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  مستخلص البحث
، األفكذارالصحافة، ومنذ  نشذهت ا تمذوم بذدور متميذت فذي تذيم   أنليس من شك في 

فضذال عذن مشذاركت ا وتنمية الوعي السياسي والفكري، وتوسذيع قاعذدا المفمفذين.. هذ ا 
والصذذحافة كمذذا هذذو معذذروف وسذذيلة م مذذة مذذن وسذذائل  .الفاعلذذة فذذي تكذذوين رأي عذذام

الشذذذعل للتعبيذذذر عذذذن مطامحذذذ. واهتماماتذذذ.. واليمكذذذن تصذذذور بعذذذ  م ذذذاهر الن ذذذو  
الحضذذاري بذذدون ف ذذم دور الصذذحافة، وفذذو  هذذ ا و اك وممذذا تسذذطر  مذذن ممذذاالت ومذذا 

اف النذذاس ومعتمذذدات م واتجاهذذات م وسذذلبيات تنشذذر  مذذن  راف وأفكذذار، نسذذتطيع تلمذذس  ر 
واقع ذذم االجتمذذاعي والسياسذذي والفمذذافي. وأيذذة مراجعذذة لتذذارير الصذذحافة وتطورهذذا عبذذر 

علذذذف صذذذفحات ا انعكسذذذت كذذذل تيذذذارات المجتمذذذع واتجاهاتذذذ.  أنالعصذذذور، تكشذذذف لنذذذا 
إن الصذحافة هذذي )). السياسذية واالجتماعيذة والفمافيذة، ومذذن هنذا جذاف المذذول المعذروف

مذذر ا المجتمذذع  .. وقذذد كذذان الذذرواد األوائذذل للصذذحافة فذذي الذذوطن العربذذي ومذذن م احمذذد 
 ، يرون أن من أهداف الصحافة الرئيسية ))إرشاد األمذة.. 2991-2781لطفي السيد )

خذالص النصذح للحكومذة واألمذة  إلف أسبال الرقي الصحيح والح  علذف األخذ  ب ذا، واص
ن هالصحافة الورقية قد قامت بمفل تلك األدوار فذ بتبيين ما هو خير وأولف  ، واص ا كانت

  .من  لك أكفرالصحافة االلكترونية اليوم مطالبة بما هو 
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، ومني  نشيهت ا تميود ريدور متمييز فيي تييم  الصذحافة أنليس من شك فيي 
، وتنميييية اليييويي السياسيييي والسكيييرع، وتوسيييين قاييييد  الم مسيييين.. هييي ا األفكيييار

كمييييا هييييو  الصذذذذحافةو .فييييي تكييييوين رأع ييييياد فضيييي  ييييين مشيييياركت ا السايليييية
معييروو وسيييلة م ميية ميين وسييالت الشييع  للتعرييير ييين م.امحيي  واهتماماتيي . 

، الصذحافةواليمكن تصور رعض م اهر الن وض الحضارع ردون ف يد دور 
وفوق ه ا و اك ومما تس.ره من مماالت وما تنشره من آراء وأفكار، نست.ين 

اهييييييات د وسييييييلريات واقع ييييييد اال تمييييييايي تلمييييييس آراء النيييييياس ومعتمييييييدات د وات 
وت.ورهييا يريير العصييور،  الصذذحافةوالسياسييي وال مييافي. وأييية مرا عيية لتيياري  

تكشييييو لنييييا ان يلييييع صييييسحات ا انعكسييييت كييييت تيييييارات الم تميييين وات اهاتيييي  
 إن)) السياسييييييية واال تمايييييييية وال مافييييييية، وميييييين هنييييييا  يييييياء المييييييوت المعييييييروو

الرواد األواليت للصيحافة فيي اليو.ن . وقد كان .هي مرآ  الم تمن((الصحافة 
يييييرون أن ميييين أهييييداو  ،(2691-2781العررييييي وميييين د احمييييد ل.سييييي السيييييد )

. إلع أسرا  الرقي الصحيح والحيض يليع .الرليسية ))إرشاد األمةالصحافة 
خيي ا النصييح للحكوميية واألميية رتريييين مييا هييو خييير وأولييع((،  ،األخيي  ر ييا وا 
 الصذذذذحافةرم ييييت تلييييك األدوار فييييان الورقييييية قييييد قامييييت  الصذذذذحافة وا  ا كانييييت

  .من  لك أك رااللكترونية اليود م.الرة رما هو 
فييي ضييوء ال ييور  المعلوماتييية التييي شيي دها العييالد قرييت سيينوات قليليية، ومييا 

مييين خدمييية  (International Network) االنترنييييت :تييوفره الشيييركة العالمييية
ن المسييييولين يييين االلكترونيييية، فيييا الصذذذحافة إي ميييية ومعرفيييية، ومن يييا مييي  

ح ييد التحييدع اليي ع يوا  ونيي  فييي م ييات  أدركييواالتمليدييية )الورقييية(  الصذذحافة
الزخد اإلي مي، فالصحو العلميية والعرريية الرليسيية، وحتيع ايير الرليسيية، 

وفييي أع  إنسييانوصييار رممييدور كييت  .ل ييا مواقيين  ارتيية يلييع االنترنيييت أصييرح
. ولييد .راءت يا واالسيتساد  من يامكيان.. وفيي أع لح ية اليدخوت الييع مواقع يا وق

المسياء  أوسياية ليميرا فيي الصيرا   (21)ساية أو  (12)يعد الموا.ن ينت ر 
فيي الرييت  ،يسيتح   يازه )الكومرييوتر( أنرت صار رإمكاني   ، ريدت  المسضلة
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او اليييدالر  أو المم يييع ليميييرأ الصيييحيسة التيييي يحر يييا ورهسيييالي  مختلسييية ورشيييكت 
 .مة معروفة للمارئالصسحة المكتورة ويرر .ري

قيييات رييييت اييييتس ميسيييس شيييركة مايكروسيييوفت فيييي ممارلييية مييين )صيييحيسة 
قريت  WWW.alarabonline.orgلوفيغارو( السرنسية ونمل ا الموقن االلكترونيي 

مييين النييياس  05% اليييع 40%فتييير  قصيييير  انييي  ))خييي ت خميييس سييينوات سييييمرأ 
نوييييييية المواقييييين االلكترونيييييية ))أمييييير  أنوايترييييير  ،حس د يليييييع االنترنييييييتصييييي

 ،وأضيياو قييال : انيي  ))حسا ييا يلييع قرال ييا ،أساسييي(( رالنسييرة الييع الصييحو
مشيييرا إلييع أن نويييية  ،تحسيين مواقع ييا االلكترونييية(( إنفييان يلييع الصييحو 

وقييات انيي  يل ييه الييع  .الموقيين االلكترونييي راتييت أساسييية للميسسييات الصييحسية
وفييي ممييدمت ا  ،ميين نصييو قراءاتيي  للصييحو أك يير االنترنيييت ل .يي ى يلييع

 أكمييا انيي  يميير  .)ووت سييتريت  ورنييات( ونيويييورك تييايمز( و ) ع ايكونومسييت(
 . مين الصحو المتعلمة رم ات المعلوماتية يلع االنترنيت

ان  ،وريسيياء تحرييير الصييحو المعروفيية ،اإلييي دك ييير ميين قيياد   أكييدوقييد 
ي تمييييييوا رشييييييكت ومضييييييمون  أن ،كرييييييوا الت.ييييييور المعلوميييييياتيلكييييييي يوا ،يلييييييي د
الميراء  إي يا وان يحرصوا يلع ت.يوير مواقين صيحس د لكيي تنيات  ،صحس د

يليع  أو ،كيان  ليك يليع صيعيد الخرير إن ،ولكي تنافس ايرها في الصيحو
 .ما شاكت  لك أوالمعلومة  أوصعيد الرأع 
ي.يوروا  إن ،ومايم واإلي ميينفمد رات من وا   الصحسيين  ،ومن هنا

واالسييييتساد  ميييين االنترنيييييت فييييي  ،وان يتعلمييييوا اسييييتخداد الكومريييييوتر ،ديمل يييي
نير   أنمن الضرورع  أصرحكما  .ومعلومات أخراراقتناا ما يريدون  من 
يكتيي  صييحسي اليييود فييي كييت  أنفليييس ميين المعمييوت  ،صييحسيين متخصصييين
ن ليييي لك رييييدأنا اليييييود نسييييم .فيييي  رييييد ميييين التخصييييا ،شيييييء وييييين أع شيييييء

كيييت  ،صييييحات تيييديو اليييع سييين قيييانون ايييي د يصيييرع يهخييي  رن ييير االيتريييار
وان يعيال   ،نواقا الموانين المسما  في رعض الرلدان ) قيوانين الم.روييات(

واالمر اليود  .االلكترونية واالي د المسموى المرلي الصحافةقضايا  ،المانون
ل يا مواقين  صيرحأفلميد  ،لد يعد ممتصرا يلع الصيحو التمليديية اينيي الورقيية

http://www.alarabonline.org/
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يتعلييييق رصييييدور صييييحو  أصييييرح. االميييير اليييييود .الكترونييييية كمييييا  كرنييييا آنسييييا
 .وم ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت الكترونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية وحسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

االلكترونيية( التيي تنشير يليع شيركة  الصذحافة) ما يزات مصي.لح اآلنوحتع 
. فالحضييور العررييي اليييزات شييحيحا ونسييرة .االنترنيييت مسييتعا ييين التعريييو

الصذذذذذذحافة فييييييي تنمييييييية وت.ييييييوير  -تيلييييييع سييييييريت الم ييييييا -العييييييراقيين اسيييييي اد
ضيعيسة ولكيين مين هي ا رييدأ رعيض اسيات تنا المتميييزين فيي تحرييير  ،االلكترونيية

مييييا يمييييود ريييي  كاتيييي  هيييي ه  ،الصييييحو والم يييي ت االلكترونييييية ونضيييير  ميييي  
السيييي.ور حاليييييا واقصييييد تهليسيييي  الموسييييوية الموسييييومة: ))موسييييوية الميييييرخين 

للنشيير الكترونيييا منيي  سيينة تمريرييا والتييي تهخيي  .ريم ييا  ((العييراقيين المعاصييرين
التيييييييي تصيييييييدر فيييييييي هولنيييييييدا وموقع يييييييا    علذذذذذذذوم إنسذذذذذذذانية))ويرييييييير م لييييييية 

WWW.Uluminsania.net . وليييييدينا الييييييود صيييييحو الكترونيييييية يرريييييية من يييييا
هلو وقييد تيي .صييحيسة شييرا  مصيير وهييي اوت  ريييد  الكترونييية يومييية مصييرية

واخيييييي   ،اتحيييييياد يررييييييي ويييييييالمي لكتييييييا  االنترنيييييييت وللصييييييحافة االلكترونييييييية
 اآلخيرينوميا يترتي  يليع  ،)الصحسيون االلكترونييون( يتحيد ون يين حميوق د

ويتسيياءلون ييين مواقييو نمارييات الصييحسيين ميين د ومن ييا  ،ميين وا رييات ازاءهييد
ن وحماييية حمييوق المييالمي ،وضييمانات النزاهيية ،الصذذحافةحمييوق ممارسيية م نيية 

 .يلي ا
ن يييياخاصيييية  ،تشييييق .ريم ييييا أخيييي ت ،االلكترونييييية الصذذذذحافة إن سييييريعة  وا 
ف يييي مصيييدر مييين  ،ضيييمن اهتماميييات الميييارعء اليوميييية أضيييحتوقيييد  .التيييه ير

ومر ييين لكيييت راحيييم يييين معلومييية وفيييي كافييية درو  العليييد  ،األخريييارمصيييادر 
 األرضييييةقيييادر  يليييع ت يلييية  أصيييرحت إن ييياواالهيييد مييين  ليييك كلييي   ،والمعرفييية
الم تميييين  إلقاميييةوالتم ييييد  راإلصيييي حاترة فيييي العييييالد العرريييي للميييياد المناسييي

االلكترونييييية تسييييت.ين الصذذذذحافة  إنوممييييا يسييييايد يلييييع  لييييك  .الييييديموقرا.ي
سيريعة التيه ير وان كيان هي ا  أن يافضي  يين  .وت اوز الرقارة ،ت اوز الحدود

 حافةالصمين  وأسرى ،اقت من سرية الرم السضالي )الست يت( رمليت الته ير
ننوه رالممة العالمية لم تمين المعلوميات التيي  أن. والرد لنا هنا .الورقية رك ير

http://www.uluminsania.net/
http://www.uluminsania.net/
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والتييي  ،فييي تييونس تحييت اشييراو االمييد المتحييد  1559سيينة  أوالييتيمييدت فييي 
)الس ييو  الرقمييية( رييين رلييدان الشييمات  ديييت الييع ضييرور  تمليييا مييا اسييمت  رييي

روضية يليع شيركة االنترنييت ورفين الرقارية المس ،الغنية ورلدان ال نيو  السميير 
معلوميات  .. فيميا نشيرت يليع هيامه هي ه الممية.في يدد من الرلدان الناميية

ييييين نسييييرة المسييييتخدمين للشييييركة العالمييييية والتييييي وصييييلت فييييي رعييييض رلييييدان 
ميين السييكان يسييتخدمون االنترنيييت فييي حييين   %60ميين أك يير أنالشييمات الييع 

ويمينييا ان ييا فييي  ،لصييينفييي ا %7فييي الررازيييت و (12)% قييدرت هيي ه النسييرة رييي
السييارمة رلييدع: العييراق نسييرة مخ ليية وقييد صييرحت وزييير  االتصيياالت العراقييية 

ي ين ال انيييتشرييي 10االمريكييية( يييود  سييوا)تور   ييوان فييياد معصييود ال اييية الييدك
ميييين  أك يييير اآلنيت يييياوز  ة االنترنيييييت الين رشركيييييرييييان يييييدد المشتركييييي 1550

 .د رسي.  دامالة وستين الو مشترك وهو رق 295,555
 مييين ال أصيييرحفييياليود  ،الريييد مييين اللحييياق رركييي  العليييد والعيييالد المتميييدد إ ن

 اإلنسييانوال يعييرو االسييتساد  ميين االنترنيييت يعييد رحكييد  ،يسييتخدد الكومريييوتر
صيحو وم يي ت  إصيدارولكييي نسيتخدد االنترنييت ونسيتسيد منيي  فيي  .األميي

من راالنسيان كميمية الكترونية تسايدنا في رناء م تمن ديميوقرا.ي تعيددع ييي 
الريييد مييين ان نيييديو كيييت  ،ويسيييعع مييين ا يييت الحريييية والمسييياوا  والعدالييية ،يلييييا

يسييييياريوا اليييييع رييييي ت ال  يييييود ل سيييييتساد  مييييين تمنييييييات  يييييور   أنالم مسيييييين اليييييع 
المعلوماتيييية فيييي تحمييييق هيييدف د السيييامي وهيييو االرتمييياء رمسيييتويات ميييوا.ني د 

ومن ال.ريعي ان يكون  .قتصاديةالسياسية وال مافية والسكرية واال تمايية واال
النيياس اليي ع ينرغييي ل ييد ان  أوالييتياميية ميين  واإلي ميييونالصييحسيون خاصيية 
وينييدم وا فييي حييا  التمنييية االلكترونييية سييواء فييي ت.ييوير  ،يس ميوا لغيية العصيير

والتسييايت االن كيييو يمكيين  .الصييحو التييي يعملييون ر ييا او يتعيياملون مع ييا
 رناء الم تمن الديموقرا.ي؟االلكترونية في  الصحافةاستخداد 

 ،لييييد يعييييد سييييرا ان الم تمعييييات العررييييية أصييييرحت اليييييود رحا يييية اإلصيييي  
 ،ترييدأ صيييحات اإلصيي   ميين الخييار  أنولألسييو فييان قييدر هيي ه المن.ميية هييو 
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الميييرن التاسييين يشييير اكرييير م يييت   أواخيييرحصيييت للدولييية الع مانيييية  ولنيييا فيييي ميييا
سلسيلة مين  إلصيدارك الدولية فالضغو. االوررية دفعت آن اك المسيولين في تل

و )خ.ييي شييريو  ،(2716المراسيييد االصيي حية ومن ييا )خ.ييي شييريو كلخانيي  
لكييين ميييا اقيييدمت يليييي  الدولييية الع مانيييية مييين اصييي حات  ييياء  ،(2709هميييايون 

دارعمتييهخرا ومترافمييا ميين حاليية ضييعو يسييكرع   تتهكييدواقتصييادع وميين هنييا  وا 
ميين الييداخت ولس ييد  صيي  اإلالعيير  الن يرييدأ  المسكييرينديييوات رعييض  أهمييية
واليديو  اليع ايياد  الرنياء مين  دييد الريد مين التي كير ريرعض  ،اإلصي   أهمية

ومن يا تمريير  األوسي.الحمالق التي تضمنت ا تميارير التنميية الرشيرية فيي الشيرق 
المعروفيية  األمريكيييةواليي ع ايتمدتيي  المرييادر   1551ل مييد المتحييد  صييدر ييياد 

  .ل ا أساسا األوس.من الشرق  ةاألمريكيرمرادر  الشراكة 

كتارييا  (115)ومميا  ياء فيي التمريير ان العييالد العرريي يتير د سينويا حيوالي 
 05)وهنياك حيوالي  .ا نريا أع ما يعادت خمس ما تتر م  دولة م ت اليونيان

ويشيير  م يييين  ،مليييون يررييي سييوو يييدخلون سييوق العمييت فييي العمييد المييادد)
مليونا  (90)وهناك  ،فر ل د ه ه المدارستتو  .ست في سن دخوت المدارس ال

وان حصيييييية اليييييدوت العررييييييية مييييين الصييييييادرات  ،يحسييييينون المييييييراء  والكتارييييية ال
هي ا فضي   .تم ت حاليا سو  واحيد رالمالية ال ،ما است نينا النس. إ ا ،العالمية

 ،يييين ضيييعو مشييياركة رعيييض الميييو  اال تماييييية المدنيييية فيييي الحييييا  العامييية
لمييدني فييي يملييية صيينن المييرار وازدييياد الر.اليية وضييعو من مييات الم تميين ا

 .وتساقد المشك ت الترروية والعلمية واال تمايية
فيييان مميييا  ،رغيييض الن ييير يييين التعريسيييات المختلسييية للم تمييين اليييديموقرا.ي

هييو الم تميين  ،يمكيين ان نيكييد يلييي  فييي هيي ا الحيييز ان الم تميين الييديموقرا.ي
ونمصيييييد  ،اني مييييا المحاسييييرةو  ،اليييي ع تتييييوفر فييييي  صييييستان اول مييييا المشيييياركة

مشاركة الشع  في صينن الميرار السياسيي يين .رييق مم ليي  فيي  ،رالمشاركة
الررلمييان وفييي ميسسييات الم تميين المييدني المختلسيية و اني مييا محاسييرة صييناى 

كييت فييرد  أنفييي الحكييد الييديموقرا.ي  األسيياسيكييون  إنالمييرار وميين ال.ريعييي 
االشييتراك فييي شيييون الدوليية رييالل ليي  ميين الحمييوق مييا ألع فييرد آخيير ميين حييق 
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 ،وينرغي ان يتوفر في الن اد السياسي الديموقرا.ي يناصر متعدد  ...العامة
 . الصذذذحافة)السياسيييية( و األحيييزا أميييران هميييا ) أررزهيييااليييع  انييي  الررلميييان 

الع  ان  السصت رين السيل.ات  ،ومما يتميز ر  الم تمن الديموقرا.ي ك لك
 .هي مصدر تلك السل.ات ألمةا أنالتاكيد يلع مردأ  ،ال  م

الريد مين ان يتيوفر الن ياد السياسيي  ،وللوصوت الع الم تمن الديموقرا.ي
م ييت هيي ا الن يياد ميين خيي ت م موييية كرييير  ميين اآلليييات  رإقامييةاليي ع يسييمح 
يكون هنياك ن ياد ترريوع متكاميت يتيدر  السيرد فيي  مني   أنأهم ا ،واإل راءات

 ،وان الحرية شيء ممدس ،االصت هو اإلنسان أنيلع  أسرت صغره وضمن 
وان التعدديية هيي  ،تنت ي من حيم تردأ حرية االنسان االخير اإلنسانوحرية 

فييييي التعامييييت ميييين المييييو  والشييييرالح والمكونييييات اال تمايييييية  األم ييييت األسييييلو 
وان العدالية والمسياوا  فيي  ،وحموقي  رياآلخروان الريد مين االيتيراو  ،المختلسة

 .يناضيييت االنسيييان مييين ا يييت تحميمييي  أنالحميييوق والوا ريييات هيييي مميييا ينرغيييي 
 الصذحافةومن يا  ،الصذحافةتعميت  أنولتهكيد كت ه ه الميد والممارسيات الريد 

مييين ا يييت ترسييييخ ا وتعميم يييا فيييي حييييا   ،االلكترونيييية موضيييوى دراسيييتنا هييي ه
وتوسييين مييدارك قراءهييا  ،ة الييوييميين خيي ت تنمييي إاليكييون  وهيي ا ال اإلنسييان

ي.يياءهدواحتييراد قنايييات د   أيييةحمييوق د فييي امييت ك المعلوميية ودون فييرض  وا 
مين رأع  أك يررت رالعكس وضن  ،(Prejujment) آراء مسرمة يلي د أو أفكار

والتركيييز يلييع ينصيير )الوحييد  والتنييوى( فييي الن يير  ،وتنوييين  مييافت د ،أمييام د
 .قيمة او مردأ حضارع أيةالع 

نتوسييييييد فيييييييي صيييييييحسنا  أنراسييييييت.ايتنا الييييييييود  أنوهيييييييت  ،اآلنولنتسيييييياءت 
يلييع  ولإل اريةالسيامية ؟  واألهيداوتميود رم يت هي ه الم مييات  أنااللكترونيية 

 األسالي تختلسان من حيم  ،التسايت الرد من ان نمو يند ت ررتين م متين
 سي دإولكن ما تتسمان من حيم ال دو واولع هياتين الت يررتين ت ررية )موقين 

 إييييييييي وو اني ميييييييا )موقييييييين  (WWW.islamonline.net (اون اليييييييين
http://www.elaph.com) . ولنركييز يلييع مييا يمدميي  هيي ان الموقعييان لمراءهمييا
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ييييي ه  المسيييييولون ين مييييا فييييي تهكيييييد الميييييد  أنلنعييييرو المييييد  اليييي ع يمكيييين 
 .الم تمن الديموقرا.ي إقامةوالمرادعء التي تسايد في 

 
 اوال: تجربة موقع اسالم اون الين

لي  الييود سيمعة  وأصيرحت ،ارتدأ ه ا الموقين االلكترونيي قريت سينوات قليلية
. وتشرو يليع الموقين ))هيلية يلميية مين كريار العلمياء .وقراء ك يرون ،كرير 

الييييييدكتور الشييييييي  يوسييييييو  األسييييييتا ررلاسيييييية  اإلسيييييي ميميييييين مختلييييييو العييييييالد 
فض  ين نخرة من الخرراء والمتخصصين فيي  ،السمي  المعروو ،رضاوعالم

والسنييييون وايرهييييا ميييين  اوالتكنولو يييييواال تميييياى  واإلييييي دالسياسييية واالقتصيييياد 
رشييموت م االت ييا  اإلسيي ميةفييي الن ضيية  اإلسيي ادالم يياالت اتمانييا لخ.ييوات 

يصيييات ال اللييية فيييي اال وإلمكانات يييا ،وتعيييدد مسيييتويات ا يرييير شيييركة االنترنييييت
والدقيييييييية فييييييييي المحتييييييييو  واالحتييييييييراو  األمانييييييييةضييييييييمن معييييييييايير  ،واالتصييييييييات

حرصييي  ))يليييع تميييديد ميييا  إنشيييال يليييي  الموقييين ينيييد  أكيييدومميييا  ...((.المريييدى
ويين  ،وأمتي ويلوم  وحضارت   اإلس دمن معلومات ين  إلي نتوقن حا تك 

وميييييين متارعيييييية للم ريييييييات والت.ييييييورات وتحلي ييييييا  ،الكييييييون ويوالميييييي  وتحوالتيييييي 
وخيدمات متعيدد  ليد يعيد للميرء انيع ين ييا  ،ومين معلوميات شيتع ،اسيتمراءهاو 

فيي صيورت  الموحيد   اإلسي دف  ا الموقن يسعع لتمديد  ،في يصر االنترنيت
الحيييية المعايشييية لت.ييييورات الحييييا  وتساي ت ييييا فيييي مختلييييو الم ييياالت تحييييت 

اليع  المسييولون يني  أشيار ،وحوت .ريعية الموقين. شعار: المصداقية والتميز
متنوييية  ،إسيي مية المضييمون ، و رسييالة شيياملة ،انيي  ))موقيين يلييع االنترنيييت

 .راللغتين العرريية واالنكليزيية(( األولعتردأ مرحلت   ،متعدد  اللغات ،الخدمات
والشيييييمولية فيييييي  ،ووضييييين للموقييييين معييييييار يييييياد يعتميييييد العلميييييية فيييييي ال.ييييير 

واألخ قية فيي  ،والموضويية في المعال ة ،والوس.ية في المن   ،المضمون
والي ع ي منيا فيي هي ا الحييز معرفية أهيداو  ((.والتشويق في العيرض ،التناوت

ييييين ض ريييي  فييييي م ييييات إقاميييية  أنالموقيييين المتصييييلة رموضييييوينا ممييييا يمكيييين 
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 أنيتضيح لنيا  األهيداوفمين خي ت الوقيوو ينيد تليك  ،الم تمين اليديموقرا.ي
  :أررزها أهداوعة المالمين يلي  حرصوا يلع تهكيد ه ا الدور من خ ت رض

 .اإلنسانديد مرادعء الحرية والعدالة والديممرا.ية وحموق  .2
 .وراإلنسان راألمةالعمت يلع ديد سرت الن وض واالرتماء  .1
والعميييت لخيييير  اإلسييي مية األمييية أفيييرادتمويييية روارييي. الوحيييد  واالنتمييياء ريييين  .1

 . معاء الرشرية
 .ل مافي رين رني الرشرديد يملية الترادت المعرفي والتماز  ا .2
سي مياوت.يورات م مية يررييا  أحيدامتوسين دالر  الويي رميا ييدور مين  .0  وا 

 .ودوليا
شياية ،تعزيز ال مة .6 مين خي ت ترسيي  مريادعء  اإلنسيانليد   األميترو   وا 

 .والم تمن واألسر يلع مستو  السرد  واألخ ق الميد
سيييماحت   وا   ييار  وايتدالييي  وتهكييييد توازنيي راإلسيي دتوسييين داليير  التعرييييو  .8

نسانية  .تشريعات  وا 
وضيمان حموقيي   اإلنسيانومع م يا سييتعلق رترريية   ءالمريادولوضين تليك 
فييان الموقيين يمييدد ميين خيي ت صييسحات  المتعييدد  موضييويات  ،واحتييراد قناياتيي 

والشييييون  واألحيييدام راألخريييارفضييي  يييين الصيييسحة الرليسييية المتعلمييية  ،ك ييير 
 ،والتكنلو يا ،والعلود ،تتعلق رالتنمية واالستشارات روا أفان هناك  ،السياسية
وهنياك ريا  للخيدمات مين يناويني  )شيريك  .والدين واليديو  ،والسنون ،وال مافة
)زوا  المسييار وزوا   ،)مشاكت وحلوت للشرا ( ،)معا نرري ارنالنا( ،الحيا (
 ،التواصيت( )التر مية  سيور ،ريين الشيريعة والميانون( ..)تيدمير الريلية ،فريند(

 ،اليي كر( أهييت اسييهلوا) ،.الصييور  ميين  ديييد (.ال.اييية والنشييوز.. )حييواء وادد
)المكترييييييية  ،والسنيييييييون( اإلسييييييي ميون) ،)لتعيييييييارفوا( ،)التعييييييياون مييييييين المراهيييييييق(

وقضييييايا  اإلسيييي د) ،)م اهيييييت ومشيييياهير( ،نييييادع المرييييديين() ،(االلكترونييييية
ر.اقيييييات  ،ار()سييييياحة الحيييييو  ،)حيييييوارات حيييييية( ،(وأصيييييول )السمييييي   ،العصييييير(
وهك ا فان كت  .)مسر  الشارى( ،(اإلس مي)رموز خدمت العالد  ،الكترونية(
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ي.يييور  أنالعرريييي وتسيييايده فيييي  اإلنسيييانتخيييدد  واألريييوا هييي ه الموضيييويات 
 .نسس  ويزيد من  مافت  وف م  لما يدور حول 

 
 :www.elaph.comhttp//موقع ايالف  .فانيا

ي مييان العمييير  األسييتا وناشييره هييو  ،تهسييس هيي ا الموقيين قرييت سيينوات قليليية
 2667وممييا قاليي  انيي  فييي خريييو سيينة  .نشييره أسييرا الي ع وضيين رسييالة ترييين 
يعييييييود الييييييع  ال أن)اللندنييييييية( وكييييييان االت يييييياه  األوسيييييي.تييييييرك  ريييييييد  الشييييييرق 

فالدراسيييييات  ،النشييييير االلكترونيييييي أهميييييية أدركلكنييييي  سيييييريان ميييييا  ،الصذذذذذحافة
ييييالد االنترنييييت شيييكت وسيشيييكت  إنوالميشيييرات الحدي ييية كل يييا راتيييت تيكيييد ))

 ،اإلنسيانيوتحريير السكير  ،اإلي مييةفي تغييير الصييغة  ،اتسايا ال حدود ل 
. .متميييز(( إي ميييممييا ييكييد الحا يية الييع يمييت  ،اآلنرشييالره  رأينيياوهيي ا مييا 

 ،لتواصيييييت واالتصييييياتو))ايييييي و مشيييييروى مسيييييتمرلي يهخييييي  رايترييييياره سيييييرية ا
العميير  األسيتا ويمير  .ويسترض ان  سيستمر اقتصاديا يلع الميد  ال.وييت((

 أوالم نة ما زالوا رعيدين ين االهتماد راالنترنيت اما      أهتاالرية  إن))
يليييع سيييد هييي ه  ،ت ييياه  أو كسييي  وتكاسييي  فيييي الوقيييت الييي ع ت.يييوى ك ييييرون

)اييييي و مشييييروى لييييد ينشييييه رمييييرار و ). وسيييياريوا الييييع مشييييارين يديييييد  ،الس ييييو 
والمييييرار  اإلراد وليييين يغلييييق رمييييرار رسييييمي، رييييت هييييو مشييييروى مسييييتمت  ،رسييييمي

تنتمييي  .(( و ))اييي و ال.ة الماليييةيواسييتمراره رهيين راسييتمرارية هيي ه االستم لييي
رييت هييي نافيي    أخيير تمييو ميين دوليية ضييد  وال ،تعريير ييين حييز  الييع تيييار وال

في  إنناوختد العمير رسالت  رالموت: )) . ((العرري الع العالد و سر العالد الي
فيان  ،احترمنيا اليرأع فيإ ا ،شيء واليرأع شييء آخير الصحافة أناي و نعتمد 

ررسيييا.ة خدمييية حضيييارية لمييي    إن يييا ،ال قداسييية وال مزاييييد  الصذذذحافةم نييية 
سيييتكون  رييييد  ال ميييين واليييع  إيييي و. و)).(( اإلشيييراىانترنيتيييي يحتيييا  اليييع 

 ،كون ل يييييا حضيييييورها فيييييي سييييياحات الحيييييدم سياسيييييياومييييين هنيييييا سيييييي ،ال ميييييين
.. حرصنا ..ريا ،يلميا ،ا تماييا ،رياضيا ،وموسيميا ،فنيا ، مافيا ،اقتصاديا

http://www.elaph.com/
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يلييع مواكريية  ديييد التمنييية و ييور  االتصيياالت واهتمام ييا رالمسييتمرت االنترنيتييي 
ركيت  ،الرعييد مني  والمريي  ،لن يكون يلع حسيا  اهتمام يا رم رييات االميس

مسيتملة  إي ميية أدا ليد تتكشيو الغازهيا رعيد((.. وايي و )) أسرار ما في  من
 أيييييةترييييد نمييييت الت رريييية الحدي يييية فييييي نميييت الخريييير والمعلوميييية دون حيييير  وريييي  

 ((.حساسيات
فييان )صيحيسة اييي و االلكترونييية(  ،األهيداولي لك وميين ا يت تحميييق تلييك 

وضويات والتحميمات يلع م ،األخرارفي صسحت ا الرليسية تركز فض  ين 
 ،)الموسييييييييمع( ،)الرياضييييييية( ،الصيييييييحة() ،(متنويييييييية تتيييييييراو  ريييييييين )ال مافيييييييات

 ،)شييييرا ( ،)منويييييات( ،كومريييييوتر وانترنيييييت( ،) ريييييد  ال رالييييد ،)الموضيييية(
 ،)  مافية  نسيية( ،) نساء اي و( ،)دليت اي و( )اصداء(، )كتا  اي و(،

 ييييييرون ول يييييا كتيييييا  ك ،وت يييييتد ايييييي و رالممالييييية (خاصييييية أخريييييار) ،) فنيييييون(
اليينس. كييت يييود ( وشييهن ا شييهن  أخرييارو) راألسيي دت ييتد  إن ييا. كمييا .معروفييون

واليي و تعياون وتنسييق  .حيزا واضيحا لإلي نتع.ي  فإن ااس د اون الين 
ووكالييية  ،معروفييية من يييا يليييع سيييريت الم يييات وكالييية رويتيييرز أنرييياءميين وكييياالت 

 ،ريير العا ييتو ميية خدميية للخ.  APواالسوشيييتدررس AFP السرنسييية األنريياء
 وأدريياءورييا  ل سييتستاء وملسييات متعييدد  ولميياءات ميين مسكييرين  ،وقالميية للرريييد

 .وسياسيين وصناى قرار
يشيييترك الموقييين )إسييي د اون اليييين( والموقييين )إيييي و( فيييي أميييور أساسيييية 
 ،أررزها إن ما ييكيدان يليع تنميية اليويي رحميوق اإلنسيان وتهكييد قيمتي  العلييا

 ،حييييوا ز واحتييييراد الييييرأع اآلخيييير أيييييةدون  إلييييي ميييية وتمييييديد المعلو  ،واحتراميييي 
 ،ومحاررة االسترداد والتشيدد والتركييز يليع االيتيدات ،واإليمان رمردأ التعددية

شاية ،والوس.ية . واالهد من  لك .ونشر ال مافة ركت ألوان ا ،رو  التسامح وا 
 ،يخضيييعان لحكومييية او لحيييز  أو ل ماييييية موقعيييان مسييييتم ن ال إن مييياكلييي  

فسييي هيي ا ضييمان السييتم ليت ما  ،ن يلييع نسسييي ما فييي مسييالت التمويييتويعتميدا
والموقعيييييان ي تميييييان رييييياراء النييييياس ورشيييييكاواهد  .ودواد اتصيييييال ما رمرال ميييييا
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. فضيييي  يييين ان مييييا .و.موحيييات د وآميييال د وتسيييياي ت د مييين رعضيييي د اليييرعض
 ،اآلراءوالشييسافية فييي .يير   ،واألد  ال ييد ،يرريييان فييي قراءهمييا اليي وق السييليد

والدقييية واألمانييية فيييي نميييت الخرييير والسيييرية فيييي تمديمييي   ،واالحتيييراد ،صيييراحةوال
وتنميية  ،والسعي رات اه ترقية ميدارك د ،. واشراى حا ات د الع المعرفة.للمراء

أحاسيسييي د ال ماليييية والسنيييية واألدريييية واال تماييييية ومسيييايدت د يليييع العنايييية 
لم تميين وتحييديات وأ سييادهد قوييية وقييادر  يلييع موا  يية مشييك ت ا ،رهنسسيي د
 .العصر

 ألحيييدياميييا قيييرأت كتاريييا  أررعيييينمييين  أك يييرقريييت سييينوات .ويلييية تمتيييد اليييع 
الكتييا  الرري.ييانيين أصييدره رعييد انت يياء الحيير  العالمييية ال انييية رمليييت رعنييوان: 

)الترريية( هيي الوسييلة التيي يمكين االيتمياد  أنفيي   :قات( )التررية لعالد حالر
ميين  ديييد.. ورإمكاننييا اآلن أن نييردد معيي  المييوت يلي ييا فييي إييياد  رنيياء العييالد 

يالمنييا العررييي واإلسيي مي  إلييي نسسيي  ميين إضييافة رسييي.ة وهييي إن مييا يحتييا  
والديممرا.ييية قرييت أن تكييون انتخارييات وتوصيييات وررلمانييات،  هييو الديممرا.ييية
االلكترونية فيي  الصحافةف ت تن ح  .و)ويي(، و)مشاركة( ()تررية( و ) مافة

سيييان العرريييي واإلسييي مي فيييي م متييي  ال دييييد  وهيييي إيييياد  رنييياء مسيييايد  اإلن
ص   شيون ا وحت مشاكل ا رااليتماد يلع الحت الديموقرا.ي؟  م تمعات  وا 

 .نهمت  لك
 

)مذذمتمر االمذذن والديموقراطيذذة وحمذذو  االنسذذان  الذذ ي انعمذذد فذذي  المذذي البحذذث فذذي( *)
 .1111 تموت 01-01 جامعة ممتة باالردن بين
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No doubt, press since its rise plays a significant role in awakening 

thoughts, developing political and intellectual awareness and enlarging 

educators base. In addition, press shares in forming a general opinion. 

Press is an important means for people to express their interests. We 

can' t imagine some characteristics of cultural development without 

understanding press's role. Moreover, there are essays publishing 

thoughts and concepts. Any reviewing for the history of the press 

through ages, will show the reflection of all trends of society. From 

here, the well- known saying" Press is the mirror of society " The first 

pioneers of press in Arab Homeland such as Ahmed -lutfy Al- sayyd )  

1872 – 1963( say that one of the goals of press  is" Guiding people to 

right advancing and to push them forward, to be sincere for both 

government and nation for what is good and foremost". lF paper press 

played these roles, electronic press today is demanded more than this. 

 


