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حاليا(ا&راخ)ادصمعافيو!ؤ!لفاتبقا(المباي)فيعنغردا

.والمو*4ادحازالموالاةءننهععلىسياستهافيوتسرر

والعنمريةرالحقدننضحمتطرفة!مينيةاماوهي،اولرمةصحف-2

شيويمةاويدالبمليساروأالاشتراكيةوتدعينسبهامتدلةاو

"وفينية.لثواوالتوسعالمنصريلتمييزواالعنعريةاقطرب

مستقلة.عربيةوطنيةيوعيةصحف-3

عليهاوقلبوالا-صلاتالمواردمشبوهةعربيةيوميةصحف-،

.واللونالانت!ذيةلم

وزراعي!ةواصتماعيةدينية-وفصليةشصية،رسمية)!س5

اًلخ...

السيالسةتعطىوانسانية4خيريمقلسسلىاو!الفيةمجلات-6

.مح!وداجانبا

نأ4

مخنلفة.صغيرةحزبيةواتكتلاتطالبيةونعثراتمجن-7

.الاهدافمقنلفةسسميةمجلاتس8

!نجة.نشرات-9

!مهكطد"-4!ط*ثةويا!ال!الصحف

!عربهة؟اأ!ة!هدرة!

الاثرذاتالصحفتلك/المعياتههذهبينمنيعنيناكانا!ا

المجموعاتاهمتاليانوردفافناالسياسيةالصبنةو!اوالتاثير

عنها:الشاملةالصورةلنعطيوالنماذج

:(8،!الا!ولصالاخل-الاول!س!م

حيفا-الاتحاددارصحف-ا

القائمه)الالراًئيليالشيوعيالحزبلسانسالاتحادجديمه-آ

الثلاثاء-سما،سبوعكيمرنينوقصدر(راكاح-الجديدةالشيوعية

الطيبيقوفيقلكنيست.فيالنائبالمسؤولومحررهاوالجمعه

والاثباسنههلأالسياسيينالحزبافطابمننخبةتحريرهاعاىكأيشرف

وسميخ،جبرانوسالم،ث"ثوروعلي،توماواميل،.حبيبياميل

..خميسوصليب!ا،عباسيوعصام،القاسم

الصرعصبة)بالسكتشطقكانت؟91(عامصدورهااولفي

الاينذلكفيمعروفاالشيوعيالزبيكنلمحي!ث(الوطني

السلمو.انصارالوعنيالتحررعصبةبيناحيانايخظرجحالأسموكان

الفيرهـ!الحزب)اسمعلى4891بمدالامراستقراانالى

جماعةبأنفصالالحزبهذافيوقعالذيالانقساموبعد(الاسرائيلي

-!ديدةاالشيوعيةالقائمةالؤباسماصبح65!9عام(محي)

.راكياح

علىالقألمةوسياستهاالام!ةللشيوعيةانتمثهاعنالن!بفض

كمنفيذوبقبولاليهوديةبالقومي!ة!سهىوبماالصهاينة1بكيانالاعتراف

جنيف!ةكصالىبالفسطينيينوإللماب338و2142رقمالؤاربن

الشعبينبيظواثعفاهمالتعايشالياوالمكوةفلستينيةلولةوافاهة

الوطنيفيللنضالاصلبةقاعة،،*تعاد"!لا..!واليعثيالرب1

لهاكانفقد،المحتدال!ماهيرىوالنيابالقعلالؤا،منمرحلة

التودسعالمنامضهالجماهير!عيةلىصعورهامدةطيةالفضل



!ته-راتكشفوفيوالر(سمطي!ةوإلامرياليةالعنصريوالتمييز

جداتمنتعرفتالذيالامر،ومرامراتهماطماعهمو!حالصهاية

والملاحقةوالعنفوالارهابالضغطاوسائلمنيحعىلاماا!

الو-!د.،واثبكالجبويةيح!ةفرضاوالاداريالاعتقال"اوبالسجن

توزيههافياول!حرباافيا!ناضلينوالبارزيهـنمحر!يهاضدسوإء

فيهيمناوؤ!ائهاوتعريض،انبتههاعلىبالتعتيمالطوقيواحم

."خدراتومنس!رك!وكانهالاهالةااالىحو!تص

لمناثقالمصتلةادخولمنالشيوعليونمنعلأ691الثافيالاحتلكلبعد4

دةم!ب!يالدةافونات!بموجبلب!همسمحثماشمهرثلاثةمنحر

وقطاعالغربيةالضفةفيابيعهااوالصحيفةتو!بعحظركماومراقبة

حيازتهااو(هاتوز-لتداولهايىعأالعالعسكديةالحماكممنبأمرفقة

1(.ثه7عسكريتهوزامر)ذلككالفمنعلىمشمع!عقوباتفرفيمم

البرلمان!ممثلةانهاالىالصعيفةهذهقوةسرويرجع

وتوفيقالطيبيوتوف!فلنرماير)همنهواببثلاثة!منيستا"

فطلساحةصاممةبقيتال!شألوحيدةاالصحيفةانهاوالى(ن!يعاد

الحملاترغمالفلسطينيةالعربيةالجممميراهتمماستقطبتبحيث

والاذاعةوالصحفية(بيتشين-لداخليةاالمخابرات)لحوميةا

آخر-"نب!-فضلاله..الاخرىوالاع!يةالقمعيةالاجهزةوممافة

والاثباءالكتابمنممثيرسفنهاعليبرزكانسرسةالي

اظقتحين،الوحميدمتنفسهمفيهاوجطواالذينالعربوالشعراء

.الانجرىوالم!لم!الصحف1منو*وههـمفيالابواب

فيكانتوالفنوالادبللثقافةشهريةمجل!ة،الجديدمجلة-ب

مجلةالىعامينبعدتصلتثمللافحاداثبياعلضا91اهالبم!

خيروتضاهيوالاثبالسياسةبينتجمعالانتشارطاسةشهرية

ا&ربي.اانطبمفيالكبيرةالامكاظ!ذاتالالبيةالم!ق

الشيوعيةالناشئةتثقيفعلى!نصبتمامهاوا،الغدمجلة-ج

اوقدوخاربرهااللسطينفيا؟لشيوعيةالشبيبةلسانتمتب!رب!يث

بحجمش!يةنصفوتصدر!أه*عامثأبتبشكلصمورهااعيد

الممرية."سلاسةآضر"

وتعنياشهرفلالةكلمرةتصصر!لمةمجلة،الدربمجلة-!

الشسمية.التائديةالحزببثه!ون

والمعتدلفناليسمارومجلاتصحف-؟

عام!لمرتاليومثيلشيوعياالعزبلسان:اثمبصوتسا

ماكي(أو،راكاع)جماعةبينالحادالان!ضالاعقابفيا69لأ

اسبوعيةنشرةوتمتبرميكوفهشوشسيلسضيهموشيهبقيادةويلاخير

لنافيحيناإليهودالىموجهةالاصلفيلانهاصححةمنهااكس

ولاوالزملةيفافىالوب!الؤاءمنوقلية.الربيةالديارمن

فيالعرببعضالىاليريدفىاحياناوترسلبانتظمتصعو

يشتركلماحدامنفيهااكالا!ثشرابهد!!وةوقطاعالندبيةالضفة

التيالعرييةالاسعاءمعرفة!ريقةات،لغارسالهافانقطعفيها

.والتطعاًلضفةمنلكلاقفالهادليلمنف!ىخذاليهمترمسل

ا!حدالعماتيالحربعناسبوع!ياتصعو:ألمرصادامجالة-ب

يسسأالحزبوهذا(المعواخ)الحكوميالتجمعفيا!تلف(الابام)

واحدبض!ويمثلونالربوككواالهشتراكيةوالاعتدالااليسلر

تحريرهاعلىويشرف5191عامالمجلةصمرتوقعد،الرلمانفي

م!ودحدادوقنقل..وتدمعمدالموريساعدهشباطابراهيم

لوسضالعربيافيويحاول(علهمثهار)اليوميةالحزبصحيفةف

المهركةخسرتاأكأهالعربيةاالقضايابتبني+يحادصحفمنافسة

اخزبيماسهلماثكائيغطاءمجردلانهامكشوفاامرهاوبات

الكبيز.الحكوممهاحت!لاخل!ليا

الاسبوععةاختباعنال!ييةالطبعةهي:المالمهقامجلة-ج

صاحبافنرييوريال!دتالبرلمانعضويدرها(!ئ!بههاعو،مل

وبينبينهنشبالنيالصا!واثر(الجديدةالصصونيةةنظرية

نعي!مالمحرروسيطرشطرينالىالحزباانقسمكوهينشالومزميله

ناوبعد.بالعربيةتصلرإتي3تجلةعلىكوهينممبا،قفقجلعاوي

التساهيلص!بتصدرصارتمنتظمايسبو!بشكل6591عامصدرت

للاطلاعب!ع!عل!يىيقبلممانانبعد!وافامنالكسرينوفقت

دايانالجنرالفضائحسيمالا،الحأكمةالصهيونيةالفضائحعلى

بعدالربمالكن!حولفامنوانفضالونداءمنطامثالهالجنسية

الانقساماثركماالفسطينيةللتطعاتماديافهجاأخلن!ان

المربالرودالايؤآهايمدفلمعبيهاالحرييةالكتلةداخل

.الرائ"داصةوخا

سميةموامجلات-3

سركلتلكنغمعينةوظروفمواسماليلصصرفليلةمجلقووهي

مث!مجلة،عنهالصاء2انمرا!اواتتمويلفيلعجراماتنو!ما

فبللوففماومنها(الاخبزةمجلةوكدلكالاسيوعية!المصور)

لالارفمثهلالسورمنمنعتاولتارح!ادلكبعداو6791عام

وا!مك.ه!اوافاىا589والنجر5691

رسميةمجلات-لح

الثرونهفدوابزمنوش!مدالطايفيةبالشوونتعولمسجلاتوهي

اشهد(ثلايةكلمرةلفصمياوقصصرالصهيونيةالاديانوذارةفي

الاخبارالصرذبةومجلة5891ءالاسلاميةالاخبارمجلة:م!ت!وهي

ي!وشعيقوب.عليهايثرلىوكان؟لأ91المسيحيةالاخبارومجلة8.ول

بف!الشوونالمختصينالربمبعضيساعدهاخربصصنياستبكلثم

ب!لثعوونتتعلتىالاولىمهمتهاانومع.عليهاالم!سوبييناو

فانها،استثنداوالهـنالسيةالثرعيةالمحاكموقراراتالديبة1

دعاية!يىسياسيعايعذاتموجمة!وميصةباخيارقحشوها

.للسلطاتواضحة

طائفيةمجعلات-5

2591.عاممنذض!رذالتوماكانتالتي!البشرى!مجلةمش!

،وهيالجليلوبعضوعكاحيفاهـىالاحمديةالطالفةبشوورنوتع!لم

إلالجيليةالطالنةبمسانتنطتى(الدائد)ومجلة..النول!،محمولة

.*خبارالكنسية()اممصملالسابقكوكالت،حيفافيالمسيحية

السابقالنالبومنهم!ليها4الهستعروت!جادبعيهيممنأنوبعد

منقريباخطاسيا!شهافىتنهعاخن!خمشييويسفالمابامعن

عنقصدركانتالتي(والخيرالسلاملمجلةوعنهة.ا.المابأمخ!

عمعادتمنها!بلاوتوقفت(اللالين)المقسعةالاراضيحراسة

اسمها)الصخرة(جديدةكاثوليكيةلهااختمع6صعودبشكلا739

.لأ491عم

فهيوفغوئاانتشه،و!وسصاالطائفيةالمج!هل!اشهر،اها

اـفالرومبحعراالناعرةمدينة!شهريا!صرالتي(الرابطة)مجلة

.(حالياالكاثوليكبص!ك)حكيمحيورجيوسا!رانوكعانلكاثوليكا

عن!دافعوطنيةمتطرفةوكاف!ت44،1عامطلعفياصد!ما!د

الضأثاوالأستمحطتاولارافيهمالمصالدةضدالعربحقولى

للكناب!والشعراءمن!رراوالستيناتالخمسينات1فيواص!بحتالن!ظة

.احرءلبوت،حاقتصهيونيةحهسالىحيراوتصضتالوطنب!ين

شحاثةننتنايلالاباليوآامدارهااعلىالثبر!و،ب!ضفمرةمن

مبلأما.وثؤعوإمنيسةا*مبيةبالههرونايضاوتعني



(الهستلروت)ومجلاتصحف-6

اله!تددوتتعتبرالصهيوتياتكيانكلالسلطاتتعمربينمن

الكيد،1لينفوذاالاوسعالسلطة(العمةالعمالشاياتالحلا)

الص!كروحكومةاليهوديةوالوكالةوالبرلان،الحومة:فهنا!

ا!يمسعةهذهنحويةالن!فيجميعاقفالتيإالجيش،

لاالعربيةالدالرةاسوهأدائرة(شكلا)وضم:والمئطلقالأسصاس

تسىمالديهاتوجدوال!عايةالنشرش!ون!منطولولا!حمل

ابيب.لفيالعربيةاالنشربار

ونثراتبالربيةوم!صحفعمةالهستدصوتعنتصمر-ا

مثلالسياصموفمومناعنخارجلأنهبعضهااسماءبسردنكعنى

ربيوية(أالتربيةوصدى(!ل)واذمنمباد،لاولادنااليوم

للنساءااداةوكالة،والمتمممةالاملةالشبيبةةالشبيبةوصوت

مجلةواخيرا(والعمالالتعاونيةالجمعياتلننماونوا،العربيات

بالهسمتمروتالعرب.!لموظفيناوساطسشزيعاوتنحصر(الهمف)

باحان!يبوال!ييف.م!"،موجهلهعثيسياسيلونولهاوا!كومة

لتعبر8؟91عامابيب"لهفيصعرتيومية:اليوم!حيفة-2

الممثلالظسطينيالعربيالوسطفيسموم!عنعبرطالسلطة

الصحيفةالىمنهاالنشرةالىاقربهيصفيرصممنصخاتبأربخ

مجاناو!ؤع(الاسيوعيالعد)الجمعةيومثماناوصضوبست

العربللهوطفينالجبريالاشتهـاكوبطريقةالاحيانمنكعيرفي

الربصربمنهاوالنرفي،والمخقيربرالبلديةالمصيةوالسلط!

قداوجم!كافتوول.حيفافيالشيوعيةا+لحادصحيفةمظا!ةش

ولمم!لعتهاعنالناساظعأ!قدالصهيونيالاخندلمخططمكتمرير

الام!بلغخا.وكنباف!اللكاتعتويهماشيثا!رمايصدؤا

مراتعمةالمطالبةالىالحاكمبالحرباسحقينالعرببألنوإب

استبطلها.اوب!!ا

أراد،الاحتل!رقعةوتوسعت691لأالثانيالاحفصو!عوصين

نضليلاواغزرح!ماكبربصحيفةالمثاليةالمهعةتوسعالاحتلكل

اليومتوالفتاش!سالثلدلةحواليوبعدالجديدوالوضعيخنفقبما

نهانيا.الصمورمن

:6791عامالاحتلالصحف-نيالثلالقسم

اليعديالمحاميضريرهاويراس6891عامصموت:لالباء5-ا

فيرالماسولىعنبيلا!الهستصروت)عنونصمرخزمهيعقوبالعداقى

عددما05صفحفبستيوميةصحيفسةوهي(اليوم)عليها

وارياضةروابمتعدد!زواياوفيهاصفحاتبثماني!ونالجمعة

بعضالكنابتحرترهاليويشارلر،الاخرىالقطاعاتومختلفوالعما!

بالكقابةاليكليوعزنةيستكتبونواحياناالاحتلالعص!منالعرب

نااوالعريضةوخطوطهاعناعرهالهمتوسممعينةمواضيع!

هؤلاءواسماء.حمعيراحم!كماعلمهمثونعايااسههمورضع

(الليرةاص!اب)لقبالمحتلالوطنفيعليهمويطلقمعروفةالعص!

زاهده2وهابوعبدالشنطي2وفولكيشلبايةابومحمد:"واشهرهم

الكنابيوالصحانيينمعظمباكأويلاضذ..البيطاروصنيمميبسوابراهيم

الحكومةهوظفيمنهمالاحتلاليةاًلمحيفةهنهفييكعبونالذين

زالواوط*ردنيةالانباءووكالةللاعلامل!إرةوخاصة*رشية

.الانباءفييعملونانهمرضعمانمنروكبهميتقاضون

والجيروهـالمالعبريةدافارمنملالعربيةالنسخةتعتبروالأمباء

يليفيمااهدافهاااجمالويمكنالأنصيزيةبوت

انهزاصاواالدحاعريكاتباوصعفياياممالابفتح-ا

-سيد.مةالمجلاهذافياليكب

الظسطينيينوسوة،قىةاووحت،الربية*مةليالتشكيك-ب

بيمعم.امرهمز-"كذ

الرادمثلبعينهاسميةاننيمةلخهخامحابشكلالعلةثديد-ج

الناعربة.وممرالديمؤا!ييةاليمنواوليبياوالجزائرك-وريا

والصهاينة.اع!ريمبينالزانفاتايشالىالدسة1-د

سذيبكابسيلالفاشمةالسلطةمهارساتعنالمطاعهـ-

.والاضالل

تصدسالانياءببمجمةملعقةشؤيةمجلةومما:الثركطمجلة-21

وضاالبريبلامبمنهقلربماخ!عةالاالبابشؤونوضيشصيا

وتو!يصا.الام/وهاًلانباءا!امالهست!روتخطعنيخوجلاالسياص

بالبريةتص!مجلةمعوتتعاونالهربالمعلمين!اوتفرضمحمود

.!كيشت)اسمها

معروفلاالصروز(بنيبشؤونتعنيشهريةمجلة:ايدىمج!ة-3

لييالمس!ؤولينانافيير6ادبيةواجتماعيةدينيةبصفةوتتصف

بحيثالسياسيةالن!علطةلاغراشيخغ!عونها؟لاسمكمالوخاصة

ضمنوتاتيالددوزوالاثبلاالكتابهبنالكثيرموامعاعلياخي

واعلائهمعروبتهممنا'ف!حاحالعربمعرو!بنيلافتلاعالممومخطط

كاذبة.عرفيةوصبةخاصة!يفيةفة5

بعدء:الصيوفيةالجامعدفيلعوب5الطلدرابطةنثرة-،

وارهابهمحقوقهمهضممنالمربباتىالعربالصمتكلفيان

منتطمفيربشكلالنثمرةهذهصدرتوقدضمعملعنمرياواثممييز

كانوان(الحل!صحيفة)امياناويسمونهاا749عممناعتبار"

كطقالش،جديدهصفحة)مثلالتالغهداسبققدبعضها

.6691عاممنذالجامعيينالطلابلأيحادبالربية

*وامروتضم(الرسميةالوقائع)لرسميةااًل!يدة-ء

الفربةالضفةفيالعسكديال!معنالعاكرةوالمراسيموالانظمة

والانظمةالاوامروهي!ةبقطا!خععة؟خرى!سميةوقلامعومثلها

العسكرية.الفاشيةالمححمعليهاانسيرالمتي

الدالرةلالمناسن!ثىف!باطعن!سرشهريةمجلة-6

الىثوالربهاتقوم.التيآلنشماتمخلفت!مل،المحتلة

بماللسلطاتمباشرة!عايةعلىوتنطوي،خاصةوالبلدقيالعسيي

نرراميةنثرةعنفضلاوالقطاعالضفةفيانجانا!منقم!ميه

والعمالا!لوشؤونالتماونيةبألجمعي!تمنيواخرى.خاصة

والتعاوةين(العمال)منالاولاالعددصصروقدالمئيلتمصيبو2

.لأ691هارسشهوفي

؟791عاماللهرام،فيصصرت:(.اًلطبيةظسطينلمجلة-7

!قص،المفيةصفتهاكلعملانهاومعالعربئالصيادلةاحدقبلمن

!مةحلفياسساتغييوالسيداحمدصاحنهاالىظبه!د

للتوقف.!طهاممايخبل(.فلمفلسطين)

والفكرالالببشؤونتعنيجديمةمجلة:البيالرمصة-8

فىث!+بعديعر!ولا91ثي(مارسلاذارفيالأولعسعاصصر

عليها."لقيمينالسملااوسياستيا

بشوونضني،لأ691فبراسر-شبا!لجديمةخاتفيةمجلة-9

الطائفةسكرتيرعليهاويشر!وحولوننايد!فيالسامريةالطالفة

والعبرقي.العربيةبالتينوتصموالسامريرمموان

7،1ع(ديسمبر)الاولكافونفيصعرت:المسرحمجلة-01

المحليالمسرحبشرونوتمنيربهعبديحيهوءلامتيازوماحب

والعللس.والعربي

حقلفيتعملصغيرةمو-ميةمجلةوهي:الواننشرة-11

القسصحيفةفيموظفايعتبرنصاريومفوصاحبهآالاعلانات

فقط.العربيةالقصيف!محصوروتو!ب7291عامصصرتوفد

الرية:والنثراتالصحف-الثالثالقسم

باربعوتصدركقريباشهركةوهي:الوطنصحيفة-ا

تميرالأسمنمالاردغي2الشيوسالضببلسان!م!طقصنيزصخن



مزتمربه!ايل؟791عامبمدالغلسطييالشيوعيالحزبالى

بسبب.اشهرستةمناكرتوقيفتوقد،الربيلى!يالى،بعالقمة

بنسراوفوزءالغربيةالضفةفيالحربنشيطيمنالكعيراعتقال

واصعطفه.الوباعضلا

(م!لمودةاستانسل)علىنشرةوهي:الطنةاتحلاصحيفة-2

واصدكائهم.الشيرعيينالطلبةعلىلراوتوزعالانتشار

6891عاممرةاولاصموت(الوطني؟التو-لجنةانشرة-3

!فالامروكذلكنطئياالصمورستوؤفتثمواحداعاماوعاشت

اديةالإاًلوطنيةالعنامرمناخرىلريةقشرةصدرتحيثفزةضاع

عامين.غيرتششرلمغزةف!ي

:-الوطلشريرالحركةوخاصةالثورةلفصطئلمنشورات-4

فلسطين.لضحريرالشعبيةوالجبهة(فتع)الفلسطيي

و!صدالشميوعيةألوطنبحجموهي(ظسط!ن)صحيفة-5

اوفىية.االجبهةباسماعدادبضعةمنهاصدر

!بؤىالسررةاضثراتالهذهبالمخاطرالمحفوفلمحدودالننوزيع

معههساالبعضاةلمهيتناقد.ضظ!نطاقضمنوفعاليتهاالادها

لافرمكانمننقلهااوبهاالاحتفاظيسطعاحدولاالاضين

وحدةالىجميمهادم!والمفهحيثمنوهي.ومغاموةبصعوبةالا

الامرإكانمؤمراتوكشفالاحتصضدلنضال1والفلسطينيالصف

التقليدإةوالزعاماتالاردنيوالنعاما،صيوفيالكيانفيوحلفانهم

تبيعالتيتلكخامسةاالعميلةوالض!اصرالاحهلألمعالضالعة

عليها.تمسراوالارض

:القدسفيالعربية-.الصحفاثرابعالقسم

:القدسفيالثطالعربيةاليوميةالصحفا!التطرققبل

هما:-!يناس!عصحيفتينالىنشيروالقسوالفجرالشعب

ف-!الصكريال!،كممنبتصريحصمرتوفد:البشير-ا

فيالسابقاالتجارقيالفرفةرنيسوصاحبهآالفربيةالضفة

ساباق:8يكندمولما.7191عام،فياحنضلابراهيملحمبيت

ت-ارر:تايومالصإرعلىدآبتفقد،اخرىص!فاسنوعيا

اصهيونية،ا(ا!لبلا)ولا(القدس)لأالاخرىلصحفاتص!رلأ

مطالمن!اعنيقلعونالناسجعلالانتهازيالمتاونخطهاانكير

اعرانكشفانبعدبأفلاقهاعل!هاصاحبهااجصانالىلويدا

واثرالتهدتدأتلثهرتامبلغاوتقاضيهالاردنيةالاعنم!ارةبوقيارئبمه

ال"،ءالأالفدائيةالصافىوبهضاًاـوطنيةالعناعرمناليهوجىالتي

بلنيوقد7591ءاممنالاولفيءاًلثلث!افيفتوقفتبأل!داخل

شؤدندالرةلمنتعليماتتلقيمعلعمانمس!تكتبينقبوللامر1

مهاجمته.او5هالجتهتجبفيما(بعمانالمحتلالوطن

امولىممعئدالعميلاسبوعيةاًصدرها-الجماهيرموت-2

وعزيزآلجعبرياوالشيخالشوارشادمنمبشبتموبلشلبايةابو

ثوودالقدس)جريدةمنوالطبكمةالورقسعرفيوتخفيضشحلاة

ةبلد-وكانت7391عامصيففياعدادءممرةصاليمنهاصدرت

صدورهامنوالغابة،مفضوحبشكلتدحثم،1الإلباءوجرقيالقصر

واست!داءالفلسطينهيةوالثورةوالفداليينالوفنيةالقوىصاجمة

مثاقالياثبوهـةالمثوةمعالشر"يةألوفيفالاكلامعلىالسلطة

للتهايشوالليوةاصهيوشاالاحتدلمعبالتف!اهممسخلويل!ةلاقامة

اتطاولواللتحاملالاعدادهذهفيجهدهبنلكمساالشعببت،بين

ةالص!حماؤوعلىارتقمعيةالربيةوالدرولالسوفييني!حلاعلى

ومنصاحبهاوجدولما.(والأنحادوالفجرالشعب)الوطنية

اوقفباميلوقباعاعداثصاو!رتمنبوذةالقمةفي!وءانهايموله

.الصىرعنههفوففتالمطعممولوه

فمه:صدورهالترتيبووفقاالثلاثاليوميةالصحفاما

ليمترجمامملنالذيالزلفابومحمودلصاحبها:القدس-ا

تنديممانونوبسبب(الهار)فيشريكاثم(الدفاح)،صريلة

سقوطقبل67!اعاموتنفذالتلوصفيلهعملالذيالص!إفة

فلسطينلصحبختيتوحيدجرىرقد(اتؤي!بابشصينالفربيةالضط

الدفاع)وصحيفتيعمانفيتجصدرانعلى(الدسور)في(والمنار

في!لصرته.القم!!فيتصصرانعلى(.القصي)في(والاباد

لالان!باء(!عيفةغيرالسودفييكنلمحيثالعربةالصحففراغ

صحفصدوربوجوباللهرامفيدايانلدكوةةوتلبىا)ـصهيونية

الصلإونضةالخارجيةوذارةمعونجندتيبالمخنلة.عربية.للاراضي

بواسطةالدفاحووزارةالقسىةبلد-منهبا!رةماليةوجمساعمظ

معوتسيق(ورحيداود)العاماب!سهـريلصاكمالاداريالمساعد

الطسطينيةالدويلةمكاةمنوتشجيعالارثنفيعلياحكوميةجهات

القسمتمرفلالداخليةوزارةمنترخيصهاتم*خ!ظلفي

اشبهر.ببضة(الانباء)صلدربعد.اي68!اعاموصدرت(دفي

سيثاالمنذبئبالسياسيوخطهاالصحيفةهذهمو!فانللرو

الصهيينية1!آلأنباءلعليييفضلواانبألعربالأمرسلغانا)ى

الوبيةبالامةالتشكيكملؤهخبيثاخطاالصحيفةهدهاخذت!عد

الرئيسيةوالمافشيتاتافتتاحيتهاوكانت.ممالامرالسافرةوالمثوة

حربهـ!بعواطفهمقلصانغاذلكالقراءمنالاستهجانموضع

اهـماوتعسللتشاؤمواحرللتفاؤلتمثوفيوماقنرةنفسببة

الم!سولةالبمفاءامل!ماتسعمفيآلدجبم-الامبريئلي-العهيوني

عنفضلا(الذاتيةالرقابةلخيارلهاتركالتيالوحيدةوكافت

قي:طونحي!ثدارهافيليلياالصهيونيةالمخابراترجالكبارمرابطة

سلطةمكنتوفد.الام!ياءالعملاءمنعددمعالقمادويلعبونالخمرة

انفرغمالطباعةوآلاتالبنايةعليالاستيلاءمنصاحبهاالاخلال

لما،حتلالمححمزالتومايعيشومحمودالشريفسلهيمشريكيه

البناية.علئبال!وةيدهوضعفضيةفيتبت

اكالمحقبغريزةلنو-هاحالةلكلتلبسسياسيافينتولمأ

أ*ناتانصرتحيثضخمماليوفعفيصارتفقد،والمتاجر

هيها(ال!كريةوالراساتالنماذبموطناعةتالعسكريالعكل

خاماعدطا،791جمآمفيمرةذاتاعصوت)القدفيبلدبةواعلانات

الألتخابية(الم!ركةفيالقسبد!يةرنيسكوليكرةيدىللنيايه

احد!ماالذيلامرالاردنية2الحكومةمنشهـريةم!قصةجانباالى

شهاخرجواجماعيةاستقالةتقديماليفيهاوموظفامحرراممشر

مكافل!.اويضتصادونو

يوميوشيانيقةوكباعةجيدورتعل!صفحاتبست-ومياأحر

الت!الوحيدةالصحيفةوهيصفضتبثمانيتصدروا&بتالجمعة

كاملاالاسنوعتصصرانهـافي،والعمار،المطبوعات)القانونخاليفت

ار-مي.الصمةيوموموظ!بوممالهامحرريهاتمنحانلون

ورئيمنىلصبها7291عاماسنوعيةصمرت:اًلفجر-!

السالسليلةوقئلاختطف!؟لنيليصرنصرييوسفالمرحومتحررها

.أسبولحيةنصفصصرت72!اعاموفي(7491-فبراير-ثبا!من

(791صيفاوائلفييوميةصمرتثم!والسبتالاربعاءيومي)

وم!مد،حمدج!ل:منهمواحدمناكثرتحريرهاعليالثرفوفد

نصر!وسفاقرباءمعبالتهاونا&رغوثيبثبرواخرهمالطيراوي

.نصارومباسنيوراحنا:وهما

فقدصصبهامقنلحتىصدورهامنذالجريم!سياسةاما

المصءوبةالتقليديةالزعاماتوبضالأردنفيا&ظامم!اجمةكانت

الصهيونيةالضضط.وبشبإالتعسفيةا!حتلإلاوممارسأت،،عمانصه

خ!تففدالامتي!زصاحب(غيلى)بحجةالصح!يفةاغهصومحاولات

الظسطينيةالتحريرلمنظمةتدممووما،الساقيغ!الهامن

وتتصىائيليالاصوراكاحالفاسطينيالشيوعيالحربمعوتتعا!



والإستيطانالاراضياومصاثرةوالصوسعالاستيطانمحاولاتالىبقوة

ود!ليزالاخلالسجونالىوتعذيبهمالمناضلينواعمتقالالصهيونية

وعتفلاكه.مخابرانه

اليوممنذواتخنت؟791تموز23ليصدرت:الشعبس3

فلىطينيصوتف!وملتزماواضحااوطنياخطالص!ورهاالاول

اخل!الصيونية:اربعجمبهاتفىكحاربوصويعربيوقومي

فياحكماطاليعتهاوفيالعربيةواد-مية،.والامبريالية،ووصما

هـعالمتواحةاوعمانمعالضالعةالتقليديةوالزعاماتالارثن

ن3ا!شتىكلالسيةاللقاماتضحمناولوكات،الاحتص

لثصتكماالملطاتمعحوارايومقاكلعة،والقطاءبالضفة

معواتاونينوالسمالرةالارضباعةفدوجرينةشدبةحملة

الاحتلالبعدا!يمتالتيالشركاتبعض!!لل!هاينةوشركاءالسلطلى1

.والقطاعالضفةمنفهـكلمثترللابراسمال

اودسعالانتشارحيثمناصبحتوالوضعا+درانهذاوازاء

معخفتوقدسيءوروعلىصفحاتبأربعصدوره!ارغمالصحف

الهسهـريةالرقابةومعوالسكلةالىذصا!"القليديةلزعاماتا

اولكانتكه،كثيرةمعاركالهسكرىوالحكمالصهيونيةوألمفابرات

اديضفراغاتترككانتحيثالمزعومةال!يمقراطيةزيفتفضحصحيفة

اوالزاويةيلافتناحيةالمقالةعنللقراء!لر(والرفيبايقد4مما

مسخت.اوتاجلتاومنتاذا(الخيرعصباح)الجمديرمنالمحببة

"-صب"لارهابمنشتىانواعالىالصحيفةهذهوقرف!ت

ا،صحيفةمكاتبالصهيونيةا!ابراتاقنحمت!د،الامصاب

شيئاي!دونلعلهمسافالىعاليهاوقلبوامخنوبلالهاوبعثبروا

اتبا"هذهاحر!اافدىومرة،اغلا!هامنيمكنهمم!وعا

-ماوبكلللاخباد(صويتر)وجهازالتصويراس!توديوفيهابما

وأثإب.ارشيفمنفيها

الصحفطالتفقد،صبراهههاالسلطكتسضطعلمولما

المحرضت،المتهردةالصحي!فةلمحذهحدبوضعجيميصاالصهيوفية

يامرانإالوزراءرئيسعطلةيومفيالبلديةرييىكلليكتيديوطلب

لم!ياسةعنالمسؤولاللن!هـيررئشىصدوعاجلحالسماءاجراابلايخاذ

ليلا،التحريررئشىالخطيبعلبمخطفجربانوكان،الجريعه

اللبناسلأال!كودالىالمحتلالوطنمناضينثلاثةمعابعادهلم

.لا491(نوالمبرلالثعي3فرينمنالرابعيوآ

صاحب!افدفعتمؤخراجرتقدمكعفةضغوكاانلأ-بعو

م!*اضطرممااعتذراحيرخطاانتهاجهالىيعيشمحمود

سبت!بر()ايلولفيالصحيفةفركاليالاربعةالرليسيونا!ردون

الالاسيالجريمهخطوانسي!ضالا،ألمفاجيالتغييرعاىاحتجاجا

الىألصريحةوالدعوةالسلميةالحلولدكافةالتامالرفضكان

واعادةالع!ونيالإدان0ام؟-قبلع!ليهكانتماالىا،موداده5ا

يعودالذيالوقتنفس!فيوممتماتهمديارهمالىالغلسطينيناللاجفن

ال!ولةواقامةا!هاوفدواالتيادلم!انالىالصهاينةالم!جرونفيه

ظلفيالفلسطينيالترابكاملعاىالعربيةبأكثريتهاالفلسطينية

السلطاتعقدةظلتفقعد!*الطد1الاعتدالوبرغم.ديمقراطينظام

شهرينغض"نفيمرتينبتعطيلهامرةولاولقدتفقد،القائمة

بة.الر،1اوامرعلىوالخروجالىتحريعيبعجة

ؤالاحتلالفةالصحل

لصحفيمكنكيف:العربيالثالمفيلس!االاهذاطرحماجسرا

لقللماذاهذا؟مناهضتهعلىتقوىانالاحتلكلمنبتمر!قصمر

افىاضه!تخممف!انها

التالية:الحقال!تبرز،بشقيهالبمالهذاعلىولود

الاح!تصؤلبلموجودةكونصحفبينفر!منالك-ا

ايفاالح!لةهثهفيبانهعلما،ملالهوضبعدهبالصمورفششهر

..ايضاالاستساريةهذهمه!افقانمنالمحنلةللسلطدبدلا

وفقتسيرانفاما،الاخنلكلمنبترنجيصتصعرصحفوبين

تفلعاتهوعلىعليهتتمرداناومبين-عربيبلساناهدافهواخططاته

!له.ص!يفةايةمنعليهنوااشدفتصبح

هيالأحتلكلكسبمابقدرانهوالوقلالعبالتجربةثبت-2

اغقهمااثنتينفيفشلماوبقصر!القسي)صحيفةهيوامدة

اخريينالنتينمعوتاثرخسرمابقدس،الجماهيروصوتالبشير)

للخ!ربح!كانتالحالةهذهفيو؟العصيلة(الفجروإالشعبلهما

يحتسب.ل!حيثمنللاحتل!وصفعةالوطني

العربيةالصحففينراغاانالاعنتباربحيناخنناماوافا-3

الساحةتتركهل:يتساعلان-رايهمنالمرءملىوكانموجوداكان

العورختمالفرورة1انام!ا!لباء)الوحيدةالمدولصحيفةؤلمركة

لاالاالفطىكاملاالفرا!تم!ؤ"اناخرىصحفاصدارع!لى

ككأليالقسىصحيفةأنومعأويىقيهيسرحوحيداكعوكه

!سوص!يفةأودبوصفهاوعضهاوالفرا!ثسدانمنها-سجى

لانفذلك،براكنهفيللاولاليوممنسقطتقد*حثكل:بمد

غير.ةفاسدفهوالفاسدعلىبنيوما3صلافاسدصاحبها

القالكةالاخرىالنظريةصحةاثبتتاوالف!رلشعباصحيخميان

واغراصهالحعومحعملاانها!لهاالؤصةهدهمنامكنمابالافالة

منه.يصرخوباتازعجهنحوعلىلهكتصعىوبالتالي

اع!يفمجردفهبمالصحفيةبالحريةيسىمااما-4

كادفانهاالعدولصحفبعصهاا6والحريةهذهكوفرءوأذا.كاذب

هذاتحتمنه6791احتلكلبعدمالصحفبالنسبةةمفقوكون

يئامربيننضطالغلسطينيالومحييالصحفييجد(البالونجطلثرعا

كفجعررؤبين،2ولاذكيةصادلمحةبممارلسةشزاعه6يمكنماانتز؟ع

الظهللةالمعلاية*علاميةالتخرصلا6وجهبرألهوالياالييالونهذاا

فعلات!كقوكلاهما-:ئانياالاثعاءذلكوفغمملحر!ة2اءاجوابمرفر

وسطالجريخثةأل!رةبامالمهالصراعمر،حلاهممنمرحلةكل

يوجههاكاننفسيةحرب2شرسغمرةوفي،المضادالاعيلاميالتهريج

وجمركيز.وصصعىبمهارةالعدو

الس!ماحورأءمنالعدوفاياتعلىا+ليانمنبدلاومنما

وما،الشعب)!لموربعد+لهملاحظةمعالعربيةالصحفبصعطر

ذغمجديدجمرخيصاييمنعيعدلمصعورهامنالعوحوى

أما.ينساهفلااخذهالذيوالدرساحميرونابهالععمعد!عبات

!يثالعمول!اي!

.المحتلةاثعربفظرفي،ليبرالياباله*!لمكلأ!ار-ا

صحفاعربيةهئالكانمن،الخاربمفيالوبنصرفيأواراضيهم

امماله.ولىقترفياوا*متلكل'هاجم

كجدانهافي*حتلالفامبوتةالجماهيرفتمة.اشصاصس2

منأئمكالساتالصبيةالمحليةالصحفبهطلعماعبرممتنفمعالها

والمشلكل.*حاسببسصذه

بلضة)يسمونهما7ومشترلرفالسمايجاداهـى1"لطموحس3

الجلادبينمنهبدلاكايشمنيز!مونةولالصحف!هعبر(مشتركة

،الحوار1مننوعاالمقارهةهذهلىالعويرىكماوالمحية

مرحليا.وناجعمبفهونيا2يثمرلماذ8الذكله

بخةمحالى،العدومخططت9وجدررةو؟اقموجوهظقس؟

سلاسةاكثرمطيةهذهتكونانيفيةالالكارو!صارع1الاجيال

تلكالاقلام.اوالوجوههده!هرعلىاكائرهكمررومع،تلكمنوانقيادا

عمامشوشةمريه!روففي:يلاحتملكلطلقيالبربيوضع-ء

في*حتلالألضالعيناملهوالذيالغارجفيالعربيالمالم،!يجري

؟لهامن*حتصكحتالرءارحةالحماهير؟لاثقلكلويرويالا!به

الثق!ةعمممنحالة.أيجاديلاررعلياووالخلا!السلامتشثمد

ايعيبينهمبمنمستقبلاللاقرادالجلامبينبين*مئو-وء



فياخوانهمعلىضاغطةاومساومةورقةجعلهماوالاحتلالى

هالخارج

تدفيبواالترميبفيوالمنطورةالمغتلفمةالصووبوسألل-6

منبوفاعونانالداخلفيألعربيةالصحافةمنيري!كان

الجهرعلىالعدويقصرلم!مما.وخارجياداخلياالكنيرةأبواقه

آخراوبشكلستترجمالجديدةالابواىانتخيلمكشي!لانهبه

يقولوناممابركلاالمجرمألاحنندلوكانعوبيةبألسنةهضمهاونقله

.ينقلوناو

لصحفيبقواالصحفضدالصهيوئيالارهابوسائل

خبيثةظصةقبرنرالربيةالصحفتجاهالعدوسياسةمن

ناماصحيفةمعالامرلصعميكفيمثلاالعرييةال!ولفنى،محرة

وسيلةالييلجاالعولدن،وتفلقهاامتيازهاتلفياو!!ا

انماوصمورهاالصحيفةبوصدالمساسيقبللأفهو،دعاء.كثر

دطبهعر1قنممل،الكبيرحتىالعضيركابمهافي!معرركلالى1

تفييرفيفيبعآ"ط!ياتنريهان،:اوتخلصأيمتعلاوخوفاينحنيحتى

احدىفياوحكومادملاعليهتعرضاناو،تصريجيانهجه

!المحررينبالتخل!الاحراجمنتفلعىوبذلكضخمبرأتبتالشر!

السبيلهذايجدلماذاحتى..نفسهاالصحيفةمنلتفلصالا

معجرىكعا)القتلفاماالكيوهوالعواء1اخرالىلجاتذلكولا

السجناو،الصيبعليمعوقعممما)الابعاداو(نصر!ري-سسف

قوماصيسوخليلشقيرمعيسعحعحطكما)الصداواوالاعتقلل

عل!مساغيرهمواخرينكنيموراجحسألموصلاحعبدالسلامومحمد

.(متنظمينصحفييناوامحرهـلنوليسواوالصحفييناقابمنبانهم

والمثق!نوالكنابوالصحفيينالصحافةضسدالمومعارسات

تاليا:اثراجهايمكنخصبشكل

الاقامةوددمىومراقبتهالشاعراوالكاتب1اوالصحفيمطارمه-ا

مرتينيومعاالوجوداثباتاوالفجرحتىالفسقمنعليهالجبرية

لهيجوؤلابحيثافامته.مكفىتقبداو،شرطةمخةراقربلمى

.اًلسلطاتمنباننالااخرادبلدمنالانتقلا

واعرثوهموظف!كانفانالعيشسبلفيعليهالتضيم!-2

عيندالامريقفولا.الممرانعنبعيدفصيمكانالىنقلوه

ايةاوابنهاواخاهيلاحقونقدفهم،وشخصهبنفسهالصحنى

كعلالمواردهبعضي!داويستسلمميفييامصلحةلهمرسسة

حمأنذلك.للمخابراتسهلةفربسةليسق!اووت!جينفين!

لعامة.ابألمخابراتيعملونالصهاينةالصحفيين

واستدا،هاستجوابهيحيثيجرياننمردالصحفيعلىلسيا-3

علىترلحادهحرةفىسمفنهالىلمسامةامامرةمن!ثرل!البرات

لكجيكفيمافدهالوقائعمنلديهم؟نواي!مهلارهابهاوالمخابرات

السجن.فيبه

والت!يضمعينةصحيفةضدصحفيةبحمسالقيام-4

الصحيفةوسياس!ةالحريردرساءضدماصرةباقلاملتجمااوعليها

ف!تاهاتهؤلالاشنلاالجانبيةوالمعادكالحه!فتمال2والوطنية

محرروتعرضوفد.واعمالهللاحلأهلكللنلااتصد!هفىكلهيهومسادب!

الم!وصحفعبرعنيفةاعلاميةحم!الى(والفبمالشعب)

رليستحريروصمواانيومذاتبهمالامدبلغبلوكلفزثونهرافاعلنه

محندالتهماضرمنوهذه،التلفز-ونعبرلامساميبانهالشعب

ممصاباتهممنالقتلالىبهاالمتهميعرقىالني*مرالصهاينة

متطلالوالعهيدتزقة41لبعضاسكتابهمعنفضلا،وموميم

وزمرةودك!يبسوزاهده!بعلبايةإبويفلكانكماالمحررينهرلاءص

.الطرازهد؟مناخرى

ومعاكماالفلسطينيينللصخيينالجسديةالتصفية-5

ووائلنعينعريويمسفناميوكملاكنفانيفسعانالشهداءمع

للدكورجرلىكماذلكمطولةاووفههيوالكبيسيوالهمشريزعير

.)الهدلى!فيالثربفابووبسام(الابحاثبمركر)الصايعانشى

الاعلاساتح!حيثمنالصحفاصحابعلىاًلضفط!.-6

اسوةوالمشقل!للسجوناعدالع!اثخلل!ممإوعنهاالرسمية

والقرىالمدنفيالوكلاءتهديداو،والقسىلأنباءبصجقي

أشتراكومنعحملهاعممعلىابىاعةواءبار،بيعهامنبالامتناع

ب!.السمطةعليهاتشرفالتيوا!ؤمسعماتو/الهيئلىالبلديات

سيسوفعاليةمنللحداعتق!لكلاوالمطبعةعما!تيد-7

بدافعأ'خرىصحففيللعمل.ضطرهمواحيلالامبالصحيفةالبمل

الححيفةمنيخنقفعاهالن!يالراتباضط!ثلاتةاوضعفيي!بلغمادي

عمالالطبالكةمنتجهعايجادثمومن،ذلكمناكزواحياناالوطنية

الطمة(لصهيونيةاالممالفقابلىاتحاد)بالهشدروتالحاقهجرى

وروااضا!يةعملبساعاتيطاليونالطباعةعطلعاربحيث

ارهاقاوالعملتعطيل!اشانهامنكيديةواستنكافات.باهظة

..وامكافياماقدرتهاتىقنفقاتمنتشمالهلابماالصحيفة

مذهعنالعس!ريالحكمدوائرمنالرسميةه*خبارحجب-8

عليهالتعليقاو.نباايقيضيحعنالرسميال!ناصواقناعالصحف

والمجلاتالصحفجلبمنالوطنيةالصحفمنموبيمنعجافبالى

القممىلصحيفةالامري!تشركماالجسورعبرا،دلنمنالعربية1

فيونقصصاسبقذلكومناسبوعياالصحفهذهتصلهاالتي

.الانجرىالصص

ظلفيخانقةماليةضائقةوالفصالشعبصحيفتاثعيش-9

ماومعوناتمواردايةدانصاملليرةآرسومسننووتخفيضناحشغلاء

ص"وخاصبهاالعاملينالمحررينجعلالذيللامر،الخارجمن

،-صلمهااعاليفيتبلغجدازهيدةرواتبيتقاضونالشعب

ممسا،فق!اردنياديناراالاربعيناولبانيةايرة003يسةي

صحيفةالىالعملمنالعوائلنويبهضيهجرانعلىالعمويسلاد

"تاليثى.لمفالىطلباالبلادخارجيهاجرانأواخرمجالاواضىا

الصعكريةالرقابة

المسمومةالاسهماخبثمنالاحتكلجعبةكلالرفابةسهمولمل

عنمو!زيليونما،الصحيفةفيك!مةكلضديشهركسلاح

حرةلديهالصحافةانيزعمكانكيانفيالرقابةاهذهتبمبة

صحيفةصمدتحتىأصلاالرفابةوجودين!راكانبل،ومكفولة

أمبرىالزمةهذهفص!عتالشب

يتقبحيث،ناممة)الرفابةكانت!الشبلمممورقبله-ا

الصضيت؟لشؤونضابط.معالتحريرسكرتيراوالتحريررلش

ر!ما،م!ورايكونق!خبرايفياستشارلتهعلىالمسكريابألححم

التعدي!لألليمعبنمثرهيقبلاوعنهالطرفينضأوبارجائهيقنعهانا

وكان6يجهوفىلااويجوزفيمابينهماالتفاهغالى1طمبنثاررقايه

ا!مسالل*منوحسالصسريةاثباءفىق!محمعائلك

موافيهاووحداتهاوالجيش1بتحركاتيتطقخبرواي(الفدائيين

سصةالاضنبكلاالىتسيءقدانها،التحرإررنيسيمتقد)انباءواية

اوالكياناوالشرطةباسمأرسعي11الناثقكانواحيانا..والكيان

.الرومبالتوضيحيدليأواللارما+لصلاجمجرياللبمهوالجهثي

فيضاالرقابةذادتبشهرينلمالشب)صموربعد-2

5!هللنظر(الياليةالتعايقاتلالمقلاتعلىالأطلاعتتولىإن

فرقنتاثهافير،الذكرالسالقة،لمحطورانجانبالىاجثرتها

علىوالهجومميونخع!مليةاعقابفيمباثدةعسمهـريةكرقابةخيراا

صحيفةافىفطلب،لبنانقيلثلاالة1القالةومقتلبيروتمطار

ا&اررمملارلسالاخصبشكل(الفالص)واكخاصبثعكل(الشعب)

كرويد"لركببوحوبفيحمة*مراترطدثم..الصع!ريلرقيبأ3الى

المراقبة)الافباءو!يواخبهالطدبهوألا*للىالوفاةباحطت



الراظبة.منتسلملمالمتقمعة،لكلم!حتى،المولةمنلسلا

العملمق،اليعانقدياممنذموجودةالمسكرية41فابة-2

وهيحيفافي،مما+سحادلالصحفبىعلىيقنعرمصوداكانبها

-المطبوعات-الطوالك!انظعةأنىتشئدوهي،فقصالحاثقبعض

خلكلالبريطاشيلأنتدابسنهالنيالاستثنائيالدفاعففونمن

ءلىالمفعولسأريفىالوما1645عمفيالثلالية،لعالمعةالصبا

للرفإبترئيسيةمكابئلالةالطارئةالحالاتليوتوجد،!الوب

الجيشمن،كولونيل)مقدمبرياسةوحيغاابيبوتللآلقسىى

تعيينهويجريالمسكريةالمخابراتشعبةويتبعالعربيةاللغةيعسن

ي!د(المقدملاتكوكنيلالقص.فيوهو.."لعفاعوزيرقبلمن

وفيالعزايأومعري!ودمنمهظمهمعس!ريونضبا!يساعدهكاتي

بعدوالنصفالثانيةحتسى(منهبا)احدمميكونلياةكل

الليل.منتصض

تاجيللا(شتقومالصرأحيثمنارقابةواصاءاتصه(

منع21(الدفى-اءلاستشارةاخرييومالىالمواداحعىفيلبت2

التطيقاوال!عبربضشطباوحذلى)3(كليا"لنشرمنالمدة

نسختينمنالما!ةترسلانويجب،.بالنشرالماعاي*جافىةأ،،

الصحيفةالىويرسلبنسضة!لمسريادفيبيحتض،مطبوعتين

بعدتدعيقههالىيصادكعا.،لمراقبةبغلا3محمعرة*ولىالنسغة

إلصحيفة.اتنشرهوماالرفيبورقةبينمفالفةوضخشيةالنثر

الىا!ألفةإالصحيفةبسوىيهمد.الرفيبمهكعيرا-5

الصحفلكن(الصحافةبشو،قحاصةصحكمةهنالك1اخمة

*شي!اءبانتعلمالفلسطينىالمطبوم!قافونكل!اثعيالوطنية

مزاجهووافمانعىعليهاليسصرافيهاالرقيبيرىالتي

الصحيفةاحالةطىممهيقمولأ؟للي*مر،وأجتهاده"لرهيب

اماذبة.وكمث!اهلعيانفضيحةمنذلكفيمامعلمحثمة

؟معيفسدتظقةاوومنفتحةبهةمنمز،جيةالرقابة-6

السيث!س،الصحيفةطكلضوفقا،اخرىجههمنلألصحف

رزمفيوبداتطباعتهااقمتفدالقصيصحيفةتكونصينففي

نصليلاعشرة؟لحادية؟والعدمرةصاليمبللاناعههـعاوم!حن

عليهايجبلمالرميبهع!ئدرالتم!أ،لفجر)أو2الثمعب)مواد

ساعاتالصحيفةصدور!خير؟.دكؤصيمماأيجابااوسلبابمد

علىالصصففرضو'د.السو!في!توأجدحيثمناهميتهالها

السابعةبثتهاءالاولىل!وجنباك!اكلموا!عاكوسلآنالوط!ية

الاولىحتىوالثالثةو،اقنصفالعالثرةفيواثعلالية،مساءوالنصف

الصحيفةيبلغلاأنهفي"لرقيبلوميكمنوهنا.صباحا

ممنوعاوموجلوبهضها"لمواد+سحيثالو،حمةبعديلابالنتالم

الاسطررفعادالطباعمةوعمالالمحررونيضطرحيثمضوفاء

:اجرتهاسبقغيرهاباخرىكاملةموادصالاستحة1والمحئوفة

والادعاجالارتبال!هووالقصدمطلوبةغيربا!ثخهاـلنرا،لملعاو

وأضح.تمييزمنالمطملةهنجبفيمامعوالتاخير

عنترجماتنشر"لوفنيةالصحفعوحعرماحيرا-7

هوالعبريةالصحففييك!بماانب!ةنفسهاالعبريةالصحف

وعليه.للوبفهولفربية7فيينشرمااما،الهيونياللقدلعه

اطا!منالصبيلقارجمة8فيمنعلديهمابيحتموادتفليجوذلا

فظلالعهممنممشفاوالسلطاتسسةاليكسيءأشي!هجبلخيهةلان

شيءكلبانبحيثمعانيهببلىالتمييزيتصعوهنا.وجرائمهم

مابينحعووللهاجعراوالترجمهالنشروساللحتىمميز،

..تقلهللعريجوزلاوما،!لهاليصلهييللصهيونييبم،

صحفاومجشهاوثنبترجمةمنالوطنيةالصحفتعنعكللك

لرقيب1ويرفضا!عباتفيوقباعللبلادل!لهااجيزا!نبية

ومد،؟ضىعوبيةصحففيترحممتقدجمانتولومتىاجازتها

لافهه(الشعبلضدفضيةابيبتلنىالنثرثو!2ح!ىاقلت

صهيوني.حل!منفصورب!ترجمت

افتقماداوالقاسيهاولممةافدهعمهالافنراضحالةفي-"

،لاسبابعنخطبصالى.ادفيباوواخرىصحيفةبينالتمييز

صحيفقمهيونية،فيمتئعورةانهامعالمامةهذهشطباليثكتهانني

نضفيإجيزتحينفيمتلاالث!()عيالمالةهذهحظصاوا

جل!8الاستفسارمحررواذا،ميجيبلا(القصلاواللانباءاادوم

نشاءلمنتمنحهاصلاحمهاوتلكتفعلمماتسالىلاحرةالرفابةبان

:اجمابوهالشكومه،والاحتجاج!صرتواثأ..تشاءمنههوخرمها

الويخةالصحفيحرضونبذلكوهم.ا.واشكوناللمحكمةانعب

بألقسيالطياالصلمحكمةلدىالدسىتريملانيدفونهااو

يصتونلعرب2المس!ولينالمحررينمنيلارجحعلىتربحهاوت

للاعشافيد!صاو!وفكلا!يريدالذيالصوصهالؤصةهذه

والمقاض!اةالصوبمحكمةلاعرا!2اساسعلىالعربيةالقسيبضم

كانتالتي1الكميوةالمعالللىفيواضحاالامدهلاوكك.امعها

سال!كنبمفلملكنهاولألسلطاف!الرفابةمع،الشب1تخوضها

.ويدبرونيريمونكانوا'ما

كلمةفيهاالتيالقرآنية،*ملاابعضيشملالصركك-9

ابياتتشطب!كانتكما،الطلموأالاذىلهدعاوالقنالاوالج!د

شصأء!لطينيون،"ثملمبمدالشصاءلبض(اليومحكمة)فيالشكل

وا(باللخربلالفدافهبنمتكهي2ويثي(فداش)ك!مةوتمنع

(بالمسلىحلمنهايستعيصانا*المعرريجدفلا(الارهابه)

الىينتعيوكل!ما!شهي)كلمة!منعوالنهي،لتيات.!كذلك

ادكاسب!تاتي"ننيالصوراما..بصلةاللسطينيةالثورة

عظلصحفوتمنمعالرقيبعلىعرضهافيجبالداكللمنأوالغارجأمن

يمنعونكما"لتالياليومفيصحفهمفيطهرحينفي،الوطنية

وافداليحاررصطصودايةاخذمناوطنيةبالصحيفةالمصور

فيه./أالحاثهوقعالذيامانالىالعضلحتنى

خللألمة

الوطنيةالصحفان،نفسهاالصهيوف!يةالصحالهبالمترإلى

اليهايستمعلمفمن،المنظماتالاذاعاتصىكانتالمعتلالوطنفي

همما)الفجع.او،الشعبلفياماالثانياليومفىطالعهااـلسكانمن

توؤيعهايصعبكانالتيادصريةالمنشوراتاناخرىاوحقيق!ة

هنانبذاألوطنميةاالصعففيكعهروبألقطاعيفتراتعلىكانت

حميناعمدةطاعلنيهالسرالةالمنشور؟ىواصبعتهنط!ونبذا

يدول.اوالعمويمويانادونالصحيفتين

ليونيطحررانهزيمةبعدالعمواقامهالنيالخو!جطاراما

نداعهموانيقصلاجيشماناكاالداخل!ىبمالوبفكللى67\ا'

للصحاهةكانققد،عربيبلدايالىالوصولتستطشعالطويلة

فئ!قعةوالجدارذلكفيمفضلا!نلةفمسطينفيالوفنيةوالاقلام

ال!لمةوكصبحممويةعقيرتهامنالاصواتلتنطقالناسمنااًلغوف

إلعريض.واالواسعالمصيرمعركةميدانفيايقاتلةكالرص!اصسة

فيمممثال(للشصيلا!نفقد،الارهابورغمالرقيبورفم

تفمزهوهيللرفيبكتبالغ(افسطس)آب.2يومالصاثدعدمعا

التالية:ااًلعبارةتفصحهاو!ىوللسلطة

،وتضهالجىتصالتسجيلوآت،المرافبةقحتهواؤنا"

يستطيعوأولن،ال!ربعيهسنمصيمن!نا..ألافنوفوى،اللسان

.(،صبرامعنا

ناخثيةللمسعغبل9سر،رهبباقىقحتف!فيضمنفيضهذا

انهيتبقىحقيقةثمةمن،ي!تلافاهاومنهالصويستفيد

عا،اسر2منهالحقانراععليبالقدرةيلايتملاالسومعالتعامل

يحسبضراقظلوكالرصاصةوالملصقكا!نشوزالجريءالقيو،ان

مدهالربيالقو!ىالمصيرفلمصكة،حسابالفله؟دمو

وساحه.ميلاينوع!ة2!ا


