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  المستخلص  
يعة اسھامات   اھمية صحافة ا�انترنت في تكوين الراي العام دراسة في طب: جاء ھذا البحث     

صحافة ا&نترنت في عملية تكوين الراي العام،ليسلط الضوء على اھمية صحافة ا&نترنت في 
  عملية تكوين الراي العام وطبيعة اسھاماتھا في ھذا المجال 

الوقوف على اھمية صحافة ا&نترنت في :ويسعى البحث الى تحقيق عدد من ا&ھداف منھا     
م ،تحديد الطرق التي يمكن ان تسخدمھا صحافة ا&نترنت في مراحل عملية تكوين الراي العا

  .تكوين الراي العام، والتعرف على دورھا في مراحل تكوين الراي العام
ولغرض تحقيق اھداف البحث ،فقد استخدم الباحث المنھج الوصفي الذي يقوم على دراسة      

ودرجة ارتباطھا مع الظواھر  الظاھرة ووصفھا وصفاً دقيقاً لمعرفة حجمھا وخصائصھا
  .ا&خرى

اذ تم . المبحث ا&ول تناول صحافة ا&نترنت والراي العام : وقد تم تقسيم البحث الى مبحثين    
من خMله التعرف على مفھوم صحافة ا&نترنت وتقسيماتھا وخصائصھا وواقعھا في الوطن 

  .عه ومقوماته ووظائفهالعربي،فضMً عن تناول الراي العام وتحديد مفھومه وانوا
وقد تم . اسھامات صحافة ا&نترنت في عملية تكوين الراي العام : في حين تناول المبحث الثاني

ودورھا في . من خMله تسليط الضوء على اھمية صحافة ا&نترنت في عملية تكوين الراي العام
،فضMً عن تحديد دورھا  ھذا المجال، والطرق التي يمكن ان تستخدمھا للتاثير على الراي العام

  :وتوصل البحث الى نتائج اھمھا.في مراحل تكوين الراي العام 
 .وفرت صحافة ا&نترنت امكانيات جديدة للتاثير في الراي العام وتحشيده .١
توفر صحافة ا�انترنت للتيارات السياسية المMذ اUمن للتعبير عن ا&راء والتواصل  .٢

 .ن يشكلون النواة ا&ساسية للراي العامالفعال مع القواعد الشعبية الذي
تستخدم صحافة ا&نترنت اساليب وطرق عديدة للتاثير في الراي العام وتوجيھه وقيادته  .٣

 .و&سيما في مرحلة ا&زمات
تساھم صحافة ا&نترنت مساھمة فاعلة في تكوين الراي العام في بناءه وتكوينه كافه ثم  .٤

 .ا&عMن عنه

 
Abstract  
      The present study (the importance) & the internet journalism in the 
formation & (public opinans) deals primany with the nature& the 
cmtribustion & internet journalism in the formation & public opinions. It, 
there the ,sheds the light on the importance & the internet journalism in 
the formation & public opinions. 
    The study is also on attempt to achieve some aims and gods, ameng 
which, the imertance & internet journalism on the formation & public 
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opinions and the ways that can be emprtance for the attainment & the 
gods. 
    For this purpose, the reseonene has employed the descriptive method 
which mainly depends on the study & the phenomenon and aso on its 
preaise desciptien in order that its voleme, chanactenistics as wece as its 
relastien to other phenomenon may be determined. 
   The study is divided into two lonts. Port one deals with the concept & 
the internet journalism and public opions, for one obuions neas on, to 
ocquaent ourselues with the concept & internet journalism,diislins, 
characteristics and status in the Arab word. This is addition to get 
acquainted with its types, plinciples and functions. 
Port two, on the other hand, deals generally with the internet journalist as 
regards its impact on the formation & the public opinions.  
The study has achiened the following resuits: 

1. The internet journalism has offened senenal new epportunities for 
exerting impact on the mobilization & public opinions. 

2. The internat journalism has provided may politico groups with a 
safe haven for the free expression & their opin leins and of so for 
thein actine interaction with the file and rank, who form the 
nuclionus & the public opinions. 

3. The internet journalism has employed numerous ways And 
methods for the exertion of its import on the public opinions 
particularly during the conflicts the crises. 

The internet journalism plays an increasing significant rote in the 
formation of public opinions , as regents or structure and dissemination  

  
  
  
  

  المقدمة
ظھرت صحافة ا�نترنت وتطورت م]ع ش]يوع وتط]ور وانتش]ار ا�نترن]ت ال]ذي تنام]ت و تتن]امى      

لقد نجح]ت ص]حافة ا�نترن]ت بأش]كالھا المختلف]ة ، أعداد مستخدميه بشكل مطرد وفي أنحاء العالم كافة
المتزايدة من  من أن تفرض نفسھا كظاھرة صحفية جديدة وأن تستجذب خMل مدة زمنية قليلة ا�عداد

الجمھ]]ور ال]]ذي وج]]د فيھ]]ا ش]]كM ص]]حفيا جدي]]دا ي]]وفر لھ]]م م]]ا ل]]م تس]]تطع أن ت]]وفره وس]]ائل ا�ع]]Mم 
وا&تص]]ال التقليدي]]ة و& س]]يما الص]]حافة المطبوع]]ة الت]]ي تراج]]ع دورھ]]ا وتن]]اقص ع]]دد قرائھ]]ا بش]]كل 

المنص]]رمة  وإذا كان]ت الص]حافة المطبوع]ة ق]د ارتبط]ت ط]وال العق]ود. ملح]وظ ف]ي الس]نوات اUخي]رة
ارتباطا وثيقا بالرأي العام وتميزت من وسائل ا�ع]Mم وا&تص]ال التقليدي]ة بمق]درتھا عل]ى الت]أثير ف]ي 

فأن صحافة ا�نترنت اليوم وبما تتمتع به م]ن خص]ائص ق]د اس]تطاعت ، الرأي العام وتشكيله وقيادته 
ك]وين ال]رأي الع]ام ب]ل ويمك]ن أن تؤدي الوظائف التي تؤديھا الصحافة المطبوعة كافة ومنھا وظيف]ة ت

  . لھا في حا&ت عديدة أن تؤديھا بكفاءة وفعالية أكبر
وج]]اء ھ]]ذا البح]]ث ليس]]لط الض]]وء عل]]ى أھمي]]ة ص]]حافة ا�نترن]]ت ف]]ي عملي]]ة تك]]وين ال]]رأي الع]]ام      

  .        وطبيعة إسھاماتھا في ھذا المجال
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  ا�طار المنھجي للبحث  
  : أھمية البحث -:أو�
صحافة ا�نترنت ومن خMل مجموعة الخصائص التي تتميز بھا أن تس]جل حض]ورھا  استطاعت     

البارز ليس في ساحة ا�ع]Mم وا&تص]ال فحس]ب ب]ل ف]ي حي]اة الكثي]ر م]ن الن]اس ال]ذين ش]كل لھ]م ھ]ذا 
لق]]د ، الن]]وع م]]ن الص]]حافة الب]]ديل المناس]]ب لjع]]Mم الخاض]]ع لھيمن]]ة الحكوم]]ات أو أص]]حاب المص]]الح

ا�نترن]]ت التغطي]]ة الوافي]]ة والفاعل]]ة لlح]]داث والحص]]ول عل]]ى المعلوم]]ات ف]]ي وف]]رت لھ]]م ص]]حافة 
ومناقش]ة مختل]ف القض]ايا ، mخ]رينالمجا&ت كافة والحرية في إبداء ال]رأي والتواص]ل والح]وار م]ع ا

إن م]ا تق]دم ق]د ھي]أ لص]حافة ا�نترن]ت التواص]ل م]ع ال]رأي الع]ام وكس]ب ثقت]ه . ية تامة وغير ذلكبحر
إن دراس]ة العMق]ة ب]ين ص]حافة ا�نترن]ت وال]رأي الع]ام تكتس]ب أھمي]ة بالغ]ة ف]ي زمنن]ا وتوجيھه لذا ف]

حي]اة العام]ة وف]ي حي]اة الن]اس ال]ذين الالحاضر الذي يشھد من جانب تزايد تأثير صحافة ا�نترنت ف]ي 
يش]]كلون المق]]وم اUساس]]ي لل]]رأي الع]]ام وم]]ن جان]]ب آخ]]ر تع]]اظم ق]]وة ال]]رأي الع]]ام وت]]أثيره الب]]الغ عل]]ى 

  . وفي ھذا تحدد أھمية ھذا البحث، ريات اUمورمج
  مشكلة البحث: ثانيا
ي]]رتبط تش]]كيل ال]]رأي الع]]ام ف]]ي أي مجتم]]ع باUح]]داث والمش]]كMت والقض]]ايا الت]]ي تتص]]ل باھتم]]ام      

غالبية أفراد ھذا المجتمع وھذه اUحداث والمشكMت والقضايا ھي دائمة الظھور فما أن تختفي إحداھا 
وھكذا فأن حركة الرأي العام توصف بأنھا حركة دائرية تب]دأ بتش]كيل ال]رأي الع]ام ،  حتى تنشأ أخرى

وعملية تكوين ال]رأي الع]ام ليس]ت عملي]ة عفوي]ة ، ثم اختفائه ثم تشكيلية في حركة مستمرة ومتواصلة 
 بل تخضع لتأثير عوامل عديدة منھا وسائل ا�عMم وا&تص]ال التقليدي]ة و&س]يما الص]حافة المطبوع]ة
التي تشكل صحافة ا�نترنت اليوم المرحلة المتقدمة من مراحل تطورھا الطبيعي كما يري ذلك الكثير 

ل]ذا ف]أن مش]كلة البح]ث تتعل]ق بال]دور المفت]رض لص]حافة ا�نترن]ت ف]ي ، من فقھاء ا�عMم وا&تص]ال
م]ا أھمي]ة  :(ويمك]ن حص]ر المش]كلة اUساس]ية للبح]ث ف]ي التس]اؤل اmت]ي ، عملية تش]كيل ال]رأي الع]ام

الدور ال]ذي تض]طلع ب]ه ص]حافة ا�نترن]ت ف]ي عملي]ة تك]وين ال]رأي الع]ام وطبيع]ة إس]ھاماتھا ف]ي ھ]ذا 
  ) . المجال ؟

  أھداف البحث : ثالثا
  : وتتمثل أھداف ھذا البحث في اmتي، لكل دراسة أو بحث علمي أھداف يسعى للوصول إليھا      
ماتھا وخصائصھا التي وفرت لھ]ا الحض]ور ا&يج]ابي وتقسي ا�نترنتالتعرف على ماھية صحافة  -١

  .في حياة الناس
  . بالرأي العام ا�نترنتالتعرف على طبيعة ارتباط صحافة  -٢
  .في عملية تكوين الرأي العام ا�نترنتالوقوف على أھمية صحافة  -٣
  . امفي مراحل تكوين الرأي الع ا�نترنتتحديد الطرق التي يمكن أن تستخدمھا صحافة  -٤
  . في مراحل تكوين الرأي العام ا�نترنتالتعرف على دور صحافة  -٥

  منھج البحث : رابعا
يع]]د ھ]]ذا البح]]ث م]]ن البح]]وث الوص]]فية ا&س]]تطMعية الت]]ي تھ]]دف باUس]]اس إل]]ى اكتش]]اف الظ]]اھرة     
ل]ذا ف]أن ھ]ذا البح]ث يعتم]د الم]نھج الوص]في ال]ذي يق]وم عل]ى ، التعرف عليھا ورصدھا بش]كل علم]يو
راس]]ة الظ]]اھرة ووص]]فھا وص]]فا دقيق]]ا لمعرف]]ة حجمھ]]ا وخصائص]]ھا ودرج]]ة ارتباطھ]]ا م]]ع الظ]]واھر د

  . )١(اUخرى
  صحافة ا�نترنت والرأي العام: المبحث ا�ول

  .مفھومھا وتقسيماتھا وخصائصھا :صحافة ا�نترنت: أو�
ا�عMم]]ي  أمس]]ت ص]]حافة ا�نترن]]ت الي]]وم واقع]]ا ملموس]]ا ومظھ]]را ب]]ارزا م]]ن مظ]]اھر المش]]ھد     

ويشير الواقع إلى أن صحافة ا�نترنت قد اس]تطاعت أن تف]رض نفس]ھا بق]وة وأن ، وا&تصالي العالمي
با&ھتم]ام الواس]ع م]ن ل]دن تصنع لنفسھا المكان]ة الممي]زة ف]ي بيئ]ة ا�ع]Mم وا&تص]ال لتحظ]ى م]ن ث]م 

لتقليدية لينجذبوا إليھا المتخصصين والكثير من الجمھور الذين تسربوا من وسائل ا�عMم وا&تصال ا
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بقوة &سيما النخب على اختMف أنواعھم والمتعلمين وخاصة منھم فئة الشباب التي تمثل القوة الفاعلة 
   .في أي مجتمع

إن صحافة ا�نترنت وبرغم عمرھا القصير إ& إنھا نجحت في أن تحقق في نحو عقد م]ن الزم]ان      
لسنين، وتمكنت صحافة ا�نترنت من تقديم مكاس]ب عدي]دة ما حققته الصحافة المطبوعة في عشرات ا

للمھن]]ة الص]]حفية ولجمھ]]ور الق]]راء وك]]ذلك لمس]]تويات أخ]]رى م]]ن المس]]تفيدين مث]]ل الطبق]]ة السياس]]ية 
والناش]]]طين السياس]]]يين والتي]]]ارات والحرك]]]ات السياس]]]ية وا&جتماعي]]]ة وال]]]دعاة ومروج]]]ي اUفك]]]ار 

  . ) ٢(والمعلنين وسواھم
  

  نترنت مفھوم صحافة ا�
ظھ]]رت ص]]حافة ا�نترن]]ت وتط]]ورت كثم]]رة لش]]بكة ا�نترن]]ت الت]]ي تمث]]ل الوج]]ه الب]]ارز لث]]ورة       

المعلومات التي يعيشھا عالمنا المعاصر والتي جاءت ھي اUخرى نتيجة التزاوج والربط ب]ين تقني]ات 
رن]ت وخروجھ]ا م]ن ا&تصا&ت وتقنيات الحاسبات بما يعرف بالتقنية الرقمية إذ انه وم]ع انتش]ار ا�نت

إط]]ار ا&س]]تخدامات الحكومي]]ة والجامعي]]ة المح]]دودة ظھ]]ر م]]ا يس]]مى بالنش]]ر ا&لكترون]]ي للص]]حف 
والمجMت الذي أتاح للصحف إص]دار نس]خ الكتروني]ة م]ن طبعتھ]ا الورقي]ة ف]ي محاول]ة منھ]ا لض]مان 

المتزاي]د ف]ي ع]دد ولمحاولة تعويض ا&نخفاض ، آفاق جديدة لMنتشار تتجاوز المتاح لطبعتھا الورقية 
وھ]]و اUم]]ر ب]]ات يقل]]ق معظ]]م الص]]حف المطبوع]]ة ويھ]]دد وجودھ]]ا ،  )٣(الق]]راء وف]]ي عائ]]دات ا�ع]]Mن

  . واستمرارھا
وب]]ات م]]ن الن]]ادر الي]]وم أن نج]]د ص]]حيفة مطبوع]]ة دون أن يك]]ون لھ]]ا موق]]ع الكترون]]ي أو نس]]خة      

  . ا�نترنت   وقلة تكاليفه وقد شجع على ذلك انتشار استخدام،في شبكة ا�نترنت (*)الكترونية
ومع تطور تقنية ا�نترنت كوسيط اتصالي جديد وما تتيحه ھذه الشبكة من إمكان]ات وأدوات غي]ر      

مسبوقة في ممارسة العمل الص]حفي ، فق]د ظھ]رت أنم]اط جدي]دة م]ن ص]حف ا�نترن]ت وھ]ي ص]حف 
وع]ة تحم]ل ق]درا واض]حا م]ن إلكترونية خالصة لھا أشكال عديدة وأجن]اس تعبيري]ة ممي]زة وأوج]ه متن

ا&ختMفات في التوجه وا&نتماء تبعاً �مكانيات وتوجھات وأغراض من يقوم بھذا النشاط س]واًء أك]ان 
مؤسسات ودور صحفية وإعMمية ومحررون محترفون أو منظمات غير ص]حفية أو ص]حفيون ھ]واة 

  . )٤(وخMقه
وذل]ك لتطورھ]ا  internet journalismن]ت ولم يتبلور بعد تعريف جامع وشامل لصحافة ا�نتر     

وتس]تخدم مص]طلحات عدي]دة لوص]فھا ، المستمر وتعدد أنواعھا وتنوع الوسائط التي تنشر م]ن خMلھ]ا
الصحافة ا&لكترونية وھو الوصف اUكثر شيوعا في الكتابات العربية، صحافة فورية، ص]حافة : منھا

فة المص]]ادر المفتوح]]ة، ص]]حافة مش]]اركة، تفاعلية،ص]]حافة وس]]ائط متع]]ددة، ص]]حافة مندمج]]ة، ص]]حا
  .وغير ذلك ، صحافة & ورقية

بأنھا الصحف التي يتم إصدارھا ونش]رھا عل]ى : ھذا النوع من الصحافة )٥()أحد الباحثين(ويعرف     
شبكة ا�نترنت س]واء أكان]ت ھ]ذه الص]حف نس]خا أم إص]دارات الكتروني]ة لص]حف ورقي]ة، أم م]وجزا 

رقية،أم كجرائد ومجMت الكترونية ليست لھا إصدارات عادية مطبوعة على Uھم محتويات النسخ الو
، والص]ور، والتعليق]ات، والقص]ص والمق]ا&ت، وھي تتض]من مزيج]ا م]ن الرس]ائل ا�خباري]ة،الورق 

  . والخدمات المرجعية
الممارس]ة الص]حفية المھني]ة الت]ي : ويرى الباحث ان]ه يمك]ن توص]يف ص]حافة ا�نترن]ت عل]ى إنھ]ا    
تتكيف م]ع تقني]ة ا�نترن]ت وتس]تفيد م]ن ، ستخدم ا�نترنت لنشر إصدارات صحفية إلكترونية متنوعةت

وتتض]]من م]]واد ص]]حفية متنوع]]ة تح]]رر باس]]تخدام قوال]]ب التحري]]ر الص]]حفي التقليدي]]ة ، خصائص]]ه 
للمضمون ومشاركة ، والمستحدثة التي تتناسب مع طبيعة وسمات ا�نترنت، وتوفر التحديث المستمر

  . مھور وتفاعلھمالج
  تقسيمات أولية لصحافة ا�نترنت 

  .)٦(يمكن تقسيم الصحف والخدمات الصحفية على ا�نترنت إلى خمسة أنواع رئيسية    
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الصحف المعروفة بأسمائھا وتاريخھا في الشبكة على ھيئ]ة خدم]ة منفص]لة ع]ن طبعتھ]ا : النوع ا�ول
  . الورقية أو شبيھة بالورقية

النوع الذي ولد من رحم ا�نترن]ت وھ]و عب]ارة ع]ن مجموع]ة الخ]دمات ا�خباري]ة  وھو: النوع الثاني
وتق]دم تغطي]ة ، التي تجمع خصائص مختلفة للوسائط ا�عMمية فض]M ع]ن خص]ائص ش]بكة ا�نترن]ت

  . شاملة Uحداث اليوم واUخبار العاجلة والتقارير المتعمقة للموضوعات المختلفة بالوسائط المتعددة
وتمثل]]ه مجل]ة ا�نترن]ت إذ تق]]وم الكثي]ر م]]ن المج]Mت و&س]يما المعروف]]ة منھ]ا بإص]]دار : لOثالنOوع الثا

طبع]]ات الكتروني]]ة تحم]]ل م]]ادة المجل]]ة اUس]]بوعية مض]]افا إليھ]]ا تجدي]]دات يومي]]ة واس]]تطMعات رأي 
  . تفاعلية & تتقيد بأسبوعية الصدور وإنما تتجدد باستمرار

، خاص]ة المعروف]ة منھ]ا الت]ي تق]دم خ]دمات إخباري]ة نص]ية وتتمثل في بع]ض ا�ذاع]ات: النوع الرابع
وخدمات صوتية كم]ا تق]دم تق]ارير مكتوب]ة وم]واداً ص]وتية وس]احة ح]وار ، وصورا وأشكا&ً إيضاحية

  .تفاعلية
وھو النموذج الذي تمثله وك]ا&ت اUنب]اء ف]ي الش]بكة ولھ]ا نم]اذج وط]رق مختلف]ة ف]ي : النوع الخامس

  .ق مختلفةتقديم خدماتھا وبلغات وطر
   خصائص صحافة ا�نترنت

تت]وافر ص]حافة ا�نترن]ت عل]ى حزم]]ة م]ن الخص]ائص الت]ي تنطل]]ق م]ن ق]درات ا�نترن]ت كوس]]يط     
ي الع]ام وقض]اياه وتت]يح حزم]ة الخص]ائص ھ]ذه لص]حافة ا�نترن]ت التواص]ل م]ع ال]رأ، إتصالي فع]ال

  .ة في عملية تكوينيةوالمساھمة الفاعل
  :ومن ابرز ھذه الخصائص

التغطي]]]ة الص]]]حفية الفاعل]]]ة والش]]]املة والت]]]ي تت]]]يح للجمھ]]]ور المس]]]تخدم التواص]]]ل م]]]ع اUح]]]داث  -١
والحصول على المعلومات الوافية التي تساعد على تكوين رأي عام سليم أزاء المشاكل والقضايا التي 

ي]ة التغط، التغطي]ة الص]حفية المس]تمرة : تمس مصالحه وھذه التغطي]ة تش]تمل عل]ى ان]واع عدي]دة منھ]ا
التغطي]ة الص]حفية التفاعلي]ة ، التغطي]ة الص]حفية المتعمق]ة،التغطية الص]حفية الحي]ة، الصحفية الفورية 

التغطية ،التغطية الصحفية المؤلفة،التغطية الصحفية الموضوعية ،التغطية الصحفية متعددة الوسائط ،
  . )٧(الصحفية الMمحدودة

إذ تتيح للمس]تخدم م]ن خ]Mل الوس]ائط ، حافة ا�نترنتوتعد ھذه الميزة من أھم مزايا ص: التفاعلية  -٢
وك]ذلك التفاع]ل ، التي يستخدمھا التفاعل مع المحرر أو المصدر والحصول عل]ى اس]تجابة فوري]ة من]ه

  .)٨(مع المادة المنشورة ومع المستخدمين اUخر
حريري]]ة بم]]ا يت]]يح اس]تخدام ال]]نص الف]]ائق والوس]ائل المتع]]ددة والوس]]ائل الفائق]ة ف]]ي إنت]]اج الم]واد الت -٣

للمس]]تخدم الوص]]ول م]]ن خ]]Mل ال]]روابط إل]]ى ش]]روح أكث]]ر تفص]]يM وموض]]وعات ذات عMق]]ة بم]]ا ھ]]و 
  . )٩(منشور لمزيد من التعمق وا&ستزادة في الموضوع

اتاح]]ة العدي]]د م]]ن الط]]رق الت]]ي تمك]]ن المس]]تخدم م]]ن الحص]]ول عل]]ى المعلوم]]ات كاف]]ة عب]]ر خدم]]ة  -٤
مواد النصية المكتوب]ة إل]ى جان]ب الم]واد الص]وتية ولقط]ات الفي]ديو اUرشيف ا&لكتروني الذي يضم ال

  . )١٠(مما يحقق نوعاً من التكامل والثراء في عرض المعلومات،والصور، الحية
تتيح صحافة ا�نترن]ت ع]دداً كبي]راً ومتغي]راً وبش]كل ي]ومي م]ن مجموع]ات الح]وار والنق]اش الت]ي  -٥

اmخ]]رين وا&د&ء برأي]]ه ف]]ي  الموض]]وع مح]]ل النق]]اش أو  يمك]]ن للمس]]تخدم ال]]دخول إليھ]]ا وق]]راءة آراء
  . )١١(غيره
تش]]كيل الم]]واد الص]]حفية وفق]]ا &ھتمام]]ات الق]]ارئ الخاص]]ة تحقيق]]اً لمب]]دأ المعلوم]]ات حس]]ب طل]]ب  -٦

  . )١٢(بما يعني تقديم منتجا صحفيا يمكنه التكيف مع ا&ھتمامات الفردية لكل قارئ، المستخدم
مؤسس]]ات وم]]دارس فكري]]ة متع]]ددة ي]]تم إتاحتھ]]ا للمس]]تخدم تمكن]]ه م]]ن فھ]]م ت]]وفير مواق]]ع ومحت]]وى ل -٧

  . )١٣(الواقع المتغير من أكثر من زاوية
تلت]]زم ص]]حافة ا�نترن]]ت بالحري]]ة الكامل]]ة الت]]ي يتمت]]ع بھ]]ا الق]]ارئ و الكات]]ب عل]]ى ا�نترن]]ت عل]]ى  -٨

ل التعليقات التي توفرھا كما أتاحت إمكانية مشاركة القارئ مباشرة في عملية التحرير من خM،السواء
  . للقراء
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ف]M يوج]د أي رقي]ب يمن]ع أو يراج]ع، ، إن تناول الخبر ف]ي ص]حافة ا�نترن]ت يتمي]ز بحري]ة كبي]رة -٩
أو حج]ب المواق]ع كم]ا تق]وم ب]ذلك بع]ض ال]دول، ي]تم عم]ل وس]ائل بديل]ة ) فلت]ره(وحتى في حالة عمل 

  .أو وضعه على المنتديات وغير ذلك، ا&يميللتوصيل الخبر لقراء ھذه الدولة منھا ارسالھا من خMل 
أتاحت صحافة ا�نترنت الفرصة للم]واطن بش]كل ع]ام ليص]بح مص]درا ص]حفيا، إذ يق]وم برص]د  -١٠

وتسجيل اUحداث أو المواقف أو التظاھرات أو غير ذلك وم]ن ث]م يق]وم بنق]ل ذل]ك بالص]ور وإرس]اله، 
وب واUزم]]ات والمش]]كMت الت]]ي تعص]]ف وھ]]و م]]ا يح]]دث كثي]]راً ف]]ي بع]]ض ال]]دول خاص]]ة أثن]]اء الح]]ر

  .بالبMد
قياس الرأي العام وتحليله في عدد كبير من القضايا من خMل ا&ستطMعات الت]ي يق]وم بھ]ا ع]دد  -١١

  . )١٤(كبير من ھذه الصحف وھي تتم بشكل الكتروني فوري
، لمتع]ارف عليھ]القد وفرت صحافة ا�نترنت إمكانات جديدة من الحركة وتجاوز أنماط الرقابة ا -١٢

ق]]د أغ]]رت الكثي]]رين باص]]دار العدي]]د م]]ن  ((ف]]الفرص الواس]]عة الت]]ي تتيحھ]]ا ھ]]ذه النوعي]]ة م]]ن الص]]حف 
ومم]ا &ش]ك في]ه إن ... الصحف على صفحات ا�نترنت واشباع رغباتھم في كتابة م]ا يرغب]ون كتابت]ه

والمعلوم]]ات  إط]]Mق اUخي]]ار، ھ]]ذه النوعي]]ة م]]ن الص]]حف تتمت]]ع بق]]در كبي]]ر م]]ن الحري]]ة وإمكاني]]ة
  . )١٥( ))والمناقشات بشكل مازالت تعجز عنه الصحف الورقية الخاضعة لرقابة ما قبل النشر

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن مجموعة الخصائص التي تتسم بھا صحافة ا�نترنت قد ھيأت       
Uخب]]]ار لھ]]ا كس]]]ب ثق]]ة ال]]]رأي الع]]]ام والت]]أثير في]]]ه إذ غ]]]دت مص]]دراً & غن]]]ى عن]]]ه للحص]]ول عل]]]ى ا

  .والمعلومات الھامة
                                                                                               واقع صحافة ا�نترنت في الوطن العربي 

إذ أخذت معظم ، )*(لم تتخلف الصحافة العربية عن السير في طريق التواجد على شبكة ا�نترنت      
ربية في إنشاء مواقع خاصة بھ]ا عل]ى الش]بكة أو اص]دار نس]خ الكتروني]ة م]ن مطبوعاتھ]ا الصحف الع

لك]ن وعل]ى ال]رغم م]ن تن]امي أع]داد ، الورقية ثم تط]ور اUم]ر إل]ى إص]دار ص]حف الكتروني]ة محض]ة
الصحف العربية على شبكة ا�نترنت إ& أن ھذا التنامي & يتماثل مع النمو الھائ]ل لص]حافة ا�نترن]ت 

ً عالمي   . فضM عن عدم ا&ستفادة المثلى من إمكانيات النشر ا&لكتروني واستخدام التقنيات البدائية، ا
ويمك]]ن الق]]ول إن ص]]حافة ا�نترن]]ت العربي]]ة تواجھھ]]ا تح]]ديات عدي]]دة تع]]وق تميزھ]]ا ومنافس]]تھا      

ھ]ذا الن]وع  عدم وجود صحفيين م]ؤھلين �دارة وتحري]ر: ومن ابرز ھذه المعوقات، لمثيMتھا اUجنبية
والمنافسة الشرسة من مصادر اUخبار والمعلومات اUجنبية التي أص]درت لھ]ا طبع]ات ، من الصحافة

فض]M ع]ن ض]عف عائ]دات ا�ع]Mن وع]دم وج]ود قاع]دة مس]تخدمين ،إلكترونية منافسة باللغة العربي]ة
  . )١٦(جماھيرية واسعة

الكبي]]ر ف]]ي إع]]داد المس]]تخدمين الع]]رب وعل]]ى ال]]رغم م]]ن ان المؤش]]رات الجدي]]دة تش]]ير إل]]ى النم]]و     
ونس]]تطيع الق]]ول مم]]ا س]]بق ان نج]]اح وتط]]ور ص]]حافة ، لjنترن]]ت ا& ان]]ه يبق]]ى دون المتوس]]ط الع]]المي

ا�نترنت العربية يس]تلزم ف]ي جان]ب من]ه التخط]يط الس]ليم وت]وفر ا�مكان]ات المالي]ة وتأھي]ل المMك]ات 
لص]]حافة فض]]M ع]]ن العم]]ل عل]]ى توس]]يع قاع]]دة البش]]رية الق]]ادرة عل]]ى إدارة وتحري]]ر ھ]]ذا الن]]وع م]]ن ا

  . المستخدمين لMنترنت
  .مفھومه وأنواعه ومقوماته ووظائفه : الرأي العام: ثانياً 
فأينما يوجد مجتمع يوج]د رأي ، ارتبطت ظاھرة الرأي العام وما تزال بوجود المجتمعات البشرية     
لبي]]ة المجتم]]ع الواعي]]ة إزاء القض]]ايا ف]]الرأي الع]]ام يمث]]ل ف]]ي ج]]وھرة حص]]يلة تفاع]]ل آراء اغ، ع]]ام

  .والمشكMت التي تمس حياتھم ومصالحھم وقيمھم
ونظ]را Uھمي]ة ال]رأي الع]ام فق]د حظ]ي عل]ى ال]دوام باھتم]ام السياس]يين وص]ناع الق]رار والمفك]]رين     

وذلك لتأثيره الملح]وظ عل]ى مس]ار النش]اط السياس]ي ، وا�عMميين والمختصين في ميادين الحياة كافة
  . وا&جتماعي في المجتمعات البشرية

ل]]ذا ف]]أن ق]وة ال]]رأي الع]]ام ، وال]رأي الع]]ام ظ]]اھرة حي]ة وديناميكي]]ة تت]]أثر وت]ؤثر ف]]ي البيئ]]ة المحيط]ة    
وطبيعت]]]ه تعتم]]]د عل]]]ى المس]]]توى الحض]]]اري لك]]]ل مجتم]]]ع وطبيعت]]]ه وطبيع]]]ة اUوض]]]اع السياس]]]ية 

وم]ع انتش]ار التعل]يم وتن]امي ال]وعي ، تط]ورهوا&قتصادية وا&جتماعية والثقافية السائدة فيه ومس]توى 
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وش]يوع ق]]يم الديمقراطي]]ة وثقافتھ]ا وتط]]ور وس]]ائل ا�ع]]Mم وا&تص]ال والمعلوماتي]]ة وانتش]]ار اس]]تخدام 
ف]]أن ال]]رأي الع]]ام أص]]بح الي]]وم ق]]وة فاعل]]ة تتفاع]]ل م]]ع اUح]]داث تت]]أثر بھ]]ا وت]]ؤثر فيھ]]ا ب]]ل ، ا�نترن]]ت

  .وتصنعھا في بعض اUحيان
  ام مفھوم الرأي الع

كان للباحثين في ميدان ا�عMم وا&تصال الدور الواضح في التصدي لظاھرة الرأي العام وتحديد      
ومنھا تعريف كرم شلبي الذي يرى إن الرأي العام ، مفھومھا، وقد ظھرت تعريفات كثيرة للرأي العام

ذل]]ك ف]]ي وق]]ت مع]]ين وجھ]]ة نظ]]ر أو رأي أغلبي]]ة الجماع]]ة ال]]ذي & يفوق]]ه أو يجب]]ه رأي آخ]]ر، و ((ھ]]و 
وإزاء مس]]]ألة معين]]]ة تعن]]]ي الجماع]]]ة و ت]]]دور حولھ]]]ا المناقش]]]ة ص]]]راحة أو ض]]]منا ف]]]ي إط]]]ار ھ]]]ذه 

  . )١٧))(الجماعة
حاص]]ل تفاع]]ل آراء ووجھ]]ات نظ]]ر : وي]]رى الباح]]ث إن]]ه يمك]]ن النظ]]ر إل]]ى ال]]رأي الع]]ام عل]]ى إن]]ه    

، مني]ة معين]ه وظ]رف مك]اني مع]ينومواقف اUغلبية الواعية من أفراد المجتمع، التي تتبلور في مدة ز
لتك]]]ون ف]]]ي المحص]]]لة رأي ھ]]]ذه اUغلبي]]]ة إزاء اUح]]]داث والمش]]]كMت ، بع]]]د اتص]]]ا&ت ومناقش]]]ات

والموض]]وعات والقض]]ايا الداخلي]]ة والخارجي]]ة الت]]ي تتص]]ل باھتم]]ام ھ]]ذه اUغلبي]]ة وتم]]س مص]]الحھا 
م في المجتمع وم]دى ت]وافر ويعبر عن ھذا الرأي بطرق ووسائل عديدة تعتمد على المناخ العا، وقيمھا

  .ضمانات حرية الرأي و التعبير
ويجب التأكيد ھنا ان ظاھرة الرأي العام تختلف ف]ي وض]وحھا ود&&تھ]ا ف]ي عق]ول اUف]راد ولكنھ]ا    

تصدر عن اتف]اق متب]ادل ب]ين غ]البيتھم عل]ى ال]رغم م]ن اخ]تMفھم ف]ي م]دى إدراكھ]م لمفھومھ]ا ومبل]غ 
  . )١٨(منفعتھم العامةتحقيقھا لمصلحتھم المشتركة و

  أنواع الرأي العام 
يقس]م ال]رأي الع]]ام إل]ى أن]واع متع]]ددة فحس]ب طبيعت]ه يقس]]م إل]ى رأي ع]ام ظ]]اھر ورأي ع]ام ك]]امن     

وحسب ثباته يقسم إلى الرأي الع]ام الثاب]ت وال]رأي الع]ام المؤق]ت وحس]ب ت]أثيره ومش]اركته السياس]ية 
ب نط]اق انتش]اره الجغراف]ي وا&جتم]اعي يقس]م إل]ى يقسم إلى رأي عام ايجابي ورأي عام سلبي وحس]

الرأي العام المحلي والرأي العام ال]وطني وال]رأي الع]ام ا�قليم]ي وال]رأي الع]ام الع]المي وال]رأي الع]ام 
النوعي وحسب عنصر الزمن يقسم إلى الرأي العام اليومي والرأي العام المؤق]ت وال]رأي الع]ام ال]دائم 

إل]ى ال]رأي الع]ام الفعل]ي أو ال]واقعي وال]رأي الع]ام الك]امن وحس]ب وحسب درج]ة الوض]وح في]ه يقس]م 
وحس]]ب ) المس]]تتر(وال]رأي الع]]ام الب]اطني ) المعل]]ن(درج]ة ص]]راحته يقس]م إل]]ى ال]رأي الع]]ام الص]ريح 

درجة ظھوره يقسم إلى الرأي العام الظاھر والرأي العام الغي]ر ظ]اھر وحس]ب درج]ة ثبات]ه يقس]م إل]ى 
والرأي العام المتغير وحسب وجوده يق]م إل]ى ال]رأي الع]ام الموج]ود بالفع]ل ) انسبي(الرأي العام الثابت 

والرأي الع]ام المتوق]ع ظھ]وره وحس]ب حج]م الجمھ]ور يقس]م إل]ى رأي اUغلبي]ة ورأي اUقلي]ة وال]رأي 
ا&ئتMفي والرأي العام الساحق وحسب تأثيره وتأثره يقسم إلى الرأي العام القائد أو النابه والرأي العام 

  . )١٩(المثقف والرأي العام المنساق
  العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام

الجمھ]]ور، الثقاف]]ة، ا&ح]]داث : ھن]]اك عوام]]ل عدي]]دة ت]]ؤثر ف]]ي عملي]]ة تك]]وين ال]]رأي الع]]ام منھ]]ا     
والمشكMت، التنشئة ا&جتماعية، الدين، المعتق]دات، الع]ادات والق]يم المتوارث]ة ، ا&تجاھ]ات، المي]ول، 

والنظام السياسي،الحرب السياس]ية، الح]رب ، الشعور الوطني، المؤسسات التعليمية،رفة، اUسرة المع
، ا&تص]ال الجمع]ي، إض]افة )٢٠(ا&قتصادية، وسائل ا&تصال الجماھيري،ا&تصال ألمواجھي المباش]ر

فرزه م]ن إلى عوامل أخرى منھا وسائط ا&تصال الحديثة مثل ا�نترنت وما يتيحه من إمكانيات وما ي
إن عملية تكوين الرأي العام & تتم نتيجة إضافة أو جمع . تأثيرات، الدعاية، الشائعات، الحرب النفسية

، ولكن من خMل تفاعلھا تفاعM ديناميكيا يؤدي في النھاية إل]ى تك]وين ال]رأي الع]ام،العوامل المذكورة 
ف]]ي الت]]أثير ف]]ي ال]]رأي الع]]ام وم]]ن جان]]ب آخ]]ر ف]]أن نج]]اح الص]]حافة عام]]ة وص]]حافة ا�نترن]]ت خاص]]ةً 

وتوجيھه وتكوينه يستلزم أن تركز على العوامل المشار إليھا وان تضعھا  ف]ي ا�عتب]ار عن]د ص]ياغة 
  . الرسالة ا�عMمية

  مقومات الرأي العام 



  ٢٩٦                                                                ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  أھمية صحافة ا�نترنت في تكون الرأي العام
 حسين علي إبراھيم ألف/حي. د

  :)٢١(مقومات الرأي العام ھي العناصر التي & يقوم الرأي العام إ& بھا وأھم ھذه المقومات    
إن أح]]د أھ]]م المقوم]]ات الرئيس]]ية لل]]رأي الع]]ام ھ]]ي الجماع]]ة بك]]ل خصائص]]ھا وص]]فاتھا  :الجماع]]ة -١

ونوعھا وعاداتھا وتقالي]دھا وقيمھ]ا وتراثھ]ا وأھ]دافھا ومص]الحھا وأنم]اط معيش]تھا وطبيع]ة اUوض]اع 
  .السادة فيھا

دركھا المش]]كلة أو القض]]ية ھ]]ي الموض]]وع الع]]ام أو المس]]ألة العام]]ة الت]]ي ت]]: المش]]كلة أو القض]]ية -٢
  . الجماعة وتجذب ا&نتباه العام، وقد تتعلق بالقيم والمعتقدات أو أمور سياسية أو اقتصادية أو غيرھا

يتطل]]ب تك]]وين ال]]رأي الع]]ام إث]]ارة المناقش]]ة العام]]ة الج]]ادة الفاعل]]ة القائم]]ة عل]]ى الفھ]]م : المناقش]]ة -٣
عي الح]ر بغي]ة الوص]ول إل]ى والموضوعية وعدم إتباع الھوى وتحقيق ذلك في إطار التفاع]ل ا&جتم]ا

  . حل للمشكلة
  وظائف الرأي العام 

  :)٢٢(ھناك وظائف عديدة للرأي العام في المجتمع من أبرزھا     
الرأي العام قوة كبيرة تصدر حكمھا في الحال على السلوك الذي ينتھك حرمة : الضبط ا&جتماعي -١

  .المعايير ا&جتماعية واUخMق أو التقاليد أو القانون
ودعم الخلفية الثقافية التي تتضمن القيم والع]ادات والتقالي]د الت]ي يتوارثھ]ا : رعاية المثل ا&جتماعية-٢

  .الشعب ويسير عليھا جيM بعد جيل
ودفعھا نحو القضايا المھمة وھو ينشط اھتم]ام أف]راد الجماع]ة ويجع]ل م]نھم : إذكاء الروح المعنوية-٣

س]]يما ف]]ي ح]]ا&ت الح]]روب أو الك]]وارث أو تھدي]]د المص]]الح م]]ن ق]]وة ملتحم]]ة وراء القض]]ايا العام]]ة و&
  .الخارج

وھي إثارة الرأي العام وتھيئة لتقبل تغيير ما أو �صدار قانون م]ا : التعبئة ا&جتماعية الجماھيرية -٤
  . أو لتعديل ما

ظ]اھر يؤدي الرأي العام المناھض أو الرافض Uحد م: تحسين الذوق واUخMق والسلوك ا�نساني -٥
  . المجتمع الشاذة إلى خلق مناخ لطرد ھذه الظاھرة ومحاربتھا اجتماعياً 

يعمل الرأي العام عم]ل الموج]ة لحرك]ة النظ]ام السياس]ي فھ]و يق]دم : للرأي العام، الوظيفة السياسية -٦
اكم]ا يعم]ل عم]ل المع]دل او المغي]ر ح]ين ،الدعم والتأييد ح]ين تك]ون تل]ك الحرك]ة متس]مة بالمش]روعية

  .تلك  الحركة غير منسجمة مع المصالح العامةتكون 
ي]ؤثر ال]رأي الع]ام بش]كل فاع]ل  ف]ي تحري]ك عجل]ة ا&قتص]اد وإنج]اح خط]ط : الوظيفة ا&قتص]ادية -٧

  . التنمية وتعمل القوى ا&قتصادية على استمالة الرأي العام وكسبه للترويج لبضاعة أو خدمة أو سلعة
التخط]يط ف]ي الص]عد المختلف]ة وف]ي ح]ل الكثي]ر م]ن مش]كMت  تساعد معرفة الرأي العام في عملية -٨

  .المجتمع
الرأي العام يساھم في تثقيف أفراد المجتم]ع م]ن خ]Mل إث]ارة الموض]وعات الت]ي تھ]م المجتم]ع ف]ي  -٩

  .شتى الميادين و&سيما من خMل قادة الرأي
لمجتم]ع وف]ي المج]ا&ت يعمل الرأي العام عل]ى بل]ورة مع]ايير وق]يم جدي]دة لك]ل المس]تجدات ف]ي ا -١٠
  .)٢٢(كافة

  .إسھامات صحافة ا�نترنت في عملية تكوين الرأي العام:المبحث الثاني
  .ة تكوين الرأي العاميلمأھمية صحافة ا�نترنت في ع: أو�
إن سرعة انتشار ا�نترنت وسھولة استخدامه وإمكانياته التي تجمع بين ميزات الوسائل ا�عMمية     

وا&تصالية المطبوعة والمسموعة والمرئية، قد ھيأ الظروف لظھور مزيد من صحافة ا�نترنت الت]ي 
لھ]ا ش]عبيتھا أخذت تتبارى في تطوير تقنياتھا وتنويع مضامينھا وتوس]يع نط]اق خ]دماتھا حت]ى أص]بح 

ية التي تناقص جمھورھا بش]كل وجمھورھا الذين ھم في ازدياد مطرد على العكس من الصحف الورق
إن صحافة ا�نترنت يمكن لھ]ا الي]وم وبفض]ل مجموع]ة الخص]ائص الت]ي تتمي]ز بھ]ا أن ت]ؤدي واضح،

Mل م]ا ت]وفره الوظائف كافة التي تؤديھا الصحافة المطبوعة و&سيما وظيفة تكوين الرأي العام من خ]
من حرية في تداول المعلومات ونقل اUخبار وإبداء الرأي وإجراء المناقشات الح]رة للمش]اكل الناش]ئة 

  .أو القضايا والموضوعات العامة وھي من المتطلبات اUساسية لتكوين رأي عام واعي ومستنير
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ي، والتق]]ارير المكتوب]]ة ال]]رأ، الخب]]ر:وص]]حافة ا�نترن]]ت الي]]وم تق]]دم وجب]]ة ص]]حفية متكامل]]ة تش]]مل     
والمص]]ورة، والتحل]]يMت، والتحقيق]]ات، والتعليق]]ات، ولقط]]ات الفي]]ديو، والتس]]جيMت الحي]]ة، وس]]احات 
الحوار والنقاش ، مما يجعلنا أمام مظھر صحفي قائم بذاته تمتزج فيه أوجه الحي]اة المختلف]ة وتتMش]ى 

  . )٢٤(نقلھافيه الحدود بين مصدر المعلومة والجھة القائمة على بثھا و
إذ ب]دأت ت]ؤثر ف]ي ،واستطاعت صحافة ا�نترنت أن تسجل حض]ورھا ا&يج]ابي ف]ي الحي]اة العام]ة     

لقد قدمت لھ]م التن]وع ال]ذي يعش]قه ، الوعي السياسي لجمھورھا الذي يشكل الشباب الجزء اUكبر منھم
ث، فجعلت الشباب ل]يس الشباب وأعطتھم الفرصة للتواصل والتعبير عن أنفسھم والتعليق على اUحدا

  . )٢٥(متابعاً فقط بل مفكرا ثم مشاركاً في اUحداث من حوله
  . العوامل التي تحدد أھمية صحافة ا�نترنت في عملية تكوين الرأي العام

أمسى لص]حافة ا�نترن]ت أھمي]ة واض]حة ف]ي عملي]ة تك]وين ال]رأي الع]ام، وت]أتي ھ]ذه اUھمي]ة م]ن     
  : )٢٦(خMل عوامل عديدة منھا

حضورھا وانتشارھا الواسع بين الناس وخصوصا فئة الشباب التي تعتبر ھي الفئة اUكث]ر فاعلي]ة  -١
  . في المجتمع

توفيرھا ا&تصال وا�عMم الحر وتعدد وجھات النظ]ر مم]ا يجع]ل المت]ابع لھ]ا يبح]ث ع]ن وجھ]ات  -٢
أن يطلع على مصادر اUخبار  نظر مختلفة ويختار أقربھا إلى ذھنه وربما يقوم باعتمادھا مباشرة بعد

  .المختلفة في التوجھات والرؤى
إتاحة المجال للتعبير عن اmراء بحري]ة تام]ة وك]ذلك إمكاني]ة ط]رح وجھ]ات النظ]ر ل�خ]رين دون  -٣

فق]]د أص]]بح للمس]]تخدم الحري]]ة المطلق]]ة ف]]ي تلق]]ي أي معلوم]]ات أو إرس]]ال أي ، قي]]ود أو مش]]اكل أمني]]ة
  . معلومات دون قيود

ية الحصول على المعلومات بسرعة كبيرة م]ن مص]ادرھا وم]ن موق]ع الح]دث وبش]كل يس]ير إمكان  -٤
فص]حافة ا�نترن]ت & تع]رف الح]دود كا�ذاع]ات والتلف]از وحت]ى القن]وات الفض]ائية الت]ي لھ]ا ، وبسيط

  . أحيانا حدود عبر أقمار معينة
حو اUفضل، ذلك أنھم عندما إتاحة صحافة ا�نترنت إمكانية التغيير في المجتمع والشباب خاصة ن -٥

يتحررون من التبعية ا�عMمية يصبح لديھم اUفق الواسع ال]ذي يجعلھ]م يغي]رون مجتمع]اتھم وبل]دانھم 
  . نحو اUفضل

وفرت صحافة ا�نترنت لقوى المعارض]ة وھيئ]ات المجتم]ع الم]دني والھيئ]ات الخاص]ة م]Mذاً آمن]اً  -٦
  .للحديث بحرية ودون قيود تذكر

  
  .نترنت توفر للحركات المعارضة إمكانيات جديدة للتأثير في الرأي العامصحافة ا�

تعد الحركات المعارضة في أي مجتمع عامM مھماً من عوامل التأثير في الرأي العام، وقد وفرت      
صحافة ا�نترنت للحركات المعارضة في بعض ال]دول إمكاني]ات جدي]دة ف]ي مج]ال الت]أثير ف]ي ال]رأي 

  . )٢٧(له وقيادته ومنھاالعام وتشكي
تس]]]ھيل س]]]رعة ا&س]]]تجابة لlح]]]داث السياس]]]ية وال]]]رد الس]]]ريع عل]]]ى التح]]]ديات، وس]]]ھولة الحش]]]د  -١

الجماھيري في سرعة قياسية، إذ اصبح ا&مر مجرد تحرير رسالة تعبئه وإستنفار ونش]رھا عب]ر ھ]ذه 
  .الصحافة ليطلع عليھا اm&ف فيستجيبون للنداء

  . مجموعات شتى لMحتجاج والتظاھر في موقع معين أوإزاء قضية معينة سھولة التنسيق بين -٢
إذ أص]]بح ، ال]تمكن م]ن توص]يل ال]]رأي المس]اند أو المع]ارض إل]ى الجھ]]ة المس]تھدفة بس]رعة وبق]وة -٣

ممكنا إرسال آ&ف رسائل ا&حتج]اج وا�دان]ة ف]ي ي]وم تج]اه موق]ف مع]ين أو س]لوك مع]ين & يرض]ي 
  .جمھور ھذه الحركات

&ستفادة من خاصية ا&تصال السريع التي توفرھا صحافة ا�نترنت في تبني تكتيك]ات جدي]دة ف]ي ا -٤
حش]د ال]رأي الع]ام مث]ل التظ]اھر المت]]وازي ف]ي مواق]ع ش]تى م]ن نف]]س المدين]ة أو ف]ي م]دن مختلف]ة ف]]ي 

  . مجموعات صغيرة
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ش]د البش]ري الم]ادي فل]م يع]د بالض]رورة ذل]ك الح، أتاحت صحافة ا�نترنت تغيير مفھوم ا&حتجاج -٥
المثي]]ر للص]]خب والم]]ؤدي ربم]]ا إل]]ى التخري]]ب والقت]]ل، وإنم]]ا يمك]]ن أن يع]]اض عن]]ه ب]]أفواج الرس]]ائل 

  .ا&حتجاجية التي تعوض ا&حتشاد البشري في مكان واحد
إن التس]]ھيMت الت]]ي وفرتھ]]ا ص]]حافة ا�نترن]]ت ف]]ي مج]]ال التنظ]]يم وا&تص]]ال وا�ع]]Mم ق]]د غي]]رت  -٦

تي كانت تضطر قوى المعارضة والتغيي]ر إل]ى ا&عتم]اد عل]ى دع]م دول أخ]رى ف]ي المعادلة القديمة ال
إذ جعلت صحافة ا�نترنت التنظيمات السياسة في غنى عن اغلب ذلك فحررھا م]ن ، نضالھا السياسي

  .ثمن وضريبة الدعم
استطاعت صحافة ا�نترن]ت تحوي]ل تظ]اھرات ا&حتج]اج أو التأيي]د م]ن نش]اط محل]ي إل]ى ظ]اھرة  -٧
المية، إذ يمكن أن تتوارد الرسائل من أنحاء العالم كافة اما لتأييد موقف سياس]ي مع]ين أو لMحتج]اج ع

  ) .٢٨(على آخر

إن البعض من تلك اUساليب والتكتيك]ات الس]الفة ال]ذكر ق]د اس]تخدمت عل]ى نط]اق واس]ع ف]ي بع]ض    
 ))الربي]ع العرب]ي(( ق عليه ثورات الدول و&سيما الدول العربية التي اجتاحتھا موجات التغيير فيما اطل

م ث]]م امت]]دت لتش]]مل دول أخ]]رى إذ لع]]ب ا�نترن]]ت  ٢٠١٠الت]]ي ابت]]دأت ف]]ي ت]]ونس ف]]ي نھاي]]ة ع]]ام 
، وصحافته وبعض مواقعه دوراً بالغاً في تلك الثورات التي نجحت في ا�طاحة بعروش بعض الحكام

  .ادتهمن خMل المساھمة في تحشيد الرأي العام وتشكيله وتحريكه وقي
  . صحافة ا�نترنت والحركة الدائرية للرأي العام

&ب]د م]ن ا�ش]ارة ،عند الحديث عن أھمية صحافة ا�نترنت ودورھا في عملية تكوين ال]رأي الع]ام     
إلى أن الرأي العام له حركة دائرية مح]ددة ف]ي ت]أثره بص]حافة ا�نترن]ت وا�ع]Mم وا&تص]ال عموم]ا 

  : )٢٩(فھو
العام با�حداث الجارية أكثر مما يتأثر بالكلمات التي تق]ال حولھ]ا، ف]M ب]د م]ن ايص]ال يتأثر الرأي  -١

ث]م التع]اطي م]ع ھ]ذا الح]دث م]ن خ]Mل تكثي]ف التعليق]ات والتحقيق]ات حول]ه ، إليه أو& -كخبر -الحدث
  :والتركيز في التحليل والمقال على ھدف واحد أي بمعنى 

لتص]ريحات حول]]ه وھ]و م]ا يتطل]]ب المص]داقية واUھلي]ة للثق]]ة الخب]ر ينق]ل الح]دث بكاف]]ة تفاص]يله وا -أ
وكذلك التغطية الفورية والشاملة للحدث بما يمكن ا&ستحواذ على اھتمام الجمھور وعدم دفعه للبحث ،

  .عن مصدر أخر ينقل الخبر بصورة أشمل 
ذين التقري]]ر الص]]حفي يفت]]رض أن يك]]ون غني]]ا بك]]ل المعلوم]]ات ع]]ن موق]]ع الح]]دث واUش]]خاص ال]] -ب

  . يتعلق بھم الحدث وأن يتضمن عرضاً ميدانياً لما يجري
  . وتأتي التعليقات بعدھا لتساعد على استقطاب ھذا الجمھور -جـ
  . ثم يكون التحليل والمقال قادرين على توظيف ھذا ا&ستقطاب -د
تعد لتلق]ي الرأي العام يستجيب لlحداث أكثر مما يشعر بھا وتلك ا&ستجابة تجعل]ه ف]ي موق]ع المس] -٢

  .التعاطي مع الحدث وتقييمه
، يھ]تم ب]ه ))  رأي ع]ام  ((فلك]ل ح]دث ، يبني موقف الرأي العام على أساس المص]الح الذاتي]ة للن]اس -٣

  . ويجب العمل على استقطاب المھتمين به
  . تزداد قوة الرأي العام عند ازدياد وزن القضية -٤
وھن]]ا ي]]أتي ال]]دور اUساس]]ي ، هت]]اع]]ة ل]]ه وUھمييك]]ون ال]]رأي الع]]ام قوي]]ا وف]]ق مس]]توى وع]]ي الجم -٥

  . لصحيفة ا�نترنت في رفع مستوى الوعي بالحدث وآثاره وانعكاساته
وعلى ھذا يجب أن يبن]ى التعلي]ق والتحلي]ل ، يحتاج إلى مطابقة رأي اUغلبية وسط الرأي العام ھذا -٦

  . والمقال
  : مدور صحافة ا�نترنت في عملية تكوين الرأي العا: ثانيا
تلعب صحافة ا�نترنت دورا واضحا في الت]أثير عل]ى ال]رأي الع]ام وف]ي عملي]ة تكوين]ه م]ن خ]Mل      

  . استخدام أساليب وطرق عديدة
  :الطرق التي يمكن أن تستخدمھا صحافة ا�نترنت للتأثير في الرأي العام
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ص]حافة ا�نترن]ت  ھناك بعض الط]رق الت]ي يمك]ن اس]تخدامھا للت]أثير ف]ي ال]رأي الع]ام ع]ن طري]ق    
  :والصحافة عامة منھا

طريق]]ة تحدي]]د ا&خب]]ار والمعلوم]]ات والمع]]ارف بم]]ا يتواف]]ق م]]ع حاج]]ات الجمھ]]ور واھتمام]]اتھم  -١
  .ومقاصدھم

إذ تق]]دم ص]]حافة ا�نترن]]ت لجمھورھ]]ا النص]]وص المبرھن]]ة : طريق]]ة ا�ثب]]ات والتأس]]يس المنطق]]ي -٢
ادة ف]]ي الحي]]اة ا&جتماعي]]ة وعكس]]ھا ف]]ي وع]]ي والمثبت]]ة م]]ن خ]]Mل تص]]وير الظ]]واھر الموض]]وعية الج]]

  . الجمھور بصورة صحيحة
طريقة ا�قناع التي بواسطتھا تؤثر صحافة ا�نترنت في عقل الجمھ]ور وعاطفت]ه وم]ن ث]م الت]أثير  -٣

في سلوكه ونشاطه من خMل تنشيط ذھنه مما يجع]ل ھ]ذا الجمھ]ور يص]عد ف]ي اس]تيعابه آراء ص]حافة 
  .ا�نترنت وأفكارھا

طريقة ا�يحاء التي تدخل من خMلھا صحافة ا�نترنت إلى ساحة الMشعور ل]دى الجمھ]ور وت]ؤثر  -٤
فيه، وتستطيع ص]حافة ا�نترن]ت م]ن خ]Mل اس]تخدام طريق]ة ا�يح]اء أن تجع]ل الجمھ]ور يث]ق وي]ؤمن 

  . )٣٠(بالقضايا واUفكار والمواقف التي تروجھا صحافة ا�نترنت
مكن ان تستخدمھا صحافة ا�نترنت للت]أثير ف]ي ال]رأي الع]ام وتغيي]ر وھناك أساليب وطرق أخرى ي   

  : ميولھم وخياراتھم و&سيما في مرحلة ا&نتخابات وتتمثل في
ويتمثل في نقل اUخيار والمعلومات بھدف تمكين الجمھور من ا�حاطة : اسلوب التعلم أو ا�حاطة -١

  .بما يجري في البلد في المجا&ت كافة
ذل]ك إن ، أي تحديد القضايا أو المشاكل أو الموضوعات واUحداث الھامة: تيب ا&حداثاسلوب تر -٢

  . عملية زيادة ا�حاطة بحدث أو قضية تؤدي الى تزايد اھتمام الناس تجاھه
أي لعب دور تأثيري ف]ي تحدي]د م]ن السياس]يين ينبغ]ي لوم]ه أو مكافئت]ه انتخابي]ا : تحديد المسؤولية -٣

Uخ]]رى الت]]ي ت]]اتي عب]]ر بش]]أن الموض]]وعات واUن]]واع الص]]حفية اUخب]]ار واUح]]داث الت]]ي توردھ]]ا ا
  .)٣١(صحافة ا�نترنت

ذل]]ك إن تركي]]ز ص]]حافة ، وھ]]و اس]]لوب الت]]أثير عل]]ى الخي]]ارات والمي]]ول السياس]]ية للن]]اس: ا&قن]]اع -٤
 ا�نترنت على مشكMت وقضايا معينة ولمدة طويلة س]يجعلھا ف]ي مقدم]ة اھتمام]ات الم]واطنين وس]تقع
مسؤولية ما آل إليه الوضع على عاتق اولئك الذين يتقلدون المناصب والذين قد يفقدون ش]عبيتھم وم]ن 

  . )٣٢(ثم سيتحول الناخبون لمصلحة منافسيھم
ومن المھم ا�شارة إل]ى أن ال]رأي الع]ام يك]ون ف]ي أقص]ى درج]ات الحساس]ية ف]ي أوق]ات اUزم]ات     

م التغطية الوافية الت]ي تس]اعد ال]رأي الع]ام عل]ى فھ]م إبع]اد وھو ما يتطلب من صحافة ا�نترنت أن تقد
  .  )٣٣(اUزمة وتوعيته بكيفية التعامل معھا وتتمثل ھذه التغطية في

فوري]ة نق]ل الح]]دث م]ن موقع]ه ب]]العمق والش]مول ال]ذي يس]]اعد عل]ى فھ]م ابع]]اد ا&زم]ة وتطوراتھ]]ا  -١
  .وآثارھا في المجا&ت كافة

  .حليMت والتعليقات ا�خبارية عن اUزمة وتطوراتھاا&ھتمام بالتقارير والت -٢
ا&ھتمام بالمادة الوثائقية المص]احبة للتغطي]ة الص]حفية بم]ا يفس]ر أس]باب اUزم]ة وأبعادھ]ا وتحدي]د  -٣

  .كيفية التعامل معھا
ا&ھتم]]ام بالوص]]ول إل]]ى موق]]ع اUح]]داث وإج]]راء الح]]وارات م]]ع ش]]ھود اUزم]]ة وم]]ع المس]]ؤولين  -٤

رس]]مية وك]]ذلك الخب]]راء والمفك]]رين والسياس]]يين ل]]ربط المعلوم]]ات بعض]]ھا ب]]بعض والشخص]]يات ال
  .ومساعدة الرأي العام على تكوين رأي تجاه اUزمة

ويمك]]ن الق]]ول ف]]ي ض]]وء م]]ا س]]بق أن ص]]حافة ا�نترن]]ت يمك]]ن لھ]]ا أن تس]]ھم ف]]ي إث]]راء مع]]ارف      
مختلفة وبا�شكال الصحفية كافة الجمھور والمساھمة في تكوينھم الفكري من خMل المواد الصحفية ال

بما يؤدي إلى تركيز أنظارھم نحو المشكلة أو القضية التي تتصل باھتمام]اتھم وم]ن ث]م دفعھ]م &تخ]اذ 
الموقف أو الرأي الذي يتفاعل مع غيره مع اmراء ليتبلور في نھاية المطاف الرأي العام إزاء القض]ية 

  . أو المشكلة محور ا&ھتمام
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ر ف]]إن ص]]حافة ا�نترن]]ت ق]]د اس]]تطاعت أن تخل]]ق ق]]ادة رأي ج]]دد يتمي]]زون ب]]امتMك وم]]ن جان]]ب آخ]]   
المعلومات المتنوعة التي توفرھا صحافة ا�نترن]ت والمق]درة الفاعل]ة عل]ى إج]راء ا&تص]ا&ت وإدارة 

وھؤ&ء قادرون على التأثير في اUوساط التي يتواجدون فيھا وعلى قيادة ال]رأي الع]ام ف]ي ،المناقشات 
  .يط الذي يعملون ويتواجدون فيهالمح

  . دور صحافة ا�نترنت في عملية تكوين الرأي العام
لك]ن الوق]ت ، تمر عملية تكوين الرأي العام م]ن خ]Mل ص]حافة ا�نترن]ت بع]دة خط]وات أو مراح]ل    

ويعتم]د ھ]ذا ، الذي تستغرقه أي من ھذه الخطوات قد يختلف عن الوقت الذي تمر به الخط]وة اUخ]رى
وزن القضية أو الح]دث، طبيع]ة الن]اس المھتم]ين، ال]وعي بأھمي]ة القض]ية أو : وامل عديدة منھاعلى ع

ويمكن تأشير دور ،الحدث، اUوضاع القائمة، القيم السائدة درجة الحرية المتاحة، المعلومات المتوفرة
  :صحافة ا�نترنت في ھذه الخطوات أو المراحل من خMل اmتي

ق]]د يح]]دث ذل]]ك بص]]ورة فجائي]]ة أو تدريجي]]ة وف]]ي : ية أو الموض]]وع الع]]امنش]]أة المش]]كلة أو القض]] -١
مج]]ا&ت الحي]]اة المختلف]]ة السياس]]ية وا&قتص]]ادية و&جتماعي]]ة والثقافي]]ة ويمك]]ن لص]]حافة ا�نترن]]ت أن 

 .تساھم مساھمة واضحة في ھذه المرحلة من خMل تركيز ا&نتباه  نحو القضية أو المشكلة
ف]]ي ھ]]ذه المرحل]]ة تت]]ولى ص]]حافة ا�نترن]]ت عملي]]ة تحدي]]د المش]]كلة أو : ض]]يةإدراك المش]]كلة او الق -٢ 

القضية وطرح إبعادھا وتبي]ان م]دى أھميتھ]ا للمجتم]ع وUف]راده بغي]ة المس]اعدة ف]ي إدراك المش]كلة أو 
كما يبرز في ھذه المرحلة أيضا دور قادة الرأي الذين يأخذون على عاتقھم ، القضية وفھمھا بوضوح 

 .قضية ومناقشتھا من خMل صحافة ا�نترنت أو المنابر المختلفة المعروفةعملية شرح ال
إذ تظھ]]ر التس]]اؤ&ت ح]]ول م]]دى أھمي]]ة أو خط]]ورة المش]]كلة أو : المناقش]]ة والفح]]ص والتمح]]يص -٣

وتعمل صحافة ا�نترنت ھنا  على تزويد  الجمھور بالحق]ائق والمعلوم]ات المتعلق]ة بالمش]كلة ،القضية 
سنى لھ]ذا الجمھ]ور استكش]اف الحل]ول الممكن]ة الت]ي يتطل]ع ھ]ذا الجمھ]ور للوص]ول أو القضية حتى يت

 .إليھا
وتوفر صحافة ا�نترن]ت ، تأتي من خMل المناقشات وتبادل اmراء والمعلومات: بزوغ المقترحات -٤

ا في ھذه المرحلة الفرصة لتدفق المعلومات وتبادل اmراء بما يفضي إلى ظھور اقتراحات يتم مناقشتھ
 .بھدف الوصول إلى حل للمشكلة

تتيح صحافة ا�نترنت المجال للجميع للتعبير عن وجھات نظرھم حيال القضية أو : صراع اmراء -٥
 . )٣٤(مما يعني بروز وجھات نظر وآراء متباينة ومختلفة قد تصل إلى درجة الصراع، المشكلة

لج]]دل والنق]]اش والتس]]وية ب]]ين وجھ]]ات ف]]ي ض]]وء المعلوم]]ات والمعرف]]ة والتفكي]]ر وا: تبل]]ور اmراء -٦
وتعم]ل ، تتبلور اmراء لتتحدد  في ثMث]ة اتجاھ]ات ام]ا مؤي]دة أو معارض]ة أو محاي]دة، النظر المتباينة 

صحافة ا�نترنت في ھذه المرحل]ة عل]ى المتابع]ة المس]تمرة والتواص]ل م]ع التط]ورات ف]ي ا&تجاھ]ات 
 .كافة
إذ إن تواص]]ل المناقش]]ات ، مرحل]]ة تك]]وين ال]]رأي الع]]ام وھ]]ي المرحل]]ة الت]]ي تس]]بق: تق]]ارب اmراء -٧

يفضي إلى الوصول إلى الرأي الوسيط بين وجھات النظر المختلفة بعد أن يتم استبعاد اmراء الضعيفة 
 .أو غير الواقعية أو التي & تتوافق مع مصلحة الجماعة

ر الوص]ول إل]ى اتف]اق غالبي]ة وھي مرحل تكوين الرأي العام والتي تأتي على أث: ا&تفاق الجماعي -٨
أفراد الجماعة إلى الحل اUنجع للمشكلة أو القضية ويك]ون ھ]ذا الح]ل ھ]و ال]رأي اUكث]ر ق]وة واعت]دا& 
وواقعية وھذا ھو ال]رأي الع]ام ال]ذي يمث]ل ال]رأي الس]ائد ب]ين أغلبي]ة إف]راد الجماع]ة ف]ي الم]دة الزمني]ة 

  .) ٣٥(المعينة التي شھدت ظھور القضية أو المشكلة
إن المراحل المشار إليھا تت]داخل وتتكام]ل وتتفاع]ل لتن]تج م]ن ث]م ال]رأي الع]ام ف]ي ص]ورته النھائي]ة    
وتبلور الرأي العام في صورته النھائية يعني قبول ھذا الرأي من قبل أغلبية الجماعة وموافقتھم عليه ،

ي]ان أخ]رى تتح]ول إل]ى س]لوك وھذه الموافقة يعبر عنھ]ا احيان]ا ب]التعبير اللفظ]ي وف]ي اح، والترويج له
، اجتماعي يتمثل في مظاھرات تأييد أو معارضة أو إضرابات أو حتى أعمال عنف في بعض اUحيان
وق]]د يس]]تمر ال]]رأي الع]]ام ف]]ي حركت]]ه الت]]ي تتص]]اعد وطئتھ]]ا أو تخ]]ف بحس]]ب الظ]]روف الس]]ائدة حت]]ى 

ختف]]اء والتفك]]ك وم]]ن ث]]م بع]]د ذل]]ك إل]]ى مرحل]]ة ا&، الوص]]ول إل]]ى النت]]ائج المطلوب]]ة ليص]]ل ال]]رأي الع]]ام
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ونس]تطيع الق]ول ف]ي ض]وء م]ا س]بق أن . ليتحول إلى قضية أو مش]كلة أخ]رى تظھ]ر ف]ي الحي]اة العام]ة
صحافة ا�نترنت تساھم مساھمة فاعلة في عملية تكوين الرأي العام م]ن خ]Mل حض]ورھا الفاع]ل ف]ي 

أو المشكلة وتقوم بطرح إبعادھ]ا إذ تتولى عملية تركيز ا&نتباه نحو القضية ، مراحل تكوين ھذا الرأي
&تھ]]ا وتزوي]]د الجمھ]]ور بالمعلوم]]ات المتعلق]]ة بھ]]ا وم]]ن ث]]م تت]]يح المج]]ال لب]]روز اmراء ٱود&&تھ]]ا وم]]ـ

والمقترح]ات الت]]ي تتعل]]ق بحلھ]ا وص]]و&ً إل]]ى مرحل]]ة تبل]ور ال]]رأي الع]]ام بص]ورته النھائي]]ة وال]]ذي ي]]تم 
  . ا�عMن عنه من خMلھا

  :ا�ستنتاجات
ت صحافة ا�نترنت م]ن خ]Mل الخص]ائص الت]ي تتمي]ز بھ]ا أن تف]رض وجودھ]ا ا&يج]ابي استطاع -١

 .وا�عMمي في بيئة ا�عMم وا&تصال وفي حياة الجمھور الذي يشكل القاعدة اUساسية للرأي العام
نجحت صحافة ا�نترنت في توفير منابر للحوار والنقاش الحر ووفرت حرية إبداء ال]رأي وتب]ادل  -٢
 .اء ووجھات النظر وھي من المتطلبات اUساسية لبناء رأي عام سليم وإيجابي اmر
تستطيع صحافة ا�نترنت من خMل التغطية الص]حفية الش]املة والفاعل]ة لjح]داث والمتح]ررة م]ن  -٣

أنماط الرقابة من تركيز ا&نتباه نحو القض]ايا والمش]كMت الت]ي تظھ]ر ف]ي المجتم]ع والت]ي تش]كل أح]د 
 . الضرورية لتكوين الرأي العام المقومات

توفر صحافة ا�نترنت للحرك]ات المعارض]ة والتي]ارات السياس]ية المختلف]ة والناش]طين السياس]يين  -٤
المMذ اmمن للتعبير عن اmراء وكذلك التواصل الفعال مع قواعدھم الشعبية ومؤي]ديھم ال]ذين يش]كلون 

 . النواة اUساسية للرأي العام
ا�نترنت للحركات المعارضة في كثير من البلدان إمكانيات جديدة وغي]ر مس]بوقة  وفرت صحافة -٥ 

الربي]ع العرب]ي  ((وتحشيده وتجسد ذلك بشكل واضح فيم]ا أطل]ق علي]ه ث]ورات ، للتأثير في الرأي العام
((. 
تمكنت صحافة ا�نترنت من إبراز نوع جديد من قادة ال]رأي م]ن الش]باب ال]ذين يتمي]زون ب]امتMك  -٦
 .لمعلومات والقدرة على التحرك والحوار والنقاش والتأثير في المحيط الذي يتواجدون فيه ا
تستخدم صحافة ا�نترنت أساليب وطرق عديدة للتأثير في ال]رأي الع]ام وتوجيھ]ه ومس]اعدته عل]ى  -٧

 .بناء رأيه السليم أزاء اUحداث واUشخاص و&سيما في مرحلة اUزمات وا&نتخابات وغيرھا
تساھم صحافة ا�نترنت العام مساھمة فاعلة في تكوين الرأي العام في مراحل بناءه كافة بدءاً م]ن  -٨

تركيز ا&نتباه نحو القضية أو المشكلة ومروراً بتوفير المعلومات الMزم]ة وص]و& إل]ى إتاح]ة المج]ال 
نھائي]ة وا�ع]Mن لظھور وتبادل اmراء ووجھات النظر حتى مرحلة تبلور ال]رأي الع]ام ف]ي ص]ورته ال

 . عنه
ما تزال صحافة ا�نترنت العربية تع]اني م]ن تح]ديات عدي]دة تع]وق منافس]تھا لمثيMتھ]ا اUجنبي]ات  -٩

  .مما يقلل من دورھا في عملية تكوين الرأي العام
  التوصيات 

  : يوصي الباحث بما بأتي
أثيرھ]ا عل]ى ال]رأي ضرورة تواصل الدراس]ات واUبح]اث بش]أن ص]حافة ا�نترن]ت وتبي]ان م]دى ت -١

 .العام وتوجيھهُ وتشكيله
ضرورة إجراء الدراسات واUبحاث التي تتعلق باUساليب والطرق التي تستخدمھا اUنواع العديدة  -٢

 .من صحافة ا�نترنت للتأثير في الرأي العام وتشكيله
ا�نترن]]ت أھمي]]ة تواص]]ل اUبح]]اث والدراس]]ات بش]]أن اUس]]اليب والط]]رق الت]]ي تس]]تخدمھا ص]]حافة  -٣

 . للتأثير في الرأي العام في أوقات ا&نتخابات والمشكMت واUزمات التي يمكن تطرأ في المجتمع
ض]]رورة إج]]راء اUبح]]اث الميداني]]ة للوق]]وف عل]]ى عم]]ق الت]]أثير الت]]ي يمك]]ن أن تحدث]]ه ص]]حافة  -٤

 .ا�نترنت على فئات الشعب المختلفة و&سيما الشباب وطلبة الجامعات والمعاھد
رورة ا&ھتمام بأجراء الدراسات واUبحاث عن اUساليب الت]ي تتبعھ]ا ص]حافة ا�نترن]ت التابع]ة ض-٥

 .لجھات أجنبية للتأثير على الرأي العام العربي وا�سMمي
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  أھمية صحافة ا�نترنت في تكون الرأي العام
 حسين علي إبراھيم ألف/حي. د

أھمية اتجاه صحافة ا�نترنت العربي]ة نح]و تط]وير إمكانياتھ]ا وتط]وير تقنياتھ]ا وآلي]ات عملھ]ا بم]ا  -٦
بي م]]ع ال]]رأي الع]]ام ومنافس]]ة مثيMتھ]]ا اUجنبي]]ة و&س]]يما الت]]ي أص]]درت لھ]]ا يت]]يح لھ]]ا التواص]]ل ا&يج]]ا
 .طبعات باللغة العربية

ضرورة تأھي]ل المMك]ات الص]حفية الق]ادرة عل]ى العم]ل ف]ي ھ]ذا الن]وع م]ن الص]حافة فض]Mً ع]ن  -٧ 
  .العمل على توسيع قاعدة مستخدمي ا�نترنت في البلدان العربية
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