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  :طبوعةثقدیم امل -

حيث زبصص صحافة مطبوعة كالكًتكنية  ماسًت،  الثانيةىذه اؼبطبوعة موجهة لطلبة السنة          
عامة كالصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر خاصة  الصحافة اإللكًتكنيةقياس قدمنا خالؽبا أىم ما يتعلق دب

مربؾبة ضمن متطلبات السداس  ، كاليت سبثل اؼبادة األكذل ضمن كحدة التعليم األساسية للتخصص، كاؼب
 .األكؿ
كتعتمرب الصحافة اإللكًتكنية من أىم كسائل اإلعالـ اغبديثة اليت ظهرت نتيجة اندماج         

تكنولوجيا الكمبيوتر مع تكنولوجيا االتصاؿ )االنًتنيت(، كقد عرفت الصحافة اإللكًتكنية تطورات 
كما ىبتلف بُت الدكؿ الغربية كالعربية، كقد صبة رغم قصر عمرىا، إذ ىبتلف ذلك بُت بلد كآخر  

صحيفة  هنايف الغرب، كما يتنوع ظهورىا على الشبكة بُت كو  اهبشهدت أكذل التجارب اػباصة 
إلكًتكنية ؿبضة، كبُت الصحافة اإللكًتكنية اليت ؽبا نظَت مطبوع أك ما تسمى ابلصحافة اؼبوازية، أك 

كذبدر اإلشارة أف ىذا  .أىم التطورات اغباصلة تظهر كذلك على شكل مواقع إعالمية لتعرض
الشكل اإلعالم  اعبديد أاتح خدمات متعددة، كطرح إشكاالت كثَتة الزالت غبد اآلف دل تتضح 

 اإلجاابت الدقيقة حوؽبا
 داؼ ادلادةىأ -
 .تكنولوجيا االتصاؿتعريف الطلبة بنشأة كتطور  -
 .سبكُت الطلبة من اكتشاؼ أنبية الصحافة اإللكًتكنية -
 .العرببة سبكُت الطلبة من معرفة خصائص الصحافة اإللكًتكنية -
 .اعبزائرية  سبكُت الطلبة من معرفة خصائص الصحافة اإللكًتكنية -
 .متطلبات املادة -

معرفة أنبية اإلنًتنت ، اإلحاطة أبىم التطورات يف ؾباؿ تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ.  -
 تطور الصحافة االلكًتكنية  العربية عامة كاعبزائرية خاصة االحاطة بنشأة ك  .ككظيفتها اإلعالمية

 معرفة كاقع الصحافة االلكًتكنية اعبزائرية كأتثَتاهتا على اؼبستىول  االعالم   -
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 قائمة املحتويات 

-  

 تقدمي ادلطبوعة -
 قائمة احملتوايت  -
 مقدمة -

 احملور األكؿ: تطور كسائل االتصاؿ
 اؼبرحلة الشفاىية -أ

 تابيةاؼبرحلة الك -ب
 مرحلة الطباعة-ج
 اؼبرحلة االلكًتكنية -د
 اؼبرحلة التفاعلية -ق

 
 احملور الثاين: اخلدمات االلكرتكنية اجلديدة.

 الدكرايت كاجملالت اإللكًتكنية -أ
 المربيد االلكًتكين -ب
 اؼبؤسبرات التفاعلية -ج
 صفحات الشبكات العنكبوتية -د
 الصحافة اإللكًتكنية-ق
 اؼبدكانت -ك
 قع التواصل االجتماع موا -م

 
 احملور الثالث: التكنولوجيا كالصناعة الصحفية -

 أتثَت التكنولوجيا على الصناعة الصحفية –أ 

 قائمة احملتوايت
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 التصوير الفوتغرايف -ب
 الوسائط اؼبتعددة -ج
 التفاعلية -د
 نولوجيا اإلتصاؿ على الوسائل اإلعالمية كعلى اعبمهور.تكتالتأثَتات االتصالية  ل -ق

  
 لكرتكنيةبع: عوامل ظهور الصحافة االاحملور الرا -

 مدخل سبهيدم -أ
 مفهـو الصحافة االلكًتكنية -ب
 خلفية اترىبية لتطور الصحافة اإللكًتكنية  -ج
 نشأة الصحافة االلكًتكنية  -د
  عوامل ظهور الصحافة االلكًتكنية -ق

 
 احملور اخلامس: اخلصائص االعالمية  للصحافة االلكرتكنية  -

 الصحافة االلكًتكنية كالصحافة الورقية الفرؽ بيم  -أ
 خصائص الصحافة االلكًتكنية  -ب
 مظاىر الصحافة االلكًتكنية  -ج
 أخالفيات العمل االعالم  االلكًتكين  -د
 الصعوابت اليت تواجو الصحافة االلكًتكنية -ق
 عيوب الصحافة االلكًتكنية  -ك
  صبهور الصحافة االلكًتكنية -م
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 الصحافة االلكرتكنية يف البلداف العربية احملور السادس: -
 كاقع االعالـ العريب -أ     

 ظهور الصحافة االلكًتكنية العربية كتطورىا -ب
 خصائص الصحافة االلكًتكنية العربية -ج
 كاقع اػبدمات يف الصحافة االلكًتكنية العربية -د
 الصعوابت اليت تعاين منها الصحافة االلكًتكنية العربية -ق
 .اقع الصحافة االلكًتكنية العربيةك  -ك

 
 التجارب اجلزائرية يف اطار االستثمار يف تكنولوجيا االتصاؿاحملور السابع:  -

 دخوؿ األنًتنت إذل اعبزائر - أ
 األنًتنت يف القطاع العاـ. - ب
 تطور قطاع االتصاالت يف اعبزائر  -ج
 التجارب اعبزائرية يف اطار االستثمار يف تكنولوجيا االتصاؿ -د
 صعوابت االنًتنت يف اعبزائر -ق
 تقييم اقبازات  قطاع تكنولوجيا االتصاؿ يف اعبزائر . -ك

 
 الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر احملور الثامن:  -

 كاقع الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر -أ -
 ذبربة الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر -ب -
 تطور الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر -ج -
 ة االلكًتكنية اؼبكملة للطبعة الورقية الصحاف -د -
 الصحافة. االلكًتكنية اؼبستقلة -ق -
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 لصعوابت اليت تواجهها الصحافة االلكًتكنية  -ك -
 

 االطار القانوين  للممارسة االعالمية االلكرتكنية يف اجلزائر : تاسعاحملور ال -
 شركط فتح اؼبواقع االلكًتكنية االخبارية يف اعبزائر  - أ

 ين ؼبمارسة االعالـ االلكًتكين االطار القانو  - ب
 االعالـ عمرب االنًتنت - ج
 شركط التزامات فبارسة نشاط االعالـ عمرب االنًتنت - د
 التصريح بصحة اؼبعلومات كمراقبتها - ق

 خاسبة -
 قائمة اؼبراجع اؼبعتمدة . -
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 مقدمة -
يعرؼ عادل اليـو تطورات سريعة يف ميداف االتصاؿ، انعكست بصورة كبَتة على ميداف 
اإلعالـ عموما، كعادل الصحافة اؼبكتوبة بصفة خاصة، فهذه األخَتة لعبت دكرا ابلغا كأحياان فعاال يف 
حياة الفرد كاجملتمع منذ أف ظهرت كازدىرت عمرب القركف اؼباضية كعليو، كيف أايمنا ىذه، يكاد الزمن 

التكنولوجية  ستحداتيعجز عن مواكبة جل التغَتات اليت تشهدىا الوسائل كالتقنيات، فبا جعل اؼب
أنشطة االتصاؿ كاالتصاالت، كبصفة خاصة ميداف الصحافة  االتصالية تقتحم كزبًتؽ ـبتلف ميادين

 .اؼبكتوبة
تغَتت مفاىيم كمعاين  ،1993فمنذ أف انطلقت شبكة االنًتنت بشكلها التسويق  عاؼبيان العاـ        

تطور قنوات االتصاؿ كالتعبَت يسَت بشكل متسارع دل الكثَت من استخداماتنا اغبياتية اليومية، كأصبح 
تعهده الوسائل اإلعالمية منذ أف اخًتع اإلنساف الطباعة يف القرف الرابع عشر، مركران ابخًتاع اؼبوجات 
الالسلكية اليت فتحت اجملاؿ الخًتاع كسائط التعبَت اؼبسموعة كاؼبرئية. كخالؿ العقد األخَت من عمر 

بشكل مباشر على  دكلية أصبحت السرعة اليت تتضاعف ػبدمة االنًتنت تؤثرشبكة اؼبعلومات ال
 تطور استعماالتنا ؽبذه التقنية اؼبتجددة.

فثورة اؼبعلومات كالدخوؿ يف عصر األقمار الصناعية كالفضائيات، كدعاكل إعادة ىيكلة     
يف السنوات األخَتة، دل يًتتب كتطوير قطاع اإلعالـ السمع  كاؼبرئ  اليت عرفتها بعض البلداف العربية 

عليها إحداث قطيعة مع إرث اؽبيمنة كاالحتكار اؼبفركضُت من قبل اغبكومات العربية على اإلعالـ 
تعددم  السمع  كاؼبرئ  على كجو اػبصوص.  كمن مث تتضاءؿ إذل حد كبَت فرص االنتقاؿ إذل إعالـ

 .حر كمستقل كما تعرفو اجملتمعات الديبقراطية
 ظل ىاتو الظركؼ اكتسحت التكنولوجيا اغبديثة عملية اإلنتاج كالتحرير، كظهرت بذلك يف       

مفاىيم جديدة دبيالد النشر االلكًتكين الذم قلب كل اؼبعايَت اإلعالمية التقنية منها كالعملية،  
وجية فانتشرت اإلنًتنت كدعامة نشر جديدة يف عادل الصحافة اؼبكتوبة، كبذلك خلقت الثورة التكنول

اغبديثة يف ميداف االتصاؿ كسائط اتصالية جديدة ذات مزااي غَت مسبوقة، إذ تعتمرب االنًتنت أكثر 
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ىذه الوسائط إارة للجدؿ، حيث كاكب ظهور انتشارىا مظاىر شديدة التغَت عصفت ابؼببادئ 
 التقليدية لإلعالـ.

ى الشبكة،  ضمنتها مع مركر بدأت الصحف العاؼبية ابستحداث مواقع خاصة ؽبا علكهبذا          
السنُت العديد من اػبصائص اليت يصعب على اؼبطبوعة الورقية تقديبها، كمع البفاض تكلفة تقنية 
اؼبعلومات مع مطلع األلفية الثالثة تضاعف عدد مستخدم  الشبكة بشكل فاؽ التوقعات،  فبا أدل 

ابستثناء الدكؿ اليت ما يزاؿ انتشار إذل البفاض مبيعات الصحف اؼبطبوعة يف صبيع أكباء العادل، 
الشبكة الدكلية ؿبدكدان كاليت كانت البلداف العربية أحدىا قبل كقت ليس ابلبعيد، كلكن ما أدل إذل 
استحداث الصحافة االلكًتكنية يف العادل العريب ليس تبٍت اؼبؤسسات اإلعالمية كالصحفية الرظبية ؽبذه 

ر فعالية، كإمبا افتقار الوسائل التقليدية اؼبطبوعة كاؼبسموعة كاؼبرئية التقنية لتقدًن مطبوعاهتا بشكل أكث
لعوامل التطور كتدين أدائها يف ؾباالهتا اؼبتعددة، ىذا من جانب كمن جانب آخر فإف احتكار الدكلة 
 .بكل قيودىا على كسائل التعبَت كصبودىا كخوفها من التطوير ساىم يف تنمية الصحافة االلكًتكنية

فكانت البداية دبواقع بسيطة ؾبانية عرضت من خالؽبا أخبار اؼبشهد الثقايف العريب كاحملل        
كقراءات يف أىم اإلصدارات اغبديثة إذل جانب نشر النصوص األدبية، كاستعانت يف تقدًن ىذه 

طبع من اػبدمات ابلصورة اؼبلونة كالركابط التفاعلية، كسرعة االستجابة للحدث كاؼبعلومة،  كىذا ابل
خالؿ أتسيس عدة مواقع صحفية أخرل رظبية كمستقلة شكلت قوة دافعة للعديد من الكتاب 

 للخركج من القوالب التقليدية للصحافة كاإلعالـ.
 ؿباكرlكيف إطار كل ىذه اإلشكاالت يتمحور مضموف ىذه اؼبطبوعة اليت قسمناىا لثالث 

اجل الفصل األكؿ إشكالية االنًتنيت كمجاؿ للنشر أساسية، فيما يفصل الفصل الثاين يف اؼبفاىيمّ  يع
 كاعبزائر، العريب العادل العادل، من كل يف اهتاإللكًتكين، األكلية حوؿ الصحافة اإللكًتكنية كتطورا

 وعة لبعض القضااي اؼبتعلقة ابلصحافة اإللكًتكنية، كيف األخَت خاسبة ىذه اؼبطب األخَت الفصل كيتطرؽ
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 كسائل االتصاؿ تطور احملور األكؿ:
 ادلرحلة الشفهية أك مرحلة ما قبل التعلم: - أ

، كقد برزت أفكارهىو قدرتو على التعبَت عن  األخرلعن الكائنات  اإلنسافبرز ما يبيز ألعل  
رموزا صوتية يتصل اإلنساف ىذه القدرة منذ العصور الوسطى يف اتريخ البشرية، عندما ابتكر 

 ابآلخرين.اسطتها بو 
ابستخداـ  اإلنساينظهور التجمعات البشرية نتيجة لبداية عملية التفاىم  كلقد كاف 
 أحينما بد ،يف ارتقاء ىذا التفاىم األنبية، كقد تبع ذلك تطور على جانب كبَت من اإلشارات
 1يف استخداـ اللغة. اإلنساف
بح من يف ؾباؿ اإلنساف، إذ أص الثورة األكىلربققت  يتكلم، أفا استطاع اإلنساف مكعند 

كيطلق على  2حصيلة ابتكاراهتا كاكتشافاهتا. -عن طريق الكالـ-اؼبمكن ألكؿ مرة أف ذبمع البشرية
الوسيلة الرئيسية لالتصاؿ ى  الكلمة كانت مرحلة ما قبل التعلم فقد   أكاؼبرحلة الشفهية  ،ىذه اؼبرحلة

عط  الثورة لالتصاؿ تطور اللغة لك  ي اتىمث ى  حاسة السمع،  األساسيةاؼبنطوقة، كاغباسة 
كالتواصل اغبضارم، ككانت اؼبعاين ذات  اإلبداع، ككاف الشعر اؼبقفى اؼبسًتسل ابرز كسائل اإلنساين

 إذلتشَت  اؼبستوايت اؼبتعددة ى  الطابع العاـ، كى  معاين كانت قريبة جدا من الواقع، فالكلمات ال
 3. أشياءبل ى   أشياء

 يةادلرحلة الكتاب ادلرحلة الثانية: - ب
طريقة للكتابة يف العادل  أقدـفقد حدثت عندما اخًتع السومريوف  ،لالتصاؿ الثورة الثانية أما 

سنة قبل  3600ا الكتابة على الطُت اللُت، كذلك منذ حوارل و كى  الطريقة السومرية، كاستطاع
 4.األكذللو الطينية الفكر السياس  كاالجتماع  كالفلسف  يف مراح األلواحاؼبيالد، كقد حفظت ىذه 

                                           
 .13، ص1989 جدة،الصباح،  ةبتتمك، ، فنونوأشكالو كأنواعو، االتصاؿ مفهومو كآخرينعل  عجوة  - 1
 .24، ص1985، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، اتصاالت الفضاءضبدم قنديل،  - 2
3

 144-143ص  .2005، السحاب للنشر كالتوزيع، تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كمستقبل صناعة الصحافةؿبمود علم الدين،   - 
 .24، ص1985، ، دار اؼبريخ للنشر، الرايضعلم ادلعلومات كادلكتبات إىلادلدخل ضبد بدر، أ - 4
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كمهنة الوراقة، كدكر حفظ الكتب، كازدىر اػبمرب اؼبخطوط كوسيلة  كظهرت الكتب اؼبنسوخة 
 ،إعالمية كشكلت عمليات بيعو ذبارة مزدىرة، كدبعرفة الكتابة كالنسخ على كسائط متعددة كـبتلفة

ية، كهبذا حلت اؽبجائ اغبركؼاؼبعلومات زبتزف عن طريق  أصبحتزبزين اؼبعرفة حينما  أسلوبتغَت 
معلوماتو، كسهل الكالـ  اإلنسافكحاسة رئيسية ليكتسب من خالؽبا   أككوسيلة   األذف العُت ؿبل

 1مكتوب. أكالبشرم اؼبنطوؽ الذم ذبمد يف شكل ـبطوط 
لكن الكتابة كحدىا دل تكن كافية غبل مشكالت االتصاؿ، فقد كانت الكتب البدائية ابىظة  

 ؿ الدين، كأبناء الطبقة الغنية.الثمن، ككانت حكرا على رجا
كقد استغرؽ عصر اغبديث كالكتابة معظم التاريخ البشرم، ككانت السمة الرئيسية ؽبذا العصر  

ى  الفردية االتصالية، سواء يف مرحلة اغبديث أك حىت بعد اخًتاع الكتابة، كبقيت الفردية ى  طابع 
 2االتصاؿ عمرب ىذا العصر الطويل.

 
  طباعةالثة: مرحلة ادلرحلة الثال -ج

الطباعة أم ذبسيد اؼبخطوطات يف شكل مادم يتم استنساخو يدكاي  اإلنسافكفيها عرؼ  
الفينيقيُت  إذلنسبيا عن اؼبخطوط، كيعود السبق يف معرفة الطباعة  أجودكبكميات كبشكل مقركء 

حىت 3مث الفخار. القوالب اػبشبية الطباعة على بدأتفضل اخًتاع الورؽ، كقد  أيضاالذم كاف ؽبم  
"يوحنا  أفتصف القرف اػبامس عشر، كيتفق معظم اؼبؤرخُت على نظهور الطباعة يف م 

، 1436لة، كذلك حوارل سنة صمن فكر يف اخًتاع الطباعة ابغبركؼ اؼبعدنية اؼبنف أكؿغوتنبَتغ" ىو 
 1455.4طباعة الكتاب اؼبقدس ابللغة الالتينية يف عاـ  كأمت
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2
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 أ، حيث بدؿالتعبَت كاالتصا أساليبالطباعة حدث تغيَت جذرم يف  آلةكبفضل اخًتاع   
 أصبحتعلى الرؤية للكلمة اؼبطبوعة يف اغبصوؿ على معلوماهتم، كبذلك  أساسايعتمدكف  األفراد
حركؼ فبا شكل عملية  إذلرموز ؾبردة أم  إذل األصواتى  اؼبسيطرة، كحوؿ اؼبطبوع  اإلبصارحاسة 

 1رموز البصرية.ال أكذبريد منظم للحركؼ 
ككاف اخًتاع الطباعة بداية للنشر اعبماىَتم للكتب، كللجرائد كاجملالت فبا حقق ديبقراطية  

بعد أف تعددت النسخ اؼبتطابقة  .كنقلها من احتكار العلماء إذل اعبماىَت العادية ،اإلعالـ كالثقافة
ألنو شجع كوسيلة اتصاؿ  ،ديةكما ساعد انتشار اؼبطبوع أيضا على نشر الفر   ، من اؼبطبوع الواحد

ككأداة شخصية للتعليم اؼببادرة كاالعتماد على الذات، كلكنو ساىم أيضا يف عزؿ البشر كأخرجهم من 
ؽبم كجهات  كأصبحت، دىم كيقرؤكف كحدىم كيكتبوف كحدىماإلطار اعبمع ، فأصبحوا يدرسوف كح

التعليم اؼبوحد فبكنا، فبا شجع  صبحكأللجمهور اعبديد للمطبوع،  أنفسهمنظر شخصية عمربكا هبا عن 
 2الفكر كاالكتشاؼ الفردم لألمور. على استقاللية

 
 .ادلرحلة الرابعة: ادلرحلة االلكرتكنية -د

اليت اكتمل مبوىا يف النصف  االتصاؿ الرابعةمعادل ثورة  بدأت ،خالؿ القرف التاسع عشر 
اخًتاعات يف االتصاالت السلكية بتجارب كاكتشافات ك  بدأتكقد   من القرف العشرين. األكؿ

كما يطلق على ىذه اؼبرحلة   استجابة لعالج بعض اؼبشكالت الناصبة عن الثورة الصناعية،كالالسلكية 
مرحلة االتصاالت السلكية كالالسلكية أك الثورة االتصالية أك االنفجار االتصارل أك مرحلة الدكائر 

 3االلكًتكنية
َتم أنبية كبَتة يف القرف العشرين، كخاصة الوسائل اكتسبت كسائل االتصاؿ اعبماىك  

االلكًتكنية ابعتبارىا قنوات أساسية للمعلومات كاألخبار كالًتفيو، كأصبحت برامج التلفوف تعكس 
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قيم اجملتمع كثقافتو كأساليب معيشة أفراده، كعكست برامج الراديو اىتمامات الناس كقضاايىم 
ية كاقع اجملتمع كطموحاتو كخياالتو، كساعدت اإلعالانت يف تلبية األساسية، كقدمت األفالـ السينمائ

حاجات الناس إذل السلع كاػبدمات، كعمربت التسجيالت اؼبوسيقية عن التحرر العاطف  كاالسًتخاء 
ى  النافذة السحرية اليت نرل  -كفق ىذا اؼبفهـو -كالتفكَت، كأصبحت كسائل االتصاؿ االلكًتكنية

 .فيها أنفسنا كعاؼبنا
كبفضل تزاكج كتعاكف اغباسبات االلكًتكنية كغَتىا من التقنيات ظهر ؾبتمع اؼبعلومات الذم  

تتزاكج فيو نظم االتصاؿ كمعاعبة البياانت، كأصبح ابإلمكاف اندماج معدات زبزين األصوات 
ر كالصور)مثل أقراص أك أشرطة الفيديو(، كآالت اؼبعاعبة كاغبساب) اغباسبات اآللية( مع األقما

الصناعية يف شبكات اتصاؿ تكن الفرد من االتصاؿ  كالوصوؿ إذل بنوؾ اؼبعلومات أك البياانت يف 
 1أم مكاف يف العادل.

 
 ثورة االتصاؿ التقنية اخلامسة. : ادلرحلة التفاعليةاخلامسة ادلرحلة - ق

سمة أساسية بدأت ىذه اؼبرحلة يف منتصف الثمانينات كمازالت مستمرة حىت اآلف، كتتميز ب      
كى  اؼبزج بُت أكثر من تكنولوجيا معلوماتية كاتصالية سبثلها أكثر من كسيلة، لتحقيق اؽبدؼ النهائ  
كىو توصيل الرسالة االتصالية، كيطلق على التكنولوجيا السائدة أك اؼبميزة ؽبذه اؼبرحلة  التكنولوجيا 

أك ،  interactive Technology، أك التكنولوجيا التفاعلية  Digital Technologyالرقمية
 Multimedia Technology 2التكنولوجيا متعددة الوسائط 

الذم يتضمن   Desktop Publishingىذه اؼبرحلة بتقنية النشر اؼبكتيب  بدأتكقد  
الشخصية، كتتابعت بعد ىذه التقنية، تقنيات النشر االلكًتكين،  استخدامات اغباسبات االلكًتكنية

، كالتيليتيكست كالفيوداات، كأنظمة المربدم  Televvised Texisص اؼبتلفزة مثل أنظمة النصو 
االلكًتكين اليت أصبحت تطبع على اسطوانة مدؾبة، أك قرص )ديسك(، كتعرض للقراءة أك الرؤية 
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االستماع  أجهزة :مثل ،على شاشة التليفزيوف أك اغباسب  االلكًتكين، أك من خالؿ أجهزة خاصة
 1.اف(اؼبوسيق  )الواكم

، تداخلت كل ؾباالت اغبياة كمنها اجملاالت كبوصوؿ اعبيل اػبامس للحاسبات االلكًتكنية 
أدل امتزاج اغباسبات االلكًتكنية ابالتصاالت السلكية كالالسلكية إذل ظهور  كمااإلعالمية،  

العادل إذل شبكات اؼبعلومات احمللية كالدكلية كاليت أحدثت ثورة يف نظم اؼبعلومات كاالتصاؿ كحولت 
 قرية عاؼبية الكًتكنية،
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 احملور الثاين: اخلدمات االلكرتكنية اجلديدة.
 

 الدكرايت كاجملالت اإللكرتكنية -أ
 الربيد االلكرتكين -ب
 ادلؤمترات التفاعلية -ج
 صفحات الشبكات العنكبوتية -د
 الصحافة اإللكرتكنية-ق
 ادلدكانت -ك
 قع التواصل االجتماعيموا -م
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 االلكرتكنية اجلديدة اخلدماتاحملور الثاين: 
يف ىا  متعددة  كمتجددة، كلكن سنذكر أنبها اػبدمات االتصالية اليت كفرهتا شبكة االنًتنت         

 : اؼبوضوع أم اػبدمات اليت سانبت يف ظهور  كتسهيل عمل الصحافة االلكًتكنية
 رايت كاجملالت االلكرتكنية:الدك  - أ

ى  نسخة رقمية من اجمللة أك الدكرية اؼبطبوعة كتعرؼ أبهنا مرصد بياانت سبت كتابتو  
كمراجعتو كربريره كتوزيعو الكًتكنيا. كىى تقدـ أما على أقراص ليزر أك من خالؿ مواقع على شبكة 

زين لدل اؼبكتبات على االنًتنت. كقد كفر ىذا التحوؿ االلكًتكين مساحات ضخمة من التخ
مستول العادل. كىناؾ مقولة أننا لو صبعنا كل ما كتبو اإلنساف منذ بدأ اػبليقة كحىت اآلف على أقراص 
ليزر فسيكفيو مبٌت كاحد مكوف من ثالثة طوابق.كال تقتصر فائدة الدكرايت االلكًتكنية على مساحة 

كاقتناء احملتول هبا كغَتىا العديد من مزااي  التخزين بل تتعداىا إذل اإلمكانيات الفائقة يف البحث
 1النشر االلكًتكين.

 Electronic Mail الربيد االلكرتكين: -ب
يعتقد كثَت من الباحثُت أمثاؿ "كاتب" أف  ىو تبادؿ الرسائل كالوائق ابستخداـ اغباسوب 

استخدامو.  كيرجع  المربيد اإللكًتكين من أكثر خدمات اإلنًتنت استخدامان،  كذلك راجع إذل سهولة
Eager 1994  مبو اإلنًتنت هبذه السرعة إذل المربيد اإللكًتكين كيقوؿ "لو دل يوجد المربيد اإللكًتكين

 2".ؼبا كجدت اإلنًتنت
كبذلك يعتمرب ىذا األخَت، إحدل كسائل إرساؿ كتبادؿ الرسائل بُت األفراد كاؼبنظمات،  

إمكانيات الشبكات اؼبختلفة،  كيتميز إباتحة أمباط  بسرعة ككفاءة كفعالية كبَتة، عن طريق استغالؿ
 3أخرل لإلرساؿ، مثل: إرساؿ نفس الرسالة لعدد كبَت من اؼبشًتكُت.
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 .08، ص مرجع سبق ذكره ،خليفوعادؿ دمحم أضبد  - 
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 :ادلؤمترات التفاعلية -ج
يقـو تصميم براؾبها على إاتحة الفرصة للمحادثة كالتفاعل بُت احملرر كاؼبتلقُت أك بُت اؼبتلقُت         

  فبا يتيح قدرا أكمرب من التفاعلية كاؼبركنة يف االتصاؿ، كإعطاء اعبميع كبعضهم يف الوقت اغبقيق
كمنها اؼبؤسبرات السمعية اليت تتيح عرض الصور   فرصة للمشاركة اؼبتزامنة يف االتصاؿ كالتفاعل.

كالرسـو على الشاشة جبانب صوت األطراؼ )احملرر، اؼبتلقُت( يف عرض اؼبوضوعات أك تبادؿ 
اعدات من خالؽبا كاإلرشاد كالوجيو يف الوقت اغبقيق . فه   تسمح ابلتفاعل اؼبعلومات كاؼبس

الصويت جبانب إاتحة عرض الصور أك التطبيقات أك شاشات المربامج اليت يبكن أف يعرضها احملرر أك 
أحد اؼبشاركُت سواء كانت اؼبرئيات صورا أك شرائح فيلمية. كىذه الطريقة ال ربتاج إذل نفس السعات 

ائص التقنية اليت تسمح بعرض صور الفيديو،  كما يف مؤسبرات الفيديو. ككذلك ؾبموعات كاػبص
   Group Ware/News Group .1النقاش يف الوقت اغبقيق  

 Web Pagesصفحات الشبكة العنكبوتية -د
ارتبطت الشبكة العنكبوتية ابستخداـ الرسائل اؼبتعددة يف صياغة الرسائل أبنواعها كتقديبها  

ضها على الشبكة. كلذلك فاف صفحاهتا تستخدـ بتوسع يف عرض اؼبوضوعات اليت تعتمد على كعر 
كليس النصوص فقط. كعندما تستخدـ  Multi.Hypermediaالوسائل اؼبتعددة كالفائقة،  

صفحات الشبكة العنكبوتية فيعرض اؼبوضوعات كتقديبها للمتلقُت أك اؼبشاركُت، يبكن من خالؿ 
بتبادؿ الرسائل   JAVAكHTMLغات التصميم على شبكة الويب مثل لغة تصميم الصفحات بل

على ىذه الصفحات مع اآلخرين أك الوسائل كاحملررين مثل إرساؿ صور أك إجاابت أسئلة، أك 
 2االستفسارات اليت وبتاج عرضها إذل استخداـ النصوص كالصوت كالرسـو على سبيل اؼبثاؿ.
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نشاء اؼبواقع الصحفية الداعية للمشاركة كالنقاش كتعتمرب ىذه الصفحات األساس يف إ  
كالتفاعل على شبكة الويب،  حيث الويب يرتبط الويب ابلدرجة األكذل ابستخداـ الوسائل اؼبتعددة 

 كالفائقة،  كيستخدـ المربيد االلكًتكين  كخدمات احملادثة كالنقاش ك اؼبؤسبرات كغَتىا من خدمات  
 الصحافة  االلكرتكنية: -ق

هد الصحافة اؼبكتوبة أكمرب ثورة منذ ظهور اؼبطبعة يف القرف اػبامس عشر، ىذه الثورة اليت تش 
يعتمرب النشر االلكًتكين أىم ذبلياهتا كؿبركاهتا، كيف خضم ىذه الثورة التكنولوجية أتثرت صناعة 

 Electronicإذ ظهر ما يسمى  ب "الصحافة االلكًتكنية" ) 1 الصحافة بشكل ملحوظ.
Newspaper( "اليت أخذت عدة تسميات أخرل مثل "الصحيفة االفًتاضية )Virtual 
Newspaper( " ك " الصحيفة على اػبط ،)online newspaper ك " الصحيفة خارج ،)

 2(.outline newspaperاػبط " )
 :Blogsادلدكانت -ك

ليو. لذا سنتطرؽ مازالت اؼبدكانت كغَتىا من الظواىر،  دل تستقر على تعريف ؿبدد متعارؼ ع      
فثورة اؼبعلومات أبشكاؽبا  جملموعة من التعاريف، حملاكلة التحصل على تعريف كمفهـو ؾبمل للظاىرة.

اؼبتعددة، قد جعلت من سهولة التواصل اللحظ  سحرا جذب اؼباليُت من صبيع الثقافات ك 
 يد االلكًتكين. اغبضارات ك االىتمامات، للمشاركة يف ىذا النوع من التواصل الذم بدأ ابلمرب 

ىذا األخَت، كاف حكرا على قطاع األعماؿ من منتصف كأكاخر التسعينيات يف منطقتنا           
العربية كمن مث اجملموعات المربيدية، مركرا دبواقع االنًتنت كأشكاؽبا اؼبتعددة، كاليت كانت حكرا على 

غلبهم من اؼبمربؾبُت الذين سخركا األعماؿ، مث امتدت لتصل إذل أصحاب اؼبهارات اؼبعلوماتية، كأ
مواقعهم لتعليم مهارات الكمبيوتر كالمربؾبة كالتصميم كغَتىا. كمن مث تطورت أشكاؿ اؼبواقع 

                                           
 الواقع كالتحدايت... الصحافة االلكرتكنية،ادم، أضبد عبد اؽب - 1

Source : Htm://www.ijnet_article/newarticle.arg-trms-htm 33Ko (Consulté le: 04-03-2008) 
 ...اؼبتخصص األدبية اغبوارات منتدل ،الصحافة حرية كسكُت، شادم دمحم - 2

Source: http://www.aklaam.net/forum/archive/index.php?f-58.htm accessed 16-06-2008)   
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االلكًتكنية إذل اؼبنتدايت، كأخَتا ك ليس آخرا عصر اؼبدكانت االلكًتكنية، الذم أاتح لكل إنساف 
 لالؿبدكد. مساحة من التعبَت الفضائ  ا  سهولة استخداـ كامتالؾ

  مواقع التواصل االجتماعي: -م
كاعبهد،   يف السابق كاف البقاء على اتصاؿ مع األصدقاء كالعائلة يتطلب الكثَت من الوقت 

أما اليـو فالتواصل مستمر مع مئات األشخاص، ال بل اآلالؼ، كذلك بفضل االستخداـ كاالنتساب 
 .Twitterك Facebookالرقمية، من أمثلة  مواقع التواصل االجتماع إذل صفحات 

إقباالن كثيفان من قبل مستخدم  االنًتنت،  نشأهتا يف مواقع التواصل االجتماع كقد شهدت  
ثالث مرات خالؿ عاـ  Facebookدة الوظائف. حيث ارتفع عدد اؼبنتسبُت إذل موقع اؽبواتف اؼبتعدك 

قد  Twitterكما أف موقع  .مليوف مستخدـ يف العادل 350ليصل عددىم اليـو إذل أكثر من  ،2009
مليوف  40ليصبح  2009توسع بشكل ىائل، ذلك أف عدد اؼبنتسبُت إليو تضاعف يف مطلع عاـ 

 مستخدـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/36688/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/36688/posts
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 لثالث: التكنولوجيا كالصناعة الصحفية احملور ا
 التكنولوجيا كالصناعة الصحفية  - أ

الكاملة يف  اآللية إذلشهدت التسعينات اؼبزيد من ربوؿ الصحف)جرائد كؾبالت(    
اؿ السلكية كالالسلكية يف اغباسبات االلكًتكنية ككسائل االتص إدخاؿمن خالؿ  اإلنتاجعملية 

توصيل اؼبواد الصحفية إذل مقر  الصحيفة ابالستعانة أبجهزة معظم مراحل اإلنتاج، بدءا من 
الفاكسميل كاغباسبات االلكًتكنية، كيف عمليات اؼبعاعبة كاإلنتاج الطباع ، بدأ من ربرير النصوص 
كالصور على شاشات اغباسبات االلكًتكنية حىت عملية اإلخراج الكامل كالتجهيز للصفحات على 

، حيث زبرج الصفحات ؾبهزة من  Image Setter لصفحات اآلرل الشاشات، كمنها إذل اجملهز
كىناؾ توظيف كبَت للتكنولوجيا الرقمية يف التقاط  .السطح الطابع مباشرة إذلاغباسب االلكًتكين 

توثيق  أساليب، كما تطورت األخرلجانب اؼبواد اؼبصورة  إذلالصور الفوتوغرافية، كيف معاعبتها فنيا 
اليدكم التقليدم، كحىت اؼبصغرات الفيلمية بشكلها  األرشيفحبيث اختفى  اؼبعلومات الصحفية،

خالؿ عملية صف اعبريدة،   االلكًتكين الذم هبهز ؿبتوايتو كتنسق األرشيفالتقليدم، ليصل ؿبلهما 
كما يستعاف اآلف أبقراص الليزر اؼبدؾبة يف زبزين أعداد الصحيفة السابقة، كمت ربط مراكز اؼبعلومات 

ة ببنوؾ اؼبعلومات احمللية كالدكلية كشبكاهتا، كمت تطوير أساليب طباعة الصحف يف أكثر من الصحفي
موقع يف الوقت نفسو من خالؿ ربسن أسلوب اإلرساؿ كتسريعو، كذلك إلصدار الطبعات اإلقليمية 

 1كاحمللية من الصحف.
هتا، كاف ال وبصل فاعبرائد كاجملالت أصبح من اؼبمكن لقارئها أف ىبتار مضموهنا كؿبتواي 

عليها مطبوعة صباحا أك مساءا فقط، بل وبصل عليها مرئية كأحياان مرئية مسموعة على شاشة 
التلفزيوف بعد ذبهيزىا أك على شاشة التلفزيوف أك اغباسب االلكًتكين من خالؿ شبكة اؼبعلومات يف 

 منزلو أك مكتبو.
 

                                           
1

 .158، صمرجع سبق ذكره ،الدين علم ؿبمود - 
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 .التصوير الفوتغرايف -ب
 Digitalالفوتغرايف ىو ظهور التصوير الفوتغرايف الرقم  برز التطورات يف التصويرأ 

Photography التصوير الفوتغرايف ابلكمبيوتر، فاستفاد من فبيزات  آلة، كالذم نتج عن استعانة
 التصوير الرقمية: آالتاالثنُت، كىناؾ نوعاف من 

بًتكيز  عدسة فيهااليت تقـو ال   Analogue Cameras التصوير التناظرية: آالت: األكؿالنوع  -
كهرابئية قياسية يتم زبزينها فيما بعد   إشارات إذلالصورة على شبكة خالاي تعمل على ربويل الضوء 

، زبتلف يف تركيبها كيف طريقة عملها على مثيالهتا اؼبستعملة مع اؼبرنة األقراصعلى نوع خاص من 
جهاز الكمبيوتر عن طريق  إذلالكمبيوتر، كيتم نقل الصور من ىذا النوع من الكامَتات  أجهزة

 1اعبهاز عمرب بطاقة ربويل رقمية موضوعة داخل جهاز الكمبيوتر نفسو. إذلتوصيل الكامَتا 
كاليت تقـو بتحويل الصور اؼبلتقطة  Digital النوع الثاين: آالت التصوير الفوتغرايف الرقمية:  -

عشوائية موجودة داخل آلة تصوير  بواسطة خالاي مباشرة إذل إشارات رقمية، يتم حفظها يف ذاكرة
نفسها، أك على قرص مرف مشابو لذلك اؼبستعمل مع جهاز الكمبيوتر، فبا هبعل نقلها إذل جهاز 

 2الكمبيوتر أمرا سهال.
 .الوسائط ادلتعددة -ج

يرتكز مفهـو الوسائط اؼبتعددة على عرض النص مصحواب بلقطات حية، من فيديو كصور  
كأبقل تكلفة، كتعٍت  يد من قوة العرض كيزيد خمربة اؼبتلق  يف اقل كقت فبكنكأتثَتات خاصة، فبا يز 

الوسائط اؼبتعددة بعرض اؼبعلومات يف شكل نصوص مع إدخاؿ كل أك بعض العناصر التالية:  اؼبواد 
السمعية، اؼبواد اؼبصورة من الفيديو كغَته، الرسـو اؼبتحركة، لقطات الفيديو اغبية. كهتدؼ ىذه التقنية 

 3إذل دمج تقنية اغباسب االلكًتكين كالتلفيزيوف كاالتصاالت السلكية كالالسلكية يف تقنية كاحدة.

                                           
 .161ص، مرجع سبق ذكره، الدين علم ؿبمود ف - 1
 .162-161 ص نفس اؼبرجع، - 2
3

 162، نفس اؼبرجع - 
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إذل ؾبموعة من التكنولوجيا اليت تسمح إبدماج  Multimédiaكما تشَت الوسائط اؼبتعددة  
الكثَت من اؼبعلومات كتفاعلها ابستخداـ الصور كالقصص كاألصوات، إلنتاج كنشر كنقل كعرض 

 1استقباؿ كزبزين كاسًتجاع اؼبعلومات بطرؽ فائقة السرعة كاػبصوصية.ك 
كسبثل تقنيات الوسائط اؼبتعددة أبرز مظاىر الثورة الرقمية، حيث أاتحت تقنيات اغباسوب  

كاالنًتنت تقدًن اؼبواد اؼبقركءة كاؼبسموعة كاؼبرئية يف آف كاحد، كتعرؼ على أهنا توافق أك تزامن يف 
من كسيط إعالم  الكًتكين يف اغباسوب. كاألنواع األساسية اؼبتاحة يف الوسائط استعماؿ أكثر 

االلكًتكنية ى : النص اؼبكتوب كالتصوير كالرسم كالصوت كالصورة اؼبتحركة، كنقل ىذه الوسائل على 
 2أقراص مدؾبة هبعلها كسيلة إعالمية يبكن مشاىدهتا على شاشة اغباسوب.

ة مشوؿ تكنولوجيا النظم الرقمية كل الرموز االتصالية. حيث أصبح كقد جاء ىذا التطور نتيج   
من السهولة اؼبعاعبة الرقمية للصور كللرسـو بكل أبعادنبا )ابتة كمتحركة كفيلمية(، يف أكعية كاحدة 
كيف سعات كبَتة، يتم معاعبتها كإدارهتا أبسلوب متكامل وبقق أىداؼ التعرض، ابتدءا من جذب 

 كيد إدراؾ ىذه الرموز من خالؿ اغبواس اؼبختلفة. االنتباه حىت أت
كالذم  1963كما طور بناء النص يف  برامج الكمبيوتر إذل تكنولوجيا النص الفائق عاـ     

قامت على أساسو نظم العرض على الشبكة العنكبوتية الذم يقـو على بناء ركابط بُت النقاط 
 النصوص كالرموز النصية اؼبختلفة يتجوؿ خالؽبا اؼبختلفة، كاليت تشَت يف بناءىا إذل ركابط بُت

 اؼبستخدـ أك اؼبستفيد الستكماؿ اؼبعلومات كالبياانت النصية.
 Hyper Card كمن فكرة النصوص الفائقة اليت أصبحت فبتدة، تطور نظاـ الكارت الفائق     

ذلك لغات مع النصوص. كك Dimensionالذم يقـو على تكامل أدكات الرسم ثالثية األبعاد 
، كتفيد ىذه معا يف تصميم برامج الكمبيوتر hyper talk languageالتخاطب الفائقة 

 3كتطبيقاهتا.

                                           
 .26، ص 2006للنشر كالتوزيع، مصر،  "،  العاؼبيةأتثريات كسائل اإلعالـ " من االتصاؿ الذايت إىل الوسائط ادلتعددةرضا عكاشة،    - 1
 .99.ص 2005دار اؼبناىج، عماف، األردف،  ،النشر االلكرتكين، الطباعة كالصحافة االلكرتكنية كالوسائط ادلتعددةدمحم جاسم فلح ،  - 2
 .10ص  مرجع سبق ذكره،دمحم عبد اغبميد،  - 3
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اليت تسمح  hypermédiaكما تطور ذلك أيضا الوسائل اؼبتعددة إذل الوسائل الفائقة        
عنصر فيها لتوفَت  للمستفيد ابلتجوؿ بُت الركابط عناصر الوسائل اؼبتعددة، ابإلضافة إذل الركابط كل

 1معلومات أكثر عمقا تقدمها خرائط الوسائل اؼبتعددة اؼبًتابطة.
 التفاعلية:   -د

لقد تعددت تعاريف اػبمرباء كالباحثُت ؼبفهـو التفاعلية بدءا من االستجابة إذل اؼبثَتات اؼبرئية  
ىذاف اغبداف يبثالف التطور كاؼبسموعة يف الرسالة اإلعالمية، إذل سيطرة اؼبتلق  على عملية االتصاؿ، ك 

 يف الرؤل اػباصة أبنبية التفاعل يف االتصاؿ.

كظاىرة التفاعلية قديبة قدـ البشرية من حيث داللتها التبادلية عن طريق الرموز اللفظية كغَت     
اللفظية، كلكنها اكتست داللة ـبتلفة عندما اقًتنت ابغباسوب يف الوقت اغباضر، كأصبحت اؼبيزة 

يف كسائل االتصاؿ كاإلعالـ اغبديثة. كلعل من اؼبفيد تقدًن ىذا اؼبفهـو من عدة زكااي حىت  الرئيسة
، ألف  تعدد الفركع اؼبعرفية اليت هتتم بدراستها كتباين مستوايت الًتكيز كخلفية تتجلى داللة اؼبفهـو

دـ عينة من الباحثُت، يسجل غياب االتفاؽ حوؿ مفهـو كاحد للتفاعلية. كلتوضيح ىذه النقطة نق
ىذه التعاريف  اؼبتباينة اليت تًتكز على الوسيلة أك احملتول أك اؼبستعمل أك على العالقة بُت اؼبرسل 

 كاؼبتلق .

كعليو، يقًتح البعض أنو لك  نفهم بناء ىذا اؼبفهـو ينبغ  أف ندرسو كفق أبعاده اؼبختلفة، مثل بعد 
ا أكضحو أحد الباحثُت بقولو:" عندما نعرؼ مفهوما التقنية كبعد احملتول كبعد التلق ...اخل، كىذا م

مشكلة تعددية -من األشياء اؼبتعددة. من اؼبهم أف كبدد ما إذا كاف يعٍت شيئا كاحدا أـ ؾبموعة
 أم أف نعرؼ اؼبفهـو كندرسو يف سياقو الذم كضع فيو. 2األبعاد."

                                           
  .11ص مرجع سبق دكره ، دمحم عبد اغبميد - 1

2
 - Sohn, D,Aand Lee B, Dimensions of interactivity: Differential effects of social and psychological 

factors, journal of computer-mediated communication,10-3, article 6, 2005, 

 From  http://jcmc. Indiana.edu/vol10/issue3/sohn.html. 

، خالدنقال عن:    العربية، الدكؿ إذاعات ارباد إذاعية، كدراسات كحبوث .سلسلة ،ككسائلها أشكاذلا اإلذاعة، يف التفاعلية ، ومعيزة،ب السعيد زعمـو
 .29ص2007 ،تونس،

http://jcmc/
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تخلص ؾبموعة من النقاط األساسية إال أنو على ضوء اؼبفاىيم السابقة للتفاعلية يبكننا أف نس      
 اليت اتفق عليها كثَت من الباحثُت ككردت يف أغلب ىذه التعريفات:

أف التفاعلية ظبة طبيعية يف االتصاؿ الشخص  منذ القدـ، كميزة جلية لوسائل اإلعالـ اغبديثة كيف  -
وجود يف كسائل مقدمتها االنًتنت، فاعبمهور على الشبكة ليس ؾبرد مستقبل للرسائل كما ىو م

 اإلعالـ التقليدية، كإمبا مرسل ؽبا يف الوقت ذاتو كىذا ما وبقق مستول مرتفعا من التفاعل.

هبب التمييز بُت التفاعلية يف االتصاؿ الشخص  كاؼبتمثلة يف التبادؿ يف كضعية الوجو لوجو،  -
ضوح يف االتصاؿ عمرب كالتفاعلية كمفهـو حديث مرتبط بتكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة كاؼبتمثلة بو 

 االنًتنت.

غَت تزامنية، فالدردشة مثال: أداة تفاعلية تزامنية يشًتط فيها كجود  التفاعلية قد تكوف تزامنية أك -
طريف االتصاؿ )اؼبرسل كاؼبستقبل( يف آف كاحد، أما المربيد االلكًتكين فهو أداة تفاعلية غَت تزامنية ال 

 كاحد. يشًتط فيها كجود طريف االتصاؿ يف آف

التفاعلية اتصاؿ تبادرل ذك اذباىُت، من اؼبرسل إذل اؼبستقبل كمن اؼبستقبل إذل اؼبرسل، فهو اتصاؿ  -
 يصعب فيو التمييز بُت اؼبرسل كاؼبستقبل.

سيطرة اؼبستقبل على العملية االتصالية شرط من شركط التفاعلية، فاؼبستقبل يستطيع يف ظل  -
يل أك تغيَت شكل كمضموف الرسالة االتصالية اؼبوجهة إليو من تكنولوجيا االتصاؿ التفاعل بتعد

كما أف اؼبستقبل يبكنو اختيار اؼبوضوع اؼبناسب لو من بُت البدائل اؼبتعددة اليت يتم عرضها   ،اؼبرسل
قدرتو على تبادؿ الرسائل مع اؼبرسل كالتعرض للمحتول  عمرب كسائل االتصاؿ التفاعلية. عالكة على

 قت الذم يالئمو.االتصارل يف الو 

ضركرة إدراؾ اؼبشاركُت للتفاعلية أم إدراكهم أف اؽبدؼ من االتصاؿ ىو التفاعل كاالستجابة  -
 كليس اإلقناع.
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كىذه اإلمكانيات كاؼبزااي ى  اليت كفرت مستول اعبودة العارل كالوضوح كالنقاء يف اإلنتاج  
كالذم أصبح يعتمد على ، TV High Difinitionكالعرض كالتقدًن يف التلفزيوف عارل اعبودة

اليت أصبحت أىم ظبات  interaclivityالنظم الرقمية اليت تقدـ جبانب ىذه اؼبزااي ظبة التفاعلية 
 1الوسائل اإلعالمية اعبديدة.

 التأثريات االتصالية لتكنولوجيا االتصاؿ على الوسائل اإلعالمية كعلى اجلمهور: -ق
لى االتصاؿ اعبماىَتم، كبوجو خاص على كسائلو االتصاؿ ع تكنولوجياتطورات  أثرت 

 أحدثتهااليت  التأثَتاتمتعددة، كيبكن رصد بعض  أطراؼكعليو، كعملية مستمرة متصلة ذات 
االتصاؿ على كسائل االتصاؿ اعبماىَتم كعلى اعبمهور يف اعبوانب  تكنولوجياالتطورات الراىنة يف 

 التالية:
التكنولوجيا االتصالية اعبديدة ال تلغ  كسائل االتصاؿ  إف: على كسائل االتصاؿ التأثريات - أ

بعد ظهور الصوت ككذلك  السينمائ القديبة، كلكن تطورىا بل تغَتىا بشكل كبَت، فقد تغَت الفيلم 
اللوف، ككذلك تغَتات اعبريدة كاجملالت بظهور مستحدات جديدة يف ؾباؿ صف حركؼ اعبريدة 

 أساليبثر على أفبا  ،الصناعية األقمارالصفحات عمرب  ساؿإر كتوضيبها، كيف نظم الطباعة، نظم 
بشكل عاـ، كما غَت التلفزيوف بعد ظهور كامَتات الفيديو احملمولة، كبعد  كاإلنتاج كاإلخراجالتحرير 

تصغَت كثَت من اؼبعدات الالزمة للعملية، فكل تكنولوجيا اتصالية جديدة جاءت لتطور تكنولوجيا 
كذلك على كل  -البصر( -) السمعاإلنسانيةامتداد للحواس  أساساعد سابقة تقليدية، كانت ت

 2مستوايت االتصاؿ:
  Communication Interapersonal: *على مستول االتصاؿ الذايت

                                           
  .06 ص مرجع سبق ذكرهدمحم عبد اغبميد،  - 1
 175-174ص مرجع سبق ذكره،دمحم علم الدين،  - 2
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كانت الوسائل التقليدية لالتصاؿ ى : تدكين اؼبالحظات، اؼبذكرات الشخصية، األجندة،  
اؼبستحدات التكنولوجية الراىنة فه : األشرطة اؼبسموعة أك الصور الفوتوغرافية، اآلالت اغباسبة، أما 

 1اؼبرئية، برامج اغباسبات االلكًتكنية كاستخدامها يف حل اؼبشكالت.
   Interoersonal على مستول االتصاؿ الشخصي:*

كانت الوسائل التقليدية ى : اؼبقابلة، المربيد، التليفوف، التلغراؼ،آالت النسخ، أما اؼبستحدات 
تكنولوجية الراىنة فه : عقد اؼبؤسبرات عن بعد تليفونيا كالكًتكنيا كعن طريق الفيديو، كالمربيد ال

 2االلكًتكين، التيليفوف اؼبتحرؾ، التليفوف اؼبرئ .
  Groupعلى مستول االتصاؿ اجلمعي: *

ت اؼبتمثلة يف الندكات كاؼبؤسبرات كحلقا اؼبواجهةكانت الوسائل التقليدية ى  االتصاالت  
 اغبليباؼبستحدات التكنولوجية فه  عقد اؼبؤسبرات عن بعد، اتصاالت  أماالنقاش كاػبطب، 

 3االلكًتكين.
  Organzational*على مستول االتصاؿ التنظيمي) ادلؤسسي(

كانت الوسائل التقليدية ى : االتصاالت السلكية كالالسلكية الداخلية، اما اؼبستحدات  
: عقد اؼبؤسبرات عن بعد، المربيد االلكًتكين، الفاكسميل، نظم اؼبعلومات، التكنولوجية الراىنة فه ،

 4االدارة ابغباسبات االلكًتكنية، اؼبعاعبة االلية للمعلومات..
  Large Groups*على مستول اتصاؿ اجلماعات الكبرية: 

ف ، كانت الوسائل التقليدية ى : اؼبيكركفوانت أجهزة عرض الشرائح أك أجهزة العرض اػبل 
الصور اؼبتحركة، أما اؼبستحدات التكنولوجية الراىنة فه  عرض الفيديو، أنظمة اغباسبات 

 5االلكًتكنية متعددة الوسائط.
                                           

1
 175، صدمحم علم الدين - 

2
 175، ص نفس اؼبرجع - 

3
 175دمحم علم الدين، مرجع سبق ذكره، ص - 

4
 176،  ص نفس اؼبرجع - 

5
 176،  ص نفس اؼبرجع 
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 *على مستول االتصاؿ اعبماىَتم: 
، الكتب، لوحات السينمائ كانت الوسائل التقليدية ى : اعبريدة، الراديو، التلفزيوف، الفيلم  

 أنظمةت التكنولوجية الراىنة ى : التليفزيوف السلك ، التلفزيوف ابالشًتاؾ، العرض، بينما اؼبستحدا
 أجهزةالصناعية،  األقماراالستقباؿ التلفزيوين اؼبباشر من  ) التيليتيكست كالفيوداات، النصوص اؼبتلفزة

، اسطوانة اؼبعلومات الرقمية، الكتاب االلكًتكين أنظمةالفيديو،  ألعابالراديو كاؼبسجالت احملمولة، 
 1اليزر، االسطوانة اؼبدؾبة.

كمن خالؿ ما سبق يبكن القوؿ أف التكنولوجيا االتصالية الراىنة بوسائلها االتصالية اؼبختلفة  
دل تقض  على التكنولوجيا القديبة بوسائلها اؼبختلفة، بل أهنا شكلت امتدادا طبيعيا كتطويرا ؽبذه 

  الوسائل التقليدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1

 176ص  مرجع سبق دكره ، دمحم علم الدين - 
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 : عوامل ظهور الصحافة االلكرتكنيةور الرابعاحمل
 متهيد
لقد شهد اإلعالـ العريب على مستول تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ ربوالت معتمربة خالؿ      

العقدين اؼباضيُت، ككاف من أبرز مالؿبها ظهور شبكة االنًتنت كوسيلة اتصاؿ تفاعلية أاتحت 
 سات للوصوؿ إذل اؼبعلومات كحبجم ىائل كبسرعة فائقة، أكالفرصة أماـ األفراد كاعبماعات كاؼبؤس

إرساؽبا كنشرىا على نطاؽ كاسع دل يسبق لو مثيل يف التاريخ. كنظرا للفرص الكبَتة اؼبتنوعة كاؼبتعددة 
األبعاد اليت أاتحتها شبكة اإلنًتنت لالتصاؿ، أضحت استخداماهتا اؼبختلفة، كمنها على اػبصوص 

أبرز تطبيقاهتا اؼبعاصرة. حيث تسابقت اؼبؤسسات اإلعالمية كاألفراد كالفئات  اإلعالمية، سبثل أحد
اؼبختلفة الستغالؿ ىذا اؼبورد االتصارل اؽباـ يف نشر كتبادؿ اؼبعلومات أبشكاؽبا اؼبتعددة، فبا أدل إذل 

 On lineإفراز أمباط إعالمية جديدة، كأبرزىا ما يسمى ابلصحافة االلكًتكنية أك صحافة االنًتنت 
journalism  . أك على اػبط 

كعلى الرغم من أف اؼبشهد اإلعالم  العريب ال يعكس نضجا ملموسا يف ىذا القطاع، إال أف     
ىناؾ عالمات دالة على مستقبل كامن ؼبا يسمى بصحافة االنًتنت، كىذا بناء على ما يتجلى من 

اإلعالمية ابللغة العربية. ابلفعل، ىناؾ خالؿ البواابت اإلخبارية كالصحف اإللكًتكنية كاؼبدكانت 
صحافة انًتنت ابتت تشكل نواة حقيقية منافسة للصحافة التقليدية، كاليت صارت ذبلب إليها أعدادا  

 كبَتة من اؼبستخدمُت فبن ؽبم القدرة الفكرية كاؼبادية على النفاذ للشبكة العنكبوتية. 
لة ماىية الصحافة االلكًتكنية كعوامل ظهورىا كانطالقا من ىذا اؼبنظور، سنحاكؿ تناكؿ مسأ   

كتطورىا. كما سنتعرض إذل خصائص الصحافة االلكًتكنية كصبهورىا على كبو عاـ، كىذا يعتمرب أمرا 
 ضركراي لتهيئة أرضية اغبديث عن الصحافة االلكًتكنية يف البلداف العربية.
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  مدخل متهيدم -أ
منذ ظهور اؼبطبعة يف القرف اػبامس عشر، ىذه الثورة اليت يعتمرب تشهد الصحافة اؼبكتوبة أكمرب ثورة     

النشر االلكًتكين أىم ذبلياهتا كؿبركاهتا، كيف خضم ىذه الثورة التكنولوجية أتثرت صناعة الصحافة 
 (ElectronicNewspaper) بشكل ملحوظ. إذ ظهر ما يسمى  ب " الصحافة االلكًتكنية "

ك "  (، Virtual Newspaper" )ل " الصحيفة االفًتاضية اليت أخذت عدة تسميات أخرل مث
 outline، ك "الصحيفة خارج اػبط " )(online newspaper)الصحيفة على اػبط " 

newspaper ).1 
كؽبذا أصبح الزاما على كسائل اإلعالـ التقليدية مواكبة ىذا التطور التكنولوج  حىت ال تفقد       

هدت " التسعينيات اؼبزيد من ربوؿ الصحف ) جرائد كؾبالت ( إذل علة كجودىا. يف ىذا الصدد، ش
اآللية الكاملة يف عملية اإلنتاج، كحىت يف أساليب التوثيق كما مت ربط مراكز اؼبعلومات الصحفية 
ببنوؾ اؼبعلومات احمللية كالدكلية  كشبكاهتا،  كمت تطوير أساليب طباعة الصحف يف أكثر من موقع يف 

  2خالؿ ربسن أسلوب اإلرساؿ ك تسريعو". الوقت نفسو من
كىكذا، أصبح من اؼبمكن ابلنسبة للقارئ أف ىبتار ما يريد قراءتو، كأف ال وبصل عليو مطبوعا        

فقط، بل يتزكد بو مرئيا أك مرئيا مسموعا على شاشة التلفزيوف أك اغباسب االلكًتكين من خالؿ 
اللكًتكنية اليت بدأت "تطرح نفسها كمنافس للصحافة شبكة اؼبعلومات، كىو ما يسمى ابلصحافة ا

اؼبطبوعة منذ ظهورىا أك كبديل ؽبذا النوع من الصحافة عندما تصل إذل مرحلة النضج كالتبٍت الكامل 
 3مع القراء ".

ابلفعل، لقد أصبحنا اليـو نعيش عصر الصحافة اإللكًتكنية، ىذه الصحافة اليت فرضت كجودىا      
فًتاض  بدكرىا يف رصد األحداث كصناعة اػبمرب. كىذا جنبا إذل جنب مع الصحافة يف الواقع اال

                                           
 ، الواقع كالتحدايت...الصحافة االلكرتكنيةأضبد عبد اؽبادم،  - 1  

Source : Htm://www.ijnet_article/newarticle.arg-trms-htm 33Ko(Consulté le: 04-03-2008)  
 158، ص 2005، السحاب للنشر كالتوزيع، تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاؿ كمستقبل صناعة الصحافةؿبمود علم الدين،  2- 

 .39،  ص2005شارع الشيخ روباف،  عابدين القاىرة،  50، دار الكتب العلمية للنشر ك التوزيع، اإلعالـ االلكرتكينحسُت شفيق،  -3
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كلتتجاكز القيود اعبغرافية كالسياسية اليت تعاين منها نظَتهتا الورقية اليت ردبا بدأ العد  التقليدية،
ىال العكس  ألفوؿ قبمها مع تقدـ عجلة الزمن. فالصحافة االلكًتكنية ربرز يوما بعد يـو تطورا مذ

يف مواقعها كخدماهتا. كىذا بفضل استخدامها للوسائط اؼبتعددة اليت جعلت منها صحافة الكًتكنية 
تفاعلية، كنبا اؼبصطلحاف ) الوسائط اؼبتعددة كالتفاعلية( اللذاف سنتعرض ؽبما بش ء من التفصيل 

 الحقا.
 مفهـو الصحافة االلكرتكنية. -ب
عالميُت إذل ظاىرة الصحافة االلكًتكنية كتقدًن تعريفات ـبتلفة لقد تطرؽ العديد من الباحثُت كاإل    

زبتلف ابختالؼ ؾباؿ االختصاص، كحسب علمنا ال يوجد تعريف كاحد وبظى ابإلصباع، كلكن 
يبكن أف نقدـ بعض التعاريف اليت زبدـ حبثنا كمن زكااي متنوعة لتفادم التكرار، كعليو، سنذكر بعض 

 التارل: التعاريف اؼبهمة على النحو
ببساطة على أهنا " صحافة كما تتم فبارستها على اػبط   online journalismيبكن تعريف   -

نرل أف ىذا التعريف قد حصر مفهـو الصحافة االلكًتكنية يف نوع كاحد، أم الصحافة   1اؼبباشر".
 .اليت سبارس على اػبط مباشرة كلكن الصحافة االلكًتكنية أكسع من ىذا التعريف بكثَت

"الصحافة االلكًتكنية ى  الصحافة غَت الورقية، مقركءة كمسموعة كمرئية، تبث ؿبتوايهتا عمرب مواقع  -
 إذف، فمثل ىذا التعريف يركز على ما ىو غَت كرق . 2ؽبا على الشبكة اؼبعلومات العاؼبية." 

 3يوتر ؾبهز دبودـ"."كضع الصحيفة اليومية الكبَتة على اػبط، أم جعلها يف متناكؿ القراء عمرب كمب -
كمثل ىذا التعريف يعتمرب انقصا أك غَت مطابق لطبيعة الصحافة االلكًتكنية، حيث توجد ىذه األخَتة 

 يف شكل الكًتكين كال يوجد ؽبا مقابل ابلورؽ.

                                           
 .41، ص2005الدار اؼبصرية اللبنانية،   1، طكرتكنية دراسات تفاعلية كتصميم ادلواقعالصحافة االل ،دركيش اللباف -1
 .82ماجد راغب اغبلو، مرجع سابق، ص -2
 .83،  ص1999،الدار اعبامعية للطباعة كالنشر، بَتكت، الدكر كالتحدايت اجلديدة االتصاؿ يف عصر العودلة، م  العبد هللا سنو، -3
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" تتمثل الفكرة األساسية يف الصحيفة االلكًتكنية، يف توفَت اؼبادة الصحفية للقراء على إحدل  -
التجارية الفورية، مستخدمة يف ذلك تقنيات حديثة ظهرت كوليدة لتكنولوجيا شبكات اػبدمة 

  1االتصاؿ، طارحة العديد من التحدايت ابلنسبة للوسائل التقليدية."
نالحظ من خالؿ ىذا التعريف أف ىناؾ عنصر التحدم الذم أتت بو الصحافة االلكًتكنية،         

يتوجب عليها التكيف مع اؼبنافسة اعبديدة على أكثر من كالذم تواجهو الصحافة التقليدية اليت 
 صعيد.

"الصحف االلكًتكنية ى  الصحف اؼبكتوبة، كاليت يعاد نسخها على االنًتنت كتتميز عن النسخة  -
إذف ىذا التعريف يعتمرب انقصا أيضا كلكنو   2اؼبكتوبة ابستعماؿ كبَت لأللواف، كالصوت، كالصورة ".

عنصر اللوف كنوعيتو يف التعريف، كىو ما يبيز الصحافة االلكًتكنية عن  يشَت من جهة أخرل إذل
 الصحافة التقليدية.

"ى  زبلق صفحة ربريرية انبضة ابغبياة، توجد فيها صفحة الرأم يف مواجهة الصفحات اليت  -  
،  ربوم رسائل القراء ك ىو ما ال يوجد يف الصحيفة اليومية. فه  تشبو خط دردشة عمرب االنًتنيت

كما أهنا تنشر اؼبناقشات الدائرة حوؿ موضوع معُت أك العديد من اؼبوضوعات، يف حُت يتم ربط 
نسجل أف ىذا التعريف تطرؽ إذل ـبتلف جوانب  3اؼبناقشات اؼبختلفة كاؼبتنوعة دبحتول الرأم."

 خصائص الصحافة االلكًتكنية بصفة مشولية كـبتصرة.
 الفضاء اإللكًتكين ػ اإلنًتنت كشبكات اؼبعلومات " نوع من االتصاؿ بُت البشر يتم عمرب -

كاالتصاالت األخرل ػ تستخدـ فيو فنوان كآليات كمهارات العمل يف الصحافة اؼبطبوعة، مضافا إليها 
مهارات كآليات تقنيات اؼبعلومات، اليت تناسب استخداـ الفضاء اإللكًتكين كوسيط أك كسيلة 

كالصوت كالصورة كاؼبستوايت اؼبختلفة من التفاعل مع اؼبتلق ، االتصاؿ، دبا يف ذلك استخداـ النص 

                                           
 . 182، ص 2006، رضبة برس للطباعة كالنشر، 2، طادلتعددة كتطبيقاهتا يف اإلعالـ الوسائطحسُت شفيق،  -1
، جامعة اعبزائر،  كلية العلـو السياسية ك اإلعالـ، قسم علـو الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر كاقع ك آفاؽصباؿ بوعجيم ، بلقا سم بركاف،  -2

 .07، ص 2005اإلعالـ كاالتصاؿ، 
 .26مرجع سابق، صدركيش اللباف،  -3
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الستقصاء األنباء اآلنية كغَت اآلنية كمعاعبتها كربليلها كنشرىا على اعبماىَت عمرب الفضاء اإللكًتكين 
يعتمرب ىذا التعريف مهم للغاية حيث يشَت إذل عناصر تفتقد يف التعاريف األخرل    1“بسرعة.

 كالتفاعلية.كالوسائط اؼبتعددة 
" مبوذج جديد يف العمل الصحف ، يستغل كافة فبيزات كتقنيات االنًتنت، هبعل من اػبمرب  -

الصحف  موجها كبو اعبمهور، كما يهم اعبمهور، كتصفية األخبار، حبيث وبصل القارئ على ما 
الصحافة يهمو دكف االلتفات إذل االىتمامات التجارية كاإلعالنية. أطلق على ىذا النموذج اسم 

 Interactive journalisme.2أك الصحافة التفاعلية   Distributed journalismeاؼبوزعة
بُت لنا ىذا التعريف أف الصحافة االلكًتكنية صحافة تفاعلية ابلدرجة األكذل. كىذا ما تتغاضى عنو 

 الكثَت من التعاريف. 
بفكرة النشر االلكًتكين، الذم بدكره " الصحافة االلكًتكنية نوع إعالم  لوسيلة إعالمية تتحقق  -

يتجسد من خالؿ االنًتنت، كشبكة معلوماتية كأداة كمصدر للمعلومة. كأصبح سهال تطوره مث تداكلو 
أىم ما يلفت االنتباه يف ىذا التعريف ىو أف صاحبو يعتمرب  3بسبب فكرة عملية النشر اؼبكتيب".

  متفق عليو يف الوقت اغباضر.االنًتنت كوسيلة إعالمية صباىَتية، كىذا أمر غَت
كفبا سبق نستنتج أف كل ابحث عرؼ الصحافة االلكًتكنية حسب خصائصها أك كظيفتها،      

كتكاد التعاريف تتعدد بتعدد الكتاب، كعلى ىذا فه  الصحف اليت يتم إصدارىا كنشرىا على شبكة 
ة لصحف كرقية، أك موجز اإلنًتنت. سواء كانت ىذه الصحف دبثابة نسخ أك إصدارات إلكًتكني

ألىم ؿبتوايهتا أك كجرائد كؾبالت إلكًتكنية ليست ؽبا إصدارات مطبوعة على الورؽ. كلكنها صحف 
 الكًتكنية تتخذ عدة أنواع كأشكاؿ.

 
                                           

  …يف ادلؤمتر الرابع للصحفيني الصحافة االلكرتكنية صباؿ غيطاس، 1-
 Source: http://www.geocities.com/askress2009 (accessed 11/04/2008) 

 .47، مرجع سابق، صاإلعالـ االلكرتكينحسُت شفيق،  - 2
، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت قسم علـو اإلعالـ دم الواقع ك التطلع حنو ادلستقبلالصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر، بني حتيبينو بلعاليا،  - 3

 .162، ص 2006اعبزائر،  جامعة ،كاإلعالـ كاالتصاؿ، كلية العلـو السياسية
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 خلفية اترخيية لتطور الصحافة االلكرتكنية - ج
نيات،  كظهور خدمة " يرل بعض الباحثُت أف كالدة الصحافة االلكًتكنية كاف مع بداية السبعي       

 ، كثمرة تعاكف بُت: مؤسسيت:1976التلتكست " عاـ 
 and Independent  Broadcasting BBC.1  كالدة خدمة  1979كلقد شهد عاـ

 British Telecomعلى يد مؤسسة   Prestelاألكثر تفاعلية مع نظاـ  2الفيديوتكست
Authority    زتو اؼبؤسسات اؼبذكورة يف توفَت خدمة المربيطانية. كبناءا على النجاح الذم أحر

النصوص التفاعلية للمستفيدين، دخلت بعض اؼبؤسسات الصحفية األمريكية منتصف الثمانينيات 
على ىذا اػبط. كبذلك بدأ العمل على توفَت النصوص الصحفية بشكل الكًتكين إذل اؼبستفيدين عمرب 

  .3االتصاؿ الفورم اؼبباشر
 200اكالت دل تلق النجاح اؼبطلوب، كتكبدت خسائر مالية قدرت حينها ب إال أف ىاتو احمل        
دكالر أمريك . لذلك توقفت مشاريع ىاتو اؼبؤسسات الصحفية، كيرجع اؼبختصوف البداية غَت  مليوف

اؼبوفقة للصحيفة االلكًتكنية، إذل عدـ توفر تقنيات متطورة دبا فيو الكفاية  لتسمح بوصوؿ غَت 
احملتول االلكًتكين، زايدة على نقص االىتماـ هبذا النوع من اػبدمات اإلعالمية  مكلف كسهل إذل

من قبل اؼبعلنُت ك اؼبستفيدين على حد سواء. لكن مع بداية التسعينيات تطورت تقنيات النشر 
االلكًتكين، إضافة إذل حاجة اؼبستفيدين إذل اػبدمات االلكًتكنية. كلقد ارتبط قباح خدمة 

عتمادىا على جهاز التلفزيوف، أما قباح الصحيفة االلكًتكنية يف انطالقتها الثانية فمرتبط التلتكست اب
 بتوفر جهاز اغباسب اآلرل كتطوره .

                                           
تقـو آلة خاصة موجودة نقال للنص إذل اؼبشاىدين يف اذباه كاحد، كذلك عمرب إشارة تلفزيونية ػبطوط اؼبسح غَت اؼبستخدمة، ك  التلتكست" يعد  -1

اف جبهاز التلفزيوف بفك شفرة البياانت، لتظهر ىذه البياانت يف شكل صفحات من النص يستطيع اؼبشاىد أف يتخَت من بينها ما يشاء. " بن رمض
 2007، جامعة التكوين اؼبتواصل اؼبدية. : زلاضرات يف مادة الشبكات، السنة الرابعة أرشيف كتوثيقزكرايء 

عويدات للنشر كالطباعة، ،  كسائط اإلعالـ اجلديدةو تكس، اإلرساؿ اؼبعلومايت اؼبرئ  أك التلفزيوين، انظر فرنسيس ابؿ، جَتار ايبَتم: الفيدي -2
 . 07، ص2001، لبناف، 01ط
ـو اإلعالـ كاالتصاؿ، كلية مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، قسم عل اذلوية الثقافية العربية من خالؿ الصحف االلكرتكنية،سعد كلد جاب هللا،  -3

 .2006اعبزائر،  جامعة ،كاإلعالـ العلـو السياسية
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السويدية أكؿ صحيفة تنشر ابلكامل على اإلنًتنت،  "ىيلزنربغ إجبالد" كتعتمرب صحيفة         
 قامت إبعداد نشرة يعاد ربديثها فوراي كاليت 1994األمريكية سنة بوست"  "الواشنطنكتلتها صحيفة 

يف كل مرة تتغَت فيها األحداث، مع كجود مراجع كائقية ك اترىبية ك إعالانت. كقد أطلق على ىذا 
  1النوع من النشر يف بدايتو األكذل مصطلح اغبمرب الرقم .

خصوصا الكمربل كابلتارل، كقبل هناية التسعينيات، كانت ىناؾ عشرات الصحف يف العادل ك         
منها قد سخرت إمكانيات معتمربة لتنشئ مواقع على شبكة االنًتنت نظرا لقلة التكلفة كالسهولة، 
رامية بذلك اؼبسعى إذل توسيع آفاؽ التوزيع كاالنتشار، لتتجاكز التقييدات اؼبالية كالنقل كبصفة خاصة 

 قيود الرقابة.  
لصحف أف النسخة االلكًتكنية اؼبشاهبة للطبعة إال أنو سرعاف ما اكتشف مسَتك ىاتو ا         

الورقية دل تعد تليب احتياجات القراء، إذ أف اؼبستخدـ يبحث عن اعبديد بعيدا عن الطبعة الورقية على 
اإلنًتنت. كىكذا، بدأت الصحف إبنشاء إدارات ربرم خاصة دبواقعها االلكًتكنية تتوذل ربرير جريدة 

    منفصلة عن النسخة الورقية.  
كابلتارل، أصبحت الصحف االلكًتكنية منافسة للصحف اؼبطبوعة، كما أف األنبية اؼبتزايدة          

للصحافة االلكًتكنية أدل إذل ظهور اذباه آخر من ىذه الصحف يتمثل يف ظهور مواقع إخبارية 
الكًتكنية،  تتخذ مظهر صحيفة متكاملة من حيث اؼبضموف كاؼبسمى. كلكن زبضع للنمط 

اللكًتكين كى  صحف الكًتكنية ؿبضة ال عالقة ؽبا أبم صحيفة كرقية، إذ نشأت يف بيئة االنًتنت ا
كحققت قباحا كبَتا، حىت أف قباحها شجع بعضها على اػبوض يف عادل النشر التقليدم الورق ، 

 2كىذا ما أصبح يعرؼ بعبارة " اؽبجرة اؼبعاكسة ".
 
 

                                           
 .106سعد كلد جاب هللا، مرجع سابق،  ص - 1
 .107نفس اؼبرجع، ص -2
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 نشأة الصحافة االلكرتكنية -د
ذبدر اؼبالحظة يف اؼبستهل إذل أف التاريخ الدقيق النطالؽ أكؿ صحيفة الكًتكنية من حيث           

مىت كأين غَت متفق عليو حيث تتباين الركاايت هبذا الشأف. كعليو، كمع اذباه اؼبزيد من الناس كبو 
 اإلنًتنت، كمورد كمصدر للمعلومات كاف من الطبيع  لوسائل اإلعالـ أف تلتفت إذل فرصة

 االستثمار ىذه.
يف دراسة لو حوؿ اتريخ الصحافة اإللكًتكنية،  مارؾ ديويز"" كحبسب رأم الباحث األمريك          

 "شيكاغوفإف أكؿ صحيفة يف الوالايت اؼبتحدة دشنت نسخة إلكًتكنية ؽبا على اإلنًتنت كانت 
ر اؼبواقع اإلخبارية كتواذل بعد ذلك ظهو  كف الين".أ"شيكاغو مع نسختها  1992عاـ  تريبيوف"

كالصحفية على اإلنًتنت، سواء التابعة للصحف كالقنوات التليفزيونية أك اؼبواقع اإلخبارية اؼبستقلة اليت 
  1تعد قناة صحفية إلكًتكنية مستقلة يف حد ذاهتا.

 يف ىذا السياؽ، يرل "دركيش اللباف" أف الصحافة االلكًتكنية قد بدأت تلفت األنظار إليها       
عندما عرضت ككاالت األنباء العاؼبية صورة البطة المربية  ،1991يف أعقاب حرب اػبليج األكذل عاـ 

ك ى  تشرؼ على اؼبوت بعد أف غرقت يف مياه اػبليج اؼبلوثة ابلنفط. كقد تعاطف الكثَتكف يف 
كالطبيعة، ـبتلف بالد العادل مع ىذه الصورة اؼبؤثرة، كأداف ما حدث من اعتداء صارخ على البيئة 
 2كتلويث شديد ؼبياه اػبليج بسبب األعماؿ اغبربية اليت ذباكزت كل اغبدكد الشرعية كاؼبشركعة.

من جهة أخرل، يشَت البعض أف الصحافة االلكًتكنية شهدت ازدىارا كبَتا بعد اغبادم عشر من     
الصحف سبتممرب، الذم استفاؽ العادل فيو على كقع حدث مهوؿ يف أمريكا، إذ استطاعت 

االلكًتكنية كاؼبواقع اإلخبارية االلكًتكنية أف تنقل ابلكلمة كالصوت كالصورة ذلك اغبدث التارىب  
يدية كأثبتت فشلها يف تلك بدقة ككفاءة اندرة، بينما تعثرت بعض الصحف كالفضائيات التقل

 3.اؼبهمة

                                           
 مرجع سابق.   صباؿ غيطاس، -1

 .24دركيش اللباف،  مرجع سابق،  ص  2-
 49حسُت شفيق، اإلعالـ االلكًتكين، مرجع سابق، ص -3



   الصحافة  املطبوعة و الالكتروهية  -02ماستر                                          الالكتروهية في الجزائرالصحافة 

 
- 38 - 

نًتنيت، بدأت شبكات بينما يرل فريق آخر أنو مع عمليات التطوير يف ؾباؿ استخدامات اال    
كاعبزيرة زبصص مواقع مستقلة ؽبا لتحمل   C.N.Nك   B.B.Cاإلذاعة كالتلفزيوف اؼبشهورة مثل 

ما يصلها من بياانت كأخبار لكل من يريد أف يتصفحها. أيضا، بدأت الصحف اؽبامة ى  األخرل 
 القت إقباال كبَتا من تظهر على شاشات شبكة اؼبعلومات من خالؿ اؼبواقع اليت أعدهتا لذلك، كاليت

جانب ركاد االنًتنيت الذين ك جدكا فيها ضالتهم اؼبنشودة كاستغنوا هبا عن الصحف الورقية اؼبأثورة. 
كفضال عن ذلك، بدأت الصحف االلكًتكنية البحتة أك اػبالصة تظهر إذل حيز الوجود، سواء يف 

 الدكؿ األجنبية أك يف البالد العربية.
إذل أف الصحف االلكًتكنية دل تكن يف البداية ذات عائد مادم كبَت يشجع على كذبدر اإلشارة     

االستمرار أك االستفادة منها. كذلك راجع لعدـ معرفة أك اىتماـ أصحاب اإلعالانت هبا، كعدـ 
ثقتهم فيها كوسيط إعالم  مؤثر. غَت أف مع تزايد استخدامات االنًتنيت ككثرة ركاد مواقع الصحف 

ة تنبو اؼبعلنوف ألنبية اإلعالف عمرب االنًتنيت، كبدأت الصحف االلكًتكنية ربقق عائدا ماداي االلكًتكني
 1يتوقع تزايده يف اؼبستقبل بشكل كبَت جدا.

مواقع ربتوم على مقاالت كموضوعات كأفكار  كلقد كانت بداية الصحافة اإللكًتكنية "ؾبرد   
ايت اغبوار، اليت تتميز بسهولة ربميل براؾبها منتد كأطركحات كرؤل بسيطة. كربديدان انطلقت من

بتحميل ىذه المربامج اجملانية يف الغالب كرفعها ؼبوقعك يف أقل من  كبساطة تركيبها، إذ يكف  أف تقـو
 2اؼبوقع أبثره يف العمل احملدد لو كيف اجتذاب عدد كبَت من الزكار". ساعة، ليبدأ بعدىا

 
 .عوامل ظهور الصحافة االلكرتكنية -ق
 3يرل بعض الباحثُت أف ىناؾ ثالثة عوامل سانبت يف ظهور ك تطور الصحافة االلكًتكنية، ى :    

                                           
 .83-82، ص2005، كلية اغبقوؽ، منشأة اؼبعارؼ، جالؿ حزم ك شركاه، اإلسكندرية، حرية اإلعالـ كالقانوفماجد راغب اغبلو،  - 1
 .6/2006/  7كرشة عمل ،دكر الصحافة االلكرتكنية يف قضااي اإلصالح كحقوؽ النساء دمحم العابد، - 2

 Source: http://www nabanews.net/news/3634 (accessed 22-07-2008)  
 .98.....94دمحم لعقاب، مرجع سابق، ص - 3
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 االرتفاع اؼبدىش يف قدرات اإلعالـ اآلرل لطاقات الكمبيوتر على زبزين ك معاعبة اؼبعطيات. -
ة، حيث التقدـ يف ؾباؿ ترقيم اؼبعطيات فكل معلومة مشفرة يف شكل رقم ، فبا منحها لغة عاؼبي -

يبكن نقل ك تبادؿ اؼبعطيات رقمية من نقطة إذل أخرل من العادل بدكف النظر إذل اللغة األصلية اليت  
  كتبت هبا.

تطور تقنية ضغط اؼبعلومات ك إزالة ضغطها كاليت سبكن من إرساؿ اؼبعلومات بسهولة، بدؿ  - 
 زبصيص مساحات كبَتة تعرقل من عملية إرسالو.

قم  الذم أصبح يفضل االطالع على األخبار ك اؼبعلومات يف اؼبواقع االلكًتكنية، ظهور القارئ الر  -
ؼبا تتمتع بو من خصائص فنية كأف يتم ربديثها ابستمرار، ك توفرىا على كم ىائل من اؼبعلومات ك 

 يتم اقتناؤىا بطرؽ تفاعلية ـبتلفة.
بسبب غالء مادة الورؽ ك الطباعة ك مواجهة الصحف اؼبكتوبة على اؼبستول العاؼب  صعوبة كبَتة،  -

 قلة اؼبادة اإلعالنية اليت فضلت التلفزيوف ك االنًتنت.
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 احملور اخلامس: اخلصائص االعالمية  للصحافة االلكرتكنية -
 

 الصحافة االلكرتكنية كالصحافة الورقية الفرؽ بيم  -أ
 خصائص الصحافة االلكرتكنية  -ب
 مظاىر الصحافة االلكرتكنية  -ج
 أخالفيات العمل االعالمي االلكرتكين  -د
 الصعوابت اليت تواجو الصحافة االلكرتكنية -ق
 عيوب الصحافة االلكرتكنية  -ك
  مجهور الصحافة االلكرتكنية -م
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 احملور اخلامس: اخلصائص االعالمية للصحافة االلكرتكنية
 الفرؽ بني الصحافة االلكرتكنية كالصحافة الورقية: -أ

ربية كأجنبية حوؿ دراسة نقاط لعدة دراسات ع دركيش اللباف"من خالؿ مراجعة الباحث "      
، هبدؼ 2000إذل  1998االختالؼ بُت الصحافة اإللكًتكنية كالصحافة اؼبطبوعة خالؿ اؼبرحلة 

الوقوؼ عند أكجو التشابو كاالختالؼ بُت النوعُت. توصل الباحث إذل إبراز بعض مظاىر 
كأف كالنبا إما يعتمد على  االختالفات العميقة كاؼبهمة بُت ما ينشر مطبوعا كما ينشر الكًتكنيا،

اآلخر بصفة غَت مباشرة أك مباشرة. على سبيل اؼبثاؿ، تقـو العديد من مواقع جرائد الواب إبضافة 
مزيد من اؼبواد اإلخبارية، اليت ربصل عليها من الوسائل التقليدية أك تقـو خبلق قصص خمربية خاصة 

 كنشرىا الكًتكنيا.
سات اليت درسها الكاتب، توصلنا إذل بعض االستنتاجات كمن خالؿ النظر يف نفس الدرا    

 1اػباصة ابالختالفات ذات الصلة بدراستنا، كى  على النحو التارل:
فالصحافة اإللكًتكنية تعمل  كاألخبار ادلطبوعة: لألنرتنيتاالختالؼ بني ادلضموف اإلخبارم -1

خدمات إلكًتكنية أك ما يسمى على رسم صورة ؽبا ـبالفة لإلنتاج اؼبطبوع، كىذا بتوفَت عدة 
ابػبلفيات اؼبعلوماتية ك الصور الفوتوغرافية، ك عناصر الرسـو البيانية ك الصوت ك الفيديو ككصالت 
األرشيف. ابإلضافة إذل أىم ميزة تتميز هبا الصحافة اإللكًتكنية ى  التفاعلية، كتتمثل ىذه األخَتة 

 ية ك ندكات النقاش. يف المربيد اإللكًتكين ك اؼبؤسبرات اإللكًتكن
كىذا ما هبعل الصحافة اإللكًتكنية ربتوم على عدة مضامُت إخبارية غَت موجودة يف نظَتهتا     

اؼبطبوعة مع احتوائها على صور أقل فبا قبده يف الصحافة اؼبطبوعة، كىذا فيما يتعلق ابألخبار 
 أساسا. 

اؼبوضوعات ك إعادة صياغة تقتصر ىذه األخَتة على تلخيص بعض اخلدمات الصحفية:  -2
عناكينها، اليت سبتاز ابلبساطة ك االختصار ك الوضوح يف احملتول. كفق ما يناسب صبهور اإلنًتنت 

                                           
 دمحم العابد، مرجع سابق. - 1
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كما  اؼبختلف نوعا ما عن صبهور الصحافة اؼبطبوعة من حيث اؼبستول الثقايف ك التواجد اعبغرايف. 
 لكًتكنية، كاستخداـ األلواف مثال.أف الشكل اإلخراج  للنسخة اؼبطبوعة ـبتلف عن النسخة اال

اعبريدة االلكًتكنية ال تستفيد ابلقدر الكايف من مصادر التمويل التقليدية   : إفالعائدات -3
كاإلشهار كاالشًتاكات كالتوزيع. ىذا إذا استثنينا اعبرائد االلكًتكنية اليت توفر صفحات متخصصة 

ا، كتلك اليت هتتم ابلعقار أك اؼبواد الصيدالنية أك ربظى ابنقرائية كبَتة نظرا للخدمات اليت توفرى
 األسفار، اخل.

يبكن القوؿ عنها أهنا ؿبررة من القيد اؼبكاين، كلكن حىت الصحافة قراءة الصحف الورقية:  -4
االلكًتكنية أصبحت ال تعاين من ىذا القيد نظرا للتطور التكنولوج  كانتشار اؼبستحدات 

تقباؿ االنًتنت مثال على جهاز اؽباتف النقاؿ كإمكانية اغبصوؿ على التكنولوجية. كنقصد بو اس
 1األخبار االلكًتكنية كأحواؿ الطقس مثال. 

مصادر األخبار  تبُت لنا أف مصادر أخبار االنًتنت ربظى ابنقرائية أعلى منمصادر األخبار:  -5
 2اؼبطبوعة.

صحف الورقية، ك ىذا ما جعل ىذه كعليو، نستنتج أف الصحف االلكًتكنية سبثل ربداي لل     
األخَتة تسعى لتأكيد تواجدىا على شبكة االنًتنيت. فمنها من يستمر ك منها من يتوقف عن 
اإلصدار بسبب الرحبية نظرا إلحجاـ اؼبستخدمُت عن الدفع نظَت مطالعتهم لنسخ الصحف عمرب 

فوعة لالشًتاؾ عمرب الشبكة.  كىذا ما جعل اػبدمات الصحفية أيضا تعمل على كضع رسـو مد
 شبكة االنًتنيت عبذب مزيد من اؼبستخدمُت.

                                           
 .55-54حسُت شفيق، اإلعالـ االلكًتكين، مرجع سابق، ص  -1 
تخداـ ىذه الًتصبة ابؼبقركئية كيؤثر آخركف ترصبتها ابإلنقرائية، كلكل سنده، كلقد أثران اس  readabilityيًتجم بعض الكتاب العرب ىذه الكلمة  - 2

ا ىو ما قدمو ديل لكوهنا أقدـ كأكثر شيوعا ككبسبها أدؽ لغة . كللمقركئية تعريفات كثَتة ال ؿبل لتفصيل القوؿ فيها ىنا ، إال أف التعريف األكثر دقة ؽب
مطبوعة دبا يف ذلك أشكاؿ التفاعل بُت ىذه  كشاؿ  كمؤدم ىذا التعريف "إف اؼبقركنية ى  احملصلة النهائية لعدد من العناصر اليت تشتمل عليها مادة

عن ميلهم  العناصر ك اليت تؤدم إذل قباح عدد من   القراء يف االتصاؿ هبا، كيقاس ىذا دبدل فهم القراء ىذه اؼبادة كمدل سرعتهم يف قراءهتا فضال
 .59-58، ص 2004يب، القاىرة، دار الفكر العر  حتليل احملتول يف العلـو اإلنسانية،ربوىا انظر:  رشدم أضبد طعيمة:  
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فقد فوجئ اعبميع بتفوؽ بعض اؼبواقع  اإلخبارية االلكًتكنية العاؼبية كاليت أصبحت كمرجعية       
إخبارية يف الظركؼ اعبادة كاغبرجة، كأصبح من الطبيع  أف يلجا إليها الفرد العادم كاؼبهتم آك 

كغَتىا، كمرجعية موثوقة كذات مصداقية بعد أف كانت متهمة ابلتواطؤ  اؼبختص يف السياسة
 1كالتدليس.

 
 ىل الصحافة االلكرتكنية بديل عن الصحافة ادلطبوعة؟ -ب

يف السابق كاف ينظر إذل الصحف االلكًتكنية، يف البداية، كخدمة مكملة ؼبا تقدمو النسخة        
ؿ فكرة مفادىا أف الصحيفة االلكًتكنية يبكن أف تكوف اؼبطبوعة من الصحيفة، مث أثَت النقاش حو 

 2بديال عن الصحافة اؼبطبوعة كىذا يرجع لعدة أسباب ىامة منها:
، ك قناة   C.N.Nالتفوؽ الذم أبدتو احملطات التلفزيونية اإلخبارية يف تغطية األحداث مثل قناة -

 اعبزيرة القطرية.
 ؼبعوقات الورؽ ك ارتفاع أسعاره. جذب الصحف االلكًتكنية للقراء ك زبطيها -
إذل أف ؾبمل السمات الصحافة االلكرتكنية  يف ىذا السياؽ، خلص أحد الباحثُت اؼبهتمُت بدكر   

كالذم  3كاػبصائص اليت سبيز الصحافة االلكًتكنية تقلص من إقباؿ القارئ على الصحافة الورقية.
شهدتو كمربايت اعبرائد األمريكية، فعلى  سجل بداية موت الصحافة الورقية يف ظل الًتاجع الذم

  4ابؼبائة من ؿبرريها. 60سبيل اؼبثاؿ استغنت نيويورؾ اتيبز عن 
"أجراىا مشركع "التفوؽ 2004كيف دراسة بعنواف "حالة كسائل اإلعالـ اإلخبارية لسنة      

لالنتباه، الصحف " ابالشًتاؾ مع كلية الصحافة يف "كولومبيا"، كشفت عن أف الظاىرة ملفتة 
 ٪11خصوصا إذا ما قوبلت بًتاجع مبيعات الصحف األمريكية الصادرة ابإلقبليزية كاؼبقدر دبعدؿ 

                                           
 حسُت شفيق، مرجع سابق. -0
 .39، ص نفس اؼبرجع -2
 . 2006حبسب التقرير الصادر مؤخرا يف كاشنطن بعنواف: حالة كسائل اإلعالـ اإلخبارية، عاـ   -3
 دمحم العابد، مرجع سابق. - 4
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مليوف نسخة. كتراجع خالؿ الفًتة  55على مدل العقد األخَت ليصل ؾبموع النسخ اؼبوزعة يوميا إذل 
ة اؼبرتبطة ابلشبكات الكمربل ذاهتا صبهور النشرات اإلخبارية اؼبسائية على احملطات التلفزيونية احمللي

كما أف األمريكيُت دل يعودكا يشاىدكف األخبار على الشبكات التلفزيونية الكمربل على ٪ 34دبعدؿ 
الرغم من األحداث اؼبهمة اليت تستقطب انتباه الرأم العاـ. كتشَت الدراسة إذل تراجع الثقة دبصداقية 

موقعا على  26اؼبقابل، سجل اإلقباؿ على كيف  ٪.59إذل  1985عاـ  ٪80الصحف األمريكية من 
  2003.1كأكتوبر  2002ما بُت مايو  ٪70االنًتنت صنفت على أهنا األكثر شعبية، تزايدا دبعدؿ 

كلوحظ يف الدراسة أف األمريكيُت كانوا يستشَتكف بصورة خاصة خالؿ اغبرب على العراؽ          
كبعدىا مواقع اغبكومة األمريكية كأخَتا اؼبواقع  مواقع الشبكات اإلخبارية كمن مث مواقع الصحف،

اإلخبارية األجنبية. كابتت اجملموعات الصحفية الكمربل تزيد استثماراهتا على االنًتنت، فقد أدركت 
من اؼبواقع اإلخبارية العشرين، اليت تلقى أكمرب قدر من  ٪69أبعاد ىذا التحوؿ. كتنتم  حوارل 

ية العشرين األكذل. كما تزداد اؼبواقع الصغرل كاؼبستقلة إذل حد ابتت اإلقباؿ، إذل اجملموعات اإلعالم
تشكل "حركة قوية" أشبو دبجموعة كبَتة من صحف الرأم الصغَتة احملدكدة االنتشار. كيكرر 
اؼبعلومات معظم مواقع االنًتنت اليت تنشرىا الصحافة التقليدية. كالحظ أصحاب الدراسة من خالؿ 

٪ من اؼبقاالت الواردة فيها مكتوبة خصيصا لنشرىا على االنًتنت 32إخبارية أف  مراقبة شبانية مواقع
 كليست مستمدة من الصحف. 

كتتلخص الدراسات السابقة إذل أف الصحافة الورقية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية تتجو كبو         
الدكؿ العربية اليت مازالت  االكبدار يف الوقت الذم انتشرت فيو الصحافة اإللكًتكنية، كالعكس مع

  2اؼبنافسة الورقية قائمة كبداية كاضحة للصحافة اإللكًتكنية.
كيف استنتاج آخر، أثبتتو نفس الدراسة، كىو يثَت ـباكؼ العاملُت يف ؾباؿ الصحافة اليومية    

األخَتة  كشبكات التلفزيوف كاإلذاعات، أف الصحافة األمريكية كاألخبار التلفزيونية خالؿ السنوات

                                           
 مستقبل الصحافة اإللكًتكنية غَت كاضح أماـ الناشرين العرب... منتدايت السعودية ربت اجملهرمشعل اغبميداف،  - 1

2008)-02-17 (accessed ghttp://www.alriyadh.com/2005/01/22/img/221061.jp:Source     
 .نفس اؼبرجع - 2
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أارت أزمة مع تراجع الثقة هبا لدل الرأم العاـ كاكبسار صبهورىا، كىو ما يدفع األمريكيُت إذل 
اللجوء إذل االنًتنت الستقاء األخبار، رغم أف معظم ىذه اؼبواقع اتبع للصحف، كمعظم القراء 

كسيلة اإلعالـ  ما زاؿ يعط  الوقت نفسو لقراءة الصحف. كأكضحت األدلة أف االنًتنت ى ٪( 72)
  1الوحيدة اليت يشهد صبهورىا اتساعا متزايدا كالسيما بُت الشباف.

َمْن يرل أف اؼبقارنة بُت الصحافة الورقية كاإللكًتكنية مرفوضة، كىذا من منطلق مفاده  كىناؾ        
 رد كسيلةالورقية صحافة ابؼبعٌت العلم  كالواقع  للكلمة، كأف الصحافة اإللكًتكنية ؾب أف الصحافة

 .كالفاعلية للنشر كصبع النصوص كاؼبقاالت كاألخبار كالصور، كبشكل آرل ؾبرد من اؼبشاعر كاإلبداع
من جهة أخرل، يرل دركيش اللباف " أف العديد من الباحثُت يعتمربكف الصحيفة كثيقة ثقافية اترىبية 

ما أف اعبريدة الورقية حقيقة، يف حُت أف الكمبيوتر ليس سول كسيلة للبحث عن أشياء معينة، ك
يسهل ضبلها كقراءهتا، أما الوصلة االلكًتكنية فقد يصعب الوصوؿ إليها ك قد تكوف عرضة لألخطاء 

 2االلكًتكنية، زد على ذلك التحميل البط ء للموضوعات."
كرقية يف عاـ  تقوؿ: " إف العادل سيشهد طباعة آخر صحيفة "ميكركسوفت"كيف دراسة أجرهتا     

نتحدث عن إمكانية حدكث  ى األقل يف الدكؿ اؼبتقدمة، لذا فإنو ليس من اؼببالغة أفعل 2018
كطاؼبا بقيت الصحافة اؼبطبوعة تعٌت  توقعات ميكركسوفت طاؼبا سارت األمور على كتَتهتا اغبالية

 3طباعتو أبربع كعشرين ساعة." ابػبمرب الذم "وبًتؽ" عليها بلغة الصحافة قبل
الورقية كاؼبطبوعة، كليس  فَتل أف الصحافة اإللكًتكنية مكملة لدكر الصحافة أما الطرؼ اآلخر    

تلك الصحف يف شكلها اغبديث،  ىناؾ صراع بينهما، إال أف التمويل أصبح اآلف من آليات قباح
أخباره كربديثو بُت اغبُت كاآلخر، فثقافة  الذم ينعكس ابلتارل على شكل كأداء اؼبوقع من حيث تنوع

                                           
 مشعل اغبميداف، مرجع سابق. - 1
 .33-32دركيش اللباف، مرجع سابق، ص -2

 …من النسخة االلكًتكنية 142بندر العتييب، الرق  أسبوعية متخصصة،  العدد  3-
Source: http:/www. alhazmiah.wordpress.com/ (accessed 04-03-2008) 
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كى  يف ازدايد مستمر على العكس من قراء الصحف  أصبح ؽبا صباىَتىا كشعبيتها اإلنًتنت
  1كالكتب.

كيف افتتاحية إلحدل اجملالت العربية، كتب رئيس ربريرىا حوؿ نفس اؼبوضوع قائال: "مع أنو من      
ابلنظر إذل  اؼببكر جدان اغبكم على الصحافة االلكًتكنية كمدل أتثَتىا على مستقبل الصحافة الورقية،

أف صحافة الورؽ ال تزاؿ إذل اليـو سيدة اؼبوقف، فإف ذلك ال ينسينا ما نراه يف جيل الشباب من 
افتتاف ابؼبواقع االلكًتكنية متابعة ؽبا،  كاستفادة فبا تضخو من معلومات بسرعة كمهنية عالية رغم 

 2حداثتها."
إذل بعض االستنتاجات اؽبامة كاليت يبكن أف  كبناء على ما تقدـ، يبكن أف نتفق مع الذين توصلوا    

 نوجزىا فيما يل :
دل توجد كسيلة إعالمية قضت على كسيلة سابقة ؽبا ك إمبا تتعايشاف يف ظل اػبصوصية لكل  -

 كاحدة.
لقد تعودت األجياؿ منذ مدة طويلة على قراءة الصحف اؼبطبوعة ك ىذا هبعل من الصعب  -

 قل على اؼبدل اؼبنظور.التخل  عن ىذه العادة، على األ
االنًتنت ال تستطيع أف تقض  على الصحافة الورقية بل ستفيدىا من خالؿ ما تقدمو من  -

 معلومات ك خدمات تسهم يف تطوير أدائها ك تسهيل عمل طاقمها، فكل كسيلة تكمل األخرل.
ياهتا قد أىلتها إلعادة كرغم كل االنتقادات اؼبوجهة للصحافة االلكًتكنية إال أف قدراهتا ك إمكان    

صبهورىا كلكل عصر متطلباتو.  فلكل كسيلة إعالمية تشكيل عادل جديد لإلعالـ ك االتصاؿ،
 كاإلنساف العاقل ىو الذم هبمع بُت متطلبات اؼبعاصرة كأنبية األصالة. 

 
 

                                           
  بدر العتيب، مرجع سبق ذكره. -1
 .2007مستقبل الصحافة التقليدية مقابل اإللكًتكنية/ اؼبؤسبر العاؼب  للصحف - 2
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 الصحفيوف كالتطورات التكنولوجية الراىنة. -ج
يف مقاؿ لو بعنواف " الرسوؿ ىو كسائل اإلعالـ:   John Pavlik"جوف  ابفيليك"يرل          

" أف شبكة االنًتنت تشكل ربداي ضخما ؼبؤسسات اإلعالـ  كسائل إعالـ جيدة، قواعد جديدة
 1التقليدية، ك ىو ربدم من نوع جديد يساعد اعبمهور ك يعيد ربديد دكر الصحفيُت يف اجملتمع

يكونوا على حذر، كىم يف عجلة للحاؽ  ":"أف الصحفيُت هبب أفإيدف كايتكيضيف "        
ابألحداث اؼبهمة. حىت ال يتأثركف ابلتحيزات البغيضة للمعتوىُت أك زبدعهم اؼبعلومات الزائفة اليت 

  2تنشر حوؿ االنًتنت".
لنشر أخبارىم كل  لقد ألغى الصحافيوف اعبدد الذين ازبذكا من صفحات الواب مساحات    

النظرايت اليت توجو العمل الصحف   لصحافة، كما أزاحوا من طريقهم كلالقواعد اليت  قامت عليها ا
 يف ـبتلف كسائل اإلعالـ التقليدية.

ابلفعل، أصبح الصحفيوف العاملوف يف الصحف االلكًتكنية معًتفا هبم لكوهنم يشتغلوف يف مهنة     
م سول يف اغبامل الذم الصحافة سباما كما ىو اغباؿ ابلنسبة للصحفيُت التقليديُت. فال فرؽ بينه

 2001يعملوف عليو، كأصبح إبمكاهنم اغبصوؿ على بطاقة اؼبهنة. كعلى سبيل اؼبثاؿ، يف سنة 

 600أبهنا قدمت اآلالؼ من البطاقات اؼبهنية منها  (CCJP)صرحت عبنة بطاقات الصحفيُت 

ابلصحفيُت العاملُت  بطاقة للصحفيُت العاملُت على الصحف االلكًتكنية. ك ىذا يعٍت اعًتافا حقيقيا
على الصحف االلكًتكنية، مثلهم مثل صحف  الصحافة اؼبكتوبة ك يبلكوف نفس اغبقوؽ، كردبا نفس 
 الواجبات، كلكن منح بطاقة مهنية لصحايف اعبريدة االلكًتكنية يتم كفق شركط معينة، كى  كما يل :

 ابؼبئة من مداخليو أتيت من العمل يف الصحافة. 51أف تكوف  -
أف يتوفر يف مديره أك اؽبيئة اليت يعمل فيها مواصفات اؼبؤسسة الصحفية اليت تطبق قوانُت  -

 3الصحافة.

                                           
 .284-283ص  مرجع سابق،  ،ؿبمود علم الدين 1-

 .286صنفس اؼبرجع،  -2
 .83ماجد راغب اغبلو، مرجع سابق، ص - 3
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 خصائص الصحافة االلكرتكنية.  -د
اليت يتمتع هبا القارئ كالكاتب  يكف  أف الصحافة اإللكًتكنية تتمتع يف الغالب، ابغبرية الكاملة     

ية اليت تكوف يف العادة قد مت تعديل مقاالهتا من قبل الناشر على اإلنًتنت على خالؼ الصحافة الورق
التحريرية للصحيفة، ابإلضافة إذل ؾبموعة من اؼبميزات اليت  أك رئيس التحرير حىت تالئم السياسة

 1:يبكن تلخيصها كالتارل
التفاعلية: ك ى  مدل قدرة الشخص على الدخوؿ يف معاعبة إعالمية بصفة نشطة من خالؿ -1

كتعٍت أيضا االتصاؿ يف اذباىُت بُت اؼبصدر كاؼبتلق  أك   2عل مع الرسائل اإلعالمية أك اؼبعلنُت.التفا
كما أهنا تعرؼ أيضا   3بصفة أكسع االتصاؿ اؼبتعدد االذباىات بُت أم عدد من اؼبصادر كاؼبتلقُت.
 4إعالما.على أهنا: إمكانية التواصل كالتفاعل بُت اؼبستعمل كاعبريدة الورقية اليت تقدـ 

فاالتصاؿ عمرب اغباسبات يقدـ أشكاال متعددة من التفاعلية، مثل البحث عن اؼبضامُت كإاتحة رد    
الفعل أك رجع الصدل للمواقع اإلعالنية، كابؼبقارنة بوسائل اإلعالـ اؼبطبوعة كاإلذاعة، فاف 

لمربيد االلكًتكين مستخدم  االنًتنت يسهل عليهم االتصاؿ ابلقائمُت ابالتصاؿ من خالؿ قوائم ا
 ذات الوصالت الفائقة للمحررين كاؼبخرجُت.

، كابإلضافة للمربيد االلكًتكين، تقـو اؼبواقع اإلخبارية االلكًتكنية بتجريب أساليب ـبتلفة        كاليـو
اػبطاابت االلكًتكنية إذل احملرر، كغرؼ اغبوار اغب ، كاللوحات اإلخبارية،  لقنوات رد الفعل، مثل:

  5النقاش، كاألسئلة اؼبوجهة إذل اػبمرباء.كندكات 
اعباذبية الناذبة عن التعامل مع أكثر من ساحة، إذ يتمكن اؼبتصفح ؽبا من قراءة األحداث ك  -2

 مشاىدهتا ك االستماع إليها يف آف كاحد.

                                           
 .83، صاجد راغب اغبلو، مرجع سبق ذكره، مب -1
، السعيد بومعيزة،  - 2  .28، ص 2007سلسلة كحبوث كدراسات إذاعية، تونس، ،  ة،أشكاذلا ككسائلهاالتفاعلية يف اإلذاعخالد زعمـو
 .28، صنفس اؼبرجع - 3
 .13ص، صباؿ بوعجيم ، بلقا سم بركاف، مرجع سابق - 4
 .92 مرجع سابق، صدركيش اللباف،  - 5
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ة السرعة يف تلق  اػبمرب العاجل يف كقتو مشفوعا بفيلم الفيديو معزز بصور حية، فبا يدعم مصداقي -3
 اػبمرب ك ذلك بدال من االنتظار إذل اليـو اؼبوارل لقراءة العدد اعبديد من الصحيفة اليومية.

 التحرر من مقص الرقيب الذم قد يبنع نشر بعض األخبار أك الصور يف الصحف. -4
االقتصاد يف النفقات ابالستغناء عن أطناف الورؽ ك مستلزمات الطباعة اؼبستخدمة يف الصحافة  -5

وبتاج من يرغب التعامل مع  ة. كإعفاء القارئ من دفع شبن الصحف اليت يطلع عليها. بينما الالورقي
 المربامج اليت يتم تركيبها ؼبرة كاحدة. الصحافة اإللكًتكنية، سول عبهاز كمبيوتر كؾبموعة من

جيج ضباية البيئة من الكميات اؽبائلة من الصحف اؼبقركءة اؼبطبوعة ابألحبار السامة، كمن ض -6
 مطابعها ك فضالت صناعتها.

 إمكانية االطالع على عدد من الصحف بدال من االكتفاء ابلصحيفة الواحدة. -7
ذباكز حاجز اؼبكاف ك إمكانية االطالع على الصحف األجنبية بصرؼ النظر عن بعد مكاف  -9

  صدكرىا.
الورقية اليت هبب أف سرعة كسهولة تداكؿ البياانت على اإلنًتنت بفارؽ كبَت عن الصحافة  -10

  .تقـو ابنتظارىا حىت صباح اليـو التارل
  .كالكاتب، حيث يبكنهما أف يلتقيا يف التو كاللحظة معان  حدكث تفاعل مباشر بُت القارئ - 11

اإللكًتكنية إمكانية مشاركة مباشرة للقارئ يف عملية التحرير. من خالؿ  أاتحت الصحافة  12-
كثَت من الصحف اإللكًتكنية للقراء، حبيث يبكن للمشارؾ أف يكتب تعليقو توفرىا ال التعليقات اليت

  اللحظة. نفس أم مقاؿ أك موضوع، كيقـو ابلنشر لنفسو يف على
عند الرغبة يف إصدار صحيفة كرقية بدءان من اغبصوؿ على ترخيص  التكاليف اؼبالية الضخمة -13

 وضع يف الصحافة اإللكًتكنية ـبتلف سبامان حيث الالرظبية كالتنظيمية. بينما ال مركران ابإلجراءات
  .يستلـز األمر سول مبالغ مالية قليلة لتصدر الصحيفة اإللكًتكنية بكل سهولة
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موحد عبميع العاملُت، إمبا يبكن إصدار الصحف  عدـ حاجة الصحف اإللكًتكنية إذل مقر -14
 1العادل. اإللكًتكنية بفريق عمل متفرؽ يف أكباء

على اػبط الصحف  على اؼبعايشة اؼبستمرة لألحداث كاؼبتابعة اآلنية ؼبا  ة: أجمربت الصحافةاآلني-15
 2يستجد من معلومات كسهلت عملية التدخل لتجديد احملتول.

ىذه اؼبميزات ك غَتىا مثلت ابلفعل ربداي للمؤسسات الصحفية، كأرغمها على ضركرة         
منتجاهتا حسب ما ىبدـ لغة العصر، كىذا ابلفعل ما جعل مواكبة ىذا التطور التكنولوج  كربديث 

معظم الصحف تتواجد على الشبكة دبختلف أشكاؽبا، سواء بشكل ـبالف عن النسخة اؼبطبوعة أك  
 كصورة الكًتكنية طبق األصل عن الصورة اؼبطبوعة.

 
 مظاىر الصحافة اإللكرتكنية -ق

 للصحافة اإللكًتكنية ربمل قدرا على الرغم من أف اؼبداخل كاألنواع اؼبختلفة     
 كاضحا من التباينات يف التوجو كاالنتماء، إال أف صبيعها يشكل ظاىرة كاحدة
يفًتض أف تسَت كفق مسار أك منهج كاحد تقريبا يف العمل، بغض النظر عما إذا كاف من يقـو هبذا 

فيوف ىواة أك النشاط مؤسسات كدكر صحفية كؿبرركف ؿبًتفوف أك منظمات غَت صحفية أك صح
خالؼ ذلك، ألف اؼبسار انبع من طبيعة اإلنًتنت كشبكة معلومات إلكًتكنية، كما تتيحو ىذه 
الشبكة من إمكاانت كأدكات غَت مسبوقة يف فبارسة العمل الصحف ، كما تفرزه أيضا من ربدايت. 

اإلعالمية اعبديدة فقد برزت مظاىر جديدة للصحافة االلكًتكنية شكلت امتدادا ؼبسَتة ىاتة الوسيلة 
 3كىذا ما رأيناه من خالؿ مايل :

 االمتدادات اإللكرتكنية لوسائل اإلعالـ )مواقع الصحف كالقنوات الفضائية -1
 .كاجملالت(

                                           
 بندر العتييب،  مرجع سابق.  -1
 .12صباؿ بوعجيم ، بلقا سم بركاف، مرجع سابق، ص - 2
 صباؿ غيطاس، مرجع سابق. - 3
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 يف ظل االذباه اؼبتزايد كبو استخداـ اإلنًتنت كوسيلة لإلعالـ كاغبصوؿ على     
ؼبطبوعة أف تنشئ لنفسها مواقع إلكًتكنية األخبار كمتابعة ما هبرل عاؼبيا، تعُت على الصحف ا

زباطب هبا صبهور اإلنًتنت الذم يتزايد بصورة كبَتة عاؼبيا، كتستخدـ كوسيلة المتصاص كاستيعاب 
صدمة اؼبنافسة الناشئة عن اقتحاـ ىذا اجملاؿ. كيزخر ىذا اؼبدخل ابلعديد من النقاط اعبديرة ابؼبناقشة 

يث التصميم كالتبويب، كدكرة ربديث البياانت ابؼبوقع، كاػبدمات مثل مستول اعبودة يف اؼبوقع من ح
اؼبقدمة عليو كغَتىا، كربمل ىذه اعبوانب كغَتىا قدرا من الثراء خاصة فيما يتعلق دبواقع الصحف 

 العربية اليت دل تدرس ابلقدر الكايف رغم أف متابعتها كاردة
 .الصحف اإللكرتكنية )بواابت صحفية بال صحف كرقية( -2

"، كاليت يقصد هبا الشركات اليت ظهرت  1999يف عاـ       ظهرت عمرب اإلنًتنت موجة "الدكت كـو
كأتسست لك  تعمل عمرب اإلنًتنت فقط دكف أف يكوف ؽبا نشاط أك كجود مادم على أرض الواقع. 
كظهرت مئات الشركات من ىذا النوع يف ؾباالت عديدة، مشلت السياحة كالسفر كالتجارة 

كنية كاجملاالت العلمية كالصناعية كأيضا اجملاؿ اإلعالم  كالصحف . فتشكلت شركات دل تكن اإللكًت 
سول مواقع على الشبكة تعمل يف ؾباؿ الصحافة كاإلعالـ، كعرفت ابسم بواابت اإلنًتنت الصحفية، 

النشرات كزبصصت يف تقدًن اؼبواد اإلخبارية كالتحليالت الصحفية كاؼبقابالت كاغبوارات كاحملادثة ك 
المربيدية اإللكًتكنية كخدمات المربيد اإللكًتكين كخدمات البحث يف األرشيف. كحاليا ذبسد ىذه 
البواابت مبوذجا للصحافة اإللكًتكنية اليت سبارس عملها ابلكامل عمرب اإلنًتنت دكف أف يكوف ؽبا أم 

كفقا للعديد من النقاط  نسخ مطبوعة. األمر الذم هبعل منها مدخال جيدا كغنيا، يبكن االقًتاب منو
اػباصة ابلتصميم كدكرية التحديث كتنوع اػبدمات، كاعبهات القائمة على اؼبوقع كتوجهاتو العامة 

 كالرؤية اليت وبملها القائموف عليو.
 .الصحف اإللكرتكنية التليفزيونية )قنوات ادلعلومات( -3

لصحافة اإللكًتكنية اغبديثة اليت ال يبكن تعد قنوات اؼبعلومات عمرب التليفزيوف أحد أكجو ظاىرة ا     
إغفاؽبا، حىت كإف كانت ال ربظى بنفس القدر من االىتماـ الذم ربظى بو أنواع الصحافة اإللكًتكنية 
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اؼبرتبطة عضواي بشبكة اإلنًتنت، فه  عمليا تقدـ نوعا من الصحافة اؼبقركءة على الشاشة، يستخدـ 
حفية اؼبعركفة، خاصة فن اػبمرب كالتقرير كإف كانت تعتمد على فيو العديد من الفنوف كاؼبهارات الص

السرعة كالًتكيز يف العرض، مع تنوع االىتمامات كاؼبزج ما بُت اؼبادة اػبمربية كبعض اػبدمات اغبياتية 
اؼبختلفة، كقد تكوف أبرز قيمة مضافة يقدمها ىذا النوع من الصحافة اإللكًتكنية ى  االنتشار الواسع 

يفوؽ انتشار الصحف اؼبطبوعة كاإللكًتكنية أحياان، حبكم أهنا تبث عمرب كسيلة توصيل  الذم ردبا
 أكسع انتشارا كأكثر إاتحة كىى جهاز التليفزيوف.

 االمتدادات اإللكرتكنية للمؤسسات غري اإلعالمية.  -4
ح اجملاؿ كاسعا لقد أشران آنفا إذل أف الطابع اؼبفتوح لبيئة العمل الصحف  عمرب اإلنًتنت فت         

أماـ العديد من اعبهات غَت الصحفية كاإلعالمية، لك  سبارس بنفسها كبشكل مباشر النشاط 
الصحف  بشكل أك آبخر. لذلك يبكن ؼبستخدـ الشبكة أف هبد مئات اؼبواقع الشهَتة التابعة 

يعها ألحزاب سياسية كمنظمات ؿبلية كدكلية، كحركات سياسية كعسكرية بل كحكومات كدكؿ، صب
يقدـ خدمات صحفية متنوعة عمرب ىذه اؼبواقع، تشمل اػبمرب كالرأم كالتقارير اؼبكتوبة كاؼبصورة 
كالتحليالت كلقطات فيديو كتسجيالت حية كساحات النقاش كاغبوار كغَتىا، فبا هبعلنا أماـ مظهر 

قتصاد ابلصحافة، مستقل قائم بذاتو من مظاىر الصحافة اإللكًتكنية، سبتزج فيو السياسة كالعلـو كاال
 كتتالشى فيو اغبدكد بُت مصدر اؼبعلومة كاعبهة القائمة على بثها كنقلها. 

 .أخالقيات العمل اإلعالمي االلكرتكين - ك
 إف كجود الصحافة االلكًتكنية قد أار عدة قضااي كطرح عدة تساؤالت يتمثل أنبها يف ما يل :      

 رة الكًتكنيا.قضية الرقابة على اؼبادة الصحفية اؼبنشو  -1
قضية حرية الصحافة من حيث اعتبار النشر االلكًتكين دعما ؼببدأ حرية الصحافة بعيدا عن  -2

 اؼبعايَت اليت يلتـز هبا الصحف  يف الصحافة التقليدية.
ىل يكوف النشر االلكًتكين منفذا للممنوعُت من إصدار صحف مطبوعة ؼبختلف الفصائل  -3

 السياسية؟
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شر االلكًتكين مصطلحات الصحف التقليدية كالصحف اإلقليمية التقليدية، ىل سيلغ  الن -5
 كاحمللية كالوطنية، اخل.؟

ىل ستصبح الصحف االلكًتكنية بديال لكثَت من قراء الصحف الورقية فينخفض بذلك أتثَت  -6
 ىذه األخَتة على قرائها، ك تقض  ابلتارل على الصحافة التقليدية  ؟

 لنشر عمرب الشبكة حبقوؽ اؼبؤلف ك الرقابة على اؼبصنفات ؟ىل ستلغى عالقة ا -7
 1ىل ربقق الصحف االلكًتكنية التزامها ابؼبعايَت األخالقية؟ -8

إف ما سبق من ىواجس، يعتمرب صبلة من االنشغاالت اليت تشغل ابؿ الباحثُت كاؼبهنيُت كصناع       
ىل سيبقى التنافس مقتصرا على الصحافة القرار يف الكثَت من البلداف. كيبكن أف نضيف من جهتنا 

التقليدية يف ظل ذبدد خدمات الواب كحداثتها؟ أـ أف ىناؾ كسيلة أخرل ستفرض نفسها يف 
 اؼبستقبل القريب؟ ك ىذا ما سنتطرؽ إليو الحقا.

فمثل ىذه التساؤالت اؼبشار إليها أعاله، يعمل اإلعالميوف على اإلجابة عليها يف ظل ما       
، ؽبذا عملت "ىيئة ربرير راديو عماف" مثال، على كضع مبادئ نعيشو م ن تطورات تكنولوجية كل يـو

ػبدمة الصحافة االلكًتكنية كصحفييها، هبدؼ دعم اؼبقاييس كاؼبعايَت اؼبهنية يف الصحافة 
ة كتقوية مبادئ اغبري كتعزيز فهم اعبمهور كثقتهم هبا، -إذاعة كتلفزيوف كصحافة انًتنت -االلكًتكنية

الصحفية يف صبع كتوزيع اؼبعلومات. كؽبذا، يرل الكثَت من اؼبهتمُت أنو يتعُت على الصحافيُت 
كأف يبحثوا عن اغبقيقة، كنقلها إبنصاؼ كصدؽ  اإللكًتكنيُت العمل كأمناء على مصلحة اعبمهور،

 .أعماؽبم للحفاظ على اؼبصلحة العامة كاستقاللية، كأف يتحملوا مسؤكلية
نطلق، يبكن القوؿ أنو هبب على كل صحف  إلكًتكين أف يشعر ببعض اؼبسئولية من ىذا اؼب    

 :االجتماعية كاليت يبكن ربديدىا يف النقاط التالية
 .اعبمهور من شأنو إضعاؼ الثقة كاؼبصداقية أف يدرؾ الصحايف أف أم التزاـ عدا خدمة - 

                                           
 .54-53-52، مرجع سابق، صاإلعالـ االلكرتكينحسُت شفيق،  -1
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نوع اجملتمع كضبايتو من التبسيط االلتزاـ بعكس ت أف يدرؾ أبف خدمة اؼبصلحة العامة تستوجب -
  .الزائد للقضااي كاألحداث

 .توفَت نطاؽ كاسع من اؼبعلومات لتمكُت اعبمهور من ازباذ قرارات مستنَتة -
 .العمل من أجل جعل النشاطات التجارية اػباصة كالعامة علنية -
كعلى أكمل كجو  كتقدًن األخبار بدقة، كيف سياقها، أف يسعى كإبصرار للحصوؿ على اغبقيقة -

 دكف تشويو مع اجتناب تضارب اؼبصاحل.
كسائل إعالمية أخرل  الكشف عن مصدر اؼبعلومات بوضوح كاإلشارة إذل كافة اؼبواد اؼبأخوذة عن -

 دكف سرقة من الغَت كدكف كذب.
 عدـ التالعب ابلصور كاألصوات كإعالـ اعبمهور إف سبق عرضها.  -
إلخبارية ابحًتاـ كصدؽ، كأف يظهر تعاطفا خاصا مع ضحااي ا التعامل مع موضوعات التغطية -

 اعبرائم أك اؼبآس  كاألطفاؿ. 
 .على اكبياز شخص  إعداد تقارير ربليلية مبنية على فهم مهٍت كليس -
 .احًتاـ اغبق يف ؿباكمة عادلة للمتهمُت -
 فقط عندما يكوف التعريف دبصادر اؼبعلومات كلما أمكن ذلك. كيبكن استخداـ اؼبصادر السرية -

اؼبعلومات اؼبهمة إذل  صبع أك نقل اؼبعلومات اؼبهمة يف اؼبصلحة العامة، أك عندما يؤدم صبع أك نقل
 .اؼبصدر السرم إغباؽ األذل دبصدرىا. كيف ىذه اغبالة هبب عليو االلتزاـ حبماية

قائق، كتزكر الواقع، اغب أف يستخدـ األدكات التقنية دبهارة كتفكَت، متجنبا التقنيات اليت تشوه -
 كزبلق إارة من األحداث مع اإلشارة إذل الرأم كالتعليق.

  كاستقاللية األخبار. أف ال يشارؾ يف نشاطات قد تؤثر على صدقية  -
التأثَت غَت اؼبمربر ألم قول خارجية، من  صبع كنقل األخبار دكف خوؼ أك تفضيل، كمقاكمة بشدة -

اػبمرب كاألفراد ذكم النفوذ كاعبماعات ذات اؼبصاحل  ت كعناصرضمنها اؼبعلنُت كمصادر اؼبعلوما
 .اػباصة
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الصحايف كخدمة  مقاكمة أية مصلحة شخصية أك ضغط من الزمالء يبكن أف يؤثر على الواجب -
  اعبمهور حىت لو كاف مالك اؼبؤسسة الف ىذا من حقوؽ حرية الصحافة. 

 .صناعة قرار أخالق   علىالسع  للحصوؿ على دعم أكفر لفرص تدريب اؼبوظفُت -
 1االلتزاـ دبسؤكليتو ذباه مهنة الصحافة اإللكًتكنية. -
 الصعوابت اليت تواجو الصحف االلكرتكنية. -م

بعد ما تطرقنا إذل الصحافة االلكًتكنية كوسيلة اعالمية جديدة، ؽبا من اؼبواصفات كما رأينا ما      
كإطارات تعمل من أجل كصوؿ رسالة إعالمية يف  يؤىلها لتكوف كسيلة، مثلما ؽبا من إمكانيات

مستول تطلعات صبهورىا، كىذا ليس بعيدا بطبيعة اغباؿ عن ما ستجده من صعوابت على ـبتلف 
  اؼبستوايت، كاليت يصنفها بعض الكتاب على النحو التارل:

النامية، ك سوؼ  اؼبقركئية فه  ال تزاؿ صعبة نسبيا، فالكمبيوتر دل يعد صباىَتاي خاصة يف الدكؿ -1
 زبلق الصحف االلكًتكنية عادات جديدة عند القارئ مثل القراءة على الشاشة .

قلة الشرعية القانونية اليت تعاين منها الصحافة االلكًتكنية، مثلها مثل معظم اػبدمات   -1
كنولوجيوف االلكًتكنية كالنقود االلكًتكنية ك التوقيع االلكًتكين، ك من اؼبنتظر أف يتوصل الساسة الت

 2كالقانونيوف إذل إهباد حلوؿ ؽبا.
 اإللكًتكنية صعوابت مادية تتعلق بتمويلها كتسديد مصاريفها. تعاين الكثَت من الصحف3- 
  .كعدـ كضوح الرؤية اؼبتعلقة دبستقبل ىذا النوع من اإلعالـ غياب التخطيط -4
  .اإللكًتكين ندرة الصحف  -5
ىو اغباؿ يف الصحافة  اإللكًتكنية من خالؿ اإلعالانت كماعدـ كجود عائد مادم للصحافة  -6

 .اإللكًتكنية الورقية، حيث أف اؼبعلن ال يزاؿ يشعر بعدـ الثقة يف الصحافة
 1عليو. غياب األنظمة كاللوائح كالقوانُت كىو ما كبتاجو كنسعى للحصوؿ -7

                                           
 …ىيئة ربرير راديو عماف نت، أخالؽ مهنة الصحافة االلكًتكنية -1       

Source: http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php (accessed 17-10-2007)  
 .151-150دمحم لعقاب، مرجع سابق، ص -2
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 عيوب الصحافة االلكرتكنية. -د
 مكن إهباز أنبها فيما يل : أما عيوب الصحافة االلكًتكنية في  
قلة عدد ركاد الصحافة االلكًتكنية ابؼبقارنة بقراء الصحف التقليدية، ك ذلك نظرا الكبصارىا يف  -1

 إطار مستخدم  االنًتنيت ك ىم قليلوف رغم التزايد اؼبستمر يف عددىم. 
ذلك من نفقات، استلزاـ حيازة اؼبستفيد عبهاز كمبيوتر متصل بشبكة اؼبعلومات، مع ما يتطلبو   -2

ك إف كاف انتشار مقاى  اإلنًتنيت أبسعار مناسبة قد قلل من أنبية النفقات، كعائق للوصوؿ إذل 
 شبكة اؼبعلومات كاالطالع على ما نريده من صحف أك نشرات .

 ندرة الصحفيُت اؼبزكدين ابؼبهارات ك اؼبعارؼ الالزمة ؼبمارسة مهاـ الصحافة االلكًتكنية.  -3
 2كفاية التشريعات التنظيمية اليت ربكم الصحافة االلكًتكنية.عدـ كجود أك    -4
 .مجهور الصحافة االلكرتكنية -4
يف خطوة تعكس مدل االىتماـ ابلصحافة اإللكًتكنية الوليدة، قاـ الصحف  "أضبد عبد        

رل للصحافة اإللكًتكنية يف اؽبادم" رئيس ربرير جريدة شباب مصر اإللكًتكنية، بتأسيس ارباد دك 
القاىرة. كلقد أظهرت النشاطات كالندكات اليت انقشت ىذا اؼبوضوع على الساحة العربية خالؿ 
العامُت اؼباضُت مدل االىتماـ دبستقبل الصحافة يف ظل التطور اؼبذىل لشبكة اإلنًتنت، كذلك 

بيا حيث يصل إرل حوارل ابلرغم من أف عدد مستخدم  اإلنًتنت يف الدكؿ العربية منخفض نس
من إصبارل عدد السكاف يف الشرؽ األكسط، يف حُت يصل يف بعض اؼبناطق مثل أمريكا % 7.5

  3طبقا ألحدث اإلحصائيات.% 35.5، كأكركاب إرل  %67.4الشمالية إرل 
ماليُت أم   7ىذا على الرغم من أف عدد مستخدم  اإلنًتنت يف الدكؿ العربية قد ذباكز          

% من إصبارل عدد 1.3، إال أف ذلك ال يبثل سول 2005مليوف مستخدـ عاـ  25كثر من أ

                                                                                                                                    
 بندر العتييب، مرجع سابق. -1
 .84ماجد راغب اغبلو، مرجع سابق ، ص -2

 …أضبد عبد اؽبادم، مستقبل الصحافة التقليدية مقابل اإللكًتكنية، اؼبؤسبر العاؼب  للصحف 3 -
Source: http://www.ijnet_article/newarticle.arg-trms-htm 33Ko (Consulté le: 04-03-2008) 
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مستخدم  الشبكة الدكلية للمعلومات يف العادل.  كرغم انتشار آالؼ مقاى  اإلنًتنت يف اؼبدف 
 العربية، كاؼبًتافق مع اغبضور اؼبعتمرب للصحافة العربية على اإلنًتنت. إال أف ذلك ال يتمشى مع النمو
اؼبتسارع للصحافة اإللكًتكنية عاؼبيان، علمان أبف أعداد الصحف العربية الورقية ال تتناسب أساسان مع 

  1عدد سكاف الدكؿ العربية.
على نتائج  مت االعتماد فيها ابرم قنرت"" ك "فايز بن عبد هللا الشهرمكيف دراسة للباحثُت "  

ية. ذكرت الدراسة بعض خصائص قراء الصحف استجاابت عينة من قراء الصحف اإللكًتكنية العرب
من حيث إهنم يف الغالب ذكور كشباب، كيشكل الطلبة كاؼبهاجركف العرب حوؿ  اإللكًتكنية العربية

اإللكًتكنية  كبَتة منهم. كأف ما يزيد على نصف العينة يقركف أبهنم يتصفحوف الصحف العادل نسبة
، ا بشكل يوم ، كيعود سبب رضاىم كإقباؽبم على لصحافة اإللكًتكنية إذل أهنا متوفرة طواؿ اليـو

مباشرة كال ربتاج إذل دفع رسـو إضافية، كما أهنا سبكنهم من متابعة األخبار  كإمكانية الوصوؿ إليها
 مكاف كعن أم بلد مهما تباعدت مواقعهم. برغم أف كثَتان من اؼببحوثُت قد أشاركا إذل من أم

 الصحف، أك مشكالت عدـ الرضا عن احملتول الرظب  لبعض صعوابت فنية عند تصفح بعض مواقع
 2الصحف، إال أف نسبة كبَتة من القراء أبدكا مستول معقوالن من الرضا عن ىذه الصحف.

فالصحافة اؼبوجودة على اإلنًتنت تتنافس فيما بينها، من أجل تقدًن فكر متميز هبذب أكمرب      
نافس الشريف الذم كاف لوقت قريب كرقيان، قد أصبح اليـو عدد فبكن من القراء كالباحثُت. كىذا الت

كرقيان كإلكًتكنيان عمرب شبكة اإلنًتنت، خاصة يف ظل تعاظم القدرات االقتصادية كأتسيس العديد من 
اؼبؤسسات الصحافية. كتزايد عدد اإلصدارات إبمكانيات تفوؽ مثيالهتا يف الدكؿ العربية األخرل. 

 يف الرأم كالتحليل عمرب استقطاب أىم األقالـ احمللية كالعربية كالعاؼبية. فقد انتقلت لتصبح منافسة
 
 

                                           
  2Source:http://www.eggptiagreens.com/docs/general/index.php? (accessed 21-03-2008)     

 مشعل اغبميداف، مرجع سابق. -2
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 الصحافة االلكرتكنية يف البلداف العربية حملور السادس:ا -

 كاقع االعالـ العريب -أ
 ظهور الصحافة االلكرتكنية العربية كتطورىا -ب
 خصائص الصحافة االلكرتكنية العربية -ج
 كاقع اخلدمات يف الصحافة االلكرتكنية العربية -د
 الصعوابت اليت تعاين منها الصحافة االلكرتكنية العربية -ق
 .اقع الصحافة االلكرتكنية العربيةك  -ك
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 : الصحافة االلكرتكنية يف البلداف العربيةاحملور السادس

 متهيد
ىناؾ مقولة شهَتة يف حقل اإلعالـ اإللكًتكين، كى : إذا دل تكن على شبكة اإلنًتنت فأنت     

 If You were not on the net, You were not in theلست يف كسائل اإلعالـ 
media.1  فاالنتشار العاؼب  لشبكة اإلنًتنت كما ربتويو من خدمات إليكًتكنية إعالمية، دفع الكثَت

من اؼبؤسسات الصحفية الغربية إذل تغيَت ثقافتها، كالتنافس على االستثمار اإللكًتكين إعالميان 
ًتكنية، اليت بدأت تنمو بشكل سريع كربولت إذل منافس كإعالنيان كخدماتيان من خالؿ الصحافة اإللك

قوم للصحافة اؼبطبوعة، إذ استطاع كثَت من اؼبؤسسات تعويض تراجع توزيعها أك حصتها اإلعالنية 
 عمرب مشاريع اإلعالـ اإللكًتكين.

ربية كمثلما حدث على اؼبستول العاؼب  من كالدة مواقع إخبارية الكًتكنية، سبخضت اؼبنطقة الع     
عدة مواقع إخبارية الكًتكنية. بعضها تصنع اػبمرب، كتلك تكتف  إبعادة تصديره بعد التقاطو من 
الوكاالت كشبكات التلفزيوف كاإلذاعة، كأخرل تقـو بدكر مكمل للدكر الرئيس  للمحطات اؼبتلفزة 

نت كال يوجد ؽبا كاعبرائد اؼبطبوعة، كتلك اليت تستقل بذاهتا كليا أم اليت ال تصدر إال على االنًت 
  2امتداد كأصل يف الصحافة التقليدية.

 
 كاقع اإلعالـ العريب. - أ

يف دراستنا ؼبا قدمتو الباحثة "عواطف عبد الرضباف" حوؿ كاقع اإلعالـ العريب، كما قدمو اؼبعهد       
قليم  اإل العريب للثقافة العمالية كحبوث العمل ابعبزائر حوؿ نفس اؼبوضوع. يبكن القوؿ إف النظاـ

على الصعيد السياس   العريب كمن خالؿ أداء معظم أنظمتو السياسية، استطاع احتواء آار العوؼبة
                                           

، الصحافة االلكًتكنية العربية، أزمة صناعة أـ ثقافة، صحيفة عكاظ، العدد -1  ...2172خلد الفـر
Source:httm://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070529/cat2007052923196.htm. alfirm@gmail.com 

(accessed 29-05-2008) 
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النفط، الذم مكن تلك  كاالقتصادم، خصوصان بعد الفشل األمَتك  يف العراؽ كارتفاع أسعار
ؼبعلومايت من اعبانب اإلعالم  كا األنظمة من أتمُت ىامش مريح لتحركاهتا يف الداخل كاػبارج. لكن

قادرة على احتواء آار كتداعيات التطور  عملية العوؼبة ظل عصيان على تلك األنظمة، فه  غَت
كالبث، كاستخداـ االنًتنت كالتكامل بُت قطاع  اإلعالـ  التكنولوج  اؼبتسارع يف ؾباالت االتصاؿ

طابع الصراع بُت طبسة  كابلتارل أصبحنا إزاء كضع ملتبس يغلب عليو  الرقم . كاالتصاؿ كالًتفيو
صاحب اغبق كالطموح يف اغبصوؿ  يتمثل يف اعبمهور العريب األكؿأطراؼ متفاكتة القوة كالتأثَت. 

النظاـ اإلعالم  العريب على فبارسة االحتكار  على اؼبعلومات كاآلراء كحرية التعبَت، يف مواجهة حرص
 كاإلعالميُت. اإلعالم ، كفرض القيود على حرية اإلعالـ

عمرب القنوات  -اإلذاع  كالتلفزيوين  - لكن تطور تكنولوجيا االتصاؿ، كإمكانية البث اؼبباشر     
ؿبدكدة. أدل  إذل زايدة الفرص اؼبتاحة غبرية الرأم  الفضائية من خارج اؼبنطقة العربية كبتكلفة

قابة كاؼبنع. كما أف العربية على الر  كاؼبتمثل يف  اغبكومات الثاينكالتعبَت، بعيدان عن قدرة الطرؼ 
ككيف أهنا ظبحت حبريو تدفق  الكثَت من الكتاابت اىتمت  بتوضيح تلك اآلار كالتداعيات،

خاصة كأف معظم القنوات الفضائية  .العربية اؼبعلومات، كمن مث ظهور ؾباؿ عاـ للنقاش بُت الشعوب
كىشاشة اؼبضامُت كسطحيتها. السليب  العربية األخرل تعاين  من ضعف اؽبياكل التمويلية، كالتنافس

تقلص نصيبها من اإلعالانت كاتصاالت  ما أدل إذل ضعف اإلقباؿ اعبماىَتم عليها، كمن مث
 .اؽبواتف احملمولة

اؼبلكية كاألداء اإلعالم  اؼبهٍت احملًتؼ كالقادر على اؼبنافسة، يف عدد  يف ىذا السياؽ، تركزت    
 عالمية على "االنًتنت". كاليت يبتلكها كيديرىا عدد منالقنوات الفضائية كاؼبواقع اإل ؿبدكد من

الضعيفة  اجملموعات كالشركات اػبليجية، مقابل عشرات من الفضائيات كآالؼ من مواقع االنًتنت
اإلارة، فضالن عن  ماداين كمهنيان، كاليت زبصص بعضها يف ؾباالت كموضوعات ترتبط ابلتسلية أك

 كالدينية.   كإارة النزعات الطائفيةالسحر كالشعوذة كالتفاخر القبل
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اقتصر على القنوات الفضائية  فالًتاجع النسيب يف دكر اغبكومات العربية للسيطرة على اإلعالـ،    
 -ىنا فإف معظم أدكار اؽبيمنة اغبكومية العربية على الصحافة العربية  اإلذاعية كالتلفزيونية، ك من

 كمن دكف تغيَت تقريبان، نتيجة حاجة الصحافة اؼبطبوعة إذلظل كما ىو  -كااللكًتكنية  اؼبطبوعة
ـبتلفة من  اغبصوؿ على موافقات كتصروبات حكومية، ككجود عدد من الدكؿ العربية تفرض أنواعان 

 الرقابة على خدمة كمواقع االنًتنت يف بالدىا.                  
اىرىا على النظاـ اإلعالم  العريب، إذل حقيقة أف العوؼبة فرضت بعض مظ األمر الذم يشَت     

 بثورة تكنولوجيا االتصاؿ كاؼبعلومات. كليس ألسباب سياسية أك رغبة حقيقية لدل ألسباب ترتبط
الوسائل على احتواء  اغبكومات العربية لإلصالح كالتغيَت ككفالة حرية الرأم كالتعبَت. كاليت تعمل بكل

األنشطة اإلعالمية إذل ؾبرد مظاىر شكلية بال  ـ، كربويل عوؼبةاآلار االهبابية للعوؼبة على حرية اإلعال
العوؼبة لالستمرار كتعظيم عمليات تزييف كع  اعبمهور  مضموف، فضالن عن استخداـ بعض آليات

 العريب.
اإلعالـ عملية أكثر تعقيدان من حساابت األنظمة العربية. فلم تعد اؼبواجهة على  لكن، عوؼبة    
الصراع يتمثل  يفاثلثان الـ العريب بُت اغبكومات كاعبماىَت العربية، بل إف ىناؾ طرفان حرية اإلع صعيد

القطاع الذم يولد أرابحان  يف شركات االتصاؿ كاإلعالـ كالًتفيو متعددة اعبنسيات. كاليت تقود ىذا
إلشارة ىنا إذل احملليُت يف اؼبنطقة، كردبا تكف  ا ىائلة، يصل جزء منها إذل ؾبموعات قوية من ككالئها

اإلعالف يقدر حبوارل ثالثة ماليُت دكالر، ىذا عدا دخل تلك  أف دخل الفضائيات العربية من
 .اؽباتف كرسائل اؽباتف الفضائيات من مكاؼبات

يعمرب عنو قطاع مؤثر من الشباب العريب،  يف الصراع على حرية اإلعالـ العريب، رابعك شبة طرؼ     
يف الوصوؿ لألخبار كاؼبعلومات. بل يف إنتاجها كتوزيعها  نولوجيا اعبديدةالقادر على استخداـ التك

كمواقع االنًتنت كاؼبدكانت كرسائل اؽباتف، األمر الذم يهدد  عمرب كسائل اإلعالـ اعبديدة،
 لألخبار كاؼبعلومات كالذم مارستو األنظمة العربية ككاف أحد أبرز ظبات النظاـ االحتكار التقليدم

 .عريب قبل العوؼبةاإلعالم  ال
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يف  اخلامسداخل النظاـ اإلعالم  العريب، الطرؼ  كيبثل اإلعالـ األجنيب الناطق ابللغة العربية     
العوؼبة كالتطورات السياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة العربية بعد  معركة حرية اإلعالـ العريب. إذ أدت

 طراؼ دكلية كإقليمية دبخاطبة اعبماىَتسبتممرب كغزك أفغانستاف كالعراؽ إذل اىتماـ أ 11أحداث 
الفضائية العربية اليت  العربية. هبدؼ التأثَت يف مواقفها دبا ىبدـ مصاغبها، من ىنا طّورت إسرائيل من

العالقات العامة، كحبوث اإلعالـ  تديرىا. كما رصدت اإلدارة األمَتكية موازانت ضخمة ألنشطة
إذاعة "سوا" كقناة "اغبرة". كذلك أطلقت كل  رة األمَتكيةكاستطالعات الرأم العاـ، كأطلقت اإلدا
األمَتكية الشهَتة إمكانية  C. N. N العربية، كتدرس ؿبطة من فرنسا كأؼبانيا فضائية خاصة ابؼبنطقة

ابلعربية، ككانت أطلقت إذاعة انطقة ابللغة العربية، كتستعد كل من ركسيا  إطالؽ قناة تلفزيونية انطقة
 .الؽ فضائية انطقة ابلعربيةإلط كبريطانيا

اؼبتصارعة بدرجات ـبتلفة، كاليت قد يدخل بعضها يف ربالفات ستعيد تشكيل  األطراؼ اػبمسة    
 اإلعالم  العريب اغبارل. أم لن يبقى على أكضاعو اغبالية، كإمبا قد تقوده كبو أشكاؿ مالمح النظاـ

ضماف حق كل  . لكنها ال ربقق اغبرية دبعٌتابىرة إعالميان، كمضامُت جديدة ربقق التنوع كالتعدد
اإلعالـ العريب مقيدة  األطراؼ كالقول االجتماعية يف التعبَت عن آرائها، من ىنا قد تظل حرية

ىذه األطراؼ، فضالن عن أمباط  كمراكغة يف كثَت من األحياف، نتيجة التحالفات السياسية بُت بعض
 حىت تضمن الوصوؿ إذل اعبماىَت. يالن ضخمان اؼبلكية كالتمويل يف ؾباؿ أصبح يتطلب سبو 

القدرة على ذباكز قيود  من جهة أخرل، سيظل العامل التكنولوج  لو أتثَت مستقل، من زاكية    
سبارسو بعض األطراؼ الفاعلة يف  اغبكومات العربية، كقيود االحتكار اإلعالم  كاؼبعلومايت الذم

تكنولوجية رخيصة، كقادرة عل  خلق قنوات  فَت بدائلالنظاـ اإلعالم  العريب. كذلك من خالؿ تو 
سبلكها اغبكومات كالشركات اإلعالمية الكمربل. لكن  اتصاؿ مقاـك كمواز للوسائل اإلعالمية، اليت

كاؼبعلومات لن يكوف لو معٌت من دكف تفعيل دكر اجملتمع اؼبدين  الرىاف على تكنولوجيا االتصاؿ
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جيا االتصاؿ ككسائل اإلعالـ اعبديدة يف إنتاج كتداكؿ خطاب استخدامو لتكنولو  العريب، كزايدة
 1كطٍت مستقل. إعالم 
من خالؿ ما سبق نستنتج، أف عاؼبنا العريب اؼبعاصر يعرؼ صدمة إعالمية على ـبتلف          

 اؼبستوايت. بسبب الثورة التكنولوجية لقطاع اإلعالـ كاالتصاؿ  "كىذا ما عمرب عنو التقرير االسًتاتيج 
،  حيث أشار إذل ضعف االستجابة العربية لعوؼبة اإلعالـ، فإعالمنا العريب يواجو 1999العريب لعاـ  

عصر العوؼبة مشتتا ،عازفا عن اؼبشاركة يف اؼبوارد،  يعاين من ضمور اإلنتاج كشح اإلبداع، حىت كاد 
ذل صباىَته. ك أكشكت كىو اؼبرسل بطبيعتو  أف يصبح نفسو مستقبال لإلعالـ اؼبستورد ليعيد بثو إ

ككاالت األنباء لدينا أف تصبح ككاالت للوكاالت األربع الكمربل حىت فيما ىبص أخباران احمللية،  لقد 
ارتضينا أف نوكل إذل غَتان  نقل صورة العادل من حولنا،  بل صنع صورتنا عن ذاتنا أيضا،  أما شبكة 

  2االنًتنت فلم ندرؾ بعد مغزاىا الثقايف"
 

 لصحافة االلكرتكنية العربية كتطورىا. ظهور ا-ب
يف ظل التحدم الذم فرضتو االنًتنت كوسيط إعالم  اتصارل متعدد اؼبزااي، ال يضاىيو يف ذلك     

كسيط آخر. كجد الناشركف العرب أنفسهم يف كضع ال يسمح ؽبم بتجاىلها، فبا جعلهم يضموهنا 
أكدت دراسة علمية متخصصة،  يالحظ أبف  لصحفهم كينشؤكف مواقعا إلعالمهم، غَت أنو ك مثلما

حضور الصحافة العربية على شبكة االنًتنت رغم كمربه، ال يباثل مع النمو اؽبائل للمطبوعات 
االلكًتكنية عاؼبيا،  خاصة فيما يتعلق بتناسب ىذه األرقاـ مع أعداد الصحف العربية ك عدد سكاف 

 الوطن العريب. 

                                           
 ابعبزائر، موقع جريدة اغبياة...اؼبعهد العريب للثقافة العمالية كحبوث العمل دمحم شوماف،  -1

Source: http://www.daralhayat.com (accessed 01-07-2007)  
 .116...............109الرضبن، مرجع سابق، ص ف عبدعواط -2
 .123، صهللا، مرجع سابق سعد كلد جاب -3
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لسنوم الصادر عن معهد "اليونسكو" اإلحصائ ، يبلغ عدد ما كنقال عن الكتاب اإلحصائ  ا    
مليوف موقع  65مليوف نسخة.  يف حُت يوجد حوارل  9.2يطبع ك يوزع من الصحف اليومية العربية 

موقع ابللغة العربية، مع اإلشارة إذل كجود  7000على اإلنًتنت، كال تشَت األرقاـ مع األعداد إال إذل 
لغَت العرب، كما ال يتم توافر الطبعات االلكًتكنية على االنًتنت للصحف العربية  مواقع ابللغة العربية

 1.%54إال بنسبة 
كإذا أردان أف نؤرخ للصحافة العربية، فإف الصحيفة اليومية العربية األكذل يف ىذا اجملاؿ ى       

،  حيث نشرت 1995سبتممرب  09أكؿ جريدة عربية أنشأت موقعا ؽبا يف "،صحيفة "الشرؽ األكسط
سبتممرب  09ىذه الصحيفة يف عددىا الصادر يف نفس الشهر يف صفحتها األكذل، أهنا بدء من 

على شكل صور عمرب شبكة  ستكوف موادىا الصحفية اليومية متوافرة الكًتكنيا للقراء 1995
   2االنًتنت.

 19963جواف  01يا يف كتلتها صحيفة "النهار" اللبنانية، كى  الث جريدة عربية تنشر الكًتكن    
كالثالثة ى  "اغبياة" يف األكؿ من جواف من نفس السنة، كالرابعة ى  "السفَت" اللبنانية كجريدة 

  1996.4"األايـ" البحرينية يف أكاخر عاـ 
تواجدا الكًتكنيا لصحف األردف، الوطن العمانية، الوطن القطرية، القبس  1997كشهد عاـ     

، حيث مت رصد أكثر من  1998 كصدرت الصحف اؼبتبقية خالؿ كبعد سنةكالسياسة الكويتيتاف، 
حبيث ال  كىو عدد قد تضاعف يف السنُت اؼبوالية، 2000صحيفة كؾبلة كدكرية عربية سنة  350

يبكن تقدًن رقم ؿبدد جملموع الصحف العربية يف االنًتنت بشكل حاسم، لعدـ توافر قاعدة بياانت 
 5تقدـ أرقاما يقينية.

 
                                           

  125سعد كلد جاب هللا، مرجع سابق، ص  -1
 .126نفس الرجع، ص  -2
 .97دمحم لعقاب، مرجع سابق، ص 3-

 .126سعد كلد جاب هللا، مرجع سابق،  ص  -4
 .127-126نفس اؼبرجع، ص  - 5
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  خصائص الصحافة االلكرتكنية العربية.-ج
ابالعتماد على ؾبموعة من الدراسات العربية يف ىذا الشأف، كدراسة "حلم  ؿبمود" اليت تطرؽ    

 إليها دركيش اللباف توصلنا إذل ما يل :
 تدين إفادة الصحف االلكًتكنية من العناصر البنائية اليت تقدمها االنًتنت. -1
كنية العربية مداخل الصحف الورقية، يف طريقة عرضها للموضوعات تبٌت الصحف االلكًت  -2

 العتمادىا على اعبداكؿ الطويلة يف فصل النصوص .
الصحافة االلكًتكنية العربية حباجة إذل العديد من األشكاؿ التفاعلية، كفرؽ الدردشة ك تعدد  -3

 اللغات. 
السيكولوجية اػباصة ابأللواف، فمعظم  عدـ اعتمادىا على منهج ؿبدد لالستفادة من النظرايت -4

 استخداماهتا تفتقد لألسس العلمية.
 1 افتقارىا للتصميم اعبيد. -5
إال اندرا، ك ىذا ما هبعل اؼبستخدـ حباجة   hyper texteعدـ استخداماهتا للنص الفائق  -6

 للربط دبعلومات أخرل ىو حباجة إليها. 
االنًتنت، ك ىذا ما جعل دكر الناشرين يقتصر على ؿباكاة كجود قصور يف فهم عاؼبية ك تفاعلية  -7

 2الوظيفة التقليدية للصحيفة الورقية.
تعتمد الصحف االلكًتكنية العربية اؼبتوافرة عمرب االنًتنت، يف بثها للمادة الصحفية على ثالث  -8

، ىذه PDFكتقنية يب د أؼTexte ،كتقنية النص  Imageتقنيات ى  تقنية العرض كصورة 
التقنيات كاف اختلفت فيما بينها على مستول عرض اؼبادة كزبزينها كدرجات توفَت اؼبركنة يف اسًتجاع 

 3اؼبعلومات، فه  تلتق  كوهنا توفر النشر االلكًتكين على االنًتنت.

                                           
 .155لباف، مرجع سابق، ص دركيش ال -1
 .199نفس اؼبرجع، ص  -2
 .127سعد كلد جاب هللا، مرجع سابق، ص -3
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صعوبة احتفاظ األفراد ابلصحف االلكًتكنية كوائق، ؼبا تبثو من صور أك معلومات أك أخبار،  -9
 1صحف الورقية.على خالؼ ال

 
 كاقع اخلدمات يف الصحف االلكرتكنية العربية.  -د

إف التفاعلية أىم اؼبزااي اليت أاتحها الوسيط اعبديد غَت مستغلة كما هبب يف الصحف االلكًتكنية     
 .45.45نسبة العربية، فما عدا اػبدمة المربيد االلكًتكين ال تتجاكز بقية األشكاؿ التفاعلية السلبية 

ك ىذا ما  ،من إصبارل الصحف  27.27ُت ال تقدـ خدمة التفاعلية االهبابية إال ما نسبتو  يف ح
ية للصحف االلكًتكنية العربية، فبا يظهر أهنا دل تستكمل بعد استغالؿ يعكس ضعف البنية اػبدمات

ا عربية صبيع ما تتيحو التكنولوجيا اعبديدة من مزااي، خاصة إذا علمنا إف فضاء االنًتنت وبوم صحف
ال سبلك ؿبركات حبث ال داخلية ك ال خارجية. بل أف أغلب الصحف االلكًتكنية العربية ال سبلك 

 ؿبركات حبث خارجية. 
كما أف االستفادة اؼبتبادلة من اػبمربات ك التجارب بُت الصحف االلكًتكنية العربية، غائبة سباما ك      

فيما بينها، دبا يعكس كاقع غياب اإلسًتاذبية يظهر ذلك يف الندرة الشديدة للوصالت اػبارجية 
اإلعالمية العربية اؼبوحدة، ك اؼببنية على أساس علم  يف ظل التحدايت اليت تفرضها العوؼبة. ىذه 
األخَتة اليت يساىم االقبراؼ كراءىا يف ؾباؿ االنفتاح اإلعالم  يف ضياع بوصلة اإلعالـ العريب، 

اليت ربولت يف ظل ىذا الواقع إذل ؾبرد أغاف ك حوارات مع الفنانُت  السيما فيما ىبص أدكاره الثقافية
 ك الراقصات. 

ك ذبدر اإلشارة إذل أف بعض الصحف تقدـ بدال عن الوصالت اػبارجية، قراءات يف صحف    
أخرل تتناكؿ ابلنقد ك التحليل مقاالت من صحف غربية ك أجنبية. مثل ما تقدمو صحيفة "ىداية 

حافة األمريكية، ك الذم تعرض من خاللو مقاالت من صحف أمريكية يتم نت" يف ركن الص
التعقيب على ؿبتواىا. كما أف امتناع بعض الصحف االلكًتكنية العربية عن تقدًن خدمة األرشيف، 

                                           
 .85ماجد راغب اغبلو، مرجع سابق ص -1
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يدؿ على انعداـ الوع  دبا يبكن أف توفره ىذه اػبدمة للقارئ، كىو ما يعكس النتيجة اغبتمية لغياب 
 يف اجملاؿ. دراسات اعبدكل

 ك عليو يبكن القوؿ إصباال أبف:
 ال تتوفر ميزة التفاعلية االهبابية بشكل كاؼ يف الصحف االلكًتكنية العربية.  -1
 تقدـ ىذه الصحف خدمات التفاعلية السلبية بشكل سليب.  -2
 رغم توفرىا على كصالت داخلية، أغلب الصحف االلكًتكنية العربية ال سبلك كصالت خارجية. -3
 مازالت بعض الصحف االلكًتكنية العربية ال سبلك ؿبركات حبث داخلية.  -4
 ال هتتم الصحف العربية بًتصبة ؿبتوايهتا للغات أخرل. -5

 1مازالت بعض الصحف العربية ال تقدـ خدمة األرشيف. -5
 

 الصعوابت اليت تعاين منها الصحافة االلكرتكنية العربية. -ق  
ف الكًتكنية العربية، السيما ما ىبص الطبعات االلكًتكنية للصحف لقد تنامت أعداد الصح       

الورقية، كىذا ال يعٍت استثناء الصحف االلكًتكنية البحتة ألهنا ى  األخرل عرفت تناميا ك إف كاف 
ؿبدكدا. ىذه النتيجة يبكن التوصل إليها بسهولة إذا ما قورف التطور العددم للصحف االلكًتكين 

للصحف الورقية، سواء يف بدايتها األكذل أك دبقارنة بُت النوعُت يف الفًتة الزمنية اليت ابلتطور العددم 
 تلت انتشار الصحيفة االلكًتكنية. 

ىذا على الرغم من أف الكثَت من العقبات تعًتض طريق تطور الصحيفة االلكًتكنية العربية ك        
 لعل أنبها :

 غياب التخطيط كالدراسات. -1
 وح الرؤية اؼبتعلقة دبستقبل ىذا النوع من اإلعالـ. عدـ كض -2
 غياب التشريعات القانونية اػباصة بعمل الصحيفة االلكًتكنية.  -3

                                           
 فعاليات مؤسبر صحافة اإلنًتنت يف الوطن العريب... ،صحافة االنرتنت يف الوطن العريب، الواقع كالتحدايت صباؿ احملايدة، -1

  Source:http://www.kenanaonline.com/ws/nsma/blogs/page14 (accessed 11/04/2008))  

Source%20http:/www.kenanaonline.com/ws/nsma/blogs/page14(accessed%2011/04/2008
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 .كعدـ كجود صحافيُت مؤىلُت إلدارة ربرير الطبعات اإللكًتكنية ندرة الصحف  االلكًتكنية، -4
ذا راجع إذل عدـ الثقة اؼبعلن العريب إضافة إذل أىم اؼبعوقات ك اؼبتمثلة يف شح اإلعالانت، ك ى -5

 1هبذه الوسيلة ك عدـ درايتو بشاسعة صبهورىا.
 .ضعف عائد السوؽ سواء من القراء أك اؼبعلنُت -6
اليت أصدرت ؽبا  ،اؼبنافسة الشرسة من مصادر األخبار كاؼبعلومات العربية الدكلية كاألجنبية -7

 .طابعات إلكًتكنية منافسة ابللغة العربية
عدـ كضوح مستقبل النشر عمرب اإلنًتنت يف ظل عدـ كجود قاعدة مستخدمُت صباىَتية  -8

 2.كاسعة
 
 كاقع الصحافة االلكرتكنية العربية. -ك

ال تزاؿ الصحافة العربية اؼبطبوعة زبسر معركتها أماـ الوسائل اإلعالمية اعبديدة )الفضائيات،     
ألسباب مؤسسية كثقافية،  .قل الصحافة اإللكًتكنيةمع ذباىل حجم الفرص اؼبتاحة يف ح ،اإلنًتنت(

خاصة مع اػبلط اغبادث لدل اعبمهور بُت الصحف اإللكًتكنية، كاؼبنتدايت، كاؼبواقع الشخصية، 
 .اػبلط بُت النسخ اإللكًتكنية كالصحف اإللكًتكنيةك كاؼبواقع اإلخبارية، ككذل

 كليست صحفان ع نسخ إلكًتكنية لصحف كرقية، الصحافة اإللكًتكنية العربية معظمها يف الواقف     
كمستول ربديث اؼبضموف اليوم ، كسهولة  إلكًتكنية فاعلة كفق اؼبعايَت اؼبهنية، اليت تشمل الفورية

اإلحبار، كدرجة التفاعلية. الصحف اإللكًتكنية العربية )مع بعض االستثناءات( الزالت يف اؼبراحل 
ة اليت تقـو فيها الصحف اإللكًتكنية بنشر معظم أك جزء من األكذل يف ىذه الصناعة، كى  اؼبرحل

متقدمة، تتجاكز  فضاءاتبينما الصحف اإللكًتكنية الغربية تبحر يف  . ؿبتول الصحيفة الورقية )األـ(
مرحلة النسخ إذل مرحلة إنتاج اؼبواد كنشرىا كفق اػبصائص الفنية كالتقنية، كإنتاج ؿبتول خاص 

بل إف مفهـو  ،ةالسمع بصري، كاستثمار خصائصها، خاصة ما يتعلق ببث اؼبواد ابلصحيفة اإللكًتكنية
                                           

 .273-272ص  سعد كلد جاب هللا، مرجع سابق، 1-
 مشعل اغبميداف، مرجع سابق. -2
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الصحافة اإللكًتكنية لديها يتجاكز العمل الصحف  أبدكات تقليدية، كإعادة نشره على شبكة 
اإلنًتنت، إذل فبارسة العملية الصحفية إلكًتكنيان على الشبكة، من خالؿ التغطيات الصحفية اؼبستمرة 

  1.الوسائط، كتطبيق فن التحرير اإللكًتكين كاؼبتعددة
 كتظل أبرز التحدايت اليت تواجهها الصحف اإللكًتكنية العربية، ىيمنة التقنيُت كليس الصحفيُت    

على إدارة الصحف اإللكًتكنية، من ربرير كتصميم كإدارة كإشراؼ، كىو ما يتعارض كأسس الصحافة 
ج إذل إجراء ربوالت تنظيمية يف آليات اؼبمارسة الصحفية اؼبؤسسات الصحفية ربتا . فاإللكًتكنية

خاصة كأف معظم  ،السائدة فيها، كبناء معايَت لتقييم مواقع الصحف اإللكًتكنية )معلوماتيان كخدميان(
احملتول اؼبعركض يف اؼبواقع اإللكًتكنية للصحف العربية على شبكة اإلنًتنت، ال يتناسب كصبهور 

 2إللكًتكنية، فمعظم ىذه النسخ اإللكًتكنية تقدـ احملتول بشكلو الورق .لفورية أك اا الصحافة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
، مرجع  - 1  سابق.خالد الفـر

، مرجع سابق. 2-  خالد الفـر



   الصحافة  املطبوعة و الالكتروهية  -02ماستر                                          الالكتروهية في الجزائرالصحافة 

 
- 71 - 

 
 
 
 التجارب اجلزائرية يف اطار االستثمار يف تكنولوجيا االتصاؿاحملور السابع:  -

 
 دخوؿ األنرتنت إىل اجلزائر - أ

 األنرتنت يف القطاع العاـ. -ب
 يف اجلزائر  تطور قطاع االتصاالت -ج
 التجارب اجلزائرية يف اطار االستثمار يف تكنولوجيا االتصاؿ -د
 صعوابت االنرتنت يف اجلزائر -ق
 تقييم اجنازات  قطاع تكنولوجيا االتصاؿ يف اجلزائر . -ك
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 التجارب الجزائري في إطار الاستثمار في ثكنولوجيا الاثصالاحملور السابع: 

 

 ثمهيد:

لقد آار تطور تكنولوجيا االتصاؿ إحساس العادل ككل من اؽبيئات الرظبية كغَت الرظبية  

ؼبعلومة كضركرة توفَت النسق اؼبالئم ؽبا، لذلك كانت عملية امتزاج اإلعالـ ابلتكنولوجيا بضركرة كأنبية ا

أثرىا اػباص كاؼبهم يف عادل كسائل االتصاؿ كاإلعالـ يف اعبزائر العتبارات كطنية، نظرا لطبيعتها 

تطلب  الرقمية اليت تفرض كجود جو رقم  يعتمد على بنية اتصالية حاملها شبكة االنًتنت، لذلك

 ىذا الكثَت من العمل كالقواعد كالبياانت التحتية كالتجارب يف عادل االتصاؿ.

مث إف اغبتمية التكنولوجية تفرض على صبيع الدكؿ أف تنفتح على بعضها البعض، حىت  

تتمكن من ربقيق التنمية االقتصادية، بربط كل اؽبيئات كاؼبؤسسات الناشطة يف اجملتمع أبحدث 

االتصالية، جلبا للتعامالت التجارية، كتركهبا لفكرة االستثمارات الدكلية، ابالنتساب  الوسائل كالطرؽ

 ؼبنظمات إقليمية سبل  عليها شركطا من أنبها ربسُت قطاع االتصاالت.

 

 

 

 

 

 

 



   الصحافة  املطبوعة و الالكتروهية  -02ماستر                                          الالكتروهية في الجزائرالصحافة 

 
- 72 - 

 دخوؿ االنرتنت إىل اجلزائر. -أ
لتقٍت ، ربت كصاية مركز البحث العلم  كا1993إف ارتباط اعبزائر ابلنت يعود إذل سنة 

serist   الذم كاف اؼبوزع الوسيط كالوحيد للنت إذل اؼبستول الوطٍت، للهيئات الرظبية اؼبختصة .
 1اتريخ فتح اجملاؿ أماـ اػبواص.1997خصوصا يف ميداف البحث،  إذل غاية ديسممرب 

 غَت أف طو عبد اغبق يف كتابو " مدخل إذل اؼبعلوماتية "، يرل أبف أكؿ استعماؿ لإلنتػرنت يف 
 UNIX.2من طرؼ اعبمعية اعبزائرية ؼبستخدم  نظاـ التشغيل  1991اعبزائر كاف يف عاـ 

كلقد كاف اؽبدؼ من كراء ربط اعبزائر ابلنت، ىو ذبسيد فكرة مشركع إقامة شبكة معلوماتية   
يف إطار مشركع  ، كتكوؾ اعبزائر النقطة احملورية للشبكة يف مشاؿ إفريقيا،Rinafيف إفريقيا تسمى 

 تعاكف مع منظمة اليونيسكو.
كحىت تتم عملية تطوير قطاع النت يف اعبزائر ، كاف ال بد من إهباد صيغ قانونية تنظم هبا   

الدكلة النت يف بالدان،  لك  تتمكن من رسم اؼبالمح النهائية ؽبا على أساس مدل اغبد الذم تسمح 
صبح لزاما على السلطات التفكَت يف فتح طرؼ الدكلة، أ ؿبتكرا من بو الستغالؽبا. ككوف القطاع كاف

 اجملاؿ أماـ اؼبزكدين اػبواص.
 مليوف  1.95 إذل ألف 150 من اإلنًتنيت مستعمل  عدد من حيث االستخداـ، انتقل 

 دبعدالت مقارنة جدا ضعيف معدؿ ، كىو % 4.60بنسبة  توغال يبثل . فبا 2005ك 2000 بُت
 اؼبتوسط عن بعيدة ، كى  %  5.92معدؿ  اعبزائر يف اإلنًتنيت كثافة كبلغت .األخرل الدكؿ

 .العادل دكؿ كابق  العربية الدكؿ مع ابؼبقارنة الوسيلة ىذه استخداـ ضعف على يدؿ فبا العاؼب ، 
 

 

 

 

                                           
 . 10جريدة " إعالـ تك ، العدد  - 1
 .411، ص2005، قصر الكتاب ،  اعبزائر، مدخل إىل ادلعلوماتية ، بررليات احلاسوب الشخصيطو عبد اغبق ،  - 2



   الصحافة  املطبوعة و الالكتروهية  -02ماستر                                          الالكتروهية في الجزائرالصحافة 

 
- 73 - 

 1العربية دول  وبعض الجزائر في إلاهترهيت كثافة : ثطور 2 رقم جدول 

 الكثافة 

2004 2005 

 الكثافة شتركينعدد امل الكثافة عدد املشتركين

 5.92% 1950000 %2.4 0311111 الجزائر

 15% 4500000 11.71 % 3500000 املغرب

 9.46% 954000 %  8.4 835000 ثونس

 7.18% 5000000 5.57 % 3900000 مصر

 3.3% 205000 %  3.62 205000 ليبيا

 

 .االنرتنت يف القطاع العاـ - ب

ة ؼبركز البحث كاإلعالـ العلم  كالتقٍت، ليصل بداية فتح اؼبواقع اعبهوي 1996كانت سنة   
إذل أربعة مواقع ى : سطيف، عنابة، قسنطينة  2000عدد ىذه اؼبواقع يف شهر جويلية من عاـ 

ىيئة 800ىيئة. ك 130بػ  1996كابتنة، حيث قدر عدد اؽبيئات اؼبشًتكة يف االنًتنت عاـ 
يف القطاع االقتصادم،  500لطيب، يف القطاع ا50يف القطاع اعبامع ،  100، منها1999سنة

مشًتؾ على مستول  3500يف القطاعات األخرل، كعرفت نفس السنة اشًتاؾ كصل إذل 150
 2مركز البحث الوطٍت.

أكت  25الصادر يف  257-98يف نفس السياؽ، صادقت اغبكومة على مرسـو رقم   
ت إال أنو دل يتم االستغالؿ ، كالذم دبوجبو مت التجديد إبمكانية إنشاء موزعُت كسطاء للن1998

 2000موزع خاص حىت عاـ  18، أين أصبح لدل اعبزائر 1999اغبقيق  للشبكة إال بعد 

                                           
1 - Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport : Annuel 2005, 
ARPT, Décembre 2005, P 69 
2
 -http//www.chihab.net/modules.php ?name=news&file=article&sid=923(28-12-2012) 
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موزع. كأماـ عدد اؼبوزعُت ؽبا سبت اؼبوافقة  65كاستمر يف االرتفاع إذل أكتوبر من نفس السنة ليبلغ 
 2004ط، بينما يف سنة ، كلكن القليل منهم من كاف ينش2002موزع للنت بداية  74على عدد 

 مؤسسة ربصلت على الرخصة للعمل يف ميداف توزيع النت. 80كصل العدد إذل ما يقارب
كما كانت اعبزائر يف تلك الفًتة تصبو لالتفاؽ حوؿ االنضماـ يف شكل شراكة مع االرباد    

ربكمو  األكركيب، لذلك كانت احد أىم الشركط ربرير قطاع االتصاالت، كيف ال ككبن يف عادل
الوسائل التكنولوجية اغبديثة كاالقتصادية كقائم على اؼبعلومة كمدل انسياهبا، ؽبذا اعتمربت قضية تطوير 
كربرير قطاع االتصاالت دبثابة دعامة للنمو االقتصادم كالتطور االجتماع ، كمنو فقد كاف لزاما أف 

ؼبنطوم ربت السوؽ التكنولوجية يستفيد القطاع من التوجهات اعبديدة لالقتصاد كالتبادؿ الدكرل ا
 عموما.

مليار دج كانت  24.7مليار دج من ؾبموع 6.4فاستنفاد قطاع تكنولوجيا اإلعالـ من     
موجهة لإلنعاش االقتصادم. كلنفس الغرض كانت اعبزائر تسعى يف براؾبها لتطوير ىذا القطاع 

كالوزارة  2001ؿ يف اعبزائر، فمنذ سنة إبعادة ىيكلتو كإعادة البٌت التحتية كالقاعدية لعادل االتصا
 اؼبعنية بقطاع االتصاؿ تطمح لفتح ىذا اجملاؿ أماـ اؼبستثمرين اػبواص من دكؿ العادل. 

 2000-10-14دبرسـو اين صدر يف  1998كساعدىا على ذلك تعداي مرسـو اكت  
ارات خارجية يف قطاع كالذم من خاللو رخص لعملية الشراكة بُت شركات أجنبية كفتح اجملاؿ الستثم

يف مارس   Eepadابلشراكة مع اؼبوزع   Wanadooالنت، فكانت أكؿ عملية صبعت ؾبموعة 
2000. 

زبوف، كىو ما يسمح  3500كاف ؼبركز البحث العلم  ك التقٍت حوارل   1999أما يف العاـ   
ة االرتباط مستخدـ، كلوحظ يف تلك الفًتة أف طاق 10.000بتقدير عدد مستخدم  االنًتنت بػ 

، 1998ابالنًتنت ظلت ضعيفة ك دل تشًتؾ اعبزائر يف ىذه الشبكة عن طريق الساتل حىت العاـ 
ميغاابيت يف الثانية، كيف شهر مارس  1حيث مت ربطها ابلساتل " أـ أم أم " األمريك  بقدرة 
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غاابيت مي 11بلغت  2000ميغاابيت يف الثانية ، مث عاـ  2أصبحت سرعة االنًتنت بقوة  1999
 1يف الثانية.

ألف مستخدـ  250اذل 2001أما من حيث عدد اؼبستخدمُت يف اعبزائر ، فقد كصل سنة   
خط متخصص لبقية 43نقطة كصوؿ للنت ك 20ألف مشًتؾ، بعد أف زكد أبكثر من 20من بينهم 

القطاعات، من بينها اؼبوزعُت اػبواص أبلفُت خط ىاتف  مستخدـ للدخوؿ لشبكة.، كقدر عدد 
 2مستخدـ. 1500000ب 2005اؼبستخدمُت للنت يف اعبزائر لسنة 

 

 :االتصاالت يف اجلزائر قطاع تطور -ج
 شهر فف  النقاؿ، اؽباتف سوؽ تطور إذل األكمرب جانبو يف يؤكؿ االتصاالت قطاع إف تطور   

 735 بقيمة رخصة اين على اعبزائر اتصاالت أكراسكـو اؼبصرم اؼبتعامل ربصل 2001 جواف
 اؼبتعامل فيو اقًتح الوقت الذم نفس يف دج، مليار 55 من أكثر يعادؿ ما أم أمريك  دكالر يوفمل

 .أمريك  دكالر مليوف 412 قيمتو ما Orange الفرنس 
 مليوف 421 دببلغ اعبزائر اتصاالت كطنية إذل رخصة الث منح مت 2003 ديسممرب كيف   

 مبلغ اقًتح الذم Telefonica اإلسباين اؼبتعامل يف فبثال اإلسباين العرض مقابل يف أمريك  دكالر
 2498 فاربا تقدمو 2004 سنة االتصاالت قطاع كاصل كقد .أمريك   دكالر مليوف 409.2
 3جديد شغل منصب

 
 
 

                                           
 15، ص2007افريل 15-8من  26إعالـ تك" العدد  -جيكوس اعبريدة  -من حوار مع السيد: يونس قرار"مدير مؤسسة - 1

2
 - http//www.chihab.net/modules.php ?name=news&file=article&sid=923(28-12-2012) 

3
 Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport Annuel 2004, ARPT, 

Décembre, 2004 ; 
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  2002  -2004 1 الفترة  خالل النقال الهاثف متعاملي أعمال رقم -03جدول رقم 

 %PIB% 2003 PIB%  2004 PIB 2002 السنوات

 0.1 56  0.00 56 0.65% 29 الجزائر ثصاالتا

 1.11 01  1.04 6 1.00 3 موبيليس

 0.42 76  0.05 42 1.55 12 املجموع

 1.70 33  1.32 05 1.01 7 الجزائر أوراسكوم اثصاالت

 1.10 0  - - - - الجزائر اثصاالت وطنية 

 0.36 032  0.61 70 1.75 21 الكلي املجموع

PIB 2213 - 3122 -  3771 - 

  

 .التجارب اجلزائرية يف إطار االستثمار يف تكنولوجيا االتصاؿ يف اجلزائر -د
 مت إنشاء الوكالة الفضائية 2002: يف جانف  جهود الوكالة الفضائية كالقمر الصناعي اجلزائرم

كقد نقلو إذل مداره الصاركخ الركس     Alsat 1  مت إطالؽ القمر2002اعبزائرية، كيف نوفممرب 
تربط بُت ركسيا كاعبزائر  2004ـ"كىو ـبصص الستشعار األرض عن بعد، كمنذ عاـ 3"كوظبوس

اتفاقية حوؿ التعامل كالتعاكف يف ؾباؿ التكنولوجيا الفضائية كتطبيقها، كما ذبدر اإلشارة إذل اإلعداد 
ىامة ، كىذه االقبازات تعتمرب مسانبة كطنية   Alsat 3 ك   Alsat 2 إلطالؽ مستقبل  للقمر 

يف حركة التنمية كالتكنولوجيا كالتطوير، خاصة أنو اغبق هبا اؼبركز الوطٍت للتكنولوجيا الفضائية أبرزيو 
 2غرب اعبزائر.

 ذبربة أخرل ينبغ  اإلشارة إليها يف ىذا اؼبقاـ، ذلك أهنا ربمل يف طياهتا جهود شركة سونلغاز :
 أكمرب شروبة يف اجملتمع، كى  االختبار خطوة ىامة يف إطار تسهيل توفَت إمكانيات االتصاؿ إذل

                                           
1
 - Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport  Annuel 2004, ARPT, 

Décembre, 2004, P79 
، كرقة عمل مقدمة يف اؼبلتقى الدكرل حوؿ التنمية متطلبات التحضري النوعي للمؤسسة اجلزائرية لتسيري ادلعرفةعبَتات مقدـ، زيد اػبَت ميلود،  -2

 .2004 مارس 10- 09البشرية كفرص االندماج يف اقتصاد اؼبعرفة كالكفاءات البشرية،كلية اغبقوؽ كالعلـو االقتصادية، جامعة كرقلة، اعبزائر، 
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الذم قامت بو الشركة الوطنية سونلغاز بثانوية "عمر راسم"، حيث مت ربويل كابل الكهرابء من ؾبرد 
ميغاابيت. كذلك ابستخداـ تكنولوجيا االنًتنت  5.4انقل ؽبا إذل انقل لتدفق االنًتنت يصل حوارل 

من   %97التلفوف، كتبدك أنبية ىذه الطريقة إذا علمنا أف  بواسطة الكهرابء كاالستغناء عن استخداـ
 1السكاف يتوفر لديهم االشًتاؾ للكهرابء، بينما نسبة مشًتك  التلفوف أقل من ذلك بكثَت.

 :"مؤسسة صغَتة كمتوسطة جزائرية يف  70البرط  اخنراط ادلؤسسات اجلزائرية يف "أكميديس
دىا االرباد األكركيب لفائدة الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة القاعدة اإلعالمية "أكميديس"، اليت اعتم

للبحر اؼبتوسط، يف إطار خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها اؼبؤسسات اعبزائرية. حيث يقـو 
االرباد  األكريب بتمويل اؼبشركع الذم يرم  إذل إقامة شبكة للشركات اؼبتوسطية عمرب االنًتنت، كاليت 

 2ة األكركبية لتبادؿ اؼبعلومات.يتم إيصاؽبا ابلشبك
 يدخل ىذا االقباز يف إطار هتيئة مناخ مالئم تشريعيا جترية احلضرية السيبريية سيدم عبد هللا :

كتنظيميا ؼبا عرفو قطاع المربيد كاؼبواصالت من تغيَتات جذرية، ككاف اإلطار التقديرم ؽبا يتمحور 
كز البحث كالتكوين مث اؼبؤسسات كأخَتا اغبضانة، حوؿ ثالثة جوانب تبٌت عليها اغبضَتة، كى :  مرا 
، وبوم 10كاغبضَتة السيبَتية سيدم عبد هللا  تتكوف من  مشاريع منها:  اقباز فندؽ ذم طبسة قبـو

كمقر ككالة تسيَت، كمركز البحث لتكنولوجيا  مقعد، 600غرفة، كقاعة عرض ب  156على 
ككالة انًتنت، كككالة اتصاالت، كمقهى بريدم، اإلعالـ كاالتصاؿ، كفيو معهد عارل التصاالت، ك 

، ابإلضافة إذل مكاتب حاضنات ؼبؤسسات التكنولوجيا اؼبتقدمة، كىو مشركع قطب  كمركب تيليكـو
تقٍت كاقتصادم مستقبل  ساىم يف تكوينو أطراؼ ؿبلية كأخرل دكلية، حيث ىناؾ شراكة جزائرية مع 

 3 كحدىا سانبت دبليوف دكالر يف إطار ىذا اؼبشركع.أمريكا، كندا، فرنسا، كوراي علما أبف كوراي
  اتفاقياتOracle إضافة إذل ىذا ىناؾ توقيع اتفاقيتُت من طرؼ مع سوانطراؾ كالربيد :

 األمريكية، كىو أحد الركاد العاؼبيُت يف المربؾبيات: Oracleؾبموعة 

                                           
 مرجع سبق ذكره.عبَتات مقدـ، زيد اػبَت ميلود،  - 1

2
 - http//www.chihab.net/modules.php ?name=news&file=article&sid=923(28-12-2012) 

3
 - http://www.lwastj26.123fr/news-articles/algerie.html:12-07-2012 
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   University لق، كىذا ػباألكىل: مع ادلدرسة الوطنية للربيد كادلواصالت ابجلزائر* 
Oracle12كاالتصاؿ يف   بتنظيم برامج التكوين يف ؾباؿ التقنيات اعبديدة لإلعالـ ، كتتعلق 

بتقدًن ذبهيزات اإلعالـ اآلرل كبرامج التكوين كاؼبصادر  Oracleمؤسسة للتعليم العارل، حيث تلتـز 
 اؼبعتمدة يف التعليم العارل.

لذم اعتمرب كشريك، كىذا ألكؿ مرة يف إفريقيا، كلقد أتيحت : االثانية: مع مركز دلؤسسة سونطراؾ*
 يف ؾباؿ Oracleلو شهادة مطابقة، حبيث أصبح مؤىال لتقدًن خدمات تكوينية معتمدة من 

اغبلوؿ لإلعالـ  اؼبنتجات التكنولوجية اؼبتعلقة أبنظمة اؼبعلومات، أدكات التصميم، تطوير كتطبيق
دؾبة، كقواعد اؼبعطيات، كشبكات اؼبعلومات...اخل، إضافة إذل شبكة اآلرل، كإنتاج برؾبيات التسيَت اؼب

االنًتنت داخل اؼبؤسسة اليت تسهل االتصاؿ يف صبيع اؼبستوايت، مع تقنية بورصة العمل الذم اتبعتو 
 الشركة يف عمليات التوظيف الداخل .

متناكؿ الشركة أدكات ككبَتة ابذباه إدارة اؼبعرفة ألهنا تضع يف  خطوات كاقعية كل ىذا يشكل 
 1كتعزيز قدراهتا التكنولوجية بشكل جوىرم. ربقيق ذلك، كابلتارل بناء خالاي الذكاء االقتصادم

 أييت اتفاؽ اتفاقيات مؤسسة التعليم ادلهين عن بعد "أيباد " مع مؤسسة تيليكـو اجلزائر :
كإعطاء دفع إضايف يف ؾباؿ الشراكة بُت مؤسسة أيباد كمؤسسة " تيليكـو اعبزائر"، لتأىيل كتطوير 

جزائرية قبل  -تكنولوجيا االتصاؿ عن طريق الشراكة/ حيث كانت ىذه اػبطوة أكؿ شراكة جزائرية
ذبسيد شراكة مع األجانب، كما شرعت مؤسسة التعليم اؼبهٍت عن بعد يف تركيب مث صناعة أجهزة 

 اغباسوب احملمولة بعد تدشُت كحدهتا اإلنتاجية.
 شرع قطاع التكوين اؼبهٍت بدكره يف بناء شبكتو الداخلية، كىو تكوين ادلهينزلاكالت قطاع ال :

مشركع االنًتنيت الذم يربط كل مؤسسات القطاع يف برانمج كاحد ىدفو بناء قاعدة معطيات هبا 
 شقُت أساسيُت:

 .اؼبعلومات اؼبتعلقة ابعبانب اإلدارم كالتجهيزات كاؼبوارد البشرية كاؼبالية كغَتىا 

                                           
1
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 ومات اؼبتعلقة ابعبانب البيداغوح  كتسيَت كىندسة التكوين الذم تقـو بو عدد من الفركع اؼبعل
كاالختصاصات، ابإلضافة إذل إعداد رزانمة التكوين كاؼبًتبصُت كقاعات الدركس كاحملاضرات 

 كاؼبخابر... كغَت ذلك.
لعاملُت يف ؾباؿ كلقد كاكب ذلك تعميم توفَت التجهيزات، كالقياـ بًتبصات من أجل أتىيل ا  

استخدامها، كما يوجد مشركع يسمى بنظاـ اؼبعلومات اعبغرافية، حبيث يقدـ مؤسسات التكوين 
اؼبهٍت يف خريطة جغرافية رقمية، يدعم مستقبال بدليل خاص حوؿ التجهيزات ابلقطاع كخصائصها 

مع اؼبعلومات كالبياانت التقنية، كجبزء لتحاليل اإلحصائيات بناءا على اؼبعطيات الرقمية، كىو هبذا هب
لتسهيل عمليات ازباذ القرار كربقيقها يف أمثل كقت كأقل تكلفة، كابلتارل إاتحة أرضية أخرل لبناء 

 نظاـ إدارة معرفة.
 تدعمت اؼبؤسسة بشبكة انًتنت كربطت أداة تغذية جدكؿ القيادة مؤسسة الضماف االجتماعي :

ذل عملية إعادة الًتقيم للمشًتكُت، كذلك يف إطار هبذه الشبكة، كما أهنا من جهة أخرل ابدرت إ
قاعدة معطيات كطنية ؽبم، حيث أصبحت لديها مكتبة كطنية رقمية يبكن االتصاؿ هبا من صبيع 

ابلتسيَت،  ككاالهتا، كالتأكد من اؼبشًتؾ كىذا ما يبكن اعتباره إشارة إذل التفكَت يف مدمج اؼبعلومة
 1صلت.كىو بداية كاعدة إف استثمرت كتوا

 
 صعوبات الاهترهت في الجزائر - ه

 فاألجر القاعدم يف اعبزائر يقدر ب تدين القدرة الشرائية لدل الفرد اجلزائرم :
دح يف القطاع العموم  يقسمو اؼبواطن بُت ـبتلف حاجياتو اليومية كيوازيها يف  10.000حوارل

 اؼبدف الكمربل، فكيف دج يف 100-70اعبهة اؼبقابلة تسعَتة كتكلفة كل ساعة استعماؿ للنت من
ؼبواطن بسيط أف تكوف النت ضمن احتياجاتو اليومية، خاصة كأنو إذا استعمل النت دبقدار ساعة 
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دج، فما ابلك ابقتناء حاسوب ؾبهز دبودـ ال تقل  3100إذل  2100يوميا فعلى مدار شهر ما بُت 
 دح، كدفع حقوؽ االشًتاؾ  اؼبباشر  للنت.50.000تكلفتو عن 

 مورد  108: فبالرغم من حصوؿ أزيد من موزعني فقط للنت على ادلستول الوطين 13جود ك
موزع كسيط للنت، كىذا  37نت على الرخص لبدأ النشاط، إال أنو دل يستهل العمل فعليا سول ؿ

 األمر يرتبط أبمرين:
 االستثمار يف سوؽ االتصاالت أمر معقد، ألف ىذا السوؽ خاصة ميداف التكنولوجيا اعبديدة -

كشفت عن ذبارب إفالس لشركات عاؼبية، فغياب اقتصاد حر يف بالدان يعتمد على االستثمار 
 اغبقيق  بدؿ االعتماد الشبو كل  على قطاع احملركقات.

 فبا أدل إذل عجز ميزاهنا التجارم غالء تسعرية النت دلقاىي النت بسب ارتفاع تسعرية اذلاتف ،
ابلنسبة  %50قامت بتدارؾ الوضع خبفض التسعَتة إذل ما يؤدم إذل اإلفالس، إال أف السلطات 

ؼبقاى  النت، كقد مت التوقيع على اتفاقيتُت األكذل بُت شركة اتصاالت اعبزائر كصبعية موزع  النت، 
كالثانية بُت نفس الشركة كمؤسسة أيباد لتخفيض التسعَتة، كمن خالؿ ىاتُت االتفاقيتُت مت زبفيض 

دج قصد الدخوؿ يف الشبكة ابلنسبة للمستخدمُت 0.5دح إذل 1.5 تسعَتة الدقيقة الواحدة من
 1اػبواص كأصحاب مقاى  النت.

 فاجملتمع اعبزائرم الزاؿ ؾبتمع ريف  رغم مظاىر الرتكيبة النفسية للفرد يف اجملتمع اجلزائرم  :
استعمالنا اغبضارة اليت تظهر السيما يف اؼبدف الكمربل، لذلك يظل استعماؿ النت بعيدا عن ثقافتنا ك 

اليوم ، فنحن نفضل طريقة االتصاؿ من الفم إذل األذف على استعماؿ اؽباتف، ككبن مازلنا نفضل 
المربيد كالطركد المربيدية على رسالة الكًتكنية، كحىت حبوثنا ال نستطيع كتابتها على أجهزتنا االلكًتكنية 

 2حىت سبر أبقالمنا العادية.

                                           
1
 - http//www.chihab.net/modules.php ?name=news&file=article&sid=923(28-12-2012) 

2
 - Ibid. 
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 :يغيب على الفرد اعبزائرم ثقافة التعامل مع كعمرب  النت،   غياب ثقافة التعامل مع كعرب النت
حيث يعتمربىا ثقافة دخيلة عليو، فمواقعنا الرظبية مثال قبدىا يف  غالبيتها ال ربدث مواقعها بصورة 

 يومية، كىذا الفعل ينصب يف سياقُت:
لو أجرينا نظرة على  عدـ إيباف اؽبيئة الرظبية دبدل فعالية النت يف توصيل اإلدارة ابؼبواطن، لذلك -

 اؼبواقع الرظبية لوجدانىا يف أغلبها ال ربدث مواقعها بصورة يومية.
كجود فرؽ كاضح يف استعماؿ النت داخل اجملتمع الواحد على أساس غَت كاضح، فيزداد لدل فئة  -

 عمرية معينة كيقل لدل فئة أخرل.
 
 تقييم اجنازات قطار تكنولوجيا االتصاؿ يف اجلزائر. -و

 النسب ىذه أنبية ترجع حيث  معتمربة، مبو نسبة كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا قطاع جلس 
 كتندرج عمل اغبكومة. برانمج تنفيذ إطار يف السيما القطاع، شهدىا اليت إذل االقبازات ابألساس

 يةالتنم يف مسانبتو من كالرفع ابلقطاع النهوض إذل هتدؼ متكاملة إسًتاتيجية اإلقبازات ضمن ىذه
 :كبو اعبهود تكاثفت حيث كاالجتماعية، االقتصادية

 القطاع تنافسية دفع مزيد اذباه يف كالًتتيبية التنظيمية األطر ربيُت. 
 كاػبدمات كاحملتوايت الرقمية التطبيقات كتطوير كاؼبعلوماتية االتصالية األساسية البنية تعزيز 

 .االستثمار كدعم
 السيمربين. فضاءال كسالمة الرقمية الثقة مناخ ضماف 
 الدكرل الصعيد على كالشراكة التعاكف دعم. 

 لتطوير ابلنظر ؽبا، الراجعة الوزارة كاؼبؤسسات ؾبهود دعم يف اإلقبازات ىذه سانبت كما 
 على اعبزائرية اؼبختصة اؼبؤسسات كمساعدة الوطٍت، الرقم  اؼبنتوج لتصدير ىامة فرص ٕكإاتحة القطاع
 .اػبارجية األسواؽ اقتحاـ
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 اؼبعلومات رة تكنولوجيا زا ك مصاحل سعت اغبكومة، عمل برانمج توجهات ترسيخ إطار كيف 
 كاؼبشاريع المربامج إقباز على النجاعة من مزيد إلضفاء ا اإلجراءات من جبملة القياـ إذل كاالتصاؿ
 نهام كالسيما للموارد األمثل التوظيف خالؿ من االستهالؾ لًتشيد ككذلك اػبدمات، جودة كضماف
 العديد إذل امتد بل معُت ؾباؿ يف كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا حصر يعد فلم .ابلطاقة اؼبتعلقة
 اجملاالت. من

 كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا  ؾباؿ يف عرفتو الذم التطور من الرغم كعلى اعبزائر لكن 
 أهنا إال الشأف، هبذا جبارة جهود من قدمتو كما أبدهتا اليت االستفاقة كرغم األخَتة، السنوات مر على

 يف التطور كسرعة جهة، من اؼبتطورة الدكؿ بو تقـو دبا مقارنة اؼبطلوب اؼبستول عن بعيدة مازالت
 .أخرل جهة من كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا ؾباؿ

 أكال نقتنع أف البد اغبياة، مناح  صبيع يف كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا تطبيق أجل كمن 
 على قدرة من تقدمو أف يبكن دبا كانينا الرفاه، ؾبتمع خلق يف تلعبو أف يبكن الذم كابلدكر أبنبيتها
 .اإلبداع من عالية درجات إذل اجملتمع أبفراد كصوال التفكَت كمستول اؼبعيشة مستول تغيَت

 مراعاة من البد يف اعبزائر كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا دكر تفعيل أجل كمن النهاية يف 
 أمور: عدة
 ابلتنمية اؼبعنية اؼبختلفة اعبهات بُت كالتنسيق التكنولوجية، للتنمية األساسية اؼبتطلبات تلبية -

 .التكنولوجية
 التجارة طبيعة مع يتماشى دبا ابلتجارة اؼبتعلقة القوانُت تعديل يف كيتمثل التشريع  اإلطار ضبط -

 كأساليب اإللكًتكنية
 .اإللكًتكنية دالعقو  تكوين

 غبفظ متخصصة جهة كإنشاء اإللكًتكنية التعامالت مع لتتالءـ الصلة ذات القوانُت تعديل 
 اإللكًتكنية، الوائق
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 اعبنائية، كاإلجراءات العقوابت قانوف كتعديل اؼبستهلك حبماية اػباصة التشريعات استحداث 
 .التجارة طبيعة ؼبالئمة اغبكومية كالتوريدات كاؼبزايدات للمناقصات التشريعات اؼبنظمة تعديل

 .اإللكًتكنية كالبنوؾ الرقمية للنقود اؼبنظمة كتلك الفكرية، للملكية اؼبنظمة التشريعات تعديل -
 تدريبية دكرات عقد التكنولوج ، للتطوير اؼبطلوبة الفنية الكوادر كتوفَت البشرية كالتنمية التعليم -

 .العاـك  اػباص القطاع دبشاركة مكثفة كبرامج
  اؼبعلومات تكنولوجيا نظم على تطرأ اليت اؼبستجدات ؼبناقشة العلمية كالندكات اؼبؤسبرات إقامة. 
 البحثية كاؼبراكز العلمية اؼبؤسسات بُت رابطة نشاء’ك كالعلماء، اػبمربة أصحاب من االستفادة  -

 العلمية دكرايتال على اإلطالع كالتطوير،ك األحباث على اإلنفاؽ كزايدة اجملتمع، كحاجات
 اؼبعلومات، تكنولوجيا ؾباؿ يف اؼبتخصصة

 خبمرباهتا لالستفادة الشأف ىذا يف اؼبتقدمة الدكؿ مع الثنائية االتفاقيات كعقد االستثمارات، زايدة -
 كالتدريب. التأىيل ؾباؿ يف
 اؼبعلومات. كمراكز البياانت قواعد توسيع - 
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 الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر احملور الثامن:  -
 

 كاقع الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر -أ
 جتربة الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر -ب
 تطور الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر -ج
 ة االلكرتكنية ادلكملة للطبعة الورقية الصحاف -د
 الصحافة. االلكرتكنية ادلستقلة -ق
 الصحافة االلكرتكنية لصعوابت اليت تواجهها  -ك

 
 
 
 
 
 
 
 



   الصحافة  املطبوعة و الالكتروهية  -02ماستر                                          الالكتروهية في الجزائرالصحافة 

 
- 85 - 

 اجلزائريف كنية االلكرت الصحافة احملور الثامن: 
 متهيد

إف ظهور الصحافة االلكًتكنية على الصعيد العاؼب ، كاف نتيجة للتطور التكنولوج  لوسائل        
االتصاؿ الذم تزامن مع انتشار ك استغالؿ تقنيات اإلنًتنت. غَت أف ظهورىا يف الدكؿ النامية  

الدكؿ اؼبتطورة. كبفضل ىذه التكنولوجيا كاعبزائر بطبيعة اغباؿ،  كاف نتيجة إسًتاد التكنولوجيا من 
أصبح إبمكاننا التحدث عن صحافة تشكل امتدادا للصحافة اؼبكتوبة، ك ال ننسى أف الدافع لظهور 

 ىذه الصحافة ىو التحرر من الرقابة كالضغوط السياسية اليت تفرض على الصحف اؼبكتوبة.
زائر ليس ابألمر السهل، نظرا غبداثة التجربة كما أف دراسة كاقع الصحافة االلكًتكنية يف اعب        

اإلعالمية من جهة، كانفتاح القطاع اإلعالم  اؼبكتوب منذ فًتة قد توازم إذل حد قريب التجربة 
 االلكًتكنية يف العادل. لذا سنتناكؿ إبهباز كاقع  ىذه الظاىرة يف اعبزائر.

 
 كاقع الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر.  -أ

ككانت البداية مع يومية  1997ذبربة الصحافة اعبزائرية اؼبكتوبة مع االنًتنت هناية  بدأت       
صحيفة، كاليـو  16كتواذل العدد إذل أف أصبح  ،LE MATIN، اػبمرب، LEBERTEالوطن، 

تكاد كل الصحف ؽبا مواقع على الواب. كللعلم فإف كضعية الصحافة اعبزائرية الناطقة ابلفرنسية تعتمرب 
متقدـ مقارنة بنظَتهتا العربية، اليت ربتل فيها جريدة اػبمرب اؼبرتبة األكذل بنسبة مقركئية  يف موقع
62.7%1 
يف نفس اإلطار، من الًتؼ اغبديث عن صحافة حرة كمتطورة يف اعبزائر،  يف ظل انعداـ       

جتماعية. ىذا منظمات قوية ألىل اؼبهنة، ك فضاءات حرة ؼبناقشة القضااي األخالقية كاؼبهنية كاال
الوضع غذتو انقسامات فكرية ك كالءات سياسية كدكافع مصلحية، كالقول اليت زبيفها حرية التعبَت ال 

دكلة  167من بُت  129تقبل بوجود ىذه الفضاء. لذلك ال عجب أف تصنف اعبزائر يف الرتبة 

                                           
 .165يبينو بلعا ليا، مرجع سابق، ص -1
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مية الصادر يف العاـ تعاين من غياب حرية التعبَت، يف ترتيب منظمة "ؿبققوف بال حدكد" غَت اغبكو 
كى   ،2002نقطة مقارنة أبكؿ ترتيب أقامتو نفس اؼبنظمة سنة  34دبعٌت أف اعبزائر فقدت  ،2005

عاـ بعد عاـ تتأخر يف الًتتيب. كمن غَت شك أف ما سيكوف مستقبال لن يؤشر عليها ابألخضر،  
 طاؼبا أف ىناؾ قوانُت ذبرـّ الصحافيُت حبجة القذؼ كالتشهَت. 

         ، فالصحف  كإف اكبرؼ بكتاابتو أك سبادل ردبا يف اإلساءة، ال يبكن أف يعامل معاملة اجملـر
ألف الرأم حىت كإف كاف دل يعجب البعض يبقى رأاي. إضافة للقائمة السوداء اليت تتضمن أزيد من 

 صحيفة مت تعليقها، كسبنع من الصدكر لعدة تمربيرات.  60
كاألىم   1تواصل على مصادر اػبمرب كالتوزيع غَت اؼبنصف لإلشهار.فضال عن سياسة التضييق اؼب    

عجز اغبكومات اؼبتوالية عن إقباب قانوف لإلعالـ يكوف يف مستول طموحات كل اؼبهتمُت هبذا 
 القطاع االسًتاتيج . 

لقد تلقى الوسط اإلعالم  عدة دعوات من ـبتلف الوزراء اؼبتعاقبُت على قطاع اإلعالـ، من      
باين إذل ىيشور مركرا دبح  الدين عميمور كخليدة توم  كدمحم عبو. فكل ىؤالء صبعوا الصحفيُت رح

يف لقاءات إلثراء مسودة مشركع قانوف لإلعالـ الذم  دل ير النور أبدا، شأنو شأف ؾبلس أخالقيات 
را يف ميداف جديد اؼبهنة. كالواقع اليـو كرغم الصورة احملتشمة للصحافة اعبزائرية، إال أهنا سجلت حضو 

قد هبهلو الكثَت ىو اإلعالـ اإللكًتكين، من خالؿ إطاللة ؾبموعة من اؼبواقع اإلعالمية اؼبهتمة 
 2ابألخبار كرباليل األحداث، أك حىت اإلطاللة اإللكًتكنية للصحف اؼبطبوعة.

رىا كسيلة فقد كاف ؽبذه اؼبواقع إسهامات مهمة يف استخداـ اإلنًتنت كوسيلة صحفية، ابعتبا    
تكنولوجية مفتوحة اجملاؿ كبو العاؼبية للحرايت عمرب كل اجملتمعات الظاىرة، كرغم حداثتها كجدت 
صدل لدل اعبزائريُت يف الداخل كاػبارج أيضان، رغم أنو من اؼببكر جدان اغبكم عليها كمدل أتثَتىا 

يدة اؼبوقف، فإف ذلك ال على مستقبل الصحافة، ابلنظر إذل أف صحافة الورؽ ال تزاؿ إذل اليـو س

                                           
 ، موقع الشهاب لإلعالـ...الصحافة اجلزائرية، الواقع كاألفاؽ، عبد اؼبالك حداد -1

 Source:http://www.chihab.net/modules.phpnase=new (accessed 26/06/2008)   
 نفس اؼبرجع.  - 2

http://www.chihab.net/modules.phpnase=news
http://www.chihab.net/modules.phpnase=news
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ينسينا ما نراه يف جيل الشباب من افتتاف ابؼبواقع االلكًتكنية،  متابعة ؽبا كاستفادة فبا تضخو من 
 معلومات بسرعة كمهنية عالية رغم حداثتها. 

ك يف األخَت، يكف  القوؿ أنو دبقدكر أم شخص اليـو إحداث جريدة أك ؾبلة إلكًتكنية بل أكثر    
شاء إذاعة أك قناة تلفزيونية إلكًتكنية، يصنع فيها آراءن كأفكاران حرةن غَت خاضعة للرقابة، من ىذا إن

كيتخلص بذلك اؼبرء من متاعب ما يعرؼ دبهنة اؼبتاعب، كليبقى الرقيب يتخبط يف ذىنيتو الضيقة،  
 .بتصلبو بعدـ فتح آفاؽ اإلعالـ اؼبفتوح أصال على الشبكة العاؼبية اؼبًتامية األطراؼ

 
 جتربة الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر.  -ب

إف دخوؿ الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر، كاف حتمية فرضها الغزك التكنولوج  لوسائل االتصاؿ      
يف العادل. فتجربة الصحافة يف اعبزائر متزامنة بشكل قريب مع ذبربة الصحافة اؼبكتوبة الوطنية اليت 

ا سنتطرؽ لتقييم ذبربة الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر من خالؿ النقاط مازالت تعد ابلكثَت، كهبذ
 التالية:

اعبزائر ال تعرؼ لألسف بعد ميالد حقيق  للصحافة االلكًتكنية، ماعدا بعض التجارب اليت -1  
 سبوت يف اؼبيداف، كالذم ال يزاؿ خصب كغَت مقيد اباللتزامات التنظيمية أك اؼبعوقات القانونية، اليت

 من شأهنا أف ربد من حرية اؼبعلومة اؼبنبثقة عمرب االنًتنت. 
صعوبة ربديد عدد كنوع الصحف االلكًتكنية اعبزائرية، لعدـ كجود جهاز أك ىيئة ذبيد التحكم - 2

 يف عملية سَتىا كتقدـ معلومات عنها. 
فأغلبية  ظهور الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر جاء خاصة ألسباب سياسية كأمنية، لذلك-3

  Alegria Watchالصحف االلكًتكنية اعبزائرية تنشر يف اػبارج مثلما ىو اغباؿ مع 
تستعمل ىذه الصحف اللغة الفرنسية أك االقبليزية، فبا هبعلها بعيدة نوعا ما عن لغة تناكؿ القراء -4

 اعبزائريُت، الذين يبيلوف إذل اللغة العربية كيشكلوف أعلى النسب هبا. 
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لصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية مشاكل سياسية كحرية التعبَت، كمشاكل اقتصادية كعملية تعاين ا-5
 الطباعة ك التوزيع.

عدـ اقتناع كل من القارئ ك الصحف  هبذه الوسيلة، كاعتبارىا عملية لتسهيل التوزيع خارج -6
 اعبزائر.

 1الشك يف مصداقية الصحف االلكًتكنية لدل القارئ ابعبزائر.-7
 
 كرتكنية يف اجلزائر: لالصحافة اإل تطور -ج

كقد عرفت اعبزائر منذ منتصف التسعينات أكذل بداايت الصحافة اإللكًتكنية من خالؿ أكؿ       
كالنشر اإللكًتكين مباشرة كبصفة مستقلة  ،1997تعامل بُت الصحف الوطنية كالنشر اإللكًتكين سنة 

مع ىذا النوع من النشر ظبح بظهور نوعُت  ، ىذا التعامل1996لصحف إلكًتكنية ؿبضة منذ سنة 
  :من الصحافة اإللكًتكنية يف بالدان كنبا

حيث عمدت الكثَت من الصحف اعبزائرية إذل الصحافة اإللكرتكنية ادلكملة للطبعة الورقية: -1
 :النشر اإللكًتكين مع احملافظة على الطبعة الورقية من أجل

 . لكًتكين كربقيق انتشار كركاج أكمرب للصحيفة الورقيةاغبفاظ على مكانتها يف عادل النشر اإل -
كسب قراء جدد من مستخدم  الواب يف كل مكاف داخل اعبزائر كخارجها، كالتنقل يف ىذا  -

 .الدكلية الصحافة من اهتالعادل اإللكًتكين دبنافسة مثيال
 اؽبركب من الضغوطات على اختالفها سياسية اقتصادية قانونية..إخل -

كانت أكذل ىذه الصحف جريدة الوطن الصادرة ابللغة الفرنسية، كقد كانت السباقة يف كقد         
،ككذا جريدة اػبمرب كأقول جريدة  1997إنتاج نسخة إلكًتكنية لطبعتها الورقية ابتداء من نوفممرب 

 . 1998العربية تتموضع على االنًتنيت يف أفريل  انطقة ابللغة 
 . :لورقية اعبزائرية اليت قدمت نسخا إلكًتكنيةكاعبدكؿ اآليت يعرض أكذل الصحف ا

                                           
 .  162صيبينة بلعا ليا، مرجع سابق،  1-
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 1.يبني أكىل الصحف اإللكرتكنية اجلزائرية الصحيفة 1جدكؿ رقم 

 
 نوع الصحيفة    اتريخ انشاء ادلوقع الصحيفة 
 خاصة  1997نوفممرب  الوطن 

Liberté   خاصة  1998جانف 
 خاصة  1998فيفَتم  اليـو 
 خاصة  1998أفريل  اػبمرب 
 عمومية  1998جولن  عب الش

 عمومية  1998جويلية   اجملاىد 
Le matin   خاصة  . 1998اكتوبر 

Le soir  d’alger خاصة  1998نوفممرب 
 خاصة  2000مارس  االصيل 

 
 الصحافة اإللكرتكنية ادلستقلة ) ليست ذلا دعامة كرقية(: -2

من  1999سنة  Interface. com ALGERIA.   كانت أكؿ ىذه الصحف يف اعبزائر       
 طرؼ السيد نور الدين خالص ، ككاف مقرىا يف فرنسا كقد توقف صدكرىا لظركؼ مالية، جريدة

Le Souk  كى  خاصة بطلبة الطب متخصصة يف مواساة األطفاؿ اؼبصابُت، جريدة 1995سنة 
Algeria-com.Watch  ابإلضافة إذل جريدة2006إذل  1998من سنة ، Nouvelle du 

bled  كجريدة nation  La  2سياسية. بسبب ضغوط 1996اليت توقفت سنة 
 

                                           
، رسػػالة ماجستَت: قسم علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، الصػػحافة اإللكرتكنيػػة فػػي اجلزائػػر..بػػني حتػػدم الواقػػع كالتطلػػع حنػػو ادلسػػتقبلػة بلعاليػػا، يبينػ- 1

 .150-149، ص   2جامعة اعبزائر، 
2

 .78ص  2011.: دار الكتاب اغبديث، ، القاىرةالصحافة اإللكرتكنية كالتطبيقات اإلعالمية احلديثةإبراىيم بعزيز،   - 
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 1.يبني الصحف اإللكرتكنية ادلستقلة اجلزائرية 2جدكؿ رقم 
 

 اسم الصحيفة موقعها االلكرتكين
www.autoalgerie.com Auto Algérie 

www.automedias.info Auto Medias 

www.algerie-focus.com Algérie Focus 

www.autojdid.com Auto jdid 

dz.com-www.city City DZ 

www.competition.dz Compétition 

www.dzautos.com DZ Auto 

www.dzfoot.com DZ Foot 

p.comscoo-www.it It Scoop 

www.lequipedz.com   L’équipe 

www.maghrebemergent.info.com Maghreb Emergent 

www. mobilealgerie.com Mobile Algérie 

www. mouwatin.com Mouwatin 

www. numeric.dz Numeric 

www. Tsa-algerie.com Tsa Algérie 

Www.webimag com . webimag. 

www. yabiladi.com Yabiladi 

algerie.com-www.zoom Zoom 

   
         الصعوابت اليت تواجو الصحافة االلكرتكنية يف اجلزائر: -د 
إما  ئر مشاكل كصعوابت ذبتمع كلها لتشكل عقبة على العمـو تواجو الصحافة اإللكًتكنية يف اعبزا 

 2:اؼبشاكل  ىذه كمن عملها، تعيق أك تمعجملأماـ تطورىا حىت تصبح األداة الفعالة يف ا

                                           
1
 - Journal Algérien, guide de la presse Algérienne en ligne, [En ligne], [12/02/2018] .disponible sur: 

http:// www.journal-algerien.com 51 .بو 
األكذل ماسًت، زبصص الصحافة اؼبطبوعة كااللكًتكنية، شعبة  ،  مطبوعة بيداغوجية، موجهة لطلبة السنةالصحافة االلكرتكنيةحورية بولعويدات ،  - 2

 .56-55، ص  2018-2017العلـو االنسانية ، علـو االعالـ كاالتصاؿ، كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية، جامعة جيجيل، 

http://www.autoalgerie.com/
http://www.automedias.info/
http://www.algerie-focus.com/
http://www.autojdid.com/
http://www.autojdid.com/
http://www.city-dz.com/
http://www.city-dz.com/
http://www.competition.dz/
http://www.competition.dz/
http://www.dzautos.com/
http://www.dzautos.com/
http://www.dzfoot.com/
http://www.dzfoot.com/
http://www.it-scoop.com/
http://www.it-scoop.com/
http://www.maghrebemergent.info.com/
http://www.maghrebemergent.info.com/
http://www.zoom-algerie.com/
http://www.zoom-algerie.com/
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: كعلى الرغم من كجود ىذا االستخداـ إال أنو ال يتوجو عدـ كجود قاعدة مستخدمني كاسعة -
  .لقراءة الصحف اإللكًتكنية يف أغلبو

: إف االستفادة من الصحافة إللكرتكنية يف ظل ضعف التكوين ادلعلومايتقلة ادلضامني ا -
اإللكًتكنية يعٍت التوفر على اغبد األدىن من اؼبستول التعليم  اؼبؤىل الستخداـ جهاز اغباسوب، 
كمعرفة بعض حيثياتو للتمكن من اإلحبار يف االنًتنيت كالبحث عن اؼبعلومة عموما أك اعبريدة اؼبرجوة 

كإذا كانت األمية عموما منتشرة يف اعبزائر بقدر ماليُت يف التعريف القدًن لألمية   .اهتب قراءكاؼبرغو 
  .فما ابلك ابألمية اإللكًتكنية

: إف اؼبواقع اإللكًتكنية اؼبوجودة على الساحة اإلعالمية اعبزائرية تنامي قرصنة ادلواقع اإللكرتكنية -
كمعرضة للعديد من ىجمات القراصنة، خاصة يف ظل سواء كانت رظبية أك عادية تظل غَت مؤمنة 
 .غياب أتطَت قانوين وبم  الناشر على االنًتنيت

: غياب الثقافة اإلعالمية لدل الفرد اجلزائرم بسبب حداثة التجربة اإلعالمية ككل يف اجلزائر -
 ، فاز مثالتعتمرب ذبربة اعبزائر فتية فنسبة مقركئية الصحف كمصدر إخبارم ال يبكن مقارنتها ابلتل

إذل جانب ىذه الصعوابت توجد صعوابت تتعلق ببناء الصحافة اإللكًتكنية يف اعبزائر،          
كغياب اإلطار القانوين اؼبنظم كاؼبؤطر للصحافة اإللكًتكنية، ىشاشة النظاـ اؼبصريف كالبنك  يف اعبزائر 

 .كسياسة اإلشهار اإللكًتكين يف اعبزائر
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 االطار القانوين  للممارسة االعالمية االلكرتكنية يف اجلزائر : تاسعاحملور ال -
 

 فتح ادلواقع االلكرتكنية االخبارية يف اجلزائر  شركط  - أ

 ين دلمارسة االعالـ االلكرتكين االطار القانو   -ب
 االعالـ عرب االنرتنت - ح
 شركط التزامات ممارسة نشاط االعالـ عرب االنرتنت  - ذ
 التصريح بصحة ادلعلومات كمراقبتها  - ك
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       مارسة االعالمية االلكرتكنية يف اجلزائرماالطار القانوين لل : تاسعاحملور ال

  شركط فتح ادلواقع االلكرتكنية االخبارية يف اجلزائر: -أ

توطُت كنشاط اؼبواقع اإللكًتكنية ، شركط فتح ك اجلريدة الرمسية حدد اؼبرسـو الصادر يف       
 1:اإلخبارية يف اعبزائر كىذه أنبا

 .استثناء النشاطات اإلعالمية اليت تنشر مواد إعالنية أك تكوف فرعا لنشاط صناع  -

 .شرط اعبنسية اعبزائرية لصاحب اؼبوقع كخضوعو للقانوف اعبزائرم - 

 .سنوات يف قطاع اإلعالـ 3صاحب اؼبوقع هبب أف يكوف دبستول جامع  كلو خمربة  -

يبكن أف يسَت أكثر من موقع  أال يكوف لو سوابق كؿبكـو عليو يف قضااي قذؼ كربريض، كال -
 .كاحد

 .dz نطاؽ استضافة اؼبوقع هبب أف تكوف يف اعبزائر ضمن - 

 .منع أم سبويل أجنيب للمواقع اإللكًتكنية -

 .وانواؼبوقع اإللكًتكين هبب أف ينشر اسم مسؤكلو كعن -

 .يوما للنظر يف الطلب 60تقدًن تصريح مسبق ابلنشاط لدل سلطة الصحافة اإللكًتكنية كمهلة - 

 .ـبالفة شركط النشاط تؤدم إذل صدكر إعذار مث تعليق النشاط مث سحب التسجيل -

 .ضماف حق الرد كالتصحيح بعد تلق  -

 .ديدشهرا للمواقع الناشطة حاليا للتكيف مع اؼبرسـو اعب 12مهلة  -

 أشهر 6تسحب شهادة التسجيل من كل موقع توقف عن النشاط ؼبدة  -

. 

                                           
1

 -  https://www.echoroukonline.com/%D9%81%D9%8A-12-.%D9%86%D9%82%D8%B7%D 

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arfr/2020/A2020070.pdf
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7/
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 اإلطار القانوين دلمارسة اإلعالـ اإللكرتكين -ب
الضوابط القانونية ؼبمارسة نشاط اإلعالـ عمرب اؼبواقع  ب 332-20جاء اؼبرسـو التنفيذم رقم        

الـ عمرب األنًتنت كنشر الّرد أك التصحيح لذم يهدؼ إذل ربديد فبارسة نشاط اإلعك ا ، اإللكًتكنية
عمرب اؼبواقع اإللكًتكنية. كيهدؼ كذلك ىذا اؼبرسـو التنفيذم إذل تطبيق األحكاـ التشريعية للقانوف 

اؼبتعلق ابإلعالـ من خالؿ أتطَت الصحافة اؼبكتوبة  2012-01-12اؼبؤرخ يف  05-12رقم 
من القانوف العضوم اؼبتعلق ابإلعالـ  113ك 66 االلكًتكنية حيث أييت ىذا النص إمتدادا للمادتُت

من خالؿ أتطَت الصحافة اؼبكتوبة اإللكًتكنية كتوطُت استضافتها على الصعيد القانوين، كذلك بغرض 
 .مواكبة التطّور السريع الذم يشهده ىذا اعبانب العاـ من الصحافة الوطنية

 ادلقصود بنشاط اإلعالـ عرب اإلنرتنت  -ج

 1:يقصد بو

من القانوف العضوم رقم  67خدمة إتصاؿ مكتوب عمرب اإلنًتنت ) اؼبفهـو احملّدد يف اؼبادة    –
 كاؼبتعلق ابإلعالـ(؛ 2012جانف   12، اؼبؤرخ 12-05

خدمة إتصاؿ ظبع  بصرم عمرب اإلنًتنت )كاب تلفزيوف ك كاب إذاعة( )اؼبفهـو احملّدد يف اؼبادة  -
 ذكور أعاله(؛، اؼب05-12من القانوف العضوم رقم  69

 .ال يشكل نشاط اإلعالـ عمرب اإلنًتنت أداة للًتكيج أك فرعا لنشاط صناع  أك ذبارم    –

يف صبيع األحواؿ، ال يعًتؼ خبدمات اإلتصاؿ عمرب اإلنًتنت للجمهور، كخدمة إعالـ عمرب   –  
م شكل من اإلنًتنت، إذا كاف الغرض الرئيس  منها ىو نشر الرسائل اإلشهارية أك اإلعالانت، أب

 .األشكاؿ

                                           
 . 2021جويلية  05 ركن أقالـ الوسط  ،  يومية الوسط ، مارسة االعالـ االلكرتكينماالطار القانوين لل لوين نصَتة،  - 1

https://elwassat.dz/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84% 
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  .شركط كالتزامات دلمارسة نشاط اإلعالـ عرب اإلنرتنت  -د

اؼبذكورة عّدة شركط كالتزامات ؼبمارسة اإلعالـ عمرب اإلنًتنت لبص  21اذل  4تضمنت اؼبواد من
 1:ابلذكر من بينها

 :فبارسة نشاط اإلعالـ عمرب اإلنًتنت يكوف من طرؼ كلّ  -

 زائرية؛شخص طبيع  يتمتع ابعبنسية اعب 

  شخص معنوم ىبضع للقانوف اعبزائرم كيبتلك رأظبالو أشخاص طبيعيوف أك معنويوف يتمتعوف
 .ابعبنسية اعبزائرية

 .ادلدير ادلسؤكؿ عن جهاز اإلعالـ عرب اإلنرتنتالشركط الواجب توافرىا يف   –  

 حيازة شهادة جامعية أك شهادة معًتؼ دبعادلتها؛ 

 ( 03التمّتع خبمربة ال تقل عن) سنوات يف ميداف اإلعالـ؛ 

 أف يكوف جزائرم اعبنسية؛ 

   التمّتع ابغبقوؽ اؼبدنية؛ 

    أال يكوف قد حكم عليو بعقوبة عن جرائم القذؼ أك السّب أك الشتم أك اإلىانة أك التمييز أك
 .الكراىية أك التحريض عليها

افتو موطنة حصراي ىبضع نشاط اإلعالـ عمرب اإلنًتنت للنشر عمرب موقع إلكًتكين، تكوف إستض -
 .”dz“ إسم النطاؽ ماداي كمنطقيا يف اعبزائر إبمتداد

يتوجب على اؼبؤسسة اؼبالكة عبهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت التصريح كتمربير مصدر األمواؿ اؼبكونة   -
 .لرأظباؽبا كاألمواؿ الضركرية لتسيَتىا طبقا للتشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما

                                           
 لوين نصَتة ، مرجع سيق ذكره.  - 1
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     ـ عمرب اإلنًتنت مستفيد من دعم مادم مهما كانت طبيعتو أف يتوجب على كل جهاز لإلعال   -
 يكوف لو ارتباط عضوم ابؽبيئة اؼباكبة للدعم كهبب بياف ىذه العالقة؛

 منح الدعم اؼبادم األجنيب اؼبباشر كغَت اؼبباشر الصادر عن أية جهة أجنبية؛   -

ائرم أف يبلك أك يراقب أك يسَت ال يبكن نفس الشخص الطبيع  أك اؼبعنوم اػباضع للقانوف اعبز  -
 كال يكوف نفس الشخص الطبيع  أك اؼبعنوم أكثر من جهاز كاحد لإلعالـ عمرب اإلنًتنت؛

كاحد لإلعالـ عمرب  ـ اػباضع للقانوف اعبزائرم أف يكوف مسانبا يف أكثر من جهاز إعال
 .اإلنًتنت

إبحدل  ،25/11/2020ريخ يكوف نشر نشاط اإلعالـ عمرب اإلنًتنت، الذم ينشأ ابتداء من ات  -
اللغتُت الوطنيتُت أك بكلتيهما، غَت أنو يبكن نشره ابللغة األجنبية بعد موافقة السلطة اؼبكلفة 

 .ابلصحافة اإللكًتكنية أك السلطة اؼبكلفة خبدمة السمع  البصرم عمرب اإلنًتنت

كالوسائل الالزمة  يتعُت على اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت إزباذ التدابَت   -
-12( من القانوف العضوم رقم 02ؼبكافحة احملتول غَت القانوين يف إطار إحًتاـ أحكاـ اؼبادة )

 .اؼبذكور آنفا كالتشريع اؼبعموؿ بو 05

كالسيما كل ؿبتول يتضمن التحريض على الكراىية أك العنف أك التمييز على أساس         
أك نوع اعبنس كهبب  اإلديولوج ، أك ٍت ،أك الرأم السياس ،أك الدياإلنتماء اعبهوم أك العرق  

 .على اؼبسؤكؿ إخطار اعبهات اؼبعنية بكل ؿبتول غَت قانوين

كما هبب عليو بغض النظر عن أم شكول، منع النفاذ أك السحب الفورم ألم ؿبتول            
 .مذكور أعاله

نت اإللتزاـ ابألحكاـ اؼبنصوص عليها يف هبب على اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًت    -
كاؼبتعلق حبماية األشخاص الطبيعيُت يف ؾباؿ  10/06/2018اؼبؤرخ يف  07-18القانوف رقم 

 .معاعبة اؼبعطيات ذات الطابع الشخص 
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يتعُت على اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت كمستضيف اؼبوقع اإللكًتكين التقيد    -
 .لتوصيات يف ؾباؿ أمن تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبعموؿ هباكااللتزاـ اب

يتعُت على اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت يف حالة كجود ؿبتول انجم عن    – 
 1:قرصنة أك اخًتاؽ للموقع اإللكًتكين

   إثباتو بكل الوسائل اؼبتاحة؛ 

 تبليغ السلطات اؼبعنّية بذلك؛ 

  قع اإللكًتكين إذل غاية تصحيح اإلخًتاؽ أك القرصنةالعمل على التوقيف للمو. 

كجوب احتفاظ اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت بكل احملتوايت دبا يف ذلك ما مت    –
( أشهر إبتداء من اتريخ أكؿ نشر على اإلنًتنت كهبب على 6سحبو أك منع النفاذ إليو ال تقل عن )

توايت، السيما التسجيالت التقنية اػباصة ابلولوج كالتسيَت التقٍت اؼبستضيف أف وبتفظ بكل احمل
 .( كاحدة ابتداء من اتريخ أكؿ نشر عمرب اإلنًتنت01للموقع ؼبّدة ال تقل عن سنة )

 31اىل22التصريح بصحة ادلعلومات كمراقبتها كفقا للمواد  -ق 

جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت  ؼبمارسة نشاط اإلعالـ عمرب اإلنًتنت يلـز اؼبدير اؼبسؤكؿ عب  – 
ابلتصريح لدل السلطة اؼبكلفة ابلصحافة اإللكًتكنية أك السلطة اؼبكلفة خبدمة السمع  البصرم عمرب 

، إضافة إذل اؼبلف الالـز  .اإلنًتنت كيكوف التصريح كفقا للنموذج اؼبرفق بذات اؼبرسـو

 من اؼبرسـو 25منح شهادة التسجيل استنادا لنص اؼبادة  -

شهادة التسجيل للمؤسسة اؼبالكة عبهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت كتعتمرب دبثابة اؼبوافقة على فبارسة        
 .نشاط اإلعالـ عمرب اإلنًتنت كىذه الشهادة غَت قابلة للتنازؿ أبم شكل من األشكاؿ

                                           
1

 لوني نصيرة ، مرجع سبق ذكره. - 
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 دكف اإلخالؿ ابلعقوابت 35ذلإ 32نصت عليها اؼبواد من  ما خبصوص اإلجراءات اإلداريةأ        
اؼبذكور آنفا، يتعّرض جهاز اإلعالـ عمرب اإلنًتنت  05-12اؼبنصوص عليها يف القانوف العضوم رقم 

 :يف حالة اإلخالؿ ابألحكاـ اؼبنصوص عليها يف ىذا اؼبرسـو إذل اإلجراءات اإلدارية التالية

 اإلعذار. 

 التعليق اؼبؤقت للنشاط؛ 

   سحب شهاد التسجيل. 

جاء ضابطا ك ؿبددا لكيفيات اؼبمارسة كاإلنشاء كالتأسيس ألم نوف فبا سبق نالحظ أف القا       
 .اجملتمع عامة ألفرادموقع الكًتكين من شانو نشر اؼبعلومات موجو 

عبنة متخصصة من اػبمرباء كاؼبختصُت يف  ذلإ ربتاج الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائرإال أف           
ككذلك  .اؼبتواجدة عل  شبكة االنًتنت بصفة عشوائيةعل  تطوير اؼبواقع  لإلشراؼؾباؿ االعالـ 

ينعكس بشكل كبَت عل  احًتافية األداء  وبتاج الطاقم التحريرم كالفٍت إذل دكرات تدريبية كىو ما
مثل ؽبذا الشكل االعالم  اعبديد فمستقبل الصحافة االلكًتكنية يف الطريق السليم اذا كاالستخداـ األ

, حبيث يبكن ؼبؤسس أم صحيفة الكًتكنية أف يتبعو إذا أراد االنطالؽ مت اتباع ما جاء بو اؼبرس ـو
كاؼبض  قدما يف عادل االحًتافية كاؼبهنية الشريفة كفق اؼببادئ اؼبصداقية ،كاؼبوضوعية يف نقل اغبقيقة 

 .كنشر اؼبعلومة
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 خامتة: 
 يف كبَتا تطورا تعرؼ هناقصَت إال أيف اػبتاـ يبكننا القوؿ أف الصحافة اإللكًتكنية كرغم عمرىا ال      
اغبارل، فبا استلـز دراستها أكثر ذلك أف معاؼبها النهائية دل تتحدد بعد، خاصة يف ؾباؿ  الوقت

  .نظَتاهتا العربية كاألجنبية كخباصة يف اعبزائر فه  تعتمرب فتية مقارنة ب التصميم كالتحرير كالتقنُت
 يف اهتتطورا ككذا اهتعة الوقوؼ على أىم مفاىيمها كظباكقد حاكلنا من خالؿ ىذه اؼبطبو        
 اليت القضااي ألىم كتطرقنا ا،هتكمواصفا هتاالعريب كاعبزائر، كما حاكلنا مقاربة أىم ظبا العادل العادل،
  .التمويل، اعبمهور، الرقابة، التفاعلية كالتحرير..إخل شاكلة على تثَتىا
حاجيات الطالب اؼبعرفية غ  ىذا اؼبقياس ابلتكريز طبعا على  ذل كل يليبإحيث حاكلنا التطرؽ       

أىم جزء منو كىو الصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر كعليو فقد تناكلنا يف احملور األكؿ: اؼبراحل اليت مرت 
لث هبا التطورات االتصالية، كيف احملور الثاين تطرقنا اذل اػبدمات االلكًتكنية اغبديثة، أما يف احملور الثا

يت احملور الرابع مكمال ؼبا أثَت التكنولوجيا اغبديثة على الصناعة الصحفية ليأفقد عاعبنا نقطة خاصة بت
، كهبو نكوف قد دخلنا لصلب موضوعنا سبقو حيث تطرقنا فيو اذل عوامل ظهور الصحافة االلكًتكنية

ة للصحافة االلكًتكنية، ذل احملور اػبامس الذم عاعبنا فيو اػبصائص االعالميإمن خالؿ االنتقاؿ 
كهبذا أصبحنا يبكننا اغبديث عن كاقع الصحافة االلكًتكنية يف البلداف العربية يف احملور السادس كلبتم 

 ،عملنا ىذا ابحملور السابع اػباص طبعا ابلصحافة االلكًتكنية يف اعبزائر
الوسيلة االلكًتكنية   كمن خالؿ ىذا احملور ابلذات حاكلنا ايصاؿ كل ما ىبص كاقع ىذه         

كاضافاهتا على اؼبستول االعالم  كالتصارل رغم حداثتها كالصعوابت اليت حالت دكف سبكنها من 
 مواكبة الصحافة االلكًتكنية العاؼبية ابلشكل اؼبطلوب.

إال أنو يبكن التنويو أف ىذه الدراسة كانت ؿباكلة أكلية، كابلطبع البد من استتباعها بدراسات      
استقاء اؼبعلومات يف  كسائل أىم من ابتت هناثر منهجية تقف عند الظاىرة كربدد معاؼبها، ذلك أأك

 .حياتنا اليومية
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