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حافة وعلوم اإلخبار هو موضوع الملتقى العلمي الدولي لمعهد الص  قمي" الر   زمنالالتجديد في الصحافة و"
جديد في مختلف أشكاله. حفية في مختلف أنواع الميديا من منظور الت  الممارسات الص  عن نتساءل فيه 

عادة النظر إلى إ دي األخبارمزو  لخ التي تدفع إ ،عديدة هي العوامل االقتصادية واالجتماعية والتقنية
 التأثير المتعاظمحافة مالحظتها في ميدان الص  رات التي يمكن ومن المتغي  والتجديد في ممارساتهم. 

اآللي  كات البحث والميديا االجتماعية وأدوات الرصدمثل محر   لتكنولوجيات شبكات المعلومات
 تقنيات جديدةو مناهجون بتكرحفي يتأقلمون ويجددون وينفك الفاعلون في المجال الص  اما . للمعلومات
زاوية ندوة العلمية، وفق تدرس هذه ال. ات التي تعرفها المهنةكراهات والتحدي  مختلف اإل بها يواجهون

التي تتبناها والتقنيات والنماذج االقتصادية  هات الحديثة في قاعات التحريرالتوج  مختلف  ،التجديد
ق المباحث التي تتطر   وتندرج. كما تهتم بتبعات الخيارات والممارسات المنبثقة عنهاالمؤسسات الصحفية 

  :في المحاور التالية الندوة ليهاإ

حفي؟مدخل للتجديد الص   تقنيةال المنظومات المحور األول:  

ر والتجديد لى التأقلم واالبتكاإات األخيرة تحوالت هامة دفعتها عالمية خالل العشري  تعرف المؤسسات اإل
رشات عمل ووعالم بتركيز المراصد اإلوسائل  بعض . وفي سياق يتميز بتطور متسارع تقومالتقني

ين تستند رب. في حاون أنفسهم في هذه التجالمهني  . أحيانا يشارك لحديثةلتقنيات الة ومخابر تجريبي  
يالء إو جديدةومقاربات قصد تجريب نماذج  مختلفةاستشارات وكفاءات من ميادين إلى مؤسسات أخرى 

ر ايمن اخت حفيةالمضامين الص  إنتاج . ويهم هذا التجديد كامل مسار حافةلالبتكار في الص  األهمية 
                                                                                      لى تلقي الخبر.إحفي ضوع الص  والم
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رصد المعلومات. في حين ركزت صحف أخرى آليات على حف آليات تقنية لليقظة ولقد تبنت بعض الص  
استثمرت كما ومقترحات من الفاعلين اآلخرين بما في ذلك الجمهور. األنترنت قصد تلقي شهادات 

,Rieder, Smyrnaios, ;  Cheynel, 2014-Pignard (Mercierاآللي لألخبار.  قتدف  المؤسسات صحفية في 

المستخدم ن توظيف التقنية في خدمة المحتوى الصحفي وتحسين تجربة ومن بين األمثلة التي تبي   (2012
واعتماد الهاتف الذكي لتحري اآللي في األخبار وتطبيقات ا خوارزمياتو عززالواقع المنجد تقنية 

ة. ومن والتفاعلي   العرض الجذابات الجديدة القائمة على درجة هامة من ردي  برمجيات وتقنيات الس  
. الروبوتصحافة صطناعي واعتماد االأنترنت األشياء والذكاء  آليات كنة في القطاع تبنيمالتطورات الم

، خاصة من بين المهنيين الذين يخشون "التقنوية"ر من المقاربات طورات الجارية هناك من يحذ  وأمام الت  
ة في تكوين الصحفيين. هيمنة الجانب التقني على الصحافة. في حين ينادي شق آخر بدعم المهارات التقني  

 فيهالى التأقلم في بيئة جديدة تلعب إحافة تضطر فيه الص   اساسي  يانا يعتبر التجديد التقني ملجأ أوأح
 ة دورا مهما.التقني   المنظومات

 حفي في غرف التحريرجديد الص  تال : المحور الثاني

لت بذلك حو  تالرقمي وفي المجال رها التطور مكانيات االبتكار والدمج التي وف  إاألخبار ومزود لقد اغتنم
. ومن هذا المنظور ةمتعددإعالمية  منصات في للنشر ةلقاب ةديناميكي مضامينلى إ ةحفيالص   ضامينالم

 الالخطيوالنشر  ةبي  وسائط التشع  نتاج واعتماد الاإل تنويع أشكالبالتحرير الصحفي  نماذج ثديحتتوجب 
 لخ.إ، ات الجديدةي  والسرد

فع الفاعلين قل دبسرعة التن  ز فيه المجتمع عالم الكالسيكي في زمن تمي  عرف باإلنفور الجماهير مما ي   ن  إ
قمي ة الجوالة. وفي هذا الس  ياق الذي تطغى فيه متغي  رات عديدة ظهرت أشكال  إلى التوج  ه إلى اآللي ات الر 

ظهرت  حفية التي. ومن األنماط الص  والتي بدورها غذ ت التكوين الصحفي حافةجديدة ومتجددة من الص  
عاب فيديو لأواألخبار في شكل  "صحافة الحلول"ة خاصة نذكر في السنوات األخيرة في البلدان الغربي  

صحفية؟ علما فأي تغييرات تطرأ على الممارسات الوصحافة البيانات وصحافة التحري.  يارافغوالفيديو
فريقية عالم في الدول العربية واإلهات هي حديثة وأحيانا نادرة أو غير موجودة في وسائل اإلأن هذه التوج  

                                       مسألة بحثية ذات أهمية. أو غيابها ه الممارساتذما يجعل سبر واقع هوهو 

التي أحدثتها  التحو  في ظل الت اإللكترونيالتحرير غرف طريقة هيكلة ل عن ؤهم التسايبدو من الم  
ه هناك تخصص معمق في مهن جديدة ن  أ هل هناك دمج للكفاءات في اتجاه تعدد المهارات أمفاألنترنت. 

قامت مؤسسات صحفية بدمج فريقي التحرير للنسخة الورقية وللنسخة  تنصهر في قاعات التحرير؟
في عدة  المضامينفي حين حافظت مؤسسات أخرى على فصل الفرقين مع توظيف نفس  اإللكترونية

 عادة تنظيم قاعات التحريرإ علىظهور اإلذاعة المرئية هي أحد األمثلة  محامل كل حسب خصوصيته.
 رات التي تعرفها المؤسسات الصحفية.وعلى المتغي  

رت على عمل أث  التي حدى خصائص الميديا االجتماعية إهي  ونستخدم  ي ينتجها المالت ضامينالم
نتاج إاء في نماذج التحرير كأحد الفاعلين المهمين في عملية ر  دماج الق  إحيث وقع الصحافة. 

 وفي هذا السياقبعض المهام للجمهور.  مؤسسات صحفية ضتفو   وبذلك.  (2012)الحمامي، األخبار
دالء بشهاداتهم والتعاون دعوة للمواطنين الصحفيين لإل أو االستعانة بالجماهير لتعهيد الجماعيال يمث  

والتعليق على للجمهور تقييم مكن ه ي  . وفي نفس التوج  المضامين الصحفيةج انتإالة في والمساهمة الفع  
 .ونالمقاالت التي ينتجها المهني  
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عالم عديدة مدونات ومنتديات وفضاءات افتراضية للنشر إلمنصاتها األصلية أنشأت وسائل  وباإلضافة
شد جمهور في نتاج األخبار. فهل ساهمت هذه الخيارات إقاش موجهة للقراء المساهمين في مسار والن  

ر تتأث  لى أي مدى إنتاج الصحفي في الكم الهائل من محتويات الواب؟ متنام؟ وكيف يتموقع اإل يتميز بتشظ  
؟ ماهي نظرة المهنيين لمختلف خوارزمياتبالعوامل الخاصة بالبيئة الرقمية مثل ال نترنتاألخبار على األ

 هذه التجارب الجديدة؟

عالم. ومن الواضح أن ل وسائل اإلأحيانا تطرأ أحداث كبرى غير منتظرة تدخل االضطراب في عم
كراهات دفعت إ. ذلك أن هذه الجائحة فرضت مزودي األخباررت على طريقة عمل قد أث   19جائحة كوفيد

أقلم مع والت   أخرىطرق حداث ليها نحو تعديل طرق العمل واستإالصحفيين والمؤسسات التي ينتمون 
نتاج  تكاربيكون التجديد واالأحيانا  وبذلكن من المحافظة على ديمومتها. حتى تتمك  ممارسات جديدة 

يؤكد أهمية دراسة الممارسات الصحفية في ظل الظروف التي  ما . وهوالصحفا هللظروف التي تواجه
 فرضتها الجائحة. 

 قتصاديةنماذج االالتجديد في المحور الثالث؛ ال
المبيعات خاصة و ةوئي  المقر   األخيرة تحوالت اقتصادية كتراجعات عرفت المؤسسات الصحفية في العشري  

لخ. هذه إالجمهور،  تشظي  و ةالرقمي  لى المنصات إ ه المستشهرينية وتوج  تقليدعالم الوسائل اإلب ما يسمىفي
رها لى مواجهة تحديات جديدة والبحث عن بدائل توف  إمزودي األخبارالعوامل وعوامل أخرى دفعت 

 األنترنت.  

لت حول خيارات متجددة في المحتوى التحريري. وبذلك جديدة تشك   أعمالوتبلورت في هذا السياق نماذج 
هي أحد  الجماعية. التمويل والمبيعات تطورات هام   الموارد اإلعالنيةعرفت طرق التمويل المعهودة أي 

عرف ا ي  والدفاع عم   هودةمعالموارد ال غير ربحية قصد تجاوز شح   مؤسسات صحفيةتها البدائل التي تبن  
نجد كذلك نماذج قائمة على ومن بين الخيارات الجديدة لتحقيق الربح بصحافة في خدمة المصلحة العامة. 

ثمين البودكاست وت الدعاية التجارية وصالتدراج إاالشتراكات عبر األنترنت وأخرى مرتكزة على 
 لخ.إ، والبيع حسب الطلب

قابل الدول األوروبية اتفاقات مع شركة جوجل قصد تلقي تعويض م   عدد منفي  رباب الصحفأ عقد
ر الوسطاء ؤث  وبصفة أشمل كيف ي  ماهو الوضع في البلدان األخرى؟ ولكن حفية. الص   ضامينفهرسة الم

وغيرهم في ممارسات  وإنستجراممثل جوجل وفايسبوك وتوتر ( infomediaries)نواإلعالمي
تثمين  كذلك نتساءل كيف يتم   و غيره.أستوى االقتصادي المؤسسات الصحفية سواء كان ذلك على الم  

ة ؟ وماهي تبعات النماذج االقتصادية القائمة على تبعي  ةشر الذاتي لهذه المؤسسات على المنصات الرقمي  الن  
الء الفاعلين ا يدفع هؤ  األخبار؟ ونتساءل كذلك عم  ن في عملية نشر يالوسطاء المهيمنالء هؤ  تجاه 

ين مثل ماهو الحال لمشروع تأمين دورات تكوينية لصالح الصحفي  لى تطوير أدوات وتقنيات وإاألساسيين 
في البلدان العربية  ،ن المؤسسات الصحفيةؤم  حافة ومبادرة جوجل لألخبار. وعموما كيف ت  فايسبوك للص  

 رات التي يعيشها القطاع؟تغي  الم   قتصادية في ظل  توازناتها االوغيرها، 

 أثر التجديد على الهويات الصحفيةالمحور الرابع؛ 
ة ة والتحريري  د أن الجوانب التقني  ؤك  حافة. ومن الم  بتبعات التجديد في الص   أليفيالت  هذا المحور  يهتم  

موال جمع األلحف نحو الجمهور جه الص  ر ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال تت  واالقتصادية متداخلة وتتأث  
 ة هذه الصحف. ة الحفاظ على استقاللي  الالزمة لديمومتها وذلك بحج  
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ين أن يكونوا متعددي المهارات من الصحفي   طلبي  حافة. حيث رت على ماهية الص  التجديدات المختلفة أث  
إدماج مهن جديدة لى إ ساتجأ المؤس  دارة والتسويق. كما تلاإلفي وأخرى  مهارات تقنيةمثال وأن يكتسبوا 

ل. عالمية واالتصال والتسويق. وتندرج هذه الممارسات فيما يعرف بصحافة االتصاين في اإلختص  كالم  
على غرار  ،ةر هذه األنشطة الترويجي  ؤث  لى أي مدى ت  إفقمي. الر منالز  وهي ممارسات تتعاظم في 

على  هاأصلفي في طبيعة المهنة القائمة  ،(Brand Journalism)ة حفي ذو العالمة التجاري  حتوى الص  الم  
؟ ماهي تبعاتها على راتتغي  الم  ون هذه حفي  ؟ كيف يرى الص  المساهمة في النقاش العامالتفسيروخبار واإل

لهذه الخيارات تبعات على أخالقيات المهنة وهو  ين وكذلك على الجمهور؟ ومن المؤكد أن  ة الصحفي  هوي  
 والنماذج.    هاتتوج  هذه ال عن مكانة صحافة الجودة في خضم   كرعلى سبيل الذ   لى التساؤلإما يدفعنا 

ل كيف تواجه الدول ؤ  التسا هم  ه من الم  هذه التجديدات حاصلة على مستوى دولي فإن   وبالرغم من أن  
ة بكل منها. فعلى سبيل الخاص   ةبيئالو واقعالو اتخصوصي  الحسب  التحو  التالعربية واإلفريقية هذه 

 ة. ا أو حروب ليست هي نفسها في الدول الغربي  التجديد في البلدان التي تعيش انتقاال سياسي   اتالمثال أولوي

 صدوكذلك مظاهر  حديثةرات والممارسات الساءلة وسبر واقع التطو  م  يهدف هذا الملتقى العلمي إلى 
تحديد أهم المقاربات  لفهم هذه إلى من خالل هذه التظاهرة نسعى كذلك وحفي. رات في المجال الص  ي  متغال

 بالرغم من التحو  ي الذي يمكن اعتماده حتى نفهم  هذه الممارسات والتالممارسات. فنتساءل عن التمش  
األنترنت حفية على ت الص  منظوماا دراسة الوكيف يمكن منهجي  ومتناثرة؟  ةأنها تكون أحيانا متشظي  

 ؟نهج التقنيفي الم االنزواءعالم دون معطيات الواب الخاصة بوسائل اإلالتوظيف العلمي ل وماهي طرق

 2018 ) ة للتجديد في الصحافةز الباحثة جيلي بوزتي على مقاربة مدمجة واستراتيجي  وفي هذا الصدد ترك  

Posetti,) . مع تجاوز ما وتأخذ هذه المقاربة بعين االعتبار مختلف األوجه واإلشكاليات الخاصة بالقطاع
 "انحالل"ما يعبر عنه ب ظهورواتساع المجال الصحفي وتنوعه  إنر عنه ب"التحسينات السطحية". يعب  

على الباحثين في علوم اإلعالم واالتصال إلى االنفتاح أكثر  يدفع (Ruellan, 2005)الصحافة 
" إلى زمن الرقميالفي  الصحافة والتجديد. يتطرق ملتقى "تصرفاختصاصات أخرى كعلوم اإلحصاء وال
 . في الممارسات والمقاربات التي يعرفها القطاع االبتكار والتجديدجملة هذه الجوانب وغيرها من منظور 
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 : نشر الدعوة للمشاركة2020نوفمبر  20
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 : تلقي رد اللجنة العلمية2021جانفي/يناير  29

 : الملتقى العلمي2021ريل بأ 8و 7
 : آخر أجل إلرسال النصوص2021ريل أب 30

 : إرسال مالحظات اللجنة العلمية للمشاركين2021ماي/مايو   28
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 : نشر أشغال الملتقى2021خريف 
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 النتائج المتوقعة وببليوغرافيا مختصرة.أهم ومنهجيتهم و

 روني والجامعة التي ينتمي إليها.األولى عنوان المداخلة، اسم المشارك، بريده اإللكت تضم الصفحة 

 م المقترحات من طرف عضوين من قي  ت  و ربية أو الفرنسية أو اإلنقليزيةتقبل المداخالت باللغة الع

 اللجنة العلمية دون االطالع على هوية صاحب المقترح. 

 colloqueipsi2021@gmail.com:ين التالي ينالبريدي ينترسل المقترحات إلى العنوان
fredj.zamit@yahoo.de 

 

:مختارات من مراجع باللغة العربية    

اإللكتروني على األنترنت، دار العالم العربي، ، مداخالت في اإلعالم البديل والنشر  2011اللبان، شريف،
 القاهرة.
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الجامعية  ،  الميديا الجديدة: اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات والسياقات، المنشورات2012الحمامي، الصادق، 
 بمنوبة، منوبة.

فة ، "الصحافة اإللكترونية أحادية الشكل وتعدد المضامين أم أنواع صحي2006العياضي، نصر الدين، 
ة الدراسات جديدة" وقائع مؤتمر صحافة اإلنترنت في العالم العربي، الوقائع والتحديات" الشارقة، كلي

 العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة.
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 .الدنمرك

عالم إعالمية متغيرة. دروس من ال، شبكات التواصل االجتماعي في بيئة 2016، )منسق( بن مسعود،معز
 العربي، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، تونس.

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان. ، تحوالت اإلعالم المعاصر، 2013بودهان، يامن،   

-50 .ص 28 الباحث  ،2.0الويب  الصحافة اإللكترونية وعصر، 2014رابح، الصادق، ، 6مجلد  
23عدد االعالمي،   

اإلعالم واالنتقال الديمقراطي في العالم العربي.  ، 2019زرن، جمال ، الميالدي، نور الدين )منسق(، 
 بداية نهاية االستثناء العربي، سوتيميديا للنشر والتوزيع، تونس. 
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