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  قراءات
  بالعربية كتب

 

  الوطنية واحلركة فلسطين صحافة
  1948 -  1900: قرن نصف يف

  النجار عايدة
  صفحة 543. 2005 والنشر، للدراسات العربية املؤسسة: بيروت

   
 إالّ  عليها يتفوق مل مميزة صحافية نهضة ،1908 سنة يف العثماين الدستور صدور بعد سيما وال فلسطين، عرفت

 الصحافة عن كُتب قلما ذلك ومع". الشوام املهاجرين" أيدي على األساس، يف ازدهرت، التي املصرية الصحافة
 فلسطين يف العربية الصحافة تاريخ" كتابيه يف يهوشع يعقوب ولوال. وتأريخ تسجيل من تستحقه ما الفلسطينية

 – 1930: البريطاين االنتداب نهاية يف الفلسطينية الصحافة تاريخ"و" 1918 – 1908: العثماين العهد يف
 وعبد العقاد خليل أحمد كتابات على عالوة ،"العربية الصحافة تاريخ" كتابه يف طرازي دي فيليب ولوال ،"1948
 على عثرنا ملا الفلسطينية، واملوسوعة اخلوري قزما يوسف وتوثيق شبيب، وسميح سليمان وحممد ياسين القادر
 النجار عايدة كتاب ينضم السياق هذا ويف. الفلسطيني الشعب تاريخ من املهم احلقل هذا يف الغليل تشفي مراجع

 يف املؤلفة أسهبت وقد. العربية الصحافة تاريخ مصادر من إضافياً مصدراً ليشكل واملتأخرين الرواد مؤلفات إىل
 بالعائالت وصلتها الفلسطينية األحزاب صحافة على ثم ،1914 سنة قبل فلسطين يف الصحافة بدايات على الكالم

 الدولة عهد أواخر من ابتداء زمنية مراحل إىل الصحافة تاريخ املؤلفة قسمت وقد. السياسية وخالفاتها املتنفذة
 على البريطاين االنتداب من ومواقفها الصحف تأسيس مرحلة كل يف وعاجلت. إسرائيل دولة قيام حتى العثمانية

 ذلك وفوق). 1939 – 1936( الكبرى الفلسطينية كالثورة الساخنة، القضايا يف الصحافيين وآراء املثال، سبيل
 الفلسطينية اإلذاعة دار مثل اجلديدة، اإلعالمية واملؤسسات الكبرى الثورة إبان يف الصحافة معتقلي قضية تناولت

 عملوا الذين الصحافيين ألبرز ائيةانتق تراجم على الكتاب يف نعثر ذلك إىل وباإلضافة. 1936 سنة يف أُسست التي
 من( حنا ويوسف) لبنان من( نويهض وعجاج البستاين ووديع نصار وجنيب شحادة ماري أمثال فلسطين، يف

 وإميل خضرا أبو وكنعان زعيتر وأكرم طوقان وإبراهيم العقاد خليل احمد أمثال الفلسطينيين، عن فضالً  ،)سورية
 أبو( الكرمي الكريم وعبد العيسى ورجا حماد وخيري بيدس وخليل السكاكيني وخليل النشاشيبي وإسعاف الغوري

 خورشيد وحممد الطاهر علي وحممد البندك وعيسى العارف وعارف نصار وساذج حممود الرحيم وعبد) سلمى
 الله وعبد نسيبة وحازم الدجاين صدقي وحسن العيسى وجريس شحادة وبولس الشنطي وإبراهيم) العدناين(

 بسيسو ومعين جبر وعادل هاشم وعقيل السفري وعيسى الريماوي وعلي الفاروقي التاجي وسليمان القلقيلي
 اإلمام وعميد قطينة الدين وحميي قبعين وسليم بسيسو ومسلم العيسى ويوسف اإليراين الدين سيف وحممود
  .حمودة ويحيى العزوين وعارف

 

  هو؟ أَمترجمٌ 
 يخضع أن غير من العربية إىل تُرجم ثم اإلنكليزية، باللغة األساس، يف وُضع،) منه أجزاء أو( الكتاب أن يل يلوح

 واألسماء واملعلومات األرقام يف التدقيق يد إليه تمتد أو األصول، بحسب واألسلوبي اللغوي التحرير لعملية
 وقعنا إننا إالّ بتاتاً، الترجمة قصة إىل يشير ال الكتاب أن ومع. جمة بأغالط الكتاب ابتُلي السبب ولهذا. واملراجع

. ترزي دو فيليب: التايل االسم 32 الصفحة يف ورد املثال سبيل وعلى. األمر هذا على تدل ربما أغالط عدة على
 لوجدت" العربية الصحافة تاريخ" كتابه بنفسها راجعت املؤلفة أن ولو. طرّازي) دو وليس( دي فيليب: والصحيح

 عن االستقالل شهداء أحد حامد عمر اسم 42 الصفحة يف جاء كذلك. الصحيحة بصورته الغالف على مسطوراً اسمه
. حقاً غريب اسم وهو أبابيل، نصوحي ورد 135 الصفحة ويف". حمد عمر" هو والصحيح. لبنان يف العثمانية الدولة

 يف ورد كما". األيام" جريدة وصاحب ونقيبهم السوريين الصحافيين شيخ" بابيل نصوح" فهو الصحيح االسم أمّا
 كما والصحيح،). باحلاء( مشحور الياس بنديل نفسها الصفحة يف ثم ،)بالهاء( مشهور الياس بنديل 474 الصفحة
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 هيرتسل تيودور كتاب املؤلفة منحت" االستلشاق" من الغرار هذا وعلى). باحلاء( مشحور الياس بنديل معروف، هو
  ".اليهود دولة: "والصحيح). 38 ص" (اليهودية الدولة" هو دقيق غير عنواناً

 

  الدقة عدم
 صاحب أنه والصحيح". الفرقان جريدة" صاحب هو الزين عارف أحمد أن 32 الصفحة يف املؤلفة ذكرت 

  .العرفان) جريدة ال( جملة
 اخلطيب الدين سيف استنبول يف" األدبي املنتدى" يف العاملين الفلسطينيين بين أن 34 الصفحة يف جاء 

 ويف. للمبتدئين معروف هو كما سوري اخلطيب بينما لبناين اخلليل الكريم وعبد. اخلليل الكريم وعبد
(...)  املصري عزيز" القحطانية اجلمعية" يف الفلسطينيين األعضاء من أن املؤلفة أوردت نفسها الصفحة

 أن واملعروف. حمادة وخليل قزما وأمين العسلي وشكري أرسالن وعادل أمين واألميرين اجلزائري وسليم
 اجلزائري سليم أمّا. نابلس يف املصري آل من وليس جداً مشهور مصري ضابط املصري علي عزيز

  .لبنانيون حمادة وخليل أرسالن وعادل أرسالن أمين بينما سوريون، فهم قزما وأمين العسلي وشكري
 الزهراوي احلميد عبد: والصحيح. الزهاوي احلميد عبد اسم 42 الصفحة يف ورد.  
 دار ألن دمشق، يف" العلم دار: "والصحيح. دمشق يف" للماليين العلم دار" أن جاء 70 الصفحة هامش يف 

  .لبنانية مؤسسة للماليين العلم
 إىل الواحد االسم قسّم املفهرس أن والواضح". وود هيد،: "التايل االسم ورد) 541 ص( الكتاب فهرس يف 

 يصبح أن ويجب ،"وودهيد جون" هو الكامل واالسم واحد اسم وودهيد فإن الصحيح أمّا. قلبهما ثم جزأين
  ".جون وودهيد،: "القلب بعد

 بعنوان صار" مدينة عطر: يافا" كتاب أن التصحيح أو التحرير أغالط من وربما الدقة، عدم أغالط من :
 ،)217 ص( األسمر حممد أصبح األشمر حممد السوري واجملاهد ،)292 ص هامش" (يافا مدينة عطر"

 اسمه حروف الطباعة أكلت جالد وإيليا ،)135 ص( األحد الدين خير وصار استقام األحدب الدين وخير
 العيارات هذه من واألغالط). 477 ص( مويا شمعون أصبح مويال وشمعون ،)111 ص( جال إليا فصار
  .كثيرة

  فخر أبو صقر
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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