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 مدخل  

مصدر  إىل، واتيت يخحسل من خالهلا املساطن  صحافة املواطنتطبيقات يف  املخزايد اساتخددا   اتخست  رييث     
 األكادمييةاتخقليدية  ، اتكثري من اجلدل واملناقشات  اإلعالميةمخفسق على اتستائل  وأحياانمنافس  إخباري

 املواطن" اتيت يخجاوز من خالهلاو  ،اإلخباراتيت يعد هبا هذا اتلسن من  واتخحدايتواملهنية حسل اترهاانت 
اإلعالمية، تيسخعيض عنها بسياق إخباري يخصل فيه ابملخلقي مباشرة ، كما اترتاتبية اتخقليدية تلعملية  " الصحفي
اية و ية ور رؤ  إطارواتخظليل واتر اجلماهري يف  اإلعالميواحلجب واتخعخيم  اإلعالميةاترقابة  أتسار أيضايخجاوز 

وهس ما مكن من املخالعبسن ابتعقسل من اتسيطرة واتخسجيه تلجماهري حسب ما خيد  مصاحلهم  ،واحدة تلحدث 
غة من خالته صيا أعيديف خلق وض  جديد -حسبهم-اجلديدة اإلعالميةة مس نظ،وتقد تامهت هذه املاملدخلفة 

اتخجربة احلاتية يف اجملال اتسياتي تعدت جمرد نقل  إنبل  ،اإلعالميةاتعملية  إطاروتعديل تسزي  اتقسى يف 
وقد اتيت متكنه من اختاذ اتقرار ،  اآلنية ابألنباءاتعا  وتسجيهه من خالل تغذيخه املسخمرة  اترأيصناعة  إىل األخبار

يف  األكربما يعرف "ابتربي  اتعريب" ، حيث تعبت هذه اتصحافة املساطنية اتدور  أحداثجتلى ذتك بسضسح يف 
أنظمة   إتقاط إىليف اتنهاية  أدى، وقد  واألنباء تألخبارمن خالل اتضخ اتقسي اتيسمي  األحداثقيادة وتسجيه 

 .صحافة املساطن فقط ؟ وتكنها عجزت فيما جنحت فيه  إصالحهايف تبيل لت اتصحافة اتخقليدية ضتطاملا ان

؛فحجم اتخحدايت اتيت ميثلها  اجلديد  اإلعالميعلى هذا اتلسن حتفظات جسهرية  إىل اتبعضبينما يشري       
مبثابة اتخجربة غري حممسدة اتعساقب من عقالنية خبباايه ، دون تبصرات جيعل من اساخنراط يف مسعى اتخبشري به 

خمعات تلمج واألمين ،وانعكاتات ذتك على اتخسازن اساجخماعي واتسياتيواملهنية  واألخالقيةاتناحية اتقانسنية 
 األولمن دتيل يدحض ويناقض ادعاءات اتفريق  أكثرهذا اتفريق  أنصار،ويقد  

 

 جدليات املفهوم  ماهية صحافة املواطن -2

 أية حماوتةعند  ةاتدساتيواتضبابية  اتكثري من اتغمسض تنسعا يف مدونخه اساصطالحية و يكخنف هذا املفهس     
حداثة اتظاهرة وترعة  إىل، ومرد اتغمسض  مخضمنة فيهإتيه بدقة من خصائص ومسات وعناصر تضبط ما حييل 

صعسبة اجلم  بني " مساطن "اتيت تشري  اتغمسض اتذي يكخنف هذا املركب يف حد ذاته ، و ، وكذا أشكاهلاتطسر 
من اخلصائص  أليتة ما ، دون حتديد دو  إىلانخمائه  إطاروعليه واجبات يف شدص طبيعي يخمخ  حبقسق  إىل

ووظيفة ذات قساعد وتقاتيد  "مهنةإىل"اتدميغرافية واساجخماعية واتخعليمية واملنهية ، وبني " صحافة" اتيت تشري 
   بينهما ؟وممارتات حمددة تكخسب عن طريق اتخكسين وتصقل ابخلربة اتطسيلة ، فكيف ميكن اجلم وأتاتيب
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خسجيل تيصبح صحفيا ؟ اتو تقنية تلخصسير  أدواتميخلك مساطنا ما  أنوهل يكفي هذا اجلم  ؟  أصالوهل يصح 
املمارتة جعلت منه مصطلحا  أنغري هجي واملهين ته ما يربره ، نهذا اساعرتاض امل أنوسا شك 

   اتذي احخفى به وحىت يف اخلطاب األكادمييحبكم تداوتيخه يف اخلطاب  Syntagmeمفروضا
 وتساوق معه . احخضنخه اتيت اإلعالميةواملمارتة

اتصحافة ،اتبديل اإلعال "صحافة املساطن" اتصحافة اتخشاركية ، صحافة ،تخعدد مسميات هذه اتظاهرة من :
 ...اتقاعدي  اإلعال ،املدنية 

- Open source journalism1 
- NetworkedJournalism2 
- Citizen Journalism3 
- ParticipatoryJournalism4 
- Collaborative Journalism5 
- Civicjournalism6 
- GrassrootsJournalism7 

وهي تشري إىل اتدور احملسري اتذي أصبح يلعبه مسخددمس اسانرتنت ،كمصادر تلمعلسمات واألخبار     
واحلسادث اتيت تق  يف نطاق تساجدهم ،وكما تشري إتيه اتخسميات اجلديدة فهذا اتنسع من اإلعال  ، يقس  على 

طاق وات  ، من خالل دعائم اتنشر اتيت اتالمركزية اتخقليدية تعملية مج  األخبار وتسزيعها  ،وتبادهلا على ن
 أاتحخها اسانرتنت ، خصسصا املنخدايت ، املدوانت وكذا مساق  رف  وحتميل اتصسر مثل اتيستيسب .

، يف كخابه، "حنن وتائل 3112أول من طرح فكرة  "صحافة املساطن" يف اتعا  Dan Gillmorويعد دان غيلمسر
واىل اتشعب " عندما أكد ما أصبح اتيس  أمرًا معروفا: "مل تعد األخبار اإلعال : اتصحافة اتشعبية من اتشعب، 

، ويشبه فلسفة مستسعة اإلنرتنت Gillmorحماضرة، بل أصبحت حمادثة". وكان هذا اترأي اتذي جيادل به غيلمسر
ويزيد على  باً."ويكيبيداي، أن "املعرفة واحلكمة اجلماعية تفسق كثرياً ما يخسفر ألي فرد واحد حسل أي مسضسع تقري

 8أي مساطن ان يصبح مراتال. وإبمكانذتك بقسته : ان اتصحافيني تيسسا فصيال خاصا من اتبشر 

يف إىل  Bertrend.B&Larry.kبرتراند بكريي وساري كيلمانوخبصسص حنت املصطلح واتخعماساته ، يشري   
  األمشل املخمثل ابحملخسى اإلخباري اتذي هذه اتفرتة، يزداد اخخفاء مصطلح "صحافة املساطن" تيحل حمله املفهس 

يسّتده أو ينخجه املسخعمل. ومل تعد هناك أي إشارة مرجعية إىل "اتصحافة"، وهي مهنة مخدصصة حتكمها 
جممسعة فريدة من اتقساعد واألخالقيات، ختخلف عن تلك اتيت يعمل على أتاتها املدونسن اتذين مل يعسدوا 
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نخجني م كملني تلمحخسى اإلخباري. كما أن اتخعبري اساصطالحي، "يسّتده صحافيني منافسني بل أصبحسا م  
املسخعمل"، يخدطى مفهسمي "جممسعة املساطنني" و"اساخنراط املدين." فمن املمكن أن ينخج احملخسى كل من 

علقني، تكنه يفرتض وجسد حمررين حمرتفني تخحسيل احملخسى إىل "صحافة"
 
وعمسما ميكن .9املسخهلكني واتقرّاء وامل

يلعبسن دورا أتاتيا يف عملية مج  وحتليل وتسزي  األخبار -مساطنني–جممسعة من األشداص :أبهناتعريفها 
 10واملعلسمات.

 ظاهرة صحافة املواطن  إرهاصات-3

جممسع  أيتصحافة املساطن دون فهم اخللفية اتخارخيية هلا ،  واإليديستسجيةسا ميكن فهم اتطبيعة اتثقافية واملهنية  
ويخسقف ذتك على   تقديرات اتباحثني يف هذا اتسياق ،اتيت مهدت هلا ، وختخلف  واإلرهاصاتاتظروف 

 اتخحديد اتدقيق ملعىن صحافة املساطن ؟

 واألحداثونقل اتسقائ   اترأيواتخعبري عن  ونقلها األخبار إنخاجاملساطن يف  إتها كان املقصسد هبا   فإذا-أ
يكسن ظاهرة قدمية  أناجلديد برمخه سا يعدو  اإلعال فان ، غطيها اتصحف اتخقليدية املسكست عنها او اتيت سا ت

 .11اتخطسر اتخكنستسجي املخسارع  إفرازاتمثقلة بخسترات حديثة هي من 

خالل اتقرن اتثامن عشر ، األمريكيةاتسساايت املخحدة  إتىنشأةاترخيية تسابق Dan Gillmorيرج  دان غليمسر
  Benjamin. Fمني فرانكلنياواتقضااي اتعامة مثل جريدة بني تلشأننسعا من اتنقد حيث مارس اتناس 

 اتقرن اتثامن عشر . أواخرمثل تسماس ابين ، وكذا كخاب املطسايت Pennsylvania Gazette12"بنسلفانيا كازيت"

صحافة املساطن  أصسلنفس مذهب غليمسر حيث يرجعا   Chapman&Nuttallويذهب نيساتتستشامبان      
اتذين يطلق  األخباركانت اجلرائد تعخمد على املساطنني كمصادر ومراتلني ينقلسن اتقرن اتثامن عشر حيث   إىل

 " News Gathersعليهم "

فهي  اتعا  ، ناتشأ،  مشاركخهم يف  إىلونشرها من طرف املساطنني  اإلخبارواذا كان معناه يخعدى جمرد نقل -ب
يف اجملال اتعا   وإتهامهثقافة جديدة مبنية على تزايد فاعلية املساطن  إىلتنخمي  تكسن ممارتة ، أنقبل  إيديستسجيا

 ية املخلقي حتسل اىل منخج بدوره.بدل اساكخفاء بسضعاتدميقراطية اتخشاركية ، ف إطاريف 

  "اتصحافة املدنية"يف مقاتخه جذور  « David K. Perry, « the roots of Civic Journalismويشري  
اساقرتاب من  اوتت اتصحافة األمريكية، حيث  حيف اتخسعينات من اتقرن املاضي  بدأتهذه احلركة قد  إتىأن، 

ل املساطنني اتيت مل جتد كا لخعرف على انشغاسات واجتاهات ومشيف تبل تبعض اتصحف اتخفكري  اجلمهسر 
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 وأمنيةعات وتسبيات ماتية امج أيديضغط يف  إتىأدواتخصسصا بعد حتسل اتكثري منها اتنشر ، إىلطريقها 
اتذهنية اتخجارية   ن، وقد نخج عن ذتك طغيامن اساهخما  به ذاته  أكثراتعا   اترأيوتياتية ، هتخم بخسجيه 

فهيمنة اتسسق ، واخلدميةاتخثقيفية واتخنسيرية امها عن جزء كبري من مه اإلعالميةاترحبية ،  تخخدلى املؤتسة 
عرب احملاكاة  اإلعال واملنافسة اتقائمة بني وتائل  اتصحافة وتقد  اخللفية اتخسسيقيةإطارهواتسياق اتذي تنخج يف 

. وقد اشر ذتك تفقدان 13اتصحافة ومسجات اتبث  أعمدةكل هذه اتعسامل تفسر بشكل كبري ما يصاغ وراء 
واتخزامات اتصحافة جتاه  أخالقياتسعا من اتشرخ اتعميق يف جدار اتثقة فيما تقدمه هذه اتستائل وتدت ن

نسبة من يعخقدون بصحة املضامني اتيت  األمريكيةأنبعض اتدراتات يف اتسساايت املخحدة  أكدتمجهسرها ، وقد 
 أنيعخقدون  األفراد%من 11كما ان ، 3112% يف 32 إىل%11من يف جرائدهم اتيسمية قد تراج   يقرؤوهنا

 .14ومؤتسات قسية غاتبا ما يؤثر عليها  اإلعالميةاملؤتسات 

هبدف اتخعرف على اتصادرة بساشنطن ندوة اقخصادية حملية   « News Journal »ةوتذتك نظمت جريد
حبثا ميدانيا نشرت نخائجه يف  األمريكية« the register »جريدة  أجنزت5222مشكالت املساطنني ، ويف تنة  

 Indianapolisاتصادرة يف اندايانبستيس « Star » 5221حلقات حتت عنسان "صست اتشعب "،  وساحقا يف 
 حبثا ميدانيا حسل :اساجتاهات حنس املساتة اساجخماعية ، هبدف فخح نقاش وات  بني املساطنني .

جيب فهم انه ساحلقة جديدة من حلقات اتخطسر يف مسار اتصحافة ، على أهناقدمت هذه اتصحافة  إذا-2
  األولاجليل  اتيت انخقلت من،األتاتية هلااتدعامة  عن اتخطسر اتخكنستسجي احلاصل يف اسانرتنت  مبعزل اترخيها

واتخطبيقات هس مصطلح يشري إىل جممسعة من اتخقنيات اجلديدة Web 2.0تطبيقات  اتخقين إىلذي اتطاب  
 ت". اتيت أدت إىل تغيري تلسك اتشبكة اتعاملية "إنرتن اتشبكية

 ". هذه اخلصائص ميكن أن ت  َلدَّص يف اآليت:5.1حتمل عدًدا من اخلصائص اتيت متيزها عن "ويب 

فقط. تذتك هؤساء املسخددمني يسخطيعسن  املخصفح/املسق اتسماح تلمسخددمني ابتخددا  برامج تعخمد على -
 امخالك قاعدة بيناهتم اخلاصة على املسق  ابإلضافة إىل اتقدرة على اتخحكم هبا.

 اتسماح تلمسخددمني إبضافة قيم تخلك )اتربانمج املعخمدة على املخصفح(.-

 اتسماح تلمسخددمني تيعربوا عن أنفسهم، اهخماماهتم وثقافخهم.-

يقات مشاهبة تبيئاهتم من خالل تزويدهم مبيزات وتطب أنظمة اتخشغيل املكخبيةخددمني من تقليد جتربة املس-
 احلاتسيبية اتشدصية.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 تزويد املسخددمني أبنظمة تفاعلية تسمح مبشاركخهم يف تفاعل اجخماعي.-

،اتيت متكن من خالل إضافة، تغيري أو حذف املعلسمات قاعدة اتبياانتاتسماح تلمسخددمني بخعديل -
 15املسخدد  من اتخفاعل واتنشر 

بني ظهسر صحافة املساطن يف اتقرن اتساحد واتعشرون ، بظهسر اتربجميات املفخسحة  ونآخر يربط  أخرويف تياق 
املصدر اتيت كانت ردة فعل ضد اتربجميات اتخجارية ، وابملثل فان صحافة املساطن تعد عمال مكمال وتصحيحا 

 .16تلصناعة اتصحفية اتخجارية 
أدوات اتخصسير ومنصات املدخلفة وتهستة اتسصل بينها تقد مكن اساندماج فيما بني املكسانت واتدعامة اتخقنية 

اتنشر دون مهارات خاصة ، و فإنخاج األخبار وتبادهلا وتسزيعها أصبح يخدذ طاب  اتخشاركي اتخعاوين يف تياق 
أصبح حمل اتخقطاب من  -اإلخباريسن اجلدد -تشكيل صسرة حقيقة عن ما جرى ، وتذتك فان ما ينقلسنه

يستيس  10اتخقليدية ،ومن األمثلة اتبارزة على ذتك تفجريات أنفاق اتقطارات بلندن  طرف وتائل اإلعال  
، حيث اغرق مساطنسن شاهدوا احلدث وصسروه شاشات اتخلفزيسن أبعداد هائلة من اتصسر  3110

رتاتة اتكرتونية مرفقة بلقطات  1111أكثر من  BBC، وقد تلقت قناة اإلذاعة اتربيطانية  17واتخسجيالت
يس  حصسل اسانفجار حسايل BBC،وقد زار مسق  Binsfeldنسفيلدصسر انفجار يف مسخسدع تلنفط يف بيديس تاتف

مليسن قارئ ملشاهدة اتصسر وأفال  اتفيديس ، وهكذا فان إعال  املساطن أو املساطن اتصحفي أصبح جزءا أتاتيا 
 .18ودائما يف املزيج اإلعالمي 

د من تسزيعها على وتائل اإلعال  اتخقليدية فقط ، بل اجتهسا إىل إنشاء ما ومل يكخفي منخجس األخبار اجلد      
يشبه مؤتساهتم اتصحفية أو احليز اتذي ينشرون من خالته أخبارهم ،مثل املدوانت واملنخدايت واتيستيسب ، 

اب مسامهات وابتنظر إىل أمهية هذا اتنسع اإلعالمي،  فقد اجتهت وتائل اإلعال  اتخقليدية إىل تشجي  واتخقط
اتذي  iReport،ومنخدى  19اتذي أطلقخه اجلزيرة Sharekاملساطنني اإلخبارية ومن أمثلة ذتك منخدى شارك 

 CNN20أطلقخه قناة 

 أنت مواطن صحفي

 هل شهدت حداث إخباراي هاما, أو التقطت فيديو حلدث هام؟
 إنه دورك لصناعة األخبار ونقل صوتك للعامل !!

 وأسئلتكم حول أي موضوع يهمكم .أرسلوا لنا تعليقاتكم 
 ميكنم املشاركة يف تغطية األخبار ونقل ما تصوروه على اهلواء ؟

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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قم بتحميل الفيديو اخلاص بك من هنا , او أرسله من خالل بريدك االلكرتوين أو هاتفك احملمول إىل 
sharek 

 

 تصنيفات صحافة املواطن -1

صحافة املساطن بعض اتشيء نخيجة اساخخالف يف املفهس  ذاته من جهة ،  ألنساعختخلف تصنيفات اتباحثني 
 .J 3112,21يف وقد صنفها اتباحث  تطبيقات تقنية تست  من مداها ،واتخساتد املخسارع  تطبيقاهتاونخيجة تطسر 
D. Lasicaاآلتية إىل األصناف : 

اتيسمية اتيت تق   األحداثعن حدث من  املساطن يكخبها اتيت اتخعليقات تلك مثل املخلقي اجلمهسر اتمشارك -
 يف نطاقه .

  األمريكيةيف اتسساايت املخحدة  « consumer reports »مثل جملة عن حقسق املسخهلكني  اتدفاعجمالت -
 يف فرنسا  « millions de consommateurs 60 »،و

يف  AgoraVoxاتكسري و مسق   OhmyNewsاتخعاونية اتيت يسهم اجلمي  فيها مثل مسق  األخبار مساق  -
 فرنسا .

 و أمريكايف   Slashdotenاتخشاركية اتيت تعخمد على املسامهني اتعامني مثل  أواتخعاونية   اإلعال وتائل -
Rue89 . يف فرنسا 

 املنخجة من طرف املسخددمني مثل قسائم اتخسزي  ... األخرىدعامات اتنشر -

 مساق  اتنشر اتشدصية تنشر اتفيديس اتصسر ....-

 : أصناف أربعة إىل اإلعالمينيفقد صنف املساطنني  Bertrand Pecquerieأما

 اتخقليدية . اإلعال وتائل  إىل اتفيديسية أوحتقيقاهتم املصسرة  إبرتالاتذين يقسمسن  اإلعالميسن-

 افرتاضية .أو جممسعات حملية  إىلبصفة خاصة مضامني مسجهة  إبنخاجاتفئة اتيت تقس  -

mailto:sharek@aljazeera.net
mailto:sharek@aljazeera.net
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 اتذين يناضلسن من اجل قضية ما واتيت غاتبا ما تكسن تياتية . اإلعالميسن-

 . 22رتفنيفني وغري حمحمرت  إعالمينيفئة املدونني اتيت اتدخسل يف حسارات م  -

 : رئيسنيقسمني  إىلوبشكل عا  ميكن تصنيف صحافة املساطن      

عملية غربلة  األخبارإىلتنخج من طرف مساطنني خمخلفني وتنشر يف مساق  ختض  هذه صحافة املساطن اتيت -
اتذي يلخز  بقساعد نشر حمددة ، املؤتسي  اإلعالميمن صحخها ومصداقيخها ، وابتخايل فهذا نسع اتعمل  وأتكد

مساطن تيكسن  أليكما هس مخعارف عليه بل يفسح احملال  تكنه سا يعخمد على طاقم من املراتلني اتقارين  
من  مسق  اعخمد هذا اتنمط  أول OhmyNews23اتكسري  اإلخباريمراتال ، ويعد  املسق   أو إخباراي

 .agoraVox24اتفرنسي  سق  املاتصحافة ، وكذا 

دون املرور على هيئة حتريرية تغربل ما ميكن  املساطنسناحلرة اتيت يقس  هبا  األنشطة اإلعالميةاتنسع اتثاين وهي -
بساتطة املساق  اتشدصية  ، واألحداث تألخبارغربلخه قبل اتنشر ، حيث يلجأ املسخدد  عادة اىل اتنشر املباشر 

تلمسخددمني  أاتحتاتيت   3.1وقد تاهم يف هذا اتخست  يف تطبيقات اتسيب  مثل املدوانت املنخدايت ...
اتبسيطة ( … Facbook. Tweeter)ذتك اتشبكات اساجخماعية  أمثلةاملساق  واتنشر ، ومن  إنشاءحرية 

كان امخالك حساب شدصي ينشر من خالته ما   ألياتخقنية ودعامات اتنشر اتسمعي اتبصري ، حيث ميكن 
فة املساطن " صار يخقد  شيئا فشيئا تيكسن هس عنساهنا هذا اجليل من " صحا أنن املالحظات املهمة ، وميشاء 

اتخقليدية وخالل تغطيخها تالزمات اتسياتية واتعسكرية كثريا ما  اإلعال وتائل  أن، تدرجة  ورمبا مسخقبلها
 اعخمدت على تقارير منشسرة على اتفايس بسك واتخسيرت واتيستيسب .

 اانت صحافة املواطن ره-5

، اتيت يشب رهبا عادة  واآلمالتطرح "صحافة املساطن " كغريها من اتظاهر اساجخماعية اتكثري من اترهاانت     
من طرفهم ، مؤكدين  أحياانتالخرتاعات واتخجديدات ، وجتد احخفاء حد املباتغة  األوائلواملخبنسن املخحمسسن 

 اإلنسانية.ضمن املسار اتطبيعي تلخطسر يف احلضارة  أهناعلى 

 

 

 والثقافية   اإلعالميةالرهاانت -أ
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وممارتة ، فاترتاتبية اتخقليدية اتقائمة ، فلسفة ونظا : اإلعال عادة هيكلة  منظسمة اتكثريون على إيراهن      
اجلديد  اإلعال ميكن عد  ، وأوتسايتهوقساعد اتنشر وحدوده  تساتية ، م  ما تخطلبه من تنظيم على اتعقلية املؤ 

جماته وتراقب جانب وفري من اتقساعد واتضسابط واتقسانني اتيت حتكم  إىليسخند  إعالمياتيس  نظاما عكسيا تنظا  
 25تسازنه 

املساطن تلطات اترقابة واحلجب واملن  اتخقليدية اتيت عادة ما تقف يف وجه  إعال يخجاوز فمن جهة         
، ماعات اتضاغطة تسلطة من أيدي األنظمة واجلتكييفها ، وهس بذتك يسحب اتكثري من اتقسة وا أواملعلسمات 

لطة ، حىت غدت تتيؤتس تسلطة جديدة  تكخسب شرعيخها وقسهتا من قسة املعلسمة اتيت تنشرها بكل حرية 
" ، عكس ما كان publish, then filter" تقس  على منسذج "انشر مث غربل  دهتا األتاتية خامسة قاع

 "filter, then publishمن قبل م  اتصحافة اتخقليدية اتقائمة على منسذج "غربل مث انشر" 
،وتسمح واساجتاهات  واألفكار اآلراءاتخست  يف مدى حرية اتخعبري عن  أخرىويخب  ذتك من جهة        

تعيد واتثقافات اتفرعية واتعرقيات اتضعيفة ابن تعرب عن نفسها ووجسدها اتسياتي واتثقايف ،  املهمشة تألصسات
اتسياتات اتخحريرية يف اتكثري من اتبيئات اتثقافية واتسياتية ، ففي اتعامل اتغريب ، " صحافة املساطن " صياغة 
اتصحافة اتخقليدية على تكريسه وترتيده من  دأبتاتيت  26"ألوتسايتاترتيب "تكسر هذه اتصحافة منطق 

،  أخرىهتميش  أواتعا  يف مقابل حتييد  اترأي أوتسايتمن   أهناخالل اترتكيز على قضااي بعينها وتقدميها على 
املال  أصحابوتبين قيم مهنية  تخسق م  تسجهات فقدان اتثقة فيها ووتد حتيزات  إىل أدىوهس املسار اتذي 

 األغراض املهنيةغري  أخري أغراضخلدمة عسكرية وابتخايل تسدري  وتطسي  اتعمل اتصحفي  وأجنداتواتسياتة 
 األصيلة .

 اتيت حتخل . أوصحافة املساطن ومن خالل نشرها تلمسضسعات واتقضااي املهمشة  إن
 .املعرفة اإلعالميةاإلخباري وتعيد تلمساطن حقه يف ، تعيد اتخسازن  اإلخباريةل اتقائمة يذ

اتسياتات اتخحريرية عنه يف اتعامل املخقد  ، بسبب تخعلق ابتعامل اتثاتث  حيث ختخلف  أخرىويف تياقات     
ترتف  نسبة   ،وضاتة هامش حرية اتخعبري األعال على وتائل بطرق مباشرة او غري مباشرة طغيان اهليمنة اترمسية 

واإلداري واسانخهاك املخزايد لق ابتفساد اتسياتي واملايل واتعسكري اتقضااي املسكست عنها ، خصسصا ما تع
تعمل صحافة املساطن على ، 27اتصمت "  تستبحيث تعخرب قضااي وخطسط محراء يلفها "حلقسق اإلنسان ،

وقد وتعت بذتك من دائرة اتنقد واتفضح تلممارتات تلعلن وكسر جدار اتصمت ،  وإخراجهاتفجريها 
ما اشخهر يف املغرب فيما يعرف ذتك  أمثلةاتعا  وتزييف احلقائق ، ومن  اترأيتغليط  أشكالاملشبسهة وكافة 
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ويقس  بخصسيرها  واإلدارة اآلمنبقناص اترجيست ، حيث يالحق مساطن اشكال اتفساد واترشسة يف قطاع 
 ونشرها .

 
 الرهاانت السياسية

شهدت  أهنا إساابحمليط اتثقايف واتسياتي واساجخماعي ،  وأتثرهاورغم حداثة اتخجربة  ويف اتعامل اتعريب     
وقد ينشر، أناتنشر وحتديد ما جيب وما ساجيب  إدارةحلظات فارقة من خالل كسر هيمنة واحخكار حق 

تعرب عن نفسها وتسصل احلقائق وتكشف  أناملهمشة  واألصساتت اتكثري من احلركات اساجخماعية عاتخطا
 ،28تخعمال اتسلطة وتسء ا اتخزييف واتخزوير

" اتربي   أبحداثاتعربية م  ظاهرة " صحافة املساطن" خالل  ما يعرف  األنظمةتعاطي اتكثري من  أابن
اتساحات  إىلاتعا  وهيكلخه وجتنيده  واتدف  به  اترأيعن تسء تقدير خلطسرهتا ومدى فاعليخها يف حتريك اتعريب"

األحزابسعلى اتصحافة اتخقليدية ذاهتا ،بل حتستت إىل اتعامة ، حىت غدت احملرك اترئيسي ، اتذي تفسق على 
 تعخمد عليه اتصحافة اتخقليدية يف تغطيخها اإلخبارية . إخباريمصدر 

قدمية  أتاتيبهي اتخقليدية : املن  ، احلجب ، قط  اسانرتنت ، و  أتاتيبها إىل األنظمةاتكثري من  جلأت     
 إىلمبفعسل عكسي وحستخها  األتاتيبأتتهذه  أنكثريا ما اتخسلمت ، غري م  اتصحافة اتخقليدية اتيت   أتخأكلها
 قد خلت يف تياقات تغيريية عميقة معقدة بنياألنظمةاتيت مل تدرك ان  جمخمعاهتا ضد هذه  إضايفوقسد 

اتيت بدا ،مة أكثر من املخسق  حيث هست هذه اسانظواتسياتي ، وقد كانت اتنخيجة واتثقايف واتخقين  اساجخماعي 
اتصحافة اتخقليدية من  انضلتواضحا اهنا جاهبت ممارتات إعالمية جديدة بذهنية قدمية ،وتلمفارقة فلطاملا 

ابهظة يف  إمثاناتخسلط ودفعت أتسار وتكنها عجزت عن اخرتاق  ابإلصالحاملطاتبة فقط  اجل إيصاساألصسات
ممكن واكرب املكاتب ،يف ظل اتخكاتيف واقل وقت  أبقلال ، بينما جنحت صحافة املساطن يف ذتك هذا اتنض

 هتيؤ اتظروف املساتية .

 صحافة املوطن  حتدايت -1

اتكثري من اتخحدايت ، او  وتساجه اتيت تخيحها " صحافة املساطن " فاهنا تثرياىل جانب هذه اتفرص      
ذو طبيعة مفاهيمية ،  اإلعال اساعراض اتسلبية اتيت تصاحبها ،ان اتخحدي اساكرب اتذي يساجه هذا اتنسع من 

قية معطياته امصداترهان احملسري يخمثل يف نسعية هذا اساعال  ، فهناك اتكثري من اتشكسك حتس  حسل  أنذتك 
 29وغياب اتشمستية يف تغطياته وافخقاده تلمسضسعية 
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وابترغم من اجلسانب اساجيابية تصحافة املساطن كسهنا كسرا تألحادية اتخقليدية ، إسا أن حرية بث و عرض      
وإذاعة األخبار بشكل شدصي  تطرح اتكثري من اإلشكاسات األخالقية واتقانسنية ، وتعل اكرب إشكال يكمن 

واملساقف واإلحكا  اتشدصية اتيت حيملها أي ، ذتك أن تعدد زوااي فهم اتساقعة واخللفيات  30يف ،مبن  نثق ؟ 
شدص عنها ، حخما تخؤثر على نسعية األخبار ، ومن جهة تسمح برجميات اإلعال  اآليل بخعديالت مخعدد 
على املشاهد مثل احلذف واتقص واتدمج ، واتخعليق وكخابة اتعناوين على اتنص وهس مبثابة معىن إضايف على 

شبكة اإلنرتنت إمكانيات جديدة هائلة تلخالعب اتسات  واخلطري أحياانً فقد أوجدت  املعىن األصلي .
.  وتزداد خطسرة هذا اتخسجه إزاء اتقضااي 31ابملعلسمات، وهس أمر يصعب، إن مل يكن من املسخحيل، كبحه 

اية  اتصراعية آو اتيت يكثر فيها اجلدل ، حيث تخضارب املعلسمات وتصبح اسانرتنت جماسا خصا تإلشاعات واتدع
وبعبارة ميكن ان يخحسل اساعال  اجلديد  وتشسيه احلقائق ،واتخالعب ابترأي اتعا   مما يؤز  اتسض  أكثر وأكثر .

 اىل نسع من اتفسضى .

 .األخالقيةالتحدايت -أ

ان اتنشر احلر واملباشر اتذي سا يخقيد ابتقساعد اساخالقية املخعارف عليها مبساثيق اتشرف املهين ، كثريا ما حسل  
هذه اتصحافة اىل منصات تخصفية احلساابت واتخشهري واتقذف واتخزوير واتكذب واخخالق اتقصص واتخالعب 

، ويعمق هذه املشكلة طاب   " اجملهستية" او  ابآلخرينومعنسية  ةمادي أضرارا اتخقين ابتصسر واتفيديس ، وما يلحق
 .اتشدصيات اتسمهية اتيت ميكن ملسخدد  اسانرتنت تقمصها ،وابتخايل سا يعرف من هس املصدر حتديدا 

ودون اتخحري اتدقيق كما ان اخنراط املساطنني يف عملية مج  اساخبار ونشرها دون فهم تسياقاهتا وخلفياهتا ،      
تخعدى  أخرىتعقيدات  إىلورمبا تؤدي ،اجملخم   أوتاطغاتبا ما يؤدي اىل بث اتفخنة واتبلبلة يف عن صحخها 
 اتفائدة منها.

مدونة  أوتبين مساثيق شرف  إىلوقد عمدت اتكثري من  مساق  صحافة املساطن ذات اتطاب  املؤتسي       
 ohmynewsعلى غرار مسق  وقساعد اتنشر  آدابحتدد من خالهلا  أخالقية
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 التحدايت القانونية 

 وأول،  األوجهاساخالقية اتيت تثريها " صحافة املساطن " تسجد حتدايت قانسنية مخعددة جانب اتخحدايت واىل 
حيث كثريا ما تضي  احلقسق وتط عامل مخشابك من  ،املطروحة ما تعلق "حبقسق املؤتف " اإلشكاتيةاتقضااي 
كما هي حاتة مسق  ،اتيت يصعب ويكاد يكسن مسخحيال اتخحكم فيها ،وعمليات اتنقل  واإلحاساتاتروابط 

Google.news   من طرف حمكمة  3111يف  إدانخهاتروابط اخلارجية فقد متت  إىل اإلحاتةاتذي يعخمد نظا
دور اتنشر ، وقد احخجت  إحدىاتيت متثلها  كل اتروابط املخعلقة ابتصحافة اتفرنكفسنية  إزاتةبلجيكية وطلب منه 
 .إتيهاتعسد  أنواتيت كان من املفروض  اإلشهارواتعائدات املاتية اتناجتة عن  اآلاثرهذه اتصحف على 

تغيب اتنصسص  إذعمل اتصحفي املساطين ،ات اتقانسنية املرتتبة على اتاملخابع إشكاتيةواىل جانب ذتك تربز       
ذتك أن  يصعب وض  منظسمة قانسنية شاملة ،اتيت تنضم هذا اجملال بسبب متدده وتستعه اتخقين املخسارع ،حبيث 

املشكلة سا تخسقف عند حدود هذه املمارتة اساعالمية فقط بل متخد اىل املشاكل اتقانسنية تشبكة اسانرتنت يف 
 حد ذاهتا .
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81_(MediaLive)_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2008/11/20081114093438snmassa

bla0.9521143.html#axzz2Hll1wDSR 

 املرج  اتسابق -18

 /http://sharek.aljazeera.netانت مساطن صحفي ،منخدى اجلزيرة شارك ، - 19

20
-iReport.com is a user-generated site .http://www.ireport.com/ 

21
-President du « social media group », créateur du site ourmedia.org. Ses réflexions 

sur le journalisme citoyen sont disponibles sur son blog : http://www.socialmedia.biz/- 

 345قارابت ،املرج  اتسابق،صاتصادق اعال  املساطن حبث يف املفهس  واملرابح -22

23-www.ohmynews.com 

اجملال اما  كافة املسطنني تنشر اساخبار واساحداث اتيت تق  يف نطاقهم ، ويخعاون معه من اساطفال  3000يفخح هذا املسق  اتذي انشا عا  
، ويعخم دفريقا حتريراي يعمل غربلة اساخبار وحتري صدقها ومصداقيخها ،ويقدر اتبعض  أعمارهميف تن اتعاشرة اىل اتشيسخ يف اتثمانني من 

نيسيسرك »قارئ يسميا يف كسراي اجلنسبية  وكانت ات   900.000اتف مراتل عرب اتعامل ،بينما تشري اتخقديرات اىل وجسد  00عدد مراتليه ب
املليسن »خصسصا بعد تغطيخه )مسق  أوه ماي نيسز( املميزة ملظاهرة « ز اتسياتة اتكسريةاتصحيفة اساتكرتونية اتيت هت»وصفخه أبنه « اتميز

واخخياره من قبل اترئيس روه مسه هيسن حلسار خاص . وتقديرا هلذا اتنجاح منحت كلية ميزوري تلصحافة مؤتسه  3004عا  « شدص
 ميداتية اتشرف تلددمة يف اتصحافة 

24.www.agoravox.com  
 2005 يف ماي   Joël de Rosnay etCarlo Revelliيعد اول مسق  اخباري فرنكفسين انشا من طرف  

 رف  شعار :كل مساطن مراتل .

 940اجلديد اتفسضى واتنظا ، مرج  تبق ذكره ،ص اإلعال عبدهللا احليدري اتزين ، - 25

نظرية ترتيب األوتسايت هي عملية خلق وعي  w .Lippmanنظرايت اساعال  اتيت اشخهر هبا إحدى"  األوتسايتنظرية " ترتيب -26
( 9. هناتك افرتاضني يشكالن أتاس معظم األحباث يف نظرية ترتيب األوتسايت: )اإلعال واهخما  مجاهريي من اتقضااي اتبارزة عرب وتائل 

ليل من اتقضااي واملسضسعات اتعامة واتيت ( يكسن تركيز اإلعال  على عدد ق3اتصحافة واإلعال  سا تعكس اتساق , بل تصفيها وتشكلها. )
 تؤدي ابتعسا  إىل اعخبار تلك اتقضااي على أهنا أكثر أمهية من قضااي أخرى. واحدة من اجلسانب األكثر أمهية يف مفهس  ترتيب األوتسايت

 أوتسايت خاص هبا.تلخساصل اجلماعي هس اإلطار اتزمين تظاهرة ما. أضف على ذتك أن كل وتيلة إعال  تديها جدول ترتيب 
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تؤكد أبن وتائالساعال  واساتصال اجلماهريي بشكل عا  تنحاز احياان اىل  نظرية لولب الصمت ـ للباحثة اليزابيث نويله ـنوميان -27

ثا جانب إحدى اتقضااي أواتشدصيات، حبيث يؤدي ذتك إىل أتييد اتقسم األكرب من اجلمهسر تالجتاه اتذي تخبناهستائل اساعال ، وذتك حب
 عن اتخسافق اساجخماعي. أما األفراد املعارضني هلذه اتقضيةأو تلك اتشدصية فأهنم يخدذون مسقف )اتصمت( جتنبا ساضطهاد اجلماعة اتكبرية

اتشدصية، م املؤيدة،أو خسفا من اتعزتة اساجخماعية، وابتخايل فاهنم اذا كانسا يؤمنسن آبراء خماتفة ملاتعرضه وتائل اساعال ، فاهنم حيجبسن آرائه
طا ويكسنسا أقل رغبة يف اتخحدث عنهذه اآلراء م  اآلخرين، اما اتذين تديهم آراء منسجمة م  ما تبثه وتائل اساعالمفاهنم يكسنسا أكثر نشا

  .اساجخماعيل واتخحدث بشأهنا تلحصسل علىاتقبس  اآلراءوجرأة يف اساعالن عن هذه 

ناه ونظرا ألن قسما كبريا من اجلمهسر يعخقد ان اجلانب اتذي تؤيدهستائل اساعال  يعرب عن اساجتاه اتسائد يف اجملخم ، فان اترأي اتذي تخب
حنصل على  فإنناإىل اتصمت،  فيلجؤونوتائالساعال  يظل يقسى، ورمبا يسبب ذتك ضغطا على املداتفني تلرأي اتذي تخبناه وتائالساعال  

  .تستيب( يزداد ميال جتاه اجلانباتسائد اتذي تخبناه وتائل اساعال ، بغض اتنظر عن املسقف احلقيقي تلجمهسرأثر )

اتسساايت اجلزائرية واتيت تسرطت فيها عدة اطراف  إبحدىكان يكفي فيديس واحد نشر على اسانرتنت تكشف فضيحة تزوير اسانخداابت -28
 تعداتة اجلزائرية واسامثلة كثرية .متت حماكمخهم ساحقا وادانخهم من طرف ا

 355رابح اتصادق اعال  املساطن حبث يف املفهس  واملقارابت ،املرج  اتسابق،ص-29
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