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ملخص البحث

 حرصــت هــذه الورقــة البحثيــة علــى دراســة التحــوالت التــي أحدثهــا اســتخدام الهاتــف المحمــول فــي إنتــاج المحتــوى
 اإلعالمــي عربيًّــا، مــع الوقــوف علــى بعــض التجــارب العالميــة، ودور إدخــال الهاتــف كوســيلة فــي إنتــاج هــذا المحتــوى،
ــة ــالم للمواكب ــة اإلع ــي، وحاج ــور التقن ــل التط ــي ظ ــالم ف ــة اإلع ــتقبل صناع ــاق مس ــة، وآف ــات العملي ــرز التحدي  وأب
ــا، وتوظيفــه للحصــول علــى أفضــل النتائــج، مــع الحفــاظ علــى أساســيات المهنــة وأخالقياتهــا. واالســتفادة منــه نوًعــا وكمًّ

 اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، باســتخدام أداتـَـي المقابــالت المعّمقــة والمالحظــة الشــخصية، لجمــع البيانــات
 وتحليلهــا. وشــّكلت شــبكةُ الجزيــرة اإلعالميــة ومقّرهــا الرئيــس بالّدوحــة -إضافــة لمدربــي ومنتجــي وناشــري محتــوى

فــي مجــال صحافــة الموبايــل بمؤسســات مختلفــة- مجتمعًــا للبحــث.

ــر ــوى اإلعالمــي، عب ــاج المحت ــي ســلوك إنت ــرا ف ــى أن اســتخدام الهاتــف المحمــول أحــدث تغيي ــت الدراســة إل  وتوصل
 رفــده بأشــكال صحفيــة جديــدة فــي الســرد القصصــي والعمــق البصــري، إضافــة لتســريعه عمليــة اإلنتــاج؛ والســيما إبـّـان
اإلجــراءات الصحيــة االحترازيــة التــي فرضهــا انتشــار فيــروس كورونــا فــي العالــم فــي الربــع األول مــن ســنة 2020.

الكلمات المفتاحية: صحافة الهاتف المحمول، صحافة المواطن، المحتوى اإلعالمي الرقمي.
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1. الفصل األول: المقدمة 

دة  مــع دخــول األلفيــة الثالثــة، ظهــرت أشــكال جديــدة ومتعّدِ
للعولمــة، كان -ومــا زال- مــن أهمهــا العولمــة االجتماعيــة 
والثقافيــة التــي عززتهــا تقنيــات التواصــل الحديثــة متمثلــة 
فــي السوشــيال ميديــا ومنصــات اإلعالم الجديــد. وأصبحت
ــة واإلعــالم  ــم الصحاف ــع التواصــل االجتماعــي تزاِح مواق
ــن  ــي، وتقني ــي العالم ــراك السياس ــع الح ــي دف ــدي ف التقلي
العامــة وحريــة الصحافــة بمعاييــر يصعــب  الحريــات 

تحديــد اتجاهاتهــا ومســاعيها.

وخــالل هــذه األلفيــة ظهــرت وســائل اتصــال عديــدة حتــى 
ــد  ــي جدي ــتخدام إعالم ــدة الس ــام أداة جدي ــوم أم ــا الي صرن
ــي  ــن أدوار ف ــه م ــوم ب ــا يق ــول” وم ــف المحم ــي “الهات ه
إثــراء محتــوى اإلعــالم، فهــو يحمـــل ســمات هــذا العصــر 
ومــا فيــه مــن تناقضــات، ويعكــس تحــوالت وتأثيــرات 

ــرا باالهتمــام والدراســة. ــوعا جدي ــه موضـ تجعل

وأصبحــت صحافــة الهاتــف المحمــول )MOJO( تــؤّدي 
فــي الســنوات األخيــرة دوراً مهّمــا فــي تمكيــن الصحفييــن 
ــات  ــض تحدي ــى بع ــب عل ــن التغل ــي م والمواطــن الصحف
إنتــاج المحتــوى، وأســهمت فــي تعزيــز حريــة التعبيــر 

ــة 1.  ــى المعلوم ــق الحصــول عل وح

واشــتدت الحاجــة لهــذه الصحافــة الجديــدة بفعــل تغيــر 
ــة  ــير وكال ــث تش ــة، حي ــواد اإلعالمي ــتهالك الم ــة اس طبيع
زينــث اإلعالميــة إلــى أن الجمهــور ســيقضي 84 دقيقــة فــي 
مشــاهدة فيديوهــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 
العــام 2020 2.كمــا تكشــف الطبعــة األخيــرة مــن سلســلة 
التقاريــر الرقميــة العالميــة، تقريــر ““KEPIOS أنــه مــن 
المحتمــل أن يقضــي مســتخدمو اإلنترنــت أكثــر مــن 100 
يــوم مــن الوقــت المتصــل علــى اإلنترنــت في العــام 2020.

  https://bit.ly/38EKxgb.2016 ،1 مرعي منتصر، الريا ديانا. صحافة الهاتف المحمول. الدوحة، قطر: معهد الجزيرة لإلعالم

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/831 2019 2 فاتن الجباعي، ماذا أضاف الموبايل إلى الصحافة؟ مجلة الصحافة، معهد الجزيرة لإلعالم،  25 أغسطس

  
3 SIMON KEMP, DIGITAL 2020: GLOBAL DIGITAL OVERVIEW, 30 JANUARY 2020
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

https://bit.ly/39TW2BC 2013 . 25 .06 ،4 غادة صبري، صحافة الهاتف المحمول في العصر الّرقمي

 http://www.hayatweb.com/hashtag/42161?page=1 2019  5 عبد الرحمن إدريس، مستقبل أخضر ينتظر صحافة الهواتف الذكية، شبكة حياة اإلعالم

وأمســت تطبيقــات الهاتــف المحمــول تســيطر علــى أكثــر 
مــن %90 مــن إجمالــي وقتنــا 3، ولعــب هــذا اإلقبــال 
الجماهيــري المرتفــع علــى اســتعمال الهاتــف الذكــي -ومــا 
يقدمــه مــن خدمــات ومحتويــات- دورا محفــزا لوســائل 
اإلعــالم لتعزيــز اهتمامهــا بتقديــم خدماتهــا اإلخباريــة عبــر 
الهاتــف المحمــول، مســتخِدمةً فــي ذلــك أدواٍت رقميــةً 
 Newsللمحمــول اإلخباريــة  التغذيــة  بينهــا  متعــددة؛ 
Feeds والرســائل النصيّــة القصيــرة، ورســائل الفيديــو. 
ــيلة  ــتعملت وس ــي اس ــرى الت ــات الكب ــرز المؤسس ــن أب وم
الهاتــف المحمــول، وكالــة أنبــاء رويتــرز، وهيئــة اإلذاعــة 
البريطانيــة )BBC(، وقنــاة الجزيــرة، وســي إن إن التــي 
قدمــت خدمــة “التلفزيــون الجــوال” لتســهيل مشــاهدة البــث 
ومتابعــة  والقنــوات،  اإلعالميــة  الوســائل  لهــذه  الحــي 
ــة 4. ــف الذكي ــة الهوات ــر تقني ــا عب ــت وقوعه األحــداث وق

ورافــق ذلــك االســتعمال المتزايــد تنامــي المســاعي لتطويــر 
الداعمــة النتقــال ونشــر  المهنيــة الصحافيــة  التجــارب 
ــد  ــع معه ــا دف ــذا م ــول، وه ــف المحم ــر الهات ــار عب األخب
البريطانيــة  التابــع ألكاديميــة هيئــة اإلذاعــة  الصحافــة 
للقــول إن “كتابــة األخبــار وإنتــاج المــواد بشاشــات الهاتــف 
ال مهــارة بحــد ذاتهــا”، لكنـّـه يدعــو إلــى إدراك حــدود  الجــوَّ
إمكانــات الهواتــف المحمولــة حتــى يُســتفاد منهــا قــدر 
اإلمــكان، فــي حيــن يقــول ناشــر دليــل صحافــة الموبايــل 
توربيــن ســتيفان إّن شــعبية هــذا النــوع مــن الصحافــة 
ــد طــورت  ــدة” 5. وق ــة للســياقات المعق ــزداد، وإنهــا “آمن ت
“بــي بــي ســي” تطبيقــا خاصــا بهــا يســمى تجّمــع األخبــار 
 )Portable News Gathering )PNG( اللوحيــة
( الــذي يمكنــه تســجيل وتحريــر وإرســال مقاطــع الفيديــو 
ــة  ــاج غرف ــة إنت ــى أنظم ــرة إل ــور مباش ــوت والص والص
ــي شــبكة  ــر ف ــر التحري ــس شــو، مدي ــال كري ــار. وق األخب
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ــح  ــة تفت ــبكات االجتماعي ــتقلة ITN، إن “الش ــون مس تلفزي
ــن  ــة، ويمك ــالم الوثائقي ــي األف ــا لصانع ــدة تماًم ــا جدي آفاقً
للناشــرين أن يصنعــوا أفالمــا أكثــر إدهاشــا باســتخدام 

ــة” 6. ــبكات االجتماعي ــن الش ــوى م محت

ــن مولكاهــي  ــرى غلي ــدور الهاتــف المحمــول، ي ــزا ل تعزي
Mo-  -الــذي أطلــق عليــه نظــراؤه “ملــك موجــو” )مؤتمــر
jocon الســنوي فــي دبلــن( - أنــه يقــدم أفضل الممارســات 
وإنشــاء  المحمــول،  الهاتــف  صحافــة  فــي  والتجــارب 
ــة  ــزة المحمول ــر األجه ــر عب ــوال، والتصوي ــوى للج محت
والتقنيــات الجديــدة مثــل تصويــر الطائــرات بــدون طيــار 7.

غيــر بعيــد عــن هــذا المضمــار، وقبــل عــام كشــف المخــرج 
ــذي  األميركــي ســتيفن ســودربرغ عــن فيلمــه “الجنــون” ال
ــن  ــط، وحي ــوال فق ــف الج ــتخدام الهات ــل باس ر بالكام ــّوِ ُص
ســأله أحــد الصحافييــن عــن ســبب لجوئــه للجــوال بعيــداً عن 
اإلمكانــات غيــر المحــدودة للكاميــرات االحترافيــة األخرى، 
أجــاب دون تــردد: “أرى فــي كاميــرات الجــوال -التــي 
تتطــور يومــاً بعــد آخــر- مســتقبَل التصويــر الســينمائي” 8.

إذن، صحافــة الهاتــف هــي صحافــة المســتقبل التــي بــدأت 
تُرصــد لهــا جوائــز دوليــة، ولعــل جائــزة صحافــة الجــوال 
تعــّد  لمؤسســة “طومســون رويتــرز”  التابعــة  الســنوية 
واحــدة مــن أهــم الجوائــز الصحافيــة المتخصصــة فــي هــذا 
المجــال، حيــث تشــترط المســابقة الدوليــة أن يكــون الفيديــو 
ــى أن  ــط، عل ــوال فق ــتخدام الج ــل باس ــّد بالكام ــدَّم أُع المق

يكــون عمــال فرديــا.

لكــن مهــارة اســتخدام الهاتــف وَجــودة صــوره وحدهمــا ال 
تنتجــان عمــال صحفيــا، حيــث تحضــر تقاطعــات عــّدة بيــن 
الصحفــي المحتــرف والمواطــن، الــذي يســهم فــي بعــض 
األحيــان فــي إثــراء المحتــوى اإلعالمــي، لكــن كيــف يمكــن 

تقنيــن هــذه العالقــة المتشــابكة؟

اإلعــالم  ووســائل  المواطــن  صحافــة  اســتمرار  مــع 
االجتماعيــة فــي التأثيــر فــي المشــهد اإلعالمــي وتشــكيله، 
بــرزت  الذكيــة،  الهواتــف  تكنولوجيــا  انتشــار  وتزايــد 
بعــُض الدراســات التــي ركــز معظمهــا علــى آليــات العمــل 
الميدانــي وأدواتــه، إاّل أن دراســة العالقــة بيــن هــذه األنواع 
مــن الصحافــة، واســتخدامها فــي إثــراء محتــوى اإلعــالم 
لــم تتبلــور بعــُد فــي شــكل واضــح يخــدم العمــل الصحفــي 
ويؤســس لفكــرة الشــراكة والمنفعــة، ومســؤولية الصحفــي 

ــه. ــوى وجودت ــه بالمحت ــي ارتقائ ف

ومــن هــذه الخلفيــة تأتــي هــذه الدراســة فــي وقــت تتزايــد 
ــتخدم أدوات  ــي تس ــة الت ــات اإلعالمي ــداد المؤسس ــه أع في
صحافــة المواطــن واإلمكانيــات الرقميــة للهواتــف الذكيــة 

ــوى اإلعالمــي. ــي جمــع ونشــر المحت ف

وتبحــث هــذه الورقــة مــا إذا كان باإلمــكان إنشــاء ارتبــاط 
ســلس بيــن إنتــاج محتــوى الهواتــف الذكيــة وبيــن اإلنتــاج 
اإلعالمــي القائــم علــى غرفــة األخبــار، وذلــك بتحديــد 
المؤسســات،  فــي  األساســية  النظــم  تطويــر  اعتبــارات 
وتطويــر منهجياتهــا الحاليــة، لتســهيل أســاليب اختيــار 
المحتــوى المناســب، مّمــا يبــرز أهميــة التعــاون المشــترك 

ــاري. ــوى اإلخب ــدم المحت ــذي يخ ــل ال ــتمر والفاع والمس

2. اإلطار المنهجي للدراسة

لعبــت صحافــة المواطــن ووســائل اإلعالم االجتماعــي دورا 
مهمــا فــي التأثيــر فــي المشــهد اإلعالمــي وتشــكيل الــرأي 
ــة،  ــف الذكي ــا الهوات ــار تكنولوجي ــادة انتش ــع زي ــام، وم الع
ــا  ــاري تحدي ــق اإلخب ــي التدف ــِردة ف ــادة المطَّ ــت الزي أضح
إضافيــا يســتدعي تحديــث المضاميــن فــي وســائل اإلعــالم 
عامــة وصحافــة الهاتــف خاصــة، وتجويــد الســرد القصصي 
ــق والتحــري  ــى تســريع مراحــل التدقي ــة إل الرقمــي، إضاف

ــد مــن المصداقيــة علــى المنتَــج اإلخبــاري. إلضفــاء مزي

   
 6 WNIP.  The rise of mobile journalism: Publishing’s new frontier? 2018,
)https://whatsnewinpublishing.com/the-rise-of-mobile-journalism publishings-new-frontier
  
7 Clothilde Goujard, Mobile Journalism: Defining a New Storytelling Language, November 16, 2016, )http://mediashift.org/2016/11/mobile-journal-
ism-defining-new-storytelling-language/(.

    )https://cutt.ly/0ymW5qQ(   2019 صحافة الهواتف.. سرعة التفاعل مع المتلقي، 07 أكتوبر ،)8 العدد )14923
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ــل  ــاِت العم ــت آلي ــاث تناول ــروز أبح ــع ب ــك م ــق ذل وترافَ
الميدانــي وأدواتــه، إال أن الدراســات التــي تناولــت العالقــة 
ــا  ــل، ودوَرهم ــة الموباي ــة وصحاف ــة التقليدي ــن الصحاف بي
فــي إثــراء محتــوى اإلعــالم لــم تتعمــق فــي هــذه العالقــة، 
الصحفــي  العمــل  تخــدم  وطرائــق  آليــات  تقــدم  ولــم 
ــة  ــتركة والقيم ــة المش ــراكة أو المنفع ــرة الش وتؤســس لفك
المضافــة للطرفيــن فيمــا يتعلــق بصناعــة وإثــراء المحتــوى 

اإلعالمــي.

إشكالية الدراسة:

يركــز البحــث علــى توضيــح مــا أحدثــه الهاتــف المحمــول 
ــر  ــة- مــن تحــوالت وتطوي ــه وســيلة اتصــال حديث -بوصف
فــي المحتــوى اإلعالمــي، ومــا تتطلبــه هــذه الوســيلة 
الجديــدة مــن مهــارات وآليــات وتقنيــات اإلنتــاج والرصــد 
والتوثيــق لصناعــة المحتــوى والســرد القصصــي لــدى 
وســائل اإلعــالم القديمــة والرقميــة. كمــا يبحــث التأثيــرات 
ــة  ــة المهني ــي الصحاف ــّول ف ــذا التح ــلبية له ــة والس اإليجابي

ــي. ــن الصحف والمواط

بالخبــرات  الباحثــة  تلــك اإلشــكالية، تســتعين  ولتفكيــك 
ــوى  ــاج المحت ــة إنت ــن بعملي ــخاص المعنيي ــة لألشـ الميداني
ــم  ــن له ــم مم ــن وغيره ــرفين ومنتجي ــن مش ــي م اإلعالم

عالقــة بالتدريــب واإلنتــاج اإلعالمــي.

تساؤالت الدارسة:

يســعى البحــث إلــى تقديــم إجابــات شــافية علــى جملــة مــن 
التســاؤالت التــي تســتبطن قضايــا أكاديميــة وأخــرى عمليــة 

مهنيــة، وهــي:

• إلــى أي مــدى تســتخدم قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة وســيلةَ 
الهاتــف المحمــول مصــدرا ألخبارهــا وبرامجهــا؟

ــرة  ــة الجزي ــا منص ــي تعتمده ــة الت ــر المهني ــا المعايي • م
الرقميــة فــي اختيــار القصــص اإلخباريــة وعرضهــا عبــر 

ــول؟ ــف المحم ــة الهات تقني

• مــا طبيعــة العالقــة بيــن الصحفــي والمواطــن فــي صنــع 
المحتــوى اإلعالمــي بالهاتــف المحمــول؟

أهمية الدراسة:

يهدف البحث للكشــف عن الوســائل العملية التي تســهم في أداء 
صحافــة الهاتــف المحمــول، ودورهــا فــي إنتــاج ونقــل محتــوى 
عالــي الجــودة، وتطويــر المعــارف، والتعــرف علــى األدوات 
التــي تعــزز مــن إنتــاج محتــوى ذي جــودة عاليــة مــن خــالل 

مشــاركة التجــارب العمليــة ونشــرها فــي المنطقــة العربية.

ــي وضــع خطــوط  ــى اإلســهام ف ويســعى البحــث أيضــا إل
عريضــة لدليــل علمــي حديــث للصحفييــن يثــري تجاربهــم، 
ويعــزز معارفهــم، ويطــرح نمــاذج صحفيــة ُمثلــى تتناســب 
مــع صحافــة الهاتــف المحمــول. كمــا يحــاول الكشــف عــن 
األمــور الخاطئــة فــي هــذا المجــال التي تشــّوه الرســالة اإلعالمية 

أو تحيــد بهــا عــن مســارها في إنتــاج المحتوى اإلخبــاري.

ويهــدف أيضــا إلــى توضيــح العالقــة بيــن صحافــة الهاتــف 
االتصــال  فــي عمليــة  الصحفــي  والمواطــن  المحمــول 
الطرفيــن، ورصــد  بيــن  القائمــة  والتأثيــر  والمشــاركة 
ــط  ــا يضب ــي بم ــل والمتلق ــن المرس ــيطة بي ــل الوس العوام

تأثيــر االتصــال وتحقيــق الرســائل اإلعالميــة.

الدراسات السابقة:

ــف  ــا الهوات ــّددت الدراســات والبحــوث بشــأن تكنولوجي تع
ــة مــن زاويــة االســتخدام واإلشــباعات أكثــر مــن  المحمول
زوايــة الممارســات العمليــة، وتعــِرض الباحثــة عــددا مــن 

الدراســات التــي ترتبــط بمجــال البحــث، مــن أهمهــا:

ــن بانــو كارهونيــن 9 فــي دراســته  أقــرب إلــى القصــة، بيّ
“ســهولة االنتقــال عبــر الهاتــف المحمــول” أّن نمــوَّ صحافــة 
الموبايل سيســتمر ويتواصل، مسترِشــدا بشــركة االتصاالت 
إريكســون التــي توقعــت أن تتطــور حركــة فيديــو الموبايــل 

إلــى مــا يعــادل %50 ســنويا بحلــول العــام 2022.
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 ،2002 والصحفــي  التكنولوجيــا  تغييــر ممارســات 
ــدة. ــائط الجدي ــات الوس ــي تقني ــة للبحــوث ف ــة الدولي المجل

رغــم األهميــة المتزايدة لهــذه الممارســات التكنولوجية، ظهر 
مــا يعــرف بالمقاومــة فــي غــرف األخبــار، وهــو مــا تحّدثــت 
بشــأنه عــدة دراســات 10 عللــت ذلــك بالقلــق بيــن الصحفييــن 
مــن انخفــاض أربــاح منافــذ األخبــار، والخــوف مــن فقــدان 
الصحفييــن وظائفَهــم فــي جميــع أنحــاء العالــم نتيجــةً التجــاه 
غــرف األخبــار نحــو “الصحافــة المنفــردة”، وهذه من أســباب 

المقاومــة كمــا تعزوهــا عــدة دراســات أخــرى 11.

صحافــة الهاتــف المحمــول والواقــع االجتماعي، يوســف 
عمــر 12 شــَرح عمليًّــا مــن خــالل فيديــو نشــَره علــى يوتيوب 
ــام 2020،  ــرد القصــص ع ــيبدو س ــف س ــام 2018، كي ع
وافتــرض قفــزة “الصحافــة المتنقلــة” إلــى الواقــع االجتماعي، 
ــم  ــي ل ــع االفتراض ــة والواق ــو الحيّ ــع الفيدي ــال: إن مقاط وق
يحدثــا تغييــرات جديــة بمفردهمــا، ولكــن عندمــا اجتمعت هذه 
التقنيــات مــع الجيــل الخامــس لإلنترنــت ( 5G( عــززت مــن 

هــذا االنتقــال والتطــور فــي الســرد القصصــي.

ويــرى يوســف عمــر أن القصــص تنتــج بــكل اللغــات 
مــن خــالل تمكيــن النــاس مــن الســرد باســتخدام هواتفهــم 
المحمولــة، والعمــل مــع المجتمعــات المســتقلة، أو بنــاء 

مشــاريع صحافــة متنقلــة فائقــة النشــاط داخــل المؤسســات 
ــة. ــا اإلخباري ــوع تغطيته ــى تن ــة عل ــة القائم اإلخباري

صحافــة الوســائط المتعــددة في ســوق القنــوات الكبيــر، وفي 
ــى  ــداس 13 عل ــز وكريمي ــا بيري ــتقصائية أجراه ــة اس دارس
اإلنترنــت لصحفييــن مــن الوســائط المتعــددة )MMJ( فــي 
الواليــات المتحــدة، وافــق الصحفيــون بنســبة تقــارب 80% 
ــودة  ــه ذو ج ــوذج بأن ــذا النم ــة له ــادات الموجه ــى االنتق عل
صحفيــة ضعيفــة نظــًرا لمســؤولية المراســل عــن العديــد من 
الواجبــات. ويخشــى أفيليــس 14 أال يكــون لــدى الصحفييــن 
العامليــن فــي الوســائط المتعــددة وقــٌت كاٍف لممارســة 

العمليــة الصحفيــة؛ كالتحقــق المــزدوج مــن المصــادر. 

وأشــار )مارتيــن 2009( 15 إلــى أن الصحفييــن العامليــن 
لحســابهم الخاص يمكن أن يصبحوا مجرد ناشــرين للقصص، 
بــدالً مــن قيامهــم بالتحليــل والتحقــق، إضافــة إلنجــاز مراحــل 
اإلنتــاج األخــرى للخبــر يمكــن أن تؤثر الصحافة المنفــردة في 
تنــوع مقاطــع الفيديــو اإلخباريــة. وأخبــر صحفيــو الفيديو بوك 
أنــه مــن المرجــح أن يبحثــوا عــن الوصــول الســريع والســهل 
إلــى عناصــر القصــة. كما وجدت دراســة بــوك 16 أن صحفيي 
الفيديــو الذيــن كانــوا يعملــون دون مواعيــد نهائيــة يوميــة كانوا 

أكثــر ارتياًحــا فــي أعمالهم.

   9 Panu Karhunen, CLOSER TO THE STORY? ACCESSIBILITY AND MOBILE JOURNALISM, Reuters Institute Fellowship Paper University of
Oxford, July 2017, (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Karhunen%2C%20Accessibility%20and%20Mobile%20Jour-
nalism.pdf .)

  10 Wallace, S. )2009( Watchdog or witness? The emerging forms and practices of videojournalism, Journalism, p. 694   )https://journals.sagepub.
com/doi/pdf/10.1177/1464884909106539(, )accessed 14.2.2020(.
 Wallace, S. )2013( The complexities of convergence: Multiskilled journalists working in BBC regional multimedia newsrooms, The International
Communication Gazette, p. 114, )https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1748048512461764(, )accessed 15.2.2020(.
 Higgins-Dobney, C. L., Sussman, G. )2013( The growth of TV news, the demise of the journalism profession, Media, Culture & Society, p. 854,
)https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1931243114557597(, )accessed 15.2.2020(.
  
 11 Cottle, S. and Ashton, M. )1999( From BBC Newsroom to BBC Newscentre: On Changing Technology and Journalist Practices, Convergence:
The International Journal of Research into New Media Technologies, p.31 )https://www.researchgate.net/publication/249828828_From_BBC_
Newsroom_to_BBC_Newscentre_On_Changing_Technology_and_Journalist_Practices(, )accessed 15.2.2020(.
Stone, Martha )2002(. The Backpack Journalist Is a «Mush of Mediocrity», USC Annenberg – Online Journalism Review, URL: )http://www.ojr.org/
ojr/workplace/1017771634.php(, )accessed 15.2.2020(.

 12 Yusuf Omar, Master-class, Mobile Journalism to Social VR,2018,  )https://www.youtube.com/watch?v=W4gOygYhxEA).

   13 Perez, S. and Cremedas, M. )2014( The Multimedia Journalist in Large-Market Television   Newsrooms: Can Old Dogs Learn New Tricks? Do
They Want To?, Electronic News, p.166, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1931243114557597, )accessed 15.2.2020(.

   14 Avilés, J.A.G., León, B., Sanders, K., Harrison, J. )2004( Journalists at digital television newsrooms in Britain and Spain: Workflow and
 multi-skilling in a competitive environment, Journalism Studies, p. 99 )https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670032000174765(,
)accessed 15.2.2020(.
  
 15 Martyn, P.H. )2009( The mojo in the third millennium, Journalism Practice, p. 201, )https://doi.org/10.1080/17512780802681264(, )accessed
 15.2.2020).
    
 16 Bock, M. A. )2011( You Really, Truly, Have to «Be There»: Video Journalism as a Social and Material Construction, Journalism & Mass
Communication Quarterly, p. 715
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ــرات  ــة التأثي ــة لدراس ــرات الهرمي ــوذج التأثي ــتخدام نم اس
التنظيميــة والفرديــة للصحافــة الفرديــة في أخبــار التلفزيون 
المحلــي، وفقًــا لدراســة الدكتــوراه للباحــث بالنكينشــيب 17  
فــي جامعــة نــورث كارولينــا، تتبايــن جــودة المحتــوى 
الــذي ينتجــه الصحفيــون المنفــردون عــن طواقــم التلفزيــون 
مــن حيــث الوفــرة والتنــوع. ولكــّن مجموعــة مــن الباحثيــن 
وضعــوا دراســة 18 تحدثــت عــن اإلمكانــات المتعــددة 
للهاتــف المحمــول التــي يمكــن أن تــؤدي بالمقابــل إلــى ندرة 
أو انعــدام القصــص المتعمقــة والصحافــة االســتقصائية. 

ــم الوســائط  ــي عال ــة ف ــة واإلذاعي ــر القصــة الصحفي تطوي
المتعــددة، بحســب نتائــج دراســة ونجــر وبوتــر المنشــورة 
ــو، 2016،  ــة واشــنطن دي ســي 19، ســي كي ــي صحيف ف
ــح  ــول تتي ــف المحم ــة الهات ــو وصحاف ــة الفيدي ــإن صحاف ف
خــالل  مــن  للقصــص  الوصــول  إمكانيــة  للصحفييــن 

ــة. ــا الفردي ــرة وطبيعته ــرا الصغي الكامي

ــة، يتضــح أن  مــن خــالل هــذه الدراســات والخبــرات العملي
اإلشــكالية التــي نتناولهــا ال تــزال غيــر مطروقــة، وتحتــاج 
إلــى وصــف ورصــد لمظاهرهــا وتجلياتهــا، والجديــد الــذي 
ســتقدمه لإلعــالم والصحافييــن، واآلفاق التي تفتحهــا أمامهم.

منهجية البحث:

تعتمــد الدراســة التــي تنتمــي للبحــوث الوصفيــة، منهجيــة 
 ”Thematic analysis“ الموضوعــي  التحليــل 
واالســتدالل االســتنتاجي، ويقــوم هــذا األســلوب علــى 
ــى  ــادةً عل ــه ع ــم تطبيق ــة 20.  ويت ــات النوعي ــل البيان تحلي
مجموعــة مــن النصــوص، مثــل نصــوص المقابلــة. يفحص 
الباحــث عــن كثــب البيانــات لتحديــد الموضوعــات الشــائعة 

ــرر. ــكل متك ــر بش ــي تظه ــكار الت واألف

وتشــكل شــبكة الجزيرة اإلعالمية، ومقّرها الرئيس بالّدوحة، 
مجتمعــا للبحــث، حيــث اختــارت الباحثــة عينة تقاريــر ومواد 
إخباريــة أنتجهــا الجزيــرة عبــر منصاتهــا المختلفــة، إضافــة 
إلــى ذلــك عينــات لمــواد أنتجتهــا الصحافــة العربيــة والعالمية 

وأخــرى حــازت علــى جوائــز عالميــة فــي هــذا المجــال.

واســتعانت الباحثــة بــأداة المقابالت المتعمقة التي تســـتهدف 
معنييــن بعمليــة اإلنتــاج مــن مشــرفين ومنتجيــن وناشــري 
محتــوى، ومدربيــن فــي مجــال صحافــة الموبايــل، وتتبــع 
آليــة اإلنتــاج، ومعداتــه، ورصــد المشــكالت، وطــرح 

ــدة. ــل جدي مقترحــات لبدائ

   
 17 Blankenship, J.C. )2016( Solo Journalism and News Routines: Using the Hierarchical Influences Model to Study the Organizational and
 Individual Influences of Solo Journalism in Local Television News, PhD, University of North Carolina, p.85,
  
18 Avilés, J.A.G., León, B., Sanders, K., Harrison, J., . )2004(, p. 88   …   Ibid
    
 19 Wenger, D.H. and Potter, D. )2012( Advancing the Story – Broadcast Journalism in a Multimedia World, Washington D.C., CQ Press. p. 82

  20 How to do thematic analysis?, https://www.scribbr.com/methodology/thematic-analysis/
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الفصل الثاني: صحافة الموبايل

تُعرف صحافة الهاتف المحمول بأنها شــكل من أشــكال ســرد 
القصــص الّرقميــة بحيــث يكــون الهاتــف الذكــي هــو الوســيلة 
ــر الصــور أو الصــوت  ــاج وتحري أو الجهــاز األساســي إلنت
ــد  ــكل متزاي ــف بش ــون الهات ــتخدم الصحفي ــو، ويس أو الفيدي
للحصــول علــى األخبــار للراديــو والبودكاســت، أو للحصــول 
علــى الفيديــو لألخبار التلفزيونيــة والبرامج الوثائقيــة، وكذلك 

إنشــاء مقاطــع الفيديــو للمنصــات االجتماعيــة.

أو  الهاتــف هــي: “خطــة  أن صحافــة  البعــض  ويــرى 
ب  أســلوب عمــل جديــد لروايــة قصــة إخباريــة، حيــث يـُـدرَّ
الصحفيــون ويتــم إعداُدهــم ليصبحــوا صحفيــي موبايــل 
ومســتقلين بشــكل كامــل” 21، كمــا أنهــا عمليــة جمــع 
األخبــار ونشــرها باســتخدام هاتــف ذکــي أو جهــاز لوحــي، 
وهــذا اتجــاه جديــد فــي تغطيــة األخبــار وبثهــا، ويُتوقــع أن 

ــائدا 22. ــاه نمطــا س ــذا االتج ــح ه يصب

ون بصحفيــي الموبايــل،  ومــن هــذه الخلفيــة ظهــر مــن يُســمَّ
ويعمــل هــؤالء الصحفيــون بمفردهــم فــي هــذا المجــال 
ــن  ــار، وم ــع األخب ــة لجم ــف المحمول ــتخدمون الهوات ويس
ــي  ــي واألكاديم ــي والصحاف ــُج التلفزيون ــص المنتِ ــا لّخ هن
ــكل  ــا ش ــل بأنه ــة الموباي ــف صحاف ــوروم 23 تعري ــو ب إيف
متكامــل مــن قصــص الوســائط المتعــددة التــي تجمــع بيــن 
الصحافــة، والفيديــو، والتصويــر الفوتوغرافــي، والتحريــر 
ــث  ــي، حي ــف الذك ــم بوســاطة الهات ــك يت والنشــر، وكل ذل
ــادة، وهــي تحــدد مســتوى  ــاج الم ــي إنت القصــة أساســية ف

ــة. ــادة المطلوب ــوع الم ون

ــون  ــاس يرتكب ــت 24 أن “الن ــك غارني ــي ني ــرى الصحف وي
ــتخدام  ــق باس ــل تتعل ــة الموباي ــم أن صحاف ــأ باعتقاده خط
هاتــف محمــول. لكــن األمــر ليــس كذلــك. إنهــا تشــير إلــى 

أن الوســيلة هــي الهاتــف المحمــول، كمــا أن األمــر يتعلــق 
بمــدى إدراكهــم وقدرتهــم علــى القيــام بالكثيــر مــن المهــام 
ــا”،  ــن اقتناؤه ــي يمك ــا الت ــتخدام التكنولوجي ــة باس المختلف
ــرده  ــل بمف ــذي يعم ــي ال ــى أن الصحف ــت إل ويشــير غارني
لديــه القــدرة علــى اســتخدام الهاتــف الذكــي والكاميــرا 

ــار. ــع األخب ــو لجم والفيدي

القصــص  ســرد  فــي  المســتخدمة  الطرائــق  وتختلــف 
ــج  ــرن المنت ــث حــددت تريســتان في ــا، حي ــة رقمي اإلخباري
 BBC Internet Research & Future”الرئيسي لـ
بذلــك، ومــع ظهــور  نســقا خاصــا   Services“ ،12
لينــا  إيمــا  باســتمرار حيــث أضافــت  إضافــات جديــدة 
ــة  ــة يومي ــر صحيف ــو ألكب ــة الفيدي أوفاســكاينن 25 ، صحفي
Helsingin Sano- (“هلســنكين ســانومات” فــي فنلنــدا 

mat(، اقتراحاتهــا الجديــدة.

ــن  ــة م ــى تســعة أشــكال مختلف ــة إل ــذه الدراس وأشــارت ه
ــتخدام  ــة باس ــص البصري ــة القص ــارب لرواي ــل التج أفض

ــول: ــف المحم الهات

1. فيديــو قصيــر، أفــالم وثائقيــة قصيرة: تســتخدم في العديد 
.AJ+ مــن غــرف األخبــار، وجرى إطالقها بوســاطة

2. قصــص AMP: تشــبه البطاقــة مــع عناويــن وتعليقــات 
توضيحيــة، ممــا طــّور مــن أدوات ســرد القصــص داخــل 
 Snapchat Stories ،المنصــات االجتماعيــة مثــل

.Instagram

3. ســّرد قصصــي مرئــي: يســتخدم فــي الغالــب القصــص 
القصيــرة كتلــك التــي تنتجهــا هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة.

21 Understanding mobile journalism,  28 Feb 2018 , http://www.mojo-manual.org/understanding-mobile-journalism/

 https://bit.ly/38EKxgb .2016 ،22 مرعي منتصر والريا ديانا. صحافة الهاتف المحمول. الدوحة، قطر: معهد الجزيرة لإلعالم

       23 Burum, I. )2016(            Ibid 
   
     24 Nick Garnett BBC Radio 5 Live,2016, Skype interview, Panu Karhunen July 2017               Ibid
   
25 Emma-Leena Ovaskainen, 9 Types of Visual Storytelling on Mobile, Global Investigative Journalism Network, 2019, )https://gijn.
 org/2019/01/02/9-types-of-visual-storytelling-on-mobile/(, )accessed 14.2.2020(.
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مرئــي، قصــة بصريــة:  مقــال  البيانــات،  4. تصويــر 
والمــواد  واإلنفوغــراف،  بالغرافيــك،  البيانيــة  الرســوم 
التفاعليــة أو القصــة المرئيــة التــي ال تحتــوي علــى نــص.

5. رســائل إخباريــة ومواجــز: هــذا اللــون شــائع فــي 
اعتمــاده  وتــم   ،  Huffington Postو  BuzzFeed
علــى نطــاق واســع فــي أخبــار المحمــول. قــام مختبــر 
ــرة”  ــل” بدراســة فكــرة القصــص “القصي ــان موباي “غاردي
باســتخدام Smarticles الخاصــة بــه، حيــث يمكنــك 

ــت. ــا كن ــة أينم ــة القص متابع

6. قصــص شــخصية: تُســتخدم لســرد قصــص جذابــة، 
تتحــدث عــن الشــخصيات، ويمكــن أن تكــون طويلــة مــن 

ــن. ــث الزم حي

فــي  أساســي  بشــكل  يســتخدم  المباشــر:  التدويــن   .7
األحــداث الكبيــرة كاألخبــار العاجلــة والفعاليــات الرياضيــة 
والثقافيــة، ويتــم تصورهــا مــع اســتخدام نصــوص قصيــرة، 
بحيــث يتــم تحديثهــا بشــكل متكــرر باســتخدام الصــور 
والفيديــو والمحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون فــي وســائل 

ــي. ــل االجتماع التواص

8. الســرد، الروايــة اآلنيــة: يتضمــن ذلــك التطبيقــات التــي 
تنشــئ روايــة قصــص آنيــة، حيــث تقــوم غــرف األخبــار 
بتجربــة طرائــق أكثــر فعاليــة إلنتــاج التقاريــر الرياضيــة 

واالنتخابــات.

 :VR االفتراضــي  والواقــع  بصريــة  درجــة   360  .9
ــع االفتراضــي،  ــول الواق ــارب ح ــن التج ــر م ــاك الكثي هن
 New York و The Guardian حيــث قامــت صحيفــة
الواقــع  قصــص  مــن  بسلســلة   Times Magazine
 Google االفتراضــي لتطبيقاتهــا الخاصــة، كمــا تعاونــت

.VR ــارب ــاء تج ــع NBC إلنش م

ـر التقنيــات واألدوات التــي تســاعد علــى إنتــاج  لكــّن توفُـّ
ــول  ــى أمــور أخــرى، حيــث يق ــاج إل ــل يحت ــة الموباي صحاف
مجــال  فــي  والمــدرب  الصحافــي   ،26 بنضريــف  أنــس 
ــة  ــق معالج ــار القصــة، وطرائ ــة: إن اختي ــة الرقمي الصحاف

الصــور بشــكل يتكامــل مــع النصــوص، إضافــة ألســلوب 
ــة، مــن أهــم  ــة البصري ــر الهوي الســرد القصصــي، وتطوي

المهــارات التــي تعــزز اســتخدام “موجــو”.

وخــالل ســنوات قليلــة، شــكل تطــور الهواتــف الذكيــة واقعا 
ــاس نحــو  ــن الن ــا أن اتجــاه شــريحة واســعة م ــدا، كم جدي
منصــات التواصــل االجتماعــي دفــع المؤسســات اإلعالمية 
إلنتــاج محتــوى كامــل لإلذاعــة والتلفزيــون بصحافــة 

ــال: ــي أســباب هــذا االنتق المحمــول، وفيمــا يل

ــون  ــودة التلفزي ــو بج ــاج فيدي ــك إنت ــة رخيصــة: يمكن تكلف
النوعيــة  الذكــي ذي  الهاتــف  بيــن  الجمــع  مــن خــالل 
ــم،  ــّي القوائ ــل ثالث ــي، وحام ــون خارج ــدة، وميكروف الجي
ــل  ــذا العم ــي. ه ــو احتراف ــجيل فيدي ــق تس ــتخدام تطبي واس

ــة. ــث التقليدي ــرا الب ــن كامي ــر م ــص بكثي أرخ

اســتخدام ســهل: يمكــن لمعظــم الصحفييــن المتنقليــن وضــع 
ُمعَّداتهــم فــي حقيبــة تُحمــل علــى الظهــر. يمكــن أال يزيــد 
وزن الهاتــف باإلضافــة إلــى حامــل ثالثــي القوائــم خفيــف 
الــوزن وميكروفونــات وأجهــزة إضــاءة خارجيــة عــن 
ــودة  ــاج قصــص ذات ج ــهل إنت ــا يس ــات؛ مم 3 كيلوغرام
عاليــة فــي أي مــكان وفــي أي وقــت، كمــا فعلــت المخرجــة 
ــي  ــا الوثائق ــت فيلمه ــا صنع ــب عندم ــد الكات ــورية وع الس
2019 حــول الحيــاة فــي الحــرب “مزقــت حلــب”، أو 
كمــا فعــل مراســل “بــي بــي ســي” دوجــال شــو فــي معظــم 

القصــص التــي غطاهــا فــي عــام 2019.

األمــان: حقيقــة أن الهواتــف الذكيــة شــائعة جــدا، تجعلهــا 
ــي  ــل ف ــى العم ــون إل ــن يحتاج ــن الذي ــة للصحفيي أداة مهم
تكتــم، كمــا فعــل نيــك غارنيــت عنــد تغطيتــه أعمــال شــغب 
ــم  ــا يت ــام 2011. كم ــي ع ــي” ف ــي س ــي ب ــتر لـ”ب مانشس
ــل  ــن قب ــع م ــاق واس ــى نط ــة عل ــف الذكي ــتخدام الهوات اس
HongKong-  الصحفييــن والناشــطين المواطنيــن، مثــل

ــو  ــع الفيدي ــلة الصــور ومقاط ــج سلس ــذي أنت Hermit، ال
احتجاجــات ســبتمبر/أيلول  أثنــاء  فــي  المباشــر  والبــث 

ــي. ــف ذك ــتخدام هات 2019 باس

محبــوب اجتماعيــا: إّن ِصغَــر حجــم الهواتــف الذكيــة، 

  https://bit.ly/39Mx729 2019 ،26 نايلة الصليبي، تحديات مهنة الموبايل جورناليزم في خضم التحول الرقمي وشيوع ظاهرة تبادل المحتوى الجنسي بين المراهقين، ديجيتال، مونت كارلو الدولية
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وحقيقــة أنهــا شــائعة جــًدا، يعنــي أنهــا أقــل ترهيبـًـا، بالنســبة 
إلــى مــن تجــري معهــم المقابــالت. إذ كشــفت دراســة 
أجراهــا معهــد رويتــرز عــام 2017 أن النــاس أكثــر 
احتمــااًل للموافقــة علــى إجــراء مقابلــة أمــام الهاتــف الذكــي 

ــون. ــرا التلفزي ــةً بكامي مقارن

تطبيقــات للمبتدئيــن وللمحترفيــن: هنــاك العشــرات مــن 
 ،Androidو iPhone تطبيقــات ســرد القصص ألجهــزة
اجتماعيــة  قصــص  إلنشــاء  ــم  ومصمَّ بســيط  بعضهــا 
بســرعة مــع عناويــن متحركــة وتســميات توضيحيــة ممتعة 
وموســيقى مجانيــة، وبعضهــا اآلخــر يقــدم للمســتخدم خدمةً 
تعلُِّمــه اســتعمال هــذه التطبيقــات بســرعة، لــذا فهــي مثاليــة 
ــات أخــرى  ــم تطبيق ــم تصمي ــا ت ــة. كم إلنشــاء قصــة رائع
خصيًصــا للصحفييــن المحترفيــن. وتشــمل هــذه التطبيقــات 
تســجيل الفيديــو والتحريــر الــذي يلبــي متطلبــات البــث 
التلفزيونــي، وتطبيقــات تحريــر الصــوت لصنــع حــزم 
ــي. ــر االحتراف ــات التصوي ــو والبودكاســت، وتطبيق الرادي

ــاج الفيديــو عبــر  جهــاز صحفــي شــامل: بينمــا يمكنــك إنت
ــم  ــك لتقدي ــتخدام هاتف ــا اس ــن أيًض ــول، يمك ــف المحم الهات
للراديــو، واالتصــال عبــر اإلنترنــت ووســائل  ملفــات 
ــاء  ــة، وإنش ــور رائع ــاط ص ــي، والتق ــل االجتماع التواص
مقابــالت صحفيــة،  وحفــظ   podcast ملفــات ونشــر 
علــى  للحصــول  جمهــورك  مــع  مباشــرة  والتواصــل 

تعليقــات ومتابعــة القصــص.

ال شــك فــي أن الميــزات المذكــورة شــجعت فئــة كبيــرة علــى 
اســتخدام الهاتــف المحمــول، ومــن ثم التأســيس لفكــرة احتالل 
الجهــاز الذكــي مكانــة ال تخطئهــا العيــن فــي إنتــاج المحتــوى 
وال ســيما إثــراء المنصــات المختلفــة فــي الفضــاء الرقمــي. 
وأثبتــت الدراســات البحثيــة أن حوالــي %50 مــن صناعــة 
المــواد اإلخباريــة والمحتــوى اإلعالمــي تعتمــد فــي األســاس 
علــى المعلومــات ومقاطــع الفيديــو التــي تنشــر وتبــث عبــر 
شــبكات التواصــل االجتماعــي. ومــن هنــا يبــرز دور صحافة 

الهاتــف النقــال، واســتحواذها علــى المشــهد اإلعالمــي.

ــاي - مســؤول اإلبداعــات  ــن ملكه ــع اإلعالمــي غلي ويُرِج
التقنيــة بهيئــة اإلذاعــة اإليرلنديــة - نشــأة وابتــكار وتطــّور 

صحافــة الهاتــف النقــال إلــى تفاعــل المواطــن عبر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، ومــن ثَــمَّ بــروز ظاهــرة المواطــن 
الصحفــي التــي وصلــت أوجهــا عــام 2013، خاصــة أن 
%70 مــن مســتهلكي األخبــار والمعلومــات يعتمــدون 
ــي  ــي تلق ــة ف ــف المحمول ــة والهوات ــزة اللوحي ــى األجه عل
المنتَــج اإلخبــاري. كمــا يعــزو غليــن دخــول “صحافــة 
الهاتــف النقــال” إلــى العمــل الميدانــي وشــروع المؤسســات 
اإلعالميــة فــي اســتخدامها إلــى تنامــي دور “الصحفــي 
المواطــن” وجمهــور الشــباب علــى وجــه الخصــوص، 
ــي  ــدا ف ــداث - وتحدي ــر األح ــق وتصوي ــوم بتوثي ــذي يق ال
المناطــق ذات األحــداث الســاخنة - والمســاهمة فــي تزويــد 

ــة. ــوى والقصــص الصحفي ــائل اإلعــالم بالمحت وس

صحافــة الموبايــل ال تســهم بنقــل الخبــر فحســب، بــل ومــن 
خــالل تطبيقاتهــا يمكــن لهــا التأثيــر فــي األحــداث السياســية 
وِمــن ثـَـّم اإلســهام فــي تغييــر وكتابــة التاريــخ، هكــذا يراهــا 
الكاتــب واإلعالمــي دانــا جــالل 27، مستشــهدا بموقــف 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان الــذي تمّكــن مــن 
ــالة ألنصــاره  ــه رس ــن توجي ــل م ــات الموباي ــالل تطبيق خ
ــالد  ــب الب ــم وتجني ــودة للحك ــالب، والع ــة االنق ــد محاول بع

حالــة الفوضــى األمنيــة واالحتقــان السياســي.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مزايــا هــذا النــوع مــن الصحافــة 
تفــوق العيــوب، وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك هــو حداثــة 

ــة الدارســات بشــأنه. الموضــوع أو قل

4. صحافة المواطن:

تعــددت واختلفت تعريفــات مصطلح “المواطــن الصحفّي”، 
ــذي  ــه: المواطــن ال ــدر بأن ــف حي ــد اللطي ــه عب ــث يعّرف حي
ــة، وينشــرها  ــالة االتصالي ــوى الرســ ــح صانعــا لمحت يصب
ــواء  ــل ســ ــائل التواص ــف وس ــي مختل ــه فــ ــن موقعــ مــ
المكتوبــــة أو المرئيــــة، أو عبــــر تقنيــة البــــث المباشــر. 
لكن حيدر يفــــّرق بيــــن الصحفــــي المحتــرف والمواطــن 
الصحفــــي، فاألول ينتبــــه بوعــــي كامـــل إلـــى أخالقيـــات 
النشـــر وقيم المهنـة، ويتحـــرى الطرائق المناسـبة لمعالجـة 
المعلومـــات ونقلها إلــــى الجمهــــور بصــــورة الئقــــة، في 

 https://bit.ly/3dYlGrH  2017 ،27 صحافة الموبايل” في ندوة بستوكهولم، الكومبس - جاليات
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حين ال يراعــــي الثانــــي كل ذلــــك 28.

ــي الظواهــر  ــة فـ ــل عــن الباحث ــد شــحادة 29 فينق ــا عمي أم
المواطـــن”  “صحافـــة  مصطلــح  وصاحبــة  اإلعالميــة 
كليمينســــيا رودريغــــز أن أصــــل المصطلــــح جــــاء مــن 
ــا  ــر مـ ــل قصــة أو خبـ ــي نقـ ــن فـ ــي للمواطـ ــدور العمل ال
لجمهـــوره فـــي وســـائل التواصل االجتماعي، وهـذا الـدور 
اعتبـــره منّظـــرو اإلعـــالم شـــكال مـــن أشــــكال الصحافــة 
ــا  ــس صحفيــ ــدور ليــ ــذا الــ ــر، وألن صاحــب هــ والنشــ
باألسـاس لهذا سـمي مواطنـا صحفيـا. وتضيف رودريغــز 
أن المنافسـة لـن تنجـح باختطـاف أدوات صحافـة المواطـن 
وتطبيـق فكرتهـا باحتـراف، إالّ إذا حـررت وسـائل اإلعـالم 
صحفييهـا مــن قيــود الســمع والطاعــة، وأطلقتهـم ليفكـروا 
هـم ويختـاروا مـا يجـب تقديمـه للجمهـور، ألن كل صحفي 

ــا. ــي األســاس، لكــن ليــس كل مواطــن صحفي مواطــن ف

ويقــدم دجــاي روزن - وهــو ناقــد صحفي وأســتاذ للصحافة 
واإلعــالم بجامعــة نيويــورك - تعريفــا أكثــر دقــة وانتشــارا 
بقولــه: “صحافــة المواطــن هــي حينمــا يوظف عامــة الناس 
المعروفيــن شــكليا بالجمهــور، األدوات الصحفيــة التــي فــي 

حوزتهــم إلخبــار أنــاس آخريــن عــن حــدث مهــم” 30 .

ــم العربــي  ــة ومنســق العال ــر البرامــج التدريبي ــر أن مدي غي
ــاد  ــى أن االتح ــير إل ــرور يش ــر زع ــط مني ــرق األوس والش
الدولــي للصحفييــن ال يخلــط بيــــن “الصحفــي” و”المواطــن 
الصحفــي”؛ ألن الصحافــة بالنســـبة لــه مهنــة، وأن الصحفي 
هــــو مــن يتخــذ مــن الصحافــة مهنــــة لــه ويتقاضــى عليهــا 
أجــــرا، ويعتبــر أن الفــرق واضــح بيــن الصحفــي والمواطن 
ــه. ويضيــف  ــر عــن رأي ــي التعبي ــذي يســهم ف ــي الـ الصحف
زعــرور أن االتحــاد الدولــي للصحفيين يرفــض الخلط، كأن 
نقـــول عـــن “المواطن الصحفي” إنــــه “صحفي”، مستشهدا 
بنيويــورك تايمــز، وواشــنطن بوســت وغارديان، ألن هــــذه 

ــة الحشــود،  ــم خــاص اســمه صحاف ــا قسـ المؤسســات لديه
ودوره هــو اســتغالل رغبــة النــاس واســتعدادهم للمشــاركة 

مــع قضايــا متنوعــة بهــدف إنتــاج محتويــات صحفيــة 31.

الهاتــف  وصحافــة  المواطــن  صحافــة  بيــن  التقاطــع 
لمحمــول: ا

ظهــر الهاتــف فــي ســنة 1876، وتطــور مــع مــرور 
ــذي يعــد مــن أبــرز  ــا الهاتــف الذكــي ال الزمــن حتــى رأين
ــب  ــو صاح ــل ه ــندر بي ــددة. وألكس ــف المتع ــكال الهات أش
ــوره،  ــورة بظه ــداث الث ــه وإح ــي اختراع الفضــل األول ف
حيــث يعتمــد علــى نقــل الموجــات الصوتيــة بيــن األطــراف 
المتصلــة، ومــا يميــز الهاتــف المحمــول أنــه يجمــع ويقــّدم 
أدوات وتقنيــات اتصــال عديــدة، حتــى صــار اليوم الوســيلة 

ــه 32. ــم كل ــر انتشــارا فــي العال األشــهر واألكث

ــٌط أحيانــا بيــن “صحافــة المواطــن” و”صحافــة  يحــُدُث خل
 MOJO الهاتــف المحمــول”، ويقــول بعــض صحفيــي الـــ
: إن هنــاك ثالثــةَ مليــارات صحفــّيٍ فــي العالــم، باعتبــار أن 

هنالــك ثالثــة مليــارات مســتخدم للهواتــف الذكيــة.

غيــر أن الصحفــي ومــدرب صحافــة الموبايــل “غليــن 
أن  العتبــاره  الــرأي؛  هــذا  مــع  يتفــق  ال  مولكاهــي” 
الصحافــة مهنــة تحتــاج لدراســة وفهــم جيديــن، وأنــه ليــس 
بمجــرد امتــالكك جهــاًزا وإنتاجــك لمحتــوى فيديــو أو 
ــا، كمــا أن صحافــة  التقــاط صــور جيــدة، ســتكون صحافي
ــوى  ــن المحت ــا ع ــة تمام ــة منفصل ــول مهن ــف المحم الهات
ــه اختصــارا  ــق علي ــذي يطل ــتخدمون ال ــئه المس ــذي ينش ال

.”UGC“ )User Generated Content(

 UGC ويلفــت “غليــن” إلــى أن اســتقالليتهما ال تعنــي أن
ــا  ــال طالم ــوى فع ــه محت ــي حــّد ذات ــس ذا قيمــة؛ فهــو ف لي

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/302 2018 28 عبد اللطيف حيدر، أخالق متأرجحة في صحافة المواطن الصحفي باليمن، مجلة الصحافة،  23 يوليو

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/524 2018 29 عميد شحادة، المواطن الصحفي والصحفي المواطن، مجلة الصحافة العدد 9، السنة الثالثة - ربيع

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/255 2017 30 مبارك بن زعير، اتجاه الصحف لالعتماد على صحافة المواطن، مجلة الصحافة، 21فبراير

31 عبد هللا مكسور، خمسة أسئلة عن المواطن الصحفي على طاولة االتحاد الدولي للصحفيين حوار، الدوحة،  مجلة الصحافة، العدد 9، السنة الثالثة - ربيع 2018 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/300
  
32 creative displays now, History of Communication from Cave Drawings to the Web  https://www.creativedisplaysnow.com/articles/history-of-com-
munication-from-cave-drawings-to-the-web/
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ــد  ــرات أوج ــار الكامي ــه؛ ألن انتش ــن دقّت ــد م ــك التأك يمكن
خطــرا جديــدا يتمثــل فــي إمكانيــة االنــزالق بســهولة إلــى 

ــة. ــار المزيَّف ــة واألخب ــات الكاذب المعلوم

ــة  ــل فرص ــول تمث ــف المحم ــة الهات ــارت صحاف ــد ص وق
حقيقيــة للصحفييــن المحترفيــن لتطويــر أعمالهــم؛ بغيــة 
إثــراء المحتــوى بمزيــد مــن األخبــار غيــر الّرســمية، 
مســتفيدين مــن المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدمون إلعالء 
ــة 33 . ــم اإلخباري ــي تغطياته ــور ف ــاس والجمه صــوت النّ

بيــن “صحافــة  العالقــة  أن  يــرى  ثمــة مــن  أنّــه  بيــد 
أن  إاّل  تكامليــة،  الموبايــل”  و”صحافــة  المواطــن” 
الصحفــي اســتحدث اســتخدام الموبايــل وســيلةً للعمــل 
للبســاطة والســرعة، أي أن نقطــة التقائهمــا هــي الوســيلة. 
ــتطاعوا شــق  ــن اس ــن المواطني ــرا م ــدو أن كثي ــن يب ولك
خاصــة  كامــل،  بشــكل  ليصبحــوا صحفييــن  طريقهــم 
أولئــك الموهوبيــن فــي التقــاط اللحظــة وأخــذ زاويــة 

ــار. ــل األخب ــع نق ــم داف ــن لديه ــا، وَم له

ــى  ــأن تتبن ــجعت ب ــا ش ــة ورحابته ــة الصحاف ــم إن مرون ث
أشــكاال وممارســات جديــدة، ال ســيما قبــول ممارســين جــدد 
كصحفييــن طالمــا أنهــم يتّبعــون األســس األخالقيــة. ولهــذا 
تــرى مدربــة صحافــة الفيديــو والموبايــل بمعهــد الجزيــرة.

لإلعــالم فاتــن جباعــي فــي مســألة المواطــن الصحفــي 
نفَســه،  يثْبــت  مــن  “األشــطر  أن  الصحافــة،  وامتهــان 

باللقطــة التــي يســتطيع أخذهــا” 34.

التكامــل بيــن “الصحفــي”  بــدأ ينتشــر نــوع مــن  كمــا 
و”المواطــن الصحفــي” أو “شــهود العيــان” فــي عمليــة إنتاج 
ــن  ــور المواطني ــى ص ــد عل ــن نعتم ــرا، فنح ــار مؤخ األخب
بشــكل كبيــر، خاصــة فــي تغطيــة أحــداث دول كليبيــا واليمن 
ــاك. ــارك هن ــس ولضــراوة المع ــة التضاري ــال؛ لصعوب مث

وال يمكــن االعتقــاُد بــأّن دور المواطــن قــد يتغــول علــى 
دور الصحفــي فــي الميــدان كمــا يظــّن البعــض؛ ألن 
دورهمــا تكاملــي. ودور الصحفــي مهــم جــدا، فهــو مــن 
يُغطــي الحــدث وفــق األولويــات والضوابــط التحريريــة 
والمهنيــة المعروفــة فــي مؤسســته 35. مــن جانــب آخــر 
ــح “مشــاعا”،  ــة أصب ــم الصحاف ــرى أن ِعل ــن ي ــاك م هن
أن يصبــح صحفيــا،  بإمكانــه  أن كل شــخص  بمعنــى 
المواطــن”  “الصحفــي  بيــن  الفــرق  يحــدد  مــا  ولكــن 
ــة،  ــي المســؤولية والمصداقي ــرف” ه ــي المحت و”الصحف
كالترجمــة،  أخــرى  ومهــارات  االحتــراف،  يليهمــا 
وعلــم  والسياســة،  والتاريــخ  العامــة،  والمعلومــات 

ــا. ــات وغيره اللغ

كمــا ال نُغِفــل معيــاَر الجمهــور الــذي ال يجتمــع علــى خطــأ؛ 
ألن النــاس دائمــا مــا يبحثــون عــن األفضــل واألحــدث 

ــةً، والقريــب إليهــم 36. ــر مصداقي واألكث

33 قلن مولكاهي، صحفي، مدرب صحافة موبايل، مقابلة الباحثة، 19.02.2020، الدوحة.

34 فاتن الجباعي، مدربة صحافة فيديو وموبايل، معهد الجزيرة لإلعالم، 16.03.2020 مقابلة مع الباحثة.

35 عمرو القزاز، مدير وحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، مقابلة الباحثة، 01.03.2020، الدوحة.

36 أحمد عاشور، مدير تحرير المحتوى الرقمي في غرفة أخبار قناة الجزيرة العربية،20.03.2020، مقابلة مع الباحثة.
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دور الموبايــل في إنتــاج المحتوى 
اإلخباري:

ِغنًــى  المواطــن  أنتجهــا الصحفــي  التــي  المــواد  تمثــل 
ــا علــى عــدة مســتويات، بوجــود الهاتــف المحمــول  إضافيًّ
ــي  ــارع، وكل ح ــي كل ش ــان” ف ــاهد عي ــا “ش ــح لدين أصب

ــابقا. ــرا س ــن متوف ــم يك ــا ل ــو م ــا، وه تقريب

ــن،  ــل الصحفيي ــرةً مــن قِب ــة األحــداث محتَك ــم تعــد تغطي ل
وبــات باســتطاعتنا أخــذ لقطــات مــن أحيــاء فرعيــة بالمدن، 
ــا  ــي المواطــن مراقِب ــك أضحــى الصحف ــى ذل وعــالوة عل
ــرة”  ــاة الجزي ــال إذا مــا قامــت “قن ــة؛ فمث ــة التقليدي للصحاف
بإعــداد تقريــر عــن اعتصــام مــا فــي لبنــان، ولســبب 
ــن  ــن المواطني ــإن الصحفيي ــة، ف ــا كامل ــّطِ الزواي ــم تغ ــا ل م
الموجوديــن علــى األرض قــادرون علــى إثبــات ذلــك. 
ــاه إلــى أنهــا  دفعــت هــذه الميــزةُ الصحافــةَ التقليديــة لالنتب
ــُدد غيــر منافســيها التقليدييــن 37. ــة مــن منافِســين ُج مراقب

ــإذا  ــوى، ف ــرِت المحت ــل أُثْ ــة الموباي ــي أن صحاف ــك ف ال ش
مــا تحّدثنــا عــن الـــ UGC فــإن معظَمــه منتـَـٌج عــن طريــق 
ــت،  ــرة ن ــع الجزي ــي موق ــدور ف ــر هــذا ال ــل. ولتطوي الموباي
اســتَحدثت الشــبكة قســم “رادار” وهي وحدة للرصد والتحقُّق، 
ُم خدماتِهــا لشــبكة الجزيــرة بأكملهــا، وهــو أمــر ســيعزز  وتقــّدِ
دور صحافــة الموبايــل فــي إثرائهــا للمحتــوى. ومــن خــالل 
“رادار” أيضــا يســتخدم المحتــوى األصيــل كأخبــار عاجلــة، 

وربمــا ينتــج منــه قصــص لقوالــب أخــرى 38.

وتأكيــدا لهــذا الــدور فــإن الخبــر األول فــي النشــرة اليــوم هو 
فيديــو أنتجــه شــاهد عيــان، هــذا اإلثراء فــي الصــورة، رافقه 

تطــّور متســاِرع فــي عمليــة ُمطابقة الصــور ومقاربتها.

الصــورة هــي الَمِلــك، وقــد نعتمــد فــي نشــراتنا بشــكل كبيــر 
ــة،  ــة الحديث ــن األمثل ــون. وم ــا المواطن ــورة أنتجه ــى ص عل

طائــرة الــركاب المتجهــة مــن مدينة وجــدة المغربيــة إلى مدينة 
ــة  بروكســل، والتــي تعرضــت الهتــزازات، ممــا أحــدث حال
مــن الّرعب وســط المســافرين الذيــن وثّقوا اللحظــة، فاعتمدت 
وســائل اإلعــالم فــي تناولها للخبر علــى صور المواطنيــن 39.

ــا  ــط، أن م ــل، ســارة حطي ــة الموباي ــة صحاف ــرى مدرب وت
ــز القصــص المنتَجــة بالهاتــف المحمــول هــو تركيُزهــا  ميّ
علــى المضمــون، وقربُهــا مــن النــاس؛ فالتواصــل المباشــر 
ــة، فلــم نعــد  ـل النــاس لألفــكار والتلقائي ســاَعد علــى تقبُـّ
وبــات  الكاميــرا،  مــن  الخــوف  لكســر حاجــز  بحاجــة 
بمقدورنــا بنــاء عالقــة مــع األشــخاص وإخــراج الكثيــر مــن 

ــر. ــي تدعــم التقري األشــياء الخاصــة الت

وتضيــف حطيــط أن التحــدي األساســي -فــي عدم ثقــة البعض 
ــه  ــل ب ــذي يعم ــي ال ــر االحتراف ــَردُّه الشــكل غي ــل- َم بالموباي
بعــض الصحفييــن، وكذلــك خشــية مؤسســات إعالميــة عربية 
مــن ولــوج هــذا المجــال كشــيء جديــد. بينما فــي أوروبــا تتعدد 
النمــاذج الناجحــة فــي التلفزيــون، خاصــة بعــد انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد أصبــح الهاتــف حاجــة ألنه الوســيلة الوحيدة 
المتاحــة لالســتعمال اآلمــن، لــذا لجــأ الصحفيــون إلــى طلــب 
ــي  ــتخدامها ف ــخاص واس ــن األش ــف م ــواد مصــورة بالهات م
تقاريرهــم. أمــا مشــكلة عــدم قــدرة الموبايل علــى إعطاء عمق 
فــي الميــدان، فيمكــن معالجتها باســتخدام تطبيقات معينة تمكن 

مــن االنتبــاه لنقــاط التركيــز، التحكــم باإلضــاءة واأللــوان 40.

• الّسرد القصصي:

قبــل أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، أحدثــت صحافــة الهاتــف 
المحمــول تحــوالت حتــى فــي آليــات الّســرد القصصــي لــدى 
وســائل اإلعــالم، لــذا فــإن اســتخدام الهاتــف المحمــول متزايد 
بشــكل كبيــر جــدا لــدى الصحافــة البنّــاءة، كـــ بــي بــي ســي 
وغيرهــا مــن القنــوات التــي وضعــت حلــوال لذلــك، تتمثــل 
ــة  ــرديات قصصي ــن س ــث ع ــة البح ــى مهم ــَرق تتول ــي فِ ف
ــن  ــدالً م ــكالت ب ــول للمش ــاد حل ــون إيج ــة، إذ يحاول مختلف

37 فاتن الجباعي، مرجع سابق.

38 عمرو القزاز، مرجع سابق.

39 عثمان كباشي، مشرف غرفة األخبار في الجزيرة نت، مقابلة الباحثة، 04.03.2020، الدوحة.

40 سارة حطيط صحفية، مدربة صحافة موبايل، أكاديمية دوتشيه فلليه، مقابلة الباحثة، 21.04.2020، عبر الواتس آب.
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مجــرد تقديــم حقائــق تلــك المشــكالت، وهــذا مــا يجعــل الناس 
ــرد  ــن مج ــدالً م ــة ب ــن بالقص ــخاص المتأثري ــون لألش يميل
معرفــة حقيقتهــا. عندمــا ينجــذب النــاس إلــى القصــة؛ فأنــت 
تنقلهــم إلــى روايــة القصــص اإلنســانية، حيــث تعمــل صحافة 

الهاتــف المحمولــة بشــكل جيــد للغايــة فــي هــذا المجــال.

كمــا أن كاميــرا التلفزيــون تنتــج تقريــًرا تلفزيونيًّــا فقــط، بينما 
الهاتــف الذكــي بمثابــة جهــاز كمبيوتــر، ذي كاميــرا لتصويــر 
مقاطــع الفيديــو ويمّكنــك مــن البــث الحــي أيًضــا، كمــا يمّكنك 
اســتخداُمه مــن أْخــذ الصــور أو إنشــاء مقاطــع وســائط متعددة 
ــة  ــو لرواي ــص والصــوت والصــورة والفيدي ــن الن ــع بي تجم
قصــة رقميــة. ومــع اختــالف الجمهــور يمكــن تجربــة أشــياء 
مختلفــة، وتتبــع صداهــا، ممــا يعنــي أن هنــاك الكثيــَر يمكــن 

تجربتــه، كمــا أن هنــاك مجــاال أكبــر للتطويــر 41.

ــل  ــة الموباي ــرد القصصــي فــي صحاف ــر الّس ثمــة مــن يعتب
متنوعــا وال منتهيــا، فهــو يشــمل القصــص علــى منصــات 
إنســتغرام، وتيــك تــوك ) Tik Tok ( مثــال، ويعــد مــا تنتجــه 

+AJ مــن مــواد “الويــب فيديــو” خيــَر مثــال علــى ذلــك.

الجريــدة مثــال إذا مــا لخصــت مقــاال علــى شــكل جرافيــك 
فيمكــن أن يكــون موجــو، ألنــه ينتــج عبــر الموبايــل وينشــر 

عبــر السوشــيال ميديــا.

إذن، هنــاك أنــواع كثيــرة مــن الســرد القصصــي مــن 
الصعــب مالحقتهــا؛ ألنهــا متجــددة باســتمرار، ومــع تغييــر 
الخوارزميــات والتفاعــل الخــاص بالمنصــات األساســية 
ــواز  ــر م ــا تغيي ــر”، يتبعه كـ”فيســبوك، وإنســتغرام، وتويت

ــالة. 42 ــال الرس ــة إيص ــة بغي ــلوب الصحاف ــي أس ف

المثــال اآلخــر هــو موقــع الجزيــرة نــت حيــث أَخــذت 
تركيبــة القصــة شــكالً رْقميًّــا جديــًدا، مســتصِحبا ســرديات 
صحافــة الموبايــل. اســتخدم الموقــع أســاليب ســرد القصــة 
كلَّهــا، مــن النـّـص، والفيديــو، والصــوت، والجرافيــك، وقــد 
يســتخدمها جميعهــا فــي قصــة كاملــة، خاصــة فــي المــواد 

ــات. ــة، والمتعــددة الجوانــب والطبق المعّمق

ومثــااًل علــى ذلــك، مــادة أنتجــت فــي يناير/كانــون الثانــي 
ــيناريوهات  ــدود.. س ــل.. الس ــق الني ــوان: “خن 2020 بعن
الجفــاف.. الحلــول”، التــي ترقــى لمســتوى البحــث العلمــي. 
ــة  ــو والصحاف ــع للفيدي ــى اســتخدام الموق ــة إل هــذا باإلضاف

المتأنيــة فــي زاويــة “ميــدان”، وكلّهــا تقنيــات جديــدة.

ــي  ــى ضــرورة مراعــاة عاملَ ــد مــن اإلشــارة إل ــا ال ب وهن
ــه  ــه ل ــذي يوجَّ ــور” ال ــة الجمه ــيلة” و”طبيع ــة الوس “طبيع
المحتــوى، فمــا يطــرح فــي الموبايــل كجهــاز ذكــي، ليــس 
ــه مــا يعــرض فــي الجهــاز  بالضــرورة أن يكــون هــو ذات
اللوحــي كجهــاز ذكــي كذلــك. واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى 
إنتــاج محتــوى للتلفزيــون، لذلــك ال بــد مــن مراعــاة فــروق 

ــن 43. الوســائل عنــد إنتــاج مــادة معينــة لجمهــور معيّ

ــرة  ــبكة الجزي ــي لش ــوى اإلعالم ــراء المحت ــل إث ــن أج وم
عاليــة ومصداقيــة  َجــودة  ذاِت  إعالميــٍة  مــوادَّ  وتقديــم 
ــدات  ــن الوح ــددا م ــأت ع ــا أنش ــن، فإنه ــة كبيرتي وموثوقي
المهنيــة للقيــام بالعديــد مــن الوظائــف التــي تســهم فــي 

إثــراء محتــوى الجزيــرة اإلعالمــي، نذكــر منهــا:

:)Verification( الّرصد والتحقق •

تُعــدُّ مرحلــة الّرصــد والتحقــق مــن أهــم الخطــوات التــي يمــر 
بهــا المحتــوى اإلخبــاري، حيــث يقول مســؤول وحــدة الرصد 
والتحقــق بشــبكة الجزيــرة عمــرو القــزاز إنه عنــد ورود خبر 
أو معلومــة أو فيديــو للوحــدة، فإنه يخضع للتحقــق وفقا لثالثة 
اعتبــارات هــي عامــل التحقق مــن شــهود الِعيــان، واألدوات، 
والبيانــات الرســمية. ويضيــف القــزاز أن اســتخدام األدوات 
ــى 75%،  ــد إل ــد تصــل نســبة التأك ــق، وق ــر كاف للتدقي غي

ولكــن فــي بعــض األحيــان قــد نحتــاج لمزيــد مــن التحقــق.

ــه  ــب كون ــو األصع ــوت، وه ــق الص ــة تدقي ــي حال ــا ف أم
ســهل الفبركــة والتقليــد والتزويــر أو التشــكيك فــي تاريــخ 
ــن مصــدره. ــد م ــم التأك ــتبعد؛ إال أن يت ــه يُس ــجيله، فإن تس

ولتدقيــق الفيديــو ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة بعــُض 
41 غلين مولكاهي، مرجع سابق.

42 فاتن الجباعي، مرجع سابق.

43 عثمان كباشي، مرجع سابق.
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 Deep Fack( البرامــج والتطبيقــات التــي تعتمد على الـــ
 )Google Play( وهــو تطبيــق يتــم تنزيله مــن )Video
ويتــم عــن طريقــه تقليــد المســؤولين أو الــوزراء ال ســيما 
ــب  ــا يصعّ ــب، مم ــم التركي ــن ث ــة، وم ــخصيات العادي الش

عمليــة التحقــق للتأكــد مــن صحتهــا 44.

فــروع شــبكة  الّرصــد والتحقــق لخدمــة  تعمــل وحــدة 
خلــق  هــو  إنشــائها  مــن  والهــدف  بالكامــل،  الجزيــرة 
ــى  ــو عل ــورة أو الفيدي ــودة الص ــرعة وج ــن س ــة بي موازن
ــم  ــال إذا ل ــبكة، فمث ــى الش ــر عل ــت، ووجــود الخب اإلنترن
يســتطع المراســل الحصــول علــى الصــورة، فإننــا نحصــل 
عليهــا مــن المواطــن الصحفــي، ألن المواطــن بثّهــا مســبقا 
علــى السوشــيال ميديــا، وهــذا يمكننــا مــن الحصــول عليهــا 

ــا 45. ــن ملكيته ــد م ــا والتأك ــق منه ــد التحق بع

رســم توضيحــي 1: عناصــر مرحلــة التحقق والتثبت األساســية 
“مــن بحــث د. عمــر أبوعرقــوب – زمالة الجزيــرة 2019”

رسم توضيحي 2: مراحـل عمليـة اإلنتـاج اإلخبـاري فـي غرفـة 
األخبــار “مــن بحــث د. عمــر أبو عرقــوب - زمالــة الجزيــرة 2019”

44 عمرو القزاز، مرجع سابق.

45 عمرو القزاز، مرجع سابق.

46 عمرو القزاز، مرجع سابق.

47 عمرو القزاز، مرجع سابق.

48 عمرو القزاز، مرجع سابق.

ــم  ــن، فه ــن الميدانيي ــى الصحفيي ــرة عل ــد الجزي ــذا تعتم وله
ــق،  ــي الّرصــد والتحق ــة عمليتَ ــن ممارس ــتثناء م ــوا اس ليس
وعليهــم البحــث عــن مصــادر موثوقة ألخبارهــم وصورهم، 
كمــا أن عليهــم متابعــةَ ردود فعــل الجمهــور ورصدهــا 47.

أمــا “عمليــة التحقــق” فعلــى الصحفــي اســتخدام أدوات 
الموبايــل للتأكــد إن بُثّــت الصــورة مــن قبــل أم ال، وأن 
يكــون مِلّمــا بمعالــم الحــدث وســلوك ســكان المنطقــة، وهــو 
مــا ســيمّكنه مــن االســتدالل علــى صحــة الصــورة أو الخبر.

مســألة التدقيــق فــي مــواد المواطــن الصحفــي تعــزز رحلــة 
ــن  ــل م ــث ينتق ــرة، حي ــبكة الجزي ــي ش ــة ف ــر الطويل الخب
ــرة  ــى الشاشــة أو منصــات الجزي ــدان إل مصــدره فــي المي
المختلفــة، لكنــه يمــّر بخمــس مراحــل أساســية هــي: مرحلــة 
ــر أو  ــر الخب ــه، وتحري ــق مــن صحت ــر، والتحق رصــد الخب
كتابتــه، وتحقيــق الملكيــة الفكريــة للخبــر، ثم نشــر الخبــر 46.

وألن المراســل هــو عيــن المؤسســة ومصــدر ثقتهــا، فمهمــا 
تطــورت أدوات الرصــد والتحقــق فلــن يتــم االســتغناء عــن 
ــه،  ــر أدوات ــه إال تطوي ــا علي ــى األرض، وم ــل عل المراس
ــة كـــ  ــة مختلف ــتخدام أدل ــق باس ــت ويدق ــث ويتثب وأن يبح

ــت” 48. “الفيرســت دراف

ولهــذا تمــر جميــع المــواد الواردة إلى شــبكة الجزيــرة من مراحل 
هــا أكثــر مــن منتــج حتــى يتــم التأكــد مــن  التحقــق، حيــث يقرُّ
صحتهــا. وتتــوزع مســؤولية التحقــق بين المصــور، وَمن اســتلَم 
المــواد، ثم المنتج، ومســؤول النشــرات، وأخيــرا رئيس التحرير.
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هــذه الخطــوات يعززهــا تعــّرُض العمــل الصحفــي خــالل الســنوات األربــع الماضيــة ألخبــار زائفــة كثيــرة، حيــث كانــت 
ــة تراعــي  ــار غيــر الصحيحــة، ولكــن اآلن أصبحــت حتــى الشــركات الرقمي مواقــع التواصــل االجتماعــي تعــج باألخب
المصداقيــة، فــي تويتــر مثــال، إذا غــّرد المســتخدم بمعلومــات عــن فيــروس كورونــا دون اإلشــارة لمصــدر قــد يعــّرض 
ــد التعامــل مــع مواضيــع كاإلرهــاب مثــال، الــذي  حســابه لإلغــالق، مهمــا كان عــدد متابعيــه، والحــال ذاتــه يطبــق عن

أصبحــت تتعامــل معــه المنصــات الرقميــة بحســم شــديد.

رسم توضيحي 3: جدول أبرز أدوات التحقق والتثبت املفيدة لغرفة األخبار - إعداد د. عمر أبوعرقوب- زمالة 2019 ص19
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ازداد خطــر األخبــار المضلِّلــة بفعــل تداخــل محاربتهــا 
ــن،  ــي أصــوات الناخبي ــر ف ــي، والتأثي ــر الالوع ــع التأثي م
والقــرارات الشــخصية كالتســوق والســفر والدراســة أو 

ــة 49. ــن األطعم ــواع م ــار أن ــى اختي حت

• صحافة الموبايل.. تجربة قناة الجزيرة:

ــل  ــة الموباي ــى صحاف ــب عل ــرة التدري ــبكة الجزي ــدأت ش ب
منــذ العــام 2013، وخــالل هــذه المــّدة دّرب مــدرُب 
صحافــة الموجــو األيرلنــدي “غليــن مولكاهــي” مئــاٍت مــن 
ــدرب  ــه ي ــي” إن ــول “مولكاه ــن. ويق ــن والصحفيي الموظفي
ثمانيــة إلــى عشــرة متدربيــن فــي كل دورة يقدمهــا، ويــرى 
أن هنــاك تغييــرا إيجابيــا فــي شــبكة الجزيرة خــالل العامين 
األخيريــن بســبب اســتراتيجيتها التــي يدعمهــا بقــوة مديــر 

الشــبكة العــام علــى وجــه الخصــوص 50.

وكأّي جديــد؛ دائمــا مــا يتوجــس النــاس منــه، بيــد أن ذلــك 
الشــعور ينحســر مــن خــالل الشــرح الوافــي لألفــكار 
والتدريــب، وكذلــك اإلصــرار مــن قبــل إدارة التحريــر 

ــد. ــة الجدي ــى مواكب عل

للمواكبــة  مســتعدا  كان  نــت  الجزيــرة  فريــق  أن  كمــا 
والتدريــب، مثلــه مثــل غــرف األخبــار العالميــة التــي 
إليــه  هرولــت  لعلهــا  أو  الرقمــي،  للتحــول  اســتجابت 
طائعــة، كمــا يقــول مشــرف غرفــة األخبــار فــي الجزيــرة 
األخبــار..  غــرف  مقالــه:  فــي  كباشــي،  عثمــان  نــت 
ــع  ــّر موق ــي. م ــة الرقم ــت الطاع ــى بي ــة إل ــم الهرول موس
الجزيــرة نــت منــذ تأسيســه بمراحــل وتحــوالت، بــدأ 
باســتخدام الفيديــو ثــم الصــوت مــع النــص والصــورة، 
الجرافيــك  اســتخدام  فــي  الكبيــرة  للتحــوالت  وصــوال 
والتغريــدات داخــل النــص، واســتغالل إمكانــات السوشــيال 
ميديــا. وبلغــت هــذه التحــوالت حــّد دمــج غــرف األخبــار 
“العربيــة” بإزالــة كل الحواجــز “كابينــات” بيــن الموظفيــن. 
ورأى المديــر التنفيــذي للقطــاع الرقمــي أن مــن ضــرورات 
التحــّول نحــو الفضــاء الرقمــي إزالــة الحواجــز كلّهــا، حتــى 

ــن  ــوع م ــاد ن ــة” إليج ــة واإلنجليزي ــن “العربي ــن الغرفتي بي
التالقــي واالحتــكاك وتبــادل األفــكار وتطويرهــا، هــذا 
مــا أســماه “كباشــي” فــي مقالــه بـــ “الصحافــة التكامليــة”. 
تجربــة الجزيــرة فــي عالــم الرقمنــة، ال تقتصــر علــى 
ــا  ــل إنه ــرض، ب ــتحداث منصــات الع ــرق واس ــب الف تدري
تتبنــى عمليــة تحديــث ومواكبــة مســتمرة. فموقــع الجزيــرة 
ــة  ــن ناحي ــواء م ــر، س ــث والتطوي ــم التحدي ــال دائ ــت مث ن
ــذا  ــه ه ــور الموجــه إلي ــج أو الجمه ــوى المنتَ ــة المحت نوعي

ــوى. ــون المحت ــن ينتج ــدرات م ــة لق ــوى، إضاف المحت

ــم  ــد ت ــب، وق ــور المكتس ــام والجمه ــده األرق ــوٌر ترص تط
ــٍه لفئــات عمريــة معينــة كالشــباب  اســتحداث محتــوى موجَّ
ــات  ــتحداث صفح ــى اس ــة إل ــات، إضاف ــي الجامع وخريج
أخــرى كأســلوب حيــاة، ومــرأة، وفــن، وثقافــة، وغيرها 51. 
يتفــق مديــر المحتــوى الرقمــي بقنــاة الجزيرة أحمد عاشــور 
ــول  ــف المحم ــتخدام الهات ــرة اس ــى أن فك ــي عل ــع كباش م
كانــت غريبــة فــي بــادئ األمــر، وكأي أمــر غريــب فإنــه 
غات الرافضيــن حينهــا أن  يواَجــه بالرفــض، وكانــت مســّوِ
ــة  ــف أو الجه ــة، وأن الضي ــودة عالي ــس ذا ج ــل لي الموباي

ــط لمقابلتهــا قــد ال تقبــل الحديــث مــن خاللــه. التــي يُخطَّ

ــاك نشــرة  لكــن الوضــع اآلن اختلــف، حيــث أصبحــت هن
كاملــة تنتــج مــن األلــف إلــى اليــاء بالموبايــل فقــط، وفــي 
القطــاع  أطلــق   2019 األول  ديســمبر/كانون  أواخــر 
الرقمــي فــي شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة وبالتعــاون مــع قناة
الجزيــرة خدمــة “إيجــاز” اإلخباريــة، وهــي نشــرة إخباريــة 
قصيــرة جــدا يجــري إعدادهــا وتقديمهــا يوميــا مــن غرفــة 
أخبــار قنــاة الجزيــرة. وحققــت “إيجــاز” أرقــاَم مشــاهدات 
مهولــةً؛ ألن النــاس تتفاعــل مــع الموبايــل وال تتفاعــل مــع 

النشــرة العاديــة.

تخضــع “إيجــاز” لــذات المعاييــر المهنيــة والتحريريــة 
الجانــب  حضــور  إلــى  باإلضافــة  العاديــة،  للنشــرة 
الشــخصي؛ ألن المذيــع يحــّدِث -مــن خــالل الموبايــل- 
المتلقــَي وجًهــا لوجــه وواحــًدا إلــى واحــد، أو مــا يســمى بـــ 
مــت “إيجــاز”  1to 1، وهــذا مــا يخلــق جانبــا حميميــا. ُصّمِ

49 أحمد عاشور، مرجع سابق.

50 غلين مولكاهي، مرجع سابق.

51 عثمان كباشي، مرجع سابق.



استخدام الهاتف املحمول يف إثراء محتوى اإلعالم

22

لتظهــر وكأن المذيــع جالــس ليســتريح بيــن النشــرات، 
ــك  ــاهد بشــكل شــخصي، ويراعــى ذل ــى المش ويتحــدث إل

فــي صياغــة األخبــار 52.

ــل فــي العمــل اإلعالمــي الوثائقــي  ــر الموباي أمــا عــن تأثي
ــرة هــذا المجــال وأنتجــت عــدة أعمــال  ــد ولجــت الجزي فق
منهــا فيلــم )ســوريا أناشــيد التحدي(، الــذي أنتجتــه الجزيرة 
اإلنجليزيــة عــام 2012، بهاتــف آيفــون، ممــا وفــر الحماية 
ــة  ــل الظــروف األمني ــي ظ ــر ف ــق التصوي ــالمة لفري والس
المعقــدة. باإلضافــة للوثائقيــات والبرامــج االســتقصائية 
التــي يعتبــر الهاتــف فيهــا أساســيا للمحافظــة علــى ســالمة 
الصحفــي. ســنُفرد لهــذا الجانــب محــورا فــي ســياق البحث.

• صحافة الهاتف وإنتاج األفالم 
والوثائقيات:

أكثــر مــن ثالثيــن مهرجانــاً ألفــالم الموبايــل يتــم تنظيمهــا 
ــي ســياق  ــي ف ــذا يأت ــم، وه ــع أنحــاء العال ــي جمي ســنوياً ف
الثــورة الرْقميــة المعاصــرة، بحيــث أصبــح الموبايــل يضــم 
ُعــدة التصويــر والمونتــاج بأكملهــا، فبوســاطته يمكــن 
ــرى  ــات الُكب ــي المهرجان ــس ف ــالم وقصــص تُناف ــُل أف عم
فــي العالــم كهوليــود و”كان”، كفيلــم “Olive” الــذي حــاز 
علــى شــهرة عالميــة واســتطاع الوصــول إلــى هوليــود 53.

وتتميــز األفــالم الوثائقية المنتجة بالهاتف المحمول بخصائص 
عــدة، يختصرهــا المخــرج ومــدرب صحافة الموبايــل، بمعهد 

الجزيــرة لإلعــالم، إيــاد الــداود، في اآلتــي 54:

ــت هــو  ــي أدوات عــرض القصــة. فاإلنترن ــكار ف 1. االبت
ــم التجديــد، وجمهــور الموبايــل يبحــث عــن االســتثناء  عال

وعــن التســلية.

2. المــدة القصيــرة، والطــرح الموجــز المضغــوط دون 
حشــو وتكــرار، بمــا يليــق بطبيعــة المشــاَهدة الســريعة مــن 

قبــل الجمهــور، حيــث يمكــن أن يشــاهد النــاس هــذه األفــالم 
وهــم يقفــون فــي طابــور لشــراء الخبــز.

3. اإليقــاع الســريع بمــا يناســب جمهــور الشــباب، كونهــم 
يشــكلون أغلبيــة مســتخدمي األجهــزة المحمولــة، وشــريحة 
الجمهــور األكبــر التــي تشــاهد األفــالم ومــواد الفيديــو عبــر 

الموبايــل تحديــًدا.

ــائط  ــا يســمى بالوس ــك وم ــف للجرافي ــتخدام المكث 4. االس
المتعــددة Multimedia، مــن رســوم وصــور وكتابــة قــد 
تنــوب عــن اســتخدام الصــوت؛ تجاوبـًـا مــع الدراســات التي 
تشــير إلــى النســبة األكبــر مــن الجمهــور الذيــن يشــاهدون 
مــواد الفيديــو عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي دون 

تشــغيل الصــوت.

5. اســتخدام البرامــج الرقميــة ومنصــات التواصــل -داخــل 
الفيلــم نفســه- جعلهــا جــزءا أصيــال مــن أدوات التعبيــر فــي 

. لفيلم ا

ــم  ــن مالحظاته ــتفادة م ــور، واالس ــع الجمه ــل م 6. التفاع
وتقييماتهــم، وقيــاس حجــم المشــاهدة بســرعة ويســر، دون 

ــم. تضخي

وهنــا ســنورد فــي جــزء األمثلــة العمليــة مــن هــذه الورقــة 
البحثيــة، عــددا مــن األفــالم الوثائقيــة المنتجــة بالموبايــل، 
التــي اختارهــا الــداود، وذكــر بشــيء مــن التفصيــل آليــات 

ــّدات التــي اســتخدمها المنتجــون. إنتاجهــا والُمعَ

وينصــح الــداوُد مخرجــي األفــالم الوثائقيــة وصحفيــي 
ــر  ــن التدابي ــة م ــاع جمل ــذا المجــال باتب ــل ورواد ه الموباي

ــك: ــن ذل ــة، م ــة عالي ــودة ومهني ــم بج ــاج أفالمه إلنت

ــا، إذن، ال  ــع فيلًم ــا ال تصن ــة وحده ــزات التقني 1. التجهي
ــة، أنــت  ــا والمعــدات المختلف ــى التكنولوجي تركــز فقــط عل

ــّم. ــة أه ــة والفني ــك التحريري وقدرات

52 أحمد عاشور، مرجع سابق.
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استخدام الهاتف املحمول يف إثراء محتوى اإلعالم

23

2. مــا دمــت تملــك الهاتــف فــي جيبــك، جــّرب وجــّرب، 
ــر  ــة وعــن اكتشــاف نفســك وتطوي ــف عــن التجرب ال تتوق

ــك. أدوات

3. إذا كانــت نصــف اســتخدامات الموبايــل -حســب إحــدى 
ــق بمشــاهدة مــواد الفيديــو، فهــذه فرصــة  الدراســات- تتعلّ
ــاج  ــود شــركات اإلنت ــن قي ــالم أن يتحــرر م ــع أف كل صان
والتوزيــع، فيعمــل علــى إنتــاج فيلمــه كمــا يريــده، وينشــره 
ــد  ــي يتواف ــة الت ــة المختلف مــن خــالل المنصــات االجتماعي

عليهــا الجمهــور بــاآلالف.

بعــد هــذا الرصــد للتحــوالت التــي أحدثهــا الهاتــف المحمــول 
فــي صناعــة األفــالم الوثائقيــة التــي صــارت مــن أهــم المواد 
اإلعالميــة التــي تقدمهــا وســائل اإلعــالم لمشــاهديها، تُثــار 

أســئلة عــن مســتقبل صحافــة الهاتــف مــرة أخــرى.

• الهاتف المحمول ومستقبل الصحافة:

تشــير التحــوالت إلــى أن وســائل اإلعــالم لــن يتغيــر دورهــا 
ــر،  ــب تتغي ــن يتغــول دور المواطــن عليهــا، ولكــن القوال ول
والمحتــوى يتطــور. وعلــى الرغــم مــن أهميــة دور صحافــة 
شــهود العيــان )صحافــة المواطــن(، فــإن علــى وســائل 
اإلعــالم دراســة ســلوك الجمهــور وممارســاته وبالتالــي إنتاج 
موادهــا فــي قوالــب تعــد أكثــر قربــا مــن الجمهــور؛ تحتويــه 
وتعبــر عنــه، وتفــرد لــه مســاحة للتعبيــر وســماع صوتــه 55.

ــي  ــت الحال ــي الوق ــول ف ــف المحم ــدو أن اســتخدام الهات يب
ــا  ــن ربم ــون، ولك ــوى التلفزي ــاج محت ــبة إلنت ــوي بالنس ثان
نشــهد خــالل الســنوات الخمــس إلــى العشــر القادمــة مزيــدا 
مــن األشــخاص الذيــن يســتهلكون المحتــوى بشــكل أساســي 

عبــر هواتفهــم الذكيــة.

أمــا ســلوكيات الجمهــور فستســتمر فــي التغيــر، كمــا أن 
التخصص ســيتزايد، وســيكون الهاتُف المحمول في المســتقبل 

ــاس  ــم الن ــذي يعلَ ــاز الشــخصي ال ــو الجه ــب األوَل، فه القري
مــن خاللــه األخبــاَر وجدولــة أعمالهــم المهمــة، أي إذا كنــت 
تريــد حقـًـا أن تكــون صحفيـًـا، وكانــت وظيفتــك األساســية هــي 
الوصــول إلــى الجمهــور وروايــة القصــص؛ لــم يعــد الجــوال 

خيــاًرا فقــط؛ بــل إن تطبيقاتــه وأجــزاءه حيويــة للغايــة 56.

الموبايــل،  هــو صحافــة  المســتقبل  بــأن  القــول  يمكــن 
ــع”.  ــيط جائ ــى “وس ــات عل ــرنا المحتوي ــو نش ــبب ه والس
ــوب جــدا،  ــع التواصــل االجتماعــي هــي وســيط مطل مواق
ــا  ــيكون عالي ــا س ــي عليه ــرض الصحف ــإن الع ــي ف وبالتال
أيضــا، وتبعــا لذلــك نحــن مطالبــون بزيــادة اإلنتــاج، وهــذا 
أمــر يصعــب تحقيقــه بالكاميــرات التقليديــة، مــع تعقيــدات 
اإلنتــاج الســابقة، ممــا يجعــل الهاتــف وصحافــة المواطــن 
ــاج  ــى إنت ــه عل ــة، لقدرت ــذه الغاي ــق ه ــرج لتحقي ــو المخ ه
محتــوى منافــس، ممــا دفعنــا نحــن الصحفييــن لتبنــي هــذه 
ــي  ــع التســهيالت الت ــي المنافســة، خصوصــا م ــيلة ف الوس
أتاحــت لنــا عمــل صحافــة اســتقصائية ســرا، عــالوة علــى 
ســهولة الحركــة، والجــودة، وإنتــاج محتــوى عالــي الجودة.

مــع زيــادة ســرعة اإلنترنــت وزيــادة تقنيــة التصويــر عبــر 
الموبايــل، والتقــدم التكنولوجــي، ســيحمل المســتقبل أشــياء 
ر عالــم الصحافــة، ومــن المســتبعد أن نقتنــي  أخــرى تطــّوِ

مســتقبال أي ُمعَــّدات أو آالت كبيــرة مثــل التلفزيــون 57.

وبالتالــي فـ”المســتقبل لصحافــة الموبايــل” خاصــة فــي 
ــهولة  ــث، نظــرا لس ــم الثال ــعوب العال ــة ولش ــدان النامي البل
بالهاتــف  اإلنتــاج  وســهولة  أدواتهــا  علــى  الحصــول 
والتدريــب علــى ذلــك. كمــا أن زيــادة الفجــوة االقتصاديــة 

ــاه. ــذا االتج ــتدفع به س

وتــرى مدربــة صحافــة الموبايــل ســارة حطيــط أن خبرتهــا 
فــي التدريــب فــي البلــدان الناميــة أو لالجئيــن وســكان 
المخيمــات فــي ليبيــا وســوريا مثــال، عــززت مــن قناعتهــا 
بــأن النــاس هاربــون مــن الحــرب، لكــن لديهــم شــغف 
وتعطــش للمعرفــة، ممــا يؤهلهــم إلنتــاج مــواد إلثبــات 

54 إياد الداود، مخرج ومدرب إنتاج أفالم وثائقية، بمعهد الجزيرة لإلعالم، 25.04.2020. مقابلة مع الباحثة.

55 عمرو القزاز، مرجع سابق

56 غلين مولكاهي، مرجع سابق.

57 فاتن الجباعي، مرجع سابق.
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وجودهــم وســرد قصــص مــا يحــدث لهــم فــي أماكــن 
ــم. ــا للعال ــم ونقله وجوده

ومــع أّن هــذا النــوع مــن الصحافة صارت له أهميــة منذ مدة، 
إاّل أّن مســتقبله واعــد، خاصــة بعــد انتشــار فيــروس كورونا، 
الــذي أتــاح لصحافــة الهاتــف مجــال البــروز والفاعليــة، بــل 
ــّي اكتســاب مهــارات التصويــر  أصبــح لزامــا علــى الصحف

بمفــرده، حيــث قــد يعمــل مــن بيتــه أحيانــا.

• صحافة الهاتف وكورونا.. نماذج عملية:

إبــان إعــداد هــذه الدراســة، ظهر فيــروس كورونا المســتجد 
“كوفيــد 19” فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، وســرعان مــا 
تزايــد عــدد المصابيــن بــه وارتفعــت أعــداد الوفيــات فــي 
ــوم 11  ــة ي ــة العالمي ــة الصح ــه منظم ــى أعلنت ــم، حت العال
مــارس/آذار 2020 وبــاء عالميــا. أصــاب الفيــروس حتــى 
منتصــف مايو/أيــار 2020 مــا يزيــد علــى 4 مالييــن 
و428 ألفــا، توفــي منهــم أكثــر مــن 298 ألفــا فــي العالــم، 

بحســب موقــع “وورلــد ميتــرز”.

وفــرض تفشــي كورونــا واقعــا جديــدا علــى مناحــي الحيــاة 
للحــّد  صارمــة  إجــراءات  الــدول  فاتخــذت  المختلفــة، 
ــر  ــذه التدابي ــت ه ــن، تمثّل ــة المواطني ــاره ولحماي ــن انتش م
ــي، ممــا اضطــر  بحظــر التَّجــوال وفــرض الَحْجــر المنزل
المؤسســات اإلعالميــة للتكيــف واســتحداث طرائــق بديلــة 
ــالمة  ــى الس ــاظ عل ــع الحف ــاري م ــوى اإلخب ــاج المحت إلنت

ــروض. ــي المف ــد االجتماع ــة والتباع المهني

وهنــا بــرزت صحافــة الهاتــف المحمــول بخصائصهــا 
ــة والجــودة والســرعة،  ــر المهني ــن يوف ــّلٍ آم ــددة كح المتع
والقــدرة علــى الحــد مــن انتشــار الوبــاء بيــن عامِلــي 

القطــاع.

ــاج  ــن اإلنت ــة أنواعــا عــدة م ــذه الصحاف ــد ه وشــملت فوائ
التلفزيونيــة،  التقاريــر  إنتــاج  ذلــك  مــن  اإلعالمــي، 
والبودكاســت، والبــث المباشــر، ومّكنــت صانعــي المحتوى 

مــن المواطنيــن مــن اكتشــاف شــغفهم، ورفــد المؤسســات 
ــة اعتمــدت عليهــا فــي كثيــر مــن  ــة بمــواد مختلف اإلعالمي
األحيــان إلنتــاج محتواهــا الرصيــن، ووظفــت بعــُض هــذه 
المؤسســات الهاتــَف فــي إنتاج فقــرات برامجيــة ومداخالت 
فــي نشــرات األخبــار، بــل إنتــاج نشــرات إخباريــة كاملــة 

ــازل مقدميهــا. مــن من

وأســهم الهاتــف المحمــول كذلــك فــي نشــر المحتــوى 
ــث  ــي، حي ــل االجتماع ــات التواص ــر منص ــي عب اإلعالم
ــاج  يوجــد رواد جــدد يتأثــرون ويؤثــرون فــي مســار اإلنت

ــان. ــن األحي ــر م ــي كثي ــة ف ــات التغطي وأولوي

وسنســتعرض فــي الجــزء العملــي مــن هــذه الورقــة نمــاذج 
الســتخدام صحافــة الهاتــف المحمــول أثنــاء الجائحــة.

• خطوات إنتاج محتوى عالي الجودة 
بالموبايل

1. اإلعــداد والتخطيــط الجيــد قبــل تنفيــذ العمــل عبــر 
الموبايــل.

2. تحديــد الزاويــة، ثــم معرفــة وفهــم المنصــة الصحيحــة 
التــي يريــد نشــر القصــة عليهــا، حَســب نــوع الجمهــور.

3. متابعــة الجمهــور بعــد النشــر، وتقييــم المــواد فــي 
موعــد نشــرها، وطريقــة نشــرها، والســاعة التــي نشــرت 
فيهــا، والــرد علــى الجمهــور، واالســتفادة مــن آرائــه. 
ــر،  ــام أكب ــر واهتم ــاهدات أكث ــد مش ــدة تحص ــادة الجي الم
وبهــذه المتابعــة وقــراءة األرقــام والتفاعــل بعــد النشــر يقيــم 

ــه 58. ــي مجال ــيتطور ف ــم س ــه، ك الشــخص نفس

4. اختيار الهاتف على أساس الميغابيكسل الموجودة به.

5. التفكيــر فــي التطبيقــات والمعــدات المناســبة؛ فــكلُّ 
ــي  ــدّدةً ف ــاٍت مح ــداٍت وتطبيق ــى مع ــل يتبن ــّيِ موباي صحف
االســتخدام، فمــن يعمــل علــى إنتــاج وثائقيــات يتطلــب أن 
ــان  ــة لضم ــة عالي ــلكية، وميزاني ــات الس ــي بميكروفون يأت

 

58 أحمد عاشور، مرجع سابق.



استخدام الهاتف املحمول يف إثراء محتوى اإلعالم

25

الجــودة العاليــة، بينمــا الصحفــي الــذي يعمل علــى القصص 
ــس مــن الضــروري أن  ــة مــن الشــارع فلي ــة العفوي اليومي
يســتخدم أكثــر مــن ميكروفــون بســيط للحصــول علــى 

ــه. صــوت مناســب ل

ــر، أي  ــم كبيــر جــدا ومحيّ 6. وكذلــك التطبيقــات هــي عالَ
أّن الشــخص ال يحتــاج إال لتطبيقيــن إلــى ثالثــة. مثــال 
األشــخاص الذيــن اليزالــون يعملــون فــي مجــال الصحافــة 
المكتوبــة ســيهتمون بتطبيقــات لكتابــة المالحظــات والنقــاط 
األساســية؛ أمــا الذيــن يعملــون علــى الصــورة الفوتوغرافية 
فســيميلون إلــى تطبيــق التصويــر وتعديــل الصــور.. وهــذا 
ــو والبودكاســت؛  ــي مجــال الفيدي ــن ف ــى العاملي ــق عل ينطب
ألنهــم يعملــون علــى التســجيل، وهــو أشــبه بالراديــو، 
فيحتاجــون إلــى برامــج خاصــة لمونتــاج الصــوت. إذن ال 
يوجــد الئحــة محــددة ولكــن كل شــيء يجــب أن يكــون 

ــي 59. ــا لحاجــات الصحف ــا وفق مصمم

· أساسيات فنية وتقنية إلنتاج محتوى عالي الجودة:

لعــل مــن األساســيات -وقبــل البــدء فــي أي خطــوة- التأكــد 
مــن جاهزيــة الهاتــف المحمــول، ومراجعــة الملحقــات؛ وال 
ــد الكاميــرا ومــكان التصويــر. ويوصــي مــدرب  ســيما تفقّ
صحافــة الموبايــل عدنــان الشواشــي الصحفييــن -فــي حالــة 

البــث المباشــر خاصــة- باآلتــي:

1. التخطيط المسبق قبل الظهور في بث مباشر.

ــل اســتعماله  ــف قب ــدات: شــحن الهات ــن المع ــق م 2. التحق
فــي التصويــر، ووجــود الشــاحن، وســعة الذاكــرة، وتوفيــر 

مصدريــن “شــبكتين” لإلنترنــت.

3. التحقق من االتصال باإلنترنت.

4. وضــع الهاتــف علــى حالــة الطيــران، واســتخدام مصدر 
ــان لإلنترنت. ث

5. اســتخدام تقنيــة الــكالود لرفــع المــواد علــى الخــادم 
)الســيرفر( بغيــة حمايتهــا وإتاحــة ســعة أكبــر فــي ذاكــرة 

ــف. الهات

ومــن أجــل إنتــاج محتــوى إعالمــي باألجهــزة التــي تعمــل 
بنظــام أندرويــد أو IOS، يقــول الشواشــي: إن المهــم هــو 
ــع  ــة، م ــورة ذات جمالي ــودة، وذي ص ــوى بج ــاج محت إنت

ــد بالمهنيــة وأخالقيــات العمــل الصحفــي. التقيُّ

أمــا نظامــا األندرويــد أو IOS فكالهمــا يســاعد علــى 
إنتــاج محتــوى جيــد، فبعــض الصحفييــن فــي دول معينــة 
يســتخدمون هاتــف اآليفــون، وفــي بلدان أخرى يســتخدمون 
األندرويــد، ولكالهمــا فوائــد وإيجابيــات. هــذا مــع التأكيــد 
أراد الصحفــي  إذا مــا  الهاتــف األفقيــة  علــى وضعيــة 
ــدم  ــون والمنصــات األخــرى، وع ــادة للتلفزي ــتخدام الم اس

ــرورة 60. ــد الض ــزوم إاّل عن ــتخدام ال اس

أمــا التطبيقــات المســتخدمة فــي صحافــة الموبايــل، فهنــاك 
العشــرات أو المئــات بــل اآلالف مــن هــذه التطبيقــات التــي 
تتجــدد يوميــا، غيــر أن الباحثــة تســتعرض بعضــا مــن 

أفصــل وأهــم التطبيقــات والملَحقــات المســتخدمة:

59 فاتن الجباعي، مرجع سابق.

60 عدنان الشواشي، مدرب صحافة موبايل، بمعهد الجزيرة لإلعالم، 02.04.2020، ويبينار منصة التعليم اإللكتروني، عبر تطبيق زووم. 

 mojobharat, https://twitter.com/mojobharat/status/1247508467830542338/photo/1 :مصدر الصورة
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أوال: تطبيقات للهاتف

10

iMovieiOS

Voice Record 
Pro

Android, iOS

FilMiC Pro

Cinema FV-5

Ferrite

Android, iOS

Android

iOS

KineMasterAndroid, iOS

Adobe cc Adobe
Premier

Android, iOS

Luma FusioniOS

 .سا  او ا  َ   ، ك 
Twitter

 .ٍنا

PeriscopeAndroid, iOS

DejeroAndroid, iOS

Android, iOS Facebook live
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ثانيا: ُمعَّدات للصوت واإلضاءة والثبات

ــس  ــه لي ــر أن ــل”. غي ــتديو متنق ــيس “إس ــك لتأس ــي حقيبت ــا ف ــن جمعه ــي يمك ــدات الت ــن المع ــة م ــا مجموع ــر هن نذك
ضروريــا أن تمتلــك جميــع هــذه األدوات والملحقــات، الباحثــة ســترصدها كاملــة لمــن يبحــث عــن حقيبــة مثاليــة، لكنــك 

تســتطيع العمــل ببعــض هــذه األدوات للحصــول علــى نتائــج ُمرضيــة:

ثالثا: ملحقات للحماية والطاقة

أحمد العطار، لصحفيي الموبايل.. كيف تؤسسون إستديو متنقالً داخل حقيبتكم؟، شبكة الصحفيين الدوليين، 26.01.2019 
 shorturl.at/hADPX

.
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• نماذج مميزة إلنتاج محتوى بصحافة 
الموبايل:

 تقارير ومواد إخبارية

1. فيلم: “لو الخدمة هتتحسن .. ماشي” 61
ــع  ــراكة م ــون وبالش ــة تومس ــزة مؤسس ــز بجائ ــم فائ * فيل
Mojofest لصحافــة الهاتــف المحمــول لعــام 2019، 

ــش. ــى دروي ــري مصطف ــي المص ــه الصحف أنتج

ــا مــن محطــة رمســيس،  ــى قطــاًرا مزدحًم اســتقل مصطف
وهــي المحطــة الرئيســية فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة، 

إلــى آيــات، المحطــة األخيــرة فــي الجيــزة.

يتحــدث الفيلــم عــن الزيــادات الكبيــرة غيــر المالئمــة فــي 
أجــرة تذاكــر القطــار، األمــر عانــى منــه مالييــن المواطنين 

مــن ســكان القاهــرة.

 iMovie   ،للتصويــر iPhone 5s :معــدات التصويــر *
appللمونتــاج، مايــك rode لتســجيل الصوت.

2. مطالب بتعديل قانون الجنسية في لبنان 62:

تقريــر إخبــاري أنتجتــه الصحفيــة اللبنانية ومدربــة صحافة 
الموبايــل فــي أكاديميــة “دويتشــه فيلــه” ســارة حطيط.

بثــت التقريــر قنــاة دويتشــه فيلــه فــي ديســمبر/كانون األول 
طالــب  حيــث  لبنــان،  فــي  االحتجاجــات  إبــان   2019
المحتجــون بتغييــرات فــي النظــام السياســي، باإلضافــة 
إلــى ذلــك تعديــالت بقوانيــن األحــوال الشــخصية، مــن مثــل 
تعديــل قانــون الجنســية وإعطــاء المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة 

مــن أجبنــي الحــق بمنــح الجنســية ألوالدهــا.

* معدات التصوير:

iPhoneXللتصويــر، Filmic Proللمونتــاج، الترايبوت 
صغيــر، اليــت، ميكروفون ســلكي.

3. بطلة كمال أجسام بنغالديش 63:
فــي هــذه القصــة تــروي البنغالديشــية “أهنــى” كيــف تغلبــت 
علــى عــادات المجتمــع وتقاليــده مــن خــالل ممارســة 
رياضــة كمــال األجســام، التــي تعتبــر حكــرا علــى الرجــال 
ــي،  ــو المحل ــوم أل ــون بروث ــث اســتضافها تلفزي ــاك، حي هن
وحاورتهــا مواطنتهــا المختصــة فــي صحافــة الهاتــف 

ــز. ــودة عزي ــول مقص المحم

تحدثــت “أهنــى” عــن فوزهــا بــأول بطولــة وطنيــة فــي كمــال 
األجســام، وعــن أســلوب حياتهــا وهمومهــا وطموحاتهــا، 
وعــن ممارســتها وعشــقها هذه الرياضــة، وقد أُجــري الحوار 
والتصويــر بوســاطة الهاتــف المحمــول، وَحَصــد الفيديو أكثر 
ــي،  ــباط الماض ــذ فبراير/ش ــاهدة من ــون مش ــن 19.5 ملي م

وبــات مــن أشــهر القصــص المتداولــة فــي بنغالديــش.

imovie ،للتصويــر iPhone 7 :معــدات التصويــر *
لتثبيــت   )Osomo mobile 2( gimble للمونتــاج، 

ــلكي. ــون ال س ــاءة، ميكروف ــف، إض الهات

فيلم: “لو الخدمة هتتحسن .. ماشي”

61 https://youtu.be/EgYS4BLAerc

   62 https://bit.ly/2LOS1UT
  
63 https://www.youtube.com/watch?v=M6oniTWPkR8

https://youtu.be/EgYS4BLAerc 


استخدام الهاتف املحمول يف إثراء محتوى اإلعالم

29

وثائقيات أنتجت بالموبايل:

دقيقــة،   25 مدتــه   :64 التحــدي(  أناشــيد  )ســوريا   .1
أنتجتــه الجزيــرة اإلنجليزيــة عــام 2012، بهاتــف آيفــون، 
ــي ظــل  ــر ف ــق التصوي ــة والســالمة لفري ــر الحماي ــا وف مم
الظــروف األمنيــة المعقــدة. حجــم الهاتــف وصغــر معداتــه 
ــرات  ــات أفضــل مــن الكامي ــح إمكاني ــل، تتي وســهولة التنق

ــتقرار. ــدم االس ــات الحــرب وع ــي أوق ــرة ف الكبي

ــرة  ــاة الجزي ــاج قن ــدي، إنت ــيد التح ــوريا أناش ــم س فيل
اإلنجليزيــة عــام 2012

  64 https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2012/03/201231213549186607.html

   65 https://youtu.be/pWccuQHoKAw
  
66 https://youtu.be/IdX37lUiaJo
 

2. فيلم Don’t mess with the mother( 65(: مدته 
70 ثانيــة، يحتفــل بمناســبة “يــوم األرض”، أنتج عــام 2019، 
يشــير الفيلــم القصيــر إلــى النتائج الســيئة لإلســاءة للبيئيــة. وقد 

حصــل علــى 63 ألــف مشــاهدة خــالل يــوٍم من اإلصــدار.

تم التصوير بهاتف iPhone XS، في تسع دول حول العالم.

3. وثائقــي الموبايــل the Reef (66 (: مدتــه 88 دقيقة، 
.iPhone XS وتــم تصويره باســتخدام هاتــف

ــي  ــة والخطــرة ف ــاه الجميل ــي المي ــم ف تجــري أحــداث الفيل
ــل  ــث يرس ــتراليا، حي ــي أس ــر ف ــي الكبي ــز المرجان الحاج

ــد. ــه الجدي ــى مالك ــا إل ــلموا يختً ــاء ليس ــة أصدق أربع

ــدأ  ــادة، وتب ــفينتهم بصخــور ح ــق تتكســر س ــى الطري وعل
بالغــرق، ممــا لــم يتــرك للــركاب خيــاًرا غيــر البقــاء علــى 
ــباحة  ــاذ، أو الس ــي اإلنق ــل ف ــل ضئي ــع أم ــارب م ــن الق مت
اثنــي عشــر ميــاًل إلــى أقــرب جزيــرة عبــر الميــاه المليئــة 
مطاردتهــم  عــن  تتوقــف  ال  التــي  القــرش،  بأســماك 

ــدم! ــاه بال ــط المي ــهم لتختل وافتراس

اســتخدم الفيلــم عنصــر التعليــق الصوتــي الشــخصي، كمــا 
أبــدع بالتصويــر تحــت المــاء وفوقــه.

https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2012/03/201231213549186607.html 
https://youtu.be/IdX37lUiaJo
https://youtu.be/pWccuQHoKAw
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“إيجاز” خدمة إخبارية تفاعلية

املذيــع زيــن العابديــن توفيــق يقــدم أول نشــرة للجزيرة 
ــن املنزل م

نماذج لصحافة MOJO في زمن “كورونا”

“إيجــاز” اإلخباريــة 67: هــي نشــرة إخباريــة قصيــرة جــدا، 
ــاع  ــا القط ــل، أطلقه ــاطة الموباي ــة بوس ــرةُ كامل ــج النش تُنتَ
الرْقمــي فــي شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة بالتعــاون مــع قنــاة 
الجزيــرة، تُعــّد وتُقــدَّم يوميــا مــن غرفــة أخبار قنــاة الجزيرة.

م توليفــةً إخباريــة موجــزة وتفاعليــة، توفــر محتــوى  ــّدِ وتق
ــار  ــة أخب ــه متابع ــنّى ل ــن ال يتس ــكل م ــزا ل ــا موج إعالمي
العالــم، وذلــك باختيــار أبــرز األخبــار السياســية والرياضية 
العربــي،  المواطــن  تهــم  قــد  التــي  والثقافيــة وغيرهــا 
ليقدمهــا مذيعــو شاشــة الجزيــرة اإلخباريــة فــي قالــب 
ــة  ــات اإلخباري ــي الخدم ــع باق بســيط ومشــّوق ومتناغــم م

ــة. ــرة اإلعالمي ــبكة الجزي ــا ش ــي تقدمه الت

مذيــع   68 منــزل  داخــل  مــن  كاملــة  األخبــار  نشــرة 
الجزيــرة زيــن العابديــن توفيــق، بعــد شــفائه مــن فيــروس 
كورونــا، وألول مــرة فــي تاريــخ قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة 

.)28.04.2020)

* معدات التصوير:

 iPhone XS Max البــث المباشــر باســتخدام الموبايــل

باســتخدام برنامــج ديجيــرو، وحامــل هاتــف، وكشــاف 
لقــراءة  اآليبــاد  للصــوت،  والمايكروفــون  لإلضــاءة، 

األخبــار الــواردة مــن دســك األخبــار.

ولتطويــر التجربــة، قــال زيــن العابديــن -الــذي يشــعر 
بالســعادة والفخــر لخــوض هــذه التجربــة- إنــه كان بإمكانــه 
اســتخدام حامــل اآليبــاد وتشــغيل برنامــج أوتــو كيــو، 

ــتوديو. ــن األس ــار م ــرأ األخب ــه يق ــر وكأن ليظه

                                                                                                          67 shorturl.at/qHLZ1
  
68 https://twitter.com/i/status/1255164874407067649

  69 https://www.facebook.com/mohamed.e.bakkali1/videos/10163347159060381/

البقالــي 69:  مقابلــة مراســل الجزيــرة بفرنســا محمــد 
بــث مباشــر بالهاتــف Mojo تحــدث فيــه عــن مســتجدات 
انتشــار  مواجهــة  وإجــراءات  فرنســا،  فــي  األوضــاع 

.)01/04/2020( كورونــا  فيــروس 

ترايبــوت،  محمــول،  هاتــف  التصويــر:  معــدات   *
المباشــر. البــث  تقنيــة  الســلكي،  ميكروفــون 

https://youtu.be/-5_JosFqVSU
https://twitter.com/i/status/1255164874407067649
https://www.facebook.com/mohamed.e.bakkali1/videos/10163347159060381/
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نماذج عالمية إلنتاج محتوى إعالمي 
بالهاتف:

* الصحفيــة بقنــاة ســكاي نيوز البريطانية، اســتخدمت الهاتف، 
وحّولــت منزلهــا إلســتوديو ثابــت، وهكذا جــاءت النتيجة.

studio broadcasting from home ;Sky News Reporter 70

• فيلم “مذبحة اعتصام السودان.. البث المباشر”

فيلــم مــن إنتــاج هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة BBC 71، يوثــق 
مذبحــة القيــادة بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم، التــي وقعت 
يــوم 3.06.2019. اعتمــد إنتاجــه كليــا علــى مقاطــع 

 
 Sky News Tech Team, https://twitter.com/NewsTech/status/1244289264751456257:70   مصدر الصورة

 https://youtu.be/7Ts72P_GUUk     2019/07/16 71 مذبحة اعتصام السودان... البث المباشر

  72 https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2020/39605/1/Yasuyoshi-Chiba

فيديــو ألكثــر مــن 300 كاميــرا هاتــف محمــول لمواطنيــن 
ــاز  ــة. ف ــان الحادث ــكان وزم ــطتها م ــدد بواس وناشــطين، ح

ــاج لعــام 2020 . ــم بجائــزة الصحافــة ويبــي لإلنت الفيل

ــام  ــزة الع ــزة بجائ ــتقيم” 72 الصــورة الفائ “الصــوت المس
“وورلــد  للصــور  العالميــة  الصحافــة  لمؤسســة   2020
الفوتوغرافــي  للمصــور  أمســتردام  فــي  فوتــو”  بريــس 
اليابانــي ومراســل وكالــة “فرانــس برس” ياسويوشــي شــيبا.

الصــورة مــن العاصمــة الســودانية الخرطــوم التقطــت 
ــادة”  ــام القي ــان “اعتص ــران 2019 إب ــوم 19 يونيو/حزي ي
وثــورة ديســمبر التــي أطاحــت بحكــم عمــر البشــير. فرغــم 
انقطــاع الكهربــاء، كان هــؤالء الشــباب يهتفــون، ويلّوحــون 
بهواتفهــم، التــي كانــت مصــدرا أثــرى المحتــوى اإلخبــاري.

ــوع: Fujifilm X-H1، إالّ  ــرا ن التُقطــت الصــورة بكامي
أن عناصــر الصــورة والحضــور الالفــت للموبايــل أعطاها 

بعــدا جماليــا وقيمــة فنيــة ومعنويــة.

https://youtu.be/7Ts72P_GUUk
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 Turkish President, Erdogan call his people during
coup attempt 2016

خطاب الرئيس التركي ليلة محاولة االنقالب 73

خــالل ليلــة محاولــة االنقــالب ) 15تمــوز 2016( عندمــا 
ــم  ــه ل ــب أردوغــان أن تصريحات ــس رجــب طي رأى الرئي
تُبــث للصحفييــن، فتواصــل عبــر تطبيــق Facetime مــع 
ــن  ــاة CNN Türk، ودعــا المواطني Hande Fırat بقن
إلــى مقاومــة محاولــة االنقــالب، وقــال “أدعــو جميع شــعبي 

ــه إلــى الســاحات والمطــارات”. للخــروج والتّوجُّ

Yeni Şafak, Erdoğan calls his people, https://youtu.be/Brd2o-UwbM 73 مصدر الفيديو
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التوصيات:

ال تــزال صحافــة الهاتــف المحمــول فــي بداياتهــا فــي العالــم 
ــة أن  ــرى الباحث ــة، ت ــة قوي ــون البداي ــي تك ــي، ولك العرب
ــاج  ــٌط بعناصــر اإلنت ــة الجــودة مرتب ــات عالي ــَم محتوي تقدي
اإلعالمــي كلهــا؛ فــي إطــار مــن التضافــر والتكامــل، 
ــي:  ــية، وه ــة عناصــر أساس ــى ثالث ــز عل ــا ترك ــر أنه غي
المؤسســة اإلعالميــة، والمواطــن الصحفــي، والصحافيــون 

ــون: المهني

المؤسسات اإلعالمية:

ــف،  ــة الهات ــة، وأدوات صحاف ــورات التقني ــة التط - مواكب
وإدخالــه فــي عمليــة إنتــاج محتــوى إعالمــي بلغــة وتقنيــات 

عصريــة.

- إدمــاج التقنيــات الرقميــة الرخيصــة ضمــن عمليــة إنتــاج 
المحتــوى اإلعالمــي، ممــا يســهم فــي خفــض تكاليــف 
عاملــة  وأيــدي  باهظنــا،  ثمنــا  تتطلــب  أجهــزة  توفيــر 

متعــددة، وعنايــة دائمــة.

ــن  ــتفادة م ــة، واالس ــة الفردي ــادرات الصحفي ــجيع المب -تش
المبادريــن والمبدعيــن فــي نشــر ثقافــة العمــل اإلعالمــي، 

ــول. ــف المحم ــة كالهات ــة الحديث ــق األدوات الرقمي وف

- نشــر ثقافــة العمــل الرقمــي بيــن المســؤولين والمديريــن 
والصحفييــن والموظفيــن فــي المؤسســات اإلعالميــة، ممــا 
ينعكــس إيجابــا علــى العمــل اإلعالمــي ويحــد مــن فوضــى 

األخبــار والمــواد اإلعالميــة الرديئــة والمختلقــة.

- تدريــب جميــع أفــراد المؤسســة اإلعالميــة علــى األجهــزة 
الرقميــة الجديــدة، كالهاتــف الذكــي، مــن أجــل مواكبــة 

ــه. تحــوالت العصــر الرقمــي، واالندمــاج الفعــال في

المواطن الصحفي:

- االرتقــاء بمســتوى المــواد التــي ينتجهــا ســواء مــن حيــث 
اللغــة أو المواضيــع المطروحــة، أو زوايــا الطــرح.

- متابعــة إنتــاج المواطنيــن الصحافييــن حــول العالــم، 
والعمــل فــي مجــال محــدد، كاللغــة أو األدب أو الفــن 
ــدد  ــاج متع ــي إنت ــن التشــتت ف ــدال م ــه ب ــا، وإتقان أو غيره

المجــاالت.

-التعــرف علــى الضوابــط والقواعــد المهنيــة فــي المجــال 
ــوة األداة  ــن ق ــع بي ــل الجم ــا، ألج ــد به ــي، والتقي الصحاف

ــوى. ــوة المحت وق

ــن  ــع اإلعالميي ــة، وم ــات اإلعالمي ــع المؤسس ــاون م -التع
ــة. ــة واألمان ــرة والمهني ــم بالخب ــهود له المش

ــن  ــن المواطني ــرات بي ــادل الخب ــي لتب ــع عرب ــاء تجم -إنش
الصحافييــن المحترفيــن.

ــن  ــن العالميي ــن الصحافيي ــع المواطني ــرات م ــادل الخب - تب
مــن خــالل الزيــارات والمؤتمــرات والنــدوات أو االتصــال 

اإللكترونــي.

الصحافيون

- الســعي وراء التعليــم الذاتــي مــن أجــل مواكبــة التحــوالت 
وطرائــق  وأشــكاله  اإلنتــاج  أدوات  فــي  والتطــورات 
االســتهالك األكثــر انتشــارا، ممــا يســاعد علــى تقديــم 
ــن  ــع بي ــي وتجم ــر الرقم ــة للعص ــة مواكب ــال صحافي أعم
ــل اإلعالمــي المهنــي وروح الفرديــة الفاعلــة التــي  العم

تميّــز صحافــة المواطــن.

مــن  قريبــة  معرفيــة  مجــاالت  فــي  تدريبــات  تلقــي   -
ــة،  ــة ولغــات أجنبي ــان اللغــة العربي العمــل الصحفــي، كإتق
الســينما  فنــون  مهــارات  علــى  والتعــرف  والترجمــة، 

وغيرهــا. والمســرح 
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المصادر والمراجع

المصادر العربية:

الهاتــف  “صحافــة  مرعــي،  ومنتصــر  الريــا  ديانــا   1
للتدريــب  اإلعالمــي  الجزيــرة  مركــز  المحمــول”، 
https://bit.ly/2IEVk- ص:1   ،2016  والتطويــر،

M A

2 فاتــن الجباعــي، مــاذا أضــاف الموبايــل إلــى الصحافــة؟ 
itute. 2019 ــطس ــالم ،25 أغس ــرة لإلع ــد الجزي معه
aljazeera.net/ar/ajr/article/831https://inst

المحمــول  الهاتــف  GHADA SABRY 3، صحافــة 
https://bit. 2013. 25 الّرقمــي،06.  العصــر  فــي 

ly/39H9HvT

4 عبــد الرحمــن إدريــس، مســتقبل أخضــر ينتظــر صحافــة 
https:// 2019ــاة اإلعــالم ــبكة حي ــة، ش ــف الذكي الهوات

bit.ly/2VZzADe

7 العــدد )14923(، صحافــة الهواتــف.. ســرعة التفاعــل مع 
https://bit.ly/33brNUy 2019 المتلقــي، 07 أكتوبــر

25 نايلــة الصليبــي، تحديــات مهنــة الموبايــل جورناليــزم 
تبــادل  ظاهــرة  وشــيوع  الرقمــي  التحــول  فــي خضــم 
المحتــوى الجنســي بيــن المراهقيــن، ديجيتــال، مونــت 
https://bit.ly/3aMV9v4 2019 ،الدوليــة كارلــو 

ــزو  ــال تغ ــف النق ــة الهات ــد، صحاف ــن وت ــد محس 26 محم
https://bit. .2014 ،المشــهد اإلعالمــي، الجزيــرة نــت

ly/3cQTPJs

27 صحافــة الموبايــل” فــي نــدوة بســتوكهولم، الكومبــس 
ــات، 2017 - جالي

28 عبــد اللطيــف حيــدر، أخــالق متأرجحــة فــي صحافــة 
ــو  ــة الصحافــة، 23 يولي المواطــن الصحفــي باليمــن، مجل
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/  2018

article/302
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