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الصحافة االلكرتونية الدينية ،دراسة وصفية نقدية
الدكتورة :رقية بوسنان ،جامعة األمري عبد القادر ،قسنطينة ،اجلزائر
امللخص:
هدفت الدراسة إىل حتليل مضمون الصحافة الدينية االلكرتونية كشكل جديد من
الصحافة الذي نشأ مع تطور شبكة االنرتنت ،وقد مشل التحليل الصحافة الدينية
املتوفرة على الشبكة واملنتمينة ملتتلنا الندول الير،ينة ،ومشنل التحلينل انينة
أعداد ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه مقارنة ،الصحافة الير،ية واليلمينة فن ن الكن
اليننددي للصننحافة ايسنن مية ال يكنناد يننذكر ،وأن ،يننجت رننارص الصننحافة
االلكرتونيننة الدينيننة توقننا تسننباص تتيل ن ،التمويننل واالسننت مار ف ال ضننا
ايلكرتوني وتوقيا ،يجت النسخ الورقية.
Abstract:
The study aimed to analyse the content of the e-religious press as
a new form of journalism, who grew up with the evolution of the
Internet.
The analysis has included the religious press available on the
network and that belongs to the different Arab countries, as it also
included 80 number and the study results showed that comparing to the
Arab and scientific journalism, the numerical quantum of the Islamic
press is negligible, and that some religious electronic media
experiences have stopped for reasons of financing and investing in
cyberspace and the arrest of some hard copies.
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مقدّمة:
يوحي مصطلح الصحافة ايلكرتونية الدينينة  ،انارة ميرفينة داانل ا قنل
ايع مي االتصالي، ،ايضافة إىل اياارة اييديولوجية اليت تست ز ،يجت البناح
ايع مي  ،الذي ييتربونها ضر،ا م املغالطنة امليرفينة واليلمينة ولاولنة إقحنا
ال ا،ت وهو الدي وإضافته إىل عامل متغري هنو ايعن أو االتصنال ،ولسنت ا ن
،صدد مناقشة م هو ايع الديين فهو ،النسبة لني م هنو يقنو علنى املييارينة
واالنضباط ال غري فامله ف هذه الورقة هو الكتا،ة ع شكل إع مني قنائ ،ذاتنه
وقد وجد له فضا ا هاما ،اعتبنار االنتشنار ف الزمنان واملكنان ،هنذا الشنكل هنو
الصحافة الدينية وما سوف ت ريه م إشنكاالت تطبيقينة وميارفينة علنى مسنتو
الشبكة الينكبوتية.
ييرب هذا الشكل ايع مي ع اراه قائ منذ ظهور ايس  ،حياول أن جيد
له صورة وواقيا ملتاطبة م ي اجلماهري ومياجلنة قضناياه املتينددة واملتةنددة
انط قا م قنيمه وعناداته وتقالينده النيت ال تتينارع منع ايسن تيري نا
ومنهةا ،وما القالب أو الوسنيلة إال شنك متةنددا ومواكبنا للتطنور واالن ةنار
التكنولوجي الذي صار لغة اتصالية وإع مية قائمة ،ذاتها ،يتميز خبصائص أسرت
أو ل تت مجيع مستويات ايدراك لد املتلقي ،الن سية والوجدانية واليقلية.
إن رسيد م هو ايع النديين عنرب الوسنائل ا دي نة وأهمهنا الصنحافة
ايلكرتونية الدينية ،جهد تطبيقي يستح الدراسة والبحث ،تنه يتموقع ف فضنا
كبري تطغى فيه امليلومات املتال ة واملوجهة م طرف الغرص واليت حتتضنها أحيانا
البيئة ايس مية والير،ية ،ل ستت اف مبا عداها م امليلومات القيمينة وايجيا،ينة
واليت حتاول هذه الصحافة نشرها وتيميمها وفقا لألهنداف ايسن مية واينسنانية
اليت تصبو إليها هذا م ناحية ،وهي م ناحية أار ستسه ولو ،نالنزر القلينل
ف إاننرا لنناور هننذا املن بر ،وحننل ،يننجت إشننكاالته التطبيقيننة وتصننوير واقيننه
واستشراف مستقبله وعليه مت طرح التساؤل الرئيسني ا تني :منااا عن الصنحافة
ايلكرتونية الدينية؟
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ويت رع ع هذا التساؤل الرئيسي اتسئلة الت صيلية ا تية:







ما م هو الصحافة االلكرتونية الدينية؟
ما هي أهداف الصحافة االلكرتونية الدينية؟
ما هي اراهات الصحافة االلكرتونية الدينية؟
ماهي أه املواضيع اليت ت ريها؟
ماهي أه امليايري اليت ت دي إىل جناحها؟
ما هو مستقبل الصحافة الدينية االلكرتونية؟

أوال :أهمية البحث
تتحدد أهمية الورقة، ،ا دود الزمانية واملكانية واليلمية ،فهي م الناحية
الزمنية مناسبة للغة اليصر أو الزم التكنولوجي الذي يييشنه اتفنراد ويواكبنون
مستةداته ،كما أنها تتواف وسنرعة تندف امليلومنات ومياجلتهنا وتسنويقها ان
الت اعل ميها حبرية تامة من غنري سنيطرة أو حتكن  ،وأمنا من الناحينة املكانينة،
فال ضا االلكرتوني صار فضا اجتماعيا واقافيا م الدرجة اتوىل ،وهنو فضنا
يياجل كل القضايا املياصرة إجيا،ية كانت أ سلبية ،واليت تنتشر ف اليامل كله.
وتبحث الورقة م الناحية اليلمية الواقيية ف شكل م أشكال ايعن
ا ديث ،وهو ايع االلكرتوني ،شد إليه الك ري من أقن البناح تهميتنه
وحيويته ،وم ناحية أار فهي تشري إىل نوع متتصص م ايع هو ايع
الديين (ايس مي) الذي أانار اشنكاالت كن رية علنى مسنتو امل هنو والتطبين
واملمارسة ،فةل اتحباث والدراسات احنصرت ف اجملال النظري وهني ف مملنها
مستنستة ع ،يضها البيجت -وهي م حظة أ،نديها ،يند االطن ع علنى ميظن
الكتب.
أما اجملال التطبيقي فقد اره ميظمها إىل دراسة مجهور ،يجت الوسائل اات
املضمون الديين ،م فضائيات دينية ااصنة ،وارهنت ،يضنها إىل حتلينل لتنو
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الصحا الدينية ،وهي دراسنات حتتناإ إىل الدقنة ف ايحصنا وإابنات صندقية
النتائج.
إن هذه الورقة تيد إضافة علمية إىل تقيي رنارص االعن النديين علنى
املستو التطبيقي ،وهو عمل ليس ،اليسري وال السهل ،فم له حيتاإ إىل مراكز حب ية
متتصصة ،وليل ف هذا امل بر ما سوف ي سس لذلك.
ثانيا:أهداف البحث
تتواى الباح ة م ا ل هذه الورقة ما يأتي:







حتديد م هو الصحافة االلكرتونية الدينية.
توضيح أهداف الصحافة االلكرتونية الدينية.
حتديد اراهات الصحافة االلكرتونية الدينية.
إ،راز املواضيع والقضايا اليت تنشرها.
توضيح أه امليايري اليت ت دي إىل جناحها.
استشراف مستقبل الصحافة االلكرتونية الدينية.

ثالثا :نوع البحث
ينتمي البحث إىل البحوث الوص ية اليت تستهدف تصنوير وحتلينل وتقنوي
اصائص مموع ميينة ،أو موقا مين يغلنب علينه صن ة التحديند ،أو دراسنة
ا قائ الراهنة املتيلقة ،طبيية ظاهرة أو موقا أو مموعة من اتحنداث والنك
،هدف ا صول على ميلومات كافية ودقيقة ،دون النداول ف أسنبا،ها والنتحك
فيها).(1
ويهدف البحنث الوصن ي إىل مجنع ،ياننات كافنة ودقيقنة عن الظناهرة أو
املوضوع ،وحتليل ما مت مجيه م ،يانات ،طريقة موضوعية كتطوة اانية) ،(2والتيبري
عنها تيبريا كي يا أو تيبريا كميا ،فالكي ي يصا الظاهرة ويوضح اصائصنها ،أمنا
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الكمي فييطينا وص ا دقيقا رقميا يوضح مقدار هذه الظناهرة أو حةمهنا ودرجنة
ارتباطها مع الظواهر املتتل ة (.)3
إن أه ما مييز هذا النوع م البحوث أنه يوفر ،يانات م صنلة عن الواقنع
ال يلي للظاهرة أو موضوع الدراسة ،كما أنه ف الوقت ن سه يقد ت سنريا واقيينا
لليوامل املرتبطة تساعد على قدر ميقول م التوقع املستقبلي للظاهرة(.)4
رابعا:منهج البحث
ييترب منهج املسح االجتماعي الوص ي أحد املناهج اتساسنية النيت تسنتغل
لتحقي أهداف البحوث الوص ية فهو يستتد عادة ف كل نشاط حب ني يسنتهدف
حتصيل ،يانات كمية ع ظاهرة ميينة وفحص جوانبهه املتتل ة ،وقد وظ تنه من
ا ل أسئلة استهدفت حتليل الي قة ،ن منتغريي أحندهما ابطناص االسن مي
والغرص وا ار شبكات التواصل االجتماعي.
سادسا :أدوات البحث
إن االداة املناسبة لطبيية هذا البحث هي حتليل املضنمون وييرفنه ،رلسنون
،أنه":أحد اتساليب البح ية اليت تستتد ف وصا احملتنو الظناهر أو املضنمون
الصريح للمادة ايع مية وص ا موضوعيا وكميا" ،وم أه مسات هذا اتسلوص،
أنه يقس احملتو املراد حتليله إىل أجزا اات اصائص وأوزان مشرتكة يطل عليها
فئات التحليل(.)5
وقد حصرها الباح ون ف قسم :
فئات مااا قيل؟ وتشمل املواضيع واملصادر.فئات كيا قيل؟ وتشمل اتساليب ال نية ،القوالنب ،كمنا ييتمند املننهجوحدات للتحليل وتشمل الكلمة واجلملة وال كرة واملوضوع.
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سابعا :جمتمع الدراسة وعينته
يتم ل متمع الدراسة ف مموع مواقنع الصنحافة االلكرتونينة الدينينة النيت
حصرها موقع را،طة الصحافة ايس مية ،والذي ،لغ  82م نردة منا ،ن صنحي ة
وملة ،ومت إجرا اجلانب التحليلي علنى  2م نرادت ومشلنت الصنحا ا تينة:
البصائر ،الصحوة ،السبيل ،التةديد ،الرسالة ،البصنائر ،صنحي ة فلسنط  ،النبنأ،
وقد مت ايشارة إليها ف اجلدول رق .1
اجلانب النظري
أوال :الصحافة اإللكرتونية
ظهننرت الصننحافة االلكرتونيننة وتطننورت كنتنناإ لظهننور شننبكة االنرتنننت
وانتشنارها ف الزمننان واملكنان ،والننيت جننا ت نتيةنة املننزإ ،ن اننورة تكنلوجيننا
االتصاالت واورة تكنلوجيا ا اسبات مبا يينرف ،التقنينة الرقمينة ،ورغن اليمنر
القصري هلذا النوع م الصحافة فقد حققت ف حنو عقندي من النزم منا حققتنه
الصحافة الورقية ف عشرات السن  ،وبكنت م تقدي مكاسنب عديندة للمهننة
ايع مية مست يدة م اصائص اهلتها لذلك( ،)6وملزيد م التيريا ،هنذا الننوع
اقرتصت ف الورقة على نقاط حتدد تطورها وم هومها واصائصها.
تطور الصحافة االلكرتونية
لقد مرت الصحافة االلكرتونية ،يندة مراحنل" ،أطلن عليهنا فنان كروسن
املوجات ال ث ،وطرح رؤية ااصة مبراحل هذا التطور ف امل بر ال الث لصحافة
االنرتنت ليا  8001جبامية تكساس ،أوسنت ،وم ا بص الري ،نريور أفكنار
كروس ف مقال نشره وعل عليه وعلى أفكنار أانر طرحنت ف ن نس املن بر
مبةلة أون الي جورناليز ري يو ،ينقل ،ريو ع كروس ما يلي :
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ف املوجة اتوىل ( 1828ن  )1888سادت ف البداينة عندة رنارص للنشنر
االلكرتوني الشبكي م نوع ال يديو تكست ،ا آلت اتمور ف النهاية إىل شبكات
ضتمة م ل كبيوسريف.
وف املوجة ال انية ( 1881ن  )8001أانذت امل سسنات ايع مينة علمنا
،االنرتنت فبدأت ،التواجد فيها.
املوجة ال ال ة اليت ،دأت قريبا جدا ( أي املرحلة الراهنة ) هي مرحلة البنث
املك ا اليت تنبئ ،القوة ف التطبيقات ايع مية كما تنبئ ،الرحبية أك ر م املرحلت
السا،قت "(.)2
لقد رستت الصحافة االليكرتونية وجودها عرب هذا الزم القصنري نسنبيا،
وأصبح هلا تقاليدها وميايريهنا اباصنة ،هنا ،واتك نر أهمينة أنهنا اسنتطاعت أن
تستقطب مجهورا واسيا على حساص مجهور الصحافة التقليدينة ،هنذا منا تيكسنه
اليديد م امل شرات كما اشار اليها جاس جا،ر منها:
النمو اهلائل ف أعداد الصحا واملواقع ايابارية اات الصلة على شنبكة
االنرتنت وكذلك أعداد زوار ومجهور هذا النوع م الصحافة.
أغلب وسائل ايع والصحا التقليدية أنشنأت هلنا مواقنع علنى شنبكة
االنرتنت ،وراحنت تقند موادهنا واندماتها ملسنتتدمي االنرتننت وت سنح هلن
مساحات واسية هلذا اتمر.
نننزوع الصننحا التقليديننة (املطبوعننة) إىل اسننتيارة ،يضننا م ن اصننائص
ومسات الصحافة ايليكرتونية لغرع املواكبة واملنافسنة ،م نل النزعنة حننو زينادة
املادة البصرية أو ما يسمى ،الصحافة البصنرية ،وكنذلك طريقنة تصنمي وإانراإ
الصحا اليت ،اتت تشبه منظر ص حاتها اتوىل مواقع االنرتنت م حيث الرتتيب
واحملتو وأسلوص اليرع ،إا تستتد ،يجت الصحا أسلوص التنويه أو إشارات
ملا تتضمنه الص حات الداالية من مواضنيع توضنع ف مر،ينات علنى الصن حة
اتوىل(.)0
"
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.2مفهومها
ختتلا التيري ات اليت وضيها الباح ون للصحافة االلكرتونية، ،اعتبار تيدد
إط قاتهننا ،وأشننكاهلا ووضننيها ضننم ا قننل االلكرتوننني املتينندد ابصننائص
وا ليات ،وقد اقتصرت على م اهي ،يينها تصل إىل نوع لدد منها:
هي الصحا اليت يت إصدارها ونشرها على شبكة االنرتنت ،وتكون علنى
شكل جرائد مطبوعة على شاشات ا اسبات ايلكرتونية تغطي ص حات اجلريندة
تشمل املنت الصور والرسو والصوت والصورة وا ركة( ،)9هي الصحا اليت يت
إصدارها ونشرها عرب شبكة االنرتنت سوا كانت لنستة ورقينة مطبوعنة أو غنري
الك ،أو كانت عامة او متتصصة ،أو كاننت تسنةي دقيقنا للنسنتة الورقينة او
ملتصا هلا امله انها تصدر ،شكل منتظ ويت حتدي ها م يو ار او م سناعة
تار (.)08
هي الصحافة املنشورة عرب وسائل النشر االلكرتونني ،شنكل دوري ورمنع
 ،م هومي الصحافة ونظا املل نات املتتا،ينة وحتتنوي االحنداث اجلارينة ،وينت
االط ع عليها م ا ل كمبيوتر عرب شبكة االنرتنت(.)00
هي النستة الكمبيوترية للصحي ة واليت يت من ا هلنا ختنزي امليلومنات
الكرتونيا وإدارتها واستدعائها ،سوا مت هذا االستتراإ والتتزي م منادة سنب
نشرها ورقيا أو مت إدااهلا مباشرة مبا فيها من كلمنات وصنور ورسنو إىل شاشنة
الكمبيوتر الشتصي أو التل زيون الت اعلي(.)07
م ا ل ما أوردته م تيري ات منتقاة للصحافة االلكرتونية ميكن حتديند
أه مرتكزاتها وهي:
 هي منشور الكرتوني ملتتلا وسائل النشر االلكرتونية.
 تصدر ،انتظا أو دوريا حتى تتواف مع م هو الصحافة ا ديث.
 قد تكون عبارة ع النستة الكر،ونية للصحي ة الورقية اتصلية أو عبارة
ع موقع يضاف إليه الك ري م اصائص التكنلوجيا.
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 تتيح توفر واسرتجاع امليلومة ف أي ظة و،ص ة سريية.
.3خصائص ومسات الصحافة اإللكرتونية:
تتس الصحا االلكرتونية ،اليديد م ابصائص االتصالية،اليت تنطل م
قدرات شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال حدي ة ،لتكون مب ا،نة املينامل املمينزة للنشنر
االلكرتوني" ،واه هذه ابصائص االتصالية للصحافة االلكرتونية هي:
 التفاعلية :حيث ال تيد الت اعلية مسة للوسيلة ،قدر ما هي عملية تنرتب
،االتصال ن سه ،وهي ف الصنحا االلكرتونينة مب ا،نة نقطنة التقنا ،ن
االتصال املباشر ،واالتصال الوسطي ،واالتصال اجلماهريي ،ومي نل هنذا
النم ف االتصال املواقا االتصالية اليت يننتج عنهنا تبنادل اتدوار ،ن
املشرتك فيهنا وتنأار كنل طنرف مبيطينات الطنرف ا انر واتطنراف
اتار  .وي كد (هر،ت) على إن الصحافة االلكرتونية تيد م الصحا
الت اعلية تنها تتميز  ،تح اجملاالت للحوار واملناقشنات ف تتلنا أننواع
القضايا واملوضوعات  ،ضل إفادتها م التقد التكنولوجي الرقمي الذي
يدع ا وار وي ري قنواته(.)03
 العمق املعرر  :تتميز ابدمات الصح ية املقدمنة ف الصنحا االلكرتونينة
،اليم امليرف والشمول ،ويتهيأ الك من اتسناع املسناحة املتاحنة هلنذه
الصحا ،حيث ال ترتب الصحا االلكرتونية شأنها ف الك شنأن كنل
املواقع االلكرتونية ،قيد املساحة كما ف الصنحا املطبوعنة .واىل جاننب
الك يتوافر ف املننواد الصح يننننة املنشنورة ،الصحا االلكرتونينة قدر
ميرف مناسنب ،حيث تيمنننننل هننذه الصحننا (عرب منا تقدمنه من
ادمات إضافية) على تقدي عم ميرف إضناف للمنواد املنشنورة فيهنا،
وتستهدف هذه ابدمات تقدي ال يات ايحداث ،ور،طها ،القضنايا أو
املوضننوعات املتيلقننة ،هننا( ،)04ويننت الننك م ن ا ن ل مسنناح النننم
االلكرتوني املستتد ف تصمي الصحا االلكرتونينة، ،انتقنال القنرا (
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مبةرد الضغ على إيقوننة ااصنة ،نذلك) إىل اندمات ميرفينة أانر
تقدمها الصحي ة ن سها.
 املباشرة أو الفوريرة :ويقصد ،ذلك تقدي الصنحا االلكرتونينة بندمات
إابارية آنية ،تستهدف إحاطة مستتدميها ،نخار اتابنار وامليلومنات ف
تتلا اجملاالت مل حظة تطورات ايحداث املت حقة  .وهناك م يطلن
على الصحي ة االلكرتونية ،الصحي ة ال ورية إشارة يمكانية نقل اتابار
واتحداث املتتل ة فور وقوعها ،كما إن ال ورية اليت تتس ،ها الصنحي ة
االلكرتونية يصاحبها مرونة غري مسبوقة ف االسنت ادة من هنذه ال ورينة
وتطبيقاتها ،وهو مايظهر ف قدرتها على حتديث لتواها  ،ونقنل اتابنار
املهمة فور وقوعها ،مقارنة ،وسائل ايعن االلكرتونينة التقليدينة م نل
ايااعة والتل زيون ،واليت تتس ،ال ورية (إىل حد ما) وهو ماجييل فورينة
هذه الوسائل ف عرع اتابار املهمة منقوصة ،الن إضافة منادة جديندة
طارئة تقتضي وقا نقل أو عرع ،قية املواد.
كما أنه ال ميك حتديث احملتنو ككنل ف أك نر من ارناه ،الن الوسنيلة
التقليدية (إااعة – تل زيون) ال تستطيع إن تقد للمتلقي سنو عنصنر واحند ف
اللحظة ن سها.11
 التحديث املستمر للمضمون املقردم  :ينطوي عمل الصحا االلكرتونية على
حتديث ادماتها ايابارية ،شكل مسنتمر طنوال الينو  ،والنك ملسنايرة
الطبيية اباصة ،شبكة االنرتنت اليت تيد ال ورينة إحند أهن مساتهنا،
وت رتع ع قة الوقت ،طبيية احملتو املقد ف الصحا االلكرتونية نشر
امليلومات ،واستكماهلا ،وتصنحيحها ،وحتندي ها ،شنكل دائن  ،فتتحنول
،ذلك املادة الصح ية املنشورة إىل تاريخ متطور .
 سهولة التعرض :تيد سهولة التيرع إحد أه عوامل ت ضيل اجلمهنور
للوسائل االتصالية ،ولذلك ف ن إقبال اجلماهري يزداد على الوسنائل النيت
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ال حتتاإ إىل ،ذل جهد جسدي وعقلي ل ه واستيياص ما تتوافر عليه م
مواد ،وتبيا ملا تتيحه الصحا االلكرتونينة من مزاينا عديندة تسنتهدف
تسهيل عمليات التيرع هلا ،حيث أصبح ابيار االتصالي امل ضل للةيل
اجلديد م القنرا الشنباص ،وتتحقن سنهولة التينرع النيت تتسن ،هنا
الصحا االلكرتونية م ا ل التزا مضنامينها ،سنمات حتريرينة ةينزة
تركز على الوضنوح واالاتصنار ،إضنافة إىل إفنادة هنذه الصنحا من
الوسائ املتيددة لدع ما تقدمه م مضام "(.)06
 استخدام الوسائط املتعددة :وينراد ،هنا عملينة مجنع عناصنر إع مينة م نل
الصوت والصورة وال يديو ،ايضافة للنص ف وسيلة واحندة( ،)02هنناك
إمكانات هائلة توفرها شبكة االنرتنت كاستتدا الوسائ املتيددة وهني
،دورها اات قيمة عظيمة لو أحس استتدامها ،تنها توصنل إىل تقندي
لتو فائ اجلودة ي يند املسنتتدم ويلن احتياجناته خبن ف منا إاا
كانت  ،هندف وظي ني ،وتطبيقنات الوسنائ املتينددة اات إمكاننات
متزاينندة ااصننة إاا نظرنننا إىل مسننألة االلتحننا ،ن تكنولوجيننا الويننب
والتل زينون كمنا هننو ا نال ف ابندمات اجلدينندة النيت أتاحنت مسننألة
االتصال ،شبكة االنرتنت وعرع لتوياتها م ان ل جهناز التل زينون
ومن هنذه ابندمات  ،Net channel Directومن هننا تتةناوز فكنرة
الصحافة االلكرتونية م كونها صحافة إىل كونها عاملا تكنولوجيا تتصرا
،نندي لليننامل ابننارجي ،وهننذا ييننين أن الننداول إىل املوقننع الصننح ي
االلكرتوني ال ييين مرد الداول إىل ارب أو تيلي أو مادة صنح ية، ،نل
ييين الداول على عامل ااص مهيأ للمستتد متيدد النوافذ ،كلما دال
نافذة ألقت ،ه شنيبته إىل نافنذة أانر ف ال نة فرا،ينة وهكنذا ،إننه عنامل
شتصي جدا ولكنه أيضا عامل من تح على الكون ابارجي ،وسنائل أك نر
فاعلية(.)12
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 احلدود املفتوحة :يواجه احملررون عادة مشكلة لدودية املساحة املتصصنة
للنشر وهذه املشنكلة ليسنت موجنودة ف الصنحافة االلكرتونينة ،سنبب
ااصية ا ندود امل توحنة ،فمسناحات التتنزي اهلائلنة املوجنودة علنى
ا اسبات ابادمة اليت تدير املواقع ال ريل هناك قيودا تتيل ،املساحة أو
حبة ن املقننال أو عنندد اتابننار ،يضنناف علننى الننك أن تكنولوجيننات
االنرتنت ،ااصنة تكنولوجينا الننص ال نائ والنروا ،النشنطة تسنمح
،تكوي نسيج متنوع واو أطراف وت رييات ال نهائينة تسنمح ،اسنتيياص
مجيع ما يتةمع لد الصحي ة م ميلومات .ف اا كنان قنارا الصنحي ة
املطبوعة يتيامل مع نص صح ي مغل ينتهني تندف امليلومنات ،داالنه
مبةرد وصول القارا إىل الكلمة اتانرية ف ابنرب أو املوضنوع املنشنور
،الصحي ة ،ف ن قنارا الصنحي ة االلكرتونينة يتيامنل منع ننص منرتب
مبةموعة متنوعة م النصوص اتار املتصلة ،ه ،شكل أو ،خار ،واليت
تتيح ت اصيل ميلوماتية إضافية قد يستتدمها أو ال يسنتتدمها القنارا،
ولك ال ،د أن تكون موجودة وقائمة(.)09
 األرشيف االلكرتوني الفوري :اترشيا االلكرتوني ال نوري :تتنيح الصنا
االلكرتونية إمكانية استتدا اترشنيا ابناص ،هنا ،وهني ،هنذا تقند
تزونا وافرا م امليلومات حنول نقطنة واحندة وف انوان ميندودة، ،نل
ومبيننزات أاننر بيزهننا ع ن فكننرة اترشننيا التقلينندي وكأنهننا تقنند
للمستتد حافظة ف جيبه مليلومة ترد علنى اناطره ينقنب عنهنا ،أيسنر
الطرق وأك رها فاعلية ،و،هذا ييترب االرتداد إىل الورا هو أسنرع طريقنة
للسري إىل اتما ف التيامل مع ابرب أو املادة موضع التيامنل والت اعنل،
هذا اتمر ال خيلو م ،يجت امل حظات اجلديرة ،التوقا أمامها وهي:
 أ  .اترشيا االلكرتوني هو أرشيا عم ق ايمكانيات ،مبينى أنه
متنوع ما  ،مواد صوتية ولقطات فينديو حينة وصنور ونصنوص
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سا،قة ،كل هذا هو سهل االستتدا حتت يد املستتد على ما فيه
م تنوع وارا .
 ص  .حيت ظ اترشيا االلكرتوني مبادة غزيرة جندا ت نوق أضنيافا
مضاع ة اترشيا التقليدي.
 إ  .اترشيا االلكرتوني يوفر ما ميك تسميته ،الطبقات الصح ية
املرتاصة للترب الواحد حتت يد الباحث أو املسنتتد  ،وهنذا يينين
أنها تتغلب علنى مشنكلة املسناحة احملندودة والضنيقة اات اتطنر
ا ديدية ف الصحا الورقينة ،فاترشنيا االلكرتونني هننا ينوفر
مساحات ال متناهية لنشر امليلومات واتابار ويتحنرر من ،ينجت
القيود ف الصحا الورقية ،وهذا ما شةع ،يجت الباح اتجانب
على إط ق مصنطلح جديند ف ظنل هنذه ال نورة الصنح ية هنو
الصحافة الت سريية اليت تيين تنوفري أكنرب قندر ةكن من مصنادر
امليلومات ومستوياتها مل يريد(.)80
 رجع الصدى :أحدات تقنيات الصحافة االلكرتونية تطنورا جوهرينا
ف ميدان الصحافة  ،حيث منحت عملينة رجنع الصند ( Feed
) Backإمكانيات حقيقية مل تك متوفرة م قبل ،وسائل ايعن ،
واصوصا ،النسبة للصحافة ،و،ات ميك ا ديث ع ت اعنل ،ن
الصحا والقرا ،يد أن ظلت الي قة لدودة وهامشية طيلة عمنر
الصحافة الورقية(.)81
 الشخصنة  :ال تستطيع الصحي ة املطبوعة أن تقد نستة م صلة أو ميندة
حسب احتياجات كنل قنارا علنى حنده، ،يند أن ،يئنة عمنل الصنحافة
ايلكرتونية مبا حتمله م مرونة واعتماد ك يا على تكنولوجيا امليلومات
 ،مكانها أن ريل كل زائر للموقع قنادرا علنى أن حيندد لن سنه و،شنكل
شتصي الشكل الذي يريد أن ير ،ه املوقع ،فريكز على أ،نواص ومنواد
،يينها وحيةب أار  ،وينتقي ،يجت ابدمات ويلغني اتانر  ،ويقنو
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،كل الك ف أي وقت يرغبه و ،مكانه أيضا تيديله وقتما يشا  ،وفى كنل
اتحوال هو يتلقى ويستمع ويشاهد ما يتواف منع ااتياراتنه الشتصنية
وليس ما يقو املوقع ،ب ه(.)77
 العامليرة :قدرة الصنحا االلكرتونينة علنى اانرتاق ا ندود والقنارات
والدول دون رقا،ة أو مواننع أو رسنو ، ،نل و،شنكل فنوري ،ورانيص
التكاليا ،والك عرب االنرتنيت ،و،ذلك فأن صح ا ورقية مغمورة ،نات
مبقدورها أن تنافس م ا ل نستتها االلكرتونية صح ا دولية كبرية إاا
بكنت م تقدي أشكال تقنية متقدمة ومهارات إرسال ،ونوعية جيدة م
املضننام وانندمات متميننزة .وتن ايرسننال عننرب االنرتنيننت سننييين
،الضرورة مننح الصنحا االلكرتونينة صنبغة عاملينة ،غنجت النظنر عن
إمكانياتها والن املضام هنا جيب أن تكنون متوافقنة منع هنذه الصنبغة
الياملية ،فأن البيجت ،ات يتسا ل جبدية عما إاا كان يصح إط ق صن ة (
الصننحي ة احملليننة) علننى الصننحا التقليديننة الننيت تصنندر هلننا طبيننات
الكرتونية(.)81
 الرتمك  :تيمل الصحافة االلكرتونية علنى بكن اجلمهنور من تبسني
ن واه على املادة املقدمة وعملية االتصال ككل ،م ا ل االاتيار ما ،
الصوت والصورة والنص املوجود مع احملتو الصح ي ،سوا أكان الك
أابارا ،أ تقارير ،أ حتلي ت .فاملصادر متيددة والقارا ليس أمامه قصة
إابارية واحدة فق ، ،ل  ،يديه كل القصص اليت نشرت ع املوضنوع
ن سه ف السا ، ،وروا ،ملواقع أانر فيهنا ميلومنات متينددة وميكننه
االاتيار منها مايشا (.)74
وير الباحث إن تقنية الصحافة االلكرتونية توفر أمكانية تسةيل أعداد
قرا الصحي ة ،حيث يقو كل موقع على الشبكة ،التسنةيل التلقنائي لكنل زائنر
جديد يوميا ،وهناك ،يجت النربامج تسنةل أسن وعننوان أي زائنر ،وم نل هنذه
ايمكانية توفر للم سسات املينية والدارس إحصنا ات دقيقنة عن زوار مواقنع
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الصنحي ة االلكرتونيننة ،وتنوفر للصننحي ة م شنرات عن أعنداد قرا هننا و،يننجت
امليلومات عنه  ،حيث ميكنها أن تتصل ،ه ،شكل مستمر ،وميك أن جيد متص ح
مواقع الصحا االلكرتونية حقول ااصة ف شتى الص حات تتضم الطلب من
القارا أن يبدي رأيا حول املوضوع املنشور أو يكتب تيليقا علينه وف حالنة قينا
املستتد ،ذلك سيظهر تيليقه فورا علنى موقنع الصنحي ة حينث يصنبح  ،مكنان
املستتدم ف أي مكان ايط ع عليه ،وتشمل هذه ايمكانية ،طبيية ا ال رسائل
القرا اليت تنشر فوريا على ص حات الصحي ة االلكرتونية.
ثانيا:الصحافة الدينية(اإلسالمية)
 .1مفهومها
تأار إط ق م هو الصحافة ايس مية ،الرغ م وجنود تطبيقاتهنا علنى
مستو الواقع ورلى ف مسميات لصحا عديدة ،و،الرغ م هذا التأار إال أن
املصطلح ،ات ي رع ن سه كغنريه من املصنطلحات املتتل نة ،وأهمهنا مصنطلح
ايعن ايسن مي وقند أاننذ م هومهنا يتبلننور ويتشنكل منننه أساسنا ،فةننا ت
التيري ات ا تية لتضع املياني اباصة للصحافة الدينينة أو الصنحافة ايسن مية.
أوردت ،يضها تعطي تصورا أوليا ع هذا النوع وم أهمها:
" هي الصحافة اليت تصطبغ ،صنبغة الندي النيت ب لنه ،فتأاند مننه م هومنه
ومساتنه ،أو هني صننحافة االرناه ايسن مي املنتميننة تحنزاص ،أو حركننات ،أو
مجاعات ،أو هي الص حات الدينية ،الصحا اليامة"( .)75مع راوز اجلملة اتارية،
فالص حة الدينية غري الصحي ة الدينية اليت تقو على اصائص عديدة من ناحينة
الشكل واملضمون.
أو " هي الصحافة النيت تيناجل تتلنا قضنايا ا يناة وأحندااها من منظنور
إس مي استنادا إىل القرآن الكري  ،وصحيح سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل ،
وما ارتضته االمة م مصادر تشرييية ف إطارهما ويقد هذه القضنايا واتحنداث
للةماهري ،لغة مناسبة ،واستتدا ال نون الصح ية امل ئمة وايفادة م كل وسائل
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التكنلوجيا ا دي ة ،ويتوىل عرع هذه القضايا لررون وكتاص مسلمون هل ميرفة
عميقة ،ايس وحقائقه ،مبا خيد اتهداف وامل ل والقي ايس مية ،ومي ل ترمجنة
وقيادة لواقع اجملتمع الذي تنتشر فيه وتشمل جريدة أو ملة أو دورية"(.)82
و ،عزي عبدالرمح أن "م هو الصحافة ايس مية حندياا قند اتصنل إمنا
،الصحافة املتتصصة ف القضايا الدينية أو صحافة ا ركات السياسية اات الصلة،
و،نا عليه ميك اعتبار الصحافة ايس مية هي تلنك النيت تتتنذ من ايسن -
تصرحيا  -املرجعَ ف التيامل مع اتحداث أيا كاننت ،وهني تبندو ف هنذه ا النة
صحافة متتصصة ،املقارنة مع الصحافة اتار عامة ،اليت تسنتند إىل مرجيينات
متيددة ف التيامل مع اجملتمع ااته(")82
وميك أن نكت ي ،تيلي الدكتور عويس ع شكل ومضمون هذه الصنحافة
حيث ير أن "الصحافة االس مية" ليس شرطها أن تضع "الفتة" تب اطها ال كنري
الواضح و ليس شرطا كذلك أن تقيد ن سها ،أسلوص تقريري ،قد يكون من نرا أو
إع ميا و ليس شرطا أيضا أن تلتز ف عملها ،شكل مي أو قضايا ميينة ،ل جيب
أن تكون ملتزمة ،تدعي القي ايس مية و متياط ة مع قضايا املسلم  ،غري منتمية
تعدائه تصورا أو أهدافا ،وملتزمة أيضا ،الشروط ايس مية ،اتعمال ال نية ،ف
تيلى م الشكل علنى حسناص املضنمون وال تبنيح ،التنالي الصنور اليارينة وال
الكذص الصحاف وال اياارة دون فائدة ،وال تيطيل الناس و اسنتغ ل أمنواهل و
اوقاته دون مقا،ل.
فالصحافة ايس مية اليت تبتغي ،يملها وجه اهلل متحرية الصندق و ا قيقنة
ف كل ما تنشره ،تتصا ،ا كمة ف ما تكتبه م ميلومات وأابار ،مراقبنة اهلل ف
أدا رسالتها السامية ،وتلتز ،القي و املباد و تيالي ايس وال ختشى ف ا
لومه الئ  ،و ت دي اتمانة و تقول الصدق ولو كان منرا وتبتيند عن التضنليل و
ابداع و الن اق(.)82
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ميك القول أن الصحافة الدينية (ايس مية) ،يند عنرع هنذه التيري نات
املوجزة ،أنها لون إع مي له اصائصه وأهدافه وسياساته اليامة ،وهي تنطل من
قي الدي ايس مي وأصول الكتاص والسنة لت سس حملتو متنوع علنى مسنتو
الشكل واملضمون ،م مجع ومياجلة للقضايا واتحنداث وإاراجهنا عنرب ال ننون
التحريرية املتتل ة وتسويقها ،طريقة سليمة وأصيلة.
.2نشأتها
يقس أنور مراحل النشأة والتطور إىل ا ث مراحل:
ماقبل ا رص الياملية اتوىل :حيث ظهرت الصحافة اات االراه االسن مي
أو هلا اهتمامات اس مية وم أهمها رات ال نون ، 1221لبنان ،وصحي ة امل يد
 1228اليت عنيت ،قضايا اليامل ايس مي( ،)88كما ظهرت الينروة النواقى1221
وقد كان ،رماجها وأهدافها دعوة املسلم كافة للتمسك ،اتصول اليت كان عليهنا
ا ،ننا  ،وامل ننل اتعلننى للمسننلم هننو ماكننان عليننه ايس ن ف عهنند ابل ننا
الراشدي ( ،)10ا ظهرت املنار  ،1282وا ياة  1288وغريها لتينرب عن أفكنار
اليقظة ايس مية وتصاعدت موجة الصحافة الدينية ،ظهنور ا ركنات االسن مية
وعلى رأسها حركة اياوان اليت أصدرت عدة صحا ،هي النذير والدعوة....
ما ،ا ر :1818-1818 ،صدرت فيها عدة م ت هي ،ال تح احملنب
 ،1882ملة اتزهر  ،1810الشهاص املصرية  ،1811الشبان املسنلمون ،1818
...
،يد ا رص الياملية ال انية :صدرت عدة صحا إس مية منها اجملتمع التا،ية
جلميية االص ح الكويتينة ،1821البصنائر اجلزائرينة جلميينة اليلمنا املسنلم
 ،1812صحي ة اياوان املسلم  ،1812 ،الشهاص اجلزائرية .)11( ... ،1812
إن نشأة الصحافة الدينية مهدت له ظروف وعوامل اارجية وداالية ،وليل
أه ظرف اارجي هنو االسنتيمار النذي سنيطر علنى مجينع اجملناالت السياسنية
واالقتصادية وال قافية واليلمية ف كل الب د احملتلة ،ةا دفع ،بيجت أفراد هذه الب د
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إىل إصدار صحا تيمل على تيريتنه وكشن ه ،هنذا ،ايضنافة إىل ظهنور صنحوة
إس مية تنادي ،يودة ايس إىل مظاهر ا ياة ،اعتباره عقيدة وشريية ،حيتك إلينه
اتفراد واجملتميات ف كل ش ونه  ،وميكن ايشنارة أيضنا إىل الظنروف ال قافينة
وال كرية اليت مرت ،ها االمة ايس مية ف أواار القرن  18اليت طبيتها ال قافنات
واتفكار الوافدة ع طري استرياد املذاهب التغريبية وتطبيقها مجلة وت صي على
ارع الواقع ،وال ميك ان راهل ،يجت الظروف االجتماعينة من ت كنك للقني
وحتلل اجملتمع م ،يجت اليادات والتقاليد(.)37
.3خصائص الصحافة اإلسالمية
االلتزا ،ايطار املرجيي ،وييين النمواإ الذي يسيى ال رد إليه ،ويييش
طبقا تهدافه وحيدد له الرسالة ف ،يدها ا ضاري وميده ،أسباص ا ركنة والنمنو
والتقد  ،ونت مجييا أن القرآن والسنة هما أساسا هذه ايطار ،وعليه فالصنحافة
الدينية ملزمة مبراعاته ف منطلقاتها واالنضباط ،ه ف حتقي أهندافها ،وهني ،نذلك
حتتاإ إىل إص ح مناهج ال كر وإعادة التشكيل ال قاف وتصويب مسار امليرفنة ف
ظل رؤية ومتوازنة.
نشري إىل أن املوروث ايع مي م عصر النبوة وابل ا والذي شكل رر،ة
اصبة ف عهده يلز الصحافة الديينة ايفادة منه ،ولك دون جيله سلطة مرجيية
ضاغطة حتتوي الذات وت قدها شتصيتها ،وحتةب عنها اصوصيات اليصر، ،نل
تستمد منه مقوماتها ال ا،ة وتكي ها وفقا ملتغريات اليصر.
االن تاح ا ضاري الواعي وييين االست ادة م ميطيات ا ضارات اتار
ف جانبها التقين واستغ ل ما يسنمى ،املشنرتك اينسناني ،والتتلني عن اجلاننب
اييديلوجي املتالا ف القي والدي ،
التيامل مع الواقع ،وهنو ف ا قيقنة واقينان ،االول يتكنون من مموعنة
عناصر مت اعلة منهنا الظناهر واب ني ،ومنهنا الروحني واملنادي ،ومنهنا ا اضنر
والتاريخ ،ومنها ال ا،ت واملتغري ،وال ردي واجلماعي وكله خيضع لل يل اينسناني،
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وللتيامل ميه ال،د م فهمه وايحاطة مبكوناته الن سية واالجتماعية وفه تارخينه
واقافته وميادلته االجتماعية.
وال اني واقع انارجي تتةاا،نه أطنراف ومتمينات تتل نة حتناول فنرع
تصورها ال لس ي والتنظيمي ف تتلا (.)33
 .3أهم وظائف و أهداف الصحافة االسالمية(:)34
 إع ن الناس مبا يهمه و يتصل حبياته اليامة و اباصنة أي أنهنا تقنو
،تلبية رغبات الناس ف ايجا،ة ع تساؤالته ،شأن ما جيري م احداث
داالية أو اارجية تتصل ،شئوون حياته املتتل ة ،سياسية ،اجتماعية أو
غريها.
 ومبا ان ايسن حينرص كنل ا نرص ف كنل مياجلتنه -اباصنة منهنا
واليامة -على ،نا اينسان و تر،يته و إعداده إعدادا صنا ا ,إمياننا ،نأن
ص ح اينسان شرط ص ح ا ياة ال ردية واالجتماعية وفساد اينسنان
ضمان فساد ا ياة ال ردية واالجتماعية فم هذا املنطل تصبح الوظي ة
الرئيسية واهلامة للصحافة ايس مية" ،هي ترقينة اهتمامنات النناس قبنل
تلبيتها ،والسب هلذه الرتقية م أه مبادئها ،تن مرد تلبية االهتمامنات
على ما هي عليه دون قيد وال شرط أو ،يد إفسنادها ،ال مي نل إال منطن
اهل ك .فالتغيري أوال ع االهتمامات الراقية للمةتمع ايس مي و ح زه
على أعمنال ال ضنيلة و ابنري و إ،يناده عن ةارسنة الراائنل و شنيوع
ال واحش".
 الت سري و التوضيح و االرشاد و التوجيه وف القي و املبادا ايس مية،
حيث أن مرد ايع ع وقوع حادث م ال يك ي ،وخباصنة إاا كنان
هذا ا ادث مرتبطا حبياة اتمة أو يوضع م أوضاعها السياسية ،فن ،ند
م التوضيح و التيلي على ما ينطوي عليه هذا اجلاننب و منا ميكن أن
تكون له م نتائج ،و ما قد جيري إليه ف املستقبل.
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 ال متمع متيارف ،مبا تقدمه م قضايا اجتماعية ،وم أنشطة إنسنانية
و اربات فكرية أو سلوكية شري ة ي،طال اتحداث و التقوي الصنحيح
للي قات و اتعمال و اليامل ،تكري ما كر اهلل و ما كنر رسنوله ،و
نبذ منا نبنذ اهلل و رسنوله ،وتنولي من تنوىل اهلل و رسنوله و من أمرننا
،توليته  .و لاداة م حاد اهلل و رسوله و م أمرنا مبياداته  ،فبهذا ت ار
على السلوك االجتماعي جلماهري الصحافة و املمارسة اليملية النزيهة ف
الي قات االجتماعية  ،املسلم .
 الت قيا و التيلي  :الصحافة ايس مية تهدف إىل نشر و تأصنيل ال قافنة
ايس مية فكرا و سنلوكا و نشنر املبناد السنامية و اتان ق الرفيينة
ولار،ة ال قافات املنافية لقي و تيالي االس و نظمه دااليا و اارجيا.
 هدف عقائدي :وهو هدف ها ،ل وظي نة هامنة تقنو ،هنا الصنحافة و
خباصة ف وقتنا ا اضر ،حيث أن الصحافة ايس مية تقو ،الدور الكبري
ف هذا و ايسها ف اسنتمرار الرتغينب ف اليمنل الصناا و التمسنك
،كتاص اهلل و السنة النبوية الشري ة ،و الرتهيب من اتعمنال ال اسندة و
البيد ع منهج اهلل.
 ايسها ف إرسا قواعد التقوي على أساس تكري املتلص و املنتة
و ،نبذ الكساىل و امل سدي  ،وقبول اتعمال الصنا ة امل يندة ،و احتقنار
اتعمال ال اسدة الضارة و إرسا قي ا ب و املنودة و التيناون و النع
قي الصراع و اتنانية.
 ايسها ف حتريك الطاقات و إشراكها منع ،يضنها و منع واله اتمنر ف
حتقي هدف اتمة ايس مية و إقامة حبنل التواصنل عن طرين متا،ينة
اتابار بط التنمية و املساهم فيها.
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 ايسها ف حتقي عوامل االستقرار و اتم و الراا للمةتمع واستن ار
اتفننراد يعننداد الينندة و اجلهنناد ف سننبيل اهلل و ارهنناص اعنندا اهلل و
اعدائه .
 التيرف على مشك ت الناس و ميرفنة احتياجناته و مينوهل و لاولنة
صبغها صبغة إس مية جلذ،ه إليها ،دل أن رذ،ه الصنحا القومينة أو
ال دينية واليلمانية و املاركسية اتار إىل ص ها و،دعو الدفاع عننه
و تبين مشك ته  ،وكل هذا ،النزول الي الناس صحافيا.
 االهتما ،الط ل و املرأة ف هذه الصحافة و إ،راز دورها اهلا صنحافيا و
ف تتلا مناحي ا ياة االجتماعية و التيليمية و ال قافية و ال كرية ،و ف
إطار القي و املبادا االس مية.
رابعا :الصحافة الدينية االلكرتونية
.1مفهومها
ميك حتديند م هومهنا انط قنا من امل ناهي احملنددة للصنحافة ايسن مية
والصحافة االلكرتونية ،فهي عبارة ع مطبوعنات إلكرتونينة دورينة تتنوفر علنى
الشبكة ،وتكون على شكل  ،صور طب اتصل للنسخ الورقية على شكل ، pdf
أو مواقع الكرتونينة اات اصنائص متمينزة ،وميكن التينرف عليهنا من ان ل
اتهداف اليت رمست هلا على مستو ابرب واملياجلة والتقدي .
وقد قمت ،تص ح انية ( )2مواقع لصحا دينية الكرتونية تتل ة وةا هو
متاح على الشبكة واست نيت اجمل ت النصا شهرية والشنهرية والسننوية التسناع
اجملتمع وعد القدرة على ايحاطة ،ه ،والتقيد مب هو الصحي ة على انهنا املطبنوع
الدوري الذي يصدر يوميا او أسنبوعيا ولنه موقنع علنى الشنبكة ويتسن أساسنا
،تحديث اتابار وحتليلها ومياجلتها .وميك توضيح الك حسب اجلدول ادناه.
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جدول رقم: 1أمساء الصحف الدينية اإللكرتونية
الصحيفة

الدولة

البصائر
الصحوة
السبيل

اجلزائر
اليمن
األردن

التجديد
الرسالة
البصائر
صحيفة
فلسط
النبأ
البحرين

املغرب
فلسط
العراق
غزة

التواجرررد علررر

تاريخ صدور العدد

الشبكة
1811
1821
8008

1881/10/11
/
1882

8001
8001
8002/1/1
8002

البحرين

التعريف بالصحف قيد الدراسة
 البصائر الجزائرية  :صدر أول عدد منها سنة  ،1811وتيد "البصائر" اجلريدة
الوحيدة اليت ،قية تصدر ،يد وفاة الشّيخ ا، ،اديس  -م ،ن اجلرائند
اليت أشرف علنى إصندارها  -حينث عنادت إىل الصندور ،يند انتهنا
ا رص الياملينة ال انينة من عنا  1812إىل غاينة  ، ، 1812شنراف
وإدارة رئيس اجلمييّة ال اني الشّيخ "لمّد البشري اي،راهيمنيّ" ،وقند ،ندأ
صدورها يو  81جويلية  ، 1812ولكنهنا مل تلبنث أن توق نت عن
الصدور مددا م طرف املشرف عليها سنة ، ، 1812سبب احتندا
ال ورة التحريرية وصيو،ة اليمل ف ظل القمع االستيماري الذي ن
،كافة شرائح اجملتمع اجلزائري ف تلك ا قبة(.)34هلا موقع على الشنبكة
،ايضافة إىل النستة الورقية الكر،ونية اليت تصدر دوريا.
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 الصحوة صحيفة مينية اسبوعية ،جامعة.تأسست ف ا،رينل  1821وهني ناطقنة
،اس التةمع اليمين ل ص ح (. )11

 السبيل صحيف أردنية ،دأت كصحي ة أسبوعية ،سنة  " ،1881تبنت "فلس ة
"ا رية املس ولة" ،وأسهمت ف رفع سقا ا رية الصح ية عنرب مياجلنات
ومتا،يات جريئة .وأولت ملا ا ريات وحقوق اينسان أهمية ااصنة،
وف  8008/8/10كانت انط قة "السبيل" اجلديدة كسا،ع صحي ة يومينة
أردنية ناطقة ،الير،ية ،وقد شكل الك نقلنة نوعينة ف مسنرية الصنحي ة،
وإضافة مهمة ف ا الة الصح ية اتردنية.
حرصننا منهننا علننى تقنندي أفضننل ابنندمات لقرائهننا ،وف سننبيل الت اعننل
والتواصل السريع ميه ف اتردن وف تتلا أحنا اليامل ،كانت "السبيل" م أوائل
الصحا اتردنية اليت صممت موقينا إلكرتونينا هلنا علنى شنبكة اينرتننت .وف
 8008/2/81أطلقت "السبيل" موقيها ايلكرتونني الينومي ،ليواكنب انط قتهنا
كصحي ة يومية .وع وة على نشر أابار الصحي ة ،يتضم املوقنع نافنذة إابارينة
تتا،ع اتحداث ساعة ،ساعة على مدار اليو (.)12
 جريدة التجديد :صحي ة يومينة مغر،ينة جامينة تهنت ،القضنايا الرت،وينة
والدعوية والسياسية ومشاكل املنواطن االجتماعينة ،تصندرها حركنة
التوحيد وايص ح املغر،ية ،وهي حركة إسن مية تأسسنت سننة 1882
تتوجيا ليملية توحيد  ،حنركت همنا":حركنة ايصن ح والتةديند" و "
را،طة املستقبل ايس مي " ،وتيترب التةديد رسيدا لوحدة ا ركت على
املستو ايع مي إا ورات ك م جريدة "الراينة" و جريندة الصنحوة
.و،داية م سنة  1888حتولت التةديد اىل شركة لندودة املسن لية ،ننا
على القانون املغر،ي ،مقرها ،الر،اط عاصمة اململكة املغر،ية(.)32
 صحيفة الرسالة الفلسرطينية :انطل موقع على الشبكة الينكبوتية ف أوث
عا  8001شكل نقلة نوعية للصحي ة للوصنول اىل القنارا ال لسنطيين
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والير،ي ف كل مكان ،وساه املوقنع ف الوصنول ،الصنحي ة اىل مكاننة
تلي ،سميتها ومكانتها وتارخيها وجنح ف انتشار الصحي ة داال وانارإ
الوط وا اظ على مواصلة مشنوارها والتواصنل منع القنرا  ،وتقند
الرسالة نت ادمة االابار الياجلة ليكون اجلمهور على عل ،اتحنداث
ظة وقوعها وتصله ،التطورات اينما كان.12
صحيفة البصرائرالعراقية :هي جريدة أسبوعية سياسية عامة تصدر ع قس ال قافة
وايعنن ف هيئننة علمننا املسننلم ف اليننراق ،وقنند صنندرت تول مننرة ف
 ، 8001/2/8أي ،يد االحت ل ،أر،ية أشهر تقريبا ،وتنهج اجلريدة نهةا عامنا
ف تناول القضايا ،ييدا ع االاتصاص أملناطقي أو الطنائ ي أو اليريقني ،فيلنى
الرغ م صدورها ع مرجيية شرعية ميروفنة ف الينراق ،إال أنهنا تسنيى تن
تكون لليراقي مجييا ،وهذا هو اهلدف الذي مت تأسيسها م أجله ،وم هنا فقند
فتحت ص حاتها للةميع ونهةت نهةا ااصا يقو على تغليب ابطاص النوطين
اليا والبيد ع ابطاص اباص الذي ال خيند هنذا اهلندف ،وللةريندة ان ث
مكاتب اارجية ف (عمان) و(دمش ) و(القاهرة)(.)39
 صحيفة فلسرط  :هي صنحي ة يومينة سياسنية شناملة تصندر ف تتلنا
احملافظننات ال لسننطينية.صنندر الينندد اتول منن الصننحي ة ،تنناريخ
 8002/1/1وتيترب الصحي ة اليومية اتوىل والوحيدة اليت تصندر من
قطاع غزة ،كما أنها تتمتع جبمهور واسنع من تتلنا قطاعنات اجملتمنع
ال لسطيين وحتظنى ،ناحرتامه مجيينا ،تيتمند الصنحي ة الننهج النوطين
ال لسطيين امليتدل والدميقراطي وتتناول تتلا ا را والتوجهات وجيمع
عليها تتلا فئات اجملتمع.
ترتكز صنحي ة فلسنط علنى تيزينز ابندمات ايع مينة الشناملة لند
مجهورهننا واملتم لننة ف ابنندمات ايع ميننة ،ال قافيننة ،والرت،ويننة ،والسياسننية،
واالقتصادية ،والرتفيهية ،وغريها م أشكال ابدمات.
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بتلك صحي ة فلسنط مركنزا للتندريب ايع مني مسنتيينة ،أحندث منا
توصننلت إليننه آليننات وطننرف ووسننائل التنندريب ا ننديث ف اجملننال ايع منني
لكرتونيفلسنط أون الين " ،وا،نة الصنحي ة إىل
"
الرائد،وييترب موقع الصحي ة اي
اليامل ابارجي ،لققا ما ميدله  80ألا زائر يومينا من تتلنا اتقطنار الير،ينة
والياملية ،وييترب املوقع موقيا إع ميا شام م حيث احملتو .
تيترب صحي ة فلسط م أك ر الصحا اليومية رواجا ف اجملال ايع ني ف
فلسط لتحقيقها أفضل النتائج ايع نية للميلن  ،وهلنذا حتظنى الصنحي ة  ،قنة
امليلن م الشركات احمللية وامل سسات الدولية ف فلسنط ومن أهن شنركائها
ايع ني " شنركة االتصناالت ابلوينة ال لسنطينية "جنوال" مموعنة االتصناالت
،يبسني شنركة السنقا لألجهنزة
"
ال لسطينية شركة حضارة شركة مكنةكوال شنركة "
الكهر،ائية ،شركة عليوة لألجهزة الكهر،ائية ،البنوك ال لسطينية وعلى رأسها ،ننك
فلسط ،شركات التأم ومنها :الشنركة اتهلينة للتنام  ،شنركة امللتنز للتنأم
واالست مار ،واجلاميات والكليات واملياهد ال لسطينية ،واليديند من امل سسنات
الدولية.
تصدر الصحي ة سنويا اليديد م امل حن تواكنب اليديند من املناسنبات
والذكريات الوطنية وايس مية ال لسطينية والير،ية املتتل ة وتسل الضو عليها،
وحترص صحي ة فلسط على أن تقو ،دورها ف املسئولية االجتماعية م ان ل
القيا ،اليديد م الرعاية للك ري من اتحنداث و املناسنبات ،وتسنيى الصنحي ة
دائما للشراكة والتياون مع امل سسات الرمسية وغري الرمسية احمللية والدولية ،كما
وحترص الصحي ة على تنظي مهرجنان فلسنط السننوي والنذي ييتنرب املناسنبة
السنوية ل لتقا جبمهور وقرا ول صحي ة فلسط والشركات التةارينة امليلننة
لد الصحي ة(.)48
 النبرأ :صحي ة أسنبوعية شناملة تصندر عن شنركة «دار النبنأ للصنحافة
وايع » ،تينى ،الشنأن البحريننى الينا و،ناحملي الير،نى واالسن مى
وتهت ،القضايا اات الصبغة اجلماهريية .صدر عددها اتول ،تاريخ12 :
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جوان  .8002يرأس حتريرها اتستاا عبداملني املري، ،ينما يشغل منصب
مست شننار التحريننر النندكتور عنندنان ،ومطيننع ،وناصننر البهنندير مننديرا
11
للتحرير.
.3أهداف الصحافة االلكرتونية الدينية
،الرجوع إىل مواقع الصنحافة االلكرتونينة الدينينة املتتل نة وموقنع را،طنة
الصحافة ايس مية ميك أن نتيرف على أهدافها وسياستها ف النشر وتنوير الرأي
اليا أو املتص ح ملواقيها .وم هذه اتهداف:
 حتقي منواإ ع االع

املهين املقاو .

 تيمي الوعي الوطين ،القضية ال لسطينية.
 مياجلة قضايا املواطن وم مسة همومه اليومية.
 ضمان صدق ابرب ودقة وقوة الصياغة والتغطية االع مية(.)47
 فضح ةارسات االحت ل وتيرية حقيقته وفضح املمارسات الطائ ية(.)43
 االهتمننا ،القضننايا الرت،ويننة والدعويننة والسياسننية ومشنناكل املننواطن
االجتماعية(.)44
 التيبري ع قضايا املواط الياد والدفاع ع حقوقنه وتلبينة احتياجاتنه
ايع مية.
 تغطية القضايا الير،ية وايس مية م منظور سياسى وأا قنى وإنسنانى
،شكل متوازن.
 نشر القي وال وا،ت ايس مية.
 تكوي رأ عا إجيا،ى وموضوعى راه القضايا اليامة(.)45
 نقل ا قيقة وا دث كما هو ،دون تزوي أو تشويه.
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 ا رص علنى املهنينة واملوضنوعية واتماننة الصنح ية والدقنة ،وحتنري
ا قيقة ف كل ما ينشر، ،ييدا ع التضتي والتهويل.
 االن تاح على تتلا ا را واتفكار ف التغطيات واملياجلات الصنح ية،
والتواصل مع كافة ألوان الطيا السياسي وال كري وال قاف.
 الرتكيز على مناقشة القضايا ،ورنب ايسا ة والتشهري وشتصنة اتمور.
 االلتزا ،الضوا ،الشرعية وامليايري اتا قية ،والسيي ل رتقا ،الذوق
اليا  ،ورنب اياارة وايس اف.
 االحنياز لقضايا الوط واتمة ،وتيزيز أواصر الوحدة ،ورنّب كل ما م
شأنه ش الصا ،أو إاارة ال رقة ،أو تغذية النزعنات اليرقينة والطائ ينة
واملذهبية(.)46
 تيزيز ابدمات ايع مية الشاملة لند اجلمهنور واملتم لنة ف ابندمات
ايع مية ،وال قافية و الرت،وية ،والسياسية والقتصادية والرتفيهية(.)42
 .4إجتاهات الصحافة الدينية اإللكرتونية
وهي:

ميك حتديد اراهات الصحافة الدينية االلكرتونينة وفقنا العتبنارت تتل نة

 اعتبار االنتما أو اب السياسي ،فهي تنتمي إما إىل االحزاص ايسن مية
تيبرب ع رؤيتها واسرتاتيةياتها حنو القضنايا املتتل نة احمللينة والدولينة
وأهمها الصحافة اات االراه اياواني أو االراه السل ي ،ومنها ما ماهو
حكومي أو م سساتي يطرح املادة ايع مية ،طريقة لافظة.
 اعتبار مياجلة القضايا ،حيث تنقس إىل نوع  ،صحافة متتصصنة ف منا
يتيل ،اليقائد واليبادات واملينام ت والندعوة ،وصنحافة تيناجل مجينع
القضايا املتتل ة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال قافينة والصنحية
واالمنية وهو االراه الذي ،ات واضحا ف ميظ مواقيها.
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 اعتبار ميايري اجلودة ف تصمي مواقيها ،فهناك اليت حترص علنى مراعناة
هذه امليايري وتشنمل االهنداف والت اعلينة والوسنائ املتينددة ،وشنكل
الكتا،ننة م ن ا ن  ،وطبييننة اتلننوان والتناس ن ف اليننرع ،وحتننديث
امليلومات واترش ة واالرتباطات التشيبية وغريها ،ومنها م تغيب ع
مواقيها ميظ هذه امليايري نتيةة تسباص التمويل واملتا،ية ،وعند تنوفر
الكننوادر ال نيننة والتقنيننة ،أو عنند االهتمنا ،اجملننال الرقمنني وتطوراتننه
املتسارعة.
 اعتبار جغرافية املياجلة ،حيث يسيى قس م هذه الصحافة للرتكيز على
القضننايا الوطنيننة واحملليننة ،منن غننري مياجلننة جننادة للقضننايا الدوليننة
والسياسات الدولية اليت تيتنرب فاعلنة علنى املسنتو احمللني وايقليمني
والدولي ،وتيمل فق على الرتويج لسياسات ،يينها تراها منااإ ناجحة.
 اعتبار الوسطية ف الطنرح :حينث تنحنو الصنحافة الدينينة هنذا املنحنى
وتسننيى ف إطننار الوسننطية واالعتنندال مياجلننة مجيننع القضننايا الوطنيننة
والدولية وف اجملاالت املتتل ة ،وهو ما ي سس لصحافة واعينة ومدركنة
تهمية هذا اب واالنتمنا ف ظنل منتغريات دولينة أو تكنت ت دولينة
تيتمد ازدواجية امليايري ف التيامل مع االس عقيدة وشريية.
.2املواضيع اليت تثريها الصحافة االلكرتونية الدينية:
تتننناول الصننحافة االلكرتونيننة الدينيننة مواضننيع تتل ننة وأهمهننا املواضننيع
السياسية واالمنية نظرا للظروف اليت بر ،ها املنطقة الير،ية وااصنة ،كمنا تتنناول
املواضيع املتتل ة ال قافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والرياضية ،وختضنع
طبيية التناول لسياسة وطبيية املوقع واهلدف الذي أسس م أجلنه ،وف الدراسنة
التحليلة اليت أجريتها على انية مواقع اكرتونينة للصنحافة توضنح أنهنا تواكنب
اجلدينند من االحننداث والوقننائع والقضننايا عننرب نشننر االابننار السننريية وا نيننة
وختصيص هامش كبري للتيلي عرب مقاالت متتصصة وتقارير وصور وقيديوهات
وقد تزامنت فرتة التحليل مع موضوع عاص ة ا ز اليت قادتهنا اململكنة الير،ينة
السيودية ضد ا واي اليمني  ،واملوقا الدولي امل يد.
812

جملة علوم اإلنسان واجملتمع....................................................د /رقية بوسنان
جدول رقم  :2أنواع املواضيع الصحف قيد الدراسة
أنواع املواضيع
سياسية

النسبة املئوية

التكرار
02

12.18

اقتصادية

01

10.22

اجتماعية

02

11.81

ثقافية

02

11.01

دينية

01

10.22

أمنية

01

رياضية

02

11.01

صحية

01

02.28

اجملموع

12

100

10.22

تركز الصحافة الدينية االلكرتونية على القضية ال لسطينية وهي ،يد أساسي
ف دراسات ايع ايس مي عموما واملطبوع اصوصا ،كما تركز على الي قات
الير،ية الغر،ية والي قات الير،ية الير،ية وكلها تدور ف فلك ا رص على
ايرهاص اليت ترعاه ،يجت املنظمات املتشددة أو ترعاه دول ،يينها كما تسوق له
هذه الصحا ،والظاهر أن هذا النوع م الصحافة الذي يتقيد ،أهداف ااصة ،دا
وكأنه يتيامل مبنط ا ذر أو ابوف م احملي الدولي وسياساته راه االس
وقضاياه اليادلة ،فبات أشبع ،ايع الرمسي.
وقد عرضت هذه الصحا مليظ قضايا الساعة ،ك ،راز ع قات التياون
والتوتر ااصة فيما يتيل ،القضية اليمنية والسورية ،وإ،راز الدور الرتكي ف
املنطقة ،وع قة ايرن ،ا واي  ،واالجتماع املصري االايو،ي السوداني ،شأن سد
النهضة ،تواف روسي سيودي ،والتوتر  ،السيودية وايران ،والتوتر  ،تركيا
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ومصر ،شان املنقلب عليه الرئيس مرسي ،وتقارص وجهات النظر ،
السيودية.

قطر

جدول رقم :3محتوى المواضيع السياسي
حمتوى املواضيع
التكرار النسبة
القضية الفلسطينية

02

81.11

املقاومة

01

01.12

الثورات العربية

08

02.11

العالقات العربية الغربية

02

81.11

العالقات العربية العربية

01

11.82

العالقات العربية االسالمية

02

81.11

التوترات الداخلية

01

10.21

اجملموع

82

100

ركزت الصحافة على املواضيع اتمنية ،اعتبناره من أهن املواضنيع أيضنا،
وتنوعت املواضنيع املياجلنة ف التنوترات ا اصنلة ،ن إينران والسنيودية ،و،ن
ا واي والسيودية ،والتدال اليسكري املباشر وامليارك اليت تنشب هننا وهنناك
ف اتراضي اليمنية وا رضي السورية ،ا الت ةريات والقتل ف كل من سنوريا
واليم أيضا ،ومأساة تي الريموك.
جدول رقم  :4محتوى المواضيع االمني
محتوى المواضيع

التكرار

النسبة

اإلرهاب

01

11.82

مشكالت الحدود

01

01.12

االمن القومي

01

11.82

التدخل العسكري

01

10.21
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الفوضى واالضطرابات

01

12.22

القتل واستخدام القوة

01

10.21

المساعدات العسكرية

01

10.21

مشكلة الالجئين

01

12.22

المجموع

82

100

تغطي الصحافة االلكرتونية الدينية تتلا املناط النيت تنتمني إىل القنارات
ابمس وخيضع الك تولياتها إا تظهر قنارة أسنيا ف مقدمنة القنارات ،اعتبنار ان
الدول الصانية ل ابار واالحداث تنتمي للقنارة اتسنيوية وعلنى رأسنها النيم
واليراق والسيودية وقطر وغريها...
جدول رقم  :5جغرافية املعاجلة
المكان

التكرار

النسبة

أمريكا

01

02.28

آسيا

02

11.21

أوروبا

01

81.02

افريقيا

01

02.28

استراليا

01

02.28

المجموع

11

100

تشري الصحافة الدينية االلكرتونية إىل أه الشتصيات واملنظمات البارزة ف
احملتو االلكرتوني ،اعتبارها الصانية للحدث وال اعلة فيه ،وقد ظهرت شتصنية
الطيب أردوغان كشتصية لورية نظري الدور الرتكي الذي تقو ،ه ف املنطقة ،كما
ركزت على مجاعة ا واي ،اعتباره التنظي الذي أاار التحنرك السنيودي الير،ني
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عرب مسمى عاص ة ا ز اليسكرية .وتكررت املسميات ا تية ،اتورننوا واتمن
املتحدة االحتاد اتورو،ي ،ملس اتم .
جدول رقم  :6الشخصيات واملنظمات البارزة
الشخصيات

التكرار

النسبة

رؤساء دول

02

10.00

أحزاب سياسية

08

11.11

تنظيمات السياسية االنقالبية

01

82.22

منظمات دولية

08

11.11

منظمات مدنية محلية

01

02.22

المجموع

11

100

 -1معايري جناح الصحافة الدينية االلكرتونية:
وهي مموعة الشروط وابصائص واتساليب ال نية والتقنية اليت تصم ،ها
املواقع ايلكرتونية حيث تسهل عملينة التصن ح واسنتياص امليلومنات واملينارف
املقدمة ،وتشمل:
 امليايري التقنية وايدارية" ،كالسلطة ال كرية أو ما يسمى ،ناب السياسني
للصحي ة ،والوسائ املتيددة ،وتتم ل ف امل ردات الل ظية )النصوص(،
والصورة ،أنواعهنا )ال ا،تنة واملتحركنة( والصنوت واملن ارات الصنوتية،
والرسو ،أنواعها) ال ا،تة واملتحركة( اليت ميك أن تسه كلها أو ،يضنها
ف تقدي املينى والشرح والت سري ف تصمي ييتمد على النظ الرقمية ف
اليرع والتقندي وايتاحنة والتوصنيل والتتنزي مبنا يت ن وحاجنات
املتلق "(.)40
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و أدوات االتصال غري املتزام  ،وتشمل الربيد االلكرتوني ،ونقل املل ات ،لوحة
النشرات ،ص حات الويب الساكنة ،ص حات الشبكة الينكبوتية الت اعلية ،قنوائ
ابدمة ،صنادي االقرتاع والتصويت(.)49
هذا ،ايضافة إىل االرتباط التشي  :يسهل انتقال املتص ح إىل الص حة النيت
يرغب االط ع عليها ،وال شك ان تصمي املوقع وف نظرة مشولية متكاملة ريل
كل ارتباط تشي مرتب مع ،يضه البيجت م اجنل حتقين اسنرتاتيةية املوقنع ف
إيصال لتواه كام وإجياد متا،يي تلص له( ،)58والتحديث املستمر :يتميز موقع
الوص ،القدرة السريية يجرا تيدي ت وإضافات على احملتو م كل اجلواننب،
فاليلو واساليب عرضها متطورة ،تطور الزم .
وحترص ،يجت مواقع الصحافة الدينية االلكرتونية على التقيد ،بيجت امليايري
وتياني مواقع أار م غيا،ها ميظمهنا الشني النذي ين ار علنى االسنتمرار ف
عملية التص ح أو ايعراع ع زيارتها.وليل أكرب صيو،ة يواجهها املتص ح هني
التيريننا ،هننذا املوقننع والقننائم عليننه إال ،ننالرجوع إىل موقننع را،طننة الصننحافة
ايس مية ،الشي الذي تغيب منه االهداف والسياسات اليامنة ويصنيب التينرف
ميه على توجه الصحي ة.
جدول رقم :7معايير إخراج المواقع
نوع املعيار
التعريف باجلهة املسؤولة

متوفر

متوفر إىل حد ما

غري متوفر

08

02

أهداف الصحيفة

01

01

فيديوهات العرض

01

01

التفاعلية

01

01

أدوات االتصال غري املتزامن

02

االرتباط التشعيب

02

توحيد أحجام وأنواع اخلطوط املستخدمة

01
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مصادر املعلومات

02

تاريخ احملتوى

02

اجملموع

12

08
08

81

حترص املواقع على تقدي املادة ايع مية وفقنا ل نينات وتقنينات التحرينر
ايع مي م أابار ومقاالت وتقارير وكاريكاتري والينرع عن طرين الشنري
الياجل املزود ،الصور ،وحتاول هذه املواقع مواكبة املواقع ايع مية الياملية ف هذا
اجملال إال أنها ت تقر إىل اياراإ اليا للموقع وتناس هذا اياراإ.
جدول رقم :8فنيات النشر
التكرار

فنيات العرض
أخبار

النسبة

02

88.88

مقاالت

01

12.18

تقارير

01

11.21

شريط األخبار العاجل مزود بالصور

01

11.21

عرض فيديوهات

08

02.11

صور ثابتة

02

88.88

اجملموع

82

100

تهت ميظ املواقنع االلكرتونينة للصنحافة الدينينة مبقنو اللغنة الير،ينة
،اعتبارها ركيزة ف فلسن ة االعن ايسن مي ،إال أن ،ينجت املواقنع يطمنح إىل
إيصال رسالته االع مية إىل اارإ ا ندود الير،ينة ،اعتمناد اللغنة الياملينة وهني
ايجنليزية ،وهو طموح مشروع وم أساسيات ايع الناجح ،وامتنداده انارإ
حدوده.
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جدول رقم :8اللغة املستخدمة
نوع اللغة

التكرار

النسبة املئوية

العربية

02

20.00

االجنبية

08

80.00

هلجة حملية

00

00.00

اجملموع

10

100

مستقبل الصحافة الدينية اإللكرتونية ظل التنافس التكنولوجي:
إن دراسة مستقبل الصحافة االلكرتونية الدينية ي يند ف وضنع تصنور
مب دئي لتطوير هذا الننوع وإجيناد فضنا إلكرتونني واسنع ل نتشنار فينه وفنرع
توجهها وسياساتها املسطرة على املد القريب أو البييد ،والواقنع أن هنذا الننوع
على املستو االلكرتوني مل حيق النةاح املطلوص على املستو الكمي والكي ي،
ف مة مشك ت حقيقية تيرتضه وميك حصرها ف:
 املستوى الكمي :حيث جند أن الصحافة الدينية االلكرتونية واليت هي مب هو
الدورية االلكرتونية اليت تيناجل االحنداث والقضنايا ا نينة غنري متنوفر
مقارنة مع أنواع الصحافة اتار وميك عدها ،سهولة ،و،يضها متوقا
منذ سنوات والبيجت ميطلنة مواقيهنا ،وعلينه فمسن ولية إنشنا مواقنع
أار تقع على اجلميع ة ي منون  ،كرة الطرح املتوازن والكا للمادة
ايع مية ،الصور املتتل ة.
 املستوى الشركلي :يبدو أن الصحافة الدينينة االلكرتونينة مل تسنوعب فننون
اياراإ والتصمي ،امليايري امليتمد عامليا ،فهي تياني من ننواحي عندة،
ا الكتا،ة واليرع املتنوازن للتطنوط وأحةامهنا وتوزييهنا ،طبيينة
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االلوان املستتدمة ف املواقع ،وعند تنسني النصنوص ووضنع الصنور
والشري الياجل ،ا سيطرة املساحات االع نية الغري تا،ية للموقع نظرا
لصغر حةمه.
 مستو املضنمون تسنتغرق املواضنيع احمللينة اجلنز اتكنرب من مواقنع
الصحافة االلكرتونية الدينينة ،وال ختتلنا عن تغطينة املواقنع اتانر
وتكاد تكون النسخ متشا،هة ف مضمون التناول واملياجلنة الشني النذي
حيول دون بيزها ووضوح رؤيتها أو سياساتها اليامة ،ويبندو أنهنا تتقيند
،املياجلة وفقا النتما اتها سوا لألحزاص أو للحكومنات أو للم سسنات
اباصة.
ييوز هذه املواقع اجلانب التسويقي والدعائي هلا ،فتغينب الت اعلينة عنرب
مواقيها م طرف اجلمهور احمللي أو اجلمهور ابارجي ،وهو ما ينطب علنى كنل
الوسائل اليت تنضوي حتت حقل ايع الديين(ايس مي).
لك و،استشراف اليمنل االلكرتونني للصنحافة عامنة والدينينة ااصنة
و،است ا الشروط املتتل ة على مستو املضمون والشنكل والكن ميكن حتديند
،يجت السمات او ما ميك ان تقو ،ه الصحافة مستقب وهي:
إن ،يئة عمل الصحافة الدينية ايلكرتونية مبا حتملنه من مروننة واعتمناد
على تكنولوجيا امليلومات  ،مكانها أن ريل كل زائر للموقع قادرا على أن حيندد
لن سه و،شكل شتصي الشكل الذي يريد أن ير ،ه املوقع ،فريكنز علنى أ،نواص
ومواد ،يينها وحيةب أار  ،وينتقي ،يجت ابدمات ويلغي اتار  ،ويقو ،كل
الك ف أي وقت يرغبه و ،مكانه أيضا تيديله وقتما يشا  ،وفى كل اتحوال هنو
يتلقى ويستمع ويشاهد ما يتواف مع ااتياراته الشتصية ولنيس منا يقنو املوقنع
،ب ه.
ميكن للصننحافة الدينيننة االلكرتونيننة أن تكننون عامليننة االنتشننار عننرب
االنرتنيت ،إاا بكنت م تقدي أشكال تقنية متقدمة ومهنارات إرسنال ،ونوعينة
جيدة من املضنام واندمات متمينزة .وتن ايرسنال عنرب االنرتنينت سنييين
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،الضرورة منح الصحا االلكرتونية صبغة عاملية ،غجت النظر ع إمكانياتها والن
املضام هنا جيب أن تكون متوافقة مع هذه الصبغة الياملية.
حتاول الصحافة الدينية االلكرتونية بك اجلمهور م تبسي ن واه على
املادة املقدمة وعملية االتصال ككل ،م ا ل االاتيار ما  ،الصوت والصنورة
والنص املوجود مع احملتو الصنح ي ،سنوا أكنان النك أابنارا ،أ تقنارير ،أ
حتلي ت .فهي تتيح ،ذلك مصادر متيددة أما املتص ح.
،الرجوع إىل لور م اهي الصنحافة االلكرتونينة واصائصنها ،وم ناهي
الصحافة الدينية واصائصها وأهدافها ميك ابلوص إىل النتائج ا تية:










مقارنة ،الصحافة الير،ية واليلمية ف ن الك اليددي للصحافة ايسن مية
ال يكاد يذكر.
،يجت رارص الصحافة االلكرتونية الدينية توقا تسباص تتيل ،التمويل
واالست مار ف ال ضا ايلكرتوني وتوقيا ،يجت النسخ الورقية.
ليس ،الضرورة ان يياجل املوقنع قضنايا دينينة ،يينهنا فاالهتمنا ،الشنأن
السياسي و ...هو من صنمي أهنداف الرسنالة االع مينة من املنظنور
ايس مي.
تهننت ،يننجت مواقننع الصننحا مبياجلننة مجيننع جوانننب ا ينناة السياسننية
واالقتصادية وال قافية والصحية واالجتماعية والرياضية.
يغلب اجلانب السياسي على الصحا االلكرتونية قيد الدراسة وقد ي سر
،الظروف اليت بر ،ها املنطقة الير،ية وايس مية و،زم إجرا الدراسة.
تغيب أهداف اجلهنة املسن ولة والسياسنات اليامنة ف ميظن الصنحا
االلكرتونية الدينية وهو غياص غري مربر.
هناك النل واضنح ف مواقنع ،ينجت الصنحا يتم نل ف عند حتنديث
احملتو  ،وغياص آليات الت اعل مع املتص ح .
تكاد تتشا،ه الصحافة الدينية االلكرتونية مع غريها ف نشر ابرب والتيلي
عليه.
821

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7802
 هناك صحا نوعية تتوفر علنى أهن املينايري والشنروط النيت تتنوافر ف
الصحا الياملية والير،ية.

 هوامش البحث:
()0

لمد ،حس مسري .حبوث ايع

()7

عبيدات ،لمد وآارون .منهةية البحث اليلمني ،القواعند ،املراحنل ،والتطبيقنات،

()3

عبيدات ،اوقان وآارون .البحنث اليلمني ،م هومنه ،أدواتنه ،أسناليبه ،عمنان :دار

()4

املرجع السا ، ،ص .12

()5

عبد امليطي ،علني .أسناليب البحنث اليلمني ،الكوينت :مكتبنة ال ن ح، 1822 ،

()6

عبد الكري على الد،يسي ،امليايري املهنية ف الصحافة االلكرتونينة اتردنينة ،دراسنة

()2

عبنناس مصننط ى صننادق  ،التطبيقننات التقليديننة واملسننتحداة للصننحافة الير،يننة ف

اتسس واملبادا ،القاهرة :عامل الكتب، 1881 ،

ص.111

عمان :دار وائل ، 1888 ،ص.12
مدالوي ،دت ،ص.121

ص.111

مسحية تساليب املمارسة املهنية  ،ملد  ،18عدد  ،8011 ،1،8ص .22

االنرتنت  ،من بر صنحافة االنرتننت ف الينامل الير،ني ،الواقنع والتحنديات ،جامينة

الشارقة 81/88،نوفمرب،8001 ،ص.1 ،1
()0

جاس لمد الشيخ جا،ر ،الصحافة االلكرتونية الير،ية  -املينايري ال نينة واملهنينة،-
أحباث امل بر الدولي لإلع

()9

اجلديد ،جامية البحري ،8008 ،ص.181

رضا عبد الواجد أم  ،الصحافة االلكرتونية ،دار ال ةر للنشر والتورزينع ،القناهرة،

 ،8002ص.81
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()08

سييد الغريب ،الصحي ة ايلكرتونية والورقية ،دراسة مقارننة ف امل هنو والسنمات
اتساسية ،التطبي على الصحا االلكرتونية املصرية ،ملة املصرية لبحوث ايعن

جامية القاهرة ،كلية االع  ،اكتوير،ديسمرب  ،8001ص .811
()00

،

جواد راغب الدلو ،الصحافة االلكرتونية ف فلسط واحتماالت تأاريها على قنرا ة
الصحا املطبوعة ،دراسة ميدانية ،حبث منشنور مبةلنة كلينة اللغنة الير،ينة ،جامينة

االزهر اليدد ،8القاهرة  ،8008ص .1821
()07

رضا عبد الواجد ام  ،مرجع سب اكره ،ص .81

()03

عبد الرزاق لمد الدليمي ،الصحافة االلكرتونية والتكنولوجيا الرقمينة ،عمنان ،دار

()04

عبد الواجد أم  ،مرجع سب اكره ،ص .102

()05

ط ل ناصر أمحد الينزّاوي ،اراهات الشباص الير،ي حنو الصحافة ايلكرتونية ،طلبنة

ال قافة للنشر والتوزيع )8011( ،ص.881

اجلاميات ف ،غنداد ن عمنان ن دمشن منواجنا ،،دراسنة ميدانينة ،رسنالة ماجسنتري ف
ايع ن

واالتصننال ،ملننس كليننة ا داص والرت،يننة ،اتكادمييننة الير،يننة امل توحننة ف

الدمنارك,8001 ،ص.22

()06

عبد الرزاق لمد الدليمي ،مرجع سب اكره ،ص  .882-888وعبد الواجند أمن ،

()02

جاس لمد الشيخ جا،ر ،الصحافة االلكرتونية الير،ية ،مرجع سب اكره،ص .11

مرجع سب اكره  ،ص .102

()00

جنو عبد الس

فهمي ،رر،ة الصحافة ايليكرتونية املصرية والير،ية ..الواقع وأفاق

املستقبل ،اجمللة املصرية لبحوث ايع
()09

اليدد  1ديسمرب  ،ص.888

سييد غريب ،الصحي ة االلكرتونية والورقية ،دراسة مقارننة ف امل هنو والسنمات
اتساسنية ،نالتطبي علننى الصنحا االلكرتونينة املصنرية ،اجمللنة املصنرية لبحننوث
ايع

 ،8001،اليدد .18
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()78

االد لمد غنازي ،الصنحافة االلكرتونينة الير،ينة االلتنزا والتةناوز ف ابطناص
والطرح ،أطروحة دكتوراه (منشورة) كلية ايع

ص.811-810

 ،جامية  phuاتمريكينة،8008 ،

()70

لمود اليل،الصحافة االلكرتونية ،أسس ،نا االنظمة التطبيقية ف التحرير الصنح ي

()77

غيطننننننننناس ،مجنننننننننال الصنننننننننحافة ايلكرتونينننننننننة،8011/1/10 ،

 ،القاهرة ،الير،ي للنشر والتوزيع ،1882،ص.11

http://www.khayma.com/librarians
()73

أسامة لمود شريا  ،مستقبل الصنحي ة املطبوعنة والصنحي ة االلكرتونينة ،عمنان،

()74

عبد الرزاق لمد الدليمي ،مرجع سب اكره ،ص.818

()75

منري حةاص ،املوسوعة ايع مية ،جار ال ةر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،8001 ،مج

()76

عبد الناصنر والسنادات،

حبوث الندوة اليلمية للم بر اليا التاسع الحتاد الصح ي اليرص ،8000،ص .28

 ،1ص .1181

لمد منصور لمود هيبة :الصحافة اي س مية ف مصر ،

 ،1821-1812دار الوفا  ،1880 ،ص.10-12
()72

نصري ،وعلي ،ايع

()70

ف اد توفي الياتي ،الصحافه اي س ميه و دورها ف الدعوة، ،ريوت  :م سسه الرساله

()79

أنور اجلندي ،تاريخ الصحافة االس مية ،دار االنصار ،لبنان ،دت ،إ ،1ص.1

()38

توفي الياني ،مرجع سب اكره ،ص .11

()30

أنور اجلندي ،مرجع سب اكره ،ص ص .11-11

.2

والبيد ا ضاري ،دار ال ةر ،قسننطينة ،اجلزائنر ، 8002،ص

للطباعه و النشر، ،ريوت ،1881 ،ص.21-28
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع....................................................د /رقية بوسنان
()37

شييب عبد املني غباشي ،مدال لتاريخ الصحافة ايس مية ،عنامل الكتب،القناهرة،

()33

ايس مي املياصر ف اجلزائر،

 ،1882ص .120

،ريزة حيي ،مرجع سب اكره ،و لمد ليقاص ،ايع
ماجستري جامية اجلزائر ،ميهد علو ايع

واالتصال ،1881 ،ص.28

()34

توفي اليالي ،مرجع سب اكره ،ص ص.21-22

()35

موقع ، ،اديسhttp://www.binbadis.net/aoma/el-bassair.html ،

()36

http://www.islamicpl.org/index.phpd=89:2009-07-26-09-20،30&catid=30:2010-05-22-23-19-27&Itemid=54
http://www.alsahwa-yemen.net

()32

http://www.islamicpl.org/index.php?option=com_content&vie
http://www.assabeel.net/about-us w=article&,

()30

املوقع ن سه .موقع اجلريدةhttp://www.jadidpresse.com

()39

را،طة الصحافة ايس ميةhttp://alresalah.ps/ar/page/1/%D9%85 ،

()48

را،طنننننننننننننننننننننة الصنننننننننننننننننننننحافة ايسننننننننننننننننننننن مية،
http://www.islamicpl.org/index.php?option=com

()40

http://www.islamicpl.org/index.php?option=com_content&vie
http://felesteen.ps/section/cat/18 w=article&id,

()47

http://alnabanews.com/%D9%85%D9%86%D9%86%D8%AD
/%D9%86

()43

را،طننننننننننننننننننننننة الصننننننننننننننننننننننحافة ايسنننننننننننننننننننن ن مية
http://alresalah.ps/ar/page/1/%D9%85%D9%86-

()44

جريدة االعتصا اليراقيةwww.aletesam.org ،
825

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7802
()45

صحي ة التةديد املغر،يةhttp://www.jadidpresse.com ،

()46

صحي ة النبأ البحرينيةhttp://alnabanews.com ،

()42

صحي ة السبيلhttp://www.assabeel.net/about-us ،

()40

صحي ة فلسط www.felesteen.ps ،

()49

لمد عبد ا ميد :االتصال واالع

()58

املرجع السا ، ،ص .22 ،21

()50

جن عبود جن :ايدارة وامليرفة االلكرتونية ،مرجع سب اكره ،ص.128 ،122

 ،8002ص .88 ،82

على شبكة اتنرتننت ،عنامل الكتنب ،القناهرة،

826

