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  مدخلمدخل

شكلت ظاهرة اإلعالم اجلديد حمور اهتمام أكادميي وإعالمي وسياسي واقتصادي ، خالل شكلت ظاهرة اإلعالم اجلديد حمور اهتمام أكادميي وإعالمي وسياسي واقتصادي ، خالل                 
توظيفه توظيفه   إىلإىل  اإلخباريةاإلخباريةوفتوحاته وفتوحاته   إبمكانياتهإبمكانياتهنوات األخرية ، وانتقلت بؤر االهتمام به من جمرد التعريف نوات األخرية ، وانتقلت بؤر االهتمام به من جمرد التعريف السالس

يف بعض البلدان العربية يف بعض البلدان العربية   تلفتتلفتاملامل  واألمينواألمينكما شكل املناخ السياسي كما شكل املناخ السياسي التقليدي ،  التقليدي ،    لإلعالملإلعالموتقدميه كبديل وتقدميه كبديل 
مصدر وموثوق به يف مصدر وموثوق به يف ""  إىلإىل  إثرهاإثرها  علىعلى، فرصة كبرية ليتحول ، فرصة كبرية ليتحول   ""ابلربيع العريبابلربيع العريب""اليت عرفت ما يسمى اليت عرفت ما يسمى 

اإلحداث "، اإلحداث "،   تلكتلك  عنعن  لإلخبارلإلخبار  األولاألولالفضائيات اإلخبارية وكربايت الصحف إن مل يكن هو املصدر الفضائيات اإلخبارية وكربايت الصحف إن مل يكن هو املصدر 
العام وتوجيهه وتغذيته ، ووجدت منظمات وجمموعات العام وتوجيهه وتغذيته ، ووجدت منظمات وجمموعات   الرأيالرأيتشكيل تشكيل   كما اعتمد عليه كثريا يف بلورة وكما اعتمد عليه كثريا يف بلورة وو و 

  إنإن، بل ، بل   الكوري اجلنويبالكوري اجلنويب    OOhh  mmyy  nneewwssمثل موقع مثل موقع   اإلعالميةاإلعالميةفيه فرصة لبناء ما يشبه املؤسسات فيه فرصة لبناء ما يشبه املؤسسات 
  ..  11الكثري من املؤسسات العريقة أعلنت إفالسها وحتوهلا إىل هذه الصيغة الكثري من املؤسسات العريقة أعلنت إفالسها وحتوهلا إىل هذه الصيغة 

  أجناسأجناساجلديد تتوالد بشكل متسارع جدا من خالل ظهور اجلديد تتوالد بشكل متسارع جدا من خالل ظهور   اإلعالماإلعالمتتطور تطبيقات وممارسات تتطور تطبيقات وممارسات         
  اإلعالماإلعالم لوسائل  لوسائل يف حد ذاته ، فمن الطابع املؤسسي الرتاتيبيف حد ذاته ، فمن الطابع املؤسسي الرتاتيب  اإلعالمياإلعالميقلبت مفاهيم العمل قلبت مفاهيم العمل   إعالميةإعالمية

  اإلعالمياإلعالمياجلديد نقل الفعل اجلديد نقل الفعل   فاإلعالمفاإلعالمالطابع االنفتاحي الشعيب القائم على مسامهات الفرد ، الطابع االنفتاحي الشعيب القائم على مسامهات الفرد ،   إىلإىلالتقليدية التقليدية 
وحتول املواطن إىل  صحفي ، أي جزء من ماهيته وبنيته وحتول املواطن إىل  صحفي ، أي جزء من ماهيته وبنيته   ..اآلناآلن:حيدث ويقع :حيدث ويقع   إىلإىلمن :حدث ووقع من :حدث ووقع 

  األساسية .األساسية .

املفارقات أن يتميز هذا املفارقات أن يتميز هذا  اكتساها اإلعالم اجلديد  من  اكتساها اإلعالم اجلديد  من ومع كل هذا الزخم والدعاية والشهرة اليتومع كل هذا الزخم والدعاية والشهرة اليت              
املفهوم بغياب أي إجراء نقدي حول ، ماهيته البنيوية والفلسفية والوظيفية ومدى أهليته الداللية، وطبيعة املفهوم بغياب أي إجراء نقدي حول ، ماهيته البنيوية والفلسفية والوظيفية ومدى أهليته الداللية، وطبيعة 

،اكتسبت طابع البديهية ،اكتسبت طابع البديهية SSyynnttaaggmmeeعبارة تركيبة مفروضة عبارة تركيبة مفروضة   مبثابةمبثابة»»الظروف اليت أفرزته ؟ ولذلك فهو الظروف اليت أفرزته ؟ ولذلك فهو 
س بفرص لتمحيصه ودراسته ، وقد تسرب املفهوم إىل لغتنا اليومية املتداولة واىل تقارير س بفرص لتمحيصه ودراسته ، وقد تسرب املفهوم إىل لغتنا اليومية املتداولة واىل تقارير دون أن حيظى النادون أن حيظى النا

وسائل اإلعالم ،ومشاريع الساسة ، وخطاابت األكادمييني وفق متثالت وتصورات بعضها مبهم، وبعضها وسائل اإلعالم ،ومشاريع الساسة ، وخطاابت األكادمييني وفق متثالت وتصورات بعضها مبهم، وبعضها 
    ..طوابوي،، لكنها تلتقي حول فكرة كونه جمتمعا انجزا ومنطيا جاهزا  وال مناص منه طوابوي،، لكنها تلتقي حول فكرة كونه جمتمعا انجزا ومنطيا جاهزا  وال مناص منه 
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  جلديد جلديد اإلعالم ااإلعالم ا  وموممفهمفه  --00

بقدر ما ينطوي عليه هذا التساؤل من تبسيط للقضية بقدر ما حييل إىل بقدر ما ينطوي عليه هذا التساؤل من تبسيط للقضية بقدر ما حييل إىل   ماهو اإلعالم اجلديد؟ماهو اإلعالم اجلديد؟            
جمموع جمموع لتحديد لتحديد   األوليةاألوليةاحملاولة احملاولة   إنإنإشكاليات معرفية ومنهجية ومهنية متعلقة مباهية اإلعالم اجلديد ؟ إشكاليات معرفية ومنهجية ومهنية متعلقة مباهية اإلعالم اجلديد ؟ 

يسمح بتمييزه عن يسمح بتمييزه عن   ا دقيقا ا دقيقا حتديدحتديد،،  ا اللفظ ا اللفظ اخلصائص والصفات اليت حتدد املوضوعات اليت ينطبق عليهاخلصائص والصفات اليت حتدد املوضوعات اليت ينطبق عليه
مصطلحا لوصف مصطلحا لوصف     JJoonnzzولذا يعتربه جونز ولذا يعتربه جونز ..األنشطة واملمارسات اليت يتميز هبا اإلعالم التقليدياألنشطة واملمارسات اليت يتميز هبا اإلعالم التقليدي  غريه منغريه من

ممكنة ابستخدام الكومبيوتر كمقابل لإلعالم القدمي اليت ممكنة ابستخدام الكومبيوتر كمقابل لإلعالم القدمي اليت   أصبحتأصبحت  ""االتصال االلكرتويناالتصال االلكرتوين""أشكال من أنواع أشكال من أنواع 
  ..22ائد وجمالت والتلفزيون والراديوائد وجمالت والتلفزيون والراديوتشمل الصحافة املكتوبة من جر تشمل الصحافة املكتوبة من جر 

إن البحث التحليلي يف ماهيته حييلنا إىل أكثر من اجتاه ورؤية يف تعريفه ، وحتت ضغط التطور اهلائل إن البحث التحليلي يف ماهيته حييلنا إىل أكثر من اجتاه ورؤية يف تعريفه ، وحتت ضغط التطور اهلائل           
يف تطبيقات اإلعالم واالتصال ، تصبح بعض منها غري ذات جدوى أو غري كافية يف الداللة عليه ، يف تطبيقات اإلعالم واالتصال ، تصبح بعض منها غري ذات جدوى أو غري كافية يف الداللة عليه ، 

  اهات عن :اهات عن :وتكشف عملية جرد ملختلف التعاريف واجتوتكشف عملية جرد ملختلف التعاريف واجت

  تنوع املدونة االصطالحية تنوع املدونة االصطالحية   --00  --00

يكتنف هذا املفهوم تنوعا يف مدونته االصطالحية، و الكثري من الغموض والضبابية  الداللية عند يكتنف هذا املفهوم تنوعا يف مدونته االصطالحية، و الكثري من الغموض والضبابية  الداللية عند                 
أية حماولة لضبط ما حييل إليه بدقة، من خصائص ومسات وعناصر متضمنة فيه ، ومرد الغموض إىل أية حماولة لضبط ما حييل إليه بدقة، من خصائص ومسات وعناصر متضمنة فيه ، ومرد الغموض إىل 

،  الرتباطها ،  الرتباطها )اإلعالمية.االجتماعية .الثقافية ()اإلعالمية.االجتماعية .الثقافية (  وتطبيقاهتاوتطبيقاهتا  لتقنية(لتقنية() ا) احداثة الظاهرة وسرعة تطور أشكاهلاحداثة الظاهرة وسرعة تطور أشكاهلا
  :"إعالم/جديد" :"إعالم/جديد" ذي يكتنف هذا املركب يف حد ذاته ذي يكتنف هذا املركب يف حد ذاته بتطور األدوات التكنولوجية ، وكذا  الغموض البتطور األدوات التكنولوجية ، وكذا  الغموض ال

وال شك أن هذا االعرتاض املنهجي واملهين له ما يربره ، غري أن املمارسة جعلت منه مصطلحا وال شك أن هذا االعرتاض املنهجي واملهين له ما يربره ، غري أن املمارسة جعلت منه مصطلحا           
  اإلعالميةاإلعالمية  واملمارسةواملمارسة    تداوليته يف اخلطاب األكادميي الذي احتفى به ، وكذا  يف اخلطابتداوليته يف اخلطاب األكادميي الذي احتفى به ، وكذا  يف اخلطاب  حبكمحبكم  "انجزا""انجزا"

اليت احتضنته وتساوقت معه ، بل اختذت منه جماال لالستثمار اإلعالمي ومنفذا إخباراي وأداة اليت احتضنته وتساوقت معه ، بل اختذت منه جماال لالستثمار اإلعالمي ومنفذا إخباراي وأداة   والسياسيةوالسياسية
  ..لتحقيق السبق الصحفي يف كثري من األحيان لتحقيق السبق الصحفي يف كثري من األحيان 

  ات واملصطلحات الدالة عن هذا املسمى مثل: ات واملصطلحات الدالة عن هذا املسمى مثل: ومما يثري االهتمام تنوع املسميومما يثري االهتمام تنوع املسمي            

    HHyyppeerrmmeeddiiaa                                                                                            إعالم الوسائط التشعبيةإعالم الوسائط التشعبية

  MMuullttiimmeeddiiaa                        إعالم الوسائط املتعددة                                   إعالم الوسائط املتعددة                                   
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  IInnffoo  MMeeddiiaa                            إعالم املعلومات                                        إعالم املعلومات                                        

        OOnnlliinnee  MMeeddiiaa                          اإلعالم الشبكي احلي على خطوط االتصال            اإلعالم الشبكي احلي على خطوط االتصال            

  CCyybbeerr  MMeeddiiaa                  الوسائط السيربونية                                         الوسائط السيربونية                                         

  IInntteerraaccttiivvee  MMeeddiiaa                                عليه اإلعالم التفاعلي                          عليه اإلعالم التفاعلي                          

  DDiiggiittaall  MMeeddiiaa                              اإلعالم الرقمي                                     اإلعالم الرقمي                                     

  WWee  MMeeddiiaaإعالم النحن                                                         إعالم النحن                                                         

CCiittiizzeenn  JJoouurrnnaalliissmm                                                                                            إعالم املواطنإعالم املواطن
33  

OOppeenn  ssoouurrccee  jjoouurrnnaalliissmm
44                                                                         اإلعالم املفتوح املصدراإلعالم املفتوح املصدر

PPaarrttiicciippaattoorryy  JJoouurrnnaalliissmm
55                                 التشاركي                         التشاركي                         اإلعالم اإلعالم 

CCoollllaabboorraattiivvee  JJoouurrnnaalliissmmee
66   CCiivviicc                                                  اإلعالم التعاوين             اإلعالم التعاوين             

jjoouurrnnaalliissmmee
                                  املدنية                      املدنية                      ة ة الصحافالصحاف    77

                                                                                                                          AAlltteerrnnaattiivvee  MMeeddiiaaاإلعالم البديل اإلعالم البديل 

ويف سياق التعاريف االصطالحية  من املثري جدا أال يوجد تعريف موحد جامع مانع لإلعالم اجلديد ، بل ويف سياق التعاريف االصطالحية  من املثري جدا أال يوجد تعريف موحد جامع مانع لإلعالم اجلديد ، بل 
  ف :ف :يسوده التنوع واالختاليسوده التنوع واالختال

    بعض التصوراتبعض التصورات  --22--11

  NNiicchhoollaass  NNeeggrrooppoonnttee        تعريف نيغروبيتتعريف نيغروبيت--أأ

أهم خصائص هذا اإلعالم من املقابلة بينه وبني اإلعالم التقليدي على قاعدة أهم خصائص هذا اإلعالم من املقابلة بينه وبني اإلعالم التقليدي على قاعدة   يستخلص نيغروبونيتيستخلص نيغروبونيت            
نوعية املضمون وبنيته وانتهاء ابليات التوزيع نوعية املضمون وبنيته وانتهاء ابليات التوزيع   إىلإىلها ،فبدء من احلوامل الفيزايئية ها ،فبدء من احلوامل الفيزايئية األشياء تعرف أبضداداألشياء تعرف أبضداد

  وأكثر ما يدل عليه هو طابع اجلمعية مقابل املؤسسية السلطوية حال اإلعالم التقليدي .وأكثر ما يدل عليه هو طابع اجلمعية مقابل املؤسسية السلطوية حال اإلعالم التقليدي .
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    VViinn  ccrroossbbii  تعريف فني كروسيبتعريف فني كروسيب--بب

معرفة اإلعالم اجلديد البد من مقارنته مع اإلعالم التقليدي وفق معرفة اإلعالم اجلديد البد من مقارنته مع اإلعالم التقليدي وفق   إىلإىليرى كروسيب انه للوصول يرى كروسيب انه للوصول               
  مسار تطوري ثالثي :مسار تطوري ثالثي :

  اإلعالم اجلديداإلعالم اجلديد                            االتصال اجلمعي االتصال اجلمعي                         االتصال الشخصي         االتصال الشخصي         

يتميز اإلعالم اجلدي بقدرته على حتفيز وإشاعة آليات جديدة كليا من اإلنتاج والتوزيع ، وخيلق مفاهيم يتميز اإلعالم اجلدي بقدرته على حتفيز وإشاعة آليات جديدة كليا من اإلنتاج والتوزيع ، وخيلق مفاهيم 
  ..88جديدة متاما لألشكال اإلعالمية وحمتوايهتاجديدة متاما لألشكال اإلعالمية وحمتوايهتا

    RRiicchhaarrdd  DDaavviiss  &&  DDiiaannaa  OOwweenn    تعريف ديفيز واينتعريف ديفيز واين--جج

  إىل اإلعالم اجلديد من خالل أكثر من مستوى :إىل اإلعالم اجلديد من خالل أكثر من مستوى :ميكن النظر ميكن النظر             

، حيث املمارسات اإلعالمية اجلديدة وأمناط التغطية ، حيث املمارسات اإلعالمية اجلديدة وأمناط التغطية     إعالم جديد بتكنولوجيا قدميةإعالم جديد بتكنولوجيا قدميةاملستوى األول : املستوى األول : --
واملنتجات الثقافية السياسية االقتصادية واالجتماعية اجلديدة ، اليت التفتت إليها وسائل اإلعالم التقليدية واملنتجات الثقافية السياسية االقتصادية واالجتماعية اجلديدة ، اليت التفتت إليها وسائل اإلعالم التقليدية 

ماهيته ، وابلتايل فان مدار الفكرة يف هذا املستوى تنصب على " ماهيته ، وابلتايل فان مدار الفكرة يف هذا املستوى تنصب على "   إىلإىلزيون ( ، جعلها اقرب زيون ( ، جعلها اقرب ) الراديو التلف) الراديو التلف
فإذا كان املقصود هبا إسهام املواطن يف إنتاج األخبار ونقلها والتعبري عن الرأي ونقل فإذا كان املقصود هبا إسهام املواطن يف إنتاج األخبار ونقلها والتعبري عن الرأي ونقل       طبيعة املمارسة"طبيعة املمارسة"

برمته ال برمته ال إلعالم اجلديد إلعالم اجلديد الوقائع واألحداث املسكوت عنها أو اليت ال تغطيها الصحف التقليدية   ،فان االوقائع واألحداث املسكوت عنها أو اليت ال تغطيها الصحف التقليدية   ،فان ا
  ..99  يعدو أن يكون ظاهرة قدمية مثقلة بتوترات حديثة هي من إفرازات التطور التكنولوجي املتسارعيعدو أن يكون ظاهرة قدمية مثقلة بتوترات حديثة هي من إفرازات التطور التكنولوجي املتسارع

سوابق اترخيية إىل نشأة الوالايت املتحدة األمريكية خالل سوابق اترخيية إىل نشأة الوالايت املتحدة األمريكية خالل   DDaann  GGiillllmmoorrيرجع دان غليمور يرجع دان غليمور             
القضااي العامة مثل جريدة بنيامني القضااي العامة مثل جريدة بنيامني القرن الثامن عشر ، حيث مارس الناس نوعا من النقد للشأن و القرن الثامن عشر ، حيث مارس الناس نوعا من النقد للشأن و 

  فرانكلني "بنسلفانيا كازيت" ، وكذا كتاب املطوايت مثل توماس ابين أواخر القرن الثامن عشر .فرانكلني "بنسلفانيا كازيت" ، وكذا كتاب املطوايت مثل توماس ابين أواخر القرن الثامن عشر .

ويذهب نيواتل وتشامبان نفس مذهب غليمور حيث يرجعا  أصول صحافة املواطن إىل القرن الثامن ويذهب نيواتل وتشامبان نفس مذهب غليمور حيث يرجعا  أصول صحافة املواطن إىل القرن الثامن             
ادر ومراسلني ينقلون األخبار الذين يطلق عليهم ادر ومراسلني ينقلون األخبار الذين يطلق عليهم عشر حيث كانت اجلرائد تعتمد على املواطنني كمصعشر حيث كانت اجلرائد تعتمد على املواطنني كمص

""NNeewwss  GGaatthheerrss   " "  

وإذا كان معناه يتعدى جمرد نقل اإلخبار ونشرها من طرف املواطنني إىل ،  مشاركتهم يف الشأن وإذا كان معناه يتعدى جمرد نقل اإلخبار ونشرها من طرف املواطنني إىل ،  مشاركتهم يف الشأن --بب          
العام ،  فصحافة املواطن  إيديولوجيا قبل أن تكون ممارسة ، تنتمي إىل ثقافة جديدة مبنية على تزايد العام ،  فصحافة املواطن  إيديولوجيا قبل أن تكون ممارسة ، تنتمي إىل ثقافة جديدة مبنية على تزايد 



6 

ة املواطن وإسهامه يف اجملال العام يف إطار الدميقراطية التشاركية ، فبدل االكتفاء بوضعية املتلقي ة املواطن وإسهامه يف اجملال العام يف إطار الدميقراطية التشاركية ، فبدل االكتفاء بوضعية املتلقي فاعليفاعلي
حتول إىل منتج بدوره ، وبعبارة أكثر وضوحا "انه  مثل قدرة املرء على إمساع صوته يف سوق مفتوحة" على حتول إىل منتج بدوره ، وبعبارة أكثر وضوحا "انه  مثل قدرة املرء على إمساع صوته يف سوق مفتوحة" على 

  حد تعبري اوجلا جوديس .حد تعبري اوجلا جوديس .

  tthhee  rroooottss  ooff  CCiivviicc  »»ر "الصحافة املدنية" ر "الصحافة املدنية" يف مقالته جذو يف مقالته جذو   ,,DDaavviidd  KK..  PPeerrrryyويشري ويشري               

JJoouurrnnaalliissmm  »»   إىل أن هذه احلركة قد بدأت يف التسعينات من القرن املاضي ، حيث  حاولت ، إىل أن هذه احلركة قد بدأت يف التسعينات من القرن املاضي ، حيث  حاولت ،
الصحافة األمريكية االقرتاب من اجلمهور  بعض الصحف التفكري يف سبل للتعرف على انشغاالت الصحافة األمريكية االقرتاب من اجلمهور  بعض الصحف التفكري يف سبل للتعرف على انشغاالت 

النشر ،خصوصا بعد حتول الكثري منها إىل أدوات النشر ،خصوصا بعد حتول الكثري منها إىل أدوات   واجتاهات ومشاكل املواطنني اليت مل جتد طريقها إىلواجتاهات ومشاكل املواطنني اليت مل جتد طريقها إىل
ضغط يف أيدي مجاعات ولوبيات مالية وأمنية وسياسية ، هتتم بتوجيه الرأي العام أكثر من االهتمام به ضغط يف أيدي مجاعات ولوبيات مالية وأمنية وسياسية ، هتتم بتوجيه الرأي العام أكثر من االهتمام به 
ذاته ، وقد نتج عن ذلك طغيان  الذهنية التجارية الرحبية ،  لتتخلى املؤسسة اإلعالمية عن جزء كبري من ذاته ، وقد نتج عن ذلك طغيان  الذهنية التجارية الرحبية ،  لتتخلى املؤسسة اإلعالمية عن جزء كبري من 

تنويرية واخلدمية ،فهيمنة السوق والسياق الذي تنتج يف إطاره الصحافة وتقدم اخللفية تنويرية واخلدمية ،فهيمنة السوق والسياق الذي تنتج يف إطاره الصحافة وتقدم اخللفية مهامها التثقيفية والمهامها التثقيفية وال
كبري ما يصاغ كبري ما يصاغ   التسويقية واملنافسة القائمة بني وسائل اإلعالم عرب احملاكاة كل هذه العوامل تفسر بشكل التسويقية واملنافسة القائمة بني وسائل اإلعالم عرب احملاكاة كل هذه العوامل تفسر بشكل 

. وقد اشر ذلك لفقدان الثقة فيما تقدمه هذه الوسائل ولدت . وقد اشر ذلك لفقدان الثقة فيما تقدمه هذه الوسائل ولدت   1100وراء أعمدة الصحافة وموجات البث وراء أعمدة الصحافة وموجات البث 
نوعا من الشرخ العميق يف جدار أخالقيات والتزامات الصحافة جتاه مجهورها ، وقد أكدت بعض نوعا من الشرخ العميق يف جدار أخالقيات والتزامات الصحافة جتاه مجهورها ، وقد أكدت بعض 
الدراسات يف الوالايت املتحدة األمريكية أن نسبة من يعتقدون بصحة املضامني اليت يقرؤوهنا يف جرائدهم الدراسات يف الوالايت املتحدة األمريكية أن نسبة من يعتقدون بصحة املضامني اليت يقرؤوهنا يف جرائدهم 

%من األفراد يعتقدون أن املؤسسات %من األفراد يعتقدون أن املؤسسات 0000،كما أن ،كما أن   20022002% يف % يف 2222% إىل % إىل 5555  اليومية قد تراجع مناليومية قد تراجع من
  ..1111اإلعالمية غالبا ما يؤثر عليها ومؤسسات قوية اإلعالمية غالبا ما يؤثر عليها ومؤسسات قوية 

الصادرة بواشنطن ندوة اقتصادية حملية هبدف الصادرة بواشنطن ندوة اقتصادية حملية هبدف     ««  NNeewwss  JJoouurrnnaall  »»ولذلك نظمت جريدةولذلك نظمت جريدة            
األمريكية األمريكية     ««  tthhee  rreeggiisstteerr  »»أجنزت جريدة أجنزت جريدة     12211221التعرف على مشكالت املواطنني ، ويف سنة  التعرف على مشكالت املواطنني ، ويف سنة  

  ««  SSttaarr  »»  12211221حبثا ميدانيا نشرت نتائجه يف حلقات حتت عنوان "صوت الشعب "،  والحقا يف حبثا ميدانيا نشرت نتائجه يف حلقات حتت عنوان "صوت الشعب "،  والحقا يف 
الصادرة يف اندايانبوليس حبثا ميدانيا حول :االجتاهات حنو املسالة االجتماعية ، هبدف فتح نقاش واسع الصادرة يف اندايانبوليس حبثا ميدانيا حول :االجتاهات حنو املسالة االجتماعية ، هبدف فتح نقاش واسع 

  بني املواطنني .بني املواطنني .

.وهي تنصرف إىل األدوات اجلديدة االنرتنت اهلواتف  .وهي تنصرف إىل األدوات اجلديدة االنرتنت اهلواتف  دة دة إعالم جديد بتكنولوجيا جديإعالم جديد بتكنولوجيا جدياملستوى الثاين :املستوى الثاين :--
، حيث متثل دعامات جديدة للعمل اإلعالمي ، حيث متثل دعامات جديدة للعمل اإلعالمي ، الشبكات االجتماعية ، خدمات التغذية اإلخبارية ... ، الشبكات االجتماعية ، خدمات التغذية اإلخبارية ... 

  املتفرد عن التقليدي .املتفرد عن التقليدي .
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لقد كان اإلعالم اجلديد يصور وسائل اإلعالم األخرى على أهنا قدمية أو ميتة ،حيث تقلصت بدال لقد كان اإلعالم اجلديد يصور وسائل اإلعالم األخرى على أهنا قدمية أو ميتة ،حيث تقلصت بدال       
ن أن تتعدد ...إن الطبيعة املفردة للجملة التعددية )اإلعالم اجلديد(هي اسم مجع يتم تداوله أو التعامل ن أن تتعدد ...إن الطبيعة املفردة للجملة التعددية )اإلعالم اجلديد(هي اسم مجع يتم تداوله أو التعامل مم

وهذا انبع من تعريفه بصيغة النفي ، فهو ليس إعالما مجاهرياي كالتلفزيون ، إنه مصطلح وهذا انبع من تعريفه بصيغة النفي ، فهو ليس إعالما مجاهرياي كالتلفزيون ، إنه مصطلح   معه كاسم مفردمعه كاسم مفرد
أن اإلعالم اجلديد يتوقف بشكل  أن اإلعالم اجلديد يتوقف بشكل    مائع فردي االتصال وهو وسيط لتوزيع السيطرة واحلرية وعلى الرغم منمائع فردي االتصال وهو وسيط لتوزيع السيطرة واحلرية وعلى الرغم من

كبري على احلوسبة ،فهو ليس ببساطة اإلعالم الرقمي ،كما انه ليس عبارة عن أشكال إعالمية أخرى كبري على احلوسبة ،فهو ليس ببساطة اإلعالم الرقمي ،كما انه ليس عبارة عن أشكال إعالمية أخرى 
متت رقمنتها )صور،فيديو،نصوص(بل بدال من ذلك ،هو وسيط تفاعلي وشكل من أشكال التوزيع متت رقمنتها )صور،فيديو،نصوص(بل بدال من ذلك ،هو وسيط تفاعلي وشكل من أشكال التوزيع 

  ..1122املستقلة مثل املعلومات اليت يتم تناقلهااملستقلة مثل املعلومات اليت يتم تناقلها

، حيث التداخل بني وسائل اإلعالم التقليدية ، حيث التداخل بني وسائل اإلعالم التقليدية   إعالم جديد بتكنولوجيا خمتلطةإعالم جديد بتكنولوجيا خمتلطةث : ث : املستوى الثالاملستوى الثال--
  ..  1133واحلديثةواحلديثة

  اجتاهات تعريف اإلعالم اجلديد اجتاهات تعريف اإلعالم اجلديد --

  ::االدايتاالدايتاالجتاه التقين االجتاه التقين --

يركز أصحاب هذا االجتاه على البعد التقين يف حتديد ماهية اإلعالم اجلديد ، ابعتبار أهنا العامل يركز أصحاب هذا االجتاه على البعد التقين يف حتديد ماهية اإلعالم اجلديد ، ابعتبار أهنا العامل             
التارخيي لوسائل التارخيي لوسائل   واشتغاله ، وابلتايل ال جيب فهم اترخيه مبعزل عن التطور التكنولوجيواشتغاله ، وابلتايل ال جيب فهم اترخيه مبعزل عن التطور التكنولوجي  احلاسم يف ظهورهاحلاسم يف ظهوره

  ::  اآلتيةاآلتيةاجلديد واليت ترتكز على العناصر اجلديد واليت ترتكز على العناصر   اإلعالماإلعالميف عمومها ومنها يف عمومها ومنها   اإلعالماإلعالم

  جديدة جديدة   أدواتأدوات  إىلإىلواحلاجة واحلاجة   اإلنسايناإلنساينبفعل توسع النشاط بفعل توسع النشاط   ::اتساع قاعدة االحتياجاتاتساع قاعدة االحتياجات--

أوجه املعرفة التقنية واالجتماعية اإلنسانية واليت تسمح بتبصرات جديدة  أوجه املعرفة التقنية واالجتماعية اإلنسانية واليت تسمح بتبصرات جديدة    : يف خمتلف: يف خمتلف  ييالرتاكم العلمالرتاكم العلم--
  تسمح بتلبية هذه االحتياجات أو حىت ختليفها يف سياق اقتصادي تسمح بتلبية هذه االحتياجات أو حىت ختليفها يف سياق اقتصادي 

: من املخرتعات /شبكات االتصال /وسائل اإلعالم التقليدية /احلواسيب ، واندماجها : من املخرتعات /شبكات االتصال /وسائل اإلعالم التقليدية /احلواسيب ، واندماجها   الرتاكم التقينالرتاكم التقين--
  إعالمية جديدة .إعالمية جديدة .مما يؤدي إىل توالد أجناس اتصالية و مما يؤدي إىل توالد أجناس اتصالية و 

يف القرن الواحد والعشرون ، بظهور الربجميات يف القرن الواحد والعشرون ، بظهور الربجميات   اإلعالمياإلعالميهذا اللون هذا اللون يربط آخرون بني ظهور يربط آخرون بني ظهور كما كما                 
عد عمال عد عمال يي  اإلعالم اجلديد ،اإلعالم اجلديد ،املفتوحة املصدر اليت كانت ردة فعل ضد الربجميات التجارية ، وابملثل فان املفتوحة املصدر اليت كانت ردة فعل ضد الربجميات التجارية ، وابملثل فان 

االندماج فيما بني املكوانت والدعامة االندماج فيما بني املكوانت والدعامة   لقد مكنلقد مكن، ،   1144مكمال وتصحيحا للصناعة الصحفية التجارية مكمال وتصحيحا للصناعة الصحفية التجارية 
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التقنية املختلفة وسهولة الوصل بينها أدوات التصوير ومنصات النشر دون مهارات خاصة ، و فإنتاج التقنية املختلفة وسهولة الوصل بينها أدوات التصوير ومنصات النشر دون مهارات خاصة ، و فإنتاج 
األخبار وتبادهلا وتوزيعها أصبح يتخذ طابع التشاركي التعاوين يف سياق تشكيل صورة حقيقة عن ما األخبار وتبادهلا وتوزيعها أصبح يتخذ طابع التشاركي التعاوين يف سياق تشكيل صورة حقيقة عن ما 

أصبح حمل استقطاب من طرف وسائل اإلعالم أصبح حمل استقطاب من طرف وسائل اإلعالم   --اجلدداجلدداإلخباريون اإلخباريون   --جرى ، ولذلك فان ما ينقلونهجرى ، ولذلك فان ما ينقلونه
، حيث ، حيث   20002000يوليو يوليو   0000التقليدية ،ومن األمثلة البارزة على ذلك تفجريات أنفاق القطارات بلندن  التقليدية ،ومن األمثلة البارزة على ذلك تفجريات أنفاق القطارات بلندن  

، وقد ، وقد   1155اغرق مواطنون شاهدوا احلدث وصوروه شاشات التلفزيون أبعداد هائلة من الصور والتسجيالتاغرق مواطنون شاهدوا احلدث وصوروه شاشات التلفزيون أبعداد هائلة من الصور والتسجيالت
رسالة الكرتونية مرفقة بلقطات الفيديو تصور رسالة الكرتونية مرفقة بلقطات الفيديو تصور   05000500أكثر من أكثر من   BBBBCCتلقت قناة اإلذاعة الربيطانية تلقت قناة اإلذاعة الربيطانية 

يوم حصول االنفجار حوايل مليون قارئ يوم حصول االنفجار حوايل مليون قارئ BBBBCCانفجار يف مستودع للنفط يف بنسفيلد ،وقد زار موقع انفجار يف مستودع للنفط يف بنسفيلد ،وقد زار موقع 
ملشاهدة الصور وأفالم الفيديو ، وهكذا فان إعالم املواطن أو أصبح جزءا أساسيا ودائما يف املزيج ملشاهدة الصور وأفالم الفيديو ، وهكذا فان إعالم املواطن أو أصبح جزءا أساسيا ودائما يف املزيج 

  ..1166اإلعالمي اإلعالمي 
كتفي منتجو األخبار اجلدد من توزيعها على وسائل اإلعالم التقليدية فقط ، بل اجتهوا إىل كتفي منتجو األخبار اجلدد من توزيعها على وسائل اإلعالم التقليدية فقط ، بل اجتهوا إىل ومل يومل ي            

إنشاء ما يشبه مؤسساهتم الصحفية أو احليز الذي ينشرون من خالله أخبارهم ،مثل املدوانت واملنتدايت إنشاء ما يشبه مؤسساهتم الصحفية أو احليز الذي ينشرون من خالله أخبارهم ،مثل املدوانت واملنتدايت 
قليدية إىل تشجيع قليدية إىل تشجيع واليوتيوب ، وابلنظر إىل أمهية هذا النوع اإلعالمي،  فقد اجتهت وسائل اإلعالم التواليوتيوب ، وابلنظر إىل أمهية هذا النوع اإلعالمي،  فقد اجتهت وسائل اإلعالم الت

الذي أطلقته اجلزيرة الذي أطلقته اجلزيرة       SShhaarreekkواستقطاب مسامهات املواطنني اإلخبارية ومن أمثلة ذلك منتدى شارك واستقطاب مسامهات املواطنني اإلخبارية ومن أمثلة ذلك منتدى شارك 
CCNNNNالذي أطلقته قناة الذي أطلقته قناة   iiRReeppoorrtt،ومنتدى ،ومنتدى   1177

1188  

    املهيمن املهيمن االجتاه الثاين :اإلعالم اجلديد كبديل لإلعالم االجتاه الثاين :اإلعالم اجلديد كبديل لإلعالم 

المية اجلديدة هي املعيار األساسي يف ضبط المية اجلديدة هي املعيار األساسي يف ضبط يرى أنصار هذا االجتاه أن  طبيعة املمارسة اإلعيرى أنصار هذا االجتاه أن  طبيعة املمارسة اإلع                
ماهيته ، ذلك أن تطور الوسائل ال يكفي وحده للداللة على الظاهرة بقدر ما تنتجه من ممارسات متفردة ماهيته ، ذلك أن تطور الوسائل ال يكفي وحده للداللة على الظاهرة بقدر ما تنتجه من ممارسات متفردة 

ويسوق هؤالء لفكرة مفادها أن اإلعالم التقليدي انغمس ويسوق هؤالء لفكرة مفادها أن اإلعالم التقليدي انغمس   ، تنقل الفعل اإلخباري من مستوى إىل آخر ،، تنقل الفعل اإلخباري من مستوى إىل آخر ،
خبارية مهشت من دور اجملتمع والقارئ لصاحل لوبيات مالية وعسكرية خبارية مهشت من دور اجملتمع والقارئ لصاحل لوبيات مالية وعسكرية بشكل أو أبخر يف منطية وقوالب إبشكل أو أبخر يف منطية وقوالب إ

عندما تصنف أحداث األخبار تراتبيا فتؤكد على البعض منها وترتك الباقي يف عندما تصنف أحداث األخبار تراتبيا فتؤكد على البعض منها وترتك الباقي يف وإدارية هلا أجندهتا اخلاصة ،وإدارية هلا أجندهتا اخلاصة ،
الظل وفق ذاتية ضمنية غالبا مث جتري بعض التاطري لألخبار بواسطة السياق الذي تدرج فيه األحداث الظل وفق ذاتية ضمنية غالبا مث جتري بعض التاطري لألخبار بواسطة السياق الذي تدرج فيه األحداث 

وان احد أسباب وجود اإلعالم البديل ذاته هو التعبري عن إيديولوجيات أولئك غري املمثلني وان احد أسباب وجود اإلعالم البديل ذاته هو التعبري عن إيديولوجيات أولئك غري املمثلني   ، ، 1199عة عة اجملماجملم
اخلصائص اخلصائص   إىلإىلالبديل البديل   اإلعالماإلعالم... ويشري مفهوم ... ويشري مفهوم   2200بدرجة غري كافية أو مشوهة يف قنوات االتصال املهيمنةبدرجة غري كافية أو مشوهة يف قنوات االتصال املهيمنة

  ::  اآلتيةاآلتيةوالسمات والسمات 
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  ..عات احملرومة عات احملرومة صغري النطاق وموجه حنو جمتمعات حملية معينة منها اجلماصغري النطاق وموجه حنو جمتمعات حملية معينة منها اجلما--

  مستقلة عن الدولة وعن السوق .مستقلة عن الدولة وعن السوق .--

الدميقراطية الدميقراطية   إطارإطاراجلمهور ومشاركته داخل اجلمهور ومشاركته داخل   ال هرمية مما يسمح بسهولة وصولال هرمية مما يسمح بسهولة وصول  ذات هياكل أفقيةذات هياكل أفقية--
  والتعددية والتعددية 

  ..2211موصل خلطاابت ومتثيالت غري سائدة موصل خلطاابت ومتثيالت غري سائدة --

  اخلالصة اخلالصة     

؟ قائما إن مل يزد يف ؟ قائما إن مل يزد يف   جلديدجلديدماهو اإلعالم اماهو اإلعالم اال شك إن هذا التحليل قد ابقي على التساؤل األول :ال شك إن هذا التحليل قد ابقي على التساؤل األول :          
غموضه وضبابيته ، وال يعد ذلك اجتاها سلبيا بقدر ما يعكس التنوع والثراء يف تطبيقات اإلعالم ، غموضه وضبابيته ، وال يعد ذلك اجتاها سلبيا بقدر ما يعكس التنوع والثراء يف تطبيقات اإلعالم ، 

إىل التفاصيل وطبيعة إىل التفاصيل وطبيعة مرد االختالف فيه مرد االختالف فيه   وإمناوإمناابعتباره نشاطا إنسانيا واجتماعيا وفعال ثقافيا تواصليا ،  ابعتباره نشاطا إنسانيا واجتماعيا وفعال ثقافيا تواصليا ،  
  ذلك .ذلك .  هية املعايري املعتمدة يفهية املعايري املعتمدة يفتصنيفه وكذا ماتصنيفه وكذا ما

إن أفضل طريقة لفهم اإلعالم اجلديد هي ختليصه من التشنجات  الفكرية واملهنية والتجاذابت إن أفضل طريقة لفهم اإلعالم اجلديد هي ختليصه من التشنجات  الفكرية واملهنية والتجاذابت         
والنظر إليه على انه جهود توصيل الوقائع والنظر إليه على انه جهود توصيل الوقائع السياسية والقافية ، وحتريره من اسر القوالب النمطية ، السياسية والقافية ، وحتريره من اسر القوالب النمطية ، 

ري عن طبيعة الثقافة اجليلية ري عن طبيعة الثقافة اجليلية واألحداث واجملرايت اليومية عرب األدوات التكنولوجية احلديثة ، وهو تعبواألحداث واجملرايت اليومية عرب األدوات التكنولوجية احلديثة ، وهو تعب
اجلديدة: فهو إعالم جديد جليل جديد بثقافة جديدة ، وبذلك ال يعدو  أن يكون يف مسار تطوري اجلديدة: فهو إعالم جديد جليل جديد بثقافة جديدة ، وبذلك ال يعدو  أن يكون يف مسار تطوري 

  طبيعي هلذا النشاط اإلنساين القدمي  مثله مثل الصحافة مكتوبة واإلذاعية والتلفزيونية .طبيعي هلذا النشاط اإلنساين القدمي  مثله مثل الصحافة مكتوبة واإلذاعية والتلفزيونية .
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