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 االعالم البديل االلكترونية المدونات -

. عميو متعارؼ محدد تعريؼ عمى تستقر لـ  الظكاىر، مف كغيرىا المدكنات مازالت            
 فثكرة. لمظاىرة مجمؿ كمفيكـ تعريؼ الى الكصكؿ لمحاكلة التعاريؼ، مف لمجمكعة سنتطرؽ لذا

 مف المالييف جذب سحرا المحظي التكاصؿ سيكلة مف جعمت قد المتعددة، بأشكاليا المعمكمات
 بالبريد بدأ الذم التكاصؿ مف النكع ىذا في لممشاركة االىتمامات، ك الحضارات ك الثقافات جميع

 في التسعينيات أكاخر ك منتصؼ مف األعماؿ قطاع عمى حكرا كاف األخير، ىذا،  االلكتركني
 التي ك المتعددة، أشكاليا ك االنترنت بمكاقع مركرا البريدية، المجمكعات ثـ مف ك العربية منطقتنا
 مف أغمبيـ ك المعمكماتية، الميارات أصحاب إلى لتصؿ امتدت ثـ األعماؿ، عمى حكرا كانت

 كمف. غيرىا ك التصميـ ك البرمجة ك الكمبيكتر ميارات لتعميـ مكاقعيـ سخركا الذيف المبرمجيف
 المدكنات عصر آخرا ليس ك كأخيرا المنتديات، إلى االلكتركنية اقعالمك  أشكاؿ تطكرت ثـ

 الفضائي التعبير مف مساحة  امتالؾ ك استخداـ سيكلة إنساف لكؿ أتاح الذم االلكتركنية،
 .الالمحدكد

 كالمؤرخ العالـ أطمؽ. 5891 العاـ في كتحديدان  عامان، كعشريف خمسة مف أكثر فقبؿ            
 في ذلؾ شرح كقد اإلعالمية، الثكرة عمى ”الُرّحؿ ثكرة“ كصؼ ”أتالي جاؾ“ الشيير الفرنسي
 مف. 0212ك 0222 عامي بيف العالـ حاؿ متخيالن  ،”لممستقبؿ مختصر تاريخ“ األخير مؤلفو
 مف باالنتقاؿ يحصؿ الذم الثكرم،  التغيير“ أف ”نيغركبكنتي نيككالس“ األميركي العالـ رأل جيتو
     ، .”دربو في الكقكؼ يستطيع شيء كال عنو رجكع ال Bit الضكئية البينة إلى المادية الذرة
 الدكرة ىامش عمى ”األكسط الشرؽ“ جريدة مع مقابمة في ”دير جسيما“ كذلؾ عنو تحدثت ما كىذا

 تتخذ المكاطف، صحافة أك الشعبية كالصحافة كالمدكنيف المدكنات ظاىرة: “فقالت التدريبية،
 كال العالـ، مستكل عمى يكميان  النكر تبصر جديدة مدكنة ألؼ 502 كىناؾ كبيران  تصاعديان  منحى
 ليس ما استقرارا تشيد أف يمكف الحاالت، أسكأ في إنيا بؿ ىبكطان  تشيد أف الظاىرة ليذه يمكف
 ستبقى: “فتجيب المكتكبة، الصحافة مصير عف سؤاليا في أما. «ليبكطيا مجاؿ ال لكف أكثر
 .”االلكتركنية الصحافة حجـ كبر ميما يقرأىا مف تجد

 .االلكترونية المدونات ماهية -



 حسب عرفيا مف ىناؾ المدكنات، ظاىرة كمفاىيـ تعاريؼ كاختمفت تعددت لقد          
 لـ اآلف كلحد. عنيا سمعو ما حسب أك تو كاطالعا العاـ مفيكمو حسب كآخر اختصاصو،

 بمعنى مستعممييا بعد تجد لـ األمر حقيقة في ألنيا الظاىرة، ليذه تكافقي تعريؼ إلى نتكصؿ
 عمييا المتفؽ التعاريؼ مف مجمكعة إلى يمي فيما التعرض كسنحاكؿ. العربي الكطف في الكممة
 .االلكتركنية المدكنات بخدمة كالميتميف الباحثيف بيف

 العصكر في ىي ك الكاك، شد ك الداؿ بفتح ”دّكف“ كممة مف المعجـ في أصميا المدكنة”    
 ك العطاء أىؿ ك الجيش أسماء فيو يهكتب الذم الدفتر ىك ك ”الديكاف“ إلى تهنسب كانت القديمة
 في األصدقاء أسماء دّكف أيمف“ كمثاؿ ترتيب، ك جمع عف ما، جممة سياؽ في ”دّكف“ كممة تعبر
 أك مدكنة بمعنى Blog كممة حقيقة ك   ( ، Blog ) أك مدكنة كممة منيا كانت ليذا ك ”كرقة

bloggers ليس ك كصفيا كاف مدكنة كممة إلى ترجمتيا أما[. مدكنكف] مدكنيف بمعنى تأتي التي 
ذفت  web log لكممة اختصار ىي blog كممة ألف حرفيا،  الػ مع b الػ ضهمت ك we الػ فحه
Log لتصبح .blog  تهكتب مصر في فمثال مختمفة، بميجات العربية البالد في الكممة كانتشرت 

[ بمكغ] فهتنطؽ السعكدية في أما النحك، نفس عمى أيضا العربي المغرب دكؿ في ك[ بمكج] تهنطؽ ك
 . تكتبيا أخرل عربية دكؿ ىناؾ ك

 لممدكنة االصطالحي التعريؼ -

 

. الشبكة سجؿ بمعنى  web log لكممة ركاجا األكثر التعريب ىي مدكنة كممة“            
 الحصكؿ تتيح كالتي االنترنت، شبكة عمى ظيرت التي الحديثة التطبيقات إحدل المدكنة كتمثؿ
 زمنيا ترتيبا ترتيبيا يتـ تدكينات تسمى مقاالت عمييا تظير الكاب، لصفحات  مبسطة صكرة عمى

 مف الخدمة ىاتو تحممو ما مع بالمقارنة ناقص التعريؼ ىذا أف نالحظ لكننا .”تصاعديا
 .مكاصفات

 كمحاكلة النفس عف كالتركيج الذاتي التعبير مف حالة كىي الشبكة سجالت اصطالحا تعني“    
 محاكلة فالمدكنات. االقتصادية ك كاالجتماعية السياسية اليكمية الحياة حصار مف لميركب
 كاجية عمى الكتابة كتصبح فيو مرغكبا الممنكع ليصبح تصنيفاتيا، بكؿ المحرمات لتجاكز



 االحتقاف حالة بحكـ الذاتي، كاالنتحار كالسمبية االستقالة عف بديؿ عف عبارة المدكنات
 لكال شامال يككف يكاد تعريؼ ىك  .”العربية كالمنطقة العالـ يعيشو الذم السياسي ك االجتماعي

 .فقط العربية بالمنطقة التزامو

 الداللي التعريؼ -

   amateur  اليكاة صحافة أك الجديدة الكب صحافة“ أنيا عمى  ”المباف دركيش“ عرفيا –   
reporting   الكب عمى مكاد تحميؿ شكؿ فيweblogging  مف آالؼ يسجؿ العالـ، كحكؿ 

 إلى يصؿ ما كىك  Online Forums.  االلكتركنية المنتديات في كآرائيـ خبراتيـ األفراد
 بعد يؤكد لـ أمر كىذا لميكاة صحافة أصبحت المدكنات أف نستنتج سبؽ مما .”عريضة جماىير
 .نيائية بصفة

 نظاـ خالؿ مف يعمؿ االنترنت، تطبيقات مف تطبيؽ ىي الشخصية الصفحات أك المدكنات“-   
 مرتبة ك مؤرخة تدكينات عمييا تظير كاب، صفحة عف عبارة صكره أبسط في كىك. المحتكل

 عنكاف منيا مدخؿ لكؿ يككف ك القديمة، التدكينات ألرشفة آلية تصاحبيا تصاعديا، زمنيا ترتيبا
 اإلجرائي؟ الجانب ىك أيف فقط التقني بالجانب التعريؼ ىذا اىتـ .”نشره لحظة منذ يتغير ال دائـ

ية اك ىناؾ عدة تعريفات لممدكنات ككؿ كاحد مف ىذه التعريفات ينظر الييا مف ز            
 كبطريقة تختمؼ عف التعريفات االخرل حسب االختصاص كالرؤيا ككما يأتي :

 كما. االجتماعي أك الديني أك السياسي لمتعبير مساحة أك شخصية، مذكرات المدكنات” -   
 حتى أك مينة أك معينة، ليكاية ىكاة بيف تجمع افتراضية كتجمعات المدكنات بعض تستخدـ
 تجمعات عف عبارة التعريؼ ىذا خالؿ مف المدكنات باختصار .”عممي بحث أك أكاديمي مشركع

 .كاختالفيا اآلراء تعدد مع يكفي ال ىذا كلكف أكثر، ال كىكاية افتراضية

 يجعميا ما كىذا لألسكأ، أيضا أك لألفضؿ سكاء النفس عف لمتعبير األشمؿ الكاجية ىي” -  
 مف نستنتج“ ظالميا أك مستبسرا فكرا أما تركج التي اإلعالـ كسائؿ مف كغيرىا حديف ذك سالح
 كؿ يجـز لـ كلكف خاص، باتجاه اإلعالـ كسائؿ مف كسيمة أصبحت المدكنات أف التعريؼ ىذا

 كىي كالتنكع، الحرية مف أعمى بدرجة تتميز مغايرة صحافة ىي“ ك ،  .بعد بيذا اإلعالميكف



 كقت أخباره كنشر تغطيتو يتـ فالحدث بأكؿ أكؿ األخبار متابعة عمى القدرة تميزىا رقمية صحافة
 ك عميو بالتعميؽ الخبر، صنع ك نقض في المشاركة عمى القراء قدرة تككف ربما لكف. حدكثو

 مساحة عف عبارة كالمدكنات. البديمة الصحافة ىذه يميز ما أىـ القراء بيف العمنية المناقشة
 ك أخبارىـ ك خكاطرىـ، المدكنكف يكتب شديدة، بسالسة النشر الصفحة لصاحب تتيح شخصية

 ما عمى المدكنكف يرد ك يناقش ك فييا، شارؾ أك شيدىا التي األحداث منيـ كؿ يغطى. رائيـآ
 ىذا يظؿ كلكف رقمية، مغايرة صحافة المدكنات باف التعريؼ ىذا لنا أقر  ”أخرل مكاقع في نشر

 .مقنع حؿ بدكف إشكاؿ

 فتيات فييا تركم اإلنترنت شبكة عمى إلكتركنية ”مفكرات“ عف عبارة اجتماعي، نكع ىي“ –  
 ك الجميكر فييا كيدّكف بحرية الحقيقية، االجتماعية الشخصية تجاربيـ كرجاؿ كشباف كسيدات
 كلحظة مباشر بشكؿ تبث التي تعميقاتيـ، غالبنا األخرل المدكنات أصحاب مف المدكنيف زمالء
 .”لمغاية جذابة ساخرة عامية كبمغة. عمييا االطالع يسيؿ التي الخاصة المكاقع ىذه عمى بمحظة
 المدكنات تنشرىا التي المكاضيع كلكف الكتركنية، مفكرات المدكنات يعتبر التعريؼ ىذا أف نالحظ
 .المفكرات في ينشر ما مع عالقة األحياف غالب في ليا ليست

 

 أسراره بؿ كأفكاره أرائو جممة صاحبيا فييا يرصد التي المحدكدة الصفحات تمؾ ىي“ –
 ذاتو مجاؿ في أك بعامة كاإلنساف كالكطف العاـ مجاؿ في ذلؾ أكاف سكاء أحيانا، كخصكصياتو

 عامة بصفة االلكتركنية المدكنات حقيقة التعريؼ ىذا يخدـ األمر حقيقة في .”كدخائميا
 .كمختصرة

 تقاسـ تسرع التي األخيرة، االتصالية المستحدثات مف كاحدة ىي المدكنات“ –         
 عمى بني كمفيكـ المدكنات  إلى النظر كينبغي. افتراضي محمي مجتمع كتشكيؿ المعمكمات

. الجارية المدكنات استحداث في شعكريا ال تساىـ أنيا يبدك جذكر. كخفية عميقة فمسفية جذكر
 كالحكار بالنزاىة تتسـ التي كاالتصاؿ الكتابة أساليب طكرت التي تمؾ ىي األفضؿ كالمدكنات
 كاألسرع األبسط الطريقة ليست كالمدكنات. المتبادلة كالثقة الكفاء تؤسس التي كالتفاعمية كالدارجة
نما كحسب، كاسع نطاؽ عمى كمكزعة عريضة جماعة مع االتصاؿ إلدارة  كسريعة بسيطة ىي كا 



 المعمكمات بذلؾ فتقاسـ. كالفيديك كالصكت النص تستعمؿ التي المدكنات عمى يطبؽ كىذا. حقا
 كلكف االتصالية العممية خالؿ مف المدكنة مميزات التعريؼ ىذا لنا أعطى  “. صدل كرجع

 .كفقط سيمة افتراضية اتصالية عممية ليست المدكنة

 تمنح التي الكبيرة الحرية إلى بالنظر الكممة، كتحرير االتصاؿ في كىامة جديدة كسيمة المدكنة“ –
 .”شرط أك قيد دكف نفكسيـ، في يحز ما كؿ عنة لمحديث األشخاص آلالؼ

 االلكترونية المدونات نشأة عوامل -

 مراحؿ ثالثة عبر تطكرت ظاىرة أنيا القكؿ يمكف المدكنات، لنشأ مختصرة تاريخية قراءة في    
 ىي المراحؿ ىاتو ك النت عمى العربية الشؤكف لمجمة ”الزرف جماؿ“ الباحث قدميا دراسة حسب

 :التاليك

 :األكلى المرحمة

 جكرج“ األمريكي المدكف مع الركحي، القرف  تسعينيات منتصؼ في المدكنات انطمقت حيث   
 لفف مكنيكا“ فضيحة نشر كراء كاف مف كىك. ”ريبكرت دراحج“ مكقع مع 5881 عاـ ”غرفي بار

 .ـ5881 سنة ”بيمكمنتكف“ السابؽ األمريكي لمرئيس الخاصة السكرتيرة ”سكي

 :الثانية المرحمة

 دخؿ المرحمة ىذه ففي سبتمبر، 55 أحداث بعد خاصة لممدكنات الحقيقي الميالد            
 عميو شنو ىجكـ بعد قدرتيا فشيئا شيئا تكتسب المدكنات كبدأت. التدكيف معترؾ إلى الصحفيكف
 العراؽ عمى الغزك أف ظير كما التأثير، عمى Trent lott أطمقيا تصريحات إثر المدكنكف،

 مدكنات“ اسـ البعض عمييا أطمؽ حيف في المدكنات، انتشار في أخر سببا كاف 0222سنة
 فقد كمؤثرة، شعبية اتصاؿ كسيمة كأصبح التدكيف انتشر الحيف ذلؾ كمنذ. ”العنصرية الحرب
  فيو أصبحت فقد  0222  عاـ أما   .”بكندت آنستا“ أشيرىا مف لمحرب مؤيدة مدكنات  ظيرت

 مكاقفيـ عف لمتعبير الغرب، في لمحرب المناكئيف األشخاص مف لمعديد كسيمة المدكنات
 شييرة مجالت كغطتيا  . ”ديف ىكارد“ أمثاؿ مف األمريكية السياسة مشاىير كمنيـ. السياسية



 الكسيمة ليذه البريطاني ”سميث آدـ“ معيد استخداـ كاف كما  . ليا مقاالت في ”فكربس“ كمجمة
 .تأصيميا في دكره

 :الثالثة المرحمة

 تحكؿ حيف ـ،0221 العاـ مف الثاني النصؼ في بدأت كمؤشراتيا النضج مرحمة ىي     
 مجمكعة تظير بدأت فقد. ـ0221 سنة مف ابتداء كبيرا انفجارا فتعر  عالمية ظاىرة إلى التدكيف
 البكابات ك الدردشة كمكاقع الكالسيكية المكاقع بقية عف تختمؼ اإلنترنت، شبكة عمى مميزة جديدة

 ممفتة، بسرعة لتتكاثر نفسيا، تفرض أف استطاعت مشتركة كصالت بيا. الشخصية المكاقع ك
 المكقع إحصائيات حسب مدكنة، مميكف 5.0 إلى ـ0222 سنة مف نكفمبر في عددىا ليصؿ

 أصناؼ بقية بكثير تفكؽ المكاقع ىذه نمك نسبة أف المحرؾ ىذا استنتج كقد. بالمدكنات الخاص
 .العالـ في مدكنة مميكف 12 مف أكثر كجكد إلى ـ0222 إحصائيات كتشير االنترنت، مكاقع

 .االلكترونية المدونات نشأة عوامل -

 لمصناعات مقدمة كانت كالتي الجماىيرم االتصاؿ مقكلة بتراجع كىذا: اإلعالـ عكلمة-أ
 كاغتصاب كالتضميؿ القير في مقكلو -نبميا رغـ– الجماىيرم االتصاؿ مقكلة غدت اإلعالمية،

 الجنسيات المتعددة الشركات تفرضو الذم كالتنميط االحتكار فيي الثقافية الصناعات أما العقكؿ،
 مع يحدث ما كىذا إعالمية، مؤسسات عدة تممؾ كاحدة شركة بذلؾ فنجد. الربح تستيدؼ التي

 سياسات تشابو ىك كالسبب المتشابية البرامج بيف يفرؽ ال منا المستعمؿ أصبح فقد. االنترنت
 سنة في أما االنترنت قطاع مف%22تتقاسـ شركة 12 تكجد كانت 5888سنة ففي التحرير،
 اإلعالمية المؤسسة تفقد القطبية، كىذه التمركز ىذا مثؿ. فقط شركة 51أصبحت فقد 0225

 التعددية غياب بسبب كذلؾ متنكعة، إعالمية مادة تكفير عمى القدرة السكاء حد عمى كاالتصالية
  خالليا مف الفرد يستطيع رائع، اختراع المدكنة أف ”ككـ جحا“ مدكنة صاحب كيعتقد الممكية، في
 التكاصؿ  أداة المدكنة ستككف كبذلؾ اآلخريف، كمع األحداث مع كسيط دكف مف يتفاعؿ أف

 معظميا صكدر التي التقميدية، الجماىيرم االتصاؿ كسائؿ تدريجيا سيكنس الذم الحر اإلنساني
 .أنكاعيا بكؿ التحالؼ كقكات الشمكلية السياسية القكل قبؿ مف

 



 نتيجة التقميدية اإلعالـ كسائؿ في الثقة فقداف يعتبر: التقميدية حافةالص في الثقة تراجع-ب
 عمالقة، شركات تدرييا  كبرل دكلية إعالمية أقطاب كبركز اإلعالـ عكلمة لظاىرة حتمية
 قد فعؿ رد المدكنات تعتبر األصؿ في. تمثالتيا كشؼ يصعب كسياسية مالية رىانات تحكميا
 كتأكيد العاـ، الشأف قضايا في المكاطف حضكر تقمص عف ككاع عفكم الكقت نفس في يككف
 بيف الثقة عدـ مف حرجا ظرفا تعكس بذلؾ كىي الصحافة، مصداقية في التشكيؾ مف لحالة
 كاستطاعت. االلكتركني كاإلعالـ االنترنت مستخدمي مف الجديد كالجيؿ التقميدية اإلعالـ كسائؿ

 كالمحطات كاإلذاعات الصحؼ تبثيا التي التقميدية الرسمية المعمكمة تنافس أف المدكنات
 األشكاؿ مف السيككلكجي المستكل عمى أسيؿ المدكنة عمى باالعتماد كالنشر فالكتابة الفضائية،
 المسبقة، األحكاـ مف يخشى ال الكاتب أف بحكـ.(. …اإلذاعة الصحيفة،) التعبير مف األخرل
 الكسيمة المدكنة يعتبر الصباح ىيثـ فالمدكف. األخر مع التكاصؿ ىك اليدؼ يككف عندما خاصة
 لمبشرية تتح لـ عصكر فمنذ. كالساسة كاإلعالف الشارع نبض بيف لمتكاصؿ، كاألسرع األسيؿ
 أم بدكف ىك، يراىا كما األحداث كنقؿ الرأم إبداء مف شخص أم تمكف السيكلة بيذه كسيمة
 ما بكؿ المكاطف صحافة ىي فالمدكنة كبالتالي الرقيب، لمقص خضكعيا كبدكف خارجي تأثير
 .كأىداؼ مغزل مف صحافة لكممة

 

 لمحمالت تسكؽ فيي خاصة، الصحافة كفي عامة اإلعالـ في يثؽ ال المكاطف أصبح لقد    
 لمصحافة كالنقد الشؾ حالة كأماـ العامة، المصمحة حساب عمى لمربح كتسعى االنتخابية
 الكالسيكية، الصحافة تنشره ال ما تنشر كأف المسئكؿ تحرج أف المدكنات صحافة تريد التقميدية،

 كال مالية، لتكمفة تحتاج ال المدكنات فصحافة. كالتكتالت البكرصة كأجندة لرىانات تخضع التي
 في ينيار أف عمية تخشى ليا ماؿ رأس كال عنيا لمدفاع تسعى مناصب كال ليا، ذاتية مصمحة
 مشاكمو، يسمع مف يجد لـ مكاطنا بكصفو يتحدث الذم الفرد صحافة ببساطة إنيا. األسيـ سكؽ

 .كرقية صحافة إذاعة، تمفزيكف،: التقميدية اإلعالـ كسائؿ عمى كيعرضيا

 



 ىذا لشيكع الدافعة الفئة كانت كالتي الشباب أكساط في التدكيف ظاىرة تنتشر: الشباب دكر -ج
 كقد عميو، حكرا التدكيف ممارسة تككف تكاد بؿ االنترنت، شبكة داخؿ مف التكاصؿ مف الشكؿ
 اإلعالـ كسائؿ في الثقة الشباب بفقد صمة التدكيف فعؿ في العفكم االنخراط ىذا كراء يككف

 االنترنت، ديمغرافيا كتشكيؿ تحديد في ساىمت المدكنات ظاىرة أف القكؿ كيمكف. التقميدية
 شبكة في حضكرا األكثر الشريحة ىي مف: المحير القديـ السؤاؿ ذلؾ عمى اإلجابة كخاصة
 كمتابعة؟ تقييمو يصعب افتراض كفضاء االنترنت

 

 

 مكفرك رائيا ك يقؼ التي التجارية ك التسكيقية الخمفية تجاىؿ يمكف ال:  التسكيقية الخمفية -د
 – تكطينيا مجانية رغـ– فالمدكنات االتصاؿ، شركات ك االنترنت شبكة في التدكيف خدمة
 عمى البحث في عمييا االعتماد ك االنترنت شبكة عمى اإلبحار ثقافة لترسيخ مدخؿ إلى تحكلت

 مف التدكيف خدمة مكفرم المدكنات تمكف كما. مختمفة أخرل مجاالت في الخبر ك المعمكمة
 .اىتماماتيـ تتعدد ك تكاثرىـ بحكـ ذلؾ ك لممدكنيف، المكجو اإلعالف خدمات

 

     

 ظاىرة انتشار تفعيؿ في سارعت التي المباشرة غير العكامؿ بيف مف ك: األحداث الجساـ-ق
 الكاليات في خاصة ك المدكنيف اىتماـ جذبت التي العراؽ عمى الحرب ذكر يمكف المدكنات،
 الحرب، أثناء مذكراتو تدكيف في  ”جاسكف“  األمريكي الجندم بدأ عندما األمريكية، المتحدة
 ىذا ككاف االلكتركنية، مذكراتو في الحرب مآسي عف المعبرة الرقمية الصكر مف لعينة ككضعو
 اإلعالـ إليو يمفت لـ ما تقديـ في نجح ك آماليـ، ك معاناتيـ ينقؿ أف استطاع قد الجندم

 .معاناتيـ ك العراقييف المدنييف نظر كجية كىي األمريكي

      



 حيث أسيا، شرؽ جنكب في ”مي تسكنا“ كارثة خالؿ أيضا لممدكنات االمتياز برز كما         
 أف حتى خمفتو، الذم الدمار كبالصكر بالتفصيؿ كغطكا الكارثة، ىذه أطكار المدكنات كتاب سبؽ
 ىذه نجحت كما. المدكنات ىذه عف الحدث تفاصيؿ بنقؿ قامت التمفزيكنية القنكات مف العديد

 الحككمة دفع كالمنافسة الحماس ىذا أف حتى التبرع، عمى الناس كتحفيز حث في المدكنات
 حققتو السبؽ نفس تقديمو، تعتـز الدكلة كانت ما عمى تبرعاتيا قيمة مف الرفع إلى البريطانية
 أصبحت ىكذا. األمريكية المتحدة الكاليات ضرب الذم المدمر ”كاترينا“ إعصار خالؿ المدكنات
 تكنكلكجيا تكظيؼ يمكف كيؼ عف مسبكؽ، غير إنسانيا كتجسيدا إبداعا ممفت كبشكؿ المدكنات
  عف التعبير في مثير ك فعاؿ، كبشكؿ العاـ الرأم تساعد أف يمكنيا كأداة الحديثة االتصاؿ
 .إنسانية قضايا كعدة كالككارث الحرب حكؿ مشاعره

 

 أك الجريدة إلى أقرب المدكنة صفحات أصبحت المباشرة كغير المباشرة األسباب تمؾ بكؿ     
 عف عبارة فيي ،”اليف أكف“ بيكميات عميو نطمؽ أف يمكف ما إلى أك االلكتركنية، الصحيفة
 أك النميمة أشكاؿ مف شكال تشبو ظاىرة إنيا. االنترنت ىكية تحديد في تساىـ جديدة ظاىرة

 لإلجماع كمناىض كحميمي كمنفمت كمكبكت، سرم ىك ما كؿ يييمف إذ الصحيحة، اإلشاعة
 ذلؾ كيعكد مستعممييا عمى أيضا تأثير لممدكنة. المدكنات في ينشر ما عمى ميمش ك العاـ

 الجميكر ينتظره ما إلى االستجابة في كتحررية سرعة مف االنترنت بو يتميز ما إلى خاصة
 .التقميدية االتصاؿ كسائؿ عف مختمؼ كبشكؿ

 .االلكتركنية المدكنات أنكاع -

 

. عديدة ك مختمفة صيغ ك أنكاع ك أشكاؿ ليا بؿ معيف، نكع عند تقؼ ال المدكنات          
 ك الترفييية ك الدينية ك الرياضية ك اإلخبارية ك االقتصادية فييا نجد المضمكف ناحية فمف

 في تأتي ك الرياضية ك السياسية ىما منيـ نكعيف أشير أف نجد ك. التقنية ك المحمية ك السياسية
 .التقنية الثالثة المرتبة

 



 لكاتبييا أراء أغمبيا ك سياسية، قضايا تتناكؿ العالمية المدكنات مف ضخـ عدد ليذا            
 ألبي“ حتى أك ”العربية“ أك ”نت الجزيرة“ مثؿ مصادر مف ينقؿ البعض. إخبارية نشرات ليست ك
 شيء كؿ عف تتحدث معينة، كجية ليا ليس البينيف بيف أخرل مدكنات كىناؾ  كغيرىا، ”سي بي
 .العراؽ أحداث عف جديد خبر لتجد المدكنات إحدل تدخؿ كقد عديدة، أشياء أكضح بمعنى أك

 كيمكنؾ االلكتركنية، المدكنات مف مختمفة أنكاع عدة فيكجد الشكؿ ناحية مف آما              
 :االلكتركنية المدكنات مف المئات لتجد التالية االلكتركنية المكاقع زيارة

 Link Blogs            التشعبية الركابط عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات -5

 web Link) التشعبية المكصالت عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات تعتبر         
blogs )اسـ جاء ىنا كمف االنترنت، شبكة عمى نشرىا تـ التي االلكتركنية المدكنات أنكاع أكؿ 
 العديد عمى مف العديد عمى المدكنات مف النكع ىذا يحتكم ك ،(weblogs) االلكتركنية المدكنة

 كصؼ إلى إضافة الزيارة تستحؽ أنيا المدكنة صاحب يرل التي االنترنت، لمكقع الركابط مف
 . بالرابط إليو المشار لممكقع مختصر

 (On diary blogs) اليكمية المذكرات عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات -0

 (Article blogs) مقاالت عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات-2

 (. Photo blogs) الصكر عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات -1   

 (Podcasts blogs: ) اإلذاعي البث مقاطع عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات -1

 (Vidiocasts Blogs) المرئي البث مقاطع عمى تحتكم التي االلكتركنية المدكنات-2 

 .المدكنات شبكات -

 :تصنيفات أربع إلى المدكنات شبكات تصنيؼ كيمكف

 



 ك المدكنات بتعدد الشبكات ىذه تتميز: رسمية تجارية لشركات تابعة ربحية مدكنات شبكة -5
 ىذه المدكنات كؿ عمى يشرؼ مركزم تحرير فريؽ إلى إضافة المتعاكنيف، الكتاب مف بكفرة

 ك الشبكة، مدكنات إلى يضيفيا تدكينة أم عف مشارؾ كاتب لكؿ ماديا مقابال تدفع الشبكات
 ك كاضحة دعائية نصكص كضع في المتمثمة المباشرة اإلعالنات ىك الشبكات ىذه دخؿ مصدر
 بمقابؿ معينة  شركات لمتكجات تحميؿ ك مراجعات في تتمثؿ مباشرة غير إعالنات أك صكر،
 . المعينة الشركة تدفعو مقاؿ كؿ عف مادم

 ك متخصصة مدكنة مف كثر أ بإنشاء يقـك: شخص كاحد شخص عمييا يشرؼ ربحية شبكة -0 
 إليو يضاؼ كقد اإلعالنات في ينحصر أف يمكف الدخؿ مصدر ك حده، ك عمييا يشرؼ

 .التبرعات

 

 إلى اإلعالمية المؤسسات مف كثير عمدت مؤخرا:  إعالمية لمؤسسات تابعة المدكنات شبكة -2
  time مثؿ محترفكف أك مدكنكف أك الصحفيكف محرركىا عمييا يشرؼ بيا خاصة، مدكنات إنشاء

 . تككف ال قد ك ربحية تككف قد ىي ك  bbcاؿ ك

 

 بعض يقكـ مدكنات، مجمع ىك ما قدر المدكنات شبكة كثيرا اعتباره يمكف ال الرابع الصنؼ -1
 مف القراء تمكيف ألجؿ  محدد، مستكل ذات متعددة مدكنات فيو يجمعكف مكقع بإعداد أفراد

 رغـ كالتي  rules شبكة المجمعات ىذه أشير.  سيمة بطريقة المدكنات ىذه إلى الكصكؿ
 .المدكنيف كسط طيبة سمعة حققت مدكنة 022 مف أكثر جمع استطاعت حداثتيا

 .األخرل االلكتركنية الخدمات ك المدكنة بيف الفرؽ -

 المنتديات ك المدكنة بيف الفرؽ –

 



 كالمسئكؿ. األشخاص مف صغيرة مجمكعة أك فقط كاحد لشخص ممؾ ىي المدكنة             
 السيطرة يممؾ المدكنة عف المسئكؿ أف بما ك. لممدكنة المدخالت مكاضيع يختار المدكنة عف

 ك كاىتمامات لعمؿ شخصي انعكاس تشكؿ قد المدكنة فإف مدكنتو، في يظير ما عمى الكاممة
 عضك فأم كاحد، شخص قبؿ مف عمييا السيطرة يتـ ال المنتديات أما     ،  كاحد شخص أفكار
 المجتمع مف االستجابة عمى تعتمد المنتديات. لممناقشة جديد مكضكع بدء يمكنو المنتدل في

.  الشخص اىتمامات مف بدالن  المجمكعة اىتمامات يعكس ما النقاش، ليبدأ لممدخالت اإللكتركني
 يا،في المشاركة  قبؿ مركر ككممة مستخدـ اسـ عمى كالحصكؿ التسجيؿ إلى تحتاج كالمنتديات

 .تسجيؿ دكف محتكياتيا عمى كالتعميؽ عمييا االطالع فيمكف المدكنات أما

 

 .الشخصي كالمكقع المدكنة بيف الفرؽ –

 

 األخرل، االنترنيت خدمات رفقة سابقا استخدمت طالما أفكار عمى المدكنات تقنية تقكـ          
 المكاقع كصفحات الحكار كمنتديات االلكتركنية المراسمة كمجمكعات األخبار كمجمكعات
 المطمقة السيطرة ىك التطبيقات مف الكـ بيف تميزىا المدكنات يكسب كما العادية، الشخصية
 أف سكاه أحدا يسع ال التي بمدكنتو، كينشر يكتب ما عمى االلكتركني السجؿ أك المدكنة لصاحب

 بصمب المتعمقة غير كمشاركاتيـ غيرىـ بمشاغبات بالو يشغؿ أف كبدكف بيا نقاش مكضكع يفتح
 .المكضكع

 :المدكنة ك اإللكتركني المكقع بيف المشتركة النقاط بذكر فمنبدأ الفرؽ، نعرض أف كقبؿ

 .اإلنترنت عمى المعمكمات لنشر طريقة كالىما  –

 .بذلؾ يرغب مستخدـ قبؿ مف بو كاالحتفاظ إنشاؤه يمكف كالىما –  

 .إليو الكصكؿ اإلنترنت مع متصؿ شخص أم يمكف رابط لديو كالىما  – 

 



 أف ىك كمييما، بيف األساسي االختالؼ،  تماما مختمفيف أمريف عف نتحدث فنحف ذلؾ عدا فيما
 ك بمقاالت باستمرار تحديثيا يتـ المدكنات. بكثير اإللكتركني المكقع مف تفاعمية أكثر المدكنات
 لتككف صممت اإللكتركنية المكاقع فاف المقابؿ في. كالتاريخ الكقت طابع تحمؿ ما عادة مدخالت
 بطريقة فالمعرفة ،”عميو ستحصؿ ما ىك تراه ما“ عمى المعتمدة التصميـ أدكات مع حتى ثابتة،

 بمجيكد تحديثيا يتـ المدكنات أف كما مطمكبة، تزاؿ ال اإللكتركنية لممكاقع التحديث ك التعديؿ
 إضافة ىك فعمو عميؾ ما كؿ قبؿ، مف بإنشائيا قمت قد مدكنة لديؾ كاف إذا ذلؾ، مف بكثير أقؿ

 يتـ سكؼ ك اإلدراج انشر أك ”نشر“ زر ضغط ثـ صكرة، إضافة ك جديد مقاؿ أك مدخالت
 الممفات تحميؿ أك المكاقع تصميـ بأساليب معرفة ألم بحاجة لست. تمقائيان  مدكنتؾ تحديث

 بكثير أكثر الكتركني مجتمع بناء تشجع المدكنات  إف األخرل، االختالؼ نقاط كمف. لإلنترنت
 دفاتر ك األخبار رسائؿ مثؿ أدكات تحكم التي المكاقع تمؾ مف حتى االلكتركني، المكقع مف

 .الزكار

 

 مستعرضات عبر يتـ األكلى تصميـ بككف الشخصية، المكاقع عف المدكنات تتميز كما     
 الخبرة ك الماؿ مصممييا عمى يكفر مما منفصؿ، لبرنامج الحاجة كبدكف ذاتيا االنترنيت
 الركابط مف عدد أم إضافة إمكانية مع المكاقع، كلتشغيؿ التصميـ برنامج القتناء الالزميف
. أخرل شخصية صفحة كأم الزاخر االنترنيت بعالـ أيضا كصميا يتيح مما المدكنة، لصفحة
 يتضاعؼ أف يتكقع االنترنيت، عبر المدكنات مف المالييف عشرات كجكد كمو ذلؾ كيفسر
 عمى بؿ فحسب األفراد عمى مقتصرا يعد  لـ بيا االىتماـ أف كبخاصة يكميا، أعدادىا

ف إلييا، تمجأ بدأت التي الشركات كحتى المجمكعات  الشبكة عمى المتميزة مكاقعيا ليا كانت كا 
 .المعمكماتية

 

 .االلكتركنية كالمفكرات االلكتركنية المدكنات بيف الفرؽ -

 أكثر، ال المدكنة مف نكع ىي المفكرة كلكف النكعيف، ىذيف بيف كبير خمط ىناؾ           
 .المفكرة في نجده مما بكثير أكسع فالمدكنة



 اخالقيات التدوين -

 لتدقيؽ يحتاجكف ال ىكاة معظميـ فالمدكنيف الصحافة، ضكابط نفس لممدكنات ليس         
 في ”بمكد ربيكا“ يراه ما ىذا. أحد مف تدخؿ ال ك رقابة بال حر صكت فيـ راءىـ، ك الحقائؽ
 نقؿ في الدقة ك الحياد لضماف تسعى األخالقية الصحافة فقكاعد. التدكيف أخالقيات عف مقالو

 أف الكاقعي مف ليس بالطبع ك قكتيا، نقاط أكثر ك المدكنة سمات مف الشفافية أف كما األخبار،
 أف منيـ نتكقع أف جدا المنطقي مف لكف. لمعالـ متكازنة صكرة يقدـ أف مدكف كؿ مف نتكقع

 إليو ينظر ألف يسعى مدكف كؿ كعمى    يـ ، سمكك ك تحيزاتيـ ك مصادرىـ عف يتحدثكا
 لممعايير إتباعو دقة ك الفرد احتراؼ مدل أف كما. المبادئ مف بمجمكعة االلتزاـ كصحفي،
  القانكف، ك المجتمع عيف في كضعو سيحدد الذم ىك بيا، المعترؼ األخالقية

 : صكرة أحسف في يدكف أف نريده ما لضبط تكفي المعايير مف مجمكعة كىذه       

 

 إف أما ك ذلؾ، عف اإلفصاح فيجب تخميف مجرد القكؿ كاف إذا: فقط حقيقة أراه ما نشر -5
 المعمكمة كانت إف كأما عمييا، تحفظاتنا نسجؿ أك نشرىا نتفادل فإما حقيقية غير معمكمات كانت
 .نية بحسف ذلؾ فندكف ظننا حسب حقيقية

 يسمح إلييا مشار مادة فربط: إلييا نشير عندما ليا رابطا نضع مكجكدة المادة كانت إذا -0
 عمى فالقراء.  خداعا يعتبر فقط معو نتفؽ ما مع ركابط ككضع نكتب، ما دقة مف بالتأكد لمقراء

 الطريقة بيذه االنترنت استخداـ أف كما الحقائؽ، لكؿ النفاذ اإلمكاف بقدر يستحقكف االنترنت
 فإف ذلؾ مف كاألكثر. لممعمكمات مستيمكيف سمبييف، غير نشطيف يصبحكا أف مف القراء يمكف
 .مشتركة ك جديدة معرفة ك معمكمات شبكة بيا نخمؽ التي الطرؽ أكثر ىك المصادر ربط

 

 المكقع عنكاف ك اسـ نكتب أف بجب أخالقيا، مستيجف نعتبره مكقع عف الكتابة تكد أف أما ك
 كيحكمكا المكقع يجدكا ألف المطمكبة المعمكمات المتحمسيف القراء سيعطي ذلؾ. المسيء
 .نزاىتيا ك بشفافيتيا تحفظ أف لمكتابة تسمح ستراتيجيةاال ىذه. بأنفسيـ



 

 ىك ما إلى اإلشارة فيجب دقيؽ غير نقكلو ما كاف إذا: الخاطئة لممعمكمات العمني التصحيح -2
 النشر في المستمرة السابقة التدكينة تصحيح نستطع لـ إف أما  صحيح، غير ىك كما حقيقي
 مدكنة كتاب أحد ”دككتكرك ككرم“ طبقو ما كىذا الحقة، تدكينو أم في ذلؾ إلى نشير أف  فعمينا

 مباشرة المصححة المعمكمات يضيؼ ك خاطئة معمكمات أم عمى يشطب فيك ،”بكينج بكينج“
 حدث التي المعمكمات ك األصؿ في ”ككرم“ كتبو ما بكضكح يرل أف القارئ فيستطيع.  بعدىا
 .دقة أكثر أنيا شعر التي ك المدكنة بيا

 استثمرنا فمك بتأف، ننشر أف عمينا يجب: تدكينو أم كتابة نعيد كال نحذؼ ال لكف نضيؼ -1
 مسح أك تغيير أف كما الشخصية، ك المينية نزاىتنا عمى سنؤكد تدكينو كؿ في الجيد ك الكقت

 أف عمى يعتمد الكاب، مف نص يقتبس أك يعمؽ شخص فأم. االنترنت نزاىة يدمر التدكينات
 أم في معمكمات أم لتصحيح المفضمة الطريقة ىي الظاىرة اإلضافة ك تغيير، دكف النص يظؿ
 سجالت مدكناتنا تبقى كبذلؾ ننشره، لما ثابت سجؿ خمؽ عمينا يجب لذا. االنترنت عمى مكاف

ذا نكتب، عما كلندافع ننشر أف قبؿ فمنفكر صحيحة، كمعمكمات سميـ بتاريخ تاريخية  قررنا ما كا 
 رأيي غيرت إذا ك بدقة، التدكيف في كنستمر ذلؾ نسجؿ ما شيء بشأف مخطئيف كنا أنا الحقا
 أما  أعتذر، فأنا قمتو شيء عف أعتذر ألف احتجت إذا ك التغير، ىذا أسجؿ اثنيف أك يكميف بعد
 غير جعمناه أك أحد ثقة خنا أننا اكتشفنا ك  قصد، دكف ما ألحد شخصية معمكمات كشفنا إف

 .ذلؾ فعمنا قد أننا كنسجؿ كميا التدكينة نزيؿ أف اإلنصاؼ فمف ، التدكينة في لذكره مرتاح

 ك بكظائفيـ يختص فيما كاضحكف المدكنكف معظـ: المصالح في تعارض أم عف نكشؼ -1
 أف مدكف كؿ مصمحة فمف الثقة، عمى مبنية المدكنة جماىيرية أف طالما ك المينية، اىتماماتيـ

 عف كتاباتنا في سكاء  ذلؾ، يستكجب عندما مصالحنا تعارض مادية مصالح أم عف يفصح
 مصالحنا مع يتعارض ما بذلؾ فنكضح. اإلعالنات حتى أك الشركات أك البرلماف أك الحككمات

 .تعميقاتنا لتقييـ معمكمات مف يحتاجكنو ما كؿ القراء لدل سيككف بذلؾ ك يفيدنا، ما ك

 متعصب مصدر عف ميـ مقاؿ يصدر عندما: لمشككؾ المثيرة ك المنحازة المصادر تسجيؿ -2
. فيو المقاؿ كجد الذم المكقع طبيعة بكضكح يسجؿ أف المدكف مسؤكلية فمف لشككؾ، مثير أك



 بكاسطة تدار مكاقع في بعناية، مكتكبة ك لالىتماـ مثيرة مقاالت لمحيف الحيف مف المدكنكف فيجد
 لدييـ المحترفيف الباحثيف أف نتكقع أف المعقكؿ كمف متطرفكف، أشخاص أك متعصبة منظمات
 القراء كؿ أف نتكقع أف المعقكؿ مف ليس لكف، المصادر ىذه طبيعة لمتقييـ كالحافز المعرفة
 عف القراء يتكقؼ كقد االنترنت، تصفح في إلرشادىـ المدكنيف عمى يعتمدكف فالقراء ذلؾ، يفعمكف
 .مختمؼ بشكؿ سيقيمكنو كانكا مقاؿ مصدر يكضح لـ أك أخفى أنو اكتشفكا إف المدكف في الثقة

 

 


