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"الصحافة والتجديد في الزمن الرقمي" هو موضوع الملتقى العلمي الدولي لمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار
نتساءل فيه عن الممارسات الصحفية في مختلف أنواع الميديا من منظور التجديد في مختلف أشكاله.
عديدة هي العوامل االقتصادية واالجتماعية والتقنية ،إلخ التي تدفع مزودي األخبار إلى إعادة النظر
والتجديد في ممارساتهم .ومن المتغيرات التي يمكن مالحظتها في ميدان الصحافة التأثير المتعاظم
لتكنولوجيات شبكات المعلومات مثل محركات البحث والميديا االجتماعية وأدوات الرصد اآللي
للمعلومات .ما انفك الفاعلون في المجال الصحفي يتأقلمون ويجددون ويبتكرون مناهج وتقنيات جديدة
يواجهون بها مختلف اإلكراهات والتحديات التي تعرفها المهنة .تدرس هذه ال ندوة العلمية ،وفق زاوية
التجديد ،مختلف التوجهات الحديثة في قاعات التحرير والنماذج االقتصادية والتقنيات التي تتبناها
المؤسسات الصحفية كما تهتم بتبعات الخيارات والممارسات المنبثقة عنها .وتندرج المباحث التي تتطر ق
إليها الندوة في المحاور التالية:

المحور األول :المنظومات التقنية مدخل للتجديد الصحفي؟
تعرف المؤسسات اإلعالمية خالل العشريات األخيرة تحوالت هامة دفعتها إلى التأقلم واالبتكار والتجديد
التقني  .وفي سياق يتميز بتطور متسارع تقوم بعض وسائل اإلعالم بتركيز المراصد وورشات عمل
ومخابر تجريبية للتقنيات الحديثة .أحيانا يشارك المهنيون أنفسهم في هذه التجارب .في ح ين تستند
مؤسسات أخرى إلى استشارات وكفاءات من ميادين مختلفة قصد تجريب نماذج ومقاربات جديدة وإيالء
األهمية لالبتكار في الصحافة  .ويهم هذا التجديد كامل مسار إنتاج المضامين الصحفية من اختيار
الموضوع الصحفي إلى تلقي الخبر.
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لقد تبنت بعض الصحف آليات تقنية لليقظة ورصد المعلومات .في حين ركزت صحف أخرى آليات على
األنترنت قصد تلقي شهادات ومقترحات من الفاعلين اآلخرين بما في ذلك الجمهور .كما استثمرت
مؤسسات صحفية في التدفق اآللي لألخبار(Mercier, Pignard- Cheynel, 2014 ; Rieder, Smyrnaios, .
) 2012ومن بين األمثلة التي تبي ن توظيف التقنية في خدمة المحتوى الصحفي وتحسين تجربة المستخدم
نجد تقنية الواقع المعزز وخوارزميات التحري اآللي في األخبار وتطبيقات الهاتف الذكي واعتماد
برمجيات وتقنيات السرديات الجديدة القائمة على درجة هامة من العرض الجذاب والتفاعلية .ومن
التطورات الممكنة في القطاع تبني آليات أنترنت األشياء والذكاء االصطناعي واعتماد صحافة الروبوت.
وأمام التطورات الجارية هناك من يحذر من المقاربات "التقنوية"  ،خاصة من بين المهنيين الذين يخشون
هيمنة الجانب التقني على الصحافة .في حين ينادي شق آخر بدعم المهارات التقنية في تكوين الصحفيين.
وأح يانا يعتبر التجديد التقني ملجأ أساسيا تضطر فيه الصحافة إ لى التأقلم في بيئة جديدة تلعب فيها
المنظومات التقنية دورا مهما.

المحور الثاني  :التجديد الصحفي في غرف التحرير
لقد اغتنم مزودو األخبارإمكانيات االبتكار والدمج التي وفرها التطور في المجال الرقمي وتحولت بذلك
المضامين الصحفية إلى مضامين ديناميكية قابلة للنشر في منصات إعالمية متعددة .ومن هذا المنظور
توجب تحديث نماذج التحرير الصحفي ب تنويع أشكال اإل نتاج واعتماد الوسائط التشعبية والنشر الالخطي
والسرديات الجديدة ،إلخ.
إن نفور الجماهير مما يعرف باإلعالم الكالسيكي في زمن تميز فيه المجتمع بسرعة التنقل دفع الفاعلين
إلى التوجه إلى اآلليات الرقمية الجوالة .وفي هذا السياق الذي تطغى فيه متغيرات عديدة ظهرت أشكال
جديدة ومتجددة من الصحافة والتي بدورها غذت التكوين الصحفي .ومن األنماط الصحفية التي ظهرت
في السنوات األخيرة في البلدان الغربية خاصة نذكر "صحافة الحلول" واألخبار في شكل ألعاب فيديو
والفيديوغرافيا وصحافة البيانات وصحافة التحري .فأي تغييرات تطرأ على الممارسات الصحفية؟ علما
أن هذه التوجهات هي حديثة وأحيانا نادرة أو غير موجودة في وسائل اإلعالم في الدول العربية واإلفريقية
وهو ما يجعل سبر واقع هذه الممارسات أو غيابها مسألة بحثية ذات أهمية.
يبدو من المهم التساؤل عن طريقة هيكلة غرف التحرير اإللكتروني في ظل التحوالت التي أحدثتها
األنترنت .فهل هناك دمج للكفاءات في اتجاه تعدد المهارات أم أنه هناك تخصص معمق في مهن جديدة
تنصهر في قاعات التحرير؟ قامت مؤسسات صحفية بدمج فريقي التحرير للنسخة الورقية وللنسخة
اإللكترونية في حين حافظت مؤسسات أخرى على فصل الفرقين مع توظيف نفس المضامين في عدة
محامل كل حسب خصوصيته .ظهور اإلذاعة المرئية هي أحد األمثلة على إعادة تنظيم قاعات التحرير
وعلى المتغيرات التي تعرفها المؤسسات الصحفية.
المضامين التي ينتجها المستخدمون هي إحدى خصائص الميديا االجتماعية التي أثرت على عمل
الصحافة .حيث وقع إدماج القر اء في نماذج التحرير كأحد الفاعلين المهمين في عملية إنتاج
األخبار(الحمامي .)2012 ،وبذلك فوضت مؤسسات صحفية بعض المهام للجمهور .وفي هذا السياق
يمثل التعهيد الجماعي أو االستعانة بالجماهير دعوة للمواطنين الصحفيين لإلدالء بشهاداتهم والتعاون
والمساهمة الفعالة في إنتاج المضامين الصحفية .وفي نفس التوجه يمكن للجمهور تقييم والتعليق على
المقاالت التي ينتجها المهنيون.
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وباإلضافة لمنصاتها األصلية أنشأت وسائل إ عالم عديدة مدونات ومنتديات وفضاءات افتراضية للنشر
والن قاش موجهة للقراء المساهمين في مسار إ نتاج األخبار .فهل ساهمت هذه الخيارات في شد جمهور
يتميز بتشظ متنام؟ وكيف يتموقع اإل نتاج الصحفي في الكم الهائل من محتويات الواب؟ إلى أي مدى تتأثر
األخبار على األنترنت بالعوامل الخاصة بالبيئة الرقمية مثل الخوارزميات ؟ ماهي نظرة المهنيين لمختلف
هذه التجارب الجديدة؟
أحيانا تطرأ أحداث كبرى غير منتظرة تدخل االضطراب في عم ل وسائل اإلعالم .ومن الواضح أن
جائحة كوفيد 19قد أثرت على طريقة عمل مزودي األخبار  .ذلك أن هذه الجائحة فرضت إكراهات دفعت
الصحفيين والمؤسسات التي ينتمون إ ليها نحو تعديل طرق العمل واستحداث طرق أخرى والتأقلم مع
ممارسات جديدة حتى تتمكن من المحافظة على ديمومتها .وبذلك أحيانا يكون التجديد واالبتكار نتاج
للظروف التي تواجهها الصحف .وهو ما يؤكد أهمية دراسة الممارسات الصحفية في ظل الظروف التي
فرضتها الجائحة.

المحور الثالث؛ التجديد في النماذج االقتصادية
عرفت المؤسسات الصحفية في العشريات األخيرة تحوالت اقتصادية كتراجع المقروئية والمبيعات خاصة
فيما يسمى بوسائل اإلعالم التقليدية وتوجه المستشهرين إلى المنصات الرقمية وتشظي الجمهور ،إلخ .هذه
العوامل وعوامل أخرى دفعت مزودي األخبارإلى مواجهة تحديات جديدة والبحث عن بدائل توفرها
األنترنت.
وتبلورت في هذا السياق نماذج أعمال جديدة تشك لت حول خيارات متجددة في المحتوى التحريري .وبذلك
عرفت طرق التمويل المعهودة أي الموارد اإلعالنية والمبيعات تطورات هامة .التمويل الجماعي هي أحد
البدائل التي تبنتها مؤسسات صحفية غير ربحية قصد تجاوز شح الموارد المعهودة والدفاع عما يعرف
بصحافة في خدمة المصلحة العامة .ومن بين الخيارات الجديدة لتحقيق الربح نجد كذلك نماذج قائمة على
االشتراكات عبر األنترنت وأخرى مرتكزة على إدراج وصالت الدعاية التجارية وت ثمين البودكاست
والبيع حسب الطلب ،إلخ.
عقد أرباب الصحف في عدد من الدول األوروبية اتفاقات مع شركة جوجل قصد تلقي تعويض مقابل
فهرسة المضامين الصحفية .ولكن ماهو الوضع في البلدان األخرى؟ وبصفة أشمل كيف يؤثر الوسطاء
اإلعالميون(  )infomediariesمثل جوجل وفايسبوك وتوتر وإنستجرام وغيرهم في ممارسات
المؤسسات الصحفية سواء كان ذلك على المستوى االقتصادي أو غيره .كذلك نتساءل كيف يتم تثمين
النشر الذاتي لهذه المؤسسات على المنصات الرقمية؟ وماهي تبعات النماذج االقتصادية القائمة على تبعية
تجاه هؤالء الوسطاء المهيمنين في عملية نشر األخبار؟ ونتساءل كذلك عما يدفع هؤالء الفاعلين
األساسيين إلى تطوير أدوات وتقنيات وتأمين دورات تكوينية لصالح الصحفي ين مثل ماهو الحال لمشروع
فايسبوك للصحافة ومبادرة جوجل لألخبار .وعموما كيف تؤمن المؤسسات الصحفية ،في البلدان العربية
وغيرها ،توازناتها االقتصادية في ظل المتغيرات التي يعيشها القطاع؟

المحور الرابع؛ أثر التجديد على الهويات الصحفية
يهتم هذا المحور التأليفي بتبعات التجديد في الصحافة .ومن المؤكد أن الجوانب التقنية والتحريرية
واالقتصادية متداخلة وتتأثر ببعضها البعض .فعلى سبيل المثال تتجه الصحف نحو الجمهور لجمع األموال
الالزمة لديمومتها وذلك بحجة الحفاظ على استقاللية هذه الصحف.
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التجديدات المختلفة أثرت على ماهية الصحافة .حيث يطلب من الصحفي ين أن يكونوا متعددي المهارات
وأن يكتسبوا مثال مهارات تقنية وأخرى في اإلدارة والتسويق .كما تلجأ المؤسسات إلى إدماج مهن جديدة
كالمختصين في اإل عالمية واالتصال والتسويق .وتندرج هذه الممارسات فيما يعرف بصحافة االتصال.
وهي ممارسات تتعاظم في الزمن الرقمي .فإلى أي مدى تؤثر هذه األنشطة الترويجية ،على غرار
المحتوى الصحفي ذو العالمة التجارية ) ،(Brand Journalismفي طبيعة المهنة القائمة في أصلها على
اإلخبار والتفسيروالمساهمة في النقاش العام؟ كيف يرى الصحفيون هذه المتغيرات؟ ماهي تبعاتها على
هوية الصحفي ين وكذلك على الجمهور؟ ومن المؤكد أن لهذه الخيارات تبعات على أخالقيات المهنة وهو
ما يدفعنا إلى التساؤل على سبيل الذكر عن مكانة صحافة الجودة في خضم هذه التوجهات والنماذج.
وبالرغم من أن هذه التجديدات حاصلة على مستوى دولي فإنه من المهم التساؤ ل كيف تواجه الدول
العربية واإلفريقية هذه التحوالت حسب الخصوصيات والواقع والبيئة الخاصة بكل منها .فعلى سبيل
المثال أولويات التجديد في البلدان التي تعيش انتقاال سياسيا أو حروب ليست هي نفسها في الدول الغربية.
يهدف هذا الملتقى العلمي إلى مساءلة وسبر واقع التطورات والممارسات الحديثة وكذلك مظاهر صد
المتغيرات في المجال الصحفي .ومن خالل هذه التظاهرة نسعى كذلك إلى تحديد أهم المقاربات لفهم هذه
الممارسات .فنتساءل عن التمشي الذي يمكن اعتماده حتى نفهم هذه الممارسات والتحوالت بالرغم من
أنها تكون أحيانا متشظية ومتناثرة؟ وكيف يمكن منهجيا دراسة المنظومات الصحفية على األنترنت
وماهي طرق التوظيف العلمي لمعطيات الواب الخاصة بوسائل اإلعالم دون االنزواء في المنهج التقني؟
وفي هذا الصدد تركز الباحثة جيلي بوزتي على مقاربة مدمجة واستراتيجية للتجديد في الصحافة ( 2018
 .)Posetti,وتأخذ هذه المقاربة بعين االعتبار مختلف األوجه واإلشكاليات الخاصة بالقطاع مع تجاوز ما
يعبر عنه ب"التحسينات السطحية" .إن اتساع المجال الصحفي وتنوعه وظهور ما يعبر عنه ب"انحالل"
الصحافة ) (Ruellan, 2005يدفع الباحثين في علوم اإلعالم واالتصال إلى االنفتاح أكثر على
اختصاصات أخرى كعلوم اإلحصاء والتصرف .يتطرق ملتقى "الصحافة والتجديد في الزمن الرقمي" إلى
جملة هذه الجوانب وغيرها من منظور االبتكار والتجديد في الممارسات والمقاربات التي يعرفها القطاع.
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 15جانفي/يناير  :2021آخر أجل لتقديم المقترحات
 29جانفي/يناير  :2021تلقي رد اللجنة العلمية
 7و 8أبريل  :2021الملتقى العلمي
 30أبريل  :2021آخر أجل إلرسال النصوص
 28ماي/مايو  :2021إرسال مالحظات اللجنة العلمية للمشاركين
 15جوان/يونيو  :2021آخر أجل إلرسال النسخة النهائية من النص
خريف  :2021نشر أشغال الملتقى

المشاركة وتقييم المقترحات:
 ندعو الباحثين إلى إرسال ملخص لمقترحاتهم في حدود  500كلمة يوضح إشكالية بحثهم
ومنهجيتهم وأهم النتائج المتوقعة وببليوغرافيا مختصرة.
 تضم الصفحة األولى عنوان المداخلة ،اسم المشارك ،بريده اإللكتروني والجامعة التي ينتمي إليها.
 تقبل المداخالت باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنقليزية وتقيم المقترحات من طرف عضوين من
اللجنة العلمية دون االطالع على هوية صاحب المقترح.
ترسل المقترحات إلى العنوانين البريديين التاليين colloqueipsi2021@gmail.com:
fredj.zamit@yahoo.de

مختارات من مراجع باللغة العربية:
اللبان ،شريف ، 2011،مداخالت في اإلعالم البديل والنشر اإللكتروني على األنترنت ،دار العالم العربي،
القاهرة.
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الحمامي ،الصادق ، 2012 ،الميديا الجديدة :اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات والسياقات ،المنشورات الجامعية
بمنوبة ،منوبة.
العياضي ،نصر الدين" ، 2006 ،الصحافة اإللكترونية أحادية الشكل وتعدد المضامين أم أنواع صحيفة
جديدة" وقائع مؤتمر صحافة اإلنترنت في العالم العربي ،الوقائع والتحديات" الشارقة ،كلية الدراسات
العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة.
الموسوي ،محمد جاسم فتحي ، 2011 ،اتجاهات إعالمية معاصرة ،األكاديمية العربية المفتوحة في
الدنمرك.
بن مسعود،معز (منسق) ،2016 ،شبكات التواصل االجتماعي في بيئة إعالمية متغيرة .دروس من العالم
العربي ،معهد الصحافة وعلوم اإلخبار ،تونس.
بودهان ،يامن ،2013 ،تحوالت اإلعالم المعاصر ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.
مجلد  ،6رابح ،الصادق ،2014 ،الصحافة اإللكترونية وعصر الويب  ،2.0الباحث .ص 50- 28
االعالمي ،عدد 23
زرن ،جمال  ،الميالدي ،نور الدين (منسق) ، 2019 ،اإلعالم واالنتقال الديمقراطي في العالم العربي.
بداية نهاية االستثناء العربي ،سوتيميديا للنشر والتوزيع ،تونس.
زرن ،جمال ،2007 ،تدويل االعالم العربي .الوعاء ووعي الهوية ،صفحات للدراسات والنشر ،دمشق.
خطاب،أمل محمد ، 2010،تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في تطوير األداء الصحفي ،دار العالـم
العربي ،القاهرة.
صادق ،عباس" ، 2006 ،التطبيقات التقليدية والمستحدثة للصحافة العربية في األنترنت" ،وقائع مؤتمر
صحافة األنترنت في العالم العربي الواقع والتحديات ،جامعة الشارقة ،كلية الدراسات العليا والبحث
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