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 اإلهداء

 

 إلى روح والدي الحبيب رحمو اهلل.  -

 األثر في إعداد ىذه الرسالة. ةصاحب، إلى روح أمي الغالية رحميا اهلل -

 وجميع شيداء فمسطين.، إلى أرواح إخواني الشيداء الصحفيين الذين قضوا نحبيم -

يمان(، وجنان، فنانوأ، محمد) وأبنائي األحباء، عبير إلى زوجتي الفاضمة -  ،وا 

خواني   .اهلل حفظيموأىمي جميعا ، وأخواتيوا 

 والعربية، والدولية.، إلى زمالئي الصحفيين في جميع المؤسسات اإلعالمية المحمية -

 

 إلييم جميعا أىدي ىذه الرسالة.
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 شكر وتقدير

التخبط في ويّسر لنا طريؽ العمـ نستنير بو مف ، الحمدهلل الذي ىدانا لمحؽ وسبيؿ الرشاد
 فالحمدهلل أواًل وأخيرًا.، ظممات الجيؿ

إلشراؼ الذي لـ يأُؿ جيدًا في ا، زكريا إبراىيـ السنوار د. ثـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذي الفاضؿ 
 .ألثر الطيب في إتماـ ىذه الدراسةإلرشاداتو وتوجيياتو ا فكاف، والمتابعة والتوجيو

الموّقريف عضوي لجنة المناقشة المذيف تفضال بقبوؿ مناقشة كما أتقدـ بالشكر لألستاذيف 
سداء النصح لي في استكماؿ ما فاتني، ىذه الرسالة مناقشًا ، أكرم محمد عدوان الدكتوراألستاذ ، وا 

وبارؾ اهلل في ، فجزاىما اهلل خير الجزاء، مناقشًا خارجياً  الحميد عيسى طمعت عبدوالدكتور ، داخميا
 ونفع بو األمة. اعمميم

في دراستي ومعرفتي  الدور الكبير ـالشكر ألساتذتي في قسـ التاريخ واآلثار الذيف كاف لعمميو 
 البحثية.

والشكر موصوؿ لطاقـ الترجمة الذي ساعدني في ترجمة عشرات المصادر والمراجع 
   المغة اإلنجميزية يومترجم، المغة العبرية أ. نائؿ عبد اليادي واإلنجميزية وأخص مترجـ، العبرية

 وأ. يوسؼ غبف.، . سوسف طنبورةأ
ى رأسيـ النائب مجمس إدارة شبكة األقصى اإلعالمية وعم وال يفوتني أف أشكر األخوة في

إذاعة صوت األقصى وعمى رأسيـ ؛ المجمس التنفيذي لمؤسستي الغراء وكذلؾ، د. صالح البردويؿ
كي  ؛واألخبار لما منحوه لي مف وقت ثميف، قسمي اإلعداد اورئيس، . إبراىيـ ظاىرأير العاـ المد

 أتفرغ لمعمؿ في إعداد ىذه الرسالة.
ولجميع ، ومكتبة مركز التخطيط، لجامعة اإلسالميةباوالشكر لمعامميف في المكتبة المركزية 

 اإلخوة واألخوات الذيف لـ يبخموا عمي بجيد أو بتوجيو أو نصيحة.
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 املقدمة

، والصالة والسالـ عمى أشرؼ خمػؽ اهلل أجمعػيف محمػد بػف عبػد اهلل، الحمد هلل رب العالميف
 وبعد:، وعمى آلو وصحبو وسمـ

عرفػػػػت فمسػػػػطيف الصػػػػحافة الصػػػػييونية فػػػػي منتصػػػػؼ القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر خػػػػالؿ الحكػػػػـ 
مػدوافع ًا؛ نظػرًا لثـ ما لبثػت أف تطػورت تػدريجي، واتخذت في بداياتيا طابعًا مستقاًل و دينياً ، العثماني

إقامػػػة )الػػػوطف القػػػومي  العمػػػؿ عمػػػىو ، تشػػػجيع االسػػػتيطاف الصػػػييونيالصػػػييونية التػػػي تمثمػػػت فػػػي 
 .الييودي( في فمسطيف

، تعددت وظائؼ الصحؼ الصػييونية تجػاه إحيػاء المغػة العبريػة واألدب والثقافػة العبريػةكما 
عمػػى  يف الػػذيف أقػػاموا مسػػتوطناتيـلممسػػتوطن، والتعمػػيـ، والترفيػػو، والتوجيػػو، والقيػػاـ بوظػػائؼ األخبػػار

برز دور عدد مف القيادات الصييونية في توظيؼ الصحافة إلعادة ، و اضي الفالحيف الفمسطينييفأر 
المػػػواد وتطػػػور مضػػػموف الصػػػحؼ مػػػف النصػػػوص الدينيػػػة إلػػػى جعميػػػا تتضػػػمف ، نشػػػر المغػػػة العبريػػػة

 ونشاطات االستيطاف. اإلخبارية

، الصػحافة الحزبيػة الصػييونية نقمػة نوعيػة فػيت الصييونية إلػى فمسػطيف اشكمت اليجر وقد 
فػػي تطػػور  وقػػد كػػاف لتمػػؾ الصػػحافة دورٌ ، ف قبػػؿوالتػػي لػػـ يعرفيػػا التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني مػػ

وفػػي فمسػػطيف ، األحػػداث السياسػػية والفكريػػة واالقتصػػادية داخػػؿ التجمعػػات الصػػييونية فػػي فمسػػطيف
 عموما.

 -ـ1863نشػػػػأة الصػػػػحافة الصػػػػييونية فػػػػي فمسػػػػطيف وتطورىػػػػا منػػػػذ عػػػػاـ وتتنػػػػاوؿ الدراسػػػػة 
كمػا شػكمت ، و والتي ساىمت في نشر أخبار التجمع االستيطاني الصييوني فػي فمسػطيف، ـ1948

  ،ا ييود العالـ لمتوجو إلى فمسطيفمنبرًا لممفكريف والحاخامات الذيف شّجعو 

 أىمية الدراسة: :أوالً 
أىػػػداؼ الحركػػػة الصػػػييونية، و دعػػػـ االسػػػتيطاف الصػػػييوني فػػػي خطػػػورة اإلعػػػالـ فػػػي تحقيػػػؽ  .1

 فمسطيف.
توظيػػػؼ األحػػػزاب الصػػػييونية لمصػػػحافة فػػػي تعزيػػػز وجودىػػػا فػػػي فمسػػػطيف والتػػػرويج ألفكارىػػػا  .2

 ومبادئيا.
عػػادة  .3 نشػػر  اسػػتخداـ الصػػحافة فػػي التػػرويج لمفكػػر واألدب العبػػري الصػػييوني فػػي فمسػػطيف، وا 

 المغة العبرية.
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التاريخيػػػة فػػػي  و عمميػػػة جديػػػدة لممكتبػػػة العربيػػػة كمرجػػػع لمدراسػػػات اإلعالميػػػةإضػػػافة رسػػػالة  .4
 الجامعات الفمسطينية.

 أىدا  الدراسة: :ثانياً 
التعػرؼ عمػى نشػأة الصػحافة الصػييونية فػي فمسػطيف وتطورىػا منػذ عػاـ  تيدؼ الدراسة إلى

 :مف خالؿ، ـ1863-1948

 ية وقادتيا.التعرؼ عمى أىمية الصحافة في فكر الحركة الصييون .1
 مػػػف جميػػػع المغػػػات، أسػػػباب نشػػػأة الصػػػحؼ الصػػػييونية الصػػػادرة فػػػي فمسػػػطيف عمػػػىالوقػػػوؼ  .2

 .وتطورىا
واالحػتالؿ البريطػاني فػي فمسػطيف مػف إصػػدار ، إلقػاء الضػوء عمػى موقػؼ السػمطات العثمانيػػة .3

 صدرت لتنظيـ الصحافة.والقوانيف التي أُ ، الصحؼ الصييونية
مت بػػو فػػي دعػػـ ىومػػا سػػا وتطورىػػا، ،فػػي فمسػػطيف تنشػػأاسػػتعراض الصػػحافة الدينيػػة التػػي  .4

 مشاريع االستيطاف الصييوني.
و الػػػدور الػػػذي وتطورىػػػا، ، بػػػدايات الصػػػحافة الحزبيػػػة الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف الوصػػػوؿ إلػػػى .5

 .انتشارىالعبتو األحزاب السياسية 
والوقػػػوؼ عمػػػى  وتطورىػػػا ،الصػػػحافة الصػػػييونية المسػػػتقمة والمتخصصػػػة فػػػي فمسػػػطيف معرفػػػة .6

 مضامينيا. 

 ثالثًا: حدود الدراسة:
فػي فمسػطيف  الصػييونيةالدراسة الزمػاني منػذ بدايػة ظيػور الصػحافة  حدّ  يمتدالحد الزماني: 

 ـ.1948وحتى انتياء االنتداب البريطاني عاـ ، ـ1863عاـ 

الرسػػػػالة دراسػػػػة الصػػػػحؼ الصػػػػييونية التػػػػي صػػػػدرت فػػػػي فمسػػػػطيف  تناولػػػػالحػػػػد المكػػػػاني: ت
 بحدودىا التاريخية المتعارؼ عمييا فترة الدراسة.

 رابعًا: منيج الدراسة:
واعتمػػػػد عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف المصػػػػادر ، اسػػػػتخدـ الباحػػػػث فػػػػي دراسػػػػتو مػػػػنيج البحػػػػث التػػػػاريخي

لمعمومات التاريخية األقرب إلى والوقوؼ عندىا لموصوؿ إلى ا، والمراجع العبرية واإلنجميزية والعربية
 الحقيقة.



 

 ل 

 

ورقػـ ، و اسػـ الكتػاب، أما التوثيػؽ فقػد اتبػع النظػاـ الفرنسػي الػذي يكتفػي بػذكر اسػـ المؤلػؼ
 وباقي البيانات التفصيمية لمكتاب فتكتب في قائمة المصادر والمراجع في نياية البحث.، الصفحة

 سادسًا: تقسيمات الدراسة: 
 وخاتمة.، وأربعة فصوؿ، وفصؿ تمييدي، إلى مقدمةث دراستو قسـ الباح

 .عند الحركة الصييونيةوقد تناوؿ الفصؿ التمييدي أىمية الصحافة 

وتطورىػػا؛ وموقػػػؼ ، ودرس الفصػػؿ األوؿ: عوامػػؿ نشػػػأة الصػػحافة الصػػييونية فػػػي فمسػػطيف
إلػػػػى  سػػػػـو ق  ، ـ(1948-1863) يواالحػػػػتالؿ البريطػػػػاني منيػػػػا مػػػػا بػػػػيف عػػػػام، السػػػػمطات العثمانيػػػػة

وعػػػالج الثػػػاني: ، وتطورىػػػا، درس األوؿ عوامػػػؿ نشػػػأة الصػػػحافة الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف ؛مبحػػػوثيف
 يواالحتالؿ البريطاني مف الصحافة الصييونية في فمسطيف ما بيف عام، موقؼ السمطات العثمانية

 ـ(. 1863-1948)

-1863 )يوبحػػث الفصػػؿ الثػػاني: الصػػحافة الدينيػػة الصػػييونية فػػي فمسػػطيف مػػا بػػيف عػػام
، الغربيػػة( فػػي فمسػػطيف) تنػػاوؿ األوؿ صػػحافة الطائفػػة األشػػكنازية، ـ( واحتػػوع عمػػى مبحػػوثيف1948

 الشرقية(.) وتحدث الثاني عف صحافة طائفة السفارديـ

-1905) يوعػالج الفصػػؿ الثالػث: الصػػحافة الحزبيػػة الصػييونية فػػي فمسػػطيف مػا بػػيف عػػام
والشػػػػيوعية فػػػػي ، ة العماليػػػػة الصػػػػييونيةدرس األوؿ صػػػػحؼ الحركػػػػ، وتضػػػػمف مبحػػػػوثيف، ـ(1948

فػػي ، أمػػا الثػػاني فتحػػدث عػػف صػػحؼ الحركػػة التصػػحيحية الصػػييونية، ـ(1948-1905فمسػػطيف )
، وتضػػمف الفصػػؿ الرابػػع: الصػػحؼ الصػػييونية المسػػتقمة، ـ(1940-1928)يفمسػػطيف مػػا بػػيف عػػام

فػي ، ة المسػتقمةتنػاوؿ األوؿ الصػحؼ الصػييوني، واشتمؿ عمى مبحػوثيف، والمتخصصة في فمسطيف
-1863) يالثػػاني الصػػحؼ الصػػييونية المتخصصػػة فػػي فمسػػطيف مػػا بػػيف عػػامدرس  و، فمسػػطيف
 ـ(.1948

ىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث والتوصيات التي أوانتيت الدراسة بالخاتمة التي شممت 
 يوصي بأخذىا في االعتبار مف الجيات العممية ذات الصمة.

عػػػدادهختامػػػًا: ىػػػذا مػػػا تمكػػػف  فمػػػف اهلل تبػػػارؾ ، موفقػػػًا فيػػػوفمػػػا كػػػاف ، الباحػػػث مػػػف جمعػػػو وا 
 .وما كاف مف تقصير فمف نفسي، وتعالى

 واهلل أسأؿ أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتنا أجمعيف.
 الباحث



 

 متهيد 
 أهمية انصحافة عند احلركة انصهيىنية

 
 لمصحافة خارج فمسطين:أواًل : التوظي  الصييوني 

  .التأثير واإلقناع لمرأي العاـ العالمي -1
 .التوجيو واإلرشاد لمييود خارج فمسطيف -2

 ثانيًا: التوظي  الصييوني لمصحافة في فمسطين:
 التوجيو واإلرشاد. -1
 التأثير واإلقناع. -2
 التثقيؼ والتعميـ. -3
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وانتظػػاـ ، بػالمفيـو العممػػي: فػػف تسػػجيؿ الوقػائع اليوميػػة بدقػػةلمصػحافة معػػاٍف متعػػددة وتعنػػي 
وتناقػػػؿ ، واالىتمػػػاـ بالجماعػػػات البشػػػرية، مػػػع االسػػػتجابة لرغبػػػات الػػػرأي العػػػاـ وتوجييػػػو، وذوؽ سػػػميـ

الشػرح ، خبػار واإلعػالـوىػي: األ، وتيدؼ الصحافة إلى تحقيػؽ وظػائؼ محػددة، ثـ تسميتيا، أخبارىا
خبار واإلعالـ تتمثؿ في نقػؿ ووظيفة األ، (1)والتسمية والترفيو، جيو والتنويرو اإلرشاد والتو ، والتفسير

قػػدـ األلعػػاب وأمػػا الترفيػػو فتُ ، ووجيػػات النظػػر، والتعبيػػر عػػف اآلراء واألفكػػار، وشػػرح وتفسػػير األخبػػار
، وقػػد عرفػػت البشػػرية الصػػحافة منػػذ فجػػر التػػاريخ، (2)والموسػػيقى والشػػعر والقصػػص؛ لمتسػػمية والتربيػػة

ثـ شيدت القػارة األوروبيػة مػيالد أوؿ ، وتطورت مع ظيور المطبعة في القرف الخامس عشر لمميالد
 ثـ توالى صدور الصحؼ في العالـ. (3)، ـ1631صحيفة في فرنسا حممت اسـ " الجازيت" عاـ 

 : التوظي  الصييوني لمصحافة خارج فمسطين:أوالً 
)النيضة  (4)(Haskalah)ركة التنويرلييودية في الخارج بحارتبطت نشأة الصحافة ا  

ومع قدوـ النصؼ الثاني لمقرف التاسع ، الميالدي الييودية( في ألمانيا أواخر القرف الثامف عشر
وقد تزامنت معيا ظيور الصحؼ ، عشر لمميالد ازداد االىتماـ بصدور الصحؼ في الخارج
ّعبر الحاخاـ ، ـ1869عاـ  و في، الصييونية داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف

جاء فيو:" إذا كاف الذىب قوتنا ، الييودي "راشو روف" في خطاب لو عف اىتماـ الييود باإلعالـ
و أشارت صحيفة )ذي ، فإف الصحافة ينبغي أف تكوف قوتنا الثانية، األولى لمسيطرة عمى العالـ

أف صحافة القارة األوروبية إلى ، ـ1879تموز )يوليو( عاـ  26غرافيؾ( في عددىا الصادر في 
 .(5)واقعة تحت سيطرة الييود

وجاء في البرتوكوؿ الثاني عشر مف برتوكوالت حكماء صييوف" أنو بفضؿ الصحافة 
و نص البند الثالث ، (6)جمعنا الذىب في أيدينا ياوبفضم، حصمنا عمى النفوذ مع بقائنا خمؼ الستار

                                                 

 .17مرة، أديب: الصحافة العربية، ص  (1)
 .36، 34( بيير، ألبير: الصحافة، ص (2

 .9عبدالحميد، محمد: الصحافة العسكرية، ص  (3)
ظير المصطمح في أوروبا بمعنى )ىسكاله(؛ لإلشارة إلى حركة فػي اآلداب المكتوبػة بالعبريػة حػاوؿ دعاتيػا أف  (4)

كبيػر بالػديف، وأف يسػتعيروا أشػكاؿ األدب العممػاني الغربػي.  يبتعػدوا عػف األشػكاؿ األدبيػة التقميديػة المرتبطػة إلػى حػد
ة التنػوير فػي صػػورة تيػار أساسػي بػيف الييػود منػذ منتصػػؼ ولكػف التنػوير لػـ يكػف مجػرد حركػة أدبيػػة، وقػد بػدأت حركػ

المسػػيري، عبػػدالوىاب: موسػػوعة الييػػود والييوديػػة و الصػػييونية، ) ـ1880القػػرف الثػػامف عشػػر، واسػػتمرت حتػػى عػػاـ 
 (.85، ص3مج 
 .13، 11أبو غنيمة، زياد: السيطرة الصييونية عمى وسائؿ اإلعالـ العالمية، ص (5)
 .42كوالت حكماء صييوف، ص إحساف، حقي: برتو  (6)
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عمى ضرورة العمؿ عمى نشر الروح والوعي ، ـ1897عاـ  (1)مف قرارات المؤتمر الصييوني األوؿ
ومف ذلؾ المنطمؽ أصبح ، وتعزيزىما لدييـ؛ مف أجؿ دفعيـ لميجرة إلى فمسطيف، بيف ييود العالـ

  .(2)اإلعالـ حجر الزاوية

وذلػؾ فػي ، Diewelt"(4)" دي ولػت  حممت اسـ مجمة أسبوعية (3)وقد أصدر ثيودور ىرتزؿ
و اىتمػػت بالدعايػػة لمفكػػرة ، وكانػػت لسػػاف حػػاؿ الحركػػة الصػػييونية، ـ1897عػػاـ يونيػػو( ) حزيػػراف 4

  .(5) الصييونية التي انطمؽ منيا ىرتزؿ

ولػـ تخػُؿ ، ـ1788سعى الييود لمسػيطرة عمػى صػحيفة التػايمز البريطانيػة منػذ إنشػائيا عػاـ 
إلػػى جانػػب ذلػػؾ ، والصػػييونيةإال و أبػػدع تعاطفػػًا كبيػػرًا مػػع الييػػود ، (6)الصػػحيفة مػػف رئػػيس تحريػػر

، الػػديمي ميػػؿ، فػػرض الييػػود سػػيطرتيـ عمػػى معظػػـ الصػػحؼ الصػػادرة فػػي بريطانيػػا مثػػؿ؛ إكسػػبرس
وغيرىػػػا وتمكػػػف عػػػدد كبيػػػر مػػػف الييػػػود والصػػػياينة الػػػدخوؿ إلػػػى ، مانشسػػػتر جارديػػػاف، الػػػديمي ىيرالػػػد

لػػػػػى مجمػػػػػس المػػػػػوردات والمجػػػػػالس ، مجمػػػػػس العمػػػػػـو البريطػػػػػاني ت الخيريػػػػػة فػػػػػي البمديػػػػػة والجمعيػػػػػاوا 
 .(7) مبراطورية البريطانية عف طريؽ الصحافة والصحفييف اإلنجميز الالمعيفاإل

                                                 

ـ، وتمثػػؿ انعقػػاده 1897عػػاـ  (أغسػػطس) آب 31و 29عقػػد المػػؤتمر الصػػييوني األوؿ فػػي بػػازؿ بسويسػػرا بػػيف  (1)
فػػي االنتقػػاؿ مػػف حركػػة أحبػػاء صػػييوف إلػػى حركػػة صػػييونية سياسػػية، وفيػػو حػػّدد ىرتػػزؿ فحػػواه بوصػػفو إيػػاه" الجمعيػػة 

عضػوًا،  15الوطنية الييودية" اتفؽ عمػى المشػروع الصػييوني األوؿ" مشػروع ىرتػزؿ"، وانتخبػت لجنػة تنفيذيػة ضػمت 
كتب ىرتزؿ في كتابو " في بازؿ ُأسست دولة الييػود") تممػي، أفػرايـ، ومنػاحيـ: أعضاء، وقد  5ولجنة تنفيذية ضمت 

 (.404معجـ المصطمحات الصييونية، ص 
 .621الحسني، عبدالكريـ: الصييونية الغرب والمقدس والسياسة، ص  (2)
نوعػًا، وفػي عػاـ ـ(: أبو الصييونية السياسػية، ولػد فػي بودابسػت، تمقػى تعميمػًا مت1904-1860ثيودور ىرتزؿ ) (3)

ـ، و عمػػؿ صػػحفيًا، بػػدأت 1884ـ، انتقمػػت عائمتػػو إلػػى فينػػا، درس القػػانوف، ونػػاؿ درجػػة الػػدكتوراه فػػي عػػاـ 1878
ـ، بالمسألة الييوديػة، دعػا إلقامػة )وطػف قػومي( لمييػود، و لعػب دورًا كبيػرًا فػي االسػتيطاف 1891اىتماماتو مف عاـ 

 (.184، 182عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص ـ.) 1904الصييوني في فمسطيف، و توفي عاـ 
ـ، وقػػد عممػت المجمػػة عمػى نشػػر 1897مجمػة أسػػبوعية صػييونية أصػػدرت بالمغػة األلمانيػػة، أسسػيا ىرتػػزؿ عػاـ  (4)

 (.106الفكرة الصييونية، وتاريخ الييود. )تممي، أفرايـ، و مناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 
 .15: إسرائيؿ عبر التاريخ، ص عمي، فؤاد (5)
ىو المسؤوؿ المباشر عف تحرير الصحيفة بكامميا، ويتحمؿ مسؤولية داخؿ إطار الصحيفة، ويكوف مسؤواًل عف  (6)

ىمػػاـ، طمعػػت: موسػػوعة ) المحػػرريف، والمراسػػميف، والمخبػػريف، ويكػػوف مسػػؤواًل أمػػاـ أصػػحاب الصػػحيفة، أو المؤسسػػة
 (.45اإلعالـ، ص

 .48 -46: اإلعالـ الصييوني وأساليبو الدعائية، صحوات، محمد (7)
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 التةثير واإلقناع لمرأي العام العالمي: -1

لعبت قيادات في الحركة الصييونية دورًا في إصدار الصحؼ المؤيدة لمصييونية في 
ممثاًل لييود تركيا في ، ـ1911انُتخب عاـ الذي ، فقد أصدر داوود النقوة، البمداف التي تواجدوا فييا

ونفذت الحركة الصييونية ، (2)صحيفة ييودية داعمة لمصييونية، (1)المؤتمر الصييوني العاشر
أشرفت عمييا البعثة الصييونية في األستانة باالتفاؽ مع الزعماء ، حممة دعائية واسعة عبر اإلعالـ

يونية ال تيدؼ إلى فصؿ فمسطيف عف اإلمبراطورية تمخصت في :" أف الصي، الصييونييف المحمييف
وأف الصييونييف عرفوا جيدًا أف وجود مركز ييودي ال يمكف أف يضمف ما لـ يدفع داخؿ ، العثمانية
 .(3)تحت حماية إمبراطورية عثمانية قوية وكبيرة"، حدود

و ، صييونيةلعب مؤيدو الصييونية في أوروبا دورًا ميمًا في الصحافة لمترويج لمفكرة ال
مقااًل مكونًا  نشرت لو صحيفة " كوار ترلي ريفيو"، ـ1839ففي عاـ ، (4)شافتسبري كاف منيـ المورد

وكاف ذلؾ ، مف ثالثيف صفحة عف " دولة و آماؿ الييود" لخّص فيو فكرتو عف العودة الييودية
وعارض ، جنس العبري(وفي المقاؿ عبر شافتسبري عف اىتمامو )بال، إيذانًا بتأييد الصحافة لمييود

 .(5)بشدة فكرة الخالص و الدمج؛ بحجة أف الييود سيبقوف غرباء في كؿ مكاف إال فمسطيف

وكاف ، وكاف عضو برلماف ووزير خارجية فرنسا وصحفي، مقااًل لو (6)كما نشر لورنس أوليفانت
عمى إحدع الجرائد ونشر ذلؾ ، وكتب عف الييود والمسألة الشرقية، ممثاًل لمصييونية غير الييودية

 .(7)ـ1883الفرنسية في أيموؿ )سبتمبر( عاـ 
                                                 

ـ، ونػػػاقش موضػػػوع العمػػػؿ الفعمػػػي فػػػي فمسػػػطيف، والقضػػػية 1911آب )اغسػػػطس(  15-9عقػػػد فػػػي بػػػازؿ بػػػيف  (1)
العربية، وضرورة شرح موضوع الصييونية بيف العرب )تممي، أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصػطمحات الصػييونية، ص 

406.) 
 .229أتينجر، صموئيؿ: الييود في البمداف اإلسالمية، ص  (2)
 .51قاسمية، خيرية: النشاط الصييوني في الشرؽ العربي ، ص  (3)
ـ( ىػػو أنتػػوني أشػػمي كػػوبر، المػػورد شافتسػػبري السػػابع. واحػػد مػػف أىػػـ الشخصػػيات 1885 -1801شافتسػػبري ) (4)

يف، ُعػػػد مػػػف أكثػػػر الشخصػػػيات اإلنجميزيػػػة دعمػػػًا لمفكػػػرة اإلنجميزيػػػة فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر، و زعػػػيـ حػػػزب اإلنجيميػػػ
الصييونية، واستيطاف الييود في فمسطيف، تولى رئاسة صندوؽ استكشاؼ فمسطيف) المسيري، عبػدالوىاب: موسػوعة 

 (.243، ص 6الييود والييودية والصييونية، مج
 .90الشريؼ، روجينا: الصييونية غير الييودية، ص  (5)
ـ( صػػػييوني غيػػػر ييػػػودي، ومفكػػػػر يسػػػتخدـ ديباجػػػات عممانيػػػة. وىػػػو أحػػػػد 1888 -1829) لػػػورنس أوليفانػػػت (6)

أصدقاء لورد شافتسبري السػابع، عمػؿ فػي السػمؾ الدبموماسػي البريطػاني )فػي الشػئوف الينديػة(، كمػا كػاف عضػوًا فػي 
نما في الضفة الشػرقية البرلماف اإلنجميزي، دعا بريطانيا إلى تأييد مشروع توطيف الييود ليس في  فمسطيف وحسب، وا 

 (.253 -252، ص6لألردف كذلؾ) المسيري، عبدالوىاب: موسوعة الييود والييودية والصييونية، مج
 142الشريؼ، روجينا: الصييونية غير الييودية، ص (7)
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مف خالؿ الصحفي اإلنجميزي" سيدني  (1)عرض ىرتزؿ عمى السمطاف عبد الحميد الثاني
، ـ1897خدماتو اإلعالمية لمسمطنة عبر صحيفتو دي ولت عاـ ، "sedni weemanويماف 

حيفة أسبوعية جديدة سوؼ نبدأ إصدارىا وكتب قائال:" أكتب إليؾ اليوـ عمى أوراؽ مراسالت ص
 4إف دي ولت ستظير في يوـ ، ولكنيا ستكوف عمى مستوع رفيع، لخدمة احتياجات القضية

تعاطفنا العميؽ مع ونحف ننوي أف نقدـ في ىذه الصحيفة الدالئؿ عمى ، ـ1897حزيراف )يونيو( 
ربما تكوف مفيدة ، ت وأخباراً وبدوف تحيز أيضا اتصاال، ننشر بكؿ سرور بالطبع تركيا.... إنا

إّف تعاطفكـ ، وىذه ستكوف خطوة نحو حشد نفوذ الصحافة الييودية لصالح تركيا، لحكومة السمطاف
وكتب قائاًل:" يجب عمى ىذه ، (2)مع القضية الييودية سوؼ يشجعنا عمى مواصمة الجيود"

وقد ، (3)ضد أعداء )الشعب("سالحًا يستخدـ ، الصحيفة أف تكوف درعًا وسالحًا )لمشعب الييودي(
 .Neue Freie presse" (4)كاف ثيودور ىرتزؿ يعمؿ صحفيًا في صحيفة " نويا فري برسي" "

مع بداية الحرب العالمية األولى عاـ  (5)مف ناحية أخرع أرسؿ فالديمير جابوتنسكي
أفريقيا؛  أف توافؽ عمى إرسالو إلى شماؿ، إلى الصحيفة الروسية التي كاف يعمؿ بيا، ـ1914

وجاءتو البرقية:" استمر"؛ ، الستطالع مدع تأثير دعوة السمطاف العثماني بالجياد ضد دوؿ الحمفاء
والتقى جابوتنسكي ، وكتب تقارير مف ىناؾ لمصحيفة، و مصر، و تونس، فزار المغرب والجزائر
الفيمؽ الييودي محرر الشؤوف الخارجية في صحيفة " التايمز" مف أجؿ إنشاء ، ىنري ويكياـ ستيد

و استعاف في تنفيذ مخططو ، (6) حيث بدأ التأثير في الرأي العاـ البريطاني، وفتح أمامو أبوابًا كثيرةً 

                                                 

ـ، 1886ـ، شػػػيد عيػػػده صػػػدور الدسػػػتور العثمػػػاني  1909 – 1876سػػػمطاف عثمػػػاني، حكػػػـ مػػػا بػػػيف عػػػامي  (1)
جػراءات تنظيميػة كثيػرة، و حػدثت فػي أواخػر عيػده ثػورة تركيػػا الفتػاة التػي أطاحػت بػو، عػرض عميػو ثيػودور ىرتػػزؿ  وا 

، ص 3موسػػوعة السياسػػػة، جتػػوطيف الييػػود فػػي فمسػػطيف؛ فػػرفض رفضػػًا قاطعػػػًا )الكيػػالي، عبػػد الوىػػاب؛ وآخػػروف: 
810 ،811.) 

 .94نصار، سياـ: الصحافة اإلسرائيمية في مصر، ص  (2)
 .17النعامي، صالح : العسكر والصحافة في إسرائيؿ، ص  (3)
 .149الشيخ خميؿ، نياد: دور بريطانيا في بمورة المشروع الصييوني، ص  (4)
الصػػػحافة الروسػػػية، نشػػػط فػػػي صػػػفوؼ الحركػػػة ـ( :ولػػػد فػػػي روسػػػيا، عمػػػؿ فػػػي 1940 -1880) جابوتنسػػػكي 5))

 =إلػى جانػب يوسػؼ ترمبمػدور "كتيبػة 1915الصييونية منػذ شػبابو، واشػترؾ فػي حركػة " الػدفاع الػذاتي"، أسػس عػاـ 
البغاؿ" المساعدة لمجيش البريطاني في الحرب العالمية األولى، يعد األب الروحي لمحركػة التصػحيحية الصػييونية، =

ي األحداث السياسية في فمسطيف ومؤسسات االستيطاف، توفي فػي الواليػات المتحػدة.) تممػي أفػرايـ، لعب دورًا كبيرًا ف
 (.187ومناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 

، سامي: تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية، ص  (6)  .8أبو جميـو
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 .(1)ثـ انتقؿ بعدىا لمشخصيات، بالدعاية اإلعالمية في الصحؼ البريطانية

، ثمانيةاستخدمت الصييونية الصحافة في نشاطيا داخؿ تركيا؛ لمعمؿ عمى إسقاط السمطنة الع 
صحيفة منيا جابوتنسكي الذي أرسؿ مف خالؿ ، وقد لعب ذلؾ الدور شخصيات صييونية كثيرة

ستانة ليشرؼ عمى شبكة مف الصحؼ تديرىا الحركة الصييونية عقب روسية كاف يعمؿ بيا إلى األ
 .(2) ـ1908صدور قانوف حرية الصحافة في الدولة العثمانية بموجب دستور عاـ 

افت أحد منظري اإلعالـ الصييوني في مقاؿ نشر لو :" إف حجر الزاوية في ويقوؿ ديفيد كر 
 .(4)؛ أي المحرقة (3)وسائؿ )إعالمنا( قبؿ تأسيس )الدولة( كاف "اليولوكوست"

ويتبيف مما سبؽ أف الحركة الصييونية استخدمت اإلعالـ والصحافة لمتأثير في دوائر صنع 
الرأي العاـ العالمي مف خالؿ التوجيو والتعريؼ )بالمشكمة القرار في الدولة العثمانية وجميور 

 ، ويتضح ذلؾ مف الدور الذي لعبو قيادات الحركة الصييونية.ييونيةالييودية( والفكرة الص
 التوجيو واإلرشاد لمييود خارج فمسطين: -2

المستوطنيف منيا اجتذاب ، كانت ميمة الصييونية اإلعالمية تتمحور في عدد مف الخطوات 
قناعيـ باليجرة إلى فمسطيف، الجدد إلى جانب إقناع الشعوب والدوؿ التي عاشوا فييا )بعدالة( ، وا 

إضافة إلى الحرص عمى إقناع الصياينة الوافديف إلى فمسطيف بالبقاء ، ادعائيـ في فمسطيف
 .(5)فييا

عمى توعية الشباب ، ـ1783ركزت مجمة ىمآساؼ التي أصدرت في ألمانيا أواخر عاـ 
وتمكينو مف لغتو وتعميمو المغة ، فمسطيفالييود إلى  ىجرةالييودي األلماني وتثقيفو تجاه قضية 

في إحياء المغة العبرية عبر نشرىا ودفع الجيؿ الشاب مف  و لعبت المجمة دوراً ، العبرية القديمة
خدـ القائموف عمييا المقاالت وقد است، ييود ألمانيا وأوروبا لحب تمؾ المغة وتعمميا وقراءتيا

                                                 

 102خضورة، إيماف: المنظمات العسكرية واألمنية الصييونية، ص  (1)
 .50قاسمية، خيرية، : النشاط الصييوني في الشرؽ العربي ، ص  (2)
ماليػػيف ييػػودي  6مصػػطمح يعنػػي اإلبػػادة الجماعيػػة، أو )اليولوكوسػػت(، ويعتقػػد الييػػود أف ىتمػػر قتػػؿ مػػنيـ زىػػاء  (3)

نبيف: ـ، ويرع روجيو جارودي أف موضوع المحرقة كذبة مف القيادات الصييونية ؛ مف جػا1933كانوا في ألمانيا عاـ 
أف ىتمػػر أراد  -2لجمػػب أكبػػر تعػػاطؼ معيػػـ تجػػاه قضػػيتيـ، لجمػػب التعػػاطؼ العػػالمي تجػػاه المشػػروع الصػػييوني  -1

التخمص مف الييود عبر تيجيرىـ إلى مدغشػقر، فيػؿ كػاف بحاجػة لوسػائؿ قتػؿ فػي حػاؿ تنفيػذه تمػؾ الحمػوؿ األسػمـ لػو 
 (. 210 -206مؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية، ص أماـ الرأي العاـ العالمي؟ )جارودي، روجيو: األساطير ال

 .29أبو حساف، جالؿ: مرتكزات في الفكر اإلعالمي الصييوني، ص  (4)
 127المبدي، محمود: جولة في العقؿ اإلعالمي الصييوني، ص  (5)
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وكاف جؿ المشاركيف في ىمآساؼ مف األدباء والمفكريف في ، والقصص والقصائد بالمغة العبرية
 .(1)الحركة الصييونية

ويمحظ أف بعض الصحؼ الصييونية خارج فمسطيف صدرت مف أجؿ دعـ حركة االستيطاف 
 (2)ومف تمؾ الصحؼ صحيفة ىامجيد، الصييوني التي نشطت فييا اليجرات الوافدة إلى فمسطيف

الصييونية الصادرة في منتصؼ خمسينات القرف التاسع عشر في روسيا و كتبت ىيئة تحرير 
وكتبت ىيئة تحرير الصحيفة في ، (3)الصحيفة أنيا ستنقؿ ما يخص أخبار الييود في فمسطيف

بشعب )أمر متعمؽ  مجيد كؿكؿ أمور الييود :" ستنشر صحيفة ىالتعريؼ بنفسيا أنيا تيتـ ب
 (5).(4)وميتمة بالمغة العبرية..."، ويفيده، ييمو وما، و حاضره، وتاريخو، (إسرائيؿ

تحت عنواف" المسألة الشرقية ، ُأصدرت نشرة فرنسية داعمة لمصييونية، ـ1860في عاـ 
اإلعالمية التي ودعمًا لسياسة نشطاء الحركة ، الجديدة" وشّكمت تمؾ النشرة حافزًا لمدعاية الصييونية
و أظيرت ، وأماكف أخرع تواجد فييا الييود، بدأت تتبمور بشكؿ ممحوظ وتنتشر في أوروبا الشرقية

 .(6) تمؾ النشرة المكاسب االقتصادية التي ستعود عمى أوروبا في حاؿ استوطف الييود فمسطيف
تحت عنواف" إنقاذ )شعب إسرائيؿ(": كؿ الشعوب تحت السماء  (7)وكتبت صحيفة ىامميتس

، وجيؿ وراء جيؿ يتوارثوف أرضيـ ويعيشوف فييا مف خالؿ ديف وثقافة ولغة مشتركة، أرض ووطف
أو احتراـ في الدوؿ ، وبالتالي ليس ليـ شرؼ أو كرامة، لكف أبناء )شعب إسرائيؿ( ليس ليـ أرض

يـ إلعادتيـ إلى )أرضيـ التاريخية( التي فقدت منيـ؛ )أرض ويجب أف يكوف ىناؾ حؿ ل، األخرع
 .(8)والسؤاؿ الميـ: كيؼ سيتـ إعادة )شعب إسرائيؿ( إلى )وطنو التاريخي(؟"، إسرائيؿ(

                                                 

 .90، 36ص)عبري(، تسمريوف، تسيمح: ىمآساؼ؛ المجمة العبرية األولى  (1)
ـ، كانت 1886ـ، وحتى عاـ 1858ـ، عمى يد ا.ؿ زلبرماف، ومف عاـ 1856أسست في شرؽ روسيا عاـ  (2)

مجمة المتكمـ تكافح ظواىر االختالط، أصبحت مركزًا لمنشاطات الصييونية و المتواجديف في فمسطيف، توقفت عف 
 (.134تممي أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص  (ـ.1903الصدور عاـ 

 .119ص عبري( ( موس الصحافة العبرية،جمبوع، منوحا: قا (3)
 .1(، ص) عبريـ1858، / 1مجيد: عصحيفة ى (4)

 .238(، ص 2انظر الممحؽ رقـ ) ((5
 10حوات، محمد: اإلعالـ الصييوني وأساليبو الدعائية، ص  (6)
ـ، عمى أيدي الكسندر 1860عدت الصحيفة الصييونية األسبوعية األولى في أوديسا في روسيا أسست عاـ  (7)

تسدربويـ، وقد تحدثت ىذه الصحيفة باسـ حركة التثقيؼ، ثـ أصبحت الناطؽ الرسمي باسـ حركة " أحباء صييوف" 
 History of ـ.1904وقد صدرت كمجمة أسبوعية وكصحيفة يومية إلى أف توقفت عف الصدور عاـ 

Zionism.p,466.) :Edelheit, Hershel . Edelheit, Abfaham J) 
 .1(، ص عبري) ـ،6/12/1860، 2صحيفة ىامميتس: ع (8)
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كانت الصحافة الييودية في أوروبا وبمداف الدولة العثمانية إحدع الوسائؿ التي ساىمت في 
فكانت الصحافة تنقؿ األحداث التي يتعرض ليا ييود ، تقوية عالقات ييود أوروبا بييود الشرؽ

 .(1) ر بذلؾ اىتماـ الييود األوربييف ودفعيـ لمعمؿ لصالح ييود الشرؽفتغيّ ، الشرؽ

بعضيا ، ومجالت أسبوعية وشيرية، لقد أنشا الييود في فرنسا جرائد يومية ييودية خالصة
إلى جانب ، 36الجرائد والمجالت الييودية وبمغ عدد ، وبعضيا بالفرنسية، (2)كاف بالمغة اليديشية

و اتجو الييود في فرنسا ، الصحؼ الفرنسية الكبرع التي كانت تدعـ الفكرة والقضية الصييونية
وفرضوا رؤساء تحرير ومحرريف في الصحؼ الفرنسية ، لمسيطرة عمى الصحافة عمى غرار بريطانيا

 .(4) تو وأفكارهفي أطروحا (3) بمساعدة المميونير الباروف روتشيمد

رئيس تحرير صحيفة )إسرائيؿ( الصادرة في مصر بعد مرور  (5)كتب ألبرت موصيري
ييا برنامج الدفاع عف " لقد مرت خمس سنوات منذ صدورىا وعمى تبن:خمس سنوات عمى إنطالقتيا

عمى  والحفاظ، وعمى نشر الفكرة القومية بيف الجماىير، وروحياً  خوتنا فكرياً إنياض وا  ، الييودية
واىتمت صحيفة الحقيقة بالمسألة الييودية وقد صدرت في األوؿ مف ، التضامف واإلخوة الييودية"

 .(6)وكانت أدبية وتصدر صباحية، ـ1889مارس عاـ 

                                                 

 .214أتينجر، صموئيؿ: الييود في البمداف اإلسالمية، ص  (1)
( ىي لغة المخاطبة المعموؿ بيا مف الييود األشكناز منذ نياية القرف العاشر أو مطمع القرف الحادي عشر، (2

تممي وىي لغة مكًونة مف لغات مختمفة) العبرية، واآلرامية، والرومانية القديمة، واأللمنية وىي األساس في المغة() 
 (.221: معجـ المصطمحات الصييونية، ص أفرايـ، ومناحيـ

ـ( األب المؤسػػػػػػس لمييشػػػػػػوؼ الييػػػػػػودي، لعػػػػػػب دورًا فػػػػػػي إنشػػػػػػاء المشػػػػػػروع 1934 -1845) إدمونػػػػػػد روتشػػػػػػيمد (3)
الصييوني، و برز دوره في شراء األراضي لالستيطاف الييودي في فمسطيف، عػيف رئيسػًا فخريػًا فػي الوكالػة الييوديػة 

 (.467لحديث، ص عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ ا) ـ1934ـ، توفي عاـ 1929عاـ 
 .51حوات، محمد: اإلعالـ الصييوني وأساليبو الدعائية، ص  (4)
ـ، لعائمة ييودية مف أصؿ إيطالي، استقرت فػي مصػر فػي النصػؼ الثػاني مػف 1867ألبرت موصيري ولد عاـ  (5)

صػدار جريػدة القرف الثامف عشر، ولد في إنجمتر، و درس الطب في فرنسا، وتعػرفؼ عمػى ىرتػزؿ ونػوردو، وبػدأ فػي إ
، وخدـ في الجيش البريطاني خالؿ الحرب العالمية األولى طبيبًا. وبعػد الحػرب، تػرؾ الطػب «كديما»صييونية باسـ 

( إصدار جريدة أسبوعية في القاىرة بعنواف" إسرائيؿ" صدرت في البدايػة بالعبريػة فقػط، ثػـ بالعربيػة 1919وبدأ )عاـ 
ـ، حينمػا ىػاجرت 1939ي إصدار الجريدة بعد وفاتو، واستمرت حتػى عػاـ والفرنسية بعد ذلؾ. وقد استمرت زوجتو ف

 (.180، ص 3إلى فمسطيف) المسيري، عبد الوىاب: موسوعة الييود والييودية والصييونية، مج
 .48، 136نصار، سياـ: الييود المصريوف صحفيـ ومجالتيـ، ص (6)
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ومع تمؾ ، في أوروبا الشرقيةمع بداية القرف العشريف تطورت الحركة الصييونية االشتراكية 
والفكرية كاف أىميا ظيور ، الناحية الثقافية تطورات مفالتطورات داخؿ التجمعات الييودية ظيرت 

، إضافة إلى استخداـ المغة العبرية، الصحافة الصييونية في دوؿ شرؽ أوروبا وتحديدا في روسيا
 :(1)وقد حافظت تمؾ الصحؼ عمى

 .نقؿ أخبار العالـ لمييود بالمغة العبرية  -1

 .و)شعب إسرائيؿ( والمغة العبريةترابط بيف الييود و فمسطيف الفاظ عمى الح -2

 .فيوالييودي  اليشوؼالتركيز عمى نقؿ أخبار مف فمسطيف و  -3

لمسجر زيونز" ؛أي الرسوؿ الصييوني"  Lemessager Zionise و أصدرت صحيفة "
تحوؿ اسميا في عاـ ثـ ، 1901وقد أصدرتيا جمعية " بركوخبا الصييونية" في اإلسكندرية عاـ 

 .(2) ولكف تمؾ الصحيفة لـ تستمر طويالً ، إلى " مباسرت زيوف"، ـ1902

في كؿ يوـ نحف  التالي:"، ـ1903عاـ  كما كتبت صحيفة ىزماف التي ُأصدرت في روسيا
لبث )الروح القومية( في )الشعب الييودي( تحت تأثير الحركة  نسمع عف إصدار جريدة تقوـ

و ، لغة التوراة ؛فمقد رأينا أف يتـ )إحياء( المغة العبرية، ضوء )النيضة القومية(وعمى ، الصييونية
ىا ىنا في أوساط ييود روسيا المشكمة التي نأسؼ ليا أف ؤ ورأينا أف يتـ إحيا، )الشعب المختار(

وىذا اليدؼ الذي عمى ، عدة أما نحف فمنا ديف واحد و لغات، وعدة ديانات، لكؿ شعب لغة واحدة
 .(3) ونحف سندعـ بيذا االتجاه في مجاؿ المغة العبرية"، )الحركة القومية( معالجتو

 -يقصػػػد روسػػػيا –:" نحػػػف نػػػرع )الشػػػعب العبػػػري( فػػػي ىػػػذه الػػػبالد ذاتيػػػا وكتبػػػت الصػػػحيفة
كأسػػػاس )لمشػػػعب( و )الدولػػػة العبػػػرييف( فػػػي )أرض إسػػػرائيؿ(... نحػػػف نسػػػعى جاىػػػديف لتعمػػػيـ أبنػػػاء 

ونقػػدـ لػػو خيػػارات خاصػػة تبعػػده عػػف الػػذوباف فػػي ، وتػػاريخ )الشػػعب العبػػري( ،)شػػعبنا( المغػػة العبريػػة
 (4)وقؼ عف طمب االندماج في المجتمعات والثقافات األخرع...".توال، اآلخريف

، كانت الصحؼ الصييونية في الخارج تتابع أوضاع الصياينة المتواجديف في فمسطيف 
وقد ، وأوضاعيـ الصحية واالجتماعية واالقتصادية، ومثمت منبرًا ليـ ونقؿ ما يجري مف استيطاف

في فمسطيف عاـ  عيد األنوار الييوديالصياينة كتبت ىيئة تحرير صحيفة ىزماف كيؼ قضى 
                                                 

 .43، ص )عبري(نوسؾ، ىالؿ: الصحافة والمجتمع في إسرائيؿ  (1)
 .100نصار، سياـ: الصحافة اإلسرائيمية في مصر، ص  (2)
 .1ص )عبري(، ـ1903/ 22/9، 1صحيفة ىزماف: ع (3)
 .2(، ص )عبريـ1903/ 22/9(، 1صحيفة ىزماف: )ع (4)
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والحصار مف ، في مستوطنات يافا واألوبئة تنتشر بينيـ (أىالينا)مر عمى :" عيد األنوار ، ـ1903
ومازالوا يقبعوف ، صامدوف متحمموف -يقصد المستوطنيف الصياينة -وأبناء يافا، السمطات ييددىـ

والسفف ، األوبئةاألخرع لـ تستطع القضاء عمى  الؾحتى المجاف الطبية التي قدمت مف المم، ىناؾ
أرض )ووقؼ الحصار المفروض عمى ، حف نأمؿ أف يتـ عالج ىذه األوبئةون، كثرت ىجرتو

 .(1) بسببيا" (إسرائيؿ
آب  18صحيفة ىمزراحي الصادرة في روسيا في عددىا الثاني الصادر بتاريخ كما كتبت  

 أرض إسرائيؿ" جاء فيو:بعنواف " مقاالً ، ـ1918)أغسطس( 
وىذا األمر يتـ تنفيذه ، بعد انتياء الحرب، ىناؾ أخبار في )أرض إسرائيؿ( عف تسميميا لمعرب

ألف )أرض إسرائيؿ( ؛ ىذا األمر وىنا نحف نرفض أف يتـ، وحذر مف الجيش البريطاني، ببطء
...... تتجاىؿ الحكومة والجيش البريطاني  وليس لمعرب، ويجب أف يتـ تسميميا لمييود، لمييود

، وكافة المؤسسات الصييونية العاممة فييا، والمغة العبرية في )أرض إسرائيؿ(، )السكاف الييود(
ليفيـ أف الييود في القدس ليسوا  ؛عبريةلكي يتعمـ المغة ال ؛بينويجب أف نضغط عمى الجنراؿ الم

ولكي يوافؽ عمى أف تكوف ىذه المغة لغة أساسية و)رسمية( في ، ( عمى )أرض إسرائيؿ(اً )ضيوف
 (3).(2))أرض إسرائيؿ("

ودعا مؤسس صحيفة البرىاف الييودية في العراؽ سمماف كوىيف إلى دعـ المشاريع 
جاءت صحيفة ، وعمى خطى البرىاف الييودية، ـ1928الصييونية وقد صدرت الصحيفة عاـ 

لتدعـ النشاط الصييوني ىناؾ وعنيت ، ـ1924الصباح الييودية والتي ُأصدرت في العراؽ عاـ 
والدعوة لفكرتيا ونشئت االعالنات الدعائية لممؤسسات ، الصحيفة بأخبار اليجرة الى فمسطيف

في الصحافة الصييونية في  الصييونية وعممت عمى ترجمة بعض األخبار التي كانت ترد
 (4)فمسطيف

مقااًل نقاًل عف صحيفة  -الصحيفة الصييونية الصادرة في مصر -ونشرت كوكب الشرؽ 
" الصييونية الصادرة في فمسطيف  (Palestain Weekly)"بمستايف ويكمي" وصحيفة، "دوأرىيـو

)وطنًا قوميًا( لمييود عمى دعا كاتب المقاؿ لجعؿ فمسطيف ، البريطانية تحت عنواف " مصر وسيناء"
 ، كما ُأصدرت في تونس صحؼ صييونية، (5)مثؿ كندا وأستراليا، أف تصبح مستعمرة بريطانية

                                                 

 .8(، ص ) عبريـ1903/ 26/9(، 2صحيفة ىزماف: )ع (1)
 .4، ص )عبري(ـ، 18/8/1918(، 2صحيفة ىمزراحي )ع (2)
 .241(، ص 5( انظر الممحؽ رقـ )(3
 .105المشيداني، سعد: النشاط الدعائي لمييود في العراؽ، ص  (4)
 .95عبد الرحمف، عواطؼ: مصر وفمسطيف، ص  (5)
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وكانت لساف حاؿ التصحيحية ، )الصحوة العبرية( "؛ أيLereeil Tuifأبرزىا صحيفة " 

وانتشارا واسعا في  وبمغت في العشرينات والثالثينات مف القرف العشريف رواجًا كبيراً ، الصييونية
 (1)شماؿ أفريقيا مف بيف الصحؼ الصييونية ىناؾ.

  ثانيًا: التوظي  الصييوني لمصحافة في فمسطين:
سعت الصييونية منذ ظيور الصحافة داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف 

ومف ، فمسطيفالمشروع االستيطاني في  لتحقيؽ ىدؼ دعـ ؛الستغالليا في تحقيؽ وظائؼ متعددة
 والتثقيؼ. ، والترفيو والتسمية، والتوجيو واإلرشاد، و التأثير واالقناع، خباراأل تمؾ الوظائؼ:

 التةثير واالقناع: -1

اعتمدت الحركة الصييونية عمى الدبموماسية و اإلعالـ لكسب الدعـ السياسي و المالي 
عـ المالي الصييوني الدولي و جمع تطّور الد و، مف النخبة و الجميور الييودي و غير الييودي

وظّفت و ، ـ1930المساىمات منذ أوائؿ القرف العشريف إلى أقساـ دعائية عالية التنظيـ في عاـ 
التدريب اإلعالمي في فمسطيف و أوروبا و شماؿ  تخصصيمقساـ العديد مف الموظفيف و ىذه األ
 تكان، المطبوعة و المصورة و المرئيةنتجت كميات كبيرة مف مواد الدعاية الصييونية أو ، أمريكا
و كاف ىناؾ بعض المواد التي ، في األغمب إلى التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف موجيةً 

  .(2)تالمس الجميور غير الييودي كذلؾ
 الترفيو والتسمية: -2

 ،لتسميتيـ والترفيو عنيـ ؛تتعمؽ باألطفاؿ تناولت الصحؼ الصييونية في فمسطيف قصصاً 
الصحؼ زت ، وخالؿ أحداث الحرب العالمية الثانية وما أعقبيا ركّ (3)ومنيا قصة الممؾ والراعي

وكانت تيدؼ جميع تمؾ القصص والقصائد ، وقصائد شعرية وتضمنت قصصاً ، عمى المالحؽ
وتعزيز ، وروباألمييود في  و، ونقؿ كافة المعمومات لألطفاؿ الصياينة في فمسطيف، لتسمية األطفاؿ

 .(6)وقصة إيذاء الكمب، (5)كقصيدة الصياد، (4)الروح )القومية( لدع أولئؾ األطفاؿ

                                                 

 .398أتينجر، صموئيؿ: الييود في البمداف اإلسالمية، ص  (1)
(2) Goodman Giora: The Jewish Agency’s Press Relations,p,2.  

 4ص)عبري(، ـ، 1899، 5صحيفة عوالـ كتاف، ع (3)
 .2ص )عبري(يعيؿ، فيمر: أحداث الحرب العالمية الثانية في فكر األطفاؿ العبرييف،  (4)
 .248(، ص 6لإلطالع عمى نص القصيدة انظر ممحؽ رقـ) (5)
 .4ص)عبري(، ـ، 1931/ 1/8، 17ىآرتس ليالديـ، ع (6)
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 التوجيو واإلرشاد: -3

يا في النصؼ الثاني مف القرف إنشائرّكزت الصحؼ الصييونية في فمسطيف مع بداية 
تقدـ وكانت ، واالستيطاف فييا، إلى فمسطيف التاسع عشر إلى دعوة الصياينة في الخارج لمقدوـ

وفي مقدمتيا ، و النشاطات االقتصادية المختمفة، شرحًا تفصيميًا عف الحياة داخؿ فمسطيف
كما تناولت تمؾ الصحؼ األفكار واآلراء واالختالفات حوؿ قضايا ، (1)االستيطاف الزراعي

وربطت ذلؾ ، وحثت الصياينة خارج فمسطيف لمعمؿ في مجاؿ الزراعة، االستيطاف وطرؽ دعمو
. و تناولت الصحؼ النشاط السياسي واالقتصادي لعدد مف القيادات (2)ات الدينية والتوراةبالمعتقد

 .(3)كما غّطت أوجو األنشطة االستيطانية، الصييونية في فمسطيف وخارجيا

-؛ لجأت قيادات المستوطنات الصييونية في فمسطيف إلى الصحافة في دعـ فكرة التعثمف
مف أجؿ حماية االستيطاف والتواجد الييودي في فمسطيف   -أي أف يصبحوا مواطنيف عثمانييف
وكانت محاولة تكتيكية مف أعضاء منظمة ، ـ1918-1914خالؿ الحرب العالمية األولى 

لجنة شكميا الصياينة داخؿ التجمع االستيطاني  –وعدت " المجنة المقدسية لمتعثمف" و ، (4)ىاشومير
تقوـ "بالدفاع" عف ، إنشاء كتيبة عسكرية، عمى زكي بيؾ حاكـ القدس  -الصييوني في فمسطيف
لصييونية وعدد مف القيادات ا، ر حينيا الحاخاـ األكبر في القدسوأصد، فمسطيف في حالة الحرب

" أييا الييود عنواففي ذلؾ الوقت ب منشوراً  (6)ودافيد بف غوريوف، (5)أمثاؿ؛ يتسحاؾ بف تسفي
                                                 

 .10ص)عبري(، مت تسفي، إيالف: بداية صحيفة حبتسي (1)
 .29، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية،  (2)

(3) Irirt Aimit-Cohen: The story of private entrepreneurs, in citrus plantations,p,131.  

منظمػػة لحراسػػة المسػػتوطنات التػػي ُأقيمػػت عمػػى أرض فمسػػطيف، ُأسسػػت فػػي مسػػتوطنة كفػػار تبػػور) مسػػحو( عػػاـ  (4)
ـ، مػػػف أفػػػراد اليجػػػرة الثانيػػػة، وكانػػػت سػػػرية فػػػي تنظيميػػػا و نشػػػاطاتيا، تػػػـ مالحقػػػة عناصػػػرىا مػػػف السػػػمطات 1909

تالؿ البريطػاني لفمسػطيف واسػتبدلت بمنظمػة العثمانية أثناء الحرب العالمية األولى، وتـ تفكيكيا بعػد وعػد بمفػور واالحػ
 (.159ـ )مناحيـ تممي، و أفرايـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 1920الياغاناة عاـ 

ـ(: ولد في أوكرانيا، تعمـ في معاىد روسية، أسػس منظمػة "عمػاؿ صػييوف" 1963-1884يتسحاؽ بف تسفي ) (5)
ـ، بعد مطاردة لو مػف الشػرطة القيصػرية، وصػؿ فمسػطيف 1906مع صديقو " بار بوروخوؼ"، ىرب مف روسيا عاـ 

ـ، يعػػػد أبػػػرز 1909ـ، وعمػػػؿ فػػػي منظمػػػة عمػػػاؿ صػػػييوف، شػػػارؾ فػػػي تأسػػػيس منظمػػػة الحػػػارس عػػػاـ 1907عػػػاـ 
ـ.)عػيالـ، 1952شخصية قيادية في األحزاب العماليػة الصػييونية فػي فمسػطيف، انتخػب رئيسػا ثانيػا )إلسػرائيؿ( عػاـ 

 (.99، 98اريخ الحديث، ص يغآؿ: ألؼ ييودي في الت
ـ، وكػػاف والػده مثففػػا ومعممػا عبريػػا، نشػػط 1886ـ(: ولػػد فػي فػػي بولنػػدا عػاـ 1973-1886دافيػد بػػف غوريػوف)  (6)

منذ صغره في الحركة الصييونية، وىو سياسي ييػودي مػف رؤسػاء الحركػة الصػييونية، وحركػة العمػاؿ الصػييونييف، 
 ، وعيف أوؿ رئيس لحكومة )دولة إسرائيؿ(1935مف أبرز المخططيف إلقامة )إسرائيؿ(، ترأس الوكالة الييودية عاـ 

 (.72، 71)تممي، أفايـ معجـ المصطمحات، ص
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 .(1) تعثمنوا" وجاء آالؼ مف الصياينة لمكتب القدس ليصبحوا عثمانييف

عمدت الصحؼ الصييونية إلى ترويج صورة حالة مف الوفاؽ تسود العالقات العربية 
الحياة في مدينة وقد تمثمت ذلؾ في صورة ، الصييونية داخؿ المدف في فمسطيف لمييود في العالـ

ومف ذلؾ وصؼ المأكؿ والمشرب وقد تناولت بعض تمؾ الصحؼ الصييونية الحديث عف ، يافا
 .(2)وحدة األكؿ بيف العرب والصياينة وكذلؾ المشرب وتجمعيـ عالقات )وطيدة(

ساىمت اليجرات الصييونية إلى فمسطيف ظيور األحزاب داخؿ التجمع االستيطاني 
واىتمت بصورة كبيرة بعرض األفكار ، تمؾ األحزاب بإصدار الصحؼوقد اىتمت ، الصييوني

كما شاركت صحؼ ، واآلراء الخاصة بيا والترويج ألفكارىا التي حممتيا مف البالد الوافدة منيا
 .(3) األحزاب بالترويج لممواقؼ الخاصة بيا تجاه قضايا االستيطاف في فمسطيف

، مثؿ التعبئة، أيدولوجية واعتبارات حزبية كانت لصحافة األحزاب السياسية الصييونية 
وأعضاء مؤسسات االستيطاف ، ابيا زعماء محمييف مثقفيففريؽ كتّ  ضمفوكانت تضـ ، والدعاية

وموجية ، وكانت الصحؼ الحزبية الصييونية تعد نفسيا مرشدة، (4)الصييوني في فمسطيف
عف رغباتيا  -خالؿ تمؾ الصحؼمف  -ر وكانت التجمعات الصييونية تعبّ ، لمصياينة في فمسطيف

 .(5)الصييونيةوقد تـ رفع االحتجاجات والمطالب السياسية واالقتصادية ، وآماليا
 التثقي  والتعميم: -4

 بعد أف، لغة استخداـ يومي تتحوؿ إلىة العبرية منذ ظيور الصحؼ الصييونية بدأت المغ
عمى وعممت الصحؼ الصييونية األولى ، والصموات فقط، كانت لغة قديمة مخصصة لكتب الديف

ومع ، (6)وقد قاـ بذلؾ عدد مف المثقفيف الصياينة في خارج فمسطيف وداخميا، المغة العبرية استخداـ
كاف ىناؾ اتصاؿ عميؽ بيف الحركة ، التدخؿ الفوري لألحزاب والزعماء الصياينة في الصحافة

نشر المغة القديمة واستخداـ الوسيمة التي تـ الصييونية كانت فالصحؼ ، الصييونية والمغة العبرية
و حاربت المؤسسة الصييونية في عيد االنتداب البريطاني الصحؼ ، المغة العبرية كمغة صحافة

                                                 

 .211خضورة، إيماف: المنظمات العسكرية واألمنية الصييونية، ص  (1)
 .92ص)عبري(، تؿ أبيب في المرأة المزدوجة لمصحافة العبرية، والعربية،  -( ىرت، رحيؿ: يافا(2

 .101ص)عبري(، العبرية،  كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة (3)
(4)Donald Zajackowski: Freedom of the press in Israel and Egypt,p,7. 

 .17ص  ) عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية (5)
 .163( موتشنكي، ـ: المغة العبرية والمجتمع والثقافة )عبري( ص (6
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 .(1)االتجاىات لمصياينة خارج فمسطيف تمثؿنظر إلييا عمى أنيا التي يُ ، غير العبرية

العبرية كمغة )قومية( وترويج عمـو ستخدـ المغة ظيرت المجالت الطبية التي عمدت الو 
  .(2)وكاف ذلؾ مع بداية أربعينات القرف العشريف، لمتشجيع عمى استخداميا ؛الطب بتمؾ المغة

وظيور اإلعالف بوجود ثقافة الدعوة ، ؿ ظيور الصحؼ الصييونية في فمسطيفكما شكّ 
مع االستيطاني الصييوني التجفي و أصبح ذا شأٍف ، اإلعالف صغيراً  كما كاف فمـ يعد، المطبوعة
 .(3) ال يتجزأ مف أي احتفاؿ و أصبحت الدعوة الرسمية جزءاً ، في القدس

يتضح مما سبؽ أف اىتماـ الحركة الصييونية في الصحافة تمثؿ في توظيؼ تمؾ الوسيمة 
ومف جانب ، و المشروع الصييوني الذي تمثؿ في وجود وطف لمييود، لمترويج لمفكرة الصييونية

تشجيع  جوانب أىميا: فيالتي أصدرت خارج فمسطيف اىتماميا ، آخر أظيرت الصحؼ الصييونية
االىتماـ بالمغة العبرية و ، ة ىناؾصييونيقامة مستوطنات إ و، ييود العالـ لميجرة إلى فمسطيف

براز مع، حشد التعاطؼ العالمي مع الفكرة الصييونيةو ، (مغة )القومية المشتركةالباعتبارىا  اناة وا 
 الييود في العالـ.

                                                 

(1)  Meyers, Oren: Israeli Journalism during the State's Formative Era,p,89. 

(2) Sufian, Sandy ; Levine mark: New perspectives on the study of Israel,p,108. 

(3) Shilo Margalit: Jewish Women in Jerusalem,p,57. 



 

 

  انفصم األول
وتطىرها؛ ، عىامم نشأة انصحافة انصهيىنية يف فهسطني

 واالحتالل انربيطاني منها، ومىقف انسهطات انعثمانية
 (ـ1863-1948)

 
 

  و تطورىـــــــــا، ث األول: عوامـــــــــل نشــــــــةة الصـــــــــحافة الصــــــــييونية فـــــــــي فمســــــــطينو المبحــــــــ

 م(.1863-1948)

واالحـتالل البريطـاني مـن الصـحافة الصـييونية فـي ، المبحوث الثاني: موقـ  السـمطات العثمانيـة

 م(.1948-1863فمسطين )

 



 

 

 

 

 

  امللعوث األبل
 عوامل ىشأ  ااصعاف  ااصَ وى  , بتطو ٍا يف فسصطني 

 و(1863-1948)
 

 أواًل: وجود المطابع.

 واألشكنازيم.، ثانيًا: الخالفات بين طائفتي السفارديم

 وابنو ايتمار.، ثالثًا: مجيودات إليعازر بن ييودا

 رابعًا: اليجرة الصييونية.

 خامسًا: دور األحزاب، والمؤسسات الصييونية.

 سادسًا: مواجية الصحافة الفمسطينية الفاضحة لممشروع الصييوني. 

 .سابعًا: االحتالل البريطاني
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لعبت عوامؿ رئيسة عديدة دورًا في نشأة الصحافة الصييونية في فمسطيف أواخر القرف 
وعممت عمى تطورىا؛ كي تعبر عف التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف ، التاسع عشر

وكانت أبرز تمؾ العوامؿ المؤثرة في ظيور الصحافة: ، الذي تواجد خالؿ تمؾ الحقبة، (اليشوؼ)
إلى جانب مجيودات إليعازر بف ، والخالفات بيف طائفتي السفارديـ واألشكنازيـ، وجود المطابع

وتأسيس األحزاب الصييونية، إضافة إلى مواجية ، واليجرة الصييونية، وابنو إيتمار، ييودا
 وكذلؾ مساعدات االحتالؿ البريطاني. ، الفمسطينية الفاضحة لممشروع الصييونيالصحافة 

 أواًل: وجود المطابع:
، (1)شيدت أوروبا في بداية القرف الخامس عشر الميالدي ظيور ما عرؼ بعصر النيضة 

وكاف مف بيف العوامؿ المؤثرة في النيضة األوروبية: اختراع ، الذي تمثؿ في مختمؼ المجاالت
ـ وقد 1440عاـ ، (2)(Jhohann Gutenbergمطبعة عمى يد العالـ األلماني )جوىاف جونتنبرغ ال

وانتشر ذلؾ االختراع في ، توصؿ جونتنبرغ إلى اختراع الحروؼ المتحركة؛ مما سيؿ طباعة الكتب
 .(4)ثـ كانت صناعة الورؽ التي أسيمت بصورة كبيرة في االنتاج العممي اإلنساني، (3)أنحاء أوروبا
فأنشئت أوؿ ، ووصمت المطبعة إلى الشرؽ العربي في بداية القرف السابع عشر الميالدي 

الذيف ، بواسطة بعض رىباف الطائفة المارونية، (5)ـ1601مطبعة في لبناف في دير قزحيا عاـ 
 وطبعت كتباً ، وكانت حروفيا مف السريانية والعربية، (6) جمبوىا معيـ مف روما بعد انتياء بعثتيـ

ثـ افتتحت مطبعة أخرع في لبناف في دير يوحنا الصايغ في قرية ، (7)كانت في أغمبيا دينية
أوؿ مطبعة في حمب وذلؾ ، وأسس البطريرؾ )أثنايوس الثالث دباس(، ـ1733في عاـ  (الشوير)

 .(8)ـ1706عاـ 
                                                 

مصطمح يطمؽ عمى فترة االنتقاؿ مف العصور الوسطى إلى الحديثة، ويؤرخ ليا بسقوط القسطنطينية عاـ  (1)
ؿ القرف الرابع عشر، ـ، ويشير عصر النيضة إلى التيارات الثقافية والفكرية التي بدأت في إيطاليا خال1453

 (.117، ص 4السياسة، ج بقية دوؿ أوروبا. )الكيالي، عبدالوىاب؛ وآخروف : موسوعة  وامتدت إلى
ـ( ولد في ألمانيا، مخترع آلة الطباعة، لـ يحصؿ عمػى الكثيػر مػف المػاؿ فػي 1468-1400جوىاف جونتنبرغ ) (2)

بداية اختراعو، وعّد مف أكثر الشخصيات تأثيرًا في أوروبا خالؿ عصر النيضة )ىارت، مايكؿ: أعظـ مائة شخص 
 (.41في التاريخ، ص 

؛ عبيد، ىبػة: صػناعة الػورؽ 23 -22نوار، عبد العزيز؛ جماؿ الديف؛ محمود: التاريخ األوروبي الحديث، ص  (3)
 .8والطباعة، ص

 .16الجمؿ، شوقي؛ إبراىيـ، عبداهلل: تاريخ أوروبا مف النيضة حتى الحرب الباردة، ص (4)
 .27محافظة، عمي: االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النيضة، ص (5)
 .323( أحمد، محمد: الحياة الثقافية في دمشؽ في العصر العثماني، ص (6

 .6عبده، إبراىيـ: أعالـ الصحافة العربية، ص (7)
قدورة، حيدر: أوائؿ المطبوعات في بالد تركيا والشاـ؛ ندوة في تػاريخ الطباعػة العربيػة حتػى نيايػة القػرف التاسػع  (8)

 .123عشر الميالدي، ص 



 

18 

 

 ولـ تظير الطباعة العربية في دمشؽ إال بعد صدور فتوع مف شيخ اإلسالـ عبد اهلل  
تموز )يوليو(  5وصدر فرماف سمطاني في ، ـ1727أفندي بإجازة طباعة الكتب غير الدينية عاـ 

وكاف سبب الرفض العثماني لدخوؿ المطبعة؛ ، يؤيد طبع الكتب العربية والتركية، ـ1727عاـ 
فسمح بطباعة الكتب إال الكتب الدينية؛ ، خشية الدولة مف وقوع بطالة في صفوؼ الخطاطيف

 .(1)معيشة المشتغميف في مينة الخطلتأميف 

أوؿ مطبعة في فمسطيف، وذلػؾ فػي صػفد عػاـ  2(Israel Bakوأنشأ الحاخاـ )يسرائيؿ باؾ 
أوؿ مطبعػػػػة ل بػػػػاء الفرنسيسػػػػكاف ، )سبسػػػػتياف فروختػػػػز( ثػػػػـ اسػػػػتقدـ الراىػػػػب النمسػػػػاوي، (3) ـ1831

بيػػػدؼ نشػػػر التعػػػاليـ ، وكػػػاف بتشػػػجيع مػػػف اإلمبراطػػػور )جوزيػػػؼ األوؿ(، ـ1846المسػػػيحييف عػػػاـ 
أسػس جماعػة مػف االنجميػز مطبعػة فػي القػدس أسػموىا ، ـ1848وفػي عػاـ ، (4)المسيحية في الشػرؽ

و أنشئت مطبعػة أخػرع فػي ديػر الػرـو ، (5)بيدؼ نشر الكتاب المقدس بيف الييود London))لندف 
فػػػػي وأوؿ مطبعػػػػة عربيػػػػة  (6)وكانػػػػت مخصصػػػػة لطباعػػػػة الكتػػػػب الدينيػػػػة، ـ1852فػػػػي القػػػػدس عػػػػاـ 

والتػػػي عنيػػػت بطباعػػػة الكتيبػػػات ، ـ1898فمسػػػطيف كانػػػت مطبعػػػة جػػػورجي حنانيػػػا فػػػي القػػػدس عػػػاـ 
، ـ1908وفػي عػاـ ، واالستمارات التي استخدمت في الدوائر الرسمية لمسمطات العثمانية في القػدس

 . (7)أسماىا )القدس(، حصؿ جورجي حنانيا عمى ترخيص إصدار صحيفة خاصة بو

 يسػػػػرائيؿ بػػػػاؾ أولػػػػى بػػػػواكير الطباعػػػػة الصػػػػييونية داخػػػػؿ التجمػػػػعوكانػػػػت مطبعػػػػة الحاخػػػػاـ 
وكػػاف يسػػاعده ابنػػو ، ـ1831فػػي مدينػػة صػػفد عػػاـ  (اليشػػوؼ)االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف 

مقسػػػومة  وكانػػت المطبعػػة، وثالثػػة عمػػػاؿ مػػف الييػػود فػػي صػػفد، (8)(Nisssim Bak) نسػػيـ بػػاؾ
                                                 

 .603، ص1مماز: تاريخ الدولة العثمانية جأوزتونا، ي (1)
ـ، وصػػػؿ 1831ـ( ولػػػد فػػػي أوكرانيػػػا لعائمػػػة ييوديػػػة لػػػدييا مطبعػػػة، و فػػػي عػػػاـ 1874 -1797يسػػػرائيؿ بػػػاؾ ) (2)

فمسػػطيف واسػػتوطف فػػي مدينػػة صػػفد، وافتػػتح مطبعػػة ييوديػػة وىػػي المطبعػػة األولػػى فػػي فمسػػطيف، وكػػاف مػػف مؤسسػػي 
يغػػاؿ، عػػيالـ: ألػػؼ ييػػودي فػػي )مػػف شػػاركوا فػػي تأسػػيس الصػػحافة الصػػييونية االسػػتيطاف الزراعػػي فػػي فمسػػطيف، وم

 (.101التاريخ الحديث، ص
، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية في أرض إسرائيؿ  (3)  .417ص)عبري(، تريفاكـو
 .251، 250، ص3، ج2زايد، محمود: المطابع والمؤسسات الثقافية في فمسطيف، الموسوعة الفمسطينية، ؽ (4)
 .66صابات، خميؿ: وسائؿ االتصاؿ، ص (5)

 .19الشوممي، قسطندي: الحياة الصحفية في فمسطيف، ص (6) 
 .5حنانيا، ماري: جورجي حبيب حنانيا؛ تاريخ أوؿ صحيفة عربية في فمسطيف، ص (7)
 ـ،1831: ولد في برديتشيؼ، وىاجر إلى فمسطيف مع والده في ـ(1889-1815) باؾ، أو )نيساف باؾ( نسيـ (8)

 و واصؿ العمؿ في مطبعة والده بعد وفاتو وأصبح طّباعًا ييوديًا مشيورًا في أواخر سبعينات القرف التاسع عشر.
 ) Skolnik, Fred: Encyclopedia Joudica, Second Edition, Vol.3,P71).  
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وأوؿ كتػػاب طبعػػو بػػاؾ ، لطباعػػة الكتػػب وتجميػػدىاوقسػػـ ، قسػػـ لتصػػميـ وصػػناعة الحػػروؼ، لقسػػميف
وفػػي عػػاـ ، طبػػع كتبػػًا دينيػػًة عػػدة، ـ1833، وفػػي عػػاـ (الصػػموات)كتػػاب ، ـ1831عمػػى يديػػو عػػاـ 

تعرضت صفد ألحػداث تخريػب وسػرقة ، ـ1834وفي عاـ ، (الطاولة الطاىرة) طبع كتاب، ـ1835
، ـ1837وفػػي عػػاـ ، (1)وياتيػػاوفوضػػى عارمػػو دمػػرت عمػػى إثرىػػا مطبعػػة يسػػرائيؿ بػػاؾ وسػػرقة محت

وانتشػػػرت ، ىنػػػاؾ (الحػػػي الييػػػودي)و ، تضػػػررت منػػػو صػػػفد، حػػػدث زلػػػزاٌؿ كبيػػػٌر فػػػي شػػػماؿ فمسػػػطيف
، (2)فمسػػطيف ىربػػًا مػػف المػػوت واضػػطر الييػػود لالنتقػػاؿ إلػػى منػػاطؽ أخػػرع فػػي، األوبئػػة واألمػػراض

وقػد بػدأ يسػرائيؿ بػاؾ ، القدسيسرائيؿ باؾ االنتقاؿ بمطبعتو إلى  مف (3)وطمب الحاخاـ ييودا الكمعي
إنشػاء دار لنشػر الكتػب الييوديػة المقدسػة  وأراد، ـ1839مرحمة جديدة فػي الطباعػة فػي القػدس عػاـ 

 .(4)في المدينة
تموز  20 القدس بتاريخ، (5)(Moshe Montefiore )وعندما زار موشيو مونتفيوري

، ـ1859الذي افتُتح عاـ ، األسواروضع أسس الحي الييودي األوؿ خارج ، ـ1855عاـ (يوليو)
و كاف مف بيف ما أحدثو مف تطوير ، وشؽ الطريؽ لمتطوير والتحديث في حياة الييود بالقدس

وسبب إىداء ، وأىداىا ليسرائيؿ باؾ وكانت تطبع حروفًا أجنبية، (6)إدخاؿ مطبعة لذلؾ الحي الجديد
في أحداث التخريب في صفد عاـ  ولى قد دمرتمف مونتفيوري لباؾ أف المطبعة األالمطبعة 
كتاب )التعديالت ، ـ1839أوؿ ماُطبع في المطبعة الجديدة في القدس عاـ  كافو ، ـ1834

 وكتاب، وكتاب )شروؽ الشمس(، تاله )أقواؿ يوسؼ(، الحاصمة في العادات والطباع في القدس(
وخالؿ ، )القدوـ لمبالد( و، و أيضًا كتاب )شجرة الحياة(، وكتاب )أحباء القدس(، )قراءة الموعد(

الياىو زلماف )كتاب، وكاف يعاونو في القدس صيره الحاخاـ  200عشرة سنوات طبع يسرائيؿ باؾ 
 (زئيؼ فمفينيسزوف)الذي عمؿ في إعداد الحروؼ، والحاخاـ  (Eliahu Zalman Bessan بيساف

                                                 

 .3ص )عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (1)
 . 396يسار، عسكري: المدف الفمسطينية، ص (2)
ـ( ولد في مدينة سراييفو، تمقى تعميمو في مدينة القػدس، عػيف حاخامػًا فػي مدينػة 1878-1788) ييودا الكمعي (3)

عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التػاريخ ) ،ـ، وّعد مف المبشريف بالحركة الصييونية1874-1825ىنغاريا بيف عامي 
 (.54الحديث، ص

 .35، ص)عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (4)
ـ(: ولد في بريطانيا، وعمؿ في مجاؿ التجارة، وتولى مناصب رسػمية فػي 1885 -1784موشيو، مونتيفيوري ) (5)

انجمترا، تّزعـ الجالية الييودية في إنجمترا في القرف التاسع عشر، و لقب بالباروف مقابؿ أعمالو الداعمة لمييود، وّعد 
عػيالـ، يغػآؿ: ألػؼ ييػودي )شير الشخصيات الييودية في أوروبا خالؿ النصؼ الثاني مف القػرف التاسػع عشػر مف أ

 (.308في التاريخ الحديث، ص
 .23ص)عبري(، ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد  (6)
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الديف والصموات  الذي كاف يراجع ويدقؽ كتب، (Abraham Dayanأبراىاـ داياف)ابف الحاخاـ 
 .(1)(Ben Zeevإضافة إلى حفيده )بف زئيؼ، قبؿ طباعتيا

أو فرماف مف السمطات ، كاف يسرائيؿ باؾ يعمؿ في مطبعتو دوف الحصوؿ عمى ترخيص 
عاـ  (Ha-Maggidوعندما حصؿ عمى ترخيص نشرت ىيئة تحرير صحيفة )ىامجيد ، العثمانية
جاء فييا:" إف لمحاخاـ المسف يسرائيؿ باؾ  (صوت مبشر مف القدس)مقالة بعنواف ، ـ1864

بشرط أال يقوـ بمياجمة الحكومة ، تصريح إلصدار صحيفة وجريدة ولطباعة الكتاب المقدس
وافتتح باؾ في مطبعتو مصنعًا لمتجميد في منتصؼ خمسينات القرف التاسع عشر،  (2)ووزرائيا".

 .(3)جديدة لمجالية الييودية في فمسطيفاعتمد عميو في إعداد الكتب؛ وبذلؾ بدأت حياة ثقافية 
وكاف عرضيا يبمغ ، (متر2.32)كانت مطبعة الحاخاـ يسرائيؿ باؾ يدوية، ارتفاعيا 

وكانت تطبع ، (سـ 57سـ/85)أما مساحة طباعتيا فكانت ، (ـ1.50)وبمساحٍة ، (سـ1.70)
لى جانب طباعة الكتب والمنشورات ، (4)والالتينية ، الحروؼ العبرية أصدر يسرائيؿ باؾ ، الدينيةوا 

عاـ elet         )) (حبتسيمت)، ومف تمؾ الصحؼ صحيفة (5)صحفاً  مف خالؿ مطبعتو
 .(7) (Mivasseret zion))مبشرة صييوف(  و صحيفة، (6)ـ1863

واصؿ ابنو نسيـ أو )نيساف( باؾ العمؿ في ، ـ1874و بعد وفاة الحاخاـ يسرائيؿ باؾ عاـ 
 (9)و مردخػػػػاي، (8)لمحاخػػػػاميف )يتسػػػػحاؾ ثػػػػـ قػػػػاـ ببيػػػػع مطبعػػػػة والػػػػده، ـ1882المطبعػػػػة حتػػػػى عػػػػاـ 

                                                 

 .4ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (1)
 .4ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (2)
 .232عفيفي، أحمد: المغة العبرية في الفكر والصحافة، ص (3)
 .37ص)عبري(، أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (4)
 .258ص)عبري(،  جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (5)
 .50ص)عبري(،  يتسكي، يوسؼ: فف الطباعةأول (6)
 .71ص)عبري(،  كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (7)

ـ( ولػػد فػػي بينسػػؾ وىػػو االبػػف األكبػػر لعائمػػة ىيرشػػنزوف، تمقػػى تعميمػػو فػػي 1896-1845يتسػػحاؾ ىيرشػػنزوف ) (8)
صفد، استقر في القدس مع والده، وساىـ في تأسيس صحيفة ىتسفي إلػى جانػب إليعػازر بػف ييػودا، و اتيػـ أنػو مػف 

 جماعة اليرطقة، و تعرض لالضطياد، و توفي في لندف.
(Skolnik, Fred: Encyclopedia judaica, Vol.9,p 135). 

ـ( ولد في بينسؾ وشغؿ منصب حاخاـ في العديد مػف التجمعػات الييوديػة 1888-1821( مردخاي ىيرشنزوف) (9
ـ، وفػد إلػى فمسػطيف واسػتوطف فػي صػفد، ثػـ انتقػؿ بعػدىا إلػى القػدس، وبقػي ىنػاؾ 1848في شرؽ أوروبا وفي عاـ 

 ركة الصييونية، وأحباء صييوف، وقد عمؿ في مجاؿ الطباعة.حتى آخر حياتو، و ربطتو عالقة بالح
(Skolnik, Fred: Encyclopedia judaica, Vol.9,p 135). 
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( وجػػاء فػي وثيقػػة البيػػع :" إنػو بموجػػب رغبتػػي Hirshenson Yitzhak &Mordecai ىيرشػنزوف
لمحاخػػاـ يتسػػحاؾ وأخيػػو مردخػػاي ، أود بيػػع مطبعػػة أبػػي-وأنػػا بكامػػؿ وعيػػي وبػػنفس طيبػػة -الكاممػػة 

أسػػتمـ منيمػػا ثمنيػػا كػػاماًل... ويشػػيد عمػػى ىػػذا البيػػع شػػموئيؿ شػػمومو ونقػػؿ ممكيتيػػا ليمػػا، مقابػػؿ أف 
 .(1)الموقع عمى الوثيقة البائع نيساف باؾ"، وشموئيؿ مردخاي فارششكو، ميوراندا

 (2)( Moses Salomon Joel)أسػػس الحاخػػاـ يػػوآؿ موشػػيو سػػمموف، ـ1862وفػي عػػاـ 
، مطبعة صييونية جديدة في فمسطيف( Abraham Rutenbergوصيره الحاخاـ أبراىاـ روتنبرغ )

وكاف التصريح األوؿ إلنشاء المطبعة مسجاًل باسػـ أبراىػاـ روتنبػرغ؛ فػأطمؽ عمييػا لفتػرة طويمػة اسػـ 
وبعػػد سػػنوات عػػدة حصػػؿ يػػوآؿ موشػػيو سػػمموف عمػػى تػػرخيص رسػػمي لمطبعتػػو  (3)، مطبعػػة روتنبػػرغ

لحاخػػػاـ توفيػػػا سػػػمموف ثػػػـ أصػػػبح التػػػرخيص باسػػػـ ا، (Salomon Davidباسػػػـ دافيػػػد سػػػمموف )
(Toviah salomon)(4) ، أوؿ صػػحيفة صػػييونية فػػي ، ـ1863وفػػي تمػػؾ المطبعػػة أصػػدرت عػػاـ

وتكونػػػت ىيئػػػة تحريرىػػػا مػػػف يػػػوآؿ ، ؛أي: لبنػػػافHa-Levanon(5)) (ىالبػػػانوف)فمسػػػطيف تحػػػت اسػػػـ 
وانضػـ إلييمػا ، Michael Cohen(6))و صػديقو ميخػاؿ كػوىيف)، موشيو سػمموف؛ مؤسسػًا و محػرراً 

                                                 

 7، 6ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (1)
أوؿ مػػػف أصػػػدر ومؤسػػػس ـ( ولػػد فػػػي القػػػدس، وىػػو أديػػػب وطػػػابع، وىػػو 1912 -1838) يػػوآؿ موشػػػيو سػػػمموف (2)

، يتسػػػػحاؾ: الشخصػػػػيات الطالئعيػػػػة ) (ىالبػػػػانوفـ، باسػػػػـ )1863صػػػػحيفة صػػػػييونية فػػػػي فمسػػػػطيف عػػػػاـ  تريفػػػػاكـو
 (.151، ص)عبري(

ـ، وذلػػؾ بمجيػػودات 1862ذكػػرت معظػػـ الدراسػػات التاريخيػػة التػػي رجػػع الباحػػث إلييػػا أف المطبعػػة أسسػػت عػػاـ  (3)
ئفػػة االشػػكنازية، وتبػػيف أف المؤسػػس األوؿ لممطبعػػة ىمػػا يػػوآؿ موشػػيو يػػوآؿ موشػػيو سػػمموف، وميخػػاؿ كػػوىيف مػػف الطا

وقػد تكونػت ىيئػة تحريػر الصػحيفة  ىالبػانوفسمموف والحاخاـ أبرىاـ روتنبرغ، وىي المطبعػة التػي أصػدرت صػحيفة 
 : يوآؿ موشيو سمموف، وميخاؿ كوىيف، ويحئيػؿ بريػؿ، و قػد حصػؿ الباحػث عمػى كتػاب )المطبعػة العبريػة األولػىمف

ـ( وقػػد وردت فيػػو تمػػؾ المعمومػػات، التػػي 1938فػػي القػػدس( وىػػو مػػف إصػػدارات تمػػؾ المطبعػػة )مطبعػػة سػػمموف سػػنة 
 تثبت عدـ دقة ما تناقمتو الدراسات العبرية. 

 (.8)عبري(، ص )مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس 
 .6ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (4)

ـ، وتكونت ىيئػة التحريػر مػف: الحاخػاـ موشػيو سػمموف 1863أوؿ صحيفة صييونية صدرت في فمسطيف عاـ  (5) 
ألوؿ لمصػػػحافة وميخػػاؿ كػػػوىيف ويحيئػػػؿ بريػػؿ، وكػػػانوا المؤسسػػػيف األوائػػؿ لمصػػػحيفة، وكػػػاف ظيورىػػا بمثابػػػة المػػػيالد ا

 الصييونية في فمسطيف.
Skolnik, Fred: Encyclopedia judaica, Vol.8,p 267). ) 

ـ( ولد في ليتوانيا، ودرس التوراة في أوروبا، جاء مع والده وشػقيقاتو الػثالث إلػى 1914-1834ميخاؿ كوىيف) (6) 
فمسػػطيف مػػع الحاخػػاـ يػػوآؿ موشػػػيو ـ، تعمػػـ الطباعػػة فػػي بػػاريس، افتػػتح مطبعػػة صػػييونية فػػي 1844فمسػػطيف عػػاـ 

  سمموف، و كاف طّباعًا، وصحفيًا في التجمع االستيطاني الصييوني في القدس.
D7%9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%

%9FB%D7%94%D7  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
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 ومثّػؿ إصػدار تمػؾ الصػحيفة بدايػة ظيػور الصػحافة الصػييونية فػي، Jehiel Brill))(1) يحئيؿ بريؿ
و طمػػػب مػػػنيـ ، توقفػػػت مطبعػػػة يػػػوآؿ موشػػػيو سػػػمموف عػػػف العمػػػؿ، ـ1865و فػػػي عػػػاـ  .(2)فمسػػػطيف

نقػػؿ المطبعػػة إلػػى ، (3)(Hayyim Amram Ben Nathan) الحاخػػاـ حػػاييـ جونثػػاف عمػػراـ
أدخػػؿ الحاخػػاـ يػػوآؿ موشػػيو ، ـ1870وفػػي عػػاـ ، وبػػدأت العمػػؿ مػػف ىنػػاؾ، اإلسػػكندرية فػػي مصػػر

وكػػاف ذلػػؾ باالشػػتراؾ مػػع ، وجيزىػػا بأحػػدث أدوات الطباعػػة آنػػذاؾ، سػػمموف تحػػديثات عمػػى مطبعتػػو
 .(4)ميخاؿ كوىيف

واشتريا لوحة طباعة ، ـ1870وميخاؿ كوىيف إلى باريس عاـ ، سافر يوآؿ موشيو سمموف
وتـ طباعة كتيب باسـ)مذبح الحجارة( وقد احتوع عمى قوانيف ، القدسوأحضراىا إلى ، لمحروؼ

، وجاء سفرىما لباريس بتشجيع مف طائفتيما (6)وبعض أصوؿ مينة الطباعة، (5)الطباعة الحجرية
وكاف يقؼ وراء سبب توجيو األشكناز لسمموف و كوىيف؛ ، (7)في القدس (Ashkenaziاالشكنازية )

 كار والتنافس الذي كانت تتميز بو الطائفة الشرقية السفارديـقطع الطريؽ عمى سوؽ االحت
(Sephardim) (8) ، وعمى رأسيا الحاخاـ يسرائيؿ باؾ في مجاؿ الطباعة لمكتب الدينية الييودية

                                                 

( ولػد فػي روسػيا، و عمػؿ فػي الصػحافة، وكػاف يراسػؿ الصػحؼ الصػييونية، وفػد 1886 -1838يحئيؿ بريؿ ) (1)
ـ، وتػػػزوج أخػػػت أحػػػد حاخامػػػات القػػػدس، انضػػػـ إلػػػى جانػػػب يػػػوآؿ موشػػػيو سػػػمموف وميخػػػاؿ 1850إلػػى فمسػػػطيف عػػػاـ 

 :Vol,4.p1820 Skolnik,Fred ) (ىالبػانوفكػوىيف؛ إلصػدر أوؿ صػحيفة صػييونية فػي فمسػطيف تحػت اسػـ )

Encyclopedia judaica0) 

؛ النعامي، صػالح: الصػحافة والعسػكر فػي إسػرائيؿ، 232عفيفي، أحمد: المغة العبرية في الفكر والصحافة، ص (2)
 .19ص
ـ، ممػػػػثاًل عػػػػف التجمػػػػع 1825( ولػػػػد فػػػػي صػػػػفد، أرسػػػؿ إلػػػػى مصػػػػر عػػػػاـ 1870-1805حػػػاييـ عمػػػػراـ ناثػػػػاف ) (3)

ـ، اتيـ باختالس األمواؿ مف قبؿ البعثة الصػييونية فػي 1835االستيطاني في طبريا، ظؿ في اإلسكندرية حتى عاـ 
التصػوؼ، لػو كتابػات فمسػفية مصر، ودعت صحؼ لكشػؼ حسػاباتو الماليػة، كػاف ميتمػًا بعمػـو الطػب، واالقتصػاد، و 

 في التوراة وغيرىا.
(0Vol,2.p1040 Skolnik, Fred: Encyclopedia judaica) 

 .8، 6ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (4)
(0Vol,8.p1830 Skolnik, Fred: Encyclopedia judaica0) 

ـ، الطباعػػة الحجريػػة القائمػػة عمػػى مبػػدأ تنػػافر المػػاء والمػػواد 1796الطباعػػة الحجريػػة: اختػػرع سػػنفمدر فػػي عػػاـ  (5)
 (. 35الدىنية، وقد ساىمت تمؾ الطريقة في تطور فنوف الطباعة)صابات، خميؿ: وسائؿ االتصاؿ، ص 

 8صري(، )عبمردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (6)
المسػيري، عبػد ) األشكناز: ىـ الييػود الػذيف جػاءوا مػف دوؿ أوروبػا والغػرب إلػى فمسػطيف، وىػـ قمػة فػي فمسػطيف (7)

 (.449الوىاب: موسوعة المفاىيـ، ص
السػػفارديـ: مصػػطمح يطمػػؽ عمػػى ييػػود أسػػبانيا، و يضػػموف كػػؿ ييػػودي لػػيس مػػف أصػػؿ أشػػكنازي، ولالصػػطالح  (8)

 (.204، ص3داللتو عمى اختالؼ الطقوس الدينية لمفريقيف) الكيالي، عيد الوىاب؛ وآخروف: موسوعة السياسة، ج
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كسب الرزؽ وتسديد  تطوير المطبعة خالؿ تمؾ الفترة وىدَؼ يوأؿ موشيو سمموف مف، في القدس
 .(1)والصحؼ، واإلعالنات، مف خالؿ طباعة الكتب الدينية، روؼمصاريؼ آلة الطباعة ولوحة الح

حيث أرسؿ إليو برقية كتب فييا:" ، وكاف سمموف يتواصؿ مع أبيو بشأف تطوير المطبعة 
واستطعنا خالؿ خمسة أسابيع إتماـ إنشاء ، إلى أبي الغالي... لقد تطورت أمور العمؿ في القدس

، األسابيع القادمة البدء في العمؿونحف نتوقع خالؿ ، كافة ولقد باشرت بنفسي التفاصيؿ، المطبعة
 .(2)ابنؾ المحب يوآؿ موشيو سمموف"

لى جانب مطبعتي باؾ منيا: ، وسمموف ظيرت مطابع صييونية أخرع في فمسطيف، وا 
و نقؿ إلييا مكبس الطباعة ، ـ1873التي أسسيا الحاخاـ شموئيؿ تُسكرماف عاـ ، مطبعة تُسكرماف
 Israel Dov) عة يسرائيؿ باؾ، كما أسس الحاخاـ يسرائيؿ دوؼ فرومكيفالخاص بمطب

Frumkin)(3)  وحصؿ ىناؾ عمى ، وقد سافر إلى القسطنطينية، ـ1873مطبعة فرومكيف عاـ
وانتقمت ممكيتيا بعده ، واستمرت مطبعتو حتى بداية الحرب العالمية األولى، تصريح بإنشاء مطبعة

 .( 4)سيناي(وسميت بمطبعة) ، إلى غروبر

ازداد االىتماـ الييودي في القدس بالطباعة مع بداية النصؼ الثاني مف القرف التاسع 
وظير وجود مطابع ألغمب ، األمر الذي ساعد عمى كثرة صدور الصحؼ الصييونية، عشر

وكاف أحد أىداؼ إصدار أرباب المطابع لتمؾ الصحؼ ىو تغطية العجز ، الصحؼ الصييونية
 Shaare؛ فقد ُأنشئت مطبعة لصحيفة )شعاري تسيوف (5)التعبير عف أفكار مؤسسيياو ، المالي ليا

Zion)(6) ، لصاحبيا يتسحاؾ جاشتيني(Yitzhak Jecheeni) ، كاف ميخاؿ ، ـ1879وفي عاـ
قد سافر  - ىالبانوفالذي شارؾ في تأسيس مطبعة يوآؿ موشيو سمموف وتأسيس صحيفة  -كوىيف

                                                 

 .1058ص)عبري(، ، 6ج، نتانياىو، د.ب ؛ وآخروف: الموسوعة العبرية (1)
 8ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (2)
ـ، مػػػع أىمػػػو، 1859ـ(: ولػػػد فػػػي روسػػػيا، وىػػػاجر إلػػػى فمسػػػطيف عػػػاـ 1914-1850) يسػػػرائيؿ دوؼ فػػػرومكيف (3)

وشػػػارؾ فػػػي تأسػػػيس صػػػحيفة حبتسػػػيمت، وقػػػد دعػػػا مػػػف خالليػػػا إلػػػى ضػػػرورة توسػػػيع ثقافػػػة الييػػػود وتحسػػػيف أحػػػواليـ 
 (.333منصور، جوني: معجـ المصطمحات، ص) ـ1914االجتماعية، وتوفي في القدس عاـ 

 .8ص)عبري(، مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس  (4)
 .50ص)عبري(، أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (5)
 Chaim) ـ، وكاف يحررىا حاييـ بيػرتس1876أيار)مايو( عاـ  25بدأت صحيفة شعاري تسيوف بالظيور في  (6)

peresفي القدس، وحاوؿ أف يوجػد فػي صػحيفتو إصػدارًا بمغػة االيػديش ،)(.Three hundred years of world 

Jewish press.p 65 :Gershon Hal,) 
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كما أنشأ ، (1)(Ha- Arealخاصة بو إلصدار صحيفتو )ىآرئيؿ()إلى النمسا وأحضر مطبعة 
مطبعتو الخاصة المسؤولة عف إصدار صحيفة ، ayyim Hirschensohn))(2)   حاييـ ىيرشنزوف

وكاف حاصاًل عمى ترخيص مف السمطات التركية لطباعة الكتب ، ـ1886وذلؾ عاـ  (ىميسدرونا)
 .(3)والصحؼ في القدس

، ( أوؿ مطبعة صييونيةAhron Etanأنشأ)أىروف ايتاف ، ـ1907وفي مدينة يافا عاـ 
استخدـ فييا ثالثة أنواع مف ، فأحضر آالت طباعة جديدة، واستطاع بعد ثالث سنوات أف يطورىا

وفي عاـ ، (4)وطبع فييا صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير، الحروؼ، ىي العبرية واإليديش والالتينية
ومطبعة أخرع لمناحيـ ، (Desscnوديسكف)، (Schienfeld) افتتحت شركة شتاينفمد، ـ1911
 420و، طف حبر مموف (214)وفي العاـ نفسو تـ استيراد ، (Menahem Goldberg)جولدبرغ

طف ورؽ كتابة لصالح المطابع الصييونية في المدينة، واستمر في يافا 180و، طف ورؽ طباعة
 Eliahu)مطبعة لألخويف إلياىو يوسؼتـ إنشاء ، ـ1912افتتاح المطابع الصييونية؛ ففي عاـ 

Yosef) ،ومنتاياىو(Mentayaho) ،وقد ، إلى جانب الكتب، وكانت تطبع صحفًا شيرية وأسبوعية
 .(5)ـ1929استمر العمؿ فييا حتى عاـ 

 ثانيًا: خالفات الطائفتين )السفارديم و االشكنازيم(:
، ـ1840يف منػػػػذ عػػػػاـ فػػػػي فمسػػػػط ظيػػػػرت الخالفػػػػات بػػػػيف طػػػػائفتي السػػػػفارديـ واألشػػػػكنازيـ

أدارىػا أحػد أبنػاء الطائفػة؛ ، ـ1862تأسػيس األشػكنازيـ الغػربييف مطبعػة عػاـ  ذلؾ مػع وازدادت حدة

                                                 

 .32، ص)عبري( ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد (1)
(: ولػػد فػػي صػػفد، و انتقػػؿ مػػع عائمتػػو إلػػى القػػدس، ّعػػد مػػف أبػػرز الحاخامػػات 1935-1857حػػاييـ ىيرشػػنزوف )(2)

الييود في القدس، شارؾ مع إليعازر بف ييودا ودافيد يميف في مشػروع إحيػاء المغػة العبريػة، أقػاـ مطبعػة فػي القػدس، 
ـ، وأصػدرت مطبعتػو صػحيفة 1884و سافر إلى روسيا و ألمانيػا، وأصػدر فػي فرانكفػورت صػحيفة ىميسػدرونة عػاـ 

 )بيت يعكوؼ( النسائية بمغة االيديش.
 (Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Vol.9, 142,.) 

 .71ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية،  (3)
نشػرت فػي البدايػة فػي يافػا،، ـ، ، وىي صػحيفة عماليػة، 1907أسسيا حزب ىبوعيؿ ىتسعير في فمسطيف عاـ  (4)

وُأصدرت الصحيفة في بادئ األمر أسبوعية، ثـ تحولت إلػى شػيرية، وبػدأ النشػر المنػتظـ ليػا فػي تػؿ أبيػب، وتوقفػت 
ودمجػػت مػػع صػػحيفة ىاحػػدوت عػػاـ  ـ،1918عػػف الصػػدور خػػالؿ الحػػرب العالميػػة األولػػى، واسػػتؤنفت نشػػرىا عػػاـ 

  ـ.1930
History of Zionism.p,466): Edelheit, Abfaham Edelheit, Hershel) 

 .141، ص)عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (5)
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 .(1) يوآؿ موشيو سمموف
 التنافس في امتالك المطابع والصح : -1

، يعمػف احتكػػاره لمينػػة الطباعػػة، كػاف الحاخػػاـ يسػػرائيؿ بػػاؾ مػف الطائفػػة الشػػرقية )السػػفارديـ(
وكػػاف يػػوآؿ ، (2)المتصػػدريف لقػػانوف الطباعػة وحمايػػة النشػػر مػػف حاخامػات القػػدس واآلسػػتانة وأنػو مػػف

موشيو سمموف الذي مثؿ الطائفة الغربية )األشػكنازيـ( قػد حصػؿ عمػى تػرخيص رسػمي لمطبعتػو فػي 
، وعنػػدما أعمػػف عػػف تأسػػيس مطبعتػػو فػػي القػػدس، (3)مػػف الحاخػػاـ الػػرئيس لمييػػود فػػي أزميػػر، فمسػطيف

وطمبػوا منػو السػماح ، غيػر أنيػـ عارضػوا احتكػاره لممطػابع، بشػكوع لحاخامػات )األشػكناز(تقدـ بػاؾ 
وبػػدأ التنػػافس ، لكػػف بػػاؾ رفػػض ذلػػؾ، (4)ليػػوآؿ موشػػيو سػػمموف أف يسػػتمر فػػي مطبعتػػو دوف عرقمػػة 

وىاجـ كؿ فريؽ اآلخر؛ ، وتصاعدت حدة الخالفات، الشديد بينيما في إصدار المنشورات والصحؼ
عػاـ  (يوليػو )تمػوز 3وكاف ذلؾ بتاريخ ، ات العثمانية آنذاؾ إلغالؽ المطبعتيف رسمياً ما دفع السمط

 .(5)ـ1864

الخاصػػة بالطائفػػة الغربيػػة  ىالبػػانوفو اسػػتمر الخػػالؼ مػػع صػػدور أوؿ طبعػػة مػػف صػػحيفة 
حبتسيمت؛ لتكوف ناطقػة  الطائفة الشرقية )السفارديـ( لتأسيس صحيفة األمر الذي دفع ( األشكنازية)

 .(6)ومعّبرة عف أفكارىـ، باسميـ

ويعنػػي ذلػػؾ أف الخػػالؼ المػػذىبي سػػاىـ بشػػكؿ واضػػح فػػي ظيػػور الصػػحافة الصػػييونية فػػي 
 وتطورىا منذ البداية.، فمسطيف

 الخالفات الطائفية عمى صفحات الصح : -2

ولػػـ يعػػد األمػػر مقتصػػرًا ، أدت حالػػة الشػػقاؽ بػػيف الطػػائفتيف إلػػى االنفصػػاؿ والكراىيػػة الدائمػػة
بؿ امتد الخالؼ لكػؿ ، (7)ى خالؼ في الجانب الثقافي الذي كانت الصحافة والمطبعة أحد صورهعم

وكػػػػاف أبرزىػػػػا نظػػػػاـ توزيػػػػع أمػػػػواؿ ، حتػػػػى قضػػػػايا االسػػػػتيطاف الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف، المجػػػػاالت

                                                 

 .25، ص)عبري( جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (1)
، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية األولى في أرض إسرائيؿ (2)   410، ص )عبري(تريفاكـو
 .46، ص)عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (3)
 . 18، ص)عبري(إيالف، تسفي : بداية حبتسيمت  (4)
 .49، ص)عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (5)
 .163ص، )عبري(برتؿ، يسرائيؿ: بداية الصحؼ الييودية  (6)
 .258، ص)عبري( جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (7)
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و مسػػػألة التجديػػػد الػػػذي طػػػرأ عمػػػى المغػػػة ، (1)(Halukkah) (الحالوكػػػا)الصػػػدقات الػػػذي كػػػاف يسم ػػػػ
 .(2)العبرية

، فػػػي القػػػدس امتػػػدادًا لمخػػػالؼ بػػػيف الييػػػود خػػػارج فمسػػػطيف نشػػػبوكػػػاف ذلػػػؾ الخػػػالؼ الػػػذي 
الحػديث عػف أمػواؿ ، وأكثر مػا كػاف يثيػر الخػالؼ، وذلؾ ما بعد فترة )التنوير(، خصوصًا في أوروبا

 .(3)الصدقات التي كانت تجمع مف الييود في العالـ

، فيػا مػف مسػألة التصػرؼ بػأمواؿ الصػدقاتلقد عّبرت الطائفػة الشػرقية )السػفارديـ( عػف مواق
والتفػرغ ، فعارضت بشدة االعتماد عمى تمؾ األمواؿ فػي تيسػير أمػور الطوائػؼ الييوديػة فػي فمسػطيف

وقػد تػـ التعبيػر ، وعدـ دعـ العمؿ الزراعي، والخروج مف حالة الركود، دوف االىتماـ بالعمؿ، لمعبادة
 .(4)عف ذلؾ الموقؼ عمى صفحات صحيفة حبتسيمت

وكػػػاف مػػػف أكثػػػر المعارضػػػيف لسياسػػػة االعتمػػػاد عمػػػى أمػػػواؿ الصػػػدقات بػػػدؿ العمػػػؿ يسػػػرائيؿ 
وقػد ىػاجـ فػػرومكيف مؤيػدي نظػػاـ ، فػرومكيف الػذي عمػػؿ رئػيس تحريػر صػػحيفة حبتسػيمت خمفػًا لبػػاؾ

وأيػد ، وعػّده سػببًا فػي نشػوب الخالفػات؛ ألنػو كػاف يميػز بػيف الطوائػؼ الييوديػة فػي القػدس، الحالوكا
وتشػػجيع التجمعػػات الييوديػػة فػػي القػػدس عمػػى ، التوجػػو إلنيػػاء االعتمػػاد عمػػى تمػػؾ األمػػواؿ فرمػػوكيف
 .(5)العمؿ

عػػف الخػػػالؼ ، ـ1884فػػي عػػددىا الخػػامس عػػاـ  (6)وعّبػػرت ىيئػػة تحريػػر صػػحيفة ىتسػػفي
الػػػذي كػػػاف بػػػيف الطػػػائفتيف بػػػالقوؿ: "طائفتػػػا السػػػفارديـ واألشػػػكناز ىمػػػا مػػػف أكبػػػر الطوائػػػؼ الييوديػػػة 

كمتػا الطػائفتيف ، (أرض إسػرائيؿ)أكبر المعضالت أنػو ال يوجػد وحػدة بينيمػا خصوصػًا فػي و ، وأىميا
، (كشػػعبيف)حتػػى إنيػػـ يبػػدوف ، والدينيػػة، فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة، تختمػػؼ اختالفػػا كميػػا عػػف األخػػرع

ويعرضػػػيا ، وىػػػذا التفػػػرؽ يمػػػس حيػػػاة الييػػػود، ويبػػػدو أنػػػو لػػػف يػػػأتي اليػػػـو لنػػػرع ىػػػذه الطوائػػػؼ متحػػػدة

                                                 

الحالوكػػا: كممػػة عبريػػة تعنػػي) توزيػػع(، وىػػي المسػػاعدة الماليػػة التػػي كػػاف يرسػػميا الييػػود لميشػػوؼ القػػديـ؛ ليكرسػػوا  (1)
 (.164حياتيـ لمتعبد ودراسة التوراة )المسيري، عبد الوىاب: موسوعة المفاىيـ والمصطمحات الصييونية، ص 

 .162، ص)عبري(برتؿ، يسرائيؿ: بداية الصحؼ الييودية  (2)
 .163، ص)عبري(برتؿ، يسرائيؿ: بداية الصحؼ الييودية  (3)
 . 20، ص)عبري(إيالف، تسفي : بداية حبتسيمت  (4)
 .1059، ص)عبري(د. ب، نتنياىو ؛ وآخروف: الموسوعة العبرية  (5)

ـ، و كانػت أوؿ صػحيفة حديثػة عمػى الػنمط 1884صحيفة صييونية أسسػيا إليعػازر بػف ييػودا فػي القػدس عػاـ  (6)
 روبي داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في القدس، واستخدـ بف ييودا الصحيفة في تعميـ المغة العبرية.األو 

(0 (Jack Felaman: The Revival of Classical Tongue.p,63  
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. إضافة إلى ذلؾ نشرت مقاالت في صحيفة ىتسفي تدعو الييود األشكناز لمتوحد مػع (1)لمخطر..."
 .(2)والعمؿ يدًا بيد مف أجؿ مصالح الييود في فمسطيف، السفارديـ

 وابنو إيتمار:، ثالثًا: مجيودات إليعازر بن ييودا
وعمػػؿ عمػػى تجديػػد  ،أوؿ مػػف طػػور الصػػحؼ الصػػييونية فػػي فمسػػطيف (3)يعػػد إليعػػازر بػػف ييػػودا

 .(4)بداًل مف التقميدية القديمة التي حاكت التوراة، واستخدـ المغة الحديثة، المغة العبرية

بػػػػػػػػدأ إليعػػػػػػػػازر حياتػػػػػػػػو الصػػػػػػػػحافية بنشػػػػػػػػر مقػػػػػػػػاالت فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػحيفة الييوديػػػػػػػػة )ىشػػػػػػػػاحر؛ 
 .(6) في أوروبا Hashaar (5))الفجر()

سياماتو في الصحافة الصييونية : -1  ىجرة إليعازر، وا 

ـ، و تعػػرؼ عػػف قػػرب عمػػى الصػػحؼ الصػػييونية 1881قػػدـ بػػف ييػػودا إلػػى فمسػػطيف عػػاـ 
وكػػاف مطمعػػًا عمػػى صػػحيفة حبتسػػيمت قبػػؿ ، الصػػادرة فػػي التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي القػػدس

، و أحيانػػًا مػػف (7)وعمػػؿ سػػابقًا مراسػػاًل ليػػا مػػف بػػاريس، حيػػث كػػاف ينشػػر مقػػاالت لػػو فييػػا، وصػػولو
بطمػػب مػػف رئػػيس التحريػػر آنػػذاؾ ، ومػػع مػػرور الوقػػت تػػـ اسػػتدعاؤه بشػػكؿ رسػػمي، (8)أفريقيػػا الشػػمالية

وكػػاف قدومػػو حػػدثًا ميمػػًا فػػي الصػػحافة الصػػييونية الصػػادرة فػػي فمسػػطيف؛ فػػألوؿ ، يسػػرائيؿ فػػرومكيف

                                                 

 .6، ص)عبري( ـ1884/ 10/ 31(، بتاريخ 5صحيفة ىتسفي، )ع (1)
759Sephardi Entrepreneurs in Jerusalem,p: Class,Joeseph.Kark,Ruth (2)  

ـ (: ولػد فػػي ليتوانيػا لعائمػػة ييوديػة درس فػػي جامعػة السػػوربوف فػي بػػاريس، 1922- 1858) ( إليعػازر بػف ييػػودا(3
وأصبح مف مؤيػدي الصػييونية ومتميػزا فػي اسػتخداـ المغػة، وكػاف أحػد المسػاىميف الرئيسػييف فػي إحيػاء المغػة العبريػة 

ـ، كانػػت العبريػػة 1881يعػػرؼ بػػػ)مجدد المغػػة العبريػة(، وعنػػدما اسػػتقر فػػي القػػدس عػػاـ  الحديثػة فػػي اليشػػوؼ، و كػػاف
قاـ بتأسيس مجمس المغة العبرية الذي أصػبح فيمػا  1890ىي المغة الوحيدة التي تـ استخداميا في منزلو، وفي عاـ 

 بعدأكاديمية المغةالعبرية.
Eran,Kaplan; Derek J.Pens Lar:The Origins Of Israel ,P171). ) 

 .20ص)عبري(، ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ،  (4)
ـ، وحررىػا بيػرتس سمولنسػكيف، وقػد دعػا إلػى 1868صحيفة ىشاحر: صػحيفة صػييونية أسسػت فػي فيينػا عػاـ  (5)

 ـ،1884)عودة الييود( إلى فمسطيف، وتوطينيـ، وكانت بمثابة المنظر لمفكرة الصييونية، توقفت عػف الصػدور عػاـ 
 (.160أفريـ، تممي: معجـ المصطمحات الصييونية، ص)

 .67، ص)عبري(الصحافة العبرية  كرسيؿ، ج: تاريخ (6)
؛ الحنػػػػاني، أ.ح: القػػػػدس والنػػػػػاس 70، ص)عبــــري(دروري، يجيئػػػػؿ: اسػػػػيامات اليجػػػػرة الثانيػػػػة فػػػػي الصػػػػحافة  (7)

 .26ص)عبري(، فييا
Kuzar, Ron: Hebrew and Zionism,p 117. 0(8)  
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تػػـ طمػػب صػػحفي ييػػودي مػػف الخػػارج. وأصػػبح ، مػػرة فػػي تػػاريخ الصػػحافة الصػػييونية فػػي فمسػػطيف
 .(1)ىيئة تحرير صحيفة حبتسيمتإليعازر بف ييودا عضوًا في 

حرص بف ييودا أف تكوف لغتػو مختمفػًة عمػا كػاف سػائدًا فػي الصػحافة الصػييونية الصػادرة  
فقػػد كانػػت الصػػحافة ميتمػػة بنقػػؿ األخبػػار وترجمتيػػا مػػف الصػػحؼ ، فػػي فمسػػطيف خػػالؿ تمػػؾ الفتػػرة

عػػداد مقػػاالت عمميػػة أوروبيػػة، ونشػػر إعالنػػات فػػي فمسػػطيف، األوروبيػػة بينمػػا اتجػػو بػػف ييػػودا إلػػى ، وا 
وكانػػت ، (2)واألكثػػر بسػػاطة ومالءمػػة لمصػػحؼ العصػػرية، اسػػتخداـ المغػػة العبريػػة األسػػيؿ اسػػتخداما

الصػحؼ الصػػييونية فػػي تمػػؾ الفتػرة تصػػنؼ صػػنفاف؛ األوؿ: تمثػػؿ فػي الصػػحؼ التػػي يػػتـ صػػياغتيا 
وكػػذلؾ بتعامميػػػا مػػػع ، ةوتتميػػػز بتعامميػػا مػػػع مػػػادة أدبيػػة فمسػػػفية وطبيعػػة عمميػػػ، فػػي أوروبػػػا الشػػرقية

بينما كػاف النػوع الثػاني يتمثػؿ فػي الصػحافة الدينيػة التقميديػة التػي تتعامػؿ ، القضايا الييودية والعبرية
وأكدت أىمية استخداـ ، والتي أبرزت إسياـ بف ييودا في إحياء المغة العبرية، (3)التوراة نصوصمع 

 .(4)الصحؼ الصييونية في تمؾ الفترة لمعبرية الحديثة

لػػػـ يغفػػػػؿ بػػػػف ييػػػودا فػػػػي كتاباتػػػػو الحػػػديث عػػػػف القضػػػػايا السياسػػػية واالقتصػػػػادية لمتجمعػػػػات 
وحػػػرص عمػػػى ، كمػػػا جعػػػؿ تركيػػػزه عمػػػى اسػػػتخداـ المغػػػة العبريػػػة وقواعػػػدىا، الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف

 .(5)جعميا المغة الرسمية المستخدمة بيف الييود المتواجديف في فمسطيف خالؿ تمؾ الفترة 

ـ، اختمػػؼ إليعػػازر بػػف ييػػودا مػػع رئػػيس التحريػػر يسػػرائيؿ فػػرومكيف حػػوؿ 1884فػػي عػػاـ و  
والتجديد في حياة التجمع االستيطاني الصييوني ، معالجة قضايا االستيطاف الصييوني في فمسطيف

إليعػػازر بػػف  فقطػػع، (6)الصػػياينة فػػي اليجػػرة الصػػييونية األولػػى الػػذي جػػاء بػػو الوافػػدوف، فػػي القػػدس
مفاسػػرت؛ )باسػػـ فػػي البدايػػة  عرفػػت، وأنشػػأ صػػحيفة خاصػػة بػػو، حبتسػػيمت ييػػودا عالقاتػػو بصػػحيفة

(Mivasseretثـ سرعاف ما غّير اسميا إلى ، (ىتسفيHatzvi) (أو الغزاؿ، الظبي)(7). 

تطػػػوير صػػػدور الصػػػحؼ الصػػػييونية بشػػػكؿ يػػػومي فػػػي  وبػػػرز دور إليعػػػازر بػػػف ييػػػودا فػػػي
بينمػػا كانػػت أوؿ ، أو نصػػؼ أسػػبوعية، أو أسػػبوعياً ، فمسػػطيف، حيػػث كانػػت الصػػحؼ تصػػدر شػػيرياً 

                                                 

، 6ج، ؛ نتانيػػػاىو، د.ب ؛ وآخػػػروف: الموسػػػوعة العبريػػػة 68ص )عبـــري(كرسػػػيؿ، ج: تػػػاريخ الصػػػحافة العبريػػػة  (1)
 .1061ص)عبري(، 

 .165، ص)عبري(ـ. توموتشنكي: المغة والمجتمع والثقافة  (2)
Felaman, Jack: The Revival of Classical Tongue,p55. (3)  

Hirshberg, Jehoas : Music in the Jewish Community of Palestine,P14. (4)  

 .67)عبري(، صكرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)
 . 1061ص )عبري(، د.ب، نتنياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية (6) 

Felaman, Jack: The Revival of Classical Tongue,p55. (7)  
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 وىػػػػػػي صػػػػػػحيفة، وبالمغػػػػػة العبريػػػػػػة البسػػػػػػيطة الحديثػػػػػػة، صػػػػػحيفة صػػػػػػييونية تصػػػػػػدر بصػػػػػػورة يوميػػػػػػة
ف كانت في بدايتيا أسبوعية، ـ1884عاـ  (Hazvi)ىتسفي ومع الوقػت تتػابع إصػدار بػف ييػودا ، وا 
 .(1)لمصحؼ

، (2)باسـ المياجريف الجددناطقة سعى بف ييودا مف خالؿ صحيفتو ىتسفي لجعميا صحيفة 
بؿ اسػتعاف بمطبعػة فػي القػدس تعػود ممكيتيػا لمحاخػاـ حػاييـ ، ولـ يستخدـ مطبعة صحيفة حبتسيمت

)ىػػػأور؛  بػػػف ييػػػودا مطبعتػػػو فػػػي القػػػدس؛ لنشػػػر صػػػحيفتو أسػػػس، ـ1890وفػػػي عػػػاـ ، (3)ىيرشػػػنزوف
 فمسػػطيف؛ لقػػدرتيا عمػػىو كانػػت تعػػد األكثػر أىميػػة مػػف بػػيف أوائػؿ المطػػابع التػػي أنشػػئت فػي ، النػور(
لممطبعػة التػي  وكاف إنتاجيػا الثقػافي مسػاويًا فػي الكػـ، و الدور الذي لعبتو في مجاؿ النشر، اإلنتاج

وقػد نشػرت المطبعػة العديػد مػف الكتػب ، فػي القػدس خػالؿ تمػؾ الفتػرة كاف يممكيا اآلباء الفرنسيسكاف
و الجغرافيػػػا الخاصػػػة ، والتػػػاريخ، القػػػراءة (اليشػػػوؼ الييػػػودي)التعميميػػػة بالمغػػػة العبريػػػة لتعمػػػيـ أطفػػػاؿ 

 . (4)كما تـ طباعة معجـ المغة العبرية الذي أّلفو بف ييودا في مطبعتو، بالييودية

انطمؽ بف ييودا في مجاؿ الصحافة الصييونية الصادرة في التجمع االستيطاني الصييوني 
فػػػي التطػػػور والتجديػػػػد  نقمػػػة حقيقيػػػة، وصػػػحفو األخػػػرع فيمػػػا بعػػػد، و كػػػاف لصػػػحيفتو، فػػػي فمسػػػطيف

 .(5)حيث زادت األعداد المطبوعة مف الصحيفة؛ بسبب زيادة قرائيا، لمصحافة الصييونية آنذاؾ

، وفػػػي الوقػػػت الػػػذي كانػػػت فيػػػو الخالفػػػات والحػػػرب الكالميػػػة تعصػػػؼ بالصػػػحؼ الصػػػييونية
بإيجابيػة  حيػث تعامػؿ، اتخذ بف ييودا توجيًا آخػر فػي كتاباتػو الصػحفية، وتشتد بيف رؤساء تحريرىا

، كقضػػػايا االسػػػػتيطاف، ومسػػػائميـ كافػػػػة، مػػػع مواقػػػؼ التجمػػػػع االسػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػي فمسػػػػطيف
وكانػت ، (إسػرائيؿ)ودفع باتجاه أف الحديث عف تمؾ األمور سيمكف مف بناء ، واليجرات، والصدقات

حؼ بخالؼ الص، صحؼ بف ييودا تتميز بتوافر المعمومات حوؿ كؿ ما يحدث في فمسطيف والعالـ
، (Ahdut Ha)الصػػػػػييونية األخػػػػػرع، التػػػػػي عّبػػػػػرت عػػػػػف أفكػػػػػار وأيػػػػػدلوجيات كصػػػػػحيفة ىأحػػػػػدوت 

بخػػالؼ مػػا ، كمػػا اتسػػمت صػػحافة بػػف ييػػودا باالنفتػػاح، (ha-Poel ha-Tzair)تسػػعيروىبوعيػػؿ ى
إذ كانػت كػػؿ ، كػاف سػائدًا فػػي الصػحؼ الصػػييونية فػي التجمػػع االسػتيطاني الصػػييوني فػي فمسػػطيف

بينمػا اتخػذ بػف ييػودا خطػًا مسػتقاًل عمػى غػرار ، وتتشػدد لمواقفيػا، ب أو طائفػةصحيفة تعّبر عف حػز 
                                                 

 .110منصور، جوني: معجـ األعالـ والمصطمحات، ص (1)
 .1061ص)عبري(، ، 6ج، نتانياىو، د.ب ؛ وآخروف: الموسوعة العبرية (2)

 .71ص )عبري(( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية، (3
(4) Suleiman ,Mohammed: Early Printing Presses in Palestine,85. 

 .18، ص)عبري(ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ  (5)
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فقػػد عكػػس آراء الجميػػع فػػي ، التػػي ال تعبػػر عػػف موقػػؼ حزبػػي واحػػد، الصػػحافة األوروبيػػة العصػػرية
 .(1))اليشوؼ( الصييوني في فمسطيف

رواجػػًا ذلػػؾ التجديػػد الػػذي أدخمػػو بػػف ييػػودا فػػي الصػػحافة الصػػييونية فػػي فمسػػطيف  لـ يمؽَ 
، و قوبمػػػػت بمعارضػػػػة شػػػػديدة، التػػػػي أصػػػػدرتيا الطوائػػػػؼ الصػػػػييونية، كبيػػػػرًا مػػػػف مؤسسػػػػي الصػػػػحؼ

حيث ساد في الصحؼ الصييونية المغة العبرية التقميديػة المعقػدة ، خصوصًا ما يتعمؽ بالمغة العبرية
ميف عمػى وقد أدت تمؾ المعارضة لفػرض مقاطعػة مػف القػائ، (2)التي تـ اقتباسيا مف الكتب المقدسة 

، الصحؼ الصييونية لصحيفة ىتسفي؛ ما دفع بف ييودا إلى إصدار الصحيفة ذاتيا بأسماء مختمفة
وأصػدر ، وانتشػاراً ، التػي أضػحت أكثػر حضػوراً ، ـ1896وذلػؾ عػاـ ، (Ha-shkafa()ىشػكفا)منيا 

ولكػف ، ـ1910وذلػؾ عػاـ ، كما أصدرىا باسـ )ىأور: النور(، معيا ممحقًا لغويًا لتعميـ المغة العبرية
السػػمطات التركيػػة سػػرعاف مػػا أغمقتيػػا؛ بسػػبب بالغػػات قػػدمت مػػف نظرائػػو فػػي الصػػحؼ الصػػييونية 

 .(3)األخرع قبيؿ الحرب العالمية األولى

وبذلؾ يتبيف أف إليعازر بف ييودا ّطور الصػحافة الصػييونية فػي مراحميػا األولػى مػف حيػث 
، ورّكػػز عمػػى البعػػد الثقػػافي، المذىبيػػة والحزبيػػةحيػػث تػػرؾ الخالفػػات ، والمضػػموف، دوريػػة اإلصػػدار

 وخدمة المشروع الصييوني.، والديني
 مجيودات إيتمار بن إليعازر في الصحافة الصييونية في فمسطين: -2

في مدينة القدس عاـ ، ((Ittamar Ben Avi (ابف آفي)والمعروؼ بػ، ولد إيتمار بف ييودا
وقد درس في كمية المعمميف في ، وكاف إيتمار مشيوراً  ،(4)ووالده ىو إليعازر بف ييودا ، ـ1882
في ، ـ1904وساعد والده بعد عودتو عاـ ، و في معيد الدراسات الشرقية بجامعة برليف، باريس

وما ، (6)وكاف إيتمار أوؿ صحفي ييودي مف مواليد القدس، (5)(وىأور، ىتسفي)تحرير صحيفتي 
صييونية بالمغة العبرية باسـ )ىتسوفيو:  إيتمار صحيفة أنشأ( ـ1905-1904)بيف عامي 

 .(7)ولـ تدـ، المراقب(

                                                 

 .70 -69، ص)عبري(دروري، يجيئؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة  (1)
 .170، ص)عبري( ـ. توموتشنكي: المغة والمجتمع والثقافة (2)
 . 27، ص)عبري(الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (3)
 .326)عبري(، صبنحاس، جنيوسار: التوجيات والصراعات في دوأر ىيـو  (4)

(5) Benny, Morris: Response of the Jewish Daily Press in Palestine, P 2.  

 .32، ص)عبري(الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا (6)
 .80ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (7)



 

31 

 

األمػػر الػػذي مكّنػػو مػػف تطػػوير الصػػحافة ، اكتسػػب إيتمػػار خبػػرة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ الصػػحفي
أو العريضة ، باستخدامو العناويف الكبيرة، فقد نقؿ الطريقة الفرنسية لمصحؼ الصييونية، الصييونية

خداـ طريقة الضجيج اإلعالمي الذي لـ يكف معروفًا فػي الصػحؼ واست، ذات البنط األسود العريض
وكػاف عػادًة مػا يسػتخدـ ذلػؾ األسػموب ، (1)الصييونية التي ُأصدرت فػي فمسػطيف خػالؿ تمػؾ الحقبػة 

 .(2)وقد استخدمو في صحيفة والده )ىأور(، في األخبار الميمة

محػػػػررًا رئيسػػػػًا لصػػػػحيفة عمػػػػؿ إيتمػػػػار ، (ـ1918-1914)خػػػػالؿ الحػػػػرب العالميػػػػة األولػػػػى 
وخػالؿ الحػرب حػاوؿ أف يصػدر صػحيفة جديػدة باسػـ ، ـ1915وبعد توقؼ الصحؼ عػاـ ، (3)ىأور

 .(4)لكنيا فشمت، ( خاصة بالشباب الصييوني في فمسطيفKedroon)كدروف()

اعتمد إيتمار فػي تجديػد فػف التحريػر الصػحفي أسػموب كثػرة األخبػار المختصػرة عمػى صػدر 
، إضػافة إلػى نشػر الصػور، ونشر مقااًل كبيرًا بحروؼ كبيرٍة فػي الصػفحة األولػى، (5)الصفحة األولى

كما عرفت الصػحؼ الصػييونية فػي فمسػطيف ، (6)وتقميؿ سعر الصحيفة، وعمؿ عمى تجديد الطباعة
دوآر )وكػػاف السػػبؽ اليتمػػار فػػي اسػػتخداـ ذلػػؾ الفػػف عبػػر صػػحيفتو ، (7)(ريئػػوف) فػػف المقػػاء الصػػحفي

و ، ـ1928 قبػؿ أف تنتقػػؿ ممكيتيػػا لمحركػة التصػػحيحية عػػاـ( Doar Hayom( )بريػػد اليػوـ  ىيػوـ
مػػػع العقيػػػد ، ـ1919عػػػاـ  (أغسػػػطس)آب  12 أجػػػرع أوؿ لقػػػاٍء فػػػي العػػػدد الرابػػػع لمصػػػحيفة بتػػػاريخ

وبعػد تمػؾ التجربػة أصػبح ، ممثؿ ألمانيا في واشنطف مع نشر صػورتو،  (Bernchove()برنشتوؼ)
وأجػرع إيتمػار لقػاًء ثانيػًا ، ئعًا في الصحؼ الصػييونية فػي تمػؾ الفتػرةاستخداـ فف المقاء الصحفي شا

، (8)ـ مع المسؤوؿ البريطاني الصييوني ىربرت صػموئيؿ1920عاـ  (يناير)كانوف ثاِف  29بتاريخ 
                                                 

 . "عبري".32الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا، ص (1)
 .60، ص)عبري(ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية  (2)
 .165ص  )عبري(ـ. توموتشنكي: المغة والمجتمع والثقافة  (3)
 .99، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (4)
 .20، ص)عبري(ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ  (5)
 .60، ص)عبري(ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية  (6)
ىػػو الحػػديث الصػػحفي ويكػػوف عمػػى شػػكؿ حػػوار سػػؤاؿ وجػػواب بػػيف الصػػحفي المراسػػؿ أو المنػػدوب والشخصػػية  (7)

 (.150اوؿ موضوعًا معينًا) أبو زيد، فاروؽ: فنوف الكتابة الصحفية، صويتن
(: ولػػد فػػي ليفربػػوؿ، وتمقػػى تعميمػػا محافظػػا، وبػػرز فػػي الحػػزب الميبرالػػي 1963-1870ىربػػرت لػػويس صػػموئيؿ)(8)

تخػدـ ـ، حػيف رأع أنيػا 1914البريطاني، وعػارض بشػدة المواقػؼ المعاديػة لمصػييونية، تبنػى الفكػرة الصػييونية عػاـ 
المصػػمحة البريطانيػػة العميػػا فػػي المنطقػػة العربيػػة، وكػػاف أوؿ منػػدوب سػػاـٍ بريطػػاني )عػػيالـ، يغػػآؿ: ألػػؼ ييػػودي فػػي 

 (.369التاريخ الحديث، ص
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 .(1)وذلؾ بمناسبة مرور ثالث سنوات عمى وعد بمفور

 رابعًا: اليجرة الصييونية:
مف الصياينة إلى فمسطيف حدث تحوؿ ميـ  (1914-1904) مع بدء توافد الموجة الثانية

، مف األطر العمالية، حيث بدأ رواد تمؾ اليجرة، في تاريخ الصحافة الصييونية في فمسطيف
واالتفاؽ في ، وقد تميزت اليجرة الثانية بتعدد الفئات، (2)بإصدار الصحؼ الناطقة بالمغة العبرية

يف في تمؾ الفترة مف الييود الروس الذيف كاف ليـ تأثيٌر واضح وكاف أغمب الوافد، الثقافة االشتراكية
وكاف مف بينيـ صحفيوف عمموا عمى إصدار جرائد سّخروىا لتكوف ناطقة ، في االستيطاف فيما بعد

 .(3)وقد تمّيزوا بالخبرة في الكتابة األدبية والصحافية، باسـ األحزاب

، (4)(Ludvipol, Abrahamودلوفيؿ)الصحفي أبرىاـ ل، ـ1906وفد إلى فمسطيف في عاـ 
وأراد ، ـ1903التجمعات الييودية فػي أووربػا عػاـ  وكاف محررًا لصحيفة )ىتسوفيو( التي ُأسست في

لكػػػف محاولتػػػو ، بالمغػػػة العبريػػػة، ـ تحريػػػر الصػػػحيفة نفسػػػيا وطباعتيػػػا فػػػي فمسػػػطيف1907فػػػي عػػػاـ 
 .(5)فشمت

صحيفة ىآرتس مف السمطات  (6)غولدبرغاشترع رجؿ األعماؿ الييودي الروسي ييودا ليؼ 
وشيدت اليجرة الثانية ظيور ، لصالح الحركة الصييونية، ـ1919العسكرية البريطانية عاـ 

                                                 

بيػاف أصػدرتو الحكومػػة البريطانيػة، أعربػت فيػػو عػف تأييػػدىا إقامػة وطػف قػػومي لمييػود فػي فمسػػطيف، وعػرؼ ىػػذا  (1)
ؾ نسبة لصاحبو وزير الخارجية البريطػاني =آنػذاؾ آرثػر جػيمس بمفػور، وقػد صػدر فػي وعد بمفور(، وذل) البياف باسـ

 (.150: معجـ المصطمحات الصييونية، ص تممي أفرايـ، ومناحيــ.) 1917الثاني مف تشريف ثاٍف عاـ 
 .60ص )عبري(ممميد، دافيد: النور األوؿ  (2)
 .119ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)

(، ولػد فػي روسػيا وكػاف نشػطًا فػي حركػة أحبػاء صػييوف فػي أوديسػا، وفػد إلػى 1921-1865أبرىاـ لودلوفيػؿ ) (4)
ـ، لكنػو توّجػو لإلسػكندرية فػي مصػر، ثػـ سػافر إلػى بػاريس، ودرس ىنػاؾ وعمػؿ فػي الصػحافة، 1890فمسطيف عػاـ 

فة ىاحػػدوت، وشػػارؾ فػػي كتابػػة وكتػػب فػػي الصػػحؼ بالمغػػات العبريػػة، والفرنسػػية، واليديشػػية، عمػػؿ محػػررا فػػي صػػحي
 مقاالت االفتتاحية لصحيفة ىآرتس نياية الحرب العالمية األولى. 

 (Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Second Edition, Vol.9, 142). 

 .101، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (5)
ـ( ولػػػد فػػػي روسػػػيا، لعائمػػػة غنيػػػة رأسػػػمالية، وكػػػاف عضػػػوًا فػػػي المػػػؤتمر 1945-1860ييػػػودا ليػػػؼ غولػػػدبرغ ) (6)

ـ( وشػارؾ فػي أعمػاؿ صػييونية عػدة فػي 1882ـ، وأصبح عضوًا في أحبػاء صػييوف )1897الصييوني األوؿ عاـ 
أسػيس صػحؼ صػييونية أصبح عضو المجنة الصييونية المركزية في روسػيا، وسػاىـ فػي ت 1906روسيا، وفي عاـ 

 ,0Skolnik)( الزراعيػةHartuvـ، وأسس مستوطنة زراعيػة )ىػارتوؼ 1908خارج فمسطيف، وفد إلى فمسطيف عاـ 

Fred: Encyclopaedia Joudica, Vol.7, 693) 
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ويمكف ، وحممت أيدولوجية اشتراكية، التي كانت تعّبر عف أفكارىا ومبادئيا، األحزاب وصحفيا
الصييونية الصادرة في فمسطيف القوؿ إف اليجرة الثانية وما بعدىا عدت نقطة تحوؿ لمصحافة 

إلى ، مف حيث تغيير السياسة واليدؼ؛ فقد تحولت مف صحٍؼ دينية تعبر عف طوائؼ، آنذاؾ
 .(1)صحافة حزبية

 م(:1923-1919اليجرة الثالثة )

، (3)وأسس الوافدوف فييا صحفًا عمالية (2)تشابيت سمات رواد تمؾ اليجرة باليجرة الثانية
، و)مساداة(، وشعراء صياينة أسسوا في فمسطيف دور نشر مثؿ: )دفير(كما وفد فييا أدباء 
افيغدور )وأسس الشاعر ، معرفوت، ىأدوما، وصحفًا أدبية مثؿ: ىعومير، )ومتسبيو( و)أمنوت(

 .(4)الغد( -صحيفة أدبية تحت اسـ )ىمخار (ىماري

 م(:1931 -1924الموجة الرابعة )

أيموؿ )سبتمبر( عاـ  23الصادر بتاريخ ( 298كتبت صحيفة دوأر ىيوـ في عددىا )
منيـ أعضاء  22فردا حيث كاف  50عف مجيء وافديف صياينة طالئعييف وكاف عددىـ، ـ1929

 .(5)في أحزاب ييودية اشتراكية

شيدت الصحافة الصييونية في التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف خالؿ فترة تمؾ 
، ـ1924(، عاـ Nahman Hayyim Bialikحاييـ بيالؾ)الموجة وفود الشاعر الصييوني نحماف 

وأصدروا ، وعدد مف الشعراء الذيف أطمؽ عمييـ )جيؿ بيالؾ( وقد لعبوا دورًا كبيرًا في الحياة األدبية
و)يوـ األديب ، خصص في السنة باسـ )يوـ الكتاب العبري(، ـ1925و منذ عاـ ، صحيفة )كتفيـ(

أي  -كما ظيرت المجمة الشيرية األدبية )كموت، باء العبرييف(وأعمنوا عف )اتحاد األد، العبري(
كما شيدت تمؾ المرحمة وجود ما عرؼ ، (6)وكانوا ينشروف فييا كؿ جديد في عالـ األدب، الصوت(

                                                 

 .38أبوحمبية، حسف: تاريخ األحزاب العمالية، ص (1)
 .126، ص )عبري(ريف ناؤر، مردخاي؛ جمعادي، داف: أرض إسرائيؿ في القرف العش (2)
 .1065)عبري(، ص  6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (3)
 5موسػػػوعة الفتػػػرات التاريخيػػػة ألرض إسػػػرائيؿ، ج -ليسػػػؾ، موشػػػيو؛ وآخػػػروف: االزدىػػػار فػػػي ظػػػؿ البريطػػػانييف  (4)

 . 120)عبري(، ص
 3ـ )عبري(، ص 1929/ 9/ 23( 298صحيفة دوأرىيـو )ع  (5)
 5موسػػػوعة الفتػػػرات التاريخيػػػة ألرض إسػػػرائيؿ، ج -ليسػػػؾ، موشػػػيو؛ وآخػػػروف: االزدىػػػار فػػػي ظػػػؿ البريطػػػانييف  (6)

 . 122، 121ص )عبري(، 
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 .(1)وقد بدأت الصحؼ الحزبية بالتنامي مع بداية ثالثينات القرف العشريف، بالصحافة المسائية
 (:م1939-1933اليجرة الخامسة) 

وتزامنت مع صعود النازييف لمحكـ في ، وفد معظـ الصياينة في اليجرة الخامسة مف ألمانيا
  .(2) وانتيت مع بداية الحرب العالمية الثانية، ـ1933ألمانيا عاـ 

حيث أصدر ، شكمت تمؾ اليجرة نقطة تحوؿ في تاريخ الصحافة الصييونية في فمسطيف  
، و ىيوـ(، منيا: )يديعوت حدشوت، لمغة األلمانية و اإليديشالوافدوف مف ييود ألمانيا صحفا با

وفي تمؾ الفترة ظيرت صحؼ صييونية بالمغة العبرية ذات طابع أوروبي شعبي مثؿ )يديعوت 
كما أصدرت عدد ، (3)ومعاريؼ( وكاف لييود ألمانيا دوٌر كبيٌر في تطور صحيفة ىآرتس، أحرنوت

؛ أي )المغة العبرية فمسطيف ممحقًا بالمغة العبرية المنقطةمف الصحؼ الصييونية الصادرة في 
فار عندما كما فعمت صحيفة د، لتعميـ الوافديف المغة العبرية القديمة التي كانت تكتب التنقيط(

 .(4)أصدرت ممحؽ )ىيجو(

إلى خدمة ، والفكر الحزبي الصييوني، األخباروبذلؾ تجاوزت الصحؼ في تمؾ المرحمة ىدؼ نشر 
 وع الصييوني مف خالؿ تعميـ الوافديف الجدد المغة العبرية.المشر 

 خامسًا: تةسيس األحزاب الصييونية:
كاف لتأسيس األحزاب الصييونية في فمسطيف تػأثيٌر واضػٌح فػي تػاريخ الصػحافة الصػييونية 

 وتخاطب جميوره.، وتطورىا؛ فقد أطمؽ كؿ حزب صحفو لتعبر عنو

مسطيف عمى يد مجموعة مف الصياينة العماؿ الذيف بدأ تكويف األحزاب الصييونية في ف
 (Petah Tikva ()ممبس)وقد شيدت مستوطنة بيتح تكفا، قدموا مف روسيا وحمموا أفكارًا اشتراكية

وقرروا ، اجتماعًا لعشرات الصياينة ممف وفدوا ضمف اليجرة الثانية، ـ1905عاـ  (يوليو)في تموز
-Ha)) (ىعومر؛ السنابؿ)ـ صدور مجمة 1905وشيد عاـ ، (5)(ىبوعيؿ ىتسعير)إنشاء حزب

omer ،ـ1907ثـ أنشئت عاـ ، (6)وكانت ذات طابع أدبي، وىي أوؿ مجمة عمالية في فمسطيف ،
                                                 

Hal ,Gershon. Anther: Three hundred years of world Jewish press,74. (1) 

 .230، ص)عبري(( ناؤر، مردخاي؛ جمعادي، داف: أرض إسرائيؿ في القرف العشريف (2
 .167ص )عبري(، سنة ىجرة ييود ألمانيا  50أرئيؿ، شمومو:  (3)
 .95ص )عبري(،  ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (4)
 .42حزاب العمالية الصييونية ، ص أبو حمبية، حسف: تاريخ األ (5)
 .153ص )عبري(( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية 6)
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واستقدـ ، (1)حيث حمت مكاف مجمة )ىعومر( التي لـ تستمر طوياًل ، (ىبوعيؿ ىتسعير)صحيفة 
صحؼ  -فيما بعد -ُطبعت فييا، ىتسعيرالحزب مطبعة لمصحيفة كانت تعرؼ بمطبعة ىبوعيؿ 

كما تعاقدت الصحيفة مع عدد ، (Davarأبرزىا صحيفة )دفار؛ كممة أو شيئ()، صييونية كثيرة
 .(2)مف الكتاب واألدباء الصياينة الذيف قدموا إلى فمسطيف خالؿ اليجرات الصييونية

ماؿ أسػػػس أعضػػػاء مػػػػف حػػػزب بوعػػػالي تسػػػيوف فػػػي فمسػػػػطيف)ع، ـ1906ومػػػع بدايػػػة عػػػاـ 
حممػػػػػػت اسػػػػػػـ )أنفػػػػػػانؽ؛ ، ـ1907عػػػػػػاـ ، صػػػػػػييوف( ممػػػػػػف قػػػػػػدموا فػػػػػػي اليجػػػػػػرة الثانيػػػػػػة جريػػػػػػدة ليػػػػػػـ

 -أصػػػدروا صػػػحيفة أخػػػرع لمحػػػزب تحػػػت اسػػػـ )ىأحػػػدوت، ـ1910وفػػػي عػػػاـ ، (Anfangميمتنػػػا()
)كػػػػػػونتراس  صػػػػػػحيفة باسػػػػػػـ (4)أسػػػػػػس حػػػػػػزب أحػػػػػػدوت ىعفػػػػػػوداه، ـ1919وفػػػػػػي عػػػػػػاـ ، (3)الوحػػػػػػدة(

Kuntres)(5). 

وىي النقابة العامة لمعماؿ ، الصياينة في فمسطيف اليستدروتكما أوجد العماؿ 
وذلؾ في ، صحيفتو اليومية )دفار( و أطمؽ اليستدروت، ـ1920عاـ ، الصييونييف في فمسطيف
و كاف توزيعيا ، (6)وكاف أوؿ محررييا بيرؿ كاتسنمسوف، ـ1925عاـ  (يناير)األوؿ مف كانوف ثاِف 

قاـ اليستدروت بشراء آلة ، ـ1929وفي عاـ، (7) نة في فمسطيفيزداد بتزايد عدد العماؿ الصياي
 .(8)الممبي( في تؿ أبيب) وتـ افتتاحيا في شارع، طباعة لمصحيفة

                                                 

 .58، ص )عبري(ظيور الصحؼ العبرية -جبوريف، نوريت: ىعومر (1)
 .236، ص)عبري(يافا، بف ياميف: صورة أرض إسرائيؿ  (2)
 96، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة  (3)
ـ، عمى يػد عػدة أعضػاء مػف حػزب بوعػالي تسػيوف )عمػاؿ 1919حزب سياسي صييوني اشتراكي، تأسس عاـ  (4)

 ألعضػاء المسػتقميف، وأعضػاء مػف حػزب ىبوعيػؿ ىتسػعير)العامؿ الشػاب(، وكػاف ىدفػو توحيػدصييوف(، وعػدد مػف ا
العمػػػاؿ الصػػػياينة فػػػي فمسػػػطيف فػػػي طبقػػػة اقتصػػػادية واجتماعيػػػة موحػػػدة، كػػػاف الحػػػزب عضػػػوًا فػػػي االتحػػػاد العمػػػالي 

ـ، اتحػػد 1920ـ العػػالمي، سػػاعد فػػي تأسػػيس منظمػػة اليسػػتدروت )النقابػػة العامػػة لمعمػػاؿ الصػػياينة فػػي فمسػػطيف( عػػا
مػػػػع حػػػػزب ىبوعيػػػػؿ ىتسػػػػعير، وكونػػػػوا حػػػػزب مبػػػػاي)حزب عمػػػػاؿ أرض إسػػػػرائيؿ الموحػػػػد(، انشػػػػؽ عػػػػاـ  1930عػػػػاـ 
سرائيؿ  1948ـ، ثـ كوف عاـ 1944  (.19ص )عبري(، حركة مباـ)وروف، إليعازر: قاموس الصييونية وا 

 .153، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)
(: ولد في بيالروسيا، بدأ نشاطو في أوساط الصييونية االشتراكية في روسيا، 1944-1887) بيرؿ كاتسنمسوف (6)

ـ، فعمػػؿ فػػي الزراعػػة، ثػػـ سػػكرتيرًا لمنظمػػة المػػزارعيف فػػي منطقتػػي الجميػػؿ والوسػػط، 1909ووفػػد إلػػى فمسػػطيف عػػاـ 
عماليػػة الصػػييونية فػػي أصػػبح قائػػدًا صػػييونيًا عماليػػًا فػػي اليسػػتدروت، كػػاف عمػػى رأس تأسػػيس عػػدد مػػف الصػػحؼ ال

 (.356فمسطيف )منصور، جوني: معجـ المصطمحات الصييونية، ص
 (7) Gershon Hal : Three hundred years of world Jewish press. P 70. 

 .159، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (8)
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ىتسػػفوف؛ )وكانػػت صػػحيفة ، صػػحفًا عػػدة فػػي فمسػػطيف (1)أصػػدرت الصػػييونية التصػػحيحية
ثػػػـ كانػػػت ، (2) فػػػي حيفػػػا أوؿ صػػػحيفة لمتيػػػار، ـ1926التػػػي ُأصػػػدرت عػػػاـ  (Ha-zafon()الشػػػماؿ
وقػػػد انتقمػػػت ممكيتيػػػا عمػػػى يػػػد مؤسػػػس الحركػػػة التصػػػحيحية ، (أي بريػػػد اليػػػوـ  دوأر ىيػػػوـ) صػػػحيفة

ثػػـ تتػػابع صػػدور الصػػحؼ لمحركػػة وكانػػت فػػي حقيقػػة األمػػر ، (3)ـ1928فالديميػػر جابوتنسػػكي عػػاـ 
وقد تغير اسميا أكثر مف مرة إلى ، ـ1931عاـ ، (Ha-Am)( باسـ )ىعاـ؛ الشعب صحيفة واحدة

ثػػـ إلػػى )ىيػػرديف؛ األردف( ، ـ1932( وذلػػؾ عػػاـ Hazit Ha-Am)حزيػػت ىعػػاـ؛ جبيػػة الشػػعب()
(Harden عػػاـ )وأصػػدر الحػػزب صػػحيفة )ىمشػػكيؼ؛ المراقػػب()، ـ1935 (Ha-Mshkif  عػػاـ

مالحقػػػة  كػػػاف دافػػػع الحركػػػة التصػػػحيحية الصػػػييونية فػػػي تغييػػػر اسػػػـ صػػػحفيا عائػػػٌد إلػػػى، ـ1939
 .(4)حركة السمطات البريطانية ألعضاء ال

كوؿ ىعاـ؛ صوت الشػعب( ) في فمسطيف صحيفة خاصة بو أسماىا وأنشأ الحزب الشيوعي
(Kol Ha-Am) ، ثػـ أصػبحت ، ولػـ يكػف ليػا تػرخيص وعممػت سػراً ، ـ1941وقد ُأصدرت في عاـ
ولػـ تكػف الصػحيفة ، صػفحة 16وكانػت فػي سػنواتيا األولػى ، (5)، رسػمية عمنيػة يوميػة -فيما بعػد -

وارتبطت بالحزب الشيوعي في فمسطيف الذي كاف معارضًا ، توجيات ييودية أو صييونيةتعبر عف 
 كما أصدرت المنظمة الصييونية صحيفة ناطقة بمسانيا باسـ، (6) لمحركة الصييونية منذ العشرينات

 .(8) ناطقة بالمغة العبرية، وكانت أسبوعية، ـ1926عاـ (7)( Ha-Olamىاعوالـ؛ العالـ() )

                                                 

المراجعػػة(، وتتػػرجـ أحيانػػا بالصػػييونية ) تيػػار صػػييوني نػػابع مػػف فكػػر جابوتنسػػكي، ومػػف أسػػمائيا) التنقيحيػػو( أو(1) 
ـ، وىدفػػػػػو تصػػػػػحيح أو، تنقػػػػػيح أو مراجعػػػػػة السياسػػػػػة 1923التصػػػػػحيحية، ظيػػػػػر داخػػػػػؿ المنظمػػػػػة الصػػػػػييونية عػػػػػاـ 

الصػػييونية، وكانػػت تعبيػػرًا عػػف محاولػػة بعػػض العناصػػر الصػػييونية طػػرح الييمنػػة العماليػػة عمػػى عمميػػات االسػػتيطاف 
يف عمػػػى النشػػػاط الدبموماسػػػي جانبػػػًا. وقػػػد حػػػاوؿ دعػػػاة ىػػػذا التيػػػار أف ينتيجػػػوا خطػػػًا وىيمنػػػة صػػػياينة الخػػػارج الميبػػػرالي

وأسػػموبًا جديػػديف لمعمػػؿ عمػػى الصػػعيد الػػدولي، وأف يصػػوغوا فكػػرًا اسػػتيطانيًا مسػػتقال، وأف يشػػيدوا مؤسسػػات اسػػتيطانية 
 (.392، ص 6مستقمة. )المسيري، عبدالوىاب: موسوعة الييود والييودية والصييونية، ج

 .30( مينا، جراور: الصحافة والحزب )عبري(، ص(2
 .173، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
 .35، ص)عبري(جميت، أمير: الصحافة المحمية  (4)
 .55، ص)عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (5)
 .183، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (6)
لـ، صػػػػحيفة ناطقػػػػة بمسػػػػاف المنظمػػػػة الصػػػػييونية، ظيػػػػرت أواًل فػػػػي ألمانيػػػػا وكػػػػاف محررىػػػػا نحمػػػػاف وتعنػػػػي العػػػػا (7)

سوكولوؼ، وقد تنقمت ىيئة تحرير ىاعوالـ إلى أماكف منيا؛ ألمانيا، وفيالنا، وأوديسا، ومػف ثػـ إلػى لنػدف وبػرليف، ثػـ 
ـ، )تممػػي أفػرايـ، ومنػػاحيـ: معجػػـ 1948انتقمػت إلػػى القػدس وكػػاف محررىػا ـ. كاليمػػاف، واسػػتمر صػدورىا حتػػى عػاـ 

 (.146المصطمحات، ص
 .302عسكر، إحساف: الصحافة العربية، ص (8)
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وأصػػػػدرت نقابػػػػة العمػػػػاؿ الصػػػػياينة فػػػػي فمسػػػػطيف وحػػػػزب عمػػػػاؿ صػػػػييوني صػػػػحيفة باسػػػػـ 
واىتـ الحزب بشؤوف ، ـ1942عاـ  (يوليو)تموز  31وقد ُأسست في  (Mishmar)مشمار؛ حارس 

ونتيجة لخالفات حزبية دبت في صفوؼ الحركػة العماليػة الصػييونية  (1)الصحيفة وعيف ىيئة تحرير
 Al-haمػػػػف جديػػػػد تحػػػػت اسػػػػـ )عػػػػؿ ىمشػػػػمار؛ أي الحػػػػارس فػػػػي فمسػػػػطيف أصػػػػدرت الصػػػػحيفة

Mishmar) (2) ، وقػػد ُكتػػب عمػػى ، (مػػف أجػػؿ االشػػتراكية وأخػػوة الشػػعب)وقػػد حممػػت الصػػحيفة شػػعار
 .(3)صدر الصفحة األولى بجوار معمومات الصحيفة

فكاف يشرؼ عمييا في غالب ، مثمت الصحؼ حاجة ميمة لألحزاب الصييونية في فمسطيف 
كما تمثؿ ذلؾ في صحيفة ىأحدوت عف ، وكثيرًا ما يكونوف ىـ رؤساء تحريرىا، األحزاباألمر قادة 

وكاف جابوتنسكي رئيسًا لتحرير ، (4)حزب بوعالي تسيوف حيث كاف رئيس تحريرىا دافيد بف غوريوف
و كػاف قػادة األحػزاب يػروف أف الظيػور ، (5)(دوأر ىيػوـ)وأىميػا ، معظـ صحؼ الحركة التصحيحية

وىػػػو مػػػا فسػػػر سػػػرعة انتقػػػاؿ ، وصػػػناعة القيػػػادة ال تكػػػوف إال عػػػف طريػػػؽ امػػػتالؾ الصػػػحؼالسياسػػػي 
  .(6)ـ1948الصحافييف الصياينة في فمسطيف إلى قيادة العمؿ السياسي قبؿ عاـ 

وبػػػذلؾ يتضػػػح الػػػدور الكبيػػػر الػػػذي قامػػػت بػػػو األحػػػزاب والمؤسسػػػات الصػػػييونية فػػػي إنشػػػاء 
مػػػر الػػػذي شػػػجع عمػػػى صػػػدور مزيػػػد مػػػف الصػػػحؼ، ، األوير الصػػػحافة الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيفوتطػػػ

 ودخوليا في مرحمة التنافس مف حيث الضموف واالنتشار.

 مواجية الصحافة الفمسطينية الفاضحة لممشروع الصييوني في فمسطين: سادسًا:
واجيت الصحافة الفمسطينية التي ظيرت في أوائؿ القرف العشريف االستيطاف واليجرة 

وبعدىا االحتالؿ ، أراضي الفالحيف العرب مف السمطات التركيةومنح الييود ، الصييونية
فمسطيف آنذاؾ إلصدار صحؼ ىاجمت الصحؼ  مما دفع الصييونييف الذيف وفدوا إلى، البريطاني
وقد وّجو دافيد بف غوريوف رسائؿ إلى العرب ليقمؿ مف حدة خطر التواجد الصييوني في ، (7)العربية

                                                 

ىيئػػة التحريػػر: بمثابػػة جيػػاز التحريػػر ويضػػـ رئػػيس التحريػػر، ومػػدير تحريػػر الصػػحيفة والسػػكرتير العػػاـ وكتػػاب  (1)
المقاالت، ومحررو األخبار، والمصوريف واألجيزة التقنية، والمخرجيف، يعد العمود الفقري لمصحيفة.) ىمػاـ، طمعػت: 

 (.45، 44مائة سؤاؿ في اإلعالـ، ص
 .226ليمور: بانوراما اإلعالـ االسرائيمي، صكاسبي، داف؛ يحئيؿ،  (2)
 .97الرفوع، عاطؼ: اإلعالـ اإلسرائيمي، ص (3)

 103، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (4)
 .37، ص)عبري(مينا، جراور: الصحافة والحزب (5) 

Meyers Oren: Israeli Journalism during the State's,p89. ((6  
 .120قاسمية، خيرية: النشاط الصييوني في المشرؽ العربي، ص (7)
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)احتالؿ العمؿ في المستوطنات في فمسطيف  أي  (العمؿ العبري)ـ وأال يقفوا عثرة أما، فمسطيف
ونشرت تمؾ الرسالة في إحدع الصحؼ العربية  ،بالصياينة الوافديف بدؿ العماؿ العرب(

حيث رسـ خالليا صورة مثالية لمعالقة بيف الييود والعرب في فمسطيف وقد حممت ، الفمسطينية
كاف ، ـ1921خالؿ رسالتو أف تدىور العالقة مع العرب عاـ  وعّد بف غوريوف، (إلخواننا)عنواف 
 .(1) (سوء الفيـ)بسبب 

ما نشر في مقالة عمى صدر  (2)(Breet Shlomeووصفت منظمة بريت شالوـ)  
حوؿ مخططات الصييونية في السيطرة عمى القدس بأنيا تمثؿ  (3)صفحات صحيفة الكرمؿ

  (.4)تحريضًا صريحًا عمى الييود الموجوديف في فمسطيف 

 مواجية الصحافة الفمسطينية الفاضحة لمصييونية: -1

مقااًل حوؿ خطر ، ـ1910عاـ  (فبراير)في شباط  (5)نشر رئيس تحرير الكرمؿ نجيب نصار
وقد أثار ذلؾ المقاؿ موجة انتقاد عنيفة مف ، بعنواف" استعمار أـ استدرار"، االستيطاف الصييوني
واتيمتو بتفرقة العناصر وتيييج ، (7)التي كاف يموليا بنؾ أنجمو فمسطيف، (6)صحيفة النفير العثماني

                                                 

Anita: Land and Power .p 81. Shapira, (1) 
منظمػػػة ييوديػػػة مقرىػػػا فػػػي فمسػػػطيف ومكرسػػػة لتعزيػػػز ترتيبػػػات العمػػػؿ بػػػيف الصػػػييونية والقوميػػػة العربيػػػة، و كػػػاف  (2)

دولػػة ييوديػػة، و كانػت منظمػػة صػػغيرة تألفػػت مػػف اليػدؼ الرئيسػػي ليػػا تعزيػػز دولػة ثنائيػػة القوميػػة فػػي فمسػطيف ولػػيس 
المثقفيف، وشخصيات سياسية صػييونية، و قػد و صػمت إلػى ذروتيػا فػي العشػرينات والثالثينػات مػف القػرف العشػريف، 

 وكانت جمعية نقاش أكثر منيا منظمة سياسية نشطة، و عضوية بريت شالـو لـ تتجاوز أبدًا المائة عضو.
(0p810 (Reich, Bernard,others: An historical encyclopedia of the Arab-Israeli  

ـ، الصػحفي نجيػب نصػار، واسػتمرت فػي الصػدور 1908صحيفة عربية فمسطينية أسسػيا فػي مدينػة حيفػا عػاـ  (3)
، وكانػػػت لسػػػاف الػػػوطنييف المناىضػػػيف لمصػػػييونية واليجػػػرة الييوديػػػة فػػػي فمسػػػطيف )مػػػرة، أديػػػػب: 1930حتػػػى عػػػاـ 

 (.217الصحافة العربية، ص 
Anita: Land and Power, p 172. Shapira, (4)  

( ولػد فػي قريػة عػيف عنػوب قػرب الشػويفات فػي لبنػاف، وجػاء إلػى طبريػا، وعمػؿ 1948 -1865نجيب نصار ) (5)
ـ(، وكانػت شػديدة 1908صيدليًا في المستشفى االسكتمندي، ورحؿ إلى حيفا مع أخويو، وىناؾ أسػس جريػدة الكرمػؿ)

الناصػػرة، حيػػث نقػػؿ إلييػػا بعػػد  ـ، فػػي1948العػػداء لمصػػييونية، وتنبػػو دومػػًا مػػف خطرىػػا، وتػػوفي نصػػار مطمػػع عػػاـ 
 (.361، 359اشتداد المرض عميو. )مناع، عادؿ: أعالـ فمسطيف في أواخر العيد العثماني، ص

 ـ، ثػػـ نقمػػت إلػػى القػػدس عػػاـ1904صػػحيفة النفيػػر العثمػػاني: صػػحيفة أنشػػأىا إبػػراىيـ زكػػا فػػي اإلسػػكندرية عػػاـ  (6)
ـ، ونقمػػت فيمػػا بعػػد دار مقرىػػا 1913ىػػا شػػقيقو إيميػػا زكػػا عػػاــ، وتحػػوؿ اسػػميا إلػػى النفيػػر بعػػد أف أخػػذ امتياز 1908

 (.217مرة، أديب: الصحافة العربية، ص (ومطبعتيا إلى حيفا
ـ، كشركة فرعيػة لشػركة "خزينػة 1902بنؾ أنجمو فمسطيف: الشركة اإلنجميزية الفمسطينية المحدودة، أقيمت عاـ  (7)

ـ، وكػػاف اإلدارة الماليػػػة لتمويػػػؿ مشػػػروع 1903لبنػػػؾ فػػي يافػػػا عػػػاـ االسػػتيطاف الييػػػودي"، وأقػػػيـ المكتػػب األوؿ ليػػػذا ا
ـ، أصػبح اسػمو بنػؾ )ليػؤمي إسػرائيؿ(.) تممػي أفػرايـ، ومنػاحيـ: 1951االستيطاف الصييوني فػي فمسػطيف، فػي عػاـ 

 (.299معجـ المصطمحات الصييونية، ص 
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حمقة سميت الصييونية  16نشرت صحيفة الكرمؿ سمسمة مف ، ـ1911و في عاـ ، (1)األفكار..." 
 8الفمسطينية بتاريخ  (المنادي)وفي القدس ُأصدرت صحيفة ، (2)وخطرىا –وأىدافيا تاريخيا  –

وكتب محررىا إنيا اتبعت منذ تأسيسيا )مكافحة السياسة ، ـ1912شباط )فبراير( عاـ 
 .(3)الصييونية(

مقااًل نشػر فػي صػحيفة )الػرأي العػاـ(  القدسفي  (4) وكتب محمد صالح الصمادي الحسيني
وتػؤدي إلػى ، اليجرة الييودية مستوحاة مف الصػييونية أخطار الصييونية العشرة( جاء فيو:") بعنواف

بيع أراضي األىالي ، استيطاف الييود في أشد األماكف أىمية مف حيث التجارة والوضع االستراتيجي
وعػػػودة أمػػػواؿ الييػػػود إلػػػى جيػػػوبيـ... إخضػػػاع ، وفقػػػداف أثمػػػف األراضػػػي وأعظميػػػا قيمػػػة، ومنػػػازليـ

، و ىيمنػػػة المػػػدارس الصػػػييونية عمػػػى جميػػػع مرافػػػؽ التعمػػػيـ فػػػي فمسػػػطيف، سػػػكاف المحميػػػيف لمييػػػودال
و القضػاء عمػى مػف ، واستيالء البنوؾ والمؤسسات الييودية عمى جميػع المرافػؽ الصػناعية والتجاريػة

وقالػػت صػػحيفة المقتػػبس متػػأثرة بػػذلؾ المقػػاؿ:" إف ، يتصػػفوف بالصػػالبة والحػػـز مػػف الزعمػػاء العػػرب"
 .(5)الصييونية ترمي إلى القضاء عمى اقتصادنا وسياساتنا"

ونشػر ، (7)لخطػر الصػييونية، عيسػى العيسػىفقد نبو رئيس تحريرىا  (6)أما صحيفة فمسطيف
ف ، مسػتعمرة 30مقػااًل قػاؿ فيػو:" إف الميػاجريف الييػود أصػبحوا يمتمكػوف ، ـ1912في صيؼ عاـ وا 

فمػػدع ، العبريػػة ستصػػبح يومػػًا مػػا المغػػة الرسػػمية لمػػبالد وأف المغػػة، اليجػػرة تسػػير بسػػرعة تثيػػر الػػذعر
، ويممكوف الصحؼ الميمة التي تساندىـ وىيئات وجمعيات قويػة، الصييونييف مدارس عدة ومتقدمة

، وأف يسػػارعوا قبػػؿ وقػػوع الكارثػػة"، ونبيػػت الصػػحيفة العػػرب فػػي مقاليػػا مػػف الخطػػر الػػذي يحػػدؽ بيػػـ
ضػػد ، ـ1913عػاـ  (يوليػو)تمػػوز  فػياىرة فػي نػابمس فػػي الكرمػؿ عػف قيػاـ مظػػ وكتػب نجيػب نصػار

                                                 

 .75قاسمية، خيرية: النشاط الصييوني في المشرؽ العربي، ص (1)
Kaplan, Eran ,Penslar, Derekj: The origins of Israel 1882-1948,P 26. (2)  

 .119قاسمية، خيرية: النشاط الصييوني في الوطف العربي، ص (3)
ـ( ولػػػد فػػػي مدينػػػة نػػػابمس، ألحػػػؽ بػػػالجيش العثمػػػاني وعػػػيف ضػػػابط  1933 - 1893) محمػػػد صػػػالح الحسػػػيني (4)

بقيػػادة فيصػػؿ بػػف الحسػػيف؛ وشػػغؿ عػػدة مناصػػب منيػػا: سػػكرتير احتيػػاط، غيػػر أنػػو ىػػرب وانضػػـ إلػػى الجػػيش العربػػي 
أسػػتاذ فػػي معيػػد الحقػػوؽ بدمشػػؽ و فػػي أخريػػات حياتػػو اشػػتغؿ بالمحامػػاة،  -وزارة العدليػػة فػػي حكومػػة الممػػؾ فيصػػؿ 

  بعّماف، و كاف شاعرًا وأديبا.« صدع العرب»وأصدر جريدة 
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=3144).) 

 .55الكيالي، عبد الوىاب: تاريخ فمسطيف الحديث، ص (5)
ـ، عمػػى يػػد الصػػحافي الفمسػػطيني عيسػػى داوود العيسػػى وشػػقيقو يوسػػؼ العيسػػى فػػي مدينػػة 1911ُأصػػدرت عػػاـ  (6)

 (.217مرة، أديب: الصحافة العربية، ص (يافا، وكانت أسبوعية صغيرة، ثـ أصبحت فيما بعد جريدة يومية
 118لنشاط الصييوني في المشرؽ العربي، ص قاسمية، خيرية: ا (7)
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كمػػا أرسػػؿ المزارعػػوف فػػي غػػور ، اعتػػزاـ السػػمطات التركيػػة بيػػع أراضػػي بيسػػاف لممنظمػػة الصػػييونية
وأبرقػوا إلػى السػمطات ، وألقى المتظػاىروف الخطػب الناريػة، بيساف برقيات احتجاج ضد بيع أراضييـ

 .(1) أنيـ يحتجوف بشدة عمى ذلؾ

انبػػرت فػػي التصػػدي لمشػػاريع االسػػتيطاف الصػػييوني  الفمسػػطينيةويمكػػف القػػوؿ إف الصػػحؼ 
 فػي فمسػطيف لالىتمػاـ أكثػر (اليشوؼ)األمر الذي دفع التجمع االستيطاني الصييوني ، في فمسطيف

 بإصدار صحؼ لمرد عمييا.

 ىجوم الصح  الصييونية عمى الصح  العربية في فمسطين: -2

التػػي أصػػدرت فػػي فمسػػطيف أوائػػؿ القػػرف العشػػريف ىجومػػًا عمػػى  ةالصػػييونيشػػًنت الصػػحؼ 
عػػػاـ  (نػػوفمبر)تشػػريف ثػػػاف  4ففػػي يػػػـو ، حػػذرت مػػػف خطػػر الصػػػييونية التػػػي، الصػػحؼ الفمسػػطينية

رئػػيس تحريػػر صػػحيفة الكرمػػؿ نجيػػب  ىحيػػروت() فػػي صػػحيفة، (2) إيممػػيمخأبراىػػاـ  ىػػاجـ، ـ1910
 .(3)االستيطاف الصييوني في فمسطيفواتيمو بأنو كاف متواطئًا مع مشاريع ، نصار

عمػػى دعػػـ حكومػػة االحػػتالؿ البريطػػاني ، ـ1926وكانػػت صػػحيفة فمسػػطيف قػػد احتجػػت عػػاـ 
و المػػدف العربيػػة ، تقػػوـ بػػدعـ بمديػػة يافػػا لبمديػػة تػػؿ أبيػػب؛ فػػردت عمييػػا صػػحيفة دفػػار أف السػػمطات

 .(4) وتقدـ ليـ القروض المالية الكبيرة، كافة

فػرض اسػتخداـ المغػة العبريػة فػي مؤسسػات ، ـ1927تػؿ أبيػب عػاـ  وفي أعقاب قرار بمديػة
و عّبرت الصحؼ العربية ، ازدادت الحرب اإلعالمية بيف الصحؼ العربية والصييونية، البمدية كافة

نشػػرت الصػػحؼ ، ـ1927و خػػالؿ األزمػػة االقتصػػادية فػػي فمسػػطيف عػػاـ ، عػػف رفضػػيا لػػذلؾ القػػرار
وعبػػرت صػػحيفة مػػرآة ، واقتصػػادي لػػدع الحركػػة الصػػييونية العربيػػة أف ىنػػاؾ حالػػة إفػػالس سياسػػي

وانبرت صحيفة ىػآرتس لمػرد عمػى ، الشرؽ أف مدينة تؿ أبيب الصييونية ستنيار؛ بسبب تمؾ األزمة
وقػػػػػدمت دفػػػػػار انتقػػػػػادات كثيػػػػػرة حػػػػػوؿ طريقػػػػػة تغطيػػػػػة الصػػػػػحؼ العربيػػػػػة لمحيػػػػػاة ، الصػػػػػحؼ العربيػػػػػة

                                                 

 58الكيالي، عبد الوىاب: تاريخ فمسطيف الحديث، ص (1)
الحرية(، وكاف مػف زعمػاء  -ىاحيروت) (: ولد في القدس، أسس صحيفة يومية1967-1885) إيمميمخأبراىاـ  (2)

الصػحافة فػي الوفػد الصػييوني المشػارؾ ـ، عػيف رئيسػا لقسػـ 1919الطائفة الييوديػة الشػرقية فػي فمسػطيف، فػي عػاـ 
عيالـ، يغآؿ: ألػؼ ) ـ1948في مؤتمر الصمح في باريس، انتخب عضوًا لمكنيست بعد إقامة الدولة الصييونية عاـ 

 (.52ييودي في التاريخ الحديث، ص 
 .79، ص1سميماف، محمد: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ج (3)
 .95ص)عبري(، ة المزدوجة لمصحافة العربية والعبرية تؿ أبيب في المرآ -ىرت، رحيؿ: يافا (4)
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تقريػػػػرًا لمراسػػػػميا فػػػػي فمسػػػػطيف تنػػػػاوؿ تطػػػػور  -كمػػػػا نشػػػػرت صػػػػحيفة ىػػػػاعوالـ ىازيػػػػو، (1)الصػػػػييونية
جػاء فيػو:" إف القػوة األكبػر فػي فمسػطيف ىػي ، معارضة الصييونية في صػفوؼ العػرب والفمسػطينييف

ولػػػـ نكتشػػػؼ ىػػػذه الحقيقػػػة إال فػػػي ، قػػػوة العػػػرب... ونحػػػف ننسػػػى كميػػػًا أف ىنػػػاؾ عربػػػًا فػػػي فمسػػػطيف
 . (2)ط أف نقيـ صداقات لنا في صفوفيـ"ولـ نحاوؿ ق، إننا لـ نأبو ليـ، السنوات األخيرة فقط

 :1948-1918االحتالل البريطاني لفمسطين  سابعًا:
عمى ظيور عالمات تطور لمصحافة الصييونية ، ـ1917ساىـ صدور تصريح بمفور عاـ 

، فقػػد حصػػمت الحركػػة الصػػييونية مػػف خػػالؿ ذلػػؾ التصػػريح عمػػى ضػػماف إقامػػة وطػػف قػػومي لمييػػود
والدينيػة لمييػود كطائفػة تعتػرؼ بيػا ، المؤسسات الصييونية والحرية المدنيةوالذي يشمؿ ضماف قياـ 

وبدأت الحركة الصييونية نشاطيا فػي بنػاء المؤسسػات االقتصػادية والسياسػية ، بريطانيا في فمسطيف
 .(3)والثقافية و التشجيع عمى إصدار صحؼ صييونية في فمسطيف

يػة رسػمية إلػى المنظمػة الصػييونية فػي ُنقمػت ممكيػة أوؿ صػحيفة بريطان، ـ1918وفي عاـ 
وكانت تمؾ الخطوة بداية التعاوف البريطاني الصييوني ، (4)(حدشوت ىآرتس)وحممت اسـ ، فمسطيف

 .(5)في مجاؿ الصحافة

تجددت الطباعة الصييونية في فمسطيف وعادت صحيفة ىبوعيؿ ، ـ1918وفي عاـ 
صحيفة كونتراس العمالية عف حزب ثـ أصدرت ، صفحة 32وكانت ، ىتسعير لمظيور مرة أخرع

 .(6)ـ1919أحدوت ىعفوداه عاـ 

وازداد دافع تطور الصحؼ الصييونية عقب صدور قرار صؾ االنتداب البريطاني عمى   
حيث جاء فيو اعتراؼ رسمي بالمغة العبرية كمغة رسمية ، ـ1922فمسطيف مف عصبة األمـ عاـ 

شكؿ ذلؾ حافزًا لمصياينة في فمسطيف إلصدار صحؼ  وقد، في فمسطيف كالمغة العربية واالنجميزية
واليجرة الصييونية في فمسطيف ، ومع تزايد مواجية الصحافة الفمسطينية لالستيطاف، (7)خاصة بيـ

                                                 

 . 98ص)عبري(، تؿ أبيب في المرآة المزدوجة لمصحافة العربية والعبرية  -ىرت، رحيؿ: يافا (1)
 .53الكيالي، عبد الوىاب: تاريخ فمسطيف الحديث، ص (2)

 .112( أبوُلغد، إبراىيـ: تيويد فمسطيف، ص (3
 .26ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (4)
 .265مقدادي، إسالـ: العالقات الصييونية البريطانية، ص (5)

 156، ص )عبري(أوليتيسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (6)
 .119( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية )عبري(، ص (7
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وقد أسفر التعاوف ، أصدرت الحركة الصييونية صحفًا لمرد عمى ىجوـ الصحافة الفمسطينية
، صحيفتيف صييونيتيف في شير واحد وبالمغة العربيةالصييوني إلى إصدار  -المشترؾ البريطاني

أسس الصياينة في القدس جريدة سياسية صييونية سمّيت )بريد ، ـ1920أيار)مايو( عاـ  11ففي 
) أيار )مايو( مف العاـ نفسو  31وفي يافا أصدر نسيـ مموؿ صحيفة بالمغة العربية في ، اليـو

صحيفة لمدعوة إلى التفاىـ بيف العرب والييود في صحيفة باسـ )السالـ( وتركزت كتاباتو في ال
 . (1)فمسطيف

( الذي قدمو لمكتب المستعمرات flurnessوكشؼ تقرير سري لمضابط البريطاني فمورنس) 
التي أظيرتيا السمطات لمحركة الصييونية ضد ، ـ1932-1930عف المحاباة في الفترة ما بيف 

و استشيد فمورنس ، الذي انعكس عمى الصحافة أصحاب األرض األصمييف الفمسطينييف؛ األمر
حمؿ عنواف " مصمحة  1930حزيراف )يونيو( عاـ  22بمقاؿ ناقد ُنشر في صحيفة الحياة في 

حيث ذكر الضابط فمورنس أف ، ومحاباتيا، واضحة" انتقد سياسة الحكومة إزاء الحركة الصييونية
ة مكتب المطبوعات قدـ المقاؿ إلى السكرتير موظفًا ييوديًا مف قسـ الرقابة الييودية في سكرتاري

وطالبو بتفسير األسباب التي لـ تدفع الحكومة اتخاذ ، ـ1930حزيراف )يونيو( عاـ  30العاـ يوـ 
 .(2)أي اجراء تأديبي ضد الصحيفة الفمسطينية

 Palestine)صحيفة صييونية باسـ فمسطيف بوست ، ـ1932وُأسست في فمسطيف عاـ 
Post)(3) ،وقد حظيت ، (4)أصدرىا بالمغة االنجميزية الصحفي الصييوني جرشوف أجرونسكي

فكاف معظـ قرائيا مف كبار الضباط ، الصحيفة باىتماـ المسؤوليف في حكومة االحتالؿ البريطاني
وحظيت بدعـ السمطات البريطانية ليا؛ ، والجنود، وكذلؾ الضباط الصغار، البريطانييف في فمسطيف

                                                 

 .19نتداب البريطاني، ص سميماف، محمد: الصحافة الفمسطينية، وقوانيف اال (1)
 .27( سميماف، محمد: الصحافة الفمسطينية، وقوانيف االنتداب البريطاني، ص (2
ـ، وكانػػػت بالمغػػػة االنجميزيػػػة 1932( صػػػحيفة صػػػييونية أسسػػػت فػػػي فمسػػػطيف تحػػػت اسػػػـ" بمسػػػتايف بوسػػػت عػػػاـ (3

 (.389)أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصطمحات، ص 
. خػدـ مػع 1906ـ( ولد في أوكرانيا وجاء الػى الواليػات المتحػدة فػي عػاـ 1959 -1893أجرونسكي ) جرشوف (4)

ـ، ومراسؿ سػابؽ لوكالػة 1932الفيمؽ الييودي وبرز كصحفي صييوني، وكاف مؤسس صحيفة فمسطيف بوست عاـ 
ـ(، 1951الػػى  1949) التمغػػراؼ الييوديػػة، شػػغؿ منصػػب مػػدير جيػػاز المعمومػػات الحكوميػػة فػػي )إسػػرائيؿ( مػػا بػػيف

 ـ(.1959-1955) وعمؿ كذلؾ رئيسا لبمدية القدس ما بيف
 (0Medoff, Rafael. waxman Chaim: A TO Z of Zionism,p3 ) 



 

43 

 

وبطريقة أكثر مينية عف نظيراتيا مف الصحؼ الصييونية التي ، المغة االنجميزيةألنيا كتبت ب
 .(1)تواجدت في التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف آنذاؾ

ويتضػح مػػف ذلػؾ أف دخػػوؿ بريطانيػػا إلػى فمسػػطيف مثّػؿ حمقػػة مػػف حمقػات الػػدعـ لالسػػتيطاف 
 الصييوني بكؿ ألوانو.

أبرزىػػا وجػػود ، سػػاىمت عوامػػؿ عػػدة فػػي نشػػأة الصػػحؼ الصػػييونية فػػي فمسػػطيف وتطورىػػا خالصــة:
والخالفػػػات بػػػيف الطوائػػػؼ الدينيػػػة الييوديػػػة فػػػي القػػػدس فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني لمقػػػرف التاسػػػع ، المطبعػػػة
كمػػا كػػاف لػػرواد اليجػػرة الصػػييونية أثػػٌر واضػػٌح فػػي ، ومجػػيء إليعػػازر بػػف ييػػودا وابنػػو إيتمػػار، عشػػر
إضػػػافة إلػػػى حركػػػة العػػػداء بػػػيف الصػػػحؼ الفمسػػػطينية والصػػػييونية التػػػي ، مػػػف الصػػػحؼمزيػػػد  إنشػػػاء

كمػػػا اسػػػتغؿ الصػػػياينة التسػػػييالت الرسػػػمية مػػػف ، أوجػػػدت جػػػوا مػػػف التنػػػافس فػػػي إصػػػدار الصػػػحؼ
، واإلنجميزيػػػة، سػػػمطات االنتػػػداب البريطػػػاني؛ فأنشػػػأوا عػػػددًا كبيػػػرًا مػػػف الصػػػحؼ الصػػػييونية العبريػػػة

 ي فصوؿ ىذه الدراسة. وسيتضح ذلؾ ف، والعربية

                                                 

(1) Stanton, Andrea: State radio in mandate Palestine,p 209 



 
 

 

  امللعوث ااثاىل
 باالحت ل اارب طاىل , موقف ااصسطا  ااعثناى  

 مً ااصعاف  ااصَ وى   يف فسصطني
 (و1863-1948) 

 
 م(.1918-1863أواًل: موق  السمطات العثمانية من الصحافة الصييونية في فمسطين )

 م(.1908-1865قوانين النشر في العيد العثماني )  -1

 م(.1918-1863أوضاع الصحافة الصييونية في العيد العثماني ) -2

-1918ثانيـــًا: موقـــ  ســـمطات االحـــتالل البريطـــاني مـــن الصـــحافة الصـــييونية فـــي فمســـطين )
 م(.1948

 قوانين الصحافة في عيد االحتالل البريطاني.  -1

 .اإلشرا  البريطاني عمى الصحافة في فمسطين  -2
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واجيػػػت الصػػػحافة الصػػػييونية الصػػػادرة فػػػي التجمػػػع االسػػػتيطاني الصػػػييوني فػػػي فمسػػػطيف 
وكذلؾ مف قبؿ ، عدًدا مف اجراءات التنظيـ والرقابة عمى الصحؼ مف السمطات العثمانية (اليشوؼ)

ظروفػًا عديػدة؛ لتطػوير الصػحؼ الصػييونية فػي وقد استغؿ الصػياينة ، سمطات االحتالؿ البريطاني
و ارتبطػػت االجػػراءات العثمانيػػة لتنظػػيـ الصػػحافة فػػي الواليػػات العثمانيػػة ، فمسػػطيف خػػالؿ تمػػؾ الفتػػرة
وقػػػانوف النشػػػر عػػػاـ ، ـ1865و أىميػػػا: قػػػانوف المطبوعػػػات العثمػػػاني عػػػاـ ، بصػػػدور قػػػوانيف النشػػػر

عال، ـ1876وقانوف تنظيـ الصحافة عاـ ، ـ1872  ـ.1908ف دستور عاـ وا 

و ، كمػػػا بػػػدأت سػػػمطات االحػػػتالؿ البريطػػػاني تنظيميػػػا لمصػػػحافة فػػػي فمسػػػطيف بعػػػد احتالليػػػا  
 ـ.1933وسف قانوف المطبوعات عاـ ، تمثؿ ذلؾ بتأسيس ىيئات رقابة عمى الصحافة

-1863أواًل: موق  السمطات العثمانية من الصحافة الصييونية في فمسطين )
 م(.1918

وكػػاف ذلػػؾ مػػا بػػيف ، العثمانيػػة عػػددًا مػػف القػػوانيف؛ لتنظػػيـ النشػػر والطباعػػة سػػّنت السػػمطات
 ىي:، ـ1908-1865عامي 

 م(:1908-1865قوانين النشر في العيد العثماني ) -1

بدأ اىتماـ الدولة العثمانية بقوانيف النشر وحرية الصحافة في منتصؼ القػرف التاسػع عشػر؛ 
وقػػد شػػممت قػػوانيف النشػػر ، ومػػالكي الصػػحؼ والمطػػابع (1)يلتنظػػيـ العالقػػة بػػيف سػػمطة البػػاب العػػال

 بما فييا فمسطيف.، جميع أرجاء واليات الدولة العثمانية

 م:1865قانون المطبوعات )قانون الصحافة العثماني(  -أ

خالؿ حكـ السمطاف ، ـ1846في الدولة العثمانية عاـ  ُأصدر أوؿ قانوف تنظيـ المطبوعات
 (أغسػطس)قانوف مطبوعات فػي شػير آب  وُعزز بصدور، (2)ـ(1861 -1839عبد المجيد األوؿ)

والذي بموجبو أصبح لمصحفييف والمػواطنيف فػي الدولػة ، وُعرؼ بػ)قانوف المطبوعات(، ـ1865عاـ 
                                                 

لػوزراء، الباب العالي: مصطمح يطمؽ عمى مقر الصدر األعظـ وىو مكاف مقر السمطاف يضـ مستشاري ورئيس ا (1)
ـ، فػػي عيػػد السػػمطاف عبػػد الحميػػد 1876ورئػػيس الشػػورع، و وزيػػر الداخميػػة كػػاف يسػػمى قػػديمًا بػػاب الباشػػا وألغػػي عػػاـ 

 (. 366، 365الثاني وأصبح اسمو )الباب العالي( )عامر، محمود: المصطمحات المتداولة في الدولة العثمانية، ص 
ـ(: سمطاف عثماني، نشأ نشأة ليبرالية، وتأثر بأفكار الثورة الفرنسية، أصدر فػي 1861-1821( عبد الجيد األوؿ )(2

عيػػده تشػػريعات اصػػالحية اجتماعيػػة، وسياسػػية ميمػػة فػػي تػػاريخ =السػػمطنة العثمانيػػة كػػاف ابرزىػػا)خط شػػريؼ كولخانػػة 
، 3، عبػػدالوىاب؛ وآخػػروف: موسػػوعة السياسػػة، جـ. )الكيػػالي1856ـ( وخػػط )ىمػػايوف؛ التنظيمػػات( عػػاـ 1839عػػاـ 
 (. 853ص



 

46 

 

، (1)وتضػػمف الدسػػتور حريػػة االجتمػػاع والحريػػات الشخصػػية، العثمانيػػة حػػؽ طبػػع شػػتى أنػػواع الجرائػػد
 :(3)ونّصت بعض مواد ذلؾ القانوف، (2)ـ(1876 -1861زيز )وأصدر القانوف السمطاف عبد الع

 أو موقوتة مدير مسؤوؿ.، او نشرة يومية، : يجب أف يكوف لكؿ جريدة1مادة 

أو ، أو مؤقتػػػػة تطبػػػػع فػػػػي دار السػػػػعادة، : المػػػػدير المسػػػػؤوؿ بكػػػػؿ جريػػػػدة ونشػػػػرة يوميػػػػة2مػػػػادة 
 الحادية والعشريف مف عمره.الواليات؛ يشترط أف يكوف مف التبعية العثمانية متممًا 

 :(4)( مف القانوف وىي3جاءت في المادة )، كما تضمف شروًطا أساسية لمف يريد إصدار جريدة

وسػػػيحيمو إلػػػى وزارة ، عميػػػو أف يطمػػػب إذنػػػًا مػػػف الػػػوالي، كػػػؿ شػػػخص يريػػػد إصػػػدار مطبوعػػػة -
 أما إذا كاف أجنبيًا؛ فيجب التقدـ بالطمب لوزارة الخارجية.، التربية

 وأف يكوف سجمو نظيًفا.، سنة عمى األقؿ 30ب الرخصة أف يكوف عمره عمى طال -

وتعيػػد ، وتػػاريخ الصػػدور، ومكػػاف الطبػػع، طمػػب الرخصػػة يجػػب أف يحتػػوي عمػػى اسػػـ النشػػرة -
أو أف يػػذيع أخبػػاًرا تمػػس السػػمطنة ، خطػػي بػػأال ييػػاجـ صػػاحب الجريػػدة مقػػاـ البػػاب العػػالي

 وموظفييا وأرجاء فمسطيف التي تحكميا.

تِؼ السمطاف بذلؾ؛ بؿ أعمف تأسيس مكتب الصحافة لمراقبة تنفيػذ القػانوف فػي أرجػاء ولـ يك
، (6)واسػػػتمر مفعػػػوؿ ذلػػػؾ اإلعػػػالف الدسػػػتوري لمػػػدة سػػػنتيف، (5)التػػػي تخضػػػع لحكػػػـ السػػػمطنة البمػػػداف

، و حريػة الػرأي والتعبيػر فػي جميػع أرجػاء السػمطنة العثمانيػة، وشيدت تمؾ الفتػرة الحريػات الصػحفية
إسػػماعيؿ كػػاف يتمنػػى أف تتحػػوؿ  (7)وقػػد ورد أف الخػػديوي، ت محػػط إعجػػاب أعػػداء الدولػػةحتػػى باتػػ

                                                 

 .12أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (1)
ـ، تػػولى 1830فبرايػػر( عػػاـ ) شػػباط 9ـ( ابػػف السػػمطاف محمػػود، ولػػد فػػي 1876 -1830السػػمطاف عبػػد العزيػػز) (2)

ـ، )المحػػػامي، 1876تػػؿ فػػػي قصػػره عػػػاـ ـ، وتػػػـ خمعػػػو عػػف الحكػػػـ، وق1861يونيػػػو( عػػاـ ) حزيػػراف 26السػػمطنة فػػػي 
 .(323، 287محمد: تاريخ الدولة العمية، ص 

 .62بطرس، عادؿ: مجموعة قوانيف المطبوعات في لبناف، ص  (3)
 .46أبوعياش، حافظ: الصحافة المحمية المطبوعة، ص (4)
 .49الرفاعي، شمس الديف: شرح قوانيف الصحافة السورية، ص (5)
 .13لصحافة في عيد السمطة الفمسطينية، صخمؼ، سييؿ: حرية ا (6)
الخديوي: لقب يطمؽ عمى والي مصر، وىػو نائػب السػمطاف، وقػد منحػو السػمطاف إلػى الخػديوي إسػماعيؿ )خػديوي  (7)

 (.366مصر( )عامر، محمود: المصطمحات المتداولة في الدولة العثمانية، ص 
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 .(1)مصر عمى نمط سوريا في حرية القمـ والمساف

ويبدو أف ظاىر اىتماـ السمطاف عبد العزيز بحرية الصحافة نجػـ عػف ظيػور بػوادر أعمػاؿ 
حيػث ، في مناطؽ البالد الشػامية خصوصًا تمؾ التي ُوجدت، تنصيرية لمجاليات األمريكية والفرنسية

وبعد الفتنة عػاـ ، قامت صحافة تمؾ الجاليات بمناصرة الطائفة المسيحية وتقوية معنوياتيا في الشاـ
كما خشي السمطاف أف يتكرر قياـ نعػرات طائفيػة ، التي أودت ببالد سوريا إلى الخراب (2)، ـ1860

 .(3)جديدة؛ فمجأ لألخذ بحرية الصحافة

، (4)حتػى عمػد عمػي باشػا، لحريػة التػي تمتعػت بيػا الصػحافة فػي السػمطنة طػويالً لـ تسػتمر ا
إلػػػى إصػػػدار وثيقػػػة رسػػػمية مسػػػت الحقػػػوؽ ، ـ1867ثػػػاني رئػػػيس وزراء السػػػمطاف عبػػػد العزيػػػز عػػػاـ 
وىػػو إعػػالف رسػػمي مػػف ، ـ مػػف البػػاب العػػالي1865المكتسػػبة مػػف قػػانوف المطبوعػػات الصػػادر عػػاـ 

جػػاء فيػػو: "إف البػػاب العػػالي مػػف اآلف فصػػاعدًا ، ـ1867عػػاـ  (مػػايو)أيػػار 12الحكومػػة صػػدر فػػي 
ومسػػتقؿ عمػػى ، أف يتصػػرؼ بطريقػػة إداري -فػػي حالػػة مػػا تتطمبيػػا المصػػمحة العامػػة -يحػػتفظ لنفسػػو

وضػػد الصػػحؼ التػػي تػػرفض المبػػادئ التػػي ، سػػمطة القػػانوف تصػػرفًا يجريػػو عمػػى الصػػحافة المتداولػػة
إعػػػالف سػػػمطاني خػػػاص )الوثيقػػػة التػػػي ُعرفػػػت بػػػػاسـ ورغػػػـ صػػػدور تمػػػؾ ، (5)يجػػػب أف تسػػػتوحييا..."

 .(6)إال أنيا نادرًا ما طبقت، (بالصحافة

 م:1872قانون النشر لعام  -ب

ولكػف الحكومػة ، ـ1865زادت المنشورات الصحفية عقب قانوف الصحافة الصادر في عاـ 
ػا بالصػحافة مػرة أخػرع والػذي ُفرضػت مػف ، ـ1871وذلػؾ فػي عػاـ ، العثمانية أصدرت إعالًنػا خاصا

إضػػػافة إلػػػى نصػػػوص حػػػّدت مػػػف مفعػػػوؿ سػػػرياف القػػػانوف الصػػػحفي ، خاللػػػو ضػػػريبة عمػػػى الصػػػحافة

                                                 

 12أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (1)
ـ، وانتشػرت لتشػمؿ المنػاطؽ المبنانيػة 1860حرب أىمية طائفية وقعت بيف الدروز والنصارع فػي جبػؿ لبنػاف عػاـ  (2)

االخرع، ومدينة دمشؽ، خمفت آالؼ القتمى، وعشرات اآلالؼ مف المشرديف )الكيالي، عبػدالوىاب؛ وآخػروف: موسػوعة 
 (. 439، ص 5السياسة، ج

 49، 48يف الصحافة السورية، صالرفاعي، شمس الديف: شرح قوان (3)
ـ، بػدال مػػف 1858عمػي باشػا: اسػمو عػالي باشػا؛ سياسػػي عثمػاني شػيير تػولى منصػب الصػػد األعظػـ أوائػؿ عػاـ  (4)

رشػػيد باشػػا فػػي وقػػت تعرضػػت فيػػو الدولػػة العثمانيػػة ألخطػػر تيديػػد أوروبػػي وفوضػػى داخميػػة. )المحػػامي، محمػػد: تػػاريخ 
 .(282الدولة العمية، ص 

 .58، شمس الديف: قوانيف الصحافة السورية والرقابة عمييا، صالرفاعي (5)
 12أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (6)
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أصػػدر السػػمطاف قانوًنػػا يػػّنظـ مػػف خاللػػو حػػؽ ، 1872. ومػػع دخػػوؿ عػػاـ (1)ـ1865الصػػادر عػػاـ 
مجمػس )بعد أخذ موافقػة ، فقد منح الحؽ لكؿ إنساف في أف يطبع ما يشاء مف الكتب، طباعة الكتب

 .(2)كما كاف بإمكاف الكاتب الذي ال يستطيع طبع مؤلفو بنفسو أف يبيع امتيازه لمف يريد، (لمعارؼا

 م:1876إعالن تنظيم الصحافة  -ت

وقػػػد ُأقػػػّرت فػػػي ذلػػػؾ ، (3)صػػػدور الدسػػػتور الػػػذي عػػػرؼ بػػػػ)المشروطية(، ـ1876شػػػيد عػػػاـ 
ذلػؾ العػاـ تػولى السػمطاف  وفػي، (4)وحرية الصػحافة والمطبوعػات، الدستور صيانة الحرية الشخصية

وفور توليو مػنح السػمطاف مطمػؽ ، ( السمطنة في الدولة العثمانية1908-1876عبد الحميد الثاني )
وتنتقػػػد أعمػػػاؿ ، وأخػػػذت الصػػحؼ تنشػػػر األنبػػػاء عمػػى عالّتيػػػا، الحريػػة لمصػػػحافة فػػػي ربػػوع السػػػمطنة

ذلػػػؾ؛ فقػػػد دعػػػت بعػػػض وأكثػػػر مػػػف ، بػػػؿ إنيػػػا لػػػـ تشػػػفؽ عمػػػى السػػػمطاف نفسػػػو، وموظفييػػػا، الحكومػػػة
وعمى إثر تمؾ التطورات التػي شػيدتيا الصػحافة لجػأ السػمطاف عبػد ، (5)الصحؼ لقتؿ وزراء السمطنة

وأصدرت ، ـ1876فعّطؿ قانوف المطبوعات الصادر عاـ ، الحميد الثاني لتقييد الحرية الممنوحة ليا
حالػػة حػػرب؛ كػػاف ليػػا أف تعطػػؿ  إدارة المطبوعػػات قػػراًرا جػػاء فيػػو: " بمػػا أف الدولػػة العمّيػػة اآلف فػػي

 .(6)إلى حيف صدور أمر جديد..."، أحكاـ نظاـ المطبوعات المرعي اإلجراء في ىذا اليوـ

وُأعطػػي السػػمطاف ، (7)وضػػعت الصػػحافة برمتيػػا آنػػذاؾ تحػػت الرقابػػة الرسػػمية الشػػديدة لمدولػػة
تنظػػػػيـ  إعػػػػالف -ـ سػػػػّمي "قػػػػانوف المطبوعػػػػات 1877بموجػػػػب قػػػػانوف أصػػػػدره عػػػػاـ ، عبػػػػد الحميػػػػد
ونصػػت المػػادة ، الحػػؽ بالرقابػػة عمػػى الصػػحؼ ومػػنح تمػؾ الرقابػػة المزيػػد مػػف الصػػالحيات، الصػحافة"

، وينشر في المطابع المفتوحة بأمر مف الدوؿ؛ أوراقػاً ، مف القانوف عمى "معاقبة مف يتجاسر (138)
إمػػا مؤقتػػًا أو  -سػػبب الجػػـر -ثػػـ نغمػػؽ مطبعتػػو، يعاقػػب بضػػبط األشػػياء التػػي طبعيػػا أوالً ، أو كتابػػاً 

                                                 

 61الرفاعي، شمس الديف: قوانيف الصحافة السورية والرقابة عمييا، ص (1)
 .12أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (2)

المؤرخيف لمعيػد العثمػاني، ويعنػي الحريػة الدسػتورية، أو ربػط قػوانيف الدولػة، والمصػالح ( المشروطية: لفظ شاع بيف (3
 (.398الخطيب، مصطفى: معجـ المصطمحات واأللقاب التاريخية، ص ) العامة لمدولة بقاعدة المشورة

 .14عبد الرحمف، عواطؼ: الصحافة العبية، ص (4)
 .147مرّوة، أديب: الصحافة العربية، ص  (5)
 .13أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (6)
 .349حتي، فيميب: تاريخ سورية ولبنف وفمسطيف، ص  (7)
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 .(2)إلى خمسيف ذىبة جزاًء نقديًا" (1)ويؤخذ منو عشروف ذىبيات مجيديات، بالكمية

يقضي بأف ُيدفع عػف ، (3)وفرضت الدولة نظامًا ضريبيًا عمى الصحافة عرؼ باسـ )التمغة(
 .(5)ـ1901عاـ  ولـ ترفع تمؾ الضريبة إال، (4)كؿ عدد مف أعداد الصحيفة بارتاف

وصػػػؿ األمػػػر ، مػػع تزايػػػد صػػػدور قػػوانيف تنظػػػيـ الصػػػحافة مػػف السػػػمطاف عبػػػد الحميػػد الثػػػاني
سياسػة  وحريتيػا أقػرب مػا يكػوف بالنظػاـ المسػتبد الػذي اعتمػد، وصؼ موقؼ السػمطاف مػع الصػحافة

، الصػحافة أمػورولعؿ أىـ ما دفع السمطاف عبد الحميػد الثػاني لفػرض الرقابػة عمػى ، (6)تكميـ األفواه
 منيا:

وبالتػػػػالي لجػػػػأ السػػػػمطاف لوضػػػػع ، أف الدولػػػػة العثمانيػػػػة دخمػػػػت فػػػػي حالػػػػة حػػػػرب مػػػػع روسػػػػيا -
وقد أصدر البػاب العػالي أمػًرا بجعػؿ األسػتانة والنػواحي التػي تحكميػا ، الصحافة تحت إمرتو
 2( مػػػف القػػػانوف األساسػػػي الصػػػادر فػػػي 113بموجػػػب نػػػص المػػػادة )، تحػػػت اإلدارة العرفيػػػة

ونػػػص اإلعػػػالف عمػػػى:" توقيػػػؼ سػػػائر القػػػوانيف النظاميػػػة مؤقتػػػًا ، ـ1877يو( عػػػاـ أيار)مػػػا
حسػػبما تقتضػػيو المصػػمحة؛ لكػػي ال يحػػدث شػػيء يخػػؿ بالراحػػة العموميػػة... وكػػؿ صػػاحب 

 .(7)جريدة أو غيرىا إذا نشر شيًئا مف شأنو اإلخالؿ باألمف والسمـ تعطؿ جريدتو"

السياسػػػية سػػػبب دفعػػػو فػػػرض الرقابػػػة عمػػػى  ذكػػػر السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد الثػػػاني فػػػي مذكراتػػػو -
... ، يخطػئ مػف يظػف غيػر ذلػؾ، الصحؼ فقاؿ:" إف الرقابة أمر حيوي في البالد العثمانية

يتوجب عمى الدولة أف تمنع المنشورات والكتب مف أف تؤدي إلػى اإلضػرار بأفكػار الشػعب؛ 
                                                 

بػػف عبػد العزيػػز، وىػػي عبػػارة  مجيػدي: عممػػة معدنيػػة ُصػكت أواخػػر العيػػد العثمػاني، وتنسػػب لمسػػمطاف عبػد المجيػػد (1)
ًا )الخطيػػػب، مصػػػطفى: معجػػػـ المصػػػطمحات قرشػػػ 20ؿ مػػػف أجزائػػػو القػػػرش، وكػػػاف يسػػػاوي كػػػؿ   مجيػػػدي ػاعػػػف ريػػػ

 (.388واأللقاب التاريخية، ص 
 .13أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (2)

، وكاف  -( التمغة: لفظ تركي(3 فارسي، ويعني ختـ السمطاف المغموس بالحبر، ويقصد بو الضرائب الجمركية والرسـو
ات والوثػائؽ الرسػمية، ويػتـ اسػتخدامو حتػى يومنػا ىػذا )الخطيػب، مصػطفى: طابعًا ذا قيمة مالية، ويػدمغ عمػى المسػتند

 (. 110معجـ المصطمحات واأللقاب التاريخية، ص
ـ( وزنيػا يزيػد عػف خمسػة 1680-1632نقػد معػدني ضػرب فػي عيػد السػمطاف مػراد الرابػع)  -بارتاف: مثنى بػارة  (4)

، محمػود: المصػطمحات المتداولػة فػي الدولػة العثمانيػة، ـ، بالقرش. )عػامر1832قراريط أصبحت تعرؼ فيما بعد عاـ 
 (.366ص
 .14أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص  (5)
 .12، ص 2طرازي، دي فميت: الصحافة العربية، ج (6)
 .70الرفاعي، شمس الديف: شرح قوانيف الصحافة السورية، ص (7)
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فسػػػػادىا لم، فوصػػػػوؿ الروايػػػػػات الفرنسػػػػػية المترجمػػػػة إلػػػػػى متنػػػػػاوؿ الحػػػػػريـ عقػػػػػوؿ ىػػػػػو أمػػػػػر وا 
 .(1)مؤسؼ... وىذا ما يجعمنا نستمر في فرض الرقابة عمى المطبوعات"

والػػػذي حػػػد مػػػف ، ـ1877( فػػػي قػػػانوف 1908-1876سػػػار السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد الثػػػاني)
وربػػط مػػدير المكتػػب ، وقػػد أسػػس مكتػػب الصػػحافة فػػي وزارة الداخميػػة، وقّيػػد حريػػة الصػػحافة، الطباعػػة

وكػػاف عمػػى المػػدير عقػػد اجتمػػاع ، افاتػػو بمحتويػػات الصػػحؼ يومػػًا بيػػوـلمو ، الصػػحفي بػػالوزير مباشػػرة
مػػع مراقبػػي الصػػحؼ فػػي الواليػػات العثمانيػػة؛ لمنظػػر فػػي المػػواد المعػػدة لمصػػدور فػػي ، مسػػاء كػػؿ يػػوـ

وبمػػغ مػػف ، (2)ويعيػػدونيا إلػػى المحػػرريف، وكػػاف المراقبػػوف يوقعػػوف عمػػى مسػػودات الصػػحؼ، الصػػباح
وتبيف ذلؾ في تقرير ، يا وفمسطيف عمى النشر انزعاج الصحافة العربيةأمر الرقابة العثمانية في سور 

حػػػػوؿ صػػػػدور ، ـ1880عػػػػاـ  (يونيػػػػو)الػػػػذي نشػػػػر فػػػػي حزيػػػػراف ، القنصػػػػؿ البريطػػػػاني فػػػػي بيػػػػروت
جاء فيو: "إلغاء الرقابة ، تبعو تقارير سجمت برنامًجا سياسياا عربياا مف العاـ نفسو، (منشورات ثورية)

 .(3)المقيدة لحرية التعبير ونشر المعرفة" وغيرىا مف اإلجراءات
 م:1908إعالن الدستور  -ث

اسػػتمرت حالػػة المػػد والجػػزر بػػيف الصػػحافة والمؤسسػػة الرسػػمية المتمثمػػة فػػي الدولػػة العثمانيػػة 
حيػث كػاف االنقػالب ، ـ1908تموز )يوليو( عاـ  24إلى أف جاء يـو ، حوؿ صراع حرية الصحافة

، (4)ـ( الػػػذي أصػػػدره عنػػػدما تػػػولى الحكػػػـ1876مػػػى إعػػػادة دسػػػتور )الػػػذي أجبػػػر السػػػمطاف ع، التركػػػي
وُأصػػػػدر إعالنػػػػًا دسػػػػتوريًا ، وسػػػػرعاف مػػػػا ألغػػػػي نظػػػػاـ الرقابػػػػة عمػػػػى الصػػػػحافة فػػػػي العيػػػػد العثمػػػػاني

ونػػػػػص الدسػػػػػتور الجديػػػػػد عمػػػػػى حريػػػػػة النشػػػػػر والمعرفػػػػػة ، (5)وأعيػػػػػد الدسػػػػػتور السػػػػػابؽ، ـ1908عػػػػػاـ
ف جديػػد لمصػػحؼ؛ إال أف الصػػحؼ الصػػييونية كانػػت . وعمػػى الػػرغـ مػػف عػػودة الحريػػة مػػ(6)والتعبيػػر

وكانػػػت تنقػػػؿ األخبػػػار مػػػف الصػػػحافة ، ولػػػـ ُتخػػػِؼ فرحتيػػػا الغػػػامرة بػػػو، تتعامػػػؿ مػػػع االنقػػػالب بحػػػذر
ويعبػػػػر ، وقػػػػد صػػػػورت حريػػػػة الصػػػػحافة فػػػػي تركيػػػػا وكتبػػػػت: "إف الصػػػػحؼ التركيػػػػة تتطػػػػور، التركيػػػػة

 .(7)المحرروف عف آرائيـ في كؿ األمور"

                                                 

 .102الثاني، عبد الحميد: مذكراتي السياسية، ص (1)
 .13أسعد، منى: التشريعات الصحافية الفمسطينية، ص (2)
 .40، 39الكيالي، عبد الوىاب: تاريخ فمسطيف الحديث، ص (3)

Kurk, Ruth: the young Turk revolution,P2. (4)  
 .350، ص 1حتي، فيميب: تاريخ سورية ولبنف وفمسطيف، ج (5)
 .445الحوت، بياف: فمسطيف؛ القضية. الشعب، ص (6)

 Kurk, Ruth: the young Turk revolution, P22. (7)  
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 م:1918-1863الصحافة الصييونية في العيد العثماني أوضاع  -2

سػػػػجؿ ظيػػػػور أوؿ صػػػػحيفة صػػػػييونية فػػػػي التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف 
، عمػػى يػػد الحاخػػاـ يػػوآؿ موشػػيو سػػمموف فػػي القػػدس، ـ1863عػػاـ  (مػػارس)آذار 17فػػي  (اليشػػوؼ)

فػي ، ـ1865العثمػاني عػاـ وقد تزامف إصدار الصحيفة مع صػدور الدسػتور ، (ىالبانوفوسّميت بػ )
ونشػػػػر ، الػػػػذي نػػػػص عمػػػػى حريػػػػة الػػػػرأي والتعبيػػػػر، ـ(1876 -1861عيػػػػد السػػػػمطاف عبػػػػد العزيػػػػز )

( مػػف قػػانوف 1ونصػػت المػػادة )، و كػػاف الدسػػتور يشػػمؿ جميػػع منػػاطؽ الواليػػات العثمانيػػة، الصػػحافة
تصػػريح ـ عمػػى أنػػو: "يتوجػػب اإلذف بال1865عػػاـ  (أغسػػطس)الصػػحافة العثمػػاني الصػػادر فػػي آب 

، وىػػذا اإلذف متػػروؾ أمػػره لمسػػمطة، مػػف حكومػػة السػػمطنة؛ ألجػػؿ إصػػدار صػػحيفة أو صػػحيفة دوريػػة
 .(1)ويمكف إلغاؤه"

 إصدار التراخيص: -أ

مثػػػػؿ موضػػػػوع استصػػػػدار تػػػػراخيص لمصػػػػحؼ الصػػػػييونية فػػػػي فمسػػػػطيف مسػػػػألة فػػػػي غايػػػػة 
تاريخيػػػة أف تػػػرخيص وذكػػػرت دراسػػػة ، فقػػػد كػػػاف أمػػػر الحصػػػوؿ عمػػػى التػػػرخيص أمػػػرًا شػػػاقاً ، األىميػػػة

أمػا فػي فتػرة ، (1948-1918بػدأ فػي فتػرة االحػتالؿ البريطػاني )، الصحؼ الصييونية في فمسػطيف
وكانت السمطات العثمانية ، الحكـ العثماني فمـ يكف ضروريًا الحصوؿ عمى ترخيص إلصدار جريدة

مطات البريطانيػة وعػرض مقػاالتيـ عمػى السػ، تطمب مف الناشػريف فقػط اإلبػالغ عػف الكتّػاب وىػويتيـ
وتمػػػػؾ األوامػػػػر كانػػػػت تجػػػػرع عمػػػػى كػػػػؿ الصػػػػحؼ األسػػػػبوعية والشػػػػيرية واليوميػػػػة فػػػػي ، قبػػػػؿ النشػػػػر

 .(2)فمسطيف

وتبػػػػػيف لمدراسػػػػػة أف الحػػػػػديث عػػػػػف عػػػػػدـ اىتمػػػػػاـ السػػػػػمطات العثمانيػػػػػة بحصػػػػػوؿ الصػػػػػحؼ  
بػؿ كػاف إصػدار الصػحيفة يتطمػب فػي ، غيػر دقيػؽ الصييونية في فمسطيف عمى تػرخيص إلصػدارىا

وىو ما جرع مع صاحب ، ب األحياف الحصوؿ عمى ترخيص مف السمطات التركية في اآلستانةأغم
فقػػػػػد مكػػػػػث لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى ، الحاخػػػػػاـ يسػػػػػرائيؿ بػػػػػاؾ، ((Havazzeletامتيػػػػػاز صػػػػػحيفة حبتسػػػػػيمت

و تمكػػف مػػف إصػػدار صػػحيفتو مػػرة ، (ـ1864)سػػنوات بعػػد إغالقيػػا فػػي المػػرة األولػػى  6التػػرخيص 
وعمػػى إثػػر إصػػدار ، ـ1870 (سػػبتمبر)أيمػػوؿ 16أخػػرع وبموافقػػة السػػمطات العثمانيػػة آنػػذاؾ بتػػاريخ 

عمد بف ييودا إلصدار صحيفتو )ىتسفي(؛ فُمنح ترخيًصا باسمو مف السمطات و غّير ، (حبتسيمت)
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 .(1) (ىشكفا)إلى صحيفة  (ىتسفي)اسـ صحيفتو 

فػػػي التجمػػػع االسػػػتيطاني الصػػػييوني فػػػي  يص صػػػحيفة صػػػييونيةكػػػاف الحصػػػوؿ عمػػػى تػػػرخ
فعنػػدما أراد القػػائموف عمػػى صػػحيفة ، فمسػػطيف فػػي العيػػد العثمػػاني يػػتـ عبػػر مؤسسػػات رسػػمية أجنبيػػة

وقػػد ُمِنحػػوا ترخيصػػًا ، إصػػدار تػػرخيص لجريػػدتيـ لجػػأوا إلػػى القنصػػؿ النمسػػاوي (Moriyya( )موريػػا)
وكػاف الحصػوؿ عمػى تػرخيص الصػحؼ يقتضػي كتابػة تعيػد ، ـ1909عػاـ  (مػايو )أيار 19بتاريخ 

وىػو مػا طمػب مػف ، وعػدـ الكتابػة ضػد السػمطاف والسػمطات العثمانيػة، خطي بالتزاـ القانوف العثمػاني
 .(2)عندما حصموا عمى ترخيص لجريدتيـ (موريا)طاقـ تحرير صحيفة 

كـ العثمػاني يمكف القوؿ: إف مسألة الحصوؿ عمى ترخيص الصحؼ الصييونية خالؿ الح 
وربمػا يفسػر ذلػؾ ، في حيف لـ تكف مػع عػدد مػف تمػؾ الصػحؼ تػراخيص إلصػدارىا، كانت ضرورية
 مف أوجو عدة:

، أف الصحؼ الصييونية في فمسطيف خالؿ العيد العثماني لـ تكف صحفًا بالمعنى الحقيقي -
 (ؼاليشػػػو )فضػػػاًل عػػػف أف اىتماماتيػػػا كانػػػت مقتصػػػرًة داخػػػؿ ، (3)بػػػؿ كانػػػت منشػػػورات دينيػػػة

وىي بطبيعة الحػاؿ صػحؼ دينيػة تتبػع لمطوائػؼ التػي ُوجػدت خػالؿ ، الصييوني في القدس
 .(4) تمؾ الفترة

قد تكوف الدولة بدأت االىتماـ بشػؤوف متابعػة الصػحؼ الصػييونية مػع بدايػة اليجػرة األولػى  -
ففػػي ذلػػؾ العػػاـ أصػػدر السػػمطاف عبػػد الحميػػد الثػػاني قػػراًرا يّحػػـر ، ـ1882إلػػى فمسػػطيف عػػاـ 

وقػد سػػمح ليػـ فيمػا بعػد دخوليػػا ، ويمنػػع شػراءىـ األراضػي، اليجػرة الصػييونية إلػى فمسػطيف
وعّبػػر السػػمطاف عبػػد الحميػػد الثػػاني عػػف موقفػػو مػػف ، (5)ولمػػدة محػػدودة، لغػػرض العبػػادة فقػػط

اليجػػرة الييوديػػة إلػػى فمسػػطيف بوضػػوح فػػي مذكراتػػو السياسػػية فقػػاؿ: "إذا كنػػا نريػػد أف يبقػػى 
، متفوقًا؛ عمينا أف نصػرؼ النظػر عػف فكػرة تػوطيف الميػاجريف فػي فمسػطيفالعنصر العربي 

ال فإف الييود إذا استوطنوا أرضًا تممكوا قدراتيا خالؿ وقت قصير وبذلؾ نكوف قد حكمنا ، وا 
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"  .(1)عمى إخوتنا في الديف بالموت المحتـً

أو مطبوعة ، ةكانت ُتمـز مْف يعمؿ عمى نشر صحيف، ويتضح مما سبؽ أف الدولة العثمانية
ويمكػػػػف القػػػػوؿ: إف الصػػػػحافة ، أف يحصػػػػؿ عمػػػػى تػػػػرخيص إصػػػػدار الجريػػػػدة، داخػػػػؿ حػػػػدود والياتيػػػػا

لعدـ تأثيرىا ، الصييونية في بداياتيا صدرت دوف تراخيص؛ ألنيا كانت في منأع عف متابعة الدولة
 .(أو لتقوقعيا داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف )اليشوؼ

   الصييونية:إغالق الصح -ب

، وغيرىا في فمسطيف، تجاه إغالؽ الصحؼ الصييونية اتخذت السمطات العثمانية إجراءات
كمػػا ورد فػػي نظػػاـ العقوبػػات التػػي وردت فػػي  كونػػو عقوبػػة، وعبػػر اإلبػػالغ، فػػي حػػاؿ السػػب أو الشػػتـ

( 18)وجػاء فػي نػص المػادة ، ـ1876والقػانوف الصػادر عػاـ ، ـ1865قانوف تنظػيـ الصػحافة لعػاـ 
ـ: "تحػـر مخالفػات السػب والتشػيير واالتيػاـ بموجػب ىػذا 1865مف قانوف الصػحافة العثمػاني لسػنة 

أو ، أو أي ادعػاء عمػى واقعػة تحمػؿ المسػاس بالشػرؼ أو باالعتبػار لشػخص، النص؛ فإف أيػة تيمػة
ـ إغػػػػػػالؽ صػػػػػػحيفتي )حبتسػػػػػػيمت( 1864وشػػػػػػيد عػػػػػػاـ ، (2)لييئػػػػػػة نظاميػػػػػػة... تعػػػػػػد جريمػػػػػػة سػػػػػػب"

، (3)وذلػػؾ نتيجػػة تقػػديـ بالغػػات متبادلػػة بػػيف أسػػرتي تحريػػر الجريػػدتيف، سػػنوات 7لمػػدة ، (ىالبػػانوفو)
عػػاـ  (ينػػاير) كػػانوف ثػػافِ  6ولعػؿ إغػػالؽ الصػػحيفتيف جػػاء بموجػػب قػػانوف الصػػحافة الػػذي صػػدر فػػي 

أو كػػؿ مػػف ، ( منػػو عمػػى أف: "كػػؿ مػػف يقتػػرؼ جريمػػة التحػػريض213وقػػد نصػػت المػػادة )، ـ1857
أو عػف طريػؽ الكتابػة المطبوعػة... فػإف صػاحبيا يتعػرض لمعقوبػة وفػؽ مػا ، عيمقي خطبًا في اجتمػا
( ضػػد ىالبػػانوفواالتيػػاـ الػػذي وجيػػو القػائموف عمػػى صػػحيفتي )حبتسػػيمت( و)، (4)نػص عميػػو القػػانوف"

فقػػد سػػاد الخػػالؼ بػػيف الطػػرفيف إلػػى حػػد الكراىيػػة؛ ، بعضػػيما كػػاف التحػػريض عمػػى السػػمطات التركيػػة
 .(5)الؽ الصحيفتيفاألمر الذي أدع إلى إغ

( جػػػػػاء بعػػػػػد تقػػػػػديـ ىالبػػػػػانوفويمحػػػػػظ أف إغػػػػػالؽ الصػػػػػحيفتيف الصػػػػػييونيتيف )حبتسػػػػػيمت( و)
وقػػرار اإلغػػالؽ جػػاء تحػػت ، ـ1863رغػػـ أنيمػػا كانتػػا موجػػدتيف منػػذ عػػاـ ، ـ1864البالغػػات عػػاـ 

فػي  كبيػًرامػا يشػير إلػى أف السػمطات العثمانيػة لػـ ُتمػِؽ اىتماًمػا ، ذريعة عدـ الحصػوؿ عمػى تػرخيص
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بادئ األمر تجاه الصحؼ الصييونية األولػى الصػادرة فػي فمسػطيف فػي تمػؾ الفتػرة؛ بسػبب محدوديػة 
 انتشارىا.

بؿ ظير ، لـ يتوقؼ مسمسؿ إغالؽ الصحؼ الصييونية في فمسطيف مف السمطات الحاكمة
ي الصػحؼ وكػاف ناتًجػا عػف تقػديـ بالغػات مػف مػالك، واضحا مع بداية ثمانينات القرف التاسع عشر

كانت تمؾ البالغات ناجمة عػف خالفػات حػوؿ قضػايا االسػتيطاف؛ ففػي ، بعضيـ ضد بعض، نفسيا
لعػدـ   (Shaare zion) أغمقػت السػمطات صػحيفة )شػعاري تسػيوف ؛ بوابػة صػييوف، ـ1884عاـ 

 (Yehudahvi كمػػػا أغمقػػػت صػػػحيفة )ييػػػودا يورشػػػاليـ(، حصػػػوليا عمػػػى إذف مسػػػّبؽ بالصػػػدور
Yerushalayimوأُبمػغ القػائموف ، تيجة بالغات قدمت ضدىا واتياميا بالتحريض عمى السمطنة(؛ ن

 كمػا تقػدـ طػاقـ تحريػر صػحيفة )حبتسػيمت(، (1)عمييا أنيا لػـ تحصػؿ عمػى تػرخيص حكػومي رسػمي
ليعػازر الصػحيفة إوبػادؿ ، اتيمػو بػالتحريض ضػد السػمطات، ليعػازر بػف ييػوداببالغ ضد الصػحفي إ

 .(2)بالتحريضببالغ ضدىا اتيميا أيضا 

وحكـ عميػو بالسػجف لمػدة ، عمى إثر ذلؾ اعتقمت السمطات العثمانية في فمسطيف بف ييودا 
( مف قانوف المطبوعات العثماني الصادر عاـ 16وقد ورد في المادة )(3)وُأودع سجف اسطنبوؿ، عاـ

نة السػنية؛ فػيحكـ وكػالء السػمط أو، ـ :" أنو إذا نشر أحٌد شيئًا يمػُس رؤسػاء الممالػؾ الممتػازة1876
، أو بإعطػاء جػزاء نقػدي أقمػو خمػس وعشػروف ليػرة عثمانيػة، عميو بػالحبس مػف شػير واحػد إلػى سػنة

ليعازر بف ييودا السمطات العثمانيػة عبػر صػحيفة والػده إيتمار بف إوىاجـ ، (4)وأكثره مائة وخمسوف"
 .(5)نيحتى أنو ىاجـ السمطاف عبد الحميد الثا، النور( لسجنيـ والده –)ىأور 

 :1914الصح  الصييونية بداية الحرب العالمية األولى  -ت

فقػد ، ـ1914لـ يختمؼ حاؿ الصػحؼ الصػييونية مػع بػدايات الحػرب العالميػة األولػى عػاـ 
قػػرارًا يقضػػي بػػإغالؽ ، ـ1914عػػاـ  (ديسػػمبر)كػػانوف أوؿ  17أصػػدرت السػػمطات العثمانيػػة بتػػاريخ 

، فمسػػػطيف خصوصػػًا صػػػحؼ الحركػػة العماليػػػة الصػػػييونيةالصػػػادرة فػػي ، الصػػحؼ الصػػػييونية كافػػة
بػػػؿ توقفػػػت لوحػػػدىا ، فمػػػـ تغمقيػػػا السػػػمطات، ( (Ha-Herutالحريػػػة( -باسػػػتثناء صػػػحيفة ىػػػاحيروت
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فقػػػد وصػػػؿ أسػػػرة تحريػػػر ، كمػػػا أغمقػػػت صػػػحيفة موريػػػا، (1)نتيجػػػة معانػػػاة محررييػػػا مػػػف أزمػػػات ماليػػػة
وقػػد بمػػغ عػػدد ، (2)دخػػوؿ الدولػػة الحػػرب بإغالقيػػا؛ نتيجػػة صػػحيفة موريػػا قػػراٌر مػػف السػػمطات يقضػػي

الصػػحؼ العربيػػة والصػػييونية التػػي أصػػدرت فػػي فمسػػطيف مػػع انػػدالع الحػػرب العالميػػة األولػػى زىػػاء 
وأصػػػدرت السػػػمطات عوضػػػًا عػػػف ، (3)السػػػمطات العثمانيػػػة جميعيػػػا واحػػػد وثالثػػػيف صػػػحيفة وأغمقتيػػػا

؛ بيػػػدؼ نقػػػؿ أخبػػػار (الصػػػحراء –مػػػدبار ) إغػػػالؽ الصػػػحؼ الناطقػػػة بالعبريػػػة صػػػحيفة حممػػػت اسػػػـ
وتمػػت طباعتيػػا فػػي مدينػػة بئػػر ، وأحػػداث الحػػرب إلػػى التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف

 .(5)وانتيت مع نياية الحرب، (4)السبع

أف إجػػػراءات التنظػػػيـ والرقابػػػة عمػػػى الصػػػحافة فػػػي فمسػػػطيف أواخػػػر العيػػػد  يتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ
الصػحافة  وقػد عايشػت، ومنع صدور أخػرع، مصحؼقد تعددت ما بيف صدور تراخيص ل، العثماني

 الصييونية الصادرة في التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف تمؾ اإلجراءات.

ثانيا: موق  سمطات االحتالل البريطاني من الصحافة الصييونية في فمسطين 
 م(1918-1948)

عالف سػمطة ، ـ1917مع بداية االحتالؿ البريطاني لفمسطيف عاـ  االنتػداب بموجػب قػرار وا 
أبقػػػى االحػػػتالؿ البريطػػػاني القػػػوانيف العثمانيػػػة التػػػي كانػػػت سػػػائدة فػػػي ، ـ1922عصػػػبة األمػػػـ عػػػاـ 
وقػػد زاوجػػت تمػػؾ ، ثػػـ بػػدأ بسػػف التشػػريعات والقػػوانيف، إاّل بعػػد حػػيف مػػف الوقػػت، فمسػػطيف ولػػـ يّغيرىػػا

لدولػػة العثمانيػػة لتػػي أصػػدرتيا او ا، القػػوانيف فػػي الغالػػب مػػا بػػيف القػػوانيف المعمػػوؿ بيػػا فػػي بريطانيػػا
 .(6)خالؿ فترة حكميا

                                                 

 .148، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (1)
 .78، ص )عبري(الياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية  (2)
 .112عبد الرحمف، عواطؼ: دراسات في الصحافة المصرية والعربية، ص (3)
مدينة فمسطينية تقع في الجنوب الشرقي لفمسػطيف، وىػي امتػداد لممرتفعػات الوسػطى لفمسػطيف وىضػبة شػبو جزيػرة  (4)

ـ، 1914ولى عػاـ سيناء، اتخذتيا الدولة العثمانية قاعدة؛ النطالؽ الجيوش ضد بريطانيا في بداية الحرب العالمية األ
ألػؼ مقاتػؿ مػف الجػيش  50عّبدت الدولة الطرؽ البرية خالليا التي تربط الخميؿ وغزة وسيناء، وتحصف فييا أكثر مف 

 (. 395، 392األغا، نبيؿ: مدائف فمسطيف، ص ) العثماني في احداث الحرب
 .150، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة،  (5)

 .140الوحيدي، فتحي: التطورات الدستورية في فمسطيف، ص (6)
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 قوانين الصحافة في عيد االحتالل البريطاني: -1

وقػػد نقمتػػو سػػمطة ، صػػدور قػػانوف حقػػوؽ النشػػر فػػي لنػػدف، ـ1911شػػيدت بريطانيػػا فػػي عػػاـ 
 وقد عّرؼ القانوف حقوؽ النشر أنيا " تمؾ األعماؿ، (1)ـ1924االحتالؿ لمعمؿ بو في فمسطيف عاـ 

ونّصت المادة األولى مف القانوف أف حقوؽ الطبع ، (2)واألعماؿ األدبية األصيمة" ، الفنية والموسيقية
عمػػػى سػػػرياف  28و ، 25و نّصػػػت المادتػػػاف ، (3)والنشػػػر فػػػي المممكػػػة تحمػػػى مػػػف االعتػػػداء عمييػػػا 

وذكرت المػادة  (5)،(4)القانوف إلى الممتمكات البريطانية والمحميات واألماكف التي تبسط نفوذىا عمييا
لػى ، الثالثة: أف المدة التي يحمى خالليا حؽ الطبع والتأليؼ تبقى ما داـ المؤلػؼ عمػى قيػد الحيػاة وا 

 . (6) إال إذا ورد نص صريح يقضي بخالؼ ذلؾ في ىذا القانوف، خمسيف سنة بعد وفاتو

 م:1922مرسوم فمسطين عام  -أ

ووضػػػػػع قػػػػػوانيف لتنظيميػػػػػا عػػػػػاـ ، الصػػػػػحافةبػػػػػدأ طػػػػػرح رقابػػػػػة االحػػػػػتالؿ البريطػػػػػاني عمػػػػػى 
وُأصدر أوؿ مرسوـ قانوني لحكومة االحتالؿ البريطاني مف الحكومة في لندف في شير ، (7)ـ1921
وتناولػت أحكػاـ تنظػيـ شػؤوف فمسػطيف ، وُأطمؽ عميو مرسـو فمسطيف، ـ1922لسنة  (أغسطس)آب 

فػػي السػػنة التػػي منحػػت عصػػبة  وقػػد تػػزامف صػػدور مرسػػـو فمسػػطيف، تحػػت حكػػـ االحػػتالؿ البريطػػاني
 .(8)األمـ بريطانيا صؾ االنتداب عمى فمسطيف

 م:1933قانون المطبوعات لسنة  -ب

بؿ ، لـ تبَؽ السمطات البريطانية بعيدًة عف وضع قوانيف جديدة لمرقابة عمى الصحؼ
و توالت ردود ، (10)ـ1929عاـ  9أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيـ الصحافة عقب أحداث ثورة البراؽ

                                                 

 Birnhack,Michael: Hebrew authers and English.p4. (1)  

 Birnhack,Michael: Hebrew authers and English.p9. (2) 

(3) www.dft.gov.ps، 3ص 
(4) www.dft.gov.ps 4المجمة العدلية، ص  

 .246(، ص 10انظر الممحؽ رقـ ) ((5
(6) www.dft.gov.ps 5المجمة العدلية، ص 
 .298النجار، عايدة: صحافة فمسطيف، ص  (7)
 .181، 140الوحيدي، فتحي: التطورات الدستورية في فمسطيف، ص (8)

ـ، اثػر قيػاـ مظػاىرة فػي تػؿ أبيػب تػدعو الصػياينة 1929آب )اغسػطس( عػاـ  14وقعت أحداث ثػورة البػراؽ فػي  (9)
مػف الشػير نفسػو عنػد ممػر البػراؽ بػيف العػرب  20الحتالؿ حائط البراؽ في المسجد األقصى، واندلعت المواجيػات يػـ 

مسمميف والصياينة وأسفرت عف ارتقاء شيداء مػف المسػمميف، وقتمػى فػي صػفوؼ الصػياينة، واعتقػاؿ المئػات )كامػؿ، ال
 (. 451خمة: فمسطيف واالنتداب البريطاني، ص

 .33الطرؼ، فرج: تطور القانوف الفمسطيني، ص  (10)

http://www.dft.gov.ps/
http://www.dft.gov.ps/
http://www.dft.gov.ps/
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وكتبت جريدة صوت الشعب:" إف وعد بمفور كاف سبب ، فعؿ الصحافة العربية عمى األحداث
إنما يعتقد  (شريؼ)بؿ إننا نعتقد أف كؿ انجميزي ، فميس العرب وحدىـ الذيف يعتقدوف ذلؾ، (الفتنة)

بريطاني أغمقت باب وقالت جريدة " الجامعة العربية:" إف حكومة االحتالؿ ال، ىذا االعتقاد الصحيح
وكتبت:" ، وىي عممت بأنيـ مسمحوف بأسمحة مخالفة لمقانوف، زاوية البراؽ الشريؼ ارضاء لمييود
أما صحيفة "مرآة الشرؽ" فقد حّممت مسؤولية جميع الحوادث ، نحتج عمى ذلؾ ونطمب فتح الباب"

 وكتبت:"، الؿ البريطانيو في المقدمة منيا ثورة البراؽ إلى سمطات االحت، التي وقعت في فمسطيف
بؿ تقع عمى الحكومة نفسيا؛ ألف الحكومة ىي التي ، إف المسؤولية ال تقع عمى المسمميف أصالً 

ومف ذيوؿ ىذا الوطف القومي ما رأيناه ، أرادت أف يكوف في ىذه البالد العربية وطنًا قوميًا لمييود
" ، ما أسفرت عنو أحداث ثورة البراؽونشرت صحيفة فمسطيف مقااًل عّبرت فيو عف سخطيا ل، اليـو

وأوردت": ... نرفع الصوت عاليًا باالحتجاج عمى الحكومة التي تعامؿ المسمميف مف ال حس بو وال 
 .(1)واستخفاؼ بالمسمميف"، والتي وقفت إلى اليـو مف جميع حقوقيـ موقؼ إىناء لمييود، شعور لو

 األحداث األخيرة في القدسفار:" إلى كؿ مف تسبب لو ضرر في ونشرت صحيفة د
أو رفع ، أو سرقت أغراضيـ( ومعنييف بتقديـ شكاوع، وأىالي القتمى مف حرقت بيوتيـ، )الجرحى

ستكوف ىناؾ لجنة قضائية مكّونة ، أو لمحكمة الصمح في القدس، )المجرميف( لحكومة قضايا عمى
ة... موّقع مف إدارة الحركة وىي مكمفة مف الحركة الصييوني، ستقوـ بيذا العمؿ، مف محاميف عدة

 .(2)الصييونية في فمسطيف

( Passfieldأوفػػد وزيػػر المسػػتعمرات البريطػػاني المػػورد باسػػفيمد )، وعمػػى إثػػر تمػػؾ األحػػداث 
وتػػرأس ، لجنػػة تحقيػػؽ تبحػػث فػػي أسػػباب انػػدالع ثػػورة البػػراؽ، ـ1929أيمػػوؿ )سػػبتمبر( عػػاـ  13فػػي 

وكػاف يغمػؽ ، البوليس السري ىو الذي يراقب الصػحؼ و كاف حينيا( 4)، (3)المجنة القاضي ولتر شو
ولعبػػػػػت الصػػػػػحافة الفمسػػػػػطينية دورًا ميمػػػػػًا فػػػػػي فضػػػػػح السياسػػػػػة ، (5)أي صػػػػػحيفة بتيمػػػػػة التحػػػػػريض
وقػد عقبػت صػحيفة دوأر ىيػـو عمػى نبػأ مجػيء ، ـ1931وفػي عػاـ ، البريطانية التي تكيؿ بمكيػاليف

                                                 

 104-101منوة، صالح: موقؼ الصحافة العربية في فمسطيف مف الحركة الوطنية، ص  (1)
 . 1ـ، ص15/9/1929(، بتاريخ 1306صحيفة دفار ع ) (2)
لجنة شو: لجنة تحقيؽ برئاسة السير والتر شو لتقصي الحقائؽ جاءت إلى فمسػطيف عمػى أثػر أحػداث ثػورة البػراؽ  (3)
دالع الثػػػورة، ومعرفػػػة الحمػػػوؿ وتقػػػديـ مقترحػػػات فػػػي ذلػػػؾ الشػػػأف) الكيػػػالي، ـ، و لموقػػػوؼ عمػػػى أسػػػباب انػػػ1929عػػػاـ 

 (.498، ص 3عبدالوىاب، وآخروف: موسوعة السياسة، ج
 .71مياني، عمي: العالقات الصييونية البريطانية في فمسطيف، ص  (4)
 .30، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (5)
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، ومنػػذ أف ىجػػـ العػػرب عمػػى الييػػود، القػػدس مػػّر شػػيراف منػػذ أحػػداث وأوردت:"، لجنػػة التحقيػػؽ )شػػو(
واليػػـو بعػد شػػيريف تصػؿ إلػػى فمسػطيف لجنػػة التحقيػؽ البريطانيػػة ، وحػاراتيـ، وحرقػوا بيػػوتيـ، وقتمػوىـ

ونحػف نأمػؿ أف تسػتطيع ىػذه الجنػة الوصػوؿ ، المكونة مف أعضاء البرلماف؛ لبحث أسباب األحػداث
 .(1)إلى المجرميف المسؤوليف عف األحداث

مقترحات بخصوص إعادة تنظيـ  Florens)مبعوث بريطانيا إلى فمسطيف فمورنس)  وقّدـ 
إشراؼ سمطات االحتالؿ البريطاني عمى الصحافة ونقميا إلى وزارة المستعمرات و جاء فييا:" إف 

وتأثيرىا عمى األفراد الحزبييف ، أخذنا بعيف االعتبار النزاعات المثيرة واليدامة لمصحؼ المحمية
 .(2)فيجب عمى الحكومة أف تسمح نفسيا بقانوف قوي لممطبوعات، والسكاف العاطفييف، الساخطيف

( لنتيجة أف ما كاف ينشره القائموف عمى الصحافة العربية في Shawخمص تقرير لجنة شو
فمسطيف كاف يقؼ وراء تأجيج مشاعر العرب تجاه المستوطنيف الصياينة؛ األمر الذي تسبب بوقوع 

أوردت المجنة :" إف حرية الصحافة الزائدة في فمسطيف تـ استغالليا بنشر مقاالت و ، أحداث الثورة
وعميو يجب تقييد وتحديد ، وىذا التحريض تسبب في ىذه المذابح، ومحرضة ضد الييود، معادية

أظيرت مقاالت مييجة ، و إف حرية القوؿ التي أعطيت لبعض الصحؼ في فمسطيف (3)ىذه الحرية
وقد ىاجمت صحيفة فمسطيف لجنة شو ودعت ، والعربية"، الصحؼ العبريةأحيانًا في أكثر 

وقالت:" إننا لـ ندع ىذه المجنة المسممة بالدعاية ، وحذت حذوىا صحٌؼ عربيٌة أخرع، لمقاطعتيا
ف اتصاليا بالحكومة المخاصمة لنا سيضمميا عف معرفة الحقيقة"، الييودية  .(4) وا 

القوانيف ، ـ1933عاـ  (يناير) كانوف ثافِ  19بتاريخ ألغت سمطات االحتالؿ البريطاني 
وأصدرت بداًل منيا مجموعة تعميمات صحافية جديدة بيدؼ ، العثمانية الخاصة بتنظيـ الصحافة

وأعمف عف صدور أوؿ قانوف لممطبوعات لتنظيـ ، إعادة تنظيـ الصحافة المكتوبة في فمسطيف
البريطانية الصادرة في فمسطيف )صحيفة  (6)الرسميةوأوردت الجريدة ، (5) الصحافة في فمسطيف

                                                 

 .1ـ، ص24/10/1929تاريخ (، ب10صحيفة دوأر ىيـو ع) (1)
 .255مياني، عمي: العالقات الصييونية البريطانية، ص  (2)

Schmidt,Yvonne: Foundations of civil and political rights, P,403. (3) 

 .106منوة، صالح: موقؼ الصحافة العربية في فمسطيف مف الحركة الوطنية، ص  (4)
 .1393، ص2ج( حكومة فمسطيف: قانوف المطبوعات، (5
اسـ يطمؽ عمى الدورية التي تنشر فييا الدولة المراسيـ والقوانيف التي تصدر عف رئيس الدولة أو مجمس الػوزراء،  (6)

 (.52، ص 3ويعد النشر شرطا لصالحية العمؿ بالقانوف) الكيالي، عبد الوىاب؛ وآخروف: الموسوعة السياسية، ج
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 :(2)ومف أىميا (1)الوقائع الفمسطينية( نصوص القانوف

(: ال يجػوز طبػػع أو إصػدار أيػػة جريػدة فػػي فمسػطيف إال إذا كػػاف صػاحبيا قػػد حصػؿ عمػػى 4) المػادة
و نّصػت ، القػانوفرخصة بذلؾ موقعة مف حػاكـ المػواء حسػب الصػيغة المثبتػة فػي الػذيؿ األوؿ ليػذا 

 ( عمى أنو: ال تمنح الرخصة إال:5المادة )

ومكػػػاف ، وتشػػػمؿ اسػػػـ الطالػػػب وعمػػػره، إذا قػػػدـ الطالػػػب لحػػػاكـ المػػػواء بيانػػػًا مشػػػفوعًا بػػػاليميف ( أ)
إلػػػى جانػػػب اسػػػـ المحػػػرر ومكػػػاف ، وممكيتػػػو لمجريػػػدة، وتابعيتػػػو، البريػػػدي، وعنوانػػػو، إقامتػػػو
وأيضػّا المغػة التػي ، والمواضػيع عػالتي سػتبحث فييػا، واسـ الجريػدة، وعنوانو البريدي، إقامتو

 ستصدر بيا.

مف القانوف عمى أنو ينبغي عمى محػرر كػؿ جريػدة أف يرسػؿ نسػختيف مػف كػؿ مػف  8ونصت المادة 
ونسػختيف أخػرييف ، حاؿ صدوره إلى السػكرتير العػاـ، عدد أو ممحؽ يصدر مف الجريدة التي يحررىا

ػحكـ ىػذه المػادة يعتبػر بأنػو ارتكػب جرمػًا ويجػازع بعػد إدانتػو وأف كػؿ مػف خػالؼ ، إلػى حػاكـ المػواء
كمػػا مػنح قػانوف المطبوعػػات ، بغرامػة ال تزيػد عمػى جنييػػيف عػف كػؿ مػػرة تقػع منػو مثػػؿ ىػذه المخالفػة

يجػػػوز  بأنػػػو:" 20الحػػػؽ لممنػػػدوب السػػػامي منػػػع دخػػػوؿ أّيػػػة صػػػحيفة لفمسػػػطيف كمػػػا ورد فػػػي المػػػادة 
جمس التنفيذي أف يمنع دخوؿ أّية جريدة تصدر خػارج فمسػطيف لممندوب السامي بأمر يصدره في الم

إذا كػػاف مػػف رأيػػو أف توزيػػع تمػػؾ الجريػػدة فػػي فمسػػطيف مػػف شػػأنو أف يجعػػؿ ، لممػػدة التػػي يستصػػوبيا
 . (3)الطمأنينة العامة في خطر

ومػا ال ينشػر وفقػا ، فإنو حػدد طبيعػة مػا ينشػر فػي الصػحؼ -آنؼ الذكر -وبالنظر لمقانوف
إضػػػافة إلػػػى أنػػػو مػػػنح  -( مػػػف القػػػانوف1فقػػػرة ) 8كمػػػا ورد فػػػي نػػػص المػػػادة -المػػػواء  لسياسػػػة حػػػاكـ

وفقػػًا لمػػا ، أو منعيػػا مػػف النشػػر، المنػػدوب السػػامي سػػمطة مطمقػػة فػػي مػػنح تػػرخيص صػػدور صػػحيفة
 (.1) الفقرة 20نصت عميو المادة 

إصػدار وعقب صدور قانوف المطبوعات لـ تكف سمطات االحتالؿ البريطاني في فمسطيف تقبؿ 
وكانت تمػؾ التعميمػات تقضػي بػأف يحصػؿ ، (4)صحيفة دوف الحصوؿ عمى ترخيص مف حاكـ المواء

                                                 

 .247(، ص 11انظر الممحؽ رقـ ) ((1
 .70-71، ص 19/1/1933صحيفة الوقائع الفمسطينية: قانوف المطبوعات،  (2)
 .74، ص 19/1/1933صحيفة الوقائع الفمسطينية: قانوف المطبوعات،  (3)
عبارة تعني الذي يراد طبع الجريدة في لوائو، أو الذي تطبع الجريدة في لوائػو )حكومػة فمسػطيف: قػوانيف فمسػطيف،  (4)
 (.1394، ص2ج
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وتوضػػػح ممكيػػػة ، وأف يسػػػجؿ لػػػدع مكتػػػب المطبوعػػػات، الراغبػػػوف فػػػي إصػػػدار جريػػػدة عمػػػى تػػػرخيص
 .(1) ونشر أوامر المندوب السامي دوف مقابؿ، الصحيفة

 وتّكوف القانوف الصحفي الجديد مف ثالثة بنود:
، ـ1933حيػػث نصػػت المػػادة الرابعػػة مػػف قػػانوف المطبوعػػات لسػػنة تــرخيص الصــح :  (1

عمى أنو" ال يجوز طبػع أو إصػدار جريػدة فػي فمسػطيف إال إذا كػاف صػاحبيا قػد حصػؿ 
 .(2)عمى رخصة بذلؾ موقعة مف حاكـ المواء"

واحتوت التعميمات الجديدة  (3)ومعاقبة الذيف ينتيكوف البنديف السابقيفمراقبة المحتوى:  (2
والحصػػوؿ ، وحػػاكـ األقػػاليـ بالرقابػػة عمػػى الصػػحؼ، عمػػى صػػالحيات لضػػابط اإلعػػالـ

 .(4)أو تغييره ، و نقؿ مقرىا، في حاؿ إغالؽ الصحيفة، عمى موافقتو
عبػػارة عػػف ، ـ1933وشػػكؿ البنػػد الثالػػث مػػف قػػانوف المطبوعػػات لسػػنة  نظــام العقوبــات: (3

بػأف البريطػانييف اسػتخدموا ( لمرحػاؼ)ىيئػة تحريػر صػحيفة وقػد ذكػرت ، نظاـ العقوبات
 .(5)ـ1948قانوف العقوبات في تعميؽ المنشورات عاـ 

وشػػممت: حبسػػًا فعميػػًا ، إلػػى جانػػب ذلػػؾ وضػػعت منظومػػة عقوبػػات لمصػػحؼ غيػػر المرخصػػة
وبتمػؾ الطريقػة تػـ إغػالؽ عػدة صػحؼ ، جنيػو فمسػطيني 100أو غرامة ماليػة قػدرىا ، شيور 6لمدة 

كانػػت سػػمطات االحػػتالؿ البريطػػاني تشػػترط إيػػداع نسػػختيف مػػف كػػؿ و ، (6)كانػػت تصػػدر فػػي فمسػػطيف
كمػػا اشػػترطت عمػػى ، ونسػػختيف أخػػرييف لحػػاكـ المػػواء، صػػحيفة فػػي يػػوـ صػػدورىا إلػػى السػػكرتير العػػاـ

محرر الصحيفة نشر جميع البالغات المرسمة إليػو لمنشػر مػف المنػدوب السػامي أو بالنيابػة عنػو فػي 
 .(7)بال مقابؿ وبالصيغة الكاممة، دد يصدر مف الجريدة التي يحررىا بعد استالمياأوؿ ع

كما كانت السػمطات البريطانيػة فػي فمسػطيف تمنػع إصػدار صػحٍؼ تنشػر أخبػارًا تكػدر صػفو 
حيػػػث ورد فييػػػا:" إذا  (8)أو المصػػػادرة ، وكػػػاف المنػػػدوب السػػػامي يتخػػػذ قػػػرارات بػػػالمنع، األمػػػف العػػػاـ

                                                 

 .34، ص )عبري(ي، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية كنعان (1)
 .73، ص 1933/ 1/ 19صحيفة الوقائع الفمسطينية،  (2)

Freedom the press Israel and Eygept, p.12. (3) 

 .34، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (4)
 0Freedom the press Israel and Eygept. P. 12 (5)  

 .35، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (6)
 .1393، 1394، ص 2قوانيف فمسطيف، ج (7)
ـ، أف البريطػػػانييف اسػػػتخدموا قػػػانوف الصػػػحافة فػػػي محاولػػػة؛ إلرغػػػاـ 1961( عػػػاـ Lurieذكػػػرت صػػػحيفة) لػػػوري  (8)

-1936لمثػػورة العربيػػة) الصػػحؼ الصػػييونية نشػػر مػػادة ضػػد رغبػػتيـ، بمػػا فػػي ذلػػؾ بيانػػات رسػػمية، وحسػػابات خاصػػة 
 ـ(، وصورًا لمجموعة كبيرة مف زعماء مطموبيف في منظمة إتسؿ، وقد رفض محررو الصحؼ الصييونية ذلؾ1939

 (138- Zajackowski, Donald : Freedom the press Israel and Eygept,p 14.) 
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تعػػريض  -حسػػب رأي المنػػدوب السػػامي فػػي المجمػػس التنفيػػذي -مػػواد مػػف شػػأنيانشػػرت جريػػدة أّيػػة 
فيجػػوز لممنػػدوب السػػامي أف يصػػدر أمػػرًا بتعطيػػؿ تمػػؾ الجريػػدة لممػػدة التػػي ، الطمأنينػػة العامػػة لمخطػػر

 .(1)يستصوبيا..."

فحصػػمت صػػحيفة ، وقػػد منحػػت السػػمطات عػػددًا مػػف الصػػحؼ الصػػييونية تػػراخيص صػػدور
( برخصػةدوأر ىيوـ )بريػد  عػاـ (يونيػو)حزيػراف  5وقػد صػدر إعػالف ذلػؾ بتػاريخ ، 28رقػـ ؽ/  اليػـو

كمػػا منحػػت السػػمطات رخصػػة لصػػحيفة ، و سػجمت عمػػى أنيػػا شػػركة محػػدودة فػػي القػدس، (2)ـ1933
رخصػػة لجريػػدة تالمػػيـ و ، (3)ـ(1935نيسػػاف )أبريػػؿ( عػػاـ 28تػػاريخ ، 59إسػػرائيؿ برخصػػة رقػػـ :ؽ )

حزيػػػراف )يونيػػػو( عػػػاـ 15و قػػػد صػػػدر إعػػػالف ذلػػػؾ بتػػػاريخ ، ـ12/6/1939تػػػاريخ ، 161رقػػػـ ج/ 
 بتػػػػػػاريخ، 26رخصػػػػػػًة تحػػػػػػت رقػػػػػػـ ت أ/  و ُمنحػػػػػػت صػػػػػػحيفة )لمرحػػػػػػاؼ؛ حقيقػػػػػػة األمػػػػػػر(، ـ1939

 .(4) أيار )مايو( لمعاـ نفسو24وقد صدر إعالف ذلؾ بتاريخ ، ـ1941عاـ (مايو)أيار14

، البريطاني عقب صػدور قػانوف المطبوعػاتىاجمت الصحؼ الفمسطينية سمطات االحتالؿ 
 الذي منح المندوب السامي الحؽ في أف "يأمر بإخطار الجريدة التي مػف شػأنيا أف تجعػؿ الطمأنينػة

لقػػد اعتقػػدت الصػػحافة العربيػػة فػػي ، وأف ينظػػر المجمػػس التنفيػػذ فػػي أمػػر تعطيميػػا، العامػػة فػػي خطػػر
خصوصػًا فػي ، يميػا ومنعيػا مػف الصػدورفمسطيف أف السمطات أصدرت ذلؾ القػانوف؛ مػف أجػؿ تعط

 .(5)أعقاب ثورة البراؽ وما تالىا مف أحداث حتى صدور القانوف

 اإلشرا  البريطاني عمى الصحافة في فمسطين: -2

بدأت حكومة االحتالؿ البريطاني بمتابعة الصحافة في فمسطيف مع بداية احتالليا لفمسطيف   
ي لسمطة االحتالؿ البريطاني ىي المخولة باإلشراؼ عمى وكانت دائرة التحقيؽ الجنائ، ـ1917عاـ 

 وأسست سمطات االحتالؿ البريطاني في فمسطيف عددا مف ىيئػات الرقابػة عمػى الصػحافة، الصحؼ
 . (6)وخضعت الصحؼ لرقابة صارمة، في فمسطيف

                                                 

 .1405، ص 2حكومة فمسطيف: قوانيف فمسطيف، ج (1)
 68خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (2)
 .103سميماف، محمد: الصحافة الفمسطينية وقوانيف االنتداب، ص  (3)
 . 106خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (4)

 . 532 -531خمة، كامؿ: فمسطيف واالنتداب البريطاني، ص  (5)
 .73شوممي، قسطندي: الصحافة الفمسطينية في عيد االنتداب، ص  (6)



 

67 

 

 مكتب المطبوعات: -أ

وجعمتػو ، كسمطة لسػكرتاريا الحكومػة (مكتب المطبوعات)أسست حكومة االحتالؿ البريطاني
، وكاف يراقب ما ينشر في الصحؼ العربية، مسؤواًل بشكؿ مباشر عف الصحؼ والمطبوعات والنشر

إضػػافة إلػػى ترجمػػة مػػا ينشػػر ، (االنتػػداب)والصػػييونية ومػػدع مالئمتػػو أو تعارضػػو مػػع بيػػاف حكومػػة 
فيف فػي الحكومػة عمػى المػواد المترجمػة فييا لمغة اإلنجميزية؛ الطالع المندوب السػامي وكبػار المػوظ

وكانػػت ميمػػة مراقبػػة ، (1)وكػػاف يشػػرؼ عمػػى ىػػذا المكتػػب السػػكرتير العػػاـ لمحكومػػة ، مػػف الصػػحؼ
 criminal Ivestigationالصػػػػحؼ والمطبوعػػػػات توكػػػػؿ إلػػػػى شػػػػعبة التحقيقػػػػات الجنائيػػػػة )

Department )(2) ، أو ، لمصحؼ المحرضةوكاف ُيصدر مف ذلؾ المكتب أوامر وتعميمات عقابية
 .(3)صاحبة األخبار الكاذبة

وسػػعت فػػػي ، ـ1936عػػػاـ  زادت السػػمطات البريطانيػػة الرقابػػػة عمػػى الصػػػحافة فػػي فمسػػطيف 
وال تمتػػػـز ، ألنيػػػا محرضػػػة ( دفػػػار) مػػػرات عػػػدة لوضػػػع لػػػوائح اتيػػػاـ ضػػػد صػػػحؼ بعينيػػػا كصػػػحيفة

مطات البريطانيػػة بإصػػدار قامػػت السػػ، ـ1936وفػػي نيايػػة عػػاـ ، بتعميمػػات مكتػػب اإلعػػالـ الحكػػومي
أو ، تـ مف خالليا منع الجنود أو أفراد الشرطة البريطانييف نشػر عنػاوينيـ، تعميمات صحافية جديدة

تػػػـ منػػػع نشػػػر الصػػػور بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي ، ـ1939وفػػػي عػػػاـ ، و حتػػػى صػػػورىـ، أرقػػػاميـ العسػػػكرية
 . (4) الصحؼ في فمسطيف

 الرقابة البريطانية عمى الصحافة: -ب

الرقابة البريطانية ومكتػب االسػتخبارات البريطػاني يػدققاف فػي كػؿ األخبػار قبػؿ نشػرىا كانت 
وتػـ التركيػز فػي ذلػؾ ، وكانت تمغي الكثير مف المقػاالت والجمػؿ والكممػات، في الصحؼ الصييونية

وكانػػت الرقابػػة اإلعالميػػة خاضػػعة لسػػمطة السػػكرتاريا ، (5)السػػياؽ عمػػى المجيػػود الحربػػي البريطػػاني
وقد مّثؿ ىيئة الرقابة في فمسطيف رئيس ، مة ولمقر قيادة الجيش البريطاني في الشرؽ األوسطلمحكو 

و كاف لمرقابة الصحافية مكتباف األوؿ في تػؿ ، الكابتف جورج تندورز() قسـ االستخبارات البريطانية
، عربيػػةوكانػػت ميتمػػة بالجرائػػد التػػي تصػػدر فػػي فمسػػطيف بكػػؿ المغػػات؛ ال، والثػػاني فػػي القػػدس -أبيػػب

وتّكػوف طػاقـ الرقابػة الػذي عمػؿ فػي مكتػب الرقابػة الصػحفية فػي تػؿ أبيػب مػف ، واإلنجميزية، والعبرية
                                                 

 .24سميماف، محمد: الصحافة الفمسطينية وقوانيف االنتداب، ص  (1)
 .298النجار، عايدة: صحافة فمسطيف، ص  (2)
 .31، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (3)
 .72، 62، ص()عبريكنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (4)
 .290، ص )عبري( أولتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (5)
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دارة إنجميزية، عشرة موظفيف ييود تـ تعييف "الصحفي العربي ، ـ1944وفي عاـ ، و خمسة عرب وا 
الرقابة أشد مف ومنذ تعيينو أصبحت ، يافا -رئيس مكتب الرقابة الصحفية في تؿ أبيب جورج خوري

 .(1)حيث كاف لمقومييف العرب تأثيٌر كبيٌر عمى الموظفيف العرب في مكتب الرقابة، ذي قبؿ

ال  -فيمػا أورده فػي كتابػو بالمغػة العبريػة -ويرع الباحث أف ذلؾ االدعاء مف حبيػب كنعػاني
 ينة.( لصالح الصيا1: 2يدؿ عمى الحقيقة؛ ألف نسبة العامميف في مكتب المطبوعات كانت )

توقفػت الصػحؼ الصػييونية عػف مياجمػة ، ـ1939مع اقتػراب الحػرب العالميػة الثانيػة عػاـ 
 (2)بريطانيػا رغػـ أنيػػا قمصػت اليجػػرة الصػييونية مػػف أوروبػا إلػى فمسػػطيف بنػاًء عمػػى الكتػاب األبػػيض

وطالبت بريطانيا بتقػديـ تصػاريح ، وأظيرت الصحؼ معارضة لميجرة السرية، ـ1939الصادر عاـ 
كمػػا تركػػزت تغطيػػة الصػػحؼ الصػػييونية عمػػى االحتجاجػػات ، رسػػمية لمصػػياينة إلػػى فمسػػطيف دخػػوؿ

زادت ، ـ1939ومع اندالع الحػرب العالميػة الثانيػة عػاـ ، (3)التي نتجت عف صدور الكتاب األبيض
فأصػػدرت أوامػػر بمنػػع الصػػحؼ مػػف ، رقابػػة سػػمطات االنتػػداب عمػػى الصػػحؼ الصػػادرة فػػي فمسػػطيف

وايطاليا؛ إلى جانب منػع ، أو المقروءة لمدوؿ المعادية كألمانيا، بار المسموعةنشر أي خبر مف األخ
وكػػػاف المصػػػدر الوحيػػػػد ، أو داخميػػػا، نقػػػؿ األخبػػػار مػػػف الصػػػحؼ العربيػػػة الصػػػػادرة خػػػارج فمسػػػطيف

 .(5) فقط (4)المسموح لنقؿ األخبار منو ىو وكالة " رويترز"

د الصػحافة العربيػة بشػكؿ أكبػر مػػف وبػذلؾ يتبػيف أف االجػراءات العقابيػة كانػت موجيػػة ضػ
 حؼ العربية ىي التي ستنقؿ عف مثيالتيا في الدوؿ المجاورة.صفال، الصحافة الصييونية

يطانيػػػػة الصػػػػحؼ أغمقػػػػت السػػػػمطات البر ، ـ1939عػػػػاـ  (يوليػػػػو)تمػػػػوز  29وفػػػػي تػػػػاريخ  
وىتسػػػػػوفيو( لمػػػػػدة أسػػػػػبوع؛ بسػػػػػبب نشػػػػػرىا مواقػػػػػؼ رسػػػػػمية لموكالػػػػػة ، وىػػػػػآرتس، فػػػػػارد) الصػػػػػييونية

                                                 

 .196، 195، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (1)
ـ، ونتيجػة فشػؿ محادثػات الطاولػة المسػتديرة فػي 1939-1936نشر في أعقاب أحداث الثورة الفمسػطينية الكبػرع  (2)

ـ، و نسػػب الكتػػاب إلػػى مكدونالػػد وزيػػر المسػػتعمرات البريطػػاني آنػػذاؾ، وأىػػـ مػػا ورد فيػػو تحديػػد بيػػع 1939لنػػدف سػػنة 
و العػرب والييػود )أفػرايـ، و منػاحيـ تممػي: معجػـ األراضي لمييود فػي فمسػطيف، وتقمػيص اليجػرة الصػييونية، وقػد رفضػ

 (. 324المصطمحات، ص 
 .19، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (3)
ـ، لػػـ تعػػد 1916ـ إلػػى شػػركة، ومنػػذ سػػنة 1865ـ، فػػي لنػػدف تحولػػت عػػاـ 1851أسسػػيا جوليػػوس رويتػػرز عػػاـ  (4)

 ـ.1916شػػركة تضػػامف تحػػت اسػػـ )رويتػػر لميتػػد( أواخػػر عػػاـ رويتػػرز ممكػػًا ألسػػرة واحػػدة، ففػػي ذلػػؾ الوقػػت ُأسسػػت 
 (.295، ص 7)الكيالي، عبد الوىاب، وآخروف: موسوعة السياسة، ج

 .301، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (5)
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صػػحؼ  9وكػػاف عػػدد الصػػحؼ الصػػييونية فػػي ذلػػؾ العػػاـ ، (2)والمؤسسػػات الصػػييونية (1)الييوديػػة
 .(3) مجالت نصؼ شيرية 9و ، مجمة أسبوعية 18و ، بالمغة العبرية، يومية

بػػؿ طالػػت خػػالؿ ، المطبوعػػةلػػـ تكػػف الرقابػػة البريطانيػػة فػػي فمسػػطيف قاصػػرة عمػػى الصػػحؼ 
حيػث قامػت السػمطات بتطبيػؽ ، (Radioسنوات الحرب العالمية الثانية الصػحافة المسػموعة )الراديػو

شممت الصحؼ عمى اإلذاعة الصييونية المسموعة داخؿ التجمػع االسػتيطاني  إجراءات الرقابة التي
ىا ىي األخبار الرسمية أصبحت األخبار المسموح نشر ، ـ1940ومنذ عاـ ، الصييوني في فمسطيف

 .(4) التي تقدـ عبر)مكتب المطبوعات( في فمسطيف

أصػػػػػدرت السػػػػػمطات البريطانيػػػػػة تعميمػػػػػات "الرقابػػػػػة ، ـ1941عػػػػػاـ  (يونيػػػػػو)وفػػػػػي حزيػػػػػراف 
أو الحػػديث عػف تجنيػد الييػػود ، اإلعالميػة" أوامػر عػدة جديػػدة؛ لمنػع نشػر أخبػػار اإلضػرابات العماليػة

ومنػػع ، لمواقػػؼ الرسػػمية لمحركػػة الصػػييونية عبػػر الصػػحؼ اليوميػػةأو نشػػر ا، فػػي الجػػيش البريطػػاني
وبعػػد نيايػػة الحػػرب أقامػػت الوكالػػة ، الحػػديث عػػف مشػػكمة الييػػود فػػي أوروبػػا ومصػػيرىـ بعػػد الحػػرب

كػاف يػوفر المعمومػات لمصػحفييف الييػػود ، الييوديػة جسػمًا مشػابيًا ومنافسػًا لمكتػب اإلعػالـ الحكػومي
لمتحػػدث الرسػػمي باسػػـ الوكالػػة الييوديػػة حػػوؿ مواقػػؼ الييػػود مػػػف المحميػػيف واألجانػػب عػػف طريػػؽ ا

 .(5) األحداث الجارية في فمسطيف

أوجػػػدت الرقابػػػة الصػػػحفية البريطانيػػػة جػػػوًا مػػػف التػػػوتر فػػػي الحيػػػاة الصػػػحفية داخػػػؿ التجمػػػع  
حتى إف معظـ الصػحؼ الصػييونية كانػت تكتػب بشػكؿ يػومي ، االستيطاني الصييوني في فمسطيف

عمػػى صػػدر صػػحيفة  (Gershon Schocken()6فقػػد كتػػب غيرشػػوف شػػوكف )، الموضػػوععػػف ذلػػؾ 
، (7) (أرض إسػػػػػرائيؿ)ـ:" إف الرقابػػػػػة ال تجعػػػػػؿ العمػػػػػؿ الصػػػػػحفي مريحػػػػػًا فػػػػػي 1942ىػػػػػآرتس عػػػػػاـ 

                                                 

ىيئة عامة مشتركة بيف المنظمة الصػييونية وتيػارات خارجيػا، كػاف ىػدفيا تقػديـ الػدعـ والمسػاعدة لمييػود الوافػديف  (1)
ـ، فػي المػادة الرابعػة، و سػّميت فػي 1922إلى فمسطيف، ظير اسـ الوكالة الييودية ألوؿ مػرة فػي صػؾ االنتػداب عػاـ 

 (.515ر، جوني: معجـ المصطمحات، ص منصو ) عيد االنتداب) الوكالة الييودية ألرض إسرائيؿ(
 .20، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (2)
 .256النجار، عايدة: صحافة فمسطيف، ص  (3)
 .98، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (4)
 .94، 41، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (5)

ـ، فػي ألمانيػػا، وىػو ابػف شػمومو زلمػاف شػوكف؛ وفػػد مػع أسػرتو إلػى فمسػطيف عػػاـ 1921غيرشػوف شػوكف ولػد عػاـ  (6)
 (.248ـ. تولى رئاسة تحرير صحيفة ىآرتس. )منصور، جوني: معجـ األعالـ والمصطمحات الصييونية، ص1933

 .228، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (7)
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نحوىـ بدأت تظير في الصحؼ العبريػة  (1)ومخطط ىتمر (إبادة الييود)وأضاؼ:" إف األخبار حوؿ 
، عنػػدما وصػػمت عػػدة نسػػاء ييوديػػات مػػف ألمانيػػا، ـ1942مبر( عػػاـ تشػػريف ثػػاِف )نػػوف23منػػذ تػػاريخ 

وكانت صحيفة ىآرتس أوؿ مف كتب عف تمؾ اإلبادة في صفحتيا األولى ، وأبمغف عما يحدث ىناؾ
 (.2)في التاريخ المذكور عندما سمحت سمطات االحتالؿ البريطاني بذلؾ

لجنػػة محػػرري ) وا عمييػػاأطمقػػ، ـ1942و أّسػػس الصػػحفيوف الييػػود فػػي فمسػػطيف لجنػػة عػػاـ 
وكانػت ميمتيػػا ضػماف عػدـ إطػػالع التجمعػات الصػػييونية ، (3)(إسػرئيؿ أرض) الصػحؼ اليوميػة فػػي

كمػا ، وأسػميت فيمػا بعػد) لجنػة الػرد(، في فمسطيف عمى المعمومات الحساسة التي تصػؿ لمصػحافييف
والبحػث عػف طػرؽ ، بمورة رد موحد عند الصحؼ الصييونية تجاه سياسة االنتداب ىدفت المجنة إلى

و بسػػػبب ، (4)اليشػػػوؼ( الييػػػودي المػػػنظـ) وكانػػػت المجنػػػة ذراع، مشػػػتركة لتجػػػاوز الرقابػػػة البريطانيػػػة
قػػػرر الصػػػحفيوف ، الرقابػػػة المتزايػػػدة مػػػف السػػػمطات البريطانيػػػة عمػػػى الصػػػحؼ واإلذاعػػػات الصػػػييونية

 (سرح تؿ أبيبم)اجتمع خاللو معظـ الصحفييف في قاعة ، ـ1943الييود عقد مؤتمر صحفي عاـ 
فػػي  (المحرقػػة)الػػذي تحػػّدث عػػف ، (5)(Zalman Shneur Shazar)وافتػتح المػػؤتمر زلمػػاف شػػزار

فػػػي المػػػؤتمر السػػػمطات  وطالػػػب الصػػػحفيوف، أوروبػػػا وعػػػف مجيػػػود الييػػػود والصػػػحفييف فػػػي الحػػػرب

                                                 

 زعػػيـ ألمانيػػا النازيػػة، ولػػد فػػي النمسػػا، و تطػػوع فػػي الجػػيش األلمػػاني خػػالؿ الحػػرب العالميػػة األولػػىأودلػػؼ ىتمػػر  (1)
ـ(، وانضػػػـ إلػػػى حػػػزب العمػػػاؿ األلمػػػاني فػػػي مدينػػػة ميػػػونخ، خػػػاض انتخابػػػات رئاسػػػة الجميوريػػػة عػػػاـ 1914-1917)

النظػػاـ االشػػتراكي، عقػػد العديػػد مػػف ـ، و أخػػد يػػدعـ 1933ـ، ولػػـ يحالفػػو الحػػظ، اشػػترؾ فػػي وزارة ائتالفيػػة عػػاـ 1932
(، ثـ أقدـ عمى 1945-1939االتفاقيات مع دوؿ مجاورة، اعتزؿ الحكـ عقب ىزيمة بالده في الحرب العالمية الثانية 

 .(65 -63، ص 7الكيالي، وآخروف: موسوعة السياسة، ج) االنتحار
 .146، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (2)

ـ، وكانت بمثابة اتفاؽ بيف محػرري الصػحؼ الصػييونية الصػادرة فػي 1942محرري الصحؼ: أسست عاـ  ( لجنة(3
التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف، وسػػمطات االحػػتالؿ البريطػػاني، و قضػػت بػػإلزاـ محػػرري الصػػحؼ بعػػدـ 

صحؼ، وفي المقابػؿ تقػـو السػمطات مقاضاة الرقابة العسكرية البريطانية في فمسطيف في حاؿ منع نشر أّية مواد في ال
العسكرية البريطانية بإبالغ محرري الصحؼ بكؿ المعمومػات الميمػة فػي فمسػطيف المتعمقػة بالشػؤوف االمنيػة والسياسػية 
والمسموح بنشرىا، و كاف مف أىـ نتائج االتفاؽ تشكيؿ جسـ مؤسسي يمثؿ الصػحافة الصػييونية فػي فمسػطيف )جمػاؿ، 

 (.203في إسرائيؿ، ص  أمؿ: الصحافة واإلعالـ
 .50جماؿ، أمؿ: الصحافة واإلعالـ في إسرائيؿ، ص  (4)
ـ(: ولد في بالروسيا، و درس في جامعات ألمانيا، وساىـ فػي إقامػة حركػة 1974 -1889زلماف شنيئور شزار)  (5)

ـ، كػػاف عضػػو ىيئػػة 1924العمػػاؿ الصػػييونية و الطالئعيػػيف خػػالؿ الحػػرب العالميػػة األولػػى، ىػػاجر إلػػى فمسػػطيف عػػاـ 
ـ(، وكػاف عضػوًا فػي الييئػات الصػييونية 1949-1944) تحرير صحيفة دفار، ثـ تولى تحرير الجريدة ما بػيف عػامي

 (.281منصور، جوني: معجـ المصطمحات، ص ) في القدس 1974التمثيمية. توفي عاـ 
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البريطانيػػػة بإلغػػػاء جميػػػع الممنوعػػػات المفروضػػػة مػػػف الرقابػػػة الحكوميػػػة عمػػػى الصػػػحؼ الصػػػييونية 
خصوصػػًا الموضػػوعات المتعمقػػة بػػدور المتطػػوعيف الصػػياينة فػػي فمسػػطيف فػػي المجيػػود الحربػػي مػػع 

وقامػت بوضػع ، غير أف السمطات البريطانية رفضت مطالب مػؤتمر الصػحفييف الصػياينة، بريطانيا
عػػػػاـ  (أكتػػػػوبر)تشػػػػريف أوؿ 11اجػػػػراءات جديػػػػدة لتنظػػػػيـ النشػػػػر والتغطيػػػػة اإلعالميػػػػة وذلػػػػؾ بتػػػػاريخ 

 .(1)ـ1943

عقػػد اجتمػاع التحػػاد الصػػحفييف الصػياينة فػػي تػػؿ ، ـ1944و فػي النصػػؼ الثػػاني مػف عػػاـ 
ووّجو المجتمعوف رسائؿ إلػى اتحػاد الصػحافييف ، عمى الصحؼ أبيب لمناقشة مسألة استمرار الرقابة

لمسػػاعدة الصػػحافييف الييػػود فػػي فمسػػطيف؛ لرفػػع الرقابػػة الحكوميػػة ، فػػي بريطانيػػا والواليػػات المتحػػدة
طالػػب اتحػػاد الصػػحافييف  (يوليػػو)وفػػي تمػػوز ، والسػػماح ليػػـ بتغطيػػة أخبػػار الييػػود فػػي أوروبػػا، عػنيـ

الييود مقابمػة السػكرتير األوؿ لمحكومػة االنتدابيػة لالحتجػاج عمػى الرقابػة واسػتمرارىا. لػـ يثمػر المقػاء 
، المقػاءىبػوكر؛ الصػباح( مػف البدايػة المشػاركة فػي ) ورفض محرر صحيفة، األوؿ غير خيبة األمؿ

و وّقع محػررو الصػحؼ ، وأرسؿ رسالة لالتحاد بأف ىذه المقاءات لف تغّير شيئًا مف سياسة الحكومة
ضد السػمطات البريطانيػة عمػى بيػاف مشػترؾ اسػتنكرت فيػو ( 2)الصييونية التي ىاجمت أعماؿ العنؼ

ي مكتػب اإلعػالـ األعماؿ االرىابية وطالبوا في البياف نفسو السمطات تعييف صحفي ييػودي مػديرًا فػ
فػػي ، غيػػر أف السػػمطات رفضػػت المطمػػب، تكػػوف لػػو صػػالحيات فػػي الرقابػػة، الحكػػومي فػػي تػػؿ أبيػػب

وأقرت إجراًء عقابيًا عمى الصحافييف يقضػي بمنػع حركػت الصػحافييف ، حيف رحبت باستنكار العنؼ
أو منعػػػػت ، وقامػػػػت بسػػػػحب بطاقػػػػاتيـ الصػػػػحفية، العػػػػامميف فػػػػي الصػػػػحؼ التػػػػي لػػػػـ تسػػػػتنكر العنػػػػؼ

 .(3)تجديدىا

قررت السمطات البريطانية في فمسطيف تقمػيص عػدد الصػحافييف ، ـ1944و في نياية عاـ 
لكػػؿ صػػحيفة  8ورقػػة إلػػى  24وتقمػػيص الحصػػص الورقيػػة لكػػؿ صػػحيفة مػػف ، الييػػود فػػي فمسػػطيف

يوميػػػة؛ ممػػػا دفػػػع عػػػددًا مػػػف الصػػػحافييف فػػػي تػػػؿ أبيػػػب لمخػػػروج فػػػي مظػػػاىرة احتجاجيػػػة عمػػػى تمػػػؾ 
ويػػديعوت ، وىػػآرتس، حػػددت السػػمطات البريطانيػػة عػػدة صػػحؼ صػػييونية مثػػؿ: دفػػار و، (4)األوامػػر

                                                 

 .123، ص)عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (1)
نفػػػذت كػػػؿ مػػػف منظمتػػػي اتسػػػؿ وليحػػػي سمسػػػمة ىجمػػػات اسػػػتيدفت قػػػوات االحػػػتالؿ البريطػػػاني فػػػي فمسػػػطيف عػػػاـ  (2)

ـ، تعبيػػرًا عػػف رفضػػيا لسياسػػة بريطانيػػا تجػػاه الصػػييونية فػػي فمسػػطيف، و كانػػت أىػػـ تمػػؾ األعمػػاؿ: تنفيػػذ ليحػػي 1944
 ـ، 1944عممية اغتياؿ المورد مويف الوزير البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط عاـ 

 .124، ص)عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (3)
 . 96، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (4)
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ولقػػػػد راسػػػػؿ د.عزرائيػػػػؿ ، أحرنػػػػوت" إلغالقيػػػػا بحجػػػػة أنيػػػػا تقػػػػـو بشػػػػراء الػػػػورؽ مػػػػف السػػػػوؽ السػػػػوداء
اتحاد الصحفييف فػي ذلػؾ الخصػوص موضػحًا أف صػحيفتو تقػوـ بشػراء الػورؽ مضػطرة؛  (1)كارليباخ

عػػػاـ  (سػػػبتمبر) أيمػػػوؿ27وأصػػػدرت السػػػمطات فػػػي ، ورؽ ال تكفييػػػاألف الحصػػػص الحكوميػػػة مػػػف الػػػ
أو إعالف يمس ، وأعطت المراقب حؽ منع نشر أي مقاؿ، تعديالت رقابية عمى الصحافة، ـ1945

، ومحاكمػػػػػػة مػػػػػػف ينشػػػػػػر تمػػػػػػؾ المقػػػػػػاالت، أو بالنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ، أو أمػػػػػػف الجميػػػػػػور، بػػػػػػأمف فمسػػػػػػطيف
  ىيػر قمػيط)ولـ ترَض الصحؼ الصييونية بتمؾ االجراءات المشددة وقالػت صػحيفة ، (2)واإلعالنات

" إف الييػػود اسػػتنكروا تمػػؾ القػػوانيف عنػػدما حاولػػت السػػمطات  1946 (فبرايػػر)المحػػامي( فػػي شػػباط 
 .(3) تطبيقيا عمييـ"

كانػػت تمػػؾ ، وتعػػده تعسػػفًا بحقيػػا، فػػي الوقػػت الػػذي كانػػت الصػػحؼ الصػػييونية تسػػتنكر ذلػػؾ
 وصرامة عمى الصحؼ العربية في فمسطيف.، والتعميمات تطّبؽ بشكؿ أشد حزماً ، األوامر

عندما نفػذت وحػدات مػف ، حدثًا غّير صورة األحداث، ـ1946عاـ  (يوليو) تموز22شيد يوـ 
وفػػػؽ الخطػػػة التػػػي أعػػػدىا عميحػػػاي ، عمميػػػة تفجيػػػر فنػػػدؽ الممػػػؾ داوود ظييػػػرة ذلػػػؾ اليػػػوـ (4)اإلتسػػػؿ
كيمػو غراًمػا  350حيث وضػع ، وساىـ في إعدادىا يتسحاؽ ساديو مف الياغاناة، مف إتسؿ، باغميف

، وأوصػػػموا الجػػػرار بػػػزي عمػػػاٍؿ عػػػرب، مػػػف المتفجػػػرات فػػػي سػػػبع جػػػرار لمحميػػػب مػػػع جيػػػازي تفجيػػػر
، شخًصػػا 82عػػف مقتػػؿ  وتػػـ تشػػغيؿ جيػػاز التوقيػػت وحػػدث انفجػػار كبيػػر أسػػفر، واحتجػػزوا العمػػاؿ

                                                 

صػػحافي، مػػف مؤسسػػي صػػحيفة معػػاريؼ، تمقػػى تعميمػػا دينيػػا فػػي مدرسػػة الحاخػػاـ "كػػوؾ" فػػي القػػدس، وعمػػؿ فػػي  (1)
الصحافة الييودية في ىامبورغ، ومع وصوؿ النازييف لمسمطة، ذىب إلى بولندا، وعمؿ في الصحافة اليديشية، ثػـ جػاء 

ـ، وعمؿ محررًا في صحيفتي ىتسوفيو، وىآرتس، وتمكف مف انتزاع تصريٍح بتأسػيس صػحيفة 1939يف عاـ إلى فمسط
عػػػف مجموعػػػة صػػػحافيي يػػػديعوت أحرنػػػوت، وأسػػػس صػػػحيفة جديػػػدة باسػػػـ  1948يػػػديعوت أحرنػػػوت، و انفصػػػؿ عػػػاـ 

 (. 448)عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص  معاريؼ
 .162، ص )عبري(الصحافة العبرية  كنعاني، حبيب: نضاؿ (2)
 .52عسكر، إحساف: الصحافة العربية، ص  (3)

والػذي كػاف يسػمى سػيمبر ) و ترأسيا أبراىاـ تيػومي 1931منظمة عسكرية صييونية في فمسطيف شكمت في عاـ  (4)
مػف مجمػس  سابقًا(، وقد نظمػت عمػى أسػاس عسػكري. وركػزت عمػى التػدريب العسػكري واالنضػباط، كانػت تتمقػى الػدعـ

قاعدة عريضة تتألؼ مف ممثميف عف جميع األطراؼ القومية فػي الحركػة الصػييونية، تتػألؼ فػي معظميػا مػف أعضػاء 
بيتػػػػار وشػػػػباب الصػػػػييونييف التصػػػػحيحييف، شػػػػاركت فػػػػي التمػػػػرد العبػػػػري ضػػػػد بريطانيػػػػا، وارتكبػػػػت جػػػػرائـ بشػػػػعة ضػػػػد 

 Reich, Bernard, and others: AN Historical encyclopedia of ـ.)1948الفمسػطينييف فػي حػرب عػاـ 
the Arab-Israeli,p246).  
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ألػػػؼ  20وعقػػػب العمميػػػة باشػػػرت قػػػوة مػػػف ، (1)ييودًيػػػا 17و ، ًيػػػابريطان 25و ، عربًيػػػا 40وأصػػػيب 
 16 وفي تمؾ األثناء تـ منػع الصػحفييف مػف الخػروج لمعمػؿ، شرطي وجندي بريطاني بتفتيش القدس

و تمػػػػت مالحقػػػػة المنشػػػػورات الصػػػػادرة عػػػػف الصػػػػحافة الصػػػػييونية داخػػػػؿ التجمػػػػع ، يومػػػػًا متواصػػػػمةً 
 .(2)جمت سمطات االحتالؿ البريطانياالستيطاني الصييوني في فمسطيف التي ىا

لكػػنيـ ، يومػػاً  16يػػرع الباحػػث أف الصػػياينة شػػعروا بػػالظمـ مػػف جػػراء منػػع العمػػؿ الصػػحفي 
، يتناسوف أنيـ استيدفوا فندؽ الممؾ داوود بما كاف لو مف أىمية عند سمطة االنتداب في ذلؾ الوقت

 قيادة العسكرية.ويقع مقابؿ مبنى ال، فقد كاف مقرًا لمعظـ إدارات االنتداب

 العمل الصحفي الصييوني في ظل الرقابة البريطانية: -3

عمييػػػػا بموجػػػػب القػػػػوانيف التػػػػي  واجيػػػػت الصػػػػحافة الصػػػػييونية عػػػػددًا مػػػػف إجػػػػراءات الرقابػػػػة  
و خضػعت جميػع الصػحؼ العربيػة والصػييونية ، أصدرتيا حكومة االحتالؿ البريطػاني فػي فمسػطيف

 والمالحقة.، واإلغالؽ، لممنعو تعرضت الصحؼ ، لتمؾ االجراءات
 اإلغالق والمنع والمالحقة: -أ

اتبعػػػت سػػػمطات االحػػػتالؿ البريطػػػػاني سياسػػػة إغػػػالؽ الصػػػحؼ فػػػػي فمسػػػطيف قبػػػؿ تأسػػػػيس   
وقػػػد ، واسػػػتيدفت الصػػػحؼ العربيػػػة بدرجػػػة أولػػػى قبػػػؿ الصػػػييونية، مؤسسػػػات الرقابػػػة عمػػػى الصػػػحافة

وورد ، ـ1925)الطبػؿ( وذلػؾ عػاـ  صػحيفة أصدرت سػمطات االحػتالؿ البريطػاني قػرارًا بمنػع دخػوؿ
": يعمػػػػف لمعمػػػػـو أف  (الوقػػػػائع الفمسػػػػطينية)فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية البريطانيػػػػة الصػػػػادرة فػػػػي فمسػػػػطيف 

المندوب السامي قرر في مجمسػو التنفيػذي منػع دخػوؿ صػحيفة )الطبػؿ( التػي تصػدر فػي الشػاـ إلػى 
، (3)جنييػات مصػرية" 5خذ منو جزاًء نقػديًا أو وزع نسخًا مف ىذه الجريدة يؤ ، فكؿ مف باع، فمسطيف

تجنبػًا مػف المالحقػة مػف السػمطات  (الحسػاـ)وقد أعادت ىيئػة تحريػر الصػحيفة طباعتيػا باسػـ جديػد 
، حيػػػث أصػػػدر المنػػػدوب السػػػامي قػػػرارًا باسػػػتمرار حظػػػر الصػػػحيفة، إال أف ذلػػػؾ لػػػـ يفمػػػح، البريطانيػػػة

الحسػػػػاـ( ) فمػػػيكف معمومػػػًا بػػػأف جريػػػدة، الحسػػػاـ() وورد:" بمػػػا أف جريػػػدة )الطبػػػؿ( تغيػػػر اسػػػميا إلػػػى
يجػػازع بغرامػػة ، أو وزع نسػػخًا مػػف ىػػذه الجريػػدة، وكػػؿ شػػخص بػػاع، محظػػور دخوليػػا إلػػى فمسػػطيف

 .(4)مف قانوف المطبوعات العثماني" 35وذلؾ لنصوص المادة ، جنييا مصرياً  12قدرىا 

                                                 

 . 344السنوار، زكريا: منظمة الياغاناة الصييونية، ص (1)
 .233، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (2)

 . 68ـ، ص 1/2/1925( 132صحيفة الوقائع الفمسطينية: إعالف حظر صحيفة الطبؿ، ع ) (3)
 .128، 127ـ، ص 15/3/1925( 135صحيفة الوقائع الفمسطينية ع ) (4)
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لصػػحيفة الحسػػاـ بعػػودة أصػػدر قػػراٌر بالسػػماح  مػػف العػػاـ نفسػػو، حزيػػراف )يونيػػو( 15وفػػي  
وأوردت الجريػدة الرسػػمية:" يعمػف لمعمػػوـ أنػو اعتبػارًا مػػف تػاريخ ىػػذا اإلعػالف قػػد ، النشػر فػي فمسػػطيف

مػػف  (154)وفػػي العػدد (1)ُرفػع المنػع عػػف دخػوؿ جريػػدة الحسػاـ التػي تصػػدر فػي الشػػاـ إلػى فمسػطيف"
ُنشر قراٌر يقضي بػإغالؽ صػحيفة ، ـ1926كانوف ثاِف )يناير( عاـ  1الجريدة الرسمية الصادر في 

الشػورع الفمسػطينية الصػػادرة فػي القػػاىرة و نػص اإلعػػالف:" لػيكف معمومػػًا بػأف المنػػدوب السػامي قػػرر 
فكػػؿ مػػف ، فػػي مجمسػػو التنفيػػذي منػػع دخػػوؿ جريػػدة )الشػػورع( التػػي تصػػدر فػػي القػػاىرة إلػػى فمسػػطيف

وفقػػًا لنصػػوص ، جنييػػًا مصػػرياً  15ره أو وزع نسػػخًا مػػف ىػػذه الجريػػدة يؤخػػذ منػػو جػػزاًء نقػػديًا قػػد، بػػاع
 .(2)مف قانوف المطبوعات العثماني" 35المادة 

فسػػمح بػػدخوؿ الصػػحيفة إلػػى ، ـ1926حزيػػراف )يونيػػو( عػػاـ  18ثػػـ عػػدؿ عػػف قػػراره فػػي  
الػذي يمنػع دخػوؿ  1926كػانوف ثػاِف )ينػاير( عػاـ  1وورد:" قد ُألغي اإلعػالف المػؤرخ فػي ، فمسطيف

فنشػرت ، ثـ ُأعيد منع صدور الصػحيفة مػرة أخػرع بحجػة التحػريض، (3)يف"جريدة الشورع إلى فمسط
التػػػػي  -خبػػػػر منػػػػع دخػػػػوؿ الصػػػػحؼ ، ـ1929عػػػػاـ  (سػػػػبتمبر) أيمػػػػوؿ 15بتػػػػاريخ  (فػػػػارد)صػػػػحيفة 

وكػػػاف القػػػرار الػػػذي صػػػدر مػػػف السػػػمطات ، إلػػػى فمسػػػطيف -وصػػػفتيا السػػػمطات البريطانيػػػة بالمحرضػػػة
وأوردت الصػحيفة :" اليػـو أعمنػت الحكومػة منػع تصػريح ، يستيدؼ الصػحؼ العربيػة خػارج فمسػطيف

، (الحػداد)والصػحيفة المبنانيػة ، (4)(الشػورع)دخوؿ صحؼ محرضة لمبالد ومنيا الصػحيفة المصػرية 
؛ ألنيػا تقػـو بطبػع (الجمعيػة اإلسػالمية العميػا)وفي الوقت نفسػو أغمقػت السػمطات البريطانيػة مطبعػة 

 .(5)جنييًا فمسطينيًا" 90ودفع غرامة ، ي إغالقيا لمدة شيروأقر القاض، ومواد محرضة، الجرائد

كمػػا لػػـ تسػػمـ الصػػحافة ، جػػراءات البريطانيػػة ضػػد الصػػحافة العربيػػةكػػاف ذلػػؾ جانػػب مػػف اإل
( 11( لمسػنة )297ىيئة تحرير صحيفة دوأر ىيـو في عػددىا ) فقد كتبت، الصييونية مف اإلغالؽ

أيمػػوؿ )سػػبتمبر(  13:" قبػػؿ تسػػعة أيػػاـ وبتػػاريخ، ـ1929سػػبتمبر( عػػاـ ) أيمػػوؿ 22الصػػادر بتػػاريخ 
ومعػػػو شػػػرطة ، حضػػػر لنػػػا خػػالؿ عممنػػػا فػػػي المطبعػػة لػػػياًل أحػػػد الضػػباط البريطػػػانييف، ـ1929عػػاـ 

                                                 

 .356ـ، ص 15/6/1925( 141( صحيفة الوقائع الفمسطينية ع )(1
 .17ـ، ص1/1/1926( 154( صحيفة الوقائع الفمسطينية ع )(2

 .474ـ، ص 18/6/1926صحيفة الوقائع الفمسطينية  (3)
رئيس تحريػر صػحيفة الشػورع محمػد عمػي الطػاىر نػداء لمحػاكـ البريطػاني مسػتر أبراماسػوف  1929نشر في عاـ  (4)

قاؿ فيو:" يا مستر أبراماسػوف لػي عنػدؾ رجػاء بحػؽ العػيش والممػح الػذي بيننػا أف تعمػؿ حسػابًا فػي أموالنػا التػي تريػدىا 
بويصػػير، صػػالح: ) ه؛ لنػػتمكف مػػف دفػػع مػػا غّرمتنػػا بػػو  "لجماعتػػؾ الييػػود، توسػػط لنػػا عنػػدىـ ليقرضػػونا بػػالربح الػػذي تػػرا

 (. 134جياد شعب فمسطيف، ص 
 .3، ص)عبري( 15/9/1929صحيفة دفار،  (5)
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أنػػو سػػيتـ إغالقيػػا لمػػدة خمسػػيف ، ومعيػػـ أمػػر الحػػاكـ إلغػػالؽ الصػػحيفة، بريطػػانيوف وعػػرب وييػػود
عػػػػض آالت الطباعػػػػة؛ لمتأكيػػػد عمػػػػى إغػػػػالؽ وقػػػػد أحضػػػػرت الشػػػرطة عربػػػػات نقػػػػؿ لمصػػػادرة ب، يومػػػاً 

 .(1)الصحيفة"

التػػػي ، ىعػػػاـ؛ الشػػػعب() أغمقػػػت السػػػمطات البريطانيػػػة رسػػػميا صػػػحيفة، ـ1933وفػػػي عػػػاـ  
وقامػػػت السػػػمطات فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة بمحاربػػػة ، أصػػػدرتيا الحركػػػة التصػػػحيحية الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف

غالقيػػا دت إجراءاتيػػا فػػي توريػػد الػػورؽ وشػػدّ ، ورفضػػت تمديػػد تػػراخيص لبعضػػيا، الصػػحؼ جميعيػػا وا 
كمػػا حاربػػت السػػمطات الصػػحؼ الصػػييونية الصػػادرة بالمغػػة ، (2) والحبػػر مػػف الخػػارج لتمػػؾ الصػػحؼ

 Ha-Dushotيػػدعوت حدشػػوت) وأغمقػػت صػػحيفة، األلمانيػػة خػػالؿ فتػػرة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة
Yediotو صحيفة ، )؛ أخبار جديدة(يدعوت ىيوـ Yedioth Ha- Yom  اليوـ؛ أخبار) (3). 

أماـ الشواطئ التركية  (4)وفي أعقاب أحداث إغراؽ سفينة الوافديف الييود السرييف) ستراوما(  
 Palestain Post))نشػػػػرت صػػػػحيفة فمسػػػػطيف بوسػػػػت ، ـ1942أذار )مػػػػارس( عػػػػاـ  6بتػػػػاريخ 

الصحيفة ج. فقامت السمطات باعتقاؿ محرر ، خبرًا اتيمت فيو بريطانيا بإغراؽ السفينة، الصييونية
عػػػػاـ  (نػػػػوفمبر)تشػػػػريف ثػػػػاِف  13ودفػػػػار( بتػػػػاريخ ، كمػػػػا أغمقػػػػت صػػػػحيفتي )ىمشػػػػكيؼ، أجرونسػػػػكي

واسػػتمر إغػػػالؽ ، ـ؛ بسػػبب اتياماتيمػػػا لمسػػمطات بمعػػػاداة الصػػياينة الموجػػػوديف فػػي فمسػػػطيف1945
 .(5) أسبوع الجريدتيف الصييونيتيف لمدة

بػؿ وصػؿ األمػر إلػى ، غالؽ فحسػبلـ يكف مصير الصحؼ الصييونية والقائميف عمييا اإل  
، ـ1947عػاـ  (أغسػطس) آب 5حيث اعتقمت السمطات البريطانية فػي تػاريخ ، االعتقاؿ والمصادرة

 (وواحػدًا مػف صػحفيي، عؿ ىمشمار() ىمشكيؼ( واثنيف مف طاقـ) خمسة مف العامميف في صحيفة
واعتقمت سمطات االحتالؿ ، (6)دفار() وثالثة مف، (Haboker ىبوكر) وآخر مف جريدة، ىتسوفيو(

                                                 

 .3، ص )عبري( 1929/ 22/9صحيفة دوأر ىيـو  (1)
 .217، 210، ص)عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (2)
 .167، 166، ص )عبري(سنة ىجرة ييود ألمانيا،  50أرئيؿ، شمومو:  (3)
ـ، وكػػاف عمػػى 1941سػػتراوما: اسػػـ سػػفينة قامػػت بنقػػؿ وافػػديف صػػياينة مػػف رومانيػػا إلػػى فمسػػطيف فػػي أواخػػر عػػاـ  (4)

صػييونيا، وقػػد تعرضػت السػػفينة إلػى ضػػربات فػي مختمػؼ أجزائيػػا جػراء عاصػػفة قاسػية فمجػػأت إلػى مينػػاء  769متنيػا 
ى غرقيػػا وجميػػع مػػف عمػػى متنيا.)منصػػور، جػػوني: معجػػـ األعػػالـ اسػػتنبوؿ، وأصػػيبت بقػػذائؼ سػػفينة روسػػية أدع إلػػ

 (.264والمصطمحات، ص 
 190، 110، ص)عبري( كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية (5)

 .275، ص )عبري( ( كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية(6
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 وتوقفػػػػت صػػػػحيفة، بعػػػػد أربػػػع سػػػػنوات مػػػػف العمػػػػؿ السػػػػري (1)البريطػػػاني طػػػػاقـ إرسػػػػاؿ محطػػػػة ليحػػػػي
عف الظيور لمدة شػيريف بسػبب مصػادرة السػمطات آلػة الطباعػة التػي كانػت  (Ha-Hazitىحزيت )

كػانوف  20الرسػالة( فػي ، Ha-Mevrakىمفراؾ ) كما أغمقت صحيفة (2)، تختص بطباعة الجريدة
 .(3)وكانت الصحيفة مف إصدارات منظمة ليحي، ـ1947عاـ  (ديسمبر )أوؿ

 يتضح مما سبؽ أف سياسة اإلغالؽ التي اتبعتيا حكومة االحتالؿ البريطاني مع الصحؼ 
وأف ذلؾ كاف مرىونًا بقناعة السمطات لما ينشر ىؿ ، في فمسطيف لـ تكف متواصمة الصييونية

إلى جانب األحداث السياسية المتتالية التي شيدتيا فمسطيف في تمؾ الفترة ، مخالؼ لسياستيا أـ ال؟
خصوصا العمميات العسكرية التي استيدفت مؤسسات وجنود االحتالؿ البريطاني مف المنظمات 
العسكرية الصييونية، وقد كانت الصحؼ الصييونية تقؼ بيف مؤيد ومعارض تجاه العمميات 

 العسكرية.

؛ أي )مراسالت (Palcoerوّظفت الوكالة الييودية وسائميا اإلعالمية )وكالة بالكور 
في الدعاية ضد  (فمسطيف بوست)( إلى جانب صحيفتيا Ha-sbaraوقسـ اليسبارا  فمسطيف(

سمطات االنتداب البريطاني بعد أف شعرت بخيبة أمؿ كبيرة مف تنصؿ بريطانيا لتنفيذ وعدىا بإقامة 
وقد وّجو بف غوريوف تركيزه عمى تبرير العمميات العسكرية ضد ، عمى أرض فمسطيفدولة ييودية 

فقد ذكر :" الدعاية السياسية ألي تمرد ، القوات البريطانية في فمسطيف أماـ الرأي العاـ العالمي
والجميور األجنبي أف الصراع ، كانت ضرورية إلقناع جميور التجمع االستيطاني في فمسطيف

وقاؿ:" إف تبرير االنتقاـ لمرأي العاـ العالمي خصوصًا في بريطانيا ، لمالذ األخيرالمسمح ىو ا
 .(4)والواليات المتحدة ال يقؿ أىمية عف االنتقاـ نفسو"

 العمل الصحفي السري: -ب

مػف أجػؿ تجّنػب المالحقػة ، لجأت الصحافة الصييونية في فمسػطيف إلػى العمػؿ السػري حينػاً 
وتعػػػود بدايػػػة ظيػػػور الصػػػحؼ السػػػرية الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف إلػػػى بدايػػػة ، مػػػف الرقابػػػة البريطانيػػػة

                                                 

ـ، أبراىػاـ شػتيرف، 1940يا عػاـ منظمة عسكرية صييونية عممت في فمسطيف في فترة االنتػداب البريطػاني، أسسػ (1)
إتسؿ( في أعقاب معارضػتيـ لوقػؼ العمػؿ المسػمح ضػد بريطانيػا ) وكاف أعضاء منظمة " ليحي" قد انشقوا عف منظمة

مع بػدء الحػرب العالميػة الثانيػة، وقتػؿ أعضػاء المنظمػة المػورد مػويف الػوزير البريطػاني الكبيػر لشػؤوف الشػرؽ األوسػط؛ 
 (.245شتيرف) أفرايـ، ومناحيـ تممي: معجـ المصطمحات، ص ردًا عمى إعداـ زعيميـ 

 .370-369، ص )عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (2)
 .21، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: مع خروج ليحي مف الحركة السرية  (3)

 ,Giora : The Jewish Agenys press,p3. Greodman (4) 
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عممػػت ضػػد سياسػػة االحػػتالؿ البريطػػاني فػػي ، وكانػػت صػػحفًا غيػػر شػػرعية، أربعينػػات القػػرف العشػػريف
وعّبػػرت عػػف أفكػػار مؤسسػػييا مػػف أحػػزاب وحركػػات صػػييونية تواجػػدت فػػي فمسػػطيف آنػػذاؾ ، فمسػػطيف

التػػي أصػػدرتيا منظمػػة  (الحريػة  حيػػروت )الصػػحؼ صػػحيفةومػػف تمػؾ ، وأبرزىػا الحركػػة التصػػحيحية
وكػاف المحػرر الرئيسػي ، فػي تػؿ أبيػب، ـ1942عػاـ  (مػارس )حيث بػدأت بػالظيور فػي أذار، إتسؿ

 ( التػي كانػت ذات طػابع عسػكري تعبػر عػف منظمػةEshnavوصحيفة )اشناؼ  (1)ليا مناحيـ بيغف
الػػذي أصػػدر فيمػػا بعػػد ، (3)( Palmahوتحديػػدًا أصػػدرت عػػف البالمػػاح) (2)( Haganahالياغانػػاة )

؛ Ha-Homarىحومػػػا ) ولكنيػػػا سػػػرية حممػػػت اسػػػـ، صػػػحيفة بالمغػػػة العبريػػػة تصػػػدر بصػػػورة يوميػػػة
، ـ1943وكػاف مػف بينيػا صػحيفة )ىحزيػػت؛ الجبيػة( التػي أصػدرتيا منظمػة ليحػي عػػاـ ، (4)السػور(

 . (5) أعضائيا سرًا في الداخؿ وترسميا إلى، فكانت تطبعيا خارج فمسطيف

خصوصػًا تمػؾ التػي تنتمػي لألحػزاب الرافضػة لسياسػة بريطانيػا  -كانت الصحؼ الصييونية
أو المالحقػػػة مػػػف الرقابػػػة ، وذلػػػؾ لمواجيػػػة خطػػػر اإلغػػػالؽ، تصػػػدر بأسػػػماء مختمفػػػة -فػػػي فمسػػػطيف
ركػػػة مػػػع صػػػحؼ جابوتنسػػػكي )صػػػحؼ الح، ـ1933وقػػػد ظيػػػر ذلػػػؾ واضػػػحًا فػػػي عػػػاـ ، البريطانيػػػة

غّيرت ، ـ1932فصحيفة )ىعاـ؛ الشعب( الصييونية التصحيحية الصادرة في عاـ ، (6)التصحيحية(
، ـ1934وفػي عػاـ ، اسميا إلى )حزيت ىعاـ؛ جبية الشعب( عقب مالحقة السمطات البريطانية ليا

وفػػي ، (7)ثػػـ اسػػتقرت عمػػى اسػػـ صػػحيفة )ىمشػػكيؼ؛ المراقػػب(، تغّيػػر اسػػميا إلػػى )ىيػػرديف؛ األردف(

                                                 

 .327، 322ص، )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (1)
اسـ مختصر لمنظمة عسكرية صييونية سرية عممت في فمسطيف في عيد االنتداب البريطػاني أقيمػت فػي مػؤتمر  (2)

ـ، وسػػميت بأسػػماء 1920/ 6/ 12أحػػدوت ىػػاعفوداه الػػذي عقػػد فػػي مسػػتوطنة "كنيػػرت" عمػػى شػػاطئ طبريػػا فػػي يػػـو 
في بداياتيا مرتبطة بنقابة العماؿ اليستدروت، و كاف مختمفة " ىاشورا" ؛ أي الصؼ، و" أرغوف" أي المنظمة، وكانت 

) أفرايـ، ومناحيـ تممػي: معجػـ المصػطمحات، ص 1948ليا أثر واضح في األحداث السياسية في فمسطيف حتى عاـ 
112.) 

تعني القوة الضاربة )بموغوت مػاحتس(، أسسػتيا القيػادة العميػا لمياغانػاة بموافقػة المجمػس التنفيػذي العػالمي لمحركػة  (3)
-1939كقػػوة مجنػػدة داخػػؿ وحػػدات الجػػيش البريطػػاني خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة )( أيار)مػػايو 19الصػػييونية فػػي 

 (.270ص ـ()السنوار، زكريا: منظمة الياغاناة الصييونية، 1945
 " عبري". 323أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة، ص  (4)
 .100، ص )عبري(تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ  (5)
 .210، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (6)

، سامي: تاريخ الحركة الصييونية، ص ( (7  .215أبوجميـو
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دمجػػػت الصػػػحيفة مػػػع صػػػحيفة إتسػػػؿ )حيػػػروت( التػػػي كػػػاف رئػػػيس تحريرىػػػا منػػػاحيـ ، ـ1948عػػػاـ 
 .(1)بيغف

كانت الصحافة الصييونية المسموعة في فمسطيف سرية ومالحقة مف الرقابة البريطانيػة فػي 
وقػد ، صػوت إسػرائيؿ( -كوؿ يسرائيؿ) وأوؿ محطة إرساؿ كانت تابعة لمياغاناة ىي، فمسطيف أيضاً 

وكانت تذيع األخبػار التػي تمنػع ، مف تؿ أبيب، ـ1940عاـ  (مارس)أذار  13العمؿ بتاريخ بدأت ب
وقػاـ القػائموف عمػى محطػة ، وتمت مالحقتيا مف السمطات، السمطات البريطانية نشرىا في الصحؼ

إال أف السػػمطات البريطانيػػة عممػػت عمػػى التشػػويش ، كػػوؿ يسػػرائيؿ بتغييػػر مكػػاف إرسػػاليا عػػدة مػػرات
 فقػد أنشػأت الياغانػاة محطػة بػث سػرية تحػت اسػـ، بر االستعانة بخبػراء جػاءوا مػف بريطانيػاعمييا ع

صػػوت الشػػػعب )وأقامػػت ليحػػي محطػػػة إرسػػاؿ لميحػػي تحػػػت اسػػـ، (2)(كػػوؿ ىجميػػؿ؛ صػػوت الجميػػػؿ)
وكػػاف اإلرسػػاؿ ، فػػي تػػؿ أبيػػب 3وكانػػت فػػي شػػقة سػػرية داخػػؿ شػػارع الحػػارس رقػػـ ، (العبػػري السػػري
 .(3) فقطدقيقة  20يستمر لمدة 
 خالصة: 

يتبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ أف الصػػػحافة فػػػي فمسػػػطيف كانػػػت تصػػػدر وفػػػؽ قػػػوانيف تصػػػدرىا السػػػمطات 
وقػػد تحايػػؿ الصػػياينة كثيػػرًا ، أو فتػػرة االحػػتالؿ البريطػػاني، الحاكمػػة سػػواء فػػي أواخػػر الحكػػـ العثمػػاني

، ف توقػػؼوغالبػػًا مػػا غّيػػر المحػػرروف أسػػماء الصػػحؼ؛ ليسػػتمر صػػدورىا دو ، عمػػى القػػوانيف الصػػادرة
وذلػػؾ فػػي ، وطػػالبوا مػػرارًا بتقػػديـ تسػػييالت ليػػـ، كمػػا أنشػػأوا لجنػػة لمػػدفاع عػػف الصػػحافة الصػػييونية

الوقت الذي كانت السػمطات البريطانيػة تمػارس القػوانيف الصػارمة عمػى الصػحافة العربيػة الفمسػطينية 
.   بشدة وحـز

 

                                                 

 .103، 70، 65ص )عبري(، منيا، جراور: الصحافة والحزب  (1)
 .320، 319، ص )عبري(تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ  (2)
  .369، 368، ص )عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة  (3)



 

 

 

 

  انفصم انثاني
  اندينية انصهيىنية يف فهسطنيانصحافة 

 (ـ1863-1948)
 

 الغربية( في فمسطين.) المبحوث األول: صحافة الطائفة األشكنازية

 .فمسطينفي  الشرقية() المبحوث الثاني: صحافة طائفة السفارديم

 



 

 

 
 

  امللعوث األبل
 )ااغرب  ( يف فسصطني صعاف  ااطائف  األشكياز  

 و(1863-1948) 
 

 م(.1863أواًل: صحيفة ىالبانون )

 م(.1874ثانيًا: صحيفة ىارئيل )

 م(.1877ثالثًا: صحيفة ييودا يورشاليم )

 م(.1882رابعًا: صحيفة مبشرة صييون )

 م(.1884صحيفة ىتسفي )خامسًا: 

 م(.1896سادسًا: صحيفة ىشكفا )

 م(.1908سابعًا: صحيفة ىةور )
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ظيػػرت الصػػػحافة الصػػػييونية فػػػي فمسػػطيف خػػػالؿ النصػػػؼ الثػػػاني مػػف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر 
وتأسسػت الصػحؼ الصػػييونية األولػى عػػف طريػؽ الطوائػػؼ ، لممػيالد؛ أي فػي أواخػػر العيػد العثمػػاني

 وكانػػػت الطائفػػػة، (1)التػػػي وجػػػدت فػػػي التجمػػػع االسػػػتيطاني الصػػػييوني فػػػي القػػػدسالييوديػػػة الدينيػػػة 
عػػػاـ ( Halbanonاالشػػػكنازية قػػػد أصػػػدرت أوؿ صػػػحيفة صػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف باسػػػـ ىالبػػػانوف )

، وىشػػػكفا، وىتسػػفي، و مبشػػػرة صػػييوف، يورشػػاليـ -و ييػػودا ، ثػػـ تمتيػػا صػػحؼ: ىارئيػػػؿ، ـ1863
فقػد ، والشػكؿ اإلخراجػي ليػا، اإلنتاج مف حيث المضػموفواتصفت الصحؼ األولى بضعؼ ، ىأورو 

وعػدد ، مف تمؾ الصحؼ بصورة أسػبوعية وظير عدد، تمت طباعتيا بحروؼ مزدحمة وبشكؿ مربع
غيػػر أف تمػػؾ الصػػحؼ كانػػت ليػػا أىميػػة كبيػػرة داخػػؿ التجمػػع االسػػتيطاني ، آخػػر مػػرتيف فػػي األسػػبوع
 .(2)الصييوني في القدس

 م(:1863) أواًل: صحيفة ىالبانون
جػػػػرت أولػػػػػى محػػػػاوالت إصػػػػػدار صػػػػحيفة ييوديػػػػػة فػػػػي فمسػػػػػطيف عمػػػػى يػػػػػد الحاخػػػػاـ البػػػػػرت 

 عنػػػػػػػدما أصػػػػػػدر صػػػػػػػحيفة ىامجيػػػػػػػد، ـ1856( فػػػػػػػي القػػػػػػدس عػػػػػػػاـ Albert Cohenكػػػػػػوىيف)
(Ha-maggid) ،مػػػػػف  ولػػػػػـ يػػػػػتمكف ناشػػػػػرىا، وكانػػػػػت سػػػػػنوية، وكانػػػػػت عبػػػػػارة عػػػػػف منشػػػػػور دينػػػػػي

بمثابػة مػيالد حقيقػي لمصػحافة الييوديػة ، ـ1863وكاف إصدار صحيفة ىالبانوف عاـ ، (3)االستمرار
 .(4)فقد كانت عمى شكؿ صحيفة بدائية، في فمسطيف

 تةسيس ىالبانون: -1

عمى يد مؤسسيا الحاخاـ ، ـ1863أذار )مارس( عاـ  5بدأ ظيور صحيفة ىالبانوف في 
، كوىيف وشارؾ معو التأسيس كؿ مف ميخاؿ، (5) يوأؿ موشيو سمموف الذي ترأس تحرير الصحيفة

سمموف( وىي ذاتيا مطبعة  -وقد أصدرت الصحيفة مف خالؿ مطبعة) روتنبرغ، ويحئيؿ بريؿ
وخصص ، والالتينية، وكتب اسـ الصحيفة بالحروؼ العبرية، (6)ـ1862وقد ُأسست عاـ ، الصحيفة

                                                 

ـــري(، كرسػػػيؿ، ج.: تػػػاريخ الصػػػحافة العبريػػػة فػػػي ارض إسػػػرائيؿ  (1) ؛ جميػػػت، أميػػػر: ظيػػػور الصػػػحافة 48ص)عب
 .24ص)عبري(، المحمية في حيفا 

 .13ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (2)
 .232عفيفي، أحمد: المغة العبرية في الفكر والصحافة، ص (3)
 . 10ص )عبري(، ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية  (4)
، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية  (5)  . 417ص)عبري(، تريفاكـو

 .6مردخاي، بنحاس؛ جريابسكي، تسفي: المطبعة العبرية األولى في القدس )عبري(، ص (6)
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وىي أولى الصحؼ ، (1) نصؼ النشرات األولى لألخبار ونصفيا اآلخر ألمور الديف والتوراه
جممة عمى رأس كؿ نسخة مف  وكتبت ىيئة التحرير، (2) القدس ونية في الحي الييودي فيالصيي

و جاء ، (3)وناقؿ األخبار مف البالد المقدسة كميا"، "ىالبانوف مبشر السالـ مف القدس الصحيفة:
آذار )مارس( عاـ  5لصحيفة ىالبانوف الصادر في  (4)عمى صدر الصفحة األولى مف العدد األوؿ

و مف العالـ ، و أخبار فمسطيف بشكؿ عاـ، أف صحيفة ىالبانوف تنقؿ أخبار القدس، ـ1863
ووقّعت باسـ ىيئة تحرير ، "(شعب إسرائيؿ)وكؿ أمر يخص أي شخص مف أبناء ، واليند، اليمف

 . (5)و ميخاؿ كوىيف"، و يحئيؿ بريؿ، الصحيفة :" يوأؿ موشيو سمموف

يػػوأؿ  فقػػد ذىػػب كػػؿ مػػف، إصػػدار الصػػحيفة دوافػػع كػػاف الػػدافع االقتصػػادي لػػدع مؤسسػػييا أحػػد
وعنػدما عػادا ، وميخاؿ كوىيف؛ إلػى بػاريس وبػرليف لمػتعمـ عمػى آلػة الطباعػة الحديثػة، موشيو سمموف

وكاف يتطمب ذلؾ ، ومحبرة الحروؼ، ومتطورة تضـ لوحة لممفاتيح، أحضرا معيما آلة طباعة جديدة
نبػػو الشػػاباف إلصػػدار صػػحيفة لتػػأميف عائػػدات ماليػػة نفقػػات ماليػػة لسػػداد مصػػاريؼ تمػػؾ اآلالت وقػػد ت

 .(7)جمع أرباح مف خالؿ نشر اإلعالنات عمى صفحات الصحيفة  وقد نجحا في، (6)لممطبعة 

وتكونػػت ىيئػػة ، (8)ثػػـ أصػػبحت أسػػبوعية، تصػػدر بصػػورة شػػيرية وكانػػت الصػػحيفة فػػي بػػداياتيا 
وقد تـ اعتمادىـ ، ويحئيؿ بريؿ، كوىيفوميخاؿ ، تحريرىا مف المؤسسيف الثالثة يوأؿ موشيو سمموف

وأضػيؼ ليػا ، (9)أحبار القدس مف الطائفة الغربية )االشػكنازية( كمحرريف لصحيفة ىالبانوف مف قبؿ
 .(10)كفود ىالبانوف() ممحٌؽ خاٌص بالشباب تحت اسـ

                                                 

، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية  (1)  "عبري". 449ص )عبري(، تريفاكـو
 ,Heit, Edel: History of Zionism؛  24ص )عبـري(، جميت، أمير: ظيور الصحافة المحميػة فػي حيفػا  (2)

p. 478. 
 .17ص )عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا (3)

 .251(، ص 15انظر الممحؽ رقـ ) (4)
 .1ص)عبري(، ـ 5/3/1863( 1( صحيفة ىالبانوف )ع(5
 .16ص )عبري(، ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ  (6)
؛ النعػامي، صػالح : الصػحافة والعسػكر فػي إسػرائيؿ، 252مياني، عمػي: العالقػات الصػييونية البريطانيػة، ص  (7)

 .18ص 
؛ بيرتس، عنات : تاريخ الصحافة الحريدية  (8)  .15ص)عبري(، بيري، يوـر

p66.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (9)  

، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية في أرض إسرائيؿ،  (10)  .153ص)عبري(، تريفاكـو
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 فمػـ يكػف، الذي ُعرؼ آنذاؾ في أوروبػا، صحيفة بالمعنى الحقيقي لمصحافة (ىالبانوف)لـ تكف  
أو ، ليػػػػا فػػػػي بدايػػػػة صػػػػدورىا مراسػػػػموف سػػػػواء داخػػػػؿ التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف

 .(1) دوؿ العالـ مف الييود كما لـ يكف ليا فروع؛ لكي تصؿ لمف ىـ في، خارجيا

 توجو ىالبانون واىتماماتيا: -2

 ـ عػػػػػف توجييػػػػػا لمطائفػػػػػة الييوديػػػػػة1863عّبػػػػػرت صػػػػػحيفة ىالبػػػػػانوف منػػػػػذ انطالقتيػػػػػا عػػػػػاـ  
وكانػػػت منبػػػرًا إعالميػػػًا ليػػػا ، األشػػػكنازيـ)الغربية( داخػػػؿ التجمػػػع االسػػػتيطاني الصػػػييوني فػػػي القػػػدس

 .(2)ومعبرة عف أفكارىـ وتوجياتيـ، ولحاخامات تمؾ الطائفة

حتػػػى أف محػػػرري الصػػػحيفة لػػػـ ، تميػػػزت جريػػػدة ىالبػػػانوف بتحّيزىػػػا الكامػػػؿ لطائفتيػػػا األشػػػكنازية
و دافعت ، (3)أو حتى تاريخ ييودي شرقي في ىالبانوف أبداً ، اؿأو أعم، يكونوا يذكروف أية شخصية

الصػػحيفة عػػف العػػادات والتقاليػػد السػػائدة فػػي التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي القػػدس الػػذي تتبنػػاه 
 .(4)ولـ يتغير والء الصحيفة لتمؾ الطائفة حتى عندما خرجت إلى أوروبا، (األشكنازيـ)طائفة 

وقد نشػر  اىتماـ صحيفتو ىالبانوف عبر مقالة بعنواف" بوابة ىالبانوف "حدد يوأؿ موشيو سمموف 
مػا يمػي:" سػنكوف فػرحيف عبػر ىػذه الصػحيفة أف ننقػؿ لكػـ ، ـ1863في العدد السابع لمصحيفة عػاـ 

، صػحيفة تسػتطيع أف تيػتـ بػأمور التػوراة، ونحقؽ لكـ حمـ وجود صحيفة بػيف أيػديكـ، أخبار المنافي
وتقػوؿ ، مػف القػدس (إخواننا)ىالبانوف جاءت لترسؿ رسالة سالـ إلى ، القدس خصوصًا في، والييود

والقيػػػػػاـ بالواجػػػػػب ، األرض المقدسػػػػػة، (أرض صػػػػػييوف)ليػػػػػـ: اآلف قومػػػػػوا ووّجيػػػػػوا وجيكػػػػػـ صػػػػػوب 
 .(5)("وأحباء سالـ صييوف)، في كؿ المناطؽ (إخواننا)المفروض عمينا وىو تخميص 

وقػد ، اىتماميػا بفكػرة االسػتيطاف الصػييوني فػي فمسػطيف (ىالبانوف)ومنذ البداية كّرست جريدة  
خططػًا لالسػتيطاف مػف خػالؿ نشػرات الصػحيفة ودافػع عبػر الصػحيفة  (بريػؿ يحئيػؿ) عرض محررىا

وجعمػت ىيئػة تحريػر مػف الصػحيفة )ىالبػانوف( ، ( Halukahعػف نظػاـ أمػواؿ الصػدقات )الحالوكػا 
و نشػػػرت فػػػي السػػػنة األولػػػى لصػػػدورىا عػػػاـ ، يفبوقػػػًا دعائيػػػًا لتشػػػجيع حركػػػة االسػػػتيطاف فػػػي فمسػػػط

" جػػاء فيػػو:" إلػػى كػػؿ (سػػالـ القػػدس) -فػػي عػػددىا العاشػػر مقػػااًل بعنػػواف " شػػموـ يورشػػاليـ، ـ1863

                                                 

 .24ص)عبري(، جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (1)
 .17الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا )عبري(، ص (2)
 .17ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا (3)
 .162ص)عبري(،  برتؿ، يسرائيؿ: بداية الصحؼ الييودية (4)
 .1م. )عبري(، ص1863 (7، )ع ىالبانوف صحيفة (5)
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، نقػػوؿ لكػػـ: إف وضػػع القػػدس جيػػد، (صػػييوف )والبػػاحثيف عػػف السػػالـ فػػي، محبػػي القػػدس (إخواننػػا)
وزراعػػة األرض ، يكـ ألجػػؿ عبػػادة الػػربواألرض تنػػاد، وفييػػا حػػب كبيػػر وكثيػػر، والنػػاس فييػػا بخيػػر
 .(1)وىذا ىو اليدؼ..."

وعالجػت بعػض النػواحي المتعمقػة بدراسػة ، (2)الصحيفة بنشر أخبار الييود في القدس ُعنيت
وقػد اسػػتخدمت )ىالبػانوف( تعػاليـ مػػف التػوراة ونصػوص تتحػػدث ، (3) وبحوثػًا تتعمػػؽ بفمسػطيف، التػوراة

و نقمػت الصػػحيفة أخبػػارًا عػف أحػػواؿ الييػػود خػػارج ، (4) إلػػى فمسػػطيفواليجػػرة الييوديػة ، عػف التػػوطيف
نشػػػر  إضػػػافة إلػػػى، (5) وحتػػػى الينػػػد، ومصػػػر، وسػػػوريا، فكانػػػت تنشػػػر أخبػػػار ييػػػود الػػػيمف، فمسػػػطيف

معمومػػػات عػػػف جمعيػػػات صػػػييونية اىتمػػػت بشػػػؤوف االسػػػتيطاف فػػػي فمسػػػطيف؛ فكتبػػػت ىيئػػػة تحريػػػر 
و كانػػت متخصصػػة فػػػي ، الصػػػييونية" (ئيؿ أصػػدقاءكػػػؿ إسػػرا)ىالبػػانوف مقػػااًل عػػػف تأسػػيس جمعيػػة 

 (بنػي إسػرائيؿ )وكتبت ىيئة التحرير:" بعد أف فاقت عقػوؿ، مشاريع اليجرة واالستيطاف إلى فمسطيف
، ألجػؿ قيػاـ مممكتػو المسػتقبمية (شعب إسػرائيؿ)جاءت جمعية ألجؿ توحيد ، مف فترة الثقافة والتنوير

والموجػودة فػي معظػـ مػدف أووربػا...  (اسميا) جمعية كؿ إسرائيؿ أصدقاء (المحترمة)وىذه الجمعية 
وتعمؿ عمى ذلؾ ... ونحف في ىالبانوف سنحاوؿ أف ننقؿ  (أرض إسرائيؿ)والتي تنادي باليجرة إلى 

 . (6) أىداؼ وأخبار ىذه الجمعية حتى يتمكنوا مف االتحاد فييا" (إلخواننا)

المؤسسػػات الصػػييونية الداعمػػة لالسػػتيطاف يقػػؼ وراءه ويػػرجح أف تغطيػػة ىالبػػانوف ألخبػػار 
 سببيف ميميف:

ودعػػوة ، أف الصػػحيفة اتخػػذت منػػذ انطالقتيػػا سياسػػة تشػػجيع حركػػة االسػػتيطاف فػػي فمسػػطيف -
 ييود أوروبا والعالـ لمتوجو إلى فمسطيف وبناء المستوطنات فييا.

حرير الجريدة فقد تكوف ىيئة ت، كاف اليدؼ مف وراء إصدار الصحيفة تحصيؿ الرزؽ -
 نظير نشر أخبار جمعيات االستيطاف الصييوني. ، تقاضت مبمغًا مف الماؿ

                                                 

 . 1، صم )عبري(1863( 10: )عصحيفة ىالبانوف (1)
 .24ص )عبري(، ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد  (2)
 .504منصور، جوني: معجـ المصطمحات، ص (3)
 ، 2ـ )عبري(، ص1863( 10صحيفة ىالبانوف: )ع (4)
، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية في أرض إسرائيؿ،  (5)  .153ص )عبري(، تريفاكـو
 .2ـ )عبري(، ص1863( 11صحيفة ىالبانوف: )ع (6)
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 إغالق ىالبانون ونقميا ألوروبا:-3

 تسببت الخالفات الصحفية بيف الجريدتيف الصػييونيتيف فػي التجمػع االسػتيطاني الصػييوني
يحػػرض عمػػى الدولػػة بأنػػو ، لمسػػمطات التركيػػة فػػي تقػػديـ كػػؿ طػػرؼ بالغػػات ضػػد اآلخػػر فػػي القػػدس

 .(1) ـ1864العثمانية؛ فأغمقت الحكومة في فمسطيف الصحيفتيف بعد عاـ مف صدورىما عاـ 

بػػػػدأت حيثيػػػػات عمميػػػػة إغػػػػالؽ الصػػػػحيفة عقػػػػب اسػػػػتغالؿ نشػػػػر أحػػػػد المقػػػػاالت المضػػػػادة  
، الػػذي ىػػاجـ فييػػا طػػاقـ الصػػحيفة سياسػػة تركيػػا مػػع الييػػود فػػي فمسػػطيف والقػػدس، لمسػػمطات التركيػػة

وكػاف الػبالغ المقػدـ لمسػػمطات ، وحرضػوا عمييػا، ؿ معارضػوىا فػي حبتسػيمت ذلػؾ؛ فأوشػوا بيػاواسػتغ
، ينص عمى وجود تيمتيف أوالىما: أف صحيفة ىالبانوف تحرض عمى السمطات التركية في فمسػطيف

ممػا دفػع ، (2)والثانية أنيػا تعمػؿ فػي القػدس دوف الحصػوؿ عمػى تػرخيص رسػمي مػف السػمطة التركيػة
وصػػدر بػػذلؾ ، (3)بعػػد بػػالغ قػػدـ ضػػد الناشػػريف، لعثمانيػػة إلصػػدار قػػرار بػػإغالؽ الصػػحيفةالسػػمطات ا

 .(4) فرماف مف القسطنطينية يأمر السمطات في فمسطيف بإغالؽ صحيفة ىالبانوف

بعػػد إغػػالؽ ىالبػػانوف غػػادر محررىػػا يحئيػػؿ بريػػؿ فمسػػطيف لمحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص إعػػادة  
وتـ ، (5) ثـ نقمت إلى لندف فيما بعد، إصدارىا إلى باريس بؿ نقؿ، ولـ يعد لمقدس، إصدار الصحيفة

وجاء ، ـ1867عاـ  (يناير)كانوف ثاف  4إصدار النشرة األولى لصحيفة ىالبانوف في باريس بتاريخ 
" وكػػاف عػػدد 1عمػػى صػػدر الصػػفحة األولػػى اسػػـ صػػحيفة ىالبػػانوف صػػحيفة عبريػػة وعنونػػت بػػرقـ "

وأضػػيؼ لمصػحيفة ممحػؽ دينػػي ، بصػورة نصػؼ شػيريةوأصػبحت تصػػدر ، (6) صػفحة 16صػفحاتيا 
أصػػػبحت صػػػحيفة ىالبػػػانوف أسػػػبوعية والقػػػت ، ـ1868وفػػػي عػػػاـ ، ثقػػػافي تػػػاريخي خػػػاص بفمسػػػطيف

بػػؿ أصػػبحت تعبػػر عػػف مواقفيػػا ، شػػعبية كبيػػرة بػػيف أبنػػاء الطوائػػؼ األرثوذكسػػية الييوديػػة فػػي أوروبػػا
 .(7)السياسية خصوصًا حوؿ االستيطاف في فمسطيف

 -تحرير صحيفة ىالبانوف يحئيؿ بريؿ تعريؼ بالصحيفة:" صحيفة ىالبانوف كتب رئيس
وستيتـ بنقؿ ، وىذه الصفحة األولى بيا، السنة الرابعة –تصدر في القدس ، صحيفة نصؼ شيرية

                                                 

 .58؛ مصطفى، ىويدا: الصييونية الدينية، ص 8ص)عبري(، فاىؿ، أريو: تطور الصحؼ العبرية  (1)
، يتسحاؾ :الشخصيات الطالئعية في أرض إسرائيؿ  (2)  .450ص )عبري(، تريفاكـو
 .268ص )عبري(، بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (3)
 .26ص )عبري(، ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد  (4)
، يتسحاؾ :الشخصيات الطالئعية في أرض إسرائيؿ  (5)  .450ص )عبري(، تريفاكـو
 .1ص)عبري(، ـ 1867/ 4/1(، 1صحيفة ىالبانوف)ع (6)
 .36، 35ص )عبري(، كرسيؿ، ج.: تاريخ الصحافة العبرية في أرض إسرائيؿ  (7)
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ػ وكتب لقراء الصحيفة (أرض إسرائيؿ)وفي، (المنفى)ويسمع حوؿ الييود في العالـ ، كؿ ما يحدث
والمطورة ، يكوف قد وصمتكـ النسخة الجديدة، زاء: بوصوؿ ىذا العدد إلى أيديكـما يمي:" القراء األع
وقبؿ أف تفتحوا ىذا العدد وتسألوا ىؿ ىي ، وىو العدد األوؿ لمسنة الرابعة ليا، مف صحيفة ىالبانوف
نؤكد لكـ أف ىذه ىي ىالبانوف التي كانت تصدر بالمغة العبرية في ، أـ ال، ىذه صحيفة ىالبانوف

صحيفة ىمبانوف لف ُتحدث تغييرات كثيرة في شكميا ، واآلف تصدر خارج فمسطيف، القدس
 .(1)وستبقى تيتـ باألمور نفسيا التي كانت تيتـ بيا مسبقا"، ومضمونيا

ضػػد التيػػار ، انطمػػؽ محػػررو الصػػحيفة مػػف جديػػد فػػي بػػاريس مػػف نقطػػة الػػدفاع عػػف الييوديػػة
طبعػػت ، ـ1871وفػػي عػػاـ ، (2) لصػػييوني فػػي فمسػػطيفوقػػاموا بػػدعـ فكػػرة االسػػتيطاف ا، اإلصػػالحي

ومػع دخػوؿ ، في ألمانيػا عمػى يػد المحػرر يحئيػؿ بريػؿ (Maniz)الصحيفة وصدرت في مدينة ماينز
 .(3) ـ1886ومات محررىا يحئيؿ بريؿ في لندف عاـ ، توقفت الصحيفة في ألمانيا، ـ1882عاـ 

يػػػا سػػػجمت بدايػػػة تػػػاريخ الصػػػحافة إال أن، يمكػػػف القػػػوؿ: إنػػػو رغػػػـ بسػػػاطة صػػػحيفة ىالبػػػانوف
وكاف ليا دور في الخالفات التػي نشػبت فػي القػدس بػيف الطوائػؼ الييوديػة ، الصييونية في فمسطيف

 في تمؾ الفترة.

 م(:1874) -المالك –ثانيًا: صحيفة ىارئيل 
وكاف مف مؤسسي ، كاف ميخاؿ كوىيف مف أتباع الطائفة الييودية األشكنازية في القدس

، ـ1863عاـ  (ىالبانوف)أوؿ صحيفة صييونية في التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف 
وذىب ، تفرؽ طاقـ تحرير الجريدة األولى، ـ1864ونتيجة إغالؽ السمطات التركية الصحيفة عاـ 
دارىا في وُجدد إص، وسافر يحئيؿ بريؿ إلى لندف، يوأؿ موشيو سمموف إلى باريس إلصدارىا ىناؾ

أما كوىيف فانضـ في بداية األمر لطاقـ تحرير صحيفة حبتسيمت التي كاف يناصبيا  (4)باريس
ونتيجة خالفات نشبت بينو وبيف محررىا المسؤوؿ ، عندما كاف يعمؿ في ىالبانوف، العداء قبؿ ذلؾ

، ة بوفمجأ كوىيف إلى إصدار صحيفة جديدة خاص (5)آنذاؾ يسرائيؿ فرومكيف خرج مف حبتسيمت
 .(6)أطمؽ عمييا اسـ )ىارئيؿ؛ أي: المالؾ(

                                                 

 .3، 1ص)عبري(، ـ 4/1/1867(، 1( صحيفة ىالبانوف )ع(1
 .504منصور، جوني: معجـ المصطمحات: ص  (2)

 p63.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (3)  

، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية  (4)  .450ص )عبري(، تريفاكـو
 .270ص )عبري(، بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في ارض إسرائيؿ (5)
 .19النعامي، صالح : الصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (6)



 

87 

 

 نشةة صحيفة ىارئيل: -1

الصحفي األشكنازي في القدس ميخػاؿ كػوىيف بطمػب مػف السػمطات التركيػة؛ لمحصػوؿ  تقدـ
 وىػػػو، وكػػػاف قػػػد اتفػػػؽ مػػػع صػػػاحب مطبعػػػة ييػػػودي بالقػػػدس، عمػػػى تػػػرخيص افتتػػػاح صػػػحيفة جديػػػدة

فػػػي  (1)عمػػػى التػػػرخيص أصػػػدر صػػػحيفتو )ىارئيػػػؿ( وبعػػػد الحصػػػوؿ، لطباعتيػػػا (يتسػػػحاؾ جوشػػػتيني)
 .(2) وبعد عاـ تـ إغالؽ الصحيفة؛ بسبب صعوبات مالية، ـ1874سنة  أيموؿ)سبتمبر(

والسػػيطرة عمػػى ، وكانػت أوؿ صػػحيفة تػػدعو إلػى تكثيػػؼ االسػػتيطاف الصػػييوني فػي فمسػػطيف
قامػػة أحيػػاء لمييػػود، األرض  (Hibbat Zion أحبػػاء صػػييوف)وأصػػدرت تحػػت شػػعار:" إلػػى ، (3) وا 

و جعػػػؿ كػػػوىيف صػػػحيفتو الجديػػػدة بػػػدياًل عػػػف صػػػحيفة ، (4) منػػػي أنػػػا ميخػػػاؿ كػػػوىيف" (المخمصػػػيف)
ووقػؼ مػدافعًا عػف ، وخروجيػا مػف فمسػطيف، ىالبانوف التي لـ يعد باإلمكاف صػدورىا عقػب اإلغػالؽ

مف الصحؼ كانت صحيفة ىارئيؿ  و، وكانت منافسًة ليا، توجيات ىالبانوف وأفكارىا أماـ حبتسيمت
بػػؿ جػػاءت ، فمػػـ تكػػف ثقافيػػة أو تربويػػة، القميمػػة فػػي تػػاريخ الصػػحافة الصػػييونية مػػف حيػػث المضػػموف

؛ ألف كػػوىيف لػػـ ينسػػجـ مػػع فػػرومكيف؛ فانسػػحب مػػف ىيئػػة (5) عمػػى أسػػاس المنافسػػة الشخصػػية فقػػط
ة فػػي وكانػػت تصػػدر مػػرة واحػػد، وأقػػاـ لنفسػػو صػػحيفة ىارئيػػؿ ؛ منبػػرًا لػػو ولطائفتػػو، تحريػػر حبتسػػيمت

 .(6)ـ1874الشير منذ بداية عاـ 

 مضمون الصحيفة -2

كتػػػب ميخػػػاؿ كػػػوىيف عمػػػى صػػػدر النشػػػرة األولػػػى لصػػػحيفة ىارئيػػػؿ أنػػػو شػػػارؾ فػػػي تأسػػػيس 
وأسػػس صػػحيفة جديػػدة " ، وأنػػو خػػرج منيػػا؛ بسػػبب معارضػػتو لمواقػػؼ طاقميػػا، حبتسػػيمت() صػػحيفة

كػػوىيف فػػي النشػػرة األولػػى لصػػحيفتو و كتػػب ميخػػاؿ ، ىارئيػػؿ"؛ مػػف أجػػؿ التعبيػػر عػػف مواقفػػو بحريػػة
السنة الرابعػة(؛ أي أنػو رّكػز عمػى أف تمػؾ الصػحيفة ىػي اسػتمرار لصػحيفة حبتسػيمت ) ىارئيؿ عبارة

وأراد مف خالليا توضيح وضع الييود في القدس لكافة ييود العالـ والحديث ، التي كاف مف محررييا
والػدوؿ ، وعػف تػاريخ الييػود فػي تركيػا، لقػدسعف األحياء السكنية الجديدة خارج الحي الييودي فػي ا

                                                 

 الصحيفة، أو بعضيا.( لـ يتمكف الباحث مف العثور عمى أعداد (1
 .31ص )عبري(، ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد  (2)
 .53الزىار، ربا: تطور االقتصاد الصييوني في فمسطيف، ص  (3)
 .23 ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (4)
 .53 ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)
 .23ص )عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (6)
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 . (1) العربية كما تحدث عف أمور دينية وبعض المقاالت األدبية والقصائد الشعرية والقصص

وعمػػؿ ، وبػذلؾ يتبػيف أف كػوىيف انتقػػؿ إلػى صػحيفة حبتسػيمت بعػػد إغػالؽ صػحيفة ىالبػانوف  
لكنو سػرعاف مػا تػرؾ ، ر حبتسيمت لطائفتوولمخالفة فك، دوف اعتبار لمفكرة الطائفية لكؿ منيما، فييا

وخدع جميور القراء بإعالنو ، وعّدىا االمتداد الصحيح لحبتسيمت، وأنشأ صحيفة جديدة، العمؿ فييا
 وذلؾ مناٍؼ لمحقيقة.، أف العدد االوؿ كاف لمسنة الرابعة مف الصحيفة الجديدة

 وتوقفيا:، تطور ىارئيل - 3

وتوقفت مرتيف عف الصػدور: المػرة األولػى ، ث سنواتاستمرت صحيفة ىارئيؿ بالظيور ثال
وقػػد سػػافر ، وتعثُػػر طباعتيػػا، بسػػبب الصػػعوبات الماليػػة، (2) ـ1874لسػػنة واحػػدة بعػػد صػػدورىا عػػاـ 

و اشػػػػترع مطبعػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تػػػػأميف صػػػػدور ، رئػػػػيس تحريػػػػر الصػػػػحيفة ميخػػػػاؿ كػػػػوىيف إلػػػػى النمسػػػػا
ولكػػف بالشػػكؿ ، جديػػد كصػػحيفة شػػيريةمػػف ، ـ1875واسػػتطاع أف يعيػػد نشػػرىا بعػػد عػػاـ ، صػػحيفتو

عػدا يػـو ، تنشػر بشػكؿ يػومي، ـ1875و أصبحت )ىارئيؿ( عػاـ ، (3) القديـ نفسو و دوف أي تجديد
ومنػػذ النسػػخة الثانيػػة ىارئيػػؿ أصػػػبحت منافسػػة لصػػحيفة حبتسػػيمت وأخػػذ كػػوىيف ييػػػاجـ ، (4) السػػبت

، حات صػحيفتو وبشػكؿ قػاسٍ حبتسيمت وطاقميا و المحرر المسؤوؿ يسرائيؿ فرومكيف مف عمى صػف
وأف فػػػرومكيف ينشػػر فػػػي صػػػحيفتو ، واتيػػـ حبتسػػػيمت أنيػػا محرضػػػة لمكراىيػػة بػػػيف الييػػود فػػػي القػػدس

وكتػػب عمػػى ، وينشػػر أكاذيػػب باطمػػة لػػيس ليػػا أسػػاس مػػف الصػػحة، الكراىيػػة والتحػػريض مقابػػؿ المػػاؿ
 . (5) يا"صدر صحيفتو: "وأي مف قرائنا األعزاء يرع صحيفة حبتسيمت عميو االبتعاد عن

، وبعػػد كػػؿ ذلػػؾ الخػػالؼ والتحػػريض الػػذي شػػّنو كػػوىيف عمػػى حبتسػػيمت وصػػاحبيا فػػرومكيف
ودعػػػا لمعمػػػؿ فػػػي ، واتحػػػد مػػػع فػػػرومكيف بعػػػد تسػػوية الخػػػالؼ القػػػائـ بينيمػػػا، أوقػػؼ صػػػحيفتو ىارئيػػػؿ

 .(6)ـ1877وكاف ذلؾ عاـ ، صحيفة حبتسيمت

يػػة الطائفيػػة فػػي إصػػدار صػػحيفة ومػػف ذلػػؾ يتضػػح أف كػػوىيف لػػـ يكػػف ميتمػػًا بالناحيػػة الدين  
وعنػدما سػوّيت الخالفػات عػاد ، بؿ كاف تركيزه عمػى االنتقػاـ الشخصػي لنفسػو مػف فػرومكيف، ىأرئيؿ

 لمعمؿ في حبتسيمت التي ظؿ يياجميا ثالث سنوات.
                                                 

 .272ص)عبري(، بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (1)
 .23ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (2)
 .272، 271ص )عبري(، بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (3)
 .32ص )عبري(، ستيطاف في العيد الجديد ستميفمي، شموئيؿ: اال (4)
 .23ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (5)
 .53ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (6)
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 م(: 1877) ثالثًا: صحيفة ييودا يور شاليم
 يورشاليم  أي: ييودا والقدس(: -نشةة الصحيفة) ييودا -1

فػي التجمػع  بإصدار جريدة جديدة لطائفػة األشػكنازيـ، ـ1877يوآؿ موشيو سمموف عاـ قاـ 
 – (1)( Yehudah –Yerushalayimييػػودا يورشػػاليـ)فػػي القػػدس باسػػـ  االسػػتيطاني الصػػييوني

ـ؛ أي بعػد أربعػة عشػر 1877عاـ  (فبراير)شباط  15بتاريخ  وكاف أوؿ إصدار ليا -ييودا والقدس
وأصػدرت فػي بػداياتيا بصػورة ، ـ1863ىالبػانوف عػاـ  عامًا مف إصدار أوؿ طبعة لصحيفتو األولى

 .(2)شيرية

 ىد  إصدار الصحيفة: -2

صحيفة ىالبانوف التي أغمقتيا السمطات  عف يورشاليـ( بديالً  -كاف إصدار صحيفة )ييودا 
 -ييػػػودا  عمػػػى صػػػدر صػػفحتيا األولػػػى عمػػػى شػػكؿ شػػػعار:"وجػػػاء تعريػػػؼ الصػػحيفة ، ـ1864عػػاـ 

وعػػف )إخواننػػا أبنػػاء  (حػػب الييػػود لمقػػدس)يورشػػاليـ مخبػػر عػػف القػػدس وعػػف األرض المقدسػػة وعػػف 
وعمميػػػػػػـ ، ولغػػػػػػتيـ، وحكمػػػػػػتيـ، وتػػػػػػوراتيـ، (بالدىػػػػػػـ )إسػػػػػػرائيؿ( فػػػػػػي كػػػػػػؿ المنػػػػػػافي ليقػػػػػػربيـ إلػػػػػػى 

 .(3)"(مقدساتيـ)و

وىػػػػو أف الطائفػػػػة  يورشػػػػاليـ(–صػػػػحيفة )ييػػػػودا كػػػػاف ىنػػػػاؾ سػػػػبب آخػػػػر وقػػػػؼ وراء إصػػػػدار 
بوابػػػة ) (Shaare zion -شػػػعاري تسػػػيوف) األشػػػكنازية لػػػـ تسػػػتطع التػػػأثير عمػػػى مؤسػػػس صػػػحيفة

لتكػوف ناطقػة ليػا؛ لػذلؾ قػرر االشػكنازيـ فػي القػدس دعػـ أحػد الصػحافييف األقويػاء بػدؿ  (4)(صييوف
وعمؿ سػمموف  (5)آؿ موشيو سمموفدعـ صحيفة شعاري تسيوف" بوابة صييوف" وكاف ذلؾ لصالح يو 

وكانػػػػت الصػػػػحيفة منافسػػػػٌة ، (6)وأصػػػػبحت بوقػػػػًا لألشػػػػكنازية وحاخامػػػػاتيـ ، عمػػػػى إصػػػػدار الصػػػػحيفة
ومكممػػة لطريػػؽ الصػػحيفة الصػػييونية األولػػى ىالبػػانوف الػػذي ، (لصػػحيفة الطائفػػة الشػػرقية )حبتسػػيمت

                                                 

 لـ يتمكف الباحث مف العثور عمى أعداد الصحيفة، أو أي جزء منيا. (1)
 .60ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .24ص )عبري(،  الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا(3)

ـ، عمى يد حاخػاـ مػف الطائفػة الشػرقية )السػفارديـ(، ولػـ تكػف 1878( صحيفة صييونية أصدرت في القدس عاـ (4
نتنياىو، د.ب؛ وآخروف : الموسوعة ) طائفية كما حاؿ صحيفتي ىالبانوف وحبتسسيمت، واىتمت بتعميـ المغة العبرية،

 (، وستدرس في المبحوث الثاني مف ىذا الفصؿ. 1060، ص )عبري( 6ج، العبرية
 .274ص )عبري(،  بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (5)
 .1060ص )عبري(،  6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج(6)
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الصػػػحفية فػػػي تػػػاريخ الصػػػحافة ومثمػػػت حالػػػة العػػػداء بينيمػػػا أسػػػوأ المشػػػاكؿ ، (1)ـ1863بدأتػػػو عػػػاـ 
 . (2) الصييونية في فمسطيف

 يورشاليم: -اىتمامات ييودا -3

ومػػواقفيـ فػػي ، سػػعت الصػػحيفة لتوضػػيح وضػػع التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي القػػدس
 -ييػػودا)ولقػػد أصػػدرت ، والعمػػؿ عمػػى تحسػػيف ظػػروفيـ فػػي ذلػػؾ الوقػػت، كافػػة القضػػايا لييػػود العػػالـ

ولػـ تكتػب تمػؾ الصػحيفة ، وفي عاميا الثاني أصػبحت شػيرية، عاميا األوؿ نشرة في 22 (يورشاليـ
، سػػمموف عبػػر صػػحيفتو إلػػى االسػػتيطاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيف ودعػػا، (3)عػػف غيػػر القػػدس أخبػػاراً 

عمػػػى  (4)(بيػػػتح تكفػػا) وبنػػػاء مسػػتوطنة (ممػػبس) وشػػارؾ ىػػػو والعػػامموف معػػػو فػػي التوجػػػو إلػػى منطقػػػة
ومػػع تواصػػؿ طاقميػػا مػػع منظمػػة )أحبػػاء صػػييوف( أصػػبحت ، أراضػػي الفالحػػيف الفمسػػطينييف ىنػػاؾ

 .(5) ومؤيدة لفكرة االستيطاف الصييوني في فمسطيف، الصحيفة ناطقة باسميا

مكانيػة المجػيء إلييػا واالسػتيطاف ، عنيت الصحيفة بتوعية الييود باألوضػاع فػي فمسػطيف وا 
، فمسػػطيف وقصصػػًا تػػؤثر عمػػى الييػػود فػػي الخػػارج؛ لػػدفعيـ مػػف أجػػؿ زيػػارةو نشػػرت مقػػاالت ، (6)فييػا

و عػدـ ، وأكثر ما كانت تركز عميو: الحػث عمػى العمػؿ فػي مجػاؿ الزراعػة، والقدوـ إلييا لمعمؿ فييا
ودعا يوآؿ موشيو سمموف خالؿ الصحيفة )ييػودا ، (7)االعتماد واالرتباط عمى المساعدات)الحالوكاة(

والخروج لبناء أحيػاء ييوديػة خػارج أسػوار الحػي الييػودي فػي ، واالستيطاف، الزراعيوالقدس( لمعمؿ 
والتعمػػػػيـ الػػػػديني لمييػػػػود فػػػػي  و اىتمػػػػت الصػػػػحيفة بالوضػػػػع االقتصػػػػادي والصػػػػحي والُكػػػػُنس، القػػػػدس
 .(8)القدس

                                                 

، يتسحاؾ: الشخصيات الطالئعية في أرض إسرائيؿ (1)  .154ص )عبري(، تريفاكـو
 .64ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .276ص )عبري(، بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في ارض إسرائيؿ  (3)

ـ، كمسػػتوطنة زراعيػػة، ومثمػػت محطػػة ميمػػة لميجػػرة 1878أوؿ مسػػتوطنة صػػييونية أقيمػػت فػػي فمسػػطيف، عػػاـ  (4)
فمسػطينية تسػمى ممػبس )تممػي أفػرايـ، ومنػاحيـ: معجػـ المصػطمحات  الثانية والحركة العماليػة، وتقػع عمػى أرض قريػة

 (.373الصييونية، ص 
 .63ص)عبري(،  كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (5)
 .61ص)عبري(،  كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (6)
 .24ص )عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (7)
 .276ص)عبري(،  بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (8)
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 نياية ييودا يورشاليم: -4

فقػػد تػػـ ، نوفالتػػي مػػرت بيػػا صػػحيفة ىالبػػا، مػػرت صػػحيفة ييػػودا يورشػػاليـ بػػالظروؼ نفسػػيا
فػتـ اغػالؽ الصػحيفة بحجػة ، االبالغ عنيا لمسمطات العثمانية في فمسطيف بأنيا تحرض ضد الدولة

وتوقػؼ يػوآؿ سػمموف عػف ، (1)عػدا عػف كونيػا عانػت مػف صػعوبات ماليػة كبيػرة، عدـ وجود ترخيص
 .(2)ـ وىو العاـ الثاني لصدورىا1878إصدارىا عاـ 

وأف ، السفاردية )الشرقية( كانت عمى عالقة جيػدة مػع المسػؤوليف العثمػانييفوبذلؾ يتبيف أف الطائفة 
ومػف ناحيػة أخػرع يتضػح ، وأف الموقؼ العثمػاني مػف األشػكنازيـ كػاف سػمبياً ، كممتيـ كانت مسموعة

ولػـ تصػدر خالليمػا إال عػددًا محػدودًا مػف ، يورشاليـ لـ تكمؿ عػاميف مػف العمػؿ -أف صحيفة ييودا
 وأنيا كانت شيرية.خاصة ، األعداد

 م(:1882) مبشر صييون -رابعًا: صحيفة مبشرت تسيون
عنػػػدما أصػػػدر أوؿ ، بػػدأ إليعػػػازر بػػػف ييػػػودا تجربتػػػو األولػػػى فػػػي إصػػػدار صػػػحؼ خػػػاص بػػػو

وكانػػػت بالمغػػػة ، (Mivasseret zion -مبشػػػر صػػػييوف -)مبشػػػرت تسػػػيوف" تحػػػت اسػػػـ صػػػحيفة
 .(4)ـ1882وظير أوؿ إصدار لمصحيفة عاـ ، (3)العبرية

، (5)ونشػػر بػػف ييػػودا مػػف صػػحيفتو أربػػع نسػػخ بصػػورة دوريػػة فقػػط ولػػـ ُيكتػػب ليػػا عمػػٌر طويػػؿٌ 
وكانت الصحيفة األىـ رغـ قصر عمرىا الزمني مف بػيف الصػحؼ الصػييونية األولػى التػي صػدرت 

فقد تأسست عمى يد شػباب مػف ، آنذاؾ؛ ألنيا أحدثت تحواًل في تاريخ الصحافة الصييونية المقدسية
و يسػرائيؿ ، (Eliezer Ben Yehuda)الصػييونية وىػـ: إليعػازر بػف ييػودا (6)(Piluبيمػو ال) حركػة

                                                 

 .275ص )عبري(، بف تسيوف، جات: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (1)
 .66ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .69ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)

   P 66.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (4)  

 .1061ص)عبري(،  6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (5)
حركة البيمػو: ىػي اختصػار لػػ" بيػت يعقػوب اذىبػوا فنػذىب"، وىػي منظمػة شػبابية ييوديػة أسسػت فػي روسػيا بعػد  (6)

ـ، ونػػػادت بالتوّجػػػو إلػػػى فمسػػػطيف، واالسػػػتيطاف فييػػػا، ومػػػف بػػػيف األىػػػداؼ المعمنػػػة 1881اغتيػػػاؿ قيصػػػر روسػػػيا عػػػاـ 
وفمسػػػطيف، ونيضػػػة المغػػػة العبريػػػة، والتجسػػػيد "لبيمػػػو": النيضػػػة السياسػػػية و االقتصػػػادية و الفكريػػػة لمييػػػود فػػػي سػػػوريا 

 عضو معظميـ مف المثقفيف الييود ومف مؤيدي الحركة االشتراكية في روسيا 500الذاتي، وانضـ إلى تمؾ المنظمة 
 (.64تممي، أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص )
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 .(2)وآخريف، Yasrael (1))) بمكند

 خصص بف ييودا في بداية عمؿ الصحيفة كؿ المقاالت ألجؿ االستيطاف الجديد وىجرة
كانت الصحيفة تحتوي  (3)، واستخدميا لمحديث اليومي، وحّض عمى إحياء المغة العبرية، البيمو()

، عمى أفكار بف ييودا مثؿ: الحاجة الى إحياء المغة العبرية كمغة تستخدـ في الحوارات اليومية
وبشؤوف ، كما اىتمت مبشرت تسيوف منذ نشرتيا األولى بأوضاع الصياينة، (4)وتجديد اليشوؼ

التقميد الصحفي  وتمّردت عمى، وُعنيت بالتجديد الصحفي، وتوطيف الوافديف الجدد، فمسطيف
 وكانت الصحيفة تطبع في مطبعة صحيفة، وكانت عامة لمجميع، الصييوني المقدسي القديـ

حبتسيمت( ولـ تستمر كثيرًا وذلؾ رغبًة مف بف ييودا في االستقالؿ التاـ في إصدار صحيفة )
 .(5)وبدأ التحضير لصحيفة جديدة حممت اسـ )ىتسفي(، فأوقؼ بف ييودا الصحيفة، بو خاصة

 م(:1884) خامسًا: صحيفة ىتسفي
بػػدأ بتأسػػيس صػػحيفو أخػػرع ، عػػف إصػػدار صػػحيفتو مبشػػرت تسػػيوف عنػػدما توقػػؼ بػػف ييػػودا

 24( حيػػث خػػرج أوؿ إصػػػدار ليػػا مػػف مدينػػػة القػػدس بتػػػاريخ Ha-tzaviىػػي )ىتسػػفي؛ أي الظبػػػي 
 .(6) ـ1884تشريف أوؿ )أكتوبر( عاـ

 بداية تةسيس ىتسفي: -1

أراد إصػػػدار صػػػحيفة بالمغػػػة ، ـ1884حبتسػػػيمت مػػػع بدايػػػة عػػاـ بعػػد انسػػػحاب إليعػػػازر مػػف 
 العبرية في القدس تكػوف أداة لمحاربػة النظػاـ الخيػري القػديـ الػذي يقدمػو ييػود أوروبػا لييػود فمسػطيف

وكػاف قػد ، في القدس وىػو يتسػحاؾ ىيرشػنزوف الحالوكاة( ؛ فتوجو إلى صاحب مطبعة) المعروؼ بػ
واتفػػؽ معػػو عمػػى ، ركيػػة؛ لطباعػػة كتػػب وصػػحؼ فػػي القػػدسحصػػؿ عمػػى تػػرخيص مػػف السػػمطات الت

 . (7)وكانت تمؾ الصحيفة ىي )ىتسفي(، إصدار وطباعة صحيفتو

                                                 

تعمػػػـ فػػػي جامعػػػة خركػػػوؼ، وبعػػػد اغتيػػػاؿ ـ( معمػػػـ صػػػييوني، ولػػػد فػػػي روسػػػيا، 1929 -1861يسػػرائيؿ بمكنػػػد ) (1)
ـ، أسػػس مػػع رفاقػػو الطػػالب رابطػػة )الييػػود مػػف أجػػؿ إسػػرائيؿ( وطالػػب بيجػػرة ييػػود روسػػيا 1881قيصػػر روسػػيا عػػاـ 

 (.89عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ، ص ) لفمسطيف
 .69ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .1061ص )عبري(،  6موسوعة العبرية، جنتنياىو، د.ب؛ وآخروف: ال (3)

p66.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (4)  

 70، ص)عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (5)
p. 66 0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (6)  

 .71 -69ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (7)
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وظيػػػػرت النسػػػػخة األولػػػػى ليػػػػا بيػػػػذه ، سػػػػـ( 15× 23ُأصػػػػدرت صػػػػحيفة ىتسػػػػفي بمسػػػػاحة )
وأصبحت ، (1)العبارة:" ىتسفي ستنقؿ مرة كؿ أسبوع أخبارًا سياسية ويومية عف الييود في كؿ مكاف"

 (لمنيضة القوميػة والمغويػة العبريػة)و جعميا بف ييودا بوقًا ، الصحيفة معبرة عف أبناء اليجرة األولى
وسػعى ، ومنتدع لألفكار الصػييونية التجديديػة، (2)داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف

تصػدر مػرة واحػدة كػؿ  صفحات 4 وكانت ىتسفي عبارة عف، (3) مف خالليا إلى إحياء المغة العبرية
 .(5)نسخة  1200تـ بيع ، ـ1885وفي الشير الثامف مف ظيورىا عاـ ، (4)أسبوع

، مػػف خػػالؿ ىتسػػفيفػػي الصػػحافة الصػػييونية فػػي فمسػػطيف  رئيسػػيفقػػدـ بػػف ييػػودا تجديػػديف 
فجمعػػػت بػػػيف التقػػػارير اإلخباريػػػة ، كػػاف أوليمػػػا: أف الصػػػحيفة كانػػػت عمػػػى غػػػرار الصػػحؼ الباريسػػػية

أف بػػف ييػػودا جعػػؿ  والمقػػاالت العامػػة فيمػػا يخػػص المجػػاالت العمميػػة والثقافيػػة. وثانييمػػا والتعميقػػات
أداة ، حيػػث كانػػت الػػى جانػػب دورىػػا فػػي الخطػػاب الييػػودي العػػاـ، لصػػحيفتو انتمػػاًء خطابيػػًا مزدوجػػاً 

وكتػب عمػى رأس الصػفحة األولػى مػف كػؿ ، (6) لخمؽ جانب خطابي لمقضايا الصييونية في فمسطيف
وتعمػػػؿ عمػػػى ، (أرض إسػػرائيؿ)ميتمػػػة بشػػؤوف الييػػػود فػػػي ، ممػػػة التاليػػػة:" صػػحيفة أسػػػبوعيةعػػدد الج

 .(7) القدس" –مف إعداد بف ييودا ، وتيتـ باألخبار السياسية، إحياء المغة العبرية
 تطور ىتسفي: -2

، ـ1908وأصػػػبحت منػػػذ عػػػاـ ، أسػػػبوعية، ـ1884عػػػاـ  كانػػػت ىتسػػػفي فػػػي بدايػػػة صػػػدورىا
ثـ في ، فقد سميت ىشكفا، ألكثر مف اسـ في أكثر مف مرة و تغير اسـ الصحيفة (8)صحيفة يومية 

 .(9) -النور–مطمع القرف العشريف أصبح اسميا ىأور 

وذلػؾ فػي ، مرت الصحيفة بظروؼ جعمتيا تصدر متقطعة؛ بسبب أزمػة ماليػة تعرضػت ليػا
ّبػرت الصػحيفة عػف ذلػؾ وقػد ع، ـ(1887-1886السنتيف الثالثة والرابعة لصػدورىا مػا بػيف عػامي )

فػػي الصػػفحة األولػػى فػػي مقػػاؿ تحػػت ، ـ1888( عػػاـ 32ع )، فػػي العػػدد األخيػػر مػػف السػػنة الرابعػػة
                                                 

 .27، ص)عبري(الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (1)
 70دروري، يجيئؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة؛ ص  (2)

Heit, Edel: History of Zionism, p. 474 (3)  

 .27ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (4)
 .70ص عبري(، دروري، يحيئؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة ) (5)

Kuzar, Ron: Hebrew and Zionism .p 117. (6)  

 .1ص )عبري(، ـ، 1888، 32صحيفة ىتسفي: العدد األخير في السنة الرابعة، ع (7)
 .19النعامي، صالح: الصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (8)
 .72ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (9)
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، جاء فيو:" ىذا العدد سيكوف األخير لمسنة الرابعة لصحيفة) ىتسفي(، عنواف" إلى قرائنا المحترميف"
ولقػد ، تطع نشرىا بانتظػاـولـ نس، و نأسؼ إف كانت إصدارات ىذه الصحيفة في ىذه السنة متقطعة

زبائننػػا )فػػنحف نطمػػب مػػف ، وبسػػبب األزمػػات الماليػػة، سػػعينا ليػػذا األمػػر لمحفػػاظ عمػػى ظيػػور ثابػػت
وبيػػذه المناسػػبة ، إرسػػاؿ المسػػتحقات الماليػػة عمػػييـ؛ ألجػػؿ العمػػؿ الثابػػت فػػي السػػنة القادمػػة (الكػػراـ

 .(1)، المحرر" -عيدة لكـ جميعاوسنة س، فنحف نتقدـ لزبائننا بالتينئة عمى دخوؿ العاـ الجديد

وكػاف مػف ، مػع انيػا أسػبوعية، مػرة 32مما سبؽ يتبيف أف الصحيفة صػدرت فػي ذلػؾ العػاـ 
% فقػط؛ 66.6مرة؛ أي أف درجة االنتظػاـ فػي الصػدور كانػت  48المفترض أف تصدر خالؿ العاـ 

بمػا ، أعػداد فػي كػؿ شػيروبذلؾ يمكػف القػوؿ: إف متوسػط صػدورىا كػاف ثالثػة ، أي ما يعادؿ الثمثيف
 يعني عددًا كؿ عشرة أياـ.

وتكػػػرر نػػػداء الصػػػحيفة لقرائيػػػا المشػػػتركيف بإرسػػػاؿ االشػػػتراكات الماليػػػة لمصػػػحيفة وذلػػػؾ فػػػي 
و مف الواضح أف عممية شػراء الصػحيفة كانػت تأخػذ أكثػر ، السنة الخامسة في العدد الثالث ليتسفي

وجػػاء فػػي إعػػالف نشػػرتو ، وأخػػرع عبػػر البريػػدمػػف شػػكؿ مػػرة باالشػػتراؾ المباشػػر فػػي مقػػر الصػػحيفة 
ليا :" إلى زبائننا في ىتسفي" : نطمب منكـ في فمسطيف  (3)في العدد ، ـ1889الصحيفة في عاـ 

الػػذيف بػػدأوا ، أف ترسػػموا لنػػا ثمػػف العػػدد لمسػػنة الجديػػدة.. ونخػػص زبائننػػا الكػػراـ فػػي روسػػيا، وخارجيػػا
ذا قمتـ بإرس، استالـ أعدادنا بشكؿ منتظـ اؿ النقود سنعدكـ بنشر الصحيفة بشكؿ منػتظـ دوف أي وا 

 (2)وىذه دعوة عامة لكؿ زبائننا". تأخير...

نشر بف ييػودا مقػااًل  لصدور الصحيفة، م1899( عاـ 15و مع دخوؿ الربع األوؿ لمسنة )
عمى صدر ىتسفي تناوؿ الظروؼ المادية والمؤثرات الخارجية المحيطة التي تعرضت ليػا صػحيفتو 

تحػػت عنػػواف" الربػػع سػػنة األوؿ:" بعػػد أسػبوعيف سػػينتيي الربػػع سػػنة األوؿ لصػػحيفة ىتسػػفي... وجػاء 
 .(3) بعد حالة صعبة مف األزمات المالية والصراعات مع عدة صحؼ"

رغػػـ مػػا مػػّرت بػػو مػػف أزمػػات ماليػػة ، وأصػػبحت يوميػػة، وبػػذلؾ يتضػػح أف الصػػحيفة تطّػػورت
 متالحقة.

أيمػػػػوؿ )سػػػػبتمبر( عػػػػاـ  30 الصػػػػادر فػػػػي جريػػػػدة ىتسػػػػفي لعػػػػددىا عمػػػػى صػػػػدر صػػػػفحاتو 
وبذلؾ العدد افتتحت صفحة جديدة فػي تػاريخ الصػحافة ، أف الصحيفة أصبحت يومية ورد، ـ1908

                                                 

 .1ص)عبري(، ـ، 1888، 4(، السنة 32صحيفة ىتسفي: )ع (1)
 .1، ص )عبري(ـ 1889، 5، السنة (3)ع صحيفة ىتسفي: (2)
 .1ص )عبري(، ـ 1899، 15، السنة(46)عصحيفة ىتسفي:  (3)
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وكاف ذلؾ بمثابة التغيير الجػوىري ، حيث كانت أوؿ صحيفة يومية مكتوبة، الصييونية في فمسطيف
وميػة والتػي سػتمقى عمػى عاتقيػا وذكػر محررىػا:" أصػبحت ىتسػفي ي، في تاريخ الصحافة الصػييونية

ميمة نقؿ األحػداث التػي تعصػؼ بالمممكػة وبالعػالـ لمقػارئ الييػودي ألجػؿ توسػيع معرفتػو بالحاصػؿ 
 .(1) والحياة القومية العبرية"، حولو وسنستمر بطريقنا نحو النيضة؛ نيضة المغة العبرية

د قصػػػػد الدولػػػػة فمػػػػف الممكػػػػف أف يكػػػػوف قػػػػ، ال يتضػػػػح مػػػػف كممػػػػة )المممكػػػػة( المقصػػػػود بيػػػػا
، واألغمػػب أنػػو قصػػد فمسػػطيف، باعتبػػار اف فمسػػطيف كانػػت ال تػػزاؿ تحػػت الحكػػـ العثمػػاني، العثمانيػػة

وذكر كممة المممكة مف باب إحياء فكرة المممكة الييودية؛ ليربط الصياينة بتاريخ بني إسػرائيؿ عمػى 
 أرض فمسطيف.

 اىتمامات ىتسفي: -3

وتغمبػػػت فػػػي ، وعػػػف اسػػػتقالليتو، زر بػػػف ييػػػوداعّبػػػرت الصػػػحيفة عػػػف توجػػػو مؤسسػػػيا إليعػػػا
شعبيتيا عمى أخواتيا مف الصحؼ الصييونية التي صدرت في تمؾ الفترة داخؿ التجمع االستيطاني 

مع الحفػاظ عمػى ، وعّبرت عف أفكار بف ييودا الصييونية التحررية الجديدة، الصييوني في فمسطيف
 .(2)الخيري القديـ )الحالوكاة(ومحاربة النظاـ ، احتراـ الديف والمتدينيف

، والعالميػػػة، واىتمػػػت باألخبػػػار المحميػػػة، وآخػػػر لغػػػوي، كػػػاف لصػػػحيفة ىتسػػػفي ممحػػػٌؽ أدبػػػيٌ 
وأفسػػح بػػف ييػػودا مسػػاحة فػػي صػػحيفتو ألخبػػار المسػػتوطنات الصػػييونية الجديػػدة التػػي أقيمػػت عمػػى 

س أخبػػػار التجمػػػع ولػػػي، أراضػػػي الفالحػػػيف فػػػي فمسػػػطيف مػػػا بعػػػد اليجػػػرة الصػػػييونية األولػػػى بسػػػنوات
فػػػرومكيف فػػػي صػػػحيفتو  مثممػػػا فعػػػؿ، االسػػػتيطاني الصػػػييوني القػػػديـ الػػػذي وجػػػد فػػػي القػػػدس آنػػػذاؾ

أخبػػار ) تحػػت مقػػاؿ ثابػػت حمػػؿ عنػػواف، (4) بالشػػؤوف السياسػػية وبػػرز اىتمػػاـ الصػػحيفة، (3) حبتسػػيمت
، واألرجنتػيف، وروسػيا، والصػيف، وفرنسػا، والسػوداف، نقػؿ بػف ييػودا أخبػارًا عػف مصػر (األياـ والدوؿ
)مػػف وسػػط  وخصػػص بػػف ييػػودا مقػػااًل ثابتػػًا بعنػػواف، والقػػدس، وعػػف أخبػػار فمسػػطيف، والػػبالد عامػػة

كمػػا خصػص بػف ييػودا لمييػػود ، و المسػتوطنات كافػة، وصػفد، فمسػطيف( نقػؿ فيػو أخبػارًا عػػف القػدس
مقاؿ " أخبػار مػف خػارج ومما جاء في  (5))مف خارج فمسطيف(. في الدوؿ األخرع مقااًل ثابتًا بعنواف

التػالي:" فػي الشػير السػابؽ ، ـ1884مػف السػنة األولػى  فػي العػدد الرابػع البالد" الذي كتبو بف ييػودا
                                                 

 .87، 86، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .72ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .1062ص)عبري(،  6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (3)
 .309ص )عبري(، جمبوع، منوحا: قاموس الصحافة العبرية  (4)
 .27ص)عبري(، الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا  (5)
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ومؤسسػػاتو ، وذلػػؾ لػػدعـ االسػػتيطاف الييػػودي، مػػارؾ 2975أرسػػؿ د. آري بولنػػدي إلػػى القػػدس مبمػػغ 
ودور ، وبنػػاء مسػػتوطنات جديػػدة، (1)وجمعيػػة عػػزرا، ولقػػد اسػػتثمر المبمػػغ فػػي دور األيتػػاـ، فػػي القػػدس

 .(3)"(2)يشيفا -العبادة

حيػػػث بػػػدأ يكثػػػر ، تغيػػػرًا فػػػي توجيػػػات بػػػف ييػػػودا فػػػي صػػػحيفة ىتسػػػفي 1890وشػػػيد عػػػاـ  
، الحديث عمى صدر الجريدة عف جمعيات وشركات تطوير االستيطاف ونشاطات الحركة الصييونية

وتأسػػيس ، حيػػاة الييػػود فػػي القػػدسوحػػّرض بػػف ييػػودا عمػػى تجديػػد ، وىجػػرة الصػػياينة إلػػى فمسػػطيف
فػػي  وكتػػب بػػف ييػػودا، (4) واسػػتخداـ المغػػة العبريػػة كمغػػة حػػديث يوميػػة، )مركػػز روحػػاني ييػػودي( فييػػا

 (أخبػار األسػبوع)تحت عنواف مقػاؿ ، ـ1890العدد األوؿ مف السنة السادسة لمصحيفة ىتسفي عاـ 
ت لمييود اليمنييف فػي منطقػة ريشػوف وضعت أحجار األساس لبناء بي، التالي:" يـو االثنيف الماضي

 (6)في ىذا المكاف".، وحدة سكنية 13وسيتـ بناء ، (5)لتسيوف

يمحظ أف التجديد الذي أدخمو بػف ييػودا فػي صػحيفتو ىتسػفي لػـ يكػف موجػودًا فػي الصػحافة 
بػؿ لػـ تكػف تمػؾ الصػحافة ، الصييونية الصادرة في التجمع االستيطاني الصييوني في القدس آنػذاؾ

 أو مطمعة عميو.، فوتعر 

                                                 

الجمعية الييوديػة األلمانيػة، سػعت لتطبيػؽ المغػة األلمانيػة بػدال مػف العبريػة كمغػة تعمػيـ لمعمػـو العامػة، فػي معيػد  (1)
حيفا والمدارس التابعة لمشركة في فمسطيف، ورأع مسؤولو الجمعية "عزرا" أف المغػة العبريػة تعػاني مػف شػوائب كثيػرة؛ 

نقص كتب التدريس، وبسبب المعارضة التي واجيػت الجمعيػة، نّظػـ بسبب افتقارىا لممصطمحات العممية، والعممية، و 
أتباعيػػا إضػػرابًا لممعممػػيف، والطمبػػة فػػي المؤسسػػات التعميميػػة التابعػػة لمجمعيػػة، وواجيػػت مقاومػػة مػػف مناصػػري المغػػة 

ـ. )منػػػاحيـ تممػػػي، وأفػػػرايـ: معجػػػـ 1914-1913العبريػػػة الػػػذيف تغّمبػػػوا فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ، وكػػػاف ذلػػػؾ فػػػي عػػػامي 
 (.281المصطمحات الصييونية، ص 

مؤسسة لتدريس التممود بكؿ فروعو، وقد أطمؽ لقب يشيفا في البداية عمى التالميذ القدامى الذيف كػانوا يجمسػوف  (2)
إلػػى حاخػػاميـ، بينمػػا المبتػػدئوف يقفػػوف عػػؿ أرجميػػـ، وكػػاف لميشػػيفا عمػػى مػػدار أيػػاميـ دور رئيسػػي فػػي الحيػػاة الروحيػػة 

 (.157لييودية، ص لمييود. )الشامي، رشاد: موسوعة المصطمحات الدينية وا
 .3، ص )عبري(ـ 1884، 1، السنة (4)عصحيفة ىتسفي،  (3)
 .309، ص )عبري(جمبوع، منوحا: قاموس الصحافة العبرية  (4)

ـ، كمستوطنة زراعية عمى أيػدي حركػة أحبػاء صػييوف، 1882( مستوطنة صييونية أقيمت في جباؿ القدس عاـ (5
تممػػػي أفػػػرايـ، ريػػػة العربيػػة )فػػػي تمػػؾ المنطقػػػة، وُأقيمػػػت عمػػى أراضػػػي القوأعضػػاء " بيمػػػو" وكانػػػت أوؿ مسػػتوطنة تقػػػاـ 

 (.422ومناحيـ:  معجـ المصطمحات الصييونية، ص 
 .1، ص )عبري(ـ 1890، 6(، السنة1صحيفة ىتسفي، )ع (6)
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، داخػػػػػؿ التجمػػػػػع االسػػػػػتيطاني الصػػػػػييوني فػػػػػي فمسػػػػػطيف (ىتسػػػػػفي) زادت شػػػػػعبية صػػػػػحيفة 
وزاد ذلػؾ األمػر ، وأصبح بف ييودا وكأنو ممثػؿ رسػمي ونػاطؽ باسػـ " االسػتيطاف الجديػد"، وخارجيا

 Rothschild James (Baronمف دعـ رجؿ األعماؿ الييودي الباروف أدموند جيمس روتتشيمد )
Edmo(1) ،وزاد ، (2)تُقػػػرأ وتُنػػػاقش مػػػف الكثيػػػر مػػػف الييػػػود فػػػي القػػػدس وفمسػػػطيف و كانػػػت الصػػػحيفة

و كتبت الصحيفة في أعدادىا األولػى مػا يمػي :" األسػبوع الماضػي تػـ ، اإلقباؿ عمى قراءتيا تدريجياً 
 بالمثػػؿ"، وذكػػرت الصػػحيفة أيضػػا أف كػػؿ قػػارئ فػػي القػػدس، والمػػدف األخػػرع مئتػػي نسػػخة بيػػع زىػػاء

و كػػػؿ المقدسػػػييف كػػػانوا يقػػػرأوف صػػػحيفة ، يشػػػتري الصػػػحيفة يقرضػػػيا لحػػػوالي عشػػػريف آخػػػريف مجانػػػاً 
إال أنػي أقػرأ صػحيفة  وذكر أحد القراء : " رغـ أنػي سػائؽ عربػة فقيػر، ىتسفي حتى األطفاؿ والنساء

 .(3)ىتسفي بشكؿ منتظـ"

( مقاالتػػو (4)روفػػيفد. آرثػػر ) وعمػػى صػػدر األعػػداد اليوميػػة األولػػى لصػػحيفة " ىتسػػفي نشػػر
، فػي فمسػطيف حيث كاف روفيف رئيس مكتب الحركة الصييونية، األولى ونداءاتو لمحركة الصييونية

وكتبت ىيئة ، (5)و ممثؿ الحركة الصييونية ومؤسساتيا القومية داخؿ االستيطاف الجديد في فمسطيف
ـ :" أنيينػػا الربػػع 1899لصػػدورىا عػػاـ  (15) لمصػػحيفة فػػي السػػنة (46) تحريػػر ىتسػػفي فػػي العػػدد

وقمنا بدورنا كصحيفة يومية غّطت األحداث في داخؿ وخػارج الػبالد كافػة... خصوصػًا ، سنة األوؿ
وكػذلؾ غطّػت ىتسػفي كافػػة ، األحػداث الجاريػة بػيف الييػود أنفسػيـ فػي فمسػطيف مػف خالفػات طائفيػة

ونقمنػػا ، حػػداث السياسػػيةوكافػػة األ، أخبػػار التجمػػع الييػػودي داخػػؿ الػػبالد وأخبػػار الييػػود فػػي الخػػارج
وبيػػذه ، وقمنػػا بػػدورنا فػػي نيضػػة إسػػرائيؿ والمغػػة العبريػػة والثقافػػة، لقرائنػػا كافػػة األخبػػار فػػي المممكػػة

حتػػػى تصػػػبح صػػػحيفتنا الصػػػحيفة العبريػػػة اليوميػػػة لكافػػػة الييػػػود فػػػي ، الطريقػػػة سػػػوؼ نسػػػتمر قػػػدما

                                                 

ـ(: يعد المؤسس لميشوؼ الييودي، لعب دورًا كبيرًا في شراء األراضي 1934 -1845جيمس إدموند روتشيمد )(1) 
لصػػػػالح االسػػػػتيطاف الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف، وأقػػػػاـ أوؿ مسػػػػتوطنات:" ريشػػػػوف لتسػػػػيوف، و روش بينػػػػا، و زخػػػػروف 

ـ، وكػاف لػو الػدور الكبيػر فػي دعػـ المشػروع الصػييوني فػي 1929يعكوؼ"، عيف رئيسًا فخريػًا لموكالػة الييوديػة عػاـ 
 (.467فمسطيف )عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص 

 .78، ص)عبري(رسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية ك (2)
 Felaman, Jack: The Revival of Classical Tongue,p61. (3)  

ـ(: ولػػػد فػػػػي بروسػػػيا، و درس القػػػػانوف واالقتصػػػاد فػػػػي جامعػػػة بػػػػرليف، كػػػاف مػػػػف 1943-1876آرثػػػر روفػػػػيف ) (4)
مصػػممي االسػػتيطاف الييػػودي فػػي فمسػػطيف، اعتقػػد أف نجػػاح المشػػروع الصػػييوني مرىػػوف بايجػػاد فػػرص عمػػؿ لمييػػود 

ـ، حتى وفاتػو )عػيالـ، يغػآؿ: 1926الوافديف، عمؿ محاضرا جامعيا في عمـ االجتماع في الجامعة العبرية منذ عاـ 
 (.469الؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص 

 .87، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)
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  (1)البالد".

لى جانب اىتماـ ىتسفي باالستيطاف الصييوني في  ونشر أخبار الييود في ، فمسطيفوا 
فقد نشرت العديد مف تراجـ ، كاف عمى متف الصحيفة موضوعات أدبية وشعرية، الداخؿ والخارج

يميؿ زوال" ، "William Shkespearأعماؿ األدباء األوربييف الكالسيكييف؛ أمثاؿ: وليـ شكسبير" وا 
Emile Zola " ،(2) وآخريف. 

 العبرية: و مشروع إحياء المغة، ىتسفي -4

أف المغة العبرية سػتذىب مػف  في صحيفة ىتسفي، ـ1886كتب إليعازر بف ييودا في عاـ 
فقد انطمػؽ ، (4) العيش وستصبح لغة، ومف بيت الدراسة إلى المدرسة، (3)(بيت ىمدراش)الكنس إلى 

الرسمية لمتجمع وجعميا المغة ، مشروع تأسيس ىتسفي؛ مف أجؿ تنفيذ أجندتو في إحياء المغة العبرية
أيموؿ  30جريدة ىتسفي في عددىا الصادر بتاريخ  و عمى صدر صفحات (5)،الييودي في فمسطيف

، كتػػب بػػف ييػػودا :" سنسػػتمر بطريقنػػا نحػػو النيضػػة؛ نيضػػة المغػػة العبريػػة، ـ1908عػػاـ  (سػػبتمبر)
 .(6) العبرية" (القومية)والحياة 

ة المغػة العبريػة لجمػوع الييػود فػي التجمػع قاـ بف ييودا بتصوير صحيفتو بأنيا حاممة رسػال 
وكتػػب بػػف ييػػودا :" إف الصػػحيفة ، (الشػػتات)وفػػي ، (اليشػػوؼ)االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف 

حيائيػا فػي  ىي أفضؿ وسيمة لنشر المػادة المغويػة لمنػاس ....وكتػب أيضػًا:" مػف أجػؿ توسػيع لغتنػا وا 
وقدـ بف ييػودا مػف ، المستخدـ ، أحد مقومات ىذا العمؿ ىو بال شؾ صحيفة ىتسفي" (األمة)كالـ 

أدخػػؿ بػػف ييػػودا كمػػا ، (7) كممػػات ال يمكػػف لمنػػاس أف يتحػػدثوا العبريػػة إال باسػػتخداميا خػػالؿ ىتسػػفي
 .(8)تجديدًا لغويًا في المواضيع اليومية

                                                 

 .1، ص)عبري(ـ 1899، 15(، السنة46ع) صحيفة ىتسفي، (1)
Yaul, Lerer: Tendencies translatin into Hebrew.p 4. (2)  

المدرسة الدينية الييودية العميػا( فػي بدايػة فتػرة الييكػؿ الثػاني ومػا بعػدىا، والدراسػة ) ( كاف اسمو األصمي" اليشيفا"3)
في المدارس الذي كاف يحوي مكتبة توراتية، لكف حاخاـ الطائفة، أو حاخػاـ جػزء مػف الجميػور كػاف يختػار المعػارؼ 

محاخاميػػة. )الشػػامي، رشػػاد: التػػي يتعمميػػا الدارسػػوف الػػذيف يريػػدوف الحصػػوؿ عمػػى شػػيادة صػػالحية معتمػػدة تػػؤىميـ ل
 (.66موسوعة المصطمحات الدينية والييودية، ص 

Mitchell Hurvitz, Sarae: Encyclopedia of Judaism.p 52. (4)  

 Mexes, Oren: Israil journalism.p 89. (5)  

 .87، 86، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (6)
 Felaman, Jack: The Revival of Classical Tongue. p, 61. (7)  

 .253مياني، عمي، العالقات الصييونية البريطانية، ص  (8)
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والثقافػػة الجديػػدة لمقػػراء ، الجديػػدونقمػػت الفكػػر ، أسػػيمت الصػػحيفة فػػي إحيػػاء المغػػة العبريػػةو  
ووّفرت الصحيفة لمييود داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف ، (1)الصياينة في فمسطيف

عػادة ، وكاف الجميػور قػادرًا عمػى قراءتيػا، كممات عبرية حديثة سيمة االستخداـ (اليشوؼ) وفيميػا وا 
بػؿ كانػت عبػارة عػف دروس ، لألخبػار فقػطو لػـ تكػف صػحؼ بػف ييػودا ناقمػة ، استخداميا مف جديػد

، حيث خصص بف ييودا عمػودًا خاصػًا لتعمػيـ المغػة فػي الصػحيفة، يومية في استخداـ المغة العبرية
و رّكػػز بػػف ييػػودا فػػي صػػحيفتو ىتسػػفي عمػػى ، وكانػػت عبػػارة عػػف تمػػرد ضػػد المغػػة التقميديػػة القديمػػة

وحػػاوؿ خػػالؿ كتاباتػػو ، غػػة والقواعػػد الركيكػةوأراد االبتعػػاد عػف اسػػتخداـ الم، الشػكؿ العصػػري الحػػديث
، واستخدـ المغة العبرية األدبية، واالبتعاد عف الخطاء اإلمالئية، التركيز عمى المغة العبرية وقواعدىا

  .(2) وبدأ رحمة تجديد المغة العبرية لجعميا لغة بسيطة وسيمة االستخداـ عمى الصعيد اليومي

والمجردة ، ييودا يبحث بشكؿ خاص عف المادة السيمة: " لقد كاف بف (3)كتب كموزنر 
، ومفردات العمؿ، والحياة اليومية، والشراب، مثؿ؛ الكممات التي تعبر عف الطعاـ والضرورية
وقد شعر بف ييودا ، والطيور، إضافة إلى الحيوانات، والنباتات، واألشجار، واألزىار، والخضروات

وقد شممت المجاالت ، تداوؿ الصحيفة قبؿ قرائو خالؿ أف ىذه الكممات سوؼ تندمج وتستوعب مف
، والحياة اليومية، واألمراض، والطعاـ، التي كاف بف ييودا يبحث في وجود كممات ليا : األلواف

ومممكة المعادف إلى جانب ، ومممكة الخضار، والبالغيف ومممكة الحيواف، وعالـ األطفاؿ
 .(4) والبرقية، والمكتب، وطباعة، حيفةوص، ومحرر، المصطمحات الصحفية مثؿ؛ مراسؿ

 صراع ىتسفي مع الصح  الصييونية: -5

 وبػػدأت مرحمػػة الػػذروة مػػف المنافسػػة والمحاربػػة والتعػػارض، منػػذ العػػاـ الثػػاني لصػػدور ىتسػػفي
تظير في صفحات الجرائد الصييونية داخؿ التجمع االستيطاني في القدس ووصؿ تأثير ذلؾ أوسع 

 .(5) ـ(1889 -1886) مابيف عاميمدع لو في فمسطيف 

                                                 

 .71، ص )عبري(دروري، يجيئؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة  (1)
ص )عبـــري(، ؛ موتشػػنكي، ـ: المغػػػة والمجتمػػػع والثقافػػػة 76، ص)عبـــري(كرسػػيؿ، ج: تػػػاريخ الصػػػحافة العبريػػػة  (2)

166. 
ىاجرت عائمتو  1885ـ( مؤرخ األدب العبري، ولد في ليتوانيا، وفي عاـ 1958-1874يوسؼ غاداليا كموزنر) (3)

الصػػييونية، وفػػي عػػاـ  (القوميػػة)إلػػى أوديسػػا، حيػػث نمػػا، وتعمػػـ فػػي أوسػػاط أحبػػاء صػػييوف المغػػة العبريػػة، والحركػػة 
ية. شارؾ في تأليؼ الموسوعة العبرية، ومف كتبػو ـ، خرج إلى أوروبا؛ لدراسة التاريخ، والفمسفة والمغات السام1897

 (. 435عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص) )حيف تحارب األمة مف أجؿ حريتيا(
Felaman, Jack: The Revival of Classical Tongue. p,64,68. (4)  

 .73، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)



 

95 

 

ونشػػػر بػػػف ييػػػودا عمػػػى صػػػدر صػػػحيفتو ىتسػػػفي صػػػراعات الطوائػػػؼ الييوديػػػة الدينيػػػة فػػػي 
 مػػف وجػاء عمػػى صػدر العػدد الخػامس، و السػفاردية، التػي تمثمػت فػي الطػػائفتيف؛ األشػكنازية، القػدس

السػػفارديـ و االشػػكناز ىػػي : الطوائػػؼ (السػػفارديـ و االشػػكنازيـ)السػػنة األولػػى لمصػػحيفة تحػػت عنػػواف
، واكبػػػر المعضػػػالت أنػػػو ال يوجػػػد وحػػػدة بػػػيف ىػػػاتيف الطػػػائفتيف، مػػػف أكبػػػر وأىػػػـ الطوائػػػؼ الييوديػػػة

فػػػي الحيػػػاة ، ... كمتػػػا الطػػػائفتيف تختمػػػؼ اختالفػػػًا كميػػػًا عػػػف األخػػػرع(أرض إسػػػرائيؿ)خصوصػػػًا فػػػي 
يػػػـو لنػػػرع فيػػػو الطػػػائفتيف ويبػػػدو أنػػػو لػػػف يػػػأتي ال، حتػػػى أنيػػػـ يبػػػدوف كشػػػعبيف، االجتماعيػػػة والدينيػػػة

خصوصػا فػي نظػر الحكومػة والشػعوب ، وىذا التفرؽ يمس بحياة الييود ويعرضػيا لمخطػر، متحدتيف
 .(1)تعد أف زيادة ىذا التفرؽ لصالحيا" -الحكومة التركية -حيث أف الحكومة، األخرع في البالد

ا تيّجػػـ عمػػى أحػػد فقػػد طالتػػو عنػػدم، ولػػـ يػػنُج بػػف ييػػودا نفسػػو مػػف حػػرب الخالفػػات ونيرانيػػا
ليتسفي مف السنة الرابعة في مقاؿ ثابت تحػت عنػواف) أخبػار  13حاخامات القدس فكتب في العدد 

تحت عنواف" حرب دينية" والذي نشر عمػى ، األسبوع(:" ردًا عمى المقاؿ الذي كتبو الحاخاـ مبوسيؾ
تيطاف الييػػودي لػػـ ... نقػػوؿ لمحاخػػاـ" مبوسػػيؾ" إنػػو حتػػى أعػػداء االسػػ12صػػحيفة حبتسػػيمت العػػدد 

فػػي الوقػػت التػػي تعمنيػػا أنػػت.. أعتقػػد أنػػو يجػػب عػػدـ الػػرد ، يتجػػرأوا عمػػى أف يعمنػػوا حربػػًا دينيػػًة عمينػػا
 . (2) عمى ىذه المقالة حتى ال تكوف ىناؾ حربًا حقيقية في القدس"

، ومواجيات مع حبتسيمت، الذي رفض الخوض في صراع، وبذلؾ تتضح عقالنية بف ييودا 
  رتفاع عف ذلؾ؛ لمنع قياـ حرب حقيقية بيف الطوائؼ الييودية في القدس.وارتأع اال

المنتميف  كانت قراء صحيفة ىتسفي داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف مف
صحيفة ىتسفي ثقة جميور األحزاب العمالية؛ كونيا لـ تتبّف  فمـ تنؿ، عددًا يسيراً ، لألحزاب العمالية
في المقابؿ قامت األحزاب العمالية بإصدار صحؼ منافسة ليتسفي وىي " ، الحزبيةأيدولوجياتيـ 

العامؿ الشاب" ومثمتا منبرًا فكريًا لألحزاب  -الوحدة " وصحيفة " ىبوعيؿ ىتسعير -ىأحدوت
بؿ بمغ األمر مقاطعة ، ولـ يقؼ الحد عند مقاطعة األحزاب العمالية االشتراكية ليتسفي، (3) العمالية
وىي الفترة التي انشغؿ فييا بف ييودا في إعداد ، القدس لمصحيفة ات الطائفة الشرقية فيحاخام

وبذلؾ أضحت ىتسفي مصدر تأثير قوي داخؿ الكياف  (4)، ـ1887معجـ لمغة العبرية عاـ 

                                                 

 .1، ص)عبري(ـ 1884، 1السنة (5عصحيفة ىتسفي: ) (1)
 .1، ص )عبري(ـ 1888، 4(، السنة13صحيفة ىتسفي، )ع (2)
 .70، ص)عبري(دروري، يجيئؿ: اسيامات اليجرة الثانية  (3)
 .309، ص )عبري(جمبوع، منوحا: قاموس الصحافة العبرية  (4)
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وانعكاسًا لصورة ذلؾ ، وأصبحت طرفًا في صناعة الرأي العاـ، االستيطاني الييودي في فمسطيف
 .(1)الجيؿ الشاب الكياف خصوصاً 

 صحيفة ىتسفي: إغالق -6

ىجومًا الذعًا عمى  الذي تولى تحرير صحيفة " ىتسفي"، شّف يونس صير اليعزر بف ييودا
وعمى إثر ذلؾ اليجوـ استدعت ، وطالب الييود باحتالؿ فمسطيف بالقوة، السمطات العثمانية
، وذلؾ مطمع القرف العشريف، اـوحكمت عميو بالسجف لمدة ع، يونس وسجنتو السمطات العثمانية

عقب توسط عدد مف ، و ُأعيد افتتاح ىتسفي بصعوبة، شيراً  14لمدة ، وتـ إغالؽ الصحيفة
، ومع انتياء عاـ كامؿ لعودة صدور ىتسفي، (2)شخصيات ييودية وحاخامات لدع السمطات

وذلؾ لخالؼ نشب بيف طاقـ تحرير ىتسفي وأصحاب  وبصورة يومية توقفت عف االصدار؛
 فذكرت، وقد أوردت صحيفة ىأور السبب الذي أفضى إلى إغالؽ صحيفة ىتسفي، المطبعة
عدة جاء فيو:" مف أياـ ، خبر بعنواف "ىتسفي" في عددىا األوؿ سبب اإلغالؽ في ىأورصحيفة 

بيف أصحاب الصحيفة وأصحاب توقفت صحيفة ىتسفي عف الصدور؛ وذلؾ بسبب تزايد الخالفات 
ىي عدـ التزاـ الناشر بالشروط المالية بيف ، ىتسفي أف أسباب الخالفات محررولقد قاؿ ، المطبعة
  .(3) وغير واضح كيؼ سيتـ إنياء ىذا األمر"، الطرفيف

 م(:1896سادسًا: صحيفة )ىشكفا() 
أصدر عددًا مف فقد ، إليعازر بف ييودا عند إصدار صحيفة ىتسفيلـ يقؼ األمر ب 
 كاف منيا صحيفة ىشكفا.، الصحؼ

 إصدار صحيفة ىشكفا: -1

-1896ُأصدرت صحيفة ىشكفا في القدس أواخر الحكـ العثماني لفمسطيف ما بيف عػامي  
وكانػػت مرتبطػػة فػػي ، الػػذي ُعػػّد أب المغػػة العبريػػة، مػػف خػػالؿ مؤسسػػيا إليعػػازر بػػف ييػػودا، ـ1908

، وشػػممت نشػػر مقػػاالت ىتسػػفي، يػػرت بػػدياًل لصػػحيفة ىتسػػفيوقػػد ظ، المقػػاـ األوؿ بصػػحيفة ىتسػػفي
وأسػس بػف ييػودا  (4)وقػد صػدرت بالمغػة العبريػة، وأصػبح ليػا تػأثيٌر كبيػٌر عمػى الييػود خػارج فمسػطيف

                                                 

 .93، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .77، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .3ـ )عبري(، ص 25/2/1910 (1)صحيفة ىأور: ع 3

jnul.huji.ac.i www. (4)  
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 .(1) بعد أف حصؿ عمى ترخيص جديد باسمو صحيفة ىشكفا
 اىتمامات صحيفة ىشكفا: -2

الصحيفة عمى صدر صفحاتيا و أضافت ، اىتمت صحيفة ىشكفا بشؤوف االستيطاف
إلى جانب المساىمات ، مقاالت الحياة السياسية لميعازر بف ييودا وزوجتو حمدة بف ييودا

وكاف ، ـ1896عاـ  (ديسمبر)كانوف أوؿ  4ىشكفا في  و ظير العدد األوؿ لصحيفة، (2)األدبية
ىشكفا بشكؿ مؤقت وتـ إغالؽ ، (3) وصدرت مرتيف في األسبوع، لصحيفة ىتسفي 36بمثابة العدد 
كانوف  4و جاء في العدد األوؿ مف صحيفة ىشكفا الصادر في ، (4)1908-1902ما بيف عامي 

أرض )تيتـ بأمور الييود في ، ـ :" أف صحيفة ىشكفا صحيفة أسبوعية1896أوؿ )ديسمبر( عاـ 
رائد العالـ في ومف ج، وتقوـ بنقؿ األخبار مف العالـ، وأمور الساعة، وباقي بالد العالـ، (إسرائيؿ

، ـ1897مف السنة الثانية لمصحيفة أي عاـ  17وفي العدد ، (5)أمور األدب واألمور العامة"
الصادر مف القدس جاء عمى رأس الصفحة األولى تعريؼ الصحيفة كالتالي:" صحيفة أسبوعية 

 .(6) و دافيد يودلوفيتش، اليعزر بف ييودا، مف إعداد حمدة بف ييودا -تصدر كؿ يـو جمعة

اتبعت ىشكفا في سياستيا التحريريػة والموضػوعات التػي تناولتيػا ذات الطريػؽ التػي اتبعتيػا 
نمػػا جػػاءت اسػػتكمااًل لممػػنيج الػػذي ، فيػػي ليسػػت صػػحيفة جديػػدة مػػف نوعيػػا، صػػحيفة ىتسػػفي األـ وا 

وكتػػب ، (7) و عنيػػت بشػػؤوف االسػػتيطاف ومؤسسػػاتو التػػي تواجػػدت فػػي فمسػػطيف آنػػذاؾ، بدأتػػو ىتسػػفي
، ودا مقااًل تحت عنواف" أحداث األسبوع" جاء فيو:" القدس... السيد سعدات باشا حػاكـ القػدسبف يي

أنػػو حسػػب القػػوانيف الجديػػدة.. أنػػو يحػػؽ لمطوائػػؼ ، أبمػػغ مسػػؤوؿ طائفتنػػا السػػيد حػػاييـ اليشػػر أفنػػدي
لػػـ ... والسػػؤاؿ المطػػروح ىنػػا: لمػػاذا (8)الييوديػػة ىنػػا أف تضػػع كػػؿ طائفػػة عشػػرة ييػػود فػػي الجندرمػػة

                                                 

 .1062، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (1)
(2)www.jpress.org التاريخية الييودية الصحافة 
 .1062، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (3)
 .18، ص )عبري(ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ  (4)
 .1، ص )عبري( 4/12/1896( 1صحيفة ىشكفا: )ع (5)
 .1، ص )عبري(/ 1897/ 2صحيفة ىشكفا:  (6)
 .309، ص )عبري(جمبوع، منوحا: قاموس الصحافة العبرية  (7)

أحد فرعي األمف في عيػد الدولػة العثمانيػة، وكانػت تتكػوف مػف الفالحػيف، وينػاط بيػـ المحافظػة عمػى األمػف فػي  (8)
األريػػاؼ، وىػػـ عمػػى صػػنفيف: المشػػاة، والفرسػػاف، وقػػد تػػـ تسػػريحيـ مػػف الدولػػة العثمانيػػة قبػػؿ الجػػالء مػػف القػػدس عػػاـ 

 (.78ـ )خمة، كامؿ: فمسطيف و االنتداب البريطاني، ص 1917
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توافػػػؽ الحكومػػػة العميػػػة لسػػػعدات باشػػػا أف بعطػػػي الميػػػاجريف الييػػػود الػػػذيف وصػػػموا فمسػػػطيف مػػػؤخرا 
 (1)ويصبحوا رعايا الحكومة العثمانية".، أو مواطنة، جنسية

في اليشوؼ الييودي فقػد ورد  االقتصادي ( الوضعhashkafaوصفت صحيفة " ىاشكفا") 
و يتخمّػوف ، و يغادر إلى األراضػي البعيػدة، (وطنو)ننا فييا:" مف أسبوع آلخر يغادر العديد مف إخوا
 (2)ويموتوف بسبب الجوع".، عف عائالتيـ ...يتركونيـ ىنا في شدة رىيبة

لـ تكف الصحيفة بعيدة عما يجري مف تطورات في فمسطيف وخارجيا وخصوصًا تمؾ التػي  
وقػد ، التػي أطاحػت بحكػـ السػمطاف عبػد الحميػد الثػاني 1908كانت تحػدث فػي تركيػا فػي عيػد ثػورة 

، في تركيا الذي أصدره السمطاف فػي العػاـ نفسػو تناولت الصحيفة موضوع مرسوـ انتخابات البرلماف
جاللػة السػمطاف الػذي أصػدر مرسػومًا  ـ:"1908بػف ييػودا نشػر عػاـ  لصحيفة مقػاؿ كتبػووجاء في ا

والحػػػؽ فػػػي االنتخػػػاب والمنتخبػػػيف سػػػيكوف ، النتخػػػاب برلمػػػاف الػػػذي سػػػيقـو باالجتمػػػاع فػػػي العاصػػػمة
رجػؿ ، ألعضاء مف شعبنا. فيجب أف يعمـ الجميور بأنو يجب عمينا انتخاب رجؿ ذي مميزات جيدة

ويتكمـ ، القة في المغة التركية. الشخص المنتخب يجب أف يكوف " خادمًا لمعواـ"ذي ط، ذكي، حكيـ
وبعػػػد أسػػػبوعيف نشػػػرت ، باسػػػـ المجتمػػػع ككػػػؿ... ويجػػػب أف يجمػػػب الشػػػرؼ والفخػػػر لمػػػذيف يرسػػػمونو"

تقريػػػػرًا مفصػػػػاًل عػػػػف اجتمػػػػاع البمديػػػػة مػػػػع المخػػػػاتير فػػػػي القػػػػدس إلعالميػػػػـ بكيفيػػػػة انتخػػػػاب  الجريػػػػدة
 .(3)البرلماف"

تناولػػت ىشػػكفا الحػػديث عػػف بنػػاء المػػدارس والتطػػور االقتصػػادي الػػذي سػػتتركو حركػػػة  كمػػا
العمػراف الجديػدة وكتبػت الصػحيفة " فػي نيايػة كممػاتيـ) باشػا القػدس وكبػار موظفيػو( حيػث قػالوا إنػو 

حيػػث ستصػػبح تجػػارة األراضػػي ، سػػيتـ افتتػػاح مػػدارس جديػػدة فػػي مدينػػة القػػدس والمنػػاطؽ التابعػػة ليػػا
وسػيتـ تصػميـ سػكؾ ، وستأخذ الطاقة البخاريػة مكانيػا الصػحيح، تـ رفع مستوع الصناعةوسي، راقية

 . (4) و جمب العديد مف العربات والسيارات"، حديدية جديدة
لـ يقؼ حد االىتماـ في صحيفة ىشكفا بأخبار االستيطاف الصييوني واليجرة الييودية 

عف قياميا بطباعة بطاقات لميجرة عبر النقؿ فقد نشرت الصحيفة في أحد أعدادىا إعالنًا ، وقتئذ
:"نود ،ـ1898مف السنة الثالثة الصادر عاـ  17وأظيرت بعض وثائؽ الصحيفة في العدد ، البحري

إعالمكـ أننا قمنا بطباعة بطاقات اليجرة الخاصة بالنقؿ البحري لمف يحب اليجرة لمبالد عبر ميناء 

                                                 

 .1، ص )عبري( 4/12/1896صحيفة ىشكفا:  (1)
Shifra, Shvarts: The workers' health fund in Eretz Isreal,p 18. (2)  

Kark, Ruth. Nadav, Solomonovich: The Young Turk Revolution. P 9. (3) 

Kark, Ruth. Nadav, Solomonovich: The Young Turk Revolution P7. (4)  
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ىو ، ي البطاقة سيكوف متأكدًا أنو سيصؿ إلى الميناءوكؿ مف يشتر ، فرنؾ 3وسعر البطاقة ، يافا
 .(1)وأحمالو بسالـ"

فيي جزء مف صحؼ بف ييودا الذي شغمو  (النيضة العبرية)كاف لصحيفة ىشكفا دوٌر في 
، اىتمامو الكبير بالمغة إلى أف وّظؼ كؿ صحفو التي أصدرىا في فمسطيف في تعميـ المغة العبرية

ونشرت الصحيفة في عددىا الخامس مف السنة الثانية مقاال بعنواف" النيضة العبرية" جاء فيو:" في 
اآلونة األخيرة بدأت تسمع أصواتًا مف بعض الحركات واألحزاب الييودية حوؿ النيضة العبرية 

ونحف نرع أف ىذه النيضة يحب أف تكوف داخمية وخارجية في ، (أرض إسرائيؿ)والروحية في 
تبدأ باستخداـ المغة العبرية لغة يومية... ثـ تصبح ثورة ييودية عامة؛ ، لنفس والروح والجسدا

و مرتبطة باألرض والعمؿ الزراعي ، (أرض إسرائيؿ)إلعادة نيضة الييود... نيضتنا العبرية في 
حيائيا ومرتبطة بالمغة العبرية، وعدـ التفرقة بيف السفارديـ و األشكناز، مربوطة بالوحدة، فييا ، وا 

 .(2) باعتمادنا عمى أنفسنا .. وىذه ىي قناعاتنا"

 تناولت ىشكفا جزءًا مف حياة النساء الييوديات لمطوائؼ الييودية في القدس )السفارديـ 
فكتب مراسؿ الصحيفة ": أسأؿ فتاة مف السفارديـ: ماذا تفعؿ طواؿ اليوـ ... ستقوؿ ، واألشكناز(

في . فيما ال تزاؿ الفتاة صغيرة، فإنيا تفكر طواؿ اليوـ ليؿ نيار لمنيدونياتحضير كؿ شيء الـز 
 ـ، ووّقع المراسؿ عمى تقريره باسـ1907. ىذه الجمؿ تـ نشرىا في صحيفة ىشكفا في عاـ لنيدونياا
 و كاف ينتقد الفتيات في جماعتو السفارديـ بأف كؿ اىتماميف يتركز عمى، سفاردي صغير()

 (القومية)ف الفتيات في األشكناز كانت متعممات وميتمات بكافة الشئوف و في المقابؿ فا، الزواج
 .(3) والحياتية

نشرت الصحيفة تقريرًا عف طالب دراسات دينية في يشيفاه اغتصب ، ـ1903في نوفمبر عاـ 
ورفعت الشكوع لمحاخامات ، وقد طمبت أميا التحقيؽ في األمر، بنتًا عمرىا سبع سنوات في القدس

ولقد ىاجـ التجمع الييودي ، المدينة . وتناولت الصحيفة ردود الفعؿ عمى نشرىا خبر الجريمةفي 
وطالبوا بمعاقبة المحرر الذي نعتوه ب" الخبيث" وذلؾ خشية انتشار الخبر في الصحافة ، الصحيفة
ح الصحيفة مصرًا عمى طر  وعف، وانبرع الصحفي الذي نشر النبأ في الدفاع عف نفسو، الصييونية

 .(4) األخبار كما ىي

                                                 

 .1، ص )عبري(ـ 1898صحيفة ىشكفا : (1)
 10، ص )عبري(ـ 1897صحيفة ىشكفا:  (2)

(3) Shilo Margalit : Jewish Women in Jerusalem.P 51. 

Shilo Margalit: Jewish Women in Jerusalem,P.198.  (4)  
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 سابعًا: صحيفة ىتسفي ىةور) النور(:
 نشةة ىةور: -1

وعممػػت عمػػى نقػػؿ مػػا ، ثػػـ يوميػػة، ُأصػػدرت صػػحيفة " ىػػأور" أسػػبوعية ثػػـ نصػػؼ أسػػبوعية
وكانػػت الصػػحيفة األولػػى التػػي حممػػت تػػاريخ ، يحػػدث فػػي فمسػػطيف بػػيف الييػػود فػػي كافػػة أنحػػاء العػػالـ

واسػػػتمر ىػػػذا التػػػاريخ حتػػػى انتيػػػاء ، عمػػػى خػػػراب البيػػػت األوؿ 1816وكتػػػب عمييػػػا ، السػػػنة العبريػػػة
و لػػـ تكػػف  (ىػػأور؛ أي النػػور) العػػدد السػػابع عشػػر حمػػؿ اسػػـ صػػدور صػػحيفة ىتسػػفي وبدايػػة ىػػأور

 .(1)الصحيفة تحمؿ ترخيصًا ليذا االسـ الجديد

 تعود خمفية اختيار بف ييودا اسمًا جديػدًا لمصػحيفة؛ عنػدما أعمػف حاخامػات فػي القػدس عػف
ونتيجػػة ، و حتػػى لػو تػـ توزيعيػػا مجانػاً ، مقاطعػة صػحيفة ىتسػػفي ومنعػوا الييػود مػػف شػرائيا وقراءتيػا

، (2)أغمػػػؽ بػػػف ييػػػودا صػػػحيفتو ىتسػػػفي وبػػػدأ بإصػػػدار ىػػػأور "النػػػور" ، و المقاطعػػػة، لتمػػػؾ المطػػػاردة
يودية وأصبحت الصحيفة اليومية األولى مف نوعيا في التجمعات الي وكانت الصحيفة بالمغة العبرية

 .(3)في فمسطيف

 :اىتمامات ىةور -2

سػتظير  -النػور –عمى صدر النشرة األولى لصحيفة ىأور كتب بف ييودا " صحيفة ىػأور 
واسػػػتمرت ىػػػأور فػػػي ، (4)كػػػؿ أسػػػبوع لالىتمػػػاـ بػػػأمور الييػػػود فػػػي فمسػػػطيف والخػػػارج والمغػػػة العبريػػػة 

بشػػكؿ أسػػبوعي بسػػبب وخػػالؿ سػػنوات الحػرب عػػادت لمظيػػور ، ـ1915-1914الظيػور حتػػى عػػاـ 
 و كانت صحيفة ىأور " النور" تنقػؿ أخبػار الحػرب وكرسػت جػزءًا منيػا لنقػؿ، األوضاع االقتصادية

وغطّػت مسػألة تجنيػد الشػباب الييػودي لمقتػاؿ ، أخبار الجبيات القتالية خالؿ الحرب العالمية األولى
 . (5) مع تركيا

 النور: -توق  ىةور -3

إيتمػػار بػػف إليعػػازر بػػف ييػػودا تطوعػػو لممشػػاركة فػػي الحػػرب  أعمػػف المحػػرر الرئيسػػي ليػػأور 
وجػاء فػي آخػر إصػدارات ىػأور مػايمي:" بسػبب ، وبػذلؾ أعمػف عػف توقػؼ الصػحيفة، العالمية األولػى

                                                 

 .311، 308، ص )عبري( جمبوع، منوحا: قاموس الصحافة العبرية (1)
 .27، ص)عبري( القدس والناس فيياالحناني، أ.ح:  (2)
 .1063ص )عبري(، ، 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف الموسوعة العبرية، ج (3)
 . 311، ص )عبري(جمبوع، منوحا: قاموس الصحافة العبرية  (4)
 .1063، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف الموسوعة العبرية، ج (5)
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ومتى تعػود "ىػأور" لمصػدور مػرة ، وال نعمـ كيؼ، سيوقؼ نشر الصحيفة، توجو المحرر لخدمة الَعَمـ
 (1)ثانية.

 خالصة:

ؽ أف الطائفة األشكنازية )الغربية( في فمسطيف اىتمت بالصحافة؛ يتضح مف كؿ ما سب
وصحيفة ىارئيؿ عاـ ، ـ1863وذلؾ عاـ ، ىي: صحيفة ىالبانوف، فأصدرت عددًا مف الصحؼ

وصحيفة ، ـ1882وصحية مبشرة صييوف عاـ ، ـ1877وصحيفة ييودا يورشاليـ عاـ ، ـ1874
ويتبّيف أف تمؾ ، ـ1910وصحيفة ىأور عاـ ، ـ1896وصحيفة ىشكفا عاـ ، ـ1884ىتسفي عاـ 

وكاف جزٌء منيا ، وبدأت عمميا في أواخر العيد العثماني، الصحؼ قد حصمت عمى امتياز الصدور
ويظير جميًا أيضًا أف كثيرًا مف تمؾ الصحؼ بدأت عمميا قبؿ بدء ، امتدادًا لغيرىا باسـ آخر

 ـ.1882عاـ  التي بدأت، وصوؿ موجات اليجرة الصييونية المنّظمة

                                                 

 .115ص، )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)



 
 
 

  امللعوث ااثاىل
  صعاف  طائف  ااصفا د ه )ااشرق  ( ااصَ وى   يف فسصطني

 و(1863-1948)
 

 م(.1863صحيفة حبتسيمت ) :أوالً 

 م(.1876ثانيًا: صحيفة شعاري تسيون )

 م(.1909ثالثًا: صحيفة حيروت )

 م(.1910صحيفة موريا ) :رابعاً 

 م(.1937خامسًا: صحيفة ىتسوفيو )
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الشرقية في فمسطيف عػاـ  (السفارديـ)كانت بداية ظيور الصحافة الصييونية الدينية لطائفة 
ثػػـ تػػوالى ، النػػرجس أو الزىػػرة( -عنػػدما أسػػس الحاخػػاـ يسػػرائيؿ بػػاؾ صػػحيفتو )حبتسػػيمت ، ـ1863

وكػػػاف أبػػػػرز تمػػػػؾ ، وبػػػث أفكػػػػارىـ، األخبػػػػارإصػػػدار الييػػػػود الشػػػرقييف )السػػػػفارديـ( الصػػػحؼ؛ لنشػػػػر 
 وىتسوفيو.، وموريا، وحيروت، الصحؼ: شعاري تسيوف

 م(:1863) (Habazeleth) صحيفة حبتسيمت أواًل:
 تةسيس حبتسيمت: -1

عاـ  يوليو() تموز 30ظيرت النسخة األولى لصحيفة حبتسيمت في القدس يوـ األربعاء 
وكتب محررىا اسـ ، الصحيفة بالعبرية والالتينيةوكتب اسـ مدينة القدس في ، (1)ـ1863

وكتب ، فمس(2وكاف سعر الصحيفة في فمسطيف )، "(ىبتسيمت)وليس ، (حبتسيمت)الصحيفة:" 
عمييا أنيا تصدر مرة واحدة في الشير وأف كؿ مف يحتاجيا يستطيع الحصوؿ عمييا عف طريؽ 

 .(2)دسفي الق، و أنيا تطبع بواسطة مطبعة يسرائيؿ باؾ، البريد
والقػى إصػدار صػحيفة حبتسػيمت ، (ىالبػانوف)وجاء إصدار الصحيفة بعد شيور مف ظيػور   

وتػـ الحػديث ، أصداء فرحة لييود العالـ خارج فمسطيف تمامًا كاألجواء التي القتيػا صػحيفة ىالبػانوف
ووصػػػػػؼ ظيػػػػػور الصػػػػػحيفتيف ، عمػػػػػى صػػػػػدر الصػػػػػحؼ الصػػػػػييونية فػػػػػي أوروبػػػػػا عػػػػػف الصػػػػػحيفتيف

القػػػػدس بأنػػػػو بدايػػػػة التطػػػػور الييػػػػودي فػػػػي التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي  فػػػػي الصػػػػييونيتيف
مػف مؤسسػي الطباعػة العبريػة فػي  وىػو، يسػرائيؿ بػاؾ (حبتسػيمت)وكاف مؤسػس صػحيفة ، (3)المدينة

وتػػػػاريخ ، .وكانػػػػت الصػػػػحيفة حجػػػػر األسػػػػاس فػػػػي الصػػػػحافة الصػػػػييونية بشػػػػكؿ خػػػػاص(4) فمسػػػػطيف
 .(5) عاـ االستيطاف الصييوني في فمسطيف بشكؿ

كتب يسرائيؿ باؾ في العدد االفتتاحي األوؿ لصحيفة حبتسيمت تعريفًا باسـ الصحيفة :" إف 
أو يراىا كافة أبناء ، وىذه نبتة ليا رائحة جميمة لـ يشميا، صحيفة حبتسيمت عمى اسـ نبتة النرجس

، ليـ أخبار فمسطيفوتثمر روائحيا سوؼ تبشر وتنقؿ ، (بالدنا)وبعد أف تنبت في ، (شعب إسرائيؿ)
 .(6)والقدس"

                                                 
p63.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (1)  

  8، ص )عبري( إيالف، تسفي : بداية حبتسيمت (2)
 .41، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
 .493منصور، جوني: معجـ المصطمحات، ص  (4)
 .7، ص)عبري(إيالف، تسفي : بداية حبتسيمت  (5)

 .3ـ )عبري(، ص30/7/1863(1صحيفة حبتسيمت )ع (6)
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 سبب ظيور صحيفة حبتسيمت: -2

المعادية  (االشكنازيـ)بعد أف أسس موشيو سمموف وميخاؿ كوىيف وىما مف الطائفة الغربية 
، يسرائيؿ باؾ صحيفتو الخاصة بطائفتو الشرقية أصدر الحاخاـ، لمطائفة الشرقية صحيفة ىالبانوف

بؿ واجيت ، األمر عند منافسة يسرائيؿ باؾ لمؤسسي صحيفة ىالبانوفولـ يقؼ ، (1)ومعّبرة عنيا
 داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني (2)(الحسيديـ)شديدة مف الييود  معارضة (ىالبانوف)الصحيفة 
والقى يسرائيؿ باؾ دعمًا مف حاخامات الطائفة الشرقية عند تأسيسو صحيفتو ، في القدس
عمى صدر النشرات األولى لمصحيفة أسباب صدورىا حيث أوضح  و قدـ محررىا باؾ، (3)حبتسيمت

واختالفيـ حوؿ موضوع أمواؿ الصدقات ، أنيا جاءت نتيجة لخالفات طوائؼ القدس الييودية
وقد انطبؽ ذلؾ عمى معظـ ، والسبب اآلخر: التنافس عمى الطباعة كمصدر لمرزؽ ة(الحالوكا)

  .(4)دس في تمؾ الفترةفي الق الصحؼ الصييونية األولى التي أصدرت
 الشكل اإلخراجي لمصحيفة: -3

أخطػاء  واحتوت عمػى، سـ33× سـ19.6أصدر العدد األوؿ مف صحيفة حبتسيمت بطوؿ  
وُكتبػػت العنػػاويف الرئيسػػة بخػػط كبيػػر فػػي ، و كانػػت الكتابػػة فييػػا منقطػػة، إمالئيػػة لغويػػة عبريػػة كثيػػرة

وكػاف ىنػاؾ فػرؽ بػيف ، بجانػب بعضػيا الػبعضوقسمت الصحيفة لعدة أعمدة داخميػة ، رأس الصفحة
و فػػي البدايػػة أصػػدرت الصػػحيفة بشػػكؿ نصػػؼ ، (5) ونػػوع الخػػط فػػي المقػػاؿ، نػػوع الخػػط فػػي العنػػواف

 .(7) فييا نظير مبمغ مف الماؿ وكاف يسمح لمكتابة، (6)ثـ تطورت فأصبحت أسبوعية، شيري
 اىتمامات حبتسيمت وىويتيا: -4

، مبشػر مػف القػػدس() يسػرائيؿ بػػاؾ فػي مقػاؿ حمػؿ اسػـ كػاف ىػدؼ الصػحيفة كمػا عبػر عنػو
                                                 

 .18النعامي، صالح: لصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (1)
( طائفػػة ييوديػػة ظيػػرت فػػي شػػرؽ أوروبػػا خػػالؿ القػػرف الثػػامف عشػػر باسػػـ ىحسػػيدوت، و انتشػػرت فػػي بػػدايتيا فػػي (2

اسـ" إسرائيؿ بعؿ شيـ طوؼ"، وىي فرقػة منطقة جباؿ كاربتياف عمى حدود بولندا، مؤسسيا إسرائيؿ اليعزرا، وعرؼ ب
دينية كبيرة بيف الييود المتدينيف في فمسطيف ليا معتقػدات خرافيػة، وتتفػرع عنيػا فػرؽ وحركات)الشػامي، رشػاد: القػوع 

 (.210-201الدينية في إسرائيؿ، ص 
 .25، ص )عبري(ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد  (3)
 .18، ص )عبري(إيالف، تسفي: بداية حبتسيمت  (4)
 .8ص  )عبري( إيالف، تسفي: بداية حبتسيمت (5)
 .17، ص)عبري( ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ (6)
 .24، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (7)
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، واالستيطاف فييا، والدعوة لممجيئ إلى فمسطيف، يتمثؿ في :" نقؿ أخبار الييود في العالـ وفمسطيف
مقػاٌؿ عػف ، وُنشػر فػي العػدد الثالػث لمصػحيفة، كػؿ ييػودي وجعؿ شؤوف فمسطيف عمػى سػمـ أولويػات

وكػػاف الحػػديث فيػػو ، ميمػػة فػػي العػػدديف الرابػػع والخػػامس وقػػد احتػػؿ مكانػػة، االسػػتيطاف فػػي فمسػػطيف
وكتػػب يسػػرائيؿ بػػاؾ مقػػاالت ، خصوصػػًا فػػي أريحػػا، يػػدور حػػوؿ خطػػط لتػػوطيف الييػػود فػػي فمسػػطيف

 .(1)والخامس ، مؤيدة لتمؾ الفكرة في العدديف الثالث

ولالسػػتيطاف الزراعػػي ، وظّػػؼ الحاخػػاـ يسػػرائيؿ بػػاؾ الصػػحيفة لخدمػػة حركػػة أحبػػاء صػػييوف
انتقػادات  كمػا وّجػو مػف خػالؿ الصػحيفة وتأييد جمعية اسػتيطاف فمسػطيف، (2) صييوني في فمسطيفال

عػػػػدة لطػػػػرؽ الخػػػػالؼ بػػػػيف الطوائػػػػؼ الييوديػػػػة فػػػػي التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف 
وىجػػػرة ييػػػود )المنفػػػى( إلػػػى ، ودعػػػا إلػػػى زيػػػادة إنتاجيػػػة اليشػػػوؼ الييػػػودي فػػػي فمسػػػطيف، )اليشػػػوؼ(

 .(3)طانيافمسطيف واستي

فػػي  صػػحيفة حبتسػػيمت إلػػى جوانػػب متعػػددة مػػف الحيػػاة داخػػؿ اليشػػوؼ الييػػوديبػػرز اىتمػػاـ 
و قػاـ الحاخػاـ يسػرائيؿ بػاؾ بتخصػيص جػزء مػف  (4) القدس وحياة الطوائؼ التي كانت تتواجد ىنػاؾ
حصػؿ وتوضػيح مػدع التقػدـ الػذي ، السػمطنة العثمانيػة مقاالتو لتوضػيح أخبػار الييػود القديمػة داخػؿ
وكػػػاف يتعمػػػد شػػػرح التطػػػورات الحاصػػػمة فييػػػا خػػػالؿ ، عميػػػو الييػػػود فػػػي العػػػيش تحػػػت ظػػػؿ السػػػمطنة

 .(5) السنوات األخيرة

حبتسػيمت منػذ أياميػا األولػى نظػاـ الوصػاية عمػى ييػود القػدس  حاربت ىيئة تحريػر صػحيفة
ف ييػود القػدس بي (نيضة)وأراد مؤسسو الصحيفة إيجاد ، الذي كاف يّنفذ عبر توزيع أمواؿ الصدقات

صػالح الحيػاة االقتصػادية عبػر العمػؿ فػي الزراعػة والقػت الصػحيفة ، والعمػؿ، في التعمػيـ (نيضة) وا 
حيػػػػػث أرادت دعػػػػػـ العمػػػػػؿ الزراعػػػػػي داخػػػػػؿ التجمػػػػػع  (ىامجيػػػػػد )دعػػػػػـ وتأييػػػػػد الصػػػػػحيفة الصػػػػػييونية
 .(6) االستيطاني الصييوني في القدس

بعنواف  ففي مقالة، صحيفتو مف كتاباتوعدة مقاالت أدبية عمى صدر  خصص يسرائيؿ باؾ
وذكػػر أف عػػػدد الييػػود فػػي تمػػؾ الفتػػػرة ، وصػػؼ طبيعػػة الحيػػػاة الييوديػػة فػػي القػػدس، (شػػجرة الحيػػاة)

                                                 

 .10، ص)عبري(إيالف، تسفي : بداية حبتسيمت  (1)
 .37، ص )عبري(تسفي: بداية حبتسيمت إيالف،  (2)
 .64مصطفى، ىويدا: الصييونية الدينية، ص  (3)
 .259ص )عبري(، جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (4)
 .10، ص )عبري( إيالف، تسفي: بداية حبتسيمت (5)
 .265، ص )عبري( جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (6)
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كمػا تحػدث عػف ، و شرح طبيعة الخالفات الداخمية بيف الطوائػؼ الشػرقية و الغربيػة فييػا، (آالؼ6)
وأوضػاع التجمػع االسػتيطاني ، ة والحاخاميةتصرفات السمطات التركية مع الييود والمؤسسات الديني

 .(1) الصييوني في القدس
 صراع ىالبانون مع حبتسيمت: -5

وحبتسػػيمت(؛ ألّف كػػؿ واحػػدة منيمػػا ، قػػد نشػػب صػػراع بػػيف مؤسسػػي الصػػحيفتيف )ىالبػػانوف
ومواقفيػا مػف االسػتيطاف الصػييوني ، واألفكػار، عّبرت عػف طائفػة ييوديػة بعينيػا مختمفػة فػي التوجػو

وكػاف الخػالؼ فػي بداياتػو ، وظير ذلػؾ الخػالؼ جميػًا عمػى صػدر صػفحات الجريػدتيف، فمسطيففي 
والحاخػاـ يسػرائيؿ بػاؾ ، محصورًا بيف مؤسسي الصحيفتيف وىما: يوأؿ موشػيو سػمموف عػف ىالبػانوف

عندما أحضر يوآؿ موشية شمموف آالت جديػدة لمطبعتػو مػف ألمانيػا  وقد بدأ الخالؼ، عف حبتسيمت
وكػػاف فػػي القػػدس مطبعػػة أخػػرع لمحاخػػاـ يسػػرائيؿ بػػاؾ وكػػاف ، (2)ـ(1863لصػػحيفة عػػاـ )إلصػػدار ا

وقػػاـ ، وعنػػد اإلعػػالف عػػف ىالبػػانوف غضػػب بػػاؾ، يحتكػػر مجػػاؿ طباعػػة الكتػػب والمنشػػورات الدينيػػة
 .(3)بإصدار صحيفتو )حبتسيمت(

 جميػػػور الطوائػػػؼ الييوديػػػة فػػػي القػػػدس انعكػػػس تػػػأثير ذلػػػؾ الخػػػالؼ بػػػيف الطػػػائفيتيف عمػػػى
حػوؿ ، كالخالفات الدينية آلراء الحاخػاـ دافيػد فريػدماف (4)وتمثؿ في قضايا متعددة؛، وفمسطيف عامة

 (ديرشت تسيوف) البحث عف صييوف() في كتابو (6)، التي طرحيا الحاخاـ تسفي كاليشر (5)األفكار
القضػػػية وقػػػد أيػػدت ىالبػػػانوف موقػػؼ الحاخػػػاـ فريػػػدماف فػػي تمػػػؾ ، المتعمقػػة باالسػػػتيطاف فػػي فمسػػػطيف

وظيػػرت أفكػػار متباينػػة بػػيف طػػاقـ تحريػػر ىالبػػانوف ومحػػرري حبتسػػيمت مػػف الطائفػػة ، الدينيػػة الييوديػػة
                                                 

 .17، 12، ص )عبري(إيالف، تسفي: بداية حبتسيمت  (1)
 .18النعامي، صالح: الصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (2)

 .25، ص )عبري(ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد  (3)
 .18النعامي، صالح: الصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (4)

" لمييػود بأنػو ال يكػوف بحفػاظ الييػود عمػى الفػرائض والوصػايا الدينيػة تمثمت أفكار كاليشر حوؿ مفيـو "الخالص (5)
فحسب، بػؿ باالسػتعداد لالسػتيطاف الييػودي فػي فمسػطيف، وتقػديـ القػرابيف لكػؿ بنػاء اسػتيطاني والقيػاـ بػأداء الطقػوس 

نػػة) ديبػػة، نايفػػة: الدينيػػة، ووافػػؽ فريػػدماف كاليشػػر فػػي االسػػتيطاف، ولكنػػو عارضػػو فػػي القػػرابيف لعػػدـ وجػػود أنبيػػاء وكي
 (.58؛ مصطفى، ىويدا: الصييونية الدينية، ص 58القوع الدينية الييودية في فمسطيف، ص 

ـ، وبقػػػي 1824تسػػفي كاليشػػػر: حاخػػػاـ، مػػف مفكػػػري الصػػػييونية، ولػػد فػػػي بروسػػػيا، وأقػػاـ فػػػي طيػػػراف فػػي عػػػاـ  (6)
مسػػبوؽ لتحقيػػؽ المشػػروع الصػػييوني فػػي معارضػػًا بشػػدة الحركػػة اإلصػػالحية الييوديػػة فػػي ألمانيػػا، وأبػػدع دعمػػا غيػػر 

)عػيالـ، يغػػآؿ:  فمسػطيف، ورد عمػى كػؿ الحمػالت التػػي قالػت بعػدـ امكانيػة إقامػة المشػػروع لمخػاطر تحػيط بفمسػطيف.
 (.436ألؼ ييودي في التاريخ، ص 
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و اليشػوؼ الييػودي  (جمعية استيطاف فمسطيف) حوؿ، الشرقية "السفارديـ" وعمى رأسيـ يسرائيؿ باؾ
التقميػػدي مػػف جانػػب الجميػػور  (جمعيػػة اسػػتيطاف فمسػػطيف) وتبمػػورت ردود الفعػػؿ عمػػى، فػػي فمسػػطيف

التي ، وظير ذلؾ واضحًا عمى صدر صفحات ىالبانوف، وفي شرؽ أوروبا، الصييوني في فمسطيف
واإللػػػػػزاـ بأعمػػػػػاؿ انتاجيػػػػػة واسػػػػػتيطانية داخػػػػػؿ التجمػػػػػع االسػػػػػتيطاني ، رفضػػػػػت فكػػػػػرة إعػػػػػادة األفكػػػػػار

واالسػػتعداد لالعتػػراؼ بدرجػػة أو بػػأخرع أف ىػػذه السػػاعة ىػػي سػػاعة تحػػوؿ ، فمسػػطيف الصػػييوني فػػي
 . (1)ورفض فكرة أف استيطاف فمسطيف جزء مف الخالص النيائي، ي أمور الشتات والخالصف
 اإلغالق األول لصحيفة حبتسيمت: -6

سادت حالة مف التنافس الحاد بيف طاقمي تحرير صحيفتي حبتسيمت المعبرة عف السفارديـ 
االشكنازيـ داخؿ التجمع الييودية في القدس وصحيفة ىالبانوف المعبرة عف أراء وتوجيات 

وقد أسفرت تمؾ المنافسة عف نشوب خالفات وىجـو ، االستيطاني الصييوني في القدس )اليشوؼ(
عمى بعضيـ البعض؛ مما دفع كؿ طرؼ منيما بالتقدـ ببالغ لمسمطات التركية يتيـ الطرؼ اآلخر 

قت السمطات التركية وعمى إثر تمؾ البالغات أغم، والدولة العثمانية بالتحريض عمى السمطاف
وقد بررت السمطات ، أي بعد عاـ مف صدورىما، ـ1864صحيفتي حبتسيمت و ىالبانوف في عاـ 

و كاف ذلؾ ، (2)إغالؽ حبتسيمت بأنيا لـ تكف قد حصمت عمى ترخيص رسمي يسمح ليا بالنشر
ابة سبع اإلغالؽ بمثابة اإلغالؽ األوؿ الذي تعرضت لو حبتسيمت وقد استمر إغالؽ الصحيفة قر 

 .(3)سنوات
 م:1870عودة حبتسيمت لمصدور  -7

ليػػػتمكف بعػػػدىا  مضػػػت خمػػػس سػػػنوات عمػػػى إغػػػالؽ الصػػػحيفة الشػػػرقية الدينيػػػة حبتسػػػيمت؛
الحاخػػػػاـ يسػػػػرائيؿ بػػػػاؾ مػػػػف الحصػػػػوؿ عمػػػػى تػػػػرخيص مػػػػف وزارة التعمػػػػيـ فػػػػي القسػػػػطنطينية الفتتػػػػاح 

بعػػػد قػػػرار عػػػودة نشػػػرىا فػػػي وأصػػػدر العػػػدد األوؿ ليػػػا  (4)، ـ1869الصػػػحيفة مػػػف جديػػػد وذلػػػؾ عػػػاـ 
وأضػػيفت إليػػو ىيئػػة تحريػػر ، وكػػاف محررىػػا الػػرئيس يسػػرائيؿ بػػاؾ، ـ1870أيمػػوؿ )سػػبتمبر( عػػاـ 16

و يسػرائيؿ فػرومكيف( ومحػرر صػحيفة ىالبػانوف السػابؽ ميخػاؿ ، جديدة تكونػت مػف: )دوؼ فريػدماف
وكػػاف شػػعار الصػػحيفة: " نقػػؿ أخبػػار ييػػود أرض إسػػرائيؿ والقػػدس لكافػػة الييػػود فػػي العػػالـ ، كػػوىيف

                                                 

 .59مصطفى، ىويدا: الصييونية الدينية، ص (1)
 .1059، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (2)
 .260، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (3)
 .26، ص )عبري(ستميفمي، شموئيؿ: االستيطاف في العيد الجديد (4)
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ظيػػػرت صػػػحيفة حبتسػػػيمت فػػػي تشػػػريف أوؿ ، ومػػػع بدايػػػة السػػػنة الثانيػػػة، (1)وألخوتنػػػا أحبػػػاء صػػػييوف"
 وفػػي، سػػـ17×22صػػفحات بػػدال مػػف اثنتػػيف و بمسػػاحة أقػػؿ وىػػي  4بعػػدد ، ـ1871عػػاـ  (أكتػػوبر)

 40ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف اسػػتمرت ، لسػػنة الثانيػػة أصػػبحت الصػػحيفة تنشػػر كػػؿ أسػػبوعا العػػدد الثػػاني مػػف
 .(2)سنة

وكتػػػػػب يسػػػػػرائيؿ بػػػػػاؾ عمػػػػػى صػػػػػدر النشػػػػػرة األولػػػػػى بعػػػػػد عودتيػػػػػا:" ينشػػػػػرىا يسػػػػػرائيؿ بػػػػػاؾ  
ولقػػػػد امتػػػػازت الصػػػػحيفة بشػػػػعبية داخػػػػؿ التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف ، وأصػػػػدقاؤه"
عداد، وبترتيب عاؿٍ ، وخارجيا  .(3)ومعمومات كثيرة"، جيد وا 

الجديد دلياًل عمػى التنػافس مػع ىالبػانوف التػي كانػت معارضػة ألحبػاء  كاف شعار حبتسيمت 
و حرّض الحاخاـ يسرائيؿ باؾ مف خالؿ صحيفتو ضد معارضي االستيطاف الزراعػي فػي ، صييوف
الصػحيفة التػي كػاف  ولػـ يتغيػر مكػاف صػدور، (4)وأكد عمى نجاحو في تنفيػذىا، وأّيد فكرتو، فمسطيف

 . (5)مقرىا في القدس

 تغيير ىيئة تحرير الصحيفة:  -8

أعمػػػف محرروىػػػا نيػػػتيـ نشػػػر ممحػػػؽ لمصػػػحيفة ، ـ1871فػػػي العػػػدد الخػػػامس لمصػػػحيفة عػػػاـ 
لكػػف الفكػػرة لػػـ يػػتـ ، (برحػػي حبتسػػيمت ؛ زىػػور النػػرجس )متخصػػص فػػي أمػػور الػػديف والتػػوراة اسػػمو

وغيػروا شػعار ، عػدد الصػفحات وقمصػوا مسػاحتيا ىا إلػى زيػادةتنفيذىا في سنتيا الثانية فعمد محررو 
، و ميخاؿ كوىيف، الصحيفة الذي أصبح:" صحيفة عبرية تصدر مرتيف في الشير مف يسرائيؿ باؾ

، وناقؿ أخبار مػف مصػر، ومحيطيا (مبشر سالـ مف القدس والمدينة المقدسة)، و يسرائيؿ فرومكيف
حيػث ، ولػـ يطػؿ األمػر بالحاخػاـ يسػرائيؿ بػاؾ (6)، "(سرائيؿأرض إ) و مذكر بحب، وأمريكا، واليمف

فػػرومكيف  ويسػػرائيؿ، وتػػولى الميمػػة مػػف بعػػده المحػػرراف ميخػػاؿ كػػوىيف، توقػػؼ عػػف تحريػػر الصػػحيفة
و عارضا طريقة االعتماد عمى " أمػواؿ الصػدقات" ، المذيف أرادا التجديد لمحياة الييودية في فمسطيف

 .(7)العمؿ العبري في فمسطيفوارادا دعـ وتشجيع ، بشدة
                                                 

 .42، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .19، 18، 13، ص)عبري( الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا(2)
 .262، ص)عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (3)
 .43، ص)عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 .260، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (5)
 . 18، ص)عبري( الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا(6)
 .44، ص)عبري(العبرية كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة  (7)
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وتغيػر العنػواف الػرئيس ، ـ1873بعد عاميف مػف تجديػدىا مػات الحاخػاـ يسػرائيؿ بػاؾ عػاـ  
، (مبشػػر صػػييوف )الطبعػػة األولػػى لمسػػنة الثالثػػة (حبتسػػيمت)فكتػػب عمػػى الطبعػػة األولػػى: ، لمصػػحيفة

رري صػحيفة حبتسػيمت وفػي العػاـ الرابػع مػات أحػد أىػـ محػ، (1)وأصبحت في عاميا الثالث أسبوعية
وتفّػػرد يسػػرائيؿ فػػرومكيف بتحريػػر الصػػحيفة لمحاربػػة الطوائػػؼ الغربيػػة ، وىػػو الحاخػػاـ ميخػػاؿ كػػوىيف

 .(2)وحاخاماتيا

ويتضح مما سبؽ أف يسرائيؿ باؾ المؤسػس ألوؿ صػحيفة معّبػرة عػف فكػر وتوجيػات طائفػة 
البػػانوف أثّػػر حينػػًا عمػػى و قػػد مػػرت فػػي صػػراعات مػػع ى، السػػفارديـ الشػػرقية فػػي القػػدس) حبتسػػيمت(

تجػػػػاه مواقػػػػؼ االسػػػػتيطاف والتػػػػي كػػػػاف أبرزىػػػػا نظػػػػاـ ، وشػػػػكمت المنبػػػػر الفكػػػػري لمسػػػػفارديـ، اسػػػػتمرارىا
 الحالوكاة )الصدقات(.

 حبتسيمت في عيد عائمة فرومكين: -9

دوف ذكر اسـ الحاخاـ يسػرائيؿ ، ظير العدد األوؿ مف صحيفة حبتسيمت، ـ1873في عاـ 
و الحاخػػػػاـ يسػػػػرائيؿ ، وبقػػػػى اسػػػػـ المحػػػػرريف اآلخػػػػريف؛ ميخػػػػاؿ كػػػػوىيف، ليػػػػابػػػػاؾ المحػػػػرر الػػػػرئيس 

 .(3) ومنذ تمؾ السنة أصبحت الصحيفة تحت ممكية وسمطة الحاخاـ فرومكيف، فرومكيف
الحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتمرار صػػػدور  واسػػػتطاع، كػػػاف الحاخػػػاـ يسػػػرائيؿ فػػػرومكيف صػػػحفيًا جيػػػداً  

عتمػػػػاد عمػػػػى أمػػػػواؿ الصػػػػدقات بشػػػػدة عبػػػػر و حػػػػارب اال، (4)عامػػػػا فػػػػي القػػػػدس 40الصػػػػحيفة لمػػػػدة 
وأراد إيجػػاد تغييػػر عمػػى كافػػة الصػػعد االقتصػػادية واالجتماعيػػة واالسػػتيطاف فػػي صػػفوؼ ، الصػػحيفة

و قػػد ، وعػػده المسػػؤوؿ عػػف االعتمػػاد عمػػى أمػػواؿ الصػػدقات، وىػػاجـ موشػػيو مونتفيػػوري، ييػود القػػدس
 حاخامػات طائفػة االشػكنازيـ بأثار تحريض فرومكيف في حبتسيمت ضد الطوائؼ ومونتفيوري غض

 (5)الذيف طالبوا بمحاكمة فرومكيف؛ بسبب مساسو الشخصي بيـ.

حيػػث تعمقػػت فػػي مشػػاكؿ الييػػػود ، امتػػازت حبتسػػيبمت فػػي عيػػد فػػرومكيف بحػػػدة اسػػتفزازية 
وشػػػكؿ ليػػػـ معارضػػػة مػػػف جيػػػة ، ولػػػـ تكػػػف عمييػػػا رقابػػػة مػػػف حاخامػػػات القػػػدس األشػػػكناز، الداخميػػػة

                                                 

 .263، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (1)
 .263، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (2)
 .19، ص)عبري( الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا(3)

ذكػػػرت المصػػػادر والمراجػػػع العبريػػػة أف صػػػحيفة حبتسػػػيمت ظيػػػرت مػػػدة أربعػػػيف سػػػنة، وىػػػذا غيػػػر صػػػحيح؛ ألف  (4)
 38ـ، األمر الذي يعنػي أنيػا صػدرت 1911ـ، وتوقفت عف الصدور عاـ 1863الصحيفة إنما صدرت أواسط عاـ 

 سنة فقط.
 .263، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ  (5)



 

111 

 

احتػوع عمػى ، زىػور النػرجس() أضيؼ لكػؿ نشػرة ممحػؽ أدبػي باسػـ، ـ1874ومنذ عاـ  (1)الحسيديـ
 -عبػػر صػػحيفتو -و كػػاف فػػرومكيف كثيػػرًا مػػا يطالػػب ، (2)أمػػور دينيػػة توراتيػػة وأسػػئمة دينيػػة وقصػػائد

ومػػع األيػػاـ حصػػمت تغييػػرات فػػي فكػػر ، إحػػداث تعػػديالت فػػي النظػػاـ االقتصػػادي والتعميمػػي لمييػػود
، وأصػػبحت صػػحيفتو حبتسػػيمت معّبػػرة عػػنيـ (االسػػتيطاف القػػديـ) ح مقربػػًا لقيػػادةفػػرومكيف حيػػث أصػػب

 .(3) ومشابية لصحؼ بف ييودا، وعف مواقفيـ

وتػولى تحريػر الصػحيفة منػذ ، ـ1895استمر يسرائيؿ فرومكيف محررًا لحبتسيمت حتى عاـ  
سػنوات محػررًا  3واسػتمر ، وكاف مف طالئعيي الصحافة الصػييونية، (جاد فرومكيف) ابنو ذلؾ العاـ

 . (4)ـ(1897 -1895لصحيفة حبتسيمت )

وحػاوؿ أف ، مرات في األسبوع بداًل مف مرة واحدة 3ساىـ جاد فرومكيف في نشر الصحيفة 
وخصوصػػًا فػػي ، المقػػاالت ومػػف خػػالؿ، يغّيػػر شػػكؿ الصػػحيفة عبػػر زيػػادة المعمومػػات فييػػا وتنويعيػػا

وبعػد ، لكف معارضة أبيو حالت دوف تنفيذ فكرتو، والجديدمجاؿ السعي لمدمج بيف االستيطاف القديـ 
حيث عػادت لتظيػر ، بدأت الصحيفة في التدىور، عودة فرومكيف األب لتحرير الصحيفة مرة أخرع

، وفػػي القػػدس، وحتػػى األخبػػار الحاصػػمة فػػي فمسػػطيف، وتقمصػػت نشػػاطاتيا األدبيػػة، مػػرة كػػؿ أسػػبوع
 .(5) مف الصحؼ الصادرة خارج فمسطيفومعظـ المادة التي نشرت فيو كانت مترجمة 

طالػػب فػػرومكيف األب ، ومػػع بدايػػة وصػػوؿ الوافػػديف الصػػياينة األوائػػؿ لفمسػػطيف مػػف روسػػيا
وتشجيع إسكانيـ في المستوطنات األولى في فمسطيف ودعـ اليجرة ، عبر عدة مقاالت االىتماـ بيـ

 . (6) الييودية

 فرومكين: وخالفاتو مع، دور بن ييودا في حبتسيمت -10

كاف إليعازر بف ييودا قبؿ وصولو إلى فمسطيف عمى عالقة صداقة مع القائميف عمى 
و كاف ينشر فييا مقاالت كاف يرسميا مف باريس و شماؿ ، وعمؿ مع صحيفة حبتسيمت، الصحيفة
فدعا بف ييودا ، وقد جذبت تمؾ المقاالت انتباه يسرائيؿ فرومكيف إلى ميارتو في النشر، أفريقيا

                                                 

 .1059، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (1)
 .19، ص)عبري(الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا (2)
 .75، ص )عبري(إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية  (3)
 .21، 19، ص)عبري(الحناني، أ.ح: القدس والناس فييا (4)
 .75، ص )عبري(إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية  (5)
 .1061، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (6)
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عيّنو فرومكيف؛ ، ـ1882وعندما وصؿ بف ييودا في عاـ ، حضور إلى فمسطيف واالستقرار فييالم
و أضيؼ مع الصحيفة ممحٌؽ ثقافي حرره إليعازر بف ، (1)مساعدًا لو في صحيفة حبتسيمت

فقد عارض إليعاز بف ، (3) واستمرت ىذه الشراكة سنوات حتى حدث خالؼ في اآلراء (2)،ييودا
يفة حبتسيمت الحاخاـ يسرائيؿ فرومكيف؛ بسبب محاربتو لمييود المتدينيف في ييودا محرر صح

و ، (اليشوؼ)فابف ييودا كاف عمى خالؼ مع التجمع االستيطاني الصييوني في القدس ، القدس
، إال أنو رفض محاربة المتدينيف، متحررًا ومحاربًا لظاىرة االعتماد عمى أمواؿ الصدقات كاف

وأراد ، بينو وبيف الحاخاـ فرومكيف انسحب بف ييودا مف صحيفتو حبتسيمتوبسبب ذلؾ الخالؼ 
 .(4)إنشاء صحيفة خاصة بو تصدر بالمغة العبرية في القدس

والبدء ، أراد بف ييودا أف يفرض عمى فرومكيف التوقؼ عف محاربة الحالوكاة )الصدقات(
نياء شراكتيما في تحرير لكف ذلؾ األمر أدع إلى إ، في تعميـ المغة العبرية عبر صحيفتو

تشريف أوؿ  24وانفصؿ إليعازر بف ييودا عف العمؿ في صحيفة حبتسيمت وأنشأ في، (5)الصحيفة
 وقد سبؽ الحديث عنيا.، (6) ىتسفي() صحيفتو الخاصة بو تحت اسـ، ـ1884)أكتوبر( عاـ 

 صراع حبتسيمت مع الصح  الصييونية األولى: -11

، تشويو وتحريض مف الحاخامات الييود في القدستعرضت صحيفة حبتسيمت لحمالت 
بؿ ، ورغـ ذلؾ لـ يوقؼ الحاخاـ يسرائيؿ فرومكيف الصحيفة، الذيف كانوا ينتموف لطائفة األشكناز

وتعمـ الميف وعدـ االعتماد عمى ، والمناداة بالعمؿ، استمر في التحريض ضد الحالوكاة )الصدقات(
حبتسيمت بمعاداة اليجرة الصييونية األولى لفمسطيف عاـ و اتسمت سياسة تحرير ، أمواؿ الصدقات

رغـ أف محررىا الحاخاـ يسرائيؿ فرومكيف طالب في بداية موجة ، وأفكارىا، وعناصرىا، ـ1882
غير أف السبب الذي كاف يقؼ وراء حالة العداء التي ، وتشجيعيـ عمى االستيطاف، اليجرة بإيوائيـ

وتمثمت ، لصييونية األولى ظير عمى صدر صفحات حبتسيمتأظيرىا الحاخاـ فرومكيف لميجرة ا
التي تعارضت تمامًا مع ما ، وىي األفكار العممانية، في األفكار التي كاف يعتنقيا رواد تمؾ اليجرة

بينما اتخذ بف ييودا في صحيفتو ىتسفي موقؼ المدافع ، كاف يعتنقو فرومكيف مف أفكار توراتية

                                                 

p66. Three hundred years of world Jewish press, :Gershon Hal (1)  

 493منصور، جوني: معجـ المصطمحات، ص  (2)
Three hundred years of world Jewish press ,p66. :Gershon Hal (3)  

 .1061، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (4)
 .1061، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (5)
 .68، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (6)
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في  (بالنيضة القومية الييودية)وعف فكرىا المنادي ، دية الجديدةوالمتحدث بمساف اليجرة الييو 
 .(1)فمسطيف

يتضح مما سبؽ أف الحاخاـ فرومكيف كاف يتبنى فكرة الييودية األرثوذكسية الرافضة 
لعممانية قدوـ الييود إلى فمسطيف ضمف اليجرة الجماعية التي كانت تنّفذىا الحركة الصييونية؛ ألف 

رثوذكسي يؤمف أف )عودة( الييود إلى )أرض الميعاد( يجب أف تتـ وفؽ إرادة التيار الديني األ
 وليس كما يريد البشر.، الرب

حتى  (ىتسفي)و  (حبتسيمت)واشتدت حالة التجاذب الفكري والصراع األيدلوجي بيف  
األمر وتسبب ، بمغت ذروتيا ووصمت المقاطعة إلى تقديـ بالغات متبادلة لدع السمطات العثمانية

غالؽ صحيفة حبتسيمت توجو الحاخاـ  وعمى إثر قرار إغالؽ حبتسيمت، في اعتقاؿ بف ييودا وا 
 (2)يسرائيؿ فرومكيف إلى القسطنطينية لمحصوؿ عمى ترخيص جديدة إلعادة افتتاح صحيفتو

 م: 1911إغالق حبتسيمت  -12

سػػػػيمت بػػػػوؽ أصػػػػبحت حبت، ـ1904مػػػػع قػػػػدـو اليجػػػػرة الييوديػػػػة الثانيػػػػة إلػػػػى فمسػػػػطيف عػػػػاـ 
، ـ1911واستمرت صحيفة حبتسيمت فػي الصػدور حتػى عػاـ ، (3)معارضي تمؾ الموجة مف اليجرة 

-1863عػػػامي ) حيػػػث توقفػػػت عػػػف الظيػػػور وكانػػػت قػػػد اىتمػػػت خػػػالؿ سػػػنوات صػػػدورىا مػػػا بػػػيف
، (4) وكانػػػت منافسػػػة لصػػػحؼ الطوائػػػؼ الغربيػػػة، والمغػػػة والػػػديف، والثقافػػػة، ـ( بػػػاألدب العبػػػري1911

الشػػػرقية فػػػي  الييوديػػػة الدينيػػػة طيمػػػة فتػػػرت صػػػدورىا فػػػي القػػػدس وعّبػػػرت عػػػف توجػػػو وكانػػػت تصػػػدر
 .(5)القدس

وقػد عممػت ، يتبيف مما سبؽ أف صحيفة حبتسػيمت كانػت تمثػؿ الييػود الشػرقييف )السػفارديـ(
وبذلؾ يتضح ، في مواجية صحيفة ىتسفي التي أسسيا بف ييودا ممثمة الييود الغربييف )األشكنازيـ(

بغػػض النظػػر عػػف مػػدع االلتػػزاـ بػػالفكر الػػديني ، الصػػحافة الييوديػػة كانػػت تحمػػؿ بعػػدًا دينيػػاً  أف بدايػػة
 الييودي لمتيارات التي كاف ينتمي ليا أصحاب تمؾ الصحؼ.

 
                                                 

 .70، ص)عبري(دروري، يجئيؿ: انعكاس صراعات أبناء اليجرة الثانية عمى الصحافة  (1)
 .267، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (2)
 .70، ص)عبري(دروري، يجئيؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة (3)
 .21، ص)عبري(الحناني، أ.ج: القدس والناس فييا (4)
 .1060، ص )عبري( 6، جنتنياىو، د.ب؛ وآخروف : الموسوعة العبرية (5)
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 م(:1876ثانيًا: صحيفة )شعاري تسيون  بوابة صييون 
 نشةتيا: -1

وكانػػت بجيػػد ، ـ1876كػػاف الظيػػور األوؿ لصػػحيفة شػػعاري تسػػيوف) بوابػػة صػػييوف( عػػاـ 
 مف صاحب مطبعة صييونية داخػؿ التجمػع االسػتيطاني الصػييوني )اليشػوؼ( فػي القػدس و يػدعى

 .(1) ثـ أصبحت أسبوعية، وكانت الصحيفة نصؼ شيرية، يتسحاؾ جوشتنيني()

وكانػػت داعمػػة ومؤيػػدة ، ـ1876عػػاـ  (مػػايو)أيػػار  19أنشػػئت الصػػحيفة فػػي القػػدس بتػػاريخ 
ولكؿ عدد أضيؼ ممحػٌؽ ، سـ23× 30صفحات بمساحة  8عبارة عف و كانت ، (2)ألحباء صييوف

أدبػػٌي تحػػت اسػػـ" يػػاد شػػعاريـ" وكانػػت تنشػػر الصػػحيفة نصػػفيا بالمغػػة العبريػػة ونصػػفيا اآلخػػر بالمغػػة 
أصػػػبحت تظيػػر بالمغػػػة ، ومنػػذ العػػػدد الثػػامف عشػػػر تػػـ إلغػػاء المغػػػة اليديشػػية، اليديشػػية لقػػراء الخػػػارج

 .(3) كما وأصبحت تنشر مرة كؿ أسبوع، وف خارجياوداخؿ فمسطيف د، العبرية فقط

كانػػػت شػػػعاري تسػػػيوف الصػػػحيفة الصػػػييونية األولػػػى التػػػي ُطبعػػػت ونشػػػرت دوف أخطػػػاء فػػػي  
وكانػػػت الصػػػحيفة ، اإلمػػالء والقواعػػػد العبريػػة؛ ألف القػػػائميف عمييػػا كػػػانوا ضػػػالعيف فػػي المغػػػة العبريػػة

بيػػرس الػػذي اكتسػػب خبػػرة فػػي عممػػو فػػي صػػحيفة وكػػاف محررىػػا حػػاييـ ، (4)تعميميػػة بالدرجػػة األولػػى
 . (5)واالبتعاد عف قبوؿ الحالوكاة )الصدقات( ، وكاف يدعو الييود لمعمؿ، وتميز بالثقافة، حبتسيمت

 مجاالت اىتمام شعاري تسيون: -2

ذكػػرت ىيئػػة تحريػػر صػػحيفة شػػعاري تسػػيوف أف ىػػدؼ إصػػدارىا: تطػػوير أمػػور االسػػتيطاف 
و كانت الصحيفة قريبة مف الطوائػؼ ، جانب توعية الييود حوؿ فمسطيفإلى ، الييودي في فمسطيف

وكانت صحيفة شعاري تسيوف تيدؼ إلى تثقيػؼ الشػباب الصػييوني ، (6)الشرقية الييودية في القدس
إلى جانب حث الييود عمى نبذ الخالفات ، (بتراثو الييودي)وتعميؽ إدراكو ، الموجوديف في فمسطيف

 ، (7) ؿ ىدؼ واحد؛ وىو تعزيز االستيطاف الصييوني عمى أرض فمسطيفواالتحاد حو ، الحزبية

                                                 

 .272، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في ارض إسرائيؿ  (1)
 .55، ص)عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (2)
 .24، 23، ص)عبري(الحناني، أ.ج: القدس والناس فييا  (3)
 .56ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (4)
 .1060، ص )عبري( 6ة، جنتنياىو، د. ب؛ وآخروف: الموسوعة العبري (5)
 .274، 273، ص )عبري( جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (6)
 19النعامي، صالح: الصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (7)
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حاولػػت الطائفػػة األشػػكنازية اسػػػتمالة حػػاييـ بيػػرس محػػرر شػػػعاري تسػػيوف لتكػػوف صػػػحيفتو  
 .(1)ناطقة باسميا لكنيا فشمت

كاف التجديد األىػـ فػي الصػحيفة ىػو مطالبػة محررييػا بشػكؿ واضػح وصػريح بدولػة مسػتقمة 
تشػػريف ثػػاف 16الصػػادر بتػػاريخ ، (2)وكػػاف ذلػػؾ فػػي العػػدد الثالػػث عشػػر لمجريػػدة، فلمييػػود فػػي فمسػػطي
 .(3) ـ1876)نوفمبر( عاـ 

يتبػػػػّيف ممػػػػا سػػػػبؽ أف فكػػػػرة إقامػػػػة دولػػػػة لمييػػػػود فػػػػي فمسػػػػطيف سػػػػبقت بػػػػدء موجػػػػات اليجػػػػرة 
بعد اغتياؿ قيصر روسػيا؛ ممػا يعنػي أف تمػؾ ، ـ1882الصييونية إلى فمسطيف التي بدأت منذ عاـ 

وتحػرؾ تجػاه فمسػطيف أعػداد مػف الييػود فػي سػبيؿ تحقيػؽ ذلػؾ ، رة بدأ العمػؿ ليػا قبػؿ ذلػؾ العػاـالفك
ف كانت أعدادىـ محدودة. ، اليدؼ  وا 

 إغالق شعاري تسيون: -3

لػػػـ تػػػتمكف ىيئػػػة تحريػػػر شػػػعاري تسػػػيوف مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى تػػػرخيص حكػػػومي رسػػػمي مػػػف 
بيرس عمى دعـ مف أحػد؛ لػذلؾ بػدأ التراجػع كما لـ يحظ محررىا الحاخاـ حاييـ ، السمطات العثمانية

 .(4)ـ1884المالي؛ األمر الذي أدع إلى إغالؽ الصحيفة عاـ 

امتػػدت مػػا بػػيف عػػاـ ، وبػػذلؾ يتبػػّيف أف صػػحيفة شػػعاري تسػػيوف عممػػت ثمػػاني سػػنوات فقػػط 
وااللتفػاؼ ، فقػد دعػت لنبػذ الخالفػات الحزبيػة، وانيا لـ تكف حزبية بمعنى الكممػة، ـ1884 -1876

 ولكنيا كانت مقربة مف الطائفة الشرقية الييودية.، ؿ االستيطاف في فمسطيفحو 

 م(:1909 ثالثًا: صحيفة )ىحيروت  الحرية
 التةسيس: -1

شّجع ضعؼ وقرب نياية صػحيفة حبتسػيمت صػاحب مطبعػة صػييونية فػي القػدس الحاخػاـ 
لحريػػديـ؛ لمحاربػة ظػػاىرة تكػوف منبػػرًا ناطقػًا لمييػود ا، ييػودا اىػروف فػػاس عمػى تأسػيس صػػحيفة جديػدة

                                                 

 .1060، ص )عبري( د. ب، نتنياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية (1)
فمـ يتمكف بناًء عمى ذلؾ مف معرفة تفصػيالت األفكػار التػي ( تعّذر عمى الباحث الوصوؿ ألعداد تمؾ الصحيفة، (2

 طرحتيا حوؿ دولة الييود في فمسطيف.
 .57، ص)عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (3)
 ، 274، ص )عبري(جات، بف تسيوف: االستيطاف الييودي في أرض إسرائيؿ (4)
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وكػػػػػاف الظيػػػػػور األوؿ لصػػػػػحيفة ىحيػػػػػروت فػػػػػي القػػػػػدس بتػػػػػاريخ ، (1) العممانيػػػػػة المتزايػػػػػدة فػػػػػي القػػػػػدس
 وكػاف مػف أوؿ محررييػا أبراىػاـ إيممػيمخ، وكانت أسبوعية وبالمغة العبريػة، ـ1909عاـ (مايو)أيار14
(Abraham Elmaleh)(2) ،(3) الصػحافييف الييػود الشػػرقييفوىمػا مػف ، ثػـ تبعػو حػاييـ بػف عطػار ،

وُمػػػػنح امتيػػػػاز صػػػػدور الجريػػػػدة لشػػػػاب صػػػػييوني مػػػػف التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي القػػػػدس 
بػػدأ حػػاييـ بػػف عطػػار محػػررًا فػػي ىحيػػروت ، ـ1912وفػػي عػػاـ ، (4) وىػػو) موشػػيو أزريػػؿ( )اليشػػوؼ(

جمػة األدب إلػى المغػة في تر  "Moshe Azrielعندما كاف يعمؿ مساعدًا في دار نشر موشيو أزريؿ" 
 (5)وبعدىا أصبح صحفيًا ومعمقًا في الصحيفة.، والعربية، اإلسبانية

وعيف ، تـ تغيير المحرر الرئيسي لمصحيفة أبرىاـ إيمميمخ في العاـ األوؿ لظيور الصحيفة 
فػي العػدد الرابػع عشػر الصػادر ، وكتبػت الصػحيفة خبػر التغييػر، حاييـ بف عطار محػررًا ورئيسػًا ليػا

نود إعالمكـ أنو مف اليػـو  ـ وجاء في الصفحة األولى منو ما يمي:"1910عاـ  (أغسطس)آب  في
أو الحػػػديث باسػػػـ ، ولػػػيس لػػػو الحػػػؽ فػػػي الكتابػػػة، فصػػػاعدًا لػػػـ يعػػػد أبراىػػػاـ إيممػػػيمخ محػػػرر الصػػػحيفة

الػذي باسػمو نعمػؿ وىػو ، (القػومي)ومنذ اليوـ ستستمر صحيفتنا في التقدـ لصػالح الفكػر ، ىحيروت
 ىدفنا".

يتبػػػّيف ممػػػا سػػػػبؽ أف أبراىػػػاـ إيممػػػيمخ الػػػػذي أسػػػس الصػػػػحيفة وعمػػػؿ فييػػػا محػػػػررًا منػػػذ عػػػػاـ 
وكاف إبعاده عنيػا ، عددًا منيا فقط 13بعد إصدار ، أصبح خارج إطارىا بعد وقت قصير، ـ1909
وال يحػػؽ لػػو ، وعػػرؼ جميػػور القػػراء أنػػو لػػـ يعػػد محػػرراً ، منيػػا 14فقػػد ُكتػػب ذلػػؾ عمػػى العػػدد ، عنيفػػاً 

لكنػػو لػػـ يظيػػر ، الكتابػػة فييػػا أيضػػًا؛ األمػػر الػػذي يعنػػي أف خالفػػًا حػػادًا حصػػؿ داخػػؿ إدارة الصػػحيفة
 لمجميور. 

ثـ بدأت الصحيفة بالظيور في القدس بصورة نصؼ أسبوعية؛ يومي الثالثاء والجمعة حتى 
وأخػػذت شػػكؿ ، تحولػػت الصػػحيفة إلػػى يوميػػة، ـ1912ومنػػذ شػػير تمػػوز )يوليػػو( عػػاـ، ـ1912عػػاـ 
وكانػػت الصػػحيفة ناطقػػة بمسػػاف الطوائػػؼ الييوديػػة الشػػرقية مػػف أبنػػاء القػػدس والحريديػػة ، (6) حيفةصػػ

                                                 

 .76، ص )عبري( إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية (1)
p. 66 0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (2)  

، )عبـري(؛ ممميػد، دافيػد: قصػة بدايػة الصػحافة العبريػة237، ص )عبـري(بف يافا، يميف: صورة أرض إسػرائيؿ  (3)
 .122ص 

 .109، 108، ص )عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
Jacobson, Abigial: The Saphardi Jewish community.p 25. (5)  

قصػة بدايػة الصػحافة  -؛ ممميػد، دافيػد: النػور األوؿ  257، ص )عبـري(بف يافا، يميف: صػورة ارض إسػرائيؿ  (6)
 .124، ص )عبري(العبري
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 .(1) (حبتسيمت )خصوصًا بعد تراجع قوة صحيفة، معارضي الصييونية

ىحيػػروت المنافسػػة أمػػاـ الصػػحؼ الصػػييونية األخػػرع التػػي تواجػػدت فػػي تمػػؾ الفتػػرة  دخمػػت 
الصحيفة في جذب أفضؿ الُكتّػاب إلييػا والصػحافييف واألدبػاء و نجحت ، كالصحؼ الحزبية العمالية

حيػث ، وخػالؿ فتػرة نشػرىا تػـ تغييػر مظيػر الصػحيفة عػدة مػرات، الييػود الػذيف تواجػدوا فػي فمسػطيف
تـ زيػادة  1913وفي عاـ ، 1912حتى عاـ ، 1910تمت زيادة عدد الصفحات ومقاالتيا مف عاـ 

رأس الصفحة األولى لكؿ عدد :" ىحيروت ىي صحيفة وكتبت جممة رئيسة في ، مساحة الصفحات
لمقػراء ، وييوديػاً ، وعمميػاً ، وأدبيػاً ، سياسػياً ، تقوـ بنقؿ األخبار وكؿ ما يحدث في العالـ الكبيػر، قومية
فػػػػػي  (الشػػػػػعب الييػػػػػودي)وتخصػػػػػص جػػػػػزءًا كبيػػػػػرًا مػػػػػف مسػػػػػاحتيا لمقػػػػػدس و ، (أرض إسػػػػػرائيؿ)فػػػػػي 

وتػـ توقيػؼ ، روت فػي الصػدور فتػرة الحػرب العالميػة األولػىو استمرت ىحيػ(2)اإلمبراطورية التركية".
فيػػػػػي لػػػػػـ تغمػػػػػؽ بسػػػػػبب سػػػػػوء الظػػػػػروؼ الماديػػػػػة ، إصػػػػػدارىا بعػػػػػد أوامػػػػػر وتعميمػػػػػات مػػػػػف السػػػػػمطات

 .(3)االقتصادية
 ىد  واىتمامات ىحيروت: -2

تركػز عمػى  (قوميػة)أعمنت ىيئة تحرير صحيفة ىحيروت فػي إصػدارىا األوؿ أنيػا صػحيفة 
وسػتكرس ، (شػعبنا )إحياء المغة العبرية : " ىحيروت تصػدر بالمغػة العبريػة.. سػتعكس آمػاؿ وشػعور

، والزراعػػة، والصػػناعة، وتنميػػة التجػػارة، وعمػػى التجمعػػات الييوديػػة، الكثيػػر مػػف انتباىيػػا عمػػى القػػدس
 . (4)"(أرض األسالؼ)عمى 

وكانػػت قميمػػة ، والطوائػػؼ الييوديػػة الشػػرقيةواىتمػػت صػػحيفة ىحيػػروت بػػأمور الػػديف والتقاليػػد 
أو صػػحؼ ، ولػػـ تكػػف ذات طػػابع ىجػػومي مثػػؿ: صػػحؼ بػػف ييػػودا، وحػػدودىا فػػي القػػدس، الشػػعبية

بؿ كانػت غيػر صػييونية ومعارضػة لمتوجػو الصػييوني ولسياسػتو داخػؿ التجمػع ، أبناء اليجرة الثانية
اؼ صػػػحيفة ىحيػػػروت التوثيػػػؽ وكانػػػت أبػػػرز أىػػػد، (اليشػػػوؼ)فمسػػػطيف  االسػػػتيطاني الصػػػييوني فػػػي

 .(5) ـ1914-1909لمكتابة بالعبرية في فترة صراع المغات السائدة في فمسطيف ما بيف عامي 

األوؿ يتعمػؽ بمحاولػة تشػجيع اسػتخداـ  كاف أكثػر مػا يشػغؿ طػاقـ تحريػر الصػحيفة أمػراف ىمػا:
واألمر الثاني كػاف ، (الكفاحلغة ) ُعرؼ باسـ كجزء ال يتجزأ، المغة العبرية في المدارس في فمسطيف

                                                 

 .111، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .124، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (2)
 .111، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (3)
 .77، ص)عبري( دروري، يجئيؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة (4)
 .237، ص )عبري(بف يافا، بف يميف: صورة ارض إسرائيؿ  (5)
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يتعمػػػػؽ بػػػػالوالء لمسػػػػمطنة العثمانيػػػػة أو بمعنػػػػى آخػػػػر المواطنػػػػة العثمانيػػػػة لمييػػػػود فػػػػي خػػػػارج وداخػػػػؿ 
( األلمانيػػة التػػي أرادت Azra -عػػزرا) وقػػد خاضػػت الصػػحيفة حربػػًا إعالميػػة مػػع جمعيػػة، (1)فمسػػطيف

وخػالؿ حػرب المغػات تمػؾ قامػت ، فنشر المغة األلمانية في مدارسيا ومؤسساتيا التعميمية في فمسطي
والحيػاة الييوديػة )القوميػة( ، وطالبت باستخداـ المغة العبرية، ىحيروت بمياجمة جمعية عزرا والنداء

إلػى ، (3) بسػبب توجياتػو المتشػددة (2)(أجػودات يسػرائيؿ(حزب  كما ىاجمت، داخؿ اليشوؼ الييودي
والحيػاة المسػتقبمية لمييػود والعػرب ، العربيػةجانب ذلؾ وّجيت الصحيفة ىحيػروت اىتماميػا بالمسػألة 

وكانػػػت الصػػػحيفة تتبػػػع مػػػا تكتبػػػو الصػػػحافة الفمسػػػطينية عػػػف النشػػػاط الصػػػييوني فػػػي ، فػػػي فمسػػػطيف
  (4)كما ىاجمت كتّابًا وصحفًا عربية فمسطينية.، فمسطيف

-1909وقػػد كػػاف ظيورىػػا مػػا بػػيف أعػػواـ ، ركػػزت صػػحيفة ىحيػػروت عمػػى طبقػػة المثقفػػيف
 .(5) منتظـ بفعؿ األحداث السياسية التي جرت آنذاؾغير ، ـ1917

 تطور أحداث صحيفة ىحيروت حتى إغالقيا: -3

وقد ، ـ1917-1916تعرضت صحيفة ىحيروت إلى أزمة اقتصادية مالية حادة في عامي 
عػػػف تمػػػؾ ، ـ1916عػػػاـ  (سػػػبتمبر )أيمػػػوؿ 22عّبػػػر محػػػررو الصػػػحيفة فػػػي عػػػددىا الصػػػادر بتػػػاريخ 

أيمػوؿ )سػبتمبر(  24وفػي العػدد الصػادر بتػاريخ ، ت الصحيفة البقاء واالسػتمراروعف محاوال، األزمة
أعمنػػػػت ىيئػػػػة تحريػػػػر الصػػػػحيفة توقػػػػؼ الجريػػػػدة ىحيػػػػروت؛ بسػػػػبب األزمػػػػة الماليػػػػة ، ـ1917عػػػػاـ 
ولقد ، حاوؿ أبرىاـ إيمميمخ تجديد إصدار الصحيفة )ىحيروت( بنفسو، ـ1933وفي عاـ ، (6)الخانقة

لكػف حاخامػات الطائفػة ، وأدبيػة، اقتصػادية، وىػي سياسػية، أنيا غيػر حزبيػة ّعرؼ الصحيفة الجديدة
وبعػد إصػدار ، الشرقية عارضوا الصحيفة الجديػدة؛ بسػبب اسػميا الػذي حمػؿ اسػـ صػحيفتيـ السػابقة

 .(7)عدد تـ إغالؽ الصحيفة  25

                                                 
Jacobson, Abigial: The Saphardi Jewish community.p 25. (1)  

كتنظػػػيـ دينػػػي يضػػػـ جميػػػع الجماعػػػات الدينيػػػة األرثوذكسػػػية فػػػي ألمانيػػػا وبولنػػػدا وليتوانيػػػا  1912تأسسػػػت عػػػاـ  (2)
)كمجموعة متحدة( ضد الحركة الصييونية لمحاولة تغيير بنية ومضموف الحيػاة الييوديػة. وأقامػت الجمعيػة فرعػًا ليػا 

تبػاره تحػديًا لألوامػر اإللييػة )المسػيري عبػد ـ، عارضػت الحركػة االسػتيطاف فػي فمسػطيف باع1919في فمسػطيف عػاـ 
 (.445، ص 6الوىاب: موسوعة الييودية والصييونية ج

 .126، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (3)
Jacobson, Abigial: The Saphardi Jewish community.p 25.(4)  

 .70، ص)عبري(دروري، يجئيؿ: اسيامات اليجرة الثانية في الصحافة  (5)
 .127، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (6)
 .1063، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (7)
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ومػػػػف ذلػػػػؾ يتضػػػػح أف صػػػػحيفة ىحيػػػػروت اسػػػػتمرت فػػػػي الصػػػػدور منػػػػذ عػػػػددىا األوؿ عػػػػاـ 
فػي ، ـ؛ أي أف صدورىا تواصؿ طواؿ فترة الحػرب العالميػة األولػى1917نياية عاـ  حتى، ـ1909

وبدايػػة الحكػػـ العسػػكري البريطػػاني ، ومػػع انتيػػاء الحػػرب، الوقػػت الػػذي توقفػػت فيػػو الصػػحؼ االخػػرع
 وذلؾ بسبب أزمة مالية حادة تعرضت ليا.، لفمسطيف توقفت الصحيفة

 م(:1910) رابعًا: صحيفة موريا
 حيفة موريا:تةسيس ص -1

وىػػو اسػػـ -، أصػػدر الييػػود الحريػػديـ فػػي القػػدس صػػحيفة خاصػػة بيػػـ تحػػت اسػػـ " موريػػا" 
فقػػػد تقػػػدـ القػػػائموف عمػػػى الصػػػحيفة لػػػدع ، (2) -أحػػػد كتػػػب الييػػػود المقدسػػػة (1)مكػػػاف ورد فػػػي التنػػػاخ

و ، القنصؿ النمساوي في القدس لمساعدتيـ في الحصوؿ عمى ترخيص طباعة ونشر صحيفة موريا
" بتػاريخ صدر  ، ـ1909عػاـ  (مػايو)أيػار  19الترخيص عمػى يػد الحاخػاـ" موشػيو شػموئيؿ شػينبيـو

وعػػدـ الكتابػػة ضػػد السػػمطاف ، ووقّػػع القػػائموف عمػػى تعيػػد لػػدع السػػمطات بػػااللتزاـ بالقػػانوف العثمػػاني
 و قد صدر العدد األوؿ مف، وقد التـز الحاخاـ يعكوؼ حاييـ مجرومنكي بذلؾ، والسمطات العثمانية

بدأت  1910نوفمبر( عاـ ) ثاف تشريف 25الصادر بتاريخ  37ومنذ العدد ، ـ1910الصحيفة عاـ 
بعػد نجاحػات خفيفػة اسػتمرت لمػدة ، والثالثػاء، في يومي السبت، الصحيفة تظير مرتيف في األسبوع

و كػػػػاف ظيػػػػور المصػػػػطمح األرثوذكسػػػػي عمػػػػى ، وعرفػػػػت كصػػػػحيفة أرثوذكسػػػػية حريديػػػػة، (3)عػػػػاميف 
، (4)وكانت في عاميا األوؿ تصدر مرتيف كؿ أسبوع، ثابة تجديد داخؿ االستيطاف القديـالصحيفة بم

صػػػػحيفة  (موريػػػػا)أصػػػػبحت ، ـ1913وفػػػػي عػػػػاـ ، وكػػػػاف رئػػػػيس تحريرىػػػػا " يتسػػػػحاؾ يعكػػػػوؼ يمػػػػيف"
 . (5)يومية

وجاء ، ذكرت ىيئة تحرير صحيفة موريا في العدد االفتتاحي األسباب التي دعت إلصدارىا
واعمموا أننا ، تكوف ممثؿ عنا، يمي:" السبب الرئيسي ىو عدـ وجود صحيفة خاصة بناما  في ذلؾ

نحف نريد أف نخصص موريا خاصتنا ل داب ، أو األبحاث، لـ نصدر الصحيفة ألجؿ اآلداب فقط
                                                 

وبػػات"، " كتػػوفيـ" ويقػػدس المسػػيحيوف ىػػو اختصػػار ألسػػفار العيػػد القػػديـ ويفسػػر بكممػػات " تػػوراة"، " أنبيػػاء" " مكت (1)
العيػػػد القػػػديـ ولكنػػػو أكثػػػر قداسػػػة بالنسػػػبة لمييػػػود؛ ألنػػػو خػػػاص بيـ.)الشػػػامي، رشػػػاد: موسػػػوعة المصػػػطمحات الدينيػػػة 

 (.309والييودية، ص 
 .19النعامي، صالح: الصحافة والعسكر في إسرائيؿ، ص  (2)
 .82، 78، ص)عبري(إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية (3)
 .237، ص )عبري(بف يافا، يميف: صورة ارض إسرائيؿ (4)
 .1064، ص )عبري( 6نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (5)
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، ولفمسطيف كميا... نريد صحيفة ال تفتح وتغمؽ أبوابيا وفؽ األىواء الشخصية، والقدس، والتاريخ
 .(1)تكممة باسـ الطائفة الدينية األرثوذكسية في فمسطيف"بؿ نكوف م

مما يشير ، ويتضح مما سبؽ أف صحيفة موريا قد وصفت الدولة العثمانية أنيا حكومتيا
وكاف ذلؾ األمر ، كانوا يعدوف أنفسيـ مف مواطني الدولة العثمانية 1882أف الييود قبؿ عاـ  إلى

بخالؼ ما كانت عميو الطائفة الغربية ، ودية في القدسأكثر وضوحًا بيف طوائؼ السفارديـ اليي
، ـ1882التي طالبت الدولة العثمانية منح جنسيات لمييود الوافديف إلى فمسطيف عاـ ، األشكنازية

وربما يدؿ ذلؾ أنو ليس مواالة مف الطائفة الييودية الشرقية في القدس لمسمطات العثمانية، بؿ نكاية 
بنظيرتيا طائفة األشكناز، وقد يعود ذلؾ لحدة الخالؼ الذي ساد العالقة التاريخية بيف الطائفيتيف 

 لدواعي الييمينة والتوسع في التجـ عاالستيطاني الصييوني في فمسطيف. 

وتعرضت في بعض ، تعتمد عمى االشتراكات المالية لبيع الصحيفةموريا صحيفة  كانت
 22الصادر في  121يحمؿ رقـ ، وتظير وثيقة ألحد أعداد الصحيفة، أوقاتيا إلى صعوبات مالية

دعوة ىيئة تحرير الصحيفة القراء المشتركيف دفع ما عمييـ مف ، ـ1911مف عاـ  (سبتمبر)أيموؿ 
وكتب محرر ، تحت عنواف " نياية العاـ" اإلعالف وجاء، ضماف عمؿ الصحيفةمستحقات مالية؛ ل

، موريا فيو ما يمي:" مع صدور ىذه النسخة تكوف قد انتيت السنة الثانية لظيور صحيفة موريا
ونحف نطالب كافة وكالئنا في المناطؽ إرساؿ حسابات متبقية عمييـ لمبدء بعمؿ جيد في السنة 

 .(2) حرير"الثالثة... ىيئة الت

 ىوية واىتمامات موريا: -2

مقاالتيػػػا لجميػػػور  -كصػػػحيفة معبػػػرة عػػػف األرثوذكسػػػية الحريديػػػة -وّجيػػػت صػػػحيفة موريػػػا 
ورّكػزت عمػى انتقػاد الوضػع القػائـ ، وحاولت عدـ التضامف مع المتطػرفيف مػنيـ، الحريديـ في القدس

 .(3)والتنظيمي و االقتصادي والتعميمي، في االستيطاف القديـ؛ الروحي والديني

ورّكػػػزت عمػػػى شػػػػؤونيا ، واىتمػػػػت بالطائفػػػة، وبػػػذلؾ يتبػػػّيف أف صػػػحيفة موريػػػػا كانػػػت شػػػبو خاصػػػة
وأولػػػت اىتمامػػػًا بسػػػيطًا بغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األمػػػور؛ األمػػػر الػػػذي يعنػػػي أنيػػػا كانػػػت محػػػدودة ، الخاصػػػة
 االنتشار.

                                                 

 .1، ص)عبري(ـ 6/5/1910( 1صحيفة موريا)ع (1)
 .1، ص)عبري( ـ22/9/1911( 121صحيفة موريا: ع) (2)
 . 86، ص )عبري( إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية (3)
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 اىتمام صحيفة موريا: -3

، والسفارديـ"، االستيطاف القديـ" األشكنازيـحاولت الصحيفة توحيد شقي المتدينيف مف أبناء 
نيػػاء حالػػة االنقسػػاـ التػػي حػػدثت فػػي أعقػػاب الصػػراع حػػوؿ موضػػوع ، أمػػواؿ الصػػدقات الحالوكػػاة() وا 

و فػػي العػػدد االفتتػػاحي األوؿ لصػػحيفة موريػػا كتبػػت ىيئػػة ، لكنيػػا لػػـ تػػنجح فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ
اذا دفعنػا" :" أي لمػاذا قمنػا بإنشػاء صػحيفة تحريرىا عف ىدؼ صحيفتيـ عبر مقاؿ حمؿ عنواف " مػ

ييودية حريدية؛ لتكوف صحيفة فّعالة ناقػدة محاربػة... ىػذه الصػحؼ غيػر موجػودة فػي الػبالد ... ال 
، الػذيف ييػدفوف ليػدـ مػا نقػـو ببنائػو، نريد صحيفة تحارب معارضينا العممانييف، نريد صحيفة عادية

وىػػذا ، الػػة الجمػػاىير )والطوائػػؼ المتدينػػة( فػػي القػػدسونحػػف نريػػد عبػػر ىػػذه الصػػحيفة.. )إصػػالح( ح
ولػف تكػوف مغمقػة ، " موريا ستكوف مستعدة لنشر مقػاالت ناقػدة نقػدًا حقيقيػًا وبّنػاء، ىو ىدفنا الرئيسي

 . (1) أماـ كافة )النوايا الطاىرة(

نيػػا سػػتكوف مسػػتعدة أو ، وبػػذلؾ أعمنػػت الصػػحيفة أنيػػا تيػػدؼ إلػػى اإلصػػالح الػػديني الييػػودي
 وستقـو بنشر ذلؾ عمى صفحاتيا.، واالنتقاد البّناء، الستقباؿ المقاالت

والصياينة المتواجػديف داخػؿ ، عّبرت الصحيفة عف حاؿ حاخامات الطائفة الييودية الشرقية
ولػـ تػدعـ الصػحيفة الحركػة الصػييونية؛ ، (2)التجمع االستيطاني الصييوني ومؤسسػاتيـ فػي القػدس 

وىاجمػت التوجيػات ، وكانت أكثر انتقادًا تجاه االستيطاف الجديد، مصييونيةبسبب الطابع العمماني ل
فقػد كػػاف لتمػػؾ التوجيػات أثػػٌر عمػى الطػػابع الييػػودي داخػؿ التجمػػع االسػػتيطاني ، )القوميػة( والعممانيػػة

واالنتقػادات التػي وجيتيػا صػحيفة موريػا لالسػتيطاف الجديػد والحركػة ، الصييوني القػديـ فػي فمسػطيف
 فقد ىاجمتيا الحركة الصييونية واتيمتيا أنيػا مػف مؤيػدي منظمػة، ة زاد مف المعارضة لياالصييوني

التابعػػػػة لمييػػػػود األلمػػػػاف الػػػػذيف حػػػػاولوا فػػػػرض المغػػػػة األلمانيػػػػة فػػػػي التجمعػػػػات االسػػػػتيطانية  (عيػػػػزرا)
 .(3)الصييونية في فمسطيف

، وتعمف تأييدىا لياكما كانت الصحيفة تتابع أخبار وأوضاع اليجرة الييودية إلى فمسطيف 
مايو( ) أيار 17وكتبت الصحيفة في عددىا الثالث مف السنة األولى ليا الصادر بتاريخ 

ما يمي:" أىال وسيال: طاقـ تحرير صحيفة "موريا" صحيفة الطائفة األرثذوكسية ، ـ1910عاـ

                                                 

 .86، ص )عبري(إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية  (1)
 .112، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .87، ص )عبري(إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية (3)
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ادميف الجدد يرحبوف بالييود الق، و العامميف في الصحيفة كافة، والجميور األرثذوكسي في القدس
 (1)".(أرض إسرائيؿ)ويقوؿ ليـ: أىال وسيال بكـ في ، (لبالدنا)

ومؤسسػاتو التػي ، واىتمت صحيفة موريا بمتابعة شػؤوف االسػتيطاف الصػييوني فػي فمسػطيف
مػف صػحيفة موريػا الصػادر  114ففػي العػدد ، أو فػي الخػارج، اتخذت مقرات ليا فػي داخػؿ فمسػطيف

نشػػػرت الصػػػحيفة مسػػػألة الخػػػالؼ بػػػيف أحبػػػاء صػػػييوف ، ـ1911عػػػاـ  (أغسػػػطس)آب  29بتػػػاريخ 
وجػاء فػي مقػاؿ بعنػواف " حتػػى ، والحركػة الصػييونية حػوؿ اتخػاذ قػرار حػوؿ االسػتيطاف فػي فمسػطيف

متى؟" :" الكونجرس األوؿ طرح أحباء صييوف مطمبػًا عمػى الحركػة الصػييونية لمبػدء فػي البنػاء فػي 
طمبػػػوا مػػرة أخػػػرع مػػف الحركػػػة الصػػػييونية البػػدء فػػػي العمػػػؿ  (2)وحتػػػى الكػػونجرس السػػػادس، فمسػػطيف

... السػػؤاؿ المطػػروح اآلف عمػػى الحركػػة الصػػييونية حتػػى متػػى؟... (أرض إسػػرائيؿ)االسػػتيطاني فػػي 
ولمػػػاذا تػػػـ انشػػػاء ىػػػذا ، ألرض إسػػػرائيؿ()مػػػاذا ينتظػػػروف؟ حتػػػى بعػػػد تأسػػػيس " المكتػػػب الفمسػػػطيني" 

 (3)إذف ماذا تنتظر الحركة الصييونية؟".، (يؿأرض إسرائ)المكتب؟ أليس لبدء العمؿ في 

ومف ، والمنطقة العربية عامة، كما تناولت صحيفة موريا أخبار الدوؿ المجاورة لفمسطيف
التي وقعت بيف الدولة العثمانية ، ـ1911تمؾ األخبار: تغطية أحداث حرب طرابمس في ليبيا عاـ 

يطاليا عاـ  (أكتوبر) تشريف أوؿ 4الصادر في  (123)وكتبت ىيئة التحرير في مقاؿ في العدد، وا 
لقد وقعت ، جاء فيو:" ىا قد حدث األمر الذي كنا نراه بعيداً ، تحت عنواف" حرب طرابمس، ـ1911

فبعد أف سيطرت فرنسا عمى  -ليبيا –في منطقة طرابمس ، الحرب بيف حكومتنا وبيف إيطاليا
سيزيد مف ، ودخوؿ ايطاليا ميداف الحرب، ليبياقامت إيطاليا بالسيطرة عمى طرابمس في ، المغرب

 .(4) قوة الحرب خصوصًا دوؿ أوروبا العظمى المتناحرة"

في عددىا الصادر ، وتابعت الصحيفة أنباء تحرؾ األسطوؿ الحربي التركي إلى اسطنبوؿ 
يوما مف بدء الحرب في طرابمس  12ـ؛ أي بعد  1911تشريف أوؿ )أكتوبر( عاـ  16بتاريخ 
وجاء في ذلؾ العدد ما يمي:" في األوؿ مف الشير الجاري وصؿ األسطوؿ الحربي التركي ، الغرب

                                                 

 1، ص )عبري(ـ17/5/1910( 3صحيفة موريا: ع ) (1)
ـ، وتمػػت 1903آب )أغسػػطس( عػػاـ  28 -23ُعقػػد المػػؤتمر الصػػييوني السػػادس فػػي بػػازؿ بسويسػػرا مػػا بػػيف  (2)

( 295مناقشػػة مشػػروع أوغنػػدا، وتمسػػؾ ىرتػػزؿ بػػو عمػػى أنػػو ممجػػًأ ليمػػي لحػػاالت الطػػوارئ وقػػد أيػػد اقتػػراح بريطانيػػا )
أوغنػػدا بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف  (، =فقػػرر المػػؤتمر إرسػػاؿ وفػػد إلػػى178عضػػوا مػػف أعضػػاء المػػؤتمر، فػػي حػػيف رفضػػو )

 (.404إمكانية تنفيذ المشروع. )تممي، أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 
 .1، ص)عبري(ـ 29/8/1911، (114) صحيفة موريا: ع (3)
 .2، ص)عبري(ـ 4/10/1911( 123صحيفة موريا: ع ) (4)
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ولقد وصمت السفف الحربية الثمانية ، في تركيا (الدردنيؿ) في طريقو مف البحر المتوسط إلى ميناء
 .(1) إلى تركيا بسالـ دوف المواجية مع إيطاليا"

، وتناولت صحيفة موريا أوضاع مصر خالؿ المرحمة السابقة لمحرب العالمية األولى 
تشريف ثاِف  3مف السنة الثالثة الصادر بتاريخ  (132)فكتبت ىيئة التحرير في عدد الصحيفة 

، القبائؿ اليمنية انتيت مف صراعاتيا، ـ :"مصر بيف الحرب و الالحرب1911)نوفمبر( عاـ 
، وزير الحرب عزت باشا يشرؼ عمى القوات بنفسو، النساء تتطوع مع تركيا ،وتوحدت مع تركيا

 . (2) ويشرؼ عمى نقؿ المتطوعيف إلى المعارؾ"

يناير( عاـ ) األوؿ مف كانوف ثانيِ  الصادر بتاريخ 697كتبت صحيفة موريا في عددىا 
" اليـو أعمنت  جاء فيو:، خبرًا بعنواف: "أخبار مف ميداف الحرب: منع بيع السالح"، ـ1915

الواليات المتحدة عف قانوف جديد يحظر عمى مصّنعي السالح في الواليات المتحدة بيع السالح 
العدد نفسو عف تحالؼ تركي ألماني خالؿ  كما تحدثت الصحيفة في، ألي مف الدوؿ المتحاربة
كي وكتب محررو الصحيفة:" ىناؾ معمومات عف تحالؼ عسكري تر ، الحرب العالمية األولى

وىذا التحالؼ يقضي ، وبريطانيا وحمفائيـ في الحرب، ألماني؛ لتسييؿ ىزيمة كؿ مف روسيا وفرنسا
كما أشارت الصحيفة إلى أعداد القتمى في ، بعدـ احتالؿ أي مف الدولتيف مناطؽ داخؿ كؿ منيما"

تقدر خسائر مميوف قتيؿ في الحرب :" وزارة اإلعالـ التركية  3الحرب العالمية األولى فكتبت:" 
مميوف فقيد... وأف األلماف والنمساوييف خسروا  3وتعتقد أف ىناؾ ، الحرب حتى ديسمبر ليذه السنة

تاريخ األوؿ مف كانوف ثاِف  وحتى، رجؿ 2.500.000رجؿ وبالمقابؿ فقد أعداؤىـ  500,000
 (3)ي".والروس أسروا ألفي جندي ألمان، أسير روسي 1200أسر األلماف ، ـ1915)يناير( عاـ 

 توق  موريا: -4

حدثت أزمة ماليػة؛ ممػا اضػطرىا لإلعػالف رسػميًا فػي  بعد عاميف مف إصدار صحيفة موريا
بػػػػأف الصػػػػحيفة مضػػػػطرة لمتوقػػػػؼ عػػػػف ، ـ1912سػػػػبتمبر( عػػػػاـ ) أيمػػػػوؿ 25( بتػػػػاريخ 225العػػػػدد )
لصػػحيفة موريػػا  (226)و بعػػد أسػػبوعيف صػػدر العػػدد ، والنشػػر؛ بسػػبب أزمػػة ماليػػة داخميػػة، الطباعػػة
ومنذ ظيور ذلؾ العدد ، وذلؾ بعد نجاح بتجديد دعـ مالي لمصحيفة، (أكتوبر)تشريف أوؿ  7بتاريخ 

، واألربعػػػاء، والثالثػػػاء، اإلثنػػػيف) مػػػرات فػػػي األسػػػبوع وذلػػػؾ فػػػي أيػػػاـ: 4أصػػػبحت الصػػػحيفة تطبػػػع 

                                                 

 .2، صم )عبري( 16/10/1911( 126صحيفة موريا: ع) (1)
 2، ص)عبري( ـ1911/ 3/11( 132صحيفة موريا: ع) (2)
 .7، صم )عبري(1/1/1915( 697صحيفة موريا: ع ) (3)
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طرت لمتوقػػؼ فاضػػ، عػػادت األزمػػة الماليػػة مػػف جديػػد، وبعػػد نصػػؼ سػػنة مػػف ذلػػؾ التػػاريخ، (والجمعػػة
واستمر ، ـ1913عاـ  (أبريؿ)الذي أصدر بتاريخ األوؿ مف نيساف ، (320عف الظيور مف العدد )
ومنػػذ ذلػػؾ ( 321)ومػػع ظيػػر العػػدد ، ـ1913عػػاـ  (سػػبتمبر)أيمػػوؿ  9وفػػي ، التوقػػؼ خمسػػة أشػػير

العدد أصبحت صػحيفة موريػا تصػدر بصػورة يوميػة تحػت شػعار كتبتػو ىيئػة التحريػر عمػى رأس كػؿ 
 .(1) ومعموماتية" -أدبية –سياسية  -د :" صحيفة يومية )ألرض إسرائيؿ(عد

وىػػػػي السػػػػنة التػػػػي توقفػػػػت فييػػػػا معظػػػػـ الصػػػػحؼ ، ـ1915كمػػػػا توقفػػػػت صػػػػحيفة موريػػػػا سػػػػنة 
حيػث تسػببت الحػرب بأضػرار كبيػرة داخػؿ التجمػع ، الصييونية؛ بسبب الحرب والظروؼ االقتصادية

 .(2)وليس فقط عمى الصحيفة ، المجاالت كافةو في ، االستيطاني الصييوني في فمسطيف

حيػث ، مع اندالع الحرب العالمية األولى اضطر طاقـ تحرير الصحيفة لتقمػيص عػدد صػفحاتيا
وبتػػاريخ ، بعػػدد صػػفحتيف فقػػط، ـ1914عػػاـ  (أغسػػطس)آب  14فػػي (593)أصػػدر بػػدءًا مػػف العػػدد 

يفة موريػػػػا بػػػػأوامر مػػػػف ُأغمقػػػػت صػػػػح، 705وفػػػػي عػػػػددىا ، ـ1915عػػػػاـ  (ينػػػػاير) كػػػػانوف ثػػػػاني 11
 .(3) السمطات العثمانية

يمكف القوؿ: إف صحيفة موريا حرصت عبر مسيرة صدورىا أف تكوف منبرًا لمييود الحريػديـ فػي 
 دوف أف تشترؾ في الخالفات الطائفية التي كانت بيف طائفتي السفارديـ واألشكنازيـ.، فمسطيف

 مHatzofeh)) (1937:)صحيفة ىتسوفيو  خامسًا:
 تةسيس ىتسوفيو: -1

ثػـ أعيػد ، ـ(1905-1903) مػا بػيف عػامي في روسيا ُأسست صحيفة ىتسوفيو ؛ المراقب(
وكػػػػاف أوؿ رئػػػػيس تحريػػػػر ليػػػػا فػػػػي فمسػػػػطيف الحاخػػػػاـ بػػػػار ، (4)ـ1937عمميػػػػا فػػػػي فمسػػػػطيف عػػػػاـ 

و كانػػػػػت اىتمامػػػػػات الصػػػػػحيفة تتعمػػػػػؽ بالشػػػػػؤوف الدينيػػػػػة داخػػػػػؿ التجمػػػػػع االسػػػػػتيطاني ، (6)،(5)إيػػػػػالف
                                                 

 . 82، ص )عبري( إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية (1)
 .113، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 . 83، ص  )عبري( إلياب، مردخاي: موريا صحيفة حريدية (3)
 .98فوع، عاطؼ: اإلعالـ اإلسرائيمي ومحدد الصراع، ص الر  (4)

p66.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (5)  

ـ(: " ولد في روسيا، وكاف مف زعماء منظمة "مزراحي"، وشارؾ في المؤتمر 1949 -1880مائير بار إيالف)  (6)
المصوتيف ضد مشروع أوغندا معارضًا لمعظـ آراء رفاقو الذيف دعمػوا ـ، برز مف بيف 1905الصييوني السابع عاـ 

ـ، عػػػيف سػػػكرتيرًا 1912ـ، أقػػػاـ فػػػي بػػػرليف، وأنشػػػأ أسػػػبوعية "العبػػػري"، وفػػػي عػػػاـ 1910فكػػػرة ىرتػػػزؿ، و فػػػي عػػػاـ 
لممزراحػػي العػػالمي، وكػػاف ممػػثاًل ليػػا فػػي جميػػع اجتماعػػات المؤسسػػات الصػػييونية. )عػػيالـ، يغػػآؿ: ألػػؼ ييػػودي فػػي 

 (.103لتاريخ، ص ا
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 .(1)الصييوني في فمسطيف 

وصػدر العػدد األوؿ ليػا فػي القػدس ، عػددًا مػف صػحيفة ىتسػوفيو فػي القػدس 16تـ إصػدار 
 3000 مػػا ال يتجػػاوز، ـ1937تػػوّزع عػػاـ و كانػػت الصػػحيفة، ـ1937عػػاـ  (أغسػػطس)آب  4فػػي 

 .(2) نسخة يومياً 

وخػػالؿ عمميػػا فػػي القػػدس ظيػػرت بعػػض األصػػوات مػػف الصػػحفييف العػػامميف فػػي ىتسػػوفيو  
الصػحيفة إلػى  و فػي بدايػة األمػر رفػض محررىػا المسػؤوؿ بػار إيػالف نقػؿ، بنقؿ مقرىا إلى تؿ أبيػب

وبعد مػداوالت داخػؿ طػاقـ ، 31لمييود ولحركة ىمزراحي (روحيٌ )تؿ أبيب؛ باعتبار أف القدس مركٌز 
ىتسػوفيو اقتنػع بػار إيػالف بنقػؿ الصػحيفة لتػؿ أبيػب؛ لتمركػز مقػرات أغمػب الصػحؼ  تحرير صػحيفة
ومػػف ىنػػاؾ ُأصػػدرت ، ـ1937عػػاـ  (ديسػػمبر)كػػانوف أوؿ  17و تػػـ نقميػػا بتػػاريخ ، الصػػييونية بيػػا

و شػارؾ عػدد مػف ، ماعػدا يػومي الجمعػة والسػبت، خمس مػرات فػي األسػبوع الصحيفة بصورة يومية
 .(4)في إعدادىا مف أدباء التوراة الصحافييف الشباف وعدد

 ىوية ىتسوفيو: -2

 Mizrachiمزراحػػػػي ) أنشػػػػئت صػػػػحيفة ىتسػػػػوفيو كصػػػػحيفة دينيػػػػة معبػػػػرة عػػػػف حركػػػػة 
Movement )(5) ،كمػػػا اكتسػػػبت مكانػػػة بػػػارزة فػػػي ، (6) وتطمعػػػات الحركػػػة العالميػػػة لحركػػػة مزراحػػػي

الػػذي طػػرح فػػي المػػؤتمر  (7)داتػػاريخ الصػػحافة الصػػييونية؛ بسػػبب معارضػػتيا الشػػديدة لمشػػروع أوغنػػ
أيدلوجيػػػة  1937وعكسػػػت صػػػحيفة ىتسػػػوفيو فػػػي افتتاحيػػػة عػػػددىا األوؿ عػػػاـ ، الصػػػييوني السػػػادس

وسػتعمؿ عمػى ، صػحيفة ىتسػوفيو عمػى أف تكػوف صػحيفة يوميػة حيث ذكرت:" سػتحرص، الصحيفة

                                                 

 .407المسيري، عبد الوىاب: موسوعة المصطمحات، ص  (1)
 .76، 73أنور، أحمد: الصحافة الدينية الييودية، ص (2)

اسـ "ىمزراحي"،  ـ، وُأعطيت902حركة صييونية دينية في إطار اليستدروت الصييونية العالمية، ُأسست عاـ ( (3
 (.135وىي كممة اختصار ؿ مركز روحي.) مناحيـ تممي، أفرايـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 

 .171، 169، ص)عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 .22، ص )عبري(كنعاني، حبيب: حرب الصحافة العبرية (5)
 .486، ص )عبري(منصور، جوني: معجـ المصطمحات (6)

مشروع لتوطيف الييود في منطقة في أوغندا عندما كانت تمؾ الدولة تحت الحكـ البريطاني، وقد ُعرض  (7)
ـ، عمى اليستدروت الصييونية، وعرضو ىرتزؿ في المؤتمر الصييوني السادس مف العاـ نفسو 1903المشروع عاـ 

قناع الدولة العثمانية بقبوؿ توطيف كحؿ مؤقت لمقضية الييودية، وجاء طرح ىرتزؿ لممشروع بعد فشؿ  محاوالت ا
 (.445تممي أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص الييود في فمسطيف )
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األوسػػاط الييوديػػة وفػػي ، وسػػتغطي صػػفحاتيا كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي العػػالـ عامػػة، أف تقػػدـ أخبػػارًا مثيػػرة
... وسػػتحرص الصػػحيفة (الدينيػػة والقوميػػة)وسػػتقدـ الصػػحيفة رؤيػػة تحميميػػة ليػػذه األحػػداث ، خاصػػة

 (1)".(العامؿ الييودي المتديف)عمى االىتماـ بقضايا وطموحات 

 اىتمامات صحيفة ىتسوفيو: -3

أنو مف الضروري وكتب قائاًل:" إَف مْف يعتقدوف ، وضع بار إيالف األسس الفكرية ليتسوفيو
أف تكتفػػي الصػػحيفة الدينيػػة بتنػػاوؿ القضػػايا الدينيػػػة مخطئػػوف.. ومػػف الضػػروري أف تكػػوف صػػػحيفة 

ومػػع ىػػذا فمػػف الواجػػب أف يكػػوف اتجػػاه ، ىتسػػوفيو واحػػدة مػػف أفضػػؿ الصػػحؼ الصػػادرة فػػي فمسػػطيف
عمػى نشػر ... إننا في حاجة إلى صػحيفة يوميػة تعمػؿ ( الفكر الديني)الصحيفة متماشيًا مع أصوؿ 

وعمػػى تفسػػير ىػػذه األحػػداث مػػف منظػػور يتماشػػى مػػع أسػػس ، اآلراء والقضػػايا المطروحػػة فػػي عالمنػػا
كمػا عّبػر بػار إيػالف عػف صػحيفتو بطريقػة أخػرع فقػد كتػب: " صػحيفة ىتسػوفيو ، "(الديانة الييودية)

، دسػػػػةفػػػػي األرض المق (لمشػػػػعب المختػػػػار)والتقاليػػػػد الدينيػػػػة القوميػػػػة ، ىػػػػي صػػػػحيفة )ديػػػػف إسػػػػرائيؿ(
 .(2)"(المتديف)وخصوصًا العمؿ العبري 

لكنيػػػػا لػػػػـ تخػػػػتص بشػػػػكؿ تػػػػاـ فػػػػي األمػػػػور ، لقػػػػد نقمػػػػت صػػػػحيفة ىتسػػػػوفيو أخبػػػػار مزراحػػػػي 
وتنػادي  (الدولػة الييوديػة الدينيػة التوراتيػة)وكانت الصحيفة فػي بػداياتيا تنػادي بإقامػة ، (3)التنظيمية 

 .(4) ادت بتعميـ عبري موحدعكس صحيفة دفار العمالية التي ن، بالتعميـ الديني

أصدرت ىيئة تحرير صحيفة ىتسوفية ممحقًا أسبوعيًا خاصًا باألطفاؿ  1938وفي عاـ 
وُأصدرت أعداٌد مف ممحؽ األطفاؿ خالؿ الحرب  (5) باسـ " ىتسوفيو ليالديـ؛ أي ىتسوفيو لألطفاؿ"

وأحاديث بعيدة عف لغة ، ومسرحيات خاصة باألطفاؿ، وُنشرت خاللو قصٌص ، العالمية الثانية
 .(6)الحرب

تعرض ليػا  (إبادة)نشر القائموف عمى الصحؼ الصييونية أخبار ، ـ1942وفي أوائؿ عاـ 
وكاف مما ُنشر عمى ، ومناطؽ االتحاد السوفياتي، في كييؼ و عمى وجو التحديد، الييود في أوروبا

                                                 

 .74أنور، أحمد: الصحافة الدينية الييودية، ص (1)
 . 74؛ أنور، أحمد: الصحافة الدينية الييودية، ص 169، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .171، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
 .22، ص )عبري(كنعاني، حبيب: حرب الصحافة العبرية (4)
 .1066ص )عبري(، د. ب، نتنياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية  (5)
 .1، ص(عبري) فيؿ، يعيؿ: أحداث الحرب العالمية الثانية في فكر األطفاؿ العبرانييف (6)
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العنصػػرية التػػي يواجييػػا  صػػدر صػػفحات تمػػؾ الجرائػػد أف عشػػرات األالؼ مػػف الييػػود قتمػػوا؛ بسػػبب
، وقػد أثػػارت تمػؾ األخبػػار غضػب المؤسسػػات الصػييونية الرسػػمية، الييػود بػيف شػػعوب تمػؾ المنػػاطؽ

وكانت صحيفة ، والحركة الصييونية لما اعترع تمؾ األنباء مف التيويؿ والتضميؿ، كالوكالة الييودية
شر عمى صدر صفحاتيا في أذار ون، ىتسوفيو مف الصحؼ التي تناولت تمؾ األخبار المثيرة لمجدؿ

وحظيػػػت تغطيتيػػػا ، تقػػػارير تناولػػػت أخبػػػار االبػػػادة لمييػػػود فػػػي كييػػػؼ وأوكرانيػػػا 1942)مػػػارس( عػػػاـ 
، ودفعػت بػداف بينػيس لمػرد عمػى تمػؾ الصػحؼ، بعناويف كبيرة ؛ مما أثار حفيظة الحركػة الصػييونية

 .(1)وىمشكيؼ، وىبوكر، ونشر تعميقات لو في صحؼ: دفار

وفػي اليػـو التػالي لنشػر تصػريحات ، وكتبت ىيئة تحرير ىتسوفيو قائمًة:" نحف تحت أمػرؾ" 
وطريقػة العػرض فييػا تشػير إلػى  داف بينيس نشرت صحيفة ىتسوفيو مادة غير موقعػة كػاف محتواىػا

بالفعػؿ  " المػداس الػدامي " جػاء فيػو:" لقػد الحظنػا وكانػت بعنػواف، ىيئػة التحريػر أنيا كانت بيانًا مف
أكثر مف مرة في صحيفتنا العادة المؤسفة ببعض الصحؼ ىنا المتمثمة في تضخيـ كؿ إشاعة سيئة 

وتػأطير كػؿ ذلػؾ بحػدود سػوداء مػف ، سػقطوا وتضػخيـ عػدد الضػحايا الػذيف، عف سفؾ الدـ الييػودي
ومف أجؿ ماذا؟ أليس لدع )الشػعب الييػودي( مػا يكفػي مػف ، و تكثيؼ االنطباع، أجؿ تسويد السواد

يػػراؽ بشػكؿ كبيػر فػي كػؿ مكػاف كافيػًا حتػى يػػتـ  (حقػاً )الػذي ىػو  (الػدـ الييػودي)تاعػب؟ ألػـ يكػف الم
...  توظيؼ الغمو والمبالغة ؟. وأضافت الصحيفة : "ىؿ سيأخذ المخبروف و الصػحفيوف مالحظػات

 .(2)ىؿ تعمموا الدرس؟"
ر( عاـ أيموؿ )سبتمب 23لألطفاؿ( في تاريخ ) كتب محررو ممحؽ ىتسوفيو ليالديـ

وحب الوطف متجذر في ، جاء فيو:" ال يوجد حب أكثر مف حب الوطف، عف حب الوطف، ـ1948
ومالو ألجؿ ، وال توجد تضحية أكبر وأفضؿ مف أف يضحي الرجؿ بروحو وجسده، الروح والنفس

ىكذا ، (الشعب الييودي)وال توجد أّمة في العالـ دفعت ثمنًا غاليًا لمدفاع عف موطنيا مثؿ ، الوطف
 . (3) والكياف فييا"، (أرض إسرائيؿ)يقـو الييود في دوؿ العالـ بدفع أمواليـ لصالح 

أرادوا مف خالؿ ، ويتضح مما سبؽ أف القائميف عمى ممحؽ األطفاؿ في صحيفة ىتسوفيو
وليست أرضًا جاؤوا ، دفع األطفاؿ الييود لمتمسؾ باحتالؿ فمسطيف عمى أنيا وطف ليـ، كتاباتيـ
 وقد وّظفوا التوراة في تعزيز االنتماء لممشروع الصييوني.، ا فييا فقطليستوطنو 

                                                 

Beit Zvi, S. B: Post-Ugandan Zionism On Trial,vol1, p 44. (1)  

( 2) Beit Zvi, S. B: Post-Ugandan Zionism On Trial,vol1, p 42. 

 .650، ص )عبري( ـ1948/ 23/9صحيفة ىتسوفيو:  (3)
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 صعوبات في طريق ىتسوفيو: -4
قامػت السػػمطات البريطانيػػة بسػػحب تػػرخيص صػػحيفة " ىتسػػوفيو" فػػي مطمػػع أربعينػػات القػػرف 

لكػػف  (1)العشػػريف؛ بسػػبب جممػػة قامػػت بنشػػرىا ىػػي:" إف حركتنػػا تػػرفض قػػانوف األراضػػي البريطػػاني"
تظيػر حتػى ىػذا اليػـو وكانػت لعػدة  و مازالػت صػحيفة ىتسػوفيو، سرعاف ما عػادت لمعمػؿ مػف جديػد

 .(3)، (2)سنوات تنطؽ باسـ الحزب الديني القومي )مفداؿ(

ويتبػػيف ممػػا سػػبؽ أف الطوائػػؼ الدينيػػة لعبػػت دورًا ميمػػا فػػي نشػػأة الصػػحؼ الصػػييونية فػػي 
وقػد شػيدت صػفحات تمػؾ ، وأيػدلوجياتيا كػؿ لصػالحياوقد استخدمتيا فػي توظيػؼ أفكارىػا ، فمسطيف

الجرائػػد خالفػػات األيػػدلوجيات التػػي عّبػػرت عػػف كػػؿ طائفػػة مػػف الطوائػػؼ الييوديػػة التػػي تواجػػدت فػػي 
ومػػػع بػػػدء اليجػػػرات الصػػػييونية إلػػػى فمسػػػطيف نشػػػا نػػػوع جديػػػد مػػػف الصػػػحؼ وىػػػي ، فمسػػػطيف آنػػػذاؾ
 التي ستكوف موضوع الفصؿ القادـ. ، الصحافة الحزبية

 

                                                 

 .77، ص )عبري(كنعاني، حبيب: حرب الصحافة العبرية  (1)
ـ، بنػػاء عمػػى توجػػو لتوحيػػد شػػقي الحركػػة عامػػؿ ىمزراحػػي وىمزراحػػي باسػػـ" 1956تشػػكؿ فػػي إسػػرائيؿ فػػي عػػاـ  (2)

الحػػزب الػػديني القػػومي )مفالجػػا داتيػػت لئوميػػت( اختصػػارًا ؿ" مفػػداؿ"، وتشػػكمت خاللػػو مجموعػػة مػػف الكتؿ)الشػػامي، 
 (.86رشاد: القوع الدينية في إسرائيؿ، ص 

P72.  0Three hundred years of world Jewish press :Gershon Hal (3)  



 

 

 

 

 انفصم انثانث
 انصحافة احلزبية انصهيىنية يف فهسطني 

 .(ـ1915-1948) 
 م(.1948-1905والشيوعية في فمسطين )، صح  العمالية الصييونيةالالمبحوث األول: 

 (.1940-1928) الثاني: صح  الحركة التصحيحية الصييونية في فمسطينالمبحوث 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امللعوث األبل
 بااش وع   يف فسصطني , صعف ااعناا   ااصَ وى  اا

 و(1915-1948)
 

 صح  العمالية الصييونية في فمسطين.الأواًل : 

 فمسطين.ثانيًا: صح  الحزب الشيوعي في 
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وقػػد تػػزامف ذلػػؾ مػػع قػػدـو ، بػػدأ تأسػػيس صػػحؼ األحػػزاب العماليػػة فػػي مطمػػع القػػرف العشػػريف
فيمػػػػا ُعػػػػرؼ بػػػػاليجرة الثانيػػػػة) ، إلػػػػى فمسػػػػطيف، وروسػػػػيا، الصػػػػياينة الوافػػػػديف مػػػػف دوؿ شػػػػرؽ أوروبػػػػا

 وقػػػد جػػػاء فػػػي تمػػػؾ، التػػػي وضػػػعت األسػػػس العمميػػػة لتكػػػويف األحػػػزاب الصػػػييونية، ـ(1903-1914
أسػػػػيموا فػػػػي نشػػػػأة الصػػػػحافة الحزبيػػػػة الصػػػػييونية فػػػػي ، وأدبػػػػاء، ومثقفػػػػوف، الموجػػػػة كتّػػػػاب صػػػػياينة

، واعتبػػارات حزبيػػة تمثمػػت فػػي: التعبئػػة، يػػدلوجيأواتسػػمت تمػػؾ الصػػحافة بطػػابع ، وتطورىػػا، فمسػػطيف
 والدعاية.

فػػػي والصػػػحافة الشػػػيوعية ، ىمػػػا الصػػػحافة العماليػػػة الصػػػييونية، ويتنػػػاوؿ ىػػػذا المبحػػػوث أمػػػريف
 فمسطيف.

 أواًل: الصحافة العمالية الصييونية:
 صح  حزب ىبوعيل ىتسعير )العامل الشاب(: -1

بيػتح تكفػا  فػي فمسػطيف فػي مسػتوطنة، بػدأ تأسػيس حػزب ىبوعيػؿ ىتسػعير )العامػؿ الشػاب(
و كػػاف مػػف ، والزراعػػي الصػػييوني فػػي فمسػػطيف، وكػػاف ميتمػػًا باالسػػتيطاف العمػػالي، (1)ـ1905عػػاـ 

عمػى  وكػاف نشػيطاً ، وشارؾ مؤسسوه في معظـ المؤتمرات الصػييونية، احتالؿ العمؿ العبريمؤيدي 
وبػرز دور أعضػاء مػف حػزب ، الساحة السياسػية داخػؿ التجمػع االسػتيطاني الصػييوني فػي فمسػطيف

انػػدمج و ، ىبوعيػػؿ ىتسػػعير فػػي تأسػػيس النقابػػة العامػػة لمعمػػاؿ الصػػياينة فػػي فمسػػطيف )اليسػػتدروت(
 .(3) وتأسس بذلؾ حزب ماباي، (2)حزب احدوت ىعفوداه  مع، ـ1930الحزب عاـ 

، وسياسػاتو، وقد أصدر حزب ىبوعيؿ ىتسعير عددًا مػف الصػحؼ؛ ليعّبػر مػف خالليػا عػف أفكػاره
 منيا:

 م:1905 -السنابل -مجمة ىعومر -2

العامػػؿ  -عػػف حػػزب )ىبوعيػػؿ ىتسػػعير( ـ1905 ( فػػي عػػاـHa-omerظيػػرت مجمػػة ىعػػومر)
منيػا: الرقػي ، وقػد ُأصػدرت لتحقيػؽ جممػة مػف األىػداؼ، وأدبيػة، كانت ىعومر اجتماعيةو  -الشاب

                                                 

 .43( نيونبرغ، بف يميف: األحزاب في إسرائيؿ )عبري(، ص (1
ـ، عمػى يػد أعضػاء مػف حػزب " عمػاؿ صػييوف" وعػدد مػػف 1919حػزب سياسػي صػييوني اشػتراكي ُأسػس سػنة  (2)

األعضػػاء المسػػتقميف، وكػػاف ىدفػػو توحيػػد العمػػاؿ الصػػياينة فػػي فمسػػطيف، طمػػح لتكػػويف تجمػػع اسػػتيطاني صػػييوني 
، )وروف، اليعػػزر: ـ، مػػع حػػزب ىبوعيػػؿ ىتسػػعير )العامػػؿ الشػػاب(، وكونػػوا حػػزب مابػػاي1930اشػػتراكي، اتحػػد عػػاـ 

سرائيؿ، )عبري(، ص   .19قاموس الصييونية وا 
سرائيؿ، )عبري(، ص  (3)  .193وروف، اليعزر: قاموس الصييونية وا 
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بمستوع الكتابة الصحفية لصحؼ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسػطيف وتطورىػا؛ فػي الشػكؿ 
مػف بيػنيـ ، وخارجيػا، وقد كتػب فػي تمػؾ الصػحيفة كبػار الكتّػاب الصػياينة فػي فمسػطيف، والمضموف
كأسػاس لتطبيػؽ ، إلى يتسػحاؽ بػف تسػفي، الذي قدـ بنفسو مقترح إنشاء مجمة ىعومر، (1)آحاد ىعاـ
تيتـ باألمور العممية واألدبيػة ، عمى أف تكوف المجمة سنوية، في فمسطيف (مركز روحي)فكرة إنشاء 
وأصػػػػدرت ، ظيػػػػرت الصػػػػحيفة تحػػػػت اسػػػػـ " ىعػػػػومر"، ـ1905وفػػػػي منتصػػػػؼ عػػػػاـ ، واالجتماعيػػػػة

ولكػػف لػػـ يكتػػب ليػػا العمػػر طػػوياًل؛ ، (2)، ـ1905حزيػػراف )يونيػػو(  5بتػػاريخ  المجموعػػة السػػنوية ليػػا
 .(3)الصييوني في فمسطيف يبسبب انشغاؿ طاقـ تحرير المجمة بالعمؿ داخؿ التجمع االستيطان

 وىيئة التحرير:ىعومر شكل ومضمون  -

في )": معمومات تصدر عف ىعومر عبارة لـ يكف لمجمة ىعومر تاريخ إصدار بؿ حممت   
وكاف ، وخارجيا، وأصبحت توزع داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف، "(أرض إسرائيؿ

حيث ُكتب عمى ىامش الصفحات: ، في النشرة السنوية الثالثة، أوؿ تاريخ يظير عمى صدر المجمة
الذي ، وبتوقيع مف طاقـ تحرير ىعومر، ـ"1907سنة ، يافا الخامس عشر مف شباط )فبراير("

 Moshe) وموشيو سمينمسكي، وآحاد ىعاـ، (4)ودافيد يميف، الكاتب شمومو بف تسيوف تّكوف مف:
Smilansky)(5)، إضافة إلى يعكوؼ كوىيف (Yaccov Cohen )(6)،  ومئير

                                                 

 .236، ص )عبري(يافا، بف يميف: صورة أرض إسرائيؿ  (1)
 .57، ص )عبري( ظيور الصحؼ العبرية -جبوريف، نوريت: ىعومير (2)
 .118، ص )عبري(زدىار في ظؿ البريطانييفليسؾ، موشيو؛ وآخروف : اال (3)
ـ (: ولد في القدس، تعمـ في مدارسيا ومعاىدىا الدينية، ُعرؼ عنو تزعمو لمتجمػع 1941 -1864دافيد يميف ) (4)

ـ، عػػػيف 1926االسػػػتيطاني الييػػػودي فػػػي القػػػدس، وفػػػي العشػػػرينات ُعػػػيف مسػػػاعدًا لػػػرئيس بمديػػػة القػػػدس، وفػػػي عػػػاـ 
ية، ونشر مجموعػة كبيػرة مػف المقػاالت حػوؿ األدب العبػري والعربػي. )عػيالـ، يغػآؿ: ألػؼ محاضرا في الجامعة العبر 

 (.242ييودي في التاريخ الحديث، ص 
ـ(: ولػػد فػػػي أوكرانيػػػا، ثػػـ وفػػػد إلػػى فمسػػػطيف فػػػي الحػػرب العالميػػػة األولػػػى، 1953 -1874) موشػػيو سميمنسػػػكي (5)

 ومزارعًا، و عمػؿ عمػى شػراء األراضػي، وتنظػيـ مؤسسػات االسػتيطافوتطوع لمعمؿ في الكتائب العبرية، وكاف أديبًا، 
نير موشيو( في شماؿ النقب )تممي ومناحيـ، أفػرايـ: ) الصييوني في فمسطيف، اطمؽ عمى اسمو المستوطنة الزراعية

 (.321معجـ المصطمحات الصييونية، ص 
بيرف، وميونخ، وباريس، وكاف شػاعرًا، ـ(: ولد في روسيا، وتعمـ في جامعات  1960 -1881يعكوؼ كوىيف ) (6)

ـ، بعنواف كتاب السػنة، وعمػؿ محاضػرًا جامعيػًا فػي األدب العبػري، فػي جامعػة 1900وقد نشرت أشعاره األولى عاـ 
ـ، وصػؿ فمسػػطيف، وأقػاـ فػي مدينػة تػػؿ أبيػب، وحاضػر فػػي 1934ـ(، وفػػي عػاـ 1933-1927وارسػو بػيف عػامي) 

 (.452ية. )عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص عمـ المغويات في األكاديمية العبر 
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إحداث ثورة في ، وقد عّبر محررو المجمة عف ىدفيـ بأنو، (2)( Smilansky Meir)(1)سميمنسكي
وقد أراد حزب ، العمالي داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيفوالفكر الصييوني ، الثقافة

ىعومر توعية العماؿ الصياينة الوافديف الجدد بظروؼ ومناخ  ىبوعيؿ ىتسعير مف خالؿ مجمة
إضافة إلى تعميؽ درايتيـ في مراحؿ تطور ، والمستوطنة، وحياة العمؿ في المدينة، فمسطيف

العماؿ الصييونييف وحاجاتيـ لممؤسسات الصييونية داخؿ  و إيصاؿ صوت، فمسطيف تاريخياً 
أصدر حزب ىبوعيؿ ىتسعير صحيفة جديدة بداًل مف مجمة ، ـ1908وفي عاـ ، وخارج فمسطيف
 .(3)تسعير(الجديدة اسـ الحزب نفسو)ىبوعيؿ ىوقد حممت الصحيفة ، )ىعومر( األدبية

 م:1908صحيفة ىبوعيل ىتسعير) العامل الشاب(  -3

حيفة )ىعػػػومر( التػػػي وحمػػػت محػػػؿ صػػػ، ـ1908تسػػػعير عػػػاـ ُأصػػػدرت صػػػحيفة ىبوعيػػػؿ ى
وقػد عمػؿ كثيػرًا فػي عػرض ، ليكػوف رئػيس تحريرىػا وتـ اختيػار يوسػؼ اىرونػوفيتش، أصدرىا الحزب
وتحرير العمؿ العبري ، واحتاللو، وشّدد عمى أىمية العمؿ، مف خالؿ مقاالتو، وتربوية، أفكار جديدة

 .(4)مف مؤثرات خارجية؛ أي العماؿ العرب 

ثػػػػـ ، شػػػػيرية ثػػػػـ مػػػػرة كػػػػؿ أسػػػػبوعيف، ـ1908وكانػػػػت الصػػػػحيفة تصػػػػدر منػػػػذ عاميػػػػا األوؿ 
وفيمػا بعػد تػـ ، (5)وقػد تمػت طباعػة الصػحيفة فػي القػدس، ـ1913أصبحت أسبوعية منػذ بدايػة عػاـ 

ر الصػحيفة تػـ نقػؿ مركػز الصػحيفة أو مقرىػا إلػى يافػا ، ففي السنة الثالثة مف صدو (6) نقميا إلى يافا
ومػػع افتتػػاح مقرىػػا الجديػػد فػػي يافػػا تمػػت طباعػػة ، (7)حيػػث كانػػت أقػػرب لمركػػز االسػػتيطاف الجديػػد 

كػاف فػي ، و إلػى جانػب رئػيس التحريػر يوسػؼ أىرونػوفيتش، (8)(أىروف ايتػاف) الصحيفة في مطبعة

                                                 

ـ، كاف مػديرًا لمكتػب 1904ـ، وفد إلى فمسطيف عاـ 1882مئير سميمنسكي، مؤلؼ في المغة العبرية، ولد عاـ  (1)
ـ، 1918ـ(، ثػػػـ تػػػولى رئاسػػػة شػػػركة تطػػػوير األراضػػػي الفمسػػػطينية منػػػذ عػػػاـ 1918ـ، 1908فمسػػػطيف بػػػيف عػػػامي) 

 ـ.1942ه عاـ وحتى تقاعد
(0Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Second Edition, Vol,6.P.290 ) 

 .68، 58، ص )عبري( ظيور الصحؼ العبرية -جبوريف، نوريت: ىعومر (2)
 .103، 101، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
 .59منصور، جوني: معجـ األعالـ والمصطمحات ، ص  (4)
 .98، ص )عبري( أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة (5)
 .236، ص )عبري(يافا، بف يميف: صورة أرض إسرائيؿ (6)
 .103، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (7)
 .141، ص )عبري( أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة (8)
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جانػػب عػػدد مػػف الشػػعراء واألدبػػاء الصػػياينة الػػذيف  إلػػى، (1)ىيئػػة تحريػػر الصػػحيفة يتسػػحاؾ فمكنسػػكي
 .(2)وصموا إلى فمسطيف خالؿ اليجرة الصييونية الثانية

 تسعير:اىتمامات صحيفة ىبوعيل ى  -

 وُأعمػػػف خاللػػػو عػػػف تأسػػػيس صػػػحيفة ىبوعيػػػؿ، ـ1907حمػػػؿ مػػػؤتمر الحػػػزب الػػػذي عقػػػد عػػػاـ 
 :(3)كانت عمى النحو التالي، ىتسعير جممة مف أىداؼ الصحيفة

وظػػروؼ العمػػؿ ، العمػػؿ عمػػى نشػػر المعمومػػات والبيانػػات عػػف كيفيػػة التعامػػؿ مػػع أرض فمسػػطيف -
 فييا.

 ومعالجة القضايا السياسية والعقائدية.، وتشجيع الدراسات األدبية، نشر األدب العبري -

وأفكار الحػزب الداعيػة الحػتالؿ العمػؿ العبػري فػي ، كما نادت صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير بمبادئ
 .(4)الصييونية في فمسطيف المستوطنات

، و كػػاف لمصػػحيفة نسػػختاف أسػػبوعيتاف؛ نسػػخة متخصصػػة باألخبػػار السياسػػية والحيػػاة العماليػػة 
 .(5)وأخرع ممحؽ أدبي ثقافي ، والحياة العامة في فمسطيف

كشػػػؼ تواجػػػد الصػػػحيفة فػػػي يافػػػا حػػػدة الخالفػػػات بػػػيف أفكػػػار القػػػائميف عمػػػى صػػػحؼ االسػػػتيطاف 
والصػػػػحؼ الصػػػػييونية التػػػػي ُأصػػػػدرت فػػػػي القػػػػدس مػػػػف أبنػػػػػاء ، الثانيػػػػةالجديػػػػد أو صػػػػحؼ اليجػػػػرة 

فقد كانت صحؼ بف ييودا المتمركػزة ، االستيطاف القديـ الذيف تواجدوا في أواخر القرف التاسع عشر
و كانػػػت صػػػحؼ األحػػػزاب العماليػػػة تتركػػػز فػػػي المسػػػتوطنات الزراعيػػػة ، فػػػي القػػػدس ذات ُبعػػػد دينػػػي

و كػػػػاف لمصػػػػحيفة تػػػػأثيٌر كبيػػػػٌر وواسػػػػع فػػػػي االسػػػػتيطاف ، رة الثانيػػػػةالجديػػػػدة التػػػػي بناىػػػػا أبنػػػػاء اليجػػػػ
ولـ تكف الصحيفة تيتـ كثيرًا بالتنافس مع الصحؼ الصييونية األخرع الموجودة ، الصييوني الجديد

                                                 

مسػطيف، ولػد بػالقرب مػف فيمنػا، وفػد ميندس زراعي و أحد المخططيف إلقامة مستوطنة بف شػميف الزراعيػة فػي ف (1)
ـ، كػػػػاف عضػػػػوا نشػػػػطا فػػػػي حػػػػزب ىبوعيػػػػؿ ىتسػػػػعير، ومثّػػػػؿ الحػػػػزب فػػػػي المػػػػؤتمرات و 1908عمػػػػى فمسػػػػطيف عػػػػاـ 

، أنشػػأ محطػػة زراعيػػة تجريبيػػة أصػػبحت فيمػػا بعػػد باسػػـ )محطػػة البحػػوث 1921المؤسسػػات الصػػييونية.و فػػي عػػاـ 
 الزراعية (. 

(Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica Vol,6,P.290 )00 

 .103، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .40حزاب العمالية الصييونية ، ص تاريخ األأبو حمبية، حسف:  (3)
 .35، ص )عبري( الحناني، أ.ج: القدس والناس فييا (4)
 .104، ص )عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (5)
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وال عمػػػػى المسػػػػتوع ، ال عمػػػػى المسػػػػتوع الفكػػػػري، فػػػػي التجمػػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف
 .(1)ع ثوري عمى غرار الطابع الروسي البولنديغير أنيا كانت ذات طاب، الصحفي

وعمػػػى رأسػػػيا ىبوعيػػػؿ ىتسػػػعير سػػػاحة ، ورغػػػـ الحػػػديث عػػػف عػػػدـ ولػػػوج الصػػػحؼ العماليػػػة  
إال أف صػػػػراعًا فكريػػػػًا نشػػػػب عمػػػػى صػػػػدر الصػػػػحؼ ، الصػػػػراع الفكػػػػري والخالفػػػػات حػػػػوؿ االسػػػػتيطاف

حريػر فقػد دعػت ىيئػة ت، الصييونية العمالية ضد صحؼ التجمع االسػتيطاني الصػييوني فػي القػدس
فػػي اشػػارة لمصػػياينة المتواجػػديف  -تسػػعير إلػػى القضػػاء عمػػى اإلقطػػاعييف؛ ألنيػػـ مسػػتغموفىبوعيػػؿ ى
بينمػػا كتػػب القػػائموف عمػػى صػػحيفة ىحيػػروت السػػفاردية الشػػرقية سمسػػمة مقػػاالت تحػػت  -فػػي القػػدس

وأف شػعار احػتالؿ  ،عنواف" مع تيار الميميشيا" أوضحت خالليا أف الصراع سياسٌي ولػيس اقتصػادياً 
 . (2)العمؿ العبري ىو حيمة حزبية لفرض سيطرة العماؿ عمى فمسطيف

وبذلؾ يتبيف عدـ صحة ما قيؿ مف أف صػحيفة ىبوعيػؿ ىتسػعير لػـ تػدخؿ معتػرؾ الصػراع   
 بيف الصحؼ بتياراتيا.

و نشػرت فػي ، وأوضػاع الحػزب التنظيميػة، وتناولت صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير أخبػار االسػتيطاف
نبػػػػػأ عقػػػػػد مػػػػػؤتمر لمحػػػػػزب فػػػػػي مسػػػػػتوطنة ، ـ1921مػػػػػف السػػػػػنة الرابعػػػػػة عشػػػػػرة عػػػػػاـ  (34)دىا عػػػػػد

فقد كتبت ىيئة تحرير الصحيفة:" اليوـ السبت وفي تماـ الساعة العاشػرة فػي مسػتوطنة ، (3)الخضيرة
حيػث حضػر أعضػاء الحػزب مػف مختمػؼ التجمعػات ، ُعقد مؤتمر حزب ىبوعيؿ ىتسػعير، الخضيرة

واسػػتمر المػػؤتمر حتػػى السػػاعة الثامنػػة مسػػاء ونػػاقش المػػؤتمر ، الصػػييونية فػػي فمسػػطيفاالسػػتيطانية 
وع انتخابػات المػؤتمر الوضع السياسي وآليات عمؿ الحزب المستقبمية". كما تناولػت الصػحيفة موضػ

وجػػػاء فػػػي الخبػػػر:" عمػػػى أسػػػاس التعػػػديالت الجديػػػدة النتخابػػػات نػػػواب ، (4)ثػػػاني عشػػػرالصػػػييوني ال
ررت المجنػػة التنفيذيػػة لمحركػػة الصػػييونية فػػي جمسػػتيا السػػنوية فػػي لنػػدف إجػػراء عػػدة فقػػد قػػ، المػػؤتمر

 تعديالت عمى طريؽ انتخابات النواب وىي كالتالي:"

                                                 

 .104، 103، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .76، ص )عبري(دروري، يجئيؿ: إسيامات اليجرة الثانية في الصحافة (2)
ـ، عمػػى أرض مدينػػة الخضػػيرة العربيػػة، ومػػع مػػرور الوقػػت 1890مسػػتوطنة زراعيػػة صػػييونية ُأقيمػػت فػػي عػػاـ  (3)

ا محطػػة لمقطػػار فػػي عيػػد االنتػػداب البريطػػاني.) أفػػرايـ، تممػػي: أصػػبحت المسػػتوطنة مميئػػة باألشػػجار، وأقيمػػت بػػداخمي
 (.197، ص )عبري(حروب إسرائيؿ 

ـ( وىو أوؿ مؤتمر صييوني رسمي عقد بعد الحرب العالمية األولى، 7/1921/ 14-1ُعقد في تشيكوسموفاكيا) (4)
نػػاقش مشػػاريع االسػػتيطاف فػػي فمسػػطيف، وصػػادؽ عمػػى قػػرار إقامػػة الصػػندوؽ التأسيسػػي، ووافػػؽ المػػؤتمر عمػػى شػػراء 

 (.406محات الصييونية، ص أراضي مرج بف عامر لالستيطاف عمييا)تممي أفرايـ، ومناحيـ: معجـ المصط
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 أي أف النائب يجب أف يحصؿ عمى ألؼ صوت. ؛كؿ ألؼ شخص ينتخبوف نائبًا واحداً  -1

 يكوف لميستدروت نائب عنيا في المؤتمر. -2

مثؿ حزب ىبوعيؿ ىتسعير وأحػدوت  المؤتمر بدوف انتخابيكوف لكؿ حزب نواب عنو في  -3
 .(عماؿ أرض إسرائيؿ)ىعفودا 

 االنتخابات ُتعقد في شير يوليو. -4
 . (1)جولدنبرغ -ىو: ب(أرض إسرائيؿ)ممثؿ المجنة التنفيذية في  -5

وقػد ، 1921وغّطت الصػحيفة أحػداث ىّبػة يافػا التػي وقعػت فػي األوؿ مػف أيار)مػايو( عػاـ 
انػدلعت عػدة ، ـ:" فػي اليػـو األوؿ مػف مػايو1921عػاـ (مايو)أيار  6حيفة بتاريخ كتب محررو الص

أحػداث راح ضػػحيتيا عشػػرات القتمػى... وىػػذه األحػػداث تػـ تنظيميػػا والتخطػػيط ليػا بشػػكؿ مسػػبؽ ... 
ولقػػػػد اسػػػػتغمت الجمػػػػوع العربيػػػػة مسػػػػيرة االحتفػػػػاؿ بعيػػػػد العمػػػػاؿ التػػػػي كانػػػػت رسػػػػمية ومرخصػػػػة مػػػػف 

وىػاجموا محػالت ، لييوديػة ... لقػد اسػتغؿ العػرب المحتفمػيف الييػود فيػاجموىـالحكومة... لألحزاب ا
، وبػدأوا بتكسػير واجيػات المحػالت وسػرقتيا... ثػـ ىجمػوا عمػى بيػوت الييػػود، الييػود فػي شػوارع يافػا

 .(2)و معيـ شرطة عرب شاركوا في األحداث..."، وكاف معيـ سالح

الييودي )الموبسي( في نشرات  اؿ االشتراكييفوبالنظر لحادثة ذلؾ اليوـ فقد دعا حزب العم
دعػػػا العمػػػاؿ الصػػػياينة والعػػػرب  فػػػي تػػػؿ أبيػػػب وحيفػػػا، والعربيػػػة، والمغػػػة العبريػػػة، بالمغػػػات: اإليػػػديش

وقػػد التقػػت المسػػيرة بمسػػيرة أخػػرع دعػػا ، بػػالتوقؼ عػػف العمػػؿ والتظػػاىر لممطالبػػة بسػػوفييت فمسػػطيني
وحضػػػرت الشػػػرطة وأطمقػػػت النػػػار ، بػػػيف الطػػػرفيفوحػػػدثت اشػػػتباكات ، إلييػػػا حػػػزب أحػػػدوت ىعفػػػوداه

حػػي  وثػػارت شػػائعات حػػوؿ اعتػػداء العػػرب عمػػى بيػػوت ومحػػالت الصػػياينة فػػي، لتفريػػؽ المتظػػاىريف
رئػيس  (Brunton)وقػد أورد تقريػر برانتػوف، فيػاجـ الييػود العػرب وأطمقػوا عمػييـ النػار، المنشية بيافا

" أف الييػػػػود بػػػػدأوا الحػػػػوادث ، ـ1921ونيػػػػو( عػػػػاـ حزيػػػػراف )ي 9إدارة المخػػػػابرات البريطانيػػػػة بتػػػػاريخ 
بػػػإطالؽ النػػػار عمػػػى المػػػاريف مػػػف العػػػرب؛ ألف العػػػرب ىػػػاجموا بيتػػػًا مخصصػػػًا السػػػتقباؿ الصػػػياينة 

 .(3)المياجريف الجدد"

                                                 

 .22، ص)عبري(ـ 1921 6/5( 34)عصحيفة ىبوعيؿ ىتسعير  (1)
 .3، ص)عبري(ـ 1921/ 6/5صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير  (2)

 .50السنوار، زكريا: منظمة الياغاناة الصييونية، ص (3)
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ويتبػػيف ممػػا سػػبؽ أف روايػػة صػػحيفة ىبوعيػػؿ ىتسػػعير اقتصػػرت عمػػى صػػورة اعتػػداء العػػرب 
ىمػػت الصػػورة الحقيقيػػة التػػي جػػاءت فػػي تقريػػر رئػػيس إدارة بينمػػا تجا، عمػػى مسػػيرة العمػػاؿ الصػػياينة
 ييػز اإلعالمػػي لمصػحافة الصػييونية فػػاألمػر الػذي يعكػػس مػدع التح ؛المخػابرات البريطانيػة برانتػػوف

 حداث في فمسطيف آنذاؾ.نقؿ األ

وكتػب محػرر الصػحيفة فػي عػددىا ، ووصػفتيـ بػالوحوش، لقد ىاجمت الصحيفة الفمسػطينييف
فػػػػنحف محػػػػاطوف  (لمشػػػػعب العبػػػػري)التػػػػالي:" بالنسػػػػبة  1921عػػػػاـ  (مػػػػايو)أيػػػػار  6الصػػػػادر بتػػػػاريخ 

عدة ... الذيف لـ يفيمػوا كممػة حريػة... واآلف ىػـ يسػتغموف وجػود سػمطة أوروبيػة عنػدىـ؛  (بوحوش)
أعينيػا عػف أفعػاؿ القتػؿ ضػد السػمطة العثمانيػة كانػت تغطػي ، لمتمتع بالحريات تحت ظؿ دولػة قويػة

  .(1)والسمطة المدنية االنتدابية لـ تفعؿ شيئًا ضدىـ..."، الييود

وبػػث روح الكراىيػػة ، وبػػذلؾ يتبػػيف أف الصػػحيفة عممػػت عمػػى تحػػريض الصػػياينة عمػػى العػػرب
أو البريطػاني ، وأف النظػاـ الحػاكـ سػواء العثمػاني، ال يحّبوف الحرية، واتياميـ بأنيـ وحوش، ضدىـ

 ويتضح لكؿ ذي بصيرة أف جميع ذلؾ غير صحيح. ، أو يتساىؿ معيـ، ؼ إلى جانبيـيق

خبػرًا عػف اليػدوء فػي ، ـ1921عػاـ  (مػايو)أيػار  8تػاريخ بوقد أورد القػائموف عمػى الصػحيفة 
، جاء فيو:" مف يافا ىناؾ معمومات ىذا الصباح تؤكد أف المدينة ىادئة جػداً ، يافا التي أعقبت الثورة

التجاريػػة عػادت لطبيعتيػػا السػابقة... التالميػػذ عػادوا لممػػدارس... وتػـ البػػدء فػي نقػػؿ الجرحػػى والحيػاة 
التػػي لػػـ ، إلػػى مستشػػفيات القػػدس لتمقػػي العػػالج... وعػػادت الصػػحؼ تػػوزع بشػػكؿ عػػادي فػػي المدينػػة

 . (2)يكف باإلمكاف توزيع الصحؼ فييا خالؿ األسبوع الماضي"
و نشػػػػرت ، ىتمامػػػػًا بالخالفػػػػات الحزبيػػػػة العماليػػػػةا (كمػػػػا أولػػػػت الصػػػػحيفة )ىبوعيػػػػؿ ىتسػػػػعير

( مقااًل جاء فيو": إنػو لمػف الصػعب عمػى أي شػخص Yaakov Normanلمدكتور يعقوب نورماف )
يجمس جانبًا أف يفيـ لماذا تغمغؿ الخصاـ بيف األحزاب إلى أف وصؿ إلى المرضى و المستشفيات، 

و الػػػػذي لػػػـ يقػػػػرر بعػػػد مػػػػف يػػػدعـ مػػػػف ، ( أرض إسػػػرائيؿ) و كيػػػؼ أف العامػػػػؿ الػػػذي قػػػػدـ لتّػػػوه إلػػػػى
ربمػا يتوجػب أف ينشػأ صػندوؽ إعانػة  األحزاب، و إلى أي صناديؽ اإلعانة الطبية عميو أف يعتمػد ؟

وفػػي مقالػػة نشػػرت فػػي الصػػحيفة تحػػت عنػػواف ، (3) طبيػػة ثالػػث ألولئػػؾ الػػذيف ال يتبعػػوف أي حػػزب"
أي مػػف  –مطالػػب التوحيػػد مػػف األعمػػى  دّوف الكاتػػب قػػائاًل : (السػػؤاؿ عػػف صػػندوؽ اإلعانػػة الطبيػػة)

                                                 

 .3ص)عبري(، ـ 1921/ 6/5( 26صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير:) ع  (1)
 .3، ص)عبري(ـ1921/ 8/5( 28صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير: )ع (2)

Shifra Shvarts: The workers' health fund in Eretz Israel.p 86. (3)  
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كانػػت مصػػدر غضػػب بػػيف المػػدراء مػػف كػػال صػػندوقي اإلعانػػة  -(Dr.Rubinowالػػدكتور روبينيػػو)
 Achdut( و صندوؽ أحدوت ىاعفوداة )Hapoel Hatzairصندوؽ ىبوعيؿ ىتسعير ) –الطبية 

Haavodah)جيػود التغييػر  كمػا أف، ، و كاف رأييـ أف صندوؽ اإلعانة الطبية ىػو مؤسسػة حزبيػة
 أمػا، (1) وال يمكػف توحيػد صػناديؽ اإلعانػة الطبيػة، مف أجؿ العمؿ التعػاوني بػيف األحػزاب غيػر قػائـ

( العضو في أمانة سر المجنة الدولية Dr. Avraham Katznelsonالدكتور أبراىاـ كاتسنيمسوف )
ليتعامػػػػؿ مػػػػع لشػػػػؤوف الصػػػػحة فقػػػػد كتػػػػب فػػػػي صػػػػحيفة ىابوعيػػػػؿ ىتسػػػػعير: ىػػػػذا المجمػػػػس لػػػػـ يػػػػأت 

و لكف دوره األساسي ىو توضيح استفسارات ، المؤسسات التي تعمؿ يوميًا في مجاؿ اإلعانة المالية
، األساسية الختبار طريقة عمميا (2)صندوؽ المرضى ؛ أي(Kupat Holimمؤسسة كوبات حوليـ )

سػػة "كوبػػات و تطويرىػػا و جػػاء المجمػػس كػػي يثّبػػت مػػف اآلف فصػػاعدًا بنيػػة المنظمػػة المسػػتقمة لمؤس
  .(3) حوليـ"

 توق  ىبوعيل ىتسعير:  -

-1914صػػػػحيفة ىبوعيػػػػؿ ىتسػػػػعير عػػػػف الصػػػػدور بدايػػػػة الحػػػػرب العالميػػػػة األولػػػػى) توقفػػػػت 
تأثير كبيػر عمػى العمػاؿ  مف وحاوؿ محرروىا العودة بيا لمعمؿ مع انتياء الحرب لما ليا، ـ(1918

 وتػػػـ تجديػػػد طباعػػػة الصػػػحيفة بتػػػاريخ األوؿ مػػػف شػػػير شػػػباط (4)الصػػػياينة داخػػػؿ فمسػػػطيف وخارجيػػػا
أشػير  4واسػتمرت بعػد العػودة الجديػدة لمػدة ، صػفحة 32وكانػت عبػارة عػف ، ـ1918عػاـ  (فبراير)

 .(5)ثـ عادت لمظيور بشكؿ يومي، تصدر بصورة أسبوعية

 صح  حزب بوعالي تسيون: -1

وكػاف حزبػًا ، القػرف التاسػع عشػرأقيـ حزب بوعػالي تسػيوف )عمػاؿ صػييوف( فػي روسػيا نيايػة  
عمػػػػى خمفيػػػػة تبعيػػػػة ، ـ1920وتعػػػػرض النقسػػػػاـ خػػػػالؿ مػػػػؤتمره العػػػػالمي عػػػػاـ ، صػػػػييونيًا اشػػػػتراكياً 

، مػػػف الحػػػزب باسػػػـ: حػػػزب عمػػػاؿ صػػػييوف" يمػػػيف" افجديػػػد افوتكػػػوف حزبػػػ، الشػػػيوعييف فػػػي روسػػػيا

                                                 

 Shifra Shvarts: The workers' health fund in Eretz Israel. p 91. (1)  

صندوؽ المرضى: منظمة صحية غير ربحية تقـو بتقديـ الخدمات الصحية لمصياينة في فمسطيف، تأسس عػاـ  (2)
ـ، عنػػدما أقيمػػت اليسػػتدروت العامػػة، ُأسػػس صػػندوؽ المرضػػى العػػاـ، 1920ـ، برعايػػة المػػزارعيف، وفػػي عػػاـ 1911

يـ إلػى أقػوع صػندوؽ لممرضػى كانت العضوية في الصندوؽ عضوية مباشرة في اليستدروت، وقد تحوؿ كوبات حػول
 (.362في )إسرائيؿ() منصور، جوني: معجـ األعالـ والمصطمحات الصييونية، ص 

 Shifra Shvarts: The workers' health fund in Eretz Israel.p148.(3)  

 .104، 103، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (4)
 .156ص  ،)عبري( أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة (5)
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 .(1)وحزب عماؿ صييوني يسار
 :(2)م(1907ميمتنا أو وظيفتنا ) -صحيفة ىةنفانق -4

إلػػػػى ، ـ1905وصػػػػمت مجموعػػػػات مػػػػف حػػػػزب بوعػػػػالي تسػػػػيوف)عماؿ صػػػػييوف( فػػػػي عػػػػاـ 
وحضػر ذلػؾ ، دعػي أعضػاء الحػزب إلػى اجتمػاع فػي يافػا، ـ1906وفػي عػاـ ، روسيا مف، فمسطيف
اتخذ المجتمعوف خاللو قرارات عدة كاف مف بينيا: فػتح فػرع لمحػزب فػي ، عضواً  90زىاء  االجتماع

و إنشػاء ، (3)-بوعػالي تسػيوف –عماؿ االشتراكي الديمقراطي الييػودي" فمسطيف عرؼ باسـ )حزب ال
وتػػـ تكميػػؼ فػػرع الحػػزب فػػي القػػدس ، صػػحيفة تعبػػر عػػف الحػػزب وتوجياتػػو وتيػػتـ بتثقيػػؼ أعضػػائو

وكانت ، )ىأنفانؽ؛ أي ميمتنا أو وظيفتنا( حينيا أف تحمؿ صحيفتيـ اسـ وقرروا، بتأسيس الصحيفة
و ، وُأصدرت بصػفحات، وتـ توزيعيا عمى األعضاء بشكؿ سري ،سـ 14×  24بمساحة  الصحيفة
، عثمانيػةيػة مجيد 3وكانػت تبػاع بمبمػغ ، والالتينيػة، واإليػديش، والعبريػة، ىػي: الروسػية، لغات أربػع

وكانػت الصػحيفة ، ـ1907عاـ  (يوليو)تموز  15بتاريخ  (ىأنفانؽ)وظيرت النشرة األولى لصحيفة 
 .(4)الصادرة عف حزب العامؿ الصغير، (ىتسعيرمنافسة لصحيفة )ىبوعيؿ 

 م(:1910االتحاد) -صحيفة )ىةحدوت( -5

وىنػاؾ عػرض ، ـ1910طمب يتسحاؾ بف تسفي حضور دافيد بف غوريوف إلى القدس عاـ 
 التي، االتحاد( –بف تسفي عمى بف غوريوف العمؿ رئيسًا لتحرير صحيفة الحزب الجديدة )ىأحدوت 

، لطباعػػػة الكتػػػب وكانػػػت مطبعنيػػػا، وُأصػػػدرت بصػػػورة أسػػػبوعية، (5)(أنفػػػانؽ)الصػػػحيفة  حمػػػت محػػػؿ
 .(6)لتمؾ الدار صحيفة رسمية في يافا تثـ أصبح، والمنشورات
وتمػؾ المػرة ، (ابػف الشػبؿ -بػف غوريػوف)وكتب أوؿ مقاؿ لو موقّػع باسػـ ، وافؽ بف غوريوف 

لػى جانػب بػف غوريػوف ، أف تػوفي واسػتمر فػي اسػتعمالو إلػى، األولى التي استخدـ فييػا ىػذا االسػـ وا 

                                                 

 .191، ص )عبري(نيونبرغ، بيف يميف: األحزاب في إسرائيؿ  (1)
لػػػـ يػػػتمكف الباحػػػث مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى المزيػػػد مػػػف المعمومػػػات حػػػوؿ الصػػػحيفة مػػػف خػػػالؿ بحثػػػو فػػػي المصػػػادر (2) 

التاريخية ذات الصمة، وربما يعود ذلؾ أف الصحيفة لـ تستمر طوياًل في الصدور، فقد مكثػت أربػع سػنوات ونصػؼ، 
 كانت أسبوعية.و 
 .54، 53، ص حزاب العمالية الصييونيةتاريخ األأبو حمبية، حسف:  (3)
 .97، ص )عبري( أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة (4)
 .1063، ص )عبري(د.ب، نتنياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية  (5)
 .108، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة  (6)
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وقػػد عاونتػو فػػي ذلػػؾ راحيػػؿ ، واسػتخدـ المغػػة العبريػػة، عمػؿ يتسػػحاؽ بػػف تسػفي فػػي تحريػػر الصػػحيفة
 .(2)غير أنيا كانت تجيؿ المغة العبرية (1)يانئيت

تصػػّدرت صػػحيفة ىأحػػدوت السػػبؽ فػػي الظيػػور عمػػى الصػػحؼ الصػػييونية االشػػتراكية فػػي 
، ـ1910األولى في القدس التي انطمقػت فػي تمػوز )يوليػو( عػاـ  اإلشتراكية ىي الصحيفة، فمسطيف

و كانػت الصػحيفة فػي بػداياتيا عمػى صػورة مجمػة ، (3)واستمرت حتى انػدالع الحػرب العالميػة األولػى
، وأشػػرؼ عمػػى تحريػػر األعػػداد األولػػى منيػػا دافيػػد بػػف غوريػػوف، (4)تعّبػػر عػػف توجيػػات الحػػزب وآرائػػو

وحػػػػّرض ضػػػػد المسػػػػؤوليف عػػػػف ، يػػػػا بػػػػدعـ اليجػػػػرة الصػػػػييونية إلػػػػى فمسػػػػطيفالػػػػذي نػػػػادع مػػػػف خالل
وطالػػب بػػدعـ ، النشػػاطات التطوعيػػة لالسػػتيطاف داخػػؿ التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف

 .(5) العمؿ العبري وتشجيعو

وقد أثار ذلؾ جداًل واسعًا داخؿ المؤتمر السػادس لمحػزب ، كانت لغة الصحيفة المغة العبرية
، اعتراضيـ عمػى نشػر صػحيفة بالمغػة العبريػة مف معارضي المغة العبرية وعّبروا عف، ـ1910عاـ 

األوؿ: أنيػػـ ال يعترفػػوف بالعبريػػة عمػػى أنيػػا المغػػة الوحيػػدة  واسػػتندوا فػػي ذلػػؾ عمػػى مبػػدأيف أساسػػييف؛
في الوقت الػذي فيػو اليديشػية فػي ، والثاني: أف استخداـ المغة العبرية في فمسطيف (لمشعب الييودي)
وييػود ، سوؼ يعمػؿ عمػى حػدوث شػرخ بػيف التجمػع االسػتيطاني الصػييوني فػي فمسػطيف، (الشتات)

ء يتحػدثوف المغػة اطيف فإف النسبة الكبيرة مف القرّ إضافة إلى كونيـ يعتقدوف أنو حتى في فمس، العالـ
وقد رد بف غوريػوف ، لمغة العبرية أي أثراليديشية ، فقد عّبروا عف شكوكيـ في أف يكوف لصحيفة با

:" لقػد تحػدثوا كثيػرًا  وجػاء فػي رده، عمى تمؾ المبررات بشكؿ مطوؿ وبالمغػة العبريػة بعػد شػيور عػدة
ووحػدة  (الوحػدة الوطنيػة)عف صػحيفة ىأحػدوت وكػذلؾ عػف دار نشػر ىأحػدوت ونسػوا الحػديث عػف 

يعمػؿ عمػػى بقػاء العمػػاؿ متجػزئيف وبعيػػديف إف مػزيج المغػػات ، ممػزؽ ومشػػرذـ (شػػعبنا)و أف ، العمػاؿ
ىػػؿ يجػػب عمينػػا توسػػيع الفجػػوة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ عػػدة لغػػات "وطنيػػة"؟ ولػػـ يكػػف بػػف ، عػػف بعضػػيـ

                                                 

ـ، وىػػػػي إحػػػػدع 1908ـ(: ولػػػػدت فػػػػي أوكرانيػػػػا، وىػػػػاجرت إلػػػػى فمسػػػػطيف عػػػػاـ 1979-1886راحيػػػػؿ ينائيػػػػت ) (1)
الناشػػطات الصػػييونيات فػػي حػػزب بوعػػالي تسػػيوف) عمػػاؿ صػػييوف(، وقػػد شػػاركت فػػي تأسػػيس )ىاشػػومير( الحػػارس، 

ايـ: معجػػػػـ ـ. )تممػػػػي، ومنػػػػاحيـ أفػػػػر 1979وىػػػػي زوجػػػػة ثػػػػاني رئػػػػيس )إلسػػػػرائيؿ( يتسػػػػحاؽ بػػػػف تسػػػػفي، توفيػػػػت عػػػػاـ 
 (.74المصطمحات الصييونية، ص 

 .18عمي، فؤاد: إسرائيؿ عبر التاريخ، ص  (2)
 .37، ص )عبري(الحناني، أزج: القدس والناس فييا  (3)
 .57حزاب العمالية الصييونية ، ص تاريخ األأبو حمبية، حسف:  (4)
 .106، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)
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ومػػػف أجػػػؿ األغػػػراض ، غوريػػػوف يجػػػد عنتػػػًا فػػػي اسػػػتخداـ لغػػػات مختمفػػػة فػػػي شػػػؤوف الحيػػػاة اليوميػػػة
ألف  ؛استخداـ لغات متعػددة خطيئػةوالتواصؿ المكتوب كاف يعد  ولكف في مجاالت الثقافة، الدعائية

موحػد فػي  (كشػعب)ومسػتقبمنا  (وجودنػا القػومي)تػذىب بعيػدًا إلػى جػذور ، ذلؾ يعتبر مشكمة أساسية
 .(1)("دولتو)

 ىيئة التحرير: -

كػػػػاف طػػػػاقـ تحريػػػػر صػػػػحيفة ىأحػػػػدوت مكّونػػػػًا مػػػػف قػػػػادة فػػػػي حػػػػزب بوعػػػػالي تسػػػػيوف)عماؿ 
وقػػد عممػػوا عمػػى االىتمػػاـ  ورحيػػؿ يانئيػػت، غوريػػوفودافيػػد بػػف ، ىػػـ: يتسػػحاؾ بػػف تسػػفي، صػػييوف(
وىػـ مػف صػحفيي ييػود ، (2)ولػدعـ االسػتيطاف الجديػد فػي فمسػطيف، وجعميا منبرًا لمحزب، بالصحيفة

 .(3)روسيا الذيف حمموا األفكار االشتراكية الشيوعية
 توجيات واىتمامات ىةحدوت: -

حػدوت عػف اليػدؼ مػف وراء كشػؼ يتسػحاؾ بػف تسػفي عمػى صػدر العػدد األوؿ لصػحيفة ىأ 
، تيػتـ بالعامػؿ، وجاء في مقالػو :" أردنػا إنشػاء صػحيفة مسػتقمة خاصػة فػي فمسػطيف، نشأة الصحيفة

وعػرض فكػره... و لػف تتخصػص الصػحيفة فػي ، وتحقيػؽ مطالبػو، واالجتماعيػة، وحياتو االقتصػادية
نمػػا سػػتكوف ، المشػػاكؿ الحزبيػػة ، ديمقراطيػػة المؤسسػػاتيةعامػػة... سػػنحاوؿ تثبيػػت دعػػائـ ال (قوميػػة)وا 

 .(4) عمى الحياة السياسية والمؤسساتية الحزبية في البالد" (الشعب)وتقوية تأثير 

فػػي صػػحيفة ىأحػػدوت عػػف أىػػداؼ واىتمامػػات  وعّبػػر يتسػػحاؾ بػػف تسػػفي فػػي أوؿ مقػػاؿ لػػو
وبػالمجتمع الييػودي ، الصحيفة فقد ذكػر:" تيػتـ صػحيفة ىأحػدوت بالوضػع االقتصػادي فػي فمسػطيف

وتنظػػػيـ االقتصػػػاد القػػػروي والمػػػدني... ولمصػػػحيفة ميمػػػة ثانيػػػة ىػػػي دمقرطػػػة المجتمػػػع والمؤسسػػػات 
والعمػؿ عمػى ، وزيادة التأثير الشػعبي عمػى المؤسسػات والحيػاة االقتصػادية والسياسػية، العبرية العامة

 . (5)وفرض نظاـ اشتراكي فييا"، (أرض إسرائيؿ)في  (الشعب الييودي)نيضة 

تسػػػحاؾ بػػػف تسػػػفي أراد مػػػف خػػػالؿ مقالػػػو األوؿ أف يوضػػػح أنػػػو لػػػيس مػػػف مػػػف الواضػػػح أف ي
أو األخبار الحزبية بقدر ما تتمثؿ ميمتيػا فػي ، اىتمامات الصحيفة التركيز عمى المشاكؿ التنظيمية

                                                 

No Arthuer: The Bund and the Zionist Labor Movement,p71. (1)  

 .37، ص )عبري(الحناني، أزج: القدس والناس فييا (2)
 .236، ص )عبري(يافا، بف يميف: صورة أرض إسرائيؿ (3)
 .105، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 .37، ص )عبري(الحناني، أ.ج: القدس والناس فييا (5)
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جديػدة ىػي" الديمقراطيػة والمفيػوـ االشػتراكي لمعمػؿ واالقتصػاد داخػؿ التجمػع  (ثقافػة صػييونية)نشر 
 ي في فمسطيفاالستيطاني الصييون

فػػػػي  (العمػػػػؿ العبػػػػري) جػػػػاء تأسػػػػيس صػػػػحيفة ىأحػػػػدوت منطمقػػػػًا مػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػيف ظػػػػروؼ
وطػػرح أراء ومواقػػؼ الحػػزب إلػػى جانػػب اإلسػػياـ فػػي توعيػػة ، المسػػتوطنات الصػػييونية فػػي فمسػػطيف

، والحػرؼ، بػالميف، (اليشػوؼ)وتثقيؼ الصياينة داخؿ التجمػع االسػتيطاني الصػييوني فػي فمسػطيف 
و ، و العمػػػؿ، وقػػػد عّبػػػرت صػػػحيفة ىأحػػػدوت عػػػف اليجػػػرة الصػػػييونية إلػػػى فمسػػػطيف، (1)والصػػػناعات

وكانػػػت الصػػػحيفة متخصصػػػة بصػػػورة كميػػػة بشػػػؤوف ، (2))الحراسػػػة( و إعػػػداد قػػػوة عسػػػكرية صػػػييونية
 عممػت عمػى، وشممت ممحقًا أدبيػًا تحػت اسػـ )بػورا بػاروف(، وخارجيا، العماؿ الصياينة في فمسطيف

 .(3)تحريره راحيؿ يانئيت 
 توق  صحيفة ىةحدوت: -

وتوقفػػػػت بقػػػػرار مػػػػف السػػػػمطات ، اسػػػػتمر صػػػػدور صػػػػحيفة ىأحػػػػدوت أربػػػػع سػػػػنوات ونصػػػػؼ
ولػػـ تعػػد ىأحػػدوت ، (4) ـ1914العثمانيػػة فػػي فمسػػطيف؛ نتيجػػة انػػدالع الحػػرب العالميػػة األولػػى عػػاـ 

د ولػػـ يسػػتأنؼ الحػػزب إصػػدار الصػػحيفة بعػػ، تظيػػر مػػرة أخػػرع بعػػد انػػدالع الحػػرب العالميػػة األولػػى
 .(5)ـ1918انتياء الحرب عاـ 

 م:1947صحيفة عل ىمشمار" الحارس  -6

و حػػزب " عمػػاؿ ، فػػي فمسػػطيف( أقػػرت قيػػادة اليسػػتدروت )النقابػػة العامػػة لمعمػػاؿ الصػػياينة
وقػد صػدر العػدد ، إصػدار صػحيفة يوميػة تحمػؿ اسػـ" مشػمار؛ أي الحػرس"، ـ1942" عػاـ صػييوف

وفي أوؿ عدد ليػا كتػب بػف غوريػوف مقػااًل عبػر ، ـ1943عاـ  (يوليو)تموز  30األوؿ منيا بتاريخ 
وعف توجيات وأيدولوجية الحركة جػاء فيػو :" بسػبب ظيػور ، فيو عف سبب صدور صحيفة "مشمار"

لػذلؾ قمنػا بإصػدار ىػذه الصػحيفة  ؛تخوفنا مػف حػدوث انقسػاـ داخمػي، صحيفتيف في معسكر العماؿ
و عانت الصحيفة مف مشكمة ، رييف في )أرض إسرائيؿ("اليومية؛ لتكوف موحدة لجميور العماؿ العب

                                                 

 .236، ص )عبري(يافا، بف يميف: صورة أرض إسرائيؿ  (1)
 .254مياني، عمي: العالقات الصييونية البريطانية، ص  (2)
 .106، 104، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
 .108، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة  (4)
 .236، ص )عبري(يافا، بف يميف: صورة أرض إسرائيؿ (5)
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ممػا اضػطر القػػائميف عمييػا إلػػى تغييػر اسػػميا ، التنػاقض بػيف المصػػالح الحزبيػة فػػي الحركػة العماليػػة
 .(1)إلى اسـ" عؿ ىمشمار"، ـ1947عاـ 

 وتطورىا:، توجيات الصحيفة -

شػػعارىا " مػػف أجػػؿ وكػػاف ، عكسػػت صػػحيفة عػػؿ ىمشػػمار مواقػػؼ الحػػزب اليسػػارية الصػػييونية
وكػاف الحػزب معنيػًا بوجػود الصػحيفة لتغطيػة أخبػار الييػود ، (2)الصييونية االشػتراكية وأخػوة الشػعب"

حيث أنيػا منػذ عػددىا األوؿ كانػت موضػوعاتيا المركزيػة حػوؿ أخبػار الييػود فػي ألمانيػا ، في أوروبا
يػػت "محػػرر الصػػحيفة:" إف وبولنػػدا ومػػا يحػػدث ليػػـ مػػف الحكػػـ النػػازي األلمػػاني ويقػػوؿ " يعكػػوؼ عم

 .(3)الصحيفة اىتمت آلخر أياميا بذلؾ الموضوع"

 م:1919 -الوقت –صحيفة حزب أحدوت ىعفودا )صحيفة كونتراس العمالية(  -7
 نشةة الصحيفة: -

وكانػػت تابعػػة لحػػزب" أحػػدوت ، ـ1919فػػي عػػاـ ، )الوقػػت( kuntresظيػرت صػػحيفة كػػونتراس 
 .(4)إنشائيا عددًا منذ  380وقد أصدرت الصحيفة قرابة ، ىعفوداه"

 اىتمامات الصحيفة: -

فعنػػدما ىجػػـ التصػػحيحيوف فػػي ، كػػاف لمصػػحيفة دور فػػي االسػػتيطاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيف
ومزقػػوا األعػػالـ الحمػػراء ، مسػػيرة لمحػػزب الشػػيوعي الفمسػػطيني، ـ1928عػػاـ  (مػػايو)األوؿ مػػف أيػػار 

لمشػػيوعية... ووصػػفت الصػػحيفة كػػونتراس اليجػػـو بأنػػو ثمػػرة تربيػػة المنظمػػات انطالقػػًا مػػف رفضػػيـ 
و نشرت في صحيفة كونتراس كتب أحد الوافديف الصياينة الجػدد إلػى فمسػطيف:" لػـ ، (5)التصحيحية

أكف أتوقع أف أرع ىنا ما رأيتو في الدقائؽ األولى عنػدما حطػت قػدامي عمػى أرض السػاحؿ، شػعرنا 
لمحياة  (أرض إسرائيؿ)و أحاط بنا وكالء األحزاب ... قدمنا إلى ، منا مف السفينةباإلىانة عندما ترجّ 

 .(6) و صدمنا مع الحياة نفسيا التي سعينا لميجرة منيا إلى ىنا"، الجديدة

                                                 

؛ المسػػػػيري، عبػػػػد الوىػػػػاب : موسػػػػوعة المصػػػػطمحات 179، ص)عبــــري(كرسػػػػيؿ، ج: تػػػػاريخ الصػػػػحافة العبريػػػػة  (1)
 .265والمفاىيـ، ص 

 .173اليور، منير؛ السعدي، غازي: اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (2)
 .152، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (3)
 .156ص ، )عبري(أوليتسكي، يوسؼ، فف الطباعة،  (4)
، سامي: تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية، ص  (5)  "عبري". 86أبوجميـو

Shifra Shvarts: The workers' health fund in Eretz Israel.p 84. (6) 
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واليشػػوؼ الصػػييوني فػػي ، و تناولػػت الصػػحيفة قضػػايا طبيػػة تعمقػػت بأوضػػاع المسػػتوطنات 
 وفػػي مقالػػٍة لّخصػػت مػػداوالت مجمػػس إدارة كوبػػات حػػوليـ، فمسػػطيف وقػػد ُأثيػػرت الكثيػػر مػػف القضػػايا

المجمػس فتػرة جديػدة؛  حػّدد كتب أحد أعضاء المجمس في صػحيفة كػونتراس: "، )صندوؽ المرضى(
لتطػػوير المؤسسػػػة عبػػر قػػػراريف اثنػػيف ... عّبػػػر المجمػػس عػػػف رغبتػػو فػػػي تحويػػؿ كوبػػػات حػػوليـ مػػػف 

يػع المشػاكؿ التػي تمػس صػحة جميػور العمػاؿ إلػى مؤسسػة تحمػؿ جم، مؤسسة تنظـ المعونة الطبية
... و ثاني قرار اتخذه المجمس كاف الحاجة عمى وجػو الخصػوص إلػى تعاضػد  (أرض إسرائيؿ) في

 .(1) جميع أنشطة الرفاه االجتماعي في مؤسسٍة شاممٍة كبيرٍة"

 لـ يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمى المزيد مف المعمومات حوؿ الصحيفة.و 

 :اليستدروتصح   -8

روت( فػػػي جػػػاءت محاولػػػة تأسػػػيس النقابػػػة العامػػػة لمعمػػػاؿ الصػػػياينة فػػػي فمسػػػطيف) اليسػػػتد
وقػد ، وىبوعيػؿ ىتسػعير، ليػو عبػر الحػزبيف العمػالييف أحػدوت ىػاعفوداهإأعقاب اتفاؽ جرع التوصؿ 

وكػػاف ذلػػؾ االقتػػراح ، كػػاف اليػػدؼ مػػف ذلػػؾ وجػػود جسػػـ موحػػد لمعمػػاؿ بعيػػدا عػػف األحػػزاب العماليػػة
لنظػاـ انتخػابي  وقد تشكؿ وفقاً ، حيث لقي آنذاؾ ترحيبا وحماسة كبيريف، مقدما مف يوسؼ ترمبمدور

، وكػػػاف عمػػػى رأس األحػػػزاب المكونػػػة لػػػو أحػػػدوت ىػػػاعفوداه، لجميػػػع العمػػػاؿ الصػػػياينة فػػػي فمسػػػطيف
قػػد المػػؤتمر التأسيسػػي األوؿ لميسػػتدروت فػػي عُ وقػػد ، و حػػزبيف عمػػالييف أخػػرييف، وىبوعيػػؿ ىتسػػعير

 .(2)ـ1920كانوف أوؿ )ديسمبر( عاـ  -9-5يفا ما بيف ح

 أبرزىا:، أصدر اليستدروت عددًا مف الصحؼ

 صحيفة دفار: -1

 نشةة صحيفة دفار: - أ

( (Mazehفي شارع مازيو ، تجّمعت مجموعة مف العماؿ بالقرب مف مقر ىبوعيؿ ىتسعير
ووقفػوا كػأنيـ ينتظػروف كممػة ، ـ1925عػاـ  (يونيػو)بعػد ظيػر يػوـ األوؿ مػف حزيػراف ، في تؿ أبيب

ُأعمف عف صدور أوؿ صحيفة صييونية يومية خاصة بالحركة ، و بعد ساعة مما كاف متوقعاً ، والدة
التػػي مّثمػػت ، (3)أو شػػيء، ؛ أي الوقػػت(Davar)العماليػػة الصػػييونية فػػي فمسػػطيف حممػػت اسػػـ دفػػار 

                                                 

Shifra Shvarts: The workers' health fund in Eretz Israel.p 152. (1)  

 122-121أبوحمبية، حسف: تاريخ األحزاب العمالية الصييونية في فمسطي، ص  (2)
 Shapira Anita. Berl: The Biography of a Socialist Zionist,.p137. (3) 
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وكػػػاف ليػػػا أىميػػػة فػػػي تطػػػور ، (1)الػػػذراع الرسػػػمي لميسػػػتدروت " االتحػػػاد العػػػاـ لمعمػػػاؿ الصػػػييونييف"
وتكػػويف فريػػؽ عمػػؿ ، التػػي بػػذؿ خالليػػا بيػػرؿ كاتسنمسػػوف الجيػػود الكبيػػرة إلطالقيػػا، الحركػػة العماليػػة

التػي كانػت معارضػة  (دوأر ىيوـ)وكانت الصحيفة ردة فعؿ عمى توجيات صحيفة ، (2)صحفي قوي
وعّدت الحركة العماليػة صػدور ، (3) وأفكارىا لألحزاب العمالية الصييونية في فمسطيف، في سياساتيا

 . (4) في فمسطيف (القومية)دفار أداة لتحقيؽ حمـ االشتراكية 

 طمػػػػػػب بيػػػػػػرؿ كاتسنمسػػػػػػوف مػػػػػػف دوؼ، انتيػػػػػػاء مجمػػػػػػس اليسػػػػػػتدروت الحػػػػػػادي عشػػػػػػر ومػػػػػػع
 إحػدع فػاقترح دوؼ عمػى بيػرؿ أف يتعاقػد مػع، أف يشػتري لػو اآلالت الضػرورية، Dov Hos(5)ىػوز

وكػػاف المرّشػػحوف ، الموجػػودة داخػػؿ التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف، محػػالت الطباعػػة
ومطبعػػة ، ( لمصػػحافة التػػي كانػػت تطبػػع صػػحيفة كػػونتراسAhdutالمحتممػػوف آنػػذاؾ ىمػػا؛ أحػػدوت )

وقػػد تػػـ اختيػػار مطبعػػة ، لمصػػحافة التػػي كانػػت تطبػػع صػػحيفة ىبوعيػػؿ ىتسػػعير Tverskyتفرسػػكي 
تسػعير قامػت نقابػة ات في مطابع حزب وصحيفة ىبوعيؿ ىع سنو وبعد أف تـ إصدارىا أرب، تفرسكي

 .(6)المنبي( في تؿ أبيب) وتـ افتتاحيا في شارع، بشراء آلة طباعة لمصحيفة، ـ1929العماؿ عاـ

 جيود بيرل كاتسنمسون في تةسيس صحيفة دفار: -ب

العماليػة اليوميػة والمؤسػس لمصػحيفة ، شّكؿ بيرؿ كاتسنمسوف الصورة األيدلوجية و السياسية
و بػػدأ بيػػرؿ و مػػف خمفػػو مجمػػس اليسػػتدروت بتحضػػير نشػػيط إلصػػدار الجريػػدة فػػي ذلػػؾ ، (7))دفػػار(

و ىػػػأرتس لموشػػػيو ، الوقػػػت كػػػاف اليشػػػوؼ يقػػػرؤوف جريػػػدتيف ىمػػػا : دوأر ىيػػػـو اليتمػػػار بػػػف اليعػػػازر
ألنيػػا  ؛لػذلؾ لػػـ يكػػف خبػػر ظيػػور جريػػدة ثالثػػة سػػارًا ليمػػا، ((Moshe Gluecksohn (8)جميكسػوف

                                                 

  Zajackowski, Donald :The freedom the press in Israel and Eygept.p7. (1) 

 Shapira Anita. Berl: The Biography of a Socialist Zionist,.p137. (2) 

 .155، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
 .73، ص )عبري( كروماف: حرب الصحافة (4)
ـ، انضـ لمجيش التركي 1906ـ(: ولد في وارسو، ووصؿ فمسطيف مع عائمتو عاـ 1940 -1894دوؼ ىوز ) (5)

مع اندالع الحرب العالمية األولى، كاف مػف أوائػؿ الػداعيف لتشػكيؿ ميمػة حراسػة لممسػتوطنات، قتػؿ فػي حػادث سػير 
 (.167 مع زوجتو وابنتو في لندف)عيالـ، يغآؿ: ألؼ ييودي في التاريخ الحديث، ص

 .159ص)عبري(، كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (6)
 Grony, Yosef: The Jewish press. P 24. (7)  

ـ(: ولػػػد فػػػي تشػػػيمونكا، بػػػدأ النشػػػاط الصػػػييوني لػػػو فػػػي أوروبػػػا الغربيػػػة بػػػيف 1939 -1878موشػػػيو جميكسػػػوف)  (8)
( والمؤتمرات في وقت الحؽ، وىو أديػب وكاتػب 1903) الطالب الييود . وكاف مندوب المؤتمر الصييوني السادس

بالعبرية؛ وكاف صحفيًا، و زعيمًا صييوني، بدأ ينشر المقاالت في مجمتي ىعوالـ، وىاشمواح الصييونيتيف األدبيتػيف. 
 ـ(. 1938-1923ـ، وتولى تحرير صحيفة ىآرتس بيف عامي)1919وفد إلى فمسطيف في خريؼ عاـ 

(Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Vol,7.P,476. ) 
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جميكسػػػوف عمػػػى بيػػػرؿ  و لػػػذلؾ عػػػرض رئػػػيس تحريػػػر صػػػحيفة ىػػػآرتس، سػػػتأخذ نصػػػيبًا مػػػف قرائيمػػػا
كاتسنمسػػوف بػػأف يخّصػػص لػػو نصػػؼ صػػفحات الجريػػدة إذا مػػا عػػدؿ بيػػرؿ عػػف فكػػرة إصػػدار جريػػدة 

واسػتدعى عػددًا مػف الصػحفييف والكتػاب الصػياينة لالشػتراؾ معػو ، لكف بيرؿ رفض العرض، عمالية
وكاف عدد مف أولئؾ يكتبوف مقاالت عموديػة فػي صػحيفة كػونتراس األسػبوعية ، حيفةفي إعداد الص

و موشػػي ، Mordechai Lipson))(2)مورداخػػاي ليبسػػوف ، Moshe(1)أبػػرزىـ؛ موشػػي شػػيرتوؾ 
، David Zakai(5)و زاكػاي دافيػد ، (4)وقيػادات عماليػة أخػرع، (3)(Moshe Beilinson)بيمنسػوف 

فػػي الصػػحافة أكثػػر فػػي قيػػادة الحركػػة الصػػييونية إلػػى جانػػب  الكتػػابوقػػد جعػػؿ بيػػرؿ حضػػور أولئػػؾ 
ينظػػػروف إلػػػى عمميػػػـ  فقػػػد كػػػانوا، عػػػدد آخػػػر مػػػف الصػػػياينة الػػػذيف مزجػػػوا بػػػيف الصػػػحافة والسياسػػػة

 . (6)الصحفي وسيمة لتعزيز أجندتيـ السياسية

 إلى جانب بيرؿ كانت ىناؾ شخصية عمالية أخرع لعبت دورًا فػي نشػأة صػحيفة دفػار وىػو
وقػد تػـ الطمػب منػو  -اليسػتدروت –زلماف شزار حيث كاف عضوًا في المجنة التنفيذية لمنقابة العامة 

و كػػاف مػػف أىػػـ ، الجريػػدة العماليػػة ىامػػع البػػدايات األولػػى إلصػػدار  العمػػؿ فػػي طػػاقـ تحريػػر الصػػحيفة

                                                 

(: ولػد فػي أوكرانيػا، اسػتقرت عائمتػو فػي قريػة عربيػة فػي السػامرة، فػي 1965 -1894) موشيو شػيرتوؾ شػاريت (1)
ـ، انتقمت عائمتو إلى يافا، وكانت مػف العػائالت األولػى التػي أسسػت تػؿ أبيػب، عمػؿ فػي الجػيش التركػي 1908عاـ 

ليسػػتدروت، سػػافر إلػػى لنػػدف وشػػغؿ ميامػػًا قياديػػة فػػي المنظمػػات الصػػييونية، بعػػد مترجمػػًا، وانضػػـ لعمػػاؿ صػػييوف وا
عمؿ وزيرًا لمخارجية، ثـ أصبح ثاني رئيس حكومة فػي )إسػرائيؿ(، .)عػيالـ، يغػآؿ: ألػؼ ييػودي ( دولة إسرائيؿ)قياـ 

 (.501في التاريخ الحديث، ص 
ـ، ىػاجر إلػػى 1903ـ، عػيف حاخامػًا عػاـ 1885ـ(: ولػد فػي أوكرانيػا عػػاـ 1944 -1885مورداخػاي ليبسػوف) (2)

ـ، وعمػػؿ كاتبػػًا فولكمػػوري فػػي العبريػػة، و كتػػب عػػف العبريػػة واليديشػػية، و 1913الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي عػػاـ 
وكانػػت يوميػػة ( 1923-1921ر) (، وأسػػس صػػحيفة نيويػػورؾ ىػػادوأ 1921-1916) عمػػؿ محػػررًا لصػػحيفة ىعبػػري

ـ، وعمػػؿ محػػررًا 1930ثػػـ أصػػبحت أسػػبوعية، جمػػع الفولكمػػور الييػػودي فػػي عػػدة مطبوعػػات، وفػػد إلػػى فمسػػطيف عػػاـ 
 ـ.1944ـ، حتى عاـ 1937لصحيفة ىتسوفيو منذ نشأتيا عاـ 

(Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Second Edition, Volume,13,P,76 )00 

ـ(: واحػػد مػػف المتحػػدثيف باسػػـ رئػػيس الحركػػة العماليػػة فػػي فمسػػطيف، ولػػد عػػاـ 1939 -1889منسػػوف )موشػػي بي(3)
ـ، كػػاف مؤيػػدًا مػػف االشػػتراكية الروسػػية بعػػد الحػػرب العالميػػة 1913ـ، فػػي روسػػيا، و تأىػػؿ كطبيػػب فػػي عػػاـ 1889

ـ، 1924لػػى فمسػػطيف عػػاـ األولػػى، اسػػتقر فػػي إيطاليػػا، حيػػث أصػػبح عضػػوًا نشػػطًا فػػي الحركػػة الصػػييونية، ثػػـ وفػػد إ
 :Skolnik, Fred)ـ. 1939واسػػػتوطف فػػػي بتػػػاح تكفػػػا، و انضػػػـ إلػػػى ىيئػػػة تحريػػػر صػػػحيفة دفػػػار، تػػػوفي عػػػاـ 

Encyclopaedia Joudica, Second Edition, Volume,3,P,267 )00 

 .73، ص )عبري( كروماف: حرب الصحافة (4)
 Shapira Anita. Berl: The Biography of a Socialist Zionist.p140.(5) 

 Meyers, Oren: Israeli Journalism during the State's.p89. (6) 
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رأس تحريػر تػوقػد ، وكاف صحفيًا بارعًا وخطيبػًا مفوىػاً ، (1) الذيف شاركوا في الكتابة في صحيفة دفار
 .(2)الصحيفة بعد كاتسنمسوف

 ومصادرىا:، شكل ومضمون الصحيفة -ث

ظيػر ، ـ1925عاـ  (يونيو)عندما ظير اإلصدار األوؿ مف الجريدة في األوؿ مف حزيراف  
التػػي ، Lily Zadekوكػػاف تصػػميـ النقػػوش مػػف عمػػؿ ليمػػي زاديػػؾ ، اسػػميا بحػػروؼ عبريػػة مقوسػػة
خصوصا زلماف شػزار ، أسست عالقة صداقة قوية مع موظفي دفارو ، أصبحت مولعة بالصييونية

 .(3) و بيرؿ كاتسنمسوف

، (5)وكانػػػػت مػػػػف الناحيػػػػة التقنيػػػػة بدائيػػػػة، (4)نسػػػػخة يوميػػػػاً  2500بػػػػدأت الصػػػػحيفة بإصػػػػدار 
 .(6) وكاف يصدر كؿ يـو جمعة، وتضمنت ممحقًا أدبيًا حمؿ اسـ) ىمساؼ(

، كػػف فػػي اليػػوـ التػػالي خمسػػة أعمػػدةو ل، أعمػػدةظيػػرت الطبعػػة األولػػى بشػػكؿ رسػػمي فػػي سػػتة 
و صفحة إعالنات في ، و احتوت دفار عمى أربع صفحات، واستمرت عمى ذلؾ الحاؿ لسنوات عدة

وعرضػػػت ، Moshe Shertokوتػػػـ تحريػػػر الصػػػفحة األولػػػى بواسػػػطة موشػػػي شػػػيرتوؾ ، الخمػػػؼ
انػت ترسػػميا وكػاالت األنبػػاء وكػاف مصػػدر األخبػار لػػدفار مػواد األخبػار التػػي ك، االفتتاحيػة مػف بيػػرؿ

ولكنيػا بالنسػبة لمصػحؼ ، و كانت تبدو أخبػارًا قديمػة خػارج فمسػطيف، عبر برقيات البريد " التمغراؼ"
مػػػف  القػػاىرةوكانػػػت تعمػػؿ مػػف وكػػاف مػػػف أبػػرز تمػػؾ الوكػػاالت )رويتػػرز( ، الصػػييونية كانػػت جديػػدة

مطبوعػػة بػػاليكتوغراؼ ، بالقطػػارو كانػػت ترسػػؿ النشػػرات لػػدفار ، منتصػػؼ عشػػرينات القػػرف العشػػريف
بينما كانت الصحؼ األوروبية ، ثالثة أياـ وكانت تستغرؽ لموصوؿ، عمى فروخ ورقية طويمة صفراء
و ىػي واحػدة مػف ، Frankfurter Zeitung(7)فرانكفيوتشػر زيػوتنج  تأخػذ وقتػًا أطػوؿ مثػؿ صػحيفة

                                                 

 .42، ص )عبري(شخصية رئيس -زخاي، دافيد؛ أبرخ، ييوشع: زلماف شزار (1)
 .117مؤسسة التعاوف: اعترافات جولدا مائير، ص  (2)

 Shapira Anita. Berl: The Biography of a Socialist Zionist.p143. (3) 

"عبػػري"؛ قيػػوجي، حبيػػب: الصػػحافة والمجتمػػع اإلسػػرائيمي،  21كنعػػاني، حبيػػب: نضػػاؿ الصػػحافة العبريػػة، ص  (4)
 .31ص 

 .155، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (5)
 .1065، ص )عبري(نتنياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية  (6)
 كاف ليا اىتمامات بالمسألة الصييونية. 1938و  1922جريدة أسبوعية ييودية نشرت في برليف بيف عامي  (7)

(Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Second Edition, Volume,5,P,346. )0 
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تصؿ دافار بعد ، شئوف العالميةحوؿ ال Peilinsonالمصادر الرئيسة لممعمومات في مقاالت بمنسف 
 .(1)عشرة أياـ مف ظيورىا

 أىدا  وموضوعات دفار: -ج

عػػرض فيػػو ، (لقرائنػػا) مسػػوف فػػي اإلصػػدار األوؿ لػػدفار عنوانػػًا كبيػػرًا أسػػماهسنكتػػب بيػػرؿ كات
وأوضػػػح أف اىتمػػػاـ الصػػػحيفة بشػػػكؿ معقػػػد سػػػيرّكز عمػػػى الحاجػػػات ، مبػػػدأه فيمػػػا يتعمػػػؽ بالصػػػحيفة

وأف قػػراء دفػػار سيصػػفونيا كأفضػػؿ صػػحيفة ، والعاطفيػػة لمعامػػؿ الصػػييوني، واألخالقيػػة، االجتماعيػػة
وىدفت الصحيفة منذ انطالقتيا إلى سد احتياجات ، (2) ويتعمموف كيؼ يتمتعوف بمقاالتيا، صييونية

 . (3) الثقافة لدع العماؿ الصياينة الذيف وفدوا إلى فمسطيف

وافتتحػػػت مرحمػػػة جديػػػدة فػػػي تػػػاريخ ، الف مبػػػادئكانػػػت النشػػػرة األولػػػى لمصػػػحيفة بمثابػػػة إعػػػ
عػػػف  مسػػػوفسنكاتوعًبػػػر ، وتػػػاريخ الصػػػحيفة خصوصػػػاً ، الصػػػحافة الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف عمومػػػاً 

 وجػاء فػي، (4)المرحمة التػي أنشػئت فييػا الصػحيفة وىػي مرحمػة الصػحؼ الصػييونية الحزبيػة اليوميػة
مقػػػػػػاال تحػػػػػػت ، ـ1925)يونيػػػػػػو( عػػػػػػاـ العػػػػػػدد األوؿ لمصػػػػػػحيفة الصػػػػػػادر فػػػػػػي األوؿ مػػػػػػف حزيػػػػػػراف 

كتبت المجنة التنفيذية لميستدروت تعريفًا عامًا ليوية الصحيفة وحيثيات النشأة جاء  (صحيفتنا)عنواف
وىػي صػحيفة عماليػة ، (دفػار) فيو:" اليوـ تقوـ النقابة العامة لمعمػاؿ بنشػر العػدد األوؿ مػف صػحيفة

ًا وتحقيقػًا لقػرارات المػؤتمر الثػاني لمنقابػة التػي وذلػؾ تطبيقػ، بشػكؿ يػومي (أرض إسػرائيؿ)تصدر في 
و تطرؽ بيرؿ كاتسنمسػوف ألىػداؼ ، (5)"(أرض إسرائيؿ )لعماؿ، أقرت إصدار صحيفة عمالية يومية

الصحيفة في أوؿ مقاؿ لو في نشرتيا األولى وكتب التالي :" ىذه الصحيفة اليومية التي بيف أيػديكـ 
، وأخػػػػت العمػػػػؿ، ىػػػػي ابنػػػػة الحركػػػػة، العماليػػػػة الصػػػػييونية فػػػػي الػػػػبالداآلف ىػػػػي إنتػػػػاج روح الحركػػػػة 

وسػػتيتـ بالعامػػؿ... وسػػتكوف بمثابػػة تعبيػػر عػػف العمػػؿ الجسػػدي الثقػػافي الزراعػػي ، وصػػاحبة اإلنتػػاج
، ومػف خالليػا سػنعرض مطالػب العمػاؿ لمسػمطات، (أرض إسػرائيؿ) الذي يقوـ بو العامؿ العبري فػي

، واألدب العبػػػػري، التػػػػي نريػػػػد، وطريقػػػػة حياتنػػػػا، وأىػػػػدافنا، ربويػػػػةوسػػػػنعرض مػػػػف خالليػػػػا مطالبنػػػػا الت
 –صػػحيفة العمػػاؿ العبػػرييف فػػي فمسػػطيف... وصػػحيفة نقابػػة العمػػاؿ العامػػة ، وسػػتكوف ىػػذه الصػػحيفة

 .(6) ىستدروت"
                                                 

 Shapira Anita. Berl: The Biography of a Socialist Zionist.p143 (1)  
 Shapira Anita. Berl: The Biography of a Socialist Zionist.p145 (2)  

 . 303الزىار، ربا: تطور االقتصاد الصييوني في فمسطيف، ص  (3)
 .157، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 . 1، ص)عبري(ـ1925، 1925/ 1/6(، 1صحيفة دفار: )ع (5)
 .156، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (6)
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و كانػػػت أخبارىػػػا العماليػػػة ، بشػػػكؿ يػػػومي، وحيفػػػا، بػػػدأت الصػػػحيفة بنقػػػؿ أخبػػػار مػػػف القػػػدس
فػي ، الصياينة فػي فمسػطيف كما توّلت توجيو الرأي العاـ لطبقة العماؿ، اتؼيتـ نقميا عبر الي، قميمة

ومػػع الحركػػة التصػػحيحية المعارضػػة لمحركػػػة ، خصوصػػًا مػػػع العػػرب، كثيػػر مػػف القضػػايا واألحػػداث
وأولػت الصػحيفة اىتماميػا بقضػايا الكبيوتسػات والقػرع التعاونيػة الصػييونية  (1)، العمالية الصػييونية
نبػأ ، ـ1923أيار )مايو( عاـ  23فنشرت ىيئة التحرير بتاريخ ، (2) اليستدروت في فمسطيف وعماؿ

لػػػى فمسػػػطيف وجػػػاء فيػػػو:" إلقػػػرار حكومػػػة االنتػػػداب وقػػػؼ اليجػػػرة الييوديػػػة ، احتجػػػاج عمػػػاؿ صػػػياينة
فػػػػػي كافػػػػػة القػػػػػرع والمػػػػػدف والمسػػػػػتوطنات اجتماعػػػػػات  (أرض إسػػػػػرائيؿ)عقػػػػػدت فػػػػػروع حػػػػػزب عمػػػػػاؿ 

 .(3)"(ألرض إسرائيؿ)وقؼ اليجرة الييودية ضد قرار الحكومة ، احتجاجية

وأىػداؼ الصػييونية مػف ، (المسػتخدـ)كما عرضت صحيفة دفار مشاكؿ العامؿ الصػييوني 
، واىتمت بتثقيؼ المستوطنيف عمى العمؿ اليدوي، ومارست الدعاية لممشروع الصييوني، االستيطاف

إلػى عامػؿ ، ومػرابٍ ، و سمسػار، تػاجروتغيير صػورة الصػييوني مػف ، العامؿ( بناء المجتمع )بيدؼ
و تناولػػػػت دفػػػػار ضػػػػمف تغطيتيػػػػا لالسػػػػتيطاف الصػػػػييوني فػػػػي فمسػػػػطيف أخبػػػػار التنظػػػػيـ ، (4) وفػػػػالح
أيػػار 22الصػػادر بتػػاريخ ( 192)فػػأوردت الصػػحيفة فػػي عػػددىا، وأخبػػار األحػػزاب العماليػػة، العمػػالي

ورد فيػو:"... اليػـو السػاعة الثامنػة  (عمػاؿ أرض إسػرائيؿ) نبأ انتخابػات حػزب، ـ1930)مايو( عاـ 
فػػػي حيفػػا... وذلػػػؾ لمتحضػػػير لالنتخابػػػات  (عمػػػاؿ أرض إسػػػرائيؿ)مسػػاًء سػػػيعقد مػػػؤتمر عػػػاـ لحػػزب 

 9:30الداخميػػة لمفػػرع والتػػي سػػتعقد مػػا بػػيف الخمػػيس إلػػى االثنػػيف مػػف الشػػير الحػػالي تمػػاـ السػػاعة 
 .(5)صباحًا"

الصػػادر  (1638)ميػػة وذلػػؾ فػػي عػػددىا ونشػػرت الصػػحيفة خبػػرًا عػػف اجتمػػاع المجنػػة القو  
حيػػػث أوردت النبػػػأ التػػػالي:" بػػػاألمس عقػػػد اجتمػػػاع ، ـ1930تشػػػريف أوؿ )أكتػػػوبر( عػػػاـ  20بتػػػاريخ 

وأقػرت المجنػة تأجيػؿ عقػد انتخابػات مجمػس ، تؿ أبيػب في مبنى بمدية (فاعاد ليئومي)المجنة القومية 
وذلػػػؾ بسػػػبب األوضػػػاع السػػػائدة فػػػي  نػػػوفمبر(؛) إلػػػى األوؿ مػػػف تشػػػريف ثػػػافٍ  -كنيسػػػت -المنتخبػػػيف

 .(6)البالد"

                                                 

 .160، 159، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .172اليور، منير؛ السعدي، غازي: اإلعالـ اإلسرائيمي، ص (2)
 .2، ص )عبري(ـ 1923/ 5/ 23صحيفة دفار:  (3)
 .31يوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص ق (4)
 .2، ص )عبري(ـ 1930/ 5/ 22 (192صحيفة دفار: )ع  (5)
 .2ص  )عبري(ـ 20/10/1930( صحيفة دفار:) ع (6)
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وسػػػعت النقابػػػة العامػػػة لمعمػػػاؿ الصػػػييونييف " اليسػػػتدروت" زيػػػادة التػػػأثير عبػػػر دفػػػار عمػػػى  
بحيػث تقطػع الطريػؽ عمػى ، ليـ وأنيا الموجو الرئيس، حاء فمسطيفجماىير العماؿ الييود في كؿ أن

وعنيػػػت الصػػػحيفة بشػػػؤوف االسػػػتيطاف والمؤسسػػػات ، (1)الصػػػحؼ المناوئػػػة ليػػػا وألفكارىػػػا االشػػػتراكية
وأقامػت عمييػا مسػتوطنات لموافػديف الصػياينة الجػدد ، الصييونية التي استولت عمى أراٍض فمسطينية

عقػػب ، ـ1930مػػة االنتػػداب البريطػػاني عػػاـ فػػي أعقػػاب إجػػراءات تقمػػيص اليجػػرة التػػي نفػػذتيا حكو 
أيػػار 23الصػػادر بتػػاريخ  (1515) ي عػػددىافنشػػرت دافػػار فػػ (2)، ـ1929البػػراؽ عػػاـ  ثػػورة أحػػداث

أرض )بعنػػػواف " صػػػييونيو أمريكػػػا قػػػرروا بنػػػاء مسػػػتوطنات جديػػػدة فػػػي  اً خبػػػر ، ـ1930)مػػػايو( عػػػاـ 
جمػع ، أقػر المػؤتمر الصػييوني لصػييونيي أمريكػا، وجاء:" ردا عمى وقؼ اليجرة في البالد (إسرائيؿ
، وبنػػاء مسػػتوطنات ييوديػػة عمييػػا، إسػػرائيؿفػػي أرض ، ألػػؼ دونػػـ 20ألػػؼ دوالر لشػػراء  100مبمػػغ 

وألجػػػؿ ىػػػذا اليػػػدؼ سػػػيتوجو رئػػػيس المػػػؤتمر تشػػػالزس بنػػػدر إلػػػى )أرض إسػػػرائيؿ( فػػػي شػػػير يونيػػػو 
 .(3)القادـ"

( شػػكوع مسػػتوطنة عزبػػة Davarنشػػرت صػػحيفة دفػػار) 1925عػػاـ  (سػػبتمبر)وفػػي أيمػػوؿ  
ؾ مػػف صػػعوبات واجيػػت سػػكاف تيفػػوف التػػي تتعمػػؽ بانقطػػاع المسػػاعدة الطبيػػة و مػػا ترتػػب عمػػى ذلػػ

و ، المسػػتوطنة. أعضػػػاء المسػػتوطنة عرضػػػوا مسػػألة وقػػػؼ الطػػب السػػػريري عمػػى أنػػػو عمػػؿ إجرامػػػي
 (4)احتجوا عمى المجنة التنفيذية التحاد العماؿ.

، والشخصػيات الصػييونية المػؤثرة، وتناولت الصحيفة الشؤوف السياسػية اليوميػة واالسػتيطاف
وقػد ، وكانػت لػو أبحػاث ميمػة تنشػر فػي الصػحيفة، والمقاالت زلمػاف شػزاروكاف يحرر تمؾ األخبار 

 .(5) تولى زلماف شزار رئاسة تحرير الصحيفة بعد موت بيرؿ كاتسنمسوف
 إصدارات صحيفة دفار:-ح

مػػع مطمػػع ثالثينػػات القػػرف العشػػريف ممحقػػًا بالمغػػة العبريػػة المنقطػػة؛ أصػػدرت صػػحيفة دفػػار 
وأصػػدرت صػػحيفة ، (6) 1939 عػػاـطبعػػة مسػػائية كمػػا كػػاف ليػػا ، يػػالكػػي يقرأىػػا الوافػػديف مػػف ألمان
وكػػاف مقرىػػا تػػؿ أبيػػب وعنيػػت بالشػػؤوف االقتصػػادية واألدبيػػة ، ـ1934تحػػت اسػػـ "عػػيف دفػػار" عػػاـ 

                                                 

 .33، ص )عبري( جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (1)
 .234كاسبي، داف، ليمور، يحئيؿ: بانوراما اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (2)
 .1، ص م)عبري( 1930/ 23/5صحيفة دفار  (3)

Shifra Shvarts: The workers' health fund in Eretz Israel.p 124. (4)  

 .42، ص )عبري(شخصية رئيس -زخاي، دافيد؛ أبرخ، ييوشع: زلماف شزار (5)
 .95ممميد، دافيد: قصة الصحافة العبرية، )عبري(، ص  (6)
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ىػػػػي: اإلنكميزيػػػػة والعبريػػػػة والعربيػػػػة ، وبعػػػػدة لغػػػػات، وكانػػػػت تصػػػػدر مػػػػرة فػػػػي األسػػػػبوع، والسياسػػػػية
 .(1) واأللمانية والجركونية

 م:1935)ُأمر(  صحيفة -2

وحررىا اسحؽ ، األمر() حممت اسـ " ُأمر" بمعنىتذكر المصادر التاريخية صدور صحيفة 
وقػػد تػػـ اإلعػػالف عنيػػا ، ـ1935عػػاـ  (مػػارس)أذار  1تػػاريخ ، 69وحممػػت تػػرخيص رقػػـ ج/، يػػازيؼ

فػػػي التاسػػػع عشػػػر مػػػف الشػػػير  19فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية لسػػػمطات االحػػػتالؿ البريطػػػاني فػػػي تػػػاريخ 
ُأمػػػر( بموجػػػب مػػػا جػػػاء فػػػي اإلعػػػالف ) وألغػػػت حكومػػػة االحػػػتالؿ البريطػػػاني امتيػػػاز جريػػػدة، (2)نفسػػػو

لطػاقـ  ثـ سمحت الحكومة فػي الشػير التػالي، ـ1936عاـ  (يونيو)حزيراف 27الحكومي المؤرخ في 
فعػػػادت كجريػػػدة تبحػػػث فػػػي الشػػػؤوف ، ومنحػػػتيـ رخصػػػة، تحريػػػر الصػػػحيفة بإعػػػادة نشػػػرىا مػػػف جديػػػد

وقػػد ُأصػػدرت صػػحيفة )ُأمػػر( بالمغػػات؛  (3)، وصػػدرت أسػػبوعيًا مػػف تػػؿ أبيػػب، والسياسػػية االقتصػػادية
فػػػي تػػػؿ ، وكانػػػت تطبػػػع فػػػي مطبعػػػة دفػػػار، والجركونيػػػة، واأللمانيػػػة، والعربيػػػة، واالنجميزيػػػة، العبريػػػة
 .(4)أبيب
 م(:1937)صحيفة المرحا   -3

الصػػػػػػياينة "  أصػػػػػػدرت النقابػػػػػػة العامػػػػػػة لمعمػػػػػػاؿ عقبصػػػػػػدور صػػػػػػحيفة )ُأمػػػػػػر؛ أي األمػػػػػػر(، 
آذار  24كصػػػحيفة أسػػػبوعية بتػػػاريخ  (التحػػػرر) ؛ أي"المرحػػػاؼ" اليسػػػتدروت" الصػػػحيفة تحػػػت اسػػػـ

كمػا اسػتخدمت ، واستخدمت الصحيفة في إصداراتيا الورؽ الالمػع المصػقوؿ، ـ1937عاـ  (مارس)
كتبػت وقػد ، (6)وكاف يشرؼ عمييا القسـ العربي فػي اليسػتدروت، (5)الصور لشرح وتوضيح األحداث

تحت عنػواف"  وكاف، وضرورة وجودىا، الصحيفة في بداية النشرة األولى ليا مقااًل تعريفيًا بالصحيفة
فػي سػػبيؿ  (لمشػعب الييػػودي المتفػاني) كممتنػا األولػى:" جػاء فييػػا" إف الرجػؿ البصػير ال بػػد أف يشػيد

سػطيف مشػاريع عمرانيػة بأنػو أنشػأ فػي فم، تفانيػا لػـ تطفػئ جذوتػو القػروف (الوطف الخالػد األوحػد)ىذا 
وبحثت الصػحيفة فػي الشػؤوف السياسػية ، (7)رفعت شأف البالد وحسنت حالة ساكنيو جميعا"، عظيمة

                                                 

 49أبو ىاللو، يوسؼ: اإلعالـ الييودي المعاصر، ص (1)
 112، 83خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (2)
 80سميماف، محمد: الصحافة الفمسطينية وقوانيف االنتداب، ص  (3)
 83خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (4)
 .139ييوشع، يعقوب: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ص  (5)
 .117عبد الرحمف، عواطؼ: دراسات في الصحافة المصرية والعربية، ص  (6)
 .139ييوشع، يعقوب: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ص  (7)
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 وكانػػت تطبػػع فػػي مطبعػػة، وكانػػت دوريتيػػا شػػيرية تصػػدر بػػالمغتيف العبريػػة و العربيػػة، واالقتصػػادية
األمػر صػدرت برخصػة ويػذكر خػوري أف صػحيفة حقيقػة ،  أحدوت الكائنة في شارع )مكفا إسػرائيؿ(

عػػالف تػػاريخ ، ـ1941عػػاـ (مػػايو)أيػػار14 بتػػاريخ، 26مػػف السػػمطات البريطانيػػة تحػػت رقػػـ ت أ/  وا 
 .(1)/أيار )مايو( لمعاـ نفسو24

 ثانيًا: الصح  الشيوعية في فمسطين:
 م:1925 -النور -صحيفة ىةور -1

ىػػػأور؛ أي  )صػػػحيفة حممػػػت اسػػػـ، ـ1925كػػػاف لمحػػػزب الشػػػيوعي فػػػي فمسػػػطيف منػػػذ عػػػاـ 
، ثػـ أصػبحت بالمغػة العبريػة بعػد عشػر سػنوات عمػى ظيورىػا، و كانت تصدر بمغة اإليػديش، (النور

ولكنيػا اختمفػت عػف سػابقاتيا ، ـ1925عػاـ  (فبرايػر)شػباط  26وظيرت الصحيفة ألوؿ مػرة بتػاريخ 
يػؼ والتعر ، حيث لـ تنشر أىداؼ الصحيفة، مف صحؼ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف

ىكػػذا كتبػػت ىيئػػة تحريػػر الصػػحيفة عمػػى صػػدر ، بػػؿ فػػي الصػػفحة األخيػػرة، بيػػا فػػي الصػػفحة األولػػى
الصػػفحة األخيػػرة لكػػؿ نشػػرة مػػف صػػحيفة ىػػأور التػػالي:" ىػػأور تيػػدؼ إلنػػارة طريػػؽ جميػػور العمػػاؿ 

، وميمتيػػػا أف تكػػػوف عػػػاماًل مخمصػػػًا لمعمػػػاؿ ومسػػػاعدتيـ فػػػي إيجػػػاد فػػػرص عمػػػؿ، وقيادتػػػو وتحريػػػره
 .(2) وظروفيـ والنضاؿ مف أجؿ االشتراكية في )أرض إسرائيؿ("، أوضاعيـوتحسيف 

 (:1947)، (1936) صحيفة كول ىعام -2

 وعػػػدّ ، بصػػػورة سػػػرية 1936عػػػاـ  (صػػػوت الشػػػعب) سػػػّجؿ أوؿ ظيػػػور لصػػػحيفة كػػػوؿ ىعػػػاـ
لصػػحيفة صػػوت الشػػعب التابعػػة لمحػػزب الشػػيوعي  اً فػػي فمسػػطيف الصػػحيفة امتػػداد الحػػزب الشػػيوعي

وكانت عبارة عف ، ـ1936عاـ  (أغسطس)وصدرت النشرة األولى لمصحيفة في آب ، (3)الفمسطيني
سـ عف صحيفة الحزب قد اقتُِبَس اإلو ، (5)صفحة 16وبمغت في بعض األوقات ، (4)صفحات فقط 4

العماليػة  مجػاؿ الحركػةشيوعية خارج إطار ال و كانت تمؾ الصحيفة، (6)المبناني –الشيوعي السوري 

                                                 

 83خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (1)
 .115، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (2)
 .1067، ص )عبري(نتياىو، د.ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية (3)
 .116، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (4)
 .183، ص)عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (5)
 .363منصور، جوني: معجـ األعالـ والمصطمحات، ص  (6)
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فالصػػحيفة والحػزب المؤسػس لػػـ يحصػال عمػػى تػرخيص رسػػمي ، (1)المؤسسػاتية الرسػمية فػػي اليشػوؼ
، ـ1921فحظػرت السػػمطات الحػػزب الشػػيوعي مػػف عػػاـ ، مػف إدارة االحػػتالؿ البريطػػاني فػػي فمسػػطيف

إلػػى جانػػب األزمػػة ، لصػػحيفتيـىـ فػػي أي عػػدد ءفمػػـ ينشػػر كتّػػاب ومحػػررو صػػحيفة كػػوؿ ىعػػاـ أسػػما
فقػد كانػت كػوؿ ىعػاـ تسػتخدـ الػورؽ الػرخيص وتنقطػع عػف ، المالية التػي عصػفت بالجريػدة والحػزب

وعػػػدـ اىتمػػػاميـ ، ييػػػا فػػػي المغػػػة العبريػػػةر وكثػػػرت فييػػػا األخطػػػاء لعػػػدـ ضػػػموع محر ، الظيػػػور لشػػػيور
 .(2)بيا

، راقبػػة السػػػمطات ليػػػاواسػػتمرت الصػػػحيفة فػػػي الصػػدور بصػػػورة سػػػرية بعيػػدًا عػػػف أنظػػػار وم 
والشػػػاكوش" ، الصػػػحيفة بنشػػػر صػػػورة المنجػػػؿ تميػػػزتو ، (3)ـ1941وكانػػػت تصػػػدر يوميػػػًا حتػػػى عػػػاـ 

وأىـ جممة تمّيزت بيا الصحيفة ، إلى جانب صورة خارطة فمسطيف، الروسي الشيوعي شعار الحزب
وعػدـ القػدرة ، الخانقػةو ذلػؾ داللػة عمػى األزمػة الماليػة ، " اقرأ ىذه الصحيفة وأعطيا لرفيقؾ ليقرأىػا"

 . (4)عمى طباعة مزيد مف النسخ

وخالؿ الحرب العالمية الثانية ونتيجة التقارب الذي حصؿ بيف بريطانيا واالتحػاد السػوفياتي 
ـ 1942وذلػػؾ عػػاـ ، تمكػػف القػػائموف عمػػى صػػحيفة كػػوؿ ىعػػاـ مػػف الحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص لمجريػػدة

صحيفة كوؿ ىعاـ كناطؽ باسـ رة رسمية أسست بصو  1947وفي عاـ ، (5)فأصبحت تظير عالنية
 (6)د. موشيو سني وترأس تحريرىاالحزب الشيوعي الصييوني)ماكي( ومف 

 ومسيرتيا:، صحيفة كول ىعاماىتمامات  -

وركػػّزت عمػػػى وضػػع حمػػوؿ لمصػػػراع ، عّبػػرت الصػػحيفة كػػػوؿ ىعػػاـ عػػف التوجيػػػات السػػوفيتية
 و، مقابػؿ دعػـ وحػب العػرب، البريطانيػة مػف خػالؿ مياجمػة السػمطات االنتدابيػة، العربي الصييوني

وعمػى مسػتوع فمسػطيف اىتمػت بالعمػؿ ، قامت الصحيفة بتغطية أخبار األحزاب الشػيوعية فػي العػالـ
ومػػع مػػرور عػػاـ عمػػى الثػػورة الفمسػػطينية الكبػػرع عػػاـ ، (7)واألحػػزاب العماليػػة، ومياجمػػة اليسػػتدروت

تخمػوا عػف وناشػدت العػرب أف ي، لثػورةعف التحريض لصػالح ا (كوؿ ىعاـ) توقفت صحيفة، ـ1936
                                                 

 .34، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (1)
 116، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (2)
 .55، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية (3)
 .121، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (4)
 .363المصطمحات، ص منصور، جوني: معجـ األعالـ و  (5)
 .249قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (6)
 .116، ص )عبري( ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (7)
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و فػػي تمػػػوز )يوليػػو( عػػػاـ ، ودعػػت الييػػود إلػػػى التفػػاىـ مػػػع الفمسػػطينييف، االسػػتفزاز وأعمػػاؿ العنػػػؼ
وتحت عنواف" خذوىا إلى ىيئة األمـ ذكرت صحيفة) كوؿ ىعاـ( أف االعتداءات التي قامت  1936

تمميحػػػّا لمعػػػرب عمػػػى أف البريطػػػانييف إلػػػى بيػػػا السػػػمطات البريطانيػػػة ضػػػد الييػػػود كػػػاف المقصػػػود بيػػػا 
، جانبيـ تشجيعا ليـ لالستمرار في ىجماتيـ عمى الييود.. وأدانت الصحيفة اعتقاؿ زعمػاء اليشػوؼ

 .(1) وطالبت بنقؿ القضية الفمسطينية فورًا إلى ىيئة األمـ"

 إغالق كول ىعام: -

وكانػت آنػذاؾ ، ـ1946عػاـ  (يوليػو)تمػوز  16أغمقت السمطات البريطانيػة الصػحيفة بتػاريخ 
فقػػد وصػػفت الصػػحيفة ، تصػػدر أسػػبوعيا؛ وذلػػؾ بسػػبب مياجمتيػػا السػػمطات البريطانيػػة فػػي فمسػػطيف
 .(2) السمطات أنيا سمطة استعمارية.. وتقـو بقمع الجماىير الييودية في فمسطيف

 خالصة:

وقد اتخذ ، األحزاببدأت األحزاب الصييونية اىتماميا بالصحافة في فمسطيف مع نشأة تمؾ   
األمػػػر الػػػذي انعكػػػس أثػػػره عمػػػى تطػػػور ، أو أكثػػػر ؛ لتكػػػوف منبػػػرًا ناطقػػػًا باسػػػمو، كػػػؿ حػػػزب صػػػحيفة

وأظيػػػرت صػػػحؼ األحػػػزاب الصػػػراعات الفكريػػػة عمػػػى صػػػفحات ، الصػػػحافة الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف
إضػػػػافة لمواقػػػػؼ األحػػػػزاب مػػػػف االسػػػػتيطاف ، وظيػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػي صػػػػحؼ األحػػػػزاب العماليػػػػة، جرائػػػػدىا
كمػا أظيػرت صػحؼ ، أو الصػحؼ الدينيػة، الذي اختمؼ عػف صػحؼ االسػتيطاف القػديـ، يونيالصي

والتػػي سػيتـ الحػديث عنيػػا ، االحػزاب العماليػة خالفػات مػػع صػحؼ الحركػة التصػػحيحية فػي فمسػطيف
 في المبحوث الثاني مف ىذا الفصؿ.

                                                 

 .133، 125خميؿ، موسى: الحزب الشيوعي الفمسطيني، ص (1)
 .55، ص )عبري( كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية (2)



 

 

 

 امللعوث ااثاىل 
بميظن  , بااصَ وى   ااعام , ااتصع ع   ااصَ وى  صعف احلرك  

 و1948بر ت شااوو يف فسصطني حتى عاو 
 

 صح  الحركة التصحيحية الصييونية. أواًل:

 و منظمة بريت شالوم.، صح  الصييونية العامة ثانيًا:
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 صح  الحركة التصحيحية الصييونية. أواًل:
تعػػود نشػػأة الصػػييونية التصػػحيحية فػػي فمسػػطيف إلػػى مجموعػػة مػػف الطػػالب الييػػود الػػروس 

وانفصػمت مجموعػة أخػرع مػف تمػؾ ، -الجيؿ الشاب -، (1)(ىرتسميا)الذيف كانوا يدرسوف في مدرسة 
، ز جميورىػػا عمػػى اسػػتخداـ المغػػة العبريػػة بػػيف الصػػياينة فػػي فمسػػطيفورّكػػ، ـ1923المجموعػػة عػػاـ 

 .(2) ؛ أي كتيبة حماة المغة"(جدود مغنى ىسافا)وأطمقت عمى نفسيا 

بػػدأ اىتمػػاـ الحركػػة التصػػحيحية الصػػييونية بالصػػحافة منػػذ افتتػػاح فػػرع الحركػػة فػػي فمسػػطيف 
شػػػباط  19الحػػػزب فػػػي حيفػػػا بتػػػاريخ  اتيػػػاو أصػػػدرت أوؿ صػػػحيفة معّبػػػرة عػػػف توجي، ـ1923عػػػاـ 

 فػتـ نقػؿ الصػحيفة المقدسػية، حؼ الحركة في فمسػطيفثـ تتابع صدور ص، (3)ـ1926)فبراير( عاـ 
لممكيػػػػػة التصػػػػػحيحية الصػػػػػييونية بقيػػػػػادة ، ـ1919دوأرىيػػػػػوـ التػػػػػي أنشػػػػػأىا ايتمػػػػػار بػػػػػف ييػػػػػودا عػػػػػاـ 

ُأصػػدرت صػػحيفة الحػػزب ، ـ1931وفػػي عػػاـ ، ـ1928جابوتنسػػكي فػػي كػػانوف أوؿ )ديسػػمبر( عػػاـ 
، ثػػػـ ىيػػػرديف، ـ1932فػػػي عػػػاـ  -جبيػػػة الشػػػعب -وتغيػػػر اسػػػميا لحزيػػػت ىعػػػاـ -الشػػػعب –ىعػػػاـ 

 .(4)ـ1939-1933وىمشكيؼ ما بيف عامي 
 م(: Hatzafon1926 (صحيفة ىتسفون -1

فػي ، بالمغػة العبريػة، كصػحيفة صػييونية، ـ1926ُأصدرت صحيفة ىتسفوف )الشماؿ( عاـ 
وكانػػت مبػػادرة ، لكنيػػا كانػػت محميػػة فػػي نطػػاؽ المدينػػة، و عّرفػػت نفسػػيا أنيػػا صػػحيفة عامػػة، حيفػػا
وكػػاف مستشػارًا قضػػائيًا لبمديػػة ، (5)(أبراىػػاـ فينشػؿ)مػف رجػػؿ أعمػاؿ ييػػودي يػدعى  ار الصػػحيفةإصػد
وكتػػب طػػاقـ إعػػداد الصػػحيفة الجممػػة ، وكانػػت الصػػحيفة االصػػدار األوؿ مػػف نوعػػو فػػي حيفػػا، حيفػػا

ىػػػػدفيا نقػػػػؿ األخبػػػػار لمسػػػػكاف المحميػػػػيف ، عاصػػػػمة الشػػػػماؿ صػػػػحيفة، التاليػػػة :" أخيػػػػرًا أصػػػػبح لحيفػػػػا

                                                 

ـ، د. مطموف كوىيف في يافػا، وسػميت أوال الكميػة 1905أوؿ كمية ييودية تقاـ في فمسطيف، والعالـ أسسيا عاـ  (1)
العبرية في يافا، ثـ سميت ىرتسميا نسبة إلى ىرتسؿ، وأقيـ المبنى الرئيسي لمكمية في شارع " آحاد ىعاـ" الواقػع أمػاـ 

، وقػد تبػرع ببنائيػا الييػودي يعقػوب مػوزار. )منػاحيـ تممػي، شارع ىرتسؿ عمى قطعة أرض الصندوؽ القومي الييودي
 (.156 -155و أفرايـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 

، سامي: الحركة الصييونية التصحيحية، ص  (2)  .44أبو جميـو
 .18ص )عبري(، جراور، مينا: الصحافة والحزب  (3)
 .174، ص )عبري(ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية(4)
 

 http://www.the7eye.org.il (5)  

http://www.the7eye.org.il/


 

156 

 

وحممػت ، ـ1926عػاـ ( فبرايػر) شػباط 19و ُأصدر العدد األوؿ مف الصحيفة يـو الجمعػة ، (1)فييا"
وكانػػت فػػي ، وكانػػت ىتسػػفوف تبػػاع بقػػرش مصػػري واحػػد، شػػعار " صػػحيفة اقتصػػادية سياسػػية أدبيػػة"

 .، (2) تصدر كؿ يوـ جمعة مف ثماني صفحات بداية ظيورىا

، و الجمعػػة، تصػػدر يػػومي الثالثػػاء، وتطػػورت الصػػحيفة فيمػػا بعػػد لتصػػبح نصػػؼ أسػػبوعية 
ونتيجػػػة لألوضػػػاع الماليػػػة الصػػػعبة التػػػي عصػػػفت بالصػػػحيفة منػػػذ بدايػػػة انطالقيػػػا؛ اضػػػطرت ىيئػػػة 

، (3) قرشػػًا مصػػريًا لممقػػاؿ الواحػػد 15التحريػػر لبيػػع مسػػاحات لممقػػاالت عمػػى صػػدر الصػػحيفة بسػػعر 
راء منّشػػديف لقراءتيػػا كثيػػرًا؛ فمػػـ يكػػف القػػ، لكػػف طػػاقـ إعػػداد الصػػحيفة عػػانى مػػف تػػأثير الحػػزب عمييػػا

األمر الذي حاؿ دوف تحقيؽ مراد مؤسسي الصحيفة ، بسبب انتمائيا لمحركة التصحيحية الصييونية
 .(4) العامميف فيياأجرة  مف الحصوؿ عمى تغطية مالية لتكاليؼ طباعتيا و

 اىتمامات صحيفة ىتسفون: -أ

وحيفػػا ، عاتقػو تتبػع أخبػار الشػماؿ الصػحيفة الوحيػدة التػي أخػذ طاقميػا عمػىكانػت ىتسػفوف 
، واالقتصػػادية، وكػػذلؾ أرادت أف تكػػوف منبػػرًا لإلعػػالـ السياسػػي فػػي المسػػائؿ السياسػػية، فػػي فمسػػطيف
والتجمػػػع االسػػػتيطاني ، داخػػػؿ التجمػػػع االسػػػتيطاني الصػػػييوني فػػػي فمسػػػطيف عمومػػػاً ، واألدبيػػػة كافػػػة

، العديػػػػد مػػػػف المقػػػػاالت التجاريػػػػةونشػػػػرت الصػػػػحيفة ، الصػػػػييوني فػػػػي حيفػػػػا وضػػػػواحييا خصوصػػػػاً 
كمػػػػػا ، وأيضػػػػػًا المقػػػػاالت التعميميػػػػػة؛ وذلػػػػؾ مقابػػػػػؿ مبمػػػػغ مػػػػػالي، واألدبيػػػػة، والسياسػػػػػية، واالقتصػػػػادية

وفػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػو ، وأحػػػػداثيا اليوميػػػػة، خصصػػػت ىيئػػػػة تحريػػػػر الصػػػػحيفة صػػػػفحتيف ألخبػػػػار حيفػػػػا
لػػى ، س وتػػؿ أبيػػبخصصػػت جػػزءًا مػػف تغطيتيػػا ألخبػػار التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي القػػد وا 

اىتمػػت الصػػحيفة بنشػػر أي خبػػر أو مقػػاؿ ألي ييػػودي ، جانػػب األخبػػار العامػػة والحيفاويػػة الخاصػػة
وقػػد عّبػػرت الصػػحيفة ، والطػػرؽ..."، أو المؤسسػػات الخدماتيػػة العامػػة " كالبمديػػة، يريػػد نقػػد السػػمطات

النشرة الصادرة بتاريخ ىكذا كتب محرروىا عمى صدر ، أنيا تؤيد حرية النقد، عف ذلؾ عبر نشراتيا
 .(5)في الصفحة الثالثة، ـ1927عاـ  (مارس)أذار  18

                                                 

 .45، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (1)
 http://www.the7eye.org.il(2) 

 .47، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (3)
http://www.the7eye.org.il (4)  

 .49 -48، ص)عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (5)
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 ىوية ىتسفون: -ب
كػاف رئػيس  فػي الوقػت الػذي، حرص طاقـ صحيفة ىتسفوف أف يبعػدوا عنيػا الطػابع الحزبػي
، ومػػػدير فػػػرع الحػػػزب فػػػي حيفػػػا، تحريرىػػػا د. أبراىػػػاـ فينشػػػؿ ينتمػػػي لمحركػػػة التصػػػحيحية الصػػػييونية

ـ؛ فغيػرت الصػحيفة 1932واستمرت الصحيفة عمى ذلؾ حتى مجيئ جابوتنسكي إلى فمسػطيف عػاـ 
وبػدأ األمػر بتوجيػو تينئػة بقػدوـ جابوتنسػكي إلػى ، وأصػبحت صػحيفة حزبيػة بشػكؿ واضػح، سياستيا
وبعػػد ذلػػؾ وجيػػت مقػػاالت ، وكتبػػت عػػف تػػاريخ حياتػػو فػػي الصػػفحات األولػػى مػػف نشػػراتيا، فمسػػطيف

وتمػػػػت تغطيػػػػة زيػػػػارات جابوتنسػػػػكي فػػػػي أنحػػػػاء ، لحركػػػػة الصػػػػييونية التصػػػػحيحيةصػػػػريحة ألبنػػػػاء ا
وقػد كتػب ، إلى جانب تغطية المؤتمر السادس لمحركة التصحيحية الذي عقد فػي تػؿ أبيػب، فمسطيف

طاقـ تحرير الصحيفة في الذكرع السنوية األولى عمى إصدارىا مقااًل صريحًا عّبروا مف خاللو عػف 
وبعػػد ذلػػؾ ، وجػػاءت لخػػدمتيا الفكريػػة، وأنيػػا صػػحيفة الحركػػة التصػػحيحية، ةىويػػة الصػػحيفة الحزبيػػ

 .(1)بدأت الصحيفة تنشر خارج حيفا 

يتضح مما سبؽ أف صحيفة ىتسفوف؛ أي )الشماؿ( أصدرت في حيفا اىتمت بشأف التجمع 
، وقد كاف القائموف عمييا أعضاء في الحركػة التصػحيحية الصػييونية، االستيطاني الصييوني ىناؾ

وقد حاولوا أف يتجنبوا تأثير أخبار وأفكار الحزب عمى صفحاتيا غير أف القارئ الصييوني استطاع 
 مما قمؿ أىمية متابعتيا. ؛أف يميزىا

 إغالق ىتسفون:  -ت
عػػػاـ  (أغسػػػطس)آب  14يػػػـو  وطبػػػع آخػػػر عػػػدد ليػػػا، عػػػدداً  99نشػػػرت صػػػحيفة ىتسػػػفوف 

طػػػػاقـ الصػػػػحيفة إصػػػػدارىا لمػػػػرة واحػػػػدة فػػػػي اضػػػػطر  ـ1927عػػػػاـ  (مػػػػايو )فمنػػػػذ أيػػػػار، (2)ـ1927
و بسبب ضائقة ماليػة تعرضػت ، ولـ يتمكنوا مف استمرار إصدارىا بصورة نصؼ أسبوعية، األسبوع

فقّمصػػوا عػػدد ، لػػـ تعػػد لػػدييـ القػػدرة عمػػى مواصػػمة تغطيػػة تكاليفيػػا الماليػػة، ليػػا ىيئػػة تحريػػر الصػػحيفة
 1927عػاـ  (أغسػطس)ع دخػوؿ شػير آب ومػ، فقػط الجريدة مف ثماني صفحات إلى أربعٍ صفحات 

 .(3) 99طبعت آخر نشرة لمصحيفة حممت عدد 

وقػػد كانػػت الحركػػة التصػػحيحية تػػرع فييػػا مػػرآًة ، وبػػذلؾ لػػـ تسػػتمر صػػحيفة ىتسػػفوف طػػويالً 
غيػر أف األوضػاع الماليػة حالػت ، ألفكارىا التي ستروجيا ألعضاء الحػزب عبػر صػفحات الصػحيفة

 ىا. ر دوف نجاح استمرا

                                                 

 30ص)عبري(، جراور، مينا: الصحافة والحزب  (1)
http://www.the7eye.org.il (2)  

 .51، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (3)
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 بريد اليوم: -فة دوأر ىيومصحي -2

 وتطورىا إلى قسميف:، ينقسـ تاريخ صحيفة دوأر ىيـو مف حيث نشأتيا

وىػػػو نشػػػأة الصػػػحيفة مػػػف شػػػباف ييػػػود ينتمػػػوف ، ـ1928وحتػػػى عػػػاـ ، ـ1919األوؿ: مػػػف عػػػاـ  -
 لالستيطاف القديـ دوف توجو حزبي.

رسػػػػميا باسػػػػـ عنػػػػدما أصػػػػبحت الصػػػػحيفة ناطقػػػػا ، ـ1936وحتػػػػى عػػػػاـ  1928الثػػػػاني: مػػػػف عػػػػاـ -
 الصييونية التصحيحية بزعامة فالديمير جابوتنسكي.

  م:1928-1919صحيفة دوأر ىيوم  -أ

، فػي القػدس، ـ1919أغسػطس( عػاـ ) آب 8بدأت صحيفة دوأر ىيػـو فػي الظيػور بتػاريخ 
وقػػد أسسػػيا ، وتصػػدر بصػػورة يوميػػة، وكانػػت بالمغػػة العبريػػة، (1) وذلػػؾ بعػػد الحػػرب العالميػػة األولػػى

وىػػػو مػػػف أبنػػػاء االسػػػتيطاف القػػػديـ فػػػي ، (بػػػف آفػػػي)الييػػػودي إيتمػػػار بػػػف اليعػػػازر بػػػف ييػػػوداالصػػػحفي 
 .(2) فمسطيف

أصػػػدر الصػػػػحيفة شػػػباب صػػػػياينة داخػػػػؿ التجمػػػع االسػػػػتيطاني الصػػػييوني مػػػػف ذوي الفكػػػػر 
وقد اتفقوا عمى تأسيس صػحيفة تتبنػى مواقػؼ ، الصحفي إيتمار بف اليعازر التقوا، اليميني المتطرؼ

الكسندر اىرنسوف  وكاف مف بينيـ الصحفي، وتوجياتيـ تجاه االستيطاف، الصييوني القديـاليشوؼ 
((Alexander Ahrensson ،إلػى جانػب والػد إيتمػار؛ إليعػازر بػف ييػودا ومحػرر ، و جابوتنسػكي

ورغػػـ أنيػػـ لػػـ يكونػػوا فػػي إطػػار حزبػػي كانػػت توجيػػاتيـ يمينيػػة ، (أبراىػػاـ إيممػػيخ) صػػحيفة ىحيػػروت
و كػػاف أولئػػؾ ، واالقتصػػادية، والسياسػػية، اف ذلػػؾ واضػػحًا عمػػى المسػػتويات االجتماعيػػةوكػػ، متطرفػػة

وىػو ، (3)الصحافيوف معروفيف في عالـ الصحافة داخؿ التجمع االسػتيطاني الصػييوني فػي فمسػطيف
آب  8دوأر ىيػػـو فػػي العػػدد األوؿ الصػػادر فػػي بتػػاريخ  صػػحيفةا كػػاف قػػد أشػػار إليػػو مجمػػس إدارة مػػ
جاء فيو:" سػنحاوؿ أف نقػدـ لقرائنػا ، (خطتنا) وذلؾ في مقاؿ تحت عنواف، ـ1919عاـ  (أغسطس)

 . (4)صحيفة أوروبية جديدة بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى"

                                                 

 .144، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 . 25، ص  )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (2)
 .141، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (3)
: )ع (4)  .2، صم )عبري(1919/ 8/8( 1صحيفة دوأر ىيـو
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عّبرت الصحيفة منذ أياميا األولى لصدورىا عف التجمع االسػتيطاني الصػييوني اإلقطػاعي 
وكانػت تبػاع فػي بدايػة إصػدارىا ، (1)األولػى وعػف جػزء مػف أبنػاء اليجػرة، داخؿ اليشوؼ في فمسطيف

وكػػػػاف معظػػػػـ قػػػػراء الصػػػػحيفة مػػػػف أبنػػػػاء ، (2) و كػػػػاف ليػػػػا جميػػػػور كبيػػػػر مػػػػف القػػػػراء، بنصػػػػؼ قػػػػرش
، الػرافض لمفكػر االشػتراكي، اليمينػي (القومي)االستيطاف القديـ والشباب الصييوني أصحاب التوجو 

 .(3) الذي مثمتو آنذاؾ صحؼ الحركة العمالية
 إيتمار بن اليعازر في صحيفة دوأر ىيوم:دور 

شّكؿ إيتمار بف اليعازر بف ييودا الشخصية المحورية األبرز في ىيئة تحرير صػحيفة دوأر 
فكاف مف أوائؿ الصحفييف الناشئة ، (4) ـ1919فقد كاف أوؿ المبادريف لتأسيس الصحيفة عاـ ، ىيوـ

و ىنػاؾ حصػؿ عمػى طػرؽ ، ر إلػى فرنسػاوقػد سػاف، في التجمع االسػتيطاني الصػييوني فػي فمسػطيف
خراج الصحؼ، فنية وقد ساىمت تمؾ الطػرؽ بصػورة كبيػرة فػي ازدىػار ، وأساليب جديدة في إعداد وا 

وممػا أضػافو إيتمػار  (5)، وصػحيفتو دوأر ىيػوـ خصوصػاً ، الصحافة الصييونية فػي فمسػطيف عمومػاً 
، سػػود العػػريض الػػذي أحػػدث ضػػجيجاً فاسػػتخدـ البػػنط األ، إلػػى صػػحيفتو فػػف إخػػراج العنػػاويف الكبيػػرة

 .(6)وقّسـ الصحيفة إلى أعمدة، وكاف عامؿ جذب لمقراء

عنػػدما ، واسػػتخدـ فػػف المقػػاء الصػػحفي الػػذي ظيػػر أوؿ مػػرة عمػػى صػػدر صػػحيفة دوأر ىيػػوـ 
أجرع أوؿ لقاء مع العقيد برنشتوؼ الذي مّثؿ ألمانيػا فػي واشػنطف وكػاف تحػت عنػواف" لقػاء صػحفي 

 (أغسػطس )آب 12ُنشػر ذلػؾ المقػاء فػي العػدد الرابػع لمصػحيفة الصػادر بتػاريخ وقػد ، "مع برنشػتوؼ
، (7) وأصبح فيما بعد أمرًا شائعًا في الصحؼ الصػييونية التػي جػاءت بعػد دوأر ىيػوـ، ـ1919عاـ 

تستخدـ الصور في الصفحة  التي وكانت الصحيفة األولى مف بيف الصحؼ الصييونية في فمسطيف
عمػػى عكػػس مػػا كانػػت ، مػػار أوؿ مػػف كػػاف يػػوزع صػػحيفتو فػػي سػػاعات الصػػباحكػػاف إيت كمػػا، األولػػى

                                                 

 .326، ص )عبري( جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوآر ىيـو (1)
 .333ص )عبري(،  والصراعات في دوآر ىيـو جينوسار، بنحاس: التوجيات (2)
 .141، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (3)
 .326، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوآر ىيـو  (4)
 .25، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا  (5)
 .1065ص )عبري(، ، 6د.ب.، نتياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (6)
 .60، ص )عبري(ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (7)



 

161 

 

وذلػؾ يعػود ألمػريف ، (1) عميو الصحؼ الصػييونية األخػرع اليوميػة التػي كانػت تػوزع سػاعات الظيػر
 ىما:

وانعكس ذلؾ عمى الصحافة ، صحيفة دوأر ىيوـالصحافي الذي أدخمو إيتمار عمى التطور  -1
و ّطور دورية صدور ، وكاف قد تأثر بالتجربة الصحفية األوروبية، الصييونية في فمسطيف عموماً 

 أصبحت تصدر في الصباح.، فبداًل أف تصدر ظير اليوـ، الصحيفة

فكاف إصدار دأور ىيـو في ، كانت صحيفة دوأر ىيوـ في تنافس شديد مع صحيفة ىآرتس -2
 .(2)الفترة الصباحية يأتي في سياؽ ذلؾ التنافس

 ىيوم:اىتمامات صحيفة دوأر  -

عمػى كػؿ مػا ، أظيرت ىيئة تحرير صحيفة دوأر ىيػوـ منػذ يوميػا األوؿ أنيػا صػحيفة متمػردة
و ، بما في ذلؾ الصحافة الصييونية، كاف معتادًا و مقبواًل في حياة اليشوؼ الصييوني في فمسطيف

العنػاويف حيػث اعتمػدت أسػموب التضػخيـ والضػجيج فػي كتابػة ، كاف طابع الصحيفة فرنسػيًا بامتيػاز
إيتمػػار بػػف  بقمػػـ المحػػرر المسػػؤوؿ فػػت ىيئػػة التحريػػر صػػحيفتيـ فػػي أوؿ مقػػاؿ ليػػاوعرّ ، (3) واألخبػػار
عػػػػاـ  (أغسػػػػطس)آب  8وذلػػػػؾ فػػػػي العػػػػدد األوؿ ليػػػػا مػػػػف السػػػػنة األولػػػػى الصػػػػادر بتػػػػاريخ ، اليعػػػػازر
الخػروج  ؛(أبنائيػا)و ، (ألرض إسػرائيؿ)وجاء فيو:" لقد حاف الوقت  (خطتنا)وحمؿ عنواف ، ـ1919

وسػػػالـ فػػػي ، والتعػػػرؼ عمػػػى مجريػػػات األحػػػداث فيػػػو... حيػػػث أننػػػا نريػػػد العػػػيش بحريػػػة، لمعػػػالـ الحػػػر
ألنفسػنا... وسػتكوف  (نيضة قوميػة)... ونقوـ بتطوير أنفسنا ولغتنا وخمؽ (سمائنا)وتحت ، (أرضنا)

، األمػور االقتصػاديةفي ، واإلعالف، ووسيمة لمتنسيؽ، والمعمومات، صحيفتنا مصدرًا موثوقًا لألخبار
ففػي الشػؤوف ، سياستنا بسيطة جػداً ، واألدب اليادؼ، ومنبرًا حرًا لمسياسة المعتدلة لالنتقاد، والتجارية

، كافػػػة (ألبنػػػاء شػػػعبنا)وتوحيػػػد المغػػػة المشػػػتركة ، الداخميػػػة سػػػنعمؿ عمػػػى تقمػػػيص الخالفػػػات الحزبيػػػة
ومتاحػة ، سػتكوف مفتوحػة دوأر ىيػوـ وسنعمؿ عمى خمؽ صداقة مع جيراننا العرب في ىذه البالد...

  .(4)إذا التزموا بالقواعد األدبية والسياسية"، العرب (إلخواننا)حتى ، واألفكار كافة، لألراء

حيػػث عّبػػر فيػػو إيتمػػار عػػف ، كػػاف ذلػػؾ المقػػاؿ الصػػحفي األوؿ فػػي تػػاريخ الصػػحافة الصػػييونية
ومخطػػػػط الصػػػػياينة الػػػػذيف تواجػػػػدوا فػػػػي فمسػػػػطيف قبػػػػؿ اليجػػػػرة األولػػػػى مػػػػف الناحيػػػػة الفكريػػػػة ، فكػػػػر

                                                 

 www.jpress.org (1)  

 .326، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوآر ىيـو  (2)
 .146ص  )عبري(ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية،  (3)
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 ووجػو(1)، ورفػض الخضػوع لمتػأثير الييػودي الروسػي فييػا، كما عارض إيتمار ىػآرتس، واأليدولوجية
وكتػب محرروىػا فػي ، وممثمييا في فمسػطيف، ضد الحركة الصييونية القائموف عمى الصحيفة حربيـ

 .(2)"(أرض إسرائيؿ) التي ىاجمت، ؾ :" سنحارب حتى نخّمص البالد مف ىذه العصابةمقاؿ عف ذل

، وبذلؾ يتبيف التناقض بيف ما أوردتو الصحيفة فيما يخّص العرب؛ أىؿ فمسػطيف األصػمييف
وقػد يكػوف ، (عصػابة ىاجمػت أرض إسػرائيؿ)وتارة أخرع ىـ ، (إخواننا)فأحيانًا تذكر الصحيفة أنيـ 

 ة اإلشارة لمبريطانييف.القصد بالعصاب

ووصػػؿ األمػػر ، كمػػا عّبػػرت ىيئػػة التحريػػر فػػي الصػػحيفة عػػف معارضػػتيا لمصػػياينة الوافػػديف
داراتيػػػا، إلػػػى مياجمػػػة قيػػػادات الحركػػػة الصػػػييونية العماليػػػة فػػػي حػػػيف كانػػػت صػػػحيفة ، وسياسػػػاتيا، وا 

 .(3) الفترةوتتناقض في سياستيا مع دوأر ىيـو في تمؾ ، ىآرتس تدافع عف الحركة الصييونية

فنشرت فػي عػددىا ، (4) واىتمت صحيفة دوأر ىيوـ بشؤوف مؤسسات االستيطاف الصييوني
خبػػػرًا تحػػػت عنػػػواف" توسػػػيع فػػػي الكيػػػرف ، ـ1920عػػػاـ  (أبريػػػؿ)نيسػػػاف 20الصػػػادر بتػػػاريخ  (162)

أرض )جػػاء فيػػو :" أقيمػػت مػػؤخرًا مراكػػز جديػػدة فػػي رومانيػػا والنمسػػا و  -الصػػندوؽ القػػومي -كيمػػت
كمػػا نشػػرت الصػػحيفة أخبػػارًا عػػف ، (5)ولكسػػمبورغ لمصػػندوؽ القػػومي"، وسويسػػرا، ومقػػدونيا، (إسػػرائيؿ

لمسػػػنة الثانيػػػة الصػػػادر  (148) بنػػػاء مؤسسػػػات اسػػػتيطانية جديػػػدة تعميميػػػة حيػػػث أوردت فػػػي عػػػددىا
جػاء فيػو:" اليػـو  (معيػد جديػد لممعممػيف)تحػت عنػواف، ـ1920نيساف )أبريؿ( عاـ  بتاريخ األوؿ مف

إلعػداد معممػيف متػدينيف حتػى يػتـ إدراجيػـ فػي  (ىمزراحػي)افتتح فػي القػدس معيػد جديػد تػابع لحػزب
كما أدار محرروىا عبر صفحاتيا حربػًا ضػد المؤسسػات ، (6) "-ىتحكومي -منظومة مدارس الحزب

مػػف الحركػػة و أنيػػا ُفرضػػت عمػػى الحيػػاة فػػي فمسػػطيف ، التابعػػة لالسػػتيطاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيف
والمػدافعيف ، و رأع القائموف عمى الصحيفة أنيـ يمثموف الييػود المتواجػديف فػي فمسػطيف، الصييونية

وطػػالبوا بشػػكؿ رسػػمي أف يكونػػوا ىػػـ ممثمػػي مػػْف تواجػػد مػػف الييػػود ووفػػد إلػػى فمسػػطيف أمػػاـ ، عػػنيـ
 .(7) حكومة االحتالؿ البريطاني

                                                 

 .145، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (1)
 .147، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (2)
 .145، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (3)
 .68خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (4)
: )ع (5)  .2، ص م )عبري(4/1920/ 20( 162صحيفة دوأر ىيـو
: )ع  (6)  .1، ص )عبري( ـ1920/ 4/ 1(، 148صحيفة دوأر ىيـو
 .143، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (7)
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الصػػحيفة بػػدائؿ عػػف مؤسسػػات الحركػػة  بػػؿ قػػّدـ محػػررو، ولػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد ذلػػؾ الحػػد 
التػػي ، خصوصػػًا جمعيػػة المنتخبػػيف، الصػػييونية داخػػؿ التجمػػع االسػػتيطاني الصػػييوني فػػي فمسػػطيف

فكتب المحرر الكسندر ، واجيت انتقاداٍت وىجومًا الذعًا في مقاالت ىيئة تحرير صحيفة دوأر ىيوـ
ونريػػد أف نعمػػؿ ، حػػف جمعيػػة منتخبػػيفاىرنسػػوف فػػي إحػػدع مقاالتػػو فػػي الصػػحيفة التػػالي:" ال نريػػد ن

ذا طمبػػػػتـ منػػػػا إيجػػػػاد مؤسسػػػػات، بحريػػػػة ، سػػػػنقوؿ لكػػػػـ أف لػػػػدينا لجانػػػػًا لكػػػػؿ مسػػػػتوطنة؛ سياسػػػػية، وا 
وىػػػـ القػػػادروف عمػػػى االجتمػػػاع بيػػػنيـ الختيػػػار لجنػػػة تنفيذيػػػة تمػػػثميـ أمػػػاـ ، واقتصػػػادية، واجتماعيػػػة
 .(1) اآلخريف"

كمػػػا اىتمػػػت الصػػػػحيفة بمجريػػػات األحػػػػداث السياسػػػية والميدانيػػػة التػػػػي وقعػػػت عمػػػػى أرض  
ومػػف أبػػرز تمػػؾ األحػػداث فػػي بدايػػة عشػػرينات ، فمسػػطيف المتعمقػػة بالصػػياينة و االحػػتالؿ البريطػػاني

لمسػنة الثالثػة  (187) حيػث جػاء فػي عػددىا، ـ1921يافا في عاـ  القرف العشريف تمؾ التي شيدتيا
المنشػػػور الصػػػييوني حػػػوؿ )خبػػػٌر بعنػػػواف ، ـ1921عػػػاـ  (مػػػايو)أيػػػار 9ادر بتػػػاريخ لمصػػػحيفة الصػػػ

ورد فيو:" المجنة التنفيذيػة لمحركػة الصػييونية أصػدرت اليػـو منشػورا حػوؿ األحػداث فػي  (أحداث يافا
يافػػا وىػػو كالتػػالي:" المجنػػة التنفيذيػػة لمحركػػة الصػػييونية تػػدعو كػػؿ صػػييوني أف يسػػيطر عمػػى نفسػػو؛ 

، ة البريطانيػػػػة والػػػػرأي العػػػػاـ فػػػػي إنجمتػػػػرا لػػػػف يػػػػؤثر عمػػػػييـ أي أحػػػػداث عنػػػػؼ وفوضػػػػىألف الحكومػػػػ
الحركػة  ف أمػف وسػالمة كػؿ ييػودي ومؤسسػاتوالمندوب السامي السير ىربرت صػموئيؿ مسػؤوؿ عػ

والحركػػػػة الصػػػػييونية لػػػػف تغّيػػػػر مواقفيػػػػا ميمػػػػا حصػػػػؿ ... وىػػػػذه ، (أرض إسػػػػرائيؿ)فػػػػي الصػػػػييونية 
اف لكؿ ييودي صييوني حوؿ االستمرار بالتمسؾ بأفكػاره؛ لػذلؾ تطمػب األحداث ستكوف بمثابة امتح

 .(2)منكـ المجنة التنفيذية التعبير عف إخالصكـ ألفكاركـ حتى تتحقؽ"

إال أنيػػا كانػت تغطػػي بعضػًا مػػف ، لمحركػة الصػػييونية ومؤسسػاتيا ورغػـ مياجمػة دوأر ىيػػوـ
تأجيػػؿ مػػؤتمر الحركػػة ) خبػػرًا بعنػػواف، ـ1920مػػارس( عػػاـ ) أذار 18 ونشػػرت فػػي، أخبػػار الحركػػة

دارة ، فقد كتبت ما يمي:" لكػي يػتـ تمكػيف د. وايزمػاف وأصػدقائو مػف السػفر إلػى أمريكػا (الصييونية وا 
فقػد قػررت الحركػة الصػييونية فػي لنػدف تأجيػؿ مؤتمرىػا المقػرر ، دعايتيـ ىناؾ حوؿ الكيرف ىايسود

فقد تـ دعوة ، وبيذا الخصوص، القادـ (سبتمبر)ؿ أيمو  إلى الرابع مف (يونيو) عقده في شير حزيراف
 .(3) جابوتنسكي لمسفر الفوري إلى الواليات المتحدة األمريكية"

                                                 

 .145، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (1)
 .1ص  )عبري(ـ 1921/ 5/ 9(، 187صحيفة دوأر ىيـو : )ع  (2)
: )ع  (3)  .3، ص )عبري(ـ 1920/ عاـ 3/ 18(، 136صحيفة دوأر ىيـو
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ونشػػػرت الصػػػحيفة نبػػػأ اسػػػتنكار الحركػػػة الصػػػييونية حػػػوؿ تقمػػػيص عػػػدد تػػػراخيص اليجػػػرة  
مػػف السػػنة وجػػاء فػػي العػػدد الثػػاني ، الصػػييونية إلػػى فمسػػطيف التػػي كانػػت تمنحيػػا الحكومػػة البريطانيػػة

تحػػػػػت عنػػػػػواف" الحركػػػػػة ، ـ1925سػػػػػبتمبر( عػػػػػاـ )أيمػػػػػوؿ  22الثامنػػػػػة لمصػػػػػحيفة الصػػػػػادر بتػػػػػاريخ 
ُنشػػر فػػي الصػػحؼ األوروبيػػة إعػػالف باسػػـ إدارة الحركػػة الصػػييونية  الصػػييونية تسػػتنكر" جػػاء فيػػو:"

 والوكالػػة الييوديػػة يسػػتنكر فعػػؿ حكومػػة بريطانيػػا حػػوؿ تقمػػيص عػػدد تػػراخيص اليجػػرة الييوديػػة إلػػى
 . (1) "(أرض إسرائيؿ)

بؿ ومساندة ، كما برز دور صحيفة دوأر ىيـو في نشر الخالفات بيف األحزاب الفمسطينية
كما جرع في انتخابات مجمس بمدية القدس التي تنافس عمييا راغب ، طرؼ عمى اآلخر أحياناً 

إيتمار بف  كتب، ـ1927ولما اقترب موعد انتخابات البمدية عاـ ، النشاشيبي و موسى الحسيني
آفي " اليعازر" في صحيفتو دوأر ىيوـ مقاال بعنواف" أنا الراغب" دعا فيو الييود لمتصويت إلى 

 .(2)جانب راغب النشاشيبي

وقد كتب بف ، و في إيطاليا، كاف محررو دوأر ىيوـ مسروريف النتصار الفاشية في أوروبا  
و قاؿ إف الوصفة العالجية اليتمرية ، آفي عف " انتصار وتألؽ الشخصية " ليتمر في االنتخابات

و في بعض األحياف أوضح لمقراء أف تقميد موسوليني لـ يكف ، ألمانيا كانت "ضرورية " إلنياء أزمة
عرضت مقالة مطولة في الصحيفة كتبيا  (أغسطس)ففي الرابع مف آب  بالضرورة أمرًا سيئاً 

، "أوروباوفي اليـو التالي، بف آفي عّرؼ موسوليني بأنو" الخمير في عجيف ، موسوليني نفسو
 .(3) وتساءؿ:" ألـ يحف الوقت لنا في فمسطيف أيضا أف نتبع خطى موسوليني؟"

 تنافس صحيفتا ىآرتس ودوأر ىيوم: -

ودوأر ىيـو الصييونيتيف اليػوميتيف الوحيػدتيف فػي فمسػطيف فػي بدايػة ، كانت صحيفتا ىآرتس
غيػػر أف ذلػػؾ التنػػافس ولّػػد ، وكػػاف التنػػافس بينيمػػا واضػػحًا حػػوؿ جميػػور القػػراء، العشػػرينات سػػنوات

كمػػا وصػػؿ التنػػافس إلػػى الحصػػوؿ عمػػى ، حالػػة مػػف الكراىيػػة الكبيػػرة بػػيف طػػاقمي تحريػػر الصػػحيفتيف
فكانػػت صػػحيفة ، المعمومػػات لمػػا جػػرع مػػف أحػػداث سياسػػية وتطػػورات عمػػى األرض فػػي تمػػؾ الفتػػرة

، فاتيح تمؾ المعمومات مف الشخصيات الرسمية التي مثمػت قيػادة الحركػة الصػييونيةىآرتس تمتمؾ م
أـ خارجيػػا؛ األمػػر الػػذي لػػـ يكػػف حاصػػال مػػع محػػرري صػػحيفة ، سػػواء أكػػاف ذلػػؾ فػػي داخػػؿ فمسػػطيف

                                                 

(1) :  .4، ص )عبري(9/1925/ 22(، 2ع) صحيفة دوأر ىيـو
 201 -200قدورة، جماؿ: األحزاب السياسية الفمسطينية، ص  (2)
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  (1) وذلؾ بسبب حدة العداء بينيا وبيف الحركة الصييونية.، دوأر ىيوـ

، كمتػػػا الصػػػحيفتيف عّبرتػػػا عػػػف التقاليػػػد الروسػػػية داخػػػؿ التجمعػػػات الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف 
وقػػد سػػاعدت ، (2)التػػي كانػػت تعتمػػد نقػػؿ األخبػػار المنوعػػة بمسػػاف العمػػوـ، والتقاليػػد الشػػعبية لمصػػحؼ

حالة التنافس بيف الصحيفتيف آنذاؾ عمى تعّرض دوأر ىيوـ لمياجمة وكراىية مفرطة مف مؤسسػات 
حتى أف صحيفة ىآرتس ىاجمت دوأر ىيـو ، إلى جانب بعض األطر السياسية، ة الصييونيةالحرك

وقد كتب إيتمار بف ييودا في مذكراتو جممػة حػوؿ ، (3) وتعّرضت لمقائميف عمييا، في بعض األحياف
أمػػا ، لكنيػػا ليسػػت جريػػدة، المقارنػػة بػػيف دوأر ىيػػـو وصػػحيفة ىػػآرتس قػػائال:" ىػػآرتس منطقيػػة معتدلػػة

 (4)ىيـو غير مقبولة لكنيا صحيفة بحؽ". دوأر
 م(:1936- 1928صحيفة دوأر ىيوم )صحيفة الحركة التصحيحية الصييونية() -ب

ولػـ تعػد ، سيطرة االستيطاف القديـ عمييػا عف، ـ1928منذ عاـ  خرجت صحيفة دوأر ىيوـ
الػػذيف ولػػدوا فػػي أو أولئػػؾ ، معّبػػرة عػػف االقطػػاعييف الصػػياينة فػػي فمسػػطيف مػػف أبنػػاء اليجػػرة األولػػى

 . (5) فمسطيف أواخر العيد العثماني

وأصبح زئيؼ  صحيفة دوأر ىيوـ، ـ1928تممكت الحركة التصحيحية في نياية عاـ 
و الياىو ، و حاييـ يفيف، (6)إلى جانب محرريف آخريف ىـ: آبا اخمئيرا، جابوتنسكي رئيس تحريرىا

، إِليتمار بف آفي فيما يتعمؽ بحرية التعبير تعيداتيـفشموا بشكؿ واضح في تمبية  وقد، (7)بف حوريف
                                                 

 .150، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (1)
 .325، ص )عبري( جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوآر ىيـو (2)
 .150، ص )عبري(دروري، يجاؿ: مواقؼ صحيفة دوأر ىيـو  (3)
 .144، ص )عبري( ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 .25، ص )عبري( جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (5)
ـ، فػػػي بروسػػػيا، نػػػاؿ درجػػػة الػػػدكتوراه مػػػف جامعػػة لػػػيج فػػػي فيينػػػا، انضػػػـ إلػػػى عضػػػوية " شػػػباب 1896ولػػد عػػػاـ  (6)

وانضػـ ـ، وأصبح عضوًا في حزب )ىبوعيؿ ىتسعير(، 1924صييوف" )تسعيري تسيوف(، وىاجر إلى فمسطيف عاـ 
)منصػور،  ـ، وكػاف مػف المغػاليف المتشػدديف فػي التعامػؿ مػع السػمطات البريطانيػة1928إلى التيار التصحيحي عاـ 

 (.18جوني: معجـ االعالـ والمصطمحات الصييونية، ص 
ـ(: ولػػػد فػػػي أوكرانيػػػا. ودرس فػػػي جامعػػػة أوديسػػػا حيػػػث كػػػاف رئػػػيس اتحػػػاد 1966 -1902اليػػػاىو بػػػف حػػػوريف ) (7)

الطػالب الصػييوني  . وكػػاف ناشػطا فػػي المنظمػات الصػػييونية السػرية خػالؿ السػػنوات األولػى مػػف النظػاـ السػػوفياتي. 
سػتوطنة ىاشػاروف انشػؽ عػػف ، وانضػـ الػى اليسػػتدروت وكػاف مػف بػيف مؤسسػي م1921جػاء إلػى فمسػطيف فػي عػاـ 

لالنضماـ إلى الحزب التصحيحي وعمؿ فػي ىيئػات تحريػر الصػحؼ التصػحيحية دوأر  1928حركة العمؿ في عاـ 
، وىيػػػػرديف.  zelig-horin-2587502474/ben-1G2-iclehttp://www.encyclopedia.com/art-ىيػػػـو

bidner.html 

http://www.encyclopedia.com/article-1G2-2587502474/ben-horin-zelig-bidner.html
http://www.encyclopedia.com/article-1G2-2587502474/ben-horin-zelig-bidner.html
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 .(1) ونشر مقاالتو في الصحيفة

شباط  2بعد تحوليا لمحركة التصحيحية في  و صدر العدد األوؿ مف صحيفة دوأر ىيـو 
في تأسيس صحيفة  وتولدت في تمؾ اآلونة رغبة كبيرة لدع جابوتنسكي، ـ1928)فبراير( عاـ 

تـ تعييف جابوتنسكي رئيسًا لمتحرير بداًل مف إيتمار  و، (2)صييونية التصحيحيةمعّبرة عف الحركة ال
 .(3) ـ1928عاـ  (ديسمبر)كانوف أوؿ  2بف اليعازر بتاريخ 

، يتضح مف ذلؾ أف جابوتنسكي كاف يشعر بأىمية امتالؾ صحيفة ناطقة بمساف حركتو
ألنو أراد أف يكوف المسؤوؿ ومف ناحية أخرع فقد اىتـ أف يكوف ىو رئيس تحرير الصحيفة؛ 

 تمامًا كما فعؿ في كؿ مؤسسات الصييونية التصحيحية. ، المباشر عنيا

مػػػى تغييػػػر الػػػرأي العػػػاـ ع، ناطقػػػة لمحركػػػة التصػػػحيحية الصػػػحيفة منػػػذ يوميػػػا األوؿ عممػػػت 
، (4)ودفػػار العماليػػة، كمػػا حاربػػت ىيئػػة تحريرىػػا كػػاًل مػػف صػػحيفتي ىػػآرتس، لصػػالح الحركػػة الجديػػدة

و عّبػر جابوتنسػكي عػػف ، (5) ى جابوتنسػكي مقػر الصػحيفة فػػي القػدس فػي بدايػة انتقاليػػا لحركتػووأبقػ
نيػػا معبػػػرة عػػػف توجيػػات الحركػػػة التصػػػحيحية أب، أىػػداؼ الصػػػحيفة منػػذ المحظػػػة األولػػػى بعػػد شػػػرائيا

 (6)وتيتـ بشؤوف االستيطاف في النواحي السياسية واالقتصادية.، وستنقؿ أخبار فمسطيف

فػػي تمػػػؾ الفتػػػرة أدخػػػؿ جابوتنسػػكي عػػػدة شػػػعراء ييػػػود محسػػوبيف عمػػػى الحركػػػة التصػػػحيحية  
وجعميػػػا منافسػػػًا قويػػػًا لصػػػحيفة ىػػػآرتس ذات ، دوأر ىيػػػوـ لممشػػػاركة فػػػي مقػػػاالت أدبيػػػة فػػػي صػػػحيفة

 .(7)المستوع العالي

 ىيئة تحرير دوأر ىيوم التصحيحية: - أ

ضطر لمسفر إلى خارج فمسطيف حيث ا، لـ تطؿ أياـ جابوتنسكي في صحيفة دوأر ىيوـ 
، ـ1930وعاد إيتمار بف إليعازر عاـ  (8)، ـ1929وذلؾ أواخر عاـ ، بأمر مف الحركة الصييونية

و ، المحرر شمومو بيرلماف 1933ثـ تولى رئاسة تحريرىا عاـ ، ولكف لفترة قصيرة، محررًا لمصحيفة
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 .173، ص )عبري( ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (2)
 .325، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوآر ىيـو  (3)
 . 1065، ص )عبري( 6د. ب، نتياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (4)
، سامي: تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية، ص  (5)  .38أبو جميـو
 .173، ص )عبري(ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (6)
 .334، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوآر ىيـو (7)
 .174، ص )عبري(خ الصحافة العبريةج، كرسيؿ: تاري (8)
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عاـ  (فبراير)شباط  22ظير العدد األوؿ لصحيفة دوأر ىيوـ بعد عودة إيتمار محررًا بتاريخ 
ستقالة لإل إليعازرولكف اضطر بف ، وعادت الصحيفة لتوزيع خمسة أالؼ نسخة يومياً ، ـ1931

 .(1) 1933وخرج مف الصحيفة عاـ ، مف ىيئة التحرير؛ بسبب الضائقة المالية

كانت األولى ما ، ر بف إليعازر استمر في تحرير الصحيفة فترتيفوبذلؾ يتبيف أف إيتما 
( في حيف كاف جابوتنسكي عمى رأس تحرير الصحيفة التصحيحية ما 1928-1919) بيف عامي
ثـ عاد ايتمار لتحرير الصحيفة مف جديد وىي المرة الثانية مابيف ، ـ(1931-1928) بيف عامي

( 1937-1933) شمومو بيرلماف ما بيف عاميـ( ثـ حرر الصحيفة 1933-1931) عامي
 وبعدىا توقفت الصحيفة نتيجة األوضاع المالية التي عصفت بالحركة التصحيحية.

، 28رقػـ ؽ/  وكانت الصحيفة تطبع في مطبعة شركة ىسوليؿ الكائنة فػي القػدس برخصػة 
 باسػػـ، القػػدس كمػػا ُسػػّجمت عمػػى أنيػػا شػػركة محػػدودة فػػي، (2)ـ1933عػػاـ (يونيػػو)حزيػػراف  5بػػإعالف 

و دوؼ ، آفػيدوأر ىيوـ وُسّجؿ ىيئة تحريرىا في صحيفة عموـ فمسطيف الجريػدة الرسػمية : إيتمػار 
غيػػر أف الصػػحيفة ، (3) ـ1936 عػػاـ (ينػػاير)كػػانوف ثػػاِف  25دروري "بػػار درورة" اعتبػػارًا مػػف تػػاريخ 

لقػػدس؛ فاضػػطر بسػػبب منػػع العمػػؿ يػػومي الجمعػػة والسػػبت فػػي مدينػػة ا ؛واجيػػت مشػػكمة فػػي طباعتيػػا
 . (4) طاقميا لنقؿ الصحيفة إلى تؿ أبيب

 اىتمامات دوأر ىيوم التصحيحية:  - ب

ولكػف فػي تمػؾ الفتػرة ، اسػتمرت الصػحيفة فػي تغطيػة أخبػار الوافػديف الصػياينة إلػى فمسػطيف
وقد نشرت نبأ قدوـ الصياينة مػف روسػيا إلػى فمسػطيف ، الصييونية التصحيحية كانت محسوبة عمى

 22وجػػػػػػػاء فيػػػػػػػو:" بػػػػػػػاألمس ، ـ1929عػػػػػػػاـ ( سػػػػػػػبتمبر) أيمػػػػػػػوؿ 23الصػػػػػػػادر بتػػػػػػػاريخ فػػػػػػػي العػػػػػػػدد 
و كػػاف ، وصػػؿ لمػػبالد دفعػػة جديػػدة مػػف الميػػاجريف الطالئعيػػيف مػػف روسػػيا السػػوفيتية، أيموؿ)سػػبتمبر(

مػػنيـ ىػػـ أعضػػاء  22، (أرض إسػػرائيؿ)ومػػف ثػػـ لمينػػاء حيفػػا فػػي ، ىربػػوا ألوديسػػا، فػػرداً  50عػػددىـ 
 .(5) ودية"في أحزاب اشتراكية يي

                                                 

  www.jpress.org؛ 1065، ص )عبري( 6د. ب، نتياىو؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (1)
 68خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (2)
 .170، ص )عبري( سنة ىجرة ييود ألمانيا 50أرئيؿ، شمومو:  (3)
 .136ص  ،)عبري( ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (4)
(5)  :  .3، ص )عبري(ـ1929/ 23/9صحيفة دوأر ىيـو
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وجػاء ، ـ1929عػاـ  (1)وتناولت الصحيفة نبأ مؤتمر الصػندوؽ القػومي " الكيػريف كيميػت"  
 (الصػندوؽ القػومي إلسػػرائيؿ)عقػد فػي الػبالد مػؤتمر ، فيػو:" فػي يػوـ الثالثػاء السػاعة الثامنػة صػػباحاً 

المؤتمر نشاطات و ناقش ، مف دوؿ العالـ، ممثاًل عف الصندوؽ 40بمشاركة ، (أرض إسرائيؿ)في 
ونػػػاقش سػػػبؿ تحسػػػيف ظػػػروؼ جمػػػع  -ووضػػػع خطػػػة العمػػػؿ لمعػػػاـ القػػػادـ، ـ1929الصػػػندوؽ لعػػػاـ 

وسػوؼ يسػتمر انعقػاد المػؤتمر العػالمي لمصػندوؽ فػي الػبالد ، (أرض إسػرائيؿ)األمواؿ ألجؿ تطػوير 
 .(2) لمدة ثالثة أياـ"

ر مؤسسػػػػػات غطّػػػػػت الصػػػػحيفة أخبػػػػػا، اليجػػػػػرة إلػػػػى فمسػػػػػطيف موضػػػػػوعإلػػػػى جانػػػػػب تناوليػػػػا 
الصػييوني فػي حيفػا وجػاء فيػو:" ( 3)فنشرت إعالف معيد التخنيػوف، االستيطاف التعميمية واالجتماعية

وسػػػػتقاـ ، (نػػػػوفمبر)تشػػػػريف ثػػػػاِف  4سػػػػيبدأ مػػػػف يػػػػـو األحػػػػد بتػػػػاريخ ، ـ1929/1930التعمػػػػيـ لسػػػػنة 
تشػريف ثػاِف  3االمتحانات المتأخرة يوـ االثنػيف... وعمػى كافػة الطػالب الجػدد التوجػو لممعيػد بتػاريخ 

 250و ، وبطاقػة اليويػة، وعمييـ إحضار التالي: شيادة إتمػاـ الثانويػة، لمبدء في التسجيؿ (نوفمبر)
 . (4) وصورتيف شخصيتيف"، جنييًا مف رسوـ التسجيؿ
شػػتراكية المتزايػػدة مػػف الحركػػة العماليػػة ـ أمػػاـ ىيمنػػة الصػػييونية اإلأر ىيػػو وقفػػت صػػحيفة دو 

إضػػافة إلػػى اىتماميػػػا ، ووضػػعت نفسػػيا فػػي مواجيػػة المنظمػػات الصػػييونية اليسػػارية، واليسػػتدروت
كمػػػػا وقفػػػػت الصػػػػحيفة إلػػػػى جانػػػػب مصػػػػالح مزارعػػػػي الحمضػػػػيات ، بالشػػػػؤوف السياسػػػػية واالقتصػػػػادية

 .(5) بشدة الحركة الصييونية وقياداتياوانتقدت ، والتجار ومقاولي البناء
خبػرًا إلضػراب ، ـ1930عػاـ  (مػايو)أيػار20نشرت الصػحيفة فػي عػددىا الصػادر بتػاريخ و  

لقػػػػرار حكومػػػػة االحػػػػتالؿ  (6((المجمػػػػس التشػػػػريعي)عػػػػاـ نظمتػػػػو المجنػػػػة التنفيذيػػػػة لممجمػػػػس المؤقػػػػت 
بػػاألمس عقػػد فػػي مبنػػى  -وكتبػػت فيػػو :" تػػؿ أبيػػب، البريطػػاني وقػػؼ اليجػػرة الصػػييونية إلػػى فمسػػطيف

                                                 

الصػػػندوؽ المركػػػزي لمحركػػػة الصػػػييونية السػػػتيطاف األراضػػػي فػػػي فمسػػػطيف، ُأسػػػس بمبػػػادرة مػػػف تسػػػفي شػػػابيرا،  (1)
ـ. لعػػػب الصػػػندوؽ دورًا ميمػػػا فػػػي  االسػػػتيالء عمػػػى 1901وبموجػػػب قػػػرار مػػػف المػػػؤتمر الصػػػييوني الخػػػامس عػػػاـ 

تممػي أفػرايـ، " )ويسػمى " الصػندوؽ القػومي اإلسػرائيميفي فمسطيف واقامة مستوطنات عمييا، ويعرؼ باسـ"  األراضي
 (.420معجـ المصطمحات الصييونية، ص  ومناحيـ: 

(2)  :  .3، ص )عبري(ـ 1929/ 23/9صحيفة دوأر ىيـو
ـ، وكػاف المعيػد 1925)ينػاير( عػاـ ـ، وافتتح رسػميًا فػي كػانوف ثػاٍف 1912سس عاـ (: أُ Technionالتخنيوف) (3)

بمثابة المؤسسة التقنيػة العميػا الوحيػدة فػي فمسػطيف، واعتمػد تمويػؿ المعيػد عمػى الرسػـو التعميميػة، إضػافة إلػى المػنح 
 التي كانت تساىـ بيا اإلدارة البريطانية في فمسطيف، والتبرعات مف جيات أخرع.

 (Mathew,Rodric D: Education in Arab Countries of the Near East,p.295) 

 .4، ص )عبري(ـ1929/ 23/9صحيفة دوأر ىيـو  (4)
 0www.jpress.org (5) 

ـ، حاز عمى اعتراؼ مف المندوب 1920أسس عاـ ( Vaad Leumiالمجمس الوطني الييودي )فاد ليومي  (6)
كاف و  ،دعـ الوجود الصييوني في فمسطيف السامي البريطاني ىربرت صموئيؿ ، لكنو لـ يحصؿ عمى مركز قانوني،

لمجمعية المنتخبة لميشوؼ وقد اعترؼ بو المندوب السامي البريطاني ىربرت  يالتنفيذالجياز يمثؿ 
 (.57، ص 6صموئيؿ.)الكيالي، عبدالوىاب؛ وآخروف: موسوعة السياسة، ج
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الػذي خصػص ُجػؿ ، المجمػس التشػريعي() اجتمػاع المجنػة التنفيذيػة لممجمػس المؤقػت، بمدية تػؿ أبيػب
وفػي نيايػػة الجمسػة قػػرر المجتمعػوف اإلعػػالف عػف إضػػراب عػاـ يكػػوف ، نقاشػاتو لمسػػألة وقػؼ اليجػػرة

ولقػػد قامػػت المجنػػة بانتخػػاب لجنػػة ، ت الميػػؿيبػػدأ مػػف الظيػػر وحتػػى آخػػر سػػاعا، (مػػايو)أيػػار 22يػػـو 
والتوجو إلػى مكتػب المنػدوب السػامي فػي القػدس إلبالغػو احتجػاج ، مصغرة لإلشراؼ عمى اإلضراب

أيػار  21وفػي عػدد الصػحيفة الصػادر بتػاريخ  (1)، مؤسسات االستيطاف الرسمية عمػى وقػؼ اليجػرة"
لمتجمع االستيطاني الصييوني  (المجنة الوطنية) أوردت مقااًل عف نداء وجيتو، ـ1930عاـ  (مايو)

 .(2) ـ1930 عاـ(مايو)أيار  22في فمسطيف يطالب العماؿ الصياينة كافة باإلضراب يـو 

ويتضػػػح ممػػػا سػػػػبؽ أف الصػػػحيفة التصػػػحيحية كانػػػػت تػػػدير تنافسػػػًا وصػػػػراعًا مػػػع الصػػػػحؼ 
كمػػا ، األمػػر بحاجػػة لػػذلؾ وتعمػػؿ فػػي اتجػػاٍه واحػػٍد عنػػدما يكػػوف، لكنيػػا كانػػت تتوافػػؽ معيػػا، األخػػرع

حػػدث عنػػدما قػػررت بريطانيػػا الحػػد مػػف اليجػػرة الصػػييونية إلػػى فمسػػطيف فػػي أعقػػاب ثػػورة البػػراؽ عػػاـ 
 ـ.1929

فػػي عػػػددىا ، فػػي لنػػدف (3)وأظيػػر أحػػد أعػػداد الصػػػحيفة متابعػػة دوأر ىيػػـو لتقريػػر سمبسػػػوف
فػي الصػحؼ البريطانيػة ـ فقد أوردت :" اليوـ ُنشر 1930عاـ (أكتوبر)تشريف أوؿ  21الصادر في 

أنو سيتـ غدًا اإلعالف عف نتائج تحقيؽ المجاف الحكومية لسمبسوف أماـ حكومة إنجمترا حوؿ سياسة 
 .(4) "(أرض إسرائيؿ)بريطانيا في 

، واالقتصادية، وبذلؾ يتبيف أف صحيفة دوأر ىيوـ اىتمت بتغطية المجاالت كافة؛ السياسية
 .التصحيحية في المرحمة التي امتمكتياوصبغت تمؾ األخبار بصبغة الحركة 

 :  -الشعب -صحيفة ىعام -3

َأصػػػدرت الحركػػػة التصػػػحيحية الصػػػييونية فػػػي فمسػػػطيف مػػػع بدايػػػة ثالثينػػػات القػػػرف العشػػػريف 
وكػػػاف رئػػػيس تحريػػػر الصػػػحيفة التصػػػحيحية الجديػػػدة ، صػػػحيفة جديػػػدة ليػػػا باسػػػـ ىعػػػاـ؛ أي الشػػػعب

                                                 

: )ع  (1)  .2ـ، ص 20/5/1930( 191صحيفة دوأر ىيـو
: )ع (2)  .1ـ، ص 1930/ 21/5( 192صحيفة دوأر ىيـو
ـ لفمسػطيف، والػذي ُكمّػؼ بوضػع تقريػر عػف 1930تقرير وضعو السػير جػوف سمبسػوف المبعػوث البريطػاني عػاـ  (3)

شػػػؤوف اليجػػػرة واالسػػػتيعاب فػػػي فمسػػػطيف، و حػػػاوؿ سمبسػػػوف فػػػي تقريػػػره البرىنػػػة عمػػػى أف فمسػػػطيف غيػػػر قػػػادرة عمػػػى 
ليجػػرة الييوديػػة، وطمػػب تحديػػد اليجػػرة وشػػراء األراضػػي، ونشػػرت توصػػياتو فػػي الكتػػاب اسػػتيعاب أعػػداد ىائمػػة مػػف ا

منػػػػاحيـ تممػػػػي، و أفػػػػرايـ: معجػػػػـ ) األبػػػػيض الػػػػذي صػػػػدر عػػػػف وزيػػػػر المسػػػػتعمرات البريطػػػػاني آنػػػػذاؾ المػػػػورد باسػػػػفيمد.
 (.126المصطمحات الصييونية، ص 

: ع ) (4)  .2، ص)عبري( ـ1930/ 10/ 21(، 20صحيفة دوأر ىيـو
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فيػي اختمفػت عػف ، (1) في توجييػا لمحركػة التصػحيحيةو كانت الصحيفة مستقمة تمامًا ، جابوتنسكي
 .(3) فقد كانت ىيئة التحرير والمؤسسوف مف التصحيحييف، (2)و دوأر ىيوـ( ، )ىتسفوف

مرسػػمة مػػف قيػػادة الحركػػة  عػػف رسػػالة 1931مػػارس( عػػاـ ) أذار 19وكشػػفت وثيقػػة بتػػاريخ 
؛ أي )المنظمػػػػػة الصػػػػػييونية الجديػػػػػدة التػػػػػي اسسػػػػػتيا الحركػػػػػة التصػػػػػحيحية الصػػػػػييونية إلػػػػػى ىتسػػػػػاح

 -لمجنػة التنفيذيػة العالميػةالصييونية التصحيحية عقب انفصاليا عػف المنظمػة الصػييونية العالميػة( 
أخبرتػػو بموعػػد ، أبراىػػامس مػػدير قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ فػػي التيػػار التصػػحيحي موجيػػة إلػػى لنػػدف

وجػػاء فػػي الرسػػالة:" النسػػخة األولػػى لصػػحيفتنا  -الشػػعب -(ىعػػاـ)إطػػالؽ النسػػخة األولػػى لصػػحيفة 
ـ ... ونحػف نػدعوكـ لممشػاركة 1931عػاـ ( مػارس )أذار24الجديدة ستنشر في يوـ الثالثاء بتػاريخ 

رساؿ مقاالت لنشرىا عبر ىذه الصحيفة... مػع كػؿ االحتػراـ". ووّقعػت الوثيقػة باسػـ"  في صحيفتنا وا 
لنػدف  –قة ذاتيا عػف تقريػر لحػزب ىتسػاح المجنػة التنفيذيػة العالميػة و ُتظِير الوثي، الشعب المحارب"
وفػػي نػػص الوثيقػػة جػػاء ، عػػف التحضػػير إلصػػدار صػػحيفة ىعػػاـ، ـ(1933-1932مػػا بػػيف عػػامي)

وقػػد ، 515تميفػػوف رقػػـ  -(أرض إسػػرائيؿ)القػػدس  – (قوميػػة)تعريػػؼ بالصػػحيفة :" " ىعػػاـ" صػػحيفة 
اء فييػػػا:" نحػػػف سػػػعيدوف لننقػػػؿ لكػػػـ خبػػػر االنتيػػػاء مػػػف لنػػػدف وجػػػ -أرسػػػمت الرسػػػالة لمسػػػيد أبراىػػػامس

والتػػي سػػتظير كصػػحيفة ، الشػػعب" -التحضػػيرات إلصػػدار صػػحيفة تصػػحيحية مسػػتقمة باسػػـ " ىعػػاـ
"، ومحررىا بوف فينرؿ، يومية في القدس  .(4)ومشاركة طاقـ التحرير السابؽ في صحيفة دوأر ىيـو

الصػػػييونية المتواجػػػدة آنػػػذاؾ فػػػػي بػػػدأت حالػػػة مػػػف الكراىيػػػػة تظيػػػر مػػػف جميػػػور الصػػػػحؼ 
الصػحيفة  والحركػة العماليػة تجػاه، وخصوصًا الصحؼ التي كانت تصدر عف اليسػتدروت، فمسطيف

ولػػـ تغػػب حػػدة ، كمػػا واجيػػت حربػػًا فػػي بدايػػة إصػػدارىا مػػف الشػػيوعية، ىعػػاـ() التصػػحيحية الجديػػدة
مػػػػف اليػػػػـو األوؿ ليػػػػا فييئػػػػة تحريػػػػر الصػػػػحيفة أظيػػػػرت ، السػػػػمطات البريطانيػػػػة معيػػػػا التعامػػػػؿ مػػػػف

إلى جانب مياجمة المؤسسات الصييونية ، معارضتيا الواضحة لسياسة حكومة االحتالؿ البريطاني
 .(5) في فمسطيف التي ترعى النشاط االستيطاني الصييوني

                                                 

 .174، ص )عبري(ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (1)
 .25، ص )عبري( جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (2)
 .210، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (3)
 .2، ص )عبري( ، الشعب صحيفة قومية، معيد جابوتنسكي11-5-2وثيقة رقـ: ج (4)
 .175، ص )عبري( ةج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبري (5)
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لقػػػػد شػػػػّكمت حالػػػػة الكراىيػػػػة المتزايػػػػدة ضػػػػد القػػػػائميف عمػػػػى الصػػػػحيفة وضػػػػعًا غيػػػػر مالئػػػػـ  
 .(1)فمـ تدـ صحيفة ىعاـ طوياًل ، السمطات البريطانية لطاقميا لالستمرار فضاًل عف مطاردة

يتضػػػح أف التيػػػػار التصػػػػحيحي كػػػػاف مضػػػػطرًا باسػػػػتمرار إلػػػػى تغييػػػػر اسػػػػـ صػػػػحيفتو؛ بسػػػػبب 
األمػر الػذي جعػؿ صػحيفة ىعػاـ سػرعاف مػا تتوقػؼ عػف  ؛المالحقة مػف سػمطات االنتػداب البريطػاني

 صحيفة جديدة باسـ ىحزيت ىعاـ؛ أي جبية الشعب. وظيرت، العمؿ

 : م(1932) صحيفة ىحزيت ىعام  جبية الشعب -4

امتدادًا لصحيفة ىعاـ التي لـ تستطع البقاء طوياًل؛  جاء إصدار صحيفة ىحزيت ىعاـ
والتي وصمت في نياية ، بسبب المالحقة المتواصمة التي واجيتيا مف حكومة االحتالؿ البريطاني

 رة عف الحركة التصحيحية ضمف نشاطات منظمةعبّ وكانت الصحيفة الجديدة الم، قياإلغالاألمر 
ووضعت ميمة ، و كانت المنظمة ذات طابع ظاىري رمزي، (2)بريت ىابريونيـ؛ أي عصبة األشداء

 .(3) النشاط الدعائي موجيًا ضد اليستدروت

"ىعاـ" إلى اسميا الجديد " اضطرت الحركة التصحيحية أف تغير اسـ صحيفتيا الناشئة 
وقد جاءت في ظؿ ، ىحزيت ىعاـ" وذلؾ لكّؼ مطاردة السمطات البريطانية في فمسطيف ليا آنذاؾ

كما لعبت دورًا رئيسًا في ، تصاعد الكراىية بيف الحركة التصحيحية والحركة الصييونية العمالية
مف اتخذ قرار تغيير اسـ وكاف جابوتنسكي ىو ، (4)تصعيد الخالفات بيف الطرفيف صحافياً 

وليست يومية ، وكانت أسبوعية، (6) ـ1932وذلؾ عاـ ، وُأصدرت الصحيفة في القدس، (5)الصحيفة
وكاف ، بواسطة أبا آحميئير وتـ تحرير ىحزيت ىعاـ، (7)كما كانت عميو الصحيفة السابقة ىعاـ

خمفو ، ـ1934ي عاـ و ف، شراؼ جابوتنسكيوعمؿ تحت إ، )المحرر المسؤوؿ( الدكتور ىاريفيف

                                                 

 .210، ص )عبري( أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (1)
( ومجموعػػة مػػف المثقفػػيف، 1962 -1896عصػػبة األشػػداء: جماعػػة صػػييونية تصػػحيحية أسسػػيا آبػػا احيمئيػػر ) (2)

ومعظػػـ اعضػػائيا كػػانوا فػػي منظمػػات صػػييونية عماليػػة، واسػػتقالوا منيػػا، ولػػـ تخػػِؼ المنظمػػة إعجابيػػا بػػالفكر النػػازي، 
ىػاب: الصػييونية، والنازيػة، ونيايػة التػاريخ، وكاف ليا مجمة تنشر مف خالليا مقاالتيا التحريضػية) المسػيري، عبػد الو 

 (.165ص 
 Shavit, Yaacov: Jabotinsky and the Revisionist Movement p 88.   (3)  

 .175، ص )عبري(ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 .21، ص )عبري(ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ  (5)

Abfaham, Edelhiet: History of Zionism.p 474. (6)  

 .175، ص )عبري(ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (7)
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و استمر القائموف عمى الصحيفة بالحفاظ عمى نمط ، (1) وىو ناشط تصحيحي، وريفحالياىو بف 
 .(2) ونشاطيا اليميني، حيث بقيت معّبرة عف توجيات الحركة التصحيحية، التحرير ليا

خاصة ، وقادتو، و تركزت ىجمات صحيفة "ىحزيت ىعاـ" عمى اليستدروت وحزب مباي 
 ووقبؿ أياـ قميمة مف مقتم، (4) الذي ترأس الدائرة السياسية في الوكالة الييودية (3)أرلوزروؼ حاييـ

وكاف المقاؿ مف ، ُنشر عمى صدر صحيفة ىعاـ حزيت مقاٌؿ وّجو اتيامات كبيرة ضد أرلوزروؼ
وقد  والذي كاف يشغؿ منصب كاتب أدبي آلحاد ىعاـ بتؿ أبيب،، إعداد يوحاناف فوجربينسكي

 .(5)وبعد يوميف ُقتؿ أرلوزروؼ، كثيراً أحب أرلوزروؼ  وقد، فز المقاؿ الكثيريف وخاصة بياليؾاست

و ، أرلوزروؼونتيجة لذلؾ اُتِيمت الصحيفة بالتحريض والمشاركة في حادثة اغتياؿ حاييـ  
و محررو الصحيفة دعاية سمبية لحادثة االغتياؿ؛ األمر الذي أثار الشكوؾ حوؿ دور الحركة وجّ 

حتى أنيا القت العديد ، عنؼوكانت الصحيفة توجو دعاية أقرب إلى ال، التصحيحية في عممية القتؿ
نتقادات الالذعة مف مناىضييا في الصحؼ الصييونية الصادرة في التجمع االستيطاني مف اإل

لقد كاف سموب ىحزيت ىعاـ بالقوؿ:" معمقًا عمى أ وكتب جابوتنسكي، الصييوني في فمسطيف آنذاؾ
أو ، تختمؼ عف الشعر و القواعد التي، واإليقاع الخاص بيا كذلؾ، لمصحيفة قواعدىا الخاصة بيا

 :ىيرديف؛ أي) باسـ وتـ استبداليا، ـ1934وقد أغمقت الصحيفة عاـ ، (6) حتى المقاالت الشخصية
 .(7)األردف(

ما كانت ترسـ وفجوة بيف ، ترؾ إغالؽ صحيفة ىحزيت ىعاـ التي مّثمت المنظمة أثرًا كبيراً 
 .(8)وبيف الواقع، الصحيفة مف دعاية ضد اآلخر

                                                 

 0Benny,Morris: Response of the Jewish Daily Press in Palestine,P4(1)  

Abrfaham, Edelhiet: History of Zionism.p 474. (2)  

ـ(: سياسي صييوني، مػف قػادة حركػة العامػؿ التػي تحولػت الحقػا إلػى حػزب، 1933-1899حاييـ أرلوزروؼ)  (3)
ولػػػد فػػػي أوكرانيػػػا، نمػػػا وتمقػػػى تعميمػػػو فػػػي ألمانيػػػا، شػػػارؾ فػػػي العديػػػد مػػػف االجتماعػػػات الصػػػييونية العالميػػػة فػػػي عػػػاـ 

ولى رئاسػػػة الجنػػػاح السياسػػػي لموكالػػػة ـ، عػػػيف سػػػكرتيرا لحػػػزب العامػػػؿ الشػػػاب، كػػػاف مقربػػػًا لحػػػاييـ وايزمػػػاف تػػػ1926
ـ، عمى شاطئ تؿ أبيب فػي ظػروؼ غامضػة)عالـ، يغػآؿ: ألػؼ ييػودي فػي 1933ـ، قتؿ عاـ 1931الييودية عاـ 

 (.63، 62التاريخ الحديث، ص 
، سامي: تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية، ص  (4)  .111أبو جميـو
 .156ص كاتس، بف تسيوف: الصحافة والناس )عبري(،  (5)

 Shavit, Yaacov: Jabotinsky and the Revisionist Movement 1925-1948, p 80.  (6) 

 Abfaham, Edelhiet: History of Zonism.p 474. (7)  

Shavit, Yaacov: Jabotinsky and the Revisionist Movement, p 88.   (8)  
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 :(م1934)صحيفة ىيردين " األردن  -5

والدعايػػػػػة ، مالحقػػػػػة طػػػػػاقـ صػػػػػحيفة ىحزيػػػػػت ىعػػػػػاـ عقػػػػػب اغتيػػػػػاؿ حػػػػػاييـ أرلػػػػػوزروؼ بعػػػػػد
و لكػػف سػػرعاف مػػا ، مػػف السػػمطات البريطانيػػة ُأغمقػػت رسػػمياً ، جيػػت مػػف الصػػحيفةالتحريضػػية التػػي وُ 
التػي صػدرت بصػػورة  (1)ـ1934األردف " وذلػؾ عػاـ  ىػو " ىيػرديف؛ أي، باسػـ جديػدتجػدد صػدورىا 

نقمػت صػحيفة ىيػرديف ، ـ1936غيػر أنػو فػي عػاـ ، يومية بعػد أف كانػت أسػبوعية فػي مدينػة القػدس
 .(2) وأصبحت تصدر بصورة أسبوعية، مكاتب التحرير إلى تؿ أبيب

 تاريخيػاً  وؿ مف صحيفة ىيػرديف سػرداً في مقاؿ رئيسي في العدد األ، فيكتب الياىو بف حور 
سنوات حصمت  5جاء فيو:" قبؿ ، و ىيرديف، و ىعاـ، عف صحؼ الحركة التصحيحية. دوأر ىيوـ

بشػػكؿ غيػػر ، الحركػػة التصػػحيحية وألوؿ مػػرة عمػػى صػػحيفة يوميػػة خاصػػة بيػػا فػػي )أرض إسػػرائيؿ(
الكبيػػر جابوتنسػػكي صػػحيفتو وبعػػد ذلػػؾ أنشػػأ المفكػػر والصػػحفي ، وىػػي صػػحيفة دوأر ىيػػوـ، مباشػػر

و ىػػػي ، حتػػػى وصػػػمنا يومنػػػا ىػػػذا إلصػػػدار صػػػحيفة مسػػػتقمة لمحركػػػة التصػػػحيحية، الخاصػػػة" ىعػػػاـ"
 (3)".(أرض إسرائيؿ)صحيفة " ىيرديف اليومية العبرية في 

، كانت صحيفة ىيرديف تتابع األحداث في فمسطيف وتتفاعؿ معيا وفؽ السياسة التصحيحية
فقػد دلّػت وثيقػة ، التي تعد جزءًا مف التيػار التصػحيحي، ت الحركة وبيتاروكانت تيتـ بتغطية نشاطا

عبػارة عػف دعػوة مػف قيػادة بيتػار فػي تػؿ أبيػب ، ـ1935عػاـ  (ينػاير)كانوف ثػاِف  22مؤرخة بتاريخ 
إلػى افتتػاح نػاٍد جديػد دعػوة ورد فييا:" ، لتغطية احتفاؿ افتتاح ناٍد جديد لمحزب، إلى صحيفة ىيرديف

الػػذي سػػيقاـ يػػـو ، بجػػوار كنػػيس" نيتسػػح يسػػرائيؿ"، شػػارع جمميئيػػؿ -فػػي حػػي اليمنيػػيف لحػػزب بيتػػار
صػباحًا.. مػع كػؿ االحتػراـ.  8:30السػاعة ، ـ1935عػاـ  (ينػاير)كػانوف ثػاِف  25الخميس الموافػؽ 

 .(4)باسـ قائد وسكرتير الحزب في تؿ أبيب) ييودا كركاؼ("

أثنػػػػاء الثػػػػورة الفمسػػػػطينية الكبػػػػرع عػػػػاـ  ىاجمػػػػت صػػػػحيفة ىيػػػػرديف حكومػػػػة االحػػػػتالؿ البريطػػػػاني
 .(5)السمطات إلصدار قراٍر بإيقاؼ نشر الصحيفةاجمت الياغاناة؛ األمر الذي دفع كما ى، ـ1936

                                                 

 .2ص  ،)عبري( ناؤر، مردخاي: تاريخ الصحافة في إسرائيؿ (1)
Abrfaham, Edelhiet: History of Zonism.p 474. (2)  

 .175، ص )عبري( ج، كرسيؿ: تاريخ الصحافة العبرية (3)
تػؿ ابيػب، إلػػى صػحيفة ىيػػرديف، معيػد جابوتنسػػكي  -، رسػػالة مػف قيػػادة حػزب بيتػػار20-2. 10وثيقػة رقػـ: ب  (4)

 .1ص)عبري(، 
 Abfaham, Edelhiet: History of Zonism.p 474. (5) 
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تقػػدمت حكومػػة االنتػػداب بتوجيػػو الئحػػة اتيػػاـ بحػػؽ ، ـ1936عػػاـ  (نيسػػاف )أبريػػؿ 20وبتػػاريخ  
، اـ بتعميمػات مكتػب اإلعػالـ الحكػوميوعػدـ االلتػز ، بتيمػة التحػريض (ىيرديف)طاقـ تحرير صحيفة 

غيػػػر أف المستشػػػار القػػػانوني لمسػػػػمطات البريطانيػػػة فػػػي فمسػػػطيف رفػػػػض تقػػػديـ عػػػرائض اتيػػػاـ ضػػػػد 
يػا ىيئػة تحريػر الصػحيفة ب، ونتيجة لتمؾ المالحقة واألزمة المالية التي مرت (1) الصحؼ الصييونية

 . (2) ـ1941ومجمس إدارتيا أغمقت الصحيفة عاـ 

مػػف قسػػـ  أمورىػػا ماليػػاً  أف صػػحؼ الحركػػة التصػػحيحية كانػػت تتػػابع إحػػدع الوثػػائؽوتكشػػؼ 
إلى جانػب متابعػة تقػارير ومقػاالت الحركػة التػي تنشػر عبػر ، الصحافة واإلعالـ لمحركة التصحيحية

وجػػاء فػي إحػػدع الوثػائؽ نقػػؿ تقريػر قسػػـ الصػحافة فػػي ىتسػاح الػػذي أرسػؿ الجتمػػاع ، تمػؾ الصػحؼ
كشؼ تمويمو لصحؼ الحػزب ، ـ1938عاـ  (سبتمبرأيموؿ ) 17 ولندا بتاريخب –الحركة في وارسو 

، وجاء فيو:" وكانت تغطى جرائد وصحؼ الحزب والحركة العبرية في )أرض إسرائيؿ(، في فمسطيف
وحقيقػػة أخػػرع ىػػي عػػدـ تخصػػيص ميزانيػػات مالئمػػة ليػػذا القسػػـ مػػف قيػػادة الحركػػة.. األمػػر الػػذي لػػـ 

مػػع ىػػذا كمػػو فػػإف قسػػـ الصػػحافة ، جنيػػد شػػبكة مراسػػميف فػػي كػػؿ الػػبالديمكننػػا مػػف تطػػوير صػػحفنا وت
وقػػدـ ، غطػى مجموعػة مػف األخبػار، ـ1938ومنػذ بدايػة أبريػؿ وحتػى أغسػطس مػػف عػاـ ، واإلعػالـ

وكػاف عمػػى تواصػؿ مػع صػحؼ الحركػػة ، مػف عػدة دوؿ، وعػدة تقػػارير ماليػة، مجموعػة مػف المقػاالت
 .(3)تؿ أبيب"والحزب.." ذكر منيا صحيفة " ىيرديف في 

 (ديسمبر) وحتى كانوف أوؿ، ـ1938عاـ  (فبراير) في شباط وورد في وثيقة أخرع ما يمي:
قسـ الصحافة واإلعالـ كػاف تحػت إدارة السػيد أ. أبراىػامس منػذ المػؤتمر األوؿ ليتسػاح  1938عاـ 
عمػى تخصػيص  نود إعالمكـ أف قسـ الصحافة واإلعالـ لـ يكف قػادراً ، النقابة الصييونية الجديدة –

كػػػػؿ وقتػػػػو لشػػػػؤوف الصػػػػحافة واإلعػػػػالـ؛ بسػػػػبب وجػػػػود المػػػػدير فػػػػي لنػػػػدف لفتػػػػرات طويمػػػػة وألف السػػػػيد 
 .(4)أبراىامس كاف ىو الوحيد المسؤوؿ عف تنسيؽ نشاطات القسـ مع قيادة ىتساح"

، ـ1941وحتى عاـ ، ـ1934وبذلؾ يتبيف أف صحيفة ىيرديف التصحيحية عممت منذ عاـ 
وذلػؾ بسػبب األحػداث التػي كانػت تشػغؿ ، ىعػاـ توىحزيػ، مقارنػة بسػابقتييا؛ ىعػاـوتعد فتػرة طويمػة 

حتػى عػاـ ، ـ1939ومنػذ عػاـ ، ـ1939-1936السمطات البريطانية في فمسطيف في الفترة ما بيف 
 وىي مرحمة أولى مف الحرب العالمية الثانية.، ـ1941
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و بعػػػػد توقػػػػؼ ، ـ1939الحركػػػػة التصػػػػحيحية فػػػػي عػػػػاـ  ُأصػػػػدرت صػػػػحيفة ىمشػػػػكيؼ مػػػػف
ولػػـ يكػػف معظػػـ الصػػحفييف مػػف ، حمػػت صػػحيفة ىمشػػكيؼ محميػػا، ـ1941صػػحيفة "ىيػػرديف" عػػاـ 

وكانػػت الصػػحيفة تصػػدر ، و مػػع مػػرور الوقػػت انضػػـ إلػػييـ بعػػض الكتّػػاب ذوي الخبػػرة، ذوي الخبػػرة
جابوتنسكي بعػد تػدىور األوضػاع الماليػة فػي وقد جاء إصدار الصحيفة بقرار مف ، (1) بصورة يومية

، وكاف مقر الصحيفة في تؿ أبيب بعد أف كاف مقر صحؼ (2)صحيفة الحركة التصحيحية "ىيرديف"
بػػدأت الحركػػة بنقػػؿ  1936ولكػػف مػػع دخػػوؿ عػػاـ ، الحػػزب التصػػحيحي معظميػػا فػػي مدينػػة القػػدس

و تػـ إنشػاء فػروع لمصػحيفة فػي ، دفػي شػارع السػكة الحديػ (3)، لػى مدينػة تػؿ أبيػبإمقراتيا وصحفيا 
وحممػػػت ، ـ1939عػػػاـ  (ينػػػاير) كػػػانوف ثػػػافٍ  27وظيػػػر العػػػدد األوؿ لمصػػػحيفة فػػػي ، حيفػػػا والقػػػدس

وكاف محرر الصحيفة " د. يعقوب روبػيف" وكانػت المقػاالت الرئيسػة ، (4) شعار" ضفتي نير األردف"
تحريػػػر الصػػػحيفة بعػػػد  الػػػذي شػػػغؿ رئاسػػػة، واسػػػحؽ غوريػػػوف، فػػػي الصػػػحيفة بػػػأقالـ يعقػػػوب روبػػػيف

 .(5) إصدارىا بفترة
 اىتمامات صحيفة ىمشكي :

: "نحػػػف نمػػػر عبػػػر  العبػػػارة التاليػػػةافتتاحيػػػة العػػػدد األوؿ مػػػف صػػػحيفة ىمشػػػكيؼ فػػػي تػػػب كُ 
والرسػـو ، والسػينما، والرياضػة، واألجنبيػة، المحميػة واىتمت الصحيفة بالشؤوف اإلخباريػة، (6) األردف"

ـ( ممحقػًا رياضػيًا خاصػًا 1940-1944ايػدري يشػوع. وشػممت فػي السػنوات )المتحركة التػي تقػدميا 
 .(7)باسـ )المراقب الرياضية(

و طاقـ تحرير ىمشكيؼ رسائؿ لجميع المؤسسات الصييونية التي تواجػدت فػي فمسػطيف وجّ  
وحػؿ ، فقد طالبوا القضاء عمى الميجر، ومنيا اليجرة، آنذاؾ حوؿ أغمب قضايا النشاط االستيطاني

، (8)قضػػية مػػا أسػػموه" الشػػعب الييػػودي" عػػف طريػػؽ إقامػػة دولػػة ييوديػػة عمػػى كػػال جػػانبي نيػػر األردف
 (حػػؽ)ووصػفوىا بالخائنػة التػي تنصػمت عػف ، وىػاجـ محػررو الصػحيفة حكومػة االحػتالؿ البريطػػاني

كمػػا وجيػػت ىجومػػًا وانتقػػادًا الذعػػًا لمحركػػة الصػػييونية ، الصػػياينة فػػي فمسػػطيف فػػي إقامػػة دولػػة ليػػـ
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وخصوصػػًا بعػػد إصػػدار الكتػػاب األبػػيض عػػاـ ، العتمادىػػا سياسػػة تصػػالحية مػػع بريطانيػػا، لعالميػػةا
 .(1)ـ1939

وقػد بمػغ عػدد النسػخ التػي ، وكاف معظـ القراء المتػابعيف لمصػحيفة مػف الحركػة التصػحيحية 
  .(2) نسخة يوميا ألفي، ـ1939توزعيا " ىمشكيؼ" سنة 

 الصعوبات التي واجيت الصحيفة:

كػاف ، ـ1939وفػي عػاـ ، صػعوبات ماليػة منػذ البدايػة مجمس إدارة صػحيفة ىمشػكيؼواجو 
و فػػػي ، أعضػػػاء الحػػػزب وأصػػػدقاء الحركػػػة يسػػػاىموف باالشػػػتراؾ المػػػالي فػػػي تغطيػػػة أمػػػور الصػػػحيفة

تموز)يوليػػػو( مػػػف ذلػػػؾ العػػػاـ ألػػػـز جميػػػع أعضػػػاء الحركػػػة الػػػذيف يحصػػػموف عمػػػى أكثػػػر مػػػف ثمانيػػػة 
بسبب الضائقة المالية  ـ؛1940عاـ  (سبتمبر) أيموؿ 13أغمقت في بدعـ الصحيفة لكنيا ، جنييات

 .(3) التي عصفت بإدارة الصحيفة

لى جانب الصعوبات المالية التػي تعرضػت ليػا صػحيفة ىمشػكيؼ تعرضػت لإلغػالؽ مػف  وا 
فقد وصفت دائرة اإلعالـ في حكومة االنتداب البريطاني فػي فمسػطيف صػحيفة ، السمطات البريطانية

دولػػة ييوديػػة عمػػى وذلػػؾ عقػػب مطالبتيػػا بريطانيػػا بإقامػػة ، بأنيػػا صػػحيفة يمينيػػة متطرفػػةىمشػػكيؼ 
حظػػرت ، ـ1939و فػػي أذار )مػػارس( عػػاـ ، عبػػر القػػوة المسػػمحة ضػػد العػػرب، ضػػفتي نيػػر األردف

ومػػرة أخػػرع جػػددت ، مػػف شػػير أذار )مػػارس( 14 - 1السػػمطات البريطانيػػة نشػػر ىمشػػكيؼ مػػا بػػيف 
، شػػػيور 6لمػػػدة ، ـ إغػػػالؽ الصػػػحيفة1939مػػػف عػػػاـ  (أغسػػػطس)آب  6فػػػي  السػػػمطات البريطانيػػػة

و كتػب أحػد المحػرريف عمػى ، وعمى إثرىا خرجػت دعػوات بضػرورة تجديػد مظيػر الصػحيفة وعودتيػا
 .(4)صدر الصحيفة أنو يتـ دراسة عودة الصحيفة ولكف بعد انتياء مدة الحظر

 قػػد جػػاءو ، الجريػػدة تػػـ اعتقػػاؿ عػػدد مػػف صػػحافيي، ـ1947عػػاـ ( أغسػػطس)آب  24وفػػي  
، ة لمصػحيفة:" إنػو بإلقػاء القػبض عمػى اثنػيف مػف أعضػاء جريػدتنا الجمعػةفي إحدع المقاالت الرئيس

و ىاجمػػت مػػف قػػاـ بػػذلؾ وعػػدت أف ، يرتفػػع عػػدد المعتقمػػيف وأعضػػاء" ىمشػػكيؼ " إلػػى سػػبعة عمػػاؿ"
وجػػاء فػػي المقػػاؿ: إننػػا نمتمػػؾ الكممػػة المطبوعػػة الصػػادقة ، ذلػػؾ ثمػػف الحقيقػػة مػػف "أجػػؿ الصػػييونية"
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ويجػػػب كشػػػؼ األقنعػػػة عػػػف ىػػػؤالء"؛ أي مػػػف يقػػػؼ وراء عمميػػػة اعتقػػػاؿ عمػػػاؿ الصػػػحيفة ، والشػػػجاعة
 .(1) "ىمشكيؼ

وبػػذلؾ يتضػػح أف صػػحؼ الحركػػة التصػػحيحية مثمػػت خطػػًا فكريػػًا يمينيػػًا متطرفػػًا تسػػبب ليػػا  
إضػػافة ، مطات والصػػحؼ الصػػييونية األخػػرع فػػي فمسػػطيفبػػالكثير مػػف المتاعػػب والمالحقػػة مػػف السػػ

 لمصعوبات المالية التي حالت دوف استمرار تمؾ الصحؼ التصحيحية. 

 ثانيًا: صحيفة اتحاد الصييونيين العموميين ىبوكر" الصباح":
 اتحاد الصييونيين العموميين: -1

الصػػػػػييونية  ؛Diaspora(2) را ُأطمػػػػػؽ عمػػػػػى الصػػػػػييونية العموميػػػػػة بصػػػػػييونية الديسػػػػػابو 
وقػػد انضػػـ ليػػذا التيػػار أثريػػاء الغػػرب ، فيػػي تمتػػـز بصػػيغة الصػػييونية األساسػػية الشػػاممة، الدبموماسػية
وطػالبوا ، وقد رفض الصييونيوف العموميوف التيار الػديني الػذي تمثػؿ فػي حركػة مزراحػي، الصياينة

جػػاه العمػػالي الػػذي مثمتػػو كمػػا رفضػػوا االت، بإلغػػاء القػػوانيف الدينيػػة التػػي تحػػد مػػف الحريػػة الشخصػػية
، أعضػػػػاء ذلػػػػؾ التيػػػػار بالمؤسسػػػػات االسػػػػتيطانية الزراعيػػػػة ولػػػػـ ييػػػػتـ، ة العماليػػػػة الصػػػػييونيةالحركػػػػ

وقػد ، ف الصييونية العموميػة تمثػؿ الوسػط بػيف التيػارات المختمفػةإويمكف القوؿ ، والدينية، والعسكرية
أي فػػي بػػدايات ، ـ1929عػػاـ  كانػػت الصػػييونية العموميػػة مسػػيطرة عمػػى الحركػػة الصػػييونية حتػػى

وضػػـ مجمػػوعتيف: ، ـ1931وعقػػد أوؿ مػػؤتمر لالتحػػاد العػػالمي لمصػػياينة العمػػومييف عػػاـ ، ظيورىػػا
والثانيػػة تعػػارض برنػػامج وايزمػػاف ، األولػػى تؤيػػد رئػػيس المنظمػػة الصػػييونية حػػاييـ وايزمػػاف وبرنامجػػو

 .(3)وسياسات المنظمة االقتصادية لالستيطاف
 :الصباح"صحيفة ىبوكر"  -2

، ـ1934)يونيػػو( فحزيرا 8بػػدأت االسػػتعدادات إلنشػػاء صػػحيفة ىبػػوكر " الصػػباح" بتػػاريخ 
وجػاءت مبػادرة إصػدار الصػحيفة مػف ، (4) و ديزنكوؼ، وجابوتنسكي، بمشاركة مف " يسرائيؿ روكيح

ونشػرت صػحيفة ىبػوكر فػي تػؿ ، (5) وقػد رأس تحريرىػا لفتػرة وجيػزة، وؼنكػرئيس بمديػة تػؿ أبيػب ديز 
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وكػاف ، تشػريف أوؿ )أكتػوبر( مػف ذلػؾ العػاـ 11صػدر العػدد األوؿ منيػا فػي  و، ـ1935بيب عاـ أ
وكػػػػاف ليػػػػا مراسػػػػموف فػػػػي خػػػػارج ، وكانػػػػت تصػػػػدر بصػػػػورة يوميػػػػة، (1)محررىػػػػا األوؿ صػػػػموئيؿ بيػػػػرؿ

 .(2)فمسطيف

وعممػت لفتػرة كبيػرة ، وقد واجيت الصحيفة في بدايات عمميا الكثير مف الصعوبات المادية 
، وسيارة خاصة مػف المػدف الكبػرع خصوصػًا القػدس، وكانت المعمومات تنقؿ عبر اليد، ىاتؼ بدوف
 دوبمغ عد، أصبح رئيس تحرير الصحيفة يوسؼ ىفتماف 1936و في عاـ ، (3)وطبريا، وحيفا، ويافا

وكػاف قػػراء الصػحيفة مػػف ، نسػػخة خمسػة آالؼ، ـ1939النسػخ اليوميػة التػػي تطبعيػا الصػػحيفة عػاـ 
وكانػػت الصػػحيفة تمثػػؿ ، والمػػزارع، وأصػػحاب المصػػانع، الطبقػػة الوسػػطى والتجػػار اإلقطػػاعييفأبنػػاء 

وعػػػػرؼ  (5)آب" –أمػػػػا سػػػػكرتير التحريػػػػر فشػػػػغؿ ذلػػػػؾ المنصػػػػب يتسػػػػحاؾ زيػػػػؼ  (4) الفكػػػػر الرأسػػػػمالي
ىفتمػػػاف بخبرتػػػو الصػػػحفية الكبيػػػرة حيػػػث عمػػػؿ صػػػحفيا قػػػديما فػػػي الصػػػحؼ الصػػػييونية التػػػي كانػػػت 

وقد نيض ، ثـ في دوأر ىيوـ، ند قدومو إلى فمسطيف عمؿ في صحيفة ىآرتسوع، تصدر في بولندا
اب تّػوخػالؿ خمسػة أشػير أصػبح لمصػحيفة كُ ، المادية وكافة بالصحيفة " ىبوكر" في جوانبيا الفنية 

وقفػت ، (6) فػي أنحػاء فمسػطيف فالشػباالمراسػميف وطػواقـ مػف ، والتمغػراؼ، لنقؿ األخبػار عبػر اليػاتؼ
الػػػذي كانػػػت عميػػػو صػػػحيفة ىػػػآرتس والتحػػػريض ، ىبػػػوكر" بػػػيف الخػػػط التحريػػػري المعتػػػدؿالصػػػحيفة " 

 .(7) الصريح الذي كانت عميو دوأر ىيـو في سنواتيا األخيرة

 ىوية ىبوكر: -أ

وكانت عدائية تجاه اليستدروت والمػديريف ، عّبرت صحيفة ىبوكر عف الصييونية العمومية
ومػػف بػػيف الػػذيف كتبػػوا ، اتجاىػػات الصػػحيفة عممانيػػة صػػرفة انػػتو ك، التنفيػػذييف لممنظمػػة الصػػييونية

 .(8)وموشيو سمولنسكي، فييا ديزنكوؼ رئيس بمدية تؿ أبيب

وكانت ، عممت صحيفة ىبوكر عمى إظيار أراء الصييونييف العمومييف والجميور المدني
واتحاد ، وكاف ليا ارتباط باتحاد أصحاب الصناعة، تميؿ إلى اليميف أكثر مف صحيفة ىآرتس
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كما تمت دعوة ، وقد شارؾ فييا صحفيوف لـ ينتموا ألي حزب، (1)الفالحيف الصياينة في فمسطيف
وشارؾ في ، كانت لو الحرية المطمقة لمتعبير عف رأيوو ، تب يعقوب ربينوبيتش لمكتابة فيياالكا

، ؿوعممت "ىبوكر" عمى توحيد رجاؿ األعما، الشاعر شاؤوؿ تشرني حوبسكي الصحيفة أيضاً 
 .(2)وكانت الصحيفة تؤيد رئيس البمدية السابؽ مئير ديزنكوؼ، بمدية تؿ أبيبانتخابات خاصة في 

 اىتمامات صحيفة ىبوكر: - ب

كشؼ ديزنكوؼ في مقاؿ عمى صدر الصفحة األوؿ لصحيفة ىبوكر مف عددىا األوؿ عف 
أو سيطرة ، ال يرغبوف في سمطة، أىداؼ الصحيفة وخط سيرىا جاء فيو:" مؤسسو صحيفة ىبوكر

ومؤسسات ، ولكنيـ ييدفوف لبناء ديمقراطية بيف أبناء، وليس ليـ أىداؼ حزبية، عمى مؤسسة عامة
وسنحاوؿ أف نشارؾ في خمؽ الرأي العاـ بيف ، ويشكموف صوتًا لمف ال صوت لو، )الشعب(

مقالو ورأع كرسيؿ أف أىداؼ الصحيفة التي كشؼ عنيا ديزنكوؼ في ، الجميور العبري في البالد"
 .(3) وصحيفتيا ىآرتس، ف لمحركة الصييونيةيومصالح المعارض، تخدـ مصالح حزبية

 شػػػػكمت الصػػػػحيفة تنافسػػػػًا حقيقيػػػػًا ومعارضػػػػًة قويػػػػًة فػػػػي وجػػػػو صػػػػحيفة " ىػػػػآرتس" المسػػػػتقمة
وكانػػت الصػػحيفة تتػػابع  (4)، كانعكػػاس لسياسػػة بػػيف شػػّقي الحركػػة الصػػييونية" العامػػة والتصػػحيحية"

والحرفييف مف الييود الذيف تواجدوا فػي فمسػطيف  شؤوف االستيطاف الزراعي وعماؿ المصانع والتجار
 .(5) في تمؾ الفترة

 إصدارات ىبوكر: - ت

باسـ " ىبوكر ، ـ1937أصدرت ىيئة تحرير صحيفة ىبوكر ممحقًا خاصًا باألطفاؿ عاـ 
 Yaakov) وكاف يحرره الصحفي يعقوب تشرجيف ـ1945ليالديـ" واستمر في الظيور حتى عاـ 

churgin)(6) ، أصدرت الصحيفة أيضًا ممحقًا باسـ )ىاشحار" ، ـ1940ومع دخوؿ عاـ
Hashahar)ـ كانت ىشاحار عبارة عف طبعة مسائية لصحيفة 1942وحتى عاـ ، "؛ أي الفجر

 .(7) ولكنيا لـ تفمح، ىبوكر
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 إغالق ىبوكر: - ث

انػػػدمجت مػػػع ، ـ1965وفػػػي عػػػاـ ، ـ1948الصػػػدور حتػػػى بعػػػد عػػػاـ اسػػػتمرت الصػػػحيفة فػػػي 
) ، والتػي توقفػػت عػف الصػدور بعػػد أربػع سػػنوات، صػحيفة حيػروت لتأسسػػا صػحيفة )ىػايوـ؛ أي اليػػـو

 .(1)إلى جانب األخبار المحمية، تيتـ بشؤوف ييود العالـ وكانت

 في فمسطين": لوماثالثًا: صحيفة منظمة بريت ش
مػػع افتتػػاح الجامعػػة ، ـ1925شػػالوـ؛أي )عيػػد السػػالـ( إلػػى عػػاـ تعػػود نشػػأة منظمػػة بريػػت 

السػكاف  -واعتمدت المنظمة في استراتيجيتيا عمى بناء عالقات ودية مػع العػرب، العبرية في القدس
وقد سعى أعضاء المنظمة إلى تأسػيس عالقػات ثنائيػة مػع العػرب الفمسػطينييف ، األصمييف لفمسطيف

كمػػا كانػػت تنظػػر لمصػػييونية عمػػى ، البمػػديات واالقتصػػاد والثقافػػة إلنشػػاء مؤسسػػات إداريػػة فػػي شػػؤوف
وقد رفض العرب برنامج منظمػة بريػت شػالوـ باعتبػاره برنامجػًا ، نيا حركة ثقافية أكثر منيا سياسيةأ

 ـوقػػد ىػػدفت بريػػت شػػالو ، (2)ييػػدؼ إلػػى تكثيػػؼ االسػػتيطاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيف اً صػػييونيًا مبطنػػ
وقػد وصػمت إلػى ذروة نشػاطيا فػي ، فػي فمسػطيف (3)الدولة ثنائيػة القوميػة(لمعمؿ عمى تعزيز مفيوـ )

ولػـ يتجػاوز عػدد أعضػائيا ، وكانػت تتػألؼ مػف المثقفػيف، العشرينات والثالثينػات مػف القػرف العشػريف
 .(4)كما كانت أنشطتيا عبارة عف مجموعة مناظرات مجتمعية أو جمعية، مائة عضو في الغالب

 )طموحنا(: صحيفة شةفتينو -1

لنشػػػر  ابعػػػد عػػػاميف عمػػػى قيػػػاـ منظمػػػة بريػػػت شػػػالـو أصػػػدرت المنظمػػػة صػػػحيفة خاصػػػة بيػػػ
والصػداقة ، قناع اليشوؼ الييودي بالحموؿ مع العػربإمحاولة و ، السياسيةا حوؿ مواقفيعدة مقاالت 
وتوزع في ، صفحات 4 فيوكانت تصدر ، -طموحنا -ولقد سميت الصحيفة باسـ " شأفتينو"، معيـ

ومػػػف مؤسسػػػي الحػػػزب د. آرثػػػور ، ومػػػف أىػػػـ محررييػػػا، وكػػػاف مقرىػػػا فػػػي القػػػدس، ضػػػيؽ جػػػداً طػػػار إ
 .(5) وكانت تصدر بصورة شيرية، روفيف

كمػا عممػت المنظمػػة عمػى إصػدار نشػػرات بالمغػات العبريػة والعربيػػة واإلنجميزيػة تػدعو لتبنػػي 
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وقػػد كانػػت ، والتعػػاوف أفكارىػػا فػػي رسػػـ العالقػػات الييوديػػة العربيػػة فػػي فمسػػطيف عمػػى أسػػاس الشػػراكة
 .(1)تستخدـ صحيفتيا لمترويج ألفكارىا

نادت منظمة بريت شمـو عمى صدر صحيفتيا " شأفتينو" إلنشاء مجمػس ، ـ1928في عاـ 
وكانػت ، سػبوعيةأأصػبحت الصػحيفة ، ـ1931ومنذ عاـ ، والعرب؛ إلدارة البالد، منتخب مف الييود

مػػوؿ المطموبػػة مػػع العػػرب وتنػػادي لمتوصػػؿ إلػػى ومناقشػػة الح، تيػػتـ بمقػػاالت حػػوؿ مصػػير فمسػػطيف
سػبوعي أواستمرت الصحيفة شأفتينو في الظيػور بشػكؿ ، تفاؽ ألجؿ العيش بسالـا  و ، تفاىـ وصداقة

ف يأو نيػة المحػرر ، أو إغالقيػا، وفي العػدد األخيػر لػـ يػتـ ذكػر ايقػاؼ الصػحيفة، ـ1933حتى عاـ 
، لمانيػاأذي تصػاعدت فيػو قضػية ييػود لعػاـ الػفػي ا، وتوقفت الجريدة بشكؿ فجائي، عف وقؼ نشرىا

وحاولػت ، او أفكارىـ في التجمعات الييودية التي تواجدت في فمسطيف آنذاؾ، ولـ يعد مكاف آلرائيـ
بعيػوت ىزمػاف؛أي مشػاكؿ ) الصحيفة إصػدار صػحؼ أخػرع ليػا غيػر جريػدة شػأفتينو" مثػؿ صػحيفة

-1944أي المشػػاكؿ(" مػػف عػػاـ  وصػػحيفة )بعيػػوت؛، ـ1948-1944ونشػػرت مػػف عػػاـ ، السػػاعة(
 .(2) ـ1949

 خالصة:

يتبيف مما سبؽ أف ظيور الصحافة الحزبية الصييونية في فمسطيف بػدأ مػع إنشػاء األحػزاب 
وقد كاف ذلػؾ نقطػة تحػوؿ فػي تػاريخ ، العمالية األولى التي وفدت إلى فمسطيف مطمع القرف العشريف

ث بدأ التنافس عمى أشده بيف صحؼ األحزاب حي، وتطورىا، نشأة الصحافة الصييونية في فمسطيف
ومثمت صػحؼ األحػزاب العماليػة الموقػؼ ، ع االستيطاني الصييوني في فمسطيفلمييمنة عمى التجم
الصػػػييوني فػػػي  والػػػداعـ فػػػي كثيػػػر مػػػف مواقفػػػو لسياسػػػة مؤسسػػػات االسػػػتيطاف، اليسػػػاري االشػػػتراكي

، ظيراتيػػػا مياجمػػػة لتمػػػؾ السياسػػػةبينمػػػا كانػػػت صػػػحؼ الحركػػػة التصػػػحيحية الصػػػييونية ون، فمسػػػطيف
 المنظمة الصييونية والوكالة الييودية.  ووانتيجت خطًا مغايرًا لما كانت عمي
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 انفصم انرابع
 واملتخصصة يف فهسطني ، انصحف انصهيىنية املستقهة 

 (.ـ1897-1948)
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 عرفت الصحافة الصييونية في، إضافة إلى ما سبؽ دراستو مف أنواع الصحافة الصييونية
لموف أو  ـِ لـ تنت ميتو الصحؼ المستقمة فييالنوع األوؿ يمكف تس فمسطيف نوعيف مف الصحؼ

االقتصادية ة الميتمة في مجاؿ مف المجاالت؛ والنوع الثاني الصحؼ المتخصص، طائفة أو حزب
ومف الصحؼ المستقمة التي شيدىا التجمع االستيطاني الصييوني في ، والطبية والعسكرية

ت ويديعو ، وفمسطيف بوست، وىآرتس، واألخبار، والسالـ، فمسطيف) صحيفة صوت العثمانية
 وغيرىا...(.، أحرنوت

 م(:1914صحيفة صوت العثمانية: )أوال: 
، ـ1914كانوف ثاف )يناير( عاـ  28 بتاريخ ُأسست صحيفة صوت العثمانية في يافا

البعض أنيا لـ تكف  ياووصف، وُأصدرت بالمغة العربية، وكانت لساف حاؿ الحركة الصييونية
نما كانت صحيفة صييونية، عربية وساىـ في تأسيس الصحيفة ، (1)بالمغة العربية  تصدر ممحقاً ، وا 

 .(3)، (2)شمعوف موياؿ

الفمسطينية التي  عممت الحركة الصييونية مف خالؿ الصحيفة لمرد عمى حمالت الصحؼ
وكاف يحرر صحيفة صوت العثمانية ، (4)فمسطيفالصييونية التي بدأت تغزو ىاجمت اليجرات 

الييودية الفرنسية في فمسطيف في العيد  (6)جمعية األليانسولعب وكيؿ ، (5)مؤسسيا شمعوف موياؿ
فيو مف الذيف فكروا في ، الصحيفة إنشاء( دورًا في Albret Antabiالعثماني البرت عنتابي )

)محرر صحيفة  أبراىاـ إيمميمخوذكر ، تحقيؽ مشروع إصدار صحيفة صييونية ناطقة بالمغة العربية

                                                 

 87، ص 1سميماف، محمد: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ج (1)
ـ(، ولػػػػد فػػػػي يافػػػػا، و درس الطػػػػب فػػػػي بيػػػػروت، وأصػػػػبح طبيبػػػػا، و فػػػػي عػػػػاـ 1915 -1866شػػػػمعوف مويػػػػاؿ ) (2)

ـ، عػػاد إلػػى يافػػا، و فػػي عػػاـ 1908ـ، انتقػػؿ إلػػى القػػاىرة، وبػػدأ الكتابػػة فػػي الصػػحؼ المصػػرية، و فػػي عػػاـ 1894
صػػػحافة العربيػػػة ـ، أسػػػس مػػػع صػػػديقو نسػػػيـ ممػػػوؿ جريػػػدة صػػػوت العثمانيػػػة، فػػػي محاولػػػة لمػػػرد عمػػػى فضػػػح ال1913

 ـ.1915الفمسطينية مساوئ ونوايا الصييونية في فترة ما قبؿ الحرب العالمية األولى، وتوفي في يافا في 
 http://www.passia.org/meetings/2004/May-24-Late-Ottoman-Palestine.htm 

 .18سميماف، محمد: الصحافة الفمسطينية وقوانيف االنتداب البريطاني، ص  (3)
 .8، ص3الموسوعة الفمسطينية، ؽ العاـ، مج (4)
 .26خوري، يوسؼ: الصحافة العربية في فمسطيف، ص  (5)
شػػػركة ييوديػػػة دوليػػػة لتقػػػديـ المسػػػاعدات السياسػػػية والثقافيػػػة لمييػػػود فػػػي الػػػدوؿ التػػػي يقيمػػػوف فييػػػا، أسسػػػت عػػػاـ  (6)

 ـ، وحادثػػػة اختطػػػاؼ الييػػػودي ادجػػػارد دي مورثػػػارا، وتعميػػػده1840ـ، فػػػي فرنسػػػا بتػػػأثير أحػػػداث دمشػػػؽ عػػػاـ 1860
ـ، مػػدارس 1878يػػا، تواجػػدت لمشػػركة عػػاـ ـ، تػػولى رئاسػػتيا األولػػى الػػوزير أدولػػؼ كرم1858لمديانػػة المسػػيحية عػػاـ 

 (.236شعبية في القدس وحيفا. )تممي، أفرايـ و مناحيـ: معجـ المصطمحات الصييونية، ص 

http://www.passia.org/meetings/2004/May-24-Late-Ottoman-Palestine.htm
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، ـ1915حزيراف )يونيو(15موياؿ في صحيفة ىحيروت في ىحيروت( نبذة عف حياة شمعوف 
وأشار إلى سياسة شمعوف موياؿ في صحيفة صوت ، بمناسبة مرور سبعة أياـ عمى وفاتو

بؿ وجعؿ مف صحيفتو ، ف شمعوف موياؿ لـ يمتـز باتفاقاتو مع اآلخريفإجاء فيو :" ، العثمانية
، والتيجـ عمى الديف اإلسالمي، ود والعربصوت العثمانية أداة تأجيج مشاعر التفرقة بيف اليي

 .(1)والذـ والتشيير"، واعتماد سياسة القدح

وفي تمؾ األثناء رأع وكيؿ جمعية األليانس الييودية الفرنسية أف الدعاية التي قامت بيا   
فأعرب لمحرر جريدة )ىحيروت( الصييونية ، (السالـ)الصحؼ العربية مف شأنيا أف تعكر صفو

قد وعدوه بالمساىمة ، وأعممو أف بعض األدباء المسمميف مف أىالي القدس، جاه ذلؾعف شعوره ت
واالىتماـ ، وف دور الجريدة الدفاع عف التقدـ العاـيكييودية شريطة أف  -في مشروع جريدة عربية

إلى جانب محررىا  صوت العثمانية كاف يكتب في صحيفة و، بالنيضة االقتصادية والمالية
ص الصفحة الرابعة منيا وقد خصّ ، و ابنو عبداهلل، المسؤوؿ د. شمعوف موياؿ عقيمتو استير

 .(2)ومتاجر صييونية، لإلعالنات عف شركات

ويمكف القوؿ إف نشأة الصحؼ الصييونية بالمغة العربية كانت بمثابة اإلعالـ الموجو 
أو التيديد لمصحؼ العربية الفاضحة ، العرب والييودلمعرب سواء بالترغيب بالدعوة لمتعايش بيف 

 لممشروع الصييوني في فمسطيف.

 م1914البوق: -صحيفة ىشوفيرثانيًا: 
، البوؽ( -ـ صدور أوؿ صحيفة بالمغة العبرية تحت اسـ )ىشوفير1914شيدت حيفا عاـ 

الفمسطينية  عمى الصحيفة رداً وجاء تأسيس الصحيفة ، وكانت تتبع صحيفة )النفير العثماني(
 ىشوفير و كانت، الصييونية ضدوالتي كانت تحرض ، (الكرمؿ)المعارضة لمحركة الصييونية 

و باقي الصحيفة ، والمحمي، والمقاؿ السياسي، ـ الصحيفة إلى مقاالت عدة ؛ المقاؿ الرئيسيتقسّ 
لمتجمع صادرة عف الحكومة العثمانية الفرمانات وال، وامرواأل، كانت تنشر األخبار العامة

توقفت ، ـ1923وفي عاـ لفمسطيف االحتالؿ البريطاني  وبعد، االستيطاني الصييوني في حيفا
التي سميت ، ليا زكا نشرة مجددة باسـ ىشوفيرإفأصدر ، صحيفة )النفير العثماني( عف الظيور

، النفير لمنفير العثماني؛ لكنيا كانت تطبع في مطبعة بيذا االسـ بداًل مف النسخة التي كانت تتبع

                                                 

 .89، 88، ص 1سميماف، محمد: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ج (1)
 .88، ص 1سميماف، محمد: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ج (2)
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 اً تيا الجديدة منبر بع:" أصبحت ىشوفير في ط، وكتب في ذيؿ الصفحة األخيرة لمصحيفة الجديدة
 .(1)وليست صحيفة أخبار فقط" اً فكري

حتى ، ومواقفيا مف فمسطيف، محركة الصييونيةل تنّظروُنشرت مقاالت عدة في الصحيفة 
، لتوضيح القضايا العربية مخصصة حممت الصحيفة عنوانًا رئيسًا جاء فيو:" صحيفة أسبوعية

، داخؿ فمسطيف قرشًا مصرياً  50السنوي  االشتراؾ قيمةوكانت ، "(أرض إسرائيؿ)في ، والعبرية
و كانت ميمة صحيفة" ىشوفير" ، مصرياً  قرشاً  15وكانت تنشر المقاؿ مقابؿ ، ياقرشًا خارج 65و

، حوؿ ما يحدث في تركيا، ي حيفاداخؿ التجمع االستيطاني الصييوني ف نقؿ المعمومات لمقارئ
وكاف ، ليا زكاإ و كاف محرر الممحؽ العبري في النفير العثماني الصحفي العربي، وفمسطيف وسوريا

وفقا لما ، وكاف يتمقى أموااًل منيـ مقابؿ عممو ذلؾ، ىـعند اً ومحبوب، لمصياينة في فمسطيف اً مقرب
 .(2) أبراىاـ كمفونتجاء في مذكرات محافظ حيفا الصييوني األوؿ 

، والصياينة في فمسطيف، القضايا السياسية العامة بيف العربب (ىشوفير)اىتـ الممحؽ 
والتعايش العربي الصييوني في ، والميناء، مثؿ قضية الصيد، عدة خاصة بحيفا وبقضايا محمية

حيفا في تمؾ وغيرىا مف األحداث اليومية التي كانت تشيدىا ، ضرابات العماليةواإل، المدينة
وعمى صدر النشرة األولى ليشوفير أوضح طاقـ اإلعداد أنيـ يقدموف عبر صحيفتيـ ، (3)الفترة

وأف الممحؽ العبري في صحيفة النفير ، أخبار التجمع االستيطاني الصييوني شماؿ فمسطيف
، ارىـحوؿ كؿ ما يحدث في حياة الصياينة وأخب، العثماني سيكوف عبارة عف مقاالت سريعة خفيفة

عف  اً التي نقمت أخبار ، وقد تـ تخصيص صفحة في ذلؾ الممحؽ لألخبار المحمية، وما يحدث لدييـ
واىتمت بتوعية ، ونشاطات شرطتيا ضد التجمع االستيطاني الصييوني في حيفا، السمطات التركية

إال أف ، لمحميةورغـ وعودات طاقـ الممحؽ بتأميف األخبار ا، الصياينة الذيف تواجدوا في المدينة
التي قامت ضد جمعية  (حرب المغات)وىكذا تـ نقؿ أخبار ، الصحيفة اىتمت بأخبار الييود عامة

ولـ تغير ، نقمت أخبار التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف كما، األلمانية في القدس (عزرا)
 الممحؽ ىشوفير التابع و لـ يصمد، أو تحدد النسبة الثابتة لألخبار المحمية منذ النشرة األولى

توقفت عف  ثـ، لسنوات تبسبب سوء األوضاع االقتصادية فصدر  ؛لصحيفة النفير العثماني
 .(4)الظيور

                                                 

 .48، 43، 37، ص)عبري( المحمية في حيفاجميت، أمير: ظيور الصحافة  (1)
 .38ص )عبري(، جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (2)
 .43ص)عبري(، جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (3)
 .41، ص )عبري(جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (4)
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يتبّيف مما سبؽ أف صحيفة ىشوفير كانت في أواخر العيد العثماني ممحقًا تابعًا لصحيفة   
ثـ توّقفت أثناء ، العالمية األولىـ؛ أي قبيؿ بدء الحرب 1914وقد صدرت عاـ ، )النفير العثماني(

لكنيا عادت لمصدور حتى ُأوِقفت النفير العثماني عاـ ، الحرب تمامًا كما حصؿ مع باقي الصحؼ
مف عجب أف الذي أعاد إنشاءىا العربي إليا و ، فأصدرت ىشوفير في نسخة مستقمة، ـ1923
 زكا. 

 م:1919   األرض(ىآرتس)صحيفة ثالثًا: 
 دارة العسكرية البريطانية:ىآرتس تحت اإل -أ

بعد الحرب العالمية  التي ُأصدرتتعد صحيفة ىآرتس األقدـ مف بيف الصحؼ الصييونية 
ىاكيداشا"  رتسآبي ىحدشوت، (أخبار مف البالد المقدسة) وقد بدأت أسبوعية باسـ، األولى

Hadashot Mehaarts Hakedaha ، و ُأصدرت في البداية مف مصر برعاية الجيش
و كاف صدور ، (2) ـ1918عاـ  (أبريؿ)في فمسطيف ابتداًء مف نيساف  ثـ برعايتو، (1)البريطاني

، (3)و كاف ليا ممحؽ بالمغة العبرية، ـ1918عاـ  نيساف )أبريؿ( 11العدد األوؿ لمصحيفة بتاريخ 
وكانت ، الصياينة ضمف طاقـ تحريرىا وفوفي بدايات إصدار الصحيفة كاف عدد مف الصحافي

عمى القراء داخؿ التجمع  والصحافييف الصياينة يوزعوف الصحيفة، السمطات العسكرية البريطانية
 .(4)ـ1918عاـ  (يوليو)مف تموز  ءاً وذلؾ بد، االستيطاني الصييوني في فمسطيف كيدية

، سـ 27×40صفحات بمساحة  8عبارة عف  تو كان، في القدس الصحيفة طبعتو 

  .(5)والعبرية، نجميزيةواإل، وأصدر بالمغات العربية
و غير مرتبطة ، كانت الحركة الصييونية ترع ضرورة إصدار صحيفة يومية تابعة ليا

وعمى صدر العدد السادس مف الصحيفة ُكتب ، (6)فعمدت إلى شراء ىآرتس، طات البريطانيةمبالس
عة الصحيفة قررنا نقؿ طبا، التصريح التالي:" بسبب عدـ مقدرتنا إلحضار الورؽ لمطابع القدس

عددًا خالؿ سنة واحدة وكاف العدد  35وقد أصدر مف الصحيفة " حدشوت ىآرتس" ، إلى القاىرة"

                                                 

 .326، ص عبري(جينوسار، بنحاس: التوجيات والصراعات في دوأر ىيـو ) (1)
 .230كاسبي، داف؛ ليمور، يحئيؿ: بانوراما اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (2)
 .73شوممي، قسطندي: الصحافة الفمسطينية في عيد االنتداب، ص  (3)
 .126، ص )عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
 155ص )عبري(، يوسؼ: فف الطباعة أوليتسكي،  (5)
 .254مياني، عمي: العالقات الصييونية البريطانية، ص  (6)
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و حمؿ إعالف الوداع األخير لقراء ، ـ1919نيساف )أبريؿ( عاـ 10األخير قد صدر بتاريخ 
 .(1)بسبب اتخاذ سمطات االحتالؿ البريطاني قرار وقؼ الصحيفة ؛الصحيفة كافة

 لمصييونية: ممكاً ىآرتس  -ب

مبت شوت ىآرتس" طبعد إعالف السمطات العسكرية البريطانية نيتيا إغالؽ صحيفة " حد
ليؼ جولدبرغ  وقد دفعت رجؿ األعماؿ الصييوني ييودا، الحركة الصييونية شراء الصحيفة

األمر وألجؿ ذلؾ ، بدعـ مف الحركة الصييونية، ـ1918حاوؿ شراء الصحيفة عاـ وقد ، (2)لشرائيا
إلى القاىرة لمحصوؿ  و خرجا، و جولدبرغ، تـ تعييف لجنة خاصة تكونت مف " يعكوؼ كميفنوؼ

و ساعد زئيؼ جابوتنسكي )الذي ، شراء الصحيفةعمى ، عمى موافقة السمطات العسكرية البريطانية
و الكولونيؿ )بترسوف( الوفد الصييوني لمحصوؿ عمى ، كاف يعمؿ ضمف ىئية تحرير الصحيفة(

لغاء االسـ إ مفتمكف جولدبرغ ، وبعد محاوالت عدة، الييودي جولدبرغ لمثريموافقة بيع الصحيفة 
وبذلؾ أصبح جولدبرغ أوؿ مدير ، وجعميا يومية، وأصدر الصحيفة في القدس، الينجميزي اإل
 .(3)ليا

صدارىا ( أرض إسرائيؿ –رتس إسرائيؿ أ) ميا إلىقرر أصحاب الصحيفة الجدد تغيير اس وا 
ألجؿ  فييا؛ بف ييودا محرراً  إليعازروتـ تعييف ، ومف ثـ إعادة طباعتيا في القدس، بالمغة العبرية

وتزامف انطالؽ صحيفة ىآرتس مع عودة الصحؼ الصييونية في فمسطيف ، استخداـ المغة العبرية
و كاف ، لمظيور مف جديد، وسيطرة بريطانيا عمى فمسطيفعقب انتياء الحرب العالمية األولى 

إصدار الممحؽ األوؿ ليآرتس ايذانًا بتمؾ المرحمة الجديدة لمصحؼ الصييونية تحت االحتالؿ 
 . (4)البريطاني لفمسطيف

، اآلالت الحديثةكانت صحيفة ىآرتس تطبع في أياميا األولى بطريقة تقميدية دوف استخداـ 
، ويستغرؽ وقتًا كبيرًا خصوصًا أف الصحيفة يومية، وكاف ذلؾ مكمفًا لمغاية، دسوكانت تطبع في الق

داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف؛ لذلؾ تطمب األمر طباعتيا في  قّراءىاوتخاطب 
ولمدة خمسة أياـ عدا ، و كانت ىآرتس تصدر بأربع صفحات، لتوفر المطابع الحديثة، تؿ أبيب

كانت تصؿ  غير أنيا، مستمر دوف انقطاع أو توقؼكاف صدورىا بشكؿ و ، والسبتيومي الجمعة 
                                                 

 .127، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (1)
 .157، ص )عبري( أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (2)
، )عبـري(الصػحؼ العبريػة؛ فاىػؿ، أريػو :تطػور 131 -130، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)

 .9ص 
 .158، 155، ص )عبري(أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (4)
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ـ طاقـ تحرير وضّ ، وصوؿ المعمومات تأخرو ، صعوبة المواصالت؛ بسبب وقت الظييرة القّراء
 .(1)لألخبار في أنحاء فمسطيف كافة  يفومحرر  اً الصحيفة كتاب

 :تغيير اسم الصحيفة -ت

وأصبح ، مف العنواف الرئيس (المقدسة)ىاكيداشا تـ إزالة كممة  صحيفةمفي العدد الثاني ل  
اختصار االسـ إلى ثـ كاف ، العنواف العبري الرئيس يحمؿ االسـ) أخبار البالد( حدشوت ىآرتس

واستخداـ ، (أخبار)"حدشوت"  تنسكي الذي طالب بإلغاء كممةو مف فكرة وضعيا جاب اً ىآرتس نابع
خوفًا مف أف ، ـ1919عاـ  (ديسمبر) كانوف أوؿ األمر منذ بدايةاالسـ " ىآرتس" ولقد بدأ ذلؾ 

يعتقد القراء أف صحيفة ىآرتس جديدة وقد أصر محرروىا عمى كتابة العنواف التالي:" صحيفة" 
التي تـ نقؿ ممكيتيا مف The Palestine News)) ىآرتس" ىي استمرار لمصحيفة االنجميزية

وىي اآلف ، جولدبرغ وىي اآلف غير تابعة ألي سمطة عسكريةالسمطات البريطانية إلى ييودا ليؼ 
 .(2)ىآرتس" تصدر في تؿ أبيب بواسطة مالكيا ومديرىا الوحيد السيد جولدبرغ باسـ

الصحفي  وحّررىا، ُطبعت وُأصدرت في القدسالخمس مف الصحيفة  النشرات األولى
وميتمة بالشؤوف ، (4)ليبراليةوكانت ميوؿ الصحيفة ، (3) الصييوني ييشوع بتسالؿ كرنتروفيتش

)يناير( عاـ  األوؿ مف كانوف ثافٍ  منذلمدة شيريف  وقد توقفت الصحيفة عف الصدور (5)السياسية
، وايزمافحاييـ ما عادت لمنشر مف جديد بمساعدة ولكنيا سرعاف ، (6)وذلؾ ألسباب مادية، ـ1923

 .(7) القدسوأصبحت تظير بصورة يومية في ، وقيادات الحركة الصييونية
التي كانت تصدر  (ىيوـ دوأر)واجيت ىآرتس مشكمة المنافسة مع الصحيفة الصييونية 

بدأت ، ىيوـ ونتيجة المنافسة الشديدة بيف الصحيفتيف ىآرتس ودوأر، في القدس في تمؾ الفترة
ووافؽ مجمس إدارة ىآرتس عمى ، مفاوضات داخمية بيف الصحافييف ومجمس إدارة الصحيفة لبيعيا

                                                 

 .25، ص )عبري( جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية في حيفا (1)
 .137، 135، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (2)
 .122، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (3)
رأسػػمالي ينػػػادي بالحريػػة المطمقػػة فػػػي الميػػدانيف االقتصػػادي والسياسػػػي، وىػػو نظػػاـ سياسػػػي مبنػػي عمػػػى ( مػػذىب 4)

التعددية األيدولوجية، والتنظيمية الحزبية، والنقابية، ويعتمد النظػاـ البرلمػاني الػديمقراطي، الػذي يفصػؿ بػيف السػمطات 
 (.566، ص 5اب؛ و آخروف: موسوعة السياسة، جالثالث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) الكيالي، عبدالوى

 .171السعدي، غازي؛ اليور، منير: اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (5)
 .30قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (6)
 .131، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (7)



 

189 

 

الذي كاف داخؿ التجمع االستيطاني ، (موشية جميكسوف)بيع الصحيفة لرجؿ األعماؿ الصييوني 
وتغيرت نظرة بعض محرري الصحيفة ليا مثؿ ، (1)الصييوني في القدس وميتمًا باألدب

ورغـ كونو ، مراسؿ صحيفة ىآرتس في باريس قبؿ ىجرتو إلى فمسطيف الذي كاف، جابوتنسكي
أصبح معاديًا رئيسًا لمصحيفة منذ توليو إدارة أمور  وإال أن، ة مف الناحية األدبيةمقربًا لطاقـ الصحيف
 .(2) وكاف ذلؾ واضحًا في شدة المنافسة بيف الصحيفتيف الصييونيتيف، صحيفة دوأر ىيوـ

 نقل مقر ىآرتس: -ث

وكاف ، القدس في بداية ظيور ىآرتس كانت تصدر مف التجمع االستيطاني الصييوني في 
، ـ1923وأصبحت منذ عاـ ، (3)ثـ انتقمت إلى مقرىا الجديد في تؿ أبيب، طباعتيا ىناؾ مقر

، تصدر وتطبع في المقر الجديد ومنذ امتالؾ موشيو جميكسوف لمصحيفة أصبح محررىا الرئيس
وكانت  -ىدية أدبية –باسـ " شاي شؿ سفروت"  (4)وبدأ يصدر ممحقًا رياضيًا وأدبيا مع الصحيفة

وحاولت الصحيفة إصدار صحيفة لألطفاؿ ، ؿ أىـ األدباء والشعراء الييود في فمسطيفتنشر أعما
واستمر جميكسوف في ، (5) -ااألرض لن –باسـ " ىآرتس شالنو" ، ـ1921وكانت المحاولة سنة 
ف" الذي يزلماف شوكل بعد فترة قصيرة بيعت الصحيفة و، ثـ تركيا، عاما 14تحرير الصحيفة لمدة 

عالـ الصييوني مف ىآرتس البداية في نقؿ مركزية اإل مثمتو ، (6) لمصحيفة اً رئيس اً محرر ف ابنو عيّ 
 .(7)القدس إلى تؿ أبيب

فقد كاف أوؿ صدور ، يتضح مما سبؽ أف صحيفة ىأرتس تعددت الجيات المسؤولة عنيا
مف  ثـ تمكف الثري الييودي ييودا جولدبرغ، ـ1918ليا في القاىرة مف الجيش البريطاني عاـ 

ثـ أصبح المقر الرئيس ليا ، وُنقمت إلى القدس، وأصبح مديرًا ليا، شرائيا لصالح الحركة الصييونية
بيعت الصحيفة ، ونتيجة لخالفات بيف طاقـ تحريرىا حوؿ األفكار والتوجيات، في تؿ أبيب

ـّ اشتراىا، لمصييوني جميكسوف   .زلماف شوكيف ث

 
                                                 

 141، ص )عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (1)
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  توجو ىآرتس: -ج

، (1)بؿ كانت مستقمة ، تابعة لطائفة بعينيا أو، ذات لوف حزبيلـ تكف صحيفة ىآرتس 
وقد نقمت أراء ومواقؼ الحركة الصييونية ، (2)الميبرالية التحرير قريب في ميمو إلى أف خطغير 

رتس حتى عاـ آوبقيت ى، ومؤسساتيا داخؿ التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف )اليشوؼ(
إال أنيا كانت مقربة مف الجناح التقدمي لمحركة ، جياز تنظيميغير مرتبطة بحزب أو ، ـ1948

وكانت أقرب ألبناء االستيطاف الجديد ، (3)ومساندة وفية لسياسة حاييـ وايزماف، الصييونية العامة
 ؛ ألنتذلؾ تنوع مشارب  عمىوقد ساعد ، (4)الثانية والثالثة إلى فمسطيف الذيف وفدوا في اليجرتيف

وذلؾ أف جميور العامميف ، وسطياً  ىقد كانت الخالفات في الصحيفة تأخذ منحف، محرري الصحيفة
 .(5) فييا لـ يكونوا عمى توجو واحد

استمرت صحيفة ىأرتس تمثؿ الخط الوسطي في المؤسسات الصييونية في فمسطيف حتى 
ىي وبعدىا أصبحت صحيفة ىآرتس ، فترة انتقاؿ ممكية صحيفة دوأر ىيوـ إلى الحركة التصحيحية

 عالياً  جاً اوبمغت ىآرتس رو ، (6) الممثؿ والناطؽ الرسمي باسـ المؤسسات الصييونية الرسمية
التي جاء فييا ييود ، الثالثينات مف القرف العشريف في فترة اليجرة الخامسة في عقد خصوصاً 
بالنسبة لمصحؼ  التوزيع كاف ذلؾ ذروةو ، ألؼ نسخة 50فبمغ نصيب توزيعيا اليومي ، ألمانيا

، لطبيعة الصحيفة واحتراميا لقرائيا ويرجع السبب في ذلؾ؛، اليومية الصييونية في فمسطيف آنذاؾ
 .(7)باغيا بالصبغة الحزبية المؤطرةطوعدـ اص

وكاف بف ييودا يرع أف صحيفة ، (8) ليعازر بف ييوداإصحيفة ىآرتس وساىـ في تحرير 
واعترؼ بذلؾ قائال:" أنا لست واثقا مف أف ىآرتس كما  ،ىآرتس لف يكوف ليا شأف في المستقبؿ

                                                 

 . 173، ص )عبري(سنة ىجرة ييود المانيا  50أرئيؿ، شمومو:  (1)
ي مبني عمى سياسمذىب رأسمالي يدعو إلى الحرية المطمقة ؼ يالميدانيف االقتصادي والسياسي، وىي نظاـ  (2)

والتنظيمية الحزبية والنقابية ،وقد مثمت فيما بعد مدخال الستغالؿ  واستعباد الشعوب الخاضعة  ،التعدددية األيدلوجية
 (.566، ص 5خروف: موسوعة السياسة، جآلالستعمار ) الكيالي، عبدالوىاب؛ و 
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ذا حدث ىذا فسوؼ أطمب الصفح عني عمى صفحات ، يشاع ستصمد لعشر سنوات قادمة وا 
 .(1) الصحيفة"

 اىتمامات صحيفة ىةرتس : -ح

إنشاء وتطوير صحيفة ذات طابع ديمقراطي  الروسأراد مؤسسو ىآرتس الصياينة   
 وفي العدد األوؿ، وقد تأثرت ىآرتس في بداياتيا بشكؿ كبير بالطابع الصحفي الروسي (2)،ليبرالي

عّبر محررو الصحيفة عف مبادئيا ، ـ1919حزيراف )يونيو( عاـ  18الذي صدر بتاريخ ، لمصحيفة
بأرض )تيتـ ، صحيفة صييونية عامة، جاء فيو:" ستكوف ىذه الصحيفة، أجمياالتي انطمقت مف 

ستحاوؿ تقديـ األخبار ، سمطة الجيش البريطاني عفو أحداثيا كافة ... جريدة مستقمة ، (إسرائيؿ
وستكوف ىذه الصحيفة بسيطة ، (أرض إسرائيؿ)األفضؿ لجميور القراء الييود داخؿ وخارج 

القومي النيضوي )وتخدـ اليدؼ ، تنفيذ واجبيا بصدؽبوترغب ، ومتواضعة لكنيا متحررة وجادة
وستيتـ في تنفيذ الحمـ الصييوني ونقمو لمواقع بمساعدة ورعاية ، لمرحمة الخطيرةفي ىذه ا (لشعبنا

 (3)بريطانيا العظمى".

وكانت بمثابة الموجو والمرشد داخؿ ، تناولت صحيفة ىآرتس القضايا الحاصمة في فمسطيف  
وثقة مف جميور القراء ، وقد تمتعت بمصداقية، التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف

الصحيفة  كما تناولت، في التحميؿ السياسي وكانت ذات مستوع عاؿٍ ، الصياينة في فمسطيف
، واألدب، والرياضة، واالقتصاد، والمجتمع، والسياسة، والعمؿ، موضوعات مختمفة مثؿ: الصحة

، إضافة إلى شؤوف المؤسسات وسمطات االحتالؿ البريطاني، واالستيطاف، والتطوير، والتعميـ
وكؿ مجريات ، واألطفاؿ، وكذلؾ تناولت موضوعات في التاريخ، واإلعالـ، الديفو ، والعرب

كانت تمؾ المنوعات والقضايا عامؿ جذب لمقراء داخؿ التجمع االستيطاني  و، األحداث اليومية
 .(4)الصييوني في فمسطيف

مظاىرات الفمسطينييف ضد السياسة  خبارية إلىكما تطرقت الصحيفة في تغطيتيا اإل  
تعرض لو  الذي، ووصفت ىآرتس تمؾ المظاىرات بأنيا" عمميات تخريب"، البريطانية في القدس

شباب صياينة  حيث تحدثت عف وقوؼ، ـ1921التجمع االستيطاني الصييوني في القدس عاـ 
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كرت ىآرتس في عددىا وذ، (التخريب)و السفارديـ في القدس لمنع عمميات  األشكنازمف طائفتي 
والسفارديـ عمى حد  األشكنازإلى وقوؼ الشباب ، ـ1921عاـ  (تشريف ثافِ )نوفمبر  3الصادر في 

 األشكناز (إسرائيؿ)جاء فيو:" السر المعمف أنو لوال شباب ، (التخريب والسرقة)لمنع أعماؿ ؛ سواء
مف  (الشباف األشقياء)والسفارديـ عمى حد سواء الذيف وقفوا بحـز في الحي الييودي ولـ يمكنوا 

 .(1) بشكؿ فظيع" (السمب والتخريب)الزداد ، الدخوؿ

فقد ، مما سبؽ يتبّيف أف صحيفة ىآرتس كانت معموماتيا اإلخبارية تضخ حقدًا عمى العرب
وذلؾ في معرض الحديث عف المظاىرات الفمسطينية ، واألشقياء، والسارقيف، وصفتيـ بالمخربيف

 وامتدت أيامًا عدة.، وذلؾ في ذكرع صدور تصريح بمفور، التي اندلعت في القدس

 ن:يلعائمة شوك ىآرتس ممكاً  -خ

اب تّ خوال أحد الكُ وّ ، صحيفة ىآرتس، ـ1937ف عاـ ياشترع األخواف سمموف وزلماف شوك
، ـ1939و في عاـ ، (3)ف يتولى ميمة تحريرىا جرشوف شوكو ، (2)الصحفييف الصياينة بإدارتيا
 اب المقاالت الرئيسة في الصحيفةتّ وكاف مف بيف كُ ، يسرائيؿ فينكمشتايف كاف سكرتير ىيئة التحرير

وعقب تعييف جرشوف رئيسًا لتحرير ، (4)موشي مدزيني( و )يشعياىو كمينوؼ( و )اىروف ليتاي()
ألؼ  (11)، 1939جميكسوف بمغ توزيعيا خالؿ عاـ  ومحرر موشيالصحيفة وتغيير ممكيتيا مف ال

وجعؿ ىآرتس منبرًا لكؿ ، ف في إدارة صحيفتو غير الحزبيةيو نجح جرشوف شوك، (5)نسخة يومياً 
ولقد استمرت ىآرتس محافظة ، وعكست اآلراء السياسية كافة، الصحافييف الصياينة في فمسطيف

تمثمت في اختصار ، جديدة في كتابة المقاالت طرقاً كما اعتمد جرشوف ، عمى تمؾ السياسة
والسيولة والتركيز عمى الموضوع دوف تشويش فكر ، والوضوح، وتقميص المعمومات، المقاالت
ومع صدور صحيفة يديعوت أحرنوت اتبعت الصحيفة الجديدة سياسة ىآرتس ذاتيا في ، القارئ

 .(6) تمرت الصحيفة حتى يومنا ىذاواس، وقد بدأ قراء ىآرتس يتقمصوف، التنوع والشعبية

                                                 

 . 59السنوار، زكريا: تاريخ منظمة الياغاناة، ص (1)
 .304الزىار، ربا: تطور االقتصاد الصييوني، ص  (2)
 .231كاسبي، داف؛ ليمور، يحئيؿ: بانوراما اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (3)
 31قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (4)
 .20، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (5)
 . 172، ص )عبري(سنة ىجرة ييود المانيا  50أرئيؿ، شمومو:  (6)
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م1920رابعًا: صحيفة السالم:   
 أسسيا، ـ1920أيار )مايو( عاـ  13ُأسست صحيفة السالـ الصييونية في القاىرة بتاريخ 

مف العاـ  أيار)مايو( 31و نقمت إلى يافا في ، (1)رئيس جمعية النيضة اإلسرائيمية نسيـ مموؿ
ىاجـ نسيـ مموؿ الصحفي الفمسطيني نجيب نصار  و، (2)العربيةوبالمغة ، وكانت سياسية، نفسو

وأنو قد قاـ ، ووصفو بأنو كاف في البداية صديقًا لمحركة الصييونية، رئيس تحرير صحيفة الكرمؿ
وأف ىذه المادة كانت مكونة مف ، مف دائرة المعارؼ الييودية إلى العربية (الصييونية)بترجمة مادة 

محاواًل تشويو  364ص  1914سنة  31مموؿ في مجمة ىشمواح جزء  وكتب، ستة عشر مقاالً 
وباع بيذه الطريقة ، :" إف نجيب نصار اشتغؿ في تجارة بيع األراضيفقاؿ، شخصية نجيب نّصار

 .(3)مئات الدونمات"

دوف انتظاـ في وكانت تصدر ، (4)لمعرب ةكانت صحيفة السالـ سياسية صييونية موجي   
ودعا محرر الصحيفة إلى التفاىـ بيف العرب ، (5) ى لالنتداب البريطانيالسنوات العشر األول

رئيس  عف الحركة الصييونية في الصحافة العربية بصفتو الدفاع نسيـ مموؿحاوؿ  و، (6)والصياينة
ؼ ذلؾ الدفاع بدعوع التفاىـ والمصالح وكاف يغمّ ، سرائيمية في مصرجمعية النيضة اإل

 .(7)المشتركة

، كانت صييونية، ـ1920يتضح أف صحيفة السالـ التي أسسيا نسيـ مموؿ عاـ مما سبؽ 
وخدمت مقاالتيا وخطيا التحريري التوجيات الصييونية الداعمة لالستيطاف الصييوني في 

                                                 

ـ، و انتقؿ في سف مبكرة مع عائمتو إلى مصر، حيث أصبح والده 1892ولد نسيـ مموؿ لعائمة تونسية في عاـ  (1)
حاخػػاـ الييػػود فػػي القػػاىرة و طنطػػا، ودرس نسػػيـ فػػي المػػدارس الييوديػػة فػػي القػػاىرة، وأكمػػؿ دراسػػتو العميػػا فػػي الكميػػة 

، و بػػػدأ النشػػػر فػػػي صػػػحيفة المقطػػػـ، و فػػػي عػػػاـ األمريكيػػػة فػػػي طنطػػػا، ودرس الفمسػػػفة و األدب العربػػػي والصػػػحافة
ـ، ىػػػاجر إلػػػى فمسػػػطيف، و بػػػدأ العمػػػؿ فػػػي المكتػػػب الصػػػييوني فػػػي يافػػػا، وكػػػاف يػػػرد عمػػػى المقػػػاالت المعاديػػػة 1911

لمصػػييونية، التػػي ُنشػػرت فػػي صػػحيفتي فمسػػطيف والكرمػػؿ، وكػػاف يجيػػد المغػػة العربيػػة، أسػػس صػػحيفتيف بالعربيػػة ىمػػا: 
 األخبار والسالـ. 
 http://www.passia.org/meetings/2004/May-24-Late-Ottoman-Palestine.htm 

 .17خمؼ، سييؿ: حرية الصحافة في عيد السمطة الفمسطينية، ص  (2)
 .79، ص 1سميماف، محمد: تاريخ الصحافة الفمسطينية، ج (3)
 .31خوري، يوسؼ: الصحافة العربية في فمسطيف، ص  (4)
 .139صحافة الفمسطينية، ص ييوشع، يعقوب: تاريخ ال (5)
 .8، ص 3الموسوعة الفمسطينية، ؽ العاـ، ـ (6)
 .86قاسمية، خيرية، النشاط الصييوني في الشرؽ العربي، ص  (7)
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مياجمة الصحافة الفمسطينية التي وقفت سدًا منيعًا في لوقد وّظؼ محررىا كتاباتو ، فمسطيف
 فمسطيف. التصدي لممشروع الصييوني في

 :م(1932)صحيفة فمسطين بوستخامسًا: 
 :فمسطين بوست تةسيس صحيفة - أ

 أف يؤسس صحيفة يومية، ـ1929قرر الصحفي الصييوني جرشوف أجرونسكي في عاـ 
فبدأ بإقناع رؤساء المؤسسات ، " في مدينة القدسPalestine bulletin تحت اسـ "فمسطيف بولتيف

عمى  اً جرونسكي مطمعأو كاف ، التأثير في المستثمريف الصياينةوعمؿ عمى ، الصييونية في لندف
دعمو إلصدار ل المجنة التنفيذية؛حث إلى  جرونسكيألجأ و ، أرلوزوروؼأمور كثيرة مع حاييـ 

وسيكوف ليا ، وأخبرىـ أنو سيقوـ بنشر بياناتيـ في تمؾ النشرة، بالمغة اإلنجميزيةصحيفة يومية 
وكانت تمؾ الخطوة األولى نحو تأسيس ، تحتوي عمى أخبار العالـنيا سأفي حيف ، أكبر فاعمية

فكاف ، ذىاب إلى لندف لجمع األمواؿعمى الجرونسكي أو أصر ج. ، (1) صحيفة فمسطيف بوست
جرونسكي رسالة لتقديميا إلى المستثمريف الصياينة أفقاـ بإعطاء ، لذلؾحاييـ وايزماف متحمسًا 

وحددت الصحيفة منذ ، ولكف دعـ وايزماف كاف مساعدا، الكثير بفعؿ تمؾ الرسالة ولـ يأتِ ، ىناؾ
وىو المساىمة في تغطية نشاطات التجمع االستيطاني الصييوني في ، ليا بداياتيا اليدؼ المركزي

وقد أوضح مؤسس فمسطيف بوست ذلؾ في العدد األوؿ لمصحيفة بأنيا ستكوف مدافعة ، (2)فمسطيف
وأف الصحيفة مقتنعة تماما بأف خدمة تمؾ المصمحة ستتحقؽ عف ، (طف وشعبوعف مصمحة الو )

 . (3) كما حددىا صؾ االنتداب، طريؽ التنفيذ الكامؿ لمسياسة البريطانية في فمسطيف

تأسيس صحيفة فكرة وعندما عرض جرشوف أجرونسكي عمى الدائرة السياسية الصييونية 
ؿ ذلؾ في وسجّ ، يشؾ في خطة أجرونسكي أرلوزوروؼييـ كاف حا، جديدة يومية بالمغة االنجميزية

يقصد ) يريد إبادة النشرة، نجميزية ثابتةإيومياتو فكتب:" يريد أجرونسكي أف يؤسس صحيفة يومية 
وأخاؼ إذا ما تـ التخمص مف نشرة فمسطيف ، بالتأكيد فإف مخططو لـ يقنعني (فمسطيف بولتيف

وسيكوف ىناؾ ، نجميزية التي وضعيا الييودكؿ الصحؼ اإل سيتـ التخمص بعدىا مفبولتيف 
 .(4)شراكة بريطانية عربيةبوربما صحؼ ، نجميزية مسيحيةإصحؼ 
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، (1) البدايةو ترأس تحريرىا منذ ، ومع ذلؾ نجح جرشوف أجرونسكي في تأسيس صحيفتو  
لمحركة  السياسة الرسميةوكانت تعّبر عف ، (2)الصحيفة بداية ميالد تاريخ، ـ1932شيد عاـ فقد 

شر العدد و نُ ، (3)نجميزيةتمقت دعمًا مف الحكومة البريطانية كونيا تصدر بالمغة اإل و، الصييونية
وقد ُطبعت الصحيفة الجديدة ، ـ1932عاـ  (سبتمبر)أيموؿ  األوؿ مفاألوؿ لمصحيفة الجديدة في 

وتـ اإلعالف عف بدء ، صفحات ينسخة مكونة مف ثمان (1050)وتـ طباعة زىاء ، في قبو صغير
، ـ1933عاـ  (نيساف)ومع حموؿ شير أبريؿ ، انطالؽ الصحيفة الصييونية عند نشر أوؿ عدد ليا

، مشترؾ 500 فييا مف الخارجواشترؾ ، كاف أجرونسكي قادرًا عمى إرساؿ الصحيفة إلى الخارج
، والعراؽ، تأتي مف األردفعالنات اإل توكان، نسخة يومياً  1800وبمغ التوزيع اليومي أكثر مف 

وعانت الصحيفة في السنة ، جنيو فمسطيني كؿ شير 200وقد وصؿ الدخؿ مف اإلعالنات إلى 
قناع مجمس إدارة الصحيفة إ ولكف أجرونسكي حاوؿ، أّثر عمييا، األولى مف عمميا مف عجز مالي

 .(4)أف يقوـ بشراء آلة طباعة

وكتب المقاالت الرئيسة جرشوف ، مديرًا لمتحرير تشكمت ىيئة تحرير الصحيفة مف تيد لوريا
، الذي كاف سكرتيرًا لمدائرة السياسية لموكالة الييودية خالؿ تمؾ الفترة، و ليو كوىيف، أجرونسكي

، (5)يباف إو أبا ، والقس البريطاني ىربرت ديني، كما كتب في فمسطيف بوست الدكتور والترا نيتاف
كما عمؿ في ، عالفإوقد عممت مديرة ، يفة محررة لمنساءو كاف مف طاقـ إدارة تحرير الصح

لمحصوؿ عمى  ؛عرب يفكما استخدـ جرشوف مراسم، (6)ومحاسب، القدس في مراسؿ الصحيفة
والمفكر الكاتب  George Antonius"(7) "انطونيوسوقد خاب أممو عندما رفض " جورج ، األخبار

                                                 

؛ قيػػوجي، حبيػػب: الصػػحافة والمجتمػػع 154منصػػور، جػػوني: معجػػـ االعػػالـ والمصػػطمحات الصػػييونية، ص  (1)
 .34اإلسرائيمي، ص 

؛ الرفػػػوع، عػػػاطؼ: اإلعػػػالـ اإلسػػػرائيمي 157المسػػػيري، عبػػػد الوىػػػاب: موسػػػوعة المفػػػاىيـ والمصػػػطمحات، ص  (2)
 .98محددات الصراع، ص 
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ـ( ولػػػد فػػػي مصػػػر، حصػػػؿ عمػػػى شػػػيادة اليندسػػػة مػػػف بريطانيػػػا، وعػػػاد إلػػػى 1942 -1892جػػورج انطونيػػػوس ) (7)
مصر، وعّيف موظفًا في بمدية اإلسكندرية، ثـ أصبح مساعدًا لمدير المعارؼ البريطاني في فمسطيف )المستر بوماف( 

تػولى منصػب مسػؤوؿ الشػؤوف العربيػة  ـ، وذلؾ بناءًا عمى طمب مف السػمطات البريطانيػة فػي القػاىرة، ثػـ1921عاـ 
ـ، مػػف المجنػػة العربيػػة العميػػا سػػكرتيرًا لموفػػد 1939لمسػػكرتير العػػاـ البريطػػاني) السػػير جمبػػرت كاليتػػوف(، ُاختيػػر عػػاـ 

العربػػي الػػذي مثّػػؿ فمسػػطيف فػػي مػػؤتمر المائػػدة المسػػتديرة بمنػػدف، تػػوفي فػػي القػػدس ودفػػف بمقبػػرة صػػييوف.) حمػػادة، 
 (. 103ص  ،2ج،فمسطيفمحمد: موسوعة أعالـ 
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 سياسة تحرير الصحيفة في بداياتيا متحيزةكانت و ، تالكتابة لصالح فمسطيف بوس الفمسطيني
بالنظر إلى ما كانت تنشره نظيراتيا مف الصحؼ الصييونية تظاىرىا باالعتداؿ لمصييونية رغـ 

وبعد ثالث ، الصادرة بالمغة العبرية في التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف خالؿ تمؾ الفترة
سنوات مف تأسيس فمسطيف بوست تخاصـ كؿ مف جرشوف أجرونسكي ومالؾ وكالة التمغراؼ 

فقاـ أجرونسكي بكتابة افتتاحية يومية مف مقره في  Yaacov Landouالييودية " يعقوب الندو" 
وبعد ، لمصحيفةجرونسكي وبقي محررًا ألـ يستسمـ ، الندو( يممح لو بالتوقؼ") فييا:" بأف ذكرلندف 
% مف أسيـ الندو في وكالة  49بدأت األزمة في صحيفة فمسطيف بوست تتطور عندما بيع  ذلؾ

 .(1)التمغراؼ

عمى عمؽ يدؿ  ترفض جورج انطونيوس الكتابة لصحيفة فمسطيف بوست في عقد الثالثينا
وضرورة ، وفيمو لممخاطر المحدقة بقضية فمسطيف، الوعي السياسي لذلؾ المفكر الفمسطيني

وتمويث اسمو مف خالؿ ، واالرتقاء بو، وعدـ اإلسياـ في تطويره، يمقاطعة اإلعالـ الصييون
 الكتابة في تمؾ الصحيفة.

 اىتمامات صحيفة فمسطين بوست: - ب

عمى أف تكوف صحيفتيـ معّبرة عف إنشائيا عمؿ طاقـ تحرير صحيفة فمسطيف بوست منذ 
ولكنيا لـ تكف ، مباي() ظيرت تأييدًا كبيرًا لحزبوأ ،(2) الوكالة الييودية تحت اإلشراؼ البريطاني

 و، قادة االستيطاف اوتـ تخصيص مساحة لألحداث التي كاف ييتـ بي، (3)حزبية بالمعنى الحقيقي
رغـ أف محررىا مف أصؿ ، كانت األخبار في فمسطيف بوست تكتب عمى النيج الصحفي البريطاني

المقابالت التي كاف  نشرت عمى صفحاتياوقد ، وكاف كؿ شيء يتبع التوجو البريطاني، أمريكي
 .(4)يقوـ بيا المندوب السامي في القدس

، والمعمومات المحمية، أو ثالث ورقات مف البرقيات األجنبية، الصحيفة ورقتيفوشممت 
كونيا الصحيفة المدنية الوحيدة الناطقة بالمغة ، وكانت الصحيفة ذات قيمة عالية، والبيانات الرسمية

لفمسطيف  كاف و، (5)مف المراسميف األجانب تتعامؿ مع عددو ، وليا مكاتب في القدس، ميزيةنجاإل

                                                 

Erwin, Frenkel: The press and politics in Israel.p5. (1) 

؛ عسػػػكر، إحسػػػاف: الصػػػحافة العربيػػػة، ص 98الرفػػػوع، عػػػاطؼ: اإلعػػػالـ االسػػػرائيمي ومحػػػددات الصػػػراع، ص  (2)
302. 

 .154منصور، جوني: معجـ األعالـ والمصطمحات الصييونية ، ص  (3)
 Erwin, Frenkel: The press and politics in Israel.p4. (4)  

Greodmen, Giora: The Jewish press, p5. (5)  



 

197 

 

فقد كتب ، حقيقي عمى المسؤوليف البريطانييف الرسمييف في إدارة االحتالؿ في فمسطيف بوست تأثيرٌ 
نعتمد عمى  فقد كنا، بالنسبة لألخبار اليومية بالمغة اإلنجميزية" ونالد ستورز حاكـ القدس التالي:ر 

التي كانت تتكوف مف ورقتيف أو ثالث ورقات مف البرقيات األجنبية والمعمومات ، فمسطيف بوست
لى جانب مكاتبيا ف، (1) "ةالمحمي ومراسموف محميوف ، القدس كاف ليا مكاتب في تؿ أبيب وحيفا يوا 

، وغيرىا، وبيروت، ودمشؽ، وبغداد، ونمت عممية التوزيع بصورة كبيرة في القاىرة، في بمداف أخرع
ضباط  بعضإال أنو تـ إحباط المحاولة مف ، ية في بيروتوكاف ىناؾ محاولة إلنتاج مطبعة سرّ 

وقالوا إنيا يجب أف ال تخرج مف فمسطيف ، المخابرات البريطانية الذيف اعتقدوا أنيا دعاية ييودية
 . (2) مطمقاً 

في تشجيع ، ـ(1945-1939)ساىمت فمسطيف بوست خالؿ الحرب العالمية الثانية
وأصدرت طبعة خاصة لقوات االحتالؿ ، المستوطنيف الصياينة عمى المساىمة في جيود الحمفاء

، (4)التي يشترييا األجنبي فور وصولو إلى فمسطيف ىي الصحيفة وكانت الصحيفة، (3)البريطاني
لذيف يؤدوف الخدمة ف ايوالجنود البريطاني، كما كاف معظـ قرائيا قادة في الجيش البريطاني

لمتأثير غير المباشر عمى  ؛الصحيفةلذلؾ كاف ميؿ إلى االستفادة مف ؛ العسكرية في فمسطيف
لمييود في  (وطف قومي)ميز لكسبيـ إلى جانب الصييونية في صراعيا مف أجؿ إقامة نجاإل

 .(5)فمسطيف

حيث ، اإلنجميزيةيتضح مما سبؽ دىاء أجرونسكي عندما قرر إصدار الصحيفة بالمغة 
وبالتالي أصبحوا ، أصبحت المصدر األوؿ لممعمومة اإلخبارية لرجاؿ السمطة البريطانية في فمسطيف

الحركة الصييونية لعقوؿ  -مف خالليا -وكانت مف بيف المداخؿ التي دخمت ، تحت تأثيرىا
 الموظفيف البريطانييف لكسب تأييدىـ ليا.

قرائيا في سمطات  بينيا وبيفابة جسر التواصؿ بمثكانت الحرفية العالية لمصحيفة 
:" إنو مف وقد كتب أجرونسكي في بياف لو عف السياسة قائالً ، االحتالؿ البريطاني في فمسطيف

د القارئ البريطاني أف وّ مف خالليا تع التي المرجو بالمحافظة عمى المعايير الصحفية المسؤولة
وكانت أخبار العرب ليا ، مف تقديره ألمور الييود أيضا"وبالتالي نحف نريد ، تأتيو الصحيفة لمبيت
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و أراد ، أولوية عالية أكثر مف أخبار الصياينة في حالة إذا كاف ىناؾ أحداث تستدعي ذلؾ
أجرونسكي مف زبائنو غير الييود أف يقرأوا افتتاحياتو الصييونية حتى لو تعارضت مع وجيات 

يف بوست كانت تنقؿ األخبار مف منظور بريطاني ويقوؿ أجرونسكي:" إف فمسط، نظر بريطانيا
فيي الطريقة لجعؿ األخبار الييودية ، ألنيـ ىـ القراء وأيضًا بسبب غرض سياسي ؛كأمر طبيعي

 .(1)خبار العالـ"أحتى االفتتاحيات كرست لشؤوف االمبراطورية و ، بيا في تمؾ الصحيفة اً موثوق

 وكالة أخبار الوكالة الييودية:سادسًا: 
السياسي  لكسب الدعـ ؛نشأة الحركة الصييونية اعتمدت عمى الدبموماسية واإلعالـ منذ

وجمع التبرعات منذ أوائؿ القرف العشريف وقد ، والمالي مف النخبة والجميور الييودي وغير الييودي
، ـ1930إلى وجود أقساـ دعائية عالية التنظيـ في عاـ ، والدولي، ـ الصييونيعتطور ذلؾ الد

صي التدريب اإلعالمي في فمسطيف وأوروبا تخصتمؾ األقساـ العديد مف الموظفيف وم ووّظفت
والدعائية مف خالؿ مطبوعات ، و تزايدت أنشطة الوكالة الييودية الصحفية، وشماؿ أمريكا

مف خالؿ بث راديو الياغاناة ، أو منشورات ورقية، الياغاناة الدعائية السرية عمى ىيئة كتيبات
، التي كانت تسمع لعشر دقائؽ يوميًا رغـ المحاوالت البريطانية لتعقب المحطة، (صوت إسرائيؿ)

التي عادة ما تقتبس منيا ، نجميزيةالعبرية والعربية واإل اتأو التشويش عمى بثيا الذي كاف بالمغ
 .(2) الصحافة األنجمو أمريكية

 وكالة فالكور: -1

في أعقاب االتيامات التي ، ـ1934عاـ  ؛ أي )مراسالت فمسطيف(سست وكالة فالكورأُ 
والتطرؽ إلى النزاع ، حوؿ انعداـ الموضوعية، وجيت إلى " الوكالة التمغرافية الييودية في فمسطيف"

 وكاف مقر الوكالة، (3)والتصحيحية ، الذي جرع في أوساط الصياينة والحركة الصييونية العمالية
و ، والصحؼ العربية، لمنشر في الصحؼ الييودية وكانت تصدر نشرة بالمغة العربية، في القدس

وكاف ذلؾ بمبادرة الدائرة العربية في الوكالة الييودية حيث عمدت ، استمرت في العمؿ بضع سنوات
، إلى نشر تقارير ومنشورات وافية بالمغة العربية عف مؤسسات االستيطاف الصييوني في فمسطيف

تمؾ المؤسسات ومف بيف تمؾ التقارير والمنشورات وذلؾ لتثقيؼ الجميور العربي عمى نشاطات 
وقد حاولت الدائرة العربية في الوكالة الييودية مف خالؿ تقاريرىا ، نشرة عف مستشفى ىداسا

                                                 

 Erwin, Frenkel: The press and politics in Israel.p4,5. (1) 

Greodmen,Giora: The Jewish press relations.p2, 4. (2) 

 .37قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (3)



 

199 

 

يوسؼ غربتيسكي( ومثمت ) و ترأس فالكور، ونشراتيا أف تعرؼ بالمؤسسات الطبية واالجتماعية
 . (1)الرسمي لموكالة الييوديةجياز الدعائي الالوكالة التمغرافية الييودية 

إذ كاف ، لكؿ ىيئة التحريرلياتؼ جياز ا كانت األخبار تنقؿ إلى الوكالة مف شبكة مراسميف عبر 
وكاف المراسموف ينتظروف ، ةلعاجمبواسطتو يبعث المراسموف في جميع أنحاء فمسطيف باألخبار ا

  (2)ليعطوا الخط الياتفي. ؛طويالً 

، الصحفي التابع لموكالة الييودية يجذب االنتقاد إليو مف الصياينةت الدعاية والعمؿ ظمّ 
ولـ تسمع أصوات الشكوع العالمية حوؿ إخفاؽ ، فور حدوث أي إخفاؽ سياسي وكاف متيماً 

، ـ1945إال بعد أف أصبحت اإلخفاقات ظاىرة في أواخر عاـ ، الدعاية الصييونية في بريطانيا
التي عمقت عمييا الكثير مف اآلماؿ إلى تغيير السياسات  يطانيةالبر  عندما لـ تعيد حكومة العماؿ

وأسست الوكالة ، ح لميجرة الجماعية لمييود إلى فمسطيفاالبريطانية تغييرا جوىريا خصوصا بالسم
، الييودية في لندف أىـ مكاتبيا الصحافية وىو) قسـ المعمومات( المسؤوؿ عف العالقات الصحفية

 .(3)عالمية الثانيةوذلؾ مع بداية الحرب ال

في الوكالة الييودية  لمنشاط الدعائيصص ( الذي خُ Hasbaraقسـ )ىسبارا( ) كما أنشئ
ف فيو عمى تقديـ اإلرشاد والمواد الصحفية لمصحؼ في و وعمؿ القائم، مراسالت فمسطيف() فالكور
مدينة القدس أواخر ىسبارا( في فالكور في ) وترأس دائرة، وتقديـ التقارير في داخؿ فمسطيف، الخارج

 Yeshayahu) الصحفي في صحيفة ىآرتس )ايشاي كمينوؼ(، الثالثينات مف القرف العشريف
Klinov) ،ولـ يؤسس ، تعمؿ تحت إشراؼ الدائرة السياسية في الوكالة الييودية وكالة فالكور وكانت

الة الييودية مف قسـ ىسبارا في القدس إال في أعقاب اليزيمة الدبموماسية التي منيت بيا الوك
 .(4) بداية الحرب العالمية الثانية مع بريطانيا أواخر الثالثينات

بؿ أسست وكالة أنباء تقـو ، برعاية الصحؼ وبذلؾ يتضح أف الوكالة الييودية لـ تكتؼِ 
إضافة إلى بث األخبار ، بتوزيع التقارير الصحفية عف الحركة الصييونية ومؤسساتيا وترّوج ليا

وقد تمكنت تمؾ الوكالة اإلخبارية مف الوصوؿ لمصحافة ، التي تخدـ المشروع الصييونيبالطريقة 
 والعربي أيضًا.، وأصبحت مصدرًا ميمًا لإلعالـ الصييوني والبريطاني، بمختمؼ توجياتيا
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 :م(1935) سابعًا: صحيفة إسرائيل
القدس مقرًا ليا واتخذت مدينة ، ـ1935آيار)مايو( عاـ  30سست صحيفة )إسرائيؿ( في أُ 

حتالؿ البريطاني ترخيصًا لصحيفة) و منح اال، (1) وكاف يحررىا الدكتور) الفونسو باسيفيكي(
يطالية والعربية واإل، والعبرية، وع بالمغات اإلنجميزيةالتي كانت تصدر مرتيف في األسب، إسرائيؿ(
بموجب الرخصة الرسمية الممنوحة ، يةوالبولونية واألسبانية والروس، نانيةواليو ، واأللمانية، والفرنسية
وبحثت الصحيفة في حياة ، (2)ـ1935نيساف )أبريؿ( عاـ28تاريخ ، 59رقـ :ؽ )، لمصحيفة

 .(3) )إسرائيؿ( وغيرىا مف األمـ

 1939صحيفة يديعوت أحرنوت  ثامنًا:
ـ وامتمكيا رجؿ األعماؿ الصييوني ييودا 1939ُأسست صحيفة يديعوت أحرنوت عاـ 

، الذي ترؾ أثره عمى شكؿ الجريدة، وترأس تحريرىا في بدايتيا الصحفي عزرائيؿ كارليباخ، موريس
وقد شارؾ كارليباخ في تأسيس الصحيفة بعد استقالتو مف العمؿ في صحيفتي ىآرتس وىتسوفيو؛ 

يومية و ناطقة بالمغة  وكانت يديعوت أحرنوت، (4) ـ1939عاـ  (ديسمبر)في كانوف أوؿ 
وبمغ حجـ تداوليا في سنواتيا ، انت في بدايتيا عبارة عف نسختيف صباحية ومسائيةوك، (5)العبرية
بو إدارة إعالـ  وذلؾ حسب ما عرفتيا، و لـ تكف الصحيفة حزبية، نسخة يومياً  3000األولى 

وكانت ذات ، وقد غّطت األحداث السياسية في فمسطيف، حكومة االحتالؿ البريطاني في فمسطيف
 .(6)وصحيفة ىجومية ليا تأثير كبير عمى الرأي العاـ، طابع شعبي

وتمّثؿ القالب الصحفي الذي ، يٌ ت أحرنوت ممحٌؽ رياضٌي وآخر أدبوكاف لصحيفة يديعو 
حرص عميو ماّلؾ الصحيفة في أكثر مف مممح حيث لعب الصحافي عزرائيؿ كارليباخ دورًا كبيرًا 

دوف الطرؽ األدبية المستخدمة في وشعبية ب، في تأسيس يديعوت أحرنوت كصحيفة بسيطة
كذلؾ كاف التجديد الذي طرأ ، وعبر طريؽ االختصار واقتضاب الخبر، الصحؼ الصييونية السابقة

 .(7)في الصحيفة ىو الممكية الفردية 
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ودخمت صحيفة يديعوت أحرنوت التنافس مع الصحؼ الصييونية المتواجدة في فمسطيف  
، المالحؽ المسائية سواء باإلعالنات و المقاالت االفتتاحيةوبرز تميزىا عبر إصدارىا ، آنذاؾ

وبقيت أىـ الصحؼ المسائية في تاريخ الصحافة ، وحققت حضورًا أماـ جميع الصحؼ الصييونية
الثالثينات  عقد نيايةفي فمسطيف  فقد عرفت الصحافة الصييونية، (1) الصييونية في فمسطيف

، أو في ساعات المساء األولى، التي أصدرت بعد الظير، ظاىرة جديدة ىي " الصحافة المسائية"
ولى سّجؿ لمصحيفة أنيا كانت مف الصحؼ التي أصدرت أُ ويُ ، (2) ـ1939وكاف ذلؾ أواخر عاـ 

و ، بؿ ومتطرفة، وكانت الصحيفة عدائية ضد العرب، المالحؽ المسائية التي استمرت لفترة طويمة
وفي الغالب كانت تمؾ ، نفسيا عناء التحقؽ مف تمؾ األخبارتنشر أخبارًا مثيرة عنيـ دوف أف تكمؼ 

 .(3) األخبار كاذبة

إال أنيا كانت ، ورغـ أف الصحيفة لـ تكف في طبيعتيا حزبية أو تتبع إلطار معيف 
 . (5)وواسعة االنتشار، رائجة لدع أوساط الصياينة في التجمع االستيطاني في فمسطيف (4)راديكالية

إغالؽ صحيفة يديعوت ، ـ1944السمطات البريطانية في نياية عاـ وعندما قررت 
راسؿ رئيس تحرير الصحيفة اتحاد الصحفييف الييود بذلؾ الخصوص ، أحرنوت وصحفًا أخرع

موضحًا أف صحيفتو تقوـ بشراء الورؽ مف السوؽ السوداء مضطرًة؛ ألف الحصص الحكومية مف 
مؿ في صحيفة يديعوت أحرنوت مع فريؽ مف كبار واستمر كارليباخ يع، (6) الورؽ ال تكفييا
وتأسيس ، فاضطر كارليباخ لالنسحاب، وقع خالؼ بيف العامميف في الصحيفة محررييا إلى أف
وكانت ، (8) وعدت تمؾ الحادثة األزمة التي ىددت بقاء الصحيفة، (7)ىي معاريؼ، صحيفة جديدة

يديعوت أحرنوت بسبب ظيور تياريف مختمفيف داخؿ الصحيفة مف حيث النظر  استقالة كارليباخ مف
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وانضـ ، بينما كاف كبار المحرريف يسعوف لمتوجيات المينية، فقد سعى مالكيا لمربح، لعوائد الجريدة
 . (1)لحظات خروجو األخيرة مف الصحيفة إليو عدد مف المحرريف في

نت أوؿ صحيفة صييونية مسائية تستمر يتضح مما سبؽ أف صحيفة يديعوت أحرنوت كا
لكنيا لـ تكف المحاولة األولى فقد سبقتيا في إصدار الطبعة المسائية صحيفة دوأر ىيـو ، طويالً 

 لكف لـ تنجح المحاولة.

 الخامسة(: الصييونيةصح  اليجرة ) تاسعًا: صح  ييود ألمانيا
عف غيرىا  ياميزتّ ، صفات خاصةكانت لمموجة الخامسة مف اليجرة الصييونية إلى فمسطيف 

وكاف مف القضايا التي اىتـ بيا أولئؾ المياجروف إصدار صحافة خاصة ، مف الموجات السابقة
 بيـ. 

 م(:1936صحيفة يديعوت ىيوم ) -1

وكانت تصدر ، ـ1936الصييونية عاـ  ؛ أي أخبار اليوـُأسست صحيفة يديعوت ىيوـ
وكانت الصحيفة الثانية ، مؤسس الصحيفة، ؼ. رايخشتايفوترأس تحريرىا الدكتور ، بالمغة األلمانية

نسخة  1700إلى ، ـ1939وقد وصؿ توزيعيا عاـ ، اييونية التي تصدر عف ييود ألمانيالص
نسؿ( وكانت في متناوؿ الوافديف الصياينة ست) لمانية تستخدـ ورؽكانت الصحؼ األو ، (2)اً يومي

شكؿ موجات ىائمة مف ألمانيا والنمسا إلى فمسطيف الذيف كانوا يتدفقوف يوميا عمى 
 (3)وتشكوسموفاكيا.

 م:1940ىيجاء( ) صحيفة ىيجو -2

صحيفة ىيجو )ىيجاء( بالمغة األلمانية ، ـ1940أصدرت األحزاب الدينية الحريدية عاـ 
، ومترجمة لمعبرية في الصفحة نفسيا وذلؾ لجميور مياجرييا الذيف قدموا مف ألمانيا، واإليديش
ر عبّ ، (4)في القدس، ـ1940نيساف )أبريؿ( عاـ 22بتاريخ  النسخة األولى لتمؾ الصحيفةوأصدرت 

بتاريخ ، 165ىا "ناثاف ممزر" وذلؾ برخصة رقـ ج/ر وترأس تحري، مؤسسيا "اسحؽ اليؼ اىارنوؼ"

                                                 

 .185كاسبي، داف؛ يحئيؿ، ليمور: بانوراما اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (1)
 .35، 34قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (2)
 .256عايدة: صحافة فمسطيف، ص  النجار، (3)
 .188، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (4)
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وكانت ُتطبع في ، ـ1939آب )أغسطس( عاـ  2إعالف تاريخ ، ـ1939/تموز )يوليو( عاـ 29
 .(1)التعاونية بتؿ أبيب الكائنة في شارع مكفا إسرائيؿ)أحدوت(  مطبعة

لى فمسطيف بالمغة إنقمت صحيفة ىيجو األخبار والمعمومات لمجيؿ المياجر الجديد   
بصورة كبيرة في وجود جيؿ صييوني جديد مثقؼ مف أبناء اليجرة  توقد ساىم، األلمانية واإليديش

، السياسية واالقتصادية وكانت تصدر مرتيف في اليوـبحثت الصحيفة في الشؤوف و ، (2)الخامسة 
 .(3)مع مالحؽ بالمغات الجركونية واالنكميزية والعربية واأللمانية بالمغة العبرية

وكانت تستخدـ فييا طريقة التشكيؿ ، أعواـ ونصؼ 7استمر صدور الصحيفة لمدة  
 ؛ـ1947عف الصدور في سنة توقفت الصحيفة و ، وتيجيتيايا ءتقراعمى وتنقيط الحروؼ لتسييؿ 
فقد كانت أوؿ صحيفة صييونية يومية ، ونتيجة تكمفة الطباعة المنقطة، بسبب صعوبات مالية

وقد أخذت بعض ، تطبع بالنقاط والحركات والتشكيالت في تاريخ الصحافة الصييونية في فمسطيف
 (4)التنقيط والتشكيؿ.الصحؼ في تقميد ىيجة في طريقة تحريرىا لألخبار عبر استخداـ طريقة 

 عاشرًا: صحيفة معاري :
وكانت يومية سياسية مسائية ذات صبغة تجارية ، ـ1948ُأسست صحيفة معاريؼ عاـ 

و لـ ، (5) إال أنيا كانت أقؿ تطرفا مف نظيرتيا، إعالنية وقد شكؿ ظيورىا منافسا ليديعوت أحرنوت
 .(6)ا فعمت يديعوت أحرنوتتكف معاريؼ قاسية في توجياتيا وأخبارىا عمى العرب كم

رئيس  في صحيفة يديعوت أحرنوت، و  مف العامميف معاريؼطاقـ تأسيس صحيفة  تكّوف 
تحرير الصحيفة و الصحفي الييودي عزرائيؿ كارليباخ و إلى جانبو شارؾ في التأسيس عدة 

التحرير أو و اعتمدت ىيئة ، وكانت الممكية فردية، ومعدي األخبار، صحافييف وكتاب ومحمميف 
التأسيس الصفات التي تميزت بيا يديعوت أحرنوت حيث اختصار الخبر وتبسيطو بدوف تعقيدات 

( فبراير) شباط15صالة المساء( بتاريخ األولى لصحيفة " معاريؼ ")ىكذا ظيرت النسخة ، لغوية
 .(7) ـ1948عاـ 

                                                 

 .106خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (1)
 .189، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (2)
 106خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية ص  (3)
 .189، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (4)
 .176السعدي، غازي؛ اليور، منير: اإلعالـ اإلسرائيمي، ص  (5)
 .97الرفوع، عاطؼ: اإلعالـ اإلسرائيمي ومحددات الصراع، ص  (6)
 .192، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية  (7)
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، في فمسطيفصحيفة معاريؼ عمى انتشار واسع وشعبية كبيرة في أوساط الييود حازت 
ييد واالنتشار وكانت يومية مسائية لـ يسبؽ أف حصمت صحيفة صييونية في فمسطيف عمى ذلؾ التأ

، وؿ مرة أصدرت فييا مف أربع صفحات فقطأوتألفت ، (1)رياضي وأدبي ؛فاوكاف لمصحيفة ممحق
اتجيت الصحيفة في بداياتيا إلى  (2)ولـ يكف لصحابيا مف الورؽ ما يكفي لتمويميا لميوـ التالي

وخاصة أف معظـ المؤسسيف والمموليف جاءوا مف خمفيات صييونية ، اليميف السياسي والعقائدي
 .(3) ـ1948عاـ  (فبراير)وأصدر العدد األوؿ لصحيفة معاريؼ في شباط ، تصحيحية

مسطيف لـ في ف يتبيف مما سبؽ أف الصحافة الصييونية في التجمع االستيطاني الصييوني
بؿ عرفت أيضا صحفا مستقمة غير تابعة ، كالصحؼ الحزبية أو الدينية، تكف ذات توجو معيف

كانت تتوافؽ في كثير مف و ، رغـ استقالليا، لألحزاب الصييونية التي تواجدت في فمسطيف آنذاؾ
لمؤسسات وذات الطابع الديني فيما يتعمؽ بالمواقؼ الصييونية ، المواقؼ مع الصحؼ الحزبية

 . ومياجمة العرب، االستيطاف الصييوني في فمسطيف

                                                 

 193، ص )عبري(كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (1)
 .228قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي،  (2)
 .436منصور، جوني: معجـ األعالـ و المصطمحات الصييونية، ص  (3)



 

 

 

 امللعوث ااثاىل
 ااصعف ااصَ وى   املتخصص  يف فسصطني  

 و(1897-1948)
 

 صح  المنظمات العسكرية الصييونية في فمسطين. أواًل:

 صح  منظمة الياغاناة. -1

 صح  منظمة اتسل.  -2

 ليحي.صح  منظمة  -3

 والنساء.، ثانيًا: صح  األطفال

 المتخصصة. الموضوعات صح ثالثًا: 
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ومثمت منبرًا لكؿ جية داخؿ التجمع ، شكمت الصحافة الصييونية أداة إلظيار كؿ صوت
وظيرت الصحؼ ، وتنوعت مشاربيا وموضوعاتيا، االستيطاني الصييوني في فمسطيف) اليشوؼ(

فكاف منيا: الصحؼ العسكرية التي أصدرتيا منظمات ، بعينياالمتخصصة في موضوعات 
وأخرع خاصة ، وصحؼ مينية واقتصادية، وليحي، واتسؿ، عسكرية صييونية ىي: الياغاناة

 والنساء.، باألطفاؿ

 صح  المنظمات العسكرية الصييونية في فمسطين: أواًل:
تتبع المنظمات العسكرية شيد التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف إنشاء صحؼ كانت 

 وليحي.، واتسؿ، التي أسست داخؿ اليشوؼ وىي: ىاغاناة
 صح  منظمة الياغاناة: -1

لكف عمميا ، وتّطورت تدريجياً ، وبدأت عمميا، ـ1920ُأنشئت منظمة الياغاناة عاـ   
 وقد أصدرت الياغاناة أولى الصحؼ العسكرية.، اإلعالمي الرسمي تأّخر قميالً 

 :(م1934و )صحيفة بمحني - أ

وكانت ، ـ1934بدأت منظمة ىاغاناة إصدار أولى صحفيا الصييونية في فمسطيف عاـ 
وكانت الصحيفة تصدر بصورة سرية فيي ، بالمغة العبرية وحممت اسـ )بمحنيو؛ أي في المعسكر(

لـ تحصؿ عمى ترخيص رسمي مف السمطات لصدورىا؛ إلف المنظمة التي أطمقت الصحيفة لـ يكف 
، ـ1948وقد استمرت بمحنيو حتى عاـ ، مف السمطات االنتدابية في فمسطيف رسمياً  بيا اً معترف

 .(1)طؽ الرسمي باسـ منظمة الياغاناةاوىي الن، وكانت توزع عمى أعضاء المنظمة بصورة مجانية

 وبػدأت مػف كػانوف أوؿ، وكانت تصدر بصورة شػيرية، صحيفة بمحنيو في تؿ أبيب ظيرت
، وُعرؼ أوؿ محرر ليا " أفرايـ تممػي"، واىتمت بشؤوف المنظمة وأعضائيا ،ـ1934ديسمبر( عاـ )

ف كانػت  ونشػرت أخبػارًا مػف خػارج فمسػطيف، ـ1948الصػحيفة حتػى عػاـ  الذي استمر في تحريػر وا 
إلػى جانػب نقػد ، في المجػاالت األمنيػة والعسػكرية، وعف أنشطتيا في غالب األحياف، تتغاضى عنيا

، ـ1948و تحولػت الصػحيفة فيمػا بعػد عػاـ ، ونقؿ محػاكـ الياغانػاة الداخميػة، الوضع األمني لمبالد
 .(2)تحت اسـ "تساىؿ"

                                                 

 .325، ص )عبري( أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (1)
 .47، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية،  (2)
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تسػػؿ بعػػد اكتشػػاؼ مخازنيػػا خاويػػة فػػي إشػػّنت صػػحيفة بمحنيػػو ىجومػػًا عمػػى عناصػػر منظمػػة 
-1939واتيمػػػت فييػػػا عناصػػػر مػػػف اتسػػػؿ عػػػامي ، أعقػػػاب السػػػرقة التػػػي حػػػدثت لمخػػػازف الياغانػػػاة

، وتعػػػدوا الحػػػدود، المنظمػػػة عبػػػر الصػػػحيفة:" ىػػػذه المػػػرة أفسػػػد المجرمػػػوف الطعػػػاـفكتبػػػت ، ـ1940
 .(1)وتعرضوا لبؤبؤة عيف اليشوؼ: المنظمة وممتمكاتيا"

 م(:1939مجمة معراخوت ) - ب

، مف مدينة تؿ أبيب، ـ1939في فمسطيف عاـ ، بدأ إصدار مجمة معراخوت؛ أي المعركة
وقد ، (2)(Eliezer Galilei)جاليمي( المجمة )إليعازرورأس تحرير ، وقد أصدرت بالمغة العبرية

بالشؤوف  -المعركة –وُعنيت "معراخوت" ، ُأصدرت المجمة عف دائرة اإلعالـ في منظمة الياغاناة
منيا  تبنتياالتي  (3)ىيئة األركاف العامة( في منظمة الياغاناة) العسكرية وتزامف ظيورىا مع تأسيس

 .(5)وليست يومية أو أسبوعية، وكانت المجمة دورية، (4)دائرة اإلعالـ في المنظمة

و اإلستراتيجية في ، واألمنية، واالقتصادية، وّجو طاقـ المجمة اىتماميا بالقضايا السياسية
، رفع المستوع الثقافي ألعضاء الياغاناة وقد ىدفت المنظمة مف وراء إصدار المجمة إلى، فمسطيف

ثـ تطورت فيما بعد؛ ، عدداً  50د صدر عف المجمة وق، وتطوير فكرىـ السياسي والعسكري
، والعالـ، والتاريخ العسكري الصييوني في فمسطيف، فأصبحت صحيفة خاصة بالشؤوف العسكرية

عداد االستنتاجات العسكرية لمياغاناة ولـ تكف سرية ، وقد تمّيزت المجمة بأنيا كانت عمنية، وا 
وقد انتقمت المجمة ، (6)يا في الجانب العسكري إضافة إلى شمول، كأخواتيا مف صحؼ الياغاناة

 .(7) ـ1948بعد عاـ  (الجيش اإلسرائيمي)لسيطرة 

 

 
                                                 

 .106محارب، عبد الحفيظ: ىاغاناة، اتسؿ، ليحي، ص  (1)
 .268قيوجي، حبييب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (2)
( ضمت ىيئة األركاف في الياغانػاة شػعبًا ودوائػر عػدة، كػاف أىميػا: دائػرة أمانػة الصػندوؽ، ودائػرة اإلعػالـ، ودائػرة 3

ب قسػػـ التخطػػيط، وقسػػـ التػػدريب، وقسػػـ شػػراء السػػالح، وقسػػـ الشػػبيبة، ودائػػرة الحػػرس، ودائػػرة االتصػػاالت، إلػػى جانػػ
.)أبو عمياف، عبد العزيز: تطور األجيزة األمنية الصييونية، ص  (.93العمـو

 .127السنوار، زكريا: تاريخ منظمة الياغاناة، ص  (4)
 .255، ص )عبري(تممي، أفرايـ : حروب إسرائيؿ  (5)
 .47، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (6)
 .255ص )عبري(، تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ  (7)
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 م(:1941صحيفة ىاشنا )  - ت

ومعادية تمامًا ، ؛ أي الِشباؾ (مف الصحؼ السرية لمياغاناة–ىاشناؼ)صحيفة  كانت
 آب 24 وقد بدأت بالظيور في تاريخ، لسياسة سمطات االحتالؿ البريطاني في فمسطيف

ولـ ، ثـ تحولت لصحيفة يومية، و كانت الصحيفة في بداياتيا أسبوعية، ـ1941عاـ، (أغسطس)
، وكيؼ يتـ نشرىا وتوزيعيا بيف أعضاء المنظمة، تكف السمطات البريطانية تعرؼ مكاف طباعتيا

ولـ تعد ، ثـ أصبحت بعد ذلؾ تباع، بالمّجافووزعت عمييـ ، وقد خصصت ألعضاء التنظيـ
ثـ بعد ذلؾ طبعت في ، وُطبعت النسخة األولى لياشناؼ في مطبعة أحدوت، ية كما بدأتمجان

 .Shlome(1))شمومي()) مطبعة

التربوية والتثقيفية ألعضاء ، اىتمامات صحيفتيـ في الجوانب حدد طاقـ تحرير الصحيفة
ومعاداة بريطانيا ، الصييوني في فمسطيف )اليشوؼ( يو أخبار التجمع االستيطان، (2)المنظمة 

ونقؿ أخبار ، وأمنيًة عف فمسطيف، كما كانت تنشر أخبارًا سياسيةً ، وسياساتيا بالكامؿ في فمسطيف
يصدرىا الجياز األمني في الياغاناة  و كاف، ة إلى نشر معمومات أمنيةإضاف، الييود في العالـ
السمطات البريطانية ضد وسموؾ ، حوؿ ما يحدث في الوسط العربي (3)ىشاي( -)خدمة المعمومات
واتيمت الصحيفة في فترة )السيزوف( بأنيا كانت تساعد السمطات االنتدابية ضد ، المنظمات السرية

وكانت ىآشناؼ األكثر انتشارًا في ، وتكشؼ أسرارىـ وأماكف تواجدىـ، منظمة االتسؿ وليحي
وتـ ، ألؼ نسخة سنوياً  30إصداراتيا عدد وبمغ ، التجمعات االستيطانية الصييونية في فمسطيف

  (4)ـ.1947إغالقيا في صيؼ عاـ 
عف الصحيفة فترة الحرب العالمية  (Eliezer Pena)وكتب محرر الصحيفة إليعازر بينا 
حيث قاؿ:" إف منظمة الياغاناة كانت تحرص عمى متابعة أخبار الييود في المانيا فترة  الثانية

ف أوؿ مقالة لو، الحرب العالمية الثانية الييود في ألمانيا عبر صحيفتو  (كارثة )صدرت عف وا 
وأف تمؾ المعمومات تـ الحصوؿ ، ـ1941تشريف ثاِف )نوفمبر( عاـ  10"ىاشناؼ" كانت بتاريخ 

عمييا مف قسـ المعمومات في الياغاناة " ىشاي" وقامت ىاشناؼ بتغطية التصفية الممنيجة لييود 
                                                 

 .323، 322، ص )عبري(أولتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (1)
 .49ص )عبري(، كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (2)

ـ، وكانػت 1929أعقػاب أحػداث ثػورة البػراؽ عػاـ ( جياز أمني صييوني كاف يتبع منظمة الياغاناة، و أنشئ في (3
عطػػػاء التحػػػذير  ميمتػػػو جمػػػع المعمومػػػات عػػػف األىػػػالي العػػػرب فػػػي القػػػدس ومختمػػػؼ المنػػػاطؽ الفمسػػػطينية األخػػػرع وا 

 (.94المسبؽ ألي ىجـو مف العرب داخؿ فمسطيف. )أبو عمياف، عبد العزيز: تطور األجيزة األمنية، ص 
 . 50، 49، ص، )عبري(العبرية  كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة (4)
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، 1942و تشريف أوؿ )أكتوبر( عاـ ، 1942ير( عاـ فبرا) ألمانيا في تقارير عدة صدرت في شباط
وكذلؾ تموز) يوليو( عاـ ، ـ1943و أيار )مايو( عاـ ، 1942و كانوف أوؿ )ديسمبر( عاـ 

 .(1) ـ1943
 م(: 1945صحيفة ىحوما  أي السور أو الجدار) - ث

، جديدة بالمغة العبرية بإصدار صحيفة سرية، ـ1945بدأت الياغاناة في صيؼ عاـ 
و كانت مسؤولة عف نقؿ ، السور -(Ha-Homahيومية في يافا حممت اسـ " ىحوما )وبصورة 

أو القياـ بنشاط ، األوامر الصادرة عف المنظمة لمجماىير الييودية فيما يتعمؽ بمعارضة بريطانيا
 .(2) و إعالنات خاصة بأفراد الشرطة العبرية العاممة مع االنتداب البريطاني، معيف مضاد ليا

والمعمومات التي كانت تمنع نشرىا السمطات البريطانية ، الصحيفة إلى نشر األخبارىدفت 
 .(3)حيث كانت تيتـ باألمف والشؤوف العسكرية، في فمسطيف

و نشرت صحيفة ىحوما نداء لمشرطي العبري يحذره مف التعامؿ والتعاوف مع السمطات   
عتقاؿ، البريطانية في جمع سالح الصياينة في اليشوؼ وجاء فيو :" أييا الشرطي ، أفراد الياغاناة وا 

و اعتقاؿ أفراد ، إف السمطات البريطانية تقوـ بإجراء تفتيشات لجمع السالح الييودي، العبري
 .(4) فممنوع عميؾ مشاركتيـ في ذلؾ األمر" امضاء اليشوؼ الييودي"، الياغاناة

زعت المنظمة الصحيفة مجانا عمى وو ، وقد اىتمت الصحيفة بمتابعة أخبار السمطات البريطانية 
 .(5) بيوت الصياينة المستوطنيف في فمسطيف

 م(:1940صوت إسرائيل) -كول يسرائيل - ج

و حممت اسـ " كوؿ ، أنشأتيا منظمة الياغاناة، كانت أوؿ إذاعة صييونية في فمسطيف
في ، ـ1940آذار )مارس( سنة  13و كاف يوـ ، (6)(Kol Yasrael)، صوت إسرائيؿ" –يسرائيؿ" 

لى ، مدينة تؿ أبيب شاىدًا عمى بدء البث اإلذاعي ألوؿ راديو لممنظمة ولمصياينة في فمسطيف وا 

                                                 

 .147، ص (عبري)كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (1)
 324، ص (عبري)أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (2)
 .155، ص (عبري)تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ  (3)
 .325، ص (عبري)أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (4)
 50، ص (عبري)كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (5)
 .294السنوار، زكريا: تاريخ منظمة الياغاناة، ص  (6)
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 -مثؿ: محطة "كوؿ يورشاليـ، جانب محطة اإلرساؿ اإلذاعية كانت لممنظمة محطات إرساؿ أخرع
 .(1)صوت حيفا -وكوؿ حيفا، صوت القدس

حيث بثت أخبار التجمع ، اإلخبارية كانت تمؾ المحطة السرية ذات توجو عاـ في تغطيتيا
 .(2)إضافة إلى تتبع أخبار المنظمة، االستيطاني الصييوني في فمسطيف

 و مضمونيا:، نشاء المحطةإىد   -

 -صوت القدس( ) مف أجؿ إحداث توازف مع (كوؿ يسرائيؿ)اإلرساؿ  كاف إنشاء محطة
وقد كانت تبث بالمغتيف العبرية  -التي كانت تحت إشراؼ سمطة االحتالؿ البريطاني في فمسطيف

إلى جانب خدمة نشاطات منظمة ، ولتحقيؽ أىداؼ الحركة الصييونية، (3)عمى حد سواء، والعربية
وعّبرت اإلذاعة عف الرؤية الصييونية ، (4)الياغاناة التي كانت تشرؼ عمييا بصورة مباشرة

وقد اعتمد البث ، العالمية الثانيةخالؿ الحرب ، والسياسية، في المسائؿ االجتماعية، لألحداث
 .(5) السري؛ لتجنب الرقابة البريطانية عمييا

نظرًا لقدرتيا ، وكانت المحطة اإلذاعية تبث برامجيا في بادئ األمر لمدة ال تزيد عف خمس دقائؽ 
 .(6)ولـ تمنح السمطات ترخيصًا ليا، ولمطاردة سمطات االنتداب ليا، التكنولوجية البسيطة

واألخبار التي كانت ، محطة بث أخبارىا لممستمعيف حوؿ ما يحدث في فمسطيفبدأت ال
خصوصًا األخبار المتعمقة بالصراع ضد ، السمطات البريطانية تمنع نشرىا في الصحؼ الرسمية

وقد ُذكر في البث  (7)، وغيرىا، أو سياسات النظاـ المعادية لمييود، واليجرة السرية، بريطانيا
. ال تفكير لنا سوع إفشاؿ المؤامرةرره بيرؿ كاتزنيمسوف مايمي:" مف اآلف فصاعدًا االفتتاحي الذي ح

ـ. يأتي صوت إسرائيؿ؛ ليّقوي 1937القيود التي فرضيا البريطانيوف عمى اليشوؼ منذ عاـ 

                                                 

 .319ص )عبري(، تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ،  (1)
سرائيؿ )عبري(، ص  -دروف، اليعزر: قيـ (2)  .231قاموس الصييونية وا 
 .129جماؿ، أمؿ: الصحافة واإلعالـ في إسرائيؿ، ص  (3)
  .319، ص )عبري(تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ،  (4)
 .129جماؿ، أمؿ: الصحافة واإلعالـ في إسرائيؿ، ص  (5)
؛ الزىػػػار، ربػػػا: تطػػػور االقتصػػػاد الصػػػييوني ، ص 267ميػػػاني، عمػػػي: العالقػػػات الصػػػييونية البريطانيػػػة، ص  (6)

306. 
 .319ص )عبري(، تممي: حروب إسرائيؿ  أفرايـ،(7)
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نريد سرد حقائؽ ، ويشد األيادي... نريد أف نكشؼ ما تخفيو الرقابة عنا، وييقظ القموب، االيماف
 .(1) ممنوعة"

 مالحقة السمطات لكول يسرائيل: -

فقاـ ، (2) تعرضت محطة إرساؿ اإلذاعة )كوؿ يسرائيؿ( لمالحقة السمطات البريطانية
ومف شقة إلى أخرع ، يتغير مف مكاف إلى آخر حيث كاف، المسؤولوف عنيا بتغيير مكاف اإلرساؿ

وكاف في كؿ بداية ، ر أصواتيـكما تـ تبديؿ المذيعيف؛ كي ال يتـ تمييزىـ عب، خالؿ فترات متقاربة
وبعد محاوالت يائسة مف السمطات  -عند إنشائيا -Hatkiva) )(3)(ىتكفا)نشرة تفتح ترانيـ قصيدة 

وأحضرت خبراء مف بريطانيا لذلؾ اليدؼ؛ ، قامت بالتشويش عمييا، لوقؼ بث المحطة البريطانية
إيطاليا الحرب العالمية الثانية بتاريخ ومع دخوؿ ، فتـ نقؿ بث اإلذاعة إلى موجات وترددات عدة

وتـ توضيح ذلؾ ، تـ إيقاؼ البث لمحطة كوؿ يسرائيؿ، ـ1940حزيراف )يونيو( عاـ  15
وبعد توقؼ داـ ، لممستمعيف أف تمؾ الساعة ليست ساعة أو لحظة الجداؿ والصراع مع بريطانيا

، ـ1945ؿ )أكتوبر( عاـ تشريف أو  4بتاريخ ، جددت إذاعة كوؿ يسرائيؿ بثيا، لسنوات عدة
و استمرت اإلذاعة بالعمؿ ، 14وأصبحت محطة إرساؿ متخصصة بأخبار" حركة التمرد العبري"

 .(5) وكاف بث المحطة مف تؿ أبيب، حتى قياـ الدولة الصييونية )إسرائيؿ(

كاف لمنظمة الياغاناة محطة أخرع في منطقة الجميؿ ُأسميت )كوؿ ىجميؿ؛ أي صوت 
 . (6) ومكاف مقرىا، وكانت سرية في بثيا، وعممت لخدمة المنظمة، الجميؿ(

                                                 

 .129جماؿ، أمؿ: الصحافة واإلعالـ في إسرائيؿ، ص  (1)
 267مياني، عمي: العالقات الصييونية البريطانية، ص  (2)

ـ، وكانػت 1876( النشيد )الوطني(: أصمو قصيدة لمشاعر الصييوني نفتالي ىيرز ونشرت لممرة االولى في عػاـ (3
، وعنػػدما أقيمػػػت )إسػػرائيؿ(، تػػػـ 1933الصػػييونية فػػػي المػػؤتمر الصػػػييوني الثػػامف عشػػر عػػػاـ  بمثابػػة نشػػيد الحركػػػة

 اعتماد أوؿ مقطع نشيدًا )وطنيًا(.
( https://www.knesset.gov.il/holidays/eng/hatikva ) 

 ؿوذلؾ عف طريؽ احتال 1932فكرة التمرد المسمح سبؽ أف طرحيا الزعيـ العمالي حاييـ أرلوزورؼ عاـ  (4)
% مف  17كاف عدد الييود في فمسطيف يقارب  فمسطيف دفعة واحدة، وذلؾ باالستيالء عمى السمطة بالقوة، في وقت

، وقد لجأت ليا منظمتي اتسؿ وليحي عقب الحرب العالمية الثانية الجبار االحتالؿ البريطاني قبوؿ مجموع السكاف
، سامي: إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف  (.206، 204تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية، ص )أبو جميـو

 100الرفوع، عاطؼ: اإلعالـ االسرائيمي ومحددات الصراع، ص  (5)
  .319، ص (عبري)تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ،  (6)
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 صح  منظمة اتسل: -2

 القمعة(:) صحيفة ىمتسادا  أي - أ

جاء إصدار صحيفة ىمتسادا عف منظمة ىاغاناة )ب( لتثقيؼ أفراد التنظيـ بالروح الجديدة بعد 
منصب سكرتير قائد  وكاف مف كتابيا أبراىاـ شتيرف الذي شغؿ، االنشقاؽ عف الياغاناة األـ

و اىتمت صحيفة ، (2)ـ1932وُأصدرت عاـ ، وترأس تحريرىا بيرتس كرميؿ، (1)ىاغاناة ب
، ىاشومير )الحارس( واألمني الصييوني في فمسطيف منذ فترة، ىمتسادا بذكريات التاريخ العسكري

بيف  وتـ توزيعيا بشكؿ سري، ألؼ نسخة مف تمؾ الصحيفة 15وتـ نشر ، والكتائب العبرية
 .(3) األعضاء وتوقفت عف الظيور خالؿ أربعينات القرف العشريف

 الحرية(:) صحيفة حيروت - ب

، اتفاقػًا عمػى تشػكيؿ لجنػة تنسػيقية بػيف ممثمػيف عػف الحركػة التصػحيحية، ـ1942شيد عاـ 
( عػػف الحركػػة Netanyahu Eliavإليػػاؼ) وكانػػت برئاسػػة نتنيػػاىو، (4ومنظمػػة إتسػػؿ فػػي نتانيػػا)

 Elyhue( وكػػاف اليػاىو جمعػازر) Jacob Miradorومثّػؿ إتسػؿ يعقػػوب ميػردور )، التصػحيحية
Gelezerعف بيتار) ،( وأشرفت تمؾ المجنة عمى إصدار جريدة حيروتHerut الحرية ناطقة باسـ )

وكانػػت سػػرية ، فػػي تػػؿ أبيػػب، ـ1942عػػاـ  (مػػارس)وبػػدأت الصػػحيفة فػػي الظيػػور فػػي أذار، (5)إتسػػؿ
خشػية مالحقتيػػا مػف السػػمطات البريطانيػػة ، ( Menachem Beginبػػيغف)منػاحيـ  وتػرأس تحريرىػػا

وقد عّبر مناحيـ بيغف عػف حالػة الحػذر تمػؾ التػي اتخػذتيا اتسػؿ فػي طباعػة صػحيفتيا بػالقوؿ :" إف 
الػػذي اسػػتمر يطبػػع لنػػا ىػػو وأوالده  صػػحيفة حيػػروت كانػػت تطبػػع فػػي مطبعػػة رجػػؿ عربػػي فمسػػطيني

 .(6)وكاف خائفًا جدا" ، وتصفحات ونشرات حير ، بشكؿ غير شرعي

وكاف ليا ممحؽ شبابي ُأصدر عاـ ، يومية ثـ، كانت الصحيفة في البداية أسبوعية
 .(7)باسـ " حيروت لنوعر"؛ أي )حرية الشباب(، ـ1943

                                                 

 .122؛ السنوار، زكريا: منظمة الياغاناة، ص 39محارب، عبد الحفيظ: ىاغاناة، اتسؿ، ليحي، ص  (1)
 .122، سامي: تاريخ الحكة الصييونية، ص أبوجميـو (2)
 .51، ص ) عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية (3)

كػـ  15نتانيا: مستوطنة صييونية أقيمت فوؽ أراضي قريتي أـ خالد وأـ القطؼ في السيؿ الساحمي، عمى بعػد  (4)
 (.133إلى الغرب مف طولكـر )عبد الكريـ، إبراىيـ: تيويد األرض، ص 

، سامي: تاريخ الحركة التصحيحية الصييونية، ص  (5)  .238أبو جميـو
 .327، ص عبري() أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (6)
 .1066، ص عبري() 6د. ب، نتنياىو؛ و آخروف: الموسوعة العبرية، ج (7)
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، وكانت عبارة عف أربع صفحات فقط، ـ1948في الظيور حتى عاـ  واستمرت الصحيفة 
في فمسطيف لصحؼ المنظمات العسكرية تـ اكتشاؼ مقر  وفي أعقاب مالحقة السمطات البريطانية

"الياغاناة"؛مما أدع إلى تغيير أماكف طباعتيا  صحيفة حيروت أكثر مف مرة عف طريؽ منظمة
و أقامت منظمة )اتسؿ( مطبعة خاصة بيا في تؿ أبيب حيث كانت المطبعة تجارية وليا ، (1)دائما

ـ اكتشاؼ أمرىا؛ فداىمت الشرطة البريطانية مقر وت، نشطات أخرع لمتغطية عمى طباعة الصحيفة
، ولكف إتسؿ قامت بافتتاح منجرة وفوقيا طابؽ لمطباعة، المطبعة واعتقمت القائميف عمييا وأغمقتيا

 .(2) وذكر بيغف": المنجرة استمرت في إصدار حيروت حتى قياـ الدولة"

، وخارجيا، نبية في فمسطيفكاف إلتسؿ دائرة إعالـ أقيمت لبناء عالقات مع الصحافة األج
وأولت المنظمة ، وذلؾ بيدؼ نقؿ مواقؼ اتسؿ حوؿ األحداث التي كانت تجري آنذاؾ في فمسطيف

اىتمامًا بالصحافة والصحفييف الصياينة فنّظمت عالقات جيدة مع آرييو زئيؼ الصحفي الييودي 
وكانت طبيعة العالقات مع ، البارز؛ لكي تتعرؼ عمى نوايا سمطة االنتداب أو اتجاىات الصياينة

وبث الشائعات ، الصحافييف بالمنظمة تقـو عمى أساس تبادؿ المعمومات والحصوؿ عمى أخبار
 .(3)واألخبار الكاذبة ألغراض أمنية

 م(:1939صحيفة أمر لعام ) -ت

 ؛ أي )أقوؿ  لمشعب(صحيفة " أمر لعاـ" و منيا، أصدرت منظمة إتسؿ صحفًا أخرع ليا
أبراىاـ شتيرف عف رفضو لإلجماع الصييوني  و قد عبار مف خالليا، الثالثينات وكانت في نياية

، و نشرت الصحيفة ذلؾ وتطرقت الحتماؿ نشوب الحرب، البريطاني عشية الحرب العالمية الثانية
وجاء فيما كتبو القائموف عمى أمر  والدور الذي يتوجب عمى التنظيـ الصييوني العسكري القياـ بو

ولف يكوف لحمو غذاء ، إلى جيوش أجنبية (شعب إسرائيؿ)" سيأتي يوـ لف يتوجو فيو الصحيفة :
بؿ أيضا لف نقاتؿ مف ، لممدافع ألية أمة ولساف... و إننا لف نقاتؿ مف أجؿ شعوب أجنبية فقط

 .(4) فالقتاؿ في كتائب أجنبية يجعؿ الجيش كمرتزقة"، أجؿ أنفسنا في كتيبة أجنبية

 

 
                                                 

 .52، ص ) عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية (1)
 .327، ص عبري() أوليتسكي، يوسؼ: فف الطباعة (2)
 .222أبوعمياف، عبد العزيز: تطور األجيزة االمنية الصييونية، ص  (3)
 85محارب، عبد الحفيظ: ىاغاناة، اتسؿ، ليحي، ص  (4)
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 إتسل:محطة إرسال  -ث

خصوصًا ، كانت اإلذاعات الصييونية السرية مالحقة مف السمطات البريطانية في فمسطيف
واالحتالؿ ، وكاف ذلؾ بسبب سوء العالقة بيف الحركة الصييونية، ـ(1948 -1945بيف عامي)
، واإلعالف ضد العرب، واستخدمت إتسؿ وليحي محطات اإلذاعة ألغراض الدعاية، (1) البريطاني
 .(2) سار الصييونيوضد الي

أسست منظمة إتسؿ محطة إرساؿ خاصة بيا حممت اسـ صوت حرية إسرائيؿ )كوؿ 
لى جانب محطة " كوؿ حيروت يسرائيؿ(3)ـ.1939وبدأت بثيا منذ بداية عاـ ، حيروت يسرائيؿ( ، وا 

، وىي " صوت صييوف المحررة" كوؿ تسيوف ىمشحررت، كانت لممنظمة محطة إرساؿ أخرع
ىتكفا( ) وكانت تبدأ إرساليا بترانيـ قصيدة، ـ1939مارس( عاـ ) بالعمؿ في آذاروبدأت 

، والتحريض عمييا وعمى الوكالة الييودية، وخصصت تمؾ المحطة اإلذاعية لمعمؿ ضد الياغاناة
 .(4)إضافة إلى نشر مواقؼ إتسؿ

 ليحي(: -صح  منظمة) إتسل في إسرائيل - 3

في حزيراف )يونيو( عاـ  وذلؾ، بقيادة أبراىاـ شتيرفانشقت مجموعة مف منظمة إتسؿ 
وأسسوا منظمة خاصة بيـ ، ـ؛ بسبب سياسة إتسؿ وجابوتنسكي تجاه بريطانيا والعرب1940
نسبة السـ ، المحاربوف مف أجؿ حرية اسرائيؿ( )ليحي( وعرفت باسـ )جماعة شتيرف() أسموىا

وقد أصدرت المنظمة ، (5)يود شعب مختار(أف الي) وأعمنت عف مبادئيا، قائدىا أبراىاـ شتيرف
 صحفًا وأسست محطة بث إذاعي خاصة بيا.

 صحيفة بمحتيرت: -أ 

؛ أي في الحركة السرية تسؿ في إسرائيؿ( صحيفة" بمحتيرت"كانت أولى نشرات منظمة )إ
وكانت بمحتيرت مخصصة ، فور االنشقاؽ عف إتسؿ، ـ1940وبدأت بالظيور عاـ ، أو في الخفاء
ومف خالليا ، الذي كاف محررىا، ـ1942واستمرت حتى موت أبراىاـ شتيرف عاـ ، لألعضاء فقط

وبعد موتو اكتفت المنظمة بنشر أخبارىا ، عرض شتيرف األسس الفكرية لمنظمة )إتسؿ في إسرائيؿ(

                                                 

 .306الزىار، ربا: تطور االقتصاد الصييوني، ص  (1)
، سامي: تاريخ الحكة الصييونية، ص  (2)  .217أبوجميـو
 .51، ص عبري() ؛ كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية320، ص عبري() تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ (3)
 .320ص  عبري() تممي، أفرايـ : حروب إسرائيؿ (4)
 .252حمداف، بدر: تاريخ منظمة الياغاناة في فمسطيف، ص  (5)
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بمضموف الصحيفة  وكتبت ىيئة تحرير الصحيفة اعالنًا خاصًا يعرؼ، (1)عبر الممصقات فقط
وستكوف ىذه صحيفة ، صحيفتنا مخصصة لموضوعيف رئيسييف ىما: االنفصاؿ والتجنيدوىو:" 

 .(2)ولخدمتيا" (أرض إسرائيؿ)في  (حركة التحرر العبرية)

وجاء في الصحيفة:" الشؾ أف التربية األيدلوجية ألفراد منظمتنا كانت منقوصة مف جوانب 
ولـ ، خصوصًا بعد االنفصاؿ، المنظمة بحؽفكثير مف الذيف انضموا إلينا لـ يكونوا يعرفوف ، عدة

، لتشكيؿ الشخصية الفكرية والروحية، حيث لـ تكف لدينا أداة إعالميًة فكريةً ، يكف ىناؾ ما يوعيو
خصوصًا فترة االنشقاؽ؛ لذلؾ ، وىناؾ أسباب عدة منعتنا مف إصدار وسيمة إعالمية، لممنظمة

عادة إصدار  أداة إعالمية خاصة بنا؛ لتكوف عالمة في طريؽ) قررت القيادة تعديؿ ىذه األخطاء وا 
وخصوصًا أننا لف نستطيع القياـ بمجيود إعالمي شفيي؛ لذلؾ قررت قيادتنا أف تكوف ، نضالنا(

فصحيفة بمحتيرت ستكوف المنبر اإلعالمي لممنظمة والمعمـ الفكري ، األداة ىي ىذه الصحيفة
والثوري ، وستعمؿ عمى نشر الوعي السياسي، (معركة التحرر)والتي ستوجييـ خالؿ ، ألعضائيا

؛ لذلؾ قررنا (أرض إسرائيؿ)وستوجو الرأي العاـ حوؿ أىـ القضايا السياسية في ، في اليشوؼ كمو
نما موجو إعالمي عاـ لمرأي العاـ ومرشد ، أف ال تكوف ىذه الصحيفة مجرد معمومات مقروءة وا 

 . (3) أف ينقميا لعضو آخروعمى كؿ عضو يقرأ الصحيفة ، فكري لزيادة الوعي

وتناولت الصحيفة أخبار اليجرات الصييونية إلى فمسطيف مف منظور االنتقاد واليجـو 
 عمى سياسة بريطانيا تجاه الوافديف الصياينة إلى فمسطيف فنشر القائموف عمييا خبرًا في يوـ األحد

 (المياجريف)نية بطرد قامت السمطات البريطا جاء فيو:"، ـ1940 كانوف أوؿ )ديسمبر( عاـ 8
الجنود البريطانيوف الذيف قاموا  (...أرض إسرائيؿ)الييود الذيف قدموا في السفينة " اتمنتيؾ" إلى 
، والشيوخ، واألطفاؿ، باالعتداء عمى النساء وقاموا، بيذه الميمة كانوا مسمحيف بالبنادؽ واليراوات

لتنتظرىـ السجوف النازية ىناؾ... حتى أف ، حيث تـ دفع المياجريف لمسفف؛ إلعادتيـ إلى أوروبا
 .(4")المياجريف صّرحوا أنيـ لـ يشاىدوا مثؿ ىذه الفوضى لدع النازييف

 

 

                                                 

 .53، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية  (1)
 .26، )عبري(، ص 1شفيمماف، أنشؿ: محاربو حرية إسرائيؿ، ج (2)
 .33، )عبري(، ص 1شفيمماف، أنشؿ: محاربو حرية إسرائيؿ، ج (3)
 .41، )عبري(، ص 1شفيمماف، أنشؿ: محاربو حرية إسرائيؿ، ج (4)
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 محطة إرسال ليحي: - ب

وأخذت تستغمو ، استولت مجموعة القيادة في ليحي عمى جياز البث السري التابع إلتسؿ
، السالح ضد الحكـ األجنبي البريطانيوالدعوة لتوجيو ، وطعف خصوميا، أسبوعيًا لترويج مبادئيا

وقد تـ االستيالء عمى جياز البث عقب انشقاؽ عناصر مف منظمة إتسؿ؛ ليشكموا حركة عسكرية 
كوؿ ) وحممت اسـ، ـ1941بدأت بالعمؿ عاـ  أسست منظمة ليحي محطة إرساؿ لياو ، (1)جديدة

  .(2) تسيوف ىموحيمت( صوت صييوف المحاربة

، ليحي أف تأثير محطة اإلرساؿ في حربيا ضد بريطانيا سيكوف أكثرأدركت قيادة حركة 
، وجاء في إحدع بيانات ليحي:" لذلؾ كاف لنشراتنا المسموعة أصداء أكبر وأقوع"، وأسرع، وأوضح

و ، اإلثنيف و كانت تعمؿ مرتيف أسبوعيًا في يومي، وعممت محطة اإلرساؿ لمدة سنة بدوف توقؼ
و كانت في شقة سرية ، متراً  37 -35عمى الموجات أو الترددات مساء  7:30الخميس الساعة 
وواضحًا ، دقيقة فقط 20وكاف اإلرساؿ يستمر لمدة ، شارع ىاشومير في تؿ أبيب 3داخؿ بناية رقـ 

 .(3) سنوات مف عمميا 4عمى الراديو.... وتمت مداىمة مكاف محطة االرساؿ بعد 
 صحيفة ىحزيت:   - ت

( في أعقاب تشكيؿ قيادة جديدة Ha-Hazitأي الجبية )جاء تأسيس صحيفة ىحزيت؛ 
وكاف عمى رأس ىـر التنظيـ ثالث قيادات ىـ؛ إسحاؽ ، ـ1943لمنظمة ليحي صيؼ عاـ 

، ومسؤوؿ اإلدارة المالية، مور وكاف معتقالً  -و ناتاف يميف، مسؤوؿ الشؤوف التنظيمية (4)شامير
واستمرت تمؾ القيادة في العمؿ عمى رئاسة ، إضافة إلى عضوية يسرائيؿ إلداد مسؤوؿ اإلعالـ

وطبقة المثقفيف في ، ووزعت الصحيفة عمى أعضاء التنظيـ، ـ1948التنظيـ حتى حموؿ عاـ 
مف عمؽ أدبيات  حتى تفاجأت منظمة اتسؿ و البالماخ، ومف اتسؿ والبمماخ والشبيبة، اليشوؼ

، منافستيف الياغاناة و إتسؿوتفوؽ أدبيات صحؼ المنظمتيف ال، الصحيفة التي أصبحت تنافس
عداد موادىا القادة الثالثة، وكاف يشارؾ في إعداد وتحرير الصحيفة ، دوف أف ينشروا أسماءىـ، وا 

                                                 

 .115محارب، عبد الحفيظ: ىاغاناة، بؤ اتسؿ، ليحي، ص  (1)
  .320، ص )عبري( تممي، أفرايـ: حروب إسرائيؿ، (2)
 .369، 367، ص)عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (3)

 ، نشط في ايتسؿ ثـ في ليحي، (1935، ووفد إلى فمسطيف عاـ 1915ولد في روسيا عاـ  (4)
 . )عبػػػػري(، )موقػػػػع مكتػػػػب رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيمي: 1948، وعػػػػاد عػػػػاـ 1946نفػػػػاه اإلنجميػػػػز إلػػػػى ارتريػػػػا عػػػػاـ 
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 . (1) حتى ظف مسؤولو الياغاناة و إتسؿ أف ليحي تمتمؾ فريقًا كبيرًا في مجاؿ الثقافة واألدب
، وُأرسمت إلى الداخؿ بشكؿ سري، ُطبعت خارج فمسطيف، عدداً  19صدر لتمؾ الصحيفة 
و جاء صدور الصحيفة مفرحًا ألعضاء المنظمة؛ ألنيا عّوضتيـ ، ووزعت عمى أعضاء المنظمة

 . (2) عناء استخداـ المنشورات واإلعالنات الممصقة عمى الجدراف

ومع ، صراعات ليحي مع إتسؿ مف جية، كاف مف دوافع إصدار صحيفة ىحزيت
فكانت ليحي بحاجة ماسة إلى أدوات ووسائؿ اعالـ جديدة تمّكنيا مف ، يةالبريطانييف مف جية ثان

وكاف " أبرىاـ شتيرف " يفكر في افتتاح محطة إرساؿ لكف ، استكماؿ الصراع عمى الجبية اإلعالمية
ومنبرًا فكريًا ، فقاـ يسرائيؿ الداد بإيجاد وسيمة إعالمية جديدة، منعتو في البداية الظروؼ المادية

و أصبحت الصحيفة الجديدة منبرًا لمتنظير ألفكار ، (3)داخؿ الحركة فكانت صحيفة ىحزيت سياسياً 
 .(4) ومبادئ المنظمة

وصدرت بالمغة ، وكانت الصحيفة شيرية، عمؿ المحرر الرئيسي لمصحيفة يسرائيؿ الداد
، ليحي الوحيد باسـواستمرت لمدة سنتيف الناطؽ ، (5)كما تـ استخداـ المغة االنجميزية فييا، العبرية

وتـ استخداـ ، واكتساب رفاؽ جدد، ثـ فيما بعد استعممت الصحيفة لتثقيؼ أعضاء المنظمة
خصوصًا أسرع ليحي في سجوف االحتالؿ ، ومستخدمييا الجنود، عائداتيا المالية لتمويؿ الحركة
ت بشكؿ رئيسي و كاف االعتماد المالي عمى عوائد صحيفة ىحزي، البريطاني في فمسطيف و القاىرة

التي  ومركزي؛ األمر الذي دفع ليحي إلى التوقؼ واالمتناع عف أعماؿ السرقة رغـ الضائقة المالية
 . (6)كانت ليحي تمر فييا

ف عمى " ىحزيت" يوزعوف صحيفتيـ إلى المثقفيف مف الييود المتواجديف في مو كاف القائ
عبارة:" ، ـ1943لمصحيفة في تموز )يوليو( وجاء في النشرة األولى  (7)، فمسطيف عمى بيوتيـ باليد

 .(8) ضد أعدائو"، ىحزيت ىي حرب أو صراع الشعب العبري

                                                 

 .131محارب، عبد الحفيظ: ىاغاناة، إتسؿ، ليحي، ص  (1)
 .142، ص )عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (2)
 .71، ص )عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (3)
 . 18، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: مع خروج ليحي مف الحركة السرية،  (4)
 .100، ص )عبري(أفرايـ، تممي: حروب إسرائيؿ،  (5)
 .19، 18، ص)عبري(جينوسار، بنحاس: مع خروج ليحي مف الحركة السرية،  (6)
 .53، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية،  (7)
 .142، ص )عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (8)
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لكنيا كانت توّزع ىحزيت عمى المثقفيف في ، يتبّيف مما سبؽ أف ليحي لـ تقـ بعمميات سرقة
الصحيفة مقابؿ رغـ أف جميورىا كاف قمياًل؛ أي أنيا كانت تفرض عمى المثقفيف شراء ، بيوتيـ باليد

وذلؾ يمثؿ صورة ، وكاف ذلؾ يعني اإلجبار واإلكراه، حتى لو تعارضت مع فكرىـ، مبمغ مف الماؿ
 محّسنة لمسرقة.

 مضمون صحيفة ىحزيت: -

كتبت ىيئة ، ـ1943عاـ  (يوليو)عمى صدر النشرة األولى لصحيفة ىحزيت في تموز 
وتجنب أي ، لمحاربة بريطانيا (عب العبريالش)وقالت:" ىدفيا توحيد ، التحرير عف ىدؼ الصحيفة
بؿ ، والمطالبة بعدـ التمسؾ بأي خيارات ألمانية أو روسية أو عربية، خالفات وصراعات داخمية

و خاطبت ليحي (1)، ومحاربتيا حتى النياية في جبية واحدة موحدة"، توحيد المطالب ضد بريطانيا
عاـ في فمسطيف والصياينة في التجمعات الييودية وصانعي القرار والرأي ال، عبر الصحيفة المثقفيف

 .(2)، لتوضيح مواقؼ ليحي مف بريطانيا

ولعبت أثرًا واضحًا لصالح ليحي مف ، بمغت الصحيفة أثرًا كبيرا في الشارع الييودي داخؿ فمسطيف
وأفكارىا وأعضائيا ، والموجو بشكؿ جيد لمحركة، الناحية اإلعالمية فكانت األداة اإلعالمية األىـ

وتوقفت ىحزيت عف الصدور لمدة شيريف؛ بسبب عثور ، داخؿ الشارع وأوساط التجمعات الييودية
و أحضر أعضاء ، ـ1945سمطات االنتداب البريطاني عمى مكاف آلة طباعة الصحيفة عاـ 

 .(3)وليس ىحزيت، المنظمة آلة جديدة ولكف أصدروا صحيفة جديدة

 م:1947صحيفة ىمعيس )الفعل(  - ث

عاـ  بر(أكتو) ( في تشريف أوؿHa- Maaes)-ست صحيفة ىمعيس؛ أي الفعؿُأس
، وُأصدرت بصورة سرية، وىي الصحيفة الثانية ليا، وكانت الصحيفة تابعة لمنظمة ليحي، ـ1945

كما ، مور( -نثاف يميف) وكاف محررىا، في دعـ حركة التمرد العبري ومّثمت أحد أىداؼ تأسيسيا
مصادرة السمطات البريطانية آلة طباعة صحيفة ىحزيت؛ فاضطرت ليحي ُأنشئت كردة فعؿ عمى 

ووقؼ وراء ، وأصدروا مف خالليا صحيفتيـ الجديدة باسـ ىمعيس، إلى إحضار آلة طباعة جديدة
ووّزعت الصحيفة عمى أعضاء ، (4)وكاف مف بيف كتّاب مقاالتيا، إنشاء الصحيفة يسرائيؿ إلداد

                                                 

 .142ص )عبري(، بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (1)
 19، ص )عبري(جينوسار، بنحاس: مع خروج ليحي مف الحركة السرية،  (2)
 .370، 367، ص)عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (3)
 .370، ص )عبري(بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (4)
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وتـ نشر الصحيفة بمغات مختمفة غير ، ت ىمعيس منبرًا سياسيًا لميحيوعدّ ، المنظمة و القراء باليد
و رأع جميور التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف صحيفتي  (1)وفمسطيف، العبرية في أوروبا

 . (2) ىمعيس و حيروت التابعة إلتسؿ معارضتيف لمؤسسات االستيطاف الصييوني في فمسطيف

مت الوسيمة اإلعالمية لممنظمة بعد إغالؽ محطة اإلرساؿ ومثّ ، كانت الصحيفة أسبوعية 
وعف ، وكانت ليحي تصدر عمى صدر الصحيفة اإلعالف عف عممياتيا العسكرية، التابعة ليا

أو ، أو تيديد السمطات البريطانية، وتحركاتيـ مثؿ؛ ىروبيـ مف السجوف، مواقؼ أعضاء الحركة
كما كانت تخاطب مف عمى صدر ، كرية البريطانيةشخصيات عاممة في فمسطيف مف القيادات العس

 .(3) والصياينة في فمسطيف بشكؿ عاـ، خاص صفحاتيا أعضاء المنظمة بشكؿ
وكانت بمثابة تحريض مف منظمة ليحي  (إلى الشباب)مقالة بعنواف  ونشرت الصحيفة

الوافديف إلى بعد حادثة إغراؽ إحدع سفف الصياينة ، لمشباب عمى قيادة الحركة الصييونية
وكتب محرر الصحيفة يقوؿ:" مرة أخرع يعتدي لصوص البحر عمى سفينة لمياجريف ، فمسطيف
وتحارب إخوانؾ حربًا أىمية داخمية ، في طاعة قادتؾ" في الوقت الذي تستمر أنت، ويقتمونيـ، ييود

وطالبت الصحيفة  وتتنازلوف عف محاربة العدو..."، عبرية... العدو البريطاني لـ يتراجع عف مواقفو
الشباب الصييوني في التجمع االستيطاني في فمسطيف )اليشوؼ( بالتمرد فكتبت تقوؿ:" ُأرفض ىذا 

وفي وثيقة عف الصحيفة كتبت ىيئة ، (4)وخالؼ أوامر قيادتؾ المذلة الميينة..."، وتمرد عميو، الواقع
 (الشعب العبري)نية عف ـ:" أغمقت السمطات البريطا1947عاـ  آذار) مارس(4في تحرير ىمعيس

وبالتالي ستتوقؼ ، وأبواب تسويؽ االنتاج، ومصادر الدخؿ والمواد الخاـ، البريد ووسائؿ المواصالت
آالت اإلنتاج والبناء ويتوقؼ آالؼ العماؿ عف العمؿ... ىؿ تتوقعوف أنيـ سيتحّمموف عبء ىذه 

أو أنيـ سيفرضوف ، وض داخميةعبر تقديـ قر  (الشعب الييودي)األضرار التي ُألقيت عمى كاىؿ 
جاء فييا:" ، " المممكة المحاصرة"نشرت مقالة تحت عنواف  وفي الوثيقة ذاتيا، عميو جباية جديدة؟"
وحقوقو المدنية كشعب يدفع ، حريتو (الشعب العبري)وعمي يد الجيش سمبت ، السمطات البريطانية

 .(5)الضرائب"

                                                 

 .54، ص )عبري(كنعاني، حبيب: نضاؿ الصحافة العبرية،  (1)
 .328، ص )عبري(أولتسكي، يوسؼ: فف الطباعة  (2)
 .371، ص )عبري( بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة (3)
 .1، ص)عبري(ـ1947/ 4/3صحيفة ىمعيس  4_7_9-5وثيقة رقـ ح/  (4)
 ، 1، ص)عبري( ـ4/3/1947، صحيفة ىمعيس 4_7_9-5وثيقة رقـ ح/  (5)



 

771 

 

الجباية والضرائب فكتبت ىيئة التحرير:" إليكـ وتساءلت الصحيفة عف الحؿ لسياسة   
، بداًل مف تقديميا لمحكومة، الجواب الرسمي؛ عمينا إنشاء مؤسسة مركزية لجمع ضرائب الدخؿ

وسوؼ تقدـ خدمات ومساعدات لمعماؿ ، وبيذه األمواؿ سيتـ تنفيذ العمؿ العاـ في قطاع الخدمات
ويجب محاربة ، التي يسببيا الجيش البريطاني العاطميف عف العمؿ وسيتـ تغطية كافة األضرار

 . (1) وصوؿ أي فمس يصؿ لممحتؿ الغريب..."

مقاٌؿ تحت ، ـ1947آذار)مارس( عاـ  5وورد في الصحيفة في العدد المنشور بتاريخ 
وجاء فيو :" كثيٌر ىـ األشخاص والمؤسسات الذيف يعمموف ، " لنحطم أسوار الجيتو"عنواف

كثير ىـ الذيف يعمموف لشؿ الحياة ، في المممكة المحاصرة (ر العبريالجميو )إلضعاؼ مواقؼ 
والشعب صابر بصمت... ، ويعادوف كافة مف يعمؿ عمى إنجاحيا ويحاربونيـ، االقتصادية العبرية

لماذا ال نطالب باإللغاء الفوري لحكـ الجيش البريطاني؟ ، لماذا ال تقؼ لنعارض ىذا الواقع ونرفضو
 .(2) أسوار الجيتو؟ ولماذا ال تتمرد؟..."ولماذا ال نحطـ 

ممثمي الوكالة الييودية إحداث  ونشرت الصحيفة مقالة خاطبت فييا المورد جورت بعد أف طالب 
فرّدت منظمة ليحي عمى صدر صحيفتيا ىمعيس فكتبت:" لف يضمنوا لؾ ، ىدوء في المنطقة

إسرائيؿ أقسموا عمى أف ال يكوف ىدوء اليدوء سيدي المورد ": أنت تريد اليدوء لكف محاربي حرية 
وىذا ، لف يكوف ىدوء طالما ال يوجد آماف لمييود، سيدي المورد ممثؿ اإلمبراطورية، في المنطقة

 .(3)وعد منا سوؼ نحققو"

كتبت المنظمة:" ، ـ1947آب )أغسطس( عاـ  17في عدد الصحيفة الصادر بتاريخ   
، والمياجريف... وعّذبوا األسرع الييود، واألسرع ، المكبميف البريطانيوف ىـ مف قتموا بدـ بارد الييود

وعذبوه ، وىـ مف اختطؼ الكسندر روبوبيتش، وأغرقوا األطفاؿ والنساء المياجريف غير الشرعييف
فقد كشفت إحدع الوثائؽ عف ، ووصفتيا بالنازية، وىاجمت ليحي بريطانيا بعنؼ، (4)حتى الموت"

، " بداية االحتالل النازي البريطاني"حمؿ عنواف، ـ1947عاـ  (سبتمبر)أيموؿ  5نشر مقالًة بتاريخ 
نما العالـ األنجمو سكسوني كمو عالـ نازي ضد الييود، جاء فيو:" لـ تعد ألمانيا ىي بمد النازية ، وا 

ونحف ىنا نعيش بداية ىذا االحتالؿ النازي في )الوطف العبري(... باسـ كؿ أولئؾ الذيف قتموا مف 

                                                 

 1، ص)عبري(ـ، 1947/ 4/3، صحيفة ىمعيس  4_7_9-5وثيقة رقـ ح/  (1)
  1. ص )عبري(ـ 1947/ 3/ 5ىمعيس،  ، صحيفة 4_7_9-5وثيقة رقـ ح/  (2)
 .372، ص (عبري)بناي، يعكوؼ: جنود مجيولة،  (3)
  2، ص)عبري(ـ، 17/7/1948، صيحفة ىمعيس، 4_7_9-5وثيقة رقـ ح/  (4)



 

771 

 

حتى الدمار... أييا ، وسنحاربيـ، سنقاطع بشكؿ تاـ البريطانييف، مى يد المحتؿ النازيالييود ع
 .(1) وتحرر مف يد السمطة التي تحكمكـ"، )الشعب العبري( قـ

 -ال ىوداة فييا -وبذاؾ يتضح أف صحيفة ىمعيس الناطؽ بمساف ليحي كانت تشّف حرباً 
، وحّرضت الجميور الصييوني بشكؿ عاـ، اطواؿ فترة إصدارى، ضد سمطة االنتداب البريطاني

 ودعتو لمتمرد عمى السمطة.

 صحيفة مفراك: - ج

 20بتاريخ ، (Mevrakأصدرت منظمة ليحي صحيفة جديدة باسـ " مفراؾ؛ أي الرسالة )
وقد وّفرت الحركة ، (2)وكانت يومية مسائية، في مدينة تؿ أبيب، ـ1947عاـ  (ديسمبر)كانوف أوؿ 

، و نثاف يميف مور، يغآؿ ىورفيتش وكاف المؤسساف الفعمياف لمفراؾ، لمصحيفةالتمويؿ المالي 
و كاف مف ضمف ، ونشرت الصحيفة مقاالت تيدؼ إلى تعميؽ الصمة بيف الصياينة و فمسطيف

باستقالتو مف الصحيفة بسبب ، ـ1948مطمع عاـ  الذي تقدـ -ىيئة التحرير نتنياىو إلياب 
إلياب  وقد كاف، مور أحد مؤسسي الصحيفة -حي بأوامر مف يميفعمميات القتؿ التي نفذتيا لي

 .(3) وكاف ىو مف حصؿ عمى الموافقة القانونية لمصحيفة، مخالفا لتوجيات الحركة

يمكف القوؿ: إف منظمة ليحي استخدمت الصحافة كأحد األسمحة التي كانت مشرعة في وجو 
وأعماؿ ، سالحًا إلى جانب العتاد العسكريّبؿ كاف ، سمطات االنتداب البريطاني في فمسطيف

 الشغب والفوضى التي أحدثيا أعضاء المنظمة العسكرية الصييونية )ليحي( في فمسطيف آنذاؾ.

 والصح  النسائية:، ثانيًا: صح  األطفال
أولت صحؼ يومية اىتمامًا خاصًا باألطفاؿ كجميور مستيدؼ؛ ألنو يستحؽ رعاية 

عدادًا أيدلوجياً   خاصة لألطفاؿ. الصحؼ الحزبية قد أصدرت مالحؽ وكانت، وا 

 صح  األطفال: -1

 م )عالم صغير(: 1892مجمة عوالم كتان  - أ

صحيفة خاصة باألطفاؿ وكانت الصحيفة العبرية ، ـ1892أسس إليعازر بف ييودا عاـ 
وقد شاركو في ، (Olam Katan) -وسميت "عوالـ كتاف" ؛ أي عالـ صغير، األولى لألطفاؿ

                                                 

  2، ص )عبري(ـ، معيد جابو تنسكي 1947/ 7/ 5صحيفة ىمعيس،  4_7_9-5وثيقة رقـ ح/  (1)
  21، ص )عبري(، جينوسار، بنحاس: مع خروج ليحي (2)
 .442منصور، جوني: معجـ المصطمحات والمفاىيـ، ص  (3)
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كما شارؾ أدباء آخروف معروفوف في تمؾ الفترة أبرزىـ ، (1)ودفيد يموفيتش، جرو نفسكياإلعداد 
كما نشر ، عبر" عوالـ كتاف" قصصًا وقصائد وحكمًا وطرائؼ وألعاباً  وقد نشر بف ييودا، آحادىعاـ

وكاف بف ييودا ييدؼ مف وراء إصداره تمؾ الصحيفة إعداد ، كممات عبرية جديدة بيدؼ التعميـ
 .(2)ويطور االستخداـ اليومي السيؿ لمغة، يستخدـ المغة العبرية الحديثةجيؿ 

 صحيفة ىآرتس لألطفال: - ب

السنة األولى العدد ، صحيفة أسبوعية لألطفاؿ -كتب عمى أحد إصدارت صحيفة ىآرتس
وقد نشرت الصحيفة قصصًا لألطفاؿ ، ـ1931آب )أغسطس( عاـ  1الصادر بتاريخ ، 17

 والتي جاء فييا:"، "الصياد"ائد قصيدة ومف تمؾ القص، وقصائد

أحمؿ ، وال أخاؼ، وميما تكف الظروؼ فأنا ال أىرب، كؿ يوـ أنا أحمؽ، فوؽ أمواج المياه
 وسفينتي تحركيا الرياح".، نحو الجزر البعيدة، وأتحرؾ فوؽ الماء، بيدي الدفة

بالقدوة حيث كانوا واستخدـ القائموف عمى إعداد ممحؽ ىآرتس ليالديـ أسموب التعمـ 
يوجيوف األطفاؿ الصياينة في اليشوؼ لفعؿ سموؾ معيف عبر تناوؿ شخصية أحد الحاخمات 

كاف ، الصديؽ الكبير الحاخاـ أبراىاـ وفيتش –التالي:" السبت في المدينة  وكتب محرروىا ذات مرة
ويقدـ ، ب كافةو كاف يحب مخموقات الر ، ويحب العطؼ عمى اآلخريف، طيب القمب، رجاًل رحيماً 
كاف ، لكف الحاخاـ أبراىاـ فيتش لـ يكف يخرج يـو السبت إال لتأدية الصالة، والرحمة، ليـ المساعدة

ويأخذ معو قطع ، وعندما كاف يخرج كاف يأخذ معو أبناءه لمصالة، يصمي ثالث مرات في اليوـ
 . (3) الخبز ليقدميا لألطفاؿ"

، كاف ييدؼ مف خالليا عدـ إيذاء الحيواناتوكتب أ.و. بف يشاي قصة تربوية لألطفاؿ 
، وىذا الكمب المسكيف كاف ضائعاً ، جاء فييا:" أماـ المدرسة في المدينة كاف ىناؾ كمب يمشي

                                                 

ـ، وعمػؿ مزارعػا و حارسػا فػي ريشػوف لتسػيوف، 1887معجمي لغوي؛ ولد في بيالروسيا، وفد إلى فمسطيف عاـ  (1)
نقابػػػة المعممػػػيف العبريػػػة(، و كتػػػب القصػػػص ) ثػػػـ شػػػارؾ فػػػي تحريػػػر مجمػػػة مكتفػػػيـ األدبيػػػة، ثػػػـ عمػػػؿ مدرسػػػا. أسػػػس

الروايػػات، وشػػارؾ مػػع إليعػػازر بػػف ييػػودا فػػي تحريػػر مجمػػة عػػوالـ كتػػاف لألطفػػاؿ، كػػاف يعمػػؿ لصػػالح شػػركة األنجمػػو و 
 :Skolnik, Fred)(، ثػػـ فػػي يافػػا، لػػو قػػاموس فػػي المغػػة العبريػػة. 1911حتػػى ) فمسػػطيف، فػػي البدايػػة فػػي بيػػروت
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وىذه األعماؿ السيئة ضد ، والتسمية بو، وعند خروج بعض التالميذ مف المدرسة قاموا بإيذاء الكمب
 .(1) ـ القياـ بيا"ويجب عمينا عد، الحيوانات أعماؿ غير مقبولة

ووجيت ىيئة تحرير صحيفة ىآرتس األطفاؿ الصياينة في فمسطيف بعد انتياء الفصؿ 
وجاء :" في المدارس التي في المدف تقترب ، الدراسي إلى استغالؿ الوقت في قضاء العطمة

ي ىذا والفصؿ الدراسي يشرؼ عمى االنتياء. الكثير مف التالميذ والتمميذات سيتوجيوف ف، اإلجازة
وسوؼ يستيقظوف مف ، وىناؾ سيشاركوف العماؿ والفالحيف في األعماؿ، الصيؼ إلى المستوطنات

التالميذ يقوموف بتأدية األعماؿ ، وسيتوجيوف لمنوـ في مخيماتيـ في ساعات المساء، الصبح لمعمؿ
  .(2) وفرحة كبيرة"، بنشاط

إنشاء مجتمع صييوني في وبذلؾ يتبّيف أف الصحيفة اىتمت بغرس قيـ معينة تفيد 
، والنشاط في العمؿ، واستغالؿ الوقت، والمشاركة المجتمعية، كالعطؼ عمى الحيوانات، فمسطيف

 وغير ذلؾ.، والنوـ المبكر لياًل حفاظًا عمى الصحة، واالستيقاظ المبكر
 صحيفة دفار ليالديم: - ت

تبت ىيئة تحرير أصدرت صحيفة دفار ممحقًا لألطفاؿ كاف يسمى " دفار ليالديـ" وقد ك
ما نصو:" ىناؾ الكثير مف أطفاؿ الييود ، ـ1932الصحيفة متسائمة في عددىا الثالث عاـ 

وأطفاؿ الييود في العالـ ، وىـ يسألوف لماذا نحف لسنا في )أرض إسرائيؿ(، المتواجديف في )المنفى(
ىؤالء ، لمتواجديف ىنامثؿ باقي األطفاؿ ا، يشتاقوف لميجرة إلى )أرض إسرائيؿ( لمعيش فييا بآماف

ويكونوا في آماف) بموطنيـ أرض ، األطفاؿ يحتاجوف لمساعدة إلحضارىـ ىنا؛ كي يعيشوا ويتعمموا
 .(3) إسرائيؿ("

، وىذا يبّيف اىتماـ الصحيفة بربط أطفاؿ الصياينة بغيرىـ ممف لـ يصموا إلى أرض فمسطيف
 ة بوصوليـ إلييا.ويعززوا لدييـ الرغبة في المطالب، ويميدوا الستقباليـ

 صحيفة ىبوكر ليالديم - ث

أصدرت ىيئة تحير صحيفة ىبوكر ممحقًا خاصًا باألطفاؿ ُسّمَي" ىبكور ليالديـ"؛ أي 
و اىتمت ، وكاف يصدر أسبوعياً ، ـ1943آب )أغسطس( عاـ  19وذلؾ بتاريخ ، لألطفاؿالصباح 

                                                 

 .4، ص )عبري(ـ1/8/1931، 17صحيفة ىآرتس ليالديـ : ع (1)
 .6ـ، ص 1/8/1931، 17صحيفة ىآرتس ليالديـ : ع (2)
 .4ـ، ص 1932(، 3صحيفة دفار ليالديـ : )ع (3)
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آذار  25نسخة منيا بتاريخ  237ومع توزيع العدد ، تمؾ الصحيفة بالظيور بشكؿ مستقؿ وثابت
وىبوكر لألطفاؿ كانت محسوبة عمى التيار البرجوازي ، أصبحت يومية، ـ1948)مارس( عاـ 

ولـ تكف الصحيفة مشيورة بيف أوساط جميور األحزاب العمالية ، واالقطاعي الصييوني في فمسطيف
أف ىبوكر أصدرت ويرع محرر الموسوعة العبرية  (1)، التي كاف ليا صحيفة اطفاؿ خاصة بيـ

 (2)ـ.1945واستمر في الظيور حتى عاـ ، ـ1938محمقًا لألطفاؿ في عاـ 

ويتضح مما سبؽ التعارض بيف روايتي الموسوعة العبرية التي ذكرت أف الصحيفة توقفت 
ورواية يعيؿ فيؿ في رسالتيا الدكتوراه التي ذكرت أنيا كانت تصدر عاـ ، ـ1945عف الظيور عاـ 

 نسخة مف عددىا. 237وقد وّزعت ، الحرب وأثناء، ـ1948

أف الصحؼ الصييونية كانت  ويمحظ مف االختالؼ في تحديد أعواـ اإلغالؽ لمصحؼ
 وىو ما يفسر االختالؼ في تاريخ اإلغالؽ.، تتعرض لإلغالؽ والتذبذب في الصدور

 الصح  والمجالت النسائية: -2

 صحيفة بيت يعكو : - أ

-1892) النسائية التي ظيرت في فمسطيف ما بيف عاميكانت أولى الصحؼ الصييونية 
وأخوىا  -وكانت مف إعداد حواء ىيرشنزوف، صحيفة بيت يعكوؼ؛)أي بيت يعقوب(، ـ(1893
وكانت ، وقد حظيت حواء بمقب الصحافية األولى في الصحافة الصييونية في فمسطيف، يتسحاؽ

صحيفة ترخيص؛ لذلؾ ظيرت كممحؽ ولـ يكف لم، محررة وباحثة في تاريخ الصحافة الصييونية
ثـ ، وأوؿ ظيور ليا كانت تطبع باليديش، نسائي في صحيفة ىتسفي التابعة لميعزر بف ييودا

وعممت عمى التأثير في النساء الصييونيات داخؿ التجمع ، وكاف مقر صدورىا في القدس، بالعبرية
 .(3)كمـ المغة العبريةوت، االستيطاني الصييوني في فمسطيف؛ بيدؼ زيادة حبيف لمتوراة

وكانت عمى ما يبدو ، صحيفة" بيت يعكوؼ"مرتيف في األسبوع لمدة سنة ونصؼ وظيرت
لكنيا أيضًا أّثرت عمى مستوع نساء األشكناز في الحي الييودي ، مخصصة لمقراء في الخارج

وقد نشر إعالف في صحيفة ىاؤور يوضح ىدؼ إنشاء الممحؽ النسائي بيت يعكوؼ ورد ، بالقدس
فيو:" اليدؼ مف الصحيفة ىو إحياء فائدة إيجابية بيف النساء، ىذا اليدؼ ىو بالتأكيد جيد 

                                                 

 .2، 1ص )عبري(، فيؿ، يعيؿ: أحداث الحب العالمية الثانية في فكر األطفاؿ العبرانييف،  (1)
 .1066، ص )عبري( 6نتنياىو، د. ب؛ وآخروف: الموسوعة العبرية، ج (2)
 .24ص عبري(، ) ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (3)
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وأف تخرج لنا قيادة مف ، ومرغوب ونحف بالتالي نأمؿ أف تستمر ىذه الصحيفة الجديدة مدع الحياة
 .(1)اد كبيرة النساء بأعد

 ممحق ىاشوشانا ىمفانا: - ب

محؽ نسائي في صحيفة ىشكفا وعرفت الصحافة الصييونية األولى في فمسطيف ظيور م
ىشوشانا ىمفانا" )الوردة البيضاء( وكاف ييتـ باألزياء والموضة والعطور والمباس والمرأة باسـ "

ورّكزت ، ييودا زوجة بف اليعزرمف إعداد وتحرير حمدا بف ، ـ1909وبدأ بالظيور عاـ ، والمجتمع
 .(2)بف ييودا في ممحقيا عمى استخداـ المغة العبرية لتشجيع النساء عمى التحدث بيا 

 م:1935 -لممرأة والطفل -ممحق صحيفة دوأر ىيوم " لئيشاه ليالديم" - ت

تشريف أوؿ )أكتوبر( عاـ 14ظير الممحؽ النسائي الخاص بصحيفة دوأر ىيـو في تاريخ 
وكاف الحديث يدور في ذلؾ الممحؽ عف ، "لممرأة والطفؿ لئيشاه ليالديـ؛ أيـ وأسمي بػ، ـ1935

"ساندويتش" لمطفؿ الذاىب  وعف كيفية تحضير، (3)المرأة اليابانية التي ال تزاؿ غارقة في العمؿ 
 .(4)إلى المدرسة

 صحيفة ىئيشاه: - ث
وكانت أوؿ صحيفة ، ـ1938-1936أصدرت صحيفة " ىئيشاه"؛ أي المرأة في السنوات 

واتحدت فيما بعد ، صييونية في فمسطيف لتنظيـ نسائي صييوني مف قبؿ اليستدروت في فمسطيف
وجاءت ، ومع ىستدروت النساء الصييونيات في أمريكا " ىداسا"، مع " فيتو" البناء الصييونيات

و رّكزت ، ياوحيات، في مقدمة صفحتيا األولى " الحديث عف المرأة في فمسطيف أىداؼ الصحيفة
وتأثيرىا في التجمعات الصييونية بغض النظر عف الحزب أو ، عمى عمؿ المرأة الصييونية

 .(6)أو التيار الديني الذي تنتمي إليو، (5)الكيبوتز
                                                 
  Shilo , Margalit : Jewish Women in Jerusalem, P 146. (1)  

 .27، 25ص عبري(، ) ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية (2)
 27، 25ص (عبري) ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية، (3)
 .171قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (4)

ـ، 1897كممػػة عبريػػة تعنػػي التجمػػع، وقػػد ظيػػرت فكػػرة إنشػػاؤه خػػالؿ المػػؤتمر الصػػييوني األوؿ فػػي بػػازؿ عػػاـ  (5)
تقػرر االسػػتيطاف الصػييوني فػػي فمسػطيف عبػػر إقامػة تجمعػػات اسػتيطانية زراعيػػة، وقػد أطمػػؽ عمييػا الكيبػػوتز،  عنػدما

ري فيـ يكونوا مقاتميف يدافعوف عنو وعػف ألؼ دونما، ويأخذ مستوطنيو طابع عسك 20وبمغت مساحتو مف ألفيف إلى 
، ص 5بػػاقي التجمعػػات االسػػتيطانية الصػػييونية فػػي فمسػػطيف)الكيالي، عبػػدالوىاب؛ وآخػػروف: موسػػوعة السياسػػة، ج

323.) 
 .183قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (6)
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 صح  الموضوعات المتخصصة: ثالثًا:
التي شممت شتى المجاالت ظيرت الصحافة ، ضمف التنوع في الصحافة الصييونية

الميتموف ، وكاف ليا قّراؤىا المحددوف، والتي أولت رعاية خاصة بمجاالت محدودة، المتخصصة
 بتمؾ التخصصات؛ ومف تمؾ الصحؼ:

 صحيفة ىديم األدبية: -1

في بداية عقد العشرينات مف القرف العشريف تـ تأسيس ثالث صحؼ أدبية ىي " ىعومر" 
وركز جيؿ بيالؾ عمى ، ر طويالً و" معرفوت" لكف تمؾ الصحؼ لـ تستم و" ىأدوما"، العمالية

-Ha) نشطاتو عمى صدر صحيفة أدبية وىي " ىديـ" و أسست الصحيفة " ىديـ" ؛ أي األصداء
Dime وىي األولى والوحيدة مف نوعيا في تمؾ ، وكانت صحيفة أدبية بامتياز، ـ1922( عاـ
تـ عرض مستجدات  وفييا، ومثمت الصحيفة منبرا لألدباء الشباب الصياينة في فمسطيف، الفترة

، و كانت صحيفة ىديـ بسيطة، الذي عّبر عنو" جيؿ بيالؾ" مف األدباء الشباب، األدب العبري
لكنيا لعبت دوراً ميمًا في نشر ، واعتمدت عمى ُكتاب وجميور مختمؼ، ومتواضعة في إعدادىا

في إحياء دور الرواية والقصيدة  حيث عكست تمؾ الصحيفة، األدب العبري الحديث في فمسطيف
 . (1)الروح )القومية( الييودية

 صحيفة ىيد ىحينوخ: -2

بو باسـ "ىيد ، ـ1910أسس اتحاد معممي العبرية في فمسطيف صحيفة خاصة عاـ  
، (2)نسخة 18000وكانت توزع ، وكاف يرأس تحريرىا زافي أراد، ىحينوخ" ؛ أي صدع التربية

وحازت عمى لقب أقدـ صحيفة في ، الحاضروقد استمرت في الصدور حتى الوقت ، وكانت تربوية
 .(3) )إسرائيؿ(

 صحيفة ىابنيان باميزراح ىاكارو : -3

أصدر الدكتور مورينز زيمبرشتايف صحيفة تحت اسـ " ىابنياف باميزراح ىكاروؼ؛ وحررىا 
وكانت تصدر مرة في الشير ، (4) وكانت الصحيفة تبحث في المواضيع اليندسية، إسرائيؿ ديؾ

                                                 

 .118ليسؾ، موشيو؛ جمعادي، داف: موسوعة الفترات؛ االزدىار في ظؿ البريطانييف، عبري(، ص  (1)
 .261قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (2)
 .27ص  (عبري)ممميد، دافيد: قصة بداية الصحافة العبرية،  (3)
 .49أبو ىاللو، يوسؼ : اإلعالـ الييودي المعاصر، ص  (4)
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وتصدر عف المطبعة الكائنة ، و كاف مقرىا في مدينة تؿ أبيب، العبرية والعربية واإلنجميزيةبالمغات 
و بدأت ، ـ1935عاـ ( أغسطس) آب 14تاريخ ، 83برخصة رقـ ج/ ، في شارع شانكيف
 .(1) ـ1935آب )أغسطس( عاـ 16 بالصدور بتاريخ

 صحيفة تالميم: -4

واىتمت الصحيفة بالشؤوف ، ـ1939عاـ ( يونيو) حزيراف 15في  ُأسست صحيفة " تالميـ"
وحررىا " ناديا ييودا" ، وكانت تصدر مرة واحدة في الشير، واالقتصادية، واالجتماعية، الثقافية

وكانت ، واأللمانية، والجركونية والفرنسية (2)، وكاف لمصحيفة نسخ بالمغة العربية والعبرية واإلنكميزية
الكائنة في شارع يفني ، بعة جمعية " ىبوعيؿ ىاتسعير" التعاونيةفي مط 3تطبع في مستوطنة نيالؿ

 .(4)وكانت متخصصة في الشؤوف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، تؿ أبيب 19رقـ 
 صحيفة ىميشعار: -5

وترأس ، في تؿ ابيب عف طريؽ غرفة التجارة، ـ1932عاـ ىميشعار  صحيفة أنشئت  
 .(5)تحريرىا د. و. كيموسكي

 مجمة عوالم ىئيشاه: -6

وكانت ، ـ1940فبراير( عاـ ) شباط 7أصدرت مجمة " عوالـ ىئيشاه"؛ أي عالـ المرأة في 
وصدرت بصورة نصؼ شيرية وكانت المحررة ، األولى في فمسطيف في مجاؿ الصحافة التجارية

باسـ " العمة وكاف مئير فيرير في يديعوت أحرنوت يوقع مقاالتو ، الرئيسة الدكتوره "راحيؿ ليفشتس"
 .(6)، ـ1948 (أبريؿ)نيساف 19 و توقفت المجمة عف الصدور بتاريخ، مئيرة"

 مجمة بزنس دايري: -7

، بالمغتيف اإلنكميزية والعبرية، ـ1947النشرة التجارية( في حيفا عاـ ) أصدرت مجمة

                                                 

 ؛ 85ي، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص خور  (1)
 .50أنور، أحمد: االتجاىات األيدولوجية في الصحافة الدينية، ص  (2)
، في سيؿ مرج بف عامر، قرب أراضي قرية معموؿ العربية وتقع 1921نيالؿ: مستوطنة صييونية أقيمت عاـ ( 3)

 (.306الصييونية، ص جنوب غرب الناصرة. )تممي، أفرايـ ومناحيـ: معجـ المصطمحات 
 . 106خوري، يوسؼ: تاريخ الصحافة العربية، ص  (4)
 .261قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (5)
 176قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (6)
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 (1)وترأس تحريرىا ج. ألواف.، وبحثت في الشؤوف المالية واالقتصادية
 ترغوميم:مجمة  -8

وكاف محررىا " غبرىارد ، ـ1939 -1935ُأصدرت مجمة ترغوميـ في حيفا ما بيف عامي 
ثمانية آالؼ نسخة لممياجريف الصياينة األلماف والنمسا  8000وبمغ حجـ توزيعيا ، فيرؿ"

 (2)وكانت الصحيفة تصدر مرتيف في اليوـ، وتشيكوسموفاكيا
 مجمة زيون: -9

في القدس بالمغتيف العبرية واالنكميزية واىتمت بأبحاث التاريخ  ُأصدرت مجمة زيوف الفصمية
 .(3)ورئس تحريرىا اسحؽ مزئيز بايرو، ـ1935وذلؾ عاـ ، الييودي

 مجمة تاربيز: -10

دورية فصمية أصدرت في القدس بصورة فصمية لدرس الييودية ( Tarbiz) مجمة تاربيز
فقط  و تكرس جيود القائميف عمييا، يرمافورئس تحريرىا جينيـ ش، ـ1929وتأسست تاربيز عاـ 

لمجموعة كاممة مف الدراسات الييودية. حيث كانت تظير بشكؿ فصمي؛ بمعنى أربع مرات في 
و كانت ىذه المجمة ىي المحفؿ الرئيسي لمتعبير عف أىـ التطورات في الدراسات ، السنة

ات الييودية في الجامعة العبرية في معيد الدراس 1929و نشرت لممرة األولى في عاـ  (4)،الييودية
 .(5) تحريرىا يعقوب ناحـو ابشتايف وكاف رئيس، في القدس

 مجمة ابيون: -11

وذلؾ عف ، مع تمخيص بالمغة اإلنجميزية، مجمة دورية أصدرت في القدس بالمغة العبرية
 .(6)روتفستيخوترأس تحريرىا ناثاف ، ـ1945الجمعية الفمسفية في الجامعة العبرية في القدس عاـ 

 مجمة موزناعيم: -12

ثـ أصبحت ، في تؿ أبيب كمجمة أدبية اسبوعية، ـ1929في عاـ  ُأسست مجمة موزناعيـ
عندما توقفت عف الصدور حتى خريؼ ، 1947و بانتظاـ حتى ربيع عاـ ، ـ1933عاـ  شيرية

                                                 

 .260قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (1)
 .35قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (2)
 .275قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (3)

http://www.hum.huji.ac.il/english/templates/publications_details 0(4)  

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_001 (5)  

 .274قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (6)
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 في جمعية األدبي ومثمت الذراع (2)وشمومو تاني، ورئس تحريرىا ازريؿ يوكوماني، (1)العاـ ذاتو 
وشّجعت المجمة جميع األنواع ، أسبوعيف ثـ عادت لمظيور كؿ، الكتاب العبري في )إسرائيؿ(

 والدراسة العممية في شكؿ محاضرات، واالستعراض، والنقد، و المقاؿ، و القصة، األدبية : الشعر
 .(3)بنشر الوثائؽ األدبية كما اىتمت، شعبية
 مجمة ىاتعسياه: -13

وكانت اقتصادية ، أنشئت مجمة ىاتعسياه؛ أي )الصناعة( في تؿ أبيب بالمغة العبرية 
وكانت المجمة ناطقة باسـ جمعية ، وكاف يضاؼ إلييا مالحظات بالمغة االنكميزية، صناعية

 .(4)ورئس تحريرىا دوؼ فولتونسكي، ـ1941وذلؾ عاـ ، الصناعييف )اإلسرائيمييف(

 صحيفة ىاساديو: -14

وصدرت في تؿ ابيب وكانت خاصة ، ـ1920الصحيفة ىاساديو؛ أي) الحقؿ( عاـ ُأسست 
نسخة في الشير  10.000ووزعت الصحيفة ، ورئس تحريرىا ج.ـ. مارجميت، بالمزارع المشتركة

وكانت ، ـ1921كما ُأصدرت صحيفة ىامشيؿ ىمكالي في تؿ أبيب عاـ ، وكانت دوريتيا شيرية
و ُأصدرت أيضا صحيفة ازريؿ  (5)تحريرىا إسرائيؿ بناري ورئس، اقتصادية زراعية وشيرية

ُأسست الصحيفة ، وكانت سياسية اقتصادية، وكانت مستقمة، بالمغة االنكميزية، كونومست في القدس
 .(6)ـ1945عاـ 

 مجمة ىارفواه الطبية: -15

عف طريؽ الجمعية الطبية ، ـ1920ُأصدرت مجمة ىارفواه؛ أي )الطب( في تؿ أبيب عاـ 
الذي كاف أحد كتّاب ، و كتب الدكتور ىيربرت، (7)وترأس تحريرىا د.ـ. كريجير، )اإلسرائيمية(

وكذلؾ مف الطب العبري "ىارفواه" أنيا كانت ، قائاًل :" إف اليدؼ مف لغة الطب العبرية، المجمة
زاوية وىذا ىو فقط ، و تكريس حياتنا، جزءًا مف تجديد حياتنا كطريقة ووسيمة لمتضحية بأنفسنا

، إنيا سوؼ تعزز المغة )الوطنية( صغيرة في مشروعنا األكبر المتمثؿ في إحيائنا وتجديدنا . ...
                                                 

 Skolnik, Fred: Encyclopaedia Joudica, Vol.14,P,592. (1)  

 .268قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (2)
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud (3) 

 .269قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص (4)
 270قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (5)
 .264قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (6)
 .263قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (7)
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األطباء الييود  و اشتراؾ (1)، و العمؿ عمى تحقيؽ أمة ييودية قوية"، وسوؼ تظير أىمية الطب
النقاشات عمى في المحادثات حوؿ المصطمحات الطبية العبرية التي تـ نشرىا بعد تمؾ  األميركيوف

عمى الرغـ ، واحدة أمريكية و أخرع في فمسطيف، طبعتيف و كانت الصحيفة مف، صفحات ىارفواه"
مقاالت  تتضمف وكانت الطبعة األمريكية في بعض األحياف، مف االصداريف كانتا بالمغة العبرية

الطبعة  ياألمريكية تنشر ف الكتابات و في بعض األحياف كانت، مكتوبة بالمغة اإلنجميزية
 .(2) والعكس، الفمسطينية

استخداـ العبرية في  آخر عمى مجمة ىارفواه كانت بمثابة دليؿ -المجمة الطبية العامة 
عممنا في )الشتات( ، كاف لذلؾ  محررو المجمة ما يمي:" بالنسبة لجميع و كتب، األوساط الطبية
التي قمنا ببنائيا في مجاؿ العمـو و إلى جانب كؿ الحجارة ، وليس قيمة )وطنية( فقط قيمة فردية

في  نبني مستقبمنا ىنا فقط حينما بدأنا، الطبية العامة في )الشتات( ، لـ نساىـ بأي طابع عبري فيو
 وقد كتبوا و القيمة الفردية معا.، )الوطنية( ىناؾ لنا قيمة مزدوجة ودائمة : القيمة فمسطيف أصبحت

حيث أنيا تعمؿ عمى تكييؼ المغة العبرية الناشئة ، العمؿمجاؿ ميـ آخر مف  " مجمتنا ليا، أيضا
و يجب عمينا إحياء ، وتزودىا بجميع المصطمحات النظرية والعممية، مع االستخداـ الطبي
 .(3") وابتكار العديد مف المصطمحات الجديدة، المصطمحات القديمة

شونفيمد  وعمؿ البروفيسور ييودا، ـ1920منذ عاـ  وأصدرت المجمة بصورة شيرية
((Shoenfeld وعمؿ كؿ مف البروفيسور ييوشع شيمر والبروفيسور جاد يكيريف ، رئيس تحرير ليا

و تمثؿ اليدؼ الرئيس مف ىذه المجمة في إطالع قرائيا عمى جميع ، محرريف مساعديف فييا
اء يكتبيا األطب وكانت المقاالت، وفي جميع أنحاء العالـ مجاالت الطب في التجمعات الييودية

وتعد المجمة مصدرًا شاماًل وموثوقًا لممعمومات كافة بشأف جميع جوانب الطب في ، األكثر شيرة
األطباء المشاركوف في المجمة يستمموف المجمة بشكؿ مجاني نظرا لرسـو  وكاف، فمسطيف

 .(4)عضويتيـ

                                                 

 Sufian, Sandy. Levine, mark: New perspectives on the study of Israel, P. 108 (1) 

Sufian, Sandy. Levine, mark: New perspectives on the study of Israel p,110. (2)  

 Sufian, Sandy. Levine, mark: New perspectives on the study of Israel. P. 108.110 (3) 

(4)http://www.ima.org.il/ENG/ViewCategory.aspx?CategoryId=4147. األطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  جمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 االسرائيمية

http://www.ima.org.il/ENG/ViewCategory.aspx?CategoryId=4147.%20جمعية
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 مجمة ريفيواه فيتير ينرايت: -16

لى جانب مجمة ىارفواه كانت ىناؾ المجمة الطبية   و عنيت ، طبية ريفيواه فيتير ينرايتوا 
، وكانت متخصصة في الجراحة البيطرية، ـ1943وقد ُأسست عاـ ، في شؤوف الطب البيطري
، كما ُأصدرت مجمة دافيـ ريفيوئيـ، ورئس تحريرىا فميكس جاد سولماف، وُأصدرت في تؿ أبيب

، وتكونت مف ثمانية أجزاء في السنة بالمغتيف العبرية واإلنكميزية، وكانت طبية، ـ1935وذلؾ عاـ 
 .(1)نسخة 5.000ووزعت ، حبتيسكي -ورئس تحريرىا د.ـ. دفور، مع تمخيص بالمغة الفرنسية

 مجمة يام: -17

وُأصدرت عف رابطة المالحة ، ـ1937ُأسست مجمة ياـ الشيرية ؛ أي البحر عاـ 
 .(2)نسخة شيريا 10.000وقد وزعت المجمة ، ترأس تحريرىا ج. درورو ، )اإلسرائيمية(

 صحيفة ليشونينو العام: -18

، لتدريس الميجات العبرية، ـ1945ُأسست صحيفة ليشونينو العاـ؛ أي المغة العامية عاـ  
. ، ورئس تحريرىا أي. ايتاف، و ُأصدرت بالمغة العبرية في القدس عف مجمع المغة العبرية ـو

 .(3)ميداف
 كيرجات سفير: -19

العبرية وقد  عف المكتبة الوطنية في الجامع، مجمة فصمية بيموغرافية أصدرت في القدس
 .(4) ـ1924ُأسست عاـ 

 صحيفة ىشاعر: -20

و ، ـ1933حزيراف)يونيو( عاـ  1البوابة( في ) سجؿ أوؿ ظيور لصحيفة ىشاعر؛ أي 
ا في مقاليـ األوؿ عمى صدر النشرة األولى كشؼ محررو الصحيفة الحيفاوية المحمية عف معناى

وبوابة)أرض إسرائيؿ( ىي ، لمعدد األوؿ مف الصحيفة :" بوابة الشرؽ األوسط ىي )أرض إسرائيؿ(
وكانت ، غير أف تمؾ الصحيفة لـ تنجح في البقاء طويال، وبوابة حيفا ىي صحيفة ىشاعر"، حيفا

وكانت ُتطبع ، وأصدرت الصحيفة كؿ يـو خميس، مخصصة لمتجار الييود في حيفا بالدرجة األولى

                                                 

 .274قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (1)
 .270قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (2)
 276قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص.  (3)
 276، 275قيوجي، حبيب: الصحافة والمجتمع اإلسرائيمي، ص  (4)
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، سنتًا خارجيا 12و، فمسًا في فمسطيف 20وكاف ثمف النسخة منيا ، في شارع الشرؽ في حيفا
و قد ظيرت ، أو نشر المقاؿ عمى صدر صفحاتيا جنييًا فمسطينياً ، وكانت تبمغ أسعار الدعاية

 . (1)متنوعةوأخبار ، عمى صفحات الطبعة األولى ليشاعر عدة دعايات

وقد ، يتسحاؾ تريفاكس() كاف رئيس تحرير صحيفة ىشاعر المراسؿ الصحفي الصييوني
وكتب كذلؾ ، أدبية"، اجتماعية، اقتصادية، عبر عف ىدؼ الصحيفة فكتب:" إنيا صحيفة أسبوعية

وستيتـ بالمسائؿ ، في مقاؿ في النشرة األولى ليشاعر " إف صحيفتنا ىذه غير حزبية مطمقاً 
وتـ إغالؽ ، وتطورىا بشكؿ عاـ"، و أخبار أبناء البالد، بشكؿ خاص، والحيفاوية، تصاديةاالق

ومع إغالؽ تمؾ الصحيفة قررت المجنة التنفيذية ، صحيفة ىشاعر؛ بسبب عدـ وجود عوائد ربحية
، ـ1933لالستيطاف الييودي المنظـ في فمسطيف في جمستيا المنعقدة في آب )أغسطس( عاـ 

ولتشجيع الصحافة العامة ، لدعـ حماية الصحؼ المحمية الصييونية في فمسطيفتأسيس شركة 
 .(2) وقد استمر صدور الصحيفة خمس سنوات، وأدوات االتصاالت الصييونية في فمسطيف

 خالصة:

مما سبؽ يتضح أف الصحافة الصييونية شيدت إصدار صحؼ متخصصة في مجاالت: 
لمجالت ذات اىتماـ ، إضافة، والتاريخ، والفمسفة، بوالط، والمغة، و األدب، والمرأة، الطفؿ

ويعود ذلؾ التنوع في الصحافة الصييونية المتخصصة ، والتجارة، والصناعة، بالمالحة البحرية
و أف اليجرات شيدت وفود ، لتنوع ثقافة جميور التجمع االستيطاني الصييوني في فمسطيف

لتي جاء منيا حيث عرفت الصحافة قبؿ صياينة ذوو طابع ثقافي متخصص نقمو ف المناطؽ ا
 الشرؽ العربي. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .56، 55، صعبري() جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية (1)
 .57، صعبري() جميت، أمير: ظيور الصحافة المحمية (2)
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  اخلامت 
اعتمػػدت الحركػػة الصػػييونية و مؤسسػػات االسػػتيطاف والتجمعػػات واألحػػزاب الصػػييونية فػػي 
، فمسػػطيف عمػػى الصػػحافة كػػأداة لتػػرويج أفكارىػػا وخدمػػة المشػػروع الصػػييوني االحتاللػػي فػػي فمسػػطيف

وقػػػػد تناولػػػػت الدراسػػػػة نشػػػػأة وتطػػػػور الصػػػػحافة ، 1948 منػػػػذ نشػػػػأتيا وحتػػػػى احػػػػتالؿ فمسػػػػطيف عػػػػاـ
وخمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج ، ـ1948وحتى عاـ  1863الصييونية في فمسطيف مف عاـ 

 والتوصيات.

 أىم النتائج: :أوال
إلقامػػػة وطػػػف  ؛فػػػت الحركػػػة الصػػػييونية منػػػذ انطالقتيػػػا الصػػػحافة فػػػي خدمػػػة مشػػػروعياوظّ   -1

ونسػػج العالقػػات مػػع الػػدوؿ ، واعتمػػدت عمييػػا كػػأداة لمدعايػػة، ييػػودي فػػي فمسػػطيف (قػػومي)
 لمساعدتيا في احتالؿ فمسطيف.

ف فقػػد كانػػت فػػي نشػػأة وتطػػور الصػػحافة الصػػييونية فػػي فمسػػطي ميمػػاً مت الطباعػػة عامالً شػػكّ  -2
 في صدور تمؾ الصحؼ. العامؿ األوؿ واألساس

الصػحافة الصػػييونية بدايػة تطػور لحركػػة ، ـ1918كػاف لالحػتالؿ البريطػػاني لفمسػطيف عػػاـ  -3
 و مضمونيا. ، في فمسطيف؛ مف حيث دورية صدورىا و لغتيا

مت الطوائػػؼ الدينيػػة فػػي القػػدس )االشػػكنازيـ والسػػفارديـ( البدايػػة األولػػى لنشػػأة الصػػحافة سػػجّ  -4
 مصػػحافة الصػػػييونيةلوكانػػػت القػػدس المركػػز الػػػرئيس ، وحاضػػنتيا التػػي انطمقػػػت مػػف بعػػدىا

 .منيا

وظيػػرت ، التػػرويج لفكػػرة االسػػتيطاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيف يسػػاىمت الصػػحؼ الدينيػػة فػػ -5
  تمؾ القضية.تجاه تباينات في مواقؼ تمؾ الصحؼ 

واستطاع اليعازر بف ييودا توظيػؼ ، لتعمـ المغة اً عممي اً منبر استُخِدمت الصحافة الصييونية  -6
 بمثابة قاموس لمغة العبرية. حفوالصحافة جعؿ ص

في فمسطيف؛ العماليػة والشػيوعية والتصػحيحية نقمػة ميمػة ؿ ظيور األحزاب الصييونية شكّ   -7
التػػي ، وأسػػيمت فػػي وجػػود الصػػحؼ الحزبيػػة، فػػي تػػاريخ الصػػحافة الصػػييونية فػػي فمسػػطيف

 أوجدت التنافس بينيا عمى صعيد الفكر والمواقؼ تجاه االستيطاف في فمسطيف.



 

734 

 

تيطاف؛ العمػؿ العبػري فت األحزاب العمالية صحفيا في الترويج لمواقفيا مف قضايا االسػوظّ  -8
 ومؤسساتيا العمالية.، والمغة العبرية

مػػػت ومثّ ، تمػػؾ الصػػػحؼ صػػػفحاتحػػػزاب العماليػػة والتصػػػحيحية عمػػى الخػػػالؼ بػػيف األظيػػر  -9
 حالة عدائية فيما بينيا.

سػػػػاىمت القيػػػػادات الصػػػػييونية لتمػػػػؾ األحػػػػزاب بصػػػػورة مباشػػػػرة فػػػػي رفػػػػع المسػػػػتوع الفكػػػػري  -10
 ؛مشػػاركتيا والكتابػػة فييػػا مػػف خػػالؿ المقػػاالت والتعميقػػاتلمضػػموف الصػػحافة الحزبيػػة عبػػر 

فػي تعزيػز حضػور تمػؾ الصػحؼ بػيف جميػور التجمعػات الييوديػة فػي  ثػراً أاألمر الذي تػرؾ 
 فمسطيف.

تسػػػببت صػػػراعات األحػػػزاب الصػػػييونية فػػػي وجػػػود نػػػوع جديػػػد مػػػف الصػػػحؼ التػػػي لػػػـ تكػػػف  -11
 الصػياينةوكاف ليػا حضػور بػيف القػراء ، محسوبة عمى طرؼ معيف وىي الصحؼ المستقمة

 في فمسطيف.

حؼ المسػتقمة الصػييونية فػي مالية تعزيز قوة حضور الصػألسر الييودية الرأسشكؿ ظيور ا -12
مثػؿ عائمػة شػوكف ، ييوديػة غنيػة ألسػرفقػد كانػت جميػع الصػحؼ المسػتقمة تابعػة ، فمسطيف
  .ومعاريؼ، وموزس ليديعوت أحرنوت، ليآرتس

فػػػػي صػػػػدور صػػػػحؼ بالمغػػػػة  يػػػػود مػػػػف ألمانيػػػػا )اليجػػػػرة الخامسػػػػة( دوراً ف اليو لعػػػػب الميػػػػاجر  -13
 وتطور الصحافة الصييونية التي تواجدت في فمسطيف قبؿ اليجرة الخامسة.، األلمانية

كانت لممنظمات العسكرية الصييونية صحؼ ومحطات ارساؿ أظيرت حجػـ مشػاركتيا فػي  -14
عمى وجود منبػر فكػري لتمػؾ وعممت تمؾ الصحؼ ، صناعة األحداث السياسية في فمسطيف

 المنظمات وقاعدة لتوجيو أعضائيا وأفرادىا.

وأخػػرع نسػػائية وصػػحؼ ، شػػيدت الصػػحافة الصػػييونية وجػػود صػػحؼ متخصصػػة لألطفػػاؿ -15
 وعدد مف المجاالت األخرع. ، واالقتصاد، والطب، ذات موضوعات متخصصة في األدب
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 التوصيات: :ثانيا
 بما يمي: الباحثيوصي 

والكميات الفمسطينية العمؿ عمى إنشاء قسـ متخصص في الدراسات  لجامعاتعمى ا -1
 الصييونية باعتبارىا قضية جديرة بالبحث والدراسة.

قساـ الصحافة واإلعالـ في أكميات و تطوير مساؽ اإلعالـ الفمسطيني الذي يدرس في  -2
الصحؼ  دراسات في تاريخ الصحافة في فمسطيف( ليشمؿ) الجامعات الفمسطينية ليصبح

 العربية والصييونية وبمزيد مف العمؽ.

وتوجيييا في خدمة ، ضع استراتيجية إعالمية موحدة لوسائؿ اإلعالـ الفمسطينيضرورة و  -3
 الثوابت الوطنية. مع الحفاظ عمىبما يتوافؽ مع متطمبات العصر ، القضية الفمسطينية

صدار صحؼ ومجالت ووسائؿ إعالـ إعمى الجاليات الفمسطينية في الشتات العمؿ عمى  -4
لتعزيز التضامف ، ريفوتشرح معاناة الميجّ ، ؼ العالـ بالقضية الفمسطينيةتعرّ ، مختمفة

 العالمي مع قضيتيـ وحقوقيـ.

الصحافة  لمعرفة دور ؛والتاريخ يد مف الدراسات في مجالي الصحافةجراء مز إضرورة  -5
والدور الدعائي ، مسطيفي احتالؿ ففي المساىمة فاألخرع الصييونية ووسائؿ اإلعالـ 
 .وعالمياً  الذي لعبتو محمياً 



 
 
 
 
 
 
 

 قاملالحــــــــ
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 (1ممحق رقم )
داد: إليعازر ليفمان، م، من إع1858العدد األول  -السنة األولى (ىمجيد)صحيفة صورة لغال  

 .(1)وتسفي ىيرش

 

 
 

"ىمجيد رسالة تاريخ األياـ التي ستنقؿ )ألبناء يعكوؼ كؿ مػا  عمى الصفحة األولى:الجممة الرئيسة 
يحصؿ فػي العػالـ، فيمػا يتعمػؽ )بأبنػاء شػعب إسػرائيؿ(، وكػؿ مػا معرفتػو ضػروري، وميػـ )لمشػعب(، 

 .والمغة العبرية )الغالية("
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ـ.1858( 1( صحيفة ىمجيد )ع(1
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 (2ممحق رقم )
داد: إليعازر ليفمان، م، من إع1858عام  ولالعدد األ  (ىمجيد)صحيفة مقال افتتاحي لمتعري   ب

 .(1)وتسفي ىيرش

 
ستنشػػر الصػػحيفة:" كػػؿ أمػػر متعمػػؽ )بشػػعب إسػػرائيؿ( وتاريخػػو حاضػػره، مػػا ييمػػو، ويفيػػده، أو يفيػػد 
ثقافتو، دينو، ولغتو، وأي شخص منكـ قادر عمػى المشػاركة فػي ىػذه األمػور فميتفضػؿ مشػكورًا عمػى 

ض عميو، عميو أف يرسؿ لي عمى الفور اعتراضو، وكػؿ مػف يريػد كؿ مف يجد أي أمر يريد أف يعتر 
 أف يرسؿ لي مالحظة عميو أف يوضح اسمو، وعنوانو، ورغبتو في ذكر اسمو أـ ال. 

                                                 

 .2ـ، ص1858( 1صحيفة ىمجيد )ع (1)
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 (3ممحق رقم )
ول األ كانون  6الصادرة بتاريخ  ،العدد الثاني ،السنة األولى (ىمميتس)صحيفة  مقال من 

 :(1)إسرائيل()إنقاذ شعب بعنوان  م.1860)ديسمبر( 

 
أرضػػيـ، ويعيشػػوف فييػػا مػػف لكػػؿ الشػػعوب تحػػت السػػماء أرض ووطػػف، وجيػػؿ وراء جيػػؿ يتوارثػػوف "

وثقافػػة، ولغػػة مشػػتركة، لكػػف )أبنػػاء شػػعب إسػػرائيؿ( لػػيس ليػػـ أرض، وبالتػػالي لػػيس ليػػـ  ،خػػالؿ ديػػف
إلػػػى ويجػػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ حػػػؿ ليػػػـ إلعػػػادتيـ  ،رامػػػة، أو احتػػػراـ فػػػي الػػػدوؿ األخػػػرعشػػػرؼ، أو ك

كيؼ سػيتـ )إعػادة( )شػعب  :)أرض إسرائيؿ(، والسؤاؿ الميـ :)أرضيـ( التاريخية التي )فقدت( منيـ
 إسرائيؿ( إلى )وطنيـ( التاريخي؟

ىنػػػاؾ مػػػف يػػػرفض )العػػػودة( )ألرض إسػػػرائيؿ(، ويعػػػدىا بدايػػػة النيايػػػة، وفػػػي المقابػػػؿ يطػػػرح التمسػػػؾ 
)ألرض إسرائيؿ(، لكػف ىػؿ يمكػف إنقػاذ شػعب  بالديف، والصالة في المنفى، وعدـ التيور، و)العودة(

 ".األرض المقدسة(، وليس في أي مكاف آخرإسرائيؿ في المنفى؟ ال، فقط في )
                                                 

 .2ـ، ص6/12/1860( 2صحيفة ىمميتس )ع (1)
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 (4ممحق رقم )
أيمول  22الصادر بتاريخ  العدد األول ،فة )ىزمان  أي الوقت أو الزمان(صحيمقال افتتاحي ل

 .(1)م1903 )سبتمبر(

 
ألحبػاء  اكافػة، خصوًصػ ميـ لمشعب العبػري فػي منػاحي حياتػو "نحف نيدؼ لنشر كؿ ما ىو ىدفنا:

ىزمػػاف  األدب العبػػري، نحػػف ال نيػػدؼ لػػربح األمػػواؿ، ولسػػنا نتنػػافس مػػع صػػحؼ أخػػرع، وصػػحيفة
 ف كؿ ما يريدوف معرفتو.يجاءت لتقدـ لمقراء العبري

 :نسػػػمة لمشػػػعب الييػػػودي فػػػي روسػػػيا، وىنػػػاؾ عشػػػرات المجػػػاالت خاصػػػة بيػػػـ خمسػػػة ماليػػػيفىنػػػاؾ 
 الديف، والحياة السياسية، و)القومية(، والمغة وغيرىا، لذلؾ نحف جئنا لنقـو بخدمة )شعب الكتاب(".

: لقد شاع في اآلونػة األخيػرة اإلكثػار فػي الحػديث عػف موضػوع المغة اليومية ولغة الكتاب: (ىزماف)
ف و ة القديمػة والغيػور المغة العبرية "المتحدثة بشكؿ يومي"، عبر الصحؼ العبرية، أحبػاء المغػة العبريػ

دخػػاؿ مفػػاىيـ جديػػدة عمييػػا مػػف لغػػات المنفػػى المختمفػػة،  عمييػػا يحػػاربوف ظػػاىرة التحػػديث المغػػوي، وا 
ف عمميػػػة )نيضػػػة( المغػػػة ا  ضػػػرورية فػػػي مجػػػاؿ المغػػػة العبريػػػة، و لكننػػػا نقػػػوؿ ليػػػـ إف ىػػػذه التحػػػديثات 

ي إدخػاؿ مفػاىيـ، ومصػطمحات العبرية لف تتـ إذا بقيت المغة في إطارىا القديـ؛ أي إنو مف الضرور 
 لغوية جديدة مف لغات المنفى المختمفة عمييا". 

                                                 

 .1ـ، ص22/9/1903( 1صحيفة ىزماف )ع (1)



 

741 

 

 (5ممحق رقم )
بعنوان:  م.1918آب )أغسطس(  18العدد الثاني الصادر بتاريخ في  (ىمزراحي)صحيفة مقال ل

 .(1))أرض إسرائيل(

 
األمػػر يػػتـ تنفيػػذه ، بعػػد انتيػػاء الحػػرب، وىػػذا )أرض إسػػرائيؿ( عػػف تسػػميميا لمعػػرب ىنػػاؾ أخبػػار فػػي"

ببطء وحذر مف الجيش البريطاني، وىنا نحف نرفض أف يتـ ىذا األمر ألف )أرض إسرائيؿ( لمييود، 
 ... ويجب أف يتـ تسميميا لمييود، وليس لمعرب

 ؿتتجاىػػػؿ الحكومػػػة والجػػػيش البريطػػػاني )السػػػكاف( الييػػػود، والمغػػػة العبريػػػة فػػػي )أرض إسػػػرائيؿ(، وكػػػ
ممة فييا، ويجب أف نضغط عمى الجنراؿ الممبي لكي يتعمـ المغة العبريػة؛ المؤسسات الصييونية العا

عمػػى )أرض إسػػرائيؿ(، ولكػػي يوافػػؽ عمػػى أف تكػػوف ىػػذه  الػػيفيـ أف الييػػود فػػي القػػدس ليسػػوا ضػػيوف
 .المغة لغة أساسية ورسمية في )أرض إسرائيؿ("

                                                 

 .4ـ، ص18/8/1918( 2صحيفة ىمزراحي )ع (1)
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 (6ممحق رقم )
آب )أغسطس(  1يم الصادر بتاريخ من ممحق ىآرتس ليالد 17صورة لمصفحة األولى من العدد 

 جاء فييا:" (الصياد)قصيدة  م. ورد فييا1931عام 

 

 
 
فوؽ أمواج الميػاه، كػؿ يػوـ أنػا أحمػؽ، وميمػا تكػف الظػروؼ فأنػا ال أىػرب، وال أخػاؼ، أحمػؿ بيػدي "

 .(1)الدفة، وأتحرؾ فوؽ الماء، نحو الجزر البعيدة، وسفينتي تحركيا الرياح"

                                                 

 .1ـ، ص 1/8/1931( 17صحيفة ىآرتس ع ) (1)



 

743 

 

 (7ممحق رقم )
أيمول  22( الصادر بتاريخ 11( لمسنة )297صحيفة دوأر ىيوم في عددىا )صورة لخبر 
م، عن إغالق الصحيفة ومصادرة آلة الطباعة من قبل جنود االحتالل 1929 )سبتمبر(

 .(1)البريطاني

 
 

ـ، حضر لنا خالؿ عممنا في المطبعػة لػياًل 1929أيموؿ )سبتمبر( عاـ  13 "قبؿ تسعة أياـ وبتاريخ
أحػػػد الضػػػباط البريطػػػانييف، ومعػػػو شػػػرطة بريطػػػانيوف وعػػػرب وييػػػود، ومعيػػػـ أمػػػر الحػػػاكـ إلغػػػالؽ 

، وقػد أحضػرت الشػرطة عربػات نقػؿ لمصػادرة بعػض االصحيفة، أنو سيتـ إغالقيا لمدة خمسػيف يوًمػ
 آالت الطباعة؛ لتأكيد إغالؽ الصحيفة".

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .3، ص )عبري( 1929/ 22/9صحيفة دوأر ىيـو  (1)



 

744 

 

 (8ممحق رقم )
 15بتاريخ  الصادر (،1305) ددىاعفة دفار في منشور الحركة الصييونية في صحيصورة عن 

 .(1)م1929أيمول )سبتمبر( 

 
، وأىػالي القتمػى مػف حرقػت الجرحػى): إلى كؿ مف تسبب لو ضرر في األحداث األخيػرة فػي القػدس"

حكومػة، أو مبيوتيـ، أو سرقت أغراضيـ( ومعنييف بتقديـ شكاوع، أو رفع قضػايا عمػى )المجػرميف( ل
القدس، ستكوف ىناؾ لجنة قضائية مكّونة مف محاميف عدة، ستقوـ بيذا العمؿ، لمحكمة الصمح في 

 ."وىي مكمفة مف الحركة الصييونية... موّقع مف إدارة الحركة الصييونية في فمسطيف

                                                 

 . 1ـ، ص15/9/1929(، بتاريخ 1305صحيفة دفار ع )  (1)



 

745 

 

 (9ممحق رقم )
، م1929في أحداث ثورة البراق عام  لمتحقيق (شو)عمى قدوم لجنة  (دوأر ىيوم)تعميق صحيفة 

 .(1)م24/10/1929(، بتاريخ 10) العددوقد نشر في 

 

 
 
مػػػػّر شػػػػيراف منػػػػذ أحػػػػداث القػػػػدس، ومنػػػػذ أف ىجػػػػـ العػػػػرب عمػػػػى الييػػػػود، وقتمػػػػوىـ، وحرقػػػػوا بيػػػػوتيـ، "

وحػػػاراتيـ، واليػػػـو بعػػػد شػػػيريف تصػػػؿ إلػػػى فمسػػػطيف لجنػػػة التحقيػػػؽ البريطانيػػػة المكونػػػة مػػػف أعضػػػاء 
ه الجنػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى المجػػػرميف البرلمػػػاف؛ لبحػػػث أسػػػباب األحػػػداث، ونحػػػف نأمػػػؿ أف تسػػػتطيع ىػػػذ

 ."المسؤوليف عف األحداث
 
 

                                                 

 .1ـ، ص24/10/1929(، بتاريخ 10صحيفة دوأر ىيـو ع) (1)
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 (10ممحق رقم )
سريان القانون إلى الممتمكات البريطانية والمحميات واألماكن التي تبسط نفوذىا صورة عن قرار 
 .(1)نشر في الجريدة الرسمية البريطانية صحيفة الوقائع الفمسطينية عمييا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ـ.22/12/1928( صحيفة الوقائع الفمسطينية (1
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 (11ممحق رقم )
كانون ثاٍن )يناير( عام  19م، الصادر بتاريخ 1933عن نص قانون المطبوعات لسنة صورة 

صحيفة الوقائع الفمسطينية: قانون المطبوعات، في الجريدة الرسمية البريطانية،  م.1933
 .(1) 70م، ص19/1/1933

 

 

 
                                                 

 70، ص19/1/1933( صحيفة الوقائع الفمسطينية: قانوف المطبوعات، (1
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 (12ممحق رقم )
الحصول عمى رخصة صورة عن صيغة بيان المعمومات المطموبة لتعبئتيا في نموذج طمب 

 . (1)لمجريدة من االحتالل البريطاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .89ـ، ص 19/1/1933صحيفة الوقائع الفمسطينية:  (1)
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 (13ممحق رقم )
صورة عن اإلعالن الذي بموجبو يتم إلغاء الجريدة الصادر في الجريدة الرسمية البريطانية 

 .(1)صحيفة الوقائع الفمسطينية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 90ـ، 19/1/1933يفة الوقائع الفمسطينية: صح (1)



 

751 

 

 (14ممحق رقم )
من االحتالل البريطاني، نشر في الجريدة صورة عن صيغة طمب الحصول عمى رخصة مطبعة 

 .(1)الرسمية في صحيفة الوقائع الفمسطينية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .97ـ، ص 19/1/1933صحيفة الوقائع الفمسطينية:  (1)



 

751 

 

 (15ممحق رقم )
 أذار )مارس(  5العدد األول الصادر بتاريخ  ،السنة األولى (،ىالبانون)صحيفة صورة 

 القدس. (1)م1863

 

الػػيمف، والينػػد، وكػػؿ أمػػر  :العػػالـخبػػار مػػف الػػبالد المقدسػػة بشػػكؿ عػػاـ، ومػػف أتنقػػؿ أخبػػار القػػدس، و 
 يخص أي شخص مف أبناء )شعب إسرائيؿ( الناشروف يحئيؿ بريؿ، ميخاؿ كوىيف، يوأؿ موشيو. 

شموـ  يورشاليـ )سالـ القدس(: فػي ىػذه اآلونػة يكثػر البػاحثوف حػوؿ أوضػاع الييػود الػذيف يسػكنوف 
ف يه الػػبالد، والػػذيف كػػانوا بعيػػدي ىػػذوذلػػؾ ألف الييػػود يػػزدادوف فػػ ؛فػػي )صػػييوف(، واألرض المقدسػػة
، وييػػػتـ )بسػػػالمتيا(، وتحسػػػيف نػػػاؾ مػػػف )يتعمػػػؽ( قمبػػػو بيػػػذه الػػػبالدعػػػف )أرضػػػيـ( آلالؼ السػػػنيف. ى

أوضاعيا، حتى الييودي الذي يعيش في أوروبا، يحمـ بالعيش في جباؿ القدس، وفوؽ ىػذه األرض 
، ونعمميػػـ عػػف طبيعػػة الحيػػاة فػػي المقدسػػة. مػػف ىنػػا سػػنقـو بنقػػؿ أخبػػار القػػدس لمييػػود فػػي كػػؿ العػػالـ

 البالد، )بالد اهلل المقدسة(.
  

                                                 

 .1ـ )عبري(، ص5/3/1863( 1صحيفة ىمبانوف )ع (1)



 

757 

 

 (16ممحق رقم )
كانون ثاِن )يناير(  4الصادر بتاريخ   -العدد األول -السنة الرابعة  –صحيفة ىالبانون 

 .(1)باريس ،م1867

 
 لرابعة، وىػذه الصػفحة األولػىالسنة ا -صحيفة نصؼ شيرية ،تصدر في القدس -صحيفة ىالبانوف

وُيسػػػمع حػػػوؿ الييػػػود فػػػي العػػػالـ، وفػػػي )أرض  ،يتـ ىػػػذه الصػػػحيفة بنقػػػؿ كػػػؿ مػػػا يحػػػدثوسػػػت ،منيػػػا
 إسرائيؿ(. الناشر: يحئيؿ بريؿ. 

 
 
 
 
 

                                                 

 1ـ )عبري(، ص 4/1/1867(  1صحيفة ىالبانوف )ع (1) 
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 (17ممحق رقم )
 4الصادر بتاريخ   -العدد األول -السنة الرابعة  –صحيفة ىالبانون تنويو من ىيئة تحرير 

 .(1)بةنيا ذاتيا التي كانت تصدر من فمسطينلإلعالم  م. باريس1867)يناير(  يثانالكانون 

 
يكػػػوف قػػػد وصػػمكـ النسػػػخة الجديػػػدة، والمطػػػورة مػػػف  ،زاء: بوصػػػوؿ ىػػػذا العػػدد إلػػػى أيػػػديكـالقػػراء األعػػػ

ىػؿ ىػي  ا:صحيفة ىالبانوف، وىػو العػدد األوؿ لمسػنة الرابعػة ليػا، وقبػؿ أف تفتحػوا ىػذا العػدد وتسػألو 
در بالمغػػػة ىػػػذه صػػػحيفة ىمبػػػانوف أـ ال؟ نؤكػػػد لكػػػـ أف ىػػػذه ىػػػي صػػػحيفة ىالبػػػانوف التػػػي كانػػػت تصػػػ

 غييػػػػرات كثيػػػػرة فػػػػي شػػػػكمياف تصػػػػدر خػػػػارج الػػػػبالد. ىالبػػػػانوف لػػػػف تحػػػػدث تالعبريػػػػة فػػػػي القػػػػدس، واآل
 ...".ات تيتـ بيا سابقً وستبقى تيتـ بنفس األمور التي كان ،ومضمونيا

 
                                                 

 .3ـ )عبري(، ص4/1/1867(  1صحيفة ىالبانوف )ع (1)
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 (18ممحق رقم )
- السنة الرابعة 24العدد  (،ىتسفي)صحيفة إعالن عن شراء قطعة أرض لصالح االستيطان، 

 .(1)الصادرة في القدس

 

 
 "بشرع جديدة ألحباء صييوف:

 7نحمػػؿ لكػػـ بشػػرع أحبػػاء صػػييوف، أنػػو خػػالؿ األسػػبوع المنصػػـر تػػـ شػػراء قطعػػة أرض مسػػاحتيا 
 50وخصبة، ومناخيػا جيػد، وسػيتـ )تػوطيف(  ،وار مستوطنة خضيرة، واألرض جديدةآالؼ دونـ بج
 ."عائمة عمييا

 
 

                                                 

 .1ـ، ص8/6/1888( 24صحيفة ىتسفي )ع (1)
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 (19ممحق رقم )
 السنة الخامسة –( 13العدد ) لقرائيا المشتركين في صحيفة ىتسفيإعالن من 

 .(1)الصادر في القدس" 

 

 
 

 :إلى زبائننا في ىتسفي"
مػػف زبائننػػا  اوخصوًصػػ ،الجديػػدةوخارجيػػا أف ترسػػموا لنػػا ثمػػف العػػدد لمسػػنة  (الػػبالد)نطمػػب مػػنكـ فػػي 

ذا قمػػتـ بإرسػػاؿ النقػػود سػػنعدكـ بنشػػر  الكػػراـ فػػي روسػػيا الػػذيف بػػدأوا اسػػتالـ أعػػدادنا بشػػكؿ منػػتظـ، وا 
 ".الصحيفة بشكؿ منتظـ دوف أي تأخير.. وىذه دعوة عامة لكؿ زبائننا

 
 
 
 

                                                 

 .1ـ، ص1889/ 1/2( 13( صحيفة ىتسفي )ع (1
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 (20ممحق رقم )
صورة عن خبر توضيح إغالق صحيفة ىتسفي نشر في ىةور في العدد األول الصادر بتاريخ 

 .(1)يو:جاء فم، 1910شباط )فبراير( عام  25

 
"مػػػف أيػػػاـ عػػػدة توقفػػػت صػػػحيفة ىتسػػػفي عػػػف الصػػػدور؛ وذلػػػؾ بسػػػبب تزايػػػد الخالفػػػات بػػػيف أصػػػحاب 

ات، ىػي عػدـ التػزاـ الناشػر ف أسػباب الخالفػإ الصحيفة وأصحاب المطبعة، ولقد قاؿ محػرر ىتسػفي
 ".بالشروط المالية بيف الطرفيف، وغير واضح كيؼ سيتـ إنياء ىذا األمر

 
 
 

                                                 

 .3ـ )عبري( ،ص 25/2/1910 (1)صحيفة ىأور: ع (1)
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 (21ممحق رقم )
ول األ كانون  4 العدد األول الصادر بتاريخ -ولىالسنة األ  –صحيفة ىشكفا صورة عن 

 .(1)م، في القدس1896 )ديسمبر(

 

 
وباقي بالد العالـ، وأمور الساعة،  ،بأمور الييود في )أرض إسرائيؿ( صحيفة أسبوعية تيتـ -ىشكفا

 ونقـو بنقؿ األخبار مف العالـ، ومف صحؼ العالـ في أمور األدب واألمور العامة.
 

                                                 

 .1ـ، ص4/12/1896( 1( صحيفة ىشكفا )ع(1
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 (22ممحق رقم )
صادرة من القدس  -السنة األولى –العدد األول  –صحيفة حبتسيمت مقال افتتاحي لمتعري  ب

 . (1)م1863تموز )يوليو(  30

 

 
ومػػػاذا ستضػػػيؼ؟ صػػػحيفة حبتسػػػيمت ىػػػي عمػػػى اسػػػـ نبتػػػة  مػػػاذا سػػػوؼ ُتسػػػمع صػػػحيفة حبتسػػػيمت؟"

 ف تنبت فػيأأبناء )شعب إسرائيؿ(، وبعد  ؿىا كليا رائحة جميمة لـ يشميا أو ير  ةتالنرجس، وىذه نب
نقػؿ الحقيقػة وسػتعمؿ عمػى  ،)تبشر(، وتنقؿ ليـ أخبار البالد، والقػدس بالدنا(، وتشـ رائحتيا سوؼ)

 .والسالـ ليـ مف ىنا مف القدس، المدينة المقدسة، و)المحبوبة( لدييـ لألبد
 ـ، القدس.1863تموز )يوليو(  30الصادر في  -السنة األولى –العدد األوؿ  –صحيفة حبتسيمت 

لقػدس، وأخبػار الييػود ، مػف اكافػة صحفة ييوديػة... سػتعمؿ عمػى نقػؿ أخبػار الييػود فػي مػدف الػبالد
 ".)المنفى(في 

                                                 

 3ـ، )عبري( ص.30/7/1863( 1صحيفة حبتسيمت )ع (1)
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 (23ممحق رقم )
العدد  -بعد عودتيا لمصدور، وظيور أسماء المحررين صحيفة حبتسيمت القدسصورة عن 

 .(1)م1871 -السنة األولى -12

 
 

مبشر سالـ مف القػدس، تنقػؿ أخبػار مػف سػوريا، ومصػر، والينػد،  -مبشرة صييوف"الجممة الرئيسة: 
 أحباء صييوف. والدوؿ القريبة لنا وكؿ أمر يخص )إخواننا(

 ".الناشروف: يسرائيؿ باؾ، وأصدقائو... ميخاؿ كوىيف، ويسرائيؿ دوؼ فرومكيف
 

                                                 

 .46ـ )عبري(، ص 3/3/1871( 12صحيفة حبتسيمت )ع (1)
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 (24ممحق رقم )
 6الصادر بتاريخ  -العدد األول -ولىالسنة األ  -صحيفة موريامقال افتتاحي لمتعري  ب

 .(1)م، في القدس1910أيار)مايو( 

 
 
 :األرثوذكسيةتصدر عف الحركة  -موريا صحيفة أسبوعية"

عػػػدة قػػػد دفعتنػػػا لػػػذلؾ، والسػػػبب  امػػػاذا دفعنػػػا فػػػي محاولتنػػػا إلصػػػدار صػػػحيفة موريػػػا؟ إف ىنػػػاؾ أسػػػباب
الرئيس ىو عدـ وجود صحيفة خاصة بنا تكوف ممػثاًل عنػا، واعممػوا أننػا لػـ نصػدر الصػحيفة ألجػؿ 

والقػػػدس، اآلداب فقػػػط، أو األبحػػػاث فقػػػط، نحػػػف نريػػػد أف نخصػػػص موريػػػا خاصػػػتنا لػػػألدب والتػػػاريخ 
ولمبالد كميا، ونحف نريد صحيفة بسيطة، ومحمية، قادرة عمػى نقػؿ الحقيقػة فػي أمػور الػديف، وشػؤوف 

 الييود في القدس.
ألي إنسػاف، ال نريػد صػحيفة تفػتح وتغمػػؽ يا شخصػ انحػف نريػد خمػؽ صػحيفة ال تكػوف ممكػ :واسػمعوا

الطائفػػة الدينيػة األرثوذكسػػية  أبوابيػا وفػؽ األىػػواء الشخصػية، نحػف نريػػد صػحيفة تكػػوف متكممػة باسػـ
األمػور وفػؽ  وتكوف بوؽ لكشؼ الحقيقة، ال تتكمـ نصؼ الحقيقة، وال تفسر ،في البالد، وتعبر عنيا

 رأي المحرر، ولكنيا تنقؿ الحقائؽ كما ىي، وىذا ىو ىدفنا في ىذه الصحيفة".

                                                 

 .1ـ، ص6/5/1910( 1صحيفة موريا )ع (1)



 

761 

 

 (25ممحق رقم )
عت في األول من أيار)مايو( عام أحداث ىّبة يافا التي وقخبر من صحيفة ىبوعيل ىتسعير عن 

 .(1)م1921أيار )مايو( عام 6، بتاريخ م1921

 
وىػػذه األحػػداث تػػـ  أحػػداث راح ضػػحيتيا عشػػرات القتمػػى.."فػػي اليػػـو األوؿ مػػف مػػايو، انػػدلعت عػػدة 

تنظيميػػا والتخطػػيط ليػػا بشػػكؿ مسػػبؽ.. ولقػػد اسػػتغمت الجمػػوع العربيػػة مسػػيرة االحتفػػاؿ بعيػػد العمػػاؿ 
مية ومرخصػػة مػػف الحكومػػة لألحػػزاب الييوديػػة.. لقػػد اسػػتغؿ العػػرب المحتفمػػيف الييػػود التػػي كانػػت رسػػ

فياجموىـ، وىاجموا محالت الييود في شػوارع يافػا، وبػدأوا بتكسػير واجيػات المحػالت وسػرقتيا.. ثػـ 
 معيـ شرطة عرب شاركوا في األحداث...".بيوت الييود، وكاف معيـ سالح، و  ىجموا عمى

 
                                                 

 .3، ص)عبري(ـ 1921/ 6/5صحيفة ىبوعيؿ ىتسعير  (1)
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 (26ممحق رقم )
حزيران 1رة عن مقال كاتسنمسون رئيس تحرير صحيفة دفار في العدد األول الصادر بتاريخ صو 

 .(1)م  لإلعالن عنيا، والتعري  بيويتيا وسياستيا1925)يونيو( 

 
 

"ىػػذه الصػػحيفة اليوميػػة التػػي بػػيف أيػػديكـ اآلف ىػػي إنتػػاج روح الحركػػة العماليػػة الصػػييونية  :جػػاء فيػػو
فػػي الػػبالد، ىػػي ابنػػة الحركػػة، وأخػػت العمػػؿ، وصػػاحبة اإلنتػػاج، وسػػتيتـ بالعامػػؿ.. وسػػتكوف بمثابػػة 

، ومػف (أرض إسػرائيؿ )تعبير عف العمؿ الجسدي الثقافي الزراعي الذي يقـو بو العامؿ العبػري فػي 
الليا سنعرض مطالب العماؿ لمسمطات، وسنعرض مف خالليا مطالبنا التربوية، وأىدافنا، وطريقة خ

حياتنا، التي نريد، واألدب العبري، وستكوف ىذه الصػحيفة، صػحيفة العمػاؿ العبػرييف فػي فمسػطيف.. 
 ىستدروت". –وصحيفة نقابة العماؿ العامة 

                                                 

 .156ص ،)عبري( كرسيؿ، ج: تاريخ الصحافة العبرية (1)
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 (27ممحق رقم )
العدد األول   -السنة األولى ( فيبريد اليوم)   أيوأر ىيومصحيفة دمقال افتتاحي لمتعري  ب
 (1):(خطتنابعنوان ) القدس –م1919آب )أغسطس( عام  8الصادر بتاريخ 

 
لعالـ الحر، والتعرؼ عمى مجريات األحداث إلى امخروج للقد حاف الوقت )ألرض إسرائيؿ( وأبنائيا "

)أرضػػنا(، وتحػػت )سػػمائنا(.. ونقػػـو بتطػػوير أنفسػػنا فيػػو.. حيػػث إننػػا نريػػد العػػيش بحريػػة، وسػػالـ فػػي 
عميػػو سػػتكوف  ولغتنػػا، وخمػػؽ نيضػػة )قوميػػة( ألنفسػػنا.. وبيػػذه الفتػػرة الحرجػػة قمنػػا نحػػف بػػدورنا وبنػػاءً 

سػػػنعمؿ عمػػػى تقمػػػيص الخالفػػػات   ، فػػػي الشػػػؤوف الداخميػػػة:اسياسػػػتنا: بسػػػيطة جػػػدا  سياسػػػتنا كالتػػػالي:
أبناء شعبنا(، وسنعمؿ عمى خمؽ صداقة مػع )جيراننػا( العػرب ) ؿالحزبية، وتوحيد المغة المشتركة لك

فػػي الشػػؤوف الخارجيػػة: سػػنعمؿ عمػػى تعزيػػز التواصػػؿ والعالقػػات مػػع الشػػعوب التػػي  فػػي ىػػذه الػػبالد.
تعترؼ )بقوميتنا ولغتنا(، وسنحافظ عمى ود مع بريطانيا الكبرع التي قدمت لنا وعػد بمفػور، وسػنيتـ 

اآلراء  ؿدوأر ىيػػـو سػػتكوف مفتوحػػة ومتاحػػة لكػػ ، فػػي دوؿ المنفػػى..)أبنػػاء شػػعبنا( فػػي الخػػارج ؿبكػػ
واألفكػػار، حتػػى )إلخواننػػا( العػػرب إذا التزمػػوا بالقواعػػد األدبيػػة والسياسػػية.. وسػػنحاوؿ أف نقػػدـ لقرائنػػا 

لألخبػػػار، والمعمومػػػات،  اموثوقًػػػ ارً دبكػػػؿ مػػػا تحممػػػو الكممػػػة مػػػف معنػػػى، مصػػػ ةصػػػحيفة أوروبيػػػة جديػػػ
لمسياسػة المعتدلػة  احػرا  ااألمور االقتصادية والتجارية، وكذلؾ منبرً  ؿواإلعالف في كلمتنسيؽ،  ووسيمةً 

 ".مجمس إدارة تحرير الصحيفة لالنتقاد واألدب اليادؼ.
 

 

 

 

 

                                                 

 .2ـ، ص8/8/1919( 1صحيفة دوأر ىيـو )ع (1)
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 (28ممحق رقم )
 20-10.2وثيقة رقم ب 

كانون ثاٍن )يناير(  22رسالة مقدمة من قيادة حزب بيتار في تل أبيب إلى صحيفة ىيردين ،
 (1)م.1935

 
 تؿ أبيب. -إلى حضرة: طاقـ تحرير صحيفة ىيرديف

نتشرؼ بدعوتكـ وحضور ممثميكـ لممشاركة في افتتاح نادي جديد لحزب بيتار في حي اليمنييف، 
كانوف) ثاٍف يناير(  25شارع جمميئيؿ بجوار كنيس "نيستح يسرائيؿ" والذي سيقاـ يوـ الخميس 

 صباحًا. 8:30الساعة 
 مع كؿ االحتراـ
 باسـ قائد وسكرتير الحزب في تؿ أبيب
 ييودا كركاؼ 

 
 
 
 

                                                 

)عبري(، معيد ، رسالة مقدمة مف قيادة حزب بيتار في تؿ أبيب إلى صحيفة ىيرديف 20-10.2( وثيقة رقـ ب (1
 جابوتنسكي، ص.
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 (29ممحق رقم )
، التقرير العام لقسم الصحافة واإلعالم ليتساح " النقابة 1938-3-1.4وثيقة رقم : ج

 1936-1939تقارير عامو الصييونية الجديدة"، معيد جابو تنسكي.
 أيمول )سبتمبر( 17وارسو بولندا بتاريخ مرفوعة الجتماع مجمس الحزب في 

 .(1) م1938حتى أيمول )سبتمبر (  1938النشاطات الصحافية واإلعالمية من فبراير 

 
النقابػة  –ىػامس منػذ المػؤتمر األوؿ " ليتسػاح" اأبر  -قسـ الصحافة واإلعالـ كاف تحت إدارة السػيد أ

نعممكػػـ أف قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ لػػـ تكػػف ـ، نػػود أف 1938الصػػييونية الجديػػدة . مػػف فبرايػػر سػػنة 
قػػادرة عمػػى تخصػػيص كػػؿ وقتيػػا لشػػؤوف الصػػحافة واإلعػػالـ؛ وذلػػؾ بسػػبب وجػػود المػػدير فػػي لنػػدف 
لفترات طويمة؛ وألف السيد أبراىامس كاف ىػو الوحيػد المسػؤوؿ عػف تنسػيؽ نشػاطات القسػـ مػع قيػادة 

 الحزب.
القسػـ مػف قيػادة الحػزب والحركػة... األمػر  وحقيقػة أخػرع ىػي عػدـ تخصػيص ميزانيػات مالئمػة ليػذا

الذي لػـ يمكننػا مػف تطػوير صػحفنا، وتجنػد شػبكة مػف المراسػميف فػي كػؿ الػبالد... مػع ىػذا كمػو فػإف 
قسػػػـ الصػػػحافة واإلعػػػالـ ومنػػػذ بدايػػػة نيسػػػاف )أبريػػػؿ( وحتػػػى آب )أغسػػػطس(، غطػػػى مجموعػػػة مػػػف 

عػػدة، وكانػػت عمػػى تواصػػؿ دائػػـ مػػع  األخبػػار وقػػدـو مجموعػػة مػػف المقػػاالت، وتقػػارير ماليػػة مػػف دوؿ
صػػػحؼ الحػػػزب والحركػػػة التاليػػػة أسػػػمائيـ: " ىيػػػرديف"، فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، "تشػػػنزور فمػػػت" فػػػي بولنػػػدا، " 

يػدش بولػؾ" فػي بػرليف، وغيػر ىػذا كانػت تصػدر كػؿ إ" في جنيؼ، و" العبري " في تػونس." يبريسبكا
 .فترة مجمة خاصة عف الحزب والحركة

                                                 

 .6، معيد جابوتنسكي ص )عبري(قرير قسـ الصحافة واإلعالـ لمحزب ىتساح ت 3-1.4وثيقة رقـ ج  (1)
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 (30ممحق رقم )
 -المجنة التنفيذية العالمية -األرشي  حزب ىتسيار -معيد جابوتنسكي 11-5-2وثيقة رقم ج

 (1)م.1932-1933لندن 

 

 
 

 515تميفوف رقـ  -القدس، )أرض إسرائيؿ( -)الشعب( صحيفة قومية
 .190صندوؽ بريد  1931أذار )مارس(  19القدس 

 لندف -إلى حضرة: السيد أبرىامس
االنتياء مف التحضيرات إلصدار صحيفة تصحيحية مستقمة، نحف سعيدوف لننقؿ لكـ خبر 

تحمؿ اسـ )ىعاـ؛ أي الشعب(، والتي ستظير كصحيفة يومية في القدس، ومحررىا د. بوف فينرؿ 
، والنخة األولى لصحيفتنا الجديدة ستنشر في  ومشاركة طاقـ التحرير  السابؽ لصحيفة دوأر ىيـو

رساؿ مقاالت  ري..لمشير الجا 24ثاء في تاريخ يوـ الثال ونحف ندعوكـ لممشاركة في صحيفتنا وا 
 لنشرىا عبر ىذه الصحيفة.

 حتراـمع كؿ اال
 الشعب ىعاـ -باسـ الشعب المحارب 

                                                 

 70، صمعيد جابوتنسكي )عبري(: الشعب صحيفة قومية،  11-5-2وثيقة رقـ ج (1)
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Abstract 

The Zionist press started to appear in the settlements in Palestine by 

the second half of the 19
th
 century, i.e. in March 1863. The issuance of 

Halbanon newspaper was tantamount to the beginning of that era. Some 

factors contributed to the appearance and development of Zionist press in 

Palestine such as printing, disputes among the religious Jewish sects in 

Jerusalem, arrival of a number of experienced journalists who worked for 

European press and the Zionist exodus into Palestine early the 20
th
 century 

until 1948. Following the British Mandate in 1917, the number of 

newspapers issued increased. These newspapers were issued under the 

supervision of the Ottoman authorities and the British Mandate that enacted 

the press rules. Sometimes these newspapers were banned, while some 

others they were allowed. Such rules contributed to the spread and 

development of newspapers.       

The trends and contents of the Zionist newspapers in Palestine varied 

in terms of tendency, interest and specialty. Most of the newspapers tended 

to tackle religious topics in the beginning. Following establishment of the 

Zionist parties, the party-affiliated, labor, communist, and Zionist press that 

constituted the right-wing appeared. The leadership of such parties played 

an important role in establishment and development of newspapers. They 

also helped spreading these newspapers within the settlements in Palestine.  

The Zionist press in Palestine had a kind of specialty in terms of the 

topics they discuss such as military, literary, medical, and economic topics. 

Also, some newspapers were directed to specific segments such as women 

or children. Some basic daily newspapers used to have a supplement for 

children such as Haaretz, Davar, and Haboker. This press deemed a basic 

factor in the political events in Palestine, and it supported the idea of a 

Zionist settlement project in Palestine. 


