
 جامعة تكريت     

 قسم االعالم / كلية االداب 

 محاضرات مادة الصحافة العربية والدولية للمرحلة الثالثة 

 د سعد سلمان عبد اهلل .م.أ: اعداد 

 العربيةااللكترونية واقع الصحافة ( : 7)رقم  المحاضرة
 

، عن طريق 0791لكترونية عرفت في منتصف عام على الرغم من ان الصحافة اال
اال أن هذا المجال لم يلقَّ االهتمام المطلوب من الباحثين اال  ،(الفديوتكست)استخدام تقنية 
، وجاء ظهور الصحافة االلكترونية في شكلها الحديث استجابة للتغيرات 0791بحلول عام 

التي شهدتها بيئة االتصال الجماهيري بظهور شبكة االنترنت التي عرفت في الواليات المتحدة 
في  ، وبما ترتب على هذه الشبكة من استخدامات إعالمية ضخمة أثرت0797ريكية عام االم

معطيات الوسائل التقليدية وبخاصة الصحافة المطبوعة مهنيًا واقتصاديًا خاصة بعد أن 
استطاعت شبكة االنترنت في فترات ازدهارها التي بدأت في النصف الثاني من العقد الماضي، 

وعندما نتحدث عن البدايات االولى .   ة كبيرة من جماهير الجيل الجديدأن تؤسس لنفسها قاعد
التي ( الموجات الثالث)للصحافة االلكترونية في الوطن العربي والعالم البد لنا من ذكر نظرية 

جاء بها الباحث االمريكي الفين توفلر، إذ تذهب هذه النظرية الى افتراض مرور العالم بثالث 
، مع ظهور (0771ــــ0791)التقنية ظهرت الموجة االولى بين االعوام  موجات من الثورات

تجارب أولية للنشر االلكتروني الشبكي من نوع الفيديو تكس، أما الموجة الثانية التي ظهرت 
فهي التي رافقت ظهور شبكة الويب بامكانياتها المختلفة وتوسع ( 1110ـــــ0771)بين االعوام 

ددة فيها والبريد االلكتروني، فيما جعلت الموجة الثالثة التي ظهرت بين استخدام الوسائط المتع
تقنية المعلومات بؤرة حيوية ترتكز فيها أغلب التغيرات ( حتى الوقت الحاضر 1110)االعوام 



الحاسمة، إذ أحدثت تقنية المعلومات تغييرًا جوهريًا في طبيعة االليات المعرفية التي يمارسها 
، بعد أن منحته فرصة جمع كم هائل من البيانات في بيئة رقمية توفر له االنسان المعاصر

عادة تشكيل مادتها بالطريقة التي يريد مع فرصة زج الوسائط  تحليلها الى عناصرها األولية، وا 
 .  المتعددة

وقد ظهرت الصحافة االلكترونية في العالم بنشر الصحف المطبوعة على شبكة 
، عندما نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون طبعتها على شبكة االنترنت 0771االنترنت بداية عام 

ولم يزد هذا الظهور عن توفير منفذ من منافذ توزيع . مع نسختها التي سميت شيكاغو اون الين
الخدمة الصحفية وتوصيلها الى مستخدمي الحواسيب في المنازل والمؤسسات المختلفة ويعتبر 

خة الكترونية من الصحيفة األصلية تحمل محتواها وال تزيد ما هو منشور على هذه المواقع نس
ولذلك كان االنتقال الى . عن كونها منفذًا للتوزيع، أو وسيلة لإلعالن عن الصحيفة المطبوعة 

شكل آخر من أشكال العملية الصحفية وهو تصميم مواقع خاصة على شبكة االنترنت تقدم 
ق مع خصائص استخدام الشبكة والتعامل معها وهو الخدمة الصحفية لمستخدمي الشبكة بما يتف

ويفضل الباحثون تسميتها . صحافة الشبكات أو ما أتفق على تسميته بالصحافة االلكترونية 
بصحافة الشبكات تمييزًا لها عن الصحافة االلكترونية التي تقدم الخدمة الصحفية من خالل 

وكانت صحيفة الواشنطن بوست االمريكية . التلفزيون مثاًل ويطلق عليها الصحافة التلفزيونية
، ولقد كلف تنفيذه آنذاك عشرات من 0771أول من قام باطالق موقع إخباري الكتروني عام 

ماليين الدوالرات قامت خالله الصحيفة بنشر العديد من موضوعاتها من خالل شبكة االنترنت 
تعدها الصحيفة ويعاد تحديثها  مقابل بدل شهري ال يتجاوز عشرة دوالرات للفرد ويتضمن نشرة

عالنات ولقد أطلق  فوريًا في كل مرة تتغير فيها االحداث مع وجود مراجع وثائقية وتاريخية وا 
وكانت هذه هي بداية ظهور الصحف ( الحبر الرقمي)على هذا النوع من النشر مصطلح 

طريق الربط بين  االلكترونية التي كانت الشرارة االولى لظهور اإلعالم متعدد الوسائط عن
تقنيات الكومبيوتر وبين تقنيات المعلومات وهو ما ترتب عليه التنامي الواسع للشبكة واتساع 

 .  حجم المستخدمين



ومع تطور المعلومات وتزايد مكانة االنترنت في عالم االتصال  بدأت دور النشر 
واالنتشار على  والمؤسسات الصحفية تسعى لتدشن لنفسها مواقع غير تقليدية في الصدور

فمثلما حدث على المستوى . االنترنت، حدودها الفضاء الرحب ال البقعة الجغرافية المحدودة
العالمي من والدة مواقع إخبارية إلكترونية، تمخضت المنطقة العربية عدة مواقع إخبارية 

وشبكات الكترونية بعضها تصنع الخبر وتلك تكتفي بإعادة تصديره بعد التقاطه من الوكاالت 
التليفزيون واإلذاعة ، وأخرى تقوم بدور مكمل للدور الرئيسي للمحطات المتلفزة والجرائد 
المطبوعة وتلك التي تستقل بذاتها كليًا، أي التي ال تصدر إال على االنترنت وال يوجد لها امتداد 

ي هذا فمنذ منتصف التسعينات بدأت الصحف العربية تقتف. أو أصل في الصحافة التقليدية 
توافرت الصحيفة اليومية العربية االلكترونية ألول مرة عبر  0771أيلول   7الطريق، ففي 

وكانت الصحيفة العربية الثانية . شبكة االنترنت، وهي صحيفة الشرق األوسط على شكل صور
التي توافرت على االنترنت هي صحيفة النهار اللبنانية التي أصدرت طبعة الكترونية يومية 

ثم تلتها جريدة الحياة والتي صدرت في  0779بالشبكة ابتدءًا من األول من فبراير  خاصة
وانضمت الصحافة المصرية .  وجريدة السفير في نهاية العام نفسه 0779األول من يونيو عام 

حينما وضعت مؤسسة دار التحرير للطباعة  0779شباط عام  09بعد ذلك الى الركب في
من صحف الجمهورية والمساء والجازيت ومصر اليوم تلتها جريدة  والنشر نسخًا الكترونية

الشعب حيث صدرت نسختها االلكترونية منذ أول أكتوبر، ثم مؤسسة االهرام التي بدأت 
، ومجلة السياسة الدولية مترجمة الى اللغة االنجليزية  0779بصحف االهرام ويكلي في تموز 

 .0779أيلول  1الصباحية التي بدأت في ثم النسخة االلكترونية لجريدة األهرام 

ولو حاولنا وضع تعريف محدد للصحافة االلكترونية فيمكننا القول أنها نوع من االتصال 
بين البشر يتم عبر الفضاء االلكتروني االنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت االخرى 

فًا اليها مهارات وآليات تستخدم فيه فنون واليات ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة مضا
تقنيات المعلومات التي تناسب استخدام الفضاء االلكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في 
ذلك استخدام النص والصوت والصورة والمستويات المختلفة من التفاعل مع المتلقي الستقصاء 

بر الفضاء االلكتروني األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتها وتحليلها ونشرها على الجماهير ع



وقد تزايد في السنوات االخيرة التواجد اإلعالمي العربي على الشبكة المعلوماتية، .  بسرعة
فالعديد من الصحف العربية سواء كانت حكومية أو معارضة أصبح لها مواقع على شبكة 

دون االنترنت، بل ظهرت صحف الكترونية على االنترنت ويتم تحديثها على مدار الساعة 
اال ان ضعف عائدات السوق هي من ابرز التحديات التي تواجه . وجود نسخ مطبوعة منها 

الصحافة العربية على شبكة االنترنت، سواء من القراء أو المعلنين، كما ان عدم وجود صحفيين 
مؤهلين الدارة تحرير الطبعات اإللكترونية، اضافة الى عدم وضوح مستقبل النشر عبر االنترنت 

اال ان أهمية الصحف االلكترونية . ظل عدم وجود قاعدة مستخدمين جماهيرية واسعة  في
العربية عبر االنترنت تبقى أساسية رغم المعوقات الكتساب الخبرة، وتحجيم المنافسة الخارجية، 

 .  وتفعيل خاصية التفاعل مع القراء التي تعد أهم مميزات خدمات شبكة االنترنت

الصـحف العربيـة االلكترونيـة فـي وقـت تواجـه فيـه الصـحافة المطبوعـة  ويأتي تزايد انتشـار
ارتفـــــاع تكلفـــــة إصـــــدار الصـــــحف ، قلـــــة عوائـــــد التوزيـــــع ، تراجـــــع الـــــدخل : عـــــدة تحـــــديات منهـــــا 

. اإلعالمي، وجود جيل قديم تشبع بآليات صحفية سابقة أصبح مـن المحـتم والضـروري تطويرهـا 
لصـحف العربيـة االلكترونيـة إال ان منطقـة الـوطن العربـي لكن على الرغم من التزايد في انتشـار ا

لــم تحــظ بالســعة التــي تجعــل مــن الصــحافة اإللكترونيــة ظــاهرة ملموســة ومــؤثرة،  حتــى مــع وجــود 
ـــل  ـــد مـــن المواقـــع اإللكترونيـــة الصـــحفية او الشـــاملة مث ـــن)العدي ، (بالنيـــت اربيـــا)، (اربيـــا اون الي

ويعـــود ذلـــك أساســـًا الـــى ســـوء . متخصصـــة اخـــرىومواقـــع شـــاملة … (محـــيط)، (ايـــن)، (مكتـــوب)
البنيــة التحتيـــة لالتصــاالت فـــي اغلــب الـــدول العربيــة، وبـــطء عمليــة التنميـــة وســوء اإلدارة التقنيـــة 

لكـــن ذلـــك ال يلغـــي حقيقـــة وجـــود صـــحافة الكترونيـــة عربيـــة االن بنمطيتهـــا، حيـــث . بشـــكل عـــام
علــى الشــبكة، وفيهــا مواقــع ذات  أسســت معظــم الصــحف العربيــة اليوميــة واألســبوعية مواقــع لهــا

وأيضــًا ( البيــان، األهــرام، الحيــاة، االتحــاد، النهــار)أهميــة معلوماتيــة شــاملة مثــل مواقــع الصــحف 
أي التـي لـيس لهـا طبعـات ( الصـحف االلكترونيـة البحتـة)يوجد العديــــــــد مـن الصــــــــحف الالورقيـة 

بـص وطـل، جريـدة مصـر للمعلومـات، جريـدة  جريـدة المراسـل ،جريـدة إيـالف ، مجلـة)ورقية مثـل 



.   وغيرهـا مـن الصـحف( العرب االلكترونية، صحيفة العصر االلكترونية وصحيفة شباب اونالين 
ومــن الجــدير بالــذكر ان أول جريــدة إلكترونيــة عربيــة مصــرية تــم إعــداد مادتهــا خصيصــا للنشــر 

امـــا فـــي .   0779أيلـــول  01 وقـــد بـــدأت فـــي الصـــدور أســـبوعيًا منـــذ( المراســـل:)االلكترونـــي هـــي
وذلـك لتـاخر دخـول  1111العراق فقد تأخر ظهور الصـحف االلكترونيـة ولـم تظهـر اال بعـد عـام 

عـض بفـي  07/0/0777ة فـي مـر   االنترنـت ألول   خدمـة شـبكة فقـد تـم تشـغيلخدمة االنترنت فيه 
ثــــم تأسســــت الشــــركة العامــــة لخــــدمات الشــــبكة الدوليــــة للمعلومــــات فــــي  ؛ةالمؤسســــات الحكومي ــــ

نترنـت فـي العـراق مرتبطـة بـوزارة النقـل والمواصـالت، وفـي اإلخدمـة ل ز  مجه ـ كـأول   11/0/1111
ـــة لشـــبكة اإل تـــم افتتـــاح أول خدمـــة 19/9/1111 ـــأ. نترنـــت للمـــواطنينعام  ا أهـــم المراكـــز التـــي م 
 : ي بغداد فكانتفواطنين مت أول الخدمات العامة للمقدَّ 

 شارع السعدون ( 0)مركز. 
 ك السك  ( 1)مركز. 
 حي العدل ( 1)مركز. 

 نقابة المهندسين ( 1)مركز. 

 الجامعة التكنولوجية ( 9)مركز. 

 ة ل  ش  الق  ( 00)مركز. 

 م ظَّ ع  باب الم  ( 01)مركز. 

 نادي الصيد ( 11)مركز. 

 فندق الرشيد ( 11)مركز. 

 الدولي فندق فلسطين ( 11)مركز. 

 معرض بغداد الدولي ( 19)مركز. 

   ة نادي العلوي  ( 19)مركز. 

 ة الصالحي  ( 19)مركز. 



لقــد اعتمــدت أغلــب الصــحف الورقيــة علــى التقنيــات الحديثــة فــي تجــاوز المشــكالت التــي 
كانت تعتبر من مشاكل التوزيع والرقابة ، وذلك من خـالل إنشـاء وتصـميم مواقـع لهـا علـى شـبكة 

ف الى ذلك اسـتخدام النشـر االلكترونـي فـي مجـال اإلعـالم وبخاصـة فـي الصـحافة االنترنت أضي
االلكترونيـــة ، وهـــذا مـــا فـــتح البـــاب أمـــام معرفـــة األســـاليب والطـــرق المتنوعـــة فـــي اإلخـــراج الفنـــي 
للمواقـــع الصـــحفية العربيـــة التـــي تعنـــى بمجـــال الصـــحافة االلكترونيـــة ليكـــون لهـــا البعـــد فـــي التنـــوع 

وتعتمـد هـذه الصـحف فـي بثهـا للمـادة  .بينها الى جانب وسائل اإلعالم األخرى والمنافسة في ما 
الصــحفية علــى تقنيــات عــدة متفاوتــة ومختلفــة، ولكــن أيــا مــن هــذه التقنيــات المســتخدمة لــم يرفــع 
بالصــحافة العربيــة الــى مســتوى الصــحيفة االلكترونيــة المتكاملــة علــى الــرغم مــن تــوافر عــدد مــن 

 . أنظمة البحث واالسترجاع المتوافقة مع اللغة العربية
مضمون الصحف اإللكترونية العربيـة فتشـير بعـض الدراسـات التـي اجريـت علـى تلـك اما  

 : الصحف الى المضامين اآلتية
ــــة العربيــــة علــــى شــــبكة االنترنــــت علــــى المضــــامين  .0 تركــــز مواقــــع الصــــحف االلكتروني

علــــــى حســــــاب المضــــــامين ( السياســــــية واالقتصــــــادية والعســــــكرية)اإلعالميــــــة الجــــــادة 
وتحــرص هــذه المواقــع ( . الرياضــة والفــن والحــوادث والتســلية)اإلعالميــة الخفيفــة مثــل 

علــى إعطــاء أولويــة لوخبــار والموضــوعات السياســية فــي المقــام األول تليهــا االخبــار 
ويتفـــق هـــذا االهتمـــام مــــع . والموضـــوعات االقتصـــادية ثـــم الموضـــوعات االجتماعيـــة 

ي كمـــا يتفـــق مـــع طبيعـــة الصـــحف العربيـــة الورقيـــة التـــي يغلـــب عليهـــا الطـــابع السياســـ
السياســات التحريريــة لهــذه الصــحف وطبيعــة هــذه المواقــع باعتبارهــا امتــداد للصــحيفة 

 . المطبوعة وانعكاس لها 
تغلـــب الطبيعـــة المحليـــة علــــى المضـــامين الخبريـــة المعروضــــة علـــى موقـــع الصــــحف  .1

وفـــي هـــذا االطـــار تحـــرص الصـــحف االلكترونيـــة العربيـــة علـــى . االلكترونيـــة العربيـــة 
الطابع القطري لها والتركيـز علـى االحـداث المحليـة التـي تقـع داخـل الدولـة التـي تأكيد 

تصــدر منهــا، وذلـــك علــى اعتبـــار أنهــا توجـــه الــى القـــارة القطــري فـــي الخــارج بصـــفة 



اساسية باإلضافة الى القراء العرب الذين ال يحصلون على أخبار الدولة بشـكل كـافي 
وعلــى هــذا . حف العربيــة واألجنبيــة األخــرى مـن وســائل االعــالم التقليديــة ومواقــع الصـ

ت طبيعــة محليــة االسـاس تتميــز مواقـع الصــحف العربيـة علــى شـبكة االنترنــت بأنهـا ذا
وتكــاد تقصــر المضــامين الدوليــة التــي تضــعها  ال تــولي الشــؤون الدوليــة اهتمامــًا كبيــراً و 

 . نسانيةعلى مواقعها على االخبار الخفيفة والطريفة وبعض االخبار العلمية واال
يتضـــاءل الــــى حــــد كبيــــر اهتمــــام مواقــــع الصــــحف العربيــــة علــــى االنترنــــت بمضــــامين  .1

التســلية والخــدمات، حيــث تكــاد تختفــي مــن هــذه المواقــع مضــامين التســلية مثــل أبــواب 
 .الحظ والكلمات المتقاطعة  وغيرها 

وتتميــز الصــحافة االلكترونيــة فــي الــوطن العربــي بأنهــا تحمــل ســلبيات وايجابيــات  
 : ومن سلبيات الصحافة االلكترونية في الوطن العربي نجد مايأتي

الحاجــة للســرعة فــي األخبــار االلكترونيــة تجعــل الســرعة ســالح ذو حــدين، قــد تحمــل . 0
 .المؤسسة الصحفية الى النجاح وقد تدفعها الى الفشل والخسارة 

 .عدم خضوعها للرقابة . 1
 .المعلومات عدم القدرة على التأكد من صحة . 1
 .كسر بعض المحرمات والقيم االجتماعية وزيادة إمكانية التزوير . 1
 .تدخل الصحافة االلكترونية في انشاء الجيل الجديد . 1
 .عدم توفر االمكانيات التقنية في بعض الدول النامية . 9
 .أثرت الصحافة االلكترونية سلبًا على الحياة األسرية واالجتماعية . 9
ـــاقص فـــي عـــدد المـــواد البشـــرية فـــي مؤسســـا. 9 ـــى تن ـــة عملـــت عل ت الصـــحافة االلكتروني

 .المؤسسة اإلعالمية 



أمـــا ايجابيـــات الصـــحافة االلكترونيـــة فـــي الـــوطن العربـــي فتتمثـــل فـــي دور هـــذا النـــوع مـــن 
 : الصحافة في تعزيز الديمقراطية عن طريق ما يأتي

مكا. 0 نيــة قبــول التعليــق والنقــد والتعــديل إمكانيــة التواصــل المباشــر بــين القــارة والكاتــب وا 
 .بين الطرفين، يعطي مساحة أكبر للقارة في المشاركة في صنع القرار 

إعطـــاء المســـاحة األكبـــر للشـــباب والشـــابات بإبـــداء آرائهـــم ســـواء بـــالتعليق أو النقـــد أو . 1
الكتابــة، مهمــا كثــر عــددهم دون التقيــد بــالنوع والكــم مــن الكتابــة، وعــدم اقتصــار هــذه 

 .ئة على نوع معين من القراء والكتاب الف
خلق المجتمعات المتجانسة عمل على خلق ديمقراطية متجانسـة محليـة عربيـة ودوليـة . 1

 .بأقل تكاليف وأسرع وقت 
احتـــــواء المواقـــــع االلكترونيـــــة الخبريـــــة علـــــى اســـــتطالعات للـــــرأي واســـــتفتاءات بشـــــكل . 1

والثقــافي مــن متابعــة وتفســير  مســتمر، تمكــن المــواطن مهمــا اختلــف مســتواه التعليمــي
 . االحداث اليومية 

طــواره والواقــع يقــر ان الصــحافة االلكترونيــة العربيــة علــى الشــبكة هــي بدايــة مشــروع فــي أ
وال يمكــن للصــحافة العربيــة الموجــودة علــى شــبكة االنترنــت أن  ،االولــى بالتواجــد فــي الشــبكة

اإلنترنـــت للحـــد الـــذي يجعـــل الـــدور تزدهـــر مـــا لـــم تحقـــق أبســـط الشـــروط التـــي تكفـــل انتشـــار 
الصـــحفية يـــأملون بســـوق واعـــد، غيـــر أن الوضـــع الـــراهن يعكـــس صـــعوبة للوصـــول إلـــى أهـــم 
متطلبات االتصال بالشبكة التي تتلخص في خط هاتف وجهاز حاسـوب ، وهـي مؤشـر علـى 
ضعف تبني التقنية في المجتمعات العربية لعـدد مـن االسـباب أهمهـا ضـعف البنيـة األساسـية 

باالضافة الى تواضع دخل الفرد العربي هـذا  ،وارتفاع نسبة األمية التقنية ،شبكة االتصاالتل
ومــن جهــة ثانيــة ال يمكــن أن يكــون هــذا هــو حــال مواقــع الصــحف العربيــة وننتظــر . مــن جهــة

حصــد االربــاح مــن النشــر ازديــاد أعــداد المســتخدمين العــرب لكــي تبــدأ الــدور الصــحفية مــن 
وهنـــا  .حـــالييرغـــب المســـتخدمون قـــراءة الصـــحف االلكترونيـــة بشـــكلها ال ، فقـــد الااللكترونـــي

تتضح ضرورة تحول الصحف االلكترونية الى بوابات اعالمية خدماتية شاملة مهيأة للتنـافس 



فــي العــالم االفتراضــي تتمتــع بحريــة فــي طــرح القضــايا بعيــدًا عــن القيــود البيروقراطيــة والرقابــة 
ومــن جهــة . معنــى هــذا عــدم مراعــاة ثوابتنــا الدينيــة والوطنيــة التقليديــة بشــتى أنواعهــا ولــيس 

ثالثــة منافســة مصــادر االخبــار مــن خــارج المؤسســات االعالميــة الــذين أسســوا مواقــع اخباريــة 
وما يميز هذه المواقع ان خدماتها ال تنحصر فـي تقـديم آخـر األنبـاء . مجانية وبوابات أخرى 

كمــا ان .شــية ســاخنة وأقســام للتســويق االلكترونــي وعلــى مــدار الســاعة بــل تقــديم منتــديات نقا
هنـــاك عـــددا مـــن البوابـــات تعاقـــد مـــع كبريـــات الصـــحف والمجـــالت العربيـــة واالجنبيـــة لشـــراء 
مقاالت ومواضيع إلعادة نشرها إضـافة الـى اعتمادهـا علـى وكـاالت االنبـاء المعروفـة وشـبكة 

 .  المراسلين الخاصة بها
ف االلكترونيـــة العربيـــة الـــى أربعـــة أنـــواع وفقـــًا للغـــة االنترنـــت ويمكــن تقســـيم الصـــح              

 :  المستخدمة كما يأتي

حيث يقتصر األمر فـي بعـض ( :  النص المحمول) الصحف التي تستخدم نمط الصورة  .0
الصــحف خاصــة التــي تقــدم مادتهــا بــنمط الصــورة علــى مجموعــة مــن الخــدمات اإلخباريــة 

أخبـار الصـفحة األولـى وأهـم األخبـار المحليـة وأهـم  منقولة عن الصحيفة الورقية مثل أهـم
وبالتــالي . األخبــار العالميــة باإلضــافة الــى بعــض األخبــار الرياضــية والفنيــة واالقتصــادية 

فــان الصــحيفة االلكترونيــة ال تتضــمن كــل المــادة التــي تحتويهــا الصــحيفة الورقيــة رغــم ان 
ــــة ان تن ــــيح للصــــحف االلكتروني ــــى االنترنــــت يت ــــى الشــــبكة كــــل المــــواد الخــــروج ال شــــر عل

 .المنشورة في الصحيفة الورقية بل واإلضافة اليها أيضاً 
وتضـــم هــــذه الفئـــة كــــل الصـــحف العربيــــة (: الـــنص الفــــائق)الصـــحف التــــي تســـتخدم لغــــة  .1

االلكترونيـة الناطقــة بــاللغتين االنكليزيـة والفرنســية لســهولة تقــديمها بهـذه اللغــة ومــن أمثلتهــا 
صـحف الــوطن والمجاهــد الجزائــريتين وجولــف ديلــي نيــوز البحرينيــة و االيجيبشــان جازيــت 

 . ألردنية وكويت تايمز الكويتية وديلي ستار اللبنانية المصرية وجوردون تايمز ا
باللغـة العربيـة مثـل البيـان ( الـنص الفـائق)الصحف العربيـة االلكترونيـة التـي تسـتخدم لغـة  .1

اإلماراتيـــة والريـــاض الســـعودية والرايـــة القطريـــة ومجموعـــة صـــحف االهـــرام وصـــحف دار 
. يـــة والنهـــار واألنـــوار اللبنـــانيتين التحريـــر وصـــحف أخبـــار اليـــوم المصـــرية واأليـــام البحرين



ويتـــيح اســـتخدام هـــذا الـــنمط للصـــحف العربيـــة االلكترونيـــة التـــي تســـتخدمه االســـتفادة مـــن 
ـــالمحررين  اإلمكانـــات التفاعليـــة واالتصـــالية المختلفـــة فـــي الشـــبكة مثـــل خدمـــة االتصـــال ب

دارة حلقـــــات النقـــــاا باإلضـــــافة الـــــى خـــــدمات البحـــــث والتصـــــ ويت والبريـــــد االلكترونـــــي وا 
 . واألرشيف وغيرها 

وهـــو اتجـــاه عـــالمي جديـــد :  الصـــحف التـــي تجمـــع بـــين الـــنص الفـــائق والـــنص المحمـــول  .1
تســتخدمه الصــحف االلكترونيــة الكبــرى لالســتفادة مــن مزايــا النمطــين وقــد اتجهــت بعــض 

 .  الصحف العربية الى استخدامه مثل صحف القدس العربي واألنوار والنهار 
االلكترونيــة العربيـة شــأنها شـأن الصـحافة الورقيــة وظـائف ومهــام  وتـؤدي الصـحافة       

 : وخدمات متعددة أبرزها 
 .وظيفة اإلعالم واإلخبار  .0
 . وظيفة الشرح والتفسير  .1

 . وظيفة التوعية والتثقيف . 1

 .وظيفة االندماج االجتماعي . 1

 .وظيفة تقديم الخدمات . 1

 .وظيفة الترفيه والتسلية . 9

 .عالن والتسويق وظيفة اإل. 9

 .وظيفة التوثيق والتأريخ . 9

 .الوظيفة الرقابية . 7

وبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تعترض تطـور وتقـدم الصـحافة االلكترونيـة إال           
 : أن لها كثير من المميزات أبرزها

 .امتالك الكاتب والصحفي مساحة كبيرة لحرية التعبير عن أفكاره وآراءه  .0



إمكانية التواصل المباشـر بـين الكاتـب والقـارة مـن خـالل مـا وفرتهـا الصـحافة اإللكترونيـة  .1
مــن خــدمات كتقيــيم المــادة والكتابــة مباشــرة إلــى الكاتــب أو كتابــة تعليــق عــن الموضــوع او 

 . المقال المنشور في الصحيفة 
كبيـــــر التكلفـــــة المنخفضـــــة إلنشـــــاء الصـــــحافة اإللكترونيـــــة وخاصـــــة فـــــي ظـــــل االرتفـــــاع ال .1

والمســتمر ألســعار الــورق علــى الصــعيد العــالمي ومــا يترتــب عنهــا مــن جماهيريــة الثقافــة 
 .وانتشارها 

وجــود سلســلة معقــدة مــن اإلجــراءات اإلداريــة واألمنيــة بغــرض الحصــول علــى اإلجــازة مــن  .1
 .اجل إنشاء الصحافة الورقية على عكس الصحافة االلكترونية 

علومة ومن ثم القدرة علـى متابعـة الخبـر وتعديلـه بوقـت السرعة الكبيرة في نشر الخبر والم .1
 .ال يتجاوز الزمن الفاصل بين اإلصبع والزر اإللكتروني 

المســاحة الكبيــرة فــي االنتشــار حيــث تــتمكن الصــحافة اإللكترونيــة مــن أن تتجــاوز الحــدود  .9
 .ي السياسية والقومية وذلك لقدرتها على االنتشار الكوني من خالل الفضاء اإللكترون

تــوفر الصــحافة اإللكترونيــة األرشــيف اإللكترونــي والقــدرة الكبيــرة فــي البحــث عــن المفــردة  .9
 .خالل ثواني معدودة 

امـــتالك الصـــحافة اإللكترونيـــة لعوامـــل جـــذب متعـــددة مـــن خـــالل توفيرهـــا أشـــكال متعـــددة  .9
شباع عدة حواس في آن واحد   (. القراءة والمشاهدة والسماع) للمتعة وا 

 .الورقية من خالل توفير فرص انتشار غير محدودة للصحافة الورقية  دعمها للصحافة .7
 توفيرهــا فــرص ومجــاالت كبيــرة للكتــاب والصــحفيين الشــباب لتنميــة قــدراتهم الفنيــة والمهنيــة .01

 .بما توفرها من إمكانيات كبيرة للنشر

الخصددا،   المف ددوم  )الصددحافة العربيددة والدوليددة : د سددعد سددلمان المندد دان  .م.أ: المصدددر 
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