
   137-154ص ص، (2019) 02 :الػـــدد/  01 اإلاجلد
 للخىىىلىحُا وغلىم الاغاكتاإلاجلت الػلمُت 

2873-2682 ISSN: 

The Online ISSN : 2682-4256 
 

 

 

 واكع، ججارب وجحدياث جكىىلىجيت -صحافت املحمىل 
Mobile journalism - reality, experiences and technological challenges   

 ، 1 آمال فضلىن  د/

 الجصئس -ام البىاقي  -الػسبي بً مهُديحامػت  1
 

 

 مسخخلص البحث:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالسغم مً  ،صحافت اإلادمٌى ظاهسة خدًثت وظبُا في الىؾً الػسبيحػد 

ػت و ملحىظت غلى اإلاظخىي  لىً جظل ول مً الػالمي،  حسجُلها إلاػدالث  اهدشاز طَس

غلى ول مً الاغالمُين اإلادترفين و مظتهلىحها و غلى مهىت مجهىلت  زازها ، آاوػياطاتها

هظسا  لىدزة  الصحافت بدر ذاتها ، ازالكُاتها، اطالُب ممازطتها في الىؾً الػسبي،

 البدىر و الدزاطاث التي جىاولذ صحافت اإلادمٌى زغم أهمُتها في اإلاىؿلت، خُث ال 

 باليظبت زاضت  ،فُما ًخػلم باإلاىغىع شحُدت حدا ئن لم هلل هادزةجصاٌ اإلاػلىماث 

غالمُت السائدة في ممازطت صحافت اإلادمٌى في اإلاىؿلت، خُث  بػؼ الخجازب ؤلا ل

وغلُه هداٌو مً زالٌ هره الىزكت البدثُت ئللاء  مبػثرةو جظل هره ألازيرة مجهىلت 

الىؾً الػسبي واطخػساع أهم الخجازب الػسبُت   الػىء غلى واكؼ صحافت اإلادمٌى في

 ٌ السهاهاث  الخىىىلىحُت التي جىاحه الخددًاث و  وؾسح أهم  ،في صحافت اإلادمى

 جلدم و اهدشاز  هره الصحافت
ٌ  الكلماث املفخاحيت:  زهاهاث جىىىلىحُت ؛الخجازب ؛الىاكؼ ؛صحافت اإلادمى
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 ملدمت 

 أي مً واطؼ هؿاق غلى وبثها ألازباز بخغؿُت الُىم اإلادمىلت الهىاجف مذحظ

س مػداث و الحىاطِب غلى الاغخماد دون  وكذ، أي في و ميان  البثو  الدسجُل و الخطٍى

 ٌػىع ضغير بجهاش الُىم صحفي ًىخفي اذ الخيالُف، الباهظت و الحجم الىبيرة

ظمذ ألازباز اطخدًىهاث ٌ  له َو  بشيل هلل لم ئن كُاس ي وكذ في اهيرالجم الى بالىضى

ٌ  صحافت أو"  Mojos" اهؿالكت واهذ. مباشس و آوي  الػدًد مؼ ألاولى بداًاتها في اإلادمى

 جؿبُلاث  بفػل الىاض غامت الى ختى ذلً بػد لخيخلل الػالم، غبر الصحفُين مً

"Mojo Apps"،  اإلاجاٌ في اإلالدمت الى الصحافت هره كفصث( 0212) مىخطف مؼو 

  .غالميالا 

سُا  حمؼ في الحدًثت الخىىىلىحُاث جبني في طباكا الصحفي وان لؿاإلاا جاٍز

 جلغساف فمً فػالت، و الاطخسدام طهلت الىطُلت واهذ ئذا زاضت بثها و ألازباز

ٌ  الاغالم وطائل مإززى  اغخبره الري( 1582) غشس الخاطؼ اللسن  مىخطف  أشياٌ أو

 الػالم غبر وهللها  الازباز حغؿُت غملُت مً طسغذ التي الصحفي الػمل جىىىلىحُا

ٌ  مما'' ٌ  خظب  (Quinn,2012,p12)''ضىاغت الى ألازباز خى  ؤلاغالم وطائل مإزر كى

 

mobile journalism is relatively a new phenomenon in the Arab 

world, although its fast and significant numbers all over the world, 

still its reflection and impacts are narrow, either on professional 

journalism or on its public and the journalism work in particular, in 

addition to ethics, ways of practice, however its importance in the 

region, information are not abundant and even quite inexistent, 

foremost when it comes to some leading experiences in mobile 

journalism, therefore this paper attempts to shed light on mobile 

journalism reality in the Arab world, exposing the most relevant 

experiences, and tackling the crucial technological challenges that 

get in the way of its development and proliferation. 

Keywords: mobile journalism ; reality ; experiences ; technological 

challenges 
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يي س ٌشير هما ،Richard   Schwarzloze ألامٍس ٌ  الهاجف الكخطاد الػالمي الخلٍس  اإلادمى

ٌ  للهاجف الػاإلاُت الظىق  أن ،( 0215) ٪ 66 يظبتب اهدشاز مػدٌ سجلذ اإلادمى

ٌ  مؼ٪ 11 وظبت طخدلمو   اطخسدام وأن ،٪ 0.1 همى بمػدٌ  أي ،(0208) خلى

ٌ  الهاجف غبر ألاهترهِذ  أي ،(0208) طىت٪ 61 طُيىن  و٪ 34 بيظبت الُىم ًلدز اإلادمى

 دالت مإشساث هي ألازكام هره ،ول  (GSM association,2018,p08)٪8.4 همى بمػدٌ

 الحُاة في اطخغالله وشاؽ غلى ًىػىع مما الجهاش، هرا واهدشاز همى طسغت غلى

 .باألالف جلدز والتي ًلدمها التي الخؿبُلاث مسخلف مؼ واإلاهىُت الُىمُت

ٌ ئخٌى  غسبُت في دزاطتو فاطمت فايز عبده شازث  أ غالم الهاجف اإلادمى

و مإشساث مً شسواث الاجطاالث و مخػاملي ألى ضػىبت الحطٌى غلى مػلىماث ئ كطب

حظاغد الباخث في مجاٌ مُدًا اإلاىباًل في الػالم الػسبي مً الخػسف  التي الهاجف الىلاٌ

كباٌ غلى الخدمت وفلا للمخغيراث الدًمغسافُت و غيرها مً غلى وظب الاطتهالن و ؤلا

ًمىً اٌػاش هره الطػىبت الى  ، و(51-17) غبد كؿب،ص ص تاإلاخغيراث الخىىىلىحُ

ُا في الىؾً الػسبي بالسغم مً حسجُلها وظب صحافت اإلادمٌى  حػد ظاهسة خدًثتوىن 

ػت  ن اوػياطاتها و ازازها غلى أالػالمي، غير  ي غلى اإلاظخى  ملحىظتو إلاػدالث  اهدشاز طَس

 ول مً الاغالمُين اإلادترفين و مظتهلىحها و غلى مهىت الصحافت بدر ذاتها ، ازالكُاتها،

ىدزة البدىر ،  هظسا  لًظل أمسا مجهىال هىغا ما اطالُب ممازطتها في الىؾً الػسبي

، خُث ال جصاٌ في اإلاىؿلت الدزاطاث التي جىاولذ صحافت اإلادمٌى زغم أهمُتهاو 

الخجازب الاغالمُت  فُما ًخػلم ببػؼاإلاػلىماث شحُدت فُما ًخػلم باإلاىغىع زاضت 

ٌ السائدة في ممازط ، خُث  جظل هره ألازيرة مجهىلت في اإلاىؿلت ت صحافت اإلادمى

واكؼ صحافت  للاء الػىء غلىئهداٌو مً زالٌ هره الىزكت البدثُت وغلُه  مبػثرة؛و 

مؼ أهم الخجازب الػسبُت  في صحافت اإلادمٌى اطخػساع اإلادمٌى في الىؾً الػسبي و 

الخىىىلىحُت التي  الاخطائُاث و ؾسح  أهم السهاهاث  زكام و حظلُـ الػىء غلى بػؼ ألا 

  جىاحه جلدم و اهدشاز  هره الصحافت. 
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 هياث الهاجف املحمىل في وشز املحخىي: إمكا .2

اث ازجفػذ في الظىىاث ألا  وظب اهخاج و اطتهالن الفُدًىهاث و زيرة مظخٍى

ما  اإلادمىلت ًدملىن  للهىاجف مظخسدمملُازاث  4هثر مً أن  أبشيل هبير ، خُث 

 ًينمال  6طاغت مً الفُدًىهاث ول دكُلت باطخسدام  622 ًلازب

اإلاإطظاث و  الاحخماعيزغُاث شبياث الخىاضل ؼ بأمما دف، (Burum,2017)جؿبُم

اطخلؿاب الجمهىز مً زالٌ ؾسح بمسخلف أهىاغها غلى الػمل غلى  غالمُتؤلا 

مً خُث  غدد الفُدًىهاث الزجفاعظسع مٌو غامل أ و  ، فُدًىهاث خظب الؿلب

(  وان بفػل ؤلاهخاج أو الخىشَؼ )الهاجف اإلادمٌى بجُل  أو ما ٌػسفجىىىلىحُا اإلادمٌى

ادة غلى  البُاهاث،و جىىىلىحُا الهىاجف الرهُت،  وظبُا الكخىاء هره  الخيلفت اإلاىسفػتٍش

ىِفىفلا للىوالت ؤلا  ،هترهِذألا اطخسدام  و  الخىىىلىحُا  ن مخىطـأ (Zenith) ثغالمُت ٍش

دكُلت  02وضل ئلى فُدًىهاث غبر الهىاجف الرهُت الىاخد مً ال اطتهالن الفسد حجم

،  (Karhunen,2017,p05)0215دكُلت في  44 ازجفػذ اليظبت ئلىو  0218 غامفي الُىم 

ىظىن)ئمإطظت  و في ذاث الشأن أشازث ن ئلى أ 0211 طىتجطاالث ( لإلEricsonًٍس

ا خسهت وشاؽ الفُدًىهاث غبر اإلادمٌى طترجفؼ ، غير 0200لى غاًت ئ٪ 82 بمػدٌ طىٍى

ه ئلىهه مً الػسوزي الأ اث ال أ خىٍى اث اإلا س فلـ فيجىدطن هره اإلادخٍى دخٍى

تؤلا   . (Karhunen,2017,p05)زباٍز

لم ًلخطس جؿىز الهاجف اإلادمٌى غلى زطائطه اإلاادًت والحجم و الىشن  

ً ..(، لىً الخؿىز ؤلا و س، حشغُل و كساءة اإلالفاث، الخسٍص مياهُاث )الياميرا، الخطٍى

س الخدماث اإلالدمت و جددًدا  زدماث الحلُلي مً وحهت هظس اإلاظخسدم هى جؿٍى

لى ئاإلادخىي، التي جسخلف غً زدماث الهاجف البظُـ في وىنها جدخاج 

اث زكمُت(    e-contentجؿبُلاث؛ ظهس مطؿلح اإلادخىي ؤلالىترووي و مدزالث)مدخٍى

جاخت ؤلاوهترهِذ في اليشس لىتروهُت و ألا لى اإلادخىي الري ٌػخمد غلى الحىاطِب ؤلائلِشير 

-mحدًد مسجبـ بمدخىي الهىاجف اإلادمىلت و هى لى ظهىز مطؿلح ئو مهد هرا الازير 

content ًحهصة الهىاجف اإلادمىلت ، هرا اإلادخىي أو ًلطد به اإلادخىي السكمي بدغم م

زباز، الطىز، الخسائـ، لػاب، الىغماث، اإلاىطُلى، ألا ًػم: الىطىص، ألا
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لت في وشس طخسدام الهىاجف اإلادمى ئ اهدشازن ألى ئشازة الخؿبُلاث...، و مً الػسوزي ؤلا 

اث له غالكت ب ،ص ص 0211)الظُد ،طاطُت جخمثل فيأزبؼ غىامل أو اطخلباٌ اإلادخٍى

وظبت مظخسدمي زدماث  ، خُث وضلذالخؿبُلاثو غخُاد الجهاش، الحاحت، ؤلا  :(24-23

، و ًخىكؼ ازجفاع هره اليظبت مؼ الثمان 0211ملُاز مظخسدم طىت  8الهاجف اإلادمٌى 

 ،٪ مً طيان الػالم11ما ٌػادٌ  أي ،0208ُاز مظخسدم مؼ مل 8.7 ئلى طىىاث اللادمت

، ئهدوهِظُاهثر في الدٌو الىامُت زاضت الهىد، الطين، باهظخان، أو هرا الىمى ٌسجل 

لي و و دٌو الظاخل ؤلا  الدٌشالبىغ يا الالجُيُت، أفٍس فلد دٌو اإلاخلدمت للباليظبت ما أمٍس

اث الىمى هظسا لىضٌى أ ؛و بالىظس الى طىاكها مسخلت الدشبؼ سجلذ اهسفاغا في مظخٍى

اإلاىؿلت الػسبُت فلِع هىان أزكاما بازشة دالت غلى وظب همى مسجفػت فُما ًخػلم بهره 

مفخىح الىمى واغد و  ًبلى مجاٌوغمىما  الخىىىلىحُا غير جلً اإلاخػللت بالدٌو الىامُت،  

ُاز مظخسدم حدًد مل 1.18 ما ًلازب غافذأالتي  ،مؼ اهترهِذ الهىاجف اإلادمىلتزاضت 

 ..(GSM association,2018,P02 ) 0208ملُاز مظخسدم مؼ  8لخطل 

 . كزاءاث إعالميت في سىق الهاجف املحمىل:3

٪ باليظبت إلاشتروي الهىاجف 0.1طىق الهىاجف اإلادمىلت وظبت همى  ٌسجل  

ف  ،0211ملُاز مشترن في  8.2 ػادٌي ما ٌأاإلادمىلت  ٌ  ترعٍو  8.7لى ئغددهم  وضى

 طىق مشتروي الهىاجف اإلاخطلت باألهترهِذ ًسظ ما فُماأ، 0208 مؿلؼ ُاز مؼمل

 ، و ذل0208ًملُاز مؼ  8.2لى ئن جسجفؼ أو ًلدز   0211ملُاز مشترن في  4.4 فسجلذ

 ملُاز مؼ 1.0لى ئ مشترهحهان ًطل غدد أ خىكؼً 8Gما باليظبت لخلىُت ، أ٪8.4بيظبت همى 

، و غلُه هالخظ مً زالٌ هره ((GSM association,2018,P02  0208 خلٌى غام 

اليظب وألازكام أن طىق الهاجف اإلادمٌى واغدة حدا غلى مظخىي الىمى الاكخطادي 

أن اهدشاز اطخسدم الهاجف اإلادمٌى مؼ زدمت الاهترهِذ طُطل مسخلت الدشبؼ مؼ و 

ي هره ، مما ًسفؼ دزحت الخددي باليظبت لىطائل الاغالم مً أحل الاطدثماز ف0208طىت 

اث.   الخلىُت و اطخغاللها في جدطُل و وشس اإلادخٍى

اث و وظب الىمى باليظبت ليل مً الهاجف   هما ًبين الجدٌو الخالي بدكت مظخٍى

، الهاجف اإلادمٌى اإلاىضٌى بسدمت ألاهترهِذ، الهىاجف الرهُت، و ول مً  اإلادمٌى



آمال فضلىن / د  
 

142 

 

دسجل ط 0208الى  0211، خُث هالخظ أن وظب الىمى مً 5G و4G جىىىلىحُا

اث همى جطل الى   ٪02باليظبت للهاجف اإلادمٌى اإلاىضٌى بسدمت ألاهترهِذ،  ٪15مظخٍى

 0208، هما طخجل طىت 3Gهى مظخىي همى جىىىلىحُا  ٪03باليظبت للهىاجف الرهُت، 

 . 8Gفُما ًسظ الىافد الجدًد اإلاخمثل في جىىىلىحُا ٪13: بوظبت  همى جلدز 

اجف املحمىل جدول يبين سىق اله: 1الجدول    

الهاجف  

 املحمىل 

الهاجف 

 املحمىل 

 الاهترهيذ+

الهىاجف 

 الذكيت

4G 5G 

2117 66٪ 43٪ 57٪ 29٪ / 

2125 71٪ 61٪ 77٪ 53٪ 14٪ 

 

 ((GSM association,2018,P07املصدر: 

أما فُما ًسظ الىؾً الػسبي فلد سجل اهدشاز الهاجف اإلادمٌى و اطخسدام الاجسهِذ 

اث مسجفػت خُث جخػدي وظبت في الىؾً الػسبي م ، و هسظ بالىؾً الػسبي ٪82ظخٍى

لُا، لىً وفلا الكخطادًاث الهاجف اإلادمٌى جظل  مىؿلت الشسق ألاوطـ و شماٌ افٍس

اث همىها في بلُت بلدان الػالم و هى ما ًخىضح  هر اليظبت مىسفػت ملازهت مؼ مظخٍى

 مً زالٌ الجدٌو اطفله.

ل في شمال افزيليا و الشزق الاوسط ملارهت اهدشار الهاجف املحمى  :2الجدول 

 بالعالم

  ٌ / الاهترهِذ مظخسدمي اإلادمى  مظخسدمي اإلادمٌى

 MENA الػالم MENA الػالم

0211 66٪  60٪  34٪  46٪  

0208 11٪  65٪  61٪  81٪  

 

 (((GSM association,2018,P09املصدر: 



 ٌ واكؼ، ججازب وجددًاث جىىىلىحُت -صحافت اإلادمى  

 

143 

 

 مفهىم صحافت الهاجف املحمىل: .4

ٌ  جىىىلىحُا ئن  الػمل أطالُب بل اإلاظتهلً، طلىن فلـ غيرح لم اإلادمى

سي  الصحفي، ٌ  جىىىلىحُا أن اإلاسخطين مً الػدًد ٍو  لجمؼ حدًدة مسخلت ولدث اإلادمى

 اهخاج و حسجُل الُىم الصحفُين باميان الرهُت، خُث الهىاجف ألازباز، بفػل

ت، و -الظمػُت الفُدًىهاث  كؼمى  مً ألازباز وشس الللؿاث، جثبُذ و الظمػُت، بطٍس

، بمػنى أن الخؿىز الخىىىلىجي أهخج شىال حدًدا مً  باطخسدام الحدر اإلادمٌى

الصحافت حػسف بصحافت اإلادمٌى ئشازة الى ذلً الصحفي الري ًجمؼ ألازباز بمفسده  

م الري  . ئن الخىىىلىحُا الُىم هي الؿٍس مً مُدان الحدر باطخسدام الهاجف اإلادمٌى

مشازهت، حمؼ، جىظُم، دمج، و ازخطاز الخػلُم  جىهجه الصحافت ألنها حظمذ بخدلُل،

 ٌ ،  هما حػسف صحافت  (Toppé,Briggs,p413)ووشس ألازباز بىاطؿت الهاجف اإلادمى

الهاجف اإلادمٌى غلى أنها غملُت حمؼ ألازباز ووشسها باطخسدام هاجف ذوي أو حهاش 

ائدا، و جسجىص لىحي، و هي اججاه حدًد في حغؿُت ألازباز و بثها ًخىكؼ أن ًطبذ همؿا ط

صحافت اإلادمٌى بشيل أطاس ي غلى بىاء اإلاهازاث و امخالن السغبت في اطخىشاف وطائـ 

ا، مسعي،   (.20،ص0211بدًلت غً جلً اإلاظخسدمت في الصحافت الخللُدًت')الٍز

حػٍسف صحافت اإلادمٌى باللٌى بأنها  Ivo Burumو كد لخظ  اًفى بىزوم   

م الىطائـ اإلاخػددة، و التي ججمؼ بين الصحافت، شيل شامل لسواًت ألازباز باطخسدا

س الفىجىغسافي و الفُدًىغسافي، الىخابت، ؤلاهخاج و اليشس باطخسدام حهاش ذوي  الخطٍى

ت مفخاح وشاؽ صحافت اإلاىباًل وىنها اإلاظإولت غً جددًد  واخد، وحػخبر اللطت الخبًر

س ألاخ اث الخغؿُت و الػمل الصحفي اإلاىاطب، مثال جطٍى اغُت أوخسائم مظخٍى دار الٍس

(، أو واميرا فُدًى، هما أن الخىىىلىحُا وخدها لِظذ DSLRالغاباث ًدخاج غدطاث )

ت التي حظاغد غلى جددًد  ول ش يء في غمل صحافت اإلادمٌى و ئهما ؾبُػت اللطت الخبًر

 مظخىي الخىىىلىحُا الىاحب الاطخػاهت بها .

هي اطخسدام الهاجف و غلُه ٌػخلد البػؼ أن أطاض صحافت اإلادمٌى   

، بل ألامس أهبر مً ذلً، ئذ جخػلم بدسهت الصحفي، أفيازه، ادزاهه و اطخػداده  اإلادمٌى

،  (Karhunen,2017, p06)لللُام بالػدًد مً اإلاهام باطخسدام الخىىىلىحُاث اإلاخىفسة
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ػخلد ج  Ireland’s زئِع الابخيازاث في الشبىت الاًسلىدًت   Glen Mulcahyمىلياهي  .َو

RTE Network  أن صحافت اإلادمٌى هي خٌى جمىين الصحفي مً اطخسدام

ت مطىزة ممىىتـ، و اللطد مً  الخىىىلىحُا اإلاخىفسة مً أحل جلدًم أخظً كطت زبًر

ل  جمىين الصحفي هى الاطخغالٌ ألامثل للخىىىلىحُاث اإلاخىفسة مً أحل جدٍى

مٌى هي الخىلُف بين الفُدًىهاث الخام الى غمل صحفي مىظم، وببظاؾت صحافت اإلاد

اث مطدزها اإلاظخسدم  لها مً مدخٍى س و جدٍى مهازاث الخغؿُت السكمُت  و وطائل الخطٍى

User-generated content  ت مطدزها اإلاظخسدم  User- generated الى كطظ زبًر

stories (Burum,2017). 

ها جثري ال حظهم جؿبُلاث الهاجف اإلادمٌى في جمىين اإلاظخسدمين ألافساد  فدظب لىج

أًػا أهماؽ خُاتهم ومىازد زشكهم و حػصش الاكخطاد في مجمله، فخؿبُلاث الهاجف 

اإلادمٌى ججػل فػلُا مً الهىاجف الُىم كىة هائلت بىضفها بىاباث غلى الػالم 

الالىترووي، و جأحي اإلاىحت الجدًدة مً الخؿبُلاث أو جؿبُلاث الهىاجف الرهُت و زدمت 

جدخىيها الشبياث الفائلت الظسغت و شبياث الخىاضل الاحخماعي جلىُت مصج البُاهاث التي 

و الابخياز  لدظاغد  في ؾسح الحلٌى في خُاة الىاض بالبلدان اإلاخلدمت والىامُت غلى خد 

 .(16، ص0210،البىً الدولي لالوشاء و الخػميرطىاء)

 :. خصائص صحافت الهاجف املحمىل 5

س و ضىث طهىلت الحسهت: ال حظخلصم صحافت اإلادمى -1 لا جلىُا و ال مػداث جطٍى ٌ فٍس

لى مىاؾم لم ئفاليل ًستٌز في هاجف ذوي ٌظمذ بظهىلت الحسهت و الخغلغل  بث زلُلت،و 

 .(Quinn,2009,p13) جىً مخاخت مً كبل

  نها جللظ جيالُف الاهخاج.أحهصة مخاخت و في اإلاخىاٌو هما أكل: هي أجيالُف -0

مٌى ئحساءاث الظالمت ألن اطخسدام الياميرا في الظالمت: حػصش صحافت الهاجف اإلاد-4

 لؿاكم الصحفي للخؿس.اهدباه و حػسع بػؼ الحاالث كد جلفذ ؤلا 

س بخلىُت الدكت الفائلت)-3 خدر أحُاٌ آلاًفىن )اهؿالكا مً آلاًفىن أ( جدُذ 3Kالخطٍى

س  6 س بخلىُت الدكت الفائلت ، فصحافت اإلادمٌى لم حػد ملُدة مًو اض( الخطٍى  الخدٍس
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ىهُت ، و خُث مػاًير الىىغُت غلى غساز واميراث ألا  س التي حػخمد أزباز الخلفٍص هظمت الخدٍس

 .HDغلى جلىُت

كل جيالُف أحهصة امياهُت البث اإلاباشس بأبظـ شيل و بالبث اإلاباشس: جىفس هره ألا -8

لى الجمهىز مباشسة و كُاض مظخىي ئبفػل جؿبُلاث زاضت طهلذ الىضٌى  ممىىت

           مً مىكؼ الحدر خطائُاث الفىزٍت، والبثي مً زالٌ ؤلا أداء اإلادخى 

(Kopenen , Vaataja,2009,p65)  فسدمت البث أهى ميزة ، طاطُت في صحافت اإلادمٌى

جاخذ للصحفُين الخفاغل مؼ حمهىزهم ازىاء أ الاحخماعياإلاباشس غبر مىطاث الخىاضل 

اًير مػُىت مثل شسوؽ البث، و ول ما ًدخاحه هى ازخُاز الخؿبُم اإلاىاطب بىاء غلى مػ

 البث، الجمهىز اإلاظتهدف و الخيالُف الخلىُت.

ت مباشسة الى الظسغت والفاغلُت: ًمىً لصحفي الهاجف اإلادمٌى ازطاٌ اإلاىاد ألا -6 زباٍز

س  د الالىترووي ئكظم الخدٍس ً الافتراض ي)أما غبر البًر ي أ(، و Cloud Storageو الخسٍص

زطاٌ اإلاىاد مباشسة الى الجمهىز ئصحفي جؿبُم زاص باإلاإطظت، هما باميان ال

الخفاغل مػه غبر شبياث الخىاضل الاحخماعي، باإلاىاشاة مؼ الخغؿُت الصحفُت غلى و 

ب باميان الصحفي  اإلاطمم و ن ًيىن اإلاطدز ، اإلادسز أاللىاة الاغالمُت ومً زالٌ الخدٍز

اث الاغالمُت ًللمدخٍى  Stephen Quinn، خُث هخب باخث وطائل الاغالم طدُفً وٍى

"أن الهىاجف اإلادمىلت جلخطد الىكذ و حظسع غملُت حمؼ اإلاػلىماث مما طُدفؼ 

 .(Garyantes , Berky Gerard, 2015,p35 )بالصحفُين الى كؿاغاث حدًدة "

: حظمذ صحافت اإلادمٌى للصحفُين اطخىشاف مهازاتهم و ازخُاز بداع و الخجزيبلا -1

طالُب حدًدة في أفسة، بل ختى اغادة اهدشاف الخلىُاث والخؿبُلاث اإلاىاطبت و اإلاخى 

وطائل الاغالم فسضت ليي  زواًت اللطت الصحفُت، فالهىاجف الرهُت جىفس للصحفُين و

 طلىب اطتهالن اإلاػلىماث و الخىاضل.أًطبدىا اللىة الدافػت لثىزة حػخمد 

 :الخجارب الاعالميت لصحافت املحمىل في الىطً العزبي. 6

وفي بػؼ  ،اإلاظتهلً و اإلاساكب  ،حماال بمىكف اإلاخابؼئ اهخفى الىؾً الػسبي

جُا  غالمي السكمي و لىً بلدز مددود،خُان اإلاشازن  في ضىاغت اإلادخىي ؤلا ألا  لىً جدٍز

ن واهذ ئو  اإلاخفسكت،ىماذج  ال بدأ اإلاشهد الاغالمي الػسبي ًللي الػىء غلى بػؼ
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زاضت بػد  تالػسبُ تغالمُؤلا  طتاإلاماز نها سجلذ هفلت هىغُت غلى مظخىي اأال ئمددودة  

غالمُت هرا الىىع مً الصحافت والتي لم حػد خىسا غلى اغتراف وجبني اإلاإطظاث ؤلا 

اطدثمس ول مً الصحفُين و اإلاإطظاث (، ئذ 141، ص 0215)شاهين،الصحفُين الهىاة

غالمُت الػسبُت في الهاجف اإلادمٌى و زىع ججسبت صحافت الهاجف اإلادمٌى هغيرهم ؤلا 

مس ال ًخؿلب الىثير مً ن ألا أغالم في الػالم، زاضت و صحفي و مإطظاث ؤلا مً 

غالمُت لخبني و الخىُف مؼ مخؿلباث الخىىىلىحُاث الحدًثت و اإلاإطظت ؤلا أالصحفي 

 مألىفامسا أغالمُت خػىز الهاجف اإلادمٌى في الخغؿُاث ؤلا  و أضبذ والاجطاٌ،غالم لإل 

اغُت صحفُت مإجمساث للاءاث اإلاىاطباث: مسخلف في  ... أخدار ٍز

صحافت الهاجف اإلادمٌى في الىؾً الػسبي، مً الخأزس اليظبي لظهىز وبالسغم 

لى غالم ئمس و الىلىج غالمُت الىبري غملذ غلى جدازن ألا ن الػدًد مً اإلاإطظاث ؤلا أغير 

جىشَؼ اإلادخىي السكمي غبر اإلادمٌى  مً زالٌ اغخماد جؿبُلاث زاضت بمإطظاتها و 

سة  في ملدمتهم الاحخماعياللىي غلى مظخىي شبياث الخىاضل الحػىز  مشسوع الجٍص

س مإشس ؤلا (، هما 141، ص 0215)شاهين،غسبي AJ+ الػسبُت غالم الػسبي للسبؼ هشف جلٍس

دولت غسبُت حظدىد في غملها غلى  15لىتروهُت في ن الصحف ؤلاأب 0211ٌو مً غام ألا 

ن او خظب ذاث اإلاطدز ف؛ (IOS)و (وٍدهدز جؿبُلاث الهىاجف الرهُت بىظامي ) ألا 

ت بدولت ؤلا البىاباث ؤلا  مازاث الػسبُت اإلاخددة جلدمذ غلى مثُالتها مً الصحف زباٍز

، خُث  جلىم دولت الامازاث الػسبُت فُما ًخػلم بػدد الخؿبُلاث التي حػخمد غلحها

ص اطخسدام ألاحهص  0227الػسبُت اإلاخددة بجهىد مىثفت مىر غام  ة اإلادمىلت لدغم و حػٍص

الرهُت للىضٌى ئلى مسخلف الخدماث التي جلدمها مسخلف اللؿاغاث في الدولت، و ذلً 

الطخىماٌ مظاعي هره الدولت لخؿبُم هظام" الحيىمت الرهُت"، خُث وان لصاما غلى 

وطائل ؤلاغالم مظاًسة هرا الخىحه للخىاحد في مىطت اإلادمٌى و اؾالق جؿبُلاث زاضت 

 .بها

ئل ؤلاغالم في ؤلامازاث الػسبُت اإلاخددة هللت هىغُت في أطالُب هما حشهد وطا 

الػمل الصحفي  و ؾسق حمؼ ألازباز و جىشَػها غبر اإلاىطاث اإلاسخلفت، و ذلً بفػل 

اطخػاهتها بما ٌظمى بغسف ألازباز الرهُت، وحػخبر صحُفت " الاجداد" الظباكت في ذلً؛ 
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ؼ غ ملُت الخىاضل باألهترهِذ و ألاحهصة ٌظهم هرا الىىع مً الغسف الرهُت في حظَس

الرهُت مؼ مخابػت طير الػمل غً بػد زؿىة بسؿىة،  و جىفير ئمياهُت جدىم اإلادسزًٍ 

م أحهصة مدمىلت )ألاًباد( بشيل مباشس،  اإلاظإولين غلى الطفداث وحػدًلها غً ؾٍس

ا الى الهىاجف اإلادمىلت، و ئ اث مىحهت خطٍس هما هما أن الصحف ال جلىم بيشس مدخٍى

( وحمُؼ اإلاىطاث IOSًخم مىائمتها مؼ مسخلف الهىاجف اإلادمىلت )ألاهدزوٍد و 

الصحفُت. بدأث اإلاإطظاث ؤلاغالمُت ؤلامازاجُت الخىحه الى الهىاجف اإلادمىلت لؿسح 

اتها واطخسدامه في الػمل الصحفي إلاظاًسة الىمى الري ٌسجله اهدشاز الهاجف  مدخٍى

 (.148، ص0215 اإلادمٌى في اإلاىؿلت)شاهين،

، زس وظبُاأخطلذ اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت غلى جسجِب مخوغلى غىع ذلً   

 ، مما ًدٌدولت شملتها الدزاطت 15ضل أمً  14سجبت دًت اإلاى اخخلذ الػسبُت الظػئذ 

لى حماهيرها باطخسدام الهىاجف ئغلى غػف اطدثمازها في هره الخلىُت للىضٌى 

الهىاجف اإلادمىلت بين  اهدشاز  ًسظولى فُما لمسجبت ألا اإلادمىلت بالسغم مً اغخالئها ل

 34،64 اإلادمىلت الاجطاالث٪، و بلغ غدد مشتروي زدمت 115ذلً بيظبت و الظػىدًين 

ٌ ل  وفلاملُىن مشترن  وجلىُت  الاجطاالثلهُئت  0211لظىت خطائُاث السبؼ ألاو

 .(143-144، ص ص 0215 )شاهين، اإلاػلىماث بالظػىدًت

ت في أما في دولت  سة ؤلازباٍز كؿس ًمىً الاطدشهاد مباشسة بخجسبت مإطظت الجٍص

، خُث اطخلبلذ أغمالهم الاغالمُت بالًجابُت مً ؾسف اإلاإطظت، و  صحافت اإلادمٌى

سة  ىن ومً بُجهم غمل هادًً دًماس ي، خُث التزمذ مإطظت الجٍص جم بثها غبر الخلفٍص

س هرا الىىع مً الصحافت مً زالٌ ا لػدًد مً اليشاؾاث مً بُجها غلد ؤلاغالمُت بخؿٍى

بُت للصحفُين في مجاٌ صحافت اإلادمٌى مظخػُىت في ذلً بسبراث غاإلاُت في  دوزاث جدٍز

اإلاجاٌ غلى شاولت اإلادزب الػالمي" ولين ماليىهاي"، هما أظهسث مجلت" الصحافت" 

سة للصحافت اهخماما بهرا اإلاجاٌ مً زالٌ وشس الػدًد مً  الطادزة غً مػهد الجٍص

ب  سة للخدٍز البدىر والدزاطاث الشهاداث  خٌى اإلاىغىع ، ئلى حاهب ئضداز مسهص الجٍص

" س "دلُل صحافت اإلادمٌى ألاٌو مً هىغه  (Aljazeera institute,2018)ؤلاغالمي و الخؿٍى

 في اإلاىؿلت الػسبُت.
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وفي مطس زضدث دزاطت خدًثت خٌى الخدىالث باججاه اإلادمٌى في أزبؼ 

هسام، اإلاطسي الُىم،الُىم الظابؼ والبىابت( وأوضحذ مإطظاث صحفُت هي) ألا 

الدزاطت أن إلاإطظت ألاهسام  حظؼ مىاكؼ مىائمت للخطفذ غبر اإلادمٌى و جؿبُلين 

زدمت هطُت و مسئُت للهىاجف  18للهىاجف الرهُت وألاحهصة اللىخُت و

أهد في ملاٌ وشسجه صحُفت الشسق ألاوطـ  و (. 146، ص0215اإلادمىلت) شاهين،

زئِع كظم الىطائـ اإلاخػددة بمىكؼ و امت الدًب، وهى مدزب صحافت الجىاٌ، أط

ًسي الدًب، هما  اإلاىباًل،ئكباٌ الصحافُين غلى صحافت غلى  في مطس، "مطساوي "

مػخمدة غبر ؤلاهترهذ  شهادةالري ٌشازن في جدَزع مادة صحافت الجىاٌ، في أٌو 

هماٌ أدهم "دمت مً كبل مسهص لخدَزع الصحافت السكمُت في الشسق ألاوطـ، واإلال

الخابؼ للجامػت ألاميرهُت باللاهسة، أن صحافت الهاجف هي صحافت اإلاظخلبل،  "للصحافت

ت، في صحافت « أًام 1»الصحافي مدمد فىشي بمجلت  و مً حهخه ًسي  اإلاطٍس

"  أطسع للخفاغل مؼ اإلاخللياإلادمٌى
ً
لا  (.0217اهخىبس 21الشسق الاوطـ، ؤلازىين  ")ؾٍس

مً زالٌ ججسبت  0210ٌو مداوالث صحافت اإلادمٌى في الػساق في واهذ أ

ت، و جىطػذ الخجازب فُما  الصحفي الػساقي حىاد الخفاجي مدًس ألازباز بلىاة الظىمٍس

التي حػد  Newsroomndالخػلُمُت و مىكؼ   Newsroomباؾالق مىطت 0216بػد طىت 

اإلاىطت مً زالٌ أٌو مىطت لخػلُم صحافت اإلادمٌى في الػساق و اطخلؿبذ 

 (. 141، ص0215ئغالمي غساقي)شاهين، 1622الفاٌظبىن أهثر مً 

غلى Hespress "مىكؼ " هظبٌرع بلُادةهجد ججسبت ممازلت  وفي اإلاغسب

ُتر و اوظخغسام  والُىجىب هثر مً ملُىن أخُث ججاوش غدد مشترهحها  ،الفاٌظبىن، جٍى

ملُىن مشاهدة مىر  138ُىجىب (و الري ججاوش غدد مخابػُه غلى ال1047144مشترن )

مىر بداًت الثىزة الخىوظُت في  ؛ و ًفىهدزوٍد و ؤلا ، و جؿبُلين غلى ألا  0214وشائه غام ئ

لى الهاجف اإلادمٌى هأداة لدسجُل و هلل ما ًددر في ئالخىوظُىن  ألج 0211دٌظمبر 

ً غالمُت مخُث زسحذ الخغؿُت ؤلا  ،الجهاث الدازلُت مً جدسواث طلمُت غد الىظام

ضبدذ ملً للشازع، وباث ول مً ًدمل هاجف أغالمُت السطمُت و اإلاإطظاث ؤلا  اخخياز 

ن الخلىُاث الحدًثت و زاضت أ  0211زبدذ طىت أمدمٌى ًمخلً حصءا مً الحلُلت، و 
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جؿىز زىاص الهاجف  مؼ ر الػالم بظسغت ، وجصامً ذلًيخغُبالهاجف اإلادمٌى بدأث 

اث الجدًدة مً اطخػماٌ الهاجف اإلادمٌى اإلادمٌى و شِئا فشِئا مىىذ الخددًث

س و الترهُب و اليشس  و البث اإلاباشس غلى مىطاث مخػددة، وخظب الصحفي أللخطٍى

حل الخغؿُت أاطخسدام الهاجف اإلادمٌى مً  (0211) الشىاش ي،الخىوس ي الشىاش ي

حل خماًت الصحفي في اإلاىاؾم التي أالظسوف، زاضت مً و غالمُت هى ولُد الحاحت ؤلا 

مً  لالغخداءن حػسع الصحفُين أد جىجساث طُاطُت مثل اإلاظاهساث، خُث طبم و حشه

ً الغاغبين  الرًً ًسون في ؤلا     .داة للظلؿت الحاهمتأغالم ؾسف اإلاخظاهٍس

سجل  بُت و الفػاء ؤلا َو غالمي الخىوس ي جصاًد الؿلب غلى الدوزاث الخدٍز

ب و الاطتراجُ )مسهص الخدٍز يُت في صحافت اإلادمٌى جُت بملس الاذاغت الػاضمت الخيٍى

ؼ  الخىوظُت(، خظب الشىاش ي  لِع الهدف مً اطخػماٌ صحافت اإلادمٌى هى حػٍى

غالمي بالياميرا، بل جمىذ صحافت و ختى ؾي ضفدت الػمل ؤلا أىُين لالصحفي و الخ

ت ذاغاث واإلاىاكؼ ؤلا الهاجف اإلادمٌى لللىىاث وؤلا  مياهُت هلل الخبر بظسغت مؼ ئزباٍز

  .كُاث الػمل الصحفي التي ال جخغير مهما جؿىزث الخىىىلىحُازالأ اخترام

اإلاساجب  اخخلذ التيال جسخلف الىغػُت  في جىوع غً هظيرتها في الظىدان، هما 

ٌو أن جىوع هي أاطخسدام صحافت الهاجف اإلادمٌى بالسغم مً  اهدشاز زيرة مً خُث ألا 

زيرة مً خُث اطخغالٌ ألا خلذ الظىدان في اإلاسجبت و  ،ذألاهترهِبلد غسبي ٌظخسدم 

 غالمُتللمإطظاث ؤلا فسضت غائػت باليظبت الهىاجف اإلادمىلت في الػمل الصحفي، وهي 

هترهِذ، و ٌػد اإلادمٌى زلث الظيان البالغين ٌظخسدمىن ألا  الظىداهُت، زاضت وأن

 14هترهِذ هترهِذ ، خُث فاق غدد مشتروي ألا هثر اطخسداما لخطفذ ألا الىطُلت ألا

س وشازة الاجطاالث و جىىىلىحُا اإلاػلىماثملُىن مشت ، 0215شاهين، ) رن خظب جلٍس

ىىلدش للصحافت43ص  Donald W.Reynolds journalism(، أما باليظبت إلاػهد ٍز

institute)  مً  ٪31( وحد غالكت بين امخالن هاجف ذوي و اطتهالن ألازباز، خُث أن

أهثر مً طاغت ًىمُا في جطفذ  أصحاب الهىاجف الرهُت واللىخاث الالىتروهُت ًلػىن 

، جفخذ هره الىخائج بِئت حدًدة للػمل الاغالمي،  (Aljazeera institute, 2018)ألازباز
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وجؿسح فسص ئكخطادًت و حغيراث باليظبت للصحافت و اإلاإطظاث الخللُدًت ئذا ما جم 

 ئطخغاللها بشيل مىاطب.  

شازدطىن  أنها اًلىذ أهمُت صحافت اإلا ىباًل بػد احسائها لخجسبت حشير الِظا َز

صحافُت غاإلاُت غلى مظخىي الػشساث مً اإلادن في الػدًد مً الدٌو و هي حىىب 

ىُت، جدذ غىىان مسبر صحافت اإلاىباًل لُا، اإلاغسب، الىالًاث اإلاخددة الامٍس  Mojo افٍس

Lab  ب الشباب غلى اطخسدام هره باطخسدام أحهصة ألاًباد و اللىخاث ؤلالىتروهُت لخدٍز

حهصة و حغؿُت ألاخدار بىاطؿتها، غير أنها آمىذ بصحافت اإلاىباًل مؼ أخدار السبُؼ ألا 

، وغلُه  ٌشهد الفػاء ؤلاغالمي الجصائسي  (Richardson,2019)0212الػسبي مؼ نهاًت 

بدوزه جدىالث هبيرة فُما ًخػلم باطخسداماث الهاجف اإلادمٌى في الػمل الصحفي ، 

ت و مسخلف اللىىاث  لالؾالعث هىان الػدًد مً الخؿبُلاخُث  غلى الصحافت الجصائٍس

الهاجف اإلادمٌى الػمل الصحفي في  ، ئذ لؿاإلاا زافمالفػائُت غبر الهىاجف اإلادمىلت

الصحفُين  اغخمادو دزاطاث جدىاٌو دزحت أالجصائس بالسغم مً غُاب اخطائُاث 

ين غلى الهاجف اإلادمٌى في غملهم الصحفي، و ختى اإلاإطظاث ت ألاوادًمُ الجصائٍس

ت و الػدًد مً الباخثين  خُث هظمذ  ،غالمُتبهره الظاهسة ؤلا  باالهخماما بدأو الجصائٍس

ت ملخلى وؾني خٌى صحافت اإلاىباًل بجامػت بظىسة جدذ ئ خدي الجامػاث الجصائٍس

طلـ الػىء غلى مسخلف الخؿبُلاث  "دواث بظُؿت جدزلً غالم الصحافتأشػاز " 

ت هخاج اإلاػامين ؤلا ئزساء  و ئي اإلاػخمدة ومدي مظاهمتها ف ٍس غالمُت وفم الظُاطت الخدٍس

 غالمُت، فػال غً الفسوق اإلاىحىدة بين صحافت اإلاىاؾً وصحافت اإلاىباًلللمإطظت ؤلا 

(www.djazairess.com)   . 

دشه فُله" ألاو     مجمىغت مً الصحفُيناطخفاد اهُت إلابسغاًت مً مإطظت " دٍو

بُت ين بدوزة جدٍز س و زباز هخاج ألا ئهُفُت فُما ًسظ  لى صحافت "اإلاىحى"غ الجصائٍس الخلاٍز

خترافُت جخىافم مؼ وطائـ ئالصحفُت اإلاطىزة غبر اطخسدام الهىاجف  الىلالت بؿسق 

ؾير الصحفي الخىوس ي أون الًً" بخأشساف مىكؼ " الشسوق االتي واهذ بو  ،اليشس الحدًثت

 ٌ   .(0215،لهىاشي )غدهان الشىاش ي اإلاسخظ في صحافت اإلادمى
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 خاجمت: .7

ؼ ؤلامخُاش في الصحافت خٌى  يي" بُى" إلاشاَز س مسهص ألابدار ألامٍس خظب جلٍس

 The Pew Research center’s project for excellence inمظخلبل أزباز اإلادمٌى  

Journalism) مً ألامسهُين ًمليىن ئما هىاجف ذهُت أو لىح الىترووي و  ٪82(، وحد أن

س أن هىان جدٌى مجهم ٌظخس ٪66أن  دمىنها للحطٌى غلى ألازباز ، هما أشاز ذاث الخلٍس

في هماذج اطتهالن ألازباز، خُث أن الهىاجف اإلادمىلت شادث مً حجم ألازباز التي 

د مً وظبت اطتهالههم  ٪34ًدطلىن غلحها ، هما ضسح  مجهم أن لىخاتهم الالىتروهُت جٍص

هم ؤلالىتروهُت للحطٌى غلى مطادز مجهم ٌظخسدمىن لىخات ٪41لألزباز، و أن زلث 

حدًدة، البػؼ ًسص ى أن صحافت اإلادمٌى في الجهاًت طىف جفسع بِئت حظُؿس غلحها 

ت، غير أن بُاهاث أزسي أفادث أن  ً ؤلازباٍز مً مظتهليي ألازباز غبر  ٪14الػىاٍو

مً هىاجفهم  ٪61اللىخاث ؤلالىتروهُت ًلسؤون ألازباز الػمُلت مً خين ئلى آزس و 

 .  (Westlund,2013)مجهم ًؿلػىن غلحها بشيل مىخظم ٪11دمىلتو اإلا

هما أهدث دزاطت طىاء ًىطف مدمد شاهين غلى وحىد غالكت ازجباؾُت 

اًجابُت بين اطخسداماث صحافت اإلادمٌى و جؿىز اإلامازطت الاغالمُت للصحفُين الػسب 

( 48-08باب )، هما أن اليظبت الػلُت مً ممازس ي صحافت اإلادمٌى هم مم فئت الش

طىت مما ًجػل مجها صحافت الشباب بلىة، هما جمازض صحافت اإلادمٌى مً كبل 

الاغالمُين الػسب بمظخىي اكل اخترافُت ، خُث جسهص اطخسداماتهم لها في حسجُل 

الخغؿُاث الصحفُت وبثها الخلان و احساء اإلالابالث الاغالمُت مما ٌػني انها ال جصاٌ غمً 

مً افساد الػُىت  ٪51، هما هشفذ ذاث الدزاطت ان وظبت  الاطخسدام الخللُدًت

ٌػخلدون ان صحافت اإلادمٌى شادث مً اغباء الػمل غلى الصحفُين 

 (077-057، ص ص 0215شاهين،(اإلادترفُين

ئن أٌو ازخالف ًجب الاشازة الُت بين صحافت اإلاىاؾً وصحافت اإلادمٌى هى 

ذ الازلىدي غلين مىلىهاي كظم الابخياز الظابم في شسهت " ازجُه زئِع  الػىدة اٌ جطٍس

ب و اطدشازاث اغالمُت  و "مىحىوىن"   جًُ" ومإطع " جِخاهُىم مُدًا" شسهت جدٍز

، يهخم هرا  0218في غاالوي باًسلىدا غام   Mojo Festالري اؾلم جظاهسة "مىحى فِظذ"
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اث بشيل غ فىي الاأزير بالبدث غً مدخىي مسخلف ، و ًلٌى ان الىاض ًيخجىن مدخٍى

 0218 – 0214، و ال ًأزرون غامل حىدة اهخاج هرا اإلادخىي في الحظبان، و غلُه بين 

هىا الظباكين في اطخسدام الهاجف اإلادمٌى في الاهخاج و بسهىا اهه ًمىً اطخسدام 

ت  الهاجف اإلادمٌى لهخاج مدخىي حاهص للبث غبر وطائل الاغالم اإلاسخلفت الجماهيًر

س امىز مسخلفت،  لىً وخدهم والالىتروهُت، هما اهه با ميان ول الافساد جطٍى

-co)الصحافُين مً باميانهم اطخسدام هىاجفهم اإلادمىلت لهخاج و زلم مىاد اغالمُت

uk.cdn.ampproject.org)  . 

وبىاء غلى ما طبم حػخبر صحافت اإلادمٌى  في الىكذ الساهً اخدي جددًاث و 

غالمي زاضت في ظل ظسوف مػُىت مثل ما زهان اإلاإطظاث الاغالمُت إلاىاهبت الػمل الا 

ين في الػدًد مً اإلاىاطباث....و ًبلى " اإلادخىي الجُد" اهم  خدر للصحافُين الجصائٍس

. زاضت و ان وشس الازباز غبر احهصة اإلادمٌى اضبذ له  جددي باليظبت لصحافت اإلادمٌى

س البدث  دوز هبير باليظبت للمإطظاث الخللُدًت، هما ان الػدًد مً الدزاطاث و  جلاٍز

ت باليظبت لدازة  في الػدًد مً دٌو الػالم افادث بأهمُت ازغُاث اإلادمٌى هأولٍى

 .اإلاإطظاث الاغالمُت

 . كائمت املزاجع:8

عالم الهاجف املحمىل سماث الحاضز وافاق إفاؾمت فاًص غبده كؿب،  .1
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 ؛0215الظىدان، 
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