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"عمى الرغـ مف النمو السريع لجرائد الوب ،إال أف دراسات قميمة قد أجريت
في ىذا المجاؿ .وقد الحظ البعض أنو حتى وقت حديث نسبياً كاف يتـ

التغاضي عف اإلنترنت مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ االتصاؿ الجماىيري،

مفضميف دراسة األشكاؿ التقميدية لوسائؿ اإلعالـ المطبوعة واإلذاعية ،والتي
تتواءـ بدرجة أكبر مع النماذج والمداخؿ التي تناسب الموضوعات البحثية

ونظريات االتصاؿ".

المباف شريؼ درويش ،الصحافة اإللكترونية :دراسات في التفاعمية

وتصميم المواقع ،ص.17.
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ممخص البحث:
يبدو مف خالؿ النص السابؽ ،أف بداية االىتماـ بدراسة الصحؼ

اإللكترونية لـ تحدث إال في السنوات األخيرة القميمة ،وأف دراسات قميمة جداً
ىي التي حدثت في الموضوع .في حيف كانت األبحاث تنصب أساساً عمى
دراسة األشكاؿ اإلعالمية التقميدية مف إذاعة وتمفزة.
وعمى ىذا األساس ،فإننا نسعى في

ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء

عمى وضع ية المغة العربية في الصحافة اإللكترونية

)Journalism

(

Online

بالمغرب مف خالؿ تحميؿ بعض المواقع اإللكترونية

المغربية (جدوؿ رقـ  )1باعتماد المناىج واالتجاىات الحديثة في تقييـ

المواقع اإللكترونية وتصميـ الويب  ،وموضح يف مدى حرفيتيا أو انحرافيا

عف اليدؼ األسمى الذي وضعت مف أجمو .كما نسعى أيضاً إلى تبياف
مدى مسايرتيا ومواكبتيا لمتطور الرقمي الذي تعرفو الصحافة الرقمية في

العالـ المتقدـ ،مع اإلشارة إلى التحديات الكبرى التي تواجييا مف أجؿ

تطوير إعالـ مغربي قادر عمى مواكبة اإلعالـ الرقمي الجديد المبني أساساً
 )Networkواقتصاد المعرفة
عمى مجتمع الشبكات ( Society

(.)Knowledge economy

الكممات المفاتيح :المغة العربية ،الصحافة اإللكترونية،

التحديات الكبرى.

الواقع ،

أهمية الدراسة :تتجمى أىمية الدراسة في كونيا تسعى إلى رصد النقط

اؿتالية:

أووًال -تحديد مكانة وأىمية النشر اإلعالمي اإللكتروني في دعـ وتعزيز

المحتوى المغوي العربي عمى الشابكة؛
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ثانياً -الصحافة اإللكترونية وسيمة ناجعة في حماية لغة الضاد

وتطويرىا والسعي في انتشارىا وتوسيع قاعدة مستعممييا؛

ثالثاً -تعتبر الصحافة اإللكترونية أداة مف أدوات تحصيف اليوية

والثقافة العربيتيف في خضـ عصر العولمة واالنفجار المعموماتي.

أهداف الدراسة :تنحصر أىداؼ االشتغاؿ عمى وضعية المغة العربية
في الصحافة اإللكترونية بالمغرب فيما يمي:
أووًال -محاولة تسميط الضوء عمى ظاىرة صحفية جديدة  ،نشأت في

أحضاف شابكة اإلنترنت  ،والتي تتمتع بخصائص وسمات وطبيعة متفردة،
وىي كميا أمور انعكست عمى مواقع الصحؼ اإللكترونية وجميورىا

والقائميف باالتصاؿ بيا( ).

انياًال  -تقييـ مدى فعالية تصميـ الصحؼ اإللكترونية المغربية مف

خالؿ االسترشاد ببعض األبحاث والدراسات الميمة التي تعكس االتجاىات
البحثية الجديدة في دراسة الصحؼ اإللكترونية وقياس

تصميميا.

مدى فعالية

ثالثاً -توضيح وضعية المغة العربية في الصحؼ اإللكترونية المغربية،

والكشؼ عف مدى احتراميا لمعايير لغة الضاد ،بمعنى آخر ،ىؿ تتوفر
عمى االحترافية الالزمة التي تسمح ليا

بالنيوض باإلعالـ المغربي إلى

مصاؼ اإلعالـ الجديد في الدوؿ المتقدمة ،أـ أنيا تنحرؼ عف الطريؽ

الصحيح ،وذلؾ بتخبطيا في الرطانة المغوية ،والمسخ المغوي ،والخمط بيف

العربي والدارج ،وبيف العربي واألجنبي ،وال تتو افر عمى الشروط التقانية

والمينية التي تجعميا تدعـ حقاً المحتوى اإللكتروني العربي أو النشر
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اإللكتروني ،بشكؿ مف األشكاؿ ،وما إلى ذلؾ مف الظواىر التي سوؼ نقؼ

عندىا في مظانيا مف ىذا البحث.

منهجية الدراسة :اعتمدنا عمى الوصؼ والتصنيؼ واإلحصاء في
جمع المعطيات ووصفيا وتصنيفيا ،حيث انطمقنا مف عينة مف الصحؼ

اإللكترونية المغربية ( 51جريدة إلكترونية ،ينظر جدوؿ رقـ  ،)1وبينا إلى
أي مدى حققت التفاعمية المغوية باستمياميا لتقنيات النشر الصحفي

الرقمي.
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- 1مقدمة:
أصبح مف المؤكد ،اليوـ ،أف المجتمع البشري انتقؿ مف مجتمع

صناعي يعتمد أساساً عمى الصناعات التحويمية والثقيمة إلى مجتمع معرفي

قوامو اقتصاد المعرفة ( )Knowledge economyالذي مف أولوياتو
صناعة المعرفة ،وتداوليا ونشرىا بيف الجماىير بأبسط الوسائؿ وأيسرىا.

وىذا االنتقاؿ حصؿ بالفعؿ بفضؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت التي

أثرت بشكؿ عميؽ في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة ،إلى درجة ،
أصبح معيا اإلنساف المعاصر يعيش عمى إيقاع قفزة نوعية تعود،

مف

جية ،إلى االنتشار الكبير لؿحواسيب بمختمؼ أنواعيا وأحجاميا  ،وتوظيفيا
في جميع مناحي الحياة العامة في التعميـ واإلعالـ واإلدارة واالتصاالت،
واالقتصاد والخدمات ،وغيرىا  ،ومف جية أخرى ،إلى االستخداـ الواسع

لشابكة اإلنترنت  ،مما خمؽ أجواء لمصراع الجديد عماده الحرب اإلعالمية
الباردة ،أو ما يسمى بالحرب الناعمة أي حرب المعموميات الجديدة التي

سالحيا القوي ىو المعرفة والمعمومات ،والقوي ىو الذي يمتمؾ ناصية

التكنولوجيا المعموماتية الذكية والمتطورة ،ومف ثمة ساعد عمى تجسير فجوة

رقمية (  )Digital Divideبيف العالـ المتقدـ والعالـ المتخمؼ أو النامي،
وتمؾ قضية شائكة مف قضايا العصر ،والتي تحتاج إلى دراسة مفصمة( ).
إف رىانات العصر الرقمي الجديد جعمت المفكر الفرنسي فرنسواز
ليوطار ينعت المجتمع الحديث باسـ المجتمع المعمومياتي

( )

أو مجتمع ما

بعد الصناعي أو ما بعد الحداثي .وتعد ىذه النعوت إحدى السمات البارزة

التي تؤشر عمى عمؽ التحوؿ الذي شيده مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع
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المعرفة ،وىذا يتضح بشكؿ واضح في المجاالت المعرفية الجديدة التي
أصبح يرتادىا العمماء والفالسفة وعمماء النفس والمسانيوف وغيرىـ.

فإذا كانت الثورة الصناعية قد اكتشفت اآلالت التي تحوؿ الطاقة إلى

حركة ،فإف الثورة المعموماتية المتقدمة

(

computer

Advanced

 )revolutionاقتحمت منطقة اعتبرت أحياناً ،في أنظار البعض ،محظورة

أو محرمة ،أال وىي منطقة الدماغ البشري .ويرى بعض المفكريف أف الطفرة

النوعية ؿلثورة التقنية الحديثة تحققت مف خالؿ الجمع بيف بروميثيوس
وأوديب:

وح َّؿ لغز الكثير مف ظواىر
األوؿ حمؿ إلى البشرية مشعؿ العموـ َ ،
الطبيعة ،والثاني ىو مرتكب الخطيئة (أي خطيئة آدـ) ،وقد تجمى ذلؾ

باقتحاـ المنطقة األشد خصوصية ،وما ترتب عمى ذلؾ مف نتائج وحيثيات

سواء عمى المستوى االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي ،وأصبح األفراد

نسخاً متشابية ،وغ از تيار العولمة جميع القطاعات والمرافؽ ،ولـ يسمـ مف

معاوليا حتى الجانب الثقافي الذي يميز فئة عف أخرى ،وجعمت الخطيئة ما

ىو مقدساً أو محرماً أو محظو اًر ،مرتعاً خصباً لمبحث العممي يتساوى فيو

اإلنساف والحيواف ،وأصبح في إمكاف العموـ وتطبيقاتيا التقنية معالجة الفكر

ومحاكاتو مف خالؿ ما يسمى الذكاء االصطناعي (

Intelligence

 ،(Artificialوأف تتعرؼ أس ارره مف خالؿ التجارب الفيزيولوجية

والبسيكولوجية والتصوير اإلشعاعي ،وأف تحدد مجاالت اشتغالو مف خالؿ

آليات متطورة جداً ،ومف ثمة أمكننا الػقػوؿ« :إف التطور التكنولوجي

الصناعي وأدوات البحث (العممي) قربت المسافة بيف الروحاني والجسماني،

وبيف الروحاني والمادة ،وجعمت اآللة ،وكأنيا أصبحت إنساناً جديداً وكشفت
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عمػى جود كوجيطو صنعي يقؼ مع الكوجيطو الذاتي عمى قدـ المساواة مف

حيث المعرفة والقدرة عمى الكشؼ واالختراع»( ).

لقد اعتمدت الثورة التقنية الحديثة

إذف عمى مرتكزيف أساسييف

ومتكامميف وىما:
أوالً :مرتكز عممي دقيؽ يتجمى في الدراسات والبحوث المنجزة في

ميداف العموـ الدقيقة كالعموـ العصبية ومنيا البيولوجيا العصبية والفيزيولوجيا
العصبية ،وىي عموـ تيتـ أساساً بكيفية اشتغاؿ العقؿ البشري :تمثيؿ

المعرفة ،التخزيف في الذاكرة ،وطرؽ المعالجة.

ثانياً :مرتكز معرفي ويتمثؿ  ،تحديداً  ،في العموـ المعرفية مما يتصؿ

بالمنطؽ والفمسفة والرياضيات والمسانيات وغيرىا.

وانطالقاً مف الجمع بيف المرتكزيف ،أمكف اختراع الحاسوب الرقمي

الذي يعتبر تجسيداً لمنتائج المتوصؿ إلييا في مختمؼ ىذه العموـ بنوعييا
النظري والتطبيقي ،إنو ثمرة اللتقاء عموـ الفيزياء والرياضيات المنطقية

واليندسة اإللكترونية .وقد أدى ذلؾ إلى ثورة تكنولوجيا المعمومات صنيعة
االمتزاج الخصب لثالثية :العتاد الحاسوبي والبرمجيات وشبكات االتصاؿ.
وعمى مدى نصؼ القرف المنصرـ ،ارتقت ىذه التكنولوجيا بصورة غير
معيودة ،خالؿ سمسمة مف النقالت النوعية لتتوالى أجياؿ تكنولوجيا
المعمومات ،ويتسارع معدؿ ظيورىا وانقراضيا إلى درجة أمكف معيا
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لمروجي ومؤرخي ىذه التكنولوجيا ذات الخمسيف ربيعاً أف يتحدثوا عف
عصورىا الحجرية وحفرياتيا الرمزية.

وىكذا فإف تأثيرات التكنولوجيا الرقمية في أنماط الحياة العامة في
ظؿ عصر الثورة المعموماتية في ازدياد مستمر.
ما ىي تأثيرات تؾ فولوجيا ت اإلعالـ واالتصاالت في الصحافة

اإللكترونية العربية عامة ،والصحافة المغربية عمى وجو الخصوص ؟ ،وما
ىي وضعية المغة العربية في اإلعالـ الرقمي المغربي؟.

إف الجواب عف ىذيف السؤاليف يتطمب منا أوالً وقبؿ كؿ شيء تعريؼ
الصحافة اإللكترونية ،وتحديد نشأتيا ومراحؿ تطورىا.
 -2الصحافة اإللكترونية في عصر المعمومات والمعرفة
مف الصعب إيجاد تعريؼ جامع ومانع لمصطمح الصحافة

اإللكترونية

( )

( ،)Online Journalismنظ اًر لتنوع واختالؼ السمات

والوظائؼ اإلعالمية بيف أصناؼ الصحافة اإللكترونية مف جية ،ونظ اًر
أيضاً لتفاوت درجة استفادتيا مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة
كاألقمار االصطناعية ،واالتصاالت الرقمية ،واالتصاالت السمكية

والالسمكية ،والوسائط المتعددة

(

) .وليذا فقد قدمت تعريفات متنوعة ليذا

المفيوـ ،مستمدة أساساً مف أصوؿ نظرية وطروحات معرفية مختمفة ،ال
يمكننا بأي حاؿ مف األحواؿ ،اإللماـ بيا ،أو الوقوؼ عندىا كمية ،ليذا

سنختار منيا بعض النماذج أمناً لمبس ،وتحقيقا لمفائدة:

 -1الصحافة اإللكترونية ىي صحافة كما تتـ ممارستيا عمى الخط

المباشر ( ) .ما يالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو ُيضيؽ مف داللة المفيوـ ،إذ
10

الصحافة اإللكترونية ال تتوقؼ عند حدود الصحافة التي تمارس عمى

الخط ،ولؾفىا أوسع مف ذلؾ بكثير.

 -الصحافة اإللكترونية أو الرقمية ىي الصحافة التي تنشأ مف شبكة

اإلنترنت ،وتوفر اإلبداعات التقنية التي سمحت في الماضي بالتوزيع

المجمع لألخبار والمعمومات عمى عدد كبير مف الجماىير ،نفس تمؾ

السمطة لألفراد) ).

 -ويمكف تعريؼ الصحافة اإللكتروني ة ببساطة (إذف)

عمى أنيا

الصحافة كما تتـ ممارستيا عمى الخط المباشر ( ) .وىذا تعريؼ عاـ ينظر
إلى الصحافة نظرة خطية مباشرة ،ال تكاد تفصؿ في عناصر اإلعالـ

الرقمي ومكوناتو ،مما يجعؿ منو تعريفاً ناقصاً مف جية ،وغامضاً مف جية
أخرى.
وقد مرت الصحافة اإللكترونية بمراحؿ ،نعرض ليا عمى الشكؿ

التالي:

أوالً -التميتيكست ( :)Teletextظيرت ىذه الخدمة عاـ
ويقصد بيا نقؿ النص إلى المشاىد في اتجاه واحد ،وذلؾ عبر إشارة

،1976

تمفزيونية لخطوط المسح غير المستخدمة ( ،)Unused scanning lines
وتقوـ آلة خاصة بفؾ الشفرة ،موجودة بجياز التميفزيوف ،بفؾ شفرة البيانات

التي ستظير في شكؿ صفحات مف النص يستطيع المشاىد تخير منيا ما

يشاء( ).

ثانياً -الفيديوتكست ( :)Videotextىو مف األنظمة األكثر تفاعمية
( )Interactive Systemالتي ظيرت عاـ  ،1979ويعتمد باألساس عمى
الحواسيب ،ويسمح لممشاىديف بالولوج إلى بنؾ لممعمومات الضخمة ،وقد
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استخدمت ىذه الخدمة في مجاؿ التجارة ألوؿ مرة في سوؽ عالـ نيويورؾ

( )New Yorkبتسويؽ الياتؼ المرئي ( ،)Picturephoneلكنيا لـ تمؽ

استجابة كبيرة ،ألف فكرة ربط شاشات التمفزيوف بشبكة التمفوف أصبحت تجذب

اىتماـ

(

)

العديد مف الشركاء والفاعميف في المجاؿ نفسو.

وفي الحقيقة ،فإف أوؿ تجربة لمنشر اإللكتروني لألخبار كانت عاـ

 ،1971عندما قاـ مكتب البريد العاـ (  )General Post Officeفي
المممكة المتحدة بإطالؽ خدمة بريستيؿ (

 )Prestelالتي تسمح بالقياـ

بخدمات كثيرة مف قبيؿ تقديـ النشرات اإلخبارية ،إجراء المعامالت

المصرفية انطالقاً مف البيت ،حجز تذاكر الطيراف ،وغيرىا.

ثالثاً -ظيور خدمة السيفاكس (  )Ceefaxخالؿ السبعينيات ،والتي
عرفت انتشا اًر واسعاً في األوساط اإلعالمية ،واستطاعت أف تحافظ عمى

بقائيا لمدة أطوؿ

(

) .في حيف قوبمت خدمة الفيديوتكست المباشر بانتقاد

شديد الميجة ،ألنو ال يتيح مساحات كبرى لمقياـ بمسح شامؿ ألخبار

الصفحة األولى مف الجريدة اليومية أو مشاىدة أخبار التمفزيوف.

ورغـ الفشؿ الذي منيت بو بعض ىذه المحاوالت ،فقد شيدت

الصحافة اإللكترونية في دوؿ مختمفة ازدىا اًر وتقدماً ممموساً تمثؿ في
االستثمار في ىذا القطاع بشكؿ أكبر ،وظيور أشكاؿ جديدة مف النشر
اإللكتروني بفضؿ الوسائط المتعددة ،والتفاعمية.

وأما نقط الفرؽ والتبايف بيف الصحافة المطبوعة الورقية والصحافة

اإللكترونية فتكمف في اآلتي:

 المضموف اإلخباري ) ،(Content newsحيث تحتفؿ الصحافة

اإللكترونية بالمضموف بشكؿ أكبر مقارنة مع الصحافة العادية الورقية ،ذلؾ
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أف العديد مف جرائد الويب تقوـ بإضافة مزيد مف المواد اإلخبارية التي تنفذ

إلييا مف خالؿ الخدمات السمكية ،وتستطيع بعض الجرائد خمؽ قصص

إخبارية خاصة ونشرىا في إصداراتيا اإللكترونية فقط  ،ونأخذ مثاالً لذلؾ

جريدة ىسبريس المغربية:

الرئيسية













سياسة

جهات

مجتمع

مال وأعمال

مغاربة العالم

السمطة الرابعة
حوادث

فن و قافة
تمازيغت

مدارات

رياضة

صوت وصورة
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إف إلقاء نظرة عمى واجية الجريدة

(الرئيسية) ،يثبت أنيا تتضمف

مجموعة مف العناويف والمواضيع نذكر منيا :سياسة ،جيات ،مجتمع ،ماؿ
وأعماؿ ،مغاربة العالـ ،السمطة الرابعة ،حوادث ،فف وثقافة ،تمازيغت،

مدارات ،رياضة ،صوت وصورة ،ذلؾ أف العدد الصادر مف جريدة ىسبريس

يوـ األحد  4أكتوبر  2015يضـ أكثر مف  75صورة ( ) ،باإلضافة إلى

الفيديوىات الصوتية.

-طريقة توزيع مصادر األخبار والموضوعات ( The method of

 ،)distribution of news sourcesand topicsحيث توجد اختالفات

جوىرية في توزيع مصادر األخبار والموضوعات والتغطية الجغرافية ،إذ إف
اإلصدارة اإللكترونية تضـ صو اًر أقؿ مف اإلصدارة الورقية ،ذلؾ أف العدد

الصادر مف جريدة ىسبريس يوـ األحد  4أكتوبر  2015يضـ أكثر مف 75

صورة( ) ،باإلضافة إلى الفيديوىات الصوتية.

 -مستوى االنقرائية (  :)Readability levelتتمتع أخبار الشابكة

بمشاىدة عالية جداً مف طرؼ رواد اإلنترنت ومستعمميو ،مما يدؿ عمى أف
األخبار اإللكترونية تحظى برصيد عاؿ مف االنقرائية مقارنة بمصادر

األخبار الورقية  ،فمثالً عدد المشاىديف لجريدة أخبارنا يوـ األربعاء

أكتوبر 2015ىو .41272

7

 -الشكؿ الخارجي ( :)Extermal Formتتسـ العناويف في الصحؼ

اإللكترونية بالبساطة وعدـ تعدد أسطرىا تحقيقاً لمبدأ االختصار والوضوح

في المضموف.
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 -3الصحافة اإللكترونية في المغرب :الواقع والتحديات
ينقسـ اإلعالـ المغربي إلى أربعة أصناؼ رئيسية  :اإلعالـ المرئي،

اإلعالـ المسموع ،اإلعالـ المكتوب (الورقي ) ،واإلعالـ اإللكتروني  .وقد
عرفت ىذه األصناؼ ازدياداً غير معيود خالؿ السنوات األخيرة ،حيث
تعزز المشيد اإلعالمي بميالد قنوات جديدة ومحطات إذاعات مختمفة
تغطي في بثيا مناطؽ التراب الوطني  .وأما الصحؼ اإللكترونية فيي في
ازدياد مستمر ،بفعؿ المستجدات الجديدة التي ميزت المشيد اإلعالمي

المغربي في الفترة األخيرة.

وأما بالنسبة لمغة البث  ،فتتأرجح بيف العربية في المقاـ األوؿ ،والمغة

الفرنسية في المقاـ الثاني بالنسبة لمقنوات العمومية التي تتبع في تسييرىا

لمالية الدولة واشرافيا اإلداري ،إلى جانب ىذا ،بطبيعة الحاؿ ،توجد المغة

األمازيغية ،بعد أف أصبحت لغة رسمية ثانية في دستور ،2011
وخصصت ليا قناة خاصة تبث موادىا عامة بالمساف األمازيغي  .في حيف

أف المغة اإلسبانية تحضر في القناة األولى مف خالؿ بعض النشرات
اإلخبارية المخصصة ليا.

فماذا عف الصحافة اإللكترونية بالمغرب ،واقعيا ،وما ىي تحدياتيا؟.
دخمت خدمة الصحافة اإللكترونية إلى المغرب ،بموجب اعتراؼ و ازرة

االتصاؿ والنقابة الوطنية لمصحافة المغربية سنة  2001بيذا المكوف

اإلعالمي الجديد ،وبذلؾ أصبحت تتمكف مف نفس الحقوؽ والواجبات التي

يتمتع بيا اإلعالميوف في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية ،وىكذا

يكوف المغرب ىو البمد العربي واإلفريقي  ،وربما المتوسطي األوؿ الذي

اعترؼ بمينة (صحافي إلكتروني) ،وقد تحقؽ ىذا بفضؿ فريؽ تحرير موقع
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(كازانيت)

 CASANETالذي كاف يدير موقع منارة  .MENARAكما

تجب اإلشارة أيضاً إلى المبادرة التي قاـ بيا الصحافي محمد بودرىـ في
جريدة (ليبراسيوف) وبعض مف زمالئو في نفس اإلطار منذ.) (2001
أما استعماؿ المغاربة لخدمة الشابكة فيعود إلى سنة  ،1995حيث
تشير بعض اإلحصائيات إلى وجود ما يفوؽ أربعة مالييف مستعمؿ

لإلنترنت ،وأف الصحافة الرقمية تشيد تزايداً ممحوظاً بفعؿ الشروط الجديدة

التي استفاد منيا اإلعالـ الرقمي بالمغرب( ( ،والتي تتمثؿ في إعداد

مشروع قانوف الصحافة اإللكترونية سنة  ،2013والذي يرمي إلى إدماج
الصحاؼ والنشر،
ػة
النشر اإلعالمي اإللكتروني في إطػار مشروع ػؽانوف
لتعزيز وترسيخ الممارسة المينية القائمة عمى مبدأ الحرية والمسؤولية مف
خالؿ وضع تعريفات دقيقة تحدد ماىية الصحافة اإللكترونية بمعزؿ عف أي
أفواع النشر اإللكتروني األخرى ،وحماية الممكية الفكرية والمواد
ػفوع مف ػ
األصمية والحقوؽ المادية والمعنوية ألصحابيا وتوسيع
ػ
اإلعالمية اإللكترونية
سمطة القضاء ،إضافة إلى إلغاء العقوبات السالبة لمحرية .وفي  4إبريؿ مف
(

سنة  ،2013تـ تقديـ الكتاب األبيض لمنيوض بالصحافة اإللكترونية

(

بيدؼ مواكبة تطورات الصحافة اإللكترونية واحاطة أفضؿ بالتحديات التي
تواجييا .كما تميزت سنة  2013أيضاً بإدراج الصحافة اإللكترونية في

منظومة الدعـ العمومي المخصص لمصحافة المكتوبة في إطار عقد
البرنامج الجديد  2017-2013بيدؼ االرتقاء بجودة الصحافة اإللكترونية.
وتتوزع الصحؼ اإللكترونية بيف مواقع مستقمة ترجع ممكيتيا إلى
أرسماؿ خاص ،وأشخاص ذاتييف ،ومواقع رسمية تابعة لمدولة ،أبرزىا الموقع
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الخاص بو ازرة االتصاؿ ،ومينا ار (  ،)Menaraوينضاؼ إلى ذلؾ أف أغمب
الو ازرات تتوفر عمى مواقع إلكترونية خاصة ،واف كانت موضوع جدؿ في
الوقت الراىف بالنظر إلى أنيا ال ترقى إلى مستوى تقديـ الخبر والمعمومات

الضرورية لممواطنيف( ).

وعمى العموـ ،فإف ىذا النوع مف الصحافة ،إذا كاف يتسـ باليامش
الواسع مف الحرية ،فإنو ال يزاؿ في مراحمو األولى .وبالتالي ،تظؿ أىميتو
محدودة جداً مقارنة باألنواع األخرى مف اإلعالـ ،كما يؤكد ذلؾ تقرير

استبياف الخبراء في المغرب الذي أعدتو الشركة الدولية لممعمومات لصالح
المركز العربي لتطوير حكـ القانوف والنزاىة ،حيف يشير إلى أف " ما يثير
االىتماـ ،أنو ال يتـ االعتماد عمى شبكة اإلنترنت ،وشبكات المعمومات غير
الرسمية ،كالجيات الدينية واالجتماعية ،لمحصوؿ عمى المعمومات"( (.
وال حاجة بنا إلى أف نؤكد أىمية الصحافة اإللكترونية بالنسبة لفئات
المجتمع المغربي ،وخاصة فئة الشباب منيـ .وتفيد إحدى اإلحصائيات

(

)

التي أجريت عمى عينة مف المغاربة بخصوص استعماؿ اإلنترنت سنة
 ،2012أف استعماؿ المغاربة ليذه الوسيمة الرقمية يختمؼ مف فئة إلى
أخرى بنسب متفاوتة بحسب الغرض واليدؼ .إذ توظؼ ىذه الوسيمة بدرجة
أولى مف أجؿ التواصؿ عبر البريد اإللكتروني بنسبة  ،%66وفي موقع ثاف
أشبو ما يكوف باألوؿ ،تستخدـ اإلنترنت لغرض اإلخبار واإلعالـ بنسبة
 ،%62ثـ تستخدـ بعد ذلؾ ألغراض مينية بنسبة

 ،%45ولمتواصؿ مع

األقارب بنسبة  ،%40وبنسبة  %7لمشراء والتسوؽ عبر الشبكة العالمية
لممعمومات .كما أنو بالنسبة لمشبكات االجتماعية التي تحتؿ المرتبة األولى
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مف حيث االستعماؿ ،فإف الغرض الرئيسي مف الولوج إلييا إنما ىو الرغبة
في االطالع عمى األخبار( ).
والى جانب أشكاؿ النشر اإللكتروني األخرى ،تعتبر الصحافة
اإللكترونية إحدى البوابات األساسية التي يرتكز عمييا مجتمع المعمومات
والمعرفة ،إال أنيا في الوقت نفسو تطرح العديد مف األسئمة ،إف لـ نقؿ
االنشغاالت والمخاوؼ المينية واألخالقية ،والتي ترتبط بشكؿ مباشر
باألدوار الجديدة التي يجب أف تضطمع بيا ىذه الوسيمة ذات العالقة
بتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ،خدمة لمذات والمجتمع والحضارة.
وعمى الرغـ مف المكاسب التي حققتيا الصحافة اإللكترونية المغربية ،
اآلتي ( ):
ة
فإنيا تواجو عدة تحديات تتمثؿ في العناصر


فوضى المصطمح التي تطبعيا ،ونضرب مثاالً لذلؾ الجدؿ القائـ

حوؿ المفاىيـ المؤسسة لممجاؿ كتمؾ التي تتعمؽ أساساً بتعريؼ

الصحافة اإللكترونية ومكوناتيا ،وتعريؼ الصحفي الميني الممارس

في الحقؿ ،وخدمة الصحافة اإللكترونية ،وغيرىا.
 تحديات البيئة التكنولوجية.
 غياب قانوف منظـ لمينة الصحفي ،ولممقاولة اإلعالمية الرقمية.
 ضعؼ التكويف األكاديمي وقمة الموارد التكوينية والتأىيمية.
 عدـ وجود البطاقة المينية.
 اإلكراىات التقنية والمادية المعموماتية.
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 كثرة ساعات العمؿ.
 الضغط الذي تمارسو السمطات عمى الصحفي أثناء ممارسة عممو.
 مشاكؿ تتعمؽ بالخط التحريري واألىداؼ المرجعية لمصحيفة
اإللكترونية.
 صعوبة حماية حقوؽ الممكية الفكرية لممقاؿ اإللكتروني.
 غياب الوعي في المجاؿ اإللكتروني.
 -4عربية الصحافة اإللكترونية المغربية بين الحرفية واونحراف:
يعتبر اإلعالـ أكثر األنشطة االجتماعية توظيفاً لمغة منطوقة كانت أـ

مكتوبة .لذا فإف وسائؿ اإلعالـ تمعب دو اًر رئيسياً في القياـ باإلصالح

المغوي مف جية ،ومف جية أخرى تضطمع بدور النيوض باألداء المغوي

لممجتمع ككؿ( ) .كما يمكف أف تفيد المغة في حمايتيا وضماف استم ارريتيا
وبقاءىا واإلسياـ في نموىا وتطورىا وتجذرىا في المجتمع .وبالمقابؿ ،يمكف
أف تكوف ىذه الوسائؿ أداة محطمة لمغة ،وعنص اًر قاصداً التدمير واليدـ.
وليذا سنحاوؿ مف خالؿ الجدوؿ اآلتي دراسة وضعية المغة

العربية في

الصحافة اإللكترونية المغربية.
جدول رقم :1توزيع عينة من الجرائد والصحف اإللكترونية المغربية

الناطقة بالمغة العربية والمغات األجنبية
الرقم
1

موقع الصحف اإللكترونية المغربية
www.hespress.com
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:نستخمص من خالل هذا الجدول المعطيات اآلتية
158  يصؿ عدد الصحؼ اإللكترونية في المغرب إلى ما يفوؽ-ًأوال

 حصمت عمى وصوالت اإليداع القانونية إلى غاية نياية إبريؿ،صحيفة
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 ،) )2015وىذا الرقـ مؤشر حقيقي عمى معطيات رقمية دالة ،ستنعكس

آثارىا اإليجابية في الممارسة الصحفية داخؿ قطاع الصحافة اإللكترونية.
ثانياً -تتراوح لغة االستخداـ والتوظيؼ في ىذه المواقع اإللكترونية بيف
؛ أي بنسبة  ،%86,3والمغة العربية

استعماؿ العربية في المقاـ األوؿ

والفرنسية واإلنجميزية في المقاـ الثاني ؛ أي بنسبة  ،%7,8والمغة الفرنسية

في المقاـ الثالث؛ أي بنسبة .%5,9

مبيان رقم  :1توزيع الصحف حسب المغة ( )%

ثالثاً -تختمؼ الصحؼ اإللكترونية مف حيث اليدؼ ،فمنيا ما يستخدـ

ألداء خدمات عمومية ،ومنيا ما يوجو لخدمات أغراض محمية أو جيوية.
رابعاً -تتفاوت ىذه الصحؼ في مستوى االنقرائية ،إذ نجد بعضيا

يحظى بمشاىدة عالية جداً ،في مقابؿ البعض اآلخر ،ال يحظى إال بفئة

محدودة مف المشاىديف والقراء ،ولعؿ ذلؾ يرجع إلى مدى شيرة كؿ صحيفة
22

أو مدى امتالكيا القدرة عمى تحقيؽ التفاعمية واإلثارة بالنسبة لمستعممي
الصحؼ الرقمية.
خامساً -إف العربية المستخدمة في بعض الصحؼ اإللكترونية

المغربية (ىسبريس ،أخبارنا ،أغورا )...،لغة معاصرة تمتح مف معيف الكفاية
المغوية لإلنساف المغربي ،وىي لغة يطغى عمييا الجانب اإلعالمي
التقريري ،ويجمى ىذا في الجمؿ االسمية المثبتة في العناويف ،وأذكر منيا
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :الحريؽ لـ يخمؼ ضحايا ،حريؽ يأتي عمى
مقر شركة الضحى ،جمعويوف يطالبوف بإنقاذ منطقة مشجرة ،عمدة مكناس
يستقبؿ فريؽ النادي المكناسي ...،وعمى العموـ ،فالمغة المستخدمة في تمؾ
المواقع ال تخمو مف أخطاء لغوية وتركيبية وامالئية وأسموبية ،وأمثؿ ىنا
بعدـ التمييز بيف ىمزة الوصؿ وىمزة القطع ،الخمط بيف العامي والفصيح،
وبيف العربي واألجنبي ،وعدـ المطابقة اإلعرابية بيف الفعؿ والفاعؿ ،وتقديـ
ما حقو التأخير ،وغيرىا كثير مما يحتاج إلى دراسة لغوية تطبيقية في
الصحؼ اإللكترونية بالمغرب .وأعتقد ،أف مثؿ ىذه األخطاء ،تدؿ عمى
غياب الحرفية المينية في بعض ىذه الصحؼ ،مما يوحي بضعؼ التكويف
لدى المشرفيف عمى المواقع اإللكترونية.
أما إذا عمقنا النظر في طريقة تصميميا فيي ،في الغالب ،ال تتوافر

عمى الدقة في تصميـ وادارة العناويف ،وىذا يجعميا بعيدة عف مستوى

الصحؼ اإللكترونية في الدوؿ المتقدمة كأمريكا وفرنسا وكندا ،إضافة إلى

البطء في تصفحيا أو استرجاع المعمومات ،إذ يستغرؽ وقتاً أطوؿ ،قد يدوـ
لبعض الثواني أو الدقائؽ.
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خاتمة:
تعتبر الصحافة اإللكترونية نوعاً جديداً مف أنواع اإلعالـ الشابكي

الذي يستند في معموماتو عمى اإلنترنت ،وىي تتميز بخصائص وسمات
خاصة ،تجعميا متميزة عف الصحافة الورقية عمى مستويات عدة :المحتوى
اإلخباري ،الشكؿ الخارجي ،االنقرائية ،طريقة توزيع مواد األخبار

والموضوعات ،إلخ.

وقد سعينا مف خالؿ ىذه الدراسة إلى توصيؼ وضعية المغة العربية

في الصحافة اإللكترونية في المغرب ،وذلؾ باختبار عينة مف الصحؼ

اإللكترونية (ينظر الجدوؿ رقـ  ،1ومبياف رقـ  ،)1قصد التحقؽ مف مدى
وصوليا إلى الحرفية المينية الالزمة ،أو انحرافيا عف الضوابط التقانية

والعممية التي يفترض أف تصمـ عمى أساسيا تمؾ المواقع .وليذا قسمنا

محتويات الدراسة إلى ممخص ومقدمة وثالثة محاور رئيسية ،باإلضافة إلى

الخاتمة.

في الممخص عرفنا بموضوع الدراسة وأىميتو العممية والمعرفية وأىدافو

القريبة والبعيدة .أما في المقدمة فقد تطرقنا إلى محاور الدراسة والمنيجية
المتبعة في معالجة األسئمة المطروحة لمدرس ،وخصصنا المحور األوؿ

لمحديث عف إشكالية تعريؼ مصطمح الصحافة اإللكترونية ونشأتيا ومراحؿ
تطورىا ،وأوجو الفرؽ واالختالؼ القائمة بيف اإلصدار الرقمي واإلصدار

الورقي .أما ا لمحور الثاني ،فقد عالجنا فيو واقع الصحافة اإللكترونية في
المغرب وتحدياتيا .في حيف خصصنا المحور الثالث لمحديث عف وضعية
المغة العربية في الصحافة اإللكترونية المغربية بيف الحرفية واالنحراؼ،
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وذلؾ برصد مكانة لغة الضاد رقمياً ،ومدى اعتمادىا أداة في تصميـ

المواقع إلى جانب المغات األجنبية أي الفرنسية واإلنجميزية.
نتائج الدراسة:

 -إف وضع المغة العربية في الصحافة اإللكترونية بالمغرب ليس بأحسف

حاؿ مف وضعيا في الصحافة المطبوعة أو الورقية ،إذ مستوى الكتابة
يعاني مف المحف بمختمؼ مستوياتو وأشكالو ،مما يجعيا تنحرؼ عف

وظيفة حماية النشر اإللكتروني العربي عمى الشابكة.
 إف دعـ وتعزيز المحتوى اإلعالمي المغربي عمى الشابكة يحتاج إلىجيود جبارة مف طرؼ الو ازرة الوصية عمى القطاع إلى جانب القطاع

الخاص.

 إف الرقي بمستوى اإلعالـ الرقمي بالمغرب إلى مصاؼ اإلعالـ فيالدوؿ المتقدمة تقانياً ومعرفياً ،يستدعي توجيو الباحثيف والدارسيف
لالىتماـ بقضايا اإلنترنت والمغة العربية ،ودفعيـ إلى الكتابة في

مشكالتو اآلنية والمستقبمية.
 تفعيؿ القوانيف المنظمة ليذا النوع مف النشر اإللكتروني خدمة لإلعالـبنوعيو الورقي والرقمي.
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