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اإلعــالم والـشـر اإللؽـرتوني عؾـى االنرتنــت 
 مؤود قادم اخلػاف. د.م.أ

 21/1/2009: تاروخ الؼبول 24/7/2008: تاروخ التؼدوم

 املؼدمـــــة 

بعد ربط الشبكات المحمية ببعضيا وظيور االنترنيت حدثت تغيرات جذرية 
في مجمل وسائل االتصال وأصبح المنتج الثقافي والمعموماتي واإلخباري والترفييي 
يتخذ طابعًا عالميا وظيرت كيانات ضخمة بعد سياسات الدمج التي تبنتيا بعض 

الشركات لمسيطرة عمى األسواق العالمية من شبكات الراديو والتمفزيون ونظم 
الحاسبات وفي مجال صناعة االلكترونيات كل ذلك اثر عمى طبيعة العمل 

اإلعبلمي وعمى المنتج اإلعبلمي والمعموماتي وعمى حق االتصال وشيدت الشبكة 
وأصبح اإلعبلم االلكتروني مسألة ". الشيء الحقيبة"تغيرات جذرية وأصبحت 

حيوية وضرورية في مجمل الحياة العامة وفي اإلعبلم واالقتصاد والسياسة والعمم 
والمعمومات واإلدارة والتوزيع وغيرىا وظيرت وسائط متعددة تسيل عممية اإلعبلم 

والتواصل وأصبح لدور النشر العالمية والجامعات ومراكز البحوث والمعمومات 
والمكتبات والجامعات واألشخاص والشركات مواقع خاصة عمى الشبكة، وتسارعت 
كل وسائل اإلعبلم إلى اختيار مواقع ليا وأصبح من غير الممكن ألي وسيمة ان 
ال يكون ليا موقع عمى الشبكة ولذلك أصبح اإلعبلم االلكتروني عمى االنترنيت 

ومن ىنا جاءت . حقيقة واقعة انتشر بسرعة وازداد تأثيره وحجمو خبلل مدة قصيرة
أىمية تناول ىذا الموضوع والتعريف باإلعبلم االلكتروني وبداياتو وتأثيره عمى 

وسائل االتصال خاصة بعد ظيور أشكال متعددة لئلعبلم االلكتروني واكتساحيا 
الساحة اإلعبلمية، وقد جاء البحث في خمسة مباحث، تناول األول العولمة 

وتأثيرىا عمى صناعة االتصال ووسائمو وعمى حق االتصال والتطورات التكنولوجية 
وتطرق المبحث الثاني إلى التطورات . وظيور االنترنت وانتشارىا عمى نطاق واسع

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المعمومات والمكتبات. 
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التي أحدثتيا االنترنت في الفضاء اإلعبلمي وخاصة بعد دخول الكومبيوتر إلى 
كل مفاصل العمل الصحفي، وعرض المبحث الثالث التعريف باإلعبلم االلكتروني 

اما المبحث الرابع فقد اقتصر عمى أشكال . وماىيتو ثم مميزاتو وأسباب انتشاره
اإلعبلم االلكتروني والتعريف بالصحافة االلكترونية وبداية ظيورىا ثم المدونات 

وبدايتيا ثم اليو تيوب الذي ظير حديثا، وأسباب االنتشار السريع الذي حظيت بو 
أما المبحث . ىذه األشكال وتأثيراتيا عمى العممية اإلعبلمية ووسائميا المختمفة

الخامس فقد تطرق إلى اإلعبلم االلكتروني لما لو من تأثير وأىمية كبيرة عمى كل 
وسائل اإلعبلم وخاصة أن النشر االلكتروني استقطب اإلعبلم فأثر إيجابيًا عمى 

اإلعبلم االلكتروني وأشكالو المختمفة وأعطاىا دعما كبيرا يقابل ذلك انحسار 
اإلعبلم في وسائل اإلعبلم التقميدية األخرى فأفقدىا عامبًل ميمًا من عوامل 

ثم تناول الواقع اإلعبلمي الحالي الذي يشيده العالم وفي األخير قدم . ديمومتيا
البحث خبلصة لمدى تأثير اإلعبلم االلكتروني عمى وسائل اإلعبلم األخرى مع 

 .تقديم بعض االستنتاجات الميمة
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 املبحــث األول

العوملة وصـاعة االتصال وظفور االنرتنت 

ظير البعد العولمي لبلتصال مع ربط الشبكات : العولمة وصناعة االتصال
المحمية بعضيا ببعٍض، وظيور االنترنت التي أحدث تغييرات جذرية عمى 

وأدت العولمة إلى . (1)المستوى العالمي في مجمل المعطيات المتعمقة بيذا الميدان
ظيور خدمات اتصالية متحررة من النظم والقيود الحكومية وفتحت المجال أمام 
تأسيس خدمات اتصالية الكترونية غير حكومية لتعزيز القدرة عمى المنافسة في 

السوق اإلعبلمية الدولية، وجعمت المنتج الثقافي والمعموماتي واإلخباري والترفييي 
في مجال الصناعة واالستيبلك يتخذ طابعا عالميا برغم الترويج لمثقافة العالمية 

وأدى اتجاه صناعة االتصال الجماىيري إلى التركز في كيانات ضخمة، . والكونية
والى امتداد ىذا التركز من السبلسل الصحفية إلى شبكات الراديو والتمفزيون ونظم 

الكابل والحاسبات االلكترونية وصناعة االلكترونيات، وفي حاالت كثيرة تمتد 
أنشطة ىذه الكيانات اإلعبلمية العمبلقة إلى تممك إدارة أعمال أخرى ليس ليا 

عبلقة بإدارة االتصال، وىو ما يؤدي إلى تشكيل كيانات جديدة بين مبلك 
المكونات المادية ومبلك المحتوى اإلعبلمي فيؤثر عمى طبيعة العمل اإلعبلمي 

ومع زيادة االندماج بين الوسائل التكنولوجية، واندماج العديد من . (2)بكل مفاصمو
القنوات االتصالية كانت النتيجة زيادة تأثير البعد التجاري واالقتصادي عمى المنتج 

                                                 

 الكتاب ر، دان األولى، العية الحديثة، الطبعاالصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجي. د (1)
 .79و78 ص، 2004الجامعي، 

، أيار، 543الصادق الرابح، وسائل اإلعبلم والعولمة، مجمة المستقبل العربي، العدد . د (2)
 .37-23، ص 1999
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، فقد شيدت السنوات القميمة الماضية بروز شركات (1)اإلعبلمي والمعموماتي
عالمية عمبلقة تبنت استراتيجيات التحالف والدمج، كوسيمة لمسيطرة عمى األسواق، 
أو لمواجية المنافسين، وفي ظل تزايد االتجاه نحو إدارة ببل حدود جغرافية وخاصة 
مع تطور شبكات المعمومات واالتصاالت وظيور االنترنت والتجارة االلكترونية، 

وىو ما يترك تأثيرات كبيرة عمى حق الوصول لوسائل االتصال ومدى تنوع أسواقيا 
والكم اليائل من الخيارات المعرفية والثقافية التي يطرحيا، ومدى تمتع اإلعبلميين 

، 2001وكان من ابرز الصفقات التي عقدت في عام . باستقبلليتيم في عمميم
التي تدير انجح بوابة الكترونية في أمريكا مع  (أمريكا اون الين)اندماج شركة 

وىي واحدة من اكبر شركات النشر واالتصال في العمم،  (تايمز وارنر)شركة 
، وفي سوق االتصاالت السمكية والبلسمكية ( مميار دوالر365)بصفقة قدرت بـ 

من المبيعات، وكذلك في سوق أجيزة % 50مثبًل تتحكم خمس شركات فقط بـ 
من ىذه السوق، % 76المحوالت الياتفية العامة التي تتحكم فييا خمس شركات بـ 

فدعا البعض إلى النظر بريبة إلى اندماج وسائل اإلعبلم في عدد محدد من 
الشركات الغربية المتعددة الجنسيات وتأثير ذلك عمى مفيوم حق االتصال باعتبار 
أن ىيمنة المحتوى الغربي الذي تروج لو ىذه الشركات يؤدي إلى تخمف اليويات 

.  (2)الثقافية والوطنية في العديد من األمم
 شيد العالم منذ الربع األخير من القرن :التطورات التكنولوجية وظهور االنترنيت

الماضي الكثير من االنجازات التكنولوجية الحديثة التي ساىمت في زيادة فعالية 
وسائل االتصال الحديثة، فكانت أشرطة الفيديو والكابل سنوات السبعينيات، ثم 

االستعمال المقترن لتكنولوجية المعموماتية )، والتميماتيك (FM)القنوات اإلذاعية 
، والمعموماتية، (ووسائل االتصال في إنتاج وبث توزيع ومراقبة المعمومات

                                                 

السيد بخيت، . ، ذكر في د1998عواطف عبد الرحمن، مجمة الدراسات اإلعبلمية، . د (3)
: االنترنيت وسيمة اتصال جديدة، الجوانب اإلعبلمية والصحفية، والتعميمية والقانونية، العين

 .56، ص2004دار الكتاب الجامعي، 

(2) Leslie Regan Shade (1999) “Whose Right to Communication” paper 
presented to Citizens at the Crossroads: Whose In formation Society, 
London, Oct. 21-24. 
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والتمفزيون عالي األداء، ثم التمفزيون التفاعمي وأخيرا االنترنت والطرق السيارة 
.  (1)لممعمومات

وشيدت شبكة االنترنت خبلل السنوات األخيرة تغيرات جذرية ليس في 
الميدان األكاديمي والعممي فقط بل تجاوزتو إلى عوالم أخرى، فوصمت في أواًل إلى 
مختبرات األبحاث الخاصة، ثم إلى مجموعة المؤسسات بكل أنواعيا، وحديثا إلى 

ويمكننا التمييز بين مرحمتين في تطور ىذا النظام االتصالي الجديد، . الجميور
مرحمة السبعينيات والثمانينيات حيث كانت الشبكة في خدمة الميدان العممي فقط، 

عالمية امتدت " شبكة عنكبوتية"ثم مرحمة التسعينيات، حيث بدأت عممية إنشاء 
ففي المرحة األولى، قام الفاعمون ببناء . لتشمل المؤسسات التجارية والجميور

إطار اجتماعي وتقني يمثل رؤاىم ومصالحيم، ووضعوا ما أطمق عميو البعض 
، ومعنى ذلك أنيم قاموا بجعل االنترنت تقنية يتقاسمونيا فيما "الشيء ـ الحدود"

وفي المقابل، . بينيم وال تتعدى حدودىا إطار األىداف التي حددوىا ليذه التقنية
الشيء ـ "فان انترنت التسعينيات لم تأخذ شكميا النيائي، إذ يمكن اعتبارىا 

، وىذا يعني أن معالميا لم تتحدد بعد، فيي كالحقيبة توضع فييا أشياء "الحقيبة
ان القرية االنترنتية تمكن أعضاءىا عمى . كثيرة غير متناسقة في غالب األحيان

اختبلف توجياتيم من تقريب اىتماماتيم في المجاالت الثقافية والبحثية 
الخ والتواصل ...واالجتماعية والعممية، والتسمية والمعب، والرياضة، واليوايات

جماال فان  والتعاون معيا بطريقة تفاعمية تختصر الحواجز المادية والمعنوية، وا 
المعرفية وورشات التواصل التفاعمي سيطبعان بالتأكيد الخريطة " االحتياطات"ىذه 

وأوجدت الشبكة ( 2)الجديدة لجغرافية المعارف وطرائق تشكميا وتقاسميا وتوزيعيا
أجواء افتراضية في العديد من العموم والمعارف فظير مصطمح المكتبة االفتراضية 
والصحيفة االفتراضية والطب االفتراضي والجامعة االفتراضية والندوات االفتراضية 

الخ واستطاعت ... والتسوق االفتراضي والتجارة االفتراضية والحكومة االفتراضية
االنترنت تجميع رجال اإلعمال في معرض افتراضي كبير وشركات افتراضية، أو 

                                                 

 .188-185ن، ص.الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا، م. د (2)

 .201-198و194-191 صن، .م (1)
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سوق دولية افتراضية ضخمة، حيث كل شيء يتم بسرعة، ويتجو مع األيام نحو 
كما ظير مصطمح الواقع الخائيمي وىو مفيوم جديد إضافتو . مزيد من الفعالية

 المعمومات إلى قاموس الحياة المعاصرة وينظر إليو عمى انو بيئة اتكنولوجي
اصطناعية لممارسة الخبرات بصورة اقرب ما تكون إلى تمك التي في دنيا الواقع، 

 المحاكاة قواميا اوبمعنى آخر إقامة عوالم مكيروية رقمية من خبلل تكنولوجي
. (1)الرمز، وذلك من اجل ممارسة التجارب والخبرات قبل القيام بيا في عالم الواقع

وىو نزيف العقول عن بعد  (اليجرة الخائيمية لمعمالة)وظير مصطمح اخر ىو 
 االناجم عن اليجرة الفعمية لمعقول وتوظيف العقول والكفاءات في مجال تكنولوجي

المعمومات واالتصال لجيات خارجية عمى الرغم من تواجد ىذه العقول في 
وىكذا فان ىذه التكنولوجيا ساىمت في إيجاد وخمق طرائق جديدة وفعالة . (2)بمدانيا

 يفي المجاالت التجارية والطبية والعممية والرياضية والمكتبية واالقتصادية وف
مجمل الحياة العامة، لذلك فان الكثير من الدول تسعى إلى دمج ىذا المشروع في 
إستراتيجيتيا المستقبمية القائمة عمى إعطاء أولوية خاصة لمتكنولوجيات الجديدة 

وىكذا أدى اندماج . باعتبارىا إحدى المرتكزات األساسية لمجتمعات األلفية الثالثة
وأصبح ىذا ( 3)االتصاالت والبرمجيات والشبكات إلى ظيور اإلعبلم االلكتروني

اإلعبلم مسألة حيوية وضرورية في مجال اإلنتاج واإلدارة والتوزيع بشكل عام وفي 
مجال إنتاج المعمومات وتداوليا وحفظيا بشكل خاص، وأصبح الحاسب اآللي 
الوسيط الذي يتم من خبللو تكامل عممية اإلعبلم االلكتروني باستعمال وسائط 
متعددة كاألقراص المرنة واألقراص المدمجة أو من خبلل الشبكات االلكترونية 
العنكبوتية كاالنترنت، ويتم من خبلليا تقديم المواد المطبوعة وغير المطبوعة 

                                                 

نبيل عمي، تحديات عصر المعمومات، مكتبة األسرة، القاىرة، الييئة المصرية العامة . د (1)
 .190و94ص. 2003لمكتاب، 

 .33ن، ص.م (2)

 النشر االلكتروني وتأثيره عمى " االلكتروني ومشكبلتو المعاصرة، راحمد أنور بدر، النش. د (3)
 ودراسات المؤتمر العممي الثاني لمركز بحوث نظم ث، أبحا"مجتمع المكتبات والمعمومات 

وخدمات المعمومات بالتعاون مع قسم المكتبات والوثائق والمعمومات بكمية اآلداب، جامعة 
محمد فتحي عبد اليادي، المكتبة األكاديمية، .  وتحرير دد، إعدا25/6/1999القاىرة، 
 .28، ص2001
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بصيغة مضغوطة أو مدعومة بوسائط متعددة كاألصوات والرسوم والصور الثابتة 
والمتحركة وتتميز تقنيات الحاسوب بالمرونة والدمج بين أكثر من وسيمة في خزن 

المعمومات واسترجاعيا ومعالجتيا، وأصبح متاحا منذ مطمع القرن الحادي 
والعشرين تداول المعمومات الكترونيا من خبلل الحواسيب المرتبطة بشبكة 

وتشير الدالئل إلى ان التواصل عن بعد عبر . المعمومات وباألخص االنترنت
الوسيط االلكتروني سيقمب مفيوم التواصل المغوي الذي اعتدنا عميو من حيث 

طبيعة العبلقة بين المرسل والمستقبل أو من حيث تنوع أشكال التواصل واتساع 
نطاقو وتعدد مطالب فعالياتو، وأتاح االنترنت ألي مؤلف ان يطرح أفكاره أو 

. ينشرىا عمى المؤل أو يوجييا لفئة معينة من المشاركين بعيدا عن سيطرة الناشرين
انيا عممية اإلعبلم الفوري من غير حاجة إلى سكرتارية تحرير أو طباعة أو تجميد 

وأصبح لدور اإلعبلم العالمية والجامعات ومراكز البحوث والمعمومات . (1)أو توزيع
مواقع الكترونية يستطيع المستفيد من خبلليا تصفح المعمومات بسرعة فائقة وأتاح 

 وتسويقيا CDىذا اإلعبلم وضع كميات ضخمة من المعمومات عمى أقراص 
واستعماليا في المكاتب والمنازل وأصبحت االنترنيت من أقوى أسمحة العولمة 

وأصبح اإلعبلم االلكتروني سبلحًا في يد  المضادة والتصدي لمظاىر الظمم،
الضعيف لمواجية عنف القوى القابضة عمى زمام السمطة، وأصبح إعبلمًا جديدًا 
ال يسعى إلى تيميش جماىيري، أو تحويل المواطنين إلى كتل صامتة، إعبلمًا 

وسائل عممية لمنفاذ إلى أعماق مضمون ما يتمقاه ليتفاعل  (المتمقي)يتيح لممتفاعل 
معو ايجابيا ويشارك برأيو وفعمو في توجيو العمل الثقافي، إعبلمًا غير مضمل، ال 
يحابي السمطة وال يسمب حق جماىيره في ان تعرف الحقيقة تحت ذريعة األمن، 
وال يخفي وراء وسائمو أىواء من يرعاه من ممولي اإلعبلنات والدعاية وىكذا تزايد 

 يومًا بعد يوم كوسيط إعبلمي مثير سواء أ كان في الصحافة تدور اإلنترن
وأصبح اإلعبلم االلكتروني وسيمة فعالة . (2)التفاعمية أم اإلعبلم التمفزيوني التفاعمي

.  اليمكن االستغناء عنيا

                                                 

 .208و77ن، ص.نبيل عمي، م. د (1)

 .258و246و226و150ن، ص.م (2)
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املبحـث الثاني 

التغريات اليت أحدثتفا االنرتنت يف الػضاء اإلعالمي ودخول الؽومبقوتر 

 دفعت ثورة المعمومات وتكنولوجيا االتصال وظيور االنترنت إلى إعادة 
عادة مناقشة مفاىيم حقوق اإلنسان والتنمية  التفكير في النظام اإلعبلمي الدولي، وا 
والمعموماتية والتدفق ألمعموماتي وحرية التعبير وحرية اإلعبلم وصناعة اإلخبار، 

وصياغة  .(1)وتقديم مفاىيم جديدة لحل اإلشكاليات االتصالية واإلعبلمية القديمة
السياسات االتصالية الجديدة والتي تشيد تحوال تاريخيا نحو مزيد من المنافسة، 
واالندماج، والخصخصة، والعولمة، والرقمنة، والميبرالية وتطبيق مفيوم آليات 

ومن وجية نظر العممية  .(2)السوق عمى الخدمات المعموماتية واإلعبلمية
االتصالية فان االنترنت تتنوع فييا أطراف المشاركين كمصادر ويتبادل القائم 
. باالتصال والجميور أدوار المرسل والمستقبل معًا وتختفي مفاىيم حراس البوابة

ويمكن أن يكون االتصال من طرف واحد إلى طرف أخر، ومن طرف إلى عدة 
أطراف، أما جميور االنترنت فيمكن أن يكون واحد من مبليين محتممين وكذلك 

كما ان االنترنت تزيد . يمكن أن يتحول دوره من مجرد جميور إلى منتج لمرسالة
ًً أم إبداعًا أم نمن فعالية أشكال الحق في االتصال، سواء أ كا  رأيًا أم فكرَة

معمومًة أم غيرىا، إذ يمكن إعادة نسخيا بسيولة وتوزيعيا لممبليين في المحظة 
ذاتيا والسماح بمشاركة اآلخرين في تفعيميا مع سيولة حفظيا وتخزينيا 

عادة إنتاجيا في صور جديدة واالنترنت كوسيمة اتصالية كونية . واسترجاعيا وا 
نيا ذات طابع  تساعد في خمق نظام اجتماعي واقتصادي يتسم بالبلمركزية، وا 

عالمي عابر لمحدود الجغرافية ُيمِكن جميع دول العالم من االتصال مع بعضيا 
وتتيح االنترنت إدخال البيانات والمعمومات . بشكل دائم ومن غير حواجز أو رقابة

                                                 

مصطفى المصمودي، العرب في المجتمع ألمعموماتي، دبي مؤسسة البيان لمطباعة . د (1)
 .93، ص1997والنشر، 

(2) Hamelink,  Gees j. (2000). Human Development in World 
Communication and Information, 1999-2000, Report Paris. 
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ونشرىا في ثواٍن معدودة ال تخضع لييمنة منظمة أو مؤسسة حكومية أو غير 
وتتمتع بسيادة عمى مساحات افتراضية ليس ليا روابط أو صبلت مكانية . حكومية

أرضية، ليا تأثيرىا عمى عالم االقتصاد والتجارة، وأتاحت سوقًا أمام المبليين من 
التجار والمستيمكين ويسرت أماميم سبل الحصول عمى السمع والخدمات ببل حاجة 

وان االنترنت تعد بمثابة مجتمع افتراضي يعمو . إلى االنتقال من مكان إلى آخر
فوق الحدود ويخترق الزمان ويتجاوز قدرات كل سمطة سياسية أو تشريعية أو 

وتتسم بالبلمركزية، فذلك يحد من إمكانية التحكم فييا أو ممارسة الرقابة . تنفيذية
عمييا من قبل أي جية أو فرد أو حكومة وىي تجسد احد أىم مظاىر التعددية 

 (1).االتصالية
 بدأ الصحفيون في منتصف التسعينيات :دخول الكومبيوتر صناعة الصحف

يدركون أىمية وقيمة الكومبيوتر واالنترنت وقواعد المعمومات والوسائل التكنولوجية 
واالتصالية الحديثة في حياتيم اليومية كصحفيين وبدأوا يتكيفون مع ىذا العالم 

الرقمي الجديد، وتزايد استخدام مصادر المعمومات االلكترونية واألرشيفات 
وىو ما جعل استخدام الكومبيوتر في الصحف ألجل جمع المتن، . االلكترونية

واخذ . وتحميل اإلحصائيات، وتصميم الصفحات وعرض الغرافيكس شيئًا أساسياً 
وتزايد . (2)بعض الصحفيين بجمع األخبار وكتابتيا وتحميميا وتحريرىا وتوضيحيا

1995عدد الصحف التي تستخدم االنترنت منذ عام 
، حيث وفرت االنترنت (3)

، وسمحت (4)لمصحفيين فرصا عديدة لتطوير مياراتيم في البحث والتحميل والتغطية
ليم بالوصول إلى كم كبير من المعمومات بسرعة ومن مصادر متعددة، وتعمق 

جراء  أبعاد الموضوعات، وىي أيضًا تساعد في االطبلع عمى الفنون الصحفية، وا 

                                                 

 .239و67و20و19ن، ص.السيد بخيت، م. د (1)

(2) Garrison, B. Computer-assisted reporting. Hillsdale, Nj: Lawrence,  
Erlbaum Associates, 1995a. 

(3) Lucinda Davenport, et al. Computers in Newsrooms of Michigan’s 
newspapers. NRJ. No.17, Vol.3-4, Sum 1996, pp.14 -27. 

(4) Bruce Garrison. Online Services, Internet in 1995 Newsroom,  NRJ. 
Vol.18, No.3-4 sum/Fall 1997, pp.79-93. 
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الحوارات والتحقيقات والتعامل مع األخبار ووكاالت األنباء، ومصادر األخبار 
والمعمومات، واإلحصائيات والتحقق من مصداقيتيا وتقييميا ومقارنتيا مع 

المعمومات األخرى المتوفرة في مواقع أخرى، وتساعد في التغطية السريعة والفورية 
جراء حوارات فردية وجماعية،  لؤلحداث، واالتصال المباشر بصناع األحداث، وا 
مكتوبة ومرئية ومسموعة، وتنفيذ تحقيقات صحفية حول أحداث وموضوعات في 

مجاالت متنوعة ومن أماكن متعددة، إضافة إلى استحداث أشكال صحفية 
وبدأت الصحف باستخدام اإلعبلم . (1)واتصالية جديدة مثل عقد المؤتمرات عن بعد

كما أن التطبيقات االلكترونية في . (2)االلكتروني وزادت من عدد صفحاتيا
الصحف عممت عمى تنمية العممية اإلبداعية لدى مستخدمييا وطورت ميارات 

وأن تأثير التكنولوجيا الجديدة امتد إلى األشكال . (3)ومواىب الصحفيين
عداد القصص المتعمقة والحصول عمى خمفيات  والممارسات الصحفية، وا 

. (4)الموضوعات، وتقييم االتجاىات العامة واإلعداد لمحوارات وفحص المعمومات
ومع دخول االنترنت الفضاء الصحفي حدث الكثير من التغيرات سواء فيما يتعمق 

باألشكال واألنماط الصحفية أم بالممارسات الصحفية، فاالنترنت والصحافة 
االلكترونية من جية والصحافة المطبوعة من جية أخرى تتبادالن تقديم المعمومات 

كل منيما لؤلخرى، فتقنيات االنترنت مكنت الصحافة االلكترونية من استعمال 
أساليب جديدة ومتطورة في تقديم موادىا وفي اإلخراج وتصميم الصفحات 

كل ذلك سيمكن الصحافة المطبوعة أيضًا من . واستخدام الصور واألشكال وغيرىا
االستفادة من ىذه األساليب في تطوير إنتاج نسخيا الورقية، وسيصبح ذلك في 

المستقبل القريب دافعا ليا نحو المزيد من التطور، والحرص عمى مواكبة 
                                                 

(1) Andrew C. Gordan, Journalism and the Internet, Media Studies 

Journal, Sum -18, 1995 ،Vol.9. No.3, p.173. 

(2) Wilson, Homard Alan, Desktop Technology for News Paper: Use of 
Computer Tool. ERIC ED 38898719. 

(3) Brill. Ann Marie,  Pagination and the Newsroom: A study of 
implementation of New Technology, Ph.D. University of Minnesota, 
1998. 

(4) Thomas L. Jacobson and Jhon Ullman,  Commercial Databases and 
Reporting: Opinion of News paper Journalist and Librarians, NJR. 
Win, 1989. pp.15-25.  
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ن االنترنت كذلك وفرت لمصحافة خدمات . (1)التكنولوجيا العصرية وتقنياتيا وا 
خاصة، ومكنت قراءىا من االطبلع عمى طبعاتيا المحمية من خبلل النسخ 

االلكترونية عمى الشبكة وأتاحت ىذه الخدمة لقراء الصحيفة خارج المدن من معرفة 
كما أتاحت االنترنت لقراء الصحيفة االنترنتيين االطبلع عمى أرشيفيا . محتواىا

مجانا أو بالمقابل، ومكنت الصحافة من تكثيف حضورىا مع تخفيض تكاليف 
واستطاعت الصحافة بفضل االنترنت من زيادة قرائيا . طباعتيا وتوزيعيا

ن االنترنت ساعدت التمفزيون والصحافة االلكترونية عمى االنتشار . (2)وتنوعيم وا 
 األخرى وزيادة نسب القراءة واالستماع عمى موعمى اكتساح كل وسائل اإلعبل

المستوى العالمي وفي مستوى اإليرادات اإلعبلنية واإلعبلمية، والمواقع المتعددة 
ساعة  (24)عمى الشبكة جعمتيا مييمنة عمى األخبار ونشرىا قبل الصحف بحدود 

وسارعت الفضائيات ىي . وبذلك كسرت احتكار الصحف الذي استمر مدة طويمة
األخرى إلى اخذ موقعيا عمى االنترنت من خبلل توفير الخطوط ذات السعة 

، وصار البث التمفزيوني عبر االنترنت بالنص والصورة (برود باتبر)الكبيرة 
وأصبحت شاشة الكومبيوتر بجانب . والفيديو حقيقة بين يدي من يريد متابعتيا
وكذلك أقدمت الفضائيات عمى إيجاد . شاشة التمفزيون في مكاتب ىذه الفضائيات

حمول لنشر األخبار فمجأت إلى إبراز األخبار عمى الشاشة من خبلل رقعة حمراء 
لتقدم خبرا ميما، كان لسنوات قميمة  (عاجل)مسجل عمييا بأحرف كبيرة كممة 

ينتظر حتى موعد نشرة األخبار، ولم تكتف الفضائيات بذلك، بل صارت تعرض 
أشرطة األخبار تحت صورة المذيع أو المذيعة أو المادة التسجيمية التي تقدميا، 

وىذا الشريط ال ينقطع لعناونات ومجموعة من األخبار طيمة مدة البث التمفزيوني، 
أمام كل . فذلك يجعل المشاىد ينتظر المزيد من التفاصيل عن األخبار المقدمة

ىذه التحديات تحاول الصحافة المطبوعة واإلعبلم التقميدي التصدي ليذه 
                                                 

سعيد غريب، في ظل مواجية الوسائل األخرى، الصحافة االلكترونية األكثر تأثيرا . د (1)
 .2002تموز . واألعمق فكرا، جريدة البيان اإلماراتية

 .201 و102ن، ص . الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا الحديثة، م. د (2)
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المعضبلت، سواء أ كان من خبلل اختيار موقع ليا عمى الشبكة أم من خبلل 
البحث عن قراء جدد، وتطوير التوزيع والترويج لحقائق جديدة وعصرنو تقنيات 

ىذه التطورات انعكست أثارىا ايجابيا عمى مينة الصحافة . صناعة الصحافة
ومجموعة فضائيا الثقافي، وبثت فييا روحا جديدة، وأصبح من المتعذر عمى 

وسائل اإلعبلم الكبرى المخاطرة بالبقاء خارج الشبكة التي وفرت إمكانيات ىائمة 
 (1).لوسيمة لبلتصال بجميورىا وجمب عدد اكبر من المعمنين

 2005وقد أشار إمبراطور اإلعبلم العالمي روبرت مردوخ في نيسان عام 
في " صن داي تايمز"و" ذا صن"و" تايمز"وىو الذي يممك كبريات الصحف 

بريطانيا إلى أن الكثيرين أساؤوا تقدير تأثير االنترنت عمى قطاع الصحف وطالبوا 
بضرورة التوجو نحو االنترنت، مشيرا إلى أن التحدي الكبير أمام الصحف ىو 

وأقدم مردوخ عمى . تحويل مواقعيا االلكترونية إلى المواقع المفضمة لممستعممين
ماي سبيس دوت "شراء موقع التعارف والمدونات الشخصية الشبابي االلكتروني 

2005مميون دوالر في حزيران عام  (580)بمبمغ " كوم
وقد وجدت صحيفة . (2)

نيويورك تايمز الواسعة االنتشار في أمريكا أنيا، بعد ظيور االنترنت والنشر 
من قرائيا سنويًا، ومن أجل معالجة ذلك لجأت إلى % 30-10االلكتروني، تخسر 

وضع إستراتيجية تطوير الصحيفة، وأقدمت عمى بيع حصصيا في ثماني محطات 
. مميون دوالر (100)تمفزيونية لكي تستمر في موقعيا عمى االنترنت الذي كمفيا 

البريطانية نحو التخصص من موقعيا االلكتروني  (الغارديان)وقد اتجيت صحيفة 
عمى الشبكة، حيث تقدم أربعة مواقع متخصصة، موقع لؤلخبار، وموقع لكرة القدم، 

 % 40وتشكل النسخة الورقية مصدرا لـ . وثالث لمكريكت، ورابع لئلعبلنات المبوبة
من زوار ىذه المواقع يبحثون عن % 90من مادة ىذه المواقع، واتضح إن 

 (االندبندت)فصحيفة . معمومات ال تنشر في الصحيفة الورقية المطبوعة
البريطانية، ومن خبلل موقعيا االلكتروني، وضعت كل قدراتيا لمتأثير في نسبة الـ 

الفرنسية غيرت  (لبراسيون)التي ال تقرأ الجريدة، وجريدة % 30أو % 20أو % 10

                                                 

 .18- 12ن، ص .م (1)

(2 )Private "Type" = pict ،Alt =". 
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سياستيا العامة عمى االنترنت شكبل ومضمونا لتكون اقرب إلى الجميور الواسع 
فزادت من عدد الصفحات واألبواب والزوايا واالىتمامات، وزادت من عدد الصور 

اتبعت فمسفة جديدة وصيغا  (الموموند)وصحيفة . الممونة لتكون أكثر تشويقا لمقراء
متجددا في اإلخراج، وطورت موقعيا عمى االنترنت، فأدى ذلك إلى زيادة عدد قراء 

صحيفة عام  (600)كما استطاعت أكثر من . نسخيا االلكترونية يوما بعد يوم
تاحة الوصول 1997  تقديم خدمات صوتية لممعمومات عن الطقس والرياضة، وا 

أنشأت جريدة  و.(1)إلى قواعد المعمومات الخاصة بيما عمى شبكة االنترنت
، كمف 1994األمريكية أول موقع إخباري الكتروني ليا عام  (واشنطن بوست)

تنفيذه عشرات المبليين من الدوالرات، وقامت الجريدة من خبللو بنشر العديد من 
موضوعاتيا عمى الشبكة مقابل بدل شيري ال يتجاوز عشرة دوالرات، ويتضمن 
نشرة تعدىا الصحيفة، ويعاد تحديثيا فوريا في كل مرة تتغير فييا األحداث مع 

عبلنات وقد أطمق عمى ىذا النوع من النشر . وجود مراجع وثائقية وتاريخية وا 
، وكانت ىذه بداية ظيور اإلعبلم متعدد الوسائط عن طريق الربط "الخبر الرقمي"

وشيدت المجبلت حضورًا واسعًا  (2).بين تقنيات الكومبيوتر وتقنيات المعمومات
إلى  (9000) مابين 2001 و 2000عمى االنترنت وبمغ عددىا في عام 

مجمة من مختمف النماذج واألشكال التي ليا نسخ ورقية وغير ورقية،  (15000)
المجانية منيا وغير المجانية، تمك التي تتطمب اشتراكا، تجارية كانت أم أكاديمية، 
وقد انعكس حضور ىذه المجبلت عمى االنترنت، ايجابيا عمى المردودات الكمية 

ليذه المجبلت، واحدث انخفاضا ميما في تكاليف إنتاجيا، وتحسنًا كبيرًا في سرعة 
طباعتيا، نتج عنو تكثيف لحضورىا وتمكنيا من الجمع بين الوسائط المتعددة 

والنمذجة والبرمجيات التطبيقية والروابط التشعبية، والمجبلت المنشورة عمى الخط 
. المباشر تختمف عن النسخة الورقية وأنيا لن تحل محميا في المستقبل القريب

                                                 

بحوث الممتقى العربي لصحافة تقنية : مايكل كندي، الكتابة في فضاء االنترنت، دبي. د (1)
 .، منشور عمى االنترنيت في موقع الدراسات والبحوث اإلستراتيجية203المعمومات، دبي، 

 .www.estratigea.com 201ن، ص.الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجية الحديثة، م. د( 2)

http://www.estratigea.com/
http://www.estratigea.com/
http://www.estratigea.com/


 مؤود قادم اخلػاف. د.م.اإلعـالم والــشر اإللؽرتونـي عؾـى االنرتنـت                                أ

 440 

وفي ىذا المجال نشر مركز رصد األمراض، إحدى مجبلتو االلكترونية عمى 
الشبكة لكنو بعد أن تمقى العديد من الطمبات التي أوضح فييا مرسموىا أنيم 

 (1).يرغبون بنشرىا مطبوعة أضطر المركز إلى نشرىا بالشكل التقميدي أيضا

                                                 

نجيب الشربجي، أثر النشر االلكتروني عمى مكتبات العموم الصحية، النشر االلكتروني . د (2)
وتأثيره عمى مجتمع المكتبات والمعمومات، أبحاث ودراسات المؤتمر العممي الثاني لمركز 

 .137ن، ص .م: بحوث نظم وخدمات المعمومات
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املبحــث الثالث 

مػفوم اإلعالم االلؽرتوني وممقزاته 

يعرف اإلعبلم االلكتروني بأنو إعبلم معرفي : مفهوم اإلعالم اإللكتروني وتعريفه
وموسوعي شامل ومفتوح ومتيسير لمجميع يتجاوز كل القيود والحواجز والعقبات 

، يتناسب كميا مع "ذاتا ثانية" والمكان ويتميز باآلنية والتفاعمية وىو إعبلن آني
الحياة العصرية وتعقيداتيا ومستمزماتيا، وىو اقل كمفة وأسرع انتشارًا وليس لو 
حدود في حجمو ومكان وصولو، وتعد كل من الصحافة االلكترونية والمدونات 

.  االلكترونية واليو تيوب أشكاال متعددة من اإلعبلم االلكتروني
:  ممقزات اإلعالم االلؽرتوني وأدباب انتشاره

: أواًل لؾؿتصػحني واملتابعني من الزوار واجلؿفور العام

حيث أتاح تخطي الحدود الوطنية والقومية وأصبح ظاىرة كونية : العالمية .1
اختزل المسافات وأزاليا وساعد في تحرير اإلنسان من قيود حجمو واقاع زمنو 

وأصبح قادرا عمى التفاعل مع إيقاعات زمنية تختمف عن إيقاع زمنو 
 .(1)البيولوجي

إذ تفوق عمى جميع وسائل اإلعبلم في سرعة تقديم الخدمة : السرعة واآلنية .2
المباشرة والفورية لمجميور المستقبل أينما كان وساعد عمى النقل المباشر 

 .(2)"ذاتا ثانية" لؤلحداث وأصبحت عممية آنية يصفيا البعض بأنيا

بين المستقبل  .(3) وفر ظاىرة التفاعمية في العممية االتصالية:التفاعمية .3
وكسر االحتكار األحادي لممرسل وأتاح  .(1)والمرسل وأزال الفروق بينيما

                                                 

أسامة الشريف، الصحيفة االلكترونية والصحيفة المطبوعة، بحوث الندوة العممية لممؤتمر  (1)
 .18، ص 2000دار الكتب المصرية، : التاسع التحاد الصحفيين العرب، عمان

 .179ن، ص .السيد بخيت، م. د (2)

سيام المؤمن، الوظيفة التفاعمية لبلنترنت، رسالة ماجستير غير منشورة، بيروت، الجامعة  (3)
 .186األمريكية، ص 
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لممستقبل ان يكون مؤثرا وان يتحكم بالعممية االتصالية ووسع من دائرة 
وزاد من إمكانية التحرك والتوصيل والشيوع  .(2)المشاركة والتبادل والحوار

واالنتشار والتحوير واإلضافة، وأتاح لكل إنسان ان يكون قائما باالتصال أو 
ناشرا أو صحفيا وان يصدر صحيفة أو كتابًا أو ينشر فمما أو موضوعا أو 

  .(3)مادة عمى الشبكة

وأزال القيود التي تفرضيا " حراس البوابة" قمل من الرقابة :الرقابة والقيود .4
 وتحرر من الضغوطات التي يتعرض ليا اإلعبلميون، (4)المؤسسات اإلعبلمية

وقمل من أىمية التفسير في وسائل اإلعبلم حيث تكتظ الشبكة بالتحميبلت من 
 . أطراف متعددة

 سيل لمباحثين إجراء البحوث عمى الجميور :البحوث ورجع الصدى .5
المستيدف والتعرف عمى حجمو وفئاتو ومستوياتو والقيام برحبلت ميدانية 

الكترونية ومعرفة وقياس رجع الصدى ومدى إدراك وتصور الجميور لطبيعة 
 . المضمون االتصالي

أتاح مجاال لتغيير طرائق البحث وادخل : تنوع القراءات وتفاعل الحواس .6
طرائق جديدة لمقارئ في متابعة األخبار والحصول عمى المعمومات واختيار 

القراءة المناسبة من مصادر متنوعة فذلك يجعل قارئ الشاشة مترابطا مع ىذه 
أي عبلقة " المفرعة "(الروابط النصية)المصادر، وىذه اآللية يطمق عمييا 
وأتاح  أيضًا لمتابع الشاشة توظيف . (5)النصوص ببعضيا وترابطيا وتفرعيا

                                                                                                                       

 .4ن، ص .أسامة الشريف، م (4)

 .180ن، ص .السيد بخيت، م. د (1)

 309محمد عمر، ىل نفيم لغة الكتابة في الصحافة االلكترونية، مجمة العمم، العدد . د (2)
 .117، ص 2003أيار

 .18ن، ص .أسامة الشريف، م (3)

 .36ن، ص .السيد بخيت، م. د (4)
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أكثر من حاسة عند متابعتو ليا فإن بإمكانو استخدام حواس السمع والبصر 
 (1).والممس مع إمكانية التوقف والتأمل والتفكير واالختيار

وفر تقديم خارطة يمكن لمقارئ أو المتصفح االستدالل بيا : خارطة لممحتويات .7
لموصول إلى المحتويات فتعتمد صفحة رئيسية فييا محتوى المضمون بشكل 
تفصيمي في صفحة االستقبال وتوضح األبواب الرئيسية والعناوين وتسيل 

 . لممتصفح الوصول إلى موضوعو بسيولة

فتح لمقادة والزعماء السياسيين مجاال : اتصال القادة أو السياسيين بالجمهور .8
حيا لتوضيح مواقفيم وآرائيم التي ال يتناوليا اإلعبلم الرسمي وساعدىم عمى 

معرفة المواقف الواضحة من خبلل االتصال بالمواطنين بشكل مباشر 
مكانية التحاور معيم والدفاع عن ما  واالطبلع عمى القضايا التي تيميم وا 

 . يشوب مواقفيم من غموض

أتاح لمعمماء والعمميين : تواصل العمماء العمميين من ذوي االهتمامات الخاصة .9
من ذوي االختصاصات في مجال العموم المختمفة نشر مواضيعيم وأبحاثيم 

والتعريف بأنفسيم وأفكارىم وبنتاجاتيم، وسيل لآلخرين االطبلع عمييا وساعد 
عمى تداول المواضيع والتحاور فيما بينيم في مجال تخصصيم، وسيل لذوي 
االىتمامات الخاصة من أصحاب المين واليوايات التحاور فيما بينيم والتداول 

 . بشأن اىتماماتيم

أصبح مصدرًا رئيسيًا لؤلخبار فيما يخص مدراء : مصدر رئيسي لإلخبار .10
الشركات الذين يحتمون مواقع تنفيذية عميا وخاصة فيما يتعمق باألخبار 

االقتصادية وأخبار المال، وىذا يدل عمى ان اإلعبلم االلكتروني سيكون لو 
دور مؤثر في تشكيل النخبة التي تتحكم في االقتصاد العالمي وتتخذ القرارات 

االقتصادية ثم تؤثر عمى اإلدارة السياسية في المجتمعات الصناعية بشكل 

                                                 

صبلح الدين حافظ، مستقبل الكممة المطبوعة في عصر االنترنت وتكنولوجيا المعمومات،  (5)
، ذكر في عبد األمير مويت، 28/3/2000ندوة أقامتيا جريدة السفير المبنانية في 

 .164ن، ص .الصحافة االلكترونية في الوطن العربي، م
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خاص والعالم بشكل عام وىذه النخبة أيضًا ستدعم اإلعبلم والنشر االلكتروني 
عن طريق اإلعبلنات لتحقيق أغراضيم ومصالحيم يضاف إلى ذلك أنو 

أصبح مصدرًا رئيسيًا لؤلخبار لمجميور والقادة والسياسيين والتجمعات 
 . واألحزاب وغيرىا

 

:  لؾصحػقني واإلعالمقني وودائل اإلعالم: ثانقًا

يوفر كمًا ضخمًا من المعمومات لئلعبلميين والصحفيين ويمنحيم حرية 
 (1)كبرى في االطبلع عمى عدد كبير من المصادر والحصول عمى المعمومات

واألخبار الجديدة والصور والخرائط والرسوم والربط بين النصوص المنشورة في 
 والحصول عمى أولويات المواضيع من مراكز البحوث (2)عدد كبير من المواقع

والمعمومات ومن وكاالت األنباء والدوريات والصحف واإلذاعات والقنوات الفضائية 
ومن الكتب والمتاحف واألرشيفات ومن مراكز التوثيق، واالطبلع عمى الوثائق 

والمستندات والبيانات واإلحصائيات والحصول عمييا بسيولة، مع إمكانية استخدام 
قواعد المعمومات والمكتبات واالستفادة من أدوات البحث والتخزين واالسترجاع 
ومن القواميس االلكترونية والموسوعات وزيارة المواقع األكاديمية المتخصصة 

. وتصفح المجبلت األكاديمية والصحف واإلصدارات الجديدة
مكانية الوصول إلى أطراف الحدث وسيولة : رفع مستوى األداء الصحفي .1 وا 

جراء (3)معرفة الحقائق ومصادرىا وتقديم مواضيع أكثر عمقاً   واتساعًا، وا 
المسوحات الميدانية وعقد المؤتمرات والندوات والحوارات عن بعد واستبلم 
نشاطات المدونين والمراسمين من مواد وصور وتسجيبلت، واالطبلع عمى 

                                                 

، 42009عواطف عبد الرحمن، اإلعبلم في عصر المعمومات، جريدة األىرام، العدد . د (1)
 .2001 أيمول 12

نجاح كاظم، ىل مستقبل الكممة المطبوعة مضمون في ظل الصحافة االلكترونية، . د (2)
 .2001 نيسان 24جريدة الشرق األوسط، 

 .181-179ن، . السيد بخيت، م. د (3)
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مكانية تقييميا وتبنييا ويتيح أيضًا لمصحفيين  األفكار المستحدثة والجديدة وا 
المبتدئين والمحترفين عمى حد سواء إظيار إمكانياتيم وقابمياتيم وتنمية قدراتيم 
عداد المواضيع الصحفية من المواقع المنتشرة  وفتح آفاق جديدة في اختيار وا 
عمى الشبكة وتنبيييم إلى أىمية بعض القضايا التي يطرحيا الجميور وكذلك 
إن اآلراء واألفكار التي تطرح حول موضوع عبر الشبكة تشكل رصيدًا ميمًا 

 . وسيبًل لمصحفي وتساعده عمى إعداد المواضيع الخاصة بو

 المادة (1)حيث المساحة الواسعة والمفتوحة الستيعاب: فضاء بال حدود .2
مكانية  اإلعبلمية من المعمومات والصور والرسوم والتخطيطات واإلعبلنات وا 
نشر كمية كبيرة منيا بعيدًا عن الضغوطات المينية والفنية التي تتعرض ليا 

 . الوسائل األخرى

ويكون ذلك في سيولة استخدام البريد االلكتروني : استخدام البريد االلكتروني .3
من إرسال وتمقي الرسائل والمواضيع واالتصال المباشر والسريع بمصادر 

المعمومات وتمقي األخبار واستبلم المقاالت والدراسات واألبحاث والمواضيع 
الجاىزة لمنشر والتعرف عمى مواعيد المؤتمرات واالجتماعات المحمية واإلقميمية 
والدولية والتحاور والتخاطب وتبادل األفكار مع المتخصصين حول المواضيع 

 . المطروحة

 ساعد عمى ظيور نماذج متطورة من اإلعبلنات :اإلعالنات والخدمات .4
االلكترونية تخدم المعمنين والجيات المعمنة وتحقق أرباحًا لمطرفين وتساعد في 

تقديم خدمات لممشتركين من خبلل تحول المؤسسة اإلعبلمية إلى مزود 
صدار الصحف والنشرات  الخدمات لممشتركين وتقديم خدمات التصميم وا 

 . (2)والمطبوعات لحساب الغير

                                                 

 .181ن، ص.م (1)

سعد لبيب، حرية الصحافة االلكترونية في ظل تكنولوجيا االتصال، مجمة متابعات  (2)
 .86، ص 1994، صنعاء، 43 دإعبلمية، العد
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 فإنو وفر االطبلع عمى :تقنيات متطورة، وقميل من الجهد والوقت واألموال .5
تقنيات متطورة ومتجددة وأتاح بشكل دائم االطبلع عمى التقنيات الجديدة في 
خراج الصفحات وبفنون متنوعة وبأشكال متجددة واختزل  إعداد وتصميم وا 
الكثير من الوقت في إعداد المواضيع والصفحات وقمل من تكاليف الطبع 

 . (1)والتوزيع والنقل

                                                 

جمال الراشد، دور الخدمات االلكترونية في تطوير اإلعبلم، المجمة المصرية لبحوث  (3)
 .78، ص 2003اإلعبلم العدد التاسع، جامعة القاىرة، كمية اإلعبلم، أيمول 
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املبحــث الرابـع 

أذؽال اإلعالم االلؽرتوني 

 الصحافة االلؽرتونقة، تعروػفا وظفورها: أواًل
 أنيا إصدار الكتروني عمى شبكة االنترنت يتضمن :تعرف الصحيفة االلكترونية

مزيجًا من األخبار والوقائع واألحداث الجارية والمقاالت والتعميقات والتحميبلت 
والرسائل والقصص والمذكرات الخاصة واألدلة والشواىد واآلراء واالنطباعات 

والخواطر والصور واإلعبلنات والخدمات المرتبطة بموضوعات عامة أو خاصة، 
وقد يكون اإلصدار نسخة الكترونية عمى الشبكة فقط، أو قد يكون نسخة لصحيفة 

ورقية مطبوعة أو موجزًا ألىم محتوياتيا، وعادة ما تأخذ النسخ االلكترونية ىذه 
شكبًل من أشكال الجريدة الورقية، وتكون محتويات اإلصدار نصًا، صورًا ثابتة، 
صورًا متحركة، تسجيبلت صوتية، وأفبلمًا، وقد يكون اإلصدار لشخص واحد أو 

أكثر أو ألطراف معينة، وقد يكون منابر ومساحات لمرأي العام أو خدمات مرجعية 
واتصاالت مجتمعية، ويكون تفاعميًا، أي أن باستطاعة كل من يرغب التحاور مع 
من يصدر المنشور، إضافة مداخبلتو وتعميقاتو واستفساراتو حال صدوره، ويمكن 

وىذا المنشور االلكتروني يجمع بين نظام الممفات . أن يكون دوريًا وغير دوري
المتتابعة والمتسمسمة، وتتوفر لو إمكانية تخزين وتنسيق وتبويب وتصنيف جميع 
محتوياتو، مؤرخة ومرتبة زمنيًا، مع إمكانية استرجاعيا فورًا، وتكون المادة التي 

تحتوييا الصحيفة االلكترونية بمستويات عديدة نصية، صور ثابتة، صور 
متحركة، وىذا يختمف عن الشكل العام لمصحيفة المطبوعة التي تعتمد عمى وحدة 

وقد احدث دخول عنصر الصورة المتحركة في إطار الصحيفة . الصفحة
االلكترونية، والعنصر السمعي تطورا وتحوال جذريا في الشكل اإلخراجي العام 
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أول صحيفة الكترونية صدرت في الواليات  (شيكاغو اون الين)وتعد  .(1)لمصحيفة
المتحدة األمريكية عمى شبكة أمريكا اون الين، تم إصدارىا بواسطة شيكاغو 

1992تربيون في أيار عام 
وبعدىا اتجيت غالبية الصحف األمريكية إلى  ،(2)

، فقد ازداد عدد الصحف (1995 – 1994)النشر عبر االنترنت خبلل عامي 
 1994صحيفة نياية عام  (60)اليومية األمريكية التي أنشأت مواقع الكترونية من 

 .(3)(1996)في منتصف عام  (368)ثم  (1995)صحيفة عام  (115)إلى 
وبدأت الصحافة االلكترونية عبر االنترنت في منافسة الصحافة المطبوعة في 
أمريكا منذ أن قامت مجمة نيوزويك األمريكية بمتابعة فضيحة الرئيس األمريكي 
كمنتون مع مونيكا لوينسكي عبر موقعيا عمى االنترنت، فقد قدم موقعيا تفاصيل 

 (ديرستاندر)، وتعد صحيفة (4)عن الموضوع قبل الموعد األسبوعي لصدور المجمة
أما أول  .(5)(1995)أول صحيفة بالمغة األلمانية تدخل عالم االنترنت في شباط 

 أيمول 9التي بدأت في  (الشرق األوسط)صحيفة الكترونية عربية فكانت جريدة 
وكانت صحيفة .  بنشر موادىا الصحفية اليومية الكترونيًا عبر االنترنت1995

المبنانية الصحيفة العربية الثانية التي أصدرت طبعة الكترونية يومية،  (النيار)
في األول من  (الحياة)، تمتيا جريدة 1996وذلك في األول من كانون الثاني 

في نياية العام  (األيام البحرينية)المبنانية ثم  (السفير)، وجريدة 1996حزيران 
العمانية " الوطن" "األردن" التواجد االلكتروني لصحف 1997وشيد عام . نفسو

الكويتيتين، وصدرت بقية الصحف العربية " السياسة"و" القبس"القطرية و" الوطن"
1998خبلل ربع العام 

ارتفع عدد الصحف عمى  (2000)وبحمول عام  .(6)
صحيفة الكترونية، إلى جانب  (2600)االنترنت في جميع أنحاء العالم إلى 

                                                 

عائشة عبد اهلل، التفاعل االتصالي بين الجميور والصحافة، رسالة ماجستير غير منشورة،  (1)
 ذكر في عبد األمير 201، ص 1994جامعة القاىرة كمية اإلعبلم، قسم الصحافة، 

 .ن.مويت، م

 .181-ن . السيد بخيت، م. د (1)

 .18ن، ص . أسامة الشريف، م (2)

 .102ن، ص . الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا، م. د (3)

 .361 و 360ن، ص. السيد بخيت، م. د (4)

 .13ن، ص . الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا، م. د (5)
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موقع لمحطات تمفزيونية، وبمغ عدد مستخدمي االنترنت في جميع أنحاء  (1200)
وارتفع عدد  .(1)مميون شخص (300)العالم في نفس العام إلى ما يقرب من 

-2002)وبين عام . صحيفة (3250)إلى  (2002)الصحف عمى االنترنت عام 
 6، 0)تزايد عدد الصحف التي احتمت ليا موقعًا عمى االنترنت بنسبة  (2003

ظير أن عدد مواقع الصحف اليومية  (2002)، ففي إحصائية أجريت عام (%
موقعُا، وفي فرنسا  (2794)فقط عمى االنترنت بمغ في الواليات المتحدة األمريكية 

موقعًا،  (756)موقعًا وفي ألمانيا  (534)بمغ عدد الصحف اليومية عمى االنترنت 
  .(2)موقعاً  (630)وفي المكسيك 

تعروػفا وظفورها  : املدونات: ثانقًا

تحتوي عمى  ،(3)بأنيا صحيفة الكترونية شخصية عمى االنترنتُتعرف المدونة 
تسجيبلت أو كتابات قصيرة، سمعية، وبصرية، وفيدوية، ويمكن عّدىا مقاالت 
مرتبة زمنيًا وبشكل معكوس، أي تبدأ باألحدث، وليا روابط الكترونية متشعبة 

تشير إلى صفحات ذات صمة بالموضوع، وىي وسيمة محادثة تمنح القراء فرصة 
والمدونة ىي موقع شخصي أو نشرة خاصة لشخص . تسجيل تعميقاتيم ومناقشاتيم

أو أشخاص أو مؤسسات، يسجل عمييا أصحابيا تجربتيم الشخصية أو نشاطاتيم، 
وتتضمن أخبارًا ومعمومات ووقائع وتعميقات وتحميبلت وأراء وانطباعات من 
يسجميا، وقد توثق بعضيا باألدلة والشواىد وأحيانًا تكون مدعومة بالصور 

 . واألفبلم
والموقع  (في البيئة الورقية)والمدونة تمثل مزيجًا من المذكرات اليومية 

وىي وسيمة إعبلمية مؤثرة، ومصدر لممعمومات  ،(4)ألعنكبوتي والتجمع االلكتروني

                                                 

 .ن. صبلح الدين حافظ، م (6)

 .211ن، ص. نجوى عبد السبلم، تجربة الصحافة االلكترونية المصرية والعربية، م. د (1)

 إشارة خاصة إلى مدونات المكتبات ع االلكترونية، متعبد الرحمن فراج، المدونا. د (2)
 .10، ص2006 و، يوني14 د المعموماتية، عدةوالمكتبيين، مجل

(3) %Dg%85 D87. D9 88%D9%D8%Ag 10ن، ص. عبد الرحمن فراج، م. ذكر في د. 
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واألخبار، ظيرت بعد الحداثة، وأنيت عصر الوسائل الجماىيرية، وأصبح بإمكان 
الفرد أن يتعامل مع فرد أو أفراد وليس مع جماىير، وبذلك أضحت المدونات 

والمدونة تطبيق من تطبيقات . مصدرًا ميمًا لوسائل اإلعبلم واألشخاص والشركات
االنترنت وخدمة من خدماتيا، وىي من أساليب اإلعبلم واالتصال االلكترونية 

الحديثة عمى الشبكة، يعمل من خبلل نظام إلدارة المحتوى، وىو في ابسط صوره 
مؤرخة ومرتبة ترتيبا  (المدخبلت)عبارة عن صفحة ويب تظير عمييا التدوينات 

نشأت المدونات في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، . (1)زمنيا تصاعديا
1999وانتشرت عمى الشبكة العنكبوتية بعد عام 

ويرجع البعض ظيورىا إلى  .(2)
حرب البمقان في كوسوفو حيث لجأت األطراف المتصارعة آنذاك إلى االنترنت، 

. (3)واستخدمتو في الحرب النفسية كسبلح دعائي لمتأثير عمى الرأي العام العالمي
 نقطة تحول مركزية عمى 2001 أيمول في أمريكا عام 11ويعد البعض أحداث 

االنترنت فقد نجحت المواقع الشخصية في تقديم نشرة إخبارية واسعة أثناء الحرب، 
ومنذ ذلك الوقت تتحدث شبكة . وأصبحت المدونات مصدرا لمتغطية اإلخبارية

CNNويرى البعض .  عن ظيور صحافة شعبية عمى االنترنت ىي المدونات
اآلخر أن الحرب عمى العراق كانت سببا من أسباب انتشار المدونات، فانو كانت 

وخاصة . (4)الشبكة الوسيمة األىم لمتواصل ومتابعة أخبار العراقيين في الخارج
الشباب منيم، حيث شكل ىؤالء تجمعات ومنظمات افتراضية فيما بينيم وأنضم 

إلييم الحقًا بعد االحتبلل عدد من شباب الداخل بعد االنتشار الواسع لبلنترنت في 
وتعد الواليات المتحدة الدولة األولى من حيث استخدام المدونات، . (5)العراق

                                                 

 .10ن، ص. م (1)

 .212ن، ص. الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا الحديثة، م. د (2)

 سبتمبر اإلرىابية، نقطة تحول جوىرية 11غانم، اعتداءات . ىولفر ىانك، إعداد عماد م (3)
 نافذة DW-WORLD. DEVTSCHE WELLEفي تاريخ الصحافة االلكترونية
 .9/9/2006 سحبت 4/9/2006.  وأحداثالرؤية تاريخية أخرى، قضاي

 عام مديري المواقع، نقبًل عن ر قوة لجمع معمومات السوق، مؤتمةالبموج، أدا. برونزريك (5)
 .9/5/2004صحيفة الجزيرة عمى االنترنيت 

 .9/9/2006 سحبت 2006/ 13/2" شباب العراق مولعون باالنترنيت "مدونة محمد قاسم،  (6)
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وأصبح ليا تأثير في مختمف أوجو الحياة األمريكية فقد ازداد عدد قراء المدونات، 
. (1) يتابعون المدونات2004وأصبح أكثر من ربع سكان الواليات المتحدة عام 

وثمة خدمة . وتأتي المدونات السياسية بالمرتبة األولى تمييا الموسيقية ثم الدينية
خاصة تكمف خمسة دوالرات في الشير يمكن من خبلليا لممشترك الوصول إلى 

المواقع التي يطمبيا عن طريق الياتف المحمول وطمب المعمومات التي يريدىا من 
وتأتي فرنسا بالمرتبة الثانية من حيث االىتمام بالمدونات . (2)أي مكان في العالم

إذ يوجد فييا أكثر من مميوني مدونة، وأصبح لممدونين وزنيم في الحياة السياسية 
 أيمول وحين فاجأت 11الفرنسية، وفي بريطانيا ظيرت المدونات بعد أحداث 

البعض حالة عدم اليقين بما حصل وجعميم يبحثون عن مصادر لؤلخبار خارج 
–20)وأصبح عدد المدونات التي يتم كشفيا يوميًا من . نطاق اإلعبلم التقميدي

ومن أىم أسباب انتشار . (3)مميون مدونة يتضاعف كل خمسة أشير تقريباً  (50
المدونات عدم تمتع مجموعة كبيرة من الشباب بالحرية المناسبة لمتعبير عن أرائيم 

.  مواحتجاجاتيم وغضبيم تجاه قضاياىم ومشكبلتيم وىمومو

  tube youوو تقوب : ثالثًا

، يتيح تىو موقع مجاني عمى شبكة االنترنت يحتوي مبليين الفيديوىا
لكل شخص استخدام الفيديو والكاميرا المحمولة والموبايل، وان يبث شريطا مرئيا 

ميغابايت،  (1000)أو صوتيا في أي وقت، واليتجاوز الشريط الواحد أكثر من 
تأسس ىذا . (4)ويتم تعريف الشريط بثبلثة عنوانات أو بطاقات عمى اقل تقدير

                                                 

فيصل األمين وسامي فرحات، مستقبل البموغز وصحافة المستقبل، مجمة ىاي، أكتوبر  (1)
 .ن. ، م14، ذكر في مجمة المعموماتية، عدد 2005

 موقع دار 3/1/2006جريدة الحياة، ( البموغز والمدونات)جياد الخازن، عيون وأذان  (2)
 .27/1/2007الحياة، 

 .ن.م (3)

مجمة المعموماتية، المممكة العربية "الشبكة االجتماعية الجديدة في الويب "ىيام الحايك  (4)
 .23، ص2007السعودية، مارس 
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، واستطاع الزوار استخدامو في بداية شير 2005 (فبراير)الموقع منذ شير شباط 
، وبعد ستة أشير بدأ الموقع بشكل رسمي وانتشر انتشارا 2005 (مايو)أيار 
عرف البعض ىذه الظاىرة باإلعبلم الجديد، أو اإلعبلم الحر أو الفردي . (1)واسعاً 

الذي تجسده عدة وسائل منيا يوتيوب والصحافة االلكترونية  (2)أو الشعبي
تعتمد فكرة الموقع األساسية عمى المستخدمين، فإنو يستطيع كل . والمدونات

مستخدم تكوين حساب في الموقع، ثم رفع ممفات الفيديو التي يرغبون المشاركة 
 الموقع زفييا مع غيرىم ويخدم الموقع جميع فئات مستخدمي النت، وما يمي

استخدامو تقنية الفبلش، فيسيل عرض الفيديو لممستخدمين بتقنية عالية وسرعة 
كبيرة وبتكمفة أقل، فيقوم المستخدم برفع ممفات الفيديو بأي صيغة كانت، ويقوم 
يوتيوب بشكل أوتوماتيكي بتحويميا إلى صيغة فيديو فبلش، وذلك يجعمو قاببًل 
لمعمل عمى اغمب أجيزة العرض لمختمف الشركات، وقد استفاد الموقع من فكرة 

التدوين بالفيديو لجذب عدد اكبر من المستخدمين، ومع تنامي عدد المدونين فسح 
المجال لمدوني الفيديو باستخدام مساىماتيم عمى سيرفرات يوتيوب بداًل من 

ووضع شيفرة برمجتو داخل صفحات مواقعيم في األماكن التي يرغبون . مواقعيم
يعد يوتيوب من اكبر عشر مواقع عمى مستوى العالم من  .(3)بظيور الفيديو فييا
وقد تضاعف عدد زواره خبلل مدة قصيرة، وقدر عددىم  .(4)حيث عدد الزوار

 (عمبلق مشاركة الفيديو) سماه البعض (5)مميون شخص (30) بـ2007خبلل عام 
ويقول عنو خبراء .  وغير المكمف(6)وعّدتو مجمة تايم األمريكية بأنو اإلعبلم البديل

خبراء اإلعبلم انو يشكل إعبلمًا موازيًا، ويمثل تحديًا لئلعبلم التقميدي، والسيما 
ويمكن أن يتحول إلى نافذة جديدة، ويكون . محطات التمفزة والقنوات الفضائية

                                                 

 .ن.م (1)

 ." مساء40، 9 ة، ساعMBC 18/2/2007قناة  (2)

 .ن. ىيام الحايك م (3)

(4) 7 things you should know about. you tube http://www. 

educause.edu/ir/library/pdf/eli7018-pdfEli ن. ورد في ىيام الحائك، م . 

 .ن. ، مMBC 18/2/2007قناة  (5)

 .30، 9 ما وراء الخبر الساعة 24/12/2007قناة الجزيرة  (6)
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مصدرًا لمدخل في المجاالت العممية واإلخبارية والتجارية والفنية وغيرىا، وقد 
وأطاح  .(1)عمى شراء ىذا الموقع بمبمغ مميار ونصف دوالر (جوجل)أقدمت شركة 

يوتيوب بحقوق الممكية الفردية وحقوق النشر، فيو ال يخضع ألية رقابة سياسة أو 
تحريرية أو مواثيق إعبلمية، وقد أثار عرض تسجيل مصور عن تعذيب سجين 

من قبل شرطيين مصريين الرأي العام المصري، وأثار تساؤالت عن مدى مرجعية 
ممكة  وقد استفادت. يوتيوب ومدى مصداقية ما يعرض من تسجيبلت وأفبلم

بريطانية من انتشاره الواسع وبثت رسالة تينئة بمناسبة أعياد الميبلد عام 
2007
(2). 

اإلعالن االلؽرتوني 

بعد ما وفرتو عممية النشر االلكتروني في االنترنت من إمكانيات ىائمة 
ومتنوعة، أخذ اإلعبلن يكتسب أىمية كبيرة بعد ما أصبح باإلمكان الحصول عمى 

معطيات بطريقة سيمة، من المواقع االلكترونية نفسيا، حيث يستطيع كل موقع 
معرفة عدد المترددين عميو تمقائيا، وأصبح بالمستطاع تسجيل اسم وعنوان الزائر، 
ووجدت برمجيات تطبيقية تسيل عممية التحميل الكمي إذا أن التردد يسمح لمعظم 
المواقع بتقديم أرقام حقيقية عن المترددين عمييا لكل المؤسسات الميتمة باإلعبلن 

 ععمى تمك المواقع، وقد أعطى مصداقية لمعرفة عدد زوار كل موقع، وال يستطي
الموقع تقديم أرقام غير صحيحة عن عدد الزائرين، ىذه اإلمكانيات جعمت وسائل 
اإلعبلم التقميدية وخاصة المكتوبة تتسابق من اجل اختيار موقع ليا عمى الشبكة 

لمتعريف بنفسيا ونشاطاتيا، وقد سارعت ىذه الوسائل، وخاصة الكبرى منيا، 
وبمجرد حضورىا عمى االنترنت إلى محاولة وضع وتكييف نموذج تجاري يتبلءم 
مع مقتضيات الشبكة، وان يكون اإلعبلن ىو األداة الفعالة، ألنو من غير المجوء 

                                                 

 .ن.م (1)

 .ن.م (2)
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وثمة . (1)إلى اإلعبلن ال يمكن الحديث عن محتوى بالمعنى التقميدي لمكممة
مؤشرات تدل عمى أن النشر والتوزيع االلكتروني لمصحف ىو مجال يمكن ان 

يحقق أرباحًا كبيرة، ففي دراسة أعدىا ونشر نتائجيا مكتب إعبلن انترنت 
(Internet Advertising Bureau)  27قدرت زيادة نسبة اإلنفاق اإلعبلني %

 1996مميون دوالر خبلل الربع األول من عام  (980)باستعمال انترنت بمبمغ 
 رفيو إلى ان م جورنالزا وتشير مجمة كولومبي(2).1995قياسًا بالربع األول من عام 

بميون دوالر عام  (4.6)اإلنفاق عمى االنترنت في الواليات المتحدة األمريكية بمغ 
مميون  (368)وان إجمالي اإلنفاق عمى مواقع الصحف عمى االنترنت بمغ . 1999

دوالر، واستمرت معدالت نمو اإلعبلنات في االرتفاع وازداد عدد المعمنين في 
 وشمل أصنافًا من السمع والخدمات وأصبح اإلعبلن عمى 2003–2002العامين 

  .(3)االنترنت مقبوال واعتمد عالميا كبيئة إعبلنية مؤثرة وناجحة
أما الواقع اإلعبلمي الحالي فقد تغير كثيرا عما كان عميو : الواقع اإلعالمي الحالي

من قبل فنرى حاليا قراًء يكتبون في مدوناتيم ويتابعيا المبليين، وأصبح قارئ 
اإلعبلم االلكتروني يرغب في متابعة األخبار الخام، ويقارن بين ما تنشره المواقع 
سعيا إلى تكوين رأيو الخاص، وتزايد قراء االنترنت بعد ظيور المدونات التي تقدم 
أراًء كثيرة لممدونين والراغبين وىذا يمقى تجاوبا كبيرا من قبل القراء عمى مستوى 

العالم، وأصبح بإمكان الجميع المشاركة في إعداد وتقديم وتدقيق المعمومات وكتابة 
أمام ىذا التغيير الذي شيده الواقع اإلعبلمي نجد صحفًا عمبلقة حائرة بما . أرائيم

تقدمو لمقارئ، وقنوات تمفزيونية تقدم برامجيا عبر االنترنت، بل وعبر الياتف 
النقال، وأصبحت مواقع وليدة وبميزانية بسيطة وفي وقت قصير أكثر تأثيرًا من 
مؤسسات عمبلقة وتجذب إلييا المبليين، وتنافس مؤسسات تقميدية كبرى تقف 

وأصبح محرر واحد يقوم مقام مؤسسة تقميدية كاممة، فيو  .(4)خمفيا شركات ودول
                                                 

 .98-95ن، ص . الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا الحديثة، م. د (3)

 .99-97 صن، .م (1)

بحث ، Googleسعود صالح، ىل الصحافة الورقية في طريقيا إلى االنقراض، موقع  (2)
 .الصحافة االلكترونية

(4) http://www.Elaph.com/elaph/web/interview/2/2/2007/10463.htm. 



                  (   53) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 455 

الذي يختار األخبار والعنوانات والصور واألفبلم لممواضيع التي ينشرىا في 
، ويقدم مادتو قبل اآلخرين بدقائق ويسبق المراسل والوكالة ةصحيفتو االلكتروني

والمحرر في وسائل اإلعبلم األخرى التي ليا إجراءاتيا التقميدية التي تخضع 
لبعض االعتبارات، فميس ثمة اجتماع يحضره محرر الصحيفة اإللكترونية أو 

المدونة أو يوتيوب كما ىو الحال في الصحف المطبوعة أو محطات التمفزيون 
 تقسيم العمل ويوزع األدوار، فاالجتماع يدور في هحيث يقرر فيو الرئيس لمرؤوسي

عقل الناشر االلكتروني وىو الذي يقرر ما الذي يفعمو وما الذي يقدمو لمقارئ 
وقد انتفت في النشر االلكتروني الحاجة إلى رئيس التحرير، وسكرتير . االلكتروني

التحرير، ومسؤول الصحيفة والمندوب، والمحرر وغيرىا من العنوانات التقميدية، 
وانتفت الحاجة إلى الورق والحبر وتبلشت مشاكل وتكاليف الشحن والتوزيع 

أما مينة الصحافة وحرفيتيا فإنيا تشيد تغيرًا كبيرًا، فمع الثورة الرقمية  .(1)والمرتجع
وتبني النشاط الصحفي لممعموماتية تأثرت وسائل اإلعبلم التقميدية أكثر من غيرىا، 
وتخمخل دورىا األصمي الذي أساسو عمل فكري جماعي وتفاعل بين مين عديدة، 

وأصبح اإلعبلم تحكمو ثنائية توازنية ىشة، فمن ناحية ثمة قانون السوق الذي 
يفرض عمى الفضاء اإلعبلمي ممارسات والتزامات معينة، باعتبار أن آليات 
 ةالسوق في جزء منيا تتطمب نشاطًا تجاريًا، ومن ناحية أخرى نجد المسؤولي

االجتماعية التي تفرض عمى الصحفي المسؤول االلتزام بيا حتى يحفظ ىويتو 
وفي المستقبل القريب ربما يشيد العمل الصحفي . وحرفيتو التي تميزه عن األخرين

تحوالت كبيرة تفرضيا وسائل اإلعبلم الجديدة، وان الصحفي لن يستطيع أن يكون 
  .(2)صحفيًا فقط، بل سيكون ممزما بالتحكم بكفاءتين مختمفتين أو أكثر

 

 

                                                 
(1) http://usinfo.State.gov/journals/itgic/0306/ija/Gillmor.htm. 

 .28ن، ص . الصادق الرابح، اإلعبلم والتكنولوجيا، م. د (2)
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Electronic Information and Publishing on Internet 

Asst. Prof. Dr. Mu’yad Qasim Al-Khaffaf
 

Abstract 

 On connecting the local information networks, and 

consequently forming the international network, a substantial 

change has occurred in all means of communication. 

Accordingly, the electronic publishing has become an essential 

issue in the public life and in the areas of information, 

economics, politics, management, distribution, etc. Other 

multi-media also emerged to facilitate the process of 

publishing and communication. Also the international 

publishers, universities, research centers, information centers, 

libraries, companies and people have establishes their own 

cites on the internet. Therefore, electronic information on the 

internet has become a fact that has grown and spread within a 

short period of time. Thus, the importance of this study comes 

from these facts. 

 The study consists of five parts: the first part covers the 

issue of globalization and its influence on the process of 

communication, technological developments and the 

emergence of internet. The second part includes the 

developments that the internet has caused in the field of 

information. The third part identifies the electronic 

information and the reasons of its spread. The fourth part 

                                                 

 Dept. of Information and Librarianship/ College of Arts/ University of 
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includes the forms of electronic publishing and identifies the 

electronic journalism, blogs, and you-tubes which have 

appeared recently and also the reasons behind the fast spread 

of these forms of electronic publishing and their effects on 

information and its media. The fifth part covers the electronic 

advertisement and its effects on the traditional and electronic 

information media. It also reflects the present status of 

information in the world. The study also provides a summary 

of the influence of information on the traditional information 

media with some conclusions.  


