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 مقدمة

عرفت البشرية تغيرات و تطورات كبيرة في مخــتلف المياديـــن بفعل الثورة المعلوماتية و االتصالية     

أصـبح أي حديــث عن التــطـــور و التقدم ال يخلو من التطرق الى دور تكنولوجيات  هالحديثة لدرجة أن

االتصال الحديثة و تأثيرها على هــــذا المجال أو ذاك، و ال يمكن التغافل عن انعكاساتها الكثيرة التي 

األمور  أدت الى تغيير عدة مفاهيـم و استحداث عدة نشاطات و تطبيقات جديدة و الغاء العديد من

التقــليدية و احــالل مقابل جديد لها، كما تم إقصاء الكثير من المهن و النشاطات بعد أن أتت 

فعال ذلك ما سمي بعصر . بوظائـف حديثــة تعتمد على التحكم في التقنيات و التكنولوجيات العصــرية

اسات المستقبلية و التي لم تترك أي التغيرات و التــحوالت االمتناهية و التي لها الكـــثير مــــن االنعك

مجال دون أن تخترقه و تحدث فيه تطبيقـات حديثة و استخدامات جديدة ملغية أحيانا لنظيرتها 

ومن بيـن هـذه المجــاالت التي عرفت  .ى مدعمة لها أحيانا أخرىالتقليدية و مقلصـــة ألهميتها أو حتــ

لثــــورة المعلوماتية ميدان علوم االعالم و االتصال بصفة عامة قدرا وافـــرا من التغيير و تأثر بــهذه ا

ومجال الصحافة  الذي لحقها هي األخرى  تغييرا كبيــرا في مختلف نواحيها ســـواء من حيث كيفية 

أداء المهــنة، أو فـــي الطرق و الوسائل الحديثة المستعملة أو في األنواع الصحفية المستحدثـــة أو في 

ان الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا الحديثة في  .يـم المتعارفة و المصطلحات المتداولةالمفاه

لمعلومة و دمقرطتها خاصة بعد ظهور األنــترنت افي تحرر  قطاع الصحافة ساهم الى حد كبير

ئل كوســيلة اعالمية من وسائـــل التواصل بين األفراد و الجماعات و الشعوب و التي سهلت مســا

التفاعلية في  كانت في السابق في غاية الصعوبة و تحتكرها الدول و األنظمة ، فأصبح عنصر

الحصــول على المعلومات و بثـها أحد نتائج التطــور في وسائل االتصــال و استفـــادت الصــحافة منها 

 اإلنترنتى شبكــة التطبيقات االتصالية علو   صة بعد ظهور العديد من التقنيات بالدرجة األولى خا

البريد االلكتروني،غرف الحوار و التراسل النصي،  اإللكترونيةبالخصوص بدءا بتقنيات المحادثة 

رى للصحافة كالمواقع ـــاألخ األشكــــال    برمجيات التواصل المباشر و القوائم البريدية وصــوال الى

.االلكترونيــة و كـذا المــواقع التساهميـــة وناتالتكميلية لوسائل اعالمية،المواقع الفردية الشخصية،المد  

                   

 أ



و من المعلوم دائما أن الفــعل االعالمي على وجه الخصوص يكون دائمـــا ضمن المنظومة االتصالية 

و المتلقي، و يؤكد ) الباث(المرسل: العامة التي هي األخرى تنبني على عنصــرين أساسيين هما

الممارسة الجارية تاريخيا و اجتماعيا و اتصاليا أن الباث عادة ما يكون واحدا و المتلقي قد عرف 

                               .يديتعدد و يتــكاثر و هو أمر جـــلي خاصــة في النظــام االتصــالي و االعالمــي التقليـــ

رنت و الصيغ االلكترونية الجديـدة في نشـــر ولكن بظهور ووسائل االعالم الجديدة و تطبيقات األنت

أي شخــص أن يكتب و ينــشر على شبكــة األنترنــت صوره،آرائه و أخباره التي  بإمكاناألخبــار أصبح 

جمعها من مصادره الخاصة ليتحول المواطن بذلك من مجرد متلقي سلبي للرسالة االعالمية الى 

شكال مستحدثــة من تبادل المعلومـة و الخبر، و هذا ماسمــح منتج نشط لهذه المضاميـن و اظـهار أ

و الذي يهدف الى ابراز أهم الظواهر  بصحافة المواطنببروز مشهــد صحفــي جديد اصطلح عليــه 

                                                                    .االعالمية التي ترتبط بالمواطن

الكبيــر في عملية النشــر عامــة من خالل تحولـــه التدريجي من  سيكون للمواطن الدورفي هذا االطار 

                                                              .نشره لمضامين اعالميةمجرد مواطن عادي هاوي ذو الميول الصحفية الى مواطن صحفي بمجرد 

من خالل ذلك سنحاول في هذه الدراسة و أمام قلة البحوث المهتمة بهذه االشكالية نوعــا ما أن نفهم 

ظاهرة صحافة المواطــن من جهة من خــالل عرض أســـلوب هذا النـــــوع الصحفي الجديد في اطار 

و اآلراء و  العمل الصحفي و أهم خصائصه و كيف استطاع هذا الشكــــل الجديد في عرض األخبار

المعلومات من ارباك المشـــهد الصحفي التقليـــدي الذي يشغله العديد من الصحفيين و كذا التعريج 

على استعراض تمثل هؤالء الصحفييـــن لهويتهم المهنية في ظل هذا الوافد الجديد صحافة المواطن و 

.     لية و اعالميــة جد متطــورةكذا مساءلة مكانة الصحفــي في مجال اعالمي تحكمــه نماذج تواصــ

                 

  

  

 ب



توزعت على النحو التالي شكل في البداية الجانب المنهجي للدراسة و الذي تم و وقد انتظمت الدراسة 

فيه تحديد مشكلة الدراسة و أهم المفاهيم التي تناولتها، وكذا أهميتها و أهدافها منهجها ، أدوات 

  .المختارة ، مع استعراض أهم الدراسات السابقة التي  تناولت هذا النوع من المواضيعبحثها و العينة 

  : ثم تم استعراض الجانب النظري و الذي ضم ثالثة فصول

الفصل األول يتحدث عن األنترنت و العمل الصحفي باعتبار أن العمل الصحفي اليوم يعتمد بصفة 

المعلومات، و في هذا الفصل تم تناول أهم التعريفات كبيرة على األنترنت لضمها الكم الهائل من 

الخاصة باألنترنت و أهم خصائصها و تطورها، و استخدامات األنترنت في العمل الصحفي و 

  .مجاالت استفادة منها في العمل الصحفي، وكذا مشكالت استخدام األنترنت صحفيا

التواصلية الجديدة و ضم عدة عناصر  أما في الفصل الثاني فيتحدث عن االعالم الجديد و النماذج

تعريفات حول االعالم الجديد و مظاهر تعدد تسمياته ،و سماته وكذا المداخل النظرية لفهم هذا : هي

و في األخير كمحاولة لمقارنة بين المكونات االتصالية في ظل االعالم الجديد  .النوع من االعالم

  .االعالم الجديد و الكالسيكي

المبحث األول : الثالث فقد تحدث عن صحافة المواطن و الصحفي، و ضم مبحثينأما في الفصل 

صحافة المواطن و الذي ضم مقاربة في أهم تعريفاتها، ماهيتها، خلفيتها النظرية، مرجعيتها، و أبرز 

أما المبحث الثاني ضم . أشكالها ليضم المطلب األخير المدونات االلكترونية و صحافة المواطن

مهنية للصحفي و صحافة المواطن، مفهوم الهوية و الهوية المهنية، الصحفي و مضامين الهوية ال

صحافة المواطن، توظيف الصحفي لوسائل االعالم االجتماعية، الصحفي و المهنية االعالمية، 

  .األخالقيات المهنية في زمن الميديا الجديدة 

ت و تحليلها، ومن ثم خالصة الدراسة و أما في الجانب التطبيقي فقد تم التعرض الى عرض المقابال

  .نتائج الدراسة

  

 
 ج



 الجانب المنهجي

: االشكالية*   

. مع انتشار التقنيات الحديثة لالتصال و تزايد تطبيقاتها في مجال االعالم و خاصة عبــر األنترنت
بدأت تظهر أنواع جديدة من الصحافة كما بدأت تتغيــر صــناعة المضاميـــن االعالمية سواء من 

ليها في توصيل حيث طبيعة المساهمين فيها أو في أشكالها أو حتى في الوسائل التي يتم االعتماد ع
                                                                                 .  هذه المضامين

و في هذا السياق بدأ الجمهور المستخدم يلعب دورا محوريا في العمل االعالمي حيث لم يعد متلقيا 
وب تدريجيــا مع هذه التحوالت فحسب بل أصبح منتجا و مشاركا، كما بدأت وسائل االعالم تتجا

سواء من حيث البحث عن طرق جديدة لتوصــيل محتواها االعالمـــي يتالءم مع طبيعة مستخدميها أو 
                         ة محتواها االعالميافساح المجال للجمهور المستخدم للمساهمة في صناعـــ

بظهور ما يسمى باالعالم الرقمي الذي جمع  و في خضم التسارع الكبير في التطويرات التي سمحت
أدى الى ظــهور و تطويـــر العديد من األشكال  االتصالبين تكنولوجيات المعلومات و تكنولوجيا 

الجديدة و الجذابة لمنتجات الوسائط المتــعددة التفاعليــة في ظل بحــث المستخدم عن فضاءات أفضل 
ل ما خلفته هذه الثــورة من أنماط اعالمية جديدة في مقدمتها للتعبير و االتصــال،و هذا أيضا بفع

االعالم االلكتروني على شبكة األنترنت و ما يحملــه من فضاءات افتراضية أصبحت أكثر اثارة 
هذه . عصفت بالمبادئ التقليدية لالعالم للجدل واكب ظهور انتشارها مظـاهر شديــدة التغير

أعادت توزيــع األدوار الى درجة ظهور مستخدمين بدال من متلقيــن و الفضـاءات أتاحت التفاعلية و 
كل هذه .تحول المواطن العادي من متلقــي للرسالة االعالميـة الى منتج نشط للمضاميــن االعالمية

العوامــل جعلت الموجــة الجديدة للمواطنين و المستخدمين أن تمــارس مغامراتها في حرية لم يعهدها 
ادي من قبل، و هذا ما سمي باالعالم الجديد المتحرر و المسمى باعــالم المواطــن الذي مواطن ع

فتــح أبوابه للجميع في ديمقراطية اعالمية غير عادية، حيث استطاع الكثير من المواطنيــن من خالل 
يــر الكثير من ادمانـهم على الكتابــة في مواقع المنتديــات أن يحققوا تأثيــرا كبيرا يزيد على تأث

  .        الصحفيين و هذا ماهو مالحظ من خالل خدمــة المدونــات االلكترونيــة

يعود الفضل في االلتفاف الى هذا النوع من التواصل الى الثورة المعلوماتية المعاصرة التي وفرت  
 وضع السكوني لكل متمـكن من أبجديــات البــحث في الشبكة العنكبوتية فرصة الخــروج من ال

تعد فضــاءا والمشاركة في الفضاء العمومي و التفاعل مع اآلخرين من خالل انشاء المدونـــات التي 
  الل ــــــــــــــــــلتبــادل المعلومــــات و األخبـار و الخدمات و التــحول الى استخدامات النشر االلكتروني من خ
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الشبكة العنكبوتية، هذا التحول من شأنه أن يمس في عمق استخدامات الصحفيين الجزائريين لمهنة 
الى الصحفي من زاوية مهنة اإلخبار و التي تؤسس شرعية  ما النظرالصحافة من منطلق أنه يتم دائ

حيث أصبح استخدام األنترنت يعد أهم المعاييـر األساسيـة في تقييم . خطابه و مكانته االجتماعية
مؤهـــالت و معارف الصحفي و الحكم على مهاراته الصحفية، ووجد الصحفيون أنفســهم أمام وسيلة 

تـحديات صحفية من نوع جديـــد و مختلفـــة عن الممـــارسات التقليديـــة  جديــدة فرضت عليهم
هذه التحوالت الحاصلة في البيئـة االعالميــة من خالل تبني أشــكال و ممارســات اتصالية .العادية

 لبسيط و ناشر لمجموعة من اآلراء بارزة و مضامين اعالمية جديدة يقدمها المواطن العادي ا
ر والمعلومــات على مواقــع الكترونية مختلفــة أثرت كثيرا على مهنة الصحافة و أعادت تشكيل األخبـاو 

مشهد اعالمي جديد وفقا لما أتاحته األنترنت من خصوصية من خالل ظهور فاعلين جدد ينتجون 
مية و المدونات معلومات و أخبـــار و خطابـــات من خالل المـــواقــع االلكترونية و االجتماعية و االعال

و المنتديات و الفضاءات التواصليـــة الشخصية و الجماعية، منافسين بذلك الصحفي في مهنته في 
و تبث عن  تنتجالمؤسسة االعالمية التي يشغلها، و تحولت بذلك األشكال التعبيرية الجديدة التي 

ما جعل الصحفي الجزائري  أخبارا منافسة لألخبار االعالمية) األنترنت(طريق الشبكة العنكبوتية
يواجه تحديا كبيرا أمام االنفجار التاريخي لمنظومة الخبر و صناعته و عرضه عبر المواقع المختلفة 

دون و  هذه المواقع و بقوة دون أي حاجزمن قبل جيل جديد من صحفيين مواطنين جدد، الذين احتلوا 
                            .                                          أية صعوبة

صحافة "من خالل هذا سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا النوع الصحفي الجديد 
أو اعالم المواطن و رصد أبرز مالمح تطور هذه الظاهرة و تأثيرها على العمل الصحفي " المواطن

من خالل مساءلة مكانة الصحفي الجزائري العامل في مجال اعالمي تحكمه نماذج اتصالية و 
مضبوطة في ظل انتشار صحافة المواطن و كذا تقييم تأثير هذا النوع من الصحافة على  اعالمية

                                                                 . الهوية المهنية للصحفي الجزائري

:و انطالقا من ذلك و بالربط بين كل هذه المتغيرات نطرح االشكالية التالية  

يتصور الصحفي الجزائري هويته المهنية في ظل صحافة المواطن ؟كيف    
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و انطالقا من هذه االشكالية العامة للموضوع البد من طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية و التي 

تساهم الى حد كبير في معالجة اشكالية هذه الدراسة و التي سنجيب عنها الحقا من خالل النتائج 

  .                                                         التي سنتوصل اليها

 التساؤالت:

مامدى انتشار صحافة المواطن في الجزائر و ما مدى مصداقيتها لدى صحفيي الوسائل االعالمية  -

 األخرى الجزائرية؟

؟)صحافة المواطن(ما أبرز المالمح التي يتمتع بها هذا النوع من صحافة االعالم الجديد -  

اعالمية اقتنصها من خالل النزول هل يتحول المواطن العادي الى صحفي بمجرد نشره لمضامين  -

الى الميدان و التوجه صوب الحدث ؟ و هل صفة المواطن الصحفي تطلق على أي مواطن نشر في 

 ية التقليدية العريقة من الحصول فضاء مدونته أخبارا و معلومات لم تتمكن المؤسسات االعالم

           الوصول اليها؟                                           و 

ما مدى استفادة الصحفيين الجزائريين من صحافة المواطن؟ و هل تشكل صحافة المواطن تهديدا -

للصحفيين الجزائريين المتمرسين العاملين في المؤسسات االعالمية المختلفة ؟                                                      

كيف يرى الصحفي الجزائري هويته المهنية ضمن اطار الصحافة عموما ؟ و ما هو التصور  -

  الجديد الذي بناه لهذه الهوية في اطار ظاهرة صحافة المواطن؟                      

كيف يرى الصحفي الجزائري مستقبل الصحافة في  اطار تحول المواطن العادي ذو الميوالت  -

  ية الى صحفي بمجرد نشره لمضامين اعالمية على شبكة األنترنت؟       الصحف
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 تحديد المفاهيم:

:صحافة المواطن  

هو مصطلح حديث النشأة على المستوى التاريخي، و هو مصطلح اعالمي و اتصالي في نفس  

الوقت أطلق عليه االعالميون مصطلح صحافة المواطن أو اعالم المواطن و له عدة تسميات أخرى 

كاالعالم التشاركي أو التعاوني أو التفاعلي و لدى البعض اآلخر من االعالميين سمي باالعالم 

            .أو الصحافة المدنية،اعالم الهواة و اعالم النحن البديل

راد ـــــرد من أفــــادي كفــــــه المواطن العــــــاط الذي يقوم من خاللــــو مصطلح يشير الى ذلك النشه

جمهور وسائل االعالم بانتاج مضمون اعالمي و معالجته و نشره عبر تقنيات اتصالية 

                                        .    متعددة،قد يكون نصيا،مسموعا أو سمعيا بصريا

و في معناه البسيط يعني مفهوم صحافة المواطن مشاركة المواطن في تحرير الخبر و متابعته أو 
كتابة تقرير، فقد يلتقط شخص ما صورة تعبر عن حدث ما و قد تعتمد الصورة على عنصر الصدفة 
من خالل وجود الشخص في مكان الحدث في الوقت المناسب إللتقاط الصورة بإستخدام تقنيات 

حاسوب  –آلة تصوير رقمية  –كاميرا رقمية ( ت إتصالية إلكترونية صغيرة عالية الجودة وآليا
   1). هاتف جوال عالي الجودة - مسجل صوتي صغير –محمول 

و االنترنت ليتحول الى صحفي أو اعالمي، حيث هي أي مواطن يجيد استخدام الحاسوب  :اجرائيا

اث عايشها او اقترب منها، أو تابعها عن بعد، كما يمكنه نشر األخبار و التقارير المصورة ألحد
يستطيع أن ينشر رأيه أو رأي اآلخرين عبر مواقع االنترنت و المدونات باستخدام الهاتف الجوال و 

                                                                                       .غيرها من أشكال االتصال المتاحة 

  كذلك تعتمد االخبار المكتوبة على رغبة الشخص في تقصي الحقيقة و البحث عن الخبر أو موضوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
��� ����م ا���
ل، ا���د :��
ل ا��رن ،  ��
	� ا���اط�  1���
 &�%$ #"! ،ا����� ا�#�'( )*��.2009!'�  52- 51ا��  
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ذي أهمية صحفية بمجرد ان لهذا الشخص حس صحفي وفضول ودافع بأن يصبح مشاركا وصانعا 

  .                                                           للخبر وليس مجرد متلقيا له فحسب 

هي صحافة يقوم فيها المواطن بدور الصحفي الذي ينقل االخبار من مواقع  ناذن صحافة المواط

                                                                                                 1.األحداث الحية مستخدما كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لعرض الخبر بصور واقعية

 –مع األخبار ونشرها ونشر المواد المتصلة بها في مطبوعات مثل الجرائد هي ج:  صحافة
قواعد البيانات المستعينة بالحاسبات اإللكترونية  -الكتب –الرسائل اإلخبارية المطويات  -المجالت

والصحافة بهذا المفهوم تعني فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وٕانتظام وذوق سليم مع اإلستجابة .
.                                                                             لرأي العام وتوجيهه و اإلهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها ووصف نشاطها لرغبات ا

والصحافة تقوم بنشررسالة .ومن ثم فالصحافة هي مرآة تعكس صورة الجماعة وأدائها وخواطرها 
واإلنسان الذي يعيش فيه وهي بهذا المعنى تتصل بطبيعة الواقع اإلجتماعي  تستهدف خدمة المجتمع

محكمة الرأي العام مفتوحة ليال و " أن الصحافة هي 1997...ليبمانويرى  2.واإلقتصادي 

  3" نهارا،وهي كشعاع النور الكشاف الذي ال يفتأ يتحرك هنا و هناك،كاشفا للعيان حديثا تلو الحديث 

  :اجرائيا

الصحافة هي عصب الحياة االجتماعية التي تحافظ على الرباط االجتماعي بفضل خدماتها العمومية 
 .من خالل نقل األخبار الى الجماهير .في المجتمع و التي تسعى الى اثبات المصلحة العمومية 

غالبا ما  وهي المهنة التي تقوم بجمع و تحليل األخبار والتأكد من مصداقيتها وتقديمها للجمهور ، و
                                                                    .تكون هذه األخبار متعلقة بمستجدات األحداث

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ميشيل نجيب، الى أين تتجه صحافة المواطنين،  1  

visée Le  14.01.2013 a 14.00                      www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=149918 

دار رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية و االسالمية،:االعالم و المجتمع عزي عبد الرحمن ،السعيد بومعيزة، 2
  .09،ص،2010الورسم للنشر و التوزيع،بدون ط، الجزائر،

،   5مجلة االتصال و التنمية،العددي ظل المواجهة بين السياسيين و االعالميين،الممارسة االعالمية في الجزائر فيامين بودهان، 3
  .            2012بيروت،   
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الهوية في اللغة العربية مصدر صناعي مركب من الضمير الغائب هو، وعند الفرابي هوية : هوية 
  1.الشيء عينه و شخصه وخصوصية وجوده المتفرد الذي اليقع فيه اشراك 

تستعمل كلمة هوية في األدبيات المعاصرة لتعبر عن حقيقة الشيء و التي تشتمل على صفاته 
عن الهوية بأنها الحقيقة " التعريفات"يقول الجرجاني في كتابه  و 2.الجوهرية و تميزه عن غيره

فهوية الشيء هي ذاته التي تتجدد ال تتغير،تتجلى و تفصح عن ذاتها دون أن   . المطلقة المشتملة
العقيدة ، : و تتكون الهوية من ثالث عناصر.تترك مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة

                                                              3. الثقافي الطويل المدى اللسان، و التراث

الهوية هي مجموع كل الصور و األفكار و الطاقات التي تلهم شخص ما،و بالتالي فالهوية : اجرائيا 
هي عبارة عن سمات تميز شخصا عن غيره، أو مجموعة عن غيرها،و هي خصوصية وذاتية الفرد 

                                                            .لغته وعقيدته و تاريخه و حضارتهو 

الهوية المهنية هي الطريقة التي تحدد بها  .Sansaulieu Rبالنسبة سانسوليو: الهوية المهنية
المهنية و ترتكز الهوية .مختلف جماعات العمل و رؤساء العمل و الرؤساء و الجماعات األخرى 

على تمثيالت جماعية مميزة و قد تكون الهوية سيرورة عالقاتية من استثمارات الذات االستثمار في 
 Claude و يعمم كلود ديبار.العالقات الدائمة التي تثير التساؤل حول االعتراف المتبادل للشركـاء

Dubar ضاء الهويات، يختلف من ناحية مفهوم الهوية المهنية اذ يعترف معه بأن االستثمار في ف
قليال باختالف طبيعة عالقات القوة في هذا الفضاء و الحيز الذي يشغله الفرد و جماعة االنتماء 

   .التي ينتمي اليها

ان الهوية المهنية مزدوجة اذ تكمن في ذاتها و في اآلخر،فهي تشمل الفرد من جهة و الجماعة 
...... اعلين االجتماعيين القريبين و البعيدين المهنية من جهة أخرى فاآلخر نعني به مجموع الف

الهوية هي نتاج التاريخ فما نطلق عليه التمهين هو السيرورة التي تتشكل عبرها جماعة مهنية ، انها 
و نقصد بالهوية المهنية .نتاج صراعات من أجل االعتراف و الدفاع عن االمتياز و ملكية االسم 

و بالتالي " صحافة المواطن"الصحفي السمه في ظل ظاهرة  للصحفي في هذه الدراسة مدى ملكية
  .4االعتراف و الدفاع عن االمتياز المهني الصحفي و ملكية االسم و المهنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17.، ص2002،دار القاهرة للنشر،القاهرة، لهوية و القلق و االبداعمحمد ابراهيم عيد،ا 1

  .203.، ص2004، دار الفجر للنشر و التوزيع،القاهرة،1.، طالمعجم االعالميمنير،محمد  2

  .314.، ص1987، دار عالم الكتب ، بيروت، 1.، طالتعريفاتالشريف الجرجاني،  3

  .السياسية و االعالم،الجزائر، كلية العلوم صحافة المواطن و الهوية المهنية للصحفي: دراسة لنيل شهادة ماجستير لـفتيحة بوغازي بعنوان 4
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 :   أسباب اختيار الموضوع

انه لمن المعلوم قبل الشروع في عمل أي بحث كان و في أي مجال أو تخصص كان أن يكون  

هناك استعداد نفسي للباحث في القيام بالبحث حول الموضوع من أجل الوصول الى نتيجة لالشكالية 

و تكون له االرادة الكافية و الحب الكافي للموضوع من أجل .التي قام بطرحها في بداية موضوعه

  .عمل فيه و الوصول على نتائج على أكمل وجهال

و للموضوع المختار عدة أسباب تعمل على اختياره من بين موضوعات مختلفة تدفع الباحث الى 

  .التركيز على زاوية معينة من الموضوع المختار بناءا على مجموعة من الدراسات السابقة

  :ليمن بين األسباب التي أدت الى اختيار هذا الموضوع ما ي

  : األسباب الموضوعية -1

اشباع الفضول العلمي من خالل قياس توجهات صحفيي الجزائر نحو المشهد الصحفي  -

و معرفة حقيقة مستواهم المهني و االحترافي و مستقبل هويتهم " صحافة المواطن"الجديد 

 .المهنية في ظل هذا الوافد الجديد 

العلمية الجديدة و المتمثلة في النشر  حداثة الموضوع حيث يعتبر هذا البحث من البحوث -

لهذه الظاهرة ) الصحفيين(االلكتروني الحر للمواطنين و مدى تقبل القائمين باالتصال 

 .المستحدثة و توجهاتهم نحوها للوقوف على واقع استخدامها في الجزائر

 .تفتح هذه الدراسة بابا جديدا في علوم االعالم و االتصال  -

ات االعالمية لمواضيع تتناول ظواهر جديدة في ميدان علوم االعالم و السعي الثراء المكتب -

االتصال نظرا للحاجة الملحة من أجل تقديم المزيد من الدراسات الحديثة في موضوع النشر 

االلكتروني و ما أحدثه هذا الموضوع من خالل ظهور نوع صحفي جديد آخر يساهم فيه 

 .المواطن بالدرجة األولى
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  :األسباب الذاتية -2

موضوع يعد من " الهوية المهنية للصحفيين الجزائريين في ظل صحافة المواطن" ان هذا الموضوع  -

دراسات علوم االعالم واالتصال  بين الموضوعات الجديدة في ميدان االعالم الجديد ليس في اطار

ث من االعالم من مفاهيم لما له من أهمية فحسب و انما في مجمل ما يحيط بهذا النوع المستحد

  .بالنسبة للمجتمع و كذلك بالنسبة للتخصص العلمي

و نظرا لحداثة هذا الموضوع و جديته و أهميته البالغة كونه يتجسد من الواقع الخاص  -

 .للمجتمع ما جعل الرغبة في دراسته

التعرف أكثر على ظاهرة صحافة المواطن وتقديم تفسيرات حول ماهية هذا المصطلح  محاولة -

بمعناه البسيط و كذا التعرف على وجهات نظر صحفيي الصحافة الجزائرية اتجاه هذا 

 .المصطلح الجديد

بصفتنا طلبة علوم االعالم و االتصال البد لنا التعرض لهذا النوع من المفاهيم المستحدثة و  -

دة و التي صاحبت ظهور و انتشار التقنيات الحديثة لالتصال و التي نحن ليس في الجدي

 .غنى عنها باعتبارنا نحن أيضا نعد من بين مستخدمي هذه التقنيات

  :أهداف الدراسة    

  :تسعى هذه الدراسة الى ما يلي    

حفيين الجزائرين في ظل تهدف الدراسة في شقها النظري الى ابراز التحديات التي يواجهها الص -

و الذي أصبح باعالم المواطن التطورات األخيرة التي حملتها ثورة التكنولوجيات في جلب ما يسمى 

يطلق عليه بمصطلح المواطن الصحفي، و تسليط الضوء على هذا المفهوم و عرض جوانب من 

على أنواعه و مراحل  تطبيقاته كونه يمثل مظهرا جديدا من مظاهر االعالم الجديد و كذا التعرف

و عالقته بالصحافة التقليدية و بالصحفيين في هذا القطاع على وجه الخصوص و مدى .تطوره

 .تمثلهم لهويتهم المهنية و لمستقبلهم في مهنة الصحافة 
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و تهدف هذه الدراسة في شقها الميداني الى تقديم صورة عامة عن وضع صحافة المواطن في  -

ئر و مدى تطورها و انتشارها من طرف مستخدميها و الستقصاء عينة من الصحفيين الجزا

الجزائريين و قياس اتجاهاتهم لمعرفة مدى اعتمادهم على المضامين التي ينتجها هؤالء المستخدمين 

  .و كيفية توظيفها، و ما اذا كانت لها صلة بهوية و رسالة الصحافة و أدوارها و ممارساتها

ع الخدمات التي يقدمها هؤالء المستخدمين لمتصفحيها على المواقع عبر شبكة األنترنت معرفة نو  -

  .من الصحفيين

لبحوث و بالتالي فهذه الدراسة قد بنيت على أهداف يمكن أن تكون كدراسات الحقة تمهيدية  -

تماد عليها دراسات أخرى، كما تمكننا هذه الدراسة من االطالع الواسع على مختلف الدراسات و االعو 

  .في هذه الدراسة كدراسات سابقة أطرت للموضوع

 :أهمية الدراسة

يهتم الموضوع بالقاء الضوء على مفهوم بات يطلق عليه بصحافة المواطن بحكم أن العالم اليوم 

عرف تطورات سريعة في ميدان االتصال انعكست بصورة جلية على ميدان االعالم عموما ما أدى 

للوسائط المتعددة التي سمحت بادماج الكثير مــن المعطيات من مصادر  الى ظهور سوق حقيقي

مختلفة من نصوص،صور،رسومات،فيديوهات و بيانات و ذلك ما سمح بنشر الكتروني جديد قلب 

كل المعايير االعالمية التقنية منها و العملية وواكب ظهور انتشارها مظاهر شديدة التغير عصفت 

عالم ، و ظهور موجة جديدة من المواطنين من خالل ادمانهم على الكتابة في بالمباديء التقليدية لال

مواقع للمنتديات و مواقع أخرى على شبكة األنترنت، و التي أحدثت تأثيرا كبيرا في اطار الحرية 

المطلقة التي تتمتع بها الشبكة و التي لم يعهدها هؤالء المواطنين ما زاد ذلك تأثيرا على الكثير من 

صحفيين في العديد من قطاعات وسائل االعالم المختلفة و التي اهتمت هي األخرى بالنشر ال

االلكتروني لهؤالء خاصة في فترات الثورات العربية التي مست تونس ومصر بصفة كبيرة سنة 

 ، ليظهر هذا المشهد الصحفي بصورة واضحة أكثر من منطلق أن المعلومة تمثل للصحفي 2011
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المادة الخام التي يبنى بها أي عمل صحفي و بدونها يفقد المجال االعالمي لمعناه الحقيقي و لكن و 

لصعوبة الوصول اليها و ألسباب مختلفة ترغم الصحفي على االستعانة بمجاالت أخرى للحصول 

مات من عليها خاصة بعد تمكن مواطنين عاديين من الوصول و الحصول على األخبار و المعلو 

مصادر يصعب على الصحفيين أنفسهم الوصول اليها بمجرد تواجدهم في مكان الحدث و الحصول 

و ذلك ما قد يمكننا من خالل هذه الدراسة معرفة األصول المهنية للصحفيين . على المعلومة مباشرة

ما يجعل هذا  الجزائريين و التغيرات التي يمكن أن تحدثها صحافة المواطن في عالم الصحافة، و هذا

 .الموضوع جديرا بالدراسة لألهمية البالغة التي يحتلها

  

 :الدراسات السابقة

  .المتلقي عندما يصبح مرسال: صحافة المواطن: تحت عنوان" جمال زرن"الباحث: الدراسة األولى

 . 2009سنة  52-51للمجلة التونسية لعلوم االتصال، العدد  نشرت هذه الدراسة في العدد األخير

ركز الباحث في دراسته على اشكالية المواطن عندما تحول من مجرد متلقي فقط الى مرسل من 

منطلق أن النشر االلكتروني سمح ألي شخص عادي أن ينشر و يكتب على شبكة األنترنت من 

  .أخبار و صور و آراء و التي قام بجمعها من عدة مصادر

الصحافة سمي بصحافة المواطن مع تبيان  مشهد صحفي جديد في ممارسة أظهرت الدراسة بروز

خصائص هذه الظاهرة الفكرية و االجتماعية  و أهم المرجعيات المؤسسة لهذا المشهد االتصالي 

  . الحديث والجديد و الذي سمح باالعالن عن ميالد صحافة بديلة

العالم تمد على فلسفة اعالج الباحث أيضا مسألة المدونات االلكترونية التشاركية التي تع

التي سمحت للديمقراطية أن تكون في متناول الجميع، ليقوم في األخير بطرح عدة تساؤالت و  التفاعلي

  حول المكانة التي تحتلها الصحافة التقليدية و التقاليد االعالمية بعد أن أصبح المواطن بامكانه أن 

  
10 



 الجانب المنهجي

انقاذ الديمقراطية بعيدا عن كل أشكال الضغط  يقرر مصيره و يحدد مستقبله من أجل شعار 

و لالشارة فان الدكتور جمال زرن اعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي و منهج .والتالعب

  .المالحظة بالمشاركة 

تحت عنوان اعالم المواطــن بين الخـطابــات " رابح الصــادق " دراسة الباحث :الدراسة الثانية

،سنة 21ى المعارضـة ، المجلة الجــزائرية لعلوم االعالم و االتصـال ، العدد االحتفائية و الرؤ 

  .الجزائـــــر 2008

سعت هذه الدراسة الى ممارسة مفهوم اعالم المواطن و تجلياته و المضامين التي يجسدها و استخدم 

  .الباحث في ذلك بالمنهج االستقصائي

مؤيدة لهذا النوع من الصحافة و الرؤى المعارضة له استعرض الباحث في هذه الدراسة أهم الرؤى ال

و عالقة هذا المشهد االتصالي الحديث بفضاء الوسائط االعالمية التقليدية و التساؤل حول مستقبل 

هذه العالقة و ما اذا كانت هذه العالقة تكاملية أم تنافرية اقصائية و كذا الصيغة المستقبلية للممارسة 

عالمي و ما اذا كانت السيادة فيه لنمط اعالم المواطن القائم على التشارك االعالمية للفضاء اال

بحيث يدفع بالنمط التقليدي الى الهامش أم األمر سيتخذ صيغة تآلفية تجمع بين أفضل ما في 

  .النمطين

  :و قد أسس الباحث في هذه الدراسة لمجموعة من األهداف

المعرفية مع التركيز على اظهار أنه ممارسة مساءلة مفهوم اعالم المواطن و بحث مشروعيته  -

 .ننبت في سياقات تميل الى االحتفاء بالتجديد و الحراك المتواصل و التنوع

تبيان السياقات التي أنتجت هذه الظاهرة و المتمثلة تحديدا في تراجع الوسائط االعالمية  -

 .التقليدية و بروز األنترنت كآلية جديدة للتوسط

 .المؤيدين لظاهرة اعالم المواطن و المعارضين لهالتعرف على رؤى   -

 .تقديم نماذج جديدة العالم المواطن  -
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تقصي انعكاسات ممارسة اعالم المواطن على الوسائط االعالمية التقليدية، و آثارها على  -

 .مكانة هذه األخيرة داخل الفضاء  الثقافي واالعالمي على وجه الخصوص

 .الخطابات و اآلراء المحتفية بظاهرة اعالم المواطن و المؤيدة لحرية التعبير تقييم  -

ابراز أن اعالم المواطن يشكل آلية و فضاءا تعبيريا مفتوحا استثمرته الكثير من الجماعات  -

 .المقصية للفضاءات التقليدية للتعبير عن آرائها و أفكارها حول مجموع القضايا التي تهمها

م المواطن ليس بديال عن الوسائط االعالمية التقليدية بقدر ما أنه تكاملي في اظهار أن اعال -

طبيعته مع هذه الوساط، و أن النموذج المستقبلي سيأخذ في غالب الظن صيغة تجمع بين 

 .أفضل ما في الحقلين

  :و قد توصل الباحث في اآلخير الى مجموعة من االستنتاجات تلخص كالتالي

ه مرغما من أجل اعادة النظر في رؤاه و آليات انشغاله، و خاصة بعد أن االعالم وجد نفس �

الفتح التكنولوجي الهائل الذي أحدثته األنترنت التي أصبحت بمثابة تحد للممارسة االعالمية 

 .التي كانت سائدة الى وقت قريب

عليها تمايز االعالم االلكتروني عن االعالم التقليدي بسبب مزايا التفاعلية التي تتوفر  �

األنترنت من خالل ظهور المدونات و المواقع التجميعية التعاونية التشاركية، و لكن ذلك لم 

يمنع من الجمع بين عناصر االعالم التقليدي و طرق و آليات عمل المشاركات التي يكون 

 .مصدرها المواطنين 

و يركزون على  ان اعالم المواطن قد وجد الكثير من المحتفين به  الذين يشيدون بمحاسنه �

 قدرته على توظيف االمكانات االتصالية الهائلة للشبكة، وهو ما 

جعل االعالم أكثر تمثيال للمتفاعلين معه، خاصة بالنظر لالعتبارات الجغرافية و الديمغرافية، 

 أما جانب المتشككين فانهم يبرزون.ماأظفى طابعا ديمقراطيا على الفعل االعالمي في جميع مراحله

االشكاليات االقتصادية و القانونية التي يواجهها هذا االعالم مركزين على قيم المصداقية و الشمولية 

  .و النزاهة داخل حقل هذه الممارسة 
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و في خضم كل ذلك لم تبق الوسائط االعالمية التقليدية مكتوفة األيدي أمام صعود االعالم 

بل سعت على اختالفها الى التكيف مع هذا االعالم من خالل تحسين  التشاركي و تعاظم االهتمام به

و تطوير رسائلها مستثمرة االمكانات التي توفرها األنترنت و دمج بعض اآلليات التشاركية سواء من 

  .خالل اظافة مساحات للتعليقات أو االعتماد على اعالميين مواطنين 

نعين بالدور المتعالي لالعالميين المحترفين و المهنيين و بالتالي يمكن القول أن هناك من هم من مقت

و هؤالء هم من المعارضين لالعالم التشاركي، في حين نجد البعض اآلخر وهم المغامرين الذين 

و لكن بين هذا و ذاك . يعتقدون أن اعالم المواطن التشاركي يحمل الكثير من المزايا و يعد بالكثير

ياته الكثير و من الممكن أن تندمج الكثير من الممارسات مستقبال يمكن للمستقبل أن يحمل في ط

  .تجمع بين هذين النمطين من االعالم 

دراسة الباحثة فتيحة بوغازي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علوم االعالم و : الدراسة الثالثة

لتمثل دراسة ميدانية : صحافة المواطن و الهوية المهنية للصحفي: االتصال تحت عنوان

  .2011-2010الصحفيين الجزائريين لهويتهم المهنية، جامعة الجزائر 

تناولت هذه الدراسة مفهوما جديدا من مظاهر االعالم الجديد و هو صحافة المواطن من خالل 

استعراض تمثل الصحفي الجزائري لهويته المهنية  و لمستقبله في ظل هذا النوع المستحدث من 

  .مهنة الصحافة في ظل انتشار ظاهرة صحافة المواطن الصحافة و كذا مستقبل 

اعتمدت هذه الدراسة على دراسات استطالعية ميدانية من خالل النزول الى الميدان و التعامل مع 

الصحفيين مباشرة، أما عن المنهج المستخدم فهو المنهج المسحي الوصفي و التحليلي للتعرف على 

استخدم المنهج . صحافة المواطن: ل المشهد الصحفي الجديدمعتقدات العينة و كيفية تصرفهم حيا

الوصفي من خالل التعرف على سمات ظاهرة صحافة المواطن و عالقة هذه الظاهرة بتمثل 

  .الصحفيين لهويتهم المهنية
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عن المنهج التحليلي من خالل اختبار وجود عالقة بين المتغيرات و العناصر المشكلة لظاهرة  أما

  .صحافة المواطن و تمثل الصحفيين لهويتهم المهنية

رصد التغيرات التي أحدثتها ظاهرة صحافة المواطن باعتبارها تعتمد على أحدث تكنولوجيا االعالم  -

  .فيو االتصال على الهوية المهنية للصح

محاولة تحديد معالم صحافة المستقبل و بالتالي شكل صحفي المستقبل في ظل ظاهرة صحافة  -

  .المواطن 

أما عن العينة المختارة لمجتمع البحث في هذه الدراسة فكانت غير احتمالية قصدية حيث تم توزيع 

 ع الحزبي العام و صحافة القطااستمارة على الصحفيين الذين يكتبون بالعربية و الفرنسية  200

  .كال من متغير الجنس و لغة الكتابة في التوزيع الخاص مع األخذ بعين االعتبارو 

  :و توصلت الباحثة في هذه الدراسة الى مايلي

أن الصحفي الجزائري ال يتقبل فكرة أن يكون المواطن هو الذي ينقل له األخبار من مواقع  -
نولوجية المتاحة لعرض الخبر بصورة واقعية صحفية، من األحداث الحية مستخدما كافة الوسائل التك

منطلق أن أن الصحفي يعتبر الصحافة مهنة تستند الى آداب و قيم و أخالقيات، و على صانع 
  .المضمون االعالمي أن يكون مطلعا عليها و ال يتم ذلك اال بالتكوين األكاديمي أو المهني

تطاعة أي مواطن أن يكون مراسال صحفيا، و بذلك الصحفيون الجزائريون يرفضون أن يكون باس -
  .فهم يدافعون عن هويتهم المهنية

االتجاه السائد لدى الصحفيين الجزائريين هو ثقتهم نوعا ما باألخبار التي ينشرها المواطن العادي  -
  .عبر شبكة األنترنت، من أجل االستفادة منها

ر أخبارا عبر األنترنت مساعدا لهم على أداء الصحفيون الجزائرون يعتبرون المواطن الذي ينش -
مهنتهم و ال يعتبرونه منافسا و أظهروا بذلك استعدادهم لالستفادة من هؤالء المواطنين كمصادر 

  .اخبارية ، لكن مع االحتفاظ بدورهم التقليدي في حراس البوابة
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  .ينشرها المواطنون اال أنهم ال يستعنون بها الصحفيون يثقون نوعا ما في األخبار التي   -

ظاهرة صحافة المواطن تلقى قبوال حسنا لدى الصحفيين نظرا لكون األغلبية الساحقة من  -

  .الصحفيين محل الدراسة اعتبروا المواطن الصحفي مساعدا لهم في أداء مهنتهم 

عالمية األخرى                   أن المواطن الصحفي يوفر الوقت و الجهد للصحفي في القطاعات اال -

  .و ما يبقى على الصحفي سوى التأكد من صحة المعلومة و معالجتها

صحافة المواطن ال تشكل هاجسا للصحفي بل العكس، فتوظيفها في المؤسسات االعالمية يعتبر  -

 .بمثابة مكسب لمهنة الصحافة 

ه في دتي تنشرها هذه المنتديات، و التي تساعيولي الصحفي أهمية كبرى للمنتديات و لألخبار ال  -

انجاز عمله وهو بذلك يتفاعل مع مواطنين قد سنحت لهم الفرصة في ابداء آرائهم و بالتالي مشاركة 

 .الصحفي في عمله

لصحفي الجزائري ال يوافق على أن المواطن الصحفي يقوم بنفس المهام التي يقوم بها الصحفي ا -

 .ذلك أن مهنة الصحافة تتسم بوجود نظام عام للمعرفة النظرية 

 خصوصيتها من خالل طابعها العلمي يرى الصحفيون الجزائريون أن الصحافة ستحافظ على  -

 .نها تعتبر في أحيان كثيرة بمثابة هواية يمارسها الجميعو لكن ذلك ال يمنع من أ. األكاديميو 

يرى الصحفيون الجزائريون أنفسهم في المستقبل و في ظل انتشار ظاهرة صحافة المواطن  -

 .سيصبحون مجرد معالجين للمادة االعالمية التي يصنعها المواطن 

دمي الواقع االلكترونية في أدوار مستخ: دراسة الباحث السيد بخيت تحت عنوان: الدراسة الرابعة

دراسة في المفاهيم و بيئة العمل، دراسة نشرت في المجلة المصرية : صناعة المضامين االعالمية

  .2009لبحوث الرأي العام، المجلد التاسع، العدد الثاني، ديسمبر، 
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االعالميــة ،و رصد أبرز مالمح اهتمت هذه الدراسة برصد التحوالت الجديدة في صناعة المضامين 

هذه التحوالت و تأثيراتها على العمل الصحفي، و استــعراض المداخــل النظرية التي تناولت هذه 

التحوالت تحت تسميات مختلفـــة، فضال عن المفاهيم الجديدة المرتبطة بهذه التحوالت في صناعة 

  .الحديثة في هذا المجال الجديد المضامين و غيرها من المفاهيم، كما تناولت األدبيات

سعت هذه الدراسة الى معرفة حجم اهتمام المواقع االعالمية العربية و األمريكية البارزة بالمضامين 

التي ينتجها مستخدمي هذه المواقع، و أبرز األشكال التي توظفها لحفزهم على المساهمة في انتاج 

  .االختالف فيما بينهممضامين صالحة للنشر، و جوانب التشابه و 

كما سعت هذه الدراسة الى معرفة تصورات القائمين على ادارة المحتوى في هذه المواقع ألهمية  

وكيفية توظيفها و العوامل التي تحد أو تشجع من االعتماد .المضامين التي ينتجها المستخدمين 

مساهماتهم و دوافعها و  عليها باالظافة الى معرفة تصورات مستخدمي هذه المواقع حول طبيعة

رؤيتهم لمدى اهتمام هذه المواقع بانتاجهم و طبيعة األدوار التي يقومون بها في اثراء هذه المواقع ، 

كما سعت الدراسة لتوضيح العوامل التي تشكل صناعة المضامين على هذه المواقع االعالمية و الى 

الم العربي الجديد على األنترنت و ماهي أي مدى يتم تطبيق هذه المفاهيم الجديدة في ساحة االع

  .العوامل التي تحد من االستفادة من التطورات الحديثة في مجال صناعة المضامين االعالمية

  :و قد توصل الباحث  من خالل هذه الدراسة الى النتائج التالية

مكن أن تثريها و قلة مساهمة المستخدمين العرب في تزويد المواقع بالمضامين االعالمية و التي ي -

تطور من طبيعة تغطيتها االعالمية لألحداث، و انحصرت هذه االسهامات غالبا في التعليقات على 

  .األخبار و المقاالت و الصور دون مشاركة حقيقية في انتاج المضامين 

تزويدها معظم المواقع االعالمية أشكاال مناسبة و محفزة للمستخدمين للمساهمة في  لم توفر -

بالمضامين االعالمية، و لم تهتم بشكل كبير بتعريف المستخدمين بسبل التواصل معها و تحميل 

موادهم االعالمية على صفحاتها و غاب عنها الكثير من األشكال التفاعلية التي يمكن أن تحفز 

  .المستخدمين على المساهمة بشكل أكبر عبر صفحاتها
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ع األمريكية بشكل أكبر من المواقع االعالمية العربية بهذه المضامين و اتاحة الفرصة اهتمام المواق -

للمستخدمين لنشر مضامينهم على مواقعها و توفير أشكال متنوعة تسمح للمستخدمين التواجد على 

  .صفحاتها و كذا االهتمام بالربط بين المضامين المنشورة على صفحاتها بشبكات اجتماعية أخرى 

جود رؤية مترددة و غير واضحة المعالم لدى المشرفين على ادارة محتوى المواقع االعالمية و  -

  .العربية حول المضامين التي ينتجها المستخدمين 

بالرغم من اقتناع المشرفين بأهمية المضامين التي يزودهم بها بالمستخدمين ، اال أنهم ال يمكن  -

  .االعتماد عليهم كصحفيين و كمحررين

عدم وجود اتجاهات ايجابية لدى المستخدمين العرب ازاء انتاج المضامين في المواقع االعالمية  -

العربية واكتفائهم بدور المتلقي غالبا،و في بعض األحيان بدور المعلق والمعقب على بعض األخبار 

  ....                نتيجة عدة عوامل أهمها عوامل تنظيمية و مؤسسا تية. و المقاالت

تأثير : دراسة لنيل شهادة الماجستير للباحثة سوالف بوصبع، دراسة تحت عنوان: الدراسة السادسة

  .2005-2004التكنولوجيات االتصالية الجديدة على العمل الصحفي في الجزائر،

سعت الباحثة في هذه الدراسة الى معرفة العالقة بين التكنولوجيات االتصالية الجديدة و العمل 

و . محاولة معرفة هذه التكنولوجيات و خصائصها و انعكاساتها على العمل الصحفيالصحفي و 

اهتمت بوصف وتحليل الظاهرة التي تتمثل في تأثير تكنولوجيات االتصال الحديثة على العمل 

الصحفي في الجزائر و اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج المسحي و شملت الدراسة المسحية 

  .الخبر،الوطن،الشعب و األحرار: الجزائرية  عينة من الصحف

  :وتوصلت الباحثة  في هذه الدراسة الى النتائج التالية

العالقة بين وسائل االعالم و المجتمع هي عالقة تأثير وتأثر في ظل التطور التكنولوجي و تتأثر  -

  .أشكال الكتابة الصحفية بهذا التطور 
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التكنولوجيا االتصالية على العمل و الوظيفة الصحفية بصفة عامة حيث أضحى التعامل مع أثرت  -

  .المعلومات الكترونيا ما أدى الى ظهور وظائف جديدة و فاعلين جدد

التطورات التكنولوجية أثرت أيضا على جمهور الصحيفة و فتحت أسواق جديدة ووفرت امكانية  -

  .تحديد الجمهور

التغطية االعالمية، التحرير، : أثيراتها على العمل الصحفي على كل المستوياتللتكنولوجيا ت -

  .االنتاج،االخراج،الجمع و الطبع،النقل و التوزيع،األرشفة

أنترنت، هاتف نقال، : يعمد جل الصحفيين الى استعمال ما جلبته التكنولوجيا من أدوات اتصال -

  .حواسيب شخصية

التكنولوجيات أن التكنولوجيات الجديدة لالتصال وفرت مصادر يرى الكثير من الصحفيين أن  -

كما أظهرت نقص دورات التكوين لتلقين الصحفيين . للمعلومات تتميز بالتنوع و الكثرة و الجدة

  .استخدام التكنولوجيات االتصالية الجديدة في عملهم

  :منهج الدراسة

فكرية منظمة و عقالنية هادفة الى بلوغ نتيجة عند القيام بأية دراسة علمية البد من اتباع خطوات 

ما، و ذلك باتباع منهج معين يتناسب و طبيعة الدراسة التي سنتطرق اليها، كما أن معرفة المنهج 

المعتمد في الدراسة الميدانية أمر مهم بالنسبة للباحث ، و ذلك حتى يكون قابل بالنتائج المتوصل 

  1.يتبعها الباحث في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقةاليها ، ان المنهج هو الطريق التي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27.، ص1984دار الطليعة، بيروت، التصميم ، المنهج ، االجراءات، : البحث العلميمحمد غريب كريم،  1
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المنهجيالجانب   

تندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية اتي تهدف الى دراسة وقائع األحداث و الظواهر و تحاول 
البحوث الوصفية تقوم على تقرير و تحليل " تحليلها و تفسيرها حيث يرى محمد زيان عمر أن

موجودة الحقائق تحليال دقيقا و هي تتميز بكونها تنصب في الوقت الحاضر أي أنها تتناول أشياءا 
   1.بالفعل وقت الدراسة

و يتوجه البحث الوصفي الى تحديد الظروف و العالقات التي توجد بين الوقائع، و كدا تحديد 
لذلك تم في . الممارسات الشائعة و التعرف على المعتقدات و االتجاهات عند األفراد و الجماعات

ختبار معارفهم و آرائهم و تقييماتهم هذه الدراسة وصف و توثيق اتجاهات الصحفيين الجزائريين و ا
  .حيال الوافد الجديد صحافة المواطن ومدى تصورهم لمستقبل هويتهم المهنية في ظل ذلك

  :المنهج المستخدم

اعتمد في هذه الدراسة المنهج المسحي باعتباره من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات 
المنهج : على ذلك بقولهأحمد بن مرسلي االعالمية خاصة البحوث الوصفية و االستكشافية و يؤكد 

ال في المسحي يعتبر أحد المناهج األساسية للدراسات الوصفية السيما في أبحاث االعالم و االتص
   2.مجاالت متنوعة 

و تقتضي طبيعة هذه الدراسة االستعانة بالمنهج المسحي كونه األفضل في التعرف على معتقدات 
األفراد و كيفية تصرفهم حيال ظاهرة ما، كما أنه يعالج ظاهرة حاضرة و ليست ماضية و يركز على 

و تفسيرها، فهو يتجاوز الوصف وحدة محددة في الحاضر زمانا و مكانا و يتولى وصفها و تحليلها 
الى عملية التحليل و التفسير و المقارنة و استخالص النتائج ، و يزود الباحث بمعلومات تفيده في 

    3.التعليل و التفسير و الكشف عن العالقة بين المتغيرات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .188، ص1983،دار الشروق للنشر و التوزيع،السعودية،مناهجه و تقنياته:البحث العلميمحمد زيان عمر، -1

  .289،ص2003،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصالأحمد بن مرسلي، -2

  .118.،ص1983،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،4.، طاالعالم األسس و المباديءبحوث محمد زيان عمر، -3
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كما أن هذا المنهج يستهدف تسجيل و تحليل و تفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات 
تحدد نوع االزمة و الكافية عنها و عن عناصرها من خالل مجموعة من االجراءات المنظمة التي 

  1.البيانات و مصادرها و طرق الحصول عليها

كما يعتبر من بين أهم المناهج العلمية المعينة على اكتشاف العالقات الناتجة عن تداخل عدد من 
المتغيرات التي تؤثر سلبا أو ايجابا على الظاهرة مما يستوجب تقصي الحقائق عنها باجراء مسح 

   2.الدراسةشامل للمجتمع المستهدف بالبحث و 

المنهج الوصفي و المنهج : و في دراستنا هذه سنحاول تطبيق منهج المسح بمختلف أنواعه  
  .التحليلي

فالمنهج الوصفي يستخدم لتصوير و توثيق الوقائع و الحقائق و االتجاهات الجارية لوصف مختلف 
هذا النوع من المسح  عناصر و متغيرات الظاهرة و االجابة عن التساؤالت التي تطرحها الدراسة و

  . يستهدف تقدير و تسجيل الحقائق الراهنة المرتبطة بمجتمع البحث

فهو يحاول شرح و تفسير انعكاس بعض الظواهر على بعض المفاهيم الشائعة : أما المنهج التحليلي
و تغييرها و بالتالي تغيير واقعها و هو يستخدم عادة الختبار العالقة بين المتغيرات و رسم 

ستدالالت التفسيرية و يتفق هذا النوع من المسح مع تلك الدراسات التي تستهدف اختبار العالقات اال
الفردية بين هذه الحقائق الراهنة وبعضها لتفسير األنماط السلوكية و االتجاهات و اآلراء و عالقتها 

  . 3.بالسمات العامة أو الدوافع أو الحاجات أوالمعايير أو األطر الثقافية

بالتالي فقد تم االعتماد على المنهج الوصفي في هذه الدراسة للتعرف أوال على ماهية ظاهرة و 
صحافة المواطن و أبرز سماتها ومن ثم محاولة التعرف على طبيعة العالقة بين صحافة المواطن و 
تمثل الصحفيين لهويتهم المهنية، و بالتالي جمع المعطيات و الحقائق ووصف مختلف اآلراء و 
  االنطباعات و التمثالت و التصورات التي خلقتها ظاهرة صحافة المواطن لدى الصحفيين في الجزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93.،ص1997،عالم الكتب،القاهرة ،2.ط،بحوث الصحافة ، محمد عبد الحميد -1

  .106.،ص1994،دار المعرفة،االسكندرية،3.،طتصميم وتنفيذ البحث االجتماعيغريب،سيد أحمد  -2

 .124،ص1993،عالم الكتب،القاهرة،دراسة الجمهور في بحوث االعالممحمد عبد الحميد، -3
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 أما عن استخدام منهج المسح التحليلي فهو من أجل اختبار وجود عالقة بين. هويتهم المهنية عن 

مختلف المتغيرات و العناصر المشكلة لظاهرة صحافة المواطن و مدى تصور الصحفيين الجزائريين 
لهويتهم المهنية و من ثم السعي الى فهم و تفسير األنماط السلوكية للصحفيين اتجاه صحافة 

لمواطن وكذا لمستقبل الهوية المهنية لديهم في ظلها بربط كل ذلك بالتطورات الجديدة في تكنولوجيا ا
االتصال الذي فرض آلياته مؤخرا على العالم ككل خاصة في ميدان االعالم و االتصال عامة و 

  .ميدان الصحافة خاصة

  :أدوات جمع البيانات*       :أداة البحث

البيانات و المعلومات من المراحل األساسية التي يمر بها أي باحث أثناء موضوع تعتبر مرحلة جمع 
دراسته ، و هذا يلزمه االستعانة بأدوات ووسائل لجمع البيانات و المعلومات من الميدان، اذ أن دقة 
أي بحث علمي تتوقف الى حد كبير على اختيار األدوات المناسبة التي تتماشى و طبيعة الموضوع 

  .مكانيات الباحث للحصول على البيانات و المعطيات التي تخدم أهداف الدراسةو ا

في هذه الدراسة وقع اختيارنا على تقنية المقابلة كأداة لجمع المعلومات كأنجع و أفضل تقنية 
باعتبارها تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل ازاء األفراد الذين تم سحبهم بكيفية منعزلة ، غير أنها 

ستعمل في بعض الحاالت ازاء المجموعات من أجل استجوابهم بطريقة نصف موجهة و القيام ت
بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق على المستجوبين، و اعتمدنا في ذلك من أجل الحصول 

وتعرف المقابلة حسب موريس  1.على معلومات كافية من قبل المبحوثين حول موضوع الدراسة 
بحث مباشرة تستخدم في مسألة األشخاص المبحوثين بكيفية منعزلة و في بعض  أنها أداة"انجرس 

الحاالت مسألة جماعات بطريقة نصف موجهة تسمح بأخذ معلومات كيفية بهدف التعرف بعمق على 
و هناك عدة أنواع من المقابلة ، مقابلة فردية،مقابلة جماعية،مقابلة النخبة،المقابلة  2".المبحوثين

وفي بحثنا هذا اخترنا المقابلة الموجهة التي  2.،و الغير مقننة)مقننة(المقابلة الموجهة المتخصصة،و
توجه فيها األسئلة بنفس التركيب لجميع األفراد المبحوثين، حتى نتمكن من جمع المعلومات حول 
موضوع الدراسة محاولة منا للحرص على أن ال نخرج الطرف المستجوب عن الموضوع و استعملنا 

  .ه األداة البحثية الجراء جملة من المقابالت مع بعض صحفيي الصحافة المكتوبة الجزائريةهذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65.2. ، ص1977دار المعارف، القاهرة، أسس البحث العلمي، محمد زكي نجيب،  1

  .220. مرجع سابق ، ص، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال، بن مرسليأحمد  2
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الجانب المنهجي   

   :مجتمع البحث 

مجموعة من األشخاص أو المؤسسات أو األشياء أو األحداث المراد "يعرف مجتمع البحث على أنه 
  .1" الوصول الى استنتاج بخصوصها

مجموعة عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من :" ويعرف أيضا بأنه
  .العناصر األخرى ، و التي يجري عليها البحث أو التقصي

  :و لضبط المجموعة المراد الوصول اليها والتي تشكل هذا المجتمع البد من طرح سؤالين اثنين

  2هي الفترة من حياة األفراد المراد دراستها؟ماهي خصائص مجتمع البحث المستهدف ؟ وما -

وان أساس نجاح تعيين مجتمع البحث يتوقف أوال على تحديد وحداته هل هي متجانسة أم متباينة    
  3.أو هي موزعة في شكل فئات أو طبقات أو غير ذلك

الشروط، و و بعد الحصول على المعلومات الكلية، تأتي مرحلة اختيار األفراد الذين تنطبق عليهم 
  4.يمثلون المجتمع األصلي تمثيال صحيحا

ولما كانت دراستنا تهدف الى معرفة مدى تصور الصحفيين في الجزائر لهويتهم المهنية في اطار 
ظهور المظهر الصحفي الجديد صحافة المواطن ، فان مجتمع بحثنا سيكون الصحفيين الجزائريين 

  .في قطاع الصحافة المكتوبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد عبد : ترطرق البحث في العلوم السياسية، :التحليل السياسي االمبريقيجارولد مانهايم،ريتشارد ريتش، 1
  .170.، ص1996القاهرة،المطلب غانم و آخرون ، مركز البحوث و الدراسات السياسية،جامعة 

تدريبات عملية، : منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانيةبوزيد صحراوي و آخرون، : موريس انجرس،تر 2

  .99- 261ص .، ص2004دار القصبة للنشر، الجزائر،  2.ط

  .117. مرجع سبق ذكره ، صبحوث الصحافة، محمد عبد الحميد،  3

  .38.، ص1983دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، العالم، بحوث جامعية في اسحر محمد وهبي،  4
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 الجانب المنهجي

بما أن على الباحث عليه أن يتصل بعدد كبير من المعنيين بدراسته حتى يطرح  : عينة الدراسة

عليهم أسئلة و يحصل منهم على أجوبة ، فانه ال مفر من اللجوء الى أسلوب أخذ العينات التي تمثل 

     1.المجتمع األصلي حتى نستطيع أن نأخذ صورة مصغرة عن التفكير العام

فالعينة جزء من مجتمع البحث و الدراسة فليس من الضروري مقابلة كل شخص على حدى، ولكن 
يأمل الباحث أن يصل الى عينته لمجتمع البحث بمعنى أن تكون وجهات نظر للعينة متشابهة 

مجموعة من مجتمع البحث "و يمكن تعريف العينة على أنها    2.لوجهات نظر مجتمع البحث
                                     3.و تسمى عملية اختيارها بالمعاينة".تختار لتكون ممثلة المجتمع الكلي

و في هذه الدراسة قد تم االعتماد على عينة تمثل مجتمع البحث و التي تمثلت في الصحفيين 

ع الصحافة المكتوبة ، وألن للباحث عليه أن يتدخل في اختيار العينة و مفرداتها الجزائريين في قطا

فانه قد تم االعتماد على العينة الغير احتمالية القصدية ، أي أن الباحث يقوم باختيار مقصود 

  .للوحدات التي قام باختيارها و التي تخدم له أهداف البحث

العينة التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها بطريقة :" اوالعينة القصدية حسب أحمد بن مرسلي بأنه

تحكمية ال مجال فيها للصدفة، بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما 

يبحث عنه من معلومات و بيانات، وهذا الدراكه المسبق ومعرفته الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره 

صحفيين كممثلين لعينة  09، ولهذا الغرض قمنا باختيار  4يحا الهامة و التي تمثله تمثيال صح

  . الدراسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الصفاء للنشر و األسس النظرية و التطبيق العلمي، : أساليب البحث العلمي نهى مصطفى، عثمان محمد غنم،  1

  .32.، ص2008التوزيع،عمان، 

  .30.، ص2000عالم الكتب، القاهرة، البحث العلمي في الدراسات االعالمية، محمد عبد الحميد، 2

3 R.WINNER ,J. DOMINIK, Masse media research in introduction ,the wads worth series in 

communication, 1983  p.72                          

  172، مرجع سبق ذكره، ص مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال أحمد بن مرسلي، 4
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 الجانب المنهجي

  :الت الدراسةامج

  .ماي 06أفريل الى غاية  21 امتدت دراستنا الميدانية من: المجال الزمني - 1

  : تمت دراستنا الميدانية بزيارة أربع صحف وهي : المجال المكاني -2

Reflixion الوصل، الخبر، صدى وهران ،.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 األول                                                         األنترنت و العمل الصحفي 

:تمهيد  

تمكنت األنترنت و في ظرف وجيز وقياسا الى وسائل اتصال أخرى أن تؤسس لنفسها التفافا      

أكاديميا و فكريا و سياسيا منقطع النظير ، أكيد أن السبب في ذلك يعود الى أصل شبكة األنترنت و 

ضاءات التي جاءت من مختبرات البحوث العسكرية و العلمية و ترعرعت في سنواتها األولى في الف

األكاديمية، كما أن االطار العام للوظائف التي كانت شبكة األنترنت قد انخرطت فيه قد مكنها من 

اكتساب قيمة كبيرة ، و من بين هذه الوظائف يمكن ذكر الوظيفة االخبارية اذ أصبحت شبكت 

أهم الصحف األنترنت بال منازع وسيلة االتصال األسرع في نشر األخبار و تداولها من خالل تحول 

و التلفزيونات الى مواقع اخبارية على شبكة األنترنت تنشر أخبارا على مدار الساعة مساهمة في 

كما فتحت شبكة األنترنت مجاال .تشكيل فئة جديدة أطلق عليها الرأي العام االلكتروني أو االفتراضي 

و قد كان االعالم . مات واسعا لنقل المعلومات بشتى صورها و مضامينها المتنوعة في مختلف الخد

السبق في ذلك و باألخص مجال الصحافة التي اعتمدت على التقنيات الحديثة في تجاوز مشاكل 

.                        التوزيع و الرقابة من خالل انشاء و تصميم مواقع لها على شبكة األنترنت   

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                         األنترنت و العمل الصحفي

 *األنترنت: المفهوم و الخصائص و التطور.

:المفهوم -1  

  .تعددت التعريفات الخاصة باألنترنت طبقا لتعريف كل مختص في مجال علم المعلومات   

وتعني بالعربية الشبكة المعلوماتية أو  INTER CONNECTED NET WORKهي كلمة انجليزية تعني  -
اضافة الى كونها شبكة اتصال ألجهزة الكومبيوتر المتصلة، فهي مجموعة . سبكة المعلومات الدولية

  1.امن األدوات و األجهزة التي تساعد على اتصال و تخزين المعلومات في صيغة يمكن استعادته

فاألنترنت هي أضخم شبكة حاسوب في العالم تضم مجموعة ضخمة من الشبكات المتصلة 
  .بالحواسيب عن طريق خطوط هاتفية عادية لتأمين االتصاالت بين أطراف الشبكة

  :التعريفات الخاصة ببعض المختصين

هي شيء موجود دون أن تكون شيئا محددا فهي شبكة خدمات " :  ARNAND DUFOURيعرفها
  "معلوماتية عبر الكرة األرضية 

بأنها جهاز كومبيوتر واحد ضخم جدا مكانه كل شبر في الكرة : " خالد محمود عبد الغني و يعرفها
األرضية و الفضاء الخارجي، يخزن داخله جميع المعلومات و األفكار التي عرفها الناس منذ بدء 

  2." الخلق 

وسيلة اتصال واسعة االنتشار ترتبط بها مجموعة : " بأنها عبد المالك ردمان الدندانيمن جهته يعرفها 
  3." اختيارية من الحواسيب و توفر مجموعة من الخدمات و لها وظيفة اعالمية متطورة

مليون  100هي أكبر اتحاد أهلي عالمي يضم ما يزيد عن : " فيعرفهاعبد الفتاح مراد  أما الدكتور
  4 ."شخص يجمعهم حب األنترنت 

شبكة تربط العديد من الشبكات المنتشرة في العالم كله، من : فيعرفها بأنها عبد الواجد أمينأما رضا 
شبكات حكومية،شبكات جامعات،مراكز بحوث، شبكات تجارية،و خدمات فورية، نشرات الكترونية و 
غيرها يصل اليها أي شخص يتوفر لديه جهاز كومبيوتر و مودم و خط تيليفوني ليحصل على عدد 

  5".ماتال متناه من المعلو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

  20، دار الفاروق للنشرو التوزيع،القاهرة ص2.اشراف خالد العامري،ط: ، تراألنترنت بدون خبرةكورت روبرت،  1

  .05.، ص1997،مركز تطوير البرمجيات،القاهرة، 1.طرنت،،رحلة الى عالم األنتد محمودلعبد الغني خا 2

  .19.،دار الرتب الجامعية، لبنان، ص1.،طالوظيفة االعالمية لشبكة األنترنتعبد المالك ردمان الدنداني، 3

 09.،دار الكتب والوثائق المصرية مصر، صكيف تستخدم األنترنت في البحث العلميمراد عبد الفتاح،  4

  . 69- 68.، ص2007، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، الصحافة االلكترونيةرضا عبد الواجد أمين،  5
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: الخصائص -2  

:حصرها الفكر الفلسفي و بحوث العلوم االجتماعية فيما يلي  

تمس األنترنت كافة جوانب الحياة، العالقة بالمعرفة، عالقات الجماعات االنسانية ببعضها : الشمولية
  .....المؤسسة االقتصادية، ممارسة الطب، ظهور أشكال فنية جديدة

ان سرعة التطور التكنولوجي الحالي شديدة الخصوصية بمعنى أنها تختلف جذريا عن تلك : السرعة
  . مات التقنية عبر التاريخ التي ميزت التراك

ان التطورات التكنولوجية الراهنة  لم تمس المجتمعات الصناعية المتقدمة فحسب فهي : العالمية
تخترق كافة المجتمعات في نفس الوقت بالرغم من تفاوت تجذرها و تأثيرها على عكس ما وقع في 

  .التصالية في فترات زمنية متفاوتةالفترات التاريخية السابقة حيث استوجب انتشار التكنولوجيا ا

و األنترنت من هذا المنطلق يصبح ذلك الفضاء الذي تتلخص فيه العولمة و هو بالتالي رمزها الحي 
  1.ألنها شبكة تخلق عالقات مستمرة ، و تمس كافة المجتمعات بأشكال مختلفة

  :التطور -3

و تحقق  1960لقد ظهرت األنترنت الى الوجود كتمرة لمجهود حكومي أمريكي بدأ تنفيذه عام  
كافت بتنفيذه وكالة مشروعات البحوث ،  .ARPANETو سمي باألربانت،  1969وجوده النهائي عام 

قد المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع األمريكية، و من هنا اكتسبت الشبكة التسمية المشار اليها و 
استخدمت في البداية ألغراض متعلقة بعلوم الكومبيوتر و المشروعات الهندسية المرتبطة بشكل 
مباشر باألمور العسكرية و قد أصبحت هذه الشبكة رابطة اتصال حيوية فيما بين المتعاونين من 

شاط أماكن نائية في تنفيذ المشروعات لكنها ظلت من الناحية العملية غير معروفة خارج نطاق ن
  .وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 

قررت الحكومة األمريكية وقف تمويل األربانت ووضعت خطط النشاء حلف  1989و في سنة 
تجاري لها في شكل شبكة تقرر تسميتها األنترنيت ، وقد اشتق االسم من اسم البروتوكول األساسي 

الجامعات و الشركات العالمية في  لالتصاالت و ظل أغلب مشتركي األنترنت من بين العلماء داخل
  .صيانة الكومبيوتر الذين يستخدمونها للتبادل عبر البريد االلكتروني 

 Tim Wordمؤسسة أبحاث سويسرية TIM BARNERS LEE في مطلع التسعينات طور الباحث 
Wid Web   و هي شبكة أبحاث عميقة تجمع الماليين من أجهزة الحاسوب في أرجاء المعمورة مما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
  لوم األخبار، تونس،   معهد الصحافة وع ،مجلة االذاعات العربية،االشكاليات الرئيسية: األنترنتصادق حمامي،  1

     http://www.asbu.net/asbutext/pdf/1998_01_054.pdf:متوفرة على الرابط.54.ص    

              Visée le 23.12.2012                                              
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سهل التواصل بين الباحثين في المؤسسات و مناقشة النتائج و تبادل المعلومات ، و من ثم أخذت 
ماليين حاسب، و  6الى  1995الشبكة شكلها الذي تعرفه اآلن و هو األنترنت ووصل العدد سنة 

  .مستخدما للشبكة كل دقيقة على مستوى العالم  46بالنسبة لعدد المستخدمين فيمكن القول أنه ينظم 

ومن المالحظ أن أن هناك تطورا ملحوظا في عدد المستخدمين الذي يتصاعد بشكل مطرد في شتى 
أنحاء العالم، أما في الوطن العربي فقد ظهرت خدمة األنترنيت متأخرة عن ظهورها في البلدان 

نات مجموعة من المواقع العربية التي تتعامل األخرى، حيث ظهرت في السنوات األولى من التسعي
من المواقع العربية األولى التي دخلت ) Arab Net(باللغة االنجليزية، ويعتبر موقع الشبكة العربية 

عالم األنترنت و الذي تأسس من قبل الشركة السعودية لألبحاث و التسويق في لندن، و ظهر هذا 
  1. 1994الموقع تقريبا في أواخر سنة 

  :تنـــــــــــر ــــات األنتــــــــاشكالي*

من منظور تقني يعتبر األنترنت شبكة تربط األجهزة  :البحث عن تكنولوجيا أكثر نجاعة -1
المعلوماتية عبر الخطوط الهاتفية أو الكابل أو األلياف الضوئية و حتى األقمار الصناعية في 

  .المستقبل 

اآلن و بما أن المضامين المتداولة على شبكة متعددة الوسائط  ولكن الخطوط الهاتفية أكثر استعماال
فهي تحتاج حتى تنتقل بالسرعة الكافية ألنظمة تقنية ناجعة قادرة على ) صورة ، صوت، نص( 

تجنب االكتظاظ الذي يمدد من فترة االنتظار، وقد هذا من األسباب التي قد ال تشجع المستعمل على 
  .استعمال الشبكة 

العالن عن تحالف شركات أمريكية و عالمية كبرى تنتمي لميادين االتصاالت و المعلوماتية وقد تم ا
تمكن من .  ADSL) (ASYMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER TIMEلفرض تكنولوجيا جديدة تسمى 

جعل الخطوط الحالية أكثر نجاعة في مستوى نقل المضامين المتعددة الوسائط ، فالرهان التكنولوجي 
ساسيا ألنه سيحدد مستقبل الشبكة و قدرتها على أن تكون نظاما اتصاليا قادرا على ضمان يعتبر أ

  .استعمالت جديدة في ميدان المعرفة و التجارة االلكترونية خاصة

تجعل الشبكات االتصالية و بخاصة األنترنت من المعرفة ملكا : تحوالت في عالم المعرفة -2
و المواقع المتكاثرة للمكتبات االلكترونية و لوسائل االعالم للجميع فبنوك المعلومات المتعددة 

و المتاحف االفتراضية التي تعرض لوحات فنية في شكل الكتروني ستجعل ) صحافة،راديو تلفزيون(
من المعرفة ملكا مشاعا و متاحا للجميع ، و بامكان أي فرد و هو في منزله زيارة هذه المواقع و أخذ 

  .ما يشاء من معلومات 

كما أن السرعة التي تميز عملية نقل المعلومات و الصبغة اآلنية التي تطبع عملية استهالكها تتنافى 
  .وعملية كسب المعرفة التي تحتاج للمسافة الضرورية حتى يتعلم الفرد معالجة المعرفة بطريقة نقدية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة  لنيل شهادة ماجستير اتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو استخدام الصحافة االلكترونيةمنال قدواح،  1
  .2007/2008في علوم االعالم و االتصال ، جامعة منتوري قسنطينة ، 
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ان عالمنا اليوم يتغير باستمرار تحت تأثير تكنولوجيا االتصال و يستوجب هذا : أمية جديدة -3 
  .بالنسبة لألفراد تعلم تطويع التكنولوجيا الجديدة و فهم لغتها حتى ال يعيشوا غرباء

و قد حاربت المجتمعات و خصوصا النامية منها األمية و اعتبرتها عائقا أمام نموها االقتصادي و 
و األمية التي نتحدث عنها اليوم هي أمية جديدة تصيب من يجهلون فهم اللغة . تطورها الثقافي 

مية عواقب ولهذه األ. الرقمية التي يتعامل معها الكمبيوتر و استعمال األجهزة االتصالية الحالية
وخيمة على القدرة التنافسية لالقتصاد و على النمو الثقافي للمجتمعات نظرا ألن الكومبيوتر اجتاح 
جميع الميادين ، و ان الحرص السياسي في جميع أقطار العالم على ادخال الكومبيوتر الى جميع 

الندماج األجيال المؤسسات هو نتيجة أيضا وعي بأن محو هذه األمية الجديدة هو شرط ضروري 
  .القادمة في العالم المعاصر

بالنسبة للمؤسسات فان ايجابيات األنترنت عديدة اذ تستعمل الشركات  :ككائن اتصالي المؤسسة -4
التكنولوجيات البسيطة لألنترنت لتدعيم أنظمة اتصالها الداخلي خاصة بالنسبة للشركات الكبرى التي 

  .لها فروع جغرافية بعيدة 

االنترنت للمؤسسة بالبحث عن المعلومات الصرورية لها حتى تتعرف على تطور السوق  كما يسمح
و المنافسين و بتطوير ما يسمى بالعمل عن بعد، و قد أصبحت المؤسسة االقتصادية اليوم كائنا 
اتصاليا أي أنها بحاجة دائمة للتفاعل مع محيطها الخارجي و الداخلي عبر عملية االتصال و تبادل 

  .لومات و يحقق االنترنت هذه الوظيفة األساسية للمؤسسة المع

من الخصائص المهمة لألنترنت أنها شبكة إتصالية ال تخضع  :التحديات األخالقية لالنترنت -5
الذي ) راديو،تلفزيون،صحافة( ألية صلطة تتحكم فيها فال يشتغل االنترنت حسب المنطقة المركزية 

اذن األنترنت شبكة تتميز بأن كل من يستعملها . تدفق المعلوماتيسمح للباحث بالتحكم في عملية 
هو باحث و مستقبل في ذات الوقت و بإمكان أي شخص أن يتلقى رسائل إلكترونية عبر البريد 

و أن يشارك في نقاش داخل ما يسمى ب  WEBو أن يزور مواقع على الويب  EMAILاإللكتروني 
NEWS GROUP خرين في نوادي الكترونية ما يسمى ب و أن يتحاور مباشرة مع ا CHAT 

ROOM  أو غرف الدردشة ضمن نظامIRC  . و ألنها ال مركزية و مفتوحة للجميع فإنه ال يمكن
ممارسة الرقابة التقليدية على أن المستعملين األوائل لألنترنت حاولوا ايجاد مجموعة من المبادئ 

ى الشبكة و لكنها تبدو غير كافية لمنع العديد من األخالقية تحدد السلوك اإللكتروني لألفراد عل
و تجدر اإلشارة هنا لوجود بعض المنظمات . التجاوزات و المشاكل األخالقية كنشر األفكار المتطرفة

المستقلة التي لها قسط من المسؤولية في تنظيم األنترنت، و لكن صالحيتها تقف عند الحدود الميدان 
المنظمات القيام بعمليات تحسيسية لمنع التجاوزات األخالقية على التقني و تحاول الحكومات و 

الشبكة على أن القانون يبقى إلى حد االن عاجز عن إيجاد الحلول المناسبة نظرا لتعقد الطرق التقنية 
  .المستعملة لتنظيم عمليات اإلتصال داخل الشبكة و بث المضامين و المعلومات 

يحاول اليوم بعض المبدعين استعمال المعلوماتية و الميلتيميديا و  :جديداألنترنت فضاء لفن  -6
الشبكة اإلتصالية لتجديد عملية الخلق الفني، فهذه الوسائل ليست بالنسبة إليهم أدوات تقنية إعالمية 

  .بل أكثر من هذا حيث أنها قد تساهم في بلورة لغة فنية جديدة 
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فاألدباء يستعملون المعلوماتية في إطار ما يسمى بالكتابة اإللكترونية في السفر خاصة، حيث أن 
  .بعض التطبيقات المعلوماتية تساعد الكاتب على تركيب نصوص شارك في إنتاجها الكمبيوتر 

ه التفاعلية فإنه يسمح بتأسيس عالقة جديدة بين المبدع و المستقبل الذي أما الميلتيميديا فبفضل لغت
يتحول إلى فاعل جديد ينغمس داخل النص، الصورة ، الصوت و يحدد طريقة التي يختارها هو 
لمقاربة العمل الفني، و قد نشرت أخيرا كاتبة فرنسية قصة تفاعلية في شكل إلكتروني خصصت لها 

من بين خصائص هذه القصة التفاعلية أنها مركبة من النص و الصورة و موقعا على االنترنت، 
  .الصوت و هي تعطي للقارئ المستعمل الحرية في تركيب الحكاية حسب مشيئته 

األنترنت كفضاء و كعالم إتصالي يمكن وصفه أيضا بالوسيلة  :األنترنت نظام وسائطي جديد -7
ن يستعملون مصطلح الوسيلة اإلعالمية السادسة لنعت اإلعالمية كما يفعل اليوم اإلشهاريون الذي

و االنترنت فضاء اتصالي ) . التلفزيون، الصحيفة، الراديو، السينما، المعلقة الحائطية(االنترنت بعد 
تتعايش فيه وسائل اعالمية مختلفة اذ بإمكان المستخدم لالنترنت اإلطالع على صحيفة أو مجلة عن 

للراديو أو مشاهدة برامج متلفزة دون اإللتجاء إلى وسائل اإللتقاط التقليدية طريق الشبكة أو االستماع 
أو الفضائية، و االنترنت من هذا المنطلق أكثر كم وسيلة إعالمية إلنها فضاء التقاء وسائل إالمية 

ول و بامكاننا أيضا أن نق) .التقاط/ بث (مختلفة و استعماالتها تتجاوز االعالم في مفهومه التقليدي 
  1.أنها وسيلة إعالمية بإعتبار أنها وسيط تقني له خصوصيته تتشكل داخله المضامين بطريقة معينة

 :االستخدامات الصحفية لألنترنت* 
شهدت التسعينات تطورا كبيرا في تقنيات و برامج األنترنت كما تزايد عدد مستخدميها، و بدأ عدد    

كبير من شركات خدمات المعلومات تجد من األنترنت وسيلة جديدة لالتصال بمستخدميها، كما 
األساسية   أصبحت وكاالت األنباء تعتبر عمليات االستثمار في األنترنت من بين مشاريعها المستقبلية

و بدأت األنترنت تدخل الى دور المؤسسات الصحفية كمصدر أساسي لألـخبار و المعلومات و 
أصبح استخدام األنترنت يعد أحد المعايير األساسية في تقديم مؤهالت و عمل الصحفي ، ووجد 

ات الصحفيون أنفسهم أمام وسيلة جديدة تفرض عليهم تحديلت صحفية من نوع مختلف عن الممارس
التقليدية، وتتعلق اما بكبفية تطويعها لخدمة الصحيفة المطبوعة أو ارتيادها كمجال صحفي الكتروني 
جديد، اضافة الى هذا فقد قدمت األنترنت عدة وظائف للصحافة ، فهي بخالف كونها وسيطا يحمل 

  : المضمون الى القارئ فانها أفادت الصحافة و الصحفيين من وجوه متعددة من خالل

الحصول على فيض متجدد و متدفق من األخبار الصحفية من مصادر متعددة و بلغات متباينة،  -
  .و االستفادة منها كأداة مساعدة لتغطية األخبار

  .استكمال موضوعات المعلومات الصحفية و خلفياتها من بيانات و أرقام و احصائيات -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57، مرجع سبق ذكره ص  االشكاليات الرئيسية: األنترنتصادق حمامي،  1
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استطالع وجهات نظر المصادر الصحفية في الموضوعات الصحفية و التعرف على آرائهم و  -
  .أفكارهم و ردود أفعالهم حول القضايا المطروحة

استخدام األنترنت كأرشيف خاص للصحفي يحتوي على موضوعاته الصحفية و مواعيده و  -
  .عناوينه الخاصة

الصحفي من خالل نشر الصحيفة أو ملخص لها، أو االستفادة من األنترنت كوسيط للنشر  -
  .اصدار صحيفة الكترونية ليس لها أصل مطبوع

االستفادة منها كوسيلة اتصال تفاعلية و ذلك عن طريق مشاركة القراء عن طريق البريد  -
  .االلكتروني و غرف الحوار 

و تطوير وسائل .صحفيةاستخدام األنترنت في بناء صحيفة الصحفي الخاصة و تطوير مهاراته ال -
  1.الخ.....جمع المادة الصحفية مثل عقد المؤتمرات عن بعد و الدردشة 

قللت األنترنت من أهمية وظيفة الرقابة، و تتمثل هذه الوظيفة تحوال مهما في وسائل االعالم  -
ة في التقبيدية، حيث تتدفق األخبار و تتولد من قبل أناس من قلب األحداث أولهم اهتمام و مصلح

نشر الحدث االخباري و ليس فقط من قبل الصحفيين الذين يقررون ما يستحق أن يذاع أو ينشر ، 
  2.فبفضل الشبكة يمكن ألي فرد أن يصبح صحفيا أو ناشرا أو قائما باالتصال

  :مجاالت االستفادة من األنترنت في العمل الصحفي*
  :خدمات األنترنت و هي هناك عدة مجاالت أساسية تستفيد من خاللها الصحافة من

  : في مجال االستفادة من مصادر المعلومات 1 -

تستفيد الصحف من األنترنت لمصدر المعلومات و أداة مساعدة للتغطية االخبارية و في الحصول 
على الصور، و مصدر أساسي لألحداث العاجلة و الستكمال المعلومات و التفاصيل و الخلفيات 

فادة بها في الصفحات المتخصصة و للتعرف على الكتب و االصدارات عن األحداث الهامة،االست
  .الجديدة

  : األنترنت كوسيلة التصال الجريدة بمراسليها 2-

وذلك يتم بشكل محدود حيث يتم استخدامها من طرف المراسلين الصحفيين لالتصال بمقرات جرائدهم 
  .حيث يتم استخدامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .، مرجع سبق ذكرهنحو استخدام الصحافة االلكترونية الجزائريين  اتجاهات الصحفيين منال قدواح، 1

  .27. ، ص2000،العربي للنشر و التوزيع،القاهرة،1.،طاألنترنت.....الصحافة والسيد بخيت، 2
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  :امكانية اجراء دورات مع المصادر المتنوعة 3-

حيث يتم استخدامها في اجراء دورات مع الشخصيات باختالفها ،السياسية،الثقافية،الرياضية،باستخدام 
  .......الدردشة البريد االكتروني، مواقع

  :في مجال النشر االلكتروني 4-

  خاصة بالصحف،يتم االطالع عليها من خالل شبكة األنترنتو يتم من خالل انشاء مواقع الكترونية 

  :التغطية الصحفية الفورية 5-

حيث تتوفر العديد من المصادر و المواقع الصحفية التي تبث أخبارها بشكل فوري و متجدد على 
مما يتيح للصحفي الحصول على المعلومات في حينها، كما توفر بعض هذه المصادر األنترنت، 

  .خدمة األخبار المفاجئة

  : التغطية الصحفية الحية 6-

حيث يمكن أن توفر األنترنت تغطية حية لألحداث من موقع حدوثها و في لحظة وقوعها،فضال عن 
  .امكانية تغطية مؤتمرات صحفية حية عن بعد

  :الصحفية التفاعلية التغطية 7-

حيث تتيح األنترنت امكانية التفاعل االيجابي بين القراء و الصحفيين و تزيد بمشاركة القراء في أداء 
  .األعمال الصحفية 

  :التغطية الصحفية الرقمية 8-

حيث توفر األنترنت العديد من المواد الصحفية و الصور و البيانات و الرسوم بشكل رقمي قابل 
االستخدام الفوري، كما يمكن تخزينها و استرجاعها في أي وقت و هو أمر مهم في العمل  للمعاجة و

الصحفي، اضافة الى التعدد في الوسائط، الموضوعية في التغطية الصحفية و االستمرارية و 
  1.الالمحدودية

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .29، مرجع سبق ذكره، ص األنترنت.... الصحافة والسيد بخيت،  1
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 *مشكالت استخدام األنترنت صحفيا:

لألنترنت، فن هناك العديد من المحاذر التي يجب أخذها بعين االعتبار عند بالرغم من المزايا العديدة 
  :من بينها.استخدام هذه الوسيلة اعالميا خصوصا من طرف الصحفيين المننتمين للوطن العربي

أغلبية المواقع على شبكة األنترنت باللغة االنجليزية ومعدة وفقا لمناهج الفكر الغربي وفلسفته  -
عالمية، وهو أمر يضع قيودا على انتشار استخدامها من قبل الصحفيين الذين ال الصحفية و اال

  .يجيدونها

مشكلة المصداقية،حيث ال يستطيع المستخدم تقييم مصداقية المعلومات التي يحصل عليها من  -
  .األنترنت لضمان القيام بتغطية موضوعية

تا كبيرا بال جدوى و دون معرفة وقت مشكلة البحث في األنترنت، و الذي يمكن أن يستهلك وق -
  1.ومكان التوقف عن البحث

من خالل الدراسة الميدانية التي أجرتها على الصحف و " أنترنيت العالم العربي"وتوصلت مجلة  -
  :المجالت،ومحطات االذاعة و التلفزيون،وكذلك وكاالت األنباء العربية الى النتائج التالية

اشرين و المؤسسات الصحفية لدور شبكة األنترنت في محاكاة الوظيفة قصور شبه عام في فهم الن -
التقليدية للصحيفة مثل توجيه الرأي العام، زيادة الرقعة الجغرافية لنشر الخبر حيث سعة أغلبية هذه 

  .الصحف الثبات حضورها ال غير 

  . طغيان أسلوب النشر التقليدي وخاصة فيما يتعلق بالشكل العام للموقع -

م ينتبه القائــــــــمون على مواقــــــع الصحف الى عالميـــــــة األنترنت فتحولوا الى الـــــذات ومخاطبــــــة ل -
  2اآلخريـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.، مرجع سبق ذكرهالجزائريين نحو استخدام الصحافة االلكترونيةاتجاهات الصحفيين منال قدواح،  1  

، جانفي ،  4،مجلة أنترنت العالم العربي،العددمواقع االعالم العربي و أزمة استعاب األنترنتعدنان الحسيني، 2

.38- 30ص .، ص1998  
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:خاتمة الفصل  

ثورة معرفية في مجال االتصاالت و االعالم   - األنترنت - لقد أحدثت شبكة المعلومات العالمية     

و غيرت مفاهيم كثيرة تتصل بالعمليات االعالمية ، وقلبت العالم رأسا على عقب ، حيث أمكن  

ي ظلت لسنوات عديدة و اظهار مفاهيم جديدة تحاول االطاحة بالعديد من المفاهيم و النظريات الت

تفسير عمليات االتصال الجديدة ، بما فيها وسائل االعالم التي حاولت ابعادها في شكلها التقليدي و 

نقلها الى عالم الكتروني جديد حيث أصبح من الممكن ظهور توقعات تشير الى قرب انتهاء حضارة 

.            الوسائط المتعددة و هذا ما سمي باالعالم الجديد الورق ليحل محلها ما يسمى بحضارة  
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:تمهيد   

حملت ثورة المعلومات و التكنولوجيا الحديثة العديد من األفكار و الفلسفات،فضال عن المفاهيم       

التي تغيرت و أخرى تطورت و نشأت مفاهيم جديدة و ذلك ما أحدث تغيرات جذرية في مكونات 

عمليات االتصال االنساني ، حيث تحول المرسل من مؤسسات الى شبكات،و تحولت الرسائل من 

نصوص مطلقة الى نصوص فائقة، وتحولت وسائل االتصال االنساني من الوسائل القديمة الى 

الوسائل الجديدة، و تحول الجمهور من متلقي سلبي الى متلقي تفاعلي،و تغيرت بيئة الالتصال 

االنساني بالتغلب على حواجز المكان و االنتقال من المحلية الى العالمية، و بالتغلب على حواجز 

لزمن من خالل تقنيات الواقع االفتراضي ، و بالتغلب على الحواجز اللغوية و الثقافية من خالل ا

  . الترجمة اآللية ، هذا ما بات يطلق عليه باالعالم الجديد
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 *مظاهر تعدد تسميات االعالم الجديد:

ان االعالم الجديد الذي تولد من التزاوج بين تكنولوجيات االتصال و البث الجديدة و التقليدية مع    

الكومبيوتر و شبكاته،تعددت أسماؤه ولم تتبلور خصائصه النهائية بعد و يأخذ هذا االسم باعتبار 

النصوص و الصور أنهال يشبه وسائط االتصال التقليدية ، فقد نشأت داخله حالة تزامن في ارسال 

  .المتحركة و الثابتة و األصوات

وتدل األسماء المتعددة للتطبيقات االعالمية المستحدثة كل واحدة على أرضية جديدة لهذا االعالم، 

لوصف بعض تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية مثل  Digital Médiaاالعالم الرقمي  فهو

 Media Interactive مي و غيرهما، و يطلق عليه االعالم التفاعليالتلفزيون الرقمي و الراديو الرق

طالما توفرت حالة العطاء و االستجابة بين المستخدمين لشبكة األنترنت و التلفزيون و الراديو 

و هو أيضا االعالم الشبكي الحي على . التفاعليين و غيرهم من النظم االعالمية التفاعية الجديدة

بالتركيز على تطبيقاته في األنترنت و غيرها من الشبكات ، كما   Online Mediaخطوط االتصال 

 Cyberمن تعبير الفضاء السيبروني  Cyber Mediaيطلق عليه تعبير الوسائط السيبرونية 

Spase  1984الذي أطلقه كاتب روايات الخيال العلمي وليام جبسون في روايته التي أصدرها عام 

  .عبير مأخوذ من علم السيبرنيطيقا المعروف عربيا بعلم التحكم اآللي و الت  Neuromancerباسم 

للداللة على التزاوج داخله  Info Mediaو يطلق على االعالم الجديد أيضا صفة اعالم المعلومات 

بين الكومبيوتر و االتصال و على ظهور نظام اعالمي جديد يستفيد من تطور التكنولوجيا 

لطبيعته  Hypermediaو يطلق عليه أيضا باعالم الوسائط التشعبية . مج فيها المعلوماتية و يند

المتشابكة و امكانية خلقه لشبكة من المعلومات المتصلة ببعضها بوصالت تشعبية أو وصالت 

وهنا نحن معنيون بميزات خاصة بشبكة األنترنت التي أعطت ميزة  التشعبية و  Hyperlinksقاطرة 

كما يطلق على على بعض تطبيقات هذا االعالم المستحدث . أو يبث داخلها  الوصالت  لما ينشر

لحالة االندماج التي تحدث داخله بين النص و الصورة و  Multimediaاعالم الوسائط المتعددة 

  .الفيديو
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و نالحظ ارتباط بعض هذه األسماء بتطبيقات الكومبيوتر فبعضها خرج من طبيعة الوسيط االتصالي 

و من خبرات ثقافية يصعب ايجاد تعبير مقابل لها في ثقافة أخرى ، كما أن بعض األسماء يشير الى 

يات التي تطبيق جزئي من تطبيقات االعالم الجديد أو احدى ميزاته كما هو الحال  بالنسبة للتسم

تنطلق من ميزات شبكة األنترنت ، و بعضها يلم بأطراف أخرى من الوسائل ما يوسع من قاعدة 

  1.التعريف و من قاعدة الوسائل و التطبيقات و الخصائص و التأثير لالعالم الجديد بشكل عام 

  :تعريفات أولية لالعالم الجديد*

  :م االعالم الجديد منهاقدم المتخصصين تعريفات متعددة في محاولة شرح مفهو 

االعالم الجديد بأنه االندماج بين الكومبيوترات و شبكات " High-tech dictionaryيعرف  1

  2".الكومبيوتر و الوسائط المتعددة

هو مصطلح ظهر فعليا مع نهاية القرن العشرين و بدية القرن الواحد و العشرين بسبب ظهور  2

جدا على ربط الناس في في كل الظروف و األحوال بالمعلومة تقوم وسائل اعالمية الكترونية متقدمة 

هذه الفلسفة على مبدأ استغالل بين الوسائل المحسوبة و الشبكات االكترونية و تكنولوجيا االتصاالت 

المتقدمة للوصول ألكبر عدد ممكن من الجمهور المهتم بالمعلومة التي تقدمها مؤسسة االعالم بأقل 

  3.ريقة و أسرع نقل للمعلومة زمنياتكلفة و أقصر ط

هو أشكال االتصال في العالم الرقمي متضمنا النشر على األقراص المضغوطة و المدمجة و  3

بشكل أدق عبر األنترنت حيث يحصل المستخدم على المادة من خالل الكومبيوترات الشخصية أو 

  .المحمولة و الهواتف الذكية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

  .05- 03ص .العامة ص االعالم الجديد دراسة في مداخله النظرية و خصائصه عباس مصطفى صادق، 1

2 http://computeruser.com/dictionary/  
   15.، ص1.،كتاب الكتروني،الناشر محمد ربحي عواد،طمدخل الى االعالم الجديدمحمد عواد، 3
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تسمح لمجموعات هو المفهوم الذي يشير الى طرق جديدة من االتصال في العالم الرقمي و التي  4

  1.أصغر من الناس بان تجتمع عبر األنترنت و تتشارك و تبيع و تتبادل البضائع و المعلومات

االعالم الجديد باختصار هو مجموعة تكنولوجيا االتصال التي تولدت : " Lesterو بحسب ليستر 

الفوتوغرافي و الصوت  من التزاوج بين الكومبيوتر و الوسائل التقليدية لالعالم ، الطباعة و التصوير

  ."و الفيديو

  :عبر مدخلين هما Computing Dictionaryو يعرفه قاموس 

أن االعالم الجديد يشير الى جملة من تطبيقات االتصال الرقمي و تطبيقات النشر االلكتروني  1

م و هو يدل كذلك على استخدا. على األقراص بأنواعها المختلفة و التلفزيون الرقمي و األنترنت

الكومبيوترات الشخصية و النقالة باالظافة الى التطبيقات الالسلكية لالتصاالت و األجهزة المحمولة 

و يخدم أي نوع من أنواع الكومبيوتر على نحو ما تطبيقات االعالم الجديد في . في هذا السياق 

يضا معالجة سياق التزاوج الرقمي اذ يمكن تشغيل الصوت و الفيديو في الوقت الذي يمكن فيه أ

  .النصوص و اجراء عمليات االتصال الهاتفي و غيرها مباشرة من أي كومبيوتر

هو مفهوم يشير أيضا الى الطرق الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية بما يسمح للمجموعات  2

ي األصغر من الناس بامكانية االلتقاء و التجمع على األنترنت و تبادل المنافع و المعلومات ، و ه

  .بيئة تسمح لألفراد و المجموعات باسماع صوتهم و صوت مجتمعاتهم الى العالم أجمع

تعبير االعالم الجديد بأنه  Condensed Net Glossaryو يعرف قاموس األنترنت الموجز  3

أجهزة االعالم الرقمية عموما أو صناعة الصحافة على األنترنت ، و في أحيان يتضمن :"يشير الى

  .ارة ألجهزة االعالم القديمة التعريف ااش

  الذي يقر أوال بعدم وجود اجابة وافية وقاطعة للسؤال ماهو االعالم الجديد؟  Jonesويعرفه جونز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19.المرجع السابق ص 1
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و يبني اجابته على أن هذا االعالم الجديد هو مصطلح يستخدم لوصف أشكال من أنواع االتصال 

لصحافة االلكتروني و الذي أصبح ممكنا باستخدام الكومبيوتر كمقابل االعالم القديم الذي يشمل ا

 .المكتوبة من جرائد و مجالت و التلفزيون و الراديو 

  :و في هذه الحالة يمكن تقسيم االعالم الجديد الى األقسام األربعة التالية

و تطبيقاتها ، و هو جديد كليا بصفات و  Onlineاالعالم الجديد القائم على شبكة األنترنت  �

 .عنه مجموعة من تطبيقات ال حصر لهاميزات غير مسبوقة ، و هو ينمو بسرعة و تتوالد 

االعالم الجديد القائم على األجهزة المحمولة ، بما في ذلك أجهزة قراءة الكتب و الصحف ، و  �

هو أيضا ينمو بسرعة و تنشأ منه أنواع جديدة من التطبيقات على األدوات المحمولة و منها 

 .أجهزة الهاتف و المساعدات الرقمية الشخصية و غيرها

عالم الجديد نوع على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو و التلفزيون التي أضيفت اليها اال �

 .ميزات جديدة مثل التفاعلية و الرقمية و االستجابة للطلب

االعالم الجديد القائم على منصة الكومبيوتر ، و يشمل العروض البصرية و ألعاب الفيديو و  �

 .الكتب االلكترونية و غيرها

الي فمن خالل كل هذه التعريفات يستحيل وضع تعريف شامل عن االعالم الجديد ، ذلك أن و بالت

هذا االعالم هو في واقع األمر يمثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل و التطبيقات و الخصائص 

التي لم تتبلور بشكل كامل وواضح ، فهي مازالت في حالة تطور سريع ، و ما يبدو اليوم جديدا 

                                                                . ح قديما في اليوم التالي يصب

ولكن يمكن تلخيص من جملة التعريفات األولية الى شبه اتفاق بأن فكرة الجدة يمكن استقراؤها من أن 

االعالم الجديد يشير الى حالة من التنوع في األشكال والتكنولوجيا و الخصائص التي حملتها الوسائل 

 طاق و هو بهذه الصفة المستحدثة عن التقليدية ، و اذا كان االعالم الجماهيري و االعالم واسع الن

كما . و اعالم القرن العشرين ، فان االعالم الشخصي و الفردي هو اعالم القرن الواحد و العشرين ه  
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أنترنت فقط ، فبعض تطبيقاته بعيدة كليا عن المبادئ التي در االشارة الى أن االعالم الجديد ليس تج
تقوم عليها تكنولوجيا األنترنت، ، فاالعالم الجديد يستبطن عددا من التكنولوجيات االتصالية التي 
ظهرت بعد أول تطبيق للنشر االلكتروني من نص و صور ساكنة في نظم الكومبيوتر و الشبكات 

 1.غير المسبوقة على شبكة األنترنتالمبكرة الى تطبيقات االتصال 

  :سمات االعالم الجديد*

وهي من أهم سمات االعالم الجديد، و التي يمكن من خاللها معرفة : تجاوز حالة التفاعلية* 
السائدة في عقول مستخدمي الوسائل االعالمية الجديدة ، مما يسمح بمعرفة اتجاهات الرأي األفكار 

عن االعالم التقليدي الذي غالبا ال تظهر فيه بوضوح تام االتجاهات  العام الحقيقية و هو مايختلف
فلم يعد يقتصر دور المتلقي في التفاعل على دائرة رجع الصدى من . الحقيقية لألفراد و المجتمعات

خالل اإلكتفاء بالتعليق على الموضوعات المنشورة على المواقع االلكترونية ، و إنما أصبح له دور 
ارسة االعالمية المطلقة عبر أدوات األنترنت الجديدة ، بل و التحكم فيما يتعرض له من مهم في المم

  .معلومات ، و في نفس الوقت بث المحتوى الذي ينتجه لمن يريد دون قيد أو شرط

أتاحت األنترنت حرية النشر لعموم المستخدمين ، وقضت على حكر أصحاب  :الحرية أون الين* 
س األموال ممن يملكون الوسائل االعالمية،فظهرت مواقع للمدونات مثل المواقع أو أصحاب رؤو 

Blogger و مواقع الوسائط مثل :Youtoub و مواقع التشبيك االجتماعي مثلFacebook  و مواقع
ووجدت ظاهرة صحافة المواطن حيث أصبح الفرد العادي هو من يصنع الخبر و يقدم .أخرى

  .و مستقبلها في آن واحدالمعلومات حتى أصبح منتجا للمادة 

فيمكن بكل سهولة و يسر رصد كل ما ينشر أو يقال عن أي موضوع أـو حدث عبر  :اعالم اآلن* 
أدوات معينة ، و بأقل مجهود يذكر بمجرد حدوثه فتلك األدوات تسمح بنقل األحداث لحظة وقوعها و 

ب لجوء اعالميي و صحفيي هو ما أحدث ثورة في مجال االنفرادات االعالمية و هو مايفسر أسبا
  الوسائل التقليدية الى أدوات االعالم الجديد لجمع المعلومات و الحصول على األخبار، و هو ما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مرجع سابق     دراسة في مداخله النظرية و خصائصه العامة:الجديداالعالم عباس مصطفى صادق، 1

  . 08-05ص.ص
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  .مع الجديديمكن أن يشكل عنصر تكامل لالعالم التقليدي 

االتصالية حقبة جديدة تتقارب فيها و تتكامل وسائل االعالم  أحدثت هذه الثورة: التقارب االعالمي* 
مع بعضها البعض دون أن تنفي احداها األخرى، فمن خالل مجموعة من القنوات تتميز جميعها 
بالوفرة المعلوماتية من جهة و تيسير بث تلك المعلومات و الحصول عليها من جهة أخرى، باإلظافة 

ن الوسائل االعالمية مهنيا، من حيث طريقة التعاطي مع الحدث و الى ارتفاع درجة التنافسية بي
  .مصداقية تلك الوسيلة فيما تقدمه من معلومات

فاألنترنت عمدت الى تغيير انقالبي للنموذج االتصالي  :تغير النموذج االتصالي التقليدي* 

يريد، بطريقة واسعة الموروث،بما سمح للفرد العادي ايصال رسالته الى من يريد ، في الوقت الذي 

  .االتجاهات و ليس من أعلى الى أسفل وفق النموذج االتصالي التقليدي

حيث ال يتحكم في الوضع االعالمي الجديد أي عنصر من  :البعد عن المركزية االجتماعية* 

القهري و الذي يمثله القرارات و اللوائح و القوانين ، و المقنع : عناصر الضبط االجتماعية بشقيه

لقائم على التفاعل االجتماعي للفرد و التزاماته بأعراف المجتمع و قيمه ، فالمستخدم من خالل ا

أدوات األنترنت الجديدة يبني لنفسه عالما و مجتمعا جديدا يتحكم فيه و يشكله كيفما يشاء ، كما 

 1.يشكل خصائص و أوجه تفاعله مع تلك البيئة الجديدة

  :االتصالي في ظل االعالم الجديدالمكونات الجديدة للنموذج *

المرسل في عصر المعلومات لم يعد صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون و لكنه أصبح شبكات   :المرسل 1

و هذا ما شهدته شركة البرمجيات و خدمات األنترنت و شركات امداد المحتوى من دور النشر و 

  .علومات كشركات االتصاالت انتاج موسيقي و سينمائي ، وكذا شركات التوزيع و خدمات الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  :، متوفر على الرابط التالي 2011، األبعاد االعالمية الستخدام مواقع األنترنت الجديدة:حسين فاروق،  مقال  1

http://www.alukah.net/Culture/0/36656/#ixzz1he8osfV3 viseé le 14.01.2013  
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بمعناه الحرفي القاموسي يعني ضم عدد ال يحصى من القطع النصية ): النص الفائق: (الرسالة 2
و يعرف .  Links و الروابط تسمى Nods بالعدد الممكن من الروابط و هذه القطع تسمى عقد 

Jay BLOTTERS   النص الفائق بأنه عبارة عن تفاعل وصالت من العناصر النموذجية في موقع ما
قدة تحتوي على العديد من الروابط التي تربطها بغيرها من العقد ، كما أنها تستطيع الوصول وكل ع

من طرق مختلفة الى عقد أخرى عن طريق وصالت متداخلة بين الروابط بمجرد الضرب على الفأرة 
و هو ما سيؤثر على قراءة النص الفائق الذي يختلف من وقت آلخر و . أو كلمة من كلمات النص

قارئ آلخر بواسطة تفاعلية و حيوية الروابط أو بإبداع روابط أخرى ، و هذا النموذج في الشبكة من 
  .هو الذي سيمنحها وجودها

  :و للنص الفائق مفهومين قديمين األصل

و كان هذا  1945عام -و هو من رواد علم التوثيق -  Vinnevar BUCH:المفهوم األول أطلقه 
، وعندما تكدست وسائط المعلومات المطبوعة و لم يعد أحد  الميمكسالمصطلح أنذاك يسمى 

يستطيع رسم صورة عامة لها ، وكان يشكو من قصور أساليب الفهرسة للمعلومات ، كان يقول أن 
تشبه صورة شبكات  الميمكسو . العقل البشري ال يعمل بهذه الطريقة و انما يعمل بطريقة الروابط

  .حدث داخل تجاويف المخ البشريخيوط العنكبوت و هي تتمدد كما ي

،وهو 1960عالم الكومبيوتر و االلكترونيات عام  Ted NELSON: و المفهوم الثاني أطلقه
مصطلح النص الفائق بمعنى الكتابة التتابعية و عرفه بأنه النص متعدد األفرع الذي يسمح بإختيار 

ئق هو سلسة من القطع النصية المترابطة و النص الفا. القارئ بما يمكنه من القراءة التفاعلية الجيدة 
  .تعطي للقارئ مسارات مختلفة للدخول اليها

سوف أستعمل النص الفائق ليشير الى نوع من الروابط : "بقولها  Khatharine KEVIN: و عرفته
  1.و العقد التي تضم عددا غير متناه من المتتابعات و المتتاليات و النصوص الواقعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

،ايترك للنشر والتوزيع،القاهرة 1.،طوسائل االعالم الجديدة و الموجة الرقمية الثانيةأمين سعيد عبد الغني، 1

  .66. 65.ص.، ص2008
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يمثل الفرق بين وسائل االتصال الجديدة و الوسائل القديمة على حد ): الوسائل الجديدة( :الوسيلة 3
وراءنا و آخر أن االختالف الكبير بين عالم االتصاالت الذي نتركه  David BARLETT: قول

يدخلنا جميعا في حوار مع الرقمية ، وعلى الرغم من التحول الكبير من الوسائل القديمة إلستخدام 
األنظمة الرقمية في االنتاج و البث اال أنه و حتى اآلن لم تستقر بعد وسائل االتصال الجديدة على 

اج القديم و التنافر مع الجديد ، يتجه نحو عدم انت BARLETTأشكالها النهائية ألن النظام كما يقول 
  :أشكال جديدة للبث الرقمي عبر شبكة األنترنت و هي 4ومع ذلك يمكن رصد 

وهي اما بث صحف مطبوعة عبر الشبكة أو صحف الكترونية مباشرة أو : صحافة الكترونية  �
 .بث أخبار وكاالت األنباء

 .البث الحي لشبكات االذاعة و التلفزيون �
 .االستماع بالطلب أنظمة المشاهدة و �
  1.جماعات المحادثة وندوات الحوار �

بادر الكثيرون بالتأكيد على أن االتصاالت في العصر الرقمي ستكون تفاعلية  :جمهور التفاعلية 4
 Walterكاملة بين المرسل و المستقبل ،و أنها ستدخل بنا الى عصر من الشفاهية الجديدة كما قال 

ONG  و لكن حجم هذه التفاعلية و شكلها أثار مجموعة من المالحظات.  

أن الفرق بين وسائل االتصال التقليدية ووسائل االتصال التفاعلية هو أن  Michael JOYCEيقول 
األولى تقوم العالقة بينها و بين الجمهور على الدفع من ناحية الجمهور، أما الثانية فالعالقة هي 

  .ئلجذب الجمهور للرسا

  .الخلق من خالل المونتاج أي اعادة تجميع اللقطات في سياق جديد من قبل كل متلقي -

  .االختصار أو باإلظافة حسب رؤية المتلقي و أهدافه -

  2.اعادة التقديم في سياق آخر و بأسلوب آخر في شكل اتصالي آخر -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  67.المرجع السابق ص 1

  .69. المرجع نفسه ص 2
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  : البيئة  5

للتغلب على حواجز الطبيعة هو نوذج أخرى من نماذج عصر المعلومات : الواقع االفتراضي �
و المكان و الزمان، وذلك عن طريق التكنولوجيا المعلوماتية الهائلة و التي ترجع بدورها االى 

 .قدرة هذه التكنولوجيا على التجديد أو المحاكاة أو التمثيل الرمزي
تتيح تقنيات الترجمة اآللية في عصر  :الترجمة اآللية و الحواجز الثقافية و اللغوية �

المعلومات امكانية التغلب على العديد من الحواجز الثقافية عن طريق نقل التراث الثقافي عبر 
وقد أصبح من الشائع اآلن قراءة مواقع األنترنت بعدة لغات ، و من . اللغات المختلفة 

 1.المتوقع أن يتم التوسع في هذا االتجاه

     

 

 

 
   

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  .71. المرجع السابق ص 1
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  :لفهم االعالم الجديدمداخل نظرية *

هناك العديد من الرؤى النظرية حول االعالم الجديد في مقاربات مختلفة لفهم مداخله األساسية و   
اتجاهاته ، و هذه الرؤى المطروحة بعضها يلتزم الجوانب المتعلقة بالتطورات في تكنولوجيا االتصال 

و السياسية و غيرها، بما يمثل مدخال وبعضها يعلق على الموضوع من جانب الدراسات االجتماعية 
  .لفهم خصائص االعالم الجديد وفهم مدخل الدراسات التي كتبت في هذا الحقل

الميزات التي يتحلى Negroponte يحصر نيغروبوتي  :تي لفهم االعالم الجديدنمدخل نيغروبو * 
بالرقمية كأدوات رئيسية في حمل استبداله الوحدات المادية : "بها االعالم الجديد  مقارنة بما سبقه

المعلومات يتم توصيلها في شكل الكتروني و ليس في شكل فيزيائي ، و الكلمات و الصور و 
و . األصوات و البرامج و العديد من الخدمات يتم توزيعها عبر الورق أو داخل صناديق مغلفة

ية نقل المعلومات رقميا من لالعالم الجديد ميزة على المخاطبة الرقمية المزدوجة من خالل عمل
كومبيوتر الى آخر منذ بداية رقمنة الكومبيوتر نفسه بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنه يلبي 

ولهذا . االهتمامات الفردية و االهتمامات العامة و الرغبات التي ال يمكن تلبيتها االعالم القديم
ة التي كانت تتمثل في قادة المجتمع و االعالم ميزة هامة أيضا و هو أنه خرج من أسر السلط

  .القبيلة،الكنيسة و الدولة الى أيدي الناس جميعا

في نفس األفكار و نيغروبونتي مع  كروسبييشترك فين  :مدخل كروسبي لفهم االعالم الجديد* 
ة يعقد مقارنة ثالثية متسلسلة بين االعالم الجديد و القديم من خالل النماذج االتصالية الكالسيكي

ابتداءا من اول نموذج اتصالي بين البشر الذي كان من نوع االتصال الشخصي و هو اتصال ليس 
  :بحاجة الى وسائل تكنولوجية لكي يتم، و له حالتين تميزانه 

كل فرد واحد من طرفي االتصال يملك درجة من درجات : االتصال الشخصي : النموذج األول
  .المتبادل بين الطرفين السيطرة المتساوية على المحتوى 

  المحتوى يحمل ترميزا يؤكد الحالة الفردية التي تحقق احتياجات و مصالح صاحب المحتوى كما أن 

  1.المنافع و األضرار متساوية بين الطرفين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  ،مرجع سابقدراسة في مداخله النظرية و خصائصه العامة: االعالم الجديد، عباس مصطفى صادق 1

  .  10-08ص .ص    
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لهذا . التحكم المتساوي و ميزة الفردية ينخفضان في حالة ازدياد عدد المشاركين في العملية االتصالية

فإن هذا النموذج يتميز باستخدامه في تطبيقات االتصال بين شخصين فقط و هو السبب الذي جعل 

  . one to oneخبراء االتصال يطلقون عليه االتصال من نقطة إلى أخرى أو من فرد الخر 

، و هذا  Mass Mediaهو االتصال الجماهيري أو الجمعي  :اإلتصال الجمعي: النموذج الثاني

النوع يخطأ فيه الكثيرون حينما يتصورون أنه يحدث نتيجة التطور التكنولوجي و لكنه مثل االتصال 

و يرجع هذا النموذج إلى طرق االتصال التي كان يتبعها قادة . الشخصي يسبق التكنولوجيا

وى العالمي، و المجتمعات القديمة و الملوك و الزعماء، فيما وسعت التكنولوجيا من مداه إلى المست

هو يقومك على نمط االتصال من نقطة أو فرد إلى المجموعة و هو األمر الذي دفع األكاديميين 

و أهم ما يميز هذا النوع أن .  One To Many Mediumلتسمية اإلتصال من الفرد إلى المجموع 

شك هو المتحكم في الرسالة نفسها تصل إلى كل الجمهور، و الذي قام بإرسال هذه الرسالة يكون بال 

محتواها و هذا معناه أن المحتوى ال يمكن تفصيله لتلبية إحتياجات و مصالح كل فرد على حدة و 

  .الفرد ال يد له في التحكم فيما يصله من محتوى

  :االعالم الجديد بحسب كروسبي يتميز بما يلي :اإلعالم الجديد: النموذج الثالث 

قت واحد إلى عدد غير محدود من البشر، و ان كل واحد من الرسائل الفردية يمكن أن تصل في و 

  .هؤالء البشر لهم نفس درجة السيطرة و نفس درجة االسهام المتبادل في هذه الرسالة

و االعالم الجديد يتميز عن النوعين المذكورين من خالل أنه ال يوجد ما يمنع أي واحد من ابالغ 

 يمكن منع اي شخص من ابالغ رسالة لمجموع من رسالة معينة و التواصل مع شخص اخر كما ال

  1.الناس و تخصيص محتوى الرسالة لكل فرد على حدة 

  لكي نفهم االمكانيات التي تقف وراء قوة االعالم الجديد علينا أن نتذكر بأن : "و يقول كروسبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11.المرجع السابق ص 1
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ماليين الكمبيوترات التي تمثل شبكة االنترنت تقوم بالحصول على المعلومات و فرزها و نقلها لعدد 

محدود من البشر و هؤالء يمكن اجراء عملية اتصال بينهم في وقت واحد و في بيئة تسمح لكل غير 

أما القوة الصاعدة لإلعالم . فرد مشارك، مرسال كان او مستقبال بفرص متساوية من درجات التحكم

يم الجديد فهي تتمثل في كونه سيحفز و يشير اليات جديدة كليا لإلنتاج و التوزيع و ستخلق مفاه

  ."جديدة تماما لألشكال االعالمية و محتوياتها

تصنيفها لإلعالم الجديد ضمن الحالتين جديد مقابل قديم بين مرحلة ما قبل  :مدخل ديفيس و واين*

االنترنت أو مرحلة االنترنت و هكذا و هو تصنيف يضل غير واقعي طالما أنه طالما ضلت مجوعة 

كوسائل رئيسية في الفضاء العمومي خاصة و أن بعضها أصبح  الوسائل الرئيسية التقليدية هي ذاتها

يحمل صفات االعالم الجديد تكنولوجيا و وظائفيا فالراديو و التلفزيون لم يصبح فقط رقميين و 

موصلين باألقمار الصناعية و شبكات األلياف الضوئية و هما من ميزات االعالم الجديد و لكن 

عمالن على منصة الكمبيوتر و هذه هي الميزة الرئيسة التي تميز أيضا اصبحا وسيلتين تفاعليتين ي

و األمر نفسه بالنسبة للصحافة الورقية التي غيرت طريقة االنتاج تماما إلى وسائل . االعالم الجديد

تنتمي كليا إلى المرحلة الرقمية في جميع خطوات التحرير الصحفي في معالجة الصور و مراحل ما 

في كتابهما Diana Owen و ديانا اوين  Richard Davis ع ريتشارد ديفيس و يض. قبل الطباعة

  : االعالم الجديد وفق ثالثة أنواع هي ". االعالم الجديد و السياسة األمريكية: "المشترك

هذا التصنيف يعود إلى مجموعة من األشكال  :االعالم الجديد بتكنولوجيا قديمة : النوع األول

 Tv / Talk Radio االذاعة و التلفزيون و الصحف و يشيران إلى راديو و تلفزيون الحوارالصحفية في 

الذي يرجع إلى حقبة الثالثينات من القرن الماضي، فقد كان الرئيس األمريكي فرانكلين روزفليت 

التلفزيون . يستخدم االذاعة كأداة أساسية للحديث إلى الناس و كانت أحاديثه مسموعة بشكل واسع

و المجالت اإلخبارية و برامج   Talk Showأيضا مع الراديو جدد نفسه ببرامج الحوار الحية 

األخبار الحية و البرامج المسائية و قد بادر معظمها باستخدام التكنولوجيات الجديد مثل الكمبيوتر و 

  .الشبكات المختلفة
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تمثله جميع الوسائل التي نعايشها االن و التي تعمل  :اعالم جديد بتكنولوجيا جديدة : النوع الثاني 

على منصة الكمبيوتر و هي تشمل شبكات الكمبيوتر المختلفة و على رأسها شبكة االنترنت و البريد 

التي مكنت من انفاذ حالة التبادل الحي و السريع للمعلومات و االلكتروني و غيرهما و هي الوسائل 

من التواصل بين الطرفين و حققت للمواطنين اسماع أصواتهم للعالم و مكنت من دمج التكنولوجيات 

و الوسائل المختلفة مع بعضها البعض و تجاوزت العوائق المكانية و الزمانية و الحدود بين الدول 

االعالم القديم، و هذه الوسائل تتصف بدورها الفعال في تسهيل التفاعل التي كانت تعيق حركة 

  .الجماهيري و تقديم مصادر ال حد لها و مجاال واسعا من االشكال التطبيقات االتصالية 

هنا تزول الفوارق بين القديم و الجديد فقد أصبحت : اعالم جديد بتكنولوجيا مختلطة: النوع الثالث

أنواع الوسائل المختلفة حدودا اصطناعية و حدثت حالة تبادل للمنافع بين  الحدود الفاصلة بين

االعالم القديم و الجديد و يستخدم الكثير من الممارسين للعمل االعالمي الذين يعملون في الوسائل 

التقليدية الوسائل الجديدة الستكمال أدوارهم االعالمية المختلفة أي أنهم أصبحوا يستخدمون النوعين 

عا كما تعترف المؤسسات القديمة أيضا بأهمية االعالم الجديد و تعمل على لحاق بتكنولوجياته و م

  .تطبيقاته المختلفة 

في مدخله لفهم االعالم  MANOVICHيقول ليف مانوفيتش  :مدخل مانوفيتش لالعالم الجديد*
ئد الذي يحدده بشكل عام في لكي نفهم طبيعة االعالم الجديد فإننا نحتاج لتجاوز الفهم السا: "الجديد

استخدام الكمبيوتر لتوزيع و عرض المعلومات، و ضرورة النضر إلى الدور التكاملي للكمبيوتر في 
كافة عمليات االنتاج و في كل وسائل االعالم التي أحدثت تغيرات هائلة في طبيعة االتصال و 

  .ية الجديدة أيضا النظر في طبيعة الرسائل الجديدة الناتجة عن العملية االتصال

أن المشهد الخاص بتكنولوجيات االعالم : "PAVLIKيقول بافلك  :مدخل بافلك لإلعالم الجديد*
الجديد يتغير بمثل سرعة تطور هذه التكنولوجيات و هي تحدث تغييرا في كل ما يتعلق بالطريقة التي 

  1.الحياة التي نعيشها نتواصل بها و األشخاص الذين نتواصل معهم كما أنها تغير كافة أوجه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  .16-12. ص. المرجع السابق، ص 1
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و يرى بافلك ضرورة توفر خارطة طريق و اطار مفاهيمي لفهم أبعاد و أثار تكنولوجيات االعالم 

االنتاج، التوزيع  الجديد ، وواحدة من أدوات رسم هذه الخريطة تكمن في فهم وظائفها األساسية و هي

  .و العرض و التخزين 

: تكنولوجيا االنتاج هي تلك المستخدمة في جمع و معالجة المعلومات و هي تشمل :نظام االنتاج-

  .أجهزة الكومبيوتر،التصوير االلكتروني،الماسحات الضوئية

لومات تكنولوجيات التوزيع هي تلك المتصلة بعمليات العرض أو الحركة للمع :نظام التوزيع-

البث الهوائي،تكنولوجيات االتصال األرضي، كوابل : االلكترونية و هي تشمل النظم الرئيسية

االتصال وهي تشمل تلفزيون الكيبل، االتصال باألقمار الصناعية الذي يشمل البث التلفزيوني 

 المباشر، االتصال الالسلكي الذي يشمل خدمات التواصل الشخصي و غيرها من المستحدثات في

  .هذا المجال

تشير أجهزة العرض الى مجموعة التكنولوجيات المستخدمة في تقديم المعلومات الى  :نظام العرض-

المشاهد أو المستهلك و ما اليهماو هي تشمل مجموعة من األجهزة المخصصة في عرض 

  .ة المعلومات االكترونية في أشكال مختلفة مثل الصورة و النص و الفيديو و الوسائط المتعدد

تشير تكنولوجيات التخزين الى الوسائل المستخدمة في اسستضافة المعلومات في  :نظام التخزين-

  .أنساق الكترونية ، بما يشمل االسطوانات باإلظافة الى الوسائل الجديدة األخرى

 Grusinو جروسين   Bolter يرى بولتر :ر و جروسين لفهم االعالم الجديدلتمدخل بو *

تكنولوجيات االعالم الجديد من خالل مدخل التجديد الكامل الذي يطلقان عليه تعبير المعالجة أو 

التي يطرحاها كنظرية تبلور فهمها ألجهزة االعالم الجديد و  Remediationبتعبير اخر االصالح 

الم الجديدة أن فكرة االصالح هذه هي المنطق األساسي التي تجدد من خالله تكنولوجيات االع"يقوال 

بولتر و جروسين وضعا نظريتهما حول االعالم الجديد ضمن اطار الميزات . وسائل االعالم السابقة 

  فالرغبة لحالة  Hypermediacyو التشعبية  Immediacyالجديدة التي تتمتع بها مثل درجة اآلنية 
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و يضع بولتر و جروسين منطق المعالجة . اآلنية تمثل رغبة قوية للشفافية المطلوبة في االعالم

ضمن سياق تاريخي مرتبط بتطور جميع أجهزة االعالم كل واحدة على حدة و اصالح نفسها لنفسها 

بين التلفزيون و االنترنت، فالنترنت  و من األمثلة التي توضح نظريتهما عملية االصالح التي تحدث

أسست نموذجها بناءا على خبارت تلفزيونية في التعاون مع المشاهد و المشاهدين، ثم عاد التلفزيون 

  .الستخدام استراتيجيات جديدة هي من خبرات االنترنت

مدخله النظري لفهم االعالم الجديد و  Fidlerيبني فيدلر  :مدخل فيدلر لفهم االعالم الجديد *

 Paul(و رؤى ) Iverett Rogers(مستويات تبنيه بإستقراء النموذج الكالسيكي لتبني المستحدثات

Saffo ( التي تقول أن األفكار الجديدة تأخذ حوالي ثالثة عقود كاملة حتى تتسرب إلى ثقافة المجتمع

 Mediamorphosisي تتم للوسائل القائمة يطلق عليها تعبيرو األفراد، و يقول فيدلر أن عملية تغيير جذر 

و هو مصطلح نحته فيدلر بنفسه في بداية التسعينات للداللة للتحول الكامل الذي يجري بوسائل  

االتصال الذي فرضته التفاعالت المعقدة للحاجات األساسية و الضغوط السياسة و االجتماعية و 

  :فيدلر ستة مبادئ أساسية لعملية التغيير الجذري هذه و هياالبتكارات التكنولوجية و يحدد 

  .تعايش و تطور مشترك لألشكال االعالمية القديمة و الجديدة -

  .تغيير جذري متدرج لألشكال االعالمية من القديمة إلى الجديدة  -

أشكال اعالمية انتشار السمات السائدة في األشكال االعالمية المختلفة بين بعضها البعض و بقاء  -
ظهور االستحقاقات و الحاجات الموضوعية لتبني أجهزة االعالم .و مؤسسات في بيئات متغيرة 

  .الجديدة و حالة تأخر في تبني المفهوم ثم التبني الواسع ألجهزة االعالم الجديدة 

و التي  :هي اللغة المنطوقة: و طبقا لفيدلر فإنه قد حدث تغيير جذري مس تطور االتصال االنساني
أدت الى تكوين المجموعات البشرية و الى تطور المهارات و القدرات، ثم اللغة المكتوبة التي كانت 

على (أما اللغة الرقمية . فاتحة لتطوير الوثائق المنقولة، و الطباع االلية، و االعالم الجماهيري
  .نسانفقد مكنت من عملية االتصال بين االلة و اال) خالف المنطوق و المكتوب 

 Media in Transsition Projectمشروع الحالة االنتقالية لالعالم  : مدخل الحالة االنتقالية لالعالم*

أصدرت مطبعة  2003، و في عام  1999األمريكي بدأت في أكتوبر  ماسوشسيتس هو مبادرة لعهد
  هذا المعهد كتابا شارك في تحريره عدد من الباحثين ، و في هذا الكتاب يقرر مجموعة من الباحثين 
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كان دائما و يظل في حالة انتقالية ، و أن كل أجهزة االعالم كانت جديدة عندما ظهرت بأن االعالم 
و استخدمت ألول مرة، و يتحدى المشروع فكرة دراسة االعالم الجديد بتكريس اعالم اليوم الجديد ، 
وهو يركز في نصه على بناء فكرة الجدة في االعالم في سياقاتها التاريخية ، و يقول أن لحظات 

  .االنتقال من أجهزة و نظام سابق الى اعالم جديد لم تعرف لحد اآلن بشكل كامل 

كل وسائل االعالم كانت جديدة ، ولكن بعض من وسائل :"أن Gitelmanو  Pingreeويرى 
االعالم لم تعد مستعملة ، وفي العديد من الحاالت ظلت منسية لمدة طويلة و لم تحصل على 

فقد أوجدت األنترنت على سيبل المثال ألغراض ." نسيج الحياة اليوميةالفرصة لكي تصبح جزءا من 
أخرى و هناك مبتكرات اعالمية بعضها وجد صدى حين خرجت ألول مرة و بعضها فقد بريقه برغم 

و هي آلية ابتكرها فرنسي اسمه  Bellionبحسب  الساينوتريسمثل . أنه مهد لثورات أخرى 
Gilles- Louis Chrètien لتكوين الرسومات بطريقة متابعة و تقليد المالمح ،  1783 في عام

كانت محاولة لتصميم آلة يستخدمها من ال يعرفون الرسم مثل أخريات سبقنها من نوع آليات تجسيد 
  .الصور و آلة تجسيد المنظور و هما يقومان بنفس العمل بمبادئء مختلفة

األثرياء في القرن الثامن عشر للتمتع  فقد كان احدى مقتنيات صالونات دورالزوغراسكوب أما 
بأجواء ايهامية خيالية من صور و رسومات صغيرة يتم تكبيرها بآلة فخمة باستعمال العدسات 

ووفق رؤية بعض مؤرخي االعالم فان هذه البدايات األولى لتحريك الصور و التصوير .المكبرة
  .الفوتوغرافي و السينما فيما بعد

، منذ عام فانفر بوش، و فرانكلين روزفلت  مشروعا رائدا للرئيس األمريكيفقد كان  :الميمكسأما 
شرح فيه النظام الذي يمثل جهازا قائما على " كما يجب أن نفكر" عندما كتب مذكرات بعنوان  1945

نظام الميكروفيلم بامكانه حفظ كمية ضخمة من الوثائق في مكتب واحد، قاد فيما بعد الى ظهور 
ووصف فيه نظاما جديدا  1981في عام تيد نيلسون هو مشروع اكساندو الذي أطلقه شبكة الويب و 

بناءا على فكرة الميمكس كان عبارة عن شبكة و نظام عالمي للمعلومات ومن هذين النظامين و 
و لكننا لم نعد نسمع بمعظم هذه المبتكرات ، بعضها انتهى الى األبد و . غيرهما ولدت شبكة الويب

الى وسيلة جديدة ال تشبه تلك التي أرادها مبتكرها مثلما حدث بالنسبة للفونوغراف الذي بعضها قاد 
فقد ظهر الفونوغراف على يد توماس ايدسون في . تم اختراعاه لغرض و آل استخدامه لغرض آخر

و قام بعد عام بتحسينه لتسويقه تجاريا و كان مقتنعا بأنه أداة لالتصال المرتبط  1877عام 
ال التجارية ، أداة تملك خاصية التسجيل و الصوت ، و لكن بعض المستثمرين المتحمسين باألعم

و . وضعوا لها تصورا كآلة ثورية لإلمالء مثل آلة تسجيل الصوت ، الديكتافون التي ظهرت الحقا 
في تسعينات القرن التاسع عشر حول الطلب الواسع من الجمهور لهذا المستحدث الى آلة لالستماع 

ط ، ترتبط بسوق واسعة ألسطوانات الموسيقى المسجلة أصال ، وبعدها أصبحت جزءا أصيال من فق
   1.محطات الراديو االذاعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :بين االعالم الكالسيكي و االعالم الجديد*

صحافة (يعتبر الخطاب السائد أن األشكال االعالمية الجديدة و الممارسات التواصلية المستحدثة  
التي تتشكل داخل فضاء األنترنت ....) الكترونية،أعالم المواطن،أعالم جديد،شبكات اجتماعية،تدوين

لتي تنتجها و تمثل قطيعة مع االعالم الكالسيكي من حيث التكنولوجيات التي توظفها و المضامين ا
و لكن أيضا من البديهي التسليم بأن األشكال االعالمية الجديدة تختلف عن . النماذج التي تحكمها

كما أن .االعالم الكالسيكي في مستوى آليات بناء خطابها و عالقتها بالجمهور ووسائطها التقنية
اسة األشكال االعالمية الجديدة الرؤية  الحتمية التقنوية تؤدي كذلك الى توجيه  جهد الباحثين الى در 

على حساب دراسة تغيرات االعالم ... كالصحافة االلكترونية و التدوين و اعالم المواطن و التفاعلية 
الكالسيكي كإهمال دراسة االذاعة مثال، و اغفال دراسة العالقة بين االعالم الكالسيكي و الجديد 

العالم الكالسيكي و االعالم الجديد محكومة بالتنافر بشكل عام و على هذا النحو تبدو العالقة بين ا
  . و االنقطاع 

و يحيل االعالم الجديد الى ظاهرة متعددة االبعاد كما أن استخداماته االصطالحية تتسم بالتنوع 
الشديد، و لعال المعنى االكثر ارتباطا باالعالم الجديد يتعلق ببعد الجدة و الحداثة كمقابل لبعد القدم، 

على هذا النحو يحيل مصطلح االعالم الجديد الى معنى الحركة من اعالم قديم الى اعالم جديد، و 
هكذا يتصل . أي من حالة الى حالة اخرى تتجسد في حركة خطية للزمن يلغي فيها الجديد القديم

مصطلح االعالم الجديد بمعنى التجاوز و القطيعة بين اعالم الماضي و اعالم المستقبل و في 
  ).اعالم جديد(، و الوالدة )فناء االعالم القديم(عض االحيان الى معنى النهاية ب

و من جهة اخرى فإن لمصطلح االعالم الجديد حمولة ايديولوجية تحيل الى افضلية الحديث على 
القديم باعتبارها مقولة مرتبطة بالتصور الحداثي للزمن بما أنه تقدم نحو األفضل فاالعالم الجديد 

بأفاق تواصلية و ابداعية جديدة بالنسبة للبشرية تعكس الحماسة ما بعد الحداثية للجديد و يبشر 
الذات بالهوية و الجماعة و بهذا / تجارب جديدة في الكتابة و تمثل العالم و عالقة الفرد : التجدد

  .يدة المعنى فإن مصطلح االعالم الجديد غير بريء بالمرة ألنه وثيق الصلة بالليبرالية الجد

و ان الحديث االعالم الكالسيكي قديم و اعالم جديد يقتضي كذلك القدرة على تسمية ما هو جديد 
  1في االعالم الجديد حتى يجوز التمييز بينهما، و بمعنى اخر كيف يمكن أن نحد الجديد و نقيسه ؟

د للمقاربة النقدية أن و في هذا االتجاه فإن المقاربة التاريخية تمثل شرطا نظريا و منهجيا رئيسا الب
تلتزم به، فالبعد التاريخي مالزم لالعالم الجديد إذ أن الثورة ظاهرة تاريخية بما أنها قطيعة مع القديم 

  كما أن الجديد جديد . تمثل نقطة تفصل بين ماض و مستقبل و تجعل من الحاضر لحظة القاطعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

، التلفزيون العمومي نموذجا: االعالم الجديد و االعالم الكالسيكي بين االتصال و االنفصالالصادق الحمامي، 1
  .01. ،معهد الصحافة و علوم األخبار، تونس، ص 33مجلة االذاعات العربية، العدد 
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ألنه غير مألوف و في حالة أخرى يمكن للجديد أن يتجلى كإعادة صياغة لشيء موجود ،إذ يمكن 
و من . ياق جديدأن يكون الجديد مزيجا من الوسائط االعالمية القديمة أو اعالما قديما يتحول في س

هذا المنطلق فإن االعالم الكالسيكي يعيد تشكيل ذاته استجابة إلى تحديات االعالم الجديد ،كما أن 
فهمنا لإلعالم الجديد يتشكل من نظرتنا الى االعالم الكالسيكي اذ نحن ننظر إلى الوسائط االعالمية 

  1. ماكلوهانعو لذلك الجديدة من المرآة التي تعكس لنا تاريخ االعالم كما كان يد

و من منظور آخر يتسم االعالم الكالسيكي و الجديد بحراك شامل على جميع المستويات و يتعلق   
و . هذا الحراك خاصة باألنماط التي تحكم عمليات التواصل االجتماعي داخل الفضاء العمومي
مجال اضافة الى رفضها اختزال هذا الحراك في المستوى التقني فإن المقاربة التواصلية تنظر الى ال

االعالمي كمجال يتداخل فيه الحديث بالقديم ، ذلك أن العالقة بين االعالم الكالسيكي و االعالم 
اذ ال يعني ظهور وسائط اعالم جديدة كاالنترنت مثال اندثار الوسائط . الجديد ال تقوم على القطيعة 

مجال تواصلي و  اذ نعيش في الحقيقة داخل) تلفزيون، صحافة،اذاعة( االعالمية الكالسيكية 
اعالمي معقد حيث تتعايش أنماط اتصالية مختلفة ووسائط اعالمية قديمة و جديدة ، وذلك ال يتعلق 

مؤسسات ، إعالميين أفراد (فقط بتزاوج و تفاعل القديم و الجديد فحسب و لكن أيضا بتكاثر الفاعلين 
  2..)و جماعية و حميمةصحفية و دعائية (و بتنوع الخطابات االعالمية ) جماعات افتراضية

و بالتالي يمكن القول أن االعالم الجديد ال يمثل ثورة عارمة تعصف باالعالم الكالسيكي و 
بمؤسساته كما أن االعالم الجديد ال يؤسس بالضرورة لبيئة اعالمية تتسم بحداثة جذرية تفضي إلى 

يشتغل وفق نماذج  قطيعة بين اعالم كالسيكي يشتغل وفق نماذج قديمة و بين اعالم جديد
و ان البيئة التواصلية التي نشهدها االن ال تشنغل وفق منطق القطيعة بل هي تتشكل من . مستحدثة

و من هذا المنظور فهي بيئة يتعايش فيها . تفاعالت وسائل الكالسيكية و الوسائط االعالمية الجديدة
  .3. الحديث و القديم الذي أعاد تشكيل ذاته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .03. المرجع السابق ص 1
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  .10.، ص2006معهد الصحافة وعلوم اإلخبار،تونس، 
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  :الفصل خاتمة

فاالعالم الجديد بحسب ما ورد من تعريفات و مداخل و تغييرات جذرية في مكونات العملية        
االتصالية و كذا مقارنته بما سبقه من اعالم كالسيكي، فيمكن القول أن هذا االعالم ليس بثا أحاديا 

ل يختار فيه الناس احتياجاتهم و تلقيا اجباريا مثلما كانت تتميز به نظم االعالم القديم، و لكنه تفاع
و . ويشاركون في الوقت ذاته ليس بالرأي فقط و لكن باعالم شخصي خاص بكل فرد على حدة 

بموجب نظام االعالم الجديد يمكن لوسائل االعالم أن تقدم لكل شخص ما يريد في الوقت الذي يريد 
ر عن نفسها و سماع صوتها بما و تزداد أهمية ثقافة المجموعات الصغيرة التي تجد فرصة التعبي

  .يمكنها من التفاعل مع الثقافات األخرى

و االعالم الجديد اذا هو اعالم تعديا بال حدود و متعدد الوسائط ليؤدي أدوارا جديدة كليا لم يكن 
و بالتالي يمكن القول أن االعالم الجديد أحدث تغييرا كامال يلمس . بوسع االعالم التقليدي تأديتها 

ائل االعالمية القائمة تكنولوجيا و تطبيقيا، كما أن هناك مستحدثات اعالمية غير مسبوقة تأخذ الوس
مكانها اآلن و قد جاءت بتطبيقات و خصائص جديدة أخذت من منصة الكومبيوتر و شبكة األنترنت 

الصحفي عالما اتصاليا جديدا لها لم يتوفر ذلك في االعالم القديم و كمثال على ذلك بروز المشهد 
  .و الذي سنفصل فيه أكثر في الفصل التالي" صحافة المواطن"الجديد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                                                      صحافة المواطن و الصحفي

  

 :تمهيد

عرف العالم اليوم تطورات سريعة في ميدان االتصال انعكست بصورة كبيرة على ميدان االعالم    
عموما، و ميدان الصحافة بصفة خاصة ، فالنظام الرقمي جمع بين تكنولوجيا المعلومات و 
تكنولوجيا االتصال، و ظهر سوق حقيقي للوسائط المتعددة سمحت بادماج الكثير من المعطيات من 

و ذلك أحدث تغيرات و تحوالت مست صلب العمل ) نصوص،صور، أصوات(مختلفة مصادر 
الصحفي سواء في عملية جمع و تحرير األخبار و نشرها أو في ادارة العمل الصحفي أو في طبيعة 

هذه األشكال الجديدة و الجذابة لمنتجات الوسائط المتعددة . األطراف المشاركة في العملية الصحفية 
ن و المستخدم الى اقتنائها في وقت كان يقتصر على وسائل االعالم التقليدية دفعت المواط

كالتلفزيون و االذاعة و الصحافة ، في ظل بحث هذا المستخدم على فضاءات أفضل للتعبير و 
االتصال ، وهذا ماجعله مشاركا فاعال في العملية الصحفية عبر مواقع عديدة لشبكة األنترنت بدال 

مجرد مستهلك و متلقي سلبي للرسائل االعالمية ، وهذا ما سمح بظهور مشهد  من أن أن يكون
ما استتبع معه ظهور تحوالت كثيرة ذات الصلة بهوية . صحفي جديد اصطلح عليه بصحافة المواطن

  .الصحافة و أدوارها و ممارستها و باألخص ممارسيها
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  :مقاربة في تعريف صحافة المواطن*

صحافة المواطن هي مصطلح اعالمي و اتصالي في نقس الوقت، و هو على المستوى التاريخي    
حديث النشأة ، وهو مصطلح غير مسقر على المستوى المفاهيمي ، وتشخص صحافة المواطن عند 
البعض على أنها اعالم المواطن ، وعنج مجموعة أخرى االعالم التشاركي أو التفاعلي أو أيضا 

، و عند آخرين االعالم البديل أو الصحافة المدنية،فهذا المصطلح يصعب حصر  التعاضدي
تمثالتهو رواده و تحديد أدبياته، لكن أمام هذا التداخل في المصطلحات فاننا نالحظ اجماعا على 
تبني مرجعيات مصطلح صحافة المواطن، و هو المصطلح األكثر حظورا في أدبيات األطراف 

ال و توافق ضمني على داللة هذه المفردة الجديدة في قاموس االعالم و النشطة في هذا المج
  :االتصال و التي يمكن حصرها في اعتمادها على

  .شبكة األنترنت كفضاء للنشر و التعبير عن الرأي. 1

  .تأكيد حضور المواطن في قضايا الشأن العام و دعم الممارسة الديمقراطية. 2

  .طن امتداد لمرجعيات االعالم البديل و الصحافة البديلةاعتبار مخرجات صحافة الموا. 3

و محاولة للتفاعل مع هذه الخصائص التي تحمل في طياتها خلفية فكرية و نظرية فاننا سنعود الى   
 :أدبيات بعض المواقع الفرنسية التي تعلن عن نفسها بكونها صوت أو فضاء العالم المواطن وهي 

Agora Vox.fr و Place-publique  وBlog News  وMédia Citoyen.fr  و هي كلها
  .مواقع تتخذ لنفسها سياسة تحرير تعتمد على مرجعية صحافة المواطن و فلسفتها

أول مبادرة أروبية في صحافة المواطن، وذلك على  Agora Voxو في هذا السياق يمثل موقع 
متعددة الوسائط، متوفر لكل  مستوى جماهيري و مجاني واسع، فهو موقع على هيئة قاعدة بيانات

  :المواطنين الراغبين في نشر أخبار و معلومات حصرية و المؤسس على ثالثة قواعد مرجعية هي

كل شخص بامكانه أن يتحول الى مصدر لألخبار و : كل مواطن هو باحث عن المعلومة. 1
ان . الجمعيات األهلية المدونون و متصفحي األنترنت و المواطنين و الصحفيين و: المعلومات 

بسيطة وتقوم على قاعدة ما توفره تكنولوجيات االتصال الحديثة و شبكة  Agora.voxفلسفة موقع 
األنترنت من ديمقراطية ، حيث أصبح بإمكان كل مواطن جمع المعلومة و الحصول عليها، و أن 

  .المضافة  بهدف نشرهايتحول بذلك الى مراسل قادر على تمييز و اقتراح المعلومة ذات القيمة 
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تقوم وسائل االعالم الجماهرية : التحول من وسائل االعالم الجماهرية الى وسائل اعالم الجماهير. 2
بقلب المعادلة  Agora voxة، ويقوم موقع التقليدية على قاعدة نشر المعلومة من الفرد الى المجموع

و االعتماد على نشر المعلومة من الكل الى الكل ، و ذلك باالعتماد على مواطنين صحفيين ، وهي 
ثورة بروليتاريا "صاحب كتاب  جوي لدي روسني النظرية التي يبشر بها أحد مؤسسي هذا الموقع

  " األنترنت 

على سياسة تحرير خاصة به فاألخبار التي  Agora voxيعتمد موقع : سياسة تحرير مختلفة. 3
و . تنشر يجب أن تكون دقيقة و لها صلة باألحداث الموضوعية و أن تتميز بأقصى قدر من السبق

اعتبارا المكانية خضوع المعلومة و الخبر لتضليل المؤسسة فان هذا الموقع يعتمد على هيئة تحرير 
معلومة الى المراجعة و ذلك مخافة أي توظيف سياسي أو  تقوم بدور الغربلة ، فيقع اخضاع كل

ايديولوجي،باالظافة الى قاعة التدقيق فان هذا الموقع يعتمد بشكل مكثف على تعليقات و ردود القراء  
هذا و يمكن لصاحب المقال أو الخبر باالشتراك مع هيئة تحرير الموقع أن يتفاعل مع الزائرين و 

  .قالالمعلقين بهدف تطوير الم

و هو مدونة اخبارية النسخة الفرنسية للموقع الكوري  Blog newsفي ذات السياق يعتبر موقع 
أو المحقق، أو " المواطن المخبر"و يعتمد هذا األخير على قاعدة  Ohmynewsالجنوبي الشهير 

الى منجد الروس من أجل مقاربة في تعريف  Blog News، ويعود باعث موقع " المواطن الصحفي"
صحافة المواطن، و كل مقال أو خبر ينشر في هذا الموقع تقع مراجعته من قبل مجموعة من 
المدقيقن و بعض المواطنين باالعتماد على مجمكوعة من المعايير الصارمة أخذا بعين االعتبار 

  .لميثاق النشر المعتمد من قبل الموقع

مواطن يقدم هذا الموقع نفسه باعتباره من خالل عنوانه اعالم ال Médiacitoyenأما عن موقع 
صحافة بديلة تتيح ألي شخص من أن ينشر على شبكة األنترنت أخبارا قصيرة و مقاالت و صور و 
فيديو، ويمكن أن تكون تلك المقاالت في شكل وجهة نظر أو تساؤل حول قضية ما ، أو عرض 

طن ال يسعى الى منافسة بقية وسائل كما يمكن أن يصبح المواطن صحفيا فموقع اعالم الموا.للوقائع
االعالم التقليدية في شبكة األنترنت ، فمن خالل التقاء مجموعة من المحررين المواطنين يمكن 
عرض و تسريب بعض المواقف أو اثارة بعض القضايا أو شرح بعض المسائل التي تتجاهلها 

بأن كل مواطن بامكانه أن يصبح  نؤمن: " الصحافة التقليدية، و يؤكد هذا الموقع بصريح العبارة
وهذا الموقع يدقق في نوعية األخبار و المقاالت التي تصله من المواطنين، و يؤكد " . صحفي حقيقي

  القائمون على الموقع أن هدف االعالم ليس نشر الشائعات أو التضليل لذلك يعتمد المشرفون على 
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هذا الموقع على قائمة من المعايير من بينها الدقة اللغوية ،التأكد من صحة المعلومة ، و قبل كل 
  1. شيء احترام اآلخر

  :ماهية صحافة المواطن*

بعد تقديم مقاربة في تعريف صحافة المواطن سنحاول اعطاء مفهوم بسيط لمعنى صحافة   
هو مصطلح يشير الى ذلك النشاط الذي يقوم من خالله المستعمل أو المواطن العادي :  المواطن

كفرد من أفراد جمهور وسائل االعالم ، بانتاج مضمون اعالمي و معالجته و نشره عبر تقنيات 
تعددة، ويمكن لهذا المضمون أن يكون نصيا أو مسموعا أو سمعيا بصريا، أو أن يكون اتصالية م

متعدد الوسائط ، و في الغالب ينشر عبر تطبيقات األنترنت االتصالية، كالمدونات، مواقع بث 
 و يمكن كذلك..... الفيديو المواقع االجتماعية، منتديات المحادثة االلكترونية و الموسوعات التشاركية

أن ينشر عبر وسائل االعالم التقليدية كالقنوات التلفزيونية أو االذاعية ، وعبر المواقع التابعة لوسائل 
االعالم بصفة عامة، وعموما نجد أن رواد صحافة المواطن من األفراد الهواة و المستعملين العاديين 

صحافة في مؤسسات اعالمية أي غير الممتهنين للصحافة ، وهم يقابلون الصحفيون الذين يمتهنون ال
  .كالتلفزيون و الراديو و الصحف

وصحافة المواطن تختلف عن الصحافة التقليدية في كونها تشاركية أي يشارك في مضمونها  
مواطنون متطوعون من عدة أماكن، ألهداف غير ربحية و غير تجارية، في الغالب، وال يتقاضون 

كما هو الحال في الصحافة التقليدية ، ولذا يستخدم  أجورا باعتبارهم صحفيين يمتهنون الصحافة
   2.مصطلح صحافة المواطن كمقابل للصحافة المهنية التقليدية السائدة في المجتمع

على أنها نشاط للمواطنين يلعبون خالله دورا حيا في عملية : ويمكن تعريف صحافة المواطن أيضا
بنية مد الوسائل االعالمية بمعلومات دقيقة و  جمع وتحرير و تحليل األخبار، وهذه المشاركة تتم
  3موثوق بها و مستقلة تستجيب لمتطلبات الديمقراطية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سبق ذكره، مرجع المتلقي عندما يصبح مرسال: صحافة المواطنجمال الزرن،  1

مجلة  دور وسائل االعالم الجديدة في تحول المتلقي الى مرسل وظهور صحافة المواطن،ابراهيم بعزيز،  2
  46، ص 2011، 03االذاعات العربية،العدد 

،أبحاث المؤتمر الدولي،االعالم مصادر التنظيم و بناء المفاهيم حول االعالم الجديدعباس مصطفى صادق، 3
  .2009أفريل ،  9- 7تكنولوجيا جديدة لعالم جديد ،جامعة البحرين، :الجديد
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تسمية صحافة المواطن على هذا النوع من  شين بومانو  كريس ويليس و مورلدان غيو أطلق 
و قد ناقش  Participatory Journalismالصحافة ، وهي معروفة كذلك بالصحافة التشاركية 

فان الصحفي المواطن يلعب دورا  السيكافي كتابات مختلفة، وبحسب  جي السيكاهذههذه التسمية 
 publicضا صحافة الجمهور نشطا في عملية جمع و تحليل و نشر األخبار يطلق عليها أي

Journalism  التي يقوم بها الناس العاديين ، و هي تعمل على االستفادة منهم ، بمن في ذلك الذين
يعيشون على هامش المجتمع ، وذلك للدخول في نشاط كان سابقا حكرا على المؤسسات الصحفية و 

  1. حكرا على الصحفيين المحترفين

نحن وسائل : " في كتابه 2003في العام " دان غيلمور"المواطن وكان أول من طرح فكرة صحافة 
 We the Media.Grassroots »" الصحافة الشعبية من الشعب و الى الشعب : االعالم 

Journalism by the people, for the people »                                           

،بل أصبحت محادثة و كان هذا الرأي الذي يجادل به  عندما أكد على أن األخبار لم تعد محاضرة 
وهو الذي قد أرجع جذور صحافة المواطن الى بن فرانكلين صاحب صحيفة بن سلفانيا ، غليمور 

جازيت و قد كان ذا اتجاه جماهيري في بناء صحافته في القرن الثامن عشر ، والى تجارب كتاب 
  2.حرية النشر كمواطنينلدورهم المبكر في تأكيد  Pamphletالمطبقات

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

دار الشروق ، عمان، 1.، طالمفاهيم ،الوسائل والتطبيقات:االعالم الجديدعباس مصطفى صادق،  1
  .183. ،ص2008

  .186. المرجع نفسه، ص  2
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  :الخلفية النظرية لصحافة المواطن*

ال يمكن فصل صحافة المواطن كظاهرة اعالمية بدأت تظهر في الدول المتقدمة على غرار       
أروبا و الواليات المتحدة األمريكية،و زحفت تدريجيا نحو العالم العربي خصوصا في فترة الربيع 

تأثير و ، أما عن التتابع النظري المؤرخ لنظريات االعالم التي تتناول دراسات ال2011العربي سنة 
  .المضامين، و التي سنذكر أهم النظريات التي مهدت النتقال سلطة المرسل للمستقبل

فبعد الحرب العالمية األولى ظهرت الحاجة الماسة الى اجراء دراسات ميدانية فعلية تتناول تأثيرات 
وسائل االعالم على جمهور المشاهدين، المستمعين و القراء،ألغراض سياسية بالدرجة األولى حيث 

لقوة العسكرية، كانت الدعاية تمثل رهانا يتحكم في موازين القوى بين الحلفاء و الخصوم الى جانب ا
  : في كتابه Patrice Flichyخاصة في ظل التطور السريع في المجال التقني، حيث يقول 

Une histoir de la communication moderne/espase et vie privé » « 1 

هما الكهرباء و  20و  19أنه قد ظهر على مستوى المجال التقني نظامين قاعديين في القرن 
وهذا ما  2االنتقال من مجرة جوتنربغ الى مجرة ماركوني حسب تعبير ماك لوهان أي .االلكترونيك

جعل وسائل االعالم تبدو كالعصا السحرية لقيادة الجماهير و كانت من أهم األسئلة التي طرحت في 
ماهي اآلثار الناتجة عن استخدام وسائل االعالم على سلوك األفراد و آرائهم خاصة -: تلك الفترة

  .يتعلق بفعل التصويت و عملية الشراءفيما 

هل هناك امكانية التعديل المنتظم لمحتويات الرسائل التي تبثها وسائل االعالم بهدف اقناع  -
  . الجمهور بطبيعة مختلفة لتبني السلوك أو عدم تبنيه

  ول تأثير وتقسم أهم الدراسات و النظريات ح  لزار سفيلدو هارولد الزويل ومن أهم رواد هذا االتجاه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Patrice FLICHY ,UNE HISTOIR DE LA COMMUNICATION-espase public et vie privé,édition la 

casbah,2000,p10                                                                                                      

2 HACHETTE Litérature, LES COMMUNICATION DES MASS , centred’etude et de promotion de la 

culture, parie,1972. P 172                                                                                        
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وسائل االعالم و التي تعتبر مصب اهتمام المدرسة السلوكية و اعتمدت كثيرا على االمبريقية على 
العديد من ثالث فترات زمنية ، تغيرت خاللها الرؤيا لتأثيرات وسائل االعالم ، وشهدت كل فترة 

النظريات و النماذج اختلفت وفقا للمحيط و المعطيات السوسيولوجية ووفقا للتطور التقني كذلك 
الى ثالث  Média et Societé من خالل كتابه Francis BALLE اذ يشير. لوسائل االعالم

  1.:مراحل مهمة

االهتمام بأبحاث االتصال كانت من أهم األسباب التي أدت الى : 1960-1940: المرحلة األولى
و كانت قد حظيت باهتمام كبير لدى اليونانين حسب :" 2في هذه الفترة هي زيادة االهتمام بالدعاية

القلق المتزايد من تأثير وسائل االعالم ،  3" فيليب تايلور،وزاد االهتمام بها بظهور وسائل االعالم 
  .و االتحاد السوفياتي على الجماهير من خالل ما حدث في ألمانيا،ايطاليا،

رغبة الصناعيين في معرفة نماذج االستهالك و حاجة الحكومات الى التعرف على أهم العوامل -
  .المتحكمة في صناعة الرأي العام

تنافس وسائل االعالم على جلب أكبر قدر ممكن من االعالنات حيث أن دراسة ثقافة و قيم -
الء و تحليل سلوكيات المنافسين جد مهمة لضمان البقاء واتجاهات و دوافع و رغبات وسلوكيات العم

  4.و االستمرارية للوسيلة االعالمية

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 Francis BALLE,Média et Societé,press,audiovisuelle,multimédia télématique,p 051  

  .20.،ص1978، دار الفكر العربي،مصر،2.،طاألسس العلمية لنظرية االعالمجيهان أحمد رشتي، 2

، دار 1.صالح عبداهللا، ط: ،ترحضارة المعلوماتية وما قبلها:أشكال الصراعات المقبلةلفن وهايدي توفلر، أ 3

   .222.، ص1988األزمنة الحديثة،بيروت، 

  182. ، ص2000، 3.،طتحديات العولمة و التخطيط االستراتيجي مصطفى،أحمد يوسف  4
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   :سيطرة المرسل

تحركهم اتجهت كل أبحاث االتصال في بدايتها األولى نحو االفتراضات النفسية التي تعتبر أن األفراد 
عواطفهم و غرائزهم التي ليس بمقدورهم السيطرة عليها بشكال ارادي، فاذا ما استطاعت وسائل 
االعالم حقنهم بأفكار معينة تخاطب هذه الغرائز فانهم سيتأثرون مباشرة بعد هذه الحقنة االتصالية و 

لمجتمعات الجماهيرية يستجيبون لها فورا، و أما عن االفتراضات االجتماعية فاعتبرت األفراد في ا
الصناعية مخلوقات سلبية و معزولة عن بعضها البعض نفسيا و اجتماعيا ، وال توجد بينهم روابط 

  .قوية تجمعهم، بمعنى أنها ستكون فريسة سهلة لتأثير وسائل االعالم

بمعرفة كيف تتحكم وسائل االعالم  Robert Escarpitلقد اهتمت سوسيولوجيا االتصال حسب 
 جلبرتوكان ،  1اليين من الرجال و النساء الذين يتواجدون خلف الكاميرا أو الميكروفون في الم
يرى أن وسائل االعالم و االعالن سوف تخلق أمة من البشر يستجيبون مثلما يستجيب  سلدوز

رويد فتبنت هذه الفترة نظرية التأثير المباشر أو القذيفة السحرية،استنادا الى نظرية ، 2االنسان اآللي 

وقد  3، التي ترتكز على المدخل البيولوجي العصبي ) نفس المثير يؤدي الى نفس االستجابة(
 هارولد، دراسة سارج تشاكوتين، دراسة الزار سفليلدمثل دراسة : ظهرت في هذه الفترة عدة دراسات 

  .الزويل

  المرسل يفقد سيطرته: من االتصال الخطي الى االتصال الدائري: 1980-1960: المرحلة الثانية

ماذا يفعل الجمهور بوسائل : ماذا تفعل وسائل االعالم بالجمهور؟ الى السؤال:أي االنتقال من السؤال
االعالم؟ و التي تمثلت في نظرية الفروق الفردية ، نظرية الفئات االجتماعية، نظرية التدفق عبر 

  .و غيرها..... مرحلتين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

1Robert Escarpit,L’information et la communication,théorie générale, 1édition 

,libiraire hachette, 1991, p 170.                           

  .156.مرجع سبق ذكره، ص، األسس العلمية لنظرية االعالمجيهان أحمد رشتي،  2

،الدار الدولية للنشر و 2.،تر كمال عبد الرؤوف، طنظريات وسائل االعالمملفين ديفلور،ساندرا بول،روكيش، 3

   62.، ص1998التوزيع، 
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وهذه المرحلة تمثلت في عدة  :المستقبل يزيح المرسل عن عرشه..... -1980: الثالثة المرحلة
 :  نذكر بعضها: نظريات

الذي يقول أنه ال يوجد اتصال اذا لم توجد حيوية المتلقي، و يقول  TAYERنظرية و تتمثل في 
   1لسوسيوثقافي أيضا كاتز في هذا الصدد أن المتلقي يعطي تصورا خاصا به للرسالة في االطار ا

فهي ترى أن التعرض لبرامج العنف التي تبثها وسائل االعالم يؤدي : أما نظرية المخيال االجتماعي
الى اجتماعية سلوكات العنف على المدى الطويل ، حيث تدفع مشاهد العنف على الشاشة المشاهد 

قبل للتعبير عن هذه الفكرة الى التعبير عن االضطرابات النفسية السلبية ، و أرسطو كان سباقا من 
  2.حيث اعتبر المسرح وسيلة و فرصة للمتفرجين الطالق اضطراباتهم النفسية

  3اظافة الى نظريات أخرى كنظرية السيبرنيطيقا و التي هي علم سلوك االنسان من خالل ردة الفعل 

ومن خالل ذلك يمكن القول أن هذه النظريات التي ذكرت سالفا خالل الفترات الثالث كانت بداية من 
تحرر الى االنتقال من االتصال الخطي العمودي الى االتصال الدائري و أخيرا مرحلة  سيطرة المرسل

 .صحافة المواطنو هي المرحلة التي ظهرت فيها المستقبل و تحوله الى مرسل 

 

 

 

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Lucien Stef,la communication,3 édition,presse universitaires de France ,1991,p 131 

2 Rémy Rieffel,Sociologie des médias,ellips édition marketing s a ,paris,2001,p136   

 3  Philippe Breton,Serge Ploux, l’explosion de la communication, paris, edition la        

découverte ,1995, p93      
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  :مرجعيات صحافة المواطن *

يمكن بيان مرجعيات صحافة المواطن انطالقا من مخرجاتها أي بالعودة الى الخطاب الذي تسوق   
له و المؤسس على قاعدة تفعيل دور المواطن في العملية السياسية و ذلك من خالل استغالل و 

المستوى الثاني من صحافة توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة مجسدة في شبكة األنترنت ، أما 
المواطن فيتغذى من العنصر األول و هو الديمقراطية و يكمن في نقد خصائص االعالم التقليدي 

  .الذي بدوره يحيلنا الى مرجعية ثالثة أساسها الدعوة الى االعالم البديل

وعها ان هيمنة وسائل االعالم على المجال العمومي وخض :الديمقراطية في متناول الجميع* 1
للضغط السياسي و االقتصادي و اقصاء المواطن من حقه في الحصول على المعلومات الضرورية 

و . لصياغة مستقبلية تعتبر كلها قضايا خالفية و ذلك لما لها من تأثير على سيرورة الديمقراطية
 الصحافة في كل المجتمعات ليست بمعزل عن سيناريوهات التالعب و التوظيف القصري لوسائل

االتصال الجماهيري ،فيكفي أن تكون االمكانيات المادية لتؤسس صحيفة ما أو لشراء صحيفة قائمة 
و لكن مع ظهور األنترنت و ما توفره من امتيازات للنشر .ليمكن التأثير والتالعب على الرأي العام 

من قيم  استطاع المواطن أن يوظف قيم األنترنت الجديدة أحسن توظيف وذلك من أجل حماية كل
المواطنة التي ال يمكنها أن تحقق بعيدا عن الديمقراطية و أن هذه الديمقراطية ال جوهر لها بدون 
صحافة و اعالم حر ، وبذلك تم االعالن عن ميالد صحافة المواطن ، و اذا كانت الصحافة الهاوية 

حافة المواطن تكمن عبارة عن تحقيق رغبة فان صحافة المواطن هي عبارة عن تلبية لواجب، وقوة ص
في تالزم البعد االعالمي بالممارسة الديمقراطية ، لذلك تقوم الديمقراطية التشاركية المبناه على أساس 

  .صحافة المواطن على خلفية نقد أداء وسائل االعالم التقليدية 

ر فرص كان لتبسيط التقنية في شبكة األنترنت دور في ظهو : تفاعلية الوسيط الجديد و تمثالته* 2
جديدة في فضاءات التعبير عن الرأي و الحرية للجماهير العريضة ، و تعتبر صحافة المواطن 
ظاهرة تواصلية و جزء ال يمكن تجاهله من المجال االجتماعي العام،انها ظاهرة اتصالية اجتماعية 

. متعدديمكن تأطيرها في سياق تفاعالت مكثفة ضمن فضاء للتبادل و التفاعلية بين الجمهور ال
تمكن الفرد  -األنترنت –وصحافة المواطن هي شكل من أشكال الوسائطية و التفاعلية عبر الوسيلة 

  من التملك المنفرد لرموز جماعية ، فهي توفر فرصة التجاذب بين بعد فردي للموضوع و عمق 
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جماعي الرتداداته ، فشبكة االنترنت و المدونات في فلسفة صحافة المواطن فضاء يوفر للفرد فرصة 
و ان التفاعلية في صحافة المواطن . التعبير عن الرأي من خالل الحفاظ على رمزية جماعية ظاهرة

لك من أجل أن تكون عملية تعتمد على مجموعة من التمثالت المشتركة لمجموعة األفراد و ذ
االتصال منسجمة و متناسقة و حاملة لذكاء جمعي،و في هذا السياق االجتماعي المستحدث فان 
صحافة المواطن و من خالل المدونات تساهم و بشكل فعال في دفع التمثالت االجتماعية الجديدة 

دورا في تجسيد المشروع  للممارسة الديمقراطية أين يكون للذكاء الجماعي و االبداع التشاركي
  .الديمقراطي 

تعتبر صحافة المواطن ذا المنشأ الغربي و خاصة األمريكي في األصل  :نقع االعالم السائد* 3
عبارة عن صحافة بديلة ملتزمة ومختلفة عن الصحافة السائدة تعبر عن حالة من النقد الذاتي 

في االصل صحافة المواطن هي رد فعل قد .االعالميالداخلي لمهنة الصحافة التقليدية و أدائها 
يكون في نفس الوقت عفوي وواعي عن تقلص حضور المواطن في قضايا الشأن العام و تأكيد لحالة 
من التشكيك في مصداقية الصحافة و هي بذلك تعكس ظرفا حرجا من عدم الثقة بين وسائل االعالم 

  .ترنت و االعالم االلكتروني التقليدية و الجيل الجديد من مستخدمي االن

وتبدو اشكالية انحصار و غياب الثقة بين وسائل االعالم و المواطن قضية عند البعض قديمة قدم 
وسائل االعالم فهي تحتد و تفتر من فترة تارخية الى أخرى، لكن اهتزاز الثقة في هيئتها الحديثة تعود 

في .ئل االعالم و خاصة عالقة الصحافة باالنترنيت باألساس الى مسألة التوازن البيئي بين وسا
الماضي كانت مظاهر نقد أداء االعالم غير بارزة المعالم ،بحكم عدم توفر الفرصة لنشر و عرض 
مضامين ذلك النقد على عامة الناس و خاصة داخل فضاء وسائل االعالم،اما اليوم فان التقنية 

سائل االعالم و جعله ظاهرا و مؤثرا و بقوة في عملية االتصالية وفرت فرصة تقييم و نقد اداء و 
و يعود ذلك الى خروج االعالم و االتصال من وضع هرمي قديم .التلقي في هيئتها التفاعلية الحديثة 

الى شبكي حديث و من جماهري الى فردي شخصي ، وهو ما قلب وظيفة المتلقي ليتحول في نفس 
الثقة أصبح ظاهرة غير قابلة للتشكيك ، فكثرة وسائل االعالم و ان اهتزاز .الوقت الى باث و مرسل 

و كثرة االخبار و المعلومات و الحقائق التي تنشر يوميا و التي تصل المتلقي  ال تساهم في تقريب 
الصورة الواقعية التي يعيشها المواطن، و ال تساعد الفرد في فهم اعمق لما يشهده العالم من 

من المؤسسات االعالمية التقليدية ضرورة مراجعة أدائها و قواعد العمل وهو مايستدعي . متغيرات
  االعالمي الذي تعتمده، كما ان هذا النقد لواقع الممارسة الديمقراطية و ألداء االعالم التقليدي يعتبر 
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  .اعالن عن البحث في اعالم بديل تجسده صحافة المواطن ايضا

يعتبر موضوع االعالم البديل موضوعا فكريا في سياق : صحافة المواطن و االعالم البديل* 4
نظريات االتصال تشقه العديد من التساؤالت المنهجية ، و من اجل فهم اعمق لهذه الظاهرة فان 

االعالم البديل موضوعا يؤطر ضمن االرتدادات الفكرية  العديد من المهتمين باالتصال يعتقد ان
ويعتبر . ميشال ماتالر  و فليب بروتون اليدولوجيا االتصال و آلياتها كما يؤكد على ذلك كل من

االعالم البديل انعكاسا مضادا لالعالم السائد، و هي رؤية تلخص النظاالت التي يخوضها دعاة 
لة على دعم و تشريع حضوره و ذلك من اجل نشر أطروحاتهم االعالم البديل و المؤسسات العام

الداعية لدخول المجال العمومي و رفض حالة االقصاء التي تتعرض لها و تحرمها من الولوج في 
هذا المجال ،و كل هذا النقد الموجه لالعالم البديل يتمحور حول ضرورة تحديد المجاالت التي 

ب بعض النقاد الى الدعوة لدراسة االعالم البديل ليس انطالقا ويذه.يتحرك فيها الصنف من االعالم 
مما يجب ان يكون عليه بل من خالل ما هو عليه وهو ما سيمكن من الحكم عليه انطالقا من 

  . مقدرته على عرض بدائل في مواجهة االمبراطورية االعالمية السائدة 

  :ة صحافة المواطن  في النقاط التاليةو تبدو مظاهر التالقي بين فلسفة االعالم البديل و ثقاف

تتميز صحافة المواطن من خالل أدبياتها  بنقد وسائل االعالم التقليدية و تأكيد مقدرتها على القيام *
بذات الوظائف و االدوار و ال تسعى الى الربح و ذلك انطالقا من رفضها للخلفية المؤسساتية و 

المواقع الخاصة بصحافة  المواطن و التي اعتمدناها  رهانات اقتصاد السوق و ذلك يظهر من خالل
رفض اليات اقتصاد سوق االخبار الذي تعتمده وسائل االعالم التقليدية و الذي حول *و.سابقا

المجال الصحفي الى مجال خاضع الى االحتكار ، و تقديم الهواية و التطور من وراء نشر الخبر و 
اطن العديد من المواقع و المدونات االلكترونية بوصفها تقدم صحافة المو *و.خدمة الصالح العام

اعالم بديل عن االعالم السائد و بذلك تؤكد صحافة المواطن مشروعية وجودها القائم على خلفية نقد 
أن االعالم البديل يسعى الى تفعيل حضور المواطن في قضايا الصالح العام و * و.االعالم التقليدي

  1.األهداف الرئيسية لصحافة المواطنهو أيضا أحد الشعارات و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، مرجع سبق ذكرهالمتلقي عندما يصبح مرسال: صحافة المواطنجمال الزرن،  1
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  :أبرز أشكال صحافة المواطن*

هناك العديد من أنماط و أشكال صحافة المواطن الموجودة حاليا، و التي تتبلور و تتطور بشكل   
كبير،جعلها تنافس األشكال التي سبقتها الى الظهور ، بل و تنافس حتى وسائل االعالم التقليدية ، 

واع في عدد جمهورها أو في نسبة االعالنات التي تستقطبها، وفيما يلي سنعرض أهم هذه س
  .و سنعرض شكل المدونات في مبحث خاص بها كونها الشكل البارز في صحافة المواطن: األشكال

وتسمى أيضا بمواقع التشبيك االجتماعي، وهي مواقع تسمح  :وسائل االعالم االجتماعية* 1
  .صور،تسجيالت،نصوص(بامتالك صفحة شخصية و نشر ما يرغبون فيه من مضامين للمستعملين 

تؤكد أن " ديوان االتصاالت البريطاني"و قد تزايد استعمال هذه المواقع بشكل مذهل ففي دراسة أعدها 
نموها سريع و انتشارها الحالي يشير أنها تقنيات االتصال السائدة حاليا لكثير من الناس، لدرجة أن 

موقع أكثر  50ال يملك صفحة خاصة يبدو منعزال عن العالم،  وتشير بعض األرقام أنه من بين  من
) My Spase('ماي سبايسموقع : ومن أشهر هذه المواقع. مواقع للشبكة االجتماعية 10زيارة نجد 

 سنة Brad Greenspanو  Josh Bermanو  Tom Andersonالذي أسسه كل من 

دوالر ، وقد  580بشراء الموقع بمبلغ  روبرت ميردوخامت مؤسسة ق 2005و في سنة ، 2003
من بين  facebook، كما احتل كذلك موقع 2008صنف الموقع في المرتبة السابعة عالميا سنة 

فعلى الرغم من أن موقع الفيسبوك ذو واجهة بسيطة اال أنه . 1. 2007عشر مواقع في العالم عام 
ارة في العالم و الذي ترجع نشأته الى مارك زوكربيرغ الذي راودته أصبح اليوم من أكثر المواقع زي

الفكرة منذ أن كان طالبا في جامعة هارفد األمريكية ، وكان هدفه اقامة شبكات تضم طلبة الجامعة 
و عدد  2005في موقع واحد و سرعان ما انتشرت أصداء الفكرة في جامعات أخرى و منذ عام 

  2.مستخدميه في ازدياد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، متوفرة 2012،دراسة حالة قناة الجزيرة:دور صحافة المواطن في تغطية االعالمية لألحداثابراهيم بعزيز، 1

   http://brahimsearch.unblog.fr       12.02.2013 a 18.08  visée le :على الرابط التالي

، دار وائل للنشر،  1.عبد الرزاق محمود الدليمي،االعالم الجديد والصحافة االلكترونية،ط 2

  .182.،ص2011عمان،
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أو مواقع تقاسم تسجيالت الفيديو ، وهي تعتبر بمثابة خزان يحتوي : مواقع بث تسجيالت الفيديو* 2
على أعداد كبيرة من التسجيالت التي ينجزها المستعملون و يبثونها ، و من أبرز هذه المواقع موقع 

مليون فيديو تتم مشاهدتها يوميا عبر  100و تشير بعض المصادر أن هناك  youtoub  اليوتيوب
فاق عدد  2010ساعة من التسجيالت كل دقيقة ، وفي سنة  13يوتيوب، كما يتم منه انزال 

ساعة تسجيل كل دقيقة ، كما أن ما نشر من  24بليون ، ويتم بث  02تسجيالت المشاهدة 
سنة ،  60فوق ما تنتجه أكبر ثالث شبكات أمريكية في يوما، ي 60تسجيالت عبر المواقع في 

، أما موقع 2010مليار فيديو تم نشرها في سنة  700وتشير مصادر أخرى الى أن 
Dailymotion  فقد تمت مشاهدة مليار فيديو شهريا و اشتهر كذلك موقعmyvideo   المملوك

و البودكاست تأثيرا كبيرا في وقد كان لمواقع بث تسجيالت الفيديو .  googleمن طرف  شركة 
المجال السياسي خاصة أن البث عبر األنترنت يتم تبنيه بسرعة أكثر من التدوين ، ألن الناس 
يدركون أن هذه التطبيقات بامكانها أن تغير طريقة نظرهم لوسائل االعالم ، ونظرا ألن التسجيل و 

  .ل الكتابة و التدوينالتصوير و البث ال يتطلب مهارات كبيرة و مستوى ثقافي مث

يقصد بالمحادثة االلكترونية كل حوار أو نقاش أو  :جماعات النقاش و المحادثة االلكترونية* 3
دردشة أوحديث يتم بين شخصين أو بين شخص و مجموعة أشخاص بواسطة التقنيات االلكترونية 
المختلفة عبر شبكة األنترنت، إما بالنص و إما بالصوت و الصورة أو كليهما معا، و يمكن أن يكون 

بل هذا المفهوم عدة مصطلحات في اللغتين الفرنسية و هذا النقاش متزامنا أو غير متزامن ، ويقا
 Discussion,échange: يذكر عدة تسميات Grenierاالنجليزية، فنجد مثال في قاموس 

chat,bavardage  و يعرفها بأنها عبارة عن حديث بين شخص و آخر أو بين شخص و عدة
مجموعات : أشخاص، من خالل عملية اتصال مباشرة أو غير مباشرة، و تشمل

  Forum discussion ،منتديات المحادثة Chat rooms ، غرف الدردشة Newsgroupاألخبار
و كذا القوائم البريدية والتي تمثل من خاللها المراسلة االلكترونية الخدمة األكثر أهمية بين خدمات  1

  2.شبكة األنترنت المتعددة،حيث يتم تبادل الرسائل بشكل فوري و سريع بسهولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، مرجع سبق ذكره......دور صحافة المواطن في تغطية األحداث االعالميةابراهيم بعزيز،  1

، المعلوماتي و الرقمي تكنولوجيا االتصال االعالمي التفاعلي فير عصر الفضاء االلكترونيأسما حسين حافظ، 2
  .79. ، ص2005، الدار العربية للنشر و التوزيع، 1.ط
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و عبر هذه الفضاءات يلتقي عدد من المتحدثين ينتمون الى مجتمعات مختلفة من حيث الديانة و 
  .يها يتجاذبون أطراف الحديث حول مختلف الموضوعات و المجاالتالثقافة و ف

وهي مواقع شبيهة جدا بالصحف االخبارية لكن يشارك في  :المواقع االخبارية التساهمية* 4
محتواها و مضمونها مواطنون عاديون،من مختلف األماكن، و هم في الغالب متطوعون و ناشطون 

  .الكوري Ohmynews: حقيقيون و هواة لمهنة الصحافة و من أشهرها موقع

التي تسمح بتحرير مضمونها  wikiوهي مواقع تعتمد على برمجيات : مواقع التحرير الجماعي* 5

  wikipedia .1بشكل جماعي يتيح امكانية التعديل و التنقيح و أشهرها موسوعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     مرجع ، دور وسائل االعالم الجديدة في تحول المتلقي الى مرسل وظهور صحافة المواطن، ابراهيم بعزيز 1

  .سبق ذكره
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  :المدونات االلكترونية و صحافة المواطن*

يمثل التدوين أحد أه الممارسات الجديدة التي شكلت في الفضاء االلكتروني في السنوات األخيرة، و   
المتخصصة في مجال التسويق و االعالن أن أكثر  Nielsenتشير دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة 

ل من ثلثي مستخدمي الشبكة يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية و المدونات التي أضحت تشك
بعدا مركزيا للحياة االفتراضية الفردية و الجماعية، ويشير التقرير العربي للتنمية الثقافية الذي أصدرته 

  1.ألف مدونة   490مؤسسة الفكر العربي أن عدد المدونات العربية تقدر ب 

العربية بالعودة الى اللغة العربية نجد أن هناك اجماع على أن الترجمة : للمدونة المفهوم اللغويعن 
.  فتعني سجالت الشبكة ، و تعريفها دفتر يوميات الكتروني  اصطالحاللبلوغز هي المدونة،أما 

ويطلق اسم مدونة على موقع ذلك الشخص الذي يقوم بكتابة خليط يتألف من رزنامة من األحداث و 
االفتراضية و السيرة الذاتية و الرأي على صفحة الكترونية ، فهي شكل حديث من الكتابة الصحفية 

نشر القصص و التجارب الشخصية و المناقشات و الحوارات حول تفاصيل الحياة اليومية و الثقافية 
و الدينية و االجتماعية و السياسية الجماعية منها و الفردية، كما تضم المدونة أيضا الصور و 

با ما تكون من صنع التسجيالت الصوتية و الموسيقى و األغاني و األشرطة المصورة و التي غال
  .المدون نفسه

و في قراءة تاريخية مختصرة لنشأة المدونات يمكن القول أنها ظاهرة انطلقت في منتصف تسعينات 
الذي يعتبر أب المدونات و هو  Drudge Reportالقرن الماضي في أمريكا،و خصوصا مع موقع 

ألمريكي السابق بيل كلينتون ، و من كان وراء فضيحة مونيكا لفنسكي السكرتيرة الخاصة للرئيس ا
ألول موقع  1994سنة  Justin Hallيعتقد بعض األخصائيين الى أن التدوين انطلق مع تأسيس 

، عرفت هذه الفترة  1997لم تظهر اال سنة  weblogيمكن تصنيفه كمدونة ، وان كانت التسمية 
 Live، 1998سنة  Open Diary، 1997سنة  Xangaظهور عدة خدمات للتدوين مثل 

Journal  وBlogger  2001كما يمكن اعتبار سنة . ، الذي اشترته شركة غوغل 1999سنة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

متوفرة . 2010، مجلة المنبر الجامعي، جامعة الشارقة، أكتوبر، المدونات نحو مجتمع الرأيالصادق الحمامي، 1

  post_09.html#more-http://www.sadokhammami.com/2011/04/blog: على الرابط التالي

                      Visée le 13.12.2012 a 17.00. 
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سبتمبر، ففي هذه المرحلة  11بداية المرحلة الثانية أو الميالد الحقيقي للمدونات خاصة بعد أحداث 
دخل الصحفيون مرحلة التدوين و بدأت المدونات تكتسب شيئا فشيئا قدرتها على التأثير، و ففي سنة 

لقها صنفت بعد هجوم شنه عليه المدونون اثر تصريحات أط Trent Lottاستقال السيناتور  2002
كما ظهر ما عرف بمدونات الحرب . على أنها عنصرية،ثم تبع ذلك الكثير من األحداث المتشابهة

، أما المرحة الثالثة في مرحلة النضج و مؤشراتها بدأت في  2003أثناء الغزو األمريكي للعراق سنة 
جارا كبيرا ابتداءا من حين تحول التدوين الى ظاهرة عالمية عرفت انف 2004النصف الثاني من العام 

  1. 2005سنة 

  :من بينها: و يجدر بالذكر الى أنه هناك عدة عوامل ساهمت في نشأة المدونات االكترونية 

اذ أصبحت المدونة أداة التواصل االنساني الحر الذي سيدفع بوسائل االعالم : عولة االعالم 
السياسية الشمولية و قوات التحالف بكل التقليدية الى الخلف و التي صودرت معظمها من قبل القوى 

  .أنواعها

ان عدم الثقة في وسائل االعالم التقليدية من طرف الجيل : تراجع الثقة في الصحافة التقليدية 
  .الجديد من مستخدمي االعالم االلكتروني يساهم في عمليات التدوين

فالمدونات مجانية تحولت الى مدخل لرسيخ ثقافة االبحار على شبكة :  الخلفية التسويقية و النكبات
األنترنت و االعتماد عليها في البحث عن المعلومة و الخبر، و المدونات ال يمكن عزلها عن الخلفية 

كما نجد النكبات من بين العوامل الغير مباشرة . التسويقية و هي أحد مجاالت اقتصاد الشبكة الجديد
الذي  2005المدمر سنة  كاترينافي تفعيل انتشار ظاهرة المدونات من خالل اعصار التي سارعت 

حيث كان . 2004في جنوب شرق آسيا سنة  تسوناميضرب الواليات المتحدة األمريكية، و كارثة 
لكتاب المدونات السبق في تغطية أطوار هذه الكوارث بالتفصيل و الصور، وهذا ما جعل العديد من 

  2.لفزيونية تقوم بنقل تفاصيل الحدث عن هذه المدوناتالقنوات الت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  : متوفرة على الرابط التالي.2007،   130، مجلة شؤون عربية ، العدد  سلطة التدوينجمال الزرن،  1

23.03.2013visée le    http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2007/7/280497.html 

 متوفر 53.،ص85مجلة الخليج،العددالمدونات االلكترونية بين التعبير الحر و الصحافة البديلة،أمينة نبيح، 2
: على الرابط التالي http://kenanaonline.com/users/mavie/posts/85364  visée le 20.02.2013. 
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امكانية استغالل المضامين المتعددة الوسائط و نشرها بشكل آني و : المدونة بو تتميز 
. سريع على شبكة األنترنت و امكانية التعليق و التفاعل المباشر من قبل متصفحي شبكة األنترنت

  :وأهم ميزاتها.لذا فان المدونة ليست فقط وسيلة اعالم بل أيضا وسيلة اتصال بين الناس
كانت المدونة في بداية ظهورها عبارة عن صحيفة لكنها تتميز بالذاتية و  :الصحفي المواطن

التصاقها بالخصوصية ، لكن مع تبلور و شيوع الوسائط المتعددة الصورة، الفيديو، الصوت، تحول 
اهتمام المدونة الى نقل الوقائع و بروز البعد االعالمي الصحفي في مخرجاتها مما أدى الى ظهور 

كل مواطن هو بالضرورة صحفي صاعد يتحكم :" دي وسنيخبارية و قد عبر عن ذلك المدونات اال
في زمن األحداث ووقعها فال تستطيع أية وكاالت أنباء أن تنشر صحفيين في كل الشوارع،فظهور 

  ." المواطن أصبح ظاهرة غير قابلة للتجاهل 

احتكار المعلومة و أصبح بامكان  فقدت وسائل االعالم التقليدية شرعية :نهاية احتكار صناعة الخبر
  .الكل تجاوز عوائق الكتابة و النشر و التحكم في ارسال و استقبال المعلومة بكل حرية و يسر

يمكن لصاحب المدونة أن ينشر األخبار و أن يعرض مسائل في  :التقنية في خدمة حرية التعبير
نية، و المدونات أتاحت للمساهمين في مدونته و أن يتلقى ردود القراء و اضافات الزوار و بصفة حي

و ان .شبكة األنرنت فرصة نشر آرائهم و عرض مصادر معلوماتهم بشكل سريع و مجاني و ناجع
  .خلفية المدونة قائمة على شرعية التشارك في المعرفة و المصدر و المعلومة 

ة من خالل نقد أداء ان فكرة امكانية المدونات على ترسيخ الممارسة الديمقراطي :مؤسسة التدوين
وسائل االعالم التقليدية تستمد مشروعيتها من الفضاء االفتراضي لتؤثر في الواقع ، اذ أصبحت 
المدونات تعمق من حدودها مع الصحافة التقليدية لتتميز، و هو ما نستشعره في اتجاه الصحفيين 

األكاديمي بالتدريس و البحث التقليديين الى تأسيس مدونات خاصة بهم هذا باإلضافة إلى االهتمام 
الذي أصبح يفرد اهتماما متزايدا لظاهرة التدوين و هي كلها دالالت من التشريع و االعتراف 

  1.المؤسسي باإلضافات االتصالية و االجتماعية المدونات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

  .مرجع سبق ذكرهالمتلقي عندما يصبح مرسال، : صحافة المواطنجمال الرزن،  1
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  : مفهوم الهوية *1

تمييز "يشير معجم مصطلحات العلوم االجتماعية مفهوم الهوية عموما بوصفه يشير الى عملية  
هوية الشيء هي ثوابته ،التي تتجدد ال تتغير، تتجلة "ويذكر محمد عمارة أن ، "الفرد لنفسه عن غيره 

  ."طالما بقيت الذات على قيد الحياةو تفصح عن ذاتها دون أت تخلي مكانها لنقيضها 

و يحدد معجم روبير الفرنسي الهوية باعتبارها الميزة الثابتة في الذات و يختزن هذا التحديد معنيين 
يعمل على توضيحهما معجم المفاهيم الفلسفية من ناحية أنها ميزة ما هو متماثل ، سواء تعلق األمر 

أم من جهة العالقات التي يقيمها مع الواقع على اختالف باالستمرارية التي يقيمها فرد مع ذاته 
  .أشكاله

أما في علم االجتماع تثار مشكلة الهوية فيما يتعلق بهوية الشخص في االطار االجتماعي بأنه 
يشعر بالهوية مع أشخاص المجتمع الذي يعيش و ينمو فيه ، أي ما يوحد أفراد المجتمع و يمنحهم 

  1.يزهم عن غيرهم من المجتمعات األخرىسمات حضارية و ثقافية تم

وهي ما يتصل ليس بمهات الصحفي و انما بالقيم التي جاءت : ماهية الهوية المهنية للصحفي* 
الصحافة لحمايتها و تحقيقيها ، و في صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير و ضمان جريان 

اعتماد الخيارات الصحيحة في النظام  حر للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا التخاذ القرارات و
الديمقراطي ، كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع الى مراقبة السلطات كافة و حراسة الفكرة 
الديمقراطية من امكانية حصول اعتداء أو مس بها من مراكز القوة في المجتمع و الدولة ، و 

  2.القيم و ضمان احترامها أخالقيات المهنة تولد وتتطور سعيا الى حماية هذه

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مستخدمي األنترنت في المجتمع الجزائري بين الهوية المستقلة و الهوية المغتربةبن عيسى محمد المهدي،  1

االنسانية ، الملتقى األول الدولي األول حول الهوية و المجاالت االجتماعية في ظل مجلة العلوم االجتماعية و 
  .التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، جامعة ورقلة 

  :، متوفرة على الرابط التاليأخالقيات مهنة متعبةمرزوق حلبي،  2

 7center.org/?todo=articles&newsid=0000000-http://www.ilam 13visée le 20.01.20 
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  :ين صحافة المواطنالصحفي وبث مضام*

من المالحظ في السنوات األخيـرة أن وسـائل االعـالم قـد ازدادت نسـبة توظيفهـا لشـبكة األنترنـت بصـفة 

عامـــة و لتطبيقــــات صــــحافة المـــواطن بصــــفة خاصــــة، ألهـــداف عديــــدة أهمهــــا الحفـــاظ علــــى قرائهــــا و 

ى مســايرتهم بمختلــف الوســائط و التواجــد فــي كــل الفضــاءات التــي يســتعملونها ، و بالتــالي الحفــاظ علــ

حصـــــتها مـــــن ســـــوق االعالنـــــات المرتبطـــــة بشـــــكل وثيـــــق بحجـــــم جمهورهـــــا ، فبعـــــد أن كانـــــت مصـــــدرا 

للمعلومــات لنســب هامــة مــن األفراد،هــي اليــوم مصــدرا لألخبــار و المضــامين بالنســبة لوســائل االعــالم 

األخـــرى،و لـــذلك فاننـــا نشـــهد توجهـــا نحـــو اســـتعانة الصـــحافة التقليديـــة بتطبيقـــات صـــحافة المـــواطن ، 

. اظ على قرائها و لتحقيق أكبر قدر ممكـن مـن التغطيـة االعالميـة مـن خـالل االسـتعانة بـالجمهورللحف

و هــذا مــا يجعــل تطبيقــات صــحافة المــواطن تبــدو بمثابــة جســر اعالمــي يــربط وســائل االعــالم التقليديــة 

فة عامـة، بأشكال جديدة من أشكال مشاركة الجمهور في العملية االتصالية و في البيئة االعالمية بصـ

الصــحفيين و المحــررين أن يســتفيدوا مــن هــذا المــنهج :" يقـول دان جلمــور فـي هــذا الصـدد أن علــى 

الجديد في االعالم صحافة المواطن و بمتابعتهم لمثل هذه المواقـع فـان ثقـافتهم سـتزداد عمقـا نحـو 

لنـاس و عدد كبيـر مـن الموضـوعات و القضـايا ألن الفرصـة سـتكون متاحـة للتعـرف علـى حـوارات ا

و تضــع هــذه المواقــع وســائل االعــالم فــي مــأزق حيــث يــتم طــرح . " همــومهم و اتجاهــاتهم و أفكــارهم

قضــــايا و موضــــوعات فــــي مثــــل هــــذه المواقــــع و ال تجــــد الصــــحافة التقليديــــة أبــــدا اال الــــدخول فيهــــا و 

موضــوعات التجـاوب معهــا، و هـذا يرفــع مــن مسـتوى الشــفافية لــدى وسـائل االعــالم التقليديــة فـي تنــاول 

  .جيدة ما كانوا ليتناولها أو مناقشة آراء و موضوعات قائمة 

و فــي محــاوالت جــادة مــن قبــل المؤسســات االعالميــة الســتثمار مثــل هــذه الوســائل االعالميــة الجديــدة 

صحافة المواطنين، فقد سعت بعض هذه المؤسسات الى ادماج جهود المواطنين الـذين يمتلكـون مواقـع 

اريــة و اعالميــة ضـــمن عمــل و بــرامج المؤسســات االعالميـــة التقليديــة ، ويــتم فــي ذلـــك و خــدمات اخب

دمج الخدمة االعالمية المتاحـة مـن خـالل صـحافة المـواطنين مـن أخبـار و صـور فوتوغرافيـة و صـور 

  تلفزيونية في مجمل الخدمة االعالمية التي تقدمها هذه المؤسسات ، وهذه محاولة من هذه المؤسسات 
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لالســتفادة مــن واقــع اعــالم قــائم و خدمــة اخباريــة متاحــة متاحــة، كمــا أن هــذا بــال شــك يعطــي ادراك و 

دا مـن شرعية لمثـل هـذه الجهـود التـي يقـوم بهـا مواطنـون عـاديون فـي خدمـة الشـأن العـام ممـا يفـرز مزيـ

الديناميكيــة للعالقــة بــين االعــالم و الجمهــور و كانــت مثــل هــذه الخطــوات قــد وجــدت حماســا مــن قبــل 

مـن خــالل  BBCو محطـة التلفـزة البريطانيــة  CBSمؤسسـات اعالميـة مثــل شـبكة التلفزيـون األمريكيــة 

فـــتح المجـــال أمـــام الجمهـــور مـــن المشـــاهدين و المســـتمعين، و مـــن قـــراء موقعهـــا االلكترونـــي فـــي إبـــداء 

  .أرائهم و مقترحاتهم اتجاه ما تبثه هذه المحطات

و همــــاك أمثلــــة كثيــــرة تبــــين زيــــادة اعتمــــاد االعــــالم التقليــــدي علــــى تطبيقــــات صــــحافة المــــواطن لجمــــع 

و هــــي أكبــــر شــــركة للصــــحف فــــي  GANNETTالمثــــال عملــــت  المعلومــــات و األخبــــار فعلــــى ســــبيل

الواليات المتحدة على احداث تغيير جذري في الطريقة التي تجمع بها صـحفها األخبـار و تقـدمها عبـر 

تضمين عناصر صحافة المواطن التي يخلقها القـراء مسـتثمرة النقاشـات الجاريـة علـى االنترنـت العـداد 

  .قصص اخبارية 

ـــو  ـــديوان ال ـــادرات االفـــراد لخلـــق مضـــامين  ONFطني للفـــيلم و يقـــو ال بكنـــدا بتصـــميم موقـــع لتشـــجيع مب

قنــاة  2003و قامــت فــي ســنة . تســاهمية، و هــو موقــع لبــث المحتــوى النصــي و المصــور و المســموع

BBC  بـــإطالق مشـــروع يمكـــن اعتبـــاره كمحاولـــة إلحيـــاء صـــحافة المـــواطن، هـــذا المشـــروع يهـــدف إلـــى

ل للنشاط و النضال السياسي، و أصبح هنا دور الصـحافي مهمـا أكثـر تجهيز الجماهير ببعض الوسائ

مـدير تحليـل المشـروع و قـد تـم   Tim Levellمـن أي وقـت مضـى و الـذي تمثـل فـي الغربلـة حسـب 

بعث هذا المشروع في خمس منـاطق هامـة ترغـب فـي الحصـول علـى تغطيـة لهـا و بهـذا المشـروع فـإن 

BBC حتواهـــا االعالمـــي انمــا تمكـــن الجمهـــور مـــن صـــناعة و بـــث ال تقــوم فقـــط بصـــناعة أخبارهـــا و م

  .محتواه و أخباره

فــي نــوفمبر " شــارك"و خدمــة  Aljazeera Talkخدمــة  2006و أطلقــت قنــاة الجزيــرة فــي ســبتمبر 

اللتــان تمكنــان أفــراد الجمهــور مــن انتــاج مضــامين اعالميــة، كمــا بــادرت قنــاة العربيــة قبــل ذلــك  2008

  لتمكين مستخدم موقعها من أن يصبح مراسال تلفزيونيا في موقع الحدث " تدى الفيديومن"فترة إلى خلق 
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الستضـافة  2008و فتحـت صـحيفة ايـالف االلكترونيـة موقعـا مـؤخرا سـنة . الذي يتصادف وجـوده فيـه

ات الجمهـــور تحـــت بـــاب أطلقـــت المـــدونات و قامـــت بتقســـيمها إلـــى فئـــات علـــى طريقـــة التبويـــب مـــدون

الفرنسـية نفـس النمـوذج و فتحـت   Le Mandeو قد تبنت صحيفة . الصحفي سمتها بأقسام المدونات

موقعها االلكتروني للجمهور و ذلك ضمن الباب المخصص ألعمدة الرأي التي يكتبهـا الصـحافيون، و 

  .االسبانية  El Paisر حصل مع صحيفة نفس األم

و بالتــالي نجــد اليــوم العديــد مــن وســائل االعــالم التــي صــممت و امتلكــت تطبيقــات صــحافة المــواطن 

ـــة، و أصـــبحت تخصـــص صـــحافيين و جـــزء مـــن موظفيهـــا لتـــأطير و تنظـــيم المضـــامين التـــي  التفاعلي

  1.تتحصل عليها من المتلقين

  :االجتماعي توظيف الصحفي لوسائل االعالم * 

ان االعـالم االجتمـاعي يقـوم علـى ال : توظيف وسائل االعالم االجتمـاعي فـي خدمـة العمـل الصـحفي
مركزيــة المعلومــات و تغيــر قنــوات االتصــال مــن احاديــة الجانــب بــين المرســل و المســتقبل إلــى متعــدد 

امكانــه انتــاج و الفكــرة ال تقــوم فقــط علــى أن أي شــخص ب. االتجاهــات حيــث الجميــع مرســل و مســتقبل
فالصـحفي يتعامـل . محتوى بل في تغير طرق استهالك هذا المحتوى و نشره و تطـويره و التفاعـل معـه

مع عدة مواقع للتواصل االجتماعي و ذلـك مـن اجـل العثـور علـى أفكـار و اتجاهـات و مصـادر جديـدة 
ــــى لقصــــص صــــحافية و كــــذا التواصــــل مــــع القــــراء و المشــــاهدين بطــــرق جديــــدة و التفاعــــل مع هــــم عل

مســـاحات الشـــبكات االجتماعيـــة مـــن فيســـبوك و تـــويتر و مـــدونات، أيـــن تجـــري نقشـــات و تحـــديثات و 
و لكـــم الســـؤال المهـــم هـــو كيـــف أنـــه يمكـــن . قضـــايا و قصـــص تختلـــف تغطيتهـــا عـــن االعـــالم الســـائد

  .للصحفي استقاء قصص و مواضيع تهمه من الشبكات االجتماعية 

ع نمونا و األكثر فاعليـة فـي التغطيـة اللحظيـة لألحـداث و مـا يميـز فالتويتر مثال هو الشبكة األسر * 1
  . التويتر هو وجود عدة خدمات مستقلة و مكملة له و تزيد من فاعلية استخدامه و تزيد امكانية رواجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، مرجع سبق ذكره.....لألحداثدور وسائل االعالم الجديدة في التغطية االعالمية ابراهيم بعزيز،  1
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اعالمية أو صحافية في هذه األيام تجاهل موقـع التـويتر كمصـدر لنقـل الخبـر و ال يمكن ألي مؤسسة 
أو جس ردود فعـل القـراء علـى األخبـار أو حتـى التواصـل مـع شـهود عيـان للتأكـد مـن صـحة معلومـات 
معينــة فقــد كــان لمســتخدمي التــويتر دور هــام فــي نشــر التطــورات احــداث مفصــلية لــدول عربيــة و لكــي 

التــويتر فــي العمــل الصــحفي عليــه أن يأخــذ فــي اعتبــاره عــدة أمــور و هــو أن يســتخدم الصــحفي موقــع 
يكــون واضــح الهويــة فــي الملــف الشخصــي فــي موقــع تــويتر مــع اســتخدام صــورة، و أن يســتعمل وصــفا 

فمـــن خـــالل موقـــع تـــويتر يتعـــرف الصـــحفي علـــى القـــراء و . واضـــحا يعـــرف بالصـــحفي و بمجـــال عملـــه
اءهــم ببنــاء عالقــات و جســور الثقــة بينــه و بيــنهم، كمــا أنــه يســتطيع يحــاول التفاعــل معهــم بــالرد علــى ار 

أن يعرف القراء بالقصة التي يود تغطيتها حاليا وان لم يكملها بعد ألنـه قـد يكـون لـدى القـراء معلومـات 
  .تساعده الحقا 

أما عن موقع الفيسبوك فهو االخر كان مصدرا مهما للصحفي في عمله المهني و هو موقع مـن أكثـر 
المواقـــع الـــذي يضـــم المشـــاركات التفاعليـــة  فقـــد أثبتـــت دراســـات موقـــع الفيســـبوك أن أكثـــر المشـــاركات 
تفاعال هي التي يسأل من خاللها الصحفي جمهوره عن رأيه في حدث معين أو مقـال معـين أو يطلـب 

أو  LIKEمنه معلومات تفيده في التغطية الصحفية، و هنا يتفاعل الجمهور عـن طريـق االعجـاب بهـا 
التعليــــق عليهــــا،أو المشــــاركة فيهــــا، وكــــذا المشــــاركات التــــي ترفــــق بهــــا رابــــط لخبــــر مــــع اضــــافة الــــرأي 
الشخصــي، و المشــاركات المحتويــة علــى صــور أو فيــديو عــن خبــر معــين قــام الصــحفي بتغطيتــه بتلــك 
اللحظة أو صور مـا وراء كـواليس تغطيـة خبـر معـين، و كـذا المشـاركات التـي تقـرب شـخص الصـحفي 

 1...الجماهير من خالل اضفاء نوع من الفكاهة أو التفاصيل اليومية من 
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   http://ijnet.org/ar visée le 13.04.2013: شبكة الصحفيين الدوليين 1
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  :الصحفي و المهنية االعالمية* 

وكفـــاءة الممارســـة التـــي تقـــوم بهـــا تعـــد المهنيـــة اإلعالميـــة هـــي األســـاس الـــذي يحـــدد مســـتوى أداء      
المؤسسات اإلعالمية ، وال تعد المهنية اإلعالمية عنصـرًا جامـدًا أو مثاليـًا، بـل هـي مسـألة تـرتبط علـى 
ــــالمتغيرات السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، كمــــا تــــرتبط بمســــتوى التقــــدم  نحــــو مباشــــر ب

ــــات االتصــــال المتطــــو  ــــوجي ومــــا تتيحــــه تقني ــــر أســــاليب صــــناعة المحتــــوى التكنول ــــات تغي رة مــــن إمكان
ومن أصعب األمور التي يتعين على الصحفي أن يعرفهـا هـي أن علـيهم أحيانـا .  حضارتهو  اإلعالمي

أن يكتبــوا قصصــهم االخباريــة ملتــزمين بأولئــك الــذين يجلســون فــي مقاعــد الســلطة و ســواع كــان هــؤالء 
ة المجتمـع أو صـحيفة حكوميـة أسـبوعية صـغيرة الصحفيين يكتبون لصحبفة يوميـة كبـرى خاصـة بصـفو 

، ويعلمون أن هناك حدا ال يمكن لهم أن يتجاوزوه عنـدما يتعرضـون لروايـة احـدى القصـص االخباريـة 
التـــي تكـــون غيـــر مقبولـــة الـــى حـــد بعيـــد بالنســـبة لرؤســـائهم أو لـــبالدهم أو لمجتمعـــاتهم  ، و الضـــوابط 

وارتـبط الحـديث عـن أخالقيـات الصـحافة  1بـه الصـحفياالجتماعية هي التي تسـاعد فـي تشـكيل مـا يكت
بخطــاب معيــاري انبنــى عــن قائمــة مــن األوامــر و النــواهي و مجموعــة مــن الواجبــات و االلزامــات التــي 
يجب أن يتحلى بها الصحفي في عالقته بمهنته تصورا و ممارسـة منهـا ، المصـداقية ، الموضـوعية و 

  .وغيرها...... ومات، الحياد، النزاهة ن التعامل المهني مع مصادر المعل

ـــد ، ذلـــك أن  ـــة مـــن الحـــرج فـــي ظـــل بـــروز صـــحافة المـــواطن النمـــوذج الجدي هـــذه القواعـــد عاشـــت حال
الصــــحافة قــــد تشــــكلت فــــي أفــــق فكــــري و مهنــــي مخصــــوص باعتبارهــــا مهنــــة خاضــــعة لتكــــوين علمــــي 
أكــــاديمي مســــبق، و اكتســــاب قواعــــدها مــــن خــــالل االنتســــاب الــــى مؤسســــة اعالميــــة تصــــقل فيــــه هــــذه 

لمهــارات و تمكنــه بالممارســة مــن اكتســاب الخبــرة الالزمــة ، فيكــون الصــحفي أيــا كــان الخــط التحريــري ا
الــذي يمثلــه ملتزمــا بأســس الميثــاق األخالقــي ، وان بــدرجات متفاوتــة مــن صــحفي آلخــر و مــن مؤسســة 

لصــحفي وتشــمل األخالقيــات المهنيــة كــذلك االطــار التعبيــري و الجمــالي الفنــي الــذي يقــدم بــه ا. ألخــرى
مادتــــه ، حيــــث يجــــب عليــــه أن يبتعــــد عــــن االبتــــذال و القــــبح و الســــوقية و أن يرعــــى القــــيم الثقافيــــة و 

  2.الجمالية التي ترتقي الى مستوى البديهيات بين أفراد االطار االجتماعي الواحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12،ص1992كمال عبد الرؤوف،دار الدولية،القاهرة،:،تردليل الصحفي في العالم الثالثألبرت هستر،واي أالن، 1

  http://alhayat.com/Details/520369ثريا الدبسي، صحافة المواطن واعادة انتاج األدوار، 2
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لكن صحافة المواطن قد اخترقت حدود هذا األفق المهني المخصوص، باعتبارنـا نتحـدث عـن صـحفي 
  .جديد متحرر من كل االلتزامات في البعدين التكويني و المهني

  ):المواطنصحافة (األخالقيات المهنية في زمن الميديا الجديدة*

و لــو أن الحــديث عــن األخالقيــات بالنســبة الــى هــذا المشــهد الصــحفي الجديــد يبــدو نوعــا مــن العبثيــة و 
االعتباطية فخاصية التحرر تجعله يفلـت مـن أيـة محاولـة لضـبطه و تصـنيفه و تعريفـه و التعامـل معـه 

ا، ولكن بالمقارنـة في بلد كالجزائر اذ أن هذا المظهر الجديد ال زال في أوج ظهوره و لم يتبلور بعد فيه
دلــيال لكيفيــة اســتخدام الصــحفيين للشــبكات  AFPمــع دولــة فرنســا فقــد قــدمت وكالــة األخبــار الفرنســية  

  ....سنقدم محتواه . االجتماعية

أصـــــبحت هنـــــاك قواعـــــد تـــــنظم اســـــتخدامات الصـــــحفيين للشـــــبكات : الصـــــحفيون والميـــــديا الجديـــــدة*
بشـــكل عـــام فـــي اطـــار ســـياق تواصـــلي و اعالمـــي  االجتماعيـــة بشـــكل خـــاص و التطبيقـــات االفتراضـــية

جديـــد ، مـــن ســـمات هـــذا الســـياق االنتشـــار الســـريع و الكثيـــف للشـــبكات االجتماعيـــة لـــدى كـــل الفئـــات 
االجتماعية ، و توظيف هذه الشبكات في الحيـاة السياسـية حيـث تحولـت الـى أداة للصـراع السياسـي و 

و انخــــراط األفــــراد المغمــــورين فــــي عمليــــة انتــــاج  الفكــــري و التســــويق السياســــي و التعبئــــة السياســــية ،
المضـامين و التـي أصــطلح عليهـا بصـحافة المــواطن، و كـذا توظيـف المؤسســات االعالميـة للتطبيقــات 
االفتراضية مـن تـدوين و شـبكات اجتماعيـة،و تعزيـز والء الجمهـور للمؤسسـة االعالميـة و كـذا التفاعـل 

المتعـــددة كمصـــدر للمعلومـــات و خلـــق فضـــاءات للتـــدوين معـــه،و كـــذا اســـتخدام األنترنـــت و فضـــاءاتها 
  داخل الصحف و حضور المؤسسات االعالمية داخل الشبكات االجتماعية  

   :الستخدام الصحفيين للشبكات االجتماعية AFPدليل وكالة األخبار الفرنسية 

ر يمكـــن للصــــحفي أن يســـتخدم التـــويتر لنشــــ :كيـــف يســــتخدم الصـــحفيون التــــويتر و الفيســـبوك -1
  ......المعلومات الطريفة حول الفعاليات و األحداث ، األجواء العامة للفعاليات و المؤتمرات

  .يمكن للتويتر أن يساعد الصحفي على الحصول على معلومات من مصادر جديدة*

  .تكذيب المعلومات التي يتداولها المستخدمين و المتصلة بأخبار عالجتها الوكالة* 

  .الحاضرون على الشبكات يروجون للمؤسسة و صورتهاالصحفيون *
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ان كل ما ينشره الصحفي على الشبكات االجتماعية بما في ذلك ما ينشره على صفحاته الشخصـية * 
  .يصبح عاما

علــى الشـــبكة علــى المواثيـــق األخالقيــة الخاصــة بالوكالـــة ،هــذه المعـــايير  يعتمــد الصــفي فـــي ســلوكه* 
  .تطبق على الشبكات االجتماعية و المنتديات

ــــف و االلتــــزام *  ــــرد بعن ــــي  وعــــدم ال ــــر األخالق ــــذيء و غي ــــع الصــــحفي عــــن اســــتعمال الكــــالم الب يمتن
  .بالرصانة، ويحترم استقاللية الوكالة و حيادها

فيين فــي وكالــة األنبــاء الفرنســية االلتــزام بهــذه المعــايير علــيهم االقتصــار فــي حالــة عــدم قبــول الصــح* 
  .على األصدقاء في صفحاتهم الشخصية و عدم الفتح للجمهور العريض

عنــــدما يســــتخدم صــــحفيو الوكالــــة الشــــبكات  :طريقــــة التســــجيل و بــــأي اســــم ووفــــق أيــــة صــــفة-2
  .المهنية و انتمائه للوكالةاالجتماعية في اطار مهني يجب أن يكشف الصحفي عن هويته 

فـــي الصـــفحة الشخصـــية التـــي ينشـــرها الصـــحفي علـــى الشـــبكات تجـــدر االشـــارة الـــى أن مـــا ينشـــره * 
الصـــحفي ال يلـــزم الوكالـــة ، واذا كـــان الصـــحفي يجـــب أن يســـتخدم الشـــبكات االجتماعيـــة بشـــكل نشـــط 

  .ريريةاضافة الى مراقبة البيئة فعليه أن يطلب ترخيصا في ذلك من الهيئة التح

اذا كــان الصــحفي يريــد اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة بشــكل شخصــي فــال يجــب أن يشــير بصــفته * 
  .صحفي في الوكالة 

و تقــوم الوكالــة بوضــع قائمــة فــي كــل الصــفحات المهنيــة قواعــد الســلوك، و فــي حالــة مــا اذا كانــت * 
حفي أن يفكـر قبـل أي نشـر الوكالة للنقد يجب على الصحفي أن يعلم ادارة التحريـر، ويجـب علـى الصـ

  .لمضمون أن ما يكتبه يكتسب صبغة العمومية

   :معايير النشر -3

  .داخلية عن الوكالة من باب الوالء لهاال يمكن للصحفي أن ينشر معلومات *

ال يمكن للصحفي أن بنشـر معلومـات علـى الشـبكة حصـل عليهـا فـي اطـار عملـه ألن علـى الوكالـة * 
  .االستفادة منها أوال

  .يمكن للصحفي أن ينشر معلومات ذات عالقة باألبعاد الجانبية لألحداث * 
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  .ال يمكن للصحفي أن يتعرض بالنقد لوسائل االعالم األخرى المنافسة*

  .يجب على الصحفي أن يستخدم برصانة الروابط * 

فــي األحــداث الخاصــة و الحصــرية ال يمكــن للصــحفي نشــر معلوماتــه علــى التــويتر اال بعــد تــرخيص *
  1.من االدارة التحريرية ، واذا نشر الصحفي معلومات خاطئة فعليه تصحيحها

   :استخدام معلومات الوكالة على الشبكات -4

ــــة ، ويمكــــن لــــه ادراج ال يمكــــن للصــــحفي أن * ــــى الشــــبكات االجتماعي ينشــــر المعلومــــات العاجلــــة عل
  .وصالت نحو فيسبوك الوكالة أو اليوتيوب أو التويتر

  ≠عندما ينشر الصحفي معلومات عن الوكالة يضيف العالمة *

ال يمكــن للصــحفي أن ينشــر معلومــات أو صــور أو فيــديوهات مــن منصــات الشــبكة ، وكــل مــا ينشــره *
  .حمل مسؤوليته القانونيةالصحفي يت

  .عندما ينشر الصحفي مضامين في اطار عمله فان ذلك يشمل كذلك مسؤولية الوكالة*

باالظافة الى دليل وكالة األخبار الفرنسية للصحفيين في كيفية اسـتخدام الشـبكات االجتماعيـة ، فهنـاك 
  .وطنية األمريكية للصحفميثاق أخالقي أيضا للصحفيين بمقاطعة كيبيك بكندا، وكذات الجمعية ال

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجراهـا الباحـث فـي اطـار برنـامج النـوع ،جـزء مـن وثيقـة األخالقيات الصحفية و الميديا الجديدةالصادق الحمامي، 1

  :، متوفرة على الرابط التالي2011االجتماعي و االعالم العربي، مركز الكوثر،نوفمبر ، 

visée le 12.11.2012 post.htm-www.sadokhammami.com/2011/11/blog 
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  : خالصة الفصل

و بالتالي يمكن القول أن صحافة المواطن أثـارت العديـد مـن األسـئلة الجـادة و المحرجـة فـي         
م و آثـــاره الســـلبية فـــي المجتمـــع، فصـــحافة المـــواطن تعبـــر المجتمعـــات الغربيـــة الديمقراطيـــة عـــن االعـــال

جوابا من بين األجوبة التي تثيرها كل تلك األسئلة المهنية المتكررة في المجال الصـحفي ، فهـي تمتـاز 
خاصـــة بمجموعـــة مـــن المواقـــف التصـــحيحية لـــدور الصـــحافة أكثـــر مـــن كونهـــا نمـــط بـــه مجموعـــة مـــن 

ا إلنقــاذ الديمقراطيــة تريــد صــحافة المــواطن انقــاذ االتصــال و القواعــد الصــارمة ، ومــن خــالل مشــروعه
االعــــالم مــــن آليــــات التوظيــــف و االحتكــــار ويصــــبح ذلــــك ممكنــــا مــــن خــــالل تفعيــــل الجــــدل و الحــــوار 
الديمقراطي ، وبعيدا عن كل أشكال الضغط و التالعب، و هكذا سيكون على الصـحفي أن يعـي جيـدا 

يتعلـق األمـر بالقضـايا و المصـلحة السياسـية ، وهنـا يبـرز دور  بأنه فاعل اجتماعي له مسؤولية عنـدما
صــحافة المــواطن فــي تفعيــل دور النقــد الــذاتي داخــل مهنــة الصــحافة و توســيعه و ذلــك أمــر ال يســتهان 
بــه ، حتــى يــوفر الصــحفي المــواطن لنهجــه نوعــا مــن المشــروعية و االعتــراف داخــل الجســم الصــحفي 

  .هو انسان فوق الخطأ و النقد و العقابالتقليدي الذي يعتبر أن الصحفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االطار التطبيقــــــــــــــي
 

:توضيح البيانات الشخصية للمبحوثين  

 المبحوث األول: 

ذكر: الجنس  

سنة 27: السن  

.سنوات 05: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  

 المبحوث الثاني: 

ذكر: الجنس  

سنة 40: السن  

.سنة 15: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  

 المبحوث الثالث:

ذكر: الجنس   

.سنة 30: السن  

.سنوات 07: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  

 المبحوث الرابع: 

.ذكر: الجنس  

.سنة 26: السن  

.أشهر  04م و عا: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة   

 المبحوث الخامس :

.ذكر : الجنس  

سنة 47: السن  

.سنة 16: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  
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 المبحوث السادس:

ذكر: الجنس  

سنة 27: السن  

.عامين: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  

 المبحوث السابع:

أنثى:الجنس  

سنة 35: السن  

.سنوات 09: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  

 المبحوث الثامن:

أنثى: الجنس  

سنة 40: السن  

.سنة 12: الفترة الزمنية المقضية في ممارسة مهنة الصحافة  

 المبحوث التاسع: 

أنثى: الجنس  

سنة 29: السن  

.سنوات 03: المقضية في ممارسة مهنة الصحافة الفترة الزمنية  
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.الصحفي الجزائري و األنترنت: المحور األول*  

بصفتك صحفي ماذا تمثل لك األنترنت بخاصة في ميدان : السؤال األول

 الصحافة؟

 رقم المبحوث نص المقابالت

أحد الوسائل المهمة لتزويد الصحفي بالمعلومة و الخبر  األنترنت هي

.و مساعدته على ممارسة المهنة الصحفية بالشكل المطلوب  
01المبحوث   

و تسهيل العمل  األنترنت هي أداة ووسيلة عمل ناجعة لكسب المعلومة

  .الصحفي و االسراع فيه
02المبحوث   

تعزيزها و استكشاف األنترنت مصدر مهم في جمع المعلومات و 

.األخبار و المساعدة أيضا في تحضيرها  
  03المبحوث 

األنترنت عامل مهم في العمل الصحفي و من المستحيل العمل بدونها 

.ألنها المرجع األساسي بالنسبة للصحفي  
04المبحوث   

األنترنت وسيلة عمل مهنية منذ أن أصبحنا نتعامل مع هذه الوسية 

.ألنها تضم كم هائل من المعلوماتتيسر العمل الصحفي   
05المبحوث   

األنترنت وسيلة نستطيع من خاللها االطالع على ما يجري على 

 الساحة االعالمية المحلية،الوطنية و الدولية
06المبحوث   

األنترنت وسيلة اتصال جديدة و متميزة و رمزية يستطيع الفرد من 

.لفيديو في نفس الوقتخاللها التعامل مع رمزية النص و الصورة و ا  
07المبحوث   

.األنترنت وسيلة اتصال األسرع في نشر األخبار و تداولها بال منازع 08المبحوث    

األنترنت وسيلة سبيلتها أكثر من ايجابياتها لكنها مهمة جدا في العمل 

.الصحفي  
09المبحوث   
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:تحليل إجابات السؤال األول   

تعتبر األنترنت أهم قفزة تكنولوجية حدثت في مجال وسائل االتصال و المعلومات، بحيث أصبحت   
المعلومات متاحة لالستخدام للجميع و في أي مكان ، و أحدثت تحوال ضخما مس مجال الصحافة و 
المستوى الصحفي بما وفرته من سهولة في استخدامها في مجال العمل الصحفي و كانت بمثابة 

  .تبة معلوماتية بالنسبة له مك

مبحوثين حيث  09اعتبرت االنترنت عامال مهما في العمل الصحفي، و هذا ما تبين في كل اجابات 
يرونها وسيلة تحمل قدرا عظيما من البيانات و المعلومات و كذا جمعها وأن العالقة التي تربطهم بها 

حيث  05لى حد قول المبحوث رقمهي عالقة مهنية عملية محضة في ميدان الصحافة و هذا ع
األنترنت وسيلة عمل مهنية منذ أن أصبحنا نتعامل مع هذه الوسية تيسر العمل الصحفي : " يقول

  ."ألنها تضم كم هائل من المعلومات

األنترنت مصدر مهم  : "على أنها تساعد في كشف األخبار و تحضيرها 03و قول المبحوث رقم 

  ."و استكشاف األخبار و المساعدة أيضا في تحضيرهافي جمع المعلومات و تعزيزها 

كما أن األنترنت ساعدت الكثير من الصحفيين في استخدام المعلومات المجانية لتحسين التغطية 

األنترنت وسيلة نستطيع من  : " 06المحلية و الوطنية  و الدولية على حد تعبير المبحوث رقم 

  االعالمية المحلية،الوطنية و الدولية خاللها االطالع على ما يجري على الساحة

األنترنت وسيلة اتصال األسرع في نشر األخبار و :"  08و األنترنت على حد قول المبحوث رقم 

و يعود خير دليل على هذا تحول أهم الصحف و التلفزيونات الى مواقع اخبارية ." تداولها بال منازع

الساعة ما ساهم في تشكيل فئة جديدة من الرأي  على شبكة االنترنت ، ونشرها لألخبار على مدار

  .العام العالمي

كما فتحت األنترنت مجاال واسعا في نقل المعلومات بشتى صورها و مضامينها المتنوعة في مختلف 

  الخدمات التي يقدمها، وقد كان االعالم السبق طبعا بعد استعماالت عسكرية و أمنية 
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في استخدام مواقع في شبكة االنترنت و باألخص مجال الصحافة المكتوبة التي اعتمدت على 

و سهلت مهمة العمل الصحفي من خالل   1التقنيات الحديثة في تجاوز مشاكل التوزيع و الرقابة 

رقم : رأي فيه تصريح المبحوثينتزويده  بالمعلومة و الخبر و االسراع في تقديمها و هو ما تشاطر ال

  . 02و  01

عالوة على ذلك تعد االنترنت أكثر الوسائل المهنية اثارة للجدل باعتبارها توفر أبرز تطبيقات 

تكنولوجيا االتصال التي انتشرت بشكل واسع ، و فتحت المجال للكثير من المؤسسات االعالمية من 

ية من خالل ما تتوافر عليه من عناصر مقروءة و خالل تعظيم األثر االتصالي للعملية االعالم

على حد تعبير .مسموعة و مرئية ، و خاصية الدمج بين الصوت و الصورة و النص في آن واحد 

االنترنت وسيلة اتصال جديدة و متميزة و رمزية يستطيع الفرد من خاللها التعامل  : "07المبحوث 

  ."لوقتمع رمزية النص و الصورة و الفيديو في نفس ا

أنه ليس بإمكانه االستغناء عن األنترنت كونها تمثل له عامل مهم في  04في حين يرى المبحوث 

: " ممارسة المهنة الصحفية و يصيب باالرتباك الكبير في حالة تعطلها، و كانت اجابته كالتالي

األساسي األنترنت عامل مهم في العمل الصحفي و من المستحيل العمل بدونها ألنها المرجع 

  ."بالنسبة للصحفي

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

جمال الزرن، تأصيال لألنترنت أو أي اعالم جديد في غياب المرجعية الفكرية و الثقافية لوسائل االتصال  1

، اصدار مركز دراسات الوحدة العربية، "العرب و ثورة المعلومات: "ب جماعي عن الحديثة، دراسة نشرت في كتا
: ، متوفرة على الرابط التالي2005بيروت ، 

 http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2007/1/138556.html   

Visée le 23.01.2013 a 13.00 
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  ما مدى استفادتك من األنترنت في مجال األخبار؟: السؤال الثاني

 رقم المبحوث نص المقابالت

01المبحوث    %50أستفيد منها بشكل كبير بنسبة تفوق   

02المبحوث  أستفيد منها بشكل كبير جدا  

.خاصة في مجال األخبار %40أتعامل معها بنسبة   03المبحوث  

خاصة فيما يتعلق بالصور، و  % 20أعتمد عليها بصفة قليلة بنسبة 

في حالة الحاجة الى أرشيف قديم و كل صحفي يعتمد عليها حسب 

.حاجته لها  

04المبحوث   

وال أستطيع االستغناء عنها  % 60أتعامل معها بصفة جدية بنسبة 

.في الوقت الحالي  
05المبحوث   

% 50 أعتمد عليها بصفة متوسطة بنسبة 06المبحوث    

أتعامل معها بصفة كبيرة جدا ، و هذا لتطوير مهاراتي الصحفية خاصة 

من منطلق التعامل مع كل ماهو جديد و ذلك  يساهم في تطوير نوعية 

.األخبار التي أقوم بتقديمها  

07المبحوث   

و ال يمكن االستغناء عنها % 70أتعامل معها بنسبة كبيرة تقدر ب  08المبحوث    

أتعامل معها و أستفيد منها حسب الحاجة اليها في أي وقت من 

.األوقات  
09المبحوث   
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: تحليل اجابات السؤال الثاني  

الصحفي كغيره من شرائح المجتمع من تكنولوجيا االتصال الحديثة وتكنولوجيا يستفيد       

المعلومات استفادة كبيرة ، وكان اختراع اإلنترنت قد شكل إضافة جوهرية للصحفي وساعده بشكل 

 يتصف بالشمول والجودة، وشكل ظهوركبير في سرعة إنجاز عمله وأداء العملية التحريرية بشكل 

قلة نوعية وأحدث ثورة في عالم الصحافة من خالل االستغالل األمثل لإلمكانات ن شبكة األنترنت

وتتفاوت نسبة استغالل شبكة األنترنت من صحفي الى آخر ، حيث تتعدد .هذه الشبكة  التي تقدمها

  .استخدامات كل صحفي حسب المادة الصحفية التي يريد العمل عليها

ي تأسيس أرشيف يخصه، بحيث يحتوي هذا األرشيف يستخدم اإلنترنت ف 04فبالنسبة للمبحوث 

الشخصي على موضوعاته الصحفية ونتاجه الفكري وكتبه وقراءاته وعناوين مصادره الخاصة وغير 

حيث .  ذلك، بحيث يعمل على جمعها وتصنيفها بشكل منظم ومرتب ومتوافق مع ميوله واهتماماته

خاصة فيما يتعلق بالصور، و في حالة  % 20أعتمد عليها بصفة قليلة بنسبة : " صرح بما يلي

  ."الحاجة الى أرشيف قديم و كل صحفي يعتمد عليها حسب حاجته لها

أتعامل معها بصفة كبيرة جدا ، و هذا لتطوير مهاراتي الصحفية  "  : 07يقول المبحوث في حين  

خاصة من منطلق التعامل مع كل ماهو جديد و ذلك  يساهم في تطوير نوعية األخبار التي أقوم 

و بالتالي فهذا الصحفي يعتمد على األنترنت لتطوير مهاراته ، و يكسر حواجز المهارات ." بتقديمها

بها الى أفق أوسع و رحب، و بالتالي فهو يريد االنفتاح على الوسائل التقليدية ، و االنطالق 

التكنولوجية الحديثة مما سيسهم في رفع الرصيد المعرفي و الخبراتي و يطور من أساليب الكتابة 

  .الصحفية و يقدم االنتاج الصحفي بأشكال و صور متعددة و متنوعة

ما يريان عدم امكانية االستغناء عن األنترنت و يتعامالن فه 05و رقم  08و بالنسبة للمبحوثين رقم 
من منطلق أن األنترنت تهم الصحفي. %70و  %60معها بنسب متقاربة  بنسبة   

 

 
89 



االطار التطبيقي                                                     

بحيث ال يمكنه االستغناء عنها نهائيا ذلك أنه يستفيد منها بقدر كبير فيما يخص األخبار الصحفية و 

ذلك من خالل الكم الهائل من المعلومات و األرقام و االحصائيات المتوفرة على الشبكة العالمية من 

المعلومات الناقصة  و استكمال. قبل العديد من الجهات ، المنظمات ، المؤسسات ، الدول و األفراد

  . في الموضوعات الصحفية 

على حد قول  %50بصفة كبيرة جدا فاقت نسبة  02و  01بينما يتعامل معها المبحوثين رقم 

أي  02بينما لم  يقدم المبحوث ، . " %50أستفيد منها بشكل كبير بنسبة تفوق : " 01المبحوث 

على األنترنت في  06يعتمد المبحوث  و .ارنسبة تدل على مدى استخدامه لألنترنت في مجال األخب

ووقت الحاجة اليها يتعامل . %40بنسبة  03مجال األخبار بنسبة متوسطة و يعتمد عليها المبحوث 

  .09معها المبحوث 
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  ما هي أبرز المواقع التي تتعامل معها في ذلك؟: السؤال الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 رقم المبحوث نص المقابالت

مواقع اخبارية اعالمية رسمية لهيئات و مؤسسات فضال عن مواقع 

   .التواصل االجتماعي 
01المبحوث   

،  ALGERIENFOالجزائرية  مواقع القنوات الجزائرية ، مواقع الصحف

، و كذا  BBCمواقع مؤسسات اعالمية عربية و أجنبية كالجزيرة و 

  .المواقع التفاعلية كالفايسبوك خاصة، و اليوتيوب و التويتر

02المبحوث   

مواقع اخبارية اجتماعية ، و بخاصة مواقع الشبكات االجتماعية 

.التفاعلية   
  03المبحوث 

04المبحوث  YAHOOموقع الفيسبوك خاصة و مواقع تتحدث عن والية مستغانم ،   

المواقع االكترونية التابعة لوكاالت األنباء العالمية ألنها مصدر موثوق 

منها ، كما أتعامل مع المواقع التي أستطيع من خاللها تحميل الكتب 

قع و المجالت و أخبار تضم مستجدات على الساحة الدولية و موا

الجرائد العالمية الكبيرة ذات البعد الدولي و أتعامل مع المواقع 

.التفاعلية في اطار محدود  

05المبحوث   

وكالة االنباء الوطنية و العالمية ، مواقع غير رسمية و مواقع متعلقة 

.بوالية مستغانم ، و المواقع التفاعلية كالفايسبوك و التويتر  
06المبحوث   

.ونية و الفايسبوك بصفة كبيرة جداالمنتديات االلكتر  07المبحوث    

مواقع البث و التوزيع الشخصي، مواقع المؤسسات اإلعالمية التي 

.تضم عناصر تشاركية للجماهير  
08المبحوث   

و مواقع اخبارية تضم  نوميديا نيوزمواقع اخبارية مستقلة مثل 

 تدخالت المواطنين و أرائهم و تعليقاتهم و أخبارهم و افكارهم
09المبحوث   
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أتاح عالم شبكة األنترنت  العديد من المواقع المختلفة وتعد التفاعلية أبرز سمات هذه الشبكة    
الفريدة من نوعها، و هذه التكنولوجيا  أسهمت في تطوير التطبيقات التي تزخر بها األنترنت مما أدى 
الى توفير العديد من األدوات التفاعلية التي تستخدمها المواقع االلكترونية ما جعل هذه المواقع في 

  .داثأذهان الصحفيين عنوانا اعالميا تتم من خالله متابعة أهم التطورات و األح

تظهر من خالل جميع اجابات المبحوثين أن أبرز و أكثر المواقع التي يقومون بالتعامل معها هي 
مواقع تفاعلية تظهر في مواقع التواصل االجتماعي ، اذ أنه لم يعد الصحفيون بحاجة الى ان يكونوا 

لجهد جمع  في غرف األخبار أو في موقع الحدث فمواقع التواصل االجتماعي أضافت بعدا جديدا
األخبار ، و بامكان الصحفيين ايضا اآلن استخدام مواقع التواصل االجتماعي إلكتشاف موضوعات 
جديدة أو الوصول الى مساهمين فيها،فمن الميسور اآلن الوصول مباشرة الى مادة غنية و مجموعة 

المنتديات  أتعامل مع: "07وهذا ما يظهر في قول المبحوث . متنوعة من االصوات حول العالم 

كما تظهر معظم اجابات المبحوثين على أنهم يتعاملون ." االلكترونية و الفايسبوك بصفة كبيرة جدا
مليون مستخدم حتى شهر  49مع الفيسبوك بصفة كبيرة ، حيث أنه  تجاوز عدد مستخدمي الفيسبوك 

  . 1مليون مستخدم  4.3، في حين بلغ عدد مستخدميه في الجزائر 2013مارس 

مع مواقع اخبارية مستقلة أيضا ان استخدام الصحفيين لمواقع التواصل االجتماعي ال ينفي تعاملهم 
و مواقع  نوميديا نيوزمواقع اخبارية مستقلة مثل  أتعامل مع: "  09وهذا ما أدلى به المبحوث 

رة  موقع و لالشا." اخبارية تضم تدخالت المواطنين و أرائهم و تعليقاتهم و أخبارهم و افكارهم
هو أول موقع اخباري  الكتروني يصدر من الجزائر يعتمد على النقل المباشر لألحداث نوميديا نيوز 

اآلنية ، يهتم بالشأن الجزائري و القضايا المغاربية و يسلط الضوء على أبناء الجالية الجزائرية و 
 2.المغاربية في الخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

• 1 http://www.arageek.com/2013/04/16/amazing-facts-about-blogs.html visée 10.04.2013 

• 2 http://www.elkhabar.com/ar/culture/273577.html  visée 12.03.2013 

 

•  
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المؤسسات االعالمية كما أن هذا المبحوث يتعامل مع المواقع التي يتعامل فيها الجمهور مع مواقع 
  .التي تقدم فرص للجماهير لالدالء بآرائها و تعليقاتها و اقتراحاتها

و ألن وكاالت األنباء تعتبر من أهم المصادر على األطالق في تزويد مختلف الوسائل االعالمية 
نها تغطي باألخبار الموثوقة ، و ألنها تقوم بالعمل الذي ال يمكن لوسائل اعالمية أخرى القيام به، أل

أهم العواصم و المدن و مناطق األحداث الساخنة في العالم بشبكة واسعة من المراسلين و المكاتب ، 
نظرا لما تكلفه عادة من أموال و نفقات ال يمكن أن تتحملها تلك الوسائل، و أن هذه الوكاالت 

نترنت مزود بجميع استطاعت أن ترسخ مكانتها و حضورها من خالل انشاء موقع لها على شبكة األ
الخدمات االعالمية ال يستغني الصحفيين عليها من خالل الحصول  على أخبار موثوقة وهذا ما 

الذي يستفيد هو أيضا من مواقع التواصل االجتماعي و لكن بصفة  05جاء على لسان المبحوث 
المية ألنها مصدر المواقع االكترونية التابعة لوكاالت األنباء الع أتعامل مع: "  محدودة فيقول

موثوق منها ، كما أتعامل مع المواقع التي أستطيع من خاللها تحميل الكتب و المجالت و أخبار 

تضم مستجدات على الساحة الدولية و مواقع الجرائد العالمية الكبيرة ذات البعد الدولي و أتعامل 

  ."  مع المواقع التفاعلية في اطار محدود

موقع الفيسبوك خاصة و مواقع تتحدث  أتعامل مع: "  على التوالي 06 و 04يقول المبحوثين رقم 

وكالة االنباء الوطنية و العالمية ، مواقع غير أتعامل مع " و " yahooعن والية مستغانم ، 

من خالل ."  رسمية و مواقع متعلقة بوالية مستغانم ، و المواقع التفاعلية كالفايسبوك و التويتر
نجد أنهما يهتمان بالمواقع التي تتعلق بوالية مستغانم كونهما يعمالن في صحيفة اجابتي المبحوثين 

  .تابعة للوالية ، و بالتالي فهما يركزان على مثل هذه المواقع لالستفادة منها في تغطيتهما الصحفية

مع مواقع اخبارية اعالمية و اجتماعية ، و مواقع للقنوات  02و  01بينما يتعامل المبحوثان 
مع مواقع  08، و يتعامل المبحوث  02تلفزيونية العربية و الوطنية و العالمية بالنسبة للمبحوث ال

مواقع البث و التوزيع الشخصي، مواقع  : "اخبارية تضم مشاراكات الجماهير على حد تعبيره

  ."المؤسسات اإلعالمية التي تضم عناصر تشاركية للجماهير
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 االطار التطبيقي

  ما طبيعة عالقتك بهذه المواقع؟: الرابع السؤال

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم المبحوث نص المقابالت

عالقة مهنية و استغاللها للتمكن من االحاطة بمختلف األخبار التي 

   .تجري على الساحة الدولية
01المبحوث   

02المبحوث   .عالقات مهنية ألستقاء المعلومات و عالقات شخصية عائلية  

منخرط في هذه المواقع فأنا لدي عالقات باعتباري عضو مشارك و 

.معها ال تخرج عن اطار المهنة  
  03المبحوث 

أتعامل مع هذه المواقع الستقاء المعلومات من مواطنين و ألستخدام 

 .هذه المعلومات كأفكار في تقديم األخبار
04المبحوث   

05المبحوث  عالقة عملية ال تخرج عن اطار مهنة الصحافة عموما  

االكتفاء باإلطالع على مشاركات المواطنين ،و أبرز المضامين التي 

. ينتجها هؤالء من مشكالت و قضايا و أفكار  
06المبحوث   

.مشاركة قرائي في حوار عبر األنترنت 07المبحوث    

االستعانة بأخبار معروضة على شبكة وكالت األنباء، و المواقع 

مواطنين يمكن أن تكون بمثابة االعالمية األخرى، وكذا بأخبار نشرها 

.سبق صحفي بالنسبة لي  

08المبحوث   

الحصول على اخبار من مواطنين قد أعجز احيانا من الوصول اليها،و 

أستعين بها، و في بعض االحيان أقوم بمشاركة قرائي في حوارات عبر 

. مواقع التواصل االجتماعي  

09المبحوث   



التطبيقياالطار   

  :تحليل اجابات السؤال الرابع

لم تعد المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي  على وجه الخصوص مجرد وسيلة عادية   
مما تتيحه تقنيات االتصال الجديدة للتعارف في نطاق ضيق بين األطراف العاديين ومعارفهم في 

ن  أشكال الحياة العادية ، كما كان يفترض منذ البداية ، و انما تحولت هذه المواقع الى شكل جديد م
: و هذا ما تبين في اجابات المبحوثين . االعالم دون أن تكون في الغالب جاهزة ألداء هذه المهمة 

حيث أنهم يعتمدون على مثل هذه المواقع بغرض االستعانة من أخبار مواطنين   09 -08 -04
را أكبر و ذلك أن المعلومات المأخوذة من المواطن تلعب دو . عاديين نشرت على شبكة األنترنت

ولكن يختلف غرض االعتماد على هذا النوع من المواقع  . أهمية أكثر في التأثير على الرأي العام 
فهو يستعين باألخبار التي ينشرها المواطنين لتحقيق سبق  08فبالنسبة للمبحوث . من صحفي آلخر

و هذا ما . اطنينصحفي  و يجمعها من أجل العثور على المعلومات وقت حدوثها الحقيقي من المو 
االستعانة بأخبار معروضة على شبكة وكالت األنباء، و المواقع االعالمية : " جاء على لسانه

و هو بذلك ." األخرى، وكذا بأخبار نشرها مواطنين يمكن أن تكون بمثابة سبق صحفي بالنسبة لي
  . ال يستثني حصوله على أخبار من وكاالت أنباء و مواقع اعالمية 

فهو يستعين بأخبار المواطنين عبر هذه المواقع ليجعل منها أفكار تناسبه  04نسبة للمبحوث أما بال 
أتعامل مع هذه المواقع الستقاء المعلومات من : " في مواضيعه االخبارية ، وهذا ما نلتمسه في قوله

  ." مواطنين و ألستخدام هذه المعلومات كأفكار في تقديم األخبار

الحصول على اخبار من مواطنين قد أعجز احيانا : " ما يلي 09لمبحوث ابينما يتوضح في قول 

من الوصول اليها،و أستعين بها، و في بعض االحيان أقوم بمشاركة قرائي في حوارات عبر مواقع 

وهذا يدل على أن بعض الصحفيين يجدون صعوبات في الوصول الى   ."التواصل االجتماعي
و يتقاسم . المعلومة خاصة مما يضطرهم ذلك الى اللجوء الى مصادر أخرى وهي أخبار المواطنين

فيما يخص مشاركة الصحفي لقرائه عبر هذه المواقع ، حيث برز في  07الرأي مع المبحوث رقم 
ذلك أن مشاركة الصحفي لقرائه في ." ئي في حوار عبر األنترنتقرا مشاركةأقوم ب: "  قوله ما يلي

  حوارات تمكن الصحفي من االطالع على اهتماماتهم ،انشغاالتهم، 
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و تدعم ثقتهم به،  و بالتالي جمع  اآلراء المتعلقة بمدى أهمية تقاريرهم و أخبارهم  مشاكلهم،آرائهم
و هذا ما يبين لنا أن هناك تفاعل ال بأس به بين . الصحفية و هذا أمر جد مهم بالنسبة للصحفي

 .الصحفي و قرائه 

باإلطالع على  االكتفاء : "باالطالع على هذه المضامين أيضا فيقول 06في حين يكتفي المبحوث 

و هذا  ." مشاركات المواطنين ،و أبرز المضامين التي ينتجها هؤالء من مشكالت و قضايا و أفكار
بينما العالقة التي تربط بين الصحفي و هذه المواقع  .لتحسين التيار السائد في المحتوى االخباري 

أما ما . ار مهنة الصحافة أنها عالقة مهنية عملية ال تتجاوز اط 05-02-01يعتبرها المبحوثين 
باعتباري عضو مشارك و منخرط في هذه المواقع فأنا لدي : " ما يلي  03جاء في قول المبحوث 

  ." عالقات معها ال تخرج عن اطار المهنة الصحفية
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بعض المؤسسات االعالمية بوضع كيف تقيم قيام بعض : السؤال الخامس
مساحات خاصة للقراء لالدالء بأرائهم ، و تقديم مضامين اعالمية ضمن 

  مواقعها على شبكة األنترنت؟

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

سلوك اتصالي جيد،لمحاولة اشراك الجمهور و هذا أمر ايجابي و   01المبحوث 

  .تفاعلي في نفس الوقت

ذلك يعتبر دعامة أساسية تواصلية أخرى بين المؤسسة االعالمية و   02المبحوث 

جمهورها ، باعتبار أن هذه الوسيلة مفتوحة للجميع،و ذلكم يسمح في 

  .أن تقيس و بطريقة غير مباشرة مدى تتبع الجمهور لهذه الوسيلة
لحديثة، أرى أن هذه المؤسسات االعالمية في تكيف مع المستجدات ا  03المبحوث 

  .بناءا على أنها استوعبت قدرة الهواة في جمع األخبار و الوصول اليها
هذا عمل جيد ، ألن القارئ هو جزء مهم في العمل الصحفي و الكتابة   04المبحوث 

أساسا تكون موجهة للقارئ وهو الشريحة المهمة لمعرفة صدى 

  .األخبار
القارئ مع الجريدة من خالل سبر أمر ايجابي جدا لمعرفة مدى تواصل   05المبحوث 

اآلراء و التعليقات، و معرفة ردود أفعال القارئ مهم يفيد العمل 

  .الصحفي كثيرا
أمر جيد ، طالما أن هناك مساحات مخصصة للمواطن لالدالء بآرائه   06المبحوث 

  .واقتراحاته، و لكن بكل تحفظ و في حدود المعقول
سبة للممارسة الصحفية،و أشجع المؤسسة عمل جيد و ايجابي بالن  07المبحوث 

  .التي أعمل فيها على القيام بهذه الخطوة على موقعها االلكتروني
تصرف صائب بقيام المؤسسات االعالمية بوضع هذه المساحات   08المبحوث 

  .للجماهير لتقييم مكانة المؤسسة لدى هؤالء

التي اعمل بها لديها موقعا عمل جيد حتى أن المؤسسة االعالمية   09المبحوث 

  .الكترونيا خاصا بها على الشبكة كمساحات لسبر اآلراء و التعاليق
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  :تحليل اجابات السؤال الخامس

ان الصحافة عبر األنترنت تتسم ببعض صفات الصحافة المطبوعة و الصحافة المسموعة و   
ضافة الى بعض الصفات التي تنفرد بها شبكة االنترنت ، و لكن باستفادة الصحافة المرئية، ا

المكتوبة من تقنيات االعالم الجديد استطاعت أن تقتحم عالم األنترنت من خالل انشاء مواقع  لها 
على شبكة األنترنت، لتضيف بذلك خاصية التفاعلية ، و الذي هو نمط اتصالي جديد يتسع لكل 

تصال القائم على التفاعل الحر و المباشر بين المرسلين و المستقبلين، و تحقيق تبادل أدوار أنماط اال
و فيما يخص عن قيام المؤسسات االعالمية بوضع مساحات  تفاعلية للقراء و .االتصال بين الطرفين

ف الزوار عبر مواقعها عبر شبكة األنترنت، أجاب جميع المبحوثين بين االعمل الجيد ، التصر 
على هذا التصرف الذي تقوم به المؤسسات  01بينما أطلق المبحوث .... الصائب،األمر االيجابي

سلوك اتصالي جيد،لمحاولة اشراك الجمهور  : "على أنه سلوك اتصال جيد و هذا ما جاء في قوله

  ." و هذا أمر ايجابي و تفاعلي في نفس الوقت

أنه عمل جيد يسمح في المحافظة على مكانة المؤسسة و قياس مدى  08-02بينما يراه المبحوثان 

تتبع الجماهير للوسيلة االعالمية بطريقة غير مباشرة بناءا على تعليقات و آراء المواطنين و هنا نقوم 

ؤسسة ذلك يعتبر دعامة أساسية تواصلية أخرى بين الم:"  02بتقديم جاء في قول المبحوث 

االعالمية و جمهورها ، باعتبار أن هذه الوسيلة مفتوحة للجميع،و ذلكم يسمح في أن تقيس و 

  ." بطريقة غير مباشرة مدى تتبع الجمهور لهذه الوسيلة

هذا عمل جيد ، ألن القارئ هو جزء مهم في العمل الصحفي و الكتابة أساسا تكون موجهة للقارئ "

الذي أعطى أهمية  04وهذا ما أدلى به المبحوث رقم ." األخبار وهو الشريحة المهمة لمعرفة صدى
و هو العامل المهم . كبيرة للقارئ الذي هو السبب الوحيد في قيام المؤسسة االعالمية أو اندثارها

  . الذي تأخذ منه األخبار خاصة المحلية منها

التعاليق و سبر ان أهمية هذا التصرف تكمن خاصة في  05-06 - 09في حين يرجع المبحوثين 
أمر ايجابي جدا لمعرفة مدى تواصل القارئ مع الجريدة من  : " 05اآلراء على حد تعبير المبحوث 

  خالل سبر اآلراء و التعليقات، و معرفة ردود أفعال القارئ مهم يفيد العمل 
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أرى أن هذه المؤسسات االعالمية في تكيف مع  : "03المبحوث و يقول ." الصحفي كثيرا

." المستجدات الحديثة، بناءا على أنها استوعبت قدرة الهواة في جمع األخبار و الوصول اليها

كإشارة الى أن المؤسسة االعالمية التقليدية  دائما تواكب كل ما هو جديد ، وأعطت أهمية كبيرة 
  . مصدر معلومات  و أخبار دائماللمواطن القارئ لثقتها أنه 

عمل جيد و : "مؤسسته االعالمية القيام بهذا التصرف االيجابي بقوله 07بينما يشجع المبحوث 

ايجابي بالنسبة للممارسة الصحفية،و أشجع المؤسسة التي أعمل فيها على القيام بهذه الخطوة 

مل في مؤسسة اعالمية تملك هذه الذي يع 09و ذلك عكس المبحوث رقم ." على موقعها االلكتروني

  .الخاصية على موقعها االلكتروني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 99 



 االطار التطبيقي

  الصحفي الجزائري وصحافة المواطن: المحور الثاني*

االعالم يرى البعض أن بفقد الجمهور الثقة في وسائل : السؤال السادس
ما . التقليدية، جعله ينخرط عفويا في فعل التدوين و نشر مضامين اعالمية

  تعليقك؟

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

ليس صحيحا،الشك أن الوسائط التكنولوجية الحديثة و المتطورة غيرت   01المبحوث 

وجه وسائل االعالم الى حد ما ، ولكن أرى أنه ال زال هناك عمل على 

تدريب الصحفيين في معظم البلدان ليصبحوا أكثر مهنية و يبقى دور 

  .وسائل االعالم دور أساسي و تقع عليه مسؤولية

الحكم على العموم ليس على المطلق، فمواقع التواصل االجتماعي لها   02المبحوث 

جانب من الحرية، وال أوافق على ذلك ألن بطبيعة الحال األنترنت و ما 

قع جديدة من باب تكنولوجيا جديدة تعبر عن سلوك حملته من موا

المجتمع، و مهما اهتم المواطن بوسيلة ما ال يعني أنه سيستغني عن 

وسيلة أخرى،من منطلق أنه ال يمكن أن وسيلة على سابقتها و لكن 

  .يمكن لها أن تقلص من أهميتها نوعا ما
  :هذه العبارة مهتزة القواعد بناءا على فيما يخص البيئة الجزائرية تبقى  03المبحوث 

هذه العبارة التي تمخضت  أنه هناك قلة في الدراسات التي تؤكد صحة

عن مالحظات قيمية فاقدة للشرعية األكاديمية ،فالذين وضعوا المدونات  

و الشبكات االجتماعية وضعوها على أساس نفسي و خلقوا للناس 

   .ة المعاصرةعوالم تنسيهم تعقد الحياة االجتماعي

الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع و هي من يصنع المواطن في   04المبحوث 

بعض األحيان ،ولكن يمكن القول أنه قد يكون صحيح أنه فقد المواطن 

الثقة في وسائل االعالم في بعض المناطق و ذلك حسب الوسيلة 

المنتمين اليها جعله ذلك االعالمية الموجودة في كل منطقة و األفراد 

  .يتحول الى البديل و هو فعل التدوين عبر شبكة األنترنت
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ال أوافق أبدا على ذلك،ذلك أنه ال أظن أن هناك تقصير من طرف   05المبحوث 

المحدودية وسائل االعالم التقليدية ، و لكن مثال الصحيفة لها بعض 

في النشر و ذلك ما جعل مكانتها تهتز قليال في اطار التطور 

  .التكنولوجي الحاصل اليوم
هذا أمر صحيح، و ذلك يرجع الى بعض الممارسات الألخالقية من   06المبحوث 

طرف العديد من الصحفيين، و التي جعلت المواطن ينفر منها و يفقد 

  شبكة األنترنت و هو التدوينالثقة منها و يتوجه الى فضاء حر على 
ليست الفكرة أن المواطن فقد الثقة في وسائل االعالم التقليدية جعله   07المبحوث 

ينخرط في التدوين ، وانما الفكرة الرئيسية هي أن المواطن و خاصة 

  .الشاب يجد اثارة و مغامرة في كل ما هو مستحدث 
في نفس المحتوى مع بقية الدول ال يجب أن نضع مجتمعنا الجزائري،   08المبحوث 

فالوسائل التي استخدمها المواطن في ذلك لعبت دورا مهما ألنها في 

البداية كانت عبارة عن وسائل اتصال و تحولت الى وسائل لنشر 

  .المعلومة

المواطن و خاصة الشباب منهم قادة الرأي،و العناصر النشطة في   09المبحوث 

لتي تتأقلم بسرعة مع ماهو جديد و تنقل المجتمع لذلك فهم من الفئات ا

المستحدثات التقنية الى فئات المجتمع و هو بذلك يتخلى عن الوسائل 

  .التقليدية لكن سرعان ما يرجع اليها
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  :تحليل اجابات السؤال السادس

لكل متمكن من أبجديات البحث في الشبكة العنكبوتية فرصة الخروج ان الثورة المعلوماتية وفرت   
من الوضع السكوني ، و المشاركة في الفضاء العمومي و التفاعل مع اآلخرين من خالل انشاء 

و يجدر الذكر أن . المدونات التي تعد فضاءا لتبادل األفكار و المعلومات و األخبار و الخدمات
نشاء المدونات االلكترونية ، يرى البعض أن أهم عامل يعود الى هناك عدة عوامل ساهمت في ا

تراجع الثقة في الصحافة التقليدية ، ألن فقدان الثقة في وسائل االعالم التقليدية نتيجة حتمية لظاهرة 
عولمة االعالم، وبروز أقطاب اعالمية دولية كبرى تديرها مجمعات اعالمية عمالقة ، وتحكمها 

و لكن هل يؤيد الصحفيين هذا األمر أو أنهم . ياسية يصعب كشف تمثالتهارهانات مالية وس
   ! يرفضونه

بالفعل يرى بعض الصحفيين ذلك أنه أمر صحيح من منطلق أن توجد حالة من التشكيك في 
مصداقية الصحافة ، وهي بذلك تعكس ظرفا حرجا من عدم الثقة بين وسائل االعالم التقليدية و 

ما  06ستخدمي االعالم االلكتروني المتمثل في الشباب حيث يقول المبحوث الجيل الجديد من م
هذا أمر صحيح، و ذلك يرجع الى بعض الممارسات الألخالقية من طرف العديد من  : "يلي

الصحفيين، و التي جعلت المواطن ينفر منها و يفقد الثقة منها و يتوجه الى فضاء حر على 

وبذلك فهذا الصحفي يرجع عدم الثقة الى بعض الممارسات من  و" شبكة األنترنت و هو التدوين
وجودها في  04بينما يستثني المبحوث . الصحفيين الذين ال يلتزمون بأخالقيات المهنة الصحفية

الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع و هي من يصنع المواطن في  : "جميع المناطق بقوله

بعض األحيان ،ولكن يمكن القول أنه قد يكون صحيح أنه فقد المواطن الثقة في وسائل االعالم 

في بعض المناطق و ذلك حسب الوسيلة االعالمية الموجودة في كل منطقة و األفراد المنتمين 

وهو بذلك يكون قد ." بديل و هو فعل التدوين عبر شبكة األنترنتاليها جعله ذلك يتحول الى ال
أرجع تحول المواطن الى المدونات كفضاء رحب و حر و فضاء للتعبير لعدم ثقته بوسائل االعالم 

  .التقليدية و لكن ذلك مقتصر على بعض المناطق فقط

ى فضاء المدونات كان نتيجة لعدم بينما معظم الصحفيين فهم ال يوافقون على أن تحول المواطن ال

الى أنه ال يوجد ما يؤكد على هذه المقولة  03الثقة في وسائل االعالم  و التي يرجعها المبحوث 

  :بقوله
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  :فيما يخص البيئة الجزائرية تبقى هذه العبارة مهتزة القواعد بناءا على" 

هذه العبارة التي تمخضت عن مالحظات قيمية فاقدة  قلة في الدراسات التي تؤكد صحةأنه هناك 

للشرعية األكاديمية ،فالذين وضعوا المدونات  و الشبكات االجتماعية وضعوها على أساس نفسي 

و بالتالي فان المدونات كانت ." و خلقوا للناس عوالم تنسيهم تعقد الحياة االجتماعية المعاصرة
خدمة الكترونية تعمل على اظهار القيم الفردية كونها مجرد تسجيل للسلوك اليومي الفردي ليس مجرد 

ليس صحيحا،الشك أن الوسائط التكنولوجية الحديثة و  : "الى مايلي  01و يرجعها المبحوث . اال

المتطورة غيرت وجه وسائل االعالم الى حد ما ، ولكن أرى أنه ال زال هناك عمل على تدريب 

الصحفيين في معظم البلدان ليصبحوا أكثر مهنية و يبقى دور وسائل االعالم دور أساسي و تقع 

فحسب قوله يرى أنه لو فقدت الثقة في وسائل االعالم لما عملت المؤسسات ." عليه مسؤولية
ة االعالمية على تأهيل كوادر و تطويرها في مجال االعالم المختلفة و العمل على استراتيجية تنموي

و تقديم دورات تكوينية للصحفيين من أجل تطوير مهاراتهم و تحسين أدائهم . مستقبلية اعالمية
  .المهني

الحكم على العموم ليس على المطلق، فمواقع التواصل االجتماعي لها جانب من الحرية، وال "

لوجيا جديدة أوافق على ذلك ألن بطبيعة الحال األنترنت و ما حملته من مواقع جديدة من باب تكنو 

تعبر عن سلوك المجتمع، و مهما اهتم المواطن بوسيلة ما ال يعني أنه سيستغني عن وسيلة 

أخرى،من منطلق أنه ال يمكن أن وسيلة على سابقتها و لكن يمكن لها أن تقلص من أهميتها 

 من منطلق أنه كل وسيلة اعالمية مكملة لألخرى و ال 02هذا ما صرح به المبحوث ." نوعا ما
يمكن أن تقضي عليها أو أن تأخذ مكانها بصفة نهائية، ألن لكل وسيلة جمهورها و خدماتها ، و ان 

  .حدث هذا فبعد موت جيل كبير ممن عايشوا االعالم التقليدي

و ألن على وسائل االعالم التقليدية احتضان ظواهر االعالم الجديد ، والسعي جاهدة للتغيير و 
التطور و مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة و ذلك للمحافظة على مكانتها، ألنه ان بقيت الى 

رى، و ماهي عليه اليوم فستواصل المدونات انتشارها و ستحط من قيمة الوسائل االعالمية األخ
ال أوافق أبدا على ذلك،ذلك أنه ال ":  05ستكون بذلك هي االعالم البديل على حد تعبير المبحوث 

أظن أن هناك تقصير من طرف وسائل االعالم التقليدية ، و لكن مثال الصحيفة لها بعض 

  اطار التطور المحدودية في النشر و ذلك ما جعل مكانتها تهتز قليال في
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  ."التكنولوجي الحاصل اليوم

أن المواطن و خاصة منهم  فئة الشباب يمثلون عنصر تجديد و  09 -07في حين يرى المبحوثان 
:  07تغيير و عادة ما يكونون هم أول من يتبنى هذه التكنولوجيا و هذا ما يظهره تصريح المبحوث 

فقد الثقة في وسائل االعالم التقليدية جعله ينخرط في التدوين ، وانما ليست الفكرة أن المواطن  "

." الفكرة الرئيسية هي أن المواطن و خاصة الشاب يجد اثارة و مغامرة في كل ما هو مستحدث

المواطن و خاصة الشباب منهم قادة الرأي،و العناصر النشطة في المجتمع : " 09ليقول المبحوث 

لذلك فهم من الفئات التي تتأقلم بسرعة مع ماهو جديد و تنقل المستحدثات التقنية الى فئات 

كدليل على أن ." المجتمع و هو بذلك يتخلى عن الوسائل التقليدية لكن سرعان ما يرجع اليها
  .ال يستطيع التخلي عن وسيلة ما و لو ارتبط بما هو جديدالمواطن و خاصة الشاب 

و عندما تحولت وسائل االعالم الجديدة من وسيلة اتصال الى وسيلة لنشر المعلومة تحول المواطنين 
يثبت  08وما جاء على لسان المبحوث . اليها ذلك أن وسائل االعالم القديمة لم تعد تشبع رغباته

ا الجزائري، في نفس المحتوى مع بقية الدول فالوسائل التي ال يجب أن نضع مجتمعن" ذلك

استخدمها المواطن في ذلك لعبت دورا مهما ألنها في البداية كانت عبارة عن وسائل اتصال و 

  ."تحولت الى وسائل لنشر المعلومة
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 االطار التطبيقي

على أي مواطن  هل تتقبل فكرة اطالق صفة المواطن الصحفي: السؤال السابع
عادي بمجرد نقله لألخبار من مواقع األحداث مستخدما كافة الوسائل 

  التكنولوجية لنقل الخبر؟

  

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

الصحفي يبقى صحفيا و المواطن يبقى مواطنا  ال أوافق على ذلك أبدا ،  01المبحوث 

ذلك أن الصحفي يرتبط بعدة أمور مهنية عكس المواطن العادي الذي 

يقترح في الغالب تلميحات و اقتراحات و أفكار عن مواضيع محلية 

  .خاصة

تداول مصطلح المواطن الصحفي لما أصبح المواطن العادي هو مصدر   02المبحوث 

له القدرة على نشر تلك المعلومة عبر مواقع المعلومة ، و أصبحت 

على شبكة األنترنت ، و لكن أن يكون المواطن صحفي فهو بعيد عن 

ذلك كل البعد، و لو قمنا بتسمية كل مواطن بنشر خبر عبر جهازه 

االلكتروني فسنتوقف نحن عن القيام بممارسة مهنة الصحافة ، فذلك 

  .دراسات مرفوض تماما فاألمر يحتاج الى آليات و
  :أتحفظ عن ذلك بناءا على  03المبحوث 

أن هذا المواطن لم يتلق تكوينا في الصحافة ما يعني أنه يفتقد الى 

لتقتيات التحرير الصحفي التي تبلورت على طول سنوات من األخذ و 

   .الرد و الدراسات و األبحاث الخاصة في هذا المجال

ال أتقبل ذلك نهائيا ن يمكن أن يسمى باسم آخر كشاهد عيان مثال ، و   04المبحوث 

  .لكن ليس بصحفي
نعم أتقبل الفكرة ذلك أن الوعي لدى المواطن و الحس المدني و حقه   05لمبحوث 

ولكن يبقى أمر . في االعالم جعل لكل فرد الحق في أن يمارس االعالم

ما هو مبادرات ألن الصحفي له مهم و هو التمييز بين ما هو مهني و 

  .أبجديات الكتابة الصحفية عكس المواطن الصحفي
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الذي يستحق أن يكون صحفي هو من يملك بطاقة تثبت مهنته   06المبحوث 

كصحفي، بينما المواطن العادي ال يملك ما يثبت أنه صحفي ، و 

يجوز اطالق صفة الصحفي عليه و لكنها تبقى مجرد هواية بالتالي ال 

  .ليس إال
ان هذا المصطلح شاع في وسط البيئة االعالمية و لكن أنا ال أوافق   07المبحوث 

على اطالق صفة الصحفي للمواطن العادي ـ ألسباب تتعلق بالمهنية 

  .الصحفية المفقودة في المواطن 

تاحته شبكات التواصل االجتماعي أن ينتحل أيمكن ذلك نظرا لما    08المبحوث 

المواطن العادي صفة الصحفي عن طريق ممارسة مهنة نشر المعلومة 

  و األخبار عبر هذه الشبكات 

نعم اتقبل  هذه الفكرة، طالما أن أساس العمل الصحفي هو المعلومة و   09المبحوث 

المعاناة  طالما كانت المعلومة في أيدي المواطن العادي و انطالقا من

التي قد يعانيها الصحفي في سعيه للحصول على المعلومة و لكن من 

  .الضروري أن يتدرب المواطنين على كيفية ممارسة مهنة الصحافة
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  :تحليل اجابات السؤال السابع

ان التطورات الالمتناهية في تقنيات و تكنولوجيا االتصال ، والسيما بعد أن تم ادماج العديد من   
الوسائل االتصالية التفاعلية ، أقبل عليها األفراد بشكل غير مسبوق، حيث فاق عدد مستعمليها في 

الكبير للمستعملين فترة وجيزة عدد المستعملين للوسائل االعالمية التقليدية األخرى ، هذا التعطش 
للتعبير الحر و المشاركة في المضامين االعالمية تجسد في اقبالهم على الخدمات و التطبيقات 

و .التفاعلية  عبر األنترنت، وهذا النمط الصحفي الجديد انعكس على المجال االعالمي بالخصوص
ها المواطن العادي برز عنه ظهور مشهد صحفي جديد اصطلح عليه بصحافة المواطن الذي يلعب في

دور الصحفي بمجرد حصوله على أخبار صورها او عايشها و نقلها للعالم أجمع عبر شبكة االنترنت 
  ؟.ولكن هل تقبل الصحفيين  فكرة اطالق صفة الصحفي على أي مواطن بمجرد قيامه بهذه العملية. 

اتضح أن  معظم الصحفيين ال يتقبلون فكرة اطالق صفة الصحفي على المواطن العادي بمجرد نشره 
لمضامين اعالمية على شبكة األنترنت باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية لعرض الخبر، و تفسيرهم 

ضمون الوحيد في ذلك أن مهنة الصحافة تستند الى آداب و قيم و أخالقيات تترتب على صانع الم
أتحفظ  : " 03فيقول المبحوث . االعالمي ، وال يتم ذلك اال من خالل التكوين العلمي و األكاديمي

  :عن ذلك بناءا على

أن هذا المواطن لم يتلق تكوينا في الصحافة ما يعني أنه يفتقد الى تقتيات التحرير الصحفي التي 

و   ."ت و األبحاث الخاصة في هذا المجالتبلورت على طول سنوات من األخذ و الرد و الدراسا
تداول مصطلح  : "هو اآلخر الفكرة بقوله 02يرفض المبحوث  و 01و 07 ينيوافقه الرأي المبحوث

المواطن الصحفي لما أصبح المواطن العادي هو مصدر المعلومة ، و أصبحت له القدرة على نشر 

أن يكون المواطن صحفي فهو بعيد عن تلك المعلومة عبر مواقع على شبكة األنترنت ، و لكن 

ذلك كل البعد، و لو قمنا بتسمية كل مواطن بصحفي بمجرد نشر خبره عبر جهازه االلكتروني 

فسنتوقف نحن عن القيام بممارسة مهنة الصحافة ، فذلك مرفوض تماما واألمر يحتاج الى آليات 

المواطن و االعالم االحترافي القائم على وهو بذلك يرى أنه ستختفي الفروق بين اعالم ."  و دراسات
التخصص المهني و يتحول االعالم الى مهنة ال قيمة لها بتسمية كل مواطن صحفي و بالتالي 

  الصحفيين التخلي عن مهنة سيتعين على
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  . الصحافة و تركها للمواطنين 

الذي يستحق : "الصحفي بالحصول على البطاقة المهنية للصحفي بقوله صفة 06و يربط المبحوث 

أن يكون صحفي هو من يملك بطاقة تثبت مهنته كصحفي، بينما المواطن العادي ال يملك ما يثبت 

." أنه صحفي ، و بالتالي ال يجوز اطالق صفة الصحفي عليه و لكنها تبقى مجرد هواية ليس إال

   .صحفي بالمؤسسة االعالمية بعقد عمل ال أثر للمواطن بالتمتع بهذه الصفةو بالتالي فعدم ارتباط ال

المواطن الذي شاهد  الخبر أو سمعه نظرا المتالكه ألدوات كالكاميرا أو  04بينما يعتبر المبحوث 
ال أتقبل ذلك نهائيا  : "وسائل االتصال األخرى التي تتيح له نشر ما شاهده أو سمعه  بما يلي 

  ." سمى باسم آخر كشاهد عيان مثال ، و لكن ليس بصحفييمكن أن ي

نعم اتقبل  هذه الفكرة، طالما أن أساس العمل الصحفي هو :"الفكرة بقوله  09بينما يتقبل المبحوث 

المعلومة و طالما كانت المعلومة في أيدي المواطن العادي و انطالقا من المعاناة التي قد يعانيها 

الصحفي في سعيه للحصول على المعلومة و لكن من الضروري أن يتدرب المواطنين على كيفية 

،ألن وسائل االعالم االجتماعي حققت  08طره الرأي المبحوث و يشا."  ممارسة مهنة الصحافة
طفرة كبيرة في سرعة الوصول الى المعلومة الى أكبر عدد من الناس الذين ال يملكون الوقت لمشاهدة 
التلفزيون أو قراءة الصحف، اراد هذا المبحوث أن يطلق صفة الصحفي على المواطن الذي يملك 

تصعب على الصحفي المحترف نفسه الوصول اليها  أحيانا ، اال أنه ال المعلومة  و ينشرها و التي 
ينفي أنه من الضروري تعلم أصول المهنة الصحفية من مهنية ،مصداقية الخبر،الصياغة 

تبريرا لموافقته على  05ليقدم المبحوث . ،العرض،التأكد من المصادر و غيره من متطلبات المهنة
العادي بأن لكل مواطن الحق في االعالم و بالتالي فهو أيضا  اطالق صفة الصحفي على المواطن

له الحق في البحث عن المعلومة بطريقته الخاصة ،و نشرها بوسائله الخاصة و كان تصريحه 
نعم أتقبل الفكرة ذلك أن الوعي لدى المواطن و الحس المدني و حقه في االعالم جعل  : "كالتالي

ولكن يبقى أمر مهم و هو التمييز بين ما هو مهني و ما . ملكل فرد الحق في أن يمارس االعال

دون نفيه هو  ."هو مبادرات ألن الصحفي له أبجديات الكتابة الصحفية عكس المواطن الصحفي
  .اآلخر ألبجديات الممارسة المهنية الصحفية
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 االطار التطبيقي

ما مدى انتشار المشهد الصحفي الجديد صحافة المواطن في : الثامن السؤال

  الجزائر؟

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

ال يزال في أوج ظهوره نوعا ما و لكن ذلك ال يعني أن األمر ال يتطور   01المبحوث 

فيما بعد وسط هذه التغيرات الهائلة و المتطورة في مجال وسائل 

  .و بشكل سريع أيضااالعالم 

منذ أن بدأت القنوات التلفزيونية و االذاعية و الصحف بانشاء مواقع   02المبحوث 

تفاعلية لها عبر شبكة األنترنت انخرط الجزائري ضمنيا في العملية و 

  هو اآلن ينفتح على المواقع التفاعلية األخرى   
شبكات االجتماعية حسب اعتقادي اتجه الجمهور الجزائري الى ال  03المبحوث 

الجديدة بناءا على أن الدراسات األكاديمية تقر أن الجمهور الجزائري ال 

تعنيه الشأن السياسي بقدر ما تعنيه المشاكل االجتماعية اليومية و 

هذا سبب كافي أن يتجه الجمهور الى الشبكات االجتماعية و المدونات 

  .لتفريغ ما ضمه من ضغط اجتماعي

انتشرت بشكل كبير ألن الوسائل المستخدمة في في ذلك تطورت و هذا   04المبحوث 

ما ساهم في زيادة انتشارها،بداية من أحداث السكر و الزيت مطلع عام 

  .الى غاية أحداث تيقنتورين األخيرة عبر الفيسبوك 2011
  .مشهد يتميز بالكثير من التنافسية عبر الكثير من المواقع  05لمبحوث 
ازال مستواها محدود بعض الشيء في الجزائر بدليل ال يوجد من وضع م  06المبحوث 

بصمته في هذا المجال ، بعكس البلدان األخرى التي كان لها صدى 

  .كبير في هذا المجال
لم يتطور كما ينبغي في الجزائر، مازال الكثير من  المواطنين يعتمدون   07المبحوث 

يمنع اسهامات البعض اآلخر  على وسائل االعالم التقليدية لكن ذلك ال

  .على الشبكة
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ال يجب أن نضع المجتمع الجزائري في نفس المحتوى مع مع بقية   08المبحوث 

  الدول فالوسائل التي استخدمها المواطن في ذلك لعبت دورا مهما للغاية 

أسلوب استخدام مواقع التواصل االجتماعي من طرف مواطنين صحفيين   09المبحوث 

  .عندنا جديد، و مازال في بداياته 

  :تحليل اجابات السؤال الثامن

، أكثر من أربعة 2012في الجزائر بلغ عدد المشتركين في الفيسبوك وحده نهاية شهر ديسمبر  
المتخصص في متابعة  سوشيول باكرزمشترك حسب احصائيات موقع  940ألف و  23ماليين  و 

الشبكات االجتماعية عبر العالم، و المتتبع لهذا النوع من المواقع سيجد أن نشاطات المشتركين و 
   1.توجهاتهم و استعماالتهم مختلفة و لكن الهدف واحد وهو البقاء على اتصال دائم بالعالم الخارجي

افة المواطن في الجزائر بالنظر الى عدد و ألن الفيسبوك يعتبر أهم واجهة لما يسمى بصح
مستخدميه المذكور سالفا، في غياب ثقافة التدوين نوعا ما لدى الجزائريين ، أصبح هذا الموقع 
فضاءا للمواطن البسيط لما يدور حوله من أحداث محلية ووطنية على مدار اليوم بلغة سهلة و 

صحافة المواطن في الجزائر تفاوتت  و عن مدى انشار هذا المشهد الصحفي الجديد. بسيطة 
  .اجابات عينة الصحفيين بين انتشاره السريع و بين مستواه المحدود في االنتشار 

و قدم مثالين تبين مدى  يرى أن هذا المشهد الصحفي انتشر بصورة كبيرة في الجزائر 04فالمبحوث 
ذلك تطورت و هذا ما ساهم  انتشرت بشكل كبير ألن الوسائل المستخدمة في في : "هذا االنتشار

الى غاية أحداث تيقنتورين  2011في زيادة انتشارها،بداية من أحداث السكر و الزيت مطلع عام 

  ." األخيرة عبر الفيسبوك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

1  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/159353.html  

      Visée le : 05.04.2013.a 15.05 
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ال يزال في أوج ظهوره في الجزائر و لم تتبلور مالمحه بعد  ليرى بقية الصحفيين أن هذا المشهد
مازال مستواها محدود بعض الشيء  : "06مقارنة مع البلدان العربية األخرى ، حيث يقول المبحوث 

في الجزائر بدليل ال يوجد من وضع بصمته في هذا المجال ، بعكس البلدان األخرى التي كان لها 

و  01وكذا المبحوث .  07و  09و يشاطره الرأي  في ذلك المبحوثين ." صدى كبير في هذا المجال
ال يزال في أوج ظهوره نوعا ما و  : "الذي يستشرف امكانية تطور هذا المشهد مستقبال بقوله التالي

لكن ذلك ال يعني أن األمر ال يتطور فيما بعد وسط هذه التغيرات الهائلة و المتطورة في مجال 

  ."شكل سريع أيضاوسائل االعالم و ب

و ألن خوض المواطن الجزائري في المجال السياسي محدود جدا و يقتصر على فئات معينة ، و 
نسبة كبيرة منهم ال تكاد اهتماماتهم تخرج عن المواضيع الرياضية ، و المواضيع ذات الطابع 

الجمهور  حسب اعتقادي اتجه : "03االجتماعي بنسبة أكبر، وهذا ما جاء على لسان المبحوث 

الجزائري الى الشبكات االجتماعية الجديدة بناءا على أن الدراسات األكاديمية تقر أن الجمهور 

الجزائري ال تعنيه الشأن السياسي بقدر ما تعنيه المشاكل االجتماعية اليومية و هذا سبب كافي أن 

  ." اجتماعييتجه الجمهور الى الشبكات االجتماعية و المدونات لتفريغ ما ضمه من ضغط 

ان بقيام الوسائل اإلعالمية االنخراط في تقنيات االعالم الجديد و  02في حين يجيب المبحوث 
و اجابته تمثلت فيما .انشاء مواقع لها على شبكة األنترنت جعل المواطن ينضم الى عالم االنترنت

منذ أن بدأت القنوات التلفزيونية و االذاعية و الصحف بانشاء مواقع تفاعلية لها عبر شبكة  :"يلي

. " األنترنت انخرط الجزائري ضمنيا في العملية و هو اآلن ينفتح على المواقع التفاعلية األخرى

بع على  أن المشهد الصحفي صحافة المواطن في الجزائر بأنه يغلب عليه طا  05ليطلق المبحوث 
  ."مشهد يتميز بالكثير من التنافسية عبر الكثير من المواقع :"التنافسية على حد تعبيره

  

  

  

  

111 



 االطـــــــــــــــــار التــــــطبيـــــــــــقي

هل سبق و أن اعتمدت على أـخبار و معلومات نشرها مواطن : السؤال التاسع

مؤسستكم االعالمية من صحفي في فضاء مدونته و مواقع أخرى لم تتمكن 

  ؟ لماذا؟.الوصول اليها

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

صحيح أن هناك حاجة ماسة دائما للحصول على معلومات من   01المبحوث 

مواطنين و دون أي تكلفة لسد بعض الثغرات في التغطية االعالمية 

مصداقيتها و أحيانا اال أن ذلك ال يمنع من التحري عنها و عن 

  .مصدرها قبل االعتماد عليها

نعم سبق لي أن اعتمدت على أخبار و معلومات و لكن ليس على   02المبحوث 

المطلق ، وال أتعامل معها بسرعة بعد الحصول عليها بل أتحرى عنها 

بوسائلي الخاصة و اذا اكتشفت أن لها مصدر موثوق أتعامل معها 

  . بالنشر 
سبق و أن اعتمدت و لكن مع البحث حول صحة هذا الخبر بناءا  نعم  03المبحوث 

  .على أن قيمة الخبر تقوم على المصدر

و ليس ) فالش(نعم سبق و ان اعتمدت و لكن آخذ مجرد المعلومة فقط  04المبحوث 

كل ما قدمت به المعلومة ألقوم بالعمل على تلك المعلومة أكثر من ذلك 

  .%98ومة يكون بنسبة و العمل على المعل %2آخذ فقط 
  .أتعامل معها كمصادر أخبار بعد التحري و التقصي   05لمبحوث 
صحيح أنني قد أعتمد عليها في بعض األحيان و لكن آخذها من باب   06المبحوث 

االستئناس بها ليس اال أو أقتبس فكرة عن موضوع ما و من ثم أتعمق 

  . في الموضوع
صحيح أنها تحظرني معلومات من مواطنين سواء بصفة شخصية أو   07المبحوث 

عبر مواقع شبكة األنترنت ، و لكن لم يسبق لي أن اعتمدت عليها ذلك 

  أنها معلومات مشكوك فيها و أخاف من الوقوع في مشكالت قانونية 
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تمدت خاصة عند حاجتي في الحصول على أخبار نعم سبق و ان اع  08المبحوث 

عجزت عن الوصول اليها،انطالقا أن ثمة عدة عوامل تجعل المعلومة 

  الصحفية صعبة المنال بالنسبة للصحفي

نعم سبق و أن اعتمدت عليها ألنه أحيانا تكون المعلومة غائبة و   09المبحوث 

و الكثير من أحيانا أخرى يكون هناك تمييز بين األسرة االعالمية 

المصادر تقدم المعلومة لوسائل اعالمية بعينها و صحفيين بعينهم ، 

  .بينما تمنعها عن مؤسسات اعالمية أخرى

  :تحليل اجابات السؤال التاسع

لعبت مواقع التواصل االجتماعي دورا بارزا في نقل األحداث بصورة لحظية و دقيقة ، و ذلك ما   
تدخل العديد من المؤسسات الغير صحفية في انتاج األخبار و مس صلب العمل الصحفي عن طرق 

توزيعها و نشرها ، عن طريق اشتراك العديد من األفراد ممن ال تربطهم عالقة بمهنة الصحافة و 
الذين يتوجهون الى منبع األخبار مباشرة، و ذلك ما انعكس على عالقة الصحفي كمنتج للمعلومة و 

، ولم يعد الجمهور مجرد متلقي  قوم بالتعليق على األحداث و تحليلهاالخبر،و لم يعد هو فقط من ي
سلبي للرسائل االعالمية بل أصبح مشاركا فيها و طرفا رئيسا ، ما جعل الصحفي الجزائري يهتم 
بأخبار هؤالء المواطنين  و يستعين بها و هذا ما تبين في اجابات كل المبحوثين باستثناء المبحوث 

ذه المضامين مشكوك فيها و بالتالي فهو ال يعتمد عليها خوفا من التعرض الى الذي يعتبر ه 07
متابعات قضائية جراء نشر هذه المضامين و هو بذلك سوف يحافظ على سمعته و بالتالي على 

صحيح أنها تحظرني معلومات من مواطنين سواء بصفة  : "سمعة المؤسسة و كانت اجابته كالتالي

بكة األنترنت ، و لكن لم يسبق لي أن اعتمدت عليها ذلك أنها معلومات شخصية أو عبر مواقع ش

  ".مشكوك فيها و أخاف من الوقوع في مشكالت قانونية

بينما يستعين الصحفيين اآلخرين بأخبار المواطن الصحفي نظرا لما ينشره هذا المواطن من اهتمامات 

التي تساعد الصحفي على انجازو مشاكل يومية تشغله وقضايا حياته و مجتمعه ، و   
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 االطار التطبيقي

عمله أو على األقل توجهه الى مصدر الخبر ، أو حتى كمجرد فكرة يستطيع الصحفي من خاللها 
  .الحصول على موضوع  لروبورتاج ، أو تحقيق ، أو تقرير ما

صحيح أنني قد أعتمد عليها : " بتصريحهما التالي على التوالي 04و 06وهذا ما أدلى به المبحوثين 

في بعض األحيان و لكن آخذها من باب االستئناس بها ليس اال أو أقتبس فكرة عن موضوع ما و 

نعم سبق و ان اعتمدت و لكن آخذ مجرد  " 04قول المبحوث و  ." من ثم أتعمق في الموضوع

ك المعلومة أكثر من و ليس كل ما قدمت به المعلومة ألقوم بالعمل على تل) فالش(المعلومة فقط

  ."%98و العمل على المعلومة يكون بنسبة  %2ذلك آخذ فقط 

على أخبار المواطنين في حالة غياب المعلومة و التي تسبب عائقا  09و  08بينما يعتمد المبحوثان 
بالنسبة للصحفي و التي يجهل الصحفيون أسبابها، و التي تكون أحيانا نتيجة استحالة القيام بلقاء أو 

، أو حتى في حالة ...حوار مع احدى الشخصيات الثقيلة في عالم السياسة أو االقتصاد أو الفن، 
الحصول على المعلومة يطلب من الصحفي عدم االفصاح عن مصدرها، في هذه الحالة قد يلجأ 
الصحفي الى طرق أخرى الستقاء المعلومة و هي عن طريق التوجه الى شبكة األنترنت و الحصول 

علومات و أخبار من مواطنين كانوا أكثر قربا من الحدث، أو عايشوه ، أو سمعوا عنه و قاموا على م
نعم سبق و  : "ما يلي 08بنشره عبر المواقع المختلفة لشبكة األنترنت وهذا ما يؤكده قول المبحوث 

 ان اعتمدت خاصة عند حاجتي في الحصول على أخبار عجزت عن الوصول اليها،انطالقا أن ثمة

 09في حين يرى المبحوث ." عدة عوامل تجعل المعلومة الصحفية صعبة المنال بالنسبة للصحفي
أن المعلومة اليوم أصبحت تقدم على أساس العالقات الشخصية التي تربط الشخصية بالصحفي، أو 
حتى في بعض األحيان على أساس جنس الصحفي و ما اذا كان الصحفي ذكرا أو أنثى، وكذا عدم 

الهيئات المسؤولة مع الصحفي رغم وجود مكلفين باالعالم لدى مصالحها و هذا ما يبينه قول  تعاون
نعم سبق و أن اعتمدت عليها ألنه أحيانا تكون المعلومة غائبة و أحيانا  : "فيما يلي 09المبحوث 

 أخرى يكون هناك تمييز بين األسرة االعالمية و الكثير من المصادر تقدم المعلومة لوسائل

  ."اعالمية بعينها و صحفيين بعينهم ، بينما تمنعها عن مؤسسات اعالمية أخرى

على أخبار المواطن الصحفي ولكن بعد القيام  05-03-02-01:بينما يعتمد كل من المبحوثين
  و التأكد من مصداقيتها و البحث عن مصدرها الرئيسي قبل نشرها ، وهذا   بالتحري عنها
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ما يثبت أن المعلومة قد أصبحت من صنع المواطن الذي قام بتصوير الحدث، و التعليق عليه و 
نشره عبر شبكة األنترنت ليقوم الصحفي بالدور الثاني و هو معالجة هذا الحدث و التأكد من 

، و هذا ما أصبحت تقوم به مختلف مصداقيته و نشره للناس عامة عبر وسائل االعالم التقليدية 
و هنا سنقوم بذكر أحد . وسائل االعالم خاصة التلفزيونية منها و التي ظهرت في الجزائر مؤخرا

نعم سبق لي أن اعتمدت  : "بقوله 05تصريحات التي قام بها أحد المبحوث ين و هو المبحوث 

معها بسرعة بعد الحصول عليها بل على أخبار و معلومات و لكن ليس على المطلق ، وال أتعامل 

  ."أتحرى عنها بوسائلي الخاصة و اذا اكتشفت أن لها مصدر موثوق أتعامل معها بالنشر 
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ستفادة من ما أهم المضامين التي تعتمد عليها في حالة اال: السؤال العاشر

  المواطن الصحفي؟أخبار 

  

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

يمكن أن أعتمد على تعليقات على قضايا عامة راهنة، و التي تكون   01المبحوث 

  .في بعض األحيان كأفكار لمقاالتي 

على كل ما يهمني في أي موضوع أقوم به سواء أكانت أفكار أو  أعتمد  02المبحوث 

  .قصص أو صور أو تعليقات
أخبار و معلومات ثقافية و اقتصادية،مشاعر و أفكار المواطنيين   03المبحوث 

  .وانشغاالتهم

  .أخبار مكتوبة وتعليقات على قضايا عامة أو مقاالت   04المبحوث 

اعتمد خاصة على التقارير المقدمة من طرف المواطنين و أتعامل معها   05لمبحوث 

  كمصادر أخبار
من خالل الممارسة الصحفية كل مضمون له أهمية أنا شخصيا أعتمد   06المبحوث 

على الصور بصفة خاصة و أقوم بأرشفتها للرجوع اليها في حالة 

  .حاجتي اليها في موضوع ما
  عتمدت عليهالم يسبق لي أن ا  07المبحوث 

أعتمد على كل ما يهمني في أي وقت من األوقات، سواء   08المبحوث 

  .نصوص،صور،تعليقات على قضايا،قصص،محتويات اخبارية

أعتمد على المضامين التي أحتاجها و لكن كثيرا ما أعتمد على أخبار   09المبحوث 

  .و تقارير مدعمة بالصور
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  :تحليل اجابات السؤال العاشر

مع انتشار التقنيات الحديثة لالتصال و تزايد تطبيقاتها في مجال االعالم ،ظهرت أنواع جديدة من   
الصحافة ،كما بدأت تتغير معالم صناعة المضامين االعالمية سواء من حيث طبيعة المساهمين 

التي يتم االعتماد عليها في توصيل هذه المضامين، والتي تعرف بأنها فيها،أو أشكالها أو الوسائل 
أي مضمون ينتجه مستخدمي وسائل االعالم الجديدة بأنفسهم و بشكل مستقل عن أي مؤسسة 

و الذي يكون فيه بمقدور المستخدم المشاركة .اعالمية أو غير اعالمية و الذي ينشر بشكل الكتروني
و المعلومة و الرأي سواء من جمع المادة أو تحريرها أو اختيارها أو في كل مراحل صناعة الخبر 

  .ترتيبها أو تصنيفها أو التعليق عليها أو تحليلها أو اتخاذ قرار بارسالها آلخرين أو حذفها

وألن المضامين التي ينتجها مستخدمي وسائل االعالم الجديدة على المواقع االعالمية و غيرها  
مقاطع الفيديو، قصاصات صور، قصص اخبارية، ملفات،أفالم، التعقيب على : عديدة تتمثل في

كانت أهم المضامين التي تعتمد عليها عينة الدراسة من ...... المقاالت و الصور و األفالم
  .يين على كل ما هو مهم في العمل الصحفي و هذا حسب عرف الممارسة الصحفية الجاريةالصحف

تفاوتت اعتماد الصحفيين على المضامين التي ينتجها المستخدمين من معتمد على الصور لغرض 
من خالل الممارسة الصحفية كل مضمون له أهمية أنا  :"06أرشفتها على حد تعبير المبحوث 

عتمد على الصور بصفة خاصة و أقوم بأرشفتها للرجوع اليها في حالة حاجتي اليها في شخصيا أ

ومعتمد على التعليقات بغرض استقاء منها أفكار لموضوعات صحفية حسب المبحوث ." موضوع ما
يمكن أن أعتمد على تعليقات على قضايا عامة راهنة، و التي تكون في بعض األحيان  : "01

ليعتمد البقية على كل ما هو مهم لهم في عملهم الصحفي سواء أكانت أخبارا أو ."  كأفكار لمقاالتي 
على حد قول . أفكارا أو قصصا اخبارية أو صورا أو مشاعر األفراد و مشاكلهم و اهتماماتهم

أعتمد على كل ما يهمني في أي موضوع أقوم به سواء أكانت أفكار أو قصص أو  :"02المبحوث 

الذي لم يسبق له االعتماد على أي مضمون ينتجه  07باستثناء المبحوث " .صور أو تعليقات
  .المواطن الصحفي
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في رأيك كيف ساهمت المدونات و المواقع التفاعلية : السؤال الحادي عشر

  األخرى في اظهار مسائل الشأن العام؟

  نص المقابالت                 المبحوث   
  

للمدونات و المواقع التفاعلية دور كبير في انتشار الثورات العربية   01المبحوث 

  .بداية من تونس وصوال الى ما يحدث اليوم في سوريا

ساهمت الى حد كبير من خالل الفيسبوك و من خالل تعليقات   02المبحوث 

  ..........،ساخرة،تافهةالمواطنين من تعليقات جدية 
ساهمت بالشكل الكبير المتعارف عليها حاليا و كانت السبب الرئيسي   03المبحوث 

  .في نشوب الكثير من الثورات العربية

ساهمت بشكل كبير و لوال هذه المواقع لما حدثت ثورات أطاحت بالعديد   04المبحوث 

  من األنظمة

لعربية بدرجة كبيرة جدا من خالل ما وفره ساهم اليوتيوب في الثورات ا  05لمبحوث 

من فيديوهات و التغطية اآلنية و السريعة لألحداث و تحولت الى 

  .وسيلة حشد ودعم المعارضة
لو نرجع الى الخلف لوجدنا أن سبب الثورات العربية كان أساسها   06المبحوث 

  .الفيسبوك الذي أتاح الحرية المطلقة الرساء مبادئ الديمقراطية
الثورات العربية انطلقت من الكبت السياسي و تردي األوضاع ما جعل   07المبحوث 

الفيسبوك و التويتر يلعبان دورا مساعدا نظرا لقدرتهما على تجميع 

  .الناس وحشدهم

المدونات و المواقع التفاعلية كانت السبب األول و المباشر في قيام   08المبحوث 

لم تكن في حسبان األنظمة التي  ثورات و ذلك بتحولها الى انتفاضة

  .ما ساهم في لفت أنظار االعالم الغربي.سقطت

اليوم نحن أمام ظاهرة جديدة أفلتت من يد الحكومات ، وصعب جدا   09المبحوث 

  .التحكم فيها أو اختراقها في وقت تقلص فيه دور االعالم الرسمي
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  :تحليل اجابات السؤال الحادي عشر

ان أهم مسألة من مسائل الشأن العام و التي حدثت  مؤخرا هي بدون شك مسألة الثورات العربية ،   
و التي اتفق حولها جميع المبحوثين و كل مبحوث أرجعها الى أسباب مختلفة لكنهم اتفقوا على أن  

وك بنسبة السبب الرئيسي في نشوبها هي مواقع التواصل االجتماعي خاصة منها التويتر و الفيسب
الثورات العربية انطلقت من الكبت السياسي و تردي األوضاع  : "07كبيرة  وهذا ما أكده للمبحوث 

." ما جعل الفيسبوك و التويتر يلعبان دورا مساعدا نظرا لقدرتهما على تجميع الناس وحشدهم

ماعية و ت التواصل االجتماعي كان له صدى و أبعاد سياسية واجتفالتحرك الشبابي عبر شبكا
اقتصادية ،ومن خالل  هذه الشبكات انتشرت و توسعت األحداث األخيرة التي وقعت في تونس و 

للمدونات و المواقع التفاعلية دور  : "01مصر وصوال الى سوريا وهذا ماظهر في قول المبحوث 

  ."كبير في انتشار الثورات العربية بداية من تونس وصوال الى ما يحدث اليوم في سوريا

و ألن االعالم االلكتروني الحديث برز بشكل أساسي كونه لم يستخدم فقط للتواصل بين الثوار و 
انما حتى وسائل االعالم األخرى كانت تعتمد عليه في نقل الخبر ما أدى الى تقليص دور االعالم 

جديدة اليوم نحن أمام ظاهرة  : "09التقليدي بشكل كبير و في هذا الصدد نذكر تصريح المبحوث 

أفلتت من يد الحكومات ، وصعب جدا التحكم فيها أو اختراقها في وقت تقلص فيه دور االعالم 

  ."الرسمي

المدونات و المواقع التفاعلية كانت السبب األول و المباشر في قيام ثورات :" 08وبقول المبحوث 

في لفت أنظار ما ساهم .و ذلك بتحولها الى انتفاضة لم تكن في حسبان األنظمة التي سقطت

و هو بذلك يرى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تسقط الثورات أعتى األنظمة في ."  االعالم الغربي
العالم،في فترات وجيزة ، واستطاعت أن تغير أسلوب االعالم الغربي في التعامل معها و كذا لفت 

  . أنظار االعالم الغربي الذي نقل الحدث

عالم الجديدة أثارت وعي الجمهور العربي ، وحرضته على الثورة و ليتفق الجميع أن وسائل اال
التغيير، بحيث تم تزويد الجماهير باألخبار و المعلومات و المعرفة االزمة لتعديل السلوك ، وكشقت 
له الكثير من الظلم و القهر و االستبداد ودفعت و شجعت الجماهير الى تغيير الحال البائس الذي 

  .نتيجة سياسات تلك األنظمة المتسلطةعانت منه األمة 
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هل حدث تحول في طبيعة ادارة العمل الصحفي بظهور : السؤال الثاني عشر

  المواطن الصحفي؟

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

الصحفي ، ولكن المشهد   لم يحدث أي تحول في طبيعة ادارة العمل  01المبحوث 

تطور بسرعة مع كل هذه التكنولوجيات الجديدة ألن األمر دائما يستحق 

  .مواكبة التطورات و مجاراة سير األمور

لم يحدث أي تحول بالعكس ، صحافة المواطن فتحت المجال لمنافسة   02المبحوث 

  .أكبر بين الصحفي المحترف و المواطن الصحفي
من البيئة التي أعمل فيها ال أجد هزا بوجود المواطن الصحفي،  انطالقا  03المبحوث 

  .ويعود السبب حسب اعتقادي الى شيوعية هذه الفكرة لعموم الجمهور

  .لم يتغير األمر حاليا ولكن من الممكن أن يتحول مستقبال  04المبحوث 

  .لم يتغير األمر و لكن البد من مواكبة التطور الحاصل اليوم  05لمبحوث 

حدث تحول و تحسن في نفس الوقت و لكن هذا التحسن يبقى في   06المبحوث 

مجال ضيق ذلك أن المواطن في األساس هو من يحمل المعلومة و 

  .بالتالي فالصحفي و بالتالي فالمواطن يقتني معلوماته من المواطنين
 لم يحدث أي تحول في طبيعة العمل الصحفي طالما أن الهدف الرئيس  07المبحوث 

لكل صحفي هو الحصول على المعلومة و ذلك يقوم على احترافية 

الصحفي و مؤهالته و ذكائه سواء عن طريق الحصول على المعلومة 

  .من مواطن عادي أو من مصادر أخرى

لم يحدث تحول طالما حسن استخدام األنترنت نظرا لالمتيازات التي   08المبحوث 

  .تمنحها هذه الوسيلة 

بالنسبة لي حدث تحول ألنه سابقا قبل ظهور هذا النوع الصحفي   09المبحوث 

الجديد كن يصعب الوصول الى المعلومات و مهما امتلكنا من معلومات 

ال يمكن أن نصل الى جميع المدن و الدوائر ولكن المواطن الصحفي 

  .هو الذي سيمكننا من ذلك
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  :تحليل اجابات السؤال الثاني عشر

ان أهم ما يمكن رصده من خالل التحوالت ذات الصلة بصناعة المضامين االعالمية هو امكانية   
حدوث تحول في طبيعة ادارة العمل الصحفي من منطلق أنه لم يعد االتصال بين منتجي المضامين 

ل االتصالية و المستخدمين ذا اتجاه خطي واحد بل أصبح تعدديا و دائريا وشبكيا ، كما زاد معد
التواصل بين المستخدمين و بين المشرفين على هذه المواقع ، و قلت الضغوط التقليدية الخاصة 
بالوقت و المساحة ، و لم يعد الصحفي حارس بوابة فقط  بقدر ما هو مراقب و مدير للحوار الذي 

  1.يساهم فيه المستخدمين

رصدنا اجابات الصحفيين والتي  ! أم ال طبيعة ادارة العمل الصحفيوعن ما اذا حدث تحول في 
بينت معظمها أنه لم يحدث أي تحول في طبيعة ادارة العمل الصحفي و أنه من الممكن أن يحدث 

لم يتغير األمر  :"04تحول مستقبال طالما أن العالم في تغير مستمر و هذا ما أدلى به المبحوث 

أنه بظهور صحافة  02حوث في حين يرى المب." حاليا ولكن من الممكن أن يتحول مستقبال
المواطن الى الساحة االعالمية فتح ذلك المجال الى منافسة أكبر بين الصحفي العامل في قطاع 
المؤسسة االعالمية  و المواطن الصحفي و ارتفاع درجة التنافسية بين الوسائل االعالمية المهنية و 

لم يحدث أي  : "ية على حد تعبيره الغير مهنية خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الحدث و المصداق

تحول بالعكس ، صحافة المواطن فتحت المجال لمنافسة أكبر بين الصحفي المحترف و المواطن 

هما اآلخران أنه لم يحدث تحول في طبيعة ادارة العمل  05و  01بينما يرى المبحوثان ." الصحفي
متها األنترنت و الخدمات التي أتت الصحفي و لكن من المهم أن تواكب الصحافة التطورات التي قد

لم يحدث أي  : "01بها و التي شكلت معايير وقيم جديدة لم تكن مألوفة في الواقع فيقول المبحوث 

تحول في طبيعة ادارة العمل الصحفي ، ولكن المشهد  تطور بسرعة مع كل هذه التكنولوجيات 

  ." الجديدة ألن األمر دائما يستحق مواكبة التطورات و مجاراة سير األمور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة  دراسة في المفاهيم و بيئة العمل،:أدوار مستخدمي المواقع االلكترونية في صناعة المضامين االعالمية 1

  .2009نشرت في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد التاسع، العدد الثاني،ديسمبر،

  

121 



 االطـــــــــــــــــار التــــــطبيـــــــــــقي

لم يحدث أي تحول في طبيعة العمل الصحفي طالما أن الهدف  : "ما يلي 07ويقول المبحوث 

الرئيس لكل صحفي هو الحصول على المعلومة و ذلك يقوم على احترافية الصحفي و مؤهالته و 

  ."ذكائه سواء عن طريق الحصول على المعلومة من مواطن عادي أو من مصادر أخرى

سبة للصحفي هي المادة الخام التي ينبني بها أي عمل صحفي،و بدونها يفقد فالمعلومة الصحفية بالن
المجال االعالمي لمعناه الحقيقي ، و بالتالي فالصحفي البارع هو من يستطيع الوصول الى المعلومة 
و الحصول اليها بالطرق المشروعة طبعا، سواء كان سبيل الوصول الى المعلومة المواطن أو أي 

  .المصادر مصدر آخر من 

و رغم أهمية المعلومة الصحفية بالنسبة ألي صحفي، اال أن صعوبة الوصول اليها ألسباب مختلفة 
تتعلق بالصحفي نفسه أو تكتم المصادر عن تقديم المعلومات ، أو ألسباب أخرى جعلت من أسرة 

لوطن وحقه في االعالم رهينة بين المصادر التي من المفترض عليها تقديم المعلومة وواجب خدمة ا
يقران بالتحول الذي حدث في ادارة العمل الصحفي    09و  06االعالم، و ذلك ما جعل المبحوثان 

و يعودان بذلك الى المواطن بعد بروز المشهد الصحفي الحديث صحافة المواطن ، في اطار تحول 
، ما أحدث ذلك تتغييرا المواطن الى أداة مهمة لنقل المعلومة عبر المواقع المختلفة لشبكة األنترنت

في طبيعة العمل االعالمي بحبث لم تعد الطرق التقليدية المعهودة كافية لمواكبة ايقاع األحداث 
المتسارعة في زمن أصبح فيه المواطن العادي مصدرا للمعلومات ، كان في زمن سابق هو من يتلقى 

بالنسبة لي حدث تحول  : "09و هنا ال بأس توضيح هذا األمر بتصريح المبحوث  . المعلومات

ألنه سابقا قبل ظهور هذا النوع الصحفي الجديد كن يصعب الوصول الى المعلومات و مهما 

امتلكنا من معلومات ال يمكن أن نصل الى جميع المدن و الدوائر ولكن المواطن الصحفي هو الذي 

  ."سيمكننا من ذلك
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 االطار التطبيقي

  .مستقبل مهنة الصحافة في ظل صحافة المواطن:الثالث المحور*

ماذا تشكل صحافة المواطن بالنسبة للصحفي الجزائري : السؤال الثالث عشر
  المتمرس العامل في اطار المؤسسات االعالمية التقليدية؟ 

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

، فال أعتقد  21.و ضمن مهنته أن يتعامل مع ق على الصحفي دائما  01المبحوث 

أن صحافة المواطن هي تهديدا بل على العكس،أصبح الصحفي 

  .المحترف يعتمد عليها و بشكل كبير أيضا

تشكل صحافة المواطن للصحفي المحترف مساحة أخرى من المنافسة   02المبحوث 

مع  بينه و بين المواطن الصحفي ذلك أن المواطن الصحفي يتعامل

الخبر القريب من محيطه،بينما الصحفي المحترف يتعامل مع أخبار 

  .خارج المحيط
حسب قناعتي ،من المتغيرات اليومية أجد أن منحنيات التخوف تزداد   03المبحوث 

لدينا يوما بعد يوم من منافسة هذه الظاهرة الجديدة ، وبالتالي فهي 

  .تشكل تهديدا

ن تشكل له صحافة المواطن أمرا مدعما هناك من الصحفيين م  04المبحوث 

للصحافة،و هناك من يجدها عائقا، وهناك من يجدها مهددا، ولكن 

بالنسبة لي فصحافة المواطن تشكل لي شكال جديدا من العمل الصحفي 

  .و تعبيرا عن توجها جديدا لمهنة الصحافة

طة بكل ما تمثل صحافة المواطن اضافة جديدة للمشهد االعالمي لالحا  05لمبحوث 

يجري على الساحة من انشغاالت و مشاكل،وصحافة المواطن ساهمت 

  .في تنشيط الحياة الحياة االعالمية

من الممكن أن تشكل صحافة المواطن مدعما للصحافة ،ذلك أن   06المبحوث 

المواطن ال يمكن أن تصل معلومته الى جميع الناس،و العكس صحيح 

  .ليستغلها و ينشرها الى كافة الناسبالنسبة للصحفي المحترف 

  

123 



 االطـــــــــــــــــار التــــــطبيـــــــــــقي

  

تشكل صحافة المواطن مظهرا ايجابيا و سلبيا في نفس الوقت   07المبحوث 

  .للممارسة الصحفية

يمكن أن تكون صحافة المواطن مدعمة للصحافة ، ذلك أن الصحفي   08المبحوث 

من األحيان يحرم من المعلومة الوطنية بحجج غريبة ما في الكثير 

يضطر الصحفي  الى اقتناصها من مصدر أجنبي أو االبحار في عالم 

  .األنترنت

تمثل صحافة المواطن دعامة أساسية للصحافة و مكملة لها دون نفي   09المبحوث 

احداهما لألخرى ألن هذا التقارب يحدث مع ارتفاع درجة توفر 

و تسيير بثها و الحصول عليها، كما أن المواطن الصحفي  المعلومات

  .أصبح سندا قويا للصحفي المحترف
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  :تحليل اجابات السؤال الثالث عشر

بثورة تكنولوجيا شكلت انطالقة الصحافة على الشبكة العنكبوتية ظاهرة اعالمية جديدة ،مرتبطة 
المعلومات و االتصاالت ، فأصبح المشهد االعالمي أقرب ألن يكون ملكا للجميع ، وفي متناول 
الجميع، بعد أن كان مقتصرا على فئة محدودة من الناس،و صار المحتوى االعالمي أكثر انتشارا، و 

ة المواطن بالنسبة لكن في اآلونة األخيرة  طرحت عدة اشكاليات حول ما يمكن أن تشكله صحاف
  ! .للصحفي المحترف العامل في قطاع المؤسسات االعالمية التقليدية

تظهر معظم اجابات الصحفيين على أن  صحافة المواطن تشكل مدعما أساسيا للصحافة ، اذ أن 
الصحفيون أصبحوا يعتمدون عليها بشكل كامل ، و أنه البد من التعامل مع هذا المشهد الصحفي 

عتباره أداة مكملة لوسائل االعالم التقليدية و ليست بديال لها على حد تعبير أحد المبحوثين الجديد با
 05الذي يرى  أن صحافة المواطن تمثل دعامة رئيسية للعمل الصحفي و اضافة له  ، المبحوث  

تمثل صحافة المواطن اضافة جديدة للمشهد االعالمي لالحاطة بكل ما يجري على الساحة من :" 

و يشاطره ، ."  نشغاالت و مشاكل،وصحافة المواطن ساهمت في تنشيط الحياة الحياة االعالميةا
  . 09و  01الرأي في ذلك المبحوث 

و بالتالي فصحافة المواطن ال تشكل خطرا على الصحافة ، و انما مطلوب اعادة  النظر في 

المواطن : بين صحافة المواطنالصحافة التقليدية و العمل على خلق حالة من التزاوج بينها و 

الصحفي يغطي أخبارا من محيطه و يستغلها الصحفي لينقلها الى الوطن بأكمله على حد تعبير 

من الممكن أن تشكل صحافة المواطن مدعما للصحافة ،ذلك أن المواطن ال يمكن : "06المبحوث 

رف الذي يستغلها أن تصل معلومته الى جميع الناس،و العكس صحيح بالنسبة للصحفي المحت

هو اآلخر أنها مدعمة للعمل الصحفي ذلك أن  08ليراها المبحوث ." لينشرها الى كافة الناس

الصحفي قد تصادفه أحيانا عدة مشاكل تحول دون وصوله الى المعلومة ، ما يجعل المواطن هو 

كثير من األحيان و السبيل الوحيد و األسرع في ذلك ، كونه يكون الناقل الوحيد للصورة و الخبر في 

يمكن أن تكون صحافة المواطن مدعمة للصحافة ، ذلك أن الصحفي في  : "هذا ما جاء في قوله

  الكثير من األحيان يحرم من المعلومة 
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أو االبحار في عالم الوطنية بحجج غريبة ما يضطر الصحفي  الى اقتناصها من مصدر أجنبي 

  ."  . األنترنت

تشكل : " بين ايجابية و سلبية صحافة المواطن بالنسبة للصحفي بقوله التالي 07ليزاوج المبحوث 

  ."صحافة المواطن مظهرا ايجابيا و سلبيا في نفس الوقت للممارسة الصحفية

هناك من الصحفيين من تشكل له صحافة المواطن أمرا مدعما  : " 04و يراها المبحوث 

للصحافة،و هناك من يجدها عائقا، وهناك من يجدها مهددا، ولكن بالنسبة لي فصحافة المواطن 

و بالتالي ." تشكل لي شكال جديدا من العمل الصحفي و تعبيرا عن توجها جديدا لمهنة الصحافة

ظهر في العقد األخير على مستوى االعالم ، و هو شكل  فهو يرى أن هذا الشكل الصحفي الجديد

جديد من الممارسات الصحفية الغير مهنية طبعا،أخذت حصتها من النقاشات و األبحاث في عدة 

  .بلدان و خاصة المتقدمة منها على المستوى االعالمي 

حسب :" قولهعن تخوفه من صحافة المواطن  و منافستها للصحافة مستقبال ب 03و يعبر المبحوث 

قناعتي ،من المتغيرات اليومية أجد أن منحنيات التخوف تزداد لدينا يوما بعد يوم من منافسة هذه 

و بالتالي فهو يرى أن صحافة المواطن تشكل  ." الظاهرة الجديدة ، وبالتالي فهي تشكل تهديدا

تشكل : " حيث يقول  02تحديا حقيقيا و منافسا شرسا للغاية للصحافة ، و يؤيده الرأي المبحوث 

صحافة المواطن للصحفي المحترف مساحة أخرى من المنافسة بينه و بين المواطن الصحفي ذلك 

أن المواطن الصحفي يتعامل مع الخبر القريب من محيطه،بينما الصحفي المحترف يتعامل مع 

المواطن  حسب رأيه فاطار المنافسة يكمن في الوصول الى المعلومة كون." أخبار خارج المحيط

الصحفي يتعامل مع المعلومة من داخل محيطه، بينما يتعامل الصحفي المتمرس العامل في قطاع 

المؤسسات االعالمية التقليدية مع المعلومة في كثير من األحيان خارج المعلومة نظرا ألنها صعبة 

أساسها السبق  المنال جل الوقت ، و بالتالي فالمنافسة بين الصحفي المواطن و الصحفي المحترف

  .الى المعلومة 
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كيف ترى الصحافة مستقبال في اطار تحول المواطن : السؤال الرابع عشر

  العادي ذو الميوالت الصحفية الى صحفي؟ 

  

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

ستحافظ الصحافة على مكانتها و على طابعها األكاديمي، وذلك بالطبع   01المبحوث 

ما نجده من خالل التوجه الى معاهد و كليات الصحافة اليوم ، و أن 

األمر يستحق دائما الحصول على شهادة جامعية في الميدان من أجل 

  .االلمام بهذا التخصص من جميع الجوانب

  .تعاطي مع المعلوماتستحافظ على مكانتها و تحاول ال  02المبحوث 
ستبقى الصحافة الى ماهي عليه اليوم ضمن اطارها العلمي و   03المبحوث 

  .األكاديمي اال أن ذلك ال ينفي أن تطرأ مستقبال تغيرات 

ستبقى الصحافة الى ما هي عليه اآلن مهما كان العالم في تطور ، و   04المبحوث 

  لكن من الممكن أن تتطور و لو أننا متأخرين نوع ما في هذا المجال  

على الصحافة أن تستفيد من تقنيات االعالم الجديد للمحافظة على   05لمبحوث 

  .مكانتها

  تطرأ تغيرات على الصحافة ال أدري ما سيحدث مستقبال ألنه يمكن أن   06المبحوث 
  .في رأيي ستتحول الصحافة الى هواية يمارسها جميع المواطنين  07المبحوث 

. ستحافظ الصحافة على تقنياتها و على أسسها العلمية األكاديمية  08المبحوث 

  .ولكن ذلك ال يمنع من اسهامات المواطنين أيضا

المواطن المعلومة و الصحفي ستتحول الصحافة الى مهنة يجلب فيها   09المبحوث 

  .يعالجها و يقوم بنشرها

  

  
127 



 االطـــــــــــــــــار التــــــطبيـــــــــــقي

  : تحليل اجابات السؤال الرابع عشر

شهدت الساحة االعالمية نقلة هائلة و متسارعة للغاية في تطور أساليبها و تقنياتها المعلوماتية 
الحديثة ، و ذلك ليس بالغريب مع ما يعايشه العالم اليوم من عصر سيادة اآللة و تفوقها  ، و لكن 

فبعدما كانت : لةال بأس أن نقوم بتوضيح كيف كانت النقلة االعالمية قبل أن تكون فيه السيادة لآل
وسائل نقل الخبر تقتصر على األثرياء و أصحاب رؤوس األموال في العالم ،أصبح أغلبنا يملك تلك 
الوسيلة ،و بعد أن كان البعض منا مجرد مستمع أو قارئ ال أكثر أصبحنا مشاركين في نقل الخبر و 

هذه الخاصية جعلت من ف. اعداده بمجرد الحصول على جهاز كومبيوتر موصوال بشبكة األنترنت 
المواطن العادي أن ينتحل صفة الصحفي بالتوجه الى موقع الحدث و اقتناص األخبار و القيام 

، ما جعل ذلك يسبب نوع .بالتصوير و القيام باللقاءات و ارسال لقطات الفيديو عبر شبكة األنترنت
ا الى التجديد و التغيير من من التشاؤم و الخوف على مستقبل الصحافة التقليدية من جهة ، وتوقه

  . جهة أخرى

ارتأينا أن نستشرف نوعا ما مستقبل الصحافة في " الماضي تاريخ، و المستقبل مجهول" و كما يقال 
ظل صحافة المواطن ، فاتضح أن معظم اجابات الصحفيين كانت أن الصحافة ستحافظ على 

صياتها العريقة، على حد تعبير العديد مكانتها و أسسها العلمية و األكاديمية و ستحافظ على خصو 
بالطبع ستحافظ الصحافة على مكانتها  : "01من المبحوثين و لكن نلمسه أكثر في قول المبحوث 

و على طابعها األكاديمي، وذلك ما نجده من خالل التوجه الى معاهد و كليات الصحافة اليوم ، و 

الميدان من أجل االلمام بهذا التخصص  أن األمر يستحق دائما الحصول على شهادة جامعية في

الذي يؤكد على الشهادة الجامعية في االختصاص و أنه صحيح أن الموهبة ." من جميع الجوانب
ضرورية جدا للعمل االعالمي و لكنها تصقل أكثر بالدورات المتخصصة للصحفيين في الميدان، و 

  .المحترفلن تغني أبدا التخصص الدراسي عن التخصص الدراسي للعمل 

و بالتالي فالمهنة الصحفية تتطلب مهارات تعتمد على المعرفة النظرية في الجامعة ، و ضرورة 
  .التدريب و التعليم في الميدان
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األحيان أن و نظرا لما تتطلبه مهنة الصحافة من خصوصيات اال أن ذلك ال يمنع في كثير من 
ستحافظ الصحافة على تقنياتها و على  : "08تصبح هواية يمارسها الجميع حسب قول المبحوث 

  ." ولكن ذلك ال يمنع من اسهامات المواطنين أيضا. أسسها العلمية األكاديمية

أن الصحافة ستتحول الى مهنة يمارسها الجميع بغض النظر عن أسسها العلمية  07ليرى المبحوث 
  ." في رأيي ستتحول الصحافة الى هواية يمارسها جميع المواطنين: " اديمية بقولهو األك

و ألن هذا المشهد الصحفي لم يكن في الحسبان ستطرأ أيضا مستقبال تغيرات و تطورات لن تكن 
أيضا  في الحسبان ، نظرا ألن العالم في تطور مستمر، و ألن الغد قد يحمل الكثير من المفاجآت ، 

المبحوث : التعبير عن مستقبل الصحافة في ظل صحافة المواطن بما يلي 04و  03مبحوثان أراد ال
ستبقى الصحافة الى ماهي عليه اليوم ضمن اطارها العلمي و األكاديمي اال أن ذلك ال ينفي  : "03

ستبقى الصحافة الى ما هي عليه اآلن مهما كان : "04المبحوث و ." أن تطرأ مستقبال تغيرات 

ال و ."  لم في تطور ، و لكن من الممكن أن تتطور و لو أننا متأخرين نوع ما في هذا المجالالعا
ما سيحدث للصحافة مستقبال بالنظر الى أن هناك فرقا كبيرا الى ما كانت عليه  06يدري المبحوث 

  .الصحافة سابقا و دورها اليوم 

على الصحافة أن : "الم الجديدضرورة اعتماد الصحافة على تقنيات االع: 05يرى المبحوث  و

  ." تستفيد من تقنيات االعالم الجديد للمحافظة على مكانتها

ستتحول : " قول ما يلي 09و نظرا ألن عين الصحفي ليست كعين المواطن العادي ارتأى المبحوث 

و هنا نوع ." الصحافة الى مهنة يجلب فيها المواطن المعلومة و الصحفي يعالجها و يقوم بنشرها
  .من التكامل بين المواطن الصحفي و الصحفي المحترف
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  كيف ترى هويتك المهنية في اطار الصحافة عموما؟: شرعالسؤال الخامس 

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

المهنية عموما، و ذلك بتقديم األخبار أحاول دائما الحفاظ على هويتي   01المبحوث 

و المعلومات بصورة يكون سياقها متناسب و الواقع المحلي للبلد أو 

  .المنطقة

هويتي المهنية مهمة جدا بالنسبة لي،من خالل تحمل المسؤولية في   02المبحوث 

التعاطي مع المعلومات ألن الممارسة المهنية تفرض قواعد ثابتة و 

  .ضه التزامات المؤسسة الصحفيةمتكيفة ، وما تفر 
ان الصحفي الذي يلتزم بالمعايير األخالقية المهنية و الذي يكافح من   03المبحوث 

أجل تقديم أخبار دقيقة بأسلوب أخالقي فهو ينال بال شك الشعور 

  بالرضا عن آدائه،ما ينمي االحساس لدى الجماهير بالثقة و المصداقية

 بد لي من الحفاظ على هويتي المهنية في اطار باعتباري صحفي ال  04المبحوث 

  .الصحافة بتحمل جميع عواقب األخبار التي أقدمها

نحن نرسم بخطى ثابتة مكانتها المهنية في المجتمع و موقع اجتماعي   05لمبحوث 

  .ضمن النخبة
أحاول دائما االلتزام بمبادئ أخالقيات المهنة الصحفية حتى أحافظ على   06المبحوث 

  .هويتي المهنية
ان االلتزام بأخالقيات العمل االعالمي من دقة،حيادية،نزاهة اعالمية   07المبحوث 

ومصدر الخبر الموثوق هو الذي يحدد المكانة و الهوية المهنية 

  .للصحفي

ان اآلخذ بأداب المهنة الصحفية من حيث التأكد من صحة المعلومة و   08المبحوث 

التي تميز العمل الصحفي كالمهنية البعيدة عن ارساء عدد من المبادئ 

  كل ما يمس بالوحدة الوطنية يحافظ على الهوية المهنية
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بالرغم من أن مهنة الصحافة تفرض على الصحفي قوانين تكبل اصدار   09المبحوث 

المهنية ستبقى قائمة بذاتها ما دام الصحف و الصحفي ،اال أنه الهوية 

  .أن الصحفي يعمل في اطار قانوني

  :تحليل اجابات السؤال الخامس عشر

لطالما كانت العالقة بين الصحافة و الهوية المهنية للصحفي بما تحمل من أخالقيات اعالمية       
ئح في المؤسسات و آداب مهنية تدرس لدى طلبة الصحافة في الجامعات ، و توضع على شكل لوا

االعالمية ليأخذ بها العاملون فيها ، أما عن األخالقيات فهي وثيقة تحدد المعايير األخالقية و 
السلوكية المهنية المطلوب أن يتبعها األفراد قطاع معين و بالتالي فهي المعايير المثالية لمهنة من 

ؤولياتهم المهنية ، ولكل مهنة المهن تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مس
أخالقيات و آداب عامة حددتها القوانين و اللوائح الخاصة بها ، و يقصد بآداب و أخالقيات المهنة 
مجموعة من القواعد و األصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة ، بحيث تكون مراعاتها 

ة للصحفي فتكمن في مدى دفاع الصحفي عن أما عن الهوية المهني. محافظة على المهنة و شرفها 
اسمه و مهنته الصحفية في ظل اطار الصحافة عموما وما تفرضه هذه المهنة من أخالقيات و 

  .قوانين

ارتأينا تقديم هذه التوطئة للتعريف قليال بالمقصود بالهوية المهنية للصحفي ، و هو أكثر األسئلة التي 
نى الهوية المهنية للصحفي ، ما استوجب علينا القيام بتبسيط لم يقم معظم صحفيي الدراسة بفهم مع

علما أن السؤال كان يستهدف الطبقة المثقفة . السؤال أكثر و شرحه للمبحوث حتى يتم االجابة عنه 
، و لكن نعتقد أن  السبب !!! و هم الصحفيين و ليس من المنطق أن ال يتم فهم هذا المصطلح

لصحفيين ليسوا من ذوي اختصاص الصحافة ، وهم من اختصاصات الوحيد في ذلك هو أن معظم ا
مختلفة و هذا ما تأكدنا منه خالل عدم فهم السؤال و االستفسار عن السبب، لذلك فهم ليسوا على 

  .االعالم عامة و قطاع الصحافة خاصةو مفاهيم  اطالع كامل بمصطلحات 
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  :أما عن اجابات عينة الدراسة فكانت كالتالي

عن هويتهم المهنية في اطار الصحافة عموما ، كانت جميع االجابات و  عن تصورات الصحفيين  
أنه البد من الحفاظ على الهوية المهنية في اطار مهنة الصحافة و ذلك بااللتزام بأخالقيات العمل 

و التي يشاطره :02المهنة الصحفية، و هنا نذكر ما جاء على لسان المبحوث الصحفي و آداب 
هويتي المهنية مهمة جدا بالنسبة لي،من خالل تحمل  "و يقول  04و 06الرأي المبحوثان 

المسؤولية في التعاطي مع المعلومات ألن الممارسة المهنية تفرض قواعد ثابتة و متكيفة ، وما 

من خالل قوله يتبين أن الممارسة المهنية الصحفية تفرض ."  الصحفية تفرضه التزامات المؤسسة
قواعد تتمثل في النزاهة و المصداقية و طريقة الدباجة في الخبر و التأكد من مصادر الخبر،و 
المؤسسة الصحفية تفرض التزامات و تعليمات و توجيهات على الصحفي المثول لها و بذلك يكون 

  .المهنيةقد حافظ على هويته 

و ألن االلتزام بالموضوعية و الحيادية و المهنية االعالمية و عدم العمل ضمن أجندات سياسية أو  
مشروعات تخدم توجهات معينة على حساب أخرى هو دستور العمل الصحفي بغض النظر عن 

ن يتوخى طبيعة الوسيلة االعالمية ،على أن الصحفي عليه عزل قناعاته السياسية و االجتماعية و أ
في سبيل الحفاظ  07الدقة و الموضوعية و االلتزام بنقل الحقيقة ، هذا ما جاء على لسان المبحوث 

ان االلتزام بأخالقيات العمل االعالمي من دقة،حيادية،نزاهة اعالمية ومصدر  : "على هويته المهنية

  ."الخبر الموثوق هو الذي يحدد المكانة و الهوية المهنية للصحفي

أن أساس الحفاظ على الهوية المهنية الصحفية و باالظافة الى  08و  01في حين يرى المبحوثان 
التمسك بآداب المهنة الصحفية ، البد على الصحفي أن يبتعد عن كل ما يمس الوحدة الوطنية و أن 

ة على حد تعبير ال تكون المعلومة مصاغة بالطريقة التي ال يتقبلها المجتمع أو البلد أو حتى المنطق
أحاول دائما الحفاظ على هويتي المهنية عموما، و ذلك بتقديم األخبار و المعلومات : 01المبحوث 

ان اآلخذ  : "08قول المبحوث  و." بصورة يكون سياقها متناسب و الواقع المحلي للبلد أو المنطقة

من المبادئ التي تميز بآداب المهنة الصحفية من حيث التأكد من صحة المعلومة و ارساء عدد 

  ."العمل الصحفي كالمهنية البعيدة عن كل ما يمس بالوحدة الوطنية يحافظ على الهوية المهنية
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ان الصحفي الذي يلتزم بالمعايير األخالقية المهنية و الذي يكافح :"ما يلي  03ويقول المبحوث 

يم أخبار دقيقة بأسلوب أخالقي فهو ينال بال شك الشعور بالرضا عن آدائه،ما ينمي من أجل تقد

فالصحفي المهني هو الذي يتحلى بالمسؤولية و ." االحساس لدى الجماهير بالثقة و المصداقية
يعرف قدر نفسه و دون االخالل بالقواعد ، ما يجنبه المشاكل و يرفع من شأنه في عيون جماهيره و 

أنه الزال يرسم هويته المهنية بخطى  05حترام الذات و احترام اآلخرين له ليقول المبحوث يحظى با
نحن نرسم بخطى ثابتة مكانتها المهنية في المجتمع و : "ثابتة لتتطور على على مدى الزمن بقوله

  "موقع اجتماعي ضمن النخبة

المهنة الصحفية، و عدة عوائق و ألن هناك مجموعة من القيود و القوانين تفرض على حرية ممارسة 
تحد من حرية ممارسة النشاط الصحفي و تؤثر سلبا على تطور المشهد االعالمي برمته، فهناك عدة 
تحديات تعيق تطور الصحفي ، يمكن تلخيصها في حزمة من التحديات القانونية التي تعاني منها 

اطية وحرية ، وكذا الهيمنة السياسية الحركة الصحفية، و التي تتعارض مع ما يدعيه البلد من ديمقر 
على مهنية العمل الصحفي،فيما يتعلق في نقل األخبار و األحداث بصورة مهنية بعيدة عن التلوين 

و في هذا الصدد يقول المبحوث   1.باالظافة الى التحديات المهنية التي تكبل الصحفي.السياسي
قوانين تكبل اصدار الصحف  و  بالرغم من أن مهنة الصحافة تفرض على الصحفي: " 09

  ."الصحفي ،اال أنه الهوية المهنية ستبقى قائمة بذاتها ما دام أن الصحفي يعمل في اطار قانوني

و بالتالي فان التزام العاملين في المؤسسات االعالمية و المواثيق الموضوعة بهذا الشأن،يعني بصورة 
ضمنية االلتزام بالمسؤولية التي تفرضها طبيعة العمل االعالمي من خالل احترام القانون و النظام و 

ن طريق االلتزام الدستور،، و تطبيق المسؤولية االعالمية اتجاه الوطن و المجتمع و الفرد ع
عزالدين ميهوبي وهنا يحظرنا قول . باألخالقيات االعالمية ، و بالتالي الحفاظ على الهوية المهنية 

سقف الحرية يصل بنا الى المهنية ، وسقف المهنية يصل بنا الى : " وزير االعالم  الجزائري األسبق
  2."األخالق، و ضرورة االلتزام بها في المجال االعالمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2010وت، أ،  02مجلة االعالمي، العدد و البيئة الطاردة، .....مهنية الصحافة عبد االله سالم،  1

،  07الملتقى االعالمي العربي الثامن، مجلة االعالمي،العدد الجزائري عزالدين ميهوبي في كلمة لوزير االعالم  2
  .2011جوان ، 
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الطـــــــــــــــــار التــــــطبيـــــــــــقيا  

  كيف تتصور هويتك المهنية في ظل صحافة المواطن؟: السؤال السادس عشر

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

صحافة المواطن على هويتي المهنية باعتباري ال يمكن أن تؤثر   01المبحوث 

مسؤول عن أي خبر أحصل عليه من المواطن، و أقوم باعادة انتاجه 

  .و التأكد من مصداقيته أوال

لم يتغير األمر طالما أني أعمل دائما على اظهار الحقيقة و تنمية   02المبحوث 

الذوق العام،و أعيد تطوير المعلومات التي أتحصل عليها من 

المواطنين و تقديمها في شكل خبر جديد ضمن اطار صحفي وفقا 

  .للقواعد
ان احترام القيم األخالقية و المهنية ال يتم فرضها بأي شكل من   03المبحوث 

األشكال ألنها مسؤولية على الصحفي و احترامها يكون ضروري سواء 

  .بحضور المواطن الصحفي أو في غيابه

المهنية في هذا االطار ألني آخذ من المعلومات التي  ال تتأثر هويتي  04المبحوث 

يقدمها الرأي العام،و آخذ ما يريد أن يقول المواطن في هذا اطار ما 

  .لبلورته فيما بعد كخبر صحفي تحكمه أطر صحفية مهنية 

لم يتغير األمر ألن الصحفي في خدمة المجتمع و بدون المواطن ال   05لمبحوث 

مشاكل و انشغاالت المجتمع،و الهوية المهنية تبقى يمكن الوصول الى 

  .ثابتة 
المهنية في العمل االعالمي ضرورية جدا ، و الحفاظ عليها أمر   06المبحوث 

  .مهم،حتى و لو في ظل بروز صحافة المواطن
ان عدم األخذ بآداب المهنة الصحفية من حيث التأكد من صحة   07المبحوث 

مصدر و خاصة من الشبكات االجتماعية المعلومة المستقاة من أي 

  .تشكل خطرا على الهوية المهنية للصحفي
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ان عدم اآلخذ بمبادئ المهنة الصحفية من حيث التأكد من صحة   08المبحوث 

المعلومة المستقاة من المواطن الصحفي تشكل خطرا على هوية 

الصحفي المهنية ، و بالتالي تتحول هذه الوسيلة من وسيلة دعم و 

سند الى أداة تؤثر على ممارسة هذه المهنة و بالتالي تأثير هذا النوع 

  .الصحفي الجديد على الهوية يرتبط بطرق استغالله

برأيي المواطن الصحفي سيرغم الحكومات على اطالق الحرية للصحفي   09المبحوث 

م و الغاء القوانين و ذلك يدفع الى ديمقراطية و رقابة و حرية االعال

و بالتالي فالصحفي يضطر .ذاتية أكثر منها رقابة تفرضها المؤسسة

  الى الحفاظ على هويته في هذا االطار

  :تحليل اجابات السؤال السادس عشر

جندات ان العمل االعالمي المحترف يفترض نقل الخبر الصحيح و الدقيق، البعيد عن األ   
السياسية و األخبار المفبركة ، في زمن تتزاحم فيه مصادر األخبار و المعلومات و أنه البد من 
التحقق من الخبر و االلتزام بأعلى معايير المهنية ، ألن دور االعالم أكبر بكثير ، و انه يتضمن و 

في زمن المعلومات  و على هذا األساس و. يقوم على الرصد و التحليل و اعطاء الخبر بعدا أعمق 
الهائلة، وظهور نوع صحفي جديد على الساحة االعالمية و هو صحافة المواطن و التي يلعب فيها 
المواطن العادي دور الصحفي نتيجة المتالكه لكم هائل من المعلومات ، و لكن و لظروف معينة قد 

واطن ، ولكن أين تكمن يكون من الصعب للصحفي الحصول على المعلومة ما يجعله يقتنيها من الم
  هويته المهنية في خضم ذلك؟

لمعرفة ذلك حاولنا رصد اجابات عينة الدراسة و المتمثلة في الصحفيين و الذين كانت معظم    
اجاباتهم أنه ال تؤثر صحافة المواطن على هويتهم المهنية أبدا، طالما أن الصحفي يغربل المعلومات 

ه الى التي يتحصل عليها من المواطن ، و يتحرى عنها و يتأكد من مصداقيتها أوال  ليتم نقل
  الجماهير خبرا أنتج ضمن أطر مهنية و صحفية  ووفقا للقواعد الصحفية النتاج 
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ال تتأثر هويتي المهنية في هذا االطار ألني آخذ من  : "04الخبر على حد تعبير المبحوث 

المعلومات التي يقدمها الرأي العام،و آخذ ما يريد أن يقول المواطن في هذا اطار ما لبلورته فيما 

  . 02و  01يؤيده الرأي في ذلك المبحوثان و ." بعد كخبر صحفي تحكمه أطر صحفية مهنية 

ء الصحفي  المنظمة للسلوك المهني و التي تتألف من المبادئ و ان التحلي بالمعايير األخالقية لآلدا
الممارسات الجيدة أمر مهم جدا ، سواء أكان ذلك في اطار ظهور صحافة المواطن أو بدونها و هذا 

ان احترام القيم األخالقية و المهنية ال يتم فرضها بأي شكل من : " 03ما جاء على لسان المبحوث 

ة على الصحفي و احترامها يكون ضروري سواء بحضور المواطن الصحفي األشكال ألنها مسؤولي

وهذا دليل على أن الصحفي عليه المحافظة على . 06و يشاطره الرأي المبحوث ." أو في غيابه
  .هويته المهنية في كل الحاالت سواء تغير المشهد االعالمي أو ال، و سواء صاحبه تطور أو تعديل 

يير االخالقية للعمل الصحفي يشكل خطرا على الهوية المهنية للصحفي على و ان عدم التحلي بالمعا
ان عدم اآلخذ بمبادئ المهنة الصحفية من :  07و يشاطره الرأي المبحوث  08حد تعبير المبحوث 

حيث التأكد من صحة المعلومة المستقاة من المواطن الصحفي تشكل خطرا على هوية الصحفي 

ول هذه الوسيلة من وسيلة دعم و سند الى أداة تؤثر على ممارسة هذه المهنية ، و بالتالي تتح

و ذلك فعدم ." المهنة و بالتالي تأثير هذا النوع الصحفي الجديد على الهوية يرتبط بطرق استغالله
استغالل خبر المواطن الصحفي بطريقة ايجابية عن طريق نشره دون التأكد منه يشكل مساسا بسمعة 

  .، و مساسا بالهوية الصحفي المهنية المؤسسة الصحفية

برأيي المواطن الصحفي سيرغم الحكومات على اطالق الحرية للصحفي و : "09و يقول المبحوث 

حرية االعالم و الغاء القوانين و ذلك يدفع الى ديمقراطية و رقابة ذاتية أكثر منها رقابة تفرضها 

وهو بهذا المعنى . " ويته في هذا االطارو بالتالي فالصحفي يضطر الى الحفاظ على ه.المؤسسة
يستشرف مستقبال ان صحافة المواطن ستعمل على ازالة القوانين الصارمة التي تفرضها الدولة على 
الصحفيين و تزول بذلك رقابة الدولة و المؤسسة الصحفية عن الصحفي ، و يصبح هو من يراقب 

  .ذاته بعيدا عن القوانين و التشريعات
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يعتقد الكثيرون أنه سيتحول المجال االعالمي الى مجال : السؤال السابع عشر
يفقد خالله المجتمع امكانية الحصول على أخبار موثوقة بتحول كل مواطن س

  ما رأيك؟ .الى صحفي

  نص المقابالتالمبحوث                    
  

في الحقيقة ال أدري ما سيحدث مستقبال باعتبار أنه تحدث تحوالت   01 المبحوث

كبيرة و تطورات في ميدان الصحافة، و لكن احتمال أن يجد المجتمع 

نفسه أمام كم هائل من المعلومات عبر وسائل مختلفة و ال يدري من 

  .يصدق

و  مع تطور المجتمع أصبح لدى الجمهور درجة كبيرة من الوعي  02المبحوث 

  .التحليل و الغربلة و ليس كل خبر سيتفاعل معه الجمهور
ان الوعي الموجود لدى المواطنين سيجعلهم يميزون بين ماهو صحيح   03المبحوث 

  .و ما هو خطأ

ذلك يرجع الى نفسية المجتمع الذي يتلقى تلك المعلومات و ما ان كان   04المبحوث 

  .يريد التصديق أو ال

االعالم هو غربلة المعلومات و الصحافة هي من لها القدرة على دور   05لمبحوث 

  .ترشيد هذا الكم الهائل من المعلومات
أظن العكس ال طالما أن هناك مصادر معلومات متنوعة كلما كانت   06المبحوث 

  . هناك مصداقية
من الممكن أن يحدث ذلك في حالة ما اذا تخلى الصحفي عن مهامه   07المبحوث 

  .األساسية في اعالم الجمهور بكل صدق و حيادية و موضوعية

أعتقد أنه ال يمكن الحديث عن هذه الوسائل بهذا الشكل ألن طريقة   08المبحوث 

استغاللها تتوقف على الشخص في حد ذاته،و هي وسائل جديدة ، 

  . وعلى المجتمع أن يعي جيدا ما هو صادق و ما هو كاذب
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قبل هذه الفترة كان المواطن عندما يشاهد أو يسمع خبرا يسارع   09المبحوث 

لالتصال بالمؤسسة االعالمية ، و لكن اآلن أصبح ذلك المواطن هو 

من يحصل على الخبر و يبثه ، و بالتالي فهو قادر على التمييز بين 

  .الخاطئالصحيح و بين 

  

  : تحليل اجابات السؤال السابع عشر

ان المجال االعالمي شهد تغيرات عديدة في ظل تحول المواطن العادي الى صحفي من خالل 
األخبار التي يجمعها و يقوم بنشرها  عبر المواقع المختلفة لشبكة األنترنت من منتديات ، تويتر ، 

لى مجال يعجز فيه المجتمع عن تصديق أي خبر ، و لكن هل سيتحول هذه المجال ا.....فيسبوك،
   !! .أو أي معلومة ، كان المواطن هو مصدرها األساسي

اتفق معظم الصحفيين أنه من المستحيل أن يتحول المجال االعالمي الى مجال يفقد خالله المجتمع 
بين الخبر امكانية الحصول على أخبار موثوقة، ذلك أن المجتمع واعي و هو قادر على التمييز 

  .الصحيح و الخبر المفبرك

مع تطور المجتمع أصبح لدى الجمهور درجة كبيرة من الوعي و التحليل و  : "02يقول المبحوث 

من  08و  03و يشاركه في الرأي المبحوثين ." الغربلة و ليس كل خبر سيتفاعل معه الجمهور
الى نفسية المجتمع و الحالة التي يكون فيها  04و يرجعها المبحوث . حيث االستغالل الجيد للوسيلة
ذلك يرجع الى نفسية المجتمع الذي يتلقى تلك المعلومات و ما ان : " لتقبل الخبر أو ال حيث يقول

فهو ال يدري ما سيدث مستقبال اذ أن المجتمع يعرف  01أما المبحوث ." كان يريد التصديق أو ال
في الحقيقة ال أدري ما سيحدث مستقبال : د قولهعلى ح.تطورات كبيرة و في مختلف األصعدة

باعتبار أنه تحدث تحوالت كبيرة و تطورات في ميدان الصحافة، و لكن احتمال أن يجد المجتمع 

بينما يرى المبحوث ." نفسه أمام كم هائل من المعلومات عبر وسائل مختلفة و ال يدري من يصدق
معلومات و غربلتها بين ما هو صحيح و ما هو كاذب أن االعالم هو من عليه القيام بترشيد ال 05

دور االعالم هو غربلة المعلومات و الصحافة هي من لها القدرة على ترشيد هذا :" على حد تعبيره

  ."الهائل من المعلومات الكم
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و في حالة ما اذا تخلى الصحفي عن مهمته األساسية و هي تزويد الجماهير باألخبار الصادقة و 
تنوير الرأي العام، و ترك مكانه لكل مواطن أن ينشر األخبار في هذه الحالة سيفقد المجال االعالمي 

أن يحدث من الممكن : " و في هذا الصدد يقول. مصداقيته و سيزول حتما وتترك الساحة للمواطن

ذلك في حالة ما اذا تخلى الصحفي عن مهامه األساسية في اعالم الجمهور بكل صدق و حيادية 

   ."و موضوعية

أظن العكس ال طالما أن هناك مصادر معلومات متنوعة كلما : "برأيه ليقول 06و ينفرد المبحوث 

  ."كانت هناك مصداقية

ع خبرا يسارع لالتصال بالمؤسسة االعالمية ، و قبل هذه الفترة كان المواطن عندما يشاهد أو يسم"

لكن اآلن أصبح ذلك المواطن هو من يحصل على الخبر و يبثه ، و بالتالي فهو قادر على التمييز 

و الذي يرى أن االعالم اليوم أصبح  09هذا ما أدلى به المبحوث ." بين الصحيح و بين الخاطئ
  .لة اعالميةملكا للمواطن خاصة بعد ظهور األنترنت كوسي
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  :خالصة الدراسة

تعتبر األنترنت عامال مهما في العمل الصحفي و ال يمكن االستغناء عنها ، كونها تحمل قدرا  �
تطبيقات هائال من المعلومات ، و تساعد في اكتشاف األخبار و تحضيرها لما توفره من 

 .و في حالة تعطلها يصيب الصحفي حالة من التوتر. تكنولوجيا االتصال
لألنترنت استخدامات كمساهمتها في األرشفة ، تطوير المهارات الصحفية للصحفي و رفع  �

 .الرصيد المعرفي و الخبراتي
في مواقع التواصل  أبرز المواقع التي يتعامل معها الصحفيين هي مواقع تفاعلية تظهر �

 .االجتماعي
يتعامل الصحفي أيضا بنسبة معتبرة مع المواقع االخبارية االعالمية و مواقع التلفزيونات  �

 .العالمية ، العربية،و الوطنية وكذا وكاالت األنباء
 :يتعامل الصحفي مع المواقع التفاعلية لشبكة األنترنت ل �

  .يق سبق صحفيلالستعانة بأخبار نشرها مواطن صحفي لتحق  -
  .لجعل هذه األخبار بمثابة أفكار لمواضيعه -
  .يستعين الصحفي بأخبار المواطن الصحفي لصعوبة حصوله على المعلومة -
  .مشاركة قرائه  عبر حور على شبكة األنترنت -
  .االطالع فقط على المضامين التي ينتجها مواطنين صحفيين -
 .ة محظةتربط الصحفي باألنترنت عالقة عملية مهني �
يعتبر الصحفي قيام المؤسسة االعالمية بترك مساحات للجماهير لالدالء بآرائها سلوك جيد و  �

تصرف صائب ، للمحافظة على مكانة المؤسسة أوال، و قياس مدى تتبع الجماهير للمؤسسة 
 .االعالمية من خالل التعليقات و اآلراء ثانيا

ة التقليدية الى الممارسات الألخالقية من ترجع عدم ثقة الجماهير في المؤسسات االعالمي �
 .طرف بعض الصحفيين

معظم الصحفيين ال يوافقون على أن المواطن فقد الثقة في وسائل االعالم التقليدية و ذلك أنه  �
ال توجد دراسات أثبتت ذلك و المدونات كانت مجرد خدمة الكترونية عملت على اظهار القيم 

 .لفردي للفردالفردية االجتماعية و السلوك ا
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تأهيل الكوادر االعالمية و تطويرها في مجال االعالم من خالل تقديم دورات تكوينية *
 .للصحفيين و تطوير مهاراتهم و تحسين آدائهم المهني أمر جد مهم للصحافة و الصحفي

ال يمكن أن تقضي وسيلة اعالمية بمجرد ظهورها على هناك من يرى من الصحفيين أن *
 .وسيلة اعالمية عريقة لها جمهور كبير

هناك من يرى من الصحفيين أن على وسائل االعالم التقليدية السعي جاهدة الى للتغيير *
 .و التطور و مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة للمحافظة على مكانتها

أن المواطن و خاصة الشاب ال يستطيع التخلي عن وسيلة  هناك من الصحفيين من يرى*
ما و لو ارتبط بما هو جديد ، و الشاب هو العنصر الفعال في التجديد و النغيير و تبني 

 .التكنولوجيا

األغلبية الساحقة من الصحفيين ال يتقبلون فكرة اطالق صفة الصحفي على المواطن *
ى شبكة األنترنت باستخدام كافة الوسائل العادي بمجرد نشره لمضامين اعالمية عل

التكنولوجية لعرض الخبر، ذلك أن مهنة الصحافة تستند الى آداب و قيم و أخالقيات 
تترتب على صانع المضمون االعالمي و ال يتم ذلك اال من خالل التكوين األكاديمي و 

 .العلمي

الحترافي و اعالم هناك من الصحفيين من يرى أنه ستختفي الفروق بين االعالم ا *
 .المواطن بتسمية كل مواطن نشر خبرا بالصحفي

هناك من الصحفيين من يرى أن الحصول على البطاقة اتلمهنية للصحفي أمر ضروري *
 .الثبات الهوية المهنية الصحفية

هناك من الصحفيين من يفضل اطالق صفة شاهد عيان على المواطن الذي ينشر خبرا *
 .بدل الصحفي

هناك من يتقبل فكرة اطالق صفة الصحفي على المواطن العادي بمجرد امتالكه *
 .للمعلومة، مع العمل على تعلم طرق و أصول المهنة الصحفية
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معظم الصحفيين يرون أن المشهد الصحفي الجديد صحافة المواطن ال يزال في أوج *
لم تتبلور مالمحه بعد، مقارنة مع البلدان األخرى ، ذلك أنه ال يوجد من وضع ظهوره و 

بصمته في هذا المجال ألن المواطن الجزائري ال يعنيه الخوض في المجال السياسي بقدر 
 .ما تعنيه المشاكل االجتماعية

 :معظم الصحفيين يعتمدون على أخبار المواطن الصحفي ألسباب عديدة*

 .ناس بهامن باب االستئ*

من منطلق أن هناك تمييز بين األسرة االعالمية من ناحية الكشف عن المعلومة و عدم *
 .الكشف عنها

معظم الصحفيين يعتمدون على أخبار المواطن الصحفي بعد التحري عنها و التأكد من *
 .مصداقيتها و البحث عن مصدرها الرئيسي قبل نشرها

امين التي تهمه في حالة االستفادة من معظم الصحفيين يعتمدون على كل المض*
مواضيع المواطن الصحفي و لكن بصفة كبيرة الصور بغرض أرشفتها ، و التعليقات على 

 .قضايا عامة

يرى جميع الصحفيين أن مواقع التواصل االجتماعي كانت السبب الرئيسي في نشوب *
 .الثورات العربية

 .حرضته على ثورة التغيير  وسائل االعالم الجديدة أثارت وعي الجمهور و*

يرى معظم الصحفيين أنه لم يحدث أي تحول في طبيعة ادارة العمل الصحفي و لكن  *
 .من الممكن أن يحدث مستقبال

هناك من الصحفيين من يرى أن هناك نوع من التنافسية بين المؤسسات االعالمية *
 )رفبين المواطن الصحفي و الصحفي المحت(المهنية و الغير مهنية 
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هناك من الصحفيين من يرى أنه حدث تغيير في طبيعة ادارة العمل الصحفي عند *
 .تحول المواطن العادي الة أداة مهمة لنقل المعلومة بعد أن كان هو من يتلقاها

أساسيا للصحافة اذ أن يرى معظم الصحفيين أن صحافة المواطن تشكل مدعما *
الصحفي أصبح يعتمد عليها بشكل كامل، كما تعتبر دعامة أساسية للعمل الصحفي و ال 
تشكل خطرا على الصحافة، و انما البد من خلق حالة من التزاوج بين  الصحافة و 

 .صحافة المواطن

صحافة هناك من الصحفيين من يرى أن صحافة المواطن تمثل مظهرا ايجابيا و سلبيا لل*
 .في نفس الوقت

 .هناك من الصحفيين من يرى صحافة المواطن مهددا للصحافة *

يرى معظم الصحفيين أن الصحافة ستحافظ على مكانتها و على أسسها العلمية  و  *
 .األكاديمية

هناك من الصحفيين من يرى أن المهنة الصحفية تتطلب مهارات تعتمد على المعرفة *
 .ضرورة التعليم و التدريب في الميدان النظرية في الجامعة ، و

 .هناك من الصحفيين من يرى أن الصحافة ستتحول الى مهنة يمارسها الجميع*

هناك من الصحفيين من يرى أنه ستطرأ تحوالت على مهنة الصحافة نظرا ألن العالم في *
 .تطور مستمر

لصحفي بااللتزام يرى جميع الصحفيين أنه تكمن أهمية الحفاظ على الهوية المهنية ل*
بأخالقيات العمل الصحفي و آداب المهنة الصحفية ، مع ما تفرضه الممارسة المهنية من 

و . قواعد و قوانين، و ما ترفضه المؤسسة الصحفية من التزامات و توجيهات و تعليمات
 .بالتالي يحافظ على اسمه و سمعة مهنته

مواطن على الهوية المهنية للصحفي طالما يرى معظم الصحفيين أنه ال تؤثر صحافة ال*
أن الصحفي يغربل المعلومات الي يتحصل عنها من المواطن الصحفي و يتحرى عنها و 

 .يتأكد من مصداقيتها حتى ينقلها الى الجماهير
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لآلداء الصحفي المنظمة للسلوك يرى جميع الصحفيين أن التحلي بالمعايير األخالقية *
المهني أمر مهم في الحفاظ على الهوية المهنية للصحفي في اطار صحافة المواطن ، 

 .وعدم التحلي بها يشكل خطرا على الهوية المهنية

يرى جميع الصحفيين أن عدم استغالل الخبر بطريقة ايجابية عن طريق نشره دون التأكد *
 .ة المؤسسة االعالمية و مساسا بالهوية المنية للصحفيمن مصداقيته يشكل مساسا بسمع

يرى جميع الصحفيين أنه من المستحيل أن يتحول المجال االعالمي الى مجال يفقد *
خالله المجتمع امكانية الحصول على أخبار موثوقة ، ذلك أن المجتمع واع و قادر على 

الة ما اذا تخلى الصحفي التمييز بين الخبر الصحيح و المفبرك، و العكس صحيح في ح
عن مهمته األساسية في ترشيد المعلومات و تزويد الجماهير باألخبار الصادقة ، و تنوير 

 .الرأي العام ، بترك مكانه لكل مواطن
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:نتائج الدراسة  

دراسة يتوصل الباحث الى مجموعة من النتائج و التي من شأنها انه لمن البديهي في نهاية كل     
أن تجيب عن االشكالية و عن تساؤالت الدراسة، و كذا تحقيق أهداف الدراسة و المتمثلة في معرفة 
تصورات صحفيي الصحافة المكتوبة الجزائرية حول ظهور المشهد الصحفي الجديد صحافة المواطن 

تغيرات باعتبارها تعتمد بالدرجة األولى على تكنولوجيات االعالم و  ، وما أحدثت هذه الظاهرة من
االتصال،و المتمثلة في األنترنت بصفة خاصة، وما مدى انتشار صحافة المواطن في الجزائر، وهل 
لها مصداقية لدى صحفيي الصحف الجزائرية ، و أين تكمن الهوية المهنية للصحفي في ظل ظهور 

  .صحافة المواطن

يون الجزائريون يعتبرون أن األنترنت عامال مهما في العمل الصحفي و ال يمكن االستغناء الصحف*
عنها و في حالة تعطلها يصيب الصحفي بحالة من التوتر،ذلك أن األنترنت تحمل قدرا هائال من 

  .المعلومات، ما يجعلنا نقول أن مهنة الصحافة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة الى حد كبير

لصحفيون الجزائريون يتعاملون مع المواقع التفاعلية بشكل كبير و المتمثلة في التويتر،اليوتيوب، ا* 
و الفايسبوك بصفة كبيرة، و هم بذلك يتفاعلون مع قرائهم في حوارات عبر شبكة األنترنت، من خالل 

طالع على مواقع تبادل اآلراء و التعاليق و ذلك أمر مهم بالنسبة للصحفي، لكن ذلك ال يمنعهم باال
  . اخبارية اعالمية لصحف و تلفزيونات عالمية، وطنية وعربية

يتعامل الصحفيون مع مواقع التواصل االجتماعي بغرض االستعانة بأخبار نشرها مواطنين على * 
  .شبكة األنترنت من الممكن أن تحقق لهم سبقا صحفيا،أو نتيجة لغياب المعلومة ألسباب ما

ريون يثنون على قيام المؤسسات االعالمية بتوظيف صحافة المواطن لديها الصحفيون الجزائ* 
ويعتبرونه بالسلوك الجيد و التصرف الصائب ، للمحافظة على مكانة المؤسسة أوال ، و قياس مدى 
تتبع الجماهير للوسيلة االعالمية ثانيا، ومصدر مهم لالطالع على أهم اآلراء و التعليقات و األـخبار 

  .ثالثا
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معظم الصحفيون الجزائريون ال يرون أن انتقال المواطن الجزائري الى فضاء المدونات كان نتيجة * 
فقد الثقة في وسائل االعالم التقليدية ، و يثبتون قولهم أنه ال تزال لحد اآلن المؤسسات االعالمية 

كوادر و تطويرها في مجال االعالم من خالل تقديم دورات تكوينية للصحفيين و تطوير تقوم بتأهيل 
وال يمكن أن . مهاراتهم و تحسين آدائهم المهني وأهمية الحصول على شهادة جامعية في هذا المجال

تقضي وسيلة اعالمية على أخرى ، و أن وسائل االعالم التقليدية تسعى جاهدة للتغيير و التطور و 
واكبة التطورات التكنولوجية الراهنة للمحافظة على مكانتها، وكانت أول خطوة قامت بها هو قيامها م

  .بانشاء مواقع لها على شبكة األنترنت

األغلبية الساحقة من الصحفيين الجزائريين ال يتقبلون فكرة اطالق صفة الصحفي على المواطن * 
ع شبكة األنترنت، باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية العادي بمجرد نشره لمضامين اعالمية عبر مواق

لعرض الخبر، ذلك أن مهنة الصحافة تستند الى آداب و قيم و أخالقيات تترتب على صانع 
المضمون االعالمي ، وتستوجب تدريب مهني و تأهيل أكاديمي ، وهي ثابتة و مستمرة ، ولها 

لمواطن فهي ال تحتاج ال الى تأهيل وال الى خبرة ، ية، أما صحافة انضوابط تحريرية و مهنية و قانو 
. وهي عموما هواية وتجربة عابرة،ال يوجد فيها ضوابط محددة ألنها تقتصر على الرقابة الذاتية

وبالتالي فالصحفيين بذلك فهم يدافعون عن هويتهم المهنية وال يريدون مزاحمة المواطن الصحفي 
  .لمكانهم المهني

يون يرون أن المشهد الصحفي الجديد صحافة المواطن ال يزال في أوج ظهوره الصحفيون الجزائر * 
في الجزائر و لم تتبلور خصائصه بعد مقارنة مع البلدان العربية األخرى،طلك أنه لم يوجد من وضع 
بصمته في هذا المجال ، ألن المواطن الجزائري ال تعنيه األمور السياسية بقدر ما تعنيه المشاكل 

  .ولكن هذا ال يدل على أن هذا المشهد سوف ال يتطور مستقبال. يةاالجتماع

من خالل الدراسة تبين أن الصحفيين الجزائريين يعتمدون على األخبار التي ينشرها المواطن على * 
وهنا يعتبر . شبكة األنترنت و يستعنون بها ، بعد التحري عنها و التأكد من مصداقيتها و غربلتها

  .انع المعلومة، والصحفي المحترف معالجهاالمواطن الصحفي ص

الصحفيون الجزائرين يعتمدون على كل ما يهمهم من أخبار المواطن الصحفي، من صور * 
  .........وتعليقات على قضايا عامة ومحتويات اخبارية
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، كانت السبب الحقيقي ) صحافة المواطن(مواقع التواصل االجتماعيالصحفين الجزائرين يرون أن * 
  .في نشوب الثورات العربية

كشفت الدراسة أن الصحفيين الجزائريين يرون أنه لم يحدث أي تحول في طبيعة ادارة العمل *
  .الصحفي حاليا بظهور المواطن الصحفي، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك مستقبال

جزائريون أن صحافة المواطن تشكل مدعما أساسيا للصحافة اذ أنهم أصبحوا يرى الصحفيون ال* 
يعتمدون عليها بشكل كامل، و ال يشكل المواطن الصحفي خطرا على العمل الصحفي، بل بالعكس 
أصبح مساندا و مدعما للصحفي ، و أنه البد خلق حالة من التزاوج بين الصحافة و صحافة 

  .المواطن

جزائريون أن الصحافة ستحافظ على مكانتها و على أسسها العلمية و األكاديمية يرى الصحفيون ال* 
ذلك أن المهنة الصحفية تتطلب مهارات تعتمد على المعرفة النظرية في الجامعة،و التعليم و التدريب 
في الميدان، اال أن ذلك ال ينفي أنها قد تتحول الى هواية يمارسها البعض في الكثير من األحيان 

  .لدى الكثيرينيجة للميول الصحفي نت

للصحفي بااللتزام بأخالقيات  المهنيةيرى الصحفيون الجزائريون أنه تكمن أهمية الحفاظ على الهوية *
العمل الصحفي و آداب المهنة الصحفية ،مع ما تفرضه الممارسة المهنية من قواعد و قوانين،و ما 

و تعليمات، وبالتالي سيحافظ الصحفي على  تفرضه المؤسسة الصحفية من التزامات و توجيهات
  .اسمه وسمعة مهنته وهنا تكمن الهوية المهنية

من خالل الدراسة تبين أنه ال تؤثر صحافة المواطن على الهوية المهنية الصحفي الجزائري طالما * 
أنه يغربل المعلومات التي يتحصل عليها من المواطن الصحفي و يتحرى عنها، و يتأكد من 

قيتها عن طريق توجهه الى المصدر الحقيقي للخبر،قبل نقله الى الجماهير، وكذا التحلي مصدا
بالمعايير األخالقية لآلداء الصحفي المنظمة للسلوك المهني أمر مهم في المحافظة على الهوية 

  .المهنية في اطار صحافة المواطن، وعدم التحلي بها يشكل خطرا على الهوية المهنية للصحفي
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يرى الصحفيون الجزائريون أنه من المستحيل أن يتحول المجال االعالمي الى مجال يفقد خالله * 
المجتمع امكانية الحصول على أخبار موثوقة بتحول كل مواطن الى صحفي،ذلك أن المجتمع واع 

صحيح و المفبرك، و العكس صحيح في حالة ما اذا تخلى الصحفي وقادر على التمييز بين الخبر ال
، عن مهمته األساسية في ترشيد المعلومات و تزويد الجماهير باألخبار الصادقة و تنوير الرأي العام

  . وترك مكانه لكل مواطن نشر خبرا
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ان وسائل االعالم النحن قوة سوف تتفوق قريبا على نفوذ المؤسسات المسيطرة على "             
الصوت ، أي التعبير الثقافي للفرد بدأ يبرز مجددا في طريقة  األنباء و المعلومات، و هي توحي بأن

  .دايل بسكين و ناتشيسن، مجلة قضايا عالمية "اإلعالميةعمل وسائلنا 

أفردنا هذه المقولة في البداية كدليل على أن العالم اليوم في تطور تكنولوجي متسارع من خالل ما 
التصال و االعالم ، وظهور ما أصبح يعرف بالجيل خلفته القفزة المعلوماتية الرقمية في وسائل ا

المتابع لحجم مشاركة األفراد في مواقع التواصل االجتماعي التي وفرت مساحة من خالل الثالث،
صحافة المواطن ، ب سمي  لحرية التعبير و الرأي و عرض المهارات،معلنة عن انطالق عصر

لى الصحفيين العاملين في قطاع المؤسسات االجتماعي ما شكل خطرا ع باإلعالموظهور ما يسمى 
و ما يمكن أن . الصحفي الجديد أبطاله المواطنون االعالمية التقليدية من خالل مزاحمة هذا النموذج

يقال عنه أنه  أكثر اثارة أن مختلف الصحفيين من وسائل االعالم التقليدي أصبحوا يتناولون ما 
األخرى ، ويعرضونها على الرأي العام و يناقشون تفاصيلها يكتب في المدونات و المواقع االجتماعية 

  : ما يجعلنا نتساءل ، وهذا كذلك

  !!! في العالم العربي سوف يشكله مواطنون صحفيون ؟ هل المستقبل السياسي و االجتماعي 
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