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 الوحدة األولى

مفهوم ونشأة الصحافة المتخصصة

مقدمةأواًل: 
تعود جذور الصحافة إلى القرن الرابع عشر 

تجارة حقيقية في أوروبا  حينما أصبحت األخبار
وبرغم ظهور المطبعة في ، النهضةإبان عصر 

عشر إال أن نحو ستة  أواسط القرن السادس
عقود مضت قبل أن تصدر أول صحيفة في 

في مدينة "ستراسبورغ" كانت م 1061 أوروبا عام
.gazet(1))صحيفة غازيت )

.13ص، 8العربية، د. ت ص المنشورات، بيروت: عبد اهلل نعمان: ترجمة، تاريخ الصحافة: فرانسوا تيرو، وبيير البير - 1

 .11 -44ص، 1181 األنجلو المصرية،القاهرة: مكتبة ، 4االتصال؛ نشأتها وتطورها،ط خليل صابات: وسائل: وانظر كذلك 
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صحيفة  وبعد نحو مائة عام من ظهور أول، لكنه ثابت يءومنذ ذلك التاريخ تطورت الصحافة بإيقاع بط
لكن عصر الصحافة الجماهيرية ، مصورة جزئيا   دورية منتظمة تعاظمت أهمية الصحف وأصبحت

منتصف القرن التاسع عشر ألسباب عديدة من أبرزها تطور  بالشكل الذي نعرفه اليوم لم يبدأ إال في
ختراعات بظهور اال إلى جانب أسباب أخرى ال تقل أهمية تتمثل (2)آالت الطباعة وآالت صف الحروف

البريد وقلة تكاليفه، وأسباب سياسية واجتماعية  الكبرى مثل الهاتف والالسلكي والقاطرات البخارية وتطور
 يديولوجيات في أوروبا خالل القرن التاسع عشر وزيادة نسبة التعليم واتساع دائرةاإل تمثلت بظهور عصر

فضال  عن الحروب ، امي الحريات الصحفيةالمشاركة الشعبية في العملية السياسية وما نتج عنه من تن
 والتاسع عشر.  التي شهدتها أوروبا والواليات المتحدة خالل القرنين الثامن عشر

وسيلة جماهيرية شعبية رخيصة  إلى نحو ثالثة قرون كي تتحول إلىقد احتاجت الصحافة  إذا كانت
حتى ، صر الصحافة بشكل واسع النطاقازدهار ع الثمن وسهلة التوزيع، فإن الفترة التي تلت ذلك شهدت

مع الفوارق التي تفرضها ، اليومية للناس في شتى أنحاء العالم أصبحت الصحيفة جزءا  أساسيا  من الحياة
 االقتصادي والمهني ونسبة التعليم في كل مجتمع، لكن الصحافة عموما  أصبحت في أواخر حقائق التقدم

االقتصادية لكافة  اس والتقدم االجتماعي والبناء الثقافي والتنميةالقرن العشرين ظاهرة متصلة بحياة الن
 .(3) المجتمعات

ثانيًا: تعريف الصحيفة
ثمة العديد ِمْن التعريفات المختلفة للصحيفة فمثال  يعرف 

في  قاموس ويبستر الصحيفة بأنها "ورقة َطبعْت ووزَعت
 ."آلراءفتراٍت محددة، لحمل األخبار ونقل األحداث واَلدعوة ل

على الشبكة " Word Netنت  وردويقترح قاموس "و 
التعريف التالي للصحافة: "نشر يومي َأو أسبوعي للمواضيع 

القنوات التلفزيونية المقتصرة على المشتركين، دراسة  يريش راتسكه: تطور وسائل اإلعالم من الطباعة بالحروف المتحركة إلىديت -2
.43، ص 1111 ( العدد الثالث، حزيران، (Deutchlandتحليلية، مجلة

.2002المستقبل،  لقاء مكي العزاوي: الصحافة اإللكترونية، دراسة في األسس وآفاق -3
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وتعرفها منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  .(4)"يحتوي األخبار والمقاالت واإلعالنات ،المختلفة
 ناس.بأنها منشور دوري لنقل األخبار واآلراء بين ال

 .وجمعية ناشري الصحافة األوروبية ترى في الصحيفة أنها ُمنَتج ينشر أربعة أيام في األسبوع على األقل
الصحيفة اليومية بأنها "الصحيفة ( Tidningsutgivarnaالصحف في السويد ) يوتعرف جمعية ناشر 

  .(5)"اليومية الصباِحية تنشر من أربعة إلى سبعة أياِم في األسبوع

ف بعضهم الصحيفة الحديثة بأنها كل نشرة مطبوعة تشتمل األخبار والمعارف العامة وتتضمن وقد عر 
سير الحوادث والمالحظات واالنتقادات التي تعبر عن مشاعر الرأي العام، وتعد للبيع في مواعيد دورية، 

 .(6) واالشتراكوتعرض على الجمهور عن طريق الشراء 

الصحافة عند العرب ثالثًا:
في اللغة العربية كلمة الصحف على المنشورات الورقية الدورية، ولعل أبرز هذه المنشورات الجرائد  تطلق

ولما عرف العرب الصحافة في مطلع القرن التاسع عشر ألول مرة، كانوا يطلقون عليها لفظة والمجالت، 
 .الوقائع

صحيفة عربية بالمفهوم وهي أول  –م صحيفة "حديقة األخبار"1818وحين أنشأ خليل الخوري سنة 
وكان أول من اختار لفظة صحيفة الكونت رشيد  (7) أطلق عليها التعريف الفرنسي "جورنال" –الحديث 

الدحداح، إال أن أحمد فارس الشدياق صاحب جريدة الجوائب، استعمل لفظة جريدة، وهي مأخوذة عن 
مية مجازية بمعنى أن الجريدة هي ما الجرائد أي قضبان النخل المجردة من خوصها، ومن هنا كانت التس

، كما استعمل القس لويس صابونجي صاحب مجلة النحلة لفظة "نشرة" بمعنى جريدة أو (8) عليهايكتب 
 مجلة. 

4-Halonen, Lena Halonen: Effects of Newspaper Structure on Productivity,Licentiate Thesis,
Stockholm, Sweden, 2004, p.55. 

5-Ibid, p. 56.

.14م، ص 1101أديب مروة: الصحافة العربية نشأتها وتطورها، بيروت: دار مكتبة الحياة،  -6

.11ها وتطورها، مرجع سابق، ص أديب مروة: الصحافة العربية نشأت -7

.14المرجع السابق، ص  -8
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وقد ظل أرباب الصحف في القرن التاسع عشر ال يفرقون بين الجريدة والمجلة إلى أن تولى الشيخ إبراهيم 
باالشتراك مع الدكتور بشارة زلزل وخليل سعادة، فاستعمل  1884اليازجي إصدار مجلة الطبيب عام 

لفظة مجلة وهو يقصد بها الصحيفة العلمية أو األدبية أو االنتقادية وما شابهها، والمجلة مشتقة من فعل 
جال وجاللة أي عظم وكبر وعال مقاما  وقدرا  وحكمة، والمجلة هي الكراسة فيها الحكمة، وفي تفسير آخر 

رأينا األصح: أن المجلة مشتقة من مادة جال جالء أي ظهر ووضح، ومنها جلية األمر أي ما وهو في 
 .(9) اليقينظهر على حقيقته أي الخبر 

غير أن كلمة الصحافة بمعناها المتعارف عليه اليوم لم تصل إلينا إال على يد الشيخ نجيب الحداد منشئ 
ناصيف اليازجي وهو أول من استعمل لفظة الصحافة  في اإلسكندرية وحفيد الشيخ صحيفة لسان العرب

. وتعني الصحافة كمهنة صناعة (10) صحافيبمعنى صناعة الصحف والكتابة فيها، ومنها أخذت كلمة 
نشر الصحف الدورية المطبوعة والكتابة فيها، وهي كسائر الصناعات تتكون من معامل لإلنتاج، وتحتاج 

ل اإلدارة، باإلضافة إلى المواد الخام الضرورية لإلنتاج وفي طليعتها إلى حشد من العمال والموظفين ورجا
االصطالحيكما تعني بالمفهوم  .الورق والكتابة ومصادر األخبار، وما يستلزم ذلك من آالت طابعة..

فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظام وذوق سليم، مع االستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه  (11)
 .مام بالجماعات البشرية، وتناقل أخبارها، ووصف نشاطها، ثم تسليتها وتزجية أوقات فراغهاواالهت

وعلى هذا فالصحافة هي مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآراؤها وخواطرها، ومن هنا أصبحت تشمل 
وتقرير صحفي  فنونا  عديدة أهمها فن الخبر وروايته وفن المقال وما يتفرع إليه من تعليق وبحث ورواية،

وتحقيق وحديث ونقد فني أو أدبي وتصوير ورسم كاريكاتوري. والصحافة بمعناها العام تعد السلطة 
 .(12) المياديناألولى في هذه 

.11المرجع السابق، ص  -9

.11المرجع السابق، ص  -10

.10المرجع السابق، ص  -11

.18المرجع السابق، ص  -12
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مفهوم الصحافة المتخصصةرابعًا: 

كان من الطبيعي أن يزداد انتشار الصحافة مع ازدياد التعليم ومع التطورات التي واكبت العالم في 
ختلف المجاالت السياسية والعلمية والثقافية... وغيرها، فنشأت لدى القراء اهتمامات خاصة، وأصبح م

مطلوبا  من الصحافة أن تعبر عن هذه االهتمامات الخاصة إضافة  إلى االهتمامات العامة التي تعمل 
الحتياجات الصحافة على التعبير عنها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود صحافة متخصصة تلبي ا

 .(13) القراءالذاتية لدى كثير من 

تتجه الدراسات في السنوات األخيرة نحو التخصص الذي أصبح سمة من سمات العصر. حيث 
والصحافة كغيرها من الفنون والصناعات والمهن _ وهي صفات متعددة تتميز بها _ دخلت عالم 

فنون واآلداب أو العلوم أو الهوايات المتعددة. التخصص، فهناك الصحافة التي تهتم بالمرأة أو الطفل أو ال
... وهكذا، ويتفرع عن كل نوع من هذه التخصصات فروع أكثر تخصصا  يتولد عنها فروٌع أخرى شديدة 

تخصص يشمل كل جوانب  142ألف دورية موزعة على  46التخصص حتى أصبح في العالم أكثر من 
عددة، والتي تتباين من مجتمع إلى آخر. وأصبح للصحافة الحياة المختلفة واالهتمامات اإلنسانية المت

ذا كان جمهور الصحافة المتخصصة  المتخصصة جمهورها الذي يختلف عن جمهور الصحافة العامة، وا 
أقل عددا  من جمهور الصحافة العامة فهو أكثر اهتماما  وتنوعا . ولهذا ازداد حجم اإلعالنات فيها، 

نات لم تتوفر للصحافة العامة. كما أضافت فنونا  جديدة في اإلخراج وجذبت الصحافة المتخصصة إعال
والتحرير الصحفي حتى يتالءم مع نوع التخصص ويلبي رغبات جمهور هذه الصحافة.

لنشرصالح عبد اللطيف وغازي زين عوض اهلل: دراسات في الصحافة المتخصصة، جدة: المجموعة اإلعالمية للطباعة وا -13
.26هـ، ص 1411والتوزيع،
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وهكذا أصبحت الصحافة المتخصصة علما  قائما  بذاته من علوم الصحافة الذي يحتاج من الباحثين مزيدا  
ا  من أساتذة الصحافة والباحثين يؤكدون أهمية الصحافة المتخصصة، من االهتمام والسيما أن كثير 

 ودورها وفاعليتها وتأثيرها.

ن كانت سمة من سمات العصر الحالي، لكنها كانت سمة من  والواقع أن الصحافة المتخصصة، وا 
س سمات الصحافة في نشأتها األولى، حيث بدأت الصحافة بعد ظهور الطباعة في منتصف القرن الخام

عشر الميالدي متخصصة في أخبار النبالء والسياسيين وتحركاتهم، أو أخبار األسواق وحركة المال 
والبورصة، ومع التقدم العلمي والتكنولوجي دخلت الصحافة طور المرحلة الشعبية فأصبحت تهتم بكل ما 

توارت الصحافة يشغل الناس، وعرضت اسم صحافة )البنس( وهو ثمن الصحيفة التي تباع بسعر زهيد، و 
المتخصصة لتفسح المجال أمام الصحافة الشعبية التي حرصت على أن تخصص في صفحاتها أبوابا  
ثابتة حول شؤون الحياة المختلفة من علوم وآداب وما يخص اهتمامات الناس في عصر معين ومجتمع 

 بذاته.

التقدم العلمي منذ أواخر ثم عادت الصحافة المتخصصة إلى الساحة من جديد مع التطور اإلنساني و 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فالصحافة المتخصصة إذا  ليست وليدة العصر، ولكن التقدم 
العلمي والتطور النوعي في السكان وتعدد الثقافات واالهتمامات وانتشار التعليم أدى إلى تأكيد دور 

 لية من التقدم واالنتشار.الصحافة المتخصصة ووظيفتها حتى أصبحت على درجة عا

بأنها الصحيفة أو المجلة أو الدورية التي تعطي أكبر قدر من الصحافة المتخصصة: ويمكن تعريف 
اهتمامها لفرع واحد من فروع التخصصات التي يهتم بها نوع معين من القراء، بحيث يكون كل أو معظم 

لتحقيقات وغيرها من فنون الكتابة الصحفية يدور نشاطها في جميع األخبار والتحليالت وكتابة المقاالت وا
حول هذا الفرع، وقد يعطي هذا النوع من الصحف نسبة قليلة من اهتمامه لموضوع غير الموضوع الذي 
تخصص فيه؛ كأن تكون مجلة تعنى باألدب وتكتب موضوعا  واحدا  من بين عشرات الموضوعات عن 

 فة كونها متخصصة. السياسة وهذا االستثناء ال ينفي عن الصحي

: أنها الصحيفة أو المجلة أو الدورية التي تعنى بجزئية ما أكثر الصحافة المتخصصةكما يمكن تعريف 
تخصصا  في فرع من الفروع أو االهتمامات اإلنسانية، فاهتمام القراء باألدب يتطلب وجود صحافة 

حافل األدبية والندوات واإلصدارات متخصصة في األدب تعنى بالشعر والنقد والقصة وتتابع أخبار الم
الجديدة في الحياة األدبية، بيد أنه قد تختار مجلة أو صحيفة أن تتخصص في جزئية من فروع األدب 
فتهتم بالشعر فقط أو والشعراء أو النقد الشعري، ومجلة أخرى تهتم بالقصة والنقد األدبي في مجال 
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فروع األدب. وِقْس على هذا من فروع السياسة والعلوم  القصة، دون أن تغفل تماما  الفروع األخرى من
 والشباب والتكنولوجيا والمرأة والطب والزراعة واإلعالم والرياضة والفنون المختلفة.

: بأنها الصحافة التي تعنى بجانب واحد من اهتمامات القراء في الصحافة المتخصصةويمكن تعريف 
نما هي قاصرة على التطلع نحو المعرفة واالستزادة منها، وه ي ليست صحافة للعامة أو المجتمع كله، وا 

قطاع معين من القراء، ومن الصعب حصر أنواع التخصصات إذ أنه ينسحب على كافة فروع المعرفة، 
وكل فرع من هذه الفروع يتفرع عنه فروع أصغر، ومن هذه الفروع األصغر تتولد جزئيات أدق وهكذا، 

في حد ذاتها نوع من التخصص لكن يتفرع عنها فروٌع أخرى في مجال  فالصحافة الزراعية مثال  هي
زراعة الحبوب أو زراعة الخضراوات أو الفاكهة وهكذا، ولكل فرع من هذه الفروع توجد دوريات تهتم بها، 
كذلك في الطب وهو نوع من التخصص المتعدد الوظائف، فهناك دوريات متخصصة لألطباء تتناول 

لمية في مجال الطب وملخصات عنها ال يقرأها إال األطباء ومثل هذه الدوريات عادة أخبار األبحاث الع
توزع عن طريق االشتراك فيها، وهناك دوريات للقراء تتخصص في الموضوعات الطبية والصحية بحيث 
يفهمها القارئ متوسط الثقافة، ومثل هذه الدوريات يشترك عادة في تحريرها أطباء متخصصون في مجال 

 صص المجلة التي تنشر لهم.تخ

بدأت الصحافة في نشأتها األولى متخصصة، حيث اهتمت بأخبار السياسة والنبالء وأخبار الحروب، إذا  
واهتمت بأخبار المال والتجارة واألعمال وحركة البضائع، وفي بعض الدول وبخاصة في دول الجنوب 

نشاء وكاالت  بدأت الصحافة صحافة دينية "العظات الدينية"، ومع تقدم وسائل االتصال وظهور البريد وا 
م، و"رويترز" في إنكلترا عام 1138م، و"ولف" في ألمانيا عام 1831األنباء مثل "هافاس" في فرنسا عام 

نشاء "الكارتل" اإلخباري الذي ضم هذه الوكاالت الثالثة معا  واحتكرت عن طريقه توزيع 1812 م، وا 
وتحولت إلى صحف شعبية تقدم لقرائها أخبارا  متنوعة تغطي كافة  األخبار في العالم، تطورت الصحف

المجاالت واألنشطة، وازاد توزيعها، ولم تعد الصحافة قاصرة على السياسيين والنبالء والتجار 
 والعسكريين.

ومع التطور الذي حدث في العالم في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد وانتشار التعليم وزيادة عدد 
 السكان، عاد التخصص إلى الصحافة بأنماط وأهداف جديدة. 
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في دول العالم الصحافة المتخصصةخامسًا: 
ظهرت الصحافة المتخصصة في عديد من دول العالم والسيما الغرب األوروبي وشمال أمريكا، على 

 النحو اآلتي:

في فرنسا:

سجلت الدراسات اإلعالمية التاريخية أن أول مجلة 
م ظهرت 1001مية ظهرت في فرنسا عام متخصصة عل

باسم "العلماء" وذلك في عصر النهضة، ومعنى ذلك أن 
ظهور الصحافة المتخصصة جاء متزامنا مع ظروف كل 
عصر نشأت فيه، بيد أنه يمكن اعتبار القرن التاسع 
عشر هو المرحلة الفعلية لظهور الصحافة المتخصصة 

حق التي تفرعت بأنماطها وأهدافها الجديدة، فظهور المال
عن الصحف الكبيرة في فرنسا، يمثل بداية الصحافة 

 Leالمتخصصة الحديثة، فقد أصدرت صحيفة لو فيجارو 
Figaro  م مالحق باسم 1821التي أنشئت في عام

Lagagettede Figaro Programme   ومثل

Abom- mes رسوم و تصميمات  أي جريدة المشتركين التي كانت توزع مجانا ، وتخصصت في تقديم
وهي جريدة أسبوعية تطورت بعد ذلك فأصدرت صحيفة  Figaro Litratureأزياء، ثم ظهرت بعد ذلك 

وفيها من ألوان الموضات واألزياء الشيء الكثير، وهي مطبوعة  Alloumdu Figaroكل شهرين باسم 
 .(14)على ورق صقيل مليئة بالصور والرسوم وملونة تلوينا  بديعا  

 -Mune Frفي فرنسا مجلة مستقلة متخصصة أسبوعية في الصحافة النسائية واألزياء باسم  ثم صدرت
ance  أصدرتها دار الحرية الباريسيةParisien Libere   ألف نسخة،  366وكانت تطبع ما يقرب من

 Mane Claireواحتلت المرتبة األولى في الصحافة النسائية الفرنسية، وكانت تصدر قبل الحرب باسم 
(15). 

 .161، القاهرة: مكتبة اآلداب، د.ت، ص 2إبراهيم عبده: دراسات في الصحافة األوربية، تاريخ وفن، ط- 18

.1ص  -1، ص2663عبد العزيز شرف: الصحافة المتخصصة ووحدة المعرفة، القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع، - 11
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في بريطانيا: 

أما في بريطانيا فقد بدأت فيها الصحافة متخصصة 
ممثلة في صحيفة التايمز التي أنشئت في عام 

م، واختار صاحبها جون والتر الذي كان 1481
يعمل تاجرا  أن يكون اإلعالن هو مادته الوحيدة، 
وأن يكون قراؤه هم رجال األعمال، وكانت تصدر 

 Thedaulyuni- versdفي البداية باسم 
Register  1166وكانت توزع ما يقرب من 

نسخة، وظلت تحمل هذا االسم لمدة ثالث سنوات، 

ويمكن القول أن الصحافة المتخصصة تكاد تكون هي طابع الصحافة في بريطانيا منذ بداية القرن التاسع 
 12ة إنكلترا، وتطبع منها عشر، ويقل عدد الصحف اليومية التي ال تمثل إال جزءا  يسيرا  من صحاف

في لندن. وتعتبر الصحافة الخاصة في إنكلترا صحفا  متخصصة فهي تهتم بنوع معين من  1جريدة منها 
األخبار والموضوعات بعضها للتجارة، وبعضها للرياضة، ويزداد في بريطانيا عدد الصحافة الرياضية 

ما تخصصت فيه ولكنها تعطي قدرا  ضئيال  أكثر من أي نوع آخر. وهذه الصحف ال تقتصر مادتها على 
 من االهتمام لموضوعات أخرى بجانب مادة التخصص سواء كانت رياضية أم تجارية.

م كان في بريطانيا ما يزيد على ثالثة آالف دورية تصدر في مدة تتراوح بين أسبوع 1113وفي عام 
الرسمية الضطراب مواعيد ظهورها أو وستة أشهر إلى جانب كثير من المجالت التي لم تسجلها الهيئات 

لسبب آخر. وفي هذه الدوريات يمكن أن نجد كل ما يهم حياة الناس من جد ولهو وفرح وحزن، فنجد فيها 
ما يغني عن سياسة وسفر وتطريز وهندسة وجبر وحوادث واقعية ورياضة بدنية وموضوعات عن 

ليس هناك عمل من األعمال أو هواية من الحيوانات كالماعز وكالب الصيد وغير ذلك من الشؤون، ف
 الهوايات لم تجعل منها هذه المجلة أو تلك موضوع بحثها ومثار اهتمامها.

م قائمة بالصحف 1112وقد أورد الدكتور إبراهيم عبده في كتابه عن الصحافة األوروبية عام 
ابع تجاري أو فني، المتخصصة في بريطانيا ذكر فيها أنه يوجد في بريطانيا نحو ألف مجلة ذات ط

مجلة للرياضة والهوايات المختلفة ووسائل التسلية،  216مجلة دينية، و 366ويوجد أيضا  ما ال يقل عن 
مجلة بين أسبوعية وشهرية خاصة بالنساء، أما  06مجلة في الموضوعات السياسية، ونحو  86ونحو 

سكرية أو تجارية أو علمية أو غير باقي المجالت فتعمل على إصدارها هيئات مدرسية أو جامعية أو ع
 ذلك من الهيئات،
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منها  36مجلة، وأن  86إن أهم هذه المجالت جميعا  هي المجالت السياسية التي يبلغ عددها قرابة 
تصدرها هيئات ذات أغراض سياسية واضحة كاألحزاب السياسية وهيئة إنماء اإلمبراطورية البريطانية 

دنية والمعهد التعليمي للوطنية العالمية، وتتكون باقي هذه المجالت من والمعهد البريطاني للحريات الم
صحف ومجالت علمية وأدبية تظهر كل شهر وكل ثالثة أشهر، وتعالج موضوعات شتى بعضها 

 سياسي، ومن بينها المجالت المصورة ومجالت األخبار العامة والمجالت األسبوعية.

في  Picture Postتير والصور والرسوم فأنشئت صحيفة وظهر بعد ذلك مجالت متخصصة في الكاريكا
 Theم، ومجلة أخبار لندن المصورة 1111م، واستخدمت اإلعالن الملون ألول مرة عام 1138عام 

London News  لصاحبها هربرت إنجرامHerbert Ingram  م، وهي مجلة أسبوعية 1842في عام
وهي أول  The Sketchم مجلة سكتش 1813مصورة تنشر الكثير من الرسوم، وصدرت في عام 
 صحيفة بريطانية متخصصة في أقوال الهزل )النكت(.

في الواليات المتحدة األمريكية:

يقول جون د. بيتز: بدأت في الواليات المتحدة الصحافة 
المتخصصة وذلك بإصدار صحيفة في المستعمرات على 

، وكان قد قدم Benjamin Harrishيد بنياين هاريش 
نكلترا لنشر صحيفة سرية وقدم إلى بوسطن في عام من إ

سماها الحوادث  Newsletterم حيث نشر رسالة 1006
م ظلت 1846العامة األهلية واألجنبية، وحتى عام 

الصحف األمريكية صحفا  حزبية يملكها السياسيون، ثم 
ظهرت بعد ذلك المجالت والدوريات والصحف 

لقراء االختراعات المتخصصة في العلوم التي نقلت إلى ا
 الحديثة واالكتشافات العلمية في كافة المجاالت. 

وأدت عوامل كثيرة سنذكرها فيما بعد إلى أن المجالت المتخصصة فرضت وجودها على الصحافة في 
الواليات المتحدة األمريكية، فقد أصبح هذا النوع من المجالت صناعة تتمثل في مطبوعات جديدة 

 لكامل إلى نخبة خاصة جدا  من الجماهير. تدريجيا  موجهة با
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ومن أبرز هذه التخصصات في الصحافة األمريكية تلك المجالت الموجهة إلى المرأة والتي تتناول 
موضوعاتها جميع أمزجة ورغبات المرأة بدءا  من الرياضة إلى الوظائف، ومن هذه المطبوعات كانت 

بات المهن من النساء اللواتي يقطّن ويعملن في وهي مجلة موجهة إلى صاح City Woman, Msمجلة 
التي تخاطب المرأة في والية معينة،  Texas Womanالمدينة، وهناك أيضا  مجلة تكساس وومان 

التي يبلغ عدد قرائها ما   New Woman، ونيو وومان Professional Womanوبروفيشال وومان 
فغالبية قرائها من صاحبات  Essenceإلسينس من النساء العامالت، أما مجلة ا % 84 ,4يقرب من 

 المهن من النساء السود.

ويذكر جون د. رتينر في بحثه عن االتصال الجماهيري: إن رجال األعمال كانوا دائما  الهدف الرئيسي 
في أي جمهور تنشده المجالت، إذ أن هؤالء األفراد هم الذين يتخذون القرارات الرئيسية ودخلهم يكون 

المتوسط، ولهذا فإن الوصول إلى هذه الفئة من الجمهور كان الهدف الرئيسي لمجلة أخرى أعلى من 
 Crainوهي تصدر عن شركة كرين لالتصاالت  Chicago Businessمتخصصة هي شيكاغو بيزنس 

Communication since  وهي ال تخاطب الجمهور المتخصص من رجال األعمال بل تنتقي أكثر من
 إلى رجال األعمال في شيكاغو بالذات. هذا الجمهور لتصل

ويشير جون د. رتينر إلى الدور الذي قامت به مجلة تايم للوصول إلى طالب الكليات من خالل طبعات 
    municationinc -University Comمتخصصة، بيد أن ما قامت به شركة االتصاالت الجامعية 

، حيث قامت هذه الشركة بإصدار دليٍل لفصول كان أحدث األساليب للوصول إلى طالب كليات الجامعة
بعض الكليات المختارة، حيث تعمل الكلية على تزويد الشركة ببرنامج فصولها وبالمقابل تبيع الشركة 

 اإلعالنات في هذا الدليل.

إن تعدد المجالت المتخصصة في الواليات المتحدة األمريكية دعا باحثا  أمريكيا  مثل جون د. رتينر إلى 
واحدة  (، وكلالدينية الزراعة، األعمال، المستهلك، المجالتوهي )يقسمها إلى أربعة أنواع رئيسية  أن

 :مثل categoriesفرعية، منها لها فئات 

التي تتألف بالدرجة األولى من مطبوعات الواليات، والمطبوعات الحرفية،  :مطبوعات الزراعيةال .1
ة معينة مثل مونتانا _ فارمر _ ستوكمان ومطبوعات الواليات موجهة إلى مساحة جغرافي

Montana – Farmer – Stockman  ،وبنسلفانيا فارمرThe Pennsylvania Farmer، 
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والمطبوعات الزراعية من ناحية أخرى موجهة إلى نوع معين من المزارعين مثل مجلة الحبوب 
 Dailyومية ومجلة إدارة المراعي الي Citrus and Vegetable magazineوالخضراوات 

Herd Management  ومجلة اللحومBEEF . 

وهي النوع الثاني فتتضمن مجالت مهنية منها ما يختص بالقانون أو الطب  :مطبوعات األعمال .2
.أو التعليم

 The Cauillأما مجلة  ،وقد يكون الناشر هنا منظمة مهنية مثل جمعية طب األسنان األمريكية
فين الرسمية، وهناك مجالت خاصة بالحرف بأنواعها فهي مجلة جمعية الصحفيين المحتر 

 .Hardmare Retailerالمختلفة مثل مجلة 

وصناعات معينة، ومن  تتألف الفئة الفرعية الثالثة من المطبوعات الصناعية وتغطي حرفا  
 .الممكن أن تحتوي على مجالت موجهة إلى عمليات معينة مثل التصنيع أو االتصال

أي مجلة  Hoter Motel Newsالخاصة بأعمال المنشآت مثل مجلة  وتكثر أيضا  المجالت
الفنادق وهي ترسل إلى مجموعة من القراء تنتمي إلى منظمة ما يسمى عادة الوسائل الناطقة 

كما ترسل إلى وسائل اإلعالم، ويتكون معظم ما تنشره من  Houes organsباسم المؤسسات 
 .لنخبة المختارة من القراء اللذين أرسلت لهممعلومات فيها لها أهمية خاصة بالنسبة ل

وتحتوي على كل ما  Broad Castingوهناك مجالت خاصة بصناعة الراديو والتلفزيون وهي 
يهم العاملين في صناعة اإلذاعة والتلفزيون أو الذين يهتمون باإلعالن والذين يحتاجون لمعرفة 

 لتي تؤثر على اإلعالنات التجارية اإلذاعية.القوانين الصادرة عن لجنة االتصاالت الفيدرالية ا

فتكون عادة موجهة إلى جماهير لها نفس  Consumers Magazinesالمجالت االستهالكية  .3
أو مجلة موديل ريلرودر. Sailingاالهتمام في مجال خاص مثل مجلة البيع 

دينية معينة، من هذه المجالت الدينية وهي النوع الرابع منها أقسام فرعية مختلفة ولها انتماءات  .4
وغيرها من الكثير من المطبوعات الدينية  The Catholic Voiceالمجالت صوت الكاثوليك 

التي تتناول انتماءات دينية معينة ضمن مدينة واحدة. 
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(16) الصحافة المتخصصة في العالمسادسًا: انتشار 

ختلف تقديرات الباحثين والدراسات اإلعالمية حول ت
مجالت المتخصصة، وقد جاء في حجم الصحف وال

 تقرير ماكبرايد ما يلي: 

إن الصحافة الدورية تعطي مجاال  متنوعا  يستحيل 
معه التعميم فيما يتعلق بمحتواها أو بيئتها أو حتى 
ذا  بإجراء تقدير دقيق لجمعها، وبالتالي تأثيرها، وا 
بحثنا حجمها فإن الواضح أن الصحافة الدورية تخدم 

الناس، وتضم أنواعا  من المحتويات  فئات متعددة من
ال نهاية لها، وهناك من الدالئل ما يشير إلى أن نفوذ 
وتأثير الصحف الدورية في كثير من البالد قد أصبح 
يمثل وزنا  مقابال  للرسائل الجماهيرية يساعد على 

 تصحيح طابعها النمطي.

م دليل الدوريات 1184بعد عشر سنوات من هذا التقرير صدر في الواليات المتحدة األمريكية عام 
 142دورية موزعة على  46866الدولية، جاء فيه أن عدد الدوريات المتخصصة في العالم يبلغ 

 تخصصا  وكانت كما يلي: 

دورية 1041األطفال والشباب

" 1134الصحافة النسائية

" 13لرجالاهتمامات ا

" 023العمال

" 4421الشؤون السياسية

ن عوض اهلل: دراسات في الصحافة المتخصصة، جدة: المجموعة اإلعالمية للطباعة والنشر صالح عبد اللطيف وغازي زي - 21
.406هـ، ص 1411والتوزيع،
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" 1620الشؤون العسكرية

" 3864الرياضة

" 2138فنون الموسيقى

" 843السينما

" 041المسرح

" 2111الفن التشكيلي

" 164الديكور

" 1821العلوم

" 3114التكنولوجيا

" 103الهندسة

" 2301الكمبيوتر

" 1108الزراعة

" 8041الطب بفروعه المختلفة

" 1104األغذية

" 461المشروبات

" 4113الدين

" 1144األدب

" 168الصحافة واإلعالم

" 1842اإلذاعة والتلفزيون
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" 110 فنون اإلعالن

الصحافة المتخصصة في الوطن العربي  سابعًا:
خصصة تقوم على خدمة الحاكم، عندما ظهرت عرف الوطن العربي الصحافة في أول األمر صحافة مت

 أول-م باسم "جورنال الخديوي" في مصر، كذلك تخصصت جريدة )مرآة األحوال( 1828أول جريدة عام 
لخدمة الوالي العثماني ونشر  -م 1814جريدة عربية تصدر في اآلستانة عاصمة الدولة العثمانية عام 

محمد علي كان ممنوعا  على العامة قراءة الصحف ألنها فرمانات وتعيينات حكام الواليات. وفي عصر 
كانت قاصرة فقط على الحكام. وعندما انتشرت الصحف بعد ذلك في مصر في عهد االحتالل البريطاني 

 . (1)الصحافة المتخصصة الحديثة  العربية نمتوفي بقية الدول 

طن العربي. حيث ظهرت في كانت الصحف الدينية أول تعبير عن ظهور الصحافة المتخصصة في الو 
م أول جريدة عربية مصورة دينية باسم )أخبار عن انتشار اإلنجيل في أماكن مختلفة(، وكان 1803عام 

يحررها رجال الكنيسة والمبشرون األمريكيون في بيروت وكان القسس هم أول من بادروا بإنشاء الصحف 
من أنشأ المطابع في سوريا ولبنان الدينية المتخصصة ويرجع ذلك إلى أن المسيحيين هم أول 

م، وكانت الصحف الدينية في بداية إنشائها تحمل أسماء تبشيرية مثل )البشير، اإلنجيل، 1432عام
 . (16)النشرة األسبوعية، الصليب، المسرة، المهماز، كوكب الصبح المنير( 

إلثارة همم المسلمين لمجابهة أما الصحف الدينية اإلسالمية فقد ظهرت في أوائل القرن العشرين كوسيلة 
االحتالل األجنبي، وتذكيرهم بتاريخهم وبطوالتهم فمثل هذه الصحف لم تكن دينية في توجيهها بقدر ما 
كانت صحفا  وطنية سياسية وأدبية. وكان الدين فيها يستخدم إلثارة الهمم وحث الناس على التمسك 

نبية، وتمثل صحيفة "المؤيد" للشيخ علي يوسف، بقيمهم وأصولهم في مجابهة الغزوات الثقافية األج
و"اللواء" لمصطفى كامل مثاال  لهذه النوعية من الصحف والتي يقول عنها الدكتور إبراهيم عبده أنها لم 

 . (11)تكن صحفا  دينية ولكنها اهتمت بالمسألة الوطنية من الناحية اإلسالمية 

صة مثل "التكيت والتكليت" التي أصدرها عبد اهلل وفي أوائل القرن العشرين ظهرت صحف أدبية متخص
م، ووصفت بأنها صحيفة وطنية أسبوعية أدبية هزلية، ومجلة "المقتطف" وهي علمية 1881النديم عام 

 .  (12)وأدبية تنشر طرائف العلم واألدب والتاريخ 
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ة في الوطن العربي م عرف القراء العرب الصحافة النسائية، وبلغ عدد المجالت النسائي1161وفي عام 
مجلة نسائية(، وقد انتشرت بعد ذلك المجالت األدبية مثل "نزهة األمطار، التمدن،  14في ذلك الحين )

الترقي، النجاح، الفنون، البالغة، األدب، البيان"، وظهرت الصحف المهنية مثل "الطبيب، الرسام، 
زلية مثل مجلة "ها.. ها.. ها والمسخرة األستاذ، المدرس، المحامي" وانتشرت المجالت الكوميدية اله

 . (13)وكراكوز وضاعت الطاسة والحشاش وأبو نضارة وأبو صفارة وأبو زمارة  وحمارة بلدنا" 

وينتشر اآلن في الدول العربية عدد من الصحف المتخصصة التي تفوق عدد الصحف العامة، ومن أبرز 
حافة النسائية والصحافة الدينية والصحافة التخصصات في الصحافة العربية صحافة األطفال والص

 الرياضية والصحافة األدبية. 

أما الصحافة الفنية فإنها تكاد تكون قاصرة على مصر ولبنان حيث تنشط الحركة الفنية في هذين البلدين 
والسيما في مصر حيث توجد الحركة المسرحية والسينمائية والتليفزيونية. أما الصحافة الفنية في دول 
الخليج فإنها تدخل في إطار الصحافة االجتماعية التي تهتم بقضايا مختلفة مثل المرأة واألزياء والفنون 

 المختلفة في الوقت نفسه. 

كذلك بدأت تظهر في السنوات األخيرة الدوريات المتخصصة في القضايا الفكرية والسياسية، وقد عمدت 
ب اقتصادية كما حدث في قطر عندما توقفت بعض الدول إلى إيقاف صدور مجالت متخصصة ألسبا

 مجلة الدوحة ومجالت متخصصة أخرى. 
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(17)عوامل انتشار الصحافة المتخصصةثامنًا: 

من المهم أن نتحدث عن العوامل التي ساعدت وأدت إلى ظهور وانتشار الصحافة المتخصصة 
أن نحدد أبرز هذه العوامل  التي أصبحت ظاهرة جديرة بالبحث في مجال الدراسات اإلعالمية. ويمكن

فيما يلي: 

_ التطور التكنولوجي والعلمي: 1

تعد التكنولوجيا تطورا  حضاريا  مهما  ساهمت به الدول الغربية في القرن التاسع عشر، وانعكس ذلك 
التلغراف  Samuel Moreceم اخترع صموئيل موريس 1844على صناعة الصحافة، ففي عام 

بسرعة عبر المسافات الطويلة إلى المدن الرئيسية والمجتمعات الريفية، ولم  فأصبحت األخبار تبث
تعد المعلومات بحاجة إلى انتظار السفن أو بريد الجياد السريع لتنتقل بعد أسابيع أو شهور، وفي عام 

الذي أوجد حلقة اتصال دولية  Atlantic Copleم حدث تطور آخر وهو كابل األطلنطي 1800
بارية، فأصبح االتصال سهال  بين أوروبا وأمريكا، وأصبح بإمكان طالب االقتصاد أو للتغطية اإلخ

السياسة في أمريكا أن يفتح صحيفة النيويورك تايمز ويقرأ أخبار التجارة البريطانية ونشاطات البرلمان 
ز ـــــــ البريطاني، وفي المقابل أصبح بإمكان الطالب اإلنكليزي أن يطالع آخر طبعات صحيفة التايم

 للوقوف على أعمال الكونجرس واألسعار المالية للقطن.

_ ظهور وكاالت األنباء: 2

ساعدت وكاالت األنباء على ظهور الصحافة المتخصصة بما تقدمه 
من تدفق إخباري في كافة المجاالت بحيث يصبح أمام الصحيفة التي 

ألخبار تشترك في الحصول على أخبار وكاالت األنباء حرية اختيار ا
 التي تستخدمها وفقا  لتخصصها أو اتجاهها السياسي، وتقول المصادر 
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م بدأت بتوزيع األخبار الخاصة بالمال 1812التاريخية إن وكالة أنباء رويتر عندما أنشئت عام 
والتجارة وأسعار البورصة، وقدمت بذلك خدمة خاصة لصحافة المال والتجارة، ومع تطور وسائل 

نش اء الكابل األطلنطي الذي سبق اإلشارة إليه توسعت وكاالت األنباء في خدمتها بنشر االتصال وا 
أخبار الحروب واألنشطة السياسية األوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأنشئ من 

بين وكاالت األنباء الثالثة الرئيسية في أواخر القرن التاسع عشر بين  Cartelأجل ذلك الكارتل 
لة هافاص الفرنسية ووكالة أنباء رويتر اإلنكليزية، ووكالة وولف األلمانية، وفي أوائل القرن وكا

 العشرين تطورت فنون وكاالت األنباء لتلبية احتياجات الصحف المتخصصة.

وظهرت وكاالت أنباء متخصصة في فروع معينة مثل العلوم والتكنولوجيا أو األخبار الفنية أو 
 ة أو الرياضية كما سبق اإلشارة إلى ذلك.األخبار االقتصادي

_ ظهور الصحافة الشعبية: 3

كان الناس يعتبرون الصحافة أنها خاصة برجال 
السياسة، وكانت ال تروق للعامة ولكن لصفوة 
المجتمع نظرا  ألسلوبها المميز ومعالجتها للقضايا 
السياسية المعقدة، وقد بدا ذلك يتغير في 

لتاسع عشر عن طريق الثالثينات من القرن ا
إدخال أسلوب وشكل جديدين على الصحافة 
والصحف حيث ظهرت صحف صغيرة ذات 
أسلوب خفيف تركز على قضايا الجريمة والجنس 
والشائعات المتداولة بدال  من التركيز على القضايا 
السياسية، وكانت تباع ببنس واحد للنسخة، ولذلك 
 سميت صحافة البنس، وكانت أول صحيفة بنس

 التي  New York Sunهي النيويورك صن 

م، وبعدها بعامين صدرت صحيفة نيويورك مورنج هيرالد في فيالدلفيا وصن 1833صدرت عام 
Sun  في بالتيمور، وكانت هذه الصحف تباع عن طريق الباعة المتجولين وكانت صفوة المجتمع

 تنظر إليها نظرة اشمئزاز.
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د أن اقتنع الناشرون في القرن التاسع عشر بأن أسلوب وقد نجحت صحافة البنس وانتشرت بع
صحافة البنس ومضمونها يعتمد إلى حد كبير على تنوع األخبار والمقاالت والتخصص في كل نوع 

 من أنواعها.

_ صحافة األقليات:4

ذكر جون د. رتينر إن تاريخ الصحف في أمريكا زاخر بالمطبوعات الموجهة إلى جماهير خاصة 
م التي 1824مارس )آذار( عام  10ية، وقد صدرت أول صحيفة سوداء في قت األقليات العر وبالذا

صحيفة  John Rueswurmوجون رسورم  Samuel Cornishحررها القس صموئيل كورنيش 
كان العدد األول يحتوي على أربع صفحات في كل منها أربعة  Freedom Jurnalجورنال الحرية 

 أعمدة.

ل األخبار التي تهم السود من الدول األجنبية، بجانب هذه الصحيفة صدرت في وكانت الصحيفة تنق
وصدر العدد  Cherokee Phoenixم صحيفة هندية باسم تشيروكي فينكس 1828فبراير عام  21

 األول من الصحيفة في أربع صفحات باللغتين التشيروكية واإلنكليزية.

_ دخول المرأة عالم الصحافة: 5

م عندما أصدرت آن رويال 1831لصحافة في عام دخلت المرأة ا
Anne Royall وهي في الحادية والستين مطبوعة بعنوان بول ،

وفي  The Hun- treseوأخرى باسم الصيادة  poul Pryبراي 
م بدأ السلك الصحفي يقبل في واشنطن المرأة في 1816عام 

صفوفه، ومن أبرز صحفيات القرن التاسع عشر في أمريكا 
 يل ونيللي باالي واليزابيت كوكرين.ايدانار 

وقد أدى دخول المرأة الصحافة إلى أن تنسلخ عن القضايا 
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السياسية التي بدأت بها آن رويال في نشاطها الصحفي لتبحث عن مجاالت تكون أكثر مالءمة لها 
والبيت وسائر باالهتمام بقضايا المرأة والتعبير عن مشاكلها واحتياجاتها، كما اهتمت بمشاكل الطفل 

القضايا التي تهم المرأة، ثم انتقل هذا الدور إلى الرجل الذي أصبح بعد ذلك محررا  لشؤون المرأة 
وأزيائها، ومحررا  لصحافة األطفال، وكان الفضل في ذلك لدخول المرأة الصحافة في القرن التاسع 

 عشر.

_ النمو االقتصادي واالجتماعي: 6

في أوائل القرن  لعب النمو االقتصادي الضخم
العشرين في أمريكا دورا  مهما  في إنعاش صناعة 
المجالت والدوريات، وشهدت هذه الحقبة خطوات 
رئيسية في توسع الشركات المتحدة والقدرة على إنتاج 

 السلع على نطاق واسع للمستهلك، مع هذه القدرة 

التجارية لمختلف المنتجات في  جاءت الحاجة لجعل المستهلك يشعر بوجود هذه السلع والماركات
معارض السيارات الجديدة، وفي مجالت األثاث، وتقدمت المجالت لمواجهة هذه الحاجة ومألت 
اإلعالنات صفحات المجالت، وقد شهد الربع األخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

م 1881د عدد الدوريات في الفترة من توسعا  اقتصاديا  ولد وعيا  اجتماعيا ، وازدهرت الصحف حتى زا
 دورية في الصحف المتخصصة. 3366إلى  1466م من 1126حتى 

_ انتشار التعليم وزيادة عدد السكان: 7

كان انتشار التعليم أحد األسباب في ظهور وانتشار الصحافة 
المتخصصة حيث أظهرت األرقام والتقديرات المتوافرة 

مية بين سكان العالم من انخفاضا  مستمرا  في معدالت األ
عام  %46سنة فما فوق، حيث هبطت من  11العمر 
م، وينتظر أن تصل إلى 1186عام  %1,28م إلى 1116

م، وهذا االنخفاض جاء نتيجة التوسع 1116عام  4,21%
التدريجي في التعليم، وفي نفس الوقت تزايد عدد السكان في 

اليومي العالم فانتعشت الصحافة ووصل مجموع التوزيع 
 مليون نسمة بزيادة  466للصحف في العالم إلى أكثر من 
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على مدى السنوات العشر الماضية، ويبلغ مجموع الصحف اليومية إلى ثمانية آالف  %2قدرها 
صحيفة، وتعتبر السويد واليابان والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي من الدول التي تمثل 

الصحف اليومية، وذلك نتيجة للتقدم العلمي وانتشار التعليم، بيد أن هذه  أكبر عدد في توزيع
 الصحف تعتبر صحفا  عامة.

_ ظهور التلفزيون وتنوع البرامج اإلذاعية: 8

م وتطور 1141يرى بعض الباحثين اإلعالميين ومن بينهم جون د. رتينر أن ظهور التلفزيون عام 
ى إلى نمو المجالت المتخصصة، ويرى جون أن زوال العديد الوظيفة اإلعالمية لمحطات اإلذاعة أد

من المجالت التي توزع على نطاق الجماهير العريضة مثل "لوك" و "اليف" كان بسبب عدم قدرتها 
 على توجيه نفسها إلى جمهور متخصص.

وكانت تعد مجالت جماهيرية تغطي موضوعاتها اهتمامات كل فرد من أفراد الجمهور، وبمجيء 
فزيون استطاع المعلنون الوصول إلى نفس الجمهور الكبير الذي كانت تصله مجلتنا "لوك" و التل

"اليف" بطريقة أقل تكلفة وأكثر فعالية.

ويقول جون أن ما حدث  Saturday Evening Postمن المجالت التي توقفت كذلك مجلة . 1
عادوا إدخالها إلى السوق ولكن إلى بعد ذلك هو أن الناشرين اشتروا أسماء المطبوعات الرئيسية ثم أ

 .جمهور متخصص

وكان البديل هو مجالت متخصصة وكان بأسماء معروفة مثل ساترواي انفتيج بوست واليقف ولوك 
وكنتري جنتلمان. فقد أصبحت ساترواي أنفتيج بوست مجلة موجهة إلى الجزء األكثر محافظة في 

 .لرسوم التوضيحيةالحياة األمريكية وأصبحت تحتوي على كثير من ا

وكان سر نجاحها هو أنها استطاعت التحكم وضبط نظام تداولها وتوزيعها ولو أن البوست القديمة 
استطاعت أن تحقق نفس هذا اإلنجاز في الوقت المناسب لما اختفت، لكن معظم المجالت المتداولة 

م تستطع أحداث كانت مصرة على متابعة محاولة الوصول إلى الجماهير على نطاق واسع، ول
 التحول الجذري وهو توجهها إلى الجمهور المتخصص في الوقت المناسب لتفادي اإلفالس.

وقد اهتمت بالزراعة ومواد البناء ، Country Gentelman أعيد إصدار مجلة كنتري جنتلمان. 2
عادة بناء المنزل، وفي عام  في  م أعادت مجلة تايم مجلة اليف القديمة لتصبح متخصصة1148وا 

 الصور بفضل التقدم في الطباعة والتصوير، وأعيدت مجلة لوك لتكون مجلة إقليمية.
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لتقدم للقراء  Business Weekلقد تحولت كثير من المجالت إلى التخصص مثل بيزنس ويك . 3
كل ما يتعلق بمجال اإلدارة إلى حد أنها رفضت اشتراكات القراء الذين هم دون المستوى اإلداري، 

ا التخصص إلى درجة أن المنطقة التي يعيش بها الفرد يمكن أن تحدد إذا كان هذا الشخص وبلغ هذ
 مؤهال  لالشتراك في مجلة متخصصة أم ال.

الموجهة إلى قراء واليات شاطئ الباسفيك ونيفادا وأريزونا  Sun Sell صن سيتومن هذه المجالت 
 على اإلعالنات.

بيرة مثل التايم التي أصدرت عدة طبعات كل طبعة لقد انتقل هذا التخصص إلى المجالت الك
وهناك  Time Z و  Time Aتتخصص في نوع معين من الصحافة وتتوجه إلى إقليم معين فهناك 

Time A plus  ألف  066وهي طبعة موجهة إلى رجال األعمال وأصحاب المهن البالغ عددهم
 مشترك.

أي الرياضة المصورة، مثاال  آخر للطبعة  Sports Illustratidتعد مجلة سبورتس ايالستريتيد . 4
المتخصصة فهي ال تقصر طبعاتها على أربع طبعات إقليمية شرق وغرب وجنوب ووسط غرب بل 

التي يقتصر عدد مشتركيها على  Homeownen eetittingتصدر أيضا  طبعة مالكي المنازل 
ت معينة في التنس ألف مشترك، وتقدم للمعلنين طبعات خاصة عن موضوعات ومقاال 046

 والجولت وغيرها.

التي لها طبعات خاصة في الشرق والوسط والغرب  Play Boyمن المجالت المتخصصة . 1
والجنوب الشرقي والجنوب الغربي ومنطقة مدينة نيويورك، ومنطقة شيكاغو، ومنطقة لوس أنجلوس، 

ويه طبعة نيويورك ال تختلف ومنطقة مدينة سان فرانسسكو، وكذلك لمبيعات سوق المدينة، وما تحت
عما تتضمنه طبعة لوس أنجلوس إال أن المعلن الذي يرغب في الوصول إلى الجمهور في نيويورك 
يستطيع أن يشتري مساحة إعالن في طبعة نيويورك فقط، وللبالي بوي طبعات دولية غير الطبعات 

 اإلقليمية. 

_ انحسار الصحف العامة وتضخم سالسل الصحف: 9

ولما كانت هذه السالسل  ،دور النشر منذ أوائل القرن العشرين بإصدار سالسل صحفيةاهتمت 
تهدف إلى الربح فإن اقتصارها على الصحف اليومية أدى إلى خسارتها مما جعلها تتجه إلصدار 

 .دوريات ومجالت متخصصة، وال يكون نشاطها قاصرا  على الصحف اليومية
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سلسلة،  31وعدد السالسل  2630كان عدد الصحف اليومية م 1123وتسجل الدراسات أنه في عام 
م وصل 1136ومع التطور تغيرت النسبة فقل عدد الصحف اليومية وزاد عدد السالسل، ففي عام 

سلسلة، وتزايد عدد السالسل حتى وصل عام  11وعدد السالسل  1142عدد الصحف اليومية إلى 
 .1406لى بينما وصل عدد الصحف اليومية إ 108م إلى 1140

وجاء في تقرير ماكيرايد أنه في أمريكا زاد عدد مجموعات الصحف اليومية تحت ملكية واحدة من 
 صحيفة يومية. 1812من  %06وتمتلك هذه المجموعات أكثر من  101إلى  106

وفي الدول األوروبية تناقص عدد الصحف اليومية ذات الصبغة العامة وتزايد عدد الصحف 
ة، وينسب تقرير ماكيرايد هذه الظاهرة إلى أن نشر الصحف يعتبر عمال  تجاريا  والمجالت المتخصص

ن كانت توجد صحف خاصة غير تجارية تلك  سواء فيما يتعلق بالصحف اليومية أو الدوريات، وا 
 التي تملكها وتديرها أحزاب سياسية أو مؤسسات غير حكومية.

_ األنشطة الفردية الصحفية: 11

تي قام بها أفراد أو مؤسسات خاصة إلنشاء صحف من العوامل التي ساعدت تعد المحاوالت ال
على انتشار الصحافة المتخصصة وخاصة في الدول الليبرالية، وعادة ما يقوم األفراد أو المؤسسات 
بإنشاء هذه الصحف أو المجالت ألسباب تجارية أو مهنية بقدر ما تسمح به قوانين الصحافة في 

فيها، ومن المالحظ أن معظم المجالت المتخصصة أنشأها أفراد لخدمة قطاع الدولة التي تصدر 
معين من القراء أو لتلبية احتياجات واهتمامات ذات نطاق محدود، وعادة ما يصدر هذه المجالت أو 
الصحف أناس يعملون في نفس التخصص الذي تتصف به المجلة، ولذلك فإن المجالت 

سرعان ما تمضي لتظهر بعدها نوع جديد. المتخصصة ذات عمر زمني معين إذ

والسبب في ذلك أن القائمين عليها أفراد قد ال تتوافر لهم القدرة المالية لالستمرار في إصدار 
المجلة أو الصحيفة أو قد تتغير االهتمامات إلى نوع آخر من التخصص، ولذلك فإن الصحف 

هي تلك التي تصدر عن مؤسسات  والمجالت المختصة التي تستمر في الصدور لسنوات طويلة
صحفية ضخمة أو روابط ونقابات مهنية أو أحزاب سياسية، ومثل هذه المؤسسات من شأنها أن 
تتحمل الخسارة المالية التي قد تنجم عن محدودية القراء، أو قلة اإلعالنات، فإما أن تعوضها من 

لمالي ليس هدفا  إلصدار أنشطة أخرى تغفل ذلك المؤسسات الصحفية الضخمة أو أن الربح ا
الصحيفة أو المجلة المتخصصة بقدر ما يكون هدفها خدمة أعضاء الحزب أو أعضاء النقابة التي 

تصدر عنها المجلة.
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خالصةال
بدأت الصحافة متخصصة في نشأتها األولى ثم عادت لتظهر متخصصة من جديد، بل يزداد 

دم وليس بالرياضة بعامة، وصحافة التخصص في كل منها، فظهرت صحافة متخصصة بكرة الق
متخصصة بالمسرح وليس بالفن بعامة... وأسهم في تطور الصحافة المتحصصة عوامل عدة لعل 
أبرزها التطور العلمي والتقني، وتفرع العلوم والفنون واآلداب إلى أقسام لم يعد هناك مطبوع دوري 

اإلعالم ورغبة كل منها في خدمة  يغطي هذا النشاط على أكمل وجه، وكذلك التنافس بين وسائل
جمهورها أفضل خدمة إعالمية، وتنوع اهتمامات الناس وتباين رغباتهم في المعرفة وترقية األنشطة 

 التي يقومون بها.
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تمارينال
اختر اإلجابة الصحيحة:

 ثمة العديد ِمْن التعريفات المختلفة للصحيفة منها: .1
A. ورقة َطبعْت ووزَعت، في فتراٍت محددة، لحمل األخبار  يعرف قاموس ويبستر الصحيفة بأنها

 ونقل األحداث واَلدعوة لآلراء.
B. ورلد نت" ويقترح قاموس" "Word Net" تالي للصحافة هي: نشر على الشبكة التعريف ال

 يومي َأو أسبوعي للمواضيع المختلفة؛ يحتوي األخبار والمقاالت واإلعالنات.
C.  وتعرفها منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بأنها منشور دوري لنقل األخبار واآلراء

شر أربعة بين الناس... وجمعية ناشري الصحافة األوروبية ترى في الصحيفة أنها ُمنَتج ينَ 
.أياَم في األسبوع على األقل

D. A وB   معا 
E. A وB وC   معا.

معا   Cو Bو E .A اإلجابة الصحيحة:

ة الصحيحة: بامأل الفراغ باإلجا

.......................................... ويمكن تعريف الصحافة المتخصصة:-
....وهي مجلة ...... أول مجلة متخصصة علمية ظهرت في فرنسا عام -
في بريطانيا فقد بدأت فيها الصحافة متخصصة ممثلة في صحيفة التايمز التي أنشئت في -

واختار صاحبها .......... 1481عام 
كانت الصحف الدينية أول تعبير عن ظهور الصحافة المتخصصة في الوطن العربي. حيث -

ظهرت في عام......................

 أجب عن السؤال التالي:

برز عوامل انتشار الصحف المتخصصة؟ما هي أ
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مقدمة:
ن كانت سمة من سمات العصر-الصحافة المتخصصة  فقد كانت سمة  –وا 

من سمات الصحافة في نشأتها األولى، حيث بدأت الصحافة بعد ظهور 
الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر للميالد متخصصة في كثير من 

، ومع التقدم في جميع مجاالت الحياة دخلت الصحافة طور المرحلة اإصداراته
فأصبحت تهتم بكل ما يشغل الناس، وتوارت الصحافة المتخصصة الشعبية 

لتفسح المجال أمام الصحافة الشعبية التي حرصت على تخصيص بعٍض من 
التغطية لشؤون الحياة المختلفة من علوم وآداب، وما يخص اهتمامات الناس 
في زمن معين ومجتمع معين وفي ظروف معينة... ثم عادت الصحافة 

الساحة من جديد مع التطور البشري وصعوبة أن تلبي المتخصصة إلى 
الصحافة العامة أو الشعبية جميع اهتمامات واحتياجات القراء وذلك منذ أواخر 

 القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وتنتشر اآلن في الدول العربية عدد من الدوريات في الصحافة المتخصصة التي تفوق عدد الصحف 

ومن أبرز التخصصات في الصحافة العربية صحافة األطفال حيث ال تخلو دولة عربية من العامة، 
وجود صحافة األطفال والصحافة النسائية، والصحافة الدينية والصحافة الرياضية والصحافة األدبية، أما 

لبلدين الصحافة الفنية فإنها تكاد تكون قاصرة على مصر ولبنان حيث تنشط الحركة الفنية في هذين ا
وخاصة في مصر حيث توجد الحركة المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، أما الصحافة الفنية في دول 
الخليج فإنها تدخل في إطار الصحافة االجتماعية التي تهتم بقضايا مختلفة مثل المرأة واألزياء والفنون 

ات المتخصصة في القضايا الفكرية المختلفة في وقت واحد، كذلك بدأت تظهر في السنوات األخيرة الدوري
والسياسية، وقد عمدت بعض الدول إلى إيقاف صدور مجالت متخصصة ألسباب اقتصادية، كما حدث 

 في قطر عندما توقفت مجلة الدوحة ومجالت متخصصة أخرى ألسباب اقتصادية.

أنواع الصحافة المتخصصة:
ة المتخصصة، إذ أنه ينسحب على لعله من الصعب حصر أنواع التخصصات التي تغطيها الصحاف

وكل فرع من هذه الفروع يتفرع عنه فروع أصغر، ومن هذه الفروع األصغر تتولد  ،جميع فروع المعرفة
جزئيات أدق وهكذا، ويمكن تقسيم الصحافة المتخصصة إلى التقسيمات التالية األكثر شيوعًا في 

 الدراسات اإلعالمية والتي يكثر فيها صحٌف متخصصة على أرض الواقع:

الوحدة الثانية 

أنواع )أصناف( الصحافة المتخصصة
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صحافة تتعلق بسنوات العمر: .1

تحت هذا النوع من الصحافة صحافة األطفال التي تتنوع تبعًا لمراحل سنوات الطفولة بحسب يتدرج 
تقسيمات علماء النفس واالجتماع لمراحل الطفولة، حيث تبدأ المرحلة األولى من سن ثالث سنوات إلى 

تي عشرة سنة. ست سنوات، والمرحلة الثانية من ست سنوات إلى ثماٍن، والمرحلة الثالثة من ثماٍن إلى اثن
ثم تأتي مرحلة المراهقة حتى سنِّ الثالثة عشر، ولكل مرحلة من هذه المراحل صحافتها التي تدخل في 
صحافة األطفال، كما يندرج تحت هذا النوع صحافة الشباب، وهناك صحٌف مخصصٌة لكبار السن 

للمحافظة على صحتهم النفسية تتناول مشاكلهم وحياتهم وتقدم لهم النصائح والبرامج الرياضية والغذائية 
 والبدنية.

صحافة تتعلق بالنوع )المرأة والرجل(: .2
وهي الصحف التي تهتم بالمرأة من ناحية وبالرجل من 
ناحية ثانية، وتتنوع اهتماماتها بحسب االهتمامات المتباينة 
للنساء والفتيات بحيث يمكن أن تنشأ صحف نسائية 
متعددة التخصص، فهناك ما يهتم باألزياء أو تسريحات 
الشعر أو ترتيب المنزل والديكور واألثاثات المنزلية 

 ات ربة البيت. واهتمام

كما أن للمرأة صحافتها فللرجل أيضًا صحافته مثل تلك 
الصحيفة التي تصدر في الواليات المتحدة األمريكية 

، وهي تهتم باألمور التي تهم الرجل مثل MENبعنوان 
 المالبس واألناقة واألنشطة المختلفة.
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عدد المجالت النسائية في العالم العربي م عرف القراء العرب الصحافة النسائية، وبلغ 1191وفي عام 
 مجلة نسائية. 11في ذلك الحين 

صحافة تتعلق بالدين: .3

ينتشر في العالم هذا النوع من الصحافة، ويعد من أقدم أنواع الصحافة المتخصصة، حيث اهتمت 
الكنائس والمذاهب المسيحية بإصدار المجالت والصحف ذات الطابع الديني، بل إن الصحافة عندما 
ي ظهرت في إفريقيا في القرن التاسع عشر على يد األوروبيين كانت في بدايتها صحافة متخصصة ف
 Laالشؤون الدينية تهتم بنشر اإلنجيل وترجمته إلى الملحقات، كما تنشر المقاالت الدينية مثل صحيفة 

Bonne Parole  والمترجم التي (1) مدغشقرالتي ظهرت في ساحل العاج، وصحيفة اإلنجيل في ،
 بلغة قبيلة الدنكا. 1111ظهرت في جنوب السودان كأول صحيفة عام 

التاريخية أن الصحافة عندما بدأت في سوريا كانت صحافة دينية حيث كانت وتذكر بعض المصادر 
م، وكما كانت المذاهب المسيحية قد 1091األديرة المسيحية هي أول من استجلب المطبعة في عام 

سبقت في االهتمام بالصحافة المتخصصة، فإن الدول العربية واإلسالمية عندما عرفت الصحافة بدأت 
ؤون الدينية اإلسالمية كرد فعل على انتشار المجالت الدينية المسيحية باإلضافة إلى باالهتمام بالش

يقاظ  انتشار الصحف ذات االتجاه اإلسالمي في أوائل القرن العشرين كانت تدعو لمقاومة االستعمار، وا 

صالح الدين حسن عبد اللطيف: وكاالت األنباء في الدول اإلفريقية، رسالة ماجستير لم تنشر، كلية اإلعالم، جامعة  1 

م.3891القاهرة، 
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جاء بها الهمة الروحية وتمجيد التاريخ لدى المسلمين حتى يستسلموا إلى تلك األفكار الغربية التي 
 االستعمار إلى الدول العربية واإلسالمية.

صحافة الهوايات واألنشطة الفردية: .4
تمثل الهوايات واألنشطة الفردية جانبًا مهمًا لدى القراء، 
لذلك نشأت صحافة متخصصة تعنى بهذا الجانب، 
وبخاصة تلك التي تهتم باألنشطة الرياضية والكشافة، 

الدول الغربية، ويتفرع  ويكثر هذا النوع من الصحافة في
عن هذا التخصص تخصصات دقيقة، فالرياضة مثاًل 
يتفرع عنها مجالت في كرة القدم وأخرى في التنس وغيرها 
في المصارعة والمالكمة، أو في سباق الدراجات، ومنها 
ما يصدر أسبوعيًا أو شهريًا أو على مراحل زمنية 

 مختلفة.

الصحافة المتخصصة هي الصحافة الرياضية، وقد أكدت الدراسات ويالحظ أن أكثر الصحف في مجال 
االجتماعية والنفسية التي أجريت على عيناٍت من المجتمع أن الرياضة تمثل االهتمام األول لدى القّراء 
فيما يتعلق بالهوايات التي يفضلونها وبخاصة كرة القدم والتنس .. وتأتي بعد الرياضة هوايات أخرى لها 

 جالتها مثل لعبة الشطرنج وجمع الطوابع والصيد.صحفها وم

صحف ذات اتجاهات أدبية وفنية: .5
يعدُّ هذا النوع من الصحف من أقدم الصحف المتخصصة، إذ كانت 
الصحافة في بدايتها وخاصة في هذا العالم العربي نشاطًا أدبيًا وكان 
شعار معظم الصحف والمجالت هو األدب، إال أنه مع تطور 

بلور مفهوم األدب ونشأت دوريات ومجالت متخصصة الصحافة ت
 في فنون األدب من شعر ونقد وقصة ومسرح.

وقد ازداد عدد الصحف الفنية واألدبية في السنوات األخيرة نظرًا 
لنشاط الحركة األدبية في العالم العربي، وبخاصة في منطقة الخليج 

 والروابط العربي، وتعدد النوادي والجمعيات الفكرية واالتحادات 
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األدبية، كذلك ازداد حجم الحركة الفنية بظهور السينما 
م مما أدى 1111م والتلفزيون في عام 1191في عام 

إلى زيادة عدد الفنانين والفنانات وظهور األعمال 
الفنية السينمائية، والبرامج التلفزيونية فنشأت المجالت 
الفنية التي جذبت اهتمام القراء حيث تنقل إليهم أخبار 

الفنانين وأسرار حياتهم الشخصية وتجري معهم هؤالء 
األحاديث التي تثير اهتمام قراء هذا النوع من 
الصحافة، وتتنوع المجالت والدوريات الفنية وتتوزع 
إلى فروع متعددة منها ما يتعلق بالفنون التشكيلية 

ARTS ومنها ما يتعلق بالفنون المختلفة مثل ،
واآلثار وفنون الموسيقى واألغاني وفنون السينما 

 الصناعات اليدوية وغيرها من فنون.

أما الدوريات األدبية فهي صحف الخاصة أو هواة األدب والثقافة والطلبة والمثقفين ذوي االهتمامات 
األدبية. ومن أشهر هذه المجالت مجلة الرسالة التي أصدرها أحمد حسن الزيات، التي ظهرت في مصر 

مادتها األدبية الكثير من األدباء الذين حفلت بهم الحياة األدبية في الدول في األربعينات وتثقف على 
العربية، ومن هذه المجالت أيضًا مجلة الكاتب التي كان يرأس تحريرها الدكتور طه حسين، وقد زاد عدد 

مثل هذا النوع من المجالت األدبية والفكرية في العقدين الماضيين في منطقة الخليج، والدول العربية 
المجالت  توغيرها، وانتشر مجلة الدوحة في قطر، ومجلة عالم الفكر التي تصدرها وزارة اإلعالم الكويتية 

 األدبية مثل )نزهة األفكار، التمدن، الترقي، النجاح، الفنون، البالغة، األدب، البيان(.

وانتشرت المجالت والصحف الساخرة أو الناقدة أو الكوميدية الهزلية كنوع من أنواع الصحافة األدبية 
، ضاعت الطاسة، حط بالخرج، الحشاش، أبو نضارة، أبو كركوزوالفنية مثل )ها..ها..ها، المسخرة، 

ًا صحيفة الدومري صفارة، أبو زمارة، حمارة بلدنا، ظهركبالك، البعكوكة(. وظهر منها في سورية مؤخر 
 وصحيفة الدبور.
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صحف ذات اتجاهات سياسية: .6
يرى كثير من الباحثين اإلعالميين أن الصحافة السياسية ال تعد صحافة متخصصة ألن األخبار 
والتحليالت السياسية هي المادة األساسية للصحف اليومية العامة وعادة ما يدور العنوان الرئيسي 

سياسية تشغل اهتمام الرأي العام، بيد أن ثمة دوريات تتخصص في  للصحيفة اليومية حول قضية
القضايا السياسية وهذا التخصص له جانبان: األول جانب فكري وعقائدي، واآلخر جاني موضوعي أي 
وفقًا مع الموضوعات التي تتناولها دون أن يكون لها هدف عقائدي. ومن صحف النوع األول الصحف 

وهي عادة صحف تنتمي إلى األحزاب السياسية مثل صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية اليسارية أو العقائدية 
التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي، وصحيفة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني، ويطلق البعض 
على هذه الصحف اسم الصحف اليسارية، ويرى الدكتور رفعت السيد أن هذه التسمية كلمة مطاطة 

الجديدة ت عديدة لصحافة متقدمة أو مستنيرة أو ليبرالية مثل "المستقبل" و"القيد" و"المجلة فهناك محاوال
.(2) برجوازيمن مجالت وصحف، وهناك صحف أخرى تمثل معنًى يساريًا في قالٍب  اوغيره“

ذا كان بعض الباحثين يرى أن مثل هذه الصحف ال تعد صحفًا متخصصة بالمعنى الفني، لكنها  وا 
صحف تخدم اتجاهات سياسية من حيث النتيجة النهائية مثل الصحف الحزبية أو الحكومية، وبالتالي ال 
 يمكن اعتبار سياسة الصحيفة واتجاهها صفة للمتخصص، فإن هناك صحافة متخصصة في المجاالت
السياسية وهي عادة ما تكون دوريات فصلية أو مجالت أسبوعية أو شهرية تصدرها عادة مراكز األبحاث 

السياسة الدولية" وهي مجلة متخصصة في الدراسات السياسية تصدر كل ثالثة  ةمجل“مثل والدراسات 
ها وزارة الخارجية التي تصدر  Foreign Affairsأشهر عن مركز الدراسات االستراتيجية باألهرام، ومجلة 

التي تهتم  Jean Afriqueاألمريكية. وهناك دوريات ومجالت تتخصص في قضايا سياسية معينة مثل: 
بالشؤون اإلفريقية. والدراسات الفلسطينية، أو مجالت تعنى بالشؤون اآلسيوية والشؤون األفريقية، وشؤون 

وث الالجئين التابعة لألمم المتحدة. وعادة ما أمريكا الالتينية أو قضايا الالجئين التي تصدرها وكالة غ
يكون وراء هذه الدوريات أغراض سياسية أو اتحادات أو روابط سياسية أو أحزاب سياسية ذات اتجاهات 

 معينة.

.8، ص3811بة مدبولي، القاهرة، رفعت السيد: الصحافة اليسارية في مصر، الطبعة الثانية، مكت 2 
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صحف ذات اتجاهات علمية: .7
تعددت الصحف التي تخصصت في 
المجاالت العلمية وذلك بسبب تعدد فروع 
العلوم المختلفة من طب وزراعة وفيزياء وفلك 
وتكنولوجيا. ويرى بعض المتخصصين ضرورة 
فصل هذه التخصصات بعضها عن بعض، 
فيما يرى آخرون اعتبار هذه الفروع كلها 
ممثلة للصحافة العلمية، ونحن نميل إلى هذا 

ي على اعتبار أن هذه األنواع المتعددة من الرأ
 Scienceالصحافة صحافة متميزة في العلوم 

من اختراعات علمية وهندسية واكتشافات جديدة في مجال الطب والعقاقير الطبية والتكنولوجيا ودراسة 
الفضاء، والفلك البيئة والهندسة الوراثية والفلك وعلوم البحار وعلوم الصحراء والمعادن والطقس وعالم 

 والطيران والزراعة والصناعة واالتصاالت السلكية والالسلكية والكمبيوتر وغيرها من فروع العلم.

م أول نموذج للصحافة العلمية حيث واكب ظهورها 1111وتعد مجلة "العلماء" الفرنسية التي ظهرت عام 
فيه المدارس والمعاهد العلمية حركة علمية في أوروبا اقترنت بعصر النهضة وهو العصر الذي ظهرت 

ذلك التاريخ دخلت الصحافة العلمية عصر الصحافة  ذالعلمية، ومنالتي كانت مقدمة لالكتشافات 
المتخصصة وساعد على انتشارها عدة عوامل منها تطور فنون الطباعة والصحافة ومنها التقدم العلمي 

 واالكتشافات الحديثة في مختلف المجاالت.

"مجلة الطبيب" التي أصدرها الشيخ ابراهيم اليازجي بالتعاون مع الدكتور وفي الوطن العربي كانت مجلة 
إن . وعلل الشيخ اليازجي هذه التسمية بقوله (3)م 1881بشارة زلزلة والدكتور خليل سعادة في بيروت عام 

ين أي استجالء حقيقة مشتقة من فعل جال األمر أي ظهر ووضح، وما يظهر من الخبر اليق المجلة
 . (4) األمر

وفي مصر صدرت مجلة "هبوب الطب" التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر كأول مجلة علمية 
تهتم بعلوم الطب والكيمياء، وقام بتحريرها عدد من العلماء الذين اعتمدوا في كتاباتهم وأبحاثهم على 

التي جاء بها ابن سينا والحسن بن الهيثم وغيرهم، ثم  التراث العربي واإلسالمي وأحيوا النظريات العلمية

 .381ص  السابق،المرجع  - 3
.31ص  ت،ب  والتوزيع،القاهرة: العربي للنشر  إنتاجها،محمود علم الدين: المجلة التخطيط إلصدارها ومراحل  - 4
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تطور مفهوم الصحافة العلمية بعد ذلك لفروع متعددة للعلوم من طب وزراعة وفلك وعلوم بحار وعلوم 
 إنسانية، وخصصت الصحف العامة أبوابًا ثابتة للعلوم.

ونتيجة لذلك دعا عدد من الباحثين إلى تبسيط 
الناس ويكون معروفًا العلم حتى يتفهمه عامة 

ومقبواًل، وقد بدأ استخدام لفظ "تبسيط العلم" منذ 
م في حين أن استخدامه بمفهوم تقديم 1010عام 

موضوعات علمية في صورة مبسطة بدأ عام 
 م في الدول المتقدمة.1891

وتشير الدراسات العلمية أن عملية نشر األبحاث 
  العلمية بواسطة الدوريات بدأت تظهر تدريجياً 

وتحل محل النشر بالكتب، ومع التقدم العلمي وازدياد عدد الدوريات المتخصصة ازداد االهتمام بالنشر 
العلمي سواء على مستوى األبحاث أو األخبار، وازداد حجم المساحات التي خصصت للعلوم عما كانت 

 قبل الحرب العالمية الثانية.

صحفيين متخصصين قد أنعش عملية ظهورهما في ولعل النمو في الصحافة العلمية واستخدام 
الخمسينات من القرن العشرين، ولعل أهم سببين في تطور وانتشار الصحافة العلمية بروز سباق الفضاء 
في األفق اإلعالمي، وكذلك انتشار التلفزيون في األوساط الشعبية في معظم دول العالم. وأدى هذا إلى 

ية التي كانت الفتًة للنظر بصورة واضحة مثل علم الفلك وعلم اآلثار تأكيد جديد على الموضوعات العلم
 وغيرها من العلوم.

ومن عوامل تطورها أيضًا بروز المخترعات الحديثة واقترابها من الحياة اليومية لإلنسان العادي سواء في 
دها وتنوعها، فهناك الدول المتقدمة أو الدول النامية ما ساعد بدوره على انتشار الصحافة العلمية وتعد

صحافة علمية تعنى باألبحاث العلمية وتقدم ملخصات للرسائل العلمية يستفيد منها الباحثون، وهي عبارة 
عن دوريات فصلية توزع على المشتركين يكتب فيها عدد من الباحثين والمتخصصين في المجال، 

الطبية وأخرى باالختراعات  وتختلف في تنوعها من علم إلى آخر، فهناك دوريات تهتم باألبحاث
والنظريات العلمية، وثالثة تهتم بالشؤون الهندسية، ورابعة بأبحاث الزراعة، وغير هذا من األنواع ما 
يتعلق بالجيولوجيا والفضاء وعلوم البحار، وتتنوع هذه الدوريات لتكون أكثر تخصصًا فهناك مجالت تهتم 

 رها ويتخصص بعضها في وسائل النقل البحرية.بصناعة السيارات وأخرى تهتم بالطائرات وغي
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ذا كان هذا النوع من الدوريات والمجالت يهم الباحثين والمتخصصين فهناك نوع آخر وهو الذي يهم  وا 
القراء العاديين من ذوي الثقافة المتوسطة، وهم الذين يمثلون جمهور الصحافة العلمية الحديثة التي 

لعالمية األولى والحرب العالمية الثانية، ثم تزايد في السنوات األخيرة. تطورت وساد انتشارها بعد الحرب ا
ولعل اكتشاف مصادر جديدة للثروة أمر يهم اإلنسان العادي في عصر تتزايد فيه الضائقة االقتصادية 

 ويتزايد عدد السكان بشكل مخيف.

التحاد السوفييتي السابق في هذا وظهور أبحاث الفضاء ورحالته والتنافس بين القوتين العظميين أمريكا وا
المضمار من القضايا التي لم تعد تشغل األمريكيين والسوفييت وحدهم بل تشغل أيضًا أبناء دول العالم 
الثالث والمجتمعات النامية، وأيضًا علوم الكيمياء ودخولها حياة اإلنسان اليومية في غذائه وشرابه ودوائه، 

أخطار أمراض العصر التي باتت تهدد اإلنسان في كل مكان،  والبحث عن عقارات جديدة لمواجهة
وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت ضرورة إلنسان هذا العصر في سكنه ومكتبه ومصنعه 
ومتجره وتسليته حتى أنها لم تعد من الكماليات ولكنها باتت من ضروريات الحياة بعد أن ساهمت أدوات 

 عالم قرية صغيرة كما يقول الباحث اإلعالمي الكندي مارشال ماكلوهان، وأيضاً التكنولوجيا في جعل ال
التقدم في وسائل االتصال، وظهور الكمبيوترات، الذي دخل حياة الصغار والكبار والمكاتب الحكومية 

نتشار الثورة العلمية والتكنولوجية أدت إلى ا هاللهو، هذوالمؤسسات الصناعية والتجارية والمسارح وأماكن 
الصحافة العلمية وتبسيط العلوم حتى يصبح اإلنسان العادي قادرًا على استيعاب العصر ومالحقة ما 

  .يحدث فيه من تطورات سريعة ومخترعات تتجدد يومًا بعد يوم

وتعددت أنواع الصحافة العلمية، ويفرق دليل 
الدوريات العلمية األمريكي بين الصحافة 
العلمية والصحافة التكنولوجية وصحافة 
الكمبيوتر، ويذكر أن الدوريات المتخصصة 

 1891في العلوم يبلغ عددها في العالم كله 
دورية، أما المتخصصة في التكنولوجيا فتبلغ 

دوريات الكمبيوتر دورية، ويبلغ عدد  7110
دورية، ويفرق الدليل كذلك بين فروع  9711

دورية، ومجالت الطب بفروعه  1118العلم المختلفة فالمجالت والدوريات الخاصة بالعلوم الزراعية تبلغ 
دورية، هذا فضاًل عن  117دورية، أما الدوريات المتعلقة بالهندسة فتصل إلى  8111المختلفة تبلغ 
ودوريات متعددة في مجاالت علوم البحار والبيئات المختلفة والجيولوجيا، وعلوم الفضاء وجود مجالت 

 وغيرها.
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وهناك صحافة علمية تتناول كل هذه الفروع المتعددة من العلوم ويمكن وصفها بأنها صحافة علمية 
متخصصة، وهناك صحافة تتخصص في فرع واحد من هذه الفروع مثل مجلة 

Telecommunications  صفحة وتختص  18م في 1110وهي مجلة بريطانية تصدر شهريًا منذ عام
 فقط في شؤون االتصاالت السلكية والالسلكية.

 Asiaو Journalism quanterlyكما تتعدد الصحف المتخصصة في شؤون اإلعالم واالتصال مثل 
Media في مجال اإلعالم  وغيرها، وهي مجالت تهتم بنشر البحوث والدراسات المتخصصة واألكاديمية

واالتصال. وفي الدول العربية توجد مجالت متخصصة مثل المجالت اإلذاعية التي تصدرها هيئات 
اإلذاعة والتلفزيون في معظم البلدان العربية، ومجلة اإلعالم واإلسكان التي يصدرها مكتب منظمة 

اليونسكو في القاهرة.

السعودية وهي مجلة شهرية للهندسة واإلنشاءات، ومجلة ومن المجالت العلمية العربية مجلة "الهندسة" 
"كمبيوتر" التي تصدر عن دار المعارف في مصر، كما تصدر بعض المصانع والمؤسسات دوريات 

تتخصص في علم من العلوم وتهتم باألمور العلمية الدقيقة.

ومع ظهور الصحافة العلمية ظهر المحرر العلمي، وجرت مناقشات حوله هل من الضروري أن يكون 
صحفيًا أو يكون من الباحثين العلميين، وأخيرًا اتفق على أن مفهوم المحرر العلمي هو الصحفي الذي 

دى جمع بين الصحافة والعلوم ولذلك فإن الصحف تفضل أن يكون المحرر الصحفي قد تخرج من إح
المحرر العلمي مهمة ثقيلة، خاصة أن المصادر العلمية متعبة على عكس  ةالعلمية. فمهمالكليات 

السياسيين ورجال االقتصاد، فالعلماء والمصادر العلمية من أطباء ومهندسين وصيادلة وعلميين ال 
حث. والمحرر العلمي يقتنعون باالنتماء للصحافة اليومية بقدر ما يقتنعون بقاعات المحاضرات وندوات الب

ليس بالضرورة أن يكون خريج كلية علوم ليكون محررًا علميًا، ولكن بالضرورة ال بد أن تكون دراسته 
عالية ومن إحدى الكليات العلمية كالهندسة أو الزراعة أو الطب أو الصيدلة أو العلوم أو غيرها من فروع 

ر والتمكن من إحدى اللغتين األجنبية )اإلنكليزية أو العلم، وكذلك فإن الثقافة الواسعة واالطالع المستم
الفرنسية( ضرورة أساسية باعتبار أن أكثر النشر العلمي يتم من خاللهما، وأنهما لغتا المؤتمرات العلمية 
الدولية والتخاطب العالمي، وال بد أن يكون لدى المحرر العلمي االستعداد الشخصي والهواية والموهبة 

ة أو العلوم، وعليه أن يتوخى البساطة والسهولة وحسن اختيار األلفاظ لتبسيط سواء في الصحاف
المعلومات العلمية الشائكة، وتصبح على الصحافة العلمية مسؤولية توصيل أحدث المعلومات ليس فقط 

 إلى العامة ولكن أيضًا إلى الخاصة.
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صحف ذات اتجاهات اقتصادية وتجارية: .8
ة عناوين مباشرة في الشؤون يحمل هذا النوع من الصحاف

االقتصادية والتجارية وشؤون المال واألعمال، وتعنى 
بالدراسات الجادة، وعادة ما تكون بلغة الجداول واألرقام 
والبيانات والمقارنات وحركة التبادل التجاري بين الدول 
والقروض والتعاون الدولي واإلقليمي ومتابعة التطورات 

العالم نظرًا لتأثير هذه التطورات على االقتصادية والمالية في 
االقتصاد المحلي في كل دولة من دول العالم. وعادة ما 
تكون عناوين هذه الصحف والمجالت مباشرة مثل عالم 

 التجارة والمال "رجال األعمال" البنوك، االقتصادي.

ويكثر هذا النوع من الصحف في الدول ذات النظم الرأسمالية أو سياسة االقتصاد المفتوح، أما الدول ذات 
األنظمة الشمولية أو التي تعرف بنظام الحزب الواحد أو سياسة االقتصاد الموجه فإن هذا النوع من 

 الدول.الصحافة يقل في هذه 

الفاينانشل تايمز البريطانية واألهرام االقتصادي،  ومن أبرز الصحف المتخصصة في المجال االقتصادي
ونظرًا ألن مثل هذه الصحف أصبحت واسعة االنتشار فإنها قد أصبحت تهتم باألخبار السياسية، وتعد 
قراءة هذا النوع من الصحافة من المتخصصين في الشؤون االقتصادية والخبراء وذوي االهتمام بالقضايا 

 النشاط.افة الشؤون المتعلقة بهذا النوع من التجارية واالستثمارية وك

وتتسم الفنون الصحفية في دورية أو مجلة تهتم بالقضايا االقتصادية 
والتجارية بالجدية وهي أقرب إلى استخدام األدوات في البحوث 
اإلعالمية مثل الرسوم البيانية والجداول، ولذلك فإن فنون اإلخراج 

تاز بالبساطة وال يحتاج إلى تلك الصحفي في الصحافة االقتصادية يم
 األساليب التي تلجأ إليها األنواع األخرى من الصحافة.

وتلجأ بعض الدوريات في هذا التخصص إلى كسر حدة الجمود في 
اإلخراج فأدخلت الصور والكاريكاتير والرسوم التعبيرية، كما أن بعض 

 اتالمجالت االقتصادية بدأت تدخل في موادها اإلعالمية موضوع
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غير اقتصادية كي تجذب مزيدًا من القراء وتزيد من توزيعها، كما عمدت إلى ذلك مؤخرًا مجلة األهرام 
صفحة موضوعًا سياسيًا أو حديثًا مع أحد  11االقتصادي التي تنشر في العدد الواحد الذي يصل إلى 

 الكتاب يتحدث فيه عن قضايا عامة.   

واإلعالن )الصحافة المجانية(:صحف ومجالت العالقات العامة  .9
يتمثل هذا النوع من الصحف والمجالت في الدوريات التي تصدرها 
السفارات والمؤسسات والمنظمات للدعاية عن الدول التي تمثلها هذه 
السفارات بنشر مظاهر تقدمها السياسي واالقتصادي ونهضتها الحضارية 

تبدو هذه الدولة مقبولة لدى والعمرانية وآراء حكامها في تلك القضايا بحيث 
القراء، وعادة ما توزع هذه المجالت مجانًا على المؤسسات الصحفية. 
ومثل هذه المجالت هي "المجال" التي تصدرها السفارة األمريكية، 

 والصداقة، والشرق، وصوت الهند وغيرها.

ويندرج تحت هذا النوع من الصحافة الصحف والمجالت الدورية التي 
شركات الطيران وتوزعها على المسافرين على الشركة مثل  تصدرها

"األجنحة" التي تصدرها شركة الخطوط الجوية األردنية، و"لوتس" التي 
تصدرها شركة مصر للطيران، و"أهاًل وسهاًل" التي تصدرها شركة الخطوط 
السعودية، وتتضمن هذه المجالت أخبارًا عن الشركة ونشاطها بحيث 

رين على خطوطها باإلضافة إلى الموضوعات العامة تكسب ثقة المساف
التي تضيف معلومات عامة إلى المسافر حول العالم، كما تمتلئ بالمواد 
الصحفية المسلية التي من شأنها شغل وقت المسافر خالل رحلته الجوية.

كما تقوم بعض المصالح الضخمة والشركات الكبرى بإصدار مثل هذا 
مثل مصانع السيارات ومصانع األسلحة، وتوزع هذه النوع من المجالت 

المجالت على المهتمين بشؤون هذا النوع من اإلنتاج مجانًا بقصد اإلعالن 
 عن نفسها، بينما تقوم ببيع هذه المجالت بأسعار مرتفعة للغير.
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وتصدر في العديد من دول العالم صحف ومجالت تهتم فقط باإلعالن، 
بالجانب الصحفي، وتقدم كل أنواع اإلعالن، وغالبا ما وال تولي أي عناية 

توزع بالمجان على الجمهور، اشتهر منها في سورية صحف دليل 
 األعمال، وساعي الشام ... وغيرها.

الحوادث والجرائم واألخبار المثيرة: .11

يكثر هذا النوع من الصحافة في الدول األوروبية ويتخصص 
ية والجرائم، ويجد هذا النوع من في الحوادث واألخبار البوليس

الصحف قراًء كثيرين يميلون إلى معرفة أخبار الجريمة 
وتفاصيلها، وكانت تصدر في القاهرة مجلة بعنوان "الجريمة" 
لصاحبها أديب البير تقتصر على نشر تفاصيل أخبار الجرائم 
والحوادث وتقارير الشرطة وتحقيقات النيابة والمحاكم. كما 

ول األوروبية وخاصة في بريطانيا والواليات تكثر في الد
المتحدة صحف تقصر نشاطها على نشر األخبار المثيرة 
ذات الصفة الفردية )رجال أعمال ومسؤولين ومشهورين( 

حيث تقدم أخبارهم الخاصة التي تتبناها سواء كانت هذه 

األخبار صحيحة أو غير صحيحة بهدف اإلثارة والترويج وزيادة المبيعات، ومن هذه الصحف مجلة 
SUN  ،التي تصدر في لندن وتعتبر أكبر المجالت توزيعًا داخل بريطانيا، ومجلة الحوادث المصرية

 ومجلة سالب وموجب في سوريا وغيرها.

صحف تتعلق بالمهن والوظائف المختلفة: .11

القرن العشرين صحف ومجالت تتعلق بالمهن مثل مجلة "محامي مصر" وكانت تصدر  ظهرت في أوائل
م أصدرت نقابة المحامين المصرية 1119باللغة اإلنكليزية تتناول أخبار المحامين وقضاياهم، وفي عام 

وكان الهدف من  Gazette Des Tribunaux Mix Tesd` Egyptأول مجلة باللغة الفرنسية باسم 
إصدارها الدفاع عن المحاكم المختلفة في مصر، وفي مواجهة هذه النقابات األجنبية تكونت نقابة 
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م، وقد شهدت تلك الفترة ظهور 1199م، وأصدرت مجلة المحامين عام 1119المحامين األهلية في عام 
صيادلة مصر واإلسكندرية عدد من الصحف المهنية مثل اتحاد مزارعي القطن المصري، وصحيفة نقابة 

م صدرت مجلة المهندسين عن نقابة المهندسين، 1111م، وفي عام 1111باسم "الرسالة الصيدلية" عام 
وتتنافس النقابات المهنية في إصدار المجالت التي يتزايد عددها، وتوزع على أصحاب المهنة داخل 

هنية مثل )الطبيب، الرسام، األستاذ، الصحف الم تتكتبها. وظهر مؤسسة العمل، أو في النقابة التي 
 .المدرس، المحامي(

 باألخبار وأنشطةوقد دأبت معظم النقابات المهنية في معظم الدول على إصدار دوريات فصلية تهتم 
األعضاء، كما تهتم بمتابعة تطورات المهنة مثل مجلة المحامين العرب التي يصدرها اتحاد المحامين 

" التي تصدرها نقابة المهن الهندسية في مصر، ومجلة المعلمين التي تصدرها العرب، ومجلة "المهندسين
 نقابة المعلمين وغير ذلك من المجالت المتخصصة في مهن معينة.

وعادة يشارك أعضاء النقابة أو أبناء المهنة في تحرير المجلة بكتابة المقاالت التي تتناول ارتفاع النقابة 
واإلنجازات التي تحققت وتلقي الضوء على األنشطة المهنية للعاملين، كما وسير عمليات االتحادات فيها 

تقوم بعض المؤسسات بإصدار مجالت دورية تعبر عن أنشطة المؤسسة وتقدمها. ومن هذا النوع 
وتوزع على  Reuter`s M Worldالمجالت الدورية الشهرية التي تصدرها وكالة رويترز بعنوان 

، كما توزع على مكاتب الوكالة في الخارج ومراسليها، ويحظر تداول هذه المجلة العاملين فقط في الوكالة
خارج نطاق العاملين بالوكالة نظرًا ألنها تحتوي على أخبار وأنشطة يعتبرها العاملون سرًا من أسرار 

األجهزة عملهم، منها ما يتعلق بميزانية الوكالة ومشروعاتها الحديثة واستخدامها لألساليب المحظورة من 
التكنولوجية الحديثة. وتقوم بطبع هذه المجلة في لندن وهي مجلة متقدمة فنيًا سواء من ناحية اإلخراج أو 

 الطباعة.

لكن يبدو أن بعض المجالت والدوريات التي تصدرها النقابات والمؤسسات تفتقد إلى الفنون اإلعالمية 
 المتقدمة من إخراج وطباعة وتحرير.

لنوع من الصحافة أنها فقيرة في استخدام الفنون الصحفية المختلفة والطباعة واإلخراج، ويالحظ على هذا ا
فالصور واأللوان فيها قليلة، وال تهتم بعرض المقاالت والموضوعات التي تنشرها، وعادة ما يشترك في 

خراجها بعض الموظفين أو العاملين من غير الصحفيين، ولذلك تأتي مختلفة عن ال صحف تحريرها وا 
والمجالت ذات االنتشار الواسع، فتوزيعها قليل وجمهورها محدود هو أعضاء النقابة أو موظفي وعمال 

 المؤسسة التي تصدر عنها الصحيفة أو المجلة.
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ويجب أن نفرق بين هذا النوع من الصحافة المهنية أو صحافة النقابات، والصحافة العمالية األوسع 
عن جمهور أكبر هو جمهور العمال الذي يمثل نسبة كبيرة في المجتمع، نظامًا وانتشارًا والتي تعبر 

والصحافة العمالية أكثر تقدمًا من الناحية الفنية واإلخراج الصحفي عن الصحافة التي تتعلق بالمهن 
المختلفة، ذلك أن الجانب االقتصادي والتمويل أمر مهم في كيفية إخراج الصحيفة من ناحية نوع الورق 

ة والصور واالستعانة بصحفيين محترفين قادرين على إخراج المجلة أو الصحيفة في مستوى فني والطباع
 جيد.

الصحافة العمالية: .12

يصنفها بعض الباحثين ضمن صحافة المهن لكن 
لكثرة هذه الصحف فضلنا تصنيفها كنوع من 
الصحافة المتخصصة المستقلة، نظرًا لتنوع هذه 

القراء، وتاريخيًا  الصحف وارتباطها بعدد كبير من
ارتبطت الصحافة العمالية بظهور الروابط والنقابات 
المهنية، حيث ظهرت النقابات المهنية أول األمر 
على هيئة نواٍد أو جمعيات أو روابط تضم مجموعة 
أفراد تربطهم ثقافة واحدة ومصالح واحدة، وكانت 
اللقاءات واالجتماعات والندوات هي وسيلة االتصال 

فراد في أول األمر، ثم تطورت إلى إصدار بين األ
م أصدر بوش دارن 1018نشرات دورية، وفي عام 

أول صحيفة عمالية  في الواليات المتحدة األمريكية 
 Peaceful Revolutionist أسماها "الثائر المسالم"

تحولت إلى صحيفة  "Rheinische Zeitung"وأصدر كير هاردي صحيفة شهرية في ألمانيا باسم 
 أسبوعية ودعت إلى قيام حزب العمال، وكان هاردي من الساسة اإلصالحيين اإلنكليز.

م 1879م دعت صحيفة "المصنع" التي كانت تصدر في ليون في فرنسا في الفترة من 1879وفي عام 
شئت عام م إلى إنشاء النقابات وتثبيت الدعوة إلى اإلصالح االجتماعي، وفي أمريكا أن1819إلى 

في شيكاغو عن االتحاد القومي للعمال،  Theworkersadnocute م جريدة "محامي العمال"1819
، أما أهم جريدة عمالية في أمريكا اآلن فهي Workers Men وبعدها بعامين ظهرت مجلة "العاملون"
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ت، وأنشئت عام ويصدرها في نيويورك االتحاد العالمي لعمال مالبس السيدا ،Justice جريدة "العدالة"
 م، وتوزع أربعمئة ألف نسخة تقريبًا.1118

أما النقابات الروسية التي نشأت في القرن العشرين ففتحت المدارس الليلية، وأنشأت مدارس األحد 
والمكتبات وأصدرت الصحف والمجالت الخاصة بها، وواجهت بطشًا من الحكومة القيصرية حيث أغلقت 

 1119م، وفي عام 1111إلى عام  1191لية في الفترة من عامصحيفة عما 189حكومة القيصر 
 أنشأت جماعة موسكو صحيفة "البرافدا" التي راحت تنشر كل ما يهم العمال والحركة النقابية.

وفي الدول العربية جاء ظهور الصحافة العمالية متأخرًا عن ظهور النقابات واالتحادات، وفي مصر 
م ظهرت مجلة "الزراعة" ومجلة "زراعة 1191العمالية، ففي عام  سبقت الصحافة الزراعية الصحافة

البستان"، وكانت مجلة الزراعة لسان حال السيد داالس الخبير اإلنكليزي ومدير مدرسة الزراعة بالجيزة 
 في القاهرة، وكانت تدافع عن وجود الخبراء اإلنكليز في الزراعة.

م باسم "الوضاح" 1198ل جريدة في مصر عام وفي مجال الصحافة العمالية التخصصية ظهرت أو 
لسان حزب العمال، أو الحزب الذي سمي بالمقاصد المشتركة، وتوقفت الجريدة بعد شهور بسبب فشل 
الحزب، ثم صدرت مجلة "السكة الحديد" وتوقفت بعد شهور، وفي بداية العشرينات من القرن العشرين 

"اليراع" التي أصدرها زكي أبو الخير لتعبر عن ظهرت محاوالت فردية إلصدار صحف عمالية مثل 
 عمال الطباعة، ومجلة "العمل" التي أصدرها عبد العليم المهدي، وألنها محاوالت فردية فلم تستمر طوياًل.

وارتبطت الصحف العمالية في الثالثينات من القرن 
العشرين بالحركة الشيوعية، فعندما تأسس الحزب 

م نشأت معه صحف 1191الشيوعي المصري عام 
عمالية مثل "الحساب" و"شبرا" و"روح العصر" وكانت 

م 1119م إلى 1191الصحف العمالية في الفترة من 
سات العلمية صحفًا ذات اتجاهات يسارية. وتشير الدرا

التي أجريت على الصحافة العمالية في مصر أن قادة 
م وعلى رأسهم جمال عبد الناصر كانوا 1119ثورة 

متخوفين من تسلل العناصر الشيوعية إلى صفوف 
العمال عن طريق الصحف العمالية، ولم تكن الثورة قد 

م، 1110سمحت بتكوين اتحاد للعمال إال متأخرًا في عام 
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م وجريدة "العمال" 1117إلى تأخر الصحف العمالية، وقد صدرت مجلة "العمل" في مصر عام  مما أدى
 م.1111عام 

وتصف الدراسات العملية الصحافة العمالية 
بأنها صحافة متخصصة وعامة في وقت واحد، 
فهي إلى جانب أنها تعنى بشؤون العمال 
وأوضاعهم ومشاكلهم تهتم كذلك بالشؤون 

صادية واالجتماعية، وتفرد أبوابًا السياسية واالقت
 للتسلية والمرأة والرياضة. 

وتعرَّف الصحافة العمالية تعريفًا محددًا بأنها 
 مطبوع يصدر عن مجتمع عمالي باسٍم واحد 

وبصفٍة دورية، وفي عدد كاٍف من النسخ تنشره داخل وخارج المجتمع. ويرى بعض الباحثين أن األمر 
صحافة العمالية فرد أو أفراد ينتمون إلى فئة العمال، وليس بالضرورة أن يقتضي أن يشرف على ال

يحررها العمال، وقد تخاطب الصحيفة العمالية مجتمعًا معينًا من العمال أو تخاطب جميع العمال في 
الدولة بدون تمييز، مثل مجلة "البناء" التي تخاطب عمال البناء، ومجلة "النقل" التي تخاطب عمال 

 ومجلة "العمل" التي تصدرها وزارة القوى العاملة، وجريدة "العمال" التي يصدرها اتحاد العمال. النقل،

ويفرق باحثون آخرون بين ما تنشره الصحف العمالية المتخصصة، وما ينشر في األبواب العمالية في 
ة صحفها تجاه العمال الصحف اليومية أو المجالت األسبوعية، ذلك أن األبواب الثانية مرتبطة أواًل بسياس

أن القائمين على تحرير هذه األبواب الثابتة غالبًا ال تكون لهم انتماءات  اعام. كموبحركة النقابة بوجه 
نقابية، أما الصحف العمالية المتخصصة سواء تلك التي تصدرها الدولة أو التي تصدرها النقابات العامة 

بالعمل النقابي والقاعدة العمالية، كما أن المسؤولين عن أو االتحاد العام فإنها إلى حد كبير مرتبطة 
إدارتها إما من وزارة القوى العاملة أو االتحاد العام للعمال، وهم في هذه الحالة مرتبطون بالقاعدة العمالية 

 وتنظيماتها.

43



خالصةال
واهتمامات تغطي من خالل هذه الوحدة يتبين لنا تنوع الصحافة المتخصصة بين فن وأدب ورياضة ... 

حاجة القراء فيما يتعلق باألنشطة واألعمال التي يفضلونها ويزاولونها، وقد ازداد عدد الصحف 
قبال الناس على هذا الفرع من  المتخصصة في مجال من المجاالت نظرًا لنشاط الحركة في هذا المجال وا 

 التخصص.
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التمارين
اختر اإلجابة الصحيحة:

تتنوع الصحافة المتخصصة فمنها: .1
A. .صحافة تتعلق بسنوات العمر 
B. .)صحافة تتعلق بالنوع )المرأة والرجل
C. صحافة تتعلق بالدين. 
D. a وb  ًمعا 
E. a  وb  وc  ًمعا. 

.معاً  cو bو E – aاإلجابة الصحيحة: 

أجب عن األسئلة التالية:

.صحافة الهوايات واألنشطة الفردية، تحدث عنها بالتفصيلمن أنواع الصحافة المتخصصة  .1
 .كتب ما تعرفه عن الصحافة العماليةا .2

46



 الوحدة الثالثة

وظائف الصحافة المتخصصة

مقدمة:
ننا نعيش  يرى بعض الباحثين أن الصحافة المتخصصة أصبحت تمثل فرعًا مهمًا من فروع الصحافة "وا 
في عصر الصحافة المتخصصة" ويستند هؤالء الباحثون في رأيهم على أن مفهوم الصحافة المتخصصة 

ل الصحف المتخصصة والصفحات المتخصصة في الصحف العامة على اعتبار أن الصفحات يشم
المتخصصة في الجرائد اليومية العامة والمجالت األسبوعية العامة تشكل جوهر الثقافة العامة التي 

 يحصل عليها المواطن العادي القارئ للصحف.

ال أصبحت كل الصحف بيد أننا نرى أنه ال بد من التفرقة بين الصحف العامة و  الصحف المتخصصة وا 
متخصصة، فالصحف اليومية والمجالت العامة تخاطب كافة القراء على اختالف أعمارهم واهتماماتهم 

وأوطانهم، ولذلك فإن من بين وظائفها األساسية مخاطبة األطفال والمرأة والطالب والعمال والموظفين 
وسائر فئات المجتمع بهدف التوزيع، ولتحقيق هذا الهدف تخصص بعض الصحف اليومية أبوابًا ثابتة 
موجهة لفئات معينة من القراء، فصحيفة األخبار القاهرية هي أول صحيفة استحدثت أبوابًا ثابتة لألطفال 
والمرأة واألدب والجامعات والنقابات، وتخصص يومًا من أيام األسبوع لنشر هذه األبواب التي يتولى 

تحريرها صحفيون تخصص وا في تحريرها. 
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وكذلك كثير من الصحف العامة تخصص أبوابًا أسبوعية لألدب وأخبار الحوادث والرياضة والمرأة 
صفحات للجامعة بعنوان "صوت الجامعة"، ولألطفال  واألطفال، وتخصص صحيفة االتحاد الُظبيانية

ل والمصارف، بعنوان "أوالد وبنات"، كما تخصص صفحات للمال واالقتصاد لخدمة رجال األعما
وتخصص صفحتين للرياضة. وأيضا تهتم صحيفة الشرق األوسط بالموضوعات االقتصادية، وتخصص 
صفحتين لهذا التخصص حيث تبرز أخبار أسواق المال ونشاط منظمة األوبك والعالقات االقتصادية بين 

صفحة للرياضة، الدول المختلفة، كما تخصص صفحة للشؤون الدينية، وصفحة أخرى للثقافة واألدب و 
وكذلك نجد أن صحيفة "الرأي األردنية" تخصص صفحات من أعدادها اليومية لهذا النوع من الصحافة 
المتخصصة، حيث تبرز صفحتين للثقافة واألدب كل أسبوع، وثالث صفحات للرياضة وصفحتين لألزياء 

السياسة السودانيتين بتخصيص والمرأة، وصفحة للفن، وأخرى للدين والتراث، وكذلك تهتم صحيفة األيام و 
 صفحات أسبوعية للثقافة واألدب وصفحات أخرى يومية للرياضة.

وهكذا من خالل استعراض الصحف العربية اليومية نجد أنها تبدي اهتمامًا بالصحافة المتخصصة، وكل 
األطفال، والدين هذه الصحف تهتم باالقتصاد والمال والثقافة واألدب والرياضة والشباب والمرأة واألزياء و 

والتراث، وتختلف درجة اهتمام كل صحيفة عن األخرى بالنسبة لهذه التخصصات، فموضوعات االقتصاد 
والمال تأتي في أولويات اهتمام صحف الخليج يليها األخبار والموضوعات الرياضية، ثم أخبار الثقافة 

ل، أما الصحف المصرية فتنفرد عن واألدب وموضوعات الدين والتراث، ثم تأتي أخبار المرأة واألطفا
سائر الصحف العربية في إبراز صفحات متخصصة في أخبار الجريمة والحوادث، ويأتي االهتمام 
بالرياضة في مقدمة اهتمام هذه الصحف، تليها موضوعات وأخبار الثقافة واألدب، ثم الموضوعات 

 الدينية، وكذلك أخبار الفن والمرأة والطفل.

ليومية على نشر هذه األبواب المتخصصة من أجل تلبية احتياجات القّراء على إن حرص الصحف ا
، اختالف مشاربهم وتنوع اهتماماتهم، بهدف زيادة التوزيع وتلبية أكبر قدر من احتياجات واهتمامات القراء
لتي وال تنفرد الصحف العربية وحدها بهذا االهتمام بالصفحات المتخصصة، فصحيفة "هيرالد تريبيون" ا

تقع في أربعين صفحة، تقسم صفحاتها إلى أنواع متنوعة من الصحافة المتخصصة، حيث تخصص 
العشر صفحات األولى للسياسة والدبلوماسية في كافة دول العالم، وصفحتين للمجتمع تتضمن الدين 

صفحات والتعليم والمحاكم، كما تفرد ملحقًا للفنون والسينما والمسرح والموسيقى، كما تخصص ثالث 
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 Lamonde لالقتصاد وأسواق المال، وكانت لوموند تخصص عددًا خاصًا لألدب كل يوم أحد بعنوان
Letra Ture وكان هذا العدد يقدم تلخيصًا ألحداث أعمال كبار الكتاب الفرنسيين، وتعليقات نقدية ،

تي تظهر في المكتبات، حول الحركة األدبية الفرنسية، وأخبار األدباء والكتاب وقائمة بأحداث الكتب ال
وكان هذا العدد يمثل مصدرًا مهمًا للثقافة ومتابعة أفكار الحركة الفكرية واألدبية في فرنسا لكثير من 
األدباء المعروفين في العالم العربي الذين يجيدون اللغة الفرنسية، وقد توقف إصدار هذا الملحق منذ 

 ت الداخلية التي تخصصها.سنوات، وتكتفي الصحيفة بأخبار األدب في الصفحا

وباالهتمام نفسه الذي تبديه الصحافة اليومية العامة باهتمامات القراء المتنوعة، تفعل ذلك كبريات 
المجالت األسبوعية حيث تخصص مجلة "التايم" الصفحات األولى للموضوعات السياسية المهمة في 

ضاة ورجال األعمال والعلوم والصحة والطب العالم، وتفرد صفحات متنوعة لقضايا خاصة في السينما والق
والكتب الجدد، وتتنوع هذه االهتمامات بين عدد وآخر لتشمل كافة االهتمامات والموضوعات 
المتخصصة، وتتشابه في ذلك مجلة "نيوزويك" التي تقدم مواد متنوعة في الطب والتعليم واالقتصاد 

 والكتب والموسيقى والفنون التشكيلية.

لمجالت األسبوعية الرئيسية في كثير من دول العالم بما فيها الدول العربية هذا األسلوب في وقد أخذت ا
ذلك فإن هذا النوع  مالتخصص، ورغتبويب الموضوعات التي تنشرها المجلة تحت عناوين تشير إلى نوع 

 من الصحافة ال يمكن وصفه بصحافة متخصصة ألن الصحافة المتخصصة كما يشير الباحثون يجب
أن يتوفر فيها ركنان أساسيان هما المادة الصحفية المتخصصة والجمهور المتخصص من القراء، ومثل 
هذا النوع من األبواب المتخصصة التي تقدمها الصحف العامة اليومية ال تعطي لهذه الصحف صفة 

 من قبل.الخصوصية ولكنها تعطيها صفة الشمولية لتلبية احتياجات واهتمامات القراء، كما أشرنا 

الجرائد والمجالت:

تعود جذور الصحافة إلى القرن الرابع عشر حينما أصبحت األخبار تجارة 
وبرغم ظهور المطبعة في أواسط ، حقيقية في أوربا إبان عصر النهضة

القرن السادس عشر إال أن نحو ستة عقود مضت قبل أن تصدر أول 
. ومنذ zetga(1)زيت غاستراسبورغ" هي صحيفة "في  1661 صحيفة عام

وبعد نحو مائة عام ، ذلك التاريخ تطورت الصحافة بإيقاع بطئ لكنه ثابت
من ظهور أول صحيفة دورية منتظمة تعاظمت أهمية الصحف وأصبحت 

 .31ص ،8ص ت العربية، د. المنشورات: بيروت نعمان، هللا عبد: ترجمة الصحافة، تاريخ: البير وبيير فرانسواتيرو، - 1

-44ص، 3881 المصرية، األنجلوالقاهرة:  مكتبة، 4ط وتطورها، االتصال؛ نشأتها وسائل صابات: خليل: كذلك وانظر 

18. 
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لجماهيرية بالشكل الذي نعرفه اليوم لم يبدأ إال في منتصف القرن الكن عصر الصحافة ، مصورة جزئياً 
من أبرزها تطور تقنيات الطباعة باختراع آلة الطباعة الدورانية وآالت صف التاسع عشر ألسباب عديدة 

إلى جانب أسباب أخرى ال تقل أهمية تتمثل بظهور االختراعات الكبرى مثل الهاتف (2)الحروف
والالسلكي والقاطرات البخارية وتطور سرعة البريد وقلة تكاليفه، وأسباب سياسية واجتماعية تمثلت بظهور 

يديولوجيات في أوربا خالل القرن التاسع عشر وزيادة نسبة التعليم واتساع دائرة المشاركة عصر األ
فضاًل عن الحروب التي ، الشعبية في العملية السياسية وما نتج عنه من تنامي الحريات الصحفية

 شهدتها أوربا والواليات المتحدة خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ذا كانت الصحافة قد احتاجت إلى نحو ثالثة قرون  وا 
كي تتحول إلى وسيلة جماهيرية شعبية رخيصة الثمن 
وسهلة التوزيع، فإن الفترة التي تلت ذلك شهدت ازدهار 

حتى أصبحت ، عصر الصحافة بشكل واسع النطاق
الصحيفة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للناس في 

حقائق  مع الفوارق التي تفرضها. شتى أنحاء العالم
 التقدم االقتصادي والمهني ونسبة التعليم في كل 

مجتمع، لكن الصحافة عموماً أصبحت في أواخر القرن العشرين ظاهرة متصلة بحياة الناس والتقدم 
. وال بأس من التفريق بين الجرائد (3) المجتمعاتة فّ لكااالجتماعي والبناء الثقافي والتنمية االقتصادية 

 التفريق ينطبق على جميع الصحف والمجالت بما فيها الصحافة المتخصصة.والمجالت وهذا 

(4)مقارنة بين الجرائد والمجالت:

وهي عبارة عن منشورات تنشر في  –المجالت والجرائد كالهما عبارة عن سلسالت َأو نشرات دورية 
، أو َأو بين يوم وآخرجدول منتظم ومتكرر في فترة زمنية محددة، يمكن َأْن يكون هذا الجدول يوميًا 

على المقتصرة التلفزيونية القنوات إلى المتحركة بالحروف الطباعة من اإلعالم وسائل تطور راتسكه: ديتيريش -2

.41، ص 3881 حزيران، الثالث، العدد (Deutschland) مجلة تحليلية، دراسة المشتركين،
.2002 المستقبل، الصحافة اإللكترونية، دراسة في األسس وآفاق لقاء مكي العزاوي: -3

4- Karolin, Bortch: The Difference between a Newsletter and A Magazine,

http://www.genesee.edu/library/dbsubjdb.htm. 

- Carolyn, Burch: Newspaper vs. Magazine: Which Kind of Writer are you.

http://www.genesee.edu/library/dbsubjdb.htm 

- Paris Match case study: magazine vs. newspaper design:

http://www.genesee.edu/library/dbsubjdb.htm 

-Alfred C. O’Connell Library: Perlodical, Journal or Magazine What Is the difference?

http://www.genesee.edu/library/dbsubjdb 
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حيث تكمل المجلة الجريدة كواحدة من ، أو فصليًا، أو حوليًا. أو بين شهٍر وآخرأسبوعيًا، أو شهريًا 
وسائل اإلعالم المطبوع، وظهرت المجالت بعد ميراث طويل من صدور الجرائد، وتطور فنون الطباعة 

بعد ردح طويل من صدور الجرائد حيث نشأت  والورق، ولم يكن الفصل بين الجرائد والمجالت قائمًا إال
الكتاب وخفة الجريدة للحصول على متعة ذهنية وثقافية  سامةالحاجة لمطبوع دوري جديد يجمع بين د

تقدم خلفيات األخبار التي يقرأونها في الصحف؛ من هنا نشأت الحاجة للمجالت التي تغطي 
ورشاقة أكثر من الكتاب، فكانت المجلة تقف في  الموضوعات بعمق أكبر من الجريدة، ولكن بخفة وتنوع

 .(5)منتصف الطريق بين الجريدة والكتاب

)من هو  أبرزهااإلجابة عن جملة أسئلة لعل  وبشكل عام فإن الفرق بين الجريدة والمجلة يأتي من خالل
  كتابته؟(.وكيف يتم نشر ما تمت  نكتب؟لماذا  نكتب؟لمن  نكتب؟ماذا  الكاتب؟

ولعل  ل الشائع تطلق كلمة صحيفة على الجريدة مع أن مفهوم الصحافة أكبر من ذلك،التداو  يوف
 الفروقات األكثر شيوعًا بين المجالِت والصحف تكمن في النقاط اآلتية:

اختالفات الكتّاب: .1

تعتمد الجرائد على كتاب غالبا ما يعملون فيها )طاقم عمل التحرير والتصوير واإلخراج...( بينما 
د معظم المجالت على كتاب محترفين من خارج طاقمها )وهذا ال يعني أن المجالت ليس تعتم

 فيها طاقم عمل، ولكن عدد هذا الطاقم قليل جدا بالقياس إلى الجرائد(. 

 ،3881 والتوزيع، للنشر العربي الطباعي: القاهرة األول، الجزء اإلعالمية، المطبوعات تصميم: صالح أشرف - 5

.383ص
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المحتوى:اختالفات . 2

  تنشر الجرائد عددًا أكبر من
الموضوعات بالقياس لما تنشره 
المجالت، وربما تكون لكاتب 

ما تنشر المجالت واحد، بين
موضوعات لعدد من الكتاب 
والسيما المحترفين وذوي السمعة 
االجتماعية أو العلمية أو 

 .السياسية الكبيرة
  ترتبط مضامين الموضوعات المنشورة في الصحف بدوريتها فما ينشر في الصحافة اليومية آني

ي المجالت فهي عميقة بينما الموضوعات التي تنشر ف –وهي حالة دورية معظم الجرائد  –
وتحليلية ألن معظم المجالت تصدر أسبوعية، وهو ما ينعكس على طريقة معالجة الموضوعات 

 المنشورة فتعد موضوعات المجالت أكثر عمقا من الموضوعات المنشورة في الجرائد.
 ةثالث بين ما الواحدة الصفحة في تنشر أن ويحتمل صغيرة، تكون ما غالباً  الجرائد موضوعات 

 كل يمتد ما وغالباً  كبيرة المجالت موضوعات بينما. موضوعاً  عشر خمسة حتى موضوعات
 .أكثر أو صفحتين على موضوع

 وتصل المنشورة موضوعاتها في أساسية كعناصر واأللوان الصور على المجالت معظم تعتمد 
 واأللوان صورال على الجرائد اعتماد يقل بينما النشر، مساحة من%  56 من ألكثر الصور نسبة

 دون ما إلى الصور نسبة وتنخفض( دعم من تتلقاه ما ومقدار المالية بقدراتها أيضا ذلك ويرتبط)
 .النشر مساحة نسبة من% 36

 ن) عامة الجرائد معظم  بينما( المتخصصة الصحف من كبير عدد األخيرة الفترة في ظهر وا 
 اهتمام مجال يكون لذلك( ةعام مجالت وجود من يمنع ال وهذا) متخصصة المجالت معظم

.به اختصت فيما المتخصصة الصحافة تهتم بينما عامًا، العامة الصحافة
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اختالفات الجمهور:. 3

 عام، كما تتوجه  لجمهور العامة الصحافة تتوجه
الصحافة المتخصصة إلى جمهورها، وتحاول 
إرضاء اهتمامات قرائها، وألن معظم الجرائد 

ور عام، بينما تتوجه عامة فهي تتوجه إلى جمه
معظم المجالت المتخصصة إلى جمهورها 

 المتخصص.
  تختلف الكتابة إلى الجمهور العام عن الكتابة

إلى الجمهور المتخصص لغة وأسلوبًا ونطاقًا 
 وتنوعًا وبنية ومعالجة... فما يكتب للعموم أو
يتوقع أن يفهمه العامة، وربما تكون الكتابة 

صحافة الهزلية( بينما باللغة العامية )حالة ال
الكتابة المتخصصة تحتوي على مفاهيم 

ومصطلحات ربما ال يفهمها إال أهل االختصاص نفسه )حالة المجالت الجغرافية والهندسية...(.
 اختالفات التسويق: .4

توصف الصحافة بأنها صناعة سريعة 
البوار، وعمرها التسويقي يرتبط بشدة 

مرها بدوريتها، فالصحافة اليومية ع
التسويقي يوم واحد على األكثر، 
مكانية تسويق صحيفة أسبوعية هو  وا 
في غضون أسبوع )شريطة أن يبدأ 
تسويقها من بداية األسبوع وتجمع 

 المرتجعات في نهايته وهي حالة 
نادرة( وألن دورية صدور المجالت أطول من دورية صدور الجرائد فإمكانية تسويقها زمنيًا أكبر، 

إمكانية بيع المرتجعات من المجالت بسعر أكبر من بيعها بوصفها ورق صحف فضال عن 
)والسيما المجالت المتخصصة ذات الطبيعة المرجعية، ومتسلسلة األعداد بما يكون مكتبة، ومن 

تغليف  الحجم حيث يتم لها قراء جدد إما بحكم السن أو في األسواق الجديدة...( وفوق ذلك
أو تغليفًا بالستيكيًا )ورق السولوفان( وهو أمر غير متاح للجرائد. المجالت تغليفًا مزدوجاً 
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 اختالفات الحجم: .5
كما ذكرنا سابقا تصدر الجرائد بأحد ثالثة 
قطوع )قياسي، ونصفي، ولوموند( بينما تصدر 
المجالت بقطوع )قياسي، ومسطح، وصغير، 
ومخصص( وال شك أن قطوع الصحف أكبر 

ف اآلخر تصُدر من قطوع المجالت. واالختال
الصحف بعدد أوراٍق أقل من عدد أوراق 
المجالت )ويختلف عدد صفحات الصحف 
لعدة عوامل منها بلد اإلصدار وشروطه 
القانونية، وقدرة الصحيفة المالية والبشرية 
 والتقنية، وموارد الصحيفة اإلعالنية...(.فمعظم

 بضع من يبدأ صفحات بعدد تصدر المجالت
  عادة يتراوح بينما ات،مئ بضع إلى عشرات
 أو صفحة يصدر بعضها في صفحات وأربع وعشرين صفحة وقد ثمان بين الجرائد صفحات عدد

صفحتين وبعضها في اثنين وثالثين صفحة وربما أكثر )والسيما في حالة األعداد األسبوعية أو 
بوعة ففي الجرائد يزيد الممتازة...(كما تختلف الجرائد عن المجالت بنوع الورق وبعدد النسخ المط

عدد المطبوع بمقدار خمسة أضعاف عما يطبع من المجالت، كما أن نسبة المرتجعات تزيد في 
المجالت عن الصحف بمقدار الضعف.

:والورق التغليف اختالفات .6

تختلف المجالت بعدد الصفحات: بوجود غالف )وبعضها يغلف غالفًا مزدوجًا( وهو ما يؤمن 
ديًا، وتبدأ الصفحة األولى فيها بعد صفحة الغالف. كما تطبع الجرائد على ورق لها تماسكًا ما

صحف أقل رتبة من ورق المجالت )وتختلف رتبة ورق الصحف من صحيفة ألخرى ويمتد في 
نطاق واسع من الورق الخشن المحبب إلى الورق الفاخر والملون( وتطبع المجالت على ورق 
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أعلى من ورق الصحف وأيضا يتباين في ُرتبِه من مجلة إلى يعرف بورق الكتب وهو من رتبة 
 أخرى.

اختالفات إخراج الصفحات: .7

 واالزدواج، التتابع قاعدة على تخرج فالمجالت كليًا، المجالت عن الجرائد صفحات إخراج يختلف
 المتتابع، والشريط والقطاع، الكتلة، أسلوب: أبرزها من اتجاهات عدة صفحاتها وإلخراج

 على الجريدة صفحات من صفحة كل تخرج بينما... الفني أو التعبيري والتصميم صليب،وال
 صفحات وإلخراج –واحداً  بصرياً  مجاالً  بوصفهما معاً  تخرجان الوسط صفحتي باستثناء- نفرادا

.(6) حديثة وأخرى تقليدية اتجاهات الجرائد
 :اختالفات الطباعة واأللوان والدقة اإلنتاجية .8

 البارزة بالطرقة الصحف معظم تطبع كانت بينما غائرة، طباعة تطبع المجالت معظم كانت
 باأللوان تطبع المجالت معظم أن كما( بينهما المباشرة غير الملساء الطباعة طريقة وحدت)

 المنفصلة األلوان باستخدام تكتفي الصحف معظم بينما النصفية، الصحف. والوسط المركبة
 تعتمد المجالت وألن. الوسط وصفحتي واألخيرة األولى الصفحات في المركبة األلوان وتستخدم
 من أعلى إنتاجية بجودة تمتاز أن البد أعلى رتبة من ورقاً  وتستخدم الصور علىباإلخراج 

 .الجرائد في اإلنتاجية الجودة
اختالفات التبويب وترتيب المحتوى: .9

اء، كأن تخصص الجزء األول من غالبًا ما تعتمد الجرائد على تبويب ضمني غير معلن للقر 
الجريدة لالهتمام العام والجزء التالي للمتخصصين، وبعضها اآلخر يجعل من الصفحة وحدة 
تبويب كأن تكون صفحة رياضة وأخرى للفن... وجرائد تعتمد تبويب األهمية، وفي جميع األحوال 

تعتمد المجالت تبويبًا مستقرًا  ال نجد هذه السياسة في التبويب لها صفة االستقرار المستمر. بينما

جامعة دمشق: مركز التعليم  الصحفي، اإلخراج :حالق وبطرس الرفاعي، خليل محمد كتاب إلى العودة يرجى - 6

بعدها. وما-100، ص 6001المفتوح، 
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يأخذ بواحد من الطرق السابقة يضاف لها الترتيب التصاعدي )الزمني( والترتيب الموضوعي... 
والتبويب معلن في المجالت وغالبًا ما يكون دليل قائمة المحتويات. 

:منها أسباب الجرائد لعدة بيع سعر من أعلى بسعر المجالت عتبا السعر:اختالفات  .11
 اإلنتاجي عاملال:  

 وتحتاج الطباعة وبطريقة الجرائد، ورق من أعلى رتبة من ورق على المجالت حيث تطبع
 بالقياس الواحد العدد بيع تكلفة من يرفع الذي األمر مختلف وحبر أدق طباعي لتحضير
 . للجرائد

 األعداد محدودية:
 بين العالقة أن معروفالجرائد، و  إلى بالقياس النسخ من محدودة بأعداد المجالت تصدر

 النسخ عدد زاد كلما عكسية، بمعنى عالقة المطبوعة وعدد الصفحات الثابتة التكاليف
 . الواحدة النسخة إنتاج تكلفة انخفضت

 الصفحات عدد زيادة: 
 كمية في الزيادة الصحف، وتنعكس إلى بالقياس نسبياً  كبير صفحات بعدد المجالت تصدر
 صناعة في المتغيرة التكاليف أبرز من الورق ، والسيما أنالمجلة بيع سعر على الورق

الرتفاع المجالت، نظرا  الصفحات عدد في زيادة وكل العالمية األسواق في المتزايد سعره ًً
. الورق من لمزيد تحتاج

 المنافسة المجالت أعداد زيادة :
 محلي إصدار من سواء( واإللكترونية الورقية) المجالت أعداد في زيادة األخيرة الفترة شهدت

 وقلل( للتمويل األساسي المصدر) اإلعالنية الموارد من قلل الذي دولي، األمر أو إقليمي أو
 مضمار إلى أخرى إعالم وسائل ودخول (التمويل مصادر أبرز أحد) التوزيع فرص من

 الفضائي البث وقنوات "FMمحطات" التجاري المسموع البث محطات زيادة) المنافسة
"(.اإلنترنت" الشبكات روانتشا

 اإلعالنات قلة :
 أخل اإلعالنية، مما العروض في زيادة مع تتزامن لم اإلعالم وسائل عروض في الزيادة
 الناظمة، وبدأ التسعيرة لقواعد اإلعالم وسائل من كثير لخرق والطلب، وأدى العرض بمعادلة
 من اتفاقات" عديدة قبطر ) المعلنة األسعار كسرت منافسة عروضاً  يتلقون المعلنون
"(. الباطن
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 الكتاب أجور ارتفاع: 
وحجماً  عمقا أكثر للمجالت المعدة الموضوعات للجرائد،  المعدة الموضوعات من ودسامة ًً

 التقنية عالية لصور الصحف، وتحتاج كتاب من وجماهيرية حرفية أكثر كتاب ويكتبها
 على اإلنفاق من أكبر المجالت على يالتحرير  اإلنفاق محترفون، ما يجعل يتوالها ورسومات
.المجلة بيع سعر من يرفع مما الصحف

 التوزيع انخفاض :
 قسم المطبوعة، وتحول الدوريات قراءة والسيما القراءة ظاهرة انحسار اإلعالمية السوق تشهد
 يف اإلنترنت إلى التحول أو اإللكترونية اإلصدارات لقراءة( الشباب) القارئة الشريحة من كبير
 وزيادة المطبوعة األعداد خفض إلى يؤدي المطبوعات، مما لبعض والء لهم قّراءٍ  غياب ظل
.المجلة سعر ورفع المرتجعات نسبة

 :اختالفات بيع المواد اإلعالنية  .11
تباع الوحدات اإلعالنية في الجرائد في الغالب بالكلمة أو السطر أو الشريط، بينما تباع في 

أو ربع الصفحة. كما أن سعر بيع المساحة اإلعالنية في المجالت  المجالت بالصفحة أو نصف
أعلى من سعر بيعها في الصحف للعوامل السابقة فضاًل عن تفضيل المعلنين للمجالت. 

:وتنفرد المجالت عن الجرائد بمجموعة عناصر هي

ما غالبا: المحتويات قائمة .1  بعض هوتنشر  المجلة جسم صفحات من األولى الصفحة في تنشر ًً
 اليوم. لقارئ ألهميتها تاريخه غير اتجاه وهو الرابعة أو الثالثة الصفحة في المجالت

ألن موضوعات المجلة أكثر دسامة من موضوعات الجريدة فهي أكثر حاجة لوجود : المقدمات .2
 المقدمات.

 اليوم جرائد الجريدة، واهتمام من أكثر المحرر باسم المجالت تهتم: والمصور المحرر اسم .3
 تاريخها. مدى على المجالت اتبعته تقليد هو المحررين بأسماء

ويضم أسماء صاحب االمتياز ورئيس التحرير ونوابه  :االهتمام بالصف القيادي في المجلة .4
 –التسويق –)مدير العالقات العامة ومدير التحرير وهيئة التحرير والمخرج الصحفي وكلُّ أو بعض أسماء

، ....(التجاريون –الشؤون القانونية –التوزيع –اإلعالنات –المراجعون –جيةالمكاتب الخار  –المراسلون
وغالبًا ما توضع في الصفحة األولى رأسيًا إلى جوار قائمة المحتويات، وقد يلحق بهذه القائمة بيانات 

 .المجلة األخرى لتصبح ترويسة للمجلة يمكن نشرها في أي موقع من المجلة
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 موضوعات لعدة كاتب أو كاتب موضوع ولكل الكاتب بالمحرر يقصد: والمصور المحرر اسم .5
وحيد للمجلة،  مصور على التصوير يقتصر أو المصورون يتعدد وقد( النشر في محمود غير اتجاه وهو)

ن الصور وألن  أسماء بتيبوغرافية المجالت جميع تهتم المجالت، لذلك إخراج مكونات رئيسٌي من مكوِّ
.ومصوريها كتابها

وظائف الصحافة المتخصصة:
 آالت صناعة رغبها، تطورت قارئ كل إلى لتصل الصحف نسخ من لمزيد ملحة الحاجة كانت عندما

 مع القراء ليطالعها التوزيع شبكات تطورت المدن صحف قراءة في القراء رغب وأحبارها، وعندما الطباعة
 فيها ليبث الصحف إلى يتوجه السلطات نم أذنًا صاغية العادي المواطن يجد ال الصباح، وعندما قهوة

 رجال سطوة من أقوى الصحافة سلطة قوة أن يعلم الشرطة، وهو مخافر إلى التوجه بداًل من شكواه
 الصيدليات يعرف ومنها الصحيفة إلى القارئ يلجأ ضروري هاتف رقم عن البحث الشرطة، وعند
 الصحيفة يتناول الثقافية، وعندما واألنشطة أسبوع خالل والمسرح السينما دور تعرضه المناوبة، وما

 في القراء نهم إلشباع الصحافة في التخصص جاء والعالمي، بل المحلي محيطه في يجري ما يعرف
 وقرائها. الصحف بين العالقة فرص من يعزز نحو على تقدم وغيرها الخدمات معين، هذه موضوع

ذا  الوظائف، إال أن الصحف من العديد في لجماهيريا االتصال وسائل بقية مع تشترك الصحافة كانت وا 
 في اإلنسانية التجربة من مهم لها االحتفاظ بجزء أتاحت التي التوثيق، وعراقتها على بقدرتها متميزة ظلت

أساسيا تاريخيا مرجعاً  أصبحت األخيرة، حتى القرون إلى ًً  الوسيلة هذه منحت أخرى خصائص جانب ًً
 أيضًا ملكية فهي تجربًة شخصية الصحيفة قراءة وفضاًل عن كون ،البقاء روعناص التميز من مهماً  قدراً 

 .(7) شاء متى إليها ويعود بها يحتفظ أن للقارئ يمكن الزهيد بحته، فبثمنها فردية

 حياة من يومياً  الجمهور، وجعلتها جزءاً  مع التواصل من مهماً  قدراً  للصحافة الخصائص هذه منحت لقد
 تنوع من توفره الصحف، وما بمضامين يتعلق ما ذلك كل إلى أضفنا ما إذا أكثر يبرز أمر وهو الناس
 وتخصصاتها، التي الصحف الكبير ألنواع التعدد عن ناهيك وتحليلها حداثلأل وتفسير عميق فكري
 الصحف حالة في كما محدد اهتمام ميدان في سواء الشاملة واإلحاطة أكبر، انتقاء قدرة للقراء وفرت

 .(8) العامة الصحف توفرها التي الشاملة االهتمامات في أو التخصصية والمجالت

7 - Bear, Jacci Howard : What is the Difference between a Newsletter and a Magazine? 

http://www.genesee.edu/library/dbsubjdb.htm 

.  314المستقبل، مرجع سابق ، ص  الصحافة اإللكترونية، دراسة في األسس وآفاق لقاء مكي العزاوي: -8 
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لها عدة  والصحف كواحدة من وسائل اإلعالم تؤدي وظائف وأدوار اإلعالم عامة والصحف المتخصصة
أبرز الوظائف الرئيسية للصحافة وظائف رئيسية وعدد آخر من الوظائف الثانوية، ومن 

 المتخصصة:
عية عما يحدث في المجتمع والعالم في المجال الذي تختص به، ومبادئ اإلخبار إخبار القراء بموضو  .1

 الموضوعية إلى االلكترونية اليوم، فالحاجة المواقع ظهور حتى المعلومات نشرات ظهور لم تتغير منذ
 فهي الدقة وجوب إلى إضافة عنه، كذلك الشمول غنى رئيسيًا ال مطلباً  وعدم التحيز ماتزال والنوعية

، التأثير في قوة األخبار تمنح كونها تجاوزها يمكن ال ومهنية وهي مسائل أخالقية أساسي، طلبم
 بسرعة األخبار على االطالع إلى يحتاجون فالناس اإليجاز وهو تالفيه يمكن ال مطلب أيضاً  وهناك
ضوعات محددة وتقديم األخبار والمعلومات النادرة والدقيقة والتفصيلية حول مو ، كاف تنوع مع وعجالة

تهم فئة معينة من القراء سواء كانوا متخصصين أو لهم اهتمامات حول هذه الموضوعات بما يحقق 
لهم الفائدة العلمية، ويدخل في هذا النوع من األخبار والمعلومات ما تنشره الصحف والمجالت 

صحيفة أو المجلة المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والفكر واألدب بحيث يمكن أن تقوم ال
المتخصصة بدور الكتاب أو المحاضرة العالمية.

التعليق على األنباء ووضعها في سياقها الصحيح في مجال تخصص الصحيفة، وجعلها في متناول  .2
ذا كان  إفهام القراء الذين تتوجه لهم من مختلف مستويات التعليم، والبساطة في الكتابة مطلوبة، وا 

ا في االتصال بالجماهير فال بد أن تكتب موضوعاتها بأسلوب على الصحف أن تؤدي دوره
المتخصصة اليوم على إبراز العمق  وباصطالحات يفهمها السواد األعظم من قرائها. وتشدد الصحف

في موضوعاتها واإلثارة األقل عما كان عليه الحال في الماضي، وهو تغيير فتح مجاالت للكاتب 
المفكر المتخصص.

التربية والتثقيف وشغل الوقت بطريقة مفيدة تنمي القدرات الذهنية، وخاصة بالنسبة المساعدة على  .3
لصحافة األطفال والشباب وذلك عن طريق تقديم أفكار مبتكرة وجديدة تعمل على توسيع المدركات 

وتشجيع الرغبة في االبتكار لذي النشء.

أنحاء العالم بنشر أحدث األبحاث إحاطة القراء بتطورات ودوافع العصر الذي يعيشونه في مختلف  .4
والمبتكرات في مجال التخصص سواء أكانت أمورًا تهم المرأة مثل األزياء والموديالت وفنون الديكور 
وتنسيق الزهور، أو اكتشافات علمية أو أعمال فنية جديدة أو ما يستجد من نشاطات في مجاالت 

امها المتعددة في مجاالت الطب والزراعة والصناعة الرياضة بفنونها المختلفة، والتطورات العلمية بأقس
والمجاالت األخرى ذات المضمون العلمي.
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إعطاء المجال والفرصة للمتخصصين والخبراء لالقتراب من القراء، وتقديم ما لديهم من معلومات  .5
وضوع وخبرة وبما يحقق فائدة أكبر، وعدم االقتصار على الصحفيين الذين يلمون إلمامًا عامًا بالم
التي  الذي يكتبون فيه، وهذا ال يلغي دور المحرر بل يصنع صحفيين متخصصين وفقًا لنوع الصحافة

وتخصصها. يعمل فيها

فنون اإلخراج الصحفي وأساليبه إذ أن كل تخصص يحتاج إلى أسلوب إخراج يالئم نوع  تجديد .6
أدبية أو علمية، لكل نوع التخصص، فإخراج مجلة نسائية يختلف عن إخراج مجلة لألطفال أو مجلة 

من هذه المجالت أسلوبه وفنونه الخاصة سواء من ناحية استخدام األلوان والصور وعدد األعمدة 
وغير ذلك من األساليب الخاصة في اإلخراج الصحفي.

تقديم الوسائل حتى يستطيع أصحاب السلع والخدمات المعدة للبيع أن يعلنوا عن بضائعهم من خاللها  .7
فاع تكاليف اإلنتاج الصحفي، وندرة التمويل.نتيجة ارت

.تقديم قدر من المتعة والترفيه والتسلية لقرائها .8

نشر قدر من الخدمات الصحفية، والصحافة واحدة من أقدم وأبرز وسائل اإلعالم الجماهيري وصاحبة  .1
 أن ديدالم عمرها دور فعال في تقديم خدمات عديدة ألطراف العملية اإلعالمية، واستطاعت خالل

 مسوغات األخرى اإلعالم وسائل تستمد كما واستمدت الخدمات، بل هذه وكمية نوعية من تطور
 من العريضة بين صناع القرار والقاعدة وسطى كحلقة تسديها التي الخدمات مستوى من وجودها

 في تنصب ملحة الحتياجات تلبية جاء التطور هذا جوانب اختالف على الصحافة تطور القّراء، ولعل
 بما بداية ظهورها، مقارنة في الصحف ومهام دور إلى عابرة وبإلقاء نظرة ،القراء خدمة في أساسها
 وما تحمله من عبٍء ثقيل ورسالة الصحف مسؤولية وتبعات وخطورة أبعاد نكتشف اليوم بلغته

 عند قفت تعد تؤديها، ولم التي المهام في مباشرة مركزة الصحف فوظائف، المدى بالغة اجتماعية
ن (9) الرأي مواد وتقديم الخبر نشر  أعباء إلى ذلك تتعدى وظيفتها اإلعالمية، ولكن من جزءاً  كانا وا 

الصحفي _ المكملة  االستخدام أوجه من مجموعة في األخرى، تتمثل بأهدافها مرتبطة أخرى والتزامات
الدقيق.  بالمعنى لخدمة""ا تعبير مجموعها في عليها يصدق حيث الصحفية" "بالخدمات تعرف _ التي
 حال واقع من فيها والتوسع الخدمات تلك توفير على الصحف حرص مدى إلى اإلشارة وتجدر
 االنتشار، بما وسعة الرواج تحقيق من إليه تتطلع ما إطار في للصحيفة بالنسبة البالغة، سواء أهميتها
 يتعلق فيما الصحف، أم من رهاغي عن تميزها التي المتاحة إمكانياتها أم تحريرها وسياسة يتفق

بصحفهم. عالقتهم نتيجة وفائدة منفعة من عليهم يعود ما قاعدة القراء، على بجمهور

، ص 3888لعرب، نظرية الحملة الصحفية ملتقى أشكال التحرير الصحفي بين الواقع والتطلع، القاهرة: مطابع سجل ا - 9

.18 – 10ص 
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 التزاماتها ألية صحيفة عنها ألنها تمثل أحد غنى ال الصحفية الخدمات أن إلى اإلشارة من بد وال
 احتياجات تفرضها حفية، إذالص الخدمات بها تصطبغ التي الضرورة إلزام ذلك ويؤيد، وواجباتها
 توفير وتستهدف القراء اهتمامات تخاطب أنها نعيشه، بمعنى الذي العصر متطلبات من مستمدة
 بين المتبادلة العالقة إطار في مجدية كوسيلة اليومية حياتهم في عنهم العناء ورفع الجهد من الكثير

 .والقراء الصحف

فيما يلي: ويمكن رصد مقومات وخصائص الخدمات الصحفية
تشير الخدمات الصحفية إلى قدرة الصحافة على استيعاب قيمة دورها وحقيقة قدراتها في التأثير  .1

على جمهور القراء، فهي تمثل أحد مظاهر اتساع وامتداد دور الصحافة، الذي لم يعد قاصرًا 
للقراء  على نشر الخبر وتقديم المعلومة أو مادة الرأي، بل تخطى ذلك طيٌف واسع من خدمات

كوظيفة قديمة جديدة متطورة.

تمثل الخدمات الصحفية استجابة الصحف لمتطلبات الحياة المعاصرة، وتطويع إمكانياتها لخدمة  .2
القارئ في إطار تأدية الصحافة لرسالتها، وفي ذلك ترقى أهمية توفير خدمات القراء إلى مرتبة 

.الضرورة، كأحد األسس التي تقوم عليها سياسة تحريرها

يمكن عّد الخدمات الصحفية من أبرز مجاالت المنافسة بين الصحف، حيث تتبارى فيما بينها  .3
لتقديم خدمات صحفية نوعية ومتنوعة، كوسيلة لتعميق ارتباط القارئ بصحيفته خاصة، وتعميق 

والصحافة عامة. اللحمة بين جمهور الصحيفة

من فنون الكتابة الصحفية: كالخبر يمكن تقديم الخدمات الصحفية باستخدام قوالب متعددة  .4
والمقال والرأي والمقابلة والتحقيق الصحفي إذا احتاج األمر عرض جوانب تفصيلية. كما تصلح 

أن تقدم في حملة صحفية.

طبيعة ومدلول الخدمة الصحفية وثيقة الصلة بمبادئ العدل والمساواة، بمعنى أنه يتعين على  .5
دون أن تستأثر بها فئة معينة أو مجموعة منهم ألسباب الصحف مراعاة توزيع خدمات القراء 

خاصة، أو تركيز االهتمام على إقليم أو منطقة ما كالعاصمة أو بعض مدن المحافظات وخصها 
بالخدمات األكثر أهمية أو قيمة، وينبغي أن تتاح فرص خدمات متكافئة لجميع فئات جمهور 

وزع فيها بناًء على معايير صحيحة.الصحيفة، وجغرافيًا على مستوى المناطق التي ت

تتعدد خدمات القراء في الصحف وتتنوع في صورها ومجاالتها، وتتفاوت في الوفرة أو الندرة من  .6
صحيفة إلى أخرى، تبعًا لعوامل ومتغيرات عدة قد تتصل باإلمكانات المختلفة البشرية أو المادية 
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اهتمامها، ومنها أيضًا ما يتعلق بخصائص والفنية أو ترتبط بطابع وشخصية الجريدة أو مجاالت 
 .(10) وسمات جمهور قرائها

أما أبرز الوظائف الثانوية للصحافة المتخصصة فهي:
القيام بحمالت للمشروعات المدنية المرغوب بها اجتماعيًا في إطار تخصصها، والمساعدة على  .1

 الخالص من الظروف الخاصة غير المرغوب بها.
من المتعة من خالل الصور واألشرطة الكوميدية والكاريكاتير والمقاالت  أن تعطي القراء قدراً  .2

الخاصة في مجال تخصصها.
 أن تخدم القراء كمستشار صديق ومكتب للمعلومات ومرجع لحقوقهم في إطار تخصصها. .3

ولعل الصحيفة كل هذه األعمال بطريقة جيدة، تصبح جزءًا مكماًل من حياة المجتمع،  عندما تنجز
ياجات المتطورة لألفراد والجماعات لمواجهة أعباء الحياة كان لزامًا على الصحافة مالحقته بإيقاعه االحت

السريع، وتمكنت الصحف المعاصرة من أن تجري تغييرات في أهدافها أو رسالتها االجتماعية. 

(11)لذلك تسعى الصحافة على نحو دائم لتلبية مجموعة أهداف:

)في إطار ، ة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والبيئية والصحيةاالهتمام بالتنمية الشامل .1
تخصصها( والتنمية السياسية )بخاصة الصحافة السياسية( من خالل نشر كل ما يتعلق 

 (12)بالتطورات السياسية القومية واإلقليمية ودعوة الناس للمشاركة في االنتخابات العامة...
سياسي من خالل توضيح أبعاد استراتيجية الدفاع واألمن والمشاركة في عملية صنع القرار ال

 (13).القومي وكل ما يتعلق بالقرارات السياسية ..
تحسين قدرة المجتمع في التعامل مع المشكالت التي تواجهه، من خالل رفع درجة وعي الناس  .2

تي تقع في بالمشكالت المحيطة بهم، وأولوياتها، وكيفية معالجتها، مع التركيز على المسائل ال
 إطار اهتمامات القراء في مجال تخصصها.

نشر أخبار وتقارير إخبارية معمقة تتفاعل على نحو فعلي مع مصالح المجتمع الذي تصدر فيه  .3
وأيضا في مجال تخصصها.

.611، ص3846عبد العزيز الغنام: مدخل في علم الصحافة ؛ الصحافة اليومية، الجزء األول، بيروت: دار النجاح،  - 10
11 S, chaffer, Jan: The Role of the media in building community. Available:  -

.//www.localpress.htmlhttp:
إبراهيم الدسوقي عبد هللا المسلمي: الصحافة اإلقليمية في مصر ودورها في تنمية المجتمعات المحلية، رسالة  - 12

.638، ص 3883ماجستير،غير منشورة، جامعة القاهرة : كلية اإلعالم، ،
. 3884لخليج، القاهرة: النديم للصحافة والنشر،هويدا مصطفى: إعالم األزمات؛ اإلدارة اإلعالمية الدولية لحرب ا -13

.38ص
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على الصحفيين إعادة اكتشاف المجتمع، وتحطيم بعض المعتقدات القديمة التي تتكرر على نحو  .4
 مؤسف في إطار تخصصها.

نتاج صفحات جديدة ووظائف جديدة ضمن معايير جديدة  .5 على الصحفيين البحث عن الجديد وا 
تنبع من المجتمع الذي تصدر فيه، في المجال الذي تهتم به.
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خالصةال
تمثل الصحافة المتخصصة فرعًا مهمًا من فروع الصحافة ونعيش اليوم في عصر الصحافة 

مل الصحف المتخصصة والصفحات المتخصصة في فمفهوم الصحافة المتخصصة يش المتخصصة،
الصحف العامة على اعتبار أن الصفحات المتخصصة في الجرائد اليومية العامة والمجالت األسبوعية 

 العامة تشكل جوهر الثقافة العامة التي يحصل عليها المواطن العادي القارئ للصحف.

 في فترة زمنية محددة، ول منتظم ومتكررمنشورات تنشر في جد المجالت والجرائد كالهما عبارة عن
، أو شهر وآخر أو بينًً  ، أو أسبوعيًا، أو شهرياَأو بين يوم وآخرًً  يوميا هذا الجدول يمكن َأْن يكون

 فصليًا، أو حوليًا. 

 من طويل ميراث بعد المجالت المطبوع، وظهرت اإلعالم وسائل من كواحدة الجريدة المجلة حيث تكمل
والورق، وثمة اختالفات تنفرد بها المجالت عن الجرائد منها  الطباعة فنون طورالجرائد، وت صدور

 مقدمات الموضوعات وقائمة المحتويات ودسامة الموضوعات...

كما تتعدد وظائف الصحافة المتخصصة التي ينطبق عليها وظيفة الصحافة بشكل عام وهي اإلعالم 
بها الصحافة المتخصصة بصورة أكثر عمقًا، فهي تقدم والتثقيف والتسلية، وهذه الوظائف الثالث تسهم 

األخبار والمعلومات الجديدة في المجال الذي تكتب فيه سواء كانت صحافة نسائية أو أطفال أو أدب 
وفنون أو صحافة عالمية أو غير ذلك من األنواع المختلفة للصحافة المتخصصة، ذلك أن الخبر هو 

 تبرزه.دورية أو المجلة المتخصصة أن العنصر الصحفي األول الذي على ال
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التمارين
أجب عن األسئلة التالية:

هي؟ ما نقاط عدة في والصحف المجالت   بين شيوعاً  األكثر الفروقات تكمن .1
 خصصة؟المت الصحافة وظائف أبرز هي ما .2

اختر اإلجابة الصحيحة:

 :المتخصصة للصحافة الثانوية الوظائف من .1
A.  أن تخدم القراء كمستشار صديق ومكتب للمعلومات ومرجع لحقوقهم في إطار

تخصصها.
B. لقرائها والتسلية والترفيه المتعة من قدر تقديم. 
C. اجإخر  أسلوب إلى يحتاج تخصص كل أن إذ وأساليبه الصحفي اإلخراج فنون تجديد 

.التخصص نوع يالئم

أن تخدم القراء كمستشار صديق ومكتب للمعلومات ومرجع لحقوقهم في إطار . A اإلجابة الصحيحة:
 تخصصها.

جلة اختالف الجمهور، حيث توصف الصحافة بأنها ممن جوانب االختالف بين الصحيفة وال .2
فة اليومية عمرها صناعة سريعة البوار، وعمرها التسويقي يرتبط بشدة بدوريتها، فالصحا

مكانية تسويق صحيفة أسبوعية هو في غضون أسبوع. التسويقي يوم واحد على األكثر، وا 
A. .صح 
B. .خطأ 

. صح.A اإلجابة الصحيحة:
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تباع المجالت بسعر أعلى من سعر بيع الصحف ألسباب عدية منها: العامل اإلنتاجي، وزيادة  .3
عدد الصفحات، وقلة اإلعالنات...

A. .صح
B. .خطأ

. صح.A جابة الصحيحة:اإل
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الوحدة الرابعة

(1)الصحافة النسائية 

مقدمة: 

م كانت المنبر الذي عبرت 1982منذ نشأت الصحافة النسائية في عام 
المرأة وطالبت رائدات الحركة النسائية في خالله عن هموم وقضايا 

وجاءت المجالت النسائية في هذه الفترة لتلبية حاجة المرأة  ،بحقوقها
وحاجة المجتمع إليها لتؤدي هدفًا ورسالة، وهي ترقية المرأة وتوعيتها 
وتبصيرها بحقوقها، والمطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة 

 من أن تكون عنصرًا فعااًل في بناء المجتمع. 

لقد شاركت صحافة المرأة صحافة المجتمع كله في قضاياه السياسية 
واالجتماعية والثقافية والتربوية. وواجهت االستعمار وحثت المرأة على 
التعليم واالنطالق، ورسمت خطًا وطنيًا واضحًا ومنهجَا أصياًل، ولم تكن 

 المتخصصة،لالستزادة في الصحافة النسائية أنظر: سميرة محي الدين شيخاني ومحمد خليل الرفاعي: الصحافة  - 1

 وما بعدها.   33م، ص 7002 المفتوح،منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم 

متفرغة ألخبار هوليود وفضائح النجوم وهموم األزياء. 

ونتيجة لذلك تغيرت قضايا وهموم المرأة واألسرة بما فيها المرأة العربية تبعًا لتغير أوضاعها وتغير 
الظروف الراهنة)1(. 
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مفهوم الصحافة النسائية: 

 يتسع مفهوم الصحافة النسائية ليشمل مجالين رئيسين: 
صفحات المرأة في الجرائد اليومية والمجالت العامة  األول:

 األسبوعية أو الشهرية.

المجالت المتخصصة في الشؤون النسائية، سواء  الثاني:
 كانت أسبوعية أو شهرية أو فصلية. 

وتتراوح اهتماماتها بين شؤون المرأة العاملة وربة البيت وشؤون 
ون الطعام الموضة واألزياء واألناقة وشؤون التجميل وشؤ 

والمطبخ وشؤون األثاث و"الديكور" وشؤون الزواج وعالقة 

.(2)ومنها ما يتناول قضية المرأة من الناحية السياسية والنقابية ، الرجل بالمرأة
ومن أشهر المجالت النسائية في الوطن العربي 

المرأة العربية )سوريا(1

حواء )مصر(2

أسماء )األردن(3

)لبنان(الحسناء 4

.58فاروق أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 2
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الفلسطينية )فلسطين(5

مجلة المرأة )العراق(6

سمرة )الكويت(7

درة اإلمارات )اإلمارات(8

مجلة األسرة )عمان(9

الشرقية )السعودية(11

الجوهرة )قطر(11

أروى )اليمن(12

المرأة )تونس(13

بنات حواء )ليبيا(14

الجزائر )الجزائر(15

)المغرب(عائشة 16

عزة )السودان(17
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نشأة الصحافة النسائية في العالم: 

تعتبر الصحافة النسائية من الصحافة المتخصصة التي ارتبطت بتطور المرأة وتقدمها االجتماعي 
والثقافي واإلنساني، ولذلك فإن المجتمعات الغربية سبقت المجتمعات األخرى في إصدار المجالت 

فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية حيث نشأت صحافة المرأة في أوائل النسائية كما حدث في 
 القرن التاسع عشر.

أول مجلة نسائية أمريكية  The Han Tressوفي الواليات المتحدة األمريكية كانت مجلة "الصيادة" 
م بدأ 1981م. وتشير المراجع التاريخية أنه بحلول عام 1931عام  Anne Royalأصدرتها آن رويال 

 Jane Grey Swihelmالحقل الصحفي في واشنطن يقبل المرأة في صفوفه مثل "جين جراي سويهليم" 
 م في والية بنسلفانيا. 1981عام  Ida Minerva Tarbellم. وأعقبها "إيدا مينرفا تاربيل" 1981 عام

من أشهر الصحفيات في القرن  Elizabeth Cochrane Seamanين سيمان وتعتبر إليزابيث كوكر 
 . Nelly Bly (3)التاسع عشر، واختارت لها اسمًا مستعارًا هو نيللي بالي 

وقد شهدت هذه المجالت نهضة شاملة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث اتسع المجال أمام 
مرأة في بلدان كثيرة، واحتالل المرأة مواقع مؤثرة عديدة المجالت النسائية مع نجاح حركات تحرير ال

خاصة في غرب أوربا وشرقها وفي الواليات المتحدة األمريكية. فقد بلغ عدد المجالت النسائية في 
( مجلة توزع أكثر من مئة ألف نسخة. وفي 01مجلة، من بينها ) (241الواليات المتحدة األمريكية )

ئية متخصصة اقترب توزيع بعضها من نصف مليون نسخة، فمجلة "إ ل" ( مجلة نسا41فرنسا توجد )
Elle ( ألف نسخة، وتوزع مجلة "ماري فرانس" 481) األسبوعية توزعMari france (031الشهرية )

 . (4)ألف نسخة 

وفي فرنسا  ،األلمانية Burdaكما انتشرت مجالت األزياء ومن أشهر مجالت األزياء مجلة "البوردا" 
( ألف نسخة 311عن دار الحرية الباريسية وكانت تطبع) Mune Franceتصدر مجلتا: "مون فرانس" 

 . La Femme Actuleواحتلت المكانة األولى في الصحافة النسائية الفرنسية، و"الفام أكتيل" 

لدراسات ا ، بيروت، المؤسسة العربية1االتصال الجماهيري، ترجمة عمر الخطيب، ط :جون ر.بيتز - 3

 .11، ص1852والنشر، 
.108، القاهرة، مكتبة اآلداب، د.ت، ص 7تاريخ وفن، ط ،دراسات في الصحافة األوربية :إبراهيم عبده - 4
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جلة "ماري كلير" وهناك نوع آخر من الصحافة النسائية وهي الخاصة بالماكياج وتسريحات الشعر مثل م
Mari Claire . 

 . F.Magazineونوع ثالث يهتم بالمرأة العاملة ومشكالتها ويدافع عن حقوقها مثل مجلة "ف. ماجازين" 

وهناك نوع رابع من الصحافة النسائية وهو الذي يهتم باألمور النفسية والعاطفية للمرأة كما يهتم بالجانب 
دبية والقصة التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع الثقافي عن طريق طرح بعض القضايا األ

 . (5) سياسيًا واقتصاديًا وفكرياً 

ويزداد تطور الصحافة النسائية نظرًا لتطور األنشطة النسائية في مختلف المجاالت سواء كانت سياسية 
ًا من الصحافة النسائية فنجد اليوم نوع ،أو اجتماعية أو فنية وسائر األمور التي تهم المرأة في أي مكان

يوجه إلى الفتيات أو المرأة الصغيرة، فيهتم بالمشاكل التي تواجهها ويشترك الخبراء والعلماء في حلها. 
وتقدم ما ينمي الهوايات الفنية والرياضية لدى الفتيات بما يتالءم مع أعمارهن. ويمكن أن يدخل هذا النوع 

على الفتيات مثل تلك المجلة األمريكية التي تحمل اسم "ذا من الصحافة في صحافة الشباب لكنه يركز 
 . He Girlجيرل" ف

وهي مجلة موجهة إلى  ،"City Woman، Ms"ومن هذه المجالت العالمية مجلة "سيتي وومان. م س" 
" وهناك أيضًا مجلة "تكساس وومان ،صاحبات المهن من النساء اللواتي يقطن ويعملن في المدينة

Texas Woman ومجلة "بروفيشنال وومان"  ،التي تخاطب المرأة في والية معينةProfessional 
Woman  "و"نيو وومانNew Woman ( من قرائها من النساء العامالت. أما % 94.1يبلغ ) التي

. (6)فغالبية قرائها من صاحبات المهن من النساء السود  Essenceمجلة "إسيانس " 

نشأة الصحافة النسائية في الوطن العربي: 

م حين أصدرت اللبنانية "هند نوفل" أول 1928عرف الوطن العربي الصحافة النسائية ألول مرة في عام 
مجلة نسائية عربية في اإلسكندرية وهي مجلة "الفتاة" وبذلك تكون مصر هي البلد العربي األول الذي 

 ظهرت على أرضه صحافة المرأة. 

جدة، المجموعة اإلعالمية للطباعة  دراسات في الصحافة المتخصصة،: صالح عبد اللطيف وغازي زين عوض هللا - 5

 .117-111هـ، ص 1111والنشر والتوزيع، 
.83-58، ص 1852، القاهرة، عالم الكتب، 1الصحافة المتخصصة، ط :فاروق أبو زيد - 6
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بع هند نوفل سيدات أخريات أصدرن دوريات نسائية حاولت جاهدة دفع المرأة العربية في طريق التقدم ثم ت
 والمعرفة. 

وتبعت مصر في هذا الميدان دول عربية متعددة، يأتي في مقدمتها لبنان التي كانت في ذلك الوقت جزءًا 
تصدر في لبنان هي مجلة "الحسناء" من بالد الشام وخاضعة للحكم العثماني.  فكانت أول مجلة نسائية 

 م. 1818التي أصدرها "جرجي نقوال باز" عام 

م أول صحيفة 1811وكانت سورية هي ثالث بلد عربي يعرف الصحافة النسائية، حيث صدرت عام 
 نسائية وهي مجلة "العروس" التي أصدرتها "ماري عبده عجمي" في دمشق. 

نسائية بعد ذلك فهو العراق، حيث أصدرت "بولينا حسون" مجلة أما البلد العربي الذي عّرف الصحافة ال
 م. 1823"ليلى" التي صدر العدد األول منها في الخامس من تشرين األول عام 

م 1830وتعتبر تونس الدولة العربية الخامسة من حيث تاريخ إصدار الصحف النسائية، ففي عام 
 تونسية هي مجلة " ليلى".  ةامرأصدرت أول مجلة 

تأتي السودان من حيث التسلسل التاريخي الدولة العربية السادسة التي عرفت الصحافة النسائية، ففي و 
 " وعرفتسودانية أصدرتها "ماري سركسيان ةامرأم صدرت مجلة "بنت الوادي" كأول مجلة 1840عام 

 م عندما صدرت بها مجلة "فتاة الغد". 1881األردن الصحافة النسائية في حزيران عام 

بداية الستينيات من القرن العشرين  مع-أما باقي الدول العربية فعرفت الصحافة النسائية في فترة متأخرة 
 دول الخليج والجزيرة العربية التي انتعشت فيها الصحافة مع تدفق عائدات البترول. وخاصة-

أسرتي" التي ة "مجلوكانت الكويت هي الدولة الخليجية األولى التي صدرت فيها مجلة نسائية، وهي 
م. ثم توالى ظهور مجالت المرأة واألسرة في باقي دول 1808شباط عام  9صدر العدد األول منها في 

 المنطقة. 

أما في منطقة المغرب العربي، فبعد تونس التي تعد أولى دول المنطقة معرفة بالصحافة النسائية، عرفت 
مرأة" في هذا العام. ثم كانت "الجزائرية" أول م عندما صدرت مجلة "ال1804ليبيا مجالت المرأة عام 

م. وفي تشرين األول 1811تصدر في الجزائر، وقد صدر عددها األول في كانون الثاني عام  ةامرأمجلة 
من العام نفسه عرف المغرب الصحافة النسائية عندما صدرت مجلة "عائشة". ولم تعرف موريتانيا 

م عندما صدرت مجلة "مريم". 1893صحافة المرأة واألسرة إال في عام 
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في معظم  المرأة واألسرةوبعد مضي أكثر من قرن على ميالد أول مجلة امرأة عربية، انتشرت مجالت 
ن كان هناك بعض الدول التي لم تصدر فيها مثل هذه المجالت حتى اآلن وهي  أقطار الوطن العربي. وا 

 . (7) القمرالبحرين، وجيبوتي، والصومال، وجمهورية جزر 

التحرير الصحفي في الصحافة النسائية:

م ولفترة طويلة ينحصر في فن المقال 1982ظل فن التحرير في الصحافة النسائية منذ نشأتها عام 
الصحفي الذي تتحكم في أسلوبه قيود المحسنات البديعية خاصة اإلطناب في المعنى واللفظ. وقد اتفق 

هذه الفترة فقد كانت صحافة رأي تهدف إلى ترقية المرأة والدعوة  ذلك مع الصفة الغالبة لتلك الصحافة في
 إلى تحررها. 

وقد غلب على هذه الصحافة األسلوب األدبي، وذلك أيضًا لتأثير مؤسسات مجالت المرأة ومن كتبوا 
لى فيها، فقد كانوا أدباء في المقام األول. وكانت الصحافة النسائية منذ بدايتها عماًل فرديًا اعتمد ع

مجهود فرد أو أفراد قالئل، وكانت رسالة تطوعية تغلب عليها روح الهواية. وكان توزيع المجالت النسائية 
يواجه صعوبات عديدة لقلة عدد القارئات وانتشار األمية. فضاًل عن اعتماد معظمها على النقل والترجمة 

 من المجالت األجنبية.

قتصادية في العالم العربي وخاصة بعد الحربين العالميتين وبمرور الزمن، وتطور األوضاع السياسية واال
األولى والثانية وقيام الحركات التحريرية وانتشار التعليم. شهدت الصحافة النسائية انطالقة كبيرة، ولم تعد 
نما أصبحت مهنة وحرفة. وساعد على ذلك أيضًا تقدم الفنون  مجرد عمل فردي أو رسالة تطوعية وا 

اعية. وبدأت هذه المجالت تنوع من محتواها وتطور مضمونها وشكلها وتدخل العديد من الصحفية والطب
 الفنون الصحفية مثل التحقيق والحديث والخبر. 

وكان للقائمين والقائمات على تحرير المجالت النسائية دور كبير في مدى تميزها أو عدم تميزها، ولذلك 
أن دخلت إليها عناصر مثقفة واعية، خاصة بعد انتشار  بدأت هذه المجالت في التطور واالزدهار بعد

 معاهد وكليات الصحافة واإلعالم.

-11، ص ص 1881الصحافة النسائية في الوطن العربي، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع،  :إسماعيل إبراهيم - 7
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وهكذا، صدر العديد من المجالت في معظم أقطار الوطن العربي مستفيدة من النقلة النوعية في 
تكنولوجيا الصحافة والتقنية الطباعية. وتــطورت مجالت المرأة واألسرة تطورًا كبيرًا من حيث الفنون 

المجالت، فقد التحريرية وأصبحت مواد الخدمات والتحقيقات الصحفية هي أهم فنون التحرير في هذه 
ركزت هذه الفنون على الشؤون الخاصة بالمرأة مثل شؤون المنزل ورعاية األسرة. وبالتالي يغلب على 
معظمها طابع صحافة الخدمات التي تتناول أحدث الموضات واألزياء والماكياج والعطور واألثاث 

 . (8) والديكور

تهتم الصحافة النسائية بالفنون الصحفية على 
اختالفها من خبر وحديث وتحقيق ومقال وتقارير 
خدمات بجانب إتاحة مساحات كبيرة لمساهمات 
القراء ومشاكلهم. وال شك أن تنوع الفن التحريري 
في الصحافة النسائية من العوامل والمظاهر 

تهتم الصحافة  الرئيسية الواضحة في تطورها.
النسائية بالمضمون الخبري وتغطي أخبار 

 بالمرأة.وأنشطة ذات عالقة مباشرة 

، والوصفيوتنوع المجالت النسائية في كتابتها لموضوعاتها ويسود فيها المقالة بأنواعه التحليلي والنقدي 
ة النسائية، تركزت المقاالت ويعد هذان النوعان من أكثر الفنون التحريرية استخدامًا في كثير من الصحاف

بالتحليل والشرح وصواًل النسوية على الطابع التوثيقي التاريخي كالمذكرات واليوميات والمقاالت التاريخية 
إلى النتيجة أو الهدف المراد نقله للجمهور. ولهذا تكتب المقاالت بقالب الهرم المعتدل ومعظمها ذات 

 المطروح. معلومات وخلفيات كثيرة تدعم المضمون 

أما التحقيقات فتدور حول قضايا تقع في دائرة اهتمام الصحيفة النسائية، ومعظمها مستكمل العناصر 
متعدد المصادر. ويغلب عليها المضمون الجاد الهادف اإلرشادي، وتظهر فيها الخدمة الصحفية والرأي. 

ضايا والهموم والمشكالت االجتماعية كما تهتم الصحافة النسائية بالتحقيقات االستقصائية التي تفجر الق
 الجماهيرية، إال أنها خلت من مهارات الكتابة الصحفية.

.150-128إسماعيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 8
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وال تختلف األحاديث الصحفية بحسب تخصص الصحيفة أو المجلة وتهتم أيضًا بفن الحديث الصحفي 
فتجري معها هذه األحاديث، فأغلبها شخصيات وثيقة الصلة بمحتوى الصحيفة وذات مستوى فكري 

 وثقافي أو فني رفيع، وتحرر بالغالب بقالب الهرم المقلوب والمقلوب المتدرج.

وتتميز الصحافة النسائية بأن لها خصوصية في تحرير 
موادها، باإلضافة إلى طابع الخدمات الذي يميز 
الصحافة النسائية يجعل الغلبة لفن التقرير الصحفي، 

جالت فهو الفن األكثر استخدامًا وتميزًا في معظم م
 المرأة.  

وفي هذا المجال يمكن أن نميز ثالثة أنواع من فن 
 التقرير الصحفي تنفرد بها الكتابة للشؤون النسائية وهي:

أواًل: تقرير المادة المدعمة بالصور:  

يقوم البناء الفني لهذا التقرير على قالب الهرم المقلوب، وهو القالب الذي يضم مقدمة وجسمًا فقط، بحيث 
تشتمل المقدمة على العناصر الرئيسية للحدث أو الواقعة، أما جسم التقرير فيشمل تفاصيل الحدث أو 

توبة في التقرير، في حين أن الواقعة، ويتميز هذا التقرير بأن المقدمة تشتمل على جميع األجزاء المك
 الجسم يشتمل على الصور المصاحبة له فقط وذلك على النحو التالي: 

وتضم الجزء المكتوب من التقرير وتصف العناصر األساسية للحدث أو الواقعة مقدمة التقرير:  .1
وهي: 

 وقوع الحدث.  مكان .أ
 زمان وقوع الحدث.  .ب
 كيف وقع الحدث. .ج
دث. األشخاص الذين يرتبطون بالح .د
 الظروف المحيطة بالحدث.  .ه

وهذا الجزء يكتب مستقاًل عن الصور المصاحبة له. 
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ويقتصر على الصور المصاحبة للتقرير، وهذه الصور تقدم التفاصيل الدقيقة جسم التقرير:  .2
للحدث، بحيث تختص كل صورة بشرح جانب من التفاصيل وهنا يقوم )كالم الصورة( بدور مهم 

وهو الكالم الذي  (cutline)في شرح أبعاد الصورة ودالالتها. وكالم الصورة قد يتخذ شكل الـ 
وهو الكالم المفسر للصورة والذي  (caption)يشرح الصورة وينشر بأسفلها، وقد يتخذ شكل الـ 

 ينشر غالبًا فوقها. 
وهذا النوع من التقارير الصحفية يستخدم كثيرًا في المواضيع المتعلقة بعروض األزياء أو أدوات التجميل 

ير المادة المدعمة بالصور على عرض لألزياء مثاًل، فإن مقدمة أو األثاث والديكور. فإذا ما طبقنا تقر 
التقرير ستشمل الجزء المكتوب كله منفصاًل عن الصور، وهو يبين اسم العرض ومكانه والوقت الذي 
جرى فيه وثم أبرز بيوت األزياء المشاركة بالعرض، وأبرز الشخصيات التي حضرته، وأسماء العارضات 

 فيه، ثم انطباع الجمهور عن العرض.  اللواتي شاركن بالعرض

أما جسم التقرير فهو يحتوي على الصور المصاحبة، وهي تقدم أبرز األزياء التي قدمت في العرض، 
بحيث تختص كل صورة بزي معين، وأن يتضمن )كالم الصورة( جميع البيانات الخاصة بهذا الزي.

ثانيًا: تقرير الصور المتتابعة:

ي لتقرير الصور المتتابعة على قالب يقوم البناء الفن
المستطيالت المتساوية، فهو يتكون من جسم فقط، وال توجد 
مقدمة، ذلك أن عنوان التقرير يؤدي دور العنوان والمقدمة 

 معًا. 

ويضم هذا التقرير عدة صور متتابعة، بحيث تختص كل 
صورة بجانب معين من جوانب الحدث، ويقوم كالم الصور 

 بدور الشرح والتفسير ألبعاد الصورة ودالالتها. 

ويستخدم تقرير الصور المتتابعة في كتابة الشؤون الخاصة 
األزياء، وأدوات المكياج أو التسريحات الجديدة أو بعروض 

 ذلك من الشؤون النسائية. غير
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ثالثًا: التقرير المباشر للخدمات النسائية: 

إن التقرير المباشر يلبي احتياجات الصحافة النسائية باعتبارها )صحافة خدمات( وهو يقوم على تقديم 
 اإلرشادات والنصائح المباشرة للقارئة في مجاالت اهتماماتها المختلفة.

مقدمة وجسم ، المباشر على قالب الهرم المعتدل، أي أن يضم ثالثة أجزاءويقوم البناء الفني للتقرير 
 وخاتمة، وذلك على النحو التالي: 

وهي تقتصر على إبراز الهدف الرئيسي للتقرير بحيث تجذب انتباه مقدمة التقرير المباشر:  .1
 القارئة إلى أهمية الخدمة التي يقدمها التقرير. 

ًا من الفقرات، كل منها تعالج فكرة معينة وتشرح جانبًا من ويضم عددجسم التقرير المباشر:  .2
الموضوع، وهذه الجوانب تشمل العناصر التالية: 

 المعلومات الجديدة عن الموضوع.  .أ
 المعلومات الخلفية عن الموضوع.  .ب
 عرض الزوايا المختلفة للموضوع.  .ج
 اإلرشادات المباشرة المتعلقة بالموضوع. .د

وتتضمن ثالثة عناصر: خاتمة التقرير المباشر:  .3
 تلخيص الهدف الرئيسي للموضوع.  .أ

 التركيز على إبراز جانب واحد من الموضوع يعتقد أن له تأثيرًا أكبر من غيره. .ب
دعوة القارئة إلى اتباع سلوك معين يتناسب والحقائق الجديدة التي يقدمها الموضوع.  .ج
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خالصةال

المنبر الذي عبرت رائدات الحركة النسائية في خالله  م كانت1982منذ نشأت الصحافة النسائية في عام 
عن هموم وقضايا المرأة وطالبت بحقوقها. تعتبر الصحافة النسائية من الصحافة المتخصصة التي 
ارتبطت بتطور المرأة وتقدمها االجتماعي والثقافي واإلنساني، ويزداد تطور الصحافة النسائية نظرًا لتطور 

ختلف المجاالت سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو فنية وسائر األمور التي تهم األنشطة النسائية في م
 المرأة في أي مكان.

م حين أصدرت اللبنانية "هند نوفل" أول 1928عرف الوطن العربي الصحافة النسائية ألول مرة في عام 
افة النسائية منذ نشأتها مجلة نسائية عربية في اإلسكندرية وهي مجلة "الفتاة"، وظل فن التحرير في الصح

م ولفترة طويلة ينحصر في فن المقال الصحفي الذي تتحكم في أسلوبه قيود المحسنات 1982عام 
البديعية، وبمرور الزمن شهدت الصحافة النسائية انطالقة كبيرة، ولم تعد مجرد عمل فردي أو رسالة 

نما أصبحت مهنة وحرفة.  تطوعية وا 

ي السنوات األخيرة مرحلة )تخصص التخصص(، بمعنى أنه من بين ثم دخلت الصحافة النسائية ف
المجالت النسائية وجدت مجالت متخصصة في مجال واحد فقط من مجاالت اهتمام المرأة، مثل 
الدوريات والمجالت الخاصة بأزياء المرأة التي تقدم آخر مبتكرات مصممي األزياء التي تالئم المرأة 

اح والظهيرة والمساء وفي الخريف والشتاء والربيع والصيف. وتالحق المرأة العاملة وربة البيت في الصب
أسبوعيًا أو شهريًا بهذه المبتكرات بألوانها ونقوشها وأشكالها المختلفة، وتلك التي تالئم البحر أو الريف، 

 والتي تتناسب مع المناسبات االجتماعية المختلفة ... وهكذا. 
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المراجع

شيخاني ومحمد خليل الرفاعي: الصحافة المتخصصة، منشورات جامعة سميرة محي الدين  .1
 م.2111دمشق، مركز التعليم المفتوح، 

، بيروت، المؤسسة العربية 1جون ر.بيتز: االتصال الجماهيري، ترجمة عمر الخطيب، ط .2
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 ة، مكتبة اآلداب، د.ت.، القاهر 2إبراهيم عبده: دراسات في الصحافة األوربية، تاريخ وفن، ط .3
صالح عبد اللطيف وغازي زين عوض اهلل: دراسات في الصحافة المتخصصة، جدة، المجموعة  .4

هـ.1411اإلعالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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التمارين

اختر اإلجابة الصحيحة:
 يتسع مفهوم الصحافة النسائية ليشمل:  .1

a. .صفحات المرأة في الجرائد اليومية والمجالت العامة األسبوعية أو الشهرية
b.  .المجالت المتخصصة في الشؤون النسائية، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو فصلية
c. .كالهما صح 
d. .كالهما خطأ 

 كالهما صح.. C :الصحيحة اإلجابة

م حين أصددرت اللبنانيدة نهندد 1829عرف الوطن العربي الصحافة النسائية ألول مرة في عام  .2
نوفلن أول مجلة نسائية عربية في اإلسكندرية وهي مجلة نالفتاةن وبذلك تكون مصر هدي البلدد 

العربي األول الذي ظهرت على أرضه صحافة المرأة. 
a. .صح 
b. .خطأ 

صح.. A اإلجابة الصحيحة:

نميز ثالثة أنواع من فن التقرير الصحفي تنفرد بها الكتابة للشؤون النسائية وهي:يمكن أن   .3
a. .تقرير المادة المدعمة بالصور 
b. تقرير الصور المتتابعة. 
c. .التقرير المباشر للخدمات النسائية
d. .كلها صح 
e. .كلها خطأ 

ا صح.هكل. D اإلجابة الصحيحة:
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مقدمة وجسم وخاتمة، وتقتصر الخاتمة على:التقرير المباشر للخدمات النسائية من يتكون  .4
a. .اإلرشادات المباشرة المتعلقة بالموضوع 
b. .عرض الزوايا المختلفة للموضوع 
c. .التركيز على إبراز جانب واحد من الموضوع يعتقد أن له تأثيرًا أكبر من غيره
d. .كلها صح 
e. .كلها خطأ

الموضوع يعتقد أن له تأثيرًا أكبر من غيره.التركيز على إبراز جانب واحد من . C اإلجابة الصحيحة:
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 الوحدة الخامسة

(1) الصحافة الرياضية

 مقدمةأواًل: 

تعد الصحافة الرياضية من أكثر أنواع 
الصحف المتخصصة انتشارًا وجماهيريًة 
نظرًا لطبيعة الدور الذي تقوم به، 
والوظيفة التي تؤديها، فقد استحوذت 
 اهتمامات قطاعات كبيرة من الجمهور 

انظر: سميرة محي الدين شيخاني و محمد خليل الرفاعي: الصحافة المتخصصة،  النسائيةلالستزادة في الصحافة  - 1

 وما بعدها.   712م، ص 7002منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح ، 

على اختالف وتنوع فئاته واهتماماته والسيما فئة الشباب التي أقبلت على مطالعة الصفحات والصحف 
الرياضية بنهم شديد.  

فال تخلو صحيفة عامة من صفحات أو أبواب مخصصة للرياضة، وصارت الموضوعات الرياضية 
القاسم المشترك بين معظم المطبوعات، وتنال من المشرفين على إصدارها جل عنايتهم، فحين ُيخطط 
إلصدار أية صحيفة أو مجلة تدرج من ضمن أوليات هذه المطبوعة الشأن الرياضي حرصًا منها على 
الوصول ألكبر عدد من القراء واالرتقاء بمستوى التوزيع وعائداته وهو ما يؤثر في نحو ما بنسبة 
اإلعالنات وأسعارها، ويلجأ كثير من الصحف إلى إصدار مالحق متخصصة ولعل المالحق 
المتخصصة في الرياضية هي أول ما يفكر به صناع القرار في المطبوعات، وثبت بواقع التجربة العملية 

حين توزع الصحيفة مالحق من هذا النوع ترفع من نسب توزيعها. 
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واستطاعت الصحافة الرياضية أن تحقق نجاحًا وتؤدي دورًا وسيطًا بين الرياضة والجمهور، وخلقت نوعًا 
اإلعالم  من المشاركة الجماهيرية بين ممارسي الرياضة وعشاقها، وهو دور من أدوار اإلعالم والسيما

الرياضي. كما استطاع اإلعالم الرياضي أن يجعل من أبطال الرياضة أساطير )في زمن ال يعترف 
ريكاردو  –كالي  –باألسطورة( وقدوة لآلالف من عشاق بعض األلعاب الرياضية )من منا ال يعرف بيليه 

أقبل عليها القراء  زين الدين زيدان(، وكم من صحيفة أصدرت ملصقات "بوستر" لمشاهير الالعبين –
على نحو غير مسبوق؛ بل أصبح هذا األسلوب أحد أبرز أساليب رفع أرقام توزيع العديد من الصحف 

 .(2)والمجالت 

 مفهوم الصحافة الرياضيةثانيًا: 
ن: تقسيم الرياضة إبان الثورة الصناعية إلى صنفي

مثل: الغولف والصيد وركوب الخيل والتنس  :نخبوي .1
والسباحة...، تمارس من قبل الطبقة العليا في المجتمع، 

 يمارسونها في أوقات فراغهم والسيما في فصل الصيف.

2 - Whition , Steven : sports journalism as an information resource : a case study 1998 . 

Available: http://www.Emeraldfulltext.html.  
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كرة القدم والسلة والطائرة  الرياضات الشعبية تضم :شعبي .2
فكانت من نصيب الطبقات الشعبية  ،والجري والقتال الفردي

على اعتبار أن هذه الطبقة ليس لديها الوقت  من المجتمع،
الكافي لممارسة رياضة منتظمة، وهي بحاجة لوسائل تعينها 

في الدفاع عن نفسها فاشتهرت رياضات القتال الفردي 

ثبات الذات.  والدفاع عن النفس، رغبة في األمان االجتماعي وا 

ة فقد وقفت ضد الطبقة العليا في أما الطبقة الوسطى التي يتاح لها بعض الوقت لممارسة الرياض
المجتمع، واستطاعت أن توسع انتشار الرياضات النخبوية، وأصبح مشجعو الفرق الرياضية فعالين في 

 .فرق الرياضية ومشاهديها وقرائهاأدوات الترفيه مما ساعد في ارتفاع شعبية ال

 (3) وتنوعت الصحافة الرياضية وتنوعت اتسعت مجاالت
الرياضية، وتعزز دور العاملين في هذا  تغطيتها لألحداث

 :الحقل الصحفي الناشئ، فانقسموا إلى

مهمته األساسية نقل األخبار في المقام  أول فريق .1
 .ول، وبنسبة أقل التعليق عليهااأل

يعرض وجهات النظر المتباينة التي ال  ثاني فريق .2
 تعد في النهاية تجسيدًا لسياسة الصحيفة

 .(4)الصحيفة

 .لتحليل المجريات الرياضيةث ثالفريق  .3
 عن طاقم المصورين فضالً ، رابع لتنسيق الموضوعات في الصفحات المخصصة للرياضةفريق  .4

.والرسامين

3 - Intille, Stephen.S:sport online , may 25 , 1996 , available : http://www.sportonlines htm. 
4 - Media and Sports Journalism  BA. , 2006 available : http://www.Journalism.org /resources 

/ research /reports / sports / defaut.asp. 
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وبدأت تنمو هذه المواد من زوايا صغيرة إلى صفحات ثم إلى أبواب ثم إلى صحف متخصصة. وارتفع 
 االهتمام الجماهيري بهذه الصحف ارتفاعًا كبيرًا. 

تعادل الصفحات الرياضية في الجرائد األمريكية عدد صفحات السينما والمسرح والعلوم والفن حيث 
بليون دوالر كرعاية لألحداث الرياضية، وتضع األنظمة التربوية  7,3مجتمعة، وينفق المعلنون أكثر من 

 هم.استثمارات ضخمة في التربية الجسدية بحيث يستطيع األطفال ممارسة الرياضات في مدارس

وتشير نتائج الدراسات أن كثير من األمريكيين يعرفون عن الرياضة أكثر مما يعرفونه عن العلوم 
والسياسة واالقتصاد، ويناقشون األخبار الرياضية مع األقارب واألصدقاء والغرباء بشكل أسرع وأذكى مما 

جتماعية اليومية لكل يفعلونه في أي موضوع آخر، حيث يبرز تأثير النزعة الرياضية في الحياة اال
 . (5) شخص

ل أخذت تتفرع ألنواع مصغرة وتتمايز طرق التغطية ب
 :الصحفية تبعًا لنوع الرياضات المقامة، التي تقسم إلى

رياضات كبيرة )كرة القدم وما يشابهها( في  .1
مقابل الرياضات الصغيرة )االسكواش وما 
يماثلها(، ويمكن مالحظة ذلك من خالل 

 .المخصصة لكال اللعبتينالمدرجات 
ضات جماهيرية في مقابل رياضات أقل شعبية، فكرة القدم ليست جماهيرية في الواليات ريا .2

المتحدة على الرغم من جماهيريتها في كل العالم، وتحظى رياضة التنس والتزلج في كندا 
 خرى.بجمهور كبير، ورياضات الخيول في الهند وباكستان ليس لها هذا الحضور في دول أ

الرياضات الفردية )كألعاب القوى( في مقابل األلعاب الجماعية، فاألخيرة لها جمهورها الذي يزيد  .3
 .ى جمهور الرياضات الفرديةعل

.ين أو لذوي االحتياجات الخاصةموجهة للرياضيين العاديالرياضات ال .4

5  - Intille, Stephen.S:sport online , may 25 , 1996 , available : http://www.sportonlines htm. 
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قليمية كما أن أهمية الحدث الرياضي يؤدي دورًا في التغطية الصحفية بين مباراة مح قليمية، وا  لية وا 
كما أن الرغبة في تعميم رياضة معينة ودعمها تحتاج لتغطية أوسع كحالة رياضة ، وقارية، وقارية ودولية

 ..(6)النسائية ...دول العربية، والرياضات الفروسية في ال

 نشأة الصحافة الرياضيةثالثًا: 
وتسلية لما كان للهوايات واألنشطة الفردية  نشأت الصحافة الرياضية في البداية كصحافة أنشطة وهوايات

من أهمية لدى القراء، ومن بين هذه الصحف ما اعتنى أكثر بالجانب الرياضي، وخاصة تلك التي تهتم 
بأنشطة الكشافة، وزاد عددها في الدول الغربية نتيجة إقبال القراء عليها والسيما من فئة الشباب، وتفرع 

فلم تعد صحفًا رياضية عامة بل صار لكل رياضة منها صحفًا ومجالت عنها تخصصات رياضية دقيقة، 
منها مثاًل ما تخصص في كرة القدم وأخرى في التنس وثالثة في الفروسية غيرها في المصارعة والمالكمة 
واأللعاب الفردية، أو في سباق الدراجات، وتنوع صدورها فمنها ما يصدر أسبوعيًا أو شهريًا أو على 

وظهرت في السنوات األخيرة صحف رياضية يومية التي تشبه إلى حد بعيد في  ية مختلفة،مراحل زمن
 العامة بل تنافسها.إخراجها وصفحاتها الصحف اليومية 

مع اهتمام الجمهور بكرة القدم ظهرت الصفحات الرياضية الثانية التي تعنى بشؤون الرياضة، ثم تطورت 
توزع مع الصحيفة وخاصة في أثناء المباريات الرياضية ذات هذه الصحافة إلى إصدار مالحق رياضية 

 االهتمام الضخم من الجماهير.

أحدث ظهور التلفزيون منافسة حادة مع الصحف حول جذب الجمهور إلى الرياضة وفرقها المتعددة 
فلجأت بعض المؤسسات الصحفية واالتحادات واألندية إلى إصدار صحف متخصصة ومجالت 

علق بالشؤون الرياضية كلها، وكثير من هذه الصحف والمجالت لم يكتب له االستمرار متخصصة فيما يت
ألن نموه كان يتوقف على قوة النادي أو االتحاد الذي أصدرها، وبقيت الصحف التي تصدر عن النوادي 

 الكبيرة أو المدعومة من قبل الرعاة أو من جهات حكومية.

مثل التايم التي أصدرت عدة طبعات كل طبعة تتخصص في  انتقل هذا التخصص إلى المجالت الكبيرة
 ،Time A plusوهناك  Time Zو Time Aنوع معين من الصحافة وتتوجه إلى إقليم معين فهناك 

6 - Sports Writing structure : Integated publishing , Available : http://www.tpub.com 
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مثااًل آخر للطبعة المتخصصة  الرياضة المصورة" "Sports Illustratid وتعتبر مجلة سبورتسايلوستريتيد
بعات إقليمية توزع في أنحاء بريطانيا، بل تصدر أيضًا طبعة مالكي فهي ال تقصر طبعاتها على أربع ط

ألف مشترك، وتقدم للمعلنين  046التي يقدر عدد مشتركيها نحو  Homeownen Editingالمنازل 
 الكروكيه وغيرها.  واالسكواتش طبعات خاصة عن موضوعات ومقاالت تعنى بالتنس والغولف

انتشرت الصحافة الرياضية في العالم العربي وأقبل عليها القراء والجمهور، وذلك في أواخر الثلث األول 
 من القرن العشرين، وكانت مجرد أبواب صغيرة وقصيرة تنشرها الصحف العامة. 

، ارتبط انتشار الصحف في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بانتشار الصحف الرياضية
التي تعددت وأشرف عليها مسؤولون وصحفيون تولوا بعد ذلك رئاسة تحرير الصحف العامة، فالصحافة 

 الرياضية أسهمت في إعداد جيل من الصحفيين في هذه المنطقة.

وتعد صحيفة الرياضة التي تصدرها مؤسسة الشرق األوسط السعودية في جدة أول صحيفة رياضية 
ر يوميًا في قطع قياسي يماثل قطع الصحف العامة، وقد نبعت فكرة متخصصة في العالم العربي تصد

إصدار الجريدة الرياضية عن مجموعة الشركة السعودية لألبحاث والتسويق الدولية إلقبال القراء على 
وتتميز الصحيفة بطباعتها ، الخليج والدول العربيةالصحافة الرياضية في المملكة العربية السعودية ودول 

ملون، لتطبع في كل من الرياض والظهران بواسطة األقمار الصناعية، وتركز على األخبار  على ورق
 والموضوعات الرياضية في المملكة العربية السعودية والدول العربية وسائر دول العالم.

 مهام المراسل الصحفي الرياضيًا: رابع
خسر بل يواصل تقديم أشياء مهمة في لم يعد دور الصحفي الرياضي تقليديًا في إخبارنا بمن ربح أو 

وألن ، (7)متعددة  تحليلها وتقديم وجهات نظر متعددةتوضيح سبب الفوز والخسارة، بإضافة معلومات و 
معظم الكتابات الرياضية ترد من مراسلين توفدهم صحفهم لتغطية أحداث رياضية معينة، ينبغي أن تتوافر 

 (8) على النحو األمثل، ولعل أبرزها: رهمفيهم مجموعة واجبات تمكنهم من أداء أدوا

7 - Media and Sports Gournalism BA. , 2006 available: http://www.Journalism.org /resources 

/ research /reports / sports / defaut.asp. 
8 - Sports Journalism : writing About Sports , As a writer you will need a dictionary and the 

saursus , su just to start is one. Available: 

http://www.angelfire.com/ar2/videomanual1/journalism.htm   
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الذهاب إلى مكان اللعبة الرياضية قبل بدئها بوقت كاٍف حتى يتمكن من بدء عمله على نحو  .1
حصاءات الفرق  صحيح، فثمة معلومات يحتاجها ومزيد من الوقت يحتاجه للحصول على قوائم وا 

 يكتبه.والجداول... التي يودعها في مادته لرفع قيمة وأهمية ما 
ال بد من قراءة الصحف الصادرة أو التي ستصدر قبل نشر الموضوع، فهي معين للمراسل إلثراء  .2

قصته، وفرصة سانحة لينفرد بما سيكتب مضيفًا لما لم يكتب عنه، أو ما سيكتبه بالتفرد عن 
عادة إنتاج ما كتبه اآلخرون  الصحفيين يمثل قيمة مضافة للصحفي والصحيفة على السواء. وا 

 تراجع في مستوى اإلنجاز الصحفي.
من المهم الحصول على المقاالت التي أجراها المراسلون اآلخرون )إن تمكن من ذلك( قبل بدء  .3

 .سيحصل على النتيجة وردود األفعالاللعبة، ألنه بعد اللعبة 
ل على المراسل أن يتذكر أنه ليس المراقب الوحيد لّلعبة، ويجب أن يحتفظ بالمعلومات التي حص .4

 عليها ويحللها بموضوعية.
على المراسل أن يكتب ما يستطيع مما قرأ وشاهد وسمع في أثناء الحدث الذي يغطيه، ولكن  .5

 بتركيز وانتباه.
ها على المراسل مراجعة ما كتبه وحذف األقل أهمية منه، وتعد هذه القراءُة، قراءًة عملية يتم إنجاز  .0

 .بعد الفروغ من الكتابة مباشرة
ة قراءة القصة مرة أخرى قراءًة عاطفية الكتشاف تركيب الجمل وترابطها ودقة التعبير ينبغي إعاد .7

والدالالت المتضمنة في الموضوع، وهل هي قابلة للفهم من الجمهور العام؟ أم بحاجة إلى 
لذي تعديل؟ وهل تحتوي ما يسيء لمشاعر اآلخرين. أم ما تتضمنه يقع في إطار النقد العام ا

 ن بروح رياضية؟يتقبله اآلخرو 
اإلشارة إلى المصوِّر )إن لم يكن المراسل مصورًا( بالتقاط الصور التي تعبر عن المحتوى العميق  .8

 لما يراد نشره.
عليها يجعله يغطيها بطريقة  إن معرفة المراسل بقواعد اللعبة التي يغطيها والتغييرات التي طرأت .9

 أفضل
عبين وخصائص الجمهور الذي يحضر المباراة... معرفة المراسل للطاقم الفني والمدربين والال .16

واالستفادة من هذه المعرفة في خدمة ما يكتب، يجعله ينتج موضوعًا يحتوي على الكثير من 
المعلومات التي يقبل عليها القراء بنهٍم.
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حرير الصحفي في الصحافة الرياضيةفن التخامسًا: 
يتميز فن تحرير الصحافة الرياضية عن غيره من 
فنون تحرير الصحافة المتخصصة األخرى بأنه 
أقرب أنواع الصحافة إلى الجماهير، ولذلك يتخلل 
أسلوب الكتابة الرياضية بعض الكلمات العامية 
األقرب إلى إفهام القراء، واستخدام الصور الحيوية، 

من أبرز يعد  الذيوغزارة األلوان، والتعليق الحيوي 
 معالم الفنون الصحفية التي يتطلع إليها القراء، 

فالقراء عادة يكونون قد شاهدوا المباراة في التلفزيون أمس وعرفوا نتيجتها، لكنهم عندما يعودون في اليوم 
التالي لقراءة الصحيفة يسعون لمعرفة ما هو رأي المتخصصين في الرياضة فيما جرى في المباراة، ورأي 

يفة المتخصصة بها أيضًا، وكيف كان مستوى التحكيم  وهل كان الحكم على حق عندما احتسب الصح
ألحد الفريقين ضربة جزاء وهكذا، فالقارئ يريد من الصحيفة الرياضية أن تشاركه رأيه أو تبدي رأيها في 

 .المباراة  ويتطلع كذلك للوقوف على رأي المدربين والفنيين والالعبين وكبار المعلقين

ومن معالم التغطية اإلخبارية ظهور لون جديد يلبس صيغة التحليل اإلحصائي فبدأنا نرى في الصحف 
مما بعث في الكتابة ، إحصاءات ونتائج فرٍق على مرِّ السنين، وسجاًل بعدد األلعاب ونتائجها وأخطائها

 .(9) الصحفية الرياضية الحركة، ودفع القراء إلى مطالعتها.

وتأخذ الكتابة عن لعبة رياضية أو حدث رياضي خطوات كتابة القصص اإلخبارية نفسها، ويتمثل الفارق 
على األساسي بين الكتابة الرياضية والكتابات األخرى في السبق الرياضي الذي يؤكد في المقام األول 

اًل عن متممات القصة فض (10) ،عن سؤالي: من؟ وماذا؟ وترُد في الغالب في جملة واحدة موجزة اإلجابة
 .ألخرىا

9 - Media and Sports Gournalism BA. , 2006 available: http://www.Journalism.org /resources 

/ research /reports / sports / defaut.asp. 
10 - Sports Writing structure : Integrated publishing , Available : http://www.tpub.com 
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 (11) إن تضمين هذه النقاط في القصة اإلخبارية يجعلها أكثر كمااًل وهي:

 السبق الرياضي:

يستخدم السبق الرياضي عادة لإلجابة عن سؤالي: من؟ وكيف؟ في المقام األول، وهذا ال يعني أنه يغفل 
لكنه يركز أواًل في اإلجابة عن سؤال من؟ التي اإلجابة عن بقية األسئلة: )من، ماذا، متى، أين، كيف( 

ومن ثم اإلجابة عن سؤال كيف؟ التي تتضمن وصفًا ....... ضمن الظروف أو أسماء الالعبينتت
 .اراة أو النتيجة التي آلت إليهامختصرًا للمب

رياضة أو ويالحظ أن اإلجابتين هما األهم في القضية الرياضية ألن اإلجابة عن "ماذا" عادة هي نوع ال
اللعبة، واإلجابة عن "متى" هي موعد عقد المباراة أو الحدث الرياضي، وأين هي المكان الذي وقع فيه 

 الحدث أو المباراة، وهي إجابات ال تمثل قيمة في السبق الرياضي.

 وغالبًا ما يتم وضع السبق في موجز في مقدمة القصة للتأكيد عليه، وينبغي عدم تكراره في متن القصة،
 (12)فإذا نسي القارئ النتيجة يمكنه الرجوع بسهولة إلى السبق أو موجز السبق. 

 مثال:

)بدران( يسجل في الشوط الثاني من ركلة جزاء، وفريق )....( الصاعد من الدرجة الثانية يفشل في 
 إحراز التعادل.

من(، وهدفه كان من ركلة هذا المثال يؤكد أن بدران )اسم افتراضي( الذي سجل هدفًا )يجيب على سؤال 
جزاء )يجيب عن سؤال كيف(، هذا السبق الموجز هو ما ينبغي التأكيد عليه في السبق الرياضي 

 الصحيح، والنموذج الذي ينبغي على كتّاب الرياضة إتباعه.

 :Leadخلفية نبأ السبق 

التي نقلت عبر الراديو نموذج آخر ينبغي التعرف عليه والسيما في تغطية األحداث الرياضية والمباريات 
أو التلفزيون، والقراء يعرفون مسبقًا النتيجة النهائية للحدث أو المباراة )من فاز؟ وكيف انتهت المباراة؟( 

11 - Sports Journalism : writing About Sports , As a writer you will need a dictionary and the 

saursus , su just to start is one. Available : 

http://www.angelfire.com/ar2/videomanual1/journalism.htm   
12 - Sports Writing structure : Integrated publishing , Available : http://www.tpub.com 
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"اقتباس مما يضطر المحررين الرياضيين إلى كتابة سبٍق يؤكد خلفية النبأ لجذب القراء، وهو ما يسمى 
 .الغرفة المغلقة"

 مثال:

 لم تلتِو قدم )سعيد( وأسقط الحاجز الخامس، لكان أول من يتقلد الذهب الخالص.يكتب المحرر: لو 

هذا السبق يؤكد خلفية النبأ وليس النبأ، فهو يتضمن اإلجابة عن "من"؟ )سعيد( وكيف؟ )التواء القدم 
 وكيف؟ فقط. ؟من :نقل الخبر الخام في اإلجابة عن وسقوط الحاجز( وبذلك يقدم تفسيرًا أعمق من

 :Bridgeالجسر 

مفهوم الجسر في القصص الرياضية ال يختلف عن "تكنيك" استخدامه في القصص اإلخبارية األخرى، 
فالجسور هي الروابط بين عناصر الخبر متعدِّد المضامين، كما تستخدم ألغراض تنسيق المحتوى الذي 

 يطلب تقديمه، وغالبًا ما يكون بناء الجسر أكثر أهمية من متن القصة.

يعبر عن الجسر في نسب المعلومة الموجودة في السبق لمصادرها، والتعريف بهوية األشخاص أو و 
المجموعات التي لم تقدم في السبق، وربط القصة بقصة أخرى سابقة أو الحقة، أو إظهار حقائق ثانوية 

تشرح طريقة أداء في القصة )كانحياز الحكم، أو رمي الالعبين بالحجارة( أو عرض الحقائق الثانوية التي 
اللعبة )كارتكاب أحد الالعبين خطًأ ولماذا أوقف الحكم المباراة( أو شرح موقع الفريق إذا كسب المباراة، 
وما سيؤول إليه إذا خسر اللقاء وما هو عدد األهداف التي يجب أن يحققها ليتأهل إلى الدور الثاني ... 

 .(13) وهكذا.

 :Bodyالجسم 

ن قسم إلى أجزاء ينبغي أن يضيف كل جزء إلى سابقه شيئًا يقدَّم جسم القصة  الرياضية متكاماًل، وا 
جديدًا، فليس من الضروري الكتابة عن كل مراحل المباراة إن لم يحدث فيها شيء يستأهل الكتابة، وليس 

 من ضرورة لالستزادة في الشرح إن لم يكن هناك شيء يستحق ذلك.

جدد الذين انضموا إلى اللعبة إن كانوا مؤثرين في سير األحداث في وفي حالة ذكر أسماء الالعبين ال
ن لم يحدثوا أي فارق في المباراة يفضل عدم ذكر  المباراة، ينبغي تقديم أسمائهم في جسم القصة، وا 

13 - Ibid . 
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أسمائهم أو تأخيره لنهاية القصة، فمن غير المجدي أن يوصف دخولهم وأماكنهم وفرصهم التي لم تسفر 
بعض األحيان عندما يتم اللجوء إلى الشرح ليس من الضروري الكتابة عن جميع عن شيء. وفي 

 (14) التفاصيل، بل ينبغي التركيز على الالعبين األساسيين فقط.

 االقتباسات الرياضية:

تستخدم االقتباسات في قصص الرياضة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها االقتباسات في الكتابة 
احتوت القصة الرياضية على اقتباسات من العبين أو مدربين أو مدرين فنيين، تستخدم اإلخبارية، فإن 

بأمانة وتوضع بين عالمتي تنصيص وتنسب لمصادرها، وغالبًا ما توضع في المقدمة أو في أثناء شرح 
 (15) القصة.

 اختيار المصطلحات الرياضية:

ينبغي على محرر الرياضة معرفة المصطلحات الرياضية التي يكتب عنها، فإن لم تكن الرياضة شائعة 
من الحكمة البدء بقراءة صفحات الرياضة في الصحف األخرى لالستفادة من خبرة اآلخرين في تغطية 

، وهنا تبرز هذه اللعبة، أما إن كانت الرياضة جماهيرية فال بأس من االعتماد على الخبرة الشخصية
 (16)الفروق الفردية بين المحررين فيكون للخبرة قيمتها. 

وال يعّرف الصحفي هذه المصطلحات، بل ينبغي أن تكون في مستوى فهم القارئ العادي، فحتى اليوم 
يارده، ووحدة القياس هذه غير معروفة جيدًا في منطقتنا. أو سباق  26تستخدم مصطلحات: على بعد 

أي ميل معتمد؟ هل هو الميل البحري أم البري؟ مع أن وحدة القياس المعروفة هي العشرة أميال: ف
 بالمتر.     

 التضخيم وأفعال الوصف:

ُيدخل محرر الرياضة وجهة نظره الخاصة في الحدث الذي شهده، فيصف دفاع أحد الفريقين بالتدهور، 
وتفاهم، وبراعة المدير الفني في تبديل وهجوم اآلخر بالحماس، وقدرة أحد الفريقين على اللعب بانسجام 

  .ي اتخذها الحكم حيال مشكلة ماأحد الالعبين، واإلجراءات الصائبة الت

14 - Ibid . 
15 - Ibid . 
16 - Ibid . 
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وفي الكتابة الرياضية هذا الرأي مكانه مقدمة الخبر، ألنه يعزز من فرص قراءة الموضوع، وينصح كتاب 
ل شيء مما يكتب عنه، فمن غير الرياضة باّدخار التضخيم )التهويل( حتى يتم التأكد من معرفة ك

 المنطقي أن تبدأ بتضخيم قدرات فريق وتأتي نتيجة المباراة خالف ذلك.

وغالبًا ما يِرُد التضخيم عند الوصف ويبالغ كتاب الرياضة باستخدام مفردات اللغة التي تعبر عن التهويل 
فرط حماسه...( وعند استخدام  )كشر عن أنيابه، أخرج مخالبه، استنفد طاقاته، كافح، بذل كل ما عنده،

 (17) مثل هذه المفردات فمكانها الطبيعي العنوان الرئيسي للقصة على أال تسيء إلى األخالق الرياضية.

 العادات المزعجة:

يفترض في محرر الرياضة الحياد والموضوعية، وفي بعض الصحف التي تمولها أو تنشرها األندية يلجأ 
، أخرجه من الميدان مطأطئ  ..... مفردات مزعجة مثل )سحق رأس الـ كتابها إلى التضخيم واستخدام

الرأس، كسر أنف( وغيرها من المفردات التي ال ترقى إلى مستوى األخالق الرياضية وقواعد الرياضة 
 (18) التي تحتمل الفوز والخسارة وتؤكد التنافس الشريف.

يخالف  أالّ على  (19) الل التشبيه واالستعارةخوغالبًا ما ينصح كتاب الرياضة بشد عضالت كتاباتهم من 
 ذلك القاعدة السابقة.

 الرتب واأللقاب:

جرت العادة في الكتابة الرياضية عدم استخدام الرتب والسيما في الرياضات العسكرية إن لم يكن لذلك 
االختصار بل ضرورة، وخالفًا للكتابة العلمية التي تستخدم االختصارات فالكتابة الرياضية ال تستخدم 

تكتب االسم كاماًل، وأصبح شائعًا يمكن اختصار ما يمكن اختصاره، وما االكتفاء بذكر اللقب )الكنية( 
إال شكل من أشكال االختصار، وفي كثير من األلعاب يسمى الالعبون المهرة بألقاب غالبًا ما تكون 

 مختصرة ومركزة يفضلون هم أنفسهم استخدامها.

17 - Ibid .  
18 - Ibid .  
19 - Weiner , Evan : The Importance of sports journalism in today‘s world . Available : 

- www.ehow.com/tips

- www.Thesportjournal.org
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التدقيق في أسماء الالعبين جيدًا للتأكد من عدم ورود خطأ في ذلك، وينبغي أن وعلى محرر الرياضة 
تمتد عنايته أيضًا للنتائج التي حققها األفراد أو الفرق في الفوز والخسارة، وعدد النقاط واألهداف، فالخطأ 

 (20) فيها ال يجوز وال يمكن تبريره.

 األضواء الجانبية:

يعيروا انتباههم لنقاط الجذب الجماهيري األخرى خارج إطار اللعبة التي ينبغي على كتاب الرياضة أن 
يتم تغطيتها، فثمة الكثير من المعلومات التي تهم القراء )كعدد الجمهور، عدد اإلصابات وشدتها، حالة 
الملعب، حالة الطقس، اإلجراءات األمنية، فرق اإلسعاف واإلطفاء، المواصالت إلى الملعب ...( وغيرها 
من األضواء التي تبعث الطمأنينة في نفوس القراء أو تفسر ما جرى وترفع من مقروئية الكتابة الرياضية.

(21)

 (22) :الخبطة الصحفيةاستخدام ما يسمى 

تعني الخبطة في المفهوم الواسع أن تقدم للقراء ما يسعون إليه، ويستطيع المحرر تحريك هذه المساعي 
تلفت عناية البعض وهي جديرة بالعناية، أو تقديم حزمة من المعلومات نوعية بخلق االهتمام في أشياء لم 

 وجديدة، وهو ما يطلق عليه مفهوم الخبطة التي تؤثر في أرقام المبيعات وتضاعف من أعداد القراء.

 ويرتبط مفهوم الخبطة بنوع اللعبة الرياضية، فرياضة الرماية غالبًا ما يتم اإلخبار عنها بصريًا، وعلى
 (23) .د تسلم الميداليات أو كؤوس الفوزالصحف التي تقوم بتغطيتها تقديم صورة للحدث بكامله ومشه

 العتبة:

يشير مفهوم العتبة إلى حجم الحدث الذي يؤثر في فرصة تغطيته في النشر والوصول إلى القراء، فإن 
تستمر لمدة طويلة باهتمام كان الحدث صغيرًا قد يمر من دون مالحظة، بينما تحظى األحداث التي 

 (24) وتغطية صحفية أكبر.

20 - Sports Writing structure : Integrated publishing , Available : http://www.tpub.com 
21 - Ibid .  
22 - Ibid.  
23 - Sports Journalism: writing About Sports, as a writer you will need a dictionary and the 

saursus, sujust to start is one. 

Avaliable: http://www.angelfire.com/ar2/videomanual1/journalism.htm  
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..( بما يسمح  ويتطلب العديد من البطوالت الرياضية الشعبية عدة شهور لتحديد الفائز )كرة القدم
لمراسلي األلعاب الرياضية ترجمة كل ما جرى في خالل يوم أو أسبوع... وتزويد صحفهم بالحقائق 

 ارير المنشورة في وسائل اإلعالم األخرى.واآلراء لتمييز تقاريرهم عن التق

 القرب أو الصلة:

تقرير عن كرة القدم في آسيا له قراٌء أكثر من تغطية مباراة مصارعة في بريطانيا، أو لعبة إسبانية 
 بالقرب الثقافي أو الصلة: محلية... وهو ما يفّسرُ 

المجتمع نفسه الذي يحدث فيه الحدث أو حيث يفترض المعيار األول بأن القراء يحتاجون للشعور بشعور 
 شعور متابعي الحدث.

بينما تشير الصلة إلى الخاصة النفسية التي تدفع القراء إلى متابعة األلعاب الفردية أو الفرق التي تربطهم 
بها صلة، تمامًا كما يندفع مشجعو فريق كرة القدم لتشجيع فريقهم في منطقة أخرى، أو أبناء الوطن 

يقهم الوطني...وكيف اندفع آالف العرب لتشجيع فريقي المملكة العربية السعودية وتونس في لتشجيع فر 
(، وكيف تابع القراء أخبار الفريقين عبر وسائل اإلعالم لوجود الصلة 2660بطولة كأس العالم )ألمانيا 

 بين الفريقين والقراء.

شجعين العرب لفريق فرنسا لوجود أحد وقد يكون للصلة وجه آخر يرتبط بالعب في فريق ما، كحالة الم
 الالعبين من أصل عربي )زين الدين زيدان / الجزائر(.

 غير المتوقع:

قد يبدو المتوقع طبيعيًا ويحظى بفرص نشر أقل من فرص ما هو غير متوقع، ففوز العب في إحراز 
يرجح الالعب نصر على خصمه سواء كان النصر غير متوقٍع أو درجة النصر غير متوقعٍة، كالهما 

الحتالل موقع الصدارة في وسائل اإلعالم. كما أن انتصار فريق في أية لعبة رياضية يخطف األضواء 
اإلعالمية نحو هذا الفريق، ويسمح للصحفيين بكتابة تعليقاتهم حول كال الفريقين المنتصر والمهزوم، 

 (25) سواء كانت حالة أسف على ما جرى أو رغبة في االنتصار للمستضعف.

24 - Whition, Steven: sports journalism as an information resource: a case study 1998. 

Available: http://www.Emeraldfulltext.html. 
25 - Ibid .   
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وقد تستغرق بعض قصص الرياضة وقتًا أطول للوصول إلى النتيجة، ولكن الصحف الرياضية تواصل 
متابعة ما يجري، وتعرض لكل مرحلة على حده، وتغطية أنباء بطوالت كرة القدم خير مثال على ذلك. 

(26)

 االستشهاد بالتحليل النقدي:

هذا األسلوب مشتق من الموضوعات السياسية ووجد له مكانًا في الصحافة الرياضية، لكن التحليل غالبًا 
ما يحتاج لمساحة أكبر، حيث يتفاوت حجم الموضوعات الرياضية طبقًا لطبيعة الموضوع ونوع الصحيفة 

شهاد بالعناصر )قياسية، نصفية( ولكن في حال نشر موضوعات من هذا النوع البد أن تتضمن االست
(27) .الوصف، الدليل، السياق، التعليق، التحليلالرئيسية الخمسة للتحليل النقدي وهي: 

الصحافة الرياضية السوريةسادسًا: 
اقتصرت تغطية أخبار الرياضة بعد االستقالل على عدد محدود من األخبار المنشورة في الصحف العامة 

وقناعة الناشرين بدور اإلعالم في تنمية الرياضة، ولوجود قراء في تلك الفترة، ولكن األهمية الرياضية 
متحمسين لمتابعة األخبار الرياضية، بدأت تفرد معظم الصحافة السورية زوايا أو صفحات من أعدادها 
للتغطية الرياضية، وال تخلو صحيفة أو مجلة مما يصدر اليوم من صفحة أو صفحات تهتم بالشأن 

 الرياضي.

م عندما أصدر الصحافي كامل البني 1941اضية المتخصصة في سوريا فتعود إلى عام الصحافة الري
ملحقًا رياضيًا لصحيفة األيام، وكان الملحق أسبوعيًا أسماه )األسبوع الرياضي(، وتركز اهتمام الملحق 

 بالشأن الرياضي وقضايا الشباب، ولكن الصحيفة وملحقها لم يستمرا أكثر من سنتين.

ني بمساعدة أبنائه إلصدار أول صحيفة رياضية في سورية بعد االستقالل أسماها أيضًا ثم عاود الب
 )األسبوع الرياضي( وال تزال مستمرة في الصدور إلى اليوم.

صدرت صحيفة رياضية خاصة باسم "الرياضة" لصاحبها عرفان أوبري وال تزال مستمرة  1902في عام 
 في الصدور إلى اليوم.

26 - Ibid . 
27  - Ibid .  
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عن مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر صحيفة الموقف الرياضي وال تزال قيد  صدرت 1904في عام 
 الصدور إلى اآلن.

م أصدر االتحاد الرياضي العام صحيفة تغطي أنشطته وتهتم بالشأن الرياضي باسم 1982في عام 
 االتحاد.

في الجيش  في الثمانينات من القرن الماضي صدرت صحيفتا المالعب والهدف عن إدارة اإلعداد البدني
 ألسباب غير معلنة. أعوام وتوقفتاوالشرطة، استمرتا في الصدور بضعة 

 صدرت صحيفة الرياضية، كما صدرت صحيفة باسم الكنانة 2661لعام  56بعد صدور المرسوم رقم 
 2665تهتم بشكل رئيسي باألخبار الرياضية، وظهرت في مدينة حلب صحيفة السنابل في عام  التي

 تهتم بأخبار حلب الرياضية.

:في سوريا نماذج الصحافة الرياضية الصادرة

الموقف الرياضي: .1
صحيفة رياضية أسبوعية تصدر كل سبت في دمشق عن مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، 

محررًا فضاًل عن أمين تحرير ورئيس تحرير، ويتبع الصحيفة عدد من  13يتكون طاقمها من 
م، وفي كانون الثاني من 1904المراسلين في المحافظات السورية، صدر عددها األول في عام 

 2660أحدثت الصحيفة عدة تعديالت في طاقم تحريرها، ومع بداية آذار من عام  2660عام 
ن إصدارها السابق، كما ُأدخلت األلوان في سم( يختلف ع29/3885صدرت بقطع نصفي )

طباعة أربع صفحات من صفحاتها، مع اإلبقاء على رتبة ورقها الذي يعد دون المستوى 
صفحة، ولعل هذه التغييرات  10المطلوب. كما زاد عدد صفحاتها من ثماني صفحات إلى 

منافسة الصحافة الرياضية جاءت متزامنة مع تغيير اإلدارة في مؤسسة الوحدة أواًل، والرغبة في 
الخاصة التي دخلت ميدان التنافس بقوة أمام الصحافة المملوكة للدولة.

صحيفة االتحاد: .2
تصدر عن االتحاد الرياضي العام وهي ناطقة باسمه، وتعبر عن سياسته  صدر العدد األول 

/ 32م. وطبع العدد صفر بأربع صفحات قياسية ) 1982تشرين األول عام  16منها في 
سم(، تصدر أسبوعيًا صباح كل سبت، وبعد سنتين من انطالق الصحيفة قررت لجنة 58
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المتابعة والتنسيق في االتحاد الرياضي العام وبالتنسيق مع هيئة التحرير في الصحيفة زيادة عدد 
صفحاتها إلى ثماني صفحات وهو العدد الذي تطبع به الصحيفة طبعة السبت، وتقرر في 

م أن يتم إصدار المطبوعة مرتين أسبوعيًا 1998تموز  21تحاد الرياضي في اجتماع الحق لال
م وقد صدرت في 1998أيلول  12صباح كل سبت وثالثاء، وكانت طبعة الثالثاء األولى في 

صفحتين فقط، بعد ذلك زاد عدد صفحات طبعة الثالثاء إلى أربع صفحات وال يزال كذلك حتى 
 يومنا هذا. 

االتحاد الرياضي عشرة آالف نسخة صبيحة يوم السبت وثالثة آالف نسخة كل تطبع صحيفة 
يوم ثالثاء، ولكن بعد صدور المرسوم الذي سمح بإصدار صحف ومجالت خاصة زاد المرتجع 
من الصحيفة، حيث كان قبل صدور المرسوم قرابة أربعة آالف وسبعمئة نسخة أسبوعيًا وأصبح 

ثالثمئة نسخة أسبوعيًا أي أن نصف األعداد تقريبًا يتم إرجاعها المرتجع اآلن قرابة ستة آالف و 
 (28) وم باإلشراف على الصحف في سورية.لمؤسسة المطبوعات التي تق

صحيفة المالعب: .3
م، 2662آذار  1أصدرت مجموعة علكوش التجارية صحيفة المالعب، وصدر عددها األول في 

صدارها أخذت تصدر مرتين في األسبوع في صدرت في البداية أسبوعية وبعد أشهر قليلة من إ
صدار الثالثاء هو األساسي، أما إصدار السبت فثانوي لتغطية أخبار  يومي السبت والثالثاء، وا 

 10الدوري السوري، لذلك غالبًا ما يتوقف هذا اإلصدار بانتهاء هذا الدوري، وتصدر الصحيفة بـ 
سبت أصغر قلياًل من إصدار الثالثاء، صفحة بقطع أصغر من القطع النصفي، وقطع إصدار ال

كما تلجأ الصحيفة إلصدار ملحق في أثناء دوري كرة القدم أو السلة السوري. 
الرياضية: .4

صفحة  32م، صدرت أسبوعية في 13/4/2663صدر العدد صفر من صحيفة الرياضية في 
ألف نسخة  56سم( وباأللوان، وطبعت الصحيفة من عددها األول 25/35من القطع النصفي )

، وهذه الكمية المطبوعة تعتبر قياسية بالمقارنة مع الصحف %16لم يتجاوز المرتجع منه 
القومية، كما أن الصحافة الناشئة ال تعرف على وجه التعيين عدد جمهورها، ونتيجة هذا اإلقبال 

رها على الصحيفة قررت منذ عددها الخامس والسبعين الصدور مرتين في األسبوع بداًل من صدو 
ألف نسخة إلصداري السبت والثالثاء على مطابع خاصة. 96أسبوعيًا، وتطبع ما يقرب من 

- لقاء للطالب أسامة اللحام مع المسؤولين عن الصحيفة في أيار 7002 .28
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 خالصةال
تعد الصحافة الرياضية من أكثر أنواع الصحف المتخصصة انتشارًا وجماهيريًة نظرًا لطبيعة الدور الذي 

الموضوعات  وتختلف فال تخلو صحيفة عامة من صفحات أو أبواب مخصصة للرياضة، تقوم به،
واستطاعت  مكان الصدارة، الرياضية عن موضوعات الصحافة األخرى بمجموعة ميزات تؤهلها لتحتل

الصحافة الرياضية أن تحقق نجاحًا وتؤدي دورًا وسيطًا بين الرياضة والجمهور، وخلقت نوعًا من 
ين: نخبوي وشعبي لكل تم تقسيم الرياضة إلى صنف المشاركة الجماهيرية بين ممارسي الرياضة وعشاقها،

 منها ممارسيها.

لقد نشأت الصحافة الرياضية في البداية كصحافة أنشطة وهوايات وتسلية لما كان للهوايات واألنشطة 
وألن معظم الكتابات الرياضية ترد من مراسلين توفدهم صحفهم لتغطية أحداث  الفردية من أهمية القراء،

كما ،جموعة واجبات تمكنهم من أداء أدوارهم على النحو األمثلرياضية معينة، ينبغي أن تتوافر فيهم م

يتميز فن تحرير الصحافة الرياضية عن غيره من فنون تحرير الصحافة المتخصصة األخرى بأنه أقرب 
أنواع الصحافة إلى الجماهير، ولذلك يتخلل أسلوب الكتابة الرياضية بعض الكلمات العامية األقرب إلى 

 ستخدام الصور الحيوية.إفهام القراء، وا
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 التمارين
اختر اإلجابة الصحيحة:

نشأت الصحافة الرياضية في البداية كصحافة أنشطة وهوايات وتسلية لما كان للهوايات  .1
ما اعتنى أكثر بالجانب الرياضي، واألنشطة الفردية من أهمية القراء، ومن بين هذه الصحف 

وخاصة تلك التي تهتم بأنشطة الكشافة، وزاد عددها في الدول الغربية نتيجة إقبال القراء 
عليها والسيما من فئة الشباب، وتفرع عنها تخصصات رياضية دقيقة، فلم تعد صحفًا رياضية 

ي كرة القدم وأخرى في عامة بل صار لكل رياضة منها صحفًا ومجالت منها مثاًل ما تخصص ف
التنس وثالثة في الفروسية غيرها:

A. .صح 
B. .خطأ

 . صح.A اإلجابة الصحيحة:

ينبغي أن تتوافر في المراسل الصحفي الرياضي مجموعة واجبات تمكنهم من أداء أدوارهم على  .2
النحو األمثل، ولعل أبرزها:

A. ها بوقت كاٍف.ئالذهاب إلى مكان اللعبة الرياضية قبل بد 
B.  .ال بد من قراءة الصحف الصادرة أو التي ستصدر قبل نشر الموضوع 
C.  الذي يغطيه، على المراسل أن يكتب ما يستطيع مما قرأ وشاهد وسمع في أثناء الحدث

.ولكن بتركيز وانتباه

D. .جميعا صح 
E. .جميعها خطأ

 . جميعها صح.D اإلجابة الصحيحة:
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صيغة التحليل اإلحصائي فبدأنا نرى في  من معالم التغطية اإلخبارية ظهور لون جديد يلبس .3
الصحف إحصاءات ونتائج فرق على مر السنين، وسجل بعدد األلعاب ونتائجها وأخطائها... 

مما بعث في الكتابة الصحفية الرياضية الحركة، ودفع القراء إلى مطالعتها:
A. صح.
B. .خطأ 

. صح.A اإلجابة الصحيحة:

القصة للتأكيد عليه، وينبغي عدم تكراره في متن غالبًا ما يتم وضعه في موجز في مقدمة  .4
القصة، فإذا نسي القارئ النتيجة يمكنه الرجوع بسهولة إليه، هو:

A.  الجسرBridge. 
B. .السبق الرياضي 
C.  خلفية نبأ السبقLead.
D.  الجسمBody. 
E. .االقتباسات الرياضية 

 . السبق الرياضي.B اإلجابة الصحيحة:

 أجب عن األسئلة التالية:

العادات المزعجة في التحرير الصحفي الرياضي؟ما هي  .1

104



الوحدة السادسة

(1) الصحافة الفنية

مقدمة:
تعدُّ الصحف الفنية من أقدم الصحف المتخصصة، إذ كانت 

أدبيا   نشاطا  -العربيوخاصة في الوطن -الصحافة في بدايتها 
وفنيا ، وكان شعار معظم الصحف والمجالت هو األدب والفن، إال 
أنه مع تطور الصحافة تبلور مفهوم األدب ونشأت دوريات 

 وقصة. ومجالت متخصصة في فنون األدب من شعر ونقد 

وعلى جانب آخر تبلور مفهوم الفن مع تطور الحركة السينمائية والمسرحية وظهور التليفزيون وظهور 
دوريات ومجالت متخصصة في فنون السينما والمسرح واإلذاعة والتليفزيون والموسيقى والفنون التشكيلية.

 المتخصصة،الرفاعي: الصحافة  ومحمد خليللالستزادة في الصحافة النسائية أنظر: سميرة محي الدين شيخاني  - 1

 وما بعدها.   931م، ص 7002 المفتوح،منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم 
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مفهوم الصحافة الفنية: 

يتسع مفهوم الصحافة الفنية ليشمل كال  من الصحافة 
وفقا  لسياستها ودرجات  –الفنية العامة التي تجتمع فيها 

أشكال الصحافة الفنية من  جميع-الفنيتخصصها 
موسيقية وسينمائية ومسرحية وفنون جميلة.... 

ومن أمثلتها: مجلة "الكواكب" ومجلة "النجوم" ومجلة "دنيا 
 ،" ومجلة "الحقيقة" وغيرها الكثيرألستديواالفن" ومجلة "

ومنها الصحافة الفنية المتخصصة والتي تنفرد بلون واحد 
 من ألوان الفنون ومن أكثرها شهرة: 

الصحافة المسرحية:  .أ
تهتم الصحافة المسرحية بشؤون المسرح وتغطية 

 نشاطاته وفعالياته عن طريق: 
تقديم الدراسات الفنية والتاريخية )تاريخ  .1

المسارح، تاريخ الفرق التمثيلية، تاريخ مشاهير 
كتاب وملحني الروايات التمثيلية.... الخ(. 

االهتمام بفن كتابة المسرحية ونشر نصوص الروايات. .2
االهتمام بالمشاكل المحيطة والمؤثرة في النشاط المسرحي.  .3
تقديم نماذج من النقد المقارن.  .4
االهتمام بالدراسات المسرحية من الناحية التقنية والتاريخية والحرفية والعالمية.  .5
االهتمام بإحياء ذكرى مشاهير الكتاب والفنانين العالميين.  .6
 نقد وتقويم العروض المسرحية محليا  وعالميا .  .7
م عن طريق دراسة اتجاهاتها وتتبع أخبارها توثيق الصلة بالحركة الفنية المسرحية في العال .8

ونشاطاتها. 

106



 .  (2) والسطحيةترقية التذوق الفني عند الجمهور وتنقية مقاييسه من شوائب اإلسفاف  .9
ومن أمثلة هذا النوع من المجالت مجلة "التياترو" ومجلة "المسرح"، ومجلة "الناقد" ومجلة "الحياة 

المسرحية".

الصحافة السينمائية:ب.
وهي الصحافة الفنية المتخصصة بشؤون السينما 

وتغطية النشاطات والفعاليات السينمائية عن طريق:

 االهتمام بتقديم نصوص وملخصات سيناريوهات الروايات السينمائية.  .1
 االهتمام بتقديم نصوص وملخصات سيناريوهات الروايات السينمائية. 

 االهتمام بأساليب النقد الفني في الصحافة السينمائية األجنبية.  .2
 االهتمام بالدراسات السينمائية التثقيفية.  .3
نشر بعض  على-السينمائيإلى جانب النقد  –تحرص الصحافة السينمائية  .4

الدراسات والمسلسالت التي تتجاوز حدود المعلومات التثقيفية السريعة أو الوقتية إلى 
عمقا  سواء بالنسبة للحاضر السينمائي وتاريخه، أو توقعات المستقبل  جذور أبعد

 وغرائبه، أو إنجازات الحاضر ومشكالته الفنية القائمة. 
 متابعة التطور في صناعة السينما.  .5
 نشر نصوص المحاضرات والدراسات السينمائية األكاديمية في الخارج.  .6
ث تطرقت هذه الدراسات إلى حدود االهتمام بالدراسات التحليلية التاريخية، حي .7

الدراسات التحقيقية التي تجمع بين المعلومات التاريخية والمشكالت الحية التي 
تنشرها في صورة تحقيقات صحفية مكثفة. 

تخصيص مساحات كبيرة لمالحقة النشاط السينمائي المحلي والعالمي.  .8
 ينمائية. عرض وجهة نظر النجوم المحليين والعالميين في العروض الس .9

االهتمام بالمسابقات الفنية وكشف المواهب الفنية وتدعيمها في مجاالت اإلخراج  .11
. (3)والتمثيل وكتابة السيناريوهات...الخ 

 ص-33،9191أحمد المغازي، التذوق الفني والفن الصحفي الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 2

55.

.11 ص-20أحمد المغازي، مرجع سابق، ص  -9
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ومن أمثلتها: مجلة "النقد السينمائي" ومجلة "عالم السينما" ومجلة "سينما الشرق" ومجلة "الحياة 
 السينمائية".

الصحافة الموسيقية:  .ب
يهتم هذا النوع من الصحافة الفنية بـ: 

 نقد وتقويم األلحان الموسيقية.  .1
 النقد الموسيقي.  .2
 فتح ميادين جديدة للموسيقى المحلية.  .3
تقديم نماذج من التذوق الفني الموسيقي لمشاهير الموسيقيين في العالم.  .4
 االرتقاء بمستوى التذوق الفني الموسيقي عند الجمهور. .5
 قية التثقيفية.الدراسات الموسي .6
 التاريخ الموسيقي المحلي والعالمي وتطوره. .7
 مواصلة الحملة ضد الموسيقا واألغاني الهابطة.  .8
 التربية الموسيقية والتذوق الفني عند األطفال.  .9

 المسابقات الموسيقية.  .11
والحياة . (4)ومن أمثلها: "مجلة الموسيقى" و"المجلة الموسيقية" و"مجلة الموسيقى والمسرح"

 الموسيقية التي تصدر عن وزارة الثقافة في سورية.

الصحافة التشكيلية: .ج
يعاني العالم العربي والعالمي من قلة المجالت المتخصصة 

دون شك يعد هذا نقصا  كبيرا  و  بالفنون التصويرية الجميلة،
وثغرة إعالمية وفنية وصحفية في مجال الفنون التشكيلية. بل 

لفنية المتصلة بالفنون التشكيلية في إن االهتمامات اإلعالمية ا
الصحافة الفنية العامة نفسها لم تصل إلى مستوى تعويض 
النقص في هذه الزاوية، ولدرجة لم تكن معها قليلة فقط ولكنها 

 . (5)انعدمت تماما  في بعض الفترات 

.971 ص-990المرجع السابق، ص  - 4
.910-931المرجع السابق، ص  -5
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 وعموما  تعمل الصحافة التشكيلية على: 
الفنية المتخصصة في الفنون الجميلة.تسليط الضوء على األعمال والمعارض  .1
 متابعة النشاطات المحلية والعالمية. .2
 االهتمام بدراسة الفنون الجميلة من الناحية التاريخية والراهنة. .3
 نقد األعمال الفنية محليا  وعالميا . .4
. (6)االرتقاء بمستوى التذوق الفني للجمهور في هذا اللون من الفنون  .5

" وغيرها من مجالت.ARTS"التصوير الشمسي"، ومجلة "ومن أمثلتها: مجلة 

نشأة الصحافة الفنية في العالم: 

مما ال شك فيه أن الصحافة المتخصصة تنشأ في أي 
من المجتمع تجاه  مجتمع وفقا  الهتمامات فئة معينة

قضايا معينة تحددها الحاجة للتعبير عنها، وينطبق هذا 
القول على ظهور الصحافة الفنية. فمع انتشار الفنون 
المختلفة من تصوير وموسيقى وغناء وتمثيل ومسرح 
وسينما تنتشر الصحافة الفنية لتعبر عن هذه الفنون 

 المختلفة. 
بداية في  وعلى هذا فمن الطبيعي أن تظهر الصحافة

أوروبا، حيث شهدت مع نهاية القرن التاسع عشر 
نهضة فنية كبيرة وخاصة في فن الرسم والزخرفة 

 والتصوير. 

( م في فرنسا لتشكل دفعة قوية للصحافة الفنية. وكان الشعب الفرنسي 1895ثم ظهرت السينما عام )
وبعد السينما كانت اإلذاعة  ،"le grand caféمحظوظا  بمشاهدته أول عرض سينمائي حمل اسم "

 .(7)م( 1941م( ثم التليفزيون )1919)

 .910المرجع السابق، ص  - 6
دمشق، منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم  بارعة شقير وسميرة شيخاني، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، - 7

.915، ص 7001المفتوح، 
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وهكذا ظهرت المجالت الفنية التي تنقل أخبار السينما وأخبار الفرق الموسيقية، وبرامج اإلذاعة 
 les cahiers de cinemaوالتليفزيون. وكانت بدايتها من فرنسا حيث صدرت مجلة " كراسات السينما"

  . le premiere ول"وبعدها مجلة "األ
 British filmثم في بريطانيا، حيث كانت هناك مجالت فنية متخصصة يصدرها معهد الفيلم البريطاني 

institute (8) العالم، وبعدها ظهرت العديد من الدوريات الفنية المتخصصة في معظم دول .

نشأة الصحافة الفنية في الوطن العربي: 
تعدُّ مصر أسبق الدول العربية في االهتمام بهذا النوع من الصحافة، حيث كانت مجلة "روضة البالبل" 

م لصاحبها اسكندر شلقون أول مجلة موسيقية متخصصة  1921التي ظهرت في تشرين األول عام 
 شهرية. 

ة متخصصة م كأول مجلة سينمائي1923ثم أصدر محمود توفيق مجلة " الصور المتحركة" في أيار 
وكانت تصدر أسبوعية. وقبلها صدرت مجلة "األدب والتمثيل" كمجلة فنية متخصصة بشؤون التمثيل، 

 . (3)وكان صاحب امتيازها حسين محمد حسن ومحررها إبراهيم ركزي 
وفي عشرينيات القرن الماضي نشطت المجالت الفنية التي تهتم بالموسيقى والتمثيل بعد رواج فرقة نجيب 

 م. 1925الريحاني والكسار وفرقة رمسيس ليوسف وهبي. ومن هذه المجالت "التمثيل" و"التياترو" عام 

ي عام واحد وهما وفي العام التالي صدرت مجلة "الممثل"، ثم صدرت مجلتان مسرحيتان متخصصتان ف
م. وفي عام 1927م، وصدرت مجلة خاصة بالمسرح باسم "الناقد" عام1927"إيزيس" و"الستار" عام 

 . (4)م صدرت باإلسكندرية مجلة "المسرح"1931

 كانت مجلة "التمثيل" ومجلة "التياترو" من أهم المجالت الفنية المصرية خالل تلك الفترة. 

م تحمل شعار خشبة المسرح وحددت 1924آذار عام  2"التمثيل" في وقد صدر العدد األول من مجلة 
تخصصها بأنها مجلة فنية مصورة مهتمة بشؤون المسرح، حيث كانت تنشر مقاالت في النقد المسرحي 

 وقصصا  ومسرحيات البراهيم المصري ومحمود تيمور، أما مديرها المسؤول فكان يوسف نوبا. 

م، وكانت تنشر أخبار 1924تشرين أول عام  5لعدد األول منها في أما مجلة "التياترو" فقد صدر ا
الحركة المسرحية تحت عنوان " الحركة التمثيلية في شهر"، وقد عملت المجلة على أن يبلغ المسرح 

اإلعالمية للطباعة  صالح عبد اللطيف وغازي زين عوض هللا، دراسات في الصحافة المتخصصة، جدة، المجموعة - 8

 .911هـ، ص 9199والنشر والتوزيع، 
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المصري الدرجة التي يجب أن يكون عليها كمدرسة للشعب يتلقى منها ما يرفع مستواه األخالقي ويجعل 
 . (9) الكاريكاتيرمم. وقد عرفت مجلة "التياترو" أيضا  فن األمة في مقدمة األ

م 1931وتذكر الدراسات اإلعالمية حول الصحافة الفنية في مصر، أن سنوات الصحافة الفنية قبل عام 
وهذا يعني أن . (10)م كانت سنوات الصحافة الفنية العامة 1931هي فترة متخصصة، وأن الفترة بعد عام 

، فالموسيقى لها حدىالصحافة الفنية في بداية نشأتها في مصر كانت تعنى بشؤون كل فن على 
 مجاالتها، وكذلك السينما والفنون التشكيلية. 

 م ست مجالت هي: 1931وعامة  كان عدد المجالت الفنية المتخصصة حتى عام 

"الصور المتحركة".  .1
حبها حسن عبد الوهاب، صدر العدد األول منها في أيار "أولمبيا السينما توغرافية" لصا .2

( صفحة ورأس تحريرها السيد حسن جمعة. 41م وكانت المجلة تقع في )1948عام 
"سينما السترن" اهتمت بشؤون السينما في الشرق، وكان مديرها وناشرها جاك باسكال،  .3

( 21في )ورأس تحريرها فوزي الشوَّى، وكانت تصدر في أول ومنتصف كل شهر 
صفحة باللغتين العربية والفرنسية، واستمرت في الصدور خمسة أشهر ثم توقفت. 

 "الموسيقى" التي أصدرها المعهد الملكي للموسيقى العربية.  .4
 "روضة البالبل" التي اهتمت بنشر تاريخ الموسيقى العربية وتراجم كبار الموسيقيين.  .5
سف كامل وراغب عياد، وأخبار كبار "الفنون الجميلة" التي ضمت أعمال المصور يو  .6

الفنانين مثل النحات محمود مختار ومحمد حسن. وهم الفنانون الذين يمثلون الرعيل 
 . (11)األول لمدرسة الفنون الجميلة 

م، تعددت الفنون من مسرح وسينما وموسيقى، وكان هذا حال المجالت الفنية في هذه 1931وبعد عام 
الفترة، حيث لم تقتصر على التخصص في فن واحد من هذه الفنون، ومن هذه المجالت: "الشعاع" 

اليوسف" و"النجوم" و"الحسان" و"المالهي المصورة"، وكلها ظهرت في الثالثينيات. وتحولت مجلة "روز 
 م إلى مجلة سياسية في العام التالي إلنشائها. 1925التي بدأت فنية عام 

وتعد مجلة "الكواكب" من أهم المجالت الفنية المتخصصة، وقد بدأت كملحق في مجلة "المصور" عام 
كانون الثاني وشعارها مجلة الفن والجمال، ثم تحولت  21م، ثم اندمجت في مجلة "االثنين" في 1931

وال زالت تصدر  ،م، ثم صارت أسبوعية بعد ذلك1946شباط عام  8ى مجلة فنية مستقلة شهرية في إل
 .912صالح عبد اللطيف وغازي زين عوض هللا، دراسات في الصحافة المتخصصة، مرجع سابق، ص  - 9

.55 ص-33،9191أحمد المغازي، التذوق الفني والفن الصحفي الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 10
 ابق نفسه.المرجع الس - 11
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حتى اآلن كأكبر مجلة فنية متخصصة تصدر عن مؤسسة دار الهالل التي تخصصت في إصدار 
 . (12) المتخصصةالمجالت 

ية وبخاصة في لبنان مثل: مع ظهور الفنون المختلفة وانتشارها في الوطن العربي زاد عدد المجالت الفنو
 "تليسنما"، و"التليفزيون"، و"السينما في أسبوع"، و"المسرح"، و"الفن والنجوم"... الخ. 

وفي اإلمارات العربية المتحدة تصدر أربع مجالت فنية هي: "تراث وفنون" التي صدرت في كانون الثاني 
عهد الجديد" وهي شهرية صدرت عام ومجلة "ال ،م عن جمعية دبي للفنون الشعبية والمسرح1981عام 

م عن جمعية الفنون الشعبية بأم القوين، 1977ومجلة "القافلة" صدرت عام  ،م في أم القوين1973
 ومجلة "السياحة" صدرت عن إدارة اآلثار والسياحة بوزارة اإلعالم والثقافة. 

سسة العامة للسينما والمسرح مجلة وفي العراق تصدر دائرة الفنون الموسيقية مجلة "القيثارة"، وتصدر المؤ 
"السينما والمسرح". 

عوامل انتشار الصحافة الفنية: 
مما ال شك فيه أن هناك مجموعة من العوامل 
التي ساعدت وأدت إلى ظهور وانتشار 

وقد تطرقنا إليها  ،الصحافة المتخصصة عامة  
إال أن هناك  ،في موضع سابق من الكتاب

مجموعة أخرى من العوامل التي ساعدت على 
ظهور وانتشار الصحافة الفنية بخاصة ويمكن 

 إيجازها باآلتي: 

النهضة الفنية في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر خاصة في مجالي الرسم والتصوير.  .1
 يات القرن العشرين.رواج الفرق التمثيلية المسرحية في العالمين العربي والعالمي في بدا .2
 م في فرنسا وانتشارها في بقية دول العالم.1895ظهور السينما عام  .3

- صالح عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 12.919
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م، والذي أدى إلى زيادة عدد الفنانين والفنانات والبرامج 1941ظهور التليفزيون في عام  .4
فنشأت المجالت الفنية التي جذبت اهتمام القراء حيث نقلت إليهم  ،التليفزيونية المتنوعة

ء الفنانين وأسرار حياتهم الشخصية وأجرت معهم األحاديث التي تثير اهتمام قراء أخبار هؤال
 هذا النوع من الصحافة. 

التقدم الكبير في فنون الطباعة واإلخراج الصحفي في النصف الثاني من القرن العشرين،  .5
حيث يعتمد هذا النوع من الصحافة على الورق الفاخر والطباعة الجيدة والصور والرسوم 

. (13)واأللوان واإلخراج الجذاب 

فنون التحرير الصحفي في الصحافة الفنية: 
وهناك ثالثة أنواع من التغطية الصحفية  ،الفنية فنون التغطية الصحفيةغالبا  ما تبرز في الصحافة 

 : (14)للشؤون الفنية، هي 

التغطية اإلخبارية: 
تقوم على متابعة األحداث الفنية الصحفية للشؤون الفنية، سواء ما تعلق منها باإلنتاج اإلبداعي أو  التي

باألحداث الشخصية للفنان، ويغلب على هذه التغطية الطابع التمهيدي، ويحتل عنصر )الشهرة( مكانا  
 متقدما  في أولويات القيم الخبرية عند النشر. 

التغطية التحليلية: 
لى عرض القضايا الفنية وشرح وتفسير األعمال الفنية للكشف عن أبعادها ودالالتها السياسية أو وتقوم ع

 االجتماعية أو الفكرية أو الفنية، وهي تهدف إلى مساعدة القارئ على فهم العمل واستيعاب مغزاه.

تحقيق الصحفي، ويغلب على هذه التغطية الطابع التسجيلي، وغالبا  ما تأخذ شكل الحديث الصحفي أو ال
ن كان فن التقرير الصحفي هو أقدر فنون الكتابة الصحفية على أداء هذه الوظيفة.  وا 

.700-911صالح عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 13
 .935ص-933المرجع السابق، ص  - 14
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التغطية التقييمية: 
وتقوم على نقد األعمال الفنية والكشف عن العناصر السلبية واإليجابية في هذه األعمال، وذلك بهدف 

ويعتبر فن المقال  ،المناسبة للسماع أو المشاهدة إرشاد القارئ ومعاونته في اختيار أفضل األعمال الفنية
 النقدي هو أصلح فنون الكتابة الصحفية ألداء هذه الوظيفة.

ويتميز تحرير الصحافة الفنية ببعض الخصوصية التي تجعله يختلف نوعا  ما عن أساليب التحرير 
لتحرير الصحفي الحديث المتبعة في باقي أنواع الصحافة المتخصصة، حيث يجمع في آن واحد بين فن ا

 . (18)وفن النقد الفني اإلعالمي الحديث 

بدرجة ون الفن هقد أخذت بأسباب هذ –العامة منها والمتخصصة  –ومن المالحظ أن الصحافة الفنية 
ويمكننا أن نميز هنا بين المواد اإلخبارية والمواد التفسيرية  ،كبيرة وباستيعاب ذكي، بل بسرعة غير عادية

 )غير اإلخبارية(: 

الصحافة الفنية والمادة اإلخبارية: 

رغم أن فن القصة القصة الخبرية الفنية:  .1
الخبرية الصحفية يكاد ينقرض في بقية 
التخصصات الصحفية األخرى، حيث حل 
محله فن التقرير الصحفي، إال أن فن 

ة الخبرية الصحفية ما زال يشهد القص
ازدهارا  في مجال الصحافة الفنية، ولعل 
مرد ذلك أن النسبة الغالبة من األحداث 

 الفنية تنتمي إلى )الخبر البسيط(. 
وهو الخبر الذي يقوم على وصف واقعة واحدة، في حين أن األخبار السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وغيرها من مجاالت النشاط الصحفي قد غلب عليها طابع )الخبر المركب(، وهو 

. (15)الخبر الذي يقوم على وصف عدد من الوقائع والربط بينها 

. 979ص  -970ص  فاروق أبو زيد، مرجع سابق، - 15
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ينمائي جديد أو مسرحية جديدة أو خبرا  عن فنان معين وعلى سبيل المثال، فإن خبرا  عن فيلم س
غالبا  ال يحتاج باإلضافة إلى وصف الحدث سوى للمعلومات الخلفية الالزمة له. في حين أن 
األخبار التي تتناول تغييرا  وزاريا  أو أزمة دولية أو حربا  بين دولتين هي أخبار مركبة وغالبا  ال 

نما تضم العديد من الوقائع وتتشابك مع وقائع أخرى قد تحدث بعيدا   تقتصر على واقعة واحدة وا 
لى عرض لبعض  عن الواقعة األصلية، لذلك فإن هذه األخبار تحتاج إلى تفسير وتحليل وا 
لى تناول أبعاد الحدث ودالالته. وهذا كله يجعل فن التقرير  الشخصيات المرتبطة بالحدث، وا 

األخبار، بينما تكفي القصة الخبرية لمعالجة األخبار الصحفي هو الفن األصلح لمعالجة هذه 
 الفنية. 

ذا كان البناء الفني للنسبة الغالبة من األخبار الصحفية يقوم على قالب الهرم المقلوب، وهو  وا 
الذي يضم جزأين اثنين: قمة الهرم وجسم الهرم، وحيث تحتل أهم وقائع الخبر المقدمة، بينما 

 الخبر بادئة بالتفاصيل المهمة ثم التفاصيل األقل أهمية.تحتل بقية التفاصيل جسم 
إن بناء الخبر الفني يقوم غالبا  على قالب الهرم المعتدل، وهو القالب الذي ينقسم فيه الخبر إلى 

 ثالثة أجزاء: 
  :تحتل قمة الهرم وتكون مدخال  يمهد للموضوع وال يشترط فيه أن يضم المقدمة

 أهم وقائع الخبر. 
  :يضم تفاصيل الخبر، بادئا  بالوقائع األقل أهمية ثم يتدرج إلى الوقائع الجسم

األكثر أهمية. 
  :تضم أهم وقائع الخبر وأكثر أجزائه جاذبية للقارئ.الخاتمة 

ويالحظ أن طريقة كتابة القصة الخبرية الفنية تشابه طريقة كتابة القصة والرواية األدبية التي 
ل في النهاية، ويبقى الفرق الجوهري بينهما هو أن القصة األدبية تحتوي على مقدمة وعقدة ثم الح

تقوم على وقائع من صنع الخيال، بينما تقوم القصة الخبرية الفنية على أحداث واقعية. 

كذلك، فإن استخدام قالب الهرم المعتدل في كتابة القصة الخبرية الفنية يرجع إلى أن األحداث 
 اث درامية أو قصص إنسانية أو جوانب عاطفية من الحياة. الفنية غالبا  ما ترتبط بأحد
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الصحافة الفنية والمواد التفسيرية )غير اإلخبارية(: 

ال يمكننا بصفة قاطعة إسقاط الصفة اإلخبارية عن أية مادة صحفية أخرى غير الخبر المباشر، ألن هذه 
والتفسير هنا يعني ، بتفسيره بطريق أو بآخرالمواد إنما تقوم بناء  على خبر سابق أو جار أو متوقع تقوم 

 التوجيه والشرح والتعليق واإلرشاد. 
والمواد التفسيرية قد تأخذ طابع المقال الصحفي بأنواعه، أو البحث، أو التحقيق الصحفي، إال أن أسلوب 

على المواد  الحمالت الصحفية قد اتخذ طريقا  جديدا  له في الصحافة الفنية الحديثة، فتوزعت مسؤولياته
.(21) التفسيرية المختلفة وبالذات على فن المقال االفتتاحي والعامود الصحفي

 ويغلب على هذه المواد في الصحافة الفنية:
وقد أخذت الصحافة المسرحية بأسلوب التحقيق الصحفي من البداية كأسلوب التحقيق الصحفي:  .1

ن اصطبغ ببعض االبتكارات لزوم الشيء  ،حديث للفن الصحفي بطريقته المثيرة والعميقة معا   وا 
 لبعض المهن الفنية كالمسرح. 

ولجأت إليه الصحافة الفنية والسيما المسرحية بين الحين والحين، الطابع التسجيلي التوثيقي:  .2
حصائي.   وكتبته بأسلوب مباشر وا 

الجمهور واستخدمته الصحافة الفنية وباألخص المسرحية منها في تعريف المقال التثقيفي:  .3
بمقومات وأصول الفن المسرحي، بل حرصت المجالت المسرحية على ذكر األصول األجنبية 

للمصطلحات الفنية وتفسيرها في هوامش الصفحات. 
 وذلك بالنسبة للمنظر أو الشخصية التي يقوم الرسام بتسجيلها. استخدام الكاريكاتير والكارتون:  .4
مجالت بين الحين واآلخر، يبدأ هذا القالب بسرد استخدمته بعض القوالب دوائر المعارف:  .5

معلومات توحي بالجدية والرصانة والعمق المعلوماتي، ثم يتحول في النهاية إلى سخرية وآراء 
فنية غير مباشرة. 

لجأت معظم المجالت الفنية والسيما السينمائية في الترجمة عن الصحافة الفنية العالمية:  .6
عن الصحافة الفنية وباألخص السينمائية العالمية في بداية عهدها الوطن العربي إلى الترجمة 

لتعوض نقص المواد السينمائية المحلية. وقد انعكس ذلك النقل عن الصحافة األجنبية في سرعة 
استيعابها للفنون الصحفية الحديثة، عالوة على ما تضمنته هذه الترجمات من مقاالت تثقيفية 

 هامة. 
وهو األسلوب العام الذي يمكن القول إن ي التحقيق والبحث والتسجيل(: األسلوب المعملي )ف .7

كل الفنون الصحفية األخرى قد اصطبغت به، ويعود ذلك لطبيعة الصحافة الفنية والسيما 
الموسيقية التي تستعين بالصورة البيانية والجداول العلمية في التوزيع والنوتة الموسيقية ورسوم 

اتها. اآلالت الموسيقية وحرك
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ال بد في ، وهنا الفرق بين تحرير النقد الفني وعرض العمل الفنيالصحافة الفنية والنقد الفني:  .8
بداية حديثنا عن النقد الفني، أن نفرق بين نقد العمل الفني وبين عرض العمل الفني، فالعرض 

 يحمل دائما  صفة تجارية ال تتطرق إلى النقد الحقيقي للعمل الفني. 
الفني فيهتم بدراسة كل ما يتصل بالعمل الفني )وليكن فيلما  سينمائيا  مثال ( من حيث أما النقد 

الرواية وكتابة السيناريو واإلخراج والتصوير والديكور واإلضاءة والمؤثرات الصوتية والكادر 
السينمائي... الخ(، أو بديل هذه المعلومات إذا كان العمل المعروض من نوعية أخرى. وتتطلب 

ية النقد الصحفي وجود أقسام خاصة بنوعيات النقد في الصحيفة، وأن توكل هذه المهمة إلى عمل
أكثر المحررين ثقافة، وأحيانا  يعهد بها إلى أحد المتخصصين من خارج الصحيفة )من موسيقيين 

. (16) الخاصةأو فنايين أو كتاب متمرسين( في بعض المناسبات 

المقومات األساسية العامة لمهمة الناقد الفني الصحفي: 

إن مهمة الناقد الفني الصحفي في الصحافة الفنية مهمة 
المرشد والمعلق. حيث يقدم معلومات دقيقة تتصل 
بالموضوع محل النقد، ويحدد تماما  المستوى الذي يلزم 
تحقيقه، ويحدد األثر الفعلي الذي يسعى العمل الفني 

 للوصول إليه، ويقيس نجاحه أو سقوطه نسبة إلى ذلك. 

مل الفني المقدم باألعمال األخرى الموازية له، ثم يقارن الع
 ثم أخيرا  يصدر أحكامه. 

مع مالحظة أال يتم تقويم العمل من خالل نوعه واتجاهه 
 فقط، ولكن غالبا  ما يحاول الناقد الفني إظهار الدوافع 

الناقد الفني تقويم الثقافية والسياسية واالجتماعية للعمل، وربطه بقضايا المجتمع الذي يعيش فيه. وعلى 
مقدرة الفنانين الذين يقدمون العمل بما يخدم العمل ذاته وبما يصقل طاقاتهم أيضا ، وعلى هذا، فإن من 

 مواصفات الناقد الصحفي الجيد:

الدراسة األكاديمية والتخصص والثقافة الواسعة.  .1

- أحمد المغازي، مرجع سابق، ص 16.772
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 الدقة والتركيز. .2
. (17) ثغراته من التسامح، بحيث يضع في اعتباره بعض التسويغات لما يرا .3

لقد أخذت الصحافة الفنية العامة بجميع األساليب الصحفية 
التي أشرنا إليها في الصحافة الفنية المتخصصة باستثناء 
األسلوب المعملي الذي تميزت به الصحافة الموسيقية، مع 
الميل إلى التبسيط في عرض األفكار وتقديم المعلومات 

تيت مقارنة بالمجالت الفنية المتخصصة، مما أدى إلى تف
المواد الصحفية فيها بصورة أكبر، فأكثرت من استخدام 
التقارير الصحفية، واألحاديث الصحفية، والمقاالت التسجيلية 
واألعمدة، والتحقيقات المصورة. وسنتوقف فيما يلي عند أبرز 
فنون تميزت بهما الصحافة الفنية العامة، وهي التقرير الفني 

 ني: والحديث الفني والمقال النقدي الف

التقرير الفني: 

ذا كانت الصحافة  التقرير الفني هو أكثر فنون الكتابة الصحفية استخداما  في الصحافة الفنية العامة، وا 
العامة تعرف ثالثة أنواع من التقارير الصحفية وهي: التقرير اإلخباري والتقرير الحي وتقرير عرض 

على استخدام نوعين فقط من التقرير الصحفي وهما: الشخصيات، فإن الصحافة الفنية غالبا  ما تركز 
التقرير الحي وتقرير عرض الشخصيات، وذلك ألن فن القصة الخبرية ال يجعل لفن التقرير اإلخباري 

 . (18)مكانا  في الصحافة الفنية 

التقرير الفني الحي:  .أ

 ويستخدم في تغطية الحفالت والمهرجانات الفنية باإلضافة إلى عروض األفالم
والعروض المسرحية والمعارض والمتاحف. ويقوم البناء الفني للتقرير الفني الحي على 
قالب الهرم المعتدل، حيث تركز المقدمة على وصف جانب متميز من صورة الحدث 
الفني في حين يحتوي جسم التقرير على التفاصيل الدقيقة لجوانب الحدث الفني، أما 

 المحرر وتقييمه النهائي للحدث الفني.الخاتمة فهي تحتوي على انطباعات 
تقرير عرض الشخصيات الفنية:  .ب

 .772أحمد المغازي، مرجع سابق، ص  - 17
. 979ص  -970ص  زيد، مرجع سابق،فاروق أبو  - 18
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ويستخدم في تقديم المالمح الدقيقة لشخصية فنية معينة وذلك عن طريق تحليل 
الشخصية بأبعادها المختلفة، مع التركيز على جانب معين بارز منها، وقد يتضمن 

وبعض أعمالها الفنية، وقد يحوي  التقرير بعضا  من تاريخ الشخصية وأسلوبها في الحياة
التقرير بعض ذكريات المحرر مع الشخصية أو حوارا  معها، ولكن الحوار ليس جزءا  
أصيال  في التقرير الذي يجب أن يقدم في النهاية رسما  دقيقا  لصورة الشخصية ليكون 

ى قالب بديال  عن الحوار معها. ويقوم البناء الفني لتقرير عرض الشخصيات الفنية عل
الهرم المعتدل، حيث تركز المقدمة على وصف جانب بارز من جوانب الشخصية في 
حين يقدم في جسم التقرير باقي مالمح الشخصية وجوانبها المتعددة، أما الخاتمة فتحتوي 

 على رأي المحرر في هذه الشخصية أو تقييمه لها.

الحديث الفني: 

الحديث اإلخباري وحديث الرأي وقد  وهما:الصحفية عرفت الصحافة العامة نوعين من األحاديث 
أضافت إليهما الصحافة الفنية نوعا  ثالثا  وهو )الحديث الشخصي( أو )الحديث الذاتي(، وهو 
حديث يستهدف البحث في حياة الفنان للتعرف على جوانبها المتعددة، كيف يفكر؟ وكيف يمارس 

وما أحالمه؟ وما طموحاته؟ ففي هذا النوع من حياته اليومية؟ وما أحب الهوايات إلى قلبه؟ 
الحديث الصحفي يتركز االهتمام على شخصية المتحدث أكثر من االهتمام بأخبار المتحدث كما 

 . (19)هو الشأن في الحديث اإلخباري، أو مواقف وآراء المتحدث كما هو الشأن في حديث الرأي 

ت( أو شكل )الذكريات( ولكنه في جميع وفي بعض األحيان يأخذ الحديث الفني شكل )المذكرا
 الحاالت يدور حول شخصية الفنان الذي يجري معه الحديث الصحفي. 

ذا كان القالب الفني الغالب على كتابة الحديث اإلخباري أو حديث الرأي هو قالب الهرم  وا 
ضم فإن القالب الغالب على كتابة الحديث الفني هو قالب الهرم المعتدل، حيث ي المقلوب.

 الحديث ثالثة أجزاء وهي:  

تهيئ القارئ للحوار وغالبا  ما تركز على وصف شخصية الفنان المتحدث  المقدمة: .1
أو تصف مكان الحدث، أو تصف روح الحوار، أو االنطباعات األولية التي أحسها 

المحرر عند لقاءه بالفنان المتحدث. 
التفاصيل األقل أهمية ثم يضم تفاصيل الحوار، حيث يبدأ المحرر بعرض الجسم: و .2

يتدرج منها إلى التفاصيل األكثر أهمية، وقد يأخذ الحوار شكل السؤال والجواب، وقد 

. 979ص  -970ص  فاروق أبو زيد، مرجع سابق، - 19 -9

119



يأخذ شكل المذكرات أو الذكريات الشخصية وعلى لسان الفنان المتحدث، وقد يأخذ 
 شكل العرض لحياة الفنان بأسلوب المحرر نفسه دون حاجة إلى سؤال أو جواب. 

ضم االنطباعات النهائية التي خرج بها المحرر من شخصية الفنان تالخاتمة: و .3
الذي يجري معه الحديث.

 مقال النقد الفني: 

مقال النقد الفني هو األداة التي يستخدمها النقاد الصحفيون في تقويم اإلنتاج الفني للكشف عن جوانبه 
وينقسم ، معه أو يشاهده من األعمال الفنيةاإليجابية والسلبية، وإلرشاد القارئ ومساعدته في اختيار ما يس

المقال النقدي الفني إلى نوعين: 

 األول: عامود النقد الفني:  .1
وهو أكثر استخداما  في الصفحات الفنية في الجرائد اليومية والمجالت األسبوعية العامة، ويتميز 

في التفاصيل الفنية الدقيقة والحرص في استخدام المصطلحات  باإليجاز والبساطة وعدم اإلغراق
الفنية المتخصصة، ويعود ذلك إلى أن هذا العامود موجه إلى القارئ العادي الذي ال يستطيع 

 . (20) المختلفةإدراك أو فهم المصطلحات العلمية في مجاالت النقد الفني 
الثاني: مقال النقد الفني التحليلي:  .2

داما  في المجالت الفنية المتخصصة، ويمتاز باإلسهاب حيث تفرد له المساحات وهو أكثر استخ
الكافية الستعراض الخصائص الفنية للعمل الفني، ويسمح فيه باستخدام المصطلحات الفنية 
المتخصصة، وذلك لكون هذا المقال موجها  إلى القارئ المثقف والذي يملك الدراية الكاملة بهذه 

 . (28)المصطلحات
ويقوم البناء الفني لمقال النقد الفني بنوعيه على قالب الهرم المعتدل حيث تركز المقدمة على 
السمة الغالبة على العمل الفني سواء كانت هذه السمة إيجابية أو سلبية، أما الجسم فهو يحتوي 

إلى  على عرض موضوع العمل الفني وتحليل لمختلف الجوانب السلبية واإليجابية فيه، باإلضافة
المعلومات الخلفية الالزمة عن العمل الفني واألشخاص الذين اشتركوا في إبداعه. 

 أما خاتمة المقال فهي تضم التقويم النهائي للعمل الفني.

 - فاروق أبو زيد، مصدر سابق، ص 970-ص 20.979
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خالصةال
وخاصة في الوطن -تعدُّ الصحف الفنية من أقدم الصحف المتخصصة، إذ كانت الصحافة في بدايتها 

جميع أشكال الصحافة الفنية من موسيقية  أدبيا  وفنيا ، يتسع مفهوم الصحافة الفنية ليشمل نشاطا  -العربي 
ومن الطبيعي أن تظهر الصحافة بداية في أوروبا، حيث شهدت  ،وسينمائية ومسرحية وفنون جميلة...

 مع نهاية القرن التاسع عشر نهضة فنية كبيرة وخاصة في فن الرسم والزخرفة والتصوير.

مصر أسبق الدول العربية في االهتمام بهذا النوع من الصحافة، حيث كانت مجلة "روضة البالبل" تعد 
م لصاحبها اسكندر شلقون أول مجلة موسيقية متخصصة  1921التي ظهرت في تشرين األول عام 

شهرية. هناك مجموعة أخرى من العوامل التي ساعدت على ظهور وانتشار الصحافة الفنية بخاصة. 
لبا ما تبرز في الصحافة الفنية فنون التغطية الصحفية، كما يبرز تغطية المواد اإلخبارية والتفسيرية. وغا

 ولعل أكثرها حضورا  التقرير الفني والحديث الفني والمقال النقدي الفني.
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المراجع
لالستزادة في الصحافة النسائية أنظر: سميرة محي الدين شيخاني ومحمد خليل الرفاعي:  .9

 م.2117صحافة المتخصصة، منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، ال
أحمد المغازي، التذوق الفني والفن الصحفي الحديث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .7

1984. 
بارعة شقير وسميرة شيخاني، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، دمشق، منشورات جامعة دمشق،  .3

 .2114المفتوح، مركز التعليم 
صالح عبد اللطيف وغازي زين عوض اهلل، دراسات في الصحافة المتخصصة، جدة، المجموعة  .1

هـ.1411اإلعالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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تمارينال
اختر اإلجابة الصحيحة:

بعدة مجاالت منها:-وهي واحدة من أنواع الصحافة الفنية–تهتم الصحافة السينمائية  .1
A.  .االهتمام بفن كتابة المسرحية ونشر نصوص الروايات 
B.  .االهتمام بالدراسات المسرحية من الناحية التقنية والتاريخية والحرفية والعالمية
C.  .تقديم نماذج من التذوق الفني الموسيقي لمشاهير الموسيقيين في العالم 
D. .كلها صح 
E. .كلها خطأ 

. كلها خطأ.Eاإلجابة الصحيحة: 

( م في فرنسا لتشكل دفعة قوية للصحافة الفنية.1981السينما عام )ظهرت  .2
A. .صح
B. .خطأ

. صح.Aاإلجابة الصحيحة: 

تعد مصر أسبق الدول العربية في االهتمام بهذا النوع من الصحافة، حيث كانت مجلة "روضة  .3
م لصاحبها اسكندر شلقون أول مجلة  1821البالبل" التي ظهرت في تشرين األول عام 

موسيقية متخصصة شهرية.
A. .صح
B. .خطأ

. صح.Aاإلجابة الصحيحة: 
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هناك مجموعة من العوامل ساعدت وأدت إلى ظهور وانتشاار الصاحافة المتخصصاة عاماًة، إال  .4
أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي ساعدت على ظهور وانتشار الصحافة الفنية بخاصة 

 ويمكن إيجازها باآلتي: 
A.  أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر خاصة في مجالي الرسم النهضة الفنية في

 والتصوير.
B.  .رواج الفرق التمثيلية المسرحية في العالمين العربي والعالمي في بدايات القرن العشرين
C.  م في فرنسا وانتشارها في بقية دول العالم.1895ظهور السينما عام
D. .كلها صح 
E.  .كلها خطأ 

صح.. كلها Dاإلجابة الصحيحة: 

 أجب عن األسئلة التالية:

غالبًا ما تبرز في الصحافة الفنية فنون التغطية الصحفية وهناك ثالثة أنواع من التغطية  .1
الصحفية للشؤون الفنية، تحدث عن كل منها بإيجاز.

اكتب ما تعرفه عن مقال النقد الفني التحليلي. .2
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الوحدة السابعة

(1) صحافة الحوادث

مقدمة:
أقدم صحافة الحوادث أو "صحافة الجريمة" كما يسميها البعض من 

ونتيجة لرغبة الناس  ،ألوان الصحافة المتخصصة التي عرفها العالم
بمعرفة كل ما هو غريب وخارج عن المألوف، ورغبة الناس في 
حب االستطالع، وسعي الصحف لزيادة التوزيع وكسب مزيد من 
القراء، وتغطية موضوعات الخروج على القانون، والرغبة في حماية 

. ظهرت صحافة الحوادث ونمت في الناس أرواحا وممتلكات..
 كثير من دول العالم.

 - لالستزادة في الصحافة النسائية أنظر: سميرة محي الدين شيخاني و محمد خليل الرفقاعي: الصحافة المتخصصة ، 1

وما بعدها.  321م، ص 7002منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح ،   

وال نكاد نجد صحيفة عامة تخلوا من الحوادث بوصفها خبرًا تجدر اإلشارة إلية، لكن مفهوم صحافة 
الحوادث يمتد ألبعد من التغطية اآلنية لبعض أخبار الحوادث.   
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مفهوم صحافة الحوادث:
ادث ومرد هذا االختالف في التسمية يحمل في داخله اختالفًا يختلف الباحثون في النظر لصحافة الحو 

 آخرًا في المفهوم والمعالجة الصحفية. وبالتالي نحن هنا أمام اتجاهين اثنين: 

فبينما يقصر أصحاب االتجاه األول التغطية الصحفية لهذا اللون من الصحافة على أخبار الجريمة 
الشرف والسرقة واالختالس والتبديد والسب والقذف كالقتل والخطف واالغتصاب وجرائم العرض و 

واالنحراف بالسلطة واستغالل النفوذ والنصب والتحايل على القوانين، وبالتالي ينطبق على هذا اللون من 
 التغطية اسم "صحافة الجريمة".

يتسع مفهوم أصحاب االتجاه الثاني ليشمل إضافة إلى أخبار الجريمة الحوادث غير المألوفة التي قد ال 
يكون وراءها قصد إجرامي مثل: حوادث الغرق واالنتحار وسقوط المباني وتحطم الطائرات والقطارات 

انات... الخ، وهو ما والحرائق وكذلك أخبار الكوارث الطبيعية: كالزالزل والبراكين والعواصف والفيض
صحافة الحوادث". والرأي الذي نميل إليه هو إطالق اسم "صحافة الحوادث" على هذا “بـ يمكن تسميته 

 اللون من الصحافة المتخصصة التساع المفهوم وشموليته. ليشمل مجالين رئيسيين: 
  على جرائم القتل األول: الحوادث التي يكون وراءها قصد إجرامي وخرق للقوانين، وينطبق هذا

والسرقة والخطف واالغتصاب واالنحراف بالسلطة واستغالل النفوذ.... الخ.
  الثاني: الحوادث التي ال يكون ورائها قصد إجرامي، وينطبق هذا على حوادث السيارات

والقطارات وتحطم الطائرات وغرق السفن والحرائق وكذلك على الكوارث الطبيعية كالزالزل 
عواصف والفيضانات.... الخ.والبراكين وال

126



نشأة صحافة الحوادث في العالم: 

أخبار الحوادث والجريمة هي أقدم أنواع األخبار، فقد 
ارتبطت األخبار عند أوائل الصحفيين بإدارات الشرطة 
ومجالس المدينة والبرلمانات والمحاكم، وركزت بوجٍه 
عام على جرائم القتل والكوارث الطبيعية، باإلضافة 

 .(2)إلى المباريات الرياضية 
دول األوربية، ويكثر هذا النوع من الصحافة في ال

ويجد قراًء كثيرين يميلون إلى معرفة أخبار الجريمة 
وتفاصيلها. كما تكثر في الواليات المتحدة وبريطانيا 
صحف تقصر نشاطها على نشر أخبار الحوادث 

 المثيرة والمتعلقة بالمشاهير ورجال األعمال بهدف 

ندن وتعتبر أكثر المجالت توزيعًا في ( التي تصدر في لsunزيادة التوزيع. ومن هذه الصحف مجلة )
 .(3)بريطانيا 

أما على الصعيد العربي فتخصص معظم الصحف العامة اليومية واألسبوعية صفحاٍت ثابتة ألخبار  
الجريمة والحوادث، باإلضافة لبعض اإلصدارات الصحفية المتخصصة في هذا الشأن. فعلى سبيل 

خبار ألبير"، تقتصر على نشر أ بأدي“لصاحبها المثال، كانت تصدر في القاهرة مجلة بعنوان )الجريمة( 
الجرائم والحوادث وتقارير الشرطة وتحقيقات النيابة والمحاكم. وتصدر مؤسسة األخبار صحيفة نصفية 

 باسم )أخبار الحوادث( وكذلك تقصر اهتمامها على نشر أخبار الجريمة والحوادث.
ظبي منذ وفي اإلمارات تصدر مجلة )الشرطة واألمن العام( عن وزارة الداخلية والعالقات العامة في أبو 

عن وزارة الداخلية، ومجلة  1795. وهناك مجلة )الشرطة( التي صدرت عام 1791تشرين الثاني عام 
عن إدارة العالقات العامة بقيادة شرطة دبي.  1795)األمن( التي صدرت أيضًا عام 

2 - Brian S. Brook. News reporting and writing. - N.Y.: ST. Martin, S press, 4th.ed, 1992, pp. 

4.5. 
دراسات في الصحافة المتخصصة، جدة، المجموعة اإلعالمية للطباعة  :صالح عبد اللطيف وغازي زين عوض هللا - 3

 .72هـ، ص3133والنشر والتوزيع، 
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التغطية الصحفية في صحافة الحوادث: 
(4)الصحفية لصحافة الحوادث وهي: توجد سبعة قيم إخبارية البد من توافرها في التغطية

لعل هذا العنصر يجب أن يتوافر في جميع أنواع الخبر وخاصة في عصر االتصاالت الجدة: و .1
الحديثة، إال أن الجدة هنا ال تقتصر فقط على حداثة الجريمة، بل تمتد إلى معرفة تفاصيل جديدة 

 تؤدي إلى فتح ملفات بعض الحوادث أو الجرائم من جديد. 
ن الذين لهم عالقة بالجريمة، فهناك أسماء و المقصود بالشهرة هنا: األشخاص المشهور هرة: والش .2

تصنع أخبارًا، فكيف إذا كانت هذه األخبار تتعلق بجريمة أو حادث ما. مثل )مقتل الفنانة ذكرى( 
و)انتحار داليدا(. وكذلك األماكن المعروفة التي جرت فيها وقائع الجريمة، حيث تكتسب بعض 
الجرائم أو األحداث أهمية خاصة بسبب وقوعها في أماكن شهيرة كبرج إيفل، أو أهرام مصر، أو 

سوق تجاري معروف....الخ. 
والضخامة تعني هنا عدد الضحايا، فكلما كان عدد الضحايا كبيرًا اكتسب الخبر  الضخامة: .3

على الخبر أهمية  أهمية أكبر. وكذلك حجم الخسائر، فالخسائر الكبيرة في الممتلكات تضفي
 (. 2116هذا )غرق العبارة المصرية في البحر األحمر في شتاء  لإضافية. ومثا

إذا كانت الجريمة في حد ذاتها حدثًا غير مألوف، فإن هناك جرائم غير مألوفة،  الغرابة والطرفة: .4
أي أن تناقضها مع الناموس الطبيعي للحياة مضاعف وهو األمر الذي يكسبها أهمية أكثر عند 
النشر. مثال هذا )رجل في أحد أحياء القاهرة يقذف زوجته بموقد كاز يؤدي إلى وفاتها، والسبب 

ار المتتالية التي يبثها التلفزيون عن كسوف الشمس، بينما ينتظر هو كأسًا من تتبعها لألخب
 الشاي(. 

فاألخبار المشوقة المشتملة على العديد من الوقائع المثيرة والمترابطة، والمتعلقة  التشويق: .5
 بشخصيات معروفة وبأحداث غامضة تكتسب أهمية كبرى لدى الصحيفة والقارئ معًا.

ر الجريمة والحوادث نجد كل ألوان الصراع، كصراع اإلنسان ضد كوارث في أخبا الصراع: .6
وصراع اإلنسان ضد  ،الطبيعة )الزالزل والعواصف وتحطم الطائرات وغرق السفن...الخ(

االنحرافات االجتماعية والقانونية كحوادث القتل واالغتصاب والسرقة والنصب واستغالل 
النفوذ....الخ. 

كالجرائم التي تترافق بطابع درامي مؤثر، مثل )القاتل يكتشف أن الرجل  :االهتمامات اإلنسانية .9
الذي سرقه وقتله هو والده الذي انفصل عن والدته منذ عشرين عامًا(.

أثر تكنولوجيا االتصال والمعلومات على تطور فنون الكتابة الصححفية، رسحالة دكتحوراي غيحر منشحورة،  :سميرة شيخاني - 4

. 712 ص-732 ، ص3111جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم الصحافة والنشر، 
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مصادر التغطية الصحفية في صحافة الحوادث: 
 تتعدد مصادر األخبار في صحافة الحوادث وغالبًا ما تقسم مصادرها إلى قسمين رئيسيين: 

 المصادر الحية:  :األول
يقصد بالمصادر الحية الجناة والمجني عليهم والشهود والمحامون ورجال النيابة وجهات التحقيق. 

 المصادر غير الحية:  :الثاني
مثل سجالت أقسام الشرطة وسجالت المحاكم وبعض اإلصدارات الصحفية وقواعد البيانات المتخصصة 

( التي تقدم خدماتها عادة للمشتغلين في مجال القانون، lexisة بيانات )في الشؤون القانونية، مثل قاعد
وتحتفظ بأحكام وقرارات المحاكم العليا واالبتدائية والمحاكم الفيدرالية، والكثير من ملفات المحاكم 
البريطانية والفرنسية، باإلضافة إلى مئات المراجع المتخصصة في شؤون القانون التي قلما تستطيع 

.(5)دون االستعانة بهذه القاعدة من ف الحصول عليها الصح

أنواع التغطية الصحفية في صحافة الحوادث: 
 :(6)هناك خمسة أنواع من التغطية الصحفية في صحافة الحوادث، هي 

تهتم بالحصول على المعلومات األولية المتعلقة بحادث )أو جريمة ما(، وذلك تغطية تمهيدية:  .1
قبل الكشف عن جميع ظروفه ومالبساته. وينطبق هذا على التغطية التمهيدية لحوادث تحطم 

 الطائرات أو غرق السفن أو الكوارث الطبيعية. 
فمثاًل عند تحطم طائرة ما، تسارع الصحافة إلى تقديم بعض المعلومات األولية مثل نوع الطائرة، 
وعدد المصابين، وعدد القتلى، والظروف الجوية التي قد تكون سببًا في الحادثة، والخسائر 

 المادية. 
ل الصحافة وبعد استكمال التحقيق في الموضوع والوصول إلى األسباب الحقيقية للحادث، تستكم

تغطيتها للحادث من خالل ذكر أسبابه، والكشف عن هويات الضحايا وظروفهم العائلية، 
 واإلجراءات القانونية التي تتخذها الحكومات في مثل هذه الحوادث عادة. 

التفاصيل والمعلومات الخاصة بحادث ما أو  جميعالتي تهتم بتقديم تغطية تسجيلية أو تقريرية:  .2
ذلك بعد الكشف عن كل أسباب هذا الحادث، أو كل ظروف ومالبسات هذه جريمة معينة، و 

الجريمة. 

5 Alfred Lawrences. News reporting and writing, Boston: Allyn and Bacon, 1996, p. 432. -
.310 ص-12مرجع سابق، ص  :سميرة شيخاني - 6
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هي التغطية التي تجمع بين النوعين السابقين في آٍن واحد، فتقدم : تسجيليةتغطية تمهيدية  .3
بعض جوانب الحادث أو الجريمة التي تكشفت بشكل فعلي، وتتوقع الجوانب األخرى التي لم يتم 

 الكشف عنها بعد. 
وتقوم على أساس التحليل السببي لتفسير الحوادث والجرائم وفهمها، فهي تذهب  تفسيرية: تغطية .4

إلى ما هو أبعد من تغطية مالبسات الجريمة إلى البحث في أسبابها العميقة وانعكاساتها على 
 المجتمع.

الصحفي وتقوم على أساس اإلبراز والتركيز والتحري، ويشبه عمل المحرر تغطية استقصائية:  .5
هنا عمل رجال الشرطة، ويختص هذا النوع من التغطية بحاالت اإلجرام الخفي، أي الجرائم التي 

 يصعب توصل رجال الشرطة إليها بينما يمكن للصحافة أن تكشف عن بعض جوانبها.
م وقد ال تجد الصحافة صعوبة في متابعة اإلجرام الظاهر، ولكنها مطالبة ببذل جهد أكبر لتغطية اإلجرا

الخفي، وعن طريق هذا اللون من التغطية الصحفية يمكن للصحافة أن تقدم مساعدة حقيقية للشرطة 
والمجتمع في الوقت نفسه.

التحرير الصحفي في صحافة الحوادث: 
يالحظ أن أكثر الفنون الصحفية استخدامًا في صحافة الحوادث هو فن التقرير الصحفي. 

يختلف عند استخدامه في مجال صحافة الحوادث عنه في المجاالت األخرى  ولكن البناء الفني للتقرير
 وذلك على النحو التالي:

البناء الفني لتقرير الحوادث المبني على قالب الهرم المعتدل: أواًل: 
ويقوم على أساس معاملة تقرير الحوادث كالقصة األدبية، 
ل أي مقدمة وعقدة وخاتمة، بحيث يأخذ شكل الهرم المعتد

الذي يضم ثالثة أجزاء هي: 
 المقدمة:  .1

وتركز على زاوية معينة في الحدث تكون بمثابة 
تمهيد يعد القارئ لتقبل تفاصيل الحادثة )أو 
الجريمة(، وينطلق هذا التمهيد من بداية وقائع 
الحادثة، ويشترط فيه أن يثير اهتمام القارئ وأن 

يدفعه يجذبه إلى تكملة بقية تفاصيل الحادثة، أي 
إلى االنتقال من قراءة المقدمة إلى قراءة جسم 

 الخبر.
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 الجسم:  .2
وقائع الحادثة )أو الجريمة( وتفاصيلها الدقيقة، بحيث يبدأ من الوقائع المهمة  جميعويضم 

فالوقائع األكثر أهمية، بحيث يشمل جسم التقرير العناصر التالية:
كيف تم اإلعداد للجريمة؟  .أ

 المناخ والجو النفسي الذي وقعت فيه الجريمة.  .ب
 تطور الوقائع التي أدت إلى وقوع الجريمة. .ج
 المالبسات التي سبقت ارتكاب الجريمة.  .د
 أسباب الجريمة ودوافعها.  .ه
الذين اشتركوا فيها.  حدثت واألشخاصواقعة الجريمة نفسها، وكيف  .و

الخاتمة:  .3
 ايتها، وتشمل العناصر التالية: وتضم أهم وقائع الحادثة )أو الجريمة( ونه

المجني عليهم وأسماؤهم وحالتهم بعد ارتكاب الجريمة )عدد الوفيات، وعدد اإلصابات(.  .أ
الجناة أو المتهمين وأسماؤهم، وحالتهم بعد ارتكاب الجريمة.  .ب

هل تم القبض عليهم أم تمكنوا من الهرب؟ هل اعترفوا بجريمتهم أم أنكروا االتهامات؟ هل تم 
 (7)سهم رهن المحاكمة، أم أفرج عنهم بكفالة؟ أم أخلي سبيلهم لعدم كفاية األدلة؟ حب

: hourglassثانيًا: البناء الفني لتقرير الحوادث المبني على قالب الساعة الرملية 
يكتب عادة بقالب الهرم  –وكما ذكرنا سابقًا  –تقرير الحوادث 

المعتدل، وكان صالحًا عندما كان التقرير بسيطًا يضم وقائع 
أو عناصر محددة، ولكن ثورة المعلومات واالتصاالت الحديثة 
أفرزت نوعًا آخر من التقارير تشتمل على عدة وقائع تحتاج 

درًا كبيرًا من السرد إلى معلومات خلفية كثيرة، وتتطلب ق
 .(8)والوصف والشرح والتفسير 

 أصبحنا أمام مشكلتين:  نإذ
  األولى: تعدد الوقائع واألحداث والعناصر التي

يتضمنها التقرير الواحد.

.12، ص3122، القاهرة، عالم الكتب، 3الصحافة المتخصصة، ط :فاروق أبو زيد - 7
 .722مرجع سابق، ص  :سميرة شيخاني - 8
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  .الثانية: حاجة هذه الوقائع إلى معلومات خلفية كثيرة 
المعتدل" الذي يصلح عادة للسرد والوصف  وكان الحل ابتكار قالب فني جديد، تم فيه اإلبقاء على "الهرم

والشرح والتفسير، ولكن أضيف إليه "الهرم المقلوب" الذي يصلح لترتيب األحداث والوقائع وفقًا ألهميتها، 
 .(9) واتفق على تسميته بقالب "الساعة الرملية"

المقلوب" و"الهرم المعتدل" ولهذا يسمى  مالهر “قالبي قالب "الساعة الرملية" هو في حقيقته جمع بين  نإذ
 .  DOUBLE PYRAMIDالهرم المزدوج"“بـ أحيانًا 

ويستخدم هذا القالب حاليًا بنجاح في كتابة التقارير التي تغطي الحوادث والجرائم والكوارث والنكبات، 
. (10)والتقارير التي تغطي محاضر الشرطة وجلسات المحاكم النيابية 

 The Seriesثالثًا: البناء الفني لتقرير الحوادث المبني على قالب األهرام المتعاقبة 
Pyramids : 

"الهرم المقلوب" التقليدي، ويستخدم لكتابة  قالب األهرام المتعاقبة هو قالب حديث مستوحى من قالب
: ، ويأخذ ثالثة أشكال أو قوالبThe Complex Reportsالتقارير الشديدة التعقيد 

 Trianglesالقالب )أ(: يأخذ شكل المثلثات الحادة  .أ
 Wedges)ب(: يأخذ شكل المثلثات غير الحادة  القالب .ب
 Rectangles (11)القالب )ج(: يأخذ شكل المستطيالت  .ج

فوق هرم آخر ويختلف  عبارة عن مجموعة من األهرام المقلوبة الصغيرة، كل هرم يتوضعالقالب )أ(: 
هذا القالب المستحدث عن قالب "الهرم المقلوب" التقليدي في أن األخير يختص بالتقارير البسيطة 

، أما هذا القالب فيصلح لكتابة التقارير المشتملة the single elementالمشتملة على عنصر واحد 
م بنجاح لكتابة التقارير التي ، ويستخدThe multi elementsعلى عدة أحداث أو وقائع أو عناصر 

 . (12) المحاكمتغطي محاضر الشرطة أو جلسات 
 هذا القالب يفرض على من يستخدمه التزامات ثالثة: 

9-  Walter, Fox. Writing the news: Aguide for print journalists. - USA: Iowa state university

press/AMES, 2nd.ed. 1993, pp.77.79. 
10 - Carole, Rich. Writing and repor ting news. Belmont: Wadsworth publishing company. 

2nd.ed. 1997, pp.219-220. 

10- 11  Gene, Gilmore. Modern newspaper editing. - USA: Iowa state university

press/AMES, 1990, p. 111.

12 -Izard S.Ralph. Fundamentals of news reporting. - USA: Dendall/ Hunt publishing 

company, 6th.ed, 1994, pp. 126- 197. 
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كل هرم من األهرام الصغيرة يستخدم لتغطية جانب واحد من جوانب التقرير، أو  االلتزام األول: .1
عنصر واحد، أو واقعة واحدة، أو زاوية محددة. حيث يحذر الجمع بين عنصرين أو أكثر في 

ينتقل إلى هرم آخر إال بعد أن يستوفي العنصر الوارد في الهرم  أالهرم واحد، وعلى المحرر 
 السابق بشكل كامل. 

عند االنتقال من نقطة إلى أخرى )أو من هرم إلى آخر(، يجب على المحرر أن  االلتزام الثاني: .2
 يبدأ بمقدمة جديدة، أو يستخدم أسلوبًا تعبيريًا مختلفًا بحيث يبرز أهمية كل جزء بشكٍل واضح. 

عادة نظرًا ألن التقارير التي تغطي محاضر الشرطة وجلسات المحاكم تشتمل  االلتزام الثالث: .3
على مواضيع كثيرة قد ال تتصل بالموضوع الرئيسي، تصبح مهمة المحرر أن يعطي هذا التقرير 

 . (13)المظهر المتصل، بمعنى أن يقدمه بشكل مترابط من غير انقطاع 
وهناك اتجاهات عديدة في استخدام هذا القالب، وهذه االتجاهات تعتمد على حكم الصحفي ولكن سوف 

ن فقط من هذه االتجاهات فيما يلي: نقوم بتحليل اتجاهي
 االتجاه األول: التقارير المشتملة على واقعة فردية ذات جوانب متعددة: 

كثيرة هي تقارير الحوادث التي تقوم على نقاط متعددة ترتبط بموضوع واحد، في مثل هذه الحالة يقسم 
ف يجعلها هي المقدمة مع دعمها المحرر تقريره إلى عدة نقاط، والنقطة التي تبدو له أكثر أهمية سو 

بالمعلومات الالزمة، ثم تتبعها النقطة الثانية مع عبارة للربط، أو جملة أو جزء من جملة. 
.(14)تقدم النقطة الثالثة وتدعم بالمعلومات الخلفية الالزمة  نفسها بالطريقة

 االتجاه الثاني: التقارير المشتملة على عدة وقائع: 
التقارير المشتملة على عدة وقائع متساوية األهمية، والتقارير المشتملة على عدة وقائع ونميز هنا بين 

 غير متساوية األهمية.
أول سؤال يجب أن يسأله الصحفي التقارير المشتملة على عدة وقائع متساوية األهمية:  .1

ذا حدد هو: هل لوقائع التقرير أهمية متساوية؟ أم من الواجب إعطاؤها نوعًا من األسبقية ؟ وا 
الصحفي أن هذه الوقائع ذات أهمية متساوية. فإنه سوف يستخدم مقدمة خبرية موجزة من فقرة 
واحدة وذات نقاط تفصيلية محددة، وهذه المقدمة ستقوم بعرض كل واقعة. وسوف يتبع هذه 

ذا قمنا بإدخال كل واقعة من  المقدمة الخبرية خبر انتقالي، ثم شرح لكل واقعة من الوقائع. وا 
الوقائع في المقدمة اإلخبارية، فإننا نكون قد حققنا قاعدة الهرم المقلوب ألن بقية التقرير تتكون 

 من شرح لما تم ذكره في المقدمة.

13 - Walter, Fox. (1993), op. cit, pp. 90-98. 

، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع،5الصحفي المحترف، ترجمة محمد كمال عبد الرؤوف، ط :ون هوهنبرج -31

.321، ص 3110
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وبالطبع لن تكون هناك وقائع خبرية جديدة تستحق المناقشة في هذه الحالة يمكن أن نضعها 
 . (15)بعد المقدمة الخبرية 

ناقشنا في الفقرة السابقة التقارير  ى عدة وقائع غير متساوية األهمية:التقارير المشتملة عل .2
المشتملة على عدة وقائع متساوية األهمية، ولكن كيف سيكتب التقرير إذا قرر الصحفي أن 
هناك إحدى الوقائع تحتاج إلى اهتمام أكبر من غيرها؟ وماذا إذا أراد أن يعطي ألحد 

" أي يرتبها ةأسبقي“في المواضيع )أهمية أولى أو أكبر(، ووضع باقي المواضيع )الوقائع( 
 حسب أهميتها؟

في مثل هذه الحالة سيكون الصحفي أمام تقرير معقد، ومن الواضح منذ البداية أنه سيستبعد 
احتمال استخدام المقدمة الخبرية المختصرة )الموجزة( ذات ثالثة أو أربعة مواضيع، ويستخدم 

العناوين الممتدة"، “بـ الصحف كل منها في أقسام األخبار ب متعددة تعرفبداًل عنها مقدمات 
 ألنها تأخذ شكل عناوين رئيسية على عامود أو اثنين أو أكثر.

وبعد المقدمات المتعددة هذه التي تشتمل كل منها على موجز لواقعة من الوقائع، تأتي فقرة 
)المعلومات الخلفية(، ثم عبارة أو جملة وصل، ثم بالوثائق للربط، ثم دعم للمقدمة الرئيسية 

دعم للواقعة الثانية بالوثائق، ثم عبارة أو جملة وصل، ثم دعم المقدمة الثالثة بالوثائق، وأخيرًا 
تلخيص لتفاصيل أخرى.

 )ب(: القالب
يصلح هذا القالب لكتابة التقارير الصحفية األشد تعقيدًا والمشتملة على جوانب متعددة وتفاصيل كثيرة 

يته لكل جانب من جوانب التقرير إلى ذكر أهم ما فيه من ومتشعبة. ولهذا يسعى المحرر أثناء تغط
ـ بل  للقارئمعلومات، ويبدأ باألهم منها فالمهم، وهكذا حتى يصل إلى المعلومات التي ال تحمل أهمية 

 على العكس من هذا ـ من شأنها أن تسبب له التشتت والملل فهنا يستبعدها ويتجاوزها.
ر حاد من أسفله نظرًا لمحاولة المحرر االبتعاد عن التفاصيل ولهذا نجد أن كل مثلث )أو هرم( غي

 في مرحلة الملل، ينقله سريعًا لنقطة هامة مثيرة وجديدة يشد بها انتباهه القارئالمملة، فهو وقبل أن يدخل 
(16). 

 القالب )ج(:
يعد من أعقد القوالب الفنية الحديثة على اإلطالق، ويالئم كتابة تقارير الحوادث الشديدة التعقيد والتي 
تتطلب تارة ترتيب األحداث بحسب أهميتها كما هو متبع في قالب "الهرم المقلوب"، وتارة ترتيب األحداث 

13- Izard S. Ralph. (1994), op. cit, p. 127.

14- 16 - Gene, Gilmore. (1990), op. cit, p.111.
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انًا حسب تسلسلها الزمني أي بما يشبه السرد القصصي كما هو متبع في قالب "الهرم المعتدل". وأحي
 الحدث األهم يمكن أن يأتي في أي مكان من التقرير الصحفي.

، هذا القالب المعقد هو في حقيقته مزيج من عقدة قوالب فنية، وهذا ليالئم كتابة تلك التقارير الشديدة اً إذ
أحيان أخرى يصبح من  التعقيد التي يفضل فيها أحيانًا ذكر كل التفاصيل المتعلقة بأحد الجوانب، وفي

 األفضل اقتطاع التفاصيل القليلة األهمية.
 Disel"، فمن المعروف أن "القاطرة" Train Freight" قطار الشحن“بـ هذا القالب المعقد يشبه عادة 

تتزود بالطاقة في أثناء الرحلة، وكذلك هذا القالب الفني يقسم إلى سلسلة من األجزاء تشبه العربات 
. وهذا القالب المعتمد على (17)المتالحقة، في كل جزء يزود المحرر قارئه بمعلومات أو أحداث جديدة 

نه يمكنه في أي مرحلة من نظام األجزاء )العربات المتالحقة(، يعطي للمحرر مساحة كبيرة من الحرية أل
مراحل الكتابة، من إعادة ترتيب الفقرات واألجزاء. بمعنى أن هذا القالب يعتمد على مبدأ" التعويض" أو 

حالل جزء آخر بداًل منه وهكذا. "التبادل"، فاألجزاء قابلة للتبادل بسهولة، ويمكن تغيير مكان أحدها وا 

:List Techniqueبني على قالب القوائم البناء الفني لتقرير الحوادث الم رابعًا:
قالب القوائم هو قالب مستوحى من قالب "الهرم المقلوب" التقليدي، ولقد أصبح من القوالب الفنية المهمة 
في الربع األخير من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث 

 المقلوب.االستخدام بعد قالب الهرم 
أما عن سبب بروزه وزيادة أهميته في الوقت الحالي، فهذا يعود لكونه من أصلح القوالب الفنية على 
اإلطالق لتغطية األخبار والتقارير التي تدور حول الدراسات واألبحاث. وما أكثرها في عصر انفجار 

كبير  حاستخدم وبنجا ا. كمالخصوصالمعلومات، وهو كثير االستخدام في الصحافة األمريكية على وجه 
 صحافة الحوادث لتغطية محاضر المحاكمات ومحاضر الشرطة. في

يستخدم "قالب القوائم" في صحافة الحوادث لكتابة التقارير التي تضم عدة نقاط متساوية األهمية، وينبغي 
القوائم" أو كما يسميه  بقال“المحرر ، عندما يستخدم . وعموماً (18) متوازنتسليط الضوء عليها بشكل 

قالب الفهرس" يجب أن يقسم تقريره إلى:“بـ البعض 
 وتشتمل على موجز عن التقرير. المقدمة: .1
ويتضمن كافة الوقائع واألحداث والتفاصيل والمعلومات الخلفية، حيث يضع المحرر  الجسم: .2

قائمة بأهم النقاط أو الجوانب التي يضمها التقرير ليعالجها بالتفصيل كل نقطة على حدة.

15- 17 - Ibid, pp.111-112.

16- 18 - Carol, Rich. (1994), p.221.
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ذا استخدم المحرر قائمة ثانية في منتصف التقرير، هنا يجب أن يبدأ بمقدمة ثانية وبعدها  وا 
 أخرى تتضمن أهم النقاط المراد مناقشتها.يضع قائمة 

لكل ما ورد من نقاط مهمة في   Elaborationوفيها يقوم المحرر بعملية "توسيع" الخاتمة: .3
 القوائم.      

هذا، ويجب أال تتجاوز القائمة األولى التي تأتي في بداية التقرير خمسة بنود، إال أنه يمكن التوسع في 
 اوز أحيانًا ستة بنود.القائمة الثانية التي تتج

القالب يجب على المحرر أن يعرض كل بند من بنود القائمة بفقرة منفصلة  اوأخيرًا، في حال استخدام هذ
وتعتبر الجمل المتساوية الطول المتوازية هي األكثر فعالية ولكن ال يعتبر هذا شرطًا ملزمًا في أية حال 

(19). 
ي صحافة الحوادث فن التحقيق الصحفي ويكتب عادة بالقوالب ف ومن الفنون الصحفية المستخدمة أيضاً  

الفنية التقليدية، ولكن سنعرض هنا ألهم القوالب الفنية الحديثة المستخدمة في كتابته في بعض الصحف 
والمجالت الغربية.

 Wall Street Journalأواًل: البناء الفني للتحقيق الصحفي المبني على قالب وول ستريتجورنال
Formula: 

بهذا القالب تنطلق من حكاية أو قصة أو قضية أو 
مشكلة تتعلق بفرد من األفراد، والذي يمثل بدوره شريحة 
معينة من شرائح المجتمع، قد تكون شريحة من الفالحين 
أو العمال أو الطلبة أو الشباب.... الخ. فتناقش أواًل 
مشكلته ثم تربطها بمشكالت مشابهة ألفراد أو أشخاص 
آخرين من نفس الشريحة، بحيث تشكل هذه المشكالت 
ظاهرة أو قضية واحدة مثل مشكلة انحراف األحداث، 

خالل تحقيقه الوقوف على أسبابها  فييحاول المحرر 
 .(20) لمعالجتهاوتحليل ومناقشة الحلول الالزمة 

17- Ibid, p.222.
20-  Carol, Rich.(1994), op.cit, p.116.
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" وحمل اسمها. وأحيانًا قالب وول ستريتجورنال هو قالب فني جديد قدمته لنا مجلة "وول ستريتجورنال
التحقيقات التي تكتب عادة  تمامًا، ألنالتركيز على الفرد" وهي تسمية صحيحة  لمدخ“البعض يسميه 

أما عن البناء الفني لهذا القالب، فيقسم إلى:
مقدمة: تتضمن مدخاًل يمهد لموضوع التحقيق. .1
 الجسم: يضم عادة ثالث فقرات:  .2

  ،الفقرة األولى: وفيها يسلط المحرر الضوء على القضية األساسية التي يعالجها التحقيق
 ما تنطوي عليه من أهمية. للقارئويبين 

  الفقرة الثانية: يتابع فيها عرض الوقائع والمعلومات الخلفية، ويورد قصصًا مشابهة لقصة
تحقيق. ويحاول دعم "بطل" التحقيق، أي ذلك الشخص الذي يمهد بمشكلته لموضوع ال

هذه القصص بالمعلومات الخلفية واالقتباسات المناسبة واالستشهاد بآراء المتخصصين، 
أو ببعض الوثائق المكتوبة والصادرة عن وسائل اإلعالم أو الهيئات والمؤسسات الرسمية 

 وغير الرسمية.
  بالتفصيل مثل: الفقرة الثالثة: تتسع لكثير من النقاط المهمة التي يمكن الحديث فيها

أسباب المشكلة التي يتناولها التحقيق، وشرح نتائجها وانعكاساتها على المجتمع. أو أية 
 نقاط أخرى يرى المحرر ضرورة إضافتها لجسم التحقيق.

الخاتمة: عبارة عن دائرة تراجعية، حيث يعود المحرر مرة أخرى للمقدمة التي بدأ بها التحقيق،  .3
من خالله تحقيقه. وأحيانًا يقدم لنا فيها رؤيته عن تطورات األحداث أي إلى الشخص الذي يبني 

 .(21) بالمستقبلمستقبليًا، ولكن عن طريق الرجوع إلى المقدمة مرة أخرى ليربط أحداث الماضي 
وأخيرًا، يصلح هذا القالب لكتابة تحقيقات الحوادث المبنية على السرد القصصي، حيث يقدم المحرر 

ة يسردها كما تسرد القصص األدبية، ولكنه يختلف عنها في كونه يقوم على الوقائع تحقيقه في شكل قص
 الحقيقية وليس على الوقائع الخيالية.

 :The Jewelالبناء الفني للتحقيق الصحفي المبني على قالب الجوهرة  :ثانياً 
ستريتجورنال" إلى مستوى الشكل قالب "الجوهرة" كان قريبًا إلى األذهان إلى أن ارتفعت به مجلة "وول 

الفني الصحفي. وأساسًا فإن هذا الشكل مستوحى من قالب "الهرم المقلوب" التقليدي، ويعتمد على نفس 
مبدأ قالب "الساعة الرملية"، أي أنه يتألف من هرمين: "هرم مقلوب" و "هرم معتدل". ولكن على العكس 

، القحاهرة، 3محدخل للحى الصححافة: جولحة فحي قاعحة التحريحر، ترجمحة سمحدي عبحا ، ط :ليونارد راي تيل ورون تيلحور - 21

 .372، ص 3110الدار الدولية للنشر والتوزيع، 
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األسفلرم المعتدل" في األعلى، وقالب "الهرم المقلوب" في من قالب " الساعة الرملية "، فهنا قالب "اله
(22). 

، ويليها حكاية القارئوعمومًا، في هذا القالب يلجأ المحرر أواًل إلى مقدمة روائية مشوقة يشد بها اهتمام 
أو بعض الرؤى التجسيدية التي تؤدي إلى لب الموضوع، وتسمى عادة "فقرة التكشف"، أي يبدأ فيها 

 عن الموضوع.بالكشف 
وبعد فقرة التكشف هذه، تأتي الفقرة "ذات الداللة"، وهنا يبدأ المحرر بالدخول أكثر إلى لب الموضوع 

 الهرم المقلوب".“ء بـ والربط بين أجزائه تمهيدًا للبد
، الفقرات السابقة الذكر )المقدمة الروائية، وفقرة التكشف، وفقرة الداللة(، تؤلف مجتمعة "الهرم نإذ
 عتدل".الم

الموضوع في الهرم المقلوب"، يجب على المحرر أن يبدأ بمقدمة جديدة تتضمن أهم ما “بـ وعند البدء 
مثل المقدمات العادية والمتعارف عليها عند استخدام "الهرم المقلوب". ويلي المقدمة ترتيب األحداث 

أقل األحداث أهمية على والتفاصيل والمعلومات الخلفية تنازليًا حسب األهمية إلى أن نصل إلى 
 اإلطالق.

وقالب "الجوهرة" المعتمد على دمج قالبي "الهرم المقلوب" و "الهرم المعتدل" أعطى المجال واسعًا للمحرر 
 للقارئيضفي عليه طابعًا قصصيًا محببًا نفسه لكي يعرض تحقيقه بشكل مفصل ومنظم، وفي الوقت 

اءة حتى النهاية، حيث الوقائع والتفاصيل المرتبة ترتيبًا تنازليًا يشده في بداية التحقيق ويدفعه لمتابعة القر 
 حسب األهمية.

 :Sections Technique ثالثًا: البناء الفني للتحقيق الصحفي المبني على قالب المقاطع
تشبه فصول الكتاب، ويتم الفصل بين هذه  Sectionsيقسم هذا البناء الفني التحقيق الصحفي إلى أجزاء 

 Largeالكلمة األولى من كل مقطع بحرف كبير  دءاألجزاء إما باستخدام نقطة كبيرة ).(، أو بب
Capital. 

ويعرض  Kickerوخاتمة  Bodyوجسم  Leadوكل جزء من هذه األجزاء منفصل عن اآلخر، له مقدمة 
بحد ذاته(. أي أن هذه األجزاء منفصلة ومترابطة في  )قائمالتحقيق لجانب محدد ومستقل من جوانب 

 الوقت نفسه.

18- Carol, Rich. (1994), op. cit, pp.116-117.
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أو زاوية خاصة من زوايا الموضوع.  اً أما من حيث االنفصال، فيعني أن كل جزء يعرض جانبًا محدد
. ويقسم هذا القالب إلى (23) ومن حيث الترابط، فهذه األجزاء يربطها جميعًا وحدة الموضوع كالكتاب تماماً 

 أجزاء فأكثر، تتخذ شكل المربعات المتالحقة.ثالثة 
وفي هذا البناء، يجب أن يتمتع كل جزء من أجزاء التحقيق بالتأثير والقوة والفعالية. بمعنى أن تكون 
جميع األجزاء عبارة عن سلسلة متكاملة مترابطة من حيث التأثير، هذا على الصعيد العام للتحقيق. أما 

فيجب أن يستمر من أوله إلى نهايته بنفس القوة والفعالية والتأثير، فال على الصعيد الخاص بكل جزء، 
يجوز أن يبدأ التحقيق بداية قوية ثم ينتهي نهاية ضعيفة، أو يتمتع بمقدمة قوية ونهاية قوية، بينما يكون 

 جسم التحقيق ضعيفًا وغير مترابٍط أو منطقي.
ومًا إلى حلقات، يجب أن يتصاعد الحدث في كل حلقة من فإذا تخيلنا التحقيق وفقًا لهذا القالب الفني مقس

ثارة إلى أن يصل للذروة في نهاية الحلقة. وفي الوقت نفسه هذا التشويق يشجع  بدايتها ثم يزداد تشويقًا وا 
 لمتابعة الحلقة التالية. القارئ

الب الفنية الحديثة ن "بناء المقاطع" من أكثر القو إأما عن أسلوب تنظيم هذه المقاطع، فيمكننا القول 
 مرونة على اإلطالق، حيث يفسح للمحرر مجاالت عديدة لالختيار واإلبداع.

يستطيع المحرر أن يقسم موضوع التحقيق مثاًل إلى عدة نقاط حسب وجهة نظره، وكل مقطع من 
 المقاطع تناقش من خالله نقاط محددة.

طويلة والشائكة والتي تتطلب كثيرًا من البحث وعمومًا، يستخدم هذا البناء حاليًا لكتابة التحقيقات ال
واالستقصاء، ودراسة األسباب والربط بين الوقائع بكثير من المعلومات الخلفية، ومقارنة الحجج والبراهين 
بعضها ببعض والتدقيق في النتائج. ويستخدم أيضًا لكتابة التحقيقات الشديدة األهمية، والتي تنشر عادة 

شديد الفعالية في كتابة التحقيقات الصحفية المعتمدة على السرد  نصفحة. ويكو الفي موضع بارز على 
القصصي، خاصة تلك التي تتناول الحوادث المتضمنة بعض الجوانب اإلنسانية المؤثرة كسقوط طائرة أو 

 .(24) غرق باخرة أو وقوع زلزال أو بعض الجرائم التي تتضمن أحداثًا درامية
هذا القالب يعتبر مناسبًا جدًا في األيام التي تنشر فيها عدة تحقيقات متقاربة  ن استخدامإبقي أن نقول، 

 في األهمية، بحيث يصبح من السهل تسليط الضوء عليها جميعها بشكل متوازن.

19- Melvin, Mencher. Basic media writing. - Madison: Brown and Benchmark, 9th, 1993, p.
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خالصةال
الباحثون في النظر  العالم، ويختلفصحافة الحوادث من أقدم ألوان الصحافة المتخصصة التي عرفها 

لصحافة الحوادث ومرد هذا االختالف في التسمية يحمل في داخله اختالفًا آخرًا في المفهوم والمعالجة 
هذا النوع من الصحافة في الدول األوربية، أما على الصعيد العربي فتخصص معظم  رالصحفية. ويكث

ريمة والحوادث، باإلضافة لبعض الصحف العامة اليومية واألسبوعية صفحاٍت ثابتة ألخبار الج
 اإلصدارات الصحفية المتخصصة في هذا الشأن.

األخبار  وتتعدد مصادرتوجد سبعة قيم إخبارية البد من توافرها في التغطية الصحفية لصحافة الحوادث، 
أنواع من التغطية الصحفية هناك خمسة في صحافة الحوادث وغالبًا ما تكون مصادر حية وغير حية، و

صحافة الحوادث. ويالحظ أن أكثر الفنون الصحفية استخدامًا في صحافة الحوادث هو فن التقرير في 
 الصحفي وتحقيق الحوادث، ولكل منهما عدة أشكال.
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تمارينال
اختر اإلجابة الصحيحة:

أخبار الحوادث والجريمة هي أقدم أنواع األخبار، فقد ارتبطت األخبار عند أوائل الصحفيين  .1
والمحاكم، وركزت بوجٍه عام على جرائم القتل  بإدارات الشرطة ومجالس المدينة والبرلمانات

والكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى المباريات الرياضية
A. .صح
B. .خطأ

. صح.A اإلجابة الصحيحة:

توجد مجموعة من القيم اإلخبارية البد من توافرها في التغطية الصحفية لصحافة الحوادث  .2
:منها

A. .الجدة 
B. الشهرة 
C. .الضخامة 
D. .كلها صح
E. .كلها خطأ

. كلها صح.D اإلجابة الصحيحة:

أنواع التغطية الصحفية في صحافة الحوادث:من  .3
A. تغطية تمهيدية. 
B.  .تغطية تسجيلية أو تقريرية
C. تغطية تمهيدية تسجيلية. 
D. .كلها صح 
E.  .كلها خطأ 

. كلها صح.D اإلجابة الصحيحة:
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أجب عن األسئلة التالية:

توافرها في التغطية الصحفية لصحافة الحوادث توجد مجموعة من القيم اإلخبارية البد من  .1
 .منها التشويق والصراع تحدث عن كل منهما بإيجاز

.البناء الفني لتقرير الحوادث المبني على قالب الهرم المعتدلتحدث  .2
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منةالوحدة الثا  

بيةالصحافة الحز   

أواًل: مقدمة

تلجأ األحزاب السياسية غالبًا إلى الدعاية عن 
نفسها من خالل صحافتها، بسبب الدور الذي 

 تلعبه في العملية الدعائية.
فالحزب هنا يستخدم الصحيفة محاولة منه 

إليه  إلقناع الجماهير وتعبئتهم حول ما تدعو

من أفكار ومبادئ، وما تسعى لتحقيقه من أهداف تخدم استمراريتها على أرض الواقع سواء على المستوى 
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى تفنيد سياسة األحزاب 

(

المعارضة لها، وصدِّ مختلف التيارات الدعائية التي تحاول تشويه صورة الحزب و احباط أهدافه والتقليل 
 .)1 من شأنها 

والدعاية هنا تختلف بحسب المذهب أو اإليديولوجيا التي يؤمن بها الحزب ويسعى لالستعانة بها لتوجيه 
سياسته، فالدعاية هنا عندما ترتقي لتصبح فلسفة أو أن تكون منصبًة حول القضايا المصيرية تاركة 
القضايا الخاصة جانبًا، ألنه في هذه الحالة سيكون هناك نزعة أو رسالة أو اتجاه سياسي أو اقتصادي 

.)2 )أو اجتماعي يستحق االنتباه وله تأثيره الكبير على الجماهير 
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فنشأت لهذه الغايات الصحافة الحزبية التي تختلف بحسب طبيعة اإليديولوجيات التي تعبر عنها وفي 
ين لها وموقفهم من النظام السياسي القائم، ولظروف نظرتها إلى السياسة طبقًا لنوعية ثقافة المبلور 

 المجتمع الذي تنشأ منه والفكرة المركزية التي تقوم عليها، حتى لو كانت تنتمي إلى صنف أو نوع واحد.

فمثاًل ليست كل اإليديولوجيات االشتراكية ذات مضمون سياسي واحد، وكذلك ليست جميع اإليديولوجيات 
ا مضمون سياسي واحد، فلكل منها خصوصية في بعض المواقف في حين أنها القومية أو الثورية له

تشترك في وجوه أخرى يكون فيها تحرك الفكر اإليديولوجي في السياسة واحدًا وعلى الصحيفة الحزبية أن 
تسهم في بلورة هذه اإليديولوجيا. 

عى إلى تحقيقها والتي يعبر ولئن كانت إيديولوجية أي جماعة أو حزب هي التي تحدد األهداف التي يس
عنها، فاإليديولوجيا هنا هي فكر أو موضوع إذًا من أجل العمل وال مجال فيها للمساومة أو النقاش فإما 
أن تقبل أو ترفض من قبل اآلخرين وبالتالي ستكون هي نتيجة المبادئ التي اعتمد عليها الحزب أصاًل 

(3). 

النقاش العام، وقد يكون القيام بهذا العمل من خالل جمع ونشر لذلك تبنت الصحافة الحزبية فكرة توليد 
المعلومات الصادقة غير المنحازة، عن أنشطة األحزاب السياسية والمرشحين، وبدورها تقدم للجمهور 
فرصة للتعبير عن آرائهم إزاء المرشحين وبرامجهم، ويتم الوصول إلى نوعية الصحافة الحزبية عندما 

إلمداد الجمهور بالمعلومات وسعت  .م تفاعل اآلراء واألفكار بين الساسة والجمهورتضمن وسائل اإلعال
التي من شأنها تمكين الناخبين من تكوين اختيارات رشيدة خالل االنتخابات، ودعوة اإلعالميين لضمان 

.، مرجع سابقفالح العمره: طبيعة الصحافة الحزبية، وتطورها -1
.المرجع السابق -2
 .1891 طليعة،ناصيف نصار، الفلسفة في معركة اإليديولوجية، بيروت، دار ال -3
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در التغطية الشاملة والعادلة للجميع، وبأن المعلومات التي تم جمعها ُقدمت بموضوعية وحيادية بق
اإلمكان، ألن حق الجمهور في الحصول على المعلومات األساسية هو حق ديمقراطي أساسي، وهذا 

 .الحق غير قابل للتفاوض وال يمكن التحايل عليه

 ثانيًا: مفهوم الصحافة الحزبية

توصف الصحافة الحزبية أحيانًا "بالصحافة العقائدية" التي تعد من أقدم أنواع الصحافة المتخصصة، 
اهتمت منذ ظهورها بغرس قيم ومبادئ وأهداف عقيدة معينة في نفوس األتباع، والعمل على  حيث

 . استمالة اآلخرين لالنضواء تحت لوائها
وهي صحف دعائية أكثر من أي شيء آخر، هدفها الترويج لفكرة أو كما تصنف ضمن "صحافة الرأي" 

صحف الرأي أو المقال صحف دعاية ألن  مبدأ إما لحساب جهة معينة أو حزب من األحزاب، لذا تكون
. حيث تعنى بنشر الرأي، أي نشر المقاالت ووجهات النظر (4)الدعاية ليست أخبارًا بقدر ما هي مقاالت"

والتعليقات أكثر من عنايتها بنشر األخبار وقد ارتبطت صحافة الرأي بنشوء األحزاب وصراع األفكار 
رأي بأنها "الصحف التي تدافع عن قضية ما، وتدعوا ألفكار . كما تعّرف صحف ال(5) واإليديولوجيات

معينة وتوجه القراء وجهة معينة، بيد أنها تنتمي إلى مذاهب مختلفة وعدد قرائها أقل من عدد قراء صحف 
الخبر السيما إن كانت تتبع حزبًا سياسيًا، وتعكس غالبًا آراء الحزب الحاكم أو الشخص أو الجماعة التي 

.(6)ا" تنتمي إليه
وهي التي تكرس نفسها لخدمة مذهب  كما يطلق عليها "الصحافة الملتزمة" أو "صحف الجماعات"

سياسي أو اقتصادي أوديني معين أو مبادئ عليا عامة، أو قضية عادلة بمعنى أنها تعد نفسها لكفاح 
ما في سبيل  معين، إما ضد مستعمر أو ضد حاكم جائر، أو ضد مفاسد الدولة وشرور المجتمع، وا 

 الدفاع بجرأة عما تعتقده في صالح الرأي العام ومصلحة المجموع. 
وهذه الصحف ال تهدف إلى كسب مادي، وهي تستند غالبًا إلى أحزاب أو هيئات تنفق عليها وتمولها 

 (.7) وتسندها ماديًا مهما بلغت خسائرها

 .1888فاروق أبو زيد: مقدمة في علم الصحافة، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، -4
. وخليل صابات )مصدر سابق( وأديب مروة،1899سالمة موسى: الصحافة حرفة ورسالة، القاهرة، مطبعة مصر، -5

 لحات.الصحافة العربية نشأتها وتطورها، وكرم شلبي، معجم المصط
 .2119htp://www JelsoftEnterprises.com-14-11فالح العمره: طبيعة الصحافة الحزبية، وتطورها،  -6
المرجع السابق. -7
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الحزب وتكافح من أجل مبادئه وفلسفته  توصف أيضًا "بالصحافة اإليديولوجية" ألنها تهتم بنشر أفكاركما 
يديولوجياته فهي إضافة إلى كونها أداة للتوجيه والتحريك الجماهيري، تعد أداة مهمة في كسب الجماهير  وا 

 . وتعبئتها، وتقود النقاشات حول القضايا والمشاكل التي تثير اهتمام الجماهير وتشغل ذهنه
ونها أداة مهمة في تكوين الرأي العام وبلورة مواقفه، فلم السياسية" ك/كما توصف "بالصحافة الفكرية

نما استخدمتها األحزاب والهيئات كأداة تنظيمية  تقتصر وظيفة الصحافة على الدعاية للحزب وحسب، وا 
لكسب وتعبئة أنصارها، كما أنها غالبًا ما تكون الشريك الحقيقي في وضع ورسم خطط السياسة الداخلية 

مة وفي أي بلد، وقد تضحي من أجل بلوغها أهدافها السامية من قيود الربح المادي، والخارجية ألي حكو 
  .وتواجه وتتحمل ضغط الحكومات وتعسفها

وفي أوسع نطاق لمصطلح "الصحافة الحزبية" التي تصنف ضمن صحافة قوى التحرر الوطني التي تعد 
قي، إضافًة إلى طبيعة الصحافة بدورها جزءًا من حركة ثقافية تخدم كملهم فكري ومصدر دعم أخال

: الحزبية كصحافة ذات شعبية تتسم بروح المبادرة، لذلك يبرز في الصحافة الحزبية صفتين أساسيتين هما
تفانيها الكامل في تحقيق أهداف حركة التحرر الوطني. .1
 التثقيف الذاتي والنضوج ونشر الوعي الوطني والقومي. .2

الصحافة يكون فيها السياسيون صحفيين والصحفيون سياسيين. وكل هذه العوامل أنتجت نوعًا من 

ويصفها بعضهم "بالصحافة السياسية" ألن لكل حزب مشروع سياسي يسعى إلى تحقيقه ولكل صحيفة 
توجٌه سياسٌي تعبر عنه وتدافع عن مبادئه وأهدافه بغض النظر عن السياسة التي تقوم عليها الدولة التي 

الصحف منها ما يؤيد اليمين، ومنها ما يؤيد اليسار، وكذلك منها ما يدعم تضمها هذه التوجهات، ف
االتجاه المعتدل أو تيار الوسط الذي يؤمن بالتوجهين السابقين، بيد أن البعض يرفض إدراج الصحف 
السياسية ضمن الصحف الحزبية على اعتبار أن الميل السياسي ال يكمن في تخصص بذاته ولكنه ميل 

 السياسي على سبيل المثال ينطوي تحت لوائه فئات مختلفة ذات تخصصات متباينة. عام، فالحزب

إذًا الصحافة الحزبية: هي تلك الصحف التي تعبر عن فكر سياسي معين أو اتجاه أو مذهب إيديولوجي 
خاص، وتتحدد وظيفة الصحيفة الحزبية في اإلعالم عن فكر الحزب والدفاع عن مواقفه وسياساته ويغلب 

 يها طابع صحافة الرأي. عل

وهي "الصحافة التي تصدر عن الحزب السياسي بإشراف هيئته المركزية، والتي تلتزم أهدافه وتكون 
خراجًا وتوزيعًا.   صادرة عن الحزب تخطيطًا وتحريرًا وا 
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فضاًل عن ذلك فهي وسيلة ارتباط بين األحزاب وجماهيرها من جهة، وبينها وبين أعضاء الحزب أنفسهم 
جهة أخرى، بمعنى آخر رغم كونها أداة دعاية للحزب وأفكاره ومبادئه، تكون أداة تنظيمية تسعى إلى  من

ترتيب العالقات الحزبية الداخلية بين األدنى واألعلى وتوزيع العمل واألدوار فيما بينهم، وكسب أكبر عدد 
 ممكن من األنصار من خالل توعيتهم بالثقافة الحزبية.

رسه الصحافة الحزبية على الجماهير، هو المحرك والدافع الفعال للنظر إلى األفكار فالضغط الذي تما
والمعتقدات العتناقها واستمالة اآلخرين للعمل في صالح تلك األفكار وبلورة الرأي العام بما يخدم مصلحة 

 الحزب نفسه.

ين: ومن المالحظ أن الصحافة الحزبية في أي بلد من بلدان العالم تكون على نوع

صحافة حزبية مؤيدة أو مسايرة للسلطة الحاكمة أو الحزب الحاكم. .1
صحافة حزبية معارضة تقف ضد سياسة السلطة الحاكمة تبعًا لسياسة أحزابها تجاه السلطة. .2

كما توجد صحافة يمينية وصحافة يسارية، وتظهر عادة تلك الصحف في البالد التي تسمح بالتعددية 
سي وتزعم أو تّدعي أن مبدأ الحرية والديمقراطية مكفولة للجميع. الحزبية في العمل السيا

وقد تكون السمة الغالبة لصحف األحزاب المعارضة من ناحية ممارستها الصحفية، فهي تركيز على 
جوانب القصور المختلفة في سياسة الحكومات وانتقادها بشكل مستمر والذع وغالبًا ما تكون انتقاداتها 

 .(8)ب السلبية مثيرة وعنيفة وأحيانًا أخرى تكون مستترة وراء موضوعاتها الموجهة للجوان

 ثالثًا: نشأة الصحافة الحزبية في العالم

في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، والتي ترافقت مع نمو المفهوم الديمقراطي وانتشاره 
ة( عند تحولها إلى طبقة )برجوازية صناعية(، إلى في أوروبا، بعدما دعت الطبقة )البرجوازية التجاري

يجاد صحافة حرة غير  طالق النشاط الحزبي، وا  إيجاد ديمقراطية سياسية تتمثل بوجود نظام نيابي وا 
مقيدة، إلى جانب تقدم العلم وانخفاض مستوى األمية، أدى هذا المفهوم إلى تطور الحياة المدنية واشتداد 
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بين المفكرين والساسة الذين اعتلوا منابر الصحافة ليعبروا من خاللها عن الصراع والتنافس السياسي 
وجهات نظرهم، ويدافعوا عن أفكارهم وليتصدوا ويفندوا أفكار خصومهم. 

رافقت هذه الدعوة، المطالبة بحرية الفكر والتعبير والقول التي بلغت ذروتها بعد قيام الثورة الفرنسية عام 
عالن الئحة حق1898 التي تنطق باسم  -وق اإلنسان، عندها بدأت المئات من الصحف السياسيةم وا 

بالصدور وأصبح لكل حزب، بل لكل جماعة صحيفة أو صحف تعبر  –األحزاب أو الجمعيات السياسية 
عن آرائها ومواقفها تجاه األحزاب، حيث اهتمت تلك الصحف بإبداء الرأي أكثر من اهتمامها بالخبر، 

ليبرالية للصحافة في أميركا إلحكام سيطرتها، باعتبار الصحف أفضل أداة تمكنها من ولجأت الفلسفة ال
 .(9)تغيير وتحطيم بقايا الفكر األوروبي المرتبط بفلسفات العصور الوسطى 

 القوى جميع امتلكت حيث ،(10)كبيرًا  تطوراً  الحزبية الصحافة شهدت عشر التاسع القرن منتصف في
 واسع نفوذٌ  لألحزاب وأصبح الحد، هذا عند األمر يقف ولم بها، خاصة صحفاً  يباً تقر  األوروبية السياسية

 صفحات على واضح بشكل التأثير هذا برز وقد المتنوعة، الصحف لمختلف التحريرية السياسيات على
السياسية. القوى إحدى على محسوبة تكن لم التي تلك حتى الجرائد

 هذه ترافقت الثانية، العالمية الحرب اندالع حتى عام المئة ربيقا ما الحزبية الصحافة سطوة واستمرت
 هذه حظيت حيث كالراديو والتلفيزيون االنتشار واسعة الجماهيري االتصال وسائل وتطور نشأة مع المدة

 القائمين عمل من زاد ما الجغرافية، المناطق أبعد إلى الوصول على قدرتها بسبب هائلة بشعبية الوسائل
 الجهود وتكثيف توزيع عليهم بات حيث السياسية، والقوى األحزاب في اإلعالمية ساتالسيا على

 من جديد نوع ظهور أمام الفرصة أتاح الذي األمر الجماهيري، االتصال وسائل مختلف بين الترويجية
المتنوعة. هو الصحافة الصحافة

 والمجالت للصحف العام التحريري النتاج على وصحافتها األحزاب سطوة من تعان   لم الصحافة هذه لكن
 رغم إيديولوجيتها لنشر األحزاب عليه اعتمدت الذي األساسي المصدر هي الصحافة بقيت لكن المختلفة،

.(11)األخرى  االتصال وسائل تطور
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 ظهرت حيث( الليبرالية الرأي بصحافة) الصحافة بتسمية (12)م 9481 عام قبل ما فترة صحافة وتميزت
 في الصحف شكل الوقت ذلك في الصحف تأخذ ولم ومحرريها، مالكيها آراء عن برتع مطبوعات عدة
 العائلة عن أخباراً  تضمنت متنوعة منشورات هيئة على تصدر كانت بل عشر، التاسع القرن نهاية

ثارة أهمية األكثر األحداث ونشرت األوروبية، الدول مختلف في الحاكمة - الجرائم) المجتمع في للجدل وا 
 واألخالقية الدينية الدعوات من- بذلك تسميتها أمكن إن– المنشورات هذه تخلُ  ولم ،(االجتماعية نينالقوا

. االجتماعية

 ولكنها الصحفية، بالمهنية تتمتع ولم األطراف، ألحد السياسي التحزب الفترة هذه مطبوعات وتجنبت
 أو التسلية. الترفيه أنواع نم نوع أي تتضمن لم أنها حيث واضح بشكل السياسي التنوير إلى سعت

 هذه شهدت حيث عشر التاسع القرن منتصف حتى األوروبية البلدان معظم في الصحافة حال هذه كانت
 حيث ،(الديمقراطي البرلمان تأسيس عن اإلعالن 9481 الدانمارك) واسعة دستورية تعديالت الفترة
 الصحافة انطالقة بدايات أسس مما الصحافة، ومنها المجتمع جوانب مختلف التعديالت هذه شملت
 .المرحلة تلك في ساد عام سياسي ديمقراطي سقف تحت الحزبية

 ،(13) الباب أمام تنظيم جديد للصحافة الحزبية في أوروبا عموماً م 9481فتح التعديل الدستوري لعام 
كمة حيث بدأت الصحف السياسية الصغرى بالتطور بعد أن كانت محصورة في أخبار األسر الحا

، فلم يعد باإلمكان الحديث عن في الحياة السياسية فعاالً  اً دور دي والحوادث الكبرى، فانطلقت الصحف لتؤ 
 الصحافة الحزبية.دور الحركة السياسية العامة في أوروبا دون التطرق إلى 

فكان مثلت الصحافة الحزبية االتجاهات السياسية المختلفة، التاسع عشر في النصف الثاني من القرن 
، كما تمتع كل منهما بوجود صحيفة واحدة ت األوروبيةلليمين المحافظ ولليسار الثوري تمثيله في البرلمانا

على األقل ناطقة بلسانه.
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ومن ألمانيا بدأ تطور وانتشار الصحافة الدولية، حيث صدرت صحيفة "الدولة الشعبية" التي كتب فيها 
نجلس وكانت لسان حال الحز  ب االجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، والتي صدرت في كارل ماركس وا 

م. 1988ولغاية  1988الفترة من عام 

م صحفًا حزبية يملكها السياسيون، ثم 1981وفي الواليات المتحدة األمريكية ظلت الصحف حتى عام 
عات ظهرت بعد ذلك المجالت والدوريات والصحف المتخصصة في العلوم التي نقلت إلى القراء االخترا

 الحديثة واالكتشافات العلمية في كافة المجاالت.

 بعض في المدن أصغر أن حتى كبير بشكل الحزبية الصحف عدد ارتفع عشر التاسع القرن نهاية في
 السياسية التيارات تمثل كانت يومية، حزبية سياسية صحف أربع فيها تصدر كانت األوروبية المدن

 يحملون أصحابها كان الصحف هذه تطبع كانت التي لمطابعا بأن الفترة هذه وتميزت. المختلفة
 نشر بضرورة أصحابها قناعة كانت بل فحسب اقتصادية مهنة تكن ولم ذاتها، الصحيفة إيديولوجيا
 مطابعهم تقوم التي الصحف طريق عن الحزبية للمعتقدات الترويج وأهمية بها يؤمنون التي األفكار

 . ونشرها بطباعتها

 كانت أولهما (14)أساسيتين  بمرحلتين أوروبا في الحزبية الصحافة تطور رصد يمكن عشرينال القرن وفي
 حملوا ممن المجتمع في الشخصيات لكبار مملوكة الصحف كانت حيث الثانية، العالمية الحرب قبل

 شكلت بها خاصة صحفاً  األوروبية الدول مختلف في الرئيسية األحزاب امتلكت كما معينة، إيديولوجيا
.المختلفة الحزبية والمعتقدات األفكار نشر على ساعدت التي العوامل أهم من كانت إعالمية روافع

 عافيتها أوروبا استعادت حيث الثانية، العالمية الحرب أعقاب في الحزبية للصحافة اآلخر التطور وحدث
العالمية. الحرب دمرته ما إعمار إعادة بعمليات وبدأت

 شريحة إلى التوجه دون المختلفة األخبار بنشر اهتمت التي المتنوعة الصحافة جودبو  المرحلة هذه تميزت
 معينة.
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 هبوطاً  الزمنية الفترة هذه شهدتو واشتراكي، رأسمالي معسكرين إلى العالم بانقسام الفترة هذه تزامنت
 بريقها الحزبية الصحافة استعادت ما سرعان حيث طويالً  يدم لم لكنه الحزبية الصحافة شعبية في طفيفاً 
 . (15)أوروبا  في

 لها كان والتي الخاصة صحافتهما( والعمال المحافظين) الرئيسيين الحزبين لدى كان مثالً  بريطانيا ففي
  .الحزبين لهذين السياسية لإليديولوجية الترويج في كبير دور

 الحزب ويساند ،السياسية األحزاب من أو ذاك الحزب هذا إلى تعود الكبرى الصحف من الكثير بل
" سان"و" وورد أوف نيوز"و" تلغراف ساندي"و" تلغراف ديلي"و" تايمز ساندي"و" التايمز" جريدة المحافظ

"  ميرور"و" أوبزيرفر"و" الغارديان" صحف العمال حزب آراء عن ويعبر". ديلياكسبرس"و" ميل ديلي"و
 ".بيوبل"و" ميرور ساندي"و

م لسان حال 1821لجان جوريس والتي أصبحت في عام ( 16)يتيه" ومع ظهور اليومية الفرنسية "لومان
الهيئة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي، برز من بين اتجاهات الصحافة الفرنسية اتجاه ماركسي لعب 

( في إحداث الصحف 1839– 1834دورًا ال بأس به في فترة الجبهة الشعبية المعادية للفاشية )
ات االتجاه اليساري.والمجالت متنوعة األنماط ذ

. كما أن معظم الصحف اإليطالية اليومية 1891كما ظهرت المجلة األسبوعية "الثورة" التي تأسست عام 
 والكثير من وسائل اإلعالم الجماهيري مملوكة لألحزاب السياسية والنقابات.

بدأت األولى مع بداية  السوفيتي السابق يمكن إبراز ثالث مراحل في تاريخ الصحافة الحزبية االتحاد وفي
ومرحلة خضوع  م،9199 ومرحلة اإلصدارات الحكومية التي امتدت إلى عام م،9194–9191الثورة 

وحتى  م9194معظم الصحف إما لصدوٍر من حزب أو تتبع على نحو ما الحزب والتي امتدت منذ عام 
ن صدر  م،9141عام  ت بعض الصحف ممثلًة والمرحلة األخيرة تمثل سيطرة كاملة من جانب الحزب وا 

لبعض منظمات الضغط مثل اتحاد الصحفيين واتحاد الكتاب، والنسائي وغيرها إال أن البنى الحزبية 
.كانت تسيطر عليها من الداخل وتطبعها بطابع الحزب الشيوعي السوفييتي

15 - Benson, R. (1998)."Field Theory in a Comparative Context: A new Paradigm for Media 

Studies." Theory and Society 28: 463-498. 
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 ،(17)لثانية ا العالمية الحرب بعد ما الفترة في األوروبية الصحافة على المتنوعة الصحافة دخل مصطلح
 المحررون وأصبح الواحدة، الصحيفة في الموضوعات بتنوع تميزت جديدة صحفية حقبة بدأت حيث

 القراء، من معينة شريحة على التركيز دون اتجاهاتهم اختالف على القراء مختلف إلى كتاباتهم يوجهون
 السياسية للقوى ةمملوك كانت أن فبعد الصحف، ملكية في كبيرة تحوالت المرحلة هذه شهدت كما

 التغييرات هذه شملت كما سياسية، ألحزاب يتبعون ال عاديين ألشخاص مملوكة اآلن أصبحت المختلفة
 . بالظهور الصحفية المهنية بوادر بدأت حيث الصحف، لمختلف التحريرية السياسات

رابعًا: نشأة الصحافة الحزبية في الوطن العربي

 التاسع القرن أواخر في العربية النهضة فعل ردة تمثلت
كبيرين: إصالحيين تيارين في عشر

 التراث. بعث على األول التيار ركز
 العربية. النهضة مفهوم على الثاني ركز

 وخير عبده، ومحمد األفغاني، الدين جمال تيار: وهما
 ضمن ويعمل الكواكبي، الرحمن وعبد التونسي، الدين
 صالحلإل كأساس والعقائدي الديني اإلصالح مفهوم

 بمدرسة فيتمثل: اآلخر التيار أما. واالجتماعي السياسي
براهيم البستاني، بطرس  وأديب الشميل، وشبلي اليازجي، وا 

.(18)والتنمية  والعلمية والعلمانية والتطوير والعقالنية، التحديث باتجاه ونشط موسى، وسالمة اسحق،
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 وصحفهم مؤلفاتهم في نشروها كما والتجديدية اإلصالحية المثقفين دعوة عند العربي الوعي يقتصر ولم
 فقد وضوحًا، أكثر نحو مطالب توجهت سرية وأحزاب جمعيات نحو تأسيس العربي الوعي انتقل بل

 من مجموعة ضمت الحميد، عبد السلطان عهد في م1988 عام في سرية جمعية بيروت في تأسست
 تشكيل إلى أقرب وكانوا( بيروت في األمريكية الجامعة) اإلنكليزية السورية الكلية في درسوا الذين المثقفين

 األتراك، عن واالستقالل السورية بالوحدة وينادي بيروت، والية باستقالل يطالب أخذ علماني قومي تيار
براهيم نمر، فارس الدكتور: أعضائها وأبرز براهيم اليازجي، وا   وشاهين صروف ويعقوب الحوراني، وا 

 . (19)مكاريوس 

صف األول من القرن العشرين نمو روح التحرر في بالد الشام، وبدأت تنشأ الجمعيات التي تعمل شهد الن
على نشر الوعي القومي والنهضة الثقافية ونبذ الطائفية والتأكيد على وحدة المجتمع القومية، كما كانت 

ن كانت تنتقد اإلدارة، ومن هذه الجمعيات جمعية العلوم والفنون، والجمعية العلمية الس ورية، وهي وا 
أهدافها المعلنة علمية أو فنية أو اجتماعية، إال أن نشاطها األساسي كان يهدف لنشر الوعي القومي 

 :(20)والثقافي 

 وصدرت األحزاب، بنشوء المطالبة م اشتدت 1821 آب 23 في ملكاً  فيصل تتويج وبعد العراق في
 الحزب حال لسان األهالي صوت فةصحي منها األحزاب، هذه حال لسان أصبحت التي الصحف
 وكان" الشرارة" وجريدة"، الشعب كفاح" الشيوعي الحزب وصحافة النهضة، حزب وصحافة الوطني،
. االستقالل حزب حال لسان االستقالل لواء صحيفة وكانت ،"الجديدة الثقافة" مجلة إصدار وراء الحزب
 . (21)( النضال أي( )بات خه) حيفةص منها صحف بضعة الكوردستاني الديمقراطي الحزب وأصدر

 -وعلى هامشه-لبحث القضية الفلسطينية  1831في المؤتمر اإلسالمي المنعقد في مدينة القدس عام 
تداعى عدد من القوميين العرب الذين حضروا المؤتمر وممن سبق لهم العمل في الحرب العالمية األولى، 

اة" للتشاور والبحث بعد افتراق بعضهم عن بعض نحو وكانوا أعضاء في جمعية العهد، أو جمعية "الفت
 عقد من الزمن، وقد وجدوا الفرصة سانحة إلعادة نشاط الحركة العربية بعد انشغالها بالقضايا المحلية.

، التاريخ 1821ـ  1981وجيه كوثراني: االتجاهات االجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي  - 19

، بيروت: معهد اإلنماء العربي 2، ط وتكونها التاريخياالجتماعي للوطن العربي مساهمة في دراسة أصولها 
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في بيت عوني عبد الهادي، وحضره قرابة خمسين  1831وعقد االجتماع في أواسط كانون األول 
لى وضع ميثاق قومي عربي يجدد نشاط الحركة العربية، ويحدد شخصًا، وبعد مداوالت تم االتفاق ع

تمخض عن المؤتمر الذي  (22)أهدافها ودعا لعقد مؤتمر عربي عام، حالت جملة معوقات دون انعقاده 
. وجرت لقاءات بين قادة الحزب وأعضاء (24( )23)عقد في القدس تأسيس حزب االستقالل في فلسطين 

 .(25)لة الوطنية السورية من عصبة العمل القومي، والكت

 الخروج أهمية على وأكد وسوريا، العراق في نشأ الذي ،(العربي القومي الحزب)ظهور  العصبة قيام تبع
 ومن السبعاوي، يونس العراقيين أعضائه بين من وكان قومي، حزب وبناء القطري، النضال على

.(26)ا سوري في العربي والنادي بالعراق، المثنى نادي أعضاء أعضائه

إلى حزبين رئيسيين هما: حزب )الشعب( وكان منبره جريدة المنار الحلبية،  الوطنية الكتلة وانقسمت
الحزب )الوطني( ونطقت باسمه صحيفة القبس الدمشقية، التي كانت تنطق باسم الكتلة الوطنية قبل 

 انقسامها.

بالد بعد االستقالل ومنها )الحزب في األربعينيات تأسست أحزاب أخرى جديدة كان لها دور في تطور ال
السوري القومي االجتماعي( وكانت تنطق باسمه جريدة البناء ومجلة الجيل الجديد، و)الحزب الشيوعي( 
الذي كان قد تأسس في الثالثينيات وصارت تنطق باسمه في الخمسينيات صحيفة النور، و)اإلخوان 

عث العربي االشتراكي( الذي أسس جريدة البعث المسلمون( وكانت صحيفة المنار لسانهم، و)حزب الب
منبرًا له، إضافة إلى أحزاب محلية صغيرة قامت في العاصمة أوفي المحافظات وجدت نصيرًا لها في 

 . (27)بعض الصحف 

 ومنظمة مصر، في البنا حسن أسسها التي المسلمين اإلخوان كجماعة ديني طابع ذات أحزاب انتشرت
 كقاعدة سوريين أيدي على القاهرة في الدستوري االتحادي الحزب ونشأ النجادة، ظمةومن اللبنانية، الكتائب
: مثل وشيوعي اشتراكي اتجاه ذات وأحزاب الفلسطيني، السوري للمؤتمر التنفيذية اللجنة ثم القومي للعمل

 94ـ  93، ص1891العصرية ، لبنان ـ صيدا: المكتبة 3محمد عزة دروزة: حول الحركة العربية الحديثة ج - 22
الذي قام عليه عوني عبد الهادي، محمد عزة دروزة، صبحي الخضرا، أكرم زعيتر، رشيد الحاج ابراهيم عجاج  - 23

 نويهض فهمي العبوشي، الدكتور سليم سالمة.
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 وعيالشي والحزب السوري، الشيوعي والحزب اللبناني، الشيوعي والحزب العراق، في األهالي جماعة
 .(29)الوثقى  العروة جمعية بيروت وفي. (28)العراقي  الشيوعي والحزب الجزائري،

كانت كل الصحافة الحزبية تصدر سرًا على شكل نشرات تشرف عليها منظمات أو أفراد يرتبطون بهذا 
النحو أو ذاك بأحزاب، وعندما ُأعلنت األحزاب لم يسمح لكثير منها بإصدار صحف، تمكن بعضها من 

مالة بعض الصحف أو أسهم بعض أفراد حزب معين في الكتابة بهذه الصحيفة أو تلك التي تقترب است
وبقي انتماء الصحافة العربية أو تأييدها لهذا الحزب  (30)سياستها في التحرير من مبادئ الحزب الفكرية 

ا ما كان له أبعد أو ذاك، ما جعل مواقفها واتجاهاتها تدور في إطار سياسة الحزب المقربة إليه، وهذ
األثر في مواقفها من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقومية التي عكست تطور الصحافة 

 في األقطار العربية خالل االنتداب وبعد االستقالل.

خامسًا: المالمح المميزة في تحرير موضوعات الصحافة الحزبية

أي العام وبلورة مواقفه الفكرية والسياسية، حيث لم تقتصر لقد أصبحت الصحافة أداة مهمة في تكوين الر 
نما استخدمتها األحزاب والهيئات كأداة تنظيمية لكسب  وظيفة الصحافة على الدعاية لمروجيها وحسب، وا 
وتعبئة أنصارها، وغالبًا ما كانت صحافة الرأي في بدايات ظهورها صحافة متحيزة في مواقفها للفئة التي 

وذلك لندرة الصحافة الهادفة في عالم السياسة، ومحدوديتها في تلك الفترة القومية المبكرة في  تنتمي إليها،
. (31)أوروبا وأميركا 

وصحافة الحزب حينما تتخذ رأيًا معينًا وتدافع عنه، يكون هدفها األول كسب أكبر عدد من القراء أو 
الجماهير، كما أنها غالبًا ما تكون الشريك الحقيقي في وضع ورسم خطط السياسة الداخلية والخارجية 
ألي حكومة وفي أي بلد، لذا تكون الصحافة في هذه البلدان هي المسؤولة دائمًا أمام الرأي العام عن كل 

نسانية وتحريرها من القيود ما تطرحه من أمور، وقد تضحي من أجل بلوغها أهدافها السامية في بناء اإل
 . (32)بالربح المادي، وقد تواجه وتتحمل ضغط الحكومات وتعسفها 

 .194ـ  192لياس فرح: مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية، ص ا - 28
 .321-318ألبرت الحوراني: مرجع سابق، ص - 29
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وتفرض الظروف السياسية التي تحيط بالبالد، ومدى الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها لها أثر كبير 
يمتها ومكانتها على الصحف الحزبية، نظرًا لحاجة تلك الصحف إلى الحرية، فهي تتنفس وتزدهر وتؤكد ق

في تلك الظروف التي ال تستطيع بدونها أن تعبر عن آرائها ومواقفها من دون أن تخاف من أن تقول ما 
تعتقد. وتوفير الحرية للصحافة، ال يعني أن تسمح لنفسها بأي حال من األحوال، أن تكون حليفة 

ريقه، بل تعمل لمصلحة الشعب الشيطان وتنحصر بأيدي قلة يحتكرونها وبالتالي تضليل الجمهور عن ط
 . (33)وتكون ناطقة بلسانه 

إن وظيفة التوعية والتثقيف وتشكيل الرأي العام، التي تميزت بها صحافة الرأي، نمت وتطورت بحسب 
تطور الصراع االجتماعي والسياسي في المجتمعات األوروبية، لذا لم تلبث هذه الوظيفة أن القت مقاومة 

ت في كثير من البلدان حتى اضطر البعض منها إلى إصدار عدة قوانين تمنع صارمة من قبل الحكوما
. وفي عهد ليس ببعيد، كانت صحف األحزاب هي السائدة، (34)الصحف من التعليق على األحداث 

غالبًا، وكان مقال الرأي فيها يحرر بأقوى األقالم ويتضمن أنضج اآلراء وأقومها، بل إن بعض صحف 
كثر من مقال رأي واحد حتى وتغلب فيها الرأي على الخبر، وبعدما كانت صحف الرأي كانت تحوي أ

الرأي ذات انتشار واسع فإنها في هذا العصر باتت مهتمة بنشر أكبر عدد من األخبار واألحداث حتى 
أصبح البعض منها بعيدًا تمامًا عن إبداء الرأي. إذ ال يمكنها أن تستغني عن األخبار في جميع 

فأصبح لتلك الصحف واجب بنشر األخبار وتوضيحها بالتعليق الذي بدوره يوضح اتجاه  مجاالتها،
 .(35)الصحيفة حتى لوكان اتجاهها ضعيفًا 

وأصبحت الدعاية في الصحف الساعد األيمن للجماعات السياسية في دور تبلورها كأحزاب، إذ أنها 
ها، فالدعاية التي تمارسها األحزاب من خالل ليست أداة دعائية ألحزابها فقط بل أداة دعاية للحزبية نفس

الصحافة تقوم على دعوة األفراد إلى اإليمان بما تقدمه من أفكار ومعتقدات ومواقف، وااللتزام بها والدفاع 
عنها مع تقديم المبررات الكاملة لإليمان واإلقناع، فالتقرير السياسي أو المقالة ما هي إال دعاية علنية 

ية من خالل األفكار واألرقام التي تقدمها وهذا ينطبق أيضًا على معظم الفنون تتصف بصفة إقناع
الصحفية من خبر وعمود وصورة وكاريكاتير ال تغدو أن تكون دعاية مقصودة من قبل الحزب هدفها 
إقناع الجماهير بصحة األفكار المطروحة. وبذلك تستطيع الصحافة الحزبية من خالل موضوعاتها التي 

وكذلك أديب مروة 49. ص2111في، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، اسماعيل ابراهيم، فن المقال الصح -33
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.المرجع السابق فالح العمره: طبيعة الصحافة الحزبية، وتطورها، -34
 .89. ص 1882، 1ج النجاح،عبد العزيز غنام، مدخل في علم الصحافة، بيروت، دار  -35
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شاعة الحماسة في تفسر وت رشادهم وا  حلل وتعلق فيها على األحداث لبيان موقفها منها، توجيه القراء وا 
نفوسهم واعتناق أفكار الجهة أو الحزب الذي تنتمي إليه، لما لها من تأثير كبير في نفوس الجماهير 

(36). 

سعت دائرة ويمكن القول أن الصحف الحزبية قد دعمت حق القارئ في الحصول على المعلومات وو 
الحوار حول مختلف القضايا، وعالجت القضايا المثارة بأسلوب جديد يغلب عليه الطابع النقدي، وساهمت 
تلك الصحف بقدر كبير في ممارسة الدور الرقابي )وخاصة صحف األحزاب المعارضة للنظام الحاكم( 

ثارة بعض القضايا الجريئة  على الحكومة ودوائرها من خالل كشف السلبيات وتعقب االنحرافات والفساد وا 
صدار قوانين  مثل حقوق اإلنسان واالعتقاالت وتزوير االنتخابات واإلصالح الدستوري والسياسي وا 

. وتدعو الجماهير إلى المشاركة في سياسة (37)والمطالبة بإلغاء أخرى خاصة على المستوى المحلي 
المعلومات والمعارف والخبرات إلى الجماهير أحزابها لتغير مجرى الرأي العام لصالحها، من خالل نقل 

 شريطة أن تكون هذه المعلومات حقيقية وموضوعية في آن واحد.

وعادة ما تختلف الصحف في نوعية األنباء والموضوعات التي تنشرها وطريقة إبرازها ومعالجتها، فمع 
ظائف اإلعالمية كاإلقناع أداء وظيفتي اإلعالم والتفسير تعمل كذلك على تقديم أبواب أخرى تلبي الو 

والتثقيف والتنشئة االجتماعية واإلعالن والتسويق والتوجيه واإلرشاد فضاًل عن الدعاية، لكن نسب 
االهتمام بأداء هذه الوظائف هي التي تختلف من صحيفة ألخرى. ذلك أن مضمون وشكل المادة 

دف تحقيق التفاعل بينها وبين المجتمع المنشورة عادة ما يتجاوب مع البيئة التي تعمل فيها الصحيفة به
الذي تصدر فيه، فضاًل عن ذلك فإن للصحافة تأثيرًا قويًا على الجماهير من خالل الكلمة المطبوعة 
يمان الجماهير بصدق هذه الكلمة التي تقترب من القداسة واالحترام عند بعض المجتمعات، بمعنى  وا 

ا فكرة أو رأيًا معينًا أو تعليقًا، قد يؤمن به القارئ آخر، تعطي الصحف الحزبية من خالل موضوعاته
ويتخذه مبدًأ له يقتدي به أو عقيدة يسير على هديها، وبفضل مضمون تلك الموضوعات يكون قدر 
التأثير على القارئ سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، وغالبًا ما يتضح ذلك في المقاالت 

 .(38)التي تبين بوضوح وجهة نظر الصحيفة تجاه حدث ما  الموضوعة واالفتتاحيات والتعليقات

.مرجع سابق لحزبية، وتطورها،فالح العمره: طبيعة الصحافة ا -36
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 .93. ص 1888،
. ص2111عبد العزيز شرف، األساليب الفنية في التحرير الصحفي، القاهرة، دار قباء. للطباعة والنشر والتوزيع ، -38

198. 
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إن وجود القاعدة اإليديولوجية هي أساس أي تحرك إعالمي لالستناد عليها واالنطالق منها لتحقيق 
أهدافها. لذا فإن أي معالجة صحفية البد وأن تكون ذات مضمون إيديولوجي تجعلها مميزة ومستقلة عن 

تبرت الصحافة بشكل عام سالحًا إيديولوجيا خطيرًا يمكن أن تستغله بعض غيرها، وعلى هذا األساس اع
الفئات أو الجماعات واألحزاب لخدمة أهدافها، فهي إضافة إلى كونها أداة للتوجيه والتحريك الجماهيري 

و . وفي حالة كهذه تبتعد الصحافة الحزبية )العقائدية، أ(39)تعتبر أداة مهمة في كسب الجماهير وتعبئتها 
السياسية في صياغتها أللفاظها عن تلك الفلسفة أو تلك اإليديولوجيا، ألنها بالطبع ال تعني الجماهير إال 
قلياًل، وألن النظرة السطحية للقضايا واألحداث ال تمنحها مجااًل إلرساء فكر معين في نفوس الجماهير 

نما ستترك الجماهير تتبع ما تمليه علي هم أنفسهم، وهذا يدل على أن الفلسفة أو والتأثير في اتجاهاتها وا 
 اإليديولوجية تحمالن في طياتهما المعنى، أكثر مما تحمله عواطف وأفكار الجماهير.

وذلك بلغة بسيطة اكتسبتها الصحافة الحزبية بعد مرورها بتلك التجارب الصحافية المتعددة التي سبق 
ونزعة جديدة. فقد اكتسبت أسلوبًا مبتكرًا جديدًا حيث اكتسبت لنفسها شكاًل جديدًا وقوة جديدة  ذكرها،

مخالفًا ألسلوب القدماء وامتازت بحيوية جعلت أسلوب الصحافة محببًا ألكبر عدد ممكن من القراء، 
وحققت نزعة لها قوتها وخطرها في العصر الحديث وهي النزعة الديمقراطية بدال من النزعة األرستقراطية 

ابة في القرون الماضية.التي كانت تتميز بها الكت

وساد األسلوب السهل المشرق الذي وصلنا إليه اليوم في الكتابة بلغتنا العربية، وال يعود الفضل فيه إلى 
معلمي اللغة في المدارس والكليات، وال إلى الكتاب واألدباء القدامى، بل الفضل األول في هذا األسلوب 

 .(40)يعود إلى الصحافة 

الرأي العام على الصحافة الحزبية فقد تزحزحت عن خطها نوعًا ما، بعدما كانت تدافع  ونظرًا لقوة تأثير
عن مبدأ الحزب التابعة له وتقود الجمهور إلى الرأي الذي تراه صائبًا، أصبحت تتماشى مع الجمهور 

دئ، وعندما واقتصرت وظيفتها على أن تكون مرآة عاكسة للرأي العام، ال منبرًا حرًا لنشر األفكار والمبا
أيقنت الصحافة الحزبية بأنها ستخسر قّراَءها بعدما شعرت بأن جمهورها لم يعد سوى فئة ضئيلة من 
ضفاء عناصر  المؤيدين أو المتعاطفين مع أحزابها، سعت إلى االهتمام بالخبر واالكتفاء بالتعليق عليه وا 

 . 98. 1884عبد الغني عبد الغفور، اإلعالم والثقافة والتنمية القومية، بغداد، دار الحرية للطباعة، -39
 .441، ص مرجع سابقأديب مروة: الصحافة العربية نشأتها وتطورها،  - 40
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حليل والتفسير التي تقوي معتقداته التشويق التي تخاطب العاطفة وابتعدت عن نشر مقاالت الرأي والت
 .(41)وأصبحت تسير خلف أهواء الجماهير بعدما كانت أداة مهمة في تكوين وقيادة الرأي العام 

كما أن الصحافة الحزبية "ليست آلة جامدة، إذ البد أن يتوفر فيها مجال للمبادرة الشخصية والميول 
المضمون". بمعنى آخر أن مقاالتها التحليلية، البد أن الفردية وجمال الفكر والخيال واالهتمام بالشكل و 

تتضمن بعض المفردات وتكتب بأسلوب بسيط يفهمه جميع القراء، ومن المستويات الثقافية كافة، أي 
يجب أن تجمع ما بين مخاطبة العقل والعاطفة على أن يكون العقل هو األصل كي تساعد القارئ على 

مادتها دون الهروب من تحليالتها المعقدة إلى قراءة العناوين الرئيسة إراحة ذهنه وتمكنه من استيعاب 
والثانوية فقط. أما من ناحية اإلخراج فغالبًا ما يكون اإلخراج الجيد هو الذي يخدم المضمون الجيد وليس 

 .(42)العكس 

كون رائدة كما أن الصحف الحزبية لم تنجر إلى حد االبتذال في الموضوعات المثيرة، وأسهمت في أن ت
في الدفع إلى تحسين األداء المهني، على غرار الريادة التي تمارسها أحزابها في صنع المناخ السياسي 
والثقافي والقيمي في البالد رغم اهتزاز مركزها نتيجة عشوائية مناخ الشأن اليومي العام... حيث يتحدد 

ذل مجهود أشد ترشيدًا إلنجاز منتوج أداء الصحف سواء كانت يومية أو أسبوعية، خاصة أو حزبية، بب
يرضي رغبات القراء ويعبر عن ارتقاء األداء المهني، وال يخفى أن كل المنابر الحزبية منها والخاصة هي 

 .(43)عبارة عن هيئات تحرير صغيرة 

لى جانب شكل الصحف الحزبية ومضمونها، يعتبر الصحفي الحزبي نفسه عاماًل مهمًا آخر في نجاح  وا 
ر الصحافة الحزبية، ألنه عندما يكون متمكنًا من المنطق النظري لحزبه وملمًا اإللمام الكافي وانتشا

بسياساته وخططه وأهدافه المرحلية واالستراتيجية، فإن مهمته هنا ستكون، ليس نقل األخبار والتعليق 
ت الحياة وفي عليها وتحليلها فقط، بل سيتحول من خالل الصحيفة إلى داعية لحزبه في جميع مجاال

مختلف األوساط محليًا وقوميًا وعالميًا. وبذلك سيحمي الجماهير من التسمم باألفكار المضادة المدسوسة 
التي تحاول تشويه صورة الحزب أمام الجماهير وتعريته والحط من إنجازاته، وهذا ال يتم إال بعرض 

 .(44)حقيقية دون إخفاء أو تحيز القضايا والمواقف والموضوعات أمام الجماهير بصورة موضوعية و 

.مرجع سابقفالح العمره: طبيعة الصحافة الحزبية، وتطورها،  -41
.المرجع السابق -42
.مرجع سابق العربي المساري: تأمالت حول الصحافة الحزبية، محمد -43
.مرجع سابق فالح العمره: طبيعة الصحافة الحزبية، وتطورها، -44
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من منطلق  قد يعتقد البعض أن المنافسة بين الصحف المختلفة لجذب المعلنين ال تشمل الصحف الحزبية
أن الصحيفة الحزبية هي صحيفة لها أهداف فكرية بحتة تتعلق بنشر إيديولوجيا الحزب وأفكاره والترويج 

ذلك ليس دقيقًا، فالصحافة الحزبية تتشابه في بحثها عن  إال أن، لها دون االهتمام بالجانب التمويلي
المعلنين كمصدر تمويل مع الصحف األخرى المنافسة، وغالبًا ما يتسم المعلنون في الصحف الحزبية 
بالتوافق الفكري مع مضمونها، وقد ال يكون الحال كهذا فقد يقوم المعلن باختيار صحيفة معينة لتمتعها 

ساط الجمهور وذلك لتحقيق أهداف تجارية وربحية بحتة ال تقترب من التوافق بشعبية كبيرة بين أو 
لكن هذه ، وتتنوع مصادر تمويل الصحيفة التابعة لحزب معين، اإليديولوجي بين الصحيفة والمعلن

المصادر غالبًا ما تتعلق بالكيان السياسي للحزب الذي تتبع له الصحيفة وتكون ناطقًة بلسانه، وتتلقى 
.المالي بشكل رئيسي منه دعمها
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 الخالصة

تلجأ السياسية غالبًا إلى الدعاية عن نفسها من خالل صحافتها، بسبب الدور الذي تلعبه في العملية 
الدعائية، فنشأت لهذه الغايات الصحافة الحزبية التي تختلف بحسب طبيعة اإليديولوجيات التي تعبر 

ة ثقافة المبلورين لها وموقفهم من النظام السياسي القائم، عنها وفي نظرتها إلى السياسة طبقًا لنوعي
إلمداد فسعت الصحافة الحزبية ولظروف المجتمع الذي تنشأ منه والفكرة المركزية التي تقوم عليها، 

 الجمهور بالمعلومات التي من شأنها تمكين الناخبين من تكوين اختيارات رشيدة خالل االنتخابات.

أحيانًا "بالصحافة العقائدية" التي تعد من أقدم أنواع الصحافة المتخصصة، كما  توصف الصحافة الحزبية
أيضًا و  يطلق عليها "الصحافة الملتزمة" أو "صحف الجماعات"و  تصنف ضمن "صحافة الرأي"

 ويصفها بعضهم "بالصحافة السياسية"..."بالصحافة اإليديولوجية" 

الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، والتي ترافقت مع تعود نشأة الصحافة الحزبية إلى نهاية القرن 
طالق النشاط  نمو المفهوم الديمقراطي في أوربا، وظهور ديمقراطية سياسية تتمثل بوجود نظام نيابي وا 

يجاد صحافة حرة . وفي الوطن العربي انتشرت الصحافة الحزبية مع ظهور الجمعيات الحزبي، وا 
 حركة التحرر العربي. السياسية واألحزاب وتزامنت مع

لعل ما يميز الصحافة الحزبية أنها أداة مهمة في تكوين الرأي العام وبلورة مواقفه الفكرية والسياسية، 
نما استخدمتها األحزاب والهيئات كأداة  حيث لم تقتصر وظيفة الصحافة على الدعاية لمروجيها وحسب، وا 

أي من مقال وعمود وزاوية....وغيرها من فنون من خالل مواد الر  تنظيمية لكسب وتعبئة أنصارها،
 الصحافة.
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 تمارينال
 اختر اإلجابة الصحيحة:

من وتكافح الحزب أفكار بنشر تهتم ألنها" اإليديولوجية بالصحافة" الحزبية الصحافة توصف -1
يديولوجياته: وفلسفته مبادئه أجل وا 
A. .صح 
B.  .خطأ 

 . صح.Aبة الصحيحة: اإلجا

عادة ما تختلف الصحف في نوعية األنباء والموضوعات التي تنشرها وطريقة إبرازها -2
ومعالجتها، فمع أداء وظيفتي اإلعالم والتفسير تعمل كذلك على تقديم أبواب أخرى تلبي 
ه الوظائف اإلعالمية كاإلقناع والتثقيف والتنشئة االجتماعية واإلعالن والتسويق والتوجي

واإلرشاد فضاًل عن الدعاية، لكن نسب االهتمام بأداء هذه الوظائف هي التي تختلف من 
صحيفة ألخرى. ذلك أن مضمون وشكل المادة المنشورة عادة ما يتجاوب مع البيئة التي تعمل 
فيها الصحيفة بهدف تحقيق التفاعل بينها وبين المجتمع الذي تصدر فيه، فضاًل عن ذلك فإن 

يمان الجماهير بصدق هذه للصحافة تأ ثيرًا قويًا على الجماهير من خالل الكلمة المطبوعة وا 
 الكلمة التي تقترب من القداسة واالحترام عند بعض المجتمعات.

A.  .صح 
B. .خطأ 

 . صح.Aاإلجابة الصحيحة: 
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يعود وال العربية، بلغتنا الكتابة في اليوم إليه وصلنا الذي المشرق السهل األسلوب ساد -3
 الفضل بل القدامى، واألدباء الكتاب إلى وال والكليات، المدارس في اللغة معلمي إلى فيه الفضل
 .الصحافة إلى يعود األسلوب هذا في األول

A.  .صح 
B. .خطأ 

 . صح.Aاإلجابة الصحيحة: 

الصحف الحزبية لم تنجر إلى حد االبتذال في الموضوعات المثيرة، وأسهمت في أن تكون رائدة -4
سين األداء المهني، على غرار الريادة التي تمارسها أحزابها في صنع المناخ في الدفع إلى تح

السياسي والثقافي والقيمي في البالد رغم اهتزاز مركزها نتيجة عشوائية مناخ الشأن اليومي 
 العام.

A. .صح 
B. .خطأ 

 . صح.Aاإلجابة الصحيحة: 
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تشمل الصحف الحزبية يعتقد البعض أن المنافسة بين الصحف المختلفة لجذب المعلنين ال -5
من منطلق أن الصحيفة الحزبية هي صحيفة لها أهداف فكرية بحتة تتعلق بنشر إيديولوجيا 

إال أن ذلك ليس دقيقًا، فالصحافة  الحزب وأفكاره والترويج لها دون االهتمام بالجانب التمويلي،
منافسة، وغالبًا الحزبية تتشابه في بحثها عن المعلنين كمصدر تمويل مع الصحف األخرى ال

 ما يتسم المعلنون في الصحف الحزبية بالتوافق الفكري مع مضمونها:

A. .صح 
B. .خطأ

 . صح.Aاإلجابة الصحيحة: 
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 الوحدة التاسعة

الساخرة( –الصحافة الهزلية )الناقدة 

مقدمةأواًل: 
يتفق الباحثون حول مفهوم ال مضحك إال فيما هو 
)إنساني(، فالمنظر قد يكون جمياًل لطيفًا رائعًا، أو يكون 
ذا  تافهًا أو قبيحًا، ولكنه ال يكون مضحكًا أبدًا، وا 
ضحكنا من حيوان فألننا نجد عنده تعبيرًا إنسانيًا يثير 

فينا الضحك. 

شاراته وحركات ه تكون إن أوضاع الجسم اإلنساني وا 
مضحكة على قدر ما يذكرنا هذا الجسم بمجرد كونه آلة 

 . والضحك مهما كان صريحًا فإنه يخفي وراءه فكرة (1)

وعبد هللا عبد الدايم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب: مهرجان القراءة  هنري برجسون: الضحك، ترجمة سامي الدروبي - 1

.03(، ص8991للجميع، مكتبة األسرة، 
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في كثير من -تفاهم، ويظهر بجالء أيضًا أن بعض ما يثير الضحك ال يمكن ترجمته من لغة إلى أخرى 
 .(2)بالتالي متعلق بعادات مجتمع وثقافته وأفكاره  فهو-الحاالت

وكل ما يلفت انتباهنا إلى الجانب المادي من اإلنسان وما يتصل بالجانب الروحي ويخرج عن إطار 
المألوف أو يتناقض مع القانون الطبيعي هو مضحك. ويمكن القول أن لمعظم الكلمات معنًى ماديًا هو 

عيانيًا أو ماديًا، فإن  الحقيقي ومعنًى روحيًا هو المجازي، فإذا اتفقنا أن كل كلمة في البدء تعني شيئاً 
 معنى الكلمة يغدو روحيًا شيئًا فشيئًا.

وقد نحصل على أثر مضحك إذا تظاهرنا بفهم التعبير بمعناه الحقيقي، في حين أنه مستعمل بمعناه 
المجازي أو: متى اتجه انتباهنا إلى شيء مادي وهو في األساس شيء غير ذلك تغدو الفكرة المعبر 

 . (3)عنها مضحكة 

ومن أكبر ينابيع الضحك، أن ينساق اإلنسان بقوة أو بسرعة مكتسبة، إلى قول ما لم يكن يريد قوله، أو 
فعل ما لم يكن يريد فعله، ولهذا كان الذهول مضحكًا في جوهره، ولهذا كنا نضحك أيضًا مما يمكن أن 

هذا الفصل ال يولي يكون في الحركة واألوضاع بل ومالمح الوجه أي من أشياء في جوهرها مادية. و 
 عناية للفارق بين الصحافة الساخرة أو الهزلية أو الناقدة ويعّدها شيئًا واحدًا. 

مفهوم الهزلثانيًا: 
يعد الضحك غريزة اجتماعية واستعدادًا موروثًا عند اإلنسان 
وشائعًا بين أفراده جميعًا، ولذلك قيل في تعريف اإلنسان: 

ولهذه الغريزة حالة انفعالية مصاحبة لها  ،أنه حيوان ضاحك
وهي التي قد ندعوها السرور والمرح، فبعض الناس تغلب 
عليهم روح التشاؤم وتستهويهم الظالل القاتمة ويقل 
ضحكهم، في حين يغلب على البعض اآلخر روح التفاؤل 

 وتستهويهم األلوان المشرقة والجوانب المضيئة من الحياة.

. 81- 81المرجع السابق، ص ص - 2
.78-87المرجع السابق، ص  -3
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 Sentiments Etلفرنسي المعروف أندريه مورو في كتابه العواطف والعادات ويقول الكاتب ا
Coutumes ،إن من أسباب السعادة أن يستقبل اإلنسان الحياة بثغر باسم ونفس راضية وروح فكهة :

 .(4)فإن ذلك يهون عليه صعاب الحياة ويقرب له أسباب السعادة 

ية األرب في فنون األدب": فيه راحة للنفوس إذا تعبت وقال النويري عن الفكاهة والضحك في كتابه "نها
وكلَّت، ونشاط للخواطر إذا سئمت وملَّت، ألن النفوس ال تستطيع مالزمة األعمال بل ترتاح إلى تنقل 
األحوال، فإذا عاهدتها بالنوادر في بعض األحيان والطفتها بالفكاهة في أحد األزمان عادت إلى العمل 

روِّحوا ﴿راحة في طلب العلوم مديدة، وهذا مأخوذ من قول النبي العربي عليه السالم الجد بنشطة جديدة، و 
 ﴾.القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلَّت عميت

طعامهم فتلتذ نفوسهم  والفكاهة في األصل مأخوذة من الفاكهة التي يتفكه بها الناس بعد أن يتناولوا
وغير التهكم  Comicوهي غير المزاح أو الهزل  Humorوتنشرح صدورهم، ويقابلها في اللغة االنكليزية 

فالفكاهة هي معكوسة التهكم، وهما، كلتاهما صورتان من صور الهجاء، إال أن طبيعة   Ironyأو اللذع
 .(5)التهكم خطابية بينما الفكاهة أدنى إلى الطابع العلمي 

ويوضح أيزنك ظاهرة الضحك برسم يمثل مثلثًا متساوي الضلعين على النحو التالي:

.3صجمال الدين الرمادي: صحافة الفكاهة وصانعوها، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ب ت(،  - 4
 .78ص .هنري برجسون: الضحك، مرجع سابق - 5
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تدخل  ك كلمة الهزل بالمعنى العام، ويقول إن العناصر اإلدراكية والوجدانية والنزوعيةنوهنا يستعمل أيز 
في تركيب الهزل، ولكن أثر أحد هذه العناصر الثالثة قد يزيد عن أثر العنصرين اآلخرين في كل حالة 
من الحاالت الخاصة، فتقترب الدعابة في هذه الحالة من الزاوية التي تمثل العنصر الغالب، ويطلق 

على العنصر  witعلى العنصر الوجداني، واسم النكتة  humourأيزنك بصفة عامة اسم الفكاهة 
 .(6) اإلدراكيعلى العنصر  comicالنزوعي، واسم الكوميديا 

وروح المرح والفكاهة شيء فطري يمكن أن يزداد على مر الزمن بتوالي القراءات ودقة المالحظة واتصال 
المشاهدة وما إلى ذلك. وهناك إحساس فكاهي يظهر عند فريق من الناس ظهورًا واضحًا جليًا ينمو 

 .(7)تساب وهذا اإلحساس الفكاهي هو السر في إرسال النكتة باالك

والضحك تأديب قبل كل شيء، وقد وجد ليخزي فال بد أن يشعر موضوعه بشعور مؤلم، والمجتمع ينتقم 
. ونحصل كذلك على (8) والطيبةبه ممن يتطاولون عليه، فلن يبلغ إذًا غايته إذا كان يحمل طابع العطف 

سع بالرمز أو الشعار في اتجاه ماديته، ويتم التظاهر باالحتفاظ بهذا التوسع المضحك حين يتم التو 
 بالقيمة الرمزية نفسها التي يحملها الشعار.

نشأة الصحافة الساخرةثالثًا: 
على الرغم من وجود الهزل في الموروث األدبي العربي، لكن وجوده في الصحافة العربية جاء  .1

الصحافة في البالد العربية، والصحافة الهزلية أو الساخرة فن محدث متأخرًا نتيجة تأخر ظهور 
 .ظهر متأخرًا وبرع فيه الغربيون في القرن التاسع عشر واشتهروا به، وعنهم أخذه العرب

م سميت الكاريكاتير، وأخرى سميت شاريناري... 1738ظهرت أول صحيفة هزلية في فرنسا عام 
اريكاتير سمته األساسية وخطوطه العريضة، وكان الصحفي وبصدور هاتين الصحيفتين اتخذ الك

 الفرنسي "فيليبون" الذي أصدر تلك الصحف ممن يرغب في نشر الصور الكاريكاتورية. 
وكان سيد هذا الفن في الشرق العربي الصحافي يعقوب صنوع صاحب أول جريدة هزلية مصورة 

ر في أواخر القرن التاسع عشر.وهي أبو نظارة، ثم ما لبثت أن تبعتها عدة صحف في مص

.08: مكتبة مصر، ب ت، صوالضحك، القاهرةزكريا ابراهيم: سيكولوجية الفكاهة  - 6
 .0جمال الدين الرمادي: صحافة الفكاهة وصانعوها، مرجع سابق، ص - 7
.127هنري برجسون: الضحك، مرجع سابق، ص - 8
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كانت الصحافة الساخرة وسيلة من وسائل محاربة البدع والخرافات وانتقاد إسراف المرأة في 
التحرر والسفور، والتجاء )الشباب الخليع( إلى المجون والميوعة أو العاطلين بالوراثة إلى قضاء 

 .(9)الوقت فيما يضر ويسيء 
شرق العربي ضعيفًا، ثم أخذ يرتقي تدريجيًا في مصر أواًل، وفي بدأ فن الصحافة الهزلية في ال .2

لبنان ثانيًا وفيما بعد في بقية األقطار العربية، وقد ترك هذا الفن أثرًا واضحًا في صحافتنا 
المعاصرة، وفي التيارات الفكرية والسياسية، لقد بدأ بزوايا صغيرة )واستمر كذلك في كثير من 

إلى صحافة تتخذ من الهزل وسيلة لإلعراب عن وجهة نظرها، ويقول الصحف العربية( وتحول 
 األستاذ أنور الجندي: 

إن الصحافة الهزلية هذه خلقت لونًا جديدًا في أساليب الهجاء والنقد والسخرية وانفردت به "
وتخصصت له، وكان هذا اللون بعيد األثر في نفوس القراء الرتباطه باللهجات العامية والفكاهة 
والصورة المضحكة. ثم يشير إلى دورها في تحويل الصحافة إلى وجهة جديدة فيقول: كان لهذه 
الصحافة دور عام في تحويل تيار الصحافة إلى وجهة البحث عن المثالب الشخصية واألخبار 

(10)."المثيرة والتعليقات المكشوفة...الخ

، فأول (11)لبنان ببضعة أشهر ظهرت الصحافة الهزلية متأخرة بعض الشيء في سورية وسبقها .3
نيسان عام  2صحيفة هزلية في سورية هي جريدة "ظهرك بالك" التي صدرت في دمشق في 

 .م1181تشرين األول  17م، أما أول هزلية في بيروت فهي "عيواظ" التي صدرت في 1181
وبعد تأسيس جريدة ظهرك بالك توالى صدور الصحف الهزلية االنتقادية في كل من دمشق 
وحلب، ثم في بقية المدن السورية األخرى، حيث وصلت إلى خمس وعشرين جريدة تتوزع على: 
عشر جرائد في دمشق، ست في حلب، خمس في الالذقية، اثنتان في حماه، واثنتان في حمص 

(12).

 . 18جمال الدين الرمادي: مرجع سابق، ص - 9
.113(، ص 1182أديب خضور: الصحافة السورية؛ نشأتها وتطورها، وواقعها الراهن، )دمشق: دار البعث،  - 10
ما بعدها. 118أديب خضور: الصحافة السورية؛ مرجع سابق، ص - 11
 ا بعدها. وم 222، مرجع سابق، 1جوزيف إلياس: الصحافة السورية في مئة عام، ج  -
وما بعدها. 22(، ص 1101دار المعارف، )القاهرة: ،1شمس الدين الرفاعي: تاريخ الصحافة السورية، ج -
.102ص (،1101دار صادر، )بيروت: ،2الجزء فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية، - 12
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تي صدرت في هذه الفترة، شأنها شأن الصحف السياسية تخوض في السياسة الصحف الهزلية ال .2
ومشاكل المجتمع، وكان معظمها يولي سياسة الدولة وصراعات األحزاب واإلصالحات الدستورية 

 أهمية كبرى، ويعطيها األفضلية على غيرها من موضوعات.
 قلة منها لم يكن لها غرض سوى غير أن ذلك غالبًا ما يتم بأسلوب انتقادي ساخر وال نستثني إال

التهريج واإلضحاك، كما أنها كانت سريعة الموت والتوقف كغيرها من صحف تلك الفترة، ولم 
تخرج عن حالة تلك الصحف من حيث اإلخراج واالنتشار، لكنها ال تعد من صحف الدرجة 

هورون في سورية، األولى كالمقتبس ومثيالتها، ولم يظهر في هذه المرحلة صحافيون هزليون مش
الغبرة ومحمد صبحي عقدة ومحمد  وعليوكان من أبرز كتاب هذه الصحف يوسف األهرامي 

عارف الهبل.

رابعًا: مفهوم النقد الهزلي
يحاء  النقد الهزلي سالح فتاك في أيدي أصحابه، إذ كانوا معروفين بسالطة لسانهم وقوة حجتهم وا 

عبارتهم. ويستخدم هذا الفن في أحد طريقين: 

 : أولهما
نافع وبّناء وهو طريق الهزل والسخرية واالنتقاد في سبيل اإلصالح وتقويم االعوجاج، كنقد معايب 

صالحه المجتمع وفساد الحكم واإلدار  ة وتتبع األخطاء والسقطات التي يقع فيها الحاكم من أجل ردعه وا 
 خدمة للمجتمع.

: ثانيهما

هدام وقاتل وهو طريق الهزل والسخرية في سبيل التجريح والطعن الشخصي، كتتّبع معايب شخص بعينه 
جل إلى قتله والتركيز على كل هفوة من هفواته وتضخيم كل سيئة مهما كان نوعها، وهذا ينتهي بالر 

 وتحطيمه.
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ويمكن التعبير عن هذا الفن بالطريق المباشر وهو التناول 
الصريح والهجاء السافر، أو بطريق غير مباشر من خالل 
التلميح والهجو المبطن الذي ال يضحك آنيًا ولكنه أشد 
مرارة وأبلغ أثرًا وأكثر ديمومة، وهو أرقى طرق النقد والهجو 

 .(13) والسخرية

وتختلف صيغ التعبير عن هذا الفن، فمنه ما يتخذ الصورة 
الهزلية أداة له، وغالبًا ما تكون أبلغ من التعبير، ومنه ما 
يتخذ النكتة الحاضرة والنادرة المستملحة، ومنه ما يستخدم 

 القصيدة وسيلة له، كسخرية ابن الرومي وهجوه، وآخر 

المهجو لبيان غرضه بعد أن يركز على مادة هجائية  يعمد إلى وصف السيئة أو العضو المثلوب في
تركيزًا واضحًا ويبرزها إبرازًا فنيًا كاماًل، وثمة هزل يسلك طريق الحكاية أو الرواية غير المباشرة، ويترك 

 للقارئ استخالص المغزى فيما بعد.

لضاحك، فال يحمل رسالة وحين يكون الهزل غير انتقادي بشكليه البّناء أو الهدام، فهو الفن الماجن أو ا
وليس له مغزى سوى اإلضحاك اآلني المؤقت، دون أن يترك أي أثر كنوادر جحا وطرائف بعض 

 الظرفاء.

وجمعت غالبية الصحف الهزلية بين الهزل والجد، فيرد في تعريف إحداها "جريدة جدية هزلية" أو "جريدة 
أو "انتقادية جدية هزلية مصورة" وغير ذلك من هزلية جدية انتقادية" أو "جريدة جدية هزلية فكاهية" 

 التعاريف المختلفة.

-1701. عن: جوزيف إلياس: الصحافة السورية في مئة عام، الجزء األول 112ص، 11مجلة الشرق، المجلد   - 13
. 231(، ص 1172النضال  بيروت: دار، )1، ط 1101
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خامسًا: الصفات العامة للصحف الهزلية العربية
ذا كتبت إحداها أحيانًا بالفصحى فلغتها مزيج  .1 نشرت معظم موضوعات هذه الصحف بالعامية، وا 

من الفصحى والعامية باستثناء قلة منها يكتبها كتاب يحسنون كتابة المقاالت البليغة، وفي 
حاالت كثيرة كان من الصعب أن تتبين هوية صاحب المقالة أو صاحب الجريدة أو مديرها 

 .(14)عظمها خلت من اإلشارة إليهم المسؤول، وم
معظم هذه الصحافة لم تعرف فن الصورة أو الرسم الكاريكاتيري، واكتفت باالعتماد على المكتوب  .2

فقط، وظهرت بعض الصحف نشرت رسومًا هزلية منها "النفاخة المصورة" لكن رسومها كانت 
 بسيطة بدائية.

ظمها من أسماء شخصيات هزلية تفنن أصحاب هذه الصحف في أسماء صحفهم فاختير مع .3
كجحا وأبي نواس، أو من عبارات وأسماء عامية دارجة وكثيرة التداول مثل )اسمع وسطح _ 

 أعطيه جملة _ ظهرك بالك _ انخلي يا هاللة _ ضاعت الطاسة _ كشكول(.
حددت الصحافة الهزلية السورية رسالتها في هذه الفترة على لسان صحيفة "حط بالخرج" بالقول: .2

جرائد الهزل ال للهزل والضحك      صيغت ولكنها في الحلق كالحسك
نما هزلها نوع من  اما هزله  (15) الفشككبة طابت مآكلها        وا 

فهي ذات غرض واتجاه ولم تكن عفوية أو صدرت من أجل اإلضحاك فحسب، وتعد إلى حد ما 
الحديث عن الحرية والدستور وبروز الحس القومي  صحف ملتزمة. ومن األحداث الراهنة آنئذ  

العربي والصراعات الحزبية، والحوار بين أنصار المركزية وأنصار الالمركزية، ومطالب 
 .اإلصالح في الواليات العثمانية

كل هذا وجد منفذًا له في الصحافة الهزلية، فانقسمت هي األخرى بين مؤيدة ومعارضة، وأسرفت 
روف من الحديث عن هذه األمور، كما وجدت مسائل المجتمع ومشاكل أو قللت بحسب الظ

التعليم والحريات الفردية واالجتماعية والعمل، والقضايا الزراعية ومشاكل االقتصاد وأخبار المدن، 
 والخالفات العائلية والمسائل الزوجية وأخبار النساء، مساحات لها في هذه الصحف.

. نقاًل عن: جوزيف إلياس: الصحافة السورية في مئة عام، مرجع سابق، 311أنور الجندي: الصحافة السياسية، ص - 14
 . 233ص

. نقاًل عن: جوزيف إلياس: الصحافة السورية في مئة عام، 1118/  1/  18تاريخ  11حط بالخرج، العدد جريدة  - 15
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ابات الصحف الهزليةسادسًا: أنماط الهزل في كت
لقد وزعت صحف هذه الفترة موضوعاتها تحت عناوين كثيرة متعددة، تفننت بها الصحافة الهزلية وأخذت 

والموال(  قسمًا منها عن صحافة األقطار العربية، وقسمًا آخر من صميم واقعنا وعاداتنا الشعبية )كالقرادّية
وأشهر العناوين التي تبرز في هذه الصحف )محاورة بين كذا و... _ موال _ قرادية _ إعراب _ 
تلغرافات _ تقويم الجرائد _ حالتنا الحاضرة( وثمة عناوين متفرقة، وأحيانًا نقرأ بعض الفقرات الهزلية 

 نشر الشعر الهزلي الموزون.واالنتقادية في االفتتاحية بال عنوان، كما أن في كثير من األعداد ت

كانت صحف المعارضة تقسو على االتحاديين كثيرًا وتفتش عن وسيلة ما تتشبث بها لتتخذها مطعنًا 
براز المثالب، فهذه جريدة الضمير تنشر في أحد أعدادها  عليهم، كما كانت تتفنن في نبش المعايب وا 

 (16)بعنوان )من قال( ما يلي: 

د والترقي ستفوز في هذا االنتخاب بوسائط التهديد والوعيد فهو كاذب... ومن من قال إن جمعية االتحا"
قال إن الضباط يتداخلون في شؤون األمة والسياسة في حين هم ممنوعون به رسميًا عن التداخل فهو 
صادق، ومن قال إن الخواجة عنحوري وحش فهو صادق، ومن قال إن المشكلة ساقطة فهو صادق، 

ة جحا غير وطنية فهو كاذب، ومن قال لكم إن "الضمير" سيكون خادمًا للوطن فهو ومن قال إن جريد
صادق، ومن قال إن الرأي العام تأثر من أفعال االتحاديين فهو صادق، ومن قال لك إن الظلم سيدوم 

".فهو أكذب من مسيلمة

م العنحوري فتشبهه غير أن "الضمير" تخرج عن طورها واتزانها، فما لبثت في إحدى صفحاتها أن تشت
 بالببغاء وتلصق به أبشع النعوت.

 (17)أما جريدة "النديم" فتصور الحالة الراهنة آنئذ  بهذه العبارات تحت عنوان )أبكي إذا(: 

ذا رأيت المستبد  ذا رأيت الجمعية طامعة، وا  ذا رأيت الحكومة الهية، وا  أبكي إذا رأيت الدستور نائمًا، وا 
ذا رأيت الزعي ذا رأيت الصحافة  م مفسدًا،سيدًا، وا  ذا رأيت الشعب ميتًا، وا  ذا رأيت القلم مكسورًا، وا  ...، وا 

 ملجمًة..
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ثم تشير في العدد نفسه إلى األخبار الواردة من األناضول:

والترئي المؤدسة،  جاء في صحف البريد أن جانبًا كبيرًا من أهل األناضول يتهيجون ضد جمعية االتحاد
بلدة المرحوم زكي بك قد تجمع جمهور عظيم من األهالي أمام نادي االتحاديين وصاحوا:  ففي قيسانة

فليسقط القتلة". "

فقد عبر هذا الهزل هنا بتحويل حرف القاف إلى همزة في الترقي والمقدسة، غير أن عنصر الهزل 
 (18)ضعيف فيها وهي أقرب إلى الجد، وتشير الجريدة نفسها إلى كيفية شراء الجرائد فتقول: 

مي من الشائع أن حضرة الوالي قد استأجر جريدة أخرى على جريدة العصر الجديد صاحبها يوسف األهرا
ومصورها توفيق طارق ومدير شؤونها الشيخ عبد الجليل الدرا )يقصد النفاخة المصورة( وأنه قد أمر 
بإعطائها المبلغ المرقوم من أصل حوالة المصاريف السرية. نديم حط بالخرج: بكره يقيم علينا حضرة 

 الوالي دعوى على نشرنا هذه اإلشاعة. )ما ِبسايل( 

تتهكم من الوالي وتصوره خائفًا من الصحف، يترقب كل عبارة منها ليشكوها إلى فهي في العبارة األخيرة  
(19)القضاء. أما جريدة "حط بالخرج" فتسخر من الوالي على طريقتها الخاصة بعنوان )مقالية الخرج(: 

لم يرق في أعين والينا غالب بك اإلشاعة التي عرفها الناس أجمعون أكتعون أبصمون أعصمون "
عميون أطرشون أعورون، ونشرناها على صفحات خرجنا المفخوتون، وهي أمره بإعطاء أفكحون أ

ناصيف آغا من الليرات ستون من أصل حوالة المصارفات السرية، فإنه لما قرأنا حضرة الوالي قام 
وقعدون، وأرغى وأزبدون، وأقام على حط بالخرج دعوى جنائية ما أنزلن وال في الماعون توهمًا منه أنه 

لحق والقانون فيما نحرره ونكتبون، فإن كنت يا حضرة الوالي تريد منا عن الحقائق نسكتون ولنورها ا
نسترون لتكونوا عنا راضون فقد طمعتم في غير ما تطمعون وهذا بالغ لقوم يعقلون وفي هذا القدر كفاية 

لمن اتبع الهدى ولم يكن من الضالون"

ابق سبياًل لتحقير الوالي، غير أن اإلبداع في هذا الهزل كان لقد اعتمد الهزل والسخرية في النص الس
ضعيفًا، فحاول أن يستر نقصه بتكرار حرفي الواو والنون في نهاية الكلمات، وهذا ليس مشوقًا وال 

 مضحكًا.
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أما اإلعراب فهو نمط طريف من الهزل يدرج فيه تحت إعراب العبارة إعراب آخر، غالبًا ما يكون تحلياًل 
ة السياسية واألوضاع العامة، وفيما يلي نقتطع بعض األسطر في اإلعراب من جريدة "اسمع للحال

 (20)وسطح"، والبيت المطلوب إعرابه هو: 

عليكم حقوق للبالد أجلها      تعهد روض العلم فالروض مقفر

جر ومجرورها الضمير المخاطب المقصود من قول الشاعر: فعلى: حر 

ولكن ال حياة لمن تنادي     لقد أسمعت لو ناديت حياً 

 أجلها: مبتدأ ساقط االعتبار ال محل له من اإلعراب.

تعهد: خبر لم يعمل به منذ أربعة وثالثين سنة لئال ينتبه الشعب فيطالب بحقوقه.

روض العلم: هذا التركيب ممنوع الوجود في حاضرتنا للعلل المتبع في قوله:

 اجمد وقهقر تفرنج وافترق كذبًا    ارش استبد ونافق نجلها كمال..الخ

(21)وفي شرح األوضاع االجتماعية واليأس من الوعود الفارغة، تشرح جريدة "حط بالخرج" في قرادية لها: 

قالوا طلعت حرية        وما عاد الفالح يشكي

قلنا وين الحرية       والفالح عما يبكي

 يف اعتادوا عالقول    يلي ما بينفع الناسيا ح

والكذاب أصبح باشا    والصادق من غير لباس

وين العمل يا جدعان          يلي فيه وعدتونا

هاتو إصالح الدستور     والحرية تا نفرح

يكفينا قول الفارغ    والوعد الكاذب والزور

فيها الدستور...الخ ورجونا بعض األعمال     يلي جا
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فالمقطوعة كلها شرح لألوضاع الفاسدة وطعن بزيف االتحاديين ووعودهم العرقوبية. 

وتدخل القضايا السياسية واالجتماعية في تقاويم الصحف بلمحات خاطفة، تعرض فيها كل صحيفة 
 (22) :لجانب من جوانب الخلل في الدولة، ومن نماذج تقويم الجرائد في جريدة "حط بالخرج"

الخرج: ياربي تحمي الطوشة، المقتبس: أخبار البوليس، الخرج: شو بدك تكتب لتكتب، اإلخاء: اليوم 
وغدًا، الخرج: نوم بنوم، العصر: أفي غفلة نحن، الخرج: نعم من زمان، المقتبس: الدواء الدواء، الخرج: 

ًا، العصر: اختراع مدهش، أين الطبيب، العصر: االتحاد االتحاد، الخرج: لقد أسمعت لو ناديت حي
 الخرج: بالظاهر أكلة جديدة، المقتبس: التعليم الوطني، الخرج: رحمة اهلل عليه(.

وظهرت الروح الوطنية والتغني بالعروبة وأمجاد األمة العربية في الصحافة الهزلية والسيما الصحف 
هزل، لكنه يندر أن يتجاوز الوطنية. والشعر الموزون له دوره في الصحافة الهزلية، وفيه دعابة و 

المقطوعة إلى القصيدة، ومما جاء في تعريف صورة الحمارة التي وردت في أعلى الصفحة األولى من 
 (23)جريدة "جراب الكردي": 

 أال فاذكروها إنها لحمارة            تساوي مئات الخيل بل هي باأللف

فص من خلفلها من نهيق أجمل اهلل صوتها       إذا غضبت يومًا تعن

سابعًا: الصحف الهزلية في سورية

لقد تنوعت موضوعات الصحف الهزلية، ولم تدع شيئًا إال تعرضت له، 
وحتى القضايا الشخصية كان لها فيها نصيب، ولكنها أطالت أكثر ما أطالت 
في المسائل السياسية واالجتماعية، وبسبب الظروف التي كانت تعيشها 

بأس سورية تدفقت الصحف الهزلية وصدرت بغزارة والقت رواجًا وانتشارًا ال 
به، وخاض غمار هذا الميدان كثيرون ممن لم يجرؤوا على خوض ميدان 
الصحافة الجدية، ولما كان هذا الميدان أصعب الميادين ويحتاج إلى مهارات 

مكانات مادية وأدبية، إضافة إلى ضعف االنتشار   خاصة ومران  طويل وا 
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إنتاج الصحف، ة الورق ومستلزمات وقلة القراء وتدني مستوى الدخل وصعوبة الوصول إلى القراء وندر 
 لكل هذا أخذت الصحف تتساقط بعد ظهورها الواحدة تلو األخرى.

ويمكن أن يعزى ظهور الصحف الهزلية ورواجها في سورية بهذه الكثرة التي كانت عليها إلى األسباب 
 (24)التالية: 

  الصحافة العامة تناوله.الرغبة في حرية التعبير بعد كبت طويل، وتناول ما لم تستطع
 .سيطرة العامية والحاجة إلى صحافة ناطقة بها رغبة في الوصول إلى كل القراء 
 .سهلت األجواء الحرة والصراعات الحزبية للجميع الخوض في هذا الميدان 
 .كان لتشجيع األتراك دور بارز في ظهور هذا االتجاه وتطوره 
 ية مهنية أو لغة عربية سليمة.غياب الكتاب ممن يعرفون الكتابة بلغة صحف 

ولما وجد المغامرون وضعاف اإلمكانات الفكرية والمادية أن ال سبيل لهم في الصحافة السياسية أو 
الفكرية، اندفعوا وراء هذا الفن وراحوا يؤسسون الصحف الهزلية ويكتبون على هواهم ما طاب لهم بلغة 

بة وما يحتاجه من استعداد فطري ومعاناة شخصية، عامية، ألنهم يجهلون أسس هذا الفن وأصوله الصع
 ولكثرة هؤالء الدخالء على الصحافة الهزلية كثرت هذه الصحافة.

في العهد العثماني:

وأهم ما كانت تعاني منه هذه الصحافة موضوعيًا هو أن هزلها عمومًا كان بعيدًا عن األصالة 
افر له عناصر الخلق واإلبداع، ولشعور هؤالء والموضوعية، كما أنه لم يكن مثيرًا للضحك، ولم تتو 

بضعف فنهم حاولوا طليه ببريق من األلفاظ وبلباس من التصنع، لفرض الضحك أو اإلثارة أو االنفعال، 
وكانت هذه الصحافة تتخذ العامية أداة تعبير وأحيانًا تخلط العامية بالفصحى، وما ورد فيها من نصوص 

.جدية بالفصحى ال يخرج في أسال  يبه عن أساليب عامة الصحف السياسية التي كانت تصدر آنئذ 

ومعظم صحف هذه المرحلة من صحافة الرأي أكثر مما هي صحافة خبر، وهذه ظاهرة طبيعية في 
مجتمع تناضل فيه قوى متعددة من أجل شق طريق المستقبل الذي ستسير عليه البالد، ولكن هذا ال 

 الخبر بل وضعته في المرتبة الثانية بعد المقال والرأي. يعني أن صحف هذه المرحلة قد أهملت
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وعرفت الصحافة السورية في هذه الفترة أهمية اإلعالن وخاصة في المرحلة المتأخرة التي شهدت استخدام 
الدولة لإلعالن الرسمي كوسيلة للضغط على الصحف وذلك عندما قصرته على الصحف الموالية لها. 

زيع مرتفعة ألسباب عديدة أهمها انتشار األمية، وتخلف المواصالت، وسيادة لكنها لم تحقق أرقام تو 
 النظام الديكتاتوري إضافة لكثرة عدد الصحف.

وتطورت اللغة الصحفية في هذه الفترة من األسلوب اإلنشائي والبالغي في بدايتها األولى إلى األسلوب 
ك إلى تطور المجتمع والجهود التي بذلتها الصحفي في العقدين األولين من القرن العشرين، ومرد ذل

بعض الصحف لتبسيط اللغة الصحفية، وأخيرًا إلى المعارك السياسية واألدبية وحتى الدينية التي خاضتها 
الصحف المختلفة والتي كان المهم فيها مضمون المادة المكتوبة وليس اللغة التي كتبت بها على خالف 

 .(25)ما كان سائدًا من قبل 

لقد نشأت الصحافة السورية في ظروف عصيبة واستمرت في ظروف أشد عسرًا فحرمت الحرية والمناخ 
الطبيعي، وشردت أقالمها والقيمون عليها، وعاشت يتيمة بائسة، وال ينتظر ممن قاموا على هذه الصحف 

ية متطورة. من خريجي "المكتب الرشدي" وغيره من المدارس العثمانية أن ينهضوا بأعباء صحافة عصر 
ولكنها كانت صحافة مكافحة صابرة، ال تمد يد العوز والحاجة إلى أحد، وال تدعمها مؤسسات أجنبية أو 
طوائف معينة، فكانت بحق صورة للكفاح األمثل وللجهد الفردي المقدس، وألنها كانت هكذا لم تستطع أن 

 .(26)تصمد طوياًل فكانت سريعة الزوال 

لى:بعد الحرب العالمية األو 

صدر في سورية إبان العهد العثماني خمس وعشرون صحيفة هزلية، أي ما يقارب من ثلث الصحف 
السورية، بيد أن الصحافة الهزلية ماتت كلها خالل الحرب العالمية األولى. وبعد االستقالل اهتم األمير 

منهم توجيه فيصل بالصحافة واجتمع في أيامه األولى برؤساء تحرير الصحف السورية في دمشق وطلب 
الرأي العام نحو تأسيس نظام استقاللي وطني في سورية، كما طلب من أصحاب الصحف المعطلة 

 . (27)إصدار صحفهم بعد أن عطلتها قوانين الحكم العثماني وعاد بعضها إلى الصدور 
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د كامنة هبت الصحافة الهزلية من رقادها أسوة بالصحافة األخرى، والسيما أن روح الهزل والدعابة والنق
في جمهور الكتاب والصحافيين، وربما اقتضتها ظروف ما بعد الحرب مثل ما اقتضتها ظروف العهد 
السابق، ومن الطبيعي أن يكون ثمة صحافة هزلية انتقادية تفتش عن معايب الحاكم وتراقب أخطاءه، 

المجتمع وعيوب  فتنتقده وتدعو إلى اإلصالح، وتسخر من المنحرفين عن أهداف الشعب، وتبين نقائص
متاعه إلى  الفرد على حد سواء، وباإلضافة إلى كونها انتقادية إصالحية تسعى إلى الترفيه عن القارئ وا 
حد ما، والصحافة الهزلية الحقة هي صحافة بناء ال هدم غرضها النقد واإلصالح ال العبث واإلضحاك، 

 يها في هذه الفترة.وهذه كانت حال الصحافة الهزلية السورية والصفة الغالبة عل

م وهي "الحمارة"، 1111ظهرت أول صحيفة هزلية انتقادية بعد الحرب العالمية األولى في دمشق عام 
وبعدها تتالى صدور الصحف الهزلية، وعّم خالل العشرينات معظم المدن السورية، وأحصى الباحثون في 

بلغت أربعًا وعشرين جريدة، وحوالي تاريخ الصحافة صحافة الهزل خالل عهدي االنتداب واالستقالل ف
عشر مجالت أبرزها "المضحك المبكي" و"مارستان األفكار" و"ماشي الحال" و "المكنسة"، أما توزيع 
الجرائد األربعة والعشرين على المدن السورية فكان: ست عشرة جريدة في دمشق، وأربع جرائد في 

 المجالت العشرة فصدرت في مدينتي دمشق وحلب.الالذقية، واثنتان في حلب، واثنتان في حماه. أما 

ذا قيس  ويالحظ أن هذا العدد من الصحف قليل جدًا إذا ما قيس بعدد الصحف السورية المعاصرة، وا 
جريدة في خالل ما يقرب  321بحال الصحافة الهزلية في العهد العثماني. فقد صدر في سورية حوالي 

منها أربع وعشرون جريدة هزلية انتقادية أي بنسبة واحد إلى ، كان 1117من نصف قرن اعتبارًا من عام 
جريدة( فكانت النسبة واحد 21ثالث عشرة تقريبًا، في حين صدر أكثر من هذا العدد في العهد العثماني )

إلى ثالث، وبالقياس كان ينبغي أن يصدر خالل عهدي االنتداب واالستقالل مئة جريدة هزلية تقريبًا. 
بد من اإلشارة إليها وهي أن الصحف الهزلية في العهد العثماني كانت تبدل كثيرًا من  وثمة مالحظة ال

 .(28) أسمائها، فكلما عطلت صحيفة منها كانت تعود إلى الصدور بعد أيام باسم جديد

أما التي استطاعت أن تعمر فتتعدى العامين أو الثالثة فهي بضع جرائد تعد على أصابع اليد الواحدة، 
كما أن العهد العثماني لم يعرف البتة مجلة هزلية في حين وجدت هذه المجلة في عهد االنتداب، ونخص 

 دي االنتداب واالستقالل. بالذكر "المضحك المبكي" التي استطاعت أن تمأل فراغًا كبيرًا وتعمر طوال عه

، ويذكر مثااًل على ذلك: صحف محمد صبحي عقدة في الالذقية.233المرجع السابق، ص - 28
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وهذا ال ينفي عن الصحافة السورية في عهدها الثاني تهمة القصور في الهزل واالنتقاد، ومرد ذلك إلى 
( كاد يكون أول عهد السوريين بالصحافة 1187جملة عوامل وأسباب منها أن العهد الدستوري العثماني )

، ويتمثل ذلك في هجمة الصحافة الهزلية على الحكام الحقة، فكان تفجيرًا للكبت وردة فعل لحرمان طويل
واالتحاديين، في حين تعجز الصحافة السياسية الرصينة أحيانًا عن ذلك، كما أن الصحافة بدأت بعد 
الحرب مرحلة جديدة، هي مرحلة المسؤولية والكفاح لبناء الدولة العربية المستقلة، حتى إذا أقبل الفرنسيون 

افة بواقعها، وانتقلت إلى كفاح آخر ضد االستعمار الفرنسي، فيه الكثير من غزاة فجعت هذه الصح
الضراوة والعنف، وذلك بطريق الجد والحزم، إذ لم يجد السوريون آنئذ  متسعًا من الوقت للضحك، وال 

عن  كانت معركة الدماء النازفة معركة يجدي معها الهزل والعبث والسخرية، إال إذا كان ذلك تعبيرًا صرفاً 
المرارة واليأس، وثمة عامل آخر هو ظهور األحزاب والصراعات الحزبية العقائدية التي استقطبت 
الصحافة الجدية في هذه الحقبة. لكن يمكن القول عامة أن تطور المجتمع كان يتجه به إلى الجدية 

 والتعقيد شيئًا فشيئًا، وكلما تقدم بنا الزمن قلت الصحافة الهزلية واندثرت.

ولدت معظم الصحف الهزلية في أوائل العشرينات ومات قسم كبير منها في أواخر العشرينات، وفي  لقد
م يغدو من الصعب جدًا أن تجد جريدة هزلية 1128بداية الثالثينات ال نرى منها إال القليل. وفي عام 

ذا صادف أن وقعت على شيء من الهزل واالنتقاد أو من النوادر والفكاهات  فذلك في زاوية من واحدة، وا 
 مجلة فنية عامة، أو في حيز صغير على صفحات إحدى الجرائد.

وأخذت الصحف الهزلية تتساقط تدريجيًا أو تتحول إلى صحف جدية سياسية، حين لم تستطع االستمرار 
في حمل رسالة الصحافة الهزلية التي لم تعد قاصرة على التعبير وحده دون الصورة كما كانت حالها في 

عهد العثماني، وبات ال يجدي فيها التهريج واإلضحاك بقدر ما يجدي النقد الخفي الالذع والسخرية المرة ال
والدعابة الطريفة، واألسلوب الفني المبتكر الذي ال يوفق إليه إال قلم الفنان الملهم، وأصبحت هذه 

لمواقف وتمثل روعة النقد الصحافة ال تستغني عن الرسوم الكاريكاتيرية التي تلخص األحداث وتبرز ا
على الرغم من صغرها، لذا كانت الصحافة الهزلية أصعب الفنون الصحفية وأشدها تعقيدًا، وهذه 
الخصائص مجتمعة توافرت في مجلة "المضحك المبكي" التي قام على أمرها قلم فنان مبدع وريشة 

 ساخرة ضاحكة.

ألسماء الطريفة لصحفهم، كما هو الحال في راعى أصحاب الصحف الهزلية في هذه المرحلة اختيار ا
صحافة العهد العثماني، ومن هذه األسماء ما يدل على أشخاص مثل "أبو النواس العصري"، "أبو العالء 
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المعري"، ومنها ما يدل على حيوانات مثل "الحمارة"، "الثعبان"، "النحلة"، ومنها ما يدل على آلة كالطبل، 
ماء أسطورية خرافية كالغول، والعفريت، وثمة مواد أخرى متنوعة ألسماء هذه والزمر، والمكنسة، ومنها أس

 الصحف.

أما التعريف الذي كان يطلق على الصحيفة الهزلية في عهد االنتداب، فهو جامع يلم بكل شيء، وتبدو 
لنا الصحيفة من خالله جدية هزلية في آن واحد، لكنه لم يلبث أن اتجه مع الوقت إلى مزيد من 

ختصار والتخصص، ومن نماذج تعريفات هذه الصحف تعريف جريدة "الحمارة" وهو: جريدة هزلية اال
سياسية أدبية فكاهية انتقادية مصورة، وتعريف جريدة "العفريت" وهو: جريدة فكاهية أدبية أخالقية 

 اجتماعية خوتجّية أسبوعية.

وثماِن صفحات غالبًا ما تكون من القطع وكان إخراج هذه الصحف متواضعًا، إذ تراوح إحداها بين أربع 
المتوسط، ومعظمها أسبوعي وأقلها نصف أسبوعي، وقد تجد قلة منها تصدر في أربع صفحات من 
القطع الكبير، وأحجامها ودوريتها لم تكن ثابتة ومن الصعب الحكم عليها ألنها كانت سريعة التبدل 

مصورة، وانسجامًا مع هذا التعريف كانت تستخدم بعض والتغير، وغالبية هذه الجرائد كانت تعّرف بأنها 
الرسوم الكاريكاتيرية البسيطة، ونلمس فيها تطورًا عما كان عليه الكاريكاتير في صحافة العهد العثماني، 
وال شك في أن التطور العام واالطالع على الصحافتين المصرية والغربية قد فعال فعلهما في تعميق 

نض  اجها.صناعة هذه الصحف وا 

في العهد الفيصلي وفترة االنتداب الفرنسي:

ذا كانت الصحافة الهزلية في العهد العثماني قد تشعبت مراميها إلى حد ما  وا 
وخاض غمارها مغامرون ودخالء على المهنة، بما فيها صحافة الهزل 
ضحاك، فقد اختلف األمر في الصحافة  واالنتقاد، بما فيها من عبث وتهريج وا 

صحيح أنها  ،ي عصرها الثاني عما كان عليه في العهد العثمانيالهزلية ف
جمعت على صفحاتها الهزل والجد، وعمدت إلى المزاوجة بين النقد والسخرية 
المرة من طرف، والنكتة والدعابة والطرفة من طرف آخر، وكانت سياسية 
وهزلية وعامة في آن  معًا، بيد أنها مع هذا كله ومع جمعها متناقضات شتى 

ضحاكًا،  والسيما أن طبيعة المرحلة  على صفحاتها، لم تكن عبثًا وتهريجًا وا 
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وكفاحها ومرارتها تقتضي عكس ذلك، لهذا يمكن القول أن الصحافة الهزلية كانت كغيرها من أنواع 
الصحف السورية صحافة رسالة والتزام، وكانت تتخذ السخرية والنقد الالذع المضمر طريقًا إلى 

 اإلصالح، والنكتة والدعابة أو النادرة درباً 

القارئ إلمتاعه وتسليته، وهكذا صارت الصحافة الهزلية في هذه الحقبة صحافة رصينة إلى قلب 
موضوعية متزنة منهجية وذات رسالة متميزة، وال شك في أن التأثر بالفكر المعاصر وبصحافة العالم 

 الخارجي قد بدا في جوانب هذه الصحافة.

وأبرز ما يميز صحافة الهزل في هذه الحقبة أمران:

النقد المضمر والتهكم الخفي الذي ال  :هماأول
يضحكك فورًا، حتى إذا قرأت ففهمت فاستنتجت 
ضحكت من قلبك، وهذا النوع كان ساذجًا 
ومتخلفًا في صحافة العهد العثماني، لذلك كانت 
صحف كثيرة تغطي عيوبها الفنية بالشتيمة 

 وأحيانًا بالصراخ.

النقد والسخرية بالكاريكاتير، وهو اآلخر  :وثانيهما
كان بدائيًا جدًا في صحافة العهد السابق، لكن 
تطور الهزل واالنتقاد لم يظهر فجأة بين عشية 
وضحاها، بل اقتضى ذلك وقتًا طوياًل، فقد بدأت 

م هزيلة كسابقتها ثم 1117هذه الصحافة في عام 
 راحت ترتقي تدريجيًا خالل العشرينيات، وصقلت 

تجربتها المحن التي قاستها سورية والدماء التي أريقت في الثورات، فاتجهت إلى مزيد من العمق 
والرصانة واألصالة الفنية، وحققت نضجها في الثالثينيات، بيد أن ذروة رقيها وتطورها كانت في 

 .(29)عهد االستقالل 

(.1173)بيروت: دار النضال،  ،1جوزيف إلياس: الصحافة السورية في مئة عام، الجزء الثاني، ط - 29
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(30) :المرحلة فأبرزهاأما الموضوعات التي خاضت فيها الصحافة الهزلية في هذه 

  .الصراع بين األحزاب والتيارات المتباينة 
  .نقد المفوضين والمندوبين والموظفين الفرنسيين 
  .نقد الحكام السوريين والسيما المتعاونين مع االنتداب 
  .كشف عورات الحكم ومظاهر الفساد واإلهمال والرشوة والسرقة في دوائر الدولة
 البالية. نقد العادات االجتماعية 
 .الدعوة إلى التطوير واإلصالح اإلداري واالجتماعي 
 .التأكيد على الحريات العامة 

ويلي ذلك أمور متفرقة من مسائل اقتصادية، ومشاكل عمالية وفالحية وأخبار المجتمع، وندر التعاطي 
كثيرة واتخذت في الحرمات والمسائل الشخصية والفضائح الخاصة. وقد وّزعتها على أبواب وموضوعات 

 لها عناوين متباينة بعضها قديم وبعضها جديد.

وتوّخت هذه الصحف اإلصالح والتوجيه بطريق النكتة والنقد الساخر، واتخذت ألغراضها هذه صيغًا 
تعبيرية مختلفة، منها الشعر والنثر والحكاية والمثل أو المحاورة أو غير ذلك، وتفننت في عناوين هذه 

اء في افتتاحية جريدة "الزمر" هذه األبيات، لما فيها من وعيد تميز بالطرافة الموضوعات، ومما ج
 (31) والعذوبة، وقد نشرت الجريدة تحت عنوان )من وصايا الزمر(:

أنا الزمر صوتي يسمع الحي والميتا  تكلم مفيدًا أو فدم ساكتًا سبتا

فال عجنًا أحب وال لتّا أنا الزمر مشهور باني مقلل  كالماً 

سكوت ولكن إذا نفخت فإنني     كثير الكالم لست أعرف من أنت

فإن حبيبي كل صاحب همة  يقول: لنعمل ال لعّل وال ليت

فأول ما بين األنام يسوؤني            تفلسف من ال يعرف الخمس والستا

.232المرجع السابق، ص  - 30
.238المرجع السابق، ص  - 31
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الصحيفة بلمحات خاطفة إلى مصادر عدة كتبت جريدة أبو نواس العصري وفي النقد العام الذي توجهه 
 (32)في باب أجوبة أبي نواس وتحت عنوان "ويسألونك" ما يلي:

ويسألونك عن البلدية فقل لهم ميتة بصورة حية، وعن صحافة سورية فقل إنها في النزع، وعن الوفد 
، وعن لبنان الكبير فقل لهم يكفيه دالل، وعن الفلسطيني فقل لهم يجب أن تؤلف له لجنة تصفية وتنقيح

الضرائب فقل إنها من أكبر المصائب، وعن بعض زعمائنا فقل في كل عرس لهم قرص، وعن 
 المخلصين فقل أندر من الكبريت األحمر.

وفي العدد نفسه ينتقل أبو نواس العصري إلى نقد الناس في حماقتهم وقصور فهمهم، فيقول تحت عنوان 
(33)الخنفشاري": " الشعر 

إذا هبت رياح الخرطبيل       يحبون الحديث الخنفشاري

تمسك إن ظفرت بذيل فيل      تكون يداه كالباع الطويل

وخذ عنه المعارف والفوائد

أرى بعض البرية كالبواري     يحبون الحديث الخنفشاري

لصحاريلقصر عقولهم ظنوا الدراري        كأحجار المقالع وا

وال يدرون ما معنى الجرائد

وقد تسرف إحدى هذه الصحف في نقدها فتبتعد عن الرصانة ويصبح هزلها ركيكًا عاجزًا عن ترك أثر ما 
في النفس، فهذه جريدة "المصارع" تنشر من ديوان نابغة الفكاهة رستم، والغاية منه نقد البلدية في إهمالها 

 (34)وتقصيرها:

منها األهلون لقد كفروا             حفر حفر قالوا ال ال

 كم رجل فيها قد كسروا        أو حمل عن جحش ماال

 وسعادتكم الالالال...

.237المرجع السابق، ص  - 32
.237المرجع السابق، ص  - 33
.231المرجع السابق، ص  - 34
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يا رستم قم بيطر بغلك          شغل البلدية ماهوش شغلك

 رح للدباغة واصنع لكشرواال والبس شرواال

 واسكن في شكاالالال

هاجم السيدات اللواتي تطورن كثيرًا فازدادت نفقاتهن ونشرت جريدة "المرسح" في النقد االجتماعي ت
 (35)أضعافًا، حتى صار األزواج أداة في أيديهن، فتقول تحت عنوان "حالتنا الحاضرة":

 قوم من قبرك ياجدي               وتفرج خدي وجدي

شوف الدنيا من بعدك          صارت بومة يابعدي...

أما مجلة "المضحك المبكي" فتتخذ من الحكاية المثل في إشارتها إلى سوء التفاهم مع السلطة، ونشرت 
  في أحد أعدادها تحت عنوان )نحن مالنا طرشان فالعياط ليش..(.

جاء فيها أن زائرًا وصل إلى بيت وطلب سيد البيت، فقال له الخادم: "أرجوك عندما تقابله أن تعّيط حتى 
يسمع ألنه مسكين أطرش ما بيسمع"، ثم مضى إلى سيده وقال له العبارة نفسها، فنزل المعلم وهو معتقد 

أطرش، ولما اجتمعا صرخ الزائر أنه سيقابل واحد أطرش، وتقدم إليه الزائر وهو معتقد أنه سيصافح رجاًل 
بأعلى صوته: نهارك سعيد، فأجابه صاحب البيت بصوت أعلى منه: نهارك سعيد مبارك، وهكذا أخذا 
يتحادثان ولكن بشكل مضحك، ألن كل واحد كان يعتقد بأن رفيقه أطرش، حتى ملؤوا البيت صياحًا 

أن عيط الزائر كثيرًا قال له صاحب  وزعيطًا، وكان الخادم يرى هذا المشهد ويضحك، وبعد وعياطاً 
البيت: ولكليش عمال تعيط هيك، قال له الزائر وأنت ليش عمال تعيط هيك، وهكذا تفاهما وعرفا أن 
الخادم لعب على ذقنهما، فاتفقا عليه وضرباه وطرداه، وهكذا الحالة معنا يا جماعة الخير، فالسلطة 

مفتكرين أنها طرشة وعمال نعيط بوجهها، والحقيقة أن ال  مفتكرة أننا طرشان وعمال تعيط بوجهنا، ونحن
 نحن طرشان وال هي طرشة.

 (36)وفي العدد نفسه ورد تحت عنوان "لو بيمسح جوخ": 

.228المرجع السابق، ص  - 35
.228المرجع السابق، ص  - 36
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أن معروف األرناؤوط دعا إليه وهو في أحد المقاهي )بويجي( وطلب منه مسح حذائه، ولما انتهى الرجل 
ضى عليه في هذه المهنة، فأجاب الرجل: ثمانية عشر عامًا، لم يرتح معروف للمعان الحذاء، فسأله كم م

فقال له معروف أفندي: يخرب بيتك صرلك ثمانية عشر سنة ولساكبويجي ما ترقيت..، وهنا يعلق الكاتب 
فيقول لمعروف: إنه ال يرتقي ياسي معروف مادام يمسح بوية، ولكنه لو كان يمسح جوخ لكان اليوم 

 بأعلى المراتب.

ألقاب الزوجة عند الدمشقي، تقول المضحك المبكي في العدد نفسه: وفي تطور

كان الدمشقي في السابق عندما يتكلم عن زوجته يقول: امرأتي وأنت أكبر قدر، ثم زوجتي، ثم صار 
 يقول قرينتي، واآلن الحمد هلل صار يقول مدامتي...

ة "فتشوا عن مغزاها" التي اشتهرت وأطرف ما وصل إليه إبداع الصحافة الهزلية خالل الخمسينات زاوي
بها مجلة المضحك المبكي، وطورتها بشكل أفضل في مطلع الستينات، وهي حكاية ذات مغزى انتقادي 

 عميق، وغالبًا ما تنصب على نقد الحكم ومحاولة إصالحه. نشرت المجلة في أحد أعدادها:

المحاشش، فوجد عشرة رجال يحششون  أن جنديًا من اإلنكشارية العثمانية طاف في استانبول يفتش عن
منهم بكري مصطفى، فساقهم هذا إلى رئيسه الذي قرر بيعهم في سوق النخاسة، ووضعوا في المزاد، فلم 
يدفع بهم أكثر من ثالث ليرات، بينما طلب القائد مئة ليرة ثمنًا لهم، ورفض رئيس االنكشارية أن يبيع 

هم مرة ثانية، ولكن لم يزد أحد على هذا المبلغ بارة واحدة، بهذا المبلغ، وكلف الدالل بأن ينادي علي
ونصحه الدالل بالبيع فرفض، وقال: ال يمكن أن أبيع...العمى... عشرة رجال بثالث ليرات، من 
المستحيل أن أبيع بهذا المبلغ، وهنا اقترب بكري مصطفى من أذنه وقال له: ولك بيع ما بنسوى أكثر من 

 هيك.

لهزلية في رسومها الكاريكاتيرية، المفوضين السامين ورؤساء الدولة ورؤساء الحكومات وتناولت الصحف ا
والوزراء وأرباب الشأن، وقد بلغ التعبير بالكاريكاتير ذروة اإلبداع في الخمسينات والستينات على صفحات 

تفعل فعل السحر "المضحك المبكي" التي كانت رسومها الهزلية تتسم بالعمق واألصالة الفنية المبدعة، و 
في نفوس القراء.

ولعل الصفة الغالبة على أسلوب الصحافة الهزلية الكتابة بالعامية، وكانت عاميتها غير ناجمة عن 
أصالة، وكأنها مضطرة إلى اعتماد هذا األسلوب وتتكلفه تكلفًا، ومن يعود إلى هذه الصحف يلمس 
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وفقة، ألنها كانت تخلط بينها وبين الفصحى، نزوعها إلى الفصحى حتى أن عاميتها ال تبدو عامية م
ذا جنحت الصحيفة عن الحوار بلسان  وكثيرًا ما نشرت موضوعات بالعامية بمفردات فصيحة، وا 
األشخاص للتعبير عن رأي لها، أو عبارة ما تختتم بها، فغالبًا ما يكون ذلك بالفصحى، وما سبب ذلك إال 

 سيطرة الفصحى على الصحافيين.

التعبير التي استخدمتها هذه الصحافة فتمثلت في الشعر والموشح والزجل والموال والقرادي  أما أنماط
والمعنى والعتابا والزغاريد، والنثر بأغراضه المختلفة من حكايا وأقاصيص وخواطر وحكم وأمثال 
عراب وغير ذلك. ولم تخل بعض هذه الصحف من موضوعات جدية رصينة ال صلة لها  ومحاورات وا 

هزل، وتبرز هذه الظاهرة في مجلة المضحك المبكي التي كانت تنشر أحيانًا مقاالت افتتاحية، تكتب بال
بالعربية الفصحى، تتناول السياسة الداخلية بالتحليل والنقد الالذع، ثم راحت هذه المجلة في سنيها األخيرة 

افة إلى موادها الهزلية االنتقادية تكثر من نشر المقاالت المتنوعة في األدب واالجتماع واالقتصاد، باإلض
 المعهودة.

وثمة اتجاه يهدف إلى رفع مستويات هذه المجالت في النواحي المتعلقة بالنشر والطباعة والتوزيع، 
لتصبح قادرة على االنتشار من سوريا إلى المجال العربي األوسع بعد أن كانت الحرب العالمية األولى 

دد األتراك الخناق على المطابع وعلى الصحف، وانقطع ورود معدات وبااًل على الطباعة، وبعد أن ش
 الطباعة من أوروبا كالحبر والورق، وتأزم الحالة االقتصادية في البالد.

( 1128تموز عام  28وحين دخلت القوات الفرنسية دمشق )في 
توقفت جميع الصحف التي كانت تصدر في العهد الفيصلي، 

يطلب فيه إلى أصحاب الصحف  وأصدر الجنرال غورو بالغاً 
والمجالت إرسال نسخ من صحفهم إلى دائرة االستخبارات 
الفرنسية لمراقبتها وتوجيهها الوجهة الفرنسية، وأصبح تأسيس 
جريدة جديدة أمرًا محاطًا بالمصاعب. ومنعت الصحافة من 
التعليق على األحداث، وكثرت المساحات البيضاء في الصحف 

مفوض السامي على مطالبة وزارة الداخلية بأن األمر الذي أرغم ال
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(37)تمنع اإلدارة الصحفية، الصحف من اللجوء إلى نشر بياض في الصحيفة بقوله: 

وبعض جرائد دمشق كثيرًا ما تنشر أخبارًا ترمي إلى غايات خفية مما يجبر المراقب على حذفها فيؤدي 
يفسح مجااًل لألوهام والريب طلب أن تمنع الجرائد التي إلى وجود بياض كثير في الجريدة، ولما كان ذلك 

 يكون فيها بياض كثير من الظهور أو يجبر أصحابها على إمالء ذلك البياض.

وعرقل الفرنسيون بوجه اإلجمال تقدم الصحافة السورية ووقفوا بوجه رقيها وأخذها بأسباب النهضة، 
ية األخرى، بينما كانوا من ناحية أخرى يشجعون مثبطين كل رغبة في التطور ومجاراة الصحافة العرب

صحف لبنان الموالية لهم فيدعمونها ماليا ويعملون على زيادة توزيعها في المدن السورية لنشر دعايتهم 
 والترويج لمصالحهم.

لقد أدت سياسة الرقابة الشديدة إلى ضعف المادة التحريرية للصحافة السورية، ولكن حيوية القضايا 
ساعدت على زيادة توزيع بعض الصحف في بعض المناسبات المهمة، أما سياسة التعطيل فقد  المثارة

نسخة، وقد  3888أضعفت الصحف ماديًا ومعنويًا، وفي أواسط الثالثينيات لم يزد توزيع أية صحيفة عن 
اب العديد من أدى هذا باإلضافة إلى المتاعب المالية الناجمة عن كثرة التعطيل وقلة اإلعالنات إلى احتج

 الصحف السورية.

عرفت الصحافة السورية بعض التقدم نتيجة عدة عوامل منها: 

 - .المنافسة الشديدة بين الصحف التي تعبر عن تيارات سياسية وثقافية ودينية متعارضة
 - .التأثر بالصحف الغربية والعربية
 -  والمهمة.ارتفاع المستوى الثقافي للعاملين في الصحف الرئيسية
 -  1187تقدم وسائل الطباعة وخاصة بعد دستور.
 - .ارتفاع مستوى القراء بسبب انتشار التعليم نسبيًا 
 -  تأثير الصحافة الهزلية المصرية التي كانت تدخل سورية عن طريق المسافرين ثم الوحدة مع

مصر....

.122أديب خضور: الصحافة السورية، مرجع سابق، ص   - 37
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الصحافة الساخرة المعاصرة:

زوايا في الصحف القومية تعالج موضوعاتها بطريقة ساخرة وبانحسار الصحافة الهزلية ظهرت عدة 
الذعة، ولعل أبرز هذه الزوايا زاوية قوس قزح التي داوم على كتابتها وليد معماري، وحسن م يوسف.... 
ورفعت هذه الزاوية من أرقام توزيع الصحيفة، فضاًل عن بعض الزوايا في صحيفة الثورة وعلى نحو أقل 

 صحيفتان هزليتان في المرحلة المعاصر هما:في البعث حتى صدرت 

 جريدة الدومري: .1
صفحة من القطع المتوسط،  22جاء في تعريفها: جريدة أسبوعية ناقدة ساخرة مستقلة. صدرت في 

تستخدم األسلوب الهزلي وحاولت أن تأخذ دورًا إصالحيًا، وعالجت مشاكل الناس وبينت بعض آمالهم. 
ر على نحو أساسي، ويمكن للقارئ مالحظة تركيزها على الجوانب تعتمد على الكاريكاتير الساخ

االجتماعية. تحرر موادها باللهجة العامية وخاصة في العناوين.

بترخيص استثنائي نظرًا لعدم وجود قانون مطبوعات ينظم طريقة إصدار  2881صدرت الصحيفة عام 
يرًا منه لمكانة الفنان علي فرزات ولكن الصحف خاصة، وكانت البداية بوعد شفهي من السيد الرئيس تقد

 هذه الصحيفة لم تعمر إال قلياًل.

 الدبور:مجلة  .2
كمجلة باسم الدبور، وهي اجتماعية تصدر شهريًا، صدر من المجلة ثمانية  2881تأسست في بداية عام 

مستقلة  أعداد، بعدها توقفت لمدة ثالثة أشهر وتحولت بعدها إلى جريدة الدبور، لتكون ناقدة ساخرة
تصدر يوم الثالثاء من كل أسبوع، صاحب امتيازها بسام طالب ورئيس تحريرها الدكتور علي الظاهر. 
تعتمد الجريدة بشكل أساسي على الرسم الكاريكاتوري للفنان ربيع العريضي، معبرًا من خالله عن 

تير طابعًا خاصًا لها، المضمون الفكري الذي تريد الجريدة إيصاله بطريقة ساخرة، حيث أعطى الكاريكا
جعلها تتميز عن غيرها.
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الكتابة )الهزلية( الساخرة:ثامنًا: 
كما قلنا يعد الضحك من أخص خصائص الموجود البشري. وقد فطن المفكرون من قديم الزمن إلى 

ماعية العالقة الوثيقة التي تربط الضحك بالقدرات اللغوية والنشاط الذهني والقدرات الحركية والميول االجت
 .(38)والنزعات العدوانية 

زيولوجية أرادوا من وراء ذلك أن تكون الطبيعة متنفسًا للجسم يصرف يفالذين يرون في الضحك عملية ف
فيها الطاقة الزائدة، وتقدم للرئتين وسيلة نافعة تنشط بها عضالت التنفس، لذلك مالوا إلى القول بأن 

زيولوجية أخرى. وبالتالي فإن الضحك يفترض دائمًا يعملية فالضحك ظاهرة جسمية فردية مثلها مثل أية 
وجود اآلخر الذي نسخر منه، أو نهزأ به، أو نتعاطف معه، أو نشترك معه في السخرية من شخص 
ثالث، أو نتبادل معه النكتة، أو نقلده في ضحكة دون أن نعرف السبب الذي من أجله نضحك...الخ 

(39). 

لداللة االجتماعية للضحك لوجدنا أن من شأن الضحك _ باعتباره تعبيرًا عن ولو أننا أمعنا النظر في ا
االنفعال _ أن يجذب إلينا انتباه من يشابهنا من الناس، وأن ينتزع لنا منهم االستجابة الصحيحة المالئمة.

مة، والواقع أن الضحك هو سيف تسلطه الجماعة على رقاب الخارجين على معايير الجماعة وآدابها العا
وكل من تحدثه نفسه بالخروج على قوانين الجماعة وأساليب حياتها واتباع سلوكها، فإنه ال بد أن يكون 

. لذلك يمكن االستنتاج أن للضحك والفكاهة عالقة وثيقة (40)هدفًا لسخريتها الالذعة وضحكها الموجع 
اعة باإلجالل واإلكبار من جهة بالقيم المنهارة في المجتمع من جهة، والقيم المقدسة التي تحيطها الجم

أخرى، فالمجتمع الذي يقدس النظام العائلي ويرفع من شأن العالقة الزوجية، ويضعها في إطار له 
قدسيته _ كما هو الحال في الشرق العربي _ ال يمكن أن يسمح ألفراده بأن يجعلوا من موضوع الخيانة 

ن كان ذلك (41)وايات الهزلية والنكات المضحكة الزوجية موضوعًا فكاهيًا تدور حوله الكثير من الر  . وا 
 فما هو إال نزوع لهدم قدسية ما هو مقدس. 

.11سيكولوجية الفكاهة والضحك، مرجع سابق، صزكريا ابراهيم:  - 38
.37صالمرجع السابق،  - 39
. 22- 21ص صالمرجع السابق،  - 40
.21صالمرجع السابق،  -41
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ولو أننا أمعنا النظر في الموقف الفكاهي بصفة عامة، لتبين لنا بوضوح أن الوظيفة األولى التي يقوم بها 
عات الحياة اليومية إنما هي تخفيف أعباء الواقع عن كاهل الناس وتخليصهم _ إلى حين _ من بعض تب

الجدية. وربما كان أهم ميل من الميول التي ينطوي عليها العنصر النزوعي في الفكاهة والضحك هو 
الميل الذي عبر عنه توماس هوبز حينما قال بأن األصل في الضحك هو شعورنا بالتفوق أو االستعالء 

 . (42) االمتيازأو 

دة فهو معين لآلثار الهزلية، وثمة وسائل كثيرة للحصول أما تداخل سلسلتين من األفكار في جملة واح
على التداخل، أي إلكساب الجملة الواحدة معنيين مستقلين أحدهما موجود فوق اآلخر، وأهون هذه 

 .(43)الوسائل شأنًا نكتة الجناس 

والواقع أن كما أن القلب والتداخل نكتتان فكريتان صارتا إلى نكتتين لفظيتين، أما النقل فمضحكه أعمق، 
 النقل هو من اللغة الدارجة بمنزلة التكرار من الملهاة.

فأن نتحدث عن األشياء الصغيرة كما لو كانت كبيرة فهذه هي المبالغة بوجه عام، والمبالغة مضحكة إذا 
شطت والسيما إذا كانت منهجية، فهي في الواقع وسيلة من وسائل النقل، وهي تضحك كثيرًا حتى لقد 

 .(44)المضحك بالمبالغة  عرف بعضهم

لعل أعم هذه التعارضات تعارض الواقعي والمثالي، بمعنى تعارض ما هو كائن وما كان ينبغي أن 
يكون، وهنا أيضًا يمكن أن يتم النقل في االتجاهين المتعاكسين، فتارة تقول ما ينبغي أن يكون متظاهرًا 

وتارة تمضي في عكس هذا االتجاه فتصف ما هو باالعتقاد بأن هذا هو الكائن وعلى ذلك يقوم التهكم، 
 .(45) األموركائن أدق الوصف بأن هذا ما ينبغي أن تكون عليه 

إن المضحك يعبر قبل كل شيء عن حالة من عدم تالؤم الشخص مع المجتمع، وأن ال مضحك غير 
 (.46) االجتماعياإلنسان، أي الطباع. فالضحك يخزي ضحيته قلياًل، وهو لهذا ضرب حقيقي من اللجام 

.82صالمرجع السابق،  - 42
.73- 72، مرجع سابق، ص ص برجسون: الضحكهنري  - 43
.70-72ص المرجع السابق،  - 44
.78المرجع السابق، ص  - 45
.12-13ص المرجع السابق،  -46
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شروط الكتابة الساخرة:تاسعًا: 

بما ال يفسد الموقف المضحك، وكم من األشياء يكون في ذاته مضحكًا ولكن  الوضوح والبساطة .1
نقله أو روايته بطريقة معقدة يفقده هذا الجانب، فما هو بسيط لدرجة السذاجة ال يكون مضحكًا 

أيضًا.

معاناة حقيقية وترويح عن األنفس والبد أن يعبر عنها ، الضحك تنفيس عن عمق التعبير وصدقه .2
بدقة وصدق ونقص هذين العاملين يجرد الرواية من عناصرها المضحكة.

، فكلما كان الحدث آنيًا جذب الناس إليه وأثار فيهم النزوع إلى الضحك مواكبة الموضوع للحدث .3
من موقف قديم.

ة نصف مضحكة من شخص تثير فينا الضحك، ، فقد نستمع لروايالتمتع بقدر كاف من الذاتية .2
وقد نسمع الرواية نفسها من شخص آخر وال تثير فينا شيئًا، ألن األمر مرتبط بأسلوب الكاتب 

ونزعته الذاتية ومستوى قدرته في أن تثير فينا الضحك.
ن احتوت بعضالتمتع بقدر معين من اإلبداع .1  ، وكلما خبا هذا الجانب تتحول الكتابة لنمطية وا 

المضحك لكنها ال تصل إلى نتيجة مأمولة.
، البد أن تنقل الكتابة الساخرة مضمونًا معينًا، ألنها وسيلة القدرة على إيصال مضمون معين .0

وليست غاية في ذاتها، وكلما كان المضمون عميقًا، آنيًا، يهم أكبر عدد من الناس، زاد اإلقبال 
عليه وتناقله الناس بمرح.

، وهو ما يعبر عنه باستخدام كلمات مناسبة للمضمون، مع الموضوع المعالج االنسجام والتناسب .8
وانتقاء جمل تستطيع حمل المحتوى المرغوب، وال بد أن يتناسب هذا أيضًا ويقع في مستوى 

إفهام القارئ.

معوقات الكتابة الساخرة:عاشرًا: 

ه األجواء، وحين تضيق فالهزل كائن ديمقراطي ال يستطيع العيش خارج هذنقص الديمقراطية،  .1
مساحات الديمقراطية تنعكس عليه بشكل أو بآخر.. فيصار إلى اللجوء إلى اإليحاء واإليماء دون 
اإلفصاح عن كل ما نريد قوله، هذا قد يوقعها في مطب اإلبهام نتيجة استغراقها في الرموز غير 

قة هازلة.الواضحة أحيانًا مما ينتج عنه ضعف القدرة على إيصال المعنى بطري
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واعتبار هذا النقد جزءًا من ثقافته، والتفاعل معه بايجابية تفضي عدم قبول المجتمع النقد الساخر  .2
إلى استمراره، وهو ما يحتاج لوجود أعصاب متينة لدى الناس، وقدرة على ضبطها ألقصى الحدود، 

لذلك ينخفض الهزل في المجتمعات شديدة العصبية التي تثور ألهون األسباب.

أو الردع العنيف للهزل على قواعد دينية أو موروثات مجتمعية أو سلطوية، وتطبيق وجود الرادع  .3
هذا الردع آنيًا مما يفقد الكاتب القدرة على االستمرار، لعدم وجود بيئة اجتماعية مواتية.

جزئي.أو التفكير المشترك في الجماعة فتنحو نحو التفكك واالنشغال فيما هو غياب الهم العام  .2

أي القدرة على رصد حدث آني والسيما أن األحداث سريعة الزوال والكتابة تنتهي مع انتهاء  اآلنية: .1
تأثير الحدث.

كاتب الصحيفة مطالب يوميًا أمام القراء وأمام إدارة الصحيفة أن يكتب يوميًا وأن تكون  اليومية: .0
مؤثرة وليس في كل األحيان يستطيع هذه الكتابة الساخرة يوميًا جديدة وجميلة وساخرة وفعالة و 

الكاتب إنجاز ما تطلبه الصحيفة يوميًا.

مالحظات حول الصحافة الساخرة:إحدى عشر: 
يشكل الكاريكاتير في الصحافة الساخرة عادة مكانًا أساسيًا، إذ يشكل إلى جانب األدب الساخر قوام  .1

الصحيفة، ففي حين تستطيع الصحيفة العامة إذا أرادت اإلكثار أن تنشر عشر رسوم كاريكاتورية، فإن 
هذا فإن الصحافة الصحيفة الساخرة إذا أرادت اإلقالل تستطيع نشر عشرين رسمًا كاريكاتيريًا، ول

الساخرة تؤدي دورًا كبيرًا في تطوير فن الكاريكاتير وفي إفساح المجال لظهور المواهب الجديدة وتوفير 
الفرص لها، وتفتح الباب للتنافس الفني بين عدد كبير من أصحاب المواهب ألنها قادرة على استيعاب 

عدد كبير من الرسوم على صفحاتها.

ي أي بلد واحدة من أهم أنواع الصحف، ألنها تتسم بالطابع االنتقادي في كل تعد الصحافة الساخرة ف .2
 موادها فهي بالتالي من الوسائل المهمة في اإلشارة إلى األخطاء والنواقص والعيوب في المجتمع.

تقوم الصحافة الساخرة بإلقاء الضوء على ما يعانيه المجتمع من أمراض، وغيابها عن مجتمع ما  .3
ما يكون بقرية ال يوجد فيها طبيب.يجعله أشبه 

تتشكل هيئة التحرير في الصحيفة الساخرة عادة من طاقمين: أحدهما يتألف من مجموعة أدباء،  .2
والثاني من مجموعة رسامي كاريكاتير، في حين نرى في الصحافة األخرى أقسامًا وفروعًا مختلفة 
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ات الصحافة، وفي حال وجود األقسام ومراسلين ومكاتب في مناطق مختلفة، وما إلى ذلك من ضرور 
 األخرى في الصحيفة الساخرة يعد قيمة مضافة لها كصحيفة ولقارئها وللسوق الصحفية.

ال تعتمد الصحافة الساخرة على الخبر كعنصر محوري في عملها، بل تعتمد أسلوبًا آخر في عملها،  .1
الت أسبوعية أو شهرية، تنشر وفيما يخص الكاريكاتير فإن معظم الصحف الساخرة التي تصدر كمج

على غالفها الخارجي األول رسمًا كاريكاتيريًا كبير الحجم، أما على غالفها الخارجي الثاني فإنها 
تنشر مجموعة من الرسوم لها موضوع واحد أو مؤلف واحد، أو تحت عنوان محدد ثابت، وعلى 

لفة أيضًا إضافة إلى رسوم مرافقة صفحاتها الداخلية تنشر رسومًا مختلفة مستقلة تحت عناوين مخت
 لألعمال األدبية الساخرة المنشورة، حيث يتفق الكاتب عادة مع الرسام على تنفيذ رسم من وحي مادته.

تحتوي الصحف الساخرة على زاوية للكاريكاتير )البورتريه( تصور في معظم األحيان شخصية  .0
وعادة ما يكون العنوان الثابت لهذه الزاوية اجتماعية بارزة سياسية أو فنية أو رياضية أو غيرها، 

عبارات مثل )ضيف العدد أو شخصية األسبوع( أو ما شابه من العبارات المالئمة.

من إيجابيات الصحف الساخرة بالنسبة للكاريكاتير أنها عادة ما تعرف القراء بأعمال لفنان محدد،  .8
أعمال لفنان محدد ليتعرفوا على أعماله.حيث هناك زاوية دائمة في معظم الصحف تقدم للقراء عدة 
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الخالصة

يتفق الباحثون حول مفهوم ال مضحك إال فيما هو )إنساني(، والضحك مهما كان صريحًا فإنه يخفي 
 يعد الضحك غريزة اجتماعية واستعدادًا موروثًا عند اإلنسان.و وراءه فكرة تفاهم،

العربي، لكن وجوده في الصحافة العربية جاء متأخرًا وعلى الرغم من وجود الهزل في الموروث األدبي 
نتيجة تأخر ظهور الصحافة في البالد العربية، فظهرت أول صحيفة هزلية في فرنسا

كانت متأخرة بعض الشيء في سورية وسبقها لبنان ببضعة أشهر، فأول صحيفة هزلية في سورية هي 
.جريدة "ظهرك بالك"

يحاء النقد الهزلي سالح فتاك في أيد ي أصحابه، إذ كانوا معروفين بسالطة لسانهم وقوة حجتهم وا 
نافع وبّناء والثاني هدام وقاتل وهو طريق الهزل  عبارتهم. ويستخدم هذا الفن في أحد طريقين أولهما

 والسخرية في سبيل التجريح والطعن الشخصي.

وزعت  ن عفوية كمانشرت معظم موضوعات هذه الصحف بالعامية وكانت ذات غرض واتجاه ولم تك
موضوعاتها تحت عناوين كثيرة متعددة، تفننت بها الصحافة الهزلية وأخذت قسمًا منها عن صحافة 

األقطار العربية، وقسمًا آخر من صميم واقعنا وعاداتنا الشعبية )كالقرادّية والموال(

ين الصحف والتأثر عرفت الصحافة السورية بعض التقدم نتيجة عدة عوامل منها المنافسة الشديدة ب
بالصحف الغربية والعربية وارتفاع المستوى الثقافي للعاملين في الصحف الرئيسية والمهمة وتقدم وسائل 

 الطباعة.

كما أن للكتابة الساخرة شروطًا كعمق التعبير والبساطة فلها أيضًا معوقات كنقص الديمقراطية.
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التمارين

الصحيحة:اختر اإلجابة 

كانت الصحافة الساخرة وسيلة من وسائل محاربة البدع والخرافات وانتقاد إسراف المرأة في  .1
التحرر والسفور، والتجاء )الشباب الخليع( إلى المجون والميوعة أو العاطلين بالوراثة إلى قضاء 

الوقت فيما يضر ويسيء:
A. .صح
B. .خطأ

. صح.Aاإلجابة الصحيحة: 

فتاك في أيدي أصحابه، إذ كانوا معروفين بسالطة لسانهم وقوة حجتهم النقد الهزلي سالح  .2
يحاء عبارتهم. ويستخدم هذا الفن في:  وا 

A.  نافع وبّناء وهو طريق الهزل والسخرية واالنتقاد في سبيل اإلصالح وتقويم االعوجاج، كنقد
الحاكم من معايب المجتمع وفساد الحكم واإلدارة وتتبع األخطاء والسقطات التي يقع فيها 

صالحه خدمة للمجتمع.  أجل ردعه وا 
B.   هدام وقاتل وهو طريق الهزل والسخرية في سبيل التجريح والطعن الشخصي، كتتّبع معايب

شخص بعينه والتركيز على كل هفوة من هفواته وتضخيم كل سيئة مهما كان نوعها، وهذا 
ينتهي بالرجل إلى قتله وتحطيمه 

C.  .كالهما صح
D.  .كالهما خطأ

. كالهما صح.Cإلجابة الصحيحة: ا
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يمكن أن يعزى ظهور الصحف الهزلية ورواجها في سورية بهذه الكثرة التي كانت عليها إلى  .3
 أسباب منها:

A. .الرغبة في حرية التعبير بعد كبت طويل، وتناول ما لم تستطع الصحافة العامة تناوله
B.  الوصول إلى كل القراء.سيطرة العامية والحاجة إلى صحافة ناطقة بها رغبة في 
C. .سهلت األجواء الحرة والصراعات الحزبية للجميع الخوض في هذا الميدان 
D. .غياب الكتاب ممن يعرفون الكتابة بلغة صحفية مهنية أو لغة عربية سليمة 
E. .كلها صح 

. كلها صح.Eاإلجابة الصحيحة: 

من شروط الكتابة الساخرة: .4
A. .عمق التعبير وصدقه 
B.  للحدث.مواكبة الموضوع 
C. .التمتع بقدر كاف من الذاتية
D. .كلها صح 
E. .كلها خطأ 

كلها صح.. Dاإلجابة الصحيحة: 

أجب عن األسئلة التالية:

عرفت الصحافة الهزلية السورية بعض التقدم نتيجة عدة عوامل عدد أبرز هذه العوامل. .1
 لساخرة؟اما هي معوقات الكتابة  .2
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مقدمةأواًل: 
تعد صحافة األطفال من أكثر الصحف المتخصصة انتشارًا 

المضمون من ناحية في العالم، بل تفرعت ألنواع عدة 
إلى صحف جامعة، تنقسم الشكل، فمن ناحية المضمون و 

، وصحف إخبارية، وصحف رياضية، ساخرةوصحف 
وصحف دينية وغيرها. وقد تصدر هذه األنواع من صحف 

هدفها األول الربح المادي، األطفال عن مؤسسات تجارية 
أو قد تصدر عن جمعيات ومؤسسات ومنظمات مختلفة 
بغرض تقديم الثقافة الجيدة لألطفال، بعيدًا عن روح الربح 
المادي أو لغرض ترويج آراء وأفكار تدعو لها.  كذلك 
تتنوع صحف األطفال باختالف مراحل نموهم المختلفة. 

األطفال شيوعا وهي أكثر أنواع صحف  لصحف الجامعةفا

وانتشارا، وهي تنشر القصص والمسلسالت المصورة 

والمغامرات والطرائف والفكاهة والمسابقات، كذلك األخبار والمعلومات العامة وبعض األلوان الصحفية 
األخرى؛ أي بمعنى أنها صحف منوعات. ويراعى في تنوع مواضيعها وموادها مزج األلوان األدبية والفنية 

متناغمة، ويجعل من الصحيفة قطعة فنية وأدبية، تستهوي الطفل وترغبه في متابعتها دون أن بصور 
تثير في نفسه الملل.

وهذا النوع من الصحف يتميز بسهولة المواد المقدمة لألطفال؛ بحيث يستطيع معظم األطفال استيعابها 
لصغار باستمرار، وبذلك تحاول دون جهد أو مشقة، واستخدام القصص والمسلسالت غايته جذب القراء ا

إرضاء غرور األطفال الذين يشعرون بالرضا لفهم ما يقدم إليهم، باإلضافة إلى استخدام هذه الصحف 
لوسائل الطباعة الحديثة واأللوان. وتلقى صحف األطفال الجامعة المنوعة نجاحًا كبيرًا في كثير من 

من  801صحيفة لألطفال منها  851مثاًل يوجد حوالي الدول األوروبية ودول آسيا وأفريقيا. ففي فرنسا 
هذا النوع. وقد أحدث وجود هذا العدد من هذه الصحف مناقشات بين الباحثين الفرنسيين، وتوصلوا في 
أبحاثهم إلى أن هذه الصحف والمجالت ذات االنتشار الواسع يحتكر إصدارها مجموعة من الناشرين، 

لمؤسسات الصحفية، وأن صحف األطفال التي تصدر عنهم ما من أصحاب الصحف الكبرى وأصحاب ا
هي إال جزء ضئيل من أوجه النشاط، الذي يتصل ببعض المؤسسات األخرى خصوصا المؤسسات 

الوحدة العاشرة 

صحافة األطفال
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األمريكية؛ بهدف اإلفادة من المجالت ذات األسماء الالمعة والواسعة الشهرة مثل مجلة )ميكى( 
 و)طرزان( وغيرهما. 

تعنى بنشر األخبار وتفسيرها بشكل خاص، وتوجه جل اهتمامها إلى  هيف الصحف اإلخباريةأما 
األخبار الداخلية والخارجية. وتهتم هذه الصحف بتنمية معلومات األطفال ومعارفهم، خصوصًا في نهاية 
مرحلة الطفولة المتأخرة، وبداية مرحلة المراهقة وتعالج موضوعاتها بعض األمور السياسية ومظاهر 

فإن هذه الصحف تفترض في قرائها قدرًا عاليًا من النضج، وقد ال ... مية. وعلى هذا النحوالحياة اليو 
"قصصًا وحكايات وطرائف  يقتصر هذا النوع من الصحف على ذلك حيث يجد القارئ إلى جانب ذلك

وتقارير وتعليقات ورسومًا كاريكاتيرية )ساخرة( وتحقيقات صحفية، ولكن الغلبة في مثل هذه الصحف 
. والشيء المالحظ في هذا النوع من صحف األطفال أن إصدارها ال يدوم طوياًل؛ لعدم "للطابع اإلخباري

اإلقبال عليها من جانب كثير من األطفال، إما ألنها غالية الثمن أو ألنها تعرض موضوعاتها بطرق 
 كثيرة ما تتصف بالجمود وعدم الجاذبية. 

تهتم بنشر األخبار الرياضية وغيرها من ألوان اللعب المختلفة، وتقدم التي  الصحف الرياضيةوكذلك 
على صفحاتها البرامج الرياضية والتمرينات، التي تصاحبها الرسوم والصور من تعريف األطفال بأنواع 
األلعاب الرياضية المتنوعة وتعريفهم بمشاهير نجوم الرياضة في العالم، وهذا النوع من صحف األطفال 

عطائهم يحاول  بواسطة الصور والتعليقات المكتوبة الموائمة بين األخبار الرياضية وحاجات األطفال، وا 
بعض المعلومات الفنية عن الرياضة وأوجه النشاط المتصلة بها، ومبادئ األلعاب المختلفة والطرق التي 

على صفحاتها إلثارة يتبعها األبطال. وتتميز الصحف الرياضية بكثرة المسابقات، التي تقوم بتنظيمها 
 اهتمام األطفال من قرائها. 

صحف هدفها األول توصيل المعلومات الدينية لألطفال، ويعتبرها البعض ركيزة وهي  الدينيةوالصحف 
من الركائز األساسية في التربية الدينية لألطفال إلى جانب البيت والمدرسة؛ حيث إن لها عناصر تساهم 

مبادئ الدينية وتشويقهم إلى طلب المزيد من المعلومات والمعارف حول في جذب األطفال إلى تفهم ال
الدين. ومعظم الصحف الدينية تصدر عن مؤسسات وهيئات دينية؛ مما يجعل هذا النوع من الصحف 
يتميز باالستقرار في النواحي المالية، وهي ال تسعى للربح المادي الذي تسعى إليه الصحف التجارية 

ة المجالت الدينية في العالم اإلسالمي مجلة الفردوس "مجلة الطفل المسلم" وقد بدأ األخرى. ومن أمثل
م كملحق لمجلة منبر اإلسالم. وتهتم مجلة الفردوس بالقصص الدينية 8191إصدارها في القاهرة عام 

وسير األبطال المسلمين مع موضوعات تتحدث عن العالم اإلسالمي والبالد العربية، بطريقة سهلة 
 سطة مع وجود أبواب للمسابقات وغيرها. مب
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تؤكدددد العديدددد مدددن الدراسدددات والحلقدددات النقاشدددية التدددي تعدددد خصيصدددًا للنهدددوض بالطفدددل أن عددددد صدددحف و 
قليميدة ودوليدة. وهدذا يؤكدد أن  ومجالت األطفال في العالم قد تجاوز"خمسة آالف صحيفة ومجلة" محليدة وا 

شددغف األطفددال بالمددادة المطبوعددة فددي مجلددة أو صددحيفة يعكددس رغبددة أصدديلة فددي إشددباع حاجددة ملحددة عنددد 
 . (1)الطفل وهي "الجوع العقلي"

رة فنيدة وبالتالي فقد يتوقف اإلشباع المعرفي من هذه المصدادر الثقافيدة علدى مددى مدا تنطدوي عليده مدن قدد
قناعدده وتسددليته لحثدده علددى القددراءة واالطددالع، ومددن هنددا فددإن مددن بددين أهددداف  علددى إثددارة اهتمددام الطفددل وا 

 صحافة األطفال تنمية ميول القراءة لديهم. 

 وتنقسم صحافة األطفال من ناحية الشكل إلى جرائد ومجالت، وهذه بدورها تنقسم إلى عدة أنواع منها
ي تصدر أسبوعيًا وهي مثل الكتب تقدم القصص والشعر واألغاني وهي الت المجالت األسبوعية

أبواب ومواد عديدة ومن هنا" فإن القصة  والمسرحيات، إال أنها مقيدة بمساحات، يجب أن توزع على
ما أن تكون مسلسلة في  فيها، أو المسرحية، إما أن تكون قصيرة بحيث تستوعبها المساحة المتاحة، وا 

عداد قصة ف ،حلقات كذلك فإن المجالت و ي حلقات يختلف عن كتابتها مرة واحدة في كتاب. وا 
األسبوعية تختلف عن الكتب في اإلمكانيات، التي تتاح لألطفال من خالل اللقاء األسبوعي المتكرر، 

تكون ثابتة مثل رسائل القراء الصغار والرد عليها وتقديم  حيث تضم المجالت أبوابا عديدة عادة ما
سبوعية، ونشر صور عديد من األطفال كما هو الحال في باب الهواة للتعارف والمراسلة، المسابقات األ

أيضًا استقبال ما يبعثون  أجل تنمية هذه الهوايات، توجيههم؛ من كذلك معرفة هوايات األطفال ومحاولة
ينها وبين إلخ. والمجلة بهذا كله تستطيع خلق الروابط القوية المتينة ب ....به للمجلة من إنتاجهم
جمهورها من األطفال. 

وبإمكان المجالت األسبوعية ربط األطفال بمجتمعهم عن طريق القيام برحالت وزيارات مختلفة" تقدم 
كما أنها بما لها من مندوبين ومراسلين  ،لقرائها فيها مزيدًا من الخبرة الواقعية والمتعة والمعرفة

مكانيات، تستطيع أن ترسم خطة واسعة النطا ق لتغطية أخبار األطفال في الداخل والخارج أيضًا، بما وا 
في ذلك من الحفالت والمعارض وألوان النشاط المختلفة". والمجالت بهذه الصورة تعتبر وسيطًا ذا 
إمكانيات ضخمة، يمكن أن تشد األطفال إليها بقوة وتجعلهم يتشوقون للحصول على العدد الجديد منها 

 ت األطفال التي تصدر في الوطن العربي من هذا النوع. كل أسبوع، وتكاد تكون مجال

في الوطن العربي، وفرصة إصدارها نادرة وأقرب  ةوهي صحف غير متوفر  الجرائد اليوميةوالنوع الثاني 
األشياء إلى الواقعية، وربما القابلة للتنفيذ هو العمل على تطوير صفحات األطفال التي تصدر أسبوعيًا 
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، وزيادة مساحتها أو زيادة عدد مرات صدورها؛ حتى تتحول إلى صفحات يومية في الصحف اليومية
وأركان وأبواب ثابتة في الجرائد اليومية، وكذلك العمل على العناية بما يقدم فيها من ألوان ثقافية ومواد 

 مختلفة. 

مجالت موسوعية، تشمل كثيرا من المعارف من جوانب مختلفة،  وهي( الحولياتومنها ما يصدر سنويًا )
وهي أيضًا غير متوافرة في اللغة العربية لألطفال، ويتوافر هذا في عدد من اللغات األجنبية. والحوليات 
تجمع بين صفات الكتاب والمجلة؛ فكل منها تعتبر مجلة في شكل كتاب أو هي كتاب معروض بطريقة 

يما تقدمه من مواد وألوان ثقافية وأدبية وفقا للتخطيط الموضوعي لكل منها، فقد المجلة. وهي تختلف ف
تضم الحولية تشكيلة من القصص القصيرة والصور واألغاني والطرائف واأللغاز والرسوم التي يترك 

 لألطفال عملية تولينها، أو ربما تضم عددًا من القصص الطويلة المصورة. 

من صحف األطفال، تصدر بعض مجالت الكبار مالحق لها خاصة باإلضافة إلى هذه األنواع 
بالطفل، خصوصًا المجالت التي تصدر شهريًا ويختلف حجم هذه المالحق من مجلة إلى مجلة، حسب 
القدرات واإلمكانيات المتاحة. ومن أمثلة هذه المالحق ملحق العربي الصغير، الذي كانت تصدره مجلة 

ن وزارة اإلعالم في دولة الكويت، ويضم هذا الملحق قصصًا مصورة، العربي، التي تصدر شهريًا ع
ومعلومات عن بعض أنواع الحيوانات والطيور وطرائف وحكمًا، وشخصيات من العلماء العرب الذين 

الحضارة العربية اإلسالمية، ومسابقات واختبارات لذكاء الطفل وغيرها من  كان لهم دور بارز في
 ا في ست عشرة صفحة ملونة. المعلومات، وتقع جميعه

مفهوم صحافة األطفال ثانيًا: 

ظهدددددرت محددددداوالت عديددددددة لتعريدددددف مجدددددالت 
األطفدددددددال كأحدددددددد المصدددددددادر المعرفيدددددددة لددددددددى 
األطفددال فددي مراحددل عمددرهم األولددى، بجانددب 
كونهددا وسدديلة مددن وسددائل التعبيددر عددن الددذات 
والكشف عدن المواهدب الكامندة لددى األطفدال 

 رة جيدة. وقد والعمل على تنميتها بصو 

اهتمت بعض هذه المحاوالت بإبراز خصائص ومجالت األطفال ومميزاتها ووظائفها.
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إال أن معظددم الددذين تندداولوا المصددطلح "صددحافة األطفددال" بددالتعريف والتحديددد الدددقيق لدده أجمعددوا علدددى أن 
الكتداب عمقده مجالت األطفدال تجمدع بدين مظداهر الكتداب ومظداهر الصدحيفة علدى اعتبدار أنهدا تأخدذ مدن 

ومميزاتدده، وتأخددذ مددن الصددحيفة دوريتهددا وشددكلها الجددذاب. وبالتددالي تكسددر حالددة الملددل التددي قددد تتسددرب إلددى 
الطفل أثناء قراءته. كما تعطي دورية الصحيفة للطفل فرصة الرد على مدا ينشدر فدي مجلتده المفضدلة، مدع 

لتوسدع فدي نشدر الصدور والرسدوم التددي نشدر صدوره واألنشدطة والمواهدب المختلفدة التدي يتميدز بهددا. بجاندب ا
متداع قبدل إدراك معداني ودالالت األلفدداظ  تحظدى باهتمدام كبيدر مدن جاندب الطفدل كوسدديلة جدذب وتشدويق وا 

 . (11)التي يتكون منها الموضوع المنشور

بينمدددا اهتمدددت بعدددض التعريفدددات األخدددرى بدددإبراز دور القدددائمين علدددى تحريدددر مجدددالت األطفدددال وخصدددائص 
ف "صحافة األطفال" على أنهدا  "المجدالت التدي تتوجده وتعر   الجمهور الذي توجه إليه الرسالة اإلعالمية. 

 . (11)للطفل، ويحررها الكبار لتثقيف الصغار وهي أكثر انتشارًا من مجالت المدارس"

علدى دوريدة صددور المجلدة وتقدول فدي تعريفهدا أن صدحافة األطفدال باالعتمداد صحافة األطفال كما تعرف 
ن اختلفت الكتابات في تحديد سنوات العمدر التدي  هي  "المطبوعات الدورية التي تتوجه أساسًا لألطفال، وا 

ن كانت متوجهة لألطفال إال أنه يحرره  . (11)ا الكبار"تمتد خاللها مرحلة الطفولة، وهي وا 

ما يشير إلى أن صحافة األطفال هي  "المجالت المتخصصة بآداب األطفال ومن بين التعريفات األخرى 
بدأن صدحافة األطفدال وتعدرف أيضدا  . (11)وعلومهم وثقافاتهم، ويشرف عليها إما القطاع العام أو الخداص"

فيها بنسب متفاوتة، وهي وسيلة تربويدة  هي  "الصحف والمجالت التي يقوم عليها الكبار، ويسهم األطفال
 . (11) تكمل ما تقوم به المدرسة"

نشأة صحافة األطفال في العالمثالثًا: 

. (1)م1171–م 1111ذكددر بعددض البدداحثين أن أول مجلددة صدددرت لألطفددال كانددت فددي فرنسددا بددين عددامي 
لكن المصادر لم تحدد تاريخ الصدور تمامًا، واكتفت باإلشارة إلدى أن صداحبها كدان أديبدًا ولدم يفصدح عدن 

 اسمه. واتخذ اسمًا مستعارًا هو صديق األطفال وأطلق االسم نفسه على مجلته. 

وقددد وقددف البدداحثون مشددككين بحقيقددة صدددورها، إذ اسددتخدم بعضددهم ألفاظددا منقولددة ولددم يجددزم أحددد مددنهم أن 
لديددده واحددددًا مدددن أعددددادها بدددالرغم مدددن المددددة الطويلدددة التدددي قيدددل إنهدددا صددددرت خاللهدددا. لكدددن وبدددالعودة إلدددى 
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المصادر األمريكية، الحظنا وجود تناغم بين نشأة الصحافة في أوروبدا وبدين نشدأتها فدي الواليدات المتحددة 
الذي يشير إلى أسدبقية الواليدات  األمريكية، لكن التأكيد في المصادر األمريكية يوحي بدقة التواريخ، األمر

المتحدددة فددي مجددال صددحافة األطفددال علددى غيرهددا مددن دول العددالم. وتقددول موسددوعة دوريددات األطفددال فددي 
م أصدر رجل يدعى "هد سدن" وشدريكه "جدورج غدودوين" 1177الواليات المتحدة أنه في كانون الثاني عام 

( ولكنهمددا أوقفاهددا بعددد the children’s magazineأول مجلددة أطفددال فددي أمريكددا وكانددت تحمددل اسددم )
 . (1)ثالثة أشهر فقط 

 مجلة أطفال"شارلز سميث" أصدر -القصيرذات العمر -وبعد مرور عقد من الزمن على التجربة السابقة 
 ولكنها فشلت أيضًا بعد ستة أعداد.   (the youth’s newspaper)في نيويورك تحت عنوان 

م مجلتدان 1781األطفال األمريكية فكانت في فيالدلفيا، حيث ظهرت في عدامأما البداية الحقيقية لمجالت 
واسددتمرت هاتددان المجلتددان نحددو سددنة ونصددف  (juvenile olio) (the juvenile magazine) همددا 

 السنة. 

( عامددًا هددو 11علددى يددد صددبي عمددره ) (the juvenile) port-folio وبعددد عشددر سددنوات ظهددرت مجلددة
ان أبوه بائعًا للكتب وصانعًا للحبر، وقد تمكن توماس رغم صغر سدنه ووفداة والدده "توماس كوندي" الذي ك

م. 1711من المحافظة على إصدار المجلة حتى عام

وفي عشرينيات القرن التاسع عشر حدث توسع ملحوظ في إصدار مجالت األطفال في الواليات المتحدة، 
م. أمدا أهدم مجلدة أطفدال ظهدرت 1711عدام  (Juvenile Miscellany)فظهدر العديدد مدن المجدالت مثدل 

 في هذا العقد وأطولها عمرًا فكانت مجلة

Companion) (the youth’s م إلدددددى 1711لتدددددي أصددددددرها "ناثانيدددددالويليز" فدددددي بوسدددددطن مدددددن عدددددام ا
م. 1717عام

وفي ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت دوريات أخرى ذات توجه إصالحي موجهة للفتيدان، 
م عن جمعية مناهضة العبودية األمريكية، ومجلة 1711ل مجلة )صديق الرقيق( التي صدرت في عام مث

.  (1))مدارس األحد( التي أصدرتها مؤسسات دينية 
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ومددع بدايددة القددرن العشددرين بدددأ سدديل مددن المجددالت األمريكيددة التددي أصددبحت أكثددر نضددجًا وتنوعددًا وال يددزال 
م ولدم تتوقدف عدن الصددور 1718التدي صددرت عدام  (boy’s life)بعضدها يصددر حتدى امن مثدل مجلدة 

 منذ ذلك التاريخ. 

"أميددل دور جيددراردان" )صددحيفة األطفددال( الغنيدددة  م، أصدددر1711وبددالعودة إلددى فرنسددا نجددد أندده فددي عددام 
إضدافة إلدى صدحيفة الشدباب. ثدم صددرت صدحيفة )األطفدال  بالصور التي رسدمها وحفرهدا أفضدل الفندانين،

م المخصصدددددة 1711الصدددددغيرة( و )أحدددددد األطفدددددال( المخصصدددددة للشدددددابات. ثدددددم )المخدددددزن الجميدددددل( عدددددام 
 صحيفة )الفرنسي الصغير المصورة(. 1777للصبيان. ثم أصدر"كوالت" في عام 

ور المتعلم، انخفضدت تكلفدة اإلنتداج ومع بداية القرن العشرين وتطور تقنيات الطباعة وكذلك اتساع الجمه
 فزاد عدد مجالت األطفال كما زاد عدد نسخها المطبوعة. 

م، و)أسددددبوع سددددوزيت( 1781ثدددم ظهددددرت عددددة مجددددالت مماثلدددة فددددي فرنسدددا مثددددل )الصدددغير المصددددور( عدددام
م واسدتمر االهتمدام بمجدالت األطفدال فدي 1787م، و)الجدريء( عدام 1781م، و)المدهش( عدام 1781عام

 ( مجلة. 11م بلغ عدد المجالت الصادرة لألطفال نحو )1771تى الوقت الحاضر، وبحلول عام فرنسا ح

ذا انتقلنا إلى بعض الدول األوربية األخرى لنتبين مدى اهتمامها بمجدالت األطفدال التعليميدة، سدنرى أنده  وا 
ر حتى امن. التي ال تزال تصد (academia)( مجلة، ومن أقدمها مطبوعة 71يصدر في ألمانيا نحو )

 young)أما في بريطانيا، فهناك عدد كبير من مجالت األطفال المتنوعدة األهدداف، ولكدن أقددمها مجلدة 

(soldier  م. وهندداك مجلددة تهددتم بالكشددافة وهددي مجلددة 1711الدينيددة الصددادرة عددام(scoutting)  وال تددزال
 م. 1787تصدر منذ عام 

ذا اتجهنددا إلددى قددارة آسدديا نجددد أن اليابددان والصددين مددن الدددول التددي تهددتم كثيددرًا بمجددالت األطفددال ولكننددا  وا 
 (anandamela)سنذكر الهند كنموذج لقارة آسيا نظرًا لتندوع وتعددد اللغدات والعقائدد. فهنداك مجلدة تددعى 

م، 1717تصددددر باللغدددة الهنديدددة مندددذ عدددام  (balivan)م. ومجلدددة 1711تصددددر باللغدددة البنغاليدددة مندددذ عدددام 
 . (1)م1711تصدر باإلنكليزية منذ عام  (balbharati)ومجلة 

أمددا فددي االتحدداد السددوفييتي )سددابقًا( فقددد اقتصددرت صددحافة األطفددال علددى صددحافة الحددزب الشدديوعي، وكددان 
أبرزها "الطالئع" مدعمة بالتوجه االشتراكي والفكر الشيوعي، ولم يكن من حق األفراد أو التيارات المعاديدة 

 . (1)ا الصحف المتخصصة لألطفالإصدار أي نوع من الصحف، بما فيه

209



 Nigerian)م كملحدددق لجريددددة 1711وأخيددرًا فدددي أفريقيدددا، ظهدددرت أول مجلدددة لألطفدددال فددي نيجيريدددا عدددام 

review)  التي تغير اسمها إلى(New Nigerian) (1) .

ينشأة صحافة األطفال في العالم العربرابعًا: 
ظهرت بوادر مجالت األطفال فدي العدالم العربدي فدي الثلدث األخيدر مدن القدرن التاسدع عشدر، حيدث طبعدت 

م وأصدرت جمعية التعاون اإلسالمي مجلة "التلميذ" في العام نفسه. وفدي 1718أول مجلة في مصر عام 
 م صدرت "السمير الصغير" عن جمعية التأليف العلمية. 1771عام 

-1711اقي أقطددار الددوطن العربددي فقددد كددان لهددا بدايددة تمهيديددة تمتددد مددن عددام )هددذا فددي مصددر، أمددا فددي بدد
م وتمثلدددت بالصدددحف المدرسدددية التدددي أصددددرها بعدددض المدددربين وبعدددض الهيئدددات التربويدددة وبعدددض  (1717

المدارس لتكون أداة تكمل شيئًا من مناهج التعليم. وبقي هذا التقليد متبعًا في مجدالت األطفدال حتدى دبدت 
ية والنشاط، وبدأت تصدر مجالت فيها مميزات وخصائص صحافة األطفال التي تعندى بشدؤون فيها الحيو 

عمومدددًا دون أن تقتصدددر علدددى جواندددب معيندددة مفيددددة فدددي المقدددرر المدرسدددي. وخرجدددت عدددن النطددداق  قافدددةالث
المدرسددي إلددى الطددابع التجدداري بعددض المجددالت مثددل مجلددة "األوالد" المصددورة التددي أصدددرتها دار اللطددائف 

 . (7)م ورأس تحريرها "اسكندر مكاريوس"1711م عا

وبقي التحسن يسير بطيئًا إلدى أن جداءت السدتينيات، فصددرت عدن دار الهدالل بالقداهرة مجلدة "سدمير" فدي 
م وهدددي باسدددمها ومواضدديعها نسدددخة عربيدددة مدددن سلسدددلة مجدددالت 1711م، ومجلدددة "ميكدددي" عدددام 1711عددام 

صددددرت مجلدددة "العصدددافير" فدددي الكويدددت وقدددد كتدددب علدددى  "ميكدددي" األمريكيدددة لمؤسسدددها )والدددت ديزندددي(. ثدددم
الغالف "أخذت عن ميكي األمريكية ". 

م. أمدا فدي المملكدة 1717وأصدرت مجلة "العربي" الشهيرة ملحقدًا مجانيدًا لهدا سدمي "العربدي الصدغير" عدام 
جلددة هددد مجلددة )الروضددة( وهددي أول م1117العربيددة السددعودية فقددد أصدددر الشدداعر "طدداهر الزمخشددري" عددام 

( عددددًا فدي سدبعة أشدهر وتوقفددت فدي نفدس العدام. ثددم 11ثقافيدة تصددر لألطفدال فددي المملكدة. صددر منهدا )
م مجلددة "حسددن" التددي تخاطددب األطفددال مددن سددن السادسددة حتددى سددن الخامسددة عشددرة، ثددم 1711صدددر فددي 

 . (9)تتالى صدور غيرها من المجالت 
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رسددية مثددل "التلميددذ العراقددي" و"مجلددة المدرسددة" م بدددأت تصدددر مجددالت مد1711أمددا فددي العددراق، فبعددد عددام 
م تددداريخ صددددور "مجلتدددي" 1717ومجلدددة "صدددندوق الددددنيا" و"دنيدددا األطفدددال" واسدددتمرت هدددذه الفتدددرة إلدددى عدددام 

 وبعدها "المزمار". 

وفي سوريا، ظهرت في البداية مجموعة مجالت أطفال مدرسية حررت هنا وهناك، منها قدد صددر وتوقدف 
مثددل "تعددال نقددرأ" التددي أصدددرها "نددزار نجددار" وصددحيفة "رافددع" فددي دمشددق ولكنهددا توقفددت بعددد فتددرة قليلددة مددن 

 صدورها. 

فددة، وبصدددورها ولددد أدب م فصدددر العدددد األول مددن "مجلددة أسددامة" عددن وزارة الثقا1717وجدداء مطلددع عددام 
 . (10)جديد لألطفال في سوريا، ورأسها زكريا تامر ثم عادل أبو شنب وبعده دالل حاتم 

لقددد كانددت مجددالت األطفددال قبددل سددتينيات القددرن العشددرين ال تناسددب سددن األطفددال كمددا أن طباعتهددا رديئددة 
ى جانبده. أمدا بعدد هدذه الفتدرة والصور فيها لم تكن ملونة وقد تكون غيدر مناسدبة للموضدوع الدذي رسدمت إلد

فقد تحسنت صحافة األطفال تحسنًا ملحوظدًا وتزايدد صددورها حتدى غددا فدي كدل قطدر مدن األقطدار العربيدة 
 بضع مجالت. 

( يوضددح أبددرز الصددحف المتخصصددة لألطفددال الصددادرة باللغددة العربيددة، وجهددة إصدددارها 1) والجدددول رقددم
 حاليًا 

في العالم العربي  صحف األطفال الصادرة 1جدول رقم 
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خامسًا: أنواع صحافة األطفال: 
يقسدددم المهتمدددون بعلدددم الصدددحافة، صدددحافة األطفدددال المتخصصدددة إلدددى عددددة أندددواع وفقدددًا لعددددد مدددن المعدددايير 

 أهمها  

المرحلة العمرية: 
توجد صحف للطفولة المبكرة، وأخرى للطفولة المتأخرة، وكذلك توجد صحف للطفولة المتوسطة. بما يعني 
هددذا اهتمددام صددحافة الطفددل بكددل مرحلددة عمريددة يمددر بهددا الطفددل وذلددك إلشددباع رغبددات وحاجددات وطبيعددة 

 المرحلة السنية التي يجتازها. 

ألمانيا وفرنسا. أما في الوطن العربي وبلدان العالم وتنتشر هذه النوعية من الصحف في الواليات المتحدة و 
الثالدددث فتكتفدددي بإصددددار مجلدددة واحددددة لكدددل األعمدددار ومختلدددف األذواق، األمدددر الدددذي يدددؤدي إلدددى انصدددراف 

 . (11)جمهور كبير من األطفال وعزوفهم عن قراءتها 

والكدم، وكدذلك فدي الشدكل  ومنذ مطلع القرن العشرين، وصحافة األطفال تشهد تطورًا كبيدرًا مدن حيدث الندوع
والمضدددمون علدددى حدددد سدددواء نتيجدددة التطدددور العلمدددي والتكنولدددوجي ودخدددول التقنيدددة الحديثدددة مجدددال صدددناعة 

 الصحف وفنون الطباعة. 

وخاصدة أن الصدحف الموجهدة لألطفدال تهددف إلدى تحقيدق غايدات وأهدداف تعليميدة وتثقيفيدة للنهدوض بهددم 
 . (17)في نهاية المطاف

ة: الدائرة الجغرافي
وهي تتمثل في إيجاد صحف لألطفال بحسدب البيئدة التدي يعيشدون بهدا مدن منطلدق أن اهتمامدات األطفدال 
ليست ثابتة وليست بالطبع واحدة بل منوعة ومختلفة. فاحتياجدات طفدل القريدة ليسدت هدي احتياجدات طفدل 

مددن حيددث اإلشددباعات المدينددة أو الحضددر. وبالتددالي فددإن البيئددة والموقددع الجغرافددي يحددددان حاجددات الطفددل 
واالحتياجات والتطلعات، لذلك كان التوجه ناحيدة إصددار صدحف للطفدل الدذي يعديش فدي القريدة واالرتفداع 
بمسدتواه وتنميدة قدراتدده حسدب الخصددائص التدي تتميددز بهدا بيئتده التددي يقطدن بهددا. هدذا بعكددس طفدل المدينددة 

فرة، وأدوات الترفيه والتسلية متاحدة بشدكل أوسدع الذي غالبًا ما يكون أكثر تفتحًا واحتياجاته تكاد تكون متوا
من الوضع الذي عليه طفل القريدة. وتنتشدر هدذه النوعيدة مدن الصدحف فدي الواليدات المتحددة وأوربدا، حيدث 
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تصدددر الصددحف هندداك حسددب احتياجددات طفددل البيئددة )حضددرًا كددان أم ريفددًا( وتلبيددة احتياجددات كددل منهمددا 
 . (17)حسب المتوافر في البيئة 

مون المقدم: المض
تتنددوع صددحف األطفددال وتتبدداين فيمددا بينهددا بحسددب المضددمون الددذي يركددز عليدده القددائم باالتصددال أو منددتج 
الرسالة. حيث إن الطفل في مراحله األولى تظهر لديه اهتمامات ببعض األمدور سدواء كاندت تقليدد صدوت 

ريدق مناقشددة بعدض المسددائل مطدرب مدن المطددربين أو بدوادر شددعرية أو زجليدة، أو اهتمامددات علميدة عددن ط
 . (18)العلمية التي قد يكون من الصعب على ولي األمر اإلجابة عليها

كددي تلبددي صددحافة األطفددال احتياجددات كددل هددذا التنددوع مددن جانددب األطفددال، كددان علددى القددائمين عليهددا أن 
التوجددده  ينوعدددوا مدددن المضدددمون المقددددم وفدددق احتياجدددات الطفدددل، والمسددداعدة فدددي توجيددده نقددداط اإلبدددداع لديددده

الصحيح، وتنمية مهارات األنشطة التي يقوم بها واستثمارها االستثمار الجيد والمفيدد، وبالتدالي يجدد الطفدل 
 في مجلته ما يفيده ويساعده على تنمية الموهبة التي منحها اهلل إياها. 

دورية الصحيفة:
وكمددا أن صددحف األطفددال تختلددف بحسددب المضددمون الددذي يتنددوع بتنددوع اهتمامددات الطفددل ودرجددة اإلشددباع 

 التي تقدمها له صحيفته، تختلف أيضًا بحسب دورية الصدور. 

فهناك الصحيفة التي تصدر أسبوعيًا وتحاول أن تقدم مواضيع سريعة ومفيدة ومالحقة كل جديد فدي عدالم 
ضدددًا مجلدددة األطفدددال الشدددهرية التدددي عدددادة مدددا تكدددون أغندددى فدددي مضدددمونها مدددن الطفدددل والطفولدددة. وهنددداك أي

الصحيفة األسبوعية بل في طريقة عرض المواضيع. وتعتمد هذه النوعية غالبدًا علدى القصدص والحكايدات 
والمغامرات المسلسلة. أما النوع الثالث فهو الصحف الفصلية التي تصددر وفدق فصدول السدنة )أربدع مدرات 

 . (18)ضخم حجمًا وأكثر تناواًل لمختلف القضايا التي تهم الطفولة واألمومةفقط( وتكون أ
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سادسًا: تصنيف صحافة األطفال 
تتعددددد التصدددنيفات التدددي تتنددداول صدددحافة األطفدددال ولعدددل مدددن أفضدددلها التصدددنيف الدددذي يقسدددمها إلدددى ثالثدددة 

: (11)تقسيمات هي 

 أواًل  مجالت األطفال العامة. 

 ثانيًا  مجالت األطفال الهزلية. 

ثالثًا  مجالت األطفال اإلخبارية. 

أواًل: مجالت األطفال العامة: 

وهي من عنوانها ينكشف مضدمونها، إذ أنهدا سدميت بالعامدة نظدرًا لتندوع مضدمونها، حيدث تتضدمن جواندب 
 عديدة مثل القصص والمسلسالت المصورة واألخبار والمعلومات العامة. 

مجالت األطفال الهزلية: ثانيًا: 

وهي الصحف التي تعتمد على الفكاهة والتسلية والنكتة السريعة، وغالبًا ما تكون خدعة أو مغدامرة فاشدلة، 
 أو جريمة، أو مقلبًا، أو حيلة من الحيل. 

ثالثًا: مجالت األطفال اإلخبارية: 

الخبددري اهتمامددًا كبيددرًا عددن الفنددون ومددن المصددطلح يتضددح أن هددذه النوعيددة مددن المجددالت تعطددي الجانددب 
وهدي بالتدالي تختلدف عدن المجدالت العامدة أو التدي تهدتم بنشدر القصدص والمسلسدالت. ى، الصحفية األخر 

فهي في الغالب تهتم بمتابعة األنشطة التي يقوم بها األطفال في شتى الميادين. ومن أبرز هذه الصحف  

)أ( صحف األطفال الرياضية. 

ال الحزبية. )ب( صحف األطف

 )ج( صحف األطفال الدينية. 

)د( صحف األطفال الفنية. 
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 )هد( صحف األطفال التجارية. 

 )و( صحف البنين والبنات. 

)ز( صحف ذوي الحاجات الخاصة. 

سابعًا: أهداف صحافة األطفال
ترجددددع أهميددددة صددددحافة األطفددددال إلددددى تمتعهددددا بقدددددرة 
هائلددة مددن التددأثير فددي مجددال تربيددة األطفددال والعمددل 
علدددددى تزويددددددهم بالثقافدددددة والمعرفدددددة. إذ تعمدددددل علدددددى 
غددرس القدديم لدددى األطفددال بمراحددل عمددرهم المختلفددة 
شدددددددددباع حاجددددددددداتهم العقليدددددددددة والعاطفيدددددددددة  وتنميتهدددددددددا وا 

لددديهم.  واالجتماعيددة فضدداًل عددن تنميددة ميددول القددراءة
كمددا أنهددا تددؤدي دورًا مهمددًا فددي تقددديم الخبددرة األولددى 
 للقراءة والتذوق الفني والجمالي، ومن هنا نستطيع 

:(11) أن نلخص أهداف صحافة األطفال في النقاط المهمة التالية
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تستطيع من خالل موادها ومضمونها المبسط أن تقدم للطفل أصول المعارف من صحة وآداب  .1
 وعلوم مختلفة. 

يمكنها أن تعالج بعض المشكالت التي يتعرض لها الطفل في مراحله العمرية مثل  األنانية والكذب  .2
 وحب الذات. 

إلبداع واالبتكار لديه، والنهوض لديها القدرة على تدريب الطفل على التعبير السليم، وتنمية ملكة ا .3
بمواهبه المفيدة. 

تنشيط خيال الطفل وتغذية عقله بالجديد والمفيد لمرحلته العمرية.  .4
تؤدي دورًا مهمًا في تكوين وتشكيل القيم االجتماعية والدينية لدى الطفل.  .5
 تعمل على توسيع دائرة معارف الطفل وتزويده بالخبرات الهادفة.  .6
مًا أيضًا في رفع مستوى التعبير الشفهي والتحريري للطفل عن طريق المواضيع القابلة تؤدي دورًا مه .7

 للنقاش والرد على البعض منها كتابة. 
تؤدي دورًا مهمًا في التنشئة االجتماعية والمحافظة على العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع  .8

الطفل. 
 ص المناسبة للتعبير عن شخصياتهم. رعاية ثقافة األطفال من خالل تهيئة الفر  .9

 ربط الطفل بالقضايا الوطنية والقومية بحيث تصبح هذه القضايا ذات اهتمام لديه عند الكبر.  .11
بث روح المسؤولية والشعور بالوالء الوطني واعتبار الوطن هو الكيان الذي يجب الدفاع عنه  .11

 والمحافظة على ترابه ومقدساته. 
ل وأعمق للعالم المادي واالجتماعي والروحي، وتكوين اتجاهات سوية اكتساب الطفل معرفة أشم .12

نحو فكرته عن ذاته والرضا عنها والشعور بقيمه. 
عمال الخيال.  .13 محاولة استشراق الغد والتطلع إلى المستقبل وا 
تنمية اإلحساس بالجمال والتذوق الفني وتنمية القدرة على االبتكار واإلبداع والنبوغ.  .14
 ية ما يتضمنه تراثنا العربي من قيم ومعارف وأساسيات التقدم والتطور. إدراك أهم .15
اإللمام بطبيعة المجتمع وبتراكيبه، والتفاعل معه عن طريق إبراز دور الطفل في عملية التنمية  .16

ومساهمته في حل القضايا اإلقليمية والدولية. 
إفساح المجال أمام األطفال للتعبير عن حقوقهم ومتطلبات كل مرحلة عمرية يمر بها الطفل.  .17
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دراك أن الطفل اليوم هو  .18 تشكيل اتجاهات الطفل وصياغتها بما يتفق مع مستقبل المجتمع، وا 
الشاب غدًا، وهو الذي يعتمد عليه الوطن في تسيير شؤونه وتحقيق متطلباته وطموحاته. 

(11)ائف صحافة األطفالوظ ثامنًا:

   تنمية معلومات األطفال وزيادة معارفهم .1
إذ أن صحافة األطفال تساعد على تنمية الوعي الثقافي العام لدى األطفال عن طرق إمدادهم 
بالمعلومات الجديدة، والحقائق العلمية المتنوعة التي تحثهم على توسيع مدركاتهم عما يدور 

حولهم من أحداث. 
  القيم المرغوب فيها:تنمية  .2

يمكن لصحافة األطفال أن تقوم بتدعيم وغرس القيم اإليجابية المختلفة من خالل القصص 
براز هذه المواضيع بما يساعد األطفال على تبني  المتنوعة وجميع األشكال التحريرية األخرى، وا 

القيم اإليجابية ونبذ القيم السلبية غير المرغوب فيها. 
  اركة لدى األطفال:تنمية روح المش .3

يجب على صحافة األطفال بث روح المشاركة لدى األطفال من خالل تحفيزهم على المشاركة 
في تحرير صحافتهم عن طريق نشرها لخطاباتهم وكتاباتهم. 

  تنمية روح االبتكار لدى األطفال: .4
بتكاري بمستوياته تستطيع صحافة األطفال القيام بهذا الدور بإتاحتها الفرصة لتنمية التفكير اال

 المختلفة لدى األطفال.
وفي هذا اإلطار يمكنها تشجيع المهارات االبتكارية في جميع المجاالت سواء في العلم أو الفن 
أو األدب من خالل الصور والرسوم والقصص وجميع المواضيع األخرى، األمر الذي يؤدي في 

النهاية لتنمية مستوى السلوك االبتكاري واإلبداعي لدى األطفال. 
 إشباع حاجات األطفال: .5

أكانت هذه الحاجات مرتبطة بالنمو العقلي أو النفسي لديهم، كما يمكن لها أيضًا أن تسهم سواء 
في تشجيع حاجات األطفال النفسية واالجتماعية مثل الحاجة إلى الحب واالنتماء والمشاركة 
واحترام الذات. ويمكنها أيضًا تشجيع هوايات األطفال وتنميتها لتساعدهم في إدراك ما يدور 
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وزيادة قدراتهم على التفكير والتذكر، للوصول في النهاية إلى إشباع الحاجات المعرفية  حولهم
والعقلية لديهم. 

  تنمية السلوك االجتماعي المقبول في المجتمع: .6
يمكن لصحافة األطفال القيام بإمداد األطفال بأنماط السلوك االجتماعي المرغوب من خالل 

ق الثواب والعقاب. تقديمها لنماذج السلوك التي تستح
 تسلية الطفل وتدريبه على التذوق الفني والجمالي: .7

يمكن لصحافة األطفال من خالل مواضيعها المختلفة أن تقوم بتقديم مواضيع التسلية والترفيه في 
إطار تربوي يهدف بطرقة غير مباشرة إلى تنشئة األطفال وتدريبهم على التذوق الفني والجمالي 

تناسق األلوان المقدمة بها على صفحات صحفهم بما يسهم في النهاية في من خالل الصور و 
رفع التذوق الفني والجمالي العام لدى جمهور األطفال. 

(11)تاسعًا: خصائص صحافة األطفال

تتميددز صددحافة األطفددال بخصددائص عدددة تميزهددا عددن غيرهددا مددن أنددواع الصددحافة األخددرى التددي توجدده إلددى 
ختلفة، وذلك نظرًا إلى طبيعة هذه الصحافة وأهدافها. ونقدم فيما يلي عرضًا مدوجزًا الشرائح االجتماعية الم
ألبرز هذه الخصائص  

  تثقيف األطفال وتعليمهم: .1
تعّد صحافة األطفال من المؤثرات الثقافية التي تؤدي دورًا مهمًا في تثقيف األطفال وتشكيل 
قناعهم وتنمية أذواقهم وتكوين مجموعة من  عالمهم وتعليمهم وا  شخصياتهم، ألنها تسهم في توجيههم وا 

ثراء ل غتهم. القيم والعادات لديهم. وبالتالي إشباع حاجاتهم وتنمية ميولهم نحو القراءة وا 
  االعتماد على الفن البصري: .2

تعتمد صحيفة األطفال على الكلمة المطبوعة والصورة واللون في تعبيرها عن األفكار والحقائق. أي 
أنها تجمع بين اللغة اللفظية المكتوبة وبين ما يسمى باللغة غير اللفظية )اللغة البصرية( وتكمن أهمية 

يفكر بواسطة الصورة البصرية قبل كل شيء.  ذلك في أن الطفل )بصري أواًل( أي أنه
 الثراء والتنوع: .3
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إن جاذبية صحافة األطفال وتنوع مواضيعها يجعلها تشبع رغبات األطفال وميولهم وأذواقهم، لما 
تحتويه من معلومات وقصص ومواضيع علمية وثقافية وأبواب للهوايات وغيرها من مصادر التنوع 

حاجاته المعرفية المختلفة.  التي تثري ثقافة الطفل وتشبع
 التشويق والجاذبية: .4

وذلك نتيجة اختيار المواضيع التي تجذب األطفال، والحكايات التي تشد انتباههم وتتواصل مع الطفل 
وتحقق رغباته بما تحويه من صور ورسوم وغالف ملون. ويدخل في ذلك تعدد األلوان الصاخبة وال 

ا يجعلها زاهية سيما إبراز اللونين األحمر واألصفر مع األلوان األخرى إلى جانب الكلمات القليلة مم
ومشوقة. 

 التواصل مع القارئ )الطفل(: .5
إن قارئ صحافة األطفال ال تجذبه المعرفة فحسب، بل هو كائن ينمو ويتطور ويسعى للتواصل مع 
صحيفته أو مجلته ألنها توفر له ما يساعد هذا النمو )التطور(. ولذلك تسعى صحافة األطفال إلقامة 

د خطوط االتصال الدائمة والمستمرة مع قرائها، سواء عن طرق عالقات التواصل مع األطفال وم
الهدايا أو المسابقات، أو فتح أبواب الكتابة لذوي المواهب منهم. 

  الشخصيات المحببة لألطفال: .6
تتميز صحافة األطفال بوجود شخصيات يرتبط بها الطفل ويتعامل معها كأصدقاء له وكمثل أعلى 

ألطفال أسماء محببة لألطفال مثل )سندباد، ماجد، سامر، سمير، )قدوة(، ولذلك تأخذ مجالت ا
وغيرها(. ، سوبرمان، ميكي

عاشرًا: واقع صحافة األطفال في العالم العربي
 أنواع صحف األطفالأواًل: 

 (11)تقسم صحافة األطفال في العالم العربي إلى نوعين رئيسيين وهما  

 صحف أطفال طابعها تجاري عام: 

تنتشددر هددذه الصددحف فددي الدددول الغنيددة عددادة أو األقطددار المميددزة ثقافيددًا حيددث تتددولى إصدددارها المؤسسددات 
الصدددحفية الكبدددرى التدددي تصددددر دوريدددات مختلفدددة مدددن جرائدددد ومجدددالت للكبدددار وكتبدددًا ثقافيدددة، فتدددأتي بالتدددالي 
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ن وراء مدا تهددف لهذه المؤسسات إذ تهدف م –التجارية –صحف األطفال حلقة متممة للسياسة الصحفية 
 إلى  

إرضاء أذواق جماهير قرائها.  -
 توخي الربح المادي أساسًا.  -

الدددقيق بددين مددا تصدددره للكبددار وبددين مددا تصدددره للصددغار فددي عددالم  الفصددل-أحياندداً -وهكددذا يصددعب بالتددالي 
الصدددحافة، إال أنهدددا تجهدددد نفسدددها لالحتفددداظ بجمهدددور معدددين لصدددحف األطفدددال مدددن جمهدددور قرائهدددا الكبدددار 

 اشدين، وهذا يؤدي إلى تجانس نوعي بين قراء هذه المطبوعات الصحفية. والر 

وعليه، يتوافر قدر كبير من الحرية المالية لصحف األطفال هدذه، فدال يضدطرها للرضدوغ لرغبدات األطفدال 
في تحرير موادها وطريقة إصدارها بالمطلق. ثم إن هذا النشداط الضدخم ومدا يترتدب عليده مدن أربداح يمدنح 

ؤسسات سلطة ال تقبل المنافسة. كما أنها تحرص على إغراق السوق بإنتاجها مع محاولدة التجددد، تلك الم
أو الحرص على إصدار مجالت لألطفال بأسماء جديدة جذبًا لقراء جدد من األطفال. 

وغالبًا ما يتم ذلك بالتنسيق مدع المؤسسدات الصدحفية الكبدرى المنتجدة والمصددرة لمجدالت األطفدال لمدا فدي 
 لك من فائدة مادية كبرى للفريقين معًا. ذ

تنطبددق هددذه المقولدددة علددى ملحددق مجلدددة العربددي )الكويتيددة( المعدددروف بمجلددة العربددي الصدددغير فددي بددددايات 
 نشأتها وصدورها إلى أن طورت نفسها كمجلة للصغار حاليًا. 

سدواهما مندذ سدنة وهذا ما جرى فعاًل في مصدر مدع "دار الهدالل" فدي إصددارها مجلتدي )سدمير( و)ميكدي( و 
 م وحتى امن. 1711

أو كمدا هدو الحدال فدي لبندان اليدوم مدع دار المطبوعدات المصدورة فدي إصددارها اثنتدي عشدرة مجلدة لألطفدال 
 م. 1711)سندباد( منذ سنة  )العمالق( و مثل )سوبرمان( و

الوسددائل فددي سددبيل هددذا، وتنفددق هددذه المؤسسددات مبددالغ طائلددة فددي الدعايددة لمجددالت األطفددال مسددتخدمة كددّل 
زيدددادة التوزيدددع. فدددإلى جاندددب الدعايدددة فدددي الصدددحف العامدددة نجدددد الالفتدددات وتوزيدددع آالف النسدددخ مجاندددًا فدددي 
صدددددار أعددددداد خاصددددة  المدددددارس والجمعيددددات وتنظدددديم المسددددابقات ورصددددد الجددددوائز الضددددخمة للمشددددتركين وا 

لهذه الغاية. الخ. حتى سّخرت اإلذاعة والتلفزيون  ...لإلجازات المدرسية أو األعياد.

وقد استطاع هؤالء الناشرون اإلفادة من األرباح الطائلة فاستخدموا أفضل الرسامين والفنانين والمصدورين. 
كما استخدموا أحدث المطابع وأنسب أندواع الدورق وأحسدن أصدناف مدواد الطباعدة مدن ألدوان وسدواها. وكدل 
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الت األطفدددال الصدددغرى التدددي ال تسدددتطيع هدددذه األسددداليب ذات التكلفدددة العاليدددة أدت إلدددى القضددداء علدددى مجددد
الوقدددوف فدددي وجددده المنافسدددة، ولدددم يبدددق فدددي سدددوق صدددحافة األطفدددال سدددوى مجدددالت وصدددحف المؤسسدددات 

 الضخمة أو العريقة. 

 صحافة أطفال طابعها توجيهي خاص: 

تندددرج تحتهددا صددحف المنظمددات والمدددارس وبعددض المؤسسددات الصددحفية الملتزمددة التددي تعتبددر أن صددحافة 
محور أساسي من محاور الثقافة لمدا تمثلده مدن عناصدر جدذب لألطفدال لغناهدا بالمعرفدة والصدور األطفال 

 والرسوم وفي ذلك تعويض عما فات المنهج التربوي المدرسي. 
يتميز هذا النوع من صحف األطفال باالستقرار المادي، فالصحف الملتزمة مثاًل ال تسدعى للحصدول علدى 
الثراء كسعي الصحف التجارية إليه وهي بذلك تتجه وجهدة تربويدة خالصدة بقصدد اإلسدهام بالتقددم الفكدري. 

هدود اتصدالية" دائمدة مدع وتتسم بالتنظيم الددقيق لسياسدتها الصدحفية علدى صدعيد المركزيدة لمدا تبذلده مدن "ج
 األطفال من ناحية التنسيق. 

ثم إن ما يترتب على ضآلة التوزيع من خسارة أحيانًا يمكن تعويضه عن طريق الدعم واإلعالندات الماديدة 
التي تقدمها الهيئات المختلفة أو المنظمات الشبابية أو إدارة النشاط المدرسدي، وتقدد ر علدى اإلجمدال بثلدث 

لمجلة عادة، وهذا ما يحقق لها الثبات واالستمرارية. فمثاًل صدرت بالقاهرة مجلة "الفدردوس" تكلفة إصدار ا
( صفحة صغيرة بداأللوان. وكدذلك فدي بيدروت صددرت 11م كملحق لمجلة "منبر اإلسالم" في )1717عام 

لتدان ( صدفحة متوسدطة بداأللوان، وتهدتم المج11م عدن دار المدالك للطباعدة فدي )1771مجلة "أحمد" عام 
أساسًا بالقصدص الهادفدة وسدير أبطدال العدرب مدع بعدض مواضديع الثقافدة العامدة أو المتخصصدة وبطريقدة 

 مبسطة جدًا، إلى جانب اهتمامها بالمسابقات ورصد الجوائز ومساعدة المحتاجين ماديًا ومعنويًا. 

في صحافة الطفل: الشكل والمضمون
 :في مجالت األطفال الشكل

تهدتم  األخيدرة بددأتلم تكن مجالت األطفال في بدايتها ملونة وكانت الصور فيها قليلة. ولكنهدا فدي العقدود 
بالصدور الملونددة حتدى غدددت صدحف األطفددال اليددوم ملوندة ومزينددة بالصدور الجذابددة والمشدوقة مددع اخددتالف 

لوان واإلخراج الفني، نجد "العربي في اإلخراج واإلعداد. فحيث نجد "سمير" القديمة نسبيًا ال تهتم كثيرًا باأل
 الصغير" و"ماجد" و"فراس" و" الرواد" و"سالم" وغيرها تصدر جميلة وزاهية. 
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ولكددل مجلددة اسددم تعددرف بدده يددزين غالفهددا، ولددئن كددان االسددم قددديمًا يددرتبط بالمدرسددة والتلميددذ كاألسددماء التددي 
أو صددفة لهددم أو اسددم زهددرة أو حلددم مددن ذكددرت سددابقًا فإنهددا اليددوم شدداملة فتسددمى بأسددماء أعددالم أو أطفددال 

األحالم أو لعبة من األلعاب تشدد األطفدال وتغدريهم بمدا فيهدا. وأحياندًا يكدون االسدم مباشدرًا مثدل  طفولدة أو 
 في رحاب الطفولة أو األذكياء الصغار. 

واحددد  سددنتيمتروتتفدداوت بددين زيددادة أو نقصددان  x 11 11أمددا حجددم المجددالت فهددو متوسددط ومقبددول بقيدداس 
ممددا جعلهددا ال تتناسددب وأيدددي الصددغار.  x 11 11عددن هددذا القيدداس مددا عدددا مجلددة "المزمددار" فإنهددا بقيدداس 

( صفحة. 11و 18وعدد صفحات المجالت يتراوح بين )

. (11)( صفحة 11( عشرون صفحة. ومجلة )العربي الصغير( الحالية نحو )18)فمجلتي( العراقية )

 تابة الصحفية(: المضمون في مجالت األطفال )فنون الك

إن صحافة األطفال ذات خصوصية ثقافية وتربوية تنطلق من طبيعة الجمهور الذي تتوجه إليه وتخاطبه، 
جمهددور األطفددال الددذين يختلفددون فددي ميددزاتهم وحاجدداتهم مددن مرحلددة عمريددة إلددى مرحلددة أخددرى. ولددذلك ثمددة 

اطبدددة األطفدددال. يعتقدددد ظدددروف خاصدددة ومعطيدددات تفدددرض علدددى صدددحافة األطفدددال أسدددلوبًا خاصدددًا فدددي مخ
الكثيرون أن صحافة األطفال تعتمد أساسًا على مواضيع التسلية واأللغاز واألقدوال الضداحكة والمسدابقات، 
وهذا اعتقاد خاطئ ألنه ال يسدتند إلدى أسدس صدحيحة. فصدحافة األطفدال تسدتوعب ألواندًا وصدفية   علميدة 

كدددن للمواضددديع المسدددلية والمضدددحكة فحسدددب أن وأدبيدددة. كمدددا أن للطفولدددة ميزاتهدددا وخصائصدددها التدددي ال يم
 تلبيها. 

توسدديع دائددرة معدددارف  هددي-إلدددى كونهددا وسدديلة اتصددال جمددداهيري  إضددافة-إن مسددؤولية صددحافة األطفددال 
 الطفل فيما يتعلق بنواحي الحياة وألوانها المختلفة. 

كدل شديء حولده، فكل طفل يحمل في أعماقده روحدًا شداعرية مرهفدة، يسدتطيع مدن خاللهدا أن يرسدم صدورًا ل
سواء كان هذا الشيء جمادًا   ساكنًا، أو كائنًا حيًا متحركدًا. ومدن واجدب صدحافة األطفدال مسداعدة الطفدل 
فدددي الحصددددول علدددى االنطباعددددات الجيددددة والمددددؤثرة فدددي شخصدددديته الحاليدددة والمسددددتقبلية، وذلدددك مددددن خددددالل 

 رية أو مقالية أو تحقيقات صحفية. المواضيع المختلفة، وال سيما تلك التي تأتي بقوالب قصصية أو إخبا

ومن خالل استقراء مجالت األطفال في الوطن العربي، وجدنا أن في معظمهدا زوايدا متشدابهة، وكدل زاويدة 
لهددا صددورها وأشددكالها وترتيبهددا، وهددذه الزوايددا يكتبهددا الكبددار للصددغار، وبعددض الزوايددا يشددارك فيهددا الصددغار 

 وسنتحدث عن كل منها فيما يلي  
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األخبار: زوايا  .1
 فدي-األطفدال–ال يمكن االستغناء عن الخبر في مجالت األطفال، ألنهدم  هأن (11)تشير الدراسات 

حاجة إلى أن يواكبوا عصرهم، وفي الوقدت نفسده يتسدمون بحدب االسدتطالع، ويرغبدون فدي معرفدة 
لقداء  األخبار التي تهمهم في مجتمعهم والعالم من حولهم. وحرمان األطفال من مواكبة األحداث وا 

أن األضواء عليها ومعرفة خلفياتها يعود عليهم بالكثير من األضرار. وتشير الدراسات أيضدًا إلدى 
األطفال يهتمون باألخبار المحلية ويتذكرونها بنسبة أكبر من األخبار الخارجية. ويرجدع ذلدك إلدى 
اهتمددام الطفددل بالبيئددة التددي يعدديش فيهددا، ولددذلك خصصددت مجددالت األطفددال لهددا المسدداحة األكبددر. 

 ياضة. كذلك اهتمت هذه المجالت باألخبار الخارجية )العالمية( في المقام الثاني ثم بأخبار الر 
فمددثاًل أفددردت "العربددي الصددغير" لألخبددار العالميددة التددي تهددم الطفددل صددفحة تحددت عنوان)الجريدددة( 
فيها أخبار عن أطفال الحجارة وأخبار عالمية أخرى تناسب األطفال. وتحولت الزاوية في األعداد 

 األخيرة إلى )العالم يتقدم(. 
خبددار االكتشددافات واالختراعددات والتجدددارب وفددي "أسددامة" زاويددة )أخبددار مددن العددالم( تشددتمل علددى أ

مدن النشداطات واالكتشدافات العلميدة  وغيرها. أما "سدرة" فتحت عنوان )أخبار من العالم( تقدم نتفداً 
بأسلوب مبسط وسهل مختصر. واهتمت "ماجد" بأخبار األرض المحتلدة تحدت عندوان )فلسدطين(. 

عرضت في أحد أعدادها ألخبار أهلنا في سياسة( ت xواعتنت "سمير" بالسياسة في زاوية )سياسة 
 الجوالن ومقاومتهم لالحتالل الصهيوني.  

حددث مدن األخبدار المفيددة والطريفدة، فقدد  ولبعض المجالت مندوبون من األطفال ينقلدون إليهدا مدا
خصصدددت لهدددم "ماجدددد" صدددفحة )ماجدددد فدددي كدددل مكدددان(. وفدددي "سدددمير" )مراسدددل سدددمير الصدددحفي 

 ت مثل ماجد وأحمد والرواد بطاقة للمراسلين الصغار. الناشئ(. وتمنح بعض المجال
أمددا الرياضددة وأخبارهددا، فددال تكدداد تخلددو مجلددة مددن زاويددة خاصددة لهددا تحددوي أخبددارًا رياضددية ومقابلددة 
 لنجم من نجوم الرياضة وتعريفًا للعبة من األلعاب وتقديم معلومات عن فوائد األلعاب الرياضية. 

سام" األردنية هي من أنسب األبواب، فأخبارهدا مختصدرة ومزيندة ولعل زاوية )رياضة( في مجلة "و 
 بصور معبرة عن الحدث الرياضي مع تقديم شرح مبسط للعبة محبوبة خفيفة ليمارسها الصغار. 
وينبغددي فددي الخبددر الصددحفي المقدددم عامددًة للطفددل أن يضددم عنصددر الجدددة والحداثددة، ويقصددد هنددا 

الطفددل مدن قبددل. وقدد يكددون الخبدر عددن حددث جديددد أو  بالجددة أن يتضدمن معلومددة لدم يكددن يعرفهدا
عددن حدددث وقددع منددذ فتددرة، ولددم يكددن الطفددل علددى درايددة بدده أو علددم بتفاصدديله. كمددا يعتبددر عنصددر 
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الضددخامة أحددد أبددرز العناصددر التددي تجددذب الطفددل لقددراءة الخبددر، فضددخامة العدددد تضدديف للخبددر 
ميددة فددي األخبددار الموجهددة لألطفددال أهميددة وتلفددت نظددر الطفددل إليدده. ومددن العناصددر الشددديدة األه

 . (17)عنصر الغرابة والطرافة التي تكون في الجانب غير المألوف في مضمون الخبر
كمدا يجدذب عنصددر الشدهرة الطفدل إلددى الخبدر، فاألطفددال يهتمدون بمعرفدة معلومددات عدن المشدداهير 

عنصدر آخدر  من نجوم الفدن والرياضدة. وبجاندب مدا يحملده الخبدر مدن عنصدر الشدهرة يوجدد أيضداً 
ضدفاء صدورة  وهو التشويق واإلثارة التي يمكن أن تتحقق عدن طريدق الصدياغة المناسدبة لمادتده، وا 

 . (17)ذهنية للخبر
واحدددة، أو  يتضددمن معلومددةومجددالت األطفددال تسددتخدم الخبددر الصددحفي البسدديط والمختصددر الددذي 

 واقعة واحدة فيقدم وصفًا وشرحًا لجوانبها المختلفة وهذا يتيح للطفل فهمها واستيعابها. 
واسددتنادًا إلددى مددا تقدددم يصددبح مددن الضددرورة أن تصدداغ األخبددار بطريقددة جيدددة، تجددذب الطفددل إلددى 
ر قراءتهددا، وتبددرز مددا يحملدده الخبددر مددن مضددامين وقدديم ومبددادئ وأخالقيددات ومددا يحتددوي مددن عناصدد

 الجذب بأسلوب صحفي واضح وسهل. 
كمددا يصددبح مددن األهميددة أن تعمددل مجددالت الطفددل علددى نشددر األخبددار الجديدددة والتددي تمددس حيدداة 
الطفل وواقعه، وأن تحرص على متابعتها واستكمالها صدحفيًا، حتدى يسدتطيع الطفدل التعدرف علدى 

 أهميتها.  آخر ما وصلت إليه األحداث، وأن تشرح ما تنشره من أخبار وتبين مدى

التحقيق الصحفي:  .2
يقوم التحقيق الصحفي في مجدالت األطفدال علدى فكدرة 
يتناولهددا المحددرر مددن زوايددا متعددددة ويدددعمها بالبيانددات 
والمعلومدددددددات. ونظدددددددرًا ألن األطفدددددددال ليسدددددددوا أصدددددددحاب 
مشدددكلة، فدددإن الفكدددرة التدددي يددددور حولهدددا التحقيدددق عدددادة 
طريفددددددددة ومسددددددددلية حتددددددددى يسددددددددتطيع الطفددددددددل اسددددددددتيعابها 

في يقدوم علدى معالجدة واالستفادة منها. والتحقيق الصدح
فكددرة أو خبددر أو مشددكلة أو قضددية أو هوايددة ذات صددلة 
بالطفل في مجاالت مختلفة. والتحقيدق الصدحفي يشدرح 

ويفسر ويبحث في األسباب والعوامل 
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االجتماعية والسياسية واالقتصادية، بحيث يجيب عن الكثيدر مدن التسداؤالت التدي يرددهدا األطفدال 
االستفهام )لماذا؟(.والتي تبدأ عادة بكلمة 

ويحاول البحث عن إجابات لها لتلبية حاجدات األطفدال مدن المعرفدة والتسدلية واإلقنداع، ويمكدن أن 
يقددددم جواندددب طريفدددة فدددي الحيددداة مثدددل المواضددديع التدددي تددددور حدددول لعبدددة تناسدددب األطفدددال ونشدددأتها 

هر االحتفددال وتطورهددا، أو إحدددى المناسددبات لدددى شددعب مددن الشددعوب ونشددأة هددذه المناسددبة ومظددا
 . (18)بها

ويمكن من خالل التحقيقق أن يقتعلم 
 الطفل ما يلي: 

كيفية البحث عن  .1
الحقيقة ال من زاوية 
واحدة، بل من مختلف 

 الزوايا. 
 المشاركة والعطاء،  .2
فالتحقيق يتخطى اإلجابة عن بعض التساؤالت أو وصف األحداث أو عرض  .3

 بعض المشكالت إلى طرح الحلول. 
النظر إلى المسائل والقضايا والمشاهدات بما يستحق من اهتمام، مما يؤهل  .4

 الطفل إلى تحمل المسؤولية. 
الترحيب بالتساؤل واالستفسار والمناقشة، األمر الذي يفيد الطفل وذلك بإكسابه  .5

 فن الحوار مع امخرين بصورة صحيحة. 
حتى يستطيع التحقيق الصحفي أن يؤدي الغرض منه ال بد من توافر اآلتي: 

 االستعانة بالصور والرسوم لتوضيح وتثبيت المعنى.  .1
 االلتزام بالواقع والبعد عن الخيال قدر اإلمكان.  .2
 توثيق الصلة باهتمامات األطفال.  .3
. (31)التركيز على الجوانب اإلنسانية في القضايا المطروحة .4
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الحديث الصحفي:  .3
يعتبددر الحددديث الصددحفي مددن القوالددب الفنيددة التددي يهددتم 
بهددددا األطفددددال، إذ أن الحددددديث يقددددربهم مددددن الشخصددددية 
محل الحوار، حيث غالبًا ما يستهدف الحديث تصدوير 
جواندددددددددب غريبدددددددددة أو طريفدددددددددة أو مسدددددددددلية عدددددددددن حيددددددددداة 

 الشخصية. ويتم هذا الحوار عادة مع النجوم في 
ة كالفن والفكر والثقافة والرياضة والعلوم بكل تخصصاتها.مختلف نواحي الحيا

ويتعدددددرف األطفدددددال مدددددن خدددددالل األحاديدددددث الصدددددحفية المنشدددددورة فدددددي مجدددددالت الطفدددددل علدددددى هدددددذه 
الشخصدديات وأنمدداط تفكيرهددا ومددا تحمددل مددن قدديم ومفدداهيم، ومحطددات النجدداح التددي مددرت بهددا فددي 

 حياتها ومراحل تعليمها المختلفة. 
ويراعى في صياغة الحديث الصحفي في مجالت األطفال أن يكون على شدكل قصدة خبريدة تبددأ 
بمقدمة مثيدرة، حيدث يكتسدب الحدديث جاذبيتده إذا تدوافر فيده ندبض الحيداة، واهدتم بعدرض مجموعدة 
مدددن األفكدددار الجديددددة، وخدددال مدددن النصدددائح واإلرشددداد، وصدددّور شخصدددية المتحددددث تصدددويرًا معبدددرًا. 

(11)ر في الحديث الصحفي المقدم لألطفال امتي  ويجب أن يتواف

اإلجابة عن الكثير من تساؤالت األطفال. وخاصة فيما يتعلق بالمشاهير ونجوم المجتمع  .1
 في نواحي الحياة المختلفة. 

حذف ما يمكن االستغناء عنه من تساؤالت.  .2
 االهتمام بالعناصر اإلخبارية في الحديث.  .3
 تناسب وانتظام الفقرات.  .4
تغطية الموضوع من جميع زواياه وجوانبه.  .5
تناسب الصور المنشورة مع نوعية الحديث.  .6

المقالة الصحفية:  .4
 ،إن المقددال الصددحفي المقدددم لألطفددال ال يددرتبط بقالددب تعبيددري محدددد، وال يلتددزم شددكاًل أدبيددًا معيندداً 

قدل لده الفكدرة أو وأبرز ما يميز هذا المقال أنه يخاطب الطفل مخاطبة الصدديق للصدديق، حيدث ين
الددرأي أو المعلومددة بسددرعة وهدددوء، وكددأن ثمددة عالقددة حميميددة تددربط بددين الكاتددب والطفددل، مهّدددت 

للكاتب أن يتحدث إلى الطفل حديثًا وّديًا مباشرًا. 
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وللمقدال الصدحفي الموّجدده لألطفدال أنددواع متعدددة، منهدا مقدداالت "االعتدراف" التددي تتضدمن خددواطر 
األطفال. أو مقاالت نقديدة "كاريكاتيريدة" تجّسدد آراء أو مفهومدات معيندة  أو طرائف أو حوادث تهمّ 

وتتمتدددع بالجاذبيدددة والسدددرعة والسدددخرية، وهدددذا مدددا يجعلهدددا مقبولدددة لددددى األطفدددال كمدددادة إعالميدددة   
ترفيهية وتثقيفية. وهناك المقال "العلمي" الذي يستمد مادته من العلوم المختلفة، ويجد األطفال فيه 

 الحقائق والبراهين التي تزيد من معارفهم وخبراتهم. األفكار و 
"أدبية" تعالج األنواع المختلفة من أدب األطفال، وتسهم في تنمية خيال الطفدل وقدوة  وثمة مقاالت

اإلبداع لديه، كما تعوده طرائق التفكير العقالني، وتغرس في نفسده مشداعر الخيدر والنبدل، وتعدزز 
ثدارة روح التدذوق األدبدي القيم االجتماعية واألخالقية  األصيلة، إضافة إلى إغناء ثروتده اللغويدة، وا 

. (11)والسيما في توظيف القصة والشعر
القصص والحكايات:  .5

ال تكاد تخلو منها مجلة مدن مجدالت األطفدال العربيدة، وتتصددر الصدفحات األولدى وقدد تدوزع هندا 
مدن الكدالم  فيده كثيدراً صدورة وهناك. وهي قصص مصورة وغير مصورة، المصدور منهدا تختصدر ال

الوصددفي. وتعتمددد هددذه القصددص علددى األسددلوب الحددواري وكانددت فددي البدددايات تعتمددد علددى ترجمددة 
بعددض المسلسددالت المصددورة كطددرزان وغيددره مددن أبطددال المغددامرة وقددد تسدديء أحيانددًا. ولكنهددا فددي 

لنبيلدة، وهدي الوقت الحاضر أصبحت قصصًا موجهة وهادفة تعمل علدى تربيدة الطفدل علدى القديم ا
لدددى الحدددوار الدددذي يددددور بدددين  تجمدددع بدددين التسدددلية والفائددددة، إذ يىشدددد الطفدددل إلدددى صدددورها الجذابدددة وا 

 أشخاصها. 
أمددا القصددص غيددر المصددورة، فهددي أطددول نفسددًا وأكبددر حجمددًا وكلماتهددا واضددحة، وتكددون مددن واقددع 

 راث. الحياة أو من موجودات الطبيعة وما فيها من مخلوقات أو مقتبسة من قصص الت
إن معظددم الددذين يكتبددون القصددة لألطفددال مهتمددون بددأدب األطفددال، وقددد يترجمددون بعددض القصددص 

 المفيدة والمناسبة للصغار. 
وكثيدددرًا مدددا يوفدددق القددداص بقصدددته المقدمدددة، ولكدددن تدددأتي قصدددص الدددبعض ذات موضدددوع ال يالئدددم 

القدداص فددي اختيددار الصددغار، أو تددأتي اللغددة فددوق مسددتوى المعجددم اللغددوي لألطفددال. وقددد ال يوفددق 
شخصدددياته مدددن الحيواندددات. أذكدددر علدددى سدددبيل المثدددال "مدرسدددة الددددب" لدددد "يوسدددف رعدددد" فدددي مجلدددة 
"سددامر" يقددول فيهددا  إن الدددب صددادق الببغدداء ليفتحددا مدرسددة، كددان فيهددا الدددب "شدديخًا للكتدداب" يقددوم 

كن اختياره بدور المعلم. وقد نجح في تحقيق الهدف من قصته وهو الحض على العلم والتعليم، ول
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للدب ليمثل المعلم "شيخ الكتاب" فيه حط مدن قيمتده وقيمدة العلدم، ألنده معدروف عدن الددب الدبالدة 
. (11)وقلة الحركة

األناشيد:  .6
األناشيد والقصائد الشعرية محببة لنفوس األطفال، لما 
يجددون فيهدا مدن ألحدان خفيفدة حلدوة تحدرك مشدداعرهم، 
ومدددا فيهدددا مدددن معددداني سدددامية تربدددي أنفسدددهم. كمدددا أن 
المقطوعدددات الشدددعرية تقدددوي فصددداحتهم وتكسدددبهم ثدددروة 
لغويددة جميلددة وقويددة، وهددي البحددور الخفيفددة المرقصددة. 

شددددددعر التفعيلددددددة، إذ إن إال أن األناشدددددديد تماشددددددت مددددددع 
 العديد من مجالت األطفال بدأت تنشر الشعر 

الحر الذي يقل عن إيقاع وحرارة وجدرس األناشديد الكالسديكية العموديدة التدي يرددهدا الصدغار وهدم 
يهزجون ويصفقون وخاصة إذا كانت من البحور الخفيفة. ويحب األطفال األناشيد التي تحمل في 

مواضيع األناشيد حول األم واألسرة والوطن والطبيعة والواجبات وغيرها من أبياتها قصة، إذ تدور 
.(11)األمور التي تفرح الطفل وتثقفه، وتزين األناشيد برسوم تعبر عن المحتوى

الطرائف:  .7
الطفددددل مددددن طبيعتدددده االبتسددددام ألندددده يميددددل للعددددب 
والمددددرح، لددددذا اتجهددددت مجددددالت األطفددددال إلدخددددال 
السددددرور والتفدددداؤل واألمددددل فددددي نفددددوس األطفددددال. 
وتوزعت الصفحات في هذا الشأن تحدت عنداوين 
متقاربدددة  )طرائدددف وابتسدددامات، طرائدددف وندددوادر، 
قددف وابتسددم( تقدددم فيهددا مددا يىضددحك ويىفددرح. كمددا 

ًا أقصوصدة طريفدة بالرسدوم بددون أنها تقددم أحياند
تعليددق يترجمهددا الطفددل لنفسدده ويضددحك كمددا فددي 
"العربددي الصددغير". وفددي الحقيقددة كددل مددا تعرضدده 
 مجالت األطفال تقريبًا ممتع ومفرح ويدعو إلى 

الغبطة والحبور شكاًل ومضمونًا، حتى يشّب الصغار والبشاشة تمأل محياهم، من هذه الطرائف 
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"سأل األب االبن  لماذا تدرس فوق السطح؟ فأجابه  حتى أحصل على درجات عالية". 

زوايا الكتابة والمراسلة:  .8
إن المجلدددة الناجحدددة هدددي التدددي تخطدددط إلقامدددة عالقدددات 
شخصدددددية مدددددع قرائهدددددا، ففدددددي "العربدددددي الصدددددغير" كتدددددب 
المحدددرر تحدددت عندددوان )دعدددوة للصدددغار(  يسدددعد العربدددي 

األعدددددزاء للمشددددداركة فدددددي الصدددددغير دعدددددوة جميدددددع قرائهدددددا 
 أو صددفحاتها، فددإذا كانددت لددديك قصددة أو نكتدده أو رسددم

اسددددددتطالع مصددددددور عددددددن بلدددددددك أو صددددددورة فوتوغرافيددددددة 
بكددداميرات أرسدددلها علدددى عندددوان المجلدددة فقدددد تكدددون أحدددد 
المحظدددوظين بدددالفوز بإحددددى جوائزندددا الماليدددة باإلضدددافة 
إلددددددى اشددددددتراكات مجانيددددددة للددددددذين تنشددددددر مددددددوادهم علددددددى 

 . (11)مدة سنةصفحات المجلة ل
وهذا ما فعلته أكثر المجالت، وينشر مدا يرسدله األطفدال فدي زوايدا مثدل زاويدة )بدأقالمكم( أو )قدراء 
سددعد يكتبددون( أو )األصددددقاء يكتبددون( أو )بأقالمندددا( أو )الصددحفي الصدددغير( أو )أصدددقاء أسدددامة 

أو يكتبون( أو )بأقالم األصدقاء( أو )سين وجيم(. وما ينشر هو مما يقتبسده الصدغار مدن الكتدب 
 ما يسمعونه أو من إبداعاتهم الشعرية أو القصصية أو الفنية كالرسم وغيره. 

وألهميددة هددذه الزوايددا، فالدددعوة قائمددة فددي األقطددار العربيددة إلصدددار مجلددة خاصددة يحررهددا األطفددال 
أنفسدددهم علدددى غدددرار مدددا حددددث فدددي األردن، إذ صددددرت مجلدددة )الكاتدددب الصدددغير( فدددي عمدددان عدددام 

من نوعها في العدالم العربدي مخصصدة للكتداب الصدغار مدن األطفدال م، وهي أول صحيفة 1771
( عامددًا، ويسدداعده فددي التحريددر بعددض 11والفتيددان والفتيددات، يددرأس تحريرهددا الشدداب محمددد غوشددة )

 . (11)في صفحات األطفال األسبوعية والذين برزواالكتاب الصغار سنًا 
األطفددال العددرب، أفددردت صددفحة وحرصددًا مددن المجددالت علددى التعددارف ومددد جسددور التواصددل بددين 

 للتعارف ينشر فيها صور وأسماء ومواهب وعنوان من يرغب في التعارف أو المراسلة. 
فمجلددة "سددعد" تقدددم بدداب )المتفددوقين( تنشددر فيدده صددورة المتفددوق وشددهادة تفوقدده وعنواندده ممددا يزيددد 

 المتفوق تفوقًا، ويحمس المقصر للجد واالجتهاد والتفوق. 
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ي صحافة األطفال: الصور والرسوم ف .9
تعد الصدور والرسدوم التوضديحية أو الكاريكاتيريدة 
من أكثدر المدواد الصدحفية جدذبًا الهتمدام األطفدال 
عندما يطالعون أية جريددة أو مجلدة، لدذا تحدرص 
مجدددالت األطفدددال علدددى توافرهدددا. فالصدددور ليسدددت 
عنصددرًا إخراجيددًا فحسددب، بددل مددادة صددحفية حيددة 

 . (17)ى لها قيمة جمالية وثقافية كبر 
كمدددا تحتددداج معظدددم الصدددور إلدددى بعدددض الكلمدددات 

. (caption)تسددددددطر أسددددددفلها لشددددددرح عناصددددددرها 
ويحقق المزج بين الكلمات والصور فائدة للطفدل. 

 فالكلمات توصل المعلومة التي لم تستطع 
الصورة نقلها، وتوضح الصورة أعماق الكلمات واألبعاد التي ال تقدر على الوصول إليها. وتشدكل 
الصددورة فددي مجددالت األطفددال مددع الددنص لغددة جديدددة وشددكاًل مددن أشددكال التعبيددر الددذي يتددألف مددن 
تحالف وثيق بين الصورة والكالم. وبالتالي تجذب الصورة انتباه الطفل وتثير اهتمامه. وال تقتصر 

قناعه بل تتعدى ذلك إلى إبراز المعداني والمفداهيم وتنميدة الخيدال و  تددفع في تقديمها على تسليته وا 
.(17)إلى التأمل واإلبداع في المراحل العمرية المختلفة
(18) :وظائف الصورة الصحفية بالنسبة لصحافة األطفال

نقل مضمون المواضيع المنشورة بسهولة، وهو ما يساعد على فهمها واستيعابها.  .1

نا وحدة انسجام  .2 تعزيز المتن، حيث إن تأثير المضمون )الكلمات( يزداد مع الصورة ليكوِّ
إقناعية أكثر من غياب إحداهما عن األخرى. 

تجعل الصفحة أكثر جاذبيه مع إضفاء المزيد من سهولة القراءة والراحة للعين من خالل  .3
تقليل المتن. 
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(11)صفات الصورة الجيدة في صحافة األطفال: 

 مساحة الصورة كبيرة نسبيًا بما يساعد على إدراك تفاصيلها. .1
 تساعد على التشويق وتأكيد الهدف والمضمون.  .2
أن يصاحبها تعليق مناسب وواضح ويفيد الصورة وال يتعارض معها، وخاصة في  .3

 الوصف والتوجه. 
التناسب بين المادة المنشورة والصورة، بحيث يكون استخدام الصورة في موضعه وأال  .4

يطغى أحدهما على امخر فيفقد الرسالة دالالتها أو معانيها، وباألحرى التأثير المرجو 
من ورائها. 

يراعى في نشر الصورة توقيتها وحداثتها، وعدم االلتجاء إلى األرشيف الصحفي إال في  .5
عند الحاجة الملحة. الضرورة و 

القوالب الصحفية المستخدمة في عرض مواضيع صحافة األطفال: 

تتعدددد قوالددب الصددياغة الصددحفية المرتبطددة بمضددمون المددادة المنشددورة فددي مجددالت األطفددال المتخصصددة، 
 لعل أبرزها  

الهرم المقلوب: 

الهرم المقلوب ال يزال أفضل يرى بعض العاملين في مجال كتابة الطفل بل بعض المتخصصين أن قالب 
القوالب الفنية لكتابة األخبار البسيطة على اإلطدالق، وحيدث إن األخبدار المقدمدة للطفدل هدي عامدًة أخبدار 
بسيطة وغير مركبة، وغالبًا تشتمل على واقعٍة واحدة يصبح هذا القالب من أهم القوالدب الفنيدة المسدتخدمة 

 . (11)في مجالت األطفال

ا القالدب أنده يقددم المضدمون فدي البدايدة دون عنداء، وهدذا مدن ضدروريات الندواحي النفسدية ومن مميزات هذ
 (. 1لدى األطفال قارئي الصحف والمجالت المتخصصة، كما هو موضح في )الشكل رقم 
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(: قالب الهرم المقلوب1)الشكل رقم 

قالب الهرم المعتدل المتدرج: 

يقوم هذا القالب على أساس تشبيه البناء الفني للحديث الصحفي بالبناء المعماري للهرم المعتدل المتددرج، 
حيث يأخذ شكل المستطيالت المتدرجة ويتكون من ثالثة أجزاء )مقدمة، وجسم، وخاتمة(، وتمثدل المقدمدة 

 ميتها، وصفًا للمتحدث ومكان الحوار والقضية. ويضم جسم الخبر التفاصيل حسب أه
أما الخاتمة فهدي ال تعددو كونهدا تلخيصدًا للحدوار وتعليقدًا يتضدمن تقدويم المحدرر وانطباعاتده عدن شخصدية 

 (. 2. كما في )الشكل رقم(14)المتحدث والقضايا التي تناولها 

(: قالب الهرم المعتدل المتدرج2)الشكل رقم 
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 قالب الهرم المعتدل: 

األخبار واألحاديث الصحفية، ويعتمد على مقدمة تشتمل على موضوع الحديث يستخدم هذا القالب لكتابة 
أو القضية المثارة في الخبر، أما جسم الحديث أو الخبر فيتضمن التساؤالت واألجوبة )س،ج( أو تفاصيل 

يص الخبر ابتداء من أقل التفاصيل أهمية، وانتهاء بأهم التفاصيل )الذروة(، وأخيرًا خاتمة تشتمل على تلخ
 نهائي للموضوع. 

وهدددو مدددن القوالدددب الفنيدددة المفضدددلة لددددى معظدددم كتددداب ومحدددرري مجدددالت األطفدددال، ألن أغلدددب المحتدددوى 
، وهو مدا يتماشدى تمامدًا (11))المضمون( المقدم في هذه المجالت يوضع في قالب قصصي محبب للطفل 

(. 1)الشكل رقم  كما هو موضح في مع استخدام هذا القالب

(  قالب الهرم المعتدل4 )الشكل رقم
 قالب الهرم المقلوب المتدرج:

ويسددتخدم هددذا القالددب أيضددًا لكتابددة األخبددار واألحاديددث الصددحفية فددي مجددالت األطفددال، ويتوقددف اختيددار 
المحرر عمومًا للقالب الفني الذي سيحتوي مضمون الحديث على عدد من العوامل التي تحقدق درجدة مدن 

يريددة ومصدادر المجلددة فددي إجدراء الحددديث الصدحفي والشخصدديات المتحدثددة التناسدب بددين الخصدائص التحر 
. (15)وأهداف الحديث

ويقدددوم الهدددرم المقلدددوب المتددددرج علدددى مقدمدددة تضدددم أبدددرز مدددا فدددي الخبدددر أو الحدددديث، ثدددم سدددرد الحدددوار أو 
 (. 1التفاصيل، ثم تلخيص لما تم طرحه في الحوار بصورة مبسطة )الشكل رقم 
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قالب الهرم المقلوب المتدرج(  1)الشكل رقم 

اإلخراج الصحفي في صحافة األطفال: 
وظائف اإلخراج الصحفي في صحافة األطفال: 

 ما يتعلق بالجانب الجمالي:  .1
o  .يعمل على جذب انتباه الطفل لقراءة المجلة، مما يجعله يفضلها عن غيرها
o  .إثارة اهتمام الطفل بعد جذبه لقراءة المجلة
o  .تسهيل قراءة مواضيع المجلة لدى الطفل

الجانب الوظيفي: ب ما يتعلق .2
o  .إراحة بصر الطفل أثناء مطالعته ألكبر قدر من المواضيع
o  .توزيع العناصر التيبوغرافية بشكل جيد ومنسق 
o (11) .معرفة حركة عين الطفل أثناء قراءته للمجلة . 
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أساليب اإلخراج الصحفي في صحافة األطفال: 

:تتعدد األساليب اإلخراجية لصحافة األطفال ما بين الجديد والقديم لعل أبرزها

أسلوب الكتل:  .1
تقدددوم الفكدددرة فدددي الصدددحافة علدددى أسددداس تقسددديم الصدددفحة بشدددكل هندسدددي إلدددى كتدددل متماسدددكة 
ووحدات منتظمة، وكأحد التطبيقات الصحفية لهذه المدرسة نشأ اإلخراج الكتلي المنتظم وغير 
المنددددتظم، حيددددث تقسددددم الصددددفحة لسلسددددلة مددددن المسددددتطيالت، والددددنص والصددددورة يمددددثالن وحدددددة 

 متماسكة. 
األسلوب األفقي:  .2

وهذا األسلوب يعد بمثابة الثورة في تطور شكل الجريدة من حيث مراعاته حركة عدين القدارئ 
األفقيددة، أو مددن حيددث انتشددار العندداوين علددى عددرض الصددفحة، أو بعددض أعمدددتها، وهددي أهددم 
سددمة مددن سددمات اإلخددراج الحددديث الددذي يتعامددل مددع الصددفحة باعتبارهددا لوحددة بيضدداء غيددر 

سلوب األفقي على الصفحة قيمدة التنظديم التدي يعددها كثيدر مدن محددة باألعمدة. ويضفي األ
المتخصصين القيمة األولى المتوقعة من اإلخراج الصحفي التي تسبق أهميتهدا قيمدة التركيدز 
واإلبددراز. ويصددلح هددذا األسددلوب فددي المواضدديع الطويلددة، فهددو سددهل القددراءة ألندده ال يحصددر 

إمكانيدددة إلحيددداء قددداع الصدددفحات بنشدددر  القدددارئ بدددين أعمددددة متعدددددة علدددى الصدددفحة، ويعطدددي
 عناوين ممتدة، وأحيانًا عريضة في النصف األسفل منها. 

لددددذلك كددددان مددددن األجدددددر عنددددد التعامددددل مددددع الطفددددل مددددن خددددالل صددددحافته أن يددددتم المددددزج بددددين 
األسددلوبين  األفقددي والرأسددي، علددى اعتبددار أن البندداء األفقددي الجيددد يحتدداج إلددى عنصددر رأسددي 

. (11)لى صفحة الجريدة )أو المجلة( قوي يوفر التباين ع
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العناصر التيبوغرافية المستخدمة في صحافة األطفال: 

المتن: .1
تعددددد حددددروف المددددتن األداة الرئيسددددية فددددي 
عمليدددددددة االتصدددددددال مدددددددن بدددددددين العناصدددددددر 
التيبوغرافيدددددة األخدددددرى التدددددي تشدددددترك فدددددي 

للصدددحيفة، فالشدددخص  البنددداء التيبدددوغرافي
الددددذي يكتفددددي بقددددراءة العندددداوين ومشدددداهدة 

الصور فقط ال يلم بموضوع االتصال 

إلمامددًا كدداماًل، إذ تتعدددد القيددود التددي تحددد مددن طددول العنددوان، أو عدددد الكلمددات التددي يتضددمنها، أو 
الصدددورة عددددد سدددطوره، ممدددا ال يجعلددده كافيدددًا لنقدددل المعندددى كددداماًل. كمدددا أن الرسدددالة التدددي تحملهدددا 

الصددحفية أيددًا كددان نوعهددا، قددد تفهددم مددن قبددل القددارئ بشددكل خدداطئ إذا لددم يكددن هندداك تعليددق عليهددا 
يوضحها ويؤكد تفاصيلها.

روف المدددتن هدددي التدددي يتكدددون منهدددا أساسدددًا جسدددم الخبدددر )أو الموضدددوع( ولدددذلك اصدددطلح علدددى حدددو 
تالية وتتكون من العناصر ال ،(17)  (body type)بدتسميتها في بحوث اإلخراج 

  :شكل الحرف
هدو الطريقددة التدي يظهددر عليهدا الحددرف علددى الدورق بعددد إتمدام الطبددع، ويعدد شددكل الحددرف 

التدددي تدددؤثر فدددي عمليدددة يسدددر القدددراءة، وعلدددى الدددرغم مدددن أن  مدددن أهدددم العوامدددل التيبوغرافيدددة
حروف المتن ليست ذات أهمية من حيث قيمتهدا التأثيريدة، علدى أسداس أن الغدرض منهدا 

نما يسر قراءة المادة المنشورة للطفل دون عناء أو صعوبة.   ليس جذب االنتباه وا 
عرضددها للحددروف ال  ويالحددظ تطبيقددًا علددى مجلتي"سددمير" و"بلبددل" أن مجلددة "سددمير" عنددد

تأخددذ أشددكااًل إال الشددكل المتعددارف عليدده. أمددا مجلددة "بلبددل" فهددي قددد تميددز بعددض مقدددمات 
موضوعها بوضعها داخدل الشدكل المائدل، بمعندى أن تصدبح الفقدرة بألفاظهدا وجملهدا مائلدة 
وخارجة عن اإلطار المألوف. إال أنه وعلى الرغم من أن استخدام الحروف المائلة يحقق 

ن فددي شددكل الحددرف مددع الحددروف المعتدلددة المسددتقيمة علددى الصددفحة الواحدددة، فددإن التبدداي
ن كانددت  هندداك فارقددًا واضددحًا بددين الحددروف المائلددة جهددة اليمددين والمائلددة جهددة اليسددار، وا 
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الغالبيددة تفضددل الحددروف المائلددة يمينددًا لسددهولة القددراءة. وتتنددوع األرضدديات المسددتخدمة فددي 
: (17)التاليةمجالت األطفال وتأخذ األشكال 

  األرضية السلبية المعكوسةnegative :
وهددددي عبددددارة عددددن أرضددددية سددددوداء قاتمددددة عليهددددا عندددداوين ببيضدددداء، واإلفددددراط فددددي 

استخدامها يصيب الطفل بحالة من الملل أثناء عملية القراءة. 
  األرضية اإليجابيةpositive:

هدافتون(، 11-18وهي األرضية الملونة من شبكة رماديدة تتندوع درجاتهدا مدابين )
ويالحظ أن مجلتي "بلبل"، و"عالء الدين" تستخدمان هذه األرضية بصورة جيدة، 

 وتضيفان إليها األلوان لتزيد الموضوع المنشور جاذبية وجمااًل بصورة متميزة. 
 المزاوجة بين األسلوبين السابقين (negative\ positive) :

قيمتدده، إال أنهددا تسددتخدم بطريقددة ومددع أن هددذه األرضددية تفقددد الموضددوع كثيددرًا مددن 
واضحة في مجلة "ميكي" و"سمير"، وتقل في "بلبل" و"عالء الدين". 

  األرضية الغريزيةgrise :
  نمددا تأخددذ خطوطددًا طوليددة وعرضددية، وهددي عبددارة عددن أرضددية ليسددت بالرماديددة وا 

ن كثيرة االستخدام في "ميكي" و"سمير"، وتقل أيضًا في مجلتي "بلبل" وعالء الددي
 ."

ومن هنا فإن المالحظ أن استخدام صحف ومجالت الطفدل لألرضديات يكمدن فدي تحقيدق 
غددرض تسددهيل عمليددة االسددتدالل علددى المددادة الصددحفية المنشددورة وتعطددي للصددفحة شددكاًل 
جمياًل، باإلضافة إلى كون األرضية وسيلة من وسائل اإلبراز والتنوع لكسر حدة الرماديدة 

 شكل األرضية، ومساحتها، وموقعها، ودرجتها الظلية.  في المتن، وذلك يتوقف على
أمددا األرضدديات المسددتخدمة فددي مجلتددي "بلبددل" و "سددمير" عنددد عددرض المواضدديع المرتبطددة 
بالطفولة المبكرة، فقد لدوحظ اسدتخدام مجلدة "بلبدل" لألرضديات الرماديدة بكثدرة لتميدز المدادة 

دام األرضية القاتمة والجريزية، عن البياض السائد في الصفحة، في حين تبتعد عن استخ
وكذلك المزاوجة بدين األرضديات القاتمدة والرماديدة، بدأن يقسدم الخبدر المنشدور داخدل مربدع 
أو مستطيل إلدى قسدمين  أحدداهما يأخدذ الشدكل القداتم، والثداني يأخدذ الشدكل الرمدادي. أمدا 
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خددرى الشددبكة فددي "سددمير" فهددي تسددتخدم المزاوجددة بددين الرمددادي والقدداتم، وتسددتخدم هددي األ
الرمادية ولكن تأخذ شكاًل ملونًا. 

  :حجم الحرف المستخدم
يقاس حجم الحرف بالبنط، ويبدأ القياس من أعلى جزء من الزوائد العلويدة إلدى أدندى 
جددزء مددن الزوائددد السددفلية. ويالحددظ أن مجلددة "سددمير" تميددل أكثددر إلددى اسددتخدام بددنط 

 (، في متن المادة الصحفية المنشورة للطفل. 11،18،7)
( أو 11دهدا ببدنط )بينما كل من مجلدة "بلبدل" و"عدالء الددين" تبدرز عدادة مقددمات موا

(. 11أو11) ( والمادة الصحفية ببنط17)
  :كثافة الحروف في صحافة األطفال

الثابددت أن هندداك نددوعين مددن الحددروف تددزداد وتقددل كثافتهمددا، فنجددد )حروفددًا سددوداء، ونجددد 
أيضًا في المقابدل حروفدًا بيضداء(. ومدع أن البدنط المسدتخدم واحدد، إال أنهمدا مختلفدان فدي 
الشكل والكثافة وذلك نظرًا الختالف الدرجة اللونية للحرف بعد إتمام عملية الطبع. وعادة 

وف السدوداء فدي كدل مدن مجدالت "سدمير وبلبدل وعدالء الددين" مدن خدالل ما تستخدم الحر 
المقدمة المؤهلة للموضوع المنشور. 

  :اتساع الحرف
وهناك نوعان من االتساع، أحدهما مرتبط باتساع الجمع وامخر باالتسداع بدين األسدطر. 

مدل المهمدة وتشير القاعدة اإلخراجية في هذا البندد إلدى أن البيداض بدين الكلمدات مدن العوا
والمؤثرة في يسر القراءة. لذا يجب ترك كميات معقولدة مدن البيداض بدين الكلمدات لتحقيدق 

إذ أن تضددييق المسددافات بددين الكلمددات بحيددث تبدددو قريبددة بعضددها مددن . (18)يسددر القددراءة 
بعددض مددن العيددوب اإلخراجيددة المنتشددرة فددي صددحافة األطفددال العربيددة وخاصددة فددي مجلددة 

تسددددتخدم الخددددط اليدددددوي فددددي القصددددص والحكايددددات  –ل إلددددى امن مددددا تددددزا التددددي-"سددددمير" 
المنشورة على هيئة بالونات. بينما تستخدم مجلتا "بلبل وعالء الدين" الحاسب اإللكتروندي 

ن كان يؤخذ عليهما اإلسراف في البياض بين الكلمات واألسطر.   بصورة أوسع، وا 
وميكدددي( تشدددترك فدددي تدددرك  والمالحدددظ أن مجدددالت الطفدددل )بلبدددل، وعدددالء الددددين، وسدددمير،

كور( في معظم األحيان، مع االتجاه إلى زيادة هذا  بياض بين أعمدة المتن مقداره )واحد
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الفراغ عن االتساع المعتاد )واحد كور( في حالة الجمع على اتساعات أكبر من االتسداع 
 التقليدي حتى بلغ واحدًا ونصف كور، واثنين كور. 

غلددب األحيددان ويحدددد شخصددية الصددحيفة، أمددا البيدداض فالبيدداض بددين السددطور ثابددت فددي أ
بددددين الكلمددددات والعندددداوين والفقددددرات، فيددددؤدي الدددددور الرئيسددددي فددددي تحديددددد حجددددم الموضددددوع 

 والمساحة المحددة له. 
وتنفرد مجلة "بلبل" بأنها من أفضل مجدالت الطفدل العربيدة مدن حيدث اسدتخدامها البيداض 

الكلمات وتشابك األسطر بعضها مع بعض. المريح لعين القارئ، وابتعادها عن ازدحام 
الجداول والفواصل:  .2

لعددل أهددم مددا يميددز صددفحات مجددالت األطفددال أن إخددراج صددفحاتها يعتمددد علددى اسددتخدام الجددداول 
والفواصل واإلطارات، األمر الذي يعد اسدتخدامًا وظيفيدًا. فدي األجدزاء العلويدة مدن الصدفحات يقدوم 
المخرج بجعل البياض وسيلة للفصل بين أعمدة الموضوع الواحدد. بينمدا فدي األجدزاء السدفلية يلجدأ 

لى اسدتخدام الجدداول الرفيعدة، ممدا يجعدل لهدذه الصدفحات سياسدة ثابتدة فدي اسدتخدام الفصدل بدين إ
المواد والمواضيع المنشورة. 

العناوين:  .3
تعدددددد حدددددروف العنددددداوين أحدددددد العناصدددددر التيبوغرافيدددددة 
المهمدة واألساسدية فدي بنداء صدفحات الجريددة وتحديدد 
هيكلهدددددا العدددددام، إذ ال تكددددداد تخلدددددو منهدددددا صدددددفحة مدددددن 

حات الجريدة، ولكن تتفاوت أهميتها من صفحة صف
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فالصددفحة األولددى تمتدداز بالعندداوين كبيددرة الحجددم، بينمددا ال تتضددمن صددفحة اإلعالنددات ، (11)ألخددرى
عددادة إال عندداوين تجمددع أحيانددًا مددن حددروف صددغيرة، ال يتجدداوز اتسدداعها العددامود الواحددد أو جددزءًا 

منه.
يالحدظ أن العنداوين تتندوع مدن حيدث اسدتخدام المخدرج فدي  وتطبيقًا على مجالت األطفال العربيدة،

 جمعها أشكااًل كثيرة من الحروف مما أتاحه نظام الناشر الصحفي. 
كمددا تنوعددت األحجددام تنوعددًا كبيددرًا أيضددًا، وبأسدداليب مختلفددة، فددأفرغ بعضددها فددي أرضدديات شددبكية 

ثنين، ومعظمها من جهة وجريزية ولكن دون تنوع يذكر في حروفها. وجاءت تمتد على سطر أو ا
اليسدددار أو ممتلدددئ. ولكدددن اسدددتخدام األرضددديات بأشدددكال متنوعدددة كاألرضددديات المسدددتطيلة والمربعدددة 

والدائرية ساهم في منح صفحات المجلة طابع الخفة والرشاقة. 
 وتنوعت أشكال العناوين المستخدمة في مجالت األطفال العربية  

  ،فمدددن حيدددث االتسددداع  اسدددتخدمت هدددذه المجدددالت العنددداوين العريضدددة، والعنددداوين الممتددددة
والعناوين العمودية. 

  ،ومددن حيددث الوظيفددة التحريريددة  هندداك العنددوان الرئيسددي، والثددانوي، والتمهيدددي، والجددانبي
والفقرة.  

معوقات صحافة األطفال العربيةحادي عشر: 
تعداني مجددالت األطفددال فددي العددالم العربددي العديددد مدن الصددعوبات التددي تقددف حددائاًل دون الوصددول بهددا إلددى 

 المستوى المطلوب، من هذه المشكالت  

التعثر المسدتمر فدي الصددور، فينددر أن نجدد مجلدة عربيدة لألطفدال تصددر بشدكل مندتظم مندذ بددء  .1
ألطفددال، فبعضدها يصدددر عددددًا واحدددًا أو صددورها. هددذا إضددافة إلدى كثددرة )الوفيددات( بدين مجددالت ا

بضعة أعداد ثم يتوقف. 
إن معظددم المجدددالت التددي بدددين أيدددي أطفالندددا فددي الدددوطن العربددي لدددم يحدددد علدددى غالفهددا السدددنوات  .1

العمرية الموجهة إليهم، بل تركت عامة. فمجلة "أسامة" كتدب علدى غالفهدا  مجلدة الطفدل العربدي، 
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تيددان، و"سددعد" مجلددة الجيددل الجديددد، و"سدددرة" لددألوالد والبنددات، ومجلددة "وسددام" مصددورة لألطفددال والف
"فراس" و"الرواد" للفتيان والفتيات.  ومجلتا

وبالتالي نالحظ أن معظدم هدذه المجدالت يوجده إلدى المرحلدة المتوسدطة والمرحلدة األخيدرة للطفولدة، 
 أما المرحلة األولى المبكرة فال توجد لها مجلة مستقلة. 

ت خصصدددت للصدددغار جددددًا بعدددض صدددفحاتها مثل"أحمدددد" أفدددردت بابدددًا أسدددمته ولكدددن بعدددض المجدددال
"عصددافير الجندددة" فيددده رسدددوم وتلدددوين وأناشددديد قصددديرة وحكايدددات وشددديء مدددن العلدددوم. وكدددذلك مجلدددة 
"العربدددي الصددددغير" خصصددددت للصددددغار ثمددداني صددددفحات مكتوبددددة بخددددط واضدددح وكبيددددر فددددي أكثددددر 

 وعة من الصور المعبرة. األحيان، وتعوض الكلمة بصورة أو تقص الحكاية بمجم
"سددمير" المصددرية التددي كتددب  وبالتددالي فمجلددة األطفددال العربيددة موجهددة للصددغار والكبددار معددًا مثددل

 (. 17-7على غالفها من سن )
لذلك نحدن بحاجدة إلدى مجدالت للمرحلدة األولدى تعتمدد علدى الصدور واألشدكال أكثدر مدن اعتمادهدا 

ضددحة ومبسددطة حتددى يقبددل أطفالنددا منددذ نعومددة علددى الكلمددات التددي إن وجدددت فيجددب أن تكددون وا
 أظفارهم على القراءة والمطالعة. 

ولقدددد انتبددده المشدددرفون علدددى إصددددار هدددذه المجدددالت فدددي بعدددض األقطدددار العربيدددة إلدددى الفدددارق بدددين 
 سدنوات وأكملدت 7-1المراحل العمرية لألطفدال، ففدي سدوريا صددرت مجلة"أسدامة"لألطفال مدابين  

  سددنة. وكددذلك فددي العددراق إذ 11-7تددي وجهددت إلددى األطفددال مددا بددين  دورهددا مجلددة "الطليعددي" ال
  11-7للمرحلدة الثالثدة     سدنوات، ووجهدت مجلدة "المزمدار"7-1وجهت"مجلتي" للمرحلدة الثانيدة  

 سنة. 
ذا كانددت صددحافة األطفددال فددي بعددض دول العددالم تصدددر متخصصددة مثددل  الصددحف اإلخباريددة،  .1 وا 

سلسدالت المصدورة، وصدحف التسدالي، وصدحف علميدة، وصحف األطفال الرياضية، وصدحف الم
وصحف للبنات خاصة، إلى آخر ما هنالك من تخصصات تهم الطفل، فإن صحافة األطفال في 
الددوطن العربددي جامعددة تغطددي كددل هددذه التقسدديمات فددي كددل عدددد مددن أعدددادها الصددادرة. ولددو قلبنددا 

لوجدنا الزوايا والصفحات التالية   –عام  بشكل-صفحاتها
تاحية، قصص وحكايات مصورة وغير مصورة، علوم مختارة واختراعات، استطالعات ولقاءات افت

وأناشيد وأشعار، أخبار عالمية ومحليدة ورياضدية، طرائدف وندوادر، تسدالي ورسدوم، أسدئلة وأجوبدة، 
الخ.  ...تراث وتاريخ .
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ة األطفال الشرائية. ارتفاع أسعار مجالت األطفال في كثير من البلدان العربية قياسًا إلى مقدر  .1
ضعف التوزيع وقلة وجود هذه المجالت في المنافذ.  .1
عدم قدرتها على منافسة المجالت األجنبية، خصوصًا في البلدان التي تسود فيها لغة أجنبية بقوة.  .1
" فددي اسددتخدامها اللهجددة المحليددة لددبعض البلدددان، مثددل مجلددة "سددمير" فددي مصددر، ومجلددة "امقيدددش .1

الجزائر، ومجلة "مجلتي" في العراق. 
عدم وجود توازن بدين مختلدف أصدناف المعرفدة التدي تتناولهدا مجدالت األطفدال، حيدث يغلدب عليهدا  .7

غيدر صدالحة تربويدًا لألطفدال، كمدا أنده -علدى الدرغم مدن قلتهدا –القصص، وبعدض هدذه المجدالت 
ربي كالمعلومات العلمية والصحية، كمدا ينقصها الكثير من المعلومات التي يحتاج إليها الطفل الع

ينقصها تناول مشكالت المجتمع والمفاهيم الناتجة عن التغيدر الحضداري للمجتمدع. ومدن سدلبياتها 
أيضًا اإلقبال على األلغاز والجريمة التي ال تناسب مواضيعها الطفل العربي. 

المستوى الفني المتدني والسيما في البلدان العربية الفقيرة.  .7
لدددة المحدددررين األكفددداء، وغيددداب المؤسسدددات المتخصصدددة باألطفدددال والتدددي تعندددي بإصددددار هدددذه ق  .18

المجالت من وجهة نظر تربوية. 
غياب مجالت البنات وسيطرة التوجه الذكوري على معظم المجالت.   .11
طفددددل المدينددددة، وقلمددددا تتعددددرض  علددددى-نسددددبياً بشددددكل كبيددددر –مددددا زالددددت مجددددالت األطفددددال تركددددز   .11

الحتياجات طفل الريف أو البادية. 
اتجددداه العديدددد مدددن دور النشدددر إلدددى تقليدددد ومحاكددداة مجدددالت األطفدددال األجنبيدددة، وبالتدددالي صددددرت   .11

مجموعة من المجالت التي تعتبدر نسدخة عربيدة مدن بعدض اإلصددارات األجنبيدة مدن حيدث االسدم 
. . الخ".والمواضيع مثل مجلة "ميكي وسوبرمان. 

والحقيقددة التددي لددم تولهددا دور النشددر اهتمامددًا، أن هددذه المجددالت الغربيددة نشددأت فددي إطددار سياسددات 
حضددارية عاملددة لدددى النخبددة وصددانعي القددرار مددن أجددل الددتحكم فددي ميددول الطفددل وغرائددزه وتلقيندده 

الدذات أخالقيات المجتمع الغربي التدي تددور حدول نزعدة الكسدب والقدوة والجشدع واالسدتهالك وحدب 
 واإليمان بالفردية، وهو ماال يتماشى مع أخالقيات المجتمع العربي. 

التددي حملددت عنددوان "صددحافة الطفددل فددي العددالم العربددي  (11)ولقددد كشددفت إحدددى الدراسددات الحديثددة 
وتأثيرهدددا علدددى شخصددديته واتجاهددده نحدددو العندددف والعدوانيدددة" ارتفددداع معددددالت العندددف المنشدددور فدددي 

لعربية بشكل يدعو إلى القلق، حيث بلغت نسبة القصص التي تحمدل صحف األطفال المصرية وا
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ميكدي( التدي  ( من إجمالي القصص موضوع الدراسدة. وبددت مجدالت )سدوبرمان،%18، 1عنفًا )
عربيددة إلصدددارات غربيددة تحمددل االسددم نفسدده علددى رأس قائمددة صددحف األطفددال مددن  تعتبددر نسددخاً 

ت مجالت "عالء الدين، وقطدر النددى، والعربدي حيث كم العنف المنشور على صفحاتها. بينما بد
 الصغير" أقل صحف الدراسة من حيث العنف المقدم بها. 

نحو صحافة رائدة لألطفال في العالم العربيثاني عشر: 
يجدددددددب أن يشدددددددرف علدددددددى تحريدددددددر صدددددددحافة  .1

األطفال أناس أكفاء يؤمن كل منهم بأهدداف 
المجلددددة، ويكددددون إلددددى جانبدددده مخددددرج ندددداجح، 
وتقدددددددددوم باإلصددددددددددار مطبعدددددددددة تتدددددددددوافر لهدددددددددا 

اإلمكانيات المناسبة. 
أن يشددارك األطفددال فددي إعددداد المجددالت  .1

ويؤخددذ رأيهددم فيمددا يقدددم، وقددد جددرت محدداوالت 
فدددي هدددذا الشدددأن، إذ وزعدددت مجلدددة "الطليعدددي" 

م اسددتمارة رأي فددي ثمددان  1717السددورية عددام 
صدفحات للوقدوف علدى آراء األطفدال، وفعلدت 

 م. 1711ذلك أيضًا مجلة "أسامة" عام 
م 1777نميددة عددددًا تجريبيددًا لمجلددة "المختددار الصددغير" عددام وأصدددر المجلددس العربددي للطفولددة والت

 مرفقًا به استمارة استبيان موحدة للكبار والصغار على السواء. 
  دولة عربية إلى جانب مصر، وتركزت إجابات الصغار عن المواضديع 11وصلت إجابات من  

ف وأقدددالم األصددددقاء التدددي يفضدددلونها علدددى  الثقافدددة العلميدددة ثدددم اإلسدددالميات ثدددم القصدددص والطرائددد
مددن الصددغار فددي اإلسددهام بإبددداعاتهم فددي  %17والثقافددة والرياضددة والفنددون والمكتبددة. كمددا رغددب 

 . المجلة
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أن تعقد مؤتمرات متواصلة تناقش الوسائل التي تطور ثقافة الطفل، وأن تؤخذ القرارات مأخذ الجدد  .1
لمؤتمر الذي عقد في الكويت في وتنفذ توصياتها. وقد عقدت مؤتمرات في هذا الشأن نذكر منها ا

م. 1717شهر شباط عام 
جاء فدي البندد الخدامس مدن توصدياته  )إصددار مجلدة لألطفدال علدى مسدتوى الدوطن العربدي(، وقدد 

 . (11)أقر مجلس الجامعة العربية هذه التوصيات وعمل على تنفيذها 
م، عقدددت فددي بيددروت حلقددة العنايددة بالثقافددة القوميددة للطفددل العربددي تحددت رعايددة 1718وفددي عددام 

 (11)األمانة العامة للجامعة وأصدرت التوصيات التالية  

  أن تتبنددى الجامعددة إصدددار سلسددلة مددن ثددالث مجددالت لألطفددال تصدددر شددهريًا علددى األقددل
18-1ومددن  1-1)مددن  المختلفددةعلددى مسددتوى الددوطن العربددي، تخاطددب أطددوار الطفولددة 

( على أن يقوم بتحريرهدا متخصصدون مدن جميدع الددول العربيدة. وأن تعندى 11-11ومن 
بالجانب القومي والثقافي والعلمي. 

  والثقافددددة وقددددف إصدددددار المجددددالت األجنبيددددة المترجمددددة التددددي ال تتفددددق مددددع قيمنددددا وعاداتنددددا
تقديمها للطفل العربي.  المطلوب

 ت المحلية الصالحة إلى مختلف أرجاء الوطن العربيتيسير وصول المجال .
 وتتالت الندوات والمؤتمرات وتحقق من التوصيات ما تحقق وبقي الباقي حبرًا على ورق. 

"  "سدوبرمان" و ومما تحقق أن توقفت معظم المجالت المترجمة وتقلص دورهدا كمجلدة "طدرزان" و
 "تانتان".  "ميكي األمريكية، و الوطواط " و

درت مجلدددة "المختدددار للصدددغار" عدددن المجلدددس العربدددي للطفولدددة والتنميدددة، ولكنندددا ال نراهدددا فدددي وصددد
مكتباتندددا كمدددا أن األطفدددال ال يجددددون إال بضدددع مجدددالت ال تتجددداوز أصدددابع اليدددد الواحددددة مدددن بدددين 

 العشرات من مجالت األطفال في الوطن العربي. 
األفضددل مددن وجددوه عديدددة خددالل السددنوات  لقددد تطددورت صددحافة األطفددال فددي الددوطن العربددي وتقدددمت إلددى

القليلة الماضية، فمن حيث الشكل حدث تطور في األلدوان وفدي الرسدوم والصدور وجدودة الدورق والطباعدة. 
 كما أن المضمون تحسن تحسنًا ملحوظًا من عدة وجوه أهمها  

ال ما هدو مفيدد تخلص من التبعية للمجالت األجنبية إلى حٍد ما، وباتت مجالت األطفال ال تترجم إ .1
ومناسب. 
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تعددت الزوايا، إذ كانت المجالت في بدايتها مقتصرة على القصص والتسالي والوصايا.  .1
أصبح ما ينشر أكثر مناسبة لألطفال وأعمارهم.  .1
بات المشرفون على تحرير مجدالت األطفدال أكثدر تخصصدًا وفهمدًا لنظريدات التربيدة وعلدم  .1

النفس من سابقيهم. 
األطفال العربية وال تزال تستفيد من تجارب صحافة األطفال في العالم. استفادت صحافة  .1
تعاونت بعض المجالت مع الجامعة العربية ومنظمة )اليونسف(، مثل مجلة " أسدامة " إذ  .1

أنها خصصت صفحة لمنظمة اليونسف تذكر فيها أخبارًا وآراء ونصائح لألطفال وذويهم. 
أنهدا مندذ بدايدة  افة األطفال يتمثل في مجلة "العربدي الصدغير"، إذونستعرض فيما يلي نموذجًا لتطور صح

صدورها حتى منتصف الثمانينيدات مدن القدرن العشدرين كاندت تصددر فدي بضدع صدفحات كملحدق لمجلدة " 
العربددي" الشددهرية، فيهددا بضددع زوايددا وقصددة، وكلماتهددا صددغيرة الطباعددة ال تالئددم مسددتوى األطفددال مددن حيددث 

الشكل. 

م صدرت منفصلة عن المجلدة األم ومتطدورة شدكاًل ومضدمونًا. وتوقفدت بعدد حدرب الخلديج 1771وفي عام 
. 1771ثم استأنفت الصدور في صيف عام 

ولوحظ التطور فيهدا إذ أضديف لهدا أبدواب علميدة وزاويدة للكمبيدوتر وتوسدعة فدي التسدالي. كمدا أنهدا نشدطت 
في المسابقات وتوزيع الجوائز. وأفردت للصغار ثماني صدفحات فدي وسدطها، فباتدت تناسدب جميدع مراحدل 

 الطفولة. وما قيل عن هذه المجلة يقال عن مجالت أخرى تقدمت وتطورت وتحسنت. 

اءل  لماذا ال تصل هذه المجالت المفيدة والمتطورة إلى أطفالنا على نحو كاٍف؟ ونتس

هناك أسباب عديدة منها   

عددددم اسدددتقاللية أطفالندددا، إذ أن الكثيدددر مدددنهم ال يسدددتطيعون الدددذهاب إلدددى بدددائعي الصدددحف  .1
وآباؤهم غير مهتمين بهذا، ماخال بعدض المثقفدين الموسدرين الدذين يحرصدون علدى تدأمين 

ف ألطفالهم. الصح
 قلة اهتمام امباء بمستقبل أوالدهم الثقافي، وعدم اكتراثهم بتنمية مواهبهم.  .1
تقصدددير اإلعدددالم فدددي اإلعدددالن عدددن مجدددالت األطفدددال، إذ قلدددياًل مدددا نجدددد إعالندددًا لصدددحيفة  .1

أطفددال، ماعدددا مددا تفعلدده أحيانددًا مجلددة " الفيصددل" سددابقًا فددي زاويتهددا )الحركددة الثقافيددة فددي 
شهر(. 
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افيدة بدين أيددي أطفالندا مجدالت قيجب على وزارات التربية والثقافة أن تضدع فدي المددارس والمراكدز الث لذلك
تناسبهم، وتسهل وصولها إليهم بأثمان زهيدة حتى تنشدئ جدياًل مثقفدًا واعيدًا. وأن تبداع فدي المددارس ويعدين 

مكتبددة المدرسددة تددوزع علددى  لهددا وكددالء توزيددع، أو أن تقتنددي كددل مدرسددة عددددًا مددن المجددالت شددهريًا لحسدداب
التالميذ كما توزع باقي القصص والكتب. 
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الخالصة

تتنوع باختالف مراحل نموهم وهي تعد صحافة األطفال من أكثر الصحف المتخصصة انتشارًا في العالم، 
 .المختلفة وباختالف فترات صدورها فهناك األسبوعية واليومية والسنوية

مجالت األطفال كأحد المصادر المعرفية لدى األطفال في مراحل عمرهم ظهرت محاوالت عديدة لتعريف 
 .األولى، بجانب كونها وسيلة من وسائل التعبير عن الذات والكشف عن المواهب الكامنة لدى األطفال

أصدر رجل يدعى "هد سن" وشريكه "جورج غودوين" أول مجلة أطفال في أمريكا وظهرت بوادر مجالت 
م العربي في الثلث األخير من القرن التاسع عشر، حيث طبعت أول مجلة في مصر األطفال في العال

 .م1871عام 

هناك معايير لتصنيف صحافة األطفال هي المرحلة العمرية والدائرة الجغرافية والمضمون المقدم ويتم 
 .بموجبها تصنيف صحافة األطفال إلى العامة والهزلية واإلخبارية

ق بإشباع حاجات األطفال ووظائف وخصائص تميزها ولهذه الصحف أهداف تتعل

ورغم تطورها وتقدمها عما كانت عليه في وطننا العربي إال أنها ال زالت تحتاج إلى النهوض بها لجعلها 
يصالها ألطفالنا بشكل كافٍ    .رائدة وا 
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التمارين
 اختر اإلجابة الصحيحة:

معظم الذين تناولوا المصطلح "صحافة األطفال" بالتعريف والتحديد الدقيق له أجمعوا على أن  .1
مظاهر الكتاب ومظاهر الصحيفة على اعتبار أنها تأخذ من الكتاب مجالت األطفال تجمع بين 

عمقه ومميزاته، وتأخذ من الصحيفة دوريتها وشكلها الجذاب. وبالتالي تكسر حالة الملل التي قد 
تتسرب إلى الطفل أثناء قراءته. كما تعطي دورية الصحيفة للطفل فرصة الرد على ما ينشر في 

ه واألنشطة والمواهب المختلفة التي يتميز بها. بجانب التوسع في مجلته المفضلة، مع نشر صور 
متاع قبل  نشر الصور والرسوم التي تحظى باهتمام كبير من جانب الطفل كوسيلة جذب وتشويق وا 

.إدراك معاني ودالالت األلفاظ التي يتكون منها الموضوع المنشور
A. .صح
B. .خطأ

 . صح.A اإلجابة الصحيحة:
ظهرت بوادر مجالت األطفال في العقالم العربقي فقي الثلقث األخيقر مقن الققرن التاسقع عشقر، حيقث  .2

م وأصقدرت جمعيقة التعقاون اإلسقالمي مجلقة "التلميقذ" فقي 1781طبعت أول مجلة في مصر عقام 
م صدرت "السمير الصغير" عن جمعية التأليف العلمية. 1788العام نفسه. وفي عام 

A. .صح
B. .خطأ

. صح.A صحيحة:اإلجابة ال
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يقسم المهتمون بعلم الصحافة صحافة األطفال المتخصصة إلى عدة أنواع وفقًا لعدد من المعايير 
 أهمها: 

A. .المرحلة العمرية 
B. .الدائرة الجغرافية 
C. .المضمون المقدم
D. .كلها صح 
E. .كلها خطأ 

 . كلها صح.D اإلجابة الصحيحة:
مضقمونها، إذ أنهقا سقميت بالعامقة نظقرًا لتنقوع مجالت األطفقال العامقة: وهقي مقن عنوانهقا ينكشقف  .3

مضمونها، حيث تتضمن جوانب عديدة مثقل القصقص والمسلسقالت المصقورة واألخبقار والمعلومقات 
العامة.

A. .صح
B. .خطأ

. صح.A اإلجابة الصحيحة:

  :من وظائف صحافة األطفال .4
A. .تنمية معلومات األطفال وزيادة معارفهم
B. .تنمية القيم المرغوب فيها 
C. .تنمية روح المشاركة لدى األطفال
D. .كلها صح 
E. .كلها خطأ 

. كلها صح.D اإلجابة الصحيحة:
 أجب عن األسئلة التالية:

؟ما هي أبرز خصائص صحافة األطفال .1
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