أزمة ،فوضى ،نهاية أو نشأة مستأنفة:
محاولة لفهم التحوالت التي تعيشها
الصحافة وتأويلها
نصر الدين لعياضي
جامعة الجزائر  -الجزائرـ

alayadi2014@outlook.com

Received: 22 Jun. 2015,
Revised: 11 Jul. 2015, Accepted: 08 Oct. 2015
Published online: 1 (January) 2016

160

Semat
ISSN 2210-173H

)Semat 4, No. 1, (Jan. 2016

أزمة ،فوضى ،نهاية أو نشأة مستأنفة:
محاولة لفهم التحوالت التي تعيشها
الصحافة وتأويلها
ن�صر الدين لعيا�ضي
جامعة اجلزائر  -اجلزائر

امللخّ �ص
�أ�صبحت التحوالت الذي تعي�شها ال�صحافة م�صدر قلق بالن�سبة للنا�شرين  وال�صحافني ،ومو�ضوع تفكري
بالن�سبة للباحثني .ف�أنتجت العديد من اخلطابات التي حتاول �أن تف�سرها .فبع�ضهم يرى �أن هذا التغيري
عبارة عن فو�ضى ،والبع�ض الأخر ،يراه م�ؤ�شرا على �أزمة حادة تعي�شها ال�صحافة املعا�صرة ،والكثريون منهم
يرون �أن هذا التغيري يعرب عن نهاية ال�صحافة.
حتاول هذه الدرا�سة تفكيك هذه اخلطابات بالك�شف عن خلفياتها الفكرية وحدودها املعرفية مو�ضحة ب�أن
ال�صحافة ،كممار�سة اجتماعية وثقافية ،تعي�ش ن�ش�أة م�ست�أنفة .ولتحقيق ذلك ا�ستعانت هذه الدرا�سة بقراءة
تاريخية وثقافية مل�سار ال�صحافة ،وتفعيل مفهوم “ الرباديغم” ال�صحايف”   Journalistic Paradigmعلى
�ضوء ال�سياق التقني واالجتماعي الذي يعرفه قطاع االت�صال اجلماهريي يف الو�ضع الراهن.

الكلمات املفتاحية :الفو�ضى ،الرباديغم ،الرباديغم ال�صحفي ،ال�صحافة املدنية� ،صحافة االت�صال� ،صحافة الر�أي.
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Crisis, Anarchy, End or Resumed
Birth: An A
ِ ttempt to Understand
Nacer-Eddine Layadi
University of Algiers - Algiers

Abstract
Changes experienced by the press have become a source of concern among
publishers and journalists, and a subject of reflection for researchers which produced
a score of discourses that tried to explain such changes. Some of them conceive this
change as an anarchy, some others perceive it as a critical crisis which the modern
press is going through, and many others see this change as the end of the press.
This study attempts to dismantle these discourses by unveiling their intellectual
backgrounds and their cognitive limitations clarifying that the press as a sociocultural
practice lives a resumed birth. To achieve this, the study used a historical and cultural
lecture of the evolution of the press and by activating the concept of “Journalistic
paradigm” in light of the technical and social context experienced currently by the
Mass Communication sector.

Keywords: Crisis, anarchy, journalistic paradigm, civil journalism, communicative journalism,
opinion journalism.
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أزمة ،فوضى ،نهاية أو نشأة مستأنفة:
محاولة لفهم التحوالت التي تعيشها
الصحافة وتأويلها
ن�صر الدين لعيا�ضي
جامعة اجلزائر  -اجلزائر
يتفق جميع الباحثني على �أن ال�صحافة تعي�ش
تغيريا عميقا و�سريعا على �أكرث من �صعيد :احلامل،
وال ُب ْن َية االقت�صادية ،و�أ�شكال الكتابة ،وطبيعة
اخلطاب ،والعالقة باجلمهور ،لكنهم يختلفون يف
تو�صيف هذا التغيري وت�أويل م�آله .فالكثري منهم
يعتقد �أن ال�صحافة بلغت �أخر مرحلة من تطورها،
و�سيكون الفناء م�صريها 1.والبع�ض منهم يعتقد �أن
ال�صحافة تعي�ش �أزمة حادة �أو حالة غري م�سبوقة
من الفو�ضى.
نعتقد �أن هذه التو�صيفات تطرح م�س�ألة تمَ ُّثل
الباحثني لل�صحافة �سواء نظروا �إليها من زاوية
�أنها ولدت كاملة ومنتهية النمو �أو منت وتطورت
وفق �أمنوذج واحد ووحيد ،و�أن �صالحية ا�ستعماله
قد انتهت .لذا بد�أت تعي�ش �أزمة وجود �أو حالة من
الفو�ضى نتيجة التطور التكنولوجي العا�صف ،الذي
فجر قنوات التوا�صل يف املجتمع ،وتبعا للتغيري
الذي طر�أ على املجتمعات املعا�صرة.
 -1الكثري من الكتاب من �أهتم بنهاية ال�صحف ،منهم بوليه برنار:
نهاية ال�صحف وم�ستقبل الإعالم ،ترجمة طه اخلالد ،بريوت،
الدار العربية للعلوم نا�شرون ،2011 ،وميكن الإ�شارة �إىل �أن الباحث
الفرن�سي املخت�ص يف علم االجتماع �أريك نوفو �أ�ضاف لطبعة كتابه
املو�سوم� :سو�سيولوجية ال�صحافة ،الثالثة ال�صادرة يف  2009ف�صال
كامال بعنوان:الأيام الأخرية لل�صحافة؟ � -أنظر:

Erik Neveu (2009): sociologie du journalisme,
France, La Découverte.
- Quoted by Héloïse Lhérété in «Internet tuera-t-il la
presse?», Sciences humaines, France, July 2012
http://journals.uob.edu.bh

�إن احلديث عن نهاية ال�صحافة يحتاج �إىل
تو�ضيح ،فماذا يعني بال�ضبط؟ هل هو نهاية احلامل
الورقي الذي �أعلن عن موته مرارا ،ومت ت�أجيله �أكرث
من مرة .وتزايد عدد امل�ؤمنني بحتميته يف الو�سط
املهني والأكادميي مع كل ت�أجيل؟ هل املق�صود منه
امل�ؤ�س�سة ك ُب ْن َية تنظيمية ومهنية �أو خطاب؟ �أال
يندرج احلديث عن نهاية ال�صحافة �ضمن فل�سفة
«النهايات» التي َو َ�سمت الفكر املعا�صر :نهاية
الأدب وموت الكاتب ،ونهاية امل�سرح وال�سينما،
ونهاية الفل�سفة وااليدولوجيا والتاريخ ،وغريها من
النهايات التي ال نهاية لها؟ وميكن قبول فكرة نهاية
ال�صحافة وا�ست�ساغتها �إذا �أ�ضفنا لها اجلملة التي
نرى �أنها متلك داللة كربى لأنها تك�شف عن واقع
�أعمق و�أكرث تعقدا وهي « :كما عرفناها يف الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين».
�إن احلديث عن �أزمة ال�صحافة �أ�صبح
�شائعا اليوم ،ومل يعد مروجوه بحاجة �إىل املزيد
من الأمثلة لت�أكيده �أمام ارتفاع عدد العناوين
ال�صحفية التي كفت عن الن�شر الورقي ورحلت �إىل
الف�ضاء االفرتا�ضي يف الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوربا ،والرتاجع الكبري يف توزيع ن�سخ ما تبقى من
العناوين التاريخية .فال�صحف اليومية الكربى يف
الواليات املتحدة الأمريكية التي كانت توزع ماليني
الن�سخ يف بداية القرن الع�شرين مل يبق منها اليوم
�سوى �أربع ،ويكاد توزيعها ال يتجاوز �أكرث من 400
�ألف ن�سخة (بوليه� ،2011 ،ص .)46
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لكن احلديث عن �أزمة ال�صحافة لي�س جديدا
كما يعتقد البع�ض و�إن كانت �أعرا�ضها �أكرث قوة
اليوم .فال�صعوبات التي تواجهها ال�صحافة اليوم
مل تربز بظهور �شبكة االنرتنت ،مثل تراجع توزيعها
وقلة االقبال على قراءتها ،وتقل�ص مواردها املالية
نتيجة ذلك وللعزوف عن �شرائها .لقد بد�أت
ال�صحافة تعاين من ال�صعوبات منذ نهاية احلرب
العاملية الثانية على وجه اخل�صو�ص� ،أما ما يتعلق
بطبيعتها وخ�صو�صية خطابها ،فالكاتبان «لو
كام» و«رويلو» (� ،Le Cam, Ruellan, 2014ص)27
يقدمان بع�ض الأمثلة الدالة على الطابع التاريخي
لأزمة ال�صحافة� ،إذ يرجعانه �إىل .1897وقد ندد
الكثري من الكتاب بتوقف بع�ض عناوين �صحف
الر�أي عن ال�صدور معلنة عن االن�سحاب التدريجي
لهذا النمط من ال�صحافة من ف�ضاء الإعالم
املكتوب .وبان�سحابه تزايد االحتجاج على تغييب
حرية ال�صحافة منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.
( ،Kayser, 1955ص )339
تدفعنا هذه الأ�سباب جمتمعة �إىل ترجيح القول
�أن ال�صحافة تعي�ش �أزمة "براديغم ،"Paradigm
�أي �أن الإطار النظري ال�شامل الذي ننطلق منه
لفهم التحوالت التي تعي�شها ال�صحافة مل يعد
فاعال ،بل جتاوزته التحوالت التي تعي�شها هذه
الأخرية.
يجب التنويه �إىل �إننا ننظر �إىل مفهوم الأزمة
بنظرة �إيجابية� .أي انطالقا من مقولة جمال
الدين الأفغاين» �إن الأزمة تلد الهم وال يت�سع
الأمر �إال �إذا �ضاق» .فالثقافة الفرن�سية ابتكرت
قولها امل�أثور لو�صف �صعوبات التغيري ،ف�أطلقت
عليها �أزمة منو� ،إذ تعتقد �أن الأزمة عامل معجل
يف التغيري والتقدم .ف�أزمة «براديغم» معناه ف�سح
املجال مليالد «براديغم �أخر» با�ستطاعته �أن يف�سر
التحول الذي تعي�شه ظاهرة ما.
يعتقد البع�ض �أن التحوالت التي تعي�شها
ال�صحافة املعا�صرة تتجاوز حالة الأزمة لت�صل �إىل
الفو�ضى .وهذا التو�صيف ال ي�ستند �إىل حكم نابع
من قراءة العوامل الداخلية التي حتكمت يف تطور
http://journals.uob.edu.bh
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ال�صحافة ،بل يرتكز على البيئة الإعالمية اجلديدة
التي ت�سعى �إىل حمو احلدود بني و�سائل الإعالم
الكال�سيكية وامليديا “اجلديدة” من جهة ،و�إىل ما
ترتب عن االنتقال من و�سائل االت�صال اجلماهريي
� Mass Mediaإىل و�سائل االت�صال اجلماهريي
الفردية  ،Self Mass Mediaمن جهة �أخرى.
�إن الفو�ضى ،يف هذا املقام ،لي�ست كلمة
�أو مفهوما ،بل �إنها نظرية ريا�ضية وفيزيائية
خ�ص�صت لدرا�سة الأنظمة الديناميكية .وتطبق يف
�شتى التخ�ص�صات العلمية ،مثل الفيزياء والفلك،
و�أحوال الطق�س ،والكيمياء الع�ضوية ،والعلوم
االجتماعية� ،Gleick, 2008( .ص )10مبعنى
�أنها جمموعة من الأدوات النظرية التي ت�سمح،
�ضمن ما ت�سمح به ،ب�شرح الفجوة القائمة بني
الواقع والتوقعات �أو التنب�ؤات)Damien, 2007(.
لكن من ال�صعب �أن ن�صف نقل الأخبار ،مهما
تزايد عددها ،بالفو�ضى وذلك لأن تعريف اخلرب
هو نقل الأحداث اال�ستثنائية وال�شاذة بجانب
املتوقعة ،لكن يبدو �أن ا�ستخدام نظرية الفو�ضى
لتو�صيف حقل الإعالم واالت�صال ال يقت�صر على
امل�ضامني الغزيرة واملت�ضاربة ،يف بع�ض الأحيان،
التي تتداولها امليديا ،بل ي�شمل� ،أي�ضا� ،أ�شكال
وع ّدتها ،و�أمناط مليكتها
ات�صالها و�سردهاُ ،3
و�أ�شكال ا�ستخدامها وغايات هذا اال�ستخدام .و�إن
كانت غاية نظرية الفو�ضى تكمن يف البحث عن
منطق النظام الذي يتحكم فيما يبدو ،ظاهريا،
2

� -2أنظر على �سبيل املثال:

Fenton Natalie: New Media, Old News: Journalism
and Democracy in the Digital Age, Martin Lister:
New Media: A Critical Introduction- Routledge,
2009, 446 pages

 - 3هذا ما ت�ؤكد عليه الباحثة �آن �سافوا ،التي تطرح �إ�شكاليات ال�سرد
الإعالمي من منظور «املتاهة»  ، Labyrintheالتي حتافظ على
تعاي�ش الفو�ضى والنظام مما ي�سمح بانقرائية الالنظام� - .أنظر:

Ariane Savoie: Les nouveaux médias ou l’ère du
labyrinthe intermédial; Mémoire présenté à la
Faculté des études supérieures en vue de l’obtention
;du grade de Maîtrise en études cinématographiques
Département d’histoire de l’art et d’études
;cinématographiques; Faculté des arts et sciences
Université de Montréal; juin 2010

164

Nacer Layadi: Crisis, Anarchy, End or Resumed Birth: An A
ِ ttempt to Understand

�أنه غري منتظم يف جمال علوم الطبيعية والفيزياء
الفلكية والريا�ضيات )Ekeland, 1987( ،ف�إنها
ت�ؤكد التمرد على القواعد واملعايري ،واالنفالت من
النظام ،واخلروج عن نطاق ال�سيطرة والتحكم يف
الظواهر االجتماعية 4.ولئن كانت نظرية الفو�ضى
ال تنفي فكرة تطور و�سائل الإعالم �إال �أنها تق ّر �أن
هذا التطور غري متوقع وغري معياري .ويبدو �أن
هذه هي الفكرة املركزية التي تنطلق منها نظرية
الفو�ضى ويعتمد عليها بع�ض الباحثني يف مناق�شة
التغيري احلا�صل يف ال�صحافة ،فريجحوا الفكرة
التي تن�ص على �أنها ال ت�ساعد كثريا على فهمه
لأنها توحي �ضمنيا �أن ما عا�شته و�سائل الإعالم من
تغيري عرب تاريخها الطويل كان متوقعا ومدرو�سا!
وهذا يتنافى مع احلقائق التاريخية .ف�أول فيلم
�سينمائي ظهر �إىل الوجود على يد الأخوين لوميار
مل يحدد م�صري ال�صناعة ال�سينماطوغرافية.
فهذه الأخرية تطورت بتقاطع جملة من العوامل
التقنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والأدبية .والإذاعة �شرعت ،هي الأخرى ،يف بث
الأخبار دون �أن ت�شكل لغتها اخلا�صة� .إذ يذكر
�أن �صحافيي املحطات الإذاعية يف الواليات
املتحدة الأمريكية كانوا يتعر�ضون �إىل ال�ضرب
من قبل �صحافيي وكاالت الأنباء وال�صحف يف
مطلع الثالثينات بتهمة �سرقة عملهم لأن الأخبار
الإذاعية يف ذلك العهد اقت�صرت على قراءة بع�ض
ما تن�شره ال�صحف! و�شيئا ف�شيئا تو�صلت الإذاعة
�إىل �صياغة لغتها الإعالمية املتميزة .وكذلك الأمر
بالن�سبة للتلفزيون الذي بد�أ يف بث الأخبار وك�أنه
�إذاعة م�صورة ،ثم متكن ،تدريجيا ،من تر�سيخ
لغته الإخبارية اخلا�صة .لذا تتجلى حدود نظرية
الفو�ضى يف تف�سري التحوالت التي تعي�شها و�سائل
الإعالم عرب �سقوطها ،ب�شكل ال �إرادي� ،ضحية
� -4أنظر على �سبيل املثال �إىل حماولة الباحثني :ريكر وهيدري�س لتوظيف
نظرية الفو�ضى يف بحوث الر�أي العام يف جمال العالقات العامة:

Johan De Rycker et François Heinderickx: La science
du désordre comme source de renouveau des théories
de la communication: application aux sondages
d’opinion; revue: Communication et organisation, 4
(1993
http://journals.uob.edu.bh

القطيعة املتوهمة بني تاريخي “امليديا” التقني
واالجتماعي .فالتكنولوجية لي�ست) علبة �سوداء
ال ميكن �أن ُتعدل �أو تتغري .والو�سط االجتماعي
الذي ي�ستقبل املبتكر التكنولوجي هو وحده الذي
ميكن �أن يتغري حتى يتقبل املبتكر التكنولوجي
ويتبناه(.فلي�شي( )2013 ،وهذا الت�صور يتنافى
مع نظريات اال�ستخدام.
يرى الباحث "زاول" �أن الفهم الكال�سيكي
للعلوم مل يحتفظ من الطبيعة واملجتمع �سوى
باملفاهيم املرتبطة بالتوازن ،والنظام ،واالن�سجام.
فعدم االنتظام والقطيعة والالنظام يف الظواهر
الفيزيائية واالجتماعية هي مظاهر يتجاهلها
براديغم العلوم «احلديثة» �أو يرف�ض درا�ستها
(� ،Zaoual, 1991ص .)146-144فا�ستخدام
نظرية الفو�ضى يف جمال علوم الإعالم واالت�صال
ال ت�ؤكد تعقد ظواهره فح�سب ،بل تعرب عن حالة
من “ االندها�ش والقلق” من التغيري ال�سريع يف
البيئة الإعالمية والت�شا�ؤم من م�ستقبلها الناجم
عن العجز عن فهم ال ِقوى الظاهرة واملخفية التي
حتركها .وميكن تف�سري هذا العجز ب�أزمة الرباديغم
ال�صحايف التي حتدثنا عنها �آنفا ،والذي يقول عنه
الباحث لون�س وبنيت �أن �ش�أنه �ش�أن �أي براديغم
علمي يخ�ضع لالمتحان .فعندما يعجز الرباديغم
ال�صحفي عن ا�ستيعاب ما هو �شاذ ،ويخفق يف
حل م�شكل ما �أو تف�سري لغز يف ظاهرة ما ،يو�صف
ب�أنه يف �أزمة ويجب ا�ستبداله .بعبارة �أخرى،
عندما حتدث التغيريات يف البيئة �إىل درجة �أن
االبتكارات تتكاثف خالل فرتة طويلة وت�ؤثر ،ب�شكل
دال ودائم على عدد كاف من القواعد �إىل حد �أن
النظام يفقد ان�سجامه فيتحول وي�ضع بتحوله بع�ض
القواعد اجلديدة .بالفعل� ،إن القواعد ال�سابقة عن
التحول ال تتغري كلها لكن درجة التحول يف النظام
5
ككل ت�صبح غري معلومة.
5- Quoted by Bennett, W. Lance, Gressett, Lynne A.
et Haltom, William. Repairing the new: a case study
of the news paradigm». Journal of communication.
Vol. 35, no 2 (1985). P. 50-68
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�إن نظرية الفو�ضى تعمم ما تعي�شه خمتلف
و�سائل الإعالم من تغريات وتعتربها ثابتة
ورا�سخة ،بينما بع�ضها مل ي�صل بعد �إىل نقطة
الالرجوع وي�شتد عوده .فبع�ض ال�صحف تخلت عن
تعليقات القراء �أو امل�ستخدمني على ما تن�شره يف
مواقعها يف �شبكة االنرتنت� )Prudent, 2014( ،سواء
لف�شل حماوالتها يف التوافق بني منطق خطابها
ال�صحفي ومنطق خطاب قرائها �أو خلروج الكثري
من التعليقات عن املو�ضوع الذي تطرحه املادة
ال�صحفية املن�شورة واالن�صراف �إىل الرثثرة �أو
مليلها �إىل تف�ضيل التعليقات القريبة من خطها
التحريري وقناعتها الإيديولوجية .هذا مع العلم
�أن هذه التعليقات كانت ت ّعد �أبرز �سمات التفاعلية.
وبهذا ميكن القول �أن البع�ض مما ت�ستخدمه و�سائل
الإعالم املعا�صرة من عدة تكنولوجية ومن�صات
بث ون�شر وتقا�سم و�صيغ ات�صالية الزالت قيد
التجربة .وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن نقارن
بني التعليقات عن ماتن�شره ال�صحف يف مواقعها
وما تر�سخ من �أ�شكال الكتابة ال�صحفية القائمة
على منطق الن�ص الفائ�ض  Hypertextالتي ي�صعب
الرتاجع عنها �أو اال�ستغناء عنها .وهذا الأمر يدفعنا
�إىل القول �أن نظرية الفو�ضى «تتجاهل» القوى
املتفاعلة التي تتحكم يف ا�ستخدام التكنولوجيا
وتعدل فيها وحتدد �أفاق تطورها ،وهي :التطور
العلمي/التقني ،االقت�صاد ،الت�شريعات الإعالمية،
واال�ستخدام االجتماعي.
ت�ستند نظرية الفو�ضى �إىل غياب معيارية
للتعرف عن طبيعة التغيريات التي تعتمل يف قطاع
الإعالم واالت�صال وا�ست�شرافها لأنها تنطلق من
اعتقاد �أن هذه املعيارية ثابتة وهذا ينافى مع ما
ن�سميه «الن�ش�أة امل�ست�أنفة» لو�سائط االت�صال يف
املجتمع املعا�صر.
�إذا كانت نظرية الفو�ضى تلتقى مع التيار
الفل�سفي ملا بعد احلداثة يف االتفاق على غياب
مرجعية للحكم على الظواهر اجلديدة يف العامل
االجتماعي ،ف�إن هذا التيار يطرح هذا الغياب يف
�إطار �أو�سع ،وهو نهاية ال�سرديات الكربى .وبهذا
http://journals.uob.edu.bh
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ف�إنه ال يرى الأمر من زاوية الفو�ضى ال�سائدة يف
و�سائط االت�صال ،وال يف �أزمة ال�صحافة ،بل يف
النظام االجتماعي واملعريف املعا�صر .ففي هذا
الإطار ي�ؤكد العامل النف�ساين والفيل�سوف «ميغال
بن�سياغ» على ما يلي( :تعاين ال�صحافة اليوم من
�أثار ما ي�سمى مبا بعد احلداثة ،حيث �أ�صبح لكل
�شخ�ص حقيقته� .إننا نعي�ش يف غمرة نظام خطري
جدا) “(...تت�ساوى فيه كل الآراء ) (....فالأفكار
التي يخل�ص �إليها �شخ�ص ا�شتغل على مو�ضوع
معني ملدة ع�شرين �سنة تت�ساوى مع ما يقوله �أي
�شخ�ص نكرة يف مقهى �شعبي� .إنه و�ضع عام يعي�شه
جمتمعنا .ويف هذا الإطار ف�إن ال�صحافة امللتزمة،
التي تزن جيدا كلماتها حتى تكون �أكرث قربا من
الأحداث ،ال ت�سوى �سوى ما ت�ساويه وجهة نظر �أي
�شخ�ص� .إننا ال ن�أخذ بعني االعتبار العمل واجلهد
الذي بذلته هذه ال�صحيفة .فكل �شيء حتول �إىل
ر�أي .فمن هذا املنظور مل تتغري ال�صحافة بل
�أهمية الكلمة هي التي تغريت ،واملكتوبة منها
على وجه التحديد(().بن�سياغ )2015 ،وعندما
يتحول كل �شيء �إىل ر�أي وتت�ساوى كل الآراء ي�ضيع
املعنى �إن مل ي�سفه .وال�سبب يف ذلك يعود �إىل تفتت
التمثالت امل�شرتكة �أو املوحدة للم�شاكل والق�ضايا
لأن “ا�ستهالك” الإعالم تغري و�أ�صبح كل �شخ�ص
“ي�صنع” منظومته الإعالمية)Fouks, 2004( .
الن�ش�أة امل�ست�أنفة:
لالقرتاب من فهم التحوالت التي تعي�شها
ال�صحافة املعا�صرة� ،سن�ستعني بالعمل الذي
�أجنزه الباحثان جون �شارو و جون دوبنفيل و الذي
يت�ضمن مقاربة نظرية ومنهجية لل�صحافة كما
مور�ست يف زمن ومكان حمدد ّين بطابعها املبني
واملن�سجم واملنظمCharron, De Bonville, 2004(،
�ص )19وفق الرباديغم ال�صحفي Le paradigm
 .journalistique ، Journalistic Paradigmويعرفان
هذا الرباديغم مبا يلي� :إنه نظام معياري �أفرزته
املمار�سة القائمة على النموذج واملحاكاة ،ويت�شكل
من امل�سلمات وخمططات الت�أويل ،والقيم والأ�شكال
النموذجية التي ُت ّعد مرجعا ملجموعة ال�صحافيني
ُي َ�ش َخ ُ�صون بها يف �سياق مكاين وزماين حمدد.
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ويالحمون من خاللها انتماءهم ملجموعتهم
املهنية ،فتمنح ملمار�ستهم م�شروعية (Charron,
� ،De Bonville, 2004ص .)36وهذا يعني �أن
الرباديغم هو جممل املعتقدات والقيم التي تقوم
بدور الدليل ،والتقنيات التي ت�شرتك فيها جمموعة
علمية حمددة وتتج�سد ب�أمثلة -منوذجية �صقلت
يف حوامل علمية وتعليمية كالكتب واملجالت
6
املتخ�ص�صة.
ولد مفهوم املنظور ال�صحفي من رحم البنائية
االجتماعية ،ورغم االنتقادات التي وجهت �إىل
هذه النظرية � 7إال �أننا نعتقد �أن نواتها ال�صلبة
لفهم التحوالت التي تعي�شها ال�صحافة ،واملتمثلة
يف القول �أن ال�صحافة هي عملية بناء اجتماعي
� ،Ringoot, Utard, 2015ص )40تبدو �صاحلة
�إىل حد كبري .وقد ك�شف عنها اجلانب التطبيقي
يف الرباديغم “املذكور” .ولتو�ضيح جوهر هذه
النواة ميكن القول �أن النظر �إىل ال�صحافة يخ�ضع
لتم ُّثالتنا عنها .فهناك من يعتقد �أن ال�صحافة
ظهرت يف �صورتها الكاملة والتامة ،ويرى �أن كل
تغيري يطر�أ عليها يعد انحرافا ميكن �أن يق�ضي
عليها �أو يعترب �ضربا من الفو�ضى .وهناك من
يرى �أن ال�صحافة مل تكتمل ن�ش�أتها �أو �أنها ذات
 -6هذا هو التعريف الذي تقدم به الباحث مي�شال ماتني للرباديغم
والذي اعتمد عليه لت�سجيل حتفظه �إن مل يكن اعرتا�ضه على
توظيف مفهوم الرباديغم يف ال�صحافة على اعتبار �أن نقل
مفهوم اب�ستمولوجي �إىل حقل ال�صحافة يطرح �إ�شكاال وذلك لأن
ال�صحافيني ال ي�شكلون جمموعة علمية�.أنظر:

Mathien Michel:
Le journalisme de
communication: critique d’un paradigme
spéculatif de la représentation du journalisme
professionnel. In: Quaderni. N. 45, Automne
2001. Figures du journalisme: critique d›un
imaginaire professionnel. pp. 105-135.

 - 7ميكن الإ�شارة ،من باب الدقة� ،إىل �أن بع�ض امل�ساهمات النظرية
التي تنفي الطابع العلمي للبنائية يف جمال االت�صال وال�صحافة
حتديدا ،وتو�صف ب�أنها �إيديولوجية� ،أنظر:

Gauthier Gilles: Critique du constructivisme,
Revue Communication en questions de
communication: Numéro 3- P 185-198
Retrieved, April 21, 2009 from http://www.
ques2com.fr/index.php?p=details&cat=recherc
he&type=article&revue=25&id=392
http://journals.uob.edu.bh

ن�ش�أة م�ست�أنفة حتققها جمموعة من املتغريات
داخل امل�ؤ�س�سة ال�صحفية ذاتها ومن خارجها،
ويف ا�ستئناف ن�ش�أتها تتجاوز �أ�شكالها التعبريية
القدمية وتغري خطابها .ومييز الباحثان املذكوران
بني التغيري والتحول يف ال�صحافة (Charron, De
� ،Bonville, 2004ص  .)69فتمييزهما يحيلنا �إىل
الثنائية ال�شائعة يف العلوم االجتماعية :التغيري يف
ال ُب ْنية �أو النظام� ،أو تغيري ال ُبنية والنظام معا.
فالتغيري "العادي" يتعلق بالتحوالت التي حتدث
داخل البنية ومتكنها من االحتفاظ بتكوينها
العام ،بينما يدل الت ََح ُّول �أو النقلة على تغيري البنية
ذاتها ،وهي �أعمق .لذا �شخ�ص الباحثان جون
بونفيل وجون �شارون (Charron, De Bonville,
� ,2004ص .)85هذه النقلة ب�أزمة “براديغم”
التي يحدثها التغيري العميق الذي يرافقه �ضياع
�شرعية القواعد املهنية اخلا�صة ب�إنتاج اخلطاب
ال�صحفي ،وباخلطاب ذاته.
�إذا اتفقنا على �أن ال�صحافة مل تلد مكتملة
النمو وفق �صيغة نهائية ،فيمكن التمييز بني م�سار
تغيريها وحتولها ،واالقتناع بالقول �أن �إخراج
ال�صحف وفق املدار�س الإخراجية -اجلمالية
املختلفة مل يتج�سد دفعة واحدة .و�أن الأنواع
ال�صحفية ،على �سبيل املثال ،مل تلد دفعة واحدة،
بل �أخذت م�سالك خمتلفة باختالف اخل�صائ�ص
الثقافية للمجتمعات وتطور امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
فمن اخلرب ولد التقرير ،ومن هذا الأخري ولد
الربورتاج .ومن املقال ال�صحفي ،ولد العمود
ال�صحفي .و�أن الكتابة يف ال�صحف الورقية بد�أت
حتاكي الكتابة يف و�سائط االت�صال احلديثة
ومن�صاتها ،مثل املدونات الإلكرتونية .لقد بد�أت
هذه ال�صحافة تتخلى عن قاعدة وحدة املو�ضوع،
و ت�سمح با�سقاطات� ،أكرث ،لذاتية لل�صحايف فيما
يكتبه .لذا ميكن القول �أن هذه الأمثلة ت�ؤكد التغيري
“العادي” يف ال�صحافة الذي تطرق �إليه الباحثان
جون بونفيل و جون �شارون.
وميكن �أن نالحظ ،اليوم ،ات�ساع ظاهرة
اال�ستن�ساخ ونقل املحتويات و�إعادة ن�شرها �سواء يف
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ال�صحافة التقليدية ومن�صات البث الرقمية ب�شكل
قانوين �أو غري قانوين فنوعزها ،يف الغالب� ،إىل
“�شبكة الواب” .فما كانت تن�شره بع�ض املدونات
الإلكرتونية ،ومازالت ،ينهل من ال�صحافة
املكتوبة ،والو�صالت التي تت�ضمنها الكثري من هذه
8
املدونات حتيلنا �إىل و�سائل الإعالم التقليدية
وال�صحف الورقية بد�أت تن�شر بع�ض التدوينات
الإلكرتونية و�أدرجتها �ضمن ا�سرتاتيجيتها
الإعالمية 9.والبع�ض مما يتداول يف مواقع
االنرتنت �أو ال�شبكات االجتماعية الرقمية يقتب�س
من الإعالم “الكال�سيكي” ،ناهيك عن �أ�شكال
10
من ال�شراكة امل�ؤ�س�ساتية الر�سمية .Syndication
فكل هذه الوقائع لي�ست جديدة كل اجلدة من
ناحية املبد�أ فالباحثان فلورن�س لو كام ودني�س
روالن (� ،Le Cam, Ruellan, 2014ص )58ي�ؤكدان
�أن ال�صحف اجلهوية كانت تعيد ن�شر ما تن�شره
العوا�صم يف القرن  ،18و�أن وكاالت الأنباء يف
القرن  19تطورت بف�ضل ترجمة الأخبار واملقاالت
التي تن�شر يف �صحف دول �أخرى .هذا �إ�ضافة �إىل
قيام حمطات الإذاعة وقنوات التلفزيون ببث ما
كانت تن�شره ال�صحف املحلية والوطنية .لذا ميكن
املجازفة بالقول �أن هذا النقل املتبادل للم�ضامني
من و�سيط �إعالمي وات�صايل �إىل �أخر يندرج �ضمن
«التغيري» العادي الذي تعي�شه ال�صحافة ،وقد
 -8قدر مركز «بييو للأبحاث» �أن  %80من الو�صالت التي تت�ضمنها
املدونات الإلكرتونية ومواقع ال�شبكات االجتماعية حتيلنا �إىل و�سائل
الإعالم الأمريكية التقليدية� -أنظر:

Pew Research Center: the state of the news media,
an annual report on American journalism, 2010

 - 9لالطالع عن هذه اال�سرتاتيجية � -أنظر:
ن�صر الدين لعيا�ضي :املدونات الإلكرتونية وال�صحافة :تغيري
املنظور لإ�ستجالء الأفق املعريف ،املجلة العربية لعلوم الإعالم،
اململكة العربية ال�سعودية ،عدد  5نوفمرب � 2009ص ( )293-243
 -10نذكر على �سبيل املثال ال�شراكة بني Associated Press
 (apوالبوابة الإلكرتونية الكندية NowPublic.com :يف فيفري
 ،2007حيث تقوم الوكالة املذكورة بن�شر �أخبارهذه البوابة يف
�شريطها الإخباري .وال�شراكة بني موقع ياهو ووكالة رويرتز للأنباء،
حيث ميكن لهذه الأخرية �إعادة ن�شر �صور التي يبثها املوقع يف
�شريطها الإخباري� -.أنظر:
»Jean-François Tétu, « Du public journalism 
au « 
journalisme citoyen », Questions de
communication, 13 | 2008, 71-88.
http://journals.uob.edu.bh
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عا�شته يف املا�ضي بال�شكل ال�ضيق املتاح يف ذلك
الوقت .بالطبع �إن هذا القول ي�ستثني ظاهرة ما
بني و�سائط االت�صال �أو و�سائط االت�صال البينية
والتي ت�سمى  Cross Mediaباللغة �أالجنليزية �أو
 Transmediaté - Intermediatéباللغة الفرن�سية،
والتي �سنتحدث عنها الحقا ،لأن ما يهمنا يف هذا
املقام هو التحوالت� ،أي التغيريات العميقة جدا
والتي ت�ستمر مع الزمن ،ولي�س التغيري العادي،
والتي خل�صها الباحثان املذكوران يف �أربعة كربى
( )Brin Charron, De Bonville; 2007يف تاريخ
ال�صحافة ،وهي كالتايل:
 �صحافة النقل :وقد ظهرت منذ القرن ال�سابعع�شر ،وكان نا�شرها يقوم بدور همزة الو�صل
بني “م�صادر الأخبار” والقراء ،وال يتناول
الكلمة فيما ين�شره ليعرب عن ر�أيه يف الأحداث.
 �صحافة الر�أي :وظهرت يف القرن التا�سع ع�شرلتواكب جملة من التحوالت التي عا�شتها
املجتمعات ،خا�صة الأوربية ،حيث �شهدت تغيري
يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والنقا�ش حول احلق يف
االنتخابات واحلقوق املدنية ،وت�شكيل التيارات
ال�سيا�سية واجلمعيات .فحولت ال�صحف �إىل
منابر للمعارك ال�سيا�سية ،و�أداة تعبري يف
خدمة ال�صراعات ال�سيا�سية وتوجيه" الر�أي
العام" .فهذه الأمنوذج من ال�صحف مل يقرتح
خطا حتريريا يغري �أ�شكال الكتابة من خالل
تبجيل الأنواع ال�صحفية الفكرية فح�سب،
بل غري� ،أي�ضا ،الغاية الأ�سا�سية من وجود
ال�صحافة ويف نوعية ُكت َابها ،و�أ�شكال توزيعها.
وقد نالحظ اليوم انح�صارا كبريا يف عدد هذه
ال�صحف .فال�صحافة احلزبية ،على �سبيل
املثال ،تكاد تكون من ذكريات املا�ضي يف بع�ض
11
البلدان.
 - 11ميكن �أن نالحظ يف اجلزائر الغياب �شبه التام لل�صحافة
احلزبية .فبا�ستثناء �صحيفة «�صوت الأحرار» التابعة جلبهة التحرير،
ال ميلك �أي حزب معتمد �صحيفته من جهة ،ومن جهة �أخرى ي�شكو
عامل الن�شر من قلة ال�صحف الأ�سبوعية واملجاالت وحتى غيابها .وهذا
�أدى �إىل انت�شار �صحافة يومية متزج بني �صحافة الر�أي وال�صحافة
الإخبارية .وما �ساعدها على ذلك هو تقاليدها املروثة عن ال�صحافة
الالتينية ،والفرن�سية حتديدا التي ال تف�صل بني احلدث والر�أي.
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 �صحافة الأخبار :وظهرت ما بني 1910-1880يف املدن الأمريكية ،وبد�أت يف االنت�شار يف
خمتلف مناطق العامل بد ًءا من  .1920وقد
عملت على تنظيم مهنة ال�صحافة واحرتافيتها
و�سعت �إىل تو�سيع قاعدة قرائها ا�ستناد �إىل
�إلزامية التعليم يف العديد من املجتمعات،
والت�صنيع الذي يتطلب حدا معينا من التعليم.
فتوجهها اجلماهريي فر�ض عليها �إعادة النظر
يف اقت�صادياتها.
 �صحافة االت�صال :يعتقد الباحثان املذكوران� Charron, De Bonville; 1996ص� 97-51أن
ال�صحافة انزاحت عن الإعالم �إىل االت�صال.
فالإعالم الذي ارتبط تاريخيا بهاج�س
املو�ضوعية عا�ش خالل الفرتة املمتدة من
� 1970إىل  1980حتوال كبريا حيث انتقل من
الرتكيز على احلدث �إىل الرتكيز على بناء
عالقة مع اجلمهور .لقد �سعت هذه ال�صحافة
�إىل ربط الرتفيه بالإعالم ،والواقع باخليال
( )Saidi, 2014واجتهت �إىل تقدمي اخلدمات
من �أجل ك�سب �سوق جديد وات�سمت ب�شدة
التنوع وبوفرة العر�ض.
�إن االختالف بني النماذج الأربعة املذكورة،
ت�شكل ا�ستمرارية ال�صحافة �أو جت�سدا لن�ش�أتها
امل�ست�أنفة رغم �أنها خمتلفة عن بع�ضها البع�ض من
ناحية البنية االقت�صادية :ف�صحافة الر�أي تعتمد،
بدرجة �أ�سا�سية ،على القارئ /املنا�ضل ،وعلى �شكل
اال�شرتاكات يف متويلها ،بينما تعتمد ال�صحافة
الإخبارية على البيع يف الأ�سواق والإ�شهار بدرجة
�أ�سا�سية .وتختلف� ،أي�ضا ،من ناحية التنظيم
املهني وممار�سة الكتابة .ف ُكتاب �صحافة الر�أي
هم يف الغالب من املنا�ضلني واملثقفني بع�ضهم
يتطوع جمانا للعمل يف ال�صحيفة دفاعا عن التيار
ال�سيا�سي الذي ينتمي �إليه� -أنظر مثال ال�صحافة
احلزبية -بينما �صحافة الإعالم �أهلت جمموعة
من ال�صحافيني وجعلت منهم حرفيني يخ�ضعون
لتق�سيم العمل داخل ال�صحيفة ولإكراهات العمل
ال�صحفي .وتتباين يف طبيعة اخلطاب ويف غايتها.
http://journals.uob.edu.bh

ف�صحافة الر�أي تنظر �إىل القارئ كمنا�ضل/
كناخب ،بينما �صحافة الأخبار تنظر �إليه كزبون،
و�صحافة االت�صال تن�شد �أقامة عالقة �أكرث من
تقدمي معلومات .وتختلف �أي�ضا يف املمار�سات
ال�صحفية ،وقد ميتد هذا االختالف �إىل هوية
ال�صحف وفق النماذج املذكورة .
ميكن القول �أن هذه النماذج املذكورة مل حتظ
ب�إجماع وا�سع لدى الباحثني فبع�ضهم اعرت�ض
على براديغم �صحافة االت�صال بالنظر �إىل
التقاليد الثقافية وال�صحفية الفرن�سية من جهة،
والعتقادهم بات�ساع احلقل الذي يغطيه مفهوم
االت�صال وتنوع املمار�سات فيه ،والتي ت�شمل الإعالن
والت�سويق والرتويج والدعاية والبالغةMathien,
� ،2001ص .135-105قد يت�ضمن “الرباديغم”
الواحد عدة مناذج متقاربة �إىل حد كبري .فمن
�ضلع �صحافة الأخبار ظهرت ال�صحافة ال�صفراء
�أو �صحافة “البن�س” ،يف حدود  ،1880واعتمدت
على الإثارة يف انتقاء االحداث اخلفيفة والغريبة
والطريفة وال�صادمة والتي ت�ستلهم منها عناوينها
العري�ضة �إ�ضافة �إىل ا�ستثمارها لل�صور و�شرائط
الكارتون .وت�أ�سي�سا على تقاليدها ظهرت ال�صحافة
ال�شعبية  People Pressالتي تن�شر ما يتعلق باحلياة
العامة واخلا�صة لنجوم الفن والطرب وال�سينما
واملودة والريا�ضة ،وخا�صة ف�ضائحهم معتمدة �أكرث
على �صورهم .وقد انت�شرت هذه ال�صحافة خالل
ال�ستينات من القرن املا�ضي يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وو�صلت �إىل فرن�سا يف مطلع الثمانيات.
�إن الرباديغمات املذكورة �أعاله مل تعمم بالقدر
الكايف لت�شمل خمتلف مناطق العامل �أو �أنها مل
تتطابق ب�شكل تام مع ما وجد من �صحف يف
املناطق غري الأوربية والأمريكية وهذا �أمر طبيعي
جدا لتباين التقاليد الثقافية والتنظيم االجتماعي
وال�سيا�سي ،لكن ال ميكن �أن ننكر �أنها جت�سد
التحوالت الكربى التي عا�شتها ال�صحافة وم�ست
خمتلف جوانبها .فلو حاولنا ،اليوم� ،أن نقي�س
�صحافة الر�أي مبنظار �صحافة النقل التي حتدثنا
عنها �أعاله ،والتي ظهرت يف القرن  ،17فيمكن
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الإ�ستنتاج ب�سرعة واحلكم على �أن هذه الأخرية
لي�ست �صحافة بتاتا.
وميكن �أن ن�ضيف �إىل هذه النماذج منوذجني
نعتقد �أنهما يقربان التفكري من التحوالت التي
تعي�شها ال�صحافة اليوم يف بيئة الواب.
النموذج الأول ،وهو ال�صحافة العمومية �أو
املدنية  Pablic pressأو  Civil Pressوالتي ظهرت يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،يف مطلع الت�سعينيات
من القرن املا�ضي ،بدعوة من الأ�ستاذ اجلامعي
«جي رو�سن» لإعادة النظر يف موقع ال�صحافة يف
احلياة الدميقراطية بعد تزايد انحرافات و�سائل
الإعالم وما جنم عنها من تراجع عدد قراء
ال�صحف وعزوف الناخبني عن الت�صويت يف
االنتخابات و�شعور ال�صحافيني بالإحباط نتيجة
تناق�ص م�صداقية �صحفهم .فال�صحافة املدنية
�سعت لالقرتاب �أكرث من اجلمهور وحت�سي�سه
ب�أهمية دوره يف �إدارة ال�ش�أن العام ،وب�إمكانية
تغيري و�ضعه وال�سعي لإعطاء م�ضمون للدميقراطية
يقوم على م�س�ؤولية الفرد /املواطن .و�إن ظل هذا
الأمنوذج حمدودا حتى داخل الواليات املتحدة
الأمريكية وذا طابع حملي ،ومل ينت�شر يف العامل،
مثل بقية النماذج ال�صحفية املذكورة �إال �أنه �أعاد
النظر يف عالقة ال�صحافة بالقراء ،ويف توجه
الكتابة ال�صحفية التي تتقاطع مع �صحافة الر�أي
دون هيمنة اخلطاب الإيديولوجي وال�سيا�سي.
ونعتقد �أن �أهمية هذا الأمنوذج يكمن يف �صلته مبا
�أ�صبح ي�سمى ب�صحافة املواطن� 12.إنها ال�صلة التي
� - 12أنظر على وجه اخل�صو�ص:

»Jean-François Tétu, «Du «public journalism
au «journalisme citoyen»», Questions de
communication, 13 | 2008, 71-88
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ت�ؤكد توا�صل النماذج ال�صحفية وا�ستمراريتها؛ �أي
ن�ش�أتها امل�ست�أنفة.
�أما النموذج الثاين :فيتمثل يف �صحافة
البيانات Data journalism :الذي يقوم على
فل�سفة �أن �أح�سن و�ساطة بالواقع هو البيانات
الدقيقة وال�صحيحة .Vanbremeersch, 2009
وقد برز هذا النموذج نتيجة تطور ال�سياق التقني
للعمل ال�صحفي :التعاون وحتى االندماج بني
العمل ال�صحفي وتكنولوجية املعلوماتية ،ولطلب
اجتماعي يف ظل �سياق تناف�سي �شديد :فتزايد
املعلومات املتدفقة عرب قنوات التوا�صل املعا�صرة،
وتعقد الظواهر املختلفة يف املجتمعات احلديثة
حيث �أ�صبح من ال�صعب على الكثريين فهمها،
وت�سارع �إيقاع احلياة كلها عوامل دفعت ال�صحف
�إىل العمل من �أجل تي�سري فهم هذه الظواهر من
خالل الر�سوم البيانية والتج�سيمات املرئية التي
تتيح للم�ستخدم /اجلمهور التفاعل معها ب�شكل
يلبي حاجاته للمعرفة .ونرى �أن ظاهرة “ما بني
و�سائط االت�صال” ،التي حتدثنا عنها �أعاله،
روافد لهذا الأمنوذج من ال�صحافة الذي غري ٌب ْنية
اخلطاب ال�صحفي ونوعه ب�إعادة النظر يف العالقة
التي جتمع ا�سرتاتيجية الن�ص وتكتيكات القارئ.
� ،Dorfman, 2014ص  .81-70فهذا الأمنوذج
يتبنى منطقا مرئيا يقوم على التكثيف والتو�ضيح.
وقد �شرعت الكثري من ال�صحف واملجالت الورقية
يف اال�ستفادة من مزاياه .ورمبا يجد بع�ض الباحثني
بع�ض نقاط التقاطع بني �صحافة البيانات و�صحافة
النقل التي حتدثنا عنها �أعاله.
و�أخريا ،ميكن تو�ضيح التحوالت الكربى التي
عا�شتها ال�صحافة والتي متخ�ضت عنها النماذج
املذكورة �أعاله عرب اجلدول التايل:
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مناذج ال�صحافة عرب تطورها:
النموذج

التاريخ

اخلطاب

الغاية الأ�سا�سية

�أ�شكال التوزيع

النظرة للجمهور

�صحافة النقل

القرن 17

اخلرب

�إعالم

البيع احلر

قارئ

�صحافة الر�أي

القرن19

الر�أي /املوقف

التنوير /التعبئة

البيع الن�ضايل /اال�شرتاك

منا�ضل

�صحافة الأخبار
�أ -ال�صحافة ال�صفراء
ب -ال�صحافة ال�شعبية

القرن20

�أخبار
ريبورتاجات

الأخبار
والت�سلية

البيع املبا�شر اال�شرتاك

زبون

�صحافة االت�صال

1980-1970

الأخبار

اقامة عالقات

البيع املبا�شر
اال�شرتاك

جمهور

ال�صحافة املدنية

90-80

�/أخبار/النقا�ش

التوعية

البيع الن�ضايل /اال�شرتاك

مواطن

�صحافة البيانات

القرن 21

البيانات

التو�ضيح  /التف�سري

�شبكة االنرتنت

امل�ستخدم

People
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