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 عصر الرقمنة وصحافة المواطن

 

 فيروز القرشيالكاتب اإليراني بقلم 

 ترجمة عادل حبه

 

واالنضمام إلى  ،، يمكن ألي شخص إنشاء حساب مجاني في غضون خمس دقائقنةي عصر الرقمف

لفهم ما هي صحافة و. في ذلك إذا رغب يالصحفالنشاط مجموعة من المدونين وتجربة بعض أشكال 

ما  ،؟تجاههاما هي النظرة المستقبلية و؟ اما هو واجبهوما هو دورها؟ و؟ تهاما هي ضروروالمواطن؟ 

 هاوهبوط هاوالصحفيين والصحافة التقليدية، وتلقي نظرة على صعود اءأن تبدأ بالمحاربين القدمإالّ عليك 

ث التي كان لها تأثير عميق في العقود الخمسة لما يقرب من ثالثة قرون، والتركيز على بعض أهم األحدا

 .الماضية

 

الصحافة مهنة  في دراسة لم ينخرطوا" الصحفيين"من هذا الجيل الجديد من  كبيرا   ومع ذلك، فإن قسما  

يتردد عليه ممن أن كل شخص على الويب  وهناك قول مشهور. المؤسسات الصحفيةفي  اءعضهم أوال 

ومع ذلك، ففي كل يوم . بشعبية كبيرةمن عشرة إلى خسة عشر قارئ يعد من األشخاص الذين يتمتعون 

 لهناك عدد من هؤالء الصحفيين الناشئين ينجحون في جذب جزء من جمهور اإلعالم التقليدي، ألن المث

هي ليست وتضحية، و يةوعاطف ةإيمانينزعة في هذا المجال، والمثالية هي  رئيسيا   تلعب دورا  هي التي 

إذا ما كان لديك العزم شعار هذا الجيل هو أنك ستنجح في كل ما تريد . ؤسسة معينةم محتكرة من قبل

 !الدؤوب عملالنضباط ووالعالقة، وأن تتمتع باإل

 

 ه؟ظيفتوي ما هومن هو الصحفي؟ 

 

يتحسر على رغيف الصحفي، مثل أي شخص آخر، . عن المهن األخرى الصحافة مهنة مختلفة تماما  

لكن مهنته تتطلب المثالية وااللتزام الراسخ بالبحث عن الحقيقة والشعور بالمسؤولية االجتماعية و، الخبز

وفضح  ،مهمتها في اكتشاف الحقيقة وتوعية الناس بالمخاطر التي تنتظرهمحدد المهنة التي تتهذه . الثقيلة

ة بالمخاطر المحتملة على حافلنها بل أمادي،  رفاهلال تعد فقط باوهي  .انتهاكات وأكاذيب األقوياء

 .الصحفي وعائلته

 

الصحافة، أن الغرض األساسي من الصحافة هو مراقبة سياسات الحكومة  نر، إحد أساطيزبوليتويعتقد 

 .التقرير الرسمي وأفعالها والتشكيك في الرواية الرسمية واكتشاف ما يخفيه

 

أنهم يكتبون الحقيقة بضمير على شرط قلق من عواقب الكشف عن الحقيقة، ال نيالصحفي مهمةليس من و

من انتشار األكاذيب، فالحقيقة  على الناس عادل ، ألنه على المدى الطويل ال يوجد شيء أخطر وجدانبو

 .تحرر الناس
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مصالح  حداث والتطورات أفرتتمسار األفإن في مجال اإلعالم، كما هو الحال في المجاالت األخرى، 

كشف ت، يهنا، أيضا  . مفاهيم مختلفة لطبيعة الصحافة ورسالتها تغيونتيجة لذلك، ص .متنوعة ومتضاربة

إن اإلشارة إلى ، فلكومع ذ. لمدافعين عنهالالباطنية  لحقيقةعن اوالمظهر البريء للتشكيالت المختلفة 

 .بعض النقاط األساسية أمر ال مفر منه

 

 "الصحافة الملتزمة"و " الصحافة المحايدة"

 

انتشار إلى جنب مع  في أوائل القرن التاسع عشر ، عندما تطورت األحزاب السياسية بسرعة جنبا  

من فروع النظام الحزبي إلى حد ما، حيث تم تشكيل  فرعا  إلى حد ما المطابع الكبيرة، أصبحت الصحافة 

دع مبدأ " بـ الحزب، بغض النظر عن مدى الحياد أو االلتزام المطلق وظائفمن  ا  جزء ىتولي موقع

 .في عمل الصحافة مجاال كبيرا يحتل الذي لم ،"الحقائق تتحدث عن نفسها

 

عن كشف لوا احقاق الحقالصحافة التقليدية أو المحايدة أنهم يتخلون عن آرائهم الشخصية من أجل  اءيإدع

جانبا  معتقداته الشخصية في المحكمة ويحكم فقط  ضععلى القاضي أن ي على غرار ما يتوجب ،الحقيقة

 .مصداقيةأكثر ونتائج أكثر جوهرية  تحققفهم يعتقدون أن هذه الممارسة  .على أساس القانون واألدلة

أو يقلل  السياسية، فإنه يغفل حتما   هالذاتية ومعايير نزعاتهعن  كاتبأنه بمجرد أن يكشف الوهم يرددون 

ألن الطبيعة البشرية تغري أن تكون . تأكيد لمعتقداته يحقائق أو يعرض المناقشة في سياق هالمن 

إنهم . ، ألن المعتقدات يصعب التعايش معها وال أحد يريد االتدراء بمعتقداتهمفرضيتك هي الصحيحة

يفكرون، بل ينبغي أن ليست إخبار القراء بما يفكر فيه، أو إخبارهم كيف هي مراسل ال ةيقولون إن وظيف

 .إخبارهم بما يحتاجون إلى معرفته من أجل اتخاذ قراراتهم بأنفسهم

من ال بين ال يتعلق األمر بمناقشة الفرق بين الصحفيين الذين لهم آراء و ،الملتزم صحفيالمن وجهة نظر 

ة ومعتقداته السياسية ذهني، لكن أحدهم يكشف افتراضاته الالخاصةه ؤآرا صحفي، ألن لكل آراء لهم

التالعب بالتقرير أقل من ب ئهمالذين يخفون آراءهم إلى إغرا صحفيينال يوجد سبب يدفع ال. واآلخر يخفيها

لإلغراء، فإن الشخص الذي يخفي آرائه الصحفي تعرض ما إذا و. أولئك الذين يكشفون عن آرائهم

ألن القارئ غير مدرك آلرائه المخفية  ثرعلى التالعب بتقريره بسهولة أك الشخصية سيكون قادرا  

كل و. شكل من أشكال النشاط ما هو إالّ ي صحفعمل باإلضافة إلى ذلك، فإن أي . وبالتالي ال يمكنه فهمها

ية والثقافية أو السياسية أو الوطنية ويخدم ذهنخيار له ينبع بالضرورة من العديد من االفتراضات ال

 .ذاكفصيل أو هذا المصالح 

وكاتب العمود والمؤلف األمريكي الذي نشط باإلرتباط مع رينوالد المعلق السياسي گ نليگلما يعتقده  وفقا  

في نهاية األمر، فإن المعيار الواقعي للعمل الصحفي هو :" فضيحة سنودن للحصول على جائزة بوليتزر

يخشى التعبير عن  إن الصحفي الذي. حقيقة ما يورد في التقرير وصالحه ألن يكون مصدرا  يعتمد عليه

ا الشخص يدعي كذا ه، والتعبير بصراحة عن الحقيقة ويتجاوتها، ويكتب تقريره بذكر أن هذمن آرائأي 

 .واآلخر يدعي كذا، فإنه يقلل من قيمة هذا التقرير
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هم و. الحاكمةالسلطات  بناء  على إرادة ،"التعذيب"باسمه الحقيقي  "التعذيب"إنهم يخشون تسمية 

 .يواتنون بين حقيقة يمكن إثباتها وادعاء كاذب، مما يحرم الصحافة من قوتها وروحها

 

صحافة دليل على  أن الة، بدال  من إخفائها، هو هنيالكشف بصدق عن المعايير الذ ني على إعتقاد بأنأن

إعطاء الناس : مهمة مزدوجةهو تحقيق الصحافة  هدففي الواقع، أرى أن . نزيهة وذات مصداقية

. قدرتها الفريدة على انتقاد سلطة الموقف المعاكس من ناحية، ومن ناحية أخرى معلومات حيوية ودقيقة

للصحافة  حقيقيا   أي قانون غير مكتوب يتعارض مع أي من هذه الجوانب هو قانون أعتبره مناهضا  وإن 

 ."ويجب تجاهله

 

 "المراسلون المرتبطون أو المحميون"

، شنت إدارة جورج دبليو بوش حملة قمع واسعة النطاق على وسائل 1002أيلول بعد الحادي عشر من 

إلى جانب هذه اإلجراءات، و ".تشريعات وطنية"بأنها بوش مراسيم شريرة وصفها  تأصدراإلعالم، و

أخبار الحرب ، والتي كان لها تأثير دائم على تدمير وسائل اإلعالم، مع اختيار  تجاهتم تبني سياسة جديدة 

عسكريين يرافقون القطعات المسلحة وينقلون األخبار من خالل رؤية اللتغطية األحداث منتقين مراسلين 

السائد من الصحافة  النمط الذي أصبح  العالم على نوع جديد من النشاط الصحفيوبذلك تعرف ، فحسب

". الصحفيون المحميون"أو " تابعونالصحفيون ال" ونيسموالديكتاتوريات ،  وامواطن هم.... بالنسبة لنا

". زء مهم من الحربنريد كسب حرب الدعاية، وهي ج"الجيش في وحدات  كان العسكريون يرددونو

 .لهذا السبب نريد السيطرة على مجال المعلومات

عقل الجمهور بمزيد من األكاذيب دائم لاستمرت الحرب، التي بدأت بأكاذيب كبيرة وتزوير، مع قصف 

 .التي ال يزال الشعب األمريكي وقسم كبير من شعوب العالم يدفعون ثمنها بعد ما يقرب من عقدين

لقد أصبحنا ذراع : "قائال   تلك السنوات إلى، أحد هؤالء الصحفيين ،  چارلز لينچ يشيربعد سنوات ، و

أصبحنا و ،بعد وقت قصير، قمنا بمراقبة أنفسناولكن . مؤمنةفي البداية، كانت الرقابة . الدعاية للحكومة

من خالل  ابل النظر إليهسرد حقيقة الحرب بمجملها وتعقيدها، ليس هو  وكان ثمن هذه التبعية. ملحقا  

 .عدسة ضيقة ومعوجة

فبعد يومين من غزو : أعمق بكثير" الصحافيين المنضمين"بالطبع، كانت الخسائر والدمار الذي لحق بـ 

 ورفاقه، العراق في سيارة مستأجرة من جنوباگناتيوس تضم  العراق، دخلت مجموعة من الصحفيين

لم  لكن في تلك الرحلة القصيرة رأوا شيئا  و للغاية،رحلة خطيرة بشرعوا و .بدون حماية عسكريةالبالد و

السكان المحليين يستعدون النتفاضة مسلحة ضد  حيث كان: في جولتهم الطويلة" التوابعالصحفيون "يره 

حاملة الطائرات من على ظهر من بدء الحرب، أعلن بوش  ينشهر.....ابيعبعد أسو. القوات األمريكية

لكن سرعان ما أدرك العالم بأسره أن الحرب التي أعلن بوش أنها بدأت . حربوانتهاء الالنصر األمريكية 

من أجل الواليات المتحدة تكافح مستمرة وال تزال لتوها، وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت 

 .لخروج من المستنقع العراقي، وأصبحت خسائرها المتزايدة ودمارها أكثر وضوحا  ا
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 التنمية ومشاكلها

الصحافة ف ".دفعة واحدةفي أوجها أو تنهار  جمهوري وصحفه إما تنهضالحزب الإن : "رزبوليت شيري

مستقلة وملتزمة بالخدمة وتبقى  المصالح الشخصية، ذكاء بعيدا  عنحقوق الناس وتستخدمها ب عيالتي ت

 صبحمة تحكو ةفي غياب هذه الفضائل، فإن أيو. في المجتمعالعامة، يمكن أن تكون حامية للفضيلة 

تي تثير ، ومن ناحية أخرى، فإن الصحافة المن ناحية وإساءة استخدام السلطةوالتحايل عرضة للخداع 

 .على شاكلتهاهم مع مرور الوقت بشرا  ممن المصلحة الذاتية، تنتج  والغوغائية و تلهث وراء  الرعب

 ".مستقبل الجمهورية تحددقوة  الذين يشكلون المستقبل في أيدي جيل من الصحفيين،ويصبح 

ون على نحو متزايد بتواتن يخلّ " فاسدونوال راؤونالم"فالحكام : رزبوليتالبارعة لتنبؤات التحققت لقد 

ة يون المؤسسات المدنية والرقابشلّ السلطة، ويالمواقع في القوى، ويستولون على المزيد والمزيد من 

 ".حة الذاتيةالمصلورعب ثيرة للالصحافة الم"تنتشر ، و تفتيشيةوال

ناجم عن القلق مصداقية وسائل اإلعالم التقليدية  إنهيارالسبب وراء "إن : رينوالدگلين گيقول 

مثل مساعدة الحكومة األمريكية على نشر كذبة الناشئ من اجراءات اإلدارة األمريكية  يديولوجياأل

والبيعة للسلطة السياسية، وهو مرض استشرى نتيجة لرفض أية وجهة نظر صريحة  لتبرير غزو العراق

 . وواضحة حول تصريحات وسلوك المسؤولين السياسيين خوفا  من اتهامهم بالتحيز للحكم

وتسمم الجو روج تالتي ن، والقادة الشعبوي هجهاتينبجرأة النزعة القومية التي  رينوالد أيضا  گلين گينتقد و

لكنني أهتم بحياة األمريكيين األبرياء أكثر من حياة : "، حيث يشيرفي نهاية المطاف منهجيبشكل 

شعور وفاء خاص تجاه حكومتنا مقارنة بالحكومات بأشعر  ولذا ال. األبرياء من غير األمريكيين

 ".األخرى

باإلجابات وال يكتفي  ةصريح أسئلة  يطرحالذي  يينصحفمن الإنهم ال يحبون أي تعيم ضيق األفق 

وبسبب الممارسة الشائعة في بعض  ومع ذلك،. ويصر على الحصول على اإلجابة الصحيحة مبتورةال

ألن  .اب على مثل هذه األسئلةاجوعند  التلكؤليد الديمقراطية، يضطر الحكام إلى اتقال تالبلدان حيث تجذر

شعوب هذه البلدان يدركون حقوقهم إن وهذه البلدان ،  ب في مثلشعلالمعرفة جزء من الحقوق األساسية ل

عملون على وي يقفون مكتوفي األيدي أن الحكام البديهي، من الو .بشكل أو بآخر ويطالبون باحترامها

من ناحية أخرى، فإن النتائج الحتمية للتنمية وبعض نتائجها تسرع هذه . تسريح مثل هؤالء الصحفيين

لت ملكية الصحف من الصحافيين أنفسهم إلى انتقحيث خاصة في نصف القرن الماضي، . العملية

التكاليف  لتأمين يتم توفير المواردكيف . الحاجة إلى التمويل عاظمالمشاكل مع ت وإتدادت .الرأسماليين

أصبحت حاجة وسائل اإلعالم الحيوية للتمويل، مثل و. يةرئيس قضية سؤالهذا اللقد أصبح و المتزايدة؟ 

االعتماد على  مق، وبالتالي تم تعاتلإلعالن تبونألن الحكومة هي أكبر . كعب أخيلمثل اإلعالن ، 

 .أصحاب الموارد المالية
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وسائل هذا ألن . أو الضغط عليهم رجال األعمالمع العديد من  فاهمليس من الصعب على الحكام الت

إلى بب رئيسي للحاجة المتزايدة سيشكل هذا و. ر لهازالتقليدية ال تقوم بالمهمة التي حددها بوليت اإلعالم

 .وسائل التواصل االجتماعي

 

 New Yorkمثل  صحفأن  هنري فاريل، الذي يدون في مدونة الواشنطن بوست، مؤخرا   ويشير

Times  وThe Guardian  اإلخبارية بسبب عالقاتها السياسية الوثيقة مع  اتبعض التغطيمن منعت

 .الحكومات

 

وإيرادات القطاع التقليدي ينبع من الطبيعة التنافسية  مبيعاتالنخفاض أعداد السبب رئيسي آخر وهناك 

مع و، نةفي عصر الرقمولكن . من اآلخرين سرعيحاول الجميع نشر األخبار في وقت أإذ : للصحافة

لديهم  فلم يعدسرعة األحداث التي ال يمكن تصورها والهيكل اإلداري الثقيل للقطاع التقليدي، تواتر 

 .رصة في هذا المجالفال

 

 حرية الصحافة واألمن القومي

 "وثائق البنتاغون"قضية  عند النظر فيالمحكمة الدستورية العليا،  اةقضأحد ، * هوغو بالك يوضح

لبقاء  حيويا   حماية حرية الصحافة شرطا  من التعديل األول لدستور الواليات المتحدة يجعل :"إن

تم منع الحكومة من لقد  .خدمة الشعب وليس الحكامهي الصحافة وظيفة ن إ"، ويضيف "الديمقراطية

الصحافة ف. فرض الرقابة على وسائل اإلعالم حتى يكون للصحافة القدرة على انتقاد الحكومة باستمرار

لصحافة الحرة والمستقلة يمكن لو. كشف األسرار داخل الحكومة وإعالم الناسكي تمدعومة بالدستور 

كون ت  يمكن أنهي مفهوم غامض وواسع وال"األمن"مفردة إن . فضح االنتهاكات والفساد داخل البالد

 ".الصحافة التي يكفلها الدستورحرية إللغاء حرية التعبير و ةكافيمبررة و

المهنية مثل  صولألالقضاة الشجعان الملتزمين با ستذكراليوم، فقط بالحنين إلى الماضي، يمكننا أن ن

 .هوغو بالك

حرية المطالبة ب رموتال ُسلط القمع على جميع، وحتى اآلن "البنتاغونوثائق "جلسات محاكمة عقد نذ م

 .من القيود على القيود  السابقةالمزيد المزيد كل دورة من دورات الرئاسة في وبضاف الصحافة، 

 بذريعةعلى الصحفيين إلى الضغط  والرقابة  أثناء توليه مسؤولية اإلدارة األمريكية لجأ جون كندي

المأتق الذي وقع فيه أثناء عملية خليج  وذلك للخروج من "مصالحهم القومية األمريكيةال"الحفاظ على 

ويعبر  . فظة بقوتهامحتالفرق بين هذه الفترة والفترة التي تليها هو أن المؤسسات المدنية ال تزال . الخناتير

كنت قد نشرت  لو":في مقابلة مع محرر صحيفة نيويورك تايمز كاتليدجعن ما جرى كندي عن أسفه 

 ." مثل هذا الخطأ الكبير نتجنبالمزيد من المعلومات حول عملية خليج الخناتير، لكان من الممكن أن 

غير  تصاعدبما يكفي لدعم أولئك الذين كشفوا فضيحة ووترجيت، على الرغم من ال ا  نيكسون قويلقد كان 

 علىوالقيود  حصارال استكمل، اإلبن المسؤوليةجورج بوش تولي مع و. المدني حراكالمسبوق في ال
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عد هناك مشكلة تلم ف. له أي إعتبارالمشرعون  يرآخر ال يع" عمل وطني" بإتبار ذلكالحريات المدنية، 

، كما فعلت إدارة أوباما مع ا  حيثما كان ذلك ضروري يانةالخ توجيه تهمةفي عهد بوش اإلبن من في 

كل " إلى  الخيانة حسب الدستور األمريكيتهمة يعتمد في تعريف ، في حين أن سلفه هوغو بالك. سنودن

  ".ا  نيمن يساعد العدو في تمن الحرب فقط، وأن يتم تأكيده بشهادة إثنين من الشهود عل

 .واالختالس استخدام السلطةوالمعلومات، يزداد الفساد وسوء  وثائقمع تيادة سرية الومن المالحظ أنه 

مواجهة العنف المتزايد  وفي ظل. آخر مرفقبحرية اإلعالم أكثر من أي إالّ  لحق الضررتال هذه العملية و

 .الصراعوتدخل إلى حلبة صحافة المواطن  تظهر في الميدانمن قبل الدولة، 

 

 صحافة المواطن

 

يدير . مثاال  على صحافة المواطن الناجحة كوريا الجنوبية-لؤفي سي "Oh My News" يُعد موقع

 القصير المانيفستمن الزمالء المتطوعين، ونقرأ في  00.000 حواليمحررو هذا الموقع العمل اليومي 

 نشرالواقع الجديد لببقوة  صطدمونشرها تإن األساليب التقليدية لجمع األخبار : "لهذا الموقع ما يلي

يتس فحسب، ولكن گليست من صنع جورج دبليو بوش أو بيل هي أن األخبار بنعتقد إننا . . . . األخبار

نوع من هي األخبار ف. لتفكير معا  للجلوس وااألهم من ذلك من قبل األشخاص الذين أتيحت لهم الفرصة 

 ."سماعهاانتشارها والناس هي التي تغير العالم عندما يتم وأفكار  العقائدإن . التفكير الجماعي

 

هناك اثني عشر مليون  في الواليات المتحدة أن لألبحاث (Pew)لدراسة حديثة أجراها مركز بيو وفقا  

صحافة " ويطلق اصطالح. يصحفضرب من العمل المدون في الواليات المتحدة، ثلثهم يعتبرون عملهم 

شأنه في وتقارير المواطنين  ولكنه ينشر أخبارا   ،من وكاالت األنباء جزءا   يعتبر موقع ال على" المواطن

 .ذلك شأن وكاالت األنباء

 

أن : "في جامعة كولومبيا األقدمستاذ األنيكوالس المان، الصحفي والكاتب والخبير اإلعالمي و يحكيو

إعالن  على شكلالمؤسسين حول حرية الصحافة صدرت  روادكل التصريحات الجديرة بالثناء من ال

من قبل شخصيات وأشكال خاصة جديدة اإلعالم ال لخلق كل وسائفي حين أن باإلمكان اآلن  .كراريسو

  .بهم

 

ظهور قبل حتى  رائدا   مدنيا   صحفيا   عملجاي روتين، أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك والذي  ويشير

أفكاري  إمرارلقد سئمت من : "المعروف، PressThink "افة تفكرحالص" مدونتهاإلنترنت، عند إطالق 

في اليوم التالي إلعادة انتخاب  .كصحفي محترف لتزم الصمتمما جعلني أ ،ريحرتالرؤساء عبر حاجز 

على األقل التابعة لنا تخذ بعض المؤسسات اإلخبارية ت، اقترحت على مدونتي أن  1000بوش في عام 

التوسع المتزايد  تلقي الضوء على حكايةبأن الصحافة يمكنها أن  وأوضحت. البيت األبيض ضد موقفا  

 يةالخبرالمؤسسات الممكن إثارة هذه القضية في غرفة  يكن من ملببساطة، . للسلطة التنفيذية إلدارة بوش

ولكن . سبفحضمن نطاق عمل الصحفي  حديدهمعلى تقييد الصحفيين وت ون دائما  سعالرئيسية، ألنهم ي

الدائرة في  اآلن بعد أن انضم الهواة إلى الصحافة، لم تعد غرف التحرير قادرة على تجاهل النقاش

 ".المجتمع
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 التجربة التركية: صحافة المواطن

ونسبة عالية من  ،به التاريخية والثقافيةاشتأوجه الهناك ف. التجربة التركية مهمة بالنسبة لنا من نواح كثيرة

أربعين إن و ،عمر الشعب التركي حوالي واحد وثالثين عاما  يبلغ متوسط إذ . الشباب في كال البلدين

 12ما يزيد قليال  عن  تركية يبلغ إجمالي عدد سكانو. عشرين عاما  المسة واخمن السكان هم دون البالمائة 

مليون ا،  18إجمالي عدد السكان ما يزيد قليال  عن يبلغ حيث  ،يرانإل مليون نسمة، وهو مشابه جدا  

. تحت سن الخامسة والعشرين من السكان هم  في المائة 81 إنو ،عاما   80العمر يزيد قليال  عن ومتوسط 

 .االجتماعيالتواصل تشابه آخر هو االستخدام المفرط للهواتف المحمولة واإلنترنت وشبكات وهناك 

 .أهمية بين البلديناختالفات عديدة وذات  فهناكنة عامة هنا، مقار بالطبع ال نسعى إلى

تشابه البلدين يكمن إذا أردنا استكمال أوجه التشابه المذكورة أعاله مع حالة أخرى، يجب أن نضيف أن 

 .في العالم للصحفيين ينلكونهما أكبر سجنسهم تناففي 

والمجالت والدوريات، وهي غنية بشكل يوجد في تركيا أكثر من مائة قناة تلفزيونية ومئات الصحف 

بعض الحاالت المهمة لصحافة  يخاص من حيث انتشار الشبكات االجتماعية والعالم االفتراضي، وه

 .المواطن

في خسر الحزب الحاكم في تركيا لقد . كثيرة التجربة التركية لنا دروسا   حملتمن وجهة نظر اإلعالم، 

ثماني مناطق حضرية، على الرغم من استخدام جميع موارد الحكومة  حملته االنتخابية لرئاسة البلدية في

 .في المائة من الصحافة واإلذاعة والتلفزيون 00والسيطرة على 

 .صحافة المواطن في تركيا وهنا نكتفي بمثالينفعالية هناك أمثلة كثيرة على و

 

 T24الموقع الخبري 

الذي وقت الالصحافة السابقين، في  رموتالعديد من  بهمةالموقع هذا ، تم إطالق قبل أحد عشر عاما  

 .مواصلة العمل في الصحافة التقليديةعليهم  أصبح من الصعب جدا  

في أرض : "، في اليوم األولT24كتب أيدين أنجين، أحد أصحاب الثقل في الصحافة وأحد مؤسسي و

من الدعوة إلى  جة أعلى صوتا  في عالم حيث عربة العنف والبلط. من السالم وبعيدة عنها قريبة جدا  

الصحافة باهظة الثمن وميزانيتنا ! العمل الشاق... البحار الصعبة أمواج في  T24السالم ، ارتفعت 

 ...ضعيفة جدا 

 

 .…إن الخلفية والخبرة المهنية للصحفي أمر حاسم ، وفريقنا صغير جدا  

 ...تي ال تنضب تتطلب الصحافة عناد البغل وصبر أيوب والعمل الجاد والطاقة ال
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 T24موقع 

 

االستقالل عن أي  ،االستقالل عن أي مجموعة مالية وتجارية....!االستقالل: والشرط الرئيسي للتقرير

 ..."هاحزب أو جماعة أو حركة سياسية في السلطة أو ضد

 

هو موقع ضخم يتكون من مواقع متداخلة مع مجموعة متنوعة من األنشطة والكتابة والفيديو  T24اليوم 

 ... ذلك وما شابه YouTubeوالصحافة االستقصائية والبث المباشر من قناة 

 .معروف كاتب 200يضم قسم األخبار والتعليقات والمقاالت أكثر من 

 .ومجموعة من المساهمين المتطوعين كاتب آخر كمساهمين أسبوعيا   200يساهم أكثر من و

 .قارئ يوميا   00000عدد قراء الموقع أكثر من يبلغ متوسط 

 

 ،قبل خمس سنوات، توقف مقدم البرامج المخضرم روشان شاكر عن العمل مع وسائل اإلعالم الرسمية

 iPadوأطلق قناة على يوتيوب بهاتفه المحمول وجهات  .بسبب الصعوبة المتزايدة للعمل كصحفي حقيقي 

. دقيقة 80إلى  10تتاروح بين تعليقات على األحداث الجارية لمدة  بثيجري  في هذا البرامج. الشخصي

من الخبرة الصحفية النشطة والتواصل المكثف الذي تطور عبر السنين ضمنت  ن عاما  يخمسة وثالثإن 

لكن هدف شاكر الواضح كان إضفاء الطابع . عمل ناجحا  ال، لذلك كان المحتوى الغني لهذه البرامج

 " هناك مؤسسةواليوم  .أتت جهوده على مدار الساعة ثمارها و. يتجاوت النجاح الشخصيلالمؤسسي 



9 
 

 
 

Media Alternative 

 

Media Alternative " احتجنا إذا . شخصا   10يعمل بها  موظفا   50، وهي وسيلة إعالمية بديلة تضم

إلى ذكر مثال عن دور هذه المؤسسة في الحياة السياسية لتركيا ، فال بد من القول إن علي باباجان ، وتير 

االقتصاد األسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، الذي تعرض لهجوم شديد من أردوغان وحزبه 

على أسئلته في غضون حضر روشان شاكر وأجاب ، ابدى استعداده للقاء، وبعد انفصاله وتشكيله

 .ساعتين، حيث استقطب البث المباشر والفيديو للمقابلة أكثر من مليوني مشاهد

 

 صحافة المواطن والمستقبل

 

، 2018في عام . مذهال   ا  أمرغدا اإلنترنت وتيادة عدد المستخدمين والتقدم التكنولوجي انتشار إن سرعة 

 10بعد وفي جميع أنحاء العالم،  مستفيد 000، كان هناك للجمهور ألول مرة عندما أصبح اإلنترنت متاحا  

الصادرة عن مركز اإلحصاء العالمي،  1010لبيانات عام  وفقا  ف. مليون 500أكثر من  أصبح عاما  

مليون  102مقارنة بالعام الماضي، تمت إضافة و. بالمائة من سكان العالم اإلنترنت 00يستخدم حوالي 

 .اإلنترنتمستخدم جديد إلى مستخدمي 

من ناحية أخرى، تظهر األبحاث التي أجراها مركز بيو أن تداول الصحف األمريكية قد انخفض بنسبة 

 .عاما   50إلى أدنى مستوى له منذ أي  ،1٪

ما  غالبا  . على األنترنت تُظهر هذه األرقام بوضوح الطلب المتزايد الذي يجب أن تفي به صحافة المواطن

مواطنون أذكياء وفضوليون  تعاونفة اإلنترنت عن طريق الصدفة، عندما ييحدث أفضل مثال على صحا

فيديو القتل الوحشي لجورج فلويد إن . يتمتعون بإمكانية الوصول إلى وسائل االتصال في مكان الحادث

 .على يد الشرطة  والذي هز العالم ، هو خير مثال على ذلك

النشر عبر اإلنترنت  صبحأحداث كبيرة بشكل غير متوقع، أو في أماكن بعيدة وخطيرة، ي جريعندما تو

أفضل المعلومات حول ولكن لكن مع مرور الوقت، . من المؤسسات اإلخبارية القائمةوأكثر تأثيرا  أفضل 
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ين وليس ال يزال يتم تغطيته من قبل الصحفيين المحترف ،؟ ، لماذا؟ ، كيف؟ ولماذا حدث ذلكحدث ماذا

لبحث والتحقق من في ام المنهجي يألن التحليل األعمق يتطلب العمل الجماعي المنظم والتعل. المواطنين

باإلضافة إلى ذلك، فإن ميزة ورأس مال الصحفي المحترف . المعلومات والمحفوظات وقواعد البيانات

تسمح له التي و ،لثقة المتبادلةهي شبكة من العالقات اإلنسانية التي تشكلت على مر السنين على أساس ا

 .بالحصول على معلومات مباشرة من خالل عدد قليل من االتصاالت

جزء كبير  تبعف الممنهج لوسائل اإلعالم الرسمية، التي ييضعتالفراغ الناجم عن ال وفي ظل همنا هذايأفي 

وتنظر إلى اث ، حدأهمية األ، مما يغير أو يلغي بشكل تعسفي هاأو تحت تأثيرلجناح السلطة  منها سياسيا  

 .البيانات الرسميةإنفعالي ، أو تعكس بشكل  منفصل تماما   بشكلهموم الناس العاديين 

الصحفي أصبحت  ، فإن مهمةاألخبار المزيفة التي سممت الفضاء اإللكتروني تمن ناحية أخرى، فإن آف

 .أم ال ةغير متوقع ةقع حادثتن قد ، وخاصة على المستوى المحلي ، بغض النظر عما إذا كاثقيلة للغاية

عملوا مثل جيش ويجب أن ي ،ح عمل وسائل اإلعالم الرسميةيصحوييجب أن يكمل عمل الصحفيين و

 .ويغطوا منطقتهم، وأن يعيروا األولوية لكل ما يتجاهله الصحفيون الرسميون بأية علة من العلل كبير
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