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 1تأثيرات النشر االلكتروني في الصحافة العربية
االعالمية الكبرى تعسل على ايجتد مكتن في العقد أألخير من القرن العشررر ن نت ا السسارر ررت  

لهت في الشرررررررررررةكة العتلسية االسعرافة فتال هر ا اتقنرررررررررررل  ال الهقفية ال د  ة في الفشرررررررررررر أفتد  
الصررررر م االستباعت  الدان ة من الهقدك الهكفالاذي الات افرتت ات هر ا له  رررررين منرررررسا هت  

الصرررررررررررر تفة االلكهرا ية ف ن اا  اطةقت لة ث  شرررررررررررررل الةتاث االمر كي متنت د ا   اا  ت ن   
صرررررررر يقة في الااليت  السه دي االمر كية تتلل   رررررررر ة الكهرا ية على اال هر ا نت ا  رررررررريكت ا 

ك مع   رررررر ههت  رررررريكت ا أان ال ن  اتاالى فعد ولق  هان الساا ع االخةتن ة 1992تر بيان عتك 
ا الساا ع االخةتن ة االصررررررررررر تية على اال هر ا  ارررررررررررااا الهتفعة للصررررررررررر م االقفاا  الهلق  ا ية أ

 الس هقلة الهي تعد  فتي ص تية الكهرا ية م هقلة في اد واتهت.
بيفست يشرررررير الدنهان عبداالمير التيصرررررل الى أن صررررر يقة ب  يل  باني داذبالد   ال رررررا دية  ي 

ك  افي 1990الصرررر يقة االالى فتلعتلت الهي  شررررر  فتلكتمل الكهرا يتك على  ررررةكة اال هر ا عتك 
  صررررررررررررر يقة في العتلت الى 750ك إتجها أك ر من ب1995ك ااهى عتك 1990عتك السدي من 

ك  1996  صرر يقة عتك 2000ا هتي اصرردانا  الكهرا ية تبث عبر اال هر ا  اااداد العدد الى ب
   ص يقة الكهرا ية على اال هر ا.5000ك نتن  فتت   ا ب2002ات لا  عتك 

  ص يقة 4900ك نتن   ا ب2002ان ف لا  عتك بيفست ا تن  مسا ة  ياالفق االمر كية الى  
  صرررر يقة في امر كت ااد ت 2800عبر العتلت  د ا شرررر   ماا ع لهت على  ررررةكة اال هر ا مفهت ب

ك  1994  صرررر يقة في عتك 80االةقية في نفدا ااانتت اتقية ا  تا العتلت بيفست نت ا التهجتاا ب
المريكية اليسمية اول صححححيية ( ا USA Todayصححححيية إس أي تو تس)و   في اين نت ا 

  إو اتتاا للس ررره دك اال هقت  الى كبرى تخرج الى االنترنت مسححتخةمة تكنسلسايا النا اليا  

                                                             
 لالستزادة راجع:  * 1

 وما بعدها. 63م، ص2012عرض طلبة جامعة بغداد للصحافة االلكرتونية واالشباعات املتحققة منها، جامعة بغداد، كلية االعالم، حبيب خلف ملح، ت 
 صحيفة احلياة، العدد عماد بشري، مخس صحف عربية وأخرى يف الطريق . تكنولوجيا النشر املكتيب مهدت الطريق خلزن املعلومات رقميًا واسرتجاعها الفوري ، 

أتريلللل اللللللللللدخلللو   http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat، علللللللب اللللرابللل : 15م، ص18/4/1998(، 12828)
 م.7/11/2016

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat
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اال  ررتك السهعددي في الصرر يقة م ل العفتا ن الر ي ررة االصرران ااالبااص السه صررصررة م ل الست  
 على ما عهت االلكهرا ي.  اات هصتد االر تضة اأااا  التقس اتقية ابااص الص يقة السفشاني

لقد اخا  الك ير من الصرررررررررر م العتلسية فتال ررررررررررهرات فتل دمت  االلكهرا ية الهي تافر ت  ررررررررررةكة 
اال هر ا ايث ي رررررررهتيع السشرررررررهرت في الشرررررررةكة االطالي على منرررررررسان العدد الات  ر   في 

من  ال  متتلعهت اإاررررررررهدعتا الج  يت  االسعلامت  السهسة  ا د ااررررررررهقتد  الصرررررررر تفة في العتلت
الهكفالاذيت السعلامتتية ااالتصررررررررتلية ال د  ة في الاصررررررررا  الى  راا الصرررررررر م في نتفة مفتطل 

 ادا  العتلت.
ا د ت ااي  اا الهتان مع مت اققهت صررررررررر م عرتية عدي تقدمتك ملقهتك في تقديت متدتهت في  ررررررررركل 

صرر تفة العرتية ن سي عبر ماا عهت في  ررةكة ا هر ا أا خ ن مااد ت في أ رال لي ن  ااققا ال
في العقد األخير من القرن الستضرري تقدمتك نبيراك على م ررهاى إاررهعست  تكفالاذيت الفشررر السكهبي 

Desk Top Publishing  اتصرررررررسيت الصرررررررق ت  فتاررررررره داك الكامبياتر  ا ي ضرررررررت ا بالق
 كبر ت  الص م األذفبية في العتلت. 

العام ل تلث من تشر ن األا  اكهاتر من اعهسد   ال الهكفالاذيت مفا ا "الحياة"ايث ان ص يقة 
  ا ا تتن   إعتدي صررررردان ت من لفدن  نت ا ال رررررةت ة في  اا السيدان. اال قيقة أن نل م1988

إ ست  الصررررر م العرتية الهي ت الا من إاررررره داك الفشرررررر الهقليدت الى تكفالاذيت الفشرررررر السكهبي
عليهت عفتا الهجرتة اتكتليف إ ه تك ختا  ال ال تاي فعدمت ت سلا مساررر رررة ةال يتية االقت سين 
  اا السجت  الجد د في عتلت إ هتي ا شر الص م اليامية.

ا هيجةك تاررررره داك تكفالاذيت الفشرررررر السكهبي في الهصرررررسيت اات هتي طر ا الصررررر م العرتية فتفتك 
آخر من تكفالاذيت السعلامت  مّكفهت من إاه راي الفصال الص تفية السفشاني على صق تتهت 

  هت على اات ط ت   ن إلكهرا ية مع  تبلية الة ث ااتاهرذتي اآللي القانت لهلق الفصال. اخ
الهي بدأ اتعهستد عليهت نإادى  CD ROMمن  ال الاارررررررررررررت ط اتلكهرا ية األ رال السدمجة 
 اات ط خ ن السعلامت  في مفهصم ال ست يفت .

ال ال دمة في مهفتا  القراا االصرررر م العرتية الهي فت ررررر  إصرررردان أ رال مدمجة ااضررررعا  
 االةتا ين عدد ت خسس يسكن تصفيقهت في ثالث فئت . 
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 ي صرررر يقة ةال يتية االهي تقدك م ها تتهت على  رررركل  صررررال  تبلة للهعد ل االه   ن  االولى:
من ذد د فعد اتارررررررررررهرذتي  من دان أت ت يير للفصرررررررررررال األصرررررررررررلية الس قا ة على القرل 

 السدمج.
ةال قيرة اةالفهتنة اللبفت يهتن االلهتن تصدنان من بيرا  فهشكالن القئة ال ت ية ص يقهت  والثانية:

ن لل قةة ال رررتفقة ا صرررال  تبلة للهعد ل االه   ن لل قةة  اق الهي تافر م ها تتهت على  ررركل صرررل
 ال د  ة. 

 ي الصررررررررررررر م العرتيرة الهي تقردك م ها رتتهرت على أ رال مردمجة   اما اليئة الثالثة واألخيرة:
ن  ير  تبلة للهعد ل اتهس ل في ص يقة ةالقةسة الكا هية اةاأل راكة السصر ة.كصل   اق

انتن أا  تجتنص إ هتي الفصرررررال الصررررر تفية على  رل مدمج ذتا من صررررر يقة ةال يتية  إو 
عن اتصرررررردان األا   1995أعلن مرن  السعلامت  فيهت في ال ررررررتفع عشررررررر من تشررررررر ن األا  

ج لأل رررررهر ال رررررهة األالى من ولق العتك  أطلل عليت إارررررت لس ها ت  الصررررر يقة على  رل مدم
 ةأن يف ال يتي اتلكهرا ية

اتدأ مرن  السعلامت  في ةال يتية العسل على األعداد الراذعة للصرررررررررررر يقة السهافري إلكهرا يت مفا 
  ا هتفع 1994إعتدي صرررررردان ت في لفدن  اتت اصرررررردن   رل مدمج ي هات على مت  لشررررررر عتك 

 1994 ة ا افر للس ررررررهقيد ن من  ال ال دمة نل مت  شرررررررتت ةال يتية مفا عتك اتصرررررردانا  الجتن 
 اهى تتن  ت

ا د اخهتن  صررررررر يقهت ةال رررررررقيرة اةالفهتنة اتعالن عن إ هتذهست اتلكهرا ي للفصرررررررال الكتملة 
لس ها ت  الصررررر يقهين على أ رال مدمجة خال   داي اا  اارررررت ل اتعالك السهعددي الاارررررت ط 

ا لظسا فتلهعتان بين الصررررر يقهين امساررررر رررررة  م،1997تمسز إسليس  11في عقد  في بيرا  
ةالشرررا األااررط لألف تثة. اتت عرص االصرردان االا  من مشررراي  قل ةال ررقيرة على األ رال 

ك. نست ا ت أ ج  الكشررتا ال تل فس ها ت  صرر يقة ةال ررقيرة مفا 1995السنرر اطة من العتك 
. ااصرررةش نشرررتا ال رررقير مهاافر على أ رال 1996 ال تية عتك 1974آوان  26إ تال ههت في 

ن PDFمدمجة مع إمكتن إاهرذتي الفصال الكتملة بهف يل بي دت أا  اق   أت على  كل صل
 ك.1995ك اتصي ة  ص إبهدااك من العتك 1995للسقتال  السفشاني  بل عتك 
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افة من  64  ااضع امت ص يقة ةالفهتنة فقد تت ت ا ل أن يف ةالفهتنة الان ي أن يقتك إلكهرا يتك 
واكري لبفتن االعتلت العرتي في مهفتا  الةتا ين اأص تص القران فتر قة اهلة اار عة. ااصة ا 
ةالفهتنة مهاافري على أ رال مدمجة في أنتع صرررررريش ف ةكشررررررتا مع الفصررررررال الكتملة بدااك من 

 1992ة الكشتا ال فات من 1994الى  1992  نشتا مع صق ت  الجر دي من 1995العتك 
  اتهنرررررسن صرررررق ت  الجر دي مع الصررررران 1996إلى  1933  اذر دي ةالفهتنة من 1996إلى 

  رصتك مدمجتكة. 64عتمتك من عسر ةالفهتنة م   ة على  64السفشاني ات تي 
ك. 1995في اين صررررررر يقة ةالقةسة الكا هية فت رررررررر  الصررررررردان على أ رال مدمجة مفا العتك 

األ راكة اصرررررق ت  نل الستباعت  الهي تصررررردن ك فتتا صررررر يقة ة1998 رررررةتا فبرا ر  14افي
متباعة اصرررررررررررررة ا ذت  ي ا تبلة لل  ن على أ رال مدمجة  25عن ةاأل راكة اعدد ت ال تلي 

ن إلكهرا ية مع الكشتفت  اتاهرذتعية ال تصة بهت. اق انتن عدد السااد الص تفية الس جلة  كصل
تدي بين خبر ات قيل امقررت  مليان مرر 13 658في  ررتعرردي السعلامررت  ال ررتصررررررررررررررة فررتأل راك بلش 

اتتلهتلي ت الا  تعدي معلامت   1969اتقر ر ادناارررررررررررة  ال اررررررررررريست اان ذاان ت تسهد الى عتك 
ةاال راكة إلى ةف ر من السعلامت ة  ت ل ي هات على نل ارا نه  في ةاال راكة مفا صررررردان ت 

 ااهى  ال الل ظةة. 1876عتك 
ة اررتليررتك تهقررتا  في أ ااي أ ظسررة الة رث األ رال السرردمجررة الهي تصرررررررررررررردن ررت الصررررررررررررر م العرتيرر

ااتارررررهرذتي الس ررررره دمة ات هلم في مهتلةت  الهشررررر يل الهي تقرضرررررهت على الس رررررهقيد  الكفهت 
تجهسع على تافير السااد الصررررررررر تفية للةتا ين فترا مقبالة تهيش لهت في فعا ال تال  الة ث 

 ان   الفشر.باااتة الفصال االعفتا ن االسسلقين االكلست  السقهتاية اتا 
ك تاافر  الصر يقة اليامية العرتية 1995افنرالك على مت تقدك فت ت في الهتارع من ا لا   

الكهرا يتك الا  مري عبر  ررةكة اال هر ا ا ي صرر يقة الشرررا االااررط على  رركل صرران  انت ا 
الفهتن اللبفت ية الصرررررررررررر يقة ال ت ية الهي تااذد  على  ررررررررررررةكة اال هر ا  ايث اصرررررررررررردن  طةعة 

ك ثت تةعههت صررر يقة 1996را ية  امية ختصرررة فشرررةكة اال هر ا في االا  من نت ان ال ت ي الكه
 ك  اال قير في  هتية العتك  ق ت.1996ال يتي في االا  من ا  ران 
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ك الد  العد د من الصررررررررررررر م العرتية االلكهرا ية فقي االا  من نت ان ال ت ي 1997افي عتك 
اصرررردان أا    رررر ة الكهرا ية لهت  ثت تةعههت صرررر يقة  ك بدأ  صرررر يقة الراية القتر ة في1997

 12 ي ررتن  االقةس الكا هية في  16 ررةتا  االج  ري ال ررعادية في  16الجسهان ة السصررر ة في 
ك  ثت الشررع  السصررر ة ال  تية في االا  من تشررر ن 1997تساا  ثت القدس القل ررتيفية في اص 

ك الة ر فية االداررررررررررررهان االبيتن االرأت االند ية االا   ثت ل قههت الاطن الكا هية اصرررررررررررر يقة االيت
اعكتظ االس رررررررت ية االسد فة ال رررررررعادية في العتك  ق رررررررت. ا د  دن  اادى الدناارررررررت  عدد ماا ع 

ما عتك الكهرا يتك  42ك بف ا 1998الصررررررر م العرتية اليامية ااالارررررررباعية على اال هر ا فستلع 
لس رررساعة العرتية اارررهة ماا ع لانتال  ا ةتا ما عتك لس تت  االواعت  السر ية اا 15فنرررالك عن 

 عرتية. 
ك ااهل العراا السرتةة ال رررتفعة من بين 1998افي  ل  ال اله اال  البد ان  انر أ ت في عتك 

ك تت نتط اا  ذهة 17/4/1999دالة عرتية ااررررررره دامتك للهكفالاذيت ااالتصرررررررتال . اته ن    18
ن  الاطفي ل ررررردمرررررة اال هر رررررا  افي نارررررررررررررسيرررررة عراعيرررررة فشرررررررررررررةكرررررة اال هر رررررا عن طر ل السر 

ك تت تد ررررررررررين ما ع اعالك العراا الهتفع لاااني االعالك آ اات  اتنررررررررررسفا اادى 15/10/1999
اباافت الصرررررررررررر م العراعية ا ي ت تي اخةتن العراا عن طر ل الصرررررررررررر م االخةتن ة االسجال  

مع الصر م العرتية الهي ال قتفية  الا  هت ت صريل ت ن   الصر تفة االلكهرا ية العراعية امقتن ههت 
ادد  ت ن    هان ت على اال هر ا ت ن  تك لفشررر ي الصررر تفة االلكهرا ية في بلدا هت م ل صررر يقة 

ك  اك مالد الصرررررررر تفة االلكهرا ية العراعية  15/10/1999الشرررررررررا االااررررررررط ذتا لفت ان   دد 
ت ا تهبفى ت د ث ا سند ا ل  الصررررررررررررر قيين الس هرفين مراذعههت اللجفة االالسبية آ اات الهي ن

 ا شر الص م االاباعية العراعية على  ةكة اال هر ا. 
ك بف ا 2000ا دن ااد الةتا ين العرص عدد الصررررررررررر م االلكهرا ية في العتلت العرتي في عتك  

 ص يقة تصدن فتلل ت  ال الثة  العرتية ااال كلي  ة االقر  ية. 65
ية االعتلسية على  رررةكة اال هر ا أن عدد ا شرررير دليل   رررفتس الشرررتمل لالعالك االصررر تفة العرت

ماا ع الصررررر م العرتية اليامية ااالارررررباعية على الشرررررةكة العفكباتية  د بلش اهى مفهصرررررم عتك 
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  ما عتك الكهرا يتك  اتس ل ال ررررررررعادية االعراا امصررررررررر البفتن اعلى   ررررررررةة من  240ك ب 2010
 الص م العرتية السهااذدي على  ةكة اال هر ا.

هتانا  الهقفية في تكفلاذيت الفشررر إاررهقتد  الصرر م من ت  ررين الس هاى الات اتقنررل  ال ال
تقدمتل اعسلا على ا تدي عدد  را هت على م رهاى العتلت  عن طر ل ت يير طرا الهاا ع بااارتة 
ات هر ا اتسشرررتننة ذهتا ال تاررراص ااال رال السدمجة ا ال التر قة تهسي  فتل ررررعة اات هشرررتن 

 الاااع.
مت الصرر تفة العرتية من م ررت ست  في ميدان ت   ن اإاررهرذتي الفصررال اتلكهرا ية ان مت تقد

اهى اآلن يعهبر  ليال عيتاررتك فست تقدمت الصرر تفة ال رتية عسامت  (Online)اعلى ال ط السةت ررر 
ااألميرنية ااال كلي  ة خصرررراصررررتك. فهال السسارررر ررررت   دما الك ير في ارررربيل تتا ر  ظت ال  ن 

ا على إيجتد الا  للسشررررتكل الهي تعهرص عسليت  اتاررررهرذتي اآللي القانت ااتاررررهرذتي اعسل
 اااا من بفات السعلامت  مةت ري أا من األ رال السدمجة.

 


