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ثقافة وناس

ميديا

المستقبل اآلن

اإلعالم التقليدي في مواجهة النيوميديـ
مواقع التواصل اإلجتماعي تلفزيوننا الجديد؟

«موت» الشاشة الصغيرة .عبارة ّ
تتردد على مسامعنا
منذ فترة طويلة .هل نهاية المنصة التي قلبت الواقع
لصالح مواقع التواصل االجتماعي،
اإلعالمي قبل عقود ّ
صارت مسألة وقت؟ أم أن القائمين عليها سينجحون في
إيجاد صيغة مناسبة إلنقاذها وتعديل محتواها؟
نادين كنعان
ه ــل ت ـق ـضــي ال ـ ـثـ ــورة ال ــرق ـم ـي ــة عـلــى
الصحافة الورقية؟ هل ما زال هناك
مكان للراديو؟ مــاذا عن التلفزيون؟
أسئلة ّ
ملحة تــدور منذ فترة طويلة
ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط اإلع ــامـ ـي ــة ،م ــن دون
إجابات حاسمة .منذ سنوات ،صارت
مواقع التواصل االجتماعي مصدرًا
أس ــاس ـي ــا (وس ــريـ ـع ــا) ل ـل ـم ـع ـلــومــات،
قبل أن يصبح الهم األساسي اليوم
مـحــاربــة األخ ـب ـ ّـار ال ـكــاذبــة املنتشرة
عبرها .املسألة أثرت على دور وسائل
اإلع ـ ــام الـتـقـلـيــديــة .وبــالـنـسـبــة إلــى
الـجـيــل ال ـجــديــد ،تـحـ ّـولــت الـســوشــال
ً
م ـيــديــا إلـ ــى خـ ـي ــاره ّ
األول ب ـ ــدال مــن
الشاشة الصغيرة .في دراسة نشرت
فــي حــزيــران (يــونـيــو)  ،2016أوضــح
«معهد روي ـتــرز لــدراســة الصحافة»
ّ
أن  28فــي املـئــة مــن الـشـبــاب بــن 18
و 24ع ــام ــا ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل كـمـصــادر أخ ـب ــار ،مـقــارنــة
ب ـ  24فــي املـئــة يفضلون التلفزيون.
الــدراســة التي أجريت عبر YouGov
وشملت  50ألف شخص في  26دولة،
ّ
شــددت على أن املــوضــوع ال يقتصر
ع ـل ــى الـ ـشـ ـب ــاب ،ف ـ ـ  51ف ــي املـ ـئ ــة مــن
ً
الـنــاس إجـمــاال يفعلون األمــر نفسه،
بسبب «استسهال االستخدام الزائد
لـلـهــواتــف واألج ـه ــزة الــذكـيــة ،وكـثــرة
ّ
وتنوعها».
الخيارات
وأج ــرت الــدراســة مـقــار ّنــة بــن عامي
ّ
ليتبي أنــه في أملانيا
 2015و،2016
ً
مثال زاد استخدام مــواقــع التواصل
االجتماعي كمصدر لألنباء بنسبة 1
في املئة (من  5إلى  ،)%6فيما ّ
سجل
االرتفاع في اململكة املتحدة نسبة 2
في املئة (من  6إلى  ،)%8وفي فرنسا
 4فــي امل ـئــة (م ــن  5إل ــى  ،)%9واألم ــر
نفسه بالنسبة إلى البرتغال (من 12
إلى  .)%16وفي الدنمارك وأستراليا،
رصد معهد «رويترز» ارتفاعًا بنسبة
 6في املئة ،إذ تضاعفت النسبة في
األولى من  6إلى  12في املئة ،وزادت
فــي الثانية مــن  12إلــى  18فــي ّاملئة.
أم ــا فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فتمثلت
الزيادة بنسبة  3في املئة (من  11إلى
 ،)%14بينما بــرزت أكبر األرق ــام في
البرازيل التي قفزت فيها النسبة من
 10إلى  18في املئة.
أرق ـ ـ ــام ت ـت ــواف ــق م ــع م ــا ق ــال ــه ك ــورت
أب ــراه ــام ـس ــون ،ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره في
ّ
األول من ّأيار (مايو)  2017في مجلة
 .AdWeekامل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي ملنصة
مشاركة املعلومات  ،ShareThisأكد
ّ
أن ن ـســب م ـش ــاه ــدة اح ـت ـفــال تــوزيــع
األوسـكــار في شباط (فبراير) 2017
س ـ ّـج ـل ــت أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ل ـه ــا خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـت ـس ــع امل ــاضـ ـي ــة (32.9
م ـل ـي ــون دوالر) ،م ـت ــراج ـع ــة بـنـسـبــة
 4.4في املئة مقارنة بالعام املاضي.
ّ
حتى أن املـبــاراة النهائية في دوري
ك ــرة ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــة (س ــوب ــر ب ــول)
ً
ّ
م ـثــا ل ــم ت ـحــطــم أي أرق ـ ــام قـيــاسـيــة،
رغ ــم كــل الـعــوامــل امل ـســاعــدة ،أبــرزهــا
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ل ـ ـيـ ــدي غـ ــاغـ ــا املـ ــذهـ ــل.
ّ
ورجح أبراهامسون أن تكون النسبة
األكبر من التراجع مرتبطة بالشباب
واملراهقني الذين يزيد ابتعادهم عن

ٌ
مخطئ من
التلفزيون مع الوقت .إذًا،
ّ
يظن أن التغيير محصور باألخبار،
ّ
فيبدو أن مواقع التواصل االجتماعي
ترنو إلى أكثر من ذلك بكثير.
في أحــد أكبر التغييرات في اإلعــام
الــرقـمــي ،تتسابق الـشــركــات الكبرى
ع ـلــى «إعـ ـ ــادة اخـ ـت ــراع» ال ـت ـل ـفــزيــون،
ّ
لتتمكن مــن الــوصــول إل ــى إعــانــاتــه
املـقـ ّـدرة بمليارات ال ــدوالرات .أعلنت
ش ــرك ــة «غـ ــوغـ ــل» ف ــي ب ــداي ــة الـشـهــر
ّ
الحالي أن يوتيوب يعتزم أن يصبح
العبًا أساسيًا في هذه املباراة .أجرى
املوقع الشهير الكثير من التعديالت
ال ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـجـ ــانـ ــب
االحـ ـت ــراف ــي ل ـف ـي ــدي ــوات ــه ،ب ـم ــا فـيـهــا
إطالق خدمته الخاصة باالشتراكات
تحت اســم «يــوتـيــوب ري ــد» .وأخـيـرًا،
مشى يوتيوب خطوة إضافية على
ه ــذا ال ـطــريــق ،مــن شــأنـهــا أن توقعه
فــي مــزيــد مــن املشاكل مــع فايسبوك
و«أم ـ ـ ــازون» ،الـلــذيــن يـسـعـيــان كذلك
لالستحواذ على مستقبل التلفزيون.
ه ـك ــذا ،أع ـلــن يــوت ـيــوب خ ّــال نـشــاط
للمعلنني في نيويورك أنــه ُ
سيطلق
 40برنامجًا جديدًا تتمتع بأسلوب
ّ
سيصور جزء كبير منها
التلفزيون،
مشاهير معروفون على الشاشتني
الـكـبـيــرة وال ـص ـغ ـيــرة .ونـقـلــت مجلة
ّ
«ف ــورتـ ـش ــن» األم ـي ــرك ـي ــة أن ال ــرزم ــة
األولـ ـ ــى مــؤل ـفــة م ــن سـبـعــة مـشــاريــع
ً
تـ ـض ــم مـ ـحـ ـت ــوى م ــرتـ ـج ــا مل ـم ـث ـلــن،
وم ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــي بـ ـ ــرامـ ـ ــج ،وم ــوس ـي ـق ـي ــن،
وك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــن ،م ـ ـن ـ ـهـ ــم :إيـ ـ ـل ـ ــن دي
جـيـنـيــريــس ،وكـيـتــي ب ـيــري ،وديـمــي
لوفاتو ،ولوداكريس ،وكيفني هارت.
املــديــرة التنفيذية ّ لـلـمــوقــع ،س ــوزان
تلفزيونًا
وجسيكي ،أكدت أنه «ليس ّ ً
ـوج ـهــة إلــى
ول ــن يـصـبــح ك ــذل ــك» ،م ـتـ
«املنصة التي ساهمتم
الحاضرينّ :
في والدتها تمثل شيئًا أكبر» .لكن ما
ّ
يجري على األرض يوضح أن الويب
ّ
ســايــت الـشـهـيــر ي ـنــوي ال ـت ـحــول إلــى
ّ
مجرد منصة
ما هو أكبر بكثير من
للطامحني إلــى الشهرة والظهور أو
إلي ـجــاد فــرصــة للتعبير عــن آرائ ـهــم
وعرض أعمالهم.
ل ـ ـيـ ــس يـ ــوت ـ ـيـ ــوب وحـ ـ ـ ـ ــده مـ ـ ــن ل ــدي ــه
طموحات في هــذا املـجــال .فايسبوك
ات ـخــذ ع ــددًا م ــن اإلج ـ ـ ــراءات العملية
عـلــى صـعـيــد ال ـت ـل ـفـ ّـزيــون ،م ــن بينها
خ ـ ـطـ ــوات تـ ـب ــدو ك ــأنـ ـه ــا ت ـب ـع ــده عــن

املحتوى القصير األمــد الــذي ّ
يقدمه
ال ـج ـم ـه ــور ع ـب ــر خ ــدم ــة «ف ــاي ـس ـب ــوك
ّ
وتقربه أكثر من األعمال التي
اليف»،
تـتـســم بـ ـ «الـتـقـلـيــديــة وط ــول األم ــد».
في العام املاضيّ ،
عي املوقع األزرق
ريكي فــان فــن ،أحــد مؤسسي موقع
ً
ال ـف ـيــديــوات  ،CollegeHumorمــوكــا
إليه ّ
مهمة تمويل وترخيص األعمال
الـ ـت ــي ت ـح ــاك ــي امل ـح ـت ــوى الـتــرف ـيـهــي

سباق بين الشركات الكبرى على
«إعادة اختراع» التلفزيون
ّ
تغير مزاج المشاهدين دفع
مؤسسات أميركية مرئية إلى
المواكبة والتطوير
الـ ـق ــري ــب م ـ ــن أسـ ـ ـل ـ ــوب ال ـت ـل ـف ــزي ــون.
ّ
وي ـتـ ّ
ـردد فــي الكواليس أن فايسبوك
ي ـن ــوي تــوظ ـيــف م ـن ـتــج ه ــول ـي ــوودي
ل ـل ـغ ــاي ــة ن ـف ـس ـه ــا .م ــوق ــع Business
 ،Insiderأعلن ّأن فايسبوك ُ
سيصدر
ّأول مجموعة من فيديواته املشغولة
منتصف
ب ــأس ـل ــوب ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي
ّ
حزيران (يونيو) املقبل ،موضحًا أنه
يخطط لنوعني من األعمال« :األولــى
طــوي ـلــة وب ـم ـيــزان ـيــة عــال ـيــة مـشــابـهــة
للمسلسالت املعهودة ،والثانية أقل

كـلـفــة وتـ ـ ــراوح مـ ـ ّـدة ك ــل مـنـهــا ب ــن 5
و 10دقائق ،ويجرى تحديثها كل 24
ساعة» .حماس يوتيوب وفايسبوك
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،س ـي ـض ـع ـه ـمــا فــي
م ــواج ـه ــة ش ـب ـكــة «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» الـتــي
تنفق مليارات ال ــدوالرات على شراء
حقوق البرامج التلفزيونية واألفالم
وغ ـيــره ـمــا م ــن األعـ ـم ــال الـتــرفـيـهـيــة،
ً
فضال عن إنتاج مشاريع خاصة بها.
ّ
حتى أن عددًا كبيرًا من املراقبني ،رأوا
ّ
أن األسعار في هذه «الصناعة» آخذة
فــي االرت ـفــاع بسبب «ق ــدرات الشبكة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ع ـل ــى اإلنـ ـف ــاق،
ً
واس ـت ـع ــداده ــا ال ــدائ ــم ل ــذل ــك»! م ـهــا،
ال ــائ ـح ــة ل ــم ت ـن ـتــه ب ـع ــد .ه ــل نسيتم
«أمازون»؟ للشركة العمالقة والرائدة
فــي م ـجــال ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ما
يـكـفــي م ــن األمـ ـ ــوال ـ ـ ع ـلــى األقـ ــل كما
فايسبوك و«نتفليكس» ـ وقد أظهرت
بوضوح رغبتها بدخول هذه السوق
ّ
بقوة.
تويتر كذلك يريد قطعة من الحلوى.
إذ كشف الـنـقــاب أخـيـرًا عــن صفقات
ّ
تمكنه من بث أنشطة رياضية ،على
شاكلة مبارايات كرة السلة النسائية
و«دوري الهوكي الوطني» ،ومحتوى
ت ـص ـن ـع ــه لـ ـص ــالـ ـح ــه «بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرغ»
ّ
و«ف ـ ــوك ـ ــس مـ ـي ــدي ــا» .غ ـي ــر أن قـ ــدرة
تــويـتــر عـلــى مـنــافـســة العـبــن بحجم
فايسبوك و«أمازون» دونها عراقيل،
بسبب الحجم واملساحة الصغيرين

الـلــذيــن يتيحهما ،وامل ـص ــادر املالية
ّ
املـحــدودة .فقد تمكنت «أم ــازون» في
الـفـتــرة املــاضـيــة مــن كـســب جــولــة من
معركتها مع تويتر بحصولها على
حقوق بث مباريات ليالي الخميس
م ــن «ال ـ ـ ـ ــدوري ال ــوط ـن ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
األميركية» ،عبر دفع خمسة أضعاف
املبلغ الــذي عرضه موقع التغريدات
ال ـعــام املــاضــي .واسـتـطــاعــت الشركة
نـفـسـهــا ال ـت ـف ـ ّـوق ع ـلــى «نـتـفـلـيـكــس»
وغـيــرهــا مــن الــاعـبــن فــي مــا يخص
ح ـق ــوق أف ـ ــام وعـ ـ ــروض تـلـفــزيــونـيــة
تتعلق بأنشطة ّ
مهرجان
مهمة مثل
ّ
«صندانس» ،من دون أن ننسى أنها
ّ
وسعت انتشار خدمة «أمازون برايم
ُ
فيديو» لتشمل  200دولــة ،ما يشعل
املـنــافـســة بـيـنـهــا وب ــن «نـتـفـلـيـكــس»
حتمًا.
هـنــا ،ال بــد مــن مــاحـظــة مـهـ ّـمــة حــول
العائدات اإلعالنية .تستمد «أمازون»
قـ ّـوت ـهــا فــي ه ــذا ال ـصــدد مــن إدارت ـهــا
خ ــدم ــة خ ــاص ــة بـ ــاالش ـ ـتـ ــراكـ ــات هــي
ّ
«أمــازون برايم» ،تولد أرباحًا كبيرة.
فــي حــال فشل الـبــرامــج التلفزيونية
واألفـ ـ ــام ال ـت ــي تـنـتـجـهــا أو تـشـتــري
ح ـق ــوق ع ــرض ـه ــا ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـســب
مشاهدة عالية ،تستطيع «أم ــازون»
الـ ـف ــوز بـ ـمـ ـج ـ ّـرد الـ ـنـ ـج ــاح ف ــي إق ـن ــاع
املزيد من الناس بتسجيل اشتراكات
ف ــي خ ــدم ـت ـه ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـعـتـمــد
فــاي ـس ـبــوك و«غـ ــوغـ ــل» ،ن ـظــريــا ،على
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