
وهو يركز على النشاط الدعائي  1999صدر هذا الكتاب عن مكتبة مدبولي في القاهرة عام 

وقد  : صحيفة يشرون :1- ومن اهمها. لليهود في العراق خاصة ما يتعلق منه بالصحافة اليهودية

باللغتين العبرية والعربية )بأحرف  1920/ تشرين األول /  19صدرت في بغداد بتاريخ 

عبرية( . وقام بإصدارها كل من صهيون اذريعي ويعقوب صهيون وعهد أمر إدارتها إلى 

( صفحة بالحجم الصغير نصفها كان باللغة العبرية  16الياهو ناحوم . وقد احتوت على ) 

ً من ونصفها اآلخر باللغ ة العربية ولكن بأحرف عبرية وقد نشرت في عددها األول اعالنا

الجمعية األدبية العبرية بتعليم اللغة العبرية مساًء ، وقد توقفت بعد صدور خمسة أعداد صدر 

وذلك بسبب مقتل رئيس المنظمة الصهيونية الضابط اليهودي  / 1920 12/  17آخرها في 

هي مجلة أدبية اجتماعية أسبوعية صدرت في بغداد بتاريخ و : مجلة المصباح .2- سلمان حية

وقام بإصدارها سلمان شينه سكرتير الجمعية الصهيونية . وقد استمرت  1924/ ميسان /  10

حيث قررت مديرية المطبوعات في وزارة  1929/ حزيران /  6بالصدور بشكل متقطع حتى 

غلق صحيفة المصباح بناًء  1929ان / / حزير 6في في  486الداخلية بموجب كتابها المرقم 

والذي احدث ضجة كبيرة  / 1929 6/  6( الصادر بتاريخ 127على المقال المنشور في العدد )

بين أفراد الطائفة اإلسرائيلية. وقد ركزت مجلة المصباح على أهمية تعليم اللغة العبرية 

بر للوجود القومي األساسي باعتبارها لغة الملك داود والنبي سليمان ، وهي البرهان األك

والمفتاح السحري لتاريخه وماضيه القديم . وقد تابعت هذه الصحيفة باهتمام ( )للشعب اليهودي

أخبار الحركة الصهيونية ونشاطها في فلسطين ، حيث كانت لها زاوية خاصة تحت اسم ) أخبار 

ي في فلسطين نقالً عن االسرائيلين ( وفيها تنشر أخبار النشاط الصهيوني العالمي وما يجر

صحف صهيونية كان من بينها صحيفة هارتس ودافار وفلسطين بوست التي تصدر في فلسطين 

آنذاك .وقد دعمت هذه المجلة النشاط الصهيوني في العراق خالل عقد العشرينات حيث عنيت 

ها من خبر بمتابعة أخبار الهجرة إلى فلسطين وتحبيب فكرتها ، ويكاد ال يخلو أي عدد من إعداد

او تعليق او فكرة إيحائية لهذا الموضوع من خالل نشر اإلعالنات الدعائية للمؤسسات 

الصهيونية . كذلك عملت المصباح على ترجمة بعض اإلخبار التي كانت ترد في الصحافة 

وقد أولت اهتماماً خاصاً لموضوع حث يهود العراق على  . الصهيونية الصادرة في فلسطين

الحركة الصهيونية ، كذلك حثهم على شراء أراضي العرب القاطنين في فلسطين . التبرع الى 

عمود )  : وكان هناك عمودان في هذه الصحيفة رافقاها منذ العدد األول وحتى احتجابها وهما

ً ما كان  من كل روضة زهرة ( الذي كان يحمل أخبار الصهاينة خارج العراق ، وهو غالبا

ية الصادرة في فلسطين والهند وبريطانيا . أما العمود فيحمل يستقى من الصحف الصهيون

عنوان ) حوادث األسبوع ( وكان يغطي أخبار الطائفة اليهودية في جميع أنحاء العراق وخاصة 

وافقت  : مجلة الحاصد  .3- أخبار األثرياء والمتبرعين الى الجمعيات الصهيونية في فلسطين

لية على الطلب المقدم من قبل المحامي أنور شاؤل بتاريخ مديرية المطبوعات في وزارة الداخ

بتأسيس مجلة الحاصد كونها أسبوعية أدبية اجتماعية وقد صدر العدد األول  1928/  10/  28

واستمرت تصدر بانتظام لغاية يوم السادس من  1929/  2/ 14منها في بغداد يوم الخميس 

ي وزارة الداخلية إيقافها وذلك لنشرها ، حيث قررت مديرية المطبوعات ف 1929حزيران 

( . وقد وافقت وزارة 63مقاالت تثير أبناء الطائفة اليهودية في العراق لمضمونها الصهيوني )

على رفع تعطيل المجلة المذكورة على أن تراعي وتتجنب كل  1930/  7/  7الداخلية بتاريخ 



هبية . وان ترسل إلى مديرية ما يمس الشخصيات والسياسات واالختالفات الدينية والمذ

المطبوعات في وزارة الداخلية نسختين من كل عدد تصدره موقعا من قبل صاحب المجلة ، وقد 

( وتشير الوثائق إلى إن صاحب هذه 64) 1930/  7/  24صدر العدد األول السنة الثانية في 

لداخلية بتاريخ المجلة المحامي والشاعر اليهودي أنور شاؤل قد تقدم بطلب إلى وزارة ا

أراد فيه الموافقة على جعل المجلة سياسية أدبية . وقد وافقت الوزارة  1936كانون األول /  / 7

المذكورة على هذا الطلب . وقد خاضت هذه المجلة ببعض الموضوعات التي خاضت بها مجلة 

ة نظراً المصباح ، ولكن بلغة دعائية مختلفة حيث ابتعدت عن الدعاية المباشرة للصهيوني

الختالف الظروف السياسية نتيجة لتصاعد المد القومي في الشارع العراقي أواخر العشرينات . 

لذلك نجد من اهتمامات هذه المجلة كان ترجمة أعمال مهمة من األدب الفرنسي 

موبسان ، اناتول فرانس ، الفونس دوديه ، بلزاك ، اندريه مورا ، فكتور  ) كأعمال

أعمال من األدب الروسي لـ ) مكسيم غوركي ، دوستويفسكي ، بوشكين(  وكذلك ترجمت( هيجو

وأعمال من األدب االنكليزي لـ ) جورج اليوت ، ويلز ، توملس هاردي ، اوسكار وايلد( 

وأعمال من األدب االيطالي لـ )جبرائيل داتو نزيو( . كذلك قامت هذه المجلة بترجمة قصصاً 

واأللماني لـ )ايريك ماريا ريماك( . وقد كان من ابرز ( ونيلمن األدب األمريكي لـ ) اوجين ا

أما الصحف اليهودية التي كان  . مترجمي هذه القصص ، أنور شاؤل وشاؤل حداد ونعيم طويق

صحيفة سباق  :- 1- لها تأثيراً اقل في ميدان الدعاية الصهيونية خالل عقد العشرينات فهي

. وقد أصدرها اليهودي يعقوب  1926شرين الثاني / / ت 19صدرت في بغداد بتاريخ  : حاسين

حاسين باللغة االنكليزية وكانت موضوعاتها رياضية ومتخصصة بنتائج سباق الخيل ، وقد 

/ تشرين الثاني  1صدرت في البصرة بتاريخ  : صحيفة دليل العائلة  .2- وقفت بعد زمن قصير

عالج الموضوعات الدينية الخاصة . وقد أصدرها اليهودي يوسف كحوكي . وكانت ت 1928 /

صحيفة اقتصادية أدبية لإلعالن تصدر مرة  : صحيفة الدليل  .3- بالديانة اليهودية بلغة عربية

واحدة في األسبوع وتوزع على المواطنين مجاناً لصاحبها ومديرها المسؤول س . اسحق . وقد 

. وكانت تنشر بثماني صفحات  1929مايس /  12 / ظهر العدد األول منها في بغداد يوم األحد

صدرت جريدة البرهان  : صحيفة البرهان  .4- وفيها بعض الصور وقد احتجبت بعد امد قصير

) اليهودية ( مرتين وكان صاحبها في المرة األولى سلمان كوهين وقد صدر من جريدة البرهان 

( ووصفت  1)  وصدرت للمرة الثانية تحمل رقم . 1928األولى ثالثة عشر عدداً في عام 

البرهان نفسها تحت ترويستها بأنها ) جريدة أدبية انتقاديه أسبوعية ( . وقد صدرت بالحجم 

/ كانون  31النصفي وبأربع صفحات وكان مديرها المسؤول فائق القشطيني وتوقفت بتاريخ 

 ، 1929/  9/  24صدرت في بغداد بتاريخ  : صحيفة النشرة االقتصادية / 1929  .5- األول

وقد أصدرها عبد هللا نسيم جاي وكانت تهتم باألمور اإلعالنية واالقتصادية ، ولم تستمر هذه 

النشرة طويالً شأنها شأن مثيالتها من صحف اإلعالن فتوقفت بعد فترة قصيرة من 

ويسلط الكتاب الضوء على مساهمات الصحفيين اليهود في الحركة الثقافية في  . صدورها

وهو مير شاؤول عزرا آل بصري ، صحفي  : مير بصري 1- هم الصحفيينالعراق ، ومن بين ا

، متزوج وله  1911/ أيلول /  19وأديب قصصي وشاعر وباحث اقتصادي . ولد في بغداد في 

أربع بنات . أسس والد أمه الحاخام عزرا روبين دنكور مطبعة باللغتين العبرية والعربية عام 

في جريدة  1928العراقية وكان أول أنتاج أدبي له عام في بغداد . اشتغل بالصحافة  1902



وقد عمل في أوقات مختلفة محرراً اقتصاديا لجريدة اآلخاء الوطني والبالد  . النهضة العراقية

لصاحبها روفائيل بطي وجريدة الشعب لصاحبها يحيى قاسم . وعندما اصدر خاله الياهو عزرا 

تولى مير بصري تحريرها ، غير انه لم  1929سنة  دنكور جريدة الدليل األسبوعية في بغداد

الدليل العراقي الرسمي( الذي اصدره  )يصدر منها سوى خمسة أعداد . ثم اشترك في تحرير

، فكان مساعداً لرئيس تحرير القسم العربي ومحرراً للقسم االنكليزي  1936الياهو دنكور سنة 

أنور   .(2- 1945 – 1938ي سنوات ). تولى رئاسة تحرير مجلة غرفة تجارة بغداد ثمان

. ويعتبر واحداً من ابرز  1904وهو أنور شاؤول هارون ولد في مدينة الحلة عام  : شاؤول

الصحفيين اليهود ومن الطالئعيين في مضمار القصة العراقية . ولقد كان شاؤول محامياً 

 -الحصاد األول ب -أ : وصحفياً وشاعراً في اللغة العربية نشر ثالثة مجاميع من القصص هي

وقد عمل أنور شاؤول مديراً لتحرير مجلة المصباح  . في زحام المدينة -قصص من الغرب جـ

ً لتحرير مجلة الحاصد عام  1924عام  . ونشر في الصحافة العراقية تحت اسم  1929ورئيسا

مستعار هو سهيل إبراهيم مجموعات قصصية كان من بينها : ) األم فتاة القصر( ، ) 

وقد برز  . ( انا ؟( ، )اللهيب المقدس( ، ) القصة الخالدة ( ، ) مجموعة روايات شاب )، ( إليها

من الطائفة اليهودية الصحفي نعيم قطان الذي سيطر لسنوات على صحافة الحزب الوطني 

الديمقراطي وكان هو المسؤول عن المقال االفتتاحي لجريدة صوت األهالي ، ومراد ألعماري 

ن يشرف على السياسة الخارجية في الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الوطني الذي كا

الديمقراطي . وكان اليهودي جاكسون مشرفاً على صحيفة التايمز العراقية . وسليم بصون 

  .مشرفاً على صحيفتي الشعب والبالد


