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معلومات عن فعاليات الندوة:

   تضمن برنامج الندوة ما يأتي:

حيث   ، يومني  مدار  على  الندوة  فعاليات 

خصص اليوم األول للندوة يوم 28 /10/ 1441هـ 

)املوافق  20/ 2020/6م( لفعاليات الجزء األول الذى 

تضمن محاور تحدث فيها كل من:

الذاتية  سيرته  )انظر  البقمي  سلطان  بن  الدكتور شجاع 

)ملحق ) 9(( حيث تناول سعادته املحور املوضح قرين اسمه  

في جدول رقم )1( وذلك بالبحث واملناقشة والحوار مع الحاضرين، 

التى  األبحاث  بعض  على  واملبنى  العلم  إليه  وصل  ما  أحدث  وعرض 

أجريت واملنشورة.

 الدكتور صالح بن زيد العنزي )انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم ) 9((، حيث 

تناول املحور املوضح في الجدول رقم )1( .

الدكتورة نوير بنت سليمان خلف الشمري )انظر سيرتها الذاتية )ملحق رقم ) 9((، 

حيث تناولت املحور املوضح في الجدول رقم )1(

الذاتية )ملحق رقم ) 9((، حيث تناول   الدكتور شجاع بن سلطان البقمي )انظر سيرته 

املحوراملوضح في الجدول رقم )1(.
الدكتور تركي بن فهد العيار )انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم ) 9((، حيث تناول احملوراملوضح في اجلدول رقم )1(

خصص اليوم الثانى يوم  29/ 1441/10هـ )املوافق 21 / 2020/6م( لفعاليات الجزء الثانى 

الذى تضمن  محاور تحدث فيها كل من:

الدكتور صالح بن زيد العنزي)انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم ) 9((، حيث تناول سعادته 

املحور املوضح قرين اسمه في الجدول رقم )2( وذلك بالبحث واملناقشة والحوار مع الحاضرين، 

وعرض أحدث ما وصل إليه العلم واملبنى على بعض األبحاث التى أجريت واملنشورة.

، وقد  الذاتية )ملحق) 9((  الدكتورة نوير بنت سليمان خلف الشمري    )انظر سيرتها 

تناولت سعادتها املحور املوضح قرين اسمها في الجدول رقم )2(.

الدكتور عبد امللك الشلهوب   )انظر سيرته الذاتية )ملحق) 9(( ، وقد تناول سعادته املحور 

املوضح قرين اسمه في الجدول رقم )2(.

الدكتور سالم بن على سالم عريجة )انظر سيرته الذاتية )ملحق) 9(( ، وقد تناول سعادته 

املحور املوضح قرين اسمه في الجدول رقم )2(.
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فعاليات  الذين حضروا  وطنية  أعضاء مجموعة قضايا  من  وأسئلة  مداخالت  

الندوة وتم توجيهها ملتحدثي الندوة بعد انتهائهم من التحدث وعرض املادة العلمية 

العلمي. حيث  الفريق  أقرها  والتي  الندوة  متحدثوا  بها  أوصى  التي  التوصيات    .

خصص لها اليوم الثالث من الندوة.

* * *

أوال : فعاليات اليوم األول من الندوة:

جدول رقم )1( 

موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء املتحدثني

اليوم األول من الندوة يوم  01/28 /1441ه� 

اسم املتحدثموضوع املحوراملحور

الصحافة السعودية الورقية : تاريخها األول

ومراحلها

د. شجاع بن 

سلطان البقمي

د. صالح بن زيد 

العنزي

د. نوير بنت 

سليمان الشمري

الصحافة االلكترونية وتأثيرها على  الثانى

الصحافة الورقية

الثورة الرقمية:تعريفها، وسائلها، وتأثيرهاالثالث

آليات التعليم والتدريب الصحفي املميز الرابع

وتطويره من الصحفي التقليدي إلى صحفي 

بيانات وذلك وفق التتطورات التقنية وثورة 

املعلومات

د. شجاع بن 

سلطان البقمي

تأثير منصات التواصل االجتماعي على 

الصحافة التقليدية )الورقية(

د. تركي بن فهد 

العيار

مدير 

الندوة

األستاذ يحي زيلع

)1—1( عرض املتحدثني في الندوة:

مّرت الصحافة السعودية بالعديد من التحوالت التي ساهمت بشكل 

واضح في تعزيز دورها خالل سنوات طويلة مضت، جاء ذلك قبل أن 
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الدكتور شجـــاع بن سلطان البــقمي

المتحدث األول :

الصحافة السعودية الورقية.. 
تاريخها، ومراحل تطورها
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تستشعر منذ عام 2012 بمهددات طرأت، هذا االستشعار الذي جاء متأخًرا، 

مراكزها  تكوين  فرصة  السعودية  الصحفية  املؤسسات  من  الكثير  يمنح  لم 

املالية، وتطوير أدواتها االستثمارية، بما يمنحها وقود االستمرار، واالحتفاظ 

بأدائها املهني الذي تتطلع إليه.

وجاءت نشأة الصحافة السعودية في إطار حرص امللك املؤسس عبدالعزيز 

تاريخ ونشأة  ثراه- منذ وقت مبكر من  الله  آل سعود -طيب  بن عبدالرحمن 

الدولة السعودية على إنشاء مؤسسات صحفية في اململكة، وذلك إيمانا منه 

-رحمه الله- بأهمية دورها في نهضة الدول وتطور املجتمعات.

وأوردت وزارة اإلعالم السعودية عبر حسابها في »تويتر« عدة نقاط حول 

نشأة الصحافة في السعودية، وذلك ضمن احتفائها بمدينة الرياض عاصمة 

اإلعالم العربي 2018/2019، إذ قالت إن البداية الحقيقية للصحافة السعودية 

كانت في أواخر سنة 1924 حينما أنشئت صحيفة أم القرى، ثم صدرت إلى 

جانبها صحيفتا »صوت الحجاز« و«املدينة املنورة«.

وأوضحت وزارة »اإلعالم« أن العدد األول من »صحيفة أم القرى« صدر بعد 

املكرمة بأسبوع واحد فقط، وكان صدورها  إلى مكة  امللك عبدالعزيز  دخول 

تدشينًا لعهد صحفي جديد اتسم باالستمرار واالستقرار.

منذ ذلك الحني، عاشت الصحافة السعودية مرحلة مهمة أسست من خاللها 

ارتفاع  الزمه  مالية ضخمة،  عوائد  تحقق  جعلها  الذي  األمر  جديدة،  كيانات 

العربية  اململكة  في  التعليم  مستوى  ارتفاع  ظل  في  املقروئية  مستوى  في 

الناس بشكل واضح على قراءة الصحف واالطالع  السعودية، وحرص 

على املعلومات، والبحث عن التفاصيل.

جاءت  السعودية،  الصحافة  عاشتها  التي  املهمة  الثانية  املرحلة 

األخير  شكله  في  السعودية  الصحفية  املؤسسات  نظام  بصدور 

بتاريخ 17 أغسطس 2001، وال زال هذا النظام معمواًل به حتى هذه 

الصحفية  املؤسسات  إنشاء  كيفية  النظام  يتضمن  فيما  اللحظة، 

األهلية وبيان طبيعتها ورأس مالها - ومركزها - وأحكام انتهائها 
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- الشروط الواجب توافرها في عضو 

 - ومحظوراته  وواجباته  املؤسسة 

أحكام اختيار مدير عام املؤسسة ورئيس 

التحرير وأعضاء لجنة اإلشراف على التحرير 

وبيان صالحياتهم.

وعلى الرغم من أن املؤسسات الصحفية السعودية، 

مالية  مداخيل  تحقق  تقريًبا،  الزمن  من  لعقدين  ظلت 

أهمية تحويل هذه  الغالب تدرك  لم تكن في  إنها  مرتفعة، إال 

املداخيل إلى أوعية استثمارية جديدة، يمكنها دعم استمراريتها، 

املؤسسات  فمعظم  مهمة،  اقتصادية  ككيانات  وبقائها  ونجاحها، 

لم  النقدية على املساهمني بشكل  األرباح  اتجهت نحو توزيع  الصحفية 

يمنحها فرصة مواجهة ظروف تغّيرات البيئة االتصالية في عاملنا اليوم.

ويبقى هذا الرأي، ليس باملجمل، فهنالك بعض املؤسسات الصحفية السعودية 

تعيش اليوم واقًعا جّيًدا وهذا أمر طبيعي، يعود إلى كونها استثمرت في فترة من 

الزمن في إمكاناتها املالية، كما أن النجاح الواضح في املجموعة السعودية لألبحاث 

املال  سوق  في  املدرجة  الشركة  عن  الصادرة  املالية  األرقام  تكشف  والتي  والنشر، 

السعودي، نمو قوي في أرباحها النقدية، يبرهن أهمية تحويل املؤسسات الصحفية 

هذا  إن  إال  والبقاء،  االستمرارية  لها  عامة، تضمن  إلى شركات مساهمة  السعودية 

األمر لن يتم في ظل واقع مالي ضعيف ملعظم هذه املؤسسات، فاملستثمرون يدركون 

أين يشترون ومتى يشترون.

ومع التغيرات التي طرأت على البيئة االتصالية، وصناعة اإلعالم، بات من الضروري 

األول  أمرين مهمني:  يواكب  بما  السعودية،  الصحفية  املؤسسات  اليوم تطوير نظام 

رؤية اململكة العربية السعودية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة، فيما يتعلق األمر 

الثاني بالتغيرات التي شهدتها البيئة االتصالية اليوم، والتطورات الحالية على صعيد 

صناعة اإلعالم بشكل عام، وصناعة الصحافة بشكل خاص.

وبالحديث عن صناعة الصحافة من املهم اإلشارة إلى أنه على الرغم مما وصلت إليه 

الصحافة عاملًيا من تطور في اإلنتاج واإلخراج وتحقيق أرباح عالية خالل النصف 
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الثاني من القرن العشرين؛ إال أن الصحافة تواجه اليوم الكثير من التحديات 

ويمكن  الصحافة،  واقتصاديات  والسوق  التقني  التطور  بمشاكل  املرتبطة 

إجمال أبرز هذه التحديات في اآلتي:

املعلوماتية  الثورة  ألقت  الصحف:  على صناعة  الحديثة  التكنولوجيا  تأثير 

واإلنترنت بتبعاتها على واقع الصناعة الصحفية، فأثرت الكثير من التطورات 

التكنولوجية املتالحقة على مراحل إعداد وإنتاج وإخراج الصحف وغيرها من 

التكنولوجي في صناعة الصحف وتوزيعها  التطور  املطبوعة، ومع  الدوريات 

بدأ الكثير من الصحف في العالم باعتماد النمط اإللكتروني املتكامل لتقديم 

الصحف، األمر الذي أحدث تغييرات جذرية في عملية إعداد وإخراج الصحيفة 

التطور  يمثل  ما  وبقدر  والرمزية)(.  والتصويرية  املقروءة  عناصرها  بكل 

أبرز  من  الصحافة  استفادت  املقابل  في  فإنه  للصحافة  تحدًيا  التكنولوجي 

باألوفست،  الطباعة  في  تطورات  ومنها:  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات 

باستخدام  والصفحات  اإلعالنات  وإخراج  وتصميم  الضوئي،  والتنضيد 

برامج حديثة على جهاز الكمبيوتر، وأدت هذه التطورات إلى تأثيرات عدة على 

الورق،  إلنتاج  الالزمني  املوظفني  عدد  تخفيض  منها:  الصحفية،  املؤسسات 

واملواد  األخبار  بإرسال  والدولية  الوطنية  للوكاالت  التكنولوجيا  كما سمحت 

اإلعالمية مطبوعة جاهزة، وهذا بدوره قلل من النشاط الالزم لتنضيد وطباعة 

تلك األخبار، ما جعل املؤسسات الصحفية تقلل من عدد موظفيها في مجال 

ونوعية  املؤسسة  لحجم  تبًعا  العدد  نصف  أو  ثلث  إلى  واإلخراج  اإلنتاج 

التكنولوجيا التي توظفها في عمليات اإلنتاج، كما زاد تأثير التكنولوجيا 

األخبار  نشر  عملية  وسهلت  الصحيفة،  وإنتاج  إعداد  سرعة  في 

العاجلة والطازجة، حيث يتم تجميع هذه األخبار في صفحة محددة 

حتى اقتراب املوعد النهائي للتوزيع يتم طباعتها بوقت قصير، ما 

املرئي واملسموع في  اإلعالم  تنافس نسبًيا  اليومية  الصحف  جعل 

اآلنية وتغطية األخبار العاجلة، إلى جانب ذلك استفادت املؤسسات 

الصحفية من التكنولوجيا في تخفيض تكاليف اإلنتاج)(.
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يعد  اإلعالنية:  اإليرادات  انخفاض 

أهم  من  اإلعالنية  اإليرادات  انخفاض 

الصحافة  صناعة  تواجهها  التي  املشاكل 

منافسة  إلى  االنخفاض  هذا  ويعود  اليوم، 

املطبوعة،  للصحافة  الجديدة  اإللكترونية  الوسائل 

نصيب  على  الجديدة  الوسائل  هذه  استحوذت  حيث 

كبير من اإلنفاق على اإلعالن والذي كان يذهب سابًقا إلى 

املؤسسات الصحفية.

في  التوزيع  أرقام  نسبة  انخفضت  التوزيع:  أرقام  انخفاض 

الفترة األخيرة بنسبة كبيرة جًدا نظًرا ملنافسة الوسائل اإللكترونية 

للصحف والتغير املستمر في أذواق القراء وظهور جيل جديد من القراء 

أكثر ارتباًطا بالصحف واملواقع اإللكترونية من الصحف الورقية)(. وفي هذا 

انخفاض  بأن  للصحافة  األوروبية  اللجنة  عن  صادر  تقرير  أشار  الخصوص 

توزيع الصحف من أهم التحديات املالية التي تواجهها صناعة الصحافة في العالم 

تأثرت صناعة  العاملية، حيث  املالية  األزمة  تبعات  منذ عام 2009م كأحد  وبخاصة 

من  الصحفية  املؤسسات  وعانت  كبير،  بشكل  أوروبا  ودول  أمريكا  في  الصحافة 

الصحف،  ارتفاع خسائر  استمرار  الصحف مع  إنتاج  تكاليف  وارتفاع  تمويل  أزمة 

وتفاقمت هذه األزمة مع ظهور شبكة اإلنترنت وانتشارها كوسيلة إعالمية، واقتحام 

إنتاج  تكاليف  ارتفاع  مع  الصحافة، خصوًصا  االجتماعي مجال  التواصل  شبكات 

الصحف وتباطؤ نمو االقتصاد العاملي.

السوق الصحفية: تمثل السوق الصحفية أبرز التحديات التي تواجه الصحافة، حيث 

حّولت الصحافة إلى مشروعات تجارية تسعى إلى الربح باعتباره مؤشًرا على النجاح، 

ويعتبر الربح لدى هذه املشروعات مقياس اإلنتاجية ومقياًسا ملدى تحقيق الصناعة 

لدورها في املجتمع، والناشر الناجح هو الذي يهدف دائًما إلى إنشاء صحف تحقق 

أرباًحا تمّكن هيئة التحرير من التخلص من الضغوط  داخل الصحيفة وخارجها، 

وتعتبر القوة املالية والثبات التجاري أكبر ضمان لقيام صحافة حيوية؛ فمتانة املركز 

التجاري للمؤسسة الصحفية يقوي استقاللها ونفوذها وإصدارها بشكل أفضل، 
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كما أن األرباح عنصر أساسي ال يمكن االستغناء عنه في أي مشروع صحفي 

ُيراد له البقاء، فاألرباح رأس مال لالرتقاء والنهوض بإنتاجية الصحيفة، ومورد 

املركز  ذات  فالصحيفة  الصحيفة،  لها  تتعرض  التي  الضغوط  ملواجهة  الزم 

املالي الجيد لديها مرونة عالية في مقاومة الضغوط أكثر من الصحيفة ذات 

املركز املالي الضعيف 

متطلبات تطوير األداء الصحفي املهني:

باتت صناعة الصحافة، تخشى كثيًرا التغيرات الجديدة في العملية االتصالية، 

مما حدا بالبعض من املؤسسات الصحفية إلى البحث عن حلول سريعة من 

شأنها التغلب على بعض التحديات التي تواجهها، وهي التحديات التي تتشكل 

 من: وسائل اإلعالم اإللكترونية، ووسائل 
ٍّ

تحت مظلة املنافسة الكبيرة مع كل

اإلعالمية،  كوادرها  بتسرب  تتعلق  تحديات  إلى  باإلضافة  الرقمي،  اإلعالم 

وتحديات أخرى تختص باختالف الحوافز املالية بني مؤسسة وأخرى، مما أثر 

على أداء هذه املؤسسات.

أظهرت بعض الدراسات أن غالبية الصحفيني يرون أنه توجد معايير محددة 

لتقييم أدائهم، ولكنها تقتصر على تقرير االنفراد الذي ال يعتبرونه كافيًا، وال 

يوجد تقدير مادي ومعنوي للتميز في األداء، ويتأثر األداء املهني للصحفيني 

بعوامل عدة، بعضها يتعلق باملؤسسة وبيئة العمل داخل الصحيفة، واآلخر 

يتعلق بالحصول على املعلومات إلى جانب عوامل تتعلق بالجمهور.

من الصعوبات التي يواجهها الصحفيون وتؤثر سلبًا على أدائهم املهني، 

على  الحصول  أو  املناسب،  الوقت  في  املعلومات  على  الحصول  عدم 

معلومات غير مكتملة، واحتواء بعض املعلومات على مواد دعائية، 

إلى جانب صعوبة التعامل مع املصادر.

حينما نتحدث عن القيم املهنية بشكل تقليدي، ونقول أنها الفورية، 

والشمول، واملوضوعية وتحقيق السبق واالنفراد، وتلبية احتياجات 

القراء، وتحقيق مكانة الصحيفة فى السوق، وضمان عالقة الصحفى 

املمارسة  الحديث عن  التوزيع، دون  أرقام  أو حتى زيادة  باملصادر، 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



تحديات  من  يعترضها  وما  املهنية 

على أرض امليدان، فإننا نسطح األمور.

علينا أن ندرك تماًما أن هنالك مؤسسات 

الفورية مقابل  صحفية تحاول تحقيق جانب 

األمر  هذا  باملصداقية..  تتعلق  أخرى  مهنية  قيم 

كان موجوًدا في السابق، لكنه اليوم أصبح أكثر تواجًدا 

في ظل مواكبة املؤسسات الصحفية لعنصر املنافسة مع 

الصحفي،  السبق  وبحثها عن  االجتماعي  التواصل  شبكات 

الذي يوقعها في الخطأ.

من وجهة نظري، الرضا الوظيفي يزيد من مستوى التمسك بالقيم 

املهنية.. فمتى ما كان هنالك مستوى رضا وظيفي أعلى كلما كان التمسك 

بالقيم املهنية مرتفًعا.. وألن املؤسسات الصحفية هي من تصرف الرواتب 

بالحسابات  مقارنة  املهنية  بالقيم  تمسكها  حيث  من  تتفوق  فإنها  ملوظفيها.. 

-غالًبا  تقوم  وال  أفراد  يديرها  والتي  االجتماعي..  التواصل  شبكات  في  اإلخبارية 

وليس دائًما- على عمل مؤسساتي واضح.

سأورد هنا بعض النقاط التي تمّيز الصحفي سواًء كان ينتمي ملؤسسة صحفية 

صحيفة  في  أو  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  إخبارية  حسابات  يدير  أو 

إليكترونية:

- الصحفيون الفعلّيون الذين يحضرون املؤتمرات الصحفية ويذهبون إلى الوزارات 

والهيئات الحكومية أو يتواصلون مع مسؤوليها بحًثا عن األخبار؛ هم األكثر موثوقية 

ألنهم يجلبون األخبار من مصادرها.

- ليس هنالك صحافي يتعمد الخطأ.. لكن هنالك صحافيني تنقصهم الخبرة أحياًنا 

أنهم  القارئ  الذي يوهم  للمادة الصحفية.. وهو األمر  املعالجة الصحيحة  في كيفية 

يفتقدون للقيم املهنية الواجب توافرها.

القيم املهنية ليس مسؤولية املؤسسات الصحفية وحدها؛ بل أن  - تعزيز وغرس 

أقسام االعالم هي من تتحمل الجزء األكبر من هذه املسؤولية.. ولدينا ولله الحمد في 

اململكة طالب مميزون يريدون فقط التوجيه والتحفيز.. وغرس القيم املهنية بشكل 
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اإلعالم  سماء  في  يلمعون  اليوم  يجعلهم  الذي  األمر  نفوسهم،  في  صحيح 

والعمل الصحافي.

- نحتاج إلى صحافة أكثر قدرة على التحليل والشرح واإلستقصاء.. وهذا 

األمر يزيد من مستوى مهنية الصحافيني.. فالعمق املعرفي يعطيهم ثقة في 

نفوسهم ويجعلهم يكتبون بدقة.. وبموضوعية.. وبشمولية أكبر.

الصحافة  تنافس  االجتماعي  التواصل  في شبكات  اإلخبارية  الحسابات   -

الورقية في مربع واحد، وهو )اإلخبار(.. لكنها ال تقوم عادًة بالتحليل والشرح، 

وإذا ما طورت هذا الجانب، حتًما ستكون منافًسا أكثر قّوة.

وفي ضوء ذلك، من وجهة نظري من الصعب الحديث عن تحّول الصحفي 

من صحفي تقليدي إلى صحفي بيانات... برأيي أن الصحفي يبقى صحافًيا 

يمارس العمل املهني، تختلف األداة، أو املنصة، إال إنه يبقى العمل الصحافي 

عماًل واحًدا، سواًء كان عبر الصحافة الورقية، أو التلفزيون، أو اإلذاعة، أو عبر 

شبكات التواصل االجتماعي، والصحافة اإلليكترونية.

إال إنه من املمكن الحديث عن صحافة االندماج أو االستحواذ، إذ أنه مع تطور 

شبكة اإلنترنت كوسيلة إخبارية وإعالمية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في 

ز شركات اإلنتاج اإلعالمي، 
ُّ
البصرية واملرئية، وترك وسائل اإلعالم السمعية 

 من األكاديميني واملمارسني 
ٌّ

وتراجع انتشار وسائل اإلعالم التقليدية، اقتنع كل

والعشرين،  الحادي  القرن  في  للصحافة  املنقذ  يكون  أن  يمكن  االندماج  بأن 

الفاصلة بني وسائل اإلعالم املختلفة  الحدود  ويعني االندماج عدم وضوح 

واألدوار املهنية الصحفية)(.

مثل: منصات  -غالًبا- مصطلحات،  اإلعالمي  االندماج  ويستخدم 

متعددة الحكي، والوسائط املتعددة، ووسائل اإلعالم الجديدة جنًبا 

إلى جنب مع االندماج لتوضح هذه البيئة الجديدة، كما يعني االندماج 

الصحفي من حيث العمل املهني وجود ِفرق مختلطة من الصحفيني 

اإلخبارية، وإصدار  القصة  وإنتاج  والكتابة،  للتخطيط  مًعا  يعملون 

املادة  من  جزء  أي  وتحديد  اإلعالمية،  بالتغطية  املتعلقة  القرارات 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



أكثر  بطريقة  ذكره  يمكن  اإلعالمية 

واملذاعة  املطبوعة  األشكال  في  فعالية 

اإلعالم  علماء  استخدم  وقد  والرقمية، 

من  النوع  هذا  عن  للتعبير  عدة  مصطلحات 

الوسائط  صحافة  مثل:  الجديد،  الصحفي  العمل 

املتعددة Multimedia Journalism، وصحافة االندماج 

وسائل  عبر  والصحافة   ،Convergence Journalism

اإلعالم Cross-Media Journalism، وجميع هذه املصطلحات 

تستخدم لوصف طريقة العمل أو اإلنتاج الذي تشترك فيه منصتان 

إعالميتان أو أكثر بطريقة متكاملة، ولالندماج أربعة أبعاد تتمثل في: 

ملنصات  املحتوى  وتسليم  املهارات،  متعددي  واملهنيني  املتكامل،  اإلنتاج 

متعددة، والجمهور النشط، وأي من هذه األبعاد يمكن أن يتطور في وسائل 

 منها جزًءا من نفس 
ٌّ

اإلعالم من تلقاء نفسها، ولكن في كثير من الحاالت تعد كل

املشروع املدمج، وعلى الرغم من أن األبعاد األربعة يمكن أن تكون ذات صلة وثيقة 

مع بعضها البعض، لكن الفصل بينها يمكن أن يكون أكثر فائدة لتحديد املؤيدين 

واملعارضني في أي مشروع قائم على االندماج )(.

والبث  واالتصاالت  الجديدة  التكنولوجيا  »تكامل  بأنها  املدمجة  الصحافة  وُتعرف 

والحاسب اآللي في نظام واحد، ينتج عنه دمج وسائل اإلعالم من صحافة مطبوعة 

تطّورت  وقد  اإللكترونية،  اإلعالم  ووسائل  مصورة  وصحافة  وتلفزيون  وإذاعة 

الصحافة املدمجة نظًرا للعديد من التغييرات التي طرأت في مجال وسائل اإلعالم منه 

انخفاض قراء الصحف، وانخفاض إيرادات اإلعالنات، وتقلص املحتوى اإلخباري، إلى 

جانب التغييرات املتسارعة في تكنولوجيا االتصال الحديثة، وكان التحدي بالنسبة 

للمؤسسات اإلعالمية هو التكيف بنجاح مع عالم اإلنترنت، وإعداد صحفيني مؤهلني 

للتعامل مع البيئة اإلعالمية الجديدة )(.

مستقبل الصحافة في ظل االندماج اإلعالمي:

ويظل التساؤل الجدير بالطرح.. هل ستؤثر عملية االندماج على مستقبل الصحافة 

وتطوراتها مستقباًل؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل أعرب بعض الباحثني عن قلقهم من 
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انتشار صحافة القص واللصق في عصر االندماج اإلعالمي، خاصة أن املنصات 

املوجودة،  األخبار  ونفس  املحتوى،  نفس  بنشر  ستقوم  املتنوعة  اإلعالمية 

فاملنصات اإلعالمية املتنوعة ال تؤدي بالضرورة لقصص إخبارية أكثر تنوًعا 

وإنما ألخبار متجانسة عبر وسائل اإلعالم، ويعتقد ميتشلي Mitcheli أنه 

في ظل وسائل اإلعالم املدمجة سيتعرض الصحفيون لضغوط الوقت واملوارد 

واملهنة والضغوط األخالقية، مما سينعكس سلًبا على الصحفيني والصحافة، 

ويرى آخرون أن وظائف الصحفيني ستتغير مع االندماج اإلعالمي ولن تعد 

معرفة الكتابة كافية للصحفي، بل سيتطلب من الصحفي أن يكون قادًرا على 

كتابة القصة اإلخبارية لوسائل إعالمية مختلفة في الوقت املناسب، وأن يكون 

مستعًدا للحديث أمام كاميرا الفيديو، وبالنسبة للمصور يجب أن يعرف كيف 

يحكي القصة بالصور الثابتة والفيديو، كما سيصبح على املصمم معرفة كيف 

يعد الرسوم الثابتة للطباعة والرسوم املتحركة للتلفزيون والرسوم واألشكال 

التفاعلية للمواقع اإللكترونية)(.

التي  باإلمكانات  مرتبًطا  املهني  األداء  تطوير  عن  الحديث  يبقى  ختاًما.. 

توفرها املؤسسة الصحفية، أو املنصة اإلعالمية للعاملني فيها، كما أنه يبقى 

التغّيرات  التعامل مع كافة  الذات، وتعزيز فرص  الصحفي مهمة تطوير  على 

والتحّوالت التي تشهدها البيئة االتصالية، فاألداة تتغير، ويبقى العمل الصحفي 

مرًنا في التعامل مع هذه األدوات.

* * *

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



14

الدكتور صاحل بن زيد العنزي
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على الصحافة الورقية
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املحور الثاني:

تمهيد:

السائدة، خاصة في  املفاهيم  كثير من  تغيير  اإلنترنت في  ساعدت شبكة 

مجال االتصال، حيث كان لظهور الشبكة الدور الكبير في تغيير مفاهيم كانت 

تطلق على بعض املمارسات املهنية ومنها »النشر اإللكتروني« الذي أصبح في 

ظل وجود هذه التقنية يكتسب مدلوالت أكثر عمقًا، وشمولية بداًل من املفهوم 

الذي اقتصر على جانب اإلنتاج الصحفي اإللكتروني عبر تطبيقات  السابق 

الناشر الصحفي، أو تطبيقات صف النصوص التقليدية؛ فقد تحول هذا املفهوم 

إلى ممارسة مختلفة تمامًا من خالل تشكل مصطلح الصحافة اإللكترونية 

أكثر  مفهوم  إلى  اإللكتروني  النشر  املصطلح  حتى  أو  اإللكتروني  والكتاب 

داللة مما كان عليه، ونظرًا لتشكل هذه املصطلحات، وقف كثير من الباحثني 

عاجزين عن مالحقة تفاصيل هذا التطور، مما أنعكس سلبًا على األطروحات 

العلمية املقدمة، خاصة في تعريف تلك التقنيات املتغيرة بشكل مستمر.

الصحافة  عن  تعبر  التي  املصطلحات  من  العديد  ظهرت  عام  وبشـكل 

 Electronic أو   Electronic Newspaper بـ  اإلنجليزية  باللغة  اإللكترونية 

Journalism كما يطلق عليها Digital Newspaper وVirtual Newspaper و 

Electronic Edition إلى جانب ذلك فإنه قد يعبر عن الصحافة اإللكترونية في 

أو«الصحف«  اإللكترونية«،  أو«النسخ  الفورية«  »الصحافة  بـ  العربية  الدراسات 

أو »الصحافة الرقمية«، ونحوها، وكل هذه املصطلحات جاءت امتداد ملصلح 

النشر اإللكتروني املتحول من تقنيات النشر الصحفي إلى النشر عبر 

اإلنترنت.

تلك  بعض  وأن  خاصة  داللته،  وعمق  املصطلح  طبيعة  ولفهم 

مصطلح  فإن  اإلعالمية،  الدراسات  من  كثير  سادت  املصطلحات 

»الصحافة اإللكترونية« يعد املصطلحات األكثر شيوعًا، ويطلق عادة 

على جميع أنواع األخبار املنشورة على صفحات اإلنترنت، مما جعل 

أي ممارسة إعالمية عبر اإلنترنت من خالل املواقع اإللكترونية الثابتة 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



املسمى،  هذا  تندرج تحت  والتفاعلية 

ذات  اإللكترونية  املواقع  تكون  بحيث 

االمتداد إعالمي من مؤسسات تلفزيونية، 

وإذاعية، وصحفية هي صحف إلكترونية، بغض 

النظر عن مرجعيتها أو انتماءاتها اإلعالمية.

اإللكترونية  الصحافة  البعض في مفهوم  وقد ذهب 

الصحافة  أن  )أمني، 2011(  يرى  ذلك، حيث  أبعد من  إلى 

اإللكترونية هي »نوع من االتصال بني البشر، يتم عبر الفضاء 

من  »وسيلة  هي  اإللكترونية  الصحافة  أن  بني  كما  اإللكتروني«، 

وكافة  واملقاالت،  األخبار  فيها  وتنشر  الوسائط،  متعددة  الوسائل 

مسلسل،  وبرقم  دوري  بشكل  اإلنترنت  شبكة  عبر  الصحفية  الفنون 

وبعض  املتحركة  والصور  والرسوم  النصوص  عرض  تقنيات  باستخدام 

امليزات التفاعلية، وتصل إلى القارئ من خالل شاشة الحاسب اآللي، سواء كان لها 

أصل مطبوع، أو كانت صحيفة إلكترونية خالصة«. حيث نقل أمني املفهوم التقليدي 

للصحافة عبر استجالب عدد من املصطلحات التي تميزت بها الصحافة التقليدية 

مثل )دورية الصدور(، )الرقم املتسلسل(، باإلضافة إلى التوسع في املصطلح وربطه 

أن  إلى  يشير  2009( حيث  )سليمان،  معه  اتفق  وأن  الذي سبق  البشري  بالنشاط 

الصحافة اإللكترونية هي نوع من االتصال بني البشر عبر الفضاء اإللكتروني، ولم 

التقليدية، حيث  بالصحافة  املرتبطة  املصطلحات  من  كذلك )شاهني، 2014(  يخرج 

أشار في دراسته حول التفاعلية على مواقع الصحف اإللكترونية إلى أن الصحافة 

اإللكترونية هي: »الجريدة أو املجلة التي يتم إصدارها ونشرها عبر شبكة اإلنترنت 

كإصدار إلكتروني للجرائد واملجالت املطبوعة، أو كجرائد ومجالت إلكترونية ليست 

لها إصدارات ورقية مطبوعة على الورق…«.

املفاهيم  من  كثير  مع  اإللكترونية  للصحافة  تعريفه  في   )2014 )كنعان،  ويتفق 

املرتبطة بالصحافة التقليدية حيث يرى أن الصحافة اإللكترونية هي التي يمكن من 

وبالتالي  املتسلسلة،  أو  املتتابعة  امللفات  الصحافة ونظام  الجمع بني مفهوم  خاللها 

فهو يرى أنها »منشور إلكتروني دوري يحتوي على األحداث الجارية سواء املرتبطة 
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بموضوعات عامة أو خاصة، ويتم قراءتها من جهاز حاسوب، وغالبًا ما تكون 

متاحة عبر شبكة اإلنترنت« كما يرى أن الصحافة اإللكترونية عادة مرتبطة 

بصحيفة مطبوعة«. فمفهوم »دورية الصدور« و ربطها بالصحافة املطبوعة 

باملمارسة  مباشر  بشكل  مرتبط  اإللكترونية  الصحافة  مصطلح  من  يجعل 

الصحفية التقليدية، خاصة وأنه يشير أيضًا إلى أنها صحافة الورقية، خاصة 

وأن هذه العالقة بني التقليدية ومفهوم الصحافة اإللكترونية لدى كنعان هي 

عالقة متطابقة في املواصفات مثل جهة الصدور وتنوع املحتوى.

الذي   )2011 )الدليمي،  املصطلح  في  املفهوم  هذا  مع  كبير  حد  إلى  ويتفق 

الالورقية  »الصحيفة  هي  العام  مفهومها  في  اإللكترونية  الصحافة  أن  يرى 

التي يتم نشرها على شبكة اإلنترنت ويقوم القارئ باستدعائها وتصفحها 

التي يريدها منها وطبع ما يرغب  املادة  والبحث داخلها باإلضافة إلى حفظ 

في طابعته«. كما يرى أن مصطلح الصحافة اإللكترونية يرتبط بمفهوم أشمل 

وهو النشر اإللكتروني E-publishing الذي يستخدم لإلشارة إلى اإلفادة من 

الحاسب اآللي في عمليات إنشاء وتحرير وتصميم وطباعة وتوزيع املطبوعات، 

في  الدراسات  بعض  في  اإللكتروني  النشر  مصطلح  ارتباط  يؤكد  ما  وهذا 

النظرة التقليدية املتمثلة في تصميم واخراج وانتاج املحتوي اإلعالمي أو النشر 

املكتبي اإللكتروني وأدواته املعروفة عبر الحاسب اآللي دون استخدام اإلنترنت 

في نشر املحتوى كما أشرنا سابقًا.

املفهوم،  حيث  من  للصحافة  الطبيعي  التطور   )2014 )كنعان،  ويؤكد 

اإللكترونية  الوسائط  التي تستخدم  الصحافة  »نوع من  أنها  يرى  فهو 

الصحف  أغلب  أن  إلى  يشير  حيث  الصحفية«،  مادتها  نشر  في 

التقليدية  الكالسيكية  الصحافة  نتيجة العتماد  اإللكترونية ظهرت 

على تقنية املعلومات واالتصال الحديثة؛ لتحسني آدائها أواًل ثم فتح 

مجال أوسع لالنتشار. وال تبتعد كثيرًا )مروى، 201٥( التي تربط 

أنها  ترى  حيث  املتعددة  بالوسائط  اإللكترونية  الصحافة  مصطلح 

وكافة  األخبار  فيها  وتنشر  الوسائط،  املتعددة  وسائل  من  وسيلة 

الفنون الصحفية عبر شبكة اإلنترنت« وتتفق مروى مع ما أشار إليه 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



التقليدية  املفاهيم  في   )2011 )أمني، 

والرقم  الصدور  دورية  مثل  للصحافة 

املتسلسل.

آخر  مفهوم  إلى  200٥م(  )اللبان،  ويذهب 

أنها  للصحافة اإللكترونية من خالل تأكيده على 

تلك الصحافة التي يتم ممارستها على الخط املباشرة 

Online Journalism، مستعرضًا في الوقت نفسه مصطلح 

بها، موضحًا  تاريخية مر  اإللكترونية في مراحل  الصحافة 

فترات  في  كان  اإلعالمية  باملمارسة  املصطلح  هذا  ارتباط  أن 

سبقت اإلنترنت، وأن نقل األخبار بشكل إلكتروني كان حاضرًا في 

تقنيات مثل التلتكست Teletext والفيديو تكست Videotext وسيفكس 

الفرنسي  التليفون  ودليل  اإللكترونية  للمعلومات  مينيتل  ونظام   Ceefax

Minitel electronic information and telephone directory، وبذلك يرى أن 

العمق التاريخي للمصطلح لم يكن وليد اإلنترنت فقط، ولكن بسبب انتشار االنترنت 

وتوقف أغلب تلك الخدمات اإلخبارية جعل من املصطلح أكثر التصاقًا بالشبكة.

ويستعرض )العلي، 2009( مفهوم الصحافة االلكترونية على أنه يطلق في الدراسات 

اإللكترونية والصحافة  الفورية والنسخ  األدبية على مسميات أخرى مثل الصحافة 

الرقمية والجريدة اإللكترونية، حيث يشير إلى أن تعبير online journalism تحديدا 

في معظم الكتابات األجنبية يقصد به تلك الصحف واملجالت اإللكترونية املستقلة، 

بآخر بصحف ورقية مطبوعة، فهي إصدارات  أو  لها عالقة بشكل  ليست  التي  أي 

إلكترونية بحتة.

الصحافة  على  أيضا  يطلق  أن  يمكن  آخر  مصطلح   )201٥ )التوام،  ويضيف 

اإللكترونية -على حد وصفه- وهو مصطلح »املواقع اإلخبارية اإللكترونية« في إشارة 

إلى نسخ الصحف الورقية على اإلنترنت، أو بوابة إخبارية على شبكة اإلنترنت، أو 

تقديم خدمات إخبارية عبر الرسائل النصية للهاتف املحمول وتطبيقاتها املختلفة، 

أو تلك املواقع اإللكترونية ذات االمتداد من محطات تلفزيونية أو إذاعية وتقدم خدمات 

إخبارية للقراء ومستخدمي اإلنترنت. واتفق معه الكثير في هذا املصطلح وتجاوز 
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الطابع اإلخباري بغض  املواقع ذات  آخرون هذا الوصف إلى أن يشمل جميع 

املواقع  أن  إلى   )2019 )الجزاف،  أشار  فقد  اإلعالمية،  مرجعيتها  عن  النظر 

األنباء  ووكاالت  اإلعالمية  املؤسسات  مواقع  إلى  باإلضافة  تضم  اإلخبارية 

املواقع الحكومية مثل مواقع الوزارات واملؤسسات والهيئات الحكومية.

ومن  اإلنترنت،  عبر  املمارسة  تلك  عن  تعبر  أخرى  دراسات  ظهرت  كما 

أشهرها«صحافة الويب« )Web Newspaper Or Web Journalism( وجاء 

هذا املصطلح كردة فعل أمام مفهوم يفرق بني الصحافة التقليدية بمصطلح 

»الصحافة الورقية«، وبالتالي ارتبط مفهوم الصحافة بالوسيلة أكثر من عنصر 

إلى  اإللكترونية  الصحافة  يوحي مصطلح  االتصال، حيث  عناصر  من  آخر 

طبيعة »الرسالة« التي تنقل عبر اإلنترنت، بينما يذهب مصطلح صحافة الويب 

إلى طبيعة »الوسيلة« التي يمكن من خاللها تصفح الصفحات عبر اإلنترنت.

فقد أشار )Alenizi, 2014( إلى هذا املفهوم، مؤكدًا أن هذا املصطلح يعبر 

بشكل الدقيق عن الصحافة التي يتم ممارستها عبر اإلنترنت، وبالتالي فهو 

التقليدية  الدقيق عن الصحافة  الورقية تعبر عن املصطلح  أن الصحافة  يرى 

بحيث ال يمكن أن ينصرف هذا املفهوم -الورقية- إلى غير املفهوم الذي قصد 

من أجله، وبالتالي يمكن لنا االنطالق من أن الوسيلة هي املتغير الرئيس في 

التعبير عن هذه الحالة وليس الرسالة، وطريقة عرضها، كما في املفهوم السائد 

 E- Press, E- Journalism or بـــ  أو كما تعرف  اإللكترونية  »الصحافة  مثل 

 ،“Multimedia Journalism أو صحافة الوسائط املتعددة ،E-Newspaper

فهذه املصطلحات تصف طريقة عرض »الرسالة« وليس »الوسيلة«. وجاء 

في هذا السياق كل من )Oren and Nakhi,2018( معبرًا عن صحافة 

الويب بأنها اإلصدارات من الصحف املطبوعة على شبكة اإلنترنت، 

التواصل  أنواع شبكات  أخر كبعض  بعدًا  املفهوم  هذا  إلى  وأضافا 

اإلنترنت، بحيث يكون أي  املدونات اإلخبارية على  االجتماعي مثل 

 Online بـ  يعرف  ما  أو  اإلنترنت  عبر  الصحفيني  به  يقوم  نشاط 

وضعا  الوصف  وبهذا  الويب،  صحافة  دائرة  من  يعد   Journalists

الباحثان جميع ما يتميز به النشاط الصحفي عبر اإلنترنت في مفهوم 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



التفاعلي،  )البعد  الويب مثل  صحافة 

والوسائط املتعددة ونحوها…(.

 JING( من  كل  املفهوم  هذا  مع  ويتفق 

أن  أكدا  فقد   )2013  ,XIN and DONALD

شهدتها  التي  التحوالت  على  ينطبق  املفهوم  هذا 

إلى  أشارا  حيث  اإلنترنت،  عبر  اإلعالمية  املمارسة 

على  إنتاجها  إعادة  الصحافة  على  التحوالت فرضت  أن 

لهذه  الرئيسة  باملتطلبات  الفائقة  العناية  أهمية  مع  الويب، 

الوسيلة الجديدة، من حيث إمكانية وصول املستخدم إلى املحتوى 

اإلعالمي الجديد باإلضافة إلى إمكانية ربط هذا املحتوى بسياقات 

إرشيفية قديمة يمكن تعطي خلفيات للحدث أكثر عمقًا، كما تتيح هذه 

التي  الطلب  تحت  أخبار  خدمة  عبر  للقراء  موضوعات  تخصيص  الوسيلة 

تمكن املستخدم من تحديد املوضوعات التي يرغب في االطالع عليها ومتابعتها، 

والتفاعل معها عبر القنوات التي غيرت مفهوم اإلعالم الرأسي إلى مفهوم تشاركي 

يقوم على تبادل املعلومات في خط آفقي بني القارئ والقائم باالتصال.

كما عبر )Deuze,2017( عن هذا املفهوم بمصلح ال يبتعد عنه كثير حيث أشار 

التي  املتغيرات  من  عدد  نفسه  الوقت  في  الويب«، مستعرضًا  عبر  بـ«الصحافة  إليه 

التحرير على  أهمها طرق  الصحافة من  املهنية في  املمارسة  اإلنترنت في  أحدثتها 

الويب، الذي وصفه أنه يحمل كثير من االختالف عن الصحافة التقليدية، وهذا بسبب 

التحول إلى وسيلة مختلفة بطبيعة الحال.

ظهور الصحافة اإللكترونية على اإلنترنت:

يرى )كاتب، 2003( أن ظهور الصحافة اإللكترونية، أو »صحافة الويب« على اإلنترنت 

يعود لبداية الثمانينات من القرن املاضي، وذلك على الرغم من أن تقنيات الربط املباشر 

كانت في بداياتها ولم تكن شبكة اإلنترنت معروفة بالشكل الجماهيري الذي نراه اليوم. 

ويشير )الحمود، والعسكر، 2002( إلى أن بعض الصحف عمدت الستخدام التقنيات 

التيلتكست،  تقنيات  مثل  إلكتروني،  املطبوع بشكل  إنتاجها  بنشر  لها  التي تسمح 

والفيديو تكست، التي ظهرت عام1970م، وقد مكنت تلك التقنية من تحويل الصحف 
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التلفزيون، وفي هذا  املطبوعة إلى نسخ إلكترونية يمكن قراءتها عبر شاشة 

االتجاه ظهرت تقنيات أخرى ذات إمكانات عالية لعرض النصوص اإللكترونية 

كتقنيات األلواح اإللكترونية التي كانت تعرض في األماكن العامة، وتستخدم 

لعرض النصوص اإلخبارية )Bulletin Board Systems )BBS. ثم تطورت 

الصحف اإللكترونية عند استخدام الحاسبات اآللية املوصلة بوسيط »مودوم« 

إصدارات  على  االطالع  التقنيات  هذه  في  املشتركني  بإمكان  أصـبح  حـيث 

الصـحف إلى جانب تبادل الرسائل اإللكترونية مع املستخدمني اآلخرين، وتـعد 

في  الرائدة  الصـحف  من  األمـريكية   Fort Worth Star-Telegraph صحيفة 

هذا املجال حتى بعد استخدام شبكة اإلنترنت بشكل جماهيري في منتصف 

التسعينات عندما أطلقت موقعها على الشبكة.

نشر  في  كبير  بشكل  أسهمت  التي  اإللكترونية  الوسائل  في  التنوع  ورغم 

النصوص اإلخبارية إال أن انتشار هذه الوسائل كان في بداياته صعبًا نظرًا 

جانب  إلى  وتطويرها،  الوسائل  هذه  إلنتاج  الالزمة  الكبيرة  املادية  للتكاليف 

صعوبة الحصول على خدمة هذه الوسائل من قبل الجمهور، وقد استمر نظام 

)BBS( حتى ظهور الصحافة اإللكترونية املعروفة بشكلها الحالي. وأما تاريخ 

الصحافة اإللكترونية بشكلها الحالي فإنه مرتبط بظهور شبكة اإلنترنت، إذ 

يمكن القول إن ما سبق من أشكال للصحافة عبر اإلنترنت ال يعدو كونه تجارب 

لنوع جديد من وسائل اإلعالم الحديثة، حيث لم تحقق الصحف الصادرة آنذاك 

االنتشار املطلوب حتى يمكن وصفها بالجماهيرية.

من هنا يمكن القول: إن صحافة الويب لم تعرف إال في بدايات التسعينات 

تلك  ساعدت  مما  التنفيذ  حيز  تأخذ  الويب  تطبيقات  بدأت  عندما 

املصادر  أختلفت  وقد  جماهيري،  بشكل  وصولها  على  التقنيات 

صحيفة  أن  إلى  تشير  وغالبها  اإلنترنت  على  صحيفة  أول  في 

»هيلزنبورج« السويدية تعد أول صحيفة على اإلنترنت، ثم أعقبها 

الصحف  معظم  تتابعت  فقد  األمريكية،  الصحف  من  عدد  صدور 

املطبوعة  إصداراتها  من  إلكترونية  طبعات  إصدار  في  األمريكية 

في  كبيرًا  تطورًا  1996م  عام  وشهد  و199٥م،  1994م  عامي  بني 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



تقنيات اإلنترنت وظهور أعداد كبيرة 

مختلف  في  اإللكترونية  الصحف  من 

رؤساء  من  كثير  ُعني  وقد  العالم.  دول 

باطالق  العربية  و  العاملية  الصحف  تحرير 

أشار  حيث  الورقية،  لصحفهم  إلكترونية  نسخ 

)الشهري، 2003( إلى أن ذلك التدافع إلى إصدار النسخ 

املطبوعة  صحفهم  بانتشار  الهتمامهم  يعود  إلكترونية 

إلى جانب تحقيق  الحديثة،  التقنيات  اإلنترنت، ومواكبة  عبر 

بعض األهداف التجارية مثل اإلعالن عبر صفحات الويب الخاصة 

آرائهم  عن  للتعبير  القراء  أمام  املجال  إتاحة  مع  الورقية،  بالصحف 

عبر التعليق على ما ينشر في تلك الصحف عبر خاصية التفاعلية التي 

أتاحتها الشبكة.

تطور صحافة الويب:

الشكل  في جانب  السمات خاصة  من  العديد  للصحافة  اإلنترنت  تقنيات  أتاحت 

واملضمون، وذلك للطبيعة الخاصة بشبكة اإلنترنت، واملتمثلة في التفاعلية والروابط 

الشعبية والعمق املعرفي باإلضافة إلى تخطيها الحدود الجغرافية، ولـقد مرت الصحف 

اإللكترونية منذ ظهورها، وحتى اليوم بعدة تطورات تتمثل في:

- أواًل: تطور الشكل:

اإلنترنت  على  الصحافة  تطور  أن  وهي  عندها،  الوقوف  من  البد  حقيقة  هناك 

مرتبط بالتطورات الهائلة التي وصلت إليها الشبكة من حيث اإلمكانات، والتقنيات 

املستخدمة فيها، فقد شهدت الشبكة تطورًا كبيرًا في السنوات األخيرة خاصة في 

املختلفة،  اللغات  تدعم  التي  التصفح  وبرامج  التصميم،  تقنيات  التقني، مثل  الجانب 

إلى جانب تطور خاصية املرونة في التعامل مع الشبكة، فحدثت نقلة كبيرة لإلنترنت 

الصحف  تصميم  في  اإللكترونية  والعناصر  األشكال  استخدام  جانب  في  خاصة 

واملواقع اإللكترونية، كالوسائط املتعددة إلى جانب تطور استخدام الصور والرسوم. 

وصحافة الذكاء االصطناعي.

ومن خالل تعدد خيارات االستخدام فقد استفادت الصحف اإللكترونية -خاصة 
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اليوم، خاصة بعد  الشبكة منذ بداياتها حتى  العربية- من تطورات مرت بها 

املواقع  جميع  كانت  حيث  العربية،  منها  لغات  بعده  متصفحات  استحداث 

اإللكترونية العربية تعاني من عدم وجود متصفحات، تمكن املستخدمني في 

التي  الدراسات  املواقع، مما جعل كثير من  اإلفادة من هذه  العربية من  الدول 

رصدت بدايات انطالق املواقع والصحف العربية، وتناولت هذا الجانب توصي 

بضرورة تصميم الصفحات بشكل صور، أو رسوم، أو أن يتم تحميلها من 

املوقع العربي بصيغة PDF، بسبب عدم تمكن املستخدم العربي من تحميل 

الصحف  ظهور  في  التفكير  تأخير  في  أسهم  الوضع  هذا  ولعل  النصوص، 

بداية  في  العربية  اإللكترونية  الصحف  عمدت  ولذا  اإلنترنت،  على  العربية 

ظهورها على اإلنترنت إلى تقنيات بسيطة تسمح لها بالحضور على اإلنترنت 

مثل صحيفة الجزيرة السعودية ونحوها.

التطور  نلحظ  اإلعالمية  الدراسات  في  األولية  التجارب  تلك  نرصد  وعندما 

الكبير الذي مرت به الشبكة تقنيًا، وهذه املدة القصيرة إذا ما قورنت بتطور 

وسائل أخرى نجد أنها مدة تكاد ال تذكر بعمر وسائل إعالمية مثل الصحافة 

الكبيرة في مجال  التطورات  التلفزيون. ومن خالل رصد  أو حتى  اإلذاعة  أو 

في  العربية  النصوص  استخدام  أمكن  واملتصفحات،  الشبكة  برمجيات 

الحروف  ونوع  ولون  وتغيير حجم  نقل  على  القدرة  إلى جانب  قياسي  وقت 

املستخدمة في املواقع اإللكترونية، وبهذا أتاحت شبكة اإلنترنت لكل شخص 

الجزئيات  الذي يرغبه مع قدرته على تعديل بعض  الشكل  إمكانية اختيار 

التي ال تروق له من تصميم الصفحات خاصة في مجال األلوان وأحجام 

الحروف. حيث بات بإمكان املستخدم التحكم في الخطوط واأللوان، 

إذ يمكنه تغيير ألوان خلفية صفحة العرض، إلى جانب ألوان النص، 

الخصوصية  هذه  التشعبي،  النص  أو  التشعبية،  االرتباطات  ولون 

التي منحتها الشبكة للقارئ العادي لم تتمكن الوسائل األخرى من 

توفيرها لسنوات طويلة.

- ثانيًا: تطور املضمون:

أوجدت الصحافة اإللكترونية مفهومًا جديدًا للمضامني اإلعالمية 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



املعرفي،  العمق  حيث  من  املقدمة 

ذات  املوضوعات  طرح  في  والتوسع 

بالصحافة  الخاصة  فاملضامني  األهمية، 

باقي  عن  تختلف  ذات خصائص  اإللكترونية 

الوسائل األخرى، وذلك توافقًا مع السمات الخاصة 

بها املرتبطة أصاًل بالطبيعة الخاصة باإلنترنت.)3(

في  اإلنترنت  لتقنيات  األخيرة  التطورات  أسهمت  وقد 

تطوير مضامني الصحف اإللكترونية، حيث ساعدت السرعة 

السريع  التحديث  في  اإلنترنت  شبكة  بها  تتسم  التي  الكبيرة 

متابعة  من  الصحف  هذه  مكن  مما  متقاربة  أوقات  في  ملضمونها 

املحدد  الصدور  بوقت  التـقيد  دون  والدولية  املحلية  والتطورات  األحداث، 

فصحيفة  املثال:  سبيل  فعلى  املطبوعة،   الصحف  منه  تعاني  كانت  الذي 

أخبارًا  يقدم  فريق صحفي خاص  لديها  اإللكترونية   The Chicago Tribune

للنسخة اإللكترونية فـقط، ويتم بث هذه األخبار قبل ساعات من نشرها في النسخة 

الورقية.

»التحديث«  في  تتمثل  جديدة  مصطلحات  استحدثت  املتقدمة  املمارسات  وهذه 

و«اآلنية أو الفورية« ورغم التقارب في مفهوم تلك املصطلحني إال أن التحديث يقصد 

الفورية  أو  اآلنية  أما  اإلنترنت،  املنشورة عبر  املوضوعات  به تطوير وإعادة صياغة 

ارتبطا وبشكل  املصطلحني  أن هذين  األخبار وقت وقوعها. كما  فهي عملية نشر 

مباشر في مفهوم السرعة في التغطية والنشر، وتبعًا ملا تتيحه شبكة اإلنترنت من 

املعلومات، فقد أصبح بإمكان مراسلو الصحف إرسال األخبار  سرعة نقل ونشر 

وقت  في  األخبار  هذه  الجمهور  ليتلقى  فوري،  بشكل  مباشرة،  صحفهم  ملواقع 

قياسي، ومن أي مكان في العالم. ولعل هذا ما يمكن التعبير عنه باآلنية، أما التحديث 

فيتم عبر تقديم الصحف اإللكترونية خدماتها بشكل آني Online، يستهدف إحاطة 

مستخدمي هذه الصحف بالتطورات الحالية في مختلف املجاالت. ومع ذلك فيمكن 

أخذ املصطلحني باملفهوم نفسه؛ ألن الهدف النهائي من العملية تتمثل في اإلضافة، 

والتغيير في مضمون املواقع على اإلنترنت.
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تصميم  على  الويب  صحف  من  كثير  تعمل  واملباشرة  اآلنية،  ولتحقيق 

آلية  إيجاد  عبر  وذلك  املستمر،  التحديث  سهولة  تضمن  بطريقة  صفحاتها 

بجميع  التحكم  من  املوقع  إدارة  تمكن  املباشرة  واإلضافة  للتحديث  معينة 

أن  السيما  األخبار.  ترتيب  وإعادة  اإلخباري،  التحديث  يضمن  بما  األجزاء 

الصحف اإللكترونية تعد -عبر إفادتها من شبكة اإلنترنت- وسيلة إعالمية 

متدفقة متحركة، لذا فصحف الويب ال تعرف موعدًا للتوزيع، أو للقراءة، حيث 

سمح وجود املوقع على الخط Online بإعادة استخدام املعلومات، وتحديثها، 

عملية  في  األساس  يعد  الذي  الخبر  من  حركتها  تستمد  وتصحيحها، 

الذي يجعل الصحف اإللكترونية قادرة على أن تقدم للقارئ  التحديث؛ األمر 

التغطية اإلخبارية الالزمة لألحداث الجـارية فور وقوعها مع تحقيقها للتغـطية 

اإللكترونية  الصحافة  السمة جـعلت  بأول، ولعل هذه  أواًل  املتواصلة لألحداث 

تبـدو منافسة في مجال التغطية اإلخبارية السريـعة، واآلنية لعدد من الوسائل 

اإلعالمية التي امتازت بالسرعة لعقود مضت كالراديو والتلفزيون.

وترتبط السرعة التي مكنت صحافة الويب من تحقيق اآلنية، والتحديث بعدد 

من السمات الشكلية لشبكة اإلنترنت، كاستخدام النص التشعبي، والوسائط 

املتعددة، ولعل هذه التقنيات شهدت تطورات متعددة والسيما عام 1992م بعد 

تطور متصفحات الويب عبر تنفيذ مركز »سرن« في جنيف طريقة تضمن 

تبادل النصوص عبر اإلنترنت، وسرعان ما وفرت الجامعات األمريكية وبعض 

فقد  ولذلك  البيانات.  نقل  لتسهيل  الالزمة  التصفح  برامج  البحث  مراكز 

اختصرت الصحف اإللكترونية من خالل هذه السمة الكثير من الوقت، 

والجهد الالزمني للوصول إلى املعلومات، كما ساعدت على تعميق 

املعرفة، وتركيزها فيما يريده املستخدم من معلومات، وإلى جانب 

التصفح  حرية  من  املزيد  اإللكترونية  الصحف  أتاحت  السمة  هذه 

املستخدم،  بني  بالتفاعلية  يسمح  بما  الجمهور  أمام  واالنتقائية 

والنص يحقق أكبر كم من املعلومات للمتلقني بطريقة أكثر سهولة 

وعمقًا، وبأقل جهد ووقت.

في  الشبكة-  عليها  تتوافر  -التي  الكبيرة  املساحات  كما ساعدت 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



سرد املوضوعات كاملة دون اللجوء 

لتناسب  املطولة  األخبار  اختصار  إلى 

في  يحصل  كما  لها  املخصصة  املساحة 

املطبوعات، وتأتي املساحات الكبيرة من خالل 

الرئيسة  بالصفحات  املرتبطة  اإللكترونية  امللفات 

التنقل من موقع  إلى جانب حرية  واملواقع،  للصحف، 

باملوضوع  العالقة  ذات  املوضوعات  ملطالعة  آخر،  إلى 

العودة ألرشيف الصحف،  أو من خالل  له،  التعرض  تم  الذي 

للصحف  اإللكتروني  األرشيف  يعد  حيث  اإلخبارية،  املواقع  أو 

اء الصحف، والباحثني أيضًا، كما تتحقق  واملواقع رصيدًا معرفيًا لُقرَّ

املساحات الكبيرة املتاحة في اإلنترنت عبر ما تتيحه الشبكة من إمكانية 

النفاذ ملركز املعلومات الخاص باملواقع اإلخبارية لالستزادة حول بعض املواد 

املنشورة في املواقع نفسها.

ولم يقتصر تطور املضمون على املحتوى املقدم، ولكن امتد ذلك إلى تطور الصحفي 

تختلف  بصفات  يتسم  باالتصال  القائم  من  جعلت  اإللكترونية  فالصحافة  نفسه، 

مطالب  اليوم  فالصحفي  التغيرات  هذه  ومن  الورقية  الصحافة  في  الصحفي  عن 

مع  والتعامل  الكتابة  في  ومهاراته  اآللي،  الحاسب  في  الحديثة  األدوات  من  بتمكنه 

مع  والتعاطي  الفنية،  والتعديالت  التصميم  في  الخاصة  والتطبيقات  البرامج  بعض 

القراء والرد  البحث، والتفاعل مع  أدوات  اإللكتروني،  البريد  اإلنترنت وخدماتها مثل 

على رسائلهم، باإلضافة إلى تمتع الصحفي اليوم بقدرته على تحمل القراء ورحابة 

الدقة،  املصداقية وتحري  بمبدأ  االخالل  األخبار مع عدم  نقل  والسرعة في  الصدر، 

والحرص على مواكبة املستجدات من خالل التحديث والتعديل املستمر، والقدرة على 

في  الكتابة  أو  »الهشتاق«،  أو  الوسم  كاطالق  سريع  بشكل  صحفية  بحملة  القيام 

شبكات التواصل االجتماعي.

ومن التغيرات التي أحدثتها اإلنترنت على املضمون السرعة في بث الخبر عبر قوالب 

بالوسائط  دمجه  إلى  باإلضافة  الشعبية  والنصوص  النصوص  في  تتمثل  جديدة 

املتعددة مما ميزه عن غيره من الوسائل فالصحافة التقليدية ال تستطيع االستفادة 
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من هذه املميزات، كما أن التلفزيون ينقل الخبر في جمل قصيرة ليتم استيعابها 

والتركيز على البعد البصري، اإلذاعة تركز على الجمل القصيرة والخيال، أما 

اإلنترنت فهي تستفيد من كل هذه التقنيات مع الوسائط املتعددة التي تقدم 

مما  أن  كما  واالستيعاب،  الفهم  لزيادة  تكراره  ويمكن  سهل  شكل  املعلومة 

يميز الخبر في اإلنترنت أنه ال يموت فهو باقي عبر خدمات ارشيفية وروابط 

تشعبية تضمن العمق ألي مادة تحريرية، مع إمكانية التعديل والتصحيح التي 

تفتقدها الصحافة التقليدية.

انعكاسات صحافة الويب على الصحافة التقليدية:

عند الحديث عن االنعكاسات ال يمكن أن ننفصل كثيرًا عن ما سبق الحديث 

الويب وسماتها املميزة في الشكل واملضمون، فكل  عنه في مفهوم صحافة 

الصحافة  على  التي طرأت  التحوالت  في  الكبير  األثر  لها  كان  التطورات  هذه 

الورقية، وكان من أهم هذه التحوالت مستوى التوزيع وحصة الصحافة الورقية 

الصحافة  توقف  عن  التنبؤات  من  الكثير  هناك  فكان  اإلعالمي،  السوق  في 

الورقية التقليدية تمامًا، وأن هناك العديد من الدراسات التى تشير إلى أن اإلقبال 

اإللكترونية  الصحافة  أن  مقابل  يوم  بعد  يوًما  يقل  املطبوعة  الصحافة  على 

تحظى باالنتشار وزيادة املستخدمني خاصة عقب اتاحة الفرصة أمام تلقي 

اإللكترونية  الصحافة  اتاحة  إلى  باإلضافة  فورى،  بشكل  املعلومات  املواطن 

للقارئ التعرض لكمية كبيرة من املعلومات جعلته يحظى بالحرية األكبر من 

حيث االنتقاء والتعرض، حتي أن هذه التنبؤات أظهرت العديد من الدراسات 

واملقاالت التي تحاول البحث عن تفاصيل ومحتوى يمكن أن يتناسب مع 

الصحافة الورقية يضمن لها البقاء واالستمرار، كما ظهرت دراسات 

تؤمن بالسقوط التدريجي للصحف الورقية مقابل اإللكترونية، مما 

أعوام  بعد  تمامًا  الورقية  الصحافة  بانقراض  يتكهن  الكثير  جعل 

قليلة مع تباين التقديرات في تحديدها على وجه الدقة.

ا تغلب صحافة الويب واإلعالم اإللكتروني  وقد يكون من املنطقي جّدً

بشكل عام في وقت قريب؛ تماشًيا مع واقع العصر الذي نعيشه، وبما 

تمتاز به صحافة الويب من سمات جعلتها تمتلك الحصة األكبر في 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



تمكنها  بسبب  اليوم،  اإلعالم  سوق 

خاصة  املعلومة،  نقل  في  السرعة  من 

وأن الخبر -كما قال- فاكهة سريعة العطب 

فصحافة الويب جعلته فاكهة ال يمكن االحتفاظ 

بها أبدًا، وبما أن املادة األساسية للصحافة واإلعالم 

الصحافة  يرون  املراقبني  العديد من  الخبر، جعل  هي 

التقليدية فى تحد مستمر يفرض عليها البحث عن أدوات 

تضمن تطوير املحتوى واملادة الصحفية.

حول  الورقية  الصحف  من  عدد  أعلنت  التحدي  لذلك  ونتيجة 

اإللكترونية على أحسن تقدير،  النسخ  إلى  أو تحولها  العالم توقفها 

ومن ذلك صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور« األمريكية التي أعلنت 

ا )بعد انخفاضها إلى 200 ألف  عام 2008م عن إيقاف نسختها الورقية نهائّيً

ارها املليون قارئ( وذلك  نسخة(، واالكتفاء بنسختها اإللكترونية )التي يتجاوز زوَّ

بعد قرن كامل من الصدور، وتصنف الصحيفة أميركيًا بأنها من أعرق الصحف 

العالم مجلة  من  اختفت  التي  املطبوعة  اإلصدارات  وأشهر  أبرز  بني  األمريكية، ومن 

»نيوزويك« األميركية التي تحولت إلى مجلة إلكترونية فقط منذ بداية العام 2013م، 

النشر  إلى  وتحولت   ،2012 ديسمبر   31 في  األخير  املطبوع  عددها  أصدرت  حيث 

إلى  فوصلت  الفرنسية،  اللوموند  أما صحيفة   .2013 بداية  من  اإللكتروني حصرًا 

حافة اإلفالس؛ )حيث وصلت ديونها إلى 1٥0 مليون يورو بعد زيادة أنتشار صحافة 

الويب عام 2012م(، في مقابل تحقق نسختها اإللكترونية نجاحات متواصلة، كما 

تحدد مستقبل الصحافة الورقية في بريطانيا منذ 2008م، ليأتي عام 2009م مؤكدًا 

على بداية موت كل ما يمت للصحافة الورقية بصلة تدريجيًا حيث أعلنت شركة »إي 

الورقية  نسخها  توقف  عن  البريطانية  »إندبندنت«  لصحيفة  املالكة  ميديا«  آي  أس 

أيضًا، وأنها ستتحول بالكامل إلى جريدة إلكترونية، في خطوة تعد األولى من نوعها 

بني الصحف البريطانية، وتهدف إلى تعزيز النمو الكبير الذي شهده موقع »إندبندنت« 

اإللكتروني، إضافة إلى تأمني مستقبل مربح ومستدام، وقد أوضح مالك الصحيفة 

»إيفيغني ليبيدوف« أن هذا القرار جاء ليتماشى مع التطور وتكنولوجيا املعلومات 
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إذ  املهمة«،  الصحافية  القيم  تؤمن مستقبل هذه  »الخطوة  أن  الحديثة، مؤكدًا 

االستثمار  في  باالستمرار  لنا  ويسمح  إندبندنت،  سمعة  يحفظ  »القرار  إن 

باملحتوى التحريري الرفيع لدى الصحيفة، والذي يجذب املزيد من القراء عبر 

اإلنترنت«، وفي 2009 توقفت صحيفة »ذي لندن بيبير« املسائية املجانية عن 

الصدور بعد ثالث سنوات من انطالقها وتوزيعها نصف مليون نسخة يوميًا 

في مركز العاصمة البريطانية ومحطات القطارات، وكانت تتلقفها األيادي من 

700 موزع منتشرين في لندن مجانًا مساء كل يوم، فيما يتركها القراء في 

إغالق  وجاء  املسافرين،  بني  القراءة  شيوع  عن  تقليد  في  لغيرهم  القطارات 

صحيفة »ذي لندن بيبير« بعد اإلعالن عن إغالق أكثر من مئة صحيفة محلية 

اإلعالم  مع  الحادة  واملنافسة  االقتصادية،  األزمة  تفاقم  بسبب  بريطانيا،  في 

اإللكتروني.

بتحولها  قرارًا  اللبنانية  الصحف  اشهر  بعض  اتخذت  العربي  الوطن  وفي 

للويب بشكل كامل مثل صحيفة السفير، والنهار، واللواء، كما تحولت أخرى 

كصحيفة  اسبوعية  إصدارات  إلى  تحولها  مثل  وقتية  حلول  إلى  مصرية 

»املصريون« وجريدة »املصري اليوم« بسبب األوضاع االقتصادية التي تمر بها 

تلك الصحف، مما جعل بعض الصحف املصرية تعلن عن عن تقليص العمالة، 

حيث خفضت صحيفة »الوطن املصري« رواتب الصحفيني فيها، وقد تسبب 

ذلك في أزمات اقتصادية مما جعل صحافيو »الشروق« يعلنون إضرابًا عن 

العمل بعد تعثر اإلدارة في صرف رواتبهم، كما توقفت جريدة »التحرير« 

املصرية وتحولت إلى موقع إلكتروني، إضافة إلى جريدة »البديل«، وفي 

ليبيا توقف اإلصدار الورقي لكل من جريدة »قورينا« وجريدة »أويا«، 

اإلنجليزية عن  باللغة  كانت تصدر  توقفت صحيفة  اإلمارات  وفي 

حكومة دبي وتحمل اسم »Emirates Today« وتحولت إلى إصدار 

إلكتروني فقط. وفي السعودية لم تكن بعيدة عن تلك التحوالت فلوال 

دخل اإلعالنات في صحيفة »الرياض« -على سبيل املثال- لتوقفت 

بدورها كونها توزع 260 ألف نسخة ورقية مقابل 1.200.000 زائر 

يومي لنسختها اإللكترونية.

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



أغرت  فقد  التحول  بهذا  وانبهارًا 

إصدار  إلى  الكثير  الويب  صحافة 

التكلفة  لقلة  اإلنترنت، نظرًا  صحفهم عبر 

في  اإلعالم  وزارة  جعل  مما  االنتاج،  وسهولة 

الصحف  من  لعدد  تراخيص  تصدر  السعودية 

السعودية على اإلنترنت، حيث بلغ عددها 62٥ صحيفة 

في عام 2019م، في مقابل 13 صحيفة ورقية فقط تابعة 

لنظام املطبوعات والنشر في السعودية، رغم أن عدد الصحف 

على اإلنترنت التي تعمل فعليًا ولها نشاط دائم ال تزيد على 28٥ 

ما  إلى  تنقسم  صحيفة   340 يقارب  ما  أن  فيما  تقريبًا،  صحيفة 

هي قيد التجديد، أو ما تم إلغاء تراخيصها وعددها 170 صحيفة لعدم 

للنشر  التنفيذية  الالئحة  على  التي طرأت  للتطورات  االستجابة  من  تمكنها 

اإللكتروني، حيث بدأت في عام 1432هـ، وتم تحديثها في عام 143٥هـ، ثم في عام 

1437هـ بهدف مواكبة كل ما يتعلق بالتطورات في اإلعالم الجديد.

الورقية فإن هناك  الصحف  انخفاض مبيعات  االنبهار ويقابله  ومع استمرار هذا 

املحتوى  اطالق  في  استمرار  خالل  من  اإلعالمي  السوق  بحصة  للحاق  محاوالت 

مردوخ«  »روبرت  جعل  الذي  األمر  الكبيرة،  اإلعالمية  املؤسسات  عبر  اإللكتروني 

يعلن عن انطالق صحيفته الرقمية األولى من نوعها ›‹ذي دايلي‹‹ الخاصة بجهاز 

آيباد باستثمار قدره 30 مليون دوالر، وتكلفة تشغيلية سنوية مقدارها 26 مليون 

الهائلة  التكلفة  اإلطالق- فإن االستغناء عن  دوالر، وحسبما قال مردوخ -في حفل 

للورق والتوزيع واالستغناء عن الوقت الالزم؛ لذلك يعني أن املحررين سيكون لديهم 

القدرة على اإلبداع واالستفادة من سرعة النشر اإللكتروني دون التخلي عن رصانة 

اإلعالم الورقي، وفي هذا االتجاه أعلن عدد كبير من الصحف البريطانية نيتها إغالق 

صحفها الورقية.

التحديات  من  الكثير  عالجت  الويب  صحافة  كون  التحول  هذا  أسباب  أبرز  ومن 

التي كانت الصحافة الورقية تواجهها، سواء معوقات التوزيع، أو حرية الرأي، أو في 

التكاليف املالية العالية التي تصاحب إصدار أي صحيفة ورقية، بينما أتاحت اإلنترنت 
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خيارات عدة، وأنماطًا إعالمية مختلفة، في ظل سعة دائرة هذا اإلعالم، وعدم 

التشكل  طور  في  زال  ما  لكنه  الدول،  لسيطرة  خضوعه  أو  باملكان،  ارتباطه 

التي  التنظيمات  السلبيات، من خالل وضع  للتخلص من بعض  لشخصيته؛ 

أمام  اليوم  فاإلعالم  املجتمع،  بناء  في  واسهامه  الصحيح  تشكله  تضمن 

ممارسة مختلفة بأدواتها وتطبيقاتها، دون وجود مقص للرقيب، أو حارس 

للبوابة، فهو إعالم يديره ويوجهه الجمهور بنفسه، بال سلطة رسمية تتحكم 

كثيرين،  ورواد  متابعني  إيجاد  من  تمكن  وسريع،  تفاعلي،  إعالم  فهو  فيه، 

وأصبح الجمهور مع هذه التقنية الهائلة شركاء في صناعة هذا النوع الجديد 

مثل صحافة  تقنيات جديدة  إلى ظهور  باإلضافة  كاملة،  بحرية  اإلعالم  من 

الذكاء الصناعي، والواقع االفتراضي، التي أعطت للصحافة أبعادًا اتصالية أكثر 

عمقًا ودون محظورات كانت تقيد حرية النشر في الصحافة الورقية.

في  اإلعالم  وسائل  لتمنح  الخاصة  والسمات  الجديدة  تقنيات  هذه  وتمتد 

عصر  في  حتى  عليه  كانت  عما  كثيرًا  مختلفة  ممارسات  األيام  مستقبل 

األشياء،  إنترنت  مثل  اليوم،  تماما  عليه  تختلف  قليلة  سنوات  قبل  اإلنترنت 

والواقع املعزز، والذكاء االصطناعي، إلى جانب الطباعة ثالثية األبعاد والروبوت، 

مما له تأثيرًا كبيرًا على صناعة الصحافة خالل العقدين القادمني؛ ما يجعل 

الذكاء  تقنيات  توظيف  عبر  ُيدار  عام  بشكل  اإلعالمي  أو  الصحفي  العمل 

ا«  ا وتسويقّيً االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة على أكمل وجه »تحريرّيً

وإداريًا، ودون تأثير »اإلنسان« الذي سيصبح ظهوره شرفيًا فقط، فضاًل 

التقنيات  هذه  وكل  النصف،  من  ألكثر  تقل  سوف  التي  التكاليف  عن 

الصحافة  في  مهنية  تحوالت  في  كبير  بشكل  وستسهم  أسهمت 

عموما والصحافة الورقية بشكل خاص.

مستقبل الصحافة الورقية في ظل التحوالت الرقمية:

من  جملة  هناك  أن  إال  الويب  لصحافة  التقني  التفوق  هذا  رغم 

قيمة  األقل  اإلعالمية  الوسائل  من  الوسيلة  هذه  تجعل  املؤشرات 

مهنية من الصحافة الورقية خاصة في ظل املمارسات املهنية التي 

نشهدها اليوم، مثل وجود األخبار املزورة وتساوي قيمة املعلومات 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



املقدمة فيها ووجود العناوين املضللة 

القراء  وكسب  الروابط  لفتح  والجذابة 

وما  املشروعة،  غير  أو  املشروعة  بالطرق 

يعاب على صحافة الويب اليوم وجود االختالف 

الكبير بني ما هو مهم وما هو محبوب.

وباإلضافة إلى ذلك فهناك اشكاالت عديدة في التنظيم 

املتعلقة بمستقبل  الرؤية  التخطيط وعدم وضوح  وغياب 

النوع من اإلعالم مما جعلها تعاني من صعوبات مالية  هذا 

للرقابة في ظل غياب األنظمة  تتعلق بالتمويل، وعدم خضوعها 

واللوائح والقوانني التي ُتنظمها، فال يوجد تشريعات واضحة تحكم 

عملها، وال يوجد ألغلبها تراخيص ممنوحة؛ حتى يمكن السيطرة عليها 

بات  الصحف  هذه  من  الكثير  أن  فنالحظ  تجاوزها،  في حالة  ومحاسبتها 

العارية من الصحة؛ بهدف جْذب أكبر عدد  املثيرة  مصدًرا للشائعات واألخبار 

ممكن من القراء، إلى جانب غياب اإلطار القانوني واملهني الذي ينظم عمل الصحفيني 

في املجال اإللكتروني ويحفظ حقوقهم. ونلحظ من خالل ذلك تناقص صحف الويب 

السعودية، حيث تشير التقديرات أن عددها الفعلي ال يزيد على 28٥ صحيفة تقريبًا 

من أجمالي 62٥ صحيفة إلكترونية ُمنحت ترخيصًا من وزارة اإلعالم أي ما نسبته 

لعدم  170 صحيفة  تراخيص  إلغاء  إلى  باإلضافة  املصرحة،  الصحف  من   ٪4٥.6

تمكنها من االستجابة للتطورات التي طرأت على الالئحة التنفيذية للنشر اإللكتروني 

وهو ما نسبته 27٪ من إجمالي الصحف املصرحة من قبل الوزارة.

فعند استقراء أغلب هذا النوع من صحف الويب، يضح أن الكثير منها يقوم على 

سياسة االستنساخ من الصحف املحلية والعاملية، ووكاالت األنباء، حتى ومن بعضها 

البعض، فأصبحت هذه الصحف تعتمد غالبًا على النسخ واللصق، الذي يصل أحيانًا 

الفكرية، واستبدال أسماء  الحقوق  السرقة الصريحة واالعتداء على مبادئ  إلى حد 

املادية،  اب بأسماء آخرين، ويرجع ذلك غالًبا إلى ضعف اإلمكانيات  املحررين والُكتَّ

وقلة عدد املحررين، مع غياب املحاسبة والرقابة في املقام األول.

ورغم هذه املمارسات تبقى صحافة الويب بامكاناتها وسماتها املميزة لها الدور 
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الكبيرة في تغير مالمح وممارسات إعالمية، مما جعلنا أمام من يرى أن دور 

الخبر  يتلقى  الذى  فالقارئ  التقليدية،  الصحافة  لدور  مكمل  الويب  صحافة 

وهذا  األخبار،  من  مزيد  ملعرفة  املطبوعة  للصحافة  يلجأ  أيضًا  فهو  بسرعة 

أن جمهور  املالحظ  من  أن  كما  هذا،  يومنا  الورقية حتى  الصحافة  يميز  ما 

الورقية  الصحف  إلى  دائمًا  يلجأ  األزمات  وقت  في  املختلفة  اإلعالم  وسائل 

واملصادر الرسمية لتلقي األخبار واملعلومات الطارئة كما وجدنا ذلك جليًا في 

أزمة جائحة كورونا كوفيد 19 الجديد، باإلضافة إلى ذلك فالقدرات العالية التي 

يتسم بها الخبر املطبوع من العمق وبيان التوجه العام للمصادر الرسمية إلى 

جانب املكامن األيديولوجية التي تحملها املضامني في املادة الصحفية الورقية، 

غير أن القول بضرورة اختفاء الصحافة الورقية أو الجزم باندثارها تمامًا ليس 

له ما ُيبرره، فاإلذاعة رغم انتشار الفضائيات والحد من تأثيرها واستخدامها، 

فإنها ما تزال عنصًرا ووسيلة هامة من وسائل االتصال واإلعالم، وهذا ما 

يراه )مكاوى، 2014( الذي يؤكد أنه لم يثبت تاريخيًا أن هناك وسيلة إعالمية 

مستحدثة قضت على الوسائل األخرى.

لن  املطبوعة  الصحافة  أن  الذي يرى  )املالك، 2020(  التوجه  ومما يؤكد هذا 

من  أو   ،P.D.F كنسخة  التقليدي  الورقي  بشكلها  سواء  باقية  فهي  تتوقف، 

خالل تطبيق )أون الين(، أو من خالل خيارات وتطبيقات أخرى تستفيد من 

التقنية الهائلة ويستفيد منها اإلعالم بوسائله املختلفة، ما سوف يفتح الطريق 

الحاضر،  تناسب  صحافة  تقديم  في  واالبتكار  للتجديد  اإلعالميني  أمام 

وتلبي رغبة الشباب من القراء واإلعالميني على حد سواء، ومع استمرار 

مرهون  الورقية  الصحافة  فبقاء  املطبوعة،  الصحافة  على  عيونهم 

بمكوناتها وموثوقيتها، خاصة وهي تمتلك القدرة في الوقت الحاضر 

على التعايش مع مراحل التحول اإللكتروني، ضمن وسائل اإلعالم 

اإللكتروني بتطبيقاته الرقمية كافة، وكذلك عبر إصدارات أخرى في 

)تويتر، سناب شات( وغيرهما؛ وهو  وسائل التواصل االجتماعي كـ

ما يعني أن هناك تكاماًل ال تنافًسا أو تعارضًا بني الصحافة التقليدية 

وصحافة الويب، وإذا كانت النسخة الورقية قد تحولت بشكل كامل 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



أن  يعني  فهذا  إلكترونية،  كنسخة 

مستمر،  تأثيرها  وأن  باق،  حضورها 

املستجدات  مع  تعاملت  ما  إذا  خصوصًا 

اإللكترونية ضمن رؤية صحيحة، بما يبقيها 

حني  السيما  بالقليلة،  ليست  قادمة  لفترة  حية 

بما  أخرى،  تمويل  مصادر  عن  البحث  نحو  تتوجه 

يمكنها من املحافظة على املستوى التنافسي مع صحافة 

الويب  في صحافة  كما  للخطر،  معرضة  يجعلها  وال  الويب، 

التي تعاني من ضعف اإلعالنات في ظل استحواذ قوقل وفيس 

يكون  لن  اإلعالن  وجود  فبدون  اإلعالن،  سوق  على  وغيرهما  بوك 

مستقبل صحافة الويب مطمئًنا، مثلها في الصحف الورقية.

الورقية في الصدور بما يتناسب مع معطيات  كما أن استمرار الصحافة 

اإلنترنت كنسخ )P.D.F( ال تقل عن تجربة عن وسائل إعالمية تقليدية األخرى 

لإلفادة من تقنيات اإلنترنت مثل اإلذاعة والتلفزيون، حيث يرى رئيس »بي.بي.سي 

أنه لم تعد هناك وسائل محددة لالتصال، فاإلذاعة مثاًل  العربية«، حسام السكري، 

يشملها  خدمة  إلى  تحول  ولكن  مستقل  كجهاز  سابقًا  املعروف  بشكلها  تعد  لم 

الهاتف املحمول عبر تقنيات مختلفة تعرف في مجملها بتقنية »Broadcast«، كما 

البرامج  أو بث  املباشر  البث  التطبيقات  إلى  التقليدي  التلفزيون تحول عن شكله  أن 

التلفزيونية التقليدية من مسلسالت وأفالم عبر تطبيقات مختلفة، الفتًا إلى أن كل 

هذه التطورات تؤكد بما اليدع مجااًل للشك أن قطار التكنولوجيا يتحرك بسرعة مما 

يتوجب علينا مواكبته.

فالتأثير املتوقع على الصحافة الورقية ليس في صراع البقاء الفناء بل هناك تحوالت 

جذرية طرأت على الصحافة الورقية في ظل وجود الصحافة على اإلنترنت ويمكن 

إجمال تلك التأثيرات في اآلتي:

أكثر  أصبح  بل  السابق،  في  كما  املضمون  يعد  فلم  املقدمة:  املضامني  في  العمق 

عمقًا، من خالل سهولة الحصول على املعلومة وربطها بسياقات تسهم بشكل كبير 

في فهم املادة الصحفية مما يجعل القارئ أمام كل املعطيات واملستجدات وخلفيات 
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لألحداث الجارية، عبر االرتباط املباشر في مصادر األخبار واملعلومات، وهذا 

األمر رغم توافره على صفحات الويب عبر الروابط التشعبية، إال أنه يعاب عليها 

قلة استخدامها من قبل الجمهور، ناهيك عن إشكالية ترتيب املعلومات التي 

عادة تخرج عن سيطرة القائم باالتصال وتقع بيد القارئ، بينما في الصحافة 

الورقية يمكن التحكم في القارئ عبر سياقات تضمن وجود تسلسل لألحداث، 

وبالتالي تشكيل الرأي بطريقة أكثر وضوحًا ويمكن قياسه أيضًا.

وجود الصحفي التقني: لم يعد الصحفي اليوم حتى في الصحافة الورقية 

صناعة  على  له  ومعاونة  لعمله  لصيقة  فهي  الحديثة،  التقنيات  عن  بمعزل 

الحدث، فالصحفي اليوم أصبح مطالب بتمكنه من األدوات الحديثة في الحاسب 

اآللي، ومهاراته في الكتابة والتعامل مع بعض البرامج والتطبيقات الخاصة في 

مثل  اإلنترنت وخدماتها  مع  التعاطي  الفنية، وضرورة  والتعديالت  التصميم 

البريد اإللكتروني، أدوات البحث، والتفاعل مع القراء والرد على رسائلهم، وبما 

أنه أصبح أكثر قربًا للجمهور من خالل ما تتيحه وسائل التواصل االجتماعية 

فكان عليه أن يكون أكثر تحماًل ورحابة في الصدر.

نسخ )P.D.F(: توقف اإلصدار الورقي ال يعني توقف الصحافة املطبوعة، بل 

هي فرصة الستمرارها بشكلها الحالي ولكن بطريقة إكترونية، وذلك من خالل 

إصدار نسخ )P.D.F( مطابقة للشكل الورقي ولكنها بنسخة إلكترونية، وهذا 

التحول يجعل من الصحافة الورقية الرزينة تجد لها منفذًا في ظل التحوالت 

اعتادت  التي  األيديولوجية  رسالتها  وعمق  الطبيعي  بشكلها  فهي  التقنية، 

املقدم  املحتوى  دمج  يمكن  ولكن  الرسالة  جمود  ذلك  يعني  وال  عليها، 

اإلعالمية  للمادة  االتصالي  األثر  لتعميق  إليه  أشرنا  الذي  بالعمق 

املنشورة من خاللها، مثل وجود روابط ملقاطع أفالم عبر اليوتيوب، 

أو موقع الصحيفة نفسها، أو استخدام تقنية QR للوصول السريع 

لقصص ذات عالقة بالخبر املنشور في نسختها 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة
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د. نوير بنت سليمان الشمري 

المتحدث الثالث

الثورة الرقمية.. مفهومها 
وأدواتها وتأثيراتها



»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة

مدخــــل:

أثر التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثيًرا كبيًرا بالًغا في 

واقع عمل املؤسسات املعلوماتية، ويشير »كوربني corbin«إلى ضخامة التأثير 

إذ يقول: »ال يدرك كثيًرا من املكتبيني إدراًكا كاماًل أنهم في خضم ما ال يعد 

ثورة واحدة أو ثورتني فإنها ثورات متزامنة تغذي كل منها األخرى، وعندما 

في  الصناعية  الثورة  كان حال  مثلما  ومؤملة،  فإنها كاسحة  تتحد  أو  تأتلف 

القرن التاسع عشر)(، ذلك أن أول هذه الثورات هي: ثورة الحاسب التي بدأت 

جدًيا في أعقاب الحرب العاملية الثانية وتطورت كبنية تحتية أولية للقطاعات 

الثورة  أما  األخرى،  االجتماعية  وللقطاعات  املعلوماتية  والصناعية  الحكومية 

في  اآللي  الحاسب  ثورة  مع  متوازية  التي جاءت  املعلومات  ثورة  فهي:  الثانية 

بسرعة  الثالث  الثورات  آخر  ظهرت  وقد  أيًضا،  الثانية  العاملية  الحرب  أعقاب 

وهي: ثورة االتصاالت التي رافقها تكنولوجيا جديدة)(.

أوال- مفهوم الثورة الرقمية :

إلى  امليكانيكية والتشابهية  التقنيات  الرقمية هي عملية االنتقال من  الثورة 

وأواخر  الخمسينيات  أواخر  بني  وقت  في  بدأت  والتي  الرقمية،  اإللكترونيات 

الرقمي  الكمبيوتر  أجهزة  وتزايد  بتبني  العشرين  القرن  من  السبعينيات 

وأجهزة التسجيل الرقمي الذي استمر حتى يومنا الحالي. يشير هذا املصطلح 

ضمنًيا أيًضا إلى التغيرات الشاملة التي أظهرتها الحوسبة الرقمية وتقنيات 

العشرين. بشكل مشابه  القرن  الثاني من  النصف  االتصاالت خالل وبعد 

للثورة الزراعية والثورة الصناعية في املاضي. )( 

ويشير مصطلح الثورة الرقمية الى استعمال التكنولوجية الحديثة 

املعلومات  وايصال  واسترجاع  وتخزين  ومعالجة  بالتقاط  للقيام 

سواء في شكل معطيات رقمية، نص، صوت أو صورة وهي: تطبيق 

الصناعية  واألقمار  اآللي  الحاسب  ومنه  االلكترونية،  التكنولوجيا 

التناظرية  املعلومات  إلنتاج  املتقدمة؛  التكنولوجيات  من  وغيرها 

والرقمية وتخزينها واسترجاعها، وتوزيعها ونقلها من مكان آلخر 

.)(



التطورية  املسيرة  تتبع  خالل  ومن 

تلك  سلوك  يتضح  للتكنولوجيا 

متدرج  تطوري  التجاه  التكنولوجيا 

ومتسارع، بدء من التقنية اليدوية، ثم ارتقى إلى 

التقنية اإللكترونية، وصواًل إلى التقنية الرقمية)(، 

عالمة  الرقمية  التقنية  نحو  التحول  أسلوب  ويمثل 

وذلك  التقدم،  من  بالغة  ملرحلة  االتصال  تكنولوجيا  بلوغ 

ملا تقدمه تلك التقنية من قدرات فائقة في معالجة املعلومات 

الذي  األمر  كبيرة،  بمرونة  معها  والتعامل  وتخزينها  االتصالية 

البيئة  التي كانت تفرضها  االتصالية  املعوقات  التغلب على  إلى  أدى 

االتصالية القديمة، وأدى إلى التحول من االتصال املحدود إلى االتصال 

شبه الكامل، بفضل التقنية الرقمية وبالتالي خلق بيئة اتصالية حديثة رقمية 

مختلفة جذريًا عن السابقة .

ثانيا: خصائص البيئة االتصالية الرقمية وسماتها 

الواقع  وفي  وخصائصه،  فيه  تولد  الذي  العصر  االتصالية سمات  البيئة  تكتسب 

وسماتها، وخصائصها  مفهومها  في  تختلف  بيئة جديدة  أفرز  الرقمية  الثورة  أن 

ووسائلها عن البيئة التقليدية السابقة، كما تختلف في تأثيراتها اإلعالمية والسياسية 

والثقافية والتربوية الواسعة النطاق، ألن البيئة الرقمية تميزت بوسائلها الحديثة التي 

بلغت غايات بعيدة في عمق األثر، وقوة التوجيه وشدة الخطورة، أدت إلى تغييرات 

جوهرية في العملية االتصالية، وجعلت منه محورًا أساسيًا في منظومة املجتمع.

واختلفت خصائص الظواهر اإلعالمية في البيئة الجديدة عما سبقها من ظواهر 

طبيعة  في  تغير  إلى  أدى  مما  ومتنوعة،  ومتالحقة  كثيفة  تغيرات  بفعل  إعالمية 

النسبية  األوزان  في  التغير  إلى  إضافة  اإلعالمية،  الظاهرة  مكونات  بني  التفاعالت 

الذي  الواقع  أدوارها وخصائص  في  وتغير  بل  فيها،  الفاعلة  املتغيرات  أو  للعناصر 

ينتجها )(.

جميع  ولكن  والسمات،  الخصائص  من  بالعديد  الرقمية  االتصالية  البيئة  وتتميز 

علماء االتصال والباحثني، اتفقوا أن التفاعلية هي أهم مميزات البيئة االتصالية الرقمية، 
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والفرق هو أن الوسائل االتصالية الجديدة قادرة على إضافة خاصية جديدة 

ال يوفرها اإلعالم القديم، وهي التفاعل )Interactivity( )( وما بعد التفاعل، 

ويقصد بالتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث 

املستخدم تمامًا كما يحدث في عملية املحادثة بني شخصني، هذه الخاصية 

والتي  الحالية،  الجماهيري  اإلعالم  وسائل  ألنماط  هامًا  جديدًا  بعدًا  أضافت 

تتكون في العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر مركزي 

مثل الصحيفة أو قناة التلفزيون أو الراديو إلى املستهلك، مع إمكانية اختيار 

مصادر املعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها وبالشكل الذي يريده. 

لها   digital media الجديدة  الرقمي  اإلعالم  بيئة  أن   )( كورتروب  وبني 

قليلة  خصائص  وليست  باستمرار،  ومتطورة  ومتغيرة  كثيرة  خصائص 

التقليدية،  الجماهيري  االتصال  في وسائل  الحال  هو  كما  وثابتة،  ومحدودة 

هذه  وتطور  تغير  وسرعة  الجديد،  اإلعالم  خصائص  في  الكبير  والتنوع 

الخصائص، يجعل من الصعب تحليلها ووضع تصورات نظرية عميقة لها، 

ومع ذلك حصر )McQuail( أهم خصائص وسائل اإلعالم الجديد في خمسة 

جوانب هي كالتالي: )( 

شخصي  اتصال  وسائل  هي  الرقمي  اإلعالم  وسائل  األول:  الجانب 

اإللكتروني  البريد  تشمل  وهذه   interpersonal communication media

e-mail الذي يستخدم في األغراض العامة والخاصة، والشخصية والجماهيرية، 

متزايدة  غنية  تفاعلية  خصائص  يكتسب  وهو  )الجوال(  املتنقل  والهاتف 

غير  املحتوى  الغالب  وفي  الشخصية،  الخاصية  لهذه  وفقًا  باستمرار. 

مستقر وغير ثابت: أي يغلب عليه الغرض اآلني املؤقت. باإلضافة 

إلى ذلك، فإن خاصية االتصال الشخصي تؤدي إلى تعزيز عالقات 

ومن  جديدة.  اجتماعية  عالقات  تشكيل  أو  فعاًل،  قائمة  اجتماعية 

املالحظ أن تشكيل العالقة وتعزيزها عبر اإلعالم الجديد تكون أهم 

أحيانًا من محتوى الرسائل التي يتم تداولها أو التعبير عنها. 

 information search الجانب الثاني: وسيلة بحث عن املعلومات 

واإلعالم  الرقمية  االتصالية  البيئة  أهم خصائص  من  media وهي 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



بمواقعها  اإلنترنت  إن  حيث  الجديد، 

تعد  االجتماعية  وشبكاتها  املختلفة 

مخزنًا كبيرًا للمعلومات، ومصدرًا للمعرفة 

من  البشري  التاريخ  في  مثيل  له  يسبق  لم 

حيث ضخامة حجمه، من ناحية وسهولة وسرعة 

الوصول إليه من ناحية أخرى. 

 collective جماعية  مشاركة  وسيلة  الثالث:  الجانب 

في  موجودة  كانت  الخاصية  هذه   participatory medium

اإلنترنت منذ بدايتها، ولكنها كانت تستخدم على نطاق محدود، 

ثم تطورت بشكل كبير في السنوات األخيرة مع تطور تقنيات الشبكة 

 webالعنكبوتية التي يطلق عليها أحيانًا اسم: )الجيل الثاني من اإلنترنت

2.0( ومن ثم ظهور شبكات التواصل االجتماعي social networks واإلعالم 

 .social media االجتماعي

الجانب الرابع: وسيلة لعب تفاعلي interactive play medium هذه الخاصية في 

وأجهزة  املختلفة  الكمبيوتر  وألعاب  الفيديو  ألعاب  في  املشاركة  على  وتقوم  ازدياد 

 interactivity وما يميز هذه الخاصية هو التفاعل .virtual reality الواقع االفتراضي

بني املشاركني، وأنها تركز على االستمتاع عن طريق عملية املشاركة واألداء، أكثر من 

.content gratification إشباع املحتوى

 ،substitution األخرى  للوسائل  اإلحالل  أو  االستبدال  خاصية  الخامس:  الجانب 

الورقية بتصفح مواقع  فمن املالحظ أن الجمهور كثيرًا ما يستبدل قراءة الصحف 

األخبار على اإلنترنت، وكذلك تقدم اإلنترنت بدياًل عن االذاعة والتلفزيون في تقديم 

البرامج املسموعة واإلذاعات الخاصة باإلنترنت وتنزيل امللفات الصوتية، وتقدم طرق 

مختلفة لعرض األفالم ومقاطع الفيديو بإشكال عديدة من أشهرها موقع )يوتيوب( 

YouTube للمشاركة بمقاطع الفيديو.

 ,Lievrouw and Livingstone( وليفنجستون  اليفرو  الباحثتان  حددت  كما 

املحور  وهي  القديمة  البيئة  عن  الجديدة  الرقمية  البيئة  تميز  محاور  ثالثة    )2006

األول: تقنيات االتصال الجديدة )مثل األقمار الصناعية والكمبيوتر والهواتف النقالة 
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وغيرها، النشاطات واملحور الثاني:املمارسات واالستخدامات التي توفرها هذه 

الثالث: العالقات االجتماعية والتنظيمات والتشريعات التي  التقنيات، واملحور 

تظهر من حول هذه الوسائل الجديدة، وفي النهاية اقترحت الباحثتان أن أهم 

ما يميز وسائل االتصال في البيئة الرقمية الخصائص التالية:

- التواصل الشبكي املتداخل interconnectedness بحيث يسمح بالتواصل 

من عدة نقاط إلى عدة نقاط أخرى، وليس فقط من نقطة واحدة إلى عدة نقاط، 

كما هو الحال في اإلتصال الجماهيري التقليدي. 

ليقوموا  املستخدمني  األفراد  قبل  من   access والدخول  الوصول  سهولة   -

بنشاطهم كمرسلني ومستقبلني ومنتجني. 

إنتاج  في  املشاركة  على  املستخدم  قدرة  وهي   interactivity -التفاعلية 

ما  أهم  الخاصية من  أن هذه  الباحثني  الكثير من  ويتفق  اإلتصالي،  املحتوى 

يميز اإلعالم الجديد، نظرًا ألنها تكاد تكون معدومة من االتصال الجماهيري 

التقليدي. 

-التنوع الغزير في املحتوى مقارنة باإلعالم القديم املحصور بأنواع وأنماط 

محددة من املضامني اإلعالمية. 

-تعدد االستخدامات وخاصية االنفتاح open-ended على كل ما هو جديد 

موضوعيًا وفنيًا في محتوى وشكل املواد اإلعالمية. 

اإلعالم  ارتباط  املكان delocatedness وعدم  والتحرر من  االنتشار  - سعة 

الجديد بمنطقة جغرافية محددة، أي أنه يتخطى حواجز املكان الجغرافي.

ويمكن القول: إن التطورات التقنية الكبيرة في مجال االتصال الجماهيري، 

بـ  تسميته  يمكن  ما  إلى  أدى  واملعلومات  االتصال  قنوات  وتعدد 

)عصر الشاشة( فالوسائل املطبوعة واملقروءة واملسموعة واملرئية 

أصبحت مندمجة في شاشة التلفزيون أو الحاسوب )الكومبيوتر( 

الشخصي، حيث يستطيع املتلقي قراءة كتاب أو صحيفة أو مجلة 

ومشاهدة مسرحية أو فلم خطاب سياسي، على هذه الشاشة، وفي 

أغلب األحيان، بصورة فردية، كما أنه يستطيع إلى حد بعيد االختيار 

من بني بدائل عديدة في الوقت نفسه. و أهم مميزات البيئة االتصالية 
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الرقمية كما وردت في أدبيات اإلعالم  

بما يلي:

التفاعلية: تطلق هذه السمة  امليزة األولى: 

على الدرجة التي يكون فيها املشاركون مؤثرين 

األدوار،  تبادل  ويستطيعون  االتصال  عملية  في 

بداًل  مشاركني  لفظ  باالتصال  القائمني  على  ويطلق 

من مصادر، وبذلك تدخل مصطلحات جديدة في عملية 

االتصال مثل املمارسة الثنائية، تبادل التحكم، املشاركني )(.

العملية  مع  التفاعل  إمكانية  وهي  الالتزامنية:  الثانية:  امليزة 

االتصالية في الوقت املناسب للفرد، سواءا كان مستقباًل أو مرساًل، 

والتحديث الفوري خاصة لألخبار واملستجدات الطارئة. 

امليزة الثالثة: املشاركة واالنتشار: يتيح اإلعالم الجديد لكل شخص يمتلك 

أدوات بسيطة أن يكون ناشرًا يرسل رسالته إلى اآلخرين. 

امليزة الرابعة: القابلية للحركة: حيث يمكن نقل الوسائل الجديدة بحيث تصاحب 

املتلقي واملرسل، مثل الحاسب املتنقل، وحاسب االنترنت، والهاتف الجوال، واألجهزة 

الكفية، باالستفادة من الشبكات الالسلكية. 

تتخطى  عاملية،  بيئة  االتصال  بيئة  أصبحت  الكونية: حيث  الخامسة:  امليزة        

حواجز الزمان واملكان والرقابة. 

امليزة السادسة: اندماج الوسائط: في اإلعالم الجديد يتم استخدام وسائل االتصال 

البيانية  الرسوم  املتحركة،  الصورة  الثابتة،  الصورة  الصوت،  النصوص،  مثل  كلها، 

ثنائية وثالثية األبعاد.... إلخ.

امليزة السابعة: تفتيت الجمهور: حيث يمكن توجيه نفس الرسالة لكل فرد من أفراد 

الجمهور على حدة مهما تعدد املتلقون ليتلقاها كل منهم في الوقت املناسب له. )(

امليزة الثامنة: االنتباه والتركيز: نظرًا ألن املتلقي في وسائل اإلعالم الجديد يقوم بعمل 

فاعل في اختيار املحتوى، والتفاعل معه، فإنه يتميز بدرجة عالية من االنتباه والتركيز، 

بخالف التعرض لوسائل اإلعالم التقليدي الذي يكون عادًة سلبيًا وسطحيًا. 

امليزة التاسعة: التخزين والحفظ: حيث يسهل على املتلقي تخرين وحفظ الرسائل 
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االتصالية واسترجاعها، كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاتها.

أن تقسم  املتوقع  االتصالية: حيث من  الطبقة  العاشرة: وجود ظاهرة  امليزة 

البيئة االتصالية الرقمية العالم من حيث طبيعة خدمات االتصال واإلعالم إلى 

مصادر  إلى  النفاذ  على  للقادرين  التجاوبي  اإلعالم  فئة  األولى:  الفئة  فئتني: 

املعلومات واملعرفة والتفاعل معها وفئة اإلعالم السلبي التي ال يملك فيها الرد 

سوى استقبال الرسالة املقدمة إليه )(.

الرقمية بإمكانية  البيئة االتصالية  الحرية: حيث تمتاز  الحادية عشر:  امليزة 

أي شخص لديه ارتباط باإلنترنت أن يصبح ناشرًا، وأن يناقش أي موضوع 

يخطر بباله مع عدد غير محدد من املستخدمني اآلخرين في أنحاء متفرقة 

من العالم.

امليزة الثانية عشر: الفورية والسرعة: ألغت تكنولوجيا اإلعالم الحواجز الزمنية 

في بث املعلومات واألخبار وتداولها دون التقييد بالوقت أو املكان )(.

امليزة الثالثة عشر: املرونة: من خالل السماح للمستخدم بتعديل املعلومات 

من خالل اإلضافة أو طلب الحذف من على قاعدة بيانات املوقع، أو الصفحات 

الشخصية واسترجاعها أو التفاعل مع املحتوى وتقييمه واملشاركة في إثرائه 

. )(

     امليزة الرابعة عشر: االستغراق في عملية االتصال: من الخصائص املميزة 

للبيئة االتصالية الرقمية انخفاض تكلفة االتصال أو االستخدام، نظرا لتوفر 

البنية األساسية لالتصال واألجهزة الرقمية وانتشارها، وكذلك تطور برامج 

الحاسب  ألجهزة  املستخدمني  شجع  مما  االتصال،  ونظم  املعلومات 

وبرامجه على االستغراق في هذه البرامج ألوقات طويلة، كما ساعد 

تطور برامج النصوص والوسائل الفائقة على طول فترة التجول بني 

املعلومات واألخبار )( .

امليزة الخامسة عشر: الترابط: تتميز وسائل البيئة الجديدة بالترابط 

ببعضها  املواقع  نربط  التي  الوصالت  طريق  عن  بينها  والتكامل 

املقاالت  في  توجد  التي  النشطة  والنصوص  الوصالت  أو  البعض، 

واملحتويات املختلفة )(.
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عشر:  السادسة  امليزة         

الوسيلة  )استجابة  أو   :)( التشخيص 

اختيار  على  الشخص  قدرة  للمستقبل( 

املوضوعات التي يرغب في أن تصل إليه بداًل 

من تصله املواد اإلعالمية العامة املوجهة للجماهير 

العامة، فكثير من املواقع تقدم خدمة التشخيص، حيث 

التي تتضمنها  املواد واملوضوعات  الفرد في نوع  يتحكم 

أشكال  وأبرز  األخرى،  والصفحات  للموقع  األولى  الصفحة 

التشخيص: يحدد القارئ الشكل الذي يريد أن يرى به املوقع، نوع 

املحتوى والخدمات الذي تعرض عليه، يحدد القارئ االهتمامات التي 

يريدها وتتولى الصحيفة تزويده به.

ثالثا: األدوات اإلعامية في البيئة االتصالية الرقمية

ظهرت في البيئة االتصالية الرقمية الجديدة وسائل وأدوات إعالمية جديدة كليًا، 

نتجت عن اندماج تقنيات االتصال الحديثة كالحاسوب والهواتف الذكية والشبكات 

املتعددة باإلعالم الجديد وأهم تلك األدوات والوسائل:

1- املواقع االلكترونية: املواقع اإللكترونية هي مجموعة من الصفحات املتصلة على 

الشبكة العاملية، والتي تعّد كيانًا واحدًا يمتلكه عادًة شخص واحد أو منظمة واحدة، 

الكتروني  املوقع  رف  ويعَّ الصلة،  وثيقة  لعّدة موضوعات  أو  واحٍد  ملوضوٍع  وُيكّرس 

الفيديو  )WEB SITE( بأنه مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع 

الرقمية واملترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل تكون محملة في حاسوب من نوع 

.)( )SERVER( خادم

 web( اإلنكليزية وهي من كلمتني )blog( 2- املدونات: تعد كلمة مدونة تعريب لكلمة

نظام  خالل  من  يعمل  االنترنت  تطبيقات  من  تطبيق  هو  الشبكة.  سجل  أي   )log

إدارة املحتوى، وهي عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها تدوينات)مدخالت( مؤرخة 

ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا معها آلية ألرشفة املدخالت القديمة، ولكل منها عنوان 

دائم منذ نشره )(. وعرفت املوسوعة البريطانية املدونة بأنه )ملف معلومات الويب 

أو مجلة على االنترنت ينشئها فرًدا أو جماعة أو شركة ومن خاللها يتم تسجيل 
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نشاطاتها وأفكارها واعتقاداتها(. )(

3- شبكات التواصل االجتماعي: يرجع ظهور مفهوم الشبكات االجتماعية 

إلى عالم االجتماع جون بارنز John A. Barnes في عام 19٥4، حيث كانت 

العاملية التي تستخدم في ربط عالقات األفراد في  تتمثل في نوادي املراسلة 

مختلف الدول باستخدام الرسائل املكتوبة، إاَل أن ظهور شبكة اإلنترنت ساعد 

على انتشار هذا املفهوم بشكل واسع، من خالل التطبيقات واملواقع اإللكترونية 

التي تركز على بناء شبكات اجتماعية تربط ذوي االهتمام والنشاط املشترك، 

بحيث يكون لكل مشترك حساب خاص يحتوى على ملف شخصي وسياسة 

واألفكار  والبيانات  املعلومات  بتبادل  للمستخدمني  تسمح  لحسابه،  حماية 

والرؤى)(. 

إلى  يهدف  فبعضها  وأهدافها،  االجتماعية  الشبكات  تلك  أشكال  وتتنوع 

التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم، وبعضها اآلخر يتمحور حول 

تكوين شبكات اجتماعية في نطاق محدود ومنحصر في مجال معني مثل: 

شبكات املحترفني وشبكات املصورين وشبكات اإلعالميني )(.

وتشترك املواقع االجتماعية في خصائص أساسية أبرزها )( توفير امللفات 

من خاللها  يمكن  التي   profile page« الشخصية  الصفحات  أو  الشخصية 

كالجنس،  عنه  األساسية  املعلومات  ومعرفة  الشخص،  اسم  على  التعرف 

 ،)participation( وتاريخ امليالد، واالهتمامات والصور الشخصية، واملشاركة

واالنفتاح وسهولة االستخدام من خالل اإلنشاء والتعديل على الصفحات، 

حيث أنها تشجع التصويت والتعليقات وتبادل املعلومات، بل نادرًا ما 

توجد أية حواجز أمام الوصول واالستفادة من املحتوى.

املحادثة  خدمة  بتوفير  االجتماعي  التواصل  شبكات  تمتاز  كما 

friends/  « العالقات  الصداقات  وتكوين   »conversation«

إمكانية  الخاصية  هذه  وتتيح  الرسائل  وإرسال   »  connections

األصدقاء  قائمة  في  كان  سواء  للشخص  مباشرة  رسائل  إرسال 

أم لم يكن ،وألبومات الصور »albums«: تتيح الشبكات االجتماعية 

ملستخدميها إنشاء عدد ال نهائي من األلبومات ورفع مئات الصور 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة



عليها، وإتاحة مشاركة هذه الصور مع 

عليها،  والتعليق  لالضطالع  األصدقاء 

 groups « باإلضافة إلى تكوين املجموعات

الوصالت  « والترابط » connecteness « عبر 

والروابط التي توفرها صفحات تلك املواقع، والتي 

تربط املستخدمني بمواقع أخرى للتواصل االجتماعي 

مما يسهل ويسرع من عملية انتقال املعلومات. 

4- التطبيقات على األجهزة الذكية : أصبحت الهواتف الذكية 

اختالف مستوياتهم  على  األشخاص  في حياة  األساسيات  من 

وفئاتهم وأعمارهم، فال يمكن االستغناء عن هذه األجهزة في جميع 

مجاالت الحياة، فيتم استعمالها في مجال األعمال وإنجازها، وساعدت 

األشخاص في التواصل مع بعضهم البعض بطريقة سهلة واقتصادية، وتتيح 

أنواعه،  اختالف  على  واستقباله  اإللكتروني  البريد  إرسال  إمكانية  للمستخدم 

حيث عملت على تقريب الناس من بعضهم البعض، وأتاحت إمكانية التعرف على 

أشخاص جدد ومن أماكن مختلفة في العالم، ويتم ذلك من خالل التواصل على املواقع 

االجتماعية املختلفة، والقدرة في الحصول على املعلومات املختلفة، ويكون ذلك من 

خالل العديد من التطبيقات الهامة كالطقس واألخبار والخرائط والقدرة على معرفة 

املواقع وتحديدها بدقة، ومن أشهر التطبيقات األكثر استخداًما:

إنستجرام، السناب شات الواتس اب.

رابعا: التحوالت الجديدة التي تزامنت مع الثورة  الرقمية

منذ انتشار التقنيات الحديثة لالتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال اإلعالم وخاصة 

املتغيرات والتحوالت منها ما  الكثير من  الرقمية  البيئة االتصالية  اإلنترنت، شهدت 

يتعلق بالعملية االتصالية برمتها ومنها ما يتعلق بطبيعة الوسيلة االتصالية ذاتها، 

وأخرى تتعلق باملمارسة وأداء االتصالني وعمليات التلقي واالستخدام، واقتصاديات 

االتصال، باإلضافة الى مجاالت اهتمام الدراسات االتصالية ونماذجها ونظرياتها، 

وحتى املصطلحات واملفاهيم التي تولدت بوالدة البيئة الجديدة، وفيما يلي تستعرض 

الباحثة أبرز التحوالت الجديدة في البيئة االتصالية الرقمية:-
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التحوالت على مستوى املصطلحات العلمية في علم االتصال:

 أدت الثورة املعلوماتّية إلى تكوين جهاٍز مفاهيميٍّ خاصٍّ بها، ذلك بوساطة 

املتنوعة  بأدواتها  االتصالية  البيئة  وطرحت  عديدة،  مفاهيم  وإضافِة  تغيير 

مفاهيم جديدة تتواكب مع التغيرات التي تشهدها معالم الصناعة اإلعالمية، 

سواء من حيث طبيعة املساهمني فيها أو أشكالها، أو الوسائل التي يتم االعتماد 

عليها في توصيل هذه املضامني.

 وأبرز املفاهيم الجديدة: اإلعالم الشخصي كمصلح بديل لإلعالم الجماهيري 

،فالهواتف  الجماهيري  االتصال  بمقومات  الشخصي  االتصال  فيه  ينصهر 

الخلوية وبعض األجهزة الصغيرة التي يمكن حملها باليد متزاوجة مع سهولة 

تحميل املعلومات، أدى إلى تكريس العديد من املواقع التواصل االجتماعي التي 

تسمح للشخص بنشر رسائله مشكلة بذلك بيئة اتصالية جديدة كليًا تذوب 

فيه مركزية املرسل التقليدي ومؤسساتها متميزة بخصائص مختلفة، أهمها 

تفتيت الجمهور ،والالتزامنية والكونية حيث أصبحت بيئة االتصال بيئة عاملية 

يجري فيها االتصال بكل أشكاله الشخصية والجماهيرية بسهولة من أقصى 

األرض إلى أقصها)(، وأطلقت أسماء ومسميات جديدة على اإلعالم  في بيئة 

االتصال الرقمي من أهمها:

املستخدمني  بني  يحصل  الذي  الكبير  التفاعل  بسبب  التفاعلي:  اإلعالم 

الحاصلة  الكبيرة  ولالستجابة  والتلفزيون،  اإلنترنت،  وشبكات  للحاسوب، 

بينهم.

اإلنترنت  على شبكة  الجديد  اإلعالم  اعتماد  بسبب  الشبكي:  اإلعالم 

وخطوط االتصال.

اإلعالم الرقمي: ألّن الكثير من تطبيقاته تعتمد على التكنولوجيا 

الرقمية، مثل: الراديو الرقمي، والتلفزيون الرقمي، والحاسوب.

اإلعالم السيبروني: وهو تعبيٌر قادٌم من الفضاء السيبروني وهو 

ورواياته  كتابه  على  أطلقه  الذي  جبسون  ويليام  الكاتب  من  اسٌم 

الخيالية في عام 1984.

الصوت،  وسائط  من  الكثير  بني  لدمجه  املتعددة:  الوسائط  إعالم 
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والصورة، والنص، والفيديو.

تطوٌر  كونه  املعلومات:  إعالم 

لتكنولوجيا املعلومات وتزاوٌج بني الحاسوب 

واالتصال )(.

كما بدأت وسائل اإلعالم في التجاوب التدريجي 

عديدة  مصطلحات  ذلك  ورافقت  التحوالت  هذه  مع 

والتعاونية  التشاركية  والصحافة  املواطن  صحافة  مثل: 

ومساهمة  للرسالة  صانع  إلى  املتلقي  تحول  الى  إشارة  في 

فيها وهو ما حرصت عليه حتى املؤسسات التقليدية بعد تحولها 

إللكتروني باعتبار أن تمكني الجمهور إعالمًيا، يساعدها في االحتفاظ 

به، ويدعم مكانتها املعنوية وإمكانياتها االقتصادية.   

وأصبحت الوسيلة هي املنصة في مفهوم جديد يعبر عن ذوبان وتالشي 

االعالم منصات  لتصبح  وسائل  البث  التقليدية،  ومركزية  املؤسسات  مفهوم 

تجمع آمن تريد دون قيود ومحاذير، ومن أبرز املفاهيم الناشئة  التي رافقت البيئة 

االتصالية الرقمية مفهوم التشبيك)( وهو مفهوم جديد كليًا يعبر عن قدرة اإلعالم 

الجديد ليس فقط تفتيت الجمهور بل وربط أعضاء الشبكات االجتماعية وتعريفهم 

على بعضهم البعض من خالل دوائر تتسع لتشمل األصدقاء وأصدقاء األصدقاء 

االنتقال  وبالتالي  أحكام مسبقة  أو  افتراضات  أية  بدون  واصدقائهم  وهكذا، وذلك 

جاهات حيث  د االتِّ  متعدِّ
ٍّ

جاه واحد إلى بث ة البث عبر الوسيلة اإلعالمية، من اتِّ إلى  آليَّ

يقوم الجمهور ببث املحتوى إلى جمهوٍر أيًضا وهكذا في عملية مستمرة لها بداية، 

وقد ال يكون لها نهاية، ومصطلح سيولة الهوية للتعبير عن عدم وجود هوية محددة 

ملستخدمي اإلعالم الجديد.

وبرز مصطلح الرسالة االتصالية املراوغة  ويقصد بها تلك الرسالة االتصالية التي 

اإلعالم  عبر  املذاعة  أو  املنشورة  ففي  عندها،  الثبات  يمكن  نهائية  حدود  لها  ليس 

التقليدي كانت الرسائل ذات أبعاد محددة املالمح مكانيًا وزمانيًا، أما في البيئة الجديدة 

فالنصوص مفتوحة ال نهائية تتشكل على أكثر من مستوى وفي كل مستوى يجري 

تشكيلها على نحو مختلف وهذا االختالف على عدة مستويات هي: مستوى االنفتاح 
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فيعيد  معها  املستخدم  وتعامل  تفاعل  أخرى،  ورمز  على نصوص ورسائل 

تشكيلها والتعمق فيها، ومستوى التعدد في الرمز االتصالية حيث الوسائط 

واملقاطع و التدوينات الصوتية والتعليقات)( .

ومن جانب آخر استخدم الباحثون مصطلح سيولة الهوية لتعبير عن عدم 

وجود هوية محددة ملستخدمي وسائل اإلعالم في البيئة االتصالية الرقمية، 

ومصطلح املجتمعات الحديثة »السائلة« لتعبير عن قدرة البيئة الجديدة بمختلف 

مجتمعاتهم  في  للمواطنني  التقليدي  اإلعالم  يقدمه  ما  تجاوز  من  أدواتها 

اليومية مع مراعاة االختالفات والفروق بينهم  والتغلغل في مفردات حياتهم 

. )(

 التحوالت على مستوى نماذج االتصال:

أن  التقليدي لالتصال فبعد  النموذج  بناء  إعادة  الرقمية في  البيئة  ساهمت 

القائم باالتصال  التركيز على  النموذج الخطي فترة طويلة حيث كان  سيطر 

الذي  نموذج شانون  في  واملتمثل  التوقيت  أو  االتصال  يراعي سياق  أن  دون 

اهتم النموذج الدائري )ثنائي االتجاه( في املرحلة الثانية بالعملية االتصالية من 

نواحي عديدة، كالسيطرة والتحكم ورجع الصدى وأخذ عامل الوقت باالعتبار، 

األولى  املرحلة  عن  ومختلفة  كليًا  جديد  نماذج  والدة  الجديدة  البيئة  شهدت 

والثانية من حيث شكل النموذج وعناصره وأهمها النموذج الحلزوني للعملية 

االتصالية )نموذج فرانك دانس Dance اللولبي لعملية االتصال(: يرى دانس 

عملية االتصال مثل كل العمليات االجتماعية، تشمل على عناصر وعالقات 

وظروف متغيرة باستمرار، ويصف النموذج كيف تتغير األوجه املختلفة 

للعملية على امتداد الزمن، ففي املحادثة على سبيل املثال يتسع حق 

املعرفة باستمرار بالنسبة لألفراد املشاركني في املحادثة، ويحص 

املوضوع  حول  فأكثر  أكثر  معلومات  على  باستمرار  املشاركون 

وحول وجهات النظر واملعرفة )( .

التحوالت على مستوى النظريات اإلعالمية:

لم تشكل البيئة االتصالية الرقمية ظاهرة جديدة فحسب تفرض 

نفسها على الواقع في مجتمعات العالم، ولم تكن أداة لدعم التغيير 

»الصحافة السعودية .. واقعها..
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فقط،  املجتمعات  في  أشكاله  بكافة 

اتصالية  ثورة  ذاتها  حد  في  مثلت  بل 

جديدة جلبت معها العديد من اإلشكاليات، 

قادرة  جديدة  نظريات  تتطلب  الجديد  فالبيئة 

طرأت  التي  الجوهرية  التغيرات  مع  التعاطي  على 

على بنية الظاهرة االتصالية وكشفت عن عدم وجود 

مقوالت نظرية تتسم بقدر من االستقرار النسبي لتفسير 

اإلعالم  ظهور  واكبت  كما   ،)( تفاعالتها  وفهم  الظواهر  هذه 

صعيد  على  العامة  األساسية  التحوالت  من  سلسلة  الجديد 

االهتمامات البحثية واملوضوعات املطروحة وكان أبرز هذه التحوالت 

التحول من التركيز على مفهوم االستهالك)Consumption( إلى مفهوم 

 )the user(ومن مفهوم التلقي إلى مفهوم املستخدم ،Interactivity(( التفاعل

الذي يتفاعل ويسهم في إنتاج وتشكيل املحتوى)( .

الجمهور  مفهوم  من  التركيز  من  التحول  الرقمية  االتصالية  البيئة  ساهمت  كما 

بنفس  ذاتها  االتصالية  الرسائل  تتلقى  متجانسة  كتلة  يشكل  الذي   ،)mass( العام 

الكيفية، إلى مفهوم الفرد الذي يتلقى املحتوى متفردًا في عزلة افتراصية، والتحول 

إلى  الجماعات واملؤسسات  إطار  يتم في  الذي  التفاعل  التي تركز على  البحوث  من 

البحوث التي تركز على التفاعل من نقطة إلى نقطة أو التفاعل الشبكي والتفاعل بني 

الفرد واآللة أو التفاعل بني املجموعات )( 

وصنف ألوما أهو Luoma-aho )( نظريات االتصال في نموذجه إلى ثالثة مستويات 

أو تموت، واملستوى  األول: نظريات تحتضر  املستوى  الرقمية:  االتصالية  البيئة  في 

الثاني: نظريات يمكن أن تطور من نفسها للتعايش مع املتغيرات التكنولوجية الجديدة، 

واملستوى الثالث: نظريات وليدة أرتبط ميالدها باإلنترنت.

في  التحول  اإلعالمي:  العمل  في  املهنية  املمارسة  مستوى  على  التحوالت  رابًعا: 

يمارسون  يعودوا  لم  إذ  اإلليكترونية،  البيئة  في  الصحفيون  بها  يقوم  التي  األدوار 

الدور التقليدي لحارس البوابة، بقدر ما يقومون بتسهيل تدفق املعلومات بني األطراف 

املشاركة في إنتاجها، كما أصبحت عالقتهم بهذه األطراف أكثر تفاعلية ومشاركة 
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وديمقراطية في إنتاج املضمون، أكثر من كونها عالقة ذات اتجاه رأسي، يكتفي 

فيها الجمهور بتلقي ما يملى عليه )(.

املهنية،  املمارسة  التحوالت كذلك على صلب  انعكست هذه  الحال  وبطبيعة 

سواء في عملية جمع األخبار وتحريرها ونشرها أو إدارة العمل الصحفي، أو 

في طبيعة األطراف املشاركة في العملية الصحفية. وقد انعكست هذه التغيرات 

على عالقة الصحفي كمنتج للمعلومة والخبر بالجمهور كمستهلك ومتلقي، 

الجمهور  يعد  ولم  والرأي فقط،  والخبر  املعلومة  الصحفي هو منتج  يعد  فلم 

ما  وهو  الصحفية،  العملية  في  فاعاًل  مشارًكا  أصبح  بل  لها،  سلبي  متلق 

استتبع معه ظهور تحوالت كثيرة ذات صلة بهوية ورسالة الصحافة وأدوارها 

وممارساتها.

خامسًا: التحوالت على مستوى إنتاج املضامني اإلعالمية: أصبح للمضامني 

التي ينتجها املستخدمني أهمية كبيرة في العمل اإلعالمي، فهي تزود املؤسسات 

اإلعالمية بمصدر ثري من املعلومات واألخبار. كما تفيد هذه املضامني في 

اإلعالمية  املواهب  وتنمية  واكتشاف  فاعل ونشط،  رأي عام جماعي  تشكيل 

في  فاعلني  نشطاء  إلى  سلبيني  مستقبلني  من  وتحويلهم  املستخدمني  لدى 

اإلعالمية  املؤسسات  تزود  اإلعالمية، كما  األجندة  بناء  األحداث في  صناعة 

موضوعاتهم  تنويع مصادر  من  يمكنهم  وبما  لألحداث،  عدة  عيان  بشهود 

الصحفية. وتبزر أهمية هذه النوعية من املضامني في أوقات األزمات والكوارث 

واألحداث الكبري، وكذلك في الحاالت التي تفرض فيها السلطات حظًرا على 

وسائل اإلعالم التقليدية، حيث برز دور الـ Twitters في تغطية األحداث 

التي أعقبت االنتخابات اإليرانية )( .

بدأت  املضامني،  من  النوعية  هذه  على  االعتماد  أهمية  تزايد  ومع 

املؤسسات اإلعالمية في تدريب صحافييها على كيفية االستفادة 

منها، وصياغة سياسات توضح حقوق وواجبات كل من املؤسسة 

بكيفية  املستخدمني  لتعريف  إرشادية  أدلة  وكذلك  واملستخدمني، 

إرسال مضامينهم اإلعالمية، واملبادئ التي يجب االلتزام بها، وهو 

زيادة  وعلى   ، للمستخدمني  املهني  األداء  تطوير  على  انعكس  ما 
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التأكد  على  املؤسسات  هذه  حرص 

من صحة ودقة املضامني التي ينتجها 

رفضت  املثال  سبيل  فعلى  املستخدمون، 

 ٪30 عن  يقل  ال  ما   OhmyNews صحيفة 

لعدة  مستخدموها  بها  زودها  التي  املواد  من 

أسباب من بينها: وجود أخطاء معلوماتية أو ضعف 

بعض  بدأت  اإلخبارية(،كما  قيمتها  في  أو  أسلوبها  في 

ملتابعة  اإلعالمية في سن نظم وإجراءات محددة  املؤسسات 

عملية إنتاج املضامني اإلعالمية على مواقعها، وتخصيص فرق 

عمل لذلك، مع تطوير عمليات التعاون بني الوسائل اإلعالمية التقليدية 

واإلليكترونية.

 ومع تطور البرمجيات الخاصة بإدارة املحتوى اإلليكتروني، قل كم الجهد 

املضامني،  هذه  مع  التعامل  في  اإلعالمية  املواقع  على  املشرفون  يبذله  الذي 

ومعياري  وآلي  وشخصي  فوري  بشكل  والتعامل  الرد  على  قدرتهم  وتضاعفت 

ومنمط مع الرسائل والتعليقات التي يرسلها املستخدمون، مما ييسر عملية تنظيم 

وتوزيع وتخزين واسترجاع املضامني اإلعالمية. )(

خامسا :أهم التأثيرات والتحديات التي صاحبت الثورة الرقمية الجديدة تتمثل في: 

)(

1.كسر احتكار املؤسسات اإلعالمية الكبرى وانخفاض عائدات املؤسسات اإلعالمية 

عامة، والصحفية خاصة وارتفاع تكاليف إنتاج الصحف املطبوعات مقارنة باملحتوى 

اإللكتروني.

2. ظهور طبقة جديدة من اإلعالميني، وأحيانًا من غير املتخصصني في اإلعالم، إال 

أنهم أصبحوا محترفني في استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد، بما يمكنهم في بعض 

املقابل نقص في مهرات  أهل االختصاص األصليني وفي  التفوق على  األحيان من 

الصحافي التي تمكنه من دعم الخبر املكتوب بالصوت والصورة والفيديو. 

3.  ظهور منابر جديدة للحوار، فقد أصبح باستطاعة أي فرد في املجتمع أن يرسل 

ويستقبل ويتفاعل ويعّقب ويستفسر ويعّلق بكل حرية، وبسرعة فائقة.

52



4.  ظهور إعالم الجمهور إلى الجمهور.  

لتطوير  املستمرة  والحاجة  جديدة،  وإعالمية  ثقافية  مضامني  ظهور    .٥

املحتوى في الصحف الورقية بما يضمن تطورها على السبق اإللكتروني.

6.  املشاركة في وضع األجندة: ينجح اإلعالم الجديد أحيانًا في تسليط الضوء 

التقليدية، مما يجعل  اإلعالم  بكثافة على قضايا مسكوت عنها في وسائل 

هذه القضايا املهمة هاجسًا للمجتمع، للتفكير فيها ومناقشتها ومعالجتها. 

7.  نشوء ظاهرة املجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية: وهي مجموعة 

الجديد،  اإلعالم  وسائل  باستخدام  ويتخاطبون  يتحاورون  األشخاص  من 

تتميز  املجتمع  هذا  وفي  تربوية،  أو  اجتماعية  أو  ثقافية  أو  مهنية  ألغراض 

العالقات بأنها ال تكون بالضرورة متزامنة، واألعضاء اليحضرون في نفس 

املكان، والتواصل يتم دون الحضور، وقد يكون املجتمع االفتراضي أكثر قوة 

وفعالية من املجتمع الحقيقي، وذلك ألنه يتكون بسرعة، وينتشر عبر املكان، 

ويحقق أهدافه بأقل قدر من القيود واملحددات.

8.  تفتيت الجماهير: مع التعدد الهائل والتنوع الكبير الذي لم يسبق له مثيل 

بداًل من حالة  إلى مجموعات صغيرة،  يتفتت  الجمهور  بدأ  فقد  التاريخ،  في 

الجماهير العريضة لوسائل اإلعالم التقليدية، وهكذا انتقل اإلعالم إلى مرحلة 

اإلعالم الفئوي واإلعالم املتخصص.

وتغير  املعلومة  على  املجاني  الحصول  ثقافة  وشيوع  املجانية  9.املعلومات 

أنماط وأشكال القراءة لدى مجتمع املعرفة.

»الصحافة السعودية .. واقعها..
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الدكتور تركي بن فهد العيار

المتحدث الرابع

تأثير منصات التواصل االجتماعي 
على الصحافة التقليدية )الورقية(
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وتحديات  واقعها  السعودية  )الصحافة  لندوة  الخامس  املحور  عمل  ورقة 

املستقبل في ظل الثورة الرقمية(  ملجموعة قضايا وطنية

تمهيد

، املعروفة باإلعالم املطبوع ، من أقدم و أعرق  التقليدية )الورقية (  الصحافة 

وسائل اإلعالم ، حيث نشأت في القرن الخامس عشر امليالدي مع إختراع األملاني 

غوتنبرغ الطباعة، يليها ظهور اإلذاعة والتلفزيون في القرن الثامن عشر امليالدي. 

و قد حظيت الصحافة الورقية وفي كافة املجتمعات ، منذ نشأتها إلى ما قبل قدوم 

منصات التواصل االجتماعي للمشهد اإلعالمي ، بمكانة متقدمة رائدة ، لم تتأثر 

بقدوم وسائل اإلعالم األخرى املسموعة واملرئية بسبب قوتها و نفوذها ، الذي 

أكسبها بال جدال مصطلح )السلطة الرابعة( ، باإلضافة إلى ما تقدمه الصحافة 

املطبوعة للقراء من وظائف مجتمعية حيوية متعددة ومتنوعة إخبارية ومعلوماتية 

وتثقيفية وإرشادية وتوعوية وترويحية و تسويقية ، ساهمت بالفعل في بناء 

وتنمية املجتمعات معرفيا وفكريا وثقافيا و أدبيا وذوقيا و جماليا ، وأصبحت 

الذراع األيمن واألداة املهمة التي ال غنى عنها للحكومات والتنظيمات واملنظمات 

والجمعيات ، وحليف استراتيجي وشريك رئيسي لهم في مناشطهم وبرامجهم 

و خططهم وتوجهاتهم وتواصلهم مع جمهورهم. و تتجسد هذه املكانة املرموقة 

التي حظيت بها الصحف الورقية لعقود من الزمن بمؤشرات واضحة ، تتمثل في 

ضخامة األرباح واملكاسب املادية ، والتطور اإلداري والتحريري والفني والتقني 

، بسبب إرتفاع حجم املبيعات ، ونسبة املقروئية العالية لكثرة اإلقبال واإلعتماد 

عليها والثقة بها كمصدر موثوق ، وكذلك تنامي اإلعالنات على مستوى 

القطاعات الحكومية والشركات واألفراد ، وكذلك زيادة اإلشتراكات و 

قلة الرجيع ونفاذ الصحف في نقاط البيع املعروفة، مع زيادة و تنوع 

عدد الصفحات واملالحق الصحفية و اإلضافية وتكثيف الصفحات 

من  واملتخصصني  األكاديميني  الكتاب  أبرز  تهافت  بجانب   ، امللونة 

الجامعات واملؤسسات التعليمية والثقافية واألدبية والفنية والرياضية 

بني  املنافسة  كانت  و   ، فيها  الكتابة  الجادة  رغبتهم  و  وتنافسهم 

الجيد  املحتوى  لتقديم  أشدها   وعلى  حامية  قوية  الورقية  الصحف 

املتنوع الذي يلبي كافة األذواق واالهتمامات ، لذا الصحف تسعى جادة 
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وجاهدة وتعمل كل ما في وسعها و 

بكل الوسائل واإلمكانات والقدرات الفنية 

القراء   الستقطاب  والتحريرية   والبشرية 

املعلنني  من  عمالئهم  وعلى  عليهم  واملحافظة 

في ظل منافسة الوسائل اإلعالمية األخرى بما فيها 

اإلعالم الجديد ، و أبرز هذه الوسائل الحرص الشديد 

للتفرد باألخبار الطازجة املتميزة الحصرية ، وتحقيق ما 

يعرف )بالسبق الصحفي( الذي تتسابق وتتهافت وتستميت 

عليه الصحف ، وتستقطب أفضل الصحفيني املحترفني لتحقيق 

على مستوى  الصحيفة  يزيد من شعبية   الذي  املنشود  الهدف  هذا 

القراء والشركاء والعمالء واملعلنني. حتى باتت الصحف الورقية مؤسسات 

إعالمية استثمارية كبرى ، ال تقل عن املؤسسات الصناعية الربحية األخرى.  

ويبلغ عدد قراء الصحف الورقية في العالم حاليا 1.7 مليار شخص.

التحديات

اإلعالم التقليدي بكافة وسائله يواجه في الوقت الراهن  تحديات كثيرة منها التحوالت 

اإلعالمية في العالم ، واالتجاهات التكنلوجية الجديدة التي تعمل على تغيير منظومة 

و صناعة املحتوى ، و استحداث  وسائل وطرق وأساليب للتأثير على نمط وسلوك 

املتلقي ، و مدى تفاعله مع وسائل اإلعالم الحديثة ، ومصداقا لذلك يؤكد معالي وزير 

اإلعالم السابق في اململكة العربية السعودية األستاذ تركي الشبانة بأن اإلعالم اليوم 

هو إعالم التواصل. 

كما أن الصحافة الورقية ليست بمعزل عن هذه التحديات ولم تسلم من تداعياتها 

، حيث شهدت خالل السنوات األخيرة أزمة إقتصادية مالية حادة و مقلقة و مزعجة 

هذه  تتفاقم  و   ، الطويل  تاريخها  من  بالرغم  الصحف  هذه  وبقاء  استمرار  تهدد   ،

نتيجة  أيضا  وذلك  والعربية،  الغربية  الدول  من  العديد  في  ألخرى  سنة  من  األزمة 

والصحف  االنترنت  و ظهور شبكة  واملعلومات  واالتصاالت  وتطورالتكنلوجيا  لثورة 

االلكترونية ومنصات التواصل االجتماعي تطور سريع و متنامي ومذهل كما وكيفا 

املحتوى،  وبنفس  السرعة  بنفس  ومجاراته  مواكبته  التقليدية  الصحف  على  يصعب 

56



فعلي سبيل املثال يوجد في اململكة العربية السعودية أكثر من 700 صحيفة 

االلكترونية مقابل 13 صحيفة ورقية.

و تتمثل هذه األزمة الخانقة بوضوح في عزوف الكثير من الجماهير بشكل 

متنامي ، وبالذات جيل الشباب من إقتناء أو قراءة الصحف الورقية ، التي يرون 

أنها ال ترتقي لتطلعاتهم وطموحاتهم ، و يرون وجود فجوة كبيرة بينهم وبني 

هذه الصحف التقليدية ، بجانب نشؤ جيل جديد نشا و ترعرع و أعتاد وألف 

على تقنية االتصاالت بكل أشكالها وأنواعها وألوانها ، لدرجة لم يعد يتعامل مع 

الورق الذي يعتبره جزء من املاضي ، بجانب تغير أنماط االهتمام والقراءة لدى 

مجتمع املعرفة وتبني أنماط ووسائط جديدة تغني عن االعتماد على الصحافة 

الورقية ، وكذلك شيوع ثقافة الحصول املجاني والسهل على املعلومة. مع وجود 

، حيث باإلمكان  التقليدية  البديلة للصحف  للوسائط األخرى  محفزات ومزايا 

قراءة الصحف بسهولة في أي وقت ومكان ومجانا بواسطة األجهزة الذكية ، و 

الحصول على األخبار واملعلومات بشكل أسرع و مختصر و التفاعل معها من 

منصات التواصل االجتماعي ، وبالذات تويتر وسناب شات أكثر من الصحف 

املنصات  هذه  بسرعة  مقارنة  ومكلفة  ونمطية  بطيئة  اصبحت  التي  الورقية 

ومجانيتها ومرونتها.

كل هذا أدى إلى التراجع الواضح واملتواصل لعدد القراء واملشتركني و ملبيعات 

البيع سواء في املكتبات أو مراكز  الورقية  ، وقلة تواجدها في نقاط  الصحف 

التسوق ، أو حتى في أماكن اإلنتظار العامة ، و إنخفاض عائداتها من اإلعالنات 

 ، للصحف  مهم  مالي  مورد  تشكل  كونها  من  الرغم  على   ، كبير  بشكل 

دول  في   ، املثال  فعلى سبيل   ، الرقمية  اإلعالنات  إلى  اتجهت  ولكنها 

الخليج العربي أرتفع حجم اإلنفاق على اإلعالنات الرقمية في مواقع 

اإلنترنت إلى 40٪ مقارنة ب 8٪ قبل خمس سنوات.وهذا يؤكد هناك 

هذا  يعد  و   ، االلكتروني  النشر  إلى  الورقي  النشر  من  تحول سريع 

تهديد صريح للصحف الورقية.

و في هذا اإلطار ، ومن خالل استبيان تم توزيعه على حوالي 200 

طالب من طالب اإلعالم خالل اربعة فصول دراسية سابقة أفاد ٪90 

من الطالب أنهم ال يقراون الصحف الورقية ، بل يعتمدون في الحصول 
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بعض  من  واملعلومات  األخبار  على 

الصحف االلكترونية املشهورة كسبق و 

بعض منصات التواصل االجتماعي تحديدا 

بأن  ، وفي سياق مماثل أشارت دراسة  تويتر 

90٪ من املجتمع األمريكي يأخذون األخبار اليومية 

من منصات التواصل االجتماعي.

لجأت   ، األخرى  والتحديات  املالية  األزمة  تزايد  وفي ظل 

مجموعة من الصحف املشهورة ملواجهة هذه األزمة والتخفيف 

من حدتها وأثارها إلى إعادة تبويبها وتصغير حجمها و تقليص 

عدد صفحاتها و أرقام توزيعها ، و إلغاء اآلف الوظائف ، و تخفيض 

رواتب املوظفني و مكافات الكتاب واملتعاونني ، بجانب تسريح عدد كبير من 

العاملني فيها من محررين و فنيني و مندوبني ، من هذه الصحف على سبيل 

املثال بعض الصحف األمريكية شيكاغو تربيون ، ، وواشنطن بوسطن غلوب ، 

وانجلوس تايمز ومجلة تايم املشهورة. وتشير اإلحصاءات إلى أن عدد الوظائف في 

الصحافة الورقية األمريكية قد تقلص بحوالي 30٪ منذ عام 2008م.

مثل كريستيان ساينس   ، رقمية  إلى صحف  تحولت  ورقية  أن هناك صحف  كما 

مونيتور ، التي ألغت طبعتها الورقية واكتفت بنسخة رقمية على موقعها على شبكة 

اإلنترنت. 

وصحيفة االندبندنت البريطانية ، وصحيفة ذي لندن بيبر املسائية ، بجانب إغالق 

أكثر من مئة صحيفة محلية في بريطانيا بسبب األزمة اإلقتصادية واملنافسة الحادة 

مع اإلعالم اإللكتروني ، و يبدو بأن صحيفة الجارديان اليومية البريطانية على وشك 

لتكبدهم خسارة تقدر  الورقية وملحقها األسبوعي األوبزيرفر نظرا  النسخة  إيقاف 

أحتفلت  التي   ، األمريكية  تايمز  نيويورك  بحوالي 44 مليون دوالر سنويا وصحيفة 

إيرادات  مع  قارىء  ماليني   4 إلى  االلكتروني  موقعها  في  املشتركني  عدد  بوصول 

تجاوزت 700 مليون دوالر أمريكي ، مجلة نيوزويك األسبوعية األمريكية ، وصحيفة 

يو اس نيوز اند ريبورت األمريكية ، باإلضافة إلى أكثر من 600 صحيفة ورقية أمريكية 

أعلنت إفالسها وأختفت عن الوجود نهائيا خالل السنوات املاضية ، وهي تمثل ثلث 
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إجمالي الصحف األمريكية البالغة 1800 صحيفة . وصحف ليموند و فرانس 

سوار الفرنسية ،   

بالنسخة  واستبدلتها  الورقية  النسخة  أوقفت  التي  العربية  الصحف  من  و 

صحيفة   ، السعودية  الرياضي  والنادي  والشرق  الحياة  صحف  االلكترونية 

اإلمارات اليوم باللغة االنجليزية ، وصحف السفير والنهار واللواء اللبنانية ، و 

صحف التحرير والبديل املصرية ، وصحف قورينا و أويا الليبية.  

العالم  في  الورقية  للصحافة  واضح  تراجع  هناك   ، املعطيات  هذه  على  بناء 

ومستقبل مجهول ينتظرها ، خصوصا مع تزايد استخدام منصات التواصل 

االجتماعي بشكل يومي مذهل ومخيف في الوقت الحالي.

األستاذ  سابقا  األوسط  الشرق  صحيفة  تحرير  رئيس   ، السياق  هذا  وفي 

عبدالرحمن الراشد يقول  )هل يصبح مصير الصحف الورقية كمصير الحمير 

والبغال والخيول في زمن ظهور السيارة ؟ هل فعال حان موعد تفكيك املؤسسات 

الصحافية و االنتقال إلى الوسيلة الجديدة .. املواقع اإللكترونية ؟ رغم إحتفاء 

في  املنتشرة  الورقية  الصحف  وفيات  بأنباء  اإللكترونية  املواقع  من  الزميالت 

أنحاء العالم كما لو أن وباء قد أصابها ، فإنها قراءة خاطئة في نظري و ستثبت 

األيام أن الصحف الورقية باقية لكن بال ورق. ) لن تموت الصحافة .. عبدالرحمن 

الراشد . جريدة الشرق األوسط العدد 11٥09 الصادر في 2 يونيو 2010م(.     

كذلك وجه األستاذ خالد املالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ورئيس مجلس 

نداء  الخليجني  الصحفيني  اتحاد  ورئيس  السعوديني  الصحفيني  هيئة  إدارة 

للقيادة العليا في اململكة العربية السعودية ناشدهم بالتدخل لتدارك إنهيار 

الصحف اليومية ودعمها ماديا ، و كثير من املتخصصني واإلعالميني 

أعتبر هذا النداء تأبينا صريحا للصحف الورقية و مؤشر لزوالها.

البوابة  جريدة  تحرير  مدير  الجندي  شريف  األستاذ  حذر  كما 

املصرية من أن الصحافة الورقية ستختفي قريبا مؤكدا أن املستقبل 

للصحافة االلكترونية. 

شواهد وأمثلة لتفوق املنصات اإلجتماعية 

منصات التواصل االجتماعي تثبت وتؤكد وبشكل متنامي ، ومن 

خالل األرقام واإلحصائيات واألمثلة والشواهد الحية واملباشرة قوتها 
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فقلما   ، السريع  وانتشارها  ونفوذها 

تجد جهة حكومية أو خاصة أو إعالمية 

بدون حسابات رسمية وشخصية  فرد  أو 

في هذه املنصات اإلجتماعية التي باتت مالزمة 

تعامالته  و  حياته  من  مهم  وجزء   ، اليوم  إلنسان 

مليار مستخدم   2.٥ العالم  على مستوى  يوجد  حيث 

من  مزيدا  تكتسب  التي  االجتماعية  ومنصاته  لإلنترنت 

أكثر  السعودية من  العربية  اململكة  ، وتعد  املتابعة و االهتمام 

الدول توسعا في التعامل مع التقنيات الحديثة املختلفة بما فيها 

 30،2٥ هناك  أن  حيث   ، االجتماعي   التواصل  منصات  و  اإلنترنت 

مليون مستخدم لإلنترنت في اململكة من مجموع سكانها البالغ عددهم 

33،2٥ مليون ، و هو ما يشكل ما نسبته 90،98٪ من العدد االجمالي ، ومنهم 

، و تتوزع نسبة االستخدام بني ٥7.2٪ ذكور و ٪42.2  88٪ مستخدم يومي 

سكان  من   ٪98 بأن  الدراسات  تشير  و  سنة.   27.9 عمري  متوسط  ضمن  إناث 

اململكة يملكون و يستخدمون الهانف النقال .و قد ساهمت هذه اإلحصائيات الكبيرة 

بالتأثير بشكل مباشر على حجم استخدام منصات التواصل االجتماعي لدى سكان 

اململكة ، حيث أن هناك 2٥ مليون مستخدم لهذه املنصات ، منهم 18 مليون مستخدم 

عبر الهواتف الذكية ، ويبلغ معدل استخدام االنترنت على األجهزة املختلفة 6 ساعات 

يمثل  ما  بينها  االجتماعي  التواصل  استخدام منصات  يبلغ عدد  بينما  دقيقة  و 4٥ 

متوسط ساعتني و 34 دقيقة ، بينما تذهب النسبة األخرى ملشاهدة املحتوى املرئي 

بواقع 3 ساعات و ٥ دقائق ، فيما يبلغ متوسط استخدام االنترنت للمحتوى املسموع 

نحو 1 دقيقة فقط. وتشير اإلحصائيات إلى أن أعداد املستخدمني ملنصات التواصل 

االجتماعي في اململكة العربية السعودية كالتالي: 16 مليون في الفيسبوك أغلبهم ذكور 

، 14 مليون سناب شات أغلبهم إناث ، 12 مليون انستغرام أغلبهم ذكور ، 11 مليون 

تويتر أغلبهم ذكور.

على  االجتماعي  التواصل  منصات  على  السعوديني  املستخدمني  نشاط  ويتمثل 

التالي: 71٪ يوتيوب ، 66٪ فيسبوك ، ٥4٪ انستغرام ، ٥2٪ تويتر ، ٪39  النحو 
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سناب شات. وأعلى نسبة من املستخدمني هم في الفئة العمرية 18-40 سنة. 

وكشفت دراسة أن اململكة العربية السعودية تتصدر دول العالم في زيادة أعداد 

أن  وأضافت   ، بنسبة ٪13  االجتماعي سنويا  التواصل  مستخدمي منصات 

أبرزها تويتر  العربي  العالم  السعوديني يتصدرون عددا من هذه املنصات في 

فأمام  املنصات.  لهذه  األسواق  أكبر  من  اململكة  وتعد  وسناب شات  ويوتيوب 

هذا التزايد املتنامي الستخدام منصات التواصل االجتماعي ، و مع زيادة حجم 

، علينا أن نتصور حجم اإلرتباط والتأثيرات  استهالك محتوى هذه املنصات 

والتي من شأنها أن تؤثر بعالقة املستخدمني بوسائل اإلعالم التقليدية بما في 

ذلك الصحافة الورقية والتي يشوبها الفتور وقد تؤدي إلى القطيعة ، و تشكل 

فكر جديد ومفهوم جديد وفلسفة جديدة للتعاطي مع اإلعالم تتجاوز ما نادت 

به النظريات اإلعالمية القديمة لعقود من الزمن ، كمستقبل ومرسل ، يجعل من 

أين كان نوعه وعمره وعلمه وثقافته مؤثر وفاعل ومثال على ذلك  املستخدم 

املؤثرون في منصات التواصل االجتماعي من املشاهير صغار أو كبار رجال أو 

نساء، حيث يلعب أحدهم دور رئيسي في العملية اإلعالمية كان مغيبا عنه مجبرا 

بسرعة  انتشرت  مصطلحات  لنا  ظهرت  حتى  املاضية  السنوات  في  ومكرها 

التفاعلي وصحافة  الجديد كاإلعالم  التعاملي  االتجاه  ، تصب في هذا  وفعلت 

املواطن. ولعل املستقبل يحمل في طياته ما نجهله ، و ما يحدد مسارات العالقة 

بني الفرد و اإلعالم الجديد الذي قطعا لن يكون راكدا ، بل أرى في األفق ما يمكن 

تكهنه من تطورات في تقنية وتكنلوجية االتصاالت ، قد تجعل ما نتحدث عنه 

جزء من املاضي ، فلننتظر فإن غدا لناظره لقريب.

ولعل من املستحسن  في ختام هذه الورقة ذكر بعض األمثلة الحية 

والواقعية التي تؤكد على قدرة و تأثير منصات التواصل االجتماعي 

أن زعماء العالم من ملوك و رؤساء بجانب الوزراء وكبار الشخصيات 

يستخدمونها  تويتر  في  لديهم حسابات  واإلعالم  األعمال  رجال  و 

دولهم  داخل  ملتابعينهم  رسائلهم  إرسال  في  عليها  ويعتمدون 

، و يستقبلون رسائلهم  يتفاعلون مع متابعينهم  ، بل و  وخارجها 

أختار  أوباما  باراك  السابق  األمريكي  الرئيس   ، املثال  فعلى سبيل   ،

»الصحافة السعودية .. واقعها..
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فوزه  بعد  مؤيديه  ليشكر  )تويتر( 

أمريكي  رئيس  أول  ليكون  ثانية  بوالية 

يعلن فوزه في تاريخ سباق رئاسة الواليات 

املتحدة عبر منصة للتواصل االجتماعي ، حيث 

في  حسابه  على  تغريدة  عبر  أوباما  الرئيس  قال 

تويتر )شكرا لكم .. لقد حدث هذا بسببكم(.  

يعلن  ترامب  رونالد  الحالي  األمريكي  الرئيس  كذلك 

وباستمرارعن قرارته سواء ما يتعلق منها بالشأن الداخلي أو 

الخارجي من خالل حسابه في تويتر قبل اإلعالن الرسمي عنها.

و على مستوى الحوادث ، نجد مقتل املواطن األمريكي من أصول 

أفريقية )جورج فلويد( في 2٥ مايو 2020م في مدينة مينابولس بوالية 

بواسطة  صور  والذي   ، البيض  الشرطة  رجال  يد  على  األمريكية  مينسوتا 

األجهزة الذكية ، و انتشر بسرعة في منصات التواصل االجتماعي ، أشعل الرأي 

العام األمريكي والدولي ، ونال أهمية كافة وسائل اإلعالم األمريكية والدولية ، لدرجة 

احتلت صورة القتيل فلويد وأخر عبارة قالها قبل وفاته )ال استطيع التنفس ( ، و دفع 

باإلحتجاجات واملظاهرات داخل أمريكا و خارجها مطالبني بالقضاء على العنصرية ، 

وتحقيق العدالة في مقتله رافعني شعار )حياة السود مهمة(.    

كذلك ما ننسى ما حدث في الربيع العربي من ثورات غيرت أنظمة الحكم في تونس 

في  تونس  من  بداية  والصومال  ولبنان  والسودان  وليبيا  والجزائر  والعراق  ومصر 

أواخر عام 2010م  ، حيث كانت منصات التواصل االجتماعي هي املحرك الرئيسي 

، لدرجة أن بعض  الثورات وبالذات الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والسناب شات  لهذه 

الحكومات واألنظمة توقف فورا األنترنت عند إندالع املظاهرات واالحتجاجات خشية 

انتشارها وتفاقمها بواسطة منصات التواصل االجتماعي.

كذلك املظاهرات واالحتجاجات التي حدثت في فرنسا واستغرقت فترة طويلة تقارب 

السنة.

من  العالم  أنحاء  كل  في  وتفشيه  وانتشاره  كورونا  فايروس  ظهور  بعد   ، وأخيرا 

فبراير 2020م ، شاهدنا اعتماد املجتمع الدولي بكافة أجهزته و مؤسساته ومنظماته 
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وجمعياته على منصات التواصل االجتماعي إعتماد رئيسي و أكبر من اعتمادهم 

و  واالحترازية  التوعوية  الرسائل  لتقديم  الورقية  و  اإللكترونية  الصحافة  على 

التواصل االجتماعي  العميق والتام لقوة و تأثير منصات  التحذيرية. اليمانهم 

التي هي في متناول الجميع.

التواصل  يوميا ملنصات  واملتنامي  واملؤثر  والسريع  القوي  النفوذ  فأمام هذا 

االجتماعي ، أطرح عدة تساؤالت قد ال أملك إجابة كافية و وافية االن ، ال عتمادها 

على معطيات و مستجدات كثيرة قد تتغير بسرعة يصعب مالحقتها ، وبالتالي 

 ، وحيرتنا  ومخاوفنا  قلقنا  من  وتزيد   ، الراهنة  وتفسيراتنا  تحليالتنا  تلغي 

األسئلة كالتالي: 

هذه  مواجهة  الورقية  الصحافة  تحديدا  و   ، التقليدي  اإلعالم  يستطيع  هل 

و كيف  ؟  االجتماعي  التواصل  املصاحبة ملنصات  القوية  و  الكثيرة  التحديات 

تكون املواجهة و ما هي أدواتها ؟ و هل يمكن عودة الجمهور الى سابق عهده 

وكسب جمهور جديد ؟ وهل يمكن أن تستعيد الوسيلة نفوذها و قوتها وبريقها 

تستطيع  وهل  ؟  طويلة  لعقود  عليه  وتربعت  وترعرت  نشات  الذي  ووهجها 

الصحافة التقليدية الصمود امام إفرازات ثورة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات 

؟  و هل لديها القدرة الكافية للتعامل مع جيل األلفية الجديدة ، جيل التقنية ، 

جيل السوشيل ميديا ، جيل الخبر السريع واملعلومة املختصرة ، جيل ينشد و 

يطالب بالحاح بالتفاعل ، و يرفض وصاية القائمني على وسائل اإلعالم حاليا 

الذين يفكرون بعقلية املاضي وهيمنة املاضي و نفوذ املاضي وسلبية جمهور 

املاضي ؟

إذا تحصلنا على إجابات األسئلة أعاله ، نكون وفقنا في تشخيص 

الداء و الوصول للدواء ، لكن متى نعرف اإلجابات ؟ املستقبل كفيل 

بتزويدنا بها و بغيرها ، إذن مالنا إال االنتظار..

»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة
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جدول رقم )2( 

موضوعات محاور اليوم الثاني لفاعليات الندوة وأسماء املتحدثني

اليوم الثاني من الندوة يوم  1441/01/92ه� 

اسم املتحدثموضوع املحوراملحور

صحافة قاعدة البيانات وتاريخ ظهورهاالخامس

 في العالم العربي

د. صالح بن زيد 

العنزي

د. نوير بنت سليمان 

الشمري

د. سالم بن على 

عريجة

الصحافة االستقصائية وأهميتها وعاقتها السادس

باملجال الرقمي

دور القيادة في املؤسسات اإلعامية في صناعة السابع

التغيير ووضع خطة مستقبلية للتطوير ومواكبة 

التطورات املتاحقة

األستاذ ماجد العنزيمدير الندوة

ثانيا : فعاليات 
اليوم الثاني من 
الندوة:



»الصحافة السعودية .. واقعها..
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)2—1( عرض املتحدثني في الندوة:

املتحدث األول :

الدكتور صالح بن زيد العنزي

صحافة قواعد البيانات وتاريخ ظهورها في العالم العربي

تمهيد:

االنترنت،  استعماالت  تطور  بفضل  البيانات  بصحافة  يعرف  بما  ظهر 

التكنولوجيا  االندماج  عصر  في  الصحفي  اإلنتاج  سياق  على  وانعكاساتها 

وتعاظم املعلومات املقدمة، ويسعى هذا النوع من الصحافة إلى تيسير استيعاب 

املعلومات من قبل الجمهور في ظل التدفق السريع والكبير للبيانات عبر قنوات 

التواصل املختلفة، وهذا التدفق الكبير جعل املمارسة املهنية في الصحافة تأخذ 

بعدًا آخر من نقل املعلومة إلى صناعتها، حيث تقوم هذه املمارسة برصد أحداث 

من  يمكن  كما  حولها،  معلومات  بنك  لتكوّين  محددة  زمنية  فترة  في  معينة 

تم  التي  البيانات  لكافة  نتائج دقيقة عبر مسح واستقراء  إلى  التوصل  خاللها 

رصدها، فعلي سبيل املثال يمكن عمل ملف صحفي لألخطاء الطبية، أو تنامي 

اقتصاديات لنشاط معني في الدولة، وعبر تراكم تلك البيانات يمكن الوصول إلى 

نتائج من الصعب التعرف عليها من خالل بيانات ال تستند إلى تراكم معرفي 

لها، أو من خالل بيانات لم يتم ربطها بشكل هيكلي، وهذا مما دعى إلى تسمية 

هذا النوع من الصحفية بالصحافة الهيكلية ألنها تقوم في األساس على رسم 

تتبعي لهذه البيانات.

للبيانات  العديد من الصحف وتفوقت في طريقة عرضها  وقد اهتمت 

والوصول  التعرض  سهولة  ضمان  خالل  من  للجمهور،  واملعلومات 

على  سابقًا  إليه  أشرنا  -الذي  الطبية  األخطاء  فبيانات  املعلومة،  إلى 

سبيل املثال- يمكن عرضها بشكل رسوم بيانية أو خرائط املناطق 

التوصل  للبيانات يمكن  أو املدن، أو األيام، وبعد دورية زمنية معينة 

هي  الطبية  األخطاء  فيها  تنتشر  التي  املدن  أو  املناطق  أكثر  أن  إلى 

أو تخصص معني، مما يجعل من تلك  أو وقت معني،  مناطق معينة 

املعلومة عمق يسهم في بناء رأي عام حولها، كما تساعد على طرح 
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فهذه  املشكالت،  ومعالجة  الحلول 

اكتشاف  على  تساعد  التي  الطرق  من 

دقيق للمشكالت وتعطي معلومات لم تكن 

متوقعة، مثل أسباب ارتفاع أو انخفاض معدالت 

اإلصابات أو الشفاء أو معدالت اقتصادية أو حتى 

قضايا اجتماعية كالطالق أو الجريمة ونحوها.

تلك  هي  البسيطة  بصورتها  البيانات  قواعد  وصحافة 

الصحافة التي تعكس الدور املتزايد الستخدام البيانات الرقمية 

في إنتاج وتوزيع املعلومات في عصر الثورة الرقمية، وهي تعكس 

من  والعديد  »الصحفيون«  املحتويات  منتجي  بني  املتزايد  التفاعل 

املجاالت األخرى املتنوعة مثل التصميم، وعلوم الحاسوب، واإلحصاء، وقد 

العديد  توحيد  أجل  من  النطاق  واسع  بشكل  البيانات  صحافة  استخدام  تم 

أن هناك من  الصحافة، كما  البيانات واإلحصاءات وبني  والربط بني  املفاهيم  من 

يراها على أنها مستويات أو مراحل تؤدي إلى االنتقال من االستخدامات األبسط إلى 

األكثر تعقيًدا للتقنيات الجديدة في العملية الصحفية، مع أهمية عرضها للقارئ العادي 

بطريقة سهلة ومشوقة.

اإلنترنت-  الرقمي عبر  املحتوى  اعتمادها في عرض  الصحافة -بعد  وقد استفادت 

على تقنيات الحاسب اآللي بالرغم من أن التقارير القائمة على الحاسوب وجدت منذ 

الستينيات من القرن املاضي، إال أن العالقات بني الصحفيني والتقنيات الحديثة جاءت 

متأخرة، ومع ذلك فقد منحت تلك التقنيات تطور كبير في مفهوم املضامني الصحفية 

املقدمة، وكانت أول مؤسسة إخبارية تتبنى هذا املفهوم هي صحيفة »ذا جارديان«، 

التي أطلقت مشروع Datablog الخاص بها في مارس عام 2009، كما أن تسريب العديد 

من الوثائق السرية في بعض املواقع -مثل »ويكيليكس«- كان دافعًا لعدد من الصحف 

االعتماد على هذا النوع الصحافة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت صحافة البيانات تظهر بشكل 

الصحف  العديد من  أن  إلى  األكاديمية، باإلضافة  األقسام  املؤتمرات وفي  متكرر في 

ُعنيت في تبنيها للمواد اإلخبارية القائمة على قواعد بيانات، خاصة بعد وجود بعض 

اليوم-  نشهدها  التي  املهنية  املمارسات  ظل  في  -خاصة  الضعيفة  املهنية  املمارسات 
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فيما يعرف بالصحف اإللكترونية أو صحافة الويب التي جعلت لألسف العديد 

من القصص اإلخبارية املنشورة تتسم بضعف القيمة املهنية لها، مثل وجود 

املقدمة  املعلومات  قيمة  تساوي  إلى  باإلضافة  العمق،  إلى  تفتقد  التي  األخبار 

فيها، فأغلب الصحف عبر الويب تعمل على نشر محتوى متقارب، نهايك عن 

السرقات األدبية واالعتداء على حق امللكية الفكرية. فوجود صحافة نوعية مثل 

صحافة البيانات تجعل من العمل الصحفي أكثر تميزًا وعمقًا، خاصة في ظل 

الويب وسهولة تخزينها وإدارتها واستخدامها  املعلومات وتنوعها على  وفرة 

إلى  وإدخاله  املحتوى  تجميع  إلعادة  غير محدودة  إمكانات  وجود  مع  املتعدد 

أنظمة بيانات مختلفة، وكل ذلك -في حقيقة األمر- يشكل تحديًا للصحافة فيما 

يتعلق بعملياتها الخاصة لالستفادة من املعلومات.

مفهوم صحافة قواعد البيانات:

صحافة قواعد البيانات أو كما تعرف أيضًا »بالصحافة الهيكلية« عبارة عن 

مبدأ في مجال إدارة املعلومات يتم من خاللها تنظيم املحتوى اإلخباري حول 

أجزاء هيكلية من البيانات، عبر مقارنتها بالروايات اإلخبارية التقليدية، وتعد 

صحافة قواعد البيانات Database journalism مصطلح شامل يضم مجموعة 

أن  يمكن  وتحليلها  املعلومات  توفير  بغرض  والتقنيات  األدوات،  من  متزايدة 

صحافة  فهي  مبتكرة،  إخبارية  ومواد  صحفية  تقارير  كتابة  على  تساعد 

متخصصة تبرز الدور املتزايد للبيانات الرقمية، واملرسومة في إنتاج ونشر 

املعلومات في عصر الثورة الرقمية، كما أنها تعكس التفاعل املتزايد بني 

منتجي املحتوى »الصحفيني«، واملختصني في عدد آخر من املجاالت 

نظر  وجهة  ومن  واإلحصاء،  الكمبيوتر  وعلم  الفني،  التصميم  مثل 

الصحفيني فإن صحافة قواعد البيانات تمثل »مجموعة متداخلة من 

بصورة  البيانات  لعرض  املختلفة  املجاالت  في  املستخدمة  املهارات 

مبسطة في قالب رسومي جذاب لجمهور القراء«.

البيانات  قواعد  استغالل  على  الصحافة  من  النوع  هذا  ويعمل 

وتقديمها  الصلة  ذات  واملعلومات  الواضحة  املعلومات  واستخراج 
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جعل  يتم  بحيث  جذابة،  بطريقة 

مرئية  بصفة  وضوحًا  أكثر  املعلومات 

ورسم  اآللي  الحاسب  رسومات  خالل  من 

ويتركز  األخرى،  الجرافيك  وأدوات  الخرائط 

أهم الفروق بني صحافة قواعد البيانات والصحافة 

على  أساسي  بشكل  الصحفي  اعتماد  في  التقليدية 

قواعد البيانات لخلق قصص خبرية تسهم بشكل مباشر 

تعد  وبالتالي  معني،  موضوع  حول  العام  الرأي  تشكيل  في 

يروي  بصري  عرض  لتقديم  البداية  نقطة  فيها  البيانات  تراكمية 

قصة صحفية، فصحافة البيانات ال تقتصر فقط على جمع املعلومات 

ال  املجردة  فالبيانات  للقارئ،  وعرضها  ومعالجتها  انتقاءها  أيضا  بل 

تعطي أي قيمة حقيقة، بل يزداد قيمتها بعد جمعها ومعالجتها مما تسهم في 

اكتشاف حقائق نجهلها، وهو ما يفسر اعتماد الصحفني االستقصائيني عليها.

إن التغيرات في املمارسة املهنية ما يؤكده )فيليب ماير( من أنه عندما كانت املعلومات 

نادرة وصعبة الحصول كان عمل الصحفي أن يقتصر على تكريس جهده في تقصي 

أو البحث عن املعلومات والبيانات وجمعها، واآلن مع وفرة تلك املعلومات، فإن ما أصبح 

أكثر أهمية هو معالجتها، وتتم املعالجة حسب رأي فيليب ماير على مستويني األول: 

التدفق  من  هيكل  أو  محدد  شكل  له  وبناء  مغزى،  له  مضمون  الستخراج  التحليل: 

املتواصل للبيانات، والثاني تتمثل في طريقة العرض: إليصال كل ما هو هام وذي صلة 

إلى املستهلك«، وفي هذا االتجاه يقول )آرون بيلهوفر( إن »صحافة البيانات« مصطلح 

وقد  األخبار،  لرواية  واملناهج  واألساليب  األدوات،  من  متنامية  مجموعة  يضم  شامل 

تتضمن أي شيء، بدءًا من جمع األخبار بالطريقة التقليدية بمساعدة الحاسب اآللي 

بتوضيح  الخاصة  التطبيقات  من  االفادة  إلى  »كمصدر« وصواًل  البيانات  باستخدام 

املعنى بشكل أكثر بساطة بهدف توفير املعلومات والتحليالت لتعريف الجمهور املتلقي 

بأهم القضايا واألحداث اليومية.

ويؤكد )تيم بيرنرز لي( أن الصحافة املستندة إلى البيانات هي صحافة املستقبل، 

قديمًا  فالصحفي  البيانات،  توظيف  في  ماهرين  يكونوا  أن  الصحافيني  على  فيجب 
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يعتمد على االتصال املباشر أو الوسائل التقليدية في الحصول على األخبار، 

بينما اليوم فعليه الدخول في عمق البيانات وتجهيزها، ومعالجتها وتحليلها، 

أن  يؤكد  أندرتون(  )دايفيد  جعل  الذي  األمر  منها،  االهتمام  يثير  ما  وانتقاء 

مجال  في  املتخصصني  بني  الفجوة  تضييق  على  ساعدت  البيانات  صحافة 

اإلحصاء وصناع الكلمة.

إن التكيف مع املتغيرات فيما يحيط بنا من معلومات في ظل التقنيات الرقمية 

املعرفة، ونشرها في  إيجاد طرقًا جديدة إلنتاج  قادرين على  الحديثة تجعلنا 

التي تقوم على محاولة تكيف  البيانات  املجتمع، وذلك من خالل فهم صحافة 

اإلعالم، واستجابته للتغيرات فيما يحيط به من معلومات لسرد األخبار بشكل 

وتقييم  صنع  عملية  في  املشاركة  على  ويشجعهم  املعرفة  من  للقراء  يمّكن 

األخبار، فهي طريقة لرؤية األمور التي قد ال يمكن معرفتها في غياب البيانات، 

تحليل  طريق  عن  إال  شرحها  أو  فهمها  يمكن  ال  التي  األخبار  بعض  فهناك 

البيانات وتوضيحها بصريًا.

تاريخ ظهور صحافة قواعد البيانات وتطورها:

اهتمت الصحافة بالبيانات بعد التقارب الكبير الذي شهده عصر اإلعالم الجديد، 

محركات  عبر  بارشفة  وربطها  والبيانات  املعلومات  في  الكبير  التوسع  وبعد 

البحث املختلفة، حيث اقتصرت البيانات والرسوم التوضيحية في وقت مضى 

على مراكز البحث والجامعات، بعد أن ابتكر )ويليام باليفر، 17٥9-1823م( 

الرسوم البيانية ونشرها في كتابه  »أطلس التجارة والسياسة« الذي يجمع 

العديد من الرسوم البيانية فيه، فقد ابتكر باليفر أربعة طرق للتمثيل 

والرسم  األعمدة  ورسم  الخّطي  البياني  )الرسم  في:  تتمثل  البياني 

الدائري ومخطط الدائرة(، فكانت تستخدم في العروض الخاصة في 

الكبير  الحضور  ذلك  لها  يكن  ولم  البحثية،  واملركز  الدراسة  القاعات 

األحداث  الصحفية حول  البيانات  قلة  بسبب  الصحفي  التحرير  في 

املتواضعة  املمارسات  بعض  مع وجود  أرشفتها،  الجارية، وصعوبة 

في هذا االتجاه في الصحافة التقليدية في وقت سبق عصر اإلنترنت، 
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حتى بدأ التقارب التقني الحقيقي بني 

الحاسب اآللي والصحافة وذلك مع بداية 

هذه األلفية، األمر الذي جعل بعض الصحف 

تجد أمامها كم كبير من البيانات ساعدت على 

صناعة محتوى صحفي متميز.

خالل  واضحًا  تطورًا  البيانات  صحافة  شهدت  وقد 

السنوات األخرة مع ارتباطها بالساحة اإلعالمية، والتقنيات 

حيث  واسترجاعها،  اإلخبارية  املواد  أرشفة  في  العالية 

أصبحت صحافة قواعد البيانات محل اهتمام العديد من الباحثني 

أطلق  ما  بدأ ظهور  الحالي  القرن  مطلع  ففي  اإلعالمية،  واألكاديميات 

املمارسات الصحفية،  عليه الصحافة مفتوحة املصدر كاتجاه جديد في 

وقد ساعدت االنترنت في إيجاد وسيطًا صحفيًا جديدًا أتاح الفرصة إلنشاء 

مجتمع معرفي قائم على جمع ونشر البيانات، كما أن من األمور التي شجعت العديد 

من الصحف ووكاالت األنباء تبني مثل هذا النوع من املمارسات املهنية ظهور مجموعة 

بيانات مستقاة من الوثائق السرية املسربة من »ويكيليكس« التي كانت نقطة انطالق 

املعاصرة على نطاق واسع، والتي بدأت بتسريب سجالت  البيانات  ألنشطة صحافة 

الحرب األفغانية، والحرب على العراق، باإلضافة إلى مراسالت السفارات األمريكية منذ 

عام 2010م، ومنذ ذلك الوقت انتشر مصطلح صحافة البيانات، أو الصحافة املستندة 

إلى بيانات على نطاق واسع في األوساط الصحفية، وخالل خمس سنوات فقط اكتسب 

على  األخبار  وغرف  األنباء  ووكاالت  الصحف  من  العديد  وحرص  واسعة،  شعبية 

توسيع دائرة العمل في إطار هذا النوع الجديد جنبًا إلى جنب مع األساليب الصحفية 

املتحدة حيث  الواليات  التجارب في هذا املجال، ما ظهر في  أبرز  التقليدية، فكان من 

برزت العديد من الصحف التي توسعت في هذا املجال مثل نيويورك تايمز وشيكاغو 

تريبيون، وصحيفة واشنطن بوست، كما تأسس في فنلندا أول مكتب أخبار يقوم على 

صحافة البيانات عام 2012م، تاله هيئة اإلذاعة الفنلندية عام 2013م، وقد سبق ظهور 

الجهود  تلك  ركزت  حيث  فنلنديني،  صحفيني  قبل  من  فردية  محاوالت  املكاتب  هذه 

املختلفة  املوضوعات  بعض  إلى  باإلضافة  السياسية،  املوضوعات  على  بداياتها  في 
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أفغانستان  مثل  املناطق  بعض  شهدتها  التي  الحروب  تلك  مثل  الحروب  مثل 

والعراق، والقرارات الضريبية في الخارج، ودورة األلعاب األوملبية، والجريمة في 

املدن الكبيرة، والتلوث في بعض املناطق، وغير ذلك من املوضوعات.

في  البيانات  قواعد  صحافة  مشروع  على  قامت  التي  األعمال  أشهر  ومن 

العصر الحالي مشروع قسم Datablog لصحيفة The Guardian البريطانية 

الذي انطلق سنة 2009م، فقد استطاعت املؤسسة من خالله معالجة العديد من 

املواضيع الصحفية باالعتماد على قواعد البيانات اإلخبارية الضخمة، وعرضها 

بشكل تفاعلي، ومن بني تلك املواضيع التي تم عرضها املعالجة اإلعالمية لتحليل 

نفقات البرملانني البريطانني عبر دراسة أكثر من 4٥0 ألف وثيقة، كما قدم املوقع 

تحلياًل إحصائيًا عن تدخل الجيش البريطاني في الحرب على العراق، وكانت 

تعد هذه التجارب الصحفية من أهم التجارب في صحافة قواعد البيانات األمر 

الذي ساعد في تشكيل مفهوم هذه الصحافة، وتطويرها.

إن هذه املمارسات جعلت هناك تجارب أخرى لظهور وانتشار البيانات املفتوحة، 

وهي البيانات الرقمية املتاحة سواء من مصادر عامة أو خاصة، وتنشر برخص 

مفتوحة تضمن الوصول إليها بدون قيود سياسية أو مالية أو قانونية، حيث 

يتمتع مستخدمو البيانات املفتوحة بحرية مطلقة في إمكانية إعادة طبع ونسخ 

وتوزيع البيانات وتوظيفها، مع االلتزام بذكر الجهة املصدرة للبيانات للمحافظة 

للمعلومة، وعلى مصداقيتها وعلى صحة مصدرها، وقد  الفكرية  امللكية  على 

أفاد الصحفيون من هذه النوعية من البيانات إلنتاج تقارير خبرية مستندة 

إلى البيانات، واستجابة لذلك فقد نفذت العديد من حكومات مثل الواليات 

عبر  الحكومية  البيانات  إلتاحة  مشاريع  املتحدة  واململكة  املتحدة، 

www.data.gov. وموقع www.data.gov :مواقع االنترنت مثل موقع

uk، وفي هذا االتجاه تسير حكومات أخرى في مثل استراليا وكندا 

لتوفير البيانات الحكومية للباحثني عنها.

 Matt Waite املجال ما قدمه العاملية في هذا  التجارب  أن من  كما 

 »Politifact« إاللكتروني  املوقع  عبر  مبتكر  صحفي  مشروع  من 

»صحافة  على  قائم   ،St. Petersburg Times لصحيفة  كمشروع 
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 Waite يركز  حيث  البيانات«،  قاعدة 

تقدمها  التي  املعلومات  »شكل«  على 

الصحافة -وهي القصص التي تحتوي على 

التي  البيانات  عناصر  من  متسقة  مجموعة 

يمكن جمعها وعرضها وإعادة استخدامها-، وكان 

يستهدف موقع Politifact جمع تصريحات سياسيني 

عبر  االنتخابية  حمالتهم  خالل  الحقائق  تقصي  بغرض 

ونصفها  صحيح،  ومعظمها  )صحيح،  خماسي  مقياس 

صحيح، وقليل منها صحيح، وغير صحيح(، للتعرف على حقيقة 

الوعود االنتخابية خاصة للرؤساء األمريكيني.

وقد قدمت العديد من املواقع االلكترونية التي تقوم على تقنيات البحث 

على  تعتمد  التي  املوضوعات  على  يعملون  الذي  للصحفيني  عديدة  خدمات 

وخدمة   datasetsearch البحث  خدمة   Google قدم  املثل  سبيل  فعلى  البيانات 

publicdata، التي تعطي بيانات باألرقام عن عدد من املجاالت الحكومية والخاصة، وفي 

هذا االتجاه قدمت كل من )DuckDuckGo( و)Blekko وBing( و)Yandex محرك 

العديد من القصص اإلخبارية  الخدمات ذاتها، يمكن من خاللها بناء  بحث روسي(، 

املتميزة.

ظهور صحافة البيانات في الوطن العربي:

تخطو  زالت  ما  العربية  املنطقة  أن  إال  عامليًا؛  الصحافة  من  النوع  هذا  انتشار  رغم 

خطواتها األولى واملتواضعة في هذا املجال، عبر مبادرات يغلب عليها الطابع الفردي؛ 

حيث ال يزال يواجه هذا النوع من الصحافة العديد من التحديات، التي يلخصها العاملون 

في الصحافة في غياب املعلومات، ونقص املهارات، ومخاوف من إنتاج غرف األخبار 

التحديات  »أبرز  أن  بلعيد(  )نهى  أكدت  حيث  بالبيانات،  مدفوعة  صحافية  قصصًا 

التي تواجه )صحافة البيانات( في الوطن العربي، تتمثل في غياب األدوات اللوجستية 

املناسبة ملمارسة )صحافة البيانات( بمقر الوسيلة اإلعالمية مثل الحواسيب، والبرامج 

املعلوماتية، وعدم وجود مصادر مفتوحة كافية الستخراج البيانات الالزمة، وصعوبة 

النفاذ إلى املعلومة بأغلب الدول العربية، إضافة إلى عدم تمكن الصحافيني من املهارات 
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فهناك مشروعات  ذلك  ومع  وتحليلها وعرضها«،  البيانات  الالزمة الستخراج 

 )infotimes( وتجارب جيدة في ظل محدودية اإلمكانات، ذلك مثل موقع إنفوتايمز

الذي تأسس عام 2012م، وينشر أكثر من 300 رسمًا بيانيًا جرافيكيًا، و 29 

تفاعليًا و2٥ فيديو، في 16 اختصاصًا معرفيًا من مجاالت الحياة العامة والعلوم، 

ويعد موقع إنفوتايمز وكالة حديثة مقرها جمهورية مصر العربية، ساعد في 

تصميم البيانات وعرضها في صورة بصرية، ويمكن الحصول عليها بطريقة 

سهلة تقوم على بيانات دقيقة ومفهومة في لحظة وقوع الخبر، وتتمثل مهام 

موقع إنفوتايمز في الوقت الراهن في تحسني مهارات الصحفيني العرب، ورفع 

استخدام  يمكنهم  وكيف  البيانات،  صحافة  بأهمية  العربية  الصحافة  وعي 

البيانات، كما أطلق املوقع قسمًا خاصًا يتيح من  البيانات وجداول  مجموعات 

خالله ملصممي وصحفيي البيانات أن ينشروا موضوعاتهم، إن كانت بصيغة 

رابط  خالل  من  وذلك  تفاعلية،  وخرائط  ملفات  أو  اإلنفوجرافيك،  تصماميم 

»انشر تصميمك املتوفر باملوقع«، ويؤكد )عمرو العراقي( إن املوقع منذ انطالقه 

بنهاية عام 2012م يهدف ألن يكون منصة لجمع وعرض أعمال املهتمني بمجال 

صحافة البيانات، مشيرًا إلى أن املوقع يوفر بعض األدوات املجانية التي تساعد 

الصحفيني على تصميم البيانات، كالجداول، والخرائط الشجرية واملتوفرة في 

خدمة »أنشئ تصميمك«، ويعد املوقع من املواقع اإللكترونية الرائدة في مجال 

صحافة البيانات في العالم العربي، ويغطي املوقع العديد من القطاعات الصحفية 

املختلفة كالسياسة والفن واالقتصاد والرياضة والصحة والسفر وغيرها من 

القطاعات التي تتفق مع اهتمامات القارئ العربي.

وفي هذا االتجاه عمل صاحب موقع إنوفوتايمز على تأسست »شبكة 

صحفيي البيانات العرب« التي تعد التجربة األولى من نوعها بتونس، 

املستقلني  والصحفيني  الصحفية  املؤسسات  مساعدة  إلى  وتهدف 

لتعزيز  املوارد  وتشارك  املهارات  وتطوير  الخبرات  وتبادل  للتواصل 

مفهوم صحافة البيانات في املنطقة العربية ونشر املزيد من القصص 

منصة  تصميم  على  الشبكة  وتعمل  بالبيانات،  املدفوعة  الصحافية 

إلكترونية تضم أبرز املصادر واألدوات املتاحة لتعلم مهارات صحافة 
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البيانات، باإلضافة إلى أحدث الفرص 

التدريبية املتاحة في هذا املجال.

أنها  -رغم  العربية  تجارب  من  أن  كما 

مجال  في  املمارسات  بعض  تظهر  متواضعة- 

اليمنية  الجمهورية  البيانات فقد ظهر في  صحافة 

تجربة موقع خالصة )kholassa( الذي يعد أول موقع 

يمني لصحافة البيانات، ويضم هذا املوقع 39 رسمًا بيانيًا 

أنفوجرافيًا في مختلف مجاالت واألغراض واألبحاث واألزمات 

القضايا  عليه  يغلب  أنه  مع  واإلنسانية،  والدولية  والعربية  اليمنية 

الشبابية والرياضة والتقنيات الحديثة واالنترنت، وفي تجربة أخرى نجد 

موقع »بيانات بوكس« )BayanatBox( على »فيسبوك« من أبرز تجارب 

»صحافة البيانات« في لبنان، وهو مشروع أطلقته منظمة »حلول األهلية« في 

بيانية  رسوم  صورة  في  واالقتصادية  االجتماعية  املوضوعات  ويعرض  لبنان، 

و»إنفوغراف«.

وفي مقابل املمارسة املهنية الصحفية في الوطن العربي فقد اهتمت عدد من املراكز 

العربية في تقديم برامج تدريبية لعدد من الصحفيني العرب، حيث أقام معهد اإلعالم 

اإلنسان  حقوق  لقضايا  اإلعالمية  )التغطية  مشروع  ضمن  تدريبية  ورشة  األردني 

باستخدام صحافة البيانات( بالتعاون مع املؤسسة الكندية )صحفيون من أجل حقوق 

اإلنسان(، وهدفت الورشة -وفقًا لبيان صحفي- إلى »تعريف املشاركني بأهمية وقوة 

صحافة البيانات، إضافة إلى تطوير مهارات اإلعالميني في كتابة قصة صحفية حول 

قضايا حقوق اإلنسان باالعتماد على البيانات«. واستهدفت الورشة -حسب ما نشرته 

وكالة األنباء األردنية )بترا( بتاريخ 28 مارس 2014م التي عقدت على مدى أربعة أيام- 

الورشة  وتناولت  اإللكترونية،  واملواقع  املكتوبة  الصحافة  من  وصحفية  صحفيًا   14

تقنيات التغطية اإلعالمية حول قضايا حقوق اإلنسان، ومهارات جمع وتحليل البيانات 

ناقش  كما  األرقام،  هذه  خالل  من  صحفية  لقصص  أفكار  وإيجاد  واإلحصائيات، 

الصحفية بصريًا  القصة  وتقنيات عرض  أدوات  استخدام  الورشة  املشاركون خالل 

باستخدام اإلنفوجرافيك ومواقع إلكترونية مجانية لتبسيط القصة الصحفية القائمة 
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على البيانات وجذب املتلقي، ولم تكن هذه التجربة الوحيدة في التدريب في الوطن 

العربي بل ظهرت عدد من الدورات والبرامج التدريبية في فلسطني التي أتاحت 

للصحفيني إمكانية التعمق في املعطيات خلف التصريحات السياسية كاحدى 

قضايا مفاوضات السالم بني الفلسطينيني واالسرائيليني والدول املانحة، حيث 

في  والبيانات  املعطيات  املستقاة من  التقارير  إنتاج  مهارة  الصحفيون  مارس 

الضفة الغربية، وتعلموا كيفية استخراج البيانات وتحويلها إلى مادة صحفية، 

أو منتج صحفي مقروء ومفهوم.

كما تنتشر املوضوعات املتفرقة التي تقوم على البيانات في عدد من الصحف 

العربية والسعودية بشكل خاص وذلك بممارسات مجزأة مثل ما تقوم به صحيفة 

مكة وجريدة الوطن السعودية، وجريدة عكاظ في عرض بعض القضايا املحلية 

مثل الرسوم الجرافيكي والبياني في توضيح بعض املتغيرات في الشأن املحلي، 

مثل زيادة اسعار البنزين، أو ضريبة القيمة املضافة، أو شرح بعض الخدمات 

في القطاعات الحكومية، والنصائح واالرشادات.

)2 �� 2( : املتحدث الثاني:

الدكتورة نوير بنت سليمان الشمري

الصحافة االستقصائية في ضوء البيئة االتصالية الرقمية 

مدخل : 

تعتبر الصحافة االستقصائية أحد أحدث و أهم أشكال الصحافة الحديثة والتي 

بدأ االتجاه لها مؤخرًا، ال سيما في ظل املنافسة التي تواجهها الصحافة من 

وسائل اإلعالم األخرى و وسائل االتصال الحديثة التي اجتاحت املشهد 

االتصالي و اإلعالمي في العقدين املاضيني. 

في  دوًرا  الفساد(  عن  )املنقبون  االستقصائية  الصحافة  لعبت  و 

الحرب  بعد  ما  فترة  في  »ووترجيت«  بفضيحة  ُيعرف  ما  كشف 

العاملية الثانية حيث تابعوا قرائن خلفتها سرقة في مبنى للمكاتب، 

الى أن أوصلتهم تحرياتهم الي البيت األبيض، أدت الى استقالة الرئيس 

عام  معاونيه  وكبار  هو  إدانته  بعد  نيكسون«  »ريتشارد  األمريكي، 

.1974
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وتكمن أهمية الصحافة االستقصائية 

في تحقيق أهم وظائف الصحافة وهي 

األخطاء  وكشف  املجتمعات  داخل  املراقبة 

األفراد  تؤثر على حياة  أن  يمكن  التي  الفادحة 

والشعوب، لذلك يقع على الصحفي دوًرا مهًما في 

من  التي  واألحداث  واملشكالت  القضايا  خلف  البحث 

العمل  ويحتاج  املجتمعات،  داخل  الفساد  مكافحة  شأنها 

االستقصائي إلى مجهود أكبر بكثير من الصحافة العادية، لكن 

الخطوات  من  كل خطوة  إنجاز  يستطيع  االستقصائي  الصحفي 

بالنسبة  كبير  االستقصاء  مردود  بأن  يشعر  ومتعة  بكفاءة  العملية 

للجمهور، ولوسيلتك اإلعالمية، ولك.

الحكومي  أو محاور األداء  وال تنحصر الصحافة االستقصائية في محور 

فقط، بل تمتد إلى ما يهم الجمهور من قضايا صحية وبيئية وتعليمية، وقضايا 

حماية املستهلك، وتجار املخدرات وتجار الدعارة ومهربي األدوية الفاسدة، وقضايا 

الجرائم الغامضة، وجرائم غسيل األموال وغسيل السمعة لرجال األعمال املنحرفني.

أواًل: مفهوم الصحافة االستقصائية:

تعددت تعريفات ومفاهيم للصحافة االستقصائية ولكن جلها يتمحور حول فكرة 

أساسية هي البحث والتنقيب عن املعلومات وتختلف عن التغطية التقليدية ومن أبرز 

مفاهيم وتعريفات الصحافة االستقصائية هي: 

املعلومات والحقائق  القائمة على توثيق  »إن الصحافة االستقصائية هي الصحافة 

للمنفعة  تغيير  وإحداث  املستور  كشف  بهدف  وموضوعي  منهجي  أسلوب  بإتباع 

العامة«.

نوع من أنواع التحقيقيات الصحفية التي يقصد بها التحقيق واالستقصاء والتأكيد 

أو قضايا ال يرغب  التي يتم جمعها قبل نشرها والتي تتناول قضية  املعلومات  من 

االخرون في االطالع عليها أو اظهارها إلى الواجهة اإلعالمية أو املجتمعية)(، كما تشمل 

الصحافة االستقصائية كشف أمور خفية للجمهور أمور إما اخفاها عمًدا شخص ذو 

منصب في السلطة أو اختفت صدفة خلف ركام فوضوي من الحقائق والظروف التي 
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أصبح من الصعب فهما.  

ويعرف كابلن الصحافة االستقصائية أنها نهج منّظم لحْدث، يتطّلب الغوص 

في العمق، والبحث الفعلي الذي يقوم به الصحفي بنفسه، باإلضافة إلى التغطية 

الصحفية. يتناول طريقة علمية في البحث، معتمدة على وضع فرضية واختبار 

األسرار  ونبش  الفرضية،  بهذه  املحاطة  الحقائق  من  والتأّكد  صحتها،  مدى 

املغمورة، ووضع ركائز العدالة االجتماعية واملساءلة، باإلضافة إلى االستخدام 

املفرط للتسجيالت املعلنة وعادًة ما تكون على شكل بيانات.

وتعرف املنظمة األميركية للصحافة االستقصائية هذا النوع من اإلعالم بأنه 

العمق تكشف شيًئا ما يريد أحد أن يبقيه سًرا أو تؤشر  تغطية إخبارية في 

إلخفاقات منهجية وسياسات غير صائبة نتيجة لجهد شخصي بذله صحفي 

أو صحيفة.

على  يقوم  فن  االستقصائية:  الصحافة  أن  يتضح  تعريفات  من  سبق  مما 

املتناولة ملعالجتها والوصول  الظاهرة  أو  الفكرة  أو  للقضية  التحليل والتفسير 

إلى حل يتناسب مع طبيعة املوضوع، أو جمع املعلومات أو البيانات أو اآلراء حول 

قضية أو ظاهرة أو فكرة أو موقف بواسطة الصحف املحقق عن طريق مصادر 

متعددة ملعرفة األسباب الكامنة ورائها ونتائجها وسبل معالجتها

ثانيا: أهمية وأهداف الصحافة االستقصائية :

تتمثل أهمية الصحافة االستقصائية في اآلتي:

تنبع أهمية الصحافة االستقصائية من الوظيفة التي تؤديها، فهي تعد:

جزء من العمل الرقابي التخصصي، الذي ممكن ان يصنع رأي عام بني 

الجمهور خاصة اذا تبنى نتائجه بعض الجهات السياسية ووسائل 

االعالم.

في  ويقال  واملسئولني،  الساسة  وفساد  وفضائح  لجرائم  كاشفة 

ربط  على  تضاهى  ال  قدرة  االستقصائية  للصحافة  )أن  الغرب: 

مسئولني بجرائم معينة(.

على  والوقوف  األصيل(،  مصدرها  )من  للحقيقة  للوصول  أداة 

صدقها من كذبها، تضخيمها من تحجيمها، أداة تعمق فهم الحدث.



78

الدولة  أجهزة  لشروع  مهمة  بوابة 

املال  جرائم  في  التحقيقات  فتح  في 

واإلدارة.

وقاعدة  املؤسسة،  معلومات  مركز  تشكل 

بياناتها.

الحية  العمق، وهو مستقبل الصحافة  تمثل صحافة 

األميركي  الصحفي  يقول  كما  مستقبال،  املؤثرة  الناجحة 

لذا  العمق(،  الصحافة في صحافة  سيمور هيرش: )مستقبل 

فأن الصحافة االستقصائية ضرورة لنهوض صحافة مؤسساتنا 

اإلعالمية تحديدًا، وهي مبرر لوجودها.

و تهدف الصحافة االستقصائية إلى:

في  القانونية  واملساءلة  الشفافية  وتشجيع  السياسي  واإلصالح  التغيير   

الوظيفة العمومية.

زيادة الثقة واملصداقية في وسائل االعالم التي تكشف الظلم الواقع على املجتمع.

املساهمة في دور وسائل اإلعالم كوكيل عن املجتمع.

زيادة املنافسة بني وسائل اإلعالم، تحقيًقا ألهمية الصحافة االستقصائية.

زيادة أرباح وسائل االعالم التي تستفيد من اإلعالنات خالل عرض منتجاتها.

إلى توسيع نطاق حرية الصحافة باستكشاف مختلف املناطق والبحث عن الحقائق 

فيها.

ثالثا: العوامل التي دفعت إلى االهتمام في الصحافة االستقصائية

منافسة وسائل االتصال اإللكترونية واملطبوعة للصحف: 

أثر التلفزيون على الصحافة تأثيرًا كبيرًا، واستحوذ على بعض اإلعالنات، وعلى جزء 

من جمهور الصحافة، ودخلت املجالت في وضع منافسة مع الصحف؛ ألنها أصبحت 

أكثر تخصصًا وعمقًا وتحلياًل وتفسيرًا للمواد الصحفية، وتعمقت املنافسة بظهور 

شبكات التواصل االجتماعي، إلى جانب تغير عادات الجمهور ، لذلك اتجهت الصحف 

املوضوعات  في  الصحفية عمق  املادة  إعطاء  بغرض  العمق؛  يعرف بصحافة  ما  إلى 
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يكون  ما  أشبه  عمل  في  والتحري  واالستقصاء  التفسير  خالل  من  يتحقق 

بالدراسة العلمية، وهو أمر يساعد الصحف على منافسة الوسائل األخرى. 

 األخطاء واملعالجات الصحفية اليومية:

يقع الصحفيون في أخطاء ومعالجات صحفية تشير إلى أهمية دراسة مناهج 

البحث العلمي، وهي تتضح في األخطاء واملعالجات الصحفية اآلتية:

التعميم: يتضح من خالل قيام املحرر بتعميم أن ما حدث في مكان ما أو واقعة 

التي تم تعميمها  العينة  الذي تكون فيه  الوقت  معينة يمثل كل االتجاهات، في 

تمثل تجربة ذاتية.

بعمل  الصحف  بعض  قيام  من  تتضح  عشوائية:  كلمة  استخدام  إساءة 

استقصاءات عن ردود فعل بعض الجماهير تجاه حدث معني، ثم إعالن النتائج 

على أنها عملية مسح للجمهور من خالل عينة عشوائية، ويرجع ذلك إلى عدم 

فهم بعض املحررين الصحفيني أن كلمة عشوائية تحمل معنى علمي.

علمي،  غير  أساس  على  عينة  اختيار  يتم  الشارع:  استقصاءات رجل  إجراء 

بحيث تكون غير ممثلة، وتوجه لها أسئلة حول بعض املوضوعات، ثم تنشر 

الجمهور بمعلومات كمية، وال يذكر فيه  في شكل موضوع صحفي، ال يزود 

أو  املوافقة  ونسبة  العينة  يذكر حجم  وقد  قابلهم،  الذين  الناس  عدد  الصحفي 

عدمها، ولكنها ال تكون ممثلة علميًا.

في  الصحف خاصة  استنتاجات سببية غير صحيحة: تصل  إلى  الوصول 

وبيانات  ألحكام  استنتاجات  إلى  واالستقصائية  التفسيرية  املوضوعات 

بدون أي سندات علمية صحيحة، وتعتمد في ذلك على مالحظات بعض 

رئيس  إلقناع  أو  سابق،  بموقف  املقارنة  خالل  من  أو  األشخاص، 

التحرير أو املحرر بهذا السبب.

االفتراض السببي: يفترض املحرر الصحفي أنه بسبب أن شيئًا ما 

يسبق الحدث، فإن هذا الشيء هو سبب الحدث، وبالتالي يفسر الحدث 

باملتغير الذي سبقه مع إهمال املتغيرات األخرى.

رابعا: الصحافة االستقصائية في بيئة االتصال الرقمي

 شكلت بيئة االتصال الرقمي بخصائصها وسماتها فرصة جيدة 
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خالل  من  االستقصائي  العمل  لدعم 

اآلتي:

من  املعلومات  إلى  الوصول  حرية   )1

واألهلية:  الرسمية  املعلومات  مصادر  خالل 

الصحفي  املواطن  في ظهور  الجديد  اإلعالم  شكل 

والتي ساهمت في وضع كم كبير من املعلومات للتداول 

وظهور مفهوم االتصال في اتجاهني واملشاركة في صنع 

املادة اإلعالمية من قبل القراء هذا كله ساعد في تطوير آليات 

الوصول إلى املعلومات من طرف الصحفيني بشكل عام وخاصة في 

املجال االستقصائي بل والعمل على إشراك املواطنني في انجاز العديد 

من التحقيقات االستقصائية عبر استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

مع  االتصال  أو  مباشرة  املعلومات  إلى  الوصول  في  الجديد  اإلعالم  وأدوات 

املصادر الخاصة بالصحفي.

املساعدة في إيجاد أفكار صالحة إلجراء التحقيقات االستقصائية: حيث وفرت   )2

تقنيات التواصل االجتماعي وغيرها من أدوات اإلعالم الجديد مجاال خصبا من األفكار 

التي يمكن أن تشكل نقطة بداية لدى الصحفي املتقصي لبدء تحقيقه وهذا من املمكن 

أن يتم عبر املتابعة املستمرة ملا يتم تداوله عبر مواقع الفيس بوك أو توتير وبالتالي 

التي تقدم  املواقع  العديد من  االهتمام، وقد برزت  إلى فكرة جديدة تستحق  الوصول 

للصحفي ابرز ما تم تداوله بني نشطاء اإلعالم الجديد .

نشر  إعادة  إمكانية  الجديد  اإلعالم  وسائل  تتيح  التحقيقات:  نشر  إعادة   )3

التحقيقات االستقصائية بسهولة.

يسر التواصل باألفراد كمواطنني: حيث وفرت تقنيات ووسائل اإلعالم الجديد   )4

سهولة   التواصل مع األفراد والوصول إليهم أينما كانوا، وفي الوقت الذي يناسبهم, 

وهو ما أفاد الصحافة االستقصائية  في مخاطبة األفراد حسب اهتماماهم وميولهم 

.

إمكانية إبداء الرأي بحرية من خالل وسائل اإلعالم: فقد أصبح باستطاعة أي   )٥

فرد في املجتمع أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعّقب ويستفسر ويعّلق بكل حرية، 
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وبسرعة فائقة, وهو ما أمد الصحافة االستقصائية بوافر معلومات وبيانات 

الصحفي  على  تقتصر  تعد  لم  بحيث  االستقصاء  دائرة  من  ووسع  وأفكار, 

الحرفي فقط بل أشركت واحتوت املواطن العادي.

الجديد:  حتى بعد أن ينجز  النهائي من خالل اإلعالم  التقييم  إمكانية   )6

الصحافي املتقصي تحقيقه من املمكن أن يقوم بنشره باستخدام تقنيات اإلعالم 

الجديد واالستفادة من تعليقات وتعقيبات القراء في التأكد من شفافية وصدق 

املعلومات التي قام بكشفها واالستفادة منها في املتابعة وتطوير التحقيق أو 

الوصول إلى زوايا جديدة. 

التواصل بني الصحفيني وتبادل الخبرات: وهذا الدور هام جدا للصحفي   )7

من  للعديد  االنضمام  يمكنه  حيث  االستقصائية  الصحافة  مجال  في  العامل 

على  أو  العربي  الوطن  في  أو  دولته  في  بالصحافة سواء  الخاصة  املجموعات 

من  الصحفي  الوسط  من  له  زمالء  عن  التعرف  له  يتيح  ,وهذا  العالم  مستوى 

مختلف أنحاء العالم مما يوسع من معارفه ومداركه ومصادر معلوماته وأيضا 

التي  التعرف إلى مراسلني جدد يمكن عن طريقهم إفادة مؤسسته الصحفية 

يعمل بها.

إمكانية الحصول على األدلة والبراهني واإلحصاءات والوثائق الي تخدم   )8

لتدعيم  للصحافي  خصبا  حقال  الجديد  اإلعالم  أدوات  توفر  حيث  الفكرة: 

ملفات  أو  ملفات صوتية  أو  رقمية  يلزم من صور  بما  االستقصائي  تحقيقه 

فيديو أحيانا فقد تأتي أفضل صورة لتحقيق صحفي تقوم بانجازه من احد 

 Facebook املتابعني أو املشاركني على مواقع اإلعالم الجديد مثل شبكة

أو Twitter أو موقع YouTube , فال يتصور أن يتم انجاز تحقيق 

استقصائي أو استكماله إال بتوفر العديد من اإلحصائيات واألرقام 

الجديد  وهو ما أصبح متاحا بشكل أفضل في ظل تقنيات اإلعالم 

واألرشفة االلكترونية للبيانات واملعلومات ونشرها.

خامسا: واقع الصحافة االستقصائية في الصحافة السعودية 

من  السعودية  العربية  اململكة  في  االستقصائية  الصحافة  تعتبر 

الصحافة  في  خصوصًا  و  املحلية  الصحافة  في  الحديثة  األشكال 
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املطبوعة والتي تقل ممارستها أو ربما 

العمل  أساليب  عليها  طبقنا  أذا  تنعدم 

الصحافي االستقصائي بمفاهيمه الغربية 

تنظيمية  ملعوقات  ذلك  يعود  وقد  الحديثة  و 

الصحافي  العمل  تحكم  التي  بالتنظيمات  تتعلق 

القطاعات  و  باملؤسسات  الصحف  عالقة  وكذلك 

بالصحيفة  تتعلق  مهنية  معوقات  كذلك  ربما  و  املختلفة 

و الصحافيني أنفسهم ومدى فهمهم ونظرتهم لهذا النوع من 

العمل الصحافي. 

في  االستقصائية  الصحافة  أن  الى  املحلية  الدراسات  إلى  تشير  و 

إلى  لم تصل  إلى اآلن  العربية مازالت  باللغة  املطبوعة  السعودية  الصحف 

مرحلة اإلستيعاب واملمارسة بالشكل القائم عليه هذا النوع من الصحافة عامليًا 

وأن العمل االستقصائي يعاني من عوائق مهنية وقانونية بالدرجة األولى. 

  وفي ذات السياق كشفت دراسة حديثة الى تدني األخذ بمحددات البيئة االتصالية 

الحديثة، ومعاييرها في املؤسسات الصحفية السعودية، وخاصة املحددات املهنية التي 

الحديثة مثل: االستقصائية  إنتاج وصناعة املضامني لالتجاهات  التحول في  تشمل: 

والقوالب  الفنون  توظيف   ، والحصرية  الخاصة  املواد  وإنتاج  والبيانات،  والتفسيرية 

الجديدة.

وشكل  كبير،  بشكل  اإلخبارية  بالوظيفة  تتمسك  الورقية  الصحف  مازالت  حيث 

املحتوى اإلخباري نسبة مقدارها 78.44٪  من إجمالي املواد املنشورة في الصحف 

السعودية، وجاء في  املرتبة الثانية مواد ومقاالت الرأي بنسبة مقدارها 16.00٪ ، في 

حني أن أهم االتجاهات واملدارس الحديثة في العمل الصحافي، واملتمثلة في االستقصائية 

املواد  إجمالي  من   ٪1.3٥ مقدارها  نسبة  تتجاوز مجتمعة  لم  والبيانات  والتفسيرية 

املنشورة

الصحافة  تطور  السعودية  الصحافة  في  السابقة  الدراسات  من  العديد  بينت  لقد 

السعودية من حيث هامش الطرح في الوقت الذي الزالت تواجه بعض القيود والصعوبات. 

الطياش وبيت املال )2003( أشارا في دراستهم لقرائية الصحف السعودية ان الصحف 
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التي  واملوضوعات  للقضايا  معالجتها  في  بحذر  تتعامل  اليومية  السعودية 

التنمية  العام والخاص من منظور نظرتها لدورها كأداة من أدوات  القطاع  تهم 

العاملني في  لدى  اعتقاد  املنظور ساد  بقولهما  »من هذا  اململكة. وأضافا  في 

الصحف بان نقد أداء القطاع العام أو الخاص قد يضر بهذه القطاعات، وتجاهلت 

دورها كوسيلة مساعدة في تقييم أداء هذه القطاعات من خالل نقدها املوضعي 

ألدائها«. 

 وبينت نتائج لدراسة القرني )2006( أن معظم تغطيات الصحافة السعودية 

تتجه نحو اإليجابية مما يعكس موقفا متوقًعا كون الصحافة تسعى إلى تبني 

إلى  أيضًا  الدراسة  وتشير  املختلفة.  وقطاعاتها  السلطة  نحو  إيجابية  مواقف 

من  ومواقفهم  آرائهم  عن  يعبروا  أن  للمواطنني  الفرصة  أتاحت  الصحافة  أن 

 )٪30( من  أكثر  إلى  النسبة  هذه  وصلت  وقد  الدولة،  في  اإلدارية  القطاعات 

من مقاالت ورسائل املواطنني, وأما ما يتعلق بالدور النقدي للصحافة، تشير 

التي تتضمنها الصحف من أخبار وتقارير وتحقيقات  الدراسة أن املحتويات 

يغلب عليها اإليجابية، على عكس املقاالت ورسائل الجمهور والكاريكاتير التي 

تتمتع بالنقدية أكثر من غيرها. كما يشير القرني في دراسته أيضًا أن الصحف 

السعودية يمكن تصنيفها بالصحافة التنموية وقد كشفت دراسته أن ما يقارب 

)30٪( يركز على التغطية واملعالجة الخدمية للمجتمع.

السعودية  العمل االستقصائي فحري بالصحف  التي تواجه  املعوقات  ورغم 

املطبوعة تبني هذا النوع من الصحافة السيما وأن التوجهات الصحافية الحديثة 

وتطور  األخرى  اإلعالم  مع وسائل  املنافسة  في ظل  وتدعم  نحوه  تتجه 

املشهد االتصالي وحضور التقنية وشبكات التواصل االجتماعي التي 

أوجدت صحافة املواطن والتي باتت تأتي من الجمهور وإلى الجمهور 

ووفق ذائقته وما يحتاجه. ويجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة االهتمام 

ثقافة  ودعم  مختلفة  وبأساليب  االستقصائية  الصحافة  بدراسة 

والدورات  الدراسية  املناهج  خالل  من  الصحفي  العمل  في  التقصي 

التدريبية
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دور القيادة في املؤسسات اإلعالمية في صناعة التغيير ووضع خطة 

مستقبلية للتطوير ومواكبة التطورات املتالحقة

القيادة في املؤسسات الصحفية:

قبل الحديث عن دور القيادة في مستقبل الصحافة السعودية من املهم 

مهم  كعامل  الصحفية  املؤسسات  في  اإلدارة  وعمل  تكوين  آلية  معرفة 

لتحليل األدوار املمكنة لها في صناعة املستقبل.

كما هو معلوم فإن الجمعيات العمومية في املؤسسات الصحفية هي 

بحسب  السعودية  الصحف  في  اإلدارة  مجالس  تكوين  عن  املسؤولة 

املادة الثامنة من نظام املؤسسات الصحفية السعودي، و مجلس اإلدارة 

بحسب املادة الحادية عشرة له اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق 

األغراض التي أنشئت من أجلها املؤسسة، وله على وجه الخصوص ما 

يأتي :

أ - اقتراح الالئحة الداخلية واللوائح األخرى املنظمة لسير العمل.

ب - إقرار الخطط الالزمة لتنمية موارد املؤسسة.

قبل عرضه  الختامي  املؤسسة وحسابها  ميزانية  إقرار مشروع   - ج 

على الجمعية العمومية.

د - اقتراح اإلصدارات الجديدة ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها.

هـ - ترشيح املدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة 

الوزارة على ترشيح رئيس التحرير ملنصبه أو إعفائه منه.

مهام رئيس التحرير بحسب املادة الثامنة عشرة:

في  ينشر  عما  مسؤول  تحرير  رئيس  صحيفة  لكل  يكون 

الصحيفة، وله من املهام والصالحيات ما يأتي:

الصحيفة  تحرير  شؤون  جميع  على  املباشر  اإلشراف   - أ 

أنشئت  التي  واألغراض  األهداف  يحقق  بما  وتوجيهه،  وإدارته 

املؤسسة من أجلها.

يتعلق  فيما  الغير  مع  صالتها  في  الصحيفة  تمثيل   - ب 

بالشؤون الصحفية.
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التي  والبرامج  الخطط  - وضع  ج 

تهدف إلى تطوير الصحيفة.

من  الداخلية  الالئحة  تخوله  ما   - د 

بالشكل  مهمته  أداء  له  تكفل  صالحيات 

املناسب واملنافس.

املؤسسات  في  للقيادة  كيف  املهم  السؤال 

الصحفية أن تقود مستقبل الصحافة؟

هناك عدة عوامل وأبعاد مهمة لعودة الصحافة وصياغة 

مستقبل مستقر لعملياتها الصحفية وقدرتها على التنافس 

في صناعة اإلعالم وهي دور أساس ال يقوم عليه فرد بل هو 

العمل  بتنظيم  املعنية  الحكومية  القطاعات  بني  األدوار  في  تكامل 

وطواقمها  الصحفية  املؤسسات  الى  باإلضافة  وتشريعاته  اإلعالمي 

اإلدارية والتحريرية. 

املشكلة والتصور للحل:  

1- هامش الحرية الصحفية:

من املنصف ذكر أن هناك تحديات واجهتها الصحافة ال ناقة لها فيها وال 

جمل، فمع تطور تقنيات وتطبيقات التواصل االجتماعي والسرعة الكبيرة التي 

حارس  مفهوم  تالشي  مع  واألخبار  املعلومات  نقل  في  املنصات  تلك  ولدتها 

اإلعالم  الخبري في حالة  املحتوى  الذاتية على  أو  املؤسسية  الرقابة  او  البوابة 

االجتماعي، أصبحت هجرات القراء تزداد عاما بعد عام من الصحافة التقليدية 

مرحلة  قبل  اإللكترونية  الصحف  شكل  في  اإللكترونية  املواقع  ساحات  الى 

إلزامية الترخيص من وزارة اإلعالم باإلضافة الى حسابات الصحفيني الهواة 

الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي، وحسابات الصحفيني املحترفني 

الذين خرجوا عن دائرة مؤسساتهم الصحفية بحثا عن مساحة من الحرية ال 

تستطيع املؤسسات التقليدية مجاراتها. 

2- املوارد البشرية:

التحرير  ورئيس  العام  واملدير  العمومية  الجمعية  في  ممثلة  العليا  اإلدارة 
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مسؤولة عن وضع السياسات العامة والعناية واختيار الكوادر البشرية 

لدى املؤسسات الصحفية، فهم إذا الدرع اإلداري املهم في معالجة تداعيات 

األزمة التي تعيشها مؤسساتهم، لن نتحدث عن اختيار وترشيح رؤساء 

التحرير رغم أهميتها البالغة لتعقيد القضية وتداخالتها املختلفة، لكن 

أعتقد أن هناك حاجة ماسة لدماء شابة تدير الدفة وقريبة من 60٪ من 

الجمهور السعودي والذي يمثله الشباب .

قد يأتي الصحفيون في قاع الترتيب اإلداري لدى املؤسسات الصحفية 

لكن في الواقع هم محرك صناعة املحتوى وأساس عملية صناعة املحتوى، 

لذلك فإن من املهم أن تكون لهم عناية خاصة وخصوصا في ظل األزمة 

الجانب فجوانب  الصحافة. هناك مشكلة حقيقة في هذا  تعيشها  التي 

التدريب تعد فجوة كبيرة قد تكون اآلثار املالية للصحف جزء منها، لكن 

من املمكن تدارك هذا العجز بالشراكات القوية مع مواطن تأهيل وصناعة 

من  املهم  الهدف  هو  الشامل  الصحفي  لعل  الجامعات.  في  الصحفيني 

برامج تطوير الصحفيني لدى تلك املؤسسات، وقد أفرزت التحوالت التقنية 

تساعد  التي  املهمة  الحلول  من  يعتبر  لكنه  املفهوم  هذا  ظهور  الكبرى 

املؤسسات على تخفيف آثار العجز املالي وتقليص الكوادر البشرية.

من  ألنه  والتوظيف،  االستقطاب  نمطية  لتغيير  أيضا  حاجة  وهناك 

املهم تذكر فترة العامني 2013 – 2014 عندما قامت كثير من الصحف 

باستقطاب عدد من املشاهير في مواقع التواصل االجتماعي للكتابة 

في صفحاتها في محاولة السترجاع جزء من الجماهيرية املفقودة، 

وقد تكون هذا خطوة جيدة في حينها لكنها سرعان ما تالشت 

تبعاتها اإليجابية لعدم قدرة هؤالء املشاهير على مجراة العمل 

املؤسسي وهامش الحرية املختلف بطبيعته. 

  3- البعد التحريري:

القراء  هجرة  في  تسببت  التي  الجوانب  أكثر  هذا  يكون  قد 

املستقبل  قرْاءة  في  كثيرا  الصحف  تأخرت  الجديدة،  للبدائل 

العاجلة  األخبار  اململكة،  ديموغرافية  في  الكبير  التغير  وقراءة 
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لم تعد حصرية وال ميزة تنافسية 

الصحافة  ظهور  بعد  للصحف 

ولكن  االجتماعي،  واإلعالم  اإللكترونية 

األنشطة  تستثمر  أن  يمكن  الصحف 

الصحفية االستقصائية ، فكما هي ميزة البدائل 

الجديدة في سرعة نشر األخبار يجب أن تتحول 

الصحف الى املسار التحليلي واالستقصائي لألحداث 

املواقع  رواد  يملك  قد  الرصينة.  التفسيرية  الجهة  لتكون 

اإللكترونية مرونة أكبر في نشر األخبار، لكن الصحف تملك 

ارثا صحفيا رصينا ومصداقية أكبر يمكن استثمارها للعودة 

الى عني القارئ. 

 4- البعد املالي: 

تقلص  الصحفية،  املؤسسات  قادة  تواجه  التي  الكبرى  التحديات  من 

أوال  القارئ  يعود  أن  فيجب  االلكترونية،  البدائل  في  للقراء  ولحاقهم  املعلنني 

ليعود املعلن ويعود شريان الحياة للصحافة، وهو ليس بالعمل السهل، هناك 

حاجة كبيرة لتفعيل كل األبعاد املذكورة وأن تكون القيادة في تلك املؤسسات 

نسخها  ببقاء  الصحف  تعاند  أن  يجب  ال  تنفيذها،  وقابلية  بجدواها  مؤمنة 

املطبوعة وتتحمل تكاليفها مع عوائد غير مجدية! توفير تلك التكاليف إلعادة 

هيكلة األبعاد الساقة له أولوية كبرى لتجاوز املرحلة الصعبة ومقاومة السقوط 

املمكن. قد يكون من الصعب جدا محاكاة بعض النماذج الصحفية في بريطانيا 

اإلنتاج  لفارق  اليومية،  نشراتها  متابعة  على  رسوما  فرضت  والتي  وأمريكا 

الصحفي وحاجة القراء واختالف ثقافتهم االستهالكية للمنتجات الصحفية، 

قد  والبحوث  الدراسات  في  باالستثمار  الجماهير  خارطة  دراسة  إعادة  لكن 

لجمهورها  الصحفية  املؤسسات  فهم  بوصلة  إعادة  في  مهما  عامال  تكون 

في  الكبيرة  التغيرات  مع  ليتالءم  التحريري  الخط  بناء  إعادة  يستدعي  والذي 

ذائقة الجمهور االستهالكية واملتغيرات الكبيرة في صناعة اإلعالم.  للجمهور 

السعودي خصائص مهمة يجب على صناعة الصحافة إدراكها، ونظرة على 



»الصحافة السعودية .. واقعها..
وحتديات املستقبل يف ظل الثورة الرقمة

حصص متابعة مواقع التواصل االجتماعي والتي تعطي مؤشرات مهمة 

في كيفية استهالك الجمهور وخياراته.. ملاذا تويتر له شعبية جارفة في 

اململكة؟ ملاذا السعوديون متسيدي املشاهدات في يوتيوب.

استثمار األزمات

من الهم أيضا ذكر أزمة كورنا وكيف كانت األزمة خطوة مهمة في عودة 

املؤسسات اإلعالمية الرسمية للساحة مع تحول ثقة الجمهور للمصادر 

وسائل  بها  حظيت  التي  والتسهيالت  واملميزات  للمعلومة  الرسمية 

رواد  واجهت  التي  واملشكالت  الجائحة،  تغطيات  في  التقليدية  اإلعالم 

التواصل االجتماعي وأخرجتهم من دائرة املنافسة في نقل األخبار، كلها 

معطيات من الواجب استثمارها من قبل املؤسسات الصحفية للعودة الى 

الواجهة وكسب حصص من القراء تكون دائمة وليست مرتبطة باألزمة 

واستمرارها.



ال��ص��ح��ف  ت���ق���وم  أن   -1

ال����س����ع����ودي����ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 

ب�����إج�����راء اس���ت���ط���اع���ات ل���ل���رأي 

ب��ص��ف��ة دوري����ة ل��ل��ج��م��ه��ور، وخ��اص��ة 

ملعرفة  الجنسن،  م��ن  الشباب  فئة 

م��ي��ول��ه��م ورغ��اب��ت��ه��م ال��ق��رائ��ي��ة ، 

لتحقيق  تلبيتها،  على  وللعمل 

رض����ا ال����ق����راء ، واس��ت��ح��س��ان��ه��م ب��ق��در 

اإلمكان.

2- أن تقوم الصحف التقليدية باالستعانة بمراكز 

امل��ه��ن��ي وبشكل  ال���دراس���ات اإلع��ام��ي��ة لتقييم أدائ��ه��م 

سنوي من جميع النواحي التحريرية والفنية واإلعانية، 

ملواكبة  مستمر،  بشكل  التطوير  على  والجاد  الصادق  والعمل 

املحلية،  الساحة  على  والصحفية  اإلعامية  واملتغيرات  املستجدات 

واإلقليمية، والدولية.

3- أن  الصحف التقليدية الورقية املجال ألفضل الكفاءات من الشباب وطال 

أقسام اإلعام في مجاالت التحرير واإلخراج والتقنية والكتابة والتسويق، 

مع تقديم الحوافز التدريبية الجاذبة لهم. 

4-  ت��ش��ج��ي��ع ودع����م ال��ص��ح��ف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��اس��ت��ف��ادة م���ن ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

واالتصاالت ، ملواكبة املستجدات واملتغيرات التقنية واالتصالية، للعمل على 

القراء واملتلقن بكافة  االرتقاء بعملها املهني ملستوى تطلعات وطموحات 

شرائحهم.

5- أن تستفيد الصحف التقليدية من تجارب الصحف العاملية املشهورة في 

مواجهة التحديات واألزمات املالية الراهنة، وتبني النموذج األكثر نجاحا.

6- أن ت��ع��م��ل ال���ق���ي���ادات ال��ص��ح��ف��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ح��ال��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل 

التوصيات:



التكاملي والعاقة مع 

اإلع����ام ال��ت��ق��ن��ي ال��ج��دي��د 

ملواجهة   ، وآلياته  بمعطياته 

التحديات التي تواجهها.

7- ت��ش��ج��ي��ع اب���ت���ك���ار ق���ن���وات دخ��ل 

ج��دي��دة ل��ل��م��ؤس��س��ات اإلع��ام��ي��ة 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، مل����واج����ه����ة األزم�������ات 

املالية.

ل��ل��م��ؤس��س��ات  ال��ع��م��ل  8- ت��ع��زي��ز والء ف��ري��ق 

ا  جزء يكونوا  ألن  الفرصة  وإعطائهم  اإلعامية 

املؤسسة اإلعامية باعتبارهم مشاركن  من مشروع 

في التطوير.

مع  ال��ت��ح��ال��ف��ات  التقليدية  اإلع��ام��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  تتبنى  أن   -9

في  ويساعدها  موقفها  يعزز  نحو  على  الرقمية  اإلعامية  األن��م��اط 

تطوير محتواها ملواجهة التحديات الحالية واملستقبلية.

تفعيل قوانن وأنظمة حقوق امللكية الفكرية للتصدي ملشكلة سرقة املحتوى 

اإلعامي.

10- التأكيد على أهمية صحافة قواعد البيانات ملواكبة التغيرات الحديثة 

ولتقديم مضامن صحفية نوعية للقارىء بطريقة جذابة ومشوقة .

وأن��م��اط��ا مبتكرة  ن��م��اذج ج��دي��دة مهنية،  ال��ح��ال��ي��ة  ال��ص��ح��ف  تتبنى  أن   -11

األن���واع  ال��ورق��ي، والس��ت��ي��ع��اب  الصحفي  امل��ح��ت��وى  ف��ي صناعة  ومستحدثة 

الصحفية الجديدة، لاتجاه نحو الصحافة النوعية )االستقصاء، والتفسير، 

والرأى، والبيانات ، والخدمات، والصحافة املتخصصة العلمية وغيرها(

12- دعوة أقسام اإلعام في املؤسسات التعليمية لتدريس مقررات  الصحافة 

االستقصائية والتفسيرية وصحافة البيانات.

ات:
صي
لتو
ا


