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  المستخلص:

هدفت هذه الدراسة لمعرفة فاعلیة السیاسة التحریریة في صناعة مستقبل الصحافة 
الورقیة ، وما یمكن أن تقدمة السیاسة التحریریة لضمان استمراریة الصحف في ظل 

 الظروف االقتصادیة والتقدم التكنولوجى .
ي وتم تطبیق الدراسة على المجتمع اعتمدت الدراسة على المنهج التاریخي والمنهج المسح

الصحفي من خالل عینة قصدیة لعدد مائة فرد یمثلون محررین ، ورؤساء تحریر صحف ، 
وناشرین ، ونقابیین ، ومنظمین لمهنة الصحافة (العاملین بمجلس الصحافة والمطبوعات 

المعلومات  الصحفیة ) وأساتذة قسم الصحافة بالجامعات وقد استخدم االستبیان كأداة لجمع
 من المبحوثین وتحلیلها للوصول للنتائج .

السیاسة التحریریة تعني الخط التحریري وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن 
دانیة تلتزم بسیاساتھا ، الصحف السوھجھ الصحیفة في كل مناحي التحریرالذي تنت

في تحقیق أھدافھا ، ، وخروج الصحفیین عن السیاسة التحریریة للصحیفة یؤثر التحریریة
ومالك الصحف یتدخلون لتوجیھ السیاسة التحریریة للصحیفة ،وارتباط بعض الصحف 

في مجملھا ، والسیاسة التحریریة للصحف ات یفقدھا مصداقیتھا لدى المتلقىبالحكوم
، وأوصت أكثر إلتزاماً بأخالقیات المھنة ، الصحافة السیاسیةتتضمن أخالقیات المھنة

لعاملین بالصحف لطرح وجهات حة مزید من الحریات الصحفیة للصحفیین ابإتاالدراسة 

، وٕالزام الصحف والصحفیین بمواثیق سیاسة التحریریة اإلستقصائیة، وانتهاج النظرهم

، وضرورة رفع الدولة یدها عن التدخل في شئون التحریر الشرف المهني وأخالقیات المهنة

 بالصحف.  

 أثر السیاسة التحریریة على الصحافة التقلیدیة
 الصحف السودانیةالعاملین بعینة من  ىدراسة وصفیة تطبیقیة عل

 م31/12/2020 –م 1/1/2017

 ىنوال خضر موسأ.            مهدي سلیمان المهدي .د
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 : المقدمة

حافة الورقیة من أقدم وسائل اإلعالم التقلیدیة فى السودان ، حیث سبقت تعتبر الص      
دورًا مهمًا في الحیاة  أدتم ، و 1903في نشأتها التي بدأت منذ العام زیون اإلذاعة والتلف
رائهم آفیه السودانیون عن  جتماعیة وظلت هي المنبر اإلعالمي الذي عبرّ السیاسیة واال

، ریخ یقول أن الصحافة سبقت األحزاب في تكوینهااعمر والتضد المست ومواقفهم ونضالهم
مختلف  ىستقاللیة منذ صدورها وعلتمیزت الصحافة السودانیة بفترة طویلة من االوقد 

كل النظم الشمولیة تبدأ بتعطیل الصحف  ألنَّ ، لكن تقلب النظم السیاسیة أثر علیها  الحقب،
جة لهذه التقلبات عاشت الصحافة فترات ، ثم تصدر صحفها الخاصة بها، ونتی الصادرة

حقوق  ىعتبار الصحافة من مؤسسات الدیمقراطیة التي ترعاوب،  إزدهار وفترات تراجع وقیود
اإلنسان وتحتفي بالرأي والرأي اآلخر فإنه كلما كانت دیمقراطیة الحكم منقوصة أثر ذلك على 

فة السودانیة في المجتمع سنجد أن فاعلیة الصحافة المستقلة ، ولو ألقینا نظرة  لدور الصحا
 . لها دورًا مهمًا في نقل األخبار والتأثیر على الرأي العام في مختلف المجاالت

إن تحدید الطابع الصحفي للصحیفة یكون في البدایة عند التأسیس لیقود العملیة 
قبل التحریریة في سیاقات مرسومة لتثبت هویة الصحیفة وٕاظهار شخصیتها ، والناظر لمست

صناعة الصحافة الورقیة في ظل التطور التكنولوجي یرى أن هناك تموضعًا حدیثًا قد بدأ 
یتضح من خالل أهمیة وجود صحافة تقلیدیة تمضي جنبًا إلى جنب وتتماشي مع الحداثة 
وهذا یتطلب رؤى وأفكار مبدعة لمالحقة التنافس اإلسفیرى والتكنولوجي، وعلى الرغم من أن 

ثر على السیاسة التحریریة (األیدولوجیة ، ظروف وطبیعة العمل ، الجوانب هناك عوامل تؤ 
االقتصادیة ، تكنولوجیا الصحافة ، الجهاز التحریرى للصحیفة ، طبیعة حراسة البوابة 
"الفلترة"، وجهود الصحیفة) نجد أن السیاسة التحریریة یمكن أن تؤثر في مستقبل الصحافة 

،  ل السیاسات التحریریة حتى تكون الصحف أكثر جاذبیةتعدیالورقیة ولكن یتطلب ذلك 
 .كترونیةلوأكثر قدرة على تقدیم خدمات للقارئ ال تقوم بها الصحافة اإل

 مشكلة البحث :

 :حول  يسؤال رئیس ىتكمن مشكلة البحث في اإلجابة عل
 الصحافة التقلیدیة في السودان ؟ علىالسیاسة التحریریة  تأثیرمامدي     
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 :ة البحثأهمیّ 
 تاتي أهمیة هذا البحث من خالل أهمیة الصحافة كعلم           

 دراسة السیاسة التحریریة للصحافة الورقیة . .1
 .          السیاسة التحریریة على مستقبل صناعة الصحافة الورقیة  . دراسة إنعكاس2
 :أهداف البحث

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق التالي :

 س ومعاییر وضع وتنفیذ السیاسة التحریریة .تسلیط الضوء علي أس -1

 توضیح مدي ارتباط السیاسة التحریریة بخطة الدولة في مجال الصحافة . -2

 كشف وتحلیل العالقة بین السیاسة التحریریة للصحف وسیاسات مجلس الصحافة. -3

 دراسة مدى مالئمة السیاسة التحریریة مع أخالقیات المهنة.  -4

اسة حدیثة من المؤمل أن تسهم في تحلیل واقع الصحافة رفد المكتبة السودانیة بدر  -5

 التقلیدیة.  

 منهج البحث: 
 المنهج الذي اتبعته الباحثة في هذا البحث هو المنهج التاریخي والمنهج المسحي. 

 األدوات : 
 . استخدمت الباحثة أدوات المالحظة : المقابلة واالستبیان

 :تساؤالت البحث
 ؟ / ما السیاسة التحریریة1
 / ما أسس ومعاییر وضع السیاسات التحریریة للصحافة الورقیة بالسودان ؟2
 ترتبط السیاسة التحریریة بخطط الدولة في مجال اإلعالم ؟ ىأي مد ى/ إل3
 / ماالعالقة بین السیاسات التحریریة للصحف وسیاسات مجلس الصحافة ؟4

 مجتمع البحث:
 یتمثل مجتمع البحث في اآلتي:
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ي تمثله عینة من رؤساء تحریر صحف ، ومحررین ، ومالك صحف وناشرین ، مجتمع بشر 

 وهیئة تدریس قسم الصحافة ، واتحاد الصحفیین ومنظمي مهنة الصحافة "مجلس الصحافة" .
 :حدود البحث
 :حدود زمانیة 

 ختیار هذه الفترة لعدة أسباباوقد تم م 31/12/2019م وحتى 1/1/2017تمثلها الفترة من 
 هي:

في هذه الفترة ظهور الصحافة اإللكترونیة وهي المنافس للصحافة التقلیدیة  تبدأ/ 1
مهددات الصحافة الورقیة لذلك من المناسب البحث في هذا القید  ىو ربما تكون إحدأ

 . يالزمن
 .توفر المادة المبحوثة وسهولة الحصول علیها / 2
یة للصحافة السودانیة مما / شهدت هذه الفترة تطورًا واضحًا في السیاسة التحریر 3

 أدى لزیادة عدد الصحف الصادرة .
وأهمها تغیر الصحافة السودانیة  واجهتخر األحداث التى / هذه الفترة مواكبة آل4

تشمل  فترتي حكم مختلفتین مما یجعل هذه الدراسة نظام حكم استمر لثالثین عامًا 
 تتمیز بالحداثة .و 

 حدود مكانیة :
 وم حیث تصدر معظم الصحف الورقیة السودانیة .تمثلها والیة الخرط

 لحات والمفاهیم:طالمص
 :السیاسة التحریریة

 مصطلح مكون من كلمتین :
 .التي تتخذ اإلجراءات بناًء علیهاسیاسة وهي مصدر للفعل ساس وتعني المبادئ المعتمدة 

المطبوع  ىتحریر وهي مصدر للفعل حرر وجمعه تحاریر وٕادارة التحریر تعني من یشرف عل
 "معجم المعانى" .أدبیًا ویراقب معامالته ویحررها ویطلق علیه رئیس التحریر 

 صطالحًا تعنى : االسیاسة التحریریة 
األسلوب أو الطریقة  يمجموعة المبادئ والقواعد والخطوط العریضة التى تتحكم ف

 من  ضمناً الغالب غیر مكتوبة، بل مفهومة  يوتكون ف يالتى یقدم بها المضمون الصحف
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، يجانب أفراد الجهاز التحریرى،وتظهر موقف سلوكهم وممارستهم للعمل الصحفى الیوم
آلخر ومن فترة وقت وهى تخضع لقدر من المرونة تختلف درجتها من صحیفة ألخرى ومن 

 . ألخرى داخل الصحیفة نفسها
الورقیة قصد بها لضرورة هذا البحث الخط التحریري الذى تنتهجه الصحف  إجرائیًا:

 السودانیة .
 :الصحافة

مشتقة من الصحف : جمع صحیفة والصحیفة في لسان العرب هي التي یكتب  :لغةً 
إَن ھَذا لفي الُصُحِف االُولَى * ُصُحِف (ة قال تعالى:فیها ، وفي القرآن الكریم وردت هذه اآلی

 ي المنزلة .الصحف هنا بمعن" ، و 19، و18سورة األعلى اآلیتان"  إبراِھیَم َوُموَسى)
وفي الصحاح للجوهري أن الصحیفة وجمعها صحف وصحائف هي الكتاب بمعني الرسالة 

و كسرها بمعنى الكتاب الذي جمعت فیه الُصحف أي أومنها أشتق المصحف بضم المیم 
 ).13م ص1961(مروة ،األوراق والرسائل 

ستجابة م ، مع االنتظام وذوق سلیافن تسجیل الوقائع الیومیة بدقة و  يتعن صطالحًا :ا
هتمام بالجماعات البشریة وتناقل أخبارها ووصف نشاطها ثم لرغبات الرأي العام وتوجیهه واال

عكس علیها صورة الجماعة وآراؤها وخواطرها تنهذا فإن الصحافة هي مرآة  ىتسلیتها وعل
 ).17م ص1961(مروة 

 . قصد بها في هذا البحث الصحافة الورقیة السودانیة إجرائیًا :
 :الدراسات السابقة •

 الدراسة األولى : 
 م)1996 –(أحمد  –أثر النظام السیاسي في الصحافة 

مسار الصحافة ، الكیفیة  يأثر النظام السیاسي ف ىهدفت هذه الدراسة للوقوف عل
 يالتى یتم بها تأثیر النظام السیاسي في الصحافة ، معرفة أبعاد تدخل السلطة التنفیذیة ف

معرفة العوامل التي تؤثر في الصحافة وتجعلها و ل المواد التى تنشر ، الصحافة من خال
ریخي وخلصت اواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الت، تبتعد عن الخط المرسوم لها

أن الصحافة في السودان ال تعمل بمعزل عن الظروف السیاسیة  :عدة نتائج منها ىلإ
 ة الصحفیة تؤثر في أدائها حیث وجدت الباحثة أن ملكیة المؤسسو قتصادیة السائدة ،واال
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نتقالیة كانت موالیة للحكومة وذلك قبل صدور قانون الصحافة الصحف فى عهد الحكومة اال
صبح والء أولكن بعد ذلك ، عندما أتت برؤساء تحریر موالین لها  م1985والمطبوعات لعام 

ما في عهد اإلنقاذ فنجد الصحف أوالء رئیس التحریر للحكومة ،  ىمد ىالصحف یتوقف عل
 .موالیة للحكومة ألنها صحف ذات ملكیة حكومیة 

 الدراسة الثانیة : 
 م).2004(شبرین  السیاسة التحریریة بالصحف ىقتصادیات اإلعالم وأثرها علا

األسباب التى تجعل العائد من موارد الصحیفة  ىالتعرف عل إلىهدفت هذه الدراسة         
تصال أنماط الملكیة والنظم اإلعالمیة لوسائل اال ىالتعرف علهدفت إلى  كماضعیفًا ، 

أهمیة محاولة  ىالسیاسة التحریریة بالصحف ، تسلیط الضوء عل ىالسودانیة وأثرها عل
الصحف ألن تنفك من قیود اإلعالن والمعلنین ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفى 

تصال أن عملیة اال :سحیة ، وخلصت لعدة نتائج منهاریخي ومنهج الدراسات الماوالمنهج الت
تصال تنسب لوسائل اال يتخضع لمؤثرات كثیرة داخلیة وخارجیة ، وأن كثیر من السلبیات الت

إنتاج المضمون الصحفي  ىقتصادیة علتؤثر الضغوط االف نتیجة لتلك المؤثرات ، ماهي إالَّ 
لواقع ، تعد الضغوط المهنیة واإلداریه نقل الحقیقه وا ىوطبیعته وشكله وقیمه وقدرته عل

 ةوالرقابة الذاتی ، تفرضها المؤسسات اإلعالمیة ونظم الملكیه والرقابه الرسمیة يوالقیود الت
 تصالیة ، لن تحقق وظائف اإلعالم أهدافها في المجتمع العملیة اال ىمن المؤثرات المهمة عل

و خاضعه في إنتقائها أیر متحیزة ما لم تكن المعلومات المنشورة صادقة وموضوعیة وغ
 و المعلنین .أك الَّ هتمامات ومعاییر المٌ ال

 :المبحث األول
یقول أدیب مروة في مؤلفه" الصحافة العربیة ونشأتها" : ( أن كلمة الصحافة بمعناها 

المتعارف علیه الیوم لم تصل إلینا إالَّ على ید الشیخ نجیب الحداد منشئ صحیفة " لسان 

اإلسكندریة ، وهو أول من استعمل لفظة الصحافة بمعنى صناعة الصحف  العرب" في

والكتابة فیها ومنها أخذت كلمة صحافى ، أما كلمة "ُصحفي " بضم الصاد فهو خطأ شائع 

إذ ال تجوز النسبة إلى الجمع في اللغة العربیة ، ولكن األصح هو " صحفي" بفتح الصاد 

 الصحیفة الحدیثة بأنها كل نشرة مطبوعة تشتمل نسبًة إلى الصحیفة ، وقد عرف بعضهم 
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على أخبار ومعارف عامة وتتضمن سیر الحوادث والمالحظات واالنتقادات التي تعبر عن 

مشاعر الرأي العام وتعد للبیع في مواعید دوریة وتعرض للجمهور عن طریق الشراء أو 

 ).15ص –م1961-االشتراك (مروة

لمادي فهي تعني صناعة ونشر الصحف الدوریة المطبوعة أما الصحافة بمفهومها ا       

والكتابة فیها وهى مثلها مثل بقیة الصناعات ، ومن حیث المفهوم االصطالحي فهى تعني 

تسجیل الوقائع الیومیة بدقة وذوق وسلیم والبد أن تستجیب لرغبات الرأي العام وتوجیهه مع 

یم التسلیة والترفیه لها ، إذن هي مرآة االهتمام بالجماعات البشریة ووصف أنشطتها وتقد

 تعكس صورة الجماعة وآراؤها .

ویعرف بعض خبراء اإلعالم الصحافة بأنها وظیفة اجتماعیة مهمتها توجیه الرأي         
العام عن طریق نشر المعلومات واألفكار الخیرة الناضجة مفعمة ومنسابة إلى مشاعر القراء 

 من خالل صحف دوریة .
حافة لیست حرفة ولیست صناعة بالمعنى الحرفي بل هي أكثر من مهنة إذن الص

تجمع بین الموهبة والفن والعبادة ، وكما یقول خبراء اإلعالم فإن الصحافیون هم خدم 
 عمومیون غیر رسمیین هدفهم األول العمل لرقي المجتمع .

وا أحرارًا و لى  تزوید الناس بالمعلومات التى یحتاجونها لكي یكونإتهدف الصحافة 

أنه البد  :یحكموا أنفسهم ، ومن أجل تحقیق هذه المهمة یقول بیل كوفاتش وتوم روز نشتیل

لتزام األول للصحافة ، والءها األول یكون الصدق وهو اال يلتزام بعدة مبادئ تتمثل فمن اال

عن ستقاللهم إان ممارسیها یجب أن یحتفظوا بو للمواطنین ، جوهرها نظام من التحقیق ، 

أن و  یجب أن تكون الصحافة رقیبًا مستقًال عن السلطة ،و هؤالء الذین یغطونهم باألخبار ، 

تشكل الصحافة منبرًا للنقد العام وللحلول الوسط ، یجب أن تناضل الصحافة من أجل أن 

الصحافة على األخبار  ىأن تبق كما یجبلتزام بصلب الموضوع ، مشوقًا مع اال اً لهامإتجعل 

تناسبة مع أهمیة الموضوع ویجب أن یسمح لممارسي هذه المهنة أن یستعملوا شاملة وم

 ). "11م ص2006-نشتیل -كوفاتش" ( شخصیةضمائرهم ال
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كل ما سبق یمكن أن تخلص الباحثة إلى أن مفهموم الصحافة العام یقوم على و 

تجاه المجتمع وهذا  كما خلصت إلى أن للصحافة مهام تقوم بها ،و راتبةأالنشر بصفة دوریة 
عام للصحافة ، أي أن الصحافة هى عین الشعب على الحكام ،  ىیجعلنا نصل إلى معن

و مایریده شعبه ، وهذا أومرآة الحاكم التى تعكس له مایدور من حوله سواء من بطانته 
یجعلها سالح ذو حدین فهى أداة إرشاد وتوجیه وٕامتاع ، لكنها یمكن أن تنقلب إلى أداة 

ستخدامها وأصبحت وسیلة للدعایة والكسب ال وٕافساد وتملق للجماهیر إذا أسي تضلی
الرخیص ، وبالنسبة للساسة والحكام یمكن أن تقوم وتوجه وتصنع شخصیات عظیمة إذا 

 ستخدامها .ا ستخدامها وبالمقابل یمكن أن تغتال شخصیات وتهدم أمة إذا أسیئ اأحسن 
رتباط وثیق وتأثیر عمیق بین سیاسات امة هناك مقولة إفتراضیة تقول : ( أن ث

السلطة وتوجهاتها إزاء الصحافة وبین التشریعات التى یفترض فیها أن تحقق التوازن بین 
حریة الصحافة وحقوق األفراد ومقومات المجتمع ومصالح السلطة السیاسیة ، ومن ثم 

متعارضة فتكون تتذبذب التشریعات بین العمومیة والخصوصیة وبین القیم والمصالح ال
الخطر وتتناقض مع التطور  يختالل التوازن المنشود وصدور تشریعات تتوسع فاالنتیجة 

 . )7 :ص –الصحافة  حریة –الدیمقراطي ) (إبراهیم 
حیث أن  وتتكفل القوانین بتنظیم ممارسة حریة الصحافة وتحدید نطاق لهذا التنظیم ،

قانون  يا مواد خاصة بالجرائم الصحفیة فهناك قیودًا على مبدأ حریة الصحافة تتضمنه
  .العقوبات وبعض القوانین األخرى

ولكل قانون یصدر الئحة تنفیذیة تختص بتنظیم العدید من األحكام التى یتضمنها 
القانون ، حیث تحوي الكثیر من التفصیالت مثل التعریفات المختلفة ، واإلجراءات التنفیذیة 

 علیها القانون  . صَّ لبعض القواعد واألحكام التى ن
النشر  ى( عدم خضوع الصحف لرقابة سابقة عل: یقصد بها فحریة الصحافة أّما        

عتراض السلطة ، اأساسًا من جانب السلطة وتقریر حق األفراد والجماعات في إصدارها دون 
لرجوع ستقاء المعلومات ونشرها ، وحریة اافضًال عن كفالة حریة الصحفیین وٕاقرار حقهم في 

 . م)1999القاهرة -حزان حریة الصحافة أ –(حافظ  مصادر األنباء ) ىإل
وقد حوت كل الدساتیر في كل دول العالم نصوصًا حول ضمان حریة التعبیر عن          

 عنه ، كما أن وثیقة اإلعالن العالمي  ىعتبارها حقًا طبیعیًا لألفراد والجماعات الغناالرأي ب
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م نصت على 1948حدة في دیسمبر ادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتلحقوق اإلنسان الص
 .ذلك

تعد حریة الصحافة من حیث وصفها أنها ذات طبیعة حركیة لها ثالث أضالع األول 

ستقاء األنباء ایتصل بحریة إصدار الصحف ، والثانى بحریة التعبیر ، والثالث یتعلق بحریة 

ول سیاسي ویظهر في عالقتها بالسلطة والثانى ونشرها ، ولحریة الصحافة مظهران األ

ن حریة الصحافة جزء الیتجزأ من وأعالقة الصحافة برأس المال ،  يقتصادى ویتمثل فا

أي زمان ومكان ، وهي التعبیر الحقیقي عن  يالحریات العامة والحقوق األساسیة لإلنسان ف

 .)2ط  –حزان حریة الصحافة أ –(حافظ  ،جوهر الدیمقراطیة

ومن هنا الیمكن فصلها عن حریة التعبیر والتنظیم والممارسة ، كما الیمكن تجریدها        
والسیاسي ، وبالتالى الیمكن الفصل بین حریة الصحافة  يقتصادواال يجتماعمن اإلطار اال

دول العالم الثالث حیث اإلقتراب من  يأي دولة فى العالم ، وف يوالنظم السیاسیة الحاكمة ف
األقل القلیل  يو فأنتحار اال يهما المؤسسة العسكریة والمؤسسة اإلعالمیة یعنمؤسستین 

 –(حافظ ،  و اإلقناع بالردع أیعنى اللعب بالنار فكلتاهما تقوم بمهام الردع باإلقناع 
 .)24ص –م 1999

الحریات زادت القیود المفروضة علیها من  يوكلما كان هنالك مطالبة بالتوسع ف         
، إلى مضایقة الصحفیین  يوالمال يقتصادن القوانین وٕاصدار القرارات إلى الخنق االخالل س

بالفصل إلى غیر ذلك من الوسائل  يوقهرهم من الداخل بمخترعات جدیدة تبدأ بالتجمید وتنته
 المباشرة وغیر المباشرة .

جتمع الم يتجاهات فاومن المؤكد أن هناك لغطًا واضحًا بل خالفًا صریحًا بین عدة 
حول حقیقة وضع الصحافة من ناحیة وحول مدى تمتعها بحریة العمل والبحث والنقد والنشر 

 –م 1999 –(حافظ ، من ناحیة ثانیة وحول موقف سلطات الدولة من ناحیة ثالثة 
 . )325ص
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 نشأة الصحافة السودانیة :

قیا مثًال ، نشأة وتطور الصحافة في السودان شبیهان بنشأة وتطور الصحافة في أفری

حیث أصبحت الصحافة أداة سیاسیة لتعبئة الشعور الوطني ضد االستعمار األوربي ، بمعنى 

 ).8م ص2001 –أنها كانت أداة سیاسیة جماهیریة وتعبویة بدرجات نسبیة متفاوتة (بابكر 

السودان  يلى بعض المطبوعات والمنشورات التى صدرت فإیشیر بعض المؤرخین و         

دنقال  :"حتالل السودان مثل اأعادت  يأصدرتها الحملة العسكریة الت يشرات التمثل الن

 م.1896 "حلفا جورنالو"، "نیوز

ستمرار منذ الى منشورات اإلمام المهدى التى ظلت تصدر بإیضًا أیشیر البعض فیما        

ت أن كل هذه عتبارها یمكن أن تكون بدایات للصحافة السودانیة ، لكن الثابام ب 1885العام 

ریخ اعتبارها بدایة تاللصحافة وال یمكن  يالمطبوعات ال ینطبق علیها التعریف العلم

 ).14، ص1996، (صالح،  ما ینسب لفئة المطبوعات والمنشوراتالسودان وٕانِّ  يالصحافة ف

للصحافة  يالسودان ینطبق علیها الوصف العلم يوتثبت الوقائع أن أول صحیفة ف
الخرطوم ، وقد أصدر هذه الصحیفة  يم ف1903التى صدرت عام  "ان السود" هى صحیفة 

ویعقوب صروف أصحاب دار المقطم فى مصر ، وتعتبر  ،فارس نمرو شاهین مكاریوس ، 
 يف يستعماریة ، لهذا یرجح أن المندوب السامصحیفتهم من أكثر الصحف موااله لإلدرة اال

هذه الصحیفة لتكون عونًا لإلدرة أوحى لهم بالقدوم للسودان وٕاصدار  يمصر هو الذ
 ).226، ص1961مروة، (ستعماریة الجدیدة اال

هذه الصحیفة على أسس حدیثة ومكتملة حیث تم إستجالب مطبعة حدیثة  توقد نشأ

م وكانت تصدر 1903، وتم إنشاء قسم لإلعالن والتوزیع ، وصدرت الصحیفة فى سبتمبر 

حكومة ونشاطات كبار المسؤلین فیها ، باإلضافة مرتین إسبوعیًا ، وركزت على نشر أخبار ال

تأتیها من  يكما كانت تنشر األخبار العالمیة الت، قتصادیة والزراعیة لبعض األخبار اال

 دب وكانت تنشر القصائد والمواد الثقافیة هتمت الصحیفة بقضایا الثقافة واألاو  ز،وكالة رویتر 
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السودان وقلة عدد المتعلمین السودانیین آنذاك  يواألدبیة ، لكن نسبة لضعف حركة التعلیم ف

فقد كانت الصحیفة تتوجه بكلیاتها إلى األجانب من الشوام والمصریین المقیمین بالسودان ، 

 أطلقه المؤرخون بأنها صحیفة أجنبیة الملكیة والتحریر والقراء . يوصدق علیها القول الذ

حوال للحكم الجدید ودرس أفواج ستقرت األابعد مضى أعوام قلیلة من ذلك التاریخ 
قتصاد والتجارة والزراعة ، من السودانیین فى المدارس وتخرجوا منها وأنتعشت حركة اال

العاصمة والمدن الكبرى فتم إدخال الترماي كوسیلة  ينتقل التطور إلى البنیات األساسیة فاو 
نتعشت اأندیة و ستخدام التیلفون وظهرت مستشفیات ومدارس جدیدة وبنوك و انقل ، وعم 

 ).27م، ص1996( صالح،األسواق 
إنعكس كل ذلك إیجابًا على حركة الصحافة مما دفع مغامرین جدد إلصدار جریدة 

م باللغتین اإلنجلیزیة 1912التى صدرت عام  "سودان هیرالد  "صحیفة  يأخرى وه
رائد  "سم ابدأت فى إصدار ملحق باللغة العربیة تحت م 1913واإلغریقیة وبعد عام واحد  

كان یعمل بمصلحة السكة حدید وهو عبد  يورأس تحریرها شاعر وأدیب سور  "السودان 
فساحها مجاًال أكبر للكتاب واألدباء السودانیین الذین االرحیم قلیالت ، تمیزت هذه الصحیفة ب

سماء عدیدة لكتاب وأدباء سودانیین على صفحات الرائد أتباروا على صفحاتها ، وظهرت 
، ص م196مروة، (ظمهم أدوارًا مهمة فى حركة الصحافة والسیاسة واألدب فیما بعد لعب مع

227.( 
 يسم الصحفاستحق اومن أهم هؤالء السید حسین شریف حفید اإلمام المهدى والذى 

 األول . يالسودان

كان حسین شریف یكتب مقاالت منتظمة لصحیفة رائد السودان ، ثم تولى رئاسة 

 ي، وكتب حسین شریف فم "1918 "مها قبل أن تتوقف عن الصدورآخر أیا يتحریرها ف

شراء مطبعة وٕاصدار صحیفة تنطق  ياألعداد األخیرة مناشدًا السودانیین بالمساهمة ف

 بلسانهم وتعبر عن آرائهم وأفكارهم .
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أمام المبادرات الوطنیة إلصدار الصحف والمجالت ، وظهرت  بعد ذلك إنفتح الباب
لصاحبها  "م1932 –م 1931مجلة النهضة  "ن أشهرها على اإلطالقعدة محاوالت كا

لصاحبها عرفات محمد  "م 1936 –م 1933بو الریش ، والثانیة مجلة الفجر أمحمد عباس 
اب واألدباء والسیاسیین تَّ عبد اهللا ، وشكلت هاتان المجلتان منبرًا أدبیًا وسیاسیًا لكثیر من الكٌ 

 وتوزع و مجلة بعد ذلك إالَّ أولم تصدر صحیفة  ،لحركة الوطنیة ا يالذین لعبوا دورًا هامًا ف
 ).69م، ص 1996(صالح، النهضة والفجر ياب واألدباء الذین كتبوا فتّ علیها الكٌ 
بهذا تعتبر صحف حضارة السودان ، النهضة والفجر هى الساس الركین للصحافة و        

 جدیدة .نتقلت بعد ذلك لمرحلة االوطنیة فى السودان والتى 

وتعتبر صحیفة النیل الناطقة باسم طائفة األنصار أولى الصحف الیومیة الحزبیة        

ه ، الموافق له 1354الصادرة في السودان حیث صدرت في یوم الخمیس جمادي الثانى 

م ، عن شركة الطبع والنشر التي تأسست في أول مایو 1935الیوم األول من أغسطس 

عبد الرحمن المهدي ومصطفى أبو العال وكونتو میخالوس ، وتم م مكونة من السید 1935

 ).56م ص2014–اختیار حسن صبحى المصرى الجنسیة كأول رئیس تحریر لها . (أحمد 

، وصدرت  توالى بعد ذلك صدور عدد من الصحف والمجالت المعبرة عن األحزاب

 يالعامل السودان ظهرت مجلةحیث النقابیة  بعض الصحف المعبرة عن النقابات والحركة

تحاد نقابات اصدرت عن  يالعمال ، ومجلة الطلیعة الت يصدرت عن ناد يم الت1946

الرأي العام  "صدرت فى تلك المرحلة  يومن الصحف المستقلة الت ،م 1954عمال السودان 

كما شهدت تلك الفترة ظهور أول " ، م 1953األیام " و " ،السودان الجدید "، و "م 1945

 .لصاحبها الفاتح النور "م 1945كردفان  "سم اقلیمیة بصحیفة إ

ستقالل بین طابعین رئیسیین ، فقد تكاثرت الصحف وتنوعت االتوزعت صحافة بعد 

  هتمامات ثقافیة وفنیةابجانب صحف أخرى ذات  ، بین صحف سیاسیة حزبیة ومستقلة
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 – 1964"، والثانیة  م"1958 – 1956"قتصادیة خالل مراحل الدیمقراطیة الثالث اوأدبیة و 

 . م"1989 – 1985"، والثالثة   "م1969

 – 1958 "فكان خالل الحكومات العسكریة الثالث ، حكم عبود  يأما الطابع الثان  
م "، 2018–م 1989 "، ثم حكم اإلنقاذ  "م 1985 – 1969 "حكم نمیرى و ،  "م 1964

، وأخیرًا حكومة الفترة والمستقلة بالصحف الحزبیة  الذى شهد تطورات مختلفة فیما یتعلق 
 .م وحتى تاریخه ) 2019االنتقالیة التى بدأت (

ستطاعت من خاللها افى الفترات الدیمقراطیة تمتعت الصحافة بحریات واسعة 
بلورة  يجتماعیة ، كما ساهمت أیضًا فقتصادیة واالمناقشة القضایا السیاسیة واال ياإلسهام ف

یا الوطنیة الكبرى مثل مشكلة الجنوب ، ووضع الدستور الدائم اآلراء واألفكار حول القضا
 قتصادیة المناسبة للسودان وعالقات السودان الخارجیة .تجاهات االواال

        

 :المبحث الثانى
السیاسة التحریریة  حسب بعض خبراء اإلعالم تعني مجموعة المبادئ والقواعد 

 يلطریقة التى یقدم بها المضمون الصحفاألسلوب وا يتتحكم ف يوالخطوط العریضة الت
 يالغالب غیر مكتوبة بل تفهم ضمنًا ألفراد هیئة التحریر وتظهر بالضرورة ف يوتكون ف

، وتتمتع بالمرونة إذ أنها تختلف من صحیفة  يالیوم يسلوكهم وممارستهم للعمل الصحف
 حریر .ألخرى ومن موقف آلخر ویقع عبء وضع السیاسة التحریریة على هیئة الت

و مجلة أأ.د محمود علم الدین وكیل كلیة اإلعالم بجامعة القاهرة یقول : لكل جریدة        
ؤیة لیست جزئیة بل شاملة ر وتوجهه وتؤثر علیه ، وهذه ال يرؤیة فلسفیة تحكم عملها الیوم

ریدة وٕانتمائها السیاسي هل هو لیبرالي أم جفهى لیست مجرد رؤیة سیاسیة تحدد موقف ال
ها تحدد موقف الجریدة األساسي ورؤیتها او أسلوبها او مدرستها الصحفیة راكى ، بل إنَّ إشت

، تركز على فئات سنیة ومهنیة معینةم هي صحیفة شعبیة أهل هى صحیفة وقورة للصفوة ، 
م هي صحیفة معتدلة ، وماهو أسلوبها فى التغطیة الصحفیة اإلخباریة ؟ هل تمیل إلى أ

ستقصائیة ، وهل تفتح م إلى التغطیة االألى التغطیة التفسیریة إم ألمباشرة التغطیة التقلیدیة ا
و عدة أمام تیار فكرى واحد أم تمیل لفتحها فقط أصفحاتها كمنبر لكل التیارات الفكریة 

 م ماینبغى أن یأخذ ؟ ، هل تركز أتیارات فقط ؟ ، هل تركز فقط على إعطاء القارئ مایرید 
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لى ترقیته فكریًا وثقافیًا ، هل توظف األسلوب اإلخراجى إم تهدف أ سیطة ؟بعلى الخدمة ال
 م تمیل إلى اإلخراج األفقي والكتل المستطیلة  .أالرأسي والوحدات المتداخلة 

 :محمد شمو الخبیر اإلعالمى السیاسة التحریریة بأنها يبروف علوقد عّرف ال         
و المؤسسة اإلعالمیة ، أشئت الصحیفة توظیف المحتوى لخدمة الغرض الذى من أجله أن

وكل محتوى یوظف ویتماشي مع سیاسة التحریر فمثًال السیاسة التحریریة لقناة بي بي سي 
تقوم على أنها قناة  محایدة وال میل لها ، وصحیفة حزب األمة سیاستها التحریریة هي أن 

ختالف عن افیها  تناصر حزب األمة وأفكاره ، وكل صحیفة عندما ینظر إلیها نجد أن
ختالف هو السیاسة التحریریة وبالنسبة للصحف السودانیة التوجد فیها صحیفة أخرى وهذا اال

 سیاسة تحریریة مكتوبة وغالبًا مایضع هذه السیاسة صاحب الصحیفة .
ف المهندس عثمان میرغنى رئیس صحیفة التیار السیاسة التحریریة یعرَّ وكذلك          

عالمیة والضوابط والمحددات التى تتبعه الصحیفة فى ایصال الرسالة اإل يذالمنهج ال :بأنها
ن تحدد هویة أالمطلوب ویمكن للسیاسة التحریریة  يالصحف يبموجبها تمارس العمل المهن

دائها آمام القارئ وعالقتها باآلخرین وتفاصیل أالمطبوعة نفسها وطریقة عملها ومظهرها 
رج تحت السیاسة التحریریة ونحن فى التیار دائمًا نقول أنه لمهمتها التحریریة كل هذا یند

محتوى الصحیفة بصورة واضحة وأال یكون شكل  يیجب أن تظهر السیاسة التحریریة ف
ن هذه الصحیفة التمثل إالمحتوى متذبذب ومتشتت بحیث یشعر القارئ  ياألداء المهنى ف

یمثل  يیت الرئیسي األحمر هو الذن المنشأروح منسجمة للسیاسة التحریریة ، لذلك نقول 
 السیاسة التحریریة  للصحیفة .

أن : ویقول األستاذ محمد عبدالحمید عبد الرحمن مدیر وكالة السودان لألنباء 
تقدیم خدمة خبریة مستقلة ، تعزیز  يالسیاسة التحریریة المكتوبة هى خطوط عامة تتمثل ف

ومات والمساهمة في بناء الوحدة الوطنیة ، قیم المجتمع ، تعزیز حریة الصحافة ونشر المعل
یواجهه الصحفیون  يلى عمل یومى هذا هو التحدى الذإلكن كیف تتحول هذه السیاسات 

 یومیًا .
أن السیاسة التحریریة بالنسبة لها هى النظام المتبع  :وتقول الصحفیة توسل الشفیع

هیكل وظیفى مؤسسي لدى الصحیفة ، وهو نظام مؤسسي تتبعه الصحف وكل صحیفة لها 
 یتم إبرازها فى  يتسیر به العمل وتنتهجه ویظهر ذلك من خالل العناوین واألخبار الت
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و الداخلیة ، ومعظم الصحف تجنح إلى سیاسة تحریر تتبعها وفقًا لما تراه أصفحاتها األولى 
 .یل إلیهایم يمناسبًا لها من سیاسات قد تكون خاصة بمالك الصحیفة واتجاهاته السیاسیة الت

وعن السیاسة التحریریة للصحیفة التى تعمل بها تقول أنها تعرفت إلیها من خالل 
تعقد عبر رؤساء األقسام والسكرتاریة ، وأحیانًا رئیس التحریر بنفسه یقدم  يجتماعات التاال

هتمام بأخبار جهة الو اأهتمام بأخبار بعینها ومالحقتها ، توجیهاته حیث تتم التوصیة لال
أن یتعرف على السیاسة التحریریة  يالل هذه األشیاء یمكن للصحفخجهة أخرى ، ومن  دون

للصحیفة التى یلتحق بها ، وتضیف توسل أنها تعرفت على السیاسة التحریریة لصحیفة 
هتمام الصحیفة بالخبر وموقع اتعمل بها من خالل قرأتها للعناوین وكیفیة  يأخبار الیوم الت

هتمام به وأقارن ذلك مع الصحف األخرى ي صفحة تم نشره ومدى االالصحیفة وأ يالخبر ف
 ألرى كیف تم عرض هذا الخبر وبذلك تمكنت من معرفة السیاسة التحریریة للصحیفة .

 ينخلص إلى أن شخصیة الصحیفة هي المدخل لفهم سیاساتها التحریریة التومن هنا 
 ین یعملون فیها.م المحررین الذتحك يتجاهاتها وبالتالاتحكم میولها و 
ستثمار هو واال اً ستثمار اأن الصحافة أصبحت  :یقول الصحفي عبداهللا رزقوأیضًا 

یحدد السیاسة التحریریة ، ففي السابق كان الوضع مختلفًا بعض الشئ لكن اآلن إنتاج  يالذ
صبح مكلفًا جدًا وهذه التكلفة الیمكن تغطیتها بمبیعات الصحیفة وفي ظل شح أالصحیفة 

ظل حكومة اإلنقاذ وتوزعها على صحف  يكانت تسیطر علیها الحكومة ف ينات التاإلعال
بعینها كنوع من الدعم فإن باقي الصحف تعتبر خاسرة وستقف عندما تتوالى علیها الخسائر 

المبیعات ونموذج  ىومخرجها الوحید هو أن تسوق بمواد مثیرة ترفیهیة مسلیة لتحقیق أقص
 .اضیة حیث تكون هى األعلى توزیعاً و الصحف الریأ هذه الصحف هو صحیفة الدار

البشیر رئیس تحریر صحیفة األهرام الیوم : أن تأثیر  ياألستاذ سیف الدین علویقول       
السیاسة التحریریة على مستقبل الصحافة الورقیة أمر طبیعي للغایة ، وبمعزل عن المنافسة 

التواصل اإلجتماعى ، بمعزل عن هذه ومن  عبر وسائل وأاإللكترونیة إن یكن عبر المواقع 
تطور  يخالل تاریخ الصحافة السودانیة یتضح تمامًا أن السیاسة التحریریة تلعب دورًا هامًا ف

و اإلیجابي وهذا أمر مقطوع فیه الینكره إال من أالسالب ى الصحافة إن یكن على المستو 
السودان ثبت جلیًا  يقب السیاسیة فمختلف الح يالیتابع ، والدلیل على سبیل المثال أنه وف

 نفوس  يو الصحف المعارضة لألنظمة الحاكمة تصادف هوًى فأأن صحف المعارضة 
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 يتنطق بلسان الحكومات فه ي، أما الصحف التد توزیعها ومن ثم إعالنها فتزدهرالقراء فیزدا
، وألن الحكومات هخل بین السیاسة واإلعالم له دور ، وربما أن التداتتراجع وٕان إزدهرت لحین

السودان تتنسم الحكم عبر أحالم وطموحات كبیرة یقبل علیها الناس ویأیدونها وسرعان  يف
و الصحف أاإلضمحالل فیتفرق الناس على الحكومات وعن صحفها  يماتبدأ األحالم ف

بل وحتى غالب  ،الصحف المعارضة لتلك الحكومات  يالمؤیدة لها فیجدوا ضالتهم ف
، ویكفى تعارضهم أكثر من التى تؤیدهم يكومات ینزعون لمتابعة الصحف التالمؤیدین للح

، تعارض الحكم يهتمامًا بالصحف التانموذج حكومة اإلنقاذ التى ظل قیاداتها أكثر 
هنا  ي، وبالتالابهاویحرصون على قراءتها وفى أحایین كثیرة یقیمون العالقات مع ناشریها وكتَّ 

، بحیث أنهم یفضلون ثر حتى كتاب األعمدة بهذه النزعةتاتؤثر السیاسة التحریریة وی
ٕان عوضًا عن المخاطرة بتأییدها حتى و  يمعارضة الحكومات والظهور بمظهر البطل القوم

 .المنطلقات المبادئیة للحكومات و من ذاتأ، كانوا من نفس المدرسة الفكریة
الغالب  يترتبط ف يالسیاسة التحریریة التإنَّ : حیث قال ویواصل البشیر حدیثه

نتشار بالسیاسات العامة داخل البالد مابین مؤید ومعارض تؤثر تأثیرًا مباشرًا فى اال
مالن فهى للصحیفة هذان العا ى، وٕاذا ما تأتَّ التوزیع، ثم اإلعالن ي، وبالتالى فوالمقرؤئیة

ى أن ، وهنا وجب التنبیه إلستمرار بل والتطور، وتستطیع االتضمن أنها تقف على راسخ
، وٕانما الفیصل فى و یستهدف صحیفة خاصةأمباشر یتبنى  يدعم ماد يالفیصل الیتمثل ف

ترتبط أساسًا بالسیاسات الكلیة للكیانات  يستقرار هو السیاسة التحریریة التستمرار واالاال
: هل تتحول يالسؤال التال ي، وأصبحت األزمة الحقیقیة تكمن فو المعارضةأالحاكمة 

م تلتزم جانب أر أیامنا ومقبلها إلى صحف معارضة للحكومات ؟ حاض يالصحف ف
الذى قد  يعتبار التشكل النفسي للمجتمع السوداناال يالتناول ؟ مع الوضع ف يالموضوعیة ف

، وهذا إلى البوار ي، بحیث أن الموضوعیة قد تؤدعلى الموضوعیة ينفعالیفضل الدفق اال
 .على نحو أوسع هتمام بهالباحثین اال يیستدع يسؤال مهن

لشخصیة ویضیف البشیر أن الصحافة السودانیة واحدة من ضحایا التطرف ل      
السودان ستستمر الصحافة الورقیة وربما تنال أراضي جدیدة  ي، وعلى األقل فالسودانیة

القراء السودانیین الذین تشملهم تغطیة شبكات  شأنها شأن الصحافة العالمیة ، وذلك ربما ألنَّ 
 ، وهؤالء ضعف الشبكات يیعان يترنت نسبة محدودة ، إذ أن معظم الریف السوداناإلن
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، المناسبات ، بل وتداولها بین العشرات داخل سرادقكنهم قراءة صحیفة صدرت قبل إسبوعیم
ستخدام شبكة اإلنترنت اأنها ربما تزدهر ألن معظم المتاح لهم  يولكن السبب األهم ف

عتبار أن او وسائل التواصل بأ، المواقع اإللكترونیة يماینشر ف أصبحت لدیهم شكوك تجاه
، الضرورة أن یتقید بمصداقیة نسبیةهذا العالم اإلفتراضي الیحكمه قانون ولیس ب يالنشر ف

ظل القوانین  يو خالفه مطالبة بأن تعمل فأالسودان  يحین أن الصحیفة الورقیة سواء ف يف
إضعاف وارد شبكة  يعلى المدى الطویل سیصب ف، وهذا األمر تحكمها يالعامة الت
، ومنح متاح أكبر للصحافة الورقیة شریطة أن تمتلك األدوات الالزمة لإلنتاج وٕابداع اإلنترنت

 .أداء مهامه يفریق التحریر ف
 يسائر تقلبات الحكم ف يرغم ذلك یمكن أن تتساقط بعض الصحف كما حدث ف       
 ، واإلعالن للصحیفة على مستویات التحریر يبط باألداء الكل، ولكن هذا السقوط یرتالسودان
، ولكن ربما عمومها يهذا السقوط الیعبر عن ضعف وتراجع الصحافة الورقیة فو ، والتوزیع

 و مقومات الصحیفة األخرى . أیعبر عن إخفاق قد یتحمله الناشر 
ا عن ف إمَّ ستمالة الصحاالسودان على  يالنظم السیاسیة المتعاقبة فوقد عملت 

، ومن الیقبل تتعامل معه یقبل الجزرة تتعامل معه بالجزرة ، منو الترهیبأطریق الترغیب 
تدافع عن  األنظمة السیاسیة المتعاقبة موالیة للنظام ي، فكانت هناك صحف كثیرة فبالعصا

دفاع ، بمعنى أنها ملتزمة بالخط السیاسي للنظام وهى تشكل منبر للحق والباطلسیاساته بال
 يهناك صحف على النقیض تستند فو ، نظام اإلنقاذ يعنه وهذه كانت ظاهرة حتى ف

سیاستها التحریریة على مواقفها من النظام فإذا كانت معارضة تستمر معارضة حتى لو 
أحسن النظام فى بعض اإلنجازات فهى ضده ألنها معارضة تعمل كمعارضة سیاسیة أكثر 

، لكن بعد ذلك السیاسة التحریریة هى التى تحدد ح الوطنمن كونها صحافة تعبر عن مصال
 و الجهة المالكة للصحیفة نفسها حتى لو كانت الحكومة هى التى تحدد مؤشرات األداء .أ

اء كل ذلك یقودنا ختالف فئاتها المستهدفة من القرِّ اتنوع الصحافة وتعقد محتویاتها و 

، ، وتحلل، وتنقدور فهى تنقل الخبرللجمه للقول أن الصحافة تؤدى خدمات الحصر لها

ومع ذلك قد تتعرض لضغوط تحول دون قیامها بواجباتها  ،وتقدم النصیحة والمعلومة والتسلیة

 على الوجه األكمل وهذه القیود غالبًا ماتكون متعلقة بالسلطة (األنظمة الحاكمة) ، لذلك 
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 يلحقب السیاسیة بما فظلت عالقة الصحافة بالسلطة عالقة تجاذب وتقاطع فى مختلف ا

 . السودان يقصیرة العمر ف يذلك فترات الحكم الدیمقراط

أن الصحافة منذ نشأتها لم تكن  " :محنة يمهنة ف "ویري محمود قلندر فى كتابه
، ن كونها أداة للتعبیر عن الرأيسلطة ، بل كانت وسیلة الحاكم للوصول للمحكوم أكثر م

مجاالت الفن واألدب  يبإحتفاء طلیعة المتعلمین بالكتابة ف لذلك لم تكن السلطات تهتم كثیراً 
 يصحیفة رائد السودان ألنه حتى ذلك الوقت لم یؤذن بالعالقة بین الصحافة والسیاسة ف يف

 .لمواجهة بالقوانین واللوئحتجاه السلطة بدأت اانتباه لجنوح األدب بالبالد ، وعند اال

لى إیة  ویرجع ذلك و الدولة عالقة ودَّ أكومات ولم تكن عالقة الصحافة السودانیة بالح
كانت تتخذ من سیاسة دعم الصحف والصحفیین نوعًا من أنواع  يستعماریة التالحكومة اال

أوساط الصحفیین  يالصحیفة مع التغلل اإلیحائي ف يالسیطرة على سیاسة التحریر ف
مع مراعاة أال تحرز هذه  ستعماریةو تعلیقات تشید بالسیاسة االأستقطابهم لنشر مقاالت او 

ألن  ،دعمًا من اإلنجلیز ىاء أن هناك صحفًا معینة تتلقاإلشادة نتائجًا عكسیة تكشف للقرِّ 
و نسیانها ، كما كانت أذلك الوقت كان وصمًة یصعب زوالها  يالتعاون مع المستعمر ف

المعارضة  ستعماریة تستخدم اإلعالنات الحكومیة كسالح سیاسي لتهدید الصحفالحكومة اال
 .)14م ص2001 –(بابكر ،وممارسة الضغوط علیها )

ومن كل ماسبق تخلص الباحثة إلى أن للسیاسة التحریریة تأثیر على مستقبل 
الصحافة الورقیة في السودان ، وبرغم تباین وجهات النظر حول استمراریة الصحافة من 

التى تمیزها عن المعلومات عدمها یظل للصحافة الورقیة جمهورها الذي یثق في مصداقیتها 
التي تبث في الفضاء اإلسفیرى أو عبر شبكات التواصل االجتماعى ، كما أن التاریخ العریق 
للصحافة وماتقدمه من خدمات في مجال اإلعالن والتحقیقات الصحفیة یجعل فرصها في 

 البقاء متوازیة مع الصحافة اإللكترونیة .
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ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 
 

 الدراسة المیدانیة :
 تمع وعینة الدراسة:أوًال: مج

یقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلیة من العناصر التي یسعى الباحث أن یعمم علیها 
 )3(النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة.

یتكون مجتمع الدراسة األصلي من الصحفین ورساء التحریر في السودان، أما عینة 
یة عینة قصدیة (عمدیة)، والجدول اآلتي الدراسة فقد تم الحصول علیها بطریقة غیر عشوائ

 سة وفق الوظیفة التي یعملون بها.یبین عدد األفراد المستجیبین من مجتمع الدرا

 الوظائف  التي یعمل بها أفراد عینة الدراسة  ): یوضح1جدول رقم (

النسبة  العدد الوظیفة الرقم
 المئویة

 %50.0 50 محررین 1
 %10.0 10 رؤساء تحریر 2
 %10.0 10 ناشرین 3
 %10.0 10 ناقبیین 4
 %10.0 10 منظمي مھنة الصحافة 5
 %10.0 10 استاذة صحافة 6
 %100 100 اإلجمـــالي 

 م.2021من الدراسة المیدانیة،  إعداد الباحثالمصدر:             

تنوع عینة الدراسة من حیث  وللخروج بنتائج دقیقة قدر اإلمكان حرص الباحث على

 شمولها على اآلتي:

سنة،  50وأقل من  40سنة،  40وأقل من  30األفراد من مختلف الفئات العمریة (  -1
 سنة فما فوق). 60سنة،  60وأقل من  50

 األفراد من الجنسین (الذكور واإلناث). -2
 .األفراد من مختلف المؤهالت العلمیة (دون الجامعي، جامعي، فوق الجامعي) -3

 

 .128-127صص م، 1987أحمد سلیمان عودة مكاوي: أساسیات البحث العلمي، مكتبة المنار، الزرقاء،  )3(
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ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
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األفراد من حیث التخصص (صحفي، هیئة تدریس، ناشر، نقابي، منظم لمهنة  -4

 الصحافة).
األفراد من حیث جهة العمل (عدد من الصحف السودانیة التي مازالت تواصل  -5

 الصدور).
 25-20سنوات،  15-10سنوات،  5األفراد من مختلف سنوات الخبرة (أقل من  -6

 سنة فمافوق). 25سنة، 
 

 :راءات المنھجیة للدراسة المیدانیةثانیاً : اإلج

اعتمد الباحث على االستبیان كأداة رئیسیة لجمع المعلومات من عینة الدراسة ، حیث 

 أرفق مع االستبیان خطاب للمبحوث تم فیه تنویره بموضوع الدراسة وهدفه وغرض االستبیان. 

الشخصیة واحتوى االستبیان على قسمین رئیسین: القسم األول: تضمن البیانات 
النوع، المستوى  ،العمرألفراد عینة الدراسة، حیث یحتوي هذا الجزء على بیانات حول: 

 التعلیمي، التخصص، جهة العمل، عدد سنوات الخبرة.

) عبارة، طلب من أفراد عینة الدراسة 15القسم الثاني: یحتوي هذا القسم على عدد (
یاس لیكرت الخماسي المتدرج الذي أن یحددوا استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق مق

 . )یتكون من خمس مستویات (أوافق بشدة، أوافق، محاید، ال أوافق، ال أوافق بشدة

 :ثالثًا: ثبات وصدق أداة الدراسة

 :الثبات والصدق الظاهري

للتأكد من الصدق الظاهري الستبیان الدراسة وصالحیة عباراته من حیث الصیاغة 
االستبیان على عدد من المحكمین األكادیمیین والمتخصصین  والوضوح قام الباحث بعرض

بمجال الدراسة وبعد استعادت االستبیان من المحكمین تم إجراء التعدیالت التي اقترحت 
 علیها. 

ولحساب صدق وثبات االستبیان كما في أعاله قام الباحث بأخذ عینة استطالعیة 
 ان من العینة االستطالعیة بموجب طریقة بحجم من مجتمع الدراسة وتم حساب ثبات االستبی
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 التجزئة النصفیة وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي:

 ثالثًا : عرض وتفسیر البیانات 

 العبارة األولى: الصحف السودانیة تلتزم بسیاساتها التحریریة.

ة ینة الدراس) التوزیع التكراري إلجابات أفراد ع2) والشكل رقم (2یوضح الجدول رقم (

 على العبارة األولى.
 ) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة األولى2جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %10.0 10 أوافق بشدة

 %48.0 48 أوافق
 %15.0 15 محاید

 %26.0 26 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021اد الباحث من الدراسة المیدانیة، المصدر: إعد    

 )   التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة األولى2شكل رقم (
 

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
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) أفراد في عینة الدراسة وبنسبة 10) أن (2یتبین من الجدول والشكل رقم (

%) وافقوا بشدة على أن الصحف السودانیة تلتزم بسیاساتها التحریریة ، كما وافق 10.0(

%) 15.0) فردًا وبنسبة (15%) على ذلك، وكان هناك (48.0) فردًا وبنسبة (48(

%) على ذلك، وكذلك لم 26.0) فردًا وبنسبة (26محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (

 %) على ذلك.1.0یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (

ومما سبق تخلص الباحثة إلى أن غالبیة المبحوثین یؤیدون أن الصحف تلتزم 

 . بسیاساتها التحریریة

العبارة الثانیة: السیاسة التحریریة تعنى الخط التحریري الذي تنتهجه الصحیفة في كل 
 مناحي التحریر.

ات أفراد عینة الدراسة ) التوزیع التكراري إلجاب3) والشكل رقم (3یوضح الجدول رقم (
 .على العبارة الثانیة

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثانیة   )3جدول رقم (
 

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %34.0 34 أوافق بشدة

 %58.0 58 أوافق
 %4.0 4 محاید

 %3.0 3 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،    
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 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثانیة) 3شكل رقم (
 

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج      
 

في عینة الدراسة وبنسبة  ) فرداً 34) أن (3یتبین من الجدول والشكل رقم (

%) وافقوا بشدة على أن السیاسة التحریریة تعنى الخط التحریري الذي تنتهجه 34.0(

%) على ذلك، وكان 58.0) فردًا وبنسبة (58الصحیفة في كل مناحي التحریر ، كما وافق (

) أفراد وبنسبة 3%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (4.0) أفراد وبنسبة (4هناك (

 %) على ذلك.1.0%) على ذلك، وكذلك لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (3.0(

ومن هنا تخلص الباحثة إلى أن الغالبیة العظمى من أفراد العینة یوافقون على أن 

 السیاسة التحریریة تعنى الخط التحریري الذي تنتهجه الصحیفة فى كل مناحي التحریر .

 الساسیة التحریریة بین صحیفة وأخرى.العبارة الثالثة: یوجد اختالف في 

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 4) والشكل رقم (4یوضح الجدول رقم (
 على العبارة الثالثة.
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ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 )   التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثالثة4جدول رقم (
 

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %31.0 31 ةأوافق بشد

 %65.0 65 أوافق
 %2.0 2 محاید

 %1.0 1 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثالثة4شكل رقم (

 مExcel ،2021حث من الدراسة المیدانیة، برنامج المصدر: إعداد البا     
 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 31) أن (4یتبین من الجدول والشكل رقم (

%) وافقوا بشدة على أنه یوجد اختالف في السیاسة التحریریة بین صحیفة وأخرى ، 31.0(

%) 4.0وبنسبة ( ) أفراد4%) على ذلك، وكان هناك (58.0) فردًا وبنسبة (58كما وافق (

%) على ذلك، وكذلك لم یوافق 3.0) أفراد وبنسبة (3محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (

 %) على ذلك.1.0بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (
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ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن الغالبیة العظمى من العینة یؤكدون أنه یوجد 

 اختالف فى السیاسة التحریریة بین صحیفة وأخرى .

 العبارة الرابعة: من الضروري ارتباط مضمون ماتقدمه الصحف باألحداث الجاریة.
) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 5) والشكل رقم (5یوضح الجدول رقم (

 على العبارة الرابعة.
 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الرابعة5جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد جابةاإل
 %43.0 43 أوافق بشدة

 %46.0 46 أوافق
 %5.0 5 محاید

 %5.0 5 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 رة الرابعة)   التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبا5شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
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) فردًا من عینة الدراسة وبنسبة 43) أن (5یتبین من الجدول والشكل رقم (

%) وافقوا بشدة على أنه من الضروري ارتباط مضمون ماتقدمه الصحف باألحداث 43.0(

) أفراد وبنسبة 5%) على ذلك، وكان هناك (46.0وبنسبة ( ) فرداً 46الجاریة ، كما وافق (

%) على ذلك، وكذلك 5.0) أفراد وبنسبة (5%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (5.0(

 %) على ذلك.1.0لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (

ومن هنا تخلص الباحثة إلى أن الغالبیة العظمى من أفراد العینة یؤیدون ارتباط 

 ماتقدمه الصحف باألحداث الجاریة . مضمون

 قع وزیادة وعي المجتمع وفق سیاسةالعبارة الخامسة: الصحافة تقوم بعكس الحقیقة والوا

 تحریریة محددة.

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 6) والشكل رقم (6یوضح الجدول رقم (

 على العبارة الخامسة.
 تكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الخامسة)     التوزیع ال6جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %33.0 33 أوافق بشدة

 %53.0 53 أوافق
 %6.0 6 محاید

 %5.0 5 ال أوافق
 % 3.0 3 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     
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 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الخامسة6(شكل رقم 
 

 

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 33) أن (6یتبین من الجدول والشكل رقم (

لحقیقة والواقع وزیادة وعي المجتمع %) وافقوا بشدة على أن الصحافة تقوم بعكس ا33.0(

%) على ذلك، وكان هناك 53.0) فردًا وبنسبة (53وفق سیاسة تحریریة محددة ، كما وافق (

%) 5.0) أفراد وبنسبة (5%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (6.0) أفراد وبنسبة (6(

 %) على ذلك.3.0) أفراد وبنسبة (3على ذلك، وكذلك لم یوافق بشدة (

خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن الغالبیة العظمى من عینة البحث یوافقون  ومن

 على أن الصحافة تقوم بعكس الحقیقة والواقع وفق سیاسة تحریریة محددة .

 العبارة السادسة: ارتباط بعض الصحف بالحكومات یفقدها مصداقیتها لدى المتلقي.

راري إلجابات أفراد عینة الدراسة ) التوزیع التك7) والشكل رقم (7یوضح الجدول رقم (

 على العبارة السادسة.
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 
 
 

 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة السادسة7جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %49.0 49 أوافق بشدة

 %37.0 37 أوافق
 %6.0 6 محاید

 %7.0 7 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة السادسة7شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
 

%) 49.0) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة (49أن () 7یتبین من الجدول والشكل رقم (

وافقوا بشدة على أن ارتباط بعض الصحف بالحكومات یفقدها مصداقیتها لدى المتلقي ، كما 

%) 6.0) أفراد وبنسبة (6%) على ذلك، وكان هناك (37.0) فردًا وبنسبة (37وافق (

 ذلك، وكذلك لم یوافق  %) على7.0) أفراد وبنسبة (7محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 %) على ذلك.1.0بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (

ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن ارتباط بعض الصحف بالحكومات یفقدها 

 مصداقیتها لدى المتلقي .

ُمالك الصحف یروجون لوجھات نظرھم ویھملون وجھات النظر األخرى : العبارة السابعة
 .(فلسفة المؤسسة الصحفیة)
) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 8) والشكل رقم (8یوضح الجدول رقم (

 على العبارة األولى.
 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة األولى8جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %20.0 20 أوافق بشدة

 %41.0 41 أوافق
 %15.0 15 محاید

 %20.0 20 ال أوافق
 % 4.0 4 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 )     التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة األولى8شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 20) أن (8یتبین من الجدول والشكل رقم (
%) وافقوا بشدة على أن مالك الصحف یروجون لوجهات نظرهم ویهملون وجهات 20.0(

%) على 41.0) فردًا وبنسبة (41النظر األخرى (فلسفة المؤسسة الصحفیة)، كما وافق (
) 20%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (15.0وبنسبة () فردًا 15ذلك، وكان هناك (

%) على 4.0) أفراد وبنسبة (4%) على ذلك، وكذلك لم یوافق بشدة (20.0فردًا وبنسبة (
 ذلك.

ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن الغالبیة العظمى من أفراد عینة البحث یوافقون 

جهات النظر األخرى ، ویؤكد على أن مالك الصحف یروجون لوجهات نظرهم ویهملون و 

 ذلك إذا نظرنا الى نسبة األفراد غیر الموافقین والمحایدین مع مقارنة ذلك  بعینة البحث والتي

 .رؤساء تحریر 10ناشرین (مالك صحف) و 10اشتملت على 

 العبارة الثامنة : هیئة التحریر هي من توجه السیاسة التحریریة للصحیفة.

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 9شكل رقم () وال9یوضح الجدول رقم (

 على العبارة الثانیة.
 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثانیة9جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %20.0 23 أوافق بشدة

 %50.0 50 أوافق
 %11.0 11 محاید

 %15.0 15 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 )     التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثانیة9شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 23) أن (9من الجدول والشكل رقم (یتبین 
، توجه السیاسة التحریریة للصحیفة %) وافقوا بشدة على أن هیئة التحریر هي من23.0(

) فردًا وبنسبة 11%) على ذلك، وكان هناك (50.0) فردًا وبنسبة (50كما وافق (
%) على ذلك، 15.0ردًا وبنسبة () ف15%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (11.0(

 %) على ذلك.1.0وكذلك لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (

ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن غالبیة أفراد العینة یوافقون على أن هیئة 
 التحریر هى من توجه السیاسة التحریریة للصحیفة .

 السیاسة التحریریة للصحیفة. العبارة التاسعة : المساهمون في الصحف یتدخلون لتوجیه

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 10) والشكل رقم (10یوضح الجدول رقم (

 على العبارة الثالثة.
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 
 
 

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثالثة) 10جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %15.0 15 ةأوافق بشد

 %49.0 49 أوافق
 %14.0 14 محاید

 %21.0 21 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثالثة) 10شكل رقم (

  

 مExcel ،2021د الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج المصدر: إعدا    
 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 15) أن (10یتبین من الجدول والشكل رقم (

%) وافقوا بشدة على أن المساهمون في الصحف یتدخلون لتوجیه السیاسة التحریریة 15.0(

) فردًا 14ن هناك (%) على ذلك، وكا49.0) فردًا وبنسبة (49للصحیفة ، كما وافق (

%) على 21.0) فردًا وبنسبة (21%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (14.0وبنسبة (

 %) على ذلك.1.0ذلك، وكذلك لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

% من عینة البحث یوافقون على 60ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن أكثر من 

 لسیاسة التحریریة للصحیفة .أن مالك الصحف یتدخلون لتوجیه ا

 العبارة العاشرة : ال یستطیع الصحفي تخطي السیاسة التحریریة للصحیفة التي یعمل بها.

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة 11) والشكل رقم (11یوضح الجدول رقم (

 الدراسة على العبارة الرابعة.
 اد عینة الدراسة على العبارة الرابعةالتوزیع التكراري إلجابات أفر )  11جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %22.0 22 أوافق بشدة

 %68.0 68 أوافق
 %5.0 5 محاید

 %4.0 4 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 كراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الرابعةالتوزیع الت )11شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 22) أن (11یتبین من الجدول والشكل رقم (
یریة للصحیفة التي %) وافقوا بشدة على أنه الیستطیع الصحفي تخطي السیاسة التحر 22.0(

) أفراد وبنسبة 5%) على ذلك، وكان هناك (68.0) فردًا وبنسبة (68یعمل بها ، كما وافق (
%) على ذلك، وكذلك 4.0) أفراد وبنسبة (4%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (5.0(

 %) على ذلك.1.0لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (

% من عینة الدراسة یوافقون على أن 82ن ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أ
 الصحفیون الیستطیعون تخطي السیاسة التحریریة للصحف التى یعملون بها .

العبارة الحادیة عشر: خروج الصحفیین عن السیاسة التحریریة للصحیفة یؤثر في تحقیق 

 أهدافها.

اد عینة الدراسة ) التوزیع التكراري إلجابات أفر 12) والشكل رقم (12یوضح الجدول رقم (

 على العبارة الخامسة.
 أفراد عینة الدراسة على العبارة الخامسةالتوزیع التكراري إلجابات     )12جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %17.0 17 أوافق بشدة

 %61.0 61 أوافق
 %12.0 12 محاید

 %9.0 9 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الخامسة) 12شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
 

في عینة الدراسة وبنسبة  ) فرداً 17) أن (12یتبین من الجدول والشكل رقم (
%) وافقوا بشدة على أن خروج الصحفیین عن السیاسة التحریریة للصحیفة یؤثر في 17.0(

) فردًا 12%) على ذلك، وكان هناك (61.0) فردًا وبنسبة (61تحقیق أهدافها ، كما وافق (
%) على 9.0) أفراد وبنسبة (9%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (12.0وبنسبة (

 %) على ذلك.1.0لك، وكذلك لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (ذ

ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن خروج الصحفیین عن السیاسة التحریریة 
 للصحیفة یؤثر فى تحقیق أهدافها .

العبارة الثانیة عشر : یتعامل الصحفیون مع األحداث والحقائق بما یتفق مع السیاسة 
 التحریریة.

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة 13) والشكل رقم (13جدول رقم (یوضح ال
 الدراسة على العبارة السادسة.
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 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة السادسة) 13جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %19.0 19 أوافق بشدة

 %47.0 47 أوافق
 %10.0 10 محاید

 %22.0 22 ال أوافق
 % 2.0 2 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة السادسة )13شكل رقم (

  

 مExcel ،2021ج المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنام    
 

%) 19.0) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة (19) أن (13یتبین من الجدول والشكل رقم (

ق بما یتفق مع السیاسة وافقوا بشدة على أن یتعامل الصحفیون مع األحداث والحقائ

) أفراد 10%) على ذلك، وكان هناك (47.0) فردًا وبنسبة (47، كما وافق (التحریریة

%) على 22.0) فردًا وبنسبة (22%) محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (10.0وبنسبة (

 %) على ذلك.2.0دة فردین وبنسبة (ذلك، وكذلك لم یوافق بش

 % من عینة البحث یوافقون على أن 66ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن 

0
10
20
30
40
50

 الأوافق بشدة الأوافق محاید أوافق أوافق بشدة

19 

47 

10 
22 

2 
عدد األفراد

 

 اإلجابة 

              70   
 



 

 ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة محكمة  -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة 

ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 .یتفق مع السیاسة التحریریة للصحفالصحفیین یتعاملون مع األحداث الجاریة بما 

وحول ما إذا كانت الصحف تلتزم بمواثیق الشرف وأخالقیات مهنة الصحافة طرحت 

الباحثة على المبحوثین بعض األسئلة التى تجیب على هذا التساؤل وجاءت إجابات 

 ل التالیة :و االمبحوثین وفقًا للجد

 : معظم الصحف تلتزم بمواثیق الشرف وأخالقیات المهنة. عشر العبارة الثالثة

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة 14) والشكل رقم (14الجدول رقم (یوضح 

 الدراسة على العبارة األولى.
 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة األولى) 14جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %30.0 30 أوافق بشدة

 %15.0 15 أوافق
 %17.0 17 محاید

 %37.0 37 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة األولى )14شكل رقم (

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج      
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ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

) فردًا في عینة الدراسة وبنسبة 30) أن (14یتبین من الجدول والشكل رقم (
%) وافقوا بشدة على أن معظم الصحف تلتزم بمواثیق الشرف وأخالقیات المهنة ، 30.0(

) فردًا وبنسبة 17%) على ذلك، وكان هناك (15.0) فردًا وبنسبة (15كما وافق (
%) على ذلك، 37.0) أفراد وبنسبة (37م یوافق (%) محایدین بخصوص ذلك، ول17.0(

 %) على ذلك.1.0وكذلك لم یوافق بشدة فردًا واحدًا وبنسبة (
ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن النسبة متقاربة بین من یوافقون على أن 

 الصحف تلتزم بمواثیق الشرف وأخالقیات المهنة وبین من الیوافقون .
 سیاسات التحریریة للصحف في مجملها تتضمن أخالقیات المهنة.: ال عشر العبارة الرابعة

) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة 15) والشكل رقم (15یوضح الجدول رقم (

 الدراسة على العبارة الثانیة.
 )    التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثانیة15جدول رقم (

 سبة المئویةالن العدد اإلجابة
 %42.0 42 أوافق بشدة

 %25.0 25 أوافق
 %17.0 17 محاید

 %15.0 15 ال أوافق
 % 1.0 1 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 نیة)     التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثا15شكل رقم (
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ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 
 

%) 42.0) فرداً في عینة الدراسة وبنسبة (42) أن (15یتبین من الجدول والشكل رقم (
وافقوا بشدة على أن السیاسات التحریریة للصحف في مجملھا تتضمن أخالقیات المھنة، كما 

%) 17.0) فرداً وبنسبة (17%) على ذلك، وكان ھناك (25.0() فرداً وبنسبة 25وافق (
%) على ذلك، وكذلك لم 15.0) أفراد وبنسبة (15محایدین بخصوص ذلك، ولم یوافق (

 %) على ذلك.1.0یوافق بشدة فرداً واحداً وبنسبة (
ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن غالبیة العینة یوافقون على أن السیاسة التحریریة 

 حف فى مجملھا تتضمن أخالقیات المھنة .للص

 .الصحافة السیاسیة أكثر إلتزاما بأخالقیات المھنة:  عشر الخامسةالعبارة 
) التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة 16) والشكل رقم (16یوضح الجدول رقم (

 ) .15على العبارة (
 عینة الدراسة على العبارة الثالثة أفرادالتوزیع التكراري إلجابات   )16جدول رقم (

 النسبة المئویة العدد اإلجابة
 %36.0 36 أوافق بشدة

 %38.0 38 أوافق
 %9.0 9 محاید

 %15.0 15 ال أوافق
 % 2.0 2 ال أوافق بشدة

 %100 100 المجموع
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة،     

 كراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على العبارة الثالثةالتوزیع الت)  16شكل رقم (

  

 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة المیدانیة، برنامج     
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ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

) فرداً في عینة الدراسة وبنسبة 36) أن (16یتبین من الجدول والشكل رقم (
یات المھنة ، كما وافق %) وافقوا بشدة على أن الصحافة الساسیة أكثر إلتزاما بأخالق36.0(
%) محایدین 9.0) أفراد وبنسبة (9%) على ذلك، وكان ھناك (38.0) فرداً وبنسبة (38(

%) على ذلك، وكذلك لم یوافق بشدة 15.0) أفراد وبنسبة (15بخصوص ذلك، ولم یوافق (
 %) على ذلك.1.0فردین وبنسبة (

 ثر إلتزاماً بأخالقیات المھنة .ومن خالل ذلك تخلص الباحثة إلى أن الصحافة السیاسیة أك
 الخاتمة : 

ستظل الصحافة الورقیة تقاوم من أجل البقاء واالستمراریة في ظل ما تواجھھ من 
صعوبات اقتصادیة وتراجع التوزیع الناتج عن تراجع القوة الشرائیة ، بجانب المنافسة 

بر القنوات الفضائیة الحادة من صحافة المواقع اإللكترونیة ووتیرة األخبار المتسارعة ع
ومواقع التواصل ، لكل ذلك وحتى تحافظ الصحافة الورقیة على البقاء البدَّ من تغییر 
السیاسة التحریریة للصحف التي تعتمد على الخبر واالتجاه الى الصحافة االستقصائیة 

 وخدمة ما وراء الخبر .

  : النتائج

 جھ الصحیفة في كل مناحيالسیاسة التحریریة تعني الخط التحریري الذي تنتھ -1
 .التحریر

 الصحف السودانیة تلتزم بسیاساتھا التحریریة . -2
 .یتفق مع السیاسة التحریریة للصحفیتعامل الصحفیون مع األحداث الجاریة بما  -3
 .ھدافھاخروج الصحفیین عن السیاسة التحریریة للصحیفة یؤثر في تحقیق أ -4
 .للصحف التى یعملون بھا التحریریةالصحفیون الیستطیعون تخطي السیاسة  -5
 .توجیھ السیاسة التحریریة للصحیفةمالك الصحف یتدخلون ل -6
 .توجھ السیاسة التحریریة للصحیفة ھیئة التحریر ھى من -7
 .قيارتباط بعض الصحف بالحكومات یفقدھا مصداقیتھا لدى المتل -8
 .والواقع وفق سیاسة تحریریة محددةالصحافة تقوم بعكس الحقیقة  -9

 .ماتقدمھ الصحف باألحداث الجاریة رتباط مضمونمن الضرورى ا -10
 .سیاسة التحریریة بین صحیفة وأخرىیوجد اختالف في ال -11
 مالك الصحف یروجون لوجھات نظرھم -12
 .المھنة غالبیة الصحف السودانیة تلتزم بمواثیق الشرف وأخالقیات -13
 .مجملھا تتضمن أخالقیات المھنة السیاسة التحریریة للصحف في -14
 سیة أكثر إلتزاماً بأخالقیات المھنة .الصحافة السیا -15
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ثر السياسة التحريرية على الصحافة التقليدية 
ٔ
. نوال خضر –هدي د مهدي سليمان الم –ا

ٔ
 موسى ا

 

 : التوصیات

لعاملین بالصحف لطرح وجهات إتاحة مزید من الحریات الصحفیة للصحفیین ا -1

 .نظرهم

 انتهاج السیاسة التحریریة االستقصائیة. -2

 إلزام الصحف والصحفیین بمواثیق الشرف المهنى وأخالقیات المهنة. -3

 شئون التحریر بالصحف.ضرورة رفع الدولة یدها عن التدخل فى  -4

 االهتمام بأوضاع الصحفیین. -5

 االهتمام ببیئة العمل الصحفي. -6

 االتجاه إلنشاء المؤسسات الصحفیة الكبرى . -7

 دعم الدولة لقطاع الصحافة. -8

 إعفاء مدخالت اإلنتاج الخاصة بالصحف من الضرائب والجمارك. -9

 :المراجعالمصادر و 

مقدمة  –م الصحافة كلیة اإلعالم جامعة القاهرة / / أ.د محمود علم الدین أستاذ ورئیس قس1
 م .2012طبعة ثانیة  –یع الدار العربیة للنشر والتوز  –فى الصحافة 

مركز األهرام للترجمة والنشر مؤسسة  –أحزان حریة الصحافة  –/ صالح الدین حافظ 2

 الطبعة الثانیة. –القاهرة  –األهرام 

–منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت  –ا وتطورها الصحافة العربیة نشأته –/ أدیب مروة 3

 م .1961طبعة أولي –لبنان 

، 1ط –) 1953-1903الصحافة السودانیة في نصف قرن (  –/ محجوب محمد صالح 4
 .الناشر مركز الدراسات السودانیة –القاهرة  2دار النشر جامعة الخرطوم ، ط 
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 -)1960-1924والصحافة في السودان ( بین السیاسة  –د محجوب عبدالمالك بابكر  / 5

 .سولو للطباعة والنشر –م 2001، 1ط  –مجموعة وثائق 

دار الكتب  –قسم اإلعالم  –جامعة المنیا  –كلیة االدآب  –/ د. محمد سعد إبراهیم 6
حریة الصحافة دراسة في السیاسة التشریعیة وعالقتها بالتطور  –العلمیة للنشر والتوزیع 

 الدیمقراطي .

-1945الصحافة الحزبیة والوحدة الوطنیة في السودان (  –/ د. النور دفع اهللا أحمد 7
 م.2012مركز عبدالكریم میرغني  –)  1969

 المقابالت الشخصیة :

/  محمد عبد الحمید مدیر وكالة السودان لألنباء أجریت معه المقابلة في مكتبة یوم السبت 1
 . م الساعة الثالثة عصراً 2020أكتوبر  24

المكان مكتبه بصحیفة التیار  –مقابلة شخصیة  –/ مهندس عثمان میرغنى الحسین سعید 2
 الخرطوم . –ظهرًا  2م الساعة 8/11/2020الزمان األحد 

م الساعة  26/12/2020الثالثاء  –صحیفة األهرام الیوم  –/ سیف الدین البشیر مكتبه 3
 .ظهراً  1

 مقابلة . –خبیر إعالمي  –/ بروف على محمد شمو 4

 صحیفة أخبار الیوم. –صحفیة  –/ توسل الشفیع 5

 صحیفة المجهر السیاسي. –صحفي  –/ عبد اهللا رزق 6

 

 

 

  

              76   
 


	يوضح الجدول رقم (2) والشكل رقم (2) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى.
	جدول رقم (2) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
	شكل رقم (2)   التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
	يوضح الجدول رقم (3) والشكل رقم (3) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية.
	جدول رقم (3)   التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
	شكل رقم (3) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
	يوضح الجدول رقم (4) والشكل رقم (4) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة.
	جدول رقم (4)   التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
	شكل رقم (4)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
	يوضح الجدول رقم (5) والشكل رقم (5) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة.
	جدول رقم (5)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
	شكل رقم (5)   التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
	يوضح الجدول رقم (6) والشكل رقم (6) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة.
	جدول رقم (6)     التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة
	شكل رقم (6)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة
	يوضح الجدول رقم (7) والشكل رقم (7) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة.
	جدول رقم (7)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة
	شكل رقم (7)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة
	يوضح الجدول رقم (8) والشكل رقم (8) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى.
	جدول رقم (8)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
	شكل رقم (8)     التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
	يوضح الجدول رقم (9) والشكل رقم (9) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية.
	جدول رقم (9)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
	شكل رقم (9)     التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
	يوضح الجدول رقم (10) والشكل رقم (10) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة.
	جدول رقم (10) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
	شكل رقم (10) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
	يوضح الجدول رقم (11) والشكل رقم (11) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة.
	جدول رقم (11)  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
	شكل رقم (11) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
	يوضح الجدول رقم (12) والشكل رقم (12) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة.
	جدول رقم (12)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة
	شكل رقم (12) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة
	يوضح الجدول رقم (13) والشكل رقم (13) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة.
	جدول رقم (13) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة
	شكل رقم (13) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة
	يوضح الجدول رقم (14) والشكل رقم (14) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى.
	جدول رقم (14) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
	شكل رقم (14) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
	يوضح الجدول رقم (15) والشكل رقم (15) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية.
	جدول رقم (15)    التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
	شكل رقم (15)     التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
	يوضح الجدول رقم (16) والشكل رقم (16) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة (15) .
	جدول رقم (16)  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
	شكل رقم (16)  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة

