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آغاز بھ  ١٩١٩كھ در سال  است یاشغال یھا نین روزنامھ در سرزمیتر  ن و مھمیتر  یمیقد ھاریتز

ز ین یسیاز آن بھ زبان انگل یا  خالصھ شود، اما  یمنتشر م ین روزنامھ بھ زبان عبریا. كار كرد

 یاشغال یھا  نیون در سرزمیبیتر نترنشنل ھرالدیا ی  مھ روزنامھیشود كھ بھ عنوان ضم  یچاپ م

 ھاریتز. است یدسترس ز قابلین نترنتین روزنامھ در ایا یسیو انگل یعبر یھا  نسخھ. شود  یع میتوز

شود كھ   یم ان محسوبیھودی ی  ن روزنامھیقت اولین است در حقیسرزم یبھ معن یكھ در زبان عبر

ل یاسرائم یزبان رژ یعبر یھا  گر روزنامھیسھ با دیدر مقا. س شدیتاس یخاص یھا  زهیھ بر انگیبا تك

برخوردار است خصوصا  یا  ژهیو گاهیاز جا ھاریتز ی عوت آحارونوت، روزنامھیدیو و یر معارینظ

نوع نگاه . اش  ھر روزه یو ادب یعلم ر كمتر و صفحاتیتر، تصاو  بھ خاطر مقاالت بلند، قطع كوچك

  . انھ استیز چپگراین ھا ینیل با فلسطییاسرا ی  ن روزنامھ بھ مناقشھیا

 یسم عبریبود كھ در تداوم ژورنال یروس یھودیمھاجر  یا  عده یمحصول مشترك تفكر جمع ھاریتز

ن یھود از این روزنامھ نگاران یھدف ا. كردند سیالمقدس تاس  تیآن را در ب ١٩١٩در سال  یروس -

ھود، محل یل دولت یتشك یھا  ل متعاقب با زمزمھین دلیھم بھ. بود یستیونیصھ یھا  زهیت انگیكار تقو

ن روزنامھ صبح یا ١٩٣٧در سال . ر مكان دادییتغ ویآو  المقدس بھ تل  تیب از ١٩٢٣ھ در سال ینشر

گرشوم،  ١٩٣٩در  یعنیبعد  یشد كھ اندك یداریبھ نام زالمن شوكن خر یھودیدار   ھیسرما كیتوسط 

  . و چاپ آن را بر عھده گرفت نشرھ امور یپسر او كل

ن یاست كھ ا یاشغال یھا  نیب در سرزمیرق با بدونین روزنامھ و تقریبھ لحاظ مخاطب اول ھاریتز

ن حمالت یتر  دیشد یدر موارد ھاریتز. سم استیژورنال از اصول روز یرویت بھ لحاظ پیعمده موفق

، یل اجتماعینقاط ضعف دولت در خصوص مسا ینكھ ھمواره منادیعالوه بر ا را بھ دولت كرده

جزو معدود  ھاریتز. ل بوده استیئچند پاره اسرا ی  جامعھ یھا یو نابسامان یاقتصاد یھا  یكاست

ش از یل ائتالف ندارد اما كمابیئك از احزاب اسرایچ یظاھرا با ھ است كھ یلییاسرا یھا  روزنامھ

ت ین حمایالت خودگردان فلسطیاسلو با تشك یھا  دا از موافقتنامھیشد ھاریتز. كند  یت میاشغال حما

  . كرد

ن روزنامھ از یھر چند ا. سكوالر است یمش یدارا ن روزنامھی، الیاسرائم یرژ یف مذھبیاز نظر ط

 یش بھ تئوریگرا یراستاران آن از نظر اقتصادیو یاست اما خط فكر یعدالت اجتماع یمدافعان اصل

از  ھاریتز. باشد  یست میاكونوم ین خصوص ملھم از مشیدارد و در ا كیسم كالسیبرالیل یھا 

 ین و برقرارییپا یھا  اتیمال، یاعتبارات رفاھ صی، تجارت آزاد، كاھش تخصیساز یخصوص

 نیلھ گرشوم شوكن كھ بیروزنامھ بوس یریسردب یخط مش. كند  یت میسخت حما یمال یھا  استیس

  . ف شدیان نھاده و تعریروزنامھ بود، بن مسوول ریمد ١٩٩٠تا  ١٩٣٩ یسالھا
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 ن ھانوخیجانش ٢٠٠۴ل یراپباشند كھ در   یم یتانین لید الندائو و تامیویروزنامھ د یفعل مسوول ریمد

است،  یاشغال یھا  نین روزنامھ در سرزمیتر راژیكھ پرت ھاریتز. ل استرون شدندیوئیو  یمارمار

و  یكارشناسان داخل ھاریتز. باشد  یل در سراسر جھان میئاسرا ی  ن روزنامھیتر  شده  شناختھ

ات در یر نشریش از سایمراتب بار دارد و تعداد خبرنگاران آن بھ یاخت را در یمتعدد یالملل  نیب

ن روزنامھ یا. دارد بزرگ جھان یھا تختیدر پا یدفاتر متعدد ھاریتز. است یاشغال یھا  نیسرزم

  . در خود گنجانده است نما، فرھنگ، ھنر و علم رای، س از دولت، اجتماع یگوناگون یھا  بخش

ھزار  صدكمتر از یراژیبا ت دوازده صفحھ و ك رنگ و درین روزنامھ در قطع متوسط بھ صورت یا

  . شود ینسخھ در روز منتشر م

  

  پست روزنامه اورشلیم 

  
لھ یبوس ١٩٣٢زبان است كھ در اول دسامبر  یسیانگل یا  روزنامھ) Jerusalem post(م پست یاورشل

آغار ) Palestine Post(ن پست یبا نام جرشون آگرون تحت عنوان فلسط ییكاینگار آمر  ك روزنامھی

ت خود را یموجودل یاسرائم ینكھ رژیپس از ا یمدت ١٩٥٠ن روزنامھ در سال ینام ا. كار كردبھ 

 یزبان برا یسیاز منابع انگل یكیشود و   یھا منتشر م  ن روزنامھ صبحیا .افتیر ییاعالم كرد، تغ

ن یكھ ا یدر طول مدت. رود یبھ شمار م یاشغال یھا  نیع سرزمیبھ اخبار روز و وقا یدسترس

و  یریخود كامال از درگ یھا شد، در مطالب و سرمقالھ  یمنتشر م ن پستیروزنامھ تحت عنوان فلسط

دا از یكرد و آشكارا و شد یت مین حماین در فلسطینش  یھودی ینیجاد سرزمیان بر سر ایھودینزاع 

اعمال ن ین فلسطیا بھ سرزمیان از سراسر دنیھودیھا بر مھاجرت  یسیكھ انگل یتیھرگونھ محدود

 . نمود یكردند، انتقاد م یم
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 یھا  نیسرزم یدر خارج از مرزھا لیاسرائم یرژ ی  ن روزنامھیتر  ه م پست كھ پرخوانندیاورشل

ان است، منتشر یھودی یل عمومیكھ تعط) سبت(ھفتھ بھ جز شنبھ  یاست، در تمام روزھا یاشغال

  . م مختلف استیتر و شامل ضما  میآن معموال حج ی  جمعھ ی  شود و نسخھ یم

 یم پست را از آن خود نمود، مشیت اورشلینگر مالكیكھ شركت ھول یزمان یعنی، ١٩٨٩تا سال 

ن سال بھ بعد یآورد، اما از ا  یت بھ عمل میل حماییانھ بود و از حزب كارگر اسرایروزنامھ چپ م

  . ت نمودیتبع ید و از موضع راست افراطیكود گردین روزنامھ طرفدار حزب لیا

  . دانند یانھ در پوشش دادن بھ اخبار مین روزنامھ را راست میا ینظران مش اكثر صاحب اکنون

 ی مھیضم ی نامھ ھفتھ. برخوردار است یالملل نیع بیم پست از توزیجمعھ اورشل ی م نسخھیاز ضما یكی

مختلف و نظرات  یھا و نقدھا لیاست كھ در آن تحل یم پست ھفتگیم پست با نام اورشلیاورشل

  . افتیتوان  یم یالملل نیو ب یاسیكارشناسان را در امور س

 یا ژهیكھ ھمواره توجھ و یكند، در حال ید میتاك یاخبار خارج یبررو یم پست بھ صورت سنتیاورشل

كند كھ  یم پست ادعا میاورشل ی ھیرینكھ تحریرغم ایعل. دھد یل نشان مییبھ روابط اعراب و اسرا

ن روزنامھ بھ احزاب دست یش ایاز گرا ییھا توان رگھ یندارد اما م یجناح یو وابستگمستقل است 

انھ نقش غالب را یش چپگرایو گرا یبا مش ییھا كھ ھنوز ھم سرمقالھ یافت بھ طوریل را ییاسرا یچپ

ك بھ ینزد یا م پست را روزنامھیتوان اورشل یم یش اقتصادیبھ لحاظ گرا. ن روزنامھ دارندیدر ا

، كاھش یعموم یھا د بر پرداختیشد یل مالون روزنامھ از كنتریھا دانست چرا كھ ا برالیگاه نئولدید

ت بھ عمل یھا حما ھیاتحاد یانحصار یت با قانونگذاریھا و ضد اتی، كاھش مالیرفاھ یھا نھیھز

 یسیانگل ی انھ است كھ نسخھیش چپ میبا گرا ھاریتز  ی م پست روزنامھیاورشل یآورد ازجملھ رقبا یم

  . شروع بھ منتشر شدن نمود ن ی زبان آن در دھھ

 یا ن آن بھ گونھیترھا و عناویشوند و حال آنكھ ت یم پست عمدتا منتقدانھ نوشتھ میاورشل یھا سرمقالھ 

. كنند ین اختصار اطالعات مندرج در متن را تا حد ممكن در خود حمل میشوند كھ در ع یانتخاب م

 یساده و جمالت كوتاه و با لحن یانیاالمكان با ب ین روزنامھ حتیمتن اعمده مطالب مندرج در 

ھ با وسواس ین نشریاول ا ی صفحھ. ردیرا در برگ یشتریمخاطب ب ی شوند تا حوزه ینوشتھ م یمیصم

شود و حال آنكھ وسواس  یو چھ بھ لحاظ تنوع موضوعات بستھ م یشیرایچھ بھ لحاظ و یخاص

  . شود یده مین روزنامھ دیحات ابا در تمام صفیش تقریرایو

م یراژ اورشلیت. ن روزنامھ را واگذار كردیت اینگر مالكی، شركت ھولدوھزاروششنوامبر  شانزدهدر 

ھ از ین نشریجمعھ است كھ ا یھزار نسخھ در روز است و تنھا در روزھاصد تا  شصتپست حدود 

  . رسد یھزار نسخھ م صدوچھل وھشتراژ آن بھ یبرخوردار است و ت یالملل نیع بیتوز ی گستره
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ده یچندان در آن د یبھ نام آگھ یا ن روزنامھ در اغلب اوقات ثابت است و مقولھیتعداد صفحات ا

  . قابل دسترس است ذیل ق آدرسیز ھمھ روزه از طریم پست نیاورشل ینترنتیا ی نسخھ. شود ینم

  
http://www.jpost.com 

 

 روزنامه پرخواننده قاهره ،ی االهرام  روزنامه

  

ن یتر یمیاالھرام قد. شد در قاھره منتشر ١٨٧٦ت گسا پنجاالھرام در ی روزنامھ ی ن شمارهیاول

. باشد یھا در جھان م ن روزنامھیتر یمیقد از یكیجھان سوم است و  یروزنامھ در جھان عرب و حت

بود اما از  یمظلوم ابانیواقع در خ یمیقد یساختمان ك سده دریاالھرام بھ مدت  یت اصلیمحل فعال

االھرام  ی روزنامھ. افتیانتقال  ابان قلعھیمجلل در خ یاالھرام بھ ساختمان التیتشك ١٩٦٨اول نوامبر 

كتاب، مجلھ، گزارش  ی در حوزه یاالھرام است كھ آثار یانتشارات شركت یھا ر مجموعھیاز ز یكی

 یمصر یعرب یگرا یگرا و مل عرب یانتشار، االھرام با نگرشاز ھمان آغاز . كند یو بولتن منتشر م

 یھا دهیھا و ا دگاهیاز د یمناسب اریاالھرام انعكاس بس. جھان پرداختھ است یدادھایع و رویر وقایبھ تفس

  . دھد یرھبران و روشنفكران عرب ارائھ م

. مصر است یرساننظارت وزارت اطالع  ل وون روزنامھ بھ لحاظ انتشار مطالب تحت كنتریا

. واالھرام ھبدو یكلیكھ عبارتند ازاالھرام و كند یز منتشر میزبان ن یخارج ی االھرام دو نسخھ

ان نھاده شد و یبن یالدیک مینوزده نودوشود و در سال  یمنتشر م یسیبھ زبان انگل یكلیاالھرام و

شود  یم االھرام منتشر ی كھ روزنامھ یدیدر ساختمان جد. ز بھ زبان فرانسھ استیاالھرام ھبدو ن

خود ندارند، منتشر  چاپ متعلق بھ یھا ز كھ دستگاهین یگرید یھا روزنامھ ،  ن روزنامھیعالوه بر ا

  . شوند یم

االھرام  ی بھ انتشار روزنامھ یآنھا منتھ ت ھماھنگیوجود دارند كھ مجموع فعال یمختلف یواحدھا

 یآگھ ی ھا، اداره ینترنشنل، واحد آگھی، االھرام ایریسردب احدو: ن واحدھا عبارتند ازیا. شود یم

و  یریانجنع، واحد آبونمان، واحد صادرات و واردات، واحد یوتر، واحد توزید، مركز كامپیرامیپ
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، ارتباطات و واحد یپست ، یتی، امنیطب، یحقوق ، یحسابدار ی، واحدھاینلوپرس ھا، واحد پروژه

  . االھرام یساختمان

 چھارصدوپنجاهاران و یدست ھا،  گروه خبر، معاونت ریارشد، مد ریمداالھرام شامل  تیمسوول ی اداره

 یبرا یا و روزنامھ یوقفھ بھ دنبال كسب مواد خبر یباشد كھ بھ طور دائم و ب یو خبرنگار مکارمند 

در مصر گرفتھ  ثالثھ اھرام یخیتار یخود را از بنا ی ھیاالھرام وجھ تسم. چاپ درروزنامھ ھستند

آن  ی ن شمارهیانتشار اول س شد امایتاس ١٨٧٥دسامبر  ست وھفتیبن روزنامھ درینكھ ایبا ا. است

كھ  یحیمس یبشاره تقال دو برادر لبنان م ویخ سلینكھ در آن تارید تا ایبھ درازا كش ١٨٧٦ت گسا پنجتا

  . ب ھم بودند آن را بھ راه انداختندیھر دو اد

الخصوص  ید و علیاعراب در مصر جد یو روشنفكر یاسیات سیدر ح یبارز اریاالھرام نقش بس

 یسیاست سانسور انگلیق و مبارزه با سیاستقالل، درج حقا. داشتھ است یالدیم پنجاهو  چھل یھا دھھ

از مصر و  یاسیر سیاخبار غ ی ن بار و ارائھیاول یبرا یعرب بھ زبان یالملل نین درج اخبار بیو ھمچن

ستم بود كھ یقرن بپنجاه  ی در اواخر دھھ. االھرام بھ ارمغان آورد یبرا رینظ یب یمردم مصر شھرت

كل را بھ ین ھیل االھرام را بھ دست گرفت و جمال عبدالناصر دوست خود حسنوكنتر دولت مصر

 خیخواند و از آن تار یمل یا ناصر االھرام را روزنامھ ١٩٦٠در . دیآن برگز تیریمدو یسرپرست

ب یكل با تركین ھیحسن. دولت مصر درآمد یاالھرام بھ صورت دوفاكتو بھ عنوان ارگان رسم

ن و ید و آن را بھ عنوان مھمتریگر بھ االھرام بخشید یا وجھھ یسم روز و احساسات عربیژورنال

 از كارشناسان عرب یاریكل بھ زعم بسیاالھرام زمان ھ. جھان عرب درآورد ی ن روزنامھیمطرح تر

روزنامھ  تیریمدكل ازین ھیحسن ١٩٧٤در . اند دهیخ خود دیاست كھ اعراب در تار یا ن روزنامھیبھتر

كل بنا كرده بود ھمچنان بھ یھ نیبر كنار شد چرا كھ او با انور سادات ھمسو نبود، اما آنچھ كھ حسن

  . ماند یاالھرام باق ی عنوان شالوده

در جھان عرب بوده  یداشتھ و منشا تحوالت ات خودیكھ االھرام در طول ح یاسیس یھا جدا از حركت

نكھ دفتر یرغم ایعل. ت بوده استیار واجد اھمیبس زیاالھرام ن یو فكر یفرھنگ یھا است حركت

ن باعث نشده كھ االھرام از اخبار روز جھان غرب فارغ یاما ا االھرام در مصر مستقر است یمركز

ر یاخ یھا بخصوص در سال(از اخبار االھرام بھ اخبار مصر  یمیحجم عظ اختصاصباشد و با وجود 

االھرام . دیرا در االھرام د یا ژهیتوان اخبار روز و یم) مبارك یحسن یاسیحركات س دارھا ویبھ د

ا و یقضا. كرده است یم بندیو العالم تقس یمصر، الوطن العرب ی خود را بھ سھ دستھ یصفحات خبر

 یاریبس یبخصوص روشنفكران مصر است طرفدار انگر نظرات روشنفكران جھان عربیآرا كھ ب

  . ن قسمتندیاز مخاطبان االھرام تنھا مخاطبان ھم یا عده كردگان اھل علم عرب دارد و لیان تحصیدر م
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) ورزش(اضھ یو الر) ادب و ھنر(، فنون )كاتوریكار( توان بھ ثقافھ یاالھرام م یھا گر بخشیاز د

االھرام باعث كاھش  یھا لیتحل و یاسیش از حد بھ مسائل مصر در بخش سیپرداخت ب. كرداشاره 

االھرام در قطع بزرگ با . خود را دارد شده اما االھرام ھمچنان مخاطبان خاص یاریمخاطبان بس

 . شود یون نسخھ در روز منتشر میلیم میش از نیب یراژیبا ت با چاپ دو رنگ یكاغذ كاھ
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