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ملخص البحث

 شــهد العالــم تحــوالت رقميــة كبــرى فــي األلفيــة الجديــدة كان لهــا أثــر بالــغ علــى مهنــة الصحافــة وغــرف األخبــار، حيــث
ًدا رئيســيًّا للــدورة اإلخباريــة؛ فأصبــح الســبق الصحفــي أهــم مــن الحقيقــة فــي  فــرض اإلعــام االجتماعــي الســرعة محــّدِ
 بعــض األحيــان، وفــي هــذا الســياق يتســاهل الصحفيــون ويتغاضــون عــن محــددات وأخاقيــات المهنــة التــي تفــرض
ــى التســارع الحاصــل ــة ردًّا عل ــة المتأني ــرزت الصحاف ــل نشــرهما، فب ــر والقصــة قب ــق مــن الخب ــد والتحق ــم التأك  عليه
 فــي دورة األخبــار، لتركــز علــى العمــق فــي الطــرح والتحليــل والســرد القصصــي الــذي يشــبع رغبــة الجمهــور ويقــدم

الحقيقــة كاملــة مــن مختلــف الزوايــا.

ــذي  ــدان ال ــو بشــكل متأخــر كان أهمهــا موقــع مي ــة ول ــى الســاحة العربي ــة فــي عــدة نمــاذج عل ــة المتأني تجلــت الصحاف
تأســس فــي 17 يناير/كانــون الثانــي 2017، واشــتق اســمه مــن رمزيــة مياديــن الربيــع العربــي مخاطبــا شــباب الربيــع 
العربــي بشــعار: “أســئلتكم هــي أســئلتنا”، فــكان تجربــة رائــدة للصحافــة المتأنيــة تعتمــد نمــط القالــب الصحفــي الطويــل، 
فــي زمــن اإلعــام االجتماعــي الــذي يغلــب عليــه النمــط القصيــر ويحظــى بإقبــال مــن الشــباب العربــي ليحقــق بذلــك 

أرقاًمــا عاليــة مــن الزيــارات والمشــاهدات.

ــة ــا جــاءت هــذه الدراســة الموســومة بـ”بنيــة الصحافــة المتأنيــة وأســاليب التأثيــر فــي الجمهــور -دراســة حال  ومــن هن
 لموقــع ميــدان” لتكشــف كيــف اســتطاع موقــع ميــدان أن يمثــل تجربــة رائــدة للصحافــة المتأنيــة باســتخدام النمــط الطويــل

فــي عصــر اإلعــام االجتماعــي.

 وخلصــت الدراســة إلــى أن موقــع ميــدان يعتمــد معاييــر الصحافــة المتأنيــة فــي دورتــه اإلنتاجيــة، ويواكــب أحــدث قوالــب
 وأســاليب النشــر علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي فضــا عــن دراســات متخصصــة للجمهــور اســتطاع مــن خالهــا
 تحقيــق نمــوذج رائــد للصحافــة المتأنيــة باســتخدام النمــط الطويــل فــي زمــن اإلعــام االجتماعــي معتمــدا علــى العمــق
 فــي الطــرح والســردية القصصيــة فــي التحريــر محدَديــن أساســيّين فــي اإلنتــاج، وهــو مــا يفســر اإلقبــال المتزايــد للشــباب

العربــي علــى المحتــوى الــذي يقدمــه.
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المقدمة 

ــر  ــورة غي ــد الماضــي ث ــال العق ــي خ ــم الرقم ــهد العال ش
واالتصاليــة،  التكنولوجيــة  المســتحدثات  فــي  مســبوقة 
وكذلــك فــي وســائط إنتــاج المحتــوى ونشــر األخبــار 
مــن  واســعة  شــريحة  إلــى  والوصــول  والمعلومــات 
الجمهــور/ المســتخدمين. وظهــرت فــي قلــب هــذه الثــورة 
وســائل التواصــل االجتماعــي، والكمبيوتــر اللوحــي الــذي 
ــدة  ــا جدي ــدة للمســتهلكين وطرقً ــات جدي ــه متطلب ــل مع حم
فــي جمــع وتوزيــع األخبــار، فتكيّفــت غــرُف األخبــار 
ــاج  ــاليَب إنت ــُر أس ــُط القصي ــاَد النم ــذا التحــول، وس ــع ه م

المحتــوى  الصحفــي 1.
 

ــّززت  ــدة ع ــة الجدي ــة واالتصالي ــة اإلعامي ــذه المنظوم ه
كــون الســرعة قيمــة أساســية للصحافــة، وهــو مــا أدى 
بالصحفييــن إلــى التســاهل والتغاضــي عــن أخاقيــات 
المهنــة بســبب أولويــة الســبق الصحفــي التــي تحكــم أجنــدة 
ــرة  ــنوات األخي ــال الس ــر خ ــدأ يظه ــار. فب ــرف األخب غ
ـا توجــهٌ جديــد فــي تغطيــة األخبــار والقصــص  تدريجيًـّ
ى الصحافــة المتأنيــة، وهــي حركــة بــرزت ردًّا علــى  يســمَّ
نزعــة الســرعة المســيطرة فــي ساســل إنتــاج المحتــوى، 
وتدعــو هــذه الحركــة الصحفييــن للتأنــي وإعــادة التفكير في 
الوقــت الــازم إلنتــاج محتــوى صحفــي يمتــاز بالشــمولية 

ــداع 2. ــق واإلب والعم

ــات  ــّمِ المعلوم ــتجابة لك ــة اس ــة المتأني ــأت الصحاف إذًا، نش
الزائــدة الناتجــة عــن تســارع دورة اإلنتــاج اإلخبــاري فــي 
العصــر الرقمــي الــذي تميــز بظهــور فاعلَْيــن جديديــن 
األخبــار  وغــرف  االجتماعيــة  الشــبكات  فــي  يتمثــان 

الرقميــة 3.

    1  ALEJANDRO, Jennifer. ”Journalism in the Age of Social Media.“ Reuters Institute Fellowship Paper, 2010, 42.
  
2  ROSIQUE-CEDILLO, Gloria, and Alejandro Barranquero-Carretero. ”Periodismo Lento (slow Journalism) En La Era De La Inmediatez. Experi-
 encias En Iberoamérica.“ El Profesional De La Información24, no. 4 (July 16, 2015): 451.
  
3  PEDRIZA, Samia Benaissa. ”Slow Journalism in the ”infoxication“ Era, 129.
  
 4  BLANDING, Michael. ”The Value of Slow Journalism in the Age of Instant Information.“ Nieman reports, August 19, 2015.
https://niemanreports.org, Translated by: Aljazeera Journalism Review in November 27, 2016

5 المرجع نفسه.

  6  LONGHI, Raquel Ritter, and Kerley Winques. ”The Place of Longform in Online Journalism: Quality versus Quantity and a Few Considerations
 regarding Consumption.“ Brazilian Journalism Research11, no. 1 (2015): 104.

ــون تغطيتهــم الصحفيــة باألشــهر  يقيــس الصحفيــون المتأنّ
ــه  ــون ب ــا يقوم ــرون م ــام، ويعتب ــن األي ــداًل م والســنوات ب
أكثــَر مــن مجــرد ســرد قصصــي مطــّول. وهي مثــل حركة 
ــة  ــة المتأني ــا الصحاف ــي أخــذت منه ــام البطــيء” الت “الطع
(البطيئــة) اســمها، تشــدد علــى أهميــة االنفتــاح والشــفافية، 
كاشــفة لجمهورهــا عــن مصادرهــا ومناهجهــا وداعيــة إيــاه 

إلــى المشــاركة فــي المنتــج النهائــي 4. 

وهــذا النــوع مــن الصحافــة يعتبــر مكّمــًا لألخبــار العاجلــة 
ــة  ــد النهائي ــط المواعي ــت ضغ ــا، فَتَح ــا له ــّدم تصحيًح ويق
التــي تواجــه الصحفييــن دائًمــا، يمكــن للــرأي أن يحــّل 
مــكان التقريــر. وفــي هــذا الســياق تشــير أســتاذة اإلعــام 
واالتصــال فــي جامعــة ســيدني، ميغــان لــو ماســورييه 
ــة  ــي بمجل ــال علم ــي مق ((Megan Le Masurier، ف
 ،(Journalism Practice) براكتيــس  جورناليــزم 
ــا فــي عصــر الســيولة  ــا األخبــار يوميًّ ــو تابعن ــا ل إلــى “أنن
ــن  ــر م ــا الكثي ــه علين ــال في ــذي تنه ــدة، ال ــة الزائ اإلعامي
المعلومــات بســرعة، فســنحصل علــى المســتجّدات، ولكنّنــا 

ــباب التطــورات” 5. ــى أس ــن نحصــل عل ل

ومــن بيــن نمــاذج الصحافــة المتأنيــة التــي بــرزت خــال 
الســنوات األخيــرة، صحافــة النمــط الطويــل التــي جذبــت 
ــص  ــق بحجــم الن ــا يتعل ــا، خاصــة فيم ــاه لخصائصه االنتب
وعمقــه، علــى النقيــض مــن الكتابــات الصحفيــة علــى 

ــص بســيط ومجــزأ 6. ــى ن ــد عل ــي تعتم ــت الت اإلنترن

والمؤسســات  اإلعاميــة  المؤسســات  بعــض  اعتمــدت 
ــة،  ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف ــلوب الرواي ــئة أس ــة الناش الصحفي
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قصصهــم  وبــث  لنشــر  المتعــددة  الوســائط  باســتخدام 
للمتابعيــن بطــرق جديــدة ومحاولــة الحصــول علــى انتشــار 
أوســع 7، حيــث ظهــرت تجــارب عــدة للصحافــة المتأنيــة 
ــا. علــى المســتوى العالمــي، بــرزت مواقــع  ــا وعربيًّ عالميًّ
 (MAPTIA) ومابتيــا   (QUARTZ) كوارتــز  مثــل: 
ولونــغ فــورم (LONGFORM) باللغــة اإلنجليزيــة، 
ــاج  ــل والســرد والعمــق فــي إنت وهــي تعتمــد النمــط الطوي
De- (المحتــوى، فضــًا عــن مجلــة ديايــد غراتيفيكايشــن 
layed Gratification) المتخصصــة فــي الصحافــة 
المتأنيــة، والتــي تســتند فــي ميزانيتهــا بشــكل رئيســي 
إلــى اشــتراكات القــراء فــي النســخة الورقيــة مــن المجلــة 
وتبرعاتهــم، وهــو مــا كان ميــزة لهــا في خطهــا التحريري. 
أمــا عربيًّــا، فليســت هنــاك تجربــة يمكــن تســميتها صحافــة 
متأنيــة بمعنــى الكلمــة، إال أنــه كانــت هنــاك محــاوالت مــن 
قبــل منصــات النمــط الطويــل علــى غــرار مواقــع 8 “ساســة 
بوســت” و”نــون بوســت” و”ِحْبــر” و”َدَرج” و”رصيــف 
ــرا  ــاءات” و”ألت ــور” و”إض ــي” و”منش 22” و”Viceعرب
صــوت” التــي تعتمــد النمــط الطويــل والســردي فــي إنتــاج 

المحتــوى.

ــي هــذا الصــدد  ــة ف ــرة اإلعامي ــت شــبكة الجزي ــد عمل وق
علــى “مواكبــة التحــوالت الرقميــة المتســارعة التــي مســت 
ــي الطــرح  ــى العمــق ف ــة مــع المحافظــة عل ــم الصحاف عال
ومحــددات العمــل الصحفــي” فأطلقــت موقــع ميــدان بتاريخ 
17 يناير/كانــون الثانــي 2017 تحــت شــعار: “الواقــع 
بعيــون شــبابه”، حيــث أسســت لنــوع مــن أنــواع “الصحافــة 
المتأنيــة” فــي بيئــة رقميــة متناميــة تعــد الســرعة والســبق 

واالختصــار مــن محدداتهــا األساســية.

احتفلــت الجزيــرة يــوم 17 يناير/كانــون الثانــي 2019 
ــق  ــذي حق ــدان ال ــع مي ــيس موق ــى تأس ــنتين عل ــرور س بم
انتشــاًرا واســعًا ونســبًا عاليــة مــن الزيــارات والمشــاهدات 
ــا  ــو م ــع وشــبكات التواصــل االجتماعــي، وه ــى الموق عل
ُعــدَّ مفارقــة تُناقــض مــا يشــاع بــأن جمهــور اإلعــام 
ــا  ــوى كم ــن المحت ــر م ــط القصي ــل النم ــي يفض االجتماع

ــابقًا.  ــا س ذكرن

   7  MERISALO, Maria Lassila. ”Story First—Publishing Narrative Long-Form Journalism in Digital Environments.“ Journal of Magazine & New
Media Research15, no. 02 (2014): 01.

8 ملحق رقم 01، خارطة المشاريع الشبابية اإلعامية المنافسة عربيا، موقع ميدان، ص10-7.

وفــي هــذا الســياق، تبحــث الدراســة توجــه شــبكة الجزيــرة 
اإلعاميــة نحــو الصحافــة المتأنيــة فــي زمــن اإلعــام 
ــدان ضمــن مجموعــة مــن  ــع مي االجتماعــي بإنشــائها موق
الرقميــة  التحــوالت  لمواكبــة  أطلقتهــا  التــي  المشــاريع 
التــي كان للصحافــة نصيــب منهــا، وســتركز أيًضــا علــى 
ــاج المــواد الصحفيــة ذات النمــط الطويــل فــي  مراحــل إنت
الموقــع، وطــرق وأســاليب نشــرها لتحقيــق أرقــام ونســب 
عاليــة مــن المشــاهدات والزيــارات علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، وتبحــث أيًضــا فــي مــدى نجــاح هــذه التجربة.

-1 اإلطار المنهجي والنظري 
للبحث

أ- إشكالية البحث 

اســتطاع صحفيــو موقــع ميــدان خــال الســنتين الماضيتيــن 
تأســيس تجربــة صحفيــة رقميــة بــارزة تجمــع بيــن العمــق 
فــي المحتــوى، ومواكبــة التحــول الرقمــي وتأثيــر اإلعــام 
ــع  ــهم الموق ــث أس ــة، حي ــة الصحاف ــى مهن ــي عل االجتماع
فــي تغييــر ســلوك الجمهــور وأنمــاط اســتهاكه وتعرضــه 
ــذه  ــة ه ــي خصوصي ــة ف ــث الدراس ــا تبح ــوى. وهن للمحت

التجربــة مــن خــال الســؤال المحــوري اآلتــي:
 

كيــف اســتطاع صحفيــو موقــع ميــدان بنــاء تجربــة بــارزة 
للصحافــة المتأنيــة باعتمــاد النمــط الطويــل فــي زمــن 

اإلعــام االجتماعــي؟ 

وتتفرع عن هذه اإلشكالية ثاثة أسئلة: 
1. مــا معاييــر ومراحــل إنتــاج المــواد الصحفيــة المختلفــة 

فــي موقــع ميــدان؟

2. مــا قوالــب وأســاليب النشــر الرقمــي التــي يعتمدهــا 
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  9  GREENBERG, Susan. ”Slow Journalism.“ Prospect Magazine, February 25, 2007.
  

ــور  ــن جمه ــعة م ــريحة واس ــتهداف ش ــدان الس ــع مي موق
اإلعــام االجتماعــي؟

ــوذج  ــيس نم ــدان تأس ــع مي ــتطاع موق ــّد اس ــى أّي ح 3. إل
رائــد للصحافــة المتأنيــة باعتمــاد النمــط الطويــل فــي زمــن 

اإلعــام االجتماعــي؟ 

ب- فرضيات البحث

تنطلق الدراسة من مجموعة من الفرضيات وهي:

ــدان لســيرورة  ــع مي ــي موق ــوى ف ــاج المحت 1. يخضــع إنت
ــواد  ــة الم ــن مصداقي ــق م ــي والتحق ــتدعي التأن ــة تس زمني

ــة. الصحفي

2. يواكــب موقــع ميــدان أســاليب النشــر الحديثــة (الفيديــو 
الرقمــي، التقاريــر الصوتيــة، المقــاالت اآلنيــة... إلــخ) 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي اعتمــاًدا علــى أدوات 
ــن  ــر عــدد م ــى أكب ــي الوصــول إل وإحصــاءات تســاعد ف

ــور اإلعــام االجتماعــي. جمه

ــع  ــار الواس ــم االنتش ــى حج ــس عل ــدان تتأس ــادة مي 3. ري
ــل. ــة مشــابهة تعتمــد النمــط الطوي ــة بتجــارب عربي مقارن

ج- أهمية البحث

ــي  ــد ف ــوع جدي ــه لموض ــي تناول ــث ف ــة البح ــى أهمي تتجل
ــة  ــة الصحاف ــًرا لخصوصي ــل اإلعــام واالتصــال، نظ حق
ــة التــي تعطــي الوقــت الكافــي للصحفــي مــن أجــل  المتأني
التحقــق بشــأن محتــوى القصــص الخبريــة واإلنســانية قبــل 
ــة أخــرى  ــه وســائل إعامي ــت علي ــا دأب ــا لم نشــرها خافً
تعطــي األولويــة للســبق الصحفــي نتيجــة الكــم الهائــل مــن 
األخبــار علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، ممــا يــؤدي 
ــض األخاقيــات  بهــا إلــى التســاهل والتغاضــي عــن بع

ــة. ــة المهني ــة للممارســة اإلعامي ــادئ الحاكم والمب

د- أهداف البحث

فــي ضــوء إشــكالية الدراســة وأبعادهــا، فــإن األهــداف 
ــث: ــا البح ــعى إليه ــي يس الت

1. التعــرف علــى أنمــاط وأســاليب إنتــاج المــواد الصحفيــة 
ذات النمــط الطويــل فــي تجربــة موقــع ميــدان.

2. االطــاع علــى أهــم أســاليب النشــر التــي يعتمدهــا 
صحفيــو موقــع ميــدان لتلبيــة احتياجــات جمهــور اإلعــام 

االجتماعــي.

3. الحصــول علــى تقييــم فعلــي وواقعــي التجــاه الصحافــة 
المتأنيــة انطاقـًـا مــن الدراســة الميدانيــة.

هـ- الدراسات السابقة

ظهــر مصطلــح الصحافــة المتأنيــة أول مــرة ســنة 2007 
 Susan) ــرغ ــوزان غرينب ــة س ــرته الكاتب ــال نش ــي مق ف
 Prospect Magazine ــة GREENBERG) بمجل
تحدثــت فيــه عــن مبــدأ الدفــع مقابــل الحصــول علــى شــيء 
فخــم قياًســا بحركــة “الطعــام البطــيء”. فـ”هــل ينطبــق هــذا 
ــار  المفهــوم علــى المعلومــات؟ حيــث نحصــل علــى األخب
ــت،  ــى اإلنترن ــواء وعل ــى اله ــن بخــس، عل ــية بثم األساس
ومــن الصحافــة التقليديــة المطبوعــة التــي بــدأت تفقــد 
ــوق  ــاك س ــون هن ــب أن يك ــر يج ــة األم ــي نهاي ــراء. ف الق
التــي  األخــرى  والكتابــات  والتقاريــر  للمقــاالت  متنــام 
تســتغرق وقتهــا فــي العثــور علــى أشــياء، وتاحــظ قصًصا 
ــي  ــك ه ــر: تل ــى المعايي ــا بأعل ــا اآلخــرون، لتوصله يفوته

ــة” 9. ــة المتأني “الصحاف

تطــور مصطلــح الصحافــة المتأنيــة منــذ ظهــوره أول مــرة 
ــد  ــة جــدا وق ــه قليل ــي تناولت ــة الت لكــن الدراســات األكاديمي
صــدر جلهــا باإلنجليزيــة فــي شــكل أوراق بحثيــة، وهنــاك 
عــدد معتبــر مــن مقــاالت الــرأي لألكاديمييــن والصحفييــن 
ــا  ــي ف ــم العرب ــى مســتوى العال ــا عل حــول الموضــوع. أّم
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يــزال الموضــوع جديــًدا رغــم مرور ســنوات علــى ظهوره.

الصحافــة  هــي  “مــا  بعنــوان:  بحثيــة  ورقــة  فــي   .1
Me- ــو ماســورييه  ــان ل ــة ميغ ــة؟” تتحــدث الباحث (المتأني

gan LE MASURIER): 10   عــن بعــض خصائــص 

الصحافــة المتأنيــة نظــًرا لعــدم وجــود تعريــف محــدد لهــا 
ــة لصحفييــن  ــك الوقــت، مــع عــرض بعــض األمثل فــي ذل
بــدؤوا يســتخدمون المصطلــح فــي العمــل الصحفــي، فتقول 
ــةً  ــي طريق ــة المســتقلة باســتخدام التأن إن “انتشــار الصحاف
للتفكيــر واإلنتــاج يشــير إلــى أننــا نشــهد بديــًا جديــًدا 
يظهــر فــي عصــر تدفــق المعلومــات” 11. وفــي هــذا الصدد 
فــت الصحافــة المتأنيــة بأنهــا: “مزيــج مــن أشــكال  عرَّ
ــع  ــة- م ــتقصائية والتحريضي ــدرة -االس ــر ن ــاغ األكث اإلب
مزيــد مــن التوضيــح والتفســير والتأثــر باألحــداث الجاريــة 
ــع” 12. ــدة مــن أســلوب الســرد الممت باســتخدام جرعــة جي

2. فــي ورقــة بحثيــة صــدرت ســنة 2016 لنفــس الباحثــة 
بعنــوان: “الصحافــة المتأنيــة.. مقدمة لنمــوذج بحث جديد”؛ 
تقــول ميغــان لــو ماســورييه: “مصطلــح الصحافــة المتأنيــة 
لــم يكــن لــه ســوى وجــود ســطحي خــال الســنوات العشــر 
الماضيــة، ويبــدو أن هــذا المفهــوم ســتكون لــه قــوة دافعــة 
فــي مجــال اإلعــام أكثــر منهــا فــي الدراســات األكاديميــة. 
کان العديد من الباحثين والصحفييــن يفکرون بشکل حاسم 
في المشکات التي تنجم عن السرعــة، ويستخدمون مفهــوم 
ــاج المــواد  “التأنــي” في شرح طــريقة تفكيــر جديدة في إنت
ــة عــن  ــت الباحث ــذا األســاس تحدث ــى ه ــة” 13. عل الصحفي
عــدم وجــود إرشــادات ومعاييــر معينــة للصحافــة المتأنيــة 
ورأت أنهــا ال تــزال مصطلًحــا يصــف بــه الصحفيــون 
-المعارضــون للســرعة فــي تغطيــة األخبــار- عملهــم، 
ــو ســياق  ــد ه ــو جدي ــا ه ــة: “م ــا قائل ــم أوضحــت أهميته ث

التســارع المفــرط فــي إنتــاج المــواد الصحفيــة؛ حيــث 
نقصــت الجــودة واألخاقيــات وانحســر اهتمــام المســتخدم. 
إن المشــاكل األخاقيــة التــي ظهــرت فــي الصحافــة خــال 
العقــد الماضــي أصبحــت تطــرح بإلحــاح أشــّد مــن أي 
ــة  ــور الصحاف ــياق لظه ــر الس ــت مضــى ضــرورة توف وق

ــة” 14. ــة كممارســة أخاقي المتأني

3. فــي ورقــة بحثيــة بعنــوان: “الصحافــة المتأنيــة ورحلــة 
 Don) ــت ــان دون بل ــدث الباحث ــدن” تح ــن ع ــروج م الخ
BELT) وجيــف ســوث (Jeff SOUTH) عــن ظهــور 
موجــة مــن المعلومــات تنمــو كل يــوم بشــكل أســرع وتجعل 
المحتــوى ســطحيا أكثــر فأكثــر: “إن القــراءة الطويلــة التــي 
كانــت فــي يــوم مــن األيــام أســلوبًا أساســيًا للتعلــم والترفيــه 
أصبحــت هــي االســتثناء وليســت القاعــدة، حيــث بــات 
ــاًرا  ــر انتش ــي أكث ــك الصحف ــي ذل ــا ف ــي بم اإلعــام الرقم
وســطحية. وأجبــر انتشــار المعلومــات المجانيــة علــى 
اإلنترنــت الناشــرين والمذيعيــن علــى التخلــي عــن نمــاذج 
األعمــال التقليديــة التــي اســتثمرت فــي الجودة على حســاب 
ــة  ــة عــن تجرب ــة المعلومــات” 15. تتحــدث هــذه الورق كمي
ــرين  ــد عش ــالوبيك (Paul SALOPEK) * بع ــول س ب
ســنة مــن العمــل فــي تغطيــة األخبــار الدوليــة، حيــث تفــرغ 
للكتابــة عــن تجربتــه لكــن ذلــك لــم يــُرق لــه ففكَّر في شــيء 
ميدانــي ليولــد مشــروعه :”رحلــة الخــروج مــن عــدن” التي 
ــي  ــا” ف ــارج إفريقي ــل خ ــار البشــر األوائ ــا “انتش ــع فيه يتب
رحلــة عبــر العالــم علــى األقــدام. عندمــا يصــف ســالوبيك 
“الخــروج مــن عــدن” بأنــه “الصحافــة المتأنيــة”، فإنــه 
يعنــي ذلــك بشــكل حرفــي، أي أنــه يســافر عمــًدا بالطريقــة 
التــي اســتخدمها البشــر األوائــل الستكشــاف عالمهــم مشــيًا 
ــا عــن اســتخدام  ــان هن ــدام” 16. ويتحــدث الباحث ــى األق عل
ســالوبيك ألحــدث تقنيــات البــث الرقمــي حيــث جمــع بيــن 

10  LE MASURIER, Megan. ”What Is Slow Journalism?“, Journalism Practice, 9, no. 2 (May 13, 2014): 138.

11 المرجع نفسه، ص نفسها

12 المرجع نفسه، ص149.

 13  LE MSURIER, Megan. ”Slow Journalism, An Introduction to a New Research Paradigm.“ Digital Journalism, 4, no. 6 (February 06, 2016): 405.

14 المرجع نفسه، ص نفسها.

15  BELT, Don, SOUTH, Jeff. ”Slow Journalism and the out of Eden Walk.“ Digital Journalism4, no. 4 (November 25, 2015): 2.

*- بول سالوبيك : صحفي أمريكي كان يعمل في “شيكاغو تريبيون” قبل أن يتفرغ لرحلة حول العالم تنطلق من عدن، حاصل على “جائزة بوليتزر للصحافة”.

16 المرجع نفسه، ص 6.
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أســاليب التقاريــر القديمــة والحديثــة، وهــو مــا يعــد تأسيًســا 
لصحافــة متأنيــة تواكــب التحــوالت الرقميــة مــع التركيــز 

علــى العمــق فــي الطــرح حســب الباحثَيــن.  

ــن  ــدة م ــون واح ــل لتك ــط الطوي ــة النم ــرزت صحاف 4. ب
ــة فــي الســنوات األخيــرة،  أحــدث أنمــاط الصحافــة المتأني
Ra- ــي  ــر لونغ ــل رايت ــة راكي ــته الباحث ــا درس ــو م (وه
بحثيــة  ورقــة  فــي   (quel RITTER LONGHI
بعنــوان: “مكانــة النمــط الطويــل فــي صحافــة اإلنترنــت.. 
ــة  ــارات المتعلق ــض االعتب ــع بع ــة م ــل الكمي ــودة مقاب الج
باالســتهاك”، حيــث تحدثــت عــن فعاليــة هــذا النــوع مــن 
الصحافــة بيــن جمهــور اإلعــام االجتماعــي، “ويبــرز هــذا 
االتجــاه فــي الصحــف الكبــرى والمجــات الشــهيرة، التــي 
ــزز  ــي تع ــددة الت ــائط المتع ــتخدام الوس ــر باس ــج تقاري تنت
ــى أن  ــت إل ــة” 17، وخلص ــع المماثل ــي المواق ــارها ف انتش
ــور  ــد ظه ــة بع ــززت خاص ــة تع ــة المتأني ــة الصحاف مكان
الوســائط المتعــددة وهــو مــا يفتــح لهــا مســتقبًا فــي عصــر 

ــة. ــب الباحث ــت حس اإلنترن

ورغــم الدراســات الســابقة التــي تبحــث مســتقبل الصحافــة 
ــكل  ــل بش ــط الطوي ــة النم ــة وصحاف ــة عام ــة بصف المتأني
خــاص، فإنهــا تبقــى غيــر كافيــة خاصة فــي العالــم العربي، 
حيــث لــم يتــم تنــاول الموضــوع أكاديميًّــا، مــا عــدا مقــاالت 
رأي تؤســس لمجموعــة مــن المفاهيــم والقواعــد، وهــذا مــا 
دفــع الباحــث إلــى دراســة موقــع ميــدان -الــذي يعتمــد نمــط 
القالــب  الطويــل- باعتبــاره تجربــة بــارزة للصحافة المتأنية 
فــي زمــن اإلعــام االجتماعــي خــال الســنتين األخيرتيــن، 
ــم العربــي  لتســليط الضــوء علــى مــدى انتشــارها فــي العال

وريادتهــا فــي ظــل التطــور الرقمــي الحاصــل.

و- منهجية البحث

انطاقـًـا مــن طبيعــة الدراســة الموســومة بـ:”بنيــة الصحافــة 
ــة  ــة حال ــور -دراس ــي الجمه ــر ف ــاليب التأثي ــة وأس المتأني

ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــأن المنه ــدان-” يتضــح ب ــع مي لموق
هــو األنســب لمقاربــة موضــوع الدراســة، ويعــرف بأنــه: 
الطريقــة المنظمــة لدراســة حقائــق راهنــة، متعلقــة بظاهــرة 
أو موقــف أفــراد أو أحــداث أو أوضــاع معينــة بهــدف 
اكتشــاف حقيقــة جديــدة أو التأكــد مــن صحــة حقيقــة قديمــة 
ــف  ــيرها وكش ــا، وتفس ــة عنه ــات المنبثق ــا والعاق وآثاره
ــتركز  ــار س ــذا اإلط ــي ه ــا 18. وف ــي تحكمه ــب الت الجوان
فــي  الصحفيــة  المــواد  إنتــاج  مراحــل  علــى  الدراســة 
ــبكات التواصــل  ــى ش ــرها عل ــاليب نش ــدان وأس ــع مي موق
ــب  ــق نس ــور وتحقي ــرق الوصــول للجمه ــي وط االجتماع
ــة  ــم لتجرب ــع تقيي ــاهدات، م ــارات والمش ــن الزي ــة م عالي
موقــع ميــدان ضمــن النمــاذج الصحفيــة الرائــدة فــي العالــم 

ــي. العرب

ز- أدوات جمع البيانات

ــة  ــي المقابل ــى أدات ــات عل ــع البيان ــي جم ــد الباحــث ف اعتم
المعمقــة والماحظــة الميدانيــة اللتين تعدان أنســب األدوات 
العلميــة لجمــع أكبــر عــدد مــن البيانــات والمعلومــات حــول 

عينــة الدراســة.

تعــرف المقابلــة بأنهــا “تقنيــة مــن التقنيــات المباشــرة لجمــع 
ــا بطريقــة نصــف موجهــة” وهــي أيًضــا  المعطيــات ميدانيًّ
“تقنيــة تســمح بأخــذ معلومــات كيفيــة بهــدف التعــرف علــى 
مواقــف األشــخاص اتجــاه وضعيــات يعيشــونها” 19، ويقــول 
 (Maurice ANGERS) أنجــرس  موريــس  عنهــا 
لألفــراد  العميقــة  الحوافــز  الكتشــاف  المقابلــة  “تكــون 
التعــرف  أو  كثيــًرا  مياديــن مجهولــة  إلــى  التطــرق  أو 
ــي  ــا األشــخاص لألوضــاع الت ــي يمنحه ــي الت ــى المعان عل
يعيشــونها” 20، وتعــد المقابلــة المعمقــة أحــد أنــواع المقابلــة 
عامــة ففــي هــذا النــوع يقــوم الباحــث بحــوار موجــه مــع 
شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص حــول موضــوع 
معيــن  وفــق اســتمارة أســئلة معــدة مســبقا حــول البحــث.
أمــا أداة الماحظــة الميدانيــة فقــد تــم توظيفهــا مــن خــال 

 17  LONGHI, Raquel Ritter, and Kerley Winques. ”The Place of Longform in Online Journalism: Quality versus Quantity and a Few Considerations
regarding Consumption, 104.

18 شفيق، محمد، البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث الجامعية، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 1985، ط1، ص 84.

19 منصور، أميرة، “ المقابلة “، مجلة األثر، (العدد 27، ديسمبر2016)، ص 215.

20 المرجع نفسه، ص نفسها.
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الزيــارات المتكــررة لموقــع ميــدان بشــكل مســتمر خــال 
ــارس/  ــى 26 م ــارس/ آذار إل ــن 24 م ــدة م ــرة الممت الفت
آذار 2019، مــع االعتمــاد علــى اســتمارة الماحظــة 

ــدان. ــع مي ــي موق ــل ف ــة ســيرورة العم لمتابع

ح- مجتمع البحث وعينته 

اعتمــدت الدراســة علــى العينــة القصديــة التــي ينتقــي فيهــا 
ــاء  ــته وبن ــداف دراس ــدم أه ــا يخ ــه بم ــراد عينت الباحــث أف
علــى معرفتــه دون أن يكــون هنــاك قيــود أو شــروط غيــر 
ــل  ــاءة أو المؤه ــث الكف ــن حي ــبة م ــو مناس ــا ه ــي يراه الت
العلمــي أو االختصــاص أو غيرهــا، وهــي عينــة غيــر 
ــا  ــا متينً ــة لكافــة وجهــات النظــر ولكنهــا تعتبــر أساًس ممثل
ــا بالمعلومــات التــي تشــكل  للتحليــل العلمــي ومصــدًرا ثريًّ

ــبة للباحــث حــول موضــوع الدراســة 21. ــدة مناس قاع

وتبلــغ وحــدات عينــة البحــث ســت (06) مفــردات تــم 
ــة ألنهــا تخــدم أهــداف ومشــكلة الدراســة. اختيارهــا بعناي
ــدان بخمســة وســتين  ــع مي ــي موق ــن ف ــدر عــدد العاملي ويق
ركــزت  وقــد  الدراســة،  مجتمــع  وهــو  ـا  (65) صحفيًـّ
ــباب  ــدة أس ــط لع ــن فق ــتة (06) صحفيي ــى س ــة عل الدراس

ــا: أهمه

1. العينــة المختــارة تمثــل المســؤولين عــن ساســل إنتــاج 
المحتــوى فــي موقــع ميــدان.

2. ســهولة الوصــول إلــى مفــردات عينــة الدراســة نظــًرا 
لوجودهــم فــي الدوحــة.

ــة  ــة والماحظ ــات المعمق ــراء المقاب ــى إج ــدرة عل 3. الق
ــة. الميداني

4. ضيق الوقت الممنوح إلجراء الدراسة الميدانية.

5. صعوبة الوصول إلى باقي مفردات مجتمع الدراسة. 

6. زمــن إجــراء المقابــات غيــر كاف لمقابلــة مجتمــع 
ــه. ــة برمت الدراس

ويتمثــل اإلطــار المكانــي للدراســة فــي مقــر موقــع ميــدان 
بمبنــى الجزيــرة نــت فــي شــبكة الجزيــرة اإلعاميــة 
بالدوحــة فــي دولــة قطــر، ويمتــد اإلطــار الزمنــي للدراســة 
مــن 23 فبرايــر/ شــباط إلــى 23 أبريــل/ نيســان 2019.

ط- مفاهيم الدراسة

- الصحافة المتأنية
قامــت ميغــان لــو ماســورييه أســتاذة اإلعــام بجامعــة 
ــة  ــف الصحاف ــادة لتعري ــة ج ــة علمي ــأول محاول ــيدني ب س
ــة ال ينبغــي  ــة المتأني ــأن الصحاف ــة، وهــي تجــادل ب المتأني
ــرى  ــل األح ــص، ب ــن الخصائ ــة م ــأي مجموع ــا ب تحديده
“التوجــه النقــدي لتأثيــر الســرعة علــى ممارســة مهنــة 
الصحافــة” 22. “مثــل الحــركات البطيئــة األخــرى كالطعــام 
ــت  ــض الوق ــذ بع ــا نأخ ــة، فإنن ــي والرحــات المتأني المتأن
ــة يائســة  ــام باألمــور بشــكل صحيــح. بــداًل مــن محاول للقي
ــائل  ــى وس ــة عل ــار العاجل ــى القصــص واألخب ــب عل للتغل
ــا  ــي نتوقعه ــم الت ــى القي ــز عل ــي، نرك التواصــل االجتماع
ــياق  ــق والس ــة والعم ــة: الدق ــة النوعي ــن الصحاف ــا م جميعً

والتحليــل ورأي الخبــراء” 23.

Susan GREEN- غرينبــرغ  ســوزان  (وتعرفهــا 
BERG) بأنهــا صحافــة طويلــة الشــكل قائمــة علــى 
والســياق  والتفســير  البحــث  الجــودة  وتعنــي  الجــودة؛ 

المتعمــق مــع ســرد أطــول بشــكل جيــد 24.

 (Noah ROSENBERG) ــرغ ــواه روزنبي ــول ن ويق
إن الصحافــة الســردية المتأنيــة تبطــئ دورة األخبار فتجنبنا 

21 الطويسي، أحمد زياد، مجتمع الدراسة والعينات، (مديرية تربية لواء، البتراء، 2001)، ص 6.

  22  NORMAN, Matt. ”What Is ‘Slow Journalism’?“ National Geographic. February 20, 2017.
https://www.nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk/blogs/lab-talk/2017-02-what-slow-journalism/.
  
23  ”Why Slow Journalism Matters.“ DELAYED GRATIFICATION Magazine.  https://www.slowjournalism.com/slow-journalism, Edited.
 
24  LE MASURIER, Megan. ”What Is Slow Journalism?“, Journalism Practice, 9, no. 2 (May 13, 2014):.142
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األخبــار العاجلــة والعناويــن الرئيســية، فبــداًل مــن التركيــز 
ــي  ــي ال تصــب ف ــا والت ــي ال حصــر له ــار الت ــى األخب عل
مصلحــة البشــرية، نركــز علــى القصــص الغنيــة والفريــدة 

حــول مــكان معيــن والنــاس الذيــن يعيشــون فيــه 25.

وعليــه فإنــه يمكننــا تعريــف الصحافــة المتأنيــة بأنها ســلوك 
ومحــددات تحكــم عمــل الصحفــي إلنتــاج قصــص صحفيــة 
ــاج  ــة والشــفافية ضمــن دورة إنت تتســم بالعمــق والمصداقي
طويلــة األمــد إلرضــاء رغبــة الجمهــور الــذي يبحــث عــن 
الكيــف أكثــر مــن الكــم بســبب تأثيــر اإلعــام االجتماعــي 

علــى طريقــة نقــل األخبــار ودورة إنتاجهــا. 

ويقــدم إريــك نوفــو –الخبيــر فــي علــم االجتمــاع لــدى 
بعــض  العلمــي-  للبحــث  الفرنســي  الوطنــي  المركــز 
الخصائــص التــي تمثــل الخطــوط العريضــة للصحافــة 

 :26 المتأنيــة، وهــي 

الكافــي  “الوقــت  المتأنــي  الصحفــي  يأخــذ  التأنــي:   .1
البيانــات”. ومعالجــة  وجمــع  الحقائــق،  لفحــص 

2. التحقــق: الصحفــي المتأنــي يعمــل فــي إعــداد التقاريــر 
الصحفيــة الجــادة والخطيــرة: “جمــع وإنتــاج األخبــار، 

ــا”. ــق عليه ــا أو التعلي ــس إعــادة تدويره ولي

3. االنتقائيــة: يعمــد الصحفــي المتأنــي إلى االبتعــاد عما هو 
تافــه ويطالب بــأن تكون الصحافة “انتقائيــة وتوضيحية”.

4. الطــول والجــودة الســردية: “الصحفــي المتأنــي يقتــرح 
ــدم  ــة” ليق ــه طويل ــون كتابات ــا تك ــًرا م ــا ســرديًّا، وكثي نمًط

للقــراء العمــق فــي الطــرح.

5. اإلنصاف: الصحافة المتأنية تعزز الشفافية.

6. المشــاركة: “تُحــول الصحافــة المتأنيــة جمهورهــا إلــى 
شــريك”، وتشــجع القــراء علــى االســتجابة واإلســهام فــي 

إنتــاج األخبــار.

ــة  ــة المتأني 7. روايــة قصــص ال توصــف: تركــز الصحاف
علــى “العميــق”، “غيــر المــروي”، “مــا وراء الكواليــس”، 

ممــا يــدل علــى “رؤيــة قريبــة مــن المجتمــع”.

ــة  ــذه الدراس ــي ه ــة ف ــة المتأني ــث بالصحاف ــد الباح ويقص
مجموعــة المعاييــر المهنيــة واألخاقيــة التــي تحكــم عمــل 
ــة  ــات الرقمي ــر والفيديوه ــاج التقاري ــاء إنت ــن أثن الصحفيي
وصفحاتــه  وحســاباته  ميــدان  موقــع  علــى  المنشــورة 
ــر،  ــبوك، تويت ــي (فيس ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش عل

إنســتغرام، يوتيــوب، ســاوند كاود). 

- صحافة النمط الطويل
هــي مقــاالت منشــورة فــي وســائل اإلعــام حــول مواضيــع 
جديـّـة، وتكــون أطــول مــن المقــاالت العاديـّـة 27، ويعرفهــا 
 Matthew) رايكتســون  ماثيــو  والصحفــي  الباحــث 
RICKETSON) بـ”األســاليب الصحفية التي يســتخدمها 
الصحفيــون للبحــث والكتابة بشــكل مســتقل عن األشــخاص 
المعاصريــن واألحــداث والقضايــا الســاخنة، للوصــول إلــى 

جمهــور واســع فــي الوقــت المناســب” 28. 

وتعــرف أيًضــا بأنهــا شــكل مــن أشــكال الكتابــة الصحفيــة 
ــادة، ال يتجــاوز  ــي الع ــارئ. ف يتوخــى العمــق وإشــباع الق
المقــال 800-700 كلمــة يتــم فيهــا العمــل بقــوة علــى 
خاصيــة تحســين محــركات البحــث “SEO”، أمــا فــي 
حالــة النمــط الطويــل، فهــي تتــراوح مــا بيــن -1200
1800 فــي حدهــا األدنــى. يتّســم هــذا األســلوب بالعُمــق، 
واللغــة الســردية، والمنظــور الجديــد لقضيــة مــا، ســواء كانت 
ــاول  ــي (Real-Time)، أو تتن ــت الحقيق ــي الوق ــري ف تج
قضيــة يعتقــد الجميــع أنهــا قــد انتهت مــن منظور مختلــف 29.

  
25  LE MASURIER, Megan. ”What Is Slow Journalism?“,.144
 
26  NORMAN, Matt. ”What Is ‘Slow Journalism’?“ National Geographic.
 
27  long-form journalism“, Macmillan Dictionary, https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/long-form-journalism
 
28  Longform Journalism“, Editia Navigation website, http://editia.com/what-is-longform-journalism/, Edited

* - بيير ليفي: فيلسوف فرنسي من مواليد تونس سنة 1956، درس تأثير اإلنترنت على المجتمع.

29 عصام، فرح. “صحافة النمط الطويل.. هل ترسم مستقبل اإلعام القادم؟”، موقع ميدان، 18 أكتوبر 2018،

 https://midan.aljazeera.net/miscellaneous/201818/10/صحافة-النمط-الطويل-لماذا-تتجه-لها-المؤسسات-الصحفية-العالمية/.
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الدراســة  هــذه  فــي  الطويــل  بالنمــط  الباحــث  ويقصــد 
الصوتيــة  والتقاريــر  الرقميــة  والفيديوهــات  المقــاالت 
ــبكات  ــى ش ــاباته عل ــدان وحس ــع مي ــى موق ــورة عل المنش
يوتيــوب،  تويتــر،  (فيســبوك،  االجتماعــي  التواصــل 

كاود).  ســاوند  إنســتغرام، 

- اإلعالم االجتماعي 
هــو مجموعــة منصــات تكنولوجيــة داخــل شــبكة اإلنترنــت 
المحتــوى  بإنتــاج وتنظيــم وتعديــل  تســمح لألشــخاص 
والتعليــق علــى مضاميــن معينــة. ويتضــح أن شــبكات 
التواصــل هــي فــرع مــن اإلعــام االجتماعــي الــذي يمثــل 
شــبكة الشــبكات وأن شــبكات التواصــل االجتماعــي مــا 
هــي إال مواقــع أو منصــات اجتماعيــة علــى الشــبكة. يتيــح 
ــور  ــات لجمه ــادل المعلوم ــاج وتب اإلعــام االجتماعــي إنت
عريــض، فبإمــكان كل النــاس أن يســهموا فــي هــذا الفضــاء 
الــذي يتســم بـ”الــذكاء الجمعــي” كمــا ذهــب إلــى ذلــك بييــر 
ليفــي* (Pierre LEVY). ويحتــوي اإلعــام االجتماعــي 
الويكــي  بالمدونــات، ومواقــع  لــه صلــة  علــى كل مــا 
والدردشــة والتدويــن القصيــر مثلمــا هــو الحــال مــع تويتــر 
ــع  ــل موق ــب أن ال نغف ــن، ويج ــع التدوي ــن مواق ــره م وغي
ــبكة التواصــل  ــو وش ــوب للفيدي ــر” للصــورة واليوتي “فليك
االجتماعــي: الفيســبوك، وشــبكة المؤسســات: لينكــد إن. 
إذن، فأصــل اإلعــام االجتماعــي وبنيتــه هــي المضمــون 
والمحتــوى، أمــا شــبكات التواصــل االجتماعــي، التــي 
يذهــب البعــض إلــى تســميتها مواقــع أو منصــات التواصــل 
افتراضيــة  مجموعــات  تشــكيل  فدورهــا  االجتماعــي، 

ــا 30. ــن أفراده والتفاعــل بي

- موقع ميدان
ويقصــد الباحــث باإلعــام االجتماعــي فــي هــذه الدراســة 
نــت  الجزيــرة  لموقــع  التابــع  الصحفــي  ميــدان  موقــع 
وحســاباته وصفحاتــه علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
ــاوند كاود). ــوب، س ــتغرام، يوتي ــر، إنس ــبوك، تويت (فيس
وميــدان 31  هــو موقع شــبابي أطلقه موقــع الجزيرة نت يواكب 
التحــوالت المتســارعة فــي مجــال اإلعــام الرقمــي، ويخاطب 
شــريحة الشــباب عبر تنــاول اهتماماتهــم الثقافيــة واالقتصادية 

والسياســية، دون التقيد بالقوالب الصحفية التقليدية.

أُعِلــن عــن انطــاق موقــع ميــدان يــوم 17 ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2017 فــي غرفــة األخبــار بموقــع الجزيــرة نت في 
ســياق توســع شــبكة الجزيــرة اإلعاميــة بهــدف الوصــول 
إلــى مســاحات أكبــر مــن فئــة الشــباب، ومواكبــة التحــوالت 
ــع  ــد دخــول مواق ــة بع ــة اإلعامي ــي العملي ــي تحــدث ف الت

التواصــل بوصفهــا تجمعًــا جماهيريًّــا وشــبابيًّا كبيــًرا.

وتســعى الجزيــرة مــن خال موقــع ميدان لتعزيز مســاحات 
أكبــر ألشــكال الصحافــة الشــبابية، التــي تعطــي األولويــة 
الشــباب االجتماعيــة واالقتصاديــة  اهتمامــات  لمعالجــة 

ــة. والسياســية والتعليمي

يتحــرر ميــدان مــن أنمــاط الصحافــة التقليديــة نحــو أســاليب 
ــة، لتتناســب  ــة والموضوعي ــن الذاتي ــر بي تدمــج بشــكل أكب
مــع طبيعــة الشــباب واهتماماتهــم التــي ال تتعامــل مــع 
األمــور مــن زاويــة موضوعيــة فقــط، وإنمــا تفســح المجــال 

لمســاحات جماليــة ونفســية وانطباعيــة. 

وتســعى السياســة التحريريــة لميــدان إلــى االلتــزام بشــعاره 
ــع  ــة الموق ــكل بوصل ــذي يش ــبابه” ال ــور ش ــع بمنظ “الواق

ــه.    ــة المؤسســة ل والهوي

ويحتوي موقع ميدان على األقسام التالية:

- واقع
يناقــش هــذا القســم قضايــا السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع، 
التــي يعايشــها الشــباب العربــي، ويتــم تناولهــا مــن منظــور 
أولويــات الشــباب ال مــن منظــور أولويــة األحداث سياســيًّا.

- عين
يشــكل هــذا القســم الجانــب البصــري لموقــع ميــدان إذا 
يجمــع بيــن الفيديــو الرقمــي واإلنفوغرافيــك والكاريكاتيــر 

ــات الصــور. وألبوم

30 زرن جمال. “اإلعام التقليدي والجديد في سياق تمدد اإلعام االجتماعي وشبكاته”. مركز الجزيرة للدراسات، 27 مارس/ آذار 2017.

 studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017170327082425295/03/.html#a26.

31 “ميدان الجزيرة.. الواقع بعيون الشباب”، الجزيرة نت، 17 يناير 2017.

،/17/1/ميدان-الجزيرة-الواقع-بعيون-الشبابwww.aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork/2017 معدل   
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- رواق
ويناقــش تســاؤالت الشــباب الثقافيــة والفكريــة، وأبــرز 
التيــارات والظواهــر األدبيــة والمعرفية فــي واقعهم المعيش، 
علــى أال يبتعــد عــن نطــاق الواقــع الشــبابي وأســئلته الملحة، 

ويتعامــل بــروح متفاعلــة مــع أســئلة الواقــع.

- فن
ــي نحــو  ــذا القســم توســيع نظــرة الشــباب العرب يحــاول ه
قــراءة أفضــل للمضمــون الفنــي، ومحاولــة تفســير مدارســه 
ــن التشــكيلي  ــى الف ــه يتجــاوز الســينما إل ــه. كمــا أن ومذاهب

ــدي بأشــكاله، والموســيقى ومدارســها. والتجري

- منوعات
يضــم هــذا القســم مســاحات للكتابــة فــي مجــاالت الرياضــة 
والمــرأة  واألزيــاء  العصريــة  والحيــاة  والتكنولوجيــا 

والتعليــم وريــادة األعمــال.

ك- اإلطار النظري للبحث

ــئلتها  ــة وأس ــكالية الدراس ــة إش ــي معالج ــث ف ــد الباح يعتم
البحثيــة علــى نظريــة حــارس البوابــة ونظريــة الســردية.

o نظرية حارس البوابة
ظهــرت نظريــة حــارس البوابــة ألول مــرة علــى يــد عالــم 
Kurt Lewin) (1890-) النفــس األلمانــي كيــرت ليــون
1947) الــذي اســتخدمها لفهــم ســلوك اإلنســان فــي البيئــة 
ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــتخدمت عل ــد اس ــه، وق ــة ب المحيط
علــم النفــس االجتماعــي، لينتقــل اســتخدامها إلــى االتصــال 
الجماهيــري مــع ظهــور تأثيــر التكنولوجيــا المباشــر علــى 
حيــاة اإلنســان؛ فتصبــح مــن النظريــات األساســية فــي 

دراســات االتصــال.

ــى  ــا إل ــب نقله ــي يج ــات الت ــة المعلوم ــارس البواب ــرر ح يق

الجمهــور، والمعلومــات التــي ال يجب نقلها بناًء على التفضيل 
الشــخصي، أو الخبــرة المهنيــة، أو التأثيــرات االجتماعيــة، أو 
التحيــز، وعليــه فــإن النظريــة تقــوم علــى الســماح لمعلومــات 

معينــة بالمــرور إلــى الجمهــور دون غيرهــا 32.

ــا يحــدد  ــة أيًض ــر البواب ــط معايي ــإن ضب ــذا الســبب، ف وله
قيمــة المعلومــات. فــي عالــم تتنافــس فيــه األخبــار المزيفــة 
ــروق  ــح الف ــة لتوضي ــة البواب ــن برمج ــة، يمك ــع الحقيقي م
بيــن نوعــي المحتــوى بحيــث يســتهلك كل فــرد المعلومــات 

ــا 33. ــة غالب ــي ســتكون هــي الحقيق ــه، والت ــة لدي المفضل

ــع  ــي موق ــإن صحفي ــة ف ــذه النظري ــس ه ــن أس ــا م انطاقً
ميــدان يعــدون حــراس بوابــات أو قائميــن باالتصــال، 
ويتمحــور عملهــم فــي انتقــاء المحتــوى الموجــه إلــى 
الجمهــور عبــر موقــع ميــدان انطاقـًـا مــن مجموعــة معايير 
معينــة أهمهــا الخــط والسياســة التحريريــة للجزيــرة والنمط 
الطويــل المتبــع فــي تحريــر مضاميــن الموقــع، فضــا عــن 
ــن  ــي مضامي ــى ف ــي تتجل ــور الت ــة للجمه ــة االجتماعي البيئ
مخصصــة لجمهــور منطقــة جغرافيــة دون غيرهــا، إضافــة 
إلــى التفضيــل الشــخصي والتحيــز اللذيــن قــد يتدخــان فــي 

ــدان. طبيعــة وشــكل مضاميــن موقــع مي

o النظرية السردية 
ظهــرت هــذه النظريــة ألول مــرة ســنة 1969 علــى 
 Tzvetan) تــودوروف تزفيتــان  الروســي  العالــم  يــد 
ــح الســرد لإلشــارة  ــذي صــاغ مصطل TODOROV) ال
إلــى طريقــة تنظيــم وبنــاء المعلومــات التــي تشــكل الخطاب 

الســردي 34.

 Freiburg) فريبــورغ  جامعــة  فــي  الباحثــة  طــورت 
Monika FLUD-) ؛ مونيــكا فلودرنيــك(University
ERNIK) الســرد الــذي تقــوم عليــه النظريــة لتصفــه بأنــه: 
ــدم سلســلة مــن األحــداث  ــذي يق “مــن أشــكال التواصــل ال
التــي تســببت فيهــا شــخصيات معينــة “ 35. وقــد دمــج 

32  Gatekeeping Theory“ Mass Communication Theory, masscommtheory.com/theory-overviews/gatekeeping-theory/, Edited.
  
33  Gatekeeping Theory“ Mass Communication Theory.
  
34  CHIBANA, Maria Nayomi, Espinel. THE EVOLUTION OF ONLINE NARRATIVE JOURNALISM A Content Analysis of Longform Narrative Piec-
es Published on NYTimes.com. Master’s thesis, University of Hamburg, Germany, 2014. 22-23, Edited.
  
 35  Chibana, Maria Nayomi, Espinel. THE EVOLUTION OF ONLINE NARRATIVE JOURNALISM A Content Analysis of Longform Narrative Pieces
Published on NYTimes.com, 28.
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 Porter) ــوت ــر أب ــا بورت ــي جامعــة كاليفورني الباحــث ف
ــه للســرد،  ــي تعريف ــن الخطــاب والقصــة ف ABBOTT) بي
حيــث بيَّــن أن “القصة هي حدث أو تسلســل لألحــداث (الفعل)، 
والخطــاب الســردي هــو تلــك األحــداث كمــا هــي ممثلــة “ 36.

كمــا قامــت الناقــدة األدبيــة بجامعــة أوتــا مــاري لــور ريــان 
بورتــر  تعريــف  بتعديــل   (Marie-Laure RYAN)
ــل  ــرد تسلس ــس مج ــرد لي ــول: “إن الس ــرد بالق ــوت للس أب
ــام  ــادة الخ ــع الم ــي الواق ــي ف ــداث ه ــداث؛ ألن األح لألح
ــل  ــرد تمثي ــت مج ــا وليس ــص منه ــاج القص ــم إنت ــي يت الت
نصــي لهــذه األحــداث. بــل إن الســرد هــو مزيــج مــن 

القصــة والخطــاب “ 37.

ــع  ــة عمــل موق ــى فهــم طريق ــة الباحــث عل تســاعد النظري
ميــدان فــي تقديــم مضامينــه للجمهــور، التــي يعــرض 
فيهــا مجموعــة متسلســلة مــن المعلومــات بأســلوب ســردي 
والتحليــل  القصــة  تفاصيــل  فــي  الغــوص  بيــن  يجمــع 
العميــق لألحــداث عبــر خطــاب محــدد يمثــل هويــة الموقــع 
ــل. ــط الطوي ــى النم ــد عل ــي تعتم ــة الت ــته التحريري وسياس

-2 مرتكزات الصحافة المتأنية 
ومتطلباتها

 
بعــد مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى ثــورات الربيــع 
العربــي التــي أنتجت تغييرات جذرية في المشــهد السياســي 

36 المرجع السابق، ص 28،27.

37 المرجع نفسه، ص28.

38 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، مسؤول محتوى موقع ميدان، 01 أبريل/ نيسان 2019، الدوحة.

39 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، نائب رئيس تحرير موقع ميدان، 02 أبريل/ نيسان 2019، الدوحة.

40 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، رئيس تحرير موقع ميدان، 01 أبريل/ نيسان 2019، الدوحة.

41 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع السابق.

42 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، المرجع السابق.

43 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، المرجع السابق.

44 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، المرجع السابق.

ــة  ــرزت فئ ــي، ب ــم العرب ــي العال واالجتماعــي والفكــري ف
جديــدة مــن الجمهــور علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
ــابقًا  ــرح س ــا كان يط ــرة لم ــئلة مغاي ــة وأس ــة مختلف بخلفي
ــة  ــات الحري ــاب مقوم ــهد وغي ــاوية المش ــن مأس ــق م تنطل
والديمقراطيــة لتتســاءل: أيــن الصــواب وأيــن الخلــل؟ 
كيــف حلــت بنــا الهزائــم؟ متــى ســنمتلك حضــارة؟ علــى أثــر 
ذلــك قــررت الجزيــرة تأســيس موقــع ميــدان فــي شــهر ينايــر 
2017، فكانــت الفكــرة بعــد اجتماعــات تحريريــة عــدة تقــوم 
علــى تأســيس موقــع مخالــف لمــا هــو موجــود علــى الســاحة 
الصحفيــة العربيــة 38 موجــه لشــباب الربيــع العربــي مــن الفئة 
ــياقات  ــم بالس ــنة 39، يهت ــن 25 و35 س ــة بي ــة الواقع العمري
أكثــر مــن التغطيــة اإلخبارية 40، وينطلق من شــعار “أســئلتكم 
هــي أســئلتنا” ليشــرح الواقــع للشــباب مــن منظــار شــبابي عــن 
طريــق صحفييــن شــباب قادميــن مــن خلفيــات وتجــارب 

صحفيــة مختلفــة بيــن اإلخباريــة والمعرفيــة 41. 

وهنــا ياحــظ أن اســم ميــدان مشــتق مــن مياديــن ثــورات 
الربيــع العربــي 42، التــي شــكلت الخلفيــة السياســية للشــباب 
وأثــرت فــي أســاليب الكتابــة والعاقــات االجتماعيــة فضــا 

عــن الســاحة السياســية 43.

انطلقــت فكــرة ميــدان مــن فصــل المقــال عــن الــرأي كمــا 
ــت،  ــون بوس ــت ون ــة بوس ــي ساس ــي موقع ــال ف ــو الح ه
فتأســس موقــع ميــدان للمقــاالت المعمقــة، وموقــع مدونــات 

ــرأي 44. ــاالت ال ــرة لمق الجزي

يقــدم موقــع ميــدان محتــوى يعتمــد علــى التحليــل العميــق 
عبــر  والســردية  اإلثــارة  علــى  باالعتمــاد  والتفســير 
مجموعــة مــن األقســام التــي تتنقــل بيــن الواقع والفكــر والفن 
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والمنوعــات اعتمــاًدا علــى أســئلة شــباب الربيــع العربــي 45.

مــر موقــع ميــدان بثــاث مراحــل، انطلقت المرحلــة األولى 
ســنة 2017 وســميت “مرحلــة التثبيــت” التي عمــل خالها 
فريــق ميــدان علــى تثبيــت مفهــوم النمــط الطويــل فــي عالــم 
الصحافــة العربيــة، الــذي تــم اختيــاره انطاقًــا مــن اقتنــاع 
بــأن الشــباب العربــي يحتــاج إلــى هــذا النمــط فــي المحتــوى 
ــي ســنة 2018  ــت ف ــة فكان ــة الثاني المنشــور، أمــا المرحل
ــه فــي  ــم تحقيق ــة مــا ت ــة االنتشــار” ومضاعف وهــي “مرحل
ــبكات التواصــل  ــر ش ــع عب ــم التوس ــث ت ــام األول، حي الع
ــم  ــدة، ث ــر جدي ــاليب نش ــب وأس ــاد قوال االجتماعــي واعتم
ــي  ــت ف ــنة 2019 وتمثل ــي س ــة ف ــة الثالث ــت المرحل انطلق
ــى منصــة وشــبكة  ــي إل ــع صحف ــن مجــرد موق التحــول م
مــن المنتجــات الصحفيــة والدخــول إلــى مســاحات جديــدة 
ــر  ــدان أكب ــوى ينافــس بهــا مي بأشــكال متنوعــة مــن المحت

المؤسســات اإلعاميــة 46.

أخبــار  علــى غرفــة  فــي عملــه  ميــدان  موقــع  يعتمــد 
افتراضيــة، حيــث يوجــد ســتة صحفييــن فــي مقــر الجزيــرة 
ــا علــى العالــم  نــت بالدوحــة فــي حيــن يتــوزع 60 صحفيًّ

ــي 47: ــمة كالتال ــا مقس ــكلون فرق ــا، يش ــي وتركي العرب

ــات،  ــن ومنوع ــع ورواق وف ــام واق ــة بأقس ــرق خاص o ف
ــم مســؤولون عــن  ــي الدوحــة، وه ــق منســق ف ــكل فري ول

ــدان. ــع مي ــة لموق ــاالت الطويل ــة المق كتاب

o فريــق المترجميــن يعمــل علــى ترجمــة المقــاالت التــي 
حصــل موقــع ميــدان علــى حقوقهــا مــن اللغــات األجنبيــة 

إلــى اللغــة العربيــة.

ــر  ــه النش ــي ومهمت ــل االجتماع ــبكات التواص ــق ش o فري
والمتابعــة بالتنســيق مــع مســؤول التفاعــل فــي موقــع 

ميــدان.

تصميــم  علــى  يعملــون  الذيــن  المصمميــن  فريــق   o

ميــدان  لموقــع  المختلفــة  والبصريــات  اإلنفوغرافيــك 
االجتماعــي. التواصــل  شــبكات  علــى  وصفحاتــه 

o فريــق الفيديــو الــذي يعمــل علــى إنتــاج الفيديوهــات 
الترويجيــة القصيــرة والفيديوهــات الرقميــة الطويلــة لموقــع 

ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي. ــه عل ــدان وصفحات مي

ــى  ــة إل ــر المطول ــول التقاري ــذي يح ــوت ال ــق الص o فري
تقاريــر صوتيــة، إضافــة إلــى التعليــق الصوتــي علــى 

الفيديوهــات الرقميــة.

أ- معايير ومراحل إنتاج المواد الصحفية

انطلــق الباحــث فــي هــذا المحــور مــن الســؤال التالــي: مــا 
ــي  ــة ف ــة المختلف ــواد الصحفي ــاج الم ــل إنت ــر ومراح معايي
ــة التاليــة:  ــه إلــى الفرضي ــدان؟ مســتنًدا فــي بحث موقــع مي

يخضــع إنتــاج المحتــوى فــي موقــع ميــدان لســيرورة زمنية 
تســتدعي التأنــي والتحقــق مــن مصداقيــة المــواد الصحفية.

ــث  ــا الباح ــي أجراه ــة الت ــات المعمق ــال المقاب ــن خ وم
وصــل إلــى أن المــواد المنشــورة علــى موقــع ميــدان 
تخضــع لمجموعــة مــن المعاييــر يمكــن إيجازهــا فــي 

النقــاط اآلتيــة 48:

ــة  ــون ملح ــد أن تك ــر ال ب ــارة للتحري ــع المخت o المواضي
ــة. ــة ودقيق ــة واضح ــدة تحريري ــج عق وتعال

ــوع أو  ــي الموض ــواء ف ــة، س ــرح مهم ــي الط ــدة ف o الج
زاويــة الطــرح والمعلومــات المــراد نشــرها.

o ال يتنــاول الموقــُع المواضيــَع المتعلقــة باألحــداث اليومية 
مــن زاويــة خبريــة، بــل مــن زاويــة اســتقصائية باعتبارهــا 

ــا. واقعًا معيًش

45 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، المرجع نفسه.

46 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع السابق.

47 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع نفسه.

48 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، نائب رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.
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واألحــداث  بالترنــد  المختــارة  المواضيــع  ترتبــط  ال   o
اليوميــة.

o المواضيــع المتعلقــة باألحــداث تفــرض نفســها مثــل 
حــادث نيوزيلنــدا الــذي يمثــل جــزًءا مــن حالــة متصاعــدة 

ــنوات. ــتمرة س ومس

o يكــون التركيــز علــى خلفيــات الحــدث بتنــاول زوايــا ال 
يطرحهــا موقــع الجزيــرة نــت إخباريًّــا.

ــة  ــع المختلف ــه للمواضي ــي تناول ــدان ف ــع مي ــز موق o يرك
ــا. ــباب له ــة الش ــار ورؤي ــى منظ عل

o يتجنــب موقع ميــدان اللغة األكاديمية والمصطلحات العلمية 
ــد الساســة والبســاطة  ــر ويعتم ــة والتحري ــي الكتاب ــة ف الجاف

لمخاطبــة الجمهــور بمختلــف مســتوياته العلميــة والفكريــة.

ــى أســلوب الســرد لكــي تكــون  ــدان عل o يعتمــد موقــع مي
ــة. ــة أكاديمي ــى ورق ــة أقــرب للقصــة منهــا إل الكتاب

ــة  ــدة ومتنوع ــادر عدي ــى مص ــدان عل ــع مي ــد موق o يعتم
ــورة. ــواد المنش ــي الم ــي ف ــكل أساس بش

o يتــم التحقــق مــن مصداقيــة المصــادر قبــل االعتمــاد 
عليهــا فــي تحريــر المواضيــع المقترحــة.

o يعتمــد الموقــُع الحياديــةَ فــي التقاريــر فضــًا عــن النفــس 
ــي للكاتب. التحليل

ــًا  ــة االســتقصائية ففض ــبة للتحقيقــات الصحفي أمــا بالنس
ــدان يعتمــد القواعــد  ــع مي ــإن موق ــر الســابقة ف عــن المعايي

ــة 49: التالي

o مواضيــع التحقيقــات يجــب أن تعالــج القضايــا التــي 
ترتبــط بالــرأي العــام.

o القــدرة علــى االطــاع علــى مصــادر مغلقــة حيــة 
إثبــات. ووثائــق 

o ضمان أن تثير التحقيقات نقاًشا واسعًا عند نشرها.

ــرض ألول  ــات تع ــرح معلوم ــب أن تط ــات يج o التحقيق
ــة. ــع الصحفي ــى المواق ــرة عل م

ــدان مــا  ــع مي ــي موق ــة ف ــاج المــواد الصحفي ويســتغرق إنت
ــة 50، ومــا  بيــن أســبوع وشــهر بالنســبة للتقاريــر الصحفي
ــة  ــات الصحفي ــبة للتحقيق ــهر بالنس ــة أش ــهر وأربع ــن ش بي
االســتقصائية 51، حيــث يمــر إنتــاج التقاريــر الصحفيــة 

ــة 52: ــة التالي ــدورة التحريري بال

أواًل: خطط التحرير العامة
ــم الملفــات  ــد اجتمــاٌع تحريــري شــهري لتحديــد أه 1. يُعقَ

التــي ســيجري العمــل عليهــا خــال الشــهر.

ع الملفاُت على منسقي الفرق. 2. تُوزَّ
 

3. تُعقَــد اجتماعــاٌت تحريريــة شــهريًّا لــكل فريــق لتوزيــع 
وتنفيــذ الخطــة العامــة. 

4. يُعقـَـد اجتمــاع تحريــري أســبوعي للفــرق لمتابعــة ســير 
لعمل. ا

5. يســتقبل المنســقون مقترحــات المحرريــن لمناقشــتها 
وإقرارهــا.

ثانيًا: دورة التحرير الخاصة بكل مادة
1. بعـــد اســتامه للتكليف الخاص به أو المقتـــرح الموافق 
عليــه يقــوم المحــرر ببحــث شــامل عــن الموضــوع وإعــداد 

مصــادره وتحديد زاويــة المعالجــة.

49 مقابلة أجراها الباحث مع ليلى الرفاعي، مسؤولة التحقيقات في موقع ميدان، 03 أبريل/نيسان 2019، الدوحة.

50 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، مسؤول محتوى موقع ميدان، مرجع سابق.

51 مقابلة أجراها الباحث مع ليلى الرفاعي، المرجع السابق.

52 ملحق رقم 20، مخطط سير العمل لموقع ميدان، ص2، 3.
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2. بعـــد الموافقـــة علــى زاويـــة المعالجـــة يقـــوم المحـــرر 
ــن 1000  ــراوح بي ــوع يتـ ــن الموضـ ــر عـ ــداد تقريـ بإع

ــادة. ــب كل مـ ــة حسـ و3000  كلمـ

3. يُِعـــّد بعـــض المحرريـــن معلومـــات خاصـــة داخـل كل 
تقريــر يمكــــن تحويلهـــا إلــى إنفوغــراف داخلــــي.

4. يرفــع المحــرر المــادة إلــى منســق الفريــق الــذي يقــوم 
بمراجعتهــا تحريريًّــا وإعــادة صياغتهــــا إذا لــــزم األمــــر.

5. تقــــوم إدارة المحتــوى فــي موقــــع ميــــدان بمراجعــــة 
المــادة ووضــع ماحظاتهــا التحريريــة عليهــا وإقرارها.

6. تُرَســـل المـــادة في حـــال الموافقـة للتدقيـق اللغـوي وفي 
حـــال الرفـــض تُعاد إلى المنسـق.

7. تُرَســل المعلومــــات المطلــــوب إعــداد “إنفوغــراف 
ــن. ــق المصممي ــى فري ــا إل ــي” له داخلــ

8. بعــــد التدقيــــق واســــتام العناصــــر البصريــــة، يتــــم 
ــع  ــل الموقــ ــر داخــ ــق النشــ ــى فريــ ــادة إل ــال المــ إرســ

ــر. ــام النشــ ــي نظــ ــا ف ــا وإدخاله لرفعهــ

9. يقــــوم فريــــق النشــــر بالتأكــد مــــن ســــامة روابــــط 
المصــــادر ورفعهــــا علــى نظــــام النشــــر.

10. يقـــوم فريـــق النشـــر بتنسـيق المـــواد واختيـار صـور 
داخليـــة لــــكل عنــــوان فرعــــي مــــع وضــــع الوصــــف 
المناســــب لــه والبحــــث عــن هــذه الصــور على مواقــع 

الــــوكاالت ومواقــــع الصــــور المجانيــة.

11. يتـــم تصميـــم قالـــب خـــاص بشــبكات التواصــل 
االجتماعــي وإرفاقــه داخـــل نظـــام النشـــر لتوحيـــد هويـــة 

ــل. ــع التواصـ ــى مواقـ ــواد عل المـ

12. يقـوم فريـق التحريـر باختيـار بعـض المـواد المهمـة وكتابة 
نّص فيديـو ترويجـي خـاص بهـا على مواقـع التواصـل.

ــج  ــق شــبكات التواصــل االجتماعــي بتروي ــوم فري 13. يق
المــواد بأكثــر مــن طريقــة.

14. يتـــم اختيـــار معلومـــات مــن داخــل المـــواد الطويلـــة 
وتقديمها في قوالـــب بصريـــة جذابـــة تتناســـب مـع شبكات 

التواصــل االجتماعــي ونشـــرها.

15. يتـم نشـر التقاريـر بعـد الموافقـة عليهـا على الصفحـات 
الداخلية والرئيســية للموقع وتحديثها باستمرار.

ــر  ــث أن التقري ــن للباح ــل يتبي ــذه المراح ــى ه ــر إل وبالنظ
يمــر بــدورة إخباريــة طويلــة زمنيــا حيــث يعمــل المحــرر 
ــع  ــي جمي ــوع ف ــن الموض ــامل ع ــث ش ــراء بح ــى إج عل
المواقــع وبعــدة لغــات وهــو مــا يتطلــب وقتــا طويــا قبــل 
أن يقــدم ورقــة أوليــة لرئيــس التحريــر تحتــوي زاويــة 
ــا  ــي ســيعتمد عليه ــا الت ــوق به المعالجــة والمصــادر الموث
ــم  ــى التصمي ــرور عل ــد الم ــوع، وبع ــر الموض ــي تحري ف
ــات  ــز بيان ــك لتعزي ــاك حاجــة لذل ــت هن الغرافيكــي إن كان
ــر  ــارئ، يم ــر للق ــور أكث ــح األم ــومات توض ــال برس المق
التقريــر علــى المراجعــة مرتيــن علــى األقــل مــن طــرف 
ــه  ــذي يحيل ــدان ال ــوى مي ــم مســؤول محت ــق ث منســق الفري
بعــد مراجعتــه إلــى التدقيــق اللغــوي، لتتــم مراجعتــه مــرة 
ــق  ــرف الفري ــن ط ــده م ــي وبع ــر النهائ ــل النش ــرى قب أخ

ــر. ــف بمنصــات النش المكل

وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــإن تحقيــق شــبكة العلمــاء 
الدمشــقية اســتغرق شــهرا كامــا مــن النقــاش حــول زاويــة 
ــذ  ــة التنفي ــى مرحل ــر إل ــل أن يم ــه، قب الموضــوع ومراحل
التــي اســتغرقت ثاثــة أشــهر واعتمــدت علــى ثاثيــن 
مصــدرا حيــا يمثلــون مختلــف وجهــات النظــر حــول 
الموضــوع للتأكــد مــن وقائــع التحقيــق بشــكل قاطــع؛ حيــث 
يرتكــز التحقيــق علــى مبــدأ عــدم الثقــة المطلقــة بالمصــدر 
ــق،  ــد والتحق ــدأ التأك ــز مب ــان لتعزي ــح بمصــدر ث والترجي
ليخــرج التحقيــق بعــد أربعــة أشــهر كاملــة فــي مقــال مــن 
تســعة آالف كلمــة وهــو مــا يعــزز خصائــص التحقــق 
ــادي  ــي تن ــة والمشــاركة الت ــي والشــفافية والمصداقي والتأن
ــال  بهــا الصحافــة المتأنيــة ويفســر فــي الوقــت نفســه اإلقب
علــى قــراءة محتــوى ميــدان حيــث تجــاوز عــدد قــراءات 
تحقيــق شــبكة العلمــاء الدمشــقية أكثــر مــن 150 ألفا بســبب 
العمــق فــي طــرح القضايــا وزوايــا المعالجــة التــي يتفــرد 

ــع المشــابهة. ــره مــن المواق بهــا الموقــع عــن غي
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ثالثًا: دورة تحرير الفيديو لميدان
ــص  ــم القص ــار أه ــاع واختي ــد اجتم ــق بعق ــوم الفري 1. يق

ــهر. ــال الش ــو خ ــق الفيدي ــيتناولها فري ــي س الت

ــو  ــكل فيدي ــامل ل ــص ش ــة ن ــو بكتاب ــق الفيدي ــوم فري 2. يق
وتصــل مــدة الفيديــو الواحــد مــا بيــن دقيقتيــن و20 دقيقــة.

تُراَجــع  كمــا  ـا،  ولغويًـّ ـا  تحريريًـّ نــص  كلُّ  يُراَجــع   .3
فيــه. الــواردة  والمصــادر  المعلومــات 

ع مهــامُّ المونتــاج بيــن الرســم والتحريــك البصــري  4. تـُـَوزَّ
ومهــاّم التســجيل الصوتــي وتجميــع اللقطــات والصور.

5. يتــم دمــج كل ذلــك فــي المونتــاج النهائــي للفيديــو 
ميــدان. موقــع  محتــوى  إلدارة  وتســليمه 

ـا  تحريريًـّ الفيديــو  بمراجعــة  المحتــوى  إدارة  تقــوم   .6
التواصــل  فريــق  إلــى  وإرســاله  وإقــراره  ـا  وبصريًـّ

لنشــره.  االجتماعــي، 

7. يتم رفع الفيديو على مواقع التواصل وموقع ميدان. 

8. يقــوم فريــق الفيديــو باإلشــراف أيًضــا وتنفيــذ الحمــات 
الترويجيــة الدوريــة لكافــة المواقــع.

إضافــة إلــى مــا ســبق فقــد الحــظ الباحــث اجتمــاع صحفيــي 
موقــع ميــدان لمراقبــة ومراجعــة الفيديوهــات الرقميــة 
بشــكل جماعــي فــي غرفــة األخبــار 53، إضافــة إلــى 
اجتماعــات تنســيقية دوريــة لمناقشــة ســيرورة العمــل فــي 

ــدان 54. ــع مي موق

حســب مراحــل التحريــر الســابقة فــإن الفيديــو الرقمــي 
يســتغرق مــا ال يقــل عــن عشــرة أيــام مــن اقتــراح الفكــرة 
ــة البحــث  ــك بمرحل ــر خــال ذل ــة النشــر، ويم ــى مرحل إل
والتحقــق مــن المعلومــات قبــل كتابــة النــص النهائــي الــذي 
الــواردة  للمصــادر والمعلومــات  ثانيــة  يمــر بمراجعــة 

فيــه، فضــا عــن التدقيــق اللغــوي، لتقــوم إدارة المحتــوى 
بمراجعتــه مــرة ثالثــة بصريــا وتحريريــا قبــل إقــراره 

ــر. ــق النش ــاله لفري وإرس

وكل المراحــل الســابقة يعتمــد فيهــا فريــق الفيديــو فــي 
ــن  ــن والمنتجي ــاب النــص والمصممي ــدان مــن كت ــع مي موق
وصــوال إلــى إدارة المحتــوى علــى التحقــق والتأكــد والتأني 

ــاج. ــادئ أساســية تحكــم دورة اإلنت باعتبارهــا مب

ــو “ســنغافورة..  ــإن فيدي ــال ال الحصــر ف ــى ســبيل المث فعل
ــد  ــم” ق ــوى اقتصــادات العال ــى أق ــتنقعات إل ــة مس ــن دول م
اســتغرق إنتاجــه أكثــر مــن عشــرة أيــام مــر فيهــا الفيديــو 
بمراحــل البحــث وجمــع المعلومــات والتحقــق منهــا مرتيــن 
قبــل البــدء فــي إنتاجــه، ليمــر فــي مرحلــة ثانيــة بالمراجعــة 
التحريريــة والبصريــة حســب مراحــل العمــل المتبعــة 
ليحقــق الفيديــو أكثــر مــن 16 مليــون مشــاهدة علــى الرغــم 
مــن أن مدتــه تتجــاوز 04 دقائــق وهــي مــدة تعتبــر طويلــة 
مقارنــة بقواعــد إنتــاج الفيديــو الرقمــي؛ ليجمــع موقــع 

ميــدان بذلــك بيــن النمــط الطويــل والمشــاهدات العاليــة.

ــي مــن المشــاهدات رغــم  ويمكــن تفســير هــذا العــدد العال
ــي  ــات الت ــي المعلوم ــور ف ــة الجمه ــات بثق طــول الفيديوه
ــو  ــب الفيدي ــن خــال قال ــه م ــدان لمتابعي ــع مي ــا موق يقدمه
الرقمــي الطويــل فضــا عــن حســن اختيــار الزاويــة وعمق 

الطــرح.

ــث  ــتقاها الباح ــي اس ــابقة الت ــات الس ــن المعلوم ــا م انطاقً
مــن المقابــات المعمقــة والماحظــة الميدانيــة إضافــة إلــى 
الوثائــق الخاصــة بموقــع ميــدان، وبالعــودة لخصائــص 
الصحافــة المتأنيــة المتمثلــة فــي: التأنــي والتحقــق والطــول 
والجــودة الســردية واألســلوب القصصــي، وبالرجــوع إلــى 
ــؤال  ــن الس ــة ع ــث لإلجاب ــا الباح ــي وضعه ــة الت الفرضي
الخــاص بهــذا المحــور يتضــح أن موقــع ميــدان يعتمــد 
ــة  ــة المــواد الصحفي ــر التأنــي والتحقــق مــن مصداقي معايي
مــع أخــذ الوقــت الكافــي إلنتاجهــا قبــل نشــرها، وفــي هــذا 
إجابــة عــن الســؤال الفرعــي األول عــن معاييــر ومراحــل 

ــدان. ــع مي ــة فــي موق ــة المختلف ــاج المــواد الصحفي إنت
 

53 مراقبة ميدانية لفريق موقع ميدان في غرفة أخبار الجزيرة، 31 مارس/ آذار 2019، الدوحة.

54 مراقبة ميدانية لفريق موقع ميدان في غرفة أخبار الجزيرة، 01، 02، 03 أبريل/ نيسان 2019، الدوحة.
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ب- أساليب وقوالب النشر الرقمي

ــي:  ــؤال التال ــن الس ــور م ــذا المح ــي ه ــث ف ــق الباح انطل
مــا قوالــب وأســاليب النشــر الرقمــي التــي يعتمدهــا موقــع 
ــدان الســتهداف شــريحة واســعة مــن جمهــور اإلعــام  مي
ــة:  ــة التالي ــى الفرضي ــه عل ــي بحث ــتندا ف ــي؟ مس االجتماع
يواكــب موقــع ميــدان أســاليب النشــر الحديثــة (الفيديــو 
اآلنية...إلــخ)  المقــاالت  الصوتيــة،  التقاريــر  الرقمــي، 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي اعتمــادا علــى أدوات 
ــن  ــر عــدد م ــى أكب ــي الوصــول إل وإحصــاءات تســاعد ف

جمهــور اإلعــام االجتماعــي.

وبعــد المقابــات المعمقــة التــي أجراهــا الباحــث مــع عينــة 
البحــث واالطــاع علــى مجموعــة مــن وثائــق موقــع 
ميــدان، خلـُـص إلــى أنــه يعتمــد علــى قوالــب النشــر التاليــة:

1. تقاريــر مطولــة: مزيــج بيــن األســلوب القصصــي 
والبحثــي يتــراوح طولهــا بيــن 1000 و4000 کلمــة في 
المتوســط، وتهــدف لتوفيــر وجبــة معلوماتيــة متكاملــة حول 
ــة علی مصــادر أســفل التقريــر،  الموضــوع المناقــش مبني
ــن مــن الرجــوع إلــى مضامينــه عــن طريــق محــرکات  تمّكِ
البحــث بشــكل مســتمر، ممــا يطيــل عمــر التقريــر ويوفــر 
للشــباب العربــي مصــدًرا بحثيًّــا ثريًّــا 55، وتنقســم إلــى مــا 

يلــي 56:

1.1. تقارير القائمة
▪ تعريفهــا: هــي التقاريــر التــي تحتــوي علی قوائــم في 
أي مجــال مــن مجــاالت السياســة أو الرياضــة أو الفــن 
ــدة  ــم ع ــة تض ــكل قائم ــون بش ــا، وتك ــة أو غيره أو الثقاف
ــف.  ــي للتصني ــار مرجع ــق معي ــات وف عناصــر أو تصنيف

▪ أمثلة لها:

o المقاطع األکثر مشاهدة علی يوتيوب لعام 2015 

o الكتب األکثر بيعًا في معرض القاهرة الدولي

o أهم خمس شخصيات مالية وفق تصنيف فوربس

o 14 عادة تقودك ٕالی الكسل 

o الثوابت العشر في العاقات المصرية السعودية

2.1. تقارير التفضيالت
▪ تعريفهــا: هــي نـــــوع مــن التقاريــر قريــب مــن تقاريــر 
القوائــم، ولكــن المعيــار الرئيســي فيهــا يكــون للمحــرر أو 
المختصيــن في مجــال موضــوع التقريــر، مع االســـتناد إلى 

معيــار تفضيــل واضـــــح وليــس مجــرد هــوى المحــرر.

▪ شروطها
فــي  المذکــورة  التفضيــات  بغالبيــة  المحــرر  ٕالمــام   o

التقريــر.
 

موضــوع  في  مختصيــن  مــع  المحــرر  تواصــل  إذا   o
التقريــر أو اعتمــد عليهــم، فيجــب ذكرهــم واإلحالــة إليهــم. 

o أن يكون معيار تفضيل التقرير واضًحا للقارئ.

3.1. تقارير مصورة: 
▪ تعريفها: هي التقارير التي تعتمـــــد في بنيتها الرئيســـــية 
الترکيــز علی  أو موضــوع عبــر  علی عــرض حــدث 
ــث يكــون دور النــص مجــرد  ــه بحي ــل الصــور في تسلســـ

ــداث الصــور نفســها. ــن أح ــط بي الرب

▪ شروطها

o أن تراعي الصور حقوق الملكية الفكرية.

o أن تمـــــر بعمليــة تحقــق مــن الزمــان والمــكان إذا کانــت 
الصــور مأخــوذة مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي. 

األحــداث  حالــة  فــي  إال  الجــودة  فيهــا  تراعــی  أن   o
االســتثنائية بشــرط أن تكــون الصــورة ذات قيمــة خبريــة.

55 ملحق رقم 03، ميدان 2018، الهوية.. الجمهور.. األداء، ص6.

56 ملحق رقم 04، أشكال التقارير في موقع ميدان، ص 10-4.
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o أن يكــون النــص منســجًما مــع ترتيــب الصــور بحيــث 
ــر. يضمــن ساســة التقري

4.1. تقارير الجذور والخلفيات
▪ تعريفهــا: هـــــي التقاريــر المطولــة التـــــي تتنــاول حدثـًـا 
ــا سياســيًّا  مـــــا، أو ظاهــرة أو مرحلــة تاريخيـــــة، أو کيانً
ـا، أو شـــــخصيات  ـا أو أکاديمـــــيًّا أو رياضيًـّ أو اقتصاديًـّ
وجــذوره  التاريخيــة  جوانبــه  ســـــرد  عبــر  اعتباريــة 
وخلفياتــه وأســباب وجــوده أو تصــدره انطاقًــا مــن حــدث 

ــري. ــار تحري ــا أو اختي م

▪ مامحها

ــن  ــذور ع ــات والج ــث في الخلفي ــر الباح ــب التقري o يجي
ــوع.  ــول الموض ــة ح ــئلة المطروح ــة األس کاف

ــل  ــرد التسلســـ ــر ســـ ــن التقاري ــوع م ــذا الن ــي ه o يراع
دون  الصلــة  ذي  للموضــوع  الفعــل”  “ردود  التاريخــي 

االختــزال المخــل، أو اإلغفــال الــذي يغيــر المعنــى.

o أن يحــرص کاتــب التقريــر علی ٕاحالــة جوانبــه المتنوعة 
ٕالــی مصــادر حيــة أو تاريخيــة، بحيــث يضمــن عــدم تدخــل 

رأي کاتبــه بشــکل واضــح في نيــة الســرد. 

o الحــرص علی التــوازن والموضوعيــة وتجنــب ذکــر 
قضيــة خافيــة معتبــرة دون اإلشــارة إلــى أنهــا مســألة 

ــاف.  خ

o أن يکــون التقريــر متوائًمــا مــع أحــدث التطــورات 
يکــون  ال  وأن  بالموضــوع،  المرتبطــة  والمســـــتجدات 

قديمــة.  مصــادر  علی  مقتصــرا 

الجــذور  التقريــر االنطــاق مــن  أن يحــاول کاتــب   o
النتائــج  الستشـــراف  بالموضــوع  الخاصــة  والخلفيــات 
والتأثيــرات المحتملــة عبــر ٕاحالتهــا للمصــادر ذات الصلــة.

5.1. تقارير تحليلية
ــة  ــة تحليلي ــرض رٔوي ــي تع ــر الت ــي التقاري ــا: ه ▪ تعريفه
لحــدث مــا ســواء أكان سياســـيا أو ســينمائيا أو فنيــا أو 

فرضيــة حــول منتــج أو موضــوع معيــن، وتســتلزم الدقــة 
الشــديدة في العمل واإلشــراف المباشــر من ٕادارة التحرير. 

▪ شروطها

ــر  ــا عب ــن تتبعه ــة يمک ــة واضح ــة تحليلي ــود فرضي o وج
ــج. ــر مــن خــال المقدمــات والمعالجــة والنتائ ــة التقري بني

o أن يکــون االســـــتدالل علی صحــة الفرضيـــــة التحليلية 
نابعًــا مــن مواقــف موضوعيــة أو مقــوالت واضحــة أو 
ــکل  ــی ش ــة ٕال ــل بالفرضي ــی تص ــأن حت ــادر ذات ش مص

ــوازن. مت
 

o مراعــاة تعــدد وجهــات النظــر واإلشــارة ٕاليهــا ولــو 
باقتضــاب. 

ٕاشـــــراف مديــر  المــواد  أن يراعــی في مثــل هــذه   o
مباشــر. بشــکل  المحتــوى 

6.1. تقارير االنطباعات
▪ تعريفهــا: هــي تقاريــر تمــزج بيــن االنطبــاع الشـــــخصي 
“المتــزن” للمحــرر أو أي مرجــع آخــر داخــل التقريــر 

ــل الموضوعــي. ــن التحلي وبي

▪ سماتها: 

ــخصية  ــن الش ــر م ــة التقري ــل بني ــب داخ ــرر الکات o يتح
الموضوعيــة للصحفــي وينتقــل ٕالــی المزج بيـــــن الـــــرأي 
االنطباعــي المتــزن حـــــول الموضـــــوع وبيــن جوانـــــب 

ــه.  ــي تخدم ــل الموضوعــي الت التحلي

o يلجــأ المحــرر الکاتـــــب لمثــل هــذه التقاريــر ٕالـــــی 
ــة. ــه االنطباعي ــم رٔويت ــة لتدعي ــة لمصــادر خارجيـــ اإلحال

 
ــة أو  ــات المتطرف ــن االنطباع ــر ع ــب التقري ــد کات o يبتع

ــرح. ــوازن في الط ــزم بالت ــيئة ويلت المس

o تُکتــب تحــت مثــل هــذه التقاريــر عبــارةٌ تحيــل إلــى عــدم 
تبنــي الموقــع بالضــرورة لرٔويــة المحرر.
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بجوانــب  الموضــوع  ٕاثــراء  المحــرر علی  يحــرص   o
ــر  ــى تقري ــف إل ــث تضي ــرى، بحي ــي أخ ــل موضوع تحلي

االنطباعــات تنوًعــا وتوازنًــا ّمــا.

7.1. التقارير الفکرية
▪ تعريفهــا: هــي تقاريــر تناقــش القضايا ذات البعــد الفکري 
والفلســـــفي، وهــي مزيــج مــن األســاليب الصحفيــة للتقرير 
واألدوات البحثيــة، وال تخلــو مــن ذاتيــة صاحــب التقريــر 

وانحيازاتــه التــي تطغــی علــى الجانــب الموضوعــي.

▪ سماتها

o يحــرص کاتــب هــذا النــوع مــن التقاريــر علی اســتخدام 
منهجيــة بحثيــة واضحــة في تقاريــره.

تعــزز موضــوع  التــي  للمصــادر  المکثفــة  اإلحالــة   o
وفرضياتــه.  التقريــر 

o الحــرص علی تنــاول مواضيــع فکريــة ذات ارتبــاط 
بالواقــع المعيــش، وعــدم التطرق ٕالــی المواضيــع المنفصلة 

عــن الواقــع. 

الواقعيــة  نمــاذج  بيــن  الدائــم  الربــط  الحــرص علی   o
ــة. ــة والمعرفي ــوالت النظري ــن المق ــکار وبي وتمثــات األف

لتناســب  المواضيــع  داخــل  المعرفيــة  اللغــة  تبســيط   o
الشــبابي.  الصحفــي  التقريــر  جمهــور 

ــت  ــي تمــس الثواب ــع الت ــاد الکامــل عــن المواضي o االبتع
الدينيــة والعقديــة الکبــرى ٕاال بالرجــوع إلدارة المحتــوى.

o الحــرص علی ٕاثــراء التقاريــر بالتســأوالت التــي تنشــط 
ذهــن القــارٔي، وال يشــترط أن يتضمــن التقريــر نتيجــة 

ــأن. ــا ذات الش ــة للقضاي ــة أو حتمي مطلق

8.1. التقارير المترجمة 57 
النظــر  وجهــات  بنقــل  تعتنــي  تقاريــر  هــي  تعريفهــا: 

الخارجيـــــة عــن العالــم العربي وتقديمها للشـــــباب العربي 
بدقــة وموضوعيــة وبأســلوب شـــــبابي، وٕاثــراء الحــوارات 
المتصلــة بقضايــا الشــباب -عربيــا وعالميــا- بوجهــات نظــر 
متعــددة، وتعزيــز المحتــوى العربـــــي اإللکترونــي بمحتوى 

متقــن الترجمــة واالختيــار مــن مصــادر غيــر عربيــة.

محظوراتها

o تغييـــــر المقصود مـــــن المـــــادة األصليـــة أو اقتطاعها 
مــن ســياقها ســواء فــي العنــوان أو المتــن.

ــل  ــة تخـــ ــة بطريق ــادة األصليـــ ــن المـــ ــذف مـــ o الحـــ
المقصــود. بالمعنــی 

ــم قيمــي، أو موقــف  ــة رأي شـــــخصي، أو حکـــ o إضاف
سياســـــي علــى المــادة المترجمــة.

o تعديــل أحــد ألفــاظ، أو أوصــاف، أو عبــارات المــادة 
ــة  ــة لجه ــة التحريري ــن السياســـ ــر ع ــي تعب ــة الت األصلي
نشــرها، ويمکــن للمترجــم بــداًل مـــــن التعديــل إضافــة 
ــاف  ــاظ واألوصـــ ــی األلف ــص (“...”) إل ــي تنصيـــ عامت
والعبـــــارات التـــــي تتعـــــارض مـــــع سياســـــة (شــباب/

ــة. ــدان) التحريري مي

o تضميــن الصـــــور غيــر المرخصــة الـــــواردة فــي 
المصــدر األصلــي، ويســتثنی مــن ذلــك الخرائــط والرســوم 
البيانية الضرورية لفهم المـــــادة المترجمـــــة مـــــع ذکـــــر 

مصدرهـــــا بوضـــوح.

2. التقاريــر المرئيــة الرقميــة: تعــد التقاريــر المرئيــة في 
ميــدان نســخة مــن التقاريــر المکتوبــة لکنهــا تقــدم للجمهور 
ــي وٕابداعــي، ممــا يضمــن وصــول  بشــکل بصــري تفاعل
المحتــوى للجمهــور بأکثــر مــن شــکل.. کمــا يصــل بشــکل 
خــاص للجمهــور المفضــل للفيديــو، ويعــزز رســالة ميــدان 
في أکثــر مــن شــريحة. تتــراوح مــدة الفيديــو مــن 3 إلــى 
ــات  ــة المعلوم ــة الموضــوع وکثاف ــة حســب أهمي 20 دقيق

فيــه 58.

57 ملحق رقم 05: الدليل التحريري للترجمات في موقع ميدان، ص7.

58 ملحق رقم 03، ميدان 2018، الهوية.. الجمهور.. األداء، ص6.
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3. التقاريــر الصوتيــة: يحــرص ميــدان علــى تقديــم نســخة 
صوتيــة مــن تقاريــره المکتوبــة نظــرا لاتســاع التدريجــي 
لجمهــوره المهتــم بالصوت وتزايد الخناق علــى حظر الروابط 
البديلــة وبخاصــة ميــدان، ممــا يجعــل النســخة الصوتيــة لهــا 

قــدرة للوصــول إلــى شــريحة محــددة ومهمــة 59.

تصاميــم  هــي  واإلنفوغرافيــك:  الصــور  ألبومــات   .4
فــي  الموجــودة  المعلومــات  مــن  لمجموعــة  بصريــة 
المقــاالت المطولــة تكــون موجهــة لمنصــات فيســبوك 

.60 وإنســتغرام  وتويتــر 

تبــدأ عمليــة اإلنتــاج فــي موقــع ميــدان بالتقاريــر المطولــة 
ــرها  ــم نش ــث يت ــاه، حي ــورة أع ــا المذك ــف أنواعه بمختل
فــي شــكل مقــاالت علــى الموقــع، وتتــم قراءتهــا بخاصيــة 

ــى فيســبوك. ــة عل ــاالت اآلني المق

يعتمــد موقــع ميــدان مجموعــة مــن القواعــد واألســس فــي 
ــة  ــب مختلف ــى أشــكال وقوال ــة إل ــاالت المطول ــل المق تحوي
ــذه  ــم ه ــي، وأه ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــر عل تنش

ــد 61: القواع

ــب  ــى قوال ــرورة إل ــاالت بالض ــل كل المق ــم تحوي o ال يت
ــة. ــة مختلف ــر رقمي نش

ــا ال يمكــن  ــات بداخله ــوي معلوم ــي ال تحت ــر الت o التقاري
ــا. تنفيذهــا بصري

ــردا  ــل س ــي تحم ــواد الت ــون للم ــة تك ــر الصوتي o التقاري
ــا. ــزال أدبي وج

كمــا يعتمــد موقــع ميــدان مجموعــة مــن المعاييــر فــي 

تصنيــف المحتــوى ضمــن قوالــب النشــر الرقمــي أهمهــا 62:

ــح أكثــر  o مواضيــع قســم واقــع، خاصــة السياســية، تصل
ــة. ــة الرقمي ــر المرئي للتقاري

o مواضيــع قســم منوعــات تصلح لإلنفوغرافيــك وألبومات 
الصور.

o يتــم نشــر المــواد الخفيفــة والســريعة مثــل ألبومــات 
الصــور علــى إنســتغرام وفيســبوك ســتوري.

ــع  ــع المنصــات م ــي جمي ــة تنشــر ف ــات الصحفي o التحقيق
ــدان 63. ــع مي ــة لموق ــط اإلحال رواب

o الفيديــو الرقمــي السياســي يتــم إنتاجــه فــي الوضــع 
الســينمائي ألنــه مريــح للعيــن ويشــجع علــى المشــاهدة 64.

o تفاعــل الجمهــور مــع المــواد المنشــورة يســاهم فــي 
قــرار االســتمرار فــي النشــر بنفــس الصيغــة أو عدمــه 65.

ــل  ــبكات التواص ــى ش ــوى عل ــج للمحت ــل التروي ــن أج وم
االجتماعــي يســتخدم موقــع ميــدان مجموعــة مــن األســاليب 

أوجزها فيما يلي 66: 

o نشر التقارير المطولة بروابط توجيهية لموقع ميدان.

o نشر التقارير المرئية بروابط توجيهية لموقع ميدان.

الفيديــو  تســبق  ترويجيــة  قصيــرة  فيديوهــات  نشــر   o
الطويــل. الرقمــي 

59 ملحق رقم 03، الصفحة نفسها.

60 مقابلة أجراها الباحث مع نور عقل، مسؤولة التفاعل وشبكات التواصل االجتماعي بموقع ميدان، مرجع سابق.

61 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.

62 مقابلة أجراها الباحث مع نور عقل، مسؤولة التفاعل وشبكات التواصل االجتماعي بموقع ميدان، مرجع سابق.

63 مقابلة أجراها الباحث مع ليلى الرفاعي، مسؤولة التحقيقات في موقع ميدان، مرجع سابق.

64 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.

65 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، مسؤول محتوى موقع ميدان، مرجع سابق.

66 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، المرجع السابق.
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o نشــر التقاريــر المطولــة والمرئيــة علــى الصفحــات 
ــي. ــا الجغراف ــص نطاقه ــت تخ ــرة إذا كان ــة للجزي المحلي

o نشــر مادتيــن يوميــا علــى موقــع الجزيــرة نــت وصفحاته 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعي.

الفيديــو الرقمــي عــن طريــق المكتبــة  o إعــادة نشــر 
المشــاهدات. عــدد  لمراكمــة  التشــاركية 

o الترويــج المدفــوع علــى فيســبوك دون شــبكات التواصــل 
االجتماعــي األخرى.

ويخضع للقواعد التالية 67:
ــدى  ــة ال تتع ــغ رمزي ــم بمبال ــبوك يت ــى فيس ــج عل ▪ التروي

ــد. ــوم الواح دوالرا للي
▪ الفكرة من الترويج المدفوع هو إبقاء الصفحة متفاعلة.

▪ الترويج المدفوع ال يؤثر على نسبة الوصول الحقيقية.
▪ يتــم اســتخدام طريقــة اســتهداف ذكيــة تعــزز نســبة 

المدفــوع. مــن  أكثــر  الطبيعــي  الوصــول 
▪ يتــم تخصيــص عشــر دوالرات علــى األكثــر للمنشــورات 

المميزة.
▪ يتم اختيار هدف محدد في الترويج المدفوع.

ويستخدم موقع ميدان المواقع التالية 68:
Google Analytics o

Chart Beat o
Social Bakers o
Crowdtangle o

ــذه  ــن ه ــر الصــادرة م ــى التقاري ــع الباحــث عل ــث اطل حي
المواقــع ووجــد أنهــا تســمح لموقــع ميــدان بمعرفــة ســلوك 
ــال  ــن خ ــر م ــة النش ــر سياس ــه وتطوي ــور ومراقبت الجمه

ــنوية. ــهرية والس ــبوعية والش ــر األس التقاري

إحصــاءات  حــول   Socialbakers تقريــر  ويوضــح 
ــاهدات  ــى فيســبوك أن عــدد مش ــدان عل ــع مي صفحــة موق
الفيديــو مــن 31 ينايــر/ كانــون األول 2017 إلــى 28 
فبرايــر/ شــباط 2018 تجــاوز 225 مليــون مشــاهدة 
بزيــادة نحــو 224,1 مليــون مشــاهدة علــى مشــاهدات أول 

ــدان 69. ــع مي ــيس موق ــد تأس ــهر بع ش

شــكل رقــم )1( يبــرز عــدد مشــاهدات الفيديــو الرقمــي الطويــل علــى صفحــة ميــدان فــي فيســبوك ومجمــوع تفاعــل 
جمهــور الصفحــة مــع المحتــوى

Socialbakers Export Facebook Growth & Engagement, 31/01/2017-28/02/2019 01 شكل:

67 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع السابق.

68 مقابلة أجراها الباحث مع نور عقل، المرجع السابق.   

69  Annexe N°06, Socialbakers Export Facebook Growth & Engagement, 31/01/2017-28/02/2019, P2.
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كمــا يوضــح تقريــر Crowdtangle تفاعــل جمهــور موقــع ميــدان بشــكل أكبــر مــع روابــط التقاريــر المطولــة حيــث 
بلــغ 5,57 ماييــن تفاعــل، فــي حيــن بلــغ التفاعــل مــع الفيديوهــات الرقميــة علــى فيســبوك 6,58  ماييــن تفاعــل فــي 
الفتــرة الممتــدة بيــن 31 ينايــر/ كانــون األول 2017 و28 فبرايــر/ شــباط 2019 بمعــدل يفــوق 17 ألــف تفاعــل يوميــا 

علــى جميــع المــواد .

توضــح األرقــام أعــاه أن جمهــور ميــدان يتفاعــل مــع محتــوى النمــط الطويــل بنســب تفــوق تفاعلــه مــع محتــوى النمــط 
القصيــر علــى منصــات الجزيــرة األخــرى وصفحاتهــا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، إضافــة إلــى ذلــك يحقــق 
ميــدان أرقامــا عاليــة مــن الزيــارات والمشــاهدات تقــدر بالماييــن كمــا توضحــه األرقــام واإلحصــاءات، حيــث يتفاعــل 
الجمهــور مــع الفيديــو الرقمــي الطويــل الــذي أصبــح يعــرف عربيــا بـ”فيديــو ميــدان”، ومــع المقــال الطويــل، وهمــا أهــم 

نموذجيــن يطــرح موقــع ميــدان محتــواه مــن خالهمــا.

شــكل رقــم )2( يوضــح تفاعــل جمهــور ميــدان علــى 
ــة  ــات الرقمي ــة والفيديوه ــر المطول ــع التقاري ــبوك م فيس

ومتوســط التفاعــل ونســبته اليوميــة

Crowdtangle Intelligence report, Midan Facebook page, 31/01/2017-28/02/2019 02 شكل:

70  Annexe N°07, Crowdtangle Intelligence report, Midan Facebook page, 31/01/2017-28/02/2019. P2.
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شكل رقم 03: نموذج يوضح تفاعل جمهور موقع ساسة بوست مع مقاالت النمط الطويل المنشورة.

مواقــع عربيــة أخــرى مشــابهة لميــدان علــى غــرار ساســة بوســت تنتهــج نفــس أســلوب ميــدان فــي النمــط الطويــل مــن 
ــارات  ــن المشــاهدات والزي ــدر م ــس الق ــا ال تحظــى بنف ــة لكنه ــة الطويل ــة والفيديوهــات الرقمي ــاالت المطول خــال المق
العاليــة حســب مــا توضحــه األرقــام؛ حيــث تتــراوح معــدالت التفاعــل مــع التقاريــر المطولــة علــى موقــع ساســة بوســت 
بيــن 500 و20 ألفــا علــى أكثــر تقديــر، فــي حيــن لــم يتجــاوز عــدد مشــاهدات الفيديــو الرقمــي حاجــز 10 آالف مشــاهدة، 
وهــي أرقــام ضعيفــة مقارنــة بمــا يحققــه موقــع ميــدان مــن زيــارات ومشــاهدات تتجــاوز 100 ألــف للمقــاالت المطولــة 

و16 مليونــا للفيديوهــات الرقميــة الطويلــة.

انطاقــا مــن نتائــج المقابــات المعمقــة مــع عينــة البحــث 
وباالطــاع علــى تقاريــر وإحصــاءات النشــر الرقمــي 
ــا  ــي وضعه ــة الت ــى الفرضي ــدان، وبالرجــوع إل ــع مي لموق
الباحــث لإلجابــة عــن الســؤال الخــاص بهــذا المحــور 
يتضــح باإلثبــات أن موقــع ميــدان يواكــب أســاليب وقوالــب 
النشــر الحديثــة باســتخدام المقــاالت اآلنيــة والفيديــو الرقمي 
ــك  ــور واإلنفوغرافي ــات الص ــة وألبوم ــر الصوتي والتقاري
باســتخدام طــرح عميــق وزوايــا معالجــة متفــردة، ويعتمــد 
علــى أدوات رقميــة وإحصــاءات مفصلــة تســاعده فــي 
ــام  ــور اإلع ــن جمه ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب الوصــول إل
االجتماعــي. وفــي ذلــك إجابــة عــن الســؤال الفرعــي 
الثانــي عــن قوالــب وأســاليب النشــر الرقمــي التــي يعتمدهــا 
موقــع ميــدان فــي الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن الجمهــور. 

ج- مؤشرات ريادة موقع ميدان في 
زمن اإلعالم االجتماعي

يســعى الباحــث فــي هــذا المحــور مــن الدراســة إلــى 
معرفــة مؤشــرات ريــادة موقــع ميــدان مــن خــال تجربــة 
الصحفييــن العامليــن فيــه، حيــث انطلــق مــن الســؤال 
التالــي: إلــى أي حــد اســتطاع موقــع ميــدان تأســيس نمــوذج 
رائــد للصحافــة المتأنيــة باعتمــاد النمــط الطويــل فــي زمــن 
ــة  ــى الفرضي ــه عل ــي بحث ــتندا ف اإلعــام االجتماعــي؟ مس
التاليــة: ريــادة ميــدان تتأســس علــى حجــم االنتشــار الواســع 
ــل. ــة مشــابهة تعتمــد النمــط الطوي ــة بتجــارب عربي مقارن
ومــن خــال المقابــات المعمقــة التــي أجراهــا الباحــث مــع 
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عينــة الدراســة فقــد تلخصــت إجابــات المبحــوث معهــم فــي 
النقــاط التاليــة: 

o موقع ميدان يقدم محتوى ال تقدمه المواقع األخرى 71.

o نمــط تحريــر ميــدان ال يوجــد فــي مشــاريع أخــرى 
.72 مشــابهة 

ــا خاصــة فــي متوســط  o فيديــو ميــدان هــو األنجــح عربيًّ
ــاء المشــاهدين 73. بق

o جمهــور اإلعــام االجتماعــي يبحــث عــن موقــع ميــدان 
علــى محــركات البحــث 74.

o تــم التطــرق لموقــع ميــدان فــي حلقــات نقــاش أكاديميــة 
وفكريــة مثــل منتــدى الشــرق الشــبابي فــي إســطنبول 75.

o  تــم إعــداد أوراق بحثيــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا حــول موقــع ميــدان مثــل “دراســة مقارنــة بيــن 

ميــدان ورصيــف 22” 76.

o صحفيــو موقــع ميــدان قدمــوا ورشــات عمــل حــول 
النمــط الطويــل فــي عــدة جامعــات أهمهــا نــورث ويســترن 
وجامعــة قطــر ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا فــي دولــة 

قطــر، إضافــة إلــى جامعــات تركيــة وأردنيــة 77.

o التفاعــل علــى صفحــات ميــدان أعلــى مــن التفاعــل علــى 
صفحــات الجزيــرة األخرى 78.

ــط  ــط اســمه: نم ــي نم ــم الرقم ــي العال ــرف ف ــح يع o أصب
ــي 21 79. ــة عرب ــفيليه ومنص ــاة دوتش ــهادة قن ــدان بش مي

o صحفيــون مــن مختلــف المنصــات يطلبــون شــرح آليــة 
إنتــاج فيديــو ميــدان الرقمــي 80.

o ميــدان أنشــأ قواعــد جديــدة للفيديــو الرقمــي خاصــة 
الفيديــو بالتعليــق الصوتــي الــذي كان مرفوًضــا مــن قبــل 81.

وقــد ســاهمت السياســة التحريريــة لموقــع ميــدان فــي 
ريادتــه علــى المســتوى العربــي 82، ويعتبــر المحتــوى 
ــل  ــبة ال تق ــاهم بنس ــث س ــدان؛ حي ــبة لمي ــك بالنس ــو المل ه
عــن %80 فــي رفــع نســبة زيــارات الموقــع والمشــاهدات 
والقــراءات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، ويصــل 
ــدان 04:20 دقائــق،  ــارئ فــي موقــع مي ــاء الق متوســط بق
وهــذا دليــل علــى أن المحتــوى هــو مــا يدعــو النــاس إلــى 

ــاء 83. البق

فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر حصــل تحقيــق القبيســيات 
المنشــور علــى موقــع ميــدان علــى 250 ألــف قــراءة فــي 
ــي  ــوع ف ــة الموض ــار جغرافي ــم انحس ــر رغ ــرف قصي ظ
دمشــق إال أن الموضــوع تمــت قراءتــه مــن مختلــف الــدول 

71 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، مسؤول محتوى موقع ميدان، مرجع سابق.

72 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع نفسه.

73 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، نائب رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.

74 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، المرجع نفسه.

75 مقابلة أجراها الباحث مع ليلى الرفاعي، مسؤولة التحقيقات في موقع ميدان، مرجع سابق.

76 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، المرجع السابق.

77 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع سابق.

78 مقابلة أجراها الباحث مع نور عقل، مسؤولة التفاعل وشبكات التواصل االجتماعي بموقع ميدان، مرجع سابق.

79 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.

80 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.

81 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، مسؤول محتوى موقع ميدان، مرجع سابق.

82 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع نفسه.

83 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، المرجع السابق.
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العربيــة وســاهم فــي زيــادة مقروئيــة موقــع ميــدان بشــكل 
عــام خــال فتــرة نشــره  84.

وفــي نقــاش الباحــث مــع أفــراد عينــة الدراســة حــول 
آليــات الحفــاظ علــى الريــادة المذكــورة رأى صحفيــو 
ــيء  ــم ش ــور أه ــدم للجمه ــوى المق ــدان أن المحت ــع مي موق
فــي األمــر، ويجــب الحفــاظ عليــه وتطويــره عــن طريــق 

إجــراءات عــدة مثــل 85:

البودكاســت  مثــل  جديــدة  ألشــكال  اإلنتــاج  توســيع   o
أكثــر. ميدانــي  محتــوى  نحــو  ـا  تدريجيًـّ واالنتقــال 

o ابتــكار طــرق جديــدة للترويــج مثــل الترويــج عبــر 
وإنســتغرام. ســتوري  فيســبوك 

o إنتاج فقرات مصورة وبرامج حوارية.

ــات  ــة االســتقصائية خاصــة تحقيق ــي الصحاف o التوســع ف
ــا 86. ــرق عمــل له ــو وتخصيــص ف الفيدي

ــز  ــة والتركي ــرد والكتاب ــر والس ــاليب التحري ــر أس o تطوي
علــى مواضيــع نوعيــة تبقــي موقــع ميــدان فــي الصــدارة 87.

o الحفــاظ علــى النمــط الطويــل وتطويــره مــع اإلبقــاء 
علــى العمــق فــي الطــرح كشــرط أساســي 88.

انطاقــا مــن رؤيــة صحفيــي موقــع ميــدان آلليــات الحفــاظ 
ــوط العريضــة  ــى الخط ــد االطــاع عل ــادة وبع ــى الري عل
للخطــة التطويريــة لموقــع ميــدان ســنة 2019 يقتــرح 

ــي: الباحــث مــا يل

o تعزيــز نظــام التحفيــز والمكافــآت للــكادر البشــري لموقع 
ميــدان الــذي يعــد ســببا أساســيا فــي نجاحه.

84 مقابلة أجراها الباحث مع ليلى الرفاعي، مسؤولة التحقيقات في موقع ميدان، مرجع سابق.

85 مقابلة أجراها الباحث مع أنس حسن، المرجع السابق.

86 مقابلة أجراها الباحث مع ليلى الرفاعي، المرجع السابق.

87 مقابلة أجراها الباحث مع عمر األغا، نائب رئيس تحرير موقع ميدان، مرجع سابق.

88 مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا الرشيد، المرجع السابق.

o توســيع ميزانيــة الموقــع للحفــاظ علــى الريــادة فــي ظــل 
المنافســة العربيــة مــن مواقــع مشــابهة.

o هيكلــة فريــق ميــدان المــوزع علــى الوطــن العربــي، فــي 
الدوحــة لتعزيــز األداء وربــح الوقت.

o تخصيص نطاق مستقل لموقع ميدان على اإلنترنت.

وتحريريــة  بهويــة بصريــة  ميــدان  موقــع  اســتقال   o
لتعزيــز انتشــاره فــي جميــع الــدول العربيــة.

o تعزيــز حضــور موقــع ميــدان علــى المســتوى األكاديمي 
بإقامــة شــراكات مهنيــة مــع الجامعات.

ــع  ــة يتضــح أن موق ــات المعمق ــج المقاب ــن نتائ ــا م انطاق
ــة  ــد الفرضي ــا يؤك ــدان يحظــى بانتشــار واســع وهــو م مي
ــى  ــدان تتأســس عل ــادة موقــع مي ــى أن: ري التــي تنــص عل
حجــم االنتشــار الواســع مقارنــة بتجــارب عربيــة مشــابهة 
ــؤال  ــن الس ــة ع ــك إجاب ــي ذل ــل، وف ــط الطوي ــد النم تعتم
الثالــث: إلــى أي حــد اســتطاع موقــع ميــدان تأســيس نمــوذج 
رائــد للصحافــة المتأنيــة باعتمــاد النمــط الطويــل فــي زمــن 

اإلعــام االجتماعــي؟
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خاتمة

بعــد دراســة وافيــة لموقــع ميــدان باســتخدام المقابــات 
المعمقــة والماحظــة الميدانيــة إضافــة إلــى االطــاع علــى 
مجموعــة مــن الوثائــق الخاصــة بالموقــع خلــص الباحــث 

ــة: ــى النتائــج التالي إل

1. يســتوفي موقــع ميــدان بشــكل كبيــر خصائــص الصحافة 
المتأنيــة فــي إنتــاج المحتــوى المتمثلــة فــي التأنــي والتحقــق 
والطــول والجــودة الســردية واإلنصــاف ومشــاركة الروايــة 
القصصيــة، وهــي شــروط يحققهــا موقــع ميــدان فــي 

مجملهــا خــال دورتــه اإلنتاجيــة.

ــي  ــر الرقم ــب النش ــدث قوال ــدان أح ــع مي ــب موق 2. يواك
المعتمــدة فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل المقــال 
الطويــل واآلنــي والفيديــو الرقمــي والتقريــر الصوتــي 
أســاليب  باســتخدام  الصــور  وألبومــات  واألنفوغرافيــك 
ــور  ــى الجمه ــول إل ــج والوص ــي التروي ــة ف وأدوات حديث

ــه. ــلوكه ومتابعت ــة س ودراس

ــل  ــى تفضي ــم عل ــأ التصــور القائ ــة خط ــت الدراس 3. أثبت
ــر، إذ يتضــح  ــط القصي ــور اإلعــام االجتماعــي للنم جمه
مــن خــال المقابــات التــي أجراهــا الباحــث واألرقــام 
واإلحصــاءات أن فيديــو ميــدان الرقمــي يحقــق ماييــن 
ــار، فضــًا عــن  ــس التي ــه يســير عك المشــاهدات رغــم أن
ــن  ــات اآلالف م ــق مئ ــي تحق ــة الت ــدان المطول ــاالت مي مق

ــع. ــى الموق ــراءات عل الق

4. يحظــى موقــع ميــدان بمتوســط بقــاء عــال جــدا مقارنــة 
بموقــع الجزيــرة نــت الــذي ينتمــي إليه ميــدان، وهــذا راجع 
إلــى المحتــوى الــذي يقدمــه وزاوية طرحه وأســلوب ســرده 

الــذي يــرى فيــه جمهــور ميــدان إجابــة عــن أســئلته.

5. نجــح موقــع ميــدان فــي مأسســة صحافــة النمــط الطويــل 
ــع  ــن مواق ــة م ــل التجرب ــد أن حم ــه بع ــة ب ــد خاص بقواع
مشــابهة وقــام بتطويرهــا ليقــوم بإرســاء نمــط جديــد أصبــح 
يعــرف فــي الســاحة العربيــة باســم نمــط ميــدان وهــذا يعــد 

نجاًحــا مقارنــة بالعمــر القصيــر للموقــع الــذي يتجــاوز 
ســنتين بقليــل، ويفتــح المجــال لمزيــد مــن الدراســات التــي 
تخــص النمــط الطويــل مــن الصحافــة وأســاليب تأثيــره فــي 

الجمهــور. 

الطويــل ونســبة  النمــط  بيــن  ميــدان  يجمــع موقــع   .6
المشــاهدات والزيــارات العاليــة فضــًا عــن الحفــاظ علــى 
الحــد األدنــى مــن ميثــاق مهنــة الصحافــة فــي إنتــاج 
ــات اتصــال  ــر نظري ــاب لتطوي ــح الب ــذا يفت ــوى، وه المحت
تتــاءم مــع التحــوالت الحاصلــة فــي جمهــور اإلعــام 
بالســنوات  مقارنــة  االســتهاكي  وســلوكه  االجتماعــي 

الســابقة.

7. يقــدم موقــع ميــدان نموذًجــا رائــًدا لصحافــة النمــط 
الطويــل علــى المســتوى العربــي مقارنــة بتاريــخ تأسيســه 
قبــل ســنتين، حيــث نجــح فــي الوصــول إلــى فئــة عريضــة 
مــن الشــباب العربــي الــذي تشــكل فكــره بعــد ثــورات 
ــب  ــا ال تجي ــئلة  ربم ــح يطــرح أس ــي وأصب ــع العرب الربي
ــعار:  ــاده ش ــك باعتم ــا، وذل ــد ذاته ــي ح ــرة ف ــا الجزي عنه

ــه. ــية لعمل ــدةً رئيس ــئلتنا” قاع ــي أس ــئلتكم ه “أس
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