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 هنا القد�س: 

ولدة الإذاعة الفل�سطينية*

**
اأندرية �ستانتون

في اآخر يوم من �سهر اآذار 1930، وبينما كانت القد�س تنتقل 

من ال�ستاء اإلى الربيع، بداأت خدمة البث الإذاعي الخا�س 

بفل�سطين اإر�سالها من جهاز البث الجديد في رام اهلل، مع 

وجود مكاتب البث قرب مركز مدينة القد�س.  ح�سر البث 

الفتتاحي مجموعة من ذوي المكانة الرفيعة ورموز حكومة 

النتداب، والمندوب ال�سامي اآرثر واكهوب - وهو الحاكم 

العام لفل�سطين النتدابية والممثل الأعلى لل�سلطات البريطانية 

هناك - الذي قدم بنف�سه اأحد الخطابات الفتتاحية.  وقال 

في الخطاب الذي اأعيد ن�سره لحقًا ب�سكل كامل في جريدة 

البال�ستاين بو�ست )Palestine Post( كجزء من مقال متعدد 

الأجزاء بعنوان »بداأ بّث فل�سطين«، »ل�سنوات عدة تاأثرت جداً 

بالفوائد التي يمكن لإذاعة مدارة ب�سكل جيد اأن تجلبها لعقل 

وروح اأي �سعب يتمتع بمزاياها«.  واأ�ساف اأنه في فل�سطين 

فاإن »الإذاعة �ستدار لما فيه خير كل طبقات الفئات المجتمعية 

 تالئم تعليقات واكهوب حول هذه المزايا ب�سكل 
1
المختلفة.«

دقيق الفهم الأوروبي منت�سف الثالثينيات من القرن الع�سرين 

بخ�سو�س البث الإذاعي، وتعك�س ب�سكل محدد المفاهيم 

البيروقراطية لالإذاعة كم�سدر للمنفعة العامة التي يق�سد بها 

اإفادة الم�ستمعين.  لكن وكما ي�سير تعليقه بخ�سو�س »كل 

الفئات المجتمعية«، فاإن خطابه لم يكن موجهًا لمجموعة من 

الإذاعيين الأوروبيين اأو البيروقراطيين، لكن جاءت التغطية 

في �سياق �سيا�سي م�سحون جداً في فل�سطين النتدابية- وهو 

�سياق تاأخذ فيه متابعة الإذاعة حيزاً كبيراً من اهتمام 

النا�س، كما ت�سير تغطية جريدة البال�ستاين بو�ست.  ما هي 

الفوائد التي يمكن للبث الإذاعي اأن يقدمها للم�ستمعين في 

هذا ال�سياق، وكيف يمكن لمحطة اإذاعة تديرها الحكومة 

اأن تخاطب التوترات الوطنية المتاأثرة دينيًا بين مجتمعي 

فل�سطين الأ�سا�سيين؟  اأو�سح واكهوب في خطابه اأّن المحطة 

1 “Palestine Broadcasting Begun”, Palestine Post, March 
31, 1936, p. 8.

كل االقتباسات  التالية من خطاب واكهوب مأخوذة من هذا المصدر.

لن تغطي الأمور ال�سيا�سية لكنها �ستركز على »المعرفة 

والثقافة«.  من خالل هذه الجملة وما تالها و�سع واكهوب 

ما هو ماأمول من البث الإذاعي في فل�سطين النتدابية، وحّدد 

ماهية محدداته.  وفي نف�س الوقت اأظهر وجهة النظر الخا�سة 

بالبيروقراطية البريطانية حول المنطقة وتحدياتها الأكبر: 

كيف تجلب �سكانها من »الفالحين« العرب الريفيين اإلى القرن 

الع�سرين وكيف تزود في نف�س الوقت �سكانها اليهود المدنيين 

»المهنيين« بتحفيز ثقافي كاٍف.  لقد قدم واكهوب اإ�سارة 

واحدة مخت�سرة غير مبا�سرة حول ما قد يكون الفل�سطينييون 

اعتبروه التحدي الأكبر لهم- الخ�سومة ال�سيا�سية والدينية 

حول طبيعة وهوية المنطقة النتدابية- مقترحًا وجهة 

النظر البيروقراطية: »التحديث اأوًل«، والتي جلبها الهدوء 

الموؤقت في منت�سف الثالثينيات.  يقترح خطاب واكهوب اأن 

التحديث �سيحل ب�سكل طبيعي م�سكلة فل�سطين، ب�سكل يوازن 

اإلى حد ما بين الأهداف المتناف�سة ل�سعبيها.  ومن اأجل القيام 

بذلك �ستركز محطة الإذاعة على مجموعتين.  وبينما اأكد 

للم�ستمعين اأن الإذاعة �ست�سل اإلى كل النا�س في فل�سطين، فقد 

و�سف واكهوب مجموعتين قال اإنه ياأمل اأن ي�سل اإليهما بث 

الإذاعة: المزارعون ومحبو المو�سيقى. »يجب اأن نحاول تحفيز 

اهتماماٍت جديدة واأن نجعل كل اأنواع المعرفة اأكثر انت�ساراً،« 

لقد وعد بذلك م�سيراً اإلى هاتين المجموعتين على اأّن »لدي 

اهتمام عميق بكليهما.«  واأ�ساف: 

هناك الآلف من المزارعين في هذه البالد ي�سعون 

اإلى تح�سين طرق الزراعة الخا�سة بهم.  اآمل اأن نجد 

طرقًا وو�سائل لم�ساعدة هوؤلء الفالحين على زيادة 

اإنتاجية الأر�س وتح�سين نوعية المح�سول و�سرح 

مزايا اأنواع التعاون المختلفة.  

هناك الآلف من النا�س في فل�سطين لديهم حب 

طبيعي للمو�سيقى، لكنهم يواجهون �سعوبة في 

اإيجاد الو�سائل التي يمكن لهم من خاللها ال�ستمتاع 

بالمتع العديدة التي توفرها المو�سيقى.  �ست�سعى 

خدمة البث الإذاعي اإلى اإ�سباع هذه الحاجة وتن�سيط 

الحياة المو�سيقية في فل�سطين، حتى نتمكن من روؤية 

كاًل من المو�سيقى ال�سرقية والغربية تنموان بقوة 

وجنبًا اإلى جنب.  وكل منهما بالطريقة ال�سحيحة 

ح�سب تقاليدهما.  

 Jerusalem المقالة في مجلة اإلنجليزي من هذه  النص  نشر   *
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الدينية في جامعة دنفر  أستاذة مساعدة في قسم الدراسات   **
بالواليات المتحدة.



حوليات القدس   |   العدد الرابع عشر   |   خريف - شتاء 2012   ] 23 [

لماذا كانت هاتان المجموعتان فوق الآخرين؟ ي�سرح تركيز 

واكهوب على هاتين المجموعتين تركيز حكومة النتداب 

وبع�سًا من نقاطها العمياء معًا.  ويعك�س هذا الأمر جزئيًا 

تجربة الإمبراطورية البريطانية في الهند، ويرتبط جزئيًا 

بنزعات ح�سرية- ريفية اأو�سع.  فقد نظر م�سئولو الحكومة 

البريطانية )وبدعم من م�سئولين بريطانيين( اإلى �سكان 

الريف الفل�سطينيين على اأّنهم �سكاٌن متخلفون يحتاجون اإلى 

التحديث.  وبدون هذا التحديث فقد كان الم�سئولون قلقين 

من اأن المزارعين الذين غالبًا ما يو�سفون ب »الفالحين« قد 

ي�سكلون قوة خطيرة لزعزعة ال�ستقرار.

بينما و�سف خطاب واكهوب المزارعين باأنهم ي�ستفيدون 

من الن�سرات الإذاعية التعليمية التي ت�سرح الزراعة التعاونية 

اأو اإنتاجية الأر�س، فقد و�سف محبي المو�سيقى باأنهم 

جمهور متميز يتوقعون برامج معقدة.  لقد �سرح واكهوب باأن 

الق�سية الحا�سمة بالن�سبة لهوؤلء لم تكن تح�سين اإنتاجية 

عملهم بل تح�سين جودة ن�ساطاتهم الترفيهية.  بالن�سبة لهم 

�ستقدم المحطة ثقافة مو�سيقية اأكثر »ن�ساطًا«، ت�سجع التقاليد 

المو�سيقية »ال�سرقية« و»الغربية« على الزدهار- لكن ب�سكل 

منف�سل.  ت�سكل ال�سورة التي ر�سمها واكهوب عن تقليدين 

ينموان »جنبًا اإلى جنب« ولي�س ب�سكل حواري مع بع�سهما 

�سورًة �سادمًة عن المدى الذي و�سل اإليه العمق المت�سمن في 

رواية »ال�سرق« و«الغرب«.  والأمر ال�سادم ب�سكل م�ساٍو حول 

المجموعات التي اأبرزها واكهوب هو طبيعتها غير الفئوية 

ظاهريًا.  وبينما كان واكهوب يتحدث عن مزارعين ومحبي 

مو�سيقى فقط، فقد كان من ي�ستمعون لخطابه �سيفهمون 

هاتين المجموعتين بطابع ديني واإثني.  �سُيفَهم »المزارعون« 

على اأنهم »الفالحون« العرب- الذين يتم ال�ست�سهاد بهم في 

ال�سحف والتقارير الحكومية على اأنهم نموذج للتخلف في 

فل�سطين، والذين وجهت لهم لحقًا برامج خا�سة من خدمة 

الإذاعة الفل�سطينية، ومنحوا اأجهزة مذياع مجانية.  ويمكن 

فهم محبي المو�سيقى على اأنهم المهاجرون ال�سهيونيون 

من اأوروبا الو�سطى وال�سرقية، والذين تت�سمن اأعدادهم ن�سبة 

عالية من عازفي المو�سيقى الكال�سيكية الهواة والمحترفين، 

والذين ا�ستكوا لحقًا ب�سكل مخادع من جودة المو�سيقى 

)الم�سجلة والحية( التي تبثها خدمة الإذاعة الفل�سطينية.  تلقي 

هاتان المجموعتان، مع بع�سهما البع�س بالإ�سافة اإلى تركيز 

واكهوب عليهما، ال�سوء على اهتمامين اأ�سا�سيين لبرامج 

خدمة الإذاعة الفل�سطينية.

ختم واكهوب كالمه بقراءة ر�سالة تهنئة من مدير هيئة 

الإذاعة البريطانية، ي�سكر فيها مدير مكتب البريد العام 

والدوائر الحكومية الأخرى.  وخالل اختتامه لهذا الخطاب عّبر 

عن ثقته باأن خدمة الإذاعة الفل�سطينية، »التي تاأ�س�ست على 

�سخور �سلبة من الأهداف العليا والهتمامات العامة، �ستلعب 

دوراً متزايداً في الحياة الجتماعية واإمتاع النا�س.«  اأ�سار 

ذكر واكهوب لهيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من الم�سئولين 

النتدابيين اإلى العالقة ال�سكلية بين الهيئة وخدمة الإذاعة 

الموظفون العرب في الإذاعة الفل�سطينية يتو�سطهم عّجاج نويه�س مدير الق�سم العربي.
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فرقة المو�سيقى العربية في الإذاعة الفل�سطينية.

فرقة مو�سيقية ثانية في الإذاعة الفل�سطينية.
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الفل�سطينية في اأيامها الأولى، كما اأ�سار اأي�سًا اإلى الت�سافر 

ال�سديد بين فروع الحكومة عندما يتعلق الأمر بت�سغيل الإذاعة 

والحكم.  كما اأ�سارت التغطية المكثفة لخطاب واكهوب في 

ال�سحف الفل�سطينية اإلى اأهمية الإذاعة بالن�سبة للطموحات 

الوطنية الفل�سطينية المتعددة، ب�سكل م�سابه لأهميتها لحكومة 

النتداب.

بداأت مع خطاب واكهوب خدمة الإذاعة الفل�سطينية بالبث 

على الهواء كمحطة اإذاعية مدارة من قبل الدولة في فل�سطين 

النتدابية، المحكومة بريطانيًا.  وعلى نمط هيئة الإذاعة 

البريطانية كانت الإذاعة الفل�سطينية محطة عاّمة غير تجارية، 

ا�ستمتعت باحتكار البث الإذاعي في فل�سطين.  وكانت ممّولة 

ب�سكل اأ�سا�سي من خالل المخ�س�سات الحكومية، بالإ�سافة 

اإلى عوائد اأخرى تاأتي من الر�سوم ال�سنوية للترخي�سات 

المطلوبة من مالكي اأجهزة المذياع، وكان المق�سود من 

برامجها »تعليم وتهذيب« الم�ستمعين كمواطنين، ل اإمتاعهم 

كم�ستهلكين.  كما ربط افتتاح الإذاعة الفل�سطينية فل�سطين 

بمنظومة اأو�سع من التطورات الممتدة من اأوروبا عبر اآ�سيا 

واإفريقيا وال�سرق الأو�سط.  لقد كانت ال�سنوات الأولى من عقد 

الثالثينيات في القرن الع�سرين فترة ذهبية لمحطات الإذاعة 

في ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لأن الدول الأوروبية التي 

حكمت من المغرب اإلى الخليج طالبت بترددات نيابة عن 

  كانت الإذاعة و�سيلة 
2
م�ستعمراتها ومناطقها النتدابية.

الإعالم الجماهيري الرئي�سية في بدايات ومنت�سف القرن 

الع�سرين، ولقد اآمن النا�س والحكومات على حٍد �سواء بقوتها.  

وفي الواقع وّلدت المحطات التي تديرها الدولة، مثل الإذاعة 

الفل�سطينية، مزيجًا من القلق والإثارة لكل من الم�سئولين 

والمواطنين، الذين اأثارت حما�ستهم الحتمالت واأقلقهم تاأثير 

الإذاعة.

 إذاعة االنتداب: 
دعاية استعمارية أم مؤسسة وطنية؟

بحلول منت�سف الثالثينيات، كان هناك في ال�سرق عدد من 

المحطات الإذاعية المدارة حكوميًا بما فيها اإذاعة دم�سق، 

وخدمة الإذاعة الم�سرية الر�سمية )اإذاعة القاهرة(، واإذاعة 

ال�سرق في بيروت، واإذاعة فل�سطين، وكذلك ب�سكل متقطع 

اإذاعة المو�سل.  واإلى المدى الذي در�س فيه الباحثون 

هذه الإذاعات، فاإنهم لم ياأخذوها بعين العتبار كو�سائط 

أعطى االتحاد الدولي لإلذاعات   2
بي��رن  ومق��ره   )Union Internationale de la Radiodiffusion(  
الت��رددات، وق��د عقد ع��دة مؤتم��رات منتظمة في عش��رينيات 

وثالثينيات القرن العشرين.  راجع وثائق
 de la conférence européenne des radio communications 
Lucerne (Berne: Bureau international de l’Union 
télégraphique, 1933).  

للدعاية الحكومية- وو�سائط فا�سلة في ذلك، فهم يفتر�سون 

اأن التكلفة العالية لأجهزة المذياع، بالإ�سافة اإلى الفهم 

ال�سعبي لما »ي�سوب« هذه الإذاعات كناطقة با�سم ال�ستعمار، 

كانت عوامل لم ت�سجع معظم النا�س على مجرد �سبط موؤ�سر 

المذياع عليها.  لكن الأدلة التاريخية تقول عك�س هذا.  

فوثائق هذه الحقبة والذكريات ال�سخ�سية و�سحف فل�سطين 

كلها تبين اأن النا�س كانوا ي�ستمعون لالإذاعات، واأن الإذاعة 

الفل�سطينية، وامتداداً لها غيرها من الإذاعات قد اأ�سبحت جزءاً 

متكاماًل من الحياة ال�سرقية، وب�سكل خا�س في الف�ساءات 

المدنية.  ورغم اأن حكومة النتداب اتخذت اإجراءات م�سددة 

بخ�سو�س بث الأخبار، فاإن الطاقم المحلي الذي تم توظيفه 

في الإذاعة الفل�سطينية تمتع باإدارة ذاتية كبيرة في مجال 

تطوير البرامج المو�سيقية والم�سرحية والأخالقية وبرامج 

الأطفال والن�ساء، والتي �سكلت 70-80 بالمائة من �ساعات 

البث.  لقد عك�ست هذه البرامج التطورات الثقافية المعززة 

في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى والمنت�سرة عبر 

العالم العربي: الختالفات في التاأليف المو�سيقي، �سعبية 

اأنغام الرق�س »الأجنبية« مثل التانغو وفوك�س تروت )خطوة 

الثعلب(، الأ�سكال الم�سرحية النا�سئة، التربويات الجديدة، 

النقا�سات حول الثقافة والأخالق والهوية الوطنية.  عندما 

ل الم�ستمعون المذياع فاإنهم ي�ستمعون اإلى اأ�سوات  ي�سغِّ

حداثة مدينية معينة، تت�سمن محا�سرين محليين بارزين، 

واحتفالت اإقليمية �سهيرة، وتنويعات جديدة على تق�سيمات 

ماألوفة، ون�ساء من عائالت النخبة المحلية يتناق�سن حول 

»المراأة العربية« اأو »المراأة الم�سلمة خالل رم�سان«.  دون 

بذل جهد �ساق لتقديم دليل حول دور الإذاعة في اإنتاج الهوية 

الوطنية، فاإن هذا العمل ي�سير اإلى تاأثير الإذاعة الفل�سطينية في 

اإعطاء الفل�سطينيين تخياًل عن اأي نوع من الأ�سخا�س بالمعنى 

الثقافي يجب اأن يكونوا.

ميالد اإلذاعة الفلسطينية
لماذا اهتم م�سئولو حكومة النتداب البريطاني بتاأ�سي�س 

محطة اإذاعة في فل�سطين في بداية الثالثينيات؟  لقد عك�س 

قرارهم توجهًا اأو�سع اأ�سبح وا�سحًا عبر العالم: التحرك 

باتجاه تحكم الدول بالترددات واأجهزة البث، والفكرة النا�سئة 

بخ�سو�س الإذاعة كمنفعة عامة نادرة، والأمران يتقاطعان 

مع م�سئولية بريطانيا المزعومة لقيادة المناطق المنتدبة 

عليها نحو الحكم الذاتي.  لقد �سهدت بداية الثالثينيات لحظة 

حا�سمة في تطور البث الإذاعي: اإن�ساء المحطات الإذاعية 

التي تديرها الدولة عبر اأوروبا والم�ستعمرات الأوروبية حول 

  لقد �سكلت بداية محطات الإذاعة الحكومية نهاية 
3
العالم.

اس��تثنى هذا االنتقال نحو اإلذاعات التي تملكها الدولة بشكل   3
كبي��ر الوالي��ات المتح��دة، التي تط��ورت فيها سياس��ات البث 
اإلذاعي عبر مس��ار مختل��ف.  لكن كن��دا ودول أمريكا الالتينية 
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النتداب �سرعان ما بداأت بخطط لتاأ�سي�س اإذاعتها الخا�سة.  

ترافقت هذه الخطط مع مبادرة دولية اأو�سع لتنظيف الموجات 

الأوروبية المزدحمة، والتي لم تترك لفل�سطين �سوى تردد 

بث واحد.  لذا، �سرعان ما األغت حكومة النتداب رخ�سة 

اأبراموفت�س، ورغم احتجاجاته فقد انتهى بث راديو تل اأبيب 

عام 1935، عندما تكثف التخطيط لإذاعة فل�سطين.

الحكم الدولي
تعود فكرة الحكم الدولي لإعالم الت�سالت اإلى القرن 

التا�سع ع�سر، عندما تم حل الخالفات حول اآليات عمل 

التيليغراف )مثل لغة الت�سال وال�سرية والأ�سعار( عبر �سل�سلة 

من الموؤتمرات الدولية.  اأنتجت هذه الموؤتمرات اأج�سامًا 

دولية حاكمة ذات �سلطات لإدارة ال�سراعات والمعاقبة على 

  وبداية من منت�سف الع�سرينيات تم التعامل 
6
الختراقات.

مع الإذاعة بنف�س الطريقة.  وللتعامل مع م�سكلة الموجات 

الهوائية الأوروبية المزدحمة، التقى اتحاد الإذاعات العالمي 

في لو�سيرن في اأيار عام 1933.  لقد زادت ال�سكاوي 

بخ�سو�س تداخل البث منذ الموؤتمر ال�سابق الذي عقد في 

براغ عام 1929- وذلك بزيادة عدد ومدى بث المحطات 

الأوروبية، حيث اأ�سبح عدد المحطات اآنذاك يفوق اأطوال 

الموجات المتوفرة، لذا اأنتجت ظاهرة البث غير المقيد، والتي 

عملت ب�سكل جيد في الأيام الأولى لالإذاعات، حالًة من 

الحرية للجميع، بثت فيها الإذاعات دون الأخذ بعين العتبار 

احتمالية اأن تعطل اأو تتداخل اأو تغطي على غيرها من 

المحطات التي ت�ستخدم نف�س التردد.  لقد حل موؤتمر لو�سيرن 

م�ساألة التداخل من خالل تقديم اأطوال موجية معينة لكل 

بلد، وباإعطاء اأطوال موجية م�ستركة لبلدان يحول بعدها عن 

بع�سها دون حدوث التداخل.  بالن�سبة لفل�سطين وباقي ال�سرق 

الأو�سط، كان القرار الأهم بالن�سبة لموؤتمر لو�سيرن جغرافيًا.  

لقد كان المق�سود من الموؤتمر التعامل مع ق�سايا تتعلق 

بالبث الأوروبي.  لكن الموؤتمر �سمل فل�سطين و�سوريا ولبنان 

فه ِب«المنطقة الأوروبية«  
ّ
وتركيا وكل �سمال اأفريقيا فيما عر

لأّن- واعتماداً على قوة اأجهزة البث وظروف الجو – اأية اإذاعة 

بالنسبة لتأثير التيليغراف على اإلمبراطورية العثمانية راجع:  6
Roderic Davison, “the Effect of the Telegraph on the 
Conduct of Ottoman Foreign Relations,” in Decision-
Making and Change in the Ottoman Empire, ed.  Ceasar 
Farah (Kirkville, Mo: Thomas Jefferson University Press 
at Northeast Missouri State University, 1993), and Eric 
Rogan, “instant Communication: the impact of telegraph 
Communications at the Syrian Periphery,” in The Syrian 
Land: Processes of Integration and Fragmentation: 
Bila¯d al-Sha¯m from the 18th to the 20th century, 
ed. Thomas Philipp and Birgit Schabler (Stuttgart: F.  
Steiner, 1998).  

لمعرفة تأثير التليغراف على السياسة األوروبية الخارجية أنظر:   
Stephen Kern, The Culture of Time and Space, 1880-
1918 (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

4
»حقبة ذهبية« لالإذاعات الاّل�سلكية الخا�سة بالهواة.

لكن وفي نهاية الأمر فاإّن الحرية المطلقة التي �سجعت 

اأ�سحاب البث الإذاعي من الهواة اأ�سا�سًا قد اأدت اإلى تقوي�س 

عملهم في نهاية الأمر، ف�سعبية بث الهواة و�سهولته اأدت اإلى 

ازدحام الموجات الإذاعية، واأ�سبح تداخل موجات البث ب�سكل 

متزايد م�سكلة عامة، تزعج بث الهواة وتثير قلق الحكومات 

التي ت�ستخدم البث الإذاعي لالت�سالت الع�سكرية.  وبالإ�سافة 

اإلى الت�سالت الع�سكرية فقد اأ�سبحت الحكومات تدرك ب�سكل 

متزايد الإمكانيات الجديدة والقوية التي توفرها الإذاعة 

لت�سكيل وعي و�سلوك المجتمعات المحلية عبر برامج الأخبار 

والتعليم والترفيه.  

في الع�سرينيات كانت ب�سعة حكومات قد اأدركت هذه 

الحتمالت اأو راأت اأنها ت�ستحق ال�سداع التقني.  وبحلول 

الثالثينيات حولت التطورات التقنية والإدراك المتزايد ل«قدرة 

الإذاعة« على الو�سول اإلى النا�س والتاأثير عليهم الحكومات 

اإلى لعبين متحم�سين، جاهزين لتحويل الإذاعة اإلى اإداة 

لخدمة اأهداف الدولة.  لقد كانت الإذاعة الفل�سطينية منتجًا من 

منتجات هذه الفترة، عندما كان الموظفون البيروقراطيون 

الحكوميون عبر العالم ي�سعون لت�سخير قوة الإذاعة لت�سكيل 

مواطنيهم بطرق معينة.  في فل�سطين، بدا اأن الحكومة 

النتدابية ترحب مبدئيًا بمحطات الإذاعة المحلية، من خالل 

اإ�سدار رخ�سة بث بموجة متو�سطة لمندل اأبراموفيت�س عام 

1932.  قامت محطة اأبراموفيت�س، راديو تل اأبيب، ببثها 

  لكن حكومة 
5
ل من الحكومة. الأول في �سوق ال�سرق المموَّ

طورت أنظمة إذاعة مكثفة ومتجذرة بعمق.  راجع على س��بيل 
المثال: 

Joy Elizabeth Hayes’ Radio Nation: Communication, 
Popular Culture, and Nationalism in Mexico: 1920- 1950 
(Tucson: University of Arizona Press, 2000).

ش��هدت العش��رينيات إنش��اء محطات اإلذاع��ة الصغيرة التي   4
يديره��ا رج��ل واح��د ف��ي كل أنح��اء العال��م ولي��س فقط في 
أوروب��ا والوالي��ات المتح��دة.  وكان معظمها يبث التس��جيالت 
لوها، مع  الموس��يقية أو األخبار والتعليقات التي يقدمها مشغِّ
س��اعات بث محدودة.  وبينما كان عددها كبيراً فقد كانت غالباً 
مح��دودة العمر.  فمن أكثر م��ن مائة إذاعة هواة تعمل في مصر 
خالل العش��رينيات مثالً، فقد توق��ف معظمها عن البث بحلول 
عام 1930، مفس��حًة المجال لإلذاعة المصرية الرس��مية لتبدأ 

البث عام 1934.  راجع:
Douglas Boyd, Egyptian Radio: Tool of Political and 
National Development (Lexington, KY: Association for 
Education in Journalism, 1977), p. 3.  

حس��ب ديريك بينس��يلي، فقد حصل أبراموفيتش على ترخيص   5
إذاعته بعد محاوالت استمرت ثماني سنوات )1926-1934( حيث 

كانت الحكومة تتجاهل أو ترفض طلبه.
Derek Penslar, “transmitting Jewish Culture: Radio in 
Israel,” Jewish Social Studies 10.1 (2003): 1-29.

لقد اصط��دم المجتمع الصهيوني في فلس��طين مع حكومة   
االنت��داب البريطانية عبر س��نوات االنتداب ح��ول موضوع البث 
عب��ر موجة قصيرة موجهة إلى المجتمعات اليهودية في أوروبا، 
والتي أمل القادة الصهاينة –وخافت الحكومة - أن تجذب أعداداً 

أكبر من المهاجرين اليهود.
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�ستبث �سمن هذه المنطقة فمن المرجح اأن ُت�سمع في اأي مكان 

�سمنها.  بكلمات اأخرى، لأن الإذاعة التي تبث من فل�سطين 

يمكن اأن ت�سبب تداخاًل اإذا بثت على نف�س الطول الموجي 

الخا�س باأية اإذاعة اإيطالية اأو اأوروبية اأخرى، فقد تم �سمُّ 

فل�سطين �سمن المنطقة الأوروبية.  )تم اعتبار الخليج العربي 

والعراق و�سرق الأردن على اأنها مناطق من غير المرجح اأن 

يبداأ فيها بث اإذاعي في ذلك الوقت، لذلك لم تتم مناق�ستها اأو 

تخ�سي�س اأطوال موجية لها(.

لقد كان تو�سيع اأوروبا لت�سمل ال�سرق الأو�سط تنازًل 

خا�سًا ومحدوداً تكنولوجيًا، ولي�س اإعالنًا عن الم�ساواة.  في 

الحقيقة لقد زاد �سم ال�سرق الأو�سط الو�سع �سوءاً، لأنه زاد عدد 

الكيانات التي تقاتل للح�سول على �سرائح من نف�س كعكة 

الأطوال الموجية.  واأكثر من ذلك فقد و�سع توزيع الأطوال 

الموجية ح�سب البلد المناطق الخا�سعة لالنتداب والم�ستعمرات 

في نف�س الخطة مع المنتدبين عليهم: فرن�سا وبريطانيا، مما 

ي�سمن لهم نف�س الحق بطول موجي ومحطة اإذاعة محلية، 

وفي نف�س الوقت اأو�سحت قائمة الم�ساركين في الموؤتمر من 

يم�سك بزمام ال�سلطة في تلك المناطق:  فقد مثل فل�سطين 

على �سبيل المثال المدير العام لمكتب البريد التابع لحكومة 

  بالمح�سلة، 
7
النتداب، والعقيد المقدم ويليام هيد�سون.

اأ�سبحت الأطوال الموجية اأدوات للقوى ال�ستعمارية 

كبريطانيا وفرن�سا لت�ستخدمها في حماية م�سالحها الخا�سة 

بالبث، كما يمكن فهم محطات الإذاعة كاأدوات لتو�سيع 

ال�سيطرة ال�ستعمارية.

بينما طالب م�سئولو النتداب باأطوال موجية لفل�سطين 

فقد بداأ الدعم لمحطة اإذاعة محلية ُيبنى في الداخل.  لماذا 

دعم الفل�سطينيون من خلفيات وانتماءات �سيا�سية مختلفة 

فكرة المحطة الإذاعية؟  تفتر�س هذه المقالة اأن هذا الأمر 

يعك�س فهمًا عاّمًا لمحطات الإذاعة كرموز لل�سيادة –حيث 

اأن المحطات الإذاعية في الثالثينيات كانت يجب اأن توؤخذ 

في عين العتبار كواحدة من »عالمات الدولة« الخا�سة 

بالقرن الع�سرين.  لقد كانت م�ساألة تقييم الدول القومية 

وغيرها من الكيانات ال�سيا�سية- المناطقية بناء على عالمات 

الدولة منهجًا تحليليًا ي�ستخدمه الموؤرخون وعلماء ال�سيا�سة 

وال�سحفيون وغيرهم.  وكانت الإ�سارات التي ا�ستخدمت 

لفح�س الدول الحديثة داخليًة ب�سكل عام، بما فيها اعتبارات 

من مثل: رئي�س للدولة، ون�سيد وطني، ونظام �سيا�سي وظيفي 

فاعل عبر المنطقة، لغة وطنية اأو اأكثر، عملة وطنية ذات 

فعالية، حدود مح�سنة، وتحكم بالهجرة.  لقد كان تاأ�سي�س 

محطة اإذاعية في فل�سطين في نف�س الوقت اإ�سارة وا�سحة 

للتقدم باتجاه الأهداف النتدابية، والذي يمكن للحكومة 

النتدابية اأن تقدم عنه في تقريرها ال�سنوي للجنة النتدابات 

في ع�سبة الأمم، ويمكن في نف�س الوقت للفل�سطينيين اأنف�سهم 

7 William Hudson to the President of the Radio 
communications Conference, May 26, 1933.  Documents 
de la conférence européenne des radio communications 
Lucerne, Mai-Juin 1933, p.  355.  

ا�ستخدامه للمطالبة بحكم ذاتي اأكبر اأو حّتى بال�ستقالل.  

وبينما نادراً ما �سيغ الأمر بهكذا م�سطلحات حادة، يمكن اأن 

يخدم هذا التناق�س كتذكيٍر مفيٍد فقط بم�ساألة مدى القوة التي 

تمتع بها البث الإذاعي – محتوًى ورمز - في هذه الفترة.

تأسيس محطة اإلذاعة الفلسطينية
رغم اأن الحكومة البريطانية الأم دعمت حق فل�سطين 

، فاإنه لم يكن لديها دور ن�سيط في 
ّ
بالح�سول على طول موجي

التخطيط لمحطة الإذاعة المتوقعة.  لقد قاد م�سئولو حكومة 

النتداب اإن�ساء الإذاعة الفل�سطينية.  بعد موؤتمر لو�سيرن، 

و�سع مدير عام البريد هيد�سون مقترحًا لالإذاعة �ساغ فيه 

عدداً من معالمه النهائية، وعلى �سبيل المثال، اأو�سى اأن تبث 

الإذاعة باللغات الر�سمية الثالث لالنتداب - العربية والعبرية 

والإنجليزية-  بال ا�ستثناء، لكن مع توزيع ال�ساعات تنا�سبيًا 

على مجموعات ال�سكان.  بعد ذلك اأ�س�ست الحكومة لجنة اإذاعة 

�سمت في ع�سويتها هيد�سون ومفو�س منطقة القد�س مي�سيل  

اأبكاريو�س، ومدير التعليم هيمفري باومان، وم�ساعد وزير 

المالية ج. ي. ف.  كامبل، لمراجعة مقترح هد�سون وتقدير 

التكاليف الالزمة.  بكلمات اأخرى، كانت الإذاعة مدعومة من 

الحكومة منذ البداية، و�سكل مالمحها م�سئولون انتدابيون 

بريطانيون.  لقد �سور تقرير لجنة الإذاعة المقدم في كانون 

اأول 1933 محطة اإذاعة على نمط قريب من هيئة الإذاعة 

البريطانية: اإذاعة غير ربحية، ممولة بالإعانات المالية 

الحكومية ور�سوم الترخي�س لمتلقي البث الإذاعي، مع برامج 

تهدف اإلى تطوير وت�سلية جمهور الم�ستمعين.  افتر�ست اللجنة 

وجود اهتمام جاهز بين �سكان المدن، وب�سكل خا�س اليهود 

الأوروبيين والمواطنين البريطانيين المقيمين في فل�سطين، 

وتوقعت اللجنة اهتمامًا عربيًا مت�ساعداً بالراديو نابعًا من 

انطالق خدمة البث الإذاعي الحكومي الم�سري في اأوائل عام 

1934، وراديو ال�سرق في لبنان المخطط له.  كما توقعت اأن 

ا�ستماع �سكان الريف لالإذاعة �سيزداد لأن اإي�سال الكهرباء 

جعل ت�سغيل اأجهزة الراديو التي تعمل بالكهرباء ممكنًا.  

ولت�سجيع العرب على ال�ستماع لالإذاعة اأو�ست اللجنة باأن 

تبث الإذاعة على الموجة المتو�سطة، لأن اأجهزة المذياع التي 

تعمل على الموجة المتو�سطة اأقل تكلفة من تلك التي تعمل 

على الموجة الق�سيرة.  اقترح التقرير �ساعة بث يومية بكل لغة 

من اللغات الثالث، بحيث تكون ال�ساعة العربية في بداية البث 

والإنجليزية في نهايته، وبحيث يبداأ البث في وقت متاأخر 

من بعد الظهر اإلى وقت الم�ساء المبكر.  وفي الم�ساء المتاأخر، 

�سيقدِّم »البرنامج الدولي« ترفيهًا للجميع بغ�س النظر عن 

اللغة.  ولتقليل تكاليف الإنتاج اقترحت اللجنة اأخباراً م�ستركة 

وبرامج ترفيهية، ت�سمل ت�سجيالت الحاكي )الغراموفون(، من 

هيئة الإذاعة البريطانية - لتجنب المزيد من البث المبا�سر 

المكلف.  لقد و�سفت اللجنة التطورات الحديثة في المو�سيقى 
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الم�سجلة كعامل حا�سم في جعل اأمور المحطة المالية منا�سبة.  

»لقد اأ�سبح نقل ت�سجيالت الحاكي متطوراً جداً بحيث لم يعد 

هناك فرق في الجودة عن الإنتاج المبا�سر،« كما قالت اللجنة.  

»لذلك فاإن المواد المو�سيقية المتعلقة بالأورك�سترا والمو�سيقى 

ال�سوتية، وكل البرامج، تنتج الآن حقيقًة من ت�سجيالت 

الحاكي ب�سكل كبير،« وهو ما لحظت اللجنة اأنه »يمكن 

الح�سول عليه جاهزاً ورخي�سًا« من هيئة الإذاعة البريطانية 

وم�سادر م�سابهة.  )يظهر هنا اأن اللجنة كانت تعني المو�سيقى 

والبرامج الأوروبية، حيث اأن هيئة الإذاعة البريطانية لم تنتج 

  وبينما �سيبدو 
8
بالعبرية اأو العربية في بدايات الثالثينيات.(

الترفيه حتى الم�سًجل منه على اأنه مو�سوع محبب فاإن تقرير 

لجنة الإذاعة ختم بمالحظة ر�سمية.  لقد كان عام 1933 عامًا 

هادئًا ن�سبيًا في فل�سطين، لكن اللجنة اأكدت اأن الإذاعة يجب 

األ تفاقم التوترات الموجودة.  اأو�سحت اللجنة، »يجب تجنب 

الآراء الجدلية ووجهات النظر المتحيزة، خا�سة فيما يتعلق 

بالموا�سيع ال�سيا�سية والدينية«، محددة ما �سي�سبح �سيا�سة 

قوامها تف�سيل بث مواد الت�سلية، وتقلي�س ن�سرات الأخبار، 

ومنع النقا�سات ال�سيا�سية.  واأكثر من ذلك، فقد توقعت اللجنة 

اأن البث الإذاعي يمكن اأن يلعب دوراً هامًا في رفع الروح 

8 Report of Broadcasting Committee, December 23, 1933, 
Co/733/266/7.  

المعنوية في المنطقة.  اأو�سحت اللجنة اأنه »يمكن القيام 

بالكثير لزيادة الهتمامات ولإ�سافة بهجة للحياة، لمقاومة 

مظهر مر�سي يبدو مزمنًا في ال�سرق الأدنى«.  وبح�سب اأع�ساء 

اللجنة فاإن اأهمية الإذاعة في فل�سطين ل تكمن في قدرتها 

 ربما 
9
على تغطية الأخبار لكن في قدرتها على اإ�سافة البهجة.

اإن اأكثر مظهر مده�س في التقرير هو التو�سية بالتقدم في 

الخطط الخا�سة بالإذاعة، مع الأخذ بعين العتبار العدد القليل 

من الم�ستمعين الم�ستهدفين.  لحظ التقرير نف�سه اأنه تم اإ�سدار 

2313 ترخي�س مذياع فقط في عام 1933، ورقم تقديري 

3500 لأوائل عام 1935.  من المفتر�س اأن كل ترخي�س 

يخدم اأكثر من �سخ�س واحد، وعدد التراخي�س في ازدياد.  

لكن ما تزال ن�سبة جمهور الم�ستمعين ن�سبة �سئيلة من عدد 

  
10

ال�سكان، والذي كان يقدر باأنه يفوق المليون عام 1931.

بالن�سبة لمعظم الفل�سطينيين كان ال�ستماع اإلى الإذاعة في 

9 Report of Broadcasting Committee, December 23, 1933, 
Co/733/266/7.  

كان العدد الكلي للسكان في إحصاء عام 1931 هو 1,003,314.    10
راجع:

Edward Hagopian and A. B. Zahlan, “Palestine’s Arab 
Population: the Demography of the Palestinians,” 
Journal of Palestine Studies 3, no. 4 (Summer 1974), 
32-73.  

المندوب ال�سامي اآرثر واكهوب يلقي كلمته في حفل افتتاح الإذاعة بتاريخ 30 اآذار 1936.
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هذا الوقت اأمراً يحدث في المنا�سبات اإذا لم يكن حتى اأمراً 

نادراً، وما يزال بعيداً عن التحول اإلى ممار�سة معتادة اأو 

منتظمة.  لقد خططت اإذاعة فل�سطين لجعل المذياع جزءاً اأكثر 

اأهمية في حياة النا�س.

اهتمام الصحافة 
و�سلت اأخبار الإذاعة المقترحة اإلى معظم الفل�سطينيين 

بعد عدة اأ�سهر من تقرير لجنة الإذاعة، وقد قابلت ا�ستقباًل 

متحم�سًا عام 1934 في �سحيفة بال�ستاين بو�ست التي 

يملكها يهود وتنطق باللغة الإنجليزية، بينما كان التجاوب 

مع المو�سوع في ال�سحافة العربية اأبطاأ.  كان مقر ال�سحيفة 

العربية الرئي�سية في ذلك الوقت، فل�سطين، في يافا، وربما 

كانت اأقل تركيزاً على ما قد بدا وقتها كواحد من مبادرات 

الحكومة العديدة ال�سغيرة.  اأما �سحيفة الدفاع التي �ست�سبح 

مع الوقت ال�سحيفة العربية الأكثر توزيعًا في فل�سطين، فقد 

بداأت فقط في الن�سر في ني�سان 1934، وعانت من عدد من 

تحديات البدايات مما قد يكون قد جعلها اأقل تركيزاً على 

م�ساريع الحكومة الجديدة.  لقد جّمل رئي�س تحرير بال�ستاين 

بو�ست وبحما�س عاطفي خطة حكومة النتداب باإن�ساء محطة 

الإذاعة رغم كونه ناقداً لهذه الحكومة غالبًا.  »اإن حكومة 

فل�سطين من خالل اإعالنها اإن�ساءها المبكر لخدمة الإذاعة 

فاإنها تقدم للبالد ما قد يكون نعمة حقيقية ...  من خالل 

تقديم هذا الأمر اللطيف والحديث جداً، فاإن الإدارة ت�ستحق 

  لقد امتدح المقال قدرة الإذاعة على 
11

ال�سكر من الجمهور.«

جلب الأخبار والت�سلية من جميع اأنحاء العالم، والو�سول 

اإلى �سكان الريف والمدن على حٍد �سواء.  في نهايات عام 

1934، ن�سرت بال�ستاين بو�ست اأولى حلقات �سل�سلة من ثالثة 

اأجزاء تقّيم بنية وتنظيم وبرامج الإذاعة الجديدة.  )بداأت 

ال�سحف العربية تتحدث عن الإذاعة بمقالت اأ�سغر، رغم 

اأن الإعالنات المتعددة لأجهزة المذياع تظهر بو�سوح اأن 

النا�سرين كانوا يدركون اهتمام قرائهم بالإذاعة(.  كتب ع�سو 

التحرير ي. د. جويتين مقالته الأولى من ال�سل�سلة بعنوان 

»هذا نداء القد�س«، مركزاً على اللغة ومقترحًا على الإذاعة بث 

درو�س لغة عربية بالعبرية وبالعك�س، ومثنيًا على قدرتها 

  اأما في 
12

على تعزيز نمط ر�سمي وحديث من كال اللغتين.

مقالته الثاني، وكانت تحت عنوان »تعبير حر عن الراأي«، 

فقد طلب باأن ت�سبح اإذاعة فل�سطين كيانًا م�ستقاًل مثل هيئة 

11 “Harnessing the air,” Palestine Post, July 5, 1934, 2.
تعيد بالستاين بوس��ت فكرة اإلذاعة الفلسطينية باألصل إلى   
سي. ف. ستريكالند و»صحفي يهودي« لم يذكر اسمه، كانا قد 

طرحا الفكرة عام 1925.

12 E. David Goitein, “this is Jerusalem Calling: Desiderata 
for a Palestine Broadcasting Corporation,” Palestine 
Post, December 28, 1934, 5.  

الإذاعة البريطانية، ل اأن تبقى دائرة فرعية تابعة لمكتب 

البريد.  لقد دافع جويتين عن حرية التعبير، مع و�سع قيود 

على لغة التحري�س ولي�س على الآراء التي يتم التعبير عنها.  

وطلب من الإذاعة اأن »تبني �سورة لفل�سطين اأكبر من فل�سطين 

يهودية اأو فل�سطين عربية،« يحتوي فيها كل مجتمع المجتمع 

الآخر، ويت�سور فيها اأن تكون الإذاعة عامل تفتيت ل تعزيز 

للف�سل بين المجتمعين، وهو الأمر الذي كانت ت�سهله دوائر 

  اأكد الق�سم الثالث من كالم جويتين، 
13

النتداب الأخرى.

وكان بعنوان »محطة اإذاعة مدارة جيداً: مو�سيقى ودراما 

وت�سلية«، على اأهمية برامج الت�سلية، واأ�ساد بالمو�سيقى 

الكال�سيكية اليهودية المحلية، وبالم�سرح وفرق مو�سيقى 

القاعات، كما �سجع ال�ستعانة بمهارات محلية من الفرق 

العربية.  لقد اأيد ا�ستخدام الإذاعة للت�سلية اأكثر منه لالأهداف 

التربوية مالحظًا اأن الم�ستمعين قد يغلقون اأجهزة المذياع 

خا�ستهم اأو يحولون موؤ�سراتها عن اإذاعة فل�سطين عندما 

 وبينما كانت رموز عامة 
14

تتحول اإلى الموا�سيع التعليمية.

مثل جويتين تعبر عن روؤيتها بخ�سو�س الإذاعة، فقد ا�ستمرت 

التح�سيرات الحكومية- ول يوجد دليل كبير على دمج هذه 

المقترحات في روؤيتهم لالإذاعة.  مع منت�سف عام 1935 

كانت التح�سيرات جارية ب�سكل جيد.  في �سهر تموز اأ�سدرت 

الحكومة بيانًا ي�سف عملية اإن�ساء الإذاعة ويحدد برامجها.  

�ستبث الإذاعة لمدة خم�س �ساعات كل م�ساء و�ستكون برامجها 

بالعربية والإنجليزية والعبرية، و�ستقدم برامج الت�سلية 

التي تهدف للفائدة العامة وهي برامج وت�سجيالت حاكي 

واإنتاجات محلية.  اأو�سح البيان افترا�س النتداب الر�سمي 

باأن المجتمعات �ستتبع اللغات: فالعرب �سي�ستمعون للق�سم 

العربي واليهود �سي�ستمعون للق�سم العبري و�سي�ستمتع الجميع 

بالمو�سيقى الكال�سيكية الخفيفة.  ومع غياب الحتجاج 

العام، بدا اأن المجتمعات الفل�سطينية قد قبلت الربط بين 

المجتمع واللغة و�ساعات ال�ستماع.  لقد كان هذا واحداً من 

اأكثر الآثار ديمومة لالإذاعة على فل�سطين النتدابية: ا�ستخدام 

اللغة لتعزيز فكرة مجتمعين منف�سلين بدل ت�سجيع تطوير 

مجتمعين متداخلين ومتوا�سلين.  اختتم البيان بفقرة حول 

»مكبرات �سوت للقرى« مما ي�سير اإلى الأهمية التي اأولتها 

الحكومة للبث الإذاعي في الريف وقلقها بخ�سو�س �سكان 

الريف في فل�سطين: »اإن �سعادة المندوب ال�سامي حري�س 

ب�سكل خا�س على اأن ي�ستمتع �سكان الريف بفوائد الإذاعة 

تمامًا مثل �سكان المدن، لذلك فهو يرتب من اأجل التركيب 

التجريبي لمكبرات �سوت ذات ت�سميم خا�س في مائة قرية 

وم�ستوطنة.  �ستحتوي برامج اإذاعة القد�س على اأ�سناف من 

البرامج )اأحاديث ق�سيرة حول الزراعة والتعليم وال�سحة 

13 E. David Goitein, “Free Expression of Opinion: 
Desiderata for a Palestine Broadcasting Corporation,” 
Palestine Post, January 6, 1935, 3.  

14 E. David Gotein, “a Well-Run Broadcasting Station: 
Music, Drama, and Entertainment,” Palestine Post, 
January 9, 1935, 3.  
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وغيرها( يق�سد منها اأن تكون ذات قيمة عملية للم�ستمعين 

 من خالل تخ�سي�س الأمور العملية للم�ستمعين 
15

القرويين.«

الريفيين والأمور الترفيهية للمدنيين، تخيل الم�سئولون 

الم�ستمعين المدنيين والريفيين كمجتمعين منف�سلين.  تم 

تق�سيم جمهور الم�ستمعين في فل�سطين اأوًل من خالل اللغة 

وثانيًا من خالل الموقع.  ومثل التق�سيم اللغوي فقد عك�س 

التق�سيم على اأ�سا�س المنطقة افترا�سات اأخرى: غالبًا ما تم 

و�سف الم�ستمعين »الريفيين« كفالحين وغير متعلمين وعرب.  

لقد و�سفوا في مرا�سالت الم�سئولين النتدابيين وم�سئولي 

الحكومة الأم كم�سدر محتمل للخطر اإذا لم يداروا ويعلموا 

ويمدنوا بعناية- وهي مهمة يمكن لإذاعة فل�سطين اأن تتولها 

الآن.  وفي الأثناء ظهر اأن الهتمام العام بال�ستماع للمذياع 

يزداد، مع اإ�سدار 5900 ترخي�س مذياع في المنطقة بحلول 

منت�سف عام 1935.  وكلما زاد عدد الفل�سطينيين الذين 

يمتلكون اأجهزة المذياع زاد الجمهور المتوقع الذي يمكن اأن 

ي�سبح لإذاعة فل�سطين.  وكما لحظت بال�ستاين بو�ست فاإن 

هذا ي�ساوي 5،7 مذياعًا لكل األف مواطن )جهاز لكل 175 

من ال�سكان تقريبًا( وذلك على قدم الم�ساواة مع »هونغ كونغ 

واأندوني�سيا واإ�سبانيا« واأقل من معدل بريطانيا العظمى 

147،45 لكل األف ولكن اأكثر بكثير من معدل م�سر 0،73 لكل 

 بداأت خدمة الإذاعة الم�سرية بثها موؤخراً ب�سجاعة، 
16

األف.

لقد اأعطى نجاحها في جذب الم�ستمعين ر�سيداً لفكرة اأن 

اإذاعة فل�سطين يمكن اأن تنجح.  وفي نف�س الوقت فقد ذّكر 

راديو القاهرة م�سئولي النتداب باأن اأجهزة المذياع الخا�سة 

بالفل�سطينيين تلتقط عدداً من محطات الإذاعة ليختاروا 

بينها- والتي يمكن اأن يكون بع�سها يبث اأخباراً واآراًء معادية 

للم�سالح البريطانية.  فال�ستماع اإلى اإذاعة فل�سطين �سيعني 

عدم ال�ستماع اإلى محطة تبث وجهات نظر األمانية اأو اإيطالية 

اأو اآراء اأخرى معادية.

صالت هيئة اإلذاعة البريطانية
عززت اأنماط التوظيف في اإذاعة فل�سطين نكهتها البريطانية.  

فقد اأعير العديد من اإداريي الهيئة اإلى فل�سطين لمراقبة الإذاعة 

في مراحلها الأولى.  وكان اأبرزهم ر. اأ. »طوني« ريندال، 

مدير برامج الهيئة في الأقاليم الغربية، والذي تمت ت�سميته 

 كما زودت هيئة 
17

مديراً لإذاعة فل�سطين في اأيلول 1935.

15 “Broadcasting Station opening in November: Government 
announces Program Schedule,” communiqué published 
in the Palestine Post, July 7, 1935, 1.

16 “Palestine is on the air: What the New Broadcasting 
Service Will Do,” Palestine Post, July 12, 1935, 3.

إذا أخذنا بعين االعتبار عدد السكان األكبر بكثير في مصر )14,5 
مليون تقريباً( فمازالت النس��بة المتدني��ة يمكن ترجمتها إلى 

حوالي  10,660 من رخص متلقي خدمة البث اإلذاعي،  

راجع:  17

الإذاعة البريطانية الإذاعة بطاقم اإداري خالل �سنوات نهاية 

الثالثينيات، ولم يكن قبل بداية الأربعينيات عندما تم اختيار 

مدير الإذاعة من داخل البالد.  اأعقب ريندال كمدير �ستيفين 

فري قادمًا من البث الخارجي لهيئة الإذاعة البريطانية، 

وتم ا�ستبداله بنائب قائد الأورك�سترا ال�سمالية لهيئة الإذاعة 

البريطانية عام 1938.  )خدم مكنير حتى اأكتوبر عام 1941، 

 
18

عندما غيرت قيود فترة الحرب البنية الإدارية لالإذاعة.(

معظم رجال هيئة الإذاعة البريطانية هوؤلء كانوا �سغيري 

ال�سن ن�سبيًا ولم ي�سلوا ذروة عملهم بعد، وربما كان القيام 

بمهمة في فل�سطين اأمراً اأكثر جاذبية لهم.  وكونهم كانوا 

مبتعثين ل موظفين ب�سكل تام ي�سير اإلى درجة انخراط هيئة 

الإذاعة البريطانية في الإذاعة الجديدة: انخراط غير مبا�سر 

لكنه مهم.  لقد جلبت الطواقم المبتعثة الإح�سا�س بهيئة 

الإذاعة البريطانية اإلى فل�سطين، بينما كان اأفراد الطاقم 

الإداري لإذاعة فل�سطين ير�سلون اأي�سًا اإلى هيئة الإذاعة 

 لكنه من غير 
19

البريطانية للتدريب خال اإجازات ال�سيف.

الوا�سح من خالل وثائق الإذاعة الموجودة اأن موظفي الهيئة 

ا�ستطاعوا تنفيذ روؤيتهم الخا�سة بخ�سو�س الإذاعة.  تظهر 

وثائق حكومة النتداب حالة عامة من عدم الر�سا عن فري 

ومكنير ب�سكل خا�س وهو اأمر توؤيده نغمة النقد ال�سائدة  التي 

تتحدث بها ال�سحف المحلية عندما يتعلق الأمر بالإذاعة.  

تمتعت هيئة الإذاعة البريطانية في الثالثينيات بدرجة اأكبر 

بكثير من ال�ستقاللية تجاه الحكومة البريطانية مما تمتعت 

به اإذاعة فل�سطين تجاه حكومة النتداب، مما قد يكون قد جعل 

الو�سع اأ�سعب بالن�سبة لطاقم هيئة الإذاعة البريطانية العامل 

في اإذاعة فل�سطين.  

اأ�سغل الموظفون البريطانيون المنا�سب الإدارية العليا 

في الإذاعة، ولم يكن هناك اأي نقا�س حول اإ�سغال فل�سطينيين 

باأية موؤهالت لمن�سب المدير اأو نائب المدير.  لكن الإذاعة 

اأوجدت العديد من الوظائف المحلية من م�ستوى رئي�س ق�سم 

واأدنى.  تظهر الأدلة من الذكريات وال�سحف اأن اختيار 

فل�سطينيين محليين كروؤ�ساء الأق�سام العربية والعبرية وق�سم 

المو�سيقى كانت عملية دقيقة.  لقد اأراد م�سئولو حكومة 

النتداب روؤ�ساء اأق�سام ذوي مكانة كافية لإعطاء م�سداقية 

لمحطة الإذاعة، وفي نف�س الوقت تخوف الم�سئولون من اأن 

ال�سخ�سيات المعروفة �ست�ستخدم الإذاعة لأهدافها الخا�سة.  

في �سهر كانون اأول تم توظيف األيعازر لوبراني وكارل 

�سالومون القادمين حديثًا من األمانيا كمديرين للق�سم 

“BBC officer for Palestine/adviser on Program 
Broadcasts,” Palestine Post, September 4, 1935, 1.

كان المقصود من ابتعاث ريندل أن يكون مؤقتاً.  

راجع:  18
“Mr. C.B. McNair, PBS Director,” Palestine Post, January 
19, 1939, 6, and Colonial Office internal memo dated 
6.16.41, Co 733/442/2.

كم��ا أرس��ل أيضاً موظفو القس��م العربي إل��ى القاهرة بغرض   19
التدريب.  س��افر عزمي النشاش��يبي إلى القاهرة لدراس��ة إدارة 

محطة اإلذاعة بعد الحرب العالمية الثانية.  
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، كما عّين ال�ساعر 
20

العبري وق�سم المو�سيقى على التوالي

الم�سهور اإبراهيم طوقان رئي�سًا للق�سم العربي في منت�سف 

 وكان لوبراني قد عمل كمحرر في �سحيفة 
21

�سباط 1936.

دافار العبرية، فيما كان �سالومون رئي�س اأورك�سترا محترمًا 

جداً.  فقط طوقان كانت لديه �سمعة كداعية تحري�س وطني، 

وكمعظم الفل�سطينيين من جيله كان لديه �سجل اعتقال.

األيام األولى للبث على الهواء
في البث الفتتاحي لإذاعة فل�سطين في اآذار 1936، �سم 

المندوب ال�سامي واكهوب اإلى خطابه تحذيراً اآخر »لن تهتم 

اإذاعة فل�سطين بال�سيا�سة،« واأو�سح »اإن هدفها الرئي�سي 

�سيكون ن�سر المعرفة والثقافة،« وا�ستمر م�سيفًا: »كما اأ�ستطيع 

 وبينما 
22

طماأنتكم اأن الدعاوي الدينية لن يتم تجاهلها اأي�سًا.«

ذكر واكهوب فقط مجموعتين - المزارعين ومحبي المو�سيقى 

- في و�سفه لمن يمكن اأن ي�ستفيدوا من برامج الإذاعة، فقد 

حدد هنا المالمح الأ�سا�سية لها: تجنب ال�سيا�سة والتركيز على 

التربية والترفيه والرغبة المعتدلة لحترام »دعاوي« الدين.  

لقد اأثرت هذه المالمح على البرامج بطرق عديدة.  ولنتكلم 

ب�سكل محدد، يتكون يوم البث من برامج متوازية، مق�سمة 

ح�سب اللغة.  يحتوي كل برنامج على ن�سرتي اأخبار بالإ�سافة 

اإلى المو�سيقى والأعمال الم�سرحية والأحاديث التعليمية 

)»تاريخ ال�سحافة العربية المطبوعة« و«الثقافة ال�سعبية 

بين اليهود اليمنيين،« على �سبيل المثال(، و�ساعات الأطفال 

وبرامج الن�ساء وقراءات اإنجيلية غير منتظمة.  ت�ستغرق معظم 

البرامج 15 اأو 30 دقيقة، مع تق�سيم البرامج ح�سب اللغة اإلى 

مجموعات -على �سبيل المثال برنامجان عربيان يليهما 

برنامجان عبريان.  ي�ستغرق الق�سم العربي معظم وقت البث 

على الهواء، اأما البرنامج العبري في�ستغرق اأقل منه بقليل.  اأما 

الق�سم الإنجليزي في�ستغرق تقريبًا ن�سف الوقت المخ�س�س 

لالأق�سام الأخرى.  لقد �سكل افتتاح اإذاعة فل�سطين تطوراً هائاًل 

لفل�سطين.  لكن توارت احتمالت جدل هائلة خلف كلمات 

الترحيب وخيالت التطوير.  خالل اأ�سابيع علقت الإذاعة في 

اأزمة اأكبر: بداية الثورة العربية التي ا�ستمرت ثالث �سنوات.

إذاعة فلسطين واإلضراب العام

20 “Sub-Directors Chosen for Radio Station,” Palestine 
Post, December 24, 1935, 5.  

21 “Appointment to the Broadcasting Service,” Palestine 
Post, February 14, 1936, 8.  

22 “‘Jerusalem Calling’ in English, Arabic, Hebrew: 
Palestine Broadcasting Began: High Commissioner 
outlines aims of PBS,” Palestine Post, March 31, 1936, 1

كما تحدثت فلس��طين أيضاً باستحس��ان عن البث االفتتاحي   
لإلذاعة لكن مقالها المختصر ركز بش��كل حصري تقريباً على 

البث العربي.

ت�ساعدت التوترات بين الفل�سطينيين العرب وال�سهيونيين 

خالل عام 1935، م�سّكلة حقل �سراع ثنائي وثالثي مع 

ال�سلطات البريطانية.  في منت�سف ني�سان 1936، كمن 

اأتباع عز الدين الق�سام - وهو مقاتل �سوري كاريزمي قتل 

في نهايات عام 1935 خالل تبادل لإطالق النار مع جنود 

بريطانيين- لمجموعة من اليهود الفل�سطينيين قرب طولكرم.  

في 19 ني�سان اندلعت انتفا�سات وطنية في يافا - 15 مياًل 

جنوبي طولكرم - ورغم المحاولت البريطانية لحتوائها 

فقد انت�سرت ب�سرعة، مع ت�سّكل لجان قيادة في يافا ومدن 

اأخرى.  في 24 ني�سان دعت لجنة يافا اإلى اإ�سراب عام 

-اإغالق المحال التجارية والأعمال ومراقبة ذلك على �سعيد 

ال�سناعات المختلفة، بهدف �سل القت�ساد الفل�سطيني.  ورغم 

اأن الإ�سراب جذب معظم النخب الفل�سطينية - طبقة القيادة 

التقليدية- فقد تحرك المفتي الأكبر الحاج اأمين الح�سيني 

على حين غرة واأ�س�س اللجنة العربية العليا، مدعيًا ال�سيطرة 

على الثورة وموقعًا اإياها في �سرك العديد من �سراعات القوى 

الف�سائلية - وهي �سراعات �سكلت مالمح �سيا�سة النخبة 

الفل�سطينية.  كان الإ�سراب العام بدايًة لثالث �سنوات من 

النتفا�سات و«ال�سطرابات« في المناطق المدنية والريفية 

 
23

على حد �سواء- والتي عرفت في التاريخ بالثورة العربية.

ا�ستمر الإ�سراب ذاته حتى منت�سف اأكتوبر، حيث انتهى 

من خالل الدمج ما بين القمع الع�سكري البريطاني الهائل 

ودبلوما�سية الوفود ال�سعودية والم�سرية والعراقية والأردنية 

 لكن ومع تراجع حكومة النتداب عن الوعود 
24

واليمنية.

التي تم التفاو�س عليها ودفع الفل�سطينيين العاديين للقيادة 

نحو التركيز على البريطانيين اأكثر منه على ال�سهاينة، فقد 

اأ�سبحت المناطق غير المدنية في فل�سطين مكانًا للثورة 

العامة الم�سلحة.  ومع اإيذاء الإ�سراب والمقاطعة لالقت�ساد 

العربي، وحرب الع�سابات عبر فل�سطين والعداء الكبير الذي 

عبر عنه الفل�سطينيون من اليهود والعرب تجاه حكومة 

النتداب، فلم يكن الوقت اإيجابيًا لمحطة اإذاعة حكومية لتبداأ 

بالبث.

اأو هل كان الوقت منا�سبًا لها؟ اجتمعت لجنة النتدابات 

الدائمة من اأجل القيام بفح�سها ال�سنوي لتقارير اإنجازات 

لدراسة أنثروبولوجية رصينة لهذه الحقبة ومبنية على التاريخ   23
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راجع على س��بيل المثال: »حالة فلسطين على الراديو: وساطة   24
الملوك العرب والقانون العس��كري«، جريدة فلسطين 1 تشرين 
األول 1936، ص. 1.  لق��د أنه��ت المفاوضات اإلضراب العام، األمر 

الذي سهل انتشار االنتفاضات الحقاً في الريف.
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النتداب في �سهر اأيار 1936 بعد �سهر من بدء الإ�سراب.

وخالل هذا الجتماع، جادل المندوب ال�سامي باأن اإذاعة 

فل�سطين كانت تقدم خدمة عامة حيوية وتلقى التقدير من 

خالل تقديم معلومات موثوقة خالل الفو�سى.  وقال: »مع 

بداية ال�سطرابات تم ا�ستخدام الإذاعة ب�سكل منتظم لبث كل 

البيانات الر�سمية، وقالت كل قطاعات ال�سكان اأنها عبرت عن 

 وبالعودة 
26

تقديرها لهذه الو�سيلة لبث البيانات الر�سمية«.

اإلى فل�سطين، امتدحت لجنة من حكومة النتداب في اأكتوبر 

اإذاعة فل�سطين وو�سفتها باأنها توفر منافع �سيا�سية في وقت 

الأزمات.  واأو�سح التقرير: »لقد اأ�سبحت القيمة ال�سيا�سية 

لإذاعة موؤ�س�سة جيداً بالن�سبة للحكومة وا�سحًة ب�سكل وا�سع في 

 يمكن 
27

وقت الأزمات تمامًا كما في وقت التطور الطبيعي«.

للبث الإذاعي الو�سول للنا�س في الوقت الذي يمنع فيه اإغالق 

الطرق اأو حالة حرب الع�سابات و�سول ال�سحف والبيانات.  

وعندما ي�سلهم بث الإذاعة فاإنه يقدم لهم وجهة نظر الحكومة.  

لقد عك�س بث الإذاعة خالل الإ�سراب العام اإمكانيات وحدود 

الإذاعة الحكومية في هذا الو�سع.  فمن جهة اأولى فقد قيدت 

حكومة النتداب ب�سدة بث ن�سرات الأخبار خالل هذه الفترة، 

وانتقد م�سئولو النتداب خدمة هيئة الإذاعة البريطانية 

باللغة العربية لبثها اأخباراً حول العنف وممار�سات الحكومة 

النتقامية.  ومن جهة اأخرى، حاولت الحكومة ا�ستخدام 

الإذاعة من اأجل الو�سول اإلى الم�ستمعين وتهدئة الأو�ساع.  

وتم بث عدة خطابات للمندوب ال�سامي واكهوب ذاته عام 

1936.  و�سفت بال�ستاين بو�ست خطابه الذي بث في تموز 

باأنه »موجه ب�سكل وا�سح ل�سكان القرى« مع ترجمة عربية، 

كما لحظت اأنه »رغم كونه يخاطب الفالحين، ويخاطبهم 

من فوق روؤو�س قيادة فقدت طريقها، فلم يكن في خطابه اأي 

 لكن في مخاطبته »للفالحين« العرب اأ�سار واكهوب 
28

ت�سامح.«

اإلى اأن حكومة النتداب تخلت عن اإمكانية التو�سل اإلى اتفاق 

مع القيادة الفل�سطينية.  لقد ا�ستخدم واكهوب اإذاعة فل�سطين 

�سابقًا لمخاطبة الفالحين، اأما الآن وكما تقول ال�سحيفة، فاإنه 

»يحاول ترجمة الكارثة اإلى م�سطلحات �ستجلب الخراب اإلى 

 وكما 
29

بيوتهم،« ذاكراً ال�سرائب المرتفعة وخراب المحا�سيل.

كانت لجنة االنتدابات الدائمة هي الهيئة المسئولة في عصبة   25
األمم عن اإلش��راف عل��ى التقدم في كل مناط��ق االنتداب، وهو 
أمر قامت به بش��كل أساسي من خالل الطلب من قوى االنتداب 

تقديم تقارير سنوية والمشاركة في لقاءات مراجعة سنوية.

26 League of Nations Permanent Mandates Commission 
Minutes of the 29th Session, Geneva, May 27 - June 12, 
1936, Report of the Commission to the Council, League 
of Nations Publications VI. A, Mandates 1936, p.  62.  

27 Report of the Committee on the Development of 
the Palestine Broadcasting Service, Government of 
Palestine, October 20, 1936, p.  3.  The iSa holds a copy 
of this report in its PPi (Palestine Publications index) files 
(no number).  

28 “Man to Man,” Palestine Post, July 6, 1936, 6.

29 “Man to Man,” Palestine Post, July 6, 1936, 6.

ذكر خالل افتتاح الإذاعة فقد ا�ستمر واكهوب اآماًل اأن الإذاعة 

يمكن توؤثر على ال�سكان العرب الفل�سطينيين في الريف.

خالصة
يظهر اأن دور خطابات واكهوب في اإقناع �سكان الريف 

الفل�سطينيين باإلقاء اأ�سلحتهم كان قلياًل، واأن ما اأقنعهم بذلك 

هو ثالث �سنوات القمع الع�سكري البريطاني ال�سديد والمتزايد.  

لكن الإ�سراب العام �سكل لحظة حا�سمة بالن�سبة للتاريخ 

المبكر لالإذاعة الفل�سطينية.  كان يمكن لالإذاعة اأن ت�سبح في 

خارج ال�سياق اأو اأن تتعر�س ميزانيتها لإعادة التخ�سي�س 

ب�سبب التدريبات الع�سكرية.  وبدًل من ذلك، ا�ستمرت بالبث 

رغم التحديات العديدة- اللوج�ستية والتقنية وال�سيا�سية 

وغيرها.  �سمح ا�ستمرار الثورة العربية لالإذاعة باأن ت�سبح 

موؤ�س�سة ذات تاأثير حا�سم وبوتفة تن�سهر فيها الأفكار والهوية 

الوطنية والثقافية والنتماءات الدينية والختالفات الريفية- 

الح�سرية.  ا�ستمرت ق�سة اإذاعة فل�سطين خالل فترة نهاية 

النتداب، لكن اأهميتها لم تقدر ب�سكل كاف في الدرا�سات 

التالية.  وكمحطة اإذاعة تابعة لحكومة النتداب كانت ق�سة 

الإذاعة هي ق�سة موؤ�س�سة �سبه ا�ستعمارية.  لكنها اأي�سًا ق�سة 

اإذاعة اأنتج بثها في فل�سطين النتدابية منظومة هامة من 

الآثار الجتماعية.  لقد اأثرت هذه الآثار على تطور المجتمع 

العربي داخليًا وفي عالقاته مع دولة النتداب والمجتمع 

ال�سهيوني.  اإن اإعطاء المزيد من النتباه لالإذاعة ي�ساعد على 

اإعادة ت�سكيل الرواية الخا�سة بالنتداب على فل�سطين، ويفتح 

نقا�سًا حول الحكم ال�سيا�سي والهوية الثقافية والممار�سة 

الدينية وعالقات النوع الجتماعي في �سياق اأقوى و�سيلة 

اإعالم جماهيري في فترة ما بين الحربين العالميتين.

ترجمة علي مو�سى


