والسيا�سي	 االجتماعي	 والدور	 الوظيفة	 عن	 	

ً
إدارتها،	فضال

سارت	األمور	إلى	هذه	النهاية	البائسة؟	

طي
ّ
خامًسا: مفهوم اإلعالم الحر مقابل اإلعالم التسل

لحظت	منظمة	اليونسكو	منذ	عام	1974	غياب	مفهوم	)السياسات	اإلعالمية(	عن	كثير	من	السياسات	العامة	
الدول	على	 تلك	 إلى	ضرورة	تشجيع	 نّبهت	 الدولية	 املنظمة	 أّن	 الخر�سي،	مضيًفا	 نبيل	 الباحث	 ُيخبرنا	 للدول	كما	
أخذ	موضوعة	)السياسات	اإلعالمية(	في	إطار	سياساتها	العامة	من	دون	التدخل	في	طبيعة	النظم	السياسية	لتلك	
الدول،	على	أمل	أن	يحقق	ذلك	نتائج 	أفضل	في	املستويات	االجتماعية	والثقافية	واالقتصادية	 املمكنة ،	بافتراض	
أّن	السياسة	اإلعالمية	الحديثة	تقوم	على	))أساس	الصدق	في	املعلومة،	والتواصل	املستمر	واملنتظم	مع	الناس،	
تقديم	 في	 البخل	 وعدم	 بحرية،	 نفسها	 بالتعبير	عن	 املخالفة	 لآلراء	 والسماح	 باالختالف،	 يسمح	 الذي	 والحوار	
املعلومة	املفصلة	لشرح	وجهة	نظر	الحكومة	في	ظل	عصر	التكنولوجيا	الذي	يتيح	للناس	الوصول	إلى	ما	يريدونه	

من	معلومات(()16).

وأضاف	الخر�سي	))إن	األساس	الذي	ينبغي	أن	تقوم	عليه	السياسة	اإلعالمية	هو	مبدأ	ديمقراطية	االتصال	
الذي	يتكون	من	ثالث	ركائز	أساسية	وهي:	الحق	في	االتصال،	االنتفاع،	املشاركة(()17)،	مؤكًدا	ضرورة	النص	عليها،	
العامة	وتحديًدا	 للدولة،	أي	الدستور	بداية	الذي	يحدد	نطاق	الحريات	 التشريعية	 وتبنيها	في	األسس	واملصادر	
حرية	الرأي	والتعبير،	ثم	قوانين	الصحافة	والنشر	والقوانين	ذات	الصلة	التي	تنسجم	مع	الدستور	وتبني	عليه.	
والسياسية	 املدنية	 بالحقوق	 الخاص	 الدولي	 والعهد	 االنسان	 لحقوق	 العالمي	 اإلعالن	 مع	 بداهة	 ينسجم	 وهذا	

اللذين	أشرنا	إليهما	في	املقدمة.	

نالحظ	أّن	كل	ما	جاء	في	هذه	الدعوة	ينسجم	بالضرورة	مع	مبدأ	التعددية	اإلعالمية الذي	ُيعد	أساًسا	لحرية	
التعددية	اإلعالمية	 ))ُيعد	مبدأ	 الرأي	والتعبير	وشرط	تحققهما	كما	تشير	ورقة	بحثية	بذلك	العنوان	تتضّمن:	
أساسا	لحرية	الرأي	والتعبير	وحجر	زاوية	تحقيقها	لذلك	يرتبط	بقيام	شروط	ومقومات	عدة	من	أجل	تكريسه	

مبدأ	وممارسة(()18).

)15)	حسان	عباس،	”ندوة	واقع	الصحافة	في	سوريا”.	

)16)		نبيل	خر�سي،	”السياسة	اإلعالمية:	املفهوم	واألسس	واملبادئ	العامة”.

)17)	نبيل	خر�سي،	”السياسة	اإلعالمية:	املفهوم	واألسس	واملبادئ	العامة”.

https://doi.org/10.33282/abaa.	.العالمي	الباحث	الرقمية”،	اإلعالم	وسائل	في	الثقافي	التنوع	تحقيق	عبر	اإلعالمية	التعددية	”تكريس	بورحلي،	ووفاء	غزال	الرزاق	عبد	18)(
v11i46.409

https://doi.org/10.33282/abaa.v11i46.409
https://doi.org/10.33282/abaa.v11i46.409
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موضوع	 ألّن	 الطوباوية،	 من	 نوًعا	 والتعبير	 الرأي	 حرية	 إلى	 الدعوة	 تصبح	 اإلعالمية	 التعددية	 غياب	 وفي	
الحقوق	والحريات	برمته	هو	موضوع	سيا�سي	كما	بّينا	ال	يمكن	فصله	عن	طبيعة	األنظمة	السياسية،	ومن	ثم	
السياسات	اإلعالمية	لدى	األنظمة	 اليونسكو	من	أجل	تسويق	تصوراتها	حول	 النيات	الحسنة	ملنظمة	 ال	تكفي	
في	 الحق	 وهي:	 أساس،	 ركائز	 ثالث	 عبر	 االتصال،	 ديمقراطية	 مبدأ	 على	 تقوم	 التي	 السياسات	 فهذه	 املستبدة،	
ه	بطبيعته	غير	ديمقراطي،	وال	يعترف	

ّ
االتصال	واالنتفاع	واملشاركة،	ال	يمكن	قبولها	في	أي	نظام	استبدادي،	ألن

بحقوق	مواطنيه	بوصفهم	مواطنين،	بل	يعاملهم	بوصفهم	رعايا	له،	لذلك	لن	يمنحهم	حق	التواصل	واالنتفاع	
واملشاركة،	وال	ُيقّر	لهم	بالحقوق	والحريات	العامة	والخاصة	ومن	بينها	طبًعا	حرية	الرأي	والتعبير.	

ظّل	سريان	 في	 السوري،	وخصوًصا	 النظام	 اهتمامات	 اإلعالمية	عن	 السياسات	 غياب	 ذلك	 لنا	 ُيفّسر	 ربما	
وُيفّسر	 به	مؤخًرا،	 الرغم	من	استبدال	قانون	مكافحة	اإلرهاب	 كلها،	على	 السابقة	 العقود	 في	 الطوارئ	 قانون	
لص	

ُ
لنا	احتكار	النظام	وسائل	اإلعالم	واالتصاالت	أيًضا،	القديمة	والحديثة،	حتى	إن	السوريين	في	زمن	البعث	ق

طموحهم	في	ستينيات	القرن	املا�سي	وسبعينياته	من	امتالك	صحافة	حرة	إلى	امتالك	جهاز	هاتف	أر�سي)19)،	إذ	
كان	عليهم	قبل	انتشار	املوبايالت	االنتظار	عشر	سنوات	أو	أكثر	للحصول	على	خط	هاتف	أر�سي	نصف	آلي،	في	

	عن	املدن	واملحافظات	الكبيرة.	
ً

الريف	واملدن	الصغيرة،	فضال

ل	قناعة	القائمين	
ّ
شك

ُ
إضافة	إلى	ما	سبق،	نجد	الترابط	بين	إعالم	األنظمة	االستبدادية	واأليديولوجيا	التي	ت

النظر	 الحقيقة،	بغض	 تقبل	الشك،	فامتالك	 إيمانية	ال	 إلى	حقيقة	 القناعة	سرعان	ما	تتحول	 لكّن	هذه	 عليه،	
عن	موضوعها	وماهيتها،	هي	مسألة	إيمانية	طوباوية	ال	تقبل	املناقشة	بحقيقتها،	وهذا	ما	يمنح	إعالم	هذه	النظم	
املستبدة	ذات	الطبيعة	األيديولوجية	صفات	التسلط	واألحادية	واملوّجهة،	وهي	ثالث	سمات	يتقاطع	فيها	اإلعالم	
ا	وبعيًدا	عن	

ً
السوري	مع	إعالم	األنظمة	الشيوعية	كما	حددها	)جان	كلود	دبرتراند(،	وهو	ما	يجعله	إعالًما	مسمط

الحياة	والواقع	يعيش	ضمن	منظومته	األيديولوجية	املغلقة،	وهذا	سبب	تخلفه	وتحوله	إلى	إعالم	فاشٍل	عاجٍز	
عن	التطور.	

دور	 ندوة	عن	 في	 أرمبروستر(	 )يورغ	 العربية	 الدول	 من	 في	عدد	 السابق	 األولى	 األملانية	 القناة	 مراسل	 يقول	
اإلعالم	في	الصراع	السوري:	))لقد	اعتّدُت	منذ	زمن	طويل	أن	أفصَل	كلمة	حقيقة	عن	كلمة	صحافة.	ال	توجد	
كيف	 للمشاهدين	 أشرح	 وأن	 التصور	 هذا	 أقّدم	 أن	 في	 تتجلى	 كصحفي	 مهمتي	 لألشياء.	 تصور	 هناك	 حقيقة،	

توصلت	إليه(()20).	

األشخاص	 لدى	 متباينة	 تصورات	 وجود	 بالضرورة	 تفترض	 التواضع،	 من	 بكثير	 ِصيغْت	 التي	 املقدمة	 هذه	
واإلعالميين	وحتى	بين	املؤسسات	اإلعالمية،	تساعدنا	على	بناء	فكرة	أولية	عن	وظيفة	اإلعالم	في	تفسير	األحداث	
وتحليل	املعلومات	بعيًدا	عن	مفهوم	الحقيقة	الذي	ُيحيل	بالضرورة	على	امليتافيزيق	الذي	يجعل	من	ادعاء	امتالك	
الحقيقة	لدى	األنظمة	املستبدة	قوة	ردع	وتسلط	في	مواجهة	اآلخر	واملجتمع،	بغض	النظر	عن	ماهية	تلك	الحقيقة	
وفي	وظيفة	 في	دور	اإلعالم	 التباين	 أو	جماعة،	هذا	 أو	طبقة	 أو	حزب	 بها:	فرقة	 املؤمنين	 األيديولوجية	وماهية	
الصحافة	ال	يمكن	أْن	نتعّرف	إليه	إال	عبر	التعددية	اإلعالمية	التي	تتيح	للجمهور	معرفة	وجهات	نظر	قد	تكون	

)19)	سكنت	في	دمشق	منذ	عام	1973،	وانتظرت	حتى	عام	2001	حتى	حصلت	على	خط	هاتف	أر�سي	في	مخيم	اليرموك	}الكاتب{.

)20)	ريم	النجمي،	”الحقيقة	الضائعة:	ندوة	نظمتها	أكاديمية	دويتشه	فيله”،	)11.08.2013(.
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ر	إلى	طبيعة	مصالحهم	ومكمنها.	
ّ
بّيْن	ما	هو	أفضل	لهم،	ومعرفته،	وتؤش

َ
متناقضة،	لكنها	تسلحهم	بالقدرة	على	ت

ُيجهد	نفسه	حتى	 الحقيقة،	لن	 أيديولوجيا	شعبوية	ويّدعي	امتالك	 الذي	ينطلق	من	 التسلطي	 في	ما	اإلعالم	
لتسويقها،	فجمهوره	ال	يمتلك	خيار	رفض	أيديولوجية	النظام	وسردياته	أو	ما	يبثه	من	تصورات	وهمية	وإشاعات	
ليس	لها	دليل	في	الواقع،	ألنه	إعالم	مؤمن	بسرديات	تلك	األحزاب	الشعبوية	واأليديولوجية	التي	صنعته	وتسيطر	
	يبتعد	عن	االجتهاد	والشك	أو	البحث	عن	الرأي	اآلخر	في	أي	موضوع	أو	

ً
عليه،	ولذلك	نجده	إعالًما	غبًيا	وكسوال

الرقابة	من	جهة،	وبقوة	 أيًضا	بقوة	 مسألة،	أو	للدقة	غير	مسموح	له	ذلك،	ليس	بقوة	األيديولوجيا	فقط،	بل	
البنية	القانونية	التي	تحمي	أحادية	هذا	اإلعالم،	لتحمي	مرجعيتها	السياسية.	

سادًسا: نموذج حزب البعث العربي ااًلشتراكي

أقّر	حزب	البعث	في	املؤتمر	التأسي�سي	له	عام	1947	في	املبدأ	الثاني	من	دستوره	تحت	عنوان	)شخصية	األمة	
أّن	))حرية	الكالم	واالجتماع	واالعتقاد	والفن	مقّدسة	ال	يمكن	ألية	سلطة	أن	تنتقصها(()21)،	لكنه	في	 العربية(	
َفَر	بذلك	املقّدس	الذي	تحدث	

َ
لحظة	انقالبه	العسكري	في	8	آذار/	مارس	1963	فاجأ	الجميع	بأنه	كان	أول	من	ك

عنه	في	دستوره،	الغًيا	تلك	الحريات	كلها	التي	وصفها	باملقّدسة.	حين	أعلن	قانون	الطوارئ،	وأضاف	البالغ	رقم	
)4(	الذي	أوقف	الصحف	الخاصة،	وحظر	الطباعة	والنشر	إال	بإذن	املرجع	املختص	في	وزارة	اإلعالم	كما	رأينا.	

األوهام،	 وبيع	 الواقع	 لتزييف	 الديماغوجيا	 تتوسل	 التي	 كلها	 الشعبوية	 األيديولوجيات	 السلوك	 هذا	 َيِسُم	
نها	إرغاَم	اآلخرين	واملجتمع	على	

ّ
لكن	خطورته	القصوى	تكمن	في	حالة	امتالك	هذه	األحزاب	سلطة	سياسية	تمك

االنصياع	أليديولوجيتها	وسردياتها	الديماغوجية،	مثال	حزب	البعث	الذي	أجبر	عناصر	الجيش	والطالب	كلهم	
في	سورية	على	ترديد	شعار	الحزب	وأهدافه	يومًيا	من	دون	أن	يسعى	أو	ينجح	في	تحقيق	أي	من	تلك	األهداف	في	
الوحدة	والحرية	واالشتراكية،	إن	لم	نقل	إّن	األمور	سارت	باتجاه	معاكس،	إذ	فتت	املجتمع،	وألغى	الحريات،	

وشّجع	في	النهاية	أشكال	الفساد.	

غير	أن	كثيًرا	من	املؤشرات	تؤكد	وجود	نزوع	سلطوي	ثقافوي	مبكر	عند	مؤس�سي	البعث،	نزوع	ال	يرى	في	
الجماهير	إال	محض	رعايا	ال	مواطنين،	رعايا	عليه	أن	يقودهم	إلى	املرعى	الخصب	الذي	لونته	األيديولوجيا	من	
ري	الحزب	في	افتتاحية	العدد	األول	من	

ّ
أجلهم،	وهذا	ما	عّبر	عنه	ميشيل	عفلق	أحد	املؤسسين	ومن	كبار	منظ

جريدة	البعث	عام	1946،	وقبل	املؤتمر	التأسي�سي	للحزب	بقوله:	))نهمل	رأي	الناس	لكي	نكّون	لهم	رأًيا(()22).

عبر	 الحقائق	 وتزييف	 الديماغوجيا	 إلى	 	
ً

سبيال تّدخر	 لن	 املطلقة،	 الحقيقة	 تمتلك	 التي	 املثقفة	 النخبة	 هذه	
عّين	واقعي	وملموس	في	مستوى	

َ
الشعارات	والحديث	عن	مصالح	الجماهير	من	دون	أن	تمنح	هذه	الجماهير	أي	ت

احتياجاتهم	مجموعاٍت	أو	أفراًدا	أو	طبيعة	حياتهم	واإلشكاالت	التي	يعانونها،	ومن	دون	أن	تهتم	بهم	ذواٍت	وأفراًدا	
أو	حاالت	عيانية	قد	تكون	مملؤة	بالبوس	واالحتياجات،	إذ	تجب	التضحية	باحتياجاتهم	وحقوقهم	وبهم	أيًضا،	إن	

https://www.albasrah.net/ar_articles_2007/0307/dstor-b3th_070307.htm.1947	أبريل	نيسان/	7	بتاريخ	األول	املؤتمر	في	قر
ُ
)21)	دستور	حزب	البعث	الذي	أ

)22)	جوزيف	الياس،	تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	1865- 1965،	ج2،	ص	318.	

https://www.albasrah.net/ar_articles_2007/0307/dstor-b3th_070307.htm
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لزم	األمر،	ملصلحة	النظام	وديماغوجيا	القضايا	الكبرى	التي	ال	تغني	من	فقر،	وال	تطعم	من	جوع.	

ل	انقالب	وزير	الدفاع	حافظ	األسد	في	16	تشرين	الثاني/	نوفمبر	1970	ضّد	قيادة	الحزب	طريًقا	لاللتفاف	
ّ
شك

حميله	مسؤوليتها	كخيانة	في	إثر	بث	البالغ	رقم	66	من	
َ
على	آثار	هزيمة	حزيران/	يونيو	1967	التي	حاول	بعضهم	ت

إذاعة	دمشق	صباح	العاشر	من	حزيران/	يونيو،	معلًنا	سقوط	مدينة	القنيطرة	بيد	القوات	اإلسرائيلية	قبل	أن	
يدخلها	أي	جندي	إسرائيلي،	وقبل	أن	تشهد	أي	معارك	عسكرية،	ليس	ألن	النصر	كان	ممكًنا،	بل	لتفرده	بالقرار،	
لت	محطة	نوعّية	في	صيرورة	نظام	الحزب	الواحد،	حين	عمد	األسد	بتخطيط	مسبق	إلى	التخلص	من	قيادة	

ّ
وشك

	
ً
1970	في	األردن،	محاوال الحزب،	ومن	إرث	التطرف	اليساري	في	آن	مًعا	في	إثر	أحداث	أيلول/	سبتمبر	األسود	
العالم	 في	 وربما	 في	سورية،	 العسكرية	 االنقالبات	 تاريخ	 في	 مرة	 دعاه	ألول	 الذي	 تقديم	صيغة	جديدة	النقالبه	
)الحركة	التصحيحية(،	قاصًدا	اإليحاء	بوجود	أخطاء	سابقة	في	سلطة	الحزب	التي	انقلب	عليها	بقصد	تصّحيح	

األمور.	

وتعّمد	األسد	اإليحاء	بأنه	شخصًيا	غير	طامع	في	السلطة	حين	أخرج	مسرحية	تسليم	أحمد	حسن	الخطيب	
رئاسة	الدولة	مدة	96	يوًما	فقط،	أصبح	بعدها	األسد	في	22	شباط/	فبراير	1971	رئيًسا	منتخًبا	عبر	االستفتاء	
في	 وفاته	 بإعالن	 قطعت	 أشهر،	 وبضعة	 سنة	 	29 مدتها	 بلغت	 دورات	 ولخمس	 السوريين،	 من	 	99.2% بأغلبية	

العاشر	من	حزيران/	يونيو	عام	2000.	

لبيع	أوهام	التصحيح،	 انقالبه	بحزمة	من	اإلجراءات	االقتصادية	والسياسية)23)	 كان	األسد	قد	بدأ	تسويق	
حين	خّفض	أسعار	بعض	السلع	االستهالكية	من	مثل	السكر	والشاي	والحليب	والزيت	النباتي	والدخان	أيًضا،	ثم	
أعلن	تخفيض	بدالت	إيجار	السكن،	وهي	خطوة	مهمة	لشرائح	املوظفين	وعناصر	الجيش	الذين	سكنوا	في	املدن	
ا،	ورفع	التعويض	العائلي	للفرد	الواحد	من	مستحقي	التعويض	إلى	10	ل.س،	وقد	نجحت	هذه	اإلجراءات	

ً
حديث

بمغازلة	مشاعر	شرائح	اجتماعية	واسعة.	

بالتوازي	مع	اإلجراءات	السياسية	األهم	على	الصعيد	الداخلي	التي	))بدأت	بتاريخ	21	تشرين	الثاني/	نوفمبر	
الوزراء	من	خلفيات	وأحزاب	غير	بعثية،	كالناصريين	 حين	شكل	األسد	أول	وزارة	برئاسته،	وضمت	عدًدا	من	
بعيد	 الداخلي	 املسار	 في	 وتابع	 الحوراني(()24)،	 أكرم	 جماعة	 بقايا	 من	 العرب	 االشتراكيين	 وبعض	 والشيوعيين	
دعاه	 الذي	 التشريعي	 للمجلس	 عضًوا	 	173 لتسمية	 رئا�سي	 مرسوم	 بإصدار	 رئيًسا	 منه	 صنع	 الذي	 االستفتاء	
الشخصية	 إليها	سابًقا،	وبصفتهم	 املشار	 السياسية	 التيارات	 أيًضا	من	 الذي	ضم	أشخاًصا	 الشعب()25)	 )مجلس	
رئيًسا	 الخطيب	 أحمد	حسن	 لسورية	 السابق	 الرئيس	 انتخاب	 وجرى	 	،

ً
أصال مرخصة	 غير	 األحزاب	 تلك	 كون	

ملجلس	الشعب	تمهيًدا	إلنهاء	اللعبة	املسرحية،	ومغادرة	املمثلين	منصة	العرض.	

ع	األسد	في	7	آذار/	مارس	من	عام	1972	ميثاق	تشكيل	)الجبهة	الوطنية	التقدمية()26) 
ّ
في	إثر	هذا	التمهيد،	وق

)23)		هاشم	عثمان،	تاريخ	سوريا	الحديث	عهد	حافظ	أسد	1971- 2000،	ط1،	)بيروت:	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	2014(،	ص47.	

)24)		هاشم	عثمان،	تاريخ	سوريا	الحديث	عهد	حافظ	أسد	1971- 2000،	ص45.			

)25)		هاشم	عثمان،	تاريخ	سوريا	الحديث	عهد	حافظ	أسد	1971- 2000،	ص56- 57.

)26)	ميثاق	تشكيل	الجبهة	الوطنية	التقدمية.	
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العربي	 البعث	 ))حزب	 أن:	 على	 تنّص	 التي	 1973م	 السوري	 الدستور	 من	 	/8/ باملادة	 الحًقا	 وجودها	 رّسخ	 التي	
األمة	 أهداف	 خدمة	 في	 ووضعها	 الشعب	 طاقات	 توحيد	 على	 تعمل	 تقدمية	 وطنية	 جبهة	 يقود	 االشتراكي…	
العربية(()27).	في	خطوة	بدت	انفتاًحا	على	القوى	السياسية	املعارضة،	وإن	كانت	تهدف	حقيقة	إلى	تدجينها	ووضعها	
ّص	الدستور	

َ
ن تحت	مظلة	استبداده،	حين	منح	لحزب	البعث	موقع	قيادة	هذه	الجبهة	وفق	ميثاق	الجبهة	ووفق	

ليمنع	أحزاب	 الوطنية	 الجبهة	 7	و9	من	مهمات	 البندين	 في	صياغة	 الديماغوجيا	 أق�سى	حدود	 ثم	مارس	 أيًضا،	
الجبهة	باستثناء	البعث،	من	العمل	والنشاط	ضمن	صفوف	الجيش	والقوات	املسلحة	وبين	الطالب	أيًضا،	لكن	

بصيغة	تعهد	من	تلك	األحزاب	وليس	قراًرا	منه،	فنقرأ	في	ميثاق	تشكيل	الجبهة	هذين	البندين:	

))7-	العمل	على	توفير	جميع	الطاقات	لدعم	القوات	املسلحة	في	الصمود	واملواجهة.	وتتعهد	أطراف	الجبهة	
غير	البعثية،	ملنع	أي	صراع	أو	تناحر	في	أوساطها،	بعدم	القيام	بأي	نشاط	حزبي	أو	تكتلي	داخل	الجيش	والقوات	

املسلحة.

إرادتهم	 وحدة	 لتحقيق	 الشروط	 أحسن	 تهيئة	 الواجب	 ومن	 املستقبل	 جيل	 هم	 الطالب	 أن	 باعتبار	 	- 	9
واتجاهاتهم،	ال	بد	من	أجل	الوصول	إلى	هذا	الهدف	من	أن	ينتهي	التنافس	الحزبي	في	أوساطهم.	لذلك	فإن	أطراف	

الجبهة	غير	البعثية	تتعهد	بالعمل	على	وقف	نشاطاتها	التنظيمية	والتوجيهية	في	هذا	القطاع(()28).	

غير	أّن	ما	هو	أخطر	من	ذلك،	وفي	صلب	موضوعنا،	ولم	يرد	ذكره	في	ميثاق	هذه	الجبهة	أو	املهمات	املنوطة	بها،	
هو	رفض	منح	أي	ترخيص	ألحزاب	الجبهة	الوطنية	التقدمية	إلصدار	أي	صحف	وامتالك	إعالم	خاص	بها	طوال	
حياته،	مكتفًيا	من	شراكتها	له	ضمن	الجبهة	بإشراك	بعض	قياداتها	في	دائرة	الفساد	عبر	َمنِح	بعض	الوزارات	لهم	
وستة	مقاعد	لكل	حزب	ضمن	مجلس	الشعب،	وهو	ما	سهل	على	األسد	وأجهزته	األمنية	الحًقا	بث	الخالفات	

حول	توزيع	تلك	املكاسب	واملصالح	داخل	هذه	التنظيمات	ودفعها	إلى	انشقاقات	متتالية.

ُيؤكد	منع	أحزاب	الجبهة	من	العمل	الصحافي	وامتالك	منابرها	اإلعالمية	للطباعة	والنشر	أهمية	هذا	املوضوع	
في	وعي	األسد	لخطورة	الصوت	اآلخر	حتى	لو	كان	حليًفا	له،	وكان	الفتا	لالنتباه	أن	املراسيم	والقرارات	كلها	التي	
أشار	إليها	كتاب	)تاريخ	سوريا	الحديث،	عهد	حافظ	األسد	...(	التي	استشهدنا	بها	سابًقا،	قد	نقلها	املؤلف	من	جريدة	
الثورة	كمرجع	بالتاريخ	ورقم	العدد،	ما	ُيشير	إلى	محاولة	تأكيد	الطابع	الرسمي	لهذه	الصحيفة	مقابل	صحيفة	
البعث	بمرجعّيتها	الحزبية،	واستمر	األمر	حتى	عام	1975،	حين	أصدر	األسد	صحيفة	ثالثة	باسم	تشرين)29)	تيمنا	
بما	حظي	به	من	لقب	)بطل	التشرينين(	ويقصد	التصحيح	والتحرير،	على	الرغم	من	أّن	سورية	في	هاتين	املناسبتين	
لم	تعرف	تصحيًحا	حقيقًيا	ولم	يحصل	أي	تحرير	حقيقي	حتى	اآلن،	لكنهما	كمناسبتين	ساهمتا	عبر	الديماغوجيا	
اإلعالمية	التي	أحاطت	بهما	في	أسطرة	األسد	ومنحه	ُبعًدا	رمزًيا	اقترن	باألبد،	بكل	الحمولة	الدينية	لهذه	اللفظة	
)قائدنا	إلى	األبد	الرئيس	حافظ	األسد(،	وهي	أسطرة	لم	تقف	عند	حدود	الصحافة	واإلعالم	بل	تعدت	ذلك	إلى	
كثير	من	التعبيرات	الشعبوية،	وفي	هذا	السياق	بدأ	توظيف	الشعارات	التي	بتنا	نقرؤها	على	حيطان	املدارس	وفي	
الشوارع	واألبنية	الحكومية	وكثير	من	اليافطات	التي	أضافت	إلى	بطل	التشرينين	القائد	لألبد	كثيًرا	من	الصفات	

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Syria_Con1973.html	.اإلنسان	حقوق	مكتبة	منيسوتا،	جامعة	1973”،	سوريا	”دستور	27)(

)28)	ميثاق	تشكيل	الجبهة	الوطنية	التقدمية.	

-84%D8%AF%D8%AA%88%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%https://snacksyrian.com/%D9	.سوري	سناك	موقع	بيومين”،	تشرين	جريدة	ولدت	”كيف	29)(

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Syria_Con1973.html


ملف العددالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

120

والشعارات:	األب	القائد،		القائد	الخالد،	باني	سورية	الحديثة،	وبالروح	بالدم	نفديك	يا	حافظ	.	

املرحلة	 الليلية،	وفي	 السهر	 العامة	وحتى	املطاعم	والكازينوهات	وأماكن	 في	أغلب	األماكن	 وانتشرت	صوره	
التالية	بدأنا	نشاهد	انتشار	تماثيل	له	نصفية	وكاملة،	ثم	بدأت	هستيريا	تعميم	اسمه	وإلصاقه	بكثير	من	املشروعات	
	من	تقديس	الحزب:	

ً
العامة	كمؤشر	على	تقديس	الدكتاتور	ومحاربة	كل	من	يتلكأ	في	تقديم	والئه	للقائد	الرمز،	بدال

جسر	األسد،	مستشفى	األسد،	بحيرة	األسد،	مكتبة	األسد،	ضاحية	األسد،	شبيبة	األسد،	معاهد	األسد	لتحفيظ	
	إلى	جيش	األسد	وسورية	األسد!	حيث	لم	َيعْد	ُيوجد	أي	�سيء	في	سورية	ُمعرف	بذاته،	وكل	�سيء،	

ً
القرآن،	وصوال

عّرف	من	خالل	إضافتها	إلى	األسد.	
ُ
بما	فيها	سورية	باتت	ت

لياتية	
ُ
تشير	تلك	املعطيات	إلى	أن	األسد	نجح	باالنتقال	من	سلطة	دكتاتورية	يقودها	حزب	البعث	إلى	سلطة	ك

وشمولية	بقيادته	هو،	متجاوًزا	باستبداده	املعمم	حدود	الدكتاتوريات	التقليدية	باتجاه	النموذج	الفا�سي	األسوأ	
ا	
ً
بالطبع.	وموظًفا	األيديولوجيا	البعثية	القومية	من	دون	البعث،	مع	العصبية	العسكرية	والعائلية	ليصنع	تاريخ

من	التسلط	واالستبداد	املعمم	بسمات	أكثر	شمولية،	وتقديس	لذاته	الفردانية.	

كان	 إنه	 آخرون	 يقول	 فيما	 تلك،	 التقديس	 محاوالت	 يرعى	 كان	 من	 هو	 األسد	 الرئيس	 أن	 ذكر	 من	 وهناك	
على	علم	بتلك	املحاوالت	إلعالء	منزلته	بطريقة	مبالغة	وتقديسية	من	دون	أن	يتخذ	أي	إجراء	ملنعها،	بينما	ذكر	
)باتريك	سيل(	كاتب	سيرة	حافظ	األسد،	أن	)أحمد	اسكندر	أحمد(	وزير	اإلعالم؛	هو	من	اخترع	ظاهرة	تعظيم	
األسد	حتى	َيصرف	انتباه	السوريين	عن	التوترات	االقتصادية،	وعن	العنف	في	مواجهة	اإلخوان	املسلمين،	لتنتقل	
وصغاًرا	 كباًرا	 الدولة	 موظفو	 إليه	 يتوجه	 مزاًرا	 فاعُتبَر	ضريحه	 بعد	مصرعه،	 األسد	 باسل	 إلى	 الظاهرة	 هذه	
في	 الضريح	 زيارة	 ))وضعت	 بل	 واألكاليل،	 بالزهور	 والجامعات	 املدارس	 وطالب	 الرسمية	 املؤسسات	 وعمال	

برنامج	الوفود	التي	تزور	سوريا	عربية	كانت	أم	أجنبية(()30).	

ه	إعالم	أحادي	يرفض	االعتراف	باآلخر	كشريك	حقيقي،	لكنه	حتى	
ّ
أن إشكالية	اإلعالم	التسلطي	في	سورية	

كإعالم	أحادي	لم	تمنحه	السلطة	أّي	�سيء	من	االستقاللية	أو	الحرية	في	رسم	سياساته	اإلعالمية	وآليات	عمله،	بل	
كانت	حريصة	منذ	البداية	على	جعله	إعالًما	موجًها	بالتعليمات	اإلدارية	وملتزًما	بتطبيق	تلك	التعليمات،	بوصفها	
تعبيًرا	عن	أهداف	الحزب	ومصالحه،	وفق	نّص	القرار	رقم	)	29	(	الصادر	عن	املؤتمر	القطري	السادس	للحزب	: 
))إن	املقصود	بكلمة	)االلتزام(	هو	أن	يجري	ضبط	لحركة	وسائل	اإلعالم	الجماهيري	ضمن	إطار	أهداف	ومبادئ	
الحزب	امللتزمة	بقضايا	الجماهير	والشعب،	...	وأن	تلتزم	هذه	األجهزة	بتوجيهات	قيادة	الحزب	في	توجيه	الرأي	

العام	نحو	ما	يخطط	وما	يرسم	وما	يعمل	له	الحزب(()31).

سابًعا: قوننة اإلعالم التسلطي

في	 	،1961 للعام	 	186 التشريعي	رقم	 املرسوم	 بناء	على	 في	سورية	 حدثت	
ُ
أ أن	وزارة	اإلعالم	 الرغم	من	 على	

)30)	هاشم	عثمان،	تاريخ	سوريا	الحديث	عهد	حافظ	األسد	1971- 2000،	57-56.

)31)	حسان	عباس،	”القرار	رقم	)29(	الصادر	عن	املؤتمر	القطري	السادس	للحزب”.	
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لحرية	 معوقة	 وعقابية	 رقابية	 سلطة	 اعتمادها	 	،1963 مارس	 آذار/	 	8 في	 لالنقالبين	 أتاح	 ما	 االنفصال،	 زمن	
اإلعالم،	وخصوًصا	بعدما	أعلن	مجلس	قيادة	الثورة	تفعيل	قانون	الطوارئ	استنادا	إلى	املرسوم	التشريعي	رقم	
أًيا	كان	 22	/11	/1962	الذي	تنص	الفقرة	)ب(	من	مادته	الرابعة	على	))مراقبة	الرسائل	واملخابرات	 51	تاريخ	
نوعها،	ومراقبة	الصحف	والنشرات	وامللفات	والرسوم	واملطبوعات	واإلذاعات	وجميع	وسائل	التعبير	والدعاية	

واإلعالن	قبل	نشرها	وضبطها	ومصادرتها	وتعطيلها	وإلغاء	امتيازها	وإغالق	أماكن	طبعها(()32).

ل	تمديد	العمل	بهذا	القانون	األرضية	لكل	القوانين	االستثنائية	الالحقة،	كالبالغ	رقم	)4(	الذي	حظر	
ّ
وقد	شك

بموجبه	وسائل	اإلعالم	والطباعة	والنشر	كلها،	وصادر	تلك	املكاتب	وآالت	الطباعة	وسواها،	ما	أدى	إلى	كارثة	
إعالمية	ساهمت	بصياغة	راهن	سورية	والسوريين	حتى	اآلن.	

االعالم	 وزارة	 نظام	 من	 	3 املادة	 نص	 وفق	 البعث	 حزب	 أهداف	 تحقيق	 مهمة	 اإلعالم	 وزارة	 إلى	 سندت	
ُ
وأ

االتجاهات	 العام	وترسيخ	 الرأي	 لتنوير	 ))تكون	مهمة	وزارة	اإلعالم	استخدام	جميع	وسائل	اإلعالم	 السورية:	
القومية	العربية	في	القطر	ودعم	الصالت	مع	الدول	العربية	والدول	الصديقة	وفًقا	ملبادئ	حزب	البعث	العربي	

االشتراكي	وسياسة	الدولة(()33).

ُسحبت	هذه	الصيغة	باتجاه	عمل	النقابات	ومنها	اتحاد	الصحافيين	السوريين	أيًضا، إذ	جاء	في	تعريف	اتحاد	
الصحافيين	في	املادة	3	من	القانون	1	لعام	1990،	أّن	))اتحاد	الصحفيين	تنظيم	نقابي	منهي	يؤمن	بأهداف	األمة	
العربية	في	الوحدة	والحرية	واالشتراكية،	ملتزم	بالعمل	على	تحقيقها	وفق	مقررات	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	

وتوجيهاته(()34).

التفاصيل	 التعبير(،	تلك	 ُيناقش	تقرير	)الصحافة	في	سوريا(	الذي	أصدره	)املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	
كلها	بإسهاب،	مؤكًدا	التناقض	بين	السلطة	التنفيذية	والنقابات	املهنية	التي	تبقى	تدافع	عن	استقالليتها	ومصالح	
فيه	 تكون	 بشكل	 املهنية	 النقابات	 تشكيل	 ))تم	 حيث	 السوري	 االستثناء	 في	 إال	 السلطة،	 مواجهة	 في	 منتسبيها	
منظمات	رديفة	للحزب	الحاكم،	وعليه	ُيعد	قانون	اتحاد	الصحفيين	السوريين	واحًدا	من	أكثر	القوانين	في	العالم	
التي	تكرس	تبعية	نقابة	الصحافيين	إلى	الحزب	الحاكم	وإلى	الحكومة	بحيث	يحولها	من	نقابة	مهنية	مستقلة	إلى	
جهاز	إداري	توجيهي	تعبوي(()35)،	فجاءت	أهداف	االتحاد	متطابقة	مع	أهداف	الحزب	الحاكم	في	الوحدة	والحرية	
واالشتراكية،	واشترط	على	الصحافي	كي	يكون	عضًوا	في	االتحاد	أن	يؤمن	بهذه	األهداف	تحديًدا	وأن	يعمل	على	

تحقيقها.	

نقابًيا	مهنًيا	 العربية	السورية	تنظيًما	 في	الجمهورية	 ))يؤلف	الصحافيون	 2	منه:	 املادة	 في	 القانون	 د	
ّ
أك فيما	

واحًدا	يسمى	اتحاد	الصحفيين…((	ملنع	وتجريم	أي	محاولة	لتشكيل	نقابات	أو	اتحادات	مستقلة	عن	اتحاد	النظام.	
على	الرغم	من	رفض	هذا	االتحاد	لم	شمل	جميع	الصحافيين	السوريين،	ألّن	املرسوم	التشريعي	رقم	)58(	لعام	

)32)	د.م،	”نص	قانون	الطوارئ	في	سوريا”،	الجزيرة	نت.	

 SCM.	https://2u.pw/abupV	-التعبير	وحرية	لإلعالم	السوري	املركز	سوريا”،	في	الصحافة	”تقرير	د.م،		33)(

 https://2u.pw/JJubn	.الشعب	مجلس	صفحة	سوريا”،	في	الصحفيين	اتحاد	قانون	1990	لعام	1	”القانون		34)(

.SCM	-التعبير	وحرية	لإلعالم	السوري	املركز	سوريا”،	في	الصحافة	”تقرير	د.م،	35)(

https://2u.pw/abupV
https://2u.pw/JJubn
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ن�سئ	اتحاد	الصحافيين	بموجبه	حصر	حق	االنتساب	اليه	بالصحفيين	العاملين	في	بعض	مؤسسات	
ُ
1974،	الذي	أ

الدولة	فقط،	حيث	لم	يكن	مسموًحا	بوجود	صحافة	خاصة	أو	مستقلة،	كما	أن	القانون	لم	يمّيز	بين	املحررين	
وبقية	العاملين	في	املؤسسات	الصحافية	الذين	تبوأ	بعضهم	مناصب	قيادية	في	االتحاد	ملجرد	الوالء	الحزبي،	أو	

مكافأة	لهم	على	الخدمات	والتقارير	األمنية،	من	دون	أن	يمارسوا	أي	عمل	صحافي	حقيقي.	

أو	 عربية	 إعالم	 وسائل	 في	 َيستكتب	 أي	صحافي	سوري	 الصحافيين	 اتحاد	 في	 التسجيل	 يستطيع	 لن	 بالطبع	
له	 في	مؤسسات	اإلعالم	السوري	ليحق	 	ألي	وسيلة	إعالم	خارجية	إن	لم	يكن	موظًفا	

ً
أو	يعمل	مراسال سورية	

التسجيل	في	اتحاد	الصحافيين،	فيما	))أعطت	املادة	10)ج(	من	النظام	الداخلي	التحاد	الصحفيين	الحق	للعاملين	
بجدول	 التسجيل	 في	 الحق	 الشعبية	 املنظمات	 أو	 االشتراكي	 العربي	 البعث	 لحزب	 تابعة	 إعالمية	 وسيلة	 أي	 في	
الجبهة	 في	 البعث	 مع	حزب	 منها	 املتحالف	 السياسية	حتى	 األحزاب	 باقي	 منعته	عن	 بينما	 املشاركين،	 الصحفيين	

الوطنية	التقدمية،	كما	منعته	عن	العاملين	في	املنظمات	املستقلة.)36)))

ويسهب	تقرير	)املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير(	في	تعرية	املواد	التمييزية	ضمن	هذا	القانون،	لكنني	
ّصت	في	البنود	الثالث	)3) 

َ
سأتوقف	مع	نص	املادة	6	من	الفصل	الثالث	املتعلق	بالعضوية	وشروط	التسجيل	التي	ن

و)4(	و)6(	من	شروط	العضوية	وفق	الترتيب	اآلتي،	على	أن	يكون:

))3	-	غير	محكوم	بأية	عقوبة	جنائية	أو	عقوبة	جنحة	شائنة.

4	-	كامل	األهلية	وذو	سيرة	حسنة	توحي	بالثقة	واالحترام	الواجبين	للمهنة.

العام	أو	غير	مسرح	من	إحدى	هذه	 الدولة	أو	إحدى	جهات	القطاع	 -	غير	معزول	أو	مطرود	من	وظائف	 	6
الجهات	لسبب	ماس	بأمن	الدولة	أو	شرف	الوظيفة(()37).

بالنسبة	إلى	غير	السوريين	قد	ال	تكون	هذه	البنود	سيئة،	إذ	يصعب	عليهم	تقدير	أّن	دوافع	النظام	لوضع	تلك	
الشروط	السابقة	هي	معاقبة	اإلعالميين	والناشطين	السياسيين	ممن	تعرضوا	للسجن	مدًدا	طويلة	في	إثر	إدانتهم	
قرن	دائما	بالتجريد	من	

ُ
ت من	جهة	محكمة	أمن	الدولة	االستثنائية	بتهمة	معاداة	أهداف	الثورة،	وهذه	العقوبة	

الحقوق	املدنية،	إضافة	إلى	أعداد	كبيرة	ممن	عزلوا	أو	طردوا	من	وظائفهم	ألسباب	سياسية	تتعلق	أيًضا	بمعاداة	
أهداف	الثورة،	وبين	من	طالتهم	عقوبة	السجن	والتجريد	أو	الطرد	واإلقصاء	قائمة	طويلة	من	اإلعالميين،	وقد	
كنت	أنا	أحد	ضحايا	ذلك	القانون،	عندما	ُحكمت	بالسجن	مدة	12	سنة،	وُجردت	أنا	وزمالئي	من	الحقوق	املدنية	
بما	فيها	حق	التملك	والعمل	في	سورية،	بحيث	لم	أتمكن	من	التسجيل	في	اتحاد	الصحافيين	السوريين،	أو	الحصول	

	لصحيفة	)القدس	العربي(	اللندنية	من	دمشق.
ً

على	بطاقة	مراسل	صحافي	عندما	عملت	عقدين	مراسال

حالة	عيانية	أخرى	تتعلق	بالصديق	اإلعالمي	إسماعيل	الحجي)38)	الذي	كان	من	أوائل	البعثيين	الذين	أرسلوا	

)36)		د.م،	”تقرير	”الصحافة	في	سوريا”،	املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير.

)37)		القانون	1	لعام	1990	قانون	اتحاد	الصحفيين	في	سوريا.

)38)	د.م،	”صحفيون	سوريون	ُيطالبون	بتعديل	النظام	الداخلي	التحاد	الصحفيين	أو	إلغائه”،	زمان	الوصل،	)30	أذار/	مارس	2009(.		
https://www.zamanalwsl.net/news/article/9835
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في	بعثة	إلى	الجزائر	لدراسة	الصحافة،	حين	لم	يكن	لدينا	في	ذلك	الزمن	كلية	صحافة	وإعالم	في	سورية،	وعاد	
الحجي	للعمل	في	وكالة	سانا	لألنباء	حتى	اعتقاله	بتاريخ	2	نيسان/	أبريل	1982،	بتهمة	االنتماء	إلى	القيادة	السابقة	
1992،	حيث	 ا	عرفًيا	حتى	مطلع	عام	

ً
الدفاع	حافظ	األسد،	وظّل	موقوف وزير	 عليها	 انقلب	 الذي	 البعث	 لحزب	

أحيل	مع	مجموعات	كبيرة	من	معتقلي	الراي	واملدافعين	عن	حقوق	اإلنسان	والسياسيين	على	محكمة	أمن	الدولة	
بتهمة	معاداة	أهداف	 15عاًما	 بالسجن	 	،1994 	/6 	/28 تاريخ	 	55 القرار	رقم	 التي	حكمت	عليه	وفق	 االستثنائية	
الثورة	في	الوحدة	والحرية	واالشتراكية،	الواردتين	في	املادة	3	و4	من	املرسوم	)6(،	وأطلق	سراحه	في	24/	نيسان/	

	.1997

بطاقة	 ويحمل	 السوريين	 الصحافيين	 اتحاد	 في	 عضًوا	 كان	 الحجي	 إسماعيل	 الزميل	 أن	 الحالة	 هذه	 أهمية	
صحافية	برقم	9/ن،	لكنه	نتيجة	التجريد	من	الحقوق	املدنية	سّرح	هو	وكل	األصدقاء	املحكومين	في	هذه	القضايا	
السياسية	من	وظائفهم،	إال	أّن	أغلب	االتحادات	املهنية	كاألطباء	والصيادلة	واملهندسين	أو	املهندسين	الزراعيين،	
كفتح	 الحر،	 العمل	 ممارسة	 بالتالي	 لهم	 ما	سمح	 اتحاداتهم،	 من	عضوية	 بالفصل	 األشخاص	 هؤالء	 تعاقب	 لم	
بحقوق	 غيره	 من	 أكثر	 املعني	 الصحافيين	 اتحاد	 وحده	 هند�سي،	 مكتب	 أو	 زراعية	 أو	 دوائية	 أو	صيدلية	 عيادة	
	من	الدفاع	عنه	

ً
الرأي	والتعبير،	بقيادة	صابر	فلحوط	أصّر	على	فصل	الصحافي	إسماعيل	الحجي	من	االتحاد،	بدال

د	))أّن	اتحاد	الصحفيين	ال	عالقة	له	
ّ
في	مواجهة	مؤسسات	السلطة	التي	اعتقلته	ملوقف	سيا�سي	أو	رأي.	ما	يؤك

بالصحفيين	وال	يدافع	عنهم،	ويجب	أن	يعدل	نظامه	الداخلي،	كما	يجب	أن	يعدل	قانون	املطبوعات.)39))) 

دعونا	نتساءل	عن	شرعية	هذه	القوانين	وتلك	اإلجراءات	وفق	الدستور	السوري	لعام	1973،	حيث	نقرأ	في	
املادة	38	منه،	أّن	))لكل	مواطن	الحق	في	أن	ُيعرب	عن	رأيه	بحرية	وعالنية	بالقول	والكتابة	وكافة	وسائل	التعبير	
األخرى،	وأن	يسهم	في	الرقابة	والنقد	البناء	بما	يضمن	سالمة	البناء	الوطني	والقومي	ويدعم	النظام	االشتراكي،	

وتكفل	الدولة	حرية	الصحافة	والطباعة	والنشر	وفقا	للقانون.)40)))

إن	قراءة	سريعة	لهذا	النّص	ستكشف	لنا	عن	تطابق	الجزء	األول	منه	مع	نصوص	حقوق	اإلنسان	والعهد	
الدولي	للحريات،	واشتراطات	اليونسكو	بخصوص	السياسات	اإلعالمية،	لكّن	التمّعن	في	الشطر	الثاني	من	نّص	
د	أّنها	محصورة	بشرط:	)بما	يضمن	سالمة	البناء	الوطني	والقومي	ويدعم	

ّ
املادة	ُيلغي	تلك	الحريات	كلها	حين	يؤك

النظام	االشتراكي(!

والسؤال:	ماذا	لو	كان	أحدنا	مواطًنا	سورًيا	ال	ينتمي	إلى	القومية	العربية	أو	ال	يؤمن	بالنظام	االشتراكي؟	

حينها	لن	ُيحرم	هذا	املواطن	من	تلك	الحقوق	فقط،	بل	سيجّرم	قضائًيا	وفق	املرسوم	رقم	6 )41)	لعام	1965،	
وهذا	ما	حصل	معي	ومع	كثيرين	من	زمالئي	اإلعالميين	وغير	اإلعالميين	عندما	ُحوِكمنا	وفق	هذا	املرسوم	أمام	
التي	 الثالثة	من	املرسوم	 املادة	 )أ(	من	 الفقرة	 النظام	االشتراكي،	وفق	 بتهمة	معاداة	 العليا،	 الدولة	 محكمة	أمن	
تجرم:	))األفعال	التي	تعتبر	مخالفة	لتطبيق	النظام	االشتراكي	في	الدولة	سواء	أوقعت	بالفعل	أم	بالقول	أم	بالكتابة	

)39)	د.م،	”صحفيون	سوريون	ُيطالبون	بتعديل	النظام	الداخلي	التحاد	الصحفيين	أو	إلغائه”.	

https://www.legal-tools.org/doc/8cce59/pdf/low2	.وتعديالته	1973	السورية	العربية	الجمهورية	دستور		40)(

https://bit.ly/2Yv4VRZ	.1965	عام	سوريا	في	عسكرية	محاكم	إحداث	مرسوم		41)(

https://www.legal-tools.org/doc/8cce59/pdf/low2
https://bit.ly/2Yv4VRZ
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ه:	))ُيعاقب	مرتكبو	هذه	
ّ
4	من	الفقرة	)أ(	على	أن أم	بأية	وسيلة	من	وسائل	التعبير	أو	النشر((،	وقد	نّصت	املادة	

األفعال	باألشغال	الشاقة	املؤبدة،	ويجوز	الحكم	بعقوبة	اإلعدام	تشديًدا((،	طبًعا	مع	عقوبة	إضافية	إذ	ُجّردنا	
من	الحقوق	املدنية	كمواطنين	سوريين	مدة	عشر	سنوات،	بما	فيها	حق	العمل	والتملك.	

فهل	يمكن	العقاب	على	األفعال	كما	على	األفكار	سواء	جرى	التعبير	عنها	بالكتابة	أم	القول	أم	النية؟	وهل	ُيعقل	
أن	ُيعاقب	باألشغال	الشاقة	املؤبدة،	ويمكن	تشديدها	لإلعدام	ملجّرد	معاداة	النظام	االشتراكي	سواء	بالقول	أم	
الكتابة	أم	النشر،	مع	إضافة	التجريد	من	الحقوق	املدنية	طبًعا؟	أم	إّن	املشرع	افترض	بداهة	أن	يولد	السوريون	
جميعهم	وهم	مؤمنون	بالنظام	االشتراكي	الذي	يطبقه	النظام	تحديًدا،	ألننا	ومن	باب	املفارقة	ُحوكمنا	على	معاداة	
النظام	االشتراكي	في	النصف	األول	من	تسعينيات	القرن	املا�سي،	أي	بعد	عقد	من	انهيار	املنظومة	الشيوعية	في	
ا	من	أحزاب	يمينية	ويسارية،	وبعض	تلك	األحزاب	اليسارية	كان	ما	يزال	

ً
االتحاد	السوفييتي	السابق،	وكنا	خليط

الحقة	)شيوعي(	أو	يضمرها	إيماًنا	منهم	بتلك	االشتراكية.
ّ
يحتفظ	بال

الصحافة	 الدولة	حرية	 ))وتكفل	 السوري	 الدستور	 38	من	 املادة	 نّص	 في	 األخيرة	 العبارة	 ترد	 لذلك	عندما	
والطباعة	والنشر	وفًقا	للقانون((،	فعلى	القارئ	معرفة	أّن	هذا	القانون	ذاته	سيتكفل	بتجريد	الصحافة	والطباعة	
الذي	هو	أقوى	 الدستوري	 النص	 التي	يتحدث	عنها	 كلها	 الحقوق	والحريات	 إلى	الصحافيين	من	 والنشر	إضافة	
من	القانون	نظرًيا،	لكن	النّص	الدستوري	في	سورية	ربط	ذلك	النص	الدستوري	حول	الحريات	بالقانون	الذي	

أفرغه	من	أي	داللة.	

مع	ذلك	علينا	استكمال	دراسة	قوننة	اإلعالم	في	سورية	باإلشارة	إلى	قانون	املطبوعات	رقم	50	لعام	2001،	
في	 إصالح	 بإمكانية	 الوهمي  التفاؤل	 من	 مرحلة	 وبدء	 األب،	 األسد	 موت	 على	 عام	 بعد	 جاء	 ه	

ّ
أن من	 الرغم	 على	

لغت	التشريع	اإلعالمي	
َ
1946،	أ سورية	لم	تظهر	إال	مؤشرات	نقيضه	حتى	اآلن،	فسورية	ُبعيَد	االستقالل	عام	

املطبق	خالل	مرحلة	االنتداب	الذي	سمح	بإصدار	قرارات	متالحقة	لتعطيل	الصحف	ومصادرتها	بتهمة	التحريض	
ضّد	االنتداب	الفرن�سي،	ليحّل	مكانه	قانون	املطبوعات	رقم	24	الصادر	عام	1946	الذي	جرى	تبديله	عام	1949 
كها،	

ّ
بالقانون	رقم	35	بهدف	رفع	كثير	من	القيود	عن	املطابع	وتشجيع	إصدار	الصحف	املستقلة	والحزبية	وتمل

حتى	بلغ	عدد	املطبوعات	في	سورية	رقًما	قياسًيا	في	حينها	وصل	إلى	52	مطبوعة	متنوعة	تنادي	بأغلبيتها	بالحرية	
والعدالة	واملساواة	االجتماعية.

فيما	تساعدنا	مقارنة	ذلك	باملرسوم	التشريعي	رقم	50	الصادر	في	22	سبتمبر/	أيلول	2001،	على	اكتشاف	ما	
صنع	بنا	االستبداد	خالل	أكثر	من	نصف	قرن،	سار	خاللها	النظام	السوري	خطوات	كبيرة	باتجاه	تعميم	قوانين	
الصارمة	 الضوابط	 من	 متكاملة	 ))منظومة	 	50 املرسوم	 ل	

ّ
شك إذ	 والحريات	 الحقوق	 من	 تحد	 وعقابية	 رقابية	

الدورية،	 املطبوعات	 واملجالت،	وغيرها	من	 الصحف	 املنظومة	 والتعبير	تشمل	هذه	 الصحافة	 لحرية	 واملقيدة	
	عن	أي	مادة	أخرى	مطبوعة	في	سورية	أو	خارجها،	من	الكتب	إلى	الكتيبات	والنشرات	وامللصقات.	وتسري	

ً
فضال

واملكتبات	 املطابع	 وأصحاب	 واملؤلفين	 والصحفيين	 واملحررين	 الناشرين	 على	 التشريعي	 املرسوم	 هذا	 أحكام	
واملوزعين،	وتق�سي	بتوقيع	عقوبات	السجن	والغرامات	الباهظة	عليهم	عقاًبا	على	املخالفات	املرتكبة	فيما	يتعلق	
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بأحكامه.)42)	))وُيجيز	هذا	القانون	للمحاكم	تشديد	العقوبات	الجزائية	واملدنية	وفق	املادة	43	)أ(	منه	التي	تحكم	
بإغالق	املطابع	أو	املكتبات	بصورة	مؤقتة	أو	نهائية	في	حال	))تكرار	مخالفات	من	شأنها	اإلخالل	باألمن	أو	سيادة	

البالد	وسالمتها((	وهي	عبارات	عامة	تحتمل	التأويل	والتعسف	في	اتخاذ	القرار.	

ويمنح	املرسوم	التشريعي	السلطات	قدًرا	كبيًرا	من	الحرية	لفرض	قيود	على	ممارسة	الصحافيين	والكتاب	
م	نقل	))األخبار	غير	الصحيحة((	ونشر	))أوراق	مختلقة	أو	 51	)أ(	تجّرِ وغيرهم	حقهم	في	حرية	التعبير،	فاملادة	
مزورة((،	وتنص	على	معاقبة	من	يفعل	ذلك	بالحبس	من	سنة	إلى	ثالث	سنوات	وبالغرامة	من	خمسمائة	ألف	ليرة	
سورية	إلى	مليون	ليرة	سورية،	وتعادل	عشرة	آالف	إلى	عشرين	ألف	دوالر	أميركي	في	ذلك	الوقت،	وتق�سي	املادة	
للراحة	 ا	

ً
أو	سبب	إقالق نية	 النقل	قد	تم	عن	سوء	 أو	 النشر	 ))إذا	كان	 مًعا	 العقوبتين	 الحد	األق�سى	من	 بتوقيع	

العامة	أو	تعكيًرا	للصالت	الدولية	أو	نال	من	هيبة	الدولة	أو	مس	كرامتها	أو	مس	الوحدة	الوطنية	أو	معنويات	
للقا�سي	 تتيح	 الصياغة	 وهذه	 النقد((،	 وسالمة	 الوطني	 باالقتصاد	 ضرًرا	 ألحق	 أو	 املسلحة	 والقوات	 الجيش	

التوسع	بتقدير	النيات	والتعسف	بالعقوبات	إلى	حدها	األق�سى.	

وَيحظر	املرسوم	التشريعي	على	املطبوعات	الدورية	املرخصة	بوصفها	مطبوعات	غير	سياسية	نشر	مقاالت	
سياسية،	ويعاقب	أصحاب	املطبوعات	التي	تخالف	هذا	الحظر	بغرامة	تراوح	بين	20	ألف	ليرة	سورية	و50	ألف	
ليرة	سورية	وفًقا	للمادة	44	)د(،	ما	يسمح	للقا�سي	بربط	أي	من	القضايا	واملوضوعات	االقتصادية	أو	االجتماعية	
أو	الثقافية	أو	الدينية	بخلفيتها	السياسية	املضمرة،	وبذلك	تبقى	هذه	املادة	أداة	عقابية	حاضرة	بيد	الحكومة	متى	

شاءت	استخدامها.

دور	 يلزم	 القانون	 هذا	 نجد	 ولذلك	 سورية،	 في	 طبع	
ُ
ت التي	 كافة	 املطبوعات	 الرقابة	 تعليمات	 تشمل	 فيما	

بعت	جميعها،	وتسليم	نسخ	منها	يوم	نشرها	
ُ
الطباعة	باالحتفاظ	بسجل	تدون	فيه	املؤلفات	أو	املطبوعات	التي	ط

لزم	أصحاب	املطابع	باالحتفاظ	بسجل	))تدون	فيه	كل	مرة	وبتسلسل	التاريخ	عناوين	املؤلفات	
ُ
لوزارة	اإلعالم؛	وت

أن	 على	 املادة	 هذه	 وتنص	 	.6 املادة	 منها((	 املطبوعة	 النسخ	 وعدد	 أصحابها	 وأسماء	 للنشر	 املعدة	 املطبوعات	 أو	
ا	من	

ً
))يعرض	هذا	السجل	على	السلطة	اإلدارية	أو	القضائية	عند	كل	طلب.	ويجب	أن	يسلم	صاحب	املطبعة	نسخ

كل	مطبوعة	يوم	نشرها	لوزارة	اإلعالم،	ويحدد	عدد	النسخ	املطبوعة	منها((.	كما	تنص	املادة	7.

أيام	حتى	ثالثة	أشهر،	 ب	بالحبس	من	عشرة	
َ
ُيعاق القانون	 أًيا	من	هذه	األحكام	الواردة	في	هذا	 	ومن	يخالف	

وبغرامة	تراوح	بين	10	آالف	ليرة	سورية	و50	ألف	ليرة	سورية.	ويجيز	للمحاكم	إغالق	املطابع	أو	املكتبات	بصورة	
مؤقتة	أو	نهائية	في	حال	))تكرار	مخالفات	من	شأنها	اإلخالل	باألمن	أو	سيادة	البالد	وسالمتها((	املادة	43	)أ(.

الدوريات	والكتب	وأي	مطبوعة	الحصول	على	ترخيص	 املطابع	وناشري	 القانون	على	أصحاب	 وقد	فرض	
الشعبية	 املنظمات	 من	 الصادرة	 املطبوعات	 فقط	 الترخيص	 أحكام	 من	 مستثنًيا	 والنشر،	 للطباعة	 مسبقة	

واالتحادات	والنقابات	املهنية،	فلماذا	جاء	هذا	االستثناء؟	

.SCM	-التعبير	وحرية	لإلعالم	السوري	املركز	2001”،	لعام	50	رقم	التشريعي	باملرسوم	الصادر	املطبوعات	”قانون	د.م،	42)(
د.م،	”تقرير	الصحافة	في	سوريا”،	املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير.
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ا: إعالم املنظمات الشعبية وااًلتحادات املهنية مقابل الصحافة التخصصية
ً
ثامن

فكرة	التنوع	في	أي	مجتمع	هي	قضية	موضوعية	ال	يمكن	نفيها،	وتقابلها	التعددية	اإلعالمية	التي	تظهر	خصوًصا	
في	حقل	السياسة	حيث	برزت	التعددية	الحزبية	كما	رأينا	في	منتصف	خمسينيات	القرن	املا�سي،	إضافة	إلى	تعددية	
اإلعالم	الخاص	الذي	يحمل	في	باطنه	أنواع	كثيرة	من	التعدديات	تبًعا	الهتمامات	املنبر	اإلعالمي	وأساليب	التعبير	
أو	الجنس	أو	الشرائح	العمرية	أيًضا،	وهذا	ما	أنتج	)الصحافة	املتخصصة()43)،	حيث	ظهرت	الصحافة	السياسية	
واالقتصادية	والنسائية	واألدبية	أو	الثقافية،	والفنية،	والرياضية،	والهزلية	الساخرة،	واإلعالنية	أيًضا،	وذلك	

ل	رعًبا	حقيقيا	لألنظمة	املستبدة.	
ّ
كله	ُيشك

التنظيمية	 أحاديتها	 يالئم	 بما	 التعدديات	 تلك	 هندسة	 إعادة	 على	 مبكًرا	 البعث	 سلطة	 عملت	 لذلك،	
تّم	 الواحد،	وقد	 التعبيرات	كلها	املدنية	والتنظيمية	واإلعالمية	ملحقة	بسلطة	الحزب	 واأليديولوجية،	لتصبح	
ثم	منع	 أو	مدنية	ومن	 ذلك	عبر	مرحلتين	مختلفتين،	األولى	كانت	تقوم	على	سياسة	رفض	أي	تعددية	سياسية	
رأينا،	لكن	 1963،	كما	 لعام	 	)4( العرفي	رقم	 بالقرار	 طبت	هي	وإعالمها	

ُ
التي	ش التعبيرات	 بتلك	 أي	إعالم	خاص	

	إلى	دكتاتورية	)األسد	إلى	األبد(	انطلقت	بهدف	استعادة	تلك	
ً
املرحلة	الثانية	التي	بدأت	بعد	هزيمة	1967،	وصوال

التعبيرات	املدنية	وتحويلها	إلى	أدوات	سيطرة	على	املجتمع	بعد	إفراغها	من	بعدها	السيا�سي	أو	النقابي	املطلبي،	
وهو	ما	سعى	حسان	عباس	إلى	تبيان	أثره	في	الحقل	االجتماعي،	حيث	هدفت	سياسة	البعث	))إلى	سحب	السياسة	
	ضّخ	سياسة	الحزب	من	حيث	هي	تعبير	وفعل	 من	حيث	هي	تعبيٌر	وفعل	تعددي	وتناف�سي	وحّر	من	املجتمع	ومن	ثمَّ
أحاديان	وموجهان	في	القنوات	االجتماعية	املفرغة	ذاتها.	وتجلت	هذه	العملية	بشكٍل	واضح	في	مؤسسات	وهيئات	
تعبيراتها	 من	 والنقابات(	 والجمعيات	 والنوادي	 )الصحف	 املؤسسات	 هذه	 ّرغت	

ُ
ف فقد	 القائمة.	 املدني	 املجتمع	

التعددية،	وحّولت	إلى	مؤسسات	دعائية	يرتبط	فكرها	وتعبيرها	وأداؤها	بسياسة	الحزب	القائد	وبها	فقط.	كانت	
ظهر	قوة	املجتمع	أمام	قوة	

ُ
مؤسسات	املجتمع	املدني	تعبر	عن	الحراك	الثقافي	واالجتماعي	والسيا�سي	في	املجتمع	وت

ظهر	قوة	الدولة	أمام	املجتمع.	هذا	املجتمع	
ُ
نات	املجتمع	وت ن	واحد	من	مكّوِ الدولة،	فصارت	تعبر	عن	فكر	مكّوِ

(((44(.
ً

ل	إلى	منفعل	بعد	أن	كان	فاعال املحوَّ

نعم،	أّمَم	حزب	البعث	كل	�سيء	في	سورية،	ولم	يقتصر	األمر	على	الصحافة	واإلعالم،	بل	منع	أشكال	التنظيم	
الدولة	وسلطة	األب	 تابعة	لسلطة	 الرياضية	أصبحت	 األندية	 والنقابات،	حتى	 كاألندية	والجمعيات	 كلها	 املدني	
	هي	عمل	تنظيمي	مدني	يهدف	إلى	حماية	أعضائه	من	سطوة	

ً
القائد	راعي	الرياضة	والرياضيين،	لكن	النقابة	أصال

رب	العمل،	فكيف	يكون	األمر	عندما	تتحول	الدولة	إلى	رب	عمل،	وتأخذ	على	عاتقها	إدارة	املصانع	واملؤسسات	
وأجهزة	الدولة	كلها؟

يؤكد	املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير	في	تقرير	مهم	له،	الدور	السلبي	التحاد	الصحافيين	السوريين	
والتنظيمات	الجماهيرية	عموًما	في	ظل	سيطرة	االستبداد	البعثي،	مذكًرا	أنه	))دائًما	تقف	النقابات	املستقلة	من	
خالل	تنظيمها	النقابي	وقوانين	مزاولة	املهنة	في	وجه	السلطة	التنفيذية	وتجابه	هذه	املحاوالت	ضماًنا	الستقالل	
ه	في	سوريا	تم	تشكيل	النقابات	املهنية	بشكل	تكون	

ّ
مهنة	الصحافة	ومن	أجل	الدفاع	عن	حقوق	الصحفيين،	إال	أن

 https://2u.pw/f84A		.السورية	االفتراضية	الجامعة	املتخصصة”،	”الصحافة	الرفاعي،	خليل	محمد	43)(

)44)	حسان	عباس،	”ندوة	واقع	الصحافة	في	سوريا”.	

https://2u.pw/f84A
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القوانين	 أكثر	 من	 واحًدا	 السوريين	 الصحفيين	 اتحاد	 قانون	 ُيعد	 وعليه	 الحاكم،	 للحزب	 رديفة	 منظمات	 فيه	
مهنية	 نقابة	 من	 يحولها	 بحيث	 الحكومة	 وإلى	 الحاكم	 الحزب	 إلى	 الصحافيين	 نقابة	 تبعية	 تكّرس	 التي	 العالم	 في	
مستقلة	إلى	جهاز	إداري	توجيهي	تعبوي(()45)،	ويستشهد	التقرير	بتعريف	اتحاد	الصحافيين	في	املادة	3	من	قانون	
تأسيسه	الذي	ينّص	على	أّن	))اتحاد	الصحفيين	تنظيم	نقابي	منهي	يؤمن	بأهداف	األمة	العربية	في	الوحدة	والحرية	

واالشتراكية	ملتزم	بالعمل	على	تحقيقها	وفق	مقررات	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	وتوجيهاته(()46).	

الكتاب	العرب()47)  )اتحاد	 لم	تخرج	عن	هذا	السياق	أي	من	املنظمات	واملؤسسات	املدنية	في	سورية،	مثال	
1969،	وربما	يكون	الوضع	أسوأ	من	ذلك	لو	تابعنا	اتحاد	الطلبة	واتحاد	شبيبة	 72	لعام	 الذي	أّسس	باملرسوم	
الثورة	واتحاد	العمال	أو	الفالحين	وحتى	االتحاد	النسائي	العام،	باتت	كلها	مؤسسات	تتبنى	سياسة	حزب	البعث	
وقد	 اجتماعية،	 كفئات	 مصالحهم	 عن	 بعيًدا	 تحقيقها،	 على	 والعمل	 بأهدافه	 االيمان	 على	 أعضاءها	 وتجبر	
ا	بآن	

ً
استعرضها	حسان	عباس	بطريقة	بدت	فيها	مالمح	كاريكاتيرية)48)،	لكنه	الواقع	الذي	كان	كاريكاتيرًيا	ومؤمل

عدد	 التي	 واالتحادات	 املنظمات	 لتلك	 ونشرات	 بمطبوعات	 اإلعالمي	 الفضاء	 إغراق	 مسيرة	 بدأت	 حين	 واحد،	
بعضها	الدكتور	عباس:	مجلة	الطليعي،	الشبيبة،	جيل	الثورة،	كفاح	العمال	االشتراكي،	نضال	الفالحين،	مجلة	
املرأة	العربية،	وبحسب	املهن	ذكر	املجلة	الطبية	العربية،	مجلة	املحامون،	املهندس	العربي،	املعلم	العربي،	طب	
العسكرية	 املؤسسة	 وفي	حقل	 إلخ.	 الريا�سي...	 املوقف	 إلى	صحيفة	 إضافة	 املدني،	 الطيران	 األسنان،	العمران،	
مؤسسة	 عن	 وصدرت	 الشرطة،	 مجلة	 إلى	 إضافة	 العسكري،	 الشعب	والفكر	 العربي	وجيش	 الجندي	 نجد:	
من	 أكثر	 في	 اليومية	 أو	 األسبوعية	 الصحف	 من	 مجموعة	 الثورة	 جريدة	 صدر	

ُ
ت التي	 والنشر	 للطباعة	 الوحدة	

محافظة	سورية.

هذا	اإلغراق	اإلعالمي	لم	ُينتج	أي	حالة	نوعية	بكل	أسف	ال	في	مستوى	املطبوعة	وال	في	مستوى	الصحافيين	أو	
الكادر	البشري،	ففي	غياب	الحرية	يغيب	اإلبداع،	ويتال�سى	معه	جهد	النظام	كله	لتصنيع	أو	تسويق	أعداد	متزايدة	
اعتراف	 أبعد	من	 قيمة	 أي	 اإلبداعية	 التسميات	 أو	 الصفات	 تلك	 يملكون	من	شرف	 ال	 ومثقفين	 من	صحافيين	
السلطة	بهم،	وفي	هذه	الزحمة	ُعين	صابر	فلحوط	رئيًسا	التحاد	الصحافيين	السوريين،	وعلي	عقلة	عرسان	رئيًسا	
التحاد	الكتاب	العرب	لزمن	استمّر	بعد	موت	حافظ	األسد	الذي	صنعهما،	ما	دفع	كثيرين	إلى	القول	بعد	وفاته	إن	
،	ومن	خالل	استمرار	عدد	من	ركائزه	

ً
)األسد	ما	زال	يحكم	سورية	من	القبر(،	من	خالل	توريث	األسد	الصغير	أوال

التي	ثبتها	في	خواء	هذا	املجتمع.	

هذا	ما	ُيميز	الحالة	السورية	عن	كثير	من	الدكتاتوريات	في	املنطقة	العربية	وربما	في	العالم،	كونها	سارت	أبعد	
في	استبدادها	املعمم	باتجاه	النموذج	الفا�سي	األسوأ	بالطبع،	مع	الفصل	طبًعا	بين	املقدمات	البعثية	لهذا	النظام	
واملآالت	األسدية	الالحقة	له	التي	استغلت	جذر	األيديولوجيا	القومية	بطابعها	الشوفيني	املتعصب	كما	ظهر	في	
شعار	)أنا	بعث	وليمْت	أعداءه	عربٌي	عربٌي	عربّي(،	مروًرا	بالعمل	املحموم	مع	بدايات	املشروع	األسدي	))لتأطير	
القطرية	 القيادة	 في	 الشعبية	 املنظمات	 مكتب	 رعاية	 تحت	 تعمل	 ومنظمات	 اتحادات	 عبر	 املجتمع	 فئات	 كامل	

)45)	د.م،	”تقرير	الصحافة	في	سوريا”.

)46)	د.م،	”تقرير	”الصحافة	في	سوريا”.

 https://2u.pw/9xJAB	.)2007	مارس	آذار/	)3	العربي،	القدس	العرب”،	الكتاب	اتحاد	في	املغيبة	”الذاكرة	بدر،	أنور	47)(

)48)	حسان	عباس،	ندوة	”واقع	الصحافة	في	سوريا”.

https://2u.pw/9xJAB
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للحزب،	مع	إعطاء	أولوية	للمنظمات	املسلحة	ذات	الطبيعة	العسكرية(()49)	التي	جاء	جنينها	األول	باسم	الحرس	
السلطة	 حماية	 بهدف	 املدنيين،	 الحزب	 أعضاء	 من	 كتشكيالت	عسكرية	 العمال	 كتائب	 وبعده	 	،1964 القومي	
الفاشية	 املنظمات	 ظاهرة	 لكّن	 	،1966 فبراير	 شباط/	 انقالب	 بعد	 موضوعًيا	 اختفت	 وقد	 والحزب،	 والنظام	
قرت	

ُ
استمرت	في	عسكرة	املجتمع	بمسميات	جديدة	بعد	هزيمة	1967،	حيث	ظهرت	تشكيالت	الجيش	الشعبي	وأ

مادة	التدريب	العسكري	لطالب	املرحلة	الثانوية	كمادة	أساسية،	قبل	أن	ينتقل	األمر	إلى	منظمة	طالئع	البعث	
	إلى	التدريب	الجامعي،	من	دون	أن	نن�سى	دورات	القفز	املظلي.

ً
وصوال

ذلك	كله	بالتوازي	مع	استعادة	تنظيمات	املجتمع	املدني	بتنوعاتها	ومسمياتها	كلها	ضمن	تنظيمات	واتحادات	
هذه	 باسم	 إعالم	 بفائض	 املجتمع	 أغرقت	 التي	 األسدية	 للسلطة	 األمنية	 األجهزة	 وعبرها	 الحزب	 لقيادة	 تابعة	
	بمقولة	غوبلز	الشهيرة	

ً
املنظمات	واالتحادات،	يكرر	بالسوية	ذاتها	خطابات	النظام	وشعاراته	وسردياته،	عمال

)اكذب	..اكذب	..حتى	ُيصدقك	الناس(	التي	أضحت	القاعدة	املثلى	لنظام	البعث،	حيث	ألغى	الحريات	كلها	العامة	
وحول	 أصال،	 واإلبداع	 التفكير	 حرّية	 ألغى	 بل	 والنشر،	 واإلعالم	 التعبير	 لحرية	 مساحة	 أي	 وغّيب	 والخاصة،	
املجتمع	 في	منظمات	واتحادات	مؤطرة	كباقي	مكونات	 إلى	محض	موظفين	 كلهم	 والكتاب	والصحافيين	 املبدعين	
وفق	النسق	الفا�سي،	من	دون	أن	يثق	بهم،	أو	يمنحهم	حرية	التعبير	إذ	كان	الوالء	له	هو	األهم،	كما	ُيشير	حكم	
البابا	))مع	تأكد	أجهزة	النظام	بأنه	ال	يستطيع	ضمان	والء	املثقفين	بعد	بيانهم	حول	دخول	)تل	الزعتر(،	ومن	ثم	

لقائهم	العاصف	بقيادة	الجبهة	الوطنية	التقدمية	إبان	تصاعد	أزمة	)اإلخوان	املسلمين(	في	سورية(()50).	

ه	))زاد	الفرز	األمني	فُمِنَع	عدد	من	الكتاب	والصحفيين	من	
ّ
يتابع	حكم	البابا	بخصوص	اإلعالم	السوري،	أن

الكتابة	في	الصحف	السورية،	ومنعت	أسماؤهم	من	الظهور	على	صفحات	هذه	الصحف،	حتى	لو	وردت	في	صيغة	
الدولة	 دوائر	 )املشاغبين(	على	 الصحفيين	 لتوزيع	 بحملة	 املعنوي	هذه	 الحرمان	 إجراءات	 وترافقت	 عابر،	 خبر	
الراحل	 السوري	 اإلعالم	 وزير	 كلمة	 وظهرت	 بالصحافة،	 معنية	 غير	 ووزارات	 في	مؤسسات	 عاديين	 كموظفين	
ه	يريد	

ّ
أحمد	اسكندر	أحمد	الشهيرة	كقانون	في	الصحافة	السورية،	حين	قال	في	اجتماع	مع	بعض	الصحفيين	أن

اإلعالم	السوري	كله	مثل	فرقة	سيمفونية،	يقودها	مايسترو	هو	وزير	اإلعالم	وكل	عازفيها	ينظرون	إلى	)العصا(	
التي	يحملها	املايسترو،	ويعزفون	حسب	حركتها(()51).

سب	إلى	السيد	وزير	اإلعالم	يلخص	بالضبط	ما	جاء	في	القرار	رقم	)29(	الصادر	من	املؤتمر	
ُ
وأعتقد	أن	ما	ن

القطري	السادس	للحزب	حول	مفهوم	االلتزام((	إّن	املقصود	بكلمة	)االلتزام(	هو	أن	يجري	ضبط	لحركة	وسائل	
أخرى:	 وبعبارة	 والشعب،	 الجماهير	 بقضايا	 امللتزمة	 الحزب	 ومبادئ	 أهداف	 إطار	 ضمن	 الجماهيري	 اإلعالم	
له	 يعمل	 وما	 يرسم	 وما	 يخطط	 ما	 نحو	 العام	 الرأي	 توجيه	 في	 الحزب	 قيادة	 بتوجيهات	 األجهزة	 هذه	 تلتزم	 أن	

الحزب((.)52)

وزيادة	في	اإلغراق	اإلعالمي	بدأت	تتسابق	كثير	من	الوزارات	ومؤسسات	الدولة	على	إصدار	مطبوعات	باسمها،	

 https://2u.pw/XgbIV	.)2020/	11/		23(	،نيوز	الناس	الديمقراطي”،	التغيير	هوامش	وتقليص	الكليانية	”الدولة	بدر،	أنور		49)(

http://www.mafhoum.com/press/50P10.htm	.)2001/5/13(	،األردنية	اليوم	العرب	جريدة	القول”،	حق	إلى	الصمت	من	السورية	”الصحافة	البابا،	حكم	50)(

)51)	حكم	البابا،	”الصحافة	السورية	من	الصمت	إلى	حق	القول”،	جريدة	العرب	اليوم	األردنية.

)52)	حسان	عباس،	ندوة	”واقع	الصحافة	في	سوريا”.

https://2u.pw/XgbIV
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كونها	كانت	معنية	بتأكيد	التزامها	بقيادة	حزب	البعث	وأهداف	الثورة	والحًقا	مسيرة	القائد	ونشر	صور	ملونة	
له،	أكثر	من	اهتمامها	بالخطط	اإلنتاجية	ومصالح	كادرها	الوظيفي	أو	استجابتها	الحتياجات	املجتمع	في	مستوياته	
كلها،	وقد	أشار	املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير	في	تقريره	)خارطة اإلعالم في سوريا()53)،	وبالتفصيل	إلى	
توزع	هذه	الخريطة	بشكل	مدهش	حيث	اقتصر	اإلعالم	الحزبي	على	جريدة	البعث	فقط،	إضافة	إلى	8	صحف	
يومية	وبعضها	أسبوعي	من	منشورات	مؤسسة	الوحدة	للطباعة	والنشر،	وزعت	في	دمشق	وبعض	املحافظات	
السورية،	وبينهم	صحيفة	واحدة	فقط	تصدر	باللغة	اإلنكليزية	هيTimes	Syrian )54)،	فيما	منعت	أحزاب	الجبهة	

الوطنية	الداعمة	للنظام	من	أي	فرصة	إلصدار	صحف	باسمها	قبل	2001.	

فيما	وزعت	باقي	املطبوعات	السورية	كصحف	ومجالت	بين	21	صادرة	من	االتحادات	والنقابات،	ومثلها	21 
إلى	ثالث	مجالت	 الوزارات،	إضافة	 صادرة	من	مؤسسات	وشركات	حكومية،	و19	صحيفة	ومجلة	صادرة	من	

تصدر	من	جامعات	حكومية.	

أنها	 الحزبية،	 الصحافة	 عن	 حديثه	 إطار	 في	 املتخصصة،	 الصحافة	 كتابه	 في	 الرفاعي	 خليل	 محمد	 د.	 ُيشير	
نشأت	بالتزامن	مع	نمو	مفهوم	الديمقراطية	في	املجتمعات	البورجوازية	الغربية،	التي	سعت	إليجاد	))ديمقراطية	
تطور	 إلى	 أدى	 ما	 مقيدة(()55)	 غير	 وإيجاد	صحافة	 الحزبي،	 النشاط	 وإطالق	 نيابي	 نظام	 بوجود	 تتمثل	 سياسية	

الحياة	املدنية	والتنافسية	السياسية.

ه	ككتاب	جامعي	مطبوع	في	دمشق	يكتسب	
ّ
وعلى	الرغم	من	أن	الكتاب	يتمتع	بصفة	أكاديمية	وتعليمية،	إال	أن

في	 الديمقراطية	 ومفهوم	 الحزبية	 الصحافة	 بين	 يربط	 حين	 يقوله	 ما	 بعض	 خالل	 من	 بحثنا	 مجال	 في	 أهمية	
املجتمعات	البورجوازية	األوروبية،	ولكن	األهم	فيما	ُيعرض	عن	ذكره	أو	قوله،	حين	يحدثنا	عن	صحف	األحزاب	
السياسية	التي	نشطت	في	زمن	الديمقراطية	النسبية	عام	1954 - 1958،	لكّنه	ال	يتوقف	مع	هذه	الصحافة	بعد	
ه	))صدر	في	سوريا	

ّ
انقالب	آذار/	مارس	العسكري	1963،	كذلك	عندما	يحدثنا	عن	الصحافة	الساخرة،	ذاكًرا	أن

حوالي	325	جريدة	خالل	ما	يقرب	من	نصف	قرن	اعتباًرا	من	عام	1918،	كان	منها	24	صحفة	هزلية	انتقادية((،	
ا	للقارئ	أو	الطالب	أن	يقوم	بالعمليات	الحسابية	ليكتشف	توقف	هذه	املسيرة	عام	63،	لكنه	يخبرنا	الحًقا	

ً
تارك

وبترتيب	موضوعي،	يسمح	لنا	بإهمال	األسباب	األخيرة	عندما	يحدثنا	عن	معوقات	الكتابة	الساخرة:	

))1	-	نقص	الديمقراطية	

2	-	عدم	قبول	املجتمع	النقد	الساخر..

3	-	وجود	الرادع	أو	الردع	العنيف	للهزل	على	قواعد	دينية	أو	موروثات	مجتمعية	أو	سلطوية(()56).

قانون	 تفعيل	 إن	 يقول	 تعميم	 أي	 عن	 ت	
ّ
شذ استثناءات	 إلى	 أشير	 أن	 أحب	 التعميمات،	 تسرقنا	 أن	 وقبل	

 SCM.	https://2u.pw/l5Llc	التعبير	وحرية	لإلعالم	السوري	املركز	السوري”،	اإلعالم	”خارطة	د.م،	53)(

 /http://syriatimes.sy	:انظر	للمزيد	54)(

)55)	محمد	خليل	الرفاعي،	”الصحافة	املتخصصة”،	ص149.

)56)		محمد	خليل	الرفاعي،	”الصحافة	املتخصصة”،	ص196.

https://2u.pw/l5Llc
http://syriatimes.sy/
http://syriatimes.sy/


ملف العددالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

130

الطوارئ	والبالغ	رقم	)4(	لعام	1963،	قد	شطبا	أو	ألغيا	اإلعالم	الحر	أو	الخاص	كله	في	سورية،	وأنا	إذ	أشير	إلى	
هذه	االستثناءات	إنما	أتوخى	الدقة	كما	أقصد	تأكيد	القاعدة	الفقهية	التي	تقول	)إن	االستثناء	يؤكد	القاعدة	وال	
يلغيها(،	مع	توضيح	أن	تلك	االستثناءات	ال	تتضمن	أًيا	من	اإلعالم	الحزبي،	وإن	كان	لكل	منها	سردية	مستقلة،	ولعل	
ة	)الثقافة(	الشهرية	التي	أصدرها	مدحت	عكاش	عام	1958،	واستمرت	في	أزمان	

ّ
أول هذه	االستثناءات	كان	مجل

الوحدة	واالنفصال	والبعث	بتقلباته	كلها	حتى	توقفت	برحيلة	في	تشرين	األول/	أكتوبر	2010،	وقد	شاركت	فيها	
أهم	األسماء	األدبية	في	العقدين	األولين	النطالقتها،	وإن	كان	االستبداد	البعثي	لم	يوقفها	إال	أنه	أهمل	حضورها	
واملطبوعة	 الكالسيكي	 الطابع	 ذات	 املجلة	 هذه	 وجود	 ُيفاجئهم	 ما	 لحظة	 في	 كانوا	 كثيرين	 إن	 حتى	 قاس	 بشكل	
بطريقة	بدائية	ومتقشفة،	وثاني	استثناء	شكلته	املجلة	العلمية	الشهرية	)طبيبك(	التي	أصدرها	الدكتور	صبري	

قباني	عام	1956،	وما	يزال	ابنه	الدكتور	سامي	القباني	يتابع	إصدارها	حتى	اآلن.	

السياسة	 تبتعد	عن	 بتلك	اإلصدارات	غير	كونها	 يهتم	 لم	 البعث	 أن	نظام	 تؤكد	 السابقة	 وهذه	االستثناءات	
والنقد،	فيما	استثناءات	األخرى	كانت	في	إطار	الصحافة	الساخرة	واالنتقادية،	ولذلك	اكتسبت	أهمية	خاصة،	
التي	 القليلة	 املطبوعات	 من	 وهي	 كحالة،	 تحريرها	حبيب	 ورئيس	 لصاحبها	 بكي()57)	

ُ
امل ضحك	

ُ
)امل ة	

ّ
مجل وأشهرها	

1966،	مع	انقطاع	استمر	بقرار	عبد	الحميد	 1929	وحّتى	 استمرت	في	الصدور	طوال	سبعة	وثالثين	عاًما،	منذ	
في	 الطوارئ	 بعد	إعالن	حالة	 1962،	واستمرت	 الصدور	عام	 إلى	 إذ	عادت	 	،1962 1956	حتى	 السراج	من	عام	
زمن	 في	 االشتراكي	 العربي	 البعث	 حزب	 ))جريدة	 كّحالة	 دعم	 وهو	 أال	 وحيد،	 لسبب	 	)4( رقم	 والبالغ	 سورية	
االنفصال،	فرّد	له	البعثيون	الجميل	بعدم	إغالق	جريدته	بعد	االنقالب	على	الوحدة،	لكن	مع	إجراءات	رقابة	
صارمة	أّدت	إلى	حجب	أعدادها	ِمراًرا،	حّتى	تّم	إغالقها	نهائًيا	سنة	1966	بعد	سّتة	أشهر	من	وفاة	مؤسسها،	وبأمر	

من	وزير	اإلعالم	حينها	جميل	شّيا(()58).

غير	أن	االستثناء	األكبر	مثلته	جريدة	)الكلب()59)	الساخرة	واالنتقادية،	كونها	لم	تبحث	عن	ترخيص	من	أي	
نظام	كان،	إذ	أصر	صاحبها	الكاتب	والروائي	صدقي	إسماعيل	أن	يستمر	بكتابتها	وتحريرها	بخط	اليد،	وأن	تكتب	
نثًرا،	وأن	يوزعها	على	أصدقائه	وعبرهم،	وشارك	فيها	عدد	كبير	من	شعراء	تلك	املرحلة	بدًءا	من	 شعًرا	وليس	
	إلى	علي	الجندي	وآخرين	كثر،	بل	كان	لهذه	الجريدة	مراسلون	متطوعون	

ً
سليمان	العي�سى	وبدوي	الجبل	وصوال

املا�سي،	 القرن	 في	منتصف	خمسينات	 انطلقت	 التي	 املطبوعة	 أكثر	من	عاصمة	عربية	ودولية،	وأهمية	هذه	 في	
ممن	حضروا	 اسماعيل	 أن	صدقي	 من	 الرغم	 على	 أعدادها،	 كل	 في	 الساخرة	 االنتقادية	 طبيعتها	 على	 وحافظت	
العرب	وتولى	رئاسته	 الكتاب	 اتحاد	 تأسيس	 في	 	1969 1947،	وساهم	عام	 البعث	عام	 التأسي�سي	لحزب	 املؤتمر	
حتى	عام	1971	ورئاسة	تحرير	مجلة	)املوقف	األدبي(	التي	ُيصدرها	االتحاد	حتى	وفاته	املبكرة	1972،	حتى	قيل	
ط	البعث	على	البالد	والعباد(()60)،	إذ	كان	من	

ّ
ا	في	مناوئة	تسل

ً
عن	صدقي	اسماعيل	))لقد	كان	صدقي	البعثي،	صادق

بعت	بعض	
ُ
ط تنظيمًيا،	وقد	 الصندوق	 متمرًدا	حتى	وهو	داخل	 يكون	 أن	 أصّر	 القالئل	حين	 واملثقفين	 البعثيين	

مع	 	،2017 الثقافة	عام	 وزارة	 في	 للكتاب	 السورية	 العامة	 الهيئة	 قبل	 بعد	وفاته،	من	 التي	وجدت	 الكلب	 أعداد	

https://orient-news.net/ar/news_show/194109	.)2021/11/23(	،”املستبدين	منام	وتقلق	الفاسدين	نفضح	ساخرة	صحافة	للسوريين	كان	”حين	بعث،	صخر	محمد		57)(

)58)	محمد	صخر	بعث،	”حين	كان	للسوريين	صحافة	ساخرة	تفضح	الفاسدين	وتقلق	منام	املستبدين”.

)59)		محمد	صخر	بعث،	”حين	كان	للسوريين	صحافة	ساخرة	تفضح	الفاسدين	وتقلق	منام	املستبدين”.

)60)		محمد	صخر	بعث،	”حين	كان	للسوريين	صحافة	ساخرة	تفضح	الفاسدين	وتقلق	منام	املستبدين”.
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مقدمة	لزوجته	اإلعالمية	عواطف	الحفار	إسماعيل.	

وأعتقد	بوجوب	اإلشارة	إلى	تجربة	)الدومري(	لرسام	الكاريكاتير	علي	فرزات،	على	الرغم	من	أنها	تقع	على	تخوم	
لغي	ترخيصها	في	2003/7/31،	ما	

ُ
اإلطار	الزمني	لبحثنا،	حيث	صدر	أول	عدد	منها	في	26	شباط/	فبراير	2001،	وأ

يؤكد	أّن	األسد	االبن	سمح	))بتأسيس	)الدومري(	بدعوى	حّرية	الصحافة	وتوسيع	هامش	حّرية	التعبير	عن	الرأي	
	مجّرد	نسمة	ربيع	وال	الصحيفة	

ً
لم	يحتملوا	طويال لكّنه	وأجهزته	األمنية	 بربيع	دمشق(،	 ُعِرف	 )خالل	فترة	ما	

طبًعا(()61).

تاسًعا: فشل اإلعالم التسلطي 

كالنباتات	 يذبل	ويموت	 أن	 الطبيعية،	ويمكن	 بيئته	 في	 إذا	وضعته	 ينمو	ويتطور	 أن	 يمكن	 كائن	حّي	 اإلعالم	
هي	 وتطوره	 اإلعالم	 نمو	 على	 تساعد	 التي	 الطبيعية	 والبيئة	 الطبيعية،	 بيئتها	 خارج	 نضعها	 عندما	 األسماك	 أو	
الديمقراطية	ومناخات	الحرية	كما	رأينا،	فيما	نقص	هذه	الحريات	وغياب	الديمقراطية	سيؤدي	بالضرورة	إلى	

تراجع	دور	اإلعالم	بشكل	عام	وعجزه	عن	تطوير	أدائه.	

))1	-	نقص	الديمقراطية	

2	-	عدم	قبول	املجتمع	النقد	الساخر..

3	-	وجود	الرادع	أو	الردع	العنيف	للهزل	على	قواعد	دينية	أو	موروثات	مجتمعية	أو	سلطوية(()62)

أعود	إلى	إشارة	محمد	خليل	الرفاعي	حول	)معيقات	الصحافة	الساخرة()63)،	بوصفها	معوقات	لإلعالم	الحر	
عموًما،	كونها	تنطبق	على	مجمل	اإلعالم	الذي	ينقسم	بطبيعته	إلى	إعالم	حر	وإعالم	تسلطي	أو	موّجه،	وقد	أشرنا	
إلى	أن	هذه	املعوقات	حالت	دون	تطور	اإلعالم	السوري،	وصنعت	منه	سردية	للفشل	والعجز	عن	ممارسة	دوره	

كسلطة	رابعة،	فهل	يمكننا	مما	سبق	أّن	نوجز	أسباب	فشل	هذا	اإلعالم؟

1. افتقاد الحرية: يكاد	يجمع	الدارسون	لإلعالم	التسلطي	أغلبهم،	واإلعالم	السوري	نموذج	عنه،	أّن	نقص	
االعالم	 نمو	 تمنع	 التي	 املشكلة	 أس	 يشكل	 االستبدادية	 األنظمة	 في	 والديمقراطية	 الشفافية	 وغياب	 الحرية	
املبادرة	 على	 اإلعالميين	 قدرة	 من	 	 يحدُّ إذ	 رابعة،	 كسلطة	 وأهدافه	 وظيفته	 أداء	 عن	 عاجًزا	 وتجعله	 وتطوره،	
	ومستقل،	ويسهم	بعجزهم	عندما	يعملون	بعقلية	وآلية	املوظف	املطلوب	منه	تأدية	مهمة،	قد	 والتفكير	بشكل	حّرٍ

ال	يكون	راغًبا	فيها	أو	قد	ال	تنسجم	مع	قناعاته.

إلى	 بالنسبة	 الصحفيين	وحتى	 إلى	 بالنسبة	 كبيرة	 إشكالية	 الحرية	 يكون	غياب	 قد	 األيديولوجية:  السمة   .2

)61)		محمد	صخر	بعث،	”حين	كان	للسوريين	صحافة	ساخرة	تفضح	الفاسدين	وتقلق	منام	املستبدين”،	مرجع	سابق.

)62)		محمد	خليل	الرفاعي،	”الصحافة	املتخصصة”،	ص196.

)63)		محمد	خليل	الرفاعي	”الصحافة	املتخصصة”،	مرجع	سابق	ص196.
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مؤمنين	 اإلعالمية	 املؤسسات	 وإدارات	 الصحافيون	 هؤالء	 يكون	 عندما	 األخطر	 لكن	 اإلعالمية،	 املؤسسات	
باأليديولوجيا	املسيطرة	للحزب	أو	في	السلطة،	حينها	يصبح	بمقدورهم	التطوع	وهم	مقتنعون	لتزييف	الحقائق	
بما	يخدم	وجهة	نظر	تلك	األيديولوجيا	أو	الحزب	أو	السلطة.	ما	يبقي	الصحافيين	العاملين	في	هذه	املؤسسات	
الصندوق	 أو	االجتهاد	خارج	 التفكير	 باأليديولوجيا،	وعاجزين	عن	 تفكير	 كلهم	مكبلين	كحياة	ونمط	 اإلعالمية	

األيديولوجي	والتنظيمي	الذي	وِضعوا	داخله.

3. الكذب أو غياب الصدقية: ربما	يتذكر	أغلبنا	القول	إّن	األيديولوجيا	رمادية	مقابل	شجرة	الحياة	الخضراء	
دائما،	فكيف	عندما	تذهب	األيديولوجيا	إلى	البعد	اإليماني	الذي	يزيف	الواقع	ويقود	ُمريديها	إلى	الكذب	خوفا	من	
املعصية،	))وهنا	نذكر	ما	قاله	الشاعر	الراحل	ممدوح	عدوان	عام	1979	في	اجتماع	للجبهة	)الوطنية	التقدمية(	
مع	الكّتاب	واملثقفين	السوريين،	في	معرض	حديثه	عن	اإلعالم	السوري:	)إنه	إعالم	يكذب	حتى	في	النشرة	الجوّية	
وحالة	الطقس(،	مضيًفا:	أنا	أعمل	في	هذا	اإلعالم	وأخجل	من	نف�سي	ألني	أعمل	فيه..	أخجل	من	كثرة	كذبه(()64).

4.	افتقاد الثقة بين السلطة السياسية واإلعالم التسلطي:	ملاذا	تخ�سى	السلطة	السياسية	اإلعالم	التسلطي	
التابع	لها	الذي	تديره	بتوجيهاتها؟	ليس	من	جواب	مقنع	إال	افتقاد	الثقة	بين	الطرفين،	فالسلطة	املستبدة	فاسدة	
بالحد	األدنى	باستبدادها،	وتخ�سى	أن	يعرف	الناس	واملواطنون	حقيقة	ممارسات	هذه	السلطة	وما	تضمره	أيًضا،	
الرغم	من	وجود	نصوص	دستورية	تؤكد	مفهوم	حرية	الصحافة	 انكشاف	أخطائها	وفسادها،	على	 تخ�سى	من	
علن	دعمها	للصحافيين	

ُ
وحقوق	الصحافيين،	لكنها	تربط	ذلك	دائما	بالقوانين	االستثنائية	كما	رأينا،	فالسلطة	ت

وحريات	الصحافة	لكنها	تمارس	عكس	ذلك.	

واالجتهاد،	 بالتفكير	 له	 مسموح	 غير	 موظًفا	 أصبح	 الذي	 ))اإلعالمي	 اآلتية:	 باملعلومة	 البابا	 حكم	 ينِبئنا	
القدرة	 إلى	 افتقد	 في	املؤسسات	اإلعالمية،	 السياسية	ورؤسائه	 السلطة	 الريبة	من	قبل	 وموضوع	ضمن	دائرة	
على	املبادرة	وأصبح	ينتظر	التعليمات	التي	تأتي	من	فوق،	وما	عليه	إال	أن	يطيع	وينفذ	التعليمات،	بخصوص	الذم	
تملك	زمام	وظيفته	 التي	 الوصائية	 الجهات	 الوحيد	هو	إرضاء	 املنع	وأصبح	همه	 أو	 النشر	 املدح،	بخصوص	 أو	
وراتبه.	خاصة	وأن	البنية	القانونية	عاجزة	في	هذه	األنظمة	عن	حماية	الصحافة	والصحفيين،	فيتحّول	اإلعالم	
أنفسهم	 اإلعالميين	 قناعة	 مع	 ذلك	 تعارض	 لو	 هي،	حتى	 تراه	 عما	 ومعبر	 السلطة	 باسم	 رسمي	 ناطق	 مجرد	 إلى	

ومصالح	املواطنين!(()65).

5. مؤسسات اإلعالم الدعاوية اًل يهمها الريعية: عندما تحولت	الدولة	التسلطية	إلى	رب	عمل	يملك	كل	�سيء،	
بما	فيها	الصحافة	واإلعالم،	أصبح	الهّم	الرئي�سي	لتلك	الدولة	خدمة	مصالحها	وتثبيت	دعائمها،	بغض	النظر	عن	
ريعية	هذه	املؤسسات،	التي	يمكن	عّدها	فاشلة	بمقياس	التكاليف	مقابل	األرباح،	بل	هي	مستنزفة	مليزانية	الدولة	
الريعية	التسلطية	التي	تحسب	دائما	التكاليف	مقابل	األهداف	التي	تحققها	وليس	األرباح	التي	تجنيها	املؤسسة	

اإلعالمية	في	مثالنا.

لذلك	كانت	املؤسسات	اإلعالمية	في	سورية	خاسرة	وعاجزة	عن	استرداد	تكاليف	اإلنتاج	وليس	الربح،	تحديًدا	

https://www.voltairenet.org/article128216.html	.)2005	أيلول/سبتمبر	)19	السلطة”،	عن	املنافح	اإلعالم	وحي	من	”كلمات	حسن،	أبي	64)(

http://www.mafhoum.com/press/50P9.htm	.)2001/2/20(	،اللبنانية	النهار	جريدة	اإللغاء”،	من	عاًما	”ثالثون	البابا،	حكم	65)(

http://www.mafhoum.com/press/50P9.htm


133

العدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022ملف العدد

في	ظل	انخفاض	نسبة	املبيعات	وكثرة	املرتجعات	والتوزيع	املجاني	أو	اإلجباري	على	بعض	مؤسسات	الدولة،	لكنها	
تحقق	الهدف	في	استمرار	اإلشادة	بالقيادة	الحكيمة	ونشر	صور	الرئيس	امللونة	على	الصفحة	األولى،	وغيرها	إن	

اقت�سى	األمر.

يخبرنا	البابا	عن	نسب	التوزيع	الكارثية	في	سورية:	))حسب	إحصائيات	مؤسسة	توزيع	املطبوعات	السورية	
الرقم	 1990	ستون	ألف	نسخة	يومًيا،	انخفض	 التابعة	لوزارة	اإلعالم	فقد	كان	توزيع	صحيفة	)تشرين(	عام	
1998	إلى	أربعة	وعشرين	ألف	نسخة،	ثم	تدنى	1999	إلى	ستة	عشر	ألف	نسخة،	...أما	صحيفة	)البعث(	فقد	تدنى	

رقم	توزيعها	من	عشرة	آالف	نسخة	عام	1990	إلى	أربعة	آالف	نسخة	عام	1999)))66).	

فيما	كانت	الصحف	))املشهورة	منذ	عام	1935	وحتى	1939	توّزع	من	عددها	اليومي	حوالي	4000	نسخة(()67)،	
فيها	عدد	سكان	 الزمن	ضوعف	 بعد	ستة	عقود	من	 أي	 	،1999 البعث	عام	 إليه	صحيفة	 انتهت	 ما	 بالضبط	 أي	

	عن	تضاعف	نسبة	التعليم	والثقافة،	من	دون	أي	تعليق	آخر.	
ً

سورية	أكثر	من	عشرة	أضعاف،	فضال

الصحافة	 تقنيات	 القيم	 لكتابه	 التمهيد	 في	 د.	رياض	معسعس	 أشار	 الواًلءات:  الكفاءات لصالح  إهمال   .6
املسموعة	واملرئية)68)،	إلى	التردي	الذي	تشهده	الساحة	اإلعالمية	العربية	من	خالل	املقارنة	بما	حصل	مع	بعض	
واملعرفية،	 املهنية	 الكفاءة	 وتنقصهم	 أخرى	 مشارب	 من	 جاؤوا	 بأشخاص	 استعانت	 حيث	 العربية،	 الجيوش	

ونقص	بالقدرة	على	متابعة	التطورات	التقنية	املتسارعة	في	مجالها.	

في	إشارة	إلى	أولوية	التقييم	الحزبي	واالستنسابي	في	تلك	األنظمة	لشغل	املناصب	اإلدارية	العليا	في	مؤسسات	
ا	انكشارًيا((،	وبلغت	هذه	الظاهرة	أوجها	عندما	طالت	التعيينات	

ً
الدولة	كلها،	وهؤالء	يسميهم	حكم	البابا	)جيش

اإلعالمي	 الوسط	 خارج	 ومن	 وتفاصيلها،	 وآلياتها	 املهنة	 عن	 غرباء	 ))بآخرين	 فجيء	 التحرير،	 رؤساء	 حتى	
والصحفي،	ليبدؤوا	العمل	الصحفي	من	الصفر	كأي	صحفي	مبتدئ،	لكن	الفارق	انهم	هنا	بمرتبة	مدراء	عامين	

ورؤساء	تحرير(()69).	

))رافق	هذا	االنخفاض	املنهي	لجيش	الصحفيين	السوريين	تضييق	في	الهوامش	التي	 7. الخوف من الرقابة: 
وبعض	 السيا�سي	 الشأن	 عند	 يقف	 والتخوين	 والحظر	 املنع	 كان	 أن	 فبعد	 السورية،	 الصحافة	 في	 متاحة	 كانت	
القضايا	املحلية،	وصل	إلى	حد	التدخل	حتى	في	الشؤون	الثقافية	والفنية،	فمرة	يمنع	الكتابة	عن	الدراما	السورية	
بشكل	سلبي	ألن	وزير	اإلعالم	يشجع	هذه	الدراما،	ومرة	يتدخل	مدير	املسارح	إلغالق	ملف	عن	املسرح	السوري	
لعالقته	الحميمة	بالوزير	أو	باألجهزة	إياها،	وثالثة	يتدخل	ممثلون	ملنع	صحفي	من	الكتابة	ملجرد	انتقاده	أدوارهم	

في	مسلسل	تلفزيوني،	وال	تتحدثوا	عن	مهرجان	األغنية	وتحدثوا	عن	مهرجان	السينما(()70).

ألنها	 الوصائية،	 الجهات	 إغضاب	 هو	عدم	 أيًضا	 اإلعالمية	 واملؤسسات	 لإلعالميين	 الوحيد	 الهم	 بات	 حيث	

)66)	حكم	البابا،	”ثالثون	عاًما	من	اإللغاء”،	جريدة	النهار	اللبنانية،	)2001/2/20(.

)67)	جوزيف	الياس،	”تطور	الصحافة	السورية	في	مائة	عام	1865- 1965،	ج2،	ص	352.

)68)	رياض	معسعس،	”تقنيات	الصحافة	املسموعة	واملرئية”،	ط2،	)دمشق:	دار	نينوى،	2013(،	ص	8-7.	

)69)	حكم	البابا،	”ثالثون	عاًما	من	اإللغاء”،	جريدة	النهار	اللبنانية،	)2001/2/20(.	

)70)	حكم	البابا،	”ثالثون	عاًما	من	اإللغاء”،	جريدة	النهار	اللبنانية،	)2001/2/20(.	
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تملك	القرار	الوظيفي	واملادي	أيًضا،	وهذا	أنتج	بدوره	إشكالية	أخرى	اسمها	الفساد.

لم	 الفساد	 ألن	 وليس	 اإلدارية،	 واملسائل	 االستكتابات	 بموضوع	 يتعلق	 ال	 اإلعالم	 في	 والفساد	 الفساد:   .8
االقتصادية	 والتحقيقات	 اإلعالم	 لعبة	 من	 جزًءا	 أصبح	 ألنه	 بل	 واقتصادية،	 اجتماعية	 كظاهرة	 موجوًدا	 يكن	
التي	تباع	بأرقام	خيالية، ))وفي	هذه	املرحلة	ومع	انتعاش	الشركات	الخاصة	بدأت	تتشكل	قوائم	من	الصحفيين	
الذين	يستلمون	رواتب	شهرية	من	هذه	الشركات،	مقابل	إدارة	الحروب	بينها،	أو	تقديم	الدعاية	املجانية	أو	إخفاء	
ملفات	فساد	تطالها	وبيعها	ألصحابها	بدل	نشرها،	ومع	التزوير	الذي	كانت	تمارسه	الصحافة	في	الشأن	السيا�سي	
واالقتصادي	واملحلي	ظهر	الفساد	املالي	واألخالقي،	وأصبح	شراء	الذمم	ال	يقتصر	على	الراتب	الوظيفي	للصحفي	

والخوف	من	املجهول	داخل	األقبية	املعتمة،	بل	تعداه	إلى	فساد	حقيقي	ومخيف(()71).

عاشًرا: الخاتمة

حاولنا	في	هذه	الدراسة	الحديث	عن	مأساة	اإلعالم	السوري	بين	أعوام	1963	و2000	التي	ساهمت	في	ما	آلت	
	في	مناحي	الحياة	السورية	كلها؛	في	

ً
إليه	أحوال	سورية	والسوريين	راهًنا،	إذا	إن	الفساد	واالستبداد	كان	شامال

السياسة	واالقتصاد	واملجتمع،	ولم	يكن	ما	حصل	في	اإلعالم	إال	مؤشًرا	لهذا	الخراب	الكارثي	الذي	بنته	ديماغوجيا	
تقبل	 من	 تتمكن	 أن	 دون	 من	 والتطوير،	 والتحديث	 اإلصالح	 دائًما	عن	 تتحدث	 التي	 الواحد	 الحزب	 واستبداد	
ا	حقيقًيا	

ً
الصوت	اآلخر	أو	االعتراف	بوجوده	إال	مجرد	ديكوًرا	في	الفتات	الجبهة	الوطنية	التقدمية،	وليس	شريك

السياسية	 الصيغ	 اختيار	 في	 وطموحاته،	 واحتياجاته	 همومه	 وبكل	 والكبرى	 الصغرى	 انتماءاته	 بكل	 	
ً
ومسؤوال

وامتالك	أدوات	التعبير	الخاصة	به	التي	تعبر	عنه	وعن	احتياجاته	الراهنة	وتصوراته	ملستقبل	سورية	القادم.	

لكن	علينا	اإلشارة	قبل	إغالق	املوضوع	إلى	بعض	القاط	التي	قد	تحسب	علينا	في	هذه	الدراسة،	ومن	األفضل	
أن	نوضحها:	

النقطة األولى	أن	الحديث	عن	الصحافة	السورية	استغرق	في	دراستنا،	موضوع	اإلعالم	الذي	يتضمن	اإلعالم	
لذين	لم	يستطيعا	تشكيل	حالة	متميزة	في	املشهد	اإلعالمي	السوري،	حيث	))بدأ	البث	اإلذاعي	

ّ
املسموع	واملرئي	ال

زمن	االحتالل	الفرن�سي	عام	1938)))72)،	قبل	أن	تتشكل	سورية	كخريطة	سياسية،	وهي	التي	أصبحت	الحًقا	إذاعة	
لبنان	بعد	نهاية	الحكم	االستعماري	الفرن�سي	في	عام	1946.	في	ذلك	التاريخ	أنشأت	سورية	هيئة	البث	اإلذاعي	التي	
تديرها	الدولة،	والحًقا	بدأ	في	عام	1960،	أي	في	زمن	الوحد	بين	سورية	ومصر	البث	التلفزيوني	بشكل	متزامن	بين	
دير	بعد	انقالب	البعث	

ُ
إقليمي	الوحدة	الشمالي	والجنوبي،	وما	يهمنا	اإلشارة	إليه	أن	هذا	اإلعالم	السموع	واملرئي	أ

األيديولوجي	 الطابع	 أبقت	على	 التي	 وزارة	اإلعالم	وسلطة	االستبداد	 ذاتها	من	قبل	 اإلدارية	 التوجيهات	 بعقلية	
واألحادي	بحيث	لم	نجد	خالل	تلك	املدة	الزمنية	لدراستنا	أي	معطيات	مختلفة	بخصوص	هذا	اإلعالم	الذي	بقي	

تابًعا	وموجًها،	إن	لم	نقل	بتشديد	الرقابة	واملتابعة	األمنية	في	أجوائه.

)71)	حكم	البابا،	”ثالثون	عاًما	من	اإللغاء”،	جريدة	النهار	اللبنانية،	)2001/2/20(.

 /fanack.com.	https://fanack.com/ar/syria/media-in-syria	موقع	سوريا”،	في	”اإلعالم	د.م،	72)(

https://fanack.com/ar/syria/media-in-syria/
https://fanack.com/ar/syria/media-in-syria/
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املتعلق	 الحزبي	 اإلعالم	 إلى	 الدراسة	 هذه	 في	 نتطرق	 لم	 أننا	 أيًضا،	 إليها	 اإلشارة	 يجب	 التي	 الثانية	 النقطة 
في	الطباعة	والتوزيع	علًنا،	بل	 التي	بقيت	نشرات	غير	مرخصة	ولم	تستطع	أن	تمارس	حقها	 باألحزاب	السرية	
كانت	هذه	النشرات	على	تعددها	وتعدد	األحزاب	التي	تصدرها	موضوع	مالحقة	ألعضائها	ومصادرة	مطبوعاتها	
التي	 الكردية	 األحزاب	 بالضرورة	على	 األمر	 وينطبق	هذا	 فيها،	 توجد	 كانت	 التي	 والبيوت	 أدوات	طباعتها	 وحتى	
وِجدت	في	سورية	وإعالمها	املوزع	بين	اللغتين	الكردية	والعربية،	كونها	افتقدت	الترخيص	والعلنية،	وافتقدت	
الطباعة	من	 أو	 والكتابة	 بتعليمها	 رد	سوريا	

ُ
ك في	سورية،	وحق	 كلغة	رسمية	 الكردية	 باللغة	 االعتراف	 إلى	 أكثر	

خاللها.	

))ال	 لآلن	 بأنه	 نفاجأ	 بإصدار	صحف،	 	،2001 عام	 الجبهة	 اإلعالم،	وسمح	ألحزاب	 قانون	 بعدما	صدر	 حتى	
أحزاب	 -وتكتسب	 أساًسا	 أحزاب	 قانون	 وجود	 لعدم	 بصحفها	 او	 املعارضة	 باألحزاب	 رسمي	 اعتراف	 يوجد	
االئتالف	الحاكم	مشروعيتها	من	إشارة	املادة	8	من	الدستور	السوري	إلى	الجبهة	الوطنية	التقدمية	التي	يقودها	

حزب	البعث	الحاكم	وهي	أيًضا	غير	مرخصة	لعدم	وجود	قانون	لألحزاب(()73).

ااًلعتذار األخير	أن	طبيعة	البحث	فرضت	علينا	االستفاضة	في	بعض	األماكن	بالحديث	عن	النظام	كسلطة	
ا	من	قناعتنا	املشار	

ً
وعن	السياسة	كممارسة	ديماغوجية،	لضرورة	فهم	املشهد	اإلعالمي	في	ضوء	ذلك،	انطالق

	أّن	موضوع	الحريات	والديمقراطية	في	املجتمع	وفي	اإلعالم	هو	قضية	سياسية	ال	يمكن	تناولها	بشكل	
ً
إليها	بداية

مجرد	كمسألة	تقنية	وإدارية	فقط،	كونها	باألساس	وظيفة	وأداة	للسلطة	املستبدة	التي	رأت	فيها	وسيلة	لتعميم	
خطابها	الديماغوجي	والدفاع	عن	فسادها	بطريقة	ديماغوجية	أيًضا.	

وهذا	يقودنا	إلى	االستنتاج	بأن	تخلف	اإلعالم	هو	صورة	لتخلف	املجتمع،	وإصالح	هذا	اإلعالم	هو	مهم	جًدا	
إلصالح	املجتمع	والسياسة،	كما	أشارت	اإلعالمية	سميرة	املساملة	في	كتابها/	شهادتها	)االنهيار	السوري	–	الصراع	
نشدُه	

ُ
على	السلطة	والدولة	والهوية(،	ومن	موقعها	كرئيسة	تحرير	جريدة	تشرين	السياسية،	))أّن	التغيير	الذي	ن

في	سوريا،	ُيمكن	العمل	عليه	عبر	خطوات	إصالحية،	تبدأ	من	تحرير	منابر	اإلعالم	من	هيمنة	الرقابة	األمنية،	
لتكون	هذه	املنابر	أحد	أدوات	التغيير	الحقيقية	من	داخل	النظام	....	لكن	حساباتنا	تعثرت	منذ	صرخة	البوعزيزي	
في	تونس	كانون	األول	2010،	حيث	عادت	القبضة	األمنية	لتطبق	الخناق	علينا،	وتعيدنا	إلى	حظيرة	إعالم	النظام	

	علينا	إشارات	االستفهام،	وُيحقق	في	أسباب	عالمات	التعجب(()74). الشمولي	الذي	َيعدُّ

مطلب	 على	 باستمرار	 صّر	
ُ
ن أن	 علينا	 باملستقبل،	 األمل	 نفقد	 ال	 وكي	 جرى،	 ما	 كل	 ومن	 ذلك	 الرغم	 على	

الديمقراطية	والحريات	كمعبٍر	وحيد	الستعادة	اإلعالم	وتطويره	وتحويله	إلى	رافعة	الستعادة	املجتمع	من	قبضة	
القرن	 خمسينيات	 منتصف	 النسبية	 الديمقراطية	 فترة	 في	 السوري	 اإلعالم	 ازدهار	 رأينا	 إذ	 الواحد،	 الحزب	
املا�سي،	فيما	هو	اآلن	يقبع	في	املرتبة	171،	من	أصل	180	دولة	في	))مؤشر	التصنيف	العالمي	لحرية	الصحافة	لعام	
2022،	الذي	تصدره	سنويا	منظمة	مراسلون	بال	حدود(()75)،	تبًعا	لكثافة	القيود	املفروضة	على	ممارسة	العمل	
	إلى	القتل	والتغييب	القسري،	

ً
اإلعالمي	والبنية	التشريعية	وأشكال	التضييق	على	العمل	الصحافي	كلها،	وصوال

)73)	د.م،	”اإلعالم	الحزبي”،	املركز	السوري	لإلعالم	وحرية	التعبير.

)74)	سميرة	املساملة،	”االنهيار	السوري	–	الصراع	على	السلطة	والدولة	والهوية”،	ط1،	)الجزائر:	منشورات	ضفاف	االختالف،	2022(،	ص	28.	

   https://2u.pw/Xr6iG	.حدود	بال	مراسلون	منظمة	2022”،	الصحافة	حرية	مؤشر	”ترتيب	د.م،	75)(

https://2u.pw/Xr6iG
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أو	 السياسية	 ومكانتها	 الدولة	 قوة	 عن	 النظر	 بغض	 املؤشر	 هذا	 في	 االستبدادية	 الدول	 كل	 تراجع	 مالحظة	 مع	
االقتصادية،	اذ	تحتل	الدول	االسكندنافية	الثالث	النرويج	والدانمارك	والسويد	املراتب	األولى	وفق	هذا	املؤشر،	
175،	وكوريا	 املرتبة	 155،	والصين	 املرتبة	 إلى	 تقفز	روسيا	 42،	فيما	 املرتبة	 إلى	 املتحدة	 الواليات	 تتراجع	 بينما	

الشمالية	حصلت	على	الرقم	األخير	بجدارة	180.

إعالم	النظام	الذي	ُيطبق	على	اإلعالميين	وعلى	املجتمع	وفق	وصف	املساملة	هو	بنية	تنتمي	إلى	عالم	االستبداد	
الذي	بدأ	ينهار	في	مراكزه	األساسية	عبر	العالم،	كما	رأينا	في	مؤشر	حريات	الصحافة	لهذا	العام،	ولذلك	نجده	
باتجاه	 والسوريين	 السوري	 املجتمع	 نزوع	 ويقاوم	 التاريخ	 منحى	 ضد	 ويقاتل	 كلها	 املتخلفة	 آلياته	 على	 يحافظ	
الديمقراطية،	واالعتراف	باآلخر	وبحقوق	االنسان	وحريات	التعبير،	وهذا	ما	ُيبقيه	عاجًزا	في	مواجهة	تحديات	

الحداثة	والتطور.	

جُد	في	حق	االختالف	ومبدأ	التنوع	
َ
ر	ذلك	كله	على	ارتباط	حرية	الصحافة	باملجتمعات	الديمقراطية	التي	ت

ّ
يؤش

صّر	بنرجسية	
ُ
الذي	يسمح	بتعدد	اآلراء	واألصوات	غنًى	وثراًء	للمجتمع،	بينما	األنظمة	الدكتاتورية	واملستبدة	ت

فائقة	أال	ترى	إال	صورتها	وأال	تسمع	إال	صوتها	الواحد،	بعيًدا	عن	واقعية	املجتمع	بتعددياته	وهوياته	الصغرى	
والديماغوجية	 الغبية	 اليقينيات	 عن	 بعيًدا	 عنها	 وُيعبر	 حقيقتها	 يعكس	 أن	 باإلعالم	 يفترض	 التي	 كلها	 والكبرى	
الكاذبة	ليكون	إعالًما	حًرا	ومدنًيا،	وليتمكن	من	استعادة	القارئ،	واستعادة	دوره	ليس	في	الرقابة	على	السلطات	
الثالث	فحسب،	بل	في	تطوير	املجتمع	وتحديثه،	وهذا	لن	يحدث	إال	عبر	توفير	حصانة	كافية	لحمايته	من	بطش	
السلطة	املستبدة	والفاسدة	التي	تقمع	حقوق	اإلنسان	وحرية	التعبير	فيها،	وهذه	الحصانة	كما	أشارت	اليونسكو	
تبدأ	بالنص	ّ	عليها	في	الدستور	والقوانين	التي	تبنى	على	ذلك	الدستور	وال	تلغيه	بحجة	االستثناءات	والخصوصية	

وباقي	مفردات	الديماغوجيا	الرثة.	
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