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 الدولية الصحافة المجانية كشكل من اشكال الصحافة  ( :42)رقم  المحاضرة
من االتجاهات الحديثة في الصحافة الدولية انتشار ما يعرف بالصحافة المجانية           

Free Press  وقد . في أوربا بشكل خاص في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي
اخذت الصحافة المجانية اهتمامًا كبيرًا في السوق االوربية واالسيوية، على عكس الحال في 

ويعد احد  المؤسسيةاالسواق االمريكية اذ لم تصل الى درجة االهتمام الشعبي او الجاذبية 
لتنامي الصحف والمجالت المجانية هو حركة الناس عبر وسائط االسباب التي هيأت المناخ 

النقل العام في كبرى المدن االوربية واالسيوية، بينما معظم الناس في المجتمع االمريكي 
يعتمدون على وسائط النقل الشخصية، وهذا ما ادى الى قلة اهتمام الناس بمثل هذه الصحف 

 . في معظم المدن االمريكية

بة الصحافة المجانية في أوروباا عنادما تضاافرت ج اود أربعاة مماالي م تماين وانبثقت تجر 
( متارو)، وكاان اسام ا 5991بالصحافة إلصدار صحيفة إخبارية يومية مجانياة فاي الساويد عاام 

تااومع علااى مرتاااد  قطااار اذنفاااق، إذ تقاادم عرضااًا ملخصااًا لٍنباااي بأساالوب مساال  ومفيااد، فضااال 
. ن المادن خاصاة الاذين اليولاون نوعياة محتاوى الصاحيفة اهتمامااً عن اجتذاب قراي جدد مان ساكا

الياااومي الاااى الساااتمئة الاااف نساااخة حيااا  كاااان ( متااارو)وباااين ليلاااة وضاااحاها تعااادت نساااب تومياااع  
مضاامون الصااحيفة ميااااًل الااى الخفااة والرشاااقة فااي ايصااال الخباار مااع بعاا  المقاااالت والكلمااات 

  ديو واالعالنات الكبرى المصورة واالعالناات المبوباةالمتقاطعة واستعراض ا لبرامج التلفميون والرا
 . 



( متارو)وفاي أشاد مراحال أمماة الصاحافة أخاذت ( متارو)وبعد سنتين مان ظ اور صاحيفة         
تجنااي أرباحااااع مااان عائاادات ا االعالنياااة تاااوام  أربعااة مالياااين دوالر سااانويًا وهااو ماااا شاااجع القاااائمين 

الاااى بريطانياااا ( متااارو)أوربياااة أخااارى حيااا  دخلااات  علي اااا لبحااا  فكااارة نقااال التجرباااة الاااى عواصااام
وهااي فااي % 54وسويساارا  % 02وفااي ايطاليااا % 4وخفضاات ماان قااراي صااحف التابلويااد بنساابة 
 . الغالب ما تخطف قرائ الصحف الشعبية 

كجريدة يومية ملونة تومع مجاناًا علاى راكباي  0222في لندن العام ( مترو)بدأت صحيفة  
مدينااااة بريطانيااااة أخاااارى وتاااادريجيًا احتلاااات  51د توميع ااااا ليشاااامل قطااااار اذنفاااااق فااااي لناااادن وأمتاااا

نسااخة يوميااًا وبلاا   994،994الصااحيفة مكانااًا متمياامًا بااين باااقي الصااحف ووصاال توميع ااا الااى 
  .مليون قارئ  5،9حوالي  0221عدد قرائ ا بن اية ش ر تشرين الثاني 

 لصحف المجانية في أوروباا

فااي دول أوروبااا، اخااذ ( الصااحافة المجانيااة)اساالوبًا جدياادًا يعاارف بااا  الدوليااةأن اعتماااد الصااحافة 
اهتمامااااًا كبياااارًا بعااااد أن توسااااعت حركااااة الجم ااااور وتاااانقل م عباااار وسااااائط النقاااال العااااام فااااي الماااادن 
اذوروبيااة، أساا مت فااي تطااور تلاان الصااحف بينمااا الواقااع يشااير إلااى أن ا لب ااا تمتلاان مؤسسااات 

ًا لإلحصاائيات التاي أعادت ل اذا الغار  خاالل المادة ووفقا. إعالمية تصدر صحف مباعة أخرى
كاناات أربعااين  0222فأن اا تشااير إلااى أن أعاداد الصااحف المجانيااة فاي عااام ( 0221 – 0222)

فبلغت أكثر مان مائاة صاحيفة أ  أن نسابة المياادة خاالل  0221صحيفة، بينما امدادت في عام 
د امدادت أيضااا ماان ثمانيااة خمسااة ساانوات وصاالت أعلااى ماان الضااعف، أمااا معاادالت التوميااع فقاا

ماليين إلى ثالثة وعشرون مليون نسخة خالل المدة ذات ا أ  أن نسبة المياادة وصالت الضاعفين 
مان %( 02)إذ تمثل أكثر مان نسابة . تقريبًا، ونستنتج من ذلن أن تلن التجربة في تطور مستمر

ا وسويسااارا وفرنساااا إجماااالي أعاااداد الصاااحف الصاااادرة فاااي الااادول اذوروبياااة مثااال الساااويد وأساااباني
فعلى سبيل المثاال تعاد . وايطاليا والدنمارن وسنغافورة والبرتغال واليونان والتشين وأيسلندا والمجر

المجانيااة ومركمهااا السااويد أنموذجااًا لنجاااح التوجااة نحااو الصااحافة المجانيااة، فقااد ( متاارو)صااحيفة 
دي ا ساابعة وخمسااون طبعااة تجاااوم توميع ااا حاادود الدولااة الواحاادة إذ تااومع سااتة ماليااين نسااخة ولاا



وقااد احتلات المركاام الثالا  بااين صااحف . تاومع فااي واحاد وثمااانون مديناة داخاال ثمااني عشاارة دولاة
اللتاين تجااوم ( أسااهي)و( يومياور )العالم من حي  معدالت التوميع، بعد الصحيفتين الياباانيتين 

 .توميع ما عشرة ماليين نسخة يومياً 

 يالصحف المجانية في العالم العرب

شاا د الااوطن العربااي والدة تجربااة إعالميااة جدياادة العااام الماضااي فااي ثالثااة دول تصاادرت ا  
( أو فياات)ففااي المغارب صادرت .المغارب تلت اا مصار ثاام الساودان فاي إصاادار الصاحف المجانياة

أول صحيفة إخبارية يومية مجانية ناطقة باللغة الفرنسية تومع في المغارب صادرت مطلاع ماارس 
رهااااا إبااااراهيم الساااادراتي، فضااااال عاااان فريااااق تحرياااار يضاااام ساااابعة صااااحفيين ، وياااارأس تحري0229
التااااي اعتماااادت االنترناااات للحصااااول علااااى المعلومااااات فااااي ماااادن الرباااااط ( أو فياااات)تااااومع .شااااباب

ومراكش وفاس وطنجة والدار البيضاي التي تمثال مركام الصاحيفة، وبواقاع خمساة وعشارون ألاف 
ت، وهاااي صاااحيفة ملوناااة تتكاااون مااان ثماااان نساااخة يومياااًا، فضاااال عااان موقع اااا علاااى شااابكة االنترنااا

 – 01)عشرة صفحة من حجام التابلوياد، إذ تسات دف شاريحة الشاباب الاذين تتاراوح أعماارهم باين 
أما العاصمة المصارية القااهرة فقاد شا دت تومياع . سنة خاصة الذين يجيدون اللغة الفرنسية( 42
مصار تجماع باين فناون التحريار  أول صحيفة يومية مجانية ناطقة باللغة العربية فاي( ساعة 04)

، وياارأس 0229الصااحفي، فضااال عاان المساااحة المخصصااة لإلعااالن، صاادرت منتصااف أكتااوبر 
.  صاااحفيًا ومترجمااااً  512تحريرهاااا سااامير رجاااب، ويبلااا  عااادد العااااملين فاااي الصاااحيفة أكثااار مااان 

ياااع ثالثمائاااة ألاااف نساااخة يومياااًا داخااال نطااااق مديناااة القااااهرة عبااار منافاااذ التوم ( سااااعة 04)وتاااومع 
المخصصاااة ل اااا والسااااحات الرئيساااة والناااواد  واذمااااكن الساااياحية اذخااارى، فضاااال عااان موقع اااا 

وباااالنظر لااادور اإلعاااالن فاااي الصاااحافة فقاااد حاااددت السياساااة . االلكتروناااي علاااى شااابكة االنترنااات
من مساحة اإلصدار اإلجمالية، وتتولى شركة متخصصاة فاي %( 01)التحريرية نسبة اإلعالن با

وفاااي العاصااامة . ياااع منفصااالة عااان إدارة التحريااار مساااؤولية اإلعاااالن فاااي الصاااحيفةاإلعاااالن والتوم 
كاناات أول صااحيفة يوميااة سياسااية مجانيااة ناطقااة باللغااة العربيااة ( اذحاادا )السااودانية الخرطااوم 

إذ يالحااظ أن . تاومع فااي الساودان، صاادرت مطلاع ساابتمبر الماضااي، ويارأس تحريرهااا عاادل البااام



العربية لم تدخل ميدان المنافساة، ولام يصال مساتوى القناعاة بأهمياة  الصحافة المجانية في الدول
وجااود هااذه الصااحف إلااى درجااة عاليااة، أن مااا يؤيااد الااذ  ذهبنااا إليااة هااو قلااة أعااداد اإلصاادارات، 

وفاي ساوريا ظ ارت صاحف مجانياة ر ام . ف ذه التجربة ال تامال حديثاة الع اد فاي المنطقاة العربياة
لسااوريون أنفساا م نفاجااأ اتن بانتشااار واسااع للصااحف المجانيااة ان الصااحف السااورية ال يقرايهااا ا

ففاااي دمشاااق مااان جسااار فكتورياااا حتاااى رخااار خاااط الم ااااجرين مااارورًا بالصاااالحية . فاااي كااال مكاااان 
ماان الصاااحف .والجساار اذبااي  ال يخلاااو مخاامن أو دكااان أو باااائع خضاارة ماان جريااادة أو اثنتااين 

 .المجانية 

  الصحف المجانية والصحف اإلعالنية 

تعااد الصااحف المجانيااة صااحفًا عامااة تمتلاان إدارة تحرياار وصاافحات مبوبااة وفااق السااياقات       
الصحفية المعروفة مان سياساة واقتصااد واجتمااع وثقافاة ورياضاة و يرهاا، فتضام الصاحيفة فناون 
التحرياار الصااحفي ماان اذخبااار والتقااارير والتحقيقااات والحااوارات واذحادياا ، فضااال عاان المساااحة 

بينمااااا الصااااحف اإلعالنيااااة تقتصاااار علااااى تقااااديم .  خاااادمات الصااااحفية واإلعالناااااتالمخصصااااة لل
خادمات التاارويج والتسااويق واإلعااالن، كاذقاصاايص الورقياة ذات اذحجااام المنوعااة مثاال إعالنااات 

بطبيعااة الحااال يمثاال انتشااار الصااحف المجانيااة التحريريااة فااي دول . المعااار  والمطاااعم و يرهااا
التحرياار باااإلعالن أ  أن اإلعالنااات تتوجااة للصااحف اذكثاار توميعااًا  العااالم، حاااًل لمسااألة ارتباااط

لتحقيق االنتشار بغ  النظر عن المستوى الم ني للصحيفة، إذ أن قيمة الدخل الذ  يتأتى مان 
  .بيع الصحيفة ال يساو  ربع التكلفة الكلية إلنتاج ا والنسابة اذكثار مان الادخل يغطي اا اإلعاالن

باد أن تطاور رساالت ا االتصاالية ليتمسان ب اا القاارئ مان ج اة ولمواج اة ماد فالصحافة التقليدية ال
إذ إن الصااااحافة المجانيااااة سااااوف . القنااااوات الفضااااائية والصااااحافة االلكترونيااااة ماااان ج ااااة أخاااارى

تستقطب شريحة جديدة مان القاراي وخاصاة ذو  الادخل المحادود لقرايت اا، مماا يترتاب علاى مياادة 
 .قاعدة الوعي الجماهير 

معظم الباحثين في االتصاال ظااهرة عاموف الجم اور عان قاراية الصاحف وتصاف   ويعلل 
المواقع االلكترونية اإلخبارية واالستماع إلى محطاات اإلذاعاة إلاى تغلاب القايم الفردياة علاى القايم 



الجمعياااة وتبااادد االعتقاااادات المشاااتركة، فاااأن تااادني نساااب القاااراية واالساااتماع، فضاااال عااان ظ اااور 
مول ا على حاجات القراي الحقيقية أكثر من المطبوعات المباعة، من خاالل الصحافة المجانية ون

تقااااديم عرضااااًا سااااريعًا وملخصااااًا لٍنباااااي وتركيمهااااا علااااى بساااااطة المااااواد التااااي توجااااب أن يكااااون 
مضمون ا واض  بعيد عن التحليل اإلخبار  الموسع، كل ذلن اثر على مسااحة النشار للصاحافة 

 .التقليدية

عاااة ستشااا د تراجعاااًا مقابااال امدهاااار الصاااحافة االلكترونياااة فاااي ظااال عصااار أن الصاااحافة المطبو  
تكنولوجياااا المعلوماااات، ذن إنتاااات الصاااحف وتوميع اااا يجعل اااا مؤسساااات وظيفياااة مكلفاااة وبالتاااالي 
ستساعد صحافة االنترنت على اساتخدام الصاور واذصاوات واذفاالم، فضاال عان إتاحاة الفرصاة 

لاة بالتواصال ماع المحارر والكاتاب فاي أ  مكاان مان العاالم  للقارئ للتعليق على ماا يقارأ والساماح
وفيما يتعلق بطريقاة تومياع الصاحف المجانياة، كانات تاومع (. الصحافة التفاعلية)وهذا ما يعرف با

فاااي محطاااات القطاااار والحاااافالت كماااا فاااي فرنساااا وهاااي طريقاااة مناسااابة للوصاااول إلاااى الجم اااور 
عاااام يومياااًا أو اذمااااكن العاماااة وأكشاااان بياااع بخاصاااة اذشاااخاص الاااذين يساااتقلون وساااائط النقااال ال

الصحف  البًا، فضال عن التوميع الذاتي الذ  يمثل طريقة جديدة للقرب مان القاارئ تعتماد علاى 
 .االتصال المباشر عبر بح  الصحيفة عنة
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