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ادللخص
استفادت الصحافة ادلكتوبة من التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصاؿ شلا أدى لظهور
الصحافة الرقمية اليت تتمثل يف تلك الصحافة اليت يتم شلارستها عرب اخلط ادلباشر -االنًتنت ،-ىذه
الصحافة اليت تعددت أشكاذلا وأنواعها وفرضت نفسها على الساحة اإلعالمية ،نظرا للخدمات
الكثَتة اليت تقدمها وتوفرىا للقارئ من حيث توفَت ادلعلومات واخأببار وذذا التفاعلية والسهولة
والسرعة والتجديد ادلستمر .ىذا الوضع جعل البلداف العربية معرضة لكم ىائل من الصحف الرقمية
الوافدة ذات مضامُت مغايرة للواقع العريب وال تعكس ثقافتو وال قيمو ،شلا جعل ادلتلقي العريب عرضة
خأشكاؿ سلتلفة من التبعية واالبًتاؽ الثقايف وتنميط للثقافات احمللية الذي دتارسو العودلة حيث
تعترب وسائل اإلعالـ مبا فيو الصحافة ادلكتوبة من أىم اآلليات اليت تستخدمها يف ىذا اجملاؿ .ىذا
الوضع جعل البلداف العربية تتسارع إلنشاء صحافة رقمية وطنية دلواجهة اجتياح إعالـ العودلة الذي
فرض نفسو وجعل من العامل قرية صغَتة جتاوزت احلدود ،شلا يستدعي اختاذ اآلليات ادلناسبة
للتحدي ذلذه ادلشكلة والتقليل من آاثرىا السلبية وذذا احلفاظ على اخلصوصية والقومية العربية ،
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باصة وأف القيم احمللية أصبحت عرضة للتهديد بسبب السيل اجلارؼ من القيم العادلية الغربية اليت
 شلا يستلزـ إعالـ رقمي وصحافة رقمية زللية دلواجهة الوضع من بالؿ.حتملها العودلة اإلعالمية
.تعزيز التواجد على الشبكة العنكبوتية و توفَت إعالـ موجو يساىم يف تنوير الرأي العاـ العريب
. اجلزائر، حتدايت، العودلة اإلعالمية، الرقمية،  الصحافة:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The written press has benefited from modern information and communication
technologies, which has led to the emergence of digital journalism, which is the
practice of the online press, which has a variety of forms and types and has
imposed itself on the media scene due to services. The many you offer and
provide to the reader in terms of availability of information and news as well as
interactive, ease, speed and continuous innovation. This situation has made the
Arab countries vulnerable to a huge number of incoming digital newspapers with
different contents of the Arab reality and does not reflect their culture or values,
this situation has made the Arab recipient vulnerable to various forms of
dependency, cultural penetration and profiling of local cultures practiced by
globalization, where they are considered means Media, including the written
press, is one of the most important mechanisms used by globalization. This
situation has made the Arab countries accelerate to establish a national digital
press to counter the self-imposed invasion of globalization media and make the
world a small village that has crossed borders, which calls for taking appropriate
mechanisms to challenge this problem and minimize its negative effects as well as
preserve privacy and nationalism. Arabic, especially as local values have become
threatened by the torrent of Western universal values carried by media
globalization. This requires digital media and local digital journalism to address
the situation by strengthening the online presence and providing targeted media
that will inform Arab public opinion .
Keywords: Journalism, Digital, Media Globalization, Challenges, Algeria.

:ادلدلل
 ىذه الصحافة اليت فرضت نفسها يف البيئة،لقد أصبحنا اليوـ نعيش يف عصر الصحافة االلكًتونية
،الرقمية بفضل الدمج بُت تكنولوجيا االتصاؿ وادلعلومات وذذا فنوف ومهارات الصحافة ادلطبوعة
 وىذا يتيح،شلا يوفر الكثَت من ادلزااي مثل التفاعلية واجلاذبية والسرعة والتنوع والفورية والكونية
 ودتثل الصحافة الرقمية يف ىذا اجملاؿ أحد آليات.للمتلقي إمكانية االنتقاء واحلفظ واالسًتجاع
العودلة اإلعالمية اليت تعد مسة من مسات العصر اليت هتدؼ لتقدمي مضامُت إعالمية موحدة للنفاذ
 شلا يستدعي إنشاء وتطوير صحافة رقمية زللية تساىم يف،إىل العودلة الثقافية وحىت االقتصادية
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احلفاظ والتعريف ابخلصوصية الثقافية العربية وذذا تسجيل حضور إغلايب يف البيئة االفًتاضية
اإلعالمية .ونظرا خأعلية ادلوضوع ضلاوؿ من بالؿ ىذا ادلقاؿ اإلجابة على اإلشكالية التالية :كيف
ميكن للصحافة الرقمية احمللية أن تتحدى وتواجه العودلة اإلعالمية ؟ وما هو دور الصحافة
الرقمية اجلزائرية يف هذا اجملال؟
أمهية ادلوضوع :يكتسي ادلوضوع أعلية باصة ابعتبار أف الصحافة الرقمية اليت عرفت انتشارا ذبَتا
يف العامل والوطن العريب نتيجة تطور التكنولوجيات احلديثة لالتصاؿ و يف ادلقابل اجتياح العودلة
اإلعالمية ،شلا يستدعي إعالـ وطٍت زللي و رقمي ذات مقاييس دولية من حيث االحًتافية وادلهنية
من أجل مواجهة ىذا اإلعالـ وحتصُت اجملتمع احمللي إبعالـ نزيو وصادؽ باصة مع توفر حرية الرأي
والتعبَت يف الفضاء الرقمي ،وذذا مواجهة التضليل اإلعالمي ادلغرض اليت يشنو العامل ادلتطور.
أهداف البحث :نسعى من بالؿ ىذا البحث حتقيق رلموعة من اخأىداؼ من بينها:إبراز ماىية وبصوصيات وأىداؼ الصحافة الرقمية - .إبراز ماىية العودلة اإلعالمية.–العالقة بُت الصحافة الرقمية والعودلة اإلعالمية –.واقع الصحافة الرقمية يف اجلزائر.
حتدايت الصحافة الرقمية يف اجلزائر يف ظل العودلة اإلعالمية.منهج البحث :إف البحوث العلمية بشكل عاـ تتطلب من الباحث االستناد إىل منهج منادلناىج ،وفقا للهدؼ من الدراسة و ذذا طبيعة اإلشكالية ادلعتمدة ،ويف حبثنا ىذا سوؼ نعتمد
على ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يندرج ضمن الدراسات الوصفية اليت تسعى لوصف ادلشكالت
اآلنية مثلما ىي الوضع الطبيعي دوف إدباؿ تعديالت وذذا دوف البحث يف اخأسباب .حيث

تستهدؼ ىذه الدراسة تشخيص واقع الصحافة الرقمية يف ظل العودلة اإلعالمية اليت اجتاحت العامل
وسوؼ ندرس ذأظلوذج الصحافة الرقمية يف اجلزائر ودورىا وذذا حتدايهتا يف ظل العودلة اإلعالمية.
وسنعاجل ىذا ادلوضوع من بالؿ اخلطة التالية:
-1مدبل مفاىيمي :الصحافة الرقمية ،العودلة اإلعالمية.
-2مقاربة نظرية للصحافة الرقمية-بصائصها و معايَتىا ،أبالقياهتا.-
 -2العالقة بُت الصحافة الرقمية والعودلة اإلعالمية.
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-3واقع الصحافة الرقمية يف اجلزائر-نشأهتا وتطورىا وإطارىا القانوين واخأبالقي.-
-4آليات وحتدايت الصحافة الرقمية يف اجلزائر يف ظل العودلة اإلعالمية.
نتائج وتوصيات.بادتة

مدلل مفاهيمي:- 1تعريف الصحافة الرقمية :لقد تعددت تعاريف ادلفكرين والباحثُت نتيجة ابتالؼ
التسميات ادلقدمة ذلذه الصحافة ،حيث يطلق عليها البعض الصحافة االلكًتونية و البعض اآلبر
يسميها صحافة االنًتنت أو صحافة االونالين ،أو الصحافة التفاعلية ،ذما ترتبط مبفهوـ آبر أعم
وىو مفهوـ النشر االلكًتوين الذي يستخدـ لإلشارة إىل استخداـ الكومبيوتر يف عمليات إنشاء
وحترير وتصميم وطباعة وتوزيع ادلطبوعات.وضلن يف ىذه ادلدابلة نرذز على الصحيفة اليت ختتص
بنقل اخأببار .ومن أىم التعاريف ادلقدمة يف ىذا اجملاؿ ؽلكن ذذر ما يلي:
"إهنا الصحف اليت يتم إصدارىا ونشرىا على شبكة االنًتنت سواء ذانت ىذه الصحف نسخ أوإصدارات الكًتونية لصحف ورقية مطبوعة ،أو موجز خأىم زلتوايت النسخ الورقية أو ذجرائد
إلكًتونية ليس ذلا إدارات ورقية وىي تتضمن مزغلا من الرسائل اإلببارية وادلقاالت والتعليقات
والصور واخلدمات ادلرجعية".
"إهنا نوع من االتصاؿ ببُت البشر يتم عرب الفضاء االلكًتوين-االنًتنت-يتم فيو استخداـ فنوفوآليات ومهارات العمل يف الصحافة ادلطبوعة ،مضافا إليها آليات و تقنيات ادلعلومات اليت تناسب
استخداـ الفضاء االلكًتوين ذوسيط اتصاؿ ،مبا يف ذلك استخداـ النص والصوت والصورة
وادلستوايت ادلختلفة من التفاعل مع ادلتلقي الستقصاء اخأنباء اآلنية وغَت اآلنية ومعاجلتها وحتليلها
ونشرىا على اجلماىَت عرب الفضاء االلكًتوين بسرعة"( .شقرة ،2014 ،الصفحات )142-141
" إهنا رلموعة من اخأببار والكتاابت ادلنشورة عرب الوسائل االلكًتونية ،يف مقدمتها االنًتنتذوسيلة لنشر اخأببار واخأحداث وادلعلومات ادلتعلقة ابدلوضوعات والتوجهات ادلختلفة اليت هتم
القارئ ،من بالؿ تداوؿ موادىا اإلعالمية دلتلقُت سواء على شكل صحف منشورة عرب االنًتنت
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أو أف تكوف صحف ختلت على شكلها الورقي وأصبح ذلا وجود إلكًتوين افًتاضي على شبكة
االنًتنت"( .قندليجي ،2015 ،صفحة )149
"تنشر بشكل رقمي يتم عرضها على شاشة احلاسوب أو على الوسائل اخأبرى ادلتطورة عرب شبكةاالنًتنت""– .يكوف ذلا عنواف اثبت ومتعارؼ عليو ويشًتؾ يف إعدادىا رلموعة من احملررين"– .
"دتثل نوع من االتصاؿ بُت البشر يتم عرب الفضاء االلكًتوين ،ذما تستخدـ فنوف وآليات ومهارات
العمل الصحفي ابإلضافة دلهارات استخداـ التكنولوجيات احلديثة اليت تناسب الفضاء االلكًتوين".
ت"مثل ظلوذج جديد يف العمل الصحفي تسعى لتقدمي ادلواضيع اليت هتم اجلمهور ادلتلقي ذما أهناتوفر تفاعلية للجمهور الذي يتلقى ىذه اخأببار واآلراء ابلتفاعل"( .قندليجي،2015 ،
الصفحات )151-150
"ىي وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط تنشر فيها اخأببار وادلقاالت وذافة الفنوف الصحفية عربشبكة ادلعلومات الدولية االنًتنيت بشكل دوري برقم مسلسل ،ابستخداـ تقنيات عرض النصوص
والرسوـ والصور ادلتحرذة وبعض ادليزات التفاعلية ،وتصل إىل القارئ من بالؿ شاشة احلاسب اآليل
سواء ذاف ذلا أصل مطبوع أو ذانت صحيفة إلكًتونية باصة"( .ذنعاف ،2018 ،صفحة )4
يتضح من التعاريف السابقة الذذر أف الصحافة الرقمية تتمثل يف تلك الصحافة اليت تصدر عرب
شبكة االنًتنت ،مستخدمة يف ذلك وسائل االتصاؿ االلكًتوين والوسائط ادلتعددة يف معاجلة و
حترير اخأببار وذذا نشرىا ،ابإلضافة الحًتاـ مقاييس ومهارات الكتابة الصحفية شلا يوفر السرعة يف
تقدمي اخأببار و إمكانية ادلشارذة من طرؼ ادلتلقي ابلتعليق وإبداء الرأي حوؿ القضااي ادلعاجلة.
على ضوء ما سبق ؽلكن ضبط ثوابت الصحافة االلكًتونية يف النقاط التالية :أهنا منشور دوري أي
أهنا منتظمة من حيث الصدور ،يكوف إصدارىا إلكًتوين من حيث التحرير وادلعاجلة والتقدمي ،ؽلكن
خأي قارئ االطالع عليها يف الوقت الذي يريد ذما تتوفر على موقع عرب االنًتنت.
 -2تعريف العودلة اإلعالمية :قبل تعريف العودلة اإلعالمية غلد بنا تعريف العودلة.
أ-تعريف العودلة :دتثل العودلة إحدى مشتقات الفعل "علم" "عامل" " يعامل" "عودلة" على وزف
فعولة ،ويقوؿ فوعل الشيء أي جعل لو فاعلية وأتثَتا  ،والعودلة من ادلصادر القياسية يف اللغة
العربية .قد قدمت موسوعة اإلدارة واخأعماؿ تعريفها للعودلة على أهنا ":عملية زايدة االلتحاـ يف
احلضارة العادلية" ،يعٍت أف فعل العودلة ىو جعل الشيء عادلي أو تطبيقو على مستوى ذوين .أما
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ادلوسوعة اإلصلليزية العادلية فورد فيها" :إف العودلة ىي العملية يتخذ فيها االقتصاد بعدا عادليا"
(تومي ،2011 ،الصفحات  )13-12مع اإلشارة إىل أف ىناؾ فرؽ بُت العودلة والعادلية اليت تعٍت
التفتح على الثقافات اخأبرى مع االحتفاظ ابالبتالؼ اإليديولوجي ،يف حُت العودلة فهي تنفي
اآلبر مع إحالؿ االبًتاؽ الثقايف واذليمنة ،ذما تتجسد يف ثالث اعتبارات :زايدة انتشار
ادلعلومات ،زايدة معدالت التشابو ،إلغاء احلدود بُت الدوؿ( .عطار ،2002 ،صفحة  )26أما
بشأف التعاريف ادلقدمة من طرؼ ادلفكرين والباحثُت فقد تعددت وتنوعت من ابحث آلبر من
أبرزىا نذذر التعاريف التالية:
تعريف برىاف غليوف" إف العودلة دتثل ديناميكية جديدة تربز دابل العالقات الدولية من بالؿحتقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة يف عملية انتشار ادلعلومات وادلكتسبات التقنية والعملية
للحضارة ،يتزايد فيها دور ا لعامل اخلارجي يف حتديد مصَت اخأطراؼ الوطنية ادلكونة ذلذه الدائرة
ادلندرلة وابلتايل ذلوامشها أيضا".
تعريف أوليفيدو لفيس " Olivier Dllfus 1997إهنا تبادؿ شامل إمجايل بُت سلتلفأطراؼ الكوف ،يتحوؿ العامل على أساسو إىل زلطة تفاعلية لإلنسانية أبذملها ،وىي ظلوذج للقرية
الصغَتة الكونية اليت تربط ما بُت الناس واخأماذن متجاوزة ادلسافات ،ومقدمة ادلعارؼ دوف قيد
....وتعد تشكيلة منوعة من اخأنظمة و البٌت اليت حتدد شلثليها الدوؿ الكربى والشرذات ادلتعددة
اجلنسيات وادلنظمات العادلية".
 تعريف ادلفكر العريب دمحم عبد اجلابر" إف العودلة ذًتمجة للمصطلح اخأمريكي ذوذبة تعرب بصورةمباشرة عن إرادة اذليمنة على العامل وأمرذتو ،والعودلة ىي ذات معٌت أوسع لكنها حتصي ذل اجملاالت
السياسية واالجتماعية والثقافية واخأيديولوجية ابإلضافة للمجاؿ االقتصادي يف صورة العودلة
االقتصادية وتوحيد اخأنشطة ،يف حُت صلد أف الكوذبة يقصد هبا توحيد أسواؽ السلع واخلدمات
ورؤوس اخأمواؿ نتيجة حلرية التجارة أو التبادؿ .والعودلة ىي عملية التفاعل والتكامل بُت اخأفراد
والشرذات واحلكومات من سلتلف الدوؿ ،وىي ظاىرة ال مفر منها لعبت فيها ادلعلومات وادلعارؼ
دورا يف جلب العامل وتقاربو ،وىذه العملية ذلا أتثَتات على الثقافة والنظم السياسية و على التنمية
االقتصادية والرباء االجتماعي يف العامل"( .حلمر ،2018 ،الصفحات ).141-140يتضح من
بالؿ التعاريف السابقة الذذر أف العودلة دتثل مرحلة جديدة من اتريخ البشرية تتجلى من بالؿ
االندماج بُت مجيع اجملاالت على ادلستوى الدويل هبدؼ اذليمنة والسيطرة ابستخداـ سلتلف الوسائل
ادلتوفرة وجعل العامل قرية صغَتة تتحكم فيو دولة قوية.
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ب-تعريف العودلة اإلعالمية :تعددت التعاريف ادلقدمة يف ىذا اجملاؿ لعل من أبرزىا:
 تعريف ادلفكر دمحم شوماف" :إهنا عملية هتدؼ إىل التعظيم ادلتسارع وادلذىل يف قدرات وسائلاإلعالـ وادلعلومات على جتاوز احلدود السياسية والثقافية بُت اجملتمعات ،بفضل ما تقدمو
التكنولوجيات احلديثة والتكامل واالندماج بُت وسائل اإلعالـ واالتصاؿ وادلعلومات هبدؼ دعم
عملية توحيد ودمج أسواؽ العامل من انحية ،وحتقيق مكاسب لشرذات اإلعالـ واالتصاؿ
وادلعلومات العمالقة وىذا على حساب تقليص سلطة ودور الدولة يف اجملالُت اإلعالمي والثقايف من
انحية أبرى "( .عيساين ،2008 ،الصفحات )152-151
" إف عودلة اإلعالـ توظف بشكل باص لصاحل السيطرة االقتصادية والثقافية ،فالعودلة تتعدى علىالقوميات من بالؿ مبادئها ادلرتكزة على الرأمسالية والسيطرة على اقتصاد وأفكار وثقافات
الشعوب ،واليت توجهها شرذات عمالقة ىدفها الربح ادلادب والسيطرة على الشعوب وتفتيتها
وجتزئتها حبيث تنفرد الشرذات العمالقة والسلطات احلاذمة يف النهاية يف تلك الدوؿ"( .ذايف،
 ،2017صفحة )155
يعرفها أيضا عبد ادلالك ردماف الدانين أبهنا ":تعبَت عن اتساع التدفقات الدولية يف رلاالت االعالـوادلعلومات ونقل االفكار والقيم والعادات االجتماعية ادلختلفة من بالؿ وسائط االتصاؿ احلديثة
وادلتطورة اليت برزت يف الساحة الدولية بشكل واسع ،وانتشرت يف عقد التسعينيات من القرف
العشرين ومنها قنوات البث الفضائي"( .عيساين ،2008 ،صفحة )152
 يرى اخأستاذ العياضي نصر الدين يف ىذا اجملاؿ أف "مفهوـ اإلعالـ وطبيعتو قد تغَت يف عصرالعودلة حيث مل يعد مرتبطا بوسائل االتصاؿ اجلماىَتي بل أصبح شديد االلتصاؽ ابدلعلومات:
ادلالية ،والعلمية ،والتكنولوجية ،والطبية ،والرايضية والثقافية واالجتماعية ،حبيث أنو مل يعد حكرا على
ادلؤسسات اإلعالمية الكالسيكية حيث دبل متعاملوف جدد يف رلاؿ إنتاج اإلعالـ وختزينو
وتوزيعو ،وقد اصلر عن ىذا التغيَت أمرين أساسيُت :أف القيمة التبادلية لإلعالـ تسعى لتطغى على
قيمتو االستخدامية ،يف ظل حتوؿ البنية االقتصادية للمؤسسة ادلنتجة لإلعالـ والقائمة على الطلب
وليس العرض ،أي بالفا للمنطق الذي ذاف يستند إليو اقتصاد وسائل اإلعالـ يف منتصف القرف
ادلاضي والقائم على مبدأ العرض ،ذما أصبح اإلعالـ وادلعلومات مادة لًتاذم رأمساؿ يف عصر
العودلة( .العياضي ،2015 ،صفحة  )6وتتم العودلة اإلعالمية عن طريق إنشاء مؤسسات دولية
إعالمية ضخمة ذلا قاعدة أساسية يف بلد ما وتنطلق منو إىل الكثَت من البلداف ،ولو أثر فعاؿ على
اإلعالـ احمللي لتلك البلداف.
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احملور األول :مقاربة نظرية للصحافة الرقمية:
-1نشأة الصحافة الرقمية :إف بداية الصحافة الرقمية ذانت عبارة عن رلرد مواقع ػلتوي على
مقاالت وموضوعات وأفكار وطروحات ورؤى بسيطة...وقد صلحت ىذه ادلنتدايت يف جذب
واستقطاب ادلتصفحُت الذين يضعوف فيها آراء وأفكار حرة غَت باضعة للرقابة .وعلى الرغم من
عدـ القدرة على التحديد الدقيق لتاريخ بداية أوؿ صحيفة رقمية فانو ؽلكن القوؿ أبف (ىيلز نبور
جدا جبالد) السويدية ىي الصحيفة اخأوىل يف العامل اليت نشرت الكًتونيا ابلكامل على شبكة
االنًتنت عاـ  ،1990ويف عاـ  1992أنشأت شيكاغو أونالين أوؿ صحيفة الكًتونية على
شبكة أمريكا أوف الين ،وأوؿ موقع للصحافة االلكًتونية على االنًتنت انطلق عاـ  1993يف ذلية
الصحافة واالتصاؿ اجلماىري يف جامعة فلوريدا وىو موقع ابلو ألتو أونالين جاء بعده موقع آبر
وىو ألتو ابلو ويكلي يف 19يناير  1994لتصبح الصحيفة اخأوىل اليت تنشر ابنتظاـ على الشبكة.
(ذنعاف ،2018 ،صفحة  )7ويف شهر أفريل  1997دتكن صحيفتا Le monde l
 expressionمن الصدور بدوف عملية الطباعة الورقية بسبب إضراب ادلطابع الورقية الباريسية،
أما على الصعيد العريب فقد أعلنت صحيفة الشرؽ اخأوسط يف سبتمرب  1995عن توفر موادىا
الصحفية اليومية إلكًتونيا للقراء على شكل صور عرب شبكة االنًتنت ،مث تلتها صحيفة النهار اليت
أصدرت طبعة إلكًتونية يومية باصة يف فرباير  ،1996وتعد صحيفة إيالؼ اليت صدرت يف لندف
عاـ  2001أوؿ صحيفة إلكًتونية عربية ،ذما شهد عدد مستخدمو اللغة العربية أذرب ظلو بالؿ
الفًتة ادلمتدة من عاـ 2000اىل عاـ  2007وبلغت نسبة النمو يف رلاؿ الصحافة الرقمية
 931.8يف ادلائة شلا يدؿ على مستقبل جيد يف عامل الصحافة االلكًتونية العربية( .ذنعاف،
 ،2018الصفحات  )10-9أما اليوـ فقد أصبحت الصحف االلكًتونية متوفرة وأصبح إبمكانية
القارئ ابتيار الصحيفة ادلناسبة العربية أو حىت اخأجنبية مبجرد توفر االنًتنت والقياـ ببحث بسيط.

-2مسات ولصائص الصحافة الرقمية :ؽلكن أف ضلدد ىذه اخلصائص من بالؿ النقاط
التالية-:باصية ادلرونة ابلنسبة للمتلقي من بالؿ قدرة ىذا اخأبَت على الوصوؿ بسهولة إىل عدد
ذبَت من الصحف شلا يوفر القدرة على ابتيار وانتقاء ادلواقع اخأذثر مصداقية-.توفر مساحة لألقالـ
الشابة واذلواة.
باصية التنوع:أي تعدد ادل صادر اليت حتمل اخلرب االلكًتوين وتنوعها شلا يوفر االبتيار بُت ادلواقعالوطنية واإلقليمية والدولية ،وؽلكن الذىاب يف ذلك دلصادر ادلعلومات الورقية.
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باصية التحديث بسرعة حيث يتم حتديث مستمر لألببار واخأحداث على مدار الساعة لنشراجلديد.
سهولة الوصوؿ إىل نوعيات زلددة من اخأببار من بالؿ نظاـ ترتيب وتصنيف ادلعلوماتواخأببار إلكًتونيا.
ختطت ىذه الصحافة احلدود احمللية والدولية ذما حتدت القوانُت والرقابة باصة احمللية ،ابإلضافةدليزة توفَت الوقت واجلهد للمستخدمُت ،والتجانس يف القضااي وادلواقف حيث دتكنت من توفَت
رلتمعات متجانسة على ادلستوايت احمللية ،العربية والدولية حوؿ قضية ما.
توفر ىذه الصحافة حرية إبداء الرأي بعيدا عن الرقابة ،ذما تقوـ ابستطالعات مفيدة للرأي و ىذايعمل على بلق جسور تواصل وتفاعل مع القراء ،ذما توفر إمكانية النقد وتقدمي الرأي اآلبر شلا
يساعد على توجيو صنع القرار– .توفر أرشيف وقاعدة بياانت شلا يعطي قاعدة معلوماتية للصحفي
وادلستخدـ( .قندليجي ،2015 ،الصفحات )154-153
اإلحصائيات واستخداماهتا :حيث توفر الصحافة الرقمية إمكانية تسجيل أعداد قراء الصحيفةحيث يقوـ ذل موقع ابلتسجيل التلقائي لكل زائر جديد يوميا ،وىناؾ بعض ادلواقع اليت تسجل
حىت اسم وعنواف الزائر ،وىذا يوفر مؤشرات وبعض ادلعلومات عن ادلتصفحُت ومن أي دولة ،شلا
يساعد على معرفة طبيعة ادلواضيع اليت يهتم هبا ادلتصفحوف ذلذه اجلرائد.
اطلفاض تكلفتها ادلادية بشكل ذبَت ابإلضافة للنقل الفوري للخرب والعادلية يف انتشار اخلرب.(صالح ،2015 ،صفحة )169

-3أنواع إصدارات الصحف االلكرتونية :ىناؾ نوعاف من الصحف ادلتوفرة على شبكة
االنًتنت:
أ-الصحف االلكرتونية الكاملة :وىي صحف تصدر يف شكل إلكًتوين وليس ذلا بديل
ورقي ،فهي قائمة بذاهتا واف ذانت حتمل اسم الصحيفة الورقية ،دتتاز ىذا النوع من الصحف
االلكًتونية أهنا تقدـ نفس اخلدمات االعالمية والصحفية اليت تقدمها الصحيفة الورقية من أببار
وتعاليق وتقارير وأحداث وغَتىا،فضال عن تقدمي بدمات صحفية وإعالمية إضافية ال تستطيع
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الصحيفة الورقية تقدؽلها ابالضافة خلدمات أبرى مثل الرد الفوري واالرشيف االلكًتوين والربط
ابدلواقع اخأبرى.
ب-نسخ إلكرتونية من الصحف الورقية :نعٍت هبا مواقع الصحف الورقية على الشبكة واليت
تقتصر بدماهتا على تقدمي ذل أو بعض مضموف الصحيفة الورقية مع بعض اخلدمات ادلتصلة

ابلصحيفة الورقية مثل بدمة االشًتاؾ يف الصحيفة الورقية ،وتقدمي االعالانت والربط ابدلواقع
االبرى( .قندليجي ،2015 ،الصفحات .)155-154
-4معايري الصحافة االلكرتونية :نقصد ابدلعايَت تلك القواعد اليت حتقق الضبط وااللتزاـ يف
العمل الصحفي على شبكة االنًتنت وتنقسم ىذه ادلعايَت اىل:

ادلعايري ادلهنية :من بينها نذذر استعماؿ قوالب العمل الصحفي مثل اخلرب والتحقيق واحلوار،ومتابعة وتغطية ادلؤدترات وغَتىا من النشاطات احمللية واالقليمية والدولية ،ذما غلب على الصحفي
اف يكوف زلًتؼ من بالؿ الكفائة ادلهنية والتفرغ دلثل ىذا العمل واخلربة الًتاذمية ادلمارسة واف
يكوف الصحفي ينتمي دلؤسس إعالمية غلى شبكة االنًتنت.
ادلعايري الفنية :من بالؿ توفر اسم بادـ  serverباص للموقع ابالضافة لوجود نظاـ أتميٍتزلدد ؽلنع عمليات القرصنة- .معايري تتعلق بعدد الزوار :دلعرفة عدد الزوار وعدد االستخدامات
واجللسات اليت دتت على ادلوقع ،معدؿ الزايرات ادلرورية والدوؿ.
معايري مالية :أي وجود نظاـ دتويلي واضح وزلدد للمؤسسة أو ادلوقع وقابل للمراجعة من قبلاجلهات ادلختصة.
معايري قانونية :تتعلق ابلوضع القانوين للجهة او للمؤسسة ابلشكل والصورة اليت تضمن وفاءىاابخلقوؽ ادلالية والقانونية للعاملُت فيها( .قندليجي ،2015 ،الصفحات  )181-179يتضح شلا
سبق أف صلاح الصحافة االلكًتونية يرتبط بتوفر ىذه ادلعايَت اليت أتطر العمل الصحفي باصة و أف
أغلبية الصحف االلكًتونية مازالت يف مرحلة النمو والتطور من جهة أبرى فاف ادلنافسة الشرسة يف
الفضاء االلكًتوين جعلت البقاء لألصلح واخأقوى باصة و أف العودلة االعالمية قد بسطت نفوذىا
يف ىذا اجملاؿ شلا يستدعي االىتماـ هبذا النوع من الصحافة على ادلستوى احمللي دلواجهة ىذا
االعالـ ادلوجو الذي فرض نفسو يف البئة االلكًتونية.
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-5ألالقيات الصحافة الرقمية :إف العمل يف الصحافة االلكًتونية يتطلب رلموعة ادلعايَت
اخأبالقية اليت ينبغي احًتامها أثناء ادلمارسة ادلهنية ،ولعل من أبرزىا ؽلكن ذذر ما يلي:
توفَت معلومات ذثَتة لتمكُت اجلمهور من اختاذ قرارات مستنَتة.أف يسعى الصحفي للحصوؿ على احلقيقة وتقدمي اخأببار بدقة وعلى أذمل وجو مع اجتنابتضارب ادلصاحل.
احًتاـ احلق يف زلاذمة عادلة للمتهُت والتعريف مبصادر ادلعلومات ذلما أمكن ذلك.السعي للحصوؿ على دعم أمثل لفرص تدريب ادلوظفُت على صناعة قرار أبالقي.استخداـ اخأدوات التقنية مبهارة عالية وجتنب ذل ما يشوه احلقائق وختلق إاثرة( .آميصفحة بدوفسنة ص )12
ادلصداقية ونقل احلقائق حيث ينبغي على الصحفيُت االلكًتونيُت السعي وإبصرار على احلصوؿوالوصوؿ للحقيقة ،وتقدمي اخأببار ادلتعلقة هبا بدقة ذاملة ويف سياقها و على أذمل وجو..مع
احًتاـ ذرامة اجلمهور.
أف يعاجل اخأببار بكل موضوعية وعدـ االنسياؽ وراء آراء الغَت- .مسألة اإلنصاؼ والعدؿ أيعرض اخأببار إبنصاؼ وحيادية-.ادلسائلة و احملاسبة حيث ينبغي على الصحفيُت أف يدرذوا أهنم
معرضوف للمحاسبة أما اجملتمع على مجيع اخأعماؿ اليت يقدموهنا ،وأيضا أماـ ضمائرىم( .قندليجي،
 ،2015صفحة .)182

احملور الثاين :العالقة بني الصحافة الرقمية والعودلة اإلعالمية.
تعترب ثورة االتصاالت والتكنولوجيات احلديثة اليت مست قطاع اإلعالـ حتديدا ىي أحد أىم أظلاط
العودلة ،فالعودلة ظاىرة أفرزهتا ثورة االتصاالت يف ظل النظاـ العادلي اجلديد والذي أاتح للوالايت
ادلتحدة اخأمريكية ودوؿ الغرب السيطرة الكاملة ويف رلاالت متعددة :اقتصادية ،سياسية ،عسكرية
باصة منها الثقافية ،منتجة بذلك بطااب توحد فيو القيم و أظلاط التفكَت حتت راية اخأمرذة ،عرب
منظومات فكرية وثقافية بعضها فاعل واآلبر ليس بذات الفاعلية ،وذتجليات ذلك ظهر اخلطاب
العودلي الذي يبشر بطابو ابف العامل قد أصبح قرية صغَتة وأف العامل وحدة واحدة وأف االبتالفات
الثقافية ال تقف حائال بُت التفاعل والتواصل بُت أبناء العامل( .مصطفى ،و بوعمامة،2016 ،
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الصفحات  )136-135إف العودلة اإلعالمية ىي مسة رئيسية من مسات العصر وىي امتداد أو
توسع يف مناطق جغرافية مع تقدمي مضموف متشابو وذلك ذمقدمة لنوع من التوسع الثقايف ،نتيجة
ذلك التطور لوسائل اإلعالـ واالتصاؿ اليت جعلت ابإلمكاف فصل ادلكاف عن اذلوية ،والقفز فوؽ
احلدود الثقافية والسياسية والتقليل من مشاعر االنتماء إىل مكاف زلدود (احلريري ،2019 ،صفحة
 .)60وتعترب الصحافة الرقمية يف ىذا اجملاؿ من أىم الوسائل اإلعالمية اليت تستخدـ يف التبادؿ
الفوري نتيجة اإلقباؿ الكبَت عليها  ....ولعل من بصائص اإلعالـ الرقمي بشكل عاـ والصحافة
الرقمية بشكل باص أنو:
إعالـ متقدـ من الناحية التكنولوجية ومؤىل لتطورات مستقبلية جديدة ومستمرة ،شلا يدفعهاللمزيد من االنتشار ادلؤثر يف اجملتمعات ادلتخلفة- .يشكل جزء من البنية االتصالية الدولية اليت
مكنتها من حتقيق عودلتها وعودلة رسائلها- .يشكل جزء من البنية الثقافية للمجتمعات اليت تنتجها
وتوجهها وتتواجد ،هبا لذلك فهي تسعى إىل نشر ثقافة عادلية تعرؼ عند مصادرىا ابالنفتاح الثقايف
وعند متلقيها ابلغزو الثقايف.
ال يشكل نظاـ دويل متوازف خأف ذل مدبالتو ومراذز تشغيلو وآليات التحكم فيو أتيت من مشاؿالكرة اخأرضية وىذا ما أدى إىل ىيمنة الدوؿ ادلتقدمة يف مقابل الدوؿ النامية( .احلريري،2019 ،
الصفحات  )65-64وما ينطبق على الصحافة الرقمية ما ينطبق على اإلعالـ الرقمي بشكل عاـ
ابعتبارىا أحد اخأنواع اإلعالمية اليت فرضت نفسها نتيجة العودلة اإلعالمية.
"إف تطور تكنولوجيا اإلعالـ متالزـ مع زايدة سيطرة ونفوذ الدوؿ ادلتطورة على توجهات اإلعالـ
الدويل وتسيَته ابلشكل الذي ؼلدـ مصاحلها وتوجهاهتا العادلية ،باصة وأف دوؿ اجلنوب والعامل
النامي تستخدـ وسائل أقل تطورا  ....فالتطور التكنولوجي فتح آفاقا للنشر الصحفي شلا وفر
تفاعل أذثر مع القارئ من بالؿ التعليقات على اخأببار وادلقاالت فور نشرىا على ادلوقع نفسو".
(غازي ،2015 ،صفحة بدوف صفحة) إف تسويق منطق العودلة وأىدافها حباجة إىل وظائف
جديدة ؽلكن حتديدىا يف ثالث نقاط تشكل زلور ومرتكزات الوظائف اإلعالمية وفقا دلتطلبات
العودلة واجتاىاهتا :ا-إشاعة ادلعلومات وجعلها متيسرة للجميع من دوف مقابل حبيث ؽلكن احلصوؿ
عليها من أي فرد.ب-إذابة الثقافات الوطنية وتقليص احلدود الفاصلة بُت ادلكوانت ادلذذورة
ومكوانت ثقافة العودلة اليت تنتمي إىل مصدر واحد وبنية ثقافية مرذزية وذلك بفعل التقنية الرقمية.
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ج-تنمية اجتاىات التماثل بُت اجلماعات واجملتمعات وادلؤسسات (عيساين ،2008 ،صفحة
 .)173السؤاؿ الذي يطرح نفسو يف ىذا اجملاؿ :ماىو واقع الصحافة الرقمية يف الوطن العريب يف
ظل العودلة اإلعالمية؟
إف الدوؿ العربية تعيش يف حالة من التبعية اإلعالمية القائمة على العجز خأنو طري العود واتبع
والىث وراء استَتاد التقنيات والربامج وادلنظومات...واجًتار معطيات الغَت وأفكار الغَت وحىت
إحالؿ ثقافة الغَت زلل الثقافة احمللية وقيم الغَت زلل القيم احمللية ،فقد أصبح الفضاء العريب غراب
وشرقا وىذا ما هتدؼ إليو ىيمنة القطب اإلعالمي اخأوحد الذي يسعى إىل تنميط الشعوب ..
وحتويل اجلميع إىل سوؽ استهالذية يتحكم فيها ىذا القطب الواحد( .ذايف ،2017 ،صفحة
 )176إف اإلعالـ العريب لكي يكوف مؤثرا ومستفيدا من ادلعطيات االغلابية للعودلة وقادرا على نبذ
سلبياهتا وإيضاحها للمواطن العريب البد أف يكوف ادلنطق ىو اإلعالـ العريب ادلشًتؾ وادلوحد،
ف اضلصار اإلعالـ العريب يف البوتقة احمللية أو القطرية وعدـ مد اليد للتضامن العريب اإلعالمي ينطلق
بارجيا ودوليا غلعل العرب اخأقل وزان يف عامل العودلة اإلعالمية( .ذايف ،2017 ،صفحة )178
والصحافة ادلكتوبة الرقمية احمللية مطالبة أيضا ابدلساعلة يف حتقيق ذلك من بالؿ توفَت إعالـ يتوفر
على معايَت اجلودة يساىم يف التعريف ابلثقافة احمللية واحلفاظ عليها ،خأف التكنولوجيا تظل وسيلة
لتسويق مسوغاهتا والًتويج خأفكارىا ومنجاهتا  ،ىذا الوضع غلعل الدوؿ العربية مطالبة أف حتسن
استخداـ ىذه التكنولوجيات مبا ؼلدـ ثقافتها و واقعها العريب ،والصحافة ادلكتوبة واإلعالـ الرقمي
بشكل عاـ ؽلكن أف يساىم يف الًتويج للثقافة احمللية وذذا التعريف هبا وحفظها وال نكوف رلرد
مستقبل سليب يتقبل ذل ما ىو أجنيب و وافد.

احملور الثالث :واقع الصحافة الرقمية يف اجلزائر-نشأهتا وتطورها وإطارها القانوين
واأللالقي.-
يعود ارتباط اجلزائر بشبكة اإلنًتنت إىل سنة  1993حتت وصاية مرذز البحث العلمي والتقٍت
)(ceristآنذاؾ ،الذي ذاف ادلوزع احملتكر للنت أي الوسيط الوحيد على ادلستوى الوطٍت للهيئات الرمسية
ادلختصة يف ميداف البحث باصة إىل غاية ديسمرب 1997اتريخ فتح اجملاؿ أماـ ادلزودين اخلواص الذي
أعطى دفعا قواي لقطاع النت يف اجلزائر ،شلا استدعى البحث عن صيغ قانونية تنظم هبا الدولة اإلنًتنت،
وابلفعل فقد صادقت احلكومة على ادلرسوـ رقم 257-98الصادر يف  25أوت 1998والذي مبوجبو مت
إنشاء موزعُت وسطاء للنت ،إال أنو مل يتم االستغالؿ احلقيقي للشبكة إال بعد  1999حيث أصبح
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عددىم 18موزعا باصا ،مث ليستمر يف االرتفاع عاـ  2000ليبلغ  65موزعا (الصحافة ادلكتوبة يف
اجلزائر2015 ،؛ الصحافة ادلكتوبة يف اجلزائر).وصادؼ ىذه الفًتة أي هناية التسعينيات أوىل بداايت
الصحافة االلكًتونية يف اجلزائر وذاف ذلك مع هناية  1997واليت ذانت عبارة عن إصدارات نسخ
إلكًتونية لبعض الصحف ادلكتوبة ذات اإلصدار الورقي ،وذانت جريدة "الوطن" ابللغة الفرنسية السباقة
إىل ذلك مث تلتها مباشرة صحف أبرى ذػ "ليربيت" و"اليوـ" و"اخلرب" مث توالت بعد ذلك صحف أبرى.
قد ساعد يف ذلك تعديل مرسوـ أوت 1998مبرسوـ اثين صدر يف أذتوبر  ،2000والذي مبوجبو مت
الًتبيص لعملية الشراذة بُت شرذات أجنبية وفتح اجملاؿ الستثمارات بارجية يف قطاع االنًتنت ،فكانت
أوؿ عملية مجعت رلموعة  WANADOOابلشراذة مع ادلوزع  EEPADيف مارس .2000
وذما سبق ذذره فإف إلغاء االحتكار يف رلاؿ النشر اإللكًتوين بعد عاـ  2000مسح ابنطالؽ وانتشار
الصحافة االلكًتونية ،إذ مل يعد إنشاء موقع صحايف على شبكة االنًتنت أمرا صعبا وإظلا رلرد إتباع
إجراءات تنظيمية لدى مرذز ) (ceristلالستفادة من موقع على الشبكة لفائدة أي جريدة ،واالنتساب
حتت إسم ادليداف اجلزائري " " dzمع االستناد إىل ميثاؽ التسمية .وىذه ادلتطلبات تتمثل يف سجل جتاري
وتوفر مقر مرذزي أو مكتب تنسيق ابجلزائر مع دفع مبلغ مايل ذل سنة بقيمة 1000دج ،إضافة إىل
اإلجراء اإلداري ادلتمثل يف بضوع ادلوقع لتسيَت طاقم صحفي وتقٍت وإداري متخصص (بلعاليا،2006 ،
الصفحات .)151-150

أنواع الصحف اإللكرتونية يف اجلزائر:للصحافة االلكًتونية من حيث اإلصدار نوعاف ،فالنوع اخأوؿ دتثل يف نشر نسخ الكًتونية للصحف
الورقية منذ  ، 1997أو ما يسمى ابلصحافة اإللكًتونية ادلكملة للطبعة الورقية ،فقد عمدت الكثَت من
الصحف اجلزائرية إىل النشر اإللكًتوين مع احملافظة على الطبعة الورقية للحفاظ على مكانتها يف عامل النشر
اإللكًتوين وحتقيق مقروئية وانتشار أذرب للصحيفة ،وتستفيد من رلالُت دلضموف واحد وبذلك تكسب قراءً
جددا شلن ىم من مستخدمي النت يف ذل مكاف دابل اجلزائر وبارجها والتنقل يف ىذا العامل االلكًتوين
مبنافسة مثيالهتا من الصحافة الدولية .ذما هتدؼ بذلك التحرر من الضغوط السياسية على رلاؿ احلرايت
وذذا اقتصاداي ابلتحرر من ذلفة الورؽ والطباعة والتوزيع (دليو ،2014 ،صفحة  )203ذلذا صلد أف
معظم العناوين اإلعالمية تعتمد يف غالبيتها على النشر اإللكًتوين ذوسيلة لتوزيع مضموهنا بدور تكميلي
للنسخة ادلطبوعة.
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جدول يوضح إصدار النسخ االلكرتونية لبعض أهم الصحف الورقية اجلزائرية:
اسم الصحيفة

ادلوقع االلكرتوين

اتريخ الصدور

لغة الصدور

نوع الصحيفة

El Watan

El-watan.com

اذتوبر 1997

فرنسية

باصة

اخلرب

Elkhabar.com

أفريل 1998

عربية

باصة

Horizons

Horizons-dz.com

أفريل 1998

فرنسية

عمومية

El
Moudjahid

Elmoudjahiddz.com

سبتمرب 1998

ع/ؼ/إ

عمومية

Liberté

Libertéalgérie.com

سبتمرب 1999

فرنسية

باصة

الشروؽ

Elchoroukonline.com

جويلية 2006

ع/ؼ/إ

باصة

الشعب

Ech-chaab.net

جواف 2010

عربية

عمومية

البالد

Elbilad.com

جويلية 2011

عربية

باصة

يف الواقع إف أغلب الصحف الورقية ادلنشورة إلكًتونيا على النت ال ختتلف ذثَتا عن نسختها الورقية من
انحية ادلضموف ،فهي عبارة عن نسخ ذربونية ذانت يف البداية تعرض ذخدمة نصية مث أصبحت ديناميكية
ذات طابع افًتاضي الكًتوين.
إىل جانب جتربة الصحافة اجلزائرية الورقية يف اجملاؿ اإللكًتوين ،ظهرت جتربة النشر اإللكًتوين مباشرة
وبصورة مستقلة  ،أي اليت تصدر ابتداء على شبكة االنًتنت دوف أف يكوف ذلا مقابل ورقي وذلك منذ
سنة  1996مث توالت بعدىا العديد من الصحف االلكًتونية اخلالصة أشهرىا حاليا "ذل شيء عن
اجلزائر" .جتدر اإلشارة إىل أف معظم ىذه الصحف والنشرايت ذانت تصدر من بارج الوطن وتنطق
ابللغتُت الفرنسية واالصلليزية (شطاح ،2001 ،صفحة  .)64وسنوضح ىذه اخأنواع من بالؿ ما يلي:
-1الصحف اإللكرتونية ادلكملة للنسخة الورقية :وىنا صلد نفس مضموف النسخة الورقية
على صيغة اؿ PDFذصحيفة اليوـ ،اخلرب ،الشعب ،الشروؽ الناطقة ابللغة العربية ،إىل جانب
جريديت الوطن و ليربيت الناطقتُت ابللغة الفرنسية .وقد استفادت ىذه الصحف يف احلصوؿ على
نوع من احلرية يف نشر ادلقاالت بعيدا عن الرقابة اليت دتارس ضد وسائل اإلعالـ .وصلد أف تعامل
الصحف اجلزائرية مع النشر اإللكًتوين أصبح بشكل مكثف ،فأذثر من  46ستة وأربعوف صحيفة
(سيفوف ،2016 ،صفحة  )275تعتمد يف غالبيتها على النشر اإللكًتوين مع احملافظة على
الطبعة الورقية من أجل احلفاظ على مكانتها يف عامل النشر اإللكًتوين و حتقيق رواج أذرب ابلنسبة
للصحيفة الورقية.
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-2صحافة األنرتنت يف اجلزائر :و ىي تلك اليت ال دتلك دعامة ورقية ،بل تصدر بطريقة
مباشرة على الويب و ذل مكوانت إعدادىا تعد إلكًتونية من ادلضموف و الطبعة و التوزيع و حىت
اإلشهار مع الطاقم الصحفي أيضا .و قد ذانت أوؿ جتربة يف اجلزائر بظهور "أجلَتاي أنًتفاس"
 "Algeria interfaceعلى يد اإلعالمي نور الدين بالصي" سنة ( 1996العيديل،
 ،2019صفحة  )95ذما صلد جتربة "السوؽ" " "le Soukو ىي اتبعة جلمعية الطلبة لكلية
الطب ذانت تسعى لتحسُت االتصاؿ بُت طلبة الطب من جهة ،و سلتلف شرائح اجملتمع من جهة
أبرى إلرجاع البسمة لألطفاؿ ادلصابُت ،وقد بلغ عدد زوارىا  1000زائر يوميا ،و صنفت سنة
 2000ذأحسن موقع( .بورقعة ،2019 ،صفحة  .)214وادلالحظ ىنا  ،أف ىذه ادلواقع تنوعت
بُت اإلببارية و ادلتخصصة ،ذما صلد صحفا أبرى سابرة مثل "ذشفة" " "kECHFAو
أبرى ثقافية "الديواف" "  ،"El diwenلكن ىذه الصحف مل تصمد طويال و ابتفت لظروؼ
أغلبها مالية ،وجتدر اإلشارة أف ادلوقع اإلبباري " ذل شيئ عن اجلزائر" " Tout sur L
 "Algerieيبقى يتصدر يف ادلراتب اخأوىل( .العيديل ،صفحة .)94
و يف دراسة أجرهتا رللة"فوربس" اخأمريكية يف هناية  2010خأىم  50صحيفة انًتنت يف العامل
العريب ،احتلت صحيفة الشروؽ ادلرتبة الثالثة من حيث ادلواقع اإللكًتونية اخأذثر شعبية للصحف
ادلطبوعة ،وهبذا شكلت صحيفة الشروؽ طفرة إعالمية مل يسبقها إليها أحد ابلوصوؿ إىل مليوين
نسخة ،ابإلضافة إىل موقعها اإللكًتوين الذي حقق أعلى نسبة تصفح من بالؿ أرذانو التفاعلية،
حيث وصلت عدد القراءات إىل ما يقارب  70ألف قراءة للموضوع الواحد ومئات التعليقات.
(بورقعة ،2019 ،صفحة  .)215فمن ىذه ادلنطلقات العادلية نسجل دتوضعا مشجعا لنماذج
إعالمية انجحة يف البيئة اإللكًتونية ذلذه الصحف اجلزائرية اليت دتثل قاعدة مجاىَتية ال أبس هبا ،إال
أنو ال ختلو يف ذثَت من اخأحياف إىل تعرضها لظروؼ و معوقات.

ادلعايري القانونية و األلالقية للصحافة الرقمية يف اجلزائر:

ظل رلاؿ النشر االلكًتوين للصحافة ينشط يف غياب إطار قانوين ينظمو إىل غاية سنة  2012اتريخ

صدور القانوف العضوي لإلعالـ اجلديد ،الذي أفرد اباب ذامال ذلذا الشأف وىو (الباب اخلامس) الذي
يتكوف من ست  6مواد (من ادلادة 67اىل ادلادة رقم  )72لتحديد مفهوـ وسائل اإلعالـ اإللكًتونية وذذا
أطر شلارسة نشاطها ،حيث حتدد ادلادة  67منو مفهوـ الصحافة االلكًتونية يف "ذل بدمة اتصاؿ
مكتوب عرب االنًتنت موجهة للجمهور أو فئة منو ،وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي
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ؼلضع للقانوف اجلزائري ويتحكم يف زلتواىا االفتتاحي" ،مث أتيت ادلادة  68منو لتستثٍت "ادلطبوعات الورقية
عندما تكوف النسخة عرب االنًتنت والنسخة اخأصلية متطابقتُت" (الرمسية .)2012 ،إال أف ادلالحظ على
ادلواد ادلذذورة من القانوف ىو عدـ تناوذلا لكافة جوانب وحيثيات نشاط وسائل اإلعالـ اإللكًتونية اليت من
ضمنها الصحافة االلكًتونية ذقضييت التمويل واالعًتاؼ ادلهٍت ،وىي بذلك غَت ذافية لإلحاطة هبذا اجملاؿ
بصوصا يف غياب نصوص تنظيمية وتنفيذية واضحة مكملة للقانوف العضوي لإلعالـ .ىذا الوضع
يتطلب دعما من السلطات العمومية من حيث التنظيم واإلمكانيات ادلالية الكافية وذذا تطوير وتعميم
استعماؿ االنًتنت يف اجلزائر.
ذما اعترب ىذا القانوف يف مادتو 69بدمة السمعي بصري عرب اخأنًتنت" ذل بدمة اتصاؿ مسعي
بصري عرب اخأنًتنت موجو للجمهور أو فئة منو ،تنتج وتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو
معنوي ؼلضع للقانوف اجلزائري ويتحكم يف زلتواىا االفتتاحي" (الرمسية .)2012 ،أف ادلالحظ ىنا أف
القانوف اىتم فقط بتحديد نشاطات الصحافة اإللكًتونية دوف التفصيل يف ذيفية أداء النشاط ،أو
حتديد ادلسؤوليات و أبالقيات ادلهنة للتمكن من حل ادلشاذل اليت قد تنجم عنو.
إف ادلسؤولية اخأساسية اليت تقع على عاتق الصحفيُت يف أي رلتمع دؽلقراطي ىي نقل ادلعلومات
بكل نزاىة و موضوعية ،لذلك دتسك الصحافة ابدلبادئ اخأبالقية و ادلهنية عنصر أساسي لنجاح
اإلعالـ الرقمي .يشَت "ذلود جوف بيًتاف" أستاذ القانوف يف جامعة ابريس (بورقعة،2019 ،
صفحة )222إف القواعد اخأبالقية وادلهنية عنصر أساسي لنجاح اإلعالـ ،إال أنو ذثَتا ما يواجو
اإلعالـ الرقمي تضاراب بُت أعلية اخأببار و معايَت اجملتمع  ،وىنا يتطلب حل مثل ىذا التضارب
مبمارسة عملية اختاذ القرارات ادلهنية و اخأبالقية مبهارة ،علما أف وسائل اإلعالـ التقليدية وضعت
أساليب لتحقيق مصداقية ادلعلومات بينما مل يرسخ اإلعالـ الرقمي بعد أساليب التحقق من
ادلصداقية ،وابلتايل يتطلب تنظيم مهنة الصحافة االلكًتونية وأتطَت العمل الصحفي اإللكًتوين،
التأذيد على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية يف ادلهنة ،واإلفصاح عن مصادر التمويل  ،ذما غلب أف
يلتزـ العاملوف يف الصحافة اإللكًتونية ابحًتاـ الكرامة اإلنسانية و عدـ التشهَت ابخأشخاص و عدـ
قبوؿ اذلدااي و التسهيالت و أي شكل من أشكاؿ الدعم مبا ؼلل بتقاليد ادلهنة.
ذما أنو غلب على العاملُت يف اإلعالـ الرقمي التقيد ابدلصلحة العامة  ،إضافة إىل السعي و إبصرار
للحصوؿ على احلقيقة و تقدؽلها بصدؽ وشرؼ و االبتعاد عن تضارب ادلصاحل  ،خأهنم معرضوف
للمحاسبة على أعماذلم أماـ ادلستخدـ .إف وجود نظاـ أتميٍت زلدد ؽلنع عمليات القرصنة واالبًتاؽ
إىل جانب وجود نظاـ ابدلوقع لألرشفة ،مع وجود بادـ مستقل للموقع  ،ضف إىل ذل ىذا مواقع
متابعة التصفح اليت تساعد على التعرؼ على عدد زوار ادلوقع  ،عدد اجللسات  ،معدؿ الزايرات،
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وىذه اخأمور رلتمعة تساعد يف عملية التخطيط و ذذا احملاسبة للدفاع عن ىذه ادلهنة العظيمة.
(بورقعة ،2019 ،صفحة )222

صعوابت الصحافة االلكرتونية يف اجلزائر:
من أىم الصعوابت اليت تواجو الصحافة اإللكًتونية يف اجلزائر ؽلكن ذذر الصعوابت التالية:
عدـ وجود قاعدة مستخدمُت واسعة لألنًتنت .ضعف التكوين ادلعلومايت.تنامي قرصنة ادلواقع االلكًتونية مثلما حصل مع جريديت الوطن والبالد.–سياسة اإلشهار االلكًتوين شلا أدى لعزوؼ االفراد عن النشر االلكًتوين (بورقعة،2019 ،
الصفحات . )234-233

احملور الرابع :آليات وحتدايت الصحافة الرقمية يف اجلزائر يف ظل العودلة اإلعالمية:
إف جتربة الصحافة الرقمية يف اجلزائر تعترب جتربة فتية مثلما ىو الشأف يف الكثَت من البلداف العربية،
مازالت تفتقد لالحًتافية واجلودة ولكنها ضرورة دلواجهة السيل العرـ من اجلرائد االلكًتونية اليت أتيت
من سلتلف بقاع العامل نتيجة العودلة اإلعالمية ،ولكن مضامُت ىذه اجلرائد ال تعكس دائما حقيقة
الوضع باصة فيما يتعلق أبببار الوطن العريب ،شلا يستدعي رلموعة من التحدايت لالرتقاء هبذه
الصحافة لعل من أبرزىا نذذر:
نقص اخلربة اإلعالمية والفنية :إذ أف أغلبية القائمُت على ىذه الصحف ال ؽللكوف اخلربةاإلعالمية والفنية للرقي هبا ،وحتويلها إىل صحف زلًتفة قادرة على فرض نفسها يف الساحة
اإلعالمية الرقمية.
فقداف ادلهنية :تشكل أغلبية ادلواقع االلكًتونية ترمجة حرفية للواقع احمللي وال تبذؿ جهدا يف مسايرةمستجدات الوضع- .انتشار اخأمية االلكًتونية :ويتضح ذلك يف عزوؼ أغلبية اخأفراد على قراءة
الصحف ادلتوفرة الكًتونيا.
 ضعف التمويل:ابعتبارىا يف أغلب احلاالت تكوف ىذه اجلرائد عبارة على مواقع شخصية والتنتمي إىل مؤسسات ،شلا غلعلها تفتقد للعوامل ادلادية للمواقع اإلببارية اليت تعد أساس تطور
الصحف االلكًتونية.
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_شرذات االتصاالت:إذا ذانت شعوب الدوؿ ادلتقدمة تسعى للحصوؿ على ادلعلومة يف ظل
االطلفاض القياسي يف تكلفة نقلها وتداوذلا ،يف حُت صلد أف الوضع ؼلتلف يف البلداف العربية نتيجة
ضعف تدفق بدمات االنًتنت وذذا غالء أسعارىا شلا يؤثر عل اإلقباؿ على مثل ىذه الصحف
اليت انتشرت بشكل ذبَت.
 ذىنية النشر الورقي :يتجلى ذلك يف ذوف أغلبية الصحف االلكًتونية ال يتم حتديثها على مدارالساعة بل ىي يف أغلب اخأحياف تكوف نسخة الكًتونية للصحيفة الورقية ،شلا يفقد ىذه الصحافة
قيمتها ومكانتها اإلعالمية.
إذا ذانت ادلواقع االلكًتونية و الصحف الرقمية قد صلحت يف بعض البلداف يف حتريك الرأي العاـالعادلي ،فن أغلبية ادلواقع االلكًتونية العربية ال ترتقي لذلك مع اىتمامها ابلقضااي الثانوية ابستثناء
القليل منها( .الفطيسي ،2019 ،الصفحات )6-5
ادلنافسة الشديدة على االنًتنت وبروز دور مواقع التواصل االجتماعي على ادلستوى الشعيب حيثدتثل ادلنتدايت اإلببارية والسياسية بيئة ىامة للمنافسة ،ابإلضافة لسيطرة الصحف الرقمية التابعة
للبلداف ادلتطورة على الفضاء اإلعالمي نتيجة توفرىا على أحدث الوسائل نتيجة العودلة اإلعالمية
حيث تربعت على الساحة اإلعالمية.
ضعف البنية التحتية االتصالية شلا يستدعي توفَت اآلليات الضرورية اليت ؽلكن أف تساىم يف تطويرىذه الصحافة ،باصة و أننا نعيش اليوـ يف فضاء الكًتوين.
يف دراسة قاـ هبا الباحث رابح عمار حوؿ الصحافة االلكًتونية وحتدايت الفضاء االلكًتوين توصل
الباحث جملموعة من النتائج دتثل حتدايت الصحافة االلكًتونية يف اجلزائر من بينها - :إف الصحف
االلكًتونية يطغى عليها منطق وذىنية النسخة الورقية نتيجة ارتباط اإلداري ابلتحريري وادلايل
للنسخة االلكًتونية بنظَتهتا الورقية ،مع غياب حتديث اخأببار عكس ما صلده يف الصحافة الورقية
الغربية اليت تساير ادلستجدات .
إف الصحف اجلزائرية مل تتأىل لتقدمي نفسها ذمنتج جتاري ػلقق موارد مالية مغرية للقراء ابالشًتاؾوادلعلنُت ابإلعالف عربىا -.تفتقد الصحافة االلكًتونية الستخداـ الوسائط ادلتعددة مبفهومها
احلديث والذي يقوـ على ترميز رسالة تواصلية متعددة ادلنبهات تستثَت أذثر من حاسة يف سياؽ
تكاملي( .عمار ،2017-2016 ،الصفحات  )416-415ابإلضافة لتحدايت مهنية أبرى
تتعلق ابالحًتافية اليت دتيز بُت الصحفي وادلواطن ودتثل قيمة مضافة ابلنسبة للصحفي باصة يف
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ظل العودلة اإلعالمية شلا يتطلب حتكم يف التقنية والسرعة واالبتصار والتحكم يف اللغات والقدرة
على إدارة واستعماؿ الشبكات االجتماعية ،شلا غلعل البيئة الرقمية سلربا للتجريب الدائم :لنماذج
حتريرية ،لنماذج اقتصادية جديدة ،طرؽ تسويق جديدة ،عالقات جديدة مع القراء .ذما أذدت
الدراسة السابقة الذذر أف إجاابت ادلبحوثُت على وعيهم ابلتحدايت ادلهنية حيث أذد 88.89
ابدلائة من صحفيي عينة الدراسة إىل أف أىم حتدي ىو العائدات ادلالية ،يليو ادلتطلبات ادلهنية
وادلتمثلة يف تعدد ادلهارات....تليها التحدايت القانونية واليت تعرب عن الفراغ القانوين والفجوة
التشريعية بُت الصحافة االلكًتونية واالنًتنت ذفضاء دلمارسة الكثَت من اخأنشطة ،ذما دتثل صحافة
ادلواطن حتد ذبَت أماـ ادلمارسة ادلهنية (عمار ،2017-2016 ،الصفحات  )405-403ذما
تتطلب حتدايت الصحافة االلكًتونية ضرورة حتديث الربامج التعليمية واإلعداد لربامج ومناىج
جديدة استجابة للتغيَت الذي فرضتو العودلة اإلعالمية ،فالبد من جتسيد حتوالت يف أساليب
التكوين اإلعالمي ويف ادلهارات اليت غلب أف يتحصل عليها دارسو الصحافة واإلعالـ ،ولعل أذرب
حتدي أماـ مهنة الصحافة االلكًتونية ذما يقوؿ اخأستاذ دمحم بليل من ذلية الصحافة ابلقاىرة" :ىو
أنو غَت معًتؼ هبا من قبل الدولة نتيجة فقداهنا للهوية القانونية دابل ادلؤسسات اليت يتعامل معها،
ما يعرضها دلشاذل وضغوطات التوقيف"( .ذنعاف ،2018 ،صفحة )25
رؤية تقوميية وتوصيات :إف االنتشار الكبَت لإلعالـ اجلديد والصحافة االلكًتونية بشكلباص يتطلب اختاذ رلموعة من اإلجراءات واآلليات ،اليت ؽلكن أف تساعد باصة اجملتمعات العربية
يف أف تستفيد من الرذب احلضاري وتساير سلتلف التطورات التكنولوجية ،ولكن يف نفس الوقت
غلب توجيو مواطن االستفادة خأنو ليس ذل ما ينشر ؼلدـ اجملتمعات العربية باصة وأننا نعيش يف
عصر العودلة اإلعالمية يف موجة احلضارة الثالثة اليت أضحت فيها ادلعرفة ( إعالـ ،إعالميات،
معلومات ،تكنولوجيا متطورة)ىي ادلصدر اخأساسي للقوة واذليمنة ،بعدما ذاف مصدر القوة والنفوذ
يف السابق ىو رأس ادلاؿ واإلنتاج الصناعي ،ىذه الثورة ادلعلوماتية والتكنولوجيا اذلائلة ىي اليت
أسست لظاىرة العودلة( .احلريري ،2019 ،صفحة  )100فالصحافة الرقمية يف ىذا اجملاؿ تعد
أداة أساسية يف نشر العودلة و أبطرىا يف ظل االنفتاح اإلعالمي و غياب الوعي اإلعالمي ،شلا
يؤدي للكثَت من ادلخاطر السلبية لعل أبرزىا طمس اخلصوصية الثقافية مثل تغييب القيم اخأسرية
واالجتماعية اليت رسخها الدين اإلسالمي ،ابإلضافة لظهور الكثَت من مظاىر االضلراؼ واالضلالؿ
اخأبالقي وفساد اخأظلاط السلوذية السائدة ،ابإلضافة لًتاجع مكانة اللغة اخأصلية وسيادة اللغة
اخأجنبية ابإلضافة لإلذراه الثقايف نتيجة فرض ثقافة معينة تتعارض مع الثقافة احمللية شلا يؤدي
النتهاؾ اخلصوصية الثقافية .شلا غلعل من موضوع تطوير الصحافة الرقمية احمللية دلواجهة اجتياح
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العودلة اإلعالمية ضرورة ال نقاش فيها واحلق يف نشر ادلعلومات واخأببار الصحيحة وادلوضوعية.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو يف ىذا اجملاؿ:ما ىي اآلليات اليت ؽلكن أف تساىم يف التحدي للعودلة
اإلعالمية:
-1إنتاج مضامني حملية :إف أصلح السبل يف مواجهة إعالـ العودلة ىو إنتاج مضامُت إعالمية
زللية هتتم ابلثقافة احمللية وعاداتنا وقيمنا ،أي إنتاج مضامُت إعالمية تعكس وتتماشى مع منظومتنا
القيمية والثقافية ،وال ؽلكن حتدي العودلة اإلعالمية يف الوقت الذي نبقى أسرى للمنتجات الثقافية
الغربية وظلتص ذل ما جتود بو علينا ترسانتهم اإلعالمية .وحتقيق ذلك يستدعي توفَت صحافة رقمية
زللية تعكس واقعنا وتعاجل مشكالتنا ذما تساىم يف التعريف بثقافتنا وتقاليدان وذذا احلفاظ عليها.
-2تطوير اإلعالم احللي :إف مواجهة العودلة اإلعالمية يستدعي حتديث اإلعالـ العريب احمللي
سواء من حيث الوسائل والتقنيات أو من حيث التكوين ،ذلك خأف ختلف قطاع اإلعالـ عبد
الطريق أماـ التبعية وساىم يف ترسيخ العودلة اإلعالمية( ،ذايف ،2017 ،الصفحات )192-190

ابلتايل فاف الوضع يستدعي هتيئة اآلليات الضرورية لتطوير اإلعالـ احمللي.
-3الرتبية اإلعالمية :ذما تعترب الًتبية اإلعالمية ذات أعلية قصوى ابعتبارىا تساعد على تلقُت
اخأفراد يف اجملتمع قواعد التعامل مع ادلضامُت اإلعالمية اليت تبثها الصحافة الرقمية الوافدة من سلتلف
بقاع العامل ،لنشر للوعي اإلعالمي بضرورة ابتيار وانتقاء ادلضامُت اذلادفة وادلشارذة يف تنوير الرأي
العاـ من بالؿ ادلشارذة يف إنتاج مضامُت ىادفة تبٍت جسور التواصل بُت الثقافات ولكن مع
احلفاظ على اخلصوصية الثقافية ،ذما هتيؤه دلمارسة التفكَت النقدي حىت يساىم يف حرذة التغيَت
وتطوير وتغيَت الواقع االجتماعي ،من بالؿ نشر وتلقي ادلعلومات بطريقة نقدية واعية حضارية
جتعل من ادلتلقي طرؼ فعاؿ يساىم يف التعريف ابلثقافة اخلاصة.
 -4تعزيز التواجد على الشبكة العنكبوتية :ويقصد بو التواجد الثقايف وادلعريف من بالؿ
إبراز الصورة احلقيقية لديننا وثقافتنا وقيمنا اليت تتعرض للتشويو والتزييف من طرؼ اإلعالـ الغريب،
وإذا ذانت شبكة االنًتنت تتسم بصفة العادلية والكوذبية فاف التواجد فيها يعطي لثقافتنا وعاداتنا
احمللية بعدا عادليا (ذايف ،2017 ،صفحة .)194ومن أىم التوصيات اليت ؽلكن أف نقدمها يف
ىذا اجملاؿ لتطوير دور الصحافة الرقمية يف مواجهة العودلة اإلعالمية نقدـ االقًتاحات التالية:
تشجيع الصحافة االلكًتونية بتوفَت اآلليات ادلناسبة لذلك .االستفادة من حتارب البلداف ادلتطورةيف ىذا اجملاؿ.
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االىتماـ جبودة ادلضامُت اإلعالمية الوطنية واحمللية يف ىذه الصحافة حىت تفرض نفسها يف البيئةالرقمية.
ادلساعلة يف إثراء البيئة االفًتاضية مبضامُت إعالمية دتجد اخلصوصية الثقافية العربية وتعكس الواقعالعريب.
توفَت دؽلقراطية حقيقية توفر حرية التعبَت لتطوير القدرات اإلبداعية وتوظيفها يف مواجهة العودلةاإلعالمية.
 التعاوف بُت الدوؿ العربية يف وضع اخلطط الكفيلة يف مواجهة تداعيات اإلعالـ اجلديد والصحافةالرقمية.
التفاعل اإلغلايب واحلوار مع الصحافة االلكًتونية الوافدة مع توفَت وتشجيع الصحافة االلكًتونيةاحمللية.
جتديد وتطوير التكوين يف ىذا اجملاؿ دلسايرة مستجدات التكوين يف العامل ادلتطور وفقا للمناىجادلستحدثة.
التأذيد على دور الًتبية اإلعالمية يف تكوين ادلتلقي اإلغلايب الذي يفكر وينتقي من الصحافةالرقمية ما يناسب واقعو وثقافتو وذذا قيمو.
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لامتة
يتضح شلا سبق أف عودلة اإلعالـ دتثل مسة من مسات العصر وىي آلية من آليات فرض أشكاؿ
أبرى من العودلة االقتصادية منها والسياسية وباصة الثقافية ،ابعتباره من أقوى الوسائل و أذثرىا
قدرة على التأثَت يف حياة وأظلاط التفكَت هبدؼ السيطرة على الشعوب .انطالقا من ذلك ؽلكن
اعتبار الصحافة الرقمية واإلعالـ الرقمي بشكل عاـ سالح ذو حدين ؽلكن أف يساىم يف نشر
ادلعرفة وتنوير الرأي العاـ إذا استخدـ بشكل إغلايب ،ذما ؽلكن أف يؤدي إىل عواقب وبيمة إذا
أسيء استخدامو شلا يستدعي مسايرة الرذب احلضاري ولكن بيقظة من بالؿ إنشاء وإغلاد صحافة
رقمية زللية موجهة تساىم يف تنوير الرأي العاـ .ذما يتطلب الوضع اختاذ رلموعة من التدابَت
والتحدايت دلواجهة الوضع من بالؿ تقدمي مضامُت إعالمية ذات جودة ومصداقية تعكس معامل
وبصوصية الثقافة العربية ،وباصة نشر الوعي حىت يكوف اإلعالـ العريب فاعال يف عصر العودلة
أيبذ ويعطي ويوضح ويشرح حقيقة اذلوية العربية ،وزلاولة التخلص من التبعية اليت طادلا ذانت قدرا
زلتوما على اخأمة العربية اليت ساعلت ووفرت اخأرضية ادلناسبة ذلذه التبعية يف مجيع رلاالت احلياة.

ادلصادر وادلراجع
الكتب:
ابية سيفوف .)2016( .اخأنًتنت والصحافة اإللكًتونية .اجلزائر :منشورات دار اخللدونية.

بن طيفور مصطفى ،،و العريب بوعمامة .)2016( .أتثَت وسائل االعالـ على تشكيل اذلوايت الثقافية يف ظل العودلة-
قراء الواقع واستشراؼ ادلستقبل( -اجمللد ( .)4رللة احلكمة للدراسات االعالمية واالتصالية ،احملرر) اجلزائر :ذنوز احلكمة
للنشر.

رابح عمار .)2017-2016( .الصحافة االلكًتونية وحتدايت الفضاء االلكًتوين -دراسة ميدانية ااصحافة االلكًتونية
اجلزائرية .-اجلزائر :جامعة وىراف ،،قسم علوـ االعالـ واالتصاؿ.

رحيمة الطيب عيساين .)2008( .مدبل اىل االعالـ واالتصاؿ :ادلفاىيم االساسية والوظائف اجلديدة يف عصر العودلة
االعالمية (اجمللد ط .)1عماف :عامل الكتب احلديث.
سعد ذامل احلريري .)2019( .االعالـ والعودلة .االردف :دار احلامد.
شهيناز العيديل .)2019( .الصحافة االلكًتونية بُت التحرير والتصميم والتفاعلية .اجلزائر :ألفا للواثئق.
155

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
عامر ابراىيم قندليجي .)2015( .االعالـ االلكًتوين (اجمللد ط .)1عماف :دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.
عباس حلمر .)2018( .البعد االسًتاتيجي لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ .اجلزائر :دار ىومة.
عبدالقادر تومي .)2011( .االسس الفلسفية للعودلة اإلقتصادية (اجمللد ط .)1اجلزائر :ذنوز احلكمة.
علي بليل شقرة .)2014( .اإلعالـ اجلديد( شبكات التواصل االجتماعي) (اجمللد ط .)1عماف :دار أسامة للنشر
والتوزيع.
علي عبد الفتاح ذنعاف .)2018( .الصحافة االلكًتونية يف ظل الثورة التكنولوجية .االردف :اليازوري.
علي عطار .)2002( .العودلة والنظاـ العادلي اجلديد (اجمللد  .)1بَتوت :دار العلوـ العربية للطباعة والنشر.
فضيل دليو .)2014( .اتريخ الصحافة ادلكتوبةو اجلزائرية .2013-1830اجلزائر :دار ىومة.
دمحم شطاح .)2001( .االنًتنيت و مستقبل الصحافة الورقية يف اجلزائر .ورقة مقدمة يف مؤدتر صحافة االنًتنت يف العامل
العريب ،الواقع والتحدايت.
مروى عصاـ صالح .)2015( .اإلعالـ اإللكًتوين ،االسس وآفاؽ ادلستقبل (اجمللد ط .)1االردف :دار االعصار العلمي
للنشر والتوزيع.
مصطفى يوسف ذايف .)2017( .االعالـ ادلعاصر وحتدايت العودلة (اجمللد ط .)1اجلزائر :ألفا للواثئق.
ؽلينة بلعاليا .)2006( .الصحافة اخأذًتونية يف اجلزائر بُت حتدي الواقع والتطلع ضلو ادلستقبل .ذلية علوـ اإلعالـ
واالتصاؿ ،جامعة اجلزائر :3رسالة ماجستَت.

اجلرائد الرمسية:
اجلريدة الرمسية .)2012( .القانوف العضوي ادلتعلق ابالعالـ .اجلزائر :العدد.2

156

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
: مواقع الكرتونية
http.//m.facebook.com . االعالـ والعودلة.)2015( .عمر غازي
www.siironline.org : انظر ادلوقع. إشكاليات اإلعالـ يف عصر العودلة.)2015( .نصرالدين العياضي
: انظر ادلوقع.التجربة العمانية ظلوذجا..الواقع والتحدايت.. الصحافة اإللكًتونية.)2019( .دمحم سعيد الفطيسي
www.facebook.com/Almothaqafnewspapers
.www.tomohna.net/vb/showthread.php/ .)2015( .الصحافة ادلكتوبة يف اجلزائر

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

157

