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 المدوناتصحافة   ( :22)رقم  المحاضرة
تعد صحافة المدونات المنتشرة اليوم على صفحات شبكة االنترنت أحدى أهم االشكال          

ويصف باحثون ظاهرة التدوين بأنها تمثل نمطًا . واالتجاهات الحديثة في الصحافة الدولية 
صحفيًا جديدًا من صحافة المواطنين من خالل تركيزها الواضح على قضايا سياسية واجتماعية 

المصطلح : والمدونة هي  .مدخالت الخطاب العام المطروح على المجتمع مما يجعلها أحد
وتعني سجل الشبكة،  Web logاالنكليزية التي تحتوي على كلمتين  blogاألكثر قبواًل لكلمة 

وعادة ما تكون لفرد يقوم بادخال تعليقات، أو يصف حدث معين أو يضيف إليها المواد 
وتعد قدرة القارئ أن يضع . الت تكون مرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا والرسومات أو الفديو، والمدخ

وهناك مدونات توفر األخبار أو . تعليقات في شكل تفاعلي جزءًا هامًا في العديد من المدونات 
كاليوميات الشخصية على االنترنت، والمدونة  التعليقات على موضوع معين، وأخرى تعمل

النصوص والصور وروابط مدونات أخرى وصفحات ويب ووسائل النموذجية هي التي تجمعبين 
 .  االعالم ذات الصلة بالموضوع

ومنذ أنشئت شبكة االنترنت وانتشرت خدماتها والسؤال المطروح يدور حول موقع الشبكة       
من وسائل اإلعالم وتأثرها بالتطور السريع للشبكة حيث وجد جمهور المتلقين ضالته في 

كة وبدأ يعتمد عليها في تلبية حاجاته الى االعالم والمعلومات وبناء الشبكات خدمات الشب



االجتماعية والمجتمعات االفتراضية ويدعم الدور الجديد الذي ساعدت الشبكة على القيام به 
وهو دور المشارك في العملية اإلعالمية بالنقد والتعليق، بعد ان كان الدور يقف عند حدود 

واالقبال أو العزوف بل ان جمهور المتلقين بفضل الخدمات الجديدة تجاوز  القبول أو الرفض
وتمثلت هذه الخدمة في سجالت . حدود المشاركة الى القيام بدور منتج الوسيلة والمحتوى معًا 

وأتاحت خدمات . Blogsالتدوين على شبكة االنترنت التي يطلق عليها اصطالحًا المدونات 
امكانيات انتاج الوسيلة وتحرير محتواها ونشره على االخرين وتبادل الراي الشبكة للمستخدمين 

ومع تطورها وتزايد أهميتها أصبحت . والتعليقات حول ما ينشر أو يذاع في هذه المدونات 
وقد اكتسبت ظاهرة .  مصدرا لالخبار ووسيلة لتحقيق العديد من الوظائف واشباع الحاجات

مًا كبيرًا في السنوات االخيرة بعد التزايد المطرد في أعدادها في زخ( البلوجز)المدونات أو 
المنطقة العربية حتى أصبحت تلك المدونات تمثل كل منها ما يمكن ان يشكل صحيفة قائمة 
بذاتها لها جمهورها ومواقفها واتجاهاتها وتعبر مجتمعة عن كل الوان التعدد السياسي 

 .  الم العربي واالجتماعي والثقافي والفكري في الع

ومع ظهور المدونات وانتشارها بدأت البحوث والدراسات االكاديمية في االعالم والصحافة      
وبدأ الكثيرون بالتنبه . في دراستها منذ ان بدأ االشارة اليها على انها ظاهرة جديدة على الشبكة 

 9002بداية عام الى زيادة عدد مواقع المدونات الى ما يزيد عن مائة مليون موقع مع 
واصبحت وسيلة منافسة لوسائل االعالم يتبناها جمهور هذه الوسائل نفسه باعتبارها اداته لتلبية 
حاجاته اإلعالمية وكان الى جانب المدونات المكتوبة المدونات الصوتية التي تستخدم الصوت 

معروفة وهي  Logان االصل في تعريف المدونات هي كلمة . في الوصول الى المتلقين 
بمعنى التسجيل والتدوين ليوميات السفن أثناء اإلبحار ، والن ما يتم تسجيل أو تدوين على 

فقد تم صك المصطلح ليجمع بين العملية وموقع تنفيذها فكان مصطلح   Webشبكة الويب 
Weblog وهو ما يعني سجل الويب Log of the Web . ويمكن تعريف المدونات بأنها :



ل االتصال على شبكة االنترنت، وشكل من أشكال صحافة الشبكات ينشؤها وسيلة من وسائ)
حول االخبار أو الموضوعات ذات االهتمام المشترك  واآلراءأفراد أو جماعات لتبادل االفكار 

التي يطرحها الناشر على صفحاتها بنظم االتاحة الفورية أو االستدعاء الالحق من أرشيف 
فائقة دون قيود على حرية القارئ في المناقشة والتعليق على الرسائل الرسائل والروابط النصية ال

وكذلك حريته في التجوال بين الروابط واستدعاء . المتاحة بالنصوص أو الوسائل المتعددة 
 . الرسائل والمداخالت السابقة 
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