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 اقتصاديات االعالم الرقمي :    
لـ يعد اإلعبلـ ذلؾ النشاط التقميدي المعني بنقؿ الرسائؿ اإلعبلمية مف مرسؿ    

( ،  Linear Communicationإلى مستقبؿ فيما أطمؽ عميو ) االتصاؿ الخطي 
          بػ بؿ أضحى نشاطًا واسعًا ومؤثرًا عمى المتمقي وموجيًا لسموكو حتى عرؼ

( ، وبذلؾ اتاح المعنى ليشمؿ  Circular Communicationتصاؿ الدائري ) اال
قطاعات المجتمع وأنشطتو المختمفة ، وعمى رأسيا النشاط االقتصادي ، ولما تطورت 

( وشبكة  Satellitesتقنية االتصاؿ بفعؿ استخداـ األقمار االصطناعية ) 
ت  توسعت معيا عمى قدـ ( ونشطت حركة المعموما Internetالمعمومات الدولية ) 

 المساواة اقتصاديات العالـ .
 وعميو يمكف القوؿ بأف اإلعبلـ اضحى ىو الداعـ األساسي القتصاديات العالـ      

فإف اإلعبلـ نفسو قد أصبح صناعة متكاممة في عصرنا الحاضر   ومف جية ثانية
صاؿ عمى التأثير مثميا مثؿ الصناعات األخرى ، وىذا يتأتى بسبب قدرة وسائؿ االت

عمى حركة المجتمع بما تمتمكو مف إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكنيا ألف تكوف سمطة 
 ليا دورىا السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي .

و لكي تستمر وسائؿ االتصاؿ في أداء مياميا ال بد ليا أف ترتكز عمى قاعدة    
نفقات كبيرة تتمثؿ في الكادر البشري  قوية ألف ىذه الوسائؿ بحاجة إلى اقتصادية 

 . والمعدات وأنظمة االستقباؿ واإلرساؿ ...الخ
ونظرًا ألف وسائؿ اإلعبلـ تعمؿ في سوؽ مشترؾ وفؽ مفيـو تدفؽ المعمومات      

Flow of Information  عمييا أف ترتقي إلى مستوى المنافسة ، وىذا يتطمب الكثير
ييا الطابع التجاري ، وبالتالي أصبحت وسائؿ مف الجيد ، األمر الذي أضفى عم

فكاف عمييا أف توفر الكادر  قريناتيا تسعى ألف تتميز عمى  االتصاؿ في كؿ دولة 
البشري والتقنية المتطورة وتقدـ نفسيا لمجميور مف خبلؿ مادة مؤثرة تعرضيا وفؽ 

 منيجية عممية .
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 ما هي اقتصاديات اإلعالم ؟
إلعبلـ باعتبارىا فرع مف فروع االقتصاد التطبيقي الذي تعرؼ اقتصاديات ا    

 يدرس : اإلنتاج ، التوزيع ،  االستيبلؾ .
تنظيـ العمؿ في البرنامج ، والتنسيؽ بيف العناصر  ىو عممية  :والمقصود باإلنتاج 

الفنية المشاركة في التنفيذ وتسييؿ كؿ المعوقات والصعوبات في حدود الميزانية 
ؿ ضمف ىذا المفيوـ كؿ النفقات المادية والفنية والتقنية والبشرية المقررة . ويدخ

 .  ليا مف موارد وبيئة عمؿ ما يتوفرواإلمكانيات تتفاوت حسب طبيعة الوسائؿ وفؽ 
لمجميور .   أما التوزيع فيو قدرة القائـ باالتصاؿ عمى توصيؿ المادة اإلعبلمية 

استخداـ الوسائؿ التي تتمثؿ ويدخؿ ضمف ذلؾ توصيؿ الصحؼ لمقارئ عف طريؽ 
في السيارات والطائرات وغيرىا ، وتوصيؿ الخدمة اإلذاعية عف طريؽ الموجات 
تاحة خدمة  األثيرية ، والخدمة التمفزيونية عف طريؽ األقمار االصطناعية ، وا 

 اإلنترنت .
واالستيبلؾ يعني مدى قبوؿ الجميور لمحتوى وسائؿ اإلعبلـ ، وشكؿ الرسائؿ  

وىذا ما يتطمب جيدًا كبيرًا ، يختمؼ باختبلؼ طبيعة الوسائؿ ، وىذا ىو  ، ةالمقدم
  ، فمكي يقبؿ الجميور محتوى مادة واحدة في  الموضوع األىـ الذي يصعب اختزالو 

الوسائؿ عمينا الكثير مف العمؿ ليس فيما يختص بالمضموف فحسب ،   ما تقدمو
 المتافىذاف ىما قطبا المادة اإلعبلمية إنما بالنسبة لشكؿ وقالب المادة أيضًا ، و 

 فيمًا واسعًا لموسائؿ والجميور يرتقي إلى مستوى الدراسة والبحث . اف تتطمب
 

 الواليات المتحدة األمريكية : : نموذجمقومات اقتصاديات اإلعالم 
إف نجاح اإلعبلـ التمفزيوني في المجتمع األمريكي منذ انطبلقو في أوائؿ القرف      
لتضافر عدة عوامؿ تتعمؽ   ريف لـ يأت مف فراغ ، بؿ جاء نتيجة طبيعيةالعش

بالترابط الوثيؽ بيف المؤسسات اإلعبلمية التمفزيونية ممثمة في شبكات التمفزيوف 
في المجتمع نفسو . فقد أثبتت   األمريكية الثبلث والمؤسسات االقتصادية العاممة

يوف في الواليات المتحدة أف ىذه الشبكات الدراسات المتتالية التي أجريت حوؿ التمفز 
الممموكة  NBCلمقطاع الخاص كما ىو الحاؿ في شبكة   إما أف تكوف ممموكة
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مشتركة مع تمؾ   % لشركة ) جنراؿ إلكتريؾ ( ، أو أف ىناؾ مصالحٓٛبنسبة 
     ( وشركة ) مايكروسوفت ( وشركة  CNNالشركات كما ىو الحاؿ بيف شبكة ) 

( ، وىذا الترابط الوثيؽ يسيـ بشكؿ أو آخر في توفير التمويؿ الكافي  ) تايـ وورنر
لمشبكات التمفزيونية مف خبلؿ اإلعبلف ، ورعاية البرامج ، أو حتى مف خبلؿ الدعـ 
المباشر ، ولعؿ معدالت اإلعبلف العالية التي تظير عمى شاشات التمفزيوف في 

ى حجـ تدفؽ التمويؿ الذي تتمقاه تمؾ تشير بشكؿ ال يقبؿ الشؾ إل  الواليات المتحدة
 الشبكات العمبلقة التي ترتبط بيا .

وىناؾ سبب ثاف يتعمؽ بكوف عممية البرمجة في الشبكات التمفزيونية األمريكية      
تتـ بالتناغـ مع العممية اإلعبلنية التي تستند إلى بث اإلعبلنات خبلؿ البرامج األكثر 

ني أف موضوعات البرامج وصيغيا تخضع ألذواؽ شعبية لدى الجماىير ، وىذا يع
الجماىير وذلؾ بناًء عمى نتائج دراسات ميدانية تقـو بيا شركات أبحاث السوؽ 
لصالح المؤسسات اإلعبلنية لمعرفة مدى تغمغؿ برامج التمفزيوف في أوساط 

 الجماىيػر . 
يكية حيث أف قوة أما السبب الثالث فيتعمؽ باالتساع اليائؿ لسوؽ اإلعبلف األمر      

االقتصاد األمريكي المستند إلى السوؽ الحرة في التعامبلت التجارية ارتبطت تقميديًا 
 بصناعة اإلعبلف التي ىي جزء ال يتجزأ عف الصناعة اإلعبلمية .

ومف ىنا فقد غدا ىذا الثالوث ) اإلعبلـ ، اإلعبلف ، االقتصاد ( يشكؿ بنية       
 التمفزيونية المختمفة في عمميا . صمبة تستند إلييا القنوات

وعميو تظير لنا ضخامة اإليرادات التي تحصؿ عمييا وسائؿ اإلعبلـ وما      
تحدثو مف تأثيرات عميقة مف قبؿ الشركات المنتجة في توجيات ومواقؼ وسائؿ 
اإلعبلـ ، وذلؾ لما تشكمو مف مورد ميـ لتمؾ الوسائؿ وبالشكؿ الذي يؤثر في 

قؿ األحداث وتناوؿ القضايا المختمفة ، فأفرغت الكثير مف وسائؿ في ن حيادتييا
اإلعبلـ مف المضاميف التي تحمؿ الحقيقة وتنيض بواقع الجميور وتخدـ قضاياه ، 
وأصبحت أداة في خدمة المموليف والمعمنيف والترويج ألىدافيـ الربحية ، مما أثر 

اقتصادية  إمبراطورياتولت إلى سمبًا في مصداقية الكثير مف ىذه الوسائؿ بعد أف تح
 ضخمة .
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 اقتصاديات االعالم الرقمي في المنطقة العربية : 

ف منذ ظيور بعض الصحؼ العربية عمى الرغـ مف مرور حوالي عقديف مف الزم 
، إال أف معظميا لـ يستفد كثيًرا مف البيئة اإلعبلمية الجديدة التي  عبر شبكة الويب

، والتي أحدثت ثورة في مجاؿ  المصاحبة ليا التكنولوجياو وفَّرتيا شبكة اإلنترنت 
 .  التواصؿ اإلعبلمي

فقد بيَّنت إحدى الدراسات أف بعض وسائؿ اإلعبلـ العربي، عمى الرغـ مف إمكانياتيا 
(، لـ تستفد مف اإلمكانيات التواصمية  كالشرؽ األوسط والخميج الكبيرة وشيرتيا )

، وظمت أسيرة لنمط اإلعبلـ التقميدي الذي  متعددةاليائمة التي تتيحيا الوسائط ال
ينظر إلى شبكة الويب كفضاء ثانوي ال يتعدى التواجد فيو "أداء الواجب"، وىو يفتقر 
إلى الجدوى االقتصادية واإلعبلمية. واألمر نفسو ينطبؽ عمى صحيفة إيبلؼ التي 

أال وىي الوسائط  ، ؛ إذ لـ تستفد مف أبرز نقاط قوة ىذه الشبكة ىي وليدة الويب
 المتعددة . 

إف ضعؼ استفادة المنطقة  العربية مف الخدمات التي تُقدّْميا شبكة الويب يعود إلى 
 ، أبرزىا : عدة عوامؿ

بطء االستجابة لمتحوالت التكنولوجية بسبب التبايف بيف المجتمعات العربية  .ٔ
ينة والريؼ ؛ األمر الذي المختمفة ، والتبايف داخؿ المجتمع العربي الواحد بيف المد

يجعؿ تبني التكنولوجيات الجديدة عممية بطيئة ، مثؿ التحوؿ مف ثقافة القراءة الورقية 
 . إلى القراءة عبر الشاشات

مقاومة الناشريف واإلعبلمييف العرب لضرورة التحوؿ مف اإلعبلـ التقميدي إلى  .ٕ
المعمف عمى االستمرار في اإلعبلـ الجديد ، مف حيث الشكؿ والمحتوى ، مما يجبر 

 الترويج عبر المؤسسات اإلعبلمية التقميدية.
.عدـ إخضاع اقتصاديات االعبلـ إلى دراسات جدوى جديدة تأخذ بعيف االعتبار ٖ

إيجابيات التحوؿ إلى النظاـ االقتصادي اإللكتروني وسمبياتو ، عندما تسعى 
د باعتبارىا تشكّْؿ المستقبؿ المؤسسة اإلعبلمية لمتحوؿ نحو فضاءات اإلعبلـ الجدي
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في ظؿ اليروب الجماعي لجماىير وسائؿ اإلعبلـ التقميدي نحو اإلعبلـ الرقمي 
 الجديد. 

، إال  .عمى الرغـ مف مرور عقود عمى تعرض الجماىير العربية لوسائؿ اإلعبلـٗ
أف الغالبية العظمى منيا لـ تعتد عمى الحصوؿ عمى المحتوى اإلعبلمي مقابؿ دفع 

، وفئة قميمة تدفع مقابؿ مشاىدة  ، إال في حاالت الصحافة المطبوعة الغ ماليةمب
وىذا شكَّؿ عقبة أماـ الناشريف اإلعبلمييف وأقعدىـ عف  ، بعض القنوات الفضائية

 .   السعي لمتحوؿ نحو بيئة الويب
لمعياف في دراسة اقتصاديات االعبلـ الرقمي في المنطقة   ومف االمثمة الشاخصة  
عمى سبيؿ المثاؿ ال  لعربية نذكر الواقع االقتصادي لمؤسسات اإلعبلـ في السودافا

فيناؾ العديد مف  كما ىو الحاؿ في في الكثير مف الدوؿ العربية ، ف الحصر
إلى  في السوداف مما أدى   المعوقات التي انعكست عمى واقع المؤسسات اإلعبلمية

ؼ والترفيو والتعميـ والتنمية يمثؿ في التثقعدـ قدرتيا عمى الوفاء بوظائفيا التي تت
واإلرشاد والتوجيو والدعاية واإلعبلف وغير ذلؾ مف الوظائؼ ، وقصور المؤسسات 
عف القياـ بوظائفيا أدى إلى ضمور وتقيقر نشاطيا االقتصادي ، ومف أىـ 

 المعوقات التي حالت دوف القياـ بيذا الدور ما يمي :
 سياسية . عدـ توفر اإلرادة الػ  ٔ  
 عدـ االستقرار السياسي واإلداري .ػ  ٕ  
 روقراطية .يالبػ  ٕ  
 ضعؼ راس الماؿ أدى إلى ضعؼ المؤسسات ) الصحافة والتمفزيوف ( .ػ  ٗ  
 عدـ مبلءمة بيئة العمؿ .ػ  ٘  
 غياب نظاـ توظيؼ يقـو عمى الحقوؽ والواجبات .ػ  ٙ  
 ولغة الخطاب ( .مشكمة التعاطي مع المغة ) المساف ، ػ  ٚ  
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 اقتصاديات االعالم الجديد .. تجارب محمية وعربية وعالمية : 
 
 
إف أغمب المتاجر اإللكترونية العربية ىي متاجر لمعرض واإلعبلف فقط ، وىي   

ارة اإللكترونية بصورة غير كاممة. وبسبب عدـ توفر البنية بذلؾ تمارس عممية التج
التحتية الكافية في الببلد العربية فإف أغمب المتاجر اإللكترونية تكتفي بتنفيذ ما 

 يطمؽ عميو البعض التجارة اإللكترونية الساكنة .
ا ال زالت التجارة اإللكترونية في المنطقة العربية نشاطا متواضعا ألسباب أبرزى   

غياب البنية التحتية الضرورية إلقامة وتنشيط التجارة اإللكترونية ، فضبل عف الكمؼ 
العالية التي تتطمبيا عمميات بدء التشغيؿ ، وتشوش الرؤية المستقبمية لدى مديري 
الشركات. ومع ذلؾ فإف استخداـ شبكة اإلنترنت في المنطقة العربية في تزايد مستمر 

سات واألفراد وقد كاف عدد المشتركيف باإلنترنت في مف قبؿ الحكومات والمؤس
( مشتركا، وبمغ عدد مواقع التسوؽ  ٖٖٓٓٗ٘)  ٜٜٛٔالمنطقة العربية في العاـ

 ( موقعا في العاـ ذاتو. ٕٓاإللكتروني ) 
باإلضافة إلى تواضع حجـ التجارة اإللكترونية في العالـ العربي فإنيا تتسـ بعدد     

مقدمتيا أنيا تأتي في إطار بعض المحاوالت الفردية إلنجاز  مف السمات ، يأتي في
بعض الصفقات عبر االنترنت أكثر منيا في إطار إستراتيجية  قومية لتنمية القدرات 
التنافسية  لقطاع التجارة أو في إطار قطاع منظـ لمتجارة اإلليكترونية . كما أف 

قع خارج نطاؽ االقتصاديات معظـ تمؾ الصفقات  تعقد مف خبلؿ مواقع إلكترونية ت
العربية و ليست مف خبلؿ مواقع تجارية إلكترونية عربية ، ويجري الدفع الخاص 
بنسبة ىامة مف تمؾ الصفقات عف طريؽ بنوؾ أجنبية ، خاصة التجارة اإللكترونية 
بيف الشركات ، ومرجع ذلؾ أنيا تتـ في إطار بنية تخمو مف وجود بنية أساسية 

 ة . وتشريعية متكامم
فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أف المواقع األجنبية تحتؿ المرتبة األولى في    

المعامبلت التجارية اإللكترونية العربية ، األمر الذي يعكس خطورة تأخر تنمية البنية  
األساسية  والتشريعية المتعمقة بتنمية التجارة اإللكترونية في االقتصاديات العربية و 
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أىمية تمؾ التجارة ، وربط تنمية التجارة اإللكترونية باستراتيجيات تنمية الوعي بو 
ال ستمعب التجارة  اإللكترونية دورا كبيرا في تعظيـ الواردات أكثر  تنمية التصدير، وا 
مف دورىا في تنمية الصادرات ، األمر الذي يعظـ مف اآلثار السمبية لمتجارة 

 اإللكترونية عمى االقتصاديات العربية.
يصعب تحديد حجـ التجارة اإللكترونية في الوطف العربي ، و يرجع ذلؾ إلى أف    

األفراد يمارسػونيا بشكؿ جزئي ، أي يستخدموف اإلنترنت العديد مف الشػركات و 
 .مقارنة السمع ثـ يتابعوف عمميات الشراء و البيع بالطرؽ التقميدية  لمبحث و 

و القطاع االستيبلكي تمؾ الموجية نحو سػبقت التجػارة اإللكترونية الموجية نح 
قطاع األعماؿ ، لكف األنشػطة التي تمت ممارسػتيا في التجػارة اإللكترونية ىي 

 تجػارة التجزئة اإللكترونية حتى اآلف .
قامت إحػدى الشػركات المتخصػصػة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات بإجراء دراسة  

و انتيت ىذه الدراسة  ٜٜٚٔالوطف العربي لعاـ  اسػتطبلعية لمتجػارة اإللكترونية  في
 إلى الحقائؽ التالية : 

مف مستخدمي اإلنترنت مقارنة بنسبة  ٗتصؿ نسػبة المشتريف في العينة إلى  % -
% في الواليات المتحدة في المتوسط ، و ظير أيضا أف الذي مارس الشراء عبر ٕٗ

رة خبلؿ السنة األخيرة حيث بمغت اإلنترنت لمرة واحدة عاد إلى تجربتو أكثر مف م
، ٚٔ، ومف مرة إلى ثبلث مرات %ٕ٘نسبة الذيف قاموا بعممية الشراء مرة واحدة%

بمتوسط  ٕ٘، و أكثر مػف خمس مرات %ٖٖومف ثبلث مرات إلى خمس مرات%
 عممية شراء لمشخص الواحد.٘.ٖ
            ى في الحد األدن ٓ٘تراوحت قيمة مشتريات أفراد العينة بيف أقؿ مف $-

        في العممية الواحػدة خػبلؿ السنة،  ٗٛٔفي الحػد األعػمى بمتوسػط $ٓٓٓٗو $
باعتبار متوسط عدد المرات  ٗٗٙو بمجموع وسطي لمشتريات الفرد الواحد يقيـ بػ$

 مف مستخدمي اإلنترنت.  ٗمرة في السنة لمفرد الواحد مف نسبة %  ٘.ٖ
ـ التسػويؽ اإللكتروني في المنطقة ػ إجمالي المسػتخدميف ، فقد تـ تقدير إجمػالي حج 

مميوف $ وأف مصادر المشتريات ىي في  ٘.ٔٔ– ٜبحػوالي مف  ٜٜٚٔخػبلؿ عػاـ 
 .ٕٜغالبيتيا مصادر خارجية بنسبة %
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 ٕ٘ػ تنوعت أسػاليب الدفع فجمعت بواسطة الدفع بواسطة البطاقات االئتمانية % 
وتوضػح ىذه النتائج ٓٔقدي %والدفع الن ٛوالتحويؿ البنكي% ٖٓوالدفع بالشػيكات%

ارتفاع نسبة استخداـ البطاقات االئتمانية ؛ ويشجع ىذا إلى التوصػؿ إلى استنتاج 
مبكر يؤكد عدـ تخوؼ مستخدمي اإلنترنت إلى حد المبالغة مف اسػتخداـ البطاقات 

 االئتمانية في الشراء حتى مف مواقع غير مؤمنة .
عتقدوف أنيـ سيقوموف بعمميات شراء مف خبلؿ عمى الرغـ مف ارتفاع نسػبة الذيف ي  

شبكة االنترنت ، إال أف نسبة كبيرة اشترطت في تأييدىا توافر عامؿ األماف والسرية 
 بالدرجة األولى لتطبيؽ ىذا االستخداـ .   

أما عف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي فاف نسبة حجـ التجارة االلكترونية ما بيف    
ػ  ٔارنة بإجمالي الناتج القومي لكؿ دولة يتراوح ما بيف ( مقB2Bقطاع األعماؿ )

 % وىي نسبة ضئيمة متدنية.ٖ
( في B2Bكما تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى نسبة التجارة االلكترونية )   

 %ٓٗػ  ٕٓإجمالي التجارة االلكترونية بشكؿ عاـ في الدوؿ العربية سيكوف ما بيف 
  

 االقتصاد الوطني عمى المستوى العربي : دور تكنولوجيا المعمومات في 
مميوف يستخدموف اإلنترنت و  ٕٕ.ٗمميوف،  ٕٓٚيقدر عدد سكاف الدوؿ العربية 

موقع مستخدمة في الدوؿ العربية ، فقط موقع واحد  ٕٓعبلوة عمى ذلؾ مف أشير 
(Kunoozy.com ىو موقع تجاري وترتيبو التاسع عشر بيف المواقع التجارية  )

(  ٓٓٓٔة عمى اإلنترنت ما ىي إاّل مواقع بسيطة وال يزيد عدد روادىا عف) التسويقي
،  والمواقع التجارية القميمة المتوفرة ال تبيع إاّل لمؤسسات عربية في  زائر في اليـو

 الخارج . 
وأىـ مشاكؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات و االتصاؿ ىي التكمفة العالية ، ففي عاـ 

اؿ، معدؿ الدخؿ السنوي لمفرد في األردف ال يزيد عف عمى سبيؿ المث ٕٓٓٓ
 ٖٓ$ ، وتكاثؼ استخداـ اإلنترنت ٕٓٓ٘$ وسعر الحاسوب الشخصي ٖٓٓ٘

يممؾ جياز حاسوب ،  ٓٓٔفردًا مف  ٕ.ٕ$ . وفي مصر ٓٓٗٔساعة تعادؿ 
فرد ، بينما في الواليات  ٓٓٔحاسوب لكؿ  ٖٗ.ٔوكذلؾ األمر بالنسبة لسورية 
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فرد. أما التسوؽ اإللكتروني فيو بالغ  ٓٓٔحاسوب لكؿ  ٛ.ٛ٘ىي  المتحدة النسبة
الصعوبة ألف ىناؾ عدد قميؿ مف الناس يممكوف بطاقات ائتماف ، باإلضافة إلى 

 %  لممنتجات األجنبية.ٓٓٔارتفاع التعريفة الجمركية و التي تصؿ إلى
رة طويمة مف أّما مف حيث الوضع االقتصادي ، فقد بقي اقتصاد العالـ العربي لفت

الزمف مرتبط بشكؿ عضوي بأسعار النفط ، فمـ يكف ىناؾ مف بنية تحتية وال 
استثمارات وال قوانيف تواكب التطور التكنولوجي. كما أف المجتمع العربي لـ يستعد 
بعد لمدخوؿ في زمرة مجتمعات المعمومات رغـ أف صناعة المعمومات قد كسبت 

بمداف العربية ، مثؿ األردف و لبناف ومصر. إاّل أرضا ال بأس بيا في العديد مف ال
% مف قيمة االستشارات ٓٛأنيا ما تزاؿ في بداياتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ 

والتصميمات في عالمنا العربي يوكؿ إلى بيوت الخبرة األجنبية ، كما أّف صناعة 
 المعمومات تنحصر في دعامتيف :

ات ، وصناعة اإللكترونيات انتاج البرمجيات واالتصاؿ بشبكات المعموم االولى
كأجيزة الحاسبات وأدوات االتصاؿ .و الذي ىو قائـ اآلف ىو استيراد الحاسبات 
المنتجة بصورة كاممة مف الدوؿ الصناعية ، أو تتـ عمميات تجميع فردية بعد استيراد 

 مكونات الحاسبات بصورة كاممة . 
وماتية يكاد يكوف غائبًا. التبادؿ األفقي بيف البمداف العربية في مجاؿ المعم الثانية

وأسبابو متعددة ولعؿ أبرزىا :  ضعؼ البنى التحتية ، ىجرة الموارد البشرية والمادية 
، غياب السياسة الوطنية ، محدودية حجـ السوؽ العربي الذي يصعب اجتذاب 

 رؤوس األمواؿ الوطنية  األجنبية لبلستثمار . 
عد الدوؿ العربية عمى االعتماد عمى وىناؾ جممة مف المواضيع التي مف شانيا تسا

 ىيتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ مف اجؿ الوصوؿ إلى اقتصاد متطور: 
ػ بمورة اقتصاد رقمي معاصر و ذلؾ بإعداد مناخ مف الثقة لتطوير االقتصاد ٔ

الرقمي ، حيث انو يجب أف يرتكز ىذا المناخ عمى أربعة محاور ىامة و المتمثمة 
 في : 

 ية األشخاص العامميف في مناخ إلكتروني ػ إثبات ىو  
 ػ ضماف سبلمة المعطيات و الوثائؽ المرسمة عند التبادؿ االلكتروني  
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 ػ المحافظة عمى سرية المعمومات و المعطيات المتبادلة أو المخزنة في حامؿ رقمي  
ػ إقامة ربط واضح بيف وثيقة الكترونية أو عممية و شخص و كذلؾ وسيمة إثبات  

 ني بالنسبة لمعمميات المجرات و عدـ الرجوع في ىذه العمميات قانو 
. البد مف إحداث وظائؼ جديدة في مجاؿ تقنية تطوير و توزيع البرمجيات ، و ٕ

 تشجيع التبادؿ األفقي بيف البمداف العربية في مجاؿ المعموماتية .
مومات و . يجب إقامة منتديات و ندوات تستعرض دور أدوات و وسائؿ تقنية المعٖ

 االتصاالت في بناء المعرفة و تحقيؽ ميزة تنافسية. 
. تبادؿ الخبرات و التجارب بيف المدف في إنتاج و نشر المعرفة ، و ذلؾ مف ٗ

خبلؿ البحث في آخر المستجدات و التطبيقات و كيفية استخداميا لتحقيؽ التقدـ 
 المطموب.

 األعماؿ. . العمؿ عمى تطوير االتصاالت والبرمجيات في مجاؿ٘
 

 اهمية تكنولوجيا االتصال والمعمومات في اقتصاديات المؤسسات االعالمية :
احدثت وسائؿ االعبلـ الجديد تحوال ىاما في بيئة االعبلـ وصناعتو ، فتطورت 
الوسائؿ االعبلمية مف حيث سرعة االنتشار والوصوؿ الى اكبر عدد مف الجميور 

ت اقتصاديات االعبلـ حقبل جديدا مف وبأقصر وقت ممكف وبأقؿ تكمفة ، واضح
حقوؿ الدراسات االعبلمية ، فيي حقؿ جديد يجمع بيف مباديء االعبلـ والعمـو 
االقتصادية وتطبيقاتيا في ادارة الشركات العاممة في ىذا القطاع . وكانت ىناؾ 

 العديد مف النقاط البارزة وراء عوامؿ ظيورىا :
بلـ اآللي لطاقات الكمبيوتر عمى تخزيف و االرتفاع المدىش في قدرات اإلع -ٔ

 معالجة المعطيات.
التقدـ في مجاؿ ترقيـ المعطيات فكؿ معمومة مشفرة في شكؿ رقمي ، مما  -ٕ

منحيا لغة عالمية ، حيث يمكف نقؿ و تبادؿ المعطيات رقمية مف نقطة إلى أخرى 
 مف العالـ بدوف النظر إلى المغة األصمية التي كتبت بيا .

طور تقنية ضغط المعمومات و إزالة ضغطيا والتي تمكف مف إرساؿ ت - ٖ
 المعمومات بسيولة ، بدؿ تخصيص مساحات كبيرة تعرقؿ مف عممية إرسالو .
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ظيور القارئ الرقمي الذي أصبح يفضؿ االطبلع عمى األخبار والمعمومات في  -ٗ
ثيا باستمرار ، و المواقع االلكترونية ، لما تتمتع بو مف خصائص فنية كأف يتـ تحدي

 توفيرىا  كـ ىائؿ مف المعمومات و يتـ اقتناؤىا بطرؽ تفاعمية مختمفة.
التخمص مف التكاليؼ المالية الضخمة عند الرغبة في إصدار صحيفة ورقية  -٘

بدءًا مف الحصوؿ عمى ترخيص مرورًا باإلجراءات الرسمية و التنظيمية ، بينما 
مؼ تمامًا ، حيث ال يستمـز األمر سوى مبالغ الوضع في الصحافة اإللكترونية مخت

 مالية قميمة لتصدر الصحيفة اإللكترونية بكؿ سيولة .
مواجية الصحؼ المكتوبة عمى المستوى العالمي صعوبة كبيرة ، بسبب غبلء  -ٙ

 مادة الورؽ و الطباعة و قمة المادة اإلعبلنية التي فضمت التمفزيوف و االنترنت .
الكميات اليائمة مف الصحؼ المقروءة  المطبوعة باألحبار  حماية البيئة مف -ٚ

 السامة ، و مف ضجيج مطابعيا و فضبلت صناعتيا.
و يرى بعض الباحثيف إف بدء تواجد الصحؼ عمى شبكة االنترنت راجع إلى عدد 

 مف  األسباب منيا :
 االنخفاض المستمر في معدالت قراءة الصحؼ المطبوعة . -ٔ
 نتاج و التوزيع  .زيادة تكمفة اال -ٕ
 انخفاض عائدات االعبلف بعد تحوؿ المعمنيف إلى وسائؿ إعبلف أخرى . -ٖ

أما عف أسباب ظيور الصحؼ االلكترونية العربية عمى شبكة االنترنت فيمكف 
 حصرىا فيما يمي  :

 جذب جيؿ جديد يتواصؿ مع النسخة الورقية . -ٔ
 االنتشار األوسع لمنسخة المطبوعة . -ٕ
 طية نقص النسخ المطبوعة في بعض مناطؽ التوزيع في الداخؿ و الخارج .تغ -ٖ
 مواكبة تقنيات النشر االلكتروني  . -ٗ
 تحقيؽ عوائد مادية مف االعبلنات االلكترونية .  -٘
 ػ تأثير الصحافة اإللكترونية عمى اقتصاديات الصحافة المكتوبة .ٙ
غوط المادية المرتبطة بالطباعة و و بما أف الصحافة االلكترونية ال تخضع لمض   

دورية الصدور ، تسمح االنترنت لممعمنيف و الميتميف بشأف اإلشيار مف التعديؿ 
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السريع و السيؿ لحممتيـ اإلشيارية حسب األثر المرغوب فيو .و يمكف قياس 
الفعالية اإلشيارية في الحيف عبر معدالت الممس عمى الشريط اإلشياري الكائف 

 ، أو عدد الممسات عمى رابط في محرؾ ما لمبحث .بموقع معيف 
و في ىذا الصدد تشير بعض اإلحصائيات أف إيرادات اإلعبلنات عمى شبكة     

مميار دوالر أمريكي في الربع الثالث  ٖ.ٜاإلنترنت في الواليات المتحدة وصمت إلى 
 الصناعة.، مما يجعؿ ىذا الريع ىو األكبر عمى االطبلؽ في تاريخ ىذه ٕٕٔٓلعاـ 
فقد ارتفعت عائدات اإلعبلف عمى االنترنت في   ٕٕٔٓأما في نياية عاـ      

بالمئة  ٕٕمميار دوالر أميركي، لتقفز بنسبة   ٖٔالواليات المتحدة ، إذ وصمت إلى 
، و ذلؾ بحسب دراسة نشرتيا شركة "ايب" المتخصصة في دراسة ٕٓٔٓعف العاـ 

 سوؽ اإلعبلف االلكتروني.
ف جية أخرى اعمنت صحيفة نيويورؾ تايمز عف ارتفاع ايراداتيا االعبلنية و م     

، مقارنة بالعاـ السابؽ .  ٕٗٔٓالمتأتية مف نسختييا االلكترونية في الربع االوؿ مف 
يجدر بالذكر أف نيويورؾ تايمز حققت أكبر األرباح عمى نسختيا االلكترونية ، مع 

 استمرار خسارة النسخة الورقية .
أف   ٕٗٔٓو في ألمانيا أعمنت الرابطة اإلتحادية لناشري الصحؼ األلمانية عاـ    

مبيعات النسخ اإللكترونية حققت انتعاشًا فيما سجمت مبيعاتيا مف النسخ المطبوعة 
تراجعًا ،  و أوضحت الرابطة أف مبيعاتيا مف النسخ اإللكترونية لميواتؼ الذكية و 

ألؼ نسخة  ٓٙ٘إلى  ٕٗٔٓؼ األوؿ مف عاـ الحواسب الموحية وصمت خبلؿ النص
% مقارنة بنفس الفترة مف العاـ السابؽ ، في المقابؿ تراجعت ٗٙبارتفاع بنسبة 

مبيعات الصحؼ األلمانية مف النسخ المطبوعة خبلؿ األشير الستة  مف سنة 
ٕٓٔٗ  . 

أو وادى ىذا االمرالى إختفاء عدد مف الصحؼ المطبوعة ، إف زيادة عدد الزائريف 
المتصفحيف لمنسخ اإللكترونية لمصحؼ ، واعتمادىـ عمييا في التعرؼ عمى األحداث 
المحظية التي تقع ليس في موقعيـ فحسب ، و إنما في مختمؼ دوؿ العالـ بأقؿ 
التكاليؼ ، أدى إلى بدء سقوط الصحؼ الورقية أماـ اإللكترونية ، حيث شيد العاـ 

بوعة ، و بشكؿ خاص في الواليات بصفة عامة اختفاء عدد مف الصحؼ المط
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المتحدة و أوروبا الغربية ، أو اندماجيا مع صحؼ أخرى ، و بالرغـ مف أف عدد 
الصحؼ التي اختفت مازاؿ قميبل قياسا بعدد الصحؼ في الواليات المتحدة ، إال أف 
ذلؾ يعد مؤشرا عمى إمكانية اختفاء الصحؼ المطبوعة خبلؿ العقديف القادميف ، و 

ا حدث مع العديد مف الصحؼ مثؿ  صحيفة "كريستياف ساينس مونيتور"  ىذا م
(The Christian Science Monitor  االمريكية الشييرة التي تصدر منذ مائة )

( التي أعمنت عف إيقاؼ نسختيا الورقية نيائيِّا ابتداء مف مطمع عاـ ٜٛٓٔعاـ ) 
وز زوَّاره  المميوف قارئ ( ،  ، و االكتفاء بالصدور عمى موقع االنترنت )يتجا ٜٕٓٓ

 وسوؼ تكتفي بإصدار عدد ورقي مرة واحدة في االسبوع في شكؿ مجمة.
و بررت ادارة تحرير الصحيفة ىذه الخطوة غير المسبوقة بالنسبة لصحيفة كبرى 
باعتبارات كثيرة ، منيا ، االنخفاض الكبير في التوزيع ،  ومنيا انخفاض حصيمة 

في خفض النفقات و تقميص اعداد العامميف بيا.          االعبلنات ، و الرغبة
وادارة الصحيفة تعتقد اف ىذا التحوؿ إلى االنترنت سوؼ يدعـ مكانتيا ويعزز 

 وضعيا .
(   The London Paperو في لندف توقفت صحيفة )ذي لندف بيبير( )   

ثبلث  ، و ذلؾ بعد ٜٕٓٓالمسائية المجانية عف الصدور شيرايموؿ /  سبتمبر 
سنوات مف انطبلقيا وتوزيعيا نصؼ مميوف نسخة يوميِّا في مركز العاصمة 

 البريطانية و محطات القطارات . 
 Financial Timesو في ألمانيا توقفت صحيفة ) فينانسياؿ تايـ دويت لند ( )  

Deutschland  ٕٕٔٓديسمبر  ٚ( عف الصدور في   . 
ني اقتصادياتيا مف ذات المشاكؿ بالمقابؿ اضطرت بقية الصحؼ التي تعاو 

كانخفاض ارقاـ التوزيع و تراجع الدخؿ إلى اتخاذ اجراءات تقشفية شديدة  كتقميص 
 أرقاـ توزيعيا و إلغاء آالؼ الوظائؼ وتسريح عدد كبير مف العامميف فييا .

في العالـ العربي اقتصر اختفاء اإلعبلـ المكتوب عمى المجبلت دوف الصحؼ و     
أعمنت مجمة ) األسبوع العربي ( المتتبعة لمشؤوف السياسية في العالـ العربي  ، فمثبل

،  ٕٗٔٓعف تحوليا إلى النسخة اإللكترونية كميِّا عاـ  ٜٜ٘ٔوالتي  صدرت  عاـ 
و ذلؾ نتيجة المشكبلت المالية  وعوائد التوزيع و اإلعبلف نتيجة تبعات )الثورات 
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،  فبشيادة الصحفييف و العامميف في ىذه  وحتى اليـوـ  ٕٓٔٓالعربية( منذ 
المؤسسة اإلعبلمية العربية ، كاف ىناؾ خيار اإلغبلؽ الكمي، أو قرار التحوؿ 
اإللكتروني بأقؿ الخسائر ودخوؿ مضمار المنافسة مع مواقع إخبارية إلكترونية عربية 

 مماثمة .
ات المكتوبة كاف لو الجدير بالذكر أف تأثير الصحافة االلكترونية عمى اقتصادي    

تأثير مباشر في أمريكا و أوروبا ، لكف في آسيا مثؿ سوؽ اليند و الشرؽ األوسط ، 
و العالـ العربي ، ال تزاؿ الصحافة الورقية تحافظ عمى وضعيا ، حيث ىناؾ زيادة 

% ، و لكف حسب المتتبعيف فإف التأثير المباشر ٓٔإلى  ٕفي الطباعة سنويِّا مف 
سنوات حينما يتوسع االنترنت و يصؿ إلى ىذه الدوؿ الشرؽ  ٓٔقد يكوف بعد 

 األوسط بنسب عالمية.
 
 الخصائص االقتصادية لصحافة االلكترونية : -ٕ
مجانية : يبدو أف  الصحافة المكتوبة عمى وشؾ أف تصبح الوسيمة اإلعبلمية   -ٔ

يا قراءة الوحيدة المدفوعة الثمف ، حيث يجب دفع ثمف الصحيفة كؿ مرة نريد في
األخبار ، في حيف أف الصحافة االلكترونية مجانية ، باعتبار أف الكمفة اليامشية 
لمخبر اإلضافي عمى االنترنت معدومة ، و ىذا ميما كاف عدد المرات التي نزور 
فييا الموقع اإلخباري خبلؿ الشير ، حيث يبقى السعر النيائي نفسو  و ببل تغيير، 

ما ىي إال مسألة ظاىرية في بعض األحياف في حالة ما  عمما أف مجانية االنترنت
إذا كاف لزاما عمينا االشتراؾ حتى نتمكف مف االرتباط بشبكة االنترنت ، أو االشتراؾ 
في بعض الصحؼ االلكترونية  التي بدأت في فرض رسـو عمى موقعيا االلكتروني 

 لتصفح مقالتيا كجريدة ) نيويورؾ تايمز ( .
كترونية ال تستفيد بالقدر الكافي مف مصادر التمويؿ التقميدية الجريدة االل -ٕ

كاإلشيار واالشتراكات و التوزيع ، حيث يعتبر االشيار االلكتروني ىو المصدر 
الشبو الوحيد لمتمويؿ ، و ال تستفيد الصحؼ االلكترونية مف االعبلف االلكتروني إال 

عي ) االشيار يعتبر الوسيط إذا تمتعت بجميور كبير مف المتصفحيف لمموقع و نو 
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المنتج االعبلمي و الموارد مربوطة بصفة مباشرة  رقمنواألساسي واألوؿ لتمويؿ 
 بمدى زيارة و نقرات الموقع ( .

 ػ األكثر زيارة األكثر طمبا مف المعمنيف . ٖ
عامؿ التكمفة ، فالموقع االلكتروني يوفر عمى صاحب الجريدة جزء مف تكاليؼ  -ٗ

النسخة الورقية ،و يضمف لو عدد أكبر مف القراء ، و بالتالي االقتصاد  طبع و توزيع
في النفقات باالستغناء عف أطناف الورؽ وىو ركف ميـ في ميزانية المؤسسات 
الصحفية ، و مستمزمات الطباعة المستخدمة في الصحافة الورقية ، و التخمص مف 

 ر مف النفقات و الضغوط األخرى المرحمة الصناعية لئلنتاج برمتيا ، إلى جانب الكثي
ضآلة تكاليؼ التجييز: عدـ حاجة الصحؼ اإللكترونية إلى مقر موحد لجميع  -٘

العامميف ، إنما يمكف إصدار الصحؼ اإللكترونية بفريؽ عمؿ متفرؽ في أنحاء 
 العالـ .

 -عف طريؽ االنترنيت –المساحة الجغرافية : يمكف لمصحيفة االلكترونية  -ٙ
لى مختمؼ أنحاء العالـ عمى عكس الصحيفة الورقية التي تكوف مقيدة الوصوؿ إ

جغرافيا بأماكف التوزيع ، و حتى و إف استطاعت بعض وسائؿ اإلعبلـ التقميدية مف 
تجاوز محميتيا فإنيا ال تضمف نشر رسائميا اإلعبلمية إاًل عمى عدد محدود مف 

إلعبلمية إلى شؽ طريقيا المتمقيف في العالـ ، لذلؾ تسعى غالبية الوسائؿ ا
 واستحداث نسخة الكترونية ليا عمى شبكة االنترنيت .

عنصر التفاعمية : فالصحافة االلكترونية تسمح بمستوى مسبوؽ مف التفاعؿ  -ٚ
الذي يبدأ في البحث في مجموعة مف النصوص و االختيار فيما بينيا ، و ينتيي 

 مصحفي أو مصدر المعمومة نفسو.بإمكانية توجيو األسئمة المباشرة و الفورية ل
تعدد الوسائط: فالصحافة االلكترونية تجمع مابيف الصوت الذي كاف يقدمو  -ٛ

الراديو و الصوت و الصورة المميز لمتمفزيوف و النص الذي تقدمو الصحيفة 
 المطبوعة ، إذف فكؿ ىذه المميزات تجتمع في وسيمة واحدة ىي الصحيفة االلكترونية

لمفتوحة:  تسمح مساحات التخزيف اليائمة الموجودة عمى الحاسبات الحدود ا -ٜ  
لممحرر الصحفي بالصحيفة  االلكترونية بنشر ما يريد وبالحجـ الذي يشاء ، حيث 
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ال توجد مشكمة محدودية المساحة المخصصة لمنشر مثمما تطرحو الصحافة 
 المطبوعة. 

الوقت ، فالصحؼ اإللكترونية وىناؾ ميزة  أخرى لمصحافة االلكترونية تتمثؿ عامؿ 
بتحديثيا مستمرة عمى مدار الساعة ، في حيف أف الصحافة المطبوعة و مواقعيا 
اإللكترونية يتـ تحديثيا كؿ أربعة و عشريف ساعة ، األمر الذي يجعؿ الصحافة 
اإللكترونية تحرؽ األخبار كما يقاؿ ، أو تجعميا عديمة الفائدة في الجرائد المطبوعة 

ح عبارة عف أحرؼ تمؤل بيا المساحات ، فإذا كانت الصحيفة تطبع في تماـ ، فتصب
الساعة الثانية عشر صباًحا مثبًل ، ووقعت حادثة في ساعات الصباح األولى ، 
فحتى تنشره الجريدة يحتاج ليـو كامؿ ، األمر الذي يكوف معو الخبر مستيمًكا وقديًما 

تطيع تغطية الحادث خبلؿ دقائؽ مف في ظؿ وجود الصحافة اإللكترونية التي تس
 وقوعو.
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 انماط تمويل االعالم الجديد :
يعتبر التمويؿ العنصر األساسي لنجاح عمؿ المؤسسات االعبلمية  في أي مكاف    

حوؿ العالـ ، وىو الضمانة الحقيقية لديمومتيا واستمرار تطويرىا وعند توفر التمويؿ 
 وىي : برز عناصرىاستتمكف المؤسسة االعبلمية  مف توفير أ

 فريؽ عمؿ كؼء ومدرب مف حيث )العدد، النوع( . -ٔ
حاسوب  –اجيزة تسجيؿ  –تجييز كافة المعدات البلزمة لمعمؿ مثؿ ) كاميرات  -ٕ

 معدات اخرى ..الخ ( .
 مكاف او مقر خاص بالمؤسسة ومعداتيا وكادرىا . -ٖ
 المميز .مستوى عاٍؿ مف االنتاج االعبلمي المؤثر والمتنوع و  - ٗ
 خط انترنت وخدمات اخرى . -٘
 بناء شبكة شراكات رصينة مع شركاء محمييف ودولييف . -ٙ

 ولكف قبؿ البدء بطمب التمويؿ ال بد مف مراعاة عدة اسس اىميا :
اختيار فريؽ عبلقات مؤىؿ يتصؼ بالمرونة والقدرة عمى اإلقناع والتفاوض وأف  -ٔ

ات اىميا االنجميزية اضافة الى ميارات يكوف حسف المظير مجيدا لعدد مف المغ
 اخرى لغرض التواصؿ مع الجيات الممولة .

العمؿ عمى اعداد وصياغة رسالة المؤسسة ضمف طمب التمويؿ عمى أف تكوف  -ٕ
واضحة ومؤثرة مختصرة ومممة بأىـ التفاصيؿ تشير الى الفائدة التي ستتحصؿ عمييا 

 الجية الممولة .
ومف الميـ أف تكوف مستقمة رصينة مثؿ ) وكاالت اخبار  تحديد مصادر التمويؿ -ٖ

 عالمية ، شركات إعبلمية ، منظمات دولية مختصة بالشأف اإلعبلمي ( .
ستراتيجية عمؿ الجية الممولة لضماف  -ٗ البد أف يراعي طمب التمويؿ تخصص وا 

 عدـ ضياع الوقت والجيد .
جدوؿ بيانات يوضح فيو المبمغ مف الضروري تحديد مبمغ التمويؿ وتصنيفو وفقا ل -٘

وأوجو صرفو مثبل )قصص رقمية ، أفبلـ وثائقية ، تقارير وغيرىا(  ، ومف الميـ 
مراعاة عدـ رفع سقؼ المبمغ المطموب فكمما كاف منطقيا كمما زادت فرص الحصوؿ 

 عميو.
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اف اغمب الجيات الممولة يجذبيا موضوع "االستدامة" وىو اف تقـو المؤسسة  -ٙ
رنامج عمؿ واقعي تتحصؿ مف خبللو عمى تمويؿ ذاتي تستطيع االعتماد بوضع ب

 عميو في تيسير عمميا بعد انتياء او انقطاع التمويؿ الخارجي .
 

 مصادر التمويل :
المواقع االعبلمية و السياسية سواء المقروءة  او المسموعة او المرئية  او   

وممكية محددة تحدد اىدافيا و سياساتيا و  االلكترونية  بالتأكيد ليا مصادر تمويؿ 
طرؽ التعامؿ مع المعمومات التي تتحصؿ عمييا. و ىذه البيانات االساسية ال يمكف 

 اف تخفى عمي اي مف اجيزة الدوؿ حتي في العالـ الثالث .
 وتعتمد وسائؿ اإلعبلـ عمى أنواع مختمفة مف مصادر التمويؿ مف أىميا :   
عرفتو لجنة التعاريؼ األمريكية ) ىو عبارة عف الجيود غير  ػ اإلعبلف : وىو كمأ

الشخصية التي يدفع عنيا مقابؿ لعرض األفكار أو السمع أو الخدمات ويفصح فييا 
عف شخصية المعمف ( ، واإلعبلف كوسيمة اتصاؿ ييدؼ إلى إحداث التأثير في 

 االتجاىات والسموؾ . 
تصاؿ ببيع برامجيا ، ولكف ىذا يتطمب ػ مبيعات البرامج : تقـو بعض وسائؿ اال ٕ

أف تكوف ليذه الوسائؿ قدرة مينية ومادية وتقنية تمكنيا مف تقديـ برامج منافسة 
 تستطيع مف خبلليا زيادة دخميا .

ػ  رعاية المؤسسات : تقـو بعض المؤسسات برعاية البرامج اإلذاعية مقابؿ قيمة  ٖ
امج ىو اإلعبلف عف سمع أو خدمات تدفعيا لممحطػة ، والغرض مف مثؿ ىذه البر 

تقدميا تمؾ المؤسسات ، وعميو يمكف القوؿ بأف ىناؾ مصالح مشتركة بيف المؤسسة 
 والمحطة .

ػ دعـ الحكومة أو القطاع الخاص: مف المعمـو أف ىناؾ الكثير مف محطات  ٗ
اع الراديو والتمفزيوف والصحؼ ومواقع االنترنت ليا ارتباط بالقطاع العاـ أو القط

الخاص ، وحسب ما تمميو تمؾ العبلقة يمكف أف تقدـ الحكومة أو مؤسسات القطاع 
الخاص الدعـ لممؤسسات اإلعبلمية ، وقد يكوف ذلؾ الدعـ دعمًا ماليًا مباشرًا ، أو 

 في شكؿ مساعدات وتسييبلت .
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 االهداف والدوافع :االستثمارات في المؤسسات االعالمية 
ئؿ اإلعبلـ مؤسسات إقتصادية يرتبط البعد االقتصادي واإلنتاجي أصبحت وسا   

بيا بالبعد اإلعبلمي الذي يستيدؼ مستيمكا في األساس، بحكـ كوف ىذه المؤسسات 
اإلعبلمية كيانات إقتصادية يتحكـ البعد اإلقتصادي في سموكيا وقراراتيا وأنشطتيا. 

العوامؿ الميمة في التأثير مف  أحد –القراء والمعمنوف  –ويعد الجميور المستيمؾ 
خبلؿ تحديد واختيار المواد المفضمة ومف خبلؿ ما يدفعونو في مقابؿ الخدمة 
اإلعبلمية واإلعبلنية عمى حد سواء ، لذا أصبح اإلعبلـ سمعة مثميا مثؿ أي سمعة 
أخرى تتوفر فييا شروط السمعة  الخمسة التي يطمقيا االقتصاديوف  وىي: الماؿ ، 

 العاممة ، المواد الخاـ ، اآلالت ، اإلدارة .األيدي 
واإلنتاج اإلعبلمي في شكمو النيائي يجب أف يحقؽ فائدة بالمعنى االقتصادي ، 
وعميو أصبح  لممؤسسات اإلعبلمية ىدفاف مختمفاف ؛ األوؿ يتمثؿ في البعد الذي 
يتعمؽ بمضموف الرسالة اإلعبلمية ويتضمف عددا مف األىداؼ الفرعية يمكف 
حصرىا في اإلخبار، دعـ المبادئ واألسس التي يقـو عمييا المجتمع ، رفع المستوى 
الفكري والثقافي ، نشر الوعي السياسي لتكويف رأي عاـ مستنير اضافة الى اإلمتاع 
والترويح . أما اليدؼ الثاني فيتمثؿ في البعد الذي يتعمؽ بتحوؿ الصحافة إلى 

كمفة ، وبالتالي إرتباط  بقائيا بالمدخوؿ . ويشمؿ صناعة ليا متطمباتيا وأدواتيا الم
ىذا اليدؼ مجموعة مف األىداؼ الفرعية منيا تحقيؽ الربحية بما يضمف عائدا 
استثماريا عمى رأس الماؿ يكفؿ ليا اإلستمرار في تقديـ خدماتيا وتحقيؽ رسالتيا 

خدمة رسالتيا  اإلعبلمية ، االستقبلؿ المالي بما يضمف ليا االستقبللية التامة في
 اإلعبلمية ومتابعة التطور السريع في تقنية الصحافة .

وفي ىذا الصدد يؤكد البعض أىمية الربح كبعد اقتصادي لو تأثيره الكبير عمى ىذه 
الصناعة حيث لـ تعد كممة الربح في مجاؿ صناعة اإلعبلـ مف الكممات التي يخجؿ 

ياس اإلنتاجية ومقياس لمدى تحقيؽ منيا المرء كما كاف في الماضي ، فالربح ىو مق
 الصناعة ليدفيا ولدورىا في المجتمع .
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إف طبيعة التنافس بيف المؤسسات اإلعبلمية ال يرتبط فحسب بأسموب عرض  
الرسالة اإلعبلمية ) كمواد( أو بمضموف ىذه الرسالة اإلعبلمية ) معمومات وفكر( 

نما يرتبط بالتنافس عمى األسواؽ .  وا 
الحقيقي لتكويف القدرات التنافسية واستمرارىا ىي الموارد البشرية إف المصدر   

الفعالة ؛ حيث يبرز دورىا في كؿ عنصر مف عناصر القدرة التنافسية لممؤسسة 
اإلعبلمية ، وفي كؿ ما يتاح لتمؾ المؤسسة مف موارد مادية ومالية وتقنية 

فيي شرط أساسي ومعموماتية اضافة الى الخصوصية التي تتميز بيا المؤسسة  
لمتنافسية ، إال أف التنافسية ال تتحقؽ مف دوف العمؿ البشري المتميز الذي يعد 
أساس النجاح في العمؿ اإلعبلمي . وتعتبر تمؾ العمميات البشرية مف منظور الفكر 
اإلداري المعاصر ىي اآللية الحقيقية لتحويؿ ما تممكو المنظمات مف موارد إلى 

 قدرات تنافسية .
 وم الرأسمال الفكري في العمل اإلعالمي :مفه
كاف مف أىـ نتائج الثورة العممية والتقنية وحركة المتغيرات العولمية أف بدأت    

ظاىرة مختمفة في المؤسسات اإلعبلمية ىي ارتفاع األىمية النسبية لؤلصوؿ غير 
النسب  المادية أو ما يطمؽ عميو األصوؿ غير الممموسة )المعنوية( إذ أصبحت تمثؿ

األكبر في أصوؿ المؤسسات. وبالتحميؿ البسيط يتضح أف تمؾ األصوؿ غير 
الممموسة ىي المعرفة المتراكمة في عقوؿ الموارد البشرية والناتجة عف الممارسة 
الفعمية لمعمؿ والتوجيو والمساندة مف القادة والمشرفيف وتبادؿ األفكار والخبرات مع 

المنافسيف والتعرض لمطالب فئات الجماىير الزمبلء في فرؽ العمؿ ومتابعة 
المستيدفة ، وكذلؾ نتيجة التدريب وجيود التنمية والتطوير التي تستثمر فييا 

 المؤسسات اإلعبلمية مبالغ طائمة .
إف ىذه المعرفة المتزايدة والمتراكمة ىي الثروة الحقيقية لممؤسسات اإلعبلمية ، وىي 

ماؿ الفكري ، مف أجؿ ىذا أصبحت المنافسة بالتالي ما يطمؽ عميو اآلف رأس ال
الحقيقية بيف المؤسسات اإلعبلمية تتمثؿ في محاولة بناء وتنمية رأس الماؿ الفكري 
بكؿ الوسائؿ الممكنة ، ولـ ُتدََّخر الوسائؿ في محاولة جذب العناصر الفكرية المتميزة 

سات االعبلمية  مف المؤسسات المنافسة. ويعتبر القائموف عمى االتصاؿ في المؤس
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ذو المعرفة والخبرة ىـ المصدر الرئيسي لرأس الماؿ الفكري. ومف تـ يتضاعؼ 
االىتماـ بتطوير نظـ وتقنيات إدارة الموارد البشرية مف أجؿ التعامؿ االيجابي مع 
ىذه الموارد النادرة ذات القيمة. وبشكؿ عاـ فإف المؤسسات اإلعبلمية األكثر إعتمادا 

أت في التحوؿ نحو إمتبلؾ المزيد مف األصوؿ غير الممموسة عمى المعرفة بد
والتخمص مف أعباء امتبلؾ األصوؿ الممموسة  كالمباني والتجييزات المكتبية 
والمساحات الشاسعة ومعدات النقؿ ومستمزمات التخزيف ، وتحولت كؿ تمؾ األصوؿ 

 االنترنت. إلى أرقاـ ومعمومات ومعرفة تخزف في الحسابات اآللية وعمى شبكات
 
 

 الدوافع وراء االستثمار في المؤسسات االعالمية :
 أوال: العوامؿ االقتصادية والتي تتمثؿ  :

المستوى االقتصادي لمجميور: يرتبط ازدىار توزيع الصحؼ وزيادة عدد النسخ • 
المباعة أو زيادة عدد مشتركي القنوات التمفزيونية بالمستوى االقتصادي لمجميور 

بارتفاع مستوى معيشتو ، فبلبد لمجتمع الوسيمة اإلعبلمية أف يكوف عمى المستيدؼ و 
 مستوى مف المعيشة يرتفع بو عف حد الضروريات وحدىا .

األزمات االقتصادية : مف الطبيعي أف ينخفض رقـ اإليرادات في أوقات األزمات • 
محطات االقتصادية ، بؿ إف حدة األزمات االقتصادية تؤثر عمى عدد الصحؼ أو ال

التمفزيونية ذاتيا ، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف بعض الصحؼ تغمؽ أبوابيا نتيجة 
لبلزمات االقتصادية ، أما الصحؼ التي تستمر فإف عدد النسخ المطبوعة منيا يقؿ 

 بشكؿ ممحوظ .
 ثانيا: العوامؿ السياسية واالجتماعية والتي يعبر عنيا :

مية : تتأثر المؤسسة اإلعبلمية التحوؿ االجتماعي لمجتمع الوسيمة اإلعبل• 
بالخصائص االجتماعية لموسط الذي تنتشر فيو ، مف حيث درجة الثقافة والتعميـ 

 ونضج المواطنيف واستيعابيـ لحقوقيـ وواجباتيـ الوطنية .
ويرى البعض أف التحوؿ االجتماعي الذي اعترى المجتمع منذ انتياء الحرب العالمية 

ير الدور الذي تؤديو وسائؿ اإلعبلـ ، وبخاصة المحطات الثانية كاف مف شأنو تغي
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حيث أصبحت نسبة متزايدة مف الجميور تطالب  اإلخبارية والصحؼ اليومية؛
 الوسائؿ اإلعبلمية تزويده بالوقائع والمعمومات الجادة .

األحداث السياسية واالجتماعية والرياضية : مف المبلحظ أف نسب متابعة محطات • 
االستماع إلى المحطات اإلذاعية ومعدالت توزيع الصحؼ تزداد في التمفزيوف و 

بعض المناسبات مثؿ البطوالت العالمية لكرة القدـ أو عند األحداث السياسية اليامة 
، في حيف أف ىدوء الحياة السياسية الداخمية والخارجية  يقمؿ مف نسب ذلؾ ، فمف 

 جميور وسائؿ اإلعبلـ .المعروؼ أف األحداث والتظاىرات تجذب اىتمامات 
 

ثالثا : العوامؿ الفنية : تعتبر العوامؿ الفنية مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى زيادة 
 نسب المشاىدة واالستماع إضافة إلى زيادة أرقاـ التوزيع وتشمؿ :

 التحرير الجيد في لغة سيمة منبسطة خالية مف التعقيد .• 
 القراء . الطباعة الجيدة المنسقة بطريقة تجذب• 
 قوة وشموؿ البث اإلذاعي والتمفزيوني .• 
 التجديد واالبتكار المستمر في إخراج المادة اإلعبلمية والمادة اإلعبلنية .• 
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 االندماج في المؤسسات االعالمية ـ االسباب والدوافع :
ثير اف ىياكؿ الصناعات اإلعبلمية تغيرت خبلؿ العقود األخيرة ، حيث اتجيت ك   

في  واالندماجمف المؤسسات اإلعبلمية نحو االندماج ، وأسفرت عمميات التركيز 
ممكية المؤسسات اإلعبلمية عف االستحواذ عمى شركات الصناعة اإلعبلمية  مف 
قبؿ ست شركات كبرى اصبحت تسيطر عمى وسائؿ اإلعبلـ األمريكية ، وظيور 

ـ العالمية ، ُتعػرؼ خمس شركات عمبلقة اصبحت تسيطر عمى وسائؿ اإلعبل
(، بيرتمسػماف The Walt Disneyبػالبلعبيف الخمػػس الكبػػار ىػػي : والت ديزني )

(Bertelsmann) ( تايـ وورنر ،Time Warner) ( وفيػػاكوـ ،Viacom ، )
( ، وغالبيتيا شركات News Corporationومؤسسة األخبػار نيوزكوربوريشف )

كة برتمسماف ىي ممكية ألمانية ، لكنيا أكبر شركة أمريكية ، مع مبلحظػة أّف شػر 
 نشر في أمريكا.

ويعني االندماج أف ُتدمج شركتاف أو أكثر تعمؿ في صناعة اإلعبلـ في شركة  
واحدة ، والسبب الرئيسي وراء عمميات االندماج أما أسباب مالية أو استراتيجية لكف 

الـ العربي شيدت الساحة الدافع األكبرىو تحقيؽ مكاسب اقتصادية ، وفي الع
اإلعبلمية مؤخرا اندماج بعض المؤسسات اإلعبلمية المصرية مثؿ اندماج قنوات 

CBC  إعبلـ المصرييف»مع شبكة تمفزيوف النيار، واندماج شركتي مجموعة» ،
 « .D media»و
االندماج بصفة عامة ىو اتحاد لممصالح بيف شركتيف أو أكثر ينتج عنو ظيور   

و قياـ احدى الشركات ، فمثبًل اندماج الشركة يعني دخوؿ كمي لكيانيا كياف جديد أ
في شركة أخرى وبالتالي يزوؿ كيانيا القانوني وتدخؿ في كياف الشركة األخرى 
نما  المندمجة معيا، وىذا يختمؼ عف تحوؿ الشركات حيث تبقى الشركة  قائمة وا 

رة أف يكوف بيف الشركات مف يتغير كيانيا القانوني، كما أف االندماج ليس بالضرو 
ذات النوع ، فيجوز أف تندمج شركة مع أخرى مف نوع آخر، سواء كاف االختبلؼ 

 استراتيجياتمف حيث األغراض أو مف حيث الكياف القانوني  لكًؿ منيما يعتبر أحد 
دارة التعامؿ مف خبلؿ بيع أو شراء أو تقسيـ أوالجمع  بيف  الشركات لتمويؿ وا 

ثمة والتي يمكف أف تساعد أي مؤسسة لتنمو بسرعة في قطاعيا أو في الشركات المما
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مكاف المنشأ ، أو في حقؿ جديد ، دوف خمؽ فرعيات ، كيانات جديدة أو استخداـ 
 مشروع مشترؾ.

غير واضح بشكؿ متزايد في ” االستحواذ“و ” االندماج“ولقد أصبح التمييز بيف  
النيائية االقتصادية( ، عمى الرغـ مف  مجاالت مختمفة )وال سيما مف حيث النتيجة

أنيا لـ تختؼ تماما في جميع الحاالت ، فمنذ ظيور الشركات المساىمة واستقرارىا 
بشكميا القانوني الحالي في العالـ وىي تسعى إلى السيطرة عمى بعضيا البعض بحثًا 

لمنافسة ، عف زيادة الحجـ لتوسيع النشاط ، واكتساب األسواؽ ، وزيادة القدرة عمى ا
وتحقيؽ األرباح إلغراء المستثمريف . ومع منتصؼ القرف العشريف ظير ذلؾ جميًا 

 فيما يعرؼ بعمميات االندماج واالستحواذ .
واالندماج إما يكوف بطريؽ الضـ بحؿ الشركة ونقؿ أمواليا إلى شركة أخرى قائمة أو 

يدة تنتقؿ إلييا بطريؽ المزج وىو حؿ شركتيف قائمتيف أو أكثر وتأسيس شركة جد
 حقوؽ والتزامات كؿ مف الشركات المنحمة .

 
 أنواع االندماج :

 ىناؾ ثبلثة أنواع مف االندماج ىي :
االندماج األفقي : وىو اندماج يحدث بيف مؤسستيف تعمبلف في نفس النشاط  -ٔ

االقتصادي لتحقيؽ اقتصاديات الحجـ ، ويخمؽ قوى احتكارية لمشركة المدمجة ، مثؿ 
 اج مؤسستيف صحفيتيف .اندم
االندماج الرأسي : ىو اندماج يحدث بيف مؤسسات تعمؿ في أنشطة اقتصادية  -ٕ

مكممة ، لتحقيؽ اقتصاديات التقنية الحديثة مثؿ تجنب تكاليؼ معينة مثؿ تكمفة النقؿ 
أو تكمفة التعاقد ، ويخمؽ ىذا النوع مف اإلندماج التكامؿ في اإلنتاج مثؿ اندماج 

مية مع شركات لصناعة تقنيات الكابؿ واجيزة االستقباؿ والبرامجيات او شركة اعبل
 مع شركات التوزيع وغيرىا .

االندماج المتنوع  : وىو اندماج يتـ بيف شركات ليا أنشطة اقتصادية مختمفة ،  -ٖ
فقد يكوف بغرض زيادة تنوع المنتجات أو االمتداد الجغرافي لمسوؽ أو بغرض تنويع 
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غير مرتبطة ببعضيا مثؿ اندماج مؤسسات اعبلمية مع شركات البحت بأنشطة 
 صناعية او مؤسسات رياضية  .

االستحواذ : يعني  السيطرة المالية واإلدارية ألحد الشركات عمى نشاط  شركة أخرى 
، وذلؾ عف طريؽ شراء كؿ أو نسبة مف األسيـ العادية  التي ليا حؽ التصويت في 

تحوذ عمييا سواء تـ شراء األسيـ باالتفاؽ مع اإلدارة الجمعية العامة لمشركة المس
الحالية أو بدوف ، ألف الميـ أف تسمح النسبة  المشتراة  لمشركة المستحوذة بالييمنة 

 عمى مجمس إدارة الشركة المستحوذ عمييا .
 

 أسباب اإلندماج واإلستحواذ  :
ـ االقتصادي العالمي ظيرت ىذه اإلستراتيجية نتيجة لمتغييرات السريعة في النظا  

قامة  زالة العوائؽ أماـ فتح األسواؽ وا  والمتمثمة في العولمة والحرية االقتصادية وا 
التكتبلت االقتصادية وزيادة المشكبلت االقتصادية والمالية التي تواجو الدوؿ النامية 

يا والمتقدمة أدت إلى زيادة حدة المنافسة  بيف الشركات وزيادة التحديات التي تواجي
العديد مف الشركات والمؤسسات في العالـ ، الفرؽ بيف االندماج واالستحواذ عمى 
الرغـ مف تشابو اإلستراتيجية  ازاء عقود االندماج  واالستحواذ ، مف حيث دور 
عداد الترتيبات الخاصة بتحديد مصير العقود  الوسطاء ، ومعايير تقييـ األصوؿ ، وا 

لمساىميف ، إال أف ىناؾ معياراف لمتفريؽ بيف المرتبطة بتمؾ الشركات ، وحصص ا
 االندماج واالستحواذ ىما:

المقابؿ الممنوح : إذا كاف المقابؿ المدفوع لمالكي أسيـ الشركة مالي أي ثمف  -ٔ
وليس حصة اعتبرت العممية استحواذ وليس اندماج ، أما إذا كاف المقابؿ 

 حصة  فيو اندماج وليس استحواذ .
إذا لـ تنقضي الشركة بعد شراء شركة أخرى ألسيميا تكوف ػ   ماؿ الشركة : ٕ

 العممية استحواذ ، أما إذا تـ إنشاء شركة جديدة فالعممية اندماج .
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 : في المؤسسات االعالميةفوائد االندماج واالستحواذ 
ىناؾ الكثير مف الفوائد التي تنتج عف اندماج الشركات  والكيانات االقتصادية  ومنيا  

: 
 تاج والخدمات .تخفيؼ تكاليؼ اإلن -ٔ
 زيادة القدرات المالية والكفاءة .  -ٕ
 ػ  تحسيف نوعية اإلنتاج والخدمات المقدمة . ٖ
 ػ زيادة القدرات التنافسية . ٗ 

القدرة عمى الحصوؿ عمى التمويؿ مف المؤسسات المصرفية العالمية   -٘       
 بشروط مواتية. 

 والميددة .يعتبر الحؿ المثالي لمشركات المتعثرة  -ٙ       
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 النظرية االقتصادية لوسائل االعالم  :
إف وسائؿ االتصاؿ تعتمد عمى مصادر النظـ االقتصادية في تحقيؽ بعض    

 أىدافيا مثؿ : 
 تحقيؽ الربح مف خبلؿ االعبلف .  -ٔ
التطّور التكنولوجي وتخفيؼ النفقات والمنافسة مف خبلؿ امتبلؾ المستحدث   -ٕ

 مف المعدات .
 بلؿ الخدمات البنكية والتمويمية.التوسعات مف خ  -ٖ

وىذا االعتماد المتبادؿ بيف وسائؿ االتصاؿ والنظـ االقتصادية  ال يعمؿ فقط عمى 
دعـ المفاىيـ الخاصة بالحرية االقتصادية ، ولكف يقـو أيضًا بتشكيؿ أدوار وسائؿ 

 اإلعبلـ االقتصادية بالنسبة لؤلفراد في المجتمع .
في عبلقتيا بوسائؿ اإلعبلـ ، نجد أف النظـ السياسية وفي مجاؿ النظـ السياسية 

 تعتمد عمى وسائؿ اإلعبلـ  .
ومف جانب آخر، تعتمد وسائؿ االتصاؿ في تحقيؽ أرباحيا ، وتطّورىا ، وتوسعاتيا 

 عمى :  
 التسييبلت القانونية والتشريعية وحمايتيا .    -ٔ
 المصادر الرسمية وغير الرسمية لمتغطية االخبارية .     -ٕ
العائد الذي يتحقؽ مف االعبلنات السياسية ، االعفاءات الضريبية ،    -ٖ

 االعبلنات المالية .
ومف زاوية  اخرى ، يعتمد الكثير مف النظـ االجتماعية  األخرى في المجتمع مثؿ 
العائمة / المؤسسات الدينية / التعميمية / العسكرية... وغيرىا عمى وسائؿ االتصاؿ 

ات أكثر مف غيرىا مف الوسائؿ أو الطرؽ . بنفس المستوى وما تقدمو مف معموم
الذي تعتمد عميو وسائؿ االتصاؿ عمى ىذه المؤسسات أو النظـ في كثير مف 

 مجاالت عمميا وبصفة خاصة المعرفة المتخصصة التي تقـو بنشرىا أو إذاعتيا .
اـ األفراد وفي نفس الوقت ، فإف ىذه العبلقات المتبادلة تفسر أسباب وكيفية استخد

ف تبعية األفراد لوسائؿ اإلعبلـ  واعتمادىـ عمييا  لوسائؿ االتصاؿ وتأثرىـ بيا. وا 
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يمكف تحديدىا في جانبيا األكبر مف خبلؿ عبلقات االعتماد المتبادؿ بيف وسائؿ 
 االتصاؿ والنظـ االجتماعية األخرى .

كمواطف مف  فالفرد األمريكي يعتمد عمى وسائؿ االتصاؿ كمصدر لتحقيؽ أىدافو
حقو أف يعمـ ، ويتخذ قراره السياسي بالتصويت ، أف يعمـ المستحدثات في المجاالت 
المختمفة ، أف يرفو عف نفسو ، أف يتفاعؿ مع المشكبلت االقتصادية ويتخذ قراراتو 

 االستيبلكية...
وبطريقة أخرى نجد أف عبلقات االعتماد المتبادؿ بيف وسائؿ االتصاؿ والنظـ 

ية  األخرى ىي التي تحدد األدوار االجتماعية لوسائؿ االتصاؿ ، وتحدد االجتماع
كذلؾ كيفية استخداـ األفراد لوسائؿ االتصاؿ ، فاألفراد ال يستطيعوف أف يسيطروا 
عمى نشر األنواع المختمفة  مف الرسائؿ اإلعبلمية  ألّنو يجب أف يؤخذ في االعتبار 

خرى . وىذا يحدد مف جانب آخر ما ينشر وسائؿ االتصاؿ كنظاـ قائـ مع النظـ األ
وما ال ينشر، وىذا ما يفسر القوؿ باف عبلقات االعتماد المتبادؿ بيف وسائؿ 
االتصاؿ والنظـ االجتماعية األخرى تشكؿ طبيعة اعتماد األفراد عمى وسائؿ 

 االتصاؿ .
 نموذجًا يوضح فيو Hiebertوفي إطار تحميمو لمنظـ اإلعبلمية ، يقدـ ىيبرت 

العبلقات المتبادلة بيف وسائؿ االتصاؿ والنظـ أو الخصائص المميزة لممجتمع. فيرى 
أف العبلقة بيف وسائؿ االتصاؿ والمجتمعات ىي عبلقة تبادلية  فالمجتمع ينشيء  
النظاـ اإلعبلمي القومي ويقوـ األخير بدوره في تطوير المجتمع أو تغييره. ومع 

لنظـ االعبلمية ، مف مجتمع آلخر وبذلؾ  فإف اختبلؼ المجتمعات تختمؼ أيضًا ا
العبلقة بيف المجتمع ووسائؿ إعبلمو متفردة ، ألنيا عبلقة متحركة ونشطة وليست 

 ساكنة حيث يؤثر كؿ منيما في اآلخر .
ولمعرفة ىذه العبلقة يفضؿ تحميؿ النظاـ اإلعبلمي كوحدات متميزة ، ويقدـ ىذا 

ذي صمـ ليعكس التفاعؿ بيف وسائؿ ال Media System Paradigmالنموذج 
االتصاؿ في المجتمع ، يقدـ أساسًا لممقارنة ، ويسيـ في وصؼ أوجو االتفاؽ 

 واالختبلؼ بيف النظـ اإلعبلمية القومية .
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ويقـو ىذا النموذج عمى النظرية التي ترى أنو في أي مجتمع ىناؾ عوامؿ أو قوى 
نظاـ إعبلمي قومي يستخدـ اداء اجتماعية تتفاعؿ بطرؽ محددة ، ومتميزة لخمؽ 

 وظائؼ متعددة ومتنوعة تسيـ في إعادة تشكيؿ ىذا المجتمع .
وعمى الرغـ مف عدـ وضوح العبلقة بيف وسائؿ االتصاؿ والنظـ االجتماعية األخرى 
في المجتمع ، إاّل أف ىيبرت وزمبلءه يحاولوف مف خبلؿ عرض الوظائؼ أو عرض 

االعتماد المتبادؿ بيف ىذه النظـ ووسائؿ  خصائص المجتمعات تناوؿ عبلقات
ف كانت بعض التفسيرات تجنح إلى االتجاه النقدي في تفسير ىذه  االتصاؿ . وا 

 العبلقات.
ويرى ىيبرت أف النظـ اإلعبلمية تستخدـ ألداء ست وظائؼ ىي اإلعبلـ والتحميؿ، 

، الترويج واإلعبلف  والتفسير، التعميـ والتنشئة االجتماعية، االقناع والعبلقات العامة
ثـ الترفيو والفنوف . ىذه الوظائؼ التي تقـو بيا النظـ اإلعبلمية تقوـ بدورىا في 
ف كاف قاببًل لممناقشة إاّل  تغيير المجتمع الذي قاـ بوضعيا. وتأثير وسائؿ االتصاؿ وا 
أنو مف المتفؽ عميو أف وسائؿ االتصاؿ تسيـ بدورىا في تغيير المجتمع وأي مجتمع 

 اعي آخر في العالـ .صن
ف كاف لـ  ويعكس النموذج الذي قدمو ىيربرت وزمبلؤه في الشكؿ عبلقات التبادؿ وا 
يتوسع في تناوليا عند الحديث عف عبلقة كؿ عنصر بالنظاـ اإلعبلمي واالتصالي 
، وىو ما يمكف أف يفسر بنفس األسموب في إطار االتجاىات النقدية كما يفسر في 

 تبادؿ .إطار االعتماد الم
وما لـ يذكره ىيربرت بالتفصيؿ في نموذجو ، عمى سبيؿ المثاؿ ، طبيعة الظروؼ 
اإلقتصادية وعبلقتيا بتشكيؿ النظاـ اإلعبلمي ، فحيث يسود مبدأ الربح والمشروعات 
الفردية سوؼ نجد تجسيدًا لعبلقات االعتماد المتبادؿ عمى مصادر التمويؿ والدعـ 

 في اإلعبلف . التي تتمثؿ في ىذه الحالة
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 وظائف اقتصاديات االعالم في ظل العولمة :
ىناؾ عدة تساؤالت عمى والدة مجتمعات جديدة تستخدـ التقانات الحديثة المعقدة 
والمتقدمة بعدما اكتشفت قوة االتصاؿ ومدى تأثيره في قطاعات كثيرة سياسية 

ف ثورة في المعموماتية التي تقدميا لصانعي القرار مع اجتماعية وثقافية وما تمثمو م
التحميؿ الدقيؽ المتمثؿ في االنتشارية والمحظية . فالتفوؽ القدري اإلعبلمي يشكؿ 
ظاىرة مف أخطر الظواىر التي تواجييا األمة في األلفية الثالثة ذلؾ ألف ىذا التفوؽ 

بالتالي فاف ىذا التفوؽ يعتبر يقترف بتحكـ استعماري لعقوؿ أبناء الدوؿ المتخمفة و 
 ظاىرة اختراؽ لآلخر وسمبو خصوصيتو و إبعاده عف ىويتو األصيمة .

لذا تظؿ العولمة الموضوع األكثر حضورا في الفكر العالمي المعاصر وتظؿ األكثر 
إثارة لمجدؿ فما ىي العولمة : تعددت التعريفات وتنوعت حتى أصبح مف الصعب 

ي ومف الزاوية االقتصادية وتعريفات تنظر ليذه مف المنظور تعريفيا فيناؾ تعريفات 
الظاىرة كحقبة تاريخية والحقيقة أف ىناؾ عولمة إعبلمية تبرز كإحدى الظواىر 
الحديثة وىي عبارة عف تسمط السمطة اإلعبلمية فالعولمة اإلعبلمية ىي التي يقصد 

مية واألقوى عمى بقية دوؿ بيا تحديدا تجسيد مفاىيـ وقيـ الدولة أو الدوؿ ذات الفاع
العالـ وبالذات عبر وسائميا اإلعبلمية حصرا . وىذه العبارة تبرز اليـو عبر مفردات 

 المتغيرات الدولية لتغدو اليدؼ الرئيس لمسياسة الكونية التي ينتجيا الغرب . 
إف العولمة بمختمؼ مرجعيات تعريفيا أو تحديد مفاىيميا العامة ىي ظاىرة 

عبلمية وال يمكف فيـ العولمة اإلعبلمية دوف اإلطبللة عمى العولمة اقتصادية و  ا 
االقتصادية إذ أف ىناؾ تداخبل كبيرا بيف اقتصاد السوؽ والييمنة اإلعبلمية ذلؾ أنو 

 بأحاديةال يمكف تشجيع االستيبلؾ المفرط وتدعيـ االستكانة االقتصادية والقبوؿ 
ومؤثرا في التذوؽ المادي والجمالي ومف ثـ السوؽ إال إذا كاف اإلعبلـ فاعبل وقويا 

فإف عولمة االقتصاد ال بد أف يتبعيا ويترافؽ معيا عولمة اإلعبلـ والثقافة ، فالعولمة 
 اإلعبلمية ىي تكييؼ لمذوؽ والتحكـ في معايير االستيبلؾ .

ػ العولمة اإلعبلمية : تبرز أىمية جمع المعمومات العتبارات شتى تقود بالنتيجة ٔ
معرفة القوة الحقيقية لمدولة فإف المعمومات المتحققة سواء أكانت االقتصادية أـ  إلى

السياسية أـ الثقافية أـ الدينية أـ االجتماعية والقصد مف ذلؾ التركيب االثني لمبيئة 
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الداخمية لمقرار مما يتيح فرصة التأثير فيو باالتجاىات المطموبة فالمعرفة المعموماتية 
 . بحد ذاتيا قوة 

لذا فإف فمسفة صناعة اإلعبلـ ىي المعمومة بذاتيا أو بمعنى آخر المضموف 
اإلعبلمي فكاف ىذا اإلغراؽ لمدوؿ بالمواد اإلعبلمية عمى اختبلؼ أنواعيا بقصد 
التأثير في عقوؿ الناس واختراقيا والسيطرة عمييا وتسويقيا . مف ىنا يقوؿ ألفيف 

: )فالمعرفة ىي المحور الذي ستدور حولو  توفمر في كتابو حضارة الموجة الثالثة
حروب المستقبؿ وثوراتو االجتماعية إنيا القاعدة األساسية لظاىرة العولمة ( . ىكذا 
إذف نظرية توفمر فيما يخص حضارة الموجة الثالثة إنيا ثورة االتصاالت  

مف والمعمومات والتغيير المتسارع . وكما يقوؿ سارتر : )مف الصورة إلى الرسـ و 
 الرسـ إلى تبيانو ومف تبيانو إلى الكبلـ يوجد استثمار تدريجي لممعرفة ( . 

وبالتأكيد فإف أدوات االتصاؿ تمارس دورا مساعدا وخطيرا في تحقيؽ امتصاص 
البلوعي لآلخر إلى حد التبلشي ، وذلؾ بشرائنا رموز الغير وثقافتو مف خبلؿ إنتاجو 

المنتج في إقناع المستيمؾ بمصداقية الصورة  المادي وىو ما يقوـ باستغبللو اآلخر
التي يروجيا وتمثؿ عممية تجاوب المستيمؾ مع رسالة المنتج نجاح عممية االتصاؿ 
المركبة التي تمت لذلؾ فوضعية العرب اليـو لما يتمقونو مف الخارج ىي وضعية 

مقيا أو المستسمـ دوف قدرة عمى مواجية ىذا المد اإلعبلمي فالعقؿ العربي يبدو مت
معزوال ومؤطرا بأشكاؿ ومنظومات ىي مف إنتاج العقؿ الغربي وىذا ما يؤدي إلى 
اغتراب الذات واالنخداع بمظاىر االستيبلكية وتحوؿ دوف إشراؾ القوى البشرية 

وبعبارة أخرى وكما يقوؿ روالف بارت في كتاب  الفاعمة في عمميات اإلنماء.
صيغة مف الصيغ المنعشة لممادة ويجعمو "ميثولوجيات" )انو يدعو المستيمؾ إلى 

 شريكا ال مستفيدا مف النتيجة فحسب بؿ المادة ىنا تزود بحاالت مف القيـ ( .
وتنتشر ىذه الحالة عمى مساحة عريضة بدءا مف مجبلت األزياء المصورة وآخر 
لى  صرعات الموضة الغربية التي تعارض الخصوصية القومية واليويات الثقافية وا 

جـو السينما والموسيقى والغناء إلى حد تشويو صورة وطابع اليويات لمشعوب تقميد ن
 واألمـ . 
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اف محاولة التقارب بيف ثقافات شعوب العالـ المختمفة تيدؼ إلى إزالة الفوارؽ الثقافية 
بينيا ودمجيا جميعا في ثقافة واحدة ذات مبلمح وخصائص مشتركة ليسيؿ فيما بعد 

ت الجوىرية في طبيعة فمسفة االتصاؿ قد أدت إلى تغيرات في انقيادىا. ىذه التأثيرا
دور اإلعبلـ لتجعؿ منو محورا أساسيا في منظومة المجتمع فيو اليـو محور 
اقتصادي لمكبار وشرط أساسي لتنمية الصغار ومما يؤكد عمى محورية اإلعبلـ في 

فكر الفمسفي حياتنا المعاصرة ذلؾ االىتماـ الشديد الذي تحظى بو قضاياه في ال
والتنظير الثقافي المعاصر محافظا كاف أـ ثوريا حداثيا أـ ما بعد الحداثي وبذلؾ ساد 
اإلعبلـ ووسائمو االليكترونية حتى جاز لمبعض أف يطمؽ عمييا الميديا وكما لقب 
أرسطو بالمعمـ األوؿ حاز والت ديزني عمى لقب المعمـ األعظـ بعد أف بات اإلعبلـ 

 تصنيعا ال تنظيرا.ثقافة وترفييا 
إف مف العبث تجاىؿ دور اإلعبلـ في ظؿ ىذا التطور المحظوي الذي استطاع أف 
ينقؿ أخبار الرجؿ السياسي والقادة في لحظة واحدة إلى جميع أرجاء الكوف فمـ يعد 
أحد بإمكانو أف يختفي بأسراره أو جرائمو ولدينا أبمغ مثؿ عمى مدى قدرة السمطة 

االستكشافية عبر األقمار الصناعية التي زودت بيا إسرائيؿ عف اإلعبلمية فالصور 
تنتيي قبؿ أف تبدأ ، ونظرا  ٚٙالمطارات الحربية المصرية التي جعمت مف حرب 

لمتوسع الزائد في الحقؿ اإلعبلمي والدور الحيوي الذي يمعبو في حياة الناس فاف 
شكؿ غير منظور عمى أجيزة اإلعبلـ أصبحت أحد األدوات السمطوية التي تعمؿ ب

تأكيد سمطة اآلخر ثقافيا واقتصاديا وفي ترسيخ فكر وقيـ المنتج المييمف مف ىنا 
أقوؿ: عمينا أف نربط اإلعبلـ بتنظيـ جديد لممحافظة عمى دور الرقابة والتوازف ليوجد 
المعادلة المفقودة بيف قدرة اإلعبلـ وبيف مسؤوليتيا والسبيؿ إلى ذلؾ ىو االعتراؼ 

وني والتمثيمي بالسمطة اإلعبلمية الذي أصبح ضرورة بعد دخولنا العصر الكوني القان
 برموزه .
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 اآلليات االقتصادية الستمرار صناعة المؤسسات االعالمية :
تتَّجو دور النشر الصحفي في العالـ بأسره إلى تنويع نشاطاتيا اإلعبلمية وذلؾ   

عداد المؤتمرات  بدخوؿ مجاالت الراديو والتميفزيوف والمطبوعات المتخصصة وا 
( التي ُتصدر Tribuneواإلنترنت ، ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ شركة تريبيوف )

ذاعات ومجبلت ومواقع  صحيفة شيكاغو تريبيوف وتممؾ أيًضا محطات تميفزيوف وا 
إلكترونية وحصًصا في شركات ترفيو واتصاؿ بالشبكة اإللكترونية. وقد بدأت ىذه 

ر في عالمنا العربي رغـ وجود بعض القيود الحكومية عمى امتبلؾ الظاىرة في التبمو 
 وسائؿ االتصاؿ .

العامؿ المشترؾ الرئيسي بيف صناعتي النشر التقميدي واإللكتروني ىو المحتوى 
المتميز؛ فبدونو ال تنجح مطبوعة وال ينتشر تميفزيوف وال يستمر موقع عمى اإلنترنت. 

لميديا الكبرى في الغرب بيف ما تنتجو وسائؿ لذلؾ ُتزاوج شركات االتصاؿ أو ا
اتصاليا بأنواعيا التقميدية وغير التقميدية لتقوـ بتوظيؼ االستخداـ األمثؿ لذلؾ 
عادة االستخداـ ، ما دفع شركة أميركا أوف اليف  المحتوى عف طريؽ المواءمة وا 

(America Onlineالتي تدير أنجح بوابة إلكترونية في أميركا إلى اال ) ندماج مع
( ػ وىي واحدة مف أكبر شركات النشر واالتصاؿ Time Warnerشركة تايـ وورنر )
مف خبلؿ صفقة ُقدّْرت بمئة وعشريف مميار دوالر. وعندما نتكمـ  -والترفيو في العالـ

عف المحتوى فإنو ال يستثني شيًئا بدًءا باألخبار السياسية ومروًرا بأنباء الفف 
بالممتيميديا أو الوسائط المتعددة مف موسيقى وأفبلـ وألعاب  والعمـ...إلخ، وانتياء

 تفاعمية.
إضافة إلى المحتوى، فإف دخوؿ شركات النشر التقميدية عالـ النشر اإللكتروني يعتمد 

لى حدٍّ كبير-أيًضا  ( وانتشاره عند المستيمؾ. Brandعمى نجاح االسـ التجاري ) -وا 
كف تسميتو بالترويج المتقاطع ؛ حيث يقوـ وما يجعؿ ىذا األمر ممكًنا ىو ما يم

المطبوع بالترويج لمموقع اإللكتروني الشقيؽ والعكس بالعكس. ولعؿ خير مثاؿ عمى 
نجاح ىذا األسموب ما تقـو بو شبكة "سي إف إف" التي ُتروّْج لموقعيا اإلخباري عمى 

 اإلنترنت ، مف خبلؿ برامجيا التميفزيونية بشكؿ دائـ .
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ي يتحدث فيو الناشروف العرب عف الجدوى االقتصادية مف إنشاء في الوقت الذ
مواقع إلكترونية فإف نظراءىـ في الغرب قد استوعبوا الجانب االقتصادي لمنشر 
اإللكتروني. وُيعدُّ ارتفاع كمفة االتصاؿ وبطء الخدمة مف حيث سرعة التحميؿ ووجود 

ئًقا أماـ تطور عدد المواقع عقبات سياسية واجتماعية مف أىـ العوامؿ التي تقؼ عا
 العربية الناجحة عمى الشبكة .

لقد حصؿ تغيير ميّـّ في مفيوـ الصحيفة اإللكترونية ؛ حيث تطورت ىذه الصحؼ 
عبلمية وترفييية ذات  مف كونيا نسًخا مطبوعة إلى ظيورىا كبوابات إخبارية وا 

بًل خدمات ال شخصية مستقمة. فموقع صحيفة نيويورؾ تايمز عمى الشبكة يقدـ مث
توفرىا  وقد ال تستطيع أف توفرىا ، النسخة الورقية مف الصحيفة ، مثؿ : حالة 
الطقس وأسعار العمبلت واألسيـ وحجوزات الفنادؽ والطيراف والسوؽ اإللكتروني 
لمتبضع والشراء ومقارنة أسعار الحاجيات...إلخ. وقد أدى نجاح تجربة نيويورؾ 

 New Yorkيا لموقع شقيؽ أسمتو: نيويورؾ تودي )تايمز عمى الشبكة إلى إطبلق
Today)  وىو أشبو بدليؿ لعالـ مدينة نيويورؾ ُيقدّْـ كؿَّ ما يحتاجو الزائر أو المقيـ ،

في المدينة مف معمومات بدًءا مف دليؿ الياتؼ وعناويف المطاعـ وبرامج التميفزيوف 
ث في المدينة مف نشاطات وحالة الطرؽ وخرائط لؤلحياء والشوارع وانتياء بما يحد

ثقافية وترفييية مختمفة. وكذلؾ فعمت الواشنطف بوست وغيرىا مف كبريات الصحؼ 
في أميركا وبريطانيا والعديد مف الصحؼ في الغرب. ىذه المواقع أصبحت شركات 
شقيقة تدار مف قبؿ طواقـ متخصصة ليا إداراتيا المستقمة مف التحرير واإلعبلف 

ىذه المواقع أرباًحا عمى مالكييا ال تقؿ أىمية في بعض األحياف  والتسويؽ ، وُتِدرُّ 
 عف أرباح نشاطات النشر التقميدي .

تسيـ اليواتؼ والموحات الذكية اليوـ مساىمة فعَّالة في الولوج إلى اإلنترنت في الدوؿ 
ي العربية  تماًما مثمما تسيـ في المساعدة عمى القياـ بأعماؿ تتصؿ بالميداف اإلعبلم

، بعد أف أحدثت ثورة في عالـ الصحافة واألفبلـ والتصوير الفوتوغرافي ، حتى 
أصبحت قادرة عمى إنتاج أعماؿ إعبلمية متكاممة. وقد دخمت اليواتؼ الذكية ميداف 
العمؿ اإلعبلمي تدريجيِّا ابتداء مف خدمات الرسائؿ العاجمة قبؿ عدة سنوات ، 
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ي مؤسسة كاممة لصناعة األخبار، استفادت وأخذت بالتطور حتى أصبح الياتؼ الذك
 منو وسائؿ اإلعبلـ المختمفة .

حسب ىذا الطرح ، فإف المستقبؿ إذف سيكوف لمتجمعات اإلعبلمية ومف ثـ لف يكوف 
لمصحؼ الورقية أي مستقبؿ "إذا لـ تكف قادرة عمى خمؽ تكتُّبلت أو تجمعاٍت ما 

االكتفاء بإنتاج محتويات فحسب بؿ  تجعميا تصمد وتستمر...كما أنو لـ يعد مناسًبا
د والمحرّْؾ لمتجمعات عمى شبكة  يجب التمكُّف مف القياـ بدور الوسيط والموحّْ
اإلنترنت" ؛ ألف كؿ ما تَُقدُّْمو الصحافة الورقية مف محتوى مرة في اليوـ أو األسبوع 

اإللكترونية  تَُقدُّْمو الصحؼ الرقمية مجاًنا وفوًرا وبكؿ سيولة. ولعؿ حصوؿ الصحيفة
( عمى جائزة بوليتزر لمصحافة عاـ Huffington Post Theىافنغتوف بوست )

 ، وىي الجائزة األىـ في اإلعبلـ األميركي ، بعد أف تخطَّت صحًفا عريقة  .ٕٕٔٓ
كما أف توزيع الصحؼ في البمداف العربية انخفض إلى مستوى قياسي، بينما تراجعت 

صادي القائـ عمى عائدات اإلعبلنات مما حدا برجاؿ القيمة المضافة لمنموذج االقت
األعماؿ العامميف في مجاالت اإلعبلـ الجديدة إلى االتجاه نحو االستثمار أكثر في 
عالـ اإلنترنت؛ ىذا العالـ الذي يسير عمى وتيرة متسارعة وُيَقدّْـ أخباًرا تتدفَّؽ كؿ 

وجيا المتطورة لجيؿ جديد ال يقرأ ثانية عبر أجيزة المحموؿ واألجيزة الموحية والتكنول
 الخبر الطويؿ وال التحميؿ المفصؿ، ويحبذ التفاعؿ مع الخبر والتعميؽ عميو.

ويتطمب االستعداد لمواكبة التطور واالنتقاؿ إلى مرحمة جديدة مف الرقمنة في عالمنا 
العربي عمبًل كبيًرا لمنيوض بمستوى أدوات الصحؼ الورقية وامتبلؾ أدوات جديدة 
تسمح ليا بمنافسة السوؽ اإلعبلمية مف حيث استقطاب شريحة الشباب التي يعوؿ 
عمييا االقتصاديوف في إضفاء مكاسب جديدة ليذه الصحؼ، في وقت يتكيَّف فيو 
البعض مف المفكريف الغربييف بإمكانية إنشاء شبكتيف متوازيتيف عمى اإلنترنت 

ة أخرى مميَّزة أسرع وأقوى وأغمى "الشبكة الحالية التي ستُترؾ في فوضاىا، وشبك
ستركز عمى تميز الخدمات ، مما سيوفر لكؿ فرد إمكانية الدفع بحجـ ما يستيمؾ ، 
ف كانت إمكانية الدفع مقابؿ القراءة خاصية قد تتأخر  كما ىي الحاؿ في المطعـ" ، وا 

 قميبًل في العالـ العربي الذي يعاني مف شيء اسمو "ادفع مقابؿ خدمة".
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ذا ك اف التطور صفة حياتية البد مف مواكبتيا، فإنو يجب أف تكوف ىناؾ أدوات وا 
تقيس الفائدة اإليجابية جرَّاء االستعانة بتكنولوجيات االتصاؿ الحديثة في شتى 
مجاالت اإلعبلـ عمى غرار استخداـ اليواتؼ الذكية التي أصبحت مصدًرا ميمِّا 

لموصوؿ مف خبلليا لشريحة جديدة لؤلخبار؛ وظفيا الكثير مف المؤسسات الصحفية 
 مف القراء تتمثؿ في قطاع الشباب الذي يبحث عف المعمومة السريعة.

وقد ال يستطيع االستمرار ىنا إال مف كاف "عضًوا في مجموعة أو دائرة صناعة 
إعبلمية متكاممة، تضـ اإلذاعات والمواقع اإلخبارية وغيرىا مف الوسائط اإلعبلمية، 

مُّب عمى مصاعبيا المختمفة وعمى رأسيا االقتصادية" . إف حتى يمكنيا التغ
االستمرار يمرُّ أيًضا عبر اإلسراع بتطوير المحتوى وتطويعو الحتياجات القارئ 
العربي الجديد؛ ألف "التغيير قادـ ال محالة ومف يقؼ مكانو سيتجمَّد أو يختفي كما 

ا نظف استحالة االستغناء اختفت وانقرضت ميف وصناعات كثيرة في لمح البصر وكنَّ 
 عنيا .

إف االعتراؼ إذف بأف اإلعبلـ الرقمي أصبحت لديو شعبية ال يمكف االستيانة بيا، 
عمى الرغـ مف عجزه أحياًنا -وبات مقصًدا لمباحثيف عف المعمومات اآلنية السريعة 

لكثير مف أصبح أمًرا واقًعا، ولكنو يحتاج إلى ا -عف تقديـ التحميبلت واآلراء المعمَّقة
األطر التي يجب أف تحكـ عممو عبر تنظيمو وَمْأَسَسِتو حتى نتمكف مف مساءلتو إف 

 تطمب األمر ذلؾ.
مميار شخص يقرؤوف اليـو  ٚ.ٕوما يمكف اإلقرار بو إذا، ىو أنو إذا كاف أكثر مف 

مميارات يستخدموف اإلنترنت  ٕ.ٖالصحافة الورقية في العالـ، مقابؿ حوالي 
لكترونية ، فإف السيطرة عمى اإلعبلـ اإللكتروني والشبكة الرقمية عموًما وصحافتو اإل

ستبقى بيد مف يتحكـ في النظـ المعموماتية لتستأثر الدوؿ المتقدمة في نياية األمر 
وعمى رأسيا "حارس الشبكة": الواليات المتحدة ، بأرباحيا االجتماعية واالقتصادية 

نيع المكتوب والمسموع والمرئي بشكؿ شبو مف خبلؿ سيطرتيا عمى تكنولوجيا تص
مطمؽ ؛ مما ُيَمثّْؿ خطًرا عمى حرية اإلعبلـ والديمقراطيَّة ، ويجعؿ السمطة الرابعة 

 سمطة خانعة لسمطتي السياسة والماؿ .
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 االنماط الجديدة لتمويل المؤسسات االعالمية : 
يات الصناعية التي تعتبر صناعة اإلعبلـ في العصر الحديث واحدة مف أقوى البن  

عرفيا العالـ . ومصدر قوتيا يكمف ليس فقط في تمؾ األمواؿ اليائمة التي تستثمر 
فييا ، بؿ أيضا في ىذا التأثير الخطير الذي تمعبو عمى مستوى األفراد والجماعات 
والحكومات واألنظمة ناىيؾ عف التطورات المتبلحقة والتقنيات المعقدة التي تشيدىا 

 ي تزيد مف فاعميتيا وشدة تأثيرىا.اليـو والت
وبفضؿ ىذه المتغيرات ظير إلي الوجود اصطبلح جديد ىو )اقتصاديات الصحافة( 
أو )اقتصاديات اإلعبلـ( وييتـ ىذا المجاؿ في اإلدارة في المؤسسة اإلعبلمية 
بتحقيؽ أىداؼ ىذه الوسيمة في حيز النشاط االقتصادي الذي ييدؼ إلي تمبية 

بتقديـ الخدمة الصحفية الجيدة وتحقيؽ العائد المادي دعما الستمرار  حاجات القراء
 النشاط وتدفقو.

  :والذي يؤكد أف اإلعبلـ أصبح صناعة ليا اقتصادىا المميز العديد مف الشواىد مثؿ
أنيا أصبحت سمعة مثميا مثؿ أي سمعة أخرى تتوفر فييا شروط السمعة  -ٔ

األيدي العاممة والمواد الخاـ و  الماؿ الخمسة  التي يطمقيا االقتصاديوف  وىي 
  .واالدارة واآلالت

تشترؾ أىداؼ المنتج مع أىداؼ أي سمعة أو منتج آخر مع التأكيد عمى  -ٕ
الخصوصية المتعمقة بمضموف الرسالة الصحفية ووظائفيا تجاه الفرد 
والمجتمع فيناؾ ىدؼ إشباع الحاجة إلي المعرفة وتحقيؽ الربحية أو العائد 

 ه مقياس إنتاجية أي صناعة.باعتبار 
ذا نظرنا لمواقع نجد أف  -ٖ إف إدارة مؤسسة صحفية تعتبر نشاطا إبداعيا إداريا وا 

 كثيرا مف مديري الصحؼ ىـ مف المبدعيف ومف منتجي الفكر.
أف مديري وسائؿ اإلعبلـ تنطبؽ عمييـ صفة مديري المؤسسات اإلعبلمية  -ٗ

المبلئمة والتي تجعؿ جيود الجماعة الذيف يتولوف ميمة تييئة البيئة اإلدارية 
موجية نحو تحقيؽ أىداؼ العمؿ الجماعي حتى تخرج الصحيفة كسمعة 

 مادية أو خدمة ممموسة تيدؼ لتحقيؽ الربح .
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وتعاظـ دور االقتصاد في الصناعة اإلعبلمية مع تزايد االتجاه نحو خصخصة 
 النشاط اإلعبلمي عمى المستوييف العالمي والمحمي .

 
تمويل المؤسسة الصحفية : تعتمد الجريدة  في إيراداتها عمى عدد انماط 

 من المصادر منها :
 

أوال : التوزيع :  ىو عممية تسويؽ لمصحيفة كمنتج بيدؼ توصيميا لمقارئ وذلؾ 
 بعدد مف الطرؽ واألساليب التي تسيؿ عممية توصيميا لمقارئ عبر منافذ التوزيع .

لدراسات المسبقة عف الجميور وظروؼ السوؽ ويتـ ذلؾ اعتمادا عمى عدد مف ا
والمنافسة مع  وسائؿ اإلعبلـ األخرى . والتوزيع الناجح ىو التوزيع الذي يراعي 
ظروؼ وصوؿ الصحيفة في الوقت المناسب والكمية المناسبة مع مراعاة ظروؼ 

 الطباعة وتوفر الورؽ والعرض الجيد لمصحيفة عند منافذ التوزيع .
  

 األساليب التي تتبعيا الصحؼ لزيادة التوزيع:وىناؾ عدد مف 
ػ تجويد عمميات التحرير واإلنتاج واإلخراج حتى تصبح الصحيفة سمعة جيدة ، ٔ

وتبتدع الصحؼ العديد مف األساليب لتجويد عمميات التحرير مثؿ استكتاب الكتاب 
جراء  واإلعبلف عف ذلؾ ونشر القصص المتسمسمة وذلؾ لربط القارئ بالصحيفة وا 
صدار المبلحؽ واألعداد الخاصة. وقد أثبتت دراسة أجراىا الدكتور  المسابقات وا 
الحسيني الديب أف مباريات الدوري العاـ وتغطيتيا ونشر المذكرات والمسابقات التي 
تجرى في شير رمضاف وتغطية األحداث اليامة كميا عوامؿ تزيد مف عمميات 

 التوزيع.
فة: تنتيز بعض الصحؼ المناسبات مثؿ عطمة ػ إصدار أعداد ممتازة مف الصحيٕ

نياية األسبوع واإلجازات واألعياد القومية إلصدار أعداد ممتازة تتميز بمحتوياتيا 
خراجيا.  وممحقاتيا وا 
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ػ العرض الجيد: الصحيفة سمعة وىي كما أسمفنا سمعة سريعة البوار لذا يجب أف ٖ
تعمد بعض الصحؼ أف يكوف لدييا نقدميا بشكؿ يجعؿ قراءتيا أمرا جاذبا والفتا. وت

موزعيف بزي مميز ويقفوف في مواقع متميزة مثؿ إشارات المرور ومحطات 
 المواصبلت العامة ودور الرياضة والسينما.

ػ التجديد: ونعني التجديد لؤلبواب الثابتة في الصحيفة والمادة التحريرية وذلؾ ٗ
سر النمطية في الصورة التي تعود لتفادي الممؿ الناتج مف رتابة المادة الصحفية ولك

 القارئ أف يرى الصحيفة عمييا.
ػ وسائؿ المواصبلت: تؤثر توفر مواصبلت جيدة عمى عمميات التوزيع ومف ٘

ال فعمييا  األفضؿ أف تكوف لمصحيفة أو شركة التوزيع وسائؿ مواصبلتيا الخاصة وا 
 اختيار أكثر وسائؿ المواصبلت. فاعمية بميمة توزيع الصحيفة.

ػ المسابقات: وىي مف الوسائؿ الحديثة التي أثبتت فاعميتيا في زيادة التوزيع ىي ٙ
طرح المسابقة ويطمب مف المشترؾ أف يرفقيا بكوبوف وتتعمد الصحيفة أف تكوف 
المسابقة سيمة الحؿ حتى تضمف اشتراؾ أكبر عدد مف القراء في المسابقة وخير 

 عربي.مثاؿ لذلؾ صحيفة الشرؽ األوسط ومجمة ال
 ػ االشتراكات المخفضة وتقديـ ىدايا مف المطبوعات.ٚ
 

 ثانيػػا: اإلعػػػػبلف :
تشكؿ إيرادات اإلعبلف أي بيع الصحيفة لجزء مف مساحتيا لممعمنيف مقابؿ أجر 
المورد الثاني لئليرادات في المؤسسة الصحفية المعاصرة ، وقد أصبح اإلعبلف اليوـ 

د القومي باعتباره أحد األنشطة الرئيسية في ميداف جزءا ال يتجزأ مف ىيكؿ االقتصا
تسويؽ السمع والخدمات التي أصبحت متوافرة بكميات ونوعيات متزايدة ومتطورة ، 

 كذلؾ أصبحنا نممس اتجاىا متصاعدا لمتوسع في اإلنفاؽ اإلعبلني . 
ويتحكـ عدد النسخ المطبوعة في تحديد سعر اإلعبلف فكمما ازداد عدد النسخ 

بوعة زاد سعر اإلعبلف والعكس صحيح أيضا. غير أف ثمة عوامؿ أخرى تدخؿ المط
في تحديد السعر غير عامؿ التوزيع ، فكمما ازداد عدد مرات نشر اإلعبلف  قؿ 
السعر. كما أف موقع اإلعبلف في الصحيفة أو المجمة إذا كاف عمى الصفحة األولى 
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لداخمية يتحكـ في سعره ويجعمو أو صفحة الغبلؼ أو الصفحة األخيرة أو الصفحات ا
 مختمفا.

 
 ثالثا: عائدات بيع النسخ المرتدة:

تمثؿ ىذه العائدات المصدر الثالث في قائمة مصادر إيرادات المؤسسات الصحفية ، 
ويتـ بيع المرتجعات مف الصحؼ في معظـ الدوؿ النامية في أغمب األحياف بالميزاف 

 تقدمة فتباع إلعادة تصنيعيا .لتستخدـ كورؽ لؼ.. أما في البمداف الم
 

 رابعا: عائدات عمميات الطباعة التجارية والنشر لحساب اآلخريف :
ىنالؾ سبباف رئيسياف جعبل مف عمميات الطباعة التجارية لحساب اآلخريف موردا 
ميما مف موارد اإليرادات لممؤسسات الصحفية المعاصرة السبب األوؿ ىو تفوؽ 

ووفرة إمكانياتيا والسبب الثاني ىو اتساع نطاؽ األعماؿ مطابع المؤسسات الصحفية 
الطباعية نتيجة لمتطور الثقافي واإلداري في العالـ المتقدـ والعالـ النامي عمى 

 السواء.
ولذا فإف معظـ الصحؼ تحاوؿ استغبلؿ إمكانياتيا الطباعية لمقياـ بأعماؿ الطباعة 

تب أو أي شكؿ أخرى مف التجارية سواء كانت لصحؼ أخرى أو مجبلت أو لك
 أشكاؿ المنشورات وذلؾ لزيادة مواردىا المالية.

ويحرص مبلؾ المطابع عمى أال يتعارض ذلؾ النشاط التجاري مع نشاط المطبعة 
األصمي في طباعة صحؼ المؤسسة أوال، وليذا تعمؿ بعض المؤسسات بفصؿ 

تصدرىا و تؤكد أحد مطابعيا التجارية عف المطابع التي تقوـ بطباعة صحيفتيا التي 
 % .ٚ.ٛٔالدراسات أف الطباعة التجارية تشكؿ نسبة 

 
 خامسا: االنشطة االستثمارية لممؤسسات الصحفية : 

تسعى المؤسسات الصحفية المعاصرة إلي استحداث موارد مالية مف مصادر جديدة 
ا أو ومتجددة مف خبلؿ القياـ بعدد مف األنشطة الصحفية واالستثمارية التي تدر عائد

التشغيؿ التجاري لبعض إمكانياتيا التقنية ، أو تسويؽ خبراتيا في مجاؿ التخطيط 
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وأحسف مثاؿ في عالمنا العربي عمى فاعمية ىذا المورد ما تفعمو مؤسسة األىراـ 
الصحفية التي تممؾ مركزا لمحاسوب يقدـ خدمات لبعض المؤسسات الحكومية ، 

ومركزا لمدراسات االستراتيجية ودارا لمنشر ودارا كذلؾ تمتمؾ بنكا لممعمومات واألخبار 
لمتوزيع تتولى حتى توزيع أشرطة الكاسيت والفيديو ، كما تمتمؾ وكالة لئلعبلف، 
فضبل عف تممؾ وكالة لمصحافة والنشر تقدـ خدماتيا اإلخبارية لمصحؼ والوكاالت 

 عمى المستوى المحمي والدولي .
 )الدعـ الحكومي( : سادسا: المساعدات المالية المشروعة

تتعدد صور مساعدات الدولة لمصحافة بتعدد طبيعة العبلقة المتبادلة بيف األوضاع 
القانونية لمصحافة ونظرة النظاـ السياسي ليا. وفي ىذا اإلطار نجد أف بعض 
األنظمة التي تؤمف بالصحافة ودورىا خصوصا في العالـ الحر تقدـ دعما لمصحافة 

كية والضرائب وتخصيص األرض وتخفيض قيمة الكيرباء مثؿ اإلعفاءات الجمر 
والماء وخبلؼ ذلؾ ، ويصبح ىذا الدعـ مشروعا ما لـ يرتبط بتقييد حرية الصحافة 

 أو فرض الشروط عمييا.
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 التحديات االقتصادية في المؤسسات االعالمية :
، ” ديةاألزمة االقتصا“تعيش المؤّسسات اإلعبلمية في ظّؿ ما يصطمح عميو بػػ    

ومف خبلؿ طرح الجزائر كنموذجا معبرا لممؤسسات االعبلمية وكيؼ انيا تعيش 
وضعا صعبا ساىـ في تغيير أولوياتيا بعد أف أصبحت تواجو جممة مف اإلكراىات، 
ترجمتيا ميدانيا المشاكؿ المتعمقة بالتمويؿ واإلشيار والتكّفؿ بنفقات اإلنتاج والتي 

اّصة مف جرائد وقنوات فضائية بدأت تظير عمييا مست بشكؿ أساس المّؤسسات الخ
 بوادر التضّرر مف تبعات األزمة.

وفي محاولة منيا لمتأقمـ مع وضع اقتصادي معقد وضعت المؤّسسات االقتصادية 
)الصناعية والتجارية والخدماتية( ضمف سياساتيا تقميص عممية اإلنفاؽ عمى 

اإلعبلمية والصحفية التي كانت اإلشيار ما انعكس سمبا عمى تمويؿ المؤّسسات 
تعتمد بشكؿ أساس ،طيمة سنوات مضت، عمى دعـ الوكالة الوطنية لمنشر واإلشيار 

ANEP  ومف بينيا جرائد وفضائيات لـ ترؽ إلى الفعالية في اخذ الموقع كمؤسسات
إعبلمية تراىف عمى جميور القّراء والمشاىديف في تحقيؽ االنتشار والريادة وكسب 

وسمعة لموصوؿ إلى تحديد مكانتيا الخاصة كمؤسسة إعبلمية واقتصادية مصداقية 
 تناؿ ثقة الجميور والمعمنيف والمنتجيف عمى حد سواء.

إف التحديات االقتصادية التي يوجييا مسار اإلنتاج في المؤّسسات اإلعبلمية مع 
ذا بداية األزمة االقتصادية، تؤثر سمبا عمى الوضع االجتماعي لمفاعميف ضمف ى

النسؽ اإلعبلمي سواء تعمؽ األمر بالعامميف كالصحفييف والمراسميف والتقنييف وغيرىـ 
الذيف سيواجيوف مشاكؿ متعمقة بعدـ توفر األجر أو إمكانية التسريح، أو حّتى 
بمالكي مؤسسات اإلعبلـ والناشريف الذيف قد يفّكروف في التوّجو نحو نشاطات أخرى 

ما يعني وضعا إنتاجيا مترديا بالنسبة لمؤسسات  آمنة وتضمف ىامش ربح بديؿ ،
 اإلعبلـ ىذا في حاؿ لـ تضطر ىذه األخيرة إلى الغمؽ.

إف لئلعبلـ أىميتو اإلستراتيجية في بناء الدولة ومراقبة مؤسساتيا وتحقيؽ عممية 
التواصؿ بيف المجتمع والفاعميف السياسييف واالقتصادييف وتوفير كؿ المعمومات 

سياقات التي يعيش ضمنيا الفرد أو باألحرى المواطف في إطار المنظومة المتعمقة بال
الديموقراطية ، وبمّا أنو مف الصعب عمى اإلعبلـ أف يرقى إلى أف يمعب دوره 
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االستراتيجي في سياؽ اقتصاديات مؤسسات إعبلمية تؤثر عمى استقبلليتو 
 ومصداقيتو وحياده ونزاىتو  . 

واالقتصاد تتجاوز مفيـو )اإلعبلـ االقتصادي( إلى درجة  الرابطة القوية بيف اإلعبلـ
كبيرة ، لتشمؿ اإلعبلـ بمعناه العاـ ، فمـ يُعد ىناؾ ما ُيسمى اإلعبلـ االقتصادي بعد 
أف أصبح االقتصاد جزءًا مف نسيج اإلعبلـ.. واإلعبلـ جزء مف نسيج االقتصاد، 

الذي ُيعنى بالجانب وىو تبلحـ تفرضو معطيات العصر ومنجزاتو ، فاإلعبلـ 
التخّصصي بالنسبة لبلقتصاد خرج مف أروقة المؤسسات األكاديمية بفعؿ ما فرضتو 
الطفرات واليّزات االقتصادية التي شيدىا العالـ ، مما دفع اإلعبلـ إلى تسخير كؿ 
طاقاتو لمتابعة تمؾ الطفرات وما تبلىا مف ىّزات باعتباره شريكًا في تحّمؿ نتائجيا 

السمب واإليجاب ، وباعتبارىا المحور األساس الىتماـ كؿ القطاعات التي  في حالتي
يتعامؿ معيا اإلعبلـ ابتداًء مف القارئ العادي المؤثر عمى حجـ التوزيع ، وانتياء 

 -أي التوزيع واإلعبلف  -بالشركات الكبرى األكثر تأثيرًا في حجـ اإلعبلف ، وىما 
 مية. مصدر التمويؿ الرئيس لممؤسسة اإلعبل

مف ىنا يكوف اإلعبلـ واالقتصاد في شراكة متعّددة الوجوه ودائمة العبلقة ، وىما في 
ذا سممنا بأف  الجبية ذاتيا لمواجية التحّديات الشرسة التي يواجيانيا معًا ، وا 
االقتصاد يمكف أف يصنع إعبلمًا ناجحًا ، فمف المؤكد أف اإلعبلـ يمكف أيضًا أف 

، وىذا ما يفّسر نجاح المؤسسة اإلعبلمية إذا توافرت ليا يصنع اقتصادًا ناجحا 
قيادات اقتصادية متخّصصة ، وواعية لدور اإلعبلـ كصناعة واستثمار منفتح عمى 
النجاحات المؤكدة في ظؿ الدراسات العممية والتخطيط السميـ لتحقيؽ مراحؿ التغيير 

ثيقة بيف اإلعبلـ والتطوير بنجاح ، ومف جانب آخر فيما يتعمؽ بالعبلقة الو 
واالقتصاد ما نراه مف نظريات اقتصادية تفضي إلى أف ميزانيات الدعاية واإلعبلف.. 
ال تعرؼ الشحَّ أو التقتير إذا ما أريد لممؤسسة االقتصادية النجاح.. لكف ىذه العبلقة 
بيف الطرفيف غالبًا ما يعترييا االلتباس في أذىاف بعض القيادات اإلعبلمية 

ية معًا ، فمف الجانب اإلعبلمي يندر خاصة في الصحافة العربية التركيز واالقتصاد
عمى الكوادر المتخّصصة في االقتصاد، وىذا شأنيا في كؿ مجاالت النشر وليس 

 االقتصاد فقط  . 
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ويضاؼ ايضا مشكمة غياب مراكز المعمومات لدييا ، مع أف وسائؿ االتصاؿ  
لمعمومات األجنبية أكثر ُيسرًا، ولعب أصبحت ميسورة ، واالشتراؾ في مراكز ا

الحاسوب دوره في التغمب عمى الكثير مف الصعوبات المتعمقة بإنشاء مراكز 
المعمومات ، كما لعبت المراكز العالمية ، المتخصّْصة دورىا اإليجابي في تسييؿ 
الحصوؿ عمى المعمومات والتعامؿ معيا بالمتابعة والتحميؿ واالستنتاج ، لكف معظـ 

لصحافة العربية ما زالت ترسؼ في قيود أساليب العمؿ التقميدية، دوف محاولة ا
االنفتاح عمى الحاضر ناىيؾ بالمستقبؿ، رغـ الخطر الداىـ الذي تشّكمو الصحافة 

 اإللكترونية عمى ىذه الصحافة الورقية.
د وىناؾ  مف يقوؿ إف اإلعبلـ ال يمكف اختزالو في الصحافة الورقية فقط، حيث تتعدّ 

وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمرئية والمسموعة، وىذا صحيح، لكف اإلعبلـ المقروء ىو 
األكثر تأثرًا بالحراؾ االقتصادي، وىو األكثر عناية بالجانب االستثماري واإلعبلمي 
باعتباره يستأثر بالنصيب األكبر مف رأس الماؿ الذي يتـ استثماره في المجاؿ 

فية ناجحة يمكنيا أف تنشئ عشر محطات اإلعبلمي، حيث إف مؤسسة صح
وألؼ صحيفة الكترونية، كؿ ذلؾ بتكمفة أقؿ مف  f.mفضائية، ومائة محطة إذاعة 

 رأسماليا كمؤسسة صحفية ناجحة.
ولعمنا ال نبالغ إذا قمنا إف االقتصاد أكثر شجاعة مف الصحافة في اعتماده عمى 

لصناعية الضخمة تحرص الكفاءات المتخصصة ، وفي سبيؿ ذلؾ فإف المؤسسة ا
عمى تطوير كفاءات العامميف فييا مف خبلؿ البعثات والدورات التدريبية وورش العمؿ 
، واستقطاب الكفاءات المؤىمة بالعمـ والخبرات الواسعة ، دوف االعتماد عمى القيادات 
الفردية التي تشخصف العمؿ بعد اف تجّرده مف صبغتو المؤسساتية . مما ال يساعدىا 

الوصوؿ إلى الجودة في االنتاج والزيادة في األرباح ، كما ىو حاؿ المؤسسة  عمى
 االقتصادية.

بعد ذلؾ وقبمو تظؿ المؤسسة اإلعبلمية والمؤسسة االقتصادية عمى عبلقة وثيقة 
ف لـ يكف في الوسائؿ، ففي االىداؼ والغايات االستثمارية  ومترابطة ومتبلحمة، وا 

 الطموحة.
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 االعالم : خصائص اسواق وسائل
يشكؿ الفضاء االفتراضي أىـ إنجازات ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت    

التي شيدىا العالـ ، فالتطور المذىؿ لشبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( وانتشار 
التقنيات الحديثة لبلتصاؿ ، وتزايد تطبيقاتيا في مجاؿ االعبلـ واالتصاؿ ، ساىـ في 

ف اإلعبلـ ، وىو اإلعبلـ اإللكتروني المقروء والمرئي والمسموع ، ظيور نوع جديد م
الذي يعتبر ظاىرة اعبلمية جديدة يتميز بسرعة االنتشار والوصوؿ إلى أكبر عدد مف 
الجميور وبأقصر وقت ممكف وأقؿ تكمفة ، وبات يشكؿ نافذة ميمة جدًا لنشر 

 المعمومات والحصوؿ عمييا .
عؿ مع االعبلـ التقميدي بقدر ما يتفاعؿ مع االعبلـ ظير جيؿ جديد لـ يعد يتفا

االلكتروني يسمى بالجيؿ الشبكي أو جيؿ االنترنت ، وأصبحت ىناؾ شبكات تواصؿ 
اجتماعي كػ ) تويتر، الفيسبوؾ( كوسيمة لمتواصؿ بيف الناس حيث جعؿ مف الفرد 

 .مؤسسة إعبلمية ينشر مواده االعبلمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي 
أصبح اإلعبلـ اإللكتروني محور الحياة المعاصرة لو أىميو كبيرة باحتواء قضايا 
الفكر والثقافة وبات يطمؽ عمييا )ثقافة التكنولوجيا( أو )ثقافة الميديا( ، أصبح 
مستخدموا االنترنت في العالـ في تزايد مستمر في ظؿ ثورة االنفوميديا والتي تتجسد 

ـ واالتصاؿ فالقنوات التمفزيونية أمكف ليا أف تبث في الدمج بيف وسائؿ اإلعبل
برامجيا عبر الموبايؿ ؛ وبذلؾ استطاع اإلعبلـ اإللكتروني أف يفرض واقعًا مختمفًا 
عمى الصعيد اإلعبلمي والثقافي والفكري والسياسي ، فيو ال يعد تطويرًا فقط لوسائؿ 

نما ىو وسيمة إعبلمية احتوت كؿ ما سبقيا مف وسائؿ االعبلـ ،  اإلعبلـ التقميدية وا 
مف خبلؿ انتشار المواقع والمدونات اإللكترونية وظيور الصحؼ والمجبلت 
االلكترونية  التي تصدر عبر االنترنت ، بؿ إف الدمج بيف كؿ ىذه األنماط والتداخؿ 
بينيا أفرز قوالب إعبلمية متنوعة ومتعددة بما ال يمكف حصره أو التنبؤ بإمكانياتو ، 

الحالي يعد بحؽ عصر اإلعبلـ اإللكتروني ، إعبلـ المستقبؿ ، والعالـ  فالعصر
 أجمع يتجة اليوـ بشكؿ عاـ نحو االنترنت وتطبيقاتو في المجاالت المختمفة. 

يمكف اف نطمؽ مفيـو اإلعبلـ اإللكتروني مجازيا عمى ماسبؽ ذكرة . لكف االشمؿ 
ز اندمجت في قالب واحد حيث ولمايحويو مف كافة فنوف الصحافة واالذاعة والتفا
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تعقدت التفرقة بينيا بشكؿ ىائؿ فيؿ تكوف نشر صحفي اـ اذاعي اـ تمفازي وتحت 
ستخدـ مف اي مفيـو تندرج  لذلؾ ومف منطمؽ الشمولية يمكف اف نقوؿ اعبلـ رقمي ي

  .قبؿ اي شخص وفي اي وقت
 
 اإلعالم الجديد : الخواص والديناميات :  
 بلـ الجديد ىو الخصائص التالية :إف أىـ ما يميز اإلع 
بحيث يسمح بالتواصؿ مف interconnectedness( التواصؿ الشبكي المتداخؿ ٔ)

عدة نقاط إلى عدة نقاط أخرى، وليس فقط مف نقطة واحدة إلى عدة نقاط، كما ىو 
 الحاؿ في اإلتصاؿ الجماىيري التقميدي.

المستخدميف ليقوموا بنشاطيـ مف قبؿ األفراد  access( سيولة الوصوؿ والدخوؿ ٕ)
 كمرسميف ومستقبميف ومنتجيف.

وىي قدرة المستخدـ عمى المشاركة في إنتاج المحتوى  interactivity( التفاعمية ٖ)
اإلتصالي، ويتفؽ الكثير مف الباحثيف أف ىذه الخاصية ىي مف أىـ ما يميز اإلعبلـ 

 جماىيري التقميدي.الجديد، نظرًا ألنيا تكاد تكوف معدومة مف اإلتصاؿ ال
( التنوع الغزير في المحتوى مقارنة باإلعبلـ القديـ المحصور بأنواع وأنماط ٗ)

 محددة مف المضاميف اإلعبلمية.
عمى كؿ ما ىو جديد  open-ended( تعدد اإلستخدامات وخاصية اإلنفتاح ٘)

 موضوعيًا وفنيًا في محتوى وشكؿ المواد اإلعبلمية.
وعدـ إرتباط  delocatednessتشار والتحرر مف المكاف ( وأخيرًا، سعة اإلنٙ)

 نو يتخطى حواجز المكاف الجغرافي.اإلعبلـ الجديد بمنطقة جغرافية محددة، أي أ
( أىـ خواص وديناميات McQuailو يحصر الباحث األمريكي دينيس ماكويؿ )

 اإلعبلـ الجديد في خمسة زوايا :
 interpersonalتصاؿ شخصي ( وسائؿ اإلعبلـ الجديد ىي وسائؿ إٔ)

communication media  وىذه تشمؿ البريد اإلليكترونيe-mail  الذي يستخدـ
في األغراض العامة والخاصة، والشخصية والجماىيرية، والياتؼ المتنقؿ )الجواؿ( 
وىو يكتسب خصائص تفاعمية غنية متزايدة بإستمرار. وفقًا ليذه الخاصية 
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المحتوى الذي يتـ تراسمو ىو في الغالب غير مستقر الشخصية، يمكف القوؿ بأف 
وغير ثابت أي يغمب عميو الغرض اآلني المؤقت. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف خاصية 
اإلتصاؿ الشخصي تؤدي إلى تعزيز عبلقات إجتماعية قائمة فعبًل، أو تشكيؿ 
ـ عبلقات إجتماعية جديدة. ومف المبلحظ أف تشكيؿ العبلقة وتعزيزىا عبر اإلعبل

 الجديد تكوف أىـ أحيانًا مف محتوى الرسائؿ التي يتـ تداوليا أو التعبير عنيا.
وىي مف أىـ  information search media( وسيمة بحث عف المعمومات ٕ)

خصائص اإلنترنت واإلعبلـ الجديد، حيث أف اإلنترنت بمواقعيا المختمفة وشبكاتيا 
ومصدرًا لممعرفة لـ يسبؽ لو مثيؿ في اإلجتماعية تعد مخزنًا كبيرًا لممعمومات، 

التاريخ البشري مف حيث ضخامة حجمو، مف ناحية، وسيولة وسرعة الوصوؿ إليو، 
 search enginesمف ناحية أخرى. وتقـو ىذه العممية عمى وجود محركات بحث 

تساعد عمى العثور عمى المعمومات المطموبة في جميع مواقع اإلنترنت أو أجزاء 
اقع الشبكات اإلجتماعية. ويزيد مف قيمة ىذه المحركات بالنسبة منيا مثؿ مو 

لممستخدـ توفرىا عمى اليواتؼ النقالة بحيث تصبح المعمومة بيف يديو في أي مكاف 
 وأي زماف يرغبو.

ىذه الخاصية  collective participatory medium( وسيمة مشاركة جماعية ٖ)
لكنيا كانت تستخدـ عمى نطاؽ محدود، ثـ كانت موجودة في اإلنترنت منذ بدايتيا، و 

تطورت بشكؿ كبير في السنوات األخيرة مع تطور تقنيات الشبكة العنكبوتية التي 
( ومف ثـ ظيور  web 2.0يطمؽ عمييا أحيانًا اسـ )الجيؿ الثاني مف اإلنترنت

 socialواإلعبلـ اإلجتماعي  social networksشبكات التواصؿ اإلجتماعي 
media . 

ىذه الخاصية في إزدياد    interactive play medium( وسيمة لعب تفاعمي ٗ)
وتقـو عمى المشاركة في ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر المختمفة وأجيزة الواقع 

 interactivity. وما يميز ىذه الخاصية ىو التفاعؿ virtual realityاإلفتراضي 
عف طريؽ عممية المشاركة واألداء، أكثر بيف المشاركيف، وأنيا تركز عمى اإلستمتاع 

 .content gratificationمف إشباع المحتوى 
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، فمف المبلحظ substitution( خاصية االستبداؿ أو اإلحبلؿ لموسائؿ األخرى ٘)
أف الجميور كثيرًا ما يستبدؿ قراءة الصحؼ الورقية بتصفح مواقع األخبار عمى 

عف االذاعة والتمفزيوف في تقديـ البرامج  اإلنترنت. وكذلؾ تقدـ اإلنترنت بديبلً 
المسموعة واإلذاعات الخاصة باإلنترنت وتنزيؿ الممفات الصوتية. وتقدـ طرؽ 
مختمفة لعرض األفبلـ ومقاطع الفيديو بإشكاؿ عديدة مف اشيرىا موقع )يوتيوب( 

YouTube .لممشاركة بمقاطع الفيديو 
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 ممكية وادارة وسائل االعالم في العراق :
ىناؾ نوعاف مف الممكية لوسائؿ اإلعبلـ ، الممكية العامة أي ممكية الدولة أو    

القطاع العاـ ، وممكية الخاصة أو الممكية المستقمة ، وتتأثر الوسيمة اإلعبلمية بنوع 
الممكية ، حيث تبقى ىذه الوسيمة اإلعبلمية والقائميف باالتصاؿ فييا حامميف 

عمى اإلعبلـ . وتتأثر القيـ اإلخبارية لوسائؿ اإلعبلـ  إليديولوجية وصورة مف يسيطر
العمومية بالسمطة السياسية ألنيا ىي المموؿ الرئيس وصاحب الممكية التامة ، كما 
أف إشيار المؤسسات والمسؤوليف الدولة يتوجو إلى اإلعبلـ المساند لمسمطة حسب 

لخاضعة إلشراؼ حكومي تعبر عف إرادة شعوبيـ ، إال أف وسائؿ اإلعبلـ ا اعتقادىـ
مباشرة أثبتت في كثير مف األحياف قصورىا عف تقديـ الخدمات الصحيحة لممواطنيف 
، ألف المواطف بحاجة مف القدر الكافي مف المعمومات والتنوع المطموب في مصادر 

 اإلعبلـ الحكومي . 
صاحب  أما وسائؿ اإلعبلـ المستقمة فتتأثر أيضا بمف يسيطر عمييا سواء المالؾ أو

المؤسسة أو التمويؿ واإلشيار ، حيث تصبح اعتبارات السوؽ ىي األولى في اإلنتاج 
اإلعبلمي ، وكاف لذلؾ أثره أيضًا في األخبار ، واف الصحفييف ليس ليـ إال حؽ 
واحد ىو إنجاز إنتاج يوافؽ رغبات المموليف ، لقد أثبتت األحداث دوما أف وسائؿ 

كف أف تخمط المعمومة وتشوشيا سواء عف طريؽ اإلعبلـ تتعرض يوميا لقوى يم
 شركاء ىذه الوسيمة أو القائميف باإلعبلنات فييا أو حتى أمرائيا .

كما يقـو إعبلـ المستقمة عمى مقوميف أساسييف ىما: الدافع التجاري ، واالختيار 
الذاتي . وىما المقوماف المذاف يريدىما صاحب الممكية أو المموؿ فالدافع التجاري 
يتمثؿ في الربح المنتظر مف المادة اإلعبلمية المقدمة ، واالختيار الذاتي يتمثؿ فيما 
يتفؽ مع مصالح المالكيف والمموليف وآيديولوجيتيـ ، وبذلؾ فإف االتجاه المتزايد نحو 
المواد اإلعبلمية الحافمة باإلثارة والمشحونة بالدراما حتى في المواد اإلخبارية  إنما 

 بيعية لمتطمبات السوؽ التجارية . ىو استجابة ط
إف األخبار ىي مجرد سمعة تجارية تعرض لمبيع ، وىذه السمعة يسيؿ ترويجيا أو 
تسويقيا كمما كانت غير مألوفة أو تتسـ بطابع درامي وعمى ىذا األساس كثيرًا ما 
رضاء  تضخـ األحداث أضعافًا مضاعفة ليس فقط لجذب القراء والمستمعيف وا 
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و لخدمة أغراض سياسية ، بؿ أيضًا لخدمة أىداؼ تجارية . فيذا توقعاتيـ أ
 التضخيـ سيزيد مف مبيعات الصحؼ ويزيد جميور الراديو والتمفزيوف .

لقد أصبح التحكـ المالي في السياسات اإلعبلمية يؤثر في قيميا اإلخبارية ويحد مف 
، وبما أف اإلشيار حرية التعبير باستعماؿ سمطة الماؿ كوسيمة لكبح حرية اإلعبلـ 

ىو المصدر األساسي لعائدات الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ فإنو مف غير المنطقي أف 
تقامر أي وسيمة إعبلمية عمى ىذا المصدر سواء كاف مف السمطة العمومية أو مف 
الخواص أنفسيـ            أو المموليف ، ويرى األستاذ الطاىر بف خمؼ اهلل في 

وسائؿ اإلعبلـ  –ماؿ عمى الوسيمة اإلعبلمية بأنيا ستكوف ىذه الحالة مف سيطرة ال
متأثرا ) تابعة ( وليس مؤثرا ) مستقمة ( . وفي المقابؿ يرى البعض اف الممكية  -

الخاصة لوسائؿ اإلعبلـ ال تمنع في كؿ األحواؿ مف التعبير عف مشاكؿ الشعب 
براز االختبلفات الحقيقية الموجودة في المجتمع  مف منظور االلتزاـ والوطف ، وا 

 بالروح الوطنية .
فضبًل عف ذلؾ توجد في معظـ دوؿ العالـ مؤسسات إعبلـ خاصة غير حكومية 
والممموكة لمييئات والمنظمات المدنية ، وىناؾ بعض الصحؼ العائدة أو التابعة 

 لؤلحزاب السياسية وتديرىا مف قبؿ أحزابيـ وتخضع إلشرافيـ .
اإلعبلـ ال يتوقؼ عمى السمطة السياسية فحسب إذف أصبح الخطر عمى وسائؿ 

نما ىناؾ عوامؿ أخرى تتمثؿ في ظاىرة تصنيع اإلعبلـ والتأثير المتزايد لممنطؽ  وا 
االقتصادي مف خبلؿ الممكية وسيطرة اإلشيار ، حيث تحولت الحرية السياسية وحؽ 

. وىذه العوامؿ اإلعبلـ لممواطف إلى الحرية االقتصادية لممتعيد أو المموؿ والمشير .
 اإلخبارية لممؤسسات اإلعبلمية . االقتصادية ذات تأثير بالغ عمى القيـ

 : ٖٕٓٓاالعبلـ في العراؽ بعد عاـ 
نعاني في العراؽ مف مشكبلت كبيرة في اإلعبلـ سواًء الرسمي أو الخاص، فاإلعبلـ 

والرات عمييا الرسمي نجده مؤسسة رتيبة غير قادة عمى التنافس رغـ انفاؽ مبلييف الد
، أما اإلعبلـ الخاص بشقيو الحزبي والتجاري فيو ىو ٖٕٓٓمنذ تأسيسيا في سنة 

االخر فوضوي وغير مستقر وضعيؼ وال يمبي رغبات الجميور، لذا المبلحظ أف 
الممارسة اإلعبلمية أصبحت تسودىا الفوضى واإلرتباؾ وغياب قواعد الممارسة 
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ج لغاب تفعيؿ التشريعات والضوابط ومواثيؽ المينية السميمة ، وىذه الفوضى نتا
الشرؼ اإلعبلمية التي تحكـ ضبط األداء اإلعبلمي، كما افتقرت لغة الخطاب 
اإلعبلمي وخاصة في الفضائيات إلى الضوابط األخبلقية في كثير مف الممارسات 
الصحفية ، وأصبحت وسائؿ اإلعبلـ تعمؿ وفقًا ألجندتيا الخاصة وىي في الغالب 

ات سياسية ألف وسائؿ اإلعبلـ العراقية تموؿ سياسيًا وأف اإلعبلنات في العراؽ أجند
ال تعني شيء ، وىي في الغالب تقوـ عمى الموضوعات السمبية واإلثارة مف أجؿ 
تحقيؽ مكاسب سياسية . وىنا ومف خبلؿ المبلحظ عمى وسائؿ اإلعبلـ العراقية 

 عبلـ العراقي :يمكف أف نحدد عدد مف النقاط المسجمة عمى اإل
. لنمط الممكية تأثير واضح عمى إنتاج المضموف اإلعبلمي )شكبًل ونوعًا(، ٔ

ويتضح ذلؾ مف خبلؿ القضايا والموضوعات التي تتضمنيا مختمؼ المضاميف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية حيث تطرح بمستوى أفضؿ منو في القنوات 

الرسمية ، حيث غالبًا ما يمجأ القائموف والصحؼ الخاصة عنو في القنوات والصحؼ 
 في اإلعبلـ الرسمي عمى النمطية في البرامج واالستسياؿ . 

. ىناؾ تأثير واضح لنمط ممكية الوسيمة اإلعبلمية في تناوؿ قضايا الرأي ٕ
ومساحات الحريات التي تتمتع بيا ىذه الوسائؿ ويأتي ذلؾ في صالح نمط الممكية 

لممكية العامة، فمثبًل المبلحظ أف الفضائيات الخاصة في الخاصة عمى حساب نمط ا
القنوات العراقية تمتمؾ مساحة اوسع مف الحريات في أعطاء وجيات النظر، وىنا 

 نشدد عمى كممة "أوسع" وليست أعطاء الحرية الكاممة.
. ىناؾ نقطة واضحة أف نمط الممكية يؤثر بشكؿ واضح عمى أسموب عبلقة ٖ

مع السمطة ، حيث نجد أف ىناؾ فارقًا واضحًا في مستوى ىذه  الوسيمة اإلعبلمية
العبلقة  فالممكية العامة لوسائؿ اإلعبلـ مازالت أقرب إلى السمطة وتخضع غالبًا 

 لتوجيياتيا .
. تعاني وسائؿ اإلعبلـ الرسمية مف عدـ وجود إستراتيجية إعبلمية تحكـ عمميا ، ٗ

ىا وتطورات األحداث اليومية في حتى أنيا أصبحت تعمؿ حسب تصورات مدراؤ 
 العراؽ .
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. يعاني اإلعبلـ الرسمي في العراؽ مف األساليب التقميدية خاصة في ظؿ خضوعو ٘
لنظـ إدارية تعوؽ تطوره وانطبلقو ، وفي المقابؿ فأف مضموف القنوات والصحؼ 
الخاصة يطرح معالجات إعبلمية تقـو عمى تحقيؽ المصالح الخاصة بيا وكذلؾ 

بة لمضغوط التي تمارس عمييا مف أصحاب رأس الماؿ والمعمنيف وتمبية استجا
 المتطمبات الحزبية أو االتجاىات السياسية التي تؤيدىا. 

. تفوقت القنوات والصحؼ الخاصة مف حيث أسموب عرض المضموف والمعالجة ٙ
 الفنية واإلخراج عمى اإلعبلـ الرسمي مما جعؿ الجميور مازاؿ مرتبطًا بما يصدر
عف مؤسسات الممكية الخاصة حيث أنو يقدـ بحرفية فنية أفضؿ مف المؤسسات 

 اإلعبلمية الرسمية.
. تتوفر لدى الممكية الخاصة ألجيزة اإلعبلـ نظـ وقواعد إدارية أفضؿ تساعد عمى ٚ

حسف استخداـ الموارد البشرية والفنية وينعكس ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى مستوى المادة 
جة التي تقدميا لمجميور العراقي ، وىذا يدعونا إلى ضرورة تطوير اإلعبلمية الُمنت

 نظـ اإلدارة في المؤسسات اإلعبلمية الرسمية التي تعاني مف ترىؿ كبير.
. أثر نمط الممكية عمى إنحسر تشكيؿ الرأي العاـ مف خبلؿ القنوات الخاصة في ٛ

ريرية مما جعؿ عدد محدد مف الشخصيات المكررة التي تنسجـ مع سياستيا التح
 جميور عريض مف الشعب العراقي ال تشارؾ في التعبير برأييا في القضايا. 

. أصبحت اإلثارة والموضوعات السمبية عنصرًا أساسيًا لجذب الجميور وذلؾ عمى ٜ
حساب المستوى الميني اإلعبلمي وىذا بسبب المنافسة بيف القنوات والصحؼ 

 الخاصة.
في البرامج الحوارية الفضائية حيث أصبح المذيع ال  . ظيور نمط المذيع الزعيـٓٔ

يمتـز بأية قواعد مينية ويدير الحوار حسب توجيو السياسي بؿ أنو يشارؾ في 
 اإلجابة عمى األسئمة التي يطرحيا مما أفقد ىذه البرامج موضوعيتيا وحياديتيا 

في . أثر نمط الممكية عمى مستوى إختيار وضوابط تعييف بعض العامميف ٔٔ
القنوات والصحؼ الخاصة والرسمية حيث تـ دخوؿ أشخاص غير مؤىميف لمعمؿ 
اإلعبلمي سواء مف حيث افتقارىـ لدراسة التخصص أو نقص التدريب ليـ مما جعؿ 

 ىناؾ ىبوطًا لممادة المنتجة. 
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. يؤثر نمط الممكية عمى جمب اإلعبلنات لصالح القنوات الخاصة، وأصبح ٕٔ
ي المؤسسات الحكومية يمارسوف الضغوط عمى ىذه القنوات المعمنوف والفاسدوف ف

مف أجؿ التدخؿ في الموضوعات المطروحة وشخصية مقدـ البرنامج والضيوؼ مما 
 افقد ىذه القنوات القواعد السممية في الممارسة المينية والموضوعية.  
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 ايرادات وسائل االعالم في العراق : شبكة االعالم العراقية 
 ة مف الموارد التالية:تموؿ الشبك

أواًل: موازنة مستقمة تقر مف قبؿ مجمس النواب مف خبلؿ المجنة النيابية المختصة 
 والمجنة المالية في مجمس النواب.

ثانيًا: إنتاج وبيع وبث اإلعبلنات والبرامج واألعماؿ المسموعة والمرئية والمقروءة 
 ا التي تخص اإلعبلنات.وااللكترونية وغيرىا وفقا ألنظمة الشبكة ومدوناتي

ثالثًا: بيع حقوؽ البث والنشر لؤلعماؿ المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجيا 
 الشبكة الستخداميا مف قبؿ أطراؼ اخرى.

رساؿ ووسائؿ اإلنتاج المتوفرة.  رابعًا: تأجير الفائض مف مواقع بث وا 
 خامسًا: إيرادات مطابع الشبكة.

 وفقا لما يتـ تحديده في أنظمة الشبكة.سادسًا: أية إيرادات أخرى 
اإلعبلنات الخدمية تعرض مجانًا، وفؽ أنظمة يقرىا مجمس  -أوالً  -ٕٕ-المادة

األمناء بما يخدـ الصالح العاـ ، عمى أف ال يتـ استغبلليا لمدعاية لوزير أو مسؤوؿ 
 أو حزب.

الواحد في القنوات دقيقة في اليـو  ٖٓاإلعبلنات التجارية ال تزيد مدتيا عف  -ثانياً 
 التمفزيونية واإلذاعية ، أو ربع حجـ المنشورات المطبوعة أو اإللكترونية.

تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويميا لكي ال تعتمد عمى  -ٖٕ-المادة
 الموازنة العامة لمدولة .

تمتـز الشبكة في تنظيـ حسابات اإليرادات وصبلحيات الصرؼ وفقًا  -ٕٗ-المادة
 مسياسات واإلرشادات المالية الواردة في أنظمة الشبكة.ل

 تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيؽ ديواف الرقابة المالية. -ٕ٘-المادة
اضحى الفضاء العراقي واسعا اماـ ظيور القنوات الفضائية العديدة  ٖٕٓٓبعد عاـ 

في معظميا الطابع والتي لـ تكف مألوفة مف قبؿ وزاد تعدادىا ، واخذت ىذه القنوات 
السياسي مف خبلؿ تبنييا لمقضايا الحزبية لمجيات التي تمتمكيا او تقؼ وراءىا . 
وحتى القنوات التي كانت تدعي وتنادي باالستقبللية واف تكوف توجياتيا ىادفة لـ 

 تستطع اف تخفي توجياتيا وسياسة الجيات التي تقع خمفيا وتموليا . 
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ئية يحتاج الى تكاليؼ مالية باىظة لتمبية ومتطمباتيا وال يخفى اف انشاء قناة فضا
ومستمزماتيا والجؿ ديمومة عمميا البد اف تكوف ىناؾ ايرادات مالية مف اجؿ ديمومة 
عمميا ، ومعظـ القنوات تكوف فييا االعبلنات وانتاج البرامج عمى اختبلفيا تشكؿ 

عبلنات وحجميا والبرامج الجزء االكبر مف مداخيميا ، ولكف اذا نظرنا الى كمية اال
التي تنتجيا تظير بما اليقبؿ الشؾ اف ال يمكف اف تغطي تكاليفيا ، بما يعني اف 
االيرادات ىي اقؿ مف المدفوعات في حساب اقتصادي بسيط ، االمر الذي يثير 
التساؤؿ مف ايف تاتي االيرادات االخرى التي تجعؿ مف ىذه القنوات مستمرة في 

 الظيور .
مر نفسو ينسحب عمى وسائؿ االعبلـ االخرى مف المقروءة والمسموعة في وىذا اال

 معرفة االيرادات الحقيقية ليا .  
 
 
 
 


