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 وجدید: بین تقلیديّ  اإلعالم
 العر�ّي  المحتوى صناعة �ات دّ تح

 ∗ندى عید

 

 

ة التي تواجه خطًرا یهدد وجودها في وسائله التقلید�ّ  وخاّصةً عة �ات متنوّ اإلعالم الیوم تحدّ  �ع�ُش 
ا بدما ات �عدتحّد�راد و�سرعة، حتى أص�ح هو أ�ًضا عرضة لمجموعة من المواجهة إعالم جدید ینمو �اطّ 

 هو اآلخر في مواجهة عددٍ للجم�ع أن ال منافس له، وأنه خارج دائرة الخطر، لكنه سرعان ما وجد نفسه 
 من التحّد�ات. 

                                                   
 .بلوم الجامعّي في المحتوى الرقمّي العر�يّ صحافّ�ة و�ات�ة لبنانّ�ة ومنّسقة الد  *
 

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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أحدث ظهور وسائل اإلعالم تغییرات جذرّ�ة في الح�اة الیومّ�ة لدى مختلف الشعوب، إذ حملت 
، "ة والّسینمامسرح والجر�دة واإلذاعة والّتلفز لالخط�ة والّنشرة والكتاب وامعها هذه الوسائل الم�اشرة وأبرزها "

" حملت معها جم�عها المعرفة والوصول الى ١غیر م�اشرة �الكتاب، ومنها فردّ�ة أو جماهیرّ�ةوسائل و 
ال یتسع  - من دون أدنى شكّ  -المعلومات ومواك�ة األحداث وغیرها من اإل�جابّ�ات التي رافقتها سلبّ�ات 

 المجال لسردها. 

ذه الوسائل أدواًرا أساسّ�ة في ح�اة الناس وتنّوعت بین دور اجتماعي وتر�وي وتوعوي أّدت ه
وترفیهي وغیرها من األدوار التي ساهمت �ّلها في تعز�ز الد�موقراطّ�ة حّتى اعتبر اإلرشاد الرسولي: "إن 

ُ�قال "قر�ة �بیرة". فلقد  إّ�اها �ما منبر األزمنة الحدیثة األول هو عالم اإلعالم الذي یوّحد ال�شر�ة جاعًال 
ارتدت وسائل اإلعالم من األهم�ة ما أص�حت معه، بنظر الكثیر�ن، الوسیلة األولى لالطالع والتنشئة. 

 .  ٢فهي توجه وتلهم تصرف األفراد والع�ال والمجتمعات"

ها نجحت وسائل اإلعالم واحتلت مكانتها في الح�اة العاّمة، وصارت �لمتها، أي موقفها، ُ�حسب ل
ألف حساب، حتى استحقت عن جدارة لقب "السلطة الرا�عة" في سّلم السلطات التنفیذ�ة والتشر�ع�ة 
والقضائّ�ة، وأص�ح للعاملین فیها دور وطنّي و�نسانّي وأخالقّي یتماهى ودوَر المرسلین وأصحاب القضا�ا 

 الخیر العاّم.   والرسائل السام�ة، ولسان حالهم أّن رسالتهم هي قول الحق�قة والحفاظ على

فحرّ�ة اإلعالم ضرورّ�ة من أجل حسن سیر الد�موقراطّ�ة، مع ما طرحه ذلك من سجاالت حول 
رسم حدود و��جاد ضوا�ط لهذه الحر�ة لئال تقع في "التشهیر، والقدح والذم والقذف، ونشر الصور 

علومات، وهي أعمال تخضع الخالع�ة والحّض على الفحشاء وارتكاب األعمال الجرمّ�ة في أثناء جمع الم
، حر�ة اإلعالم ، وقد ضمنت دساتیر �عض الدول، �الوال�ات المتحدة األمیر�ّ�ة مثًال ٣للمالحقة القضائّ�ة"

وألزمت الصحافّي "أخالق��ا ومهن��ا" �أّال ینام على المعلومات التي �حصل علیها، وأن عل�ه نشرها في 
 أسرع وقت ممكن.

�ة اإلعالم وحّق االطالع على الحق�قة �املة، وهذا ما دعا إل�ه اإلعالن ثّمة تشا�ٌك عمیق بین حرّ 
التي تنّص على اآلتي: "لكّل شخص الحّق في حّر�ة الرأي  ١٩العالمّي لحقوق اإلنسان في المادة رقم 

                                                   
 ال(، صادر عن التعاون�ة اللبنان�ة للتأل�ف والنشر، بیروت، لبنان، وسائل اإلعالم بین الرأي العام واإلرادة الشعبّ�ةمسّلم أن�س،   ١

 .)رقم الط�عة وال سنة اإلصدارلذ�ر 
�شأن وسائل اإلعالم، لمناس�ة  Aetatis Novaeرعوّي "عهد جدید"  وثائق فات�كان�ة المجلس الحبري لوسائل اإلعالم، إرشاد  ٢

، منشورات اللجنة األسقف�ة لوسائل اإلعالم، Communio et progressioالذ�رى العشر�ن لصدور اإلرشاد الرعوّي "إّتحاد وتقّدم" 
 لبنان، (لم تذ�ر السنة).  -جل الدیب 

، دار الفارابي، اتهادة �قواعدها وأخالق�ّ ال�ازجي إلى غسان تو�ني أشرف مهنة مهدّ ، من إبراه�م العهر اإلعالميّ إدمون صعب،    ٣
 .٦٨، بیروت، لبنان، صفحة ٢٠١٨الط�عة األولى أّ�ار 
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والتعبیر. و�شمل هذا الحّق حّر�ة اعتناق اآلراء من دون أي تدخل، والتماس األن�اء واألفكار وتلقیها 
 . ٤و�ذاعتها �أي وسیلة من دون التقید �الحدود الجغرافّ�ة"

خاضت وسائل اإلعالم والصحافیون العاملون فیها معارك شرسة للمطال�ة والدفاع عن حقوقهم 
وأبرزها حق الوصول إلى المعلومات، مطلً�ا أساس��ا �مّكن المواطن من الحصول على حقه في معرفة 

ونت�جة نضال حق�قّي في  ١٩وتنفیًذا لمتطل�ات المادة  مشوَّهة، واستكماالً  الحق�قة �املة وغیر مجتزأة أو
ا �اسم  ١٩٩٣مختلف دول العالم، أنشأت لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في العام  مكتً�ا خاص�

 "إن ١٩٩٣"مكتب المقرر الخاص حول حر�ة الرأي والتعبیر"، وجاء في التقر�ر السنوّي للمكتب في العام 
حق طلب المعلومات والحصول علیها و�ثها �فرض على الدول تأمین الوصول إلى المعلومات (...) 

 ١٩و�عتبر لبنان بین الدول المتخلفة في إقرار هذا الحق، إذ أقّر مجلس النواب قانوًنا بهذا الشأن في 
 . ٥"٢٠١٧كانون الثاني 

العالم أحدثتا تغییرات جذر�ة في ح�اتنا،  إن ثورة التكنولوج�ا ومعها ثورة االّتصاالت التي شهدها
األمیر�ّ�ة في مجلة "اإل�كون�م�ست" فرنس�س �یرنكروس، �تابها  أصدرت الصحافّ�ة ١٩٧٧ففي العام 

، تحّدثت ف�ه عن تغییرات جذرّ�ة ٦��ف ستغّیر ثورة االّتصاالت ح�اتنا" - األول �عنوان "موت المسافات
ادّ�ة والس�اسّ�ة. هذه التغییرات لم تعد مجرد توّقعات لصحاف�ة تحّلل ستطال الح�اة االجتماعّ�ة واالقتص

 وتملك رؤ�ة لتطّور األحداث، بل أص�حت واقًعا. 

تخّطى هذا الواقع الرؤ�ة األولى التي عرضتها المؤلفة في الكتاب، ما دفعها إلى إصدار �تاب ثاٍن 
تطّور التكنولوج�ا وانعكاساتها على ح�اة �العنوان نفسه �تحدیث للكتاب األول، �ّل ذلك نت�جة سرعة 

 ال�شر جم�ًعا. 

الیوم، نلمس هذا التغییر من خالل تداع�ات ثورة االّتصاالت التي أّثرت في ح�اة جم�ع ال�شر 
الیومّ�ة، فطالت مهنهم وأفكارهم وتعاطیهم داخل العائلة والمجتمع والوطن وأّثرت �شّدة في وسائل اإلعالم 

 إلى والدة اإلعالم الجدید. التقلیدّ�ة وأّدت 

صارت وسائل اإلعالم ُتعرف �اإلعالم التقلیدي في مواجهة اإلعالم الجدید أو "نیو مید�ا" الذي لم 
صحافة ، و اإلعالم االجتماعيّ ، و إلعالم البدیلتتوافر له تعر�فات علمّ�ة �عد، بل مرادفات منها: ا

                                                   
 ، الموقع الرسمّي لمنظمة األمم المتحدة، على الرا�ط اآلتي:١٩، الماّدة لحقوق اإلنسان اإلعالن العالميّ    ٤

www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 
  .٧٢، صفحة المرجع السابقإدمون صعب،    ٥
٦  , Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our LivesFrances Cairncross, 

Harvard Business School Press; First Printing edition (1 Oct. 1997),  
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ئل اإلعالم هذه عن اإلعالم التقلیدي �أنها ال تحتاج . وتختلف وسا٧مواقع التواصل االجتماعيّ ، و المواطن
إلى تضافر جهود مجموعة من األشخاص أو المهنیین أو المحترفین في صناعة الكتا�ة أو التحر�ر أو 

هاتف أو  ب آليو حاسمن إلكتروني  ر جهازتوفُّ إلى الط�اعة والنشر والتوز�ع، بل �كفي  التصو�ر وصوًال 
 مثل االجتماعيّ ال �ش�كة اإلنترنت، مع اشتراك في أحد مواقع التواصل ّي، واتصجهاز لوح أو ذ�ي

أو أحد المنتد�ات أو امتالك موقع ، "یوتیوب" وأو "إنستاغرام" أو "لینكدإن" أ، "تو�تر" وأ، "�سبوكاف"
 إلكترونّي أو صفحة مدونة أو غیر ذلك من المنّصات أو المواقع. 

 أزمة اإلعالم الجدید 

ا تقییده حّتى في ظّل أشد األنظمة  نع�ش الیوم على وقع اإلعالم الجدید الذي من الصعب جد�
د�كتاتور�ًة وقمًعا، فهو ال �عاني أزمة حر�ة تعبیر أو وصول إلى المعلومات، بل �ع�ش أزمة من نوع آخر 

ل هي أزمة المحتوى، إذ لم تعد المعرفة اآلن�ة والوصول إلى مصادر المعلومات ونشرها هي المأزق، ب
أص�حت �حكم "تحصیل الحاصل"، خصوًصا مع انتشار استخدام هذه الوسائل بین مختلف أط�اف 
الناس، وتشج�ع �عض  وسائل اإلعالم األفراد على خوض غمار تجر�ة "كل مواطن مراسل" نت�جة 
الثورات العر��ة والحاجة إلى تغط�ة من قلب الحدث، في ظّل تعّذر وصول الطواقم الصحاف�ة 

إلى أرض المعر�ة، فراحت تتبّنى تسجیالت الهواة ورسائلهم �غّض النظر عن رداءتها وغ�اب  المتخصصة
عن استغالل األحزاب واألطراف  االحتراف في تنفیذها، ما شّجع الجم�ع على خوض التجر�ة، هذا فضًال 

واألمثلة هنا ال ُتَعّد وال  المتقاتلین لوسائل اإلعالم الجدید إلطالق أفكارهم والتعبیر عن مشار�عهم.
 ُتحصى. �كفي أن نتذ�ر تنظ�م الدولة اإلسالم�ة واستغالله وسائل اإلعالم الجدید.

عقدت منتد�ات عدة حول اإلعالم، منها في دبي (اإلمارات  ٢٠١٩قبل منتصف العام الحالي 
عي (دبي) وغیرها. ورّ�ز العر��ة المتحدة)، منتدى القاهرة لإلعالم (مصر)، وقمة رواد التواصل االجتما

النقاش على محتوى اإلعالم سواء أكان رقم��ا أم تقلید��ا، فالمأزق الیوم هو في توّفر المحتوى، لذا �مكننا 
 القول إن أبرز ما یواجهه اإلعالم �شقَّ�ه (التقلیدّي والجدید) یتمثل في مسائل �برى منها: 

والتحر�ر؛ دقیق؛ محاید إذ ل�س من السهل توّفر  تأمین محتوى الئق؛ موثوق؛ جدّي؛ سل�م الص�اغة −
 الموضوع�ة، لكّن الح�اد أمر أساس في نقل المعلومات. 

 مواجهة األخ�ار الكاذ�ة والمفبر�ة وتصح�ح مسار األخ�ار المتداولة.  −

التحّقق من الصور والفیدیوهات قبل نشرها وتعم�مها، واألمثلة �ثیرة عن الصور الزائفة والمنسو�ة إلى  −
 غیر مكانها وظروف التقاطها التي انتشرت �سرعة البرق واتضح الحًقا ز�فها.    

                                                   
 د�ا.  الموسوعة الحّرة و�كیبی  ٧
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مواجهة تدّخل اآللة في وظائف اإلعالم، �مثل قراءة رو�وت لنشرة األخ�ار أو تقد�مه عرًضا  −
تلفز�ون��ا، مثلما فعل اإلعالمّي مصطفى اآلغا حین جاء برو�وت ل�عتلي المنّصة في دورة منتدى 

 ). ٢٠١٩دبي (آذار اإلعالم ب

ال�حث عن حلول للتخّلص من الحسا�ات الوهمّ�ة والحمالت التي تشّنها الجیوش اإللكترونّ�ة، وهي  −
المجموعات التي تنتمي إلى حزب أو عقیدة وتتصرف على مواقع التواصل وفق ما ُ�طلب منها، 

 . كمواجهة حسا�ات أشخاص مغضوب علیهم أو معارضین س�اسیین أو خصوم أو غیره

مواجهة ظاهرة "الذ�اب اإللكتروني" والعمل على وقف الحمالت الجائرة التي تدعو إلى إغالق  −
حسا�ات أشخاص معینین بهدف حمل التطب�قات على إلغاء الحساب تلقائ��ا (كما �حدث في "تو�تر" 

ا عن حق�قة الوضع  ة المدافعة �ّ غیر الحكوم التقر�ر الذي وزعته منظمة "أفاز"و"فا�سبوك"). معّبر جد�
، ومفاده أن شر�ة �ات البرلمان األورو�يّ اقبیل انطالق انتخ عن قضا�ا البیئة وحقوق اإلنسان

  صفحة مشبوهة تبّث معلومات �اذ�ة داخل االّتحاد األورو�ّي.  ٥٠٠"فا�سبوك" أغلقت ما یناهز 

صل االجتماعّي، بهدف العمل على نشر ثقافة األخالق�ات المهنّ�ة وأدب�ات السلوك على مواقع التوا −
 الحّد من ثقافة إلغاء اآلخر المختلف دین��ا وعقائد��ا أو ثقاف��ا، وقبول التنّوع. 

الحّد من ظاهرة المؤثر�ن الذین یبنون شهرة زائفة تقوم على إبهار المتا�عین أو استغالل عصب�اتهم  −
ك في �سب المز�د من المال من وغرائزهم، واإلقدام على تسو�ق مفرط وتز��ف الحقائق، الستثمار ذل

 الشر�ات التجار�ة أو الجهات الممولة التي یهّمها تمر�ر الرسائل في توقیت محدد.  

 مواجهة انتشار المحتوى المصنوع من غیر المهنیین وطغ�انه على المحتوى الجّدي والرصین.  −

توى اإلماراتّي على وسائل المح“"حملت عنوان  اإلماراتيّ  إحدى جلسات منتدى دبي لإلعالم أثناءففي  −
من المؤثر�ن في الخل�ج �قّدمون ح�اتهم  %٣٦,٤ُقّدمت دراسة �حثّ�ة تبین من خاللها أن  ،التواصل"

، ینشرون محتوى ساخًرا ومضحًكا لجذب %٢٧,٣الیومّ�ة �محتوى �شار�ون �ه متا�عیهم، وأن 
 . ٨ق أو مراجعة أو تدقیقإعداد مسبمنهم ینشرون فوًرا بال  %٥٤المتا�عین فقط، وأن نس�ة 

العمل على ابتكار برامج تكو�نّ�ة دراسّ�ة جامعّ�ة تساعد المختصین (أي الصحافیین المحترفین) وغیر  −
البّناء على وسائل التواصل، �تا�ة وتحر�ًرا و�دارة، وتؤّمن لهم  للحضورصین تؤهل األشخاص تالمخ

 حضوًرا رقم��ا الئًقا.   

                                                   
إعالمي ومؤثر في قالب تفاعلي جدید ضمن أجندة الدورة الخامسة لمنتدى اإلعالم  ١٠٠نقاش الـاإلمارتّ�ة،  الب�انجر�دة    ٨
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اإلعالم العر�ّي �ثیرة ومتنوعة ال یّتسع المجال للوقوف علیها جم�عها، ال التحّد�ات التي یواجهها 
سّ�ما في ظّل تطّورات تقن�ة متسارعة الوتیرة والتأثیرات، مع اعت�ار أن عالم الیوم أطاح �ّل الحدود 

الرقمّ�ة  الفاصلة بین التلفز�ون والش�كة العنكبوت�ة (الو�ب) والرادیو والصحافة المكتو�ة (...). "الصحافة
 ".   ٩كو�ب نكاد نكتشفه غیر أن اقتحامه س�غّیر مهمة جم�ع الصحافیین �العمق

ولكن ألسنا جم�عنا "صحافیین رقمیین"، ومدعو�ن إلى مواجهة التحّد�ات المذ�ورة آنًفا؟ سؤال معنّي 
 �اإلجا�ة عنه �ّل فرد �ملك حضوًرا رقم��ا. 

 

                                                   
، نقله إلى العر�ّ�ة سامي عامر �مشار�ة جورج سعد، اإلمارات العر��ة الصحافة الرقمّ�ة، ثقافة للنشر والتوز�عأل�س أنتوم،   ٩

 .     ٢٠١٧�ر المتحدة، الط�عة األولى تشر�ن األول/أكتو 


