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مستخلص
هتدؼ ىذه الورقة البحثية ،و انطالقا من منهجها ادلسحي إذل البحث يف عالقة حارس البوابة اإلعالمية بوسائل
اإلعالـ اجلديد يف اجلزائر  ،و كيف أثرت ىذه األخرية يف مهامو و أدواره التقليدية ،و كيف أصبح يسيطر على
ادلضامني اإلعالمية يف ظل التفاعلية اليت تتيحها الوسائط اإلعالمية احلديثة جلماىريىا ،بتقدًن رصد جينالوجي
دلصطلح حارس البوابة اإللكًتونية ،بناء على داللتو األولية ،اليت قدمها كوغت لوين kurt lewinيف القرف
ادلاضي عندما ربدث عن فلًتة ادلعلومات اإلعالمية اليت سبر عرب سلسلة من حراس البوابات قبل وصوذلا إذل
اجلماىري ،مث عرجت الباحثة إذل اشكالية الدور يف حبوث اإلعالـ ،و ذلك بغية الوصوؿ إذل دور زلدد حلارس
البوابة اإللكًتونية ،و مدى اختالفو عن مهامو السابقة ،يلي ذلك ربليل توصيفي للمؤخذات و االنتقادات اليت
طالت ىذه النظرية ،مع إبراز أوجو القصور األكثر جوىرية يف نظرية لوين حوؿ حارس البوابة.
يف اخلتاـ ،و من خالؿ مقابالت مقننة و استمارات استبياف زلكمة ،قامت الباحثة بفحص الدور ادلنوط
حبارس البوابة اإللكًتونية يف وسائل اإلعالـ اجلديد و استخالص أوجو االختالؼ بني الدور الذي كاف يقوـ بو
سابقا و ما يقوـ بو حاليا يف ادلواقع اإلخبارية التفاعلية.
اذف ربديث ادلعلومات ادلستمر و السريع ،التفاعلية اآلنية و الضوابط القانونية اليت ربكم اإلعالـ يف اجلزائر،
خاصة ما تضمنتو تعديالت قانوف اإلعالـ  10-07من عقوبات سبس اإلعالـ االلكًتوين ،كل ىذه األمور
أصبحت تصعب من مأمورية حارس البوابة اإللكًتونية يف اجلزائر ،ما يستدعي الدراسة و التحليل.
الكلمات الدالة:
االعالـ الشبكي ،حارس البوابة اإللكًتونية ،التفاعلية ،اخلط اإللكًتوين ،اخلط االفتتاحي.
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Résumé
Le but du présent document est au départ par son approche de criblage pour la
recherche dans, le portier électronique des médias par le biais de nouveau média
en Algérie, comment elle a influencé ce dernier dans ses fonctions, ces rôles
traditionnels, et le contenu des médias sous l’interactivité et comment il est
devenu un contrôle offert par les médias à des auditoires modernes, offrant le
suivi terme Ginalogie pour garder le portail, basé sur la signification initiale,
donnée par Kurt Lewin au dernier siècle quand il a parlé à la filtration des
informations des médias, qui passent à travers une série des gardiens avant
qu'ils atteignent le masses, puis un chercheur cherche sur le rôle problématique
de la recherche sur les médias, et qui est dans le but de parvenir à un rôle
spécifique pour garder la porte électronique, et la mesure où il diffère des
fonctions antérieures, suivi d'un descriptif des résultats et des critiques , qui ont
touché l'analyse de cette théorie, dont le point culminant les lacunes les plus
fondamentales de la théorie de Lewin sur le portier.
En conclusion, et au moyen d'entrevues et de questionnaires judiciaires
normalisés, le chercheur examinera le rôle assigné au portail avant dans les
nouveaux médias et d'en tirer les différences entre le rôle qu'il faisait avant et ce
qu'il fait actuellement dans les sites d'information interactifs.
Donc, la rénovation de l'information rapidement, en temps réel interactive et
des contrôles juridiques en cours qui régissent les médias en Algérie, en
particulier le contenu des amendements à la loi sur les médias 12-05 des
sanctions affectant les médias électroniques, toutes ces choses sont devenus
difficile pour le portier électronique en Algérie, ce qui nécessite des études et
des analyses.
Mots-clés:
Nouveau Media, portier électronique, L’interactivité, Font-mail, La ligne
d'ouverture.
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مقدمة

يتسم العصر الرقمي الذي نعيشو بالعديد من ادلتغريات ادلتسارعة و التطورات اليت طالت اجملتمع يف كل
مفاصلو ،وعلى رأسها الثورة التكنولوجية يف حقل التواصل اإلنساين ،اليت ثورت من وسائط اإلعالـ و على رأسها
الصحافة ،ىذه األخرية اليت وجدت نفسها زلكومة بوسيط إلكًتوين حيتمل أف يكوف بديال للحامل الورقي ،و قد
ترعرع ىذا النمط اجلديد من ادليديا يف بيئة إلكًتونية تعتمد على الوسائط التكنولوجية دبميزاهتا اجلوىرية ،كاستحداثها
للمعلومات بني الفينة و األخرى و كذا التفاعل مع صباىريىا ،كل ىذه اخلصائص شبنت من دور الصحافة
اإللكًتونية ،اليت أحدثت تغريات مفصلية يف طبيعة ادلمارسات اإلعالمية و كيفياهتا و مسالك إنتاجها ،و شلا ال
شك فيو أف ىذه ادلمارسات اجلديدة بوسائل حديثة قد صعبت من مأمورية حارس البوابة اإللكًتونية  ،حيث أثارت
إشكاليات عديدة على رأسها حارس البوابة يف ظل اإلعالـ الشبكي.
فقد كاف حارس البوابة الكالسيكية يقوـ بفلًتة ادلعلومات وفقا جملموعة من القواعد و ادلبادئ و األخالقيات اليت
يلتزـ هبا الصحفي يف أداء مهنتو و على رأسها ادلصداقية و توسل ادلوضوعية ،و كذا وفقا للخط االفتتاحي الذي
تسري عليو ادلؤسسة اإلعالمية و قيم اجملتمع أيضا ،غري أف البيئة التواصلية االفًتاضية اجلديدة بتعدد شليزاهتا ،أدت إذل
انبعاث أمناط جديدة من ادلعلومات و األخبار اليت قد تكوف غري دقيقة أو غري معلومة ادلصدر ،أو صادرة من صباىري
متفاعلة مع ىذا النمط اجلديد من اإلعالـ ،و بذلك تنفلت من حارس البوابة ،مقلصة بذلك من أدواره يف اإلعالـ
الكالسيكي.
و بالرغم من تغري خارطة تكنولوجيات التواصل و تأثريىا يف بيئة و منظومة ادلمارسة اإلعالمية إال أنو يتعني على
حارس البوابة اإللكًتونية أف يتمسك ب ضوابط قانوف اإلعالـ يف اجملتمع ،خاصة تلك ادلواد اليت تنظم العمل الصحفي
إلكًتونيا ،و كذا مبادئ و أخالقيات ادلهنة الصحفية مع شلارسة حقو يف االتصاؿ و الوصوؿ إذل ادلعلومات .و يف ظل
تعاظم تأثري اإلنًتنت و تطبيقاهتا على مهنة الصحافة تقنيا و موضوعاتيا ،حاوؿ حراس البوابات يف ادلؤسسات
اإلعالمية اجلزائرية التأقلم مع ىذا النمط اجلديد من اإلعالـ.
بناء اإلشكالية:
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إف ما جاءت بو التكنولوجيا احلديثة لإلعالـ و اإلتصاؿ ،دل يلغ دور وسائل اإلتصاؿ التقليدية  ،و إمنا طورىا
بشكل ملحوظ و مثري لإلىتماـ ،حيث أفرزت الثورة ادلعلوماتية اليت شهدهتا وسائل اإلعالـ اجلماىريية  ،أمناطا
إعالمية جديدة زبتلف يف مساهتا ،خصائصها و تقنياهتا عن األمناط اإلعالمية الكالسيكية  ،حيث مكنت ىذه
التقنيات اإلعالـ من بلوغ غايات بعيدة ،أدت اذل تغيريات جوىرية يف عناصره الفاعلة ،و جعلت منو موضوعا خصبا
للدراسات و البحوث اإلعالمية ادلعاصرة.
إف ما فرضتو الثورة التكنولوجية على اجملتمعات اإلنسانية ،و اجملاالت احلياتية  ،طاؿ أيضا عادل االتصاؿ  ،و
حىت الصحافة شأهنا يف ذلك شأف الوسائل اإلعالمية األخرى  ،حيث غريت ىذه التقنيات عناصر العملية االتصالية،
فبعدما كاف التدفق أفقيا أي من اجلزء اذل الكل (من مرسل اذل متلقي) أصبح تفاعليا من الكل اذل الكل  ،لتصبح
ادلهنة الصحفية سبارس من خالؿ وسيط تقين حيتمل أف يكوف بديال للصحافة الورقية ( الكالسيكية)  ،لتنتج ىذه
التكنولوجيا مفاىيم جديدة يف حقل اإلعالـ و االتصاؿ على رأسها الصحافة اإللكًتونية ،كلها مفاىيم ربيل اذل
تأثريات التكنولوجيا يف خلق منط جديد للممارسة الصحفية ،فرضتها ادليديا االجتماعية اجلديدة ،حيث أصبحت
تكنولوجيا ادللتيميديا يف متناوؿ اجلميع و عالمة على دمقرطة نشر وإرساؿ و تلقي ادلعلومة و نقدىا ،و اليت أنتجت
بدورىا بيئة صحفية جديدة  ،تتيح لألفراد تبادؿ ادلعلومات و إثراء احملتوى اإللكًتوين ،متحررين من الرقابة التقليدية
ادلفروضة يف وسائل االعالـ الكالسيكية ،و اليت عجزت على منع تدفق ادلعلومات.
إف ظهور ىذا النوع اجلديد من اإلعالـ (اإلعالـ الشبكي) ،مكن األفراد من إنتاج و صياغة زلتويات و مضامني
إعالمية  ،حىت و إف دل يكونوا صحفيني زلًتفني ،إال أف ىذه الفضاءات االفًتاضية أتاحت دمقرطة نشر و بث
ادلضامني اإل عالمية ،فبعدما كانت مهنة معاجلة ادلعلومات و نشرىا حكرا على حراس البوابات ،أضحت اآلف مع
التدفق احلر للمعلومات متاحة للجميع ،بل أصبحت يف الكثري من األحياف تنافس الصحافة الكالسيكية ،دلا توفره
ىذه التقنيات من حرية للتعبري يف ىذا ادلد االتصارل ،اال أنو يطرح إشكالية حارس البوابة اإللكًتونية و مدى ربكمو
يف ادلضامني اإلعالمية اإللكًتونية.
شلا سبق ،نطرح اإلشكاؿ التارل:
 ما مدى أثر ظهور وسائل اإلعالـ الشبكي على دور حارس البوابة؟
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و يف ظل التحوالت الراىنة نستهدؼ معاجلة ىذا اإلشكاؿ من خالؿ طرح التساؤالت اآلتية:
 ما ادلقصود حبارس البوابة اإللكًتونية ؟
 ما ادلقصود باإلعالـ الشبكي؟
 كيف أثر ظهور حارس البوابة اإللكًتونية يف مستوى أداء وسائل اإلعالـ الشبكي؟

ارتبط مفهوـ حارس البوابة دبهنة الصحافة منذ نشأهتا وتطورىا عرب ادلراحل اليت قطعتها يف ذبارب سلتلفة من
بلد إذل آخر ،لكنو قفز إذل الواجهة يف أوربا يف منتصف ثالثينات القرف ادلاضي ،حيث ظهرت دراسات عدة حاولت
أف تقدـ مفهوما واضحا حلارس البوابة يف وسائل اإلعالـ التقليدية ( الصحف الورقية ،اإلذاعة ،التلفزيوف) و طبيعة
الدور الذي يقوـ بو داخل السلسلة اإلعالمية ،إال أف األب الشرعي ذلذا ادلصطلح ىو العادل النمساوي kurt
 ،luwinو قد أدت عوامل مستجدة إذل طرح ادلوضوع بإحلاح ،خصوصا مع سبركز وسائل اإلعالـ يف شركات
ضخمة و مع ادلركنتيلية ادلتزايدة ذلذه الوسائل ادلرتبطة بادلنافسة أو بتبعيتها لإلعالنات ،األمر الذي أدى بالقائمني
على ىذه ادلؤسسات إذل اتباع سياسة معينة ال زبرج عن نطاؽ ادلعلنني و كذا اجملتمع الذي تنشط بو ىذه ادلؤسسات،
كما لعبت التقنيات احلديثة يف ميداف اإلعالـ الشبكي ،خصوصا مع ثورة اإلنًتنت والفضائيات دورا بارزا يف تطوير
ادلهنة و انفالشها و بالتارل زيادة احلاجة إذل ضوابط أخالقية ،و قانونية ،و ىو ما يصعب من مهاـ حارس البوابة
اإللكًتونية.
سنحاوؿ التعرض اذل الدراسة نظريا من خالؿ التطرؽ اذل العناصر التالية :
 مفهوـ حارس البوابة اإللكًتونية. مفهوـ اإلعالـ الشبكي. حارس البوابة يف ظل اإلعالـ الشبكي. أىم التجاوزات األخالقية للممارسة الصحفية يف ظل ادلنظومة اإلعالمية اجلديدة. -1حارس البوابة:
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و تعرفو الدكتورة رشيت على أنو "الصحفيوف الذين يقوموف جبمع األنباء ،و ىم مصادر األنباء الذين يزودوف
الصحفيوف باألنباء ،و ىم أفراد اجلمهور الذين يؤثروف على إدراؾ و اىتماـ أفراد آخرين من اجلمهور دبواد إعالمية،
كل أولئك ىم حراس بوابة يف نقطة ما أو مرحلة ما من ادلراحل اليت تقطعها األنباء.1
 و يُقصد حبارس البوابة أيضا "مقص الرقيب و اخلطوات اليت سبر هبا الرسالة اإلعالمية ،ويتم تغيريىا حسباحملطات ،فهناؾ القيم وادلبادئ وىناؾ رئيس التحرير وىناؾ السياسة التحريرية للمؤسسات اإلعالمية وىناؾ مصادر
األخبا ر ،وصبيعها قد تساىم يف تشكيل الرسالة اإلعالمية وتغيريىا بالشكل الذي يالئمها.2
 حراس البوابة أيضا ىم رجاؿ اإلعالـ الذين يقموف جبمع األخبار و ادلعلومات و ىم مصادر األنباء ،الذين يزودوفالصحفيني و وسائل اإلعالـ باألنباء ،و ىم أفراد اجلمهور من النخب الذين يؤثروف على إدراؾ و اىتماـ أفراد آخرين
3

من اجلمهور بادل واد اإلعالمية ،كل أولئك حراس بوابات يف نقاط ما أو مراحل ما من ادلراحل اليت تقطعها األنباء.

حارس البوابة اإللكترونية :ىو الصحفي  ،رئيس التحرير و مدير النشر يف وسائل اإلعالـ الشبكي (الصحافة
اإللكًتونية ،اإلذاعة و التلفزيوف الرقميني)  ،حبيث يعترب دبثابة مقص رقيب حيذؼ ما يشاء و ينشر ما يريد.
.1.1خصائص حارس البوابة.
قاـ العادل "كريت ليوين" بتطوير مفهوـ " حارس البوابة اإلعالمية" حيث يرى أنو" :على طوؿ الرحلة اليت
تقطعها ادلادة اإلعالمية حىت تصل إذل اجلمهور ادلستهدؼ توجد نقاط (بوابات) ،يتم فيها ازباذ قرارات دبا يدخل و
ما خيرج ،و كلما طالت ادلراحل اليت تقطعها األخبار حىت تظهر يف الوسيلة اإلعالمية ،تزداد ادلواقع اليت يصبح فيها
من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقل بنفس الشكل أو بعد إدخاؿ تعديالت عليها ،ويصبح
نفوذ من يديروف ىذه البوابات لو أمهية كبرية يف انتقاؿ ادلعلومات".4
 -1رشيت جيهاف" :األسس العلمية لنظريات اإلعالم" ،د.ط ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،0721 ،ص .01
 -2حجاب ،زلمد منري" :المعجم اإلعالمي" ،د.ط ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاىرة ،7112 ،ص .33
 -3ادلوسوي ،زلمد" :نظريات اإلتصال و اإلعالم الجماىيري"  ،مقرر الفصل الثاين لرسالة ادلاجستري ،األكادديية العربية ادلفتوحة ،الدمنارؾ ،دوف سنة
النشر ،ص .000
 -4قرياط زلمد" :قضايا إعالمية معاصرة (سوسيولوجية القائم باالتصال  -القائم باالتصال في اإلمارات العربية المتحدة  -السلطة و الثقافة
في الوطن العربي  -حرية الصحافة في الجزائر  -الرأي العام  -الجريمة و العنف في وسائل اإلعالم  -اإلعالم في زمن الحروب و
األزمات)" ،مكْتبة ال َفالح للنَشر والتّوزيع ،الكويت7112 ،ػ ،ص .03
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و لكن ىناؾ شليزات أخالقية تعترب أحد العناصر الضرورية ألداء حارس البوابة اإلعالمية تتمثل يف ،المصداقية
 ،credibilityو ىي شعور حارس البوابة بادلصداقية مع نفسو ،مع ادلوضوع و مع اجلمهور ،و تتكوف
ادلصداقية غالبا من عنصرين ىامني ،أوالمها الخبرة كحجم التدريب والذكاء والقراءة والقدرة على التعامل مع
ادلعلومات واألشخاص وادلواقف االتصالية ،مث الثقة و تًتصد يف مشاركة حارس البوابة ادلوضوع بتجرد وموضوعية دوف
ربيز ،إضافة إذل خاصية القوة :أي أف يتمتع ادلصدر هبيبة وقوة خاصة ،قد تظهر يف الشعور باألمهية أو السيطرة و
النفوذ و أف يقتدر على ضبط احلوار والسيطرة على األشخاص ،أو سبتعو بالقدرة على التدقيق و وزف األمور أو الثواب
و العقاب كرد فعل للموقف اإل تصارل ،و القوة أيضا ىي خاصية ذاتية شديدة األمهية ،و إف كاف يصعب قياسها
لكن يسهل اإلحساس هبا.5
.1.1العوامل المؤثرة في قرارات حارس البوابة.
حارس البوابة اإللكًتونية كجزء من السلسلة اإلعالمية يؤثر و يتأثر جبملة من العوامل من بينها:
أ -معايير المجتمع ،قيمو وتقاليده :
يؤثر النظاـ االجتماعي بقيمو ومبادئو على القائمني باالتصاؿ ،فقد يضحي القائم باالتصاؿ أو وسائل اإلعالـ
أحياناً بالسبق الصحفي بسبب قيم اجملتمع و تقاليده ،و أحيانا أخرى تكوف دبثابة تدعيم للقيم و التقاليد و ضباية
األمناط الثقافية و احًتاـ الشخصيات االجتماعية.6

ب -المعايير الذاتية للقائم باإلتصال:
تلعب اخلصائص والسمات الشخصية للقائم باالتصاؿ دوراً ىاما مثل  :النوع ،العمر ،الدخل ،الطبقة
االجتماعية ،التعليم ،و االنتماءات الفكرية أو العقائدية ،و احًتاـ الذات ،فاالنتماء يؤثر يف طريقة التفكري و ازباذ
القرارات.

7

ج -المعايير المهنية للقائم باإلتصال :
يتعرض القائم باال تصاؿ للعديد من الضغوطات ادلهنية اليت تؤثر يف عملو و تؤدي إذل توافقو مع سياسة ادلؤسسة

 -5مكاوي حسن  ،السيد ليلى" :اإلتصال و نظرياتو المعاصرة" ،ط ،0.الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة ،7113 ،ص .70
 -6مهت حسن" :دراسات في نظريات اإلعالم" ،ط ،0.مصر العربية للنشر و التوزيع ،القاىرة ،7101 ،ص .21
 -7دليفر ملفني" :نظريات وسائل اإلعالم" ،د.ط ،مركز اخلربات ادلهنية لإلدارة ،القاىرة ،0771 ،ص .01

الساورة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية

312

العدد اخلامس :جواف 7102

أة .خيرة مكرتار

دور حارس البوابة في ظل اإلعالم الجديد
اإلعالمية اليت ينتمي إليها وذلك على النحو التارل.8

 سياسة المؤسسة اإلعالمية  :تتعدد ضغوط ادلؤسسة وتتمثل يف عوامل خارجية (وجود زلطات منافسة ) وداخلية مثل (منط ادللكية و النظم اإلدارية) ،فلكل وسيلة إعالمية سياستها اخلاصة و تظهر ىذه السياسة يف إمهاؿ
أو ربريف قصص معينة ،و يتعلم العاملوف يف الوسيلة اإلعالمية السياسة التحريرية عن طريق اإلستيعاب التدرجيي
بدوف تعليمات مباشرة يتم ذلك من خالؿ :قراءة اجلريدة ،من أحاديث زمالئو ،و عن طريق العاملني القدامى.
ىناؾ العديد من األسباب اليت ذبعل الصحفي خيضع لسياسة الوسيلة اإلعالمية منها :توقع ادلالك طاعتو ألنو ديلك
العقاب ،شعور الصحفي بأف ىذه وسيلة عملو ،تطلعات الصحفيني لتحقيق أرباح أكرب بواسطة الوسيلة و عدـ
وجود تكتل دلعارضة سياسة الوسيلة.
 مصادر األخبار :أشا رت أغلب الدراسات إذل إمكانية استغناء القائم باالتصاؿ عن صبهوره ،و صعوبة استغنائو عن مصادره و
يتمثل تأثري ادلصادر على القيم اإلخبارية و ادلهنية فيما يلي :
 تقوـ وكاالت األنباء بتوجيو االنتباه إذل أخبار معينة بطرؽ عديدة. تؤثر وكاالت األنباء على طريقة توزيع وسائل االتصاؿ دلراسليها و تقييمهم. تصدر وكاالت األنباء سجالً يومياً باألحداث ادلتوقع حدوثها. تقلد الصحف الصغرى الصحف الكربى يف أسلوب اختيار ادلضموف . عالقات العمل وضغوطو :يرتبط القائم باإلتصاؿ مع زمالئو يف عالقات تفاعل زبلق صباعة أولية ،يتحدوف فيما بينهم و ىو ما جيعل
الصحفي مندرلا يف ىذه اجلماعة و مستعدا لدعمها ،كما يتضح التنافس حوؿ السبق الصحفي وكسب الثقة.9
د  -معايير الجمهور :
الحظ الباحثاف شودلاف و إثيل أف اجلمهور يؤثر على القائم باالتصاؿ والعكس صحيح ،حيث يؤثر اجلمهور

 -8مكاوي حسن ،السيد ليلى" :اإلتصال و نظرياتو المعاصرة" ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
 -9زلمد ،عبد احلميد" :نظريات اإلعالم واتجاىات التأثير"،ط ،7.عادل الكتب ،القاىرة ،7111 ،ص .12
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بتقبلو للخرب على القائم باالتصاؿ و نوعية األخبار اليت يقدمها ،و توقعات القائم باالتصاؿ عن ردود أفعاؿ ىذا
اجلمهور(مكاوي و السيد.10
 -1اإلعالم الشبكي.
يعرؼ اإلعالـ الشبكي عادة باإلعالم الجديد حلداثتو مقارنة بوسائل اإلعالـ التقليدية أو اإلعالم الشبكي
الحي الرتباطو خبطوط االتصاؿ  Online Mediaو بالًتكيز على تطبيقاتو يف اإلنًتنت و غريىا من
الشبكات ،كما يطلق عليو أيضا تعبري الوسائط السيبرانية  Cyber Mediaمن تعبري الفضاء "السيرباين"
Cyber Spaceالذي أطلقو كاتب روايات اخلياؿ العلمي ويلياـ جبسوف  William Gibsonيف روايتو
اليت أصدرىا عاـ  0712باسم  Neuromancerوالتعبري مأخوذ من علم" السيربنطيقا" Cybernetics
ادلعروؼ عربيا بعلم التحكم اآلرل ويعين تعبري "السايرب-ميديا" العادل ادلصنوع من ادلعلومات الصرفة اليت تأخذ شكل
ادلادة ،ويصف التعبري وسائل التحكم اإللكًتوين اليت حلت زلل األداء البشري ولكنو يستخدـ ىنا لوصف فضاء
ادلعلومات يف شبكة األنًتنت.11
ويعرفو قاموس الكمبيوتر  Computing Dictionaryعرب مدخلني مها:
إف اإلعالـ الشبكي يشري إذل صبلة من تطبيقات االتصاؿ الرقمي وتطبيقات النشر اإللكًتوين على األقراصبأنواعها ادلختلفة والتلفزيوف الرقمي واإلنًتنت ،و ىو يدؿ كذلك على استخداـ الكومبيوترات الشخصية والنقالة
فضال عن التطبيقات الالسلكية لالتصاالت واألجهزة احملمولة يف ىذا السياؽ ،وخيدـ أي نوع من أنواع الكومبيوتر
على حنو ما تطبيقات اإلعالـ اجلديد يف سياؽ التزاوج الرقمي  Digital Convergenceإذ ديكن تشغيل
الصوت والفيديو يف الوقت الذي ديكن أيضا معاجلة النصوص وإجراء عمليات االتصاؿ اذلاتفي وغريىا مباشرة من
أي كومبيوتر.

12

 ادلفهوـ يشري ايضا إذل الطرؽ اجلديدة يف االتصاؿ داخل البيئة الرقمية دبا يسمح للمجموعات األصغر من الناسبإمكانية اإللتقاء و اإلحبار يف عادل اإلنًتنت وتبادؿ ادلنافع وادلعلومات ،وىي بيئة تسمح لألفراد واجملموعات بإمساع
 --10مكاوي حسن ،السيد ليلى:

"اإلتصال و نظرياتو المعاصرة" ،مرجع سبق ذكره ،ص .96

 -11شيخايت ،مسرية" :اإلعالم الجديد في عصر المعلومات" ،رللة جامعة دمشق ،اجمللد  ،72العدد األوؿ و الثاين ،سوريا ،7101 ،ص.03

 -12الدليمي عبد الرزاؽ" :اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونية" ،ط ،0.دار وائل للنشر و التوزيع ،األردف ،7100،ص .02
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13

و حسب "ليسًت"  Lesterفإف "اإلعالـ اجلديد ىو رلموعة تكنولوجيات االتصاؿ اليت تولدت عن التزاوج بني
. 14

الكمبيوتر و الوسائل التقليدية لإلعالـ و الطباعة و التصوير الفوتوغرايف و الصور و الفيديو" .

ىذا ،و يعرؼ اإلعالـ الشبكي أيضا على أنو :إعالـ عصر ادلعلومات ،فقد كاف وليداً لتزاوج ظاىرتني بارزتني عرؼ
هبما ىذا العصر ،أال و مها:
 ظاىرة تفجر ادلعلومات ) (Information Explosionو ظاىرة اإلتصاالت عن بعد.)(Telecmunication
أما الدكتور عباس مصطفى صادؽ فيقوؿ بأف اإلعالـ الشبكي "يشري إذل حالة من التنوع يف األشكاؿ و التكنولوجيا
و اخلصائص اليت ضبلتها الوسائل ادلستحدثة عن التقليدية خاصة فيما يتعلق بإعالء حاالت الفردية
 Individualityو التخصيص  Customizationو مها نتيجة دليزة رئيسية ىي التفاعلية ،فإذا كاف اإلعالـ
اجلماىريي و اإلعالـ واسع النطاؽ.15
من ادلنظور ادليديلوجي فإف ادليديا اجلديدة ال ديكن اقتصار تعريفها فقط على إدراج التكنولوجيا يف العملية
اإلعالمية و االتصالية ،و إمنا ىي تدمج يف ثالثة عناصر مهمة :األنظمة التقنية(  )artefactsأي أجهزة االستقباؿ
الرقمي ،ادلمارسات ( )practicesو يقصد هبا التدوين ،نقل و نشر ادلعلومات و غريىا من ادلمارسات ادلتاحة ،و
الًتتيبات االجتماعية ( )social arrangementو يقصد هبا اجملتمع  ،األسرة  ،احلمالت السياسية  ......اخل
تعترب ىذه العناصر الثالثة البنية التحتية لتشكل ادليديا اجلديدة كما تعرفها  ) leah A . Lievrouw (،و
( .) Sonia livingstone

 -13تيمور ،زلمد و علم الدين زلمود" :الكمبيوترات وتكنولوجيا االتصال" ،د.ط ،دار الشروؽ للنشر و التوزيع ،القاىرة ،7112 ،ص .070
Lester, Paul, Martin, 2014: "edulester curriculum new media", California State

-

14

University, p 52.
http://commfaculty.fullerton html Accessed:January.
 -15صادؽ عباس" :اإلعالم الجديد ،دراسة في تحوالتو التكنولوجية و خصائصو العامة" ،7103-10-70 ،اجلزائر ،ص .10
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.1.1أشكال اإلعالم الشبكي :قدـ الباحثاف ( )richard davidو( )diana owenثالث أشكاؿ
للممارسة الصحفية يف ظل ادليديا اجلديدة ،ديكن تلخيصها فيما يلي:16
أ -ممارسة قديمة بتكنولوجيا جديدة  :يرى الباحثاف أف ىذا الشكل يعود إذل رلموعة من األشكاؿ الصحفية
القددية يف اإلذاعة

و التلفزيوف  ،باستخداـ التكنولوجيا و تطبيق األساليب ادلستحدثة يف بناء و معاجلة ادلواضيع.

ب -ممارسة جديدة بتكنولوجيا جديدة :و حييل ىذا الشكل اذل صحافة ادلواطن  ،حيث مكنت التكنولوجيا
احلديثة التبادؿ احلي و السريع للمعلومات و التواصل بني األفراد و تسهيل الوصوؿ اذل ادلصادر.
ج -ممارسة جديدة بتكنولوجيا مختلطة :يستخدـ الكثري من اإلعالميني الوسائل اجلديدة الستكماؿ أدوارىم
ادلختلفة  ،و ىي نوع من اإلعالـ التبادرل أو التشاركي ،يكمل ادلمارسة التقليدية لكن ال حيل زللها.
 -1دور حارس البوابة في وسائل اإلعالم الشبكي:
إف ما جاءت بو ادليديا اجلديدة يف عادل االعالـ و االتصاؿ  ،أنتج أشكاال و شلارسات إعالمية جديدة  ،ما
خلق أدوار جديدة يف ادلمارسة الصحفية  ،و ىو ما كثف احلاجة اذل حارس بوابة تضبطو قواعد قانونية و مواثيق
أخالقية تنظم العمل اإلعالمي ،حيث أف ادلضامني اإلعالمية اليت كانت تبث يف الوسائل التقليدية كانت يف معظمها
شلارستو شرعية تسهل من دور حارس البوابة الكالسيكي ،أي حسب قواعد و مواصفات زلددة كالدقة ،ادلصداقية و
ادلوضوعية و التحري ،لكن يف الشبكة العنكبوتية ،و بالنظر دلا توفره من زخم يف ادلعلومات و بربوز منوذج إعالمي
شبكي تصبح ىذه ادلهاـ و األخالقيات و ادلبادئ تعيش حالة من الضيم  ،إال أف حارس البوابة ملزـ -دوف غريه-
باحًتاـ اخلط االفتتاحي للمؤسسة اإلعالمية العامل هبا ،قيم رلتمعو و كذا قوانني اإلعالـ و ادليثاؽ الشريف ،و ذلك
لثالثة أسباب أساسية ىي :انتماء حارس البوابة اذل مؤسسة إعالمية تفرض عليو قيود ذلك للحفاظ على صورهتا و
مكانتها  ،من جهة و من جهة ثانية ادلسؤولية االجتماعية حلارس البوابة  ،باعتباره يقوـ بأدوار أساسية يف اجملتمع
تقتضي عليو التصرؼ دبسؤولية ،و كذا الربح ادلادي الستمرارية مؤسستو يف ظل ادلنافسة اإلعالمية.17
 -16العبد هلل مي" :المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم و االتصال" ،ط ،0دار النهضة العربية بريوت ،7102 ،ص .73
-http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-44-03/2012-04-22-16-44-58/170-2012-

17

 22:43على الساعة 2014مارس  12بتاريخ 05-01-11-19-27.html
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وديكن ربديد بعض األخالقيات اليت وضعها مهنيوف و أكاددييوف لتنظيم اإلعالـ الشبكي ،تتلخص يف العناصر
التالية:18
عدـ االستغالؿ غري األخالقي لتكنولوجيات اإلتصاؿ يف تزييف ادلواد اإللكًتونية  ،سواء كانت صورا أو فيديوىاتأو رسومات.
تدعيم ادلادة الصحفية بالروابط و اإلشارة إليها ،و ذلك إلعطاء ادلواطن فرصة االطالع عليها ربقيقا للمصداقية وادلهنية.
التصحيح العلين ألي معلومات غري صحيحة أو غري متحقق من مصدرىا.احًتاـ خصوصية األفراد و عدـ التدخل يف حياهتم الشخصية و عدـ استهداؼ أخبار حياهتم اخلاصة إال إذا كانتزبدـ الصاحل العاـ.
 توفري القدر الكايف من ادلعلومات و إعطاء الفرصة للجمهور من أجل احلكم و ازباذ القرارات.شلارسة احلرية ادلسؤولة و احًتاـ الثوابت الدينية و االجتماعية االلتزاـ حبماية ادلصادر على الشبكة ادلعلوماتية و التأكد من مصداقية األخبار قبل نشرىا. االمتناع عن السرقات الفكرية و اإلشارة يف كل األحواؿ إذل ادلصادر. أف ال ينشر الصحفي ماال يتماشى مع السياسة التحريرية دلؤسستو اإلعالمية ،و أف ال ينشر كذلك ما يسيء اذلمسعتو أو اذل مهنتو.
 يتحمل الصحفي عواقب ما ينشر حىت و اف كاف ف قط على صفحتو اخلاصة و ذلك بسبب عدـ القدرة علىالفصل بني الفضاء اخلاص و الفضاء العمومي.

 -18لعالوي ،خالد" :جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري (دراسة قانونية بنظرة إعالمية)"  ،ط ،10دار بلقيس للنشر و التوزيع،
اجلزائر ،2011،ص .77
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 أف ال ينشر الصحفي إال ما ىو مؤكد منو ،و زلقق فيو ،و عليو يف غياب حراسة البوابة اإللكًتونية أف يكوفالصحفي نفسو رقيبا دير عرب بوابتو.
 عدـ استخداـ األساليب اليت تظلل اجلمهور و على الصحفي أف يتحلى دبسؤوليتو اذباه اجلمهور  ،و احًتاـ حقوقوالعامة و احلقوؽ النابعة يف سياؽ ادليديا اجلديدة.
 سبسك اإلعالميني بأخالقيات ادلهنة الصحفية ،و العمل على نشر مبادئها يف أوساط اجليل اإلعالمي اجلديد منأجل خلق صحافة واعية تتحمل ادلسؤولية اذباه اجملتمع.
 عدـ ارتكاب أي أعماؿ من شأهنا التقليل من مسعة ادلهنة الصحفية. االلتزاـ بالدقة و احليادية و الصدؽ يف األخبار ،و عدـ التعدي بالسب أو القذؼ على األخرين مع احًتاـ حقالرد لكل شخص سبس كرامتو .19
إف الدور ادلنوط حبارس البوابة اإللكًتونية يف وسائل اإلعالـ الشبكي ،و إف كاف يف معظم األحياف خانقا حلرية
التعبري و حق اجلمهور يف ادلعلومة إال أنو يسعى اذل الوصوؿ بالصحافة اإللكًتونية اذل مستوى متقدـ من األداء ادلهين
احملًتؼ.
 -4أخالقيات المهنة الصحفية في ظل المنظومة اإلعالمية الجديدة :
يثري استخداـ التكنولوجيات احلديثة يف العمل الصحفي العديد من اإلشكاليات ،فرغم أف اإلنًتنت ساعدت
كثريا الصحافة التقليدية على ربسني مضامينها وشلارساهتا و أنتجت أرضية افًتاضية صاحلة دلمارسة إعالمية جديدة،
إال أهنا إذا دل يتم استغالذلا وفقا دلبادئ و أخالقيات ادلهنة اإلعالمية فإهنا ػتأخذ منحى آخر (سليب) ،فتعدد ادلصادر
مثال يتيح جلميع ادلواطنني نقل ونشر ادلعلومات ،و ىذا ما يتناىف مع الوظيفة األساسية لإلعالـ ادلتمثلة يف التنمية ،و
يف ظل غياب ميثاؽ شرؼ اعالمي فإف ىذه العوامل زبلق حالة من الفوضى كما أف سرعة تدفق ادلعلومات ونقلها
يؤثر على دقة األخبار و موضوعيتها  ،20وىذا يؤثر سلبا على اجلمهور حيث تقل ثقتو يف ادلواد اإلعالمية ادلقدمة و
19

- Jones, Steve , 2002, "Ency clopedia of New Media", an Essential Reference to
communication and technology,SAGE publication, p 59.
 -20احلمامي الصادؽ" :الصحفيون و أخالقياتهم في زمن الميديا االجتماعية" ،رللة اإلعالـ و العصر اإلماراتية ،عدد سبتمرب ،7103ص .72
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حىت التخمة ادلعلوماتية تعترب سيفا ذو حدين رغم أهنا توفر ادلعلومات و األخبار إال أهنا تغيّب ادلصدر و تساعد على

التمييع ،شلا يزيد التظليل ،و حىت التسرع يف نقل األخبار من طرؼ الصحفيني لتحقيق السبق الصحفي يؤدي اذل
نشر األخبار دوف الػتأكد من صحتها و من مصدرىا ،و التدفق ادلعلومايت ألغى العمل كقيمة انسانية ،فقد وفرت
ىذه الثورة ادلعلوماتية رلاال خصبا النتشار السرقات الصحفية ،و التوسع يف استخداـ مصادر األخبار السرية ،شلا
يضع مصداقية ىذه ادلعلومات يف ادليزاف و يشجع على عمليات تلفيق ادلعلومات و األخبار و عدـ السعي اليها
ميدانيا .
األصل يف وظائف اإلعالـ أف يقوـ اإلعالمي بتقدًن األخبار و ادلعلومات الصحيحة ،و تقدًن اآلراء و
االذباىات ،و لكن بظهور البيئة التواصلية اجلديدة ،حيدث العكس ،حيث أصبح اإلعالـ وسيلة تستغل خلدمة حارس
البوابة اإللكًتونية  ،فقد زبلى الصحفيوف عن ادلسؤولية االجتماعية دلهنة الصحافة اذباه اجلمهور و أصبح ما يهم
حراس البوابات تقدًن السبق اإلخباري بأي طريقة حىت و إف استلزمت السرقة الفكرية أو القرصنة ،فقط للحصوؿ
على معلومات سرية ،كما أف التنافس بني ادلؤسسات اإلعالمية جيد يف البيئة اإللكًتونية رلاال حرا لفرض الذات ،و
للتعبري حبرية أكرب دوف التعرض ألي متابعات قضائية أو كل ما ىو قانوين ،دوف أدىن اعتبار للجمهور وىذا ما يتناىف
مع أخالقيات ادلهنة اإلعالمية.21
نتائج الدراسة :
 لقد قلص ظهور وسائل اإلعالـ الشبكي من دور حارس البوابة الكالسيكية و صعب من مهامو. لقد خلقت التطورات ادلتسارعة لتكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿ ،أمناطا جديدة من العمل الصحفي ،و أدوارامستحدثة حلارس البوابة اإللكًتونية ،و ىذه األمناط تستدعي أخالقيات جديدة تتناسب معها.
 انتقل دور حارس البوابة يف وسائل اإلعالـ الشبكي من االىتماـ باألمن ادلعلومايت اذل األمن األخالقي ،خاصة وأف مستوى ادلمارسة الصحفية دل يتماشى مع سرعة التطور التكنولوجي.

 -21احلمامي ،الصادؽ" :الميديا الجديدة  ،اإلبستيمولوجيا و اإلشكاليات و السياقات" ،ط ،1ادلنشورات اجلامعية  ،منوبة ،2012 ،ص .21
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 الدعوة اذل إنشاء شهادات مهنية لإلعالـ و أخالقياتو ،و التأكيد على ضرورة البحث يف تأثريات ادليديا اجلديدةعلى أخالقيات ادلمارسة ادلهنية.
 التأكيد على ضرورة التزاـ حارس البوابة اإللكًتونية بادلسؤولية االجتماعية يف تناوؿ كافة القضايا و ادلوضوعات والعمل على تفعيل ادلواثيق األخالقية لتقوـ بدروىا يف ضبط األداء اإلعالمي.
 جيب تدعيم عمل حارس البوابة اإللكًتونية بإنشاء ىيئة إعالمية دلراقبة ادلمارسات اإلعالمية يف الصحافةاإللكًتونية.
خاتمة
يعد حارس البوابة داخل ادلؤسسة اإلعالمية أحد العناصر الفاعلة يف نظاـ العمل ،الذي يدين أوال إذل
رلموعة من السياسات ادلرسومة من طرؼ أصحاب ادللكية أو القائموف عليها ،و تتفق مع أىدافهم من وراء
إنشاء ىذه ادلؤسسات ،و يعترب التزامو هبذه السياسات ضرورة الستمرارية ادلؤسسة ،حيث يقوـ جبملة من
الوظائف اليت تتفق بدورىا مع اخلط االفتتاحي للمؤسسة اإلعالمية العامل هبا.
إذف لطادلا كاف حارس البوابة و على اختالؼ أنواعو يساىم يف صناعة ادلادة اإلعالمية ،و السهر على غربلة
تفاصيلها دبثابة مقص رقيب عنها ،ينشر ما يرغب فيو و ديتنع عن ما يرفضو ،لكن و بظهور التكنولوجيات احلديثة
و تطورىا برزت يف األفق وسائل أكثر حداثة ،أىم ما دييزىا التفاعلية مع ادلضامني اإلعالمية و تبادؿ األدوار بني
القائم باالتصاؿ و ادلتلقي ،ما أدى إذل خلق مصطلح جديد يطلق عليو "حارس البوابة اإللكًتونية" ،ساحبا
البساط من ربت حارس البوابة الكالسيكية ،خاصة يف ظل ىذا التطور السريع ،ادلميز بظهور وسائل اإلعالـ
الشبكي و سرعة ربديث ادلعلومات مقرونة بتفاعل اجلماىري مع مضامني ىذه الوسائل.
قائمة المراجع:
 -1احلمامي الصادؽ" :الميديا الجديدة  ،اإلبستيمولوجيا و اإلشكاليات و السياقات" ،ط ،1ادلنشورات
اجلامعية ،منوبة.2012 ،

الساورة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية

320

العدد اخلامس :جواف 7102

أة .خيرة مكرتار

دور حارس البوابة في ظل اإلعالم الجديد

 -1احلمامي الصادؽ" :الصحفيون و أخالقياتهم في زمن الميديا االجتماعية" ،رللة اإلعالـ و العصر
اإلماراتية ،عدد سبتمرب.7103
 -1الدليمي عبد الرزاؽ" :اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونية" ،ط ،0.دار وائل للنشر و التوزيع،
األردف.7100 ،
 -4العبد هلل مي" :المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم و االتصال" ،ط ،0دار النهضة العربية
بريوت.7102
 -5ادلوسوي زلمد" :نظريات اإلتصال و اإلعالم الجماىيري" ،مقرر الفصل الثاين لرسالة ادلاجستري ،األكادديية
العربية ادلفتوحة ،الدمنارؾ ،دوف سنة النشر.
 -6تيمور زلمد و علم الدين زلمود" :الكمبيوترات وتكنولوجيا االتصال" ،د.ط ،دار الشروؽ للنشر و التوزيع،
القاىرة.7112،
 -7حجاب زلمد منري" :المعجم اإلعالمي" ،د.ط ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاىرة.7112 ،
 -8دليفر ملفني" :نظريات وسائل اإلعالم" ،د.ط ،مركز اخلربات ادلهنية لإلدارة ،القاىرة.0771 ،
 -9رشيت جيهاف" :األسس العلمية لنظريات اإلعالم" ،د.ط ،دار الفكر العريب ،القاىرة.0721 ،
 -11شيخايت مسرية" :اإلعالم الجديد في عصر المعلومات" ،رللة جامعة دمشق ،اجمللد  ،72العدد األوؿ و
الثاين ،سوريا.7101 ،
 -11صادؽ عباس" :اإلعالم الجديد ،دراسة في تحوالتو التكنولوجية و خصائصو العامة"-10-70 ،
 ،7103اجلزائر.
 -11قرياط زلمد" :قضايا إعالمية معاصرة (سوسيولوجية القائم باالتصال  -القائم باالتصال في اإلمارات
العربية المتحدة  -السلطة و الثقافة في الوطن العربي  -حرية الصحافة في الجزائر  -الرأي العام -
الفالح للنَشر
الجريمة و العنف في وسائل اإلعالم  -اإلعالم في زمن الحروب و األزمات)" ،م ْكتبة َ
والتّوزيع ،الكويت.7112 ،

الساورة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية

321

العدد اخلامس :جواف 7102

أة .خيرة مكرتار

دور حارس البوابة في ظل اإلعالم الجديد

 -11لعالوي خالد" :جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري (دراسة قانونية بنظرة إعالمية)"،
ط ،10دار بلقيس للنشر و التوزيع ،اجلزائر.2011 ،
 -14زلمد عبد احلميد" :نظريات اإلعالم واتجاىات التأثير"،ط ،7.عادل الكتب ،القاىرة.7111 ،
 -15مكاوي حسن ،السيد ليلى" :اإلتصال و نظرياتو المعاصرة" ،ط ،0.الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة،
.7113
 -16مهت حسن" :دراسات في نظريات اإلعالم" ،ط ،0.مصر العربية للنشر و التوزيع ،القاىرة.7101 ،
17- Jones Steve , 2002, "Ency clopedia of New Media", an Essential Reference
to communication and technology,SAGE publication.
18- Lester Paul Martin, 2014: "edulester curriculum new media", California
State University.
http://commfaculty.fullerton html Accessed:January.
19-http://www.jadeedmedia.com/2012-04-20-17-44-03/2012-04-22-16-44 22:43على الساعة 2014مارس  12بتاريخ 58/170-2012-05-01-11-19-27.html

الساورة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية

322

العدد اخلامس :جواف 7102

