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األطفال هم زهور الوطن، التى تتفتح فى بساتينه، وهم األمل الذى تبنى عليه األمم مستقلبها،      

فال نهضة حقيقية بدون االهتمام الواعىى بالطفىل والطفولىة، لىذا اهتمىو الىدول المتقدمىة بمراحىل 
الطفولة المختلفة، حيث بدأو بتعليم النشء وتثقيفه، وإعداده إعداًدا صىحيًحا، ليىصبح دىادًرا علىى 
ديادة المجتمع بعد ذلى،، حينمىا يىصير ًىاًبا يافًعىا ثىم رجىالً ناضىًجا، ففىى الطفولىة يىسهل تىً يل 
الوعى، وتوجيهه الوجهة الىتى يريىدها المجتمىع، و مىا دىال أحىد الفالسىفة  إعطونىى عىًرة مىن 
األطفال الىصاار وأنىا أًى لهم  يفمىا أريىد، في ىون منهىم العىالم، والطبيىب، والمهنىد ، واللى ، 
والمي اني ى..إلخ  ودد وعى الارب مب ًرا لهذا الدر ، فاهتموا بالتعليم والثقافة، وجاءو صحافة 
األطفال لت ون أحد الروافد المهمة فى منظومة االهتمام بثقافة الطفل وتنًئته، فأصدرو من أجله 
الصحف والمجالو الخاصة به، ففى الربع األول من القرن التاسع عًر ظهىرو بىوادر االهتمىام 

، عالمة بارزة فى تاريخ صحافة األطفال، منذ ظهرو فىى 0381بصحافة األطفال، وتعتبر سنة 
 ىىأول صىىحيفة للطفىىال، و ىىان يالىىب  journal do jeunes personnesفرنىىسا صىىحيفة  

على المجلة طابع التسلية والترفيه، و ان الثمن مرتفًعا فال يستطيع ًراء المجلة إال أطفال الطبقة 
الانية القادرة على االستمتاع بمظاهر الترف، وتبعها بعد ذل، عدد من الصحف الخاصة باألطفال 
فى العديد من دول العالم، منهىا ألمانيىا، واليابىان، وأمري ىا، وإنجلىترا، تلى، الىصحف الىتى تتميىز 
باهتمامها بتوجيه األجيال فى مراحل النمو المختلفة، بدًءا من الًهور األولى فى حياتهم، وصوالً 

سنة وهو نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة المراهقة، وبعض هذه المجالو  انو  03حتى سن 
موجهة للبناو، وبعضها للتثقيف العلمى، والبعىض اخخىر يعىنى بالثقافىة العامىة، وهنىا، مجىالو 

 صحافة األطفال فى مصر.. منذ نشأتها وحتى اآلن
 

 أ. عبده الزّراع
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خاصة بال ومي  .. وغيرها من التخصصاو المختلفة، وفى هذه الوردة سوف نعرض لىصحافة 
 األطفال فى مصر باعتبارها أول دولة عربية  ان لها السبق فى هذا المجال.

(0) 
مجىالو األطفىىال، وصىحفهم، هىىى البىاب الىىسحرى فىىى عىالم القىىراءة الواسىع الرائىىع، وهىىى       

المدخل الفسيح إلى األدب المقروء،  ما تعتبر بهم تل، المساحة ال بىيرة الوادعىة مىا بيىن االعتمىاد 
على اخخرين ًفاهة وسماًعا، وما بين االعتماد على النف  فى التعامل مع الحرف  تابة ودراءة، 
لذا فقد اهتم الوطن العربى بصحافة األطفال، حيىث ظهىرو أولىى بىوادره فىى الربىع األخىير مىن 

، وهىى أول 0381أبريىل عىام  03القرن التاسع عًر فى مصر بصدور  روضة المدار   فى 
نسخة تحىو إًىراف رفاعىة رافىع  8:1صحيفة للطفال والنشء من تالميذ المدار ، طبع منها 

الطهطاوى، و ان رئي  تحريرها على ب، فهمى، مدر  االنًاء بمدرسة األلسن، و ان توجهها 
 تربوًيا بالدرجة األولى ويرجع هذا ألن القائمين على تحريرها  انوا من رجال التربية والتعليم. 

أصدر الزعيم مىصطفى  امىل صىحيفة  المدرسىة  ولىم تختلىف  ثىيًرا عىن  0388وفى عام      
صحيفة روضة المدار  إال فى التوجه الوطنى من خالل ما نًر بها مىن دىص  ودىصائد، فقىد 
جاء فى مقالها االفتتاحى أنها صدرو بقىصد تهىذيب الىصاار، وهىدايتهم إلىى سىبيل الرًىاد،  مىا 

 اهتمو بالمواد التاريخية والعلمية.
وفى مار  من نف  العام أصىدرو جمعيىة التعىاون امسىالمى، مجلىة  التلميىذ  ودىد حىددو      

 توجهها منذ عددها األول بأنها مجلة علمية ومدرسية.
وبعد ذل، توالو المجىالو، وهىى مجىالو تتمىيز بأنهىا تتوجىه للطفىل فىى مرحلىة المراهقىة،      

وت اد ت ون مجالو تربوية صرفة، وغاية ما نلحظه فيها من فنون األدب التى تقدم للطفل دصيدة 
ًعر،أو دصة تنتهى بعظة مباًرة، ثم توالى بعد ذل، صدور المجالو فى مصر والعىالم العربىى 
ول نها مجالو لم ت ن تستمر لفتراو طويلة، فال ثير منها أغلق بعد فترة وجيزة من صىدور أول 
عدد، وذل، ألن معظم هذه المجالو دام بإنًائها أفراد متحمسون وحين تتعىرض المجلىة لىضائقة 
مالية وذل، ربما لتوزيع المجالو السيىء، آنذا، وربما ألن الطفىل العربىى لىم ي ىن معتىاًدا علىى 

 القراءة هذا باالضافة النتًار األمية، ودلة عدد المتعلمين.
 0388ففىى عىام  08ولم تتودف المحاوالو  الفردية فى إصدار الصحف حتى نهاية القرن       

 50صدرو مجلة  الىسمير الىصاير  عىن جمعيىة التىأليف العلميىة، صىدر العىدد األول منهىا فىى 
أ توبىىر، و انىىو تىىصدر ثىىالث مىىراو فىىى الىىًهر، وتوضىىح افتتاحيىىة العىىدد الثىىانى توجىىه المجلىىة 
وفلسفتها التحريريىة، تقىول "  لمىا رأينىا سىوء اخداب فىى هىذه البىالد دىد تطاولىو إليىه األعنىاق، 
واًتادو إليه جميع النفىو  أيمىا اًىتياق، ورأينىا ال ىل دىد نىسن علىى منىوال ال يناسىب إال أولىى 
الفطنة فى الرجال، ولم يف ر أحد فى منافع التالميىذ الىذين هىم زهىرة الىوطن، ورجىال المىستقبل، 
توجهو منىا الهمىة حرًصىا علىى نفىع جميىع طبقىاو األمىة، إلىى أن ننىًىء مجلتنىا هىذه  الىسمير 
الصاير  لت ىون للىًباب سىميًرا، وأى سىمير، حيىث تىًتمل علىى مواضىيع علميىة لطيفىة، وعلىم 

 وآداب طريفة، بعباراو تناسب فهم المثقفين، وال تستن فها آذان المحصلين . 
، وهىىى مجلىىة أسىىبوعية 0383ودىىد أصىىدر  موسىىى ابىىن روبىىى  مجلىىة  أنيىى  التلميىىذ  عىىام      

أهدافها تربوية تخاطب تالميذ المدار ، وهى فى ذل، مثلها مثل  ل المجالو الىتى صىدرو فىى 
تل، الفىترة، حيىث نىًأو ألهىداف تربويىة وتعليميىة، وإن اختلىف التوجىه العىام فىى فلىسفة بعىض 

 المجالو.
 ودد صدر فى مطلع القرن العًرين العًراو من هذه الصحف والمجالو، منها "     

، و انىىو مجلىىة أسىىبوعية أصىىدرها فىىى إلمنيىىا األسىىتاذ  محمىىد محمىىد ;081سىىمير النىىديم عىىام  -
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 الجتبيهى .
 فى بنها األستاذ  أرمانيو  سليمان . 0818سمير الًبان الًهرية، ودد أصدرها عام  -
 ، فى القاهرة.:080روضة المدار  الًهرية، ودد أصدرتها  مسز برى  عام  -
 ،  ليون نعميا   أسبوعية لمدة نصف سنة.  0850السمير المصور، أصدرها عام  -

ويتوالى فى مصر منذ بداية القرن العًرين، وحتى منتصف القرن تجارب المعاهد التربويىة      
والمدار  امعدادية والثانوية فى إصدار مجالو األطفال أو بمعىنى أ ىثر ددىة مجىالو وصىحف 

إن أول مجلىة صىدرو فىى  - ما يقول التاريخ  -مدرسية للتالميذ توزع عليهم  هدية، نذ ر منها 
 0883بعنىوان  الفتىاة ، وفىى عىام 0888مصر للبناو، أصدرتها األستاذة  نبويىة موسىى  عىام 

أصىدر األسىتاذ محمىد  0893أصدرو األستاذة  منرفا عبيد  مجلة  الطالبة  الًهرية، وفى عىام 
محمود ًعبان، مجلة  بابا ًارو  و ىان صىاحب برنىامن األطفىال امذاعىى الىًهير الىذى يحمىل 
نف  االسم، وبإيجاز رائع عبر  بابا ًارو  للقراء األصىدداء عىن سىعادته بإصىدار العىدد األول، 
 ما جاء فى افتتاحيتة  هذا أسعد يوم فى حياتى، فقد تحققو أمنيتى، وأمنيت ىم بإنىًاء هىذه المجلىة 
التى بين أيدي م، التى أرجو أن تنال إعجاب م وتفتىح عهىًدا جديىًدا مىن الىصدادة، والحىب المتبىادل 

 بينى وبين م وإلى اللقاء، أيها األصدداء.. .  
 

(5) 
وبعد ذل، وفى منتصف الخمسيناو انتقلىو صىحافة األطفىال نقلىة نوعيىة احترافيىة، فبعىد أن      

 ان يىصدرها أفىراد متحمىسون سىرعان مىا تتودىف، لعىدم توفىر التمويىل ال ىافى لالنفىاق عليهىا، 
فىىى الىىصدور، بعىىد أن أدىىدمو بعىىض  -نىىسبيا   –عرفىىو مجىىالو األطفىىال نوًعىىا مىىن االسىىتقرار 

المؤسساو الصحافية على إصدارها فى طباعة حديثة وجيدة، منها مجلة   على بابىا  األسىبوعية 
عىن ًىر ة الىًمرلى لىلدواو الم تبيىة، وصىاحبها أحمىد  08:0نوفمبر  8التى صدرو بتاريخ 

حسين الًمرلى، ودد أصدرها  مًروع تجارى، و ان ي تب االفتتاحية أحيانا، ورئيى  التحريىر 
ال اتب ال بير  محمد عبدالقادر المىازنى ، ومىدير التحريىر الزجىال  محمىد عبىدالمنعم  وًىهرته 
 أبوبثينة ، ولذا  ان يالب على تحرير المجلة وملحق  األراجوز  روح الزجل، وًىعار الملحىق 
 األراجوز مجلة طعمة ومحًية باللوز ، و ان من أبرز رساميها الفنان القدير  الحىسين فىوزى  
وددم فى رسوم رائعة دصة  على بابا واألربعين حرامى  وساهم فىى تطويىر رسىوم المجلىة مىن 

 مرحلة النقل عن المجالو األجنبية إلى رسوم مصرية.   
وفى تجربىة رائىدة فىى ميىدان صىحافة األطفىال تىصدر مجلىة  سىندباد  األسىبوعية عىن دار      

، وًىىعارها  مجلىىة األوالد فىىى جميىىع البىىالد  و ىىان يىىرأ  08:5ينىىاير  5المعىىارف بتىىاريخ 
تحريرهىىا، األديىىب محمىىد سىىعيد العريىىان، الىىذى  ىىان لىىه الفىىضل ال بىىير فىىى اعتمىىاد المجلىىة علىىى 
القص  المصرية ، ولم تعتمد فى موادها على النقل من المجىالو األجنبيىة  حىال  ىل المجىالو 
فىى ذا، الودىىو، بىىل  ىىان هنىىا، محىىاوالو جديىىة لالسىىتفادة مىىن الىىتراث العربىىى، و ىىان مىىن أهىىم 
رسىىاميها حىىسين بي ىىار، الىىذى صىىمم ًخىىصية سىىندباد بوجهىىه الىىصبوح،  مىىا ابت ىىر العديىىد مىىن 

 ًخصياو المجلة، ورسومها، وتولى امًراف الفنى للمجلة. 
مجلىة  سىمير  األسىبوعية، برئاسىة تحريىر  ;:08وأصدرو مؤسسة دار الهالل فى إبريىل      

 ناديا نًأو  و انو ابنة أخو صاحبها إميل وجرجى زيدان، ومديرة التحرير نتيلة راًىد  مامىا 
لبنى  ودد صمم ًخصية سىمير الرسىام الفرنىسى برنىى، وفىى البدايىة  انىو تعتمىد علىى ترجمىة 
دصصها ومسلسالتها عن مجالو أجنبية بريطانية، وأمري ية، وفرنسية حتى صدور دانون تنظيم 

 8;08، وبدأو المجلة تاير من مىضمونها حىتى أصىبحو فىى أواخىر عىام 0;08الصحافة عام 
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برئاسة تحرير نتيلة راًد، مجلة الطفل األولى، فحرصو على ف ر عربى أصيل، فقامو بتبسيط 
األدب العربى ل بار األدباء ألول مرة فى صىحافة الطفىل، ونىًرو القىص  الىتى تبىار، العمىل 
البناء فى مسلىسالو تؤ ىد هىذا الهىدف،  مىا اهتمىو بىالبطوالو العربيىة، ونىًرو القىصائد التىى 
تار  ديًما تتسع فيها ديم الحق والعدل والجمال للًاعر سيد حجاب،  ما ساهمو فىى تقىديم عىدد 
 بير من رسامى األطفال صاروا نجوًما فى هذا المجال بعد ذل،، منهم " حجازى، إيهاب ًىا ر، 
حلمى التونى، عدلى رزق هللا، عالء السعيد، محمد التهامى، محمد أبوطالب، محمد حماد، محيى 
اللباد، مصطفى حسين، ودد  تب عًراو الحلقاو المسلسلة الناجحة الًاعر فؤاد حداد، والزالو 

 مجلة سمير تصدر حتى اخن عن دار الهالل برئاسة تحرير د تورة ًهيرة خليل. 
أيًضا عن دار الهالل بتو يل من ديزنى النىد،  08:3 ما صدرو مجلة  مي ى  ًهريا عام      

وتولو رئاسة تحريرها  ناديا نىًأو  ومىديرة التحريىر  نتيلىة راًىد ، ثىم تىصدر أسىبوعية عىام 
، وتتولى  عفو ناصر  رئاسىة تحريرهىا 8;08برئاسة تحرير  ناديا نًأو  وحتى عام  08:8

، والمجلىة نىسخة عربيىة مىن مجىالو  والىو ديزنىى  ودىد تودفىو عىن 5115وحتى أبريل عىام 
، 5119، وعادو لتصدر أسبوعية عن دار  نهضة مصر  فىى ينىاير 5118الصدور فى مار  

 ومازالو تصدر عنها حتى اخن. 
تىصدر دار التحريىر للطبىع والنىًر مجلىة   ىروان  األسىبوعية، برئاسىة  9;08وفى ينىاير      

تحرير ال اتب  نعمان عاًور  وًار، فى رسىم الًخىصياو الرئيىسية  ودىص  وموضىوعاو 
المجلة " بهجو عثمان، حسن حا م، مصطفى رمزى، محيى اللباد، و انو المجلىة محاولىة جىادة 
لتقديم مجلة عربية، ول ن سرعان ما تعىثرو وتودفىو عىن الىصدور فىى أ توبىر مىن نفى  العىام 

08;9 . 
صدرو عن مؤسىسة  األهىرام  مجلىة  تىان تىان  أسىبوعًيا، والمجلىة تقىوم  0880وفى عام      

أساًسىىا علىىى الترجمىىة مىىن اللاىىة الفرنىىسية، برئاسىىة تحريىىر محمىىد فىىؤاد إبىىراهيم، واسىىتمرو فىىى 
 الصدور عًر سنواو، وبعدها تودفو.

، عىن الجمعيىة المىصرية لنىًر 0883أما مجلة  صندوق الىدنيا  فقىد صىدرو ًىهرًيا عىام       
المعرفة والثقافة العالمية برئاسة تحرير  إينا  عفو  و ان مستىًارها الىتربوى الىد تور محمىد 

 محمود رضوان، ورسم أغلفتها نجيب فرح، ولم تستمر طويالً وتودفو عن الصدور.
عىن الهيئىة العامىة لالسىتعالماو، وهىى مجلىة فىصلية، و ىان  0880وتصدر  مجلتنا  عىام      

امصدار األول منها برئاسة تحرير  نعم الباز  ماما نعم، يحمل ًعارها  ي تبها الىصاار ليقرأهىا 
ال بار  و ان من أبرز  تابها " أحمد سىويلم، سىامية الىسعدنى، مامىا نعىم، والزالىو تىصدر حتىى 

 اخن، برئاسة تحرير د تور إسماعيل عبدالفتاح.
صدرو مجلة  عالء الدين  أسىبوعًيا عىن مؤسىسة األهىرام، برئاسىة  0888وفى أول يوليو      

تحرير  عزو السعدنى ، ومدير التحرير  أسامة فىر"  والمستىًار الفىنى  محمىد العىتر ، ومىن 
أبرز أبوابها التى  ان يقدمها  أسامة فر"  بن، األف ار المدهًة، ودىدمو المجلىة ملحىق التىسالى 

، أصبحو المجلة برئاسىة تحريىر  مجىدى الجنىدى ، والزالىو 5115هدية أسبوعية، وفى أبريل 
 تصدر حتى اخن ودد تحولو من امصدار األسبوعى إلى امصدار الًهرى.  

، عن الهيئة العامة لقىصور الثقافىة، صىدرو :088يوليو  0وتصدر مجلة  دطر الندى  فى      
إلى امصدار األسبوعى خالل ًهور الصيف، ونصف ًهرية  ;088ًهرية، ثم تحولو فى عام 

بقية ًهور السنة، برئاسة تحرير  حسين مهران  رئي  الهيئة األسبق، وصاحب ف رة امصدار، 
ونائب رئي  التحرير  محمد السيد عيد  مؤس  المجلة، ومىديرالتحرير  أحمىد زرزور  ًىري، 



511 

(:510)فبراير  01أدب األطفال ع   صحافة األطفال 

فى التأسي ، وبإخرا" فنى لمحمد أباظة، وًعار المجلة  دطر الندى.. مجلة  ل األوالد والبناو  
و انو أول مجلة تسمى على اسم بنو، بعدما  انو مجالو األطفال فىى مىصر والىوطن العربىى 
 لها تسمى بأسماء أوالد، وجاء االسم المنتمىى للمىيرة دطىر النىدى بنىو خمارويىه بىن أحمىد بىن 
طولون مؤس  الدولة الطولونية، لي ون متسًقا مع سياسة وفلسفة الهيئة التى اهتمو بتثقيف أبنىاء 

سنة، وصدرو المجلة بقطع  بير فىى  ;0إلى  8الًعب المصرى، وهى تتوجه للطفال من سن 
الثالث أعداد األولى وبإخرا" مميز، ثم صدرو بعد ذل، بالقطع العىادى واسىتمرو فىى الىصدور 
بىىه حىىتى اخن، اتخىىذو المجلىىة فىىى بدايىىة امصىىدار الطىىابع الىىتربوى والثقىىافى، ثىىم اهتمىىو بنىىًر 
األحداث السياسية وأهمها االنتفاضة الفلسطينية، وتنمية الح  الوطنى والقومى، واالهتمام بنىًر 
الًعر عامى وفصيح، والترجماو،  ما اهتمو بمًار او األطفال امبداعية والفنيىة وتخىصي  
صفحاو لهم، و ان من أبرز رساميها الفنان عبىدالرحمن نورالىدين الىذى صىار مىًرًفا فنًيىا بعىد 
ذل،، ثم رئيًسا لتحريرها لفترتين متباعدتين، وهانىء درا"، جالل المهدى، محسن رفعو، ورًا 
منير ثم توالو األجيال الجديدة من الرسامين وال تاب،  وتوالو هيئاو التحرير علىى المجلىة منىذ 
صىدورها وحىىتى اخن، و ىىان مىىن أبىىرز رؤسىاء تحريرهىىا الىىًاعر أحمىىد زرزور، والىىذى تولىىى 
رئاستها لفترتين متباعدتين، واعتبرها مًروع حياته، و عبده الزّراع   اتب هىذه الىسطور الىذى 

، ثىم يىًال اخن 5115تولى س رتارية التحرير منذ العدد الىساد ، وتردىى مىديًرا للتحريىر فىى 
رئيًسا لمجل  تحريرها ألول مرة فى تاريخ المجلة، وأضاف أبوابا جديدة ألول مرة فىى المجلىة، 
مثل " الباب العلمى، وسنه أولى سياسة، وحياتنا مزي ا، وبنانيو )خا  بالبناو(، سينما صايرة، 

 وأعاد إليها الح  الوطنى مرة أخرى. 
عىن مؤسىسة  أخبىار اليىوم   0883أما مجلة  بلبل  األسبوعية فصدرو فى أغىسط  عىام      

برئاسة تحرير  مؤن  زهيرى  وًعارها مجلة الجيل الجديد، وهى مجلة تعتمد على المسلسالو 
المترجمة من دور نًر عالمية، بعضها فرنسية وبعضها إنجليزية، والمادة التحريرية تعتمد أيًضا 
علىىى الترجمىىة، عىىدا بعىىض األبىىواب الثابتىىة، مثىىل صىىفحاو البنىىاو، والىىصفحة الدينيىىة، وصىىفحة 
 اري اتير بريًة عمرو سليم، والزالو تصدر حتى اخن برئاسة تحرير جديدة، بعد أن أصىبحو 

 تصدر ًهرًيا، ودد تاير اسمها ليصبح  أبطال اليوم .
أصىدر المر ىز القومىى للطفىل مجلىة  تاتىا تاتىا  الىًهرية ألطفىال مىا دبىل  5118وفى عىام      

المدرسة، وهى أول مجلة فى مصر تتوجه لهذه الفئة العمرية، برئاسة تحريىر  فاطمىة المعىدول  
التى  انو تًال منصب رئي  المر ز، و نىو ممىن سىاهموا فىى تأسيىسها مىع نخبىة  بىيرة مىن 
أفضل  تاب ورسامى مصر منهم مجدى نجيب، وصالح بيصار، ورًا منىير، ومحىسن رفعىو، 

 ورباب حا م، وغيرهم، ول نها دد تودفو فور أن تر و المعدول منصبها.
عىن مؤسىسة  دار الهىالل   5119يوليىو  3وتصدر مجلة  تىوم وجىيرى  أسىبوعيا بتىاريخ      

برئاسة تحرير  إبتسام غانم  وتعتمد فىى مادتهىا علىى الترجمىة مىن مجىالو تىصدرها مؤسىساو 
 09إلىى  8أمري ية، والًخصية الرئيسية  توم وجيرى .. وًعارها  مجلىة األوالد والبنىاو مىن 

 سنة .
 

(8) 
ومىىع بدايىىة القىىرن الجديىىد ظهىىرو بعىىض المجىىالو الىىتى يىىصدرها أًىىخا  مىىرة أخىىرى،      

، وتتمىيز بمقيىا  5118فصدرو مجلة  ب ره جاى  الًهرية، ودد صدر العدد األول فى فبراير 
أ بر من القطع المتوسط الذى تتبعه مجالو األطفال، واالفتتاحية تودعها  هدى الىسويفى  رئيى  

 مجل  االدارة وصاحبة االمتياز، بعنوان ب رة أحلى، ولم تستمر طويالً حتى تودفو. 
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، والثىانى مطلىع عىام :511 ما صدرو مجلة  لؤلؤ  وصدر منها فقط العدد األول فى عىام      
عن مؤسسة لؤلؤ برئاسة تحرير  حنان تر،  و نهى عبا  حسين .. مع  ىل عىدد هديىة  ;511

والثمىن خمىىسة جنيهىاو، وتمتىاز المجلىىة بطباعتهىا الممتىازة.. وسىىرعان مىا تودفىو هىىذه المجلىىة، 
لتصدر عن نف  المؤسسة مجلة أخرى بعنوان  نونىه  الىًهرية برئاسىة  حنىان تىر،  وإًىراف 

 فنى  ياسر جعيصة  والتى تودفو هى أيًضا ولم تستمر طويالً.
 

(9) 
وتتمثل أهداف الصحافة بما فيها المجلة فى ستة أهداف أساسية،  ما أوردتها  نجىالء عىالم       

  5111فى  تابها  تطور مجالو األطفال.. فىى مىصر والعىالم العربىى منىذ نىًأتها وحىتى عىام 
 وهى "

 األخبار وامعالم.
 الرأى والتفسير.
 التعليم والتثقيف.

 التنًئة االجتماعية.
 الترفيه والتسلية.

 امعالن والتسويق.  
 وهذه األهداف تقدم فى تناسق وانسجام باألسلوب الىذى يتفىق مىع المنهىن المحىدد والسياسىة      

التى تتبعها الصحيفة، ودد يطاى فيها هدف على آخر وفًقا لسياسة الىصحيفة أو المطبوعىة، وهنىا 
ينطبق على صحافة ال بار والىصاار علىى حىد سىواء، فمثىالً نجىد مجىالو للطفىل تتخىص  فىى 
التثقيف العام، ومجالو أخرى تهتم بجانب التسلية والترفية  المجالو األمري ية التى أدخلو هىذا 
التقليد فى مجىالو األطفىال بالعىالم، حيىث  انىو الواليىاو المتحىدة األمري يىة هىى أول مىن أنىًأ 
مجالو األطفال التى تهدف إلى التسلية والمتعىة والىربح الىسريع  مىا  انىو أول دولىة تنىًر بهىا 
مجالو المسلسالو الهزلية المصورة،  ما  انو هنا، بعض المجالو امخبارية للطفىال، وهىى 

 مجالو تعتمد على تقديم األخبار للطفل بأسلوب ًائق جذاب . 
ويقول عبدالتواب يوسف فى  تابه  عن أدب الطفل  "  مجلىة الطفىل يجىب أن ت ىون رفيعىة      

المستوى لاة، وأسلوًبا، إذ هى أول لقاء مع ال لمة الم توبة المطبوعة، وتنطبع فىى ذهنىه، وليى  
انتزاعها منىه... مىن هنىا، نىًعر أن مىن الىضرورى أن  -إذا  انو خاطئة أو سيئة   –من اليسير 

أديًبا، دادًرا على صىياغة العبىاراو  -حتى لو تخص  فى ال تابة العلمية   –ي ون  اتب األطفال 
فى أسلوب ردراق، وممتع، وسهل، ل ى يتقبله القارىء الصاير فى رضىا، ومىن غىير المستىسا  
أن ي ون  اتب األطفال فقىيًرا فىى حىصيلته اللاويىة، وفىى ددرتىه علىى التعبىير بوضىوح، وجىالء 
وجمال عن أف اره، ولي  معنى ذل، أن يلجأ إلى الزخارف اللفطية، والعباراو الخالبة، وغريب 
ال لماو ليقدم موضوًعا أدبًيا، خالًيا من المضمون.. خاصة واألطفال دادرون على الفرز، وعلىى 
إدرا، الًوائب والنواتىء التى ترد فى بعض األعمال لتًوهها، وتفسدها، وتخرجها بال امل مىن 

 مجال ال تابة للطفال .
والسؤال "  يف نقى ونحصن أطفالنا بما يحفظ لهم براءتهم، ونقىاءهم، ويقىود مىسيرتهم إلىى      

األمام؟.. وتوضح  افة الدراساو أن سبل مخاطبة األطفال فى  ل مراحل النمو ماهى إال علم، ال 
ينباى معه االجتهاد أو العبىث، أو الترا يىب والمحىاوالو العىًوائية.. والىسؤال اخخىر المطلىوب 
امجابىىة عليىىه ب ىىل صىىدق وأمانىىة " هىىل التطىىور فىىى وسىىائل وأسىىاليب الطباعىىة نتيجىىة للتقىىدم 
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 الت نولوجى يوازيه تطوير مماثل فى المضمون التربوى واألدبى والفنى والثقافى؟
وال نبالغ إذا دلنا إن المجلة تحفظ لقرائها ًعلة الثقافة والنور التى أوددتها فى نفوسىهم، وهىذا      

الودود الذى تقدمه المجلة، يحقق فائدة هائلة للبناء، وعلى ددر الفائدة التى تنقلها لهم، ويىًعرون 
 بها، ي ون نجاحها فى الحفاظ على هذا الضوء فى عقولهم ووجدانهم. 
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