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 مقدمة 
لما له من تأثيرات على  ،اإلعالم االجتماعي على مساحة عالية من اهتمامات الباحثين والصحفيين والكتّاب حاز
وارتباط هذا الحقل بعلوم إنسانية شتى جعل من دراسة انعكاساته على السلوك  ،حياة المجتمعات المعاصرة يمناح

ع مع علوم التسويق ودراسة سلوك المستهلك، كما يرتبط فاإلعالم االجتماعي يتقاط ؛اإلنساني جّذابا للمهتمين بالحقل
بعلم االجتماع ونظرياته المتعلقة بالسلوك المجتمعي للبشر فيما يتعلق بعلوم و  ،ارتباطا وثيقًا بوسائل اإلعالم التقليدية

 االتصال بأنواعه. وٕالى جانب ذلك كله، ينال اإلعالم االجتماعي حيزًا وفيرًا من علوم التكنولوجيا وما يتصل بها. 
اإلعالم المحلية"، باتباع في هذه المقالة العلمية، تدرس الباحثة "صحافة المواطن وتأثيرها على مصادر وسائل 

منهجية علمّية تقود لقراءة الواقع من منظور الخبراء والدارسين لسلوك الممتهنين للصحافة وكيف تأثر بفعل بزوغ ما 
 المحلّية الصحافة مصادر على" المواطن"صحافة  تؤثر كيف: السؤال على الباحثة تجيبيعرف بـ "صحافة المواطن". 

   ؟الفلسطينية
فإن استخدامه لألدوات التي يخترعها بنفسه تتفاوت  ،حال اإلنسان المتغيرة وفق العوامل الفاعلة في حياتهوكما هي 

وتختلف حسب احتياجاته ورغباته ومدى فهمه لماهية عمل هذه األدوات. وبما أن اإلعالم االجتماعي متاح لكل فرد 
يتفاوت الدور الذي يلعبه الفرد في تكوين المحتوى على وبالتالي  ،فإن استخداماته تتفاوت ،الذكية األجهزةن خالل م

 نترنت. شبكة اإل
) يصف فهم التحوالت في المجتمع االلكتروني بالتحديات 382، ص2000عالم االجتماع اإلسباني مانويل كاستلز (

تدفق المجتمعات ويرى أن التاريخ أثبت أنه "أينما توجد هيمنة، تظهر مقاومة من نوع ما، وهذا ينطبق على  ،الحادة
 االلكترونية". 

ترى الباحثة أن المقالة العلمّية المكثفة حول أوجه معّينة من صحافة المواطن في فلسطين تثري الحقل العلمي المحلي 
وتكّون مرجعًا للصحفيين والصحفّيات في الميدان لتقييم دور المواطن الصحفي في حصيلة إنتاجهم اإلعالمي. كما 

من المقاالت أن يسّلط الضوء على قضايا ال يلتفت إليها العامل في الميدان كما يلتفت إليها الباحث يمكن لهذا النوع 
والدارس للظواهر المجتمعية والسلوكيات اإلنسانية، تحديدًا إذا ما اعتمدت المقالة على مراجع محّكمة، سواء بالعربية 

ديمها ضمن السياق الفلسطيني يتيح الفرصة للمجتمع المحلّي أن استخدام المراجع األجنبية وتقعن أو اإلنجليزية، عدا 
 اإلنجليزية. اللغةن يّطلع على صحافة المواطن برؤاها العالمّية نظرًا لقّلة الموارد العربّية مقارنة بأل

ع مرور تنعكس أهمية الدراسات المتواترة التي تواكب تطور هذا الحقل والتي قد تبرز أهميتها أكثر م ،وفي هذا السياق
وقتًا  االجتماعيالسنوات، فكما كل أدوات االتصال التي أثارت حفيظة المجتمعات كالتلفاز مثًال، سيأخذ اإلعالم 

 لتتشكل وتثبت الرؤى حوله على اختالفاتها. 
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 قد الذي االبتذال رغم هإن ،)2014في بحثه حول تأثير اإلعالم الجديد على مراسلي التلفزيون ( أدورانتوأنتوني  يقول
 أدورانتو. ويؤكد حقيقة أضحت هذه أن إال"، متغّير عالم أنه هو اإلعالم صناعة في الوحيد"الثابت  مقولة به توحي

 الجديد اإلعالم ظهور وبعد قبل فةعلى فكرته من خالل مقارنة أجراها بين الوصف الوظيفي لشواغر الصحا
 عالم"اإلو" المتعددة"وسائط بالـ العمل كاإدر  منه مطلوباً  بحأص أيضاً  التلفزيوني المراسل أن إلى وتوصل ،)االجتماعي(

أعلى في التوظيف  افرص يمنحون المدراء من% 91 أن، 2011 عام أجريت دراسة أظهرت كمااالجتماعي". 
 .)Adornato، 2014(اإلعالم االجتماعي.  مهارات أصحابللصحفيين 
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 مراجعة األدبيات 
نترنت على احتالل أولويات الباحثين في منذ إتاحته لكافة الناس، بعدما كان حكرًا على المؤسسات العسكرية، عمل اإل

توقع الكاتب األمريكي جون بيري بارلو أن الكون  ،1996شتى المجاالت التي تتأثر بهذا االختراع الجديد. فمنذ عام 
قائًال: "من خالل االنترنت، قمنا بخلق عالم يتيح ألي أحد، في أي وقت وأي مكان، أن يقوم بالتعبير عن  ،تغّير

  .مشاعره حيال أّية قضية"
تلك  ،لم يعد االنترنت هو القضية فحسب، بل أصبح حاضنة مواقع التواصل االجتماعي ،عامًا فقط 20وبعد نحو 

المتصلين بها كأي نوع آخر من أدوات االتصال. إال أن المطاف انتهى بها المواقع التي وجدت لتعزز التواصل بين 
وال سيما في  ،لتكون الشغل الشاغل للباحثين والسياسيين والحكومات والمؤسسات األهلية وكافة القطاعات والتصنيفات

دان. ومن هنا بدأت الشرق األوسط، عندما استخدمها العرب في الحشد والمناصرة للثورات العربية في مختلف البل
جدلّية دور هذه المواقع في تحريك الشعوب ومدى تأثيرها على سلوكهم، حتى طفا على السطح دور المواطن 

 الصحفي. 
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  تاريخياً " المواطن صحافة"
) 17ص ،2009ستيورات إيالن، البروفيسور في صحافة المواطن: في كتابه "صحافة المواطن: منظور عالمي" (

للحظة التاريخية التي بدأ فيها مصطلح صحافة المواطن يظهر في الخطاب العام هو أمر مستحيل، يرى أن تحديد ا
 والبحث عن تعريف مثالي لصحافة المواطن  ليس سهًال لكنه يقود إلى اقتفاء أثر ظهورها األول.

 عام األمريكية المتحدة الواليات في الرئاسة النتخابات المواطن صحافة تاريخ الباحثين بعض يرجع الوقت، ذات وفي
عندما بات للمواطن دور في تحريك اإلعالم وتزويده  دوكاكيس،بين المرشحين جورج بوش األب ومايكل  1988

إلى جانب االنتقادات التي  الفترة، تلك في ةأثيرت حول مدى مصداقية أخبار محطات التلفز  شكوكباألخبار عقب 
 .  اة وعدم تكريس ساعات البث للمرشحين فقط كما كان الحال وقتهدعت إلشراك المواطن في الحمالت االنتخابي

(Merritt, 2004) 
لها مسميات أقدم وفق  تالمواطن بمصطلحها الحالي والمرتبط بمواقع التواصل االجتماعي، كان صحافة نأ إال

مفهوم اإلعالم التشاركي، الذي يتيح للمواطن أن  استخداماتها وتطور وسائل االتصال في ذلك الوقت، فبدأت من
 الضغط حمالت في بالناشطين ارتبطت أن إلى الشارع، صحافة عليها أطلق ثم ،يجمع ويحلل ويقدم المعلومات

 صحافةحتى انتهى المطاف باستخدام مصطلح " ،خارج محطات اإلعالم التقليدي والرسمي العاملين والمناصرة
 وباختصار. مجتمعي إعالمي منتج" لتمييزه عن عّدة أنواع أخرى ينخرط فيها الصحفي الممتهن للصحافة في المواطن
 ،user-generated contentعلى كل "محتوى من صنع المستخدم" والمعروف عالميًا بـِ  المواطن صحافة تنطبق

 .(Witschge, 2009)صحفية.  أي مستخدم لالنترنت دون شروط مهنية أو معايير ينتجه الذي المحتوى أي
أبرز المصطلحات التي تؤدي إلى التطور النهائي لصحافة المواطن، هي اإلعالم التشاركي، وٕاعالم الشارع  ولعل

واإلعالم الشعبي وٕاعالم المصادر المفتوحة واإلعالم البديل وغيرها الكثير من المصطلحات التي في فحواها تحمل 
 المعنى نفسه، وهو مشاركة المواطن في المحتوى اإلعالمي. 

مواقع التواصل االجتماعي منحت المواطن السلطة للتعبير ومن ثم  أن)، 2015يرى ألفرد هرميدا ( أخرى،ناحية  من
ن بعض المواطنين أصبحوا مصادر لألخبار ومرجعية للصحفيين العاملين إالتأثير على محيطه من المواطنين، حتى 

 في الميدان. 
لطة التي يمنحها اإلعالم االجتماعي للمواطنين تجعل من هذا أن هذه الس ،)نفسه(المرجع  هرميداذلك يرى  ومع

بشكل ما، فهو يشّكل طبقة من المؤثرين، وتتبادل فيه األدوار بشكل سريع بين هؤالء وعلى نحو مفاجئ  مائعاً الوسط 
كن لتكون السبب إلى المساحة التي يمنحها اإلعالم االجتماعي لألشخاص لتأدية أدوار لم ت هرميداويعيد  أحيانًا،

 متاحة لهم في وظيفة حقيقة مثًال، كما يتيح لهم فرصة للتفاعل واستخدام اللغات والرموز التي تالئمهم دون شروط. 
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)، أن صحافة المواطن هي ببساطة الصدفة التي جعلت من المواطن قادرًا على 18، ص2009إيالن ( ىومع ذلك ير 
وسائل التواصل التكنولوجية والمتاحة للجميع استطاع هذا المواطن  توثيق حدث ما وقع أثناء تواجده في المكان، ومع

 أن يتحّول إلى مراسل من الميدان ناقًال المعلومات للفضاء االلكتروني. 
 

 االلكترونية المجتمعات تدفق
) في دراسة مقارنة حول تنظيم الفعاليات والتظاهرات عن طريق وسائل التواصل 2011 خرون،آو ( بوور ناثانييل

 الضغط عمليات في تكلفة وأقل أسهل تواصل سبل أتاح مثًال، فيسبوك إن يقولون التقليدي،االجتماعي واإلعالم 
 وتغطية للتوجه ليديةالتق اإلعالم وسائل يدفع فيسبوك على الحراك أن ذلك من واألكثر. قضية ألية والمناصرة
حول الرقابة  كيفّية اختبارية دراسة بعد النتيجة لهذه الباحثون توصل. لذلك تغطيتهم كيفية على ويؤثر بل األحداث،

 على وسائل التواصل االجتماعي. 
التواصل االجتماعي، والمواطن الصحفي، أثرًا ال يمكن إنكاره على مسار  لوسائل(المرجع نفسه) أن  بوور ويضيف

ممارسة العمل الصحفي المهني، ورغم تواتر الدراسات وعدم اتفاقها جميعًا على هذه النقطة، ومحدودية القدرة على 
 ن على لمسه. و قياس هذا التأثير، إال أن العاملين في الصحافة قادر 

أن االنترنت يحمل نظرًة تفاؤلية للشباب ويتيح لهم مساحات شاسعة  بوور، رى)، ينفسهع (المرج الشباب قطاع وفي
ما يشجعهم على استخدامه "إخباريًا" واالنخراط في عالم السياسة عبر االنترنت، فهو ال يضع عراقيل  ،من التعبير

ر في األدوات التي يتقنون مستحيلة أمامهم ويجعل المشاركة المجتمعية أكثر جاذبية لهم لما تحمله من تطو 
 استخدامها. 

على أن االنترنت يمنح لقطاعات مختلفة حرية االتصال والتواصل،  تتفق الدراسات فإن ،سبق ما على وانعكاساً 
وبشكل أكثر اتساعًا وأقل رقابة، متجاوزًا بذلك نظريات اإلعالم التي تتحدث عن الرقابة كنظرية "حراسة األبواب 

0Fاإلعالمية"

 تسلط الضوء على تصفية األخبار وفق أجندات معينة.  التي 1
وبأي شكل من األشكال  وا،ءشافرصة التعبير عن أفكارهم متى  المستخدمين تمنح التي االلكترونية المساحات هذه

تؤثر على مصادر المعلومات ككل، سواء للصحفيين أو لغيرهم من العاملين أن  البصرية والنصية والمعلوماتية ال بد
 .)2011 بوور،شتى القطاعات. ( في
الجمعية بالتوازي مع تطور التواصل عبر االنترنت، وقعت العديد من األحداث  الحراكات ظهور ومنذ أجمع العالم في

صحفيًا، وخصوصًا إذا ما تحدثنا عن بلدان في عداد الدول "الدكتاتورية". فمثًال نيك نيومان  اطنالتي جعلت من المو 

                                                            
 وال ينشر بما يتحكم من هو البوابة حارس وهنا للجمهور، تصّدر أن يجب التي المعلومات بنوعية يتحكم عندما البوابة حارس واصفاً  ليوين، كيرت ابتكرها: البوابة حراسة نظرية 1

 .والسياسية واالخالقية والدينية الثقافية خلفيته على ةيالمبن واعتباراته الشخصيه تدخالته البوابة ولحارس. لذلك وفقاً  المجتمعية البنية في ويؤثر ينشر
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في المدن اإليرانية  للتظاهرات، التي شهدت حروبًا الكترونية موازية 2009خابات اإليرانية عام ) درس االنت2009(
 إبان فترة االنتخابات من ذلك العام. 

 منوهاً  األحداث، تلك في البث مادة التقليدي لإلعالم صنع من هو الخلوي الهاتف إن)، نفسه(المرجع  نيومان يقول
 العديد بحجب قامت حتىالخبر،  نقل في االجتماعي التواصل مواقع فاعلية من اإليرانية السلطات تخّوف مدى لقياس

  BBCإعاقة الناشطين عن نقل األحداث الدموية آنذاك. ويضيف نيومان أن طواقم  بهدف والتطبيقات المواقع من
سكوت روبن  YouTubeن المتحدث باسم موقع إ حتىفيديوهات في الدقيقة الواحدة!  5تلقوا ما معدله  CNNو

 صّرح عن مخاوف أمنية وسياسية اجتاحت إدارة الموقع لما شّكله من أداة للمواطن الصحفي.
: "لوال نيومان يقول آنذاك، اإلعالم وسائل جميع أشعل اإليرانية، االنتخابات أحداث على نيومان يطرحه الذي المثال

المواطن الصحفي آنذاك لما استطاعت محطات التلفزة تغطية األحداث، بل وكانت المادة األساسية حتى في  أنتجه ما
إال أن الناشطين  ،وغيره تويتر". ورغم محاوالت الدولة اإليرانية حجب وفيسبوك تويترالحوارات الصحفية مأخوذة عن 

  استطاعوا إيجاد البدائل الفورية إليصال صوتهم إلى العالم.
ناحية أخرى، يطرح نيومان عّدة أمثلة على الضجة الوهمية التي قد يصنعها المواطن الصحفي حول األحداث،  ومن

ماليين متظاهر يجوبون شوارع طهران، بينما تبّين الحقًا أن عدد المتظاهرين لم  3فمثًال، نشرت الصحف أن نحو 
 يتجاوز مئات اآلالف. 

بمعدل تحميل الفيديوهات  يتعلق ال"األمر  الصحفي المواطن هالدور الذي يلعب على نيومان يعلق ،ذات السياق وفي
 .)Newman، 2009(على يوتيوب مثال، القضية الحقيقية هي سرعة انتشار ما يتم تحميله، وهذا هو المقياس". 

 يتخطى أن للمواطن الفرصة وأتاحت لهم، صوت ال لمن صوتاً  صنعت التي المواقع لهذه اإليجابية الجوانب كل ورغم
عبئًا كبيرًا  مشكلة عالية، الكاذبة األخبار اقلموقع "شاهد العيان" ليصبح مراسًال دون أجندات تقيده، تبقى فرص تن

على وسائل اإلعالم التقليدية لخطورة تأثير هذه اإلشاعات على المتلقين، سواًء من القابعين في أرض الحدث، أو 
 الجمهور المنتشر في كافة بقاع األرض ويستجدي الحصول على الحقيقة. 

 االجتماعي التواصل ائللوس نو المتابع الحكومة فرجال األجيال، بين الرقمية الفجوة عالمات تظهر أن يمكن
مضادة الستقطاب الشباب، أما رجال السياسة  وماتالهائلة من المعلومات وصدها بمعل الموجة اختراق استطاعوا

 القدامى وغير القادرين على فهم ماهية عمل هذه المواقع االلكترونية فلم يكن لهم أي دور ملحوظ على هذه الشبكات. 
 تجاه الرومانسية النظرة أن تجد) 11ص، 2012( باباخريسي زيزية اليونانية عن الجماهير، الباحث وبالحديث

 تشغل لم العصرية الحياةمطالب معينة لم تعد رومانسية، بل وترى أيضًا أن  إيصال بهدف وتوحدها المجتمعات
 هابرماس يورغنكذلك على فكرة عالم االجتماع األلماني  تؤكدعن مهامها كمراقب ألعمال الحكومات، و  المجتمعات
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ناضجة في فضائها العام تناقش وتجادل وتتواصل  لمجتمعاتالذي يرى في تشكيل الرأي العام نتيجة حتمية 
 ). 1991(هابرماس،

 قدرته عليه كانت لما مقارنة وضع في المواطن علت(المرجع نفسه)،  فإن مجتمعات االنترنت ج باباخريسيل ووفقاً 
ظهورها، فصارت هذه المجتمعات تقّدر المشاركة السياسية  وبعد االجتماعي تواصلال مواقع ظهور قبل التعبير على

 في بحثها.   باباخريسيكما أظهرت العديد من الدراسات التي اعتمدتها 
 

  العربي العالم في االجتماعي اإلعالم
أن المواطن الصحفي العربي  بحثها خالل من وجدت)، 2009حمدي، باحثة في الجامعة األمريكية في القاهرة ( نائلة

 مهنية، إرشاداتإعالم خاص به ال يلتزم بمعايير الصحافة وال يعير اهتمامًا ألي  إنتاجيسعى من خالل االنترنت إلى 
" دون أية إضافات، مستغًال سرعة تدفق المعلومات عبر االنترنت وخروجها عن سيطرة رقابة نيئةبل يعتمد على مواد "
 التقليدية.  عالمعد من وسائل اإلالحكومات إلى حد أب
)  في بحث حول اإلعالم االجتماعي ما بعد الربيع العربي، إن اإلعالم 3، ص2012خرون آيقول سين آدي (و 

الجديد "يجب أن ُيفهم على أنه جزء من حقل معلوماتي ضخم تتقاطع فيه العالقات المتبادلة والمعقدة بين وسائل 
 اإلعالم الجديد والتقليدي".

حمدي (المرجع نفسه) أن المواطن الصحفي العربي يختلف عن غيره، فهو يسعى أيضًا لنشر أفكاره للعالم  تضيفو 
الخارجي وليس مجتمعه المحلي فقط، فترى شباب مصر على سبيل المثال يغّردون باإلنجليزية رغبة منهم بالتواصل 

 ويكسر حواجز الرقابة. مع "اآلخر"، وبهذا يتحول المواطن الصحفي العربي إلى عالمّي 
، 2003العراق عام  حرببداية صحافة المواطن في العالم العربي بدأت منذ  أن(المرجع نفسه)   حمديتفترض  كما

تناول  وثائقياً ن فيلمًا إ حتى العراق، على الحرب يوميات بتدوينالجنابي  باكس سالمالمعماري  المهندس بدأعندما 
 . 2005" عام بغداد"مدّون بـحكاية باكس الذي ُلقب الحقًا 

" التي رصدت يوميات الحرب في RiverBendالنهر  نحناءةا" وهمي باسم عراقية مدونة الفترة تلك في اشتهرت كما
، في مدونة بعنوان "بغداد تحترق"، الكاتبة العراقية لم تكن صحفية، كانت تعمل كمبرمجة في 2003بغداد منذ العام 

في  تدويناتهاث االنجليزية بطالقة ما جعل مدونتها واسعة االنتشار. الحقًا تم استخدام إحدى الشركات، لكنها تتحد
 المطبوعة،المستخدمة في الكتب  التدويناتاألعلى مبيعًا في بريطانيا والواليات المتحدة ولتكون من أوائل  كانتكتب 

 The Index on Censorshipة فهرس الرقابة" لعدد من الجوائز الثقافية العالمية، مثل جائز النهر إنحناءةوترشحت "
؛ إال أنها ورغم كل الجوائز 2005" للتقرير الصحفي للعام يوليسيس ليتر" لجائزة الثالث بالترتيب وفازت ،2006

 .)2006(العربية، تتمسك بالكتابة باسمها المستعار. 
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عندما تطورت  2006) أن صحافة المواطن بلغت ذروتها في العالم العربي عام نفسه(المرجع  حمدي تعتبر كما
العربية  المدونات عدد فوصل اإلنتاج من المزيد على المدونين وشجعتتقنيات التكنولوجيا التي تدعم اللغة العربية 

مثيرًا للبحث في صحافة التي جعلت من الوطن العربي موضوعًا  الحقيقيةإال أن الذروة  مدونة،ألف  40نحو  آنذاك
 ). HRinfo, 2006( 2011المواطن كان الربيع العربي وشرارة األحداث في تونس عام 

 
  ظرفي كمنتج" المواطن صحافة"
الهواتف الذكية واالتصاالت، يرى أن لصحافة المواطن عّدة نقاط ضعف، تتمثل  تكنولوجيارّواد  أحد ،فنسنت ماهر 

مشيرًا إلى ثالث كلمات محورية في عالم الصحافة، وهي األخالقيات واالقتصاد ونظرية  Three deadly E’sفي 
 تشّكل ألنها المواطن صحافة هشاشة تمثل التي المحاور وهي).  (Ethics Economic Epistemologyالمعرفة
 وشروطهم المعلنين لقواعد تعرضاً  أقل المهني فالصحفي االتصال، علوم على المطلع غير المستخدم لدى غموضاً 

 كل في الرائجة المواضيع وفق والمعلنين المتابعين من عدد أكبر بجمع يهتم الذي االجتماعي اإلعالم عكس على
 ال يتدخل بسياسة التحرير في اإلعالم التقليدي.  فالمعلن مرحلة،

 المبرمج التقليدي اإلعالم عكس على االنترنت على المحتوى بفوضوية ماهر برأي فيتمثل المعرفة إلى المدخل أما
والتحرير وفق مهارات معرفية يمتلكها الصحفي. أما األخالقيات فهي محور أساسي  البرمجة من مراحل في يمر الذي

 . )2008(صادق، يحكم العمل الصحفي المهني ومؤسسته اإلعالمية،  بينما قد ال يعني شيئًا للمواطن الصحفي 
يرتبط بالظرف  ،ظرفي لحظي كمنتج المواطن صحافة اإلعالم، علوم في الباحث صادق، مصطفى عباس يطرح اكم

المحيط ووجود االنترنت عززه لكنه لم يمنحه القوة التي تحققها وسائل اإلعالم التقليدية والتي يسّخر العاملون فيها كل 
 قواهم إلنتاج إعالم مهني وفق أجندات مبرمجة. 

تطورت المصطلحات المتعلقة بتدخل الجمهور بالمحتوى اإلعالمي، بل ويتنبأ الخبراء في هذا  1988العام  منذ
 .)2008(صادق، . 2021% من اإلنتاج الصحفي سيتم بواسطة المواطنين بحلول العام 50المجال بأن 

لدور المواطن الصحفي في تزويد وسائل اإلعالم  همةم يةمرجعكانت كذلك  2005تفجيرات لندن في تموز  ولعل
المتلفزة واإلذاعية والمطبوعة بمواد فورية من موقع الحدث، فحسب دراسة جنيفر أليخاندرو حول "الصحافة في عصر 

قد أسست دائرة  BBCتحديدًا، كانت  2010)، فإنه بعد تفجيرات لندن، وفي العام 2010اإلعالم االجتماعي" (
 User Generatedية مختصة بمتابعة األخبار الواردة على مواقع التواصل االجتماعي تحت مسمى إعالم

Content Department  اصحفي 23 فيها يعملالمستخدم"،  ينتجهأي دائرة "المحتوى الذي .)Alejandro، 
2010(. 
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 محاولة في يومياً  مطرد بشكل تتغّير األخبار: "صناعة قائلة الحقيقة هذه على) نفسه(المرجع  أليخاندرو وتعّلق
 ".مسمى غير أجل حتى تتغير وستبقى االنترنت تكنولوجيا في التطور لمالحقة

 
 البحث  منهجية

، المعرفي المتعلق بصحافة المواطن الحقلنظرًا لحداثة  وذلكتعتمد هذه المقالة العلمية المحّكمة على المنهج الكيفي، 
، 1985والكر ( روبرتوقّلة المصادر والمراجع في هذا الحقل العلمي في فلسطين تحديدًا كحالة للدراسة، فمثًال 

) يرى أن "المنهج الكيفي هو األفضل لدراسة العلوم اإلنسانية، ألنك ال تحتاج إلى السير وفق قواعد 49ص
على أنه:  يعّرففي العلوم االجتماعية   الكيفي والمنهج ،"ومعادالت، بل تحتاج إلى أن تتعلم بينما تبحث وتحلل

"شكل من أشكال التحقيق االجتماعي يميل إلى تبني تصميم البحوث المرنة التي تعتمد على بيانات غير مهيكلة نسبيًا 
 ،Hammersley(دراستها نصيًا ودون أي حاجة للجوء الى اإلحصاء واألرقام"  تتمضمن عينة بحث صغيرة 

2013(. 
تتبع المقالة منهجية تحليل النصوص مدّعمة بمقابالت معّمقة مع رؤساء تحرير في اإلعالم المحلّي مصنفة ضمن 

فالمقابالت من أكثر طرق جمع المعلومات تأثيرًا في أبحاث  ،صًا لهذا البحثو بيانات أولّية ومباشرة تم جمعها خص
) يصّنف المقابالت في البحث الكيفي على أنها حوارات خاصة تدفع 51، ص2013ليامبوتنغ (العلوم اإلنسانية. 

 المبحوث للحديث بعمق عن تجربته وتمنح الباحث الفرصة لجمع المعلومات وتحليلها من خالل مسار بحثه.
 إجابته موجهاً  ويجيب". األخبار؟ غرف زمن انتهى"هل  العلمية مقاالته إحدى في يتساءل) 2015( أندرسون سي

األولى هي دراسة سلوك وسائل اإلعالم  :للباحثين في هذا الحقل: "إعالم االنترنت في عقده الثالث، ُيدرس بطريقتين
الشهيرة والضخمة، والثانية هي عدم التخّلي عن نظريات اإلعالم األساسية في علم االتصال لكن مع أخذ التطور 

 ن تم اعتمادهما ضمن منهجية هذه المقالة. االطريقتن ا"، وهاتاالعتبارالتكنولوجي بعين 
تقدم الباحثة عّدة أمثلة عالمية من خالل مراجعة األدبيات وأمثلة محلّية من خالل المقابالت مع  المقالة، هذه وفي

كية، ). وتعتمد في إطارها النظري على النظرية التشار وكاالت ،أبرز وسائل اإلعالم التقليدي (صحف، إذاعة، تلفزيون
) نظرية مالئمة للتطبيق على السلوكيات الواقعية كما تناسب دراسة مشاركة األفراد 2015لويس ( سيثالتي يرى فيها 
 . online participationعلى االنترنت 

االتصال والتواصل من خالل مداخلها لعلم اإلنسان  بعلوم ترتبطلويس (المرجع نفسه)، أن النظرية التشاركية  ويضيف
تماع. فأساسها هو الفكر الجمعي، والمشاركة في المجتمع المحيط وفق ثقافته السائدة، وهذا تمامًا هو ما تتيحه واالج

 المشاركة.  ؛االجتماعيوسائل التواصل 
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 المواطن إشراك حيال مترددين زالوا ما العالم حول الصحفيين بعض أن) نفسه(المرجع  لويس يرى أخرى، ناحية من
 اتصال قنوات وتفتح والجمهور الصحفي بين الحاجز لكسر مدخالً  التشاركية النظرية وتأتي اإلعالمي، االنتاج في
 المعلومات من خالل مجتمع تفاعلي يواكب التطور التكنولوجي.  تبادلآفاق  يوسع ما ،بينهما فيما

 
  البحث عينة

 : معايير عّدة على بناءً  عينتها الباحثة اختارت
 كأصحاب المعلومات لمصادر إدارتهم ماهية لمعرفة التحرير رؤساء تخاطب أن الباحثة ارتأت: المنصب .1

 وكجهة مساءلة في حال وقوع الخطأ.  جهة من قرار
: راعت الباحثة أهمية النوع االجتماعي وضرورة البحث في تجربة كل من الرجل والمرأة في االجتماعي النوع .2

 رئاسة التحرير. 
: أرادت الباحثة فهم التغيرات الواقعة على مصادر اإلعالم المحلي فوجدت في األشخاص الخبرة سنوات .3

العاملين في اإلعالم المحلي منذ ما قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي مصدر معلومات أقرب للواقع من 
 حيث قدرته على المقارنة بين الحقبتين. 

 نظراً  ،)مكتوب ،مسموع ،(مرئي اإلعالمية الوسائل عةطبي في الباحثة نوعت: اإلعالمية الوسيلة طبيعة .4
حاجتها للحصول على نوع  لمدى وفقاً  وذلك الميدان، في مراسل لوجود أخرى عن وسيلة كل حاجة لتفاوت

 .)مادة اإلعالمية (صورة، نص، صوت..معّين من ال
 :أدناه المبحوثين اختيار كان ،ولهذا

1Fاإلذاعية أجيال شبكة تحرير رئيس نصار، وليد •

 .16سنوات الخبرة:  الخاصة،. عن فئة اإلذاعات 2
2Fدوز موقع تحرير رئيس عثمان، عبدالرحمن •

 .31. عن فئة المواقع االلكترونية، سنوات الخبرة: 3
3Fلألنباء وطن لوكالة سابقة تحرير رئيسة حمد، سائدة •

 .20سنوات الخبرة:  التلفزيون، فئة عن. 4
4Fوفا الفلسطينية، والمعلومات األنباء لوكالة التنفيذي التحرير رئيسعساف،  خلود •

 الوكاالت فئة عن. 5
 .21: الخبرة سنوات الرسمية،

                                                            
2 www.arn.ps  
3 www.dooz.ps  
4 www.wattan.tv  
5 www.wafa.ps  

http://www.arn.ps/
http://www.dooz.ps/
http://www.wattan.tv/
http://www.wafa.ps/
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  ونتائج تحليل: المقابالت

أجمعوا على عّدة محاور نتيجة لعملهم  فإن المبحوثين البحث،خالل المقابالت مع العينة المذكورة آنفًا في منهجية  من
حتى لحظة إجراء  -تجاربهم  وحتاوتر  المعلومات،اليومي في الصحافة المحلية وتعاملهم مع مختلف مصادر 

إال أنهم توافقوا على  أن اإلعالم االجتماعي ككل وصحافة المواطن بالتحديد  ،بين االيجابيات والسلبيات –المقابالت 
بيعة مصادر الصحفي العامل في وسائل اإلعالم المحلية التقليدية في فلسطين، لكنهم من جهة أثرت بالفعل على ط

 أخرى أكدوا أن الصحفي في هذا العصر ال غنى له عن استخدام اإلعالم االجتماعي بالمطلق. 
 

 لألخبار كمصدر" المواطن صحافة" إيجابيات
باإلجماع اعتبار مواقع التواصل االجتماعي كـ "مصدر" للخبر. بل رأوا فيها أداًة تلهم الصحفي  المبحوثون رفض

أو تشكل  ،وتزوده بقصص تستحق التغطية اإلعالمية فتسلط له الضوء على قضية ربما لم يكن مطلعًا عليها سابقاً 
 صداقيته. "طرف خيط" لخبر يحتاج التحقق وكتابة قصة حقيقية حوله فيما لو تأكدت م

سائدة حمد: "سابقًا، كان على المراسل أن يكون دائمًا في الميدان لصنع الخبر، اآلن ومع كم المعلومات الهائل  تقول
أصبح تبادل المعلومات أسهل وأسرع، لكن التحقق منها ما زال يشغل بالنا  ،الذي توفره مواقع التواصل االجتماعي

 وطّوعت الصحفيين عمل من سّهلت وااللكترونيات الحوسبة أن يرى الذي نصار وليدكصحفيين". ويشاركها الرأي 
ويضيف نصار: "اليوم إذا لم نستخدم مواقع التواصل االجتماعي نشعر وكأن ال  ،"المهنة لخدمة التكنولوجية األدوات

 أحد تصله أخبارنا". 
 من هائالً  كّماً  تحمل أنطن" هو عثمان أن الغالب األعم في أخبار "صحافة الموا الرحمن عبد يرىناحيته  من

 تعبير حد على المواطن صحافة عن االستغناء باإلمكان يعد فلم بنفسه، الحدث يعيش مواطن من تأتي لكنها المبالغة،
 القرى كل يغطي فهو نابلس، بمحافظة المختص دوز موقع مثل محلية مواقع في للعاملين"خاصة   وذلك ،عثمان

المحافظة وليس بإمكان موقع دوز مثال أو غيره توظيف مراسل في كل مكان، وهذا يزيد من أهمية  في واألحياء
 صحافة المواطن".

على أن الصحفي المهني هو الذي يستفيد من مواقع التواصل االجتماعي والمواطن الصحفي كشاهد  المبحوثون يتفق
ي يحقق بالمصادر وفقًا لآلليات والطرق التقليدية عيان أو ضوء مسلط على قضية أو حدث ما، لكن الصحفي المهن

 ال منطقة في خبر من للتحقق طريقة هو ما قرية فيفخلود عساف مثًال ترى أن "المجلس القروي  ،التي اعتاد عليها
وما يردنا  النهاية في المرجعية هي الرسمية المصادرفكثرت مصادرنا من المواطنين،  مهما" هأن وتضيف" فيها مراسل

 ن مواقع التواصل االجتماعي هو معلومة أولّية من السهل الوصول إليها لكن علّي التحقق منها".  م
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الكّم الهائل من المعلومات الذي توفره مواقع التواصل االجتماعي، صارت متابعتها جزءًا ال يتجزأ من روتين  ومع
على الحصول على تقييم فوري لمادته  فهي توفر له منصة تفاعلية مباشرة مع جمهوره تمنحه القدرة ،الصحفي

 اإلعالمية. وهذه النقطة تحديدًا أثارتها حمد كإيجابية ال يمكن تجاهلها في هذا السياق. 
ففي ظل سيل المعلومات الهائل الذي يجتاح  يمثلونها،التميز هو الشغل الشاغل للمبحوثين والمؤسسات التي  ويبقى

ز في تغطية الخبر وصنعه لتثبيت هويتهم كمرجعية أولى للجمهور المحلي. يبحثون عن التميّ  ،الفضاء االلكتروني
ورغم سرعة المعلومة التي يوفرها اإلعالم االجتماعي، إال أن الصحافة الحقة هي التي تصنع الخبر وتحقق فيما 

 . ءهورا
 

  صحفي؟ مواطن أم عيان شاهد
" ما يرده من غربلة"بـ يقوم أن الصحفي وعلى أوليًا، مصدراً  يكّون قد الصحفي المواطن أن عثمان الرحمن عبد يرى

شبكة عالقاته المشابهة والتحقق من جديتها ومصداقيتها من خالل الجهات المختصة وكل حسب اختصاصه. فسرعة 
 برأي عثمان قد تضاهي سرعة عمل المحطات اإلذاعية ودون مبالغة.  )Twitter( تويتر

 في الخاصة أجنداتهعثمان، أن المخاوف التي تكمن في انتقال دور شاهد العيان إلى صحفي هي تدخل  ويضيف
وهو يرى  للحدث، رؤيته في يتحكم عقائدي أو ديني أو سياسي موقف لديه الصحفي"المواطن فـ الخبر، نقل كيفية

إقناع اآلخرين بموقفه والتأثير عليهم  ويحاول ولوجيايأيدالمواطن الصحفي يحمل  […]األحداث من منظور معتقداته 
 في حين ال يفعل الصحفي المهني ذلك وهو يقدم المعلومة دون رأيه ودون محاولة إقناع المتلقي".

عساف: "نظرة الصحفي  تختلف عن شاهد العيان، فالمواطن الصحفي يهمه تسويق نفسه ومنطقته وتنظيمه،  تقول
لألمور، كوكالة يهمني الخبر وكيف حدث، وكصحفي يهمني الحدث وليس نظرته تختلف عن نظرة الصحفي ف ،ولذلك

 ولذلك نقوم بغربلة المواد التي تصلنا". […]األشخاص 
يجد عثمان في معلومات المواطن الصحفي تشتيتًا وٕارباكًا لعمل الصحفيين وخاصة خالل األحداث الميدانية التي  كما

 ليسوا: "لألسف عدد كبير من المدونين عساف معهما تتفق  وهذاأنفسهم. تتوارد حولها أخبار متضاربة من المواطنين 
عمل الصحفي  فأربك هائالً  اإلشاعات كم فأصبح ونه،صحفيين، وتقمصوا دور الصحفي دون مراعاة تأثير ما ينشر 

 مصدر كصحفيين بدورنا وأصبحنا ،وقتًا وجهدًا لمالحقة اإلشاعات والتحقق منها يستهلك وصار ،الممتهن للمهنة
هذه المعلومات  تجاهل اورغم ذلك ال يمكنن […]الرسمية من كم اإلشاعات التي نريد التحقق منها  للمصادر إرباك
 منها".  نتحققأن  ويجب

حمد، فترى أن مواقع التواصل االجتماعي أتاحت الفرصة لشاهد العيان أن يتواصل مع الصحفيين بشكل مباشر  أما
إال أن حمد تجد فيها فرصة "لرفع  ،من الصحفي نفسه، ورغم اإلرباك الذي تسببه هذه المصادروحتى دون أي مبادرة 
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 الصحفي يستشف ذلك خالل ومن بينهم، فيماصلة الوصل  يكون والصحفي ،مستوى المساءلة بين المواطن والمسؤول
 ". زمنية فترة كل في الناس اهتمامات

حمد: "أثر اإلعالم االجتماعي على مصادرنا بال شك، لكنه شئنا أم أبينا أصبح مصدرًا، لكن من أخالقياتنا أن  وتقول
 وحتى فيسبوك مصادر على كبير  تحفظ: "لدي نصار يقول السياق ذات وفينتحقق من صحة ما يصدر عنه". 

بكل االحوال ومهما كان مصدري، و  عليه، أعتمد أن الصعب ومن. منها ليس المواطن فئات، أضحت المصادر
  شكلت مصادر بال شك، لكن الوثوق فيها محدود".  ميديا السوشال –للتأكد من جهات أخرى أكثر ثقة  أحتاج

 الناشطبحاجة لهذا  لست فأنا ،طالما عندي مراسل في الميدان مصدراً  الصحفي المواطن اعتبر ال نا: "أنصار يضيف
 فعملية معلوماته، من أتحقق أن عليّ  أخرى إعالمية مؤسسة في العامل الزميل الصحفي وحتى –على االنترنت 

 الخطأ البشري ألدنى مستوياته". قللت التحقق
عساف مع نّصار، وتقارن بين عالقة الزمالء الصحفيين العاملين في مؤسسات إعالمية قبل وبعد اإلعالم  وتتفق

االجتماعي. تقول عساف: "قبل ظهور اإلعالم االجتماعي كانت ثقتنا بالزمالء الصحفيين أعلى بكثير، لكن لألسف 
ثقتنا بهم أقل وأصبحنا بحاجة للتحقق من  ما جعل ،تم جّر العديد من الصحفيين إلى مربع المدونين والناشطين

 معلوماتهم من أكثر من جهة". 
 نصدر نألالتواصل االجتماعي  لئوسابسبب سيل المعلومات المتناقلة عبر  اضطررنا: "حمد تقول السياق ذات وفي

 ".طبعاً  المصدر ذكر ومع جداً  خاصة حاالت في إال زميلة وسيلة عن حتى األخبار نقل بعدم للموظفين تعميماً 
 

  المهنية؟ الصحافة عن المواطن صحافة تختلف كيف
المواطن وفقًا للمبحوثين هو الذي يهتم بالخبر العاجل واآلني فقط، لكنه غير قادر على صنع مادة إخبارية،  الصحفي

 فهو ال يمتلك المهارات وال األدوات. 
حمد: "هناك امتداد سريع لإلعالم االجتماعي وكم هائل من األخبار، لكنني كصحفية أبحث عن الخبر المميز،  تقول

 […]فأهتم بالخبر، لكن القصة تهمني أكثر، أنا ال استطيع وقف صحافة المواطن لكنني استطيع الحد من أضرارها 
القوالب الصحفية  ضمنتختلف شكًال ومضمونًا فهي فكل الناس يدونون على مواقع التواصل االجتماعي، لكن كتابتي 

 المهنية". 
فعًال، لكنه غير  األرضناحيته يرى نصار أن "المواطن الذي يقوم ببعض مهام الصحفي،  ينافس الصحفي على  من

نظريًا المواطن يمتلك نفس  ،[…]مطلع على قواعد المهنة وينشر دون أي ضوابط، أما الصحفي فتحكمه الضوابط 
للنقل فقط.. هي  اً فالصحافة ليست خبر  ميديا، السوشالدوات، لكن الحرفّية لها قواعد ال يمتلكها الناشط على األ

 صناعة الخبر والقصة والتحقيق".
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"كوسيلة إعالم ال أستطيع أن أنشر  حمد عن الصور مثًال كمقارنة بين المواطن الصحفي والصحفي المهني: وتقول
 ، كصور الشهداء مثًال، المواطن الصحفي مندفع أما أنا فال". بنفس طريقة المواطن الصحفي

 
  داخلية ضوابط
إلى إصدار تعميمات داخلية لطواقم  ضطرواااألربعة ومن مواقعهم اإلدارية في سياسة التحرير أنهم  المبحوثون أجمع

وأّكد  كمصادر،يخص استخدامات المعلومات الواردة على صفحات مواقع التواصل االجتماعي  فيماالعمل لديهم 
 أن ثقتهم بالمواطن كمصدر ال تنفي حاجتهم للتحقق من الخبر.  المبحوثون

إعالم  ائلفيما يتعلق بالسبق الصحفي، فأجمعوا على أن مصداقيتهم كوس المبحوثينجانب آخر تشاركت رؤى  من
 الوسيلة تضطر قد مؤكد غير خبر على التسابق من أولى الخبر بنشر التمهل فإن التاليبو ة األولى، تأتي بالدرج

 الجمهور شيئًا فشيئا.  ثقة فقدانها إلى يؤدي ما تعديله أو لنفيه
فبرأيهم الخبر الميداني، ليس سبقًا صحفيًا ويستحق التمهل ألنه يؤثر على مجرى  القضية،على هذه  المبحوثون وركز

 ينقل من أول أكون أن يغريني: "ال نصار يقولحياة المواطنين بشكل مباشر كما في الحالة الفلسطينية تحديدًا. 
 ".الصادق أكون أن يغريني الخبر،

ومع العلم  ميديا، السوشالدة للموظفين حول استخدام مصادر لدينا تعميمات مشد باستمرارعساف: "تقول  ،جهتها من
تهمنا المنافسة والسرعة  ..]. [أن السرعة تهمنا جدًا.. لكن الدقة أهم منها. ولذلك في وكالتنا هامش الخطأ قليل جداً 

 وكالة أن إلى عساف تنوه كماتضيء لنا فكرة ما لكنها ليست الخبر".  ميديا السوشال أهم،لكن الدقة والموضوعية 
 فقط ". للجمهور وليس  اإلعالم لوسائل"موجهة  فهي أكبر عبئاً  تحمل رسمية وكوكالة وفا،
ضمن "ميثاق شرف المهنة"، والمذكور فيه "كيفية  والمؤطرة دوزعثمان فيشرح عن طبيعة الضوابط الداخلية في  أما

حفي"،  فموقع دوز كما يراه عثمان "ال يعتمد هذا التعامل مع األخبار ومع مواقع التواصل االجتماعي والمواطن الص
النوع من الصحافة (صحافة المواطن)، إال إذا كان مدعمًا بالصور أو الفيديو، في الغالب ال يتم النشر إال إذا توفر 

 مصدر آخر أو مصدر رسمي". 
 مصادر عن النقل خطأ في طاقمها وقوع من يحد مجزياً  حالً  الصباحية التحرير اجتماعات في فوجدت حمد أما

به  خاصاً  يومياً  خبراً  يصنع"أن  مراسل كل على وتشترط المهام تقّسم اليومي اجتماعها خالل فمن الصحفي، المواطن
ويختلف عما يجده على االنترنت، فيقوم بصنع خبر من المعلومة التي حصل عليها من مصادر االنترنت من خالل 

 ".منها جزء أي نسخمقابالته الخاصة ودون أن يقوم ب
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  واسع وفضاء يومية متغيرات

الحداثة النسبية لدخول هذه المصادر على عالم الصحافة، فإن تقديرات العاملين في هذا المجال تابعة للمتغيرات  ومع
ال بد من ف ،أدوات االتصال كافة مرت في سنين من البحث والتجربةأن اليومية. ونسبة الخطأ ما زالت متاحة. وكما 

مر مواقع التواصل االجتماعي بمراحل شبيهة حتى تتكون المفاهيم األنسب الستخداماتها وتدخالتها في العمل أن ت
 الصحفي. 

 تنظيم خالل من ضبطه يمكن الصحفي العمل لكن واردًا، ليس االجتماعي واإلعالم االلكتروني الفضاء ضبط أن
الداخلية. لكن وبال شك، وبسبب تأثيرات "صحافة المواطن" على روتين العمل  هياكلها في اإلعالمية المؤسسات عمل

 بات األمر يحتاج لقواعد وأخالقيات تحدد للصحفيين مدى االستناد لمصادر صحافة المواطن.   ،الصحفي اليومي
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  خالصة
 نصب واضعين عديدة، سنوات منذ االجتماعي اإلعالم بدراسة واإلعالمية االجتماعية العلوم دراسة في العاملون بدأ

 .بحوثهم نتائج على تؤثر والتي الحقل، هذا في المتغّيرات أعينهم
 وتجارية ثقافية: مختلفة أصعدة على والدراسة البحث محاوالت من عالياً  نصيباً  نالت الذكية والهواتف الحاسوب

 بين موقعاً  المواطن صحافة احتلت كيف تدرس أن الباحثة حاولت المقالة هذه في. وغيرها ومعلوماتية واستهالكية
. هذا الحقل واسع وله عدة أوجه تستحق الدراسة، فهو مرتبط بالسياسة واالقتصاد واالنخراط المحلي اإلعالم مصادر

 المحتوى على االنترنت.  إنتاج في يشارك الذي للمواطن والسياسيالمجتمعي 
ورغم صعوبة  فتأثيراتها حتمي، أمر هو أخرى مهنية طاعاتق مع تداخلعندما ت المواطن صحافةتنظيم  ضرورة

في محاولة لفهم طبيعتها وطرحها على العاملين في  العلمي البحث من المزيد إلى وتحتاج شك بال موجودة ياسهاق
 الصحافة ليقوموا بدورهم بتنظيم أعمالهم. 

االجتماعية واالنترنت لديها اآلن قدرة على تحريك المجتمعات، ومهما اختلفت الرؤى حولها وحول مدى  الشبكات
إال أن مجرد التساؤل حول ذلك والبحث فيه وٕانفاق ماليين الدوالرات سنويًا على هذا  ،تأثيرها على مختلف القطاعات

  .)2011 وآخرون، بوورت االلكترونية. (الحقل العلمي يثبت الحاجة الماسة لفهم التحوالت في المجتمعا
بين وسائل اإلعالم والجمهور في تطور مستمر وأصبح الصحفي ينفق وقتًا طويًال في بناء عالقة مع  العالقة

االجتماعي. ورغم أن هذه العالقة لم تكن متوقعة قبل مواقع التواصل  -الجمهور منذ ظهور اإلعالم الجديد
 ،Adornato(مستمر لما تتيحه من قدرة على التفاعل الفوري بين المرسل والمتلقي.  إال أنها في نمو ،االجتماعي

2014( . 
 أن إال الباحثين،بعض  لدى 7F8"كليشيهمن الـ " انوع 6F7"التكنولوجية"الحتمية و 5F6"العالمية"القرية  اعتبار من الرغم وعلى

 ،ما حد فإلى. المحتوى وخلق والتواصل االتصال في شريكاً  تكون أن للمجتمعات الفرصة أتاح قد االجتماعي اإلعالم
 .المعلومة انتقال أمام عائقاً  الجغرافيا تعد لم

)، أن على الصحفي أن يتواجد حيث يتواجد الجمهور، ولذلك على كل صحفي اآلن أن يتواجد 2010( ليخاندروترى أ
والخدمة  والتعليمكرة التواصل وأصبحت إلدارة األعمال واألفكار على مواقع التواصل االجتماعي التي تعدت ف

 أليخاندرو: "الصحافة لم ولن تموت، لكنها تتأقلم مع المتغيرات".  وتضيفالمجتمعية وحتى جمع التبرعات! 

                                                            
ات، تحول العالم إلى قرية صغيرة مع ظهور التكنولوجيا وذلك من خالل عدة يالقرية العالمية، مصطلح خرج به الفيلسوف الكندي مارشال مكلوهان في الستين 6

 . 1964 ""فهم اإلعالم مؤلفات له أهمها
 ثورستينصاغ هذا المصطلح، . الثقافية والقيم االجتماعي هيكلها تطور في سهمت لمجتمعا تكنولوجيا أن فترضت التي االختزالية نظريةال هي التكنولوجية الحتمية 7

  .أمريكي واقتصاد اجتماع عالم وهو ،)1929-1857( فيبلين
Cliché8ى أصبح استخدامها عادياً ومبتذالً وال يحمل أي جديدتطلحات أو عبارات وأفكار استخدمت بكثرة ح: كلمة يطلق توصيفها على مص. 
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م هذا ال ينفي ضرورة تنظيم العالقة بين الصحافة التقليدية ومصادرها عبر االنترنت بشكل عا ،ناحية أخرى ومن
 التواصل مواقع على وبقوة التقليدية اإلعالم وسائل تواجدف آخر، جانب ومنو"المواطن الصحفي" بشكل خاص. 

 فوظيفة ثانويًا، عمالً  اعتبارها أو تجاهلها أو عنها االستغناء يمكن ال استراتيجية ضمن يكون أن عليه االجتماعي
. بها المنوطة المهام وضخامة ألهميتها العالم حول المؤسسات جميع استحدثتها" االجتماعي اإلعالم وسائل"مختص 

 الصفحات متابعة عن الجمهور يغني االجتماعي التواصل مواقع على والمهنية التقليدية اإلعالم وسائل وجود فلعل
ليس مجرد اإلدارة و على أن يكون هذا المختص ملمًا بقواعد المهنية الصحفية  الصحفيين، غير يديرها التي الهاوية

 التقنية لهذه الصفحات. 
الهّم التسويقي دورًا في أولويات وسائل اإلعالم التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي لجذب الحركة النشطة  يلعب

بعض وسائل اإلعالم لنشر مواد وتقارير ألخبار الفضائح بهدف زيادة عدد  وتلجأعلى صفحاتها إلرضاء المعلن. 
فحاتها على مواقع التواصل االجتماعي، األمر الذي يتعارض مع دور وسائل اإلعالم الذي يتمثل الزيارات لص

 باالرتقاء بالذائقة العامة. 
وسائل اإلعالم التقليدية على مواقع التواصل االجتماعي مع الحفاظ على مبادئ المهنية الصحفية قد يقلل من  وجود

ر التي سرعان ما تتحول إلى شائعات ثم يتناقلها الناس وكأنها خبر يقين. لجوء الجمهور لألخبار غير موثوقة المصاد
بناء هذه الثقة ستبقى حركة المتابعين نشطة لصفحات هذه الوسائل وبالتالي يبقى إرضاء المعلن متاحًا دون  ومع

 اإلضرار بالمهنية الصحفية. 
 المتخصصة.  العلمية المقالة هذه في النتائج مناقشة عكسته ما أبرز هذا ولعل

 
 

  



 
 

19 
 

 
Bibliography   المراجع

Arabic Network for Human Rights Information ) .2006 .(Implacable Adversaries : Arab 
Governments and the Internet.  

Alfred Hermida) .2015 .(Power Plays on Social Media .Social Media and Society. 
Anthony C Adornato) .2014 .(A Digital Juggling Act: New Media's Impact on the 

Responsibilities of Local Television Reporters .Electronic News ، 8، 3-29. 
C W Anderson) .2015 .(Up and Out: Journalism, Social Media, and Historical 

Sensibility .Social Media and Society. 
D Merritt) .29 September, 2004 .(News Media must regain vigor, courage. 

Jennifer Alejandro) .2010 .(Journalism in the Age of Social Media .Reuters Institute for 
the Study of Journalism، 1-47. 

Manuel Castells) .2000 .(The Rise of The Network Society: The Information Age: 
Economy, Society and Culture. BLACKWELL. 

Manuel Castells) .2004 .(The Power of Identity )2 اإلصدارnd  .(Malden: Blackwell 
Publishing. 

Mark Deuze ) .2008 .(The Changing Context of News Work: Liquid Journalism and 
Monitorial Citizenship .International Journal of Communication، 848-865. 

Marko M Skoric، Youqing Liao، Nathhaniel D Poor، و Stanley Wie Hong Tang) .2011 .(
Online Organization of an Offline Protest: From Social Media to Traditional Media 

and Back .44th Hawaii International Conference on System Sciences، 1-7. 
Martyn Hammersley) .2013 .(What is Qualitative Research. ? London: Bloomsbury . 

Naila Hamdy) .2009 .(Arab Citizen Journalism in Action: Challenging Mainstream 
Media, Authorities and Media Laws .Westminster Papers in Communications and 

Culture ، 92-108. 
Nic Newman) .2009 .(The rise of social media and its impact on mainstream 

journalism .Reuters Institute for the Study of Journalism. 



 
 

20 
 

Prance Liamputtong) .2013 .(Qualitative Research Methods )4 اإلصدارth  .(Oxford 
University Press . 

Richard Sambrook) .2005 .(Citizen Journalism and The BBC. Nieman Harvard. 
Robert Walker) .1985 .(Applied Qualitative Research . England : Gower Publishing 

Company Limited . 
Sean Aday، Henry Farrell، Marc Lynch، John Sides، و Deen Freelon) .2012 .(New 

Media and Conflict after The Arab Spring .PEACEWORKS. 
Seth C Lewis ) .April-June , 2015 .(Reciprocity as a Key Concept for Social Media and 

Society  .Social Media and Society . 
Steve Outing) .15 June , 2005 .(The 11 Layers of Citizen Journalism .Poynter Online . 

Stuart Allan) .2009 .(Citizen Journalism: Global Perspectives. New York: Peter Lang 
Publishing . 

Tamara Witschge) .2009 .(Street journalists versus 'ailing journalists ?'openDemocracy 
- free thinking for the world. 

Zizi Papacharissi) .2002 .(The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere  .New 
Media and Society، 9-27. 

 ،2015, 10 31 االسترداد تاريخ. مرموقة بريطانية لجائزة تترشح مغمورة عراقية كاتبة). 2006, 4 29. (العربية
 http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/29/23273.html:  العربية تلفزيون من

 تاال. (وفا الفلسطينية، والمعلومات األنباء وكالة لتحرير تنفيذية رئيسة). 2015,  ولاأل تشرين 6. (عساف خلود
 )المحاور حالوة،

 )المحاور حالوة، تاال. (لألنباء وطن لوكالة سابقة تحرير رئيسة). 2015 ،ولاأل تشرين 3. (حمد سائدة
 .والتوزيع للنشر الشروق دار: عّمان .الجديد اإلعالم). 2008. (صادق مصطفى عباس

 )المحاور حالوة، تاال. (دوز موقع تحرير رئيس). 2015 ،ولاأل تشرين 3. (عثمان عبدالرحمن
 )المحاور حالوة، تاال. (اإلذاعية أجيال شبكة تحرير ورئيس عام مدير). 2015 ،أيلول 20. ( نّصار وليد

 
 
 



 
 

21 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البريطانية ليدز جامعة من الدولي اإلعالم في الماجستير شهادة على حازت وباحثة، صحفية •
 .  2010 بيرزيت جامعة والتلفزة، اإلذاعة في البكالوريوس شهادة وتحمل ،2013

 


	مقدمة
	مراجعة الأدبيات
	"صحافة المواطن" تاريخياً
	تدفق المجتمعات الالكترونية
	الإعلام الاجتماعي في العالم العربي
	"صحافة المواطن" كمنتج ظرفي

	منهجية البحث
	عينة البحث

	المقابلات: تحليل ونتائج
	إيجابيات "صحافة المواطن" كمصدر للأخبار
	شاهد عيان أم مواطن صحفي؟
	كيف تختلف صحافة المواطن عن الصحافة المهنية؟
	ضوابط داخلية
	متغيرات يومية وفضاء واسع

	خلاصة
	Bibliographyالمراجع



