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 الملخص:

 يناقش هذا البحث نشأة وتاريخ اإلصدارات الخاصة بالشباب في السودان ليس فقط العوامل التي أدت إلى ظهورها وتطورها

والصعوبات التي أثرت على استمرارها لكن يتناول أهداف هذه اإلصدارات والمواضيع التي تناولتها. استخدمت الدراسة األسلوب 

الت الشخصية والمالحظة العلمية كأدوات لمتابعة مشكلة البحث، أول إصدارة خاصة بالشباب صدرت في عام الوصفي التاريخي والمقاب

م لصاحبها عثمان أحمد عمر )أبو عفان( بعد الحرب العالمية الثانية وأغلب مواضيعها سياسية أدبية، طالبات كلية المعلمات قمن 1945

تي تهدف إلى محاربة األمية والعادات البالية وتعد من اإلصدارات الناجحة كما اهتمت م بإصدار مجلة كلية المعلمات ال1958في عام 

م أصدرت حكومة السودان مجلة الشباب والرياضة وهي من انجح إصدارات الشباب، قضايا الشباب 1970بالجوانب األدبية. في العام 

 منطلق اقتصادي ال يحبذها رؤساء التحرير.ومشاكله غير جاذبة مقارنة بالمواضيع المتعلقة بالرياضة لذلك ومن 

  إصدارات الشباب؛ تاريخ التطور؛ الصحافة السودانية.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:

الناظر في التاريخ السياسي للسودان يجد أن االعالم وخاصة الصحافة قد لعبت دوراً كبيراً ومؤثراً في تاريخه السياسي واالجتماعي 

م والتي توجت بتغيير نظام الحكم في البالد )نظام عمر البشير( في التاسع من أبريل والتي كانت قد انتظمت 2018ديسمبروأثبتت ثورة 

د  البالد من أقصاها إلى أقصاها بل تعدت حدود البالد السياسية لتصل إلى عدد من البلدان العربية واألفريقية وحتى األوروبية لتعلم وتفي

تجربة مؤكدة على دور شباب السودان المعلم والملهم للشعوب الطامحة للحرية والسالم والعدالة وأن حلم التغيير وتستلهم منها هذه ال

 وتحقيق دولة مؤسسات وسلطة القانون يمكن أن يجد طريقه إلى النور.

تي ظلت تؤديه منذ فجر الصحافة وال شك أن اإلعالم والصحافة قد لعبت دورا كبيراً ومؤثرا في هذاك الحراك وهذا الدور التاريخي ال

 السودانية الذي لعبته لتحقيق استقالل السودان ومازالت تؤديه في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية بل في كل مناحي الحياة.

لصحافة أن تتطلع وبما أن الشباب يعد أهم فئة في المجتمع وهم اليد التي تبني واليد التي تحمل السالح كان من واجب اإلعالم  وا

بهمومهم وقضاياهم وآماله وآالمه وطموحاته  وتعمل على حل قضاياه ومشكالته، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على صحافة 

الشباب في السودان وتاريخ نشأتها وعوامل تطورها والتعرف على أهم الصحف التي غطت للشباب وأهم الكتاب الذين كتبوا لها وماهي 

عامة التي تميز صحافة الشباب وماهي أهم الموضوعات التي تناولتها وأهم القضايا التي شغلتها عبر الزمن وأيضاً للوقوف السمات ال

على المعيقات التي قابلت صحافة الشباب وهي تؤدي دورها الكبير تجاه جمهورها العريض، وعلى حسب علمي أن هذه أول دراسة 

 امل تطورها في السودان.صحفية تعرضت لنشأة صحافة الشباب وعو

والجدير بالذكر ان الموضوع هذا كان يخامر الباحث منذ ان كان يعمل بقسم االعالم بوزارة الشياب والرياضة االتحادية بالخرطوم 

م 2018وجمع فيه معلومات عن طريق اللقاءات والمقابالت ال توجد في الكتب المرجعية وقد ادت انتفاضة وثورة شباب السودان ديسمبر 

 الي خروجه الي النور بهذه الطريقة.

 

 المشكلة البحثية:

بما أن الصحافة السودانية لها دور مؤثر على الصعيد الرسمي والشعبي وتعد من اهم ايادي السلطة الرابعة وعلى الرغم من أن 

ن المشكلة تكمن في أنه ال توجد مالمح صحافة الشباب تعد من أهم أنواع الصحافة المتخصصة ألنها تتعرض لفئة مهمة من المجتمع، إال أ

واضحة تؤطر لصحافة الشباب في السودان كما أن تاريخ نشأتها وعوامل تطورها غير محددين، ورواد صحافة الشباب في السودان 

 ً الطريقة التي  غير معروفين، وأيضاً العقبات التي تقف في طريقها وتحول دون تأديتها لدورها لم يتم الوقوف عليها وتحديدها، وأيضا

 تغطي بها الصحافة السودانية لقضايا ومشكالت الشباب في السودان.

  أهمية الموضوع:

يعتبر الموضوع من األهمية بمكان ألنه يدرس شكل مهم من أشكال الصحافة المتخصصة والتي تهم قطاع كبير ومؤثر في المجتمع 

صحافة حقيقية تعمل كموجه ومرشد للشباب في المجال االجتماعي والثقافي وهو قطاع الشباب حيث أنه من المفترض أن يكون بالبالد 

والسياسي واالقتصادي وحتى مجاالت التسلية والترفيه، والعمل أيضاً على رعاية الشباب وحمايته من المخاطر التي قد تهدده في الداخل 
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لى هاوية االنحراف واالنجراف نحو التطرف الديني والخارج وتعمل كحائط صد ضد الغزو الفكري والثقافي وتحول دون انجرافه إ

 والعنف واإلرهاب.

 أسئلة البحث:

 ماهي عوامل ظهور صحافة الشباب في السودان وأسباب تطورها؟ .1

 من هم أهم رواد الشباب في السودان؟ .2

 ماهي اهتمامات صحافة الشباب في السودان؟ .3

 المنوط بها؟ ماهي الصعوبات التي قالبت صحافة الشباب وهي تؤدي دورها .4

 

 أهداف الدراسة:

 .تهدف الدراسة إلى التعريف بأهمية صحافة الشباب في السودان كأحد أهم أنواع الصحافة المتخصصة 

 .التعرف على التطور التاريخي لصحافة الشباب في السودان عبر الزمن 

 .الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تقابل صحافة الشباب في السودان 

 ف بأهم القضايا المطروحة بين جنبات صحافة الشباب في السودان.التعري 

 مجتمع البحث:

 مجتمع البحث في هذه الدراسة هو صحافة الشباب في السودان منذ النشأة وإلى اآلن.

 المنهج المستخدم:

 تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التاريخي بصورة أساسية.

 

 

 األدوات المستخدمة:

 الدراسة كل من أداة المالحظة العلمية والمقابلة الشخصية بصورة أساسية.تستخدم هذه 

 الدراسات السابقة:

 ,Eltayeb)الدراسة األولى: )دور الصحافة في تشكيل االتجاهات السياسية للطالب، دراسة حالة لطالب جامعة وادي النيل بالسودان( 

2010:) 

التي تلعبها الصحافة في تشكيل الوعي السياسي للطالب، تحديد السلبيات وااليجابيات هدفت الدراسة لتحقيق اآلتي: معرفة األدوار 

في تغطية الصحافة للمشكالت السياسية وبالتالي تحديد دورها في تشكيل الوعي السياسي للطالب، كما هدفت الدراسة للوقوف على 

 ا تقدمه الصحافة من معلومات.الكيفية التي يطالع بها الشباب الصحف وتحديد مدى اقتناع الطالب بم

اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي باعتبار انه المنهج األنسب للدراسات الوصفية بصفة عامة ، كما اعتمدت الدراسة على العينة 

يث بلغ عددهم العشوائية المنتظمة واعتمدت الدراسة على االستبيان بصورة أساسية للحصول على البيانات والمعلومات من افراد العينة ح

 % من اعداد الطلبة المسجلين لهذا العام.10( طالباً وطالبة يمثلون 218)

% يطالعون 50% من طالب عينة الدراسة يعينون الصحف، وان 67وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان من أهمها ان  

در مهم من مصادر معلومات الطالب عن البيئة المحيطة % مما يدل على ان الصحف مص35الصحف دائماً، بينما الذين يطالعون أحياناً 

 بهم.

  ( 2011الدراسة الثانية: )قضايا الشباب في الصحافة األردنية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك " دراسة ميدانية"

(Alawneh & Majadat, 2011:) 

ردنية اليومية لقضايا الشباب خاصة قضايا هدفت الدراسة للتعرف على اتجاهات طالب جامعة اليرموك نحو معالجة الصحف األ

البطالة والزواج والعنف والمشاركة السياسية والهجرة الخارجية والرياضة، استخدمت الدراسة المنهج المسحي، كما اعتمدت الدراسة 

التي اختيرت عن طريق  ( استبيان على عينة الطالب511على أداة االستبيان للحصول على البيانات من عينة الدراسة حيث تم توزيع )

 العينة العشوائية البسيطة.

( مفردة موزعة على السنوات الدراسية للطلبة في مرحلة البكالوريوس 511استخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي، لعينة قوامها )

 في جامعة اليرموك األردنية.

 وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج جاء أهمها: 

 الموضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اهتمام أكبر من الموضوعات والقضايا الشبابية. أن الصحف األردنية تولي
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 % يرون أن المساحات التي تخصصها هذه الصحف لموضوعات الشباب غير كافية.51.4نسبة 

رى أن الصحف كبيرة منهم تأكد أغلب الشباب الجامعي أنهم استفادوا من المعلومات السياسية التي تنشرها هذه الصحف وأن نسبة 

 األردنية تعبر عن الواقع الحقيقي لقضايا وموضوعات الشباب.

يرى الشباب األردني أن الصحف األرنية اليومية تولي قضايا الرياضة أهمية أكبر من غيرها تليها قضية الزواج ثم البطالة والعنف 

 ة السياسية للشباب.بين الشباب ثم الهجرة الخارجية وفي المرتبة األخيرة المشارك

 

 

 ( )الدراسة الثالثة: )اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو الصحافة االلكترونية والصحافة الورقية، دراسة مقارنةElmityri, 

2011:) 

 هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو الصحافة االلكترونية والصحافة الورقية.

الدراسة على المنهج المسحي المقارن الذي يالئم ويحقق اهداف الدراسة، استخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع البيانات، وقد اعتمدت 

( 420تم اختيار العينة من المجتمع بطريقة العينة العشوائية، واعتمدت الدراسة على اداه االستبيان يصوره اساسيه حيث تم توزيعه على )

 امعتي الكويت والخليج للعلوم والتكنولوجيا.مفرده من طالب ج

%( من الشباب الجامعي الكويتي أن المنزل هو المكان 76.7توصلت الى الدراسة الى العديد من النتائج كان من أهمها يرى ما نسبته )

ة، بينما بلغت نسبة من يطالع المفضل لالطالع على الصحف الورقية حيث تتوافر فيه كل مقومات الراحة والهدوء والوقت الكافي للمطالع

%( وقد يعزي ذلك لوجود االشتراكات في خدمة االنترنت في المنازل، يرى افراد العينة ان 54.8الصحف االلكترونية في المنزل )

يجة التنافس مستوى مستقبل الصحافة االلكترونية الكويتية كان متوسطاَ، ارتفاع مستوى التحديات التي تواجه الصحف الورقية الكويتية نت

 الكبير بينها وبين الصحف االلكترونية.

 ( )صحافة المواطن والشباب، دراسة ميدانية لعينة من الشباب الجزائري( :الدراسة الرابعةMofida, 2015:) 

ديات هدفت الدراسة إلى تقديم صورة عن وضع صحافة المواطن بصفة عامة وفي الوطن العربي بصفة خاصة، كما هدفت الى ابراز التح

التي تواجه الصحافة التقليدية في ظل التطورات األخيرة والتي حملتها ثورة التكنولوجيا، وهدفت الى معرفة مدى حضور صحافة 

 المواطن في الحياة اليومية للشباب الجزائري.

( مفردة تم اخذها في حدود 171تنتمي هذه الدراسة الى البحوث الوصفية، قامت الدراسة باستخدام اداه االستبيان حيث تم توزيعه على )

 الوقت والجهد واإلمكانات، معتمدة في ذلك على عينة كرة الثلج لصعوبة الوصول للعينة.

توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها أن نسبة كبيرة جداَ أصبحت تهتم بمتابعة صحافة المواطن الشيء الذي يدل على أنها لم تعد 

ا يعتمد عليها كثيراً في متابعة المواضيع اإلخبارية والثقافية مما جعلها منافساً لإلعالم التقليدي على الرغم مجرد مجال للترفيه فقط وإنم

دية من أن الوسائل التقليدية تعتمد عليها كثيراً، حيث انه تغير معدل متابعة الشباب لإلعالم التقليدي بشكل كبير، كما بينت الدراسة محدو

من خالل أن ما تنشره يعتبر دقيقاً وصحيحاً الى حد ما، كما توضح أن الصحفي المواطن اصبح له دور في  الثقة في صحافة المواطن

 التأثير على االفراد لتميزه باالستقاللية وسيكون له دور اكبر في المستقبل.

 سة ميدانية على عينة من طلبة الدراسة الخامسة: )دور الصحافة االلكترونية في نشر الثقافة الدينية لدى الشباب الجزائري، درا

 (:Khayal, 2017االعالم واالتصال بجامعة العربي بن مهيدي( )

هدفت الدراسة الى التعرف على دور الصحافة االلكترونية في نشر الثقافة الدينية لدى الشباب الجزائري، كما هدفت الى التعرف على 

او الصحف االلكترونية، ومدى استفادة الشباب الجزائري من المضامين  الوقت المناسب عند الشباب الجزائري لتطلع على الصحافة

 والمواضيع التي تنقلها الصحافة االلكترونية بالنسبة للثقافة الدينية، وهدفت ايضاَ الى التعرف على وجهة نظر الشباب الجزائري لمحتوى

 هذه الصحف او الصحافة االلكترونية.

الذي يالئم العديد من المشكالت التربوية أكثر من غيره، تم جمع البينات الوصفية في هذه الدراسة  اعتمدا الدراسة على المنهج الوصفي

 ( عينة ذات حجم مستقل.120من خالل االستبيانات والمقابالت وأساليب المالحظة، تكونت عينة الدراسة من )
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ذي تقوم به الصحف االلكترونية اضعف من الدور الذي تقوم توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها انه اجماع الشباب ان الدور ال

به القنوات الفضائية الدينية في تزويد الشباب بالثقافة الدينية وهذا يعني ان القنوات الفضائية تقدم تحليل اكثر وادق من الصحف 

الشباب حيث انها وسيلة يكون فيها التفاعل اكثر االلكترونية، تعتبر الصحف االلكترونية وسيلة مناسبة للتفاعل مع المواضيع الدينية لدى 

وفي متناول الجميع وفي جميع األوقات وهذا ما بينته إجابات الشباب بخصوص تفاعلهم مع هذه الصحف، كما عبر غالبية الشباب برأيهم 

يعني ان الصحف االلكترونية حول الدور الذي تقوم به الصحف االلكترونية بدرجة متوسطة اذ كانت تعكس حقيقة صورة اإلسالم وهذا 

 تعكس صورة اإلسالم بدرجة متوسطة.

 ( )اتجاهات الصحافة العراقية إزاء مشكالت الشباب دراسة تحليلية في جريدة المدى( :الدراسة السادسةAli, 2018:) 

ى، ومعرفة اهم المشكالت هدفت هذه الدراسة الى معرفة اهم اتجاهات عرض مضمون مشكالت الشباب الصحافة العراقية في جريدة المد

التي تواجه الشباب والتي حظيت باهتمام الصحافة العراقية في جريدة المدى، كما هدفت على الوقوف على اهم الفنون الصحفية التي 

 تناولت مشكالت الشباب في جريدة المدى.

 من اجل تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها. اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي عبر أداة تحليل المضمون

م 1/1/2018عينة البحث تكونت من االعداد الورقية من جريدة المدى العراقية بجميع اعدادها الصادرة من خالل مدة الدراسة البحثية من 

 م.31/3/2018لغاية 

لعراقية )محل البحث( باالتجاه السلبي في كشفت نتائج الدراسة عن اتجاهات وطرائق عرض مضمون مشكالت الشباب في الصحافة ا

%(، اهم المشكالت التي تواجه الشباب في الصحافة العراقية )محل البحث( هي المشكالت السياسية، تمثلت 44,7صحيفة المدى بنسبة )

التراتبي بالمرتبة األولى الفنون الصحفية التي تناولت مشكالت الشباب في الصحافة العراقية )محل البحث( بفن التقرير الصحفي في سلم 

 في صحيفة المدى إذ جاء متقدماً على بقية الفنون الصحفية األخرى.

  الدراسة السابعة: )دور الصحافة اإللكترونية في تشكيل الرأي العام السوداني لدى الشباب السوداني: دراسة وصفية تحليلية على

 ( Abd Alquayoom, 2019شباب والية الخرطوم( )

اسة الى إلقاء الضوء على وظائف الصحافة اإللكترونية، والوقوف على دورها في عملية تشكيل رأي الشباب تجاه القضايا هدفت الدر

ب المختلفة، ومن ثم معرفة درجة الثقة التي تحظى بها الصحافة اإللكترونية عند الشباب، باإلضافة الى معرفة أهم القضايا التي تهم الشبا

 .ة اإللكترونية، كما هدفت الى معرفة خصائص جمهورهاومدى اهتمامهم بالصحاف

 استخدمت نتائج األهداف اعاله للتعرف على دور هذا النوع من الصحافة في تشكيل الرأي العام لدى الشباب في والية الخرطوم. 

البيانات وتحليلها من مجتمع البحث استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي متبعاً أسلوب المسح فاختار أداة االستبيان للحصول على 

 ( فرد حصرهُ في شباب والية الخرطوم بمحلياتها الثالث )الخرطوم، امدرمان، بحري(.100)

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: أن الصحف اإللكترونية تناقش وتفتح المجال لمناقشة القضايا السياسية واالجتماعية 

دينية واالقتصادية وسط الشباب، ولها أهمية الكبيرة في تشكيل الرأي العام لدى الشباب، وتعمل على تعبئته تجاه والرياضية والصحية وال

 القضايا المختلفة، كما تؤثر في التفكير السياسي، وتعمل على زيادة الوعي السياسي واالجتماعي والسياسي.

  الفلسطينية، دراسة حالة على صحيفة صوت الشباب( )الدراسة الثامنة: )صورة الشباب الفلسطيني في الصحافةEltork. 

Akkeila, 2019:) 

هدفت الدراسة الى التعرف على صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية، واالشكال الصحفية التي تستخدمها في معالجة قضايا الشباب 

اب والحلول ونتائج الحلول لقضايا الشباب في صحيفة صوت وأهم المصادر والقضايا الشبابية التي تحظى باهتمامها، والتعرف على األسب

 الشباب، وماهية الصورة التي تقدمها واتجاهها واستراتيجيات األطر وانواعها التي من خاللها تقدم تلك الصحيفة صورة الشباب.

ة، اما عينة الدراسة فكانت اعداد استخدمت هذه الدراسة المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة واستخدمت استمارة تحليل المضمون كأدا

م باستخدام أسلوب 2012م حتى سبتمبر 2010صحيفة صوت الشباب الفلسطيني الشهرية الصادرة في الضفة الغربية من أغسطس 

 الحصر الشامل.
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الصحفي في صحيفة  اهم النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسة هي: قد أظهرت ان التقرير الصحفي كان األكثر استخداماً يليه المقال

الدراسة، كما وكانت قضية االبداع األكثر حضوراً بين الموضوعات، تلتها قضية االنحراف واالنتحار، وكانت الصورة األكثر حضوراً 

للشباب هي صورة المبادر والمؤثر تلتها المبدع والمثابر وكانت استراتيجية الصراع األكثر حضورا ضمن استراتيجيات اإلطار 

مة، تلتها استراتيجية الضحية، فيما كانت الصورة اإليجابية للشباب األكثر ظهورا تلتها الصورة السلبية، وكان االطار العام المستخد

 للصورة األكثر بروزاً على حساب االطار المحدد.

 نية على عينة من طلبة الدراسة التاسعة: )دور الصحافة اإللكترونية في تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي، دراسة ميدا

 :Jelet, Mogadam, 2019)جامعة محمد الصديق بن يحي( )

هدفت الدراسة الى التعرف على الصحافة االلكترونية واالدوار المرتبطة بها في عالقتها بالوعي السياسي وبالتالي التعرف على اهم 

وء على واقع العالقة بين الصحافة االلكترونية والوعي السياسي اإلشكاليات والمداخل المعرفية المرتبطة بهاذين المتغيرين وتسليط الض

في الجزائر ودورها في تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي، كما عملت الدراسة على تحديد دوافع وأسباب تداول الطلبة 

تم تحقيقها من خالل هذا االستخدام، كما الجزائريين وتعرضهم للمضامين السياسية في الصحافة االلكترونية وطبيعة اإلشباعات التي ي

جاءت الدراسة لتوضح مدى متابعة الطلبة الجامعيين للمواضيع السياسية عبر الصحافة االلكترونية وبالتالي التعرف على الكيفيات التي 

الوعي السياسي لدى الطلبة  يتم من خاللها التعرض لمختلف مضامين الصحافة االلكترونية ذات الطبيعة السياسية التي تعمل على تعزيز

 الجامعيين.

كما استخدمت الدراسة العينة القصدية العمدية والهدفية حيث تم اختيار االستبيان كأداة أساسية لجمع وتحليل البيانات، حيث بلغت عدد 

 االستبيانات التي تم توزيعها مائة استبيان، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

دراسة لعدد من النتائج من أهمها أن أغلبية الشباب الجامعي يعتمدون على الصحافة االلكترونية لتلقي االخبار، وتوصلت أيضا توصلت ال 

الى ان الصحافة االلكترونية تساهم في تنمية الوعي السياسي وتعزيزه وبفضلها يصبح الطالب قادراً على التحليل والمشاركة السياسية، 

على ان الجمهور يحرص على االنخراط والمشاركة والتفاعل مع الرسالة اإلعالمية الموجودة على الصحافة كما توصلت الدراسة 

االلكترونية مما جعل منها كتلة رأي عام الكتروني ال يمكن تجاوزها، وتوصلت أيضا الى ان الشباب الجامعي يعطي اهتماماً خاصاً 

 بالقضايا الوطنية.

 قة:التعليق على الدراسات الساب

اعتمدت الدراسات السابقة على المنهج المسحي بصورة أساسية كما انها اعتمدت على االستبيان وتحليل المضمون كأداتين أساسيتين في 

تحليل البيانات والمعلومات، سبعة من الدراسات السابقة استخدمت االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات وتحليلها وبلغ متوسط حجم 

( تقريباً، بينما اعتمدت دراستان من هذه الدراسات على أداة تحليل المضمون بصورة أساسية لتحليل 188.5تلك الدراسات )العينات في 

 مضامين الصحف موضع الدراسة التطبيقية.

اذ يستثمر االستثمار دلت نتائج الدراسات السابقة على تأثير الدور اإليجابي الذي تؤديه الصحافة تجاه الشباب، كما اكدت أيضاً أن الشباب 

 الصحيح يمكن أن يؤتي أكله في المستقبل وينعكس ذلك في شكل تنمية وتطور على الصعيد البشري )التنمية البشرية( والمادي.

اوصت جميع الدراسات السابقة باالهتمام بالشباب منذ النشأة وتسليط اإلعالم وخاصة الصحافة الورقية وااللكترونية لالهتمام بقضاياه 

 مشكالته والسماح له بالتعبير عن آرائه واتجاهاته في القضايا المختلفة.و

 ما يميز هذه الدراسة:

هذه الدراسة تعتمد على المنهج التاريخي بصورة أساسية، كما أنها ستعمل على الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تقابل صحافة 

بأهم القضايا والموضوعات المطروقة في صحافة الشباب، والتعريف بأهم رواد الشباب في السودان، كما انها ستعمل على التعريف 

صحافة الشباب في السودان عبر التاريخ، والجدير بالذكر أن هذه أول دراسة علمية بحثية متخصصة في دراسة نشأة وتطور صحافة 

 الشباب في السودان.
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 المصطلحات الواردة في البحث:

 :الشباب

  مصاحبة تمر باإلنسان، وتتميز بالحيوية، وترتبط بالقدرة على التعليم، ومرونة العالقات اإلنسانية وتحمل المسئولية هو حالة نفسية

(Allam, 1992.) 

  سنة  25إلى  15هو الفترة التي يكون فيها اإلنسان ممتلئاً بالحيوية والنشاط، ويكون مسئوالً عن تصرفاته وسلوكه، وتمتد من سن

 (.Mousa, 1987قطة البدء واالنتهاء )في حدود عامين ن

  هي مرحلة عمرية محدودة بين مراحل العمر، تتميز بالحيوية، وترتبط بالمقدرة على التعلم ومرونة العالقات االنسانية وتحمل

 (.Allam, 1992المسئولية، وتمتد من سن ست سنوات إلى ثالثين عاماً )

  في اللغة اإلنجليزية القديمة، أما مفهوم الشباب فهو مفهوم متطور، مقسم على طبقات كلمة الشباب هي الفترة بين الطفولة والبلوغ

 (.Jones, 2009القيم التي تعكس االهتمامات األخالقية والسياسية واالجتماعية المعاصرة )

 نشأة الصحافة السودانية:

 م:1899صحيفة الغازيتة 

الثنائي أول مطبوع سوداني يصدر من قبل الحكومة وصدر في اليوم السابع من شهر تعتبر صحيفة الغازيتة الصادرة في فترة الحكم 

 ,Salehم، ورغم أنها أول مطبوع إال أنها ال تعد صحافة حقيقية ألنها كانت معنية بنشر القوانين واإلعالنات الحكومية )1899مارس 

1971.) 

 م:1925-1903صحيفة السودان 

م وحددت الصحيفة أهدافها وهي العمل لتوطيد 1903ديسمبر  28السودان وصدر العدد األول في تلى صدور صحيفه الغازيتة صحيفة 

الحكم ونشر تحركات الحكام والجدير بالذكر أن هذه الصحيفة صدرت بإيعاز من اللورد كرومر الذي أشار ألصحاب صحيفة المقطف 

 .(Sudanese encyclopedia, n.d., para. 10بإصدار صحيفة السودان )

 م:1918-1913صحيفة رائد السودان 

م التي ترأس رئيس تحرير األديب والشاعر السوري عبد الرحيم مصطفى قليالت 1913صدرت بعد ذلك صحيفة رائد السودان عام  

الذكر  والتي كانت تصدر كملحق صحفي لصحيفة )سودان هرالد( الصادرة باللغة االنجليزية واالغريقية والتي تخاطب الجاليتين سابقتا

والتي أنشأها كل من ساولو وخريستو االغريقيان أصحاب مطبعة فكتوريا، وحقيقة األمر أن رائد السودان يعد الصحيفة التي استمالت 

 (.Saleh, 1971كتابا وقراء سودانيون ً. ولمع فيها اسم حسين شريف الذي أصبح رئيس تحريرها فيما بعد )

 

 

 

 م:1919صحيفة حضارة السودان 

م من قبل مالكها عبدالرحمن المهدي ومحمد الخليفة شريف وعثمان صالح وعبدالرحمن 1919صحيفة حضارة السودان في عام وصدرت 

جميل وحسن أبو، ورئيس تحريرها حسين شريف، ثم انتقلت ملكيتها بعد عام الى السيد عبدالرحمن المهدي والسيد علي الميرغني 

ضارة السودان األثر البالغ في الحض على التكافل االجتماعي والدعوة إلى تعليم األبناء والشريف حسين الهندي، وقد كان لصحيفة ح
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 ,.The first Sudanese electronic newspaper , n.dتعليم أكاديمي، كما كان لها دور في الحراك الوطني في ذلك الوقت )

para. 10.) 

 م:1932-1931صحيفة النهضة  

م ورئيس تحريرها األستاذ محمد عباس أبو الريش وتعتبر ذات توجه ثقافي وأدبي، استمرت 1931ر صدرت في الحادي عشر من أكتوب

لبرهة من الزمن إال أنها عانت من بعض الصعوبات المالية مما جعلها تتوقف لفترة من الزمن ثم عاودت الصدور مرة ثانية إال أن 

لجدير بالذكر أن من أشهر كتابها عرفات محمد عبدهللا ومحمد أحمد صاحبها كان يعاني من المرض وتوقفت الصحيفة بعد وفاته وا

المحجوب و دكتور عبد الحليم محمد وأحمد يوسف هاشم واسماعيل العتباني ويوسف مصطفى التني وعبدهللا عشري الصديق الذين 

 (.Abdellatif, 1992أسسوا فيما بعد مجلة الفجر )

 م:1937-1934مجلة الفجر 

باب خريجي كلية غردون هم عرفات محمد عبدهللا ومحمد أحمد المحجوب و دكتور عبد الحليم محمد وأحمد يوسف أصدر عدد من الش

هاشم واسماعيل العتباني ويوسف مصطفى التني وعبدهللا عشري الصديق، مجلة الفجر والذي يترأس تحريرها عرفات محمد عبدهللا 

لقراء ومرت بمرحلتين األولى أدبية والمرحلة الثانية سياسية بدأت في أغسطس وبدأت المجلة نصف شهرية وكان لها صيت واسع بين ا

م 1937م وكانت ذات صدى كبير وخلف عرفات محمد عبدهللا على رئاسة التحرير محمد يوسف هاشم إال ان توقف في 1935

(Sudanese encyclopedia, n.d., para. 20.) 

 م:1960-1935صحيفة النيل 

م شركة مساهمة عامة تضم السيد عبدالرحمن المهدي والسيد مصطفى أبو العال 1935ع والنشر التي تأسست أصدرتها شركة الطب

أحد الرأسمالية السودانيين وتاجر يوناني يسمى كونتو ميخاوس ورئيس تحريرها حسين صبحي المصري الذي كان يرأس تحرير مجلة 

أهدافها هي التركيز على االتجاه الوطني والتعاون مع مصر وإحياء القومية  الجمهور المصرية التي كانت تصدر في االسكندرية وكانت

السودانية والدفاع عن حقوق العمال مع العناية بالشباب والطالب، ثم تحولت سياستها إلى مجلة طائفية ناطقة باسم األنصار وحزب االمه 

ة إلى استقالل السودان عن مصر، واستمرت الصحيفة بالصدور م داعي1949يناير  22الذي كان يتزعمه السيد عبد الرحمن المهدي في 

م بسبب العجز المالي وأعلنت أن توقفها جاء من أجل التطوير والصدور في حلة 1950-1949إال أنها توقف عن الصدور ما بين عامي 

سكري للفريق ابراهيم عبود م في عهد الحكم الع1960جديدة، وعاودت الصدور مره اخري  إال انها توقفت مرة ثانيه  في عام 

(Abdellatif, 1992.) 

 :1940-1934صحيفة السودان 

هي الصحيفة التي كان يصدرها األستاذ عبدالرحمن أحمد محمد وهي أسبوعية وهي تعد مثال حي الرتباط الصحافة بالسياسة والعكس 

صفحة  24إلصدار صحيفة أدبية نصف شهرية تصدر في م بطلب 1927صحيح، لقد تقدم األستاذ عبدالرحمن الى مدير المعارف في عام 

يوليو  25ووافق مدير المعارف وحوله لمدير المخابرات ثم تم تحويله لمدير مديرية الخرطوم الذي رفض الطلب ألسباب سريه، وفي 

بد الرحمن احمد محمد من قبل م تم قبول الطلب بشرط أن يخضع كل ما يتم نشره للرقابة القبلية ثم بعد أسبوعين استدعي االستاذ ع1927

م تقدم االستاذ عبدالرحمن بطلب جديد للتصديق بإصدار الصحيفة 1930مايو  24مدير المخابرات ورفض الطلب مره اخري ، وفي 

المقترحة للمرة الثالثة ومرة اخرى تم رفض الطلب استناداً للقانون االداري الذي يحظر على موظفي الحكومة الدخول في مغامرات 

 Sudaneseم تم التصديق علي اصدار الصحيفة و بعد مرور سبعة سنوات من تقديم الطلب األول )1934جارية، وافي  مايو ت

encyclopedia, n.d., para. 23.) 

 دور الصحافة المتخصصة في نشأة صحافة الشباب:

 أوالً: مفهوم الصحافة المتخصصة: 

أو المجلة أو الدورية التي تنزل أكبر اهتمام بفرع واحد من الفروع أو درج تعريف الصحافة المتخصصة على أنها الصحيفة 

التخصصات التي يهتم بها نوع محدد من القراء بحيث يدور كل نشاطها حول جمع األخبار والتحليالت وكتابة المقاالت التي تدور حول 

 (.McBride & others, 1987هذا الفرع )
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 أهمية الصحافة المتخصصة:

الصحافة المتخصصة في كونها تعتبر أكثر من وسيلة لنقل المعلومات إذ تهيئ منبر للمناقشة ونشر األفكار وتبادل تكمن أهمية 

 (.Abdellatif, 1997الخبرات والتجارب وتسعى إلى التأثير على متخذي القرار أو لتعزيز القدرات االبداعية في كثير من المجاالت )

المتخصصة يشمل الصحف المتخصصة وأيضاً الصفحات المتخصصة في الصحف العامة  يرى بعض الباحثين أن مفهوم الصحافة

 Abuعلى اعتبار أن الصفحات المتخصصة في الصحف العامة والمجالت االسبوعية تعد شكل من أشكال الصحافة المتخصصة )

Zeid, 1986.) 

 عوامل ظهور الصحافة المتخصصة:

هور وتشكل الصحافة المتخصصة بصورتها الحالية والراهنة وشكلت بيئة أو حاضنة هنالك عدة عوامل تظافرت ومن ثم أدت إلى ظ

 لهذا النوع من الصحف وجاء تفصيلها كاآلتي:

 التطور التكنولوجي والعلمي. .1

 ظهور وكاالت األنباء. .2

 ظهور الصحافة الشعبية. .3

 ظهور صحافة األقليات. .4

 دخول المرأة إلى عالم الصحافة. .5

 النمو االقتصادي. .6

 ر التعليم وزيادة عدد السكان.انتشا .7

 ظهور التلفزيون. .8

 ظهور السالسل الصحفية خاصة في الواليات المتحدة األمريكية. .9

 ظهور األنشطة الفردية الصحفية. .10

 تقسيمات الصحافة المتخصصة:

 تتنوع وتختلف تقسيمات الصحافة المتخصصة وتتعدد ومن أهم تقسيماتها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 صحافة تتعلق بسنوات العمر: .1

 وتندرج تحت هذه الفئة صحافة الشباب بطبيعة الحال والتي هي مدار هذا البحث.  

 الصحافة الدينية: .2

 وهي التي تتصل بشؤون العقيدة وما يتعلق بها من أحكام وليست بالضرورة أن تكون العقيدة االسالمية بل من كل الملل والنحل.  

 واألنشطة:صحافة الهوايات  .3

وتعد من أقدم أنواع الصحف المتخصصة وهي تتنوع وتختلف ومن أشهرها كرة القدم ومن أمثلتها كرة الطائرة والسلة وأيضاً 

 الهوايات كجمع الطوابع وغيرها من أنواع الهوايات.

 الصحف ذات االتجاه السياسي: .4

هات اليمينية أو اليسارية أو المتطرفة أو المعتدلة وكافة أنواع مثل الصحف التي تصدرها األحزاب السياسية وقد تعبر عن شتى االتجا

 الطيف السياسية، إال أن خبراء اإلعالم قد اختلفوا في هذه التسمية السياسية باعتبار السياسة هي المادة األولى بالنسبة لإلعالم.
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 الصحف الفنية واألدبية: .5

ون، وكل ب من شعر ونثر وقصة ومسرح وسينما وغيرها من أنواع الفنهذا النوع من الصحافة يختلف باختالف ضروب الفن واألد

 نوع من هذه األنواع له سماته الخاصة وجمهوره المتخصص.

 المال واألعمال: .6

وهذا النوع من الصحافة يستهدف األخبار االقتصادية وأسعار األسهم والسندات والتداول في البورصات والتجارة المحلية والعالمية 

 على إحصائيات والبيانات والجداول والمقارنات بين أسعار العمالت وغيرها مما يخص الجوانب المالية واالقتصادية.ويعتمد 

 الصحافة ذات االتجاهات العلمية: .7

لة هي الصحف التي تختص بنوع معين من العلوم مثل الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو التقنية والتكنولوجيا أو قد تكون مجلة واحدة شام

 لعدد من العلوم، وعلى الصحفيين الذين يكتبون ضمن هذا المجال أن يكون لديهم اطالع بالمجال العلمي المتخصص الذي يكتبون له.

رغم أن الكثير من الدول في شتى بالد العالم أدركت الدور العظيم الذي يؤديه الشباب في المجتمع والدور الذي يمكن أن يؤديه اإلعالم 

بهذا القطاع المهم للمجتمع لذلك قامت بإصدار الكثير من المجالت والصحف المختصة في شئون الشباب والتي تعنى بالدرجة في االهتمام 

 األولى بقضاياه ومشكالته باإلضافة إلى اإلذاعات الشبابية والقنوات الفضائية الخاصة بالشباب.

 نشأة صحافه الشباب في السودان:  

  الشباب:اوالً: مفهوم صحافه 

ويريد الباحث أن يذكر في هذا الجانب، بالقول إن صحافة الشباب ليس المطلوب منها فقط أن تستعرض القضايا فقط على صفحاتها ))كما 

يقولون للمعلومية وحسب(( بل على صحافة الشباب أن تسلط الضوء على هذه القضايا وتطرحها مراراً وتكراراً وتعمل على اقتراح 

 لول التي تسهم في حل هذه القضايا والمشكالت التي تقابل الشباب. البدائل والح

تلعب دورا هاما في تربيتهم والتعبير عنهم وعلى المحررين الذين تخصصوا في صحافه الشباب ان يضعوا نصب اعينهم هذه المشكالت 

لمستقبل التي قد تنجم عن التقاضي عن هذه التي تحيط بالشباب ويعملوا على معالجتها واالقتراب منها بحيث تجنب الشباب اخطار ا

 (.Abdellatif, 1997المشكالت واهمالها واالنصاف عن ايجاد الحلول لها )

 ,Al-Masriويري الدكتور سامي عزيز المصري ان صحافه الشباب هي التي تخاطب االعمار من الثالثة عشر الي سن االربعين )

1986 .) 

دسة عشر حتى الخامسة والثالثين، ويقول الدكتور علي عجوة في دراسته عن العالقات العامة ويمكن تحديد مرحلة الشباب من السا

وقضايا الشباب في مصر أن مرحلة الشباب تبدأ من الخامسة عشر حتى الثالثين، وحسب المفهوم الدولي للشباب وفقاً للمؤتمرات العلمية 

عشرين. ويحدد علماء النفس مشاكل الشباب بأنها تتعلق بالصحة والنمو فإن فترة الشباب تبدأ من الخامسة عشر حتى الخامسة وال

واالنفعاالت والمشكالت االجتماعية، ومشكالت األسرة والمدرسة، ومشكالت المهنة والعمل، والمشكالت الجنسية، ومشكالت الدين 

  (.Zahran, 1977واألخالق )

لصحافة الطالبية سواء تلك التي تصدرها المدارس أو الجامعات. األولى تربي وتتنوع صحافة الشباب في أنشطة مختلفة ومتعددة فهناك ا

في الشباب ملكة التعبير عن أنفسهم واحتياجاتهم وآرائهم في مشاكل المجتمع وقضاياه تبعاً لمداركهم وإحساسهم بحجم هذه المشاكل. وفي 

 (.Abdellatif, 1997نفس الوقت تنمي لديهم المسئولية االجتماعية والمشاركة مع الغير )

البد في تناول وتغطية الصحافة لموضوعات وقضايا الشباب أن نضع في اعتبارنا أهمية الدور الذي تقوم به الصحافة تجاه المجتمع، 

عليها  األلفاظ والكلمات التي يكون لها وقعها وتأثيرها على الشباب، و لذلك يجب عليها في مخاطبتها للشباب من اختيار األسلوب واختيار

ايضا أن تكون ملمة وعلى دراية وعلم بالتركيبة السيكولوجية والفسيولوجية للشباب وهم في هذا العمر بالذات، ألنه تطرأ على الشباب 

علم النفس التربوي والمتخصصين في الشئون االجتماعية، لذا في مخاطبتها للشباب يجب أن تأخذ في  تغييرات كبيرة معلومة لدى علماء

ا ما سبق ذكره، كما يجب على الصحافة أن تتناول أهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشباب، إذ ليس كل القضايا يصلح اعتباره

نشرها على صفحات الصحف، فعليها ان تنشر القضايا التي تهم الشباب وترتبط بمشاكله وهمومه سواء اآلنية او المستقبلية، وعليها أن 

كل جوانبها ومحاورها المهمة وأن تتناولها بموضوعية وأن تتعرض للعقد األساسية في القضايا التي تتناولها وأن تتناول هذه القضايا من 

تنأى بنفسها عن تناول القضايا الجانبية واآلثار العرضية، كما يحدث في كثير من األحيان في الصحافة السودانية، وأن تضع العقدة في 

فة إلى الموضوعية يجب في تناولها للقضايا أن تختار األشكال الصحفية المناسبة، إذ أحياناً تحتاج القضية المنشار كما يقول المثل. باإلضا

إلى المزيد من المعلومات فعلى الصحفي إجراء المزيد من االستطالعات والمقابالت ليحصل على المزيد من المعلومات حول القضايا، 
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ق حولها، فيحتاج الصحفي الستخدام التحقيق الصحفي الستكشاف الحاالت والوقوف عليها وأحياناً تتطلب القضية الحصول على الحقائ

 وأحياناً تحتاج القضية من الصحفي أن يستعمل فيها فكره بأن يبين الرأي للجوانب االيجابية والسلبية فيها، فيحتاج الستخدام فن المقال

كثر من أن تأتي كخبر صغير في الصفحات الداخلية، وفي أحيان أخرى تحتاج الصحفي أو العمود الصحفي، وأحياناً ال تحتاج القضية أل

القضية ألن يعد الصحفي تقريراً إخبارياً مفصالً حولها. كما يجب على الصحفي في تناوله لموضوعات الشباب اختيار القوالب الصحفية 

ي شكل تصريحات تحتاج من المحرر لشئون الشباب تفنيد هذه المناسبة، فكل موضوع يحتاج لقالب تحريري يناسبه، فأحياناً يأتي الخبر ف

التصريحات واألقوال وأخذ أهم األقوال ونشرها وتفسيرها وإعطاء ملخص عنها فهذا النوع من الخبر يحتاج إلى قالب الهرم المقلوب 

ً إلى أن تأتي  ً فشئيا ً تحتاج القضية ألن يأخذ مدخالً لها ثم يتوسع شيئا أهم األحداث والنتائج في خاتمة الخبر فيحتاج المتدرج، وأحيانا

الصحفي هنا الستخدام قالب الهرم المعتدل. وعلى هذا النهج يحتاج الصحفي الي القالب الصحفي المناسب للقضية والموضوع المناسب، 

المناسب وألن الشباب هم  ويرى الباحث أيضاً ضرورة إشراك الشباب والسماح لهم بالكتابة ليعبروا عن قضاياهم ومشاكلهم باألسلوب

 األقدر على طرح قضاياهم ومشاكلهم.

ومن القضايا المهمة التي يجب أن تتناولها الصحافة العالقة بين الجنسين، فالشباب في هذه السن يرغب فطرياً للميل للجنس األخر 

على الزواج وإقامة العالقات الشرعية وأن  فيجب ان نبين لهم هذه األصول التي تنشأ عليها هذه العالقات، كما يجب ان نشجع الشباب

 نبين له كيفية اختيار الزوجة المناسبة للشاب المناسب والعكس صحيح أيضاً.

وفي إطار العالقات بين الشباب، يجب أن نبين األسس الصحيحة التي تبنى عليها الصداقة وأن نحذر من أصدقاء السوء الذين تكون 

 واالنحراف فيجب أن نحذر الشباب واألسر من هذا الخطر. عاقبة صداقتهم االنجرار للجريمة

كما أن من واجب الصحافة أن تعين الشباب في كيفية اختيار العمل المناسب والذي يتوافق مع قدراته وإمكانياته، وأيضاً أن تعينه 

اب في كل مناحي الحياة، فعلى سبيل المثال على اختيار الدراسة التي تناسبه وتتوافق معه، ويجب على صحافة الشباب أن تكون دليالً للشب

يجب أن تبين للشباب ما هو المناسب من األطعمة التي يحتاج إليها جسمه في هذه المرحلة، وما هي األمراض التي تحذره منها، وأيضاً 

فه الشباب أن تشجعهم لسلوك أن تكون له دليالً في اختيار مالبسه والمناسب منها، وأيضا تصفيفات الشعر بالنسبة للفتيات. وعلى صحا

المسلك السليم وأن تضرب له األمثال في ذلك وأن تقدم له القدوة الحسنة، وفي تناول الموضوعات، كما يجب أن تتصف صحافه الشباب 

 بالتنوع وعدم الرتابة والجمود ألن الشباب يميل إلى الجديد والحديث من الموضوعات.

ية والترفيه فهو جانب مهم بالنسبة للشباب وعليها أن تحرر الموضوعات الخاصة بالتسلية وعلى الصحافة أن ال تنسى جانب التسل

باألسلوب المناسب الذي يحترم عقلية الشباب ومن قبل أن تكون مادة محترمة وغير مبتذلة تراعي خصوصية المجتمع وأعرافه وعاداته 

ب يثير االهتمام ويشد انتباه الشباب لمطالعته وقراءته، وال يخفى علينا وتقاليده وقيمه باإلضافة ألن تكون مواكبة لروح العصر وفي ثو

الشر الذي قدم علينا عبر التسلية والترفيه في الوسائل اإلعالمية األجنبية والغربية التي استهدفت شبابنا فمن واجب صحافه الشباب أن 

بها أن تبين للشباب الجيد والرديء الذي يأتي عبر هذه الوسائل، تحذر الشباب من هذا الشر بالتصدي له ونقده وتعريته، كما أن من واج

ً عليها أن تتصدى للغزو الفكري والثقافي الذي يستهدف شبابنا وان تعمل الصحافة كحائط صد ضد هذا الغزو وأن تقدم البديل  وأيضا

ا وديننا الحنيف وفي سنة نبينا محمد صل هللا وليس العويل، فالبديل موجود في ثقافتنا الضاربة في جذور التاريخ وأغماره وفي شرعن

 عليه وسلم، وفي تاريخنا العربي األفريقي المجيد.

كما أن الكاتب أو المحرر للشباب ينبغي أن ال يكتب الموضوعات من على البعد، بل عليه أن ينزل ويلتقي الشباب في مواقعهم ويجري 

ت من مصدرها، كما عليه أن يكون على اتصال دائم بالهيئات والمنظمات الراعية معهم مقابالت ويقف على مشاكلهم وأن يأخذ المعلوما

للشباب على المستوى الرسمي والشعبي، وعليه أن يلتقي بالمسئولين والقائمين على أمر الشباب ويبحث معهم هذه القضايا بكل أمانة 

 وموضوعية.

 ان:العوامل التي ساعدت على نشأه وتطور صحافة الشباب في السود

 .انشاء كليه غوردون التذكارية 

 .انشاء عدد كبير من المدارس االبتدائية والمتوسطة في وقت مبكر 

 انشاء المدارس الصناعية في وقت مبكر.

 .انشاء عدد كبير من مدارس البنات في وقت مبكر 

 .زيادة االنفاق على التعليم من قبل وزاره المعارف 

  التجارة.تحسن االوضاع االقتصادية وانتعاش 

 انشاء المشروعات االتصالية مثل انشاء خطوط السكة حديد وامتداد خطوط الهاتف وانشاء الطرق وتحسن المواصالت 
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والجدير بالذكر إلى اآلن لم تتبلور في السودان صحافة شباب حقيقية، حيث نجد أن صحافة الشباب بدأت في البالد في أربعينات 

م. ولم يكن الغرض من إصدار الجريدة خدمة 1945عثمان أحمد عمر )أبو عفان( جريدة الشباب عام القرن الماضي عندما أسس األستاذ 

قضايا الشباب وحل مشكالتهم بقدر ما كانت تعبر الصحيفة عن رأي الشباب في القضايا السياسية المطروحة أمام الصحف التي كانت 

يمثالن رأي أتباع كل من السيد علي الميرغني راعي الحزب االتحادي والسيد تمثل القطبين الكبيرين االتحادي وحزب األمة اللذين كانا 

عبد الرحمن المهدي راعي حزب األمة، إال أن هذه الصحيفة لم تستمر طويال بسبب الغرامات التي كانت تفرضها عليها سلطة الحكم 

وتوقفت الصحيفة عن الصدور بعد أقل من عامين بسبب الثنائي ألنها كانت تمثل أحد التيارات الوطنية التي كانت تناهض االحتالل، 

م صدرت مجلة الشباب التي كان صاحب امتيازها هو األستاذ علي عبد هللا يعقوب، وهي 1965الديون التي أرهقت كاهلها، وفي العام 

 personalن ما توقفت سريعاً  )مجلة شهرية كانت تمثل التيار اإلسالمي وقت ذاك إال أنها لم تستمر طويال ولم يكن لها شعبية وسرعا

communication, May 1, 2006 )M. M. Saleh . 

وسبق كل تلك الجهود والمحاوالت التي قام بها الشباب أنفسهم والتي يمكن أن تكون االنطالقة الحقيقية لصحافة الشباب رغم محدوديتها 

م وكانت تتناول أهم قضايا الشباب المطروحة في الساحة في 1934ام فقد قام طلبة كلية غردون التذكارية بإصدار مجلة باسم الجامعة الع

م، ثم تحولت إلى مجلة الكلية وأصبحت تصدرها كلية الخرطوم الجامعية، 1946ذلك الوقت وكانت تصدر نصف سنوية وتوقفت في العام 

 (.Anonymous, 1995) م حيث توقفت نهائياً 1958م تغير العنوان إلى مجلة الجامعة إلى العام 1955وفي العام 

م، كما أصدر شباب جامعة أم درمان االسالمية مجلة الجامعة 1963م واستمرت إلى العام 1958وأيضاً صدرت كلية مجلة المعلمات     

الدويم في العام -م، وأيضا صدرت مجلة بخت الرضا التي صدرت عن معهد التربية بخت الرضا1968التي أصدرها الطالب العام 

 (.Anonymous, 1995م )1974وية وتوقفت العام م سن1968

ومن التجارب المهمة في هذا المضمار المجلة التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة باسم الشباب والرياضة والتي كانت أسبوعية 

صدر حتى اآلن إال أنها م. وكانت تعنى بمشاكل الشباب في شتى المجاالت وهي ت1970في بادئ األمر وكان لها نجاح ورواج كبير العام 

ويعد الباحث  Personal communication, May 5, 2006) )A.Sultanتقهقرت وأصبحت شهرية ومازالت تصدر بدون انتظام. 

 أحد محرريها في السابق.

عات، وحديثاً ظهرت وانتشرت الصفحات الشبابية في الصحافة العامة بعد التعديالت التي اجريت على قانون الصحافة والمطبو

 والحريات التي أتيحت من قبل الدولة ومجلس الصحافة والمطبوعات في العقدين األخيرين من عمر البالد. 

 الصحافة الرياضية وصحافه األنشطة:

تعد الصحافة الرياضية وصحافه األنشطة من اهم أنواع الصحف المتخصصة التي تشغل الشباب في السودان ولها جمهور عريض 

من الشباب في يومنا الحالي وتعددت صحف الرياضة في السودان حتي ان عددها قد قارب العشرة صحف من بين ورقيه وواسع يتابعها 

والكترونيه وقد شجع النظام السياسي السابق علي ذلك ليشغل للشباب عن القضايا السياسية، ولكن معظمها يركز علي كره القدم وال 

مية، وايضا كثرت صحف األنشطة الشبابية، كالكشافة وغيرها من األنشطة الشبابية التي يعطي الجوانب الرياضية األخرى نفس األه

 تختلف باختالف نوع النشاط.

 العقبات التي تقابل صحافة الشباب:

تعاني صحافة الشباب من عدة مشاكل من بينها أن الشباب السوداني ال يتفاعل مع القضايا الشبابية المنشورة على صفحات الصحف 

ه مشكلة عانى منها محررو موضوعات الشباب في الصحافة السودانية باإلضافة إلى تغول اإلعالن التجاري على المساحات التي وهذ

أفردت لقضايا الشباب على حد قول محرري موضوعات الشباب في الصحف، فضالً على ان الشباب ليس من المؤثرين اقتصاديا بالنسبة 

الفئات التي تقوم بشراء الجرائد بانتظام خاصة الصحف التي تتناول قضاياهم ومشاكلهم المختلفة   للجريدة أي أنهم ال يعتبرون من

(personal communication, September 21, 2006 ). A. Awad 

ير غير كما أن رؤساء التحرير ليسوا متحمسين لطرق قضايا الشباب بكثرة وذلك لألسباب آنفة الذكر، باإلضافة إلى أن رؤساء التحر

 personalمتحمسين لفكرة جعل صفحات ثابتة للشباب على حد قول األستاذ شوقي حافظ محرر موضوعات الشباب بجريدة الصحافة)

communication, November 22, 2006  ) H. Shawki. 
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 صفات محرر صحافة الشباب:

 والخبرة الطويلة في هذا المجال.االستعداد الشخصي والهواية والموهبة المصحوبة بالعلم والتجربة الصحفية  .1

 االنفعال الحقيقي بقضايا الشباب واإليمان بعدالة قضاياهم وأهميتها. .2

يحبذ أن يكون المحررون لها من الشباب أنفسهم أصحاب القضية )واطئوا الجمرة(. ألن الشباب هم أدرى الناس بقضاياهم واألقدر  .3

 ورة ذلك.عن التعبير عنها وطرحها إال أنه ال يشترط بالضر

 اإللمام بكل ما يطرأ ويستجد على الساحة الشبابية من قضايا ومشكالت. .4

القدرة على عمل عالقات طيبة مع القائمين على امر الشباب على النطاق الرسمي من وزراء ومديرين وقادة شباب وعلى النطاق  .5

 غير الرسمي من منظمات شبابية والتنظيمات العاملة في هذا المجال.

 له مصادره الخاصة التي تمده بالمعلومات في هذا المجال.أن تكون  .6

 نتائج الدراسة:

إلى اآلن لم تتبلور في السودان صحافة شباب حقيقية ثابتة ومنتظمة الصدور تعالج قضايا ومشاكل الشباب السوداني العادلة  .1

 والمتنوعة.

ً من أنها كانت تصدر .2 م إال أنها تعد من المحاوالت 1934نصف سنوية عام  تعتبر مجلة كلية غردون التذكارية الطالبية ورغما

 المبكرة إليجاد صحافة خاصة بالشباب.

م أول صحيفة سودانية متخصصة في الشأن 1945تعتبر صحيفة الشباب التي أصدرها األستاذ عثمان أحمد عمر )أبو عفان( عام   .3

 الشبابي.

ً من المحاوالت الجادة 1965تعد مجلة الشباب التي أصدرها األستاذ عبد هللا يعقوب عام  .4 م والتي لم يكتب لها النجاح تعتبر أيضا

 لبلورة صحافة شبابية بالسودان.

م من المحاوالت النسائية المبكرة والمتفردة إليجاد صحافة شبابية 1958تعتبر مجلة كلية المعلمات التي أصدرها طالبات الكلية عام  .5

 المهنة. وهو ما ينفي استئثار العنصر الذكوري على هذه

م، وأيضاً مجلة بخت الرضا التي صدرت عن معهد 1968تعد مجلة جامعة أم درمان اإلسالمية التي أصدرها طالب الجامعة عام  .6

 م من التجارب المهمة في هذا المجال.1968التربية ببخت الرضا عام 

 نجح التجارب في هذا المجال.م من وزارة الشباب والرياضة من أ1970وتعد مجلة الشباب والرياضة التي صدرت عام  .7

من أهم المعوقات التي تعتلي صحافة الشباب والتي يشكوا منها محرري صحافة الشباب أنفسهم هو عدم تفاعل نسبة كبيرة من  .8

 الشباب مع القضايا المطروحة في الصحافة السودانية والتي تخص الشباب أنفسهم.

 كثير من المساحات المخصصة لموضوعات الشباب في الصحف السودانية. من مشاكل صحافة الشباب تغول اإلعالن التجاري على .9

 وايضاً من المشاكل التي تقابل صحافه الشباب ان الشباب ليسوا من المؤثرين اقتصادياً بالنسبة للصحف التي تتناول قضايا الشباب. .10

 السودانية.عدم تحمس كثير من رؤساء التحرير لجعل صفحات ثابتة خاصة بالشباب في بعض الصحف  .11

 التوصيات:

توصي الدراسة باالهتمام بصحافة الشباب من قبل القائمين على أمر الصحافة واإلعالم في السودان من جهات رسمية وغير رسمية  .1

 كوزارة اإلعالم ومجلس الصحافة والمطبوعات ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الصحفيين السودانيين.

 تة خاصة بالشباب في الصحف العامة والسيارة.توصي الدراسة بتخصيص صفحات ثاب .2

 توصي الدراسة بأن تأتي موضوعات الشباب في صدور الصفحات األولى وواجهة الصحف والمجالت. .3

توصي الدراسة بالسماح للشباب بالكتابة والتعبير عن قضاياهم ومشاكلهم في الصحف ألنهم هم األقدر على عكس مشاكل والعقبات  .4

 التي تعتليهم.

ي الدراسة بتخفيف القيود التي تحد من ولوج الشباب إلى الكتابة الصحفية كالقيود التي يفرضها مجلس الصحافة والمطبوعات توص .5

 للعاملين في مجال الكتابة والتحرير " كاختبار القيد الصحفي".

اإلعالم األخرى على االهتمام  توصي الدراسة بتشجيع الصحافة لوسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل .6

 بمشاكل الشباب وإفراز حيز كبير لطرحها ومناقشتها.

توصي الدراسة بتخصيص صحف ومجالت خاصة بالشباب ورقيه والكترونيه من القائمين علي أمر الصحافة في الدولة والقطاع  .7

 الخاص لتعكس قضاياه ومشاكله. 
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“Youth Journalism Emergence in Sudan” 

Abstract: 

This work is investigating the history of youth magazines / newspaper in Sudan not only the factors that affected its 

initiation and development and difficulties that affected it continuation but also the main goals and issues of interest for the 

magazines, this study used historical descriptive method, interviews and observations as tools The first magazine was named 

The Youth edited by Othman Ahmed Omer (Abu Affan) 1945 after war II Main topics are of political nature. Student of the 

college of education (females) launched their first and most success female publication called Female Teachers Magazine 

1958, aiming to spread of education fight illiteracy, and old bad traditions beside poetry and short stories, In 1970 a magazine 

called Youth and Sport was launched by Sudanese government and it was very successful, youth topics are not that attractive 

as sport so economically youth affairs are not favored by chef editors. 

Keywords: Youth publications, Development history, Sudanese press. 
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