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                            امل�خص:

                                                                                                                                    

األسباب  مرّ  أبرز  أحد  التقنية  و�انت  التحوالت،  من  بمجموعة  ال�حافة  ف��ات  أثرت  ومضمونا  ال�ي  وقد  شكال   .

لت التحوالت الرقمية ثورة  
ّ
مّما �ّجل   كب��ة هّمت العديد من مجاالت ا�حياة ومن بي��ا مجال اإلعالم واالتصال،ش�

 بظهور وسائط �حافية جديدة تنشطها شبكة االن��نيت.

فجاء ظهور مجموعة من ال�حف اإللك��ونية ال�ي �عتمد تقنيات متطورة توفرها الثورة الرقمية، محققة تفاعال 

مقارنة مع ال�حف الورقية ال�ي تركز ع�� إنتاج مضام�ن  العملية التواصلية أك��،مع املتلقي الذي أصبح مؤثرا ��  

�حافية تحتفي �� الغالب أك�� بصياغة النص والتحر�ر أساسا، فانتعشت مضام�ن �حافية �ستجيب ملا تتيحھ 

مع مالءم��ا  لعدم  تقلصت  أو  أخرى  مضام�ن  وغابت  أخرى،  حساب  ع��  وتفاعل  سرعة  من  التقنيات  هذه   هذه 

 ا�حوامل اإللك��ونية ا�جديدة. 

الدراسة تقف عند املضمون الثقا�� �� ال�حافة اإللك��ونية، وذلك من خالل إحدى ا�جرائد املغر�ية ال�ي �عرف  

من   ،مقروئية مجموعة  ع��  شاهدة  إعالمية  لوسيلة  كنموذج  ف��ا،  الثقا��  املضمون  حضور  لرصد  محاولة   ��

الرقمية   بي��ا التحوالت  ومن  واملفاهيم،  القيم  من  العديد  مست  ثقافية  اجتماعية  تحوالت  واكب��ا  وال�ي  الك��ى 

 مفهوم الثقافة �أحد ا�جاالت ال�ي �شتغل عل��ا اإلعالم الذي �عرف بثالوث اإلخبار، التثقيف وال��فيھ.

 لرقمنة اإلعالم الثقا��، املغرب، ال�حافة اإللك��ونية، الثقافة،  ال�لمات املفتاحية:

 

Abstract: 

The press has generally gone through a set of transformations, and a technology was one of the 

main reasons which has contributed to it and affected the form as well as the content. Thus, the 

digital transformations are a great revolution, touching a wide range of fields of life including media 

and communication, which fastened the emergence of new press media that have been activated by 

internet.  

Then came the emergence of a series of electronic newspapers that rely on advanced techniques 

provided by the digital revolution, realizing an interaction with the recipient who has become more 

influential in the process of communication, compared to newspapers, which focus on the 

production of the contents of the press that praises mostly in wording the text and editing, mainly. 

So the press contents have witnessed a revival that respond to what these techniques have offered 

such as speed and interaction at the expense of others. So, other contents have disappeared or 

decreased due to their incompatibility with the new electronic trends. 
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The research stands on the cultural content in the electronic press, and that through one of the 

Moroccan newspapers which are well-known by the readers, and how to deal with it through one of 

the electronic newspapers that talked about  the cultural given as a model to a media means  

witnessing a number of outstanding digital changes accompanied by socio-cultural shifts that have 

touched several values and concepts, including the concept of culture as one of the domains on 

which the media is working and that is known as the Trinity of Information, Education and 

Entertainment. 

Key words : Electronic press. Culture. Morocco. Cultural journalism. Digital 
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 مقدمة: 

ولوجا  ومحققة  واملسافات،  الزمن  مخ��لة  التقليدية  اإلعالمية  املعطيات  �ل  قلب  ع��  الرقمية  الطفرة  عملت 

عالق��ا   و��  وظائفها،   �� جديد  النظر من  �عيد  اإلعالم  وسائل  جعل  مما  للمعلومات،  وسهال  و سريعا  لم بمتلق��ا. 

بل   التكنولوجية،  التطورات  ��ذه  وحده  اإلعالم  الوضع يتأثر  بي��ا  ومن  ا�حياة  منا��  من  مجموعة  معھ  تأثرت 

الثقا�� ك�ل بمضامينھ ومؤسساتھ وفاعليھ، مما فتح الباب ع�� مصراعيھ أمام ثقافات متعددة ومتشعبة �� إطار 

 .أل�ساق الثقافيةاما �س�ى بالثقافة املعوملة، ال�ي غ��ت مجموعة من البنيات و 

إ�� مجتمع عاملي بثقافة تحمل ممارسات جديدة تجاه   �ّجلت التحوالت التكنولوجية الك��ى  واملتسارعة الدخول 

املعطى الثقا��، تخضع لنموذج اقتصادي جديد ولسوق إلك��ونية مبتكرة، وأصبحت اقتصاديات الثقافة �عيش 

الش�ل ع�� وقع هذه التحوالت املهمة بفعل الثورة الرقمية وأصبح الفاعلون الثقافيون يبتعدون شيئا فشيئا عن  

 1التقليدي لإلنتاج واإلس��الك. 

إحدى ال�حف اإللك��ونية املغر�ية و�� "هس���س" ع�� اعتبار أ��ا �حيفة إلك��ونية خالصة   يواكب هذا املقال

أ��ا   اعتبار  وع��  الور��،   �� ��خة  لها  توجد  ال�حف    ال  ب�ن  أليكسا  من  مؤشرات  تقول  كما  مقروئية  . 2األك�� 

حض  رصد  البحث  الثقا�� يحاول  املضمون  من  وذلك       ور  منطلق�ن  قراءة،  شبكة  خالل  من  أسبوع�ن  مدى  ع�� 

الدراسات ال�ي تطرقت إ��  �عددت  سؤال تأسي��ي: كيف يحضر املضمون الثقا�� �� ال�حافة اإللك��ونية؟  لقد  

�حافة من الور�� مواضيع اإلعالم الثقا�� عامة أو اإلعالم اإللك��و�ي خاصة، أو ال�ي عملت ع�� رصد تحوالت ال

إ�� اإللك��و�ي أو ال�ي تحدثت عن طبيعة ا�حتوى �� ال�حافة اإللك��ونية �ش�ل عام. إال أن القليل من الدراسات 

�� ال�ي التفتت إ�� املضمون الثقا�� �� ال�حافة اإللك��ونية، علما أن �عض الدراسات ال�ي تناولت الثقافة ر�ط��ا 

اإلعالم ا�جديد، دونما ترك�� كب�� ع�� ال�حافة اإللك��ونية، وح�ى تلك ال�ي تناولت بالثورة الرقمية أو بما س�ي ب

ال�حافة اإللك��ونية، فإ��ا أعطت اهتماما بالغا لتأث�� ا�حتوى دونما إيالء كب�� عناية لبيئة اإلعالم ال�ي ساهمت 

االقتص  ا�جلس  نّبھ  لذلك  الثقافية،  املمارسات  من  مجموعة  و�غي��  ظهور   �� �� باملغرب  والبيئي  واالجتما��  ادي 

أتاح��ا   ال�ي  الثقافية  للممارسات  ا�حقيقي  الواقع  معرفة   �� الكب��  النقص  إ��  الثقافة  اقتصاديات  حول  تقر�ره 

 3. الثورة الرقمية، من طرف الدراسات العلمية واألبحاث األ�اديمية 

الثقا مفهوم  طالت  ال�ي  التغي��ات  عند  الوقوف  الدراسة  التحوالت ستحاول  فرضها   �� ساهمت  وال�ي  فة 

والذي  الواسع،  األن��و�ولو��  بمعناه  املفهوم  هذا  طالت  ال�ي  التطورات  مختلف  رصد  �غية  وذلك  التكنولوجية، 

أعطى ممارسات ثقافية جديدة، وأنماطا مختلفة لإلس��الك واإلنتاج الثقا�� �سبب الثورة الرقمية الصارخة ال�ي  

منا�� ا�حياة، وضم��ا اإلعالم الذي بات �شتغل بمنطق اقتصاد السوق �� الثقافة، مع  مّست مجاالت متعددة من  

 
 .43ص  ،3-4مجلة �احثون عدد "، أ�ة استرات�ج�ات ممكنة؟ :همة في التنم�ة�المغرب والمسا"الصناعة الثقاف�ة ، 2018، عبد اللط�ف �داي -1
رتبــت أل�كســا جر�ــدة هســبر�س فــي المرت�ــة الرا�عــة مــن حیــث المواقــع اإللكترون�ــة األكثــر تــرددا مــن لــدن  2019خــر ز�ــارة للموقــع فــي منتصــف أبر�ــل حســب آ -2

، رتبت هسبر�س في المرت�ة السادسة �عــد 2021وحسب ز�ارة جدیدة لذات الموقع في أواخر شهر دجنبر من سنة ، ة �عد غوغل وشوف تي في والیوتوبالمغار�
 والعمق. 24غوغل والیوتوب وشوف تي في والمغرب 

 -تقر�ر ا�جلس االقتصادي  واإلجتما�� والبيئي. رقم 2016-25.   3
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الذي  التكنولو��  الزخم  هذا  ظل   �� اإللك��ونية  ال�حافة   �� التثقيف  وظيفة  حضور  مدى  عن  السؤال  طرح 

مجموعة من األسئلة �مكن تفريع اإلش�الية املركز�ة لهذا البحث ع�� ش�ل  و يتما�� فيھ ال�حافيون مع ا�جماه��.  

قبيل: روح   من  مع  تتجاوب  ل�ي  ممارس��ا  وتجديد  الثقافة  تحديث   �� اإللك��و�ي  اإلعالم  اليوم  �ساهم  كيف 

مرورا  و الرقمنة؟   ي�ون  أن  �غدو  ال  األمر  أن  أم  السابقة،  الثقافية  املمارسات  مع  ثقافية  قطيعة  حقا  �شهد  هل 

�� عروض ثقافية تر�� إ�� مستوى التحديات ال�ي تفرضها الثورة  وهل نتوفر ع   تدر�جيا من نموذج ثقا�� إ�� آخر؟

 الرقمية �� مجال الصناعة الثقافية عموما؟ 

��    ملرتبطة ب�ل من الثقافة وال�حافة اإللك��ونية،  ا  للدراسة  يحاول املقال الوقوف عند �عض  املفاهيم املؤطرة  

اإللك��ونية �� ظل ال�حافة  الثقافة  لتلّمس مفهوم  يتيح جمع ،  محاولة  الوصفي، كمن�ج  املن�ج  �� ذلك  سالك�ن 

من   مجموعة  إ��  الوصول  قصد  وتفس��ها  تحليلها  أجل  من  البحث  عضد  �شد  ال�ي  املعلومات  و�سط  ا�حقائق 

وال�ي تقف عند حضور الثقافة �� "هس���س"، من    ا�خالصات ال�ي �سفر ع��ا معطيات شبكة القراءة املعتمدة،

املعطيات من  مجموعة  حضوره،حيث  وش�ل  درجة  مصدره،  ال�حفي،  جنسھ  مضمونھ،  ا�حضور،  هذا  ح��   : 

دراسة  بتقنية  ذلك   �� مستعين�ن  بينھ،  العالقات  وتوصيف  وأ�عاده  الثقا��  املضمون  خصائص  تحديد  قصد 

   ا�حالة �إحدى أساليب املن�ج الوصفي.
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 أوال: إضاءات مفاهيمية وتار�خية 

 املفهوم املتعدد:الثقافة، ذاك 

يمكننا أن نقول دون مبالغة إّن هناك أك�� من مائة وست�ن �عر�ًفا للثقافة لعلماء ينتمون إ�� تخصصات مختلفة 

أن   الطبي��  ومن  وغ��ه.  والسياسة،  واالقتصاد،  النفس،  وعلم  االجتماع،  وعلم  واإلثنولوجيا،  األن��بولوجيا،  م��ا 

ز �ل عالم يمثل تخصًصا معيًنا  
ّ

السوسيولو�� "�� رو��ي" ��: " مجموعة ها  ع�� محكيات معينة. فمثال �عت�� يرك

ص طرق  و��  والفعل،  والشعور  التفك��  رق 
ُ
بط عالقة  لها  العناصر  اكتس��ا يمن  وا�حة  قواعد   �� تقر�ًبا  غت 

هؤال ت�و�ن  أجل  من  مًعا  آٍن   �� ورمز�ة  موضوعية  بصورة  و�ستخدم  األ�خاص،  من  َجمع  ف��ا  وشارك  ء  و�علمها 

الفيلسوف الفر���ي ادغار موران، الثقافة إ�� " ثقافة راقية"   �� ح�ن  قّسم.  4األ�خاص �� جماعة خاصة متم��ة"

�عد  وال�ي   ،" أو"العاملة  العليا"  "الثقافة  أيضا  ...و�س�ى  واملسرح  الرفيعة،  واملوسيقى  اآلداب،  إطارها   �� وتدخل 

كما أن هناك الثقافة اإلثنوغرافية    5� �سط الهيمنة الثقافية.إنتاجا اجتماعيا يحمل الطا�ع النخبوي، ويساهم �

وتقاليدها الشعوب  ثقافة  �علمناه   ،وتضم  ما  و�ل  مكتسب،  هو  ما  �ل  و��  األن��و�ولو��،  باملفهوم  الثقافة  ثم 

الثقافة   وعلمونا إياه من لغة وتقنيات وفنون... وهو ال �ستث�ي إحداهن من ا�جانب ا�جما�� املكمون ف��ا، بما ف��ا

 .   6ا�جماه��ية أو ثقافة اإلعالم، وال�ي �عت��ها موران ال تخلو من حس جما�� أيضا

للسياسات  الدو��  املؤتمر  �عر�ف  هو  إجرائي  كتعر�ف  توظيفا  أك��ها  للثقافة،  جيد  �عر�ف  من  أك��  إذن  هناك 

ثقافة بمعناها األوسع �� مجموع ، والذي ينص ع�� "أن ال 1984الثقافية، الذي عقدتھ اليو�س�و �� املكسيك عام 

وأ��ا  �عي��ا،  اجتماعية  فئة  أو  �عينھ  مجتمعا  تمّ��  ال�ي  ا�خاصة  والعاطفية  والفكر�ة  واملادية  الروحية  السمات 

القيم   ونظم  لإل�سان  األساسية  ا�حقوق  �شمل  كما  االقتصادي،  واإلنتاج  ا�حياة  وطرائق  واآلداب  الفنون  �شمل 

وهو التعر�ف نفسھ الذي تبناه ا�جلس االقتصادي واالجتما�� باملغرب مع إضافتھ أفقا   ،7والتقاليد واملعتقدات 

وانطالقا من هذا املفهوم املعتمد سواء  .  8ثالثا ملفهوم الثقافة و�� الثقافة الوسائطية بمختلف تقنيا��ا وتأث��ا��ا

من   العديد  تتبناه  والذي  واالجتما��  اإلقتصادي  ا�جلس  أو  اليو�س�و  هذه من   �� سنقارب  الدولية،  املنظمات 

 مفهوم املضمون الثقا�� �� ال�حافة اإللك��ونية.

 مفهوم ال�حافة اإللك��ونية:

ال�ي �ستخدم مبدئيا مهارات وآليات  �عد ال�حافة اإللك��ونية واحدة من وسائل االتصال ع�� شبكة اإلن��نيت، 

تقنيات   ذلك   �� مستخدمة  عل��ا،  املتعارف  ال�حفي  م��ا  العمل  العديد  يجعل  مما  املتعددة،  التواصل  وسائط 

 
ص بیــروت، الط�عة الثان�ة، مكت�ة الفن�ــة،  الجزء األول: الفعل االجتماعي، ترجمة مصطفى وندشلي،مقدمة إلى علم االجتماع العام، ، 2002غي،  روش�ه -  4

198. 
اح الــدار منشــورات عــالم التر��ــة مط�عــة النجــ  صــراع الحضــارات والثقافــات والقــ�م، الصــراع والتثــاقف فــي زمــن العولمــة: أطروحــات، 2011 ،عــالل بــن العزم�ــة -5

 .53ص األولى، الب�ضاء، الط�عة 
  .53المرجع نفسه، ص  -6
 .218 ص، ، من النص العر�ي4إعالن مكس�كو �شأن الثقافة، الفقرة  -7
 .14 ص، 2012سنة 3إحالة رقم  ،تقر�ر المجلس االقتصادي واالجتماعي ،إدماج الش�اب عن طر�ق الثقافة -8
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حسب  مضامي��ا  مع  والسهل  السريع  التفاعل  للمتلقي  يتيح  كما  �شرها،  السابق  للمواضيع  بأرشيف  يحتفظ 

احتياجاتھ ورغباتھ، إذ يمكن للقارئ وال�اتب أن يلتقيا �� ذات ال�حظة، من خالل التعليقات ال�ي توفرها العديد  

ونية وال�ي تنشر �� ذات ال�حظة. كما توفر تقنية ال�حافة اإللك��ونية إم�انية ا�حصول ع��  من ال�حف اإللك��

ك  و�سمح  معها،  املتفاعل�ن  وعدد  ال�حيفة  زوار  �عدد  تتعلق  دقيقة  بإحصاءات  املعلومات ذلك  حفظ  إم�انية 

 واألخبار، فيقوم القارئ باستدعا��ا م�ى شاء.

�س  إّن   اإللك��ونية"  تحديث �عب��"ال�حافة  و�تم  االن��نيت،  شبكة  ع��  تنشر  ال�ي  ال�حف  أنواع  �ل  ع��  ري 

فال�حافة اإللك��ونية " ليست مجرد    مضمو��ا من ح�ن آلخر حسب إم�انات ا�جهة ال�ي تتو�� النشر ع�� الشبكة.

ا�حتوى  وتحديث  الصفحات،  وتن�يل  ال�حفي  ا�حتوى  إ��  للوصول  �سهولة  ا�جال  تتيح  تطبيقية  ،  تكنولوجيا 

للمهنة  جديدة  بيئة  �ش�ل  األدوات  هذه  باتت  بل  املتعددة،  الوسائط  وتوظيف  التعليقات  خالل  من  والتفاعل 

 9ال�حفية ع�� كتابة جديدة، وأساليب عرض وتلق جديدة، وطرق مختلفة للوصول إ�� املعلومات ومعا�ج��ا." 

ها �� إطارها و�� البيئة العامة ال�ي تتحرك بناء عليھ، ال يمكن فهم واقع ال�حافة اإللك��ونية إال عن طر�ق وضع

والنظام  جهة،  من  العاملية  اإللك��ونية  ال�حافة  تحكم  ال�ي  الك��ى  والنماذج  األن��نيت  فضاء  و��  داخلها، 

أخرى   جهة  من  االن��نيت  واستخدامات  والثقا��  استمرار 10السيا��ي   �� اإللك��ونية  ال�حافة  إن  ولنقل   .

إطار لل�حافة    �� وذلك  ا�حا��،  عصرنا   �� �شهده  الذي  اإلعالمي  التطور  مواكبة  يحاول  �ش�ل  لكنھ  التقليدية 

 منظومة من الوسائط املتعددة ال�ي تتيح للمتلقي أن يقرأ ويشاهد ويسمع و�تفاعل ويشارك و�ختار �� ذات اآلن.

 ال�حافة اإللك��ونية �� املغرب: 

 11.  2012موقع سنة    500فاعا مهما خالل العقد األخ��، إذ ناهز عددها  عرفت ال�حف اإللك��ونية باملغرب ارت 

ل��يء الذي ساهم �� توف�� ا12�حيفة إلك��ونية مطابقة لقانون ال�حافة والنشر،    613إ��     2020لتصل سنة  

سنة   شهدت  ومستدامة.  فور�ة  بصورة  لألخبار  محدودة  غ��  املواقع   2000مساحة  من  مجموعة  ظهور  بداية 

ابات اإلخبار�ة أ�شئت ع�� يد شباب حامل�ن ملشاريع ال �ستند بالضرورة ع�� خطة أعمال، لذلك بقيت هذه والبو 

واالستثمار  املهنية  ع��  املبنية  ال�حفية  املمارسة  ا��  م��ا  البعض  لينتقل  لسنوات،  الهواية  طا�ع  تكت��ي  املواقع 

ال�ح  الذي حققتھ  ا�جماه��ي  النجاح  �عد  وانطالقا من سنة  املقاوال�ي، ال سيما  اإللك��ونية.  بدأت 2008افة   ،

استفادت   وقد  مثال،  منارة  كموقع  مهني�ن  �حفي�ن  بتوظيف  اإلح��افية  طا�ع  أك��  تكت��ي  اإللك��ونية  ال�حف 

املواقع اإللك��ونية اإلخبار�ة ال�ي تصدر باللغة الفر�سية من هذا التحول اإليجا�ي لنظرا الستقطاب مستشهر�ن 

ا تلك  من  بالعر�يةأك��  الناطقة  الورقية  -ل�حف  ال�حافة  مع  حدث  كما  شر�ات   -تماما  استثمار  يبدأ  لم  و 

سنة    �� إال  بالعر�ية  الناطقة  اإلخبار�ة  املواقع   �� �انوا 2011اإلشهار  الذين  املهني�ن  لل�حفي�ن  حركة  واكبتھ   ،

 
ــأة  ةالصـــحاف ،2019 فبرایـــر�اســـم،  الطو�ســـي -9 ــ�اقات النشـ ــالم العر�ـــي: سـ ــرة  دراســـات إعالم�ـــة.، وتحـــد�ات التطـــوراإللكترون�ـــة فـــي العـ منشـــورات مر�ـــز الجز�ـ

 .7ص  للدراسات.
 .68ص  ،دار ال�ازوري العلم�ة للنشر والتوز�ع، الط�عة العر��ةلصحافة اإللكترون�ة، ا ،2014 علي عبد الفتاح، كنعان  -10
 .5ص  ،2013أبر�ل  الر�اط، وزارة االتصال، لتأهیل الصحافة اإللكترون�ة المغر��ة،الكتاب األب�ض  -11

    12- حسب وزارة االتصال 
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�عض   أعطى  مما  ا�خاصة،  مواقعهم  أ�شأوا  والذين  الورقية  ال�حافة   �� ال�ي �شتغلون  املواقع  لهذه  املصداقية 

حركة   و�نشاطات  العر�ي  بالر�يع  املتعلقة  تلك  سيما  ال  للمستجدات،  آنية  ومواكبة  مهنية  عن  ف��اير،   20أبانت 

...فتم زرع بذور مرحلة جديدة ساهمت �� تطور ال�حافة اإللك��ونية، ليس �� املغرب وحده، بل ��  2011ودستور  

اءت نتائجها ع�� ش�ل حضور أك�� وأوسع لل�حافة اإللك��ونية �� ا�حياة العامة، العديد من البلدان العر�ية، ج

   .ومساهم��ا �� بداية �ش�ل رأي عام جديد، و�التا�� توسيع قاعدة جمهور ال�حافة اإللك��ونية و�عز�ز م�ان��ا

 ثانيا: الثقافة �� الزمن اإللك��و�ي

 �� أصول الوظيفة الثقافية لل�حافة: 

الثقا�� واملعر�� للفرد وا�جماعة ترتكز وظيف الثقافة أساسا ع�� �شر املعرفة وتنمية الو��  �� مجال  ة ال�حافة 

�غاية   وذلك  العصور،  مر  ع��  للمجتمع  ا�حضار�ة  بامل�ونات  واالهتمام  السابقة  املعرفية  بال��اكمات  والتعر�ف 

 ماسك ا�جتمع.تفتيح األذهان وت�و�ن ال�خصية، و��ذيب الذوق العام واملساهمة �� ت

تقوم وظيفة التثقيف �� اإلعالم عموما أيضا ع�� ترو�ج اإلنتاج الفكري �� ميادين الفكر واألدب والفنون، وتحف��  

األ�خاص   �� ال�امنة  ا�خالقة  الطاقات  "تفج��   �� �ساهم  مما  اإلنتاجات،  هذه  مع  التفاعل  ع��  ا�جماه�� 

، كما �عد ال�حافة فضاء إلبراز إنتاجات 13سالة الثقافية و�بالغها"  وا�جموعات وتمكي��ا من اإلسهام �� إعداد الر 

املفكر�ن، وتقر���ا من ا�جمهور وخلق جسور التواصل ب�ن املثقف�ن من جهة، و�ي��م و��ن القراء من جهة ثانية، إذ 

فية رصينة، ال يمكن تصور ثقافة ذات قيمة مضافة دون رواج إعالمي حقيقي، وال إعالم مسؤول دون مضام�ن ثقا

فكالهما يؤازر اآلخر، لذلك احتل اإلعالم الثقا�� دوما ح��ا مهما �� العمل اإلعالمي، واعت�� رافعة أساسية �ساهم 

والظواهر  األحداث  �عا�ج  "إعالما  باعتباره  املعرفة   و�شر  الثقافة  توليد  و��  بل  وتنشيطها  الثقافة  �جلة  دفع   ��

الثقاف  ا�حياة   �� ا�حاصلة  �عكس والتطورات  الثقا��،  بالشأن  ومهتم  مع�ي  نو��  جمهور  إ��  أساسا  و�توجھ  ية، 

  14مستوى تطور ون�ج ا�حياة الثقافية ذا��ا." 

 الثقافة من الور�� إ�� اإللك��و�ي: 

�� بداية ال�حافة املكتو�ة، و�النظر للطبيعة النخبو�ة للقراء، �انت ال�حافة املكتو�ة بطبيع��ا �حافة ثقافية،  

املثقف�ن.ع��   طينة  من  أغل��م  �انوا  الذين  ال�حافي�ن  مستوى  ع��  وأيضا  ومضامي��ا،  لغ��ا  و�انت   مستوى 

أ�عادها   الثقافة ب�ل  للتثقيف و�شاعة مختلف عناصر  ل إحدى أهم الوسائل ا�جماه��ية 
ّ
اليومية �ش� ال�حف 

�عد �عميم التعليم، جعلت ال�حافة   الفكر�ة والفنية وا�جمالية. إال أن التحوالت ال�ي عرف��ا ا�جتمعات خاصة

 تخضع لشرط ا�جماه��ية، وتتخ�� �عض ال��يء عن طا�عها النخبوي. 

ثقا�� ب�حيفة  أول م�حق  يذكر  تار�خها  ولعّل  املكتو�ة،  ال�حافة   �� قو�ا  �عدا  الثقا��  ا�جانب  ل 
ّ
املغرب، ش�  ��

سنة مجم1947العلم  قاد��ا  ال�ي  الثقافية  املالحق  تجر�ة  يذكر  كما  أساسا  ،  ا�حز�ية  ا�جرائد  من    �االتحاد وعة 

 
 .القص�ة منشورات ،األولىالط�عة  ،الجماهیري والتنوع اإلعالمي ل، االتصا2016 ،حسن حمائز -13
  .2010ونیو ی 14منشور یوم  ،مقال اإلعالم الثقافي في الصحافة المكتو�ة �شیر، خلف -14

www.dwanalarab.com 
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سنوات   والبيان  وأنوال  والتسعيناتاالش��ا�ي  ��  الثمانينات  �ستجيب  متنوعة  ثقافية  مواد  تقدم  �انت  وال�ي   ،

 م��م.تقديرنا لتطلعات القارئ، وهو ما يفسره تفاعل القراء مع هذه ا�جرائد السيما املثقف�ن 

واالجت االقتصادي  ا�جلس  رأي  الكب��  وحسب  االنتشار  فإّن  واإلعالم،  الثقافية  املضام�ن  حول  والبيئي  ما�� 

حسب   –للمواقع اإللك��ونية �� املغرب يواكبھ تراجع �� عدد ال�حف الورقية واملطبوعات الثقافية، مما يتطلب  

 تساب الثقافة. �غي��ا جذر�ا مع مرور الوقت �� أنماط ا�حصول ع�� املعلومة واملعرفة و�� أش�ال اك  –نفس الرأي 

ويعد ولوج ال�حافة العهد اإللك��و�ي سببا �جل بفرض واقع إعالمي جديد أك�� انتشارا وتفاعال، يتوجھ إ�� قارئ  

السرعة،  اإليجاز،  ع��  املب�ي  اإللك��و�ي  للتلقي  مادة مالئمة  الورقية، بصياغة  ا�جر�دة  قارئ  مختلف مبدئيا عن 

تقنية مبنية الذي    التبسيط، واإلثارة بحوامل  النص، الصوت والصورة، األمر  التحوالت   يفرض مجاراةع��  هذه 

وسائل  و��ن  أيضا  لها  واملنتجة  للثقافة  ا�حاضنة  املؤسسات  مختلف  ب�ن  تفاعل  �خلق  سليم  �ش�ل  واستثمارها 

 يؤدي وظائفھ وأدواره الثقافية �ش�ل أفضل.  اإللك��و�ي أناإلعالم واالتصال، ح�ى يمكن لإلعالم 

ت الثقا�� كيفما  لقد طال  املضمون  إ��  الوصول  أمر  الثقا�� �ش�ل عام، فأصبح  املشهد  الرقمية  التكنولوجيا  أث�� 

بالقراءة  مرتبطة  جديدة  ثقافية  عادات  برزت  كما  اإللك��ونية،  الثقافية  املنابر  لتعدد  نظرا  عس��  غ��  أمرا  �ان 

اإل القراءة  جعل  مما  الزمن  مع  وعالقتنا  تتما��ى  عادات  متسرعة، والكتابة،  األحيان  �عض  و��  سريعة  لك��ونية 

أمام السيل ا�جارف من املعلومات والزخم الكب�� من األخبار، إذ " لم �عد القراءة بالضرورة مرادفا للقراءة ال�املة 

 . 15للنص أو الوثيقة، ألن سياق التوثيق �غ��، واملعاي�� ع�� الشاشة تضاعفت "

امتال تتطلب  قراءة  إذن بصدد  االنتباه  وأصبحنا  الكث�� من  ور�ما  الشاشة،  تفرضها  ال�ي  املهارات  ك مجموعة من 

�سبب كثافة الرموز والتصميمات ووفرة املعلومات والروابط و�شابكها، وأيضا �سبب �عا�ش املضام�ن واألش�ال 

"الز  نوع من  إ��  الرق�ي  العصر   �� القراءة  الرسائل، فتحولت معھ  واملكتو�ة وتدفق  البصر�ة  ابينغ" ع��  السمعية 

 حد قول الباحث املغر�ي �� الثقافة الرقمية محمد أسليم.

 الثقافة بمنطق الرقمنة: 

العادات  اليومية، ومّست العديد من  الثورة الرقمية مجموعة من منا�� ا�حياة االجتماعية والثقافية  لقد  غزت 

اإلصابة  �� �غي�� شبكة عالقاتنا االجتماعية، إ�� درجة أصبح يتحدث ف��ا �عض املهتم�ن عن  ساهمت  والتقاليد، و 

" الرقمية  يق  ،ب"ا�حالة  ال�ي  ا�حالة  تفك��ه،   ولون هذه  و�طر�قة  اإل�سان  بو��  عميقة  �غي��ات  أ�حقت   ..." إ��ا 

ا�جتمع". أفراد  و�با��  بنفسھ  وعالقاتھ  ولآلخر�ن  لنفسھ  م��   16و�دراكھ  من  غ��  تخوفهم  إعالن  عن  بذلك  ددين 

�سم ما  �سبب  استنفادها  أو  اإل�سانية  العالقات  إفقار  إ��  تؤدي  ال�ي  ا�حالة  هذه  باإل�سياق ّ◌ أعراض  ى 

التكنولو�� الذي �عزز أك�� املنطق الفردا�ي أو ما أصبح �س�ى ب" الفردانية املتصلة " أو "الفردانية السي��نية" 

ت والعزلة االجتماعية ال�ي �عرض الفرد لبعض التيھ نتيجة "اإلدمان اإللك��و�ي"، مما املتمثلة �� التقوقع ع�� الذا

 
  .113ص ، 462 المعرفة، عددعالم  ؟"،"الثورة الرقم�ة، ثورة ثقاف�ةسعید  بلم�خوت، ترجمة 2018یولیو ، ر�مي ر�فیل -15
 .47ص، الط�عة األولى ،حن والثقافة الرقم�ة، زهور �رام، منشورات روا�ط رقم�ةن مقال الرقم�ة والتحوالت الثقاف�ة،، 2018 محمد، سل�مأ -16
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. �� ح�ن ال يتوا�ى آخرون عن مدح 17أعطى ذاك "اإلفراز اآل�� لتبدل إدراك الناس للمادة والواقع والزمان وامل�ان "

تيحها ع�� مستوى الولوج املباشر إ�� املعلومات اآلثار اإليجابية للثورة الرقمية بالنظر إ�� اإلم�انيات الكب��ة ال�ي ت

ال�ي توفرها،   التبادل �� مختلف ا�جاالت، و�شعاع اإلبداع وكذا تنوع وغ�ى االستعماالت  واملعارف، وكثافة حجم 

 وسهولة ��ج عالقات ب�ن العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية.  

ر�  " ثقافية؟  ثورة  الرقمية،  "الثورة  كتاب  مؤلف  ا�جال يرى   �� خصوصا  الرقمية،  التكنولوجيات  أن  ر�فيل  �ي 

عليھ  يصط�ح  ما  بحكم  باستخدامها  املتعلقة  للفوارق  حد  وضع  من  مزاياها،  �ل  من  بالرغم  �ستطع  لم  الثقا�� 

  �� إليھ جوهر ا�جمو��ي  البشر، وهو ما ذهب  ب�ن  التفاهم  التقليص من سوء  الرقمية"، ولم �ستطع  ب"الفجوة 

"االف��ا�� مفهومها  كتابھ   �� االف��اضية  املمارسة  �ون   �� عر�ي"  مد�ي  مجتمع  �شأة   �� اإلن��نيت  م�انة  والثورة:  ي 

الشامل مازالت لم ت���خ �عد �� ا�حياة اليومية لألفراد �ش�ل ثابت ومتوازن يجمع البشر وا�جتمعات أينما �انوا 

ا�حيط االف��ا��ي الذي ال ساحل لھ املتسم   ومهما �انت مستو�ا��م السوسيوثقافية ال�ي تؤهلهم لإلبحار �� هذا

ا�حالية  ا�جتمعات   �� االجتما��  للنسيج  األساس  الب�ى  أر�ك  مما  الرقمية،  للمعلومات  والعا��  املباغت  بالتدفق 

  18ونجم عنھ "األنماط ا�جتمعية املستحدثة ال�ي رجت أر�ان العالقات األسر�ة واالجتماعية �ش�ل عام ".

األجهز  فرضت  سلوك لقد  محددة  ا�جتمع،  ع��  وتنظيمها  قواعدها  فرضت  كما  حياتنا،  ع��  تأث��ها  التقنية   ة 

من   مجموعة  مصدر  مش�لة  والسياسية،  االقتصادية  و�عامالتھ  اإلجتماعية  روابطھ  ومغ��ة  وجماعاتھ،  أفراده 

فأصبحت امتدادا   التحوالت السوسيوثقافية ال�ي مست نمط العيش، أش�ال ال��فيھ، وطرق التثقيف واإلخبار،

وهكذا  للنظر  والتلفاز  لألذن،  والراديو  للرجل،  امتداد   �� فال�جلة  ما�لوهان،  �عب��   حسب  اإل�سان  ألعضاء 

دواليك، �� تأكيد ع�� أن وسائل اإلعالم تفرض نفسها ع�� ا�حياة االجتماعية كما ع�� جميع األصعدة، كما تخلق  

 بيئة حسية لنا. 

تكنولوجية  ال�ي تحدث ع��ا مارشال ما�لوهان فإن جاك إليل اعت�� هذا التأث�� الكب��  بالرغم من هذه التبعية ال

أو  بر�ئة  غ��  التقنية  أن  اعتبار  ع��  واملغالطات،  األوهام  من  الكث��  يحمل  تكنولو��  خداع  إال  هو  ما  للتقنية 

ت يختلط �� استعمالها العديد من  رقمية  نوظف ف��ا أجهزة وتقنيا  19محايدة، بحكم أننا �عيش �� " بيئة إعالمية "

مكثفة،  �عالقات  يتسم  اجتما��،  وسط   �� العيش  من  اإل�سانية  ا�جتمعات  نقلت  بيئة  والسلبيات،  اإليجابيات 

إ�� العيش �� وسط تكنولو�� اف��ا��ي تتأسس عالقاتھ ع��   التواصل  داخل رقعة جغرافية معينة،  �سمها قيم 

  روابط تختلف ع�� العيش االجتما��.

من جهة أخرى، ساهمت الثورة الرقمية �� �غي�� أساليب اإلبداع الف�ي، وسمحت ل�ل من لھ عالقة بالثقافة أن 

يحول بيتھ إ�� فضاء لإلنتاج إذا �ان بمقدوره ذلك، بحيث أصبحنا �شهد ع�� مضام�ن ال حصر لها داخل الشبكة، 

 
 . 62ص  ،األولى ط ،المر�ز العر�ي لأل�حاث والدراسات ،عر�ياإلنترنیت في نشأة مجتمع  والثورة مكانة االفتراضي ،2016جوهر،  الجموسي -17
 .27جوهر، نفس المصدر، ص الجموسي -18
بیئة اإلعــالم إلــى مســألة ��ف�ــة تــأثیر وســائل اإلعــالم علــى اإلدراك  تنظر ذإ اإلعالم،�قصد �البیئة اإلعالم�ة مجموعة من األنساق التي تشتغل فیها وسائل   -19

  .1968ال�شري والفهم والشعور، و�عد نیل بوستمان أول من نحت هذا المفهوم سنة 
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. أمام هذا التدفق املعلوما�ي واملعر�� ا�جارف الذي  20يمكن اس��الكها واالستفادة م��ا، مجانا �� غالب االحيان"  

أتاح للمس��لك عروضا إبداعية متنوعة وال متناهية �� مجاالت  الكتاب، املوسيقى واألفالم ... وفرض منطقا مغايرا 

والثقافة،  األخبار  مع  التعامل   �� جديدة  أش�اال  �شاهد  فأصبحنا  الثقافية،  السوق   �� والطلب  العرض  لقانون 

أش�ال غدت �عطي شرعية ملبدع�ن دون آخر�ن، وشهرة ملثقف�ن دون آخر�ن، دائما باالحت�ام لعدد نقرات املتا�ع�ن 

رغبات  الستباق  محاولة   �� ذاك  أو  املنتوج  هذا  لعرض  املناسبة  ال�حظة  واقتناص  النبض  �جس  امل�جب�ن،  أو 

من نحو  توج��هم  أو  اإلس��الك  ع��  وتحف��هم  واستمال��م  "الز�ائن  فإذا  �عي��ا.  ومقدمو   تجات  الفاعلون  �ان 

ا�خدمات �� ا�جال اإللك��و�ي يحاولون �ش�ل دقيق، و��ل نجاعة ممكنة، مراقبة عالقة املس��لك، فهذا �ع�ي أن  

تلك  ف��ا  ال�ي تصبح  ال�حظة  العكس. فمنذ  وليس  وا�حاجات،  التطلعات  توجد قرب  أن  يجب  �عد  ا�خدمات من 

واإل  الثقافية  وفق  املنتجات  لكن  والتوزيع،  اإلنتاج  ت�لفة  وفق  بالضرورة  ت�ون  لن  قيم��ا  فإن  مادية،  ال  عالمية 

أو  إنتاج   �� العاطفي  االرتباط  و�ت�جيع   (...) املنتجات،  تلك  حول  فن�ون بصدد مؤا�سة  باستقبالها،  االس��الك، 

 21ومتفاعال."عالمة، نحاول إقحام املستخدم �� اإلنتاج الثقا��، وجعل املتصفح فردا فاعال 

اآلن   أما  للمواطن�ن،  التسلية  و�رامج  املعلومة  تبيع  الكب��ة  الثقافية  واملؤسسات  اإلعالم  وسائل  �انت  قبل،  من 

واملغردين...)  واملدون�ن،  اإلن��نيت،  ومتصف��  وا�جمهور،  واملستمع�ن،  القراء،   ) املس��لك�ن  تبيع  أن  فتفضل 

ال  22للمعلن�ن ". ذين أصبحوا يدخلون �� اس��اتيجيات التسو�ق الرق�ي �ش�ل قوي، بل هؤالء املس��ل�ون ا�جدد 

ويساهمون �� صنع املضام�ن و�� انتشار األخبار �ش�ل سريع ووافر، و�غي�� مجموعة من املفاهيم املرتبطة بجهاز  

 القيم و�منظومة الثقافة. 

 ثالثا: املضمون الثقا�� لهس���س، محاولة للتوصيف

 : �� مواد  هس���س مجاالت الثقافة 

طيلة أسبوع�ن �امل�ن �� إطار شبكة قراءة حاولت تتبع    23لقد تم االشتغال ع�� املادة الثقافية ب�حيفة هس���س

، و��  2019ماي من سنة    5أبر�ل واألحد    22ورصد املضمون الثقا�� بال�حيفة، و�� املدة املمتدة ما ب�ن اإلثن�ن  

السنة، لتبتعد ما أمكن عن �ل املناسبات الوطنية أو األحداث ال�ي يمكن أن   مدة تمثيلية، اخ��ناها أن ت�ون وسط

 تؤثر عن حضور املادة الثقافية بال�حيفة. 

من   مجموعة  برزت  فقد  القراءة،  شبكة  توقيت  اختيار  حيادية  أمكن  ما  تو��  الذي  ا�حرص  هذا  من  و�الرغم 

ال�حيفة   مواد  ضمن  كب��ين  وح��ا  أهمية  أخذت  ال�ي  ع��  األخبار  بظاللها  ألقت  وال�ي  األسبوع�ن،  هذين  خالل 

 
 .49ص ، 2016 -25 :والبیئي رقم اقتصاد�ات الثقافة، تقر�ر المجلس االقتصادي واالجتماعي -20
 .46 ص ،462 المعرفة. عددعالم  ثقاف�ة؟"،"الثورة الرقم�ة، ثورة سعید ترجمة بلم�خوت . 2018یولیو ، ر�مي ر�فیل -21
 .133ص  نفس المصدر، ر�مي ر�فیل -22

الكنو�ي ومدير �شرها ورئيس  ، غ�� مديرها العام حسان �خص  100�شتغل ف��ا فر�ق عمل يت�ون من حوا�� ،  2007ظهرت عام طا�ع عام، إلك��ونية مغر�ية ذات  جر�دة ذ - 23 

وجدير بالذكر أن موقع ا�جر�دة  ا بالر�اط.تحر�رها أم�ن الكنو�ي. يتوزعون ع�� هيئة التحر�ر والقسم التجاري والقسم التق�ي والقسم الف�ي وقسم التواصل االجتما��، و�تواجد مقره

، إال أن التجر�ة توفقت �عد أن وصلت للعدد التاسع والعشر�ن، و�ان ذلك �� شهر يوليوز من ذات 2013�ان قد أصدر مجلة ورقية أسبوعية تحمل نفس العنوان بداية يناير سنة

 اإلخبار�ة وال�حف اإللك��ونية املنافسة.السنة، وقد �عود فشل التجر�ة إ�� انحسار الور�� عموما �� ظل هيمنة الرق�ي وتراجع مبيعات ال�حافة الورقية وظهور العديد من املواقع 
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املضمون الثقا�� ��س���س، ح�ى بات �عض اللبس �شوب تصنيف �عض املواد �� أحقية انتما��ا إ�� خانة الثقا��  

أيضا  ومواطنون  ومثقفون  ومؤسسات  أحزاب  قاده  الذي  ا�جتم��  بالنقاش  املتعلقة  تلك  سيما  ال  السيا��ي،  أم 

املس إش�الية  عن ظهور  حول  ناهيك  الدراسة.  فيما سيأ�ي من هذه  ل�حديث عنھ  باملغرب كما سنأ�ي  اللغو�ة  ألة 

وفاة الشاعر محسن أخر�ف الذي �ان قد صادف  �أحداث �ان لها تأث�� بالغ ع�� املضمون الثقا�� ووت��ة حضوره،  

امة ضمن فعاليات عيد  ، وذلك عن طر�ق صعقة كهر�ائية خالل ندوة مق2019يوم ا�حادي والعشر�ن من أبر�ل  

الكتاب بتطوان �� طبعتھ ا�حادية والعشر�ن، وال�ي أسالت العديد من املداد حول املوضوع، ف��زت مواد مختلفة 

 وأليام متعددة تصب �� ذات املوضوع.  

وي ع��  مقسمة بالتسا  ت�اد ت�ون بلغت املواد ال�ي قار�ت املضمون الثقا�� �ش�ل أو بآخر حوا�� مائة وثالث�ن مادة،  

األسبوع�ن اللذين تم االشتغال ع�� ضو��ما، موزعة ع�� مجموعة من أبواب ا�جر�دة، بناء ع�� شبكة القراءة ال�ي 

   24 . اعتمدناها من خالل متا�عتنا اليومية لل�حيفة وتحديدا ع�� تطبيق الهاتف النقال

اشتغل   ال�ي  بالثقافة  املرتبطة  املواد  الدراسة  تتواجد  عل��ا  وآراء،   التالية:باألبواب  ت  كتاب  وثقافة،  فن  جهات، 

من�� هس���س، صوت وصورة، مدارات، حوارات، مغار�ة العالم، ع�ن ع��، املرأة، خارج ا�حدود. إضافة إ�� أبواب 

زل، منوعات، ع�ن ع�� ثم من األمس. فاملادة الثقافية أخرى ال تدخل �� تقسيمات ال�حيفة مثل زووم، طالع نا

تخ��ق أغلب أبواب �حيفة "هس���س" وال تتواجد فقط �� الباب الذي يحمل اسمها واملوسوم ب "فن وثقافة" بل 

والسينما  باملسرح  يتعلق  �عضها  الثقافة،  أش�ال  من  العديد  تالمس  مواد  و��  األخرى،  أقسام  إ��  ذلك  تتعدى 

و�عض  من  والطرب  عامة،  وفكر�ة  ثقافية  مواضيع  عن  يتحدث  اآلخر  والبعض  والتشكيل،  والكتاب  األدب  ��ّم  ها 

مواضيع  إ��  املواد  هذه  من  اآلخر  البعض  يتطرق  كما  الكتاب،  �عض  مقاالت  خالل  من  أو  ندوات  �غطية  خالل 

 مرتبطة بالعادات والتقاليد وال��اث.

 املضام�ن الثقافية حسب ميادين انتسا��ا كما ي��:و�مكن توضيح التصنيف الذي اعتمدناه �� تقسيم 

 : 1الش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-باعتباره يمنح سهولة أك�� �� اإلطالع ع�� جديد األخبار، من خالل اآلليات ال�ي �شتغل عل��ا التطبيق وال�ي �سمح بتنب��ات ترد ع�� الهاتف �� �ل �حظة وح�ن، تتيح من خاللها    24

املراد دراس��ا.قراءة أبرز العناو�ن ع�� مدار الساعة مما �سهل عملية فرز، إحصاء وتدو�ن املادة الثقافية   
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 املصدر: تركيب �خ��ي للباحثة 

اعتمدت املادة الثقافية خالل هذه املدة أيضا �� جانب مهم م��ا ع�� �غطية املهرجانات الفنية والثقافية ال�ي �انت 

وثقافة "، كما هو الشأن بالنسبة لتغطية اختتام امللتقى الثقا�� هيئة التحر�ر تدرجها �� أغلب املرات بقسم "فن  

الر�ي�� األول بمراكش، وكذا إدراج خ�� احتضان العديد من املدن املغر�ية االحتفال باليوم العاملي للفن، و�غطية 

 الكرنفال ال��بوي �شوارع القصر الكب�� أو غ��ه.

ات الفكر�ة والثقافية �� مقاالت ا�سمت �� الكث�� م��ا بطا�ع �� ح�ن اختص قسم "مدارات" باحتضان أغلب الندو 

�عد  وما  والعوملة  التطرف  حول  دار  الذي  النقاش  كمواكبة  وحدها،  التغطية  ع��  فقط  تقتصر  ولم  التحليل 

اإل�سانية  والعلوم  اآلداب  ب�لية  أخرى  ندوة  و�غطية  بالر�اط،  ا�خامس  محمد  بجامعة  ندوة  إطار   �� ا�حداثة، 

حول موضوع "النموذج املغر�ي والتحديات املعاصرة "، وال�ي ألقاها األم�ن العام �جلس ا�جالية املغر�ية   بالر�اط

العر�ي  ال��اث   �� املعنونة ب «األخالق والسياسة  الدولية  للندوة  عبد هللا بوصوف. و�عالن خ�� احتضان مراكش 

ال�ي " دائما �� قسم "مدارات"، أو �غطية ا�حاضرة  بأ�اديمية اململكة املغر�ية   اإلسالمي  ألقاها طھ عبد الرحمان 

حول نظر�تھ ال�ي �س�ى بالنظر�ة اإلئتمانية وكذا حول أبرز األف�ار الفلسفية ال�ي تدافع ع��ا، ا�حاضرة ال�ي نقلها 

قسم" صوت وصورة" أيضا. أو املقال الذي يتحدث فيھ صاحبھ سعد سرحان دائما بقسم "مدارات" حول عالقة  

الدنيا معظم �جائ��ا، قبل ظهور  الهن ال�ي أورثت  التقليدية با�حضارات القديمة ال سيما بمملكة أفالطون،  دسة 

 الهندسة ال�ي أسس لها إقليدس. 

والفنية   الثقافية  األخبار  لمبا��  أن   األخرى  تجاوزا  و�مكن  سابقا،  اق��حناها  ال�ي  ا�خانات   �� تصنيفها   �� نوفق 

متف أو  منوعات  باب   �� للرقص  تدخل  جديدة  دورة  ك��مان  سيمونا  اإلسرائيلية  الراقصة  إعالن  كخ��  رقات، 

املغر�ي  ال�وميدي  الفنان  من�ل  هدم  خ��  أو  للفنان�ن،  االجتماعية  الرعاية  تن�يل   �� الشروع  خ��  أو  بمراكش، 

 إ�خ.  "بوز�ان" ملن�لھ بحكم غيا�ي، 

ال�ي تطرحها املسألة الثقافية عموما، و�ش�اليا��ا  ة"  �عض املقاالت ال�ي �عا�ج أسئلة "الثقاف  ت الدراسةكما صادف

الذي يتحدث    ،" الثقافة  " كتاب وآراء"، تحت عنوان "نحن ومستقبل  الذي كتبھ مصطفى غلمان بقسم  �املقال 

املقال  أو  ا�جديدة.  العصر�ة  املعلوماتية  العلوم  بفو��ى  أسماه  ما  تأث��  تحت  واملثقف�ن  الثقافة  دور  عن  فيھ 

امله��ئة، املعنون ب   الثقافية  التحتية  البنية  الوهرا�ي عن  بنقدور  �اتبھ محمد  الذي تحدث فيھ   " الثقافة  «بؤس 

الثقافة ع�� حد �عب�� �اتب املقال الذي جاء  �� معركة  وذلك �� سياق وفاة األديب محسن أخر�ف الذي سقط 

 أيضا �� قسم " كتاب وآراء".

 : "ثقافة وفن "املادة الثقافية �� قسم  

واحد ي وضمن  الهاتف،  تطبيقة  ع��  ألبوا��ا  ال�حيفة  ترتيب  حسب  عشرة  الثانية  املرتبة   �� القسم  هذا  أ�ي 

الطا�ع  تحمل  ال�ي  األخبار  ب�ن  اسمھ  عليھ  يحيل  كما  القسم  هذا  يجمع  هس���س.  عليھ  تتوفر  قسما  وعشر�ن 

أغلب األخبار الواردة ع�� هذا القسم تحيل الثقا�� أحيانا، واألخبار ال�ي تحمل الطا�ع الف�ي أحيانا أخرى. إال أن  

ولعل دمج الفن والثقافة �� ذات القسم يذهب  غ��ه.  ع�� ش�ل ف�ي �عب��ي مع�ن �املسرح أو السينما أو الشعر أو  
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  �� وال�ي  الثقافة،  مفهوم  من  يتجزأ  ال  جزء  وأش�الها  �عب��ا��ا  بمختلف  الفنون  �عت��  الذي  التعر�ف  إ��  بنا 

 مجموعة من الفنون والقيم والتقاليد واألعراف واملعتقدات، وهو ذات التعر�ف الذي تبنتھ منظمة اليو�س�و. 

م  " وثقافة  "فن  بقسم  ثقافيا  خ��ا  وخمس�ن  اثن�ن  الدراسة  صبغة رصدت  ذو  خ��ا  وثالث�ن  مائة  حوا��  ضمن  ن 

ثقافية، موزعة ع�� با�� أبواب ا�جر�دة، بالرغم من ذلك يبقى االثن�ن وخمس�ن مضمونا رقما متواضعا ألن أغلب  

األخبار الثقافية ظلت مشتتة ع�� أقسام أخرى و�ان من املف��ض أن يدرج جلها ضمن قسم "فن وثقافة ". بالرغم 

سم هو األك�� تجميعا واستقطابا لألخبار الثقافية من حيث الكم مقارنة باألقسام األخرى ��  من ذلك يظل هذ الق

ال�حيفة. تنتشر ��ذا القسم مواد ثقافية قص��ة ح�ى متوسطة الطول، تحمل الطا�ع اإلخباري �� أحاي�ن كث��ة،  

ما نجد مقاال يحمل الطا�ع �� مقاالت تحاول أن تجيب عن أبرز األسئلة املش�لة ل�خ��: م�ى، أين، ماذا و 
ّ
ملاذا. وقل

قبيل   من  معينا  ثقافيا  حدثا  واكبت  ال�ي  الصغ��ة  املقاالت  �عض  عدا  معينة،  ثقافية  إلش�الية  التحلي��  الفكري 

�غطية ندوة حول حقوق املؤلف وا�حقوق ا�جاورة ب�ن التشريع والتنفيذ أو مواكبة الورشة ال�ي ناقشت موضوع  

 هنيي الفن ...ا�حماية اإلجتماعية مل

الفكر�ة  النقاشات  أو  الثقافية  املواضيع  من  أك��  ا�ختلفة  الفن  �جاالت  كب��ا  اهتماما  وثقافة"  "فن  قسم  يو�� 

املعروفة  ال�حافية  األجناس  الكث�� من  �غيب  ح�ن   �� الثقا��،  بالفعل  ترتبط  إش�اليات  تحمل  ال�ي قد  املتنوعة 

ولعل غ��هما،  أو  التحقيق  أو  وال   �الرو�رتاج  وج��ة  ت�ون  أن  ب 
ّ
تتطل ال�ي  األخبار  تن�يل   �� السرعة  إ��  يرجع  األمر 

يجب أن تأخذ وقتا كب��ا من القارئ الراغب �� اإلطالع ع�� أك�� عدد من االخبار �� أقل وقت، و�� سمة غالبة ��  

عدو أن ت�ون عبارة �عامل ال�حافة اإللك��ونية مع مضامي��ا بصفة عامة، لذلك فالثقافة داخل هذا القسم ال �

عن أخبار موجزة �� أغلب األحيان، ��ّم مجاالت موسعة �عكس االختيار التحر�ري لل�حيفة، الذي ير�ط الثقافة 

جل   حول  مما  ووطنيا،  جهو�ا  محليا،  الثقا��  ا�خ��  رصد   �� توغل  القرب،  ع��  مبنية  خ��ية  مقار�ة   �� بالفن، 

و�غط وتقار�ر  أخبار  إ��  الثقافية  التحول  املضام�ن   �� النجاح  دون  �حفية،  رأينا-يات  ثقا��   -حسب  "فاعل"  إ�� 

املكتو�ة  الوطنية  ا�جرائد  �حافة   �� ا�حال  عليھ  �ان  كما  معينة،  وثقافية  وجمالية  لرؤ�ة فكر�ة  حامل  حقيقي، 

 من خالل تجر�ة "املالحق الثقافية". والثمانينات خالل سنوات السبعينات 

 ام: املادة الثقافية ببا�� األقس

 تتّوزع املادة الثقافية ببا�� أقسام ال�حيفة كما ي��: 

ملهرجانات   إخبار�ة  �غطيات   �� تصب  �لها  متنوعة،  ثقافية  مادة  عشر  إحدى  القسم  هذا  عرف  جهات:  قسم 

وأ�شطة ثقافية متنوعة، تتوزع ب�ن العديد من املدن املغر�ية وتتسم مواد هذا القسم �لها تقر�با بطا�عها اإلخباري 

صرف، وتبتعد عن ا�خوض �� أجناس �حافية أخرى، حيث لم يحضر إال بورتر�ھ واحد فقط، و�ان من مدينة ال

تاونات حول أحد بقا�� املدينة الذي حول د�انھ إ�� متحف لألوا�ي املن�لية القديمة، استعارتھ هيئة تحر�ر �حيفة 

عديد من األخبار ال�ي نزلت بقسم "جهات " �ان من  "هس���س" عن و�الة املغر�ي العر�ي لألنباء. �� ح�ن نالحظ أن ال

املفروض أن تدرج بقسم "فن وثقافة"، إال أن هيئة تحر�ر ال�حيفة اختارت إدراجها ��ذا القسم، وهو اختيار قد 

ي�ون لھ م��ره، �� تأكيد ضم�ي ع�� توجھ ا�جر�دة �� اهتمامها بأ�شطة املدن واألقاليم بمختلف ا�جهات، علما أن  
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أ�شطة ثقافية بمدن أخرى وتم تضمي��ا بقسم " فن وثقافة"، �الكرنفال ال��بوي الذي نظم بمدينة القصر هناك  

 الكب��، علما أن نفس ا�خ�� �ان يمكن أن يدرج بقسم "جهات " ع�� غرار األخبار الثقافية ال�ي أدرجت ��ذا القسم. 

�لها ثقافية،  القسم سبعة عشر مادة  وآراء: تضمن هذا  لكتاب   قسم كتاب  آراء أ�حا��ا، �عضها  مقاالت تحمل 

تتعامل معهم ال�حيفة، و�عضها منقول عن مواقع إلك��ونية أخرى أو ح�ى عن جرائد ورقية. تصب جل املقاالت 

�� اتجاه�ن اثن�ن، األول يتعلق باملسألة اللغو�ة باملغرب بما ف��ا شأن التعر�ب، واللغة العر�ية واللغة االمازيغية، 

الثا�ي �ان يمثل كتابات تر�ي ع�� الشاعر محسن أخر�ف، إضافة إ�� مقاالت أخرى متنوعة تتحدث عن  واالتجاه  

 فعل القراءة أو عن مآل الشعبة األدبية اليوم وغ��ه.

بالطول مقارنة   تتم��  لذلك ف�ي  التحلي��،  الطا�ع  ال��يء  بمواد تحمل �عض  القسم  تتسم مقاالت هذا  مدارات: 

�عا�ج مجموعة من القضايا ذات امل�حة الفكر�ة الثقافية، �التطرف والعوملة، أو الفلسفة، أو باملقاالت األخرى، و 

 عالقة األخالق بالسياسة، أو فصل الدين عن الدولة أو حوار األديان أو غ��ه. 

عن   عبارة  وأغل��ا  والفن،  الثقافة  عالم  إ��  تنت�ي  �لها  فيديو  وعشر�ن  واحد  القسم  هذ  يتضمن  وصورة:  صوت 

تأ�ي مواد هذا القسم ع�� ش�ل فيديوهات � �خة بالصوت والصورة ملواد �حافية تم إدراجها �� أقسام أخرى. 

وأخرى  الثقافية،  الندوات  من  �جموعة  والصورة  بالصوت  حية  �غطيات  تتضمن  دقائق،  خمس  يتجاوز  ال  جلها 

بالنشاط   للمعن�ن  تصر�حات  بأخذ  أخرى،  مجاالت  إ��  ينتمون  فنان�ن  من  املراد  تقرب  بال�خصية  أو  املنظم 

عليھ،  املتعارف  التلفز�و�ي  الر�ورتاج  عن قواعد  وتبتعد  إخبار�ة  �غطيات  إ��  أك��  املواد  تميل هذه  ع��ا.  ا�حديث 

 بالرغم من أ��ا قد تتشابھ معھ. 

ول  من�� هس���س: رصدت شبكة املالحظة ثالث مواد تصب �� الثقافة ب"من�� هس���س"، و�� مقاالت متفاوتة الط

 لقراء ا�جر�دة، حول اللغة، وال��اث، و ثنائية ا�جهل والعلم. 

 . املرأة: تضمن هذا القسم مادة واحدة حول تقاليد املرأة �� عالقة باللثام وا�حايك

مغار�ة العالم: تّم رصد ثالثة أخبار واحد من كندا حول احتفال الكندي�ن بالطبخ املغر�ي، وآخر�ن من ب�جي�ا حول 

 موضوع تدريس اللغة العر�ية. 

 مجتمع: تضمن قسم "مجتمع" ثالث مواد ذات صبغة ثقافية تصب �� مواضيع اللغة وال��بية والت�و�ن.  

ا الوحيد  هو  القسم  هذا  �عد  رصدت حوارات:  وقد  إسمھ،  عليھ  يحيل  كما  ال�حا��  ا�حوار  جنس  يتضمن  لذي 

الدراسة خالل األسبوع�ن حوارا يتيما مع فاطمة ا�جام�� زوجة الراحل محمد عز�ز ا�حبا�ي تتحدث فيھ عن فكره  

 �� ا�جال التداو�� واإل�سا�ي.

اس وما  السينما  مجال   �� �لها  تصب  مواد  ثالث  حضور  القسم  هذا  شهد  عالم  منوعات:   �� صيف تجد    األفالم 

2019. 

خارج ا�حدود: تضمن هذا القسم خ��ين إثن�ن أحدهما عن مشاركة مغر�ي �� مسابقة غنائية عر�ية، واآلخر عن   

 مآذن حلب املدمرة. 
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�� ح�ن، وردت مواد ثقافية أخرى موزعة ع�� عناو�ن ال يوجد أقسام لها بالتطبيق، �� ح�ن غاب تماما املضمون 

 �� الرسم.   الثقا��  الثقافية من خالل  القضايا  �عكس مجموعة من  أن  املفروض  �ان من  الذي  "�ار��ات��"،  قسم 

 و�ذلك ي�ون قسم " فن وثقافة" هو الذي �ستقطب أك�� عدد من املواد واألخبار الثقافية.

 1الش�ل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: تركيب �خ��ي للباحثة 

 مصادر املادة الثقافية ب"هس���س":  

تأ�ي أغلب املواد الثقافية بجر�دة "هس���س" من أقالم �حفيي هيئة تحر�ر "هس���س" الذين يكتبون عادة �� �ل  

وغ��ها، واإلقتصادية  واإلجتماعية  السياسية  املواضيع  مختلف  و��  ال�حيفة  ت��ز  أقسام  أسماء  هناك  أن  ولو 

، �ال�حا�� محمد الرا�� مثال الذي يكتب أك�� �� ا�جال الثقا��، وجدير بالذكر أنھ �� أك�� �� مجال من ا�جاالت

�انت  الثقا��، حيث  �� اإلعالم  أن �شتغلوا  الثقا��  بالشأن  املهتم�ن  غ��  أو  املثقف�ن  غ��  �ان يصعب ع��  املا��ي 

لم ال�حافة، ليتش�ل فيما �عد جيل من  املواد اإلعالمية الثقافية من صنع النخبة ال�ي قد ال ي�ون لها انتماء لعا

 .ال�حافي�ن  يتمتعون بمجموعة من املعاي�� أهل��م لصنع مواد إعالمية تصب �� مواضيع فكر�ة و ثقافية

أخرى   جرائد   �� منشورة  مقاالت  أيضا  ال�حيفة  من تأخذ  للتواصل    وفيديوهات  �  االجتما��،مواقع  عمل  كما 

 .  الوطنية والدوليةاألنباء  من و�االت ة األخرى ال�حيفة ع�� أخذ �عض املواد الثقافي

عرف قسم "صوت و صورة" أيضا مجموعة من املواد املأخوذة عن قنوات رقمية أخرى أو عن برامج تلفز�ة طعمت 

دعامات  من  مقتبسة  مواد  أر�ع  توجد  مادة،  عشر�ن  و  واحد  ب�ن  فمن  الثقا��،  الشق   �� القسم  هذا  مضام�ن 

عادة حلقة "بيت ياس�ن" ال�ي تبث ع�� قناة الغد ال�ي حل القاص املصري سعيد الكفراوي  إعالمية  متنوعة و�� إ

تيفي وال�ي �ان ضيفا عل��ا املمثل رفيق    1ضيفا عل��ا، وكذا إعادة حلقة "�� مواجهة بالل مرميد "ع�� قناة ميدي  

ثقافة و فن
40

كتاب 
وآراء 

13%

صوت 
وصورة 

16%

جھات
8%

مدارات
10%

أقسام أخرى
13%

"ریسھسب" سام أقتوزیع المادة الثقافیة حسب 
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حول "مفهوم �جرة األدمغة"  بو�كر، وحلقة أخرى استضافت الفنان أحمد بدري، وفيديو من حوا�� أر�ع دقائق  

 مقتبس من إحدى قنوات اليوتوب. 

إذا قمنا بإستثناء قس�ي "من�� هس���س" و"كتاب وآراء" بالنظر إ�� طبيعة املواد الواردة عل��ما وال�ي من املفروض 

� تتوزع أن ت�ون مكتو�ة من طرف أقالم خارج هيئة التحر�ر، فإن با�� املواد ا�حاضرة ضمن دائرة املضمون الثقا�

 من حيث مصدرها ع�� الش�ل التا��:

 هيئة تحر�ر "هس���س" و�االت األنباء مصادر أخرى 

4 ,5% 9% 86% 

 

 األجناس ال�حفية:�� عالقة  ��س���س املضمون الثقا��

والتغطيات �شتغل �حيفة "هس���س" �� مختلف موادها �ش�ل عام وضم��ا املواد الثقافية ع�� تقديم األحداث  

من   ا�حجم  متوسطة  ح�ى  قص��ة  خ��ية  أجناس  تحضر  لذلك  تحليلها،  أو  استقرا��ا  ع��  �عمل  وقلما  اإلخبار�ة، 

)، وال�ي تقدم ا�خ�� دون عناء تحليل أو توغل �� التفاصيل، Le filet( ) وا�ختصر املو�حLa bréveقبيل ا�ختصر (

األ  املرجعية  االسئلة  عن  اإلجابة  ع��  فقط  هاجس وتقتصر  ي��جم  قد  مما  وأين.  م�ى  من،  ماذا،  و��:  ل�خ��  و�� 

السرعة الذي �سكن ال�حيفة اإللك��ونية عموما املراهنة ع�� �شر أك�� قدر من األخبار، �� اعتماد شبھ تام ع��  

 . ما �س�ى ب "�حافة ا�خ��" ال�ي �عتمد أساسا ع�� األجناس ا�خ��ية كما يدل عليھ اسمها

جنس   يحضر  األولية كما  املادة  تجميع  أجل  من  امليدان  إ��  الن�ول  ع��  أساسا  �عتمد  الذي  ال�حفي،  التقر�ر 

والتقاط �عض ا�جز�ئيات ال�ي قد تفيد التقر�ر، و�ظهر هذا من خالل مجموعة من التغطيات ال�ي همت ندوات، 

نفا. �� ح�ن �غيب مجموعة وأ�شطة ومهرجانات ثقافية. إضافة إ�� مقاالت الرأي، وحوار وحيد كما سبق الذكر آ

بالتحري  ترتبط  ال�ي  وأخرى  العمود  أو  االفتتاحية  قبيل  من  الرأي  أجناس  إ��  تنت�ي  ال�ي  ال�حفية  األجناس  من 

�التحقيق مثال، وال�ي �ان من املمكن أن تضفي �عض ا�جاذبية ع�� املواد الثقافية بال�حيفة وتلو��ا بلون آخر 

تمام �غيب  الذي  مثال  حدة �االستطالع  ع��  جنس �حفي  ل�ل  أن  علما  املدروسة،  الثقافية  املضام�ن  هذه  عن  ا 

األمر الذي يفسر غياب مواضيع متسمة بالعمق ��   قواعده ا�خاصة وسماتھ ال�ي تم��ه وال�ي يخ��ها مهنيو امليدان

 التحليل يمكن أن تحقق إشباعا معرفيا وثقافيا. 

 مؤشرات حضور الثقافة �� هس���س: 

 ال��دد: مؤشر

ي��دد املضمون الثقا�� �� "هس���س" بنسب متفاوتة خالل أيام األسبوع، بمعدل أك�� من �سع مواد ثقافية خالل 

اليوم الواحد وع�� مدار أر�ع وعشر�ن ساعة، ضمن معدل مائة خ�� �� اليوم تنت�ي إ�� مجاالت مختلفة قد تنقص  

ملواد الثقافية وهو أر�عة عشر مادة و�ان ذلك �� ��اية األسبوع عنھ قليال أو تز�د. ولقد رصد البحث أع�� عدد من ا

�� أول  2019أبر�ل من    28أبر�ل واألحد    26وتحديدا خالل يومي ا�جمعة   الثقافية  ، وصادف أقل عدد من املواد 

ن ذلك  أبر�ل من ذات السنة. بالرغم م  22والذي تزامن مع يوم اإلثن�ن  الف��ة ال�ي اشتغلت عل��ا الدراسةيوم من  
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لم نوفق �� إيجاد منطق يفسر وفرة األخبار الثقافية أو ندر��ا �� عالقة مع بداية األسبوع أو ��ايتھ، إذ عرف مثال  

، وقد �عزى األمر إ�� وجود حركية ثقافية -وهو رقم كب�� أيضا  -اإلثن�ن الذي ي��، حضور ثالثة عشر مادة ثقافية  

فكر� ندوات  تحتضن  ال�ي  املدن  من  �عمل  بالعديد  �انت  ما  وهو  غ��ها،  دون  أيام  خالل  ثقافية  مهرجانات  أو  ة 

 ال�حيفة ع�� �غطيتھ.

 مؤشر التعاليق: 

�� ح�ن   ثقافية ألخرى،  مادة  تفاوتات كب��ة من  التعاليق  الثقافية،    غابتعرف عدد  املواد  �� �عض  ��ائية  بصفة 

وع�� مدار أر�ع وعشر�ن ساعة، ظلت ثالثة   فضمن مائة وثالث�ن مضمونا ثقافيا ال�ي تم رصدها خالل األسبوع�ن

وعشرون مادة ثقافية دون أي �عليق، �الفيديو الذي جاء �� قسم " صوت وصورة " حول ا�حضرة الشفشاونية 

مثال، أو خ�� توقيع ديوان "رماد اليق�ن" �حمد بلمو بقسم "فن وثقافة" وغ��ها من األخبار واملواد الثقافية األخرى 

معها زوار �حيفة  "هس���س " بتعليقا��م، �� ح�ن حصل ستة وعشرون  مضمونا ثقافيا ع�� أقل   ال�ي لم يتفاعل

من ثالثة �عاليق، وتراوحت عدد التعاليق األخرى ما ب�ن أر�عة �عاليق وست�ن �عليقا وذلك حسب طبيعة ا�خ�� أو  

 املضمون الثقا�� املنشور بال�حيفة.

  2019أبر�ل    24ستون لفائدة ا�خ�� الذي �شر بقسم "فن وثقافة" يوم    وقد تم رصد أك�� عدد من التعاليق وهو

ع�� الساعة السا�عة صباحا وثالثة وعشر�ن دقيقة، وذلك حول تنديد مجموعة من املثقف�ن والفنان�ن باألح�ام 

دة خ�� الصادرة �� حق معتق�� الر�ف وجرادة، ع�� بيان تضام�ي شمل توقيعا��م، يليھ سبعة وخمس�ن �عليقا لفائ

وفاة الشاعر محسن أخر�ف بصعقة كهر�ائية، والذي أدرج بقسم "فن وثقافة " كما طفا ذات ا�خ�� ع�� صفحة  " 

، ع�� الساعة السادسة مساء، وقد قابلھ مقال �عنوان "أخنوش يطالب 2019أبر�ل    22أخبار رئيسية" وذلك يوم  

والذ الفالحة"  مناظرة  مغالطات  و�رفض  مكناس  بتنمية  ال�ي بوانو  �عليقا  وأر�ع�ن  اثن�ن  ثم  �عليق.  مائة  جمع  ي 

حصد��ا التغطية ال�ي ضمها قسم "مدارات" حول الندوة ال�ي حملت عنوان "ا�حاجة إ�� الكتلة التار�خية �حمد 

يوم   واملنشورة  ا�جابري"  ثمانية وثالثون   2019أبر�ل    26عابد  الذي جمع  ا�خ��  ثم  ا�خامسة مساء،  الساعة  ع�� 

وا ماي  �عليقا  الرا�ع من   �� وثقافة"  "فن  قسم   �� حول 2019لوارد  دقيقة،  وثالث�ن  و�سع  التاسعة  الساعة  ع��   ،

هذا  طبيعة  أن  علما  ا�جابو�ي،  قادر  وا�جزائري  سعيد  سم��ة  املغر�ية  الفنان�ن  ب�ن  �شبت  ال�ي  اإلعالمية  ا�حرب 

وثقافة" �ونھ يخلو من مضمون ثقا�� أو ح�ى    ا�خ�� �� رأينا �ان أو�� أن يدرج �� قسم "منوعات" أك�� من قسم "فن 

ف�ي حقيقي، و�ق��ب أك�� من حوادث الفنان�ن وأخبارهم، ويشبھ الكث�� من األخبار املنتشرة �� وسائط التواصل 

 االجتما�� ال�ي تلهث �� الغالب نحو ثقافة "البوز" ع�� حساب املضمون. 

ت ينجذب  التعليقات  أن عدد  الرصد  إ�� ما هو ف�ي  يتب�ن من خالل هذا  ثقا�� صرف، وأخرى  إ�� ما هو فكري  ارة 

منوع، ويغيب تماما �� أخرى وهو ما قد يمكن تفس��ه بالمباالة القراء أو عدم اهتمامهم بتلك املضام�ن الثقافية 

املوا هاتھ  فيھ  نزلت  الذي  التوقيت  لعامل  األمر  �عود  وقد  عل��ا،  التعليق  رغبة  لد��م  تحرك  لم  وال�ي  د املق��حة 

ال�حافية عموما والذي قد يؤثر ع�� التفاعل معها، فالعديد من األخبار الثقافية تن�ل �� وقت متأخر من الليل 
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وال ي�ون لها حظ كب�� �� التفاعل معها، كما قد يؤثر أيضا ع�� درجة التفاعل مع هذه املضام�ن أيام نزولها ب�ن  

 أيام العطلة وأيام العمل مثال.  

دوما �انت  ح�ن،  تصب    ��  ال�ي  �� األخبار  السياسة  أك��  ��  بتعليقات  تحظى  أو   ال�ي  مثال  الر�ف  معتق��  كملف 

  27ملف األساتذة املتعاقدين الذي جلب أك�� عدد من التعليقات وهو واحد و�سع�ن �عليقا كما هو الشأن يوم  

الثقاف املادة  خصت  وال�ي  التعليقات  من  عدد  �أك��  �عليقا  عشر  ثمانية  مقابل  "فن  أبر�ل  قسم  ضمها  ال�ي  ية 

" �غل �لينيت إ�ستوود ين�ي دولة الرفاهية  �� فيلم حملت عنوان  اليوم، و�انت عبارة عن قراءة  �� ذات  وثقافة" 

�� املائة، ع�� �سبة التعاليق وال�ي   6,5و�حفر ال��اث السردي". و�ذلك ي�ون معدل التعليقات ل�ل مادة ثقافية هو  

التحر�ر� الهو�ة  من  جزءا  الطبيعة �عد  ذات  املواد  �عض   �� تصل  أن  يمكن  التفاعل  ع��  املبنية  ل"هس���س"،  ة 

السياسية أو االجتماعية أو الر�اضية إ�� نحو مائة �عليق �� اليوم. �� املقابل، نصادف عددا كب��ا من املواد ال�ي لم  

معدل   أن  نتصور  لذلك  الذكر.  سبق  كما  �عليق،  بأي  مت  6,5تحظ  معدل  هو  املائة،  اهتماما ��  ويعكس  قدم، 

 بالشأن الثقا��. -ذات الطبيعة اإلخبار�ة العامة باألساس -حقيقيا من لدن جمهور ال�حيفة 

 مؤشر املرور �� صفحة "أخبار رئيسية": 

أ��ا  املف��ض  من  ل�جر�دة  أساسية  واجهة  اعتبارها  ع��  الرئيسية  الصفحة   �� املرور  بأهمية  املؤشر  هذا  يتعلق 

أمرا ممكنا. فتعمل  تحظى بمقروئية كب� الورقية  �� نظ����ا  �ة، وهو ما قد يجعل من �شب��ها ب «الصفحة األو��" 

وقد  رئيسية.  أخبار  صفحة   �� وتوردها  وأولو�ة  أهمية  ذات  تراها  ال�ي  األخبار  �عض  اختيار  ع��  التحر�ر  هيئة 

�� املائة، أي قرابة   38يقارب  حظيت خمسون مادة ثقافية �لها باملرور �� صفحة األخبار الرئيسية وذلك بمعدل  

�ختلف  متنوعة  مادة  عشر  ستة  هو  اليوم   �� تن�ل  ال�ي  الرئيسية  األخبار  عدد  أن  علما  يوميا.  ثقافية  مواد  ثالث 

واملواضيع وتقر���ا ،  األقسام  الثقافية  املادة  إبراز   �� لل�حيفة  التحر�ر�ة  السياسة  �عكس  مح��م،  معدل  وهو 

 للقارئ. 

 �خالصة ومحاولة �� التفس�� را�عا: ع�� سبيل ا

ة واملتنوعة، وذلك  يحضر املضمون الثقا�� من خالل هس���س بوت��ة معقولة ضمن با�� مضام�ن ال�حيفة العاّم 

انطالقا من مجموعة من املؤشرات ال�ي اعتمدناها املتعلقة ب��دد املادة الثقافية، ودرجة التفاعل معها من حيث 

مرور هذه املضام�ن بصفحة «أخبار رئيسية". وهو مضمون ال يقتصر بالضرورة عدد التعليقات، وكذا من حيث  

أقسام  أيضا و�ش�ل متفاوت �ل  يخ��ق  بل  وثقافة"،  "فن  الذي يحمل إسمھ وهو قسم  القسم   �� تواجده فقط 

، إال أن ال�حيفة تقر�با، ويعرف متا�عة وتفاعال ال بأس ��ما من لدن زوار املوقع من حيث عدد التعاليق املرصودة

ع�� با�� ال�حف اإللك��ونية املتواجدة �� الساحة، ما لم  صا�ح للتعميم  اعتماده كمعطى  مكن  هذا ا�حضور ال ي

ھ 
ّ
تجر دراسة لرصد حضور املضمون الثقا�� ��ا. و�الرغم من أهمية هذا ا�حضور ع�� مستوى الكم ع�� األقل، فإن

و املناقشة، مما يفسر هيمنة األجناس ا�خ��ية ع�� أجناس أخرى  ظّل منحازا للطا�ع اإلخباري البعيد عن التحليل ا

 ترتبط بالرأي أو بالتحري امليدا�ي.
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الثقافية   املادة  ع��  امليدان   ب��يمن   �� املهنيون  عليھ  يطلق  الذي  واملتوسط  القص��  الثقا��  ا�خ��  "هس���س" 

اإل   �� والسرعة  الطول  معياري  أن  إذ  املو�ح"،  و"ا�ختصر  ب�ن  "ا�ختصر"  التمي��   �� أساس�ن  يظالن  نجاز 

تتخذ  ال�ي  "هس���س"،   �� الثقافية  باملواد  �ع�ى  ال�ي  ال�حفية"  "التقار�ر  أو  اإلخبار�ة"   و"املقاالت  "ا�ختصرات" 

أيضا ش�ل �غطيات أل�شطة ثقافية من مدن مغر�ية مختلفة، وأحيانا ح�ى من  خارج املغرب، وال�جوء أحيانا إ��  

�� قسم ما تصدره و�االت   اعتمادها  يتم  ثقافية فنية  برامج  تبثھ قنوات أخرى من  ما  أو  ثقافية،  األنباء من مواد 

ذات   مغر�ية،  مضام�ن   �� الثقافية  املضام�ن  �ل  أن  إال  صورة".  و  جهوي "صوت  األخبار   طا�ع  وح�ى  وط�ي،  أو 

مغر�ية ثقافية  أ�شطة  ��م  أخبار  فإ��ا  املغرب  خارج  من  الواردة  سياسة وقد  ،  الثقافية  إ��  األمر  هذا  �عزى 

وأدب ومسرح    "هس���س" التحر�ر�ة ال�ي تن�ع إ�� اإلنتصار إلبراز الهو�ة الثقافية املغر�ية �� مختلف تجليا��ا، من 

 وسينما وتراث... 

لكتاب  الطول  املتوسطة  الرأي  مقاالت  من  مجموعة   �� كذلك  تحضر  الثقافية  املادة  أن  إ��  اإلشارة  من  البد 

ق   �� هس���س". معروف�ن  "من��  قسم   �� الشأن  هو  كما  ال�حيفة   �� بدلوهم  يدلون  لقراء  أو  وآراء"،  "كتاب  سم 

تناول    �� النبيلة"  "األجناس  أو  الك��ى"  "األجناس  تد��  وال�ي  املعروفة  ال�حفية  األجناس  من  العديد  و�غيب 

ا واستقراء  للتحليل  مساحات  تف�ح  أن  يمكن  وال�ي  "هس���س"   �� الثقا��  ومناقشة  املضمون  الثقافية  ألحداث 

املواد   �� طاغ  هو  كما  الثقافية،  واأل�شطة  واملهرجانات  الندوات  بتوار�خ  أساسا  املرتبطة  غ��  الفكر�ة  اإلش�االت 

 املدروسة ب"هس���س". 

تنت�ي أغلب األجناس ال�حفية الغائبة �� املضام�ن الثقافية املرصودة إ�� ما يطلق عليھ باألجناس "الواقفة"، أي  

تنت�ي ملا   و�� أجناس صغرى  جناس ال�حفية ال�ي  تتطلب الن�ول إ�� امليدان، عكس �عض األجناس "املكتبية"  اال 

�س�ى بال�حافة" ا�جالسة" وال�ي ال �ستوجب امليدان، وال�ي �عت�� أيضا دعامة أساسية ال محيد ع��ا ،داخل أي  

مهارات �ح 25�حيفة عادة  الواقفة"  "األجناس  تتطلب هذه  كما   �ل ،  بقواعد  ملمة  ت�ون  وتقنية  أسلو�ية  افية 

املواد   �� ضعيف  �ش�ل  يحضر  الذي  البورتر�ھ  وح�ى  والتحقيق،  الرو�رتاج،  كجن��ي  حدة،  ع��  �حفي  جنس 

والذي �ان مقتبسا عن و�االت أنباء، وليس من تحر�ر �حافيي "هس���س". كما    -ال�ي �انت قيد الدراسة  -الثقافية  

ال�ح  االستجواب  جنس  القراءة يحضر  شبكة  أسبو��  خالل  يتيم  حوار  رصد  تم  إذ  جدا،  محتشم  �ش�ل  ا�� 

املعتمدة وهو الذي �ان مع زوجة الراحل محمد عز�ز ا�حبا�ي. وقد يفسر غياب مجموعة من األجناس ب�ون املادة  

وسريعة   موجزة  مبسطة،  مادة   �� اإللك��ونية  ا�جر�دة   �� معا�  ال�حافية  ع��  ينطوي  قوي  لتقييد  جة تخضع 

ح�ى تالئم طبيعة العرض الرق�ي املب�ي ع�� ما أسماه عبد السالم بنعبد العا�� ب"ثقافة ا�خ�� �� الزمن ا�حقيقي  

جميع  من  للتخفيف  املستعدة  الثقافة  أي  غ��ها،  "و  "الاليت  وال�جائر  "الاليت"  القهوة  شا�لة  ع��  الاليت" 

�� دونما اهتمام ب"ال�حة الثقافية"، مما قد يؤدي إ�� خلق رواج ثقا  هدفهامقوما��ا من أجل اإلس��الك السريع،  

و�ف�ح ا�جال واسعا أمام ممارسات ثقافية جديدة غ��ت من    26تكريس وهم الثقافة، ووهم اإلبداع ووهم املعرفة. 

 
 .33ص  ،والثقافة مفتاح اإلعالم المهني. منشورات المنظمة اإلسالم�ة للتر��ة والعلوم األجناس الصحف�ة: .2011 .عبد الوهاب الرامي -25
 .26ص . دار تو�قال للنشر، الط�عة األولى ،فلسفة–البوب  .2005عبد السالم.  بن عبد العالي -26
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تقديم  الثقافية  باملضام�ن  املهتم�ن  الفاعل�ن  مختلف  ع��  يطرح  مما  عامة،  بصفة  وا�جمهور  القراء  سلوك 

 .ا أسماه "تيودر أدورنو" ب"التسليع الثقا��" المية تخدم مضام�ن الثقافة �� العصر الرق�ي �عيدا عّم منتوجات إع 

طاطية �� املضمون اإللك��و�ي ل "هس���س" الذي ��تم بالعديد من مجاالت الفن والفكر، مبدت مالمح الثقافة  

وغناء فلسفة  سينما،  مسرح،  أدب،  لها  ،  من  ال�ي  األخرى  األمور  ليظل وكذا  والتقاليد،  والعادات  بال��اث  عالقة 

بذلك وفيا للتعر�ف األن��بولو�� الواسع ملفهوم "الثقافة" الذي �شمل �ل هذه امل�ونات كما سبقت اإلشارة إليھ. 

التحديات الك��ى ال�ي تواجهها ��    الرقمنة وكذاوليظل السؤال أيضا دوما مطروحا حول مستقبل الثقافة �� ظل  

 العصر الرق�ي.

بالثقافة منطق ��  عالقة  للنموذج الرق�ي  هذا املنطق سواء عن  ، ولعّل ال�حافة اإللك��ونية ال تخرج  ھيبدو أن 

املس��لك،     الذي إشارة  رهن  انتشارا  األك��  الثقافية  املنتجات  من  مجموعة  وضع  ع��  إ��  وايرتكز   األفراد لتوجھ 

رغبا�� التعرف  احتياجا��م  و م  ملعرفة  جرى  �سو�ق  ال�ي  وخ��اء  الدقة  تتو��  تقنية  أجهزة  طر�ق  عن  عل��ا 

ن، منتجات غالبا ما يتم تقديمها دون ال�جوء إ�� اختيار تحر�ري مسبق، ح�ى أن هناك شر�ات ت�جأ إ��  �متخصص 

تحليالت سيميائية معمقة ملا يجري ع�� شب�ات التواصل اإلجتما�� للتعرف ع�� ما ��تم بھ املس��لك وما �شغل 

 ك��. بالھ أ

ما   حول  ا�جمهور  وانتقادات  واق��احات  بآراء  بالضرورة  ��تمون  ال  قد  التقليدي  اإلعالم   �� ال�حافيون  �ان  فإذا 

ملالحظات   اإلنصات  ع��  مجبورون  بل  مطالبون،  اليوم  فإ��م  ثقافية،  مضام�ن  ومن  إعالمية  مواد  من  ينتجونھ 

العالقة مع ال�حافي�ن وا�جمهور عالقة أفقية تتوطد   و�اتتآلرا��م، املتتبع�ن وأخذ توج��ا��م �ع�ن ، بل والرضوخ  

�ش�ل   �� وساهم  ممارس��ا  ومن  ال�حافة  مهنة  ولوج  شروط  من  عقد  الذي  ال��يء  اليومية  املهنية  املمارسة  مع 

جديدة اقتصادية  نماذج  إ��  قادت  مختلفة  مهنية  لهذا ،  هو�ة  ا�حظوة  يمنحون  جدد  مؤثر�ن  أمام  فأ�حينا 

كيفما �ان ذاك املنتوج  هؤالء الفاعلون الذين أصبحوا يتحكمون �� تصنيف هذا املؤلف وترتيب  والشهرة لذاك،  

نوعھ. فأصبح البحث متواصال عن �حافي�ن بمعاي�� جديدة �سبب سلطة املعلن�ن الذين يميلون إ�� العناو�ن ال�ي  

 27الثقافية �� ال�حف اإللك��ونية.   تنال السبق ال�حا�� والسرعة �� النشر، األمر الذي أثر ع�� إنتاج املضام�ن

تخضع ف �و��ا  أمليل،  ع��  املغر�ي  ال�اتب  وصفها  كما  معوملة"  "بضاعة  التكنولوجيا  زمن   �� الثقافة  أصبحت 

 . 28ية للتنميط و�سوق ع�� شب�ات تتحكم ف��ا شر�ات عامل

 

 

 

 

 

 
  27- ر�فیل ر�مي، المصدر السابق، ص  133. 

  28- أوملیل  علي، 2005،  سؤال الثقافة: الثقافة العر��ة في عالم متحول،  المر�ز الثقافي العر�ي الط�عة األولى، ص 88.
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 خاتمة: 

�� ظل العصر الرق�ي الذي أعاد هي�لة   -سھت املفهوم نفمّس   -اجتازت الثقافة مجموعة من التحوالت الك��ى   لقد

الثقا��  جعلتا�حقل  اإللك��ونية    ،  االنخراط  ال�حافة  ع��  ��   هذا  ��   مج��ة  ومؤثر  كفاعل  التحدي�ي،  املشروع 

 ، وملا  ال االستثمار �� �حف إلك��ونية متخصصة �� الثقافة، خاصة وأّن �شكيل �سق ثقا�� قي�ي ورمزي جديد

أن �ستقطب العديد من القراء، ر�ما أك�� من �عض ال�حف  استطاعت    اإللك��ونية اليوم  من ا�جرائد    مجموعة

تبقىالورقية لذلك  ثقافيا  إ  ا�حاجة  ،  ت�و�نا  ال�حافي�ن  ت�و�ن  ع��  رقميا  ��  الثقا��  ا�خ��  لتجديد  ضرور�ا،  أمرا 

الزاخرة   الرقمية،  البيئة  مع  متكيف  ثقا��  مضمون  و�نتاج  الساعة،  واملعارف،مدار  الضوء    باملعلومات  و�سليط 

اإللك��و�ي  ع��   اإلعالم   �� املثقف�ن  يفرضها   إسهامات  ال�ي  التحديات  مستوى  إ��  تر��  ثقافية  عروض  وتقديم   ،

الرق�ي ��ا وسائل اإلعالم بصفة عامة العصر  تقوم  أن  املفروض  ال�ي من  التثقيف  أّن وظيفة  أقررنا  إذا  ، السيما 

أساسي غاية  ع��  التيارات تقوم  من  وتحصي��ا  الثقافية  خصوصيا��ا  ع��  وا�حفاظ  الوطنية  الهو�ة  صون  و��  ة 

 الثقافية ال�ي قد تضر ��ا، دون اال�غالق ع�� الثقافات األخرى. 
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