


 يةـكرتونـاإللواع الصحف ـأن

حسونةنسرين .أ

 مقدمة:

بدأت الصحافة االلكترونٌة منذ أواخر السبعٌنٌات من القرن الماضً، وتوسعت وانتشرت فً 

منتصف التسعٌنٌات، وعدت واقعاً ملموساً عالمٌاً ومحلٌاً مع بداٌة األلفٌة الثالثة نتاجاً للتطور 

الهائل الذي شهدته تكنولوجٌا الحاسب اآللً وشبكة االنترنت، ومحاوالت الباحثٌن 

وتطوٌر وتصمٌم صحف الكترونٌة تستطٌع أن تقوم بوظٌفة  إلنتاجصٌن المتعددة والمتخص

االتصالٌة والتقنٌة لشبكة  اإلمكاناتمن خالل توظٌف  إلٌهاالصحٌفة المطبوعة بل وتضٌف 

 .االنترنت

مصطلح ثورة وٌعد التحول االلكترونً فً اإلصدار الصحفً ثورة بالمعنى المتكامل، فإذا كان 

ٌعنً التحول من حالة إلى حالة أخرى، فإن الصحٌفة تشهد هذه الوصفٌة بالضبط فً الوقت 

 .الحاضر، حٌث بدأت الصحٌفة تتحول من منتج مطبوع إلى منتج ٌتم استقباله على شاشة

ة لصحفها مواقع الكترونٌ إنشاءوفً ظل هذه الثورة حرصت غالبٌة المؤسسات الصحفٌة على 

ظهرت الصحف االلكترونٌة التً تقوم على تعدد الوسائط والتً  اإلطارعلى الشبكة، وفً هذا 

 .البحث داخلها، وحفظ وطباعة صفحاتها إمكانٌةتتٌح لمستخدمٌها 

وخالل هذه الورقة العلمٌة سنتطرق إلى مفهوم الصحافة االلكترونٌة، ثم سننتقل إلى مستوٌات 

وبعد ذلك سنسلط الضوء على المحور الرئٌس للورقة وهو ادة الصحف من شبكة االنترنت، استف

الصحف االلكترونٌة، حٌث تعددت تصنٌفات الصحف االلكترونٌة إلى عدة أنواع، فهناك أنواع 

من ٌصنف الصحف االلكترونٌة باعتبار وجود أصل مطبوع أو عدمه، وتصنٌفاً آخرا ٌصنف 

صنفت  فقاً لنوع التقنٌة المستخدمة فً الموقع، وفً تصنٌف ثالثالصحف االلكترونٌة و

 طبقاً للوسٌلة أو الوسائط المستخدمة. الصحف االلكترونٌة

 أوالً: مفهوم الصحافة االلكترونٌة

من الصعب الوصول إلى تعرٌف جامع مانع للصحافة االلكترونٌة حٌث تعددت تعرٌفات 

الوسٌط الصحفً الجدٌد، وفٌما ٌلً سنعرض عدد من المفاهٌم الباحثٌن وأساتذة اإلعالم لهذا 

 للصحافة االلكترونٌة كما عرفها بعض الكتاب والباحثٌن:

 هً العملٌات الصحفٌة التً تتم على مواقع محددة التعرٌف " :ٌعرفها محمد عبد الحمٌد

المحتوى فً روابط متعددة، بعدد من الوسائل، وفق آلٌات  إلتاحةعلى الشبكات، 

وأدوات معٌنة تساعد القارئ فً الوصول إلى هذا المحتوى، وتوفر له حرٌة التجول 

واالختٌار والتفاعل مع عناصر هذه العملٌات، بما ٌتفق مع حاجات هذا القارئ 

 واقع".واهتماماته وتفضٌله، وٌحقق أهداف النشر والتوزٌع على هذه الم
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 أنها الصحافة كما ٌتم ممارستها على الخط المباشر"." :ٌرى شرٌف اللبان 

 

 أن الصحٌفة االلكترونٌة هً : "وٌوضح كل من حسنً نصر وسناء عبد الرحمن

باستدعائها الصحٌفة الالورقٌة التً ٌتم نشرها على شبكة االنترنت وٌقوم القارئ 

وتصفحها والبحث داخلها، باإلضافة إلى حفظ المادة التً ٌرٌدها منها وطبع ما ٌرغب 

 فً طباعته".
 

 بأنها وسٌلة من وسائل االتصال عبر الشبكة، تستخدم فنون : "وتعرفها بسنت العقباوي

تقنٌات المعلومات التً وآلٌات ومهارات العمل الصحفً، مضافاً إلٌها مهارات وآلٌات 

تناسب استخدام الفضاء االلكترونً كوسٌلة اتصال، مستخدمة فً ذلك عناصر الوسائط 

المتعددة والنص الفائق، والوسائط الفائقة للتعامل مع محتوٌات الصحٌفة، ومعالجتها، 

وتحلٌلها، ونشرها على الجماهٌر، بحٌث ٌتاح للمتلقً التفاعل باٌجابٌة، وسرعة وسهولة 

حسب احتٌاجاته وقدراته فً تصفح الموضوعات واستقصاء األنباء اآلتٌة، وإمكانٌة 

 حفظه للمعلومات واألخبار وطباعتها".

ومن خالل التعرٌفات السابقة نستكشف أن هناك اختالف واضح فً توصٌفات الباحثٌن 

ناشر للصحافة االلكترونٌة، فمنهم من ٌرى بأنها عملٌة أو عملٌات صحفٌة ٌتوفر لها 

ٌستهدف الوصول بالمحتوى إلى كل مستخدمً شبكة االنترنت والوٌب لتحقٌق وظائف 

اتصالٌة معٌنة، ومنهم من ٌرى بأنها نسخة كمبٌوترٌة للصحٌفة، وفرٌق آخر ٌرى بأنها 

ٌتم نشرها على شبكة االنترنت، وآخرون ٌرون بأنها وسٌلة من وسائل االتصال عبر  الورقٌة

 .وآلٌات ومهارات العمل الصحفًالشبكة تستخدم فنون 

والصحافة االلكترونٌة كتعبٌر أو مصطلح ٌأتً ترجمته ألكثر من تعبٌر فً الكلمات األجنبٌة، 

 (:39، 2006)شفٌق،  مثل

- Electronic News Paper 

- Electronic Edition 

- Online Journalism 

- Electronic Journalism 

- Interactive News Paper 

 الصحافة االلكترونٌة فً الدراسات العربٌة بمسمٌات عدٌدة منها:وٌشار إلى 

 الصحافة االلكترونٌة -

 الصحافة الفورٌة -

 النسخ االلكترونٌة -

 الصحف الرقمٌة -

 الصحف الالورقٌة -

 الصحف التفاعلٌة -
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وترتكز فكرة عمل الصحٌفة االلكترونٌة على بث المادة الصحفٌة على إحدى شبكات خدمات 

التجارٌة الفورٌة وبخاصة عبر شبكة االنترنت العالمٌة مستخدمة فً ذلك تقنٌات المعلومات 

 حدٌثة ظهرت كولٌدة لتكنولوجٌا االتصال.

 مستوٌات استفادة الصحافة من شبكة االنترنت:

 :ن شبكة االنترنت على عدة مستوٌاتلقد تحققت  للصحافة استفادة كبٌرة م

ا كمصدر ثري للمعلومات: وذلك باستغاللها كأداة مساعدة فً التغطٌات االستفادة منه .1

اإلخبارٌة، وفً إعداد الصفحات المتخصصة، والتعرف على كل ما هو جدٌد فً شتى 

 المجاالت.

االستفادة منها كوسٌلة اتصال: باستخدامها كوسٌلة تواصل مع المندوبٌن والمراسلٌن فً  .2

 ة منها كنظام لالتصاالت الداخلٌة.شتى بقاع األرض، وكذلك االستفاد

 االستفادة منا كوسٌط لالتصال التفاعلً مع الجماهٌر. .3

نسخة الكترونٌة  بإصداراالستفادة منها كوسٌط للنشر الصحفً: وذلك بأن تقدم الصحٌفة  .4

 لمحتوٌاتها وتنشر على الشبكة.

 ٌضٌف دخالً جدٌداً للمؤسسة الصحفٌة. إعالنًالمتعددة كوسٌط  إمكانٌاتهااالستفادة من  .5

 أنواع الصحف االلكترونٌة:ثانٌاً: 

  :تعددت تصنٌفات الصحف االلكترونٌة إلى عدة أنواع ومستوٌات، وهً

 : الصحف االلكترونٌة باعتبار وجود أصل مطبوع أو عدمه:التصنٌف األول

 على االنترنت فقط.صحٌفة الكترونٌة تصدر  .1

 صحٌفة مطبوعة ولها نسخة الكترونٌة. .2

 : الصحف االلكترونٌة وفقاً لنوع التقنٌة المستخدمة فً المواقع:التصنٌف الثانً

 الصحف االلكترونٌة التً تستخدم تقنٌة الجرافٌك التبادلً. .1

 .PDFالصحف االلكترونٌة التً تستخدم تقنٌة النص المحمول  .2

 .HTMLالصحف االلكترونٌة التً تستخدم تقنٌة النص الفائق  .3

الصحف االلكترونٌة التً تجمع بٌن نمط النص الفائق والنمط المحمول لالستفادة من  .4

 مزاٌا النظامٌن.

 : الصحٌفة االلكترونٌة طبقاً للوسٌلة أو الوسائط المستخدمة:التصنٌف الثالث

 لنصوص على شاشة التلفاز.الصحٌفة االلكترونٌة المعتمدة على نشر ا .1

 الصحٌفة االلكترونٌة المنشورة على شبكة االنترنت. .2

 الصحٌفة االلكترونٌة المنشورة على شبكة المحمول. .3

 ترونٌة المنشورة على وسائط العرضالصحٌفة االلك .4
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 :التصنٌف األول

 

 On-line Newspaperالصحٌفة االلكترونٌة التً تصدر على االنترنت فقط:  .1

ن كانت تحمل اسم الصحيفة الورقية •  .هي صحف قائمة بذاتها وا 

تقدم الخدمات اإلعالمية والصحفية نفسها التي تقدمها الصحيفة الورقية من أخبار   •
 .وتقارير وأحداث وصور

عالمية ال تستطيع الصحيفة الورقية تقديمها، وتتيحها الطبيعة   • تقدم خدمات صحفية وا 
مثل: خدمات البث داخل الصحيفة أو ، ولوجيا النص الفائقالخاصة بشبكة االنترنت وتكن

في شبكة الويب كمها، وخدمات الربط بالمواقع األخرى، وخدمات الربط الفوري، 
 .والوصول إلى األرشيف

  .تقدم خدمات الوسائط المتعددة )النصية والصوتية والمصورة( •

 
  :هذا النوع من الصحف االلكترونٌة ممٌزات 

  ناشري هذه الصحف ومحررٌها استطاعوا استخدام تقنٌة االنترنت فقط فً نشر أفكارهم

 وموضوعاتهم 

  أن قارئ الصحٌفة االلكترونٌة ٌختلف إلى حد ما عن قارئ الصحٌفة المطبوعة، فهو

 متعدد االتجاهات والمٌول، وٌقرأ الصحٌفة من أي مكان فً العالم 

 متمٌزة وجدٌدة لتجذب القارئ،  إخبارٌةالصحف االلكترونٌة على تقدٌم خدمات  تعتمد

 بٌنما تعتمد الصحف المطبوعة على اسمها وشهرتها وتوزٌعها الموجود فعالً 

  تتسم الصحف االلكترونٌة بالتنوع والتمٌز فً خدماتها اإلخبارٌة وتصمٌماتها الجرافٌكٌة

 على مواقع الوٌب 

 الصحف االلكترونٌة باعتبار وجود أصل مطبوع أو عدمه

 صحٌفة الكترونٌة تصدر على االنترنت فقط صحٌفة مطبوعة ولها نسخة الكترونٌة
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  القارئ والصحٌفة االلكترونٌة ٌعد تفاعالً فورٌاً ٌمكن القارئ من الرد إن التفاعلٌة بٌن

 الفوري على الخبر والتعلٌق علٌه وٌمكن فتح حواراً بٌن القارئ وكاتب المقال أو الخبر 

 

 :www.elaph.com من أمثلتها: إٌالف

، تعتمد على 2001ماٌو/21د صدرت من لندن فً الصحف االلكترونٌة، وقتعتبر من أوائل 

باإلضافة إلى الصور، وتتمٌز صفحة البداٌة بألوانها الجذابة للنظر، كما أنها الكلمة المقروءة، 

تحتوي على العدٌد من األبواب: سٌاسٌة، اقتصاد، ثقافات، صحة، رٌاضة، موسٌقى، كمبٌوتر 

 .ساعة، مال وأعمال 24وعات، أخبار وانترنت، من

مت خصٌصاً أول جرٌدة صم أنهالى االنترنت، إال أول جرٌدة عربٌة تصدر ع إٌالفولٌست 

لالنترنت بوسائط نشر متعددة من نص وصورة وصوت وأفالم وثائقٌة وغرفة األخبار المتعددة 

صفحة غٌر محدودة الكمٌة موزعة بٌن  30األبعاد والوسائط، وٌطالع القارئ فً إٌالف ٌومٌاً 

لى بث الصور الحٌة المتحركة اآلتٌة من األبواب المختلفة، فضالً عن الخبر تعتمد إٌالف ع

مواقع األحداث من خالل المراسلٌن الذٌن تم تدرٌبهم على أسلوب إٌالف العصري، حٌث تكتب 

األخبار وتصور وترسل فوراً على الهواء باستخدام أجهزة الكمبٌوتر المحمولة وكامٌرات 

 التصوٌر الرقمٌة.

 ومجالت مطبوعة لها مواقع على االنترنت:صحف  .2

هً مواقع الصحف الورقٌة النصٌة على الشبكة، والتً تقتصر خدمتها على تقدٌم كل أو بعض 

بق نشره فً اإلصدارات مضمون الصحٌفة الورقٌة، وبالتالً فهً بمثابة إعادة نشر ما س

بوعة مع متطلبات المطبوعة، حٌث درجت بعض الصحف على االكتفاء بتكٌٌف نسخها المط

 .شات الحاسبات اآللٌةالعرض على شا

ولم تعد مواقع الصحف مجرد نسخ الكترونٌة من الصحٌفة الورقٌة، بل أصبحت مكاناً ٌتم من 

 :وٌعة من الخدمات اإلعالمٌة، منهاخالله تزوٌد القراء، أو المستخدمٌن لشبكة االنترنت بتن

ساحات للحوار المباشر، ٌمكن للقارئ عبرها الدخول فً حوار مباشر مع نجوم الفن  .1

 والرٌاضة والسٌاسة أو حتى مع رئٌس التحرٌر والمحررٌن.

 أسواق مركزٌة للتسوق المباشر والدخول فً مزادات حٌة عبر االنترنت. .2

هولة عن الدخول على أرشٌف األعداد السابقة للصحٌفة والبحث خاللها بس إمكانٌة .3

 البحث.المعلومات عن طرٌق محركات 

 

 

http://www.elaph.com/


6 
 

 :التصنٌف الثانً

 

الصحف االلكترونٌة التً  الصحف االلكترونٌة وفقا لنوع التقنٌة المستخدمة فً الموقع 

 :تستخدم تقنٌة الجرافٌك

Graphic Inter Chang Format 

 الصحٌفة الورقٌة إلى موقعها عبر االنترنت.وهو الذي ٌتٌح نقل صور شكلٌة من بعض مواد 

 : ال تمكن القارئ من المٌزات التفاعلٌة لمواقع الوٌب.من سلبٌاتها

 :PDFالصحف االلكترونٌة التً تستخدم تقنٌة النص المحمول  .1

Portable Datagram Format 

ٌفة ٌتٌح هذا النمط نقل النصوص واألشكال والصور والرسوم والصفحات كاملة من الصح

 الورقٌة إلى موقعها عبر الشبكة بشكل مطابق تماماً للنسخة الورقٌة.

 :HTMLالصحف االلكترونٌة التً تستخدم تقنٌة النص الفائق  .2

Hyper Text Mark up Format 

تنظٌم غٌر خطً لشاشات سهلة التناول للنص، واألشكال الثابتة والجداول  النص الفائق هو:

 والصور.

  الصحٌفة االلكترونٌة بشكل مستقل عن نصوص الصحٌفة الورقٌة.ٌتٌح وضع نصوص 

  ٌستفٌد من إمكانٌات االنترنت المتعددة، وأهمها: الجمع بٌن النص والصورة ولقطات

 الفٌدٌو.

 إمكانٌة توافر خدمات البحث واألرشٌف ونسخ النصوص. 

 .اإلماراتٌة: جرٌدة األهرام المصرٌة، البٌان مثل

 

 الصحف االلكترونٌة وفقا لنوع التقنٌة المستخدمة فً الموقع 

بٌن نمط النص  تجمع
 تقنٌة الجرافٌك تقنٌة النص المحمول تقنٌة النص الفائق الفائق والنمط المحمول
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 تجمع بٌن نمط النص الفائق والنمط المحمول:صحٌفة الكترونٌة  .3

ٌوفر النص الفائق المٌزات التفاعلٌة، وعرض الموضوع من خالل الوسائط المتعددة، والنص 

 المحمول الذي ٌنقل صورة حرفٌة من صفحة الجرٌدة.

 : صحٌفة المستقبل والنهار اللبنانٌتٌن.مثل

 :التصنٌف الثالث

 

 االلكترونٌة المعتمدة على نشر النصوص على شاشة التلفاز:الصحٌفة  .1

 إحاللأشكال النشر االلكترونً، الذي ٌهدف إلى  إحدىاتخذ ذلك شكل النصوص المتلفزة وهً 

المادة التً تنتج الٌكترونٌاً وتعرض على شاشة تلٌفزٌونٌة مزودة بجهاز خاص )محول أو 

ل مطبوعات ورقٌة، وٌتسع هذا التعرٌف محل المادة التً تنشر فً شك Decoderمعدل( 

لٌشمل بث النصوص والرسوم عبر قنوات الٌكترونٌة مثل: الرادٌو، الهاتف العام، خطوط 

 .لهاتف الخاصة، التلٌفزٌون السلكًا

 الالتً وتعد قنوات المعلومات عبر التلٌفزٌون أحد أوجه ظاهرة الصحافة االلكترونٌة الحدٌثة 

، فهً عملٌاً تقدم نوعاً من الصحافة المقروءة على الشاشة، ٌستخدم فٌه العدٌد من إغفالهاٌمكن 

الفنون والمهارات الصحفٌة المعروفة، خاصة فن الخبر والتقرٌر وإن كانت تعتمد على السرعة 

تٌة والتركٌز فً العرض، مع تنوع االهتمامات والمزج بٌن المادة الخبرٌة وبعض الخدمات الحٌا

المختلفة، وقد ٌكون أبرز قٌمة مضافة ٌقدمها هذا النوع من الصحافة االلكترونٌة هً االنتشار 

حف المطبوعة وااللكترونٌة أحٌاناً، بحكم أنها تبث عبر لواسع الذي ربما ٌفوق انتشار الصا

 .التلٌفزٌونوهً جهاز  إتاحةوسٌلة توصٌل أوسع انتشاراً وأكثر 

 

 الصحف االلكترونٌة طبقاً للوسٌلة أو الوسائط المستخدمة

 على شاشة التلفاز على شبكة االنترنت على شبكة المحمول على وساائط العرض

 



8 
 

 :الصحف االلكترونٌة المنشورة على شبكة االنترنت .2

وهو شكل آخر من أشكال العملٌة الصحفٌة، وهو تصمٌم مواقع خاصة على شبكة االنترنت تقدم 

 .ئص استخدام الشبكة والتعامل معهاالخدمة الصحفٌة لمستخدمً الشبكة بما ٌتفق مع خصا

األول عن هذا النوع من الصحافة االلكترونٌة سواء كانت ذات أصل وتحدثنا فً التصنٌف 

 مطبوع أم ال.

 : الصحافة االلكترونٌة المنشورة على شبكة المحمول .3

على شبكة االنترنت، باتت شدٌدة االهتمام بالهاتف النقال،  اإلعالمٌةجمعاً كبٌراً من المواقع 

الساعة، ولٌس ذلك شأناً هٌناً بل ٌمثل ظاهرة تمتد عبر الكرة  موادها على مدار إلٌهوتبث 

وغٌرها، ومواقع  CNN، ABC، BBCمواقع شبكات التلفزٌون العالمٌة مثل األرضٌة، فتشمل 

الصحف العالمٌة مثل نٌوٌورك تاٌمز، وواشنطن بوست وغٌرها، وفً الدول العربٌة نالحظ تلك 

مثل العربٌة والجزٌرة، إضافة إلى مجموعة من الصحف التلٌفزٌون الفضائً الظاهرة فً شبكة 

 وقنوات الرادٌو.

وتتفاوت الخدمات اإلعالمٌة االلكترونٌة المقدمة على شبكة التلٌفون المحمول، فقد تشمل خدمات 

إخبارٌة من وكاالت أنباء، محطات تلٌفزٌون، جرائد الكترونٌة، وقد تكون نسخاً مركزة من 

  صحف.

  نٌة المتاحة على وسائط العرض:الصحافة االلكترو .4

ٌقوم القارئ باالطالع على الصحٌفة من خالل جهاز قارئ، وهذا الجهاز الذي ٌستخدم فً 

 وإعادةقراءة الصحٌفة االلكترونٌة، وهو جهاز عرض محمول، ٌستخدم للعرض والتخزٌن 

ٌُحدث لوسائط  إمكانٌةاالستخدام، وهو تقنٌة تشبه الورق العادي مع  أن ٌعاد الكتابة علٌه، أو 

 الكترونٌة مئات أو مالٌٌن المرات.

المحمولة،  اإلشاراتوهو ٌستخدم فً تطبٌقات مثل: الكتب االلكترونٌة، الجرائد االلكترونٌة، 

 عروض قابلة للطً والسحب.

االلٌكترونً أو تلٌفون والمعلومات التً ٌتم عرضها ٌتم تحمٌلها من خالل وصلة بالحاسب 

 محمول، أو تصنع من خالل أدوات مٌكانٌكٌة مثل القلم االلكترونً.
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