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  آلدابكليت ا –جامعت األنبار 
 املستخلص

ـ( حركة ثقافية في ٜٙٗٔ-ٕٜٓٔشيدت سورية أثناء فترة االنتداب الفرنسيِّ )
مجاالت عديدة كاف أىميا التعميـ والصحؼ والمجبلت والمطابع والسِّينما والمسرح، وكاَف منيا 
مف نتاج سمطات االنتداب كالسِّينما والمسرح، والبعض اآلخر كاَف مف نتاج الطبقة المثقفة في 

ي بمساندة الحكومات الوطنية، التي تشكمت بعد تأسيس الجمعية التأسيسيَّة عاـ المجتمع السور 
 – ٕٜٓٔـ، وقد مارسْت سمطات االنتداب الفرنسّي طيمة فترة انتدابيا عمى سورية )ٕٜٛٔ
ـ( سياسة تعسفية، ضدَّ أي حركة ثقافية تيدؼ الى تثقيؼ المجتمع السوري، ومحاربتيا ٜٙٗٔ

افة العربية، ومحاولة منيا لنشر الثقافة الفرنسية بيف شرائح المجتمع مف أجؿ القضاء عمى الثق
السوري، فحاربت التعميـ بكافة مراحمو، وأىممت إنشاء المدارس الرسمية وأصدرت قوانيف قيدت 
بيا حرية التعميـ، في الوقت الذي قامت فيو بفتح مدارس أجنبية ودعميا، كاف اليدؼ منيا 

فرنسية، ال ُتعارض أفكاره تواجدىا في سورية، كما قامت أيضًا  خمؽ جيؿ جديد مثقؼ ثقافة
بتقييد حرية الصحافة بإصدار قوانيف خاصة، قيَّدْت بموجبيا الصحافة، والسيما الصحؼ 
الوطنية، التي تعمؿ عمى تنمية الشعور الوطني، كذلؾ كاف حاؿ المطابع والسينما والمسرح 

بقوانيف خاصة بيا لمنعيا مف ممارسة دورىا التي مورست ضدىا سياسة تعسفية، وقيدت 
 الثقافي في المجتمع السوري. 

كانْت سياسة االنتداب الفرنسّي مف النَّاحية الثَّقافيَّة في سوريَّة، تيدؼ إلى معارضة 
، والعمؿ عمى نشر الثَّقافة الفرنسيَّة ولغتيا بيف شرائح المجتمع السُّوري،  أي نشاط ثقافيٍّ سوريٍّ

 ثقافة الفرنسيَّة طيمة فترة االنتداب.وربطو بال
Abstract 

Syria witnessed during the period of French mandate (1920 – 1946) 
cultural movement in different fields such as education, newspapers and 
magazine, presses, cinema and theater, out of it cinema and theater were the 
results of French mandate. Others were the result of educated class in Syrian 
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society by the aid national governments which established after  the establishment 
of constituent association in 1928. 

French mandate authorities has practiced along the period of mandate 
upon Syria (1920 – 1946) arbitrary policy against any cultural movement aimed at 
educating Syrian society and fighting these movements in order to get rid of 
Arabian culture and attempting to spread the French culture among chasses of 
the society; therefore they fought all kinds and stages of education, from other 
side they neglected establishing official schools, issued rules and regulations 
limited the liberty of education while they opened and support foreign schools, and 
the aim was creation of new educated generation with French culture did not 
contradict with its existence and trends in Syria. 

French authorities restricted the freedom of press by issuing special laws 
and rules restricted press specially daily national newspapers which worked to 
develop the national feeling, also the same procedures were adopted against 
press, cinema and theater which restricted by arbitrary laws to prevent their to 
practice their cultural role in Syrian society. 

The French policy during the period of mandate (1920 – 1946) was from 
cultural point of view aiming at opposing any Syrian cultural activities, and working 
on spreading French language and culture among the Syrian people and connect 
them with French culture during the period of mandate.  

 :املقذمت
بعد ىزيمة الدَّولة العثمانيَّة في الحرب العالميَّة األولى خرجْت سورية عف سيطرتيا، 

ـ برئاسة األمير فيصؿ بف الحسيف إال أفَّ ٜٛٔٔوتشكمت فييا حكومة عربيَّة في دمشؽ عاـ 
ـ تنفيذًا لمقررات مؤتمر "ساف ٕٜٓٔحكومتو لـ تعمر طويبًل بعد احتبلؿ فرنسا لدمشؽ عاـ 

ـ بيف الحمفاء لتقاسـ األراضي الَّتي خرجْت عف سيطرة الدَّولة ٕٜٓٔذي عقد عاـ ريمو" الَّ 
ة فرنسا التي فرضت  العثمانيَّة بعد نياية الحرب العالميَّة األولى، فصارْت سورية مف حصَّ
عمييا االنتداب في العاـ نفسو. لقد تأثرت الحياة الثَّقافيَّة في سورية أثناء االنتداب الفرنسّي 

يا بسبب محاربة سمطات االنتداب الفرنسّي لكؿِّ نشاط ثقافّي مف شأنو أْف يؤجج الروح عمي
الوطنية والقومية الناشئة في سورية ويعارض وجودىا في سورية، ففي مجاؿ التعميـ قامت 
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ىمالو في كافة مراحمو، وسنَّْت مجموعة مف القوانيف  سمطات االنتداب بمحاربة التعميـ العربي وا 
فييا نظاـ التَّعميـ في الوقت الذي عممت عمى تأسيس العديد مف المدارس األجنبية كاف  قيَّدتْ 

ىدفيا نشر المغة الفرنسيَّة وثقافتيا بيف شرائح المجتمع السوري، وفي مجاؿ الصحافة عارضت 
سمطات االنتداب حرية إبداء الرأي ومارست سياسة تعسفية ضد الصحؼ والمجبلت التي 

وضيقت عمى انتشارىا بقصد قتؿ الحركة الثقافية في سورية، وعمى الرغـ  كانت تصدر آنذاؾ
مف كؿ ىذه االجراءات إالَّ أنَّو صدر في سورية عدد كبير مف الصحؼ والمجبلت أثناء فترة 

ـ( والتي كانت رافدًا أساسيًا في تطور الحياة الثقافية في ٜٙٗٔ-ٕٜٓٔاالنتداب الفرنسي )
كما شيدت ىذه الفترة بداية تأسيس المطابع في سورية وكانت بداياتيا سورية أثناء تمؾ الفترة، 

عمى شكؿ محاوالت فردية قاـ بيا بعض األشخاص الذيف أسسوا عددًا مف المطابع في دمشؽ 
ومارست دورىا في دعـ الحياة الثقافية ومناىضة سياسة االنتداب الفرنسي مف خبلؿ 

ربتيا عف طريؽ سف قوانيف قيدت عمميا، ولـ مطبوعاتيا، األمر الذي دفع سمطاتيا لمحا
( عمى التعميـ والصحافة وتأسيس المطابع بؿ ٜٙٗٔ-ٕٜٓٔتقتصر الحياة في سورية )

اتسعت مظاىر الحياة الثقافية كالمسرح والسينما وىما مف نتاج سمطات االنتداب وظيرت 
ي شيدت اتساع رقعة خبلؿ ىذه الفترة العديد مف المسارح والسيما في فترة الثبلثينات الت

المسرح ليشمؿ كؿ أنحاء سورية إالَّ أفَّ مزاولة المسرح لمعمؿ السياسي دفع سطات االنتداب 
إلى إغبلؽ عدد منيا والتضييؽ عمى البعض اآلخر، أمَّا السينما فقد شيدت انطبلقة كبيرة في 

شركات ـ ليشيد في أوائؿ الثبلثينيات تأسيس عدد مف الٕٜٛٔسورية ابتداء مف عاـ 
السينمائية مثؿ )حرموف فمـ، وىيموس فمـ( إالَّ  أنَُّو عمى الرَّغـ مف الرِّعاية الفرنسيَّة ليا إالَّ أنَّيا 

 فرضْت عمييا قيودًا والسيما فيما يتعارض مع تواجدىـ في سورية.
 أواًل: التَّعليم:

بزعامة األميِر فيصؿ بعَد تقيقِر الجيِش العثمانيِّ في سورية، وقياـ الحكومة العربيَّة 
بف الحسيف، ومَع أفَّ عمر الحكومة العربيَّة الذي لـ يدـْ سوى سنة وعشرة أشير، مف الثبلثيف 

ـ، إال أفَّ السِّياسة التَّعميميَّة ٕٜٓٔـ إلى الرَّابع والعشريف مف تموز عاـ ٜٛٔٔمف أيموؿ عاـ 
 .(ٔ)ٌة في تسيير عجمة التَّعميـالَّتي اتَّبعْتيا الحكومة العربيَّة كانت ليا آثاٌر بعيد

كاَف تشجيُع العمـِ دليبًل عمى إحساس الحكومة العربيَّة بقيمة الثَّقافة وأىمِّيتيا في دعـ 
الحركة القومية، إال أفَّ ىناؾ مشاكؿ واجيت الحكومة العربية، وىي مشكمة المغة العربية، فقد 
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ة والتَّدريس، وكاف البدَّ مف تحوُّؿ المغة في كانت المغة التركية ىي المغة الرَّسميَّة في الحكوم
َـّ ذلؾ فعبًل بسرعة فائقة، واستطاعت الحكومة مف النُّيوض بالتَّ  عميـ جميع مرافؽ الدولة، وت

نشاء المدارس ، فقد عنيِت الحكومة العربيَّة بتوجيو التَّعميـ وجية وطنيَّة قوميَّة، وشددْت (ٕ)وا 
ي المدارس الرَّسميَّة والخصوصيَّة واحدًا، عمى أساس المبادئ عمى أْف يكوَف أساس التَّعميـ ف

ـَ االبتدائيَّ إجباريًَّا، وفي المدارس الرَّسميَّة مجان  .(ٖ)يَّاً الوطنية، كما جعمِت الحكومُة التَّعمي
ـ، ٕٜٓٔوبعد فرض السيطرة الفرنسيَّة عمى سورية بموجب صؾِّ االنتداب عاـ 

َؼ الفرنسيُّوَف مف خطر القوميَّة العربيَّة الناشئة، فعمدْت حكومة االنتداب إلى مناىضة  تخوَّ
تعميـ المغة العربية وانتشارىا، وحاولت ربط الثقافة العربية السورية بالفكر الفرنسي، فقامت 
بفتح مدارس أجنبية جديدة، تيدؼ إلى نشر الثقافة والمغة الفرنسية، وبالمقابؿ أىممت المدارس 

يا ت تخريج المدرسيف والمعمميف العرب، في الوقت الذي نشرت فيو لغتالعربية، كما وأىمم
، ومف أجؿ ضماف السيطرة عمى التعميـ، عمدت حكومة (ٗ)وثقافتيا في جميع أنحاء سورية

االنتداب إلى سف قوانيف وأنظمة تضمف ليـ ذلؾ، فقاموا بإدارة شؤوف التعميـ إدارة مباشرة، 
، وجعمت لكؿ مدرسة حكومية مديرًا واحدًا (٘)ى جميع المدارسالمغة الفرنسية عموفرضوا تعميـ 

لمدروس الفرنسية، التي احتمت مكانًا بارزًا في المنياج التعميمي مع أفَّ التعميـ كاف بالمغة 
العربية، كما قامت حكومة االنتداب بفتح العديد مف المدارس الفرنسية الخاصة، وخصصوا ليا 

 .(ٙ)ت الدينية مف أجؿ كسب والئيـ لياميـ فييا متاحًا لؤلقمياالمعونات البلزمة، وكاف التع
وعمى عكس المدارس الفرنسيَّة الخاصة، فقد قامت حكومة االنتداب بالتضييؽ عمى 
المدارس الرسمية في نفقاتيا، كما أىمموا فتح المدارس الصناعية بنوعييا الفني والزراعي مع 

، بينما (ٚ)لعالي واإليفاد والتعميـ الثانويفي التعميـ ا حاجة الببلد إلييا، كما أنيـ لـ يتوسعوا
نعمت المنظمات التبشيرية والسيما ىيئات التعميـ اليسوعي بالحرية المطمقة، ومدتيا 
بالمساعدات البلزمة وبمختمؼ أشكاؿ الدعـ والتأييد؛ ألفَّ عمؿ ىذه المنظمات محدد 

أجياؿ مرتبطة بفرنسا، تعمؿ لخدمتيا باستراتيجية االستعمار ذاتو والغاية منيا تنشئة 
 .(ٛ)ة لمغة الببلد وتقاليدىا الوطنيةومصالحيا، ومتنكر 

ـْ حكومُة االنتداِب في سنواتيا األولى بوضع قانوف لمتعميـ، وأبقت عمى قانوف  لـ تق
ـ، حيث وضعت في السادس ٖٖٜٔـ حتى عاـ ٖٜٔٔالتعميـ العثماني المؤقت الصادر سنة 

، ٖٖٜٔمف تموز عاـ  مَّـِ التعميميِّ ـ قانونًا جديدًا لمتعميـ، حددت فيو مراحؿ التعميـ ودرجاِت السُّ
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ة كما وضعت المناىج المدرسيَّة وأنظمة االمتحانات العامة، واإلشراؼ عمى المدارس األىمي
، وجاء تحديد مراحؿ التعميـ طبقًا لنظاـ التعميـ الفرنسي، (ٜ)واألجنبية في كافة أنحاء سورية

ـ إلى مرحمة التعميـ االبتدائي ومدتيا خمس سنوات؛ ومرحمة التعميـ الثانوي ومدتيا سبع وقسِّ 
ـ فيما بعد، ٖٖٜٔ، وأدخؿ قانوف عاـ (ٓٔ)ي ومدتيا ثبلث سنواتسنوات؛ ومرحمة التعميـ العال

رياض األطفاؿ ضمف السمـ التعميمي العاـ، وعدَّت رياض األطفاؿ درجة مف درجات التعميـ 
وحدد فترة االنتساب إلييا مف سفِّ الثالثة وحتَّى سفِّ السادسة، ووضَّح القانوف في سورية، 

 .(ٔٔ)ة بيدؼ تشجيعياكيفية توزيع األطفاؿ إلى مجموعات، وقدمت ليا المساعدات الماديَّ 
لـ يتحسَّْف حاؿ التَّعميـ كثيرًا في فترة االنتداب الفرنسي، مقارنة بالفترة الَّتي سبقتو إْذ لـ 
يتوسع إطار التعميـ إال مف ناحية ازدياد عدد المدارس األجنبية وتوسعيا، والسيما التَّبشيريَّة 

درسة العممانيَّة منيا مثؿ: كمية حمب األمريكيَّة البروتستانتيَّة، ومعيد الفرانسسيكاف والم
، وبسبب قمة المدارس (ٕٔ)نتداب ومحاربتيا لمتعميـ الوطنيالفرنسيَّة؛ وذلؾ بسبب سياسة اال

ـ ٖٜٗٔبقي التَّعميـ في الكتاتيب مستمرًا، بؿ وازداد عدد الكتاتيب، ويؤكُِّد إحصاء ُأجري عاـ 
 .(ٖٔ)وطبلبيا قرابة أربعة آالؼ طالب ( في حماة فقط،٘ٔٔ) وصوؿ عددىا الى

، والقضاء عمى المغة العربيَّة عف  لـ تكتِؼ حكومُة االنتداِب بمحاربة التَّعميـِ الرَّسميِّ
طريؽ فتح مدارس خاصة، بؿ سعْت أيضًا مف أجؿ الييمنة عمى المدارس الطائفية وذلؾ 
بطريقتيف: األولى: منحيا إعانات سنويَّة لقاء حمميا عمى العمؿ المراد منيا؛ والثانية: إرساؿ 
معمميف إلى تمؾ المدارس لتدريس المغة الفرنسية ولكف تأثير السياسة الفرنسية عمى ىذه 

يا، المدارس كاف ضعيفًا؛ ذلؾ أفَّ القائميف عمييا كانوا يحافظوف عمى منزلة المغة العربية وآداب
 .(ٗٔ)وال يحاربوف الثقافة العربية

ـ، وطالبوا بإصبلحات عديدة، ٕٜ٘ٔثاَر الشَّعُب السُّوريُّ ضدَّ سياسة االنتداب عاـ 
كاف مف ضمنيا إصبلح نظاـ التعميـ ولكف دوف جدوى، ووضعت حكومة االنتداب 

حبلؿ التعميـ البلديني مكانو، كما وضعوا منياجاً  لتشويو  المخططات لتقميص التعميـ الديني، وا 
 .(٘ٔ)التعميـ الديني اإلسبلمي

أثرىا، إال أنيا ما لبثت أْف تضاعفت عدد المدارس األجنبية في سورية وتعاظـ 
تراجعت عف مقصدىا المعمف، بعد أْف عارضتيا معظـ شرائح المجتمع السوري، مما جعميا 

 .(ٙٔ)د األفؽ، بتدريس مذاىبيا الدينيةتصبُّ اىتماميا عمى نطاؽ محدو 
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ظمت شؤوف التعميـ في سورية تدار مف قبؿ سمطات االنتداب، ووفقًا لرغباتيـ عف 
أنظمتو، يراقبونو وفقًا المستشاريف الفرنسييف المشرفيف عمى أمور التعميـ و طريؽ 

، وحرصوا عمى زيادة حصص تدريس المغة الفرنسية في المدارس، وجعموا (ٚٔ)لمصمحتيـ
، كما كانت تخصُّ المغة الفرنسية (ٛٔ)تيا أىمية خاصة في منياج المدارسلتاريخ فرنسا وجغرافي

امة في االمتحانات العامة، تخالؼ جميع أسس التربية والتعميـ، باحتراـ كبير، وامتيازات ى
فعبلمات المغة الفرنسية في امتحانات الشيادة االبتدائية، كانت تقارب ثمث مجموع العبلقات، 

 .(ٜٔ)حساب والجغرافيا واليندسة جميعاً وتزيد عمى مجموع العبلمات المخصصة لمتاريخ وال
ف محاربة سمطات االنتداب لمتعميـ لسنوات عديدة، لقد ظؿَّ المجتمع السوري يعاني م

مف مدة االنتداب حتى التعميـ في المدارس األجنبية، التي حرصت الحكومة االنتدابية عمى 
إنشائيا، فمـ ُيِفْد منيا سوى بعض األقميات الدينية المسيحية مف المجتمع السوري، التي 

، ولـ تكف المدارس األجنبية التي (ٕٓ)رضيت أْف تكوف في خدمة سمطات االنتداب الفرنسي
نكميزية،  أنشأتيا حكومة االنتداب فرنسية فقط، بؿ سمحت بإنشاء مدارس )أمريكية، وا 
يطالية، ودنماركية( وكاف العديد مف ىذه المدارس، ىو عبارة عف بيوت تتبع لرؤساء  وا 

 .(ٕٔ)الطوائؼ الدينية واإلرساليات الفرنسية
االنتداب بالمدارس الرسمية، إال الشيء القميؿ، فمـ يكف  في المقابؿ لـ تتوسْع حكومة

في سورية أثناء فترة االنتداب الفرنسي سوى خمسة مدارس ثانوية، في كؿٍّ مف دمشؽ وحمب 
وحمص ودير الزور ومدرستاف لمبنات في دمشؽ وحمب فقط، أمَّا التعميـ العالي فمع أنو كاف 

أعاد افتتاح كمية الطب وأنشأ كمية الحقوؽ، إال أفَّ  موجودًا أثناء حكـ فيصؿ بف الحسيف، الذي
ـ، حيث ُأنشأت الجامعة ٖٕٜٔالتعميـ العالي لـ يكف لو وجود في سورية إال نظريًا حتى عاـ 

، ومع اعتراؼ حكومة (ٕٕ)ـٖٕٜٔفي الخامس عشر مف حزيراف  ٕٖٔالسورية بقرار رقـ 
، واضطرت حكومة (ٖٕ)ع أماميا العراقيؿاالنتداب بيا، إال أنَّيا ظمْت تعارُض الجامعة وتض

ت معظـ أنحاء سورية في االنتداب الفرنسي بعد أْف القْت معارضة قوية وثورة عارمة، شمم
صرار الشعب عمى االستقبلؿ، اضطرىا (ٕٗ)ـٕٜ٘ٔعاـ  ، ونتيجة لسياستيا االستعمارية وا 

جميورية  ـ، وأعمنت سوريةٕٜٛٔفيما بعد عمى إنشاء أوؿ جمعية تأسيسية في عاـ 
 .(ٕ٘)برلمانية
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وقد استمـ رئاسة الجميورية السورية بعد إجراء االنتخابات البرلمانية السيد "محمد تاج 
ـ ، وأيقنت الحكومة أفَّ نشر ٕٜٛٔفي الخامس عشر مف شير شباط عاـ  (ٕٙ)الديف الحسني"

التعميـ االبتدائي في المدف والقرى ىو العامؿ األكبر في النيوض بالدولة السورية، فوجيتو 
وجية عممية وبأسموب يختمؼ بعض االختبلؼ في القرى عف المدف، وفي تعميـ الذكور عف 

لتعميـ الثانوي والتعميـ العالي والصناعي والتجاري والزراعي، اإلناث، كما أنَّيا لـ تغفؿ عف ا
كما عنيت بدور المعمميف والمعممات، وخرجت منيـ العشرات في مدارس فرنسا العميا؛ لتكويف 
أخصائييف في العموـ والفنوف؛ لتغطية النقص الذي كاف حاصبًل في مختمؼ المجاالت، كما 

افة أشكالو ومراحمو، إذ كانت سياستيا ىي محاربة ضاعفت الحكومة مف موازنة التعميـ بك
 .(ٕٚ)الجيؿ واألمية، ونشر العمـ والمعرفة بيف مختمؼ شرائح المجتمع السوري

وقد قامت الحكومة السورية بإنشاء بعض المدارس عمى الطراز الحديث، فضبًل عف 
دارس صحية استبداؿ بعض المدارس غير الصالحة لمدراسة في المدف، وأنزلت التبلميذ بم

: مدرسة الزبداني ومدرسة حرستا ومدارس المدارس التي انشأتيا الحكومة ىيفسيحة، ومف 
دلب وغيرىا، واىتمت الحكومة بالتعميـ الصناعي في المناطؽ التي لـ  عزاز وحاـر وا  منبج وا 
يكف فييا لمصناعة مف أثر، مثؿ: لواءي حوراف ودير الزور، وجمبت الحكومة عشرات مف 

مؾ المناطؽ لمدراسة في المدارس الصناعية في حمب ودمشؽ، واستطاعت الحكومة أبناء ت
ـ ٕٜٛٔخبلؿ مدة حكميا في ثبلث سنوات مف زيادة عدد التبلميذ، فقد بمغ عدد التبلميذ سنة 

( تمميذة، وارتفع عددىـ نتيجة اىتماـ الحكومة بالتعميـ ليصبح في ٔٓٙ٘( تمميذًا و)٘ٛٚٚٔ)
( تمميذة، كما أنشأت الحكومة مدرسة األدب العميا ٜٗٙٛمميذ و) ( تٕٖٕٚٛـ )ٖٜٓٔعاـ 

 .(ٕٛ)ـٜٕٜٔ في دمشؽ في التاسع مف تشريف الثاني
لـ ترؽ لمسمطات االنتدابية األعماؿ الكبيرة التي قامت بيا الحكومة الوطنية في مجاؿ 

جراء انتخابات جديدة ت عاىدة عاـ تبعيا مفاوضات ومالتعميـ خاصة، فأمرت بحؿِّ الحكومة وا 
 .(ٜٕ)ـٖٜٙٔ

لـ يغب اىتماـ الحكومة الوطنية عف التعميـ خبلؿ فترة الحكـ الوطني الممتدة مف 
، الذي أكد بدوره عمى ضرورة االىتماـ (ٖٓ)ـ برئاسة السيد عبد الرحمف الكيالئٜٖٜ-ٖٜٙٔ

القرى بالتربية والتعميـ حيث قاؿ "أننا بحاجة لمكافحة الجيؿ واألمية وترقية التعميـ في 
 واألرياؼ" ووضعت الحكومة برنامج إلصبلح التعميـ يتمخص بما يمي:
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عدادىاإصبلح مناىج التعم -أ   .يـ وطرؽ التدريس وكتبيا وا 
رساؿ -ب  البعثات مف المعمميف إلى  إصبلح ىيئة التعميـ بإنشاء دار معمميف عميا، وا 

 .الخارج
ادة ر الحضانة وزيإصبلح األنظمة الداخمية لممدارس بكافة أنواعيا، فضبًل عف دو  -ج 

قامة مباني خاصة ليا  .عددىا وا 
 .(ٖٔ)لمينية في األقضية والقرى الكبرىتأسيس المدارس الريفية وا -د 

ومع كؿ ىذه اإلصبلحات الكبيرة في مجاؿ التعميـ خبلؿ فترة الحكـ الوطني إال أفَّ 
تكف تستوعب الزيادة الحاصمة في عدد المدارس االبتدائية كاف أقؿ بكثير مف المطموب، ولـ 

 .(ٕٖ)أعداد الطبلب الراغبيف بالدراسة جميع
ـ، ٜٔٗٔشيد التعميـ في سورية بعد إعبلف استقبلؿ سورية عف اإلدارة الفرنسية عاـ 

ْف كاف ىذا االستقبلؿ شكميًا، فبعد  عممْت عمى الفور  فوز الحركة الوطنية باالنتخابات،وا 
ومية عربية، وألغت النظاـ ووجيتو وجية ق بإعطاء التربية والتعميـ طابعيا العربي السوري،

، كما استدعت الحكومة وزير المعارؼ في عيد الحكـ الفيصمي األستاذ "ساطع (ٖٖ)القديـ
( ٕٔٔالحصري" لتنظيـ شؤوف التعميـ، فأصدرت الحكومة قانوف المعارؼ الجديد رقـ )

ـ، ونصَّ ٜٗٗٔ الخاص بتنظيـ التعميـ العاـ في الحادي والعشروف مف كانوف األوؿ عاـ
القانوُف الجديُد عمى عدـ جواز تدريس أي لغة أجنبية في المدارس األولية، أي: إلغاء تدريس 
المغة الفرنسية بعد أْف كانت تدرس فييا، ونصَّ القانوُف الجديُد عمى أْف يبدأ بدراسة لغة أجنبية 

الخامسة مف المرحمة  في السنة األولى مف المرحمة الثانوية، ولغة أجنبية ثانية في السنة
، كما تضمف (ٖٗ)لفرنسية والمغات األجنبية األخرىنفسيا، ويكوف لمطالب حرية اختيار المغة ا

أوؿ دستور سوري بعد االستقبلؿ، عمى إلزامية التعميـ االبتدائي لجميع السورييف مف ذكور 
ن  .(ٖ٘)اث، ومجانيتو في المدارس الرسميةوا 

ـ تطورًا ىامًا في المناىج التعميمية، ٜٗٗٔالصادر سنة  وقد حقََّؽ نظاـ التعميـ الجديد
 .    (ٖٙ)بالمغة العربية والمواد العممية مكََّف سورية مف االبتعاد عف النظـ الفرنسية، واالىتماـ

كماؿ بناء  أنشأت الحكومة الوطنية عددًا كبيرًا مف دور المعمميف والمدارس العممية، وا 
سابقًا، فقد قامت ببناء دار لممعمميف بدمشؽ وأخرى لممعممات ودار المدارس التي بوشر فييا 

لممعمميف في حمب، فضبًل عف بناء عدد مف المدارس في مختمؼ الببلد، فقامت ببناء مدارس 



 حممَّد حييى َأمحد عبَّاس أ.م.د.

 

 م(0291 _0291احلياُة الثَّقافيَُّة يف ُسورية )

 بارق عباس عبيد عباس

 

) ٖٛ٘ ) 
 

ثانوية في كؿٍّ مف حمص ودير الزور وطرطوس والبلذقية وحمب، وأتمَّْت بناء مدارس مثؿ: 
 .(ٖٚ)از وسراقبؾ، وجيرود، ومدرسة ارمنمدرسة النب

أثار قانوف التعميـ الجديد غضب فرنسا، وأثار خبلفات شديدة بيف الحكومة السورية 
، وقد أدَّى ذلؾ إلى ردِّ (ٖٛ)ـٜ٘ٗٔييا ضرب دمشؽ بالقنابؿ سنة والحكومة الفرنسية، ترتَّب عم

بيا نيائيًا، فعٍؿ عكسيٍّ لدى السورييف، فقاطعوا المدارس الفرنسية، التي ما لبثت أْف أغمقت أبوا
ـُ وفؽ القانوف الجديد عمى ثبلث مراحؿ: المرحمة االبتدائية ومدتيا خمُس سنوات؛  ـَ التعمي وُنظِّ
والمرحمة الثانوية ومدتيا ستُّ سنوات؛ أربٌع منيا لمتعميـ المتوسط؛ واثناف لمدراسة اإلعدادية، 

ـُ المينيُّ  ـَ التعمي المعمميَف ومرحمة ومعاىُد إعداِد  وزيدْت فيما بعد لتصبح ثبلث سنوات، كما ُنظِّ
 .(ٜٖ)التعميـ العالي

وقد تجمَّى االىتماـ الكبير بزيادة عدد المدارس في سورية بعد سنة واحدة مف تطبيؽ 
-ٜٗٗٔنظاـ المعارؼ الجديد، وبمغ عدد المدارس االبتدائية الرسمية خبلؿ السنة الدراسية )

رسة ( مدٕٗ٘اء الببلد، وكاف منيا )( مدرسة موزَّعًة عمى مختمؼ أنحٛ٘ٙـ( )ٜ٘ٗٔ
، ولـ تيمؿ الحكومة رياض األطفاؿ، فقد أنشأت وزارة (ٓٗ)( مدرسة لئلناثٙٔٔلمذكور، و)

ـ( ُيقبُؿ فييا األطفاؿ الذيف ٜٙٗٔ-ٜ٘ٗٔالمعارؼ روضتيف جديدتيف في دمشؽ وحمب سنة )
 .(ٔٗ)رىـ بيف سفِّ الرابعة والسادسةتتراوح أعما

ـ يتألؼ مف كمية الطب والحقوؽ، المتيف ٜٙٗٔكاف حتَّى سنة أما التعميـ العالي ف
ـ، ٜٗٔٔتأسستا في عيد الحكومة العثمانية، وأغمقتا قبؿ نياية الحرب العالمية األولى سنة 

نتا نواة الجامعة السورية، ٜٜٔٔإلى أْف ُأعيد افتتاحيما في عيد الحكومة العربية سنة  ـ، فكوَّ
ـ بقرار مف ٖٖٜٔة عالية لآلداب، ولكنيا ُألغيْت سنة ـ مدرسٕٜٛٔوقد أضيؼ ليما سنة 

سمطات االنتداب الفرنسي، وظؿَّ التعميـ العالي مقتصرًا عمى كميتي الطب والحقوؽ حتَّى عاـ 
ـ، ٜٙٗٔ( بتاريخ الحادي عشر مف شير أيموؿ ٓٗـ، إْذ صدر مرسوـ حكومي برقـ )ٜٙٗٔ

والعمـو واليندسة والمعمميف العالية، عمى أْف  والقاضي بإنشاء أقساـ جديدة تبدأ بكميات اآلداب
تكوف كمية اليندسة في حمب، وسائر الكميات األخرى في دمشؽ، وعمى أْف تنشأ كميتا الزراعة 

 .(ٕٗ)عد فترة مف نشوء الكميات السابقةوالتجارة ب
لـ يستطع التعميـ في بداية االنتداب الفرنسي والمرحمة التي سبقتو مف زيادة نسبة 

%( مف نسبة السكاف؛ وذلؾ بسبب محاربة سمطات االنتداب ٕٓعمميف في سورية عف )المت
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الفرنسي لمتعميـ الرسمي، وجعؿ األولوية لمتعميـ األجنبي، وطبعو بالثقافة الفرنسية؛ مف أجؿ 
أعداد جيؿ مواٍؿ لسمطات االنتداب الفرنسي، إال أفَّ نسبة المتعمميف في المجتمع السوري قد 

سنوات مف بداية االنتداب وقياـ حكومات وطنية، وضعت التعميـ والنيوض بو في  ازدادْت بعد
%(، فقد شيد التعميـ تطورًا كبيرًا بعد استقبلؿ ٓٗمقدمة مياميا، لترتفع نسبة المتعمميف إلى )

ـ، وليتخمص نظاـ التعميـ نيائيًا مف ٜٗٗٔـ وتشريع قانوف التعميـ سنة ٜٔٗٔسورية سنة 
ؿ الحكومة     .(ٖٗ)ـٜٙٗٔية في السابع عشر مف نيساف الفرنسية، ثَـّ جبلؤىا عف سور تدخُّ

 الصحف واجملالت:  _ثانيًا 

-ٜٛٔٔشيدت الصحافة السورية تطورًا الفتًا في عيد الحكومة العربية الفيصمية )
ـ(، فظيرت العديد مف الصحؼ والمجبلت خبلؿ ىذه الفترة، التي نعمت فييا الصحافة ٕٜٓٔ

بالحرية، وقدِّمْت ليا المساعدات مف قبؿ الحكومة العربية بيدؼ تشجيعيا، وقد صدرت في 
مف الصحؼ منيا: جريدة "العاصمة" وىي الجريدة الرسمية الناطقة ىذه الفترة القصيرة عدد 

بمساف الحكومة فضبًل عف صحؼ أخرى مثؿ: جريدة "المقتبس" و"العروس" و"لساف لعرب" 
لى جانب الصحؼ صدرت (ٗٗ)و"حرموف" و"االستقبلؿ" و"الفبلح"و"نور الفيحاء" و"العقاب"  ، وا 

تمؾ الفترة، جعمت ميمتيا تثقيؼ المجتمع السوري، العديد مف المجبلت العممية والثقافية في 
وكانت جميع المجبلت قد صدرت في دمشؽ مثؿ: مجمة "العمـ العربي" التي تأسست عاـ 

 .(٘ٗ)ـٕٜٓٔـ ومجمة "المجمة" ومجمة "المدرسة" عاـ ٜٜٔٔ
لـ تعمر حرية الصحافة في عيد الحكومة الفيصمية طويبًل، وذلؾ بعد قياـ فرنسا 

ية، وتقويض أركاف الحكـ العربي فييا، وفرض االنتداب عمييا، إْذ عممت سمطات باحتبلؿ سور 
(_ عمى تعطيؿ الصحؼ التي Goabiahاالنتداب الفرنسي _وعمى رأسيا الجنراؿ )غوابيو 

ظيرت في العيد الفيصمي مثؿ: صحيفة "العرب" لسامي السراج، وصحيفة "المصباح" لعبد 
، مما أدى (ٙٗ)منيب الناطوري التي عطمت نيائياً لصاحبيا  الودود الكيالي، وصحيفة "الراية"

إلى إخفاء العديد مف الصحؼ التي ظيرت في عيد االستقبلؿ، وحمَّت محميا صحؼ أخرى، 
 .(ٚٗ)نزعات معتدلةبعضيا ذات نزعات متطرفة، واألخرى ذات 

ؼ فرضت حكومة االنتداب الفرنسي قيودًا عمى الصحافة، وأنشأت مكتبًا لمصحافة بيد
ب وسياستيا االستعمارية في السيطرة عمييا؛ لمنع تأجيج أي شعور معاٍد لحكومة االنتدا

، وفرضت رقابة شديدة عمى الصحؼ وعمى جميع الرسائؿ التي تأتي مف الخارج، (ٛٗ)سورية
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كما وألزمت سمطات االنتداب الفرنسي أصحاب الصحؼ بإرساؿ نسخة مف صحفيـ إلى دائرة 
؛ لغرض مراقبتيا وتوجيييا الوجية الفرنسية؛ بقصد قتؿ الحركات االستخبارات الفرنسية

الوطنية التي مازالت مستمرة آنذاؾ؛ ومنع انتشار أخبارىا، ونتيجة لذلؾ فقد ُعطِّمْت بعض 
الصحؼ لعدة أياـ مثؿ: جريدة "المفيد" أو أنيا ُتعطَُّؿ نيائيًا، فيقـو أصحابيا بإصدار رخٍص 

 جديدٍة بأسماء أخرى.
قتصر اضطياد السمطات الفرنسية لمصحؼ، بؿ شمؿ أيضًا الصحفييف أنفسيـ، ولـ ي

وتعرَُّضوا لمسجف والتعذيب، ممَّا اضطر بعضيـ لميرب مف سورية  والمجوء إلى الببلد العربية 
رسمية الذي ىرب إلى القطر األخرى، مثؿ: "محّب الديف الخطيب" مدير الصحيفة ال

 .(ٜٗ)المصري
جراءات التعسفية التي قامت بيا سمطات االنتداب الفرنسي، فقد ومع شدة الرقابة واإل

شيدت الحركة الصحفية في سورية نشاطًا كبيرًا، فزادت أعداد الصحؼ وارتفع مستوى بيعيا 
نسبيًا، فكانت صحيفة "فتى العرب" أولى الصحؼ التي صدرت في دمشؽ وأسسيا معروؼ 

ـ ٕٕٜٔؼ العيسى، وصحيفة "األنوار" ـ، وصحيفة "ألؼ باء" ليوسٕٜٓٔاألرناؤوط عاـ 
ـ لصاحبيا محمد صبحي، وصحيفة "المفيد" عاـ ٖٕٜٔليوسؼ الحاج، وصحيفة "الحؽ" عاـ 

، وصحيفة "أبو العبلء المعري" في الثامف (ٓ٘)ـ لصاحبييا يوسؼ ونجيب حيدرٕٜٗٔ
ع ـ لصاحبيا محمد راغب العثماني، وصحيفة "األنباء" في السابٕٜٗٔوالعشريف مف آذار
ـ لصاحبيا محمد أبو الخير الداالتي، وصحيفة "األمة" في التاسع ٕٜٙٔوالعشريف مف آب 
، وفضبًل عف صحؼ دمشؽ، فقد (ٔ٘)ـ لصاحبيا عبد اهلل األوبرئٜٕٜ والعشريف مف نيساف

صدرت العديد مف الصحؼ في حمب في العشرينات منيا: صحيفة "الجياد" لصاحبيا محمد 
الحفار، وصحيفة "الشباب لصاحبيا محمد طمس، و"الميثاؽ"  فيمي الحفار وعبد القادر

لصاحبيا شرؼ الديف الفاروقي، و"االتحاد" لصاحبيا محمود وىبي، و"األىالي" لشاكر نعمت 
، كما صدرت صحؼ أخرى في مدينة البلذقية منيا: "الصدى العموي" في (ٕ٘)الشعباني 

يف، وصحيفة "البلذقية" لصاحبييا ـ  لصاحبيا عابد جماؿ الدٜٕٜٔالسابع عشر مف نيساف 
عبد الحميد حداد وصبحي الطويؿ، وكانت تصدر بالمغتيف العربية والفرنسية، وصحيفة 

 .(ٖ٘)"المنار" لصاحبيا المطراف أرسانيوس حداد، وىي صحيفة دينية عممية إخبارية
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لى جانب الصحؼ ظيرت العديد مف رفد  المجبلت في ىذه الفترة ساىمت في وا 
ـ لصاحبيا ٕٜٔٔالحركة الثقافية، ومف ىذه المجبلت مجمة "األخبلء" التي صدرت عاـ 

جبراف نصوح وىي مجمة شيرية، ومجمة "األبحاث الزراعية" وىي مجمة تعنى بالشؤوف 
الزراعية ومجمة "البيطرة" وىي أيضًا مجمة تخصصية تعنى بتربية الحيوانات، ومجمة "الوحي" 

، ومجمة "المجمع العممي" التي (ٗ٘)اف وزكي عثماف، وىي مجمة دينيةثملصاحبيا محمود ع
ـ، ٕٜٔٔتأسست لنشر إنتاج المجمع، وصدر العدد األوؿ منيا في األوؿ مف كانوف الثاني 
ـ، ٕٜٔٔومجمة "الشرطة" التي أصدرتيا مديرية الشرطة العامة في الخامس عشر مف آيار

عاتي في الحادي عشر مف تشريف االوؿ ومجمة "فتى الشرؽ" التي أصدرىا أديب السا
في األوؿ مف كانوف الثاني  ـ، ومجمة "جادة الرشاد" التي أصدرىا حنَّا خبَّازٕٜٔٔ
 .(٘٘)ـٖٕٜٔ

لـ يغب دور النساء في تأسيس المجبلت في سورية، وكانت أوؿ مجمة نسائية 
عابد، وكانت ـ، وىي مجمة "نور الفيحاء" التي أصدرتيا نازؾ الٕٜٓٔصدرت في سورية عاـ 

ـ مجمة نسائية أخرى ٕٜٛٔتصدر في دمشؽ وىي مجمة نسائية شيرية، كما صدرت في عاـ 
جتماعية لصاحبتيا ماري في مدينة حمص اسميا "دوحة الميماس" نسائية أديبة وفنية وا

 .(ٙ٘)شقرا
وقد استمرَّ انتشاُر الصحِؼ والمجبلت وتطورىا في سورية، مع أفَّ المندوب السامي 

(، ٕٗٛـ قرارًا برقـ )ٕٜٔٔي الجنراؿ غورو قد أصدر في السابع والعشريف حزيراف الفرنس
والقاضي بإنشاء مكتب لمصحافة في دائرة المندوب السامي بدمشؽ، ومكتب آخر في دائرة 
معاوف المندوب بحمب، وقد أعطى ىذا القرار سمطات االنتداب الفرنسي الحؽَّ بمراقبة 

 .(ٚ٘)، فإذا لـ يرؽ ليا قامت بتعطيمياما تكتبو الصحؼ الصحؼ إلى حد كبير، ومراقبة
مارسْت سمطات االنتداب إجراءات تعسفية ضد حرية الصحافة، فقد كانت ُتعطُِّؿ كؿَّ 
صحيفة تفوُح مف بيف سطورىا روح الوطنية، أو حتَّى روح العروبة أو الحنيف إلى فيصؿ 

السورييف لمسجف والغرامات، ولكف مع كؿِّ ومناىضة االنتداب، وقد تعرَّض معظـ الصحفييف 
ُر عف أماني األمة في أساليب الكبت والقمع الشديدة لـ تتخاذؿ، وكانت جريئًة تعبِّ 

 .(ٛ٘)االستقبلؿ
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تمتعت الصحافة بنوع مف الحرية في دمشؽ عمى عيد المفوض السامي )ويغاند 
weggand  غة الببلد في مطالبيا، وقاـ (، الذي خمؼ الجنراؿ غورو، إْذ لجَأ ويغاند إلى مراو

بالتخفيؼ مف سمطة الرقابة عمى الصحؼ ومف اضطياد الصحفييف، فأصدر في الثبلثيف مف 
ـ عدة قرارات تقضي بإيقاؼ المراقبة عمى صحؼ دمشؽ فقط، بموجب القرار ٖٕٜٔأيموؿ 

(، في الوقت الذي أبقى المراقبة عمى صحؼ حمب والبلذقية وجبؿ ٜٕٗٔالصادر رقـ )
روز، إال أنَّو ما لبث أْف أعاد المراقبة بعد أشير عمى صحؼ دمشؽ مرة أخرى، فعطََّؿ الد

بعضيا، وأوقؼ القانوف العثماني الخاص بالصحافة، الذي كاف معمواًل بو في تمؾ الفترة، 
وعيد إلى بعض الوزراء ميمة إعداد مشروع القانوف الصحفي، والذي انتيى مف مناقشتو في 

( ٓٔ٘ـ، كما صدر قانوف المطبوعات المرقـ )ٕٜٗٔمف شير نيساف عاـ  الثاني والعشريف
ـ الذي ُطبَِّؽ في أنحاء سورية كافة، إال أفَّ سمطات ٕٜٗٔفي الثبلثيف مف حزيراف عاـ 

االنتداب الفرنسي رأْت في قانوف المطبوعات الجديد ثغرًة يجُب سدُّىا وغمؽ الباب أماـ 
د سمطات االنتداب الفرنسي في األمور السياسية فزادْت مف الصحافة السورية؛ خوفًا مف انتقا

( في ٖٕٓٙ، فأصدرت قرارًا برقـ)(ٜ٘)حمي ىيبة جيوشيا وقوتيا العسكريةقيود الصحافة؛ لت
ـ، الذي نصَّ عمى محاكمة الصحفييف والصحؼ ٕٜٗٔالسابع والعشريف مف شير آيار سنة 

ريض الجنود أو حثِّيـ عمى العصياف أو التي ترتكب جرائـ ضد سبلمة الجيش وأمنو، مثؿ: تح
 .  (ٓٙ)رار أو نشر أخبار ممنوعة عسكرياً الف

عاشت الصحافة السورية فترات متفاوتة بيف الحرية واالضطياد أحيانًا؛ وذلؾ تماشيًا 
مع عقمية الحاكـ الفرنسي، والظروؼ السياسية داخؿ الببلد، وما لبثت الصحافة السورية أْف 

منصب المفوض  (hennery ponsotذاقْت طعـ الحرية مف جديد بعد توّلي )ىنري بونسو 
( الذي ألغى مراقبة الصحؼ  weggandالسامي الفرنسي في سورية، خمفًا لمجنراؿ )ويغاند

والمجبلت، فشعرت الصحافة بنوع مف الحرية، فاتسع نطاؽ صدورىا وظيرت صحؼ جديدة 
ية صحؼ، منيا: صحيفة "االستقبلؿ" لراغب العثماني، بمغ عددىا في دمشؽ وحدىا ثمان

وصحيفة "المرصاد" لعبد اليادي اليازجي، وصحيفة "أبو نؤاس" لميدي الموجي وأحمد 
لجياد" العيناني، أمَّا في حمب فقد صدرت صحيفة "التاج األميف" لتاج الديف، وصحيفة "ا

لصحؼ العديد مف المجبلت، ، كما ظيرت إلى جانب ىذه ا(ٔٙ)لصاحبيا محمد فيمي الحفار
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الة العماؿ" و"المرأة منيا: مجمة "الكشاؼ" و"الصباح" و"الكرباج" و"ىاوار كرمبلكردي" و"رس
 .(ٕٙ)والعاديات"

ظمت الصحافة السورية تعاني بيف فترة وأخرى مف اإلجراءات التعسفية والقرارات 
طات االنتداب الفرنسي ومف الصارمة عمى نشراتيا، فقد صدرْت بحقِّيا عدة قرارات مف قبؿ سم

ـ، الذي تبعو عدة قرارات الحقة ٕٜٗٔىذه القرارات والقوانيف قانوف المطبوعات الصادر عاـ 
الثورة السورية الكبرى، وكاف اليدؼ منو  ـ، الذي صدر أثناءٕٜٙٔـ وٕٜ٘ٔفي سنتي

عاـ ذيؿ قانوف المطبوعات ل التضييؽ عمى الصحافة، ومنع نشر أخبار الثورة، ثـ تبعو
ـ بيف فرنسا وسورية ٖٜٙٔ، وظمَّت الصحافة تعاني مف االضطياد حتَّى معاىدة (ٖٙ)ـٖٜٓٔ

وبداية الحكـ الوطني، إْذ عاشت الصحافة السورية شيئًا مف الحرية بعيدًا عف سمطات 
االنتداب الفرنسي؛ لوجود حكومة وطنية قوية، غير أفَّ ظروؼ الحرب العالمية الثانية كبمت 

ورية مرة أخرى، فمع بداية الحرب فرضت عمييا الرقابة الشديدة، ومنعت الصحافة الس
 .(ٗٙ)الفرنسيالصحؼ مف التجاوزات وحـر عمييا التعرض لسمطات االنتداب 

تعسَّفْت سمطات االنتداب الفرنسي ضدَّ الصحافة، والسيما بعد أْف تخمْت حكومة الكتمة 
ات االنتداب الفرنسي ألمور الدولة، فعيَّنْت عف الحكـ ُقبيَؿ الحرب، وتسمُّـ سمط (٘ٙ)الوطنية

حكومًة مؤقتًة باسـ )مجمس المديريف(، قواميا المدراء العاموف لوزارات الدولة، عمى رأسيـ 
مدير الداخمية العاـ )بييج الخطيب( إلى أف استدعت سمطات االنتداب الفرنسي )تاج الديف 

رئيس الحكومة قد شغر مف جديد بعد  الحسني( وعينتو رئيسًا لمجميورية، إال أفَّ منصب
سنتيف بعد وفاة تاج الديف الحسيني، الذي شيدت الببلد خبلؿ حكمو أزمات حادة بسبب 
الحرب، مما زاد مف حمبلت الصحافة ضد الحكومة، إال أنَّيا قوبمت بمزيد مف اإلغبلؽ 

في تمؾ ف لسمطات االنتداب والتعطيؿ، وخصصْت بعَض السجوف لمصحفييف الذيف يتعرضو 
ؿ . ر( في الثبلثيف  ٜٗٔ، وكانت سمطات االنتداب الفرنسي قد أصدرت قرارًا برقـ )(ٙٙ)الفترة

ـ، والذي نصَّ عمى إخضاع النشرات، ومف أي نوع كانت لممراقبة ٜٖٜٔمف آب عاـ 
المسبقة، وموافقة سمطات االنتداب الفرنسي عمييا، ومعاقبة المخالفيف بالسجف فترة تتراوح مف 

 وغرامة مالية تتراوح مف عشريف ليرة إلى مئتي ليرة سوريَّة.  ستة أياـ إلى ستة أشير
كانت الغاية مف صدور ىذا القانوف، ىو منع الصحؼ مف نشر أي أخبار تفيد العدو 
في الحرب العالمية الثانية، كما منعت سمطات االنتداب الفرنسي أثناء الحرب استيراد أو شراء 
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كيموغراـ، أو أي نوع مف أنواع الحبر المستخدـ أو بيع الورؽ بكميَّات تزيد عمى خمسيف 
 .(ٚٙ)يص مف سمطات االنتداِب الفرنسيِّ لممطابع، ميما كانْت كميتو إال بترخ

حافة السُّوريَّة في فترة الحرب العالميَّة الثَّانية،  لـ تمنِع المعاناُت الَّتي تعرضْت ليا الصَّ
حفييف وسجنيـ، فض ائقة الماديَّة الَّتي مرَّْت مف تعطيؿ لمصُّحؼ، واضطياد لمصُّ بًل عف الضَّ

بيا أثناء الحرب، مف ظيور صحؼ جديدة خبلؿ تمؾ الفترة فقط ظيرْت عدد مف الصحؼ 
ـ لمؤسِّسيا نجيب حرب، الَّذي كاَف ٜٔٗٔمنيا صحيفة "الجبؿ" في مدينة السويداء عاـ 
ني العطري، وىي ـ لمؤسِّسيا عبد الغٜٔٗٔيطبعيا في دمشؽ، وصحيفة "الصباح" في عاـ 

ـ إلى مجمَّة سياسيَّة بحجـ صغير صدرت ٕٜٗٔصحيفة أدبيَّة أسبوعيَّة، ولكنَّيا تحولْت عاـ 
ـ لمؤسسيا عزة حصرية، وىي صحيفة يومية ٕٜٗٔباسـ "الدنيا"، وصحيفة "العمـ" عاـ 

سياسية صدرت في دمشؽ واستمرت في الصدور حتى بعد فترة االستقبلؿ، وصحيفة "النصر" 
ـ لمؤسِّسيا وديع صيداوي صدرْت في دمشؽ، وىي مف الصُّحؼ الوطنيَّة الَّتي ٖٜٗٔ عاـ
 .(ٛٙ)انتشارًا واسعًا في تمؾ الفترة القتْ 

حافُة السُّوريَُّة تطورًا كبيرًا وظيورًا واسعًا مع بداية العيد الوطنيِّ في شير  شيدِت الصَّ
رية، نتيجة انتخابات عامة جرْت رئيسًا لمجميو  (ٜٙ)ـ وانتخاب شكري القوتميٖٜٗٔآب عاـ 

في شير تموز مف العاـ نفسو، بعد تأليؼ وزارة انتقالية أشرفت عمى االنتخابات برئاسة عطا 
، كاف اليدؼ منيا انبثاؽ عيد (ٓٚ)األيوبيِّ  ، الذي ُكمَِّؼ مف قبؿ المفوض السَّامي الفرنسيِّ

ية، إال أفَّ ذلؾ لـ يحقؽ لفرنسا ما دستوريِّ وطنيِّ مف أجؿ عقد معاىدة ثنائية بيف فرنسا وسور 
أرادت، وشدد الحكـ الوطنيُّ عمى سيطرتو عمى مرافؽ الدولة متجاىبًل كؿ مصالح فرنسا في 
سورية، ممَّا أدَّى إلى وقوع صداـٍ بيف الطرفيِف في التَّاسع والعشريف مف شير آيار عاـ 

عبلف الجبلء عاـ ـ، الَّذي انتيى باستقبلٜ٘ٗٔ  .(ٔٚ)ـٜٙٗٔؿ سورية وا 
خبلؿ العيِد الوطنيِّ الجديد بدأِت الصحافة السُّوريَّة تتعرَّؼ عمى أجواء سياسية 

ؼ، وىو وضع وطني واجتماعية واقتصادية جديدة لـ تألفيا مف قبؿ، وتتعامؿ مع وضع مختم
، وازداد عدد الصحؼ بشكؿ كبير في ىذه الفترة حتى االستقبلؿ، ففي (ٕٚ)استقبللي متكامؿ
ـ، وصحيفة "الحضارة"، و"العمـ"، و"دمشؽ المساء"، ٖٜٗٔصحيفة "البمد" عاـ دمشؽ صدرت 
ـ، وفي حمب صدرت صحيفة "التربية" و"الجياد العربي" و"الجميورية" ٜٙٗٔو"الجامعة" عاـ 
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ـ، وفي حمص صدرت صحيفتي "الضحى" و"السوري الجديد" ٜٙٗٔوكمُّيا في السنة نفسيا 
 . (ٖٚ)ـٜٗٗٔ"العاصي" عاـ ه صدرت صحيفة ـ، وفي حماٜٙٗٔعاـ 

حفية عمى الصحؼ فقط، إذ شمؿ المجبلت أيضًا،  لـ يقتصر نشاط الحركة الصُّ
ـ، ومجمة "األوقاؼ ٜٗٗٔفظيرت العديد منيا، ففي دمشؽ ظيرت مجمة "العالماف" عاـ 

ـ، ومجمة "معيد الحقوؽ"، ومجمة "أصداء"، ومجمة "كؿ جديد" في العشريف ٜٗٗٔاإلسبلمية" 
ـ، ٜ٘ٗٔـ، ومجمة "الدنيا" في التاسع عشر مف شير آذار عاـ ٜ٘ٗٔباط عاـ مف شير ش

 .(ٗٚ)ـٜ٘ٗٔحقوؽ العربي" في نيساف عاـ ومجمة "معيد ال
كاف الفرنسيوف طواؿ فترة انتدابيـ عمى سورية يتساىموف مع الصحافة فيعطونيا 

لنفسية الموظؼ السامي، حريتيا أحيانًا، وأحيانًا أخرى يتعسفوف ويجوروف عمييا؛ وذلؾ تبعًا 
وفي الحقيقة أفَّ الفرنسييف بوجو اإلجماؿ، كانوا يعرقموف وبكؿ قوة تقدـ الصحافة ويقفوف بوجو 
نيضتيا، وفي الوقت الذي كانوا يشجعوف الصحؼ الموالية ليـ في لبناف، يدعمونيا بالماؿ 

السورية سرعاف ما ويعمموف عمى توزيعيا في سورية لنشر الدعاية ليـ، إال أفَّ الصحافة 
بلء الفرنسييف ـ واستمر تطورىا حتى جٖٜٗٔنيضت مف جديد مع بداية العيد الوطني عاـ 

 .(٘ٚ)ـٜٙٗٔعف سورية عاـ
 املطابع:  _ثالثًا

كانت سورية مف أوائؿ البمداف العربية التي َعرفْت ففَّ الطباعة بعد مصر ولبناف، إْذ 
تطبع بيا جريدة "الفرات" الرسمية بالمغتيف  ـ مطبعة لمحكومةٕٛٛٔكاف في حمب حوالي سنة 

العربية والتركية، وىناؾ مطبعة لممارونييف تيتـ بطباعة الكتب الدينية والمطبعة العزيزية، أما 
 .(ٙٚ)ى أىمية لصاحبيا حبيب أفندي خالدفي دمشؽ فكانت فييا مطبعتيف حكوميتيف وأخر 

ـ، ثـ توالى ٕٓٚٔمف سنة يعتقد أف أوؿ مطبعة تأسست في سورية، كانت في حمب 
ـ( حوالي ستِّ مطابع في حمب وحدىا، إال ٖٜٔٔ-ٜٙٓٔتأسيس المطابع وقدِّر عددىا بيف )

ـ، فقد شدَّد ٜٗٔٔأنَّيا شيدت ركودًا في تطورىا مع اندالع الحرب العالمية األولى سنة 
 .(ٚٚ)نقطع ورود الحبر والورؽ في سوريةاألتراؾ الخناَؽ عمييا، كما ا

الحرب العالمية وخروج األتراؾ مف سورية وقياـ الحكـ العربي فييا، ومع أفَّ  مع نياية
الحكـ العربي كاف قصيرًا، فقد شيدت سورية ظيور مطابع جديدة فقد أسس )عمر منيمنة( 

 .(ٛٚ)س خميؿ الطويؿ "المطبعة الحديثة""المطبعة الوصية" في دمشؽ وأس
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بًل؛ وذلؾ بعد احتبلؿ فرنسا لسورية، ثـ لـ يدـ تقدـ الففِّ المطبعيِّ في سورية طوي
فرض االنتداب عمييا، وقد ظمت المطابع بدمشؽ عمى حاليا مع بداية االنتداب الفرنسي؛ فمـ 
ييتـ الفرنسيوف بالطباعة إال الشيء القميؿ وفؽ حاجتيـ ليا، مما أدى إلى ظيور عدد يسير 

ائمة قبؿ بداية االنتداب الفرنسي؛ جدًا مف المطابع الجديدة، كما اختفت مطابع أخرى كانت ق
بسبب وفاة أصحابيا أو لكساد الحالة االقتصادية، ولـ يتقدـ الفف المطبعي في سورية في 

 .(ٜٚ)الحركة المطبعية كميا إلى بيروت بداية االنتداب الفرنسي َقْيَد ُأنممٍة، بؿ انتقمت
، إال أفَّ سورية شيدت مع إىماؿ الفرنسييف لففِّ الطباعة في بداية االنتداب الفرنسي

محوالت فردية مف قبؿ بعض األشخاص لتأسيس المطابع، وبالفعؿ ظير عدد قميؿ منيا، فقد 
ـ مف تأسيس مطبعة "فتى العرب" ومطبعة "الميزيكو" ٕٜٔٔاستطاع عادؿ الشيخ األرض عاـ 

ؼ ـ لمؤسسيا محمد شريٕٜٗٔـ، لمؤسسيا جورج فارس، ومطبعة "المستقبؿ" ٕٕٜٔ
 .(ٓٛ)وكانت جميعيا في دمشؽ اأُلسطة،

تعرضت المطابع لرقابة شديدة ُفرضْت عمييا مف قبؿ سمطات االنتداب الفرنسي؛ 
/ س( والصادر في  ٕٖٓ) ـ، بموجب القرار المرقـٕٜ٘ٔوذلؾ خبلؿ الثورة السورية عاـ 

ـ؛ بيدؼ منعيا مف طباعة أي صحؼ أو منشورات سياسية ٕٜ٘ٔاألوؿ مف تشريف الثاني 
 .(ٔٛ)مف شأنيا التأثير في الرأي العاـارًا عف األوضاع األمنية في الببلد تنشر أخب

لـ يثِف قانوُف المطبوعات ومراقبة المطابع مف قبؿ سمطات االنتداب الفرنسي السورييف 
عف تأسيس عدد مف المطابع بعد انتياء الثورة السورية، فُأنشئْت مطبعة )بابيؿ أخواف( عاـ 

بالظيور بعد قياـ الحكـ الوطني في سورية، إْذ َأسَّس محمد ىاشـ  ـ، واستمرت المطابعٕٜٚٔ
ـ "المطبعة الياشمية" وتخصَّصْت ىذه المطبعة بطبع الكتب المدرسية ٖٜٙٔالُكتُبي في سنة 

، (ٕٛ)توزع عمى المدارس ودوائر الدولة والمصاحؼ الشريفة والخرائط الممونة، التي كانت
، و"مطبعة السبلـ" و"االندلس" (ٖٛ)ـ في دير الزورٖٜٙٔـ تأسَّست عا و"مطبعة الفرات" التي

و"المطبعة الحديثة" و"المطبعة األىمية" و"مطبعة الدباغ" و"مطبعة العبيسي"، وجميعيا نشأْت 
 .(ٗٛ)مدينة حماة في أواخر الثبلثينياتفي 

ظمَّت المطابع تعيش حالًة مف الحرية في ظؿ الحكـ الوطني حتَّى اندالع الحرب 
ية الثانية، ومع بداية الحرب تأثَّر بعضيا وأصابيا الركود؛ بسبب ظروؼ الحرب وما العالم

رافقيا مف ظروؼ اقتصادية وأمنية صعبة، أدَّت إلى إغبلؽ بعضيا مثؿ: "مطبعة بدائع 
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الفنوف" التي أغمقت أبوابيا وباعيا أصحابيا مجزأة إلى جورج فارس، صاحب جريدة "االيكو 
لى السيد السَّقَّاؿ، صاحب "دار الطباعة العربية" في دمشؽ، إال أفَّ ىذا الركود لـ  الفرنسية" وا 

يدـْ طويبًل فمع نياية الحرب استطاعت الطباعة مف النيوض مرًة أخرى؛ نتيجة دعـ الحكومة 
ـ، وما قاـ بو وزير المالية خالد العظـ في سنة ٖٜٗٔالسورية مع بداية العيد الوطني عاـ 

عة الحكومة خير دليؿ عمى اىتماـ الحكومة بالمطابع، وفي السنة ـ مف إصبلح مطبٜٗٗٔ
الثانية تمكنت وزارة المالية مف تخصيص مبمغ قدره )ثبلثمائة ألؼ ليرة سورية( إلنشاء مطبعة 
حديثة، انتيى بناؤىا بعد االستقبلؿ وجبلء الفرنسييف عف سورية، وبعد أْف تحررْت سورية مف 

ي شيدت المطابع  تطورًا كبيرًا، واستطاعت مواكبة التطور قيود سمطات االنتداب الفرنس
 .(٘ٛ)ُمنعْت منو طيمَة فترة االنتداب الحاصؿ في الببلد العربية األخرى، بعد أفْ 

 السينما واملسرح:  _خامسًا

-ٕٜٓٔشيدت سورية أوجو عديدة لمنشاط الثقافي في فترة االنتداب الفرنسيِّ )
وعرفْت سورية أياـ الحكـ العثماني اشكااًل مف المسرح ـ(، وكاف المسرح مف ضمنيا، ٜٙٗٔ

البدائي الشعبي المتنقؿ، والذي كاف يعرؼ باسـ "عجايب عجايب" و"الحكواتي" و"القرة قوز" 
و"الميرج" التي كانت سائدة آنذاؾ، وكاف لمفف المسرحي الذي شيدتو لبناف فضبًل عف قدـو 

قة الفرنسية" األثر الكبير في نيضة الفف بعض الفرؽ األجنبية إلى سورية، مثؿ: "الفر 
المسرحي، إال أفَّ االنطبلقة الحقيقية لمنشاط المسرحي في سورية ارتبط بظيور "أبو خميؿ 

يعرؼ بداية تاريخ  ـ(، وىو رائد الحركة المسرحية في سورية، وبوٕٙٛٔالقباني" حوالي سنة )
 .(ٙٛ)المسرح السوري

حتى بداية الحرب العالمية األولى وشيدت قبؿ استمرت الحركة المسرحية في سورية 
ىذه الفترة تأسيس فرؽ مسرحية في دمشؽ فقد أسس "أحمد عبيد" أوؿ فرقة مسرحيَّة عاـ 

 . (ٚٛ)تأسيس" فرقتو التي أسماىا باسمو ـ، كما أسَّس "عبد الرزاؽٕٜٔٔ
لـ يقتصر األمر عمى تأسيس فرؽ مسرحية، فقد تأسست أيضًا دور لمسينما في 

ـ سينما ٜٙٔٔؽ أثناء الحرب العالمية األولى، فقد افتتح "جماؿ باشا" والي سورية عاـ دمش
"جناؽ قمعة" إال أفَّ الحركة المسرحية سرعاَف ما توقفْت بسبب ىزائـ العثمانييف في أواخر 
الحرب. ومع نياية الحرب وبداية الحكـ العربي شيدْت دمشؽ تأسيس سينما "زىرة دمشؽ" عاـ 

، ولـ يقتصر الففُّ المسرحيُّ والسينمائيُّ (ٛٛ)ـٕٜٓٔينما "اإلصبلح خانة" عاـ ـ، وسٜٛٔٔ
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عمى دمشؽ فقط، فقد واكبتيا مدف حمص وحمب وظيرت فييا، العديد مف الفرؽ المسرحية 
ـ، إال ٜٛٔٔودور السينما، إْذ تأسست في حمب سينما "باتيو" لصاحبيا باسيؿ ارساف عاـ 

 .(ٜٛ)ب احتراقياا لـ تمبْث طويبًل بسبأنَّي
لـ تعمر الحركة المسرحية والسينمائية في سورية طويبًل في ظؿ الحكـ العربي، إْذ 
سرعاَف ما وقعت سورية تحت االنتداب الفرنسي، ممَّا حدا بالفرؽ المسرحية إلى مزاولة 

ا ـ، ممَّ ٕٜ٘ٔالمعارضة السياسية لسمطات االنتداب، والسيَّما بعد اندالع الثورة السورية عاـ 
دفع سمطات االنتداب الفرنسي إلى إغبلؽ بعضيا والتضييؽ عمى البعض اآلخر؛ بيدؼ 

وكؿ ما يمسُّ بمصالحيا في  منعيا مف التأثير عمى الرأي العاـ ومعارضة سياساتيا االنتدابية
 .(ٜٓ)سورية

ـ في مواجية ٕٜ٘ٔكاف المسرح السوري منذ بداية االنتداب الفرنسي حتى عاـ 
الفرنسي، وقد مارس بدوره النضاؿ السياسي والوطني، وكاف ىذا النضاؿ  سمطات االنتداب

يزداد قوة فيزيد مف درجة التوتر بيف الحركة الوطنية وسمطات االنتداب الفرنسي، والسيما بعد 
ـ، مما اضطر سمطات االنتداب الفرنسي إلى مواجية ىذه الثورة ٕٜ٘ٔإعبلف الثورة السورية 
يقاؼ كؿ ما يمتُّ إلي يا بصمة أو يذكييا، فأدَّى ذلؾ إلى توقُّؼ الحركة المسرحية في سورية وا 

، فقامت سمطات االنتداب (ٜٔ)ـ(ٕٜٚٔ-ٕٜ٘ٔكميا، واستمر ىذا التوقؼ طيمة فترة الثورة )
الفرنسي بإغبلؽ العديد مف المسارح ومراقبتيا، مثاؿ ذلؾ: إغبلؽ "فرقة التمثيؿ الوطنية" التي 

خالفتيا تعاليـ الرقابة وكذلؾ فرقة "الصنائع النفيسة" بسبب م ـ،ٕٜ٘ٔتأسست في حمب عاـ 
 .(ٕٜ)الفرنسية

كانت الحياة المسرحية قد توقفت بعد دخوؿ الفرنسييف لسورية، إال أفَّ استمر النشاط 
المسرحي بقَي قويًا وعنيفًا والسيَّما في مدينة حمص ومدينة حماة فقد شيدتا حركة مسرحية في 

ـ( وكاف مف أبرز روادىا الشيخ أميف الكيبلني، وقدمت الحركة ٕٜ٘ٔ-ٕٜٓٔالفترة مف )
الطمب" و"سر المسرحية عدة عروض مسرحية منيا: "حوؿ الحمى" و"يا فتى العرب" و"جد ب

، وتعدُّ الفترة مف خروج األتراؾ مف سورية إلى الثورة السورية الكبرى (ٖٜ)فبالتعب تبمغ األمؿ"
ـ( مرحمة تأسيس الفف المسرحي في سورية، ٕٜ٘ٔ-ٜٛٔٔضد سمطات االنتداب الفرنسي )

، الذي ولد سياسيًا طيمة ىذه (ٜٗ)ت بدايات التأليؼ المسرحي الحديثففي ىذه الفترة ظير 
ـ(، ٕٜٚٔ-ٕٜ٘ٔالفترة، مما جعؿ سمطات االنتداب الفرنسي تقؼ بوجيو طيمة فترة الثورة )
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ؿ ساَر في االتجاه االجتماعي، الذي لكف المسرح لـ يبَؽ محافظًا عمى االتجاه السياسي فقط، ب
 . (ٜ٘)وىو ما يعرؼ بػ"المسرح المحترؼ" ولد تيارًا جديداً 

 ، أخذ المسرح السوري بعد نياية الثورة السورية الكبرى يغمب عميو الطابع اليزليُّ
وأصبح ارتزاقًا وفكاىًة، وكاف سبب ىذا التحوُّؿ، ىو منع المسارح مف العروض السياسية وكّؿ 

تُّ إلى إذكاء الروح الوطنية لدى المجتمع السوري، إال أفَّ المسرح شيد فترة تطور ما يم
وانتعاش في فترة الثبلثينات؛ بفضؿ احتكاكو مع الفرؽ المسرحية التي كانت تصؿ إلى سورية 
مثؿ: فرقة "يوسؼ وىبي" التي ضمت إلى جانب يوسؼ وىبي كؿ مف "جورج أبيض، ودولة 

مد عبلـ، ومختار عثماف"، وفرقة "فاطمة رشدي" وقد قوبمت أبيض، وزينب صدقي، وأح
 .(ٜٙ)فبلت تكريـالفرقتاف في دمشؽ بالترحاب، وأقيمت ليما ح

قدمت الفرقة عدد مف المسرحيات مثؿ: )"الكابوراؿ، لديكو سيؿ" و"البؤساء، لييجو"، 
تقبااًل كبيرًا، ـ، فاستقبمت اسٕٖٜٔ"ايفاف، لوداد عرفي"، ثـ زارت الفرقة دمشؽ مرة أخرى عاـ

أوالد الفقراء وقدمت عدد مف المسرحيات منيا: "االستعباد، وأوالد الذوات، ومجنوف ليمى، و 
 .(ٜٚ)والجبار"

اتسعْت رقعة المسرح السوري في فترى الثبلثينات، فشممْت مدنًا سوريًة عديدًة بدايُة 
ـ، عندما ٕٜٛٔالففِّ المسرحيِّ مثؿ: مدينة البلذقية التي بدأْت تتعرَُّؼ عمى المسرح منذ عاـ 

ـ ٖٜٙٔزارتيا "فرقة فاطمة رشدي" و"فرقة أميف عطا اهلل"، فتشكَّؿ فييا أوؿ ناٍد موسيقيٍّ عاـ 
 .(ٜٛ)في مدينة القامشمي نادي الرافديفوكانت لو اىتمامات بالمسرح، وفي العاـ نفسو تأسس 

بعد أْف الحظْت سمطات االنتداب الفرنسي اىتماـ السورييف بالمسرح، قامت باستقداـ 
ـ وفرقة "ماري ٖٜٓٔبعض الفرؽ الفرنسية الرسمية مثؿ: فرقة "غبرييؿ وروبيف والكسندر" عاـ 

بوابيو" فقدَّمتا عددًا مف المسرحيات الحديثة في دمشؽ، إال أفَّ العبلقة بيف الفرؽ بيؿ وشارؿ 
الفرنسية والمواطنيف السورييف كانت متوترة، فقد رأى السوريوف ىذه الفرؽ رمزًا لبلحتبلؿ 

ابموا ىذه الفرؽ وعروضيا الفرنسي والغزو الثقافي، ولـ يروىا نشاطًا مسرحيًا ثقافيًا، فق
 .(ٜٜ)بالتحدي

شيدت سورية في فترة االنتداب الفرنسي تأسيس عدد مف الفرؽ المسرحية كفرقة 
ـ، وكانت ُتعنى بالفنوف الجميمة واألدب، ٕٜٛٔ"الصنائع النفيسة" التي تأسست في حمب عاـ 

وكاف يشرؼ عمى التمثيؿ فييا "بشير عباس وسعد الديف قدسي"، إال أفَّ ىذه الفرقة لـ تعمر 
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دمْت بالرقابة الفرنسية، فتأسََّس عمى أنقاضيا  نادي الفنوف الجميمة عاـ طويبًل، إْذ اصط
ـ، الذي كاف ُيعنى بالفنوف كافة، وكاف يشرؼ عميو "محمد بحري وبشير عباسي ٖٜٙٔ

 .(ٓٓٔ)ـٜٕٜٔي حمب عاـ وشرؼ الديف الفاروقي"، ثـ تأسس نادي الموسيقى والتمثيؿ ف
وىو نادي "الفنوف الجميمة" الذي أسسو  أما في دمشؽ تأسس أكبر ناٍد فنيٍّ فييا،

ـُ المسرحيات بالمغة العربية الفصحى، ومف أبرز ٖٜٓٔ"توفيؽ العطري" عاـ  ـ، وكاف يقدِّ
أعضائو "وصفي المالح وأديب محيش ورفيؽ جبري ومصطفى ىبلؿ وخالد نقشبندي"، وفي 

و السعود"، إال أفَّ ـ تأسس نادي "دار األلحاف والتمثيؿ" عمى يد "عبد الوىاب أبٖٜٔٔعاـ 
النادي لـ يدـْ طويبًل بسبب سفر مؤسسو إلى الخارج، فُأىمؿ وُأغمؽ فيما بعد، كما تأسس ناٍد 
آخر في دمشؽ ُعِرَؼ باسـ "نادي إيزيس"، وضَـّ عددًا مف الرواد مثؿ: "زاىد الغزي وسعيد 

 .(ٔٓٔ)ئري وموفؽ الرممي وأنور المرابط"جزا
الفرنسي عمى المسارح مع اشتداد حدة الحركة الوطنية ازداد تضييؽ سمطات االنتداب 
ـ، إال أنَّو لـ يمنع مف ظيور عدة نوادي وفرؽ ٖٜٙٔالمطالبة باالستقبلؿ والحرية بعد عاـ 

ـ، و"نادي الفارابي" و"نادي دنيا الفف"، ٜٖٜٔمسرحية منيا: "نادي التمثيؿ والموسيقى" عاـ 
و"نادي الثريا" الذي تأسس في مدينة أدلب عمى ، (ٕٓٔ)نادي صقر قريش"، و"النادي الفني"و"

، وقد عانت الحياة المسرحية بعد اندالع الحرب العالمية (ٖٓٔ)يد كماؿ اأُلسطة وأحمد فارس
الثانية، وزاد التضييؽ عمييا مف قبؿ سمطات االنتداب الفرنسي ومراقبتو ليا؛ مما أخَّر تطوُّرىا، 

طدمْت بسياسة االنتداب الرامية إلى إبعاد المجتمع مع وجود المحاوالت العديدة إال أنَّيا اص
، ومع ىذا كمو  فإفَّ المسرح ما لبَث أْف (ٗٓٔ)لعربيِّ وربطو بالثقافة الفرنسيةالسوري عف واقعو ا

ـ، فظيرت ٖٜٗٔ استعاد نشاطو مرة أخرى وشيد انطبلقة جديدة في ظؿ الحكـ الوطني عاـ
البلذقية، التي تأسس فييا "النادي الموسيقي"  المسارح في مدف سورية ألوؿ مرة مثؿ: مدينة

ـ الذي عنَي بالفنوف الجميمة كافة، وقد استمر ىذا التطور حتى االستقبلؿ وجبلء ٜ٘ٗٔعاـ 
 .(٘ٓٔ)ـٜٙٗٔوات الفرنسية عف سورية عاـ الق

ـ والدة ٕٜٛٔأمَّا السينما فقد كاف أوؿ انطبلقة ليا بعد الثورة السورية، فقد شيد عاـ 
ج سينمائي سوري متمثبًل بفمـ: "المتيـ البريء" عمى يد مجموعة مف ىواة السينما، وىـ أوؿ إنتا

"أيوب بدري وأحمد تممو ومحمد المرادي" إْذ اتَّفَؽ ىؤالء مع "رشيد جبلؿ" وىو مصور سينمائي 
، وقد تَـّ تصوير الفمـ (ٙٓٔ)ية، فأسس ىؤالء شركة "حرموف فمـ"كاف يممؾ كاميرا تصوير سينمائ
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مشؽ، واستمر التصوير لمدة ثمانية أشير، وعرض أوؿ مرة لمتجربة في سينما في د
َـّ االتفاؽ عمى عرضو في الدار نفسيا، وتقدمت الشركة بطمب إلى  "الكوزموغراؼ"، وت
السمطات الفرنسية لمحصوؿ عمى الترخيص لعرض الفمـ، غير أفَّ السمطة الفرنسية منعْت 

سممة في الفمـ، وأنَّو ال يجوز ظيورىا؛ ألنيا مسممة عرض ىذا الفمـ، بسبب وجود امرأة م
وغير محترفة، وطمبْت تغيير المشاىد التي تظير فييا المرأة، مما أخَّر عرض الفمـ لعدة 
شيور، لـ تستمر "شركة حرموف فمـ" بالعمؿ بسب انسحاب رشيد جبلؿ منيا، وحمت الشركة 

 .(ٚٓٔ)واؿ البلزمة لشراء معدات اإلنتاجبسبب نقص األم
بعد توقؼ شركة "حرموف فمـ" عف اإلنتاج السينمائي، تأسست شركة سينمائية في 

ـ، تحت اسـ "ىيموس فيمـ" بعد أْف اتفؽ رشيد جبلؿ مع عطا مكي ٖٜٔٔسورية أواخر عاـ 
صاحب المكتبة العمومية آنذاؾ وخالو الحاج أديب خير والحاج رفيؽ الكزبري، وأسست 

ليرة عثمانية ذىبية، وأنتجْت ىذه الشركة ثاني أفبلـ السينما  الشركة برأسماؿ قدره أربعمائة
، ولـ يحقؽ فمـ "تحت سماء (ٛٓٔ)نتداب، وىو فمـ "تحت سماء دمشؽ"السورية في ظؿِّ اال

دمشؽ" الصامت نجاحًا؛ بسبب عرض فمـ عربي ناطؽ في سورية تحت اسـ "أنشودة الفؤاد" 
أثرىا الشركة مما سبب خسائر لمشركة المنتجة بمغت ثبلثمائة ليرة عثمانية ذىبية، توقفت عمى 

أنتجت فمـ "نداء ، وبعد ىذا الفمـ أعادت شركة "حرموف فمـ" عمميا و (ٜٓٔ)عف اإلنتاج نيائياً 
 .(ٓٔٔ)ت سينمائية سوريةالواجب" الذي أعقبتو عدة محاوال

ضمَّْت سورية عددًا مف دور السينما في فترة االنتداب منيا: "سينما االصبلح خانة"، 
ـ بالقرب مف سوؽ الحميدية ٖٕٜٔـ في دمشؽ، و"سينما النصر" عاـ ٕٜٓٔأنشأت عاـ 

ـ، وتأسست "سينما ٜٕٜٔب تعرضيا لمحريؽ عاـ بدمشؽ، إال أنَّيا لـ تستمر بالعمؿ بسب
ـ في دمشؽ أيضًا لصاحبيا توفيؽ الشماس، وفي الثبلثينات ُأنشئت ٕٜٗٔالوكزموغراؼ" عاـ 

 .(ٕٔٔ)ـٖٕٜٔو"سينما روياؿ" في حمب عاـ ، (ٔٔٔ)"سينما العباسية" و"سينما عائدة"
فمنعت عرض وضعت سمطات االنتداب الفرنسي دور السينما تحت المراقبة المسبقة، 

األفبلـ أماـ الجميور قبؿ الحصوؿ عمى ترخيص، واشترطت التراخيص؛ مراعاًة النظاـ العاـ، 
 .(ٖٔٔ)عمى ىيبة سمطات االنتداب الفرنسيوعدـ إثارة النعرات الطائفية، والمحافظة 

ازدادت الرقابة االنتدابية عمى الحياة السينمائية في سورية مع بداية الثانية، فَأخضعْت 
ت االنتداب الفرنسي جميع األفبلـ السينمائية، وأفبلـ الحرب واإلعبلنات لممراقبة، سمطا
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واشترطْت الحصوؿ عمى ترخيص مف سمطات االنتداب الفرنسي قبؿ عرضيا، فانعكست ىذه 
 .(ٗٔٔ)نما، وقمََّؿ مف مواردىا الماليةاإلجراءات سمبًا عمى السي

سينمائية متطورة في سورية، وكانوا يرونيا كاف الفرنسيوف يقاوموف وبشدة قياـ صناعة 
ترى أنَّيا ضد  خطرًا عمى وجودىـ، فقامت بتشديد الرقابة عمى األفبلـ، وحذؼ المشاىد التي

 .(٘ٔٔ)تواجدىـ في سورية
ـ تحررت السينما السورية مف إجراءات ومراقبة سمطات االنتداب ٖٜٗٔفي عاـ 

نشاطًا سينمائيًا كبيرًا شمؿ معظـ المدف  الفرنسي بعد قياـ الحكـ الوطني، فشيدت سورية
ـ عمى يد الدكتور خالص ٜٗٗٔ-ٖٜٗٔالسورية، ففي مدينة حمب بدأ نشاط كبير بيف عامي 

ـ ٜ٘ٗٔالجابري وميدي الزعيـ، فقد صوروا أفبلمًا عف بعض معالـ مدينة حمب، وفي عاـ 
ف ليرة سورية، وفي عاـ تأسست "شركة األفبلـ السورية المساىمة" وبمغ رأس ماليا نحو مميو 

رية المبنانية "شركة األفبلـ السورية" مع شركة لبنانية باسـ "الشركة السو ـ اتحدت "ٜٙٗٔ
 .(ٙٔٔ)المساىمة المغمقة"

 
 
 
 

 اهلوامش

                                                 

دبمـو عالي، مقدمة الى مجمس التعميـ في سورية ومشكبلتو اليامة، رسالة  سمية عبد الحميد المرىش، (ٔ)
 .ٓٔـ. صٜٓٛٔكمية اآلداب / قسـ الدراسات التربوية، جامعة بيروت العربية، 

ـ، ٜٔٚٔـ، دار المعارؼ، مصر، ٕٜٓٔ-ٜٛٔٔخيرية قاسمية، الحكومة العربيَّة في دمشؽ بيف  (ٕ)
-ٜٛٔٔالعراؽ )؛ بناء الدولة العربيَّة الحديثة، تجربة فيصؿ بف الحسيف في سورية و ٖٕٗ – ٖٖٕص

 . ٜٚٔـ، صٜٜٜٔمنشورات جامعة آؿ البيت،  ـ(،ٖٖٜٔ
ـ(، بحث في تاريخ سورية  ٕٜٛٔ-ٕٜٓٔنظاـ االنتداب الفرنسي عمى سورية ) حكمت عمي إسماعيؿ، (ٖ)

 .ٕٕٛـ صٜٜٛٔ، دار طبلس، دمشؽ، ٔمف خبلؿ الوثائؽ، ط
النيضة العربية لمطباعة والنشر، ، دار ٔمحمد عمي القوزي، دراسات في تاريخ العرب المعاصر، ط (ٗ)

 .ٕٚبيروت، )د.ت(، ص
 .ٖٕٛحكمت عمي إسماعيؿ، ص (٘)
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، مؤسسة ٔـ(، طٜ٘ٗٔ-ٕٜٓٔسورية واالنتداب الفرنسي )سياسة القومية العربية  فيميب خوري، (ٙ)
 .ٓٙٗـ صٕٜٚٔاألبحاث العربية، بيروت، 

 .ٖٕٛحكمت عمي إسماعيؿ، ص (ٚ)
ـ(، دار الجماىير، ٜٛ٘ٔ-ٓ٘ٛٔعمى الرأسماؿ األجنبي في سورية ) بدر الديف السباعي، أضواء (ٛ)

 .ٜٖٔـ، صٜٚٙٔدمشؽ، 
رودريؾ ماثيوز، ومتي عقراوي، التربية في الشرؽ األوسط العربي، ترجمة: أمير تعطر، المطبعة  (ٜ)

 .ٓٗٗ - ٜٖٗالعصرية، )د.ت(، ص
 .ٙٙٔـ، صٜٔٚٔيار، بيروت، ، دار النٔنبيؿ صبيح، التعميـ الثانوي في الببلد العربي، ط (ٓٔ)
 .ٖٕٙصالحة سنقر، التربية قبؿ المدرسة االبتدائية، مطابع جامعة دمشؽ، )د.ت(، ص (ٔٔ)
 .ٕ٘ٚـ، صٕٜٜٔعبد الرحمف حميدة، محافظة حمب، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ،  (ٕٔ)
واقتصادية، منشورات وزارة محافظة حماة دراسة طبيعية وتاريخية وبشرية  عمي موسى ومحمد حربة، (ٖٔ)

 .ٙٙٗـ، صٜ٘ٛٔالثقافة، سورية، 
ـ، ٜٙ٘ٔ، معيد الدراسات العربية، )د.ـ(، ٕمصطفى الشيابي، محاضرات في االستعمار، ج (ٗٔ)
 .ٗٛٔص

محمد فاروؽ الخالدي، المؤامرة الكبرى عمى ببلد الشاـ، دراسة تحميمية لمنصؼ األوؿ مف القرف  (٘ٔ)
 .ٖٓٗـ، صٕٓٓٓالراوي، المممكة العربية السعودية، ، دار ٔالعشريف، ط

ـ( ٜٖٜٔ-ٜٓٛٔروجر أويف وخمدوف ساطع الحصري وآخروف، الحياة الفكرية في المشرؽ العربي ) (ٙٔ)
ـ، إعداد: مرواف البحيري، ترجمة: عطا عبد الوىاب، ٖٜٛٔ، بيروت، ٔمركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .ٕٙٔص
، مطبعة الضاد، حمب، ٔ، طٗاحؿ في االنتداب الفرنسي ونضالنا الوطني، جعبد الرحمف الكيالي، مر  (ٚٔ)
 .ٜٗٗـ، صٜٜ٘ٔ
ـ(، رسالة ٕٜٚٔ-ٕٜ٘ٔالثورة السورية الكبرى وموقؼ الرأي العاـ العراقي منيا ) صباح ميدي ويس، (ٛٔ)

 .ٕ٘ـ، صٜٜٛٔماجستير مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
 .ٖٛحكمت عمي اسماعيؿ، ص (ٜٔ)
 .٘ٙٔروجر أويف وخمدوف ساطع الحصري، ص (ٕٓ)
 .ٖٜٕحكمت عمي إسماعيؿ، ص (ٕٔ)
 .ٕٛٛ-ٕٚٛالمصدر نفسو، ص (ٕٕ)
، مطبعة ألؼ باء، واألديب، دمشؽ، ٔعبد الكريـ رافؽ، تاريخ الجامعة السورية )البداية والنمو(، ط (ٖٕ)
 .ٖٛـ، صٕٗٓٓ
 الثورة السورية الكبرى عمى ضوء وثائؽ لـ تنشر.لممزيد عف الثورة السورية ينظر: سبلمة عبيد،  (ٕٗ)
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ـ، منشورات الفرع الثقافي العسكري، المطبعة الرسمية، دمشؽ، ٜٙٗٔ/نيساف/ ٚٔالجبلء عف سوريا  (ٕ٘)
 .ٗٗ)د.ت(، ص

ـ( سياسي سوري مراكشي األصؿ، ولد بدمشؽ وتوفي فييا، أبوه ٖٜٗٔ_ٜٓٛٔتاج الديف الحسني ) (ٕٙ)
المشيور، عيَِّف مدرسًا لمعمـو الدينية في المدرسة السمطانية في دمشؽ عاـ  الشيخ بدر الديف المحدث

ـ، أصبح في العيد الفيصمي عضوًا في مجمس الشورى، ثـ في محكمة التمييز، ثـ قاضيًا شرعيًا ٕٜٔٔ
_ ٖٜٗٔ، والثانية مف عاـ ٖٜٔٔ_ ٕٜٛٔلمعاصمة، تولى رئاسة الوزارة في عيد االنتداب الفرنسي مف 

ـ، وبقي ٜٔٗٔثـ استقاؿ وسافر إلى باريس وأقاـ فييا، إلى أْف عيََّنُو الفرنسيوَف رئيسًا لمجميورية عاـ ، ٖٜٙٔ
 " .ٛٙٙ/ ٔـ. "عبد الوىاب الكيالي الموسوعة السياسية: جٖٜٗٔفي الحكـ الى أْف توفي عاـ 

يد رئاسة ـ( عمى عٖٜٔٔشباط  ٘ٔـ إلى ٕٜٛٔشباط ٘ٔالحكومة السورية في ثبلث سنيف مف ) (ٕٚ)
 .ٗـ، صٖٜٔٔالسيد محمد تاج الديف الحسني، مطبعة الحكومة، دمشؽ، 

 .ٖٗ-ٕٖـ (، صٖٜٔٔ/شباط  ٘ٔـ إلى ٕٜٛٔ/شباط / ٘ٔالحكومة السورية في ثبلث سنيف مف ) (ٕٛ)
؛ ولممزيد عف المعاىدة ينظر: عبد الرحمف البيطار، ٗٗـ، صٜٙٗٔ/ نيساف/ٚٔالجبلء عف سوريا  (ٜٕ)

ـ، ٜٜٙٔ، مطبعة اليمامة، حمص، ٔـ(، طٜٖٜٔ-ٜٛٔٔالمبنانية تحت االحتبلؿ الفرنسي )الوحدة السورية 
 . ٖ٘-ٓ٘ص

ـ( سياسي سوري، ولد بحمب ودرس فييا، وبعد تخرُّجو في ٜٜٙٔ_ ٚٛٛٔعبد الرحمف الكيالي: ) (ٖٓ)
ألَّفيا عدد مف ـ، عضٌو في جمعية حقوؽ اإلنساف التي ٜٗٔٔالجامعة األمريكيَّة في بيروت فتخرَّج فييا سنة 

ـ، ُأعتقؿ ونفي إلى جزيرة إرواد، ٕٜٚٔـ، والكتمة الوطنية ٕٜٗٔالسورييَف، شارؾ في تأسيس حزب الشعب 
، وتولى وزارة العدؿ واألشغاؿ ٜٚٗٔ، ٖٜٗٔ، ٖٜٙٔ، ٕٜٛٔوبعد عودتو ُأنتخب نائبًا عف حمب في دورات 

ـ."عبد الوىاب الكيالي، الموسوعة ٜٛٗٔالعامة، اشترؾ في تمثيؿ سورية في عصبة األمـ في أيموؿ 
 ". ٖٓٛ/ صٖالسياسية: ج

، مطبعة الضاد، حمب، ٔ، طٗالمراحؿ في االنتداب الفرنسي ونضالنا الوطني، ج عبد الرحمف الكيالي، (ٖٔ)
 .ٜٗٗـ، صٜٜ٘ٔ
سي عبد المنعـ األحمد، الحياة االجتماعيَّة واالقتصاديَّة في مدينة حمب خبلؿ فترة االنتداب الفرن (ٕٖ)

ـ(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، جامعة ٜٙٗٔ-ٕٜٓٔ)
 .ٕٓٔـ صٕٗٓٓدمشؽ، 

 .ٛٚٔـ صٜٗٚٔ، عالـ الكتب، القاىرة، ٕمحمد منير موسى، التعميـ في الببلد العربية، ط (ٖٖ)
 .ٕٕٗرودريؾ ماثيوس ومتي عقراوي، ص (ٖٗ)
 .ٜٚٔصمحمد منير موسى،  (ٖ٘)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗصالحة سنقر، المناىج التربوية، مطبعة جامعة دمشؽ، )د.ت(، ص (ٖٙ)
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ـ(، الجميورية العربية السورية، وزارة االشغاؿ ٜٙٗٔ-ٜ٘ٗٔ-ٜٗٗٔالعيد الوطني في ثبلث سنوات ) (ٖٚ)
 . ٗٔ-ٖٔالعامة، )د.ت(، ص

تيفف ىامسمي لونغريغ، لممزيد عف الخبلفات بيف الحكومة السورية وسمطات االنتداب ينظر: س (ٖٛ)
 .ٖٖٚ-ٜٕٗص

 .ٜٚٔمحمد منير موسى، ص (ٜٖ)
ـ، اعداد: ساطع ٜ٘ٗٔوزارة المعارؼ السورية، تقارير عف أحواؿ المعارؼ السورية خبلؿ سنة  (ٓٗ)

 . ٖٖ، صٜٙٗٔالحصري، مطبعة الجميورية، )د. ـ(، 
 .ٜ٘ٗرودريؾ ماثيوز ومتي عقراوي، ص (ٔٗ)

  ٕٜٗ-ٜٔٗالمصدر نفسو، ص(ٕٗ) 
ىند فتاؿ ورفيؽ سكري، تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، جروس برس لمطباعة، )د.ت(، (ٖٗ)
 .ٖٕٗص

ـ، ٜٜٚٔ، دار المختار، دمشؽ، ٔط منذر الموصمي، الصحافة السورية ورجاليا ) إعبلـ ...وأعبلـ( (ٗٗ)
 .ٜٜ-ٜٚص

ـ، ٜٜٙٔالمعارؼ، مصر، دار  ـ(،ٜٚٗٔ-ٜٛٔٔشمس الديف الرفاعي، تاريخ الصحافة السورية ) (٘ٗ)
 .ٕ٘، صٕج

 .ٖٓ، صٕالمصدر نفسو: ج(ٙٗ) 
 .ٖٖٓحكمت عمي إسماعيؿ، ص (ٚٗ)
، دار النضاؿ، ٔ، طٕـ(، جٜ٘ٙٔ-٘ٙٛٔجوزيؼ الياس، تطور الصحافة السورية في مائة عاـ ) (ٛٗ)

 . ٕٔـ، صٖٜٛٔبيروت، 
 .ٖٔ-ٖٓ، صٕالديف الرفاعي، جشمس  (ٜٗ)
-ٖٔٔـ، صٜٙٔٔ، دار مكتبة الحياة، بيروت، ٔأتيا وتطورىا، طالصحافة العربية نش أديب مروة، (ٓ٘)
ٖٕٔ. 
-ٜٔٔـ، ص ٕٚٓٓ، دار الشرؽ لمطباعة، ٔمحمد مرواف مراد، دمشؽ سجؿ اإلبداع الفكري، ط (ٔ٘)
ٕٔٓ. 
، ٕٜٜٔ(، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ،ٔحميدة، محافظة حمب، سمسمة ببلدنا )عبدالرحمف  (ٕ٘)
 .  ٕٔٛص

ـ، ٜٜٙٔـ(، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ، ٜٗٙٔ-ٖٚٙعثماف، تاريخ البلذقية ) ىاشـ (ٖ٘)
 .ٕٛٛص

 .ٜٔٗ-ٜٓٗعمي موسى ومحمد حربة، ص (ٗ٘)
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ـ، ٜٛٛٔ، دار طبلس، دمشؽ، ٔـ( الطريؽ إلى الحرية، طٜٙٗٔ-ٜٙٔٔوليد المعمـ، سورية ) (٘٘)
 . ٕٚٔ-ٔٚٔص

بايارد وآخروف، النساء العربيات في العشرينات، )حضورًا جيف سعيد المقدسي وناديا الشيخ ونازؾ سا (ٙ٘)
 .ٜٚ-ٜٙوىوية( دار الصنائع لمنشر، بيروت، لبناف، )د.ت(، ص

 .ٖٗٓ-ٖٖٓحكمت عمي إسماعيؿ، ص (ٚ٘)
 ٖٚٓ-ٖٙٓأديب مروة، ص (ٛ٘)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓحكمت عمي إسماعيؿ، ص (ٜ٘)
 .ٜٗ-ٛٗ، صٕشمس الديف الرفاعي، ج (ٓٙ)
 .ٚٔٔالسورية ورجاليا )إعبلـ.. وأعبلـ(، ص منذر الموصمي، الصحافة (ٔٙ)
، منشورات وزارة الثقافة ٔـ(، طٜٓٚٔ-ٚٚٛٔىاشـ عثماف، الصحافة السورية ماضييا وحاضرىا ) (ٕٙ)

 . ٛٛـ، صٜٚٚٔالسورية، دمشؽ، 
، دار النضاؿ، ٔ، طٕـ(، جٜ٘ٙٔ-٘ٙٛٔتطور الصحافة السورية في مائة عاـ) جوزيؼ إلياس، (ٖٙ)

 .ٓٗصـ، ٖٜٛٔبيروت، 
 .ٖٓالمصدر نفسو، ص (ٗٙ)
ـ، ٜٙٗٔ_ ٕٜٛٔلممزيد عف الحركة الوطنية، ينظر: فيمي أحمد فرحاف، الكتمة الوطنية في سورية  (٘ٙ)

 ـ .ٕ٘ٓٓرسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األنبار، 
 .ٕٚٔ-ٕٙٔمنذر الموصمي، الصحافة السورية ورجاليا )إعبلـ.. وأعبلـ(، ص (ٙٙ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ(، صٜٓٚٔ-ٛٛٚٔلصحافة السورية ماضييا وحاضرىا )ىاشـ عثماف، ا (ٚٙ)
 .ٖٙٔأديب مروة، ص (ٛٙ)
(: سياسي عربي سوري، ورئيس جميورية سابؽ، ولد بدمشؽ وتمقَّى ٜٚٙٔ-ٕٜٛٔشكري القوتمي ) (ٜٙ)

الُكميَّة  عمومو االبتدائيَّة في مدرسة اآلباء العازرييَف، والعمـو الثانوية في المدرسة اإلعدادية، والعالية في
الشَّاىانيَّة في االستانة، وىو مف المناضميَف العرب، عمؿ في العديد مف الجمعيات الوطنيَّة، واعتقؿ في 

ـ، تولى في أوؿ ٖٜٙٔالحرب العالميَّة األولى، شارؾ في تكويف الكتمة الوطنية، وانتخب نائبًا عف دمشؽ عاـ 
ـ، وقد تـ الجبلء ٖٜٗٔسًا لمجميورية مف قبؿ الفرنسييف عاـ حكومة وطنية وزارتي المالية والدفاع، عيَِّف رئي

ـ بانقبلب قاـ بو حسني الزعيـ، ٜٜٗٔفي فترة رئاستو، وأعيد انتخابو رئيسًا لمجميورية إلى أْف أطيح بو عاـ 
ـ( ٜٛ٘ٔ-ٜٔٛٔلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: يوسؼ جبراف غيث، شكري القوتمي ودوره في تاريخ سورية )

 .ٜٜٛٔراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة بغداد، أطروحة دكتو 
عطا األيوبي )...( سياسي سوري مف الرعيؿ األوؿ في الحركة الوطنية، دخؿ الوزارة األولى عمى عيد  (ٓٚ)

التي تألفت عمى أثر معركة ميسموف، كما  االنتداب الفرنسي، تولى وزارة الداخمية في حكومة عبلء الدروبي
ـ، جرى خبلؿ حكمو التوقيع عمى المعاىدة ٖٜٙٔـ، ثـ قاـ بتشكيؿ الوزارة عاـ ٖٜٗٔتولى وزارة العدؿ عاـ 
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ـ، استقالت وزارتو في العاـ نفسو، وخمفو جميؿ مردـ، ترأس الحكومة المؤقتة ٖٜٙٔالسورية الفرنسية 
 " . ٕٗٔ_  ٖٕٔ/ صٗموسوعة السياسية، جـ. "عبد الوىاب الكيالي، الٖٜٗٔ
 .ٖٖٔمنذر الموصمي، الصحافة السورية ورجاليا )إعبلـ.. وأعبلـ (، ص (ٔٚ)
 .ٕٗٔالمصدر نفسو، ص (ٕٚ)
 . ٕٕٚ-ٕٕٗالمصدر نفسو، ص (ٖٚ)
 .ٛ٘ٔ-ٗ٘ٔ(، صٜٓٚٔ-ٚٚٛٔىاشـ عثماف، الصحافة السورية ماضييا وحاضرىا ) (ٗٚ)
 . ٖٚٓأديب مروة، ص (٘ٚ)
، دار الجديد، بيروت، لبناف، ٕزكريا نصولي، أسباب النيضة العربية في القرف التاسع عشر، طأنيس  (ٙٚ)
 . ٜٚـ، صٕٓٔٓ
 .ٜٓٔـ، صٜٜٙٔمحمود فيصؿ الرفاعي، حمب بيف التاريخ واليندسة، مطبعة جامعة حمب،  (ٚٚ)
 .ٜٕ٘ـ، صٕٚٓٓ، دار الشرؽ لمطباعة، ٔمحمد مرواف مراد، دمشؽ سجؿ اإلبداع الفكري، ط (ٛٚ)
 .ٛٓٔ-ٚٓٔخميؿ صابات، تاريخ الطباعة في الشرؽ العربي، دار المعارؼ، مصر، )د.ت(، ص (ٜٚ)
 .ٜٕ٘محمد مرواف مراد، ص (ٓٛ)
 .ٖٚٓحكمت عمي إسماعيؿ، ص (ٔٛ)
 .ٓٔٔخميؿ صابات، ص (ٕٛ)
عمي حسف موسى، محافظة دير الزور، دراسة طبيعية وتاريخية وبشرية واقتصادية، منشورات وزارة  (ٖٛ)

 .٘ٙٔـ، صٖٜٜٔقافة، دمشؽ، الث
 .ٛٛٗعمي موسى ومحمد حربو، ص (ٗٛ)
 . ٘ٔٔ-ٗٔٔخميؿ صابات، ص (٘ٛ)
-ٚٗٛٔ( مصطفى محمد حسيف شياب، موسوعة المسرح العربي )المسرح العربي "تاريخ وتقويـ" (ٙٛ

 .ٕٛٔ-ٕٚٔـ، صٜٕٓٓ، دار المواسـ لمطباعة، بيروت، ٔـ (، طٜ٘ٚٔ
ـ(، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ، ٜٙٗٔ-ٚٗٛٔمئة عاـ )( فرحاف بمبؿ، المسرح السوري في (ٚٛ

 .ٗٙٔـ، صٜٜٚٔ
-ٗـ، صٖٕٓٓ( محمد قاسـ الخميؿ، ذاكرة السينما في سوريا، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ، (ٛٛ
ٚ . 

 .ٚٙٔ( فرحاف بمبؿ، ص (ٜٛ
سط الستينات، منشورات وزارة الثقافة ( عدناف بف ذريؿ، رواد المسرح السورييف بيف أواسط العشرينات وأوا(ٜٓ

 . ٖٕـ، صٕٜٜٔالسورية، دمشؽ، 
 .ٕٔٓ( فرحاف بمبؿ، ص(ٜٔ
 . ٖٖ( عدناف بف ذريؿ، رواد المسرح السوري بيف أواسط العشرينات وأواسط الستينات، ص(ٕٜ
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 .ٗ٘ٔ( فرحاف بمبؿ، ص(ٖٜ
 .٘٘ٔ( المصدر نفسو، ص (ٜٗ
 .ٜ٘ٔ-ٚ٘ٔ( المصدر نفسو، ص(ٜ٘
 .ٖٔ-ٕٔ، رواد المسرح السوري بيف أواسط العشرينات وأواسط الستينات، ص ( عدناف بف ذريؿ(ٜٙ
 .٘ٔ-ٗٔ( المصدر نفسو، ص (ٜٚ
 .ٕٕٗ-ٕٔٗفرحاف بمبؿ، ص  ((ٜٛ
 .ٕ٘ٔ( المصدر نفسو، ص (ٜٜ

 .ٕٙ( عدناف بف ذريؿ، رواد المسرح السوري بيف أواسط العشرينات وأواسط الستينات، ص (ٓٓٔ
 .ٖٓ-ٕٚ( المصدر نفسو، ص(ٔٓٔ
 .ٖٗـ، صٜٙٛٔ، ٖٙعباس قمعجي، الحياة المسرحية في حمب، مجمة الحياة المسرحية، العدد ( (ٕٓٔ
( مرواف فنري، لمحات مف تاريخ المسرح في محافظة أدلب، مجمة العاديات، العدد الثالث، السنة (ٖٓٔ

 .ٜٛـ، صٕٚٓٓالرابعة، 
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ( فرحاف بمبؿ، ص (ٗٓٔ
 .ٖٓ-ٕٚيف أواسط العشرينات وأواسط الستينات، ص ( عدناف بف ذريؿ، رواد المسرح السوري ب(٘ٓٔ
، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشؽ، ٔـ، طٜٛٛٔ-ٕٜٛٔ( جاف الكساف، تاريخ السينما السورية )(ٙٓٔ
 .ٕٗ-ٕٕـ، صٜٚٛٔ
 .ٜٕ( المصدر نفسو، ص(ٚٓٔ
اء، الكويت، ، مطابع االنبٔ٘( جاف الكساف، السينما في الوطف العربي، سمسمة عالـ المعرفة، العدد (ٛٓٔ
 .ٕٚٔـ، صٕٜٛٔ
 .ٖٖ-ٕٖـ(، ص ٜٛٛٔ-ٕٜٛٔ( جاف الكساف، تاريخ السينما السورية )(ٜٓٔ
 . ٕ٘ـ، صٜٚٛٔ( األفبلـ السورية في خمسيف عامًا، مجمة الحياة السينمائية السورية "العدد االوؿ"، (ٓٔٔ
، المؤسسة العامة لمسينما، ( محمد قاسـ الخميؿ، ذاكرة السينما في سوريا، منشورات وزارة الثقافة السورية(ٔٔٔ

 .ٜ-ٚـ، ص ٖٕٓٓدمشؽ، 
 .ٕٓٔ( المصدر نفسو، ص(ٕٔٔ
( عيدا محمد زيف الديف، التطور االجتماعي واالقتصادي لمدينتي بيروت ودمشؽ في عيد االنتداب (ٖٔٔ

 الفرنسي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى المعيد العالي لمدكتوراه في اآلداب والعمـو االنسانية واالجتماعية،
 .٘ٙٙـ  ص ٜٕٓٓالجامعة المبنانية، بيروت، 

 .ٖ٘ـ(، ص ٜٛٛٔ-ٕٜٛٔ( جاف الكساف، تاريخ السينما السورية )(ٗٔٔ
 .ٛٔ( محمد قاسـ الخميؿ، ص (٘ٔٔ
 .ٕٕٔ( المصدر نفسو، ص (ٙٔٔ


