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 قدمة م

 Marshal) م مارشال ماكلوهان؟ حين قد  بهم هو عصر االستغناء عن البشر واستبدال مخرجات التطور التكنولوجي هل هذا 

McLuhan)  نظريته "الحتمية التكنولوجية" خالل الستينات من القرن الماضي، استقطبت في حينه ردود فعل متباينة، كان أبرزها

كيفية النظر لوسائل اإلعالم وتأثيراتها على المجتمع. وُطرحت في تلك األثناء فكرتان أساسيتان حول بيرتبط  يكمن في تساؤل مهم   

بأن محتوى هذه الوسائل هو  ر  ق  وتأثيراتها. فإذا نظرنا إليها باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والترفيه، فنحن نُ كيفية النظر لهذه الوسائل 

محور التأثير األول. أما إذا نظرنا إليها باعتبارها جزًءا من التطور التكنولوجي فإن تأثيراتها تكمن في طبيعة الوسيلة نفسها وتكون 

فالعامل األكثر حسًما في عملية التأثير، من وجهة نظر  ؛انت أطروحة ماكلوهان مؤيدة لالتجاه الثانيهي مصدر التأثير األول. وك

ماكلوهان، يكمن في طبيعة الوسيلة التي يستخدمها اإلنسان في عملياته االتصالية. هذه الوسيلة هي المعنية بتشكيل المجتمعات أكثر 

طبيعة  فير بشكل أساسي الحتمية التكنولوجية التي ترى أن التكنولوجيا تؤث   ظهرت نظرية  ،من المضمون الذي تحمله. من هنا

 .(1)، وينطبق ذلك في حالة الوسائل التقليدية والوسائل الرقمية على حد سواءالمجتمعات

 

رها التي طو  ( Media Ecology)ويمكن االرتكاز في معالجة التحوالت التكنولوجية في مجال اإلعالم على نظرية البيئة اإلعالمية 

اإلدراك اإلنساني والفهم والشعور والقيمة؛ وكيف  فيتبحث في كيفية تأثير وسائل االتصال و ،(2)(Neil Postman) نيل بوستمان

ق فرصهم في البقاء واالستدامة. وتقوم نظرية البيئة اإلعالمية على دراسة البيئات: و   ع  ل أو يُ ه   س  أن تفاعل البشر مع وسائل اإلعالم قد يُ 

يفرض على البشر بعض طرق التفكير والشعور والتصرف.  ال البيئة نظام رسائل معقدً إذ تشك    ؛الناس فيهيكلها ومحتواها وتأثيرها 

ها وتساعدنا على كذلك على تحديد األدوار التي نقوم بتعمل و، ممارستهالقيام ب ومن ثمفهي تعمل على بناء ما يمكننا رؤيته والبوح به، 

فزيون يح لنا فعله. وفي حالة البيئات اإلعالمية، مثل الكتب والصحف والراديو واألفالم والتلم  س  ح، وما ال يُ م  س  د ما يُ حد   تُ و ،القيام بها

ه ليس بيئة بل مجرد ضمنية غير ظاهرة بافتراض أن ما نتعامل معووسائل اإلعالم الرقمي وغيرها، تكون المواصفات في الغالب 

األدوار التي تدفعنا وسائل بكما تحاول تعريفنا  ،اول أن تجعل هذه المواصفات واضحةلذا فان نظرية البيئة اإلعالمية تح ؛آلة أو وسيلة

نظرية البيئة اإلعالمية تهدف إلى دراسة اإلعالم ووسائله القيام بها، وكيف تعمل وسائل اإلعالم على بناء رؤيتنا للمحيط. ف إلىاإلعالم 

   .(3)بيئات وليست وسائط وحسب اباعتباره

 

 الخوارزميات في مجال اإلعالم يثير أسئلة تتعلق باألبعاد السياسية والمهنية واألخالقية للعمل الصحفي )األناضول( تزايد االهتمام باستخدام 
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نظرية بيئة )إيكولوجيا( وسائل اإلعالم بأنها نظام فرعي  ،(Fernando Gutierrez) وتيريزغفيرناندو  ،ف الباحث المكسيكييعر   و

(Metadicipline ) من العالقات أو العالقات المتبادلة بين الرموز واإلعالم والثقافة. ويشير مفهوم يتعامل مع دراسة مجموعة معقدة

البيئة اإلعالمية بيئة مستمدة من  د  ع  وتُ  .علم البيئة إلى دراسة البيئات وترابطاتها ويشمل ذلك المحتوى والبنية والتأثير االجتماعي

حيث تهتم بدراسة ، واإلنترنت وغيرها تليفزيوناعة والمثل: الكتب واإلذ، ختلفةان وتكنولوجيا االتصال المالعالقات المتبادلة بين اإلنس

 .(4)التقنيات وأنماط رموز المعلومات واالتصال باعتبارها جزًءا من بيئة مترابطة تؤدي تأثيرات مختلفة في سياق معين

 

تكنولوجية السهم التطور التكنولوجي في مجال االتصال في إحداث تأثيرات هائلة على أصعدة مختلفة، ومن بين هذه التطورات ألقد 

 والهواتفشبكة اإلنترنت واألقمار االصطناعية والتكنولوجيا الرقمية وأجهزة الحاسوب، وكاميرات الفيديو الرقمية صغيرة الحجم، 

  .وغيرها كثير ،المحمولة التي تسجل الصور والفيديو وترسلها إلى أي مكان في العالم، واألتمتة، ومخرجات الذكاء الصناعي

 

لم تكن معروفة من قبل، فقد على تسريع حالة التقدم التقني بفضل وجودها، بل امتد تأثيرها إلى تشكيل حالة  عملت شبكة اإلنترنتو

من أبرز مالمحها اندماج خريطة اتصالية جديدة، قيم وآليات إعالمية جديدة، قادت بدورها إلى ظهور سهمت في بلورة مفاهيم وأ

وسائل اإلعالم اإلذاعية المسموعة والمرئية والمطبوعة، والتحول من ندرة وسائل اإلعالم إلى وفرتها، واالنتقال من المحتوى الموجه 

موعات واألفراد، إلى جانب االنتقال من االتجاه األحادي لالتصال إلى الوسائط للجماهير العريضة إلى محتوى مصمم خصيًصا للمج

 التفاعلية، فضاًل عن االعتماد على التكنولوجيا للقيام بأدوار كانت مسندة قبل ذلك للبشر. 

 

صحافة الخوارزمية الاليوم بم الذكاء الصناعي للعالم مفهوًما آخر يعكس تطوًرا الفتًا في مجال اإلعالم يعرف من جهة أخرى، قد  

(Algorithmic Journalism)،  أو صحافة األتمتة(Automated Journalism)،  الروبوتصحافة أو (Robot 

Journalism .)ل و مظهًرا آخر من مظاهر التقدم التكنولوجي الذي سيقود إلى تحوالت كبيرة في بنية المؤسسات التطور هذا يشك  

حالة فريدة في جمع األخبار وكتابتها، إلى جانب إعداد وكتابة التحليالت الصحفية حول األحداث  يمث  لاإلعالمية، وطرق عملها، كما 

   .وتأثيراته المجتمعية في مفهوم اإلعالم وخصائصه وآلياته األمر الذي سيقود إلى تحوالت مهمة ؛والقضايا المختلفة

 

ويهدف علم الذكاء الصناعي إلى محاكاة السلوك اإلنساني، من خالل فهمه وتحويله إلى برامج حاسوبية، تعمل على اتخاذ قرارات، 

ن أن تجد الطريقة المناسبة لتحديد هذه ن العمليات الحاسوبية موالبحث عن حلول لمسائل معينة من خالل توصيفها، األمر الذي يمك   

 القرارات أو تلك الحلول بالرجوع إلى العمليات االستداللية التي تم تغذية الحاسوب بها.

 

ستحاول هذه الورقة سبر غور مفهوم صحافة الروبوت من حيث تعريفه ونشأته إلى جانب سياقاته المهنية واألخالقية، والتعرف و

كما تتطرق إلى التحديات األخالقية والمهنية واالجتماعية التي سيفرضها  .اللغة اإلعالمية فيعلى تأثيراته المباشرة وغير المباشرة 

 أن الظاهرة ما زالت جديدة، واألدبيات التي تناولتها ما زالت محدودة للغاية.بعتراف مقدًما مع االالمفهوم الجديد. 

 

 صحافة الروبوت: المفهوم والنشأة

تشير األدبيات إلى أن العقدين الماضيين شهدا اندفاًعا كبيًرا في نشاطات األتمتة واستخدام "الروبوتات" سواء كان ذلك في 

متنوع االحتماالت وال نهاية له. وقد ترافقت هذه الفترة  اأو جذب انتباه الناس إلى ما يبدو نشاااااااطً نشاااااااطات البحث العلمي، 

الزمنية بنضااوج واضااح في تقنية الروبوتات، ابتداًء بالروبوتات البساايطة، إلى الروبوتات األكثر تعقيدًا ومن بينها روبوتات 

  مطبوعة.إدخال رقائق الدوائر المتكاملة على لوحات الدوائر ال

 

 ،(Karel Capek)كاريل كابيك  ،إذ وردت في مسرحية الكاتب التشيكي؛ 1921إلى سنة  "روبوت"ويعود استخدام كلمة 

حيث صااااور الروبوتات كتالت تشاااابه البشاااار وتعمل بال كلل وال ملل، (؛ Rossum’s Universal Robots)الساااااخرة 
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كاتب  ،(Isaac Asimov)إساااحاق أسااايموف  د  ع  ويُ  .(5)البشاااري وتتحول في النهاية ضاااد اإلبداع وتعمل على إبادة الجنس

الخيال العلمي، الذي يعمل أستاذًا للكيمياء في جامعة بوسطن، أول من استخدم مصطلح علم الروبوتات في قصته القصيرة 

 ،عة الروبوتات. كما كان له الفضاال في وضااع القوانين الثالثة التي تحكم عملية صاانا1942التي حملت عنوان "كذاب" عام 

 :(6)وهي

 يجب أال تقود صناعة الروبوتات إلى إيذاء البشر. .1

 يجب على الروبوتات أن تطيع أوامر اإلنسان، إال ما يتعارض مع القانون. .2

  يجب على الروبوتات حماية نفسها بما ال يتعارض مع ما ورد آنفًا. .3

 

في  ،(Heinrich Ernst)رنساات هاينريش إحيث طور  ؛الحديثة من خالل تعزيز ردود فعلها الحسااية وتطورت الروبوتات

هذا النظام هو األول من نوعه في قدرته  د  ع  نه من القدرة على تكديس الكتل. ويُ روبوتًا يمتلك قوة اسااتشااعار تمك    ،1962عام 

( في الواليات المتحدة MITعلى التفاعل مع بيئة غير منظمة )رجل وحاسااااااوب(، وتم ذلك في معهد ماساااااااتشااااااوسااااااتس )

 . (7)كيةرياألم

 

 ؛بعملية أتمتة األخبار في المؤسسات اإلعالمية، اؤها بواسطة البرمجيات الحاسوبيةترتبط "صحافة الروبوت، التي تم إنش

وما زالت . بهم األمر الذي أثار مخاوف كبيرة من بينها االسااااااتغناء عن الصااااااحفيين واسااااااتبدال تقنيات الذكاء الصااااااناعي

إلى أن أول قصة إخبارية تم إعدادها باالستعانة بالخوارزميات تكنولوجيا الصحافة اآللية في بداياتها، غير أن األدبيات تشير 

خالل الساانوات العشاار الماضااية، كية. وريفي الواليات المتحدة األم ييلتبت قبل أكثر من أربعين عاًما في جامعة كانت قد كُ 

وقد بدأت  ا لهذه التحوالت التكنولوجية.نظرً ومع اساااتخدام الخوارزميات، اساااتمرت مهنة الصاااحافة في التغير بشاااكل كبير 

 صااناعة اإلعالم اسااتخدام الخوارزميات إلنتاج األخبار من البيانات المنظمة وبدون تدخل بشااري. فعلى ساابيل المثال، بدأت

أداة  وهي ،(Wordsmith) اسااااتخدام الخوارزميات، حيث بدأت باسااااتخدام في 2015خالل عام  يتدبرسوكالة األسااااوشاااا

   . (8)إلنتاج تقارير إخبارية حول أرباح الشركات ،(Automated Insights)برمجية تم تطويرها بواسطة شركة 

 

شاء آالف القصص وقد هز   اإلخبارية لموضوع محدد، مع ارتكاب ت الخوارزميات صناعة الصحافة بسبب قدرتها على إن

ا عمل األمر الذي أدى إلى السااااااؤال عما إذا كانت الخوارزميات سااااااتلغي تدريجي   ؛أخطاء أقل مما يقوم به الصااااااحفيون

في مجال الصااحافة ( Algorithms)اسااتخدام الخوارزميات بوخالل الساانوات القليلة الماضااية، تزايد االهتمام  الصااحفيين.

، تغيرت على نحو ما، (Big Data)التقدم الذي شااااااهده هذا المجال، وتوفر ما يعرف بالبيانات الضااااااخمة واإلعالم. ومع 

أن اسااااتخدام  وبدا واضااااًحاالطرق واألساااااليب التي يمكن من خاللها البحث عن المعلومات الصااااحفية وتحليلها وتوزيعها. 

ر نمط جمع المعلومات، وتحليلها وتوزيعها وأساليب كتابتها من النمط الذي كان سائدًا من قبل إلى صيغ الخوارزميات سيغي   

جديدة، األمر الذي سااايثير أسااائلة مهمة متعلقة باألبعاد الفنية والثقافية واالقتصاااادية والساااياساااية والمهنية واألخالقية للعمل 

 . (9)تجري في المجال التقني الصحفي واإلعالمي في ضوء التحوالت الكبيرة التي

 

قة عن العلوم  نات والمعرفة المنبث يا ية الجمع بين الخوارزميات والب بارها عمل باعت فة الروبوت  حا ويمكن النظر إلى صاااااا

في العمل الصاااحفي. وتشاااير بعض الدراساااات إلى أن صاااحافة الروبوت تعتمد في  االجتماعية الساااتكمال وظيفة المسااااءلة

: مرتبطة بكتابة التقارير اإلخبارية بمساااااااعدة الحاسااااااوب، األولىاألساااااااس على مقاربتين مألوفتين في العمل الصااااااحفي، 

  .(10): تتصل باستخدام أدوات العلوم االجتماعية في الصحافة بما يحقق عامل الدقةوالثانية
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 (CASBS) ، اسااتضاااف مركز الدراسااات المتقدمة في العلوم الساالوكية2009 تموز/خالل األساابوع األخير من شااهر يوليو

في جامعة ساااااتانفورد ورشاااااة عمل لمناقشاااااة تطوير حقل الصاااااحافة الخوارزمية، ضااااامت صاااااحفيين وإعالميين وباحثين 

، من جامعة ديوك( James Hamilton)املتون ومشااااركين من المنظمات غير الحكومية، وقد أدار هذه الورشاااة جيمس ه

وقد حددت المناقشااات بين المشاااركين في ورشااة العمل ما ال يقل عن . جامعة سااتانفورد من( Fred Turner) وفريد ترنر

التقارير  من بينها: تقنيات تحويل البيانات وأنماط اكتشااااااااف ،أربعة مجاالت متميزة لالبتكار في الصااااااحافة الخوارزمية

إلى  ،اء والمراساالينة للتفاعل بين القر  هياكل اجتماعية وتقنية جديدو ،"لوحات معلومات رقمية" للصااحفيينو ،االسااتقصااائية

  .(11)جانب إحراز تقدم في تخصصات أخرى

 

جمع وتصنيف المعلومات وكتابتها في شكل أخبار وتقارير إخبارية با وفي اتجاه آخر، يمكن تعريف صحافة الروبوت أيضً 

فقد عمل العديد كاملة بطريقة آلية، يتم االساااتغناء فيها عن التدخل البشاااري المعروف خالل عملية جمع األخبار وتحريرها. 

خالل ( Arria, Applied Semantics, Automated Insights, and Narrative Scienceمن الشركات من بينها )

، وتعني اإلنشاء (Natural Language Generation (NLG))عرف بتقنية اللغة الطبيعية العقد الماضي على إنتاج ما يُ 

كجزء  1950إذ ظهرت هذه التقنية ألول مرة في عام  ؛الرقمية من خالل برمجيات حاسااااوبيةالتلقائي للنصااااو  من البيئة 

ذلت في مجال الترجمة اآللية. وقد توساااع مجال هذه التقنية من حيث االساااتخدام ليشااامل مهمات أخرى من من الجهود التي بُ 

 بينها استخدامها بشكل متسارع في أتمتة مهام روتينية داخل المؤسسة اإلعالمية. 

 

ا في   قصيرة نسبي  صوملت االستخدامات المبكرة لتقنية اللغة الطبيعية في مجال أتمتة الصحافة في الغالب على نتشاوقد 

ا ال يمكن تمييزه آلي   نت أن النص الذي يتم إنتاجهإذ بي   ؛الكم والجودة مجاالت محدودة، لكنها كانت مثيرة لإلعجاب من حيث

بشااكل عام عن النص المكتوب من قبل صااحفيين، كما أن عدد الوثائق النصااية التي تم إنشاااؤها كان كبيًرا بحيث يتجاوز ما 

وقد توسااعت دائرة اسااتخدام الكتابة اآللية لرخبار بحيث تم دمجها في عمليات النشاار  .عمليات التحرير اليدوية هو ممكن من

في عدد من المؤساااساااات العاملة في مجال األخبار من بينها وكالة األساااوشااايتدبرس وصاااحيفة لوس أنجلوس تايمز. وعلى 

أن إمكانات تقنية اللغة الطبيعية ألتمتة الكتابة الصااحفية تقتصاار  ن هناك إجماًعا واسااع النطاق علىفإالرغم من هذا النجاح، 

على أوصاااف بساايطة يتم تمثيلها بالفعل بشااكل شااائع كبيانات، وأبرز األمثلة على ذلك هو كتابة األخبار الرياضااية والمالية 

   .(12)الروتينية

 

شركة2015وفي عام  سع حيث أطلقت  ستخدام صحافة الروبوت تت سويدية( MittMedia)ميتميديا  ، بدأت دائرة ا التي  ،ال

أول روبوت صااحفي، حيث حددت مهامه في إنتاج تقارير إخبارية عن الطقس ، صااحيفة من الصااحف السااويدية 19تمتلك 

ا وفي المجال الرياضاااي. ونتيجة لهذه الخطوة، دارت مناقشاااات وجدل بين الصاااحفيين الساااويديين ال يختلف في جوهره عم  

له التطور الجديد من خطر على الصااااحفيين البشاااار، وهل ساااايحل حول ما يمث    أخرى من العالم، وينصااااب  يدور في مناطق 

في وجود صحفضاًل عن تناول أسئلة أخرى حول النتائج واآلثار التي سيسببها  ؟الروبوت الصحفي مكان الصحفي اإلنسان

عد الصحافة المؤتمتة الصحفيين أم ال؟ ولماذا الذهاب وماذا عن جودة التقارير اإلخبارية التي سيكتبها؟ وهل ستسا .روبوت

   .(13)وراء تقنية قد تضر اإلنسان الصحفي من خالل فقدانه لوظيفته

 

، بدأت صااحيفة الواشاانطن بوساات أول اسااتخداماتها للصااحافة الخوارزمية بشااكل تجريبي خالل االنتخابات 2016وفي عام 

د كانت المحاولة داخلية تسااااعى إلى تقديم القصااااص اإلخبارية آلي ا من خالل تدفق كية. وقرياألولية في الواليات المتحدة األم

التفاعل مع المشااغالت بناء على الوقت  -1هي: و ،أهدافثالثة مباشاار للمعلومات. وقد تم اسااتخدام روبوت من أجل تحقيق 
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ة. وبناء مخرجات تذهب إلى قنوات توزيع متعدد -3 .إنتاج قصااص إخبارية مختلفة -2 .التغيرات التي تحدث على البياناتو

في على تحديث البيانات كلما تم استدعاء السباقات في هذه االنتخابات، أو إغالق االستطالعات عليه، عمل الروبوت الصح

ستمرة في ا تغريدات ماألخيرة في حالة ما، أو إذا انقضت فترة زمنية معينة دون حدوث تغييرات. وكان الروبوت يبث تلقائي  

   .(14)اتجاه واحد لتويتر

 

وعند انتهاء خطوتها التجريبية، سااعت الواشاانطن بوساات إلى تطوير اسااتخداماتها للخوارزميات في العمل الصااحفي داخلي ا، 

د الروبوت تحديثات تلقائية قصااااايرة، متعددة الجمل، تظهر في مدونة على تويتر، وقد اساااااتخدمت الصاااااحيفة هذه بحيث يول   

، وبثت خاللها متابعات إخبارية حول 2016جانيرو خالل عام  دي مت في ريوظ   خالل دورة األلعاب األولمبية التي نُ التقنية 

قصاااااة إخبارية باساااااتخدام  850نتائج المساااااابقات التي وقعت خالل تلك الدورة. وكانت الصاااااحيفة قد أنتجت ما يقارب من 

ألف  500قصااة إخبارية حول االنتخابات، والتي بدورها حصاالت على  500الروبوت خالل تجربتها األولى، كان من بينها 

، قد نشرت 2012التي جرت عام الرئاسية األميركية نتخابات مصادر الصحيفة إلى أنها، خالل ار. وتشير تمتابعة عبر توي

 . (51)باستخدام الروبوت 2016% مما تم نشره في عام 15فقط 

 

 تجربة مجموعة مواقع تتمث ل في العمل الصاااحفي على المساااتوى العربيالساااتخدام الخوارزميات في  البارزةولعل التجربة 

للرد على تساااؤالت الجمهور عبر موقعها أو عبر  اسااتعانت بالخوارزميات، وهي بوابة فنية ترفيهية، في مصاار "ساارمدي"

قناة  30تتبع حوالي برنامج  100 روبوت يتيح للمسااتخدم معرفة مواعيد أكثر منوتعتمد على قنوات التواصاال االجتماعي. 

سهل. وقد أطلقت المجموعة تطبيقًا ذكي  تليفزيونبهدف تقديم متابعة في المنطقة العربية؛ وذلك  ا يتيح خاصية الرد التلقائي ية أ

كي ال يفوت المشاهدين فقرة معينة. أما قناة خالل شهر رمضان  30برنامج في  100مسلساًل و 60 لمعرفة مواعيد أكثر من

السااتخدامات صااحافة الروبوت على المسااتوى اإلخباري، كما لم لم ترصااد الدراسااة أية محاولة فعلى المسااتوى الصااحفي، 

كبيرة والمهمة أخذ ا الاألمر الذي يتطلب من وساااااائل اإلعالم العربية وخصاااااوصاااااً  ؛ترصاااااد تجارب عربية في هذا المجال

 فالمطلوب من وسااائل اإلعالم العربية التصاادي واضااحة. وأهداف دخول المجال ضاامن فلساافةبللمبادرة  الموضااوع بجدية

ستيراد التقنية من الخارج، ويمكن االستثمار في هذا المجال لتوفير التقنية  إلنتاج خوارزميات تقوم بالمهمة، بداًل من عملية ا

 وربما تحقيق موارد جديدة لنفسها.

 

أن األتمتة قد دخلت بقوة إلى العديد من المؤسااسااات اإلخبارية العالمية، وفي بعض الحاالت المؤسااسااات بالبد من االعتراف 

الوطنية. وبدأت الخوارزميات تنتج اآلالف من القصااص اإلخبارية دون تدخل بشااري، وتقوم بأدوار صااحفية متنوعة )جمع 

مجاالت معينة من بينها التغطيات اإلخبارية الرياضااية تصاانيفها، وتحريرها، ونشاارها(، وامتدت تغطياتها إلى والمعلومات، 

حققها ما يقارب يصاااالية التي والمالية. فعلى ساااابيل المثال، تنتج وكالة األسااااوشاااايتدبرس تقارير إخبارية آلية عن األرباح الف

الخوارزميات  شركة كانت تغطيها سابقًا. إلى جانب ذلك، عملت الوكالة نفسها على استخدام 400شركة، مقارنة مع  3700

  ال التغطيات اإلخبارية الرياضية.في إنتاج بعض قصصها في مج

 

لرنباء حيث بدأت رويترز واألسوشيتدبرس والفرنسية  ؛وقد بدا التنافس واضًحا بين وكاالت األنباء العالمية في هذا المجال

تقنية الروبوت. وامتد االهتمام بصاااحافة ا باساااتخدام اآلالف من القصاااص اإلخبارية سااانوي   نتاجإاساااتخدام الخوارزميات في 

، على ساااابيل المثال، NTB)جية لرنباء )يالروبوت من الوكاالت الكبرى إلى الوكاالت الصااااغرى حيث بدأت الوكالة النرو

الغ عددها عشرين نتاج قصص إخبارية تتعلق بجميع مباريات كرة القدم في المستويات المختلفة للدوري النرويجي والبإفي 

  .(16)ا حيث تعتمد على بيانات من اتحاد كرة القدم في النرويجمباراة سنوي  ألف 
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وتشااااااير األدبيات إلى أن تحول وكاالت األنباء إلى األتمتة اإلخبارية يعود إلى أسااااااباب مختلفة. فعلى ساااااابيل المثال، تتجه 

تحقيق عامل  -2 .ز على األخبار الماليةالتركي -1هما:  ،ثنيناعدين رويترز إلى األتمتة اإلخبارية من خالل تكريسااااااها لبُ 

السااارعة. في حين تساااتخدم وكاالت أخرى األتمتة اإلخبارية لتوسااايع نطاق تغطيتها في مجاالت محددة، إلى جانب التركيز 

على التغطيات المتخصصة، ومن بينها التغطيات المتعلقة بالشؤون الرياضية والمالية، فضاًل عن رغبة بعض هذه الوكاالت 

فة في ت قارئ في مناطق مختل ية، بحيث تتوجه لل قديم محتوى إخباري يالئم االختالف في االهتمامات بين األقاليم الجغراف

استنادًا إلى اهتماماته، بمعنى مالءمة المحتوى للجمهور المستهدف. كما يأمل قادة هذه الوكاالت أن توفر عملية األتمتة قيمة 

  . (17)د من اإليرادات لهذه الوكاالتإضافية لعمالئهم وتفتح األبواب لمزي

 

ويشااااااار هنا إلى أن عمليات األتمتة لم تقتصاااااار على كتابة األخبار آلي ا، بل امتدت إلى اكتشاااااااف األخبار وإنتاج المرئيات 

تقوم على  (Reuters News Tracer))الفيديو( اإلخبارية. وشملت التحوالت األخيرة في مجال الخوارزميات تطوير أداة 

يه الصاااااحفيين لرخبار العاجلة على وساااااائل التواصااااال االجتماعي. كما تساااااتخدم رويترز تقنية تحويل النص إلى فيديو تنب

"بي إلنتاج األفالم اإلخبارية. وفي الوقت نفساااه تعمل هيئة اإلذاعة البريطانية ( Wibbitz)بالتعاون مع شاااركة البرمجيات 

وقد امتدت صااحافة الروبوت لتشاامل صااحفًا متعددة من  .(18)على تطوير برنامج ترجمة تلقائي لرفالم اإلخباريةبي سااي" 

ي وغيرها. كما تعمل مؤساااااساااااات صاااااحفية وإعالمية على تطوير تجاربها في مجال اي تودإس إبينها نيويورك تايمز ويو 

لدى هذه المؤساااااساااااات نحو األتمتة وتوسااااايع نطاق  األمر الذي سااااايقود إلى توجه عام ؛صاااااحافة الروبوت بصاااااورة دائمة

   استخداماتها في مجاالت إخبارية جديدة.

 

ن دور الخوارزميات أصبح ماثاًل للعيان، وتم تقسيم فإصحافة الروبوت  وعلى الرغم من بعض الغموض الذي يحيط بمفهوم

كال محددة من العمل اإلخ ي  أشاااااا نا أن نعترف بأن التطور في مجال اسااااااتخدام باري إلى أجزاء يمكن تشااااااغيلها آل ا. وعلي

بشااكل واضااح. فعلى ساابيل المثال، تنتج شااركتان هما: ناراتف  فيهالخوارزميات في الصااحافة يبدو سااريعًا ويتم االسااتثمار 

الماليين من القصاااااص اإلخبارية وفقًا ( Automated Insights)ينساااااايت إوأوتوميتد ( Narrative Science)ساااااينس 

نات المنظمة المتوفرة في األسواق المالية، إلى جانب التغطية اإلخبارية للشؤون الرياضية وتوفيرها لعمالئها من وسائل للبيا

المعروفة كية، إلى جانب مجلة فوربس ريية العشاااار الكبرى في الواليات المتحدة األمتليفزيوناإلعالم، من بينها الشاااابكات ال

 في مجال المال واألعمال على الصعيد الدولي، ووكالة األسوشيتدبرس. 

 

سية أصبح في متناول اليد في مجاالت  تكما علينا االعتراف بأن برمجة أجهزة الكمبيوتر إلنتاج قصص إخبارية بأرقام قيا

شر ستحيل التمييز بينها وبين تلك التي يكتبها الب ا إلنتاج خوارزميات أكثر زال العمل جاريً . وما محددة، وأن هذه القصص ي

ف صاااحفيين لتدريب خوارزمياته على اختيار فيسااابوك كان قد وظ   أن إلى ذكاء للقيام بمهمات إضاااافية. وتشاااير الدراساااات

ا أن هناك تقارير صاااحفية تفيد بأن الصاااين قد ابتكرت روبوتً بمع العلم . (19)القصاااص اإلخبارية التي قد تثير اهتمام الناس

 يتجاوز عمله الناحية اإلخبارية باتجاه كتابة المقاالت والتحليالت في المجاالت المختلفة.

 

 صحافة الروبوت ومستقبل الصحفيين

أال تقود صاااناعة الروبوتات إلى إيذاء ، والتي تؤكد على إساااحاق أسااايموفعلى الرغم من المبادئ األسااااساااية التي وضاااعها 

في هذا المجال ينبئ بخطر على مسااااتقبل الصااااحفيين من حيث تخلي المؤسااااسااااات  ن ما يتم إنجازه من تحوالتفإ، البشاااار

   اإلعالمية عنهم لصالح اإلنسان اآللي.
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ل ، يمث   ، إلى جانب توفر البيانات الضااخمةمن األسااوشاايتدبرس، أن ابتكار الروبوت( Bernard Marr)برنارد مار يؤكد و

ك    ا يمكن أن يشاااااا ًجا قوي  ا مزي ي  ا حقيق لمعظم الوظائف، ومن بينها الوظائف التي يحتلها الصااااااحفيون واإلعالميون. ل تحدي 

البيانات الضااخمة المنظمة وغير المنظمة، إلى جانب البيانات سااريعة الحركة مثل المحادثات والبريد اإللكتروني ووسااائل ف

التواصل االجتماعي وصور الفيديو والصور والبيانات التي تختزنها الهواتف المحمولة وغيرها، ال تهدد باالستعاضة عن 

ويؤكد مار أن ما إلعالمي وحسااب، بل تمتد إلى الصااحفيين واإلعالميين كذلك. الوظائف األقل مهارة في البناء الصااحفي وا

ر في حياتنا إلى األبد. فنحن نعيش فترة مشاااابهة لما وقع في أثناء الثورة الصاااناعية عندما نشاااهده من ثورة تكنولوجية سااايؤث   

لصاااناعية وما يحدث اليوم، يكمن في أن بدأت اآلالت تعطي مكاساااب إنتاجية هائلة، ولكن الفرق بين ما حدث خالل الثورة ا

سااتأخذ  مصااانع، أما اليوم فإن الروبوتاتمن كان يعمل في الحقل الزراعي قبل الثورة الصااناعية أُعطي فرصااة للعمل في ال

 . (20)الوظائف دون أن تمنحنا المستوى ذاته من الفر  والوظائف الجديدة

 

التي ينتجها اإلنساااان اآللي، إلى أن األخبار ( Steve Woolgar)ر غاوولساااتيف و Keith Grint))رينت ج ثكيويشاااير 

ل، إلى حد ما، اساام "صااحافة الروبوت"، قد أثارت قضااية مهمة للغاية ترتكز على أن األتمتة في ل   ضاا  طلق عليها بشااكل مُ أُ و

التي يقوم بها البشر.  ظهر أن ال حاجة لالعتماد على الصحفيين ما دام الروبوت يقوم بالمهمات الصحفيةالعمل الصحفي ستُ 

هذه الحجج تقوم إلى حد بعيد على منطق الحتميات التي تؤكد أن التكنولوجيا سااتؤثر في حياتنا، وفي إعادة بناء المؤسااسااات 

الذين يبحثون في مجاالت التكنولوجيا والعمل والمؤسااسااات، التي ، ظهر أن مقولة علماء االجتماعوالمجتمع في آن واحد. وتُ 

 .(21)هي مقولة ليست دقيقة وليست شفافةقدرة التكنولوجيا وآثارها مرهونة أساًسا بالبناء االجتماعي، تشير إلى أن 

 

لكن، عليناا االعتراف بال تردد أن التكنولوجياا، ونقصاااااااد هناا األجهزة الفنياة، والتعليماات والبرمجياات التي تجعلهاا تقوم 

التي عملت على تطوير حقل االتصاااال، بما في ذلك الصاااحافة بوظائفها، كانت وما زالت وساااتبقى من العوامل األسااااساااية 

سريعة والمبهرة إلى دفع الصحفيين لتطوير مهاراتهم للتأقلم مع البيئة الجديدة.  واإلعالم. وقد دفعت التحوالت التكنولوجية ال

لماسااااااحات، أو خالية من فعلينا مثاًل أن نتذكر غرفة األخبار عندما كانت تخلو من تقنيات مثل آالت النسااااااو والهواتف وا

اإلنترنت والهواتف المحمولة والبريد اإللكتروني واألجهزة الرقمية مثل الكاميرات ومسااااااجالت الصااااااوت. هذه التقنيات 

لت إلى حد بعيد العمل اإلعالمي والصااحفي، وعملت على ترقية تصااميم المحتوى، فأصاابح الجميع يتطلعون إلى بالتأكيد سااه  

 .(22)اإلعالمي ليس على صعيد الشكل فقط بل امتد ذلك إلى المحتوىجودة أعلى في العمل 

 

ثارها بشااااكل واضااااح على العملية اإلعالمية برمتها، وقد يتأثر بعض الصااااحفيين بفقدان آفإن التكنولوجيا تعكس  ،ومع ذلك

ا متاحة  تشااير مصااادر صااحيفة  ،ثالمع البيئة الجديدة ومتطلباتها. فعلى ساابيل الم للتأقلمبعض وظائفهم، غير أن هناك فرصااً

بقدر  يعني بأي حال التخلي عن الصحفيينأن توجه الصحيفة نحو األتمتة وتعزيز صحافة الروبوت ال إلى الواشنطن بوست 

ما يعني مسااااعدتهم على تحقيق منتج صاااحفي عالي الجودة. فقد أظهرت التجربة أن اساااتخدام الروبوت قد منح الصاااحفيين 

شكل أفضلللقيام بتغطية األحدفرصة  سبة مهمة من أوقاتهم التي يعملون خاللها على  ؛اث ب ساعد الروبوت على توفير ن إذ 

تغطية موضااااوعات يمكن أن يغطيها الروبوت مع دقة أعلى، ومثال ذلك تغطية أرباح الشااااركات، إلى جانب موضااااوعات 

ن من مهام معينة، إلتاحة الصااحفييمالية أخرى أو تغطية الشااأن الرياضااي. فالهدف كما تشااير مصااادر الصااحيفة هو تحرير 

 Francesco)التركيز عليها بشكل أفضل. كما يؤكد فرانسيسكو ماركوني مامهم للقيام بمهام أخرى ربما تتطلب أالفرصة 

Marconi ،) أن أخطاء التغطية اآللية لرخبار المالية قد انخفضااات بشاااكل ، كالة األساااوشااايتدبرسفي المدير االساااتراتيجي
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زاد حجم التغطية بمعدل عشرة أضعاف بعد توجه الوكالة نحو صحافة الروبوت. وهذا ربما يعطي الصحفيين ملحوظ، بينما 

  .(23)للقيام بها أأخرى، قد ال يكون الروبوت مهي   وقتًا أوفر للتوجه نحو مهمات

 

في دراسااته "خوارزميات الصااحافة: مسااتقبل العمل اإلخباري"  Carl-Gustav Linden) ) نليندكارل كوسااتاف ويؤكد 

ل نموذًجا بسيًطا في العمل اإلخباري، في حين يصعب تحويل ربما تشك    رزميات قد ساعدت في مجاالت معينةإلى أن الخوا

شاااأن القدرة على أشاااكال الصاااحافة األكثر تعقيدًا في العمل الصاااحفي إلى تطبيقات آلية، بسااابب درجة عالية من عدم اليقين ب

تطبيق القواعد المتاحة حالي ا في الخوارزميات. مع األخذ في االعتبار أن البيانات في صحافة الروبوت هي قضية جوهرية، 

فإن خوارزميات األخبار ال يمكن أن تعمل بدون بيانات منظمة، إلى جانب الطريقة التي يتم بها اختيار البيانات  ،وعليه

وضااااعها بصااااورة موحدة ومعيارية أو ربما التالعب بها، األمر الذي يجب أن يتوقف في النهاية على وتقييمها وتصاااافيتها و

قرارات الصاااحفيين. وهذا بالطبع يعني أن على الصاااحفيين أن يبادروا إلى مالءمة أوضااااعهم وأدوارهم ومهاراتهم للتكيف 

بشكل وثيق مع العلماء والخبراء في مجال الحوسبة مع الوضع الجديد. فالتحوالت التكنولوجية تتطلب من الصحفيين العمل 

والبرمجة عند ابتكار الخوارزميات في العمل الصاااحفي واإلعالمي، لمهمات صاااحفية وإعالمية متنوعة، وتقديم رؤى نقدية 

 .(24)حول أنظمة الخوارزميات المبتكرة

 

ر كذلك. فلم يعد ممكنًا لمجال معرفي لعلوم تتغي  فكما تطورت التكنولوجيا، وأظهرت تحوالت كبيرة ومهمة، فإن العالقة بين ا

 Interdisciplinary)نياااة عبر التخصااااااصااااااياااة االت األخرى في زمن المعرفاااة البيمعين أن يكون منعزاًل عن المجااا

Knowledge)،  األمر الذي يسااتدعي من مؤسااسااات تعليم الصااحافة واإلعالم بناء برامج أكاديمية تأخذ في االعتبار عامل

التكنولوجيا بصااورة عميقة وعملية في تهيئة كوادر للعمل اإلعالمي والصااحفي، تكون قادرة على المزاوجة بين التكنولوجيا 

واإلعالم بفروعه المختلفة. لقد أظهرت التجارب التي دمجت بين إمكانيات الحاسااااااوب والبرمجة واإلبداع البشااااااري نتائج 

س، وساااجالت حرب العراق، وأوراق كعلى سااابيل المثال تساااريبات ويكيليمثيرة لإلعجاب في العمل الصاااحفي ومن بينها 

 . (25)بنما

 

رى بعض الدراسات أن ما تقوم به الخوارزميات هو عرض للبيانات واألفكار لكي يتم اكتشافها من قبل الصحفيين. وبهذا يو

ا على التنقيب عن البيانات لة وليسات بدياًل عن الصاحفيين. فهذه يمكن النظر إليها باعتبارها أدوات مكم    األدوات تعمل أسااساً

ل على أن في ضاااااوء اهتمامات الجمهور. وعلى الرغم من أن عبارة الصاااااحافة الحاساااااوبية أو الصاااااحافة الخوارزمية تدل   

وتر إن هذا العمل هو نتاج تفاعل الممارسين في مجالي علوم الكمبي :الصحفي اآللي هو من يقوم بالمهمة إال أن الحقيقة تقول

  .(26)والصحافة، وفي المستقبل سيتم تطوير أدوات جديدة يستخدمها الصحفيون الكتشاف قصص جديدة

بينما تشاااير دراساااات أخرى إلى أن الخوارزميات ساااتحفز الصاااحفيين على التفكير بجدية أكبر في تحديد قدراتهم البشااارية 

األساسية، مثل تطوير الذكاء العاطفي واالجتماعي، والفضول، واألصالة، والتواضع، والتعاطف، والقدرة على أن يصبحوا 

المهام ن، من وجهة نظر البعض، يميلون إلى تحديد مهنتهم من خالل مساااتمعين أفضااال، ومتعاونين، ومتعلمين. فالصاااحفيو

    . (27)من المهارات والمعرفة التي يحتاج الشخص إلى امتالكها من أجل تحقيق هذه المهام التي يتم الوفاء بها بداًل 

 

ثالث  ىأن الصاااحفيين يمكن تقسااايمهم إل (Kim Seongcheol)ساااينجشااايول كيم و Kim Daewon))ديوون كيم  ويرى

  :(28)فئات وفقًا لموقفهم من صحافة الروبوت

ا حاسااًما بالنساابة لردوار التي من تواجه قصااورً ؛ ألنها بوتات لن تحل محل الصااحفيين البشااربأن الروتعتقد : الفئة األولى -

الروبوتات سااتكون قادرة على فهم الفوارق البساايطة أو الممكن أن تقوم بها على الصااعيد الصااحفي. وهناك شااك كبير في أن 
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إلى جانب ذلك فالروبوتات  .الدقيقة أو قراءة ما بين السطور، وهي الخطوات الرئيسية في تحديد عناصر القصص اإلخبارية

أخالقية، األمر هذه العملية تتطلب اسااتقاللية ؛ ألن هاد  ع  ال تسااتطيع تحمل المسااؤولية عن محتوى القصااص اإلخبارية التي تُ 

ن دور الروبوتات ساااااايبقى محدودًا في إطار مجاالت محددة، من بينها إلدى الروبوتات. وبساااااابب كل ذلك، ف الذي ال يتوفر

فإن هذه  ،تقديم معلومات وحقائق ذات طبيعة جافة، فضااااااًل عن دورها في جمع المعلومات من قواعد معينة للبيانات. وعليه

ا بسبب صحافة الروبوت، بل هي قلقة من الفساد الذي سيصيب الصحافة بسبب األخطاء التي الفئة ليست قلقة على أوضاعه

  ستسببها الروبوتات كونها عاجزة عن القيام باألدوار الصحفية كاملة.

 

 عن ا لها، فضااااًل ا من صاااحافة الروبوت، وتعمل على مقاومتها، وتعتبرها منافساااً ا واضاااحً موقفًا عدائي   : تقفالفئة الثانية -

سببًا محتماًل  تخريب نوعية الصحافة. وتنظر هذه الفئة بعين الريبة لرفكار لرفضها لصحافة الروبوت باعتبار أنها ستكون 

التي يتم تداولها، والتي تشااير إلى أن اإلقبال على صااحافة الروبوت ساايتيح للصااحفيين التركيز على كتابة مقاالت وقصااص 

فهذه  ،ة أن صااحافة الروبوت لن تضاايف إلى المؤسااسااات اإلعالمية موارد جديدة. وعليها. ويؤكد أنصااار هذه الفئأكثر عمقً 

  الفئة ترفض بشكل قاطع إدخال الروبوتات إلى العمل الصحفي.

 

إلى صاااااحافة الروبوتات بشاااااكل إيجابي، مع اعتراف مؤيدي هذه الفئة بأن هناك حدودًا لهذا النوع من : تنظر الفئة الثالثة -

م هذه الفئة ساايناريوهات إيجابية من بينها أن صااحافة الروبوت تساااعد على ظهور قصااص إخبارية منقحة، الصااحافة. وتقد   

وتطوير أخبار متعمقة، وتتيح للصاااحفيين أوقاتًا إضاااافية للقيام بمهمات أكثر أهمية مما يمكن أن تقوم به صاااحافة الروبوت. 

الصحفيين في مؤسساتهم، وحين  ا على أوضاعأن هناك خطرً غير أن هذه الفئة قد طورت بعض المقاومة بسبب اإلحساس ب

 أن هذا الخطر غير موجود، فإنها تتحول إلى فئة تتسم بعدم مقاومة القادم الجديد. من ن هذه الفئة ق  تتي

 

لقد عملت التكنولوجيا الحديثة على إدخال تحوالت كبيرة في العمل الصااااحفي بعد ظهور اإلنترنت، قادت في بعض األحيان 

ا وإقليمي   ها ل  ق  ؤ  ا، ربما ألنها لم تُ إلى اختفاء صااااااحف كبيرة معروفة عالمي  كثير من  د  ق  مع البيئة الجديدة، وبغيابها ف  م نفساااااا

الصااحفيين وظائفهم. والمطلوب اآلن من الصااحفيين مالءمة معرفتهم ومهاراتهم مع األوضاااع والمفاهيم الصااحفية الجديدة، 

كرت لتحقيق أهداف معينة، وبالتالي ال يمكن تخيل بتُ ن أجل االسااااااتمرار. فالتكنولوجيا اومن بينها صااااااحافة الروبوتات، م

لتكنولوجيا من فر  كبيرة، يمكن تطوير األداء الصااااحفي من خاللها، ومع كل يوم قد العودة إلى الماضااااي، مع ما توفره ا

األمر الذي يتطلب من الصحفيين عدم االنكفاء نحو الماضي بقدر التطلع نحو المستقبل  ؛تسهم التكنولوجيا في تحوالت جديدة

  من أجل االستمرار.

 

 صحافة الروبوت واللغة اإلعالمية

سااااااماتها بالهدف والوظيفة التي تقوم بها. فهناك فروق واضااااااحة بين اللغة اإلبداعية من حيث هدفها  ترتبط اللغة من حيث

ووظيفتها عن اللغة العلمية، وكذلك الحال بالنسااابة للغة اإلعالمية. فاللغة اإلبداعية تهتم ببناء صاااورة جمالية تجعل من اللغة 

مها حول الكون والناس والعالقات والمشاااااااعر، من خالل عملية ا بحد ذاته، إلى جانب وظيفتها في نقل رؤية مسااااااتخدهدفً 

منظمة للرسم بالكلمات على نحو يركز، وبدرجة عالية، على مكوناتها اللغوية. أما اللغة العلمية، فهي لغة المصطلح، تهدف 

ألسود" دون ألوان تضفي إلى التصوير الذي ال يهتم بالجماليات بقدر اهتمامه بالوظيفة، فهي أقرب إلى الصورة "األبيض وا

ا بعناصر المحسنات البالغية واللغوية. وهذا بالطبع ال ينفي عنها رقيها، وسالمتها، واالهتمام عليها حسنًا ورشاقة واهتمامً 

 . (29)ار بوضوح عن وظيفة فكرية أو علمية غير مسطحة وعميقة من حيث أهدافهببنائها، بحيث تعب   
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تكون "لغة كل الناس"، فهي للت عة خصااائصااه وتأثيره، برزت لغة اإلعالم، التي تشااك  وفي زمن االتصااال ووسااائله، وطبي

هدفها معرفي تفساااااايري للمحيط وظاهراته، تخدم كل فئات المجتمع وأفراده على  ؛لضاااااارورة لغة وظيفية بالمقام األولبا

تشاااتتهم، وعدم تجانساااهم، واختالف خلفياتهم. هي لغة، في األغلب، تقريرية ساااردية، التعبير من خاللها ال يخدم إال قدرتها 

ا. وقد ا أو دقيقً يكون موضااوعي   على توصاايل المعلومة كما هي، وفي إطار موضااوعي، يرتبط بحدود قدرة اإلنسااان على أن

كثير من المؤسسات الصحفية واإلعالمية لتطوير قوالب وأنماط وأساليب كتابية تسهم في خروج اللغة اإلعالمية عن  ىسع

وقد نجح بعضااااااها في تقريريتها وجفافها من خالل المزج بين اإلبداعية والوظيفية بشااااااكل ال ينتقص من حياديتها ودقتها. 

ر في القارئ، وتجذبه إليها. ومن بين هذه المحاوالت، ا تؤث   تخفف من جمود اللغة اإلعالمية وإعطائها روحً  تطوير أنماط

على ساااابيل المثال ال الحصاااار، تطوير صااااحيفة وول سااااتريت جورنال لنمط إخباري يخرج الحالة اإلخبارية من صاااايغها 

ساالوب أك نجحت قناة الجزيرة في اسااتخدام وكذلالسااردية إلى اسااتخدام الوصااف واألساالوب القصااصااي في عرض أحداثها. 

لت اللغة ا خالل فترة "الربيع العربي" وما بعده. وقد شااااك  يجمع بين اإلبداعية والوظيفية في تقاريرها اإلخبارية خصااااوصااااً 

 .(30)الجديدة تطوًرا واضًحا للخروج من لغة باهتة وجافة إلى لغة تتسم بالحيوية والجاذبية

 

الروبوت، يخشاااااى كثيرون أن نعود مجددًا إلى لغة جافة غير رشااااايقة وغير حيوية. فقد ساااااعت إحدى وفي حالة صاااااحافة 

نت الدراسات للمقارنة بين اللغة التي يكتبها الروبوت، وبين تلك التي يكتبها الصحفيون من وجهة نظر المستخدمين، حيث بي  

ة المحتوى اإلخباري. ويعود الساابب وراء ن ساا  ن  من صاايغًا أل  نتائجها أن اللغة التي يسااتعملها الروبوت هي لغة جافة وال تتضاا

إلى أن المفردات التي يساااتخدمها الروبوت أكبر، ألنها تتضااامن مفردات اللغة بالكامل )أكثر من  هذه الصااايغ اللغوية الجافة

 مليون كلمة إنجليزية، على الرغم من أن الشخص المتعلم ال يستخدم أكثر من مئة ألف كلمة فقط(. 

 

ما الروبوت فهو مجبر على اسااااااتخدام أكثر الكلمات مالءمة وأكثرها تقليدية وكذلك أكثرها تكراًرا، وهذا يقود إلى جفاف أ

تكون محدودة بالتخصاااص الذي  عالوة على ما سااابق، فإن المفردات التي يساااتخدمها الروبوتأسااالوبه في عرض األخبار. 

نسان يمكن أن يستخدم مفردات نادرة أو ربما غير متكررة كما يمكنه تدور القصة اإلخبارية حوله، في حين أن الصحفي اإل

اسااتخدام مفردات جاذبة بحيث يسااتطيع تطويع اللغة لتكون رشاايقة وأكثر جاذبية وبالتالي يمتلك قدرة على توساايع سااياقاتها 

ليدي هو ما يجعل اإلنسااااان يضاااااف إلى ذلك أن أساااالوب الكتابة األصاااايل وغير التق ز من حيويتها أكثر من الروبوت.ز   ع  ويُ 

 كاتبًا، وهو األمر الذي يستحيل مطابقته في حالة الروبوت. 

 

نت الدراسااااة نفسااااها، في مقارنتها بين قصااااة كتبها الروبوت وأخرى كتبها صااااحفي من وجهة نظر العاملين بالشااااأن كما بي  

المالي، أن الروبوت كان أساااارع، وأساااالوبه أقرب إلى لغة المجال المالي الذي تنتمي إليه القصااااة اإلخبارية، في حين كانت 

د  القصااااة التي كتبها الصااااحفي أكثر إنسااااانية، لكنها  بشااااكل أبطأ من الروبوت. وأظهرت النتائج أن القصااااة التي كتبها  تأُع 

". أما القصاااة التي كتبها مت باعتبارها "موضاااوعية"، وتتسااام "بوصاااف واضاااح"، وكذلك تتصاااف "بالدقةي   بوت قد قُ الرو

    .(31)"اءة"، "وسارة للقر  سمات اآلتية: "مكتوبة بشكل ممتازالصحفي فقد حصلت على ال

 

ا إلى أن المهتمين باللغة اإلعالمية يتوقعون أن يساود نمط إخباري بمساتوى واحد، عندما يتصادى الروبوت ويشاار هنا أيضاً 

النظر عن طبيعة القصااة اإلخبارية سااواء كانت سااياسااية أو اقتصااادية أو ربما تكون في  لكتابة القصااص اإلخبارية، بغض   

لماضااااي، الذي سااااعت كثير من وسااااائل اإلعالم للخروج منه، من إطار االهتمامات اإلنسااااانية. وهذا ربما يقود إلى العودة ل

خالل العمل على كسااار النمطية والصااايغ التقليدية التي تتسااام بالساااردية، وابتكار لغة إعالمية تتسااام بالحيوية والجمالية دون 

ار يمكن تغييره من التأثير على دقة المضامين وحياديتها. وتشير بعض األطروحات إلى أن أسلوب الروبوت في كتابة األخب
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خالل إجراء تعديالت على الخوارزمية التي يعمل في ضاااااوئها، ويساااااهم إعادة تصاااااميم الخوارزميات في إمكانية توسااااايع 

  . (32)المفردات التي من الممكن استخدامها وبذلك يمكن تجاوز النمطية والجفاف الذي تتسم به لغة الروبوتات

 

هما:  ،فإن البعض يرون أن هيمنة الروبوتات على العمل الصحفي مستقباًل أمر غير ممكن التحقق لسببين رئيسيين ،ومن ثم

أن صاااااحافة بعدم قدرة الروبوتات على االبتكار، كما أنها ال تساااااتطيع الكتابة كإنساااااان. وفي االتجاه اآلخر، يجادل البعض 

الخوارزميات يمكن تعديلها أو بناؤها بشكل تجعل الروبوتات قادرة على ألن  ؛الروبوتات سيكون لها شأن مهم في المستقبل

سم بالحيوية والجاذبية. لذا ساليب تت علينا أن نتوقع أن االستغناء عن  ،االبتكار على نحو ما، إلى جانب قدرتها على الكتابة بأ

، وسيتوالى المحررينب لتحرير اآلليةا بعض الصحفيين أمر ممكن، وقد تم بالفعل في بعض الحاالت، حيث تم استبدال برامج

نتاج القصص اإلخبارية بصورة أكبر من حيث الكم، ومن المتوقع أن يكون التركيز في المستقبل على جودة هذه القصص إ

  من حيث محتواها ولغتها.

 

 صحافة الروبوت: األبعاد المهنية واألخالقية

ا يؤث   علينا االعتراف بأن التكنولوجيا كانت، وما زالت،  ر بدرجة كبيرة في المساااااايرة اإلعالمية وسااااااتبقى عاماًل جوهري 

والصاااااحفية على امتداد تطورها التاريخي. فالصاااااحافة وظروف إنتاجها وتوزيعها والتحوالت التي طرأت عليها بصاااااورة 

التي ظهرت خاللها.  كبير بالتطورات التكنولوجية على اختالف أشااااااكالها، والفترات الزمنية عامة، كانت قد تأثرت إلى حد   

ومع دخول الخوارزميات مرحلة إنتاج األخبار وتوزيعها واسااااااتهالكها، بدأت تظهر تحوالت الفتة في الهياكل التحريرية 

 للمؤسسات الصحفية واإلعالمية، إلى جانب الروتين الصحفي المعتاد في هذه المؤسسات. 

 

نظًرا و لذلك. الصااحافة والصااحفيين وفقً لمسااؤوليات المخصااصااة لومع التطورات التكنولوجية واالجتماعية، تغيرت القيم وا

اج أعداد كبيرة من النصو  ، وهي مجال للبحث في اللغويات الحاسوبية، أمكن إنتتكنولوجيا توليد اللغة الطبيعية للتقدم في

ا من البيانات المنظمة رقمي ا. هذه التحوالت أدت إلى نشااااااوء تحديات أخالقية ومهنية مختلفة. وقد أمكن اكتشاااااااف هذه تلقائي  

التحديات على مساااااتويات متباينة من بينها مساااااتوى البحث عن البيانات، فضااااااًل عن أصاااااالة الخوارزميات المساااااتخدمة 

، ومدى إساااءة االسااتخدام، إضااافة إلى مسااتوى القيم والمنطق وموضااوعيتها ومسااتوى شاافافيتها، وطرق اسااتخدام البيانات

التحديات األخالقية للمساءلة الخوارزمية مع التركيز على إعداد التقارير  :نة في التعليمات البرمجية. يضاف إلى ذلكالُمضم  

 . (33)اإلخبارية

 

عد إلى أن دراساااة البُ ( Kathrina Hollnbuchner)هولنبشااانير  اكاترينو (Dorr Konstantin) قساااطنطين يشاااير دور

األخالقي لصاااحافة الروبوت تعتمد على تحليل النظريات األخالقية لعلم األخالق، والنفعية، وأخالقيات الفضااايلة، والتعاقدية 

من أجل البحث في البعد األخالقي للصااااااحافة الخوارزمية، والعمل على التقاط مجموعة متكاملة من التحوالت، والتحديات 

حتملة التي تواجهها أخالقيات الصاااحافة. ويؤكد الباحثان أن دراساااتهما كشااافت عن تحديات أخالقية جديدة، وتحوالت في الم

المسااؤولية عن إنتاج األخبار في مجال الممارسااة الصااحفية، وكذلك في مجال بحوث الصااحافة على مسااتوى الموضااوعية 

ة. ويؤكد الباحثان أن ظهور الخوارزميات التي تبني الواقع في والشااافافية والسااالطة، إلى جانب القيم الضااامنية أو الصاااريح

مجاالت الحياة المختلفة، باإلضافة إلى التفويض التدريجي للوكالة األخالقية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الخوارزميات، 

إلى جانب ذلك حددت والنظر إلى الروبوتات كحاالت مبدعة، تثير بال شااااااك تحديات أخالقية ومهنية في مجال الصااااااحافة. 

الدراسة هذه التحديات التي فرضتها صحافة الروبوت في إطار مجاالت متداخلة هي أخالقيات الوسائل الرقمية واألخالقيات 

  . (34)اإللكترونية فضاًل عن أخالقيات الصحافة



 13 

 

نتائج الدراسااااااة أن هناك تحواًل كبيًرا قد لوحج في مجال المسااااااؤولية عن إنتاج األخبار. ومع ظهور صااااااحافة  أبرزتكما 

الروبوت، لم يعد الصاااحفي اإلنساااان هو الوكيل األخالقي الرئيساااي في عملية إنتاج األخبار، فقد أصااابح يشااااركه في عملية 

نهم الخوارزميات، وجامعو البيانات، وتقنية توليد اللغة اإلنتاج اإلخباري وكالء آخرون صااااااحفيون وغير صااااااحفيين من بي

فإن دور الصحفي اإلنسان قد تراجع كوكيل أخالقي  ،الطبيعية، ومقدمو البرامج والخدمة، والمؤسسة اإلعالمية وغيرهم. لذا

ة قادرة على اساتخدام مقابل تزايد أهمية دور المؤساساة ونظام اإلعالم في هذا المجال. وبما أن الجهات الفاعلة غير الصاحفي

تقنية توليد اللغة الطبيعية، فيصاااااابح لديها إمكانية الوصااااااول إلى جمهور على نطاق معين، وهذا بالطبع يقود إلى تحد آخر 

ل خلفية أخالقية للجهات الفاعلة غير الصحفية المعنية. وهذا ينطبق أيًضا على يتطلب بناء وتدوين مبادئ أخالقية بحيث تشك   

 عالمية، حيث يتعين عليها تطوير وتبني قواعد سلوك أخالقية للصحافة الخوارزمية.المؤسسات اإل

 

وتعود بعض التحديات األخرى إلى التسااالسااال الهرمي داخل المؤساااساااة اإلعالمية وقسااام التحرير الذي تراجع دوره بسااابب 

ت الخارجيين. ومع ذلك، يمكن أن الطبيعة التقنية للصااااااحافة الخوارزمية، فضاااااااًل عن األدوار التي يقوم بها مقدمو الخدما

شأ األسئلة القانونية والتنظيمية في هذا المجال. كما  تكون التحيزات مشكلة أخالقية فيما يتعلق بالبيانات أو معالجتها، لذلك تن

اقشة، ل موضوًعا آخر يجب أن يخضع للبحث والمنأن العالقة بين الصحفيين والمبرمجين في أثناء عملية إنتاج األخبار تشك   

كون هذه العالقة مهمة في فهم أفضال لهياكل السالطة التي تحكم عمل الصاحافة الخوارزمية. ومع أن التجارب تشاير إلى أن 

ه بشاااار، والمحتوى الذي يتم إنتاجه آلي ا، إال أن بحث دوره في اإلطار األخالقي د  ع  الجمهور ال يكاد يميز بين المحتوى الذي يُ 

ل المسااتوى المناسااب للمطالبة بالمسااؤولية األخالقية بساابب عدم قدرته على اكتشاااف ما الذي يمث    مطلوب، رغم أنه ربما ال

 . (35)ينتجه البشر وما الذي ينتجه الروبوت بالنسبة للمحتوى الذي يتم إعداده

 

ملموس. أن صااحافة الروبوت أصاابحت حاضاارة وبطريقة قابلة للقياس بشااكل ( Kayla Matthews)ماثيوس كايال ويؤكد 

ومن جهة أخرى، وكي يتم مواجهة التحديات األخالقية المتأصاالة في الصااحافة الخوارزمية، هناك العديد من األسااباب التي 

ا. واألكثر من ذلك، ال تسااااتطيع الصااااحافة المؤتمتة محل الصااااحفيين كلي   تجعل صااااحافة الروبوت غير قادرة على أن تحل  

اء مثل الضااحك، أو اسااتثارة الخوف أو التحفيز لعمل معين. وهذا ل عاطفية عند القر  تصاانيع الجو المطلوب إللهام ردود أفعا

عة، وال تمتلاك القادرة على الخروج إلى الميادان وإجراء المقاابالت مع النااس،  تات ال يمكن أن تكون مباد يعني أن الروبو

محوسااابة. كما يظهر في األفق تحد   أخطاء ةوعليه، فالمؤساااساااات، وليس روبوتاتها، هي من يجب أن تكون مساااؤولة عن أي

ل في عدم قدرة الروبوتات على التمييز بين البيانات الواردة من األخبار والبيانات القادمة من اإلعالنات وحمالت آخر يتمث  

 .(36)الترويج والتسويق وبذلك يقع الخلط في المعلومات الواردة

 

أن الفكرة األساااسااية وراء صااحافة الروبوت هي تحرير الصااحفيين من ( Sena Aljazairi) الجزائري ساايناالباحثة وترى 

مهامهم الروتينية، مثل العمل المتكرر والممل لتوليد تقارير أرباح الشااااركات. وعلى الصااااحفيين البشاااار أن يقوموا بدورهم 

مين مصادر غير ذات كاماًل في وصف المصادر المحددة التي يجب على الروبوتات من خاللها جمع بياناتها لمنعها من تض

 .(37)صلة عند جمعهم البيانات وكتابتها إخباري ا

 

دين في مجال برامج الكتابة وفي دراساااااة بحثت في اساااااتنباط تجارب الصاااااحفيين المحترفين، ممن كان لهم خبرة مع المور   

ا للتشااااااغيل اآللي، حالي  الخوارزمية، والتي هدفت إلى تقديم رؤية حول كيفية اسااااااتخدام كبار موردي األخبار والمعلومات 

ومسااااون رويترز، تتضاااامن تالقريب. أظهرت الدراسااااة أن تجربة والمبادرات التي يمكن أن نتوقع ظهورها في المسااااتقبل 
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مبادرات اسااااااتخدام األتمتة لتغطية أحداث كان من غير الممكن تغطيتها بطريقة أخرى، مثل بعض األلعاب الرياضااااااية في 

لتكنولوجيا ليس إلنتاج نصااو  وحسااب، بل إلنتاج تقارير ساامعية بصاارية قصاايرة. أما في الواليات المتحدة، واسااتخدام ا

المؤسسات اإلخبارية األخرى الممثلة في الدراسة، حيث كان التركيز على التحليل والترفيه أكثر، بينما االهتمام في التقارير 

. وإلى جانب هذه االسااتنتاجات، سااعت الدراسااة إلى ا وبدرجة كبيرةالسااريعة والواقعية أقل، كان التشااغيل اآللي أقل وضااوحً 

توثيق وتحليل أحكام الصحفيين بشأن إمكانات وحدود األتمتة في سياق تنوع األدوار التي تؤديها، والمخرجات التي تنتجها، 

 ،يةواآلثار األخالقية والمجتمعية األوسااااع التي يمكن ظهورها. وقد رصاااادت الدراسااااة سااااتة قيود رئيسااااية للصااااحافة اآلل

 :  (38)هي

 لى قواعد بيانات منفردة ومعزولة.اعتمادها ع. 1

 عد.ا على بيانات كمية أحادية البُ اعتماده. 2

 صعوبات التحقق من تلك البيانات.. 3

 نية في النصو  التي يتم إنشاؤها.عدم وجود زوايا إنسا. 4

 ا بمقدماتها.األمر الذي يتيح التنبؤ سلفً  ؛اعتمادها على نماذج. 5

 صعوبة العمل بشكل خالق مع البيانات في أثناء عملية التركيب )النمذجة(.. 6

 

ا من التطور، وقد يتم تخفيف تزال في مرحلة مبكرة نساااابي   الويؤكد المشاااااركون في الدراسااااة، أن التكنولوجيا المسااااتخدمة 

ى الدراسة أنه من غير المرجح أن يتغلب العديد من هذه القيود في نهاية المطاف استنادًا إلى ما تفرزه التجربة. ومع ذلك، تر

فعلى سااابيل المثال، قد تكون تدفقات البيانات  ا أسااااساااية أمام الصاااحافة المؤتمتة.ل قيودً عتقد بأنه يمث   التطوير التقني على ما يُ 

لكنها ربما  قادرة على توفير خلفية تاريخية وحقائق ثابتة للقصاة اإلخبارية، "Meta" ما وراء الساطح الثانوية على مساتوى

سياق معاصر ضروري لكثير من التقارير اإلخبارية. إلى جانب ذلك فإن صحافة األتمتة قد ال  ،تكون أقل قدرة على توفير 

تكون قادرة على تحليل المشااااااعر والحقائق الناعمة حول الموضاااااوعات، فضااااااًل عن فهم جميع الفروق الدقيقة في التعبير 

لى زاوية األخبار ية حدوث األحداث، وكيف يتم اإلبالغ عنها، أو التعرف باساااتمرار عالبشاااري التي تسااااعد على تحديد كيف

  .  (39)السطر العلوي أو المقدمة"األكثر أهمية "

 

وخلصت الدراسة إلى أن الصحافة المؤتمتة سيتم استخدمها بشكل متزايد إلنتاج تقارير واقعية بسيطة، لزيادة السرعة التي 

لتقارير، لتغطية موضااااوعات رياضااااية ومالية في نطاق محدد، إلى جانب إعادة إصاااادار أو تكييف يتم بها نشاااار مثل هذه ا

المحتوى الخا  لتالئم أجهزة معينة )مثل الهواتف المحمولة( أو األذواق الفردية، أو مسااااااعدة الصاااااحفيين على اكتشااااااف 

ل منافع مالية للمؤسااسااات اإلخبارية، غير أن األخبار. كما خلصاات الدراسااة إلى أن الصااحافة المؤتمتة قد تجلب في المسااتقب

ذلك لن يكون على المدى القصااير. وقدم المشاااركون في الدراسااة بعض األفكار حول األساائلة األخالقية التي تنشااأ عن مثل 

حديات في ا تهذه التغييرات في إنتاج األخبار. ومع االعتراف بإمكانية األتمتة في الحد من التحيز وعدم الدقة، فقد رأوا أيضااً 

 الحفاظ على معايير التحقق والتوازن وتحديد من، أو ما الذي ينبغي أن يخضع للمساءلة عن المنتج اإلخباري النهائي.

 

 Mapping the field of Algorithmic)رساااااام خريطة مجال الصااااااحافة الخوارزمية ، "في دراسااااااته "دور"حدد و

Journalism)،  المفروضاااااة على توليد اللغة الطبيعية في مجال الصاااااحافة. وقد تم تعريف اإلمكانيات التكنولوجية والقيود

نها من أداء توليد اللغة الطبيعية بوصاافها االبتكار التقني المركزي الذي يمك    تطبيقها الصااحفي كصااحيفة خوارزمية، واعتبار

غة الطبيعية على  يد الل ماد تول لك اعت ية المحددة، وكذ ها. إن القيود التقن نات المنظمة، ال يغي   عمل يا غة الب قة أن الل ر من حقي

  . (40)الطبيعية قادرة على أداء مهام مؤسسية للصحافة المهنية على المستوى التكنولوجي
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وبالتالي، فإن النقاش، في المجال التكنولوجي، يضااع األساااس بشااكل رئيسااي لتحليل التحديات القادمة ألبحاث الصااحافة عند 

يانات الكب قاطع الب ية ت تاج المحتوى، والتحديات األخالق عد إن ناء وب ية قبل وأث لة ذلك تحول األدوار الصااااااحف يرة، ومن أمث

والقانونية المرافقة إلنتاج األخبار التي تبحث في مسااااااائل مثل الدقة والتوازن والتحقق من المعلومات، فضاااااااًل عن معرفة 

ت قانونية أو مهنية أو أخالقية، أو األسااائلة التي يمكن أن مصااادر هذه المعلومات وغيرها من القضاااايا التي قد تثير تسااااؤال

  .طرح حول وسطاء جدد في الصحافة مع زيادة االعتماد على البياناتتُ 

 

ا، فمن الواضااااح أن الناشاااارين يسااااعون لخفض التكاليف من جهة، ل نشاااااًطا ربحي  ونظًرا ألن اإلنتاج اإلخباري ال يزال يمث   

. وقد أظهرت الدراساااااااة أن سااااااوق الصااااااحافة من جهة أخرى إخبارية تلبي رغبات الجمهوروالتطلع نحو تقديم خدمة 

، غير أن مقدمي الخدمة يضااااااغطون بقوة على وسااااااائل اإلعالم التقليدية إلدماج الصااااااحافة ةصااااااغير تالخوارزمية ما زال

بالكلف التي تتحملها هذه المؤسسات الخوارزمية في بنائها المؤسسي باعتبار أن نظام توليد اللغة الطبيعية غير مكلف مقارنة 

ربحية أعلى من وجهة نظرهم، إلى جانب إمكانية إنتاج  ر  د  عند اسااتخدامها للصااحفيين البشاار. فاسااتخدام الصااحافة المؤتمتة يُ 

 األخبار بلغات متعددة وهذا يقود إلى الوصول إلى جمهور أكبر. 

 

 خالصة واستنتاجات 

الصحافة الخوارزمية أو المؤتمتة لم يعد مجااًل متوقعًا، بل أضحى من المجاالت المهمة بدا واضًحا أن صحافة الروبوت أو 

رت الحوسبة المنتشرة في كل مكان المشهد التي بدأت تأخذ لها مكانًا في العملية الصحفية. وفي السنوات القليلة األخيرة، غي  

رت إلى حد ال يساااتهان به على النماذج اإلخبارية التقليدية في جمع األخبار وتصااانيفها وكتابتها فضااااًل عن إذ أث   ؛الصاااحفي

سااارعة إعدادها ونشااارها على مساااتوى العالمي. كما أعادت توازن القوة النسااابية للصاااحفيين والجمهور، وساااارعت بنشااار 

 المعلومات على نطاق واسع لجميع أنحاء العالم. 

 

أن األنماط الصااحفية التقليدية بدأت تتراجع، فإن الخوارزميات قد بدأت في تزويد الصااحفيين بساالساالة من وعلى الرغم من 

رد التقنيات الجديدة التي يمكن من خاللها متابعة اهتمامات الجمهور. ووسااعت مصااادر البيانات العامة والخاصااة بشااكل مط  

وفي الوقت نفسااااااه، تقدم الصااااااحافة الخوارزمية طريقة جديدة  األمر الذي حفز المدافعين عن الشاااااافافية نحو طلب المزيد.

من أهم األدوار التي تقوم بها الصااااااحافة في المجتمعات  د  ع  للمساااااااعدة في الحفاظ على دور الصااااااحافة في الرقابة الذي يُ 

ية إلى جانب الديمقراطية. ويشاااامل هذا الدور مراقبة أداء مؤسااااسااااات المجتمع من خالل التحقيقات التقليدية واالسااااتقصااااائ

ومع انهيار نماذج العمل الصااااحفي التقليدي، ال يمكن للصااااحافة  ؤسااااسااااات الرئيسااااية داخل المجتمع.التغطيات اليومية للم

ل من الكلف، وتستفيد ولكن يمكنها أن تخلق أدوات جديدة قد تقل    ،كان الصحافة المعاصرة بصورة كليةالخوارزمية أن تحل م

ا ط بالصحافة وخصوصً والجديدة، وتساعد في النهاية على الحفاظ على العمل الرقابي المن بشكل أفضل من بيئة المعلومات

  في أثناء التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

 وبناء على ما سبق يمكن تقديم االستنتاجات اآلتية:

جاهلها أو التقليل من ظهر الدراسات أن صحافة الروبوت أصبحت واقعًا يجب التعامل معه باعتباره ظاهرة ال يمكن تتُ  .1

أهميتها، كما يجب عدم المبالغة في الفر  التي تقدمها، أو التحديات التي تفرضااااااها فما زالت صااااااحافة الروبوت في 

 حكام مطلقة بشأن الفر  التي من المحتمل تقديمها والتحديات التي تفرضها. أبداياتها، ويصعب إطالق 
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ها، والمسؤوليات ؤة في العملية الصحفية من حيث بناد إلى تغييرات جوهريال شك بأن االتجاه نحو أتمتة الصحافة سيقو .2

تأثيراتها على اللغة اإلعالمية والصااااااحفية، والمن يام بها، إلى جانب  طة بعناصاااااارها، واألدوار التي من الممكن الق

 والجوانب المهنية واألخالقية التي تحكم العمل الصحفي. 

إذ تهيمن على نشاطاتها التغطية اإلخبارية ؛ ها صحافة الروبوت ما زالت محددةتغطيظهر األدبيات أن المجاالت التي تُ  .3

الطقس. وهناك توقعات محتملة بأن تتوسااااع دائرة المجاالت التي أحوال ة ويوالرياضاااا يةالمتعلقة ببعض الشااااؤون المال

 تغطيها صحافة الروبوت في مجال التغطية اإلخبارية. 

ظهر حماساااااة للدور الذي تقوم به صاااااحافة الروبوت، أن التوجه نحو إلعالم التي تُ ؤكد العديد من مصاااااادر وساااااائل اي .4

استخدام الخوارزميات في العمل الصحفي، ال يستهدف االستغناء عن الصحفيين، بقدر ما يتيح لهم تقديم نشاط صحفي 

 متميز، من خالل توفير الوقت لهم للتصدي للقضايا المهمة. 

اإلعالم التي بدأت اسااتخدام صااحافة الروبوت أن توجهها مرتبط بتقديم خدمة إخبارية  ؤكد العديد من مصااادر وسااائلي .5

 ن تضيف صحافة الروبوت موارد جديدة لهذه المؤسسات. أللعمالئها، مع التطلع 

ا لقدرات صااااااحافة الروبوت، فمن الممكن أن تقوم بدور في المجال اإلخباري، لكنها لن تؤكد األدبيات أن هناك حدودً  .6

 قادرة على القيام بالدور نفسه في مجال التحليل والتحقيق االستقصاء. تكون

بدخول صحافة الروبوت مجال العمل الصحفي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحديات في الجوانب المهنية واألخالقية  .7

شر إلى الصحفيين اآلليين. وهذا  يتطلب وضع مواثيق للعمل الصحفي، حيث تتبدل الوكالة األخالقية من الصحفيين الب

 أخالقية جديدة تتحمل فيها المؤسسة ما يترتب على أخطاء الدقة والتوازن والشفافية وتضارب المصالح وغيرها.

يرى البعض أن صااااحافة الروبوت ال تسااااتطيع تشااااكيل ردود أفعال عاطفية لدى الجمهور مثل الضااااحك، أو اسااااتثارة  .8

ها اإلنساااااااان الخوف أو التحفيز لعمل معين. وهذا يعني أن الر لدرجة التي يكون في وبوتات ال يمكن أن تكون بنفس ا

ا، وال تمتلاااك القااادرة على الخروج إلى الميااادان وإجراء المقاااابالت مع النااااس. في حين يرى فريق آخر أن  مبااادعاااً

ز الخوارزميات قادرة على تشكيل حالة مبدعة في حدود ما، في مجال صحافة الروبوت، بحيث تكون قادرة على التميي

 بين البيانات ومصادرها. 

نت الدراسااااات أن مقدمي الخدمة يضااااغطون بقوة على وسااااائل اإلعالم التقليدية إلدماج صااااحافة الروبوت في بنائها بي   .9

المؤسااااسااااي، تحت ذريعة أن نظام توليد اللغة الطبيعية غير مكلف مقارنة بالكلف التي تتحملها هذه المؤسااااسااااات عند 

 استخدامهم للصحفيين البشر. 

تجاه التنبيه بأخذ التطور الم ترصااد الدراسااة أي نشاااط صااحفي حقيقي في هذا المجال في المنطقة العربية. وهذا يدفع ب  .10

 التكنولوجي في مجال صحافة الروبوت بجدية أكبر، وفي إطار فلسفة واضحة.

 

 .األردنفي  جامعة البترا لية اإلعالمكب أستاذ االتصال الجماهيري، محمد نجيب الصرايرة .د*

 .باحثة في علوم اإلعالم واالتصال، شروق طومار
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