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 تحرير االخبار في الصحافة والمدونات االلكترونية
 مقدمة

الكفاءة الصحافية تجمع بين السرعة والشمول والكشف عن الجديد والنقل عن كانت 
المصادر والجدية والمرح، والكثير من األشياء األخرى التي يمكن أن تتعارض مع بعضيا 

إن االنترنت ر، في بعض األحيان. والقضية ىي تحقيق التوازن الصحيح بين ىذه األمو 
 ، مع ان المعايير تختمف نوعًا ما .مزايا وعيوب نوعا جديدا من فن التصوير بو»يعرض 

تكون المغة في بعض األحيان أقل دقة، وقد يكون التحرير أضعف، ويمكن لمقراء 
التعميق عمى ما ىو مكتوب، وال يكون ذلك بطريقة متحضرة دائما. ولكن، يعد االنترنت 

. ليا ما يميزىا ثقافة تشجع عبلقة أكبر مع القراء، خاصة، وغير رسمية بدرجة أكبر»
تتميز بالثراء عمى شبكة االنترنت، حيث يوجد كبلم وفييا اخبار  وعمييا بعض العيوب،

مكتوب، وعروض جانبية ومقاطع فيديو وأخرى صوتية ووسائل تفاعمية وصفحات تتناول 
خمفية الخبر. ولكن، أساس ىذا كمو ىو النطاق والعمق واالستشياد الذي تتميز بو كتابة 

 .التقارير
عندما تظير وسيمة إعبلمية جديدة يقوم روادىا عادة بتقميد النمط الشائع في 
وسائل اإلعبلم التي سبقتيم قبل أن يقوموا بتطوير أنماطيم الخاصة التي يستغمون فييا 
القدرات الجديدة التي تضيفيا ليم الوسيمة اإلعبلمية الجديدة. حدث ىذا عندما ظير 

في البداية تقميدا ألخبار الراديو الذي كان الوسيمة اإلعبلمية  التمفزيون، فقد كانت أخباره



السابقة لو، ولم يكن ىناك فرق بين أن تستمع إلى األخبار في الراديو أو التمفزيون سوى 
 .االخبار في أنك ترى المذيع وىو يقرأ

وبعد فترة بدأ رواد العمل التمفزيوني تدريجيا في االلتفات إلى أىمية تفعيل وتطوير  
اإلمكانات الفريدة والمميزة لمتمفزيون كوسيمة إعبلم، فبدأ استخدام الصورة عمى نطاق واسع 
لتوصيل المعمومة ونقل المشاىد إلى جو الحدث، وتم تطوير تحرير الخبر ليناسب الكتابة 

 حركة.لمصورة المت
نفس األمر حدث مع الصحافة اإللكترونية والسيما في العالم العربي، فقد كانت 
بواكيرىا األولى مجرد نسخ إلكترونية من الصحف الورقية، فيي تنشر في نفس وقت نشر 
الصحيفة الورقية، وتحرر بنفس صياغتيا، وتتحكم فييا نفس السياسة التحريرية، وتيدف 

ت الجميور. و"مع مرور سنوات قميمة تطورت الصحافة في األغمب إلى مخاطبة ذا
اإللكترونية فأصبح ليا دورية صدور مختمفة في األغمب عن الصحف الورقية، وطورت 
جميورىا الخاص الذي يحمل بالضرورة أجندة مختمفة، وطورت سياستيا التحريرية تبعا 

ة من إمكانات الكمبيوتر لتغير الجميور وطبيعتو وعاداتو، وطورت تقنياتيا الخاصة مستفيد
وشبكة اإلنترنت التي تجمع بين مميزات الصحيفة والراديو والكتاب والتمفزيون المحمي 

 والفضائيات". 
وصارت الصحافة اإللكترونية بذلك تستخدم كل تقنيات وسائل اإلعبلم السابقة 

ا إيجابيا في التي تجعل القارئ شريك” التفاعمية“بشكل متكامل، وأضافت إلى ذلك كمو ميزة 
ليتحول اإلعبلم بحق إلى “العممية اإلعبلمية إذ يمكنو دائما أن يعمق مباشرة عمى ما يقرأ 

، كما بدأت بعض ”إعبلم ذي اتجاىين )فالصحفي يعمم القارئ بالمعمومة وىو يعممو برأيو(
يعيد تحرير الخبر عمى طريقتو ” الصحف األجنبية الشييرة تجربة جديدة تتيح لمقارئ أن

 ”. وينشره عبر صفحات موقعيا اإللكتروني ليقرأ الجميور ذات الخبر بأكثر من صيغة
ورغم العمر القصير لمصحافة اإللكترونية مقارنة بالصحافة التقميدية إال أن ىذا 
العمر القصير شيد الكثير من الدراسات العممية والمبلحظات التي أبرزت سمات متعددة 

ة، ويقول الدكتور محمود عمم الدين:" إن الصحافة مرتبطة بيذا النوع من الصحاف



اإللكترونية تمتمك مجموعة من المميزات يأتي في مقدمتيا التغطية الخبرية لؤلحداث، 
جراء المقاببلت مع الشخصيات ذات الصمة بيا. بجانب التغطية اآلنية لؤلحداث  وا 

بالصحافة الورقية بالصوت والصورة من موقع الحدث، وىناك مميزات أخرى غير موجودة 
 مثل سرعة تحديث األخبار، وغرف الدردشة، وساحات الحوار والمنتديات".

 
 بعض سمات الصحافة االلكترونية

النقل الفوري لؤلخبار ومتابعة التطورات التي تطرأ عمييا مع قابمية تعديل  .1
النصوص في أي وقت، مما جعميا تنافس الوسائل اإلعبلمية األخرى كاإلذاعة 

تنافس ىاتين الوسيمتين في عنصر ” زيون بل أن الصحف االلكترونية باتتوالتمف
الفورية الذي احتكرتو، وبدأت تسبق حتى القنوات الفضائية التي تبث االخبار في 
مواعيد ثابتة، فيما يجري نشر بعض االخبار في الصحف االلكترونية بعد أقل من 

 ثانية من وقوع الحدث".  33
نية عمى اختراق الحدود والقارات والدول دون رقابة أو موانع قدرة الصحف االلكترو  .2

أو رسوم، بل وبشكل فوري، ورخيص التكاليف، وذلك عبر االنترنت، وبذلك فأن 
ة صحفًا يصحفًا ورقية مغمورة بات بمقدورىا أن تنافس من خبلل نسختيا االلكترون

ت إرسال، ونوعية جيدة دولية كبيرة إذا تمكنت من تقديم أشكال تقنية متقدمة وميارا
ن اإلرسال عبر االنترنت سيعني بالضرورة منح المن المضامين وخدمات متميزة. و 

الصحف االلكترونية صبغة عالمية بغض النظر عن امكانياتيا والن المضامين 
ىنا يجب أن تكون متوافقة مع ىذه الصبغة العالمية، فأن البعض بات يتساءل 

ق صفة )الصحيفة المحمية( عمى الصحف التقميدية بجدية عما إذا كان يصح اطبل
 التي تصدر ليا طبعات الكترونية. 

التكاليف المالية لمبث االلكتروني لمصحف عبر شبكة االنترنت أقل بكثير مما ىو  .3
تحتاج إلى توفير المباني والمطابع والورق  صحيفة ورقية، فيي ال إلصدارمطموب 

ات التوزيع والتسويق، والعدد الكبير من ومستمزمات الطباعة، ناىيك عن متطمب
 الموظفين والمحررين والعمال. 



لجوء معظم الصحف اإللكترونية إلى التمويل من خبلل االعبلنات، وقد أصبح  .4
عـبلن إاالعبلن المتكرر عمى كل صفحة في الصحيفة االلكترونية المسمى ب

 ( ىو مصدر الدخل الرئيس ليذه الصحف.Bannerاليافطة )
تقنية الصحافة االلكترونية أمكانية الحصول عمى احصاءات دقيقة عن زوار توفر  .5

مواقع الصحيفة االلكترونية، وتوفر لمصحيفة مؤشرات عن اعداد قراءىا وبعض 
 المعمومات عنيم كما تمكنيا من التواصل معيم بشكل مستمر.

ات ( أمكانيFeed Backمنحت تقنيات الصحافة االلكترونية عممية رجع الصدى ) .6
وبات  حقيقية لم تكن متوفرة من قبل بوسائل االعبلم، وخصوصًا بالنسبة لمصحافة،

الحديث ممكنا عن تفاعل بين الصحف والقراء بعد أن ظمت العبلقة محدودة 
وىامشية طيمة عمر الصحافة الورقية. ويمكن أن يجد متصفح مواقع الصحف 

من القارئ أن يبدي  االلكترونية حقول خاصة في شتى الصفحات تتضمن الطمب
رأيًا حول الموضوع المنشور أو يكتب تعميقًا عميو وفي حالة قيام المستخدم بذلك 

مكان المستخدمين في أي إسيظير تعميقو فورًا عمى موقع الصحيفة حيث يصبح ب
مكان االطبلع عميو، وتشمل ىذه االمكانية بطبيعة الحال رسائل القراء التي تنشر 

 لصحيفة االلكترونية. فوريًا عمى صفحات ا
توفر الصحافة االلكترونية فرصة حفظ أرشيف الكتروني سيل االسترجاع غزير  .7

المادة، حيث يستطيع الزائر أو المستخدم أن ينقب عن تفاصيل حدث ما أو يعود 
ليقوم  ،إلى مقاالت قديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر أسم الموضوع الذي يريد

نشر حول ىـذا  باحث الكتروني بتزويده خبلل ثواني بقائمة تتضمن كل ما
 الموضوع في الموقع المعين، في فترة معينة.

فرضت الصحافة االلكترونية واقعًا مينيًا جديدًا فيما يتعمق بالصحفيين وامكانياتيم  .8
وشروط عمميم، فقد اصبح المطموب من الصحفي المعاصر أن يكون مممًا 

المكانيات التقنية وبشروط الكتابة لبلنترنت ولمصحافة االلكترونية كوسيمة تجمع با
بين نمط الصحافة ونمط التمفزيون المرئي ونمط الحاسوب، وأن يضع في اعتباره 
ايضًا عالمية ىذه الوسيمة وسعة انتشارىا وما يرافق ذلك من اعتبارات تتجاوز 

 وطريقة عرضيا.الميني إلى االخبلقي في تحديد المضامين 



الصحافة اإللكترونية وسيمة من وسائل اإلعبلم فيي وسيمة نشر كالصحافة المطبوعة،  ان
والعبلقة بينيما ىي عبلقة" تكامل وليست صراع، فتاريخ ظيور الوسائل اإلعبلمية 
المختمفة ال يشيد بظيور وسيمة تمغي األخرى أو تقضي عمييا ولكن توجد منافسة في 

فتستطيع القول أن ، في أحيان أخرى وتحاول كل وسيمة تطوير نفسيا أحيان أو تكامل
الصحافة اإللكترونية والورقية ال تطرد إحداىما األخرى، ولكن يبقى المنافس الوحيد 

الن الصحافة االلكترونية انما ىي نتاج  لمصحافة اإللكترونية ىو التمفزيون بمواده المختمفة
لتطور المستمر لمصحافة بشكل عام، شأنيا في ذلك او مرحمة متطورة من مراحل ا حديث

شأن ما تمر بو كثير من العموم وكذلك الصناعات من اطوار ومراحل في التطوير 
 والتحديث.

منوىين بأنو من المبكر جدًا الحكم عمى الصحافة االلكترونية ومدى تأثيرىا عمى مستقبل 
سيدة )حسب اعتقاد البعض( اليوم  الصحافة الورقية، بالنظر إلى أن األخيرة ماتزال إلى

فيما تصفيما أطراف صحفية أخرى بانيما "االلكترونية ونظيرتيا التقميدية" وجيان ، الموقف
لعممة واحدة، وسيمان يقصدان ذات اليدف.. مذكرين في ذات الصدد بأن السواد األعظم 

ومضمونيا وكذا من المواقع الصحفية االلكترونية تتبع الصحف المطبوعة وتعكس محتواىا 
االلكترونية تمثل تطورا طبيعيا لمسيرة الصحافة ، ان الصحافة سياستيا ورؤيتيا الخاصة

التي كانت بأشكال قديمة مختمفة منيا الخبر المنسوخ الذي تمتو الصحافة التي نعرفيا اليوم 
بشكميا الحالي المنتظمة وبالتالي فإن تطور العموم والتقنيات أوصمنا إلى الصحافة 
االلكترونية التي " ألقت عمى عاتق الصحافيين ميام جديدة ومسؤوليات كبيرة إلرضاء 
القارئ الذي لم يعد يقتنع في ظل ىذا التدفق اليائل لممعمومات عبر شبكة االنترنت بما 

 كان يقنع بو قبل سنوات.
أن ثمة مبلمح متعددة لتباين قائم بين الوسيمتين الصحفيتين من نواحي عدة، بدءا 
بشريحة الجميور وقوة التأثير، ومدى السيولة وامكانية التصفح، كما ىو أيضًا في 
التحديات التي تواجو كبل منيما، وصوال الى تأثر كل منيما حاضرا ومستقببل بيذه العوامل 

قباليم عمى الصحافة ، و والفروقات يعزو قراء الصحف اإللكترونية سبب رضاىم وا 



مكانية الوصول إلييا مباشرة وال اإللكترونية إلى أسباب منيا  أنيا متوفرة طوال اليوم وا 
تحتاج إلى دفع رسوم إضافية، كما أنيا تمكنيم من متابعة األخبار من أي مكان وعن أي 

ان طموحات الصحافة االلكترونية لن تقف عند أي حدود، لما  بمد ميما تباعدت مواقعيم.
االذاعات والفضائيات( الى دائرتيا، لتكشف بدأتو من استدراج لئلعبلم المرئي والمسموع )

إحصائيات عالمية ان نسبة عالية من المتصفحين تتابع برامج الراديو أو تشاىد التمفاز عن 
 طريق اإلنترنت، وصوال إلى التنامي الحاصل لظاىرة الخدمة االخبارية لمرسائل القصيرة

(SMS) ا بآخر األخبار معتمدة في التي تطمقيا شركات االتصال لمشتركييا تطمعيم عبرى
 .ذلك عمى ما تزودىا بو الصحافة االلكترونية

 كيف تصبح صحفيًا الكترونياً 
بات واضحًا ان الصحافة االلكترونية تحدث تغييرات في الصحفي والقارئ وصياغة الخبر 

 ومصادره، وال يوجد ليا اسيم في البورصة.
كان ىذا اعترافًا وتصريحًا بأن الصحافة عندما أطمق عمى الصحافة لقب "السمطة الرابعة" 

تقوم بدور أساسي في الوعي السياسي لمشعوب، فقد تم وضعيا في وضع المساواة مع كل 
من السمطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، رغم أنيا ال تقوم بأي دور من أدوار الثبلثة، 

دى الناس بأمور حياتيم إال أن دورىا ىنا ىو دور رقابي باإلضافة إلى تنمية الوعي ل
 المختمفة، والتي تعتبر السياسة جزءًا أساسيًا ال يتجزأ منيا.

ن كان ىذا الدور يختمف من وقت  لى اآلن، وا  واستمر ىذا الدور لمصحافة منذ أن نشأت وا 
آلخر ومن بمد آلخر، عمى حسب الظروف السياسية المحيطة والقوانين التي قد تحجم أو 

حيا، كما أن ىذا الدور يختمف حسب األنظمة العربية الحاكمة، تكبل الحريات أو تمن
ومدى تقبميا لحرية الصحافة ومقدار إتاحة المعمومات التي تمنحيا لمعاممين في ىذه المينة 
الذين يعانون كثيرًا، خاصة داخل الدول العربية لمحصول عمى المعمومات مما يضطرىم 

، ومن ثم تأتي دائمًا األمور بما ال تشتيي أحيانًا لمجوء إلى مصادر غير موثوق فييا
 األنفس وتتسبب في نيايات ليست سعيدة في معظم األحوال.



وتمعب الحكومات العربية دائمًا لعبة الجذب والشد مع الصحفيين، فأحيانًا ترخي ليم الحبل 
ليكتبوا ما يريدون وينتقدون دون أي خطوط حمراء أو خضراء، وخاصة مع الصحف 

لمستقمة، ثم تتراجع مرة واحدة لتشد ىذا الحبل مرة أخرى متوعدة وميددة بأن الخاصة وا
القوانين ال تسمح بمثل ىذا التعدي وأنو بموجب القانون يمكن أن يسجن أي صحفي تعدي 
أو تطاول بما ال يخدم النظام ويؤيده، وىو ما يحيمنا إلى الرجوع إلى القوانين أنفسيا التي 

 نطمق األقبلم في حرية وتكتب وتقول ما تريد.البد أن تعدل قبل أن ت
ورغم ىذا الشد والجذب، ورغم وجود بعض الدول العربية التي تعاني من كبت الحريات 
الصحفية، ومنع أي كتابات ضد نظاميا الحاكم، إال أن التكنولوجيا والتطور الحادث في 

عمى بال أي من  وسائل اإلعبلم استطاع التغمب عمى ىذه األزمة بشكل لم يكن يخطر
 العاممين في ىذا المجال، أو من األنظمة العربية الحاكمة نفسيا.

تمثمت ىذه التكنولوجيا الحديثة في إنشاء شبكة اإلنترنت، ومن ثم استخداميا لمعامة في 
منتصف التسعينات. ىذه الشبكة استطاعت أن تحدث انقبلبًا بكل المقاييس في عالم 

ألبواب المغمقة. تسممت إلى األماكن الممنوعة. قفزت عمى صاحبة الجبللة. لقد فتحت ا
القوانين والموائح. استطاعت أن تكشر عن أنيابيا ألي سمطة سياسية. استطاعت أن تعطي 
دورًا تعميميًا لمعاممين في ىذا المجال. تمكنت من تطوير الصحافة التقميدية بمفيوميا 

ور الصحافة المطبوعة نفسيا رغم التنافس الشائع. وال أبالغ إن قمت إنيا استطاعت أن تط
 الرىيب بينيما.

تمثل ذلك في المواقع الصحفية والصحف اإللكترونية الموجودة عمى شبكة اإلنترنت التي 
تمكنت من الجرأة في التناول وحرية النشر دون رقيب، بل واألىم أن القوانين العربية لم 

وبالتالي لم تكن مستعدة ليا بقوانين تكبل  تكن مييأة ليذه النقمة التكنولوجية اليائمة،
حرياتيا، فكثير من القوانين العربية ال يمكن أن تطبق عمى المواقع اإللكترونية نظرًا ألنيا 

 ذات كينونة جديدة والبد من إصدار تشريعات خاصة بيا.
نونية، حتى الرقابة التي تتم عمى المواقع اإللكترونية ىي رقابة أمنية غير مسئولة وغير قا

بل إن إصدار المواقع اإللكترونية الصحفية وغير الصحفية ال يخضع لقوانين أو لوائح، بل 



إن األمر في غاية السيولة حيث يمكن ألي فرد في العالم إنشاء موقعو الخاص بمجرد أن 
يدفع الدومين الخاص بو ويحجز اسم الموقع ثم يبدأ في تصميمو بنفسو أو باالستعانة 

دىا يضع عميو المحتوى الذي يريده، ورغم أن ىذه السيولة كان ليا بمتخصص، وبع
 .سمبياتيا ومساوئيا في الشبكة العنكبوتية إال أن إيجابياتيا أكثر بكثير

االنقبلب الذي أحدثتو المواقع اإلخبارية اإللكترونية في نقل األخبار السياسية وجرأتيا دون 
الصحفية أحدثت انقبلبًا كبيرًا فى عالم  ال شك أن المواقع اإللكترونية وجود رقابة

الصحافة، وأدخمت تطويرًا فنيًا وعمميًا ليس فقط عمى مستوى القارئ بل عمى مستوى 
الصحفي نفسو، وفي مصادره الصحفية وكذلك في شكل الصحيفة وتناول المادة الصحفية 

 بأشكاليا المتعددة، ويمكن أن نقسم ىذا التطور إلى عدة أقسام:
 
 خاص بالصحفيتطور  

أصبح الصحفي مطالبًا بتمكنو من األدوات الحديثة من معرفة جيدة بالحاسب اآللى، 
وبقدرتو عمى الكتابة بشكل جيد عمى أحد برامج الكتابة عمى الكمبيوتر، وعمى استخدام 
اإلنترنت بشكل جيد، وأحيانًا ببعض برامج الجرافيك الستخداميا في إدخال صورة عمى 

 ديميا من حيث الحجم والشكل لتناسب النشر عمى اإلنترنت.الكمبيوتر وتع
كما أنو يجب أن يكون لديو بريد إلكتروني يفتحو بصفة منتظمة ليطمع عمى رسائل القراء، 
وفي حالة عدم انتظامو في فتح ىذا اإليميل غالبًا يتم غمقو بشكل تمقائي من الشركات التي 

مكتوب وغيرىا. وقد يخسر الصحفي الذي ال تعطي ىذه الخدمة مثل الياىو واليوتميل و 
يرد عمى رسائل القراء عمى شبكة اإلنترنت كثيرًا حيث يفقد مصداقيتو لدى القارئ، عمى 
العكس في الصحيفة المطبوعة حيث تصل أحيانًا مئات الرسائل وال يوجد الوقت لدى 

 بعد فترة من الزمن.المحرر لمرد عمييا، والقارئ غالبًا ما يكون قد نسي أنو أرسل رسالة 
وىذا التفاعل مع القارئ يعد من أىم سمات الصحفي الذي يعمل عمى اإلنترنت، حيث 
يكون عمى استعداد لتمقي أي رسائل تحمل آراًء مضادة لما كتب وتياجمو، وعميو أن 

 يتحمل بصدر رحب التنوع في األفكار وحرية الرأي والرأي اآلخر.



ى اإلنترنت بسرعة نقمو لؤلخبار عكس الصحفي في كما يتميز الصحفي الذي يعمل عم
جريدة مطبوعة حتى لو كانت يومية، فيو يقوم ببث الخبر بمجرد معرفتو لينشر في 
لحظات معدودة لمبليين من القراء، كما تعطيو التقنية الفرصة لتجديد الخبر كل فترة 

الحدث أواًل وكتابة المزيد وتطورات  -حسب الظروف  -زمنية: ساعة أو نصف ساعة 
ن كانت ىذه السرعة أثرت  بأول، مزودًا تقريره بالصور وقد تكون بمقطات الفيديو أحيانًا، وا 
عمى جودة الصياغة الخبرية وعمى التدقيق في صحة اإلمبلء وأخطاء النحو وخبلفو، عمى 
حساب نشر الخبر ونقل الحدث باعتبار أن القارئ يريد أن يتعرف عمى ما يحدث دون 

 بالصياغة الجميمة وصحة المغة.اىتمام 
(، وىو الصحفي الذى يحرر األخبار عمى توقد ظير حاليًا ما يسمى بالصحفي )اإلنترن

شبكة اإلنترنت فقط، وال يعمل أصبًل في صحيفة مطبوعة، وىذا الصحفي أو الكاتب بشكل 
عام يعاني من مشاكل عديدة، فقد يكون عمى كفاءة مينية عالية، ولديو ميارات ال تتواجد 

النقابات  في صحفيين يعممون بالصحف الورقية، إال أنو غير معترف بو من جانب
الصحفية أو االتحادات ألنيا كميا كيانات ما زالت لم تتواءم مع ىذا التقدم والتقنيات 

 إال عمى ىذه الكيانات الروتينية الصماء. ءشيالحديثة التي فرضت نفسيا عمى كل 
ومن ضمن المزايا اليامة لمصحفي عمى اإلنترنت استطاعتو القيام بحممة صحفية بشكل 

تبدأ بخبر وتتطور بعدىا بمجموعة متتالية من األخبار والتقارير من  سريع ومؤثر جداً 
خبلل ردود الفعل التي تأتي لو تعقيبًا عمى ما نشر سواء كانت ىذه الردود من القراء أو 
من مسئولين أو غيرىا، والحممة ىنا قد ال تكون من خبلل موقع إلكتروني واحد، ولكن 

تظل الصحيفة الورقية تنشر في ممف صحفي عدة يمكن أن تكون من عدة مواقع، بينما 
أسابيع من أجل إثارة قضية معينة قد ال تؤتي ثمارىا، وىو ما حدث مع المدون المصري 
وائل عباس، عندما أثار قضية التحرش الجنسي التي حدثت في أيام عيد الفطر لعام 

ين ما حدث، ثم وانطمقت عمى أثرىا حممة صحفية عمى كل المواقع اإللكترونية تد 2336
بدأت بعدىا الصحافة الورقية بعد أن استيمك الموضوع بحثًا عمى المواقع اإللكترونية 

 لتتحدث عن ىذه القضية.



 تطور خاص بالقارئ 
فإن القارئ لدينا  اتفقت معظم الدراسات أن معظم مستخدمي اإلنترنت من الشباب، وبالتالى

فسوف نجد أن ىناك تطورا حدث  -مع عدم إغفالنا لباقي الفئات  -ىنا غالبًا من الشباب 
لقارئ األخبار من حيث تمقيو لمخبر، حيث أصبح لدى القارئ الفرصة لتمرير الخبر الذي 

"، كما أن لديو forwardيريده إلى العديد من أصدقائو بمجرد الضغط عمى زر واحد وىو "
الفرصة لمتعميق بشكل مباشر عمى الموضوع، وينشر رده في نفس المحظة، حيث تتيح 
العديد من المواقع كتابة التعميق عمى المكتوب في أسفل المقال أو الموضوع، وينشر الرد 

 آليًا دون الخضوع ألى رقابة.
م أو كبلم وتقوم بعض المواقع بتمرير الرد أواًل عمى مسئول التحرير حتى ال يتم نشر شتائ

مناٍف لآلداب فقط، بينما تفضل مواقع أخرى النشر حتى لو بو ما يخالف اآلداب من أجل 
 الحرية وعدم وضع رقابة بأي صورة من الصور.

وألن الشباب غالبًا يريدون الخبر السريع والممخص فقد وفرتو ىذه المواقع اإللكترونية، 
أسفل العنوان تمخص الخبر مع كتابة كممة حيث دائمًا ما ينشر الخبر بعنوان وفقرة واحدة 

)المزيد( لمن يريد اإلطبلع عمى التفاصيل، وقد فتحت ىذه الطريقة الباب إلرسال الرسائل 
لتقدم كخدمة إخبارية من بعض المواقع اإلخبارية أو من  SMSاإلخبارية عمى الموبيل 

نوان الخبر فقط ويعرفون وكاالت األنباء، وىي وسيمة تجذب الشباب كثيرًا ألنيم يقرأون ع
 ما يحدث من حوليم دون الحاجة لخوض تفاصيل وقراءة الكثير من التقارير والتحقيقات.

كما أصبح القارئ لديو الفرصة أحيانًا في نقل الخبر عندما يشاىد مظاىرة مثبًل أو موقف 
الصور معين أو يطمع عمى حادثة رآىا وصوَّرىا بكاميرتو الخاصة، فيقوم بنقل ما رأى ب

رسالو ليبث عمى اإلنترنت، وىو ما يحدث كثيرًا في فمسطين والعراق خاصة أثناء  وا 
 الحروب، حيث تعتمد المواقع اإللكترونية عمى اليواة في نقل األخبار وبثيا بثًا حيًا.

وكثيرًا ما تم نقل وقائع ألحداث فمسطينية أو عراقية من داخل الحرب من مشاىد لديو 
ب توب" وكاميرا رقمية "ديجيتال" قام بتصوير الحدث وكتبو ثم أرسمو كمبيوتر محمول "ال

 عمى الفور وتم نشره، كل ذلك في دقائق معدودة ليقرأه المبليين من كل أنحاء العالم.



ويتضح الفرق بين طبيعة التقنية اإللكترونية عن الورقية، حيث ال يزال قارئ الصحيفة 
 ى مقال باأليام أو األسابيع، وقد ال ينشر في النياية.الورقية ينتظر نشر تعميقو أو رده عم

 


