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الصحافة الورقية في الجزائر :التحديات الراهنة والمستقبلية
اشكالية الملتقى

المحاور:

تواجه الصحافة الورقية قي العشريتني األخريتني حتديات ورهانات كثرية
فرضتها التطورات الكبرية اليت تشهدها تكنولوجيات االتصال واإلعالم اليت مل
تكتف فقط باختزال مسافات ومساحات الزمان واملكان ،بل سامهت يف خلق
وضع جديد هلذا النوع من الصحافة الذي أصبح يواجه معركة وجود حقيقية .

المحور األول الصحافة املكتوبة يف اجلزائر

فاملخاوف اليت عرب عنها روبرت مردوخ قبل حوايل مثاين سنوات بصوت عال

عندما خسرت شركته العمالقة نيوزكورب ثالثة مليارات و111مليون دوالر وقال
فيها أن الصحافة الورقية انتهت  ،حتولت مع مرور الوقت إىل حقيقة بعد أن ختلت
الكثري من الصحف العاملية عن نسخها الورقية يف مقابل اهتمام غري مسبوق
بالنسخ االلكرتونية اليت أصبحت توفر اجلهد والوقت واملال خصوصا مع بروز
تقارير خمتلفة تقدم توقعات متشائمة حول اخنفاض اإلنفاق العاملي على اإلعالن
وارتفاع حصة اإلعالن املسموع واملرئي ،باإلضافة إىل أن اإلعالم اجلديد ادخل
فاعلني جدد يف عامل الصحافة أكثر قربا وتفاعال مع مجهور وسائل اإلعالم ووفر
أمناط قراءة جديدة مل تعد الصحافة الورقية تقدر على املنافسة فيها .ومل تكن
الصحافة املكتوبة يف اجلزائر يف منأى عن هذه التغريات اليت فرضت عليها التكيف
مع الواقع اجلديد  ،ووجدت نفسها ملزمة بتغيري منط الكتابة وأسلوب التعامل مع
قارئ ال ينتظر منها املعلومة بل يأتيها هبا أو يساهم فيها ويتفاعل معها يف حينها ،
ووجدت نفسها أمام حتديات تكنولوجية واقتصادية غري مسبوقة ال تستوجب فقط
توفري اإلطار التنظيمي والقانوين بل متتد إىل تدليل الفجوات بني األجيال والتأسيس
لقناعات وأفكار وتصورات كفيلة باحتواء الرهانات والتحديات اجلديدة .







املراحل الفاصلة يف تاريخ الصحافة اجلزائرية
مكاسب الصحافة اجلزائرية يف عهد التعددية اإلعالمية
عوائق االنتشار والتطور
اإلطار التنظيمي والقانوين للصحافة املكتوبة
الرهانات اجلديدة

المحور الثاني التكنولوجيات اجلديدة وتأثرياهتا على الصحافة الورقية







صحافة االنرتنيت ومساحات التعبري اجلديدة
الصحافة االلكرتونية املتنفس اجلديد للقارئ واملواطن
صعوبات النشر الصحفي
وسائل التواصل االجتماعي وتأثرياهتا على الصحافة الورقية
املدونون واإلعالميون اجلدد

المحور الثالث حتديات ورهانات الصحافة الورقية







التحديات االقتصادية
التحيات التكنولوجية
معايري ومواصفات اإلعالم االلكرتوين
البدائل اإلعالمية اجلديدة
مستقبل الصحافة الورقية

شروط المشاركة:



أن يكون البحث يف أحد حماور امللتقى



أن تكون املداخلة فردية



أن تتوفر املداخلة على مواصفات البحث العلمي ومعايريه املتعارف أكادمييا



أن ال يكون البحث قد سبق تقدميه يف ملتقيات أو فعاليات سابقة أو مت نشره



أن ال يتجاوز ملخص املداخلة صفحة واحدة مع كلمات مفتاحية ال تتجاوز  2كلمات



أن ال يزيد حجم املداخلة كاملة عن  01صفحة ،حجم اخلط  ،01مبا يف ذلك
اهلوامش واملراجع واملالحق.



يرسل الباحث ملخصا لسريته الذاتية يف حدود صفحة واحدة تتضمن صورته الشخصية

مالحظة :ختضع امللخصات والبحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية للملتقى
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االشراف العام على الملتقى
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رئيس الملتقى:
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رئيس اللجنة العلمية:
أ.د ليلى بن لطرش

اللجنة العلمية للملتقى
أ.د فضيل دليو
أ.د الطاهر اجغيم
أ.د عسوس عمر
أ.د عبد احلق بن جديد
أ.د امساعيل معراف
د.أوهايبية فتيحة
د .بوخبزة نبيلة
د .دراحي السعيد
د .طاير مفيدة
د .قدواح منال
د .ميلود مراد
د.مرداسي مسري
لجنة التنظيم

أ.د بن لطرش ليلى
أ.د بن نوار صاحل
أ.د سعدي وحيدة
أ.د مجال العيفة
د .بن زروق مجال
د.فاطمة الزهراء تنيو
د .نصر الدين بوزيان
د .العابد سكينة
د .مرمي زعرت
د.حسان حجاج
د.عبد الرزاق محوش
د .رفيق بوزانة

أ .عادل جربوعة ( رئيسا )
أ .دراحي ابتسام
أ .سفيان بوعناقة
أ .أوصاحل ياسر
أ .عمري توفيق
أ.وشفون سارة
أ .كيحل فتيحة
أ.طمني وسام
أ .زياد شهيناز
أ .فاروق مداح
أ.زهري أمساء
زبري فياليل
ليتيم سليم
أمحد سحري
محوي آمنة

