
سوريا في المطبوعات توزيع تواتر

  2011     /     اللول     كانون

مقدمة: *-

ًا تشسهد سسوريا في البطبوعات توزيع حركة تزال ل ًا تراجعس  العسام مسن شسهر آخسر فسي ملحوظ
 بالستناد العام, من الولى الستة الشهر وبخاصة السنة أشهر باقي مع مقارنًة 2011 الاض

ات توزيع لتواتر التعبي" وحرية للعلم السوري "الركز رصد نتائج إلى  سسسوريا فسسي البطبوعس
ات توزيسع فسي إشسكالت مسن نعساني لزلنا إذ أول, كانون شهر ي السبيع منافسذ علسى البطبوع  وه

ات, لتوزيع العامة السؤسسة تحتكرها الت الهمة ات السؤسسسة هسذه تسوّز ع حيسث البطبوع  البطبوع
 العاصسسمة دمشسسق في البيع منافذ كافة على السورية والدوريات والبطبوعات سوريا إلى القادمة
ًا الجمهورية, محافظات وباقي  (وزارة الرقابيسة الجهسات تحسسدد أن بعد تتم التوزيع عملية أّن علم

َفق البطبوعات العلم) ُلوا د فريسق تأّكسسد فقسسد وعليسسه السسورية, السسوق فسي توزيعهسسا على ا  الرص
ز مسن لكسث مراجعته خلل من السوري الركز  صسحيفة أي توزيسع عسدم مسن الصسحف بيسع مرك

ط" "الشسق جريسدتي مسن عسدد أي دخسول عدم إلى إضافة النصم. الشهر خلل مصية  الوس
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 البطبوعسات علسسى السسسورية الرقابة أفرزتها لحالة استمرارية في اللبنانية, و"السفي" السعودية,
 شهر. من أكث منذ الصحف بهذه الرتبط العلمي والخبطاب

مية الصسسية الصسسحف توزيسع تسسواتر وضسع تسسردي أّن إّل  الخبسسار- (الجمهوريسة- الثل ث الرس
د أظهسر حيسث الوحيد, ليس السورية, السوق في الهرام) ع تسردي الرص  صسحيفت مسن كسل وض
 انقبطسا ع بعسد اللبنانيسة, "الخبسار" صحيفة من وحيد عدد دخول مقابل في و"اللواء". "الحياة"

.2011 حزيران 17 منذ استمر

  التعبي":     وحرية     للعلم     السوري     "الركز     يرصدها     الت     البطبوعات

ًا الشسهر هذا شهد ًا انخفاضس ات حجسب نسسبة فسي طفيفس  السسوق إلسى الداخلسة العربيسة البطبوع
ًا مرتفعسة تسزال ل كسانت وإن العام، لهذا السابق بالشهر مقارنة السورية ًا جسد  الشسهر مسع قياسس

لها. الصادرة العداد أجمالي من %77 الحجب نسبة تجاوزت حيث . العام من الولى

ات أعسسداد تسسوز ع يوضسح التسسالي والجسسدول  السسسواق فسسي توزيعهسسا ُمِنسسَع السست العربيسسة البطبوعس
: الول كانون شهر خلل السورية
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 البطبوعة
ليومية ا

د  من المنوعة العدا
التوزيع

 الصادرة العداد
للمبطبوعة

3131الهرام

2626مص الخبار-

3131الجمهورية

2931الحياة

2627لبنان الخبار-

2727السفي

328الديار

525النوار

2327اللواء

1131التحاد

3131الوسط الشق

243315الجمو ع
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ة:     الصحف     *-   الخليجّي

 الرقيسب منسع حيس في السورية, السوق دخول من ممنوعة الوسط" "الشق صحيفة تزال ما
ًا 11 السوري ة علسى تسوّزعت الماراتية, "التحاد" صحيفة من عدد  العشسية فسي عسسددين خارط
 التسلسل. على )13299-13298( بأرقام الشهر 3و2 ليام الشهر من الولى

ام 15-14-13 ليام الثانية, العشية في أعداد أربعة ثّم  – 13310–  13309العسداد( بأرق
 .17/12/2011 ليوم  )13311( العدد إلى بالضافة ) 13311

 فسي متتاليسة منهسا أربسع أعسداد, خمسسة ليحجسب الرقيسب عساد الشسهر مسن الخية العشية في
  ) وعدد آخر في يوم13322- 13321 -13320 -13319عدادها( وأرقام .26-25-24-23 اليام:

 )13327 برقم (31/12/2011

ة:     الصحف     *- نّي للبنا   ا

لعام من الّول كانون لشهر البرز د ثالح سسل 2011 ا دد بسسدخول تمّث د عسس  وحيسس
تيم ار" صسسحيفة مسسن ويس سس ة "الخب نيسس للبنا ة ا ع مسسن المنوعس  السسسوق فسسي التوزيس

4



ذ السورية خ منسس ران 17 تاريس م 15/12/2011 ليسسوم وذلسسك ,2011 حزيس ( برقس
1586.( 

ام الشسهر 6و 5 ليسومي عسددين سوى منها يدخل فلم "الحياة" صحيفة أما  – 17776( بأرق
 لصسسحيفة حجبسه السوري الرقيب تابع حي في العداد. باقي وُمنعت التسلسل, على ) 17777

ًا اللكتوني موقعها إبقاء مع أعدداها, بكامل "السفي"  حجب. دون للقّراء مفتوح

 مجمسو ع مسن يصسلنا لسم الت "اللواء" صحيفة مع تواصل السوري الرقابي القص حّدة ارتفا ع
 أيام في ) 13356 -13351–  133341 - 13337( أرقام حملت أعداد, أربعة سوى أصدراها

 .24/12/2011-19-6-1 متفرقة

 أعسداد خمسسة الرقيسب حجسب حيسث أفضسل توزيسع بسسجل "النسوار" جريدة تمّتعت جهتها من
( بأرقام الشهر من 31و 29و 23و 16 أيام ثّم ),17910( برقم 3/12/2011 يوم البداية منها,

17920  –17926  –17930  –17932.( 

ًا فهي "الديار" صحيفة أّما ًل أفضسل دوم  مسا اللحسوظ للتشسابه اللبنانيسات, شسقيقاتها مسن حسا
ام أعسسداد ثلثسسة سوى منها ُيحجب لم وعليه الرسمي, السوري العلم وخبطاب خبطابها بي  بأرق

) .23/12/2011-16-6 ) في أيام ( 8220–  8213 - 8204(

ة     الصحف     *- ة):     الصّي      (الرسمّي

مية الصية الصحف دخول منع تّم متتالي, لشهرين ار- الثل ث الرسس سس  (الخب
د بحسب الهرام), الجمهورية- ق رصس ز فريس م  إذ " "الركس سس ّجل ل ول ُيسسس  أي وصس

 أعدادهم. من عدد
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  السورية:     الدوريات

 عددالسبوعية الدورية
الصدارات

ُلفت ض العداد  ا
إصدارها

ملحظات

أسبوعية34وأسود أبيض

أسبوعية55وموجب سالب

أسبوعية44القنديل

أسبوعية34الدبور

أسبوعية35ضوء بقعة

أسبوعية44الزمنة

أسبوعية44وأسواق بورصات

أسبوعية44القتصادية

شهرية نصف12القتصادي

3136الجمو ع

 بعسض سسجلت فيمسا ، التوزيسع مسن منسسع عسسدد أي الشهر هذا في السورية للدوريات يسجل لم
ًا السورية الدورّيات ًا احتجاب  السسسابق, الشسسهر عسسن أقل بنسب كانت وإن اصداراتها من لعدد ذاتي

 عسن الشسهرية نصسف "القتصسادي" ومجلسة السبوعية, "الدبور" صحيفة من كل احتجبت حيث
 وأسسسود" "أبيسسض صسسحيفة احتجبسست حيسس فسسي الول. كسسانون شسسهر مسسن الّول عسسددها إصسسدار

 احتجبت الت ضوء" "بقعة صحيفة حال وهو الشهر, من الثاني عددها إصدار عن السبوعية
31/12/2011 الشهر من الخي اليوم في إصداره الفت ض من كان إضافي لعدد بدورها
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: ًا أخي

د ز يسؤكس  سسسيبطرة مسسن العلم تحريسر ضسسورة علسسى التعسسبي" وحريسة للعلم السسسوري "الركس
ات الصسحف علسى والتضسييق الرقابسة أشسكال كافة وإلغاء الدولة,  والخارجيسة. الحليسة والبطبوع

 الحصسول فسي الحسق تقييسد آليات لكافة الفوري بالوقف العنية السلبطات السوري الركز ويبطالب
ات, علسسسى ة السسسسوري السسسواطن أمسسسام الجسسسال وفتسسسح العلومسس  الدسسسستورية حقسسسوقه أبسسسسط لمارسسس

 وتداولها. العلومات على الحصول في والسياسية

د كمسا ز يسؤك وم تنفيسذ ضسورة علسى السسوري الرك م التشسيعي الرس  بتاريسخ الصسادر 63 رق
ات" لتوزيسع العامسة "السؤسسسة احتكار بإنهاء القاض و 6/10/2009  توزيسع صسلحية البطبوع
سورية. في البطبوعات
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