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مقدمة:
إن مقياس الصحافة المتخصصة في الجزائر يعد مقياسا ىاما لطمبة اإلعالم واالتصال ال سيما في تخصص
الصحافة المطبوعة واإلعالم االلكتروني ،وجاء توظيف ىذا المقياس نظ ار لمتطور الذي شيدتو البرامج
التعميمية في مجال التعميم العالي خاصة مع تبني النظام الجديد

 ،LMDالذي حمل في طياتو الكثير من

التعديالت لمبرامج التعميمية سواء من ناحية المحتوى أو المواضيع ،وىذا تماشيا مع كل التحوالت الجديدة
التي أنتجيا عصر العولمة والتكنولوجية ،ما أدى إلى استحداث تخصصات جديدة من جية ،ومن جية أخرى
تم تعديل بعض التخصصات أو إضافة بعض التوجيات إلييا ،وىذا تبعا لما حممو ازدىار تخصص عموم
اإلعالم واالتصال سواء من حيث التنظير أو األفكار الجديدة التي دعمتيا التوجيات اإلعالمية الحديثة
وتطورات اإلعالم التي خمقت منافسة شرسة بين وسائميا دعمو التطور التكنولوجي وظيور ما يسمى باإلعالم
الجديد ما زاد من حدة المنافسة التي أجبرت القائمين عمى كل وسيمة من مضاعفة مجيوداتيم لمحفاظ عمى
مكانة مؤسساتيم ،وقد ساىم كل ىذا التطور والمنافسة في خمق ما يسمى باإلعالم المتخصص سواء في
مجال التمفزيون ،اإلذاعة  ،الصحافة المطبوعة وحتى االنترنيت.
ولعل ظيور التخصص في مجال اإلعالم سيل عمى الجميور ترتيب أولوياتو أكثر من ذي قبل ،إذ صار
المتمقي يتوجو مباشرة لمرسالة التي يرغب في التعرض ليا تماشيا مع احتياجاتو و اشباعاتو ،كما سيل عمى
الوسيمة ترتيب أولوياتيا حسب ما يتطمع لو الجميور.
و من أبرز ما أنتجو ىذا التطور ىو ظيور الصحافة المتخصصة المطبوعة وازدىارىا ،ثم تبعتيا الصحافة
االلكترونية التي عمقت التخصص في مجال الصحافة الحديثة ،بظيور تخصص التخصص ،وىي التفرعات
المختمفة التي ظيرت في مجال الصحافة المتخصصة ،فنجد مثال في الصحافة النسائية ،صحافة الموضة،
صحافة التجميل ،صحافة المرأة العاممة ...إلخ
لذلك فإن مقياس الصحافة المتخصصة في الجزائر الموجو لطمبة سنة ثانية ماستر تخصص صحافة
مطبوعة واعالم إلكتروني ،ييدف إلى تعزيز الخبرات البيداغوجية في مجال تخصص الصحافة المطبوعة
وااللكترونية ،كما يمكنيم من الفصل المعموماتي بين أساليب الصحافة العامة في معالجة الموضوعات
وأساليب الصحافة المتخصصة في ذلك.
إلى ثالثة محاضرات وقسمنا المحاضرة الثالثة إلى مواضيع لنفصل بين كل نوع من أنواع الصحافة
المتخصصة بشكل عام ،وفي الجزائر بشكل خاص.
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المحاضرة األولى :نشأة الصحافة وتطورها
تمهيد:
سنتطرق في المحاضرة األولى من المقياس إلى تعريف الصحافة ،ظيورىا وتطورىا عبر مر العصور ،كما
سنتطرق إلى طرق وكيفية إخراج الصحف وتصميميا ،باعتبار أن الشكل الخاص بأي صحيفة ميم جدا كما
سنركز عمى وظائف الصحافة في المجتمع كإحدى الوسائل اإلعالمية وال يفوتنا أن نتحدث عن إدارة
المؤسسات الصحفية وأخ ار فن الكتابة الصحفية.
وسيكون ذلك بصورة مختصرة حتى نضع الطالب في الصورة لإلحاطة ببعض الجوانب المتعمقة بالصحافة
باعتبارىا عمم قبل االنتقال إلى تخصص الصحافة ،وسيمنح ذلك لمطالب التدرج في المعمومات المتعمقة
بموضوع المقياس من العام إلى الخاصا.
أوال -نشأة الصحافة في العالم:
الصحافة ىي صناعة إصدار الجرائد والمجالت ،وذلك باستقاء األخبار وكتابة الموضوعات الصحفية من
تحقيقات وأحاديث ومقاالت وأعمدة وجمع الصور واإلعالنات ونشر كل ذلك في الجرائد والمجالت وتولي
إدارتيا.
بالعودة إلى التاريخ الحقيقي لمصحافة في بداياتيا األولى فإن أول صحيفة ىي السجل اليومي لألخبار التي
أصدرىا اإلمبراطور الروماني بوليس قيصر في يناير عام  58ق م ،لكن أول صحيفة بمفيوميا الحديث
ظيرت في ألمانيا سنة  ،1470وفي فرنسا ظيرت أول صحيفة سنة  1630باسم LA GUAZETTE
لصاحبيا تيوفراست رينودو ،وكانت في عيد لويس الرابع الذي جعميا في خدمة بالط الممك.
في عام  1702ظيرت في لندن صحيفة الديمي كوران  Daily Courantأولى الصحف اليومية في العالم
أما صحيفة التايمز  Timesفقد أسست في عام  ، 1788وفي عام  1805ظيرت صحيفة الكوريية
Courierوفي عام  1814استخدمت آالت الطباعة البخارية لطباعة صحيفة التايمز المندنية.
أما في الواليات المتحدة األمريكية فإن توماس قرين ىو أول من أدخل المطبعة إلى البمد حيث نشأت فييا
أول صحيفة عام  1703وىي صحيفة بوسطن نيوزليتر.
ثانيا -الصحافة في البالد العربية:
بدأت الصحافة العربية مع حممة نابميون بونابرت عمى مصر عام  1798حيث أصدرت في القاىرة
صحيفتين بالمغة الفرنسية وفي عام  1828أصدر محمد عمي باشا صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع
المصرية في عام  1885أصدر رزق اهلل حسون في اسطنبول جريدة عربية أىمية باسم مرآة األحوال العربية ،
وفي بدايات القرن العشرين كثر عدد الصحف العربية وخصوصا في مصر ،فصدرت المؤيد والمواء و
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السياسة و البالغ و الجهاد ومن الصحف القديمة والتي ال زالت تصدر لحد اآلن جريدة األهرام والتي
صدرت ألول مرة في عام ،1875ومنافستيا جريدة األخبار التي صدرت عام  1944إضافة إلى العديد من
المجالت األدبية والفنية والثقافية.
الجزائر صدرت جريدة المبشر عام  1847وكانت جريدة رسمية فرنسية ،ثم صدرت جريدة كوكب إفريقيا عام
ث
1907وكانت أول جريدة عربية يصدرىا جزائري ،وفي لبنان صدرت جريدة حديقة األخبار عام  1858م
تبعيا العديد من الصحف منيا نفير سوريا والبشير وحاليا تصدر جريدة النهار واألنوار والعديد من
الصحف والمجالت األخرى ،أما في تونس صدرت جريدة باسم الرائد التونسي كما صدرت في سوريا بدمشق
عام  1860صدرت جريدة سوريا عام  1865ثم تبعيا العديد من الصحف منيا غدير الفرات والشهباء
واالعتدال .
وفي ليبيا صدرت أول جريدة طرابمس الغرب عام  1866في العراق صدرت أول صحيفة عام  1869تبعتىا
عدة صحف منيا جريدة الموصل والبصرة وبغداد والرقيب كوردستان صدرت أول صحيفة كوردية باسم
كوردستان في  22/4/1898في الميجر في مصر ،أصدرىا مقداد مدحت بدرخان ،أما اآلن فيصدر في
كوردستان العراق مئات الصحف و المجالت مثل جريدة التآخي ،النضال ،كوردستانى نوى  ،كوردستان
صدرت جريدة المغرب عام  1889فمسطين
الجديدة ،هاوالتي  ،المواطن ،األصالة وغيرىا ،أما في المغرب ف
صدرت جريدة النفير عام  ،1908وفي األردن صدرت أول جريدة في عمان باسم الحق يعمو عام ،1920
وفي المممكة العربية السعودية صدرت أول جريدة رسمية باسم جريدة القبمة ثم غير اسميا إلى جريدة أم
القرى عام  . 1924وفي اليمن صدرت جريدة األيمان عام ،1926وفي الكويت صدرت جريدة الكويت عام
1928وفي البحرين صدرت جريدة البحرين عام.1963
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المحاضرة الثانية :الصحافة المتخصصة
تمهيد:
بعد التفصيالت التي قدمناىا في المحاضرات السابقة حول الصحافة بصفة عامة ،سنتطرق في ىذه
المحاضرة لمصحافة المتخصصة ،بحيث سنفصل سنتعرقذف عمى نشأة الصحافة المتخصصة في العالم وفي
الوطن العربي وسماتيا وخصائصيا..الخ .وقد تمكن عناصر ىذه المحاضرة الطالب من االستعداد لمتعرف
عمى الصحافة المتخصصة كمجال إعالمي قبل أن يتعمم األنواع المتعمقة بيا وفنون الكتابة الصحفية فييا،
باعتبار أن ىذه المحاضرة تشمل كل مالو عالقة بمفيوم وخصائص وأىداف الصحافة المتخصصة بصورة
عامة ليتم اإلسقاط عمى أنواع الصحافة المتخصصة في المحاضرة الثالثة.
أوال -مفهوم الصحافة المتخصصة:
التخصص في الصحافة أصبح يتزايد يوما بعد يوم ،وفي السنوات األخيرة ط أر تطور ىام في الصحافة العامة
التي بدأت في تقديم أبواب أو صفحات متخصصة مثل صفحات المرأة والفن واألدب واالقتصاد والرياضة
والعموم والفن ...الخ.
مفيوم الصحافة المتخصصة يقوم عمى نوعين أساسين وىما:
النوع األول  :المادة الصحفية المتخصصة.
النوع الثاني :الجمهور المتخصص من القراء.
عمى ضوء ىذا الفيم ىنالك نوعين من الصحف المتخصصة وىما :
النوع األول :الصحف التي تقدم مادة متخصصة لجميور متخصص من القراء ،فالصحف النسائية أو الطبية
أو اإلدارية أو االقتصادية أو اليندسة ،تقدم مادة صحفية متخصصة لقراء متخصصين.
النوع الثاني  :الصحف التي تقدم مادة متخصصة لجميور عام من القراء ،كالصحيفة الرياضية
والصحيفة الفنية  ،تقدم مادة صحفية متخصصة لجميور عام غير متخصص.
ثانيا-نشأة وتطور الصحافة المتخصصة:
تعتبر الصحافة المتخصصة من أىم مصادر الثقافة العامة والمعمومات العامة ،فالصحيفة اليوم عمييا القيام
بتمبية احتياجات القارئ في المعرفة العامة والخاصة ،ومن منطمق ذلك ظير دور الصحافة المتخصصة في
المجتمع ولقد سجمت الدراسات اإلعالمية التاريخية أن أول مجمة متخصصة عممية ظيرت في فرنسا عام
1665م باسم (العمماء)  ،وذلك في عصر النيضة ويعني ىذا ظيور الصحافة المتخصصة جاء مرادفا
لظروف كل عصر نشأت فيو يمكن اعتبار ظيور المالحق التي تفرعت عن الصحف الكبيرة في فرنسا في
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القرن التاسع عشر يمثل بداية الصحافة المتخصصة الحديثة .
أما بريطانيا فقد بدأت فييا الصحافة المتخصصة بظيور صحيفة التايمز التي أنشئت عام  ، 1785واختار
صاحبيا جون والتر الذي كان يعمل تاج ار  ،أن يكون اإلعالن ىو مادتو الوحيدة وأن يكون ق ار ؤه ىم رجال
األعمال ويمكن القول أن الصحافة المتخصصة كانت طابعا لمصحافة البريطانية منذ القرن التاسع عشر،
وتعتبر الصحافة األىمية في بريطانيا صحافة متخصصة ألنيا تيتم بنوع معين من

األخبار والموضوعات
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بعضيا لمتجارة وبعضيا لمرياضة ،وأكثر الصحافة المتخصصة انتشا ار في بريطانيا هي الصحافة الرياضية.
ثالثا-نشأة الصحافة المتخصصة في الوطن العربي:

لقد عرفت مصر والوطن العربي الصحافة في أول األمر كصحافة متخصصة  ،ففي مصر كانت أول جريدة
ظيرت سنة 1828م باسم (جورنال الخديوي) تقوم عمي خدمة الحاكم وحده حتي أن اسميا ارتبط بو ،وعندما
انتشرت الصحافة وتطورت بعد ذلك في مصر في عيد االحتالل البريطاني نمت معيا الصحافة المتخصصة
بمفيوميا الحديث ،كذلك ظيرت جريدة

) مرآة األحوال ) كجريدة متخصصة تصدر بالمغة العربية في

األستانة عاصمة الدولة العثمانية وتخصصت في نشر فرمانات الوالي وتعيين حكام الواليات وذلك في عام
1854م .
رابعا-العوامل التي ساعدت عمي تطور الصحافة المتخصصة:
ىنالك عدة عوامل تضافرت وأدت إلي ظيور وتطور الصحافة المتخصصة تتمثل فيما يمي:
 التطور التكنولوجي والعممي الذي شيده العالم منذ بدايات القرن التاسع عشر ،والذي كان من أبرز نتائجو،ظيور التخصصات العممية واألنشطة المينية التي احتاجت إلى وسيمة تعبر عنو.
 -ظيور الصحافة الشعبية وقد كانت آنذاك شكال جديدا من

أشكال النشر الصحفي لم يتعاده الجميور ألنيا

أصبحت تنشر موضوعات جديدة تتعمق بالفن والتسمية وأخبار النجوم  ،لذا تعتبر ىي أيضا عامال تمييد اي
ساعد في ظيور وتطور الصحافة المتخصصة.
 ظيور صحافة األقميات كشكل من النشر الصحفي يختص بفئة اجتماعية محددة ويتناول قضاياىا ومشكالتيا،وقد ظير ىذا النوع مع تعالي

بن تعامل باعتبارىا جزء من المجتمع وبذلك
أصوات األقميات ومطالبتيا أ

احتاجت لوسيمة تعبر بيا عن ىذه المطالب،

فكانت الصحافة ىي الوسيمة األنسب ولذلك مثمت صحافة

األقميات شكال من أشكال الصحافة المتخصصة وبداياتيا.
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 النمو االقتصادي الذي شيده العالم في القرن العشرين ودخ ول مؤسسات االقتصاد في المنظومة االقتصاديةكمؤسسات استثمارية األمر الذي استدعي البحث عن كيفية

ناجعة لكسب الجميور الذي يمثل سوقا

لممؤسسات الصحفية  ،فاتجيت إلى إصدار صحف متخصصة تغطي بيا الفئات المختمفة والتخصصات
المتباينة.
خامسا -عناصر الصحافة المتخصصة:
ىناك ثالثة عناصر أساسية لمصحافة المتخصصة وىي:
 -1المادة الصحفية المتخصصة:
الصحافة المتخصصة تكمن أىميتيا في كونيا أكثر من مجرد نقل لممعمومات ،فيي تعد منب ار لممنافسة ونقل
األفكار واالختراعات والمواىب ولتبادل الخبرات والتجارب كما يمكن ليذه الدوريات أن تسعي للتأثير عل قادة
الرأي وميندسي الق اررات لتعزيز القدرة اإلبداعية أكثر.
 -2جهاز تحريري أو محرر صحفي متخصص:
تتطمب الصحافة المتخصصة خبرة وكفاءة مميزة لدى أعضاء ىيئة التحريري  ،ويكون ذلك في كل مجال من
مجاالت التخصص العديدة والمتنوعة ،فالصحفي المتخصص أشبو ما يكون بالباحث العممي ،ولذ لك وجب
عميو أن يتجاوز دوره مجرد األداء الصحفي المعتاد وىو تقديم

المعمومات و األخبار لمقراء عن األحداث

اليومية والظواىر االجتماعية  ،وانما يكون دوره أعمق من ذلك وىو التحميل والنقد والتعميق بغرض كشف
األبعاد والخمفيات الفنية الدقيقة ،على أسس عممية ومنطقية.
-3الجمهور المتخصص من القراء.
حيث تستيدف الصحافة المتخصصة الشرائح النوعية في المجتمع كاألطباء ،المحامو ن الطالب ،األطفا ل،
المرأة وغيرىم.
سادسا -وظائف الصحافة المتخصصة :لمصحافة المتخصصة عدة وظائف ،نذكر أىميا:
 تقديم األخبار والمعمومات النادرة والدقيقة والتفصيل حول موضوعات محددة تيم فئة معينة من القراء

،

سواء كانوا متخصصين أو ليم اىتمامات حول ىذه الموضوعات بما يحقق ليم الفائدة العممية.
- تساعد الصحافة المتخصصة على التربية والتثقيف وشغل الوقت بطريقة مفيدة  ،كما تنمي القدرات
الذىنية وخاصة بالنسبة لصحافة األطفال والشباب.
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 إحاطة القراء بتطورات وظروف العصر الذي يعيشونو في مختمف أنحاء العالم بنشر أحدث األبحاث
والمبتكرات في مجال التخصص


إعطاء المجال والفرصة لممتخصصين والخبراء لالقتراب من القراء ،وتقديم ما لدييم من معمومات وخبرة
وبما يحقق ليم فائدة أكبر ،وعدم االقتصار على الصحفيين ذوي الخبرة العامة بالمواضيع التي يكتبونىا
فيوا.

 تجديد فنون اإلخراج والتحرير الصحفي وأساليبو ،إذ أن كل تخصص يحتاج إلي أسموب إخراج يالءم نوع
التخصص ،فإخراج مجمة نسائية يختمف عن إخراج مجمة لألطفال أو مجمة أدبية أو عممية يختمف عن
المجمة النسائية وىكذا ،أي أن كل نوع من ىذه المجالت لو أسموبو وفنونو اإلخراجية والتحررية الخاصة
بو.
سابعا -سمات الصحافة المتخصصة :تتعدد سمات الصحافة المتخصصة حسب أىدافيا ووظائفيا منيا:
 تعد الصحافة المتخصصة صحافة جادة ومتعمقة وىادفة بطبيعتيا تيتم بالكيف أكثر من اىتماميا بالكم.
 تقوم على واقع االحتياجات والمتطمبات الفعمية لمختمف االىتمامات الخاصة بجماىير القراء عل ى تعدد
وتنوع شرائحيم أو فئاتيم.
 تتيح السيطرة عمي ظروف التعرض بما تحتويو من دراسات وتحميالت متعمقة وتناسب أكثر الجماىير
النوعية والمتخصصة كما تتخط في تغطيتيا الخبر إلي التحميل والتفسير المتعمق.
ثامنا -أنماط الصحافة المتخصصة :
يمكن تقسيم الصحف المتخصصة إلي نوعين :
النوع األول  :الصحف التي تقدم مادة متخصصة لجميور متخصص من القراء

 ،فالصحيفة النسائية أو

الطبية أو إلدارية أو الرياضية تقدم مادة صحفية متخصصة لقراء متخصصين.
النوع الثاني  :الصحف التي تقدم مادة متخصصة لجميور عام من القراء كالصحف الرياضية أو الصحيفة
الفنية تقدم مادة صحفية متخصصة لجميور عام غير متخصص  ،ويدخل ىذا النوع من الصحافة غالبية
الصفحات المتخصصة في الصحف العامة مثل الجرائد اليومية العامة والمجالت األسبوعية العامة .
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تاسعا -الصحافة المتخصصة في الجزائر:
نستطيع القول أن الصحافة المتخصصة في الجزائر في الجزائر بدأت بانطالق أول صحيفة في الجزائر وىي
المبشر التي حممت طابع ديني مسيحي تبشيري كما أسمفنا الذكر ،وعمى الرغم من ظيور العديد من الصحف
المتخصصة خالل سنوات السبعينات والثمانينا إال أنو يمكن اعتبار مرحمة التسعينات ىي المرحمة الفعمية
التي انتعش فييا ىذا النوع من الصحف ،خاصة وأنو بعد صدور قانون إعالم

» 1990فإن الكثير من

الجمعيات الثقافية والنسوية استغمت الفرصة وأنشأت مجالت الخاصة ،إال أن الكثير منيا لم يعمر بسبب
فرض حالة الطوارئ مع مطمع  ،1992بسبب عدة مشاكل منيا ارتفاع تكاليف السحب ومشاكل التوزيع«22
وما ميز مرحمة األزمة األمنية في الجزائر ىو ظيور الصحف المتخصصة التي أطمق عمييا اسم الصحافة
الصفراء خاصة الصحف الفنية مثل :بانوراما ،مشوار األسبوع ،عيون ،بعد الغروب ،نصف الدنيا ،باإلضافة
إلى الصحف النسائية مثل ،الجميمة ،مجمة ليمى ،ومجمة ىي ،مجمة الجزائرية ،مجمة األسرة التي تصدر عن
و ازرة األسرة والتضامن ،باإلضافة إلى الصحف الرياضية مثل اليداف ،الكرة ،الشباك،
وكذلك في المجال العسكري لدينا مجمة الجيش المعروفة ومجمة الجندي.
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..le béteurإلخ،

المحاضرة الثالثة :أنواع الصحافة المتخصصة في الجزائر
تمهيد:
سنتطرق في ىذه المحاضرة إلي أنواع الصحافة المتخصصة في الجزائر من حيث الظيور النشأة والتطور
وكذلك فترات القوة والضعف واألسباب في ذلك باإلضافة خصائص الصحف المتخصصة "كل نوع عمى
حدة) ،وذلك لإلحاطة بالمفيوم واألىمية والخصائص وكذلك أساليب الكتابة الصحفية لكل نوع ،ثم نتطرق
لذلك النوع من الصحافة المتخصصة في الجزائر وىذا حتى نضع الطالب في الصورة ليحصل عمى
المعمومات حول الموضوع ،ىذا من جية ومن جية أخرى قمة المراجع والدراسات حول موضوع الصحافة
المتخصصة في الجزائر ،والسبب الرئيسي في ذلك ىو كون الصحافة المتخصصة في الجزائر ضعيفة
النشاط وقميمة الصدور وذلك يعود لعدة أسباب سيكتشفيا الطالب من خالل ىذه المحاضرات.
وحتى ال يحدث لمطالب خمط في تقسيم المحاضرات فقد قسمنا ىذه المحاضرة من المقياس إلى موضوعات
كون كل موضوع من ىذه الموضوعات يحتاج إلى إطناب وتكثيف في الشرح ،وكذلك لكون أنواع الصحافة
المتخصصة في الجزائر ىو جوىر ىذا المقياس.
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الموضوع األول :الصحافة الرياضية في الجزائر
تمهيد:
تعرف الصحافة الرياضية بأنيا مينة المتاعب والضغوط النفسية ،وذلك لما تحتويو من مواعيد طباعة وفرز
وتعامالت عديدة مع أحداث متنوعة عمى المستوى الميداني ،وترتيبات تقنية ال تقبل الخطأ وال التقصير معيا،
وبعد دراسة الصحافة الرياضية وخصائصيا في العالم والوطن العربي نتطرق لمصحافة الرياضية في الجزائر،
حتى يتسنى لمطالب معرفة ما يميز ىذا النوع من الصحافة في الجزائر عنو في البمدان العربية والغربية.
أوال -مفهوم الصحافة الرياضية
ظيرت أخبار الرياضة في الصحف منذ نشأتيا أي ،في نياية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع في
غرب أوربا ولكن أخبار الرياضة لم تحتل أىمية كبرى في الصحف إال بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث
بدأت تنتشر المجالت والصحف الرياضية المتخصصة ،خاصة في

أمريكا حيث سميت ىذه الفترة بمرحمة

التخصص الدقيق في الصحافة.
ألنو مع نياية الحرب العالمية الثانية أخذت المجتمعات الغربية في االزدىار شيئا فشيئا وفي شتى المجاالت،
مما زاد من ازدىار الصحافة ،وبما أن الرياضة من ضمن ىذه المجاالت فقد عرفت ىي األخرى تطو ار
ممحوظا ما جعل الصحف تيتم بيا بشكل واضح ،ودفع القائمين عمى شؤون الرياضة في تمك الصحف إلى
إنشاء صحف متخصصة فقط فبشؤون الرياضية إما في شكل مالحق تقدم مجانا أو صحف فرعية تابعة
لمصحيفة األم.
والصحافة الرياضية جزء ال يتج أز من المنظومة الصحفية التي بدورىا ال تنفصل عن اإلعالم الرياضي
خاصة واإلعالم بصفة عامة فيي" :أحد أشكال االتصال الجماىيري أو الجمعي بحيث يكون ىناك مصد ار
واحدا يخاطب الناس الذين ييتمون بو ،وىذه األشكال كثيرة ومتنوعة منيا المرئية ومنيا المسموعة ومنيا
المقروءة ومياميا االتصال الجماىيري ،أي عممية التفاعل بين الفرد والمجتمع فيما ترتبط بكل ما ىو مكتوب
بطريقة الطباعة المعتمدة عمى التكنولوجيا ،من خالل النص المكتوب الذي يقرأه الفرد في المكان والزمان
المناسبان لو.
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رابعا -مبادئ الصحافة الرياضية:
من أجل تمكن الصحفي الرياضي من ممارسة مينتو ضمن قواعد عادلة وسميمة على المبادئ الصحفية
التالي:6
أ -المسؤولية  :التفاني في العمل وخدمة القراء بالنسبة لمصحافة الرياضية ومساىمتيا في الحفاظ عمى
مصالح الجميور.
ب -حرية الصحافة :المحافظة عمى حريتيا باعتبارىا حق من حقوق الصحفيين والجميور أوال.
أن تكون بشكل خاص حرة وغير مقيدة نحو أي منحى أو اتجاه.
ج -استقالل الصحافة :يجب ْن
د -الوالء والصدق والذمة :الوالء لجميورىا فقط دون غيره كائنا من كان وىي مكمفة بالصدق معو.
و -عدم التحيز :التفريق بين الخبر والرأي ،فاألخبار عادة ما تكون خالية من وجيات النظر
ح -الصراحة في القول :فال يجوز ليا إطالق االتيامات غير الرسمية التي تمس سمعة بعض األفراد  . .خ
أن تسرف في نشر تفاصيل الجرائم التي قد تحدث في المجال الرياضي.
د -قواعد المياقة :ال يجوز ليا ْن
خامسا-سمات الصحافة الرياضية :
لمصحافة الرياضية سمات تشترك بيا مع الصحف العامة والمتخصصة األخرى ومنيا:7
 -1السرعة  :عمييا متابعة األخبار بسرعة كبيرة لتطمع قراءىا عمى ما جد منيا.
ت أر بسرعة.
 -2رمزية سعرها وسهولة مطالعتها :فحجميا صغير ومواضيعيا متعددة متنوعة ق
-3االنتشار الكبير والسريع :فالصحف توزع في كافة أنحاء البمد الذي تصدر فيو.
-4إتاحتها شبكة االنترنيت :االنرنيت جعمت الصحيفة المحمية تنتقل عمى المستوى الوطني ،وسمحت ليا
من العبور إلى بمدان العالم المختمفة في ثوان معدودة.
سادسا -أهداف الصحافة الرياضية :ويمكن عرض أىداف الصحافة الرياضية عمى النحو التالي:
تزويد الجماىير بصفة عامة والجميور الرياضي بصفة خاصة

باألخبار الرياضية المتنوعة والمفصمة

والتعميق عمييا ،كما تعكس آراء اآلخرين في الموضوعات واألحداث الرياضية والتعميق عمييا من خالل
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عرض آراء ووجيات نظرىم  ،وذلك بعد التغطية الكاممة والجيدة لمبطوالت واألحداث الرياضية المحمية
والعالمية ،ويتخمل ىذا الجانب طبعا التعريف باألبطال والمثاليين في المجاالت الرياضية المختمفة والتركيز
عمى الناشئين  ،ىذا ما يحقق توضيح مفيوم السموك الرياضي والروح الرياضية التي يمعب فييا الصحفي
الرياضي المتخصص دو ار كبيرا ،كما يحمل عمى عاتقو التعريف بالقواعد المختمفة لأللعاب الرياضية بغرض
توعية وتثقيف الجماىير رياضيا.
ثاني عشر -األلعاب التي تقوم الصحافة الرياضية بتغطيتها  :ىناك العديد من األلعاب الفردية والجماعية
التي تقوم الصحافة الرياضية بتغطيتيا والكتابة لشؤونيا ومنيا نجد:
 -1األلعاب الشعبية.
 -2األلعاب متوسطة الشعبية.
-3األلعاب أقل شعبية.
تاسع عشر -الصحافة الرياضية في الجزائر:
تعتبر األخبار الرياضية من المعمومت النميمة التي تجمب الجميور الجزائري الذي يعتبر جميو ار رياضيا
بالدرجة األولى ،وعندما نقول رياضيا نقصد بالتحديد أنو الجميور الذي يشكل أفراده نسبة مشاىدة وقراءة
ومتابعة واسعة جدا لألحداث والفاعاليات الرياضية خاصة وبالدرجة األولى رياضة كرة القدم فال يختمف إثنين
عن كون الشعب الجزائري عامة من أكثر الشعوب العربية عشقا لكرة القدم.
-1نشأة وتطور الصحافة الرياضية بالجزائر:
لقد اىتمت الصحافة الجزائرية منذ ظيورىا باألخبار الرياضية منذ ظيورىا إبان االستعمار الفرنسي ،وذلك
لنشر أخبار الرياضة الجزائرية التي كانت تصارع من أجل النيوض خاصة رياضة المالكمة وكرة القدم حيث
قامت قيادة جبية التحرير الوطني بتشكيل فريق مجموعة رياضية أطمقت عمييا مولودية الجزائر ،وكانت تضم
فريق لكرة القدم ومجموعة من المالكمين الجزائريين .وقد حقق ىذا النادي انتصارات مختمفة حتى إبان حرب
التحرير.
وبعد االستقالل استمرت الصحافة الجزائرية العمومية بتخصيص جانب ال بأس بو من صفحاتيا لنشر أخبار
الرياضة خاصة في السبعينات والثمانينات أين ازدىرت الرياضة الجزائرية من خالل النجاحات في العديد من
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الرياضات الجماعية والفردية ولعل أىم مجال اىتمت بو الصحف الجزائرية عمى تنوعيا ىي كرة القدم التي
أحرزت العديد من االنجازات محميا ،قاريا ودوليا.
وفي سنوات التسعينات تكمل الحقل اإلعالمي بظيور بعض الصحف الرياضية ،مستغمة بذلك فرصة فتح
مجال حرية اإلعالم في الصحافة المكتوبة حيث ظيرت جريدة اليداف المتخصصة ،التي أخذت عمى عاتقيا
نقل كل األحداث الرياضية والبطوالت ،العربية الوطنية والدولية ،وتعتبر اليداف أكثر جريدة رياضية إقباال
من طرف الجميور الرياضي الجزائري ،وكانت في بدايتيا تصدر بشكل أسبوعي ،ثم تطورت وأصبحت
تصدر بشكل يومي ،وفي مرحمة االنفتاح اإلعالمي عند صدور قانون إعالم  ،1990فإن الصحف الرياضية
ظيرت بكثرة منيا من توقفت بسبب المشاكل األمنية والمالية ومنيا من واصمت المسيرة ،ومنيا كذلك من
حافظت عمى اسميا ومنيا من قامت بتغييره ،ونذكر من ىذه الصحف مايمي:37
الشباك صدرت سنة  1993وىي صحيفة رياضية تيتم بكرة القدم خاصة الجزائرية وتستخدم الصور واأللوان
بكثرة وىي صحيفة نصف شيرية.
جريدة اليدف ،ىي كذلك صحيفة نصف شيرية وتعالج مواضيع كرة القدم الجزائرية والعالمية ،وتعتمد عمى
التحميل الرياضي ،والمقابالت الصحفية ،صدرت ىذه الصحيفة سنة  ،1992وسرعان ما توقفت لعدة مشاكل.
جريدة المنتخب ،صدرت سنة  ،1991وىي صحيفة نصف شيرية تيتم باألخبار الرياضية وتركز عمى أخبار
كرة القدم خاصة لمنوادي الجزائرية .باإلضافة إلى ىذه الصحف فإن ىناك صحف رياضية أخرى ظيرت
نذكر منيا ،صحيفة الكرة ،صحيفة صدى الرياضي ،أجواء المالعب،

 ،algérie sportالتي بدأت في

الصدور سنة match ،le chompion ،chompion ،afric sport ،1991وىي صحف رياضية ناطقة
بالمغة الفرنسية ،بدأت في الصدور بين

 1991و ،1992ىي صحف نصف شيرية ،باإلضافة إلى ىذه

الصحف ىناك مجالت رياضية مثل ،مجمة الرياضي ومجمة الرياضة ،صدى المالعب ،انطمقت بين 1991
و .1992
وىذه الصحف والمجالت الرياضية لم تستمر كميا في الصدور بل أن أغمبيا توقف بسبب نقص التمويل
وعدم استفادتيا من اإلشيار ،وكذلك صعوبة تنقل الصحفيين إلى المالعب وأماكن إجراء المنافسات بسبب
خطورة الوضع األمني أثناء تمك المرحمة.
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وقد ظيرت صحف أخرى واستمرت في الصدور وأىميا ،اليداف،

 ،le buteurالشباك ،الكرة..إلخ وىي

صحف رياضية ناجحة دعميا في االستمرار نسخيا االلكترونية التي سيمت عمى قرائيا متابعتيا عبر
األنترنيت وتطبيقات اإلعالم الجديد.
-2خصائص الصحافة الرياضية بالجزائر:
من خالل ما ذكرناه حول الصحافة الرياضية الجزائرية وعمى الرغم من الخصائص االيجابية التي تتميز بيا
كتغطية الحدث الرياضي وقت حدوثو ،والتنقل مع الرياضيين والفرق الجزائرية في المنافسات القارية والدولية،
واستخداميا ألسموب إعالمي سيل في نقل المعمومات ،إال أنو يمكننا إحصاء بعض خصائصيا السمبية وىي
كما يمي:
 تيتم بمنافسات كرة القدم أكثر من اىتماميا بالرياضات األخرى ،سيما ونحن نعمم أن الجزائر حققت
وتحقق العديد من النجاحات في العديد من الرياضات من خالل مشاركاتيا القارية والعربية والدولية ،سواء
كان ذلك في الرياضات الفردية أو الجماعية ،مثل رياضة السباحة ،المالكمة ،العدو بأنواعو ،كرة اليد،
كرة السمة ،سباق الدراجات..الخ التحيز
 يعاب عمييا في الكثير من المرات أنيا تقوم بتزكية فئة عمى فئة أخرى واالىتمام بانجازات أفراد دون
غيرىم ،فمثال تيتم بالحديث عن نجاحات وفوز األشخاص العاديين ،وتيمل فئة ذوي االحتياجات
الخاصة.
 في تغطيتيا لمباريات كرة القدم قد تنحاز بعض الصحف لنادي دون آخر أو فريق دون خصمو وىذا من
الناحية اإلعالمية يعتبر خطأ.
 من الناحية الشكمية فإن الصحف الرياضية الجزائرية ليس ليا إخراج منظم بل يحس متصفحيا أنيا عبارة
عن زربية محشوة باأللوان وال يكاد مطالعيا أن يفصل بين المواضيع خاصة في صفحتيا األولى نظ ار
لكثرة األلوان وحشو العناوين فيما بينيا.
 من ناحية المغة صحيح أنيا توجو لمعامة ،لذلك وجب عمييا استخدام لغة سيمة لكنيا تبالغ أحيانا في
استخدام الميجة الدارجة وبعض األلفاظ السوقية وىذا ما نالحظو مثال في صحيفة اليداف.
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الموضوع الثاني :الصحافة العسكرية في الجزائر
تمهيد:
تعد الصحافة العسكرية نوع من أنواع اإلعالم المؤسساتي ،فيي تيتم بالمعمومات المتعمقة بأمور الجيش
وتنظيمو ميي متعمقة بالمؤسسة العسكرية ،فغالبا ما نجد أن المحررين لمشؤون العسكرية في مثل ىذه
الصحف تابعين لمقطاع العسكري ،باعتبار أن ىذا المجال حساس جدا ألنو ذو عالقة وطيدة بأمن الدول
واستراتيجياتيا ،لذلك تعد الكتابة فييا أمر بالغ التعقيد خوفا من تسريب أي معمومات تمس بأسرار الدولة التي
قد تؤثر عمى سيادتيا.
لذلك ستكون ىذه المحاضرة عبارة عن عرض ألىمية الصحافة العسكرية في المجتمعات الغربية والعربية ،ثم
في الجزائر وأىميتيا باعتبارىا تعرف أفراد المجتمع بالمعمومات المتعمقة بالشأن العسكري ،ومنو سيتعرف
الطالب عمى متى وكيف نكتب لمشأن العسكري ومن ىم األشخاص المسموح ليم بالنشاط ضمن ىذه
الصحف ،وماىي الصحف أو المجالت الرائدة في ىذا الشأن واإلمكانيات المتوفرة عمييا
أوال-أهم التعريفات حول الصحافة العسكرية  :لمصحافة العسكرية العديد من التعريفات نذكر منيا أىم أربعة
تعريفات:
- 1ىي مينة عسكرية يمتينيا عسكريون ،يقومون بجمع األخبار واآلراء وجمع صور المضمون بما يحقق
وظائف الصحافة ثم ينشرون ىذا المضمون في صحيفة تصدر عن المجتمع العسكري أو القوات
الخاصة.
- 2ىي كل ما يتعمق بالشؤون العسكرية من ناحية النشر سواء في الصحف العسكرية أو المدنية وتمد
العسكريين والمدنيين عمى حد سواء ،باألخبار العسكرية في وقت الحرب والسمم.
- 3كل مطبوع يصدر عن مجتمع عسكري باسم واحد وبصفة دورية وبعدد كاف من النسخ وينشر داخل
وخارج ىذا المجتمع ويحقق من خالل ىذا المضمون العسكري ،اإلعالم والتصميم والتسمية.
وفي العصر الحديث أصبح قسم الشؤون العسكرية من أىم أقسام الصحف مع التطور الكبير والمستمر عمى
التكنولوجيا العسكرية وأىمية تمتين الجية الداخمية ،ومع استمرار الحروب وتعددىا فإن الصحف تبدي
اىتماما متزايدا بالشؤون العسكرية والحربية ،وينطبق ىذا أيضا عمى حركات التحرر حيث اعتمدت في
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صراعيا عمى المستعمر وظممو ويمكن القول أن اإلعالم بشتى أنواعو لعب دو ار ميما ورئيسيا في وقف
الحرب الفيتنامية.
ثانيا-ظهورها وتطورها:
ظيرت الصحافة العسكرية بظيور الصحف ،حيث حرص الصحفيون في بدايات الصحافة عمى نقل الحروب
وتطوراتيا ،وذلك في القرنين السادس عشر والسابع عشر ،بغرض إشباع حاجات القراء حول معرفة تفاصيل
الحروب وتطور سيرىا واتجاىيا ونتائجيا ،وكان ىذا بديو اي في ظل عدم توافر أي وسائل إعالمية أخرى
آنذاك ،وليذا كانت الصحف ترى في نشر أخبار الحروب وتفاصيميا رواجا ليا ،وبدأت الصحف العسكرية
المتخصصة تتجمى بوضوح حوالي منتصف القرن الثامن عشر ،ففي أمريكا صدرت عن الجيش والبحرية
األمريكية صحيفة  armed foreign journalعام 1863م ومازالت تصدر إلى اليوم وتيتم بأوضاع
الجيوش ومعداتيا العسكرية في الدول األجنبية ،وفي الحرب العالمية الثانية صدرت مجمة يانك خصيصا
ألفراد القوات المسمحة األمريكية.
ثالثا -وظائف الصحافة العسكرية:
لمصحافة العسكرية وظيفة ىامة سواء في زمن السمم أو الحرب ،ففي زمن الحرب تقوم بإعالم القارئ
بتطورات سير المعارك وشرح العمميات العسكرية ومقاومة اإلشاعات والحرب النفسية التي يشنيا العدو لمرد
عمييا ،واظيار روح البطولة بين المقاتمين وذلك بنشر روايات صادقة وبسيطة تدور حول البطولة
والتضحيات التي تحدث في ميدان القتال ،ومن وظائفيا أيضا في زمن الحرب بث روح الدعاية النفسية سواء
عمى الجنود لحثيم عمى القتال وتقوية الروح المعنوية أو إلى األعداء إلضعاف الروح المعنوية لدييم  ،وتمجأ
الصحيفة لتحقيق ىذا اليدف إلى نشر المعمومات والحقائق السمبية عن العدو وحجم خسائره واثارة الرأي العام
ضد أىدافو في الحرب

.

رابعا-أنواع المجالت العسكرية:
ىناك نوعان من المجالت العسكرية ،نوع يتوجو لممتخصصين طالب كميات الدفاع واألركان والمعاىد والقادة،
وعادة ما تحوي صحافة ىذا النوع تخصصا دقيقا ،حيث تنشر البحوث اإلستراتيجية والتكتيك والتسميح وخطط
يخاطب كل المستويات ويوزع عمى العسكري والمدني عمى السواء وىي
الحرب ...إلخ  ،أما النوع الثاني ف
المجالت العسكرية العامة وتنشر المواضيع العسكرية إلى جانب الثقافة والمعرفة وكذلك ما يتصل بالتاريخ
العسكري بيدف التوعية العامة وزيادة ارتباط القارئ بوطنو وجيشو وقضايا أمتو.
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سابعا -أهداف الصحافة العسكرية :يمكن تقسيم الصحافة العسكرية إلى نوعين ،صحافة الحرب وصحافة
السمم:
-1في زمن السمم :تيدف إلى شر الثقافة العسكرية بين الشعب والقوات المسمحة وذلك بإثراء معمومات القراء
عن الشؤون العسكرية بنشر معمومات عن األسمحة الجديدة والمنتجات العممية والعسكرية باإلضافة إلى نشر
دروس من التاريخ الحربي بما يرفع الكفاءة القتالية لمقوات وىي المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية عن القوات
المسمحة وتعبر بمسانيا مما يبعث روح الفخر والثقة و االعتزاز بيذه القوات.
-2في زمن الحرب :تقوم بإعالم القارئ بتطورات سير األحداث وشرح العمميات ومقاومة الشائعات والحرب
النفسية التي من يشنيا العدو واظيار روح البطولة بين العسكريين.
ثامنا -وظائف الصحافة العسكرية:

إن من أىم وظائف الصحافة العسكرية أنيا تعمل عمى التعبئة

الجماىيرية لخمق التفاف شعبي حول القيادة التي تخوض ىذه الحروب ،وبالتالي إطالع المواطنين عمى سير
المعارك ،وىي ضرورية في الوقت نفسو الستمرار ىذه الحرب أو تعميل أسباب اليزيمة أو توقف سير
العمميات الحربية.
ومن بين وظائفيا اإلعالمية األخرى نجد:
نقل المعمومات :تقدم لمقارئ صورة عن سير المعارك الحربية وشرحا لمعمميات العسكرية. الحرب النفسية :من خالل بث الدعاية النفسية سواء لمقوات الوطنية والمواطنين.تثقيف الرأي العام :التثقيف في الشؤون العسكرية فيو عمم متكامل لو أدواتو التعميمية ولو معاىدة خاصة.ويمكننا القول أن كافة أشكال عرض البيانات والمعمومات العسكرية تتطمب كاد ار صحفيا متخصصا ،ويعد
المحررون الذين يعممون فييا ممن لدييم القدرة عمى تبسيط المعمومات وتقديميا لمقراء.
تاسعا -الصحافة العسكرية في الجزائر:
- 1نشأة الصحافة العسكرية بالجزائر:
وما يمكننا قولو حول الصحافة العسكرية في الجزائر ظيرت بظيور أول صحيفة جزائرية باندالع الثورة
التحريرية ،وىي صحيفة المجاىد التي بدأت في الصور سنة
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اىتمت بأخبار الثورة وانجازاتيا ،فقد عكفت عمى نقل سير المعارك واالنتصارات التي تحققيا الجبية وتعمم
الشعب الجزائري بحجم الخسائر التي تكبدىا العدو ،وتحصي عدد الشيداء الذين سقطوا في ميدان الشرف،
وبذلك فإن فقد اتخذت طابعا خربيا عسكريا ،ألنيا انطمقت في زمن الحرب.
واستمرت ىذه الصحيفة بعد االستقالل كصحيفة عمومية تابعة لمدولة تنقل األخبار المتنوعة في شتى
المجاالت ،أما الصحف العسكرية بعد االستقالل فمم يكن ليا مكان بين الصحف ،خاصة وأن المعمومات
العسكرية أو القطاع العسكري بصفة عامة يبقى من القطاعات المحضورة التي ال يمكن ألي وسيمة إعالمية
الخوض فييا دون ترخيص.
وبعد االستقالل ظيرت مجمة مناظر الحرب الشيرية الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي عام 1964م ،وقد
اىتمت ىذه المجمة بنشر الموضوعات العسكرية بالدرجة األولى إضافة إلى المواد المنوعة الثقافية والسياسية
واالقتصادية ومن المجالت العسكرية الحديثة في الجزائر ،نجد مجمة الجندي ومجمة الجيش وىما مجمتين
شيريتين تصدر عن و ازرة الدفاع الوطني ،فمجمة الجيش التي تصدر منذ ثمانينات القرن الماضي توجو إلى
الجميور العسكري بصفة خاصة كما تحمل عمى عاتقيا إطالع القارئ العادي عمى األخبار العسكرية في
مجاالت متعددة ،باإلضافة إلى مجمة الجندي التي توجو إلى الشباب الجزائري بصفة عامة خاصة الراغبين
في االلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة ولمشباب العسكري بصفة خاصة.
وتعتبر المعمومات األمنية في الجزائر من المعمومات المحضورة عمى غرار العديد من دول العالم ،إال أن
ىناك بعض المعمومات العسكرية العامة التي تعالجيا الصحف العمومية أو الصحف الخاصة ،وبالتالي فإن
اإلعالم العسكري في الجزائر يندرج ضمن األخبار السياسية التي تنشر في الصحف بشكل عام ،مع توخي
الحذر في نوع المعمومات واألخبار العسكرية التي يتم نشرىا.

-2خصائص الصحافة العسكرية بالجزائر:
وفي خضم الحديث عن الصحافة العسكرية في الجزائر يمكننا إحصاء مجمتين متخصصتين في المجال
وىما:
أ -مجمة الجيش :وىي مجمة شيرية تصدر عن و ازرة الدفاع الوطني بدأت في الصدور في ثمانينيات القرن
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الماضي ،يشرف عمييا طاقم صحفي من القطاع العسكري ذو تكوين إعالمي ،وتتميز مجمة الجيش
بإمكانياتيا التقنية العالية الجودة فيما يخص الطباعة ونوعية الورق ،باإلضافة إلى اعتمادىا عمى وسائل
أخرى كآالت التصوير الجد متطورة وطاقم صحفي ذو كفاءة عالية ،وىذا ما يظير من خالل تصفح ىذه
المجمة وقراءة موضوعاتيا ،فيي تتميز من حيث اإلخراج بتنظيم مواضيعيا واعطاء أريحية لمقارئ من خالل
المزج المتوازن بين الصورة والنص ،وتوظيف األلوان المتناسقة ،أما من حيث المحتوى اإلعالمي فإنيا
تحرص عمى توظيف الفنون الصحفية المناسبة حسب معالجة المواضيع وطرحيا ضمن صفحاتيا ،باإلضافة
إلى موقعيا االلكتروني الذي يعرض مواضيع الصحيفة بشكل دقيق ومرتب.
ب -مجمة الجندي :وىي مجمة ذات قطع صغير ظيرت في سبعينات القرن الماضي عن المؤسسة العسكرية
الجزائرية ،وتيتم بالدرجة األولى بالجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية ،وتدعو الشباب الجزائري لاللتزام
بواجب الخدمة الوطنية ،ومواضيعيا إجماال عبارة عن نبذات تعريفية لمختمف أقسام المؤسسة العسكرية
الجزائرية لتشجيع الشباب الجزائري عمى االلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي عمى اختالف فروعو،
حيث تعرض رسائل تحفيزية إلقناع الشباب بأىمية المؤسسة العسكرية وضرورة االنضمام إلحدى قطاعاتيا،
باإلضافة إلى ىاتين المجمتين فإن المؤسسات العسكرية الجزائرية تعمل عمى تصميم الممصقات والمطويات
التي توزع عمى الشباب خالل المعارض العسكرية التي تقوم بيا مختمف المؤسسات العسكرية لتعريف أفراد
الشعب ومنيم الشباب بأىميتيا.
وعمى الرغم من األىمية البالغة التي تمعبيا ىاتين المجمتين في التعريف بمختمف المؤسسات العسكرية
وانجازاتيا وقدراتيا العالية من الناحية المادية ،التقنية والبشرية خاصة مجمة الجيش ،إال أن ىذا القدر من
المعمومات السطحية ال يعد كافيا في ظل التحديات التي تشيدىا الجزائر وما يتعمق بمحاربة اإلرىاب داخميا
والجماعات المتطرفة األخرى التي تيدد الحدود الشرقية والجنوبية لمبالد ،أين يبحث المواطن عن معمومات
وأخبار مفصمة لما يجري عمى الساحة األمنية الجزائرية وما تواجيو من تحديات عمى المستوى الداخمي
والخارجي ،وىذا األمر يعد فائق التعقيد ألن المعمومة األمنية تبقى دائما محاطة بالكثير من السرية والحذر
حفاظا عمى سيادة البمد وأمنو من التربصات الداخمية والخارجية ،لذلك يمكننا القول أن اإلعالم العسكري
بصفة عامة والصحافة العسكرية بصفة خاصة يعد شكميا وال يقدم الكثير من التفاصيل وانما يعرض
المعمومات العامة التي تكون في مجمميا تعريفية وصفية تركز عمى بعض اإلحصائيات ،وىذا الحال ال
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ينطبق عمى الجزائر فحسب وانما عمى كل الدول العربية وحتى الغربية التي تجد في األسرار العسكرية حماية
لسيادة الدولة و أمنيا.
الموضوع الثالث :الصحافة النسائية في الجزائر
تمهيد:
ظيرت الصحافة النسائية بتطور مواثيق مبادئ حقوق اإلنسان ،خاصة تمك المتعمقة بحقوق المرأة ،وقد بدأت
صحافة المرأة مع ازدىار الثورة الصناعية أين أخذت المرأة الغربية تطالب بالمساواة مع الرجل في العمل من
حيث الحقوق والواجبات ،خاصة وأن المرأة الغربية كانت مضطيدة حتى وقت متأخر من تطور ىذه
المجتمعات الذي جاء بتطور وازدىار الثورة الصناعية.
و في ىذه المحاضرة سنتتطرق إلى الصحافة النسائية في الجزائر وما ىي عوامل ظيورىا وتطورىا،
1وخصائصيا مع التركيز عمى الصحافة النسائية الجزائرية المعاصرة.
أوال-مفهوم الصحافة النسائية:
يتسع مفيوم الصحافة النسائية كما عرفو الدكتور حسنين شفيق ليشمل مجالين رئيسيين ىما:
الصحافة النسائية ،حسب صفحات المرأة في الجرائد اليومية والمجالت العامة األسبوعية أو الشيرية.
الصحافة النسائية ،حسب المجالت المتخصصة في الشؤون النسائية سواء كانت أسبوعية أو شيرية أو
فصمية.
ثالثا-خصائص الصحافة النسائية:
والصحافة النسائية ىي أحد أشكال الصحافة المتخصصة تحمل مالمح وميول الصحفيات من االىتمام
بقضايا المرأة واألسرة والطفل وكذلك الشعور باليم النسوي من خالل المنتج الصحفي النسائي سواء باعتبار
عامل التحرير أو عامل اإلصدار يمكن ليا أن تمعب دو ار ميما في حل المشاكل المطروحة لمجتمعنا بصفة
عامة من خالل خصائص البد منيا:
االلتزام بالمنيجية.جذب انتباه النساء باألسموب المحبب .تازن الموضوعات وتنوعيا وشموليا لتحقق بذلك جميع احتياجات النساء واىتماماتيا والمالحظ بشكل عام
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وجود مجالت عربية كنماذج تمتاز بأنواعيا الجذابة البراقة وتناسقيا وتناسييا في ترتيبيا وحسن اختيار
ألفاظيا الجذابة ،نالحظ أنيا ىمشت دور المرأة وركزت وبشكل واضح عمى الجوانب ذات الصمة المباشرة
بعواطف النساء عمى حساب الجوانب األخرى..
خامسا -مجاالت الكتابة لمشؤون النسائية:
إن تزايد دور المرأة في الحياة اإلنسانية المعاصرة يكاد يضع مصير الصحف المعاصرة في قبضة المرأة.7
ويمكن حصر التغطية الصحفية لمشؤون النسائية في المجاالت التالية:
- 1شؤون الموضة واألزياء :الخاصة بالمالبس النسائية وتسريحات الشعر والماكياج ،وكذلك األزياء.
- 2شؤون التجميل :الماكياج بكل أنواعو وكذلك العناية الخاصة بالمرأة سواء ببشرتيا أو جسميا.
- 3شؤون الطعام والمطبخ:األطعمة واألغذية المناسبة ألفراد األسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
- 4شؤون األثاث والديكور :مستجدات األثاث العصري المنزلي والمكتبي أو المؤسساتي كالفنادق5 .
-- 5شؤون الزواج وعالقة الرجل بالمرأة :كل ما يتعمق بأمور الزواج وكيف تتم إنشاء عالقة بين زوجين.
- 6شؤون المرأة العاممة :وكيف تحقق نجاحيا في المجتمع ،وكيف تنظم وقتيا لمتوفيق بين عمميا ومنزليا.
سادسا -الصحافة النسائية في الجزائر:
يتسع مفيوم الصحافة النسوية أو النسائية ليشمل مجالين رئيسين:
المجال األول :صفحات المرأة في الجرائد اليومية والمجالت العامة األسبوعية والشيرية.
المجال الثاني :ويشمل المجالت المتخصصة بالشؤون النسوية سواء أكانت أسبوعية أم شيرية أم فصمية.

-1نشأة الصحافة النسائية بالجزائر:
يمكننا القول أن الصحافة النسائية بدأت كمواضيع أو كأركان في صحف عامة ،أين تقوم الصحيفة
بتخصيص فضاء خاص بالمرأة لالىتمام بشؤونيا من جمال وموضة وتدابير منزلية وطبخ..الخ وماعدا ذلك
فإن الصحافة في ىذه الفضاءات ال تيتم بانجازات المرأة وطموحيا ،فغالبا ما تضيف إلى مواضيع الموضة
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والجمال بعض المشاكل التي تعانييا المرأة مثل لطالق وعنوسة وبعض المشاكل االجتماعية ،وعمى العموم
فإن موضوع المرأة بصفة عامة ال يمقى اىتماما كافيا في أغمب الصحف الجزائرية حتى في الوقت الحالي.
ولعل أول مجمة جزائرية خاصة بالمرأة ىي مجمة الجزائرية التي صدرت سنة

 ،1970برئاسة زىور ونيسي

وكانت ىذه المجمة من المجالت القالئل التي حاولت بكل إمكانياتيا أن تبرز مكانة المرأة الجزائرية في
المجتمع ،وكذلك مجمة األصالة الجزائرية التي أنشأت سنة  ،1975وقد كان ليا إقباال كبي ار وبقيت صامدة
في وجو كل المتاعب ،وفي تسعينات القرن الماضي ظيرت عدة صحف ومجالت نسائية في الجزائر إال أنيا
لم تكن ناجحة بالقدر الكافي فكانت تصنف ضمن الصحف الصفراء ،مثل صحيفة أسرار التي انطمقت في
الصدور سنة  ،1994لكنيا لم تعمر طويال بسبب نقص الكفاءة وقمة التمويل باإلضافة إلى صعوبة الحالة
األمنية في مرحمة العشرية السوداء.
كما ظيرت عدة صحف أخرى تيتم بشؤون المرأة بالدرجة األولى وبما أنيا كانت تعالج أخبار الفنانين وتيتم
بالفضائح فقد صنفت ضمن الصحف الصفراء ومنيا نذكر :عيون ،نصف الدنيا ،القفص الذهبي ،بانوراما،
بعد الغروب ،مشوار األسبوع  ،ومن ىذه الصحف من لم ينجح ألن مواضيعيا لم تكن عمى بدرجة كبيرة من
األىمية ،حيث كانت تعتمد أكثر عمى اإلشاعات ونشر الفضائح وأخبار الجنس واآلفات االجتماعية...الخ
ومع بداية التسعينات من القرن الماضي خاصة بعد صدور قانون  1990القاضي بحرية اإلعالم المكتوب
فإن عدد ال بأس بو من الصحف والمجالت الخاصة بالمرأة أخذت بالظيور الواحدة تمو األخرى نذكر منيا:
مجمة زهرة  ،1992كنزة  ،1991منزلي  ،1994مجمة حواء  ،magasineمجمة الوفاء ،وىي كميا
مجالت اىتمت بشؤون المرأة ولكنيا ركزت عمى األمور الجمالية واألزياء والطبخ وعالقة المرأة بالرجل وأسرار
الزواج وغيرىا من األمور الخاصة بالمرأة.
-2خصائص الصحافة النسائية في الجزائر:
إن ما يميز الصحافة النسائية الجزائرية ىو ما يميزىا في الوطن العربي عموما ىو االىتمام بالشكل الخارجي
لممجمة من خالل توظيف األلوان الزاىية والصور الجذابة المتعمقة بالموضة واألزياء ،واالستعانة بصور
النساء الفاتنات كعارضات األزياء والمشاىير من الفنانات والمغنيات وسيدات األعمال ،مع إىماليا لممواضيع
الجوىرية التي تيم المرأة بشكل عام كالمشاكل األسرية ،والفقر والتشرد والظمم االجتماعي واضطياد المرأة
العربية في ظل غياب التشريعات التي تحمييا ،ومن جية أخرى فيي ال تيتم كثي ار بانجازات المرأة داخل
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المجتمع كنموذج لممرأة الفعالة المنتجة والمتفوقة والمرأة السياسية والمتعممة ،وىناك عدة أسباب جعمت من
الصحافة النسوية صحافة شكل وتسمية ويمكن إحصاء ىذه األسباب فيما يمي:
 تتميز المجالت والصحف النسائية بجمال إخراجيا وبياء ألوانيا وصورىا الجذابة.
 تمنح المرأة فضاء من الترفيو واالسترخاء بقراءة المواضيع البسيطة ومشاىدة الصور الجميمة.
 تساعد المرأة عمى اختيار المنتوجات التي تناسبيا وتسيل عمييا عميمة التسوق كما تعرفيا بجودة
المنتوجات الخاصة بالتجميل وغيرىا.
 تعطي لممرأة أفكار وتدابير خاصة بترتيب المنزل وتربية األطفال ،وحيل جديدة لمطبخ السريع يساعد
المرأة العاممة وتحضير الوجبات السيمة وذات القيمة الغذائية في نفس الوقت.
 تزودىا بمعمومات حول الحفاظ عمى صحتيا ورشاقتيا عن طريق تناول الغذاء الصحي وتشجعيا عمى
الحركة وممارسة الرياضة.
إن كل الخصائص التي ذكرناىا تفيد المرأة وتساعدىا عمى تحسين ظروف حياتيا ،لكن حياة المرأة ال
تتوقف عند ىذه األمور فحسب ،فيناك أمور أخرى أكثر أىمية كمساعدتيا عمى تحقيق النجاح وتحفيزىا
لمخروج من السمبية والمساىمة في تطوير المجتمع بعرض تجارب نسائية ناجحة في مجاالت مختمفة ،ألن
األوضاع في الوقت الراىن قد تغيرت ولم تعد المرأة التي كانت تعيش في المجتمع الجزائري في سنوات
السبعينات ىي المرأة نفسيا التي تعيش في مجتمع يسوده العديد من التحديات والتطورات ،خاصة في ظل
التطور التكنولوجي وولوج المرأة لمعديد من الميادين التي كانت حك ار عمى الرجل ،مثل الطيران والوظائف
الحكومية والسياسة...إلخ ،لذلك وجب عمى مجالت وصحف النساء تكثيف المجيودات أكثر بعرض
مواضيع تتماشى مع ما حققتو المرأة العربية بصفة عامة والمرأة الجزائرية بصفة خاصة من انجازات ،ال سيما
في ظل المنافسة القوية بين وسائل اإلعالم في ظل ظيور الوسائط الجديدة لإلعالم واالتصال ،وانطالقا من
ىنا يمكننا أن نذكر بعض الخصائص السمبية المواضيع المرأة في الصحف وكذا الصحف النسائية بصفة
عامة:
 إن القائمون عمى ىذه المجالت والصحف معظميم من الرجال

يستغمون مثل ىذه المواضيع الخاصة

بالمرأة لجذب القراء وتحقيق الربح المادي أكثر من تحقيق األىداف اإلعالمية والتثقيفية.
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 إحجام المرأة العربية في الكثير من المجتمعات ع ن ممارسة العمل الصحافي الجاد بصورة احترافية
ومينية ،ففي الجزائر وعمى غرار باقي المجتمعات العربية تفضل المرأة الصحفية العمل السمعي البصري
أكثر من العمل الصحفي.
 تتسم كثير من المطبوعات النسائية بضعف المادة التحريرية وبعدىا عن الواقعية مع اعتمادىا عمى
األغمفة الممونة والصور الجذابة كمحاولة لتغطية المحتوى غير الالئق ،عمى الرغم من محاوالتيا في
بعض األحيان طرح موضوعات في غاية األىمية لكنيا تبقى غير كافية.
 التركيز عمى الجانب العاطفي والعالقة بين الرجل والمرأة ،وتجاىل القضايا ذات البعد االجتماعي
واإلنساني.
 تراجع المضمون السياسي الجاد ،ورسائل التوعية السياسية  ،إذ ناد ار ما يجري تناول الحقوق السياسية
لممرأة عمى صفحات المرأة في الصحف العامة والمجالت النسائية المتخصصة.
وفي األخير يمكننا القول أن ىناك محاوالت صحفية نسائية جزائرية جريئة ،أخذت عمى عاتقيا جدية االىتمام
بقضايا المرأة وحقوقيا من جية ومن جية أخرى التركيز عمى المرأة الفعالة في المجتمع ،لكنيا لم توفق ألنيا
محاوالت فردية لم تمقى الدعم واالىتمام باإلضافة إلى المشكالت والصعوبات االجتماعية التي تعانييا بصفة
عامة وكذلك مشاكل التمويمية وغيرىا .وىذا الوضع الذي تعيشو الصحافة النسائية مازال مستمرا ،ولم تجد
صحافة المرأة مكانيا في المجتمع الجزائري ،ماعدا بعض المجالت التي تصدر عن الجمعيات النسوية مثل
مجمة المرأة في اتصال عن جمعية تواصل.
لذلك لجأت الكثير من الصحف إلى الفضاء االلكتروني وأنشأت صحفا ومواقع الكترونية خاصة بالمرأة،
فأعطت بمك بعدا إعالميا جديدا يحقق لممرأة حاجاتيا ويشبع رغباتيا اإلعالمية في مجاالت متعددة .حيث
نجد العديد من المنتديات.
الموضوع الخامس :الصحافة الدينية في الجزائر
تمهيد:
تعتبر الصحافة الدينية من أقدم الصحف التي ظيرت في العالم الغربي باعتبار سواد حكم الكنيسة في
العصور الوسطى ،حيث كانت كل األمور وشؤون العامة تناقش وتنشر باسم الدين من طرف الكنيسة ،وحتى
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مع انتياء عصر الكنيسة ظمت األخبار والمعمومات الدينية ذات أىمية حيث استرجعت مكانتيا مع الحمالت
االستعمارية التي خاضتيا أوروبا ضد الدول العربية واإلسالمية والتي حممت في طياتيا بذور التبشير
المسيحي ،خاصة وأن المسيحيين قد مارسوا ىذا التبشير في ظل ما يعرف بالحروب الصميبية ،وعمى الرغم
من أن أكثر المؤرخين يرجعون بداية الصحافة الدينية في الوطن العربي إلى وصول االستعمار الغربي إلى
الدول اإلسالمية ،غير أن باقي المؤرخين يعتبرون أن العرب عرفوا اإلعالم الديني مع مجيء اإلسالم حيث
اعتبرت الدعوة اإلسالمية منذ عيد النبي محمد عميو الصالة والسالم بإعالم ديني ،جاء ليخبر الناس ويعمميم
شؤونيم الدينية والدنيوية.
خامسا-أهداف الصحافة الدينية المتخصصة:
إن لمصحافة رسالة سامية تسعى إليصاليا إلى القراء من خالل ما تقدمو من أخبار وموضوعات بغية
تحقيق أىدافيا التي يمكن أن نوجزىا في األتي:


تبصير الناس بأصول وأحكام الدين اإلسالمي بأسموب سيل مبسط يسيل عمى الرجل
العادي فيمو.



محاربة البدع والخرافات والفرق الضالة التي تحاول النيل من اإلسالم.



التصدي ألعداء اإلسالم فيما يثيرونو من طعون وافتراءات وشبيات حول اإلسالم.



تدعيم القيم الدينية في المجتمعات اإلسالمية فال تنشر ألفاظا أو تعبيرات مبتذلة.



تقريب الدين اإلسالمي من الشباب وتذكير القراء بواجباتيم الدينية ،وىو ما يعني تنمية
مشاعر القراء باإلحساس باالنتماء إلى ثقافة واحدة وذلك بما تقدمو من موضوعات مختمفة
وخاصة ما يتصل منيا بالتاريخ اإلسالمي.



غرس العقيدة الصحيحة في أذىان القراء بأسموب عصري جذاب.
- 1نشأة الصحافة الدينية في الجزائر وتطورها:

لقد ظيرت الصحافة الدينية في الجزائر مبك ار وذلك إبان االستعمار الفرنسي ،حيث تعتبر أول صحيفة ىي
صحيفة المبشر التي أصدرتيا السمطات الفرنسية وكانت تحمل في طياتيا فك ار مسيحيا ييدف إلى إبعاد
األىالي الجزائريين عن عقيدتيم ودينيم وتحبيبيم في الوافد االستعماري الجديد.

وقد كانت الصحافة الجزائرية في فترة االستعمار

ذات نوعين النوع األول يتمثل في ال صحافة

الحزبية التابعة لألحزاب السياسية التي أخذت عمى عاتقيا مجابية االستعمار الفرنسي وحمل
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الشعب الجزائري عمى ضرورة استرجاع السيادة،

أما النوع الثاني فيي الصحافة
ّ

الدينية التابعة

لمتنظيمات االجتماعية والدينية مثل صحافة جمعية العمماء المسممين وأبرزىا :المنتقد ،الشياب ،البصائر التي
بدأت في الصدور منذ  ،1935الس ّنة ،الصراط ،الشريعة إضافة إلى صحافة الزوايا والمساجد مثل :البالغ
الجزائري ،المرشد ،أصدقاء اإلسالم التي كانت تصدر بالمغة الفرنسية من  1953إلى 1954م ثم بالمغة
العربية من  1954إلى 1955م.
أما النوع الثالث من الصحافة الخاصة فيي التي كانت خاصة

بأتم معنى الكممة ،حيث كانت تعتمد في

تمويميا عمى تبرعات األىالي والمساىمات المالية لمؤسسييا ،تجدر اإلشارة ّأنو صدر من الصحف الوطنية
ما بين سنوات 1927و  1939ثالثين عنو ًانا بالمغتين ،من بينيا  10جرائد بالمغة الفرنسية.لكنيا لم تكن
تعمر طويال وال يتعدى زمن صدورىا أشي ار معدودة ثم تختفي عن الساحة نظ ار لعدة أسباب من بينيا ،الواقع

السياسي المفروض من طرف االستعمار إضافة إلى قمة وسائل الطباعة وانعدام طرق التوزيع والنشر.
وفيما يخص الصحافة الدينية الحديثة التي ظيرت في عيد التعددية السياسية واإلعالمية ،باإلضافة إلى
مجمة البصائر ،فأغمبيا كان تابع لألحزاب اإلسالمية حيث عكف كل حزب في تمك الفترة عمى إنشاء صحيفة
المنتقد ظهرت سنة  ،19991الهداية ،البالغ،

أو مجمة خاصة بو ومن ىذه الصحف نجد :صحيفة

والفرقان التي ظيرت سنة  ،1993التابعة لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ  ،FISوالنبأ التابعة لحركة المجتمع
اإلسالمي سابقا والسمم حاليا ،وصحيفة  la venirالتابعة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،RCD
إضافة إلى صحيفة التقدم لمحزب االجتماعي الديمقراطي ،وصحيفة  libre Algérieلجبية القوى االشتراكية
 .FFSلكن سرعان ما اختفت ىذه الصحف عن الساحة السياسية الواحدة تموى األخرى بسبب المنافسة
الشرسة مع مئات العناوين األخرى التي أغرقت الساحة اإلعالمية ،إضافة إلى افتقارىا إلى عنصر اإلشيار
ه.
الذي يعد عنص ار فعاال في حياة الجريدة واستم ارريتا
ومن الصحف التي ظيرت في التسعينات كذلك نجد ،شعاع الرؤيا  ،1993الشياب  ،1992األرض ،1991
اإلرشاد  ،1992االتحاد ،المنبر،المجتمع  ،1992االعقيدة  ، 1990البيان  ،1991البرىان  ،1999الحق
 ،1990المنار ،1994وىي عبارة عن صحف نصف شيرية.
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لكن ىذه الصحف وعمى الرغم من أنيا أضافت الكثير لمساحة اإلعالمية الجزائرية إال أنيا توقفت لعدة أسباب
أىميا األزمة األمنية التي حمت في الجزائر واعتبرت السمطة الجبية اإلسالمية الطرف الرئيسي فييا ما أجبر
الصحف التابعة لمحزب المنقذ والفرقان عمى التوقف ،وأجبرت السمطة بقية الصحف عمى التوقف بطرق
مباشرة أو غير مباشرة كونيا صحف حزبية تابعة لألحزاب ذات التوجو اإلسالمي.
وقد وقفت األزمة األمنية في الجزائر حجر عثرة أمام ازدىار الصحف الدينية في الجزائر ،وبعد االنفراج
الجزئي لألزمة أواخر التسعينات ظيرت صحيفة "إق أر" التي أخذت عمى عاتقيا شرح الفتاوى الدينية ،واإلجابة
عمى أسئمة القراء حول أمور الدين ،ولكنيا لم تخض بتاتا في األمور المتعمقة بالجماعات اإلسالمية ولما كان
يحدث في الجزائر من صراع سياسي بين اإلسالميين والسمطة ،وىي الصحيفة الدينية الحديثة التي استمرت
في الظيور باإلضافة إلى جريدة البصائر التي ال تزال تصدر في نسختيا الورقية وااللكترونية.
- 1خصائص الصحافة الدينية في الجزائر:
تأخذ الصحافة الدينية في صدورىا شكمين مختمفين ىما:
األخبار الدينية في الصحف العامة:

وىي المواضيع التي تنشر ضمن الصحف اليومية العمومية أو

الخاصة ،إذ تخصص كل صحيفة صفحة خاصة بالشؤون الدينية وبعض الصحف ليا أركان قارة ضمن تمك
الصفحات ،تتخصص في الفتاوى الدينية والنصح واإلرشاد واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر.
الصحف الدينية المتخصصة:

وىي صحف ال تنشر إال األخبار والمواضيع الدينية ،لكن ىذا النوع من

الصحف يكاد يكون منعدما بسبب مخمفات العشرية السوداء أين أصبح الصحفيين يتيربون من إنشاء مثل
ىذا النوع من الصحف وتكتفي المؤسسات الصحفية بإدراج المواضيع الدينية ضمن صحفيا العامة.
ومن الخصائص الراىنة لمصحافة الدينية في الجزائر أنيا تتخذ من الفضاء االلكتروني حي از لمصدور في
شكل صحف أو مواقع الكترونية وما إلى ذلك ،حيث يعتبر ىذا النوع من الصحف الدينية أكثر إقباال من
النوع المطبوع ،كون ىذا األخير يفتقر إلى الكثير من أساسيات التصميم واإلخراج فيو في ذلك أقرب ما
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يكون إلى الصحافة الصفراء التي تتميز بكثرة األلوان الفاقعة وتداخل الموضوعات ورداءة الكتابة الصحفية
فييا وضعف التحميل ،باإلضافة إلى أن ىذا النوع من الصحف يعاني من أزمة التمويل خاصة أنيا ال تستفيد
من اإلشيار الموجو.
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الموضوع السادس :صحافة األطفال في الجزائر
تمهيد:
نتطرق في ىذه المحاضرة لصحافة األطفال في الجزائر ،كعرض لبعض الصحف القميمة الخاصة بالطفل
التي ظيرت في الجزائر وخصائصيا ،وسنتحدث في البداية عن ىذا النوع من الصحافة بصفة عامة في
العالم والوطن العربي ،وقد قدمنا ىذه المحاضرة كمثال فقط ألن ىذا النوع الصحافة غير مزدىر في الجزائر.
أوال -نشأة صحافة األطفال وتطورها:
انتشرت مجالت األطفال في العالم العربي

مع بداية ظيور وسائل الطباعة وكوسيمة من وسائل الترفيو،

بعضيا استمر والكثير منيا توقف  ،برزت فكرة إعداد أول موسوعة لمجالت األطفال العربية من عمل مشترك
بين األمانة العامة لجامعة الدول ( العربية إدارة األسرة والطفولة ( والمجمس العربي لمطفولة والتنمية ،حصرت
فيو ما أصدرتو المطابع العربية من مجالت األطفال طوال قرن ونصف القرن.
وصحافة األطفال ىي تمك الصحافة التي توجو خصيصا لألطفال حسب مراحميم العمرية التي يحددىا عمماء

االجتماع ،وقد يعمل الصفيين في تحرير موضيعيا كما قد يشتر كاألطفال في ذاك.

ويرى الباحثين في مجال الصحافة أن أول صحيفة لألطفال ظيرت في فرنسا سنة  1830باسم le journal

 du jeunesوقد اشتيرت بنشر مواضيع الخيال العممي ،لكنيا ترتجعت من حيث االقبال بسبب غالء سعرىا
إال أنيا حسنت من ظروفيا المالية وخففت من تكاليف البيع فأصبحت من الصحف الجماىيرية الواسعة

الرواج.

وبعد فترة تزيد عن نصف قرن ،أصدر (بوليتزر) في الواليات المتحدة األمريكية ،ممحقاً لجريدتو العالم خاصا
باألطفال ،وذلك في نيويورك ،وفي شباط من عام  .1896وضم الممحق رسوما لمغامرات طفل في شوارع

نيويورك .واعتبر صدور ىذا الممحق آنذاك،

نوعا جديدا من الصحافة .وفي عام  1915أصدرت السيدة

(بيري) أول مجمة لألطفال في إنكمت ار باسم "روضة المدرسة" وكانت أول مجمة يقرؤىا األطفال ليجدوا فييا
إمتاعا غير موجود في التمقين المدرسي.

إن أول صحيفة صدرت لألطفال بالمغة العربية ،كانت في القاىرة عام  ،1897زىي
أما في العالم العربي ،ف
مجمة سمير وفي عام  ،1893ثم مجمة أنيس التمميذ سنة  ،1898وقد أصدر الزعيم الوطني المصري

صحيفة لألطفال باسم "المدرسة" تقدم الموضوعات األدبية والعممية والوطنية وبعد ثالثة عقود من ذلك ،وفي

تتميز
العام  1923عمى وجو التحديد ،أصدرت دار المطائف في القاىرة ،مجمة "األوالد" المصورة ،حاولت أن ّ
بيا بالطابع العربي المصري ،الشرقي.

30

ومع بداية القرن العشرين ،انتشرت مجالت األطفال عمى نطاق واسع في العالم،

وفي بعض الدول العربية

كمصر ولبنان ،بينما لم تصدر مجالت لألطفال في كثير من الدول العربية األخرى ،إال بعد الستينات من

القرن العشرين ،ومنيا الجزائر ،سورية ،الكويت..إلخ .
ثانيا -خصائص صحافة األطفال:

تتميز صحافة األطفال عن غيرىا من الصحف بمميزات وخصائص متنوعة منيا:

تؤدي دو ار ميما في تثقيف األطفال.
تثقيف األطفال وتعميمهم :تعد من المؤثرات الثقافية التي ّ
الفن البصري :تعتمد صحافة األطفال عمى الكممة المطبوعة والصورة والمون.
االعتماد عمى ّ

التنوع  :إن جاذبية صحافة األطفال وتنوع موضوعاتيا ،يجعميا تشبع رغبات فئات األطفال كميا.
الثراء و ّ
تشد انتباىيم،
التشويق والجاذبية :وذلك نتيجة اختيار الموضوعات التي تجذب األطفال ،والحكايات التي ّ
وتتواصل مع الطفل وتحقق رغباتو ،بما تحويو من صور ورسوم ،وغالف ممون .ويدخل في ذلك،

تعدد

األلوان الصاخبة ،وال سيما إبراز المونين (األحمر واألصفر) ،مع األلوان األخرى ،إلى جانب الكممات القميمة،

مما يجعميا زاىية ومشوقة.

المستمرة مع قرائيا ،سواء عن طريق اليدايا أو المسابقات.
التواصل مع الطفل القارئ :االتصال الدائم و
ّ

الشخصيات المحببة لألطفال :مثل :سندباد ،ماجد ،سامر ،سمير ،سوبرمان ،ميكي...الخ .

رابعا -صحافة األطفال في الجزائر:

لقد عرفت الجزائر صحافة األطفال بعد االستقالل من خالل مجمة مقيدش ،وىي أو مجمة متخصصة في ىذا المجال
كانت تصدر باألبيض واألسود وتقدم مواضيع تربوية وحكم وقصص ترفييي لألطفال.

وم جمة أمقيدش ىي جريدة جزائرية شيرية ألطفال ،صدرت ألول مرة عام  1969م ،تولى رئاسة تحريرىا
ضوي عبد الرحمن ،وتم اختيار ىذا االسم ليا ألنو يتماشى مع اسم بطل قصص شعبية معروفة في الجزائر
كانت تحكى لألطفال منذ القدم وجميع قصصيا مستوحاة من التاريخ الجزائري القديم والحديث ومن تاريخ
الوطن العربي والعقيدة اإلسالمية  ،كانت عدد الصفحات الكرتونية فييا  4صفحات من أصل  16صفحة،
أبيض وأسود بقطع 24×19سم ،ظمت تصدر بغير انتظام ثم صارت تصدر كل شيرين ثم تحولت إلى مجمة
فصمية حتى توقفت عن الصدور بسبب قمة الكفاءات الفنية الخاصة بالرسامين والمؤلفين ومشكالت الطباعة
والتوزيع.
لم تشيد صحفاة األطفال في الجزائر ازدىا ار كبي ار وقد ظيرت بعض مجالت األطفال في مرحمة التسعينات لكنيا

لم تعمر طويال لعدة أسباب منيا ضعف التمويل وقمة االىتمام بيا باإلضافة إلى المنافسة من الوسائل اإلعالمية
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األخرى خاصة برامج األطفال التمفزيونية وألعاب الفيديو ،وبعد ذلك ظيرت األنترنيت فتحول الطفل من القراءة

والمشاىدة إلى األلعاب االلكترونية واإلقبال عمى االنترنيت ،ورغم ذلك يمكن إحصاء بعض مجالت األطفال التي

ظيرت في الجزائر منيا :مجمة عدنان

 ،1992مجمة مروان  ،1991مجمة نونو  ،1992وقد كانت ىذه

المجالت تقدم قصصا تربوية ومعمومات تاريخية وأدبية ومواعض دينية ،باإلضافة إلى ألعاب وتسمية.
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خاتمة:
في األخير نقول أن ىناك مجاالت كثيرة لمصحافة المتخصصة ،مثل الصحافة البيئية ،الصحافة الشبابية،

الصحافة الثقافية والفنية وصحافة الجريمة ،ولكنيا غير منتشرة في الجزائر وانما تعتبر موادا إعالمية تدرج
ضمن الصحف العامة كأركان تابعة لمصحيفة ،مثل الركن الثقافي الذي يحتوي أمور الفن واإلبداع والمسرح

والموسيقى ..إلخ ،وكمك الحال بالنسبة لمصحافة السياسية مثال حيث ال يوجد في الجزائر صحف سياسية
متخصصة تصدر بمعزل عن الصحف العامة ،والسبب الرئيسي في ذلك كون الصحافة الجزائرية بصفة
عامة تركز عمى األخبار السياسية فمن خالل إطالعنا عمى الصحف الجزائرية اليومية نجد أن ما قيمتو

سبعين بالمئة من المواضيع المدرجة في الصحيفة ىي أخبار سياسية بالدرجة األولى ،ذلك أن ترتيب األخبار
في الصحافة الجزائرية يتخذ من المواضيع السياسية أولوية األولويات وىذا يتعمق أساسا بمتطمبات الشارع

الجزائري الذي يبحث دائما عن األخبار السياسية المتعمقة بالحكومة والوزراء واألحزاب واالضطرابات األمنية
وما إلى ذلك من أخبار والق اررات التي تتخذىا السمطة في شتى المجاالت ومدى تأثيرىا عمى حياتيم سواء

بطريقة سمبية أو إيجابية.
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