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بحثية أوراق لتقديم دعوة  

منوبة بجامعة معھد الصحافة وعلوم اإلخبار  ينظم 
الجمعية العربية األوروبية لباحثي االتصال واإلعالمو  

(IPSI / AREACORE) 

  حول ملتقى دوليا علميا

:متغيرة بيئة إعالميةفي شبكات التواصل االجتماعي   

العالم العربي دروس من   

2014أكتوبر  18- 16تونس   

 

 فعالة في تحريك الشارع العربي وتحقيقة مساھم ةساھمت وسائل اإلعالم الجديد 2011مطلع عام مع 
 لعبفبعد أن  .إلخ...واإلعالمي ، والتعليمي،، واالجتماعيالسياسي المجال التي طالت اتالتغييرعديد 

تلقي، مغله الجمھور اللواقع الھامشي الذي يشل دور المرآة العاكسةاإلعالم التقليدي في العالم العربي 
ً أو محاوراً  ً وليس مشاركا  ،لحوارل من تكريس إمكانيات جديدةاإلعالم الجديد ، تمكن باعتباره مستھلكا

مش أكبر من حيث النفاذ إلى المعلومة، وأكسبھا الحق في اواألفراد ھوالتبادل والمشاركة، وأعطى 
يضاف إلى الفضاء  بديال تراضي فضاء جديدا، وجعل من الفضاء االفالمشاركة في العمليات االتصالية

  . التقليدي العمومي

ً من الحاجة بحكم التفاعل بين التقنية –الميديا الجديدة لقد استطاعت  أن تدرك أّن  -والجمھور انطالقا
التواصل  شبكات مواقع وقد كرست .كل األفراد دون إقصاءمشاركة  تستوجبديموقراطية االتصال 

 تشبيكالتي اختارت  والفضائيات ،إلخ...التشاركي الفيديو مواقعو ،اإللكترونية اتالمدونو االجتماعي،
 .في االتصال وحقاً من حقوق األفراد والجماعات ،وجھاً من وجوه الحرية االجتماعية اإلنترنت مع نفسھا

دان وفي ھذا السياق لعبت شبكات التواصل االجتماعي دورا ھاما في الحراك السياسي الذي شھدته بل
 . الربيع العربي

يزال يحتدم بشأنھا جدل  التي ال المداخل والزوايااالجتماعية إشكاليات متعددة  ميدياتطرح المع ذلك 
، وثقافي وتاريخي، وتقني بستيمولوجي،امعرفي  أبعادا متعددة منھا ما ھو تأخذ ھذه اإلشكاليات ؛كبير

أي خارقة إلفساد الحياة االجتماعية دون اللتقنيات اتقر بقدرات تشاؤمية  األولى :في إطار رؤيتين اثنتين
، لتقنياتاتلك االبتكارات االجتماعية واالستخدامات التواصلية والثقافية لأھمية لسياقات التقنية واعتبار ل

 ،واالقتصاد ،الثقافة في مجاالتإيجابية قد أحدثت تحوالت أن الميديا الجديدة تعتبر والثانية تفاؤلية 
 حيثامتداد للعالم االجتماعي،  إال ھو ما العالم االفتراضيوتعتبر ھذه النظرة أن . الخ...لسياسةوا ،والعلم

  .ال تختلف صيرورة بناء الھوية في الواقع االجتماعي عن نظيرتھا في المجال اإللكتروني

ال تمثل العامل  اعلى الرغم من أنھفالتقنية توفر أدوات جديدة للحياة السياسية،  ،ما من الناحية السياسيةأ
  .الوحيد في عملية التغيير السياسي
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في عالقتھا الخطاب العربي اإلعالمي مرتبكا ومضطربا في التعامل مع أثر الميديا الجديدة وال يزال 
اإلعالم "م العربي على أنه فاعل وناشط في إلى المستخد ھذا الخطاب فمن جھة ينظر بالثقافة واإلبداع؛

يتعامل ھذا ومن جھة أخرى  .، واإلبداعوالتنوع ،ك من ثقافة جديدة تقوم على الحريةوما يعنيه ذل "البديل
  .المستخدم بوصفه ضحية لقوى جديدة تسيطر على المجال اإللكتروني الخطاب مع

انتشار التقنية في المؤسسات اإلعالمية والتعليمية وغيرھما ال يعتبر بعض المفكرين أن في ھذا السياق  
ظھور أنماط اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة ال يعني كما أن . و بروز مخرجات كفُؤةيعني تطورھا أ

  .أنھا متماثلة في كل المجتمعات بمعنى أنھا ليست كونية

الوجه  بل إن توظيف الميديا الجديدة قد قاد في الكثير من األحيان إلى العديد من االنزالقات كشفت عن
وكيف  ،مجتمع اإلعالم في عالم القرن الواحد والعشرينفي  لفاعلينلممارسات بعض ا الحقيقي األخالقي

بعض ھيمنة تكريس عمليات أيديولوجية غايتھا خضع إلى  للميديا الجديدة التوظيف اإلعالمي أن
إشكاليات االستخدامات  ةعالجم اإلعالمية إلىمؤّسسات ، مما اضطر بعض الاألطراف على آخرين

المتعاظمة للميديا االجتماعية عبر تطوير مواثيق مخصوصة أضحت تشكل بدورھا جزء من نوع جديد 
 من األخالقيات الخاصة بالميديا الجديدة يطلق عليھا ما يعرف بأخالقيات الميديا الرقمية

thicse media digital ن التي تعطى إليھاوھي تشمل مجاالت واسعة أو مخصوصة بحسب المضامي.  

كيف يمكن أن نتوقى من مخاطر ھذه ولوسائل الميديا الجديدة؟  ضمان استخدام آمن إلى نفكيف السبيل إذ
  ؟الخ...في عالم عربي يشھد عديد التحوالت السياسية، واالجتماعية، والثقافية، واإلعالمية الميديا

الفضاء دور الفاعلين في وبيان  لميديا الجديدةبات امقار اتاتجاھ قراءةإذن  لتقى العلمييحاول ھذا الم
عن  ت التي نجمتفھم التحوالإلى  كما يسعى .في تفكيك منظومات القيم وإعادة تركيبھا االفتراضي

التغيرات المسجلة في  البحث فيو ،الخ...استخدام الميديا الجديدة سياسيا، واجتماعيا، وثقافيا، واقتصاديا
ية واالتصالية، وتبعات ذلك على أخالقيات المھنة، وضرورات احترام الحياة الممارسات المھنية اإلعالم

  .الخ...الشخصية لألفراد

  :لھذا الملتقى العلمي الدولي حددنا محاور البحث التالية في إطار ھذا السياق،

  المقاربات الّنظرّية والّتاريخّية: في العالم العربي الميديا االجتماعية :المحور األّول -

  المشاركة السياسيةو ،لديموقراطيا التحولالتواصل االجتماعي،  شبكات :ثانيلمحور الا -

نخب تتالشى ونخب قيد : التغير االجتماعي في المجتمعات العربية ودور النخب :لثالمحور الّثا -
  التشكل

  فراد خرق ألخالقيات، وانتھاك لخصوصيات األ ؟ممارسات إعالمية واتصالية جديدة :لرابعالمحور ا -

نحو ميثاق عربي ألخالقيات الميديا : الميديا الجديدةتجارب المھنيين في مجال  :المحور الخامس -
 .الرقمية
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 :ملتقى العلمي الدوليرزنامة ال

في حدود ( ملتقى الدوليفي ال ملخص المساھمة العلميةآخر أجل لتقديم  2014 مايو 15 -

 .)ة أوليةببليوغرافيقديم قائمة تو  ،اإلشكالية، والمحورتحديد كلمة مع  500

سكرتارية اللجنة إلى   PDF)نسخة(بالبريد اإللكتروني  ملخص المساھمة العلمية رسلي -
يعتمد معايير علمية مثل أھمية سري يم يتخضع جميع الملخصات إلى تق .للملتقىالعلمية 

أصيل البحث، وأصالة الموضوع المطروح ومدى مالءمته لمحاور الملتقى، وأھمية الت
   .الخ...النظري له، ووضوح اللغة

 .ات العلميةردود اللجنة العلمية على مطالب المساھم: 2014 يونيو 15 -

 .تأكيد المشاركة من قبل مقدم المساھمة العلمية: 4201 يونيو 30 -

لھيئة العلمية في صيغتھا النھائية إلى ا نصوص المداخالت إرسال: 4201 أغسطس 25 -
 .شرھا قبل انعقاد الملتقىحتى نتمكن من ن العلمية

شبكات التواصل  " :تنظيم الملتقى العلمي الدولي: 4201 أكتوبر/ تشرين  18 الى 16 -
  ."العالم العربي دروس من:  متغيرة بيئة إعالميةفي االجتماعي 

بتغطية نفقات اإلقامة والسفر لعدد محدود من  DAADالھيئة األلمانية للتبادل العلمي تقوم 
إلقامة أو السفر أو لذا نرجو من البعض الذين يرغبون في الحصول على تغطية المشاركين، ل

   .ذكر ذلك على صفحة عنوان ملخص المداخلة معا االثنين

 :عنوان سكرتارية اللجنة العلمية

 إلھام الجويني: اإلدارة

 .ةالجمھورية التونسي منوبة 2010ة بمنوبة، الجامعيدينة الم ؛معھد الصحافة وعلوم االخبار

 0021671600831//  0021671600981//  0021671600980: الھاتف 

   0021671600465 :فاكس ال

 tunisiaconference@gmail.com  : البريد االلكتروني

  www.areacore.org  & www.ipsi.rnu.tn    :موقع الواب

  bms.moez@yahoo.fr  المعز بن مسعود. د: المنسق العلمي للملتقى

 

                             


