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مقدمة

كشكٍل " صحافة المواطن"ألبرز الذي حصل خالل العقد األخیر على مستوى اإلعالم ھو بروز ظاھرة كان التحول ا

وتبرز . جدید من أشكال الممارسات الصحفیة غیر المھنیة، ونتاج حتمي للثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة الجدیدة

ل المقرر الخاص المعني بحمایة وتعزیز من قب" صحافة المواطن "حداثة ھذه الظاھرة من خالل التطرق المتأخر لـ 

رغم تطرقھ لحریة 2010.1، الذي كان ألول مرة سنة -الذي سیصطلح علیھ بالمقرر الخاص-حریة الرأي والتعبیر 

لھذا كان لزاماً على المشّرع أن یأخذ بالحسبان عند 2.الصحافة في مختلف تقاریره منذ البدایات األولى لھذا المنصب

اھرة صحافة المواطن، من خالل االعتماد على العناصر التوجیھیة التي أشار إلیھا المقرر الخاص في سنھ القوانین ظ

.تقریره 

وتكمن أھمیة ھذه الورقة البحثیة في تحدید مختلف عناصر ونتائج العملیة االتصالیة الرقمیة التي تتخذ صورة 

لید على أھم النقائص التي یتضمنھا التشریع مقارنة بالصحافة التقلیدیة، ومحاولة وضع ا" صحافة المواطن"

الجزائري المتعلق باإلعالم عموماً وبالصحافة بشكل خاص مقارنة بما تضمنھ تقریر المقرر الخاص المعني بحمایة 

.خصوصاً مع قلة البحوث المتعلقة بصحافة المواطن اعتماداً على المقترب القانوني . وتعزیز حریة الرأي والتعبیر

تأثیر على الصحافة التقلیدیة ودورھا في " صحافة المواطن"ھل كان لظاھرة : طرح اإلشكالیة التالیةوھو ما ی

المجتمع الدیمقراطي؟ وما مدى تأثیر ذلك على التشریعات المتعلقة بحریة الصحافة أي ما ھي النقاط التي یجب 

إلعالم والصحافة؟على المشّرع أخذھا بعین االعتبار عند سنھ القوانین المتعلقة بحریة ا

سنتوخى اإلجابة على ھذه اإلشكالیة من خالل اتباع المنھج التحلیلي للعناصر الثالثة التي ركز علیھا المقرر الخاص 

، والمتمثلة في اإلطار المفاھیمي لصحافة المواطن مقارنًة بمفھوم 2010الصادر سنة A/65/284في تقریره رقم

الصحافة في المجتمع الدیمقراطي، وأخیراً الحمایة المقررة لھذه الصحافة كنتاج الصحافة، ثم الدور الذي تلعبھ ھذه 

وذلك من خالل عنصرین، یتضمن العنصر األول . حتمي لھذه العالقة بین صحافة المواطن والصحافة التقلیدیة

.مفھوم صحافة المواطن ؛ ثم نتطرق إلى الحمایة المقررة لصحافة المواطن في العنصر اآلخر

بالصحافة التقلیدیة" صحافة المواطن"ارتباط مفھوم : أوال

حدث اختالف كبیر بین الباحثین حول إعطاء مفھوم دقیق وشامل لصحافة المواطن، لھذا سنعتمد في ضبط ھذه 

، حتى یتسّنى A/65/284المفاھیم على تقریر المقّرر الخاص المعنّي بتعزیز وحمایة حریة الرأي والتعبیر رقم

لذا . ویتدعم تحدید المفھوم من خالل الرجوع إلى نشأة صحافة المواطن وأسبابھا. للمشّرع تدارك الفراغ التشریعي

.سنتطرق أوالً إلى تعریف صحافة المواطن، وإلى نشأة ھذه الصحافة ثانیا
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وتعزیز حریة الرأي والتعبیر من تعریف الصحفیین للوصول إلى تعریف انطلق المقّرر الخاص المعنّي بحمایة

ع الجزائري من . صحافة المواطن فھل یتطابق تعریف صحافة المواطن مع تعریف الصحافة؟ وما ھو موقف الُمشرِّ

ذلك؟

تعریف صحافة المواطن اصطالحاً / أ

م بطرق منتظمة للتحقیق في المعلومات وتحلیلھا ُیعَتبر الصحفیون، حسب المقّرر الخاص، أفراداً یكّرسون جھودھ

وسائط اإلعالم و) التلفزیون أم اإلذاعة(ونشرھا عن طریق وسائط اإلعالم المكتوبة ووسائط البث 

ویلّمح المقّرر الخاص ذاتھ، عندما یشیر إلى الصحفیین في ھذا التقریر من باب أوسع إلى سائر .اإللكترونیة

3.اإلعالمیین واألفراد المرتبطین بوسائط اإلعالم ألنھم یشكلون جزءاً من الصحافة

یقصد بصحافة وُیِشیر المقّرر الخاص إلى عدم وجود تعریف مّوحد لصحافة المواطن بحّد ذاتھا؛ لكن نفھم حسبھ أنھ 

من مسرح الحدث، والتي تنشر ھواةالمواطن عادًة التقاریر اإلخباریة المستقلّة التي یقّدمھا في كثیر من األحیان

عالمیاً من خالل وسائل اإلعالم الحدیثة، عن طریق شبكة األنترنت في األغلب األعّم، مثالً عن طریق مواقع تبادل 

لصغیرة ومنتدیات االنترنت ولوحات اإلعالنات والشبكات االجتماعیة وملفات الصور أو أشرطة الفیدیو والمدونات ا

4.صحفیاً محترفاً مدرباً " المواطن الصحفي"فال یعد ... البث الرقمي 

جاء تعریف المقّرر الخاص متماشیاً مع المفاھیم التي قّدمھا مختلف منّظري ھذه الظاھرة اإلعالمیة، رغم اختالف 

؛ حیث "اإلعالم البدیل"تشاركیة، صحافة الشارع، الصحافة مفتوحة المصادر، : مثل 5ةالمصطلحات المستعمل

دان "وكان 2001.6سنة " إعالم المواطن"مصطلح " Clemencia Rodriguezكلیمینسیا رودریغز"استعملت 

: نحن وسائل اإلعالم"والذي طرحھ ضمن كتابھ " الصحافة الشعبیة"صاحب مصطلح Dan Gillmor"7جیلمور

Hacket andھاكیت وكارول"واصطلح علیھا 2004.8سنة " الصحافة الشعبیة من الشعب وإلى الشعب

Caroll " دومان وویلیس"في حین استعمل ". اإلعالم الدیمقراطي"بـ2006سنةShayne Dowman and

Chris Willis " أو مجموعة من فعٌل لمواطن«، حیث عّرفاھا على أنھا "الصحافة التشاركیة"مصطلح 2003سنة

والغرض من ھذه . المواطنین یلعبون دوراً حیویاً في عملیة تجمیع وتغطیة وتحلیل ونشر األخبار والمعلومات

9».متنوعة ومناسبة، تتطلبھا روح الدیمقراطیةالمشاركة ھو تقدیم معلومات مستقلة معتمدة صحیحة 

، لكن ما ھو مؤكد ارتكازھا كلھا على خاصیة قدرة كل ویتبین لنا أن التسمیات تعددت بتعدد أھداف صحافة المواطن

مستخدم لشبكة االنترنت من أن یصبح منتجاً للمحتوى وتوزیعھ على الصعید العالمي متجاوزاً الحدود السیاسیة 

.للدول

موقف المشّرع الجزائري/ ب

ة السمعي البصري عبر حصر المشّرع الجزائري وسائل اإلعالم اإللكترونیة في الصحافة االلكترونیة وخدم

یقصد بالصحافة «من قانون اإلعالم الجزائري 67فقد جاء في المادة ). إذاعة-تلفزیون، واب-واب(االنترنت 



اإللكترونیة، في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال مكتوب عبر االنترنت موّجھة للجمھور أو فئة منھ، 

10».معنوي یخضع للقانون الجزائري، ویتحكم في محتواھا االفتتاحيمن قبل شخص طبیعي أو مھنیةوینشر بصفة

المتعلق 05-12من القانون العضوي رقم 74و73وجاء المشّرع الجزائري على تعریف الصحفي في نص المادتین 

:من القانون العضوي نفسھ على أن76ونصت المادة. باإلعالم

حفي المحترف، تصدرھا لجنة تحدد تشكیلتھا وتنظیمھا تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنیة للص« 

».وسیرھا عن طریق التنظیم

نالحظ من خالل تحلیل مختلف النصوص السابقة ربط الُمّشرع الجزائري مفھوم الصحافة بالصحافة المھنیة فقط 

الھواة الذین على" صحفي"أو " صحافة"حتى ولو أخذت شكل الصحافة االلكترونیة، مستبعداً فكرة إسباغ مصطلح 

وقد تماشى موقف بعض الباحثین مع توجھ . یقومون بعملیة إنتاج األخبار والمحتویات وترویجھا عبر شبكة االنترنت

غیر "مصطلح Ruellanمن مفھوم الصحافة، حیث اعتبر" صحافة المواطن"الُمشّرع الجزائري في إخراج 

في حین ". صحفي"أفضل من مصطلح الكلمة المفتاحیة التي تفّسر ھذه الظاھرة بشكل" صحفي

11".مراسل-مواطن"استعمال مصطلح Mondouxفضل

وجاءت فكرة ربط الُمشّرع الجزائري للصحافة بالصحافة المھنیة فقط وإخضاع الصحفیین لتنظیم خاص معاكسا لما 

ویة اإللزامیة تضمنھ تقریر المقرر الخاص، الذي أّكد على ضرورة عدم إخضاع الصحفیین لشروط من قبیل العض

وقد اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان 12.في النقابات المھنیة أو الحصول على شھادة جامعیة من أجل ممارسة الصحافة

التابعة لألمم المتحدة على ھذا التأكید كتعریف عملي لمھنة الصحفي، معتبرة كل نظام لمنح التراخیص أو التسجیل 

.ون الدولياإللزامي للصحفیین غیر شرعي بموجب القان

بما فیھا المراسلون والمحللون الصحافة تتقاسمھا طائفة واسعة من الجھات الفاعلة«الذي ینص على أن

وغیرھم ممن یشاركون في أشكال النشر الذاتي 13أصحاب المدونات االلكترونیةالمحترفون والمتفرغون فضال عن

ض النظم الحكومیة العامة لتسجیل الصحفیین أو المطبوع أو على شبكة االنترنت أو في مواضع أخرى، وتتعار

14».من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة19من المادة 3الترخیص لھم مع الفقرة 

وانطالقاً من ذلك یمكن أن نستنتج عدم شرعیة أن تقدم الدولة تعریفاً للصحفي؛ إذ قد یؤدي ھذا التعریف إلى استبعاد 

بل األكثر من ذلك، یرى المقرر الخاص أن صیاغة . بعض األشخاص الذین ال یعتبرون صحفیین بالمفھوم التقلیدي

دید أوضح لھویة الصحفیین، قد یستلزم اعتماد الصحفیین تعریف دقیق للصحفیین باعتبارھم فئة محمیة وإیجاد تح

على النحو الواجب حصولھم على اعتراف من إحدى السلطات العمومیة، مما یزید من تدخالت الدولة من جھة، كما 

15.قد یعرض الصحفیین إلى المزید من الخطر حیث ُیسَتھدف العدید منھم تحدیداً ألنھم صحفیون

راً جدیدة فرضھا التطور التكنولوجي، نرى أن یأخذھا الُمشّرع بعین االعتبار عند سن لھذا أخذت الصحافة صو

.A/65/284القوانین؛ رغم عدم اإلشارة إلیھا من قبل المقرر الخاص في تقریره رقم

صور صحافة المواطن-



:سمحت االنترنت بظھور صحافة المواطن في أشكال جد متنوعة

وتقترح إعالماً بدیالً، بانتقاد وسائل اإلعالم التقلیدیةر بعض المواقع مبادرتھاتبر-

.Agora Voxمثل

)TF1من طرف القناة الفرنسیةWat TV(تم إنشاء أخرى بواسطة ھیاكل إعالمیة رئیسیة -

، تطبق الحد األدنى من التنظیم على ات لإلعالنمجرد فضاءترى مواقع أخرى نفسھا على أنھا-

)News public(المضامین المقترحة من طرف مستعملي االنترنت

أو ) Ohmynews(تأطیر مواقع أخرى بشكل إسھامات قویة في أعمال المحترفینیتم-

Assignement Zero(.16(إدماجھا في نشاط جماعي یدیره صحفیون 
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تبین من خالل تتّبع المسار التاریخي للصحافة بصفة عاّمة وصحافة المواطن بصفة خاصة العالقة الوثیقة بینھما 

فقد أثبتت مختلف األحداث ارتباط . وبین الدیمقراطیة، وھذه العالقة األخیرة أشار إلیھا المقرر الخاص في تقریره

وكان لظھور الصحافة عموماً وصحافة المواطن . ییر في مختلف المجاالت بفكرة الدیمقراطیة كمنطلقعملیات التغ

فقد سار المجتمع والصحافة معاً وأثر كل واحد في اآلخر؛ أي أن ظھور المجتمعات . بشكل خاص ھذا االرتباط

یستلزم " رأي عام"لدیمقراطي تشكیل إذ یتطلب المجتمع الحدیث ا. الغربیة الدیمقراطیة كان بالتوازي مع الصحافة

لكن كان للدور السلبي لإلعالم التقلیدي في 17.االعتراف بالدور المركزي للمعلومة بصفتھا إحدى قیمھ األساسیة

المجتمع الدیمقراطي وظھور الثورة المعلوماتیة دور في إعطاء بعد جدید لعناصر المجتمع الدیمقراطي من خالل 

وھذا ما سأتطرق إلیھ من خالل ثالثة عناصر ؛ یتضمن العنصر األول إلقاء نظرة سریعة على ". صحافة المواطن"

ثم أعرج في العنصر الثاني على أثر الدور السلبي لإلعالم التقلیدي في نشأة . لصحافة المواطنالتطور التاریخي 

بالثورة التكنولوجیة تأكیداً على بعدھا " صحافة المواطن"ویتناول العنصر الثالث ارتباط فكرة . صحافة المواطن

.الدیمقراطي 

نشأة صحافة المواطن/ أ

ھناك اختالف حول نشأة صحافة المواطن، حیث ال توجد إجابات متفق علیھا بین جمیع الباحثین والممارسین لھذه 

مثل 18و17فیعید بعض الباحثین رسم األصول األوروبیة واألمریكیة لصحافة المواطن إلى القرنین . الصحافة

إذ نستنتج من إفادة . ر كمواطنینلدورھم المبكر في تأكید حریة النشPamphletتجارب كتاب المطبقات

وذلك " بابلیك أوكرنسز"أ من خالل جریدة .م.أن أول ظھور لصحافة المواطن كان في الو) Lee)1917"لي"

صفحات متوسطة الحجم فیما تترك الصفحة الرابعة 3؛ حیث كانت تطبع ھذه الجریدة على 1690سبتمبر 26في

لكن توقفت ھذه الجریدة . الخاصة علیھا قبل تمریرھا إلى قارئ آخرفارغة قصد تمكین القراء من إضافة أخبارھم 

لكن أرى أنھ یعاب على ھذا الشكل األولي أو البدائي لصحافة المواطن تقاسمھا مع 18.عن الصدور بعد عددھا األول

.عدد محدود من األشخاص وغالباً ما تكون مكلّفة



بعد االنتخابات الرئاسیة األمریكیة، 1988الصحافة المدنیة عام في حین تبعاً للویكیبیدیا تم إطالق أول مبادرة في

أین انشغل اإلعالم التقلیدي بنقل كالم المرشحین وجوالتھم االنتخابیة فحسب، متجاھالً اھتمامات المواطنین 

اعتماداً علىLedger Enquirerفبدأت مبادرة الصحافة المدنیة في والیة جورجیا من خالل صحیفة. ومشاكلھم

مسح أجرتھ الصحیفة على الھاتف مع المواطنین ومقابالت معھم ومع مسؤولین محلیین لمناقشة أھم التحدیات التي 

Web، مع ظھور21لكن تأكدت ظاھرة صحافة المواطن بقوة في القرن 19.تواجھ الوالیة ، أین ساھم ھذا 2.0

ساھمت في ... التواصل االجتماعي والمدونات الجیل الثاني من االنترنت في ظھور أشكال جدیدة لالتصال كشبكات 

ظھور صحافة المواطن بقوة من خالل سرعة نقل وتبادل المعلومات على نطاق واسع من قبل شھود عیان مباشرین 

عاشوا وسجلوا لحظات كارثیة أو أزمات مر بھا الَعاَلم أو مرت بھا بعض المجتمعات تحدیداً، مثل االعتداءات على 

حیث قال 20...2004في جنوب شرق آسیا في دیسمبر " تسونامي"، أعاصیر 2001سبتمبر 11في مدینة نیویورك 

:2004سنة " جیلمور"

على الرغم من أنھا لم تخترع في ذلك الیوم 2001سبتمبر 11إن الحقبة الجدیدة للصحافة لوحظت جلیاً بعد أحداث «

».البشع بالذات

التي ضربت جنوب آسیا في دیسمبر بموجة تسوناميطننشأة صحافة الموا) Allan) "2009آالن"وربط 

، حیث أصبحت آنذاك صحافة المواطن میزة بارزة في المشھد الصحافي كتوجھ ملحوظ للتقاریر الشخصیة 2004

بصیغة ضمیر المتكلم، من خالل الفیدیوھات المسجلة بواسطة كامیرات التسجیل والصور الملتقطة بواسطة الھواتف 

التي تم نشرھا على االنترنت عبر المدونات وصفحات الویب الشخصیة لمواطنین عادیین شاھدوا وآالت التصویر 

إضافًة إلى أحداث أخرى لعبت فیھا صحافة المواطن دوراً كبیراً مثل تفجیرات لندن، وإعصار كاترینا . الحدث

21...طت النظام في مصربأمریكا، والفتیلة التي أشعلت ثورة إسقاط النظام في تونس، والفتیلة التي أسق

صحافة "لذا أستصوب تأخر تطّرق المقّرر الخاص المعنّي بتعزیز وحمایة حریة الرأي والتعبیر إلى ظاھرة 

.بما یتماشى وتبلور الفكرة في األذھان2010في تقاریره إلى غایة " المواطن

لق بفكرة التواصلالدور السلبي لإلعالم التقلیدي في المجتمع الدیمقراطي والتحدي المتع/ ب

نالت قدرة المواطنین والمجموعات التي یشكلونھا في التعبیر عن أنفسھم والتبادل فیما بینھم حول القضایا العمومیة 

فمن األشیاء األساسیة في أي مجتمع دیمقراطي تمتع . منذ ظھور الدیمقراطیة في البلدان الغربیةأھمیة أساسیة

Jurgenوفي، طور األكادیمي22.سھ عن طریق وسائل اإلعالمالمواطن بإمكانیة التعبیر عن نف

Habermas خالل النصف الثاني من ثمانینیات القرن الماضي نظریة الفضاء العمومي، التي عرفت أزمة في وقت

23.الحق مع ظھور الثورة المعلوماتیة وأثرت على دور الصحافة

الصحافة في خدمة الدیمقراطیة-

ع الدیمقراطي االعتراف بالدور المركزي للمعلومة بصفتھا إحدى قیمھ األساسیة، ویتطلب ذلك أن یستلزم المجتم

وأدت األھمیة الممنوحة إلى . تصل المعلومة إلى المواطن بما یمّكنھ من االختیار والمشاركة في النقاش العمومي



وإلى نقل المعلومة في المجتمع إلى ظھور حریة التعبیر كقیمة أساسیة أدت بدورھا إلى ظھور التواصلفكرة

ممارسة دور الوسیط بین األحداث والظواھر والمشاكل التي "صحافة حرة ومستقلة كان دورھا التقلیدي في المجتمع 

یفّسر ما جاء في تقریر المقّرر وھذا ما 24وھذا. أي كانت الصحافة في خدمة الدیمقراطیة. تجري داخل المجتمع

:الخاص

یضطلع الصحفیون من خالل ممارسة حقھم في حریة التعبیر، أو جمع المعلومات وتحلیلھا ونشرھا، وضمان ... «

حق الجمھور في الحصول على المعلومات، بدور رئیسي في إطار الضوابط والموازین في المجتمع، ویساھمون 

25».وتعزیزھابالتالي في تطویر الدیمقراطیة

فقد أشار المقرر الخاص في تقریره إلى حقیقة مكّرسة سابقاً تقوم على فكرة اعتبار الصحافة إحدى دعامات أي 

یقصد بھا أن تمارس الدولة السلطة على -تعد طیة من طیات الدیمقراطیة " الشفافیة"وبما أن 26.مجتمع دیمقراطي

لخاص على أن یضطلع الصحفیون بدور رقابي أساسي في ضمان أكد المقّرر ا-مرأى ومسمع من كل المواطنین

وھذا ما تضمنتھ 27.الشفافیة والمساءلة عن طریق إطالع الجمھور على ما یجري على الساحتین الداخلیة والدولیة

أحكام المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان مؤّكدة على ارتباط الحق في حریة المعلومة بحق المواطن في المعرفة، 

وتؤدي إمكانیة الفرد . ھو ما ُیشكل شرطاً ضروریاً یسمح لھذا المواطن باتخاذ القرارات بعد معرفة تامة بالمعطیاتو

وتساھم بھذه الطریقة في تطویر وتنمیة الدیمقراطیة في . في التعبیر عن أفكاره وآرائھ إلى إثراء الحوار العام

افة في مجتمع دیمقراطي في قرارات مشھورة المجتمع، وأكدت على الدور الذي یجب أن تلعبھ الصح

كلب حراسة "ضد المملكة المتحدة، مستعملة صفة Sundaytimes nº1ضد النمسا وLingensمثل

28".الدیمقراطیة

الصحافة التقلیدیة وأزمة ثقة الجمھور-

سابقة للتقریر تطرق المقّرر الخاص إلى األزمة التي تمر بھا وسائل اإلعالم التقلیدیة في تقاریر

تسبب في ھذه األزمة التغییر ". أزمة ثقة الجمھور"عبر عنھا العدید من الباحثین والمالحظین بـ A/65/284،29رقم

" الفضاء العمومي"السوسیوسیاسي واالقتصادي، حیث أصبح المواطن مجّرد مستھلك للمعلومة وطرح احتكار 

، عن طریق الھیمنة من خالل التحكم في وسائل Habermasمشكال بالنسبة للحكم الذاتي للمجتمعات، حسب

مع التحكم في معدات نشر اآلراء واألفكار، فأصبح اإلنسان مجّرد مستھلك عوض أن ) السلطة االقتصادیة(اإلنتاج 

یكون مشاركاً في الفضاء العمومي؛ فقد كانت تمارس غلبًة جد قویة تمنع كل نقاش یمكن أن یھدد مصالح عدد قلیل 

أي یكون الفضاء العمومي جامداً متصلباً مرتبطاً بمصالح . فراد والمقاوالت التي تسیطر على ھذه الصناعاتمن األ

نظریة الھیمنة Antonio Gramsciوفي ھذا اإلطار طور اإلیطالي. األفراد أو المجموعات المھیمنة في المجتمع

منت الذي یرسخ النسیج االجتماعي باستبعاد أصبحت الھیمنة االس«:بقولھ " الفضاء العمومي"وفسر ظاھرة فشل 

30".وتقویض المناھضین



في المجتمع -التي فرضتھا علیھا الطبقة المھیمنة-وھكذا َعِملت وسائل اإلعالم شیئاً فشیئاً على زرع رؤیتھا للحقیقة 

31.التقلیدیةلوسائل اإلعالمالوظیفة العمودیةوأصبح المواطنون یقبلونھا كما لو أنھا صدرت منھم، مجسدة

بعد جدید لفكرة التواصل فرضتھ الثورة المعلوماتیة: صحافة المواطن/ ج

تطّرق المقّرر الخاص بصحافة المواطن في وقت الحق إلى التكنولوجیات الجدیدة في تقاریر سابقة، معتمداً في ذلك 

بتوفیر الشبكة العنكبوتیة " مواطنصحافة ال"ترتیبا ممنھجاً یفسر الدور الذي لعبتھ ھذه التكنولوجیات في ظھور 

لمساحات تعبیر وتواصل ال حدود لھا، لكن تمییع عملیة التواصل في المقابل تعد ذات مخاطر كبیرة، أي أّن ھذه 

.الوسیلة التعبیریة تجسد األفضل واألسوأ على حد سواء

الدور اإلیجابي لصحافة المواطن-

سع اإلعالم التقلیدي الفجوة بین المواطن والحكومة من جھة وبین المواطن بعد أن و" صحافة المواطن"قامت فكرة 

والمؤسسات اإلعالمیة من جھة أخرى، مما أدى إلى انخفاض مشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة 

وھو ما توصل 32.كحركة إعالمیة إصالحیةوأضعف من حس المواطنة الفعالة، فجاءت صحافة المواطن

، حیث كانت لھ فرصة إكمال وصقل "الفضاء العمومي"بعد ثالثین سنة من تطویره لنظریة Habermasھإلی

، أین اعترف بأنھ یمكن للمواطنین أن یقاوموا الھیمنة بإنشاء فضاءات عمومیة Quadermiفكرتھ، من خالل مجلة

التي تسمح بمناقشة االفتراضیةفیزیائیة وبدیلة غیر محتكرة ؛ فتوسع الیوم الفضاء العمومي لیشمل مجموع األماكن ال

وتقوم صحافة المواطن بھذا الدور البدیل ؛ إذ ال تقتصر ممارسة الصحافة على نقل األحداث 33.األفكار واآلراء

مشاركین والمشاكل فقط، بل یجب مشاركة المواطنین في التغطیة اإلعالمیة للحیاة السیاسیة واالجتماعیة واعتبارھم

في نقل األحداث ومناقشتھا أكثر من مجرد متلقّین سلبیین لما تعرضھ لھم وسائل اإلعالم من وقائع ورسائل فاعلین

، مفھوماً أوسع من Hermesلھذا تشّكل صحافة المواطن، حسب34.أبطالھا اإلعالمیون والسیاسیون والخبراء

David Cohnوقد ذھب. إنھا عبارة عن ممارسات مواطنیة جدیدة" المواطنة" إلى أّن الصحفیین المواطنین ھم 35

حرفیون یعملون في طبن غیر مشكل من األحداث السابقة على التصور یقومون بمزجھ وخبزه وطھوه في أفران 

36.الخطاب العام

وھذا ما أكده المقّرر الخاص، حیث عرض ثالثة نماذج للدور اإلیجابي لصحافة المواطن في تحقیق المجتمع 

:الدیمقراطي

یشارك المواطنون الصحفیون في إثراء التنّوع في وجھات النظر واآلراء، بما في ذلك نھج تشاركياللمن خ«

في البلدان ویؤدون دوراً رقابیاً حاسماً ...المعلومات عن مجتمعاتھم المحلیة والفئات التي تحتاج إلى عنایة خاصة 

قّدموا عرضاً مباشراً لرؤیة مّطلع على بواطن یواألھم من ذلك كلھ یمكن أن. التي تنعدم فیھا حریة الصحافة

للنزاع أو الكارثة حیثما ال یسمح للصحفیین المحترفین بالوصول إلى األماكن التي تندلع فیھا أعمال عدائیة أو األمور

37».حیثما یتعین علیھم السفر أیاماً للوصول إلى مكان الكارثة أو منطقتھا

:ة المرتبطة بتحقیق الدیمقراطیة من خالل صحافة المواطن ھيفالنماذج الثالثة للعملیة االتصالی



تلعب صحافة المواطن ھذا الدور التشاركي من خالل نقل وتلقي المعلومة :الدور التشاركي في عملیة االتصال * 

بشكل متبادل وتشاركي ؛ وقد ساھمت في إضفاء الخاصیة التشاركیة ھذه على صحافة المواطن ظھور أشكال جدیدة 

في المشھد اإلعالمي أصبح من خاللھ بتغییر ثقافي عالمي"كلیمنسون رودریغز"االتصال، حیث اعترفت من

مستخدمو وسائل اإلعالم منتجین لوسائل اإلعالم باالبتعاد عن المفھوم التقلیدي واألصلي لوسائل اإلعالم الذي یقوم 

إعالم "دة من قبل جمھور واسع؛ في حین یشجع على اتصال یتم إرسالھ من مكان واحد ویتم تلقیھ في أماكن عدی

عملیة إعالمیة في كال االتجاھین، مما یعكس الدیمقراطیة التشاركیة وولوج أفضل لوسائل اإلعالم من " المواطن

وقد أتى المقرر الخاص على ذكر ھذه الخاصیة فیما یتعلق 38.خالل الشبكات والبث من مواطن إلى مواطن

تحقیق البعد التشاركي؛ حین انفتحت الممارسة web2.0حیث أصبح من الممكن مع ظھور... بالتكنولوجیات الحدیثة

الصحفیة على أصناف جدیدة من األفراد ال یكتفون بأن یكونوا مجرد مستھلكین للمعلومة لكن مشاركین في إنتاجھا 

أي تحقق حلم دیمقراطیة تفاعلیة . لوسائل اإلعالم بعدما كانت عمودیةوظیفة أفقیةونشرھا على أساس ممارسة

39.أساسھا المواطن من خالل شبكة االنترنت یطلق علیھا الدیمقراطیة االفتراضیة أو الرقمیة

ُیساھم في تحقیق المجتمع الدیمقراطي من خالل ضمان الشفافیة والمساءلة في إدارة :دور رقابي بمضمون جدید

أي تساعد صحافة المواطن . لعامة وغیرھا من مسائل االھتمام العام عن طریق إعالم الجمھور بما یجريالشؤون ا

فقد تم إیجاد نوع من الصحافة ال تقدم األخبار . على تغییر األشیاء، ھذا التغییر الذي یكون بدایة باسم الدیمقراطیة

واطنین، صحافة تحث الناس على المرور إلى الفعل، والمعلومات للناس فحسب، لكن تساعدھم على القیام بعملھم كم

- "كلب حراسة"وال یعني ھذا التخلي عن دورھا كـ. صحافة ال تعتبر الناس مجرد متلقیین سلبیین، لكن مشاركین

ومساعدة الجمھور على إیجاد . ، لكن تضیف إلیھا مسؤولیات أخرى-یمكن التشكیك فیھ ضمن ظھور القوى المھیمنة

أي أصبحت الصحافة تلعب . یمكنھ عمل شيء من أجل تغییر الوضعیة وفي العمق تحفیز الدیمقراطیةالشعور بأنھ

حیث تمتاز صحافة 40.خصوصا في الدول التي تنعدم فیھا حریة الصحافة،)دور الذئب" (guideالمرشد"دور 

لمواطن على إنقاذ االتصال المواطن بمجموعة من المواقف التصحیحیة لدور الصحافة التقلیدیة إذ عملت صحافة ا

واإلعالم من آلیات التوظیف واالحتكار حتى یتمّكن الجمیع من تحدید مستقبلھم الفردي والجماعي بكل حریة وشفافیة 

ویبرز ھذا التأثیر لإلعالم الجدید على 41.فُتعبِّر صحافة المواطن عن تلبیة واجب. بعیداً عن الضغوط والتالعب 

في الوطن العربي ووسمت بالربیع العربي، حیث دفع التدفق الحر للمعلومات الذي 2011األحداث التي بدأت سنة 

تمكنھ التكنولوجیا الحدیثة الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لعلھا لم تكن ستتخذھا لوال ذلك؛ فمثال كان ألفالم الفیدیو 

مصر "وقعھ االلكتروني التي تصور وحشیة رجال الشرطة في مصر، والتي عرضھا المدون وائل عباس على م

سنوات سجنا في نوفمبر 3، والملتقطة بالھاتف الخلوي، سببا في الحكم على ضابطي الشرطة بـ "دیجیتال

42.لتعذیبھم سائق سیارة شحن صغیرة في القاھرة2007

ور یمكن لصحافة المواطن أن تقّدم عرضاً مباشراً لرؤیة مطلع على بواطن األم:سھولة الوصول إلى المعلومة

للنزاع أو الكارثة في األماكن التي تندلع فیھا أعمال عدائیة ولم ُیسَمح للصحفیین المحترفین الوصول إلیھا، أو حیثما 



یتعین علیھم السفر أیاماً للوصول إلى مكان الكارثة، أو ال تتوفر لدى الصحف التقلیدیة الموارد الالزمة من الموظفین 

43.لتغطیتھا

اطن على نشر األخبار ووجھات النظر الخاصة باألھالي المحلیین والتي ال تعتبرھا منافذ كما تساعد صحافة المو

كما أبرز األمین العام لألمم المتحدة في تقریره إلى مجلس األمن عن حمایة المدنیین في . الصحف الكبرى أخباراً 

ت اإلنسانیة، إذ یتیح اإللمام باألحداث النزاعات المسلحة، الدور الھام لوسائط اإلعالم والمعلومات في سیاق العملیا

البعیدة إجراء تقییمات مستنیرة ویساعد الوكاالت اإلنسانیة على التوصل إلى نوع االستجابة المالئم قبل دخولھا 

44.منطقة النزاع

مكلّفاً ھو أنھا ال تتطلب أبداً تأسیس شركة إعالمیة ُتعدُّ أمراً " صحافة المواطن"وما یدعم الوظائف الثالث لـ 

كما ال یخضع أصحاب المدونات اإللكترونیة إلى إجراءات التحریر، لذا غالباً ما یعتبر . ویستغرق وقتاً طویالً 

في مأمن من الضغوط سواء االقتصادیة منھا أم السیاسیة، كما " حصان أبیض"صاحب المدونة اإللكترونیة بمثابة 

" الصحفي المواطن"إلى معدات مكلفة فبإمكان " عالم المواطنإ"یعتبر على وجھ التحدید مستقالً؛ كما ال یحتاج 

كامیرا رقمیة، آلة تصویر (النزول إلى المیدان واقتناص الخبر بمجموعة من اآلالت االتصالیة االلكترونیة الصغیرة 

، فقد أصبحت ھذه التكنولوجیا رائجة...)رقمیة، حاسوب محمول، مسجل صوتي صغیر، ھاتف جوال عالي الجودة 

في كل مكان حتى في الدول الفقیرة مما یتیح تدفقاً أكثر حریة للمعلومات بل ُیشّجع أیضاً المواطنین الذین كانوا 

صحافة المواطن صحافة Rosenلھذا اعتبر45.یشعرون في السابق بالعجز عن إحداث تغییرات في مجتمعاتھم

46.مستمعینقراء عامًة تھدف إلى رؤیة الناس كمواطنین أكثر من مجرد مشاھدین،

انتقاد صحافة المواطن-

أشار المقّرر الخاص إلى أنھ وّجھت أحیاناً انتقادات إلى صحافة المواطن بأنھا غیر جدیرة بالثقة وأنھا تفتقر إلى 

حیث یشعر الصحفیون التقلیدیون بالقلق من صحافة ال تتحقّق من صحة األنباء، بسبب كون المواطن 47.الموضوعیة

تعوزه الواقعیة كما قد یدفعھ التعصب والمنطق والمصالح المحّددة بمكانتھ التي یحتلّھا في قلب " ھاویاً "الصحفي 

Pew Internet(نت والحیاة األمریكیة وقد توصلت دراسة أجراھا مشروع بیو حول االنتر. السلطة وعلى ھامشھا

and American Life Project ( ًفقط من المدونین بعض الوقت اإلضافي في % 56إلى أنھ یمضي أحیانا

48.التحقق من صحة المعلومات قبل عرضھا على مواقعھم

فقد أظھرت الدراسة نفسھا . ویتعرض اإلعالم الجدید أیضاً لالنتقاد بسبب ممارستھ التدوین من دون ذكر األسماء

وما . من المدونین ینشرون مدوناتھم على االنترنت تحت أسماء مستعارة% 55أن نسبة " بیو"التي أجرتھا مؤسسة 

صحاب المدونات إلشاعات كاذبة، قد تكون لھا أخطار یبعث على القلق بھذا الشأن ھو أنھ قد یزداد احتمال نشر أ

كبیرة خصوصاً على استقرار مجتمعات دیمقراطیة، ألنھ من الصعب تعقّب الخطأ إن كان من غیر الممكن الربط بین 

كما أن ھناك قلق لدى البعض من أن یكون الفرق بین 49.الخبر المنشور على المدونة واالسم الحقیقي لشخص ما

فإذا كان من المثیر لإلعجاب تمكن الناس من تنحیة . یة الرقمیة والدیمقراطیة الغوغائیة سوى بضعة أحرفالدیمقراط



رئیس فاسد عن الحكم بتأثیر من صحافة المواطن ؛ فما الذي سیمنع الناس من استعمال ھذه التكنولوجیا نفسھا 

بیاً على المدى القصیر لكنھا قد تعود بالفائدة على إلسقاط حكومة منتخبة دیمقراطیاً تنفذ سیاسات ال تلقى تأییداً شع

.البلد على المدى الطویل

ومن الممكن أیضاً استعمال صحافة المواطن ... وقد تعطي صحافة المواطن صوتاً للجماعات المتطّرفة والعنصریة 

الذین یقومون من أجل تحقیق أغراض شائنة أخرى، مثلما حدث في تیمور الشرقیة، حیث تمكن اللصوص الغزاة 

50.بعملیات النھب من استعمال رسائل نصیة لتنظیم عملیات شغب بغیة اإلفالت من قوات حفظ السالم

لكن الفقھ اللیبرالي المتعلّق باإلعالم یقوم على فكرة عدم وجود معیار للوصول إلى الحقیقة، لذا یجب ترك أي شخص 

أرى 51.تنتھي في األخیر المعلومة الجیدة بطرد المعلومة السیئةیمكن أن یساعد في الوصول إلى الحقیقة أن یتكلم، وس

أنھ مبدأ براق یؤسس لفكر استعماري من خالل ازدواجیة المعاییر التي تحققھا بشكل تلقائي الفجوة الرقمیة وعدم 

استعمال التكافؤ في التكنولوجیات بین الجنوب والشمال، حیث یعزز طرح الفكر اللیبرالي الغربي وفرضھ من خالل 

.التكنولوجیا العابرة للحدود دون وجود معارضة قویة من جانب بلدان الضفة المقابلة

مراكز مختلفة تتطلب تدابیر وقوانین مختلفة: حمایة الصحفیین: ثانیا

إن السبیل الوحید لضمان الحصول على معلومات شاملة ومتعّددة المصادر، حسب المقّرر الخاص، ھو السماح 

ویرى المقّرر الخاص أن بوّسع الصحفیون المساھمة في تعزیز . بالعمل تحت غطاء من الحمایة واألمانلإلعالمیین 

. حمایتھم من خالل التمسك طوعاً بأرفع معاییر األخالقیات واألھلیة المھنیة وضمان موثوقیتھم في نظر الجمھور

إلى مختلف صور التھدیدات والمضایقات التي لذا سنتطرق أوالً . إضافة إلى التزام الدول بتوفیر الحمایة للصحفیین

.یتعرض لھا الصحفي، ثم نتعرض الحقاً إلى أسانید الحمایة

صحافة المواطن أكثر عرضة للخطر من الصحافة التقلیدیة/ 1

یشیر المقّرر الخاّص إلى أنھ كان عدد الصحفیین الذین قُِتلوا في غیر حاالت النزاع أكبر من عدد الذین زھقت 

ویرجع ذلك في معظم األحیان إلى قیامھم بإعداد تقاریر صحفیة عن جرائم . حھم أثناء النزاعات المسلّحةأروا

ترتكبھا عصابات منّظمة أو عن االتجار بالمخّدرات أو عن المسائل البیئیة أو انتھاكات حقوق اإلنسان والفساد، أو 

یمكن بأي حال من األحوال أن یحل المواطنون وإذا كان ال52.بسبب توجیھ نقد للحكومة أو ألشخاص ذوي نفوذ

الصحفیون محل الصحفیین المحترفین، فقد اعترف المقّرر الخاص بتنامي ظاھرة التھدیدات واالعتداءات 

واالعتقاالت واالحتجاز التعسفي والمراقبة والمالحقة القضائیة التي یتعّرض لھا المواطنون الصحفیون، كما تشمل 

ترھیب في كثیر من األحیان استدعاءات الشرطة المتكّررة وغیر المدعومة بأسباب وجیھة، أفعال المضایقة وال

وبما أّن المواطنین الصحفیین 53...واستھداف أفراد أسرھم وحمالت التشھیر لتشویھ سمعتھم وحظر سفرھم 

ذلك یحظى المواطنون ومع. بطبیعتھم أشُد انعزاالً، فإنھم یتعّرضون أكثر من الصحفیین المحترفین لالعتداءات

الصحفیون بحمایة أقل من نظرائھم في وسائط اإلعالم التقلیدیة السیما أنھم ال یحظون بدعم من منظمات وشبكات 

ویشیر المقرر الخاص إلى أن الدول تستخدم في كثیر من األحیان تشریعات محلیة تقییدیة للتحقیق مع . إعالمیة



علیھم؛ وتشمل ھذه القوانین قوانین الصحافة وأحكام قانون العقوبات وقوانین المواطنین الصحفیین وتوقیفھم والحكم 

:سیتم توضیحھا على التوالي54الطوارئ أو قوانین األمن القومي وقوانین ومراسیم ناشئة خاصة باألنترنت،

قوانین العقوبات وقوانین الصحافة/ أ

م انتقاد الحكومة أو كتابة ُمبھمةً د الوطني أحكاماً تتضمن غالباً قوانین العقوبات وقوانین الصحافة على الصعی ُتجرِّ

تقاریر عن مواضیع حساسة سیاسیاً أو اجتماعیاً، وال ُتستَخدم لمعاقبة الصحفیین المحترفین فحسب، بل المواطنین 

ل تقییداً للح55.الصحفیین أیضا ریات العامة ومن أمثلة ما نص علیھ المشّرع الجزائري في المجال العقابي بما ُیشكِّ

حفاظا على النظام العام تجریم األفعال المشّكلة إھانة لرئیس الجمھوریة، وإھانة الرسول ) خصوصا حریة الصحافة(

والجنایات والجنح ضد أمن الدولة . واألنبیاء، واالدعاء الكاذب، والتعدي ضد البرلمان، وإفشاء معلومات سریة

إضافة إلى إخضاع المشّرع .. حیاتھم الخاصة وإفشاء األسرار وجرائم االعتداءات على شرف األشخاص وعلى 

الجزائري القضایا المتعلقة بحریة المؤسسات اإلعالمیة السمعیة والبصریة ووكالة األنباء والصحافة المكتوبة 

لعقوبة علماً أن القانون العضوي تضمن إلغاءاً 56.للمساءلة القانونیة ضمن قانون اإلعالم إلى جانب قانون العقوبات

.المتعلق باإلعالم1990أفریل 3المؤرخ في 07-90حبس الصحفیین التي كان منصوصاً علیھا في القانون رقم 

قوانین الطوارئ/ ب

تستخدم قوانین الطوارئ في كثیر من األحیان لتبریر القیود المفروضة على قیام المواطنین الصحفیین بالتعبیر عن 

وغالباً ما یكون ذلك التبریر على أساس حمایة مصالح . ق شبكة االنترنتوجھات نظر أو نشر معلومات عن طری

ومن أمثلة ھذه القوانین القانون الذي أقّرتھ إدارة 57.وطنیة ال یجري تحدیدھا بوضوح أم الحفاظ على النظام العام

ن بمراقبة ویسمح ھذا القانو2001الرئیس األمریكي السابق جورج بوش االبن لمكافحة اإلرھاب في أكتوبر 

وسارت دول دیمقراطیة أخرى على النھج . االتصاالت عبر شبكة االنترنت بدعوى تعّقب اإلرھابیین والمشتبھ فیھم

58....نفسھ كألمانیا وفرنسا وكندا واسترالیا

القوانین الخاصة باألنترنت/ ج

فمثالً . لتعبیر السلمي عن الرأي واألفكارجرى اعتماد قوانین تنّظم التعبیر عن الرأي عبر االنترنت قد تستخدم لتقیید ا

في ختام بعثة المقّرر الخاص إلى جمھوریة كوریا لتقّصي الحقائق، أصدر بیاناً صحفیاً أعرب فیھ 2010ماي 17في 

عن قلقھ بشأن التشریع الخاص باألنترنت والسیما القانون اإلطاري الخاص باالتصاالت السلكیة والالسلكیة والقانون 

حیث أشار إلى أنھ قد جرى استخدام . تعزیز استخدام شبكة المعلومات واالّتصاالت وحمایة المعلوماتالخاّص ب

القانون األّول كأساس العتقال مدّون بسبب نشره مقاالت على شبكة اإلنترنت تضّمنت نقداً للسیاسة االقتصادیة 

ف إعالنات وضعت على االنترنت وإصدار للحكومة في سیاق األزمة المالیة؛ في حین استخدم القانون اآلخر لحذ

وقد كانت أولى محاوالت 59.حكم أو غرامة على أفراد بدؤوا حمالت مقاطعة على االنترنت موّجھة إلى المستھلكین

في حین تعتبر 1996.60بإقرار القانون الفدرالي للیاقة االتصاالت في فبرایر. أ.م.الرقابة على االنترنت في الو

بیة الوحیدة التي لدیھا أكثر تشریعات االنترنت تفصیال في المنطقة العربیة، حیث قامت ببسط قانون تونس الدولة العر



وإذا كان أخطر ما ُیھّدد الحریة ھو فرض القیود على ممارستھا، فإن 61.الصحافة لدیھا لكي ینسحب على األنترنت

وال یتصور أن توجد حریات في . عي للخطرالحریات المطلقة من جھة أخرى تعني الفوضى وتعّرض السالم االجتما

ظل مجتمع یفتقر إلى النظام العام، لذا یجب أال تغفل صیانة المجتمع والمحافظة على نظامھ العام حتى تتحقق 

.المصلحة العامة باعتبار أن ذلك یمثل أھم ضمانة للحریة

المعاییر المھنیة عامل یوّفر الحمایة للصحافة/ 2

أن بوّسع الصحفیون المساھمة في تعزیز حمایتھم من خالل التمّسك طوعاً بأرفع معاییر یرى المقّرر الخاّص 

وترتبط موثوقیة الصحافة بالتزامھا بالحقیقة . األخالقیات واألھلیة المھنیة وضمان موثوقیتھم في نظر الجمھور

اییر العدیدة التي یضعھا وفي ھذا اإلطار رّحب المقّرر الخاّص بالمع. وتوخي النزاھة واإلنصاف والموضوعیة

، بما في ذلك إعالن المبادئ المتعلّقة بسلوك -وھو شيء یمّیز الصحافة عن بقّیة المھن األخرى-ویعتمدھا الصحفیون 

الصحفیین والمبادرات التي یضطلع بھا االتحاد الدولي للصحفیین بغیة تشجیع الصحفیین على االنضمام طوعاً إلى 

ال لكن ھل ُیمِكن أن یتحقق ذلك في إطار صحافة المواطن، خصوصاً 62.للسلوك المھنيھذا اإلعالن كمعیار عالمي

تعتمد على المھنیة والتنظیم؟

تشیر الوقائع إلى أنھ یمكن أن یحدث ھذا االنضباط في صورة واحدة لصحافة المواطن تتالشى معھا بقیة الصور 

" یاھو"تالت، مثل صحافة المواطن في إطار مجموعة المنظمة في تجمعات أم تك" صحافة المواطن"األخرى، وھي 

ومدیُرھا التنفیذي، في البیان الذي أدلى بھ في جلسة االستماع الثي " یاھو"أحد مؤسسي " جیري یانغ"حیث قال 

:عقدھا مجلس النواب األمریكي 

ة وقواعد العمل الخاصة لقد ألزمت ھذه المجموعة المتباینة نفسھا علناً باستحداث مجموعة من المبادئ العالمی«

بحریة التعبیر والخصوصیة الشخصیة إلرشاد وتوجیھ سلوك الشركات لدى مواجھتھا قوانین وأنظمة وسیاسات 

.»تتعارض مع الحقوق اإلنسانیة

:قواعد أخالقیة، یتوقع من مراسلیھ االلتزام بھا " أوماي نیوز"كما حدد موقع 

وأن یعرف عن نفسھ . راسل الصحفي بروح أن جمیع المواطنین مراسلینیجب أن یعمل المواطن الم-

.بوضوح كمواطن مراسل صحفي خالل قیامھ بتغطیة األحداث اإلخباریة

ال ینشر المواطن المراسل الصحفي معلومات كاذبة وال یكتب مقاالت تستند إلى افتراضات أو تكھنات -

.ال ترتكز إلى أي أساس 

.ال یستعمل المواطن المراسل لغة بذیئة أو مبتذلة أو مھینة-

ال ُیلِحق المواطن المراسل الصحفي الضرر بسمعة اآلخرین من خالل كتابة مواضیع تنتھك -

.الخصوصیة الشخصیة

غ مصادره بوضوح أنھ یستعمل المواطن المراسل الصحفي أسالیب مشروعة لجمع المعلومات ویبلّ -

.ینوي تغطیة الحدث



.ال یستعمل المواطن المراسل الصحفي مركزه لتحقیق مكاسب غیر منصفة-

.ال یضّخم المواطن المراسل الصحفي أو یشّوه الحقائق لمصلحتھ أو لمصلحة أّي منّظمة ینتمي إلیھا-

یتعتذر المواطن المراسل الصحفّي تماماً وبسرعة عن أّي تغطیة خاطئة أو غیر مالئمة من أي ناحیة -

63.أخرى 

لكن تبقى ھذه القواعد مجّرد محاوالت لتنظیم ھذا النوع من الصحافة الجدیدة بقصد تقلیص مخاطره قدر اإلمكان، 

.نھا تفتقد لصفة اإللزامیة ألنھا تفتقد لصفة العالمیة من جھة، كما أ

قوانین ال تواكب التطورات: التزامات الدول/ 3

یذكر المقّرر الخاص الدول بالتزاماتھا باحترام المواطنین الصحفیین وحمایتھم وإعمال حقھم في السعي للحصول 

ر الخاّص في ذلك إلى ویستند المقرّ . على المعلومات واألفكار بجمیع أنواعھا وتلقیھا ونقلھا دون خوف على أمنھم

.القانون اإلنساني الدولي وأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان

الحمایة بموجب القانون اإلنساني الدولي/ أ

ومع أنھ ال توجد . یوفّر القانون اإلنساني الدولي الحمایة للصحفیین وغیرھم من اإلعالمیین في أوقات النزاع المسلح

من البروتوكول اإلضافي 79المادة(وظفي وسائط اإلعالم في القانون اإلنساني الدولي إال إشارتان صریحتان إلى م

األول التفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة، بشأن الصحفیین الذین یباشرون 

اتفاقیة (من اتفاقیة جنیف المتعلّقة بمعاملة أسرى الحرب 4أ4المادةخطرة في مناطق النزاع المسلح؛ ومھنیةمھاماً 

، فإنھ تسري على الصحفیین جمیع األحكام المتعلّقة بحمایة المدنیین في )، بشأن مراسلي الحرب)جنیف الثالثة

ت حیث یكون الصحفیون شأنھم شأن المدنیین محمّیین من االعتداءا. اتفاقیات جنیف األربع وبروتوكوالتھا اإلضافیة

وھنا البد من 64.المباشرة ما لم یشاركوا مباشرة في األعمال العدائیة ولفترة اشتراكھم فقط، وضمن شروط محددة

:اإلشارة إلى وجود نوعین من الصحفیین أثناء النزاع المسلح الدولي

ون لھا من دون أن یتمتع المراسلون العسكریون أو ممّثلو وسائط اإلعالم المعتمدون لدى القّوات المسلّحة والمرافق

یكونوا من أفرادھا، بجمیع أوجھ الحمایة الواردة في اتفاقیة جنیف الثالثة على النحو المستكمل بالبروتوكول اإلضافي 

.وھذا ما ال یمكن أن ینطبق على صحافة المواطن). أسیر حرب(األول 

الدولي كحّد أدنى بالحمایة المكفولة یتمتع الصحفیون اآلخرون الذین یقعون في ید طرف من أطراف النزاع المسلّح

وإذا كان الصحفیون یحملون جنسیة مختلفة یتمتعون بالحمایة . من البروتوكول اإلضافي األول75بموجب المادة 

في حین ال یوجد تمییز ). اتفاقیة جنیف الرابعة(المكفولة بموجب اتفاقیة جنیف المتعلّقة بحمایة المدنیین وقت الحرب 

ن والصحفیین اآلخرین في حالة النزاع المسلح غیر الدولي، أین تنبع الحمایة المكفولة لجمیع الصحفیین بین العسكریی

أوت 12المشتركة بین اتفاقیة جنیف والبروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقیة جنیف المبرمة في 3من نص المادة 

65).وكول الثانيالبروت(والمتعلّق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 1949



لكن من بین العوامل التي تصّعب كفالة السالمة والحمایة للصحفیین في حاالت النزاع أنھ ال تشارك في العدید من 

النزاعات دول ذات جیوش نظامیة، بل جھات من غیر الدول تھزأ بالقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 

اعات المسلحة في عالم الیوم، یؤكد المقرر الخاص على أن ثمة ضمانات كافیة ورغم الطابع المتغیر للنز. اإلنسان

لكن قد یعاب على ھذه األحكام القانونیة تضمنھا صبغة 66.لحمایة الصحفیین في إطار المعاییر القانونیة القائمة

م المساواة مع الصحافة تمییزیة ُمقنَّعة لصالح حمایة الصحافة االحترافیة من خالل معاملة صحافة المواطن على قد

نظراً للفروق الواضحة " صحافة المواطن"في حین كان األولى إعطاء حمایة خاصة أو مركز خاص بـ . االحترافیة

بین االثنین، إذ یتمتع الصحفي المحترف بالتكوین والتدریب الذي یكفل لھ المقدرة على تفادي المخاطر، في حین یعّد 

.ربالمواطن الصحفي ھاویاً غیر مد

وحتى في حاالت السلم تفتقر قواعد القانون الدولي إلى معاییر الحمایة الكافیة التي ال تسمح بالمساس بھذه الحریة، 

سواء من حیث المضمون أم من حیث الوسائل واآللیات؛ خصوصاً إذا اعتمدت الدول الغربیة في مواجھتھا ازدواجیة 

من خالل إطالق ھذه الحریة كوسیلة -ا، خصوصاً دول الجنوب المعاییر، بتقییدھا في مواجھة من یھدد مصالحھ

ھذا التطور التكنولوجي الذي یدعم في ظاھره حریة الصحافة . استعماریة معتمدة في ذلك على تفوقھا التكنولوجي

.وحریة التعبیر بالنسبة إلى الدول الغربیة وفي باطنھ یقید ھذه الحریة في مواجھة دول الجنوب

مبادرات -كتدبیر أولي واستباقي-واجھة ھذا القصور، اتخذت العدید من منظمات المجتمع المدني وفي محاولة لم

فعلى سبیل المثال ال الحصر، ساھمت كل من لجنة حمایة . لمعالجة مسألة حمایة الصحفیین في النزاعات المسلحة

خبار، وحملة شعار الصحافة، الصحفیین، واالتحاد الدولي للصحفیین، والمعھد الدولي للسالمة في مجال األ

. ومراسلون بال حدود في توعیة المجتمع الدولي فیما یخص االعتداءات على الصحفیین والمخاوف على سالمتھم

وتشمل مساھمة ھؤالء مجموعة من اإلجراءات، من توفیر التدریب للصحفیین إلى تقدیم التقاریر المنتظمة عن 

وضعت ھذه المنظمات مجموعة من الكتیبات والمدّونات والمبادئ التوجیھیة كما. االعتداءات على الصحفیین وقتلھم

67.ومعلومات السالمة للصحفیین وغیرھم من اإلعالمیین

الحمایة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان/ ب

عمال عنف ال تسري األحكام الواردة في القانون اإلنساني الدولي على حاالت االضطرابات الداخلیة المصحوبة بأ

تقل عن المستوى الذي یتسم بھ النزاع المسلح؛ لذا یوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحمایة للصحفیین بما فیھم 

حیث تلتزم الدول باحترام الحق في حریة الرأي والتعبیر لجمیع األفراد المنصوص علیھ ". الصحفیون المواطنون"

. من العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة19نسان والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق اإل19في المادة 

:بالقیام بما یليواجبا إیجابیاویشكل ھذا االلتزام بضمان الحق

حمایة األفراد من األفعال التي ترتكبھا جھات من غیر الدول، وعلى وجھ التحدید یقع على عاتق الدول التزام ·

یقع على . و بذل العنایة الواجبة لمنع أي ضرر تحدثھ كیانات أو أفراد بصفتھم الشخصیةباتخاذ التدابیر المناسبة أ

الدول االلتزام بالتحقیق فیما یتعرض لھ الصحفیون من تھدیدات وأعمال عنف بسرعة وشمولیة وفعالیة بواسطة 



عدالة بھدف منع اإلفالت من یجب على الدول كفالة مثول المسئولین عن تلك األعمال أمام ال. ھیئات مستقلة ونزیھة

68).تعویض مناسب، رد الحق، رد االعتبار، تدابیر الترضیة(العقاب وكفالة الجبر لألفراد الذین انتھكت حقوقھم 

والقرار ) 2006(1738القرار رقم (فقد شّدد قرار مجلس األمن بشأن حمایة الصحفیین في النزاعات المسلحة 

ة الدول وواجبھا في أْن ُتنھي اإلفالت من العقاب وتحاكم المسئولین عن على مسؤولی) 2009في أكتوبر 12/16

ضد Gongadzéھذا اإلطار قضت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في قرار . ارتكابھم لالنتھاكات الجسیمة

سات في ضحیة تھدید كان قد حقّق حول فساد الموّظف وشجب ھذه االختال. أوكرانیا، بإدانة على خلفیة وفاة صحفي

مقاالتھ، وقام بالشكوى أمام السلطات التي بقیت دون ردة فعل حوالي أكثر من شھر إلى أن وجد ذلك الصحفي 

.مقطوع الرأس

من االتفاقیة ذاتھا التي 2من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، والمادة 10وقد أسست المحكمة إدانتھا على المادة 

واستند القضاة في ھذه . مقویة ھكذا الواجبات اإلیجابیة الواقعة على عاتق الدولتحمي الحق في الحیاة الخاصة، 

وفي سنة . 1239المناسبة إلى األحكام التي تم تبنیھا من قبل الجمعیة البرلمانیة للمجلس األوروبي في توصیتھ 

أن تفصل ضد تركیا الفرصة للمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في zgür GündemÕ، أعطت قضیة2000

بشكل . بالنسبة للدول في أن تحمي فعلیاً حیاة الصحفي حتى المعارض والحامل آلراء األقلیة" الضرورة"حول 

فقط على واجب ) التعبیر(ال تتوقف الممارسة الحقیقیة والفعلیة لھذه الحریة «: أساسي، قضت بالطریقة ذاتھا أن

تدابیر إیجابیة للحمایة حتى فیما یخص عالقات األفراد فیما الدولة في االمتناع عن أي تدخل، لكن یمكن أن تتطلب

69».بینھم

ویقتضي ذلك كفالة التشریعات ذات الصلة لما یقع على الدول من التزامات دولیة . إعمال الحق أو تیسیر التمتع بھ·

لبیة الدول األعضاء في وفي ھذا اإلطار صّدقت غا. في مجال حقوق اإلنسان وكفالة التنفیذ الفعال لتلك التشریعات

70.على العھد الدولي المتعلّق بالحقوق المدنیة والسیاسیة) دولة166(األمم المتحدة 

من ھیمنة داخلیة إلى ھیمنة عالمیة: تقییم األسانید القانونیة لحمایة حریة الصحافة/ 4

على فكرتي العالمیة -يارتكز المقرر الخاص في أسانیده لفرض الحمایة على حریة الصحافة، حسب وجھة نظر

والخصوصیة، وھما خاصیتان تم تداولھما على المستوى الفكري في الستینیات من القرن الماضي، حیث دعا بعض 

المفكرین إلى تغییر األدوات النظریة المختلفة وتوحیدھا لتصبح عالمیة، وبذلك تصبح صالحة لكي یتم التعامل بھا 

.من قبل جمیع بني البشر

للمقومات والمبادئ الثقافیة والحضاریة التي تمیز المجتمعات البشریة واإلنسانیة عبر العالم كان من لكن ونظراً 

. الطبیعي أن یعمل كل مجتمع على الحفاظ على قیمھ ومبادئھ وال یقبل بالتنازل عنھا والذوبان داخل قیم مجتمع آخر

تلفة، ومنھم العرب والمسلمین، رفضوا ھذا التصور لذا كان ھناك في الفترة نفسھا مفكرون منتمون إلى حضارات مخ

الذي یمس بخصوصیة مجتمعاتھم انطالقاً من القیم والثقافة والحضارة التي یتمیز بھا كل مجتمع؛ وكان أغلبھم یرى 

بأن ھذا الفكر یدخل في إطار مفھوم االستعمار الجدید الذي یرمي إلى السیطرة على الشعوب األخرى واستغاللھم 



ل مختلفة منھا طمس الھویة والشخصیة القومیة والثقافیة والعقائدیة التي تركب ھذه الحضارات، بطریقة بوسائ

بخالف أنصار االتجاه القائل بأن للقواعد الحدیثة لحقوق اإلنسان الطبیعة العالمیة، انطالقاً من اإلعالن . قانونیة

ید منھا كل أفراد المجتمع الدولي، ألن مصدرھا یعبر العالمي لحقوق اإلنسان، على أساس أنھا عامة وشاملة ویستف

:عن اإلرادة المشتركة لكل الشعوب، مستندین في ذلك إلى حجج تتلخص في اآلتي

لم ترفض أي دولة في العالم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛-

لعدید من االتفاقیات الدولیة التي جاءت بعد اإلعالن أشرفت منظمة األمم المتحدة على ا-

العالمي، لذا تتوفر في الوثائق الخاصة بحقوق اإلنسان صفة العالمیة بحكم أنھا صادرة عن منظمة األمم المتحدة التي 

ھبھا تضم في عضویتھا جمیع ممثلي الحضارات الموجودة في العالم بمكوناتھا الروحیة والثقافیة واألخالقیة وبمذا

.المختلفة

تبرز عالمیة حقوق اإلنسان من خالل مضامین كل الدساتیر الوطنیة والمواثیق اإلقلیمیة -

والدولیة التي استلھمت موادھا الخاصة بالحقوق والحریات العامة من اإلعالن العالمي، بما فیھا المتعلقة بحریة 

.الصحافة

:اتجاه فكرة الخصوصیة أو النسبیة الثقافیة لحقوق اإلنسان، وحججھم في ذلك لكن االتجاه اآلخر یدفع ب

ال یوجد أنموذج واحد عالمي لحقوق اإلنسان یصلح للتطبیق في كل مكان وزمان، ألن -

.لة للتطبیقخصوصیة المجتمعات المختلفة والمتنوعة تفرض شروطاً تجعل من عالمیة ھذه الحقوق فكرة غیر قاب

71.لكل ثقافة فھمھا الخاص لحقوق اإلنسان وبشكل مغایر لَِما ھو شائع في الثقافات األخرى-

بذور الفكر الدستوري التحرري الغربي، أي جاء متأثراً 1948حمل اإلعالن العالمي لسنة -

بالثقافة الغربیة ولم یحمل في بنوده ثقافة الشرق، رغم أن بعض الدول التي تحمل ثقافات إسالمیة وبوذیة وھندیة 

وھكذا . ، لكن كان ممثلوھا متأثرین بالثقافة الغربیة1948ة وكنفوشیوسیة كانت أعضاء في منظمة األمم المتحدة سن

.أثناء الحرب العالمیة الثانیة وبعدھا. أ.م.عبر اإلعالن العالمي عن المثل التي كانت تحرك الو

فلم یكن اإلعالن الذي یوصف بأنھ عالمي حدثاً عالمیاً كما لم یكن موضوع اإلعالن عالمیاً؛ إذ یسمي الغرب األحداث 

اریخیة التي عرفھا بأنھا عالمیة ألنھ كان وال یزال یرى أنھ ھو العالم وال یوجد شيء قبلھ وال بعده متبنیاً نزعة الت

اإلقصاء إقصاء اآلخر والتركیز على الذات الغربیة باعتبارھا الحاضر والفاعل الوحید وما عداھا یقع علیھ الفعل 

فإذا لم تبن العالمیة على التعددیة والتنوع واإلرادة الحرة لم تكن . ب، ألن العالم في نظر الغرب ھو الغر)المفعول بھ(

.إال شكالً من أشكال الھیمنة السیاسیة

، سواء باألقوال أم األفعال، بأن حقوق اإلنسان ھي مركز تصرفھ عبر 2011إذ أكد االتحاد األوروبي سنة 72وقد

الغربیة طور االتحاد األوروبي حواراتھ السیاسیة ومن أجل فرض ھذه المفاھیم. العالم، وفق المفھوم الغربي

بلداً إفریقیاً، في إطار السیاسة األوروبیة المتعلقة 79المكرسة لحقوق اإلنسان مع عدد متزاید من الشركاء من بینھم 

بما فیھا یتضمن تقییماً منتظماً عن التقدم المتعلق باحترام حقوق اإلنسان والمبادئ الدیمقراطیة، والذي 73بالجوار،



وقد قدم االتحاد األوروبي، باسم الجھاز األوروبي من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، مساعدات . حریة الصحافة

مالیة من أجل دعم حریة وسائل اإلعالم لعدد كبیر من المنظمات الدولیة والمحلیة للمجتمع المدني التي تجھد نفسھا 

منصبین بذلك أنفسھم أوصیاء على ). 2011وعاً جار على األقل خالل مشر30فھناك (لتعزیز حریة وسائل اإلعالم 

خصوصاً وأن العالم الغربي یرى نفسھ محور العالم وأنھ مصدر التمدن الذي تم ربطھ بقیم المجتمع الغربي، 74.العالم

ن ھو السباق إلى إذ یعلمنا التاریخ أن الغرب الذي یرفع شعارات الحریة وحقوق اإلنسا. منكراً بذلك كل من یخالفھ

خصوصاً من خالل انتھاج سیاسة الكیل بمكیالین واالستغالل الرأسمالي والھیمنة االقتصادیة والسیاسیة ... إنكارھا 

واالنتقائیة في التعامل مع الدول في مجال حقوق اإلنسان الذي أصبح من سمات الدول الكبرى والمنظمات الدولیة ... 

فھناك أنظمة قمعیة تتلقى المساعدة من قبل الغرب الذي . ثل منظمة األمم المتحدةالتي تخضع لسیطرتھا ونفوذھا م

یدعمھا ویحافظ علیھا وال یرغب أن یرى ُنُظماً دیمقراطیة تحل محلھا ألن من شأن ذلك أن یقّوض المصالح المادیة 

واإلسالمیة إلى التفاف للدول الكبرى فقد یؤدي التفتح السیاسي والتحول الدیمقراطي خاصة في الدول العربیة

.الشعوب حول قیمھا والعودة إلى ذاتیتھا الثقافیة والحضاریة في المقابل

ونتیجة التكنولوجیات الحدیثة، تعمد الدول الكبرى إلى الضغط على مختلف دول العالم عن طریق تألیب الرأي العام 

مختلف عناصر المجتمع المدني والمنظمات الداخلي والعالمي، من خالل كشف انتھاكات حقوق اإلنسان، مستعملةً 

وقد . الوطنیة والدولیة سواء كانت حكومیة أم غیر حكومیة، وقد تمتد إلى تقدیم إعانات مالیة، بل إلى التدخل اإلنساني

ساھمت وسائل اإلعالم في إنشاء شبكات دولیة تعمل في مجال حقوق اإلنسان یكون لھا دور فعال في رصد انتھاكات 

:ومن أجل التقلیل من ھذه اآلثار السلبیة نقدم المقترحات اآلتیة. إلنسان وتقدیم تقاریر بذلك، مما یربك األنظمةحقوق ا

من مصلحة األنظمة الوطنیة احترام الخصوصیات الثقافیة والدینیة الموجودة داخل الدولة، ألن -

یعني ترقیة المجتمع المدني ومؤسساتھ وأدوات عملھ . وحدتھا وسیادتھاذلك ُیعدُّ عامالً مساعداً یؤدي إلى تقویة

ألن إھمال ھذه الخصوصیات قد یؤدي إلى اتساع الھوة بین الدول وشعوبھا . والسماح لھ بالمشاركة السیاسیة الفعالة

على شعوبھا، في العالم النامي مما یؤدي إلى زیادة أعباء السیطرة السیاسیة المفروضة التي یجب أن تفرضھا

فإذا فقدت ھذه الدول السیطرة على . ویتطلب ھذا األمر الزیادة في الدعم الخارجي لھذه الدول حتى تحافظ على بقائھا

شعوبھا ستفقد القدرة على الحفاظ على مصالح الدول الكبرى، مما ینذر بالعصیان المدني والثورة الشعبیة، وال یخدم 

وأن الدول الكبرى ال تكترث بوضعیة حقوق اإلنسان في أي مكان في العالم إال ھذا مصالح الدول الكبرى، خصوصاً 

أو كان ذریعة لتحقیق أھداف استراتیجیة في مكان ما في العالم ... إذا كان ذلك من شأنھ توسیع مصالحھا االقتصادیة 

.ولو كان المقصود دولة أخرى

ت السلبیة للغزو الثقافي الغربي من خالل استغالل وسائل التعبیر محاولة التقلیل من التأثیرا-

للتعلیم والتوعیة بدل انتھاج سیاسة االنغالق، بما یسمح بطرح الفكر والفكر المناقض وتوضیح الصحیح منھا؛ وإتاحة 

.سبل التعبیر أمام شتى وجھات النظر



مختلف صوره مع استقاللیة وسائل اإلعالم العمومیة عن فتح المجال أمام اإلعالم الخاص ب-

مع وضع قوانین دقیقة وآلیات ومؤسسات مستقلة . جمیع األحزاب السیاسیة كما تكون على مسافة من الحكومة

.ونزیھة تراقب محتویات المعلومات العابرة للحدود عن طریق الوسائل التكنولوجیة الحدیثة كاألنترنت

الحد من سیطرة األغلبیة، بأن تكون دولة المؤسسات الدیمقراطیة مبنیة على تعددیة وجھات -

.النظر خصوصاً من خالل الدیمقراطیة التشاركیة 

خاتمة

إذا كان المقّرر األممي الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر قد أكد على فكرة الترابط بین 

، واعتبر ھذه األخیرة جزءاً من األولى، سواء من "صحافة المواطن"و) ما عبر عنھا بالصحافة(قلیدیة الصحافة الت

خالل البعد المفاھیمي لھذه الظاھرة اإلعالمیة أم من خالل دورھا في المجتمع الدیمقراطي وحتى من خالل األسانید 

فقد أكد الفقھ، تأییدا للواقع، على حقیقیة االختالف بین القانونیة والمعاییر الدولیة المعتمدة في حمایة حریة الصحافة؛

فمن جھة، تعتبر الصحافة مھنیة محترفة، في حین تفتقر صحافة المواطن . المصطلحین وبین وظیفة كل واحدة منھما

تعانیھا وإذا كان للصحافة عالقة توأمة مع الدیمقراطیة، فقد أدت أزمة الثقة التي . إلى خاصیة المھنیة واالحترافیة

الصحافة التقلیدیة إلى اإلضرار بھذه العالقة وكانت نتیجتھ ظھور صحافة المواطن كحركة إصالحیة لإلعالم 

تسببت فیھ الثورة المعلوماتیة -باعتبار الدیمقراطیة بدایة كل تغییر-التقلیدي في الدول الغربیة الدیمقراطیة 

ریة التعبیر والعملیة التواصلیة في إطار المجتمع الدیمقراطي من والتكنولوجیا الحدیثة، التي أعطت بعداً جدیداً لح

ثم انتقلت ھذه الظاھرة اإلعالمیة الجدیدة الحقاً إلى بقیة دول العالم بكل ما ". الدیمقراطیة الرقمیة"خالل استحداث 

.سي والثقافيكان لھا من آثار سلبیة وإیجابیة تتوقف على الفاعلین ومركزھم االجتماعي واالقتصادي والسیا

استلزم الوضع القائم إیجاد معاییر وتدابیر جدیدة لحمایة حریة الصحافة بمختلف صورھا، خصوصاً وأن األسانید 

القانونیة في تعزیز وحمایة حریة الصحافة ترتكز على مفاھیم قدیمة وأسالیب ووسائل تقلیدیة تفتقر إلى اإللمام 

بل األكثر من ذلك قد تستند الدول . المضامین والوسائل واآللیاتوالمقدرة على حمایة صحافة المواطن من حیث

الغربیة إلى مبرر عالمیة ھذه النصوص والمعاییر الدولیة لتكریس معاملة مزدوجة المعاییر، بإطالق ھذه الحریة 

تفوقھا كوسیلة استعماریة، لتجاوزھا الحدود الجغرافیة، وفي المقابل تقییدھا إذا كانت تھدد مصالحھا نتیجة 

.التكنولوجي

:لھذا كان لزاماً على الُمشّرع اتخاذ مجموعة من االعتبارات عند سنھ للقوانین، منھا

إما إدراج ھذا النوع الجدید من الصحافة المواطنیة ضمن التشریعات والقوانین المنظمة -

ألنھ ال ". صحافة المواطن"ى تستغرق ھذه األخیرة للصحافة أو إغفال إدراج تعریف دقیق للصحفي والصحافة، حت

.یمكن للُمشّرع تجاھل ھذا التطور الحادث الذي فرضھ الواقع على مستوى اإلعالم

منتجین، متلقین، (إعطاء مجال للتعبیر من خالل صحافة المواطن مع تنظیم مختلف عناصرھا -

؛...)محتمل توفرھا مستقبالً، تكنولوجیات االتصال المتوفرة وال



االستفادة من تجارب الدول السباقة في تنظیم صحافة المواطن، سواء بشكل صریح أو بشكل -

ضمني من خالل القوانین المنظمة لتكنولوجیات االتصال الحدیثة؛

یة أثناء سن القوانین المنظمة لصحافة المواطن احترام الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات المحل-

دون إھمال مزاوجتھا بإیجابیات القوانین الدولیة؛

عدم تجاوز المشرع والسلطات التنفیذیة الحدود المعقولة في تقیید صحافة المواطن بما یشكل -

لى سكین یطعن جسم المجتمع في الظھر من خالل قمعاً ومصادرًة لحریة الرأي والتعبیر، ألن القمع قد یتحول إ

.الخضوع لضغط صحافة مواطن أجنبیة ذات أغراض استعماریة


