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 الفرنسيةالصحافة اهم الصحف الدولية في  ( :02)رقم  المحاضرة
  

التي أصدرها  ( الجازيت)صحيفة ، بصدور رسمية حكومية في فرنسا دأت الصحافةب       
وقد ظلت الصحافة في فرنسا .  هي الصحيفة األولى في فرنساو  1301 أيار 03في  رينودو

خالل القرن السابع عشر خاضعة لرقابة شديدة من الحكومة والملك بما في ذلك صحيفة 
ة وقد برزت الصحاف .األدبية االجتماعية (ميركور)العلمية األدبية، و (جورنال دي سافان)

الصحف التي تخصصت في من عدد االدبية في بداية ظهور الصحافة في فرنسا من خالل 
الفن الصحفي  ولم تتهيأ الظروف في البدايات االولى لنشأة الصحافة الفرنسية لظهور. األدب 

فقد كانت الصحف اليمينية . الحديث، وخاصة بعد سقوط الصحف في أيدي األحزاب المتطاحنة
واليسارية على السواء تصطنع الهجوم الشديد، كما أخذت بعض الصحف تمجد في أعمال 

 الفرنسية ثم اقترن تطور الصحافة .1971و 1973العنف واإلرهاب وخاصة خالل عامي 
ة زهيدة الثمن كما حدث في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك عندما أصدر بظهور أول جريد

ول يوليو سنة األوذلك في  (البرس)أول صحيفة من هذا النوع اسمها   إميل دي جيراردان
والحقيقة أنه في سنة . زهيدة الثمن أيضا( لوسيكل)، كما صدرت في نفس اليوم صحيفة 1303



نسخة، وبعد عشر  930333كل منها و عشرين جريدة تطبع كانت في مدينة باريس نح 1303
  . مشتركا   1330333وعشرين صحيفة وبلغ عدد مشتركيها  سنوات بلغ عددها ستا  

وكماااا ساااقطت الصاااحافة األمريكياااة فاااي العناااف والجااانس واإلثاااارة، فيماااا يسااامى بالصاااحافة  
 ( لاو بيتاي جورناال) إلاى نفاس الادرك بصادور صاحيفة الصفراء، ساقطت الصاحافة الفرنساية أيضاا  

، وقااد كااان صاااحبها ميللااو يبيعهااا بخمااس ساانتيمات فقااط ولكنهااا 1330 ماان شااباط عااامول األفااي 
والغريب أن حكاام فرنساا . كانت مليئة باألخبار التافهة، وخاصة أخبار الجريمة والحوادث الدامية

مااور السياسااية كااانوا يرحبااون بهااذا االتجاااا، علااى أنااه خياار طريقااة لتحوياال أنظااار الناااس عاان األ
والحقيقة أن عصر ازدهار الفن الصحفي في فرنسا يقع في عهد الجمهورياة الثالثاة  .واالقتصادية

إلاااى بداياااة الحااارب العالمياااة  1393مااان بعاااد حااارب سااانة  عاماااا   44وهاااي التاااي اساااتمرت حاااوالي 
يهاا، وقد ساعد على مايالد الفان الصاحفي وازدهاارا ظااهرة التحضار التاي ساب  اإلشاارة إل. األولى

مان ساكان الرياف إلاى المادن، وتحسان طار   هاائالا  ونعني بها التقدم الصناعي الاذي جاذب عاددا  
النقااال والمواصاااالت نتيجاااة لتقااادم الصاااناعة واختاااراع التلغاااراف والتليفاااون، وتطاااور صاااناعة ماااواد 
الطباعااة ماان حااروف وكليشااهات، واختااراع ةلااة الطباعااة البخاريااة بفضاال كااوني  اإلنجلياازي، وباادء 

وذلااك فضااال عاان زيااادة عاادد القااراء نتيجااة . ام الليونوتيااب والروتاااتيف أي الطباعااة الاادوارةاسااتخد
غيار أن التعلايم كاان قاوة دافعاة للفان  .لظهور الصحيفة زهيدة الثمن، وانتشار اإلعالنات وزيادتهاا

الصااااحفي، فانتشااااار التعلاااايم االبتاااادائي فااااي تلااااك الحقبااااة قااااد ضاااااعف عاااادد قااااراء الصااااحف، كمااااا 
النااااااخبين وزاد اهتماااااامهم باااااأداء الواجباااااات المدنياااااة والوطنياااااة ومتابعاااااة األخباااااار تضااااااعف عااااادد 

يضااااف إلاااى ذلاااك أن التوساااع االساااتعماري لفرنساااا فاااي تلاااك الفتااارة، قاااد ألهاااب حاساااة . الصاااحفية
وفي بداية القرن العشرين . الفضول عند الجماهير، وحمل الصحف المسئولية إشباع تلك الحاسة

غياار أن ظهااور االحتكااارات الكباار   .صااحيفة 3333فرنسااا نحااو  بلااغ عاادد الصااحف الصااادر فااي
فامتكلت وكالاة هافااس خماس صاحف، أماا . ما لبث أن خفض عدد هذا الصحف تخفيضا هائال

وكالة هاشيت فقد كانت قبل الحرب تقوم بتوزيع الصاحف بصافة احتكارياة، كماا تقاوم باذلك حتاى 
 . اآلن



لما أفرزته الثورة  نقطة تحول تاريخية نظرا    الفترةالفرنسية في هذا  عرفت الصحافةوقد  
من نتائ  ايجابية في جميع الميادين السياسية واالجتماعية والثقافية  1937 الفرنسية سنة

، صحفها ضخما   توزيععليها كبيرا وعدد  والتقنية فتوسعت دائرة عمالئها وقراءها وأصبح التداول
توسع سوقها في مساهمة في تطور هذا الصحافة و  عتويمكن تلخيص أهم العوامل التي اجتم

 :النقاط االتية 

ظهور المنتدبين كان من بين أهم العوامل التي النظام السياسي وخلُ  ثقافة االنتخاب و تغير     .1
المجتمع لد  الرأي العام في هذا الفترة فأصبح وتيرة االهتمام بأخبار السياسة و رفعت من 

ما يحدث بشكل دوري في المحافل السياسية ، األمر جديد البرام  و  ون يتوقون لمعرفةالفرنسي
 .المحلية رته لهم عديد الدوريات الوطنية و الذي وف

انخفاض أسعار بيع الصحيفة الواحدة نتيجة للتطور الباهر في مجال التصنيع والطباعة    .2
ناول أصبحت في مت بشكل خاص فبعدما كانت هذا األخيرة من امتيازات النخبة الحاكمة فحسب

ها فوجدت الصحف التي أبناء المدن األمر الذي أثر على محتوياتالفئات البرجوازية األخر  و 
د ال يلتمسون فيها غير األخبار تباينت أغراضها أن قراءها الجدزاد عددها وتلونت اتجاهاتها و 
ر غر  كلب نهر الفلسفة فحسب فكانت الصحيفة التي تنشر خبوال يقبلون على مقاالت األدب و 

على سبيل المثال في نهر السين تتحدث عنها باريس أكثر مما تتحدث عن صحيفة شغلت 
   .صفحاتها بمقاالت األدباء و العلماء

ر و تزامن هذا مع ظهو  1311 المكلف بور  الخشب سنةاستبدال ور  الشيفون النادر و    .0
مما ساهم في رفع سقف االنتاجية بحيث كانت هذا اآلالت ، الصحافة الميكانيكية في لندن

 لتصبحألف نسخة في الساعة ، و  12 أالف الى 9 الخاصة بالصحف تستطيع نسخ من
  . ألف نسخة في الساعة 13 حتى 1333 سنة



الذي ساهم بشكل كبير في اتساع رقعة نشر الصحف ، واصالت والنقل و تطور مجال الم    .4
على اقتناء عناوين معينة لد  الفرنسيين في مختلف   المداومةاألمر الذي خل  ثقافة االشتراك و 

 .أرجاء البالد 

مع تراكم القاعدة التكنولوجية ةنذاك في العالم لدرجة لم يعد هناك مشكلة تستعصى على      .5
التي قرون عديدة و الوسيلة التي داعبت خيال الناس وحيرتهم لالحل ظهر جهاز التلغراف هذا 
ووكاالت األنباء   مراسليهاورة تبادل المعلومات بين الصحف و كان لها االثر األكبر في سير 

 .جميع محافظات فرنسا كانت مرتبطة عن طري  التلغراف الكهربائي بباريس 1355 سنة

فاشتركت ت الصحف بأهميتها أحس التيو 1305 سنة الفرنسية لألنباء (هااااافاس)س وكالة يتأس   .3
حاولت البعض األخر  أن تستغني بنشاطها الخاص عن خدماتها فعجزت اذ تميزت و  ،فيها

بروكسل وروما وكالة هافاس بمنابع أخبارها العديدة التي كان يوافيها بها مراسلوها من لندن و 
 في القمة من حيث 1353 قد جعلتها مصادرها تلك سنةدريد وفيينا ومدن ألمانيا المختلفة ، و مو 

توزيعها ، األمر الذي تعجز عن أدائه صحف فرنسا السرعة والدقة وحسن اختيار األخبار و 
   .مجتمعة 

مما ساهم في  1343 ظهور االعالن في صفحات الجرائد الفرنسية في حوالي سنة     .9
  .انخفاض أسعار االشتراكات ووالدة صحافة منخفضة السعر بامتياز 

وتشااير إحااد  الدراسااات المتعلقااة بالصااحافة الفرنسااية الااى انهااا باادأت تعاااني ماان انخفاااض  
االتصاال التاي كنولوجياا االعاالم و ت لطفارة النوعياة فاي مجاالبسبب انسبة قرائها وقلة عدد التوزيع 

علاى نحاو واساع ومان ثام التلفزياون ساتخدام جهااز الرادياو ا عرفتهاا أوروباا بشاكل عاام ماع انتشاار
مناااه األخباااار و  ونيساااتقي جديااادا   منبعاااا   واوجاااد نالاااذي ينهتماااام الفرنسااايا محطاااة ن أصااابحاواللاااذا

 الترفيهية فضال عن هذا السبب كان الرتفاع تكاليف االنتاج و التوزيع دور  االعالنات و المواد
علااااااااااااااااى  1968كبياااااااااااااااار فااااااااااااااااي اختفاااااااااااااااااء العديااااااااااااااااد ماااااااااااااااان صااااااااااااااااحف الاااااااااااااااارأي بعااااااااااااااااد ساااااااااااااااانة

مناااااااااااذ و  . أخااااااااااار  بمجااااااااااارد انطالقهااااااااااااو عااااااااااادم نجاااااااااااا   L’Aube ، Populaire Le غااااااااااارار



ولعال أحسان األرقاام التاي  توزيعهاا أصيبت الصحافة الفرنسية بشكل عمي  في حجام 1975 عام
فقااط  13 الااى  1745 صااحيفة ساانة 23 تعباار علااى ذلااك انخفاااض عاادد الصااحف الوطنيااة ماان

ملياون نساخة  15 وترافا  هاذا االنخفااض ماع تراجاع كبيار فاي أعاداد الساحب فمان  2331 سانة
ملياون  3،9 ليساتقر بعادها عناد عادد  2331 ماليين فحسب عام 7 تراجع العدد الى 1743سنة

 . 2332سنة  نسخة

مجلاااة موجهاااة  23حاااوالي  ورإلاااى أناااه صاااد دراساااة أخااار  عااان الصاااحافة الفرنسااايةوتشاااير  
خاالل السابعينات مان القارن العشارين  للجنس اللطيف يزيد عدد نسخ إصدارها عن المليون نسخة

 29مجلاة للعاطفاة والخياال، وأكثار ماان  12مجاالت موجهاة لألسارة والبياات، و  20 عانفضاال  ، 
مجلة دينية كاثوليكياة، ومجاالت رياضاية  15مجلة موجهة للشباب والمراهقين واألطفال، وحوالي 

 .   ونقابية ومتخصصة أخر 

 :صحيفة  ليموند 
التااي  ، ماان أشااهر الصااحف الفرنسااية(العااالم)وتعنااي  Le Mondeتعااد صااحيفة ليمونااد         

وهاي صاحيفة مساائية، والصاحيفة الوحيادة التاي تاوزع يعتمد عليها في توثي  األحداث فاي فرنساا، 
بطلاب مان الجنارال مياري   -وقاد أساس الصاحيفة هياوبتر بياوف.  خارج نطا  الادول الفرانكفونياة

رب الدولية الثانية، وقد صدر عاددها األول تشارلس ديجول بعد طرد األلمان من فرنسا عقب الح
وتعااد ليمونااد ماان صااحف وسااط اليسااار، أو مااا يمكاان أن يطلاا  .  م1744كااانون االول  17فااي 

وبينمااا كاناات م ياادة لسياسااات . عليااه صااحف معتدلااة فااي مواقفهااا فااي الحياااة السياسااية الفرنسااية
ومعااه الاارئيس الحااالي  شاايراك الاارئيس الفرنسااي ميتااران، فقااد كاناات كثياارة االنتقاااد لسياسااات جاااك

 . ساركوزي

ومن أهم ما تتميز به الصحيفة هو تركيزها األكبر على اآلراء والتحلايالت السياساية التاي 
تتمياااز بهاااا، ولكااان هاااذا ال ياااأتي علاااى حسااااب اهتمامهاااا بتساااجيل األحاااداث، فهاااي تشاااكل مصااادرا  



كتابااا جاادليا بعنااوان  م2330وقااد صاادر عااام .  توثيقيااا  لألحااداث الفرنسااية علااى وجااه الخصااوص
انتقاااد فيهاااا قياااادات الصاااحيفة باااانهم غيااار فرنسااايين فاااي حرصاااهم علاااى (  الوجاااه المخفاااي لليموناااد)

المصااالح الفرنسااية العليااا، ويضااعون أنفسااهم فااي دوائاار ضاايقة تفقاادهم االسااتقالل السياسااي، وتاازج 
الاذي ألفاه  -بهم في تبعية حزبياة، وقاد اعترضات الصاحيفة علاى ماا كتاب عنهاا فاي هاذا الكتااب 

وتام االتفاا  علاى عادم طباعاة أي طبعاات أخار  لهاذا الكتااب  –كل مان بيار بياان وفيلاب كاوهن 
 .  في تسويه بين الطرفين

وتتميااز الصااحيفة بهيكليااة إداريااة تضااع العاااملين فيهااا لاايس فقااط كمااوظفين، باال مساااهمين 
وقااد أصاااب ليمونااد مااا   .فيهااا، ويشاااركون فااي انتخابااات اإلدارات والقيااادات العليااا فااي الم سسااة

أصاااب باااقي الصااحف فااي العااالم، ماان تناااقص فااي توزيااع الصااحيفة، حيااث انخفضاات ماان حااوالي 
.  م2335-2334ألاااااف نساااااخة عاااااام  034م إلاااااى حاااااوالي 2331ةالف نساااااخة فاااااي عاااااام  433

 Le Mondeويجااااب التفرياااا  بنااااي ليمونااااد الصااااحيفة اليوميااااة وبااااين ليمونااااد دبلوماتيااااك 
Diplomatique  ماان % 51شااهري تمتلااك صااحيفة ليمونااد منااه   بااارة عاان إصاادارالتااي هااي ع
  .  أسهم هذا اإلصدار

 :صحيفة ليفيجارو

م، ولااام تكااان 1323اسااابوعية مااان بداياااة تأسيساااها عاااام   Le Figaroصااادرت ليفيجاااارو       
م عناادما امتلكهااا ديفيااد ليميسااان الااذي حولهااا إلااى صااحيفة مهمااة وذات 1754منتظمااة حتااى عااام 
وقاااد دخلاات ليفيجااارو معتاارك الحياااة السياسااية عنااادما .  بااين الصااحف الفرنساايةتوزيااع كبياار ماان 

م عنادما 1714رئيس تحرير الصحيفة كالمت عام ( كايلوكس)اغتالت زوجة أحد ر ساء الوزراء 
واستمر تقدم الصحيفة بين الصحف المنافساة، إلاى أن وصالت .  نشر رسالة تتهم زوجها بالفساد
وأصااابحت الصااحيفة صاااوت ساااا مااع بداياااة الحاارب الدولياااة الثانيااة، إلااى الصااحيفة األولاااى فااي فرن



الطبقة الوسطى في المجتمع الفرنسي، وخاصة الشارائح العلياا مان هاذا الطبقاة، وأصابحت صاوتا  
نسابة كبيارة وما ثرة  يرج داساولويمتلاك رجال األعماال المعاروف سا . محافظاا  فاي الحيااة السياساية

مااان أساااهم ملكياااة هاااذا الصاااحيفة، وهاااو سياساااي محاااافظ ومااارتبط بشاااركات لصاااناعة األسااالحة فاااي 
وإلنتمااءات  –التحرياري للصاحيفة، إلنتمائتاه  االساتقاللوهذا أثار الكثير من اللغط حاول .  فرنسا
 . UMPألحد األحزاب السياسية في فرنسا  –إبنه 

 :صحيفة ليبراسيون

ر الفيلسااااوف والمفكاااار الوجااااودي جااااون بااااول سااااارتر وةخاااارون ماااان مفكااااري اليسااااار أصااااد         
م  والتااااااي تعنااااااي الحريااااااة أو التحرياااااار ومركزهااااااا 1790عااااااام  Liberationصااااااحيفة ليبراساااااايون  

ونفااس االساام كااان اساام صااحيفة مقاومااة فرنسااية لالحااتالل األلماااني .  العاصاامة الفرنسااية باااريس
م، ولكاان 1741ل فرنسااا، وفااي جنوبهااا، حيااث صاادرت عااام أثناااء الحاارب الدوليااة الثانيااة فااي شااما

م، وكاان رئيساا لتحريرهاا 1790الشكل المستمر مان هاذا الصاحيفة هاو الاذي أصادرا ساارتر عاام 
وجاء هذا اإلصدار نتيجة تداعيات مظاهرات االحتجاج التي اجتاحت فرنساا . م1794حتى عام 

ويتمركاز الخاط . يات مان القارن الماضاي وكثير من عواصم ومدن العالم الغربي في نهاية الساتين
ومنااااذ باااادايتها مااااع الخااااط اليساااااري فااااي الثقافااااة والحياااااة .  السياسااااي للصااااحيفة فااااي يسااااار الوسااااط

السياسااية الفرنسااية، اال أنهااا تعرضاات لمطبااات كثياارة خااالل الثمانينيااات والتسااعينيات، إلااى درجااة 
ض القضاايا التاي أغضابت قرائهاا أنها خرجت تقريبا مان محاور اليساار السياساي بحكام تبنيهاا لابع

نساااخة،   143333م إلاااى حاااوالي 2339وقاااد وصااال توزيعهاااا عاااام . مااان أصاااحاب هاااذا التوجاااه
 193333م حاااوالي 1777بتراجاااع مناااتظم خاااالل السااانوات الماضاااية، حياااث كاااان توزيعهاااا عاااام 

 .  نسخة يوميا  



لام يكان  ثومن الملفت للنظر أن الفلسفة اليساارية قاد أثارت علاى بنااء هياكلهاا اإلدارياة، حيا     
أي نظااام هرمااي فااي الساالطة اإلداريااة يعكااس تفاااوت فااي الساالم المااالي  يوجااد فااي الساانوات األولااى

لمااوظفي الصااحيفة، وقااد تحاادد راتااب واحااد يتقاضاااا رئاايس التحرياار ونفااس الراتااب باادون زيااادة أو 
ولكاان لاام ياادم ذلااك .  الااذي ينظااف أو يحضاار الشاااي أو القهااوة( الفاارا )ن يتقاضاااا العاماال نقصااا

الاذي  –كثيرا، حيث دخل مساتثمرون جادد فاي الشاراكة لارأس ماال الصاحيفة، كماا دخال اإلعاالن 
ضاامن إياارادات الصااحيفة فااي الثمانينيااات ماان القاارن الماضااي، ممااا اضااطر  –كااان محرمااا عليهااا 

النظام المالي االعتيادي الذي يفار  باين وظاائف الصاحيفة حساب الهيكال  الصحيفة أن تعود إلى
م، ولكنهاا 1731وقاد توقفات الصاحيفة لفتارة قصايرة حاوالي ثالثاة أشاهر خاالل عاام  . اإلداري لها

أحااد م سساايها، الااذي اخااتط لهااا خطوطااا سياسااية واضااحة،   Julyعااادت تحاات إدارة ياارج جااوالي 
وال .  مقاومااة العنصاارية، ودعاام حقااو  العمااال وحقااو  الماارأةحيااث بناات سياسااتها التحريريااة علااى 

باأي حازب سياساي فاي فرنساا، ولكان تعكاس علاى صافحات الارأي فيهاا مختلاف  ليبراسيونتارتبط 
.  وجهاااااات النظااااار السياساااااية، ولهاااااذا ياااااراا الااااابعض كصاااااحيفة بديلاااااة للصاااااحف الفرنساااااية القائماااااة

ة، اضااطر فيهااا جاااوالي أن م إلااى هاازات عنيفاا2339-2333وتعرضاات الصااحيفة خااالل عااامي 
مااااان % 09أحاااااد رجاااااال األعماااااال الاااااذي امتلاااااك  Rothschildيساااااتقيل تحااااات ضاااااغط روثشااااايلد  

وانتقال الجادل بيناه وباين .  رأسمالها، وقدم ةخرون استقاالتهم احتجاجا على تدخالتاه فاي التحريار
غسايل جوالي وغيرا إلى صفحات صحف أخر ، كانت أبرزها ليموند، التي استاثرت بكثيار مان ال

  .والفضائح عن هذا الصحيفة

المفدهوم  الصصها،   )الصهحافة العربيهة والدوليهة : د سعد سلمان المشهدداني .م.أ: المصدر 
 .0202  االمارات العربية المتحدة   دار الكتاب الجامعي   ( المشاكل  النماذج  االتجاهات

 


