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المواطن الصحافي واإلعالم التقليدي
زينب خليل*
عندما أمسك األميركي أبراهام زابرودر كاميرته
لتصوير موكب الرئيس األميركي جون كينيدي
والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر
في الثاني
ّ
 ،1963لم يخطر له أنه سيصور حدثًا آخر وهو
اغتيال الرئيس .حفظت ال��ص��ورة التي التقطها
زاب��رودر واقعة االغتيال ،ومثلت امل��ادة الوحيدة
ألرش��ف��ة ال��ح��دث ،م��ا دف��ع صحيفة «ليبراسيون»
الفرنسية ف��ي م��ق��ال نشر ف��ي  2007ال��ى اعتبار،
مواطن صحافي .اكثر من
أبراهام زاب��رودر ،أول َ
أرب��ع�ين ع��ام��ًا م��رت على «ف��ع��ل��ة» زاب�����رودر ،كانت
ُّ
لتطور شكل جديد م��ن الصحافة ،قوامه
كافية
م��واط��ن��ون ه���واة ،ال صحافيون يمتهنون مهنة
امل��ت��اع��ب .ه��ي ص��ح��اف��ة امل���واط���ن ،أو ص��ح��اف��ة من
دون صحافيني ،او صحافة تشاركية ،كما ُيطلق
عليها ،وق��د أسهم ف��ي صعودها ت��ط ّ��ور تقنيات
االت������ص������ال ال����ح����دي����ث����ة ال�����ت�����ي س����م����ح����ت ،ب��ح��س��ب
ال��ص��ح��اف��ي وال���ك���ات���ب االم���ي���رك���ي دان غ��ي��ل��ل��م��ور،
لرجل الشارع «بأن يحل مكان الصحافي املهني
في عملية انتاج املعلومة ،وذلك المتالكه ،أدوات
تسجيل شخصية كالهاتف النقال والكاميرات
الرقمية وآالت التسجيل ال��ص��وت��ي ،إض��اف��ة الى
وج���ود وس��ائ��ل للنشر ال���ف���وري ،م��ن��ه��ا :منصات
لتبادل امل��ح��ت��وي��ات ،امل َ
���دون���ات ،وأدوات التدوين
ال���ج���زئ���ي» .ف��ال��ش��ب��ك��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ت��ض��م م��واق��ع
متنوعة تتيح للمواطن ممارسة العمل الصحافي
من خالل نشر األخبار والصور والتعليق عليها،
ك��م��ا وم���ش���ارك���ة اآلخ���ري���ن ف��ي��ه��ا .ي��م��ك��ن ه��ن��ا ذك��ر
امل�������واق�������ع االج����ت����م����اع����ي����ة ك����ي����وت����ي����وب وت����وي����ت����ر
وفايسبوك ،اضافة الى َ
املدونات الشخصية التي
ق������د ت�����ت�����ح ّ�����ول ال��������ى ص�����ف�����ح�����ات ي����ن����ش����ر ع��ل��ي��ه��ا
امل��س��ت��خ��دم��ون األخ���ب���ار امل��س��ت��ق��اة م���ن محيطهم
الخاص .لكن االهتمام بهذا النوع من املمارسة
ُ
مواطنني ه���واة ،ترجم
الصحافية ال��ص��ادرة ع��ن
ّ
ب����إط��ل�اق م����واق����ع إخ���ب���اري���ة ي���غ���ذي���ه���ا امل���واط���ن���ون
أن��ف��س��ه��م ،ك��م��ا ه���ي ال���ح���ال ف���ي امل���وق���ع اإلخ���ب���اري
ال����ك����وري ال���ج���ن���وب���ي  ،Ohmynewsال������ذي ي��س��ه��م
املواطنون في رفده باألخبار ،وموقع AgoraVox
ال����ف����رن����س����ي ال���������ذي ي���ع���ت���م���د ع����ل����ى م�����ق�����االت ق�����راء
م��ت��ط��وع�ين .ت��ل��ك امل��واق��ع اإلخ��ب��اري��ة اإللكترونية
ت���ت���ب���ن���ى ف���ل���س���ف���ة م����ش����ارك����ة امل����واط����ن��ي�ن ف�����ي ن��ق��ل
املعلومات واألخبار ،وعدم حصر النشر بطائفة
ال��ص��ح��اف��ي�ين وال��ك��ت��اب أو امل��ح��ل��ل�ين .أم���ا ال��ص��ور
وتسجيالت الفيديو ،فلها مريدوها أيضًا ،كما
ت��ف��ع��ل وك����ال����ة  Citizensideال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ص��ور
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ال���ت���ي ت�����ؤدي دور ال��وس��ي��ط بني
اإلقليمية وال ص��راع ق��وى ،وال هيمنة لـ«منطق
أب���ي���ض» ي����رى ف���ي غ��ي��ر ال��ب��ي��ض وم��م��ارس��ات��ه��م
وث��ق��اف��ت��ه��م وع���ل���وم���ه���م وق���وان���ي���ن���ه���م وأدي���ان���ه���م
وأخ��ل��اق�����ه�����م ،وح�����ت�����ى وج�������وده�������م ،ش����������ذوذًا ع��ن
ً
«ال��ط��ب��ي��ع��ة» ،وح��ي��ث ت��ت��س��اوى أو تختفي فعال
ً
ج��م��ي��ع ال����ق����وى وت���أث���ي���رات���ه���ا (ان���� َظ����ر م����ث��ل�ا ،ج��و
َ
فيغني :أميركا العنصرية) .هؤالء فتنتهم أميركا
َ
وس َ��ح��ره��م ال��رج��ل األب��ي��ض ذو ال��ت��اري��خ ال��دام��ي،
وأع��م��اه��م امل��ن��ط��ق األب���ي���ض ،وس��ق��ط��وا ف��ي وح��ل
قناعتهم بدونيتهم.
ل���ك���ن ،ال ي��م��ك��ن ل��ع��اق��ل أن ي��ت��ج��اه��ل ال��ت��ح��ري��ض
ال����ع����ن����ص����ري ال���������ذي ع����م����ل وي����ع����م����ل ع����ل����ى ن��ح��و
مؤسساتي ،وباسم «مراكز األبحاث» ،وبتمويل
ك��ب��ي��ر م���ن م���وال�ي�ن وداع���م�ي�ن ل��ل��ص��ه��ي��ون��ي��ة (ك��م��ا
«ثنك بروغرس»
يشير إيلي كلفتون من مشروع ِ
على صفحة «سنتر ف��ور أم��ري��ك��ان ب��روغ��رس»)
لشيطنة حزب الله .وال يمكن لعاقل أن يتجاهل
ازدي���اد الهجمة على نحو الف��ت بعد  ،2001مع
محاولة الكيان الصهيوني تجيير أحداث أيلول
في ال��والي��ات املتحدة ضد ح��زب الله ،على نحو
خاص .ليس ما يسمى «املحكمة الدولية» مسألة
قانونية بحتة ،وال يجوز أن يجري التعامل معها
على هذا األساس البحت ،إال للمصابني بمرض
السذاجة املزمن (هذا عدا كل القصور القانوني
وال��ت��زوي��ر ال���ذي ش��اب العملية /الفضيحة منذ
البداية ،كما وث��ق الكثير من القانونيني ،ورغم
ك��ون ف��ك��رة املحكمة ذات��ه��ا ه��ي انتهاك للسيادة
الوطنية) .املحكمة هي قضية سياسية بامتياز،
هدفها كما يبدو العمل والضغط ليتوقف حزب
الله عن أن يكون حزب الله ،حني اقتنع البعض
ّ
ب��أن القضاء على ح��زب الله بالطرق التقليدية
مستحيل (ان��ظ��ر دان��ي��ال بيمن« :معضلة حزب
الله» ،فورين افيرز ،نيسان .)2005
في أعقاب كربالء ،سأل أحدهم اإلم��ام علي زين
العابدين« :من الغالب؟» أج��اب االم��ام«ِ :إذا ُر ِف َ��ع
األذانَ ،ع َر َ
فت الغالب» .وملن فاته سماع األذان في
َّ
أيار « :2000ولى زمن الهزائم».
ّ
الدولية في جامعة
* أستاذ علم االجتماع والدراسات
ويسكونسن ـ ـ ـ بارك سايد

صحافة المواطن تعزز
الممارسة الديموقراطية
فض
للمواطنينّ ،
لكنها لم ُت ِ
بعدُ إلى تبدالت جذرية
الوسائل االعالمية واألف��راد ،فهي تتلقى الصور
ال��ت��ي يلتقطها امل��واط��ن��ون بهواتفهم النقالة او
كاميراتهم الرقمية ،وت��ق��وم ب��االت��ص��ال بوسائل
االع�لام الراغبة في ش��راء تلك الصور .في ،2011
اشترت جريدة صن البريطانية من Citizenside
ّ
مصورًا يظهر جون غاليانو ،املدير الفني
شريطًا
ال���س���اب���ق ل�����دار «دي��������ور» ،م���خ���م���ورًا داخ�����ل اح���دى
الحانات وهو يشتم اليهود .لقد أدى الفيلم الذي
ّ
صوره أحد رواد الحانة بهاتفه ،الى طرد غاليانو
من الدار الفرنسية العريقة .تلك املواد الصحافية
ُ
ُ
ّ
ال��ت��ي ت��ن��ش��ر ت��ظ��ه��ر أن امل���واط���ن ال���ع���ادي ل���م يعد
م����ج����رد م���ت���ل���ق ل��ل�أخ����ب����ار م�����ن وس�����ائ�����ل االع���ل���ام
ً
التقليدية ،بل أصبح هو اآلخر ناقال لألخبار من
ً
م���ح���ي���ط���ه ،وم���ح���م�ل�ا ل���ه���ا ع���ل���ى م����واق����ع ال��ش��ب��ك��ة
اإللكترونية ،ما جعل بالتالي الفصل بني املتلقي
واملرسل أكثر غموضًا .وحيث يعجز الصحافي
عن الوصول الى مكان الحدث ،ثمة مواطن بات
على استعداد لنقل ما يراه بالصوت والصورة،
ّ
ليتحول الى منتج فعلي للمعلومة وم ّ��وزع لها.
وك����م����ا ي����ق����ول ال���ك���ات���ب وال���ص���ح���اف���ي اإلس���ب���ان���ي
ّ
اغناسيو رام��ون��ي��ه « ك��ل م��واط��ن ف��ي املجتمع ـ ـ ـ
ال���ش���ب���ك���ة ال���ج���دي���د ب�����ات ق��������ادرًا ع���ل���ى أن ي��ص��ب��ح
ّ
صحافيًا» .إن اإلن��ت��اج ال��ذات��ي للمعلومة وفرته
التقنيات الحديثة لالتصال ،وس��اع��دت الشبكة
اإللكترونية على صعوده ،مما أسهم في ظهور
جيل جديد من املواطنني الصحافيني .ال يحتاج
ه���ؤالء إل��ى ام��ت�لاك «ثقافة معلوماتية» متقدمة
حتى يتمكنوا من استخدام التقنيات الحديثة،
او ال��ول��وج ال��ى صفحات اإلن��ت��رن��ت ،فبعض تلك
االدوات يتسم بالسهولة وباالبتعاد عن التعقيد،

ام���ا م��واق��ع ال��ش��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��ب��ات��ت تقدم
ل��ل��م��س��ت��خ��دم ص��ف��ح��ات م��ت��ك��ام��ل��ة وج���اه���زة ذات��ي��ًا
الستقبال انتاجاته .ال��ى ه��ذا العامل «التقني»،
ت��ض��اف مجموعة ع��وام��ل ،أس��ه��م��ت ب��دوره��ا في
ص��ع��ود ص��ح��اف��ة امل���واط���ن ،وم��ن��ه��ا وق���وع أح���داث
عاملية تطلبت سرعة في نقل الوقائع ،كما حصل
ّ
مع التسونامي اآلسيوي ،حيث إن الصور االولى
ال��ت��ي بثتها وس��ائ��ل اإلع�ل�ام التقطها مواطنون
ص��ودف وجودهم في املكان لحظة الكارثة .لكن
ذاك ال��ح��ض��ور ل��ل��م��واط��ن ال��ص��ح��اف��ي ،سيكتسب
أهميته مع التزام هذا األخير قضايا الشأن العام،
وانخراطه في املمارسات السياسية واالجتماعية
ِّ
املكونة للفضاء العام .لقد كان االحتالل االميركي
ل���ل���ع���راق م���ن األح�������داث ال���ت���ي ف��ت��ح��ت ال���ب���اب ام���ام
ان���ت���ش���ار ال����ت����دوي����ن ال���س���ي���اس���ي ،ف���خ���رج���ت ع��ل��ى
امل ّ
���دون���ات األص����وات امل��ن��ددة ب��ال��ح��رب ،وفضحت
املمارسات التي يقوم بها الجنود االميركيون،
ب����خ��ل�اف م�����ا ك����ان����ت ت ّ
���������روج ل�����ه وس�����ائ�����ل اإلع���ل��ام
ّ
األميركية .أم��ا ال��ي��وم ،ف��إن األح���داث ال��ج��اري��ة في
أك��ث��ر م��ن بلد ع��رب��ي كشفت ال���دور ال���ذي يؤديه
املواطنون في إيصال املعلومة ،بعيدًا عن رقابة
ال��س��ل��ط��ة .ف���ال���ص���ور ال���ت���ي ي��ل��ت��ق��ط��ه��ا امل���واط���ن���ون
وي���ح ِّ���م���ل���ون���ه���ا ع���ل���ى ي���وت���ي���وب ،واألخ�����ب�����ار ال��ت��ي
ي��ب��ث��ون��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��ت��ر وف��اي��س��ب��وك وغ��ي��ره��ا من
املواقع االلكترونيةّ ،كلها ّ
كونت إعالمًا «مضادًا»
ّ
للسلطة وإلع�لام��ه��ا ،ب��ل إن��ه��ا ف��ي ح���االت كثيرة
مثلت م��ص��درًا وح��ي��دًا مل��ع��رف��ة م��ا ي��ج��ري ف��ي ظل
ال��ت��ع��ت��ي��م االع��ل��ام�����ي ال������ذي ت���م���ارس���ه ال��س��ل��ط��ات
ال��ق��م��ع��ي��ة .ه��ي أح����داث ل��م يستطع ال��ص��ح��اف��ي��ون
ال�����وص�����ول ال���ي���ه���ا ،وإن ك�����ان ال���ب���ح���ث ف����ي درج����ة
صدقيتها هو اليوم من االسئلة التي ُت َ
واجه بها
ّ
صحافة املواطن على نحو ع��ام .لكنها أسئلة ال
ّ
تخفي حقيقة ان هذه الصحافة وهي من املواطن
وإل���ي���ه  ،ق���د س���اع���دت ه����ذا األخ���ي���ر ع��ل��ى إي��ص��ال
ص���وت���ه ك��� ّم���ا ي���رغ���ب ه�����و ،ال ك���م���ا ت��ف��ع��ل وس���ائ���ل
االع����ل����ام .إن����ه����ا أح�����د م���ظ���اه���ر ّت���ع���زي���ز امل���م���ارس���ة
الديموقراطية للمواطنني ،لكنها م��م��ارس��ات ال
ُ
ّ
فض بعد الى تبدالت
تزال في طور التكون ،ولم ت ِ
ج���ذري���ة .ل��ق��د أس��ه��م��ت إن��ت��اج��ات امل��واط��ن�ين على
الشبكة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي توسيع دائ���رة االن��ت��اج
َ
املعترف بها
املعرفي وكسرها ّ الحتكار النخبوية
ت��ق��ل��ي��دي��ًا ع��ل��ى أن���ه���ا م���ص���ادر ل�ل�إن���ت���اج ال��ف��ك��ري
والثقافي (وسائل االعالم ،دور النشر )...وهو ما
ً
يجد فيه الكثير م��ن الباحثني شكال م��ن أشكال
ّ
دمقرطة الكتابة والنشرّ وتوزيع املعلومة .إن ما
ّ
يميزالنشراإللكتروني أنه لم يعد فقط ثمرة عمل
يقوم به صحافيون وكتاب ومثقفون ،بل أصبح
في جزء كبير منه مرتكزًا على عمل أشخاص ال
يمتهنون ال��ص��ح��اف��ة وال��ك��ت��اب��ة ،أو «ه�����واة» كما
يسميهم الكاتب االميركي ك�لاي شيركي ،ال��ذي
ّ
ي����رى أن ال��ن��ش��ر االل���ك���ت���رون���ي ت���ح ّ���ول م��ع��ه��م ال��ى
ُ
«هواية جماهيرية» .فهذا النوع من النشر ال يلزم
نفسه ال��ت��ق ّ��ي��د ب��ق��واع��د مهنية كتلك ال��ت��ي تحكم
ً
وبناء عليه
عمل الصحافيني والكتاب املحترفني،
ّ
فإن أي مستخدم لالنترنت يحظى بفرصة لنشر
أف���ك���اره وآرائ������ه ،دون ال��خ��ض��وع مل��ع��اي��ي��ر مهنية
واضحة ومحددة ،باستثناء ما يفرضه كل موقع
من شروط الستخدامه .لذلك قد يرى البعض في
ً
صحافة امل��واط��ن بديال عن الصحافة التقليدية
التي تعيد إنتاج الواقع السياسي واالجتماعي
وترتب أولوياته وفقًا ألجندتها الخاصة ،بينما
يتيح النشر االلكتروني ال��خ��روج عن تلك األطر
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،وال��ت��ح��رر م��ن ال��ض��واغ��ط السياسية
واالقتصادية التي تحكم املؤسسات اإلعالمية .ال
شك ّأن صحافة املواطن قد أدت الى ّ
تحوالت في
ّ
لكنها ّ
تحوالت تدخل في
الفضاء اإلعالمي العام،
إط����ار «إع�����ادة ت��ش��ك��ي��ل ل��ه��ذا ال��ف��ض��اء أك��ث��ر منها
م��ن��اف��س��ت��ه أو اس���ت���ب���دال���ه» ،ب��ح��س��ب ال���ع���دي���د من
ال��ب��اح��ث�ين ،وم��ن��ه��م ال��ف��رن��س��ي ب��رن��ار م��ي��اج ،ال��ذي
ّ
يرى أن «كل وسيلة إعالمية جديدة ال تستبدل
ُ
ال��س��اب��ق��ة ب���ل ت���ض���اف ال���ي���ه���ا» .ف��وس��ائ��ل االع��ل�ام
التقليدية عملت على استيعاب الوافد الجديد ـ ـ ـ
اإلن��ت��رن��ت ـ��ـ��ـ��ـ��ـ واس��ت��ث��م��اره ل��ص��ال��ح��ه��ا ،م���ن خ�لال
إن���ش���اء م���واق���ع إل��ك��ت��رون��ي��ة ل��ه��ا ،ت��ض��م م���ا ُي��ن��ش��ر
ُ
وي���ب���ث ع��ل��ى ن��س��خ��ت��ه��ا ال���ورق���ي���ة أو ال��س��م��ع��ي��ة ـ ـ ـ
ّ
ّ
البصرية .بل إن وسائل إعالمية تلفزيونية عدة،
اط���ل���ق���ت ب�����رام�����ج ي����ج����ري ت���غ���ذي���ت���ه���ا ب���إن���ت���اج���ات
املواطنني (تسجيالت فيديو ،ص��ور ،مشاهدات
 )...كما هي الحال مع برنامج «م��راق��ب��ون» الذي
تبثه قناة ف��ران��س  24او  iReportعلى «س��ي إن
إن» ال�����ذي ي��س��ت��ق��ب��ل ت���ق���اري���ر ي��ع��ده��ا م��واط��ن��ون
ّ ّ
ع��ادي��ون ع��ل��ى ق��اع��دة أن ك���ل م��واط��ن ب��إم��ك��ان��ه أن
ّ
ُ
يتحول الى مراسل ُيخبر قصة ما ،ويبدي وجهة
ن��ظ��ر م��خ��ت��ل��ف��ة .وم��ن��ذ ان�����دالع ال����ث����ورات ال��ع��رب��ي��ة
بادرت العديد من القنوات العربية الى رصد ما
ُي��ح ِّ��م��ل��ه امل���واط���ن���ون ع��ل��ى امل����واق����ع االج��ت��م��اع��ي��ة
واإلف���ادة منه في تغطية األح���داث الجارية ،وقد
ذه���ب بعضها ال���ى إن��ش��اء ص��ف��ح��ات خ��اص��ة بها

ع��ل��ى ف��اي��س��ب��وك ،وغ���ي���ره م���ن امل���واق���ع ،الس��ت��ق��ب��ال
صور وأخبار من املشاهدين .لقد حاولت وسائل
االعالم التقليدية االستعانة بالشبكة اإللكترونية
م��ن أج���ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ال تسلك في
ال���ع���ادة ق���ن���وات االت���ص���ال امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ،كما
ال������دخ������ول ف�����ي ت�����واص�����ل م���ب���اش���ر وت���ف���اع���ل���ي م��ع
الجمهور ،وذل��ك على اعتبار ّأن ما ُينشر ُ
ويبث
على الشبكة هو مصدر ِّ
مكمل لإلعالم التقليدي
ال م��ن��اف��س أو ب��دي��ل ع��ن��ه .االس��ت��ع��ان��ة بالشبكة
االل��ك��ت��رون��ي��ة أس��ب��غ��ت اع��ت��راف��ًا ع��ام��ًا ون���وع���ًا من
الشرعية على االنتاج املعرفي الصادر حصرًا عن
م��س��ت��خ��دم��ي ال���ش���ب���ك���ة .ف���ع���ن���دم���ا ت���ل���ج���أ وس��ي��ل��ة
إع�لام��ي��ة م��ا ال���ى امل���واق���ع االج��ت��م��اع��ي��ة للحصول
على صور أو معلومات ،وتستخدمها في إعداد
ت��ق��ري��ر او م��ق��ال ،ف��ذل��ك يعني اع��ت��راف��ًا باملنشور
ّ
إل���ك���ت���رون���ي���ًا وإض�����ف ً
�����اء ل��ل�� ُش��رع��ي��ة ع���ل���ي���ه ،ب����ل إن
ّ
منشورات إلكترونية عدة أعادت إنتاجها ورقيًا
وتلفزيونيًا دور النشر وشركات االنتاج املرئي
واملسموع ،كما حصل مع ّ
مدونة «عايزة تجوز»
للمدونة املصرية غ��ادة عبد العال ،التي صدرت
ِ
ّ
وتحولت الى
في كتاب عن دار الشروق املصرية،
ّ
مسلسل تلفزيوني .أما في فرنسا ،فإن أحد أشهر
امل��دون�ين على الشبكة وي��دع��ى «م��اك��س» حصد
ش��ه��رة كبيرة بعدما ص���درت م ّ
��دون��ت��ه «صحيفة
َ
م���اك���س» ف���ي ك���ت���اب .امل����دون����ة ال���ت���ي ي���س���رد فيها
يومياته كرجل اعمال باريسي مع زبائنه ومع
زميالته من النساء ،نشرت في كتاب حمل عنوان
« َ
مدونة ماكس» عن دار روبير الفون ،وقد القى
ال���ك���ت���اب اه���ت���م���ام���ًا خ���اص���ًا م����ن ج���ان���ب امل���دون�ي�ن
ُ
ضيف
ووس���ائ���ل االع��ل��ام ،ع��ل��ى ح��د س����واء ،فاست ّ
صاحبه في لقاءات تلفزيونية وإذاع��ي��ة .وتمثل
التغطية االخ��ب��اري��ة ل��ل��ث��ورات ال��ع��رب��ي��ة الحالية
ً
م����ث����اال ج���ي���دًا ل���ل���ت���ع���اون ب��ي�ن ش���ب���ك���ات ال���ت���واص���ل
االج��ت��م��اع��ي��ة ووس���ائ���ل اإلع��ل�ام ال��ت��ق��ل��ي��دي ،فهذه
األخ��ي��رة تتكل ع��ل��ى ن��ح��و كبير ع��ل��ى تسجيالت
املستخدمني وع��ل��ى املعلومات ال��ت��ي يضعونها
على َ
مدوناتهم الخاصة أو على مواقع فايسبوك
ّ
وتويتر ويوتيوب .لقد تحولت بعض تسجيالت
الفيديو التي التقطها مستخدمو االنترنت الى
مواد ترويجية تلفزيوينة ،ترسخت في الوجدان
الجماعي العام ،كما أسهمت تسجيالت وصور
املواطنني في فضح ما يجري على يد السلطات
ّ
القمعية .ال شك أن الدور الصحافي الذي يؤديه
املواطنون يسهم في اإلض��اءة على أح��داث ليس
باملقدور ال��وص��ول إليها ،كما ه��و حاصل اليوم
في أكثر من دول��ة عربية ،والسيما في البحرين
وسورياُ ،
فجل ما نراه في النشرات والتغطيات
اإلخ���ب���اري���ة ج����رى ال��ت��ق��اط��ه ب��ع��دس��ات امل��واط��ن�ين
أنفسهم .أما السؤال املطروح دومًا عن صحة تلك
ال���ص���ور ،ف��ي��ق��ودن��ا ال���ى إش��ك��ال��ي��ة ال��ص��دق��ي��ة التي
تتمتع بها صحافة املواطن على نحو عام .فمع
هذا النوع من النشر اإللكتروني ،حيث ال قواعد
مهنية تحكم عمل املستخدمني ،ترتفع الشكوك
ً
ويصبح التحقيق في صحة ما ُينشر فعال واجبًا
على من يريد األخذ به .خلف الشاشة اإللكترونية
ت��ض��ي��ع ه���وي���ات امل��س��ت��خ��دم�ين ال��ف��ع��ل��ي��ة ويصبح
ً
م���ص���در امل��ع��ل��وم��ة م���ج���ه���وال ،م���ا ي��س ِّ��ه��ل ان��ت��ش��ار
الشائعات وإخ��ت�لاق وقائع غير م��وج��ودة ،وهو
م��ا يشير إل��ي��ه ال��ب��اح��ث الفرنسي فيليب برتون
ّ
بقوله «إن وسائل اإلتصال الحديثة كاالنترنت
ً
وبناء
تمثل أداة مثالية لنوع م��ن التالعب []...
عليه ال يمكن ّ اع��ت��ب��ار أي معلومة تنتشر على
ّ
الشبكة على أن��ه��ا م��وث��وق ب��ه��ا» .إن ّم��ا يزيد من
س���ه���ول���ة ال��ت��ل��ف��ي��ق ع���ل���ى ال���ش���ب���ك���ة ان�������ه ال ي��م��ك��ن
محاسبة او مالحقة ال��ف��اع��ل قانونيًا وأخالقيًا
ّ
ألن���ه م��ن الصعب معرفة م��ن يقف وراء م��ا نشر.
ول��ع��ل م��ن األم��ث��ل��ة الساطعة على م��ا ت��ق��دم قصة
املدو َنة السورية أمينة عبد الله العمري ،صاحبة
ِ
مدونة «سحاقية من دمشق» ،التي كانت تنشر
ينّ
ّأخبارًا عن الوضع في سوريا قبل أن يتب الحقًا
ّ
أنها شخصية مزيفة ،وأن من اخترعها هو رجل
أميركي .تفاديًا لكل تلك الشكوك املحيطة بالنشر
اإلل����ك����ت����رون����ي ،ص�����ار امل���واط���ن���ون/ال���ص���ح���اف���ي���ون
ي��ل��ج��أون ال���ى ت��س��ج��ي��ل ك���ل م���ا م���ن ش��أن��ه إض��ف��اء
ال��ص��دق��ي��ة ع��ل��ى ص��وره��م وتسجيالتهم ح��ت��ى ال
ت��ت��ه��م��ه��م ال��س��ل��ط��ات ب��ال��ت��ل��ف��ي��ق .ف��ع��ن��د ال��ت��ق��اط
ّ
مشاهد لتظاهرة م��ا ،نجد أن الناشطني باتوا
يركزون على معالم واضحة في املكان تدل على
هويته ُ(لوحات تعريفية ،واجهات
محال ،نصب تذكاري )...ويذكرون تاريخ التحرك
أثناء التصوير .هذا السعي ،من جانب املواطنني،
إلض���ف���اء ال��ص��دق��ي��ة ع��ل��ى إن��ت��اج��ه��م اإلل��ك��ت��رون��ي،
ّ
وللتقليل من تهم التلفيق يحتاج إلى أن يتطور
ن���ح���و ق�����واع�����د اك����ث����ر وض�����وح�����ًا ،ت����ف����رض ت���وخ���ي
ال��ح��ق��ائ��ق م��ن دون تكبيل امل��س��ت��خ��دم�ين بقيود
تحد من حريتهم.
* أستاذة في علوم االتصال واإلعالم
في الجامعة اللبنانية

