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المواطن الصحفي وحرية التعبير في فلسطين

تمهيد:

لعب الإعالم االجتماعي دور ًا هام ًا يف متكني املواطن العادي من امل�شاركة يف جمع الأخبار وحتليلها ،ثم
ن�شرها بكل �سهولة على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،مثل :تويرت وفي�س بوك ويوتيوب واملد َّونات ال�شخ�صية،
وهو ما عرف بـ»�صحافة املواطن».
وقد ن�ش�أ هذا امل�صطلح يف �إطار ما ُعرف بالإعالم اجلديد الذي ُولد نتيجة لتداخل موجات متتالية من
الظروف والعوامل املتعلقة بالتطور التكنولوجي الهائل يف جمال االت�صال( ،)1وكما ي�شري �أحد �أهم الرواد دان
جيلمور  Dan Gillmorف�إن �صحافة املواطن هي مرحلة متطورة و�أف�ضل من ال�صحافة التقليدية،
بل يدعو ال�صحافيني �إىل اال�ستفادة من ال�صحافيني املواطنني ،كون متابعتهم تزيد عمق ثقافة ال�صحافيني
نحو عدد كبري من املو�ضوعات والق�ضايا ،لأن الفر�صة �ستكون متاحة للتعرف على حوارات النا�س وهمومهم
واجتاهاتهم و�أفكارهم(.)2
فمن �صحافة ال�صحفي �إىل �صحافة الدولة مرور ًا ب�صحافة اجلمهور و�صو ًال �إىل �صحافة املواطن� ،أ�صبح
احلديث امل�ستجد منذ بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين هو �صحافة �شبكات التوا�صل
االجتماعي؛ حيث �أ�صبح املواطن العادي ي�أخذ دوره ليقول كلمته ،ويف�صح عن ر�أيه ،و�أ�صبح ميثل قوة �إعالمية
ؤ�س�سات الإعالمي َة الكبرية على ا�ستثمار جهود
متتلك �إمكانية االت�صال عرب الإنرتنت .و�أجربت تلك القو ُة امل� ِ
�صحافة املواطنني الذين ميتلكون مواقع وخدمات �إخبارية و�إعالمية �ضمن عمل وبرامج امل�ؤ�س�سات الإعالمية
التقليدية .ويتم يف ذلك دمج اخلدمة الإعالمية املتاحة من خالل �صحافة املواطنني من �أخبار و�صور
فوتوغرافية و�صور تلفزيونية يف جممل اخلدمة الإعالمية التي تقدمها هذه امل�ؤ�س�سات(.)3
وتو�صف �صحافة املواطن ب�أنها ذات طبيعة حتررية كونية و�شبكية ،لذا ت�سهم يف ت�صحيح �أداء و�سائل
الإعالم خا�صة يف الأنظمة التي ال متلك ر�صيدً ا تاريخ ًّيا يف �إدارة �إ�شكاليات لها عالقة بحرية التعبري وو�سائل
الإعالم،
وت�ساهم يف دفع م�سرية الدميقراطية قدم ًا وتو�سيعها؛ لت�ؤثر يف الإعالم القومي والر�سمي بطرقٍ
ِ
ِّ
وم�شجعة �أكرث عليها .ويركز رواد الإعالم اجلديد على حرية الر�أي والتعبري؛ لذا
عد ٍة ،موفرة �أجواء �أف�ضل،
ِّ
انفلتت �أفكاره ومواقفه من �سلطة الرقابة عرب هام�ش احلرية التي يخلقها هذا الفاعل� ،أو عن طريق مقولة
«جمال الاليقني»(.)4

 1مداوي عمر ،رمضان اخلامسة ،ورقة عمل بعنوان «صحافة املواطن واإلعالم التقليدي ..عالقة تكامل أم تنافس؟»( ،اجلزائر :جامعة قاصدي
مرباح ،)2012 ،ص .6
 2عيل بن شويل القرين« ،االجتاهات احلديثة يف الصحافة الدولية من الصحافة التقليدية إىل اإلعالمات الشخصية»( ،السعودية :جامعة اإلمام ابن سعود
اإلسالمية ،)2011 ،ص .24
 3مجال الزرن“ ،البيئة اجلديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق صحافة املواطن”( ،تونس :معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  -جامعة منوبة،)2012 ،
جملة الباحث ،عدد  ،17ص .20

4

جون هارتيل وآخرون( ،الصناعات اإلبداعية) ،ترمجة :بدر السيد سليامن الرفاعي( ،الكويت :عامل املعرفة ،عدد 2007 ،216م) ،ص.41
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

فر�ضت �صحافة املواطن نف�سها و�أ�صبحت عالمة ذات ت�أثري كبري على مبادئ حرية الر�أي والتعبري؛ لذا من
املهم الوقوف على دور �صحافة املواطن التي نقلت القوة الإعالمية �إىل �أيادي املواطنني املتمكنني من االت�صال
عرب الإنرتنت .ولأن �صحافة املواطن ميكنها الك�شف عن الكثري من املعلومات� ،أردنا البحث فيما �أتيح للمواطن
ال�صحفي من حرية يف التعبري ،وما لعبته �صحافة املواطن من دور يف �إ�شاعة حرية التعبري.
ومن هنا تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤل التايل :ما مدى حرية التعبري التي �أتاحتها �صحافة املواطن؟
وتنبثق من هذا الت�سا�ؤل الرئي�س العديد من الت�سا�ؤالت الفرعية ،ومنها:
1-1ما مدى انت�شار ثقافة �صحافة املواطن يف املجتمع الفل�سطيني؟
2-2ما الدور الذي لعبه املواطن ال�صحفي يف ك�شف ق�ضايا هامة وخطرية كالف�ساد؟ وما هي الأ�ساليب
التي اتَّبعها يف ذلك؟
3-3كيف قدمت �صحافة املواطن الواقع املجتمعي للمواطن الفل�سطيني؟
4-4ما هي التحديات واملعيقات التي تواجه ال�صحفي املواطن يف الأرا�ضي الفل�سطينية؟
5-5كيف عززت �صحافة املواطن حرية التعبري يف املجتمع الفل�سطيني ،وما مدى الثقة يف م�ضامينها؟
 6-6ما هي الآثار املرتتبة على دور �صحافة املواطن يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري؟
7-7ما هي القيود املفرو�ضة على ال�صحفي املواطن يف االرا�ضى الفل�سطينية؟
8-8ما هي �أبرز الطرق والأ�ساليب التي ي�ستطع ال�صحفي من خاللها جتاوز القيود املفرو�ضة عليه؟
أهمية الدراسة:

مبا �أن �صحافة املواطن حديثة العهد ،ف�إن هذه الدرا�سة �ست�سلط ال�ضوء على هذا النمط اجلديد من
�أمناط ال�صحافة الذي ا�ستفاد من التقنيات احلديثة يف و�سائل االت�صال على اختالفها ،كما ن�أمل �أن تفتح
هذه الدرا�سة الباب وا�سع ًا �أمام الدار�سني والباحثني؛ للخو�ض �أكرث يف غمار هذا النوع من �صحافة املواطن
و�إيجابياتها و�سلبياتها ،وعالقتها بحرية التعبري يف املجتمع.
وميكن �إجمال �أهمية الدرا�سة على النحو التايل:
•الوقوف على ما �أتاحته �صحافة املواطن للجمهور الفل�سطيني من حرية يف املمار�سة الإعالمية ،بعد
ظهور املدونات وما تبعها بعد ذلك من ظهور مواقع ال�شبكات االجتماعية ومواقع الفيديو الت�شاركية
وغريهما.
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•م�ساعدة القائمني باالت�صال على معرفة الو�ضع الراهن للق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية التي طرحها
�صحفيون مواطنون مل�ساعدة املجتمع يف نيل حقوقه ال�سيا�سية الداخلية ،واالهتمام مبا ي�شغل باله
وهمومه بعيدً ا عن التغطيات الر�سمية.
•امل�ساهمة يف توفري املعلومات والبيانات الهامة للت�أكد من مدى م�صداقية �صحافة املواطن يف املجتمع
الفل�سطيني.
•�إظهار مدى االن�سجام والتوافق �أو التباين والتباعد بني ما يطرحه ال�صحافيون املواطنون وو�سائل
الإعالم الأخرى على اختالفها.
•ت�سليط ال�ضوء على حالة احلرية التي خلقتها «�صحافة املواطن»؛ حيث ت�سمح بتكوين جمموعات ر�أي
نوعية يف ق�ضايا هامة ال حتبذها ال�سلطة احلاكمة.
أهداف الدراسة:

الوقوف على الدور الذي تلعبه �صحافة املواطن لتعزيز و�إ�شاعة حرية التعبري.التعرف على مالمح �صحافة املواطن يف املجتمع الفل�سطيني والتحقق من مدى انت�شارها.ر�صد وحتليل وتف�سري الدور الذي لعبه املواطن ال�صحفي يف ك�شف ق�ضايا معينة كالف�ساد.حماولة حتديد الآليات التي قدمت بها �صحافة املواطن الواقع الذي يعي�شه الفرد واملجتمع.ر�صد وحتليل وتف�سري بع�ض التحديات والقيود التي يواجهها املواطن ال�صحفي.الوقوف على الآثار املرتتبة على دور �صحافة املواطن يف ق�ضايا حرية الر�أي والتعبري.التعرف على �أ�ساليب ال�صحفي املواطن يف جتاوز القيود املفرو�ضة عليه.فرضيات الدراسة:

بناء على الأهداف ال�سابقة ميكن و�ضع الفر�ضيات التالية:
1 -1ي�ستخدم املواطن ال�صحايف الإعالم الت�شاركي والتباديل للتعبري عن �آرائه بحرية ،و�إبداء ر�أيه فيما يقر�أ
�أو ي�سمع �أو ي�شاهد ،ونقله بكل حرية بعيدً ا عن «حرا�س البوابة».
2 -2يثري املواطن ال�صحفي ق�ضايا �إعالمية ُمعزِّ ز ًا حرية الر�أي والتعبري رغم ما يواجهه من م�ضايقات
ومعيقات.
3 -3هناك عالقة ارتباطية بني تناول “املواطن ال�صحفي” ملعلومات حول ق�ضايا هامة بالنقد وبني تع ُّر�ضه
مل�ضايقات وانتهاكات وتهديدات من قبل ال�سلطات.

7

المواطن الصحفي وحرية التعبير في فلسطين

مصطلحات ومفاهيم الدراسة:

و�سائل �صحافة املواطن يف منت البحث :جميع و�سائل الإعالم اجلديد؛ مثل� :شبكات التوا�صل االجتماعي،
واملد َّونات ،واملجموعات الإخبارية ،واليوتيوب ،واملنتديات االجتماعية ال�سيا�سية ،وغريها(.)5
�شبكات التوا�صل االجتماعي :منظومة من ال�شبكات الإلكرتونية التي ت�سمح للم�شرتك فيها ب�إن�شاء موقع
خا�ص به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي �إلكرتوين مع �أع�ضاء �آخرين لديهم االهتمامات والهوايات
نف�سها �أو جمعه مع �أ�صدقاء �آخرين ،ومن �أبرزها :الفي�س بوك وتويرت واليوتيوب.6
حرية التعبري والر�أي :تعرف ب�أنها «حرية الإف�صاح عن الأفكار والآراء� ،سواء كان ذلك بالكالم �أو الكتابة
�أو الأعمال .وهذا يرافقه بع�ض �أنواع احلقوق ،ومنها حق العبادة» ،7كما �أن حرية التعبري تعرف ب�أنها “حق
ال�شخ�ص يف �أن يقول ما يريد ( )The Right to Speak One’s Mindبحرية ،ودون خوف
�أو �إكراه �أو تهديد ،وبالطريقة التي يراها منا�سبة ،ويف الوقت الذي يراه منا�س ًبا ،وكذلك ي�شمل هذا احلق � اَّأل
()8
ُيجبرَ �أي �شخ�ص على الكالم �إذا اختار � اَّأل يتكلم.
تكنولوجيا االت�صال :تعرف ب�أنها جممل املعارف واخلربات املرتاكمة واملتاحة ،والأدوات والو�سائل املادية
والتنظيمية والإدارية امل�ستخدمة يف جمع املعلومات ومعاجلتها ،وانتاجها ،وتخزينها وا�سرتجاعها ،ون�شرها
()9
وتبادلها؛ �أي تو�صيلها �إىل الأفراد واملجتمعات ،وجتربة تطبيق ذلك عمل ًّيا.
تعريف الباحثة االجرائي ملفهوم» �صحافة املواطن” :هي ن�شاط برز مع بروز الإعالم اجلديد �أو الإعالم
الإلكرتوين� ،أتاح �إمكانية اعداد وظهور مواد �إعالمية من غري الإعالميني ،الذين ا�ستخدموا كل ال�سبل املتاحة
من و�سائل �صحافة املواطن لن�شر ق�ضايا عديدة بحرية �أكرب”.
منهجية الدراسة:

تقع هذه الدرا�سة يف نطاق الدرا�سات الو�صفية التي تعترب جهدً ا علم ًّيا منظم ًا للح�صول على بيانات
ومعلومات و�أو�صاف عن الظاهرة �أو جمموعة الظواهر يف مو�ضوع الدرا�سة .10وت�ستخدم الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي؛ حيث حتاول و�صف ظاهرة ال�صحفي املواطن للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة ،بهدف
ت�سجيل احلقائق املرتبطة مبجتمع عينة الدرا�سة ،وحتليل نتائجها .وت�ستخدم الدرا�سة املنهج الكيفي جلمع
البيانات من خالل �إجراء مقابالت معمقة من عينة عمدية.
 5مجال الرشهان ،الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعميم) ،الرياض :مطابع احلمييض ،2003 ،ص .413
 6زاهر رايض ،استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف العامل العريب ،جملة الرتبية ،عدد ( ،15عامن:جامعة عامن األهلية ،)2003 ،ص .23
 7غازي بني عودة« ،الراهن الفلسطيني وتداعياته عىل حرية الرأي والتعبري» ،جملة تسامح ،العدد اخلامس والعرشون ،السنة الرابعة عرش ،كانون أول
 ،2006ص .43
 8حممد فوزي اخلرض“ ،القضاء واإلعالم  ..حرية التعبري بني النظرية والتطبيق” ،املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية ) مدى( ،رام اهلل-
فلسطني  -كانون أول  ، 2012ص .7
 9سوهيلة بضياف ،املدونات اإللكرتونية يف اجلزائر ،رسالة ماجستري (اجلزائر ،بانتة ،) 2010ص .11
 10سمري حسني« :بحوث اإلعالم أسس واملبادئ»( ،القاهرة :عامل الكتب ،)1976 ،ص .132
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الدراسات السابقة:

يتمثل حمور هذه الدرا�سة يف جمالني رئي�سيني ،هما :الدرا�سات القائمة حول «�صحافة املواطن» ،والدرا�سات
تناولت درا�سات ال ب�أ�س بها دو َر وت�أث َري �صحافة املواطن ،خا�ص ًة بعد ثورات
اخلا�صة بحرية الر�أي والتعبري .وقد
ْ
ما ُي�س َّمى «الربيع العربي»� ،إال �أن هناك قلة يف الدرا�سات التي تناولت حرية التعبري يف �صحافة املواطن.
وق�سمتُ الدرا�سات ال�سابقة �إىل حمورين على النحو التايل:
� اً
أول :الدرا�سات التي تناولت �صحافة املواطن:
 -1درا�سة «نُهى ال�سيد �أحمد» ( ،)2014عنوانها «اجتاهات ال�شباب امل�صري نحو �صحافة املواطن على
�شبكة الإنرتنت»( :)11ا�ستهدفت هذه الدرا�سة قيا�س اجتاهات ال�شباب امل�صري نحو �صحافة املواطن على

�شبكة الإنرتنت ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل� أن و�سائل �صحافة املواطن تتمتع بن�سبة من املتابعة بني املبحوثني،
فقد جاءت املرتبة الأوىل بن�سبة  %75.5دائما واحيانا .وتدلل تلك الن�سب على �أن هذا النموذج مل يعد جمرد
حالة ترفيهية �أو �أداة للت�سلية ،بل �أ�صبح يف �صلب العملية الإعالمية .كما تظهر نتائج الدرا�سة �أن �شبكات
التوا�صل االجتماعي حازت على املرتبة الأوىل من تف�ضيل املبحوثني لأ�شكال �صحافة املواطن بن�سبة ،%89.5
تلتها مواقع م�شاركة املحتوى  ،%38.3ثم مواقع تدوين الر�سائل الق�صرية .%26.5
 -2درا�سة «جمال الزرن» ( ،)2012عنوانها «البيئة اجلديدة لالت�صال �أو الإيكوميديا عن طريق
�صحافة املواطن”( :)12ت�ؤكد هذه الدرا�سة على �أن �صحافة املواطن ،خا�صة يف الدول النامية التي تعي�ش

نوعا من التحول الدميقراطي ،ميكنها �أن ت�س ِّرع يف تر�سيخ هذه الدميقراطية؛ فب�سبب كونية» �صحافة املواطن
ً
«فانها وفرت فر�صة للتوا�صل الإن�ساين بعيدً ا عن احلدود التي كان يخ�ضع لها االت�صال والن�شر التقليديني،
وذلك كون �صحافة املواطن ذات طبيعة حتررية كونية و�شبكية .وبينت الدرا�سة �أن �صحافة املواطن حتتاج
�إىل م�صاحلة مع خ�صو�صيات وظروف كل جمتمع حتى ت�سهم يف ت�صحيح �أداء و�سائل الإعالم ،وخا�صة يف
الأنظمة التي ال متلك ر�صيدً ا تاريخ ًّيا يف �إدارة �إ�شكاليات لها عالقة بحرية التعبري وو�سائل الإعالم .و�أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أنه رغم قوة وذكاء التكنولوجيات احلديثة ،فما زالت �صحافة املواطن يف طور جتريبي وتبحث
عن مرجعيات داخل الدميقراطية؛ وذلك حتى تت�أ�صل يف الن�سيج امل�ؤ�س�ساتي للمجتمع املدين.
 -3درا�سة «حنان �إ�سماعيل» ( ،)2012عنوانها «دور املواطن ال�صحفي يف احلراك ال�سوري من وجهة نظر
قادة الر�أي الإعالمي العربي”( :)13هدفت الدرا�سة �إىل التع ُّرف على دور املواطن ال�صحفي يف احلركات

العربية عامة ،وال�سورية خا�صة ،وذلك من وجهة نظر قادة الر�أي الإعالمي العربي .ويف هذه الدرا�سة �أكد
جميع �أفراد عينة الدرا�سة بن�سبة� 100%أن مهمة املواطن ال�صحفي تتمثل يف �إطالع الر�أي العام العاملي على
حقيقة ما يجري يف �سوريا ،وتزويدهم ب�أفالم و�أخبار حول الأحداث هناك .ور�أى % 76.6من املبحوثني �أن
املواطن ال�صحفي يت�صرف مبهنية يف تزويده للقنوات الف�ضائية بالأفالم والأخبار ،بينما ر�أى % 23.3منهم
�أنه قليل ما يت�صرف مبهنية ،و�أ َّيد % 88من �أفراد العينة �ضرورة تبني املواطنني ال�صحفيني من قبل و�سائل

 11هنى السيد عبد املعطي أمحد“ ،اجتاهات الشباب املرصي نحو صحافة املواطن عىل شبكة اإلنرتنت” ،رسالة ماجستري (مرص :جامعة املنصورة،
.)2014
 12مجال الزرن ،مرجع سابق“ ،البيئة اجلديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق صحافة املواطن” ،ص .7
 13حنان إسامعيل « ،دور املواطن الصحفي يف احلراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي اإلعالمي العريب» ،رسالة ماجستري منشورة) ،الدنامرك  -جامعة
الرشق األوسط.)2012 ،
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الإعالم ك�إعالميني ر�سميني ميدانيني معتمدين ،واعترب  58%من عينة الدرا�سة �أن الربيع العربي هو ال�سبب
يف وجود ظاهرة املواطن ال�صحفي و�صحافة املواطن.
 -4درا�سة «فتيحة بوغازي» ( ،)2012عنوانها «�صحافة املواطن والهوية املهنية لل�صحفي»(� :)14ألقت
هذه الدرا�سة ال�ضوء على مفهوم وجوانب من تطبيقات «�صحافة املواطن»؛ كون ذلك ميثل مظهر ًا جديدً ا
كل ًّيا من مظاهر الإعالم اجلديد .وا�ستعر�ضت الدرا�سة جمموعة وا�سعة من التعريفات املتاحة حول �صحافة
املواطن ،مبا يف ذلك ما كتبته املو�سوعات والقوامي�س املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا .ثم عرجت الباحثة على
هو َّية ال�صحفي املهنية يف ِّ
ظل هذا الوافد اجلديد «�صحافة املواطن» ،من خالل م�س�ألة مكانة ال�صحفي يف
جمال �إعالمي حتكمه مناذج توا�صلية �أقل نخبوية .وتطرقت الدرا�سة �إىل م�ستقبل مهنة ال�صحافة يف ظل
انت�شار ظاهرة �صحافة املواطن.
 -5درا�سة «عزة عثمان» ( ،)15()2012عنوانها «املهنية واالحرتافية عند املواطن ال�صحفي يف التفاعل
الإلكرتوين» :قامت هذه الدرا�سة بر�صد وتف�سري وحتليل خ�صائ�ص املواطن ال�صحفي وخرباته ومهاراته،

ومواطن القوة وال�ضعف ،والتحديات التي يواجهها ،وتقييم ال�صحفي التقليدي له .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
�أهم القيم �أو املميزات ل�صحافة املواطن هي العمل يف �صالح احلقيقة ،وات�ساع م�ساحة احلرية ،ويرجع ذلك
�إىل املمار�سة الدميقراطية التي يتيحها الإنرتنت ،والتي ال تتوفر لل�صحفي التقليدي.
وك�شفت الدرا�سة عن العديد من الأحداث التي �شارك فيها املواطن ال�صحفي بخرب �أو ر�أي �أو مقطع
وخ�صو�صا الثورة امل�صرية التي حازت على اهتمام كبري من
فيديو ،جاء على ر�أ�سها «الثورات العربية»،
ً
املواطن ال�صحفي امل�صري والعربي ،وغلبت �إيجابية �صحافة املواطن على �سلبيتها من واقع ر�ؤية ال�صحفي
التقليدي ،الذي عرب عن �إيجابيتها يف كونها ف�ضاء للتعبري احلر عن الر�أي ،وتقدميها ملحتوى ات�صايل متنوع
(ن�صو�ص� ،صور ،ملفات �صوتية ،لقطات فيديو).
 -6درا�سة «زهري عابد» (  ،)2012عنوانها «دور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تعبئة الر�أي العام
الفل�سطيني نحو التغيري االجتماعي وال�سيا�سي”( :)16هدفت هذه الدرا�سة �إىل الوقوف على املتغريات التي

تتعلق بدور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تعبئة الر�أي العام نحو التغيري االجتماعي وال�سيا�سي ،وتو�صلت �إىل
�أن دوافع ا�ستخدام هذه ال�شبكات جاءت من كونها و�سيلة فعالة للتوا�صل بني ال�شباب على اختالف توجهاتهم
ال�سيا�سية بن�سبة  ،%65.2ومن كونهم ال يهتمون كث ًريا مبناق�شة الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية التي تهمهم؛
حيث جاءت يف املرتبة الأخرية وبن�سبة  ،%62.9و�أ�شارت �إىل �أن م�ستوى دور �شبكات التوا�صل يف تعبئة الر�أي
ً
متو�سطا على الفقرات جميع ًا ،و�أن الطالب عينة الدرا�سة يرون
العام نحو التغيري االجتماعي وال�سيا�سي كان
�أنها تقوم بدور فعال يف تعزيز ال�سلم املجتمعي وذلك بن�سبة  %64.8بينما يرى � %60.4أن دورها منخف�ض يف
حل امل�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية.
 14فتيحة بوغازي« ،صحافة املواطن واهلوية املهنية للصحفي» ،رسالة ماجستري منشورة يف علوم اإلعالم واالتصال( ،اجلزائر :كلية العلوم السياسية
واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال.)2012 ،
 15عزة عبد العزيز عثامن“ ،املهنية واالحرتافية عند املواطن الصحفي يف التفاعل اإللكرتوين” ،بحث منشور ،أعامل املؤمتر األول  -جامعة األهرام
الكندية ،مستقبل اإلعالم ،الثورات العربية من  21-19مارس ( ،2012مرص :املجلة املرصية لبحوث اإلعالم  -عدد خاص  -سبتمرب  ،)2012ص
.269-221
 16زهري عابد“ ،دور شبكات التواصل االجتامعي يف تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيري االجتامعي والسيايس( ،فلسطني :جملة النجاح الوطنية
للعلوم اإلنسانية ،)2012 ،املجلد .)6( 26
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 -7درا�سة «يا�سني �آدم ب�ساطي» ( ،)2011عنوانها «�صحافة املواطن ومدى قدرتها على التغيري يف
املجتمعات العربية درا�سة يف املحتوي وامل�ضمون»( :)17هدفت الدرا�سة �إىل التع ُّرف على قدرة �صحافة

املواطن يف التغيري يف املجتمعات العربية ،وخل�صت �إىل �أن �صحافة املواطن �أثارت وعي اجلمهور العربي
وحر�ضته على مدار �سنوات على الثورة والتغيري ،من خالل تزويدها للجماهري بالأخبار واملعلومات واملعرفة
الالزمة التي تعمل على تعديل �سلوكهم ،وك�شفت لهم � ً
أي�ضا الكثري من الظلم والقهر واال�ستبداد ،كما �أنها
دفعت و�شجعت على تغيري احلال البائ�س الذي تعاين منه الأمة العربية والإ�سالمية؛ نتيجة �سيا�سات تلك
الأنظمة .وقد ا�ضطلعت و�سائل الإعالم اجلديدة بدور فعال يف تدعيم االت�صال ال�شخ�صي ،ال �سيما عرب
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،مثل :الفي�س بوك وتويرت واليوتيوب .وجنحت �صحافة املواطن يف تكوين حمالت
ور�سائل تعبوية حملت يف طياتها معاين اال�ستقالل والتحرر والتقدم والتطور ،ودعمت ذلك ب�صور ذهنية
�إيجابية؛ حيث ا�ستح�ضرت مناذج الدميقراطية والتقدم والرفاهية التي تعي�شها املجتمعات التي تخل�صت من
براثن الظلم والطغيان واال�ستبداد.
 -8درا�سة «ماجد تربان» ( ،)2011عنوانها «دور �صحافة املواطن يف تعزيز ثقافة التغيري ال�سيا�سي
واالجتماعي لدى ال�شباب الفل�سطيني”( :)18هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على دور و�سائل «�صحافة املواطن”

يف تعزيز ثقافة التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي لدى ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني ،من خالل التعرف على طبيعة
ودوافع ا�ستخدامها ،وتعزيز ثقافة التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي لديهم ،واملو�ضوعات التي تناق�ش عرب هذه
ال�صحافة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن غالبية ال�شباب يحر�صون على متابعة هذه الو�سائل ب�صورة م�ستمرة )
يوم ًّيا) ،بن�سبة بلغت  ،%38.1وي�ستخدمونها منذ �أكرث من عامني ،بن�سبة  ،%52و�أن دوافع ا�ستخدامهم لو�سائل
«�صحافة املواطن» جاء يف مقدمتها (يف املرتبة الأوىل) �أنها تتيح لهم الفر�صة للتعبري عن �آرائهم ،والتعرف
على �آراء الآخرين يف املو�ضوعات ال�سيا�سية واالجتماعية املختلفة .وبينت النتائج �أن الغالبية يرون �أن و�سائل
�صحافة املواطن تعزز لديهم ثقافة التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي بن�سبة %92.7؛ وانها ت�سهم يف تعزيز ثقافة
التغيري ال�سيا�سي بدرجة كبرية ،وت�سهم يف تعزيز ثقافة التغيري االجتماعي بدرجة كبرية جدًّا.
 -9درا�سة « « ،)19((2011(Sabadelloعنوانها «دور ال�شبكات االجتماعية يف تكوين الر�أي العام يف
املجتمع العربي نحو الثورات العربية” .هدفت الدرا�سة التع ُّرف على الدور الذي قامت به �شبكات التوا�صل

وتو�صلت �إىل �أن �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف ت�شكيل �آراء واجتاهات اجلمهور العربي جتاه الثورات العربيةَّ ،
جنحت يف تكوين وعي الطليعة املثقفة التي نقلت هذا الوعي لباقي املجموعات امله َّي�أة للثورة با�ستخدام
االت�صال ال�شفهي .وقد حددت الدرا�سة الأدوار التي قامت بها �شبكات التوا�صل االجتماعي يف التحول الفردي
من خالل الت�أثري على �آراء ومعتقدات الأفراد واجتاهاتهم ال�سيا�سية ،وتقريب العالقات البينية بني اجلماعات
املختلفة؛ من خالل بث الأفكار امل�شرتكة ،والتعقيب عليها ،وتكوين االجتاهات ال�سيا�سية ،وتكوين جمموعات
�شبه متجان�سة من خالل �صفحات وجمموعات ومنتديات خا�صة بهم.

 17ياسني آدم بساطي“ ،صحافة املواطن ومدى قدرهتا عىل التغيري يف املجتمعات العربية ..دراسة يف املحتوى واملضمون”( ،األردن :ورقة عمل ،مؤمتر
اإلعالم والتحوالت املجتمعية يف الوطن العريب.)2011 ،
 18ماجد تربان« ،دور صحافة املواطن يف تعزيز ثقافة التغيري السيايس واالجتامعي لدى الشباب الفلسطيني” ،دراسة منشورة (فلسطني :جامعة األقىص،
كلية اإلعالم ،غزة.)2012 ،
Sabadello, M., the role of new media for democratization process in the Arab world, 2011.19
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 -10درا�سة « ،)20()2011( »Allamعنوانها» و�سائل الإعالم االجتماعية وال�سيا�سية والثورات يف
البلدان العربية» :هدفت الدرا�سة �إىل ر�صد دور ال�شبكات االجتماعية وال�سيا�سية يف الثورات العربية يف

الدول العربية ،وركزت على الثورة امل�صرية .وقد �أكدت الدرا�سة �أن ال�شبكات االجتماعية اعتُربت ال�شرارة
الأوىل الندالع الثورة امل�صرية التي كانت �ستحدث ب�شكل �أو ب�آخر ،كما �أ�سهمت ال�شبكات يف الإ�سراع بهذه
الثورات ،و�أدت �إىل دقة تنظيمها من جانب �آخر .ودلل الباحث على ذلك ب�أن احلكومة امل�صرية �سارعت �إىل
قطع �شبكة االنرتنت واالت�صاالت ملدة خم�سة �أيام ،بعد �أن �أدركت فعالية ال�شبكات االجتماعية يف تنظيم حركة
الثوار ،كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن  %92من عينة الدرا�سة ي�ستخدمون الفي�س بوك ،و %8ي�ستخدمون
اليوتيوب ،و�أكد  %89من �أفراد العينة �أن الفي�س بوك ين�شر املعلومات ب�شكل �أ�سرع ،يليه تويرت ،ثم يوتيوب الذي
جاء ك�أكرث الو�سائل م�صداقية .كذلك تطرقت الدرا�سة �إىل تغيري الدور التقليدي للمر�أة ،وحت ُّفزها للم�شاركة
ال�سيا�سية الفاعلة؛ حيث تواجدت مبختلف فئاتها.
 -11درا�سة «رابح �صادق» ( ،)2010وعنوانها «�إعالم املواطن :بحث يف املفهوم واملقاربات»( :)21اعتمدت
الدرا�سة على الأ�سلوب الو�صفي اال�ستق�صائي التحليلي ،وانتهت �إىل عدم وجود �إجماع لدى القائم باالت�صال
املهني على م�ستقبل املمار�سات الإعالمية ،فالبع�ض منهم يت�شكك يف النموذج الت�شاركي الذي تقوم عليه
�صحافة املواطن ،بينما بع�ضهم الآخر يرى �أن هذا النموذج الت�شاركي الذي تقوم عليه �صحافة املواطن قدر
تاريخي البد منه ،ويت�ضمن كث ًريا من املزايا.
 -12درا�سة «�أمني ر�ضا عبد الواجد» ( ،)2009عنوانها «ا�ستخدامات ال�شباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب
على �شبكة الإنرتنت»(� :)22سعت الدرا�سة �إىل التعرف على مدى ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب،

ودوافع ا�ستخدامه ،والإ�شباعات املتحققة من ا�ستخدامهم هذا املوقع ،وم�ستوى ثقة ال�شباب به؛ وذلك بالتطبيق
على عينة قوامها  122مفردة من ال�شباب اجلامعي يف اجلامعات البحرينية (جامعة البحرين – اجلامعة
الأهلية – جامعة اململكة – جامعة دملون) .وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج ،من �أهمها� :أن %70.5
من عينة الدرا�سة رفاق ملفات الدرا�سة ال يعرفون مواقع متخ�ص�صة يف عر�ض الفيديو �سوى موقع اليوتيوب،
وذكر  %29من املبحوثني �أنهم يعرفون مواقع �أخرى ،مثل :يوتيوب الإ�سالمي ،وم�صراوي .ومتثلت �أهم دوافع
التعر�ض ملوقع اليوتيوب يف التع ُّرف على الأخبار املهمة امل�صورة ،واللقطات الإخبارية النادرة ،وذلك بن�سبة
 ،%31.7والت�سلية والرتفيه بن�سبة  ،%29.9والرغبة يف م�شاهدة �أجزاء من امل�سرحيات والربامج التلفزيونية
.%26.15
 -13درا�سة «حممود عبد القوي» ( ،)2009عنوانها «دور الإعالم البديل يف تفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية
لدى ال�شباب :درا�سة تطبيقية على مواقع التوا�صل االجتماعي االفرتا�ضية»(� :)23سعت الدرا�سة �إىل

التعرف على دور الإعالم البديل يف تفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية لدى ال�شباب ،بالتطبيق على �شبكة «الفي�س
بوك» .وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على دوافع ا�ستخدام ال�شباب ملوقع» الفي�س بوك” ،ودوره يف ن�شر الوعي
20 Allam, Y., social media and politics : Amplification in Arab world ( case study of the Egyptian
revolution., 2011).
 21رابح صادق“ ،إعالم املواطن» :بحث يف املفهوم واملقاربات”( ،السعودية :املجلة العربية لإلعالم واالتصال ،)2010 ،العدد. 16
 22أمني رضا عبد الواجد« ،استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب عىل شبكة اإلنرتنت» ،أبحاث املؤمتر الدويل األول ،اإلعالم اجلديد:
تكنولوجيا جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين 7-9 ،أبريل.2009 ،
 23حممود عبد القوي“ ،دور اإلعالم البديل يف تفعيل املشاركة السياسية لدى الشباب :دراسة تطبيقية عىل مواقع التواصل االجتامعي االفرتاضية”،
املؤمتر العلمي الدويل اخلامس عرش ،اإلعالم واإلصالح :الواقع والتحديات ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم 9-7 ،يوليو.
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ال�سيا�سي بني ال�شباب .وقد مت �إجراء الدرا�سة ب�أ�سلوب العينة املتاحة على 380مفردة من طالب جامعة املنيا.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج� ،أهمها� :أن ن�سبة  %83.48من ال�شباب اجلامعي (عينة الدرا�سة)
ي�ستخدمون موقع “الفي�س بوك” ،بينما ال ي�ستخدمه  .%16.52ومتثلت �أهم دوافع ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي
(عينة الدرا�سة) ملوقع “الفي�س بوك” يف اال�سرتخاء ،الرتفيه والت�سلية ،والإمداد باملعلومات ،والإثارة،
والهروب ،واالختيار وال�سيطرة ،وك�شفت الدرا�سة �أن ما ن�سبته  %49.33من ال�شباب اجلامعي عينة الدرا�سة
ال ي�ستخدمون» الفي�س بوك” لأغرا�ض �سيا�سية ،ون�سبة  %50.67ي�ستخدمونه لأغرا�ض �سيا�سية.
ثان ًيا :الدرا�سات التي تناولت حرية التعبري على الإنرتنت:
 -1درا�سة «ح�سني حممد ن�صر» ( ،)2014وعنوانها «املدونات الإلكرتونية ودعم التعبري عن التعددية
يف العامل العربي»( :)24ك�شفت هذه الدرا�سة �أن املدونات �أ�صبحت ظاهرة �إعالمية مهمة يف الوقت الراهن،

�سواء على امل�ستوى الدويل �أو امل�ستوى الإقليمي العربي ،وحتولت �إىل و�سيلة ات�صال جماهريية توفر ما ميكن
اعتباره «�صحافة بديلة» �أو «�صحافة موازية» لل�صحافة املطبوعة والإلكرتونية .وقد دعمت هذه الو�سيلة اجلديدة
حريات فردية وجماعية كثرية� ،أهمها حرية التعبري عن اجلماعات والتنظيمات ذات الطابع ال�سيا�سي والثقايف
والطائفي والعرقي ،التي كانت حمرومة من امتالك و�سائل التعبري عن نف�سها ،كما م َّكنت الأ�شخا�ص املنتمني
لهذه اجلماعات من التعبري عن انتماءاتهم ،والدفاع عن م�صاحلهم ،وامل�شاركة بفعالية يف امل�شهد ال�سيا�سي
فر�صا متعددة
والثقايف القومي .و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه رغم �أن �شبكة الإنرتنت قبل ظهور املدونات كانت تتيح ً
للأفراد للتعبري عن الر�أي من خالل منتديات احلوار واملجموعات الربيدية ،فاملدونات جتاوزت العيوب التي
تعاين منها هذه الو�سائل؛ مثل �ضعف القدرة على التعبري عن الر�أي ال�شخ�صي ب�شكل مركز ،وبامل�ساحة التي
يرغب فيها الفرد ،والرقابة والت�صفية التي يفر�ضها م�شرف املنتدى� ،أو املجموعة الربيدية على املداخالت.
 -2درا�سة «د .ر�ضا همي�سي» ( ،)2014وعنوانها «الإعالم اجلديد بني حرية التعبري وحماية الأمن
الوطني»( :)25تتنــاول هــذه الدرا�سة بيــان القيــود القانونيــة الــواردة علــى حريــة الــر�أي والتعبيــر فــي

و�ســائل الإعـالم اجلديـد ،مـن خـالل درا�سـة حمايـة الأمـن الـوطني كقيـد قـانوين علـى ممار�سـة هـذه
احلريـات ،وو�ضحت �أهميــة و�ســائل الإعــالم اجلديــد كمن�صــات ملمار�ســة حريــة الــر�أي والتعبيــر وال�صــحافة
فــي الف�ضــاء االفرتا�ضي ،كما تطرقت الدرا�سة �إىل مفهوم حرية الر�أي والتعبيـر ،ومفهـوم الأمـن الـوطني،
ثـم تناولت امل�سـولية املرتتبـة عـلى �إ�سـاءة ا�سـتخدام هـذا احلـق ،مـن خـالل �إبـراز املواجهـة القانونيـة للم�سـا�س
بـالأمن الـوطني حتـت م�سمى حرية التعبري.
 -3درا�سة «املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) ( ،)٢٠١١وعنوانها «مدى عالقة
منوذجا»( :)26عمدت الدرا�سة �إىل ر�صد
الإعالم اجلديد بحرية الـر�أي والتعبري يف فل�سطني :الفي�س بوك
ً

واقع حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني ،ومدى التبادل واال�ستفادة الذي ميكن �أن يوفره املجال االت�صايل اجلديد
للحركات االجتماعية الفل�سطينية يف تنظيم ذاتها ،والتعبري عن �أحالمها يف ق�ضايا كربى� ،أهمها االحتالل،
ولي�س �آخرهـا االنقـ�سام .وقـد خلـ�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج؛ �أهمها� :أن اجلهد الفل�سطيني ا�ستغل
 24حسني حممد نرص« ،املدونات اإللكرتونية ودعم التعبري عن التعددية يف العامل العريب» ،جملة الرأي العام ،العدد الثالث يوليو  -سبتمرب .2007
 25رﺿﺎ ﻫﻣﻳﻲﺳ« ،اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﺑﻳن ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣن اﻟوطﻲﻧ ..دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ”( ،اجلزائر :ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي
ﻣرﺑﺎح.)2014 ،
نموذجا» ،دراسة منشورة (رام اهلل :املركز الفلسطیني للتنمیة
 26حممود الفطافطة« :عالقة اإلعالم اجلدید بحریة الرأي والتعبری يف فلسطنی ..الفیس بوك
ً
واحلریات اإلعالمیة (مدى).)2011 ،
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الإعالم اجلديـد لبنـاء ر�أي عام ،لكنه مل ي�ستطع جتاوز طرق العمل التقليدية يف الأداء الفل�سطيني فـي كافـة
حقوله ،و� ً
أي�ضا �أظهرت �أن املجال التقني �ساهم بتعزيز حرية التعبري ،و�إعطائها متنف�س ًا وطريقة للن�شر ،لكنـه
ً
نب ثقافة االختالف واحرتام الر�أي الآخر .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن هناك �ضعفا يف الأدبيات الأكادميية
لـم ي ِ
املتعلقـة بنظريات التحول وعالقتها بنظريات الو�سائط االت�صالية يف امل�شهد الفل�سطيني .
 -4درا�سة «حممد داود» ( ،)2011وعنوانها« :ال�صراع ال�سيا�سي الفل�سطيني و�أثره على حرية
ال�صحافة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من الفرتة  :)27(»)2009-2006ركزت الدرا�سة على فح�ص

فر�ضية �أ�سا�سية ،م�ؤداها �أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني ال�صراع ال�سيا�سي الداخلي
الفل�سطيني ،وانتهاكات حرية ال�صحافة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ وذلك يت�ضح من جملة نقاط؛ �أبرزها
�أن ال�صراع ال�سيا�سي والأيديولوجي ،وال�صراع على امل�صالح �ساعد على تفكيك النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
وخ َلقَ بلبلة وعدم ثقة بني احلزبني الكبريين «فتح وحما�س» .وب َّينت الدرا�سة �أن الإعالم الفل�سطيني يعاين من
نوعني �أو ثالثة من املعيقات؛ الأول :مو�ضوعي ،يتمثل يف املرجعيات القانونية الناظمة للعمل ال�صحفي ،الذي
ما زال حتى اليوم يفتقر �إىل مرجع قانوين معتمد ومقرر� ،إ�ضافة �إىل ممار�سات الأجهزة الأمنية املنق�سمة
بني ال�ضفة والقطاع التي �أعاقات العمل ال�صحفي ،وجعلت ال�صحفي ميار�س رقاب ًة ذاتية على نف�سه ،والثالث
هو االحتالل «الإ�سرائيلي» الذي يعمل على ت�ضييق حرية ال�صحافة وا�ستهدافها .و�أظهرت الدرا�سة �أن هناك
عالقة جدلية بني غياب الدميقراطية ووجود حالة من الفو�ضى الأمنية واالقتتال من ناحية ،وبني ال�صحافة
واحلريات الإعالمية من ناحية �أخرى؛ �إذ كان الإعالم �أبرز تلك الأدوات امل�ستخدمة يف ت�أجيج ال�صراع
الداخلي؛ وبالتايل كان ال�صحفيون عر�ض ًة لالنتهاكات والتكبيل.
 -5درا�سة «�أ�سماء �أبو �شوارب» ( ،)2008وعنوانها« :واقع حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني مع الرتكيز
على فرتة حالة الطوارئ»( :)28تناولت الباحثة يف هذه الدرا�سة مفهوم حرية الر�أي والتعبري ،وامل�ؤ�س�سات

الإعالمية ،والثقافة املوجهة احلزبية ،ومظاهر حرية الر�أي والتعبري يف املواثيق الدولية ،وحرية الر�أي
وتو�ص َل ْت �إىل �أن التعدِّ ي على ال�صحفيني واالعتداء على حرية ال�صحافة والإعالم قد
والتعبري يف فل�سطنيَّ ،
تفاقم ،و�أن انتهاكات خطرية وغري م َّربرة من طريف النزاع (حركت َْي فتح وحما�س) تُرت َكب بحق ال�صحفيني.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ال�صراع الدموي بني حركتي فتح وحما�س وما �أفرزه من نتائج على الأر�ض �أدى �إىل
تراجع الإعالم الفل�سطيني تراج ًعا كبري ًا وخطري ًا ،وينذر ب�سيادة لونني من الإعالم :الأول تابع حلركة حما�س
ُ
موال لها يف غزة ،والثاين تابع حلركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية� ،أو متح ِّيز لها يف ال�ضفة الغربية؛ مما
�أو ٍ
ين�سف كل اجلهود ال�سابقة من �أجل تطوير الإعالم الفل�سطيني.
 -6درا�سة «ع�صام ن�صر �سليم» ( ،)2001وعنوانها «حدود حرية الر�أي يف �ساحات احلوار العربي عرب
الإنرتنت»( :)29تناولت هذه الدرا�سة حدود حرية الر�أي يف �ساحات احلوار العربي عرب الإنرتنت ،ور�صدت

ت�صور تبادل احلوار ،و�أهم مو�ضوعاته ،و�أ�ساليب التعبري عن الق�ضايا املطروحة للحوار ،و�أثر االنتماءات
املنهجية �أو ال�سيا�سية على طبيعة هذه الآراء .واعتمدت الدرا�سة على حتليل حمتوى عينة من الآراء الواردة

 27حممد داود“ ،الرصاع السيايس الفلسطيني وأثره عىل حرية الصحافة يف الضفة الغربية وقطاع غزة من الفرتة ( ،”)2009-2006رسالة ماجستري
(فلسطني :جامعة األزهر.)2011 ،
 28أسامء شوراب“ ،واقع حرية الرأي والتعبري يف فلسطني” ،رسالة ماجستري منشورة( ،فلسطني :جامعة بري زيت.)2007 ،
 29عصام نرص سليم« :حدود حرية الرأي يف ساحات احلوار العريب عرب اإلنرتنت» ،دراسة حتليلية ،بحث منشور( ،جامعة القاهرة :كلية اإلعالم ،املؤمتر
العلمي السنوي السابع ،اإلعالم وحقوق اإلنسان العريب ،اجلزء الثاين ،مايو  ،)2001ص .476-433
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من خالل مواقع احلوار العربية على ال�شبكة .ور�صدت الدرا�سة �أهم املو�ضوعات التي يتم التطرق �إليها،
و�أ�سلوب التعبري عن هذه الق�ضايا ،ومواقف امل�شاركني يف احلوار منها ،و�أ�سلوب التحاور ومفرداته امل�ستخدمة
فيما بني املتحاورين ،و�أثر االنتماءات املذهبية �أو ال�سيا�سية على طبيعة هذه الآراء وتوجهاتها.
التعليق على الدراسات السابقة:

يالحظ من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أنها مل تتطرق �إىل عالقة �صحافة املواطن بحرية الر�أي
والتعبري .ومل تقف تلك الدرا�سات على ما قدمته �صحافة املواطن ملمار�سة هذه احلرية� ،أو عواقب تلك
املمار�سة من تهديدات واعتداءات ،وهذا يدلل على �أهمية هذه الدرا�سة التي تركز � ً
أي�ضا على ظروف عمل
ال�صحفيني املواطنني يف قطاع غزة ،وميكنَّا �إجمال ذلك يف النقاط التالية:
•قلة الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بـ»�صحافة املواطن» ،وعالقتها بحرية الر�أي والتعبري يف املجتمع العربي
عامة ،والفل�سطيني خا�صة ،فلم يرد �أي بحث حول �صحافة املواطن ودورها يف تعزيز حرية الر�أي
والتعبري؛ فقد اقت�صرت الدرا�سات الفل�سطينية على دور �صحافة املواطن يف تعزيز ثقافة التغيري
ال�سيا�سي واالجتماعي لدى ال�شباب العربي والفل�سطيني ،وذلك كما ورد يف بحث (تربان،2014 ،
وعابد ،2011 ،وب�ساطي)2011 ،؛ حيث تطرقت تلك الدرا�سات لدور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف
تعزيز ثقافة التغيري� ،أو تعبئة الر�أي العام نحو التغيري� ،أو ملدى قدرة حمتوى �صحافة املواطن على
التغيري ال�سيا�سي يف املجتمعات العربية.
•بينت الدرا�سات ال�سابقة �أن اجلمهور العربي والفل�سطيني بد�أ يعتمد على و�سائل �صحافة املواطن
كم�صدر للمعلومات ،خا�صة املعلومات املتعلقة مبا �سمي «الربيع العربي» ،وتطرقت هذه الدرا�سات
يف الغالب �إىل �أثر �شبكات التوا�صل االجتماعي (�إحدى �أهم �أدوات �صحافة املواطن) يف التغيريات
ال�سيا�سية يف املجتمعات العربية.
•تطرقت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة للعالقة بني الإعالم اجلديد وحرية الر�أي والتعبري يف املجتمعات
العربية والغربية ،ور�صدت �أثر الإعالم اجلديد ،وخا�صة املدونات و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،يف
تعزيز حرية الر�أي والتعبري عن الق�ضايا املثارة يف املجتمعات العربية.
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أدوات الدراسة:

ا�ستخدمت الدرا�سة عدة �أدوات بحثية؛ منها:
 1 -1ا�ستمارة اال�ستبيان:

اعتمدت الدرا�سة على ا�ستمارة اال�ستبيان جلمع البيانات من املبحوثني حول احلقائق املتعلقة ب�صحافة
املواطن ،وحرية الر�أي والتعبري ،ودور املواطن ال�صحفي ،واملعيقات التي تواجهه .ومت ت�صميم اال�ستبيان من
خالل حتديد كمية ونوعية البيانات التي تخدم هدف الدرا�سة.
و ُق ِّ�سم اال�ستبيان �إىل ثالثة حماور تخدم الهدف العام للدرا�سة .و�شملت تلك املحاور البيانات الأ�سا�سية
والدميوغرافية ،والتح�صيل العلمي ،و�أهداف املواطن ال�صحفي ،واملعيقات والتحديات التي تواجهه ،وكيفية
تعزيز �صحافة املواطن حلرية الر�أي والتعبري.
2 -2املقابالت

اعتمدت الباحثة على املقابالت للح�صول على املعلومات والبيانات اخلا�صة بظروف �صحافة املواطن،
و�أ�ساليب التعامل معها ،وت�شخي�ص مدى فاعليتها ،ودورها يف حرية التعبري؛ وذلك من خالل مقابلة ع�شرة من
الإعالميني و»املواطنني ال�صحافيني» ،ت�شمل جمموعة من الأ�سئلة املفتاحية املالئمة.
 3 -3املالحظة:

�إىل جانب ا�ستمارة اال�ستبيان واملقابلة ،ا�ستخدمت الباحثة املالحظة ك�أداة مكملة جلمع البيانات ،وذلك
من خالل مالحظة ومتابعة �صفحات ال�صحفيني املواطنني ملعرفة �أمناط ال�سلوك �أو املواقف اجلديدة التي ال
يعرف عنها ال�شيء الكثري؛ حيث ت�صفحت الباحثة �صفحات «الفي�س بوك» و»املدونات» و»توتري» من �أجل الت�أكد
من الن�شاطات يف جمال «�صحافة املواطن».
جمتمع وعينة الدرا�سة:
� اً
أول :جمتمع الدرا�سة :يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع ن�شطاء الإعالم املمار�سني ل�صحافة املواطن
املذكورين يف �إح�صائية غري من�شورة� ،أع َّدها املكتب الإعالمي احلكومي بغزة بعد عدوان «اجلرف ال�صامد»،
حيث بلغ عددهم ح�سب تلك الإح�صائية � 250شخ�ص ًا.

ثان ًيا :عينة الدرا�سة :ا�ستنادًا �إىل املعايري الإح�صائية العلمية املتبعة يف ت�صميم العينات ،ومن خالل
مالحظات الباحثة ،مت �سحب عينة عمدية من جمتمع الدرا�سة ( ،)250بلغ عددها  50مواط ًنا �صحف ًّيا ،بواقع
 %20من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي تنطبق عليهم معايري معينة.
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ومت اختيار العينة بناء على املعايري التالية:
�أن يكون “املواطن ال�صحفي” ين�شر ويتابع الأخبار الإعالمية ،ويعر�ض املواقف والآراء ب�شكل م�ستمر.� اَّأل يقل عدد املتابعني لـ”املواطن ال�صحفي” عن �ألف متابع.و�ضوح اهتمام “املواطن ال�صحفي” بالق�ضايا املحلية التي تهم الغالبية من املجتمع الفل�سطيني.التحديث الدائم للو�سيلة التي ي�ستخدمها “املواطن ال�صحفي”.قياس الثبات والصدق:

لقيا�س �صدق ا�ستمارة اال�ستبيان مت ا�ستخدام �أ�سلوب ال�صدق الظاهري ،من خالل عر�ض اال�ستمارة على
جمموعة من املحكمني(*)( ،)30الذين قرروا �أن اال�ستمارة تقي�س بالفعل ما ُيفرت�ض قيا�سه ،و�أ�شاروا �إىل بع�ض
التعديالت التي مت �إدخالها على منوذج اال�ستمارة لتحقيق �أهداف البحث.
ولقيا�س ثبات البيانات ،ا�ستخدمت الباحثة �أ�سلوب �إعادة االختبار  Test Retestعلى عينة ع�شوائية من
 10مبحوثني ،بواقع  %20من العينة ،وذلك بعد �أ�سبوع من جتميع البيانات.
املعاجلة الإح�صائية للبيانات:
بعد مراجعة بيانات اال�ستمارة يدو ًّيا مت ترميز البيانات ،ثم �إدخالها �إىل احلا�سب الآيلِ ،ومن َّثم مت ا�ستخدام
برنامج التحليل الإح�صائي  SPSSملعاجلة البيانات �إح�صائ ًّيا وا�ستخراج الن�سب املئوية.

 30تم عرض نموذج االستامرة عىل املحكمني التالية أسامؤهم:
د.زهري عابد ،عميد كلية اإلعالم جامعة األقىص -غزةد.أمني وايف ،أستاذ اإلعالم املساعد باجلامعة اإلسالمية-د.ماجد تربان ،أستاذ الصحافة املشارك جامعة األقىص
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المبحث الثاني

«�صحافة املواطن وحرية التعبري»

يف خ�ضم التطورات املت�سارعة التي عرفتها �صناعة الإعالم ،برز م�صطلح «�صحافة املواطن» يف �إطار ما
ُعرف بالإعالم اجلديد كظاهرة معقدة ومركبة ،تولدت نتيجة لتداخل موجات متتالية من الظروف والعوامل
املتعلقة بالتطور التكنولوجي الهائل يف جمال االت�صال(.)31
ويعترب دان جيلمور �أول من طرح فكرة �صحافة املواطن يف العام  2003يف كتابه «نحن و�سائل الإعالم:
ال�صحافة ال�شعبية من ال�شعب ،و�إىل ال�شعب» ،عندما �أكد ما �أ�صبح اليوم �أمر ًا معروف ًا« :مل تعد الأخبار
حما�ضرة ،بل �أ�صبحت حمادثة» .وكان هذا الر�أي الذي يجادل به جيلمور وي�شبه فل�سفة مو�سوعة الإنرتنت
ويكيبيديا� ،أن «املعرفة واحلكمة اجلماعية تفوق كثري ًا ما يتوفر لأي فرد واحد حول �أي مو�ضوع تقريب ًا(.)32
ويربط باحثون و�أكادمييون �أمريكيون مفهوم «�صحافة املواطن» بالكارثة الطبيعية «ت�سونامي» التي كانت قد
�ضربت جنوب �آ�سيا يف دي�سمرب  ،2004معتقدين �أن هذه كانت اللحظة احلا�سمة التي جعلت �صحافة املواطن
ت�صبح �إحدى �أهم املميزات التي بد�أت تطبع امل�شهد ال�صحايف ،وذلك من خالل التقارير الإخبارية التي تعتمد
�صيغة املتكلم ،والفيديوهات امل�صورة بكامريات الهواة ،وال�صور امللتقطة عن طريق الهواتف املحمولة ،فكل
هذا كان ين�شر على الإنرتنت عن طريق املدونات و�صفحات الإنرتنت ال�شخ�صية للنا�س ،وهو ما قدم �إ�سهاما
متميزا �إىل ال�صحافة امل�ؤ�س�ساتية يف تغطيتها لتلك الأحداث؛ وبالتايل ر�صد حتو ًال كبري ًا يف العمل ال�صحايف
�إىل حد دفع �إحدى اجلرائد �أن ت�صف �صحافة املواطن بـ»الفورة املروعة»(.)33
� اً
أول� :صحافة املواطن ( التعريف):

مفهوما جديد ًا ن�سبي ًا يف املنطقة العربية ب�شكل عام؛ وهي يف معناها الب�سيط
يع ُّد مفهوم «�صحافة املواطن»
ً
تعني م�شاركة املواطن يف حترير اخلرب �أو متابعته �أو كتابة تقرير ،فقد يلتقط �شخ�ص ما �صورة تعرب عن
حدث ما� ،أو يكتب خرب ًا �صحف ًّيا مل يتمكن �صحفي حمرتف من الو�صول �إليه �أو حتريره .وقد تعتمد ال�صورة
�أو الوثيقة على عن�صر ال�صدفة ووجود املواطن ال�صحفي يف مكان احلدث يف وقت منا�سب اللتقاط ال�صورة،
تق�صي احلقيقة ،والبحث عن خرب �أو مو�ضوع ذي �أهمية
كذلك تعتمد الأخبار املكتوبة على رغبة ال�شخ�ص يف ِّ
�صحفية(.)34
و�ساهم التطور التكنولوجي واكت�ساح الأجهزة الذكية للأ�سواق وو�صولها لأيدي كثري من ال�شباب يف منو
�صحافة املواطن يف جمتمعنا ،و�أ�صبح “ترند” تويرت �أو في�س بوك معرب ًا �أكرث من �أي وقت م�ضى على ما ي�شغل
بال النا�س وما يدور حولهم من احلديث عن ق�ضايا جمتمعية هامة ،ومن نقد ملجريات �سيا�سية قائمة؛ ولهذا
ف�إن ت�أثري املواطن ال�صحفي �أ�صبح يتقدم بخطوة �أحيان ًا على ال�صحفي والإعالمي التقليدي ،من خالل �أن
 31مبارك بن عمر« ،صحافة املواطن واملسئولية االجتامعية»( ،قطر :موقع اجلزيرة نت  -قسم املعرفة،)2011 ،
متاح عىل املوقع .WWW.Aljazzera.net
 32مداوي عمر ،رمضان اخلامسة ،ورقة عمل بعنوان “صحافة املواطن واإلعالم التقلیدي  ..عالقة تكامل أم تنافس؟” ،مرجع سابق ،ص .4
 33ستيف كراوشو وجون جاكسون ،ترمجة هالة سنو ،وفيق زيتون« ،حركات ثورية ،قصص شعوب غريت مصريها»( ،بريوت :رشكة املطبوعات
والنرش.)2012 ،
 34خالد حممد غازي ،مقال بعنوان “صحافة املواطن  ..غائبة عن الصحافة العربية” ،نرش يف جريدة (الشبيبة) العامنية،
رابط املقال.http://www.k-ghazy.com/print.php?id=89 :
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املواطن ال�صحفي غالب ًا هو من يبد�أ يف �إثارة الق�ضايا املجتمعية مو�ضوع اجلدال(.)35
وتعددت التعريفات اخلا�صة ب�صحافة املواطن ،فيعرفها (�شاين برمان ،وكري�س ويلي�س) ب�أنها« :ن�شاط
للمواطنني يلعبون خالله دور ًا ح ّي ًا يف عملية جمع وحترير وحتليل الأخبار .وهذه امل�شاركة تتم بنية مدِّ الو�سائل
الإعالمية مبعلومات دقيقة وموثوق بها وم�ستقلة ت�ستجيب ملتطلبات الدميقراطية»(.)36
ويعرفها (جوي�س نب) ب�أنها« :حني يكون النا�س م�س�ؤولني عن جمع املحتوى وت�شكيل الر�ؤية و�إنتاج ون�شر املنتج
الإخباري ،فهذا �أدعوه �صحافة مواطن ،واملحرتفون ال دخل لهم بهذا النموذج �إطال ًقا (�إال �أن يقوموا بالعمل
كمواطنني ولي�س كموظفني مقابل �أجر) .ولتقييم املحتوى ك�صحافة ،يجب �أن يت�ضمن مقابالت �أ�صلية وتقارير
�أو حتليالت للأحدث والق�ضايا ،والتي ي�ستطيع النا�س الآخرون غري الكاتب الو�صول �إليها(.)37
وميك َّنا �أن نخل�ص �إىل �أن �صحافة املواطن» هي �أ�سلوب �صحفي جديد ات�سع و�أ�صبح �شائع ًا يف املمار�سة
ال�صحفية ،وخا�صة يف النموذج الغربي ،فمنذ بداية الت�سعينيات ظهرت العديد من املحطات الإذاعية
والتلفزيونية وال�صحف واملجالت العامة واخلا�صة ،التي ت�أخذ من �صحافة املواطن توجه ًا فكري ًا ومهني ًا يف
ممار�سة ال�صحافة”(.)38
وحاول العديد من املبحوثني تعريف «�صحافة املواطن» ،فع َّرفها النا�شط واملدون �أحمد �أبو رتيمة ب�أنها(:)39
«منط من ال�صحافة جنم عن انت�شار مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أتاحت للمواطن العادي غري املتخ�ص�ص
وغري املنتمي مل�ؤ�س�سة �إعالمية �أن يكتب ويعرب عن ر�أيه ،و�أن ين�شر ما ي�شاهده بعينه ،ويوثق ما تلتقط كامرياته،
وات�سعت قاعدة العمل ال�صحفي التطوعي حتى كاد �أن يكون كل مواطن م�شروع �صحفي �أو مرا�سل».
وتعرف هداية �شمعون(� )40صحافة املواطن ب�أنها« :م�صطلح برزت مالحمه من الإعالم اجلديد �أو الإعالم
الإلكرتوين ،حني خرجت ال�صحافة من يد ال�صحفي ب�شكل �أو ب�آخر ليد املواطن؛ حيث �أتاحت جلمهور عري�ض
طرح ق�ضايا ي�سلطون ال�ضوء عليها».
من النا�س  -بغ�ض النظر عن تخ�ص�صاتهم َ -
ويعرفها ه�شام �ساق اهلل ( )41ب�أنها�« :أي �صحافة تب َّناها �شخ�ص غري متخ�ص�ص يكره الظلم ويتمرد على
الواقع املعا�ش ،ولديه وعي وثقافة خمتلفة عن �أي �صحفي �آخر ،ي�ست�شف وي�ست�شعر تفا�صيل دقيقة من حالة
الظلم املوجودة ،ويكتب يف هذا ال�ش�أن وين�شر على �شبكات التوا�صل االجتماعي».
ويف تعريف �آخر يرى طالل عوكل(�« :)42أنها �شبكة التوا�صل التي �أتاحت جما ًال للمواطن كي يخرج طاقاته
ومعاجلاته الإعالمية للمجتمع ،مبا فيها من ع�سل ومبا فيها من �سم ،وهي �صحافة �أتاحت له�ؤالء فر�صة
ملعاجلة الق�ضايا بكلياتها».
 35حممد اخلالدي ،مواطن صحفي وناشط إعالمي ،مقابلة شخصية ،املركز الشبايب اإلعالمي ،الثالثاء ،املوافق 2015/6/2م.
Bowman, Sh., & Willis, Ch., We Media, Op. Cit
36
Nip, j., 2006, Exploring the second phase of public journalism, article- Journalism Studies, available online() 37
2014 at: http://journalsonline.tandf.co.uk.html> 2006. Accessed Apr.
 38مجال الزرن“ ،البيئة اجلديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق صحافة املواطن” ،مصدر سابق ،ص .23
 39أمحد أبو رتيمة ،ناشط ومدون ،مقابلة شخصية ،مقر إذاعة صوت األقىص ،األربعاء ،املوافق .2015/6/3
 40هداية شمعون ،إعالمية وباحثة فلسطينية ،مقابلة شخصية ،مركز شئون املرأة ،االثنني ،املوافق .2015/6/1
 41هشام ساق اهلل ،مدون وصحفي مواطن ،مقابلة شخصية ،ديوان آل ساق اهلل ،األحد ،املوافق .2015/5/31
 42طالل عوكل ،كاتب وصحفي ،مقابلة شخصية ،مركز شئون املرأة ،االثنني ،املوافق .2015/6/1
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ويعرفها �أكرم ال�صوراين ب�أنها�« :شخ�ص ميتلك جهاز حا�سوب ،ا�ستق�صى �أو �صادفته �أحداث ،عرف كيف
يجمع معلومات وين�شرها متخطي ًا الرقيب الذاتي ،ثم يقوم بالن�شر حتى �أ�صبح ما ينقله موثو ًقا به عند جمهور
معني؛ وذلك لأنه ي�شعر �أن عليه دور يف تعرية وف�ضح الأخطاء يف جمتمعه».
و�أخري ًا يراها الإعالمي حممود �أبو عواد( )43ب�أنها« :تلك ال�صحافة التي انت�شرت من خالل ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل االجتماعي املختلفة التي خلقت نوع ًا من الإ�ضافة للإعالم ،فكل مواطن �سواء يف املجتمع
الفل�سطيني �أو غريه� ،أ�صبح �صحف ًّيا بحكم قدرته على ن�شر املعلومات التي يوثقها من خالل امتالكه ملختلف
�أنواع التكنولوجيا».
على العك�س ،يري خالد �صايف(� )44أنه فعل ًّيا يف قطاع غزة ال يوجد لدينا مفهوم «�صحافة املواطن» ب�شكل
مهني ،لكن متابعة النا�س �أو عملها على مواقع التوا�صل االجتماعي لأجل الن�شر يندرج يف خانة «�صحافة
املواطن» عنوة ،مبعنى �آخر نحاول الركوب يف املوجة� ،أو ن�ستفيد من هذا العلم على �أ�س�س مهنية».
أشكال صحافة المواطن:

هناك العديد من �أ�شكال «�صحافة املواطن» امل�ستعملة حال ًّيا ،وفيما يلي �سنعر�ض �أهم هذه الأ�شكال:
 .1املدونات الإلكرتونية (:)blog

هي كلمة ا�شتقَّت من “�إدغام كلمتني اثنتني؛ هما ”web :و ،)45( ”logوقد و�ضع هذا امل�صطلح
( )weblogالكاتب الأمريكي ( )Jorn Bargerيف دي�سمرب 1997م ،للإ�شارة �إىل املواقع التي مت ِّكن
الأفراد من ن�شر �آرائهم” ( ،)46ويق�صد بها كذلك املوقع الإلكرتوين الذي يحتوي على عنا�صر ومواد من�شورة
وفق ترتيب كرونولوجي ،ويت�ضمن ن�صو�ص ًا و�صور ًا و�أفالم فيديو مرئية �أو م�سموعة ،وميكن لأي زائر �أو قارئ
�أن يبدي تعليق ًا حولها.
وهناك من و�صف املدونات «بال�صحافة الت�ساهمية (� ،)Participation Pressأو �صحافة الثقافة
اجلماهريية الناقدة” ( ،)47والتي تع ِّلق على الأحداث والأخبار والوقائع ،التي تتناقلها و�سائل الإعالم التقليدية،
فاملدونات غدت «و�سيلة هامة للت�أ ُّكد من احلقائق التي تقدمها و�سائل الإعالم ال�سائدة ،فاملدونة هي من�صة
�أتاحت حرية الن�شر لكثري من النا�س .وهي بذلك تعد �أداة فاعلة يف التعبري عن الهموم ال�شخ�صية والعامة،
وو�سيلة تعمل على ك�شف امل�سكوت عنه( .)48وهذا ما جعل البع�ض ي�سميها بال�سلطة اخلام�سة.
 43حممود أبو عواد ،صحفي بجريدة القدس ،مقابلة شخصية ،مكتبه اخلاص ،اخلميس ،املوافق .2015/6/4
 44خالد صايف ،ناشط إعالم جديد ،مقابلة شخصية ،املركز الشبايب اإلعالمي ،االثنني ،املوافق .2015/6/1
 45رضا النجار ،مجال الدين ناجي« ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،الفرص اجلديدة املتاحة لوسائل اإلعالم باملغرب العريب»( ،تونس :قمة جمتمع
املعلومات ،اليونيسكو ،نوفمرب 2005م) ،ص .118
   nAndrew Lih: «Participatory Journalism and Asia: From Web Logs to Wikipedia»,13th Asian Media I 46
formation & Communications Centre Annual Conference: Impact of New & Old Media on Development
in Asia, July 1-3, 2004,p4.
 47نرص الدين لعيايض“ :األنواع الصحفية يف الصحافة اإللكرتونية ،نشأة مستأنفة أم قطيعة؟” ،البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال
( www.arabmediastudies.netأكتوبر  ،)2010ص .15
 48سعد بن عبيد السبيعي“ ،اإلعالم اجلديد ودوره يف تعزيز األمن يف اململكة العربية السعودية” ،دراسة تطبيقية عىل بعض النخب السعودية يف الرياض،
أطروحة دكتوراه( ،السعودية :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،) ٢٠١٣،ص .55
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 .2مواقع بث ت�سجيالت الفيديو� :أو مواقع تقا�سم ت�سجيالت الفيديو ،وهي تعترب مبثابة خزان يحتوي
على �أعداد كبرية من الت�سجيالت ،التي ينجزها امل�ستعملون ويب ُّثونها .ومن �أبرز هذه املواقع :موقع يوتيوب
( )Youtubeالأول والأكرب عامل ًّيا يف رفع الفيديوهات .بلغ عدد مرات م�شاهدة الفيديوهات �إىل 170
مليون م�شاهدة يف اليوم.
وقد كان ملواقع بث ت�سجيالت الفيديو والبودكا�ست ت�أثري كبري يف املجال ال�سيا�سي ،خا�صة �أن البث عرب
الإنرتنت يتم تبنيه ب�سرعة �أكرث من التدوين ،لأن النا�س يدركون �أن هذه التطبيقات ب�إمكانها �أن تغري طريقة
نظرهم لو�سائل الإعالم» ( ،)49خا�صة �أن الت�سجيل والت�صوير والبث ال تتطلب مهارات كبرية وم�ستوى ثقاف ًّيا
مثل الكتابة والتدوين.
 .3مواقع الت�شبيك االجتماعي ( :)Social Networking Sitesوهي مواقع ت�سمح للم�ستعملني
بامتالك �صفحة �شخ�صية ،ون�شر ما يرغبون من م�ضامني (�صور ،ت�سجيالت ،ن�صو�ص  .)...وقد تزايد
ا�ستعمال هذه املواقع ب�شكل مذهل؛ ففي درا�سة �أعدها «ديوان االت�صاالت الربيطاين ،ت�ؤكد �أن منوها ال�سريع
وانت�شارها احلايل ي�شري �إىل �أنها تقنيات االت�صال ال�سائدة حال ًّيا لكثري من النا�س»50؛ لدرجة �أن من ال
اً
منعزل عن العامل ،كما تقول « :”Danah Boydمن ال يتواجد على �صفحات
ميلك �صفحة خا�صة يبدو
()51
املاي�سبي�س فهو غري موجود (، )’.If you’re not on MySpace, you don’t exist
وت�شري بع�ض الأرقام �إىل �أنه “من بني  50موق ًعا تعترب الأكرث زيارة جند  10مواقع لل�شبكة االجتماعية”(.)52
ومن �أ�شهر هذه املواقع موقع «ماي �سبي�س» و»في�س بوك» و»تويرت» و»وينكد �إن» ،و�إذا كانت الإح�صائيات
ت�شري �إىل �أن عدد م�ستخدمي الإنرتنت ارتفع يف كل مناطق العامل ب�شكل �إجمايل  -حيث يقدر اليوم بنحو 3
مليارات م�ستخدم ،وهو ما يقارب ن�سبة  35باملائة من �سكان العامل  -ف�إن هذه ال�شبكات حت�صل على ن�صيب
الأ�سد من هذه الزيادات؛ حيث وا�صلت املن�صات وال�شبكات االجتماعية حتقيق معدالت منو كبرية من حيث
ن�سبة اال�ستخدام .ويعترب الفي�س بوك اليوم �أ�شهر املن�صات االجتماعية و�أكرثها �شعبية؛ حيث تخطى عدد
م�ستخدميها الن�شطني �شهر ًّيا عتبة  1.32مليار ،يف الربع الثاين من عام  .2014وم�ؤخرا ت�ص َّدرت فل�سطني
قائمة �أعلى الدول يف ا�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي “في�س بوك” ،باملقارنة مع عدد ال�سكان ،ح�سب
�إح�صائية عاملية �أوردتها تقارير �شركة “زوم�سفري” العاملية لإح�صائيات ال�سو�شيال ميديا( ،)53فقد ظهر �أن
فل�سطني تعترب �أعلى دولة من حيث ا�ستخدام «الفي�س بوك» باملقارنة مع عدد ال�سكان ،وو�صلت الن�سبة �إىل
.%40
“BLOGGING, JOURNALISM & CRE D ”podcasting, credibility and non-text media“ Brendan Greeley: 49
IBILITY: Battleground and Common Ground” A conference, at Harvard University, January 21-22, 2005.
Ofcom (office of communications): Social Networking A quantitative and qualitative research report into 50
attitudes, behaviors and use, Uk,2 April 2008,( www.ofcom.org.uk) p5
Rob Nyland: THE GRATIFICATION NICHES OF INTERNET SOCIAL NETWORKING, E-MAIL,( 51
AND FACE-TO-FACE COMMUNICATION, Master of Arts, Department of Communications, Brigham
Young University December 2007,p3.
Christian Fuchs: Social Networking Sites and the Surveillance Society, A Critical Case Study of the U s 52
age of studiVZ, Facebook, and My Space by Students in Salzburg in the Context of Electronic Surveillance,
Vienna : Research Group Unified Theory of Information,2009, p2.
 53تقارير رشكة “زومسفري” العاملية إلحصائيات السوشيال ميديا .2013
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 .4جماعات النقا�ش ( )Online discussion groupsومنتديات املحادثة الإلكرتونية :يق�صد
باملحادثة الإلكرتونية كل حوار ،نقا�ش ،درد�شة� ،أو حديث يتم بني �شخ�صني� ،أو بني �شخ�ص وجمموعة
�أ�شخا�ص بوا�سطة التقنيات الإلكرتونية املختلفة عرب �شبكة الإنرتنت� ،إما بالن�ص ،و�إما بال�صوت وال�صورة،
�أو كليهما مع ًا .وميكن �أن يكون هذا النقا�ش متزامن ًا �أو غري متزامن”( .)54وت�شمل هذه اجلماعات تقنيات
ال تزامنية مثل القوائم الربيدية (  ، )Maling listsوجمموعات الأخبار (،)newsgroups
ولوحات الإعالنات ( ،)bill boardsوتقنيات تزامنية؛ مثل :غرف الدرد�شة (،)Chat rooms
ومنتديات املحادثة ( ،)Forum discussionsوعرب هذه الف�ضاءات يلتقي عدد من املتحدثني ينتمون
�إىل جمتمعات خمتلفة ،من حيث الديانة والثقافة ،وفيها يتجاذبون �أطراف احلديث حول خمتلف املو�ضوعات
واملجاالت»(.)55
وتظهر �إح�صائية اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� )56()2014أن  %48.3من الأ�سر يف فل�سطني
لديها خدمة الإنرتنت يف البيت ،بواقع  %51.4يف ال�ضفة الغربية ،و %42.2يف قطاع غزة .وبالرتكيز �أكرث
على امل�صدر الرئي�سي للمعلومات بني ال�شباب ،تظهر الأرقام �أن �أكرث من الن�صف ( )%55ي�ستخدمون �شبكات
التوا�صل االجتماعي كالفي�س بوك وتويرت ،خا�صة يف ال�ضفة الغربية ،و %68يتابعون الأخبار عرب الإنرتنت،
وخا�صة يف قطاع غزة ،57كما تظهر الأرقام �أن ثالثة �أرباع الفل�سطينيني ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل
االجتماعي؛ حيث بلغت ن�سبة الأفراد الذين ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل االجتماعي  %92.1من جممل
م�ستخدمي الإنرتنت.
ثان ًيا :دور و�أثر ن�شاط ال�صحفي املواطن يف الأرا�ضي الفل�سطينية:

�ساهمت «�صحافة املواطن» ،ب�شكل وا�ضح ،يف نقل الوقائع امليدانية ،وو�سعت هام�ش امل�شاركة الإعالمية
للمواطنني ،وذلك عندما حت َّولت من �أداة للتوا�صل �إىل �أداة للتنظري والتنظيم والقيادة والتوجيه ،ثم �إىل
()58
و�سيلة فاعلة لنقل احلدث ومتابعة امليدان ،وم�صدر �أويل لو�سائل الإعالم العامة.
وميكنا عر�ض دور ال�صحفي املواطن  -ح�سب ر�أي املبحوثني  -يف النقاط التالية:
 1 -1تناول املواطن ال�صحفي تفا�صيل املعاناة الداخلية يف غزة ب�سبب احل�صار واالنق�سام بالأخ�ص ،ف�شهدت
�صفحات تويرت والفي�س بوك حدي ًثا متوا�صلاً عن �أزمة الكهرباء �أو الدواء �أو معرب رفح ( ،)59و�أ�صبحت معظم
الق�ضايا التي متت مناق�شتها على مواقع التوا�صل االجتماعي وجهة نظر� ،أو ر�أي ًا عام ًا� ،أو ق�ضية ر�أي ،بد�أ من
حريق البيوت ال�سكنية ب�سبب �أزمة الكهرباء� ،أو �أزمات الرواتب املتتالية للموظفني ،ولي�س انتهاء بالق�ضايا
ال�سيا�سية �أو االجتماعية� ،أو الق�ضايا التي تتعلق باحلريات واملراجعات الأمنية للن�شطاء (.)60
2 -2تلعب «�صحافة املواطن» دور وكالة الأنباء التي تقوم بنقل اخلرب والتطورات يف ثوانٍ معدودة ،فتتقاطع
املعلومة الواحدة على �صفحات الع�شرات ،ورمبا املئات من املواطنني ال�صحفيني ،وهذه ميزة تُك�سب
 54مصطفى حممد موسى« ،املراقبة اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت»( ،مرص :دار الكتب والوثائق القومية ،)2003 ،ص .227
 55سليامن بن عبد اهلل امليامن وآخرون« ،تبسيط اإلنرتنت والوورد وايد واب»( ،الرياض :دار امليامن) ،ص .107
 56اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي  ،2014رقم « ،»15رام اهلل – فلسطني ،ص .101
 - 57تقرير حول “واقع الشباب الفلسطيني  ،”2013إصدار منتدى شارك الشبايب ،بالرشاكة مع مركز التمكني االقتصادي للشباب  ،2013ص .79
 58برشى الراوي ،دور مواقع التواصل االجتامعي يف التغيري ،مدخل نظري ،جملة الباحث اإلعالمي ،العدد  ،2012 ،18ص .104
 59حممد اخلالدي ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 60هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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املعلومة املزيد من امل�صداقية التي قد تفتقد �إليها و�سائل الإعالم التقليدية.
3 -3قام “املواطن ال�صحفي” بالإعالم عما يراه وكل ما تلتقطه كامرياته واعتقد �أنه حدث هام (،)61
ويالحظ ال�صحايف ح�سن جرب(� )62أن املواطن ال�صحفي ا�ستطاع �أن يو�صل املعلومة ب�شكل �أ�سرع؛ وذلك
لأن ال�صحفيني ال ي�ستطيعون تغطية كل منطقة وبقعة جغرافية ،فما يحدث يف بقعة �صغرية على احلدود
اجلنوبية للقطاع جند خربا �أو �صورة عنه بعد دقائق على �صفحات الن�شطاء.
4 -4تعد «�صحافة املواطن» �أداة مهمة جد ًا يف �إثارة ق�ضايا الن�ساء؛ حيث تناول «املواطن ال�صحفي» ق�ضايا
«قتل الن�ساء على خلفية ما ي�سمى «�شرف العائلة» و»�سفاح القربى» ،و»التحر�شات اجلن�سية» ب�شكل قوي،
وا�ستمر املواطن ال�صحفي رغم امل�ضايقات يف طرح مثل هذه الق�ضايا م�ش ِّكلني ما ي�شبه جماعة �ضغط
لن�صرة ال�ضحية (.)63
5 -5قام “املواطن ال�صحفي” بك�شف ق�ضايا تتعلق بالف�ساد والتق�صري ،وكما يقول خالد �صايف(« :)64و�ضعت
�صحافة املواطن م�ؤ�س�ساتنا املرتهلة جدًّا حتت املجهر ،فالإعالم التقليدي ال يريد �أن تكون م�ؤ�س�سات
احلكومة حتت املق�صلة واملجهر واملراقبة وامل�ساءلة» .ونتيجة لذلك كان «املواطن ال�صحفي» يكتب
وينتف�ض وين�شر بغر�ض �إ�صالح هذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك ،فعندما كتب النا�شط حممد اخلالدي عن الف�ساد
يف العر�س اجلماعي( )65الذي قامت بتمويله تركيا؛ متت مالحقته من قبل الأجهزة الأمنية ب�سبب من�شور
في�سبوكي ،ومت تهديده باملالحقة الق�ضائية(.)66
6 -6نقل «املواطن ال�صحفي» نب�ض ال�شارع ومعاناة النا�س ،وا�ستطاع املدونون واملواطنون ال�صحفيون ت�شكيل
قوة ت�صل �إىل امل�س�ؤولني ،فقد اعتربت الق�ضايا التي يثريها املواطنون ال�صحفيون ،واحلمالت التي ت�شن
وتطلق وتنت�شر هدفها الأول هو ت�سليط ال�ضوء على ق�ضية �أو ر�أي عام من �أجل �أن يتحرك املجتمع .على
�سبيل املثال ،ن�شر املد ِّون ه�شام �ساق اهلل( )67عن ق�ضية املواطن خالد دحالن ،وهو � ٌأب لأربعة معاقني
يعي�شون يف ظروف اجتماعية �سيئة جدًّا ،ر�سالة وجهها �إىل النائب حممد دحالن عنوانها «الأقربون �أوىل
باملعروف» ،يطالبه مب�ساعدة هذه العائلة .وهذا ما �أثار حفيظة الكثري من م�ؤيدي دحالن.

 61أمحد أبو رتيمة ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 62حسن جرب ،صحايف بجريدة األيام ،مقابلة شخصية ،جريدة األيام ،األحد.2015/5/31 ،
 63هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 64خالد صايف ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
مولته احلكومة الرتكية ،أثار استياء من قبل أهايل القطاع كونه افتقد للشفافية يف
 65العرس اجلامعي :هو زفاف مجاعي خريي ألربعة آالف عريس وعروس َّ
عملية اختيار “العرسان”؛ حيث ضم متزوجني وآباء وأمهات وحوامل ،واعتُرب اهلدف منه حتصيل األموال لشباب حركة املقاومة الفلسطينية “محاس”.
 66حممد اخلالدي ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 67هشام ساق اهلل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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7 -7هناك ت�أثري ملا تناوله “املواطن ال�صحفي” حول الق�ضايا ال�سيا�سية التي �أثرت �سل ًبا على اجلهة احلاكمة،
�سواء يف فل�سطني �أو خارجها( .)68حدث ذلك يف �إثارة ق�ضية �ضريبة التكافل االجتماعي� .69أكرث من 200
نا�شط ومواطن �صحفي و�إعالمي �أثاروا الق�ضية ،و�أدرك املواطنون وجود م�شكلة حقيقية يجب االلتفات
لها .لقد كانت �صحافة املواطن يف هذه الق�ضية وغريها منرب َمن ال منرب له .هذا املنرب يو�صل �صوتًا
لأ�صحاب القرار من �أجل االنتباه الحتياجات املواطنني(.)70
8 -8ا�ستخدم املواطن ال�صحفي �شبكات التوا�صل االجتماعي يف �إثارة الكثري من االنتهاكات والق�ضايا
املجتمعية التي قد يف�شل الإعالم �أو الإعالميون يف الو�صول �إليها وك�شفها ،ور�صدت يف كثري من الأحيان
منا�صرين وم�ؤيدين يف �إطار جتمع ي�شبه «القوة الناعمة» ،التي يف حال مت ا�ستثمارها بال�شكل ال�صحيح
�سيكون لها خمرجات �أقوى بكثري.
9 -9و�سع املواطن ال�صحفي دائرة م�صادره ،وعمل على اال�ستناد �إىل املعلومات التي تن�شرها املنظمات
الإن�سانية الدولية ،بهدف �أن يتحول �إىل كاتب فاعل ،وحماور منفتح ،وم�ساهم يف بناء روايته اخلا�صة
وقناعاته املختلفة.
1010اكت�سب املواطن ال�صحفي ثقة من قبل النا�س ب�سبب قيامه بن�شر الأخبار واملعلومات ،وكانت هذه الثقة
تراكمية جنمت عن متابعة وتفاعل ا�ستمر عدة �شهور �أو �سنوات لهذا املواطن ال�صحفي.
ثال ًثا :عالقة �صحافة املواطن بو�سائل الإعالم:

ك�سرت �صحافة املواطن االحتكار لو�سائل الإعالم التقليدية ،و�أ�صبحت توفر �شي ًئا ف�شي ًئا � اً
أ�شكال �أكرث حتررية
ودميقراطية يف توازن �سوق الإعالم ،وحتولت �صحافة املواطن �إىل �سلطة خام�سة هدفها حترير ال�صحافة،
بو�صفها �سلطة رابعة ،من حالة االلتفاف ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والتوظيف الفئوي وامل�صلحي الذي تعي�شه
(.)71
وعند تناول ت�أثري �صحافة املواطن على ال�صحافة التقليدية يظل احلديث ممتدًّا من العام  ،2003الذي
تنب�أ فيه مارتن نيزنهلتز ب�أن املدونات الإلكرتونية ك�أحد �أبرز �أ�شكال �صحافة املواطن �ستفر�ض نف�سها خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة ،و�أن و�سائل الإعالم التقليدية �ستتغري بعمق �إىل الدرجة التي يح�صل فيها ال�صحفي
املهني على جميع معلوماته و�أخباره والأحداث والآراء من املدونات التي يثق فيها؛ لي�صل احلديث �إىل حد

 68حممود أبو عواد ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 69رضيبة التكافل االجتامعي :هي رضيبة أقرهتا كتلة التغيري واإلصالح الربملانية التابعة حلركة «محاس» ،تفرض عىل مجيع السلع عدا األساسية
واملعامالت العامة ،بقيمة قد تصل  .10%وقد أحدث اقرارها ضجة يف الشارع الفلسطيني بسبب اضطرار التجار إىل رفع األسعار عىل املواطن الذي
يعاين من حصار مطبق منذ  8سنوات.
 70هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
ROSEN, Jay: Getting the Connections Right: Public Journalism and the Troubles in the Press, New York, 71
Twenty Century Fund, 1995, 92 pages, document internet, pp.21-
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التن ُّب�ؤ مبوت ال�صحافة الورقية «التقليدية» ( .)72ويعلق د .ن�صر الدين لعيا�ضي( )73على خطاب ت�أبني ال�صحافة
الورقية ب�أنه يتناغم مع خطاب النهايات الذي ميز الفكر املعا�صر بدء ًا من نهاية التاريخ ،والأيديولوجيات،
والفل�سفة ،وحتى نهاية التلفزيون وامل�سرح وال�صحافة وغريها من قائمة النهايات التي ال نهاية لها.
لذا اعتربت �صحافة املواطن مرحلة متطورة و�أف�ضل من ال�صحافة التقليدية؛ لأنها تتيح فر�صة �أمام اجلمهور
الذي م ّل من اال�ستماع �إىل الإعالم التقليدي �أن ي�شارك فيها ،بدل �أن يظل �صامت ًا يتلقى املعلومات من طرف
واحد ،وتبقي هذه ال�صحافة اجلديدة م�ستمرة ومتنامية وت�ستقطب مزيد ًا من املتابعني( .)74وهذا ما قد يهدد
ال�سلطة التقليد َّية للإعالم ال َّر�سمي.
ُّ
ويعرتف كبار التنفيذيني الإعالميني بالتغري الكبري الذي �أحدثته �صحافة املواطنني على طبيعة العمل
التقليدي للم�ؤ�س�سات الإعالمية ،فقد ذكر �أوكانر و�شي�شرت  ،O>Connor & Schechterم�ؤ�س�س
�إحدى ال�شركات الإعالمية � ،Globalvisionأنه ل�سنوات وعقود كان ال�صحافيون هم الذين يمُ ْ ُلون ما
ين�شر على اجلمهور من مو�ضوعات وق�ضايا ،ولكن مع االجتاهات اجلديدة مل يعد هذا املفهوم �سائد ًا؛ فقد
�أ�صبح املواطن العادي ي�أخذ دور ًا جديد ًا ليقول كلمته ويف�صح عن ر�أيه ،وبذلك انتقلت القوة الإعالمية �إىل
أياد جديدة ،هي �أيادي املواطنني الذين ميتلكون �إمكانية االت�صال عرب الإنرتنت؛ فالقا�سم امل�شرتك بني
� ٍ
ال�صحافة التقليدية و�صحافة املواطن هو البحث عن الأخبار والتقارير وال�صور ذات التفرد والإثارة ،والتي
حتقق قيمة �صحفية.
وميكنا �إجمال العالقة بني املواطن ال�صحفي وال�صحافة التقليدية يف فل�سطني يف النقاط التالية:

	-بد�أت و�سائل الإعالم الفل�سطينية تتعامل مع ما ين�شره املواطن ال�صحفي املوثوق به كمعلومات هامة؛ ففي
معظم الأحيان يت�صل ال�صحفي مبن ن�شر املعلومة ،ويت�أكد من �صحتها ،ثم يتابع بطريقته ال�صحافية
�آلية حتويلها وتطوريها لق�صة �أو خلرب �أو لتقرير �صحفي بعد �أن يتعامل معها كمعلومة ( ،)75وبذلك
ا�ستطاعت �صحافة املواطن �أن تكون عون ًا وذراع ًا قويا لو�سائل الإعالم التقليدية يف نقل وحتليل ون�شر
الأخبار واملعلومات� ،إال �أن هذا العون ال ي�أتي حال ًّيا من واقع مناف�سة و�سيلة �إعالمية لو�سيلة �إعالمية
�أخرى ،و�إمنا ي�أتي من واقع التكامل ما بني النوعني .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة «نهى عبد املعطي»
توجه ًا �إيجابي ًا نحو توظيف امل�ؤ�س�سات الإعالمية للمواطن ال�صحفي ك�أحد �أدواتها؛
( ،)76التي �أظهرت ُّ
حيث اعتربت الن�سبة الأكرب من ال�شباب �سعي امل�ؤ�س�سات الإعالمية لتوظيف املواطن ال�صحفي ،باعتباره
م�صدر ًا جديد ًا للأخبار بن�سبة  ،%46.3تلتها اعتباره مك�سب ًا ملهنة ال�صحافة بن�سبة .%21.8
	-ينقل املواطنون ال�صحفيون يف كثري من الأحيان احلدث قبل و�سائل الإعالم التقليدية؛ وذلك لأنه �أ�صبح
ب�إمكان املواطن ال�صحفي �أن ي�صور باجلوال �صورة �أو فيديو ،ثم يقوم بتنزيله على يوتيوب وينت�شر ،ثم
ينت�شر “ها�شتاق” بهذه الق�ضية ،وي�صبح الأمر �أكرب من جمرد نقل �صور ،فاملواطن ال�صحفي ا�ستطاع
 72عايدة السخاوي ،دراسة ميدانية حول «تأثري صحافة املواطن عىل مهنية الصحفي يف مرص« ..دراسة ميدانية»( ،جامعة األزهر ،كلية اإلعالم،
.)2013
 73نرص الدين لعيايض“ :املدونات اإللكرتونية والصحافة :تغري املنظور الستجالء األفق املعريف”( ،اإلمارات :كلية االتصال ،جامعة الشارقة،
 ،)2012ص .1
 74عيل بن شويل القرين“ ،االجتاهات احلديثة يف الصحافة الدولية من الصحافة التقليدية إىل اإلعالمات الشخصية” ،مصدر سابق ،ص.25
 75حسن جرب ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 76هنى السيد عبد املعطي أمحد« ،اجتاهات الشباب املرصي نحو صحافة املواطن عىل شبكة اإلنرتنت» ،مرجع سابق.
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�إي�صال املعلومة الأ�صح من معلومة الإعالم التقليدي ،حمق ًقا بها بعد ًا ت�شاركي ًا وتفاعل ًّيا بني املتلقي
واملر�سل ،ب�سبب طبيعة هذه التكنولوجيا( .)77وح�سب ح�سن جرب(« :)78ال ميكن �إنكار الدور الإيجابي
الذي لعبته �صحافة املواطن يف �سرعة �إي�صال املعلومات ،و�سرعة التفاعل معها ،وهناك الكثري من
الأخبار التي حدثت يف بقعة نائية من قطاع غزة �أو مهم�شة يتم تداولها ب�شكل كبري جدًّا ،وب�سرعة
فائقة؛ يعني رمبا بعد � 5أو  10دقائق يتم تناولها» .وهذا يتفق مع درا�سة «جمال الرزن» ( )79التي قالت
ب�أن ال�صحفيني فقدوا �شرعية احتكارهم للمعلومة ،و�أ�صبح ب�إمكان الكل جتاوز عوائق الن�شر والكتابة،
والتحكم يف �إر�سال وا�ستقبال املعلومة بكل حرية وبكل ي�سر.
	-ا�ستطاع «املواطن ال�صحفي» طرح ق�ضايا جمتمعية مل يتناولها ال�صحفي �أو الإعالم احلزبي وال�سلطة،
و�إلقاء ال�ضوء عليها .وكان املواطن ال�صحفي وراء ق�ضايا معينة اثارت اهتمام املجتمع يف الفرتة
الأخرية يف قطاع غزة ،مثل ق�ضية التكافل االجتماعي ،والأعرا�س اجلماعية ،يقول �أكرم ال�صوراين(:)80
«ال�صحفيون املواطنون الذين امتهنوا ال�صحافة ،وبحكم توافر الأدوات يف �أيديهم ،ا�ستطاعوا �أن يع ُّروا
�أي ق�ضية ميكن للإعالم التقليدي �أن يظهرها كما لو �أنها �شيء جيد حمرتم .لقد �أظهروا الوجه الآخر
لها» ،فبينما كانت و�سائل الإعالم التابعة حلكومة غزة تتحدث عن املعاناة التي يعي�ش فيها القطاع �أثناء
زيارة ال�سفري القطري ،وما جنم عن ذلك من قرار بتقلي�ص �ساعات التيار الكهربائي ،كتب ه�شام �ساق
اهلل ( )81ما �أثار حفيظة املتابعني ،من �أن هذا التقلي�ص « ُم�سي�س»؛ كي ي�شعر ال�سفري القطري �أن هناك
م�شكلة يف غزة ،وحدث ذلك � ً
أي�ضا يف ق�ضية العر�س اجلماعي الذي م َّولته تركيا ،فبينما كان الإعالم
احلكومي بغزة ُيظهر ذلك ب�أنه ن�صرة للبطالة وال�شباب الفقري ،ك�شف املواطن ال�صحفي �أن ف�سادًا
كبري ًا كان يف �آلية توزيع املنحة على ه�ؤالء العر�سان ،وف َّند املواطن ال�صحفي رواية الإعالم التقليدي
احلزبي؛ حيث ك�شف ها�شتاق «بابا عري�س» ،الذي قام عليه املواطن ال�صحفي ،عدم املو�ضوعية يف توزيع
املنح لهذه الأعرا�س .وتلك النتائج تتفق مع درا�سة «ح�سني عبد اجلبار» من �أن و�سائل الإعالم يف و�ضع
�أ�شبه ما يكون مب�أزق؛ ب�سبب طرح ق�ضايا ومو�ضوعات يف مواقع التوا�صل االجتماعي ال ت�ستطيع التطرق
لها(.)82
	-متكنت «�صحافة املواطن» من ف�ضح ممار�سات االحتالل؛ فمواقع التوا�صل االجتماعي خالل فرتة
العدوان �أدت دور ًا هام ُا يف ف�ضح جرائم االحتالل ،بل �أدت دور ًا متكام ًال مع دور و�سائل الإعالم ،ونقل
املواطن ال�صحفي معلومات هامة موثقة ك�شاهد عيان ،ون�شر �صور ًا حول هدم املنازل و�سقوط ال�ضحايا.
وهذا ما جعل العامل يفجع بحجم ما مت تناوله على �شبكات التوا�صل االجتماعي(.)83
	-غدت املدونات و�صفحات توتري وفي�س بوك و�سائل هامة للت�أكد من احلقائق التي تقدمها و�سائل الإعالم
ال�سائدة ،خا�صة يف ظل الرقابة ال�صارمة التي كانت مفرو�ضة على و�سائل الإعالم .ومن املالحظ يف
ال�سنوات الأخرية �أن و�سائل الإعالم التقليدية قد ازدادت ن�سبة توظيفها ل�شبكة الإنرتنت ب�صفة عامة،
77
78
79
80
81
82
83

دعاء مصلح ،معدة ومقدمة برامج ،مقابلة شخصية ،مقر إذاعة صوت القدس ،األربعاء ،املوافق .2015/6/3
حسن جرب ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
مجال الرزن ،عندما يصبح املواطن مرسلاً  ،مرجع سابق.
أكرم الصوراين ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
هشام ساق اهلل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
حسني عبد اجلبار« :اجتاهات اإلعالم احلديث واملعارص»( ،عامن :دار أسامة2008 ،م) ،ص .125
دعاء مصلح ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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ولتطبيقات «�صحافة املواطن» ب�صفة خا�صة ،لأهداف عديدة؛ �أهمها احلفاظ على قرائها وم�سايرتهم
مبختلف الو�سائط ،والتواجد يف كل الف�ضاءات التي ي�ستعملونها؛ ومن ثم احلفاظ على ح�صتها من �سوق
الإعالنات املرتبطة ب�شكل وثيق بحجم جمهورها؛ لذا �أ�صبح ت�أثري املواطن ال�صحفي جل ًّيا يف ت�أثريه على
تغطية و�سائل الإعالم الأخرى للحدث ،ونقله وتوجيهه �إما �إيجاب ًا �أو �سلب ًا ،خا�صة عندما يكون هناك
قمع وكبت وت�ضييق من ال�سلطات؛ مما �أف�سح املجال لقوة ال�شبكات االجتماعية ،ودور الإنرتنت الذي
بات الالعب الرئي�سي يف الأحداث.
	-هناك ثقة �ضعيفة يف �صحافة املواطن؛ فاحلذر مما تبثه �صحافة املواطن �سيد املوقف .ويعود مدى
الثقة يف م�ضمون هذه ال�صحافة ملراجعة كل ما يكتبه ال�شخ�ص يف ظل حماوالت الف�صائل واجلهات
احلاكمة ت�سريب �أو تعمد كتابة ق�ضايا بهدف مهاجمة اخل�صوم ،يقول ال�صحفي �أكرم ال�صوراين(:)84
وطبيعي �أ�سو ًة باحلذر
مما يتناوله النا�شط وار ٌد
«رغم �أن الثقة يف �صحافة املواطن تراكمية؛ فاحلذر َّ
ٌّ
من و�سائل الإعالم التقليدية» ،ويتفق ذلك مع درا�سة «عايدة ال�سخاوي ،»2013 ،و� ً
أي�ضا مع درا�سة «نهى
عبد املعطي»( ،)85اللتني �أظهرتا �أن الثقة يف امل�ضامني املقدمة من خالل �صحافة املواطن ما زالت غري
تامة ،على الرغم من توفر العديد من معايري الرثاء الإعالمي يف �صحافة املواطن ،ولكن تنح�صر هذه
املعايري يف اجلانب املتعلق باملو�ضوعية وامل�صداقية وعمق التغطية الإعالمية.
راب ًعا :العوائق وال�صعوبات التي تواجه �صحافة املواطن:

مع ا�ستمرار انت�شار �شبكات التوا�صل االجتماعي وزيادة الإقبال اجلماهريي على ا�ستخدام �أدوات «�صحافة
املواطن» ،خا�ص ًة موقع الفي�س بوك وتويرت واليوتيوب ،ازداد عدد االنتهاكات املرتكبة بحق ن�شطاء الإعالم
اجلديد واملواطنني ال�صحفيني نتيجة ما ُي َ
ن�شر على تلك ال�شبكات.
يعاين املواطن ال�صحفي من قيود ثقافية واجتماعية و�سيا�سية ناجمة عن عدم تقبل ثقافة الر�أي الآخر،
و�أخطر تلك القيود هي تلك املتعلقة بال�سلطات احلاكمة واجلماعات والتنظيمات املهيمنة ،التي تنظر �إىل
الر�أي الآخر وك�أنه ت�شهري ،فال يزال هناك من يظن �أن الأمور يجب �أن تتم يف الأروقة ال�سرية واملغلقة بعيدً ا
عن ال�شفافية ،وبعيدًا عن الر�أي العام .وهذا ما يتناق�ض مع حرية الر�أي والتعبري .هذه امل�ضايقات تتناق�ض
مع واقع ما بعد الإعالم اجلديد الذي ك�سر هذه ال�سرية ،وك�سر هذه احلواجز.
وفيما يتعلق بامل�ضايقات واالعتداءات الناجمة عن ن�شاط املواطنني ال�صحفيني يف فل�سطني ،ميكننا �أن
جنملها على النحو التايل:

	-هناك معيقات تتعلق بالبيئة ال�سيا�سية امل�سمومة بالتجاذبات ،وبقدر كبري من الرت ُّب�ص ،فال�سلطات
تعمل دائم ًا من �أجل احلد من قدرة ال�شباب على املواجهة الإعالمية بقوة وجر�أة ( ،)86كما يعاين
املواطن ال�صحفي من �سطوة العقلية الأمنية؛ حيث متت مراجعة ن�شطاء من قبل الأجهزة الأمنية ب�سبب
كتاباتهم على �شبكات التوا�صل ،فالعقلية ال�سائدة هي عقلية �أمنية تتعامل مع املواطن ب�شكل �أمني،
 84أكرم الصوراين ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 85هنى السيد عبد املعطى أمحد« ،اجتاهات الشباب املرصي نحو صحافة املواطن عىل شبكة اإلنرتنت» ،مرجع سابق.
 86طالل عوكل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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وبت�شكيك م�ستمر ،ولي�س �إ�شاعة احلريات( .)87ويذكر النا�شط حممد اخلالدي(� )88أنه ن�شر تعليقا ينتقد
فتفاج�أ مبالحقة
فيه ما ر�آه من ف�ساد يف توزيع منحة العر�س اجلماعي الرتكي على �شباب قطاع غزةَ ،
من الأجهزة الأمنية بغزة له ،ومت اعتقاله ،كما تعر�ض حممود عواد – �أحد املبحوثني – للعديد من
التهديدات على خليفة ما ين�شره على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،من قبل جهات حكومية ر�سمية ،كما
وتعر�ض لل�شتائم والتخوين و�إطالق اتهامات خمتلفة ملجرد معار�ضته �أ�شخا�صا بالآراء� ،أو ملا كتبه على
�صفحته (. )89
	-وبالرغم من �أن “�صحافة املواطن” خلقت حالة من دفاع عن الفكر اجلديد الذي يريد جمتمع ًا متعدد ًا،
فالطريق غري “مفرو�شة بالورود” ،فال تزال هناك الكثري من العقبات ال�سيا�سية والثقافية تعرت�ض
حقيقة �أن املجتمع متعدد ،ومن حق النا�س �أن تعرب عن �آرائها؛ �إذ يرى املبحوثون �أن هناك حاجة للمزيد
من الدفاع الذي �سي�ؤدي يف النهاية �إىل �إدراك حقيقة �أن علينا �أن نراعي هذا التطور اجلديد (.)90
	�-ألقي االنق�سام بظالله على املواطن ال�صحفي؛ حيث فر�ضت قيود ،ومنع املواطن ال�صحفي من احلديث
عن م�شاكل معينة تتعلق بطريف االنق�سام ،وتقول دعاء م�صلح (« :)91ال ن�ستطيع الن�شر دائم ًا ،هناك خوف
على مواقع التوا�صل االجتماعي� .أنا �أعمل ب�إذاعة حملية ،لكن ال �أ�ستطيع احلديث عن كل �شيء مقتنعة
به؛ لأن امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا متنعنا من احلديث عن �أمور معينة ب�سبب ما تفر�ضه اجلهات اخلارجية.
	-يعاين املواطن ال�صحفي من الرقابة على �صفحته على مدار ال�ساعة ،ويتم ذلك حتت �أ�سماء وهمية،
فهناك من ي�سجل وي�ؤر�شف وي�ضع كل �شيء حتت املجهر الأمني ( .)92ويبينِّ ال�صحايف ه�شام �ساق اهلل �أنه
بعد حالة الإفالت من الرقابة الداخلية التي كثري ًا ما تالزم «املواطن ال�صحفي» ت�أتي املعاناة من رقابة
الأجهزة الأمنية التي تتبعها م�ضايقات �أو ا�ستدعاء �أو اعتداء ،ثم ي�أتي ال�ضغط املجتمعي الذي يتعر�ض
له املواطن ال�صحفي؛ ب�سبب كتابة ما يخالف مواقف هذه �أو تلك من الفئات .وقد حدث �أن تعر�ضت
مل�ضايقات «ك�أن يت�صل نائب يف املجل�س الت�شريعي اعرتا�ضا على مادة مت ن�شرها ،ثم يحتدم النقا�ش
حد �إغالق الهاتف يف وجهي ،ويبقي هاج�س �إمكانية اقتحام منزيل وم�صادرة حا�سوبي �أمر ًا قائم ًا كما
حدث ذلك يف عام  ،)93( »2007ويذكر لنا النا�شط خالد �صايف(� )94أنه مت توقيف ن�شطاء طالبوا �شركة
جوال بتخفي�ض الر�سوم ،وتبني الحق ًا �أنه مت مراجعتهم من قبل جهات �أمنية ،وطولبوا بعدم احلديث
عن هذا املو�ضوع وعن �شركة جوال.
	-تُراجع التنظيمات الفل�سطينية الكتَّاب واملواطنني ال�صحفيني على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
�إذا ما م�ست مادتهم نقدً ا لتلك التنظيمات ،يقول النا�شط خالد �صايف(« :)95هناك مراجعات دائمة
لن�شطاء الإعالم اجلديد� ،سواء كانت تلك املراجعات لأ�صحاب التوجهات احلزبية ال�سيا�سية �أو
87
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امل�ستقلني ،ويتعر�ض ال�صحفي املواطن مل�ضايقات كبرية ب�سبب وجود توجيه من الف�صائل لن�شطائها
مبهاجمة اخل�صوم؛ «فلذلك من يحاول �أن يكون حياد ًّيا �أو بال توجه �سيا�سي من الن�شطاء يكون عر�ضة
لالنتقادات ،بل التهامات خطرية ،حتى �إن بع�ض اجلهات الأمنية تراقب با�ستمرار �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وحتاول الت�أثري بطرق خمتلفة لإي�صال ر�سائل لتلك ال�شخ�صيات لوقف ما ين�شرونه» (.)96
	-تلقَّى بع�ض املواطنني ال�صحفيني ر�سائل تهديد مبا�شرة وغري مبا�شرة ،وتخلى بع�ضهم عن موا�صلة
الكتابة ب�سبب هذه التهديدات ،وي�ست�شهد املبحوثون بتجربتهم الأخرية؛ �إذ مت تهديد البع�ض منهم،
وطولبوا بعدم �إر�سال �أو ن�شر �أي �أخبار داخلية تتعلق بحوادث التفجريات التي وقعت يف غزة و ُن�سبت
(التفجريات) لل�سلفيني ،حيث �أر�سلت جلميع الن�شطاء وال�صحفيني املهتمني بالن�شر يف مواقع التوا�صل
االجتماعي(.)97
	-هناك عدم وعي بثقافة اخل�صو�صية ،وهي م�شكلة تتعلق بثقافة املجتمع التي و�ضعت كثري ًا من املحاذير؛
حيث يوجد من ال يفهم حق النا�س يف التعبري عن �آرائهمَ ،ومن مل تن�ضج لديه اخل�صو�صية ب�أن لكل
�إن�سان �صفحته التي هي مبثابة منرب خا�ص يكتب فيه ما ي�شاء ما دام يلتزم بالآداب وبالأخالق العامة.
وح�سب املدون والنا�شط �أحمد �أبو رتيمة ( ،)98يحتاج الأمر �إىل وقت حتى تن�ضج يف جمتمعنا هذه الثقافة،
وكي ن�ؤمن �أننا جمتمع متعدد فكري ًا وثقافي ًا ،ومتعدد يف توجهاته و�ألوانه.
	-هناك قيود مفرو�ضة من اجلمهور نف�سه؛ كامليل الدائم للت�شكيك فيما يكتبه؛ حيث مييل املعلقون �إىل
الت�شكيك الدائم فيما ين�شره املواطن ال�صحفي ،و�إىل ال�سب وال�شتم ،ويزيد ذلك عندما يكون من يكتب
هذه الأ�شياء �سيا�سيا �أو ينتمي لتنظيم �أو مل�ؤ�س�سة معينة ،ف�أحيانا خ�صومه ال�سيا�سيني ال يتورعون عن
�شتمه وقذفه والت�شكيك فيه ،ورمبا �أحيان ًا ت�صل اىل حد االتهام بالعمالة ( ،)99ومن ثم قد تكون �أحد �أهم
املعيقات عدم مقدرة املواطن ال�صحفي على اال�ستمرار بنف�س العقل املفتوح غري املقيد نتيجة التدخالت
من قبل املتابعني ال�سلبيني الذين ينربون يف الدفاع عن ف�صائلهم� ،أو عن توجهاتهم بطريقة متطرفة
جد ًا ،يكون فيها احيانا �شكل من �أ�شكال الت�شويه والنيل من �سمعة هذا املواطن ال�صحفي(.)100
وكما يقول ه�شام �ساق اهلل (« :)101يتحمل املواطن ال�صحفي نتائج ن�شاطه الإعالمي ،فيعاقب اجتماعي ًا
ومهني ًا ومادي ًا ،ويو�ضع يف دائرة اال�ستهداف من اجلميع ،حتى �أخربين �أ�صدقائي �أنهم حائرون يف حتديد
من يقف وراء بع�ض االعتداءات عليهم حال حدوثها» ،ويرى �أكرم ال�صوراين(� )102أنه من الطبيعي �أن تكون
هناك �ضريبة يدفعها املواطن ال�صحفي نتيجة اهتمامه بال�ش�أن العام والق�ضايا الوطنية �أو االجتماعية �أو
االقت�صادية ،فـ»وجعة الر�أ�س» تتمثل يف ا�ستدعاء ،ثم ا�ستف�سار عن امل�صادر واجلهة امل�س�ؤولة التي تقف وراءك.
يحدث ذلك رغم �أن القانون �ضمن �أن يعرب ال�شخ�ص عن ر�أيه وين�شره ب�أي طريقة ،طاملا �أن ذلك يتم يف �إطار
القانون والآداب العامة.
 96حممود أبو عواد ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 97حممود ابو عواد  ،مقابلة شخصية  ،مصدر سبق ذكره.
 98أمحد أبو رتيمة ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 99حسن جرب ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 100طالل عوكل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 101هشام ساق اهلل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 102أكرم الصوراين ،مدون وكاتب ساخر ،مقابلة شخصية ،وكالة خرب ،السبت ،املوافق .2015/6/6
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خام�سا :حرية التعبري التي �أتيحت للمواطن ال�صحفي يف فل�سطني:
ً

�أف�ضى انغالق الأنظمة العربية �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا ،و�سطوتها املفرو�ضة على و�سائل الإعالم ،وخنق احلريات،
و�أه ُّمها حرية التعبري وحرية التفكري� ،إىل البحث عن قنوات جديدة للتعبري عن الذات و�إبداء الر�أي(.)103
و�ساهم ذلك يف منو ف�ضاء التدوين وتطبيقات �صحافة املواطن بخطوات مت�سارعة الإيقاع ،كو�سائل بديلة
للتنفي�س والتعبري ،ونقل الواقع امل�ؤمل للعامل اخلارجي .لعله ي�شكل ً
�ضغطا لتغيري الأو�ضاع و�إ�صالحها ،ومترد
املجتمع الفل�سطيني كغريه من املجتمعات العربية على الوجبة الإعالمية اجلاهزة التي يقدمها له الإعالم
الر�سمي والتنظيمي ،والتي كانت من طرف واحد ،وجل�أ �إىل «�صحافة املواطن» م�شار ًكا ومتفاعلاً وحمللاً ملا
يدور حوله من �أحداث.
ملا كان واحد من �أهم احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان هو حقه يف التعبري وحرية الر�أي ،فهذا احلق ي�شكل �إحدى
الدعائم اجلوهرية للمجتمع الدميقراطي ،اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  10كانون الأول/
�ص
دي�سمرب  1948الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي �صدر يف  30مادة حتوي احلقوق الإن�سانية؛ حيث ت ُن ُّ
املادة  19منه على �أن ((“ :104لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء
دون �أي تدخل ،وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية”.
ويت�ضح من تلك املادة �أن امل�شرع قد ن�ص �صراحة على كفالة احلق يف حرية التعبري ،واعتناق الآراء والأفكار
وتداولها لكل �شخ�ص ،دون �أن ي�ضع �أي قيود على ممار�سة هذا احلق .وبالرغم من مكانة الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان  -كونه �أول ت�شريع دويل ي�صدر عن منظمة الأمم املتحدة – �إال �أنه �صدر عن اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ك�إعالن مبادئ غري ملزم قانون ًا بالن�سبة للدول الأع�ضاء ،و�إمنا كان له قوة �إلزام �أدبية �أو
معنوية دون �أن ترتتب �أي �آثار قانونية على خمالفته.
ومن هنا ميكن القول ،ب�صفة عامة ف�إن حرية التعبري عن الر�أي لي�ست �إال �سقوط العوائق التي حتول دون �أن
يعرب املرء بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن جمتمعه ،حتقيق ًا خلريه ول�سعادته .وحرية الكالم وحرية التعبري
هما النتيجة الطبيعية حلرية االعتقاد .وحرية االعتقاد تعني حرية التفكري والإميان مبا نرى �أنه احلقيقة،
فهي احلرية التي جتعلنا ال ن�ضطر �إىل اعتناق �آراء نعتقد �أنها خاطئة ،وحرية االعتقاد هي �أوىل احلريات؛
لأنها حتدد جميع احلريات الأخرى»( .)105وفيما يتعلق بالقانون الفل�سطيني ،ميكنا الإ�شارة �إىل املادة ()19
من قانون الأ�سا�س الفل�سطيني ،التي ن�صت على �أن «لكل �إن�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ،ون�شره بالقول �أو
الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن ،مع مراعاة �أحكام القانون».
ويعترب قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ل�سنة  1995الذي �صدر مبر�سوم رئا�سي �أول قانون ذا عالقة باحلق
يف حرية الر�أي والتعبري ي�صدر عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية؛ حيث �أكد على حرية الر�أي والتعبري ،وحرية
ال�صحافة والطبع والن�شر ،وبعد ذلك القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي تعد املواد الواردة فيه القواعد القانونية
التي تهيمن على نظام احلكم ،والتي يجب على جميع القوانني يف ال�سلطة عدم معار�ضتها �أو جتاهلها؛
 103آمال قرامي“ :قراءة يف حمتوى بعض املدونات العربية من منظور “اجلندر” ،املؤمتر الدويل (اإلعالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة لعامل جديد”،
جامعة البحرين9 -7 ،أبريل.) 2009،
 104حممد فوزي اخلرض« ،القضاء واإلعالم ..حرية التعبري بني النظرية والتطبيق» ..دراسة مقارنة ،املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية)
مدى( (رام اهلل ،كانون أول  ،)2012ص .12
 105حسن عامد مكاوي« ،أخالقيات العمل اإلعالمي» ..دراسة مقارنة ،الدار املرصية اللبنانية ،1994 ،ص .31
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حيث ن�صت املادة  19من القانون الأ�سا�سي على �أنه “ال م�سا�س بحرية الر�أي والتعبري ،ولكل �إن�سان احلق يف
التعبري عن ر�أيه ،ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن ،مع مراعاة �أحكام القانون”.
كما يكفل قانون الأ�سا�س الفل�سطيني للجميع حق ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم ،و�أن متار�س هذه
الو�سائل� ،سواء �أكانت مرئية �أو م�سموعة �أو مكتوبة ،عملها بكل حرية ،ف�ض ًال عن حرية الطباعة والن�شر
والتوزيع والبث ،وحرية العاملني يف القطاع ،وحظر الرقابة على و�سائل الإعالم(.)106
ويف التجربة الفل�سطينية بقطاع غزة ،هناك مالمح �إيجابية ت�ؤكد على تعزيز حرية الر�أي يف �صحافة
املواطن .وهذا ال يتنافى مع وجود انتهاكات خا�صة بالأ�شخا�ص متت مالحقتهم على �شبكات التوا�صل؛ وذلك
لأن املواطن ال�صحفي الذي ُيعاقب و ُيالحق ُك�سر لديه حاجز اخلوف ،و�أ�صبح يطرح على الطاولة الكثري من
الأمور للنقا�ش .وهذا جزء �أ�سا�سي يف تعزيز حرية الر�أي(.)107
ميكننا ا�ستخال�ص النقاط التالية حول حرية التعبري التي �أتاحتها «�صحافة املواطن» بناء على نتائج
جريت مع عينة الدرا�سة:
املقابالت التي �أُ ِ
	-عززت «�صحافة املواطن» حرية التعبري والر�أي ،فب�سبب توفر �شبكات التوا�صل االجتماعي وو�سائل
التكنولوجيا ،الحظ املبحوثون بروز طاقات يف املجتمع تقدم نف�سها ما �أمكن لها ذلك( ،)108يقول
�أكرم ال�صوراين(� :)109إن املواطن ال�صحفي انتزع حرية التعبري انتزاع ًا �أو «غ�صب ًا ممن ال يريد له
هذه احلرية» ،وا�ستخدم الأدوات التي وفرتها له التكنولوجيا للكتابة والتنفي�س ،مدرك ًا �أن هذه امل�ساحة
اخلا�صة هي م�ساحة �شخ�صية لي�س له �أن ُيحاكم �إال يف حالة �أنه يتحدث ب�صفة ر�سمية؛ فاملواطن
ال�صحفي هو رئي�س حترير مدونته( .)110وتتفق هذه الآراء مع نتائج درا�سة «ماجد تربان»( )111التي بينت
�أن و�سائل �صحافة املواطن ت�سهم يف تعزيز ثقافة التغيري ال�سيا�سي لدى املبحوثني بدرجة كبرية.
	-بالرغم من ذلك ،ذهبت بع�ض �آراء املبحوثني �إىل �أن احلريات يف «�صحافة املواطن» حمدودة؛ لأن البيئة
غري مواتية للحديث عن كل الق�ضايا ،فـ»�صحافة املواطن» عززت جزئ ًّيا حرية التعبري� ،أي لي�س بال�شكل
الكايف يف ظل التعامل الأمني من اجلهات احلاكمة يف فل�سطني ،واخلوف والتهديدات والقلق املوجود
با�ستمرار ،فهناك مراجعات دائمة ملا يكتبه «املواطن ال�صحفي» ،وهي حت ُّد من حرية الر�أي والتعبري،
ويخلق ذلك �شك ًال من �أ�شكال الرقابة الذاتية التي ح َّدت من حرية ال�صحافة يف تطوير الأ�سلوب وتطوير
التناول للق�ضايا املطروحة ،فالق�ضايا املطروحة قوية �صارخة حتتاج ملعاجلات �صارخة ،لكن ال يحدث
دائم ًا �أن يتناول املواطن ال�صحفي معاجلات �صارخة ()112؛ �إذ �إن ال�سلطات احلاكمة ال متنح الفر�صة
كث ًريا لـ»�صحافة املواطن» كي ت�أخذ دورها ،و�إن كانت تنجح يف ت�سريب �أو �إظهار بع�ض الق�ضايا ،وت�سليط
ال�ضوء عليها ،لكن يكون ذلك غالب ًا ب�أ�سماء وهمية ما يقلل من الواقع امل�ؤمل(.)113
 106حممود الفطافطة“ ،اإلعالم اجلديد..رقابة ناعمة وحرية بال قيود” ،جملة تسامح ،مركز رام اهلل لدراسات وحقوق اإلنسان ،العدد ، ٣٤السنة
التاسعة ،أيلول ، 2011ص .108
 107هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 108طالل عوكل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 109أكرم الصوراين ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 110هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 111ماجد تربان« ،دور صحافة املواطن يف تعزيز ثقافة التغيري السيايس واالجتامعي لدى الشباب الفلسطيني”( ،جامعة األقىص ،كلية اإلعالم ،غزة،
 ،)2012ص .36
 112طالل عوكل ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 113حممود أبو عواد ،مقابلة شخصيةـ مصدر سابق.
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	-مكن الإعالم اجلديد “املواطن ال�صحفي” وعزز دوره النقدي؛ حيث يرى املبحوثون �أن �صحافة املواطن
�أتاحت الفر�صة لنقد تنظيمات يف ال�ساحة الفل�سطينية كان النقد العلني لديها يعترب امرا مرفو�ض ًا حيث
انها ا�ضطرت اليوم (هذه التنظيمات) �إىل االقتناع وقبول التعاي�ش  -و�إن كان لي�س بالقدر الكايف لها -
مع م�ساحة من النقد العلني لها؛ لأنها يف النهاية لن ت�ستطيع �أن تُ�سكت النا�س ومتنعهم من التعبري عن
�آرائهم وعن توجهاتهم(.)114
	-فتحت «�صحافة املواطن» املجال لكل من يريد �أن يعرب عن ر�أيه ،لت�صبح منرب ًا ملن ال منرب له ،وت�صبح
طريق ًا لكل �أ�صحاب الر�أي� ،أو للفئات املهم�شة يف املجتمع لتعرب عن ر�أيها ،وتنهي بذلك �سيا�سة القطب
الواحد التي �أ�صبحت يف عداد املوتى؛ وذلك بعد �أن �أ�صبح املواطن العادي هو املربمج الذي لديه القدرة
على التماهي مع وجهات نظر متعددة ،قد تكون متباينة معه �شخ�ص ًّيا ،لكنه يدافع عنها من باب حرية
الر�أي والتعبري ،وقد تكون خمالفة لر�أيه(.)115
	-ا�ستخدم ال�صحفيون املواطنون ون�شطاء الإعالم اجلديد �شبكات التوا�صل يف ف�ضح امل�ضايقات التي
تعر�ضوا لها .وهذا ما �ص َّعب �أي عملية مطاردة �أو مالحقة؛ لأنها تقابل مبعرفة الكثري من النا�س
تالحق الكتَّاب �أو املد ِّونني املنتقدين لها ،ومن ثم
واملتابعني لها ،ما جعل ال�سلطات يف حرج من �أنها ِ
انعك�س ذلك على حجم احلرية؛ فنجد �أن �أي ق�ضية من الق�ضايا جتد طريقها �إىل ال�شهرة وت�صبح ر�أياً
عاما ب�سهولة عند ْ
ن�شر النا�شط ما تع َّر�ض له ،ويقول ح�سن جرب(« :)116ين�شر النا�شط اال�ستدعاء على
�صفحته ويقول للنا�س :تف�ضلوا �أنا م�ستدعى ب�سبب كذا وكذا .وهناك َمن يعلن عن موعد مقابلته للأمن
يو�سع ويدفع حرية
الداخلي ،ويكتب ما حدث معه بالتف�صيل» ،ويعتقد �أكرم ال�صوراين(� )117أن ذلك ِّ
الر�أي والتعبري نحو �آفاق �أكرث رحابة و�إيجاب ًا؛ ب�سبب التعاطف مع املواطن ال�صحفي يف مواجهة ال�سلطة
احلاكمة ،فمدى الثقة يف م�ضمونها يعود ملراجعة كل ما يكتبه ال�شخ�ص.
وخ�صو�صا
ومع هذا ،ال ميكننا �إنكار �أنه يف ظل ما يعي�شه العامل العربي من تدهور على م�ستوى احلريات،
ً
على م�ستوى حرية التعبري يف الإنرتنت ،يعاين املواطنون ال�صحافيون من ال�سلطات احلاكمة يف الوطن العربي،
فالأرقام ت�شري �إىل ان هناك  157مليون م�ستخدم للإنرتنت عام  ،2015مقابل  78مليون م�ستخدم عام ،2008
بني ه�ؤالء � 360سجني ر�أي مت اعتقالهم ب�سبب كتابات على الإنرتنت وال�شبكات االجتماعية� ،سواء تغريدة
على تويرت ،مقطع فيديو على يوتيوب( ،)118و�أغلب امل�سجونني اعتقلوا ب�سبب �آرائهم ال�سيا�سية وذلك على
خلفية كتابات وتعليقات او تغريدات عرب الإنرتنت ،فبعد �سيطرة احلكومات ،ب�شكل �شبه كامل ،على الإعالم
التقليدي ،بد�أت مبحاولة احل�صار والت�ضييق على م�ستخدمي الإنرتنت� ،سواء عرب قوانني اجلرائم الإلكرتونية
�أو من خالل االتهامات الف�ضفا�ضة املعتادة.

 114أمحد أبو رتيمة ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 115هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 116حسن جرب ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 117أكرم الصوراين ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 118مؤسسة مهارات والشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،ضمن تقرير حرية اإلنرتنت يف العامل العريب الذي تم إطالقه يف مايو .2015
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المبحث الثالث

الدرا�سة امليدانية
1 -1خ�صائ�ص �أفراد العينة:

مت توزيع  50ا�ستمارة ا�ستبيان على «مواطنني �صحفيني» بقطاع غزة ،ومت حتديد العينة ب�شكل عمدي؛ حيث
ت�صفحت الباحثة �صفحات «الفي�س بوك» و»املدونات» و»توتري» من �أجل الت�أكد من ا�ستمرار ن�شاط الأ�سماء
الواردة يف �إح�صائية املكتب الإعالمي احلكومي بغزة.
ومتثلت خ�صائ�ص �أفراد العينة يف :العمر ،والدرجة العلمية ،ال�سكن ،والنوع ،حيث تتميز عينة الدرا�سة مبا
يلي:
جدول رقم ()1
توزيع املواطنني ال�صحفيني ح�سب النوع
التكرار

النسبة %

الجنس
ذكر

38

76.0

أنثى

12

24.0

المجموع

50

100.0

يت�ضح من اجلدول ال�سابق� ،أن عينة الدرا�سة مت َّيزت بارتفاع عدد الذكور ،حيث بلغوا  ،%76.0بينما كان
عدد الإناث  .%24.0وتعزا هذه النتيجة �إىل تفوق ا�ستخدام الذكور للإنرتنت على الإناث؛ ومن امل�ؤ�شرات
التي تدل على ذلك على �سبيل املثال� ،أنه وح�سب �آخر �إح�صائية ن�شرها موقع “�شارك” ال�شبابي ،ف�إن عدد
م�ستخدمي الفي�س بوك –على �سبيل املثال  -يف ال�ضفة وغزة بلغ ما يقارب مليون ًا ون�صف املليون ،منهم 840
�أل ًفا من الذكور ،و� 600ألف من الإناث.
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جدول رقم ()2
توزيع املواطنني ال�صحفيني من قطاع غزة ح�سب العمر
العمر

التكرار

النسبة %

30-20

38

76.0

30-40

10

20.0

50-40

2

4.0

المجموع

50

100.0

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أعمار عينة الدرا�سة تراوحت بني الع�شرينيات والثالثينيات والأربعينيات،
وجاء  %76.0من �أفراد العينة يف الع�شرينيات من العمر ،تلتها الفئة العمرية ما بني  40-30بن�سبة ،%20.0
بينما احتلت الفئة العمرية ما بني  50-40ما ن�سبته  %4.0فقط.
وت�شري هذه النتائج �إىل �أن غالبية «املواطنني ال�صحفيني» يف الع�شرينيات من العمر؛ حيث �إن فئة ال�شباب هي
الأكرث ا�ستخداما لو�سائل التكنولوجيا احلديثة والأكرث حت ُم�س ًا واندفاع ًا للكتابة يف �إطار «�صحافة املواطن».
جدول رقم ()3
املواطنون ال�صحفيون ح�سب الدرجة العلمية
التكرار

النسبة %

المستوى التعليمي
ثانوية عامة

1

2.0

دبلوم متوسط

2

4.0

بكالوريوس

39

78.0

ماجستير فما فوق

8

16.0

المجموع

50

100.0

رغم تنوع الدرجات العملية للمواطنني ال�صحفيني (عينة الدرا�سة)� ،إال �أن عدد احلا�صلني على الدرجة
العلمية الأوىل «بكالوريو�س» �شكلت الن�سبة الأعلى؛ وهي  ،%78.0تالهم احلا�صلون على درا�سات عليا
(ماج�ستري ودكتوراه) بن�سبة  %16.0من املبحوثني .وكان  %4.0من احلا�صلني على دبلوم متو�سط ،و%2.0
على الثانوية العامة فقط .وهذا يُظهِ ر �أن غالبية (املواطنني ال�صحفيني) من الفئة احلا�صلة على الدرجة
العلمية الأوىل والدرا�سات العليا ،حيث �شكلوا ما ن�سبته  %94من عينة الدرا�سة.
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وتظهر النتائج ال�سابقة �أنه رغم �أن و�سائل “�صحافة املواطن” متاحة جلميع ال�شرائح يف املجتمع� ،إال �أنها
ا�ستقطبت – يف الغالب  -املتعلمني تعليم ًا عالي ًا .ونرى �أن �سبب ذلك يعود �إىل اطالع هذه الفئة على تطورات
وحر�صها على تناول الق�ضايا التي تهم املجتمع و�إبداء ر�أيها
الأمور ال�سيا�سية واالجتماعية �أكرث من غريهاِ ،
فيها ب�سرعة وجر�أة.
جدول رقم ()4
املواطنون ال�صحفيون ح�سب اماكن �سكنهم
التكرار

النسبة %

المحافظة
الشمال

4

8.0

غزة

29

58.0

الوسطى

5

10.0

خانيونس

10

20.0

رفح

2

4.0

50

100.0

المجموع

تنوعا يف �أماكن �سكن املواطن ال�صحفي حيث ان اغلبهم ي�سكنون يف غزة
يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن هناك ً
املدينة بن�سبة  ،%58.0ثم جاءت حمافظة خانيون�س يف املرتبة الثانية بن�سبة  ،%20.0ثم املحافظة الو�سطى
بن�سبة  ،%10.0ويف املرتبة الرابعة جاءت حمافظة ال�شمال بن�سبة  ،%8.0ويف املرتبة الأخرية جاءت حمافظة
رفح بن�سبة .%4.0
ون�شري هنا �إىل �أن هذه النتيجة قد تتعلق بنوعية خدمة الإنرتنت املق َّدمة يف املنطقة التي يقيم فيها “املواطن
ال�صحفي”؛ حيث متتاز خدمة الإنرتنت ب�أنها �أف�ضل يف مدن املحافظة الرئي�سية :غزة (التي ح�صلت على
�أعلى ن�سبة) ،وكذلك لتمر ُكز الن�شاطات والفعاليات واالحتجاجات التي تثري وت�ستقطب اهتمام “املواطن
ال�صحفي” واجلمهور ب�شكل عام.
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ثاني ًا :نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

تنق�سم حماور الدرا�سة يف �ضوء ت�سا�ؤالت الدرا�سة وفئات ا�ستمارة اال�ستبيان �إىل ثالثة حماور ،وهي:
املحور الأول :ي�شتمل على خم�سة جداول جتيب على ت�سا�ؤالت تتعلق بواقع ودور �صحافة املواطن:
اجلدول رقم ()5
�أنواع و�سائل االت�صال التي ي�ستخدمها (املواطن ال�صحفي) بقطاع غزة
التكرار

%

1

الفيس بوك

50

100.0

2

تويتر

20

40.0

3

يوتيوب

11

22.0

4

الرسائل الفورية

8

16.0

5

المنتديات السياسية

8

16.0

6

المجموعات اإلخبارية

8

16.0

7

المنتديات االجتماعية

4

8.0

8

المدونات

4

8.0

9

سكايب

3

6.0

الوسيلة

الترتيب

ت�شري بيانات اجلدول ال�سابق �إىل �أن «الفي�س بوك» من �أكرث و�سائل �صحافة املواطن ا�ستخدام ًا؛ حيث بلغت
ن�سبة ا�ستخدامه  ،%100.0تاله يف اال�ستخدام تويرت بن�سبة  ،%40.0وجاء “يوتيوب” يف املرتبة الثالثة بن�سبة
 ،%22.0وت�ساوت ك ٌّل من “املنتديات ال�سيا�سية” و”املجموعات الإخبارية” و”الر�سائل الفورية” ،لت�شكل كل
منها ما ن�سبته  .%16.0ويبني اجلدول �أن املرتبة اخلام�سة ت�ساوى فيها ك ٌّل من “املدونات” و”املنتديات
االجتماعية” كو�سائل ا�ستخدمت بن�سبة  ،%8.0واحتل “�سكايب” املرتبة الأخرية بن�سبة ا�ستخدام بلغت
.%6.0
وتتفق تلك النتائج مع �إح�صائيات عدة �أكدت �أن «الفي�س بوك” يحتل ال�صدارة من حيث التفاعل و�إقبال
الفل�سطينيني على ا�ستخدامه .وت�شري الإح�صائيات الر�سمية �إىل �أن هناك قرابة 1,600,000م�شرتك يف موقع
الفي�س بوك من فل�سطني .ويرتفع هذا الرقم بت�سارع كبري؛ فقد �سجلت فل�سطني يف �أكرث من مرة �أعلى معدل
()119
لال�شرتاك يف الفي�س بوك �شهري ًا .وت�شكل فئة ال�شباب من بني م�ستخدمي الفي�س بوك يف فل�سطني .%74

نموذجا( .2015 ،
119منتدى شارك الشبايب ،ورقة عمل حول “استخدام الشباب الفلسطينيني لوسائل التواصل االجتامعي (الفيس بوك
ً
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وتو�ضح بيانات ن�شرها «موقع �أرقام ديجيتال» ،املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن التقني� ،أنّ �شبكة «الفي�س بوك»
ا�ستحوذت على ح�صة الأ�سد من �إجمايل م�ستخدمي خمتلف �شبكات التوا�صل االجتماعي حول العامل؛ �إذ بلغ
عدد م�ستخدمي هذه ال�شبكة خالل العام � 2014أكرث من  1.35مليار م�ستخدم ،بينما قدرت البيانات عدد
م�ستخدمي �شبكة التدوينات امل�صغرة «تويرت» بنحو  284مليون م�ستخدم� ،شكلوا ن�سبة ت�صل �إىل  %14من
�إجمايل م�ستخدمي خمتلف �شبكات التوا�صل االجتماعي حول العامل.
و ُيرجع �سبب تفوق «الفي�س بوك» �إىل ميزة �سهولة اال�ستخدام وتنوع اخلدمات �أي�ض ًا� ،إ�ضافة �إىل ارتباط
معظم املمار�سات على الفي�س بوك باجلوانب االجتماعية وال�سيا�سية بني امل�ستخدمني ،يف حني �أن «تويرت» يتيح
م�ساحة حمددة للتعليقات (حمدود احلروف) ،ما ي�ضطر املر�سل لالخت�صار ال�شديد والرتكيز على املعلومة،
كما �أن ا�ستخدام تويرت �أكرث �صعوبة من ا�ستخدام الفي�س بوك من الناحية التقنية.
وب�شكل عام ،ميكننا التدليل على �صحة هذه النتائج ب�أن الواقع العربي ،والفل�سطيني ب�شكل خا�ص ،الذي
�أدى دور ًا هام ًا يف حتول الأفراد �إىل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وذلك بالتحول حتت وط�أة الواقع
ال�سيا�سي القمعي من احلوارات والدرد�شات االجتماعية اخلا�صة �إىل التناول ال�سيا�سي املبا�شر ،كمنفذ حرية
جديد ميكن من خالله تبادل الأفكار ،والنقد ،والك�شف عن الف�ساد يف املجتمع.
جدول رقم ()6
درجة التزام املواطن ال�صحفي باملعايري التالية
التكرار

%

المواصفات

الترتيب
1

االستقاللية

10

20

2

الجرأة

14

28

3

الموضوعية

20

40

4

المبادرة

6

12

يف اجلدول ال�سابق ،بينت النتائج �أن املبحوثني �أكدوا على �أهمية االلتزام بـ”املو�ضوعية” بدرجة �أوىل بن�سبة
 ،%40.0بينما �أكد � %28.0أن “اجلر�أة” ت�أتي بالدرجة �أوىل ،وت�أتي “اال�ستقاللية” بدرجة �أوىل بن�سبة
� .%20.0أما “املبادرة” فجاءت بدرجة �أوىل بن�سبة .%16.0
وقد الحظنا خالل املقابالت ال�شخ�صية مع عينة الدرا�سة امليدانية �أن هناك �شبه �إجماع على �أهمية حتلي
املواطن ال�صحفي بامل�صداقية واملو�ضوعية واملبادرة واجلر�أة يف تناوله للق�ضايا الهامة ،وذلك رغم الت�أكيد �أنه
من اال�ستحالة �ضبط م�صداقية املواطن ال�صحفي يف كل الأحيان .من هنا ت�أتي �أهمية �ضبط �صحافة املواطن
ال�صحفي بتكري�س �أخالقيات مهنية ل�صحافة املواطن ح�سب (عينة الدرا�سة امليدانية) .وتتفق هذه النتيجة
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جزئي ًا مع درا�سة “حنان �إ�سماعيل” ()120؛ حيث �أجمعت عينة الدرا�سة على �أن �أهمية �صفة اجلر�أة بن�سبة
 ،%100تليها املبادرة بن�سبة .%80.7
جدول رقم ()7
الهدف من ممار�سة العمل كمواطن �صحفي
التكرار

%

الترتيب

الهدف من ممارسة العمل كمواطن صحفي

1

التعبير عن آرائك بحرية.

32

2

ْ
إطالع الرأي العام العالمي على حقيقة ما يجري في قطاع غزة.

21

64.0
42.0

3

خدمة المجتمع الفلسطيني.

20

40.0

4

إيصال رسالة معينة.

15

30.0

5

الرغبة في المشاركة االجتماعية.

13

26.0

6

التعبير عن توجهات سياسية وتنظيمية.

10

20.0

7

ممارسة الهواية بالعمل الصحفي.

10

20.0

8

تحقيق الشهرة والمال.

4

8.0

9

التسلية والترفيه.

2

4.0

يبني اجلدول ال�سابق �أن دوافع ا�ستخدام املبحوثني كانت يف املرتبة الأوىل من �أجل التعبري عن �آرائهم
بحرية؛ حيث بلغت ن�سبة من قالوا بذلك  ،%64.0تالها دافع “�إطالع الر�أي العام العاملي على حقيقة ما
يجري يف قطاع غزة” بن�سبة  ،%42.0وحر�ص املبحوثني على “خدمة املجتمع الفل�سطيني” كدافع ال�ستخدام
�صحافة املواطن بن�سبة � .%40.0أما دافعهم لـ “�إي�صال ر�سالة معينة” فقد ا�ستحوذ على ما ن�سبته .%30.0
وجاءت فئة “الرغبة يف امل�شاركة االجتماعية” بن�سبة  ،%26.0كما بينت النتائج �أن “التعبري عن توجهات
�سيا�سية وتنظيمية” و”ممار�سة الهواية بالعمل ال�صحفي” جاءتا بن�سب مت�ساوية؛ حيث احتل كل منهما
 ،%20.0يف حني انخف�ض دافع “حتقيق ال�شهرة واملال” �إىل  ،%8.0ودافع “الت�سلية والرتفيه” �إىل .%4.0
وتختلف هذه النتيجة مع الهدف الرئي�س لدى م�ستخدمي ال�شبكات الذي ي�ؤكد �أن ا�ستخدام العامل العربي،
وخ�صو�ص ًا فل�سطني ،لو�سائل التوا�صل االجتماعي هو ترفيهي �أكرث(.)121ونرى �أن هذه النتائج متوقعة لنخبة
«املواطنني ال�صحفيني» احلري�صة على تناول املعلومات اجلدية والهامة ،والدفاع عن حقوق الإن�سان،
و�إطالع اجلمهور الفل�سطيني والعامل على حقيقة الأو�ضاع الفل�سطينية حتت االحتالل واالو�ضاع الفل�سطينية
الداخلية.
 120حنان إسامعيل « ،دور املواطن الصحفي يف احلراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي اإلعالمي العريب» ،مرجع سابق ،ص.153
.http://alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=626 121
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جدول رقم ()8
نوعية الأخبار واملعلومات التي يتناقلها املواطن ال�صحفي
نوعية األخبار والمعلومات التي
يتناقلها المواطن الصحفي

التكرار

%

الترتيب
1

االنقسام الفلسطيني

43

86.0

2

المصالحة الفلسطينية

32

64.0

3

الحصار

28

56.0

4

العدوان على قطاع غزة

28

56.0

5

االعتقال السياسي

21

42.0

6

تجاوزات األجهزة األمنية

20

40.0

7

األسرى الفلسطينيون

20

40.0

8

أزمة الرواتب

17

0.34

9

اإلعمار

16

0.32

10

العادات والتقاليد االجتماعية

14

28.0

11

القدس

9

18.0

12

االستيطان

8

16.0

13

المشاكل التي يعاني منها المواطن الصحفي

7

14.0

14

المقدسات اإلسالمية والمسيحية

7

14.0

15

حرية المرأة

7

14.0

16

قضايا التعليم

6

12.0

17

العنف ضد المرأة

2

04.0

18

اإلدمان

2

04.0

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املو�ضوعات املتعلقة بـ»االنق�سام الفل�سطيني» جاءت على ر�أ�س «�سلم
�أولويات» املبحوثني من حيث تداولها عرب و�سائل �صحافة املواطن ،وذلك بن�سبة بلغت  %86.0تالها
مو�ضوع “امل�صاحلة الفل�سطينية” املرتبطة بها يف املرتبة الثانية بن�سبة ،% 64.0ثم جاءت املو�ضوعات
املتعلقة بـ”احل�صار” و”العدوان على قطاع غزة” بن�سب مت�ساوية؛ وهي  ،%56.0تلتها املو�ضوعات املتعلقة
بـ”االعتقال ال�سيا�سي” ،% 42.0ثم تالها بالت�ساوي ك ٌّل من ق�ضيت َْي “جتاوزات الأجهزة الأمنية” و”الأ�سرى
الفل�سطينيني” بن�سبة  %40.0لكل منهما.
ومن خالل النتائج ال�سابقة ،يت�ضح �أن املواطنني ال�صحفيني يتناولون جمموعة من الق�ضايا املختلفة ،لكنهم
يركزون على الق�ضايا ال�سيا�سية اخلا�صة مبمار�سات احلكومة الفل�سطينية بغزة ،وتلك الناجمة عن ظروف
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احل�صار والعدوان على غزة .ونعزو االهتمام بتلك املو�ضوعات اىل كونها يف الغالب ما تزال قائمة ومتزامنة
مع �إجراء هذه الدرا�سة ،ومرتبطة بعدة مو�ضوعات ثانوية؛ حيث دفع الت�ضييق على الأفراد �إىل االنتقال
ً
تعوي�ضا عن الواقع الفعلي املقيد لهم وحلرياتهم يف التعبري عن �آرائهم ،وتوجهاتهم
�إىل �ساحة “الإنرتنت”
ال�سيا�سية والأيدلوجية املختلفة.
جدول رقم ()9
عت (املواطن ال�صحفي) من وجهة نظر عينة الدرا�سة
�أ�سباب �ص َن ْ
التكرار

%

األسباب التي صنعت (المواطن الصحفي)

الترتيب
1

سهولة العمل على مواقع التواصل وانتشارها الكبير

37

74.0

2

شعور المواطن بعدم استقاللية اإلعالم في بالده

21

42.0

3

غياب الرقابة على هذه الوسائل وفتحها لحرية التعبير في
شتى القضايا

20

40.0

4

الرغبة في المشاركة بصناعة الخبر

20

40.0

5

مجانية هذه الوسائل وإمكانية استخدام اسم مستعار

18

.36

6

التغيُّرات السياسية في المنطقة العربية

17

34.0

ت�شري بيانات اجلدول ال�سابق �إىل �أن �سبب ا�ستخدام املبحوثني لو�سائل �صحافة املوطن يعود يف املرتبة الأويل
لـ»�سهولة العمل على مواقع التوا�صل وانت�شارها الكبري»؛ حيث بلغت الن�سبة  ،%74.0و�شكل “�شعور املواطن
بعدم ا�ستقاللية الإعالم يف بالده” دافعا ملا ن�سبته  %42.0من املبحوثني ال�ستخدامها ،وت�ساوى ك ٌّل من “غياب
الرقابة على هذه الو�سائل وفتحها حلرية التعبري يف �شتى الق�ضايا” و”الرغبة يف امل�شاركة ب�صناعة اخلرب”
حيث �شكل كل منها �سببا ملا ن�سبته  %40.0من املبحوثني ال�ستخدامها .كما ويبني اجلدول ال�سابق �أن %36.0.
من املبحوثني ي�ستخدمون هذه ال�صحافة ب�سبب “جمانية هذه الو�سائل و�إمكانية ا�ستخدام ا�سم م�ستعار”.
وجاء �سبب “التغيرُّ ات ال�سيا�سية يف املنطقة العربية” يف املرتبة الأخرية لي�شكل ما ن�سبته .%34.0
املحور الثاين :وي�شتمل على خم�سة جداول جتيب على ت�سا�ؤالت تتعلق بدور �صحافة املواطن

جدول رقم ()10
تزويد املواطن ال�صحفي لو�سائل الإعالم بالأخبار
تزويد المواطن الصحفي لوسائل اإلعالم باألخبار

40

التكرار

النسبة %

دائما

13

26.0

أحيانا

37

74.0

المجموع

50

100.0
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يرى  %74.0من املبحوثني ،كما يبني اجلدول ال�سابق� ،أن املواطن ال�صحفي ا�ستطاع � -أحيانا  -تزويد
و�سائل الإعالم بالأخبار واملعلومات حول الو�ضع يف قطاع غزة ،بينما �أكد � %26.0أن املواطن ز َّود  -دائما
 و�سائل الإعالم ب�أخبار ومعلومات عن قطاع غزة .وهذا يتفق مع نتائج العينة امليدانية التي �أ�شارت �إىلتفوق «املواطن ال�صحفي» يف بع�ض الأحيان على ال�صحفي العادي يف �إي�صال املعلومة ب�شكل �أ�سرع من و�سائل
الإعالم التقليدية؛ حيث لعبت «�صحافة املواطن» دور وكالة الأنباء التي تقوم بنقل اخلرب والتطورات يف ثوانٍ
معدودة ف�ضال عن ما �شكلته �صحافة املواطن كطرف خيط ملتابعة ال�صحافيني العاملني يف و�سائل االعالم
التقليدية ق�ضايا تتم اثارتها او ت�سليط ال�ضوء عليها من قبل املواطنني ال�صحافيني.
جدول رقم ()11
�أثر دور (املواطن ال�صحفي) على تطورات الأحداث يف قطاع غزة
الموافقة
أثر صحافة المواطن

ً
أحيانا

دائمًا

ال

ك

%

ك

%

ك

%

ساهم في زيادة الحراك الشعبي داخل قطاع غزة.

19

38

27

54

4

8

شجع على ظهور المزيد من المواطنين الصحفيين في
قطاع غزة.

35

70

15

30

0

0

ساهم في إمداد مؤسسات المجتمع الدولي بمعلومات حول
حقيقة تطورات األحداث في قطاع غزة.

19

38

27

54

4

8

ساهم في بلورة قرارات عربية ودولية تتعلق بتطورات
الوضع في قطاع غزة.

6

12

19

38

25

50

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن دور (املواطن ال�صحفي) الذي احتل املرتبة الأوىل مت َّثل ب�أنه «�شجع
على ظهور املزيد من املواطنني ال�صحفيني يف قطاع غزة»؛ حيث بلغت ن�سبة املبحوثني الذين �أكدوا
ذلك  ،%70تاله يف املرتبة الثانية وبالت�ساوي �أنه “�ساهم يف زيادة احلراك ال�شعبي داخل قطاع غزة”
و”�ساهم يف �إمداد م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل مبعلومات حول حقيقة تطورات الأحداث يف قطاع غزة” ،وذلك
بن�سبة  ،%38كما قال املبحوثون �أن املواطن ال�صحفي “�ساهم يف زيادة احلراك ال�شعبي داخل قطاع غزة”
بن�سبة .%12
وتتفق هذه النتيجة مع النجاح امللحوظ الذي حققته �صحافة املواطن يف فل�سطني؛ حيث متكن الفل�سطينيون
من ك�سب التعاطف الدويل معهم يف ق�ضية ح�صار غزة واالعتداءات املتكررة على قطاع غزة ،وهذا ما ي�ؤكده
ا�ستقطاب العديد من املت�ضامنني الأجانب ،وتغري �أ�سلوب الإعالم الغربي �إىل حد ما جتاه الق�ضية الفل�سطينية؛
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وذلك بنقله العديد من الأخبار واملعلومات املوثقة بال�صوت وال�صور ،التي تظهر همجية االحتالل الإ�سرائيلي.
وميكننا التدليل على توافق هذه النتائج مع غريها �أي�ض ًا بالأرقام()122؛ حيث تفوق الن�شطاء الفل�سطينيون
واملت�ضامنون الأجانب على نظرائهم من «الإ�سرائيليني» وم�ؤيديهم لأول مرة خالل عام � 2012أثناء عدوان
«عامود ال�سحاب» الذي �شنه اجلي�ش اال�سرائيلي على قطاع غزة؛ فقد تفوق ها�شتاق «غزة حتت النار» على
تويرت ،وكان هو الأن�شط والأكرث فعالية من ها�شتاق «�إ�سرائيل حتت النار» مبقدار � 10أ�ضعاف ،وها�شتاق «�ص ِّلي
لغزة» �أن�شط من «�ص ِّلي لإ�سرائيل» مبقدار � 20ضع ًفا؛ الأمر الذي دفع دولة االحتالل �إىل ا�ستهداف ومهاجمة
و�سائل الإعالم.
جدول رقم ()12
دور �إعالم املواطن يف تغطية فعالة لق�ضايا الف�ساد
الموافقة

دور إعالم المواطن في تغطية فعالة
لقضايا الفساد

ً
أحيانا

نعم

ال

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

28

56

17

34

5

10

ت�شري نتائج اجلدول ال�سابق �إىل �أن غالبية املبحوثني يرون �أن املواطن ال�صحفي �أدى دور ًا يف ك�شف ق�ضايا
الف�ساد ،وذلك بن�سبة  ،%56.0يف حني اعترب  %10من املبحوثني �أن “املواطن ال�صحفي” ال ي�ؤدي دور ًا يف
ك�شف الف�ساد .وتتفق تلك النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه (عينة الدرا�سة امليدانية) التي دللت على حاالت ك�شف
الف�ساد يف ق�ضية “العر�س اجلماعي” و”�ضريبة التكافل” .وهي نتيجة تت�سق مع الإطار العام الذي يقول �إن
“�صحافة املواطن” �شكلت �سلطة �شعبية تعرب عن �ضمري املجتمع ،وحتافظ على م�صاحله الوطنية .وت�ؤكد
على الدور الهام الذي �أخذت ت�ؤديه “�صحافة املواطن” يف ف�ضح الف�ساد واملمار�سات املرتبطة بانتهاك حقوق
الإن�سان؛ فقد �أدركت امل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة الف�ساد �أهمية دور “املواطن ال�صحفي” يف ك�شف ق�ضايا
الف�ساد ،و�أقامت م�شاريع منها م�شروع «�أنا مدون �ضد الف�ساد» بدعم من االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة
(�أمان).

122
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جدول رقم ()13
طرق الت�أ ُّكد والإثبات يف ن�شر مواد «املواطن ال�صحفي»
التكرار

%

الترتيب

طرق التأكد واإلثبات في نشر مواد المواطن الصحفي

1

الصوت والصورة

39

78.0

2

الصور الفوتوغرافية

18

36.0

3

الشهادات وتصريحات المسئولين

18

36.0

4

استخدام األدلة الورقية

7

14.0

ت�شري بيانات اجلدول ال�سابق �إىل �أن املبحوثني يرون �أن ن�شر ال�صوت وال�صورة كدليل �إثبات ي�ستخدمه
“املواطن ال�صحفي” جاء يف املرتبة الأوىل بن�سبة  ،%78.0ثم جاءت “ال�صور الفوتوغرافية” �ضمن و�سائل
الإثبات يف ن�شر مواد ال�صحفي املواطن بن�سبة  ،%36.0تلتها “ال�شهادات وت�صريحات امل�سئولني” بن�سبة
 ،%36.0ثم جاء يف املرتبة الأخرية “ا�ستخدام الأدلة الورقية” بن�سبة  .%14.0وهذا يتفق مع نتائج الدرا�سة
امليدانية التي �أكدت �أن “انت�شار �صحافة املواطن م َّكن �أي مواطن من �أن يكتب ويعرب عن ر�أيه ،وين�شر ما
ي�شاهده بعينه موثق ًا بال�صور الفوتوغرافية �أو الفيديو ،حتى �أ�صبح م�شروع �صحفي ،م�شروع مرا�سل”( ،)123كما
يتفق  -ح�سب ر�أي الباحثة  -مع طبيعة ون�ش�أة «�صحافة املواطن» التي ارتبطت مبا�شرة بن�شر املعلومة وال�صور
ومقاطع الفيديو التي تقع يف يد الكثري من املواطنني ال�صحفيني ،والبعيدة عن و�سائل الإعالم التقليدية؛ ففي
عام 2004م كانت �أ�شرطة الفيديو و�صور الهواة �شهودًا على كارثة ت�سونامي يف �آ�سيا ،وبثت حمطات التلفزيون
()124
معظم مادتها الأوىل من �أفالم التقطها الهواة.
وا�صبحت املعلومات وال�صور ومقاطع الفيديو التي ين�شرها مواطنون �صحافيون ت�ستخدم على نطاق وا�سع
ن�سبيا من قبل و�سائل االعالم التقليدية الفل�سطينية ال �سيما املواقع االخبارية االلكرتونية.

 123أمحد أبو رتيمة ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
 124عباس صادق« ،اإلعالم اجلديد ،املفاهيم والوسائل والتطبيقات» ،ط(1عامن :دار الرشوق للنرش والتوزيع ،)2008 ،ص .187
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جدول رقم) )14
تطوير �صحافة املواطن
الترتيب

تطوير صحافة المواطن

التكرار

%

1

تدريب المواطن الصحفي على أخالقيات النشر والخصوصية
اإلعالمية

26

52.0

2

تدريب المواطن الصحفي على أصول مهنة الصحافة

26

52.0

3

تدريب المواطن الصحفي على كيفية التواصل مع الجمهور

18

36.0

15

30.0

13

26.0

10

20.0

4
5
6

تدريب المواطن الصحفي على كيفية التواصل مع وسائل
اإلعالم التقليدية
كل ما ُذكر
تزويد المواطن الصحفي باألجهزة والمعدات التي تساعده على
تقديم موضوعه بشكل جيد

ت�شري بيانات اجلدول ال�سابق �إىل العديد من املقرتحات التي يرى املبحوثون �أنها ت�سهم يف تطوير �صحافة
املواطن ،وي�أتي يف مقدمتها «تدريب املواطن ال�صحفي على �أ�صول مهنة ال�صحافة» و»تدريبه على �أخالقيات
الن�شر واخل�صو�صية الإعالمية»؛ حيث بلغت الن�سبة بالت�ساوي  ،%52.0تالها “تدريب املواطن ال�صحفي
على كيفية التوا�صل مع اجلمهور”؛ حيث بلغت الن�سبة  ،%36.0وجاء “تدريب املواطن ال�صحفي على كيفية
التوا�صل مع و�سائل الإعالم التقليدية” بن�سبة  ،%30.0ثم كل ما ُذكر بن�سبة .%26.0
وتظهر مقرتحات ومطالب املبحوثني ب�صورة غري مبا�شرة بع�ض الثغرات التي ت�سجل على �صحافة املواطن
التي ي�ؤخذ عليها احيانا عدم مراعاتها اخل�صو�صية عند الن�شر و�ضعف االلتزام با�صول مهنة ال�صحافة حيث
طالب اكرث من ن�صف املبحوثني ( %52منهم) بتدريب املواطن ال�صحفي على �أخالقيات الن�شر واخل�صو�صية
الإعالمية وتدريبه (املواطن ال�صحفي) على �أ�صول مهنة ال�صحافة ك�سبيل لتطوير �صحافة املواطن.
و�أخريا جاء مقرتح “تزويد املواطن ال�صحفي بالأجهزة واملعدات التي ت�ساعده على تقدمي مو�ضوعه ب�شكل
جيد” بن�سبة  .%20.0وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدرا�سة امليدانية التي حث فيها املبحوثون على �ضرورة عمل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية من �أجل تدريب املواطن ال�صحفي .وتقول هداية �شمعون“ :قيام امل�ؤ�س�سات الإعالمية
بتدريب املواطن ال�صحفي على �أدوات التوا�صل االجتماعي امر مهم ،فهذا يقع �ضمن �إطار خ�صو�صيتها
و�صالحيتها؛ �أي تعليم الإعالم لغري الإعالميني �أو تعليم ال�صحافة لغري ال�صحفيني”(.)125

 125هداية شمعون ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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و� ً
أي�ضا تتفق هذه النتائج �إىل حد ما مع درا�سة «تربان»126؛ التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن املبحوثني يرون �أن
وجود ميثاق وقوانني خا�صة بالعمل الإلكرتوين ميكن من خاللهما فر�ض �ضوابط على ممار�سات الإعالم
الإلكرتوين .وجاء ذلك يف مقدمة االقرتاحات لتطوير عمل هذه الو�سائل وزيادة فعاليتها؛ حيث بلغت ن�سبتها
.%53.6
املحور الثالث� :أ�سئلة تتعلق بحرية الر�أي والتعبري والقيود على املواطن ال�صحفي

جدول رقم ()15
حجم التحديات واملعيقات التي تواجه املواطن ال�صحفي
الموافقة

كبيرة

ضعيفة

متوسطة

حجم التحديات والمعيقات التي تواجه
المواطن الصحفي

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

ما حجم التحديات والمعيقات التي تواجه
المواطن الصحفي؟

17

34

26

52

7

14

من قراءة اجلدول ال�سابق ،يت�ضح �أن درجة التحديات واملعيقات التي تواجه املبحوثني خالل ن�شاطاتهم على
�شبكات التوا�صل االجتماعي كانت متو�سطة بن�سبة  ،%52بينما قال  %34من املبحوثني �أن درجة التحديات
واملعيقات كبرية ،واعترب  %14من املبحوثني �أن درجة تلك التحديات �ضعيفة.
وبينت (الدرا�سة امليدانية ،املقابالت واملالحظة) �أن العديد من املواطنني ال�صحفيني تعر�ضوا مل�ضايقات
على �سبيل املثال؛ حيث تعر�ض املواطن ال�صحفي مل�ضايقات �أمنية وتهديدات ،و�صلت اىل حد االعتقال حيث مت
اعتقال كل من “عمرو �أبو �سامل” و”حممد اخلالدي” على خلفية ن�شاطهم كـ”مواطن �صحفي” ،ويقول خالد
�صايف« :127هناك مراجعات دائمة للن�شطاء بتوجهات حزبية �سيا�سية .فامل�س�ؤولني يعملون من �أجل تكميم
الأفواه قبل �أن نتحدث عن هذا املو�ضوع �أو ذاك».

 126ماجد تربان« ،دور صحافة املواطن يف تعزيز ثقافة التغيري السيايس واالجتامعي لدى الشباب الفلسطيني ،ص (.)37
 127خالد صايف ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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جدول رقم ()16
طبيعة التحديات واملعيقات التي تواجه املواطن ال�صحفي
التكرار

%

الترتيب

طبيعة التحديات والمعيقات التي تواجه المواطن الصحفي

1

التهديد باالعتقال أو القتل

28

56.0

2

الرقابة وتسلط الجهات الرسمية

25

50.0

3

الرقابة المفروضة على الوسائل ،ومحاسبة واعتقال أصحابها

22

44.0

4

التهديد من التنظيمات الفلسطينية

19

38.0

5

ظروف تقنية وبرمجية

7

14.0

من قراءة اجلدول ال�سابق حول طبيعة التحديات واملعيقات التي تواجه املواطن ال�صحفي ،يت�ضح �أن %56.0
من املبحوثني ر�أوا �أن التهديد باالعتقال �أو القتل هو �أكرث املعيقات التي تواجه املواطن ال�صحفي ،تليه الرقابة
وت�سلُّط اجلهات الر�سمية بن�سبة  ،%50.0ثم الرقابة املفرو�ضة على الو�سائل وحما�سبة واعتقال �أ�صحابها
بن�سبة  ،%44.0ثم جاء يف املرتبة الرابعة “التهديد من التنظيمات الفل�سطينية” بن�سبة  ،%38.0بينما قال
� :%14.0إن “الظروف التقنية والربجمية” �شكلت لهم معي ًقا.
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بالدرا�سة امليدانية التي �أكدت �أن هناك حالة مالحقة يومية ومتوا�صلة
للن�شطاء وال�صحفيني على �شبكات التوا�صل االجتماعي؛ حيث تع َّر�ض العديد منهم مل�ضايقات ب�سبب �آرائهم
وموادهم الإعالمية على �صفحاتهم اخلا�صة ،فهناك َمن ا�ستدعته �أجهزة �أمنية ،وهناك َمن اع ُت ِقل ُ
و�ض ِرب،
وهناك َمن مت تهديده .وقد �سبق �أن �أ�شرنا �إىل �أن �أغلب امل�سجونني ب�سبب �آرائهم ال�سيا�سية على م�ستوى
العامل �سجنوا على خلفية تغريدات عرب الإنرتنت ،حيث اعتقل � 360سجني ر�أي ب�سبب كتابات على الإنرتنت
وال�شبكات االجتماعية� ،سواء �أكانت تغريدة على تويرت� ،أو مقطع فيديو على يوتيوب .)128(...
جدول رقم ()17
الطرق التي ي�ستطيع املواطن ال�صحفي من خاللها جتاوز القيود املفرو�ضة عليه
الطرق التي يستطيع المواطن الصحفي من خاللها
تجاوز القيود المفروضة عليه.

ك

%

1

تشكيل جماعات ضغط من قبل نشطاء اإلعالم الجديد

39

78.0

2

نشر التهديدات التي يتعرض لها

26

52.0

3

االستعانة بمؤسسات حقوق اإلنسان

19

38.0

4

اللجوء إلى الجهات الرسمية لحمايته

13

26.0

الترتيب

 128مؤسسة مهارات والشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،ضمن تقرير حرية اإلنرتنت يف العامل العريب الذي تم إطالقه يف مايو .2015
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ت�شري بيانات اجلدول ال�سابق رقم (� )19إىل �أن  %78.0من عينة الدرا�سة �أ�شاروا �إىل �أهمية “ت�شكيل
جماعات �ضغط من قبل ن�شطاء الإعالم اجلديد” كو�سيلة لتجاوز القيود املفرو�ضة على املواطن ال�صحفي،
بينما يعتقد  %52.0ب�أن “ن�شر التهديدات التي يتعر�ضون لها” و�سيلة مهمة لتجاوز القيود ،فيما ر�أى %38.0
�أهمية “اال�ستعانة مب�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان” من �أجل جتاوز القيود ،وجاء “اللجوء �إىل اجلهات الر�سمية
حلمايتهم -املواطنني ال�صحفيني ”-بن�سبة .%26.0
وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدرا�سة امليدانية التي قال فيها املبحوثون ب�أن املواطن ال�صحفي والن�شطاء قد
ي�شكلون قوة �ضغط ملواجهة التحديات والتهديدات التي تواجههم ،بحيث ت�شكل تلك الأدوات “قوة ناعمة” �إذا
ما مت ا�ستثمارها بال�شكل ال�صحيح و�ست�ؤتي ثمارها( ،)129وتتوافق مع خ�صائ�ص «�صحافة املواطن» الت�شاركية
والتفاعلية التي حتث الآخرين على امل�شاركة يف تقدمي املعلومات والأخبار ونقلها والتفاعل معها.
ونعتقد �أن هذه النتيجة التي تربز �أهمية و�سائل “�صحافة املواطن” يف جمال مقاومة التحديات واملعيقات
ت�ؤكدها �شواهد عدة؛ حيث ا�ستطاع املواطن ال�صحفي با�ستمرار ن�شر االعتداءات والتعذيب الذي تعر�ض له
هو �أو غريه ،وف�ضح ممار�سات ال�سلطات ب�شكل فاق الطرق التقليدية القدمية ،ون�شر الوثائق والأدلة التي
تثبت ما تعر�ض له بع�ض الن�شطاء �أو املواطنني ال�صحفيني .فمن �أهم �آليات �شبكات التوا�صل االجتماعي �أنها
تعتمد على ف�ضح ال�سلطات والتنديد املتوا�صل مبمار�ساتها القمعية ،وهذا ما ي�ؤكد على دور و�سائل �صحافة
املواطن يف توفري �سياق وا�سع من الدعم الذي ي�شجع ويعزز اجلر�أة بني الن�شطاء؛ فالتعليقات املتبادلة عرب تلك
الو�سائل تخلق ر�أي ًا عاما يف مواجهة الظلم والف�ساد ،وتبدد خوف الأفراد وت�شجعهم على امل�شاركة وامل�ساهمة
يف و�سائل االحتجاج.
جدول رقم ()18
مدى تعزيز «�صحافة املواطن» حلرية الر�أي والتعبري
التكرار

النسبة %

مدى تعزيز «صحافة المواطن» لحرية الرأي والتعبير
نعم

37

74.0

أحيانا

7

14.0

ال

6

12.0

المجموع

50

100.0

تبني نتائج اجلدول ال�سابق �أن غالبية املبحوثني يرون �أن �صحافة املواطن ت�ساهم يف تعزيز حرية التعبري
والر�أي؛ حيث قال بذلك ما ن�سبة  %88.0من املبحوثني؛ الذين �أكد  %74.0منهم (من املبحوثني) �أنها تعزز
حرية التعبري ،ر�أى � %14.0أنها � -أحيا ًنا  -تعزز حرية الر�أي والتعبري ،وفقط  %12.0من املبحوثني قالوا بان
�صحافة املواطن مل تعزز حرية الر�أي والتعبري.
 129أمحد أبو رتيمة ،مقابلة شخصية ،مصدر سابق.
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وت�ؤكد هذه النتائج على النجاحات الن�سبية التي حققتها �صحافة املواطن يف فل�سطني ل�صالح تو�سيع حرية
الر�أي والتعبري التي �ساهم بها «املواطن ال�صحفي»؛ فقد تغلب املواطن ال�صحفي على القيود املفرو�ضة على
احلريات يف و�سائل الإعالم التقليدية (�صحف وجمالت �أو قنوات تلفزيونية واذاعية) ،وعلى القمع والرتهيب
اللذين يتع َّر�ض لهما من قبل ال�سلطات .وكما �سلف و�أ�شرنا ،ف�إن حرية التعبري تلك ال تتناق�ض مع وجود
م�ضايقات واعتداءات على املواطن ال�صحفي ،وتعد دليلاً على عدم ا�ست�سالم املدافعني عن الدميقراطية
وحرية التعبري لهذا القمع ،وا�ستمرارهم يف بث ون�شر احلقائق والآراء التي تزعج ال�سلطات وبع�ض االو�ساط
املتنفذة؛ وذلك لأن املواطن ال�صحفي الذي ُيعاقب و ُيالحق ُك�سر لديه حاجز اخلوف.
ويف التجربة الفل�سطينية بقطاع غزة ،ميكننا القول – ا�ستنادا للمعلومات التي ُجمعت من عينة الدرا�سة
امليدانية (املقابلة واملالحظة)� -أن �صحافة املواطن �أتاحت اىل حد ما الن�شر بعيدً ا عن الرقابة وبع�ض القيود
واملمار�سات التي تكبل ال�صحافة التقليدية ،ومن ثم �أتاحت تبادُل املعلومات والأخبار والوثائق ب�شكل متعدد
ومتنوع ،يف ظل مناف�سة مميزة بني �أ�سماء بارزة كـ”مواطنني �صحفيني”؛ فه�ؤالء �أدركوا قوة �شبكات التوا�صل
واملدونات يف فتح املجال �أمام التعاطي مع الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية ،وح�صنوا
�أنف�سهم بدرجة عالية من الوعي والإدراك والن�ضج للق�ضايا املختلفة من حولهم ،وفهموا قوة تلك الو�سائل،
وذلك بقدرتهم على اللجوء لو�سائل �صحافة املواطن يف ح�شد الر�أي العام والت�أثري عليه يف ق�ضايا اجتماعية
واقت�صادية و�سيا�سية ،وانتهاكات حقوق الإن�سان .ومن جانب �آخر ،فقد �أ�صبح ال�صحفي (الذي عانى كثريا
من الرقابة الذاتية) حتثه املناف�سة ال�شديدة من “املواطنني ال�صحفيني” على الت�سابق يف ن�شر املعلومات
بجر�أة ،حتى �أ�صبح يكتب عن التهديدات وامل�ضايقات التي يتعر�ض لها نتيجة ن�شاطه على الإنرتنت ،ما اتاح
له ومكنه من الربط بني �أكرث من و�سيلة من و�سائل �صحافة املواطن ،والن�شر يف ذات الوقت على �صفحته �أو
مدونته� ،أو مواقع و�صفحات الغري ،مع �سهولة امل�شاركة والت�شبيك والن�شر ،وو�صول املعلومة �إىل اجلميع من
دون �صعوبة.
ومع زيادة عدد م�ستخدمي الإنرتنت يوم ًا بعد يوم يف فل�سطني ،ات�سع هام�ش احلرية م�ساحة القول ملن يريد
�أن يعرب عن نف�سه ،وعن �آرائه ومواقفه .وهنا برزت عدة ق�ضايا �أثريت خالل اجناز هذه الدرا�سة تتعلق
مب�س�ألة حرية الر�أي والتعبري؛ فعلى �سبيل املثال� ،أثريت ق�ضية احتجاز ال�صحافية م�شرية توفيق( )130على
خليفة من�شور على �صفحتها على «الفي�س بوك» من ِق َبل النائب العام ،وقد دفعت ال�ضجة الوا�سعة التي اثارتها
�شبكات التوا�صل االجتماعي �إىل �إطالق �سراحها بعد �ساعات من احتجازها.
وجاء بعد ذلك ن�شر وثيقة تثبت طلب مدير املعابر واحلدود نظمي مهنا( )131ملبلغ مايل من ال�سلطة لتغطية
نفقات درا�سة ابنته �ضجة كبرية انبثق عنها ها�شتاق «#وين_�سارة_بتدر�س».
 130يف اخلامس من أغسطس  ،2015تم توقيف الصحفية مشرية توفيق احلاج عىل خليفة منشور عىل “الفيس بوك” انتقدت فيه اإلمهال الطبي الذي
أدى إىل وفاة طفلة يف مستشفى شهداء األقىص ،وأكدت رشطة غزة أن التوقيف كان عىل خلفية شكوى قدمتها وزارة الصحة ضد توفيق للنائب العام،
تتهمها بالشتم والسب والتشهري يف الوزارة وأطبائها عىل موقع “فيسبوك”.
موجهني من مدير املعابر نظمي مهنا إىل رئيس الوزراء رامي احلمد اهلل،
 131يف السادس من أغسطس  ،2015نرش أحد نشاط اإلعالم اجلديد كتابني َّ
يطالبه يف األول برصف مستحقات مدرسية البنته سارة بقيمة ( )6400دينار أردين ،بينام يطالبه يف الكتاب الثاين برصف قيمة فواتري بدل عالج عائلته
أردنيا .وقد أقر مهنا بصحة الوثائق وقال إهنا من حقه كموظف سلطة.
املقيمة يف األردن ،وتبلغ (ً )2876
دينارا ًّ
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و�أثار «املواطن ال�صحفي» تلك الق�ضايا ب�شكل جريء مت فيه انتقاد احلكومة بغزة وال�ضفة الغربية ،وانتقاد
التع�صب احلزبي.
ومع هذا ،ال ميكننا �إغفال حقيقة �أن حرية الر�أي والتعبري يف «�صحافة املواطن» لي�ست مطلقة؛ فالبيئة
الفل�سطينية ما زالت غري مواتية للحديث عن كل الق�ضايا وتناولها؛ كق�ضايا الف�ساد الكربى اخلا�صة بال�سلطة
والتنظيمات وامل�ؤ�س�سات الدولية ،وقمع احلريات واالعتقاالت والتهديد وما �إىل ذلك.
ويف املح�صلة ،فان نتائج الدرا�سة تظهر �أن «�صحافة املواطن» �ساهمت يف زيادة هام�ش احلرية يف قطاع
غزة ،ومنحت و�سائلها هام�ش حرية غري م�سبوقة يف ن�شر املعلومة ،والتعليـق على االخبار واالحداث ،و�إبداء
الر�أي الناقد يف خمتلف املمار�سات والظواهر والق�ضايا ،ون�شر الأدلة وال�صور وال�شهادات.
وال تنفي هذه احلرية التي اتيحت ومت تكري�سها يف املمار�سة وجود م�ضايقات وانتهاكات ورقابة بحق «املواطن
ال�صحفي» ،ووجود حماوالت لإ�سكاته يف ق�ضايا تعتربها احلكومة والتنظيمات ومراكز النفوذ املجتمعية
محُ َّرمة على �أي م�ساحة حرية.
ورغم كل ما م�ضى ،ف�إن ال�صورة لي�ست قامتة متام ًا ،واالنتهاكات احلادة التي ت�شهدها حرية التعبري وحرية
ال�صحافة ،وخا�صة �صحافة املواطن وال�شبكات االجتماعية ،ومثلما تعد دلي ًال على ا�ستمرار القمع ،فهي يف
الوقت ذاته دليل وا�ضح على عدم ا�ست�سالم املدافعني عن الدميقراطية وحرية التعبري لهذا القمع؛ فالقمع
ال�شديد عادة يكون نتيجة مقاومة �شديدة .و�صحافة املواطن هي �أو ًال و�أخريا حركة ت�صحيحية داخلية للنهج
( (132
الدميقراطي ،ومرحلة متقدمة يف فهم العالقة بني الإعالم والدميقراطية من زاوية ات�صالية حديثة .

 132مجال الزرن ،مرجع سابق« ،البيئة اجلديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق صحافة املواطن” ،ص .36
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الخاتمة
النتائج والتوصيات

بعد تطبيق الدرا�سة التحليلية با�ستخدام ا�ستمارة اال�ستبيان على « 50مواط ًنا �صحف ًّيا» خالل الفرتة الزمنية
(حزيران  -يونيو  ،)2015خل�صت هذه الدرا�سة �إىل العديد من النتائج ذات العالقة بطبيعة الظروف التي
يخ�ضع لها املواطنون ال�صحفيون يف قطاع غزة ،والعوامل املختلفة التي �ساهمت يف ت�ضييق �أو تو�سيع هام�ش
احلريات املتاحة �أمامهم ب�شكل عام ،بالرتكيز � -أ�سا�س ًا  -على �شبكات التوا�صل االجتماعي .وفيما يلي �أهم
النتائج التي مت التو�صل �إليها:
املقابالت امليدانية وا�ستمارة اال�ستبيان:

بينت نتائج الدرا�سة �أن غالبية املبحوثني يرون �أن �صحافة املواطن تعزز حرية التعبري والر�أي ،وذلك بن�سبة%88.0؛ حيث �أكد  %74.0من املبحوثني �أنها تعزز حرية التعبري ،بينما ر�أى � %14.0أنها – �أحيان ًا  -تعزز
حرية الر�أي والتعبري.
تنوعت دوافع ا�ستخدام املبحوثني لـ”�صحافة املواطن” ،لكن برز دافع “التعبري عن الر�أي بحرية” يفاملرتبة الأوىل بن�سبة  ،%64.0تاله دافع “�إطالع الر�أي العام العاملي على حقيقة ما يجري يف قطاع غزة”
وح ْر�ص املبحوثني على “خدمة املجتمع الفل�سطيني” كدافع ال�ستخدام �صحافة املواطن بن�سبة
بن�سبة ِ ،%42.0
.%40.0
بينت النتائج �أن املو�ضوعات املتعلقة بـ”االنق�سام الفل�سطيني” جاءت يف املرتبة الأوىل من ناحية تداولهاعرب و�سائل �صحافة املواطن ،وبن�سبة  %86.0يف فئة كبرية جد ًا ،بينما احتلت مو�ضوعات حول “امل�صاحلة
الفل�سطينية” املرتبة الثانية بن�سبة  ،%64.0ثم جاءت املو�ضوعات املتعلقة بـ “احل�صار” و”العدوان على
قطاع غزة” بن�سب مت�ساوية ،وهي .%56.0
ك�شفت الدرا�سة �أن ال�سبب الأول ال�ستخدام و�سائل �صحافة املواطن هو “�سهولة العمل على مواقع التوا�صلوانت�شارها الكبري” بن�سبة بلغت  ،%74.0بينما �شكل ال�سبب “�شعور املواطن بعدم ا�ستقاللية الإعالم يف
بالده” ما ن�سبته  ،%42.0وت�ساوى ك ٌّل من “غياب الرقابة على هذه الو�سائل وفتحها حلرية التعبري يف �شتي
الق�ضايا” و”الرغبة يف امل�شاركة ب�صناعة اخلرب” لي�ش ِّكال ما ن�سبته .%40.0
ك�شفت الدرا�سة �أن  %74.0من (املواطنني ال�صحفيني) ا�ستطاعوا – �أحيان ًا  -تزويد و�سائل الإعالم ب�أخبارومعلومات حول الو�ضع يف قطاع غزة ،بينما �أكد � %26.0أن املواطن ال�صحفي ز َّود دائم ًا و�سائل الإعالم ب�أخبار
ومعلومات عن قطاع غزة.
بينت النتائج �أن املبحوثني يرون �أن دور (املواطن ال�صحفي) مت َّثل بالدرجة الأوىل يف �أنه “�شجع على ظهوراملزيد من املواطنني ال�صحفيني يف قطاع غزة”؛ حيث بلغت ن�سبة املبحوثني الذين �أكدوا ذلك  ،%70االمر
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الذي تاله يف املرتبة الثانية �أنه “�ساهم يف زيادة احلراك ال�شعبي داخل قطاع غزة” ،و”�ساهم يف �إمداد
م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل مبعلومات حول حقيقة تطورات الأحداث يف قطاع غزة” ،وذلك بن�سبة .%38
�أظهرت النتائج �أن “املواطن ال�صحفي” �أدى دورا هام ًا يف ك�شف ق�ضايا الف�ساد؛ وذلك بن�سبة %56.0؛حيث �أكد  %16.0من املبحوثني �أنها �أدت دور ًا يف ك�شف الف�ساد ،يف حني ر�أى � %40.0أنها – �أحيان ًا  -ت�ؤدي
دور ًا يف ك�شف ق�ضايا الف�ساد .ومن �أجل ذلك ،ا�ستخدم “املواطن ال�صحفي» ال�صوت وال�صورة �ضمن و�سائل
الإثبات يف ن�شر مواد الف�ساد ،وذلك بن�سبة  ،%78.0كما �أظهرت الدرا�سة.
بينت نتائج الدرا�سة �أن  %96.0من (عينة الدرا�سة) �أكدوا �أن املواطن ال�صحفي يواجه حتديات ومعيقاتخالل ن�شاطه على �شبكات التوا�صل االجتماعي.
يت�ضح من نتائج الدرا�سة �أن  %56.0من املبحوثني �أكدوا �أن التهديد باالعتقال �أو القتل هو �أكرث املعيقاتالتي تواجه ال�صحفي املواطن ،تليه الرقابة وت�سلُّط اجلهات الر�سمية بن�سبة  ،%50.0ثم الرقابة املفرو�ضة على
و�سائل التوا�صل االجتماعي وحما�سبة واعتقال �أ�صحابها بن�سبة  ،%44.0وجاء يف املرتبة الرابعة “التهديد
من التنظيمات الفل�سطينية” بن�سبة .%38.0
ت�ؤكد نتائج الدرا�سة امليدانية �أن املواطنني ال�صحفيني ون�شطاء الإعالم اجلديد ا�ستخدموا �شبكات التوا�صليف ف�ضح امل�ضايقات التي تعر�ضوا لها ،وهذا ما �ص َّعب �أي عملية مالحقة؛ لأنها تُقا َبل مبعرفة الكثري من النا�س
تالحق الكتَّاب �أو املد ِّونني املنتقدين لها.
حرج من �أنها ِ
واملتابعني لها ،وجعل احلكومة يف ٍ
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الثقة ب�صحافة املواطن تتنا�سب طردا مع الثقة مب�ضمونها وهذا مرتبط مبراجعةم�صداقية ما يكتبه هذا ال�شخ�ص (املواطن ال�صحفي) او ذاك ،يف ظل اهتمام البع�ض مبهاجمة اخل�صوم او
ت�سريب ق�ضايا تخدم مثل هذا الهدف.
�صحافة املواطن �أتاحت الفر�صة لنقد تنظيمات يف ال�ساحة الفل�سطينية ،كان النقد العلني مرفو�ضا و�شبهغائب ،لكنها ا�ضطرت (هذه التنظيمات) �إىل االقتناع �أن عليها �أن تتعاي�ش  -و�إن كان لي�س بالقدر الكايف
لها  -مع م�ساحة من النقد العلني لها؛ لأنها يف النهاية لن ت�ستطيع �أن ت�سكت النا�س.
 ك�شفت نتائج الدرا�سة امليدانية �أن االنق�سام �ألقى بظالله على املواطن ال�صحفي؛ حيث فر�ض قيود ًا عليه،ومنعه من احلديث بحرية عن م�شاكل معينة تتعلق بطريف االنق�سام.
ذهبت بع�ض �آراء املبحوثني يف الدرا�سة امليدانية �إىل �أن احلريات يف “�صحافة املواطن” حمدودة؛ لأنالبيئة غري مواتية للحديث عن كل الق�ضايا ،فـ”�صحافة املواطن” عززت جزئي ًا حرية التعبري؛ �أي لي�س بال�شكل
الكايف يف ظل التعامل الأمني من طرف ال�سلطات احلاكمة يف فل�سطني للمواطن ال�صحفي ،والتخويف والتهديد
والقلق املوجود با�ستمرار؛ فهناك رقابة دائمة ملا يكتبه “املواطن ال�صحفي” حت ُّد من حرية الر�أي والتعبري.
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مقرتحات وتو�صيات الدرا�سة:

متيزت هذه الدرا�سة بتناولها لعالقة «�صحافة املواطن» بحرية الر�أي والتعبري ،حيث �أجابت على العديد من
الت�سا�ؤالت ،التي ات�ضح من خاللها �أن �صحافة املواطن �ساهمت يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،وذلك رغم تعر�ض املواطن ال�صحفي للعديد من امل�ضايقات والتهديدات التي كبلته �أحيان ًا وحالت
دون متكنه من القيام بدوره .وفيما يلي بع�ض املقرتحات امل�ستخل�صة من الدرا�سة:
	�-ضرورة و�ضع ميثاق �شرف متفق عليه ،ي�سرت�شد وي�ستعني به املواطن ال�صحفي النا�شط يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،بحيث ي�شتمل هذا امليثاق على جمموعة من مباديء ومعايري �أخالقيات املهنة ،وحقوق
الن�شر ،واخل�صو�صية.
	�-ضرورة ت�شكيل جتمع لدى املواطنني ال�صحفيني والنا�شطني على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،يعمل
كجهة داعمة لن�شاط “املواطن ال�صحفي”.
	�-ضرورة التوعية مبباديء و�أخالقيات حرية التعبري للمواطن ال�صحفي ،وفقا للمعايري واملباديء الدولية
يف هذا املجال.
	-اطالع ومتابعة املتخ�ص�صني يف ال�ش�أن الإعالمي للم�ضامني يف و�سائل «�صحافة املواطن».
	-العمل على ت�أهيل ابرز النا�شطني من املواطنني ال�صحفيني وتعزيز خرباتهم ومهاراتهم املهنية ومعارفهم
التكنولوجية املتعلقة ب�شبكة الإنرتنت و�إمكاناتها ،وطبيعة هذا الو�سيط ،وحماذير ا�ستخدامه ،خا�صة مع
تنوع و�سائل االت�صال االجتماعي.
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مالحق

(ملحق )1
ا�ستبيان حول «حرية الر�أي والتعبري يف �صحافة املواطن»

عزيزي املواطن ال�صحفي ----------------------------------:املحرتم
حتية طيبة وبعد,,,
يهدف هذا اال�ستبيان �إىل الوقوف على حرية الر�أي والتعبري يف �صحافة املواطن ،لذا يرجى الإجابة عن
�أ�سئلة اال�ستبيان التالية مع مالحظة �أن هذا اال�ستبيان ي�ستخدم لأغرا�ض البحث العلمي فقط يف �ضوء حماور
ثالثة هي :
· واقع �صحافة املواطن
· دور املواطن ال�صحفي
· حرية الر�أي والتعبري يف �صحافة املواطن
·البيانات التعريفية :
اجلن�س :ذكر �
العمر � 30-20 :

�أنثى �
� 40 -31

� 50 -41

 51ف�أكرث �

 امل�ستوى التعليمي  :ثانوية عامة � دبلوم متو�سط � بكالوريو�س � ماج�ستري فما فوق �ال�سكن.......................... :
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املحور الأول:حول واقع �صحافة املواطن
ال�س�ؤال الأول  :ما هي الو�سيلة االت�صالية يف الإعالم اجلديد الأكرث اعتماد عليها من قبل (املواطن
ال�صحفي) بقطاع غزة؟

الفي�س بوكاملدوناتتويرتيوتيوب�سكايباملنتديات االجتماعيةاملنتديات ال�سيا�سيةاملجموعات االخباريةالر�سائل الفورية-غري ذلك ،حدد .....................................................................................

ال�س�ؤال الثاين :بر�أيك ما مدي عن درجة التزام املواطن ال�صحفي باملعايري التالية؟

اال�ستقالليةاجلر�أةاملو�ضوعيةاملبادرةغري ذلك ،حدد .............................................................................................

ال�س�ؤال الثالث :ما هدفك من ممار�سة العمل كمواطن �صحفي ؟

التعبري عن �أرائك بحريةالت�سلية والرتفيهممار�سة الهواية بالعمل ال�صحفي�إي�صال ر�سالة معينةالتعبري عن توجهات �سيا�سية وتنظيميةخدمة املجتمع الفل�سطينيالرغبة يف امل�شاركة االجتماعيةحتقيق ال�شهرة واملالاطالع الر�أي العام العاملي على حقيقة ما يجري يف قطاع غزة-غري ،حدد ................................................................................................
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ال�س�ؤال الرابع :ما نوعية الأخبار واملعلومات التي يتناقلها املواطن ال�صحفي؟ ( اخرت �أكرث من �إجابة)

االنق�سام الفل�سطيني�أزمة الرواتباالعمارامل�صاحلة الفل�سطينيةالأ�سري الفل�سطينينيالعنف �ضد املر�أةالعادات والتقاليد االجتماعيةاال�ستيطانوالقد�ساالعتقال ال�سيا�سيجتاوزات الأجهزة الأمنيةالإدمانق�ضايا التعليمحرية املر�أةاحل�صارالعدوان على قطاع غزةاملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحيةامل�شاكل التي يعاين منها املواطن ال�صحفي-غري ذلك ،حدد ........................................................................

ال�س�ؤال اخلام�س :ما هي الأ�سباب التي �صنعت (املواطن ال�صحفي) من وجهة نظرك؟

�سهولة العمل على مواقع التوا�صل وانت�شارها الكبريجمانية هذه الو�سائل و�إمكانية ا�ستخدام ا�سم م�ستعارغياب الرقابة على هذه الو�سائل وفتحها حلرية التعبري يف �شتي الق�ضاياالتغريات ال�سيا�سة يف املنطقة العربية�شعور املواطن بعدم ا�ستقاللية الإعالم يف بالدهالرغبة يف امل�شاركة ب�صناعة اخلرب-غري ذلك ،حدد ........................................................................

55

المواطن الصحفي وحرية التعبير في فلسطين

املحور الثاين� :أ�سئلة تتعلق بدور �صحافة املواطن
ال�س�ؤال الأول  :هل تعتقد �أن املواطن ال�صحفي ا�ستطاع �أن يزود و�سائل الإعالم بالأخبار الهامة حول
جمريات الو�ضع يف قطاع غزة مبهنية؟

دائما �

�أحيانا �

ال �

ال�س�ؤال الثاين  :من وجهة نظرك ،كيف �أثر دور (املواطن ال�صحفي) على تطورات الأحداث يف قطاع غزة؟
دائما �أحيانا ال
•�ساهم يف زيادة احلراك ال�شعبي داخل قطاع غزة.
دائما �أحيانا ال
•�شجع على ظهور املزيد من املواطنني ال�صحفيني يف قطاع غزة.
•�ساهم يف �إمداد م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل مبعلومات حول حقيقة تطورات دائما �أحيانا ال
الأحداث يف قطاع غزة.
•�ساهم يف بلورة قرارات عربية ودولية تتعلق بتطورات الو�ضع يف قطاع غزة .دائما �أحيانا ال
•غري ذلك ،حدد .......................................................
ال�س�ؤال الثالث :هل ترى �أن لإعالم املواطن دور يف تغطية فاعلة لق�ضايا الف�ساد؟

دائما �

�أحيانا �

ال �

ال�س�ؤال الرابع :ما هي طرق الت�أكد والإثبات يف ن�شر مواد ال�صحفي املواطن؟

ا�ستخدام الأدلة الورقيةال�صوت وال�صورةال�شهادات وت�صريحات امل�سئولنيال�صور الفوتوغرافية-غري ،حدد ................................................................................................

ال�س�ؤال اخلام�س :كيف ميكن تطوير �صحافة املواطن( اخرت �أكرث من �إجابة) ؟

تدريب املواطن ال�صحفي على �أ�صول مهنة ال�صحافةتدريب املواطن ال�صحفي على كيفية التوا�صل مع اجلمهورتزويد املواطن ال�صحفي بالأجهزة واملعدات التي ت�ساعده على تقدمي مو�ضوعه ب�شكل جيدتدريب املواطن ال�صحفي على كيفية التوا�صل مع و�سائل الإعالم التقليديةتدريب املواطن ال�صحفي على �أخالقيات الن�شر واخل�صو�صية الإعالمية-كل ما ذكر
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املحور الثالث� :أ�سئلة تتعلق بحرية الر�أي والتعبري والقيود على املواطن ال�صحفي
ال�س�ؤال الأول :ما حجم التحديات واملعيقات التي تواجه املواطن ال�صحفي ؟

كبرية �

متو�سطة �

�ضعيفة �

ال�س�ؤال الثاين :ما هي التحديات واملعيقات التي تواجه ال�صحفي املواطن؟

التهديد باالعتقال �أو القتلالرقابة املفرو�ضة على الو�سائل وحما�سبة واعتقال �أ�صحابهاظروف تقنية وبرجميةالرقابة وت�سلط اجلهات الر�سميةالتهديد من التنظيمات الفل�سطينية-غري ،حدد ................................................................................................

ال�س�ؤال الثالث :ما هي الطرق التي ي�ستطع ال�صحفي املواطن من خاللها جتاوز القيود املفرو�ضة عليه،
وتطوير �صحافة املواطن :

ن�شر التهديدات التي يتعر�ض لهااللجوء �إىل اجلهات الر�سمية حلمايتهاال�ستعانة مب�ؤ�س�سات حقوق الإن�سانت�شكيل جماعات �ضغط من قبل ن�شطاء الإعالم اجلديد-غري ذلك ،حدد .

ال�س�ؤال الرابع :من وجهة نظرك ،هل عززت «�صحافة املواطن» حرية الر�أي والتعبري؟

نعم �

�أحيانا �

ال �
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المراجـــــع والمصادر

� اً
أول :املراجع العربية:

�1 .1أيوب ،نزار ( ،)2001حرية الر�أي والتعبري يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطيني  -درا�سة يف �ضوء
املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والت�شريعات الفل�سطينية ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة احلق.
2 .2ب�ساطي ،يا�سني �آدم (� ،)2011صحافة املواطن ومدى قدرتها على التغيري يف املجتمعات العربية ..درا�سة
يف املحتوى وامل�ضمون ،الأردن :ورقة عمل م�ؤمتر الإعالم والتحوالت املجتمعية يف الوطن العربي.
 3 .3بني عودة ،غازي ( ،)2006الراهن الفل�سطيني وتداعياته على حرية الر�أي والتعبري ،جملة ت�سامح،
العدد اخلام�س والع�شرون ،ال�سنة الرابعة ع�شرة ،كانون �أول.
4 .4تربان ،ماجد ( ،)2012دور �صحافة املواطن يف تعزيز ثقافة التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي لدى ال�شباب
الفل�سطيني ،جامعة الأق�صى :كلية الإعالم ،غزة.
5 .5ح�سني� ،سمري( ،)1976بحوث الإعالم� ..أ�س�س ومبادئ ،القاهرة :عامل الكتب.
 6 .6اخل�ضر ،حممد فوزي ( ،)2012الق�ضاء والإعالم ..حرية التعبري بني النظرية والتطبيق ،رام اهلل:
املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية) مدى).
7 .7الرواي ،ب�شرى ( ،)2012دور مواقع التوا�صل االجتماعي يف التغيري ،مدخل نظري ،جملة الباحث
الإعالمي ،العدد .18
8 .8الزرن ،جمال ( ،)2012البيئة اجلديدة لالت�صال �أو الإيكوميديا عن طريق �صحافة املواطن ،تون�س:
معهد ال�صحافة وعلوم الإخبار جامعة منوبة ،جملة الباحث ،عدد .17
9 .9ال�سخاوي ،عايدة ( ،)2013ت�أثري �صحافة املواطن ،على مهنية ال�صحفي يف م�صر ،م�صر ،جامعة
الأزهر :كلية الإعالم.
�1010سليم ،ع�صام ن�صر ( ،)2001حدود حرية الر�أي يف �ساحات احلوار العربي عرب الإنرتنت ،جامعة
القاهرة :كلية الإعالم ،امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي ال�سابع ،الإعالم وحقوق الإن�سان العربي ،اجلزء الثاين،
مايو.
1111ال�شرهان ،جمال ( ،)2003الو�سائل التعليمية وم�ستجدات تكنولوجيا التعميم ،الريا�ض ،مطابع
احلمي�ضي.
�1212صادق ،رابح (� ،)2010إعالم املواطن :بحث يف املفهوم واملقاربات ،ال�سعودية :املجلة العربية للإعالم
واالت�صال ،العدد .16
�1313صادق ،عبا�س ( ،)2008الإعالم اجلديد ،املفاهيم والو�سائل والتطبيقات .عمان :دار ال�شروق للن�شر
والتوزيع.
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1414عابد ،زهري ( ،)2012دور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تعبئة الر�أي العام الفل�سطيني نحو التغيري
االجتماعي وال�سيا�سي ،فل�سطني :جملة النجاح الوطنية للعلوم الإن�سانية ،املجلد .)6(26
1515عبد اجلبار ،ح�سني ( ،)2008اجتاهات الإعالم احلديث واملعا�صر ،عمان :دار �أ�سامة.
1616عبد القوي ،حممود ( ،)2009دور الإعالم البديل يف تفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية لدى ال�شباب :درا�سة
تطبيقية على مواقع التوا�صل االجتماعي االفرتا�ضية ،امل�ؤمتر العلمي الدويل اخلام�س ع�شر ،الإعالم
والإ�صالح :الواقع والتحديات ،جامعة القاهرة ،كلية الإعالم 9-7 ،يوليو.
1717عبد الواجد� ،أمني ر�ضا ( ،)2009ا�ستخدامات ال�شباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على �شبكة الإنرتنت،
�أبحاث امل�ؤمتر الدويل الأول ،الإعالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين9-7 ،
�أبريل.2009 ،
1818عثمان ،عزة عبد العزيز ( ،)2012املهنية واالحرتافية عند املواطن ال�صحفي يف التفاعل الإلكرتوين،
�أعمال امل�ؤمتر الأول جامعة الأهرام الكندية ،م�ستقبل الإعالم ،الثورات العربية من  21-19مار�س
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