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مقدمة
ّ
كانت هواتف أشــخاص عاد ّيين هي أ ّول َمن
ّ
وثــق أحدا ًثا هــ ّزت العالم وليســت كاميرات
صحف ّيين محترفين .مــن انفجار مرفأ بيروت
األمريكي األســود
املروع إلــى حادثة مقتل
ّ
ِّ
ّ
جــورج فلويــد ىلع يد رجال الشــرطة يف
الواليــات امل ّتحــدة ،ك ّلها أحــداث التقطتها
كاميرات املوبايل بيد شــهود عيان تصادف
وجودهم يف مكان الحادث.
يف عام ( )2017أصدر معهد الجزيرة لإلعالم
ال ّنســخة األولى من دليــل «صحافة الهاتف
املحمول» .كانــت صحافة املوبايل حينذاك
تخطــو خطواتها األولى ،وكان االعتماد ىلع
الصحفية ُينظر له
املوبايل إلنتاج القصــص ّ
الصحف ّييــن بصفته نوعًا من
من قبل بعض ّ
ال ّرفاه ّية أو الهواية ،ال ّ
أقل وال أكثر.
إال ّ
أن ال ّتجارب العديدة الّتي م ّر بها صحف ّيون
الســنوات القليلة املاضية ،فرضت فيها
يف ّ
صحافــة املوبايــل قيمتها بصفتهــا مهارة
أساس ّية للصحف ّيين ،ال س ّيما يف ّ
ظل األزمات؛
كالحــروب ،وال ّنزاعــاتّ ،
والثــورات ،وانتشــار
األوبئة.

وباء «كوفيد »19-الّــذي عصف بمعظم دول
العالــم حــال دون ّ
تمكــن مراســلة الجزيرة
اإلنجليز ّية ناتاشا ُغنيم من جمع فريق عملها
يف امليدان ،واضطرها ألن تأخذ ىلع عاتقها
مهام فريق عمل كامل .وباستخدام املوبايل
ّ
ّ
ّ
فقط ،تمكنت ناتاشــا من نقل قصص الناس
املصورة
يف الوبــاء ،وبحرف ّية تضاهــي تلك
ّ
بكاميــرات حديثة .تجارب عديدة اكتســبت
معهــا صحافة املوبايــل قيمتهــا بصفتها
ً
ووسيلة
للصحف ّيين يف امليدان،
طوق نجاة ّ
أيا كانــت ّ
الظروف
عملهم
ملواصلة
ســهلة
ًّ
واملعوقات.
ِّ
يقدم معهد الجزيرة لإلعالم
الدليلّ ،
يف هذا ّ
نســخة جديدة لصحافــة املوبايــل ،مواك ًبا
الصناعة
أبــرز
ّ
التطورات الّتي شــهدتها هذه ّ
السنوات املاضية؛ يف نوع ّية األجهزة
خالل ّ
وال ّتطبيقــات وأســاليب إنتــاج املحتــوى،
ومستشــهدا بتجــارب عايشــها صحف ّيــون
ً
ميدان ّيون.

معهد الجزيرة لإلعالم
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املوبايل أو ال شيء
ناتاشا ُغنيم
مراسلة أولى يف قناة الجزيرة اإلنجليز ّية
يف شــباط ( )2020عقــدت الجزيــرة تدري ًبا
صا لنا حول صحافة املوبايل .كانت تلك
ّ
مخص ً
ّ
أتعــرف فيها إلى حجم ما
امل ّرة األولى التي
ّ
ُيمكن لهاتفي أن يفعلــه .بعد أ ّيام من تلك
وتحديدا يف مطلع شــهر آذار ،كنت
الــدورة،
ّ
ً

يف الواليات امل ّتحدة ،ووجدت نفسي عالقة
الســفر وال التح ّرك بح ّر ّية،
هناك ،ال يمكنني ّ
بعد أن بدأ وباء «كوفيد »19-باالنتشــار حول
الدول حدودها والتزم الناس
العالم ،وأغلقت ّ
حرصا ىلع سالمتهم.
بيوتهم
ً
علي أن أســتم ّر بعملــي وأُنتج القصص
كان ّ
للجزيرة ،لكن لم يســتطع زمالئي املصوّرون
لــدي أحــد
الخــروج للميــدان ،ولــم يكــن
ّ
6

ليســاعدني .لذا؛ ق ّررت أن ّ
أوظــف املهارات
الــدورة ،وأن أنزل
الّتــي تع ّلمتهــا يف تلــك ّ
للميــدان وحــدي حاملــة جهــازي اآليفون،
صحفي كامل.
وأج ّرب أن أقوم بعمــل فريق
ّ
اختــرت أن أبتعــد عن قصص األخبــار اآلن ّية
العاجلــة؛ لتج ّنــب االلتزام بمواعيد تســليم
ومحددة ،وأل ّنني لم أختبر بعد قدرتي
ض ّيقة
ّ
ىلع إنتاج تقرير كامل باملوبايل ،ولم أعرف
بعد َك ْم من الوقت سيستغرق ذلك .وا ّتجهت
إلنتــاج القصــص اإلنســانية املبن ّيــة ىلع
ّ
الشــخصية ( .)Character Drivenوجدت ّ
أن
ً
مضاعفا إلنجــازه وملي ًئا
جهــدا
األمــر احتاج
ً
بتحد ّيات وصعوبــات كثيرة لم أعهدها ،لكن
إما املوبايل أو ال شيء!
لم يكن ّ
لدي خيار آخرّ ،
فعلى ســبيل املثــال ،كانت القصــص الّتي
تحتــاج مقابالت أمام الكاميــرا تأخذ أضعاف
العــادي؛ أل ّنني لم أكن
مــا تأخذه يف الوقت
ّ
ّ
الصــوت أثناء
أســتطيع
التأكــد من َج ْ
ــودة ّ
ال ّتصويرُ ،
كل فترة لل ّت ّ
التوقف ّ
ّ
أكد
فأضط ّر إلى
ســجلته وإعادة تســجيل ما لــم يكن
ممــا
ّ
ّ
أما بال ّنســبة لإلضاءة ،فقد اشــتريت
ً
صالحاّ .
ّ
الثي
إضــاءة تصلح للتركيــب ىلع الحامل الث ّ
ُ
وأضفت له قطعة
قليدي الّذي بحوزتــي،
ال ّت
ّ
ُ
وأصبحت أكثر
صالحا ليحمل املوبايل،
جعلته
ً
أصــور خاللها؛ كي
حذًرا تجــاه األوقات الّتي
ّ

صحافة املوبايل 2.0

أضمن الحصول ىلع إضاءة طبيع ّية مساندة،
تماما ال ّتصوير يف َّ
وتج ّن ُ
أما لضمان
الليلّ .
بــت ً
ّ
عــدم اهتزاز املوبايــل أثنــاء التصوير بفعل
ُ
أكياسا رمل ّية ىلع الحامل
وضعت
ال ّريح ،فقد
ً
ّ
ُ
وأحكمت قبضتــي ىلع املوبايل
الثــي،
الث
ّ
ملقاومــة ال ّريح التي كانــت عاتية يف كثير
من ظروف ال ّتصوير.

القصــة باســتخدام املوبايل جعلني
إنتاج
ّ
ً
أيضــا أعيــد ال ّنظــر يف قيمــة املحتــوى؛
ُ
ّ
فبســبب محدود ّية ذاكرة التخزيــن ،حاولت
أن أجعل املقابالت مق ّيدة بأسئلة محدودة

ُ
وكنــت أوقف ال ّتصوير
أو بضــع دقائق فقط،
ّ
كل فتــرة ألرفع املحتــوى ىلع قرص صلب
صو ُ
رت
ّ
خارجــي وأف ّرغ هاتفــي من جديــدّ .
ّ
ً
مبسط ،مســترجعة تقنيات التصوير
بشكل ّ
الّتــي تع ّلمتها حيــن ُ
كنت طالبــة جامع ّية
الصحافــة بجامعــة كولومبيــا.
يف ك ّل ّيــة ّ
ّ
ُ
تعاملــت معه ىلع أ ّنــه صورة،
كل فيديــو
ونو ُ
خ َل ْق ُ
عت ال ّلقطات
ت تزام ًنا مع ّي ًنــا بينها ّ
ُ
وبنيت
(،)Wide, Medium and close shots
ً
ً
إضافة إلى ذلك،
كامل يف ذهني.
السيناريو
ّ

ُ
مما
دائما ما أسعى لتصوير لقطات أكثر ّ
كنت ً
مدتها  3دقائــق؛ تج ّن ًبا
لقصة ّ
أحتاج عــاد ًة ّ
ّ
لســيناريوهات غير متوقعة أثنــاء املونتاج؛
فمن خبرتي بصفتي مراســلة صحف ّية ألكثر
عاما ،تع ّل ُ
مت ّ
دائما
الص
ّ
حفي يجب ً
مــن ً 26
أن ّ
ّ
مما يحتاج؛ ّ
ألن اللقطة
أن
ّ
يصور لقطات أكثر ّ
الّتــي تراها ممتــازة ىلع شاشــة الكاميرا أو
املوبايــل ،يمكن أن تكــون كارث ّية يف حال
رؤيتها ىلع شاشة الكومبيوتر أثناء املونتاج.
ُ
عمــدت طيلــة تلــك الفترة ىلع
وهكــذا،
حاولَ ًة ال ّتأقلم مع ّ
الظروف
م
املباشــر،
التع ّلم
ُ ِ

املختلفة؛ من املطر وال ّرياح القو ّية وال ّنقص
ُ
قصصــا كاملة
أنتجت
يف اإلضــاءة ،إلــى أن
ً
صالحة لل ّتلفزيون باستخدام املوبايل فقط،
ووحدي.
ّ
فــإن قدرتي ىلع
من وجهة نظــر الجزيرة،
حولتنــي من
العمــل باســتخدام املوبايــل ّ
صحفي كامل.
مراســلة صحف ّية إلى فريــق
ّ
ويف الوقت الّذي ال أنصح فيه املراســلين أن
يومي أو إلنتاج
يتعاملوا مع املوبايل بشكل
ّ
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ُ
وجدت قيمة
قصص آن ّيــة عاجلةّ ،إل أ ّننــي
هــذه املهارة يف ظــروف اســتثنائ ّية؛ فلو
املصور ،أو َ
كنت يف ظروف ال
ســ َرت كاميرا
ّ
ُك ِ
معدات ال ّتصوير ال ّتقليد ّية،
تتيح لك استخدام ّ
ّ
فإن مهارتك يف استخدام املوبايل ستكون
طوق نجاة لك .كما يمكنك توظيف املوبايل
بصفتــه كاميرا ثانية اللتقــاط زوايا مختلفة
قصــة
خــال تغطيتــك لحــدث عاجــل أو ّ
مستم ّرة.

للعين غير املتم ّرسة ،وبفضل فريق املونتاج
ّ
فــإن تقاريري الّتي
الّــذي نمتلكه يف القناة،
صور ُتها باستخدام املوبايل ال يمكن تمييزها
ّ
عن تلك التي ُص ِّوَرت بالكاميرات ال ّتلفزيون ّية
االحتراف ّيــة ،مــا جعلني أعيد ال ّنظر بشــكل
حفــي لخبرات
الص
ّ
ّ
جد ّي يف قيمــة امتالك ّ
يف ال ّتصوير واســتخدام املوبايل يف عمله؛
ّ
ألن األمــر يف ال ّنهاية يتع ّلــق بإنتاج قصص
ّ
ّ
مؤثرة بصرف النظر عن األدوات املستخدمة.
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قبل البدء
الدليــل أن ّ
ّ
تفكر
ندعوك قبــل
تصفح ّ
ً
قليل يف هذه األسئلة:
• هل وصلك خبر ،أو شاهدت تقري ًرا،
ّ
وفكــرت أ ّنه ما كان مــن املمكن أن
يبلغــك دون وجــود املوبايــل يف
لحظة الحدث لتوثيقه؟
• هل تعتقد ّ
أن اســتخدام املوبايل
سيطور
الصحف ّية
ّ
يف إنتاج قصصك ّ
مــن جــودة عملــك؟ أم ّ
أن العمــل
سيبقى هو نفسه لكن األداة تغ ّيرت
فقط؟
يدعــي ّ
أن
• كيــف تق ّيــم رأي َمــن ّ
س ْ
ــت ملرحلة
صحافــة املوبايل َّ
أس َ
الصحافة؟
ملهنة
جديدة ومختلفة
ّ
• هل لديك هواجس مــن ّأل تواكب
متط ّلبــات مهنتــك يف حــال لــم
تمتلك مهارة اإلنتاج باملوبايل؟
نأمل أن تعثر ىلع اإلجابات بنفسك عندما
ُ
الدليل.
الصفحات األخيرة من هذا ّ
تبلغ ّ
9
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ً
أوال :ما اّلذي
ال ّتعريف
الحقا ،لكن ّ
يم ّيز صحافة املوبايل؟
ً
الحقا ،لكن
هذه كلمــات مفتاح ّية ســنحّللها
ً
قليل.
تأملها
ّ

الوسيلة
هي الوسيط

حفي
الص
ّ
ّ
هو الفريق

ا ُ
رسل
مل ِ
هو املتّلقي

ال ّتكنولوجيا
هي املحتوى

قد تبــدو هذه املصطلحات ضباب ّيــة ،بل وغريبة
الشيء .الحقيقة أ ّنها ّ
بعض ّ
تمثل مفاتيح أساس ّية
َ
الصحافة.
لفهم الواقع الجديد الّذي تعيشه ّ
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الوسيلة هي الوسيط:

املرسل هو املتّلقي:
ِ

ّ
ّ
يتحققان
إن إنتاج ال ّرســالة واستهالكها
معا عبر جهازٍ واحد هو املوبايل ،وهذه
ً
الصحافة.
سابقة يف مجال ّ

حفي هو املصــدر الوحيد
الص
ّ
لم يعــد ّ
للمعلومات؛ ّ
فكل ما ينشره الجمهور؛ من
ّ
مقاطــع فيديو ومعلومــات وآراء ،يمثل
أساســيا لألخبار .وهــذا ما ُيعرف
مصدًرا
ًّ
باملحتــوى الّــذي ينتجــه املســتخدم
(. )User Generated Content

حفي هو الفريق:
الص
ّ
ّ

ال ّتكنولوجيا هي املحتوى:

واملقصد هنــا هو اختزال فــرق العمل
الكبيرة بشــخص واحد ،وظهور مفهوم
حفي ّ
ّ
املتمكن من الكتابة،
الشــامل
الص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتصوير ،والتحرير (املونتاج) ،والنشــر
حد سواء.
ىلع ّ

ّ
املنصات
تطورهــا
كل خاص ّيــة جديدة
ّ
ّ
الصحافــة تغيي َر
ال ّرقم ّيــة تفرض ىلع ّ
شــكل املحتــوى ومضمونه وأســلوب
عرضه.
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ما هي صحافة املوبايل ً
إذا؟
صحفي حديث يتيح لــك إنتاج محتوى
نــوع
ّ
متعــدد الوســائط؛ مكتــوب ،أو مرئــي ،أو
ّ
مســموع ،باالعتماد ىلع جهــاز واحد فقط
هو «املوبايل».
يشــمل مفهوم «صحافة املوبايل» العمل ّية
حفــي إلنتاج
الص
ّ
اإلنتاج ّيــة الّتي يســلكها ّ
مادته ،من مرحلــة ال ّتخطيط ،مروًرا بال ّتصوير
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحرير ،وانتها ًء بالنشــر .كل ذلك باالعتماد
واملعدات
ىلع مجموعة مــن ال ّتطبيقــات
ّ
توفرها تقنيات الهواتف ّ
الّتي ّ
الذك ّية.
املتخصصيــن ىلع ّ
أن
ي ّتفــق الكثيــر مــن
ّ
سْ
ت لحقبة جديدة يف
صحافة املوبايل َّ
أس َ
أســاليب جمع األخبــار وعرضها؛ لــذا يتجاوز

قني ،ليشــمل مرحلة
تعريفهــا الجانــب ال ّت ّ
القصصي.
السرد
جديدة من أسلوب ّ
ّ
كما ّ
مهمة الســتهالك
أن املوبايل وســيلة
ّ
تفــوق ىلع الوســائل
املحتــوى ،وقــد
ّ
الســنوات
ال ّتقليد ّيــة يف بلدان كثيرة يف ّ
الدراسات .بذلكُ ،فِر َ
ض ىلع
األخيرة بحســب ّ
ّ
حفــي إنتــاج محتــوى يالئم الشاشــات
الص
ّ
ّ
حد سواء.
والصغيرة ىلع ّ
الكبيرة ّ

مختارات من تجارب الجزيرة
فـــي أواخــــر كانــون األ ّول ()2019
قمـي فـي شـبكة
أطلــق القطــاع ال ّر
ّ
الجزيـــرة اإلعالم ّية خدمـــة “إيجـــاز”
صور
اإلخبار ّية ،وهـــي نشـرة قصيـرة ُت َّ
باستخدام املوبايل وتختصر أبرز أخبار
اليــوم يف ّ
أقل من دقيقتين .يجـــري
يوميـا مـن
إعداد ال ّنشرة وتقديمهـــا
ًّ
غرفـة أخبـار قنـاة الجزيـرة.
شاهد التقرير
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ما اّلذي يجعــل من املوبايل
أداة إنتاج مم ّيزة؟

معدات ال ّتصوير
الجــودة دون الحاجة لشــراء ّ
االحتراف ّية أو اســتئجارها .وهــذا ّ
يوفر فرص
ً
ســابقا حكــ ًرا ىلع من
عمــل جديدة كانت
املعدات.
يمتلكون تلك
ّ

 -1حيث ال يذهب اآلخرون

للقصة
اســتطاع مراســل الجزيــرة مباشــر «محمــد  -3أقرب
ّ

الدخول إلى مخ ّيم جزيرة «ساموس»
ال ّرماش» ّ
ســرا لتصوير أحوال ّ
اللجئين فيها
اليونان ّية
ًّ
باســتخدام املوبايــل .وبرغم ّ
ــلطات
الس
أن ّ
ِ
َ
دخــول اإلعالم ّيين للمخ ّيم،
تمنع
اليونا ّنيــة
ُ
إال ّ
أن ال ّرماش اســتطاع تصويــر مجموعة من
ّ
ّ
ّ
الصعبة
الظروف
ق
توث
تي
ل
ا
رة
املؤث
القصص
ّ
ّ
للجئين يف املخ ّيم.
شاهد التقرير

 -2فرص عمل

ســرا ّ
أن اإلعالم يمــ ّر بظروف اقتصاد ّية
ليس
ًّ
ّ
صعبةً .
ً
فريقا ما
املؤسسات
إذا ،ملاذا توظف
ّ
صحفي املوبايل قادًرا ىلع ذلك وحده؟
دام
ّ
معدات باهظة ّ
الثمن ما
وملاذا تســتثمر يف ّ
حفي؟
الص
ّ
دامت األجهزة اليوم يف متناول ّ
خاصة أمام
ُت ّ
عــد صحافة املوبايــل فرصــة ّ
الصحف ّيين املســتق ّلين إلنتاج قصص عالية
ّ

أعطت مراســلة يورو نويــوز «آناليز بورجيز»
هاتفهــا ّ
للجئين يف مخ ّيم الزعتري شــمال
ّ
األردن لتصوير حياتهم اليوم ّية من منظورهم
ّ
ّ
قدمــه األطفال
الش
ــخصي .املنظــور الذي ّ
ّ
للمصور املحترف
عما يمكــن
يختلف
تمامــا ّ
ً
ّ
صور األطفال لقطات ْ
عفو ّية
أن ينتجه؛ فقد ّ
وغيــر ثابتــة من مســتوى نظرهــم .كما ّ
أن
حفي للهاتــف املحمول بيده
الص
ّ
اســتخدام ّ

ً
مصور محترف (وســيط) -يمنحه
بدل مــنّ
قصته كما يراها ،دون أن يخضع
فرصة توثيق ّ
ثمة
لرؤيــة زمالئــه
ّ
املصوريــن وخبراتهــمّ .
ّ
حفي الذي يحمل هاتفه
الص
ّ
«حميم ّية» بين ّ
قصته ،ســيتع ّين عليه
موضوع
بيده وبيــن
ّ
االقتراب من العناصر بنفسه واختيار ال ّلقطات
لقصته وسردها للجمهور.
الّتي ّ
تؤسس ّ
شاهد التقرير
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 -4مواكبة املتطّلبات الجديدة

طــورات الّتي
مــن غير املمكــن مواكبــة ال ّت ّ
الصحافــة دون
يفرضهــا املوبايــل ىلع ّ
ت ّبني املوبايل نفســه يف عمل ّيــة اإلنتاج؛
حفــي الجديــد يفرض يف
الص
ّ
فاملحتــوى ّ
عمودي
كثير مــن األحيــان ال ّتصوير بشــكل
ّ
ً
بــدل من االقتصــار ىلع ال ّتصوير
()Portrait
املنصات
األفقي ( )Landscapeليتماشى مع
ّ
ّ
ال ّرقم ّية مثل «إنســتغرام» .كما يتط ّلب ً
أيضا
إجراء مقابالت صحف ّية مباشــرة ىلع الهواء
خالل أحداث ح ّية ومتسارعة .هذا املحتوى
سيســتغرق وق ًتا أطول وصعوبة أكبر ل ُين َتج
املعدات ال ّتقليد ّية.
من خالل
ّ

فـــي أواخــــر كانون األ ّول ( )2019إذا
كنــت تريــد ًّ
صحفيا،
حقــا أن تكــون
ًّ
وكان هدفك هو الوصول إلى الجمهور
وســرد القصــص ،فلم يعــد املوبايل
خيــاًرا فقط ،بل أصبــح مع تطبيقاته
ومعداته ضرورة لعملك.
ّ

غلين مولكاهي،
مدّرب رائــد يف مجال صحافة
املوبايل.
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يحــد املوبايل من َعملِك
هل ُّ

حفي يف بعض الحاالت؟
الص
ّ
ّ
 -1ال ّتصوير عن بعد

يف تصوير الحروب والكوارث ّ
الطبيعية ،حين
يصعب ال ّتواجد وسط الحدث ،لن يكون ممك ًنا
لصحفــي املوبايــل الحصــول ىلع لقطات
ّ
واضحة من جهازه؛ فعدسات الهواتف ّ
الذك ّية
جــدا مقارنة بعدســات الكاميرات
محــدودة
ًّ
االحتراف ّية.

املسائي
 -2ال ّتصوير
ّ

واحدة من نقــاط ضعف عدســات املوبايل
يلي أو يف األماكن املعتمة.
هي ال ّتصوير ال ّل ّ
أن ّ
ويف حين ّ
الشــركات نجحت يف تحسين
هذه الخاص ّية يف نســخها الجديــدةّ ،إل ّ
أن
الجودة تبقــى محدودة مقارنــة بالكاميرات
االحتراف ّية.

ّ -3
الثقة

الضيوف –ال ســ ّيما ّ
يمكن لبعض ّ
الشخص ّيات
املرموقــة -ال ّتقليل من شــأن املوبايل أثناء
فاملعــدات ال ّتقليد ّية بحجمها
مقابلتهــم؛
ّ
الكبيــر تضفــي شــعوًرا بضخامــة اإلنتــاج
وقيمتــه .بينمــا ىلع العكــس مــن ذلــك،
يمنــح املوبايل ثقة أكبــر للجمهور للحديث
حفي ويج ّنبهم رهبــة الحديث أمام
الص
ّ
مــع ّ
الكاميرا ال ّتقليد ّية.

املتعددة
املهام
-4
ّ
ّ

ّ
حفي
الص
ّ
يشــكك بعض الخبــراء يف قــدرة ّ
املهام
الواحد ىلع ممارســة عدد كبير من
ّ
يف وقت واحد (التصوير ،الكتابة ،املونتاج...
إلــخ) بالنظر إلــى ّ
أن ذلك من شــأنه تقليل
هائي.
َج ْودة املنتج ال ّن
ّ

تجربة الجزيرة

قــدم مذيــع الجزيــرة زيــن العابدين
ّ
توفيق نشرة إخبار ّية كاملة من منزله
بعد تماثله ّ
للشفاء من فيروس كورونا،
لتكون املــ ّرة األولى الّتــي ّ
تبث قناة
الجزيرة فيها نشرة إخبار ّية باملوبايل.
شاهد التقرير
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خارطـة الطريق
ّ
للتمكن مــن إنتاج املحتــوى باملوبايل،
ً
طريقا مــن املهارات
ينبغي أن تســلك
والخبرات:

املنصة ،الجمهور
تحديد
ّ
ونوع املحتوى

البحث وال ّتخطيط
للقصة
ّ

مهارات ال ّتصوير
وتي
الص ّ
وال ّتسجيل ّ

املادة
مهارات تحرير
ّ
(املونتاج)
القصة
وبناء
ّ
16
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من أين تبدأ؟

 -1معايير اختيار املوبايل
األهم يف اختيارك:
الكاميرا هي روح املوبايل؛ وهي املعيار
ّ
َج ْودة ال ّ
تقل عن  12ميجا بكسل.
َج ْودة العدسة األمام ّية ال ّ
تقل عن  8ميجا بكسل.
الج ْودة ( )4Kأو (.)Full HD
خاص ّية ال ّتصوير فائقة َ
حجم شاشــة املوبايل؛ فكلما كانت أكبــر كان ال ّتصوير واملونتاج
أسهل.
مســاحة تخزيــن أكبر؛ لســرعة أكبر يف العمل وتوفير مســاحة
كافية.
الصورة أو ما يعرف بـ ()Optical Image Stabilization
خاص ّية ثبات ّ
الّتي تساعد ىلع ثبات ال ّلقطات يف ال ّتصوير املتح ّرك.
نصيحة
يتضمن هذه املعايير ،فال مشكلة!
الحالي ال
إن كان هاتفك
ّ
ّ
ّ
تعوض هذا ال ّنقص.
ثمة الكثير من ال ّتطبيقات
ّ
واملعدات التي ّ
ّ
ً
الحقا.
سنأتي ىلع ذكرها
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أ ّيهما أفضل؛
«أندرويد »Android /أم «آي أو أس»IOS /؟
ثمة منافســة كبيرة بين شــركات الهواتف ّ
الذك ّية .والحقيقة ّ
أن لــكل نظام م ّيزات
ّ
وخصائص:

أسعار منافسة
نظام تشغيل مفتوح املصدر
« »Google Photosيمنــح
مســاحة تخزيــن ال محــدودة
ومجانية
ّ
ومجان ّيــة
مصــادر مفتوحــة
ّ
للمكتبات املوسيق ّية

قــوي ىلع مســتوى
منافس
ّ
ــودة صــوت امليكروفــون
َج ْ
اخلي
الد
ّ
ّ
ّ
يفضلون
املطــورون
ما يــزال
ّ
منصــة
« »iPhoneباعتبــاره
ّ
ّ
ألهــم
املفضلــة
اإلطــاق
ّ
ال ّتطبيقات الجديدة

يتفــوق ىلع «أندرويــد» يف
ّ
قمي؛ إذ ُي َع ّد «أندرويد»
األمان ال ّر ّ
هو ال ّنظام املســؤول عن %97
الخاصة
من البرمج ّيات الخبيثة
ّ
بالهواتف ّ
الذك ّية حول العالم
ســرعة أىلع يف تشــغيل
ال ّتطبيقات
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 -2قواعد أساس ّية لل ّتصوير باملوبايل

تج ّنب أماكــن ال ّتصوير املعتمة؛ ّ
فالضوء
للصورة.
يمنح َج ْودة أفضل ّ

أبق أصابعك بعيدة عن العدسات خالل
ِ
الصور.
ال ّتصوير؛ لتج ّنب ظهورها يف ّ

تج ّنب خاص ّيــة التقريب أو (.)Zoom in
الصورة بنفســك
اقتــرب مــن موضــوع ّ
(هنــاك هواتــف حديثــة تحتوي ىلع
 3عدســات لكاميــرا املوبايــل ،إحداها
مخصصــة لل ّتقريب ،يمكنك االســتفادة
ّ
ّ
تعــذر اقترابــك مــن
منهــا يف حــال
املوضوع الّذي ترغب بتصويره).

صــد امليكروفون عنــد تصوير
تج ّنــب
ّ
للصوت.
الفيديو؛ لضمان َج ْودة أفضل ّ

اعتمــد ىلع الكاميــرا الخلف ّيــة قــدر
اإلمــكان يف ال ّتصويــر؛ فجودتها أفضل
من الكاميرا األمام ّية.

أبــق يديــك قريبــة من جســدك عند
ال ّتصوير؛ لتحقيق أىلع مســتوى ممكن
من الثبات.
يمكنــك االســتعانة بعدســات ال ّتصوير
اإلضاف ّيــة ()Clip-on Lenses؛ لتوســيع
قدرات كاميرا املوبايــل؛ كال ّتركيز ىلع
عنصر صغير ،أو توسيع ال ّلقطات.
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 -3ال ّتطبيقات
ثمة مئات ال ّتطبيقات املتاحة لإلنتاج عبر املوبايل.
ّ
ّ
ً
سنقترح عليك بعضها ،وسنرتبها وفقا لنوع اإلنتاج
ُ
لتعث َر من بينها ىلع ما يالئم طبيعة عملك.

تطبيقات
الصور
ّ
الفوتوغراف ّية
تطبيقات
تصوير
الفيديو
تطبيقات
املونتاج

تطبيقات
الصوت
ّ

تطبيقات
مجان ّية
ّ
متفّرقة
20
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تطبيقات
الصور الفوتوغراف ّية
ّ

Adobe Lightroom Mobile

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
اني
ّ
مج ّ
متقدمة مدفوعة)
(سمات
ّ

امليزات:
قوي
ــزود بتطبيــق كاميــرا
ّ
ُم َّ
وفعال يتيح ال ّت ّ
حكم بإعدادات
ّ
ّ
(التحكم
املتقدمــة
صويــر
ال ّت
ّ
بالضــوء ،وال ّتركيــز (،)Focus
وتــوازن ال ّلــون األبيــض أو مــا
يعــرف بـــ (.)White balance

الصور مباشــرة إلى مكتبة
تنتقل ّ
ّ
ال ّتطبيق للتحرير.
الصــورة
إمكان ّيــة العمــل ىلع ّ
نفســها عبر أجهزتــك جميعها،
ومن ضمنها جهاز الحاسوب.
صا
موقعا
يتضمــن ال ّتطبيق
ً
ّ
ّ
مخص ً
لعــرض صورك ،وهــو مدعوم من
«.»Adobe Portfolio
ومجان ّيــة
متقدمــة
خصائــص
ّ
ّ
لتعديــل حجــم اإلطــارّ ،
والضوء،
وتوازن ال ّلون األبيض.
مجان ّية
خصائــص
ّ
متقدمة غيــر ّ
محــددة من
تتيــح تعديل نقاط
ّ
الصــورة؛ مثل إضافــة ّ
الضوء ىلع
ّ
ّ
الوجــه دون غيــره ،وال ّتحكــم
للصورة.
باألبعاد الهندس ّية ّ

يمكنك ال ّتعّرف أكثر ىلع كيف ّية العمل ىلع هذا ال ّتطبيق من خالل االشتراك يف دورة «صحافة
اإللكتروني ال ّتابعة ملعهد الجزيرة لإلعالم.
منصة ال ّتعليم
ّ
الهاتف املحمول» ىلع ّ
21

صحافة املوبايل 2.0

 Snapseedمن جوجل

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
اني
ّ
مج ّ

امليزات:
تســهل
واجهة عــرض فريدة
ّ
الوصول لألدوات.
زود بمــا ال ّ
يقل عــن  30أداة
ُم َّ
تعديــل؛ مثل ال ّت ّ
حكــم ّ
بالضوء،
واأللوان ،والتأطير ،وغيرها.
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مجا ًنا،
ّ
يقــدم ســمات احتراف ّيــة ّ
غال ًبــا مــا تكــون مدفوعــة يف
تطبيقــات أخــرى؛ مثــل ال ّت ّ
حكم
الصورة.
بهندسة ّ
يتم ّيــز بخاصيــة عــزل موضــوع
الصــورة عــن الخلف ّيــة من خالل
ّ
جعلهــا أكثــر ضباب ّيــة ،وهــو ما
يسمى بعمق الحقل.
ّ
الصــورة ال ّنهائ ّية
يمكنك حفــظ ّ
وتصديرهــا بعد تعديلها ،دون أن
ّ
تتأثر َج ْودتها.
الصــورة يف حركة
إجــراء تعديل ّ
بســيطة (تحريك اإلصبع يمي ًنا أو
يســهل عمل ّية ال ّتحرير
يساًرا) ،ما
ّ
ويس ّرعها.
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Canva

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
اني
ّ
مج ّ
متقدمة مدفوعة)
(سمات
ّ

امليزات:
املختصة
أهــم ال ّتطبيقات
من
ّ
ّ
بتصميــم الجرافيــك عبــر
املوبايل.

ويتيح ال ّتعديل عليها بسهولة.
الصــور
مقاســات
تحديــد
ّ
املنصة
نوع
بحسب
صميمات
وال ّت
ّ
تامة.
بسهولة ّ
الصــور واأليقونــات من
تحميــل ّ
اإلنترنت إلى ال ّتطبيق مباشرة.
مشــاركة ال ّتصميمــات بصيغتها
مصممين آخرين
غير ال ّنهائ ّية مع
ّ
ملتابعة إنجازها.
القــدرة ىلع إضافة صور متح ّركة
( )animatedإلى ال ّتصميم.

يتضمــن آالف القوالــب مــن
ّ
ً
مســبقا،
املعدة
ال ّتصميمــات
ّ
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تطبيقات
تصوير الفيديو

Filmic Pro

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
مدفوع

امليزات:
استخداما من
من أكثر ال ّتطبيقات
ً
ومعدي
قبل صحف ّيي املوبايل
ّ
الفيديو ،وقد أُن ِت َج عدد كبير من
الســينمائ ّية والوثائق ّية
األفالم ّ
بواســطته .للمزيــد حــول هذا
املوضــوع يمكنك ّ
االطالع ىلع
دليل سينما املوبايل.
يحتوي ىلع ّ
كافــة الخصائص
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األساســ ّية املتع ّلقــة بال ّت ّ
حكــم
ّ
بالضوء وحرارة ال ّلون وال ّتركيز.
ســهل االســتخدام مقارنــة
ّ
املتوفرة.
املتقدمة
بالخصائص
ّ
الصــورة
خاص ّيــة تحديــد أبعــاد ّ
بضغطة زّر (الّتصوير بصيغة املر ّبع
األفقي ()Landscape
( )Squareأو
ّ
العمودي (.)Portrait
أو
ّ
تفصيليا
مســحا
ُيجــري ال ّتطبيق
ًّ
ً
ّ
لكم ّية ّ
الضوء يف اللقطة؛ فعندما
ّ
ّ
املؤشر بال ّلون األخضر يعني
يكون
أن مســتوى ّ
ّ
الصــورة
الضــوء يف ّ
ّ
أما اللونان األحمر واألزرق
مناسبّ ،
فيشيران إلى األماكن الّتي تحتاج
حدة ّ
الضوء فيها.
إلى تخفيف ّ
يمكــن ال ّتصوير عن ُبعد من خالل
اســتخدام جهــاز آخــر ملعاينــة
الصورة وتشغيل الكاميرا.
ّ
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Movie Pro

النظام:
آي أو إسIOS /

السعر:
مدفوع

أيقونــات ال ّت ّ
حكــم معروضــة
بطريقة سلســة وسهلة الوصول
ىلع الشاشة.

امليزات:
ّ
أهم
احتــرايف
تطبيق
يتضمن ّ
ّ
تنافسي.
السمات بسعر
ّ
ّ
السمات األساس ّية
يقتصر ىلع ّ
ِ
غرق املســتخدم
لل ّتصوير ،وال ُي ِ
بخيارات فرع ّية.
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Movie Pro

النظام:
أندرويدAndroid /

السعر:
اني
ّ
مج ّ

امليزات:
أكبر عدد من خيــارات ال ّت ّ
حكم
ّ
بالضوء واأللــوان وال ّتركيز ضمن
املجان ّية.
ال ّتطبيقات
ّ
متقدمة ُتتيح ال ّت ّ
حكم
إعدادات
ّ
الجــودة ،ومدخالت
بمســتوى َ
ّ
امللف ،وغيرها.
الصوت ،ونوع
ّ
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يتيــح خاص ّيــة تصويــر الفيديو
حد
والصــورة الفوتوغراف ّية ىلع ّ
ّ
سواء.
أســلوب عــرض الخصائــص
ّ
يسهل
معقد ،ما
واإلعدادات غي ُر
ّ
عمل املبتدئين.
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Promovie

النظام:
آي أو إسIOS /

السعر:
اني مع وجود عالمة
ّ
مج ّ
مائ ّية ()Watermark

بج ْودة فائقة (.)4k
خاص ّية تصوير َ
الصورة ومســاحة
عرض تفاصيل ّ
ال ّتخزيــن والبطار ّيــة بطريقــة
واضحة.

امليزات:
ُيتيح فرصة اكتشاف اإلعدادات
مجا ًنــا؛ لل ّتعــرف
االحتراف ّيــة ّ
عليها قبل ّ
الشراء.
الســمات األساســ ّية
يتضمــن ّ
ّ
ّ
للتحكــم ،وبأســلوب عــرض
مبسط.
ّ
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تطبيقات
املونتاج

Imovie

النظام:
آي أو إسIOS /

السعر:
اني
ّ
مج ّ

امليزات:
ُيتيــح الخصائــص األساســ ّية
إلنتاج محتوى فيديو من أدوات
القطــع ،وترتيــب املشــاهد،
وإضافة املوسيقى أو ال ّتسجيل
وتي.
الص ّ
ّ
خاص ّيــة ال ّتصوير بجودة فائقة
( )4Kو(.)HD
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ّ
يتوفــر فيــه بعــض الخصائــص
املتقدمــة؛ مثل إبطــاء الحركة،
ّ
وكتابة النصوص.
يتيــح خاص ّية ّ
الثبــات الّتي تق ّلل
من االهتزاز يف ال ّلقطات.
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Kinemaster

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
اني مع وجود عالمة
ّ
مج ّ
مائ ّية

امليزات:
يتيــح خصائــص احتراف ّيــة
بأدوات سهلة للمبتدئين.
خاص ّيــة العمــل ىلع طبقات
متعــددة من مقاطــع الفيديو
ّ
ومقاطع الصوت.

ّ
املؤثــرات
مكتبــة واســعة مــن
البصر ّية واملوسيق ّية.
الصوت
إمكان ّيــة تعديل موجــات ّ
محددة.
يف نقاط
ّ
الصوت وال ّتصوير
خاص ّية تسجيل ّ
باستخدام ال ّتطبيق نفسه.
إمكان ّيــة تعديل مســتوى ّ
الضوء
وال ّتباين يف ال ّلقطات.
تصديــر بجــودة فائقــة ()4K
وإمكان ّيــة تحديد عــدد ال ّلقطات
يف ّ
الثانية.
تصدير املشروع الواحد بمقاسات
أفقي ،ومر ّبع).
(عمودي،
مختلفة
ّ
ّ
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Inshot

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
متقدمة
اني (سمات
ّ
ّ
مج ّ
مدفوعة)

امليزات:
مفيــد إلنتــاج املحتــوى
ملنصــات ال ّتواصل
املخصــص
ّ
ّ
االجتماعــي؛ فســماته تتم ّيــز
ّ
والســهولة،
بســرعة ال ّتنفيذ
ّ
آن
وذلك باحتراف ّية عالية يف ٍ
واحد.
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خيارات واسعة من أدوات تعديل
مســتويات ّ
الضوء وحــرارة األلوان
الصورة.
يف ّ
إمكان ّيــة العمــل ىلع أكثــر من
طبقة فيديو.
مكتبة واســعة من املوســيقى
املجان ّية.
ّ
إمكان ّية تطبيــق تعديالت ىلع
أكثــر مــن مقطع فيديــو يف آن
ّ
متوفرة يف
واحد ،وهي سمة غير
أغلب ال ّتطبيقات األخرى.
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Lumafusion

النظام:
آي أو إسIOS /

السعر:
مدفوع

امليزات:
ُي َّ
صنف ال ّتطبيق بمستوى برامج
ّ
املونتــاج االحتراف ّية املتوفرة
ىلع أجهــزة الحاســوب ،ىلع
غــرار « » Adobe Premiere
و«.»Final Cut

ّ
احترايف.
أو فيلم
متقدمة لتحســين َج ْودة
خاص ّية
ّ
الصــورة من خالل ال ّت ّ
حكم بألوانها
ّ
ومستوى ّ
الضوء ،إضافة إلى سمات
الصوت ّية.
َت ْنقية املوجات ّ
يملك املســتخدم القــدرة ىلع
تحديد موقع األدوات ّ
والشاشــات
يف ال ّتطبيق.

ّ
كل األدوات الّتــي
يشــمل
حفي إلنتاج تقرير
الص
ّ
يحتاجها ّ
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تطبيقات
الصوت
ّ

Voice Record Pro

النظام:
أندرويدAndroid /
آي أو إسIOS /

السعر:
اني (ينبغي االشتراك
ّ
مج ّ
إليقاف ظهور اإلعالنات)

امليزات:
قــو ّي يحفظ
تســجيل
ّ
صوتي ّ
ّ
ملفات « »WAVعالية الجودة.
ّ
يوفر أدوات االقتطاع األساس ّية
الصوت.
وتعديل موجات ّ
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يتيح تصدير املشروع إلى:
Google Drive, Dropbox,
Microsoft» OneDrive,
Box Cloud, iCloud Drive,
».Soundcloud
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Ferrite

النظام:
آي أو إسIOS /

السعر:
متقدمة
اني (سمات
ّ
ّ
مج ّ
مدفوعة)

امليزات:
الصــوت
تطبيــق لتســجيل ّ
يضــم الخصائــص
وتحريــره
ّ
األساس ّية لتحقيق الوظيفتين.
اســتخداما
من أكثر ال ّتطبيقات
ً
مــن قبــل مراســلي ال ّراديــو
ومختصي البودكاست.
ّ
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تطبيقات
مجان ّية متفّرقة
ّ
نظاما «أندرويد »Android /و«آي أو إس»IOS /
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Microsoft office

يتضمــن برامــج  Officeمثــل  Wordو  Excelو
.PowerPoint

Skype

منصــة إلكترون ّيــة ّ
تمكنك مــن إجــراء مقابالت عن
ّ
ً
الحقا يف
بعد ،ويمكنك تسجيلها واالســتفادة منها
تقاريرك.

Dropbox

ّ
امللفات ﻣﻊ زﻣﻼﺋك وﻣﻊ
ﯾﺘﯿﺢ لــك القدرة ىلع ﺗﺒﺎدل
ﻏﺮﻓﺔ اﻷﺧﺒﺎر.

WeTransfer

ّ
يمنحك القدرة ىلع مشاركة
امللفات بين جهاز وآخر،
وبينك وبين زمالئك حتى سعة  2جيجا يف ال ّتحويل
الواحد.

Unfold

مخصــص إلنتاج القصــص ( )Storiesملقاطع الفيديو
ّ
والصــورّ .
انيا وعشــرات غيرها إذا
يوفر 25
مج ًّ
أنموذجا ّ
ً
ّ
ما اشتركت يف ال ّتطبيق.

Phonto

يتيح لك إضافة ال ّنصوص ىلع صورك ،كما ّ
يمكنك من
تحميل الخطوط واستخدامها.

صحافة املوبايل 2.0

املعدات
-4
ّ
نصيحة

قيمة ال ّتصويــر باملوبايل يف ّ
خفته؛ لذا
ّ
معداتك.
فكر مّرتين قبل شراء
ّ

املعدات:
معايير اختيار
ّ
صا يف
 -1نوع املحتــوى :إذا كنــت
ّ
متخص ً
ّ
الفوتوغــرايف ،ســتختلف نوع ّية
ال ّتصويــر
املعدات الّتي ســتحتاجها ،مقارنة بمنتجي
ّ
الوثائق ّيــات أو صانعــي محتــوى الفيديــو
للمنصات ال ّرقم ّية.
ّ
معــدات املوبايــل
 -2امليزان ّيــة :ســوق
ّ
حدد
جدا
ويقدم أســعاًرا متفاوتة؛ لذا ّ
ّ
كبيــر ًّ
معداتك.
ميزان ّيتك قبل شراء
ّ

املعــدات األساســ ّيةّ :
الثبــات
ّ
والصوت
ّ
لتحقيــق ّ
الثبــات املطلــوب ،ينبغي عليك
شــراء حامل املوبايل الّذي يســاعدك ىلع
تج ّنــب االهتــزاز يف ال ّلقطــات املتح ّركة أو
خالل إجراء املقابالت.
ثالثي األرجل صغير قابل ّ
ي
حامل
للط ّ
ّ
أو ّ
الثني:
• خفيف الوزن ورخيص ّ
الثمن.
• يساعدك ىلع التقاط صور مبتكرة من
أي مكان؛ مثل مقود
خالل تثبيتــه يف ّ
الســ ّيارة ،أو ســطح املكتــب ،أو مقبض
ّ
الباب.
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ثالثي األرجل كبير
حامل
ّ

الصوت:
ّ

• مفيد يف تصوير املقابالت ّ
الطويلة.

لكي:
 .1امليكروفون ّ
الس ّ

• مفيد إلنتاج تقارير إخبار ّية.

• من ّ
الصوت تكلفة ،وتضمن
أقل خيارات ّ
لك َج ْودة ج ّيدة.

 .2امليكروفون ّ
الل
سلكي:
ّ
• يفيدك يف حالة ضرورة وجود مسافة
بينك وبين ّ
الضيف.
• يســمح لــك بح ّر ّية أكبــر يف الحركة،
أو يف حــال وجود مســافة بينك وبين
املوبايل.

املقبض:
معدات يف
• يتيح لك تثبيت مجموعة
ّ
آن واحد (اإلضاءة ،امليكروفون ...إلخ).
• يســاعدك ىلع تج ّنــب االهتــزاز يف
ال ّلقطات املتح ّركة.

املوجه:
 .3امليكروفون
ّ
• يساعدك يف مقابالت ّ
الشارع .Vox pops
• يفيدك يف حالة وجود ضيفين أو أكثر
خالل ال ّتصوير الواحد.
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معدات إضاف ّية
ّ
الع ّدة
هناك معدات إضافيــة اختيارية لدعم ُ
األساسية لصحافة الهاتف املحمول ،إذ يمكن
للصحفييــن اختيــار أكسســوارات ومعدات
مختلفــة لتكييــف هواتفهــم الذكيــة مع
احتياجات التصوير.

ضوء للكاميرا

جهاز حمل من الطراز األول

عدسات

حاجب الريح

محول ّ
الطاقة املحمول ()Power Bank
ّ

جهاز حمل الهاتف «أوســمو» من شركة
«دي جــاي آي» DJI Osmo Mobile
 Handheldسيســمح لك بالتقاط صور
م ّتزنة بشــكل كبير حتى أثناء املشي.
خاصية «التتبع النشــط»
وهــو يتضمن ّ
 ActiveTrackالتي تت ّبع أي جسم تحدده
ىلع الشاشة أثناء التصوير.
اســتعمل هــذا التطبيــق لتعديــل
اإلعدادات مثل إعدادات الغالق.
http://www.dji.com/osmo-mobile

شريحة ّ
الذاكرة

عدة كاملة جاهزة
ّ
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ّ
البث املباشر:
نصائح :القائمة
ال ّتحضیر ّیة املسبقة
قــد يكــون البــث املباشــر من أهــم فوائد
صحافة الهاتف املحمول ،إذ يمكنك أن تبث
مباشــرة عبر غرفة األخبار أو عبر الشــبكات
االجتماعية.
ومــع تطبيقــات مثــل
بيرســكوب ()Periscope
وخاصيات مثل فيسبوك
ّ
اليــف ،يمكن للصحفيين
بســهولة أن يبثــوا
التقاريــر اإلخبارية فورًا
وأن يحصلوا يف الوقت
ذاتــه ىلع اهتمــام
الجمهور وتفاعله.
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أفضل تطبيقات
ّ
البث املباشر

• اضغط ىلع أيقونة الكاميرا ىلع يســار
شريط البحث.
• امنــح « »Facebookإمكان ّية الوصول إلى
الكاميرا وامليكروفون.
• اضغــط ىلع أيقونة «مباشــر» أســفل
شاشة الكاميرا.
• اختر خصوص ّيتك وإعدادات ال ّنشر.
جذا ًبا حول موضوع ّ
وصفا ّ
ً
البث.
• اكتب
• اضبط إطار كاميرتك.
رســوما ىلع
نصوصــا أو
• أضــف فالتــ َر أو
ً
ً
الخاص بك إن أردت.
الفيديو
ّ
• انقــر فــوق الــ ّزّر األزرق «بــدء الفيديــو
املباشر» لبدء ّ
البث.
• تفاعل مع املشاهدين واملع ّلقين.
• انقر أيقونة «إنهاء» لوقف ّ
البث.
• شارك فيديو ّ
البث ىلع صفحتك.
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ROOMS
• اضغــط ىلع أيقونــة ( )+يف أىلع
اليمين.
• يظهــر لديــك عدد خيــارات مــن بينها
مشــاركة منشــور ،أو « IGTVفيديو» .اختر
«.»Live
• يظهر عدد املشــاهدين أىلع الشاشــة.
سترى ً
أيضا تعليقات املشاهدين جميعها
فور ورودها.
العلوي األيمن
ــفلي والجزء
الس
• يف الجزء ّ
ّ
ّ
مــن ّ
الشاشــة ،لديــك عــدد مــن امليزات
املختلفة :إضافة صور ،أسئلة ،ضيف جديد،
فيديوهات.
• عنــد االنتهاء من ال ّتصوير املباشــر ،انقر
فوق الرمز ( )Xيف ال ّزاوية العلو ّية اليمنى.
الخــاص بــك،
• بمجــ ّرد انتهــاء الفيديــو
ّ
ّ
ســتتمكن من مشــاركته ىلع « »IGTVأو
تنزيله ىلع قائمة الكاميرا أو حذفه.
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• اتبع خطوات ّ
البث املباشر نفسها.
• بمجــ ّرد أن تبــدأ البــث ،انقــر ىلع رمز
الفيديو أسفل ّ
وحدد ضيوفك.
الشاشة
ّ
• يمكنك إضافة ح ّتى  3ضيوف يف الغرفة
الواحدة.
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عامة:
نصائح ّ
ّ .1
شغل وضعية الطائرة
 توقــف جميــع االتصــاالت وإشــعارات منالتطبيقات التــي قد ترد الــى الهاتف أثناء
التصوير.
 توقف االتصال باإلنترنت  .4gلذلك قد تحتاجإلى اتصال واي فاي إذا احتجت لإلنترنت.
 -تطيل عمر البطارية.

ّ .2
شغل وضعية «عدم
اإلزعاج» عند البث املباشر
 توقف االتصاالت وإشعارات التطبيقات التيقد ترد أثناء البث املباشر.

ّ .3
نظف عدسة كاميرا
الهاتف الذكي
 العدسات امل ّتسخة قد تؤثر ىلع نوعيةالصورة.
 ّنظف العدسة بمنديل أو بقماش جاف.

 .4اشحن البطارية بالكامل
وتزود ببطارية احتياطية
ّ
 اختر ما يناسب حاجتك ،فقد تحتاج إلىبطارية إضافية ذكية ( )battery caseأو
بطارية خارجية يمكنك توصيلها بالهاتف.

 .5ذاكرة فارغة  +جهاز
تخزين خارجي
 تحقق مما إذا كنت تحتاج إلى ذاكرة فارغةيف هاتفك الذكي.
 الذاكرة الالســلكية أو «يو إس بي» الخاصةبالهاتف ســتعطيك مســاحة تخزين إضافية
وتسمح لك بنقل امللفات بين األجهزة.

 .6استخدم سماعات
ومايكروفون خارجي
 للحصــول ىلع صــوت جيــد ،اســتعملمايكروفونــا خارجيــا وســماعات وليــس
املايكروفون الداخلي.
 اختبر املايكروفون دائمًا قبل التســجيل أوالبث.

وحد نوع لقطاتك
ّ .7
 من األخطاء ّأفقيا
الشائعة هي ال ّتصوير
ًّ
وعموديا لل ّتقرير نفسه .ينبغي تحديد نوع
ًّ
املنصة الّتي ُتن َتج لها؛
ال ّلقطة بحسب
ّ
فعلى سبيل املثال ،يستوجب «يوتيوب/
أمــا «قصص
 »Youtubeال ّتصوير
ًّ
أفقياّ ،
إنستغرام »Instagram Stories/فتستوجب
عموديا.
ال ّتصوير
ًّ
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نصائح خاصة بالصور والفيديو:
االتزان
 احمــل دائمًا معدات تســمح لــك بالتقاط صورم ّتزنة مثــل الحامل الثالثي أو عصا الســيلفي أو
املقبض اليدوي.
 اســتخدم خاصيــة إبطاء الصــورة ىلع هاتفكالذكي للتصوير أثناء املشــي أو لتصوير أجســام
متحركة .سيســاعد ذلــك يف الحصول ىلع صور
أكثر ا ّتزانًا.
 إذا لم تكن ميزانيتك تســمح ،ابحث عن مقابضمصممة ملوازنــة الصورة مثل Diji Osmo Mobile
.Gimbal

ّ
تحكم بإعداداتك
 عند استخدامك تطبيقًا متخصصًا أو كاميراهاتفك الذكي فقط ،تأكد من ضبط وتثبيت
خاص ّيتي التركيز  Focusوتجميع الضوء
( ،)Exposureواضبط التوازن قبل تصوير كل لقطة.

التقريب
 حــاول أالّ تســتخدم التقريــب (زوم) حتى وإنكانت كاميرتك لديها خاصية التقريب الرقمي.
 توجد عدسات تقريب (زوم) يمكن تركيبها ىلعهاتفك الذكي.
 من األفضل االقتراب بالهاتف الذكي من الجســماملراد تصويره للحصول ىلع أفضل جودة للصورة
معدات إضاف ّية للهاتف.
عند عدم استخدام
ّ

انتبه دومًا للضوء
 إذا ّتعذر اســتخدام اإلضاءة الطبيعية ،استخدم
اإلضاءة االصطناعية.
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الصوت
 تأكــد من أنك ال تعيــق مايكروفون الهاتف عنداستخدامه.
 اقترب من الجســم أو الشــخص املراد تسجيلصوته أو ضع الهاتف قريبا منك (ولكن ليس قريبا
جدا لتتفادى التشويش ىلع الصوت).
 إذا كنــت تســتخدم مايكروفونــا خارجيــا ،قمبتوصيلــه بالهاتف قبل فتــح أي تطبيق كي يتم
التع ّرف عليه.
املســجل أثنــاء تواجدك يف
 تأكــد من الصوتّ

موقع التصوير أو مع ضيوفك قبل املغادرة.

التحريك يف عدة اتجاهات
 حرك هاتفك بالحد األدنى إذا كنت ال تســتخدمأي معدات إضافية تساعد ىلع ثبات الصورة.
 إذا كنــت ترغب بتحريك الهاتــف أثناء التصوير،اســتعمل الحامــل الثالثــي أو املقبــض اليدوي،
وافعل ذلك ببطء.

التصوير املتحرك
 الهواتف الذكية تسمح لك بالتصوير يف األماكنالتــي ال تصلها معــدات التصوير الكبيــرة وثقيلة
الوزن.
صــور لقطات قريبــة ( )close-upsلألشــخاص
ّ
واملناطق املحيطة بهم.
صــور مقاطع قصيــرة ( 60 -20ثانيــة) ألن ذلك
ّ
سيسهل إرسالها ،إذا لزم األمر.
ّ

صحافة املوبايل 2.0
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نصائح :قبل أن تبدأ البث املباشر
رغم أن كل خيار يتطلب اعتماد مقاربة
مختلفة وإدخــال بعض التعديالت ىلع
عملية اإلنتاج ،ثمة مسائل مشتركة يجب
أن تفكر فيها دائمًا قبل الخروج للناس ىلع
الهواء عبر هاتفك الذكي:

 .2كن مستعدًا للمضايقات
• إن أفضل طريقة للتعامل مع املضايقات
أثناء البث الحي هو تجاهلها.
• تبلغ املضايقات أحيانًا حدًا يصل إلى
انتهاك القانون لذلك عليك أن تبلغ السلطات
عن ذلك .وهذا سائد بين الصحف ّيات اللواتي
قد يتع ّرضن للتح ّرش والتهديد.

 .3األخالقيات
• التزم دائمًا بسياسة مؤسستك األخالقية.
فاالعتبارات األخالقية التي تلتزم بها
كصحفي يجب أن تطبقها يف صحافة
املوبايل .إليك بعض املسائل التي يجب أن
ّ
تفكر فيها:

 .1سالمتك أوالً
• ق ّيم املخاطر .يعمل صحفيو املوبايل عادة
بمفردهم وال يحتاجون إلى طاقم ليحمي
ظهورهم.
• ضع إستراتيجية للخروج من املوقع الذي
أنت فيه عند الحاجة.
• تفادى املخاطرة بنفسك وباألشخاص
تصورهم وبمصادرك وبجمهورك.
الذين ّ
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أ ـ احترام الخصوصية :اطلب اإلذن حين يكون
ذلك مطلوبًا ،قبل التصوير ،ال سيما إذا كان
ستصورهم قاصرون.
من بين األشخاص الذين
ّ
بـ ّ
تذكر دائمًا أ ّنه ال يسعك تحذير مشاهديك
مما قد يرونه عندما تكون ىلع الهواء
ّ
مباشرة أل ّنك أنت نفسك ال تعرف .لذلك كن
مستعدًا للتعامل مع أي سيناريو محتمل.
ّ
ج ـ حقوق النشر :اسأل نفسك دائمًا ما إذا
كنت قد تواجه مسائل تتعلق بحقوق النشر
تصوره أو ما تبثه.
بسبب ما ّ

صحافة املوبايل 2.0
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اطّلع ىلع موارد
مفيدة حول
موضوع صحافة
املوبايل

• دورة صحافة الهاتف املحمول.

• دليل سينما املوبايل.

االجتماعي.
• دليل إنتاج الفيديو لشبكات ال ّتواصل
ّ

• دراسة أثر استخدام الهاتف املحمول يف إثراء
أنموذجا.
اإلعالمي :الجزيرة
املحتوى
ً
ّ
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الدليل:
أَ َع َّد ّ

فاتن جباعي
محمد خمايسة
تصميم

أحمد ف ّتاح
خاص ملراسلة الجزيرة اإلنجليز ّية ناتاشا غنيم.
شكر
ّ
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تم اسـتقاؤها من املواقع ال ّرسـم ّية
املعلومـات
العامـة عـن ال ّتطبيقات وخصائصهـا ال ّتقنية ّ
ّ
ومتجر آي تیونز وغوغل بالي (تم تحديثه آخر م ّرة يف آب ).2021

