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 الواقع واآلفاق:كاء االصطناعيالذّ زمن  واالتّصالعلوم اإلعالم 

 

	ومبّرراتھ:  حسیاق الّطر - 1

مقاربات تكمیلیّة في علوم اإلعالم  تستند إلىت في نشأة ممارسات رقمیّة جدیدة نترنرطة اإلقمدساھمت 

تفاعالت جدیدة سواء على  ھذه التّحّوالتاربة صحفیّة ومقاربة اتّصالیّة)، وقد أنتجت واالتّصال (مق

	).القائمة مع المستخدمیني أو المستوى الّسلوكي (محاكاة الّسلوك اإلنساني والتّفاعالت معرفالمستوى ال

ھ، ونذكر في ھذا الّصدد ومیكانیزمات تھبُنى الذكاء االصطناعي وأجھز على ھذه التّفاعالتغالبا ما تقوم 

ویمكن في ھذا اإلطار تعریف .)Learning	Deep( والتعلّم العمیق )Learning	Machineتعلّم اآللة (

كاء اإلنساني، والتّقنیات الّتي تھدف إلى محاكاة الذّ  الخوارزمیاتمجموع على أنھ  الذّكاء االصطناعي

ھو تقنیة من تقنیات صناف الذكاء االصطناعي، فیما التعلم العمیق أھو صنف من  ةتعلم اآلل ذلك أنّ 

 ).2022	Bastien( التعلم اآللي

ومن الُمالحظ في ھذا السیاق، أّن المستخدمین في عالقة تالزمیة یومیة مع أجھزة الذكاء االصطناعي 

ھم یستعملون حیث أنلتحلیل واالستشراف، التي تسمح بانات من خالل استعمال خوارزمیات جمع البیا

 . )2009Cook	Al,	&ات الذكیة ویتفاعلون مع األشیاء (تطبیقال



فإّن الذّكاء االصطناعي ھو أحد أقوى التّكنولوجیات المتاحة ) Marr	Bernard(مار وحسب برنار 

 لإلنسانیّة الیوم وأكثرھا تحولیّة. 

اإلنسانیة الذكیة على غرار التصّور والتذّكر  تالسلوكیاأنّھ مختلف على كما یُعّرف الذكاء االصطناعي 

واإلحساس والُحكم والمنطق واالستدالل واالعتراف والفھم والتواصل واإلدراك والتفكیر والتعلّم 

وإنجازھا اصطناعیا من خالل آلة أو نظام أو  سلوكیاتھذه ال تكریسویمكن إلخ. والنسیان واإلنشاء،

 .)2020	al,	Dakouan&طویر ھذه اآلالت حتى تصبح تتصّرف كما لو كانت ذكیة (ت بغایةشبكة، 

ینخرط في مسار تساؤلي واستفساري حول مدى تملّكھ من  ننطلق إذن من معطى كون ھذا النّظام الذّكي

قبل علوم اإلعالم واالتصال بشكل عام، ومن قبل الممارسات الصحفیة واالتصالیة على وجھ 

 الخصوص. 

 ن یستند إلى دراسات كمیة وكیفیة قادرة على تفسیر وتفكیك كل ما تقدّم ذكره.أار البد وھو مس

	: أھداف الملتقى - 2

 نسعى من خالل طرح ھذا الموضوع إلى: 

تفسیر رھانات الذّكاء قادرة على رتكز على دراسات علمیّة مرجعي ینظري إطار  تكوین -

	صالي.االتّ اإلعالمي واالصطناعي وآفاقھ على المستویین 

	الّصحافة واالتّصال.مجالي االصطناعي في الممارسات الجدیدة للذّكاء  رصد -

	المستخدمین. تسلوكیاالصطناعي على تحلیل تأثیر الذّكاء ا -

	ل بین اإلنسان واآللة ؟واصتتھ في عالقة الأجھزمنظومات الذّكاء االصطناعي ور یثأتتحلیل  -

	عدیل، إلخ.الممارسات الّصحفیة من حیث األخالقیّات والتّ تحلیل تأثیر الذّكاء االصطناعي على 

	: محاور الملتقى - 3

 محاور أساسیة وھي: خمسة إلىاألھداف المذكورة آنفا  بویبنسعى إلى ت

 الذّكاء االصطناعي وشبكات التّواصل االجتماعيالمحور األول:

بفضل منّصاتھا  "المؤانسة الّرقمیّة"شكل من أشكال في تطویر ساھمت شبكات التّواصل االجتماعي 

التّقنیة في -ةاألجھزة االجتماعیّ وبُنى الإلى نشأة العدید من بدورھا اإلسھامیّة والتّشاركیّة الّتي أفضت 

وترتكز ھذه األجھزة فاعل الفوري، ت بالتّ تي سمحت بدورھا لمستخدمي اإلنترناإلعالم واالتّصال والّ 



، أال وھو الذّكاء وسماتھ اعلیّا یحمل خصوصیّات الذّكاء اإلنسانيیتیح تبادال تف ةذكی ةمأنظعلى 

 االصطناعي. 

وفي  ،نترنت بصفة عاّمةمستخدمي اإل تسلوكیاالتّوّجھ في اإلبحار والتّواصل عمیق األثر في  ولھذا

 أیضاوالمعروفة ) Chatbots( ردشةالدّ خیار تملّكھم وتصّورھم لھذا الّشكل من االتّصال الّرقمي عبر 

وھو ما یسمح للمستخدم بخوض تجربة جدیدة والدّخول في  "،المساعدین االفتراضیّین"تحت مسّمى 

 . 	(2022	Triboi&Al)شبكات التّواصل االجتماعي عبرمحادثات 

 ھذا المحور، إلى استكشاف: ، من خالل یتجھ جھدنا المعرفي

	الرقمي.فضاء ال داخلالتّواصل  علىأثر الذّكاء االصطناعي  -

معرفیة التّغیّرات الّسلوكیّة لدى المستخدمین من حیث الممارسات الذكیّة وأثرھا على القدرات ال -

	لمستعملي اإلنترنت.

 القیم التّواصلیّة والعالئقیة المستجلبة من الذّكاء االصطناعي.  -

	الذّكاء االصطناعي واالتّصال المنّظماتيالمحور الثاني:

باالستثمار في نظام ذّكي أفضى إلى إحداث تغییر على والمؤسسات ت سمحت التّقنیات النّاشئة للمنّظما

الّسمعة اإللكترونیّة والھویّة مستوى  علىبشكل أفضى إلى إحداث تأثیر مستوى الممارسات االتّصالیّة 

عدّة تھدیدات متّصلة بالذّكاء  وفي اآلن نفسھ ھانات والفرصجملة من الرّ بذلك یرا مة، مثالّرقمیّة للمنظّ 

 االصطناعي. 

المتّصلة بالذّكاء االصطناعي:  "إّن المخاطر الممكنة للذّكاء وة بعض الباحثین إلى المخاطر المحتمل یشیر

والتّزییف  الشخصیة معطیاتوانتھاكات ال،(األتمتة)االصطناعي مثل فقدان الوظائف جّراء التّشغیل اآللي 

االجتماعیة وھي كلھا مخاطر تنبثق من البیانات الخاطئة والفوارق ،لخوارزماتیّةا واالنحیازاتالعمیق 

 .(2022	al,	Ilovan&)االجتماعي...." أثیرواالقتصادیة، والت

 نسعى من خالل ھذا المحور إلى فحص ودراسة: 

	كاء االصطناعي.القیم األخالقیّة الّتي یرتكز علیھا الذّ  -

	كاء االصطناعي.واالقتصادیّة واالتّصالیّة للذّ مختلف الّرھانات المجتمعیّة  -

	ھا الذّكاء االصطناعي. تي یطرحالمشاكل والتّحدّیات الّ  -

 



 حریرالّصحفیون واستخدامات الذّكاء االصطناعي في غرف التّ المحور الثالث:

ففي زمن البیانات الّضخمة والتقدّم الالّفت لتقنیات  كنولوجي،التّ  رمع التّطوّ باطراد مجال الّصحافة  یتطّور

أثّرت بشكل الفت في مسار إنتاج المعلومة في قاعات التّحریر قد تغیّرات معدّة  ، فإنالذّكاء االصطناعي

 ، إلخ).(جمع البیانات والّطباعة والنّشر والتّـثبّت في المعطیات لتفادي التّضلیل

	Beckett)على التّغییر العمیق لطریقة إنتاج العمل الّصحفي واستھالكھ الذّكاء االصطناعي القدرةیمتلك 

2019)	.	

 عبر ھذا المحور: نتقصى 

	حریر.أثر الذّكاء االصطناعي على طرق إنتاج المعلومة ومسارتھا في غرف التّ  -

	ي المعلومة واستھالكھا.األشكال الجدیدة لتلقّ  -

 اء االصطناعي. زمن الذّك ھموممارساتللّصحفیین الملمح الجدید  -

 ناعة الجدیدة لإلعالمالذّكاء االصطناعي والصالمحور الرابع:

تفرض طبیعة اإلعالم في حدّ ذاتھا على المؤّسسات اإلعالمیّة "االستفادة من التّطّورات األخیرة في 

ا ص. ولقد وفّر الذّكاء االصطناعي لھذه المؤّسسات آفاقا وفر(2000	Delporte)مجال تقنیات االتّصال" 

ة مساراتھا التّجاریّة والیقظة اإلعالمیّة واإلصغاء ننلدیھا (مك )Chain	Value(جدیدة في سلسلة القیمة

	، إلخ).للنجاح مؤشراتتحلیل واصل ولشبكات التّ 

 إلى إثارة ما یلي:ھذا المحور من خالل نسعى 

ھل یمثّل الذّكاء االصطناعي الحّل األمثل للّصعوبات الّتي یعرفھا القطاع اإلعالمي (خسارة  -

	.إلخ) ،العائدات اإلشھاریّة وخسارة الجمھور لصالح شبكات التّواصل االجتماعي

تنزیل الذّكاء االصطناعي وإدماجھ ضمن  حتمیةھل تجد المؤّسسات اإلعالمیّة نفسھا أمام  -

 لمؤّسساتیّة تلبیة لحاجیاتھا ؟ استراتیجیّاتھا ا

	وخطاب الكراھیّة ظاھرة اضطراب المعلوماتآلیة لمكافحة ك الذّكاء االصطناعيالمحور الخامس:

ظاھرة ركیزة أساسیّة في مجال مكافحة مة، بفضل قدراتھ التّحلیلیّة المتقدّ بات الذكاء االصطناعي، 

 ة.وخطاب الكراھیّ اضطراب المعلومات (المعلومات الزائفة والمضللة) 

الكتل تقنیة تدقیق المعلومات والخوارزمیات وغالبیّة المبادرات الخاّصة في ھذا المجال (منّصات تشتغل 

)، Analysis	Media	Social(شبكات التّواصل االجتماعي تحلیل و) blockchain("البلوك تشین" أو 



ة في الفضاء تداولصدقیة المعطیات الم منالتّـثبت بلھا  یسمحبواسطة الذّكاء االصطناعي، ما إلخ) 

 .الّرقمي

 : رصد ھذا المحور إلى من خاللنسعى 

	كاء االصطناعي.الذّ  تدقیق المعلومات التي تعتمد على منّصاتمبادرات و -

المتاحة من قبل الذّكاء االصطناعي وأثرھا في التّصدّي لجمع البیانات وتحلیلھا الوسائل الجدیدة  -

	ات الكراھیّة. بوخطالظاھرة اضطراب المعلومات 

	
 : للملتقى الھیئة العلمیة

	أ د. عبد الكریم الحیزاوي، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار  -

	أ د. جمال الزرن، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار  -

	أ د. سلوى الشرفي، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار  -

	جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبارأ د. سھام النجار،  -

	أ د. سامي المالكي، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	 أ د. كونستنتینا كونستانتوبولو، جامعة أثینا، الیونان -

	، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار أ د. منصف اللواتي -

	منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار أ د. زھرة الغربي، جامعة  -

	أ د. صادق الحمامي، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار  -

	، جامعة كوت دازور، كلیة الصحافة بكانجاك اراسزكیافیازأ د  -

	قرانجاي، جامعة طولون  أ د لوسیا -

	أ د مارك فرنسوا برنیاي، جامعة أوتاوا، كندا -

	ور، كلیة الصحافة بكانجامعة كوت دازمایر،  أ د فانسن -

	د. حمیدة البور، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	د. یسرى الصغیر، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	د. فرج زمیط، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	د. أمین بن مسعود، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	عبد هللا، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار د. شھیرة بن -

	د. حنان الملیتي، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	د. سمیة بالرجب، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -



	د. حاتم الزین، جامعة المعارف، لبنان -

	د. میرنا أبو زید، معھد اإلعالم األردني، األردن -

	، فرنسا3د. كاترین قوسن، جامعة تولوز  -

 : للملتقى التنسیق العلمي
	د. یسرى قزبار، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار  -

	د. ولید حیوني، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار -

	لجنة الترجمة :

 ، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار	األستاذة رفیعة الصمعي -
	، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار بن مسعود أمیند.  -

	، جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم اإلخبار د. كمال السحباني -

	

	لجنة التنظیم:

	تفتونق، تونس.شألفة الباجي، كونرادأدناور -

	، تونس.اإلخبارإلھام الجویني، معھد الصحافة وعلوم  -

	، تونس.اإلخبارمحمد الدریسي، معھد الصحافة وعلوم  -

	:الروزنامة
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 یجب أن تتضمن المقترحات ما یلي: 

	.والجامعة التي ینتمي إلیھا اإللكترونيبریده و اسم المشاركو عنوان المداخلة -

، مع وببلیوغرافیا مختصرة بحثومنھجیتھالإشكالیة كلمة یتضمن  500ملخص للمقترح في حدود  -

	.اإلشارة إلى محور البحث

اللجنة العلمیة عضوین من قبلم من وتقی اإلنجلیزیةباللغة العربیة أو الفرنسیة أو  قترحاتالمتقبل   -

	ع على ھویة صاحب المقترح.الطاالدون 
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