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 ملخص :

ز الىطف بذأ الخبشحر بمهالم الثىسة الشكمُت واإلاهلىماجُت مى  

 .ً ت  الثاوي مً اللشن الهشٍش وكذ ججمهذ نذة قشوف فىٍش

ت، في خلم الجى  واحخمانُت وظُاظُت واكخطادًت ونعىٍش

الحشب الهاإلاُت  هي اإلاىاظب لهزه الثىسة. وأٌو هزه الكشوف

ت التي اتهمذ الحػاسة الغشبُت وانخبرتها خػاسة  والخُاساث الفىٍش

ئنادة الاهخمام باإلوعان وخلىكه،  الى جذمحر الزاث. ما اظخذعى

ظها الحم في الخهبحر والاجطاٌ، هشد فهل نلى أخادًت ونلى سأ

 وظاةل ؤلانالم الخللُذًت وخػىنها لعلؿت اإلااٌ والعُاظت. 

باخترام الحاظىب الزي الخلا وهى ما جأهذ ظهذ هزا ألافياس ئلى الاهخمام باإلاخللي وحهله في ضلب الهملُت ؤلانالمُت،   

ئنالم حذًذ، حهل الىشة  وبشوص هلل املجخمو ئلى مجخمو مهشفت ومهلىماث، أدي ئلى و اهذمج بثىسة الاجطاٌ وؤلاهترهِذ، 

ألاسغُت فػاء لالجطاٌ والخىاضل، وبالخالي فػاء لخغحراث همذ حمُو املجاالث، وأبشصها خلل ؤلانالم والاجطاٌ. وكذ 

ت خاولذ جدذًذ ؾبُهت البِئت ؤلانالمُت الجذًذة ووظاةلها، وهشف ؾشق وأظالُب  سافلذ هزا الخؿىس جىكحراث فىٍش

 

 المنتاج عبد العزيز

عالمتخصص اإل باحث في سلك الدكتوراه   

انًغشب -، اكادٌشخايؼح اتٍ صْش  

 



  

        ISSN: 2820-6991 

57 57 

اشخغالها، وسضذ ما جخمحز به مً خطاةظ وجأزحراث نلى الفشد واملجخمو، وهزا معاهمتها في الحذ مً امخذاد وظاةل 

 ؤلانالم الخللُذًت وحغُحر خطاةطها وممحزاجه.

ئشياٌ  ،خطاةظ ؤلانالم، مجخمو اإلاهشفت واإلاهلىماث ،الثىسة الخلىُت ،ؤلانالم الجذًذ ،ؤلانالم الشكميح: الكلمات املفاثي

  . الدعمُت

DIGITAL MEDIA- CONTEXT OF EVOLVING, CONCEPT, 

CHARACTERISTICS AND THE PROBLEMATIC OF 

APPELLATION 
Abstract 

The second half of the twentieth century is considered 

the starting point of the digital and information 

revolution. That has been confirmed by the invention 

of the computer, which merged with the 

communication and internet revolution.  These 

inventions have resulted in the transfer of society into a 

knowledge and information one, and it led to the emergence of the new media. This new form 

of media has also made the globe a space for communication and information, and thus a 

space for changes on all the fields the most important of which is the field of media and 

communication. 

    This development was accompanied by an arsenal of theories nd approaches that attempted 

to determine the nature of the new media environment and its means, to reveal the ways and 

methods of its functioning, and to monitor the characteristics and effects of this new media on 

individuals and societies. Besides, it tackled its contribution to limiting the extension of 

traditional media and changing its characteristics and advantages 

Keywords: Digital media, new media, digital revolution, knowledge and information society, 

media properties, naming problem 

 مقدمة

 ا مً هخاةج، اظخمشاس  جالهوما  ،اخترام ؤلاهترهذٌهذ 

لخؿىس الاجطاٌ ؤلاوعاوي، الزي اهؿلم مىز 

ت ألاولى، وال ًضاٌ ظاسي  الخجمهاث البشٍش

خاضت أن ول حغُحر أو ابخياس إلافهٌى ختى الُىم. ا

يخجه ظُاق احخماعي وزلافي  جفشغه الحاحت، ٍو

هزا جيىن لوكذ وان مً الؿبُعي أن ًفىش فُه، 

جأزحراث نلى حمُو املجاالث، الاهدشافاث 

احخمانُت وظُاظُت واكخطادًت وجىاضلُت، ألن 

هىان نالكت بحن جؿىس الحاحاث الاحخمانُت 

الخلني، وهى ما  والثلافُت، وبحن جؿىس ؤلابذام

 (McLuhan,1911-1980ٌعمُه ماولىهان)

، نلما أن ماولىهان ؾاإلاا 1بالحخمُت الخىىىلىحُت

أهذ أن الاختراناث الخىىىلىحُت هي التي جإزش 
                                                           
1
 Mc Luhan , la Galaxie Gutenberg, Idées 

Gallimard, Paris, 1977, p 19. 
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جأزحرا أظاظُا في املجخمهاث، وأن الىظاةل حهذ 

امخذادا للحىاط، فاإلوعان ًؿىس الىظاةل 

وهىزا  مً حذًذ، جىىىلىحُا لدعاهم في جؿىٍشه

ًبلى معلعل الخؿىس والخغُحر معخمشا 

ومخىاضال دون جىكف. وهى ما ًمىً ئظلاؾه 

باخترام الزي اسجبـ قهىسه ؤلانالم الجذًذ نلى 

كهىس أزاس الىثحر مً هزا الالاهترهِذ، غحر أن 

بخأزحر ألاظئلت، اسجبؿذ في حضء هبحر مجها 

ؤلاهترهِذ والثىسة الخلىُت واإلاهلىماجُت نلى 

م، وخللهما لبِئت اجطالُت حذًذة، وإنالم ؤلانال 

 مفهىمهحذًذ سافلخه ئشياالث مشجبؿت ب

. وهى ما ظىداٌو حعمُخهإشياٌ و وخطاةطه 

ه البدث، مً خالٌ سضذ ؤلاحابت نلُه في هز

العُاق الهام الزي مهذ لكهىس الثىسة 

اإلاهلىماجُت، وأدي لخلم هزا ؤلانالم الجذًذ، 

الهملُت ؤلانالمُت باإلغافت ئلى ما باجذ جؿشخه 

الحذًثت مً ئشياالث جشجبـ في مجملها باإلافهىم 

عخأوعحن بما والخطاةظ وإشياٌ الدعمُت، م

ؾشخه مىكشو ؤلانالم وخبراؤه، في قل هزه الثىسة 

الشكمُت التي خىلذ الهالم ئلى فػاء لالجطاٌ 

 وؤلانالم والخىاضل. 

 إلاعالم الجديد ـ سياق ظهىر  1

مىز الخبشحر بهطش ؤلانالم والاجطاٌ،  بذأ    

حر فُحر سبهُىاث ا ً، خُث هكش هىٍس اللشن الهشٍش

مبششا بعُادة جلىُت الاجطاٌ. وجبهه داهُِل 

( خالٌ العخِىُاث. خحن أهذ أن D.Bellبُل)

ما  . وهى2الهالم كذ ولج نطش نهاًت ؤلاًذًىلىحُا

جُا ئلى مجخمو ما  جأهذ بهذ أن جدٌى الهالم جذٍس

                                                           
2
 Daniel Bell, The end of ideology, Harpo 

Speaks, Edit.  First, New York,1960. 

بهذ ضىاعي، أظاظه الخلىُت واإلاهلىماث. وكذ 

ظهذ الذٌو الىبري ئلى جشظُخ هزا الخىحه، 

انخمادا نلى الاهخمام بالبيُت الخدخُت الاجطالُت، 

ودنم الطىاناث ؤلانالمُت، وؤلانالن نً خلم 

ش ؤلانالم واكخطادًاجه ، مإظعاث تهخم بخؿٍى

وجأظِغ ششواث هبري، وهى ما مىجها مً خُاصة 

ا، في  العبم في اإلاُذان ؤلانالمي اكخطادًا وججاٍس

خحن ال جضاٌ الذٌو الىامُت حهاوي مً آزاس 

الخخلف  الخلني والشكمي الزي ظخيخج نىه ال 

ذ مً وغهها الاكخطادي  مدالت جبهُت وجأخش ًٍض

 واإلاهِش ي والاحخماعي جأصما.

س اإلاهلىماحي هدُجت لهىامل حاء هزا الخؿى    

ت واحخمانُت، بذأث مىز مؿلو  اكخطادًت وفىٍش

ت  ً، خُث جبلىسث خشواث فىٍش اللشن الهشٍش

وفلعفُت، كامذ نلى اهخلاد الحذازت والحػاسة 

الغشبُت، بانخباسها خػاسة لهذم الزاث، ال جىلي 

أًت نىاًت باإلوعان، ومجها مذسظت فشهىفىسث 

والجزنت  3ت الذاداةُتوالحشهت اإلاىكفُت والحشه

ت اإلااسهعُت التي هاحمذ الخىحه  الفشدًت والىكٍش

اللُبرالي اإلاخىخش، وخلطذ ئلى أهه ال ٌععى ئلى 

سفاهُت ؤلاوعان، بلذس ما ٌععى ئلى الهُمىت. وكذ 

وان مً أبشص أفياس هزه الحشواث اإلاؿالبت بدلىق 

اجه، وكذ هاٌ ؤلانالم هطِبا وافشا  ؤلاوعان وخٍش

هخلاداث، خُث نذجه آلُت مً آلُاث مً هزه الا 

ئنادة ئهخاج الىغو اللاةم، وأظلىبا مً أظالُب 

الػبـ والخدىم والخػلُل وجىحُه الجماهحر، 

خاضت أهه خاغو لعلؿت اإلااٌ والعُاظُحن، 

هما ًلٌى ساًمىهذ  4وأهه ئنالم دًىخاجىسي

                                                           
3
عُؼٕد نهرٕعغ فً ْزِ انسشكاخ كأعاط نغٍاق ظٕٓس  - 

 انرٕاصم االخرًاػً تاػرثاسْا َٕػا يٍ االزرداج.
4
عرٍف كٕنًاٌ، اإلػالو ٔاندًٕٓس، ذش صثاذ زغٍ ػثذ   - 

 .70، ص 2012انماْشج، ، 1انمادس، داس انفدش نهُشش، ط
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لُامض) (، خؿي الاججاه، ال ًيخج ئال R.Welliamsٍو

ًلٌى بُحر لُفي: ''ئن اإلاىكىمت  خؿابا مشظىما له.

ت ) ( Mass Médiaؤلانالمُت الخللُذًت الجماهحًر

جيخج جىاضال أو ئنالما ال مخيافئا، جخدىم فُه 

والاكخطادًت، ألهه  الىخب العُاظُت والثلافُت

ال ًػمً الخفانلُت بحن اإلاشظل والجمهىس الزي 

. بمهنى أن ؤلانالم الخللُذي 5ال ًملً خم الىالم

ً يهخم بشأي اإلاخللي، بل وان في أغلب لم ًى

ها في آلان راجه. ًلٌى  ألاخُان ئنالما مىّحها ومىحَّ

ىن (: ''P.Bourdieuبُحر بىسدًى ) ًيخج ما  الخلفٍض

ذفهىا ألن هثم أهثر، ئهه  ٌعمى بأزش الىاكو، ٍو

. 6كادس نلى ئنؿاء الخمثالث وألافياس وحىدا أهبر''

ىن خعب بُحر بىسدًى ًخفي  الحلُلت فالخلفٍض

كهش قاللها، وهى  ًشهض نلى أخباس نامت ا هخُجٍو

فلاٌ نً الشادًى:  (Brecht). أما بَششذوجافهت

و ئلى  ''ًجب حغُحر الشادًى مً وىهه وظُلت جىَص

وظُلت جىاضل)...(، ًجب أن ٌعمذ للمعخمو بأن 

ًخيلم وأال ٌهضله، نلُه أن ًدمله نلى 

، هفغ الش يء أكش به 7الخىاضل''

يعبحرحش) ش له ظىت Eseinsbergerاهٍض ( في جلٍش

ىن والعِىما ال  1970 خحن أهذ أن ''الخلفٍض

 . 8ًخذمان الخىاضل بل ًمىهاهه''

قهشث، هدُجت لهزا الىغو، دنىاث في أوسوبا    

يا ئلى الاهخمام بالجمهىس، والععي ئلى جلبُت  وأمٍش

سغباجه، وإششاهه في الهملُت ؤلانالمُت، ما حهل 

نالم حعاسم ئلى جخطُظ صواًا لللشاء وظاةل ألا 

                                                           
5
انصادق انسًايً، اسْاصاخ ًَٕرج ذٕاصهً خذٌذ،  - 

، 69اإلػالو ٔذشكٍم انشأي انؼاو، كرة انًغرمثم، ع 

 .108، ص 2013تٍشٔخ،
6
 - P. Bourdieu , Sur la télévision, raison d’agir 

, paris, 2002, p 20. 
7
 .69عرٍف كٕنًاٌ، اإلػالو ٔاندًٕٓس، و.ط، ص  - 

8
 .70َفظ انًشخغ انغاتك، ص  - 

ف جشاحو وعبت  واإلاعخمهحن، للحذ مً هٍض

اإلالشوةُت، وظهُا ئلى جلذًم فػاء ئنالمي أهثر 

دًملشاؾُت ٌهخبر الجمهىس فهاال، خُث قهشث 

أشياٌ جىاضلُت حذًذة مثل البرامج ؤلارانُت 

ت التي أؾلم نلحها بشامج الجمهىس  أو  والخلفٍض

أو بشامج الشاسم، هما قهشث في  البرامج اإلاباششة

يا وأوسبا صحف شهبُت ظمُذ بصحافت  أمٍش

. وهكشا ألهمُت الاجطاٌ وغشوسة 9الشاسم

خادًخه، دنذ 
ُ
اهخمامه باألفشاد وظهُا للحذ مً أ

ألامم اإلاخدذة مً خالٌ الُىوعيى التي أضذسث 

شا لها بهىىان نٍشؼ 1980ظىت  نالم '' جلٍش

لخىضل ئلى هكام واخذ، هثحر ألاضىاث مً أحل ا

نالمي حذًذ، أهثر نذال وهفاءة في مجاٌ 

، حاء فُه: ''في ألاشياٌ 10الاجطاالث واإلاهلىماث''

اإلاخهذدة، ًيىن ألافشاد والجماناث مشاسهحن 

مباششة أهثر وأهثر في نملُاث الخىاضل مو وحىد 

جذون مىافز  ؤلانالم الشظمي وؤلانالم البذًل، ٍو

اث الخالكت )...( حذًذة وفهالت مً أحل الخغُحر 

. 11ئن جؿىسه )ؤلانالم( أمش خُىي للمعخلبل''

ش كذ  ىاضل ظدُف وىإلاان مإهذا أن هزا الخلٍش ٍو

حاء حهبحرا نً اإلاضاج الهام الزي وان ظاةذا 

ش( ًشي أهه ''بذون  خُىزان، خاضت أهه ) الخلٍش

ً في الهملُت )الاجطالُت(  وحىد جُاس ري معاٍس

اخخُاس أوظو، وبذون مهلىماث مخهذدة حعمذ ب

وبذون وحىد فشص أهثر ليل شخظ، لُطل ئلى 

كشاساث مبيُت نلى وعي هبحر بالحلاةم ووحهاث 

الىكش)...( لً ًطبذ الخدٌى الذًملشاؾي 

، للذ سبؿذ ألامم اإلاخدذة، هما حاء 12خلُلت''

                                                           
. 70َفظ انًشخغ انغاتك، ص   

9
 

.71َفظ انًشخغ انغاتك، ص  
10

  
11

 .71، ص عرٍف كٕنًاٌ، اإلػالو ٔاندًٕٓس  - 
12

 .72، و ط ص َفظ انًشخغ انغاتك - 
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ش، بحن الخمىحن ؤلانالمي للجمهىس وبحن  في الخلٍش

لذسحت الخدٌى الذًملشاؾي والخؿىس والخغُحر، 

أنها انخبرث أن الخىاضل خم مً خلىق ؤلاوعان 

 هما أششها ئلى رلً ظابلا.

للذ جم اخترام الاهترهِذ في قل هزه الكشوف    

وألاحىاء التي جىادي بػشوسة اظخدػاس اإلاخللي في 

الهملُت ؤلانالمُت، وهلله مً الاظخهماٌ 

الهعىشي ئلى الاظخهماٌ الهام، ما حهل الهالم 

ثىسة اإلاهلىماجُت، التي أسخذ بكاللها أمام جفجش ال

نلى ول مىاحي الحُاة، اكخطادًت، واحخمانُت، 

وزلافُت، وإنالمُت. وأهخجذ جدىالث مجخمهُت 

ت اليىهُت ومجخمو  نمُلت، مثل الهىإلات واللٍش

ما ًؿلم نلُه املجخمو  ؤلانالم واإلاهشفت، أو

الافتراض ي أو الشبيي، هاهًُ نً بهؼ 

اث مثل نهاًت  الجمهىس، ونهاًت الىكٍش

خ ؤلاًذًىلىحُت، ونهاًت الجغشافُا، ونهاًت الخاٍس
13. 

للذ  ظاهمذ الثىسة اإلاهلىماجُت في ئشبام     

اث  اإلاخللي ومىده ئمياهُت اخخُاس املحخٍى

ذ، مو الحم في الخفانل مهها  ؤلانالمُت التي ًٍش

والخهلُم نلحها وإنادة ئهخاحها وإسظالها مً 

'ئهىا الُىم وهِش نىإلات حذًذ، ًلٌى الُدُاوي: '

ئنالمُت، بهذ أن أضبذ الهالم بشمخه فػاء 

. وهى ما نبر نىه جىماط 14ليشاؽ ؤلانالم''

الُت  ماهفُل بلىله: ''هدً الُىم في نهذ الامبًر

، في ئشاسة مجهما إلاا بلغخه الثىسة 15ؤلالىتروهُت''

اإلاهلىماجُت أو جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً اهدشاس 

                                                           
13

فكشج أطهمٓا صًٌٕم ُْرغرٌٕ خالل انرغؼٍٍُاخ يؼرثشا  - 

 اع انثششي.أٌ اَرصاس انهٍثشانٍح أَٓى انراسٌخ، ذاسٌخ انصش
14

ٌسٍى انٍسٍأي، فً اإلػالو ٔانغٍاعح ٔاألخالق،  - 

 .17، ص 2015يُشٕساخ ػكاظ، انشتاط، 
15

ػاطف ػذنً انؼثذ، اإلػالو انرًُٕي ٔانرغٍش االخرًاػً،  - 

 .79، ص 2007، انماْشج، 5داس انفكش انؼشتً، ط

لم، لذسحت أن هجري واظو، غؿى ول الها

هِعىجش كاٌ نجها: ''الثىسة في نالم الاجطاالث 

خ في ئًطاٌ هزا  واإلاهلىماجُت، هي ألاولى في الخاٍس

الهذد الىبحر مً ألافشاد والعحروساث ئلى أداة 

لت أهثر 16الخىاضل '' . وهى ما نبر نىه ئلِغ بؿٍش

وغىخا بلىله: ''هدً وهشف أهثر، وللذ سأًىا 

لشن، أهثر مً كشونهم التي الىثحر مً هزا ال

ناشىها، ومً اإلاإهذ أن ملىلت لم أنشف، لم 

أدسن، لً حهىد مخاخت لىا الظخخذامها 

بذو مً خالٌ هزه الاظدشهاداث، 17هذفام'' . ٍو

حمُهها، أنها حعخدػش ما هخج نً الثىسة 

الشكمُت واإلاهلىماجُت التي وان مً أبشص هخاةجها 

ٌ ظُادة الخىاضل نىع الاجطاٌ هما كا

الُدُاوي، لذسحت أن ظيان الهالم كذ وكهىا 

جدذ ظؿىة غضو جىاضلي مهلىماحي أظماه 

الُت ؤلانالمُت الجذًذة. فالهالم  ماهفُل باالمبًر

الُىم وله كذ ضاس فػاء للمهلىماث، وألافشاد 

ضاسوا في خالت سبـ داةم ومعخمش، وأن الثىسة 

الجذًذة كذ غؿذ ول الىشة ألاسغُت ولم حعخثن 

إال بلغخه، حانلت مً اإلاهلىمت ظلهت أخذا و 

ًلٌى بُحر لُفي: "ئن  داةمت الخذفم والاهدشاس.

الخؿىس الزي خطل في الهشش ظىىاث ألاخحرة، 

خ  لم ٌعبم أن نشف مثله أي هكام جىاضلي في جاٍس

ؤلاوعاهُت، فبهذ اخترام اإلاؿبهت، جؿلب ألامش 

كشها مً الضمً لُخغحر اإلاشهذ الثلافي ألاوسبي، 
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ُْشي كغٍُدش، انُظاو انؼانًً، ذش. فاضم خُكش، داس  - 

 .333، ص2014،  انماْشج، 1انؼشتً،طانكراب 
17

  .38عرٍف كٕنًاٌ، اإلػالو ٔاندًٕٓس، و.ط، ص  - 
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جؿلب في نطشها الحالي أكل مً نشش  وهى ما

 . 18ظىىاث"

ئن ما يهمىا مً هزه الثىسة، هى جأزحرها نلى    

ؤلانالم، وهخاةجها نلى جؿىس وظاةله، رلً أنها 

ظاهمذ في قهىس ئنالم آخش، وهى ما ًطؿلح 

 نلُه باإلنالم الجذًذ.

 ـ مفهىم إلاعالم الجديد وإشكال التسمية 2

 إلاعالم الجديد ـ مفهىم 1ـ  2

هإهذ كبل الخؿشق إلافهىم ؤلانالم الجذًذ، ئلى    

أن جؿىس وظاةل ؤلانالم جؿىس جشاهمي، لم ًدذر 

أن جىكف ًىما، هما أهه لم ًدذر أن ألغى 

وظُـ ئنالمي ظابلُه، بلذس ما ًخذخل فحها 

ذ مً فانلُتها، وهى ما ًؿلم نلُه  ٍض ؿىسها ٍو ٍو

خُت، وك جِغ ماولىهان الحخمُت الخاٍس ذ ظاًش ٍس

ه بخأهُذه نلى أهه لِعذ هىان كؿُهت بحن  دوبٍش

الىظاةـ ؤلانالمُت مً خالٌ كىله ''هزا لً ًلخل 

، فالىظُلت ceci ne tuera pas cela''19ران 

الجذًذة ال جلغي ظابلتها بل تهُمً نلحها وجػفي 

 نلحها شِئا مً خطاةطها. 

 ٌهخبر دمحم بجهالٌ أن ؤلانالم الجذًذ اظخمشاس   

اث ظابلت، مثل فلعفت ظان ظُمىن  آلساء وهكٍش

خٌى الخلغشاف والتي حهخبره وظُلت لخىاضل 

، ألامش الزي وضحه نطام ظلُمان 20نالمي

اإلاىس ى أهثر بخأهُذه أن اإلاؿبهت ظاهمذ في 

قهىس الصحافت، والصحافت أدث ئلى اهدشاف 

                                                           
18

 Veronique  Kleck , Numerique et cie . 

ed.Charles Leopold Mayer ,2007 , Paris ,2007 , 

p 60. 

ـ انصادق انسًايً، انًدال اإلػاليً انؼشتً، إسْاصاخ 

.109ًَٕرج ذٕاصهً خذٌذ، ، و ط، ص    
19

     
20

دمحم تُٓالل، اإلػالو اندذٌذ ٔسْاٌ ذطٌٕش انًًاسعح  - 

 .17انغٍاعٍح، ضًٍ اإلػالو ٔذشكٍم انشأي انؼاو، و.ط، ص 

الخلغشاف الزي مهذ لكهىس الهاجف، وأن الهاجف 

الشادًى، مما ظانذ في  وان ظببا في اخترام

اهدشاف الخلفاص الزي جؿىسه بذوسه ئلى اخترام 

الحاظىب الزي ٌهىد له الفػل في اخترام 

. فما 21الاهترهِذ زم الهىاجف الىلالت الزهُت

وهِشه الُىم امخذاد إلاا جم اهدشافه ظابلا هما 

جلٌى لحزا حُخلمان وحُىفشي 

: ''ئن خلُلت (L.Gittelman,G.Bingree)بىغشي 

نالم الجذًذ لم جكهش مو الاهترهذ بل مىز ؤلا 

 .22''1740اخترام الخلغشاف ظىت 

ًبذو مً خالٌ ما جلذم أن اخترام الاهترهِذ هى    

الحذ الفاضل بحن ما هدً بطذد جدذًذه، أي أن 

الاهترهِذ هى العمت والهالمت الباسصة إلاا ًمىً أن 

هؿلم نلُه ؤلانالم الجذًذ، مً مىؿلم انخباس 

ِذ آخش خللاث الخؿىس هما رهشها، الاهتره

وبكهىسه قهشث همارج اجطالُت حذًذة وحغحرث 

ؾشق الخىاضل ؤلاوعاوي. فبهذ أن واهذ وظاةل 

ؤلانالم حهمل نلى هلل اإلاهلىماث في اججاه واخذ، 

أضبدذ الُىم هدُجت جؿىسها واظخفادتها مً 

ؤلاهترهِذ، جلىم باسظاٌ مهلىماث وأخباس بؿشق 

خىىم والفشدًت والخفانلُت، مو مخخلفت نمادها ال

ئمياهُت دمجها للطىث والطىسة والىخابت. 

فاإلاخللي بهذ قهىس الاهترهِذ لم ٌهذ مخللُا ظلبُا 

جفشع نلُه الشظالت ؤلانالمُت، بل أضبذ خشا في 

اخخُاس اإلاىاظب مجها، هما أهه كذ ضاس بامياهه 

اظخلباٌ الشظالت ؤلانالمُت مً أي مطذس ٌشاء، 

                                                           
21

ػصاو عهًٍاٌ انًٕعى، انثٕسج انشلًٍح ذضغ اإلػالو  - 

انؼشتً فً يفرشق انطشق، اإلػالو ٔانرشكٍم انشأي انؼاو، و 

 .123ط، ص 
22

و اندذٌذ دساعح فً ػثاط يصطفى صادق، اإلػال - 

 http://jaded. يٕلغ: 2018ـ 2ـ  12يذاخهّ، تراسٌخ 

media.com  
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هُذ وبهذ جللحه ا ًمىىه أن ًػُف ئلحها َو

ئسظالها، وبهزا ًيىن كذ جدٌى مً مخلم ئلى فانل 

ومشظل للشظاةل ؤلانالمُت. وهزه الخغحراث  جبحن 

اإلالطىد باإلنالم الجذًذ، ئر، وبالشغم مً حهذد 

فه، جبلى له ظمت ممحزة واخذة ومشترهت  حهاٍس

، خاضت أن هىان مً باألهترهِذوهي نالكخه 

شخاسد ًشبـ بحن ؤلان الم الجذًذ والاهترهِذ مثل َس

ً  (R. Davis)دًفِغ   (D.Owen)ودًاها أٍو

اللزًً ٌهخبران أن ''ؤلاهترهِذ ظاهم في قهىس 

وأهه ئنالم بخىىىلىحُا  .23ؤلانالم الجذًذ''

مخخلؿت وفُه اهذماج الجذًذ واللذًم مثل: 

ىهُت  اليسخ الالىتروهُت للجشاةذ واللىىاث الخلفٍض

نُت نلى الاهترهِذ واإلاىاكو واملحؿاث ؤلارا

هشف دمحم كحراؽ ؤلانالم الجذًذ  .24الالىتروهُت َو

في ملاٌ له بهىىان ''شبياث الخىاضل العُاس ي 

والخغُحر الاحخماعي''، بأهه: ''الجُل الجذًذ مً 

جىىىلىحُا الاجطاٌ التي حهخمذ الاهترهِذ 

م ألاكماس الطىانُت'' ، وهى 25والاجطاٌ نً ؾٍش

ف ٌشحر  شبؿها حهٍش ضاخبه ئلى نامل الجذة ٍو

 بالخىىىلىحُا الجذًذة وخاضت الاهترهِذ.

ف التي جىاولذ ؤلانالم الجذًذ نذًذة    ئن الخهاٍس

وال خطش لها، لذسحت أهىا وحذها ضهىبت في 

ؤلاخاؾت بها، وحشحر في مجملها ئلى اظخهماٌ 

الاهترهِذ والخىىىلىحُا الجذًذة ششؾا أظاظُا 

ًذ، وإن وان بهػها ٌشحر لخهٍشف ؤلانالم الجذ

ئلى ألاوشؿت التي جخم نبر هزه الخىىىلىحُا. هما 
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 َفظ انًشخغ انغاتك. - 
24

 D. Réchard, D.Owen, New media and 

American politics, New York, Oxford 

University press, 88, p 9. 
25

، دمحم لٍشاط، االذصال انغٍاعً فً انؼانى انؼشتً ٔإفشٌمٍا - 

، ص 2014خًاػً، يؼٓذ انصسافح ٔػهٕو اإلخثاس، ذَٕظ، 

204. 

ًشي فُطل أبىنِشت بلىله: ئن ؤلانالم الجذًذ 

''الخذماث ؤلانالمُت الجذًذة التي جدُذ  هى

ش مدخىي وظاةل الاجطاٌ ؤلانالمي آلُا أو  جؿٍى

شبه آلي، باظخخذام الخلىُاث الالىتروهُت 

اج جىىىلىحُا الاجطاٌ الحذًثت الىاججت نً اهذم

 .26واإلاهلىماث''

ف ئلى خلُلت حلُت، هي     جىضلىا هزه الخهاٍس

أنها، حمُهها، سهضث نلى ؤلاهترهِذ ودوسه الفاضل 

في جدذًذ مفهىم ؤلانالم الجذًذ، ئر ٌهذ ول 

ئنالم كبله جللُذًا، هما أن مجها مً سهض نلى سبـ 

 ؤلانالم الجذًذ بانخماده نلى أدواث الىتروهُت،

في هخابها  (Leah Lievrouwجلٌى لُا لُفشو )

''وظاةل ؤلانالم الجذًذة، البذًلت والىاشؿت'' 

مدعاةلت: "إلاارا وإلى متى وعخمش في حعمُتها 

بالجذًذة؟ أألنها جخجذد باظخمشاس؟ أم ألنها 

جىغو ملابل اللذًمت؟ أم ألنها جذمج ول 

ألاوشؿت مً اجطاٌ هاجفي وسظاةل مىخىبت 

 . 27اث وجطىٍش ومىظُلى''وضىس وفُذًىه

 ـ إلاعالم الجديد وإشكال التسمية 2ـ 2

ٌهذ ئشياٌ الدعمُت مً الطهىباث اإلاشجبؿت    

باإلنالم الجذًذ، ئر أن حهذد حعمُاجه وجىىنها 

ت التي ًىكش  مً باخث ئلى آخش، هابو مً الضاٍو

مجها ول مهخم، وكذ أششها ظابلا ئلى بهؼ 

وضفه بالجذًذ الباخثحن الزًً ًشفػىن 

بمبرساث كذ جبذو ملىهت، لىً هىان باخثحن 

ً ٌعمىهه بمعمُاث أخشي، أمثاٌ ظدُف  آخٍش
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ػثٍش انشزثاًَ، اإلػالو االنكرشًَٔ، داس أعايح،  - 

 .39، ص 2012، األسدٌ، 1ػًاٌ،ط
27

نٍا نٍفشٔ، ٔعائم االػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، خ  - 

، ص 2010،انماْشج، 1ْثح ستٍغ، انًشكض انمٕيً نهرشخًح، ط
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، 28وىإلاان الزي ًفػل حعمُخه باإلنالم البذًل

غ آجىن)  ( الزي ٌعمُه Chris Attonوهَش

 (B. Miege)، وبشهاسد مُُج 29باإلنالم الشادًيالي

، 30الزي ًفػل اظخهماٌ الاجطاٌ اإلاهمم

تي الزي ًفػل حعمُتها بىظاةل  (Péretti) وبحًر

ئت  (M.Waltz)أما مُتزي والتز .31الانالم الجٍش

فُفػل حعمُخه باإلنالم اإلاعخلل أو ئنالم 

. هما أن هىان مً ًؿلم نلُه 32اليشؿاء

حعمُاث أخشي مثل ؤلانالم الدشاسوي أو ؤلانالم 

الفشدي، بانخباسه ٌششن الجمُو في ئهخاج ألاخباس 

ٍدُذ لألفشاد أًػا ئمياهُت الخطشف واإلاهلىماث، و 

 في اإلاهلىماث وإنادة ئهخاحها ووششها.

وهزه بهؼ ألاظماء التي ًىضف بها ؤلانالم 

 الجذًذ ، بىاء نلى ما انخمذجه ول حعمُت.

ؤلانالم الشكمي ألهه ٌهخمذ نلى وظاةـ  -

 سكمُت.

ؤلانالم الالىترووي وأظاظه آالث الىتروهُت،  -

 خابت الالىتروهُت.حهالج الطىث والطىسة والى

ئنالم ٌهخمذ  (cyber Media)العِبحر مُذًا  -

 نلى فػاء افتراض ي غحر مدذود.

ومً خطاةطه  info mediaئنالم اإلاهلىماث  -

 وشش اإلاهلىماث ووفشتها.
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 .130ٍف كٕنًاٌ، اإلػالو ٔاندًٕٓس، و.ط، ص عر - 
29

 .130َفظ انًشخغ انغاتك، ص  - 
30

انصادق ساتر، انغٍالاخ انشثكٍح ٔاالَذياج اإلػاليً،  - 

انًدهظ انٕطًُ نهثمافح، انكٌٕد، ، 37، و 1،ع  ػانى انفكش

 .154، ص 2003

نٍا نٍفشٔ، ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، و ط،   

 .73ص 
31

  

انثذٌم، فهغفح خذٌذج فً اإلػالو  اإلػالوخانذ خًال ػثذِ،  

، انماْشج، 2016، 1ٔاالذصال، انًكرة انؼشتً نهًؼاسف،ط

.27ص 
32

  

ألن  (interactive media)ؤلانالم الخفانلي  -

 أظاظه الخفانل بحن اإلاشظل واإلاخللي.

 ؤلانالم الشبيي ألهه ًلىم نلى شبىت -

 الاهترهِذ.

 (Multimédia)ئنالم الىظاةـ اإلاخهذدة  -

ذمج الىظ والطىث والطىسة والفُذًى.  ٍو

أو ئنالم  (social media)ؤلانالم الاحخماعي  -

 املجخمو. 

ؤلانالم الصخص ي أو الفشدي ألهه ًشهض نلى  -

 الفشد نىغ ؤلانالم الخللُذي الجماهحري.

ئنالم اإلاىاؾً أي ًخىحه ليل مىاؾً  -

مىىه بمفشده، ٍو ىفش له ما ًدخاحه، ٍو

 اإلاشاسهت فُه.

ؤلانالم الشهبي أو الجماهحري: ئنالم يهخم  -

بالجماهحر الشهبُت، ًمىجها مً اإلاهلىمت 

 وخم والخطشف فحها.

ًدبحن أن ول حعمُت مً هزه الدعمُاث كذ     

سهضث نلى محزة مً ممحزاث هزا ؤلانالم، فالزًً 

شكمي أو ًشهضون نلى الىظُلت وؾبُهتها ظمىه )ال

لت  آلالي أو الالىترووي(، والزًً اهخمىا بؿٍش

وؾبُهت اشخغاله، فػلىا حعمُخه بالخفانلي أو 

اإلاهلىماحي أو الشبيي، بِىما فػل آلاخشون 

حعمُخه، بىاء نلى ؾبُهت اإلاخللي، فاخخاسوا 

أظماء واالحخماعي، أو الصخص ي، أو ئنالم 

بذو أن أوعب الدعمُاث التي هلترخها  اإلاىاؾً. ٍو

مً خالٌ هزا البدث، هي ؤلانالم الجذًذ، ألنها 

أهثر اهدشاسا وال جخذخل في الخطاةظ 
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والخفاضُل وألاهذاف، بل جدمل داللت شمىلُت 

جطف هزا الىافذ الجذًذ بيىهه ئنالما حذًذا، 

وهى ما ًشفػه نطام  حاء بهذ ئنالم جللُذي.

ظلُمان اإلاىس ى، ألن، في هكشه، ول اخترام هى 

لعابله، وأن ول حذًذ هى حذًذ  حذًذ باليعبت

فلـ في خُىه. لهزا ًشي أهه مً ألافػل حعمُخه 

ىافله في هزا ئبشاهُم ئظمانُل 33بالشكمي . ٍو

، أن 34الزي أهذ في هخابه "ؤلانالم اإلاهاضش"

حعمُخه بالجذًذ ظخذفهىا لدعمُت ول ؾاسب 

ومعخجذ بالجذًذ، وولمت الجذًذ جطف خالت 

ًفػل اظخهماٌ ؾاسةت كطحرة ألامذ، لهزا 

ؤلانالم اإلاهاضش، فُهشفه بيىهه: ''ئنالما ًخهامل 

مو الىاط، اللاةمحن باالجطاٌ أو الهىاة أو 

اإلاخللحن بشيل مدعاو، مخُدا للجمُو اإلاشاسهت 

في ئهخاج اإلاادة ؤلانالمُت وجذاولها والخفانل مهها 

ت ومشوهت''  .35بدٍش

 ـ خصائص إلاعالم الجديد ومداخله 3

ؤلانالم الجذًذ، البذ مً  لفهم خطاةظ   

الخهشف نلى بهؼ مذاخله وهمارحه، هما 

اكترخها اإلاىكشون مثل هُيىالط هُغشبىهتي الزي 

 ًدطش ممحزاث ؤلانالم الجذًذ في وىهه:

 ٌعدبذٌ الىخذاث اإلاادًت بالشكمُت. -

ًىصم اليلماث والطىس وألاضىاث نبر  -

 ؾشق حذًذة ولِغ نبر الىسق.

 حهاص آلخش.ًىلل اإلاهلىماث سكمُا مً  -

                                                           
33

ػصاو عهًٍاٌ انًٕعى، انثٕسج انشلًٍح ذضغ اإلػالو - 

 .123انؼشتً ػهى يفرشق انطشق، و.ط، ص 
34

إعًاػٍم، اإلػالو انًؼاصش، يُشٕساخ ٔصاسج  إتشاٍْى - 

 .2014، انذٔزح، 1انثمافح ٔانفٌُٕ ط
35

 .22ص  َفظ انًشخغ انغاتك، - 

مخدشس مً أظش العلؿت، فال ًخػو  -

لللبُلت أو الىىِعت أو الذولت، خُث 

 .36ًبلغ الىاط حمُها

أما فحن هشوظبي فِشترن مو هُغشبىهتي في الهذًذ 

ػُف ئلحها أن:  مً العماث ٍو

الشظالت في ؤلانالم الجذًذ ًمىً أن جطل في 

هفغ الىكذ ئلى نذد غحر مدذود مً البشش، وأن 

ول واخذ مً اإلاخللحن له هفغ دسحت العُؿشة، 

وهفغ ؤلاظهام، وأال أخذ ٌعخؿُو مىو 

 .37ألاشخاص مً الخفانل مهها أو الاظخجابت لها

( أن Lev Manovichًشي لُف ماهىفُدش ) 

ؤلانالم الجذًذ ًخمحز بخطاةظ ال ًدُدها ؤلانالم 

 الخللُذي، وهي:

 الخمثُل الشكمي. -

 خالت الاهخلاٌ. -

 خالت الاظخجابت. -

 كابلُت الخىىم. -

 ئمياهُت فطل املحخىي. -

 ئمياهُت الخهذًل. -

ئمياهُت الخدذًث والخخطُظ  -

 .38والخفانلُت

                                                           
36

ػثاط يصطفى صادق، اإلػالو اندذٌذ دساعح فً يذاخهّ،  

 .14و.ط، ص 
37

 .14، ص َفظ انًشخغ انغاتك  
38

ػثاط يصطفى صادق، اإلػالو اندذٌذ دساعح فً يذاخهّ،  

 .41و.ط، ص 
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دطش حىن بافُلً خطاةظ ؤلانالم الجذًذ  ٍو

 في وىهه ًمخلً:

هكام ؤلاهخاج واإلالطىد به اظخخذام  -

الخىىىلىحُا في حمو ومهالجت اإلاهلىماث 

وألاضىاث والطىس، فالخىىىلىحُا خلذ 

 مدل البشش.

هكام اليشش والبث، ألهه ٌهمل نلى وشش  -

 اإلاهلىماث وبث الشظاةل وألاخباس.

شمل آلُاث نشع اإلاهلىماث  - هكام الهشع َو

 وألاخباس.

ً هم - ً، أي جخٍض ُاث ضخمت هكام الخخٍض

مً اإلاهلىماث والطىس والفُذًىهاث مو 

 .39ئمياهُت الهىدة ئلحها الخلا

فبافُلً وخذه مً اهدبه ألهم خطاةظ ؤلانالم 

ً اإلاهلىماث  الجذًذ ووهني اللذسة نلى جخٍض

 وظهىلت الهىدة الحها.

وشحر ئلى سأي مثحر وضحه بٌى لُفيعىن في    

فُه  هخابه "أخذر وظاةل ؤلانالم الجذًذ"، ممحزا

بحن ؤلانالم الجذًذ وأخذر ما قهش مىه، ملمدا 

ئلى أن بهؼ الىظاةل ؤلانالمُت الجذًذة كذ ضاس 

مخجاوصا مثل مىكو أماصون واإلاذوهاث، وأن 

وظاةل الخىاضل الاحخماعي جمثل الطُغت 

الجذًذة في ؤلانالم الجذًذ. لُفيعىن وغو نذة 

 :40ظماث وخطاةظ لإلنالم الجذًذ مجها

 معتهلً مىخج. ـ أن ول     

                                                           
39

 .41، ص َفظ انًشخغ انغاتك 

تٕل نفُغٌٕ، أزذز ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، ذش ْثح ستٍغ،  

، 15، ص 2015، انماْشج، 1داس انفدش نهُشش ٔانرٕصٌغ، ط

16ٔ ،ٔ18.
40

  

ـ وظاةل ؤلانالم ال جىافغ بهػها بل جذنم      

 بهػها البهؼ.

 ـ وظاةل ؤلانالم الاحخماعي شمىلُت.     

ـ جخػو وظاةل ؤلانالم الجذًذ للجذٌو الضمني      

لذي اإلاعتهلً، نىع خػىنه لجذولها الضمني، 

لطذ لُفيعىن بالجذٌو الضمني أن اإلاخللي  ٍو

ًذ ٌعخهملها متى شاء ولِغ لىظاةل ؤلانالم الجذ

وفم صمً جفشغه الىظُلت ؤلانالمُت واإلازًام 

ذة والخلفاص.  والجٍش

ـ جمىذ اإلاخللي ظبل العُؿشة، متى وأًً وهُف      

 ًمىىه جللي الشظالت ؤلانالمُت. 

باإلغافت ئلى هزه اإلاذاخل، هىان مذخل     

الزي ًشي أن هىان فهال حغُحرا  (Filder) فُلذس

ا في  ؾبُهت ألاشياٌ ؤلانالمُت اللذًمت، وأن حزٍس

بهؼ ألاشياٌ اللذًمت جدافل نلى بهؼ 

ظماتها، مإهذا أن هىان خاحت احخمانُت 

وظُاظُت لخبني أحهضة ؤلانالم الجذًذة، هما أهه 

ًشهض نلى زالر أدواث للخغُحر، وهي اللغت 

ً املجمىناث  اإلاىؿىكت التي ظاهمذ في جيٍى

ت. واللغت اإلاىخىبت ا لتي ؾىسث الىزاةم البشٍش

اإلاىلىلت والؿبانت وؤلانالم الجماهحري، بِىما 

اللغت الشكمُت ''خالُا'' التي جخلم الاجطاٌ بحن 

ل واظدُل 41ؤلاوعان وآلالت . ًلٌى ماهٍى

(Castels،ناإلاُت اللغت الشكمُت'' :)  واإلاىؿم

ل هكام الاجطاٌ ئلى شبىت،  الخالظ لخدٍى

                                                           
41

ْشاو انًكً، اإلػالو اندذٌذ ٔذسذٌاخ انمٍى، ٔصاسج انثمافح،   

 .34، ص 2014، انشتاط، 1و طٕب تشٌظ،ط
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لي خللذ الكشوف الخىىىلىحُت لخىاضل أف

 . 42وىوي

جخدذر الباخثت لُا لُفشو نً خطاةظ     

ؤلانالم الجذًذة فخلٌى ئنها وظاةل ئنالم 

سخُطت، ولها كذسة هبحرة نلى جدذي الثلافت 

العاةذة، وخلم مجخمهاث وإهخاج وجبادٌ 

مهلىماث، مً خالٌ شهاسها )اضىهها أهذ 

جشي أنها حهمل  . هماDo it yourself)43 هفعً

نلى جذمحر الهالكت بحن اإلاشاهض اإلاإظعُت 

العاةذة، وبحن خذود زلافت ؤلانالم الخفانلُت، 

فهي جخلـ بحن مىخجي ؤلانالم ومعتهلىُه، وبحن 

العمعي والبطشي واإلالشوء واإلاىخىب وبحن 

 الفُذًى والطىسة والىخابت.

"بهذ ألالفحن،  (:F. Balleًلٌى فشوعِغ باٌ )    

الخلىُت جيخلم للىخابت وحهُذ لها الانخباس بذأث 

بهذ ظُادة اإلازًام والخلفاص، فبذأث الىطىص 

، وهى ما 44والشظىم جيخلل مً خاظىب ئلى آخش"

جلطذه لُا لُفشو بىظاةل هجُىت، هاهًُ نً 

كذستها نلى الخهبحر بعشنت والخىاحذ في ول 

، وىنها جطش 45ميان، وكذستها الهاةلت نلى ؤلاكىام

الفشد نلى الخفانل واللُام بشد فهل. نلى دفو 

جلٌى لُفشو:'' ئنها مخجزه ئنالمي نالمي واخذ هبحر 

. فلُا لُفشو جخدذر باظخفاغت نً 46وحمُل''

خطاةظ ؤلانالم الجذًذ، وجشهض نلى الخفانلُت، 

                                                           
42

كٍَٕح االذصال ٔػٕنًح انثمافح،  ٌسٍى انٍسٍأي،  

 .113، ص 2004يُشٕساخ ػكاظ، انشتاط، 
43

نٍا نٍفشٔ، ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، و.ط،   

 .8ص 
44

   F. Balle , Introduction aux medias . 

PUF ,Paris , 1994 , p 13. 

، نٍانٍفشٔ، ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، و.ط  

. 19ص 
45

  
46

 .9َفظ انًشخغ انغاتك، ص   

لىجها مو رلً حعخفشد بخاضُت لم ًىدبه ئلحها 

غحرها، خُث كالذ ئنها جدُذ ئنادة الدشىُل 

، باإلغافت ئلى جأهُذها، في ألاخحر، نلى واإلاهالجت

أن وظاةل ؤلانالم الجذًذة، جبلى داةما مهجىت 

باظخمشاس، وشبىُت بشيل مهلذ ودًىامُيي، هما 

أنها مخفانلت وواظهت الاهدشاس. وهما هالخل فلُا 

لُفشو لم تهخم، نىذ خذًثها نً الخطاةظ، 

بالىظاةل الخلىُت، بلذس خذًثها نً وقاةفها 

، هما كلىا ظابلا. رلً أنها جذنى ئلى وآزاسها

الفطل بحن الىظاةل وبحن الهملُت ؤلانالمُت، 

 .S)وهى ألامش الزي حعاًشها فُه ظاهذسا بشامان 

Braman)  التي رهشث أسبهت خطاةظ لإلنالم

 الجذًذ وهي:

اظخخذامه للىظُلت بانخباسها مدخىي في  -

ئشاسة إلالىلت ماولىهان " الشظالت هي 

 الىظُلت".

ؼ الاًذولىحُا، ئشاسة ئلى نهاًت سف -

 الاًذولىحُا التي كاٌ بها داهُِل بُل.

 اإلاضج بحن العُاظت والفً. -

جلذًش كذسة اإلاهلىماث الشكمُت نلى جدلُم  -

 .47ألاشُاء مباششة

غ آجىن     بذوسه  (Ch.Atton) لم يهخم هَش

بالجاهب الخلني، وسهض نلى ؾبُهت اشخغاٌ 

ةل ؤلانالم الهملُت ؤلانالمُت، كاةال ئن وظا

ت ومهادًت للمإظعاث، وججمو ما  الجذًذة جدشٍس

بحن الخهبحر ؤلابذاعي واإلاعإولُت الاحخمانُت. 

لُخلظ في ألاخحر ئلى أن أهم محزة لإلنالم الجذًذ 

                                                           
47

نٍا نٍفشٔ، ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، و.ط،   

 .24ص 
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هي اإلاهاسغت ألنها حهمل غذ ول ما هى ظاةذ
48 .

وهى هفغ اإلاىخى الزي ظاس نلُه ظدُف وىإلاان 

خحن أكش أن ؤلانالم في هخابه "ؤلانالم والجمهىس"، 

الجذًذ حهل ''الحذود بحن الهام والخاص 

غبابُت، لذسحت كذ حعبب ضذمت ألخذ اللادمحن 

ت 49''19نبر الضمً مً اللشن  ، معخذال بشٍؤ

لُامض الزي ًشي أن: ''ليل ئوعان الحم في  ٍو

ؤلاسظاٌ والحم في الاظخلباٌ''
. فاإلنالم البذًل 50

لدشابً في هكش وىإلاان ''ًخطف باإلاشوهت وا

ػفي ؾابها  هلم ٍو والخهلُذ، وأهه ًفعش َو

ظُاظُا نلى ول ما ًدذر، وال ًتردد في كٌى ول 

 ، لُخلظ في ألاخحر ئلى اللٌى ئهه:51ش يء''

 ًمُل للمهاسغت. -

 ًشهض نلى ألاكلُاث، وليل ما هى شهبي. -

طىس  - سخش مىه، ٍو ًخجىب ما هى سظمي َو

 الىاكو هما هى.

 .52ٌهخمذ لغت بذًلت -

( ئلى أن ؤلانالم Jay Rosenي سوصن )للذ أشاس حا

الجذًذ هجح في ئنهاء الجمهىس ومىجه، وإلغاء 

ت اإلاهىُت لإلنالمُحن، بهذ أن خٌى الجمهىس  الهٍى

، هزا الخغُحر 53مً مخلم ئلى مىخج ومىصم لألخباس

اإلاشجبـ بالجمهىس والصحفي أشاس ئلُه، هزلً، 

ئبشاهُم ئظمانُل في هخابه "ؤلانالم اإلاهاضش" 

كاٌ ئن الصحفي الجذًذ، ًجب أن ًيىن خحن 

                                                           
48

 .70عرٍف كٕنًاٌ، اإلػالو ٔاندًٕٓس، و ط، ص   
49

 .70َفظ انًشخغ انغاتك، ص  

.70، ص َفظ انًشخغ انغاتك
50

  
51

 .131َفظ انًشخغ انغاتك، ص   
52

 .136َفظ انًشخغ انغاتك، ص   
53

انصادق ساتر، انغٍالاخ انشثكٍح ٔاالَذياج اإلػاليً،   

 .171ػانى انفكش، و.ط، ص 

شظل،  طىس ٍو يشش ٍو زٌو، ٍو مخهذدا، ًىخب ٍو

وجلىُا خبحرا في الطىث والطىسة والفُذًى، 

ًلٌى فُه: ''لم وهذ هىافم  CNNمىسدا سأًا إلاذًش 

نلى جىقُف أي كاةم باالجطاٌ في الشبىت ئال ئرا 

شظل  هشع، ٍو زٌو َو وان ٌعخؿُو أن ًدشس ٍو

مت بالطىس أو الفُذًى أو اإلاهلىماث مذنى 

، فباإلغافت ئلى سضذ 54الدسجُالث الطىجُت

ئبشاهُم ئظمانُل لهزه الخاضُت التي أضبذ 

ًفشغها ؤلانالم الجذًذ، جؿشق هزلً ئلى بهؼ 

 الخطاةظ ألاخشي و مجها:

ت، ئر لِغ هىان أكذم مً خبر ألامغ،  - الفىٍس

 فاألخباس جلذم ول لحكت.

لؿت الذولت الخدشس مً العلؿت والشكابت، ظ -

 أو اإلاإظعت أو املجخمو، ئر ال ظلؿت نلُه.

لذم  - اإلاشوهت خُث ًدُذ حهذد الىظاةل، ٍو

الخبر في نذة كىالب، ضىجا وضىسة وهخابت 

 وجدلُال.

ت مً خالٌ نذم  - الذًمىمت والاظخمشاٍس

جىكف ألاخباس، وبشيل مخذفم، ال ًىفز وال 

 ججف مىابهها.

- ً ً والاظترحام، وىهه ًدُذ جخٍض  الخخٍض

ألاخباس واإلاهلىماث والطىس والفُذًىهاث 

 والهىدة ئلحها.

احخُاص خىاحض الاجطاٌ بيل ظيان ألاسع،  -

 في زىان ودون كُىد وخذود.

                                                           
54

 .26إتشاٍْى إعًاػٍم، اإلػالو انًؼاصش، و ط، ص   
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الخىىم اإلاهلىماحي مً خالٌ وشش مهلىماث  -

مخىىنت، ضخمت ومىثفت، وإمياهُت الخطشف 

 فحها.

ت الخللي وإمياهُت اخخُاس اإلاخللي  - ئجاخت خٍش

ذ جللُه  .55إلاا ًٍش

للذ جؿشق ئبشاهُم ئظمانُل، بشيل مفطل،      

ليل خطاةظ ؤلانالم الجذًذ مو الترهحز نلى 

الهملُت ؤلانالمُت دون الالخفاث ئلى الىظُلت، 

وهى ما ًػهه في هفغ الخاهت مو لُا لُفشو 

غ أجىن وظدُف وىإلاان  وظاهذسا بشامان وهَش

 وحاي سوصن.

 هخخم بشأًحن خٌى خطاةظ ؤلانالم الجذًذ،    

ألاٌو لُديى الُدُاوي الزي لخظ هزه 

الخطاةظ في الىفشة والعشنت والخفانلُت 

، والشأي الثاوي لهبذ الهادي بىؾالب، 56والعلهُت

الزي المغ بهؼ هزه الخطاةظ مً خالٌ 

خذًثه نً ''اإلاخغحراث الجذًذة التي أفشصث ما 

ٌعمى بالصحافت اإلاذهُت، التي جداٌو الىضٌى 

ش ئلى الجمهىس بشيل مىثف ، مً خالٌ الخلاٍس

، 57املخخلفت، والجزوٌ ئلى الجمهىس وجلبُت ؾلباجه"

مىخبها، بدىىت العُاس ي، ئلى أن ؤلانالم، فهال، 

 كذ أضبذ ئنالم الجمهىس.

للذ خاولىا مً خالٌ نشع ول آلاساء أن هلف     

نلى ول ممحزاث وخطاةظ ؤلانالم الجذًذ، وكذ 

ت بحن إلاعىا أن الىثحر مً الخطاةظ جبلى مشتره

الهذًذ مً مىكشي ؤلانالم مو بهؼ 

                                                           
.24َفظ انًشخغ انغاتك، ص  
55

  
56

ٌسٍى انٍسٍأي، فً اإلػالو ٔانغٍاعح ٔاألخالق، و ط،    

 .14ص 

ٔػاللرٓا تانغهطح ػثذ انٓادي تٕطانة، عهطح اإلػالو 

.27/03/2002، 27انغٍاعٍح، انششق األٔعظ، ع 
57

  

الاظخثىاءاث، مثل ما رهشجه لُا لُفشو بلىلها ئنها 

وظاةل ئنالم هجُىت، وأنها جدُذ ئنادة الدشىُل 

غ آجىن مً وىنها  واإلاهالجت، وما كاله هَش

مهاسغت، باإلغافت ئلى ما أشاس ئلُه الُدُاوي 

بلىله ئنها ''ظلهُت''، بمهنى أنها حهخمذ نلى 

ادة نلى جشهحز حل اإلا هلىماث بانخباسها ظلهت، ٍص

هزه آلاساء نلى الخفانلُت. وآلان ظىداٌو ججمُو 

ول الخطاةظ مو ششخها والخؿشق لبهؼ آلاساء 

 واإلاىاكف خىلها.

وحهني مشاسهت  (interactivité)الخفانلُت  -

اإلاخللي وجفانله مو الخبر وحهلُله نلُه 

 وجأزحره فُه.

لطذ بها أن  - الشظالت كذ جطل ئلى الخفخِذ: ٍو

فشد أو ئلى حمانت ولِغ بالػشوسة ئلى 

حمهىس مما ًىهي دسحت الخدىم في هكام 

 الاجطاٌ.

لطذ بها ئمياهُت ئسظاٌ  - الالجضامىُت، ٍو

الشظاةل ؤلانالمُت واظخلبالها، مو ئمياهُت 

الخهامل مهها في أي وكذ، ولِغ في وكذ 

 مهحن ومدذد.

 (. mobilitéالحشهت واإلاشوهت ) -

ل )كاب -  (.convertibilitéلُت الخدٍى

 (.connectivitéكابلُت الخىضُل )  -

 .(Diffusion)الاهدشاس -

 العشنت في اهجاص الاجطاٌ. -

(: مهالجت البُاهاث 0rganisationالخىكُم) -

 بذكت سكمُت مىكمت.
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: فاللاةم (Condensation)الخىثُف -

باالجطاٌ ًمذ اإلاخللي بجشناث مخخلفت 

 ومخىىنت خعب الؿلب والهذف.

: جلذًم (Inclusivité)الشمىلُت والاشتران -

وحهاث هكش مخخلفت شاسن فحها مً ًشغب 

 اإلاشظل في مشاسهخه.

ئنادة الدشىُل  -

 (Reconfiguration)واإلاهالجت

: (Individualité)الفشدًت ملابل الجمانُت -

 حعتهذف الفشد والهاجف والحاظىب واإلازًام.

 Généralité des)نمىمُت اإلاهشفت  -

connaissances) ٌعشم وشش اإلاهلىماث :

 واإلاهاسف وألافياس.

هخمذها وظُلت لجلب  (Excitation)ؤلازاسة - َو

أهبر نذد مً اإلاخللحن لػمان اظخمشاس اإلاىخج 

 ؤلانالمي.

ظُادة اإلاادة ؤلانالمُت: وىنها هي البىابت  -

 إلاشاهمت سأط اإلااٌ ومػانفت ألاسباح.

اهخطاس الطىسة: اهخطاس البطشي نلى  -

 نفت ؤلازاسة وؤلاكباٌ.اإلاىخىب إلاػا

الاظتهالن: ٌعاهم في جشظُخ العلىن  -

 .58الاظتهالوي

ًمىً أن هػُف ئلى هزه الخطاةظ خاضُاث   

أخشي، والشكمُت، أو آلالُت، وحهذد الىظاةـ 

ً والحفل التي  )هجُىت(، وخاضت ئمياهُت الخخٍض

                                                           
58

دمحم خهٍم انشفاػً، دٔس اإلػالو فً انؼصش انشلًً، يدهح  

 .711، ص 2011، 2ٔ 1، ع 27خايؼح ديشك، و

سهض نلحها بافُلً في مذخله، ورهشتها ظمحرة 

 . 59شُخاوي

 خاثمة

ئن نشغىا لعُاق قهىس ؤلانالم الجذًذ،     

وجؿشكىا إلافهىمه وخطاةطه ومذاخله، ظُجهلىا 

حعمُت مً هزه ول هذسن أي هاضُت سهبتها 

ت اجيأ ول حهٍشف . وإن الدعمُاث، ونلى أي صاٍو

هىا هشي أن هزا الخهذد والاخخالف أمش ؾبُعي، 

ب،  ًشجبـ بما اظخجذ في خلٌى ؤلابذام والخجٍش

نىذ بشوص الشهش الحش وكطُذة مثلما خذر 

الىثر، وهي اللػاًا التي خعمذ معمُاتها 

خُا بفهل الذسط والخىكحر وشُىم الاظخهماٌ  جاٍس

وغلبخه. لىً مو رلً البذ مً حسجُل مالخكاث 

اسجبؿذ باشياٌ الدعمُت، وأهمهما أن ول 

 حعمُت مما اكترح مً حعمُاث، جشهض نلى حاهب

أو واخذة مً الخطاةظ، وتهمل ألاخشي  مهحن،

وجخفحها. وكذ اهخبهذ لُا لُفشو لألمش خحن كالذ 

بأن الىثحر مً مىكشي ؤلانالم ظلؿىا في الخلـ 

بحن الىظاةل الخلىُت بانخباسها وظاةل، وبحن 

الهملُت الاجطالُت وؤلانالمُت، فالحاظىب مجشد 

وظُلت، مثل اإلازًام وحهاص الخلفاص، هفغ الش يء 

الاهترهِذ، لهزا ًجب فطل نملُت الاجطاٌ نً 

وؤلانالم نً الخلىُاث، التي جشي أنها فلـ مجشد 

أدواث، ولخهٍشف ؤلانالم البذ مً الاجياء نلى 

خطاةطه لخدذًذ ؾبُهخه وممحزاجه واإلالطىد 

به. واهؿالكا مً هزا ًيىن ؤلانالم الجذًذ خعب 

ىُف  لُا لُفشو هى ؤلانالم الزي ''ًىقف ٍو

جطاٌ واإلاماسظاث وألاوعاق أدواث الا

                                                           
59

عًٍشج شٍخاًَ، اإلػالو اندذٌذ فً ػصش انًؼهٕياخ،  

 .448، ص 2010، 2ٔ 1، ع 26يدهح خايؼح ديشك، و
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الاحخمانُت، وجىىىلىحُا الاجطاالث واإلاهلىماث 

الجذًذة، وي جخدذي أو حغحر مً الؿشق العاةذة 

، 60أو اإلالبىلت لذي املجخمو ظُاظُا وزلافُا''

 أن ؤلانالم الجذًذ هى ول ئنالم 
ً
مىاضلت

.62وواظو الاهدشاس وشبيي وجفانلي'' 61''هجحن

                                                           
نٍا نٍفشٔ، ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، و.ط، 

.26ص   
60

  
61

ذمصذ انثازثح تانٓدٍُح، ديح اإلػالو اندذٌذ نهًغًٕع - 

 (multi media)ٔانًمشٔء ٔانثصشي 

نٍا نٍفشٔ، ٔعائم اإلػالو اندذٌذج، انثذٌهح ٔانُاشطح، و.ط،  

.26ص 
62
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