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 مقدمة

أن سببه يعود تعريفها. ونعتقد تكشف مراجعة األدبيات العربية التي تناولت موضوع الصحافة اإللكترونية عن لبس في 

من جهة، وعدم  (Information)واإلعالم ( Communication)إلى عدم التمييز بين المفهومين: االتصال 

. التَّْفِريق بين الصحافة كنشاط ومهنة ال تقتصر على وسيلة إعالمية واحدة، واألخبار اإللكترونية كمنتَج من جهة أخرى

لذا يتوجب في البدء االستناد إلى تعريف الصحافة اإللكترونية الذي  بوعة.إضافة إلى الحديث عنها بمخيال الصحافة المط

إلى المحتوى  لكترونية أواًل يحيل مفهوم الصحافة اإل" ا لدى المهتمين وحظي بإجماع المختصين. واسعً يبدو أنه لقي قبواًل 

ا يتضمن الكثير من رقمية واسع جد  . إن مفهوم اإلعالم المنقول عبر حوامل االعالمي المنتَُج في إطار مشروع تحريري

صراحة في إطار وسائل بينما يندرج اإلعالم الصحفي   إلى الحديث األكثر عناية في صياغته.المواد بدًءا بالبيانات وصواًل 

اإلعالم. ويقوم بدورها التقليدي في المجتمع: ممارسة مهمة الوسيط بين األحداث والظواهر والمشاكل التي تطرأ في 

)...( فما تقدمه الصحافة اإللكترونية من محتوى هو ثمرة المعالجة الصحفية؛ أي البحث عن األخبار ع وأعضائه المجتم

 . (1)والمعلومات، وجمعها وتحليلها، وعرض األحداث"

 

إذ خضعت إلى المبادئ ذاتها،  ؛ظلت الصحافة المطبوعة لمدة تزيد عن ثالثة قرون تنمو في ظل التغيير "العادي"لقد 

. (2)عينها خبار نفسه، وللطريقة في التوجه للقارئ ذاتها، ولبنيات لجمع األخبار ولروتين اإلنتاج عينه، وإليقاع تقديم األ

نترنت إلى ا جذري ا وغيرت ما كان يعتبر من ثوابت المهنة. لقد تحولت شبكة اإللكن اليوم تغيرت البيئة اإلعالمية تغييرً 

 . (3)دائًما ا فضاء للمواجهة الرمزية حول تحديد الهوية المهنية للصحافة التي تعيش تغييرً 

 

، ثم واكبت تطور جيله الثاني الويبا، ظهرت الصحافة اإللكترونية مع االستخدام االجتماعي للجيل األول من تاريخي  

وأصبح من الصعوبة بمكان الحديث عنها دون األخذ بعين االعتبار تداعيات  واستفادت من إمكانياته التقنية واالتصالية،

ظل اإلعالم الخاصية استعانتها بالمنتديات اإللكترونية، ومواقع التواصل االجتماعي، والمدونات اإللكترونية. ولئن 

  التكنولوجيا المعاصرة ووسائطها المختلفة عملت على تشظي الجمهور والمستخدمين في البلدان العربية عبر مختلف واجهات الشاشات )رويترز(
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ر غيَّ  الويب يل الثاني مناألساسية التي تشخص الصحافة؛ أي إطالع عدد من الناس على األحداث الواقعية، إال أن الج

ا للخاصيتين األساسيتين اللتين يتمتع بهما، وهما: اآلنية والتفاعلية. فلم يعد اهتمام الصحافة "الحامض النووي" لألخبار نظرً 

ا إلى االنشغال بردود الفعل على ما جرى وتبعاته. فأصبح باستطاعة كل من يرتكز على ما جرى فحسب، بل اتجه أيضً 

ل الحامض نترنت أن ينخرط في ديناميكية تحو  ة التكنولوجية المتصلة بشبكة اإلحد من الكفاءة التقنية والعُدَّ يملك أدنى 

 النووي لألخبار.

 

الصحافة اإللكترونية في مجمل  (4)العربية في المنطقة  األمبريقية من الناحية اإلجرائية، تحصر العديد من البحوث

نترنت بجانب نسختها الورقية. وتتسم الطبعة اإللكترونية بسمتها اإلخبارية التي اإل الصحف التي تصدر طبعتها في شبكة

ا ا لها. ويحتفظ صحافيوها بسلطة انتقاء األخبار وصياغتها ونشرها مع التفاعل المحدود جد  تتخذ النسخة الورقية مرجعً 

نترنت دون أن تملك نسخة لها في شبكة اإلا والمراقب مع قرائها/مستخدميها. هذا إضافة إلى الصحف التي تنشئ موقعً 

 ا على صحافيين محترفين. ورقية لكن نشاطها يظل قائمً 

 

ويلتقي االجتهاد النظري والبحوث األمبريقية في تشخيص سمات الصحافة اإللكترونية في العناصر التالية: التفاعلية 

(Interactivity)المتشعبة أو الفائضة -، والكتابة غير الخطية(Hypertextuality) وتعددية الوسائط ،

(Multimediality).  

 

  يؤكد مسح التجارب المختلفة في العالم حقيقتين، وهما:

ا ا جذري  رغم التأكيد على أهمية حامل الصحافة اإللكترونية وتفعيل السمات الثالث المذكورة أعاله، التي أحدثت تغييرً أواًل: 

نمط اإلنتاج الصحفي ومعاييره وعلى صعيد اقتصاديات الصحافة، إال أنه يمكن في الصحافة المعاصرة على مستوى 

د مختلف وح ِ ال تحلينا إلى نموذج وحيد للصحافة اإللكترونية يُ  الويبن مكتسبات الممارسة الصحفية في بيئة إ القول

  ها.طُ م ِ نَالتجارب ويُ 

 

ا للتجريب. تقاوم في البداية أي وميدانً  -تقلد بعضها البعض-للتقليد  انت الصحافة "اإللكترونية" وال تزال حقاًل ثانيًا: ك

ا ا خطيرً مبتكر تكنولوجي جديد ثم تتبناه وتتملكه. فالكثير من عناوين هذه الصحافة اعتبرت المدونات اإللكترونية منافسً 

ائها وإدراجها في استراتيجيتها نترنت إلى احتولها، وناصبها صحافيوها العداء. ثم اتجهت جل مواقع الصحف في شبكة اإل

وتكررت الحكاية ذاتها مع الميديا االجتماعية لتنتهي . (5)تدريجي ا االتصالية أو التسويقية. لتنتهي إلى التخلي عنها 

لمضامين الصحفية أو كفضاء للنقاش والحوار. وقد سبق لباستخدامها لمآرب مختلفة سواء كمصدر إخباري أو كحامل 

حف اإللكترونية أن فتحت صفحاتها للقارئ ليتفاعل مع ما تنشره من مضامين بالتعليق والتعقيب، ثم بدأت للعديد من الص

  .(6)كلي ا ا إلى غاية إلغائه تتراجع عن هذا االختيار جزئي  

   

يعتبر  الذيالبنائي  ال تؤكد هذه الحقائق عدم استقرار الصحافة اإللكترونية على شكل معين فحسب، بل ترافع عن البراديغم

  .(7)متواصل ل دائم وابتكار الصحافة عملية بناء اجتماعي للواقع في تحو  
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 مقاربة الصحافة الرقمية .1

درجتها في النظريات أجماع على مقاربة نظرية واحدة لدراسة الصحافة الرقمية. فأغلب المقاربات التي تناولتها إال يوجد 

 ، ونظريات التكنولوجيا والمجتمع(Grounded theory)مهنة الصحافة، والنظرية المتجذرة  : سوسيولوجيا(8) التالية

التي  ويمكن أن نضيف لها سوسيولوجيا االستخدامات ونظرية المجال العام الحتمية التكنولوجية ونظرية انتشار المبتكرات(.)

    سنوظفها في هذا المقام.

 

لفهم التحوالت التي عاشتها وتعيشها الصحافة، ودراسة تداعيات الصحافة اإللكترونية  عامنتائج االستعانة بالمجال ال نعتقد أن

ا وتجانب الواقع ما لم تأخذ بعين االعتبار الدراسات المعاصرة العام، تكون محدودة جد   المجالفي المجتمعات العربية على 

 ا. سنوضح الحقً ما (، ك1962-1988) التي تجاوزت الطرح الهبرماسي للفضاء العمومي

 

    من خصائص الصحافة "اإللكترونية" العربية. 2

الصحافة العربية "اإللكترونية" التي تتسم بقدر كبير من التنوع وعدم التجانس الذي يعود إلى  ا الحديث عنمن الصعب جد  

نه : إهامش حرية التعبير، لكن سنغامر بالقولتفاوت اإلمكانيات المادية والتقنية، وتباين التقاليد الثقافية واالجتماعية، وتفاوت 

الدراسات لصحيفة عربية، وهي الشرق األوسط، استخلصت بعض  من صدور أول نسخة إلكترونية عاًما 14بعد مرور 

أن ما سمي بالصحافة اإللكترونية العربية لم تصل بعد إلى االرتكاز على الخصائص الثالث المذكورة أعاله. ونعتقد أن  (9)

زال يتحكم في الكثير من مواقع الصحف ما ن مخيال الصحافة المكتوبة إإذ  ؛صالحة لحد اليوم تزال الخالصة الهذه 

اإللكترونية العربية. وهذا يعني قلة االعتماد على الكتابة غير الخطية أو فقر نصوصها المتشعبة أو الفائضة. فالروابط 

، وال تتضمن (10)لكاتبها ت ذات صلة بالموضوع المعالج ومقاالت سابقة إن وجدت فهي داخلية وتشير إلى مقاال اإللكترونية

ة لَ م ِ كَ يها بمعلومات مُ رِ ثْ يُ ؛ م أكثر من مدخل للمادة الصحفيةقد ِ روابط خارجية. إن النص الفائض في الصحافة اإللكترونية يُ 

ية أو وثائق من األرشيف. لكن استخدام النص ها بمواد سمعية، وسمعية بصرية، وتسجيالت حدُ فِ رْ ق بعض جوانبها. ويَ عم ِ ويُ 

ا عن "موسوعية ثيرً ك وهذا يبعدها. االمتشعب في الصحافة اإللكترونية العربية ضمن هذا األفق يظل محدود جد  

 . (11)اإلعالم"

 

إنتاج المادة وال تعتمد هذه الصحافة على البعد التفاعلي إال في حدوده الدنيا؛ أي لم تصل إلى ترسيخ منطق الشراكة في 

تاحة الفرصة للجمهور إا في أكثر تقدمً  د  عَ فرغم أن مواقع بعض القنوات التلفزيونية العربية في شبكة االنترنت تُ  .الصحفية

إلبداء رأيه مقارنة بمواقع الصحف الورقية إال أن هذه الفرصة تظل أسيرة منطق بريد القراء. فموقع "العربية نت"، على 

  !من جمهوره أن يشاركه الرأي ويخصص له خانة لتوجيه رسائله مكتوبة سبيل المثال، يطلب

 

ا من ضربً  تَُمث ِلوبصرف النظر عن استطالع الرأي واالستفتاءات التي تقوم بها جل الصحف اإللكترونية العربية، التي 

ا من صحافييه بنشر دد محدود جد  ا منها ال يسمح سوى لعالتفاعل، ال تستعين أغلبها بالمدونات اإللكترونية. والقليل جد  

ربما ينفرد موقع الجزيرة نت في توظيف المدونات -( Liberté)الجزائرية  "ليبرتي" مثل صحيفة -مدوناتهم فيها

اإللكترونية التي تجمع صحافيي القناة وبعض األقالم من خارج مؤسسة الجزيرة لتقديم مواد متنوعة عن مواضيع مختلفة 

تسير في اتجاه توسيع قاعدة متابعي موقعها اإللكتروني. هذا االنفراد الذي يقترب من االستثناء ال يمكن تعكس تجارب متعددة 

أن يحجب استغناء قطاع واسع من الصحافة اإللكترونية العربية عن الطاقة التعبيرية والتواصلية للمدونات اإللكترونية التي 

فالمخيال التقني الذي قاد خطواتها لم يتمكن بعد من تحرير  دة الصحفية.لإلنتاج المشترك للما امن المفروض أن تفتح أفقً 
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المخيال االجتماعي. وهذا ما يتضح في تَمل كها للميديا االجتماعية. لقد سار هذا التََمل ك، بدرجات متفاوتة، في اتجاهين: االتجاه 

ا لنشر محتويات الصحافة اإللكترونية اني جعل منها رافدً ما ينشر في هذه الميديا كمصدر أخبار، واالتجاه الث ىاألول اعتمد عل

إذ جعلت من موقعي ؛ العربية وتوصيلها إلى جمهور جديد ومتنوع. وقد مرت الصحف اإللكترونية األوربية بهذه التجربة

ه شبكتي: فيسبوك وتويتر مجرد لوح إشهاري يعلن عن عناوين موادها الصحفية، ويقدم ملخصات مختصرة لما تضمنت

 . (13)والتسويقية إذ أدمجتهما ضمن استراتيجيتها اإلعالمية ؛ تجاوزت هذه المرحلة لكنها .(12)اإللكترونية مواقعها 

 

ن من تصفحها عبر ك ِ مَ نترنت إلى استخدام البرمجيات والتطبيقات التي تُ رغم اتجاه الكثير من المواقع الصحفية في شبكة اإل

من األشخاص % 67الذكي واللوح اإللكتروني، خاصة بعد أن كشفت المسوح الميدانية أن الحوامل المتنقلة، مثل الهاتف 

نترنت فيها يؤكدون أن المنصات الرقمية في سبع دول عربية يتابعون األخبار عبر هواتفهم الذكية، وأن ثلث مستخدمي اإل

ون بغياب استراتيجية واضحة وراء ر  قِ الصحافيين يُ الكثير من  ن، فإ(14)األول والميديا االجتماعية هي مصدر أخبارهم 

 نمط إنتاجها الصحفي واقتصادياتها.: مستويين. ويتجلى هذا الغياب أكثر على (15)اإلنترنت لجوء صحفهم إلى النشر عبر 

نترنت من باب التقليد وركوب موجة "الحداثة التقنية" الذي دفع بعضها ربما لجأت بعض الصحف إلى النشر في شبكة اإل

. واعتمادها كشهادة شاهد عيان. وفتح بعضها (16)إلى القفز إلى األمام من خالل دعوة الجمهور إلى نشر صوره وفيديوهاته

التكنولوجيا مع مقاومة آثارها من . وهكذا اتجهت بعض الصحف إلى تبني (17)عنه المجال للقراء إلبداء آرائهم والتراجع 

. هذا االختالف أو عدم التجانس في تطور الصحافة العربية اإللكترونية (18)محتوياتها ن ي ِ حَ خالل التشبث بالماضي، فال تُ 

 نشوئها وتطورها من خالل عاملين أساسيين، وهما: العامل االقتصادي، والعامل القانوني.)من السياق( يدعو إلى تسييق 

 

يعتمد تمويل الصحافة الورقية في المنطقة العربية إلى حد كبير على عائدات اإلعالن. فأي انكماش في سوق اإلعالن ينعكس 

من  %75و 61واستنسخت الصحافة اإللكترونية العربية هذا النمط التمويلي أمام وجود ما بين  على صحتها المالية.

. فرغم أن سعر اإلعالن في (19)اإللكترونية ي جراء تصفحهم للمواقع نترنت يرفضون دفع مقابل مالمستخدمي شبكة اإل

ا إال أن معدل كل فرد سنوي   (20)مرة  25بـ ـأقل من سعرها في الصحف الورقية  د  عَ مواقع الصحف اإللكترونية العربية يُ 

. وهذا ال (21)لبنان دوالر في  7.8إذ يتراوح ما بين دوالر واحد في فلسطين وسوريا و ؛امن اإلعالن الرقمي يظل ضعيفً 

الطبعة الورقية في  ىقع الصحف اإللكترونية، فتضطر الكثير من النسخ اإللكترونية إلى االعتماد علايكفي لتغطية تكاليف مو

. لذا أضحى منح اإلعالنات للصحافة (23)دور الصأو الكف عن  (22)تقليدية أو البحث عن مصادر مالية غير ا تمويله

وسيلة للضغط عليها وابتزازها لتغيير خطها التحريري على غرار ما يحدث مع الصحف  اإللكترونية في بعض البلدان العربية

 . (24)الورقية 

 

 لتأطير نشاط أصاًل لقد نشأت الصحافة العربية اإللكترونية وتطورت في كنف قوانين اإلعالم والمطبوعات التي وجدت 

. وكان للعوامل الخارجية دور في اهتمام المشرع )فزيونيالصحافة المطبوعة، واإلذاعة والتل(  وسائل اإلعالم الكالسيكية

تمت مراجعة قوانين اإلعالم والمطبوعات  2001 أيلول/سبتمبر 11في البلدان العربية باإلعالم اإللكتروني. فبعد أحداث 

ا من هذا التاريخ تم التركيز إلعالم اإللكتروني وتم ربطه بالجرائم اإللكترونية. وبعد حوالي عقد تقريبً ص جزء منها لوُخص ِ 

"الربيع العربي. ولم ينظر  بعد ما أصبح يعرف بـ (25)العربية ا لتداعياته على المنطقة على أضرار هذا اإلعالم تحسبً 

"سلطة القول" أو قوة مراقبة السلطات الثالث: التنفيذية  تعبير في يد من ال يملكع للصحافة اإللكترونية باعتبارها أداة ر ِ شَ المُ 

 والتشريعية والقضائية.
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تخضع الصحافة اإللكترونية في جل البلدان العربية لقانون المطبوعات: مثل التصريح، وتعيين رئيس تحرير ومسؤول النشر. 

إذ  ؛إلصدار صحيفة إلكترونية أكثر من التصريح إلنشاء نظيرتها الورقيةع المغربي في التصريح المسبق ر ِ شَ د المُ ويتشدَّ 

الهيئة العليا لالتصال المواصالت، ولتقنيين يفرض إيداع التصريح لدى النائب العام في المحكمة، ولدى الوكالة الوطنية 

  .(26)المغربي ، والمركز السينمائي السمعي البصري

 

مة لها أو  الويبيبدو أن تفسير الصعوبات التي تواجه الصحافة العربية في انتقالها إلى بيئة  بغياب النصوص القانونية الُمنَظ ِ

إذ يمكن اليوم الوقوف على العديد من الحاالت التي تكشف بأن  ؛اعدم مواكبة هذه القوانين لديناميكية تغييرها أضحى قاصرً 

دم تطبيق القوانين أو أن تطبيقها يخضع للمزاج السياسي ولميزان القوى السياسية. فالنظر إلى بعض هذه الصعوبات تعود لع

 خارج اإلعالم بوجود تؤمن إنتاج الطوباوية التي وتعيدوضع الصحافة اإللكترونية العربية من " كوة" القانون توهم النظر 

 واالجتماعي والثقافي والسياسي.  االقتصادي شرطه

 

 سهام هذه الصحافة في تشكيل أو إعادة تشكيل المجال العام من خالل االفتراضاتإأن نقرأ فعلى ضوء هذا الشرط نحاول 

 السبعة التي سنناقشها في هذا المحور. 

 

 الصحافة اإللكترونية العربية وتشكيل المجال العام .3

  االستقطاب في ظالل التشذر  .1.3

عملت التكنولوجيا المعاصرة ووسائطها المختلفة على تشظي الجمهور والمستخدمين في البلدان العربية عبر مختلف واجهات 

الشاشات. ففي ظل تشنج العالقات االجتماعية، واللجوء إلى العنف في الصراع للوصول إلى السلطة في بعض البلدان العربية 

لكترونية العربية" من إحداث التشذر في صفوف قرائها إلى محاولة استقطابهم أو لالحتفاظ بها، انتقلت الصحافة "اإل

الصطفافهم وراء األطراف المتصارعة. فبهذا انزاحت إلى التجييش والتعبئة واإلقصاء وابتعدت عن مسار النقاش العقالني 

ونية إمكانية تشكيل مجال عام شامل والديمقراطي. وهذا يتعارض مع الفكرة المسلم بها التي تنص على أن للصحافة اإللكتر

  . (27)فيه تناقش فيه كل القضايا والمواضيع ويستطيع كل شخص أن يلجه ويشارك 

 

مقاومة االستعمار ) فيها لتا للظروف التاريخية التي تشكَّ العربية بطابعها السياسي نظرً  لقد اتسمت الصحافة المطبوعة

عناوين الصحف نشأت وتطورت في كنف  بناء الدولة الوطنية(. وهذا يعني أن جلواالنخراط في ديناميكية الصراع في ظل 

وعملت، بهذا القدر أو ذاك، من أجل نشر فلسفتها والتعبير عن مواقفها. ونعتقد أن امتدادها إلى  ،عائلة فكرية وسياسية معينة

ا الرقمية في ظل تشظي المجال العام. إن تحليل البيئة الرقمية لم يحررها من سلطة عائلتها، بل أدى بها إلى تشكيل َعَصبته

لوحدة الفكر والتصور" التي تقصي أي فكر مخالف " يؤكد خضوعه، الخطاب السائد في منتديات بعض الصحف اإللكترونية

له كل صحيفة إلكترونية على قرائها الذين شك ِ . وهذا يعني انغالق الفضاء الذي تُ (28)ذاتي مما يحول المناقشة إلى حوار 

. وبهذا فإنها أقرب (29)فيها يمانهم بصواب آرائهم، بل قد يدفعهم إلى التشدد إيلتقون حول األفكار واآلراء ذاتها، فيعمق 

  .عن مجال عام إلى تشكيل فضاء مشترك

 

 

 

 

http://www.alquds.co.uk/wp-admin/post.php?post=753845&action=edit
http://www.alquds.co.uk/wp-admin/post.php?post=753845&action=edit
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 "فوقعة المصفاة"و الصحافة اإللكترونية. 2.3

زداد االيمان بإقبال البشرية على تعددية المصادر اإلعالمية وتنوعها في ظل تعدد المنصات الرقمية، وشاع معه االعتقاد ا

 مستخدمي هذه المنصات ومصادر المعرفة واألخبار، لكنه زال بتزايد دور الوسطاء اإلعالميينبزوال الوسيط بين 

(Infomediaries) نترنت: الميديا االجتماعية، ومجمعي األخبار، ومحركات الذي يضطلع به العديد من الفاعلين في اإل

 البحث المختلفة. 

 

اإللكترونية في بعض الدول األوربية أو يتصفحون محتوياتها عبر تراوحت نسبة األشخاص الذين يلجون مواقع الصحف 

على كل مطلع بأن هذا الوسيط اإلعالمي يعمل على  ى. وال يخف(30)%40و 25محرك بحث " غوغل نيوز" ما بين 

اإللكترونية العربية ة المواد اإلعالمية حسب كل قارئ. ومهما بلغت نسبة هؤالء الذين يطلعون على ما تنشره الصحف نَصَ خْ شَ 

فإن دور الوسيط اإلعالمي المذكور يظل ذاته. وربما يتضاعف في ظل استعانة جل الصحف اإللكترونية في المنطقة العربية 

الذي يزود كل مشترك بما تنشره هذه الصحف من جديد ويتماشى  (RSS"آر إس إس" ) بشريط "ملخص الموقع الثري

 Eli)زي ارالتي قدمها إيلي ب( The Filter Bubble)ة تعزز فكرة "فقاعة المصفاة" ورغباته واهتماماته. هذه الحقيق

Pariser ) األخبار واإلعالم بشكل أكبر. فتقدم من األخبار والتعليقات ما يتناغم مع أفكار ة نَصَ خْ شَ حيث أكد أنها تؤدي إلى

المخالفة فتشجع االستقطاب بدل االنفتاح على الحوار القارئ المسبقة والجاهزة وتبعده عن مواجهة األفكار المعارضة أو 

عن أعماله  2006في ( Jürgen Habermas)هابرماس يورغن على هذا األساس يمكن أن نفهم تراجع  .والتداول

ثم األولى في دراسته لآلثار المهيكلة للوساطة اإلعالمية في المجال العام المعاصر، حيث أكد أن اإلذاعة والتلفزة والصحافة 

  .   (31)عامة نترنت تشجع ميالد "فسيفساء" من الفضاءات الموضوعاتية النصف اإل

 

 ممارسة أم استعراض؟ :السياسة. 3.3

 عام عن الفضاء التدويني العربي، في عز ازدهاره( Marc Lynch)لعل السؤال الذي طرحه الباحث مارك النش 

هذا الكاتب عن مقدرة الفضاء  لاءالصحافة اإللكترونية العربية. لقد تسا في جوهره ويمكن سحبه على راهنً  ال يزال، 2007

الرأي العام والنشاط السياسي وإن كان قد استبعد حينذاك أن تقود المدونات اإللكترونية السياسة  المذكور على تحويل ديناميكية

وهذا بفعل آثار تراكم الفعل التواصلي  (32)بل المستقالعربية إلى ثورة إال أنه آمن بإمكانيتها في تغيير طبيعة السياسة في 

 غير التقليدي والمتجدد.

 

إن تطور الصحافة العربية اإللكترونية لم يتم بمنأى عن المدونات اإللكترونية التي خف وزنها اليوم في المجال العام في 

إذ يجب اإلشارة إلى أن الكثير من هذه ؛ االجتماعيةالمنطقة العربية نتيجة ديناميكية التواصل التي أحدثتها مواقع الشبكات 

فقادها إلى اإلسهام في تغيير نمط االتصال  ؛المواقع كانت وال تزال تتغذى بما تنشره وسائل اإلعالم التقليدية التي تَملََّكتها

"الجماعات االفتراضية" العمودي في المجتمعات العربية. هذا التغيير وما واكبه من تشذر في القراء/المستخدمين وتشكيل 

ف من منسوب الخوف من طعن في مشروعية التراتبية االجتماعية الموروثة، وعمل على تجريد السلطة من كل تقديس، وخفَّ 

 إبداء الرأي والتعبير عن الموقف. 

 

العربية يطعن فيما لعل هذا التغيير في المجتمعات العربية الشغوفة بالشأن السياسي في ظل غليان الشارع في بعض البلدان 

في محاولته تفسير العالقة الترابطية بين الصحافة اإللكترونية ( Bruce Bimber)توصل إليه الباحث بريس بمبر 

هذه المشاركة إلى االستعداد باالهتمام بالشأن السياسي لدى مستهلكي  فعزاركية. يوالمشاركة السياسية في الواليات المتحدة األم



 8 

 يؤثر على المشاركة السياسية، ا مستقاًل . بمعنى أن متابعة األخبار السياسية ليست متغيرً (33)العكس هذه الصحافة وليس 

ن هذه األخيرة هي المتغير المستقل. لقد تجلت العالقة الجدلية بين اإلقبال على األخبار السياسية والنضال السياسي الرقمي إبل 

 "الربيع العربي".  أكثر في بعض البلدان العربية التي عاشت أحداث

 

ل المجال العام. فالصحافة اإللكترونية وبقية وسائل اإلعالم ليست قنوات ك  شَ تَ ا لِ ا أساسي   التواصل بين األشخاص شرطً د  عَ يُ 

دت فمهما كان مستوى االتصال في الفضاء االفتراضي ومهما تعدَّ  .اتصال فحسب، بل إنها بوتقة ينصهر فيها هذا االتصال

هذا ما . النضال الرقمي فإنها غير قادرة بمفردها على تطوير الممارسة الديمقراطية الفعلية والعملية في الواقع اليوميمنابر 

من خالل مقارنته بين النضال العملي في أرض  (34) (Malcolm Gladwell) ركي ملكوم غالدويليأكده الكاتب األم

ركية في ستينات القرن الماضي والذي أدى يالمدنية في الواليات المتحدة األمالواقع الذي خاضته حركات الدفاع عن الحقوق 

ركيين من أصول إفريقية، والنضال االفتراضي في العقد الثاني من األلفية الحالية الذي ال يتكبد يإلى تغيير فعلي في واقع األم

عض البلدان العربية التي تمنع، مع األسف، سوى أقل المخاطر. وهي مخاطر حقيقية وكبرى في ب نالرقميوفيه المناضلون 

 أي شكل من أشكال االحتجاج السلمي عبر التجمعات والمظاهرات والمسيرات. 

 

أسهمت بعض مواقع الصحافة اإللكترونية العربية في دفع قطاع من المواطنين من التعبير عن آرائهم وشاركت بقدر وافر 

ا للديمقراطية الرقمية. ويثير هذا اإلسهام السؤال فاقً آفي بروز شكل جديد من االلتزام واالنخراط في الشأن السياسي مما يفتح 

الرقمية على التغيير في الممارسة السياسية في المجتمعات العربية وفي بناء مؤسساتها التالي: ما وقع هذه الديمقراطية 

عملية معقدة يشارك فيها العديد من الفاعلين،  د  عَ ينبهنا هذا السؤال إلى أن مسألة التغيير السياسي في المجتمع تُ  الدستورية؟

أسس ديمقراطية عملية بطيئة وناجمة عن فعل تراكمي. هذا  إعادة بناء المؤسسات الدستورية علىكانت منهم اإلعالم، وإن 

في دعوتها إلى االبتعاد عن الرؤية التقليدية ( 35) (Kate Nash) كيت ناشإن لم نجار الباحثة السوسيولوجية البريطانية 

لهويات والحياة ابوصفها تعيد بناء ا من شؤون الحياة اليومية، للسياسة وعدم حصرها على مستوى الدولة، واعتبارها شأنً 

 ا منه،ل الصحافة اإللكترونية جزءً ك ِ شَ . ففي هذه الحالة ال تتجلى السياسة في الفضاء االفتراضي، الذي تُ االجتماعية اليومية

 Hanna)ا من تصور حنا أرنت وبهذا تسهم في تشكيل المجال العام انطالقً  أو أشياء بل كمشهد مرئي. مواضيعك

Arendt )وقبل كل شيء على كل ما يظهر أمام المأل، ويمكن أن يُْسَمع ويُرى من "أنه يدل أواًل إذ تؤكد  ؛لما هو عمومي 

 . (36)"قبل الجميع، ويتمتع بأكبر قدر من الذيوع

 

 الصحافة اإللكترونية كمشهد. 4.3

ا من النقاش العام، ا جديدً قرائها/مستخدميها. وتفرز نوعً يعتقد بعض الباحثين أن الصحافة اإللكترونية تسمح بتفاعل قوي مع 

ومفتحة على المصادر البديلة  وتفتح أجندتها للقضايا التي ال تتناولها وسائل اإلعالم التقليدية، وتعالجها من زوايا جديدة،

" المفتوح على الويبفي " علبة مغلقة؛ أي قاعات التحرير، بلفي  تجري الحقيقة الإن "ليس هذا فحسب، بل . (37)لألخبار 

   .(38)"السريان اآلني لكل المالحظات حول حدث معين

 

المستمر  يحجب تجد دهاإن تقاطع أجندة الصحافة اإللكترونية في المنطقة العربية مع محتويات وسائل اإلعالم التقليدية ال 

وانفتاحها على المواضيع المسكوت عنها التي كانت تدرج في خانة المحرمات، وجعلها مرئية أكثر. لكن هذا االنفتاح لم يؤد 

إلى الدفع بالتفاعلية إلى أقصى مراحلها. فرغم تفاوت مستواها بين مختلف عناوين الصحف اإللكترونية العربية إال أن مشاركة 

ا التعليقات على ن بعض مواقع الصحف اإللكترونية ألغت تمامً إا. بل تويات والتعليق عنها يظل محدودً القراء في إنتاج المح

ل منديات نقاشه، مثل موقع صحيفة  ما تنشره، مثل موقعي صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية. وبعضها لم يَُفع ِ
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ا اإللغاء وعدم التفعيل بجنوح المعلقين على ما تنشره نحو الشتم والقذف ر أصحاب هذه المواقع هذر ِ بَ الراية القطرية. قد يُ 

والتجريح. وهو التبرير الذي دافعت عنه الكثير من مواقع الصحف اإللكترونية في البلدان الغربية. لكن نعتقد أن هذا التبرير 

لمؤسسة وخطاب المعلقين والمعقبين عليه، ال يمكن أن يخفي اإلخفاق في إحداث التناغم بين الخطاب اإلعالمي الصادر عن ا

الجدل في الثقافة العربية. ومهما كانت المبررات لتفسير  وال يحجب ضعف تقاليد الحوار وذَمَّ ، (39)الناس  وهم من عامة

ا من البحوث ضعف التفاعلية أو غيابها في بعض مواقع الصحف اإللكترونية العربية إال أنها ترافع لفهم المجال العام انطالقً 

. أي (scenic)المشهدي  التي تلت كتابات هابرماس، والتي تقع في نقطة تقاطع علم االجتماع وعلوم االتصال، في بعده

جينيمكن استيعاب المجال العام وفق هذه المقاربة كمشهد مسرحي، تظهر السياسة فيه أمام  ل حكمهم الجماعي شك ِ الذين يُ  الُمتَفَر ِ

ا لهابرماس الذي يولى أهمية قصوى للمناقشة والمداولة واالستعمال العمومي للحجة في تشكيل . فخالفً (40)العام عليه الرأي 

. بالطبع (41)والسياسية الفضاء العمومي، تميل حنا آرنت إلى منح األهمية إلصدار األحكام: األحكام الجمالية واألخالقية 

نشره الصحافة اإللكترونية العربية أو مدوناتها اإللكترونية ليست مفصولة إن هذه األحكام التي تظهر في التعليقات على ما ت

 المقاهي والنوادي الثقافية، والميديا االجتماعية. وعن األحكام الصادرة في المجال العام: المساجد، المالعب واألندية، 

 

 إكراهات السوق. 5.3

للعقالنية االقتصادية. وفي ظل غياب الدولة كقوة ضابطة للسوق ن الصناعات الثقافية واإلعالمية تخضع : إغني عن القول

. هذا ما يؤكده واقع الصحافة المكتوبة في الوطن العربي. لقد اضطرت وضامنة للخدمة العامة يكون البقاء للصحف األوفر مااًل 

 على غرار الصحف اللبنانية:الكثير من الصحف إلى توقيف نسختها الورقية عن الصدور نتيجة تراجع عائدها من اإلعالنات 

اللواء"، وهو المصير الذي لقيه حوالي نصف الصحف المصرية التي ظلت محافظة على صدورها "و "السفير"و "النهار"

صحيفة أسبوعية في الجزائر  34صحيفة يومية و 26وشاطرتها في ذلك  (42)األخيرة المنتظم خالل السنوات الخمس 

ا لعدم تمكنها من تحقيق استقاللها المالي أو النسخ الرقمية من عائدات طبعتها الورقية نظرً وتقتات جل (. 43)2014منذ 

 توازنه، ناهيك عن فرض نموذجها االقتصادي. 

 

في بلد أجنبي، مثل الكثير من الصحف الجزائرية، من أجل االنفالت من  لقد اختارت بعض الصحف اإللكترونية اسم نطاقها

الصدور ولتجعل من النسخ اإللكترونية وسيلة لنشر مضامين الطبعات الورقية عندما تتعرض للحجز أو الرقابة والمنع من 

الحظر من الصدور داخل الوطن، كما هو شأن جل الصحف الجزائرية، لكن حرية الصحافة ال تتطلب توفر الشرط السياسي 

ضوعها لما تمليه عليها الحكومات من مواضيع وآراء فقط، على أهميته، والمتمثل في غياب الرقابة على ما تنشره، وعدم خ

ا، وهو عدم االنصياع لجنوح السوق. فلهذا األخير سلطة تضاهي سلطة ومواقف، بل تتطلب توفر الشرط االقتصادي أيضً 

ن األخبار شاروا إلى التناقض الكامن في قلب العالقة القائمة بيأن إليه بعض الباحثين الذين . وهذا ما تفطَّ (44)الحكومات 

  .(45)للسوق والديمقراطية، والذي يعبر عنه التعارض بين القدرات التحررية للتكنولوجيا الراهنة واإلكراهات الخانقة 

 

 رأسمال الرمزي. 6.3

الصحافة الكثير من النقاش الذي دار حول مبدأ استقالليتها عن بقية  لدراسة (46) (field theory)ت نظرية الحقل ارثأ

الصحافة يملكون  هن صناع هذ: إالصعيد النظري يمكن القول ىد بعد بروز الصحافة اإللكترونية وتطورها. فعلوتجدَّ  ،الحقول

ا يحتاج هذا القول إلى مراجعة على ضوء ية. لكن عملي  نمن الحرية ما يسمح لهم بالعمل بشكل مستقل عن الشركات اإلعال

ادي، واستمرار تبعيتها، بهذا القدر أو ذاك، لمصادر التمويل التقليدية، عدم تمكن هذه الصحافة من فرض نموذجها االقتص
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واستقصاء أخبارها من مصادر األخبار الكالسيكية المهيمنة حتى وإن انفردت ببعض األخبار فسرعان ما  ،خاصة اإلعالن

 تتملكها وسائل اإلعالم الكالسيكية وتدرجها في األجندة اإلعالمية المهيمنة.

 

 ؛ر بورديوي بالمفهوم الذي حدده بيل حقاًل ك ِ شَ ما سبق قوله نميل إلى االعتقاد بأن الصحافة في المنطقة العربية ال تُ  إضافة إلى

نها لم تستقل عن الحقول األخرى: االقتصادية، والسياسية والدينية. وال غرابة في ذلك إن لم تتمكن الحركية االجتماعية إإذ 

 ن السلطات، والذي على أساسه نزعم بوجود سلطة رابعة أو خامسة. السياسية من فرض مبدأ الفصل بي

 

ا أقل من رأسمال الصحافة المطبوعة  اقتصادي  إلى أن الصحافة اإللكترونية تملك رأسمااًل  (47) الحديثةلقد أشارت الدراسات 

هذا سيقضم رأسمال الرمزي الذي الذي بدأ يتآكل بفعل األزمة التي تعيشها والتي ظهرت أعراضها بشكل جلي. وفي تآكله 

ا على ا تجنده حفاظً  رمزي  تحاول الصحافة الورقية أن تجعل من "األخالقيات الصحفية" رأسمااًل  راكمته عبر سنوات. لذا

   .(48)إقليمها بموجبه كل من يخترق  يمكانتها وهيبتها في المجتمع، وتقص

 

تفتقد الكثير من عناوين الصحف اإللكترونية العربية رأسمال االقتصادي وتعيش "عالة" على الصحف الورقية التي تعاني 

من تآكل رأسمالها االقتصادي. ولم تستطع نسخها اإللكترونية أن تستثمر رأسمال الرمزي لنسخها الورقية، وتطوير رأسمالها 

 االجتماعي. 

 

ل رأسمال االجتماعي شك ِ نترنت ال يُ واضحة من لجوء الصحف العربية المطبوعة إلى النشر عبر اإلففي ظل غياب استراتيجية 

ن صحافييها من الترابط مع نظرائهم وقرائهم. ولم يصبح رأسمالها الرمزي هاجسهم الشغل الشاغل لمسؤوليها والذي يُمك ِ 

فة اإللكترونية العربية تؤكد عدم اهتمامها بمستخدمي ويعملون على تطويره، بدليل أن بعض البحوث التي أنجزت عن الصحا

في زمن أضحت هذه الصحافة في البلدان الغربية تستعين ( 49)نترنت وبتعليقاتهم على ما تنشرهمواقعها في شبكات اإل

صفحها، الوقت الذي يخصصونه لتوأماكن تواجدهم، ومستواهم الثقافي، وبمحركات البحث لمعرفة قرائها بشكل دقيق: سنهم، 

حظيت بإعجاب أكثر، وتلك التي تم اقتسامها، وغيرها من  نوعية المواد التيومعدل الوقت لتصفح الصفحة الواحدة، و

ن بعض مواقع الصحف العربية ال تصحح حتى إف لصياغة استراتيجية تسويقية واتصالية للموقع. بل ظَّ وَ المعلومات التي تُ 

وبهذا فإنها تشارك دون  .(50)تنشره أخطاءها وال تعتذر للقراء/المستخدمين الذين لفتوا نظرها إليها عبر تعقيباتهم عما 

  وعي في المساس بهيبتها، والنيل من رأسمالها الرمزي إن كان لها رأسمال.

 

 Eric)ر المقاربة لفهم المجال العام الذي يراه داشو إريك س ِ عَ رأسمال الرمزي يُ إن تفريط الصحافة اإللكترونية في 

Dacheux )" ل النزاعات بين النظام د ِ عَ نه هيئة الضبط الخاصة بالديمقراطية، تضبط وتُ إعبر أبعاده الثالثة، ويعرفه بالقول

ويدعو إلى  .(51)") الموارد االقتصادي( تثمينريان المعتقدات(، والنظام س)صياغة المعايير(، والنظام الرمزي )السياسي 

بمنأى عن األفكار الجاهزة، مثل أزمة التمثيل في المجالس بية وبعاد الثالثة لفهم أزمة الديمقراطيات األورالتفكير في هذه األ

    ا، وانحراف عمليات استطالع الرأي.المنتخبة، واغتراب الميديا اقتصادي  

 

 الرأي العام. 7.3

تكاد التفاعلية في الصحافة العربية اإللكترونية تنحصر في اإلشارة إلى األخبار والمقاالت التي نالت اإلعجاب أو كانت أكثر 

مقروئية، وتلك التي وزعت على األصدقاء واشتركوا في قراءتها، والمشاركة في استطالع الرأي أو االستفتاء حول موقف 



 11 

معين. وتوحي هذه األشكال من التفاعلية أنها تعرض صورة عن الرأي العام السائد في المجتمع، بينما ال تعمل سوى على 

 تسخيرها الصطناع رأي عام قد يكون غير موجود في الواقع. 

 

ب الحديث عن فأمام محدودية النقاش والجدل حول القضايا والمواقف أو غيابهما في هذه الصحافة بدرجات متفاوتة يصع

 ل في النقاش والحوار. مساهمتها في تشكيل الرأي العام. فاألفكار سواء كانت فردية أو جماعية تتشكَّ 

 

ا للديمقراطية وتقع في قلب سير المجال العام. لكن هذا اإلدراك ال يسمح بمقاربة ا أساسي  إننا ندرك بأن األخبار تشكل رهانً 

 . (52)فقط ا من مضمون هذه األخبار هذا المجال انطالقً 

 

إن كانت الدراسات السيمائية قد عملت منذ أزيد من نصف قرن على تعبيد الطريق من أجل استجالء المعنى من مضمون 

األخبار فقد برهنت عن حدود الحديث باسم الغائب؛ أي الجمهور. وبالتالي عجزت عن الكشف عن آليات تفاوض 

هذا المضمون لالشتراك في إنتاج المعنى. االشتراك الذي يؤكد أن األخبار ليست سوى عملية تََمث ل المتلقي/المستخدم مع 

اجتماعي يعيد بناء الواقع االجتماعي بكل ما يحمله من توافق وتوتر واختالف. وال تستند إلى مضامين األخبار فقط، بل إلى 

  جية التي تؤطر عملية تأويلها.ا، وبالخلفيات الثقافية واأليديولوصلتها بالماضي أيضً 

 

لم تتطور الصحافة اإللكترونية في المنطقة العربية في جزيرة معزولة عن الميديا االجتماعية، خاصة تويتر وفيسبوك 

زداد عدد مستخدميها واكتسبت مكانة معتبرة في االتصال العمومي. فالصحافة اإللكترونية لم تتخذ من هذه استغرام التي إنو

 ا للنفاذ إلى الفئات االجتماعية التي لم تصلها فحسب، بل حاولت أن تتملك األخبار والمواضيع التي تتداولها. رً بَ عْ مَ  الميديا

 

ا لكونها أداة اتصال وليست إعالم، لقد حاولت الميديا االجتماعية قيادة النقاش في المجتمع دون أن تملك ما يؤهلها لذلك نظرً  

التعبير عن المكبوت والقدح والوشاية واتهام معارضيهم في الرأي بالتخوين، وهكذا ساهمت بدور ال فانجر مستخدموها إلى 

ركي مارك يباحثين على غرار الباحث األمببعض ال ايستهان به في تمييع النقاش السياسي وأفرغته من محتواه. وهذا ما حد

 .(53)وتونس إلى االعتقاد بأن الميديا االجتماعية ساهمت في إفساد االنتقال الديمقراطي في مصر  لينش

 

يبدو أن فهم ديناميكية المجاالت العامة المجزأة التي ساهمت في تشكيلها "الميديا" االجتماعية والصحافة اإللكترونية تكون 

في أطروحته التي تدعو إلى االنتقال من براديغم ( Brian McNair)أوضح وأشمل إن جارينا ما ذهب إليه ماكنير بريان 

 .(54) الفوضىالرقابة إلى براديغم 

 

الذي يبسط يد النخب القائدة على الجهاز الثقافي لوسائل اإلعالم،  فالبراديغم األول يؤكد على أهمية البنية والنظام التراتيبي

مما يؤدي إلى التشكل األحادي لأليديولوجيا المهيمنة. بينما يفصح براديغم الفوضى على أن رغبة هذه النخب في الرقابة 

افية واالقتصادية تتعرض في الغالب النقطاعات غير متوقعة وتفرعات ناتجة عن تبعات التطورات السياسية والثق

والتكنولوجية على مسار االتصال. والنتيجة أن ما يسميه هذا الباحث المجال العام الجديد أصبح يواجه ظواهر جديدة، مثل 

 شكال التعبير البديلة والمتناقضة.أل المتزايد والسريع في أجندة األخبار، واتساع التحو  
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 خاتمة

قابلة  عالقة الصحافة اإللكترونية العربية بالمجال العام اتخذت مداخل مختلفة. فهيما سبق عرضه هو مجرد افتراضات لفهم 

 ل قاسمها المشترك الذي نلخصه في النقاط التالية:لإلثبات أو النفي. ويمكن أن نختتمها بما يشك ِ 

لديناميكية التغيير الذي تجديد والتطور وتخضع لا ومنهي البناء. إنها عرضة لإن الصحافة اإللكترونية ليست معطى ساكنً  .1

 تصنعه االبتكارات التكنولوجية واالستخدامات االجتماعية التي يؤطرها السوق.

 

السبب في ذلك إلى جملة من يعود إن تصفح مواقع الصحف اإللكترونية العربية يكشف عن اختالفها وتفاوت تطورها. و .2

تبني قاعات تحرير هذه الصحف للمبتكرات التكنولوجية، العوامل، منها تباين اإلمكانيات المادية، ودرجة مقاومة أو 

وهامش الحرية المتوفر في المجتمع، والتقاليد الثقافية واالتصالية والصحفية في المجتمع. حيث نالحظ أن بعض الصحف 

خطو يا أن نترنت، بينما استطاع بعضهال تعمل على تحيين محتوياتها، بل تكتفي بإعادة نشر نسختها الورقية في شبكة اإل

خطواته األولى في طريق التحرر من مرجعية الصحافة المكتوبة من خالل استخدام شرائط الفيديو، والملفات الصوتية، 

 وفتح المجال لتفاعل جمهوره/مستخدميه ضمن أفق إشراكهم في إنتاج المادة الصحفية وتوزيعها.

 

 

جال العام، مثل انتقال صحافة الرأي إلى صحافة تجارية، إن العوامل التي أدت بهابرماس إلى التأكيد عن انحراف الم .3

مقابل دفاعهم عن المصالح الخاصة، إضافة إلى جنوحها  1870وتراجع اهتمام محرري الصحف بالمصلحة العامة بعد 

الدور يخفي ال قائمة بالنسبة للكثير من مواقع الصحف اإللكترونية العربية. وهذا األمر يجب أن  ال تزالنحو الترفيه، 

النشيط الذي قامت وتقوم به هذه الصحافة في توسيع سجل األحداث والوقائع وإطالع أكبر عدد من الناس عليها، والكشف 

عن التجاوزات في إدارة قضايا الشأن العام في الكويت وتونس والجزائر، على سبيل المثال، والدفع بالمشاكل التي تطرأ 

أساسي لتحولها إلى مشاكل عمومية، باستخدام قوالب جديدة لسرد األحداث على المجتمع لتكون مرئية أكثر كشرط 

 .والتجارب بشكل يثير فضول الجمهور/المستخدمين ويدفع لالهتمام بها

 

ر المجال العام إن تصفح مواقع الصحف اإللكترونية العربية ومتابعة تداعياتها في الفضاء اإلعالمي العربي ال تؤكد تشذ   .4

ا عن شروطه األنطولوجية التي ا إلى إعادة التفكير في مفهومه وفي األشكال التي يتجسد بها بعيدً أيضً فحسب، بل تدعو 

: االستعمال العمومي للعقل، ومناقشة اآلراء والمقترحات المتعلقة بالشأن العام ومداوالتها، والفصل هابرماسأكد عليها 

فضاء العمومي في البيئة االفتراضية التي تشكل الصحافة بين ما هو عام وخاص، ووجود مجتمع مدني قوي ونشيط. فال

ا من متنه يتطلب مقاربته من منظور إصدار األحكام وليس الحجاج. األحكام التي تفعل فعلتها في تشكيل اإللكترونية جزءً 

  الرأي العام العربي حول القضايا والمشاكل واألحداث التي تثيرها مواقع الصحف اإللكترونية. 

 

 .أستاذ اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر - د.نصر الدين لعياضي*
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