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  متهيد
 



. االهتمام مبواطنيها عامة، واألطفال خاصة تم الكويت بصحافة األطفال، من منطلق
ًااللتزام باإلسالم، دينا وعقيدة وأسلوب حياة، لبناء  وتقوم السياسة اإلعالمية للدولة على

واتمع على حد سواء، وإبراز الوحدة الوطنية، وتعزيز التالحم  الفكر والوجدان والقيم للفرد
وتأكيد انتماء الكويت لألمة العربية، وحرصها على مصاحل شعوا،  بني الشعب وقيادته،

كما تقوم على خدمة قضايا التنمية واإلسهام يف بناء . إجيابية معها وتكوين عالقات
املتفاعل مع جمتمعه وأمته العربية واإلسالمية، الكوييت املبدع واملنتج، و شخصية اإلنسان

  .يف املسؤولية يف صنع القرار السياسي لوطنه واإلسهام يف تنميته وازدهاره واملشاركة
 دف السياسة اإلعالمية لدولة الكويت إىل إشاعة املفاهيم اليت حتافظ على القيم كما

وتقدمه،  قيم جديدة تتفق وتطور اتمعاألخالقية، وتعميق أثرها يف املمارسة والسلوك، وزرع 
  .كقيم العمل واإلنتاج والتعاون والتكافل االجتماعي

ًالكوييت املواهب الشابة، ويشجعها ماديا ومعنويا، ويدعو إىل تعهدها باإلعداد يرعى اإلعالم ً 
  .العلمي وامليداين، إلعداد طاقات بشرية قادرة على تنفيذ سياسة الدولة اإلعالمية

واملذيعني  دد وزارة اإلعالم على االهتمام باللغة العربية، وتوجيه الكتاب ومعدي الربامجوتش
العامية، وذلك بإحالل  إىل استخدامها واالرتقاء بلغة الربامج الشعبية اليت تقدم باللهجة

  .الفصحى املبسطة حمل العامية
ثقايف والرتبوي واإلرشادي، الكويتية بالعمل على النهوض باملستوى ال وتلتزم وزارة اإلعالم

العمل اإلعالمي هو بالضرورة عمل تربوي تثقيفي إرشادي يهدف اىل تنمية  منطلقة من أن
  .املعلومات واملهارات الالزمة للحياة املنتجة الفعالة يف مرحلة إعادة البناء الوعي واكتساب

ًكما أن اخلطط اإلعالمية لدولة الكويت، تويل اهتماما خاصا بالنش وسائل  ئ يف مجيعً
اليت تعىن  اإلعالم، أما فيما يتعلق بتعاون جهات االختصاص يف جمال الربامج التلفازية
املثال تعاون  بالشباب والنشء فإن هذا التعاون قدمي قدم هذه اجلهات، فهناك على سبيل

امج اإلشراف على بر مستمر بني وزارة الرتبية ووزارة اإلعالم، حيث يتجسد هذا التعاون يف
الديين، مثل وزارة األوقاف  خمتلفة تعىن بالشباب والنشء كما ان اجلهات املختصة بالتوجيه

  .وزارة اإلعالم ذا اخلصوص والشؤون اإلسالمية، وكذلك اجلهات األمنية، تتعاون مع
التنمية الشاملة، وذلك باستثمار  ويهدف اإلعالم الكوييت من وراء ذلك اىل العمل على



وتعميق فاعليتها، ودعم روح  طاقات اإلنسان الكوييت، وتنمية شخصيته،امكانيات و
ذاته، كما يؤكد من ناحية أخرى  اإلحساس باملشاركة واملسؤولية عنده، وتنمية اعتماده على

العمل على إبراز اهتمام اإلنسان  ًويهدف أيضا إىل. ضرورة تنمية وتقدم اتمع وتوجيهه
حاضره، وتأكيد بطوالته وخاصة بطوالت  ف أجداده وإجنازاتالكوييت بأرضه وتارخيه ومواق

وتأكيد االستقرار األمين والسياسي للدولة يف  شهداء الكويت وإبرازهم كأبطال يقتدى م،
كما يهدف اىل تأكيد . بأن الكويت واحة أمن وأمان ظل سيادة القانون وتعزيز ثقة املواطنني

وطنية واستثمار التالحم مع القيادة السياسية، وجتسيد ال الوالء املطلق للوطن وإبراز الوحدة
وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص، وإقرار العدالة وتكريس احلق والدفاع  مفهوم األسرة الواحدة،

  .عنه
الكويت جمموعة كبرية من جمالت األطفال تصل اىل عشرين جملة، معظمها توقف  وتصدر يف

  .اليزال يصدر حىت اآلن وبعضها
 >العريب< اإلعالم الكويتية جملة  رأس االصدارات الشهرية اليت تصدرها وزارةوتأيت على

  >العريب الصغري< وابنتها جملة
 جاء إعالن مؤسسة سلطان العويس الثقافية عن منح جملة العريب جائزة االجناز الثقايف وقد

الرصينة ونشر  جلادةًوالعلمي للدورة احلالية، تثمينا لدورها الرائد يف خدمة الثقافة العربية ا
ًونظرا ملا متثله الة  الوعي على امتداد الوطن العريب، وعرب أكثر من أربعة عقود من تارخيها،

تقوم بدور ريادي يف تعريف  من قيمة حضارية عربية، وبوصفها جملة تنوير، قامت ومازالت
 واحد،إضافة لرتوجيها والعاملية يف آن العرب كافة بوطنهم العريب وربطهم بالثقافتني العربية

  .للنهج العلمي والعقالين يف الثقافة العربية
ثقافية بعد  وهذه هي املرة األوىل يف تاريخ مؤسسة سلطان العويس متنح جائزة االجناز ملؤسسة

 وامهية جملة ًوذلك تكرميا لدور. ًان منحت سابقا لعدد من االدباء واملفكرين والشعراء
  .ها السامية يف مساء الثقافة العربيةًوتكريسا ملكانت >العريب<

اليت  >الصغري العريب< ًولعل هذا التقدم والتفوق لة العريب، ينساق حتما اىل ابنتها جملة
هذا التكرمي يشكل نقطة  األم، ومن مث فإن >العريب< تشكل شامة حقيقية على وجه جملة

ًرا جديدا جيسد طموحات اختبا >األم واالبنة< ضوء اساسية ملرحلة مفصلية تفرض على ً



 .من فهم معاصر الفكاره وآماله وتطلعاته الساحة الثقافية واألدبية، وما حيتاج إليه طفل اليوم
 

امللحوظ واملتمثل بوزارة اإلعالم الكويتية، اليت تشرف  والبد من االشادة هنا، بالدعم الرمسي
  .كروهو دور عمالق ال ين >العريب الصغري<و >العريب< على اصدار

ًابنتها، على هيئة ملحق صغري اوال، كما ذكرنا سابقا، مث  >العريب< وعندما اصدرت ً
الة اكمال خططها النهضوية الفكرية، باعتبار ان الطفولة سلعة  كمجلة مستقلة، ارادت

  .ايالؤها ما تستحق من اهتمام غالية، وجيدر
 طفال العرب، وخباصة جملةلأل ومن منطلق احلرص األكيد على العمل اإلعالمي املخصص

ًالتزويد ا، بل وكانت متثل لنا هاجسا  اليت حرصنا منذ الصغر على >العريب الصغري<
ًشهريا، وزادا ثقافيا، نتناول يف هذا البحث املوجز بعض االعداد األخرية يف قراءة نقدية من  ًً

وة املشاركة يف لو تكون الرؤية امشل واعمق، لكن دع حيث الشكل واملضمون، وكنا نأمل
والبحث حيتاج اىل اشهر طويلة، كما ان ادارة املؤمتر فرضت  املؤمتر سبقت املوعد بايام قليلة،

ًحاجزا زمنيا لتسليم ًالبحوث، ما كان لنا ان نتجاوزه التزاما منا وية هذه الة، اليت اعتدنا  ً
ثابتة  ًا اىل قرائها يف مواعيدالتزامها، وثباا، واحرتامها للقارئ الصغري حيث تصل دائم على

  .حمددة دون تباطؤ او تأخري
 وابنتها >العريب< الهتمام املسؤولني يف جملة ويأيت هذا املؤمتر الكبري ليجسد املدى احلقيقي

  .الطفولة، وصحافة األطفال على امتداد العامل العريب بعامل >العريب الصغري<
ًارادت ان تكون حمال للنقد  >العريب الصغري< م انللتقدير واالحرتا ولعل أشد األمور اثارة

واسجل الدارة الة انين عندما دعيت للمشاركة، طلب مين ان اطرح رؤية نقدية  والتسديد،
السلبيات  مع الرتكيز على >البحث العلمي احملايد< متحفظة وال جماملة، وان يسودها غري

السلبيات اليت ال  حبد ذاته، على نقيضًأكثر من االجيابيات، اليت يفرتض ان تكون غرضا 
  .خيلو منها عمل إنساين

 وزارة اإلعالم الكويتية، بدأ ظهورها كنشرة ملحقة مبجلة تصدر عن >العريب الصغري< وجملة
 حيث مرت كما تقول الدكتورة كافية ٩٥٩١الوزارة منذ ديسمرب  اليت تصدرها >العريب<

ربع قرن من الزمن، وقد مر صدورها مبرحلة طويلة امتدت حوايل  بفرتة حضانة< رمضان



الذي صدر يف شهر ابريل ) صفر(بظهور العدد التمهيدي رقم  انتقالية جتريبية، متثلت
بعد مدة قصرية، وقد سبق ) ٢صفر (الثاين الذي محل رقم  ، مث العدد التمهيدي٥٨٩١

تستهدف متهيدية، وحلقت صدورمها دراسات استطالعية  ظهور هذين العددين دراسات
وقد استطلعت آراء طلبة . آرائهم يف شكل الة وحمتواها قراءة ردود فعل األطفال واستطالع

وبنات، وبعد دراسة ردود افعاهلم وآرائهم ومقرتحام مت تعديل  املدارس يف الكويت من بنني
 استخدمت املواد اليت نالت استحسان األطفال يف األعداد الرمسية اليت بعض النصوص، كما

  .٦٨٩١ابتداء من األول من فرباير  >ذلك صدرت بعد
بناء على توجيهات وزارة اإلعالم  >العريب الصغري< وقد حدد املشرفون على اصدار

الطفل العريب يف كل أقطار األمة العربية، بل إنه الطفل العريب < الكويتية قارئ الة بأنه
العريب <  من بالد العامل، وتصله جملةاللغة العربية ويعيش يف أي بلد الذي يتكلم ويقرأ

 وينتمي اىل الثقافة العربية، كما حددوا الفئة العمرية اليت هلذا الطفل من اخلامسة ،>الصغري
 ًوحىت اخلامسة عشرة من العمر، وال شك ان هذا التحديد مبساحته املمتدة مكانا إىل كل

 >العريب< ولة، إمنا يعكس تأثري جملةًاألقطار العربية، واملمتدة زمانا لتغطي كل مراحل الطف
األقطار العربية بثقافة عربية  ًذاا اليت ظلت ألكثر من ثالثني عاما تربط بني القراء يف كل

 >العريب< وزارة اإلعالم ويف جملة أصيلة ومستنرية ومتقدمة، كما يعكس رغبة املسؤولني يف
تلف أقطار األمة العربية بدور مماثل بالنسبة لألطفال يف خم >العريب الصغري< بأن تقوم جملة

  .>العريب، مع اختالف األدوات والوسائل بطبيعة احلال للذي قامت وتقوم به جملة
إن لة العريب : السابق للباحث يف رد مكتوب >العريب الصغري< ويقول مدير حترير جملة

  :رئيسية ثالثة أهداف
والتاريخ والدين  ساسية، يف جماالت العلومتزويد الطفل العريب بالعديد من املعارف األ) أ

  .بأسلوب مشوق وجذاب ميزج القصة باملعلومة واحلقيقة باخليال
ًإثراء الطفل لغويا وبصريا من خالل القصص اليت يقرؤها والرسوم اليت يشاهدها (ب ً.  
مستقبل  التأكيد على القيم األساسية لإلنسان العريب، وإعطاء الطفل األسس لبناء) ج

  .يعتمد على القيم واملبادئ
السابق أوضح أن الة دف إىل املسامهة يف  >الصغري العريب< ويف مقال لرئيس حترير جملة



وطنية إسالمية قومية مستنرية، وهي ال تقيد نفسها بتوجهات  تكوين أفراد حيملون اجتاهات
  :جمموعة من األهداف اليت تتمثل يف ضيقة، بل حترص على تبين

الطفل التوازن النفسي واألمن والثقة باحلياة،  قيم الدينية األصيلة والواضحة اليت متنحال) أ
البشر أمام خالقهم، وتنزع اىل حترير اإلنسان من خماوفه  وتؤكد على النزعة اإلنسانية ووحدة

  .للطفل أن يتقبلها وتؤثر يف سلوكه وأوهامه، بالشكل الذي ميكن
أمته العربية، وحتريره يف الوقت ذاته من التعصب  انتماء الطفل اىلالقيم العربية اليت تؤكد ) ب

اإلقليمي، وتربز تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات اإلنسانية  العرقي أو الطائفي أو املذهيب أو
  .كما تربز التوجه العام واإلنساين للثقافة العربية يف املاضي واحلاضر،

إبراز جذورها يف املاضي وتطورها يف احلاضر، وتوجهها املعاصرة، مع  القيم اإلنسانية) ج
احرتام العقل، النظرة العلمية واملوضوعية، احلق، الواجب، احرتام اآلخر  للمستقبل، مثل

أمهية  معىن احلرية، حدود احلرية، قيمة العمل، اإلبداع، اإلنتاج، املبادأة اإلجيابية، واستقالليته،
  . تداخل هذه احللقات واملنظوماتالوقت، مع األخذ بعني االعتبار

، إثر دخول ٠٩٩١، اضطرت الة للتوقف ابتداء من سبتمرب ٤٥العدد  وبعد صدور
مل ) ٥٥(ورغم خروج هذه القوات بعد سبعة أشهر، فإن العدد . إىل الكويت القوات العراقية
  .٧٩٩١ًحوايل سبع سنوات، وحتديدا يف مايو  يصدر إال بعد

امتاز ) ٥٥العدد (صدرت بعد الغزو العراقي نالحظ ان  لبعض االعداد اليتويف قراءة سريعة 
مستحسن، على خالف األعداد التالية اليت صدرت بورق  بورق أبيض عايل اجلودة، وهو أمر
الضوء، وقد يؤذي أعني األطفال وال ميكنهم من القراءة  ملاع مصقول، وهذا الورق يعكس

  .بوضوح ومن خمتلف زوايا الصفحة
كما جاء  ويف كلمة رئيس التحرير يف العدد نفسه رسالة موجهة إىل قراء الة من الصغار،

ًحتديدا،  يف أعلى الصفحة، لكن مضمون الكالم ال يوحي بذلك، فالكالم موجه إىل الكبار
تولد من  >الصغري العريب<كان البد و< ًفالقارئ الصغري ال ميكن أن يدرك نظريا أنه

فما يعين الطفل  .>اخلصوص ديد يف جماالت العلم والتقنية على وجهجديد أن تواكب اجل
ًيعين اهتمامه أبدا أن يعلم شيئا عن هو الة نفسها، ال معاناا وجهود حمرريها، كما ال ً 

أن كبار < ًوال يهمه مطلقا أن يعرف >الكويتية الدعم الذي قدمته وزارة اإلعالم<



ا بأمهية أن تكون هناك جملة متخصصة للطفل العريب تتيح له آمنو املسؤولني بوزارة اإلعالم قد
فهذا الكالم عبارة عن تصريح، كان من  .>أمامه آفاق املستقبل العلوم واملعرفة وتفتح
  .الوسائل اإلعالمية األخرى، أو يف مؤمتر صحفي األفضل لو نشر يف

ي قصة مصورة مرحية تطل علينا قصة للطفل، وه ويف العدد نفسه، ودون أي مقدمات
فال وجود للمساحات امللونة املشجعة، والكالم حمشور  ،>موزع الربيد الطائر< :عنواا

ًجدا، بالرغم من أن االعتماد على الصورة املعربة من  داخل بالونات غري منظمة، وكثرية
ومساحته أكرب من الكالم، فالقصة موجهة للطفل، والطفل  املفرتض أن يكون له األولوية،

  .الكلمات هويه الصور أكثر منتست
ً، من العدد نفسه، نالحظ اعتمادا كليا>اإلسالم حضارة< ويف باب على الكلمة، فالصور  ً

األوائل، ليس له أي عالقة  حتت عنوان) ٩الصفحة (غري معربة، كما أنه مت وضع كادر ملون 
 >د العريباجلوا< املوضوع تناول مع اإلشارة إىل أن هذا >اإلسالم حضارة< مبوضوع

وكان باإلمكان تناول البطوالت اليت . إسالمية وأمهل اجلانب اإلنساين، فاجلواد ليس حضارة
  .إغفالنا ألمهية املوضوع عامة حدثت على ظهور اجلواد العريب، مع عدم

، >عندما ملعت السمكة< :بعنوان ونقلب صفحات العدد، فنعثر على صـفحة شعرية
فوق / يطري يف الصباح/ الطائر العجيب< :زى غري مفهوماهلدف فيها غري واضح، واملغ

أن / ًلكن أكان ممكنا/ مسكينة يا مسكة/ السهم ينقض حنو املاء مثل/ الطائر اللماح/ الربكة
/ حتت/ تلمعني/ رآك/ قد/ صاحبنا الدؤوب لو لو يكن/ يا مسكة فضية/ تصبحي ضحية

  .>الشمس/ ضوء
 مل نعثر على حملات فنية أو بنائية تربوية، ومل نفهم مرات ومرات، ومبراجعتنا هذه القصيدة

فهل تقدمي جمرد كالم متتابع هو كفيل جبذب اهتمام الطفل، أم ان  اهلدف من ورائها،
  .هدفها من خالل توجيهات تربوية أو محاية، رمزية أو مباشرة القصيدة تصل إىل

وهو خلط ليس  >حضارةاإلسالم < جند الطرائف يف باب) ١١(الصفحة  (٧٥(ويف العدد 
ًجند صورا متثل الشياطني بأشكال غريبة منكرة، كما جند موضوعا عن قصة آدم  له مربر، كما ً

يستحسن تقدميه لألطفال، وكأا مسلمات ثابتة، ألا معلومات مأخوذة من  وحواء، ال
  .موثوقة مصادر غري



لفكرة   وجودً، وهي رسومات ضعيفة جدا، ال>مغامرات دبوس< (١٣(ويف الصفحة 
تتميز أسنام  معينة، كما أا ني اإلنسان، بتشبيهه باألرنب، كما تسيء لألطفال الذين

مشاهري الغرب يف  ًاألمامية بالربوز قليال إىل خارج الشفة، كما أن هناك حكايات تتناول
  .وأجدادهم دون ذكر نوابغ العرب حىت يعتز األطفال برتاثهم) ٧٣ ـ ٦٣(الصفحتني 

األطفال، ففي  نالحظ انعكاس صورة الشيطان على رسومات) ٨٥( العدد التايل رقم ويف
املرعبة، والدماء تسيل من  الشخصية >دراكوال< جند رمسة متثل >فنانون صغار< باب

الربيع < واإلفادة، ويف قصة طرائف ختلو من الطرافة) ٣١ ـ ٢١(فمه، ويف الصفحتني 
فتتحدث عن حل كيميائي دون  ث عن تلوث البيئة،املصورة، نالحظ أا تتحد >اآلخر

ًاملتحدثني ليسوا عربا، ويف  إحياء بأن) ٦١(حماولة معاجلة األسباب، كما جند يف الصفحة 
اسم عريب، األمر الذي حيدث بلبلة  ، وهو>الدكتورة وفاء< الصفحة املقابلة نسمع باسم

  .يف ذهن الطفل
ختلو من أبسط مقومات الرتابط فيما بينها، فإا أا  ًقصيدة فضال عن) ٤٤(ويف الصفحة 

وشراع / بني النخل األخضر/ بيت أبيض< :يقول الشاعر تدعو مباشرة إىل عدم الصالة،
/ سرب محام/ بني األغصان/ عصفور يتنقل/ يضحك طفل/ صوت ناي/ يتهادى/ أزرق

  .>شهدًوظللت مقيما يف هذا امل/ الناس انصراف/ آذان املغرب/ خمتلط األلوان
ًالشاعر، الصور متفككة متاما، والشاعر يدعو إىل تأمل  فما اهلدف الذي يريد أن يصل إليه

ًأنا أفضل حاال من الذين ذهبوا إىل < :الصالة، وكأنه يقول ًاملشهد، بدال من الذهاب إىل
  .>يتمتعون مبشاهدة منظر الغروب الصالة ألم ال

ظقلوت < م، مغامرات حتت عنوان7991 مربشهر سبت) ٠٦(الصفحة األخرية من العدد 
ًوشحتوت ــ حيث نرى شحتوتا ميحي  كان امسها شقلوت) ٨٥(ــ يف العدد  >وشحتوت

أي هدف أو رسالة، بل تبدو  ًظقلوتا مبمحاة قلم الرصاص، وهذه هي كل القصة، دون
 على ًاملعاصر الذي بات مطلعا وكأا تسلية خفيفة ساذجة، مل تعد تناسب عقلية الطفل

  .كثري من وسائل اإلعالم احلديثة
مغامرات حادي < حيث جند قصة حتت عنوان. م٨٩٩١نوفمرب  (47) ونقفز إىل العدد

مصورة مثرية، حتوي جمموعة كبرية من الكلمات اليت من املستحسن  ، وهي قصة>وبادي
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  . نالحظ وجود قصة مصورة بسيطة الرسوم، دون أي مغزى أو هدف واضح٧٢ ــ ٦٢
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  ٢٠٠٢ يناير ـــ٢١١ــ العدد  01
  الشرح املوجز حملتويات التصنيف التحريري ــ 3

جمموعة من األبواب الثابتة، وحافظت على التوزيع  احتوت الة ــ عينة البحث ــ على
االعداد اليت مشلها البحث ومل تتغري األبواب طوال  املضموين يف أكثر من ثلثي صفحات

  .الفرتة احملددة
ًالف بتنوع ممتاز يف املوضوعات، حبيث مشل عددا من االفكار امتاز الغ :ــ الغالف 1

ًواملنوعة، وكان ثابتا يف اخراجه، متحركا يف رسوماته وخطوطه والوانه، وتعدد الداخلية ً 
ممكنة،  رساميه، مما يدفع لالعتقاد مبدى اهتمام املسؤولني على ابراز الغالف بامجل صورة

ًحيث كان العنف واضحا جدا،) ٠٠١(العدد رغم وجود بعض السلبيات، كما ظهر يف  اىل  ً
  .ظهور اسفل القدم يف وجه القارئ، وال خيفي ما حيمله ذلك من انطباع سيء

وختاطب  ًحوت افكارا مجيلة ومتنوعة، وهي مبجملها مميزة) الكاريكاتري: (الصفحة الثانية ــ 2
  .عقل الطفل وحترك العملية التخيلية يف نفسه



ويالحظ . ًدائما كلمة لرئيس التحرير اىل جانب حمتويات العدد حوت: ثالثةــ الصفحة ال 3
ًرئيس التحرير حيث يتناول يف كل عدد موضوعا يتناسب مع صدور  التنويع الكلي يف كالم

يؤخذ عليه استخدام النغمة اخلطابية االرشادية، مما يشعر الطفل حبالة  العدد نفسه، اال انه
ض املفردات املستخدمة هي اعلى من مستوى الطفل الذي توجه كما ان بع من االستعالء،

  .اليه الة
أربع  حتكي هذه املغامرات، وهي عبارة عن سيناريو مصور من: ـ مغامرات العريب الصغري 4

الة،  صفحات يف كل عدد، مغامرات فىت يف سن األطفال الذين يفرتض ان توجه اليهم
املضمون، فمن  صورة جمموعة من املآخذ يف الشكل ويفلكن يؤخذ على هذه املغامرات امل

بشكل كبري،  حيث الشكل فإا تتضمن جمموعة ضخمة من احلركات العنيفة املبالغ فيها
األطفال يف املرحلة  وهذه احلركية اليت يعتقد بأا جتذب االطفال، عرضتها على جمموعة من

مالحظته من خالل تغري  ًضحا ميكنًاالبتدائية، فكانت ردة فعلهم األوىل استغرابا وا
ًصورا ورسومات هادئة  مالحمهم، إذ ان هذه الصفحات عرضت عليهم بعد ان عرضنا عليهم

اخلارجي الطفل العريب، من  خالية من العنف، كما ان هذا العريب الصغري، ال ميثل بشكله
افرتضنا ان ولو . يعيشها ًحيث شعره الطويل جدا، وكمية العنف والغضب والوحشية اليت

العنيفة، وكذلك يف وسائل اإلعالم  هنالك جمالت غربية حتتوي هذا الكم اهلائل من املشاهد
ًاألخرى، فإا وان كانت تشهد اقباال كبريا من ًاالطفال فإن ذلك ليس دليال على ان ما  ً

يف جمالت االطفال الغربية يناسب  يرغب به األطفال يصلح هلم، كما ان ليس كل ما
  .ال العرباالطف

ًالرتبويني شرقا وغربا يوجهون سهام نقد عنيفة للمسلسالت ًويذكر هنا ان كثريا من ً 
وان كنا خنتلف معهم يف حال عدم االعتداء على جماالت التخييل  ،comics >اهلزلية<

وجود النصوص البناءة والرسوم اخلالقة اليت حترك مشاعر الفنان يف  عند الطفل وكذلك مع
  .>مغامرات العريب الصغري< ًفإننا نتفق معهم متاما يف حالة  الصغري،نفس القارئ

ًومغامراته سطحية ال حتقق هدفا معينا، >العريب الصغري< املضمون فإن فكرة أما من حيث ً 
أخذ  فيما جيدر االهتمام ذه الشخصية اليت تعترب الشخصية الوحيدة الثابتة للمجلة، حيث

واالثارة غري  ًثل منوذجا لالطفال العرب، لكنه منوذج مليء بالعنفاسم الة، وهو بالتايل مي



العدد (وديد مثل  ًكما ان النصوص حتوي احيانا كلمات عنف وشتم. املنطقية واملقبولة
ال حمالة ــ اعطنا واال قتلنا  يا ويلي ــ ايها الشقي ــ جيش من اجلالدين ــ أنت ميت< :(٥٠١

هذه الكلمات وامثاهلا تكررت يف  وال خيفي ان .>اجلالدينًكما معا ــ ضرب اثنني من 
وعبارات ال تناسب عمر الصغري،  معظم املسلسل الشهري وهذا بالتايل يغرس مفاهيم خاطئة

  .>العريب الصغري< وجيب أال يقرؤها يف جملة مثل
االطفال  اربع صفحات مميزة يف كل عدد متثل رؤية: ــ من العرب الصغار اىل العريب الصغري 5

ويالحظ  يف الة، حيث يعرضون افكارهم وقراءام، مما يشجعهم على البحث والتنقيب،
  .يكتبون استخدام كلمات اكرب من عمر االطفال واسلوب ال يوحي بأن االطفال هم الذين

ًحتوي عددا كبريا من الطرائف: صفحتان يف كل عدد: ــ طرائف وابتسامات 6 مع صور  ً
هذه  مع االعتقاد انه ال ضرورة لكل. ًاريكاتور مناسب جدا لعمل االطفالورسومات، وك

 املساحة املخصصة للطرائف، كما ان بعض الطرائف تشيع سلوكيات خاطئة وتعلم الطفل
 (١٠١(ًبطريقة غري مباشرة احيانا سوء االدب مع الكبار، كما حصل يف العدد 

  .( تنحينهل تستطيع ان تقبل رجلي دون ان) (الكاريكاتري)
موضوعات متفرقة مفيدة عن البيئة واملخلوقات احلية، وفيها تنوع ومشولية  :ــ بيتنا األرض 7

  .عامة، لكن االسلوب حيتاج اىل تبسيط ليالئم حصيلة االطفال من اللغة ومعلومات
ثالث صفحات ترشد الطفل بأسلوب مبسط اىل طريقة : الكمبيوتر لغة املستقبل ــ 8

  .بيوتر مع اشارات لبعض االخرتاعات اخلاصة بهالكم استخدام
موجهة للطفل الصغري، وفيها جمموعة كبرية من االلعاب  مخس صفحات: ــ املفكر الصغري 9

على الكلمة والصورة مثل املتاهة ولون والغاز، ورسوم،  اخلاصة واحملببة للصغار، تعتمد
  .وجتارب علمية متنوعة

 ًتان حتوي رسائل االصدقاء وردودا عليها، مع زاوية حتويصفح: ــ ساعي الربيد الصغري 01
ًعددا كبريا من االمساء الصدقاء ارسلوا اىل الة رسائل ومشاركات، والشك يف امهية  صفحيت ً

  .ألا تواصل حقيقي ما بني الة وقرائها >الربيد<
 يف كل عدد صفحة واحدة، حتوي عشرة اسئلة تكون عادة: املفكر الصغري ــ مسابقة 11

 ً دينارا لكل٠٢ً دينارا والثاين والثالث ٠٣بينها، واجلوائز مناسبة الفائز األول  متجانسة فيما



تدخل ضمن باب ) ١١ ــ ٠١ ــ ٩( جائزة تشجيعية يذكر ان الصفحات ٧١واحد، مع 
  .( صفحات٨(باملفكر الصغري  واحد خاص

ًعددا كبريا من صور األصدقاء  صفحة واحدة يف كل عدد حتوي: ــ من كل بلد صديق 21 ً
االطفال ألا تربطهم يف الة، ولو  وميتدح كثري من الباحثني عملية نشر صور. من العامل

لصورهم املنشورة جيعلهم حيتفظون ا  ًكانوا صغارا، واقل من سن القراءة، ألن رؤيتهم
  .املخمتلف احناء الع ويتابعوا، ويعرفهم على جمموعة من االصدقاء من
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  .بشكل عام
ًإسالمية، وغزوات ومعلومات دينية، وتارخيا ً صفحتان، حتوي قصصا: ــ اإلسالم حضارة 41

  .ًإسالميا، ومشاهد يف اآلثار اإلسالمية
اربع  كل عدد ختتار الة شخصية علمية مرموقة وتنشر على يف: ــ قدويت العلمية 51

 صفحات معلومات كثرية ومبسطة عن هذه الشخصية، لكن يؤخذ على الة اا تنشر
 خرتعني العرب،معلومات عن شخصيات غربية فقط، مع ان تراثنا العريب مليء بالعلماء وامل

الصورة ــ  ًمع أننا ال نقلل ابدا من امهية االطالع على العلماء الغربيني، ولكن التنويع جيعل
ان نغرس يف  ًالقدوة، يف ذهن الطفل أكرب، فال ينشأ ناسبا كل شيء إىل الغرب، اذ علينا

  .نفسه احلب لعلماء العرب القدماء، ليفخر م ويعتز بانتمائه
ًالصفحة األوىل حتوي معلومات عن رسام وغالبا عريب . صفحتان: لون واعرفارسم و ــ 61

 مع رمسة له، ويف الصفحة املقابلة، الرمسة نفسها وقواعد رمسها بدون ألوان، ليلونه معاصر،
  .الطفل ويطبقها مع الرمسة األوىل، وليضيف من عنده، وهي فكرة ممتازة وموفقة

ًغالبا  لكنه) ٦١(ً هذا الباب مشابه تقريبا للباب السابق صفحتان،: ــ واحة الفن اجلميل 71
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  .متنوعة، وتركز على الفنون املتنوعة، كالعزف واملوسيقى والنحت
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كابنت فريق < :وفيها (٠٧(صفحة ) ٥٠١العدد (وهنا نشري اىل صورة نشرا الة . العرب
الصورة وامهيتها، وما هو  ولست ادري علة نشر هذه >هارمل يقدم للبابا يوحنا كرة خاصة
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ااالت، مع اإلشارة  فكرا ممتازة، من حيث تقدمي معلومات سريعة وخفيفة للطفل يف مجيع
وحتوي . معلومات متفرقة نا إىل قلة املعلومات العربية يف املوسوعة، واشتماهلا علىه

ً دينارا تقدم ٠٣وجائزا  الصفحتان زاوية صغرية تقدم مسابقة بسيطة عبارة عن سؤال واحد
  .(١١(السابقة  لطفل واحد، وهي فكرة ممتازة ومشجعة للبحث مثل املسابقة

رغم امهيتها وفكرا  حة واحدة مل تتكرر يف مجيع االعدادصف: ًــ حكاية للصغار جدا 02
سيناريو يستخدم الكلمة والرمسة  املمتازة، مما حيتاج إىل تثبيتها بشكل دائم، وهي عبارة عن

  .ًمعا
ًعدد حتوي حتقيقا عن انشطة خاصة باطفال  من كل: ــ الصفحة ما قبل الغالف األخري 12

  .الكويت
سيناريو مجيل، وافكار متجددة بكل عدد ورسومات ) وعنرت عنرب (:ــ الصفحة األخرية 22

  .مزعجة حيوية رغم كثرا التبدو
  :ــ القصص السردية 4

  .ــ اىل قصص عربية وقصص مرتمجة تنقسم القصص السردية يف الة ــ عينة البحث
ف اال مساحة الة، كما يالحظ ضع ًويالحظ ان القصص السردية قليلة جدا نسبة اىل

  .وبالرغم من حرفية الرسوم املصاحبة التخيلي يف معظمها، وقلة االفكار االبداعية،
التصويري بشكل عام يف القصص  ويبدو لنا ان هناك مشكلة عامة هي ضعف اخليال

املميزين واحملرتفني، كما ان معظم  ّالسردية املعروضة، مع ان العامل العريب مليء بالكتاب
كاملة، وخبط صغري، وهذا بالتأكيد  متتد مساحتها لتغطي اربع صفحاتالقصص العربية 

املبالغ فيها، وكذلك اسلوب  ًشيء مرهق بالنسبة لالطفال، فضال عن بعض االحداث
  .املنشورة اخلطاب الوعظي واملنربي املسيطر على اغلب القصص

 االعداد ــ عينة بالغت يف >العريب الصغري< أما بالنسبة للقصص املرتمجة، يبدو لنا ان



صفحات يف بعض  01 البحث ــ بنشر القصص املرتمجة، اليت قد تصل اىل أكثر من
ًاالعداد، فيما جند ان معظم هذه القصص ال حتمل مها عربيا، وال ًفكرا تربويا، وال دف إىل  ً ً

فكلمة عاشق ما  >العاشق الراعي< غرس مبادئ واضحة، واشري هنا اىل قصة بعنوان
ًافكارا خاطئة، وفيها الفاظ غري  نا، كما ان القصة ختلو من معىن حمدد، وتثريجدواها ه

  .أمجل انغام احلب يناجي حبيبته ــ رق اله القمر حلاله ــ: مناسبة مثل
وما حتويه من  (101  ــ٠٠١(ملدة عددين  >هاري بوتر< كما اشري اىل ترمجة قصة

  .عبارات عنف ورعب
الساموراي اشكني، وهي : حكاية من اليابان : غربية مثلكما اشري اىل حكايات شعبية

ًحصيلة الطفل شيئا معروفا عندي حكاية خيالية غري منطقية وال تضيف إىل ً.  
  :ــ القصص املصورة 5

 اليت تستحق بالفعل اعادة نظر، أما غالبية >مغامرات العريب الصغري< ًحتدثنا سابقا عن
شيء  ًبة عالية جدا من حيث الشكل واملضمون، ويعيبهاالسيناريوهات املقدمة تعترب يف مرت

مطبوع على  واحد هو تصوير الكالم بعد كتابته باليد، فيما نالحظ ان سيناريو عنرب وعنرت
  .(٠٠١(ًالكمبيوتر، كما أن بعض السيناريوهات تكون طويلة جدا، مثل العدد 

ً كالما مكتوبا باليدًويوجد خطا تكرر يف كثري من االعداد حيث نرى داخل الدوائر ويتخلله  ً
اللفظة  كلمة او كلمتان مطبوعتان بالكمبيوتر، رمبا بسبب خطأ الرسام أو بسبب نفور من

استخدام  نفسها، وكان من األفضل لو يعاد طباعة الكالم كله فذلك اوضح للقراءة وميكن
وهي  .(٥٠١ من العدد ٧٦ ــ ٦٦انظر ص (األلوان، وتكبري احلرف وتصغريه حسب احلاجة 

  .(٧٤ ــ ٤٤ ــ ١٢ ــ ٨١ ــ ص ٨٠١العدد (تتكرر يف معظم االعداد 
حيث  >فكار أبو االفكار< عن قصة) ٨٠١(مالحظة تلفت النظر يف العدد  وهنالك

 ًفهذا ال يتفق ابدا مع >اين الفرنك والدوالرات< مبالبس تارخيية، ويقولً تصور شخصا
مهيمنة  لصغري، أم ان العملة الصعبة املعاصرة باتتالشخصية وفيه استهزاء بعقلية الطفل ا

  !على ذهن كاتب السيناريو؟
منشورة باألبيض  >جابر بن حيان<  جتود قصة مصورة عن٨٠١كما انه يف العدد 

  .ًواألسود، ومزدمحة جدا



وجود سيناريو من أربع صفحات ملونة بواسطة الكمبيوتر  (211) ويالحظ يف العدد
الكمبيوتر، ويتبني هنا الفرق بوضوح بني الكالم املخطوط واملصور  ىواالحرف مطبوعة عل

  .وبني األلوان العادية واأللوان بواسطة الكمبيوتر والكالم املطبوع،
  :ــ التحقيقات املصورة 6

وهي  ال يكاد خيلو عدد ــ عينة البحث ــ من حتقيق مصور أو حتقيقني، على اربع صفحات،
ًايضا، وفيها  لف احناء العامل العريب، كما تتناول العامل الغريبحتقيقات متنوعة ومن خمت

  .رمبا تغيب عنهم حتقيقات عن صناعات وامور م األطفال وتنور عقوهلم وتعرفهم بأشياء
حتويه من معلومات  وال ختفى امهية التحقيقات يف العمل الصحفي املوجه لألطفال، ملا

  .متنوعة
القدس مدينة االحزان  (001) املركز العلمي يف الكويت: ومن امثلة التحقيقات املهمة

ــ مدينة رشيد املصرية ــ  (601) رحلة اىل اليابان) ٩٠١(ــ اعجوبة العني الثانية ) ٩٠١(
  . وغري ذلك كثري من التحقيقات املنوعة واملفيدة٢١١

  :ــ اإلعالنات 7
اإلعالنات، ورغم ان ذلك يعطي  ًيالحظ أن اعداد الة ــ عينة البحث ــ ختلو متاما من

مهمة ومفيدة بالنسبة إليه، مثل  مساحة أكرب للقارئ الصغري، اال ان هنالك اعالنات كثرية
والكتب، واالت، وغري ذلك من  اجهزة الكمبيوتر، وااللعاب، واالفالم، واالشرطة،

طوير نفسها الة ويساعدها على ت اعالنات م شرحية الصغار، كما ان اإلعالن يدعم
  .وتعزيز امكاناا

حتجم عن نشر اإلعالنات فإننا ندعوها اىل دراسة املسألة بشكل  وإذا كانت ادارة الة
  .اإلعالنات وتشجيعها اكرب، وتسهيل عملية نشر

  :ــ مالحظات عامة 8
 ًكثرية، وخصوصا باب الكمبيوتر واإلنرتنت، والبيئة، ــ أحسنت الة يف أبواب ثابتة 1

  .واالسالم حضارة
على نبض حي حول الصفحات اىل ) الكلمة والرمسة والصورة(الة من كالم  ــ اعتمدت 2

 مبا يتناسب مع قدرات. الربامج املباشرة احلقيقية، واستخدمت االساليب الراقية ما يشبه
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كأكرب وأهم جملة  ،>العريب الصغري< البد من التأكيد على الدور الكبري الذي تؤديه جملة

اال حماولة بسيطة لتسديد  لسابقةعربية من حيث الثبات واالنتشار والتوزيع، وما املالحظات ا
  .ًرأينا عددا من اآلراء بعض املالمح اليت وجدنا أنه من املناسب مراجعتها، وإن خالف

 دراسة مسحية شاملة العداد جملة وكنا نتمىن لو كان هنالك متسع أكرب من الوقت الجراء
ة هي طليعة جمالت السابقة، ألن هذه ال وليس لبعض االعداد األخرية >العريب الصغري<

نراه خطأ، فإن كان ما اشرنا اليه يف الصفحات  ًاالطفال العربية ونأمل هلا خلوا من كل ما
ونأمل، فإننا على استعداد لقراءة جديدة وثابتة، وكذلك  ًالسابقة قابال للنقد، وهذا ما نرجوه

ل ان تعيد ادارة الة االعتذار والعودة عن اخلطأ، ونأمل يف املقاب لدينا اجلرأة الكاملة على
املالحظات، ودراستها وقراءة ابعادها، فإن وجدت يف راينا ما هو صواب، فاالصالح  قراءة
 ويسري، أما ان مل جتد، فإننا حاولنا جهدنا ــ حبسب ما اتيح لنا من وقت ــ البراز ما ممكن

ًرأيناه من ثغور وفجوات، واجلواب ال بد ان يكون مقنعا، ألننا مجيعا   دف اىل خدمةً
  .الطفولة العربية

يف مراجعيت الخطاء ما  ويف احلقيقة اقول، ال بد من االعرتاف، أنه اعرتاين خطب شديد
من مارد كبري يف عامل  >الصغري العريب< وددت اكتشافها ــ من وجهة نظري ــ ملا متثله

  .صحافة االطفال
يقي من اهتمام القيادات املسؤولية، االطفال ال تنال حظها احلق والبد من القول ان صحافة

اخلاصة بالكبار يعمل ا العشرات، ورمبا املئات، جند ان جمالت االطفال  فبينما جند االت
  .املرتبة الثانية ورمبا األخرية من االهتمام تأيت يف

حتتاج اىل أكثر من رسام، واكثر من حمرر، وارشيف  >الصغري العريب< واعتقد ان جملة حبجم
ان يكون الرسامون واحملررون متفرغني للمجلة، بشرط  على. اص بصحافة االطفالخ

  .التخصص واالحرتاف
ان كان املسؤولون على ادارة الة يتفقون معي على ما قلته يف الصفحات  وال ادري

كنت امتىن ان يكون االتفاق على احلد االدىن على االقل للنهوض بالة  السابقة، وان
  .واكثر فاعلية بشكل أكرب



شرحية االطفال على امتداد  وهنا نشيد بانتشار الة الواسع، واخنفاض سعرها الذي يناسب
سواء، وسعر الة بالتأكيد ال يعطي  العامل العريب، بشكل يالئم الفقراء واالغنياء على حد

  .الشحن والكتاب والرسامني ًتكاليف طباعة العدد الواحد، فضال عن تكاليف
جهدهم الكبري، ونؤكد ان كل ما قلناه ال  بد ان نئ ادارة الة ومجيع العاملني فيها علىوال

  .ًيقلل ابدا من مستوى الة وال من مكانتهم
ًمثيال له،  كما نعرب عن فخرنا ذا املؤمتر الكبري، الذي شهدت مصر قبل حنو عقد من اآلن

  .ًا على ورقلكن االطروحات واالحباث بقيت يف معظمها حرب
املناسبة الدعو اىل تشكيل رابطة عربية او احتاد يضم الصحافة اخلاصة باالطفال  واغتنم هذه

 اليها فقط من ميلك االمكانيات احلقيقية اليت تتطلبها هذه املهنة الصعبة اليت ترقى ينتسب
  .لتكون رسالة اخالقية ومستقبلية خطرية

  .األطفال وطموحام عقولًونسأل اهللا تعاىل أن نصل مجيعا اىل 
 

  الباحث يف سطور
  طارق أمحد البكري: ــ االسم

  ٦٦٩١مولود يف بريوت عام  ــ
  لبناين: ــ اجلنسية

 ً  بتقدير جيد جدا٩٩االطفال الكويتية عام  جمالت: ــ دكتوراه بعنوان
   بتقدير جيد٧٩الكويت  الصحافة اإلسالمية يف: ــ ماجستري
  .ًبية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرفلغة عر: ــ ليسانس

  .ًــ حيضر حاليا دراسات عليا يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية جبامعة الكويت
 اذاعة صوت الوطن: ــ عمل يف عدد كبري من الصحف واالت واالذاعات العربية منها

لألطفال، جملة  يتية، جملة سعداللبنانية، اللواء اللبنانية، الرسالة اللبنانية، جريدة االنباء الكو
ًالسنة، وعمل ايضا يف  اسريت، وتوىل مسؤولية جملة براعم االميان الكويتية ملدة سنة ونصف

ًمسؤوال ملدة مثاين سنوات متتالية  جملة الفرحة وقسم حترير االخبار يف اذاعة الكويت، وكان
  .الكويتية عن صفحة الطفل اليومية يف جريدة األنباء



من الصحف  حث اصدارات عديدة منها أكثر من مئة قصة لألطفال نشرت يف عددــ للبا
ودار   قصة مطبوعة يف كتيبات طبعت يف سوريا يف دار حافظ٠٢واالت، وأكثر من 

  قصة عن دار مكتيب السورية، فيما صدر له كتاب يف٧١عيساوي، ويستعد اآلن الصدار 
تربوية يف  قراءات:  اآلن كتاب حتت الطبع بعنوانمصر بعنوان جمالت األطفال العربية، ولديه

  .اإلعالم اإلسالمي
 الطفل ًــ يعمل حاليا يف جملة اسريت ومؤسسة ثقافة


