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علىطرأتمختلفةتحوالتوليدةتبقىالمواطنةالصحافة
العامةالنقاشاتوواقعاالعالموصناعةاألخبارطبيعة

.االجتماعيةحياتنافيالمستخدمةوالتكنولوجيا

مواالعالالتواصلوسائلفيالجذريالتغييرساهمفقد
دجدينوعوالدةأوتغييراحداثفيالتكنولوجيوالتطّور

.صحافيالىالعاديالمواطنحّولالصحافة،من

بشكلمرتبطة،المواطنةالصحافةظهورقصةوتبقى
بظروفأوالنزاعاتأوكالكوارثمعينةبأحداثوثيق،

علىالخناقأوالعامةالحرياتعلىكالتضييقاجتماعية
.«التقليدية»االعالموسائل

والعالمالعربيةالمنطقةفيجذورها

«المواطنةالصحافةنحناالعالم،نحن»
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األسبابهيما
الىأّدتالتي
الصحافةوالدة

المواطنة؟

غياااث ثقااة الجمهااور 
بوسااااااائل االعااااااالم 

التقليدية

الهواتااااااي الذكيااااااة، 
أداة لنشااااااار الخبااااااار 
العاجاااااااال بساااااااارعة 

فائقة

فقااااااداا الصااااااحافي 
كمصاادر وحيااد دوره

للمعلومات واألخبار

تراجااااااااع عائاااااااادات 
وساااااائل االعاااااالم 

التقليدية

تااااااااوفير الوياااااااا  
فرصااة النفاااى الااى
محتااااااو  رخااااااي  

الثمن

لجااوو وسااائل االعااالم 
ال التقليدية الاى أشاك

تشاااااااااااركية النتااااااااااا  
المحتو 
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الصحافة المواطنة في العالم

18القرافيمواطنصحافيأشهر:باينتوم

توماستوقيعمنمنشور،«السليمالمنطق»
كااسعلىكبيرا  تأثيرا  لهكاا(1776-1775)باين

اعالاالىوأد عشرةالثالثةالمستعمرات
طانيابريمنعليهللحصولوالمحاربةاالستقالل
المنشوروتضّمن.1776صييفيالعظمى

يفالفورياالستقاللالىوالحاجةلمزاياشرحا  
.وواضحةسهلةلغة
10فيالمؤليمجهول،بشكلنشره،ثم

الثورةبدايةمع1776يناير/الثانيكانوا
ّم وتتواسعبشكلبعدهالينتشراألمريكية
.العامةالمحافلفيقراوته

قبلموجودا  يكنلم«المواطنةالصحافة»مصطلحأّا علىالباحثينمنعدد  يّتفق
رهوتوّف االنترنتنموّ معبالتوازيوتبلوتتطّورتالظاهرةهذهوأااالنترنتعصر
.الناشئةالدولفيالسيماالعالم،أنحاومختليفيالمواطنينمنمتزايدلعدد
.عقودمنذوِجدت«المواطنةالصحافة»أاويعتبرواالرأييخالفونهمآخرينأّا اال

عةتابمستقلةصحيشكلعلى»الصحافةمنالنوعهذاوجدغيلمور،داافبحس 
أالىاالباحثينأولئكويعتبر«.عشرالثامنالقرامنذاخباريةونشراتللمجتمعات

التواصلأدواتالىبالنفاىالعاديّينالمواطنينمنالمزيدمّكناالنترنتظهور
حّتممماصوتهمواسماعنظرهمووجهاتآرائهمنشرإمكانيةوسّهلواالعالم
.المواطنةبالصحافةاالهتمام

منالكثيرعقليةغّيرباينمنشور
األمريكيين
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توماستوقيعمنمنشور،«السليمالمنطق»
كااسعلىكبيرا  تأثيرا  لهكاا(1776-1775)باين

اعالاالىوأد عشرةالثالثةالمستعمرات
طانيابريمنعليهللحصولوالمحاربةاالستقالل
المنشوروتضّمن.1776صييفيالعظمى

يفالفورياالستقاللالىوالحاجةلمزاياشرحا  
.وواضحةسهلةلغة
10فيالمؤليمجهول،بشكلنشره،ثم

الثورةبدايةمع1776يناير/الثانيكانوا
ّم وتتواسعبشكلبعدهالينتشراألمريكية
.العامةالمحافلفيقراوته

قبلموجودا  يكنلم«المواطنةالصحافة»مصطلحأّا علىالباحثينمنعدد  يّتفق
رهوتوّف االنترنتنموّ معبالتوازيوتبلوتتطّورتالظاهرةهذهوأااالنترنتعصر
.الناشئةالدولفيالسيماالعالم،أنحاومختليفيالمواطنينمنمتزايدلعدد
.عقودمنذوِجدت«المواطنةالصحافة»أاويعتبرواالرأييخالفونهمآخرينأّا اال

عةتابمستقلةصحيشكلعلى»الصحافةمنالنوعهذاوجدغيلمور،داافبحس 
أالىاالباحثينأولئكويعتبر«.عشرالثامنالقرامنذاخباريةونشراتللمجتمعات

التواصلأدواتالىبالنفاىالعاديّينالمواطنينمنالمزيدمّكناالنترنتظهور
حّتممماصوتهمواسماعنظرهمووجهاتآرائهمنشرإمكانيةوسّهلواالعالم
.المواطنةبالصحافةاالهتمام

منالكثيرعقليةغّيرباينمنشور
األمريكيين
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فيالسيماالصحياختبرتالتسعينيات،بدايةفي
لبفض«المدنيةالصحافة»مننوعا  المتحدة،الواليات
للرأياستطالعاتشكلعلىوالجماعاتوالقرامشاركة
ومجموعاتاليوميةاألخبارمقاالتعلىأفعالوردود
تغطيةعلىالمشاريعهذهمعظمورّكزت.النقاش

اتمناقشفيالقرائاشراكالىالحقا  لتتطّوراالنتخابات
والجريمةالنموغرارعلىعامةمشاكلحولرئيسية
«بيو»مركزعنصادرتقريروبحس .العنصريوالتمييز

مناألقلعلى%20مارستالمدنية،الصحافةحول
عددهاكااحينها)المتحدةالوالياتفياليوميةالصحي
واجتمع2001و1994بينالمدنيةالصحافةمننوعا  (1500

.المجتمععلىااليجابيالصحافةهذهتأثيرعلىمعظمها

التيالمنصاتمنالعديدظهرتاالنترنت،وبفضلثم،
ليكوامباشرةالمحتو بتحميلللمواطنينسمحت
ثمالمدّوناتكانتأبرزهاأاشّك وال.الجميعبمتناول
تويترغرارعلىاالجتماعيالتواصلشبكاتظهور

مولةالمحالهواتياستخدامكااالذيويوتيوثوفيسبوك
.تطّورهاأسباثأبرزأحدالذكية

لحمصطبارغيرجورناألميركيابتدع
ليعود1997عام«الويبمدونة»

لشكعلىميرولزبيترهويستخدم
بدأو.1999عام«دّون»فعل

عموفعلكاسمالمصطلحاستخدام
األعمالورائدالمعلوماتيةمهندس

ويليمزإيفان
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األعمالورائدالمعلوماتيةمهندس

ويليمزإيفان
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المدونات

التدوينمنصاتمنالعديدظهرتاألخيرة،السنواتفي
فضة،منخبكلفةألفكاره،بالترويجمواطنأليتسمحالتي

بعضيلي،مافي.العالمأنحاوكلفيمحتملجمهورمع
:أبرزهامن

لكيسمحالوثعلىبرنامج
مدواأوموقعبانشاو

مدونةانشاومهمةتسّهل
الملفاتأنواعكلومشاركة

والفيديوالصورمن
والمقاالت

«+جوجل»توّفرها
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الصحافة المواطنة في العالم العربي

عممؤخرا  ظهرت«المواطنةالصحافة»أّا كثيروايظّن 
نسوتوكليبياالدولمنعددفيالعربيةالثوراتبداية
.تماما  مختليالواقعأّا اال.ومصر

الصحافيالمواطنظهرالعربية،المنطقةأرجاوففي
القيمالىالداعيةاالجتماعيةالحركاتطليعةفي

المزيدنفاىأاشّك وال.االنسااوحقوقالديمقراطية
ماالخدمةأّا ولواالنترنت،الىالعرثالمواطنينمن
الكلفةحيثمنالدولمنالعديدفيمتأخرةزالت

فيالمدّونينمنعددظهورفيساهمتوالسرعة،
ومصرولبنااالسعوديةالعربيةوالمملكةالبحرين
.الشاثالجيلمنالسيما

العالميةاالنترنتاحصائيات:مصدر

https://www.internetworldstats.com/stats5.htm
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الصحافة المواطنة في العالم العربي

2003عامالعراقفيالعربيةالمدوناتأولىوظهرت
الحركاتقل الىتحّولتأنهااال«رائد؟أين»مدونةمع

.2005عاماالجتماعية

فيالصحافيينالمواطنينحركة«ازدهار»منالرغمعلى
.الظاهرةهذهمهدتبقىمصرأّا االالعربيالعالم
حمالتوالمدّونواالناشطواشّن ،2000بدايةفمنذ
االجتماعيةبالعدالةومطالبةالنظامضدواسعة

الدولمختليفيالصحافيواالمواطنواواعتمد
عبرمطالبهملنشرىاتهاواألدواتاألسالي العربية

ىعلالشخصيةوالمدوناتوفليكروتويترفيسبوك
.الذكيةالهواتيأوالوي 

فيلتظاهرة2011فبراير/شباطمناألولفيهيلجوزفالتقطهاصورة
مباركالرئيسلتنحيداعيةالتحريرميداا

Photo: Joseph Hill

https://www.flickr.com/photos/nebedaay/
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عودة الى الوراء مع أوائل المواطنين الصحافيين 
العرب

الحرية»بعنوااواسعةحملةالمدّونواقاد،2005عام:البحرين
كااواسالميا  ناشطا  كااالذي«اإلمامعبدعليالبحرينيللمدّوا
15بالسجنعليهوُحكمالحقيقياسمهمستخدما  2002منذيدّوا
حقوقعنوالمدافعينالناشطينمنعددإدانةجان الىعاما  

.االنساا
ثورة»باُعرفمافيبفعاليةالمدّونواشارك،2005عام:لبناا
اغتيالبعدلبناامنالسوريالجيشخرو الىتأدّ التي«األرز

المواطنوااضطلعكما.الحريريرفيقالسابقالوزراورئيس
2006زتموحرثخاللالبديلةاألخبارحركةفيكبيربدورالصحافيوا

.االسرائيينضد
السعوديواالمدونواأطلق،2007عام:السعوديةالعربيةالمملكة
دوابالسعوديةالسلطاتاعتقلتهالذي«فرحاالفؤادالحرية»حملة

يكت و.السعوديينالمدّونينيعميدفرحااوُيعتبر.واضحةأسباث
نعالمدافعينأشدّ منوهوالحقيقيباسمه،مدّونتهعلىفرحاا،

ومنذ.2008عامسراحهأطلق.المملكةفيالسياسيةاالصالحات
ّسسأأّنهكماالسياسيةوتعليقاتهتدويناتهيواصلالحين،ىلك

.المفتوحللتعليمالعربيةالمنصة«رواق»

يعترفمصريلمتظاهرشدريعويسالتقطهاصورة
االجتماعيالتواصلشبكاتبدور
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المواطنوااضطلعكما.الحريريرفيقالسابقالوزراورئيس
2006زتموحرثخاللالبديلةاألخبارحركةفيكبيربدورالصحافيوا

.االسرائيينضد
السعوديواالمدونواأطلق،2007عام:السعوديةالعربيةالمملكة
دوابالسعوديةالسلطاتاعتقلتهالذي«فرحاالفؤادالحرية»حملة

يكت و.السعوديينالمدّونينيعميدفرحااوُيعتبر.واضحةأسباث
نعالمدافعينأشدّ منوهوالحقيقيباسمه،مدّونتهعلىفرحاا،

ومنذ.2008عامسراحهأطلق.المملكةفيالسياسيةاالصالحات
ّسسأأّنهكماالسياسيةوتعليقاتهتدويناتهيواصلالحين،ىلك

.المفتوحللتعليمالعربيةالمنصة«رواق»

يعترفمصريلمتظاهرشدريعويسالتقطهاصورة
االجتماعيالتواصلشبكاتبدور
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عودة الى الوراء مع أوائل المواطنين الصحافيين 
العرب

الحرية»بعنوااواسعةحملةالمدّونواقاد،2005عام:البحرين
كااواسالميا  ناشطا  كااالذي«اإلمامعبدعليالبحرينيللمدّوا
15بالسجنعليهوُحكمالحقيقياسمهمستخدما  2002منذيدّوا
حقوقعنوالمدافعينالناشطينمنعددإدانةجان الىعاما  

.االنساا
ثورة»باُعرفمافيبفعاليةالمدّونواشارك،2005عام:لبناا
اغتيالبعدلبناامنالسوريالجيشخرو الىتأدّ التي«األرز

المواطنوااضطلعكما.الحريريرفيقالسابقالوزراورئيس
2006زتموحرثخاللالبديلةاألخبارحركةفيكبيربدورالصحافيوا

.االسرائيينضد
السعوديواالمدونواأطلق،2007عام:السعوديةالعربيةالمملكة
دوابالسعوديةالسلطاتاعتقلتهالذي«فرحاالفؤادالحرية»حملة

يكت و.السعوديينالمدّونينيعميدفرحااوُيعتبر.واضحةأسباث
نعالمدافعينأشدّ منوهوالحقيقيباسمه،مدّونتهعلىفرحاا،

ومنذ.2008عامسراحهأطلق.المملكةفيالسياسيةاالصالحات
ّسسأأّنهكماالسياسيةوتعليقاتهتدويناتهيواصلالحين،ىلك

.المفتوحللتعليمالعربيةالمنصة«رواق»

يعترفمصريلمتظاهرشدريعويسالتقطهاصورة
االجتماعيالتواصلشبكاتبدور

https://freeabdulemam.wordpress.com
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ىوحتالطريقمّهدواالمصريينالمدّونينأاشكال:مصر
ويبقى.األخر العربيةالدولفيالمدّونينعّلموا

قتانطلالتي«كفاية»حركةركيزةالمواطنينالصحافيوا
المحرماتوكسرالمدنيالعصيااالىداعية2004عام

المدّوانشر،2006وعام.والتظاهرالتعبيروحريةوالتغيير
عنيحولفيديومقطععباسوائلالمواطنوالصحافي

الممارساتضدالحركةتفّجرفيمساهما  الشرطة
الدأوأّسسكما.المصريةللشرطةوالعنيفةالتعسفية
أجلمن«إنسى»مدونة«المسلميناإلخواا»قياديي
مصدرالىوتحّولتالسجناوحولمعلوماتعلىالحصول
المحاكماتحضورمنالممنوعةاالعالملوسائلمعلومات
تبقىالصحافيينالمواطنينعنمثالأبرزولّعّل .العسكرية
انطلقتالتيفيسبوكعلى«أبريل6شباثحركة»صفحة
الىتوتحّولالمعيشيةالظروفوتفاقمالعمالمعتضامنا  
المواطنينمنالعديدتضّم واسعةسياسيةحركة

الصحافيين

نالصحافييالمواطنينأوائلمعالوراءالىعودة
العرب

المصريةاالجتماعيةالتواصلشبكاتقص عنرسم

https://www.facebook.com/Kefaya.Movement
http://misrdigital.blogspirit.com
http://ensaa.blogspot.com
https://www.facebook.com/shabab6april
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الصحافة 
المواطنة

االعالم 
البديل

مفتوحة 
المصدر

الصحافة 
الشعبية

السلطة
الخامسة

االعالم 
الديمقراطي

صحافة 
الشارع

الصحافة 
التشاركية

صحافة 
2.0الوي  

تعريف الصحافة المواطنة
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الصحافة 
المواطنة

االعالم 
البديل

مفتوحة 
المصدر

الصحافة 
الشعبية

السلطة
الخامسة

االعالم 
الديمقراطي

صحافة 
الشارع

الصحافة 
التشاركية

صحافة 
2.0الوي  

تعريف الصحافة المواطنة
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المواطنة؟الصحافةإىا  هيما

تسمحممارسةهيالمواطنةالصحافة»
باستخدامصحافيةخبرةدوامنألشخاص

أولخلقواالنترنتالحديثةالتكنولوجياأدوات
عالم،االوسائلتنقلهاالتيالوقائعمنالتحّقق

«آخرينمعبالتعاواأوبمفردهم
2006مارك غاليزر، 

كيفيةعلىتعتمدالمواطنةالصحافة»
وفقومشاركتهم،عاديينمواطنينمساهمة
المعلوماتمنخاصا  نوعا  الخاصة،حقائقهم
تربطالتيالرقميةالتكنولوجياتمكينبفضل
«العالمأنحاوكلفيالمعرفة

2003دال بيسكينغ، 

دورا  يلعبوامواطنينمجموعةأومواطن»
وتحليلالتقاريرواعدادجمععمليةفيفاعال  
«والمعلوماتاألخبارونشر

2003بوماا وويليز، 
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المستقّلواالمدّونوا

بينمشتركةمبادرات
الصحافيينمنعدد

المواطنين

فيالمواطنةالصحافة
التقليدياالعالمخدمة

قةوالمنطالعالمفيالمستقليينالمدّونينعناألمثلةتكثر
ةشعبيينشرونهماخاللمنهؤالوكس وقد.بالتحديدالعربية
اةالحيعلىيؤّثروابعضهمباتكماوالقرامنالعديدلد واسعة

.واالقتصاديةواالجتماعيةالسياسية

28منبأكثرالمتوفر«نيوزويكي»موقعيبقىمثالأشهرلعّل 
لغة

الىوالمعروفةالتقليديةاالعالموسائلمنالكثيرعمدت
الجزيرة»غرارعلىأخبارهاالغناوالمواطنةالصحافةمناالستفادة

أوهمي»موقعحتىأو«أاأاسي»من«ريبورتأي»و«مباشر
«صحافيمواطنكل»منجعلتالتيالجنوبيةكوريامن«نيوز

أم»و«فليكر»خدمةعلىاستحوىتالتيياهوحتىأولهاشعارا  
....«نيوزفاين»علىاستحوىتالتي«سيبيأاأس

ما هي أنواع الصحافة المواطنة؟
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14/23 المواطنة الصحافة األول    | 14/23األسبوع

الصحافياليهايحتاجالتياألدواتهيما
المواطن؟

هاتي 
محمول

أجهزة لوحية 
أو حاسوث

حساث على 
شبكات 

التواصل 
االجتماعي

/كاميرا رقمية
مسّجل رقمي

المدونات أو 
المواقع 

االلكترونة 

تطبيقات 
لتحرير الن 
أو المقاطع 
الصوتية أو 
المصّورة

خدمة
االنترنت
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مراحل انتا  الخبر

الصحافة المواطنة الصحافة التقليدية
نمقوتهاالمواطنةالصحافةتستمدّ العكس،على•

واسعةمجموعةقبلمنالمتواصلةالتحققعملية
مأمعارضةأكانتآرائك،مشاركةفيسهل.األفرادمن

لوجياالتكنومناالستفادةبفضلُيقاللمامساندة،
.واالنترتالحديثة

منمجموعةقبلمنالمواطنةالصحافةانشاوتم•
المحادثاتقيمهمسّلمعلىيضعوااألفراد

.الربحيةمقابلوالمساواةوالتعاوا

الماغالبا  :الجمهورمعواحدباتجاهالحواريجري•
.ُكت أوقيلمامنالتحّققيمكن

التقليديةاالعالموسائلمعظمتأسيستم•
االعالموسائلبعضأالوحتىتجاريةألغراض
ةسياسأوفكردعمأوالبروبغندابهدفتأسست

.والبّث االعالناتعلىأعمالهاخططترّكز.ما
والربحيةمحددتحريريخطعلىوتعتمد

.واالستقامة

يديةالتقلالصحافةمقابلالمواطنةالصحافة
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ارغرعلىللخبرالموادمصادروتوليدالمعلوماتلجمعاألساسيةالمرحلةهي:التقليديةالصحافة
.والبصريةالصوتيةوالمساهماتالعيااشهودحسابات

دّققيماغالبا  التيالمستخدموايقّدمهامعلوماتوأيالفيديوومقاطعالصور:المواطنةالصحافة
.الصحافّيوابها

األخبارانتاجمراحل

تغطيتهأونشرهيمكنماحولالقراراتتتخذالتيالمرحلةهي:التقليديةالصحافة

تداولهايتّم والمعلوماتاألخباركلأّا السيماهناالمرحلةهذهتطبقال:المواطنةالصحافة

سُتنشرالتيالموادوتحريركتابةفيهابماالقصةبلورةمرحلةهي:التقليديةالصحافة

ّينةمعمواضيععنالقراوكتبهامقاالتأومدّوناتشكلعلىتكواماغالبا  هي:المواطنةالصحافة
,إعالمهممواقععلىلنشرهاويحررونهاالصحافيوايختارها

ومراقبةالنفاى
المعلومات

«فلترة«واختيار
المعلومات

الخبروتحريرمعالجة
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.للجمهورمتوفرا  الخبرفيهايصبحالتيالمرحلةهي:التقليديةالصحافة

بكاتشعلىالمقاالتأوللتقاريرااللكترونيةالروابطتوزيعمرحلةهي:المواطنةالصحافة
.االجتماعيالتواصل

(2)األخبارانتاجمراحل

توحةمفونشرها،انتاجهابعدالتقارير،فيهاتصبحالتيالمرحلةهي:التقليديةالصحافة
.والنقاشللتعليقات

التواصلشبكاتأوالمنتدياتأوالمدوناتعلىالنقاشمرحلةهي:المواطنةالصحافة
.االجتماعي

التوزيع

الخبرتفسير

2008وأل،دومينغو،األخبارانتا مراحل:المصدر

https://www.academia.edu/846323/Twitter_citizen_journalism_and_news_production_stages
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غياث الحدود 
بين االعالَمين

الىةآيلالتقليديةالصحافةكانتإىاماالمتساولةاألصواتتعلو
ينبالحدودأّا هواألكيدأّا االالمواطنةالصحافةنهوضمعالزوال

منهماكل  ىإاالتجاهثنائيةالعالقةوباتتضبابيةأكثرباتتالعالمين
.اآلخرالىبحاجة

لجمهورواالمحترفينالصحافيينبينالتعاواأّا التذكيرمنبدال
جأتلالمثال،سبيلفعلى.جديدةبظاهرةليسسابقا  ىكرناهالذي
فقد.عاما  150منذالصحافيالمواطنالىاالخبارية«رويترز»وكالة
«رويترز»مكت تحريررئيسأّا 2006عامكتابهفيغيلموردااأشار
واألخبارالمعلوماتعلىيحصلكاا1994و1991بينالصينفي
مناألخباروكاالتمنعبسب التيبتالىمسافرينأشخاصمن

احةالسعلىالحديثةالتكنولوجيادخولأااال.المنطقةالىالتوّجه
.أكثرالمتوفرةالمعلوماتكميةوباتتالمعايررقلبت

كانتماا  وغالبوالمواطنةالتقليديةالصحافةتعاواعناألمثلةتكثر
11اعتداواتغرارعلى2000بدايةالكوارثمنمجموعةوليدة
2005عاملنداتفجيراتأوالمتحدةالوالياتفيسبتمبر/أيلول
ماالعالوسائلمنبالعديددفعتالتيالناجحةاألمثلةمنوغيرها

فينةالمواطالصحافةلدمججديدةاستراتيجياتبتطويرالتقليدي
.اليوميةتغطياتهم

«االعالمنحن»بعنوااغيلموردااكتاث
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غياث الحدود 
بين االعالَمين

الىةآيلالتقليديةالصحافةكانتإىاماالمتساولةاألصواتتعلو
ينبالحدودأّا هواألكيدأّا االالمواطنةالصحافةنهوضمعالزوال

منهماكل  ىإاالتجاهثنائيةالعالقةوباتتضبابيةأكثرباتتالعالمين
.اآلخرالىبحاجة

لجمهورواالمحترفينالصحافيينبينالتعاواأّا التذكيرمنبدال
جأتلالمثال،سبيلفعلى.جديدةبظاهرةليسسابقا  ىكرناهالذي
فقد.عاما  150منذالصحافيالمواطنالىاالخبارية«رويترز»وكالة
«رويترز»مكت تحريررئيسأّا 2006عامكتابهفيغيلموردااأشار
واألخبارالمعلوماتعلىيحصلكاا1994و1991بينالصينفي
مناألخباروكاالتمنعبسب التيبتالىمسافرينأشخاصمن

احةالسعلىالحديثةالتكنولوجيادخولأااال.المنطقةالىالتوّجه
.أكثرالمتوفرةالمعلوماتكميةوباتتالمعايررقلبت

كانتماا  وغالبوالمواطنةالتقليديةالصحافةتعاواعناألمثلةتكثر
11اعتداواتغرارعلى2000بدايةالكوارثمنمجموعةوليدة
2005عاملنداتفجيراتأوالمتحدةالوالياتفيسبتمبر/أيلول
ماالعالوسائلمنبالعديددفعتالتيالناجحةاألمثلةمنوغيرها

فينةالمواطالصحافةلدمججديدةاستراتيجياتبتطويرالتقليدي
.اليوميةتغطياتهم

«االعالمنحن»بعنوااغيلموردااكتاث
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غياث الحدود 
بين االعالَمين

الىةآيلالتقليديةالصحافةكانتإىاماالمتساولةاألصواتتعلو
ينبالحدودأّا هواألكيدأّا االالمواطنةالصحافةنهوضمعالزوال

منهماكل  ىإاالتجاهثنائيةالعالقةوباتتضبابيةأكثرباتتالعالمين
.اآلخرالىبحاجة

لجمهورواالمحترفينالصحافيينبينالتعاواأّا التذكيرمنبدال
جأتلالمثال،سبيلفعلى.جديدةبظاهرةليسسابقا  ىكرناهالذي
فقد.عاما  150منذالصحافيالمواطنالىاالخبارية«رويترز»وكالة
«رويترز»مكت تحريررئيسأّا 2006عامكتابهفيغيلموردااأشار
واألخبارالمعلوماتعلىيحصلكاا1994و1991بينالصينفي
مناألخباروكاالتمنعبسب التيبتالىمسافرينأشخاصمن

احةالسعلىالحديثةالتكنولوجيادخولأااال.المنطقةالىالتوّجه
.أكثرالمتوفرةالمعلوماتكميةوباتتالمعايررقلبت

كانتماا  وغالبوالمواطنةالتقليديةالصحافةتعاواعناألمثلةتكثر
11اعتداواتغرارعلى2000بدايةالكوارثمنمجموعةوليدة
2005عاملنداتفجيراتأوالمتحدةالوالياتفيسبتمبر/أيلول
ماالعالوسائلمنبالعديددفعتالتيالناجحةاألمثلةمنوغيرها

فينةالمواطالصحافةلدمججديدةاستراتيجياتبتطويرالتقليدي
.اليوميةتغطياتهم

«االعالمنحن»بعنوااغيلموردااكتاث

https://www.amazon.com/We-Media-Grassroots-Journalism-People/dp/0596102275
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غياث الحدود 
بين االعالَمين

ها،عليالتقليديةنظيرتهاواعتمادالمواطنةالصحافةازدهارأّا اال
فيىروتهعرفاألخيرة،السنواتوفيالعربيالعالمفيالسيما
صولالوالمحترفينالصحافيينعجزدوال  أومناطقمنالخبرايصال
فيواصل.ىلكعلىدليل  خيرالسوريالمثالويبقى.اليها

الهجماتوتوثيقالتصويرالسوريواالصحافيواالمواطنوا
.التقليديةاالعالملوسائلوتزويدهاواألحداث

الصحافةحولاالستفهامعالماتمنالكثيرهناكأاشكال
أّا االةالتقليديالصحافةمستقبلوحول!(الحقا  نتناولها)المواطنة

اصلالتوشبكاتيعتنقواأابدّ الالصحافيينأايبقىاألكيد
انتباهعلىالحفاظأرادواإىانيةوتركااللوالمنصاتاالجتماعي
الصحافةممارسةقواعديشبهماوضعيتّم أاوالى.جمهورهم
،الفرقزالماالمواطنة، المحترفينبينبتفاوت،وولموجودا 

.والمواطنين
إدل ،النعماا،معّرةفي4/5/2012فينظمتتظاهرة،"خالصناإخالصناجمعة»

سوريا
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ها،عليالتقليديةنظيرتهاواعتمادالمواطنةالصحافةازدهارأّا اال
فيىروتهعرفاألخيرة،السنواتوفيالعربيالعالمفيالسيما
صولالوالمحترفينالصحافيينعجزدوال  أومناطقمنالخبرايصال
فيواصل.ىلكعلىدليل  خيرالسوريالمثالويبقى.اليها

الهجماتوتوثيقالتصويرالسوريواالصحافيواالمواطنوا
.التقليديةاالعالملوسائلوتزويدهاواألحداث

الصحافةحولاالستفهامعالماتمنالكثيرهناكأاشكال
أّا االةالتقليديالصحافةمستقبلوحول!(الحقا  نتناولها)المواطنة

اصلالتوشبكاتيعتنقواأابدّ الالصحافيينأايبقىاألكيد
انتباهعلىالحفاظأرادواإىانيةوتركااللوالمنصاتاالجتماعي
الصحافةممارسةقواعديشبهماوضعيتّم أاوالى.جمهورهم
،الفرقزالماالمواطنة، المحترفينبينبتفاوت،وولموجودا 

.والمواطنين
إدل ،النعماا،معّرةفي4/5/2012فينظمتتظاهرة،"خالصناإخالصناجمعة»

سوريا
Photo: Syrian Freedom

6th may 2011, Banyas- Syria

https://www.flickr.com/photos/syrian-freedom-captured/5736128537/
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ةالمهنوأخالقياتالتدقيق

الحيادية النوعية

المصداقية  التداعيات القانونية 

الصحافةميزاتتتعّدد
ومجانية،سريعةهي:المواطنة

،الشع تمنح تكشيصوتا 
،لألخبارمختلفةوأوجهزوايا
العندمابديال  اعالما  تشّكلو

المهنيواالصحافيوايؤدي
الصحافةأّا اال.عملهم

منالكثيرتواجهالمواطنة
دعدحولوالتساؤالتالتحديات

سنحاولالتيالنقاطمن
:يليمافياليهاالتطرق
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المهنةوأخالقياتالتدقيق

النوعية
الىالمواطنوايفتقرماغالبا  إىالمواطنةالصحافةتواجههاالتيالمشاكلأبرزمنتكواقد

أاحتى.لهاتناقيتّم التيالمعلوماتنوعيةعلىسلبا  ينعكسمماالكتابةأوالتصويرفيالمهنية
أواتالشائعأوالخاطئةاألخبارمنالعديدنشرالىتشيراألخيرةالسنواتفياألمثلةمنالكثير
.العامالرأيتصدمقدفيديومقاطعمننشرهيمكنماحدودغياثحتى

يصّع ممااألساسيموضوعهبلالوالخبرالحدثقل فيالصحافيالمواطنيكواماغالبا  
ةحقيقالىالرأيأحيانا  فيتحّول.حولهمنيجريمانقلفيوحياديا  مهنيا  يكواأامهمةعليه

.للبروبغنداأداة!(عليهكثيرينمأخذوهذا)بنفسهيصبححتىأوتقريرالىوالشائعة

صانةالح»بالانصفهأايمكننابماالكبيرةاالعالميةالمؤسساتفيالمحترفالصحافيينعم
أاااليسعهوال«وحيدا  »نفسهالصحافيالمواطنيجدحينفيعملهأرباثوحماية«القانونية
علىعنهيدافعواالذينوالمتابعينالناشطينمنمجموعةعلىأحيانا  أونفسهعلىيعتمد
.الشارعوأحيانا  والمدوناتاالجتماعيالتواصلشبكات

الخبرنقلفيومصداقيةشهرةاكتساثالىالمدّونينأوالصحافيينالمواطنينبعضنجحلربما
افيالصحالمواطنمصداقيةحولتدورالتساؤالتمنالكثيرزالتماأّنهاالاألخيرةالسنواتفي

.األخباربعضنشرفيالدقةوعدمعامبشكل

الحيادية 

التداعيات 
القانونية 

المصداقية
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فيالمواطنةالصحافةتواجهمختلفةتحديات
العربيالعالم

اعتقاالت

االنترنت 
والتكنولوجيا

الرقابة

ة االصابات الجسيد
أو الموت

غيرالمنظماتزالتما
حقوقعنالمدافعةالحكومية
عدداصدارعنتعجزاالنساا
أوالمصابينألعدادمحّدد

ينالمواطنصفوففيالقتلى
قمناطفيالسيماالصحافيين
تقفلالتيالدولأوالنزاعات
غرارعلىأمامهاحدودها
.سوريا

االنترنتخدمةأاشّك ال
العربيةالدولمعظمفي

التزماالخليجدولباستثناو
منالكثيرمنُتعاني

.ةوالكلفكالسرعةالمشاكل
األخيرة،السنواتأّا اال

التحّسنبعضشهدت
.ومصرلبناافيالسيما

الىاالشارةمنبدوال
الذيناألشخاصنسبة

فيىكيا  هاتفا  يملكوا
بدواجدا  مرتفعةالمنطقة

علىالتواجدننسىأا
اعياالجتمالتواصلشبكات
روتويتإنستاغرامالسيما

...وفيسبوك

منالعديدقامت
بحج العربيةالحكومات

منصاتمنبعض
أواالجتماعيالتواصل
السنواتفيالمدونات
حملةضمناألخيرة
ةحركعلىوالرقابةالشج 

نالصحافييالمواطنينمن
علىيؤثرواباتواالذين

ولم.األحداثمجريات
الحكوماتهذهتكتِي 
والمدوناتالمواقعبحج 

بلالفحس والحسابات
يةتعسفاعتقاالتاعتمدت

بحق(جديدةعادةليست)
زالماالذينمنهمالعديد
السجوافيبعضهم
منالمحاكماتينتظروا

ضدهمموجهةتهمدوا
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BCMCR

منالتحققموضوعسنتناولالمقبل،واألسبوع
..وأهميتهأدواتهتطّوره،المعلومات،




