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ملخص البحث

 طالــت ســلطة اإلعــام االجتماعــي وســائل اإلعــام الكبــرى التــي وجــدت نفســها أمــام مصــدر غيــر تقليــدي قطــع مــع
 احتكارهــا لمجــال  نقــل األخبــار. وبــدا أثــر ذلــك واضًحــا فــي التركيبــة الجديــدة لغــرف األخبــار وقائمــة مصادرهــا التــي
 ال تخلــو مــن األقســام المخصصــة للمحتــوى المنتـَـج مــن قبــل مســتخدمي مختلــف المنصــات، والتــي فتحــت المجــال أمــام
 الجميــع لبــث األخبــار بمختلــف أنواعهــا لتزيــد بذلــك مخــاوف وقــوع المؤسســات اإلعاميــة فــي أخطــاء تمــس مهنيتهــا،
 متــى لــم تخضــع األخبــار المنقولــة عبــر هــذه المصــادر للتدقيــق الــازم والصــارم عبــر اآلليــات المناســبة فــي مجــال

التحقــق.
 

 وتحــاول هــذه الدراســة انطاقًــا مــن تغطيــة قنــاة الجزيــرة للمشــهد اليمنــي، وتحديــًدا األخبــار المتدفقــة عــن اليمــن عبــر
 منصــات اإلعــام االجتماعــي؛ البحــث فــي آليــات التحقــق منهــا عبــر ساســل إنتــاج الخبــر بــدًءا مــن البحــث عنــه وصواًل
 إلــى اعتمــاده وبثــه. وتهــدف الدراســة أيًضــا إلــى رصــد التحديــات التــي تفرضهــا تغطيــة األخبــار اليمنيــة والمصــادر
 المعتمــدة فــي ذلــك ومســار التحقــق منهــا وبنــاء الثقــة فيهــا، كمــا تســلط الضــوء علــى قــدرة غرفــة أخبــار الجزيــرة بشــأن

التطويــر المســتمر لمهــارات صحفييهــا فــي مجــال التحقــق فــي ظــل تطــور أســاليب التضليــل.

 وتبــرز أهميــة البحــث فــي تصــدر مخــاوف اكتســاح األخبــار الكاذبــة للمشــهد اإلعامــي فــي ظــل انخــراط المؤسســات
 اإلعاميــة والصحفييــن فــي اعتمــاد اإلعــام االجتماعــي كمصــادر ألخبارهــم، دون امتــاك المهــارات المناســبة للتحقــق
 بالتــوازي مــع تطــور أســاليب التضليــل، مقابــل نقــص الدراســات فــي المكتبــة العربيــة بالخصــوص التــي تبحــث فــي هــذا
 الموضــوع وترصــده عــن قــرب؛ عبــر الولــوج إلــى المؤسســات اإلعاميــة وغــرف األخبــار وبيــان تعاملهــا مــع هــذا

الموضــوع فــي خضــم عمليــة اإلنتــاج المحكومــة بالزمــن.

ــار ــاج أخب ــة دراســية تنخــرط فــي ساســل إنت ــرة مجــااًل لبحثهــا باعتمــاد عين ــار الجزي ــة أخب ــارت الدراســة غرف  واخت
ــار، وتحــاول ــة األخب ــا بمســار إنتاجــه داخــل غرف ــر اإلعــام االجتماعــي، وأيًضــا لعاقته ــق عب ــي المتدف  الشــأن اليمن
الدراســة بيــان هــذه المســارات فــي كل قســم والتعــرف علــى آليــات التحقــق المعتمــدة والمهــارات المكتســبة فــي هــذا المجال.

 
ــيتين ــن أساس ــى جهتي ــاد عل ــع االعتم ــة م ــة خاص ــق متفاوت ــال التحق ــي مج ــرة ف ــي الجزي ــارات صحفي ــدت مه ــد ب  وق
 للتحقــق مــن الخبــر اليمنــي همــا: القســم المســؤول عــن الملــف اليمنــي، ووحــدة الرصــد والتحقــق التابعــة لقســم اإلعــام
 االجتماعــي بغرفــة أخبــار الجزيــرة. وحاولــت الدراســة رصــد أبــرز اآلليــات المعتمــدة فــي عمليــة التحقــق التــي تبــدأ مــن
 مرحلــة ببنــاء الثقــة فــي المصــادر، مــروًرا بالشــك فيمــا يــرد مــن أخبــار، وصــواًل إلــى اعتمــاد اآلليــات التقنيــة لكشــف

عمليــات التضليــل.
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1. مقدمة

تجــاوزت منصــات اإلعــام االجتماعــي دورهــا التواصلــي 
ــع،  ــام الجمي ــار؛ مفتوحــة أم ــة لألخب ــرز كمصــادر ناقل لتب
أفــراًدا وجماعــات ودواًل؛ حيــث أنهــت زمــن احتــكار نقــل 
ــل  ــع مث ــذب موق ــدي، ليج ــام التقلي ــل اإلع ــن قِبَ ــر م الخب
فيســبوك نحــو 54 فــي المائــة مــن الباحثيــن عــن األخبــار 
عبــر العالــم 1. وفــي ظــل تعاظــم دور هــذه المنصــات 
وتأثيرهــا فــي النمــوذج اإلخبــاري التقليــدي، انخرطــت 
ــر  ل عب ــوُّ ــذا التح ــي ه ــة ف ــة التقليدي ــات اإلعامي المؤسس
اعتمــاد وســائل اإلعــام االجتماعــي مصــدًرا غيــر تقليــدي 
ألخبارهــا؛ فباتــت خاصيــة مثــل القائمــات علــى موقــع 
ــول  ــل الوص ــن أج ــن م ــبة للصحفيي ــية بالنس ــر أساس تويت
إلــى المعلومــة فــي وقــت قياســي 2. وزادت ســلطة اإلعــام 
االجتماعــي داخــل غــرف أخبــار القنــوات الفضائيــة، فــي 
خضــم الكــوارث الطبيعيــة وأيًضــا فــي مناطــق الصراعات 
والحــروب، لتفــرد المؤسســات اإلعاميــة أقســاًما خاصــة 
الجمهــور-   – المســتخدمون  ينتجهــا  التــي  للمحتويــات 
ــتقبل  )User Generated Content UGC( 3؛  تُس
ــة  ــن المخططــات اإلخباري ــدرج ضم ــم وتُ ــا أخباره عبره
ــع  ــة م ــرة خاص ــاة الجزي ــه قن ــا اعتمدت ــو م ــة، وه اليومي
انطــاق ثــورات الربيــع العربــي والتضييــق علــى النشــاط 

ــي. ــل الميدان ــن العم ــم م ــا ومنعه اإلعامــي لصحافييه
 

  وقــد أثــر اإلعــام االجتماعــي بذلــك فــي تركيبــة غــرف
ــي ــار وقائمــة مصادرهــا، وزاد مخــاوف وقوعهــا ف  األخب
 أخطــاء تمــس مهنيتهــا، ووجــدت كثيــر مــن القنــوات، مثــل
 الجزيــرة، نفســها مضطــرة لاعتــذار عــن بــث أخبــار غيــر
 صحيحــة، وهــو أمــر وارد فــي ظــل التعامــل مــع مصــادر
 غيــر تقليديــة للمعلومــة وأشــخاص مجهولــي الهويــات
 والغايــات، فضــا عــن منصــات تُســتغل فــي جانــب منهــا

للدعايــة والتضليــل.

ــةَ ــة المؤسســاِت اإلعامي ــار الزائف   وَوضــع انتشــاُر األخب
الحفــاظ علــى فــي  يــوازي رغبتهــا  تحــّدٍ  أمــام   بذلــك 
ــى ــاظ عل ــو الحف ــا، وه ــذه المنصــات مصــدًرا ألخباره  ه
 مصداقيتهــا عبــر التحقــق مــن األخبــار المتدفقــة، وكان ذلك
ــا. ــرفت مخاطره ــة استش ــب مختلف ــات وكت ــال دراس مج

 
ــة ــار الزائف ــر األخب ــابقة مخاط ــات الس ــدت الدراس  ورص
 وطرحــت أخــرى تجــارب شــخصية فــي عمليــات التحقــق
 ممــا يــرد عبــر اإلعــام االجتماعــي، فيما عملت مؤسســات
ــي مجــال ــم خدمــات مدفوعــة األجــر ف ــى تقدي  خاصــة عل

ــة مــن اآلليــات لذلــك. التحقــق وأفــردت جمل
 

 وتــرى الباحثــة أن هــذه التجــارب خلــت مــن الجانــب
 اإلجرائي/التطبيقــي لعمليــات التحقــق داخــل غــرف أخبــار
 القنــوات اإلخباريــة المتميــزة بضغــط العمــل والوقــت.
 وحاولــت هــذه الدراســة االنطــاق مــن تغطية قنــاة الجزيرة
ــق ــي التحق ــات المســتخدمة ف ــي لرصــد اآللي  للمشــهد اليمن
 مــن األخبــار، لمــا يميــز التغطيــة اإلخباريــة الخاصــة
 بهــذا البلــد مــن صعوبــات فــي ظــل الصــراع المحتــدم بيــن
 األطــراف المحليــة واإلقليميــة، ونقــص المصــادر الموثوقة
ــة.   بشــأنه، وتدفــق المعلومــات عنــه عبــر مصــادر مجهول
ــات التــي تواجــه  حيــث اســتند البحــث علــى رصــد التحدي
 الصحفييــن فــي التعامــل مــع األخبــار المتدفقــة حولــه،
ــاده ــل اعتم ــر قب ــا الخب ــر به ــي يم ــة الت ــدورة اإلنتاجي  وال
ــي ــق ف ــي للتحق ــل عمل ــع دلي ــي وض ــاهمة ف ــدف المس  به
 األخبــار الــواردة عبــر اإلعــام االجتماعــي يمكــن اعتمــاده
  مــن قبــل المؤسســات اإلعاميــة وفــي المناهــج التعليميــة.

   1 Newman, N, Digital News Report 2017, Reuters Institute Annual Report 2016-2017, p 27 )accessed 13 March 2018) https://goo.gl/UbVTBj

2 Reid, A, how newsrooms manage UGC in breaking news situation, published 5 June 2013 )accessed 10 march 2018): https://goo.gl/EYvE7D

3 ويعني اختصار UGC: المحتوى المنتج من قبل المستخدمين.
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2. اإلجراءات المنهجية للدراسة

2.1 مشكلة البحث
 شــاَب تغطيــة قنــاة الجزيــرة للشــأن اليمنــي صعوبــات مــع
 دخــول الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء وإغــاق مكتــب القنــاة
 فيهــا، وزادت التحديــات مــع رفــض دول التحالــف العربــي
ــاة للوضــع فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا ــة القن  تغطي
ــول ــة للحص ــول بديل ــن حل ــث ع ــا للبح ــا دفعه ــا، م  قواته
 علــى األخبــار بينهــا الصحفيــون المواطنــون ووســائل
ــار، مــا طــرح  اإلعــام االجتماعــي كمصــدر أولــي لألخب
 إشــكالية فــي مهنيــة ومصداقيــة التغطيــة فــي ظــل انتشــار
 األخبــار الكاذبــة عبــر هــذه الوســائل،  وســتبحث هــذه
ــار ــة أخب ــل غرف ــن قب ــدة م ــات المعتم ــي اآللي ــة ف  الدراس
 الجزيــرة وصحافييهــا للتحقــق مــن األخبــار المتدفقــة عبــر
 اإلعــام االجتماعــي، فــي ظــل اعتمادهــا لهــا كجــزء مــن
 محتواهــا اإلخبــاري، وإلــى أي مــدى تطبــق ومــدى كفــاءة
 هــذه اآلليــات، وقدرتهــا علــى تجنــب الوقــوع فــي أخطــاء
مهنيــة فــي ظــل عــدم خضــوع هــذه األخبــار إلــى التماثــل.

2.2 أسئلة البحث
 - هــل اســتحدثت الجزيــرة آليــات معينــة للتحقــق مــن
 أخبــار الشــأن اليمنــي؟ أم أنهــا تعتمــد آليــات تجــارب مهنيــة
ــارج ــات خ ــع مؤسس ــرة م ــل الجزي ــل تتعام ــرى؟ وه  أخ

ــوى؟ ــن المحت ــق م ــبكة للتحق    الش

ــي فرضــت ــات الت ــع التحدي ــرة م ــت الجزي ــف تعامل  - كي
ــي؟ ــأن اليمن ــة الش ــا لتغطي عليه

 - كيــف تعاملــت الجزيــرة مــع األخطــاء الناجمــة عــن
ــر ــار؟ ومــا مــدى تأثي ــق مــن األخب  ضعــف أســاليب التحق

ــة؟ ــى المؤسس ــة عل ــار كاذب ــث أخب   ب

ــر ــى تطوي ــرة عل ــار الجزي ــة أخب ــدرة غرف ــدى ق ــا م  - م
 مهــارات صحفييهــا بشــكل مســتمر فــي مجــال التحقــق مــن
 األخبــار للحــد مــن تأثيــر وانعكاســات األخبــار الزائفــة فــي

ظــل تطــور أســاليب التضليــل؟
 

2.3 أهمية البحث
يأخذ هذا البحث أهميته من نقاط عدة:

 أوال: اإلعــام االجتماعــي بــات مصــدًرا أساســيًّا لألخبــار،
 بــل إن معظــم المؤسســات اإلعاميــة الكبــرى تعتمد أقســاًما

ووحــدات خاصــة باإلعــام االجتماعي.

ــة ــي بيئ ــة ف ــات اإلعامي ــراط المؤسس ــرعة انخ ــا: س  ثاني
 اإلعــام االجتماعــي، ودمجــه ضمــن مصــادر أخبارها دون
خبــرات مســبقة وفتحهــا المجــال أمــام الصحفــي المواطــن.

ــدًرا ــي مص ــام االجتماع ــن لإلع ــاد الصحفيي ــا: اعتم  ثالث
 للتغطيــة دون امتــاك المهــارات المناســبة للتحقــق مــن
ــاعة ــث اإلش ــيلة لب ــى وس ــول إل ــه يتح ــا يجعل ــار، م  األخب

ــه. ٌ ــس ِمَهنيَت ــا يم ــو م ــاه وه ــة دون انتب والدعاي

 رابعــا: اســتغال جهــات عــدة لإلعــام االجتماعــي لعمليات
 التســويق والدعايــة والتظليل.

ــق ــات التحق ــي آلي ــي تبحــث ف ــة الدراســات الت  خامســا: قل
 بطريقــة منهجيــة وعلميــة وخاصــة فــي المكتبــة العربيــة،

ــة الدراســة بحــد ذاتهــا. وحداث

2.4 أهداف البحث
 • بيــان دور آليــات التحقــق وتأثيرهــا فــي أشــكال التغطيــة

اإلخباريــة وأنواعهــا.

 • التعــرف علــى دورة أو حلقــات التحقــق مــن األخبــار
ــرة. ــاة الجزي ــي بقن ــأن اليمن ــة الش ــي تغطي ــة ف   الكاذب

 • المســاهمة فــي وضــع دليــل علمــي ومهنــي عربــي
 للتحقــق فــي األخبــار الــواردة عبــر اإلعــام االجتماعــي،
 يســتفيد منــه الصحفيــون فــي المؤسســات اإلعاميــة وطلبــة

ــام. ــات اإلع  مؤسس

2.5 منهجية البحث
ــج ــو منه ــي وه ــج المســح الوصف ــذا البحــث منه ــد ه  يعتم
 “يهــدف إلــى وصف وتفســير ظاهــرة معاصــرة انطاقا من
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 التعــرف علــى الحالــة الراهنــة لمجتمــع البحث والمشــكات
 التــي يعانــي منهــا” 4 ، ويتميــز هــذا المنهــج بقدرتــه علــى
 تقديــم وصــف لحظــي لمــا يجــري والتمكيــن مــن “اســتنباط
ــه ــى كون ــة إل ــن الموضــوع، إضاف ــق ع ــات وحقائ  معلوم
ــدة ــل الم ــي ظ ــد” 5، ف ــت والجه ــر الوق ــن توفي ــن م  “يمك
 المحــددة إلنجــاز البحــث حيــث يكــون اختيــار عينــات مــن
ــاد ــه يســمح باعتم ــا أن ــازه. كم ــع البحــث كاف إلنج  مجتم
 األدوات المناســبة لموضــوع البحــث والمختــارة مــن قبــل

ــة المتعمقــة. الباحــث وهمــا الماحظــة والمقابل

المنظــم والعقلــي  الحســي  “الجهــد  بالماحظــة   ويــراد 
ــى ــرف عل ــة التع ــث بغي ــه الباح ــوم ب ــذي يق ــم ال  والمنتظ
 بعــض المظاهــر الخارجيــة المختــارة، الصريحــة والخفيــة،
 للظواهــر واألحــداث والســلوك فــي موقــف معيــن ووقــت

ــدد” 6. مح

 وتقصــد الباحثــة بالماحظــة متابعــة ورصــد دورة اإلنتــاج
ــر منصــات ــوارد مــن اليمــن عب ــر ال ــا الخب ــي يمــر به  الت
ــن ــرة؛ م ــار الجزي ــة أخب ــي غرف ــي ف  التواصــل االجتماع
ــن الجهــة ــه؟ َم ــة التحقــق من ــم عملي  يتعامــل معــه؟ هــل تت
ــك؟ ــات المعتمــدة فــي ذل ــك؟ ومــا اآللي  المســؤولة عــن ذل

 أمــا المقابلــة المتعمقــة: فيتــم تعريفهــا بأنهــا “لقــاء مخطــط
ــة عــن مجموعــة مــن ــه بيــن الباحــث والمبحــوث لإلجاب  ل
ــاء ــات بن ــع معلوم ــى جم ــدف إل ــة، وته ــئلة المفتوح  األس

ــداف البحــث” 7. ــى أه                              عل

ــة ــة المعمقــة الحديــث لفتــرة زمني ــة بالمقابل  وتقصــد الباحث
 معينــة مــع أشــخاص بعينهــم، تــرى أن لهــم عاقــة مباشــرة
ــر اإلعــام االجتماعــي ــق عب ــر المتدف ــاج الخب ــدورة إنت  ب

بخصــوص اليمــن.

2.6 مجتمع البحث وعينته
ــااًل للبحــث ــرة مج ــار الجزي ــة أخب ــة غرف ــارت الباحث  اخت

4 نبيه السامراني، محاضرات في مناهج البحث العلمي للدراسات اإلنسانية، (دار جنان للنشر َعّمان 2014(، ص 61.

5 منال المزاهرة، مناهج البحث اإلعامي، (دار المسيرة للنشر والتوزيع، َعّمان، 2014( ص 324 -325.

6 مصطفى دعمس، منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية، (دار غيداء للنشر والتوزيع، َعّمان 2008( ص 207.

7 منال المزاهرة، مصدر سابق، ص 187.

8 عدنان أحمد مسلم، وأمال صالح عبد الرحيم، دليل الباحث في البحث االجتماعي، (مكتبة العبيكان، الرياض( 2011، ط1، ص 80. وللمزيد حول العينة القصدية يرجى زيارة الرابط التالي:

 https://goo.gl/ahZ7Vu

 مــن أجــل رصــد كيفيــة تعاملهــا مــع األخبــار المتدفقــة عبــر
 اإلعــام االجتماعــي، واعتمــدت العينــة القصديــة مســتهدفة
 عــدًدا مــن الصحفييــن بمختلــف مواقعهــم الوظيفيــة، بحيــث
 يمثلــون دورة إنتــاج كاملــة داخــل غرفــة األخبــار بــدءا مــن

البحــث عــن الخبــر وصــوال إلــى اعتمــاده وبثــه.

 العينــة القصديــة : وتقصــد الباحثــة بهــذه العينــة اســتهداف
ــن ــن مباشــرة بموضــوع البحــث؛ أي م  األطــراف المعنيي
 يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع أخبــار اليمــن، ومــن يمــر بهــم
ــت لهــم تجــارب ــار، ومــن كان ــة األخب ــر داخــل غرف  الخب
 فــي تدقيــق أحــداث معينــة مختــارة كمقتــل الرئيــس اليمنــي

الســابق علــي عبــد هللا صالــح.

ــار ــة أخب ــخاص بغرف ــة أش ــث ثماني ــتهدف البح ــك اس  لذل
ــؤولي ــن، ومس ــي اليم ــن ف ــلين اثني ــم مراس ــرة؛ وه  الجزي
ــي ــام االجتماع ــي، واإلع ــف اليمن ــلين والمل ــم المراس  قس
 ووحــدة الرصــد والتحقــق، إضافــة إلــى أحــد منتجــي
لتعاملهــم بالقنــاة،  التحريــر  ومديــر  األخبــار،   نشــرات 
 المباشــر مــع أخبــار اليمــن الــواردة عبر اإلعــام االجتماعي
 ومســؤوليتهم فــي دورة إنتــاج الخبــر اليمنــي. وأيضــا لرصد
 تجاربهــم الســابقة فــي التحقــق مــن أحــداث معينــة، ومــدى
 إلمامهــم بآليــات التحقــق وكيفيــة تعامــل القنــاة مــع األخطــاء
ــات التحقــق. ــة التــي وقعــت فيهــا جــراء فشــل عملي المهني

التقــت الباحثــة األشــخاص المعنييــن فــي غرفــة أخبــار 
الجزيــرة بالعاصمــة القطريــة الدوحــة فــي الفتــرة الممتــدة 

بيــن 4 و24 أبريل/نيســان 2018.

2.7  دراسات سابقة 
 رصــدت كتــب ودراســات ســابقة العاقــة بيــن اإلعاميــن
ــة ــار الكاذب ــدي واالجتماعــي، ومســألة انتشــار األخب  التقلي
ــل ــى عم ــا عل ــدى تأثيره ــي، وم ــام االجتماع ــر اإلع  عب
 الصحفــي، لكــن جانــب التحقق والتدقيق فيهــا كان منقوًصا،
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 خاصــة فــي العالــم العربــي، واقتصــر علــى رصــد تجــارب
 شــخصية فــي المجــال، دون الولــوج داخــل غــرف األخبــار
 ورصــد معاناتهــا مــع الظاهــرة مــن ناحيــة، وضغــط الوقت
 مــن ناحيــة أخــرى، والتنافــس بيــن المؤسســات اإلخباريــة
ــدرة الدراســات ــى ن ــة إل ــي، إضاف ــق الســبق الصحف  لتحقي
ــات ــذه الدراس ــن ه ــن بي ــر م ــال، ونذك ــي المج ــة ف  العربي

والكتــب:

 اإلعــام االجتماعــي فــي أخبــار بــي بــي ســي: إعــادة
صياغــة تقاريــر األزمــات 9

    Social) رصــد فاليــري بــار غاغنــون فــي هــذا الكتــاب
 Media at BBC News: The Re-Making of
Crisis Reporting( التحــوالت التــي طــرأت علــى 
شــبكة “بــي بــي ســي” البريطانيــة خاصــة بعــد تفجيــرات 
ــي  ــام االجتماع ــت اإلع ــف أدمج ــام 2005 وكي ــدن ع لن
ضمــن مصــادر أخبارها، وفتحت المجال أمام المســتخدمين 
إلرســال موادهــم مــن أخبــار وصــور ومقاطــع فيديــو فــي 
ــع  ــي، م ــزال هايت ــية وزل ــورة التونس ــرة كالث ــداث كثي أح
التأكيــد علــى ضــرورة مرورهــا بمرحلــة التحقــق. وركــز 
الكتــاب علــى حالــة االنصهــار التــي وقعــت بيــن اإلعامين 
التقليــدي وغيــر التقليــدي، وخلــص إلــى أن ذلــك خلــق 
ــار،  ــرف األخب ــل غ ــدة داخ ــا جدي ــدة ومهاًم ــات جدي عاق
ــد  ــى بالتأكي ــق واكتف ــات التحق ــش آلي ــم يناق ــاب ل ــن الكت لك
ــن اإلعــام  ــى م ــا يتأت ــن كل م ــق م ــى ضــرورة التحق عل

ــي. االجتماع

       الحقيقة في عصر اإلعام االجتماعي 10
 )Truth in The Age Of Social Media) وهو تقرير
صــادر عــن مؤسســة نيمان التابعــة لجامعة هارفــارد، يتحدث 
عــن أهميــة التحقــق الدائــم مــن األخبــار ودوره األساســي فــي 
مجــال الحــد مــن األخبــار الكاذبة، وكيف وضــع الحجم الكبير 
لتدفــق األخبــار ومقاطــع الفيديــو وتســارعها الصحفييــن أمــام 
تحديــات أكبــر خاصــة علــى مســتوى إيجــاد الطرق المناســبة 
والفعالــة للتعامــل مــع المعلومــة. وركــز هــذا التقريــر علــى 

9 Valerie V, G, Social Media at BBC News: The Re-Making of Crisis Reporting,  )Routledge; 1 edition January 28, 2015), P 93 )accessed Jun 
7,2018) https://goo.gl/LEH8T8

10 Nieman Reports,Truth In The Age of Social Media, Reports, )summer 2012) ) accessed 15 march 2018) 
http://niemanreports.org/issues/summer-2012/ .

11 الريا دابرلي،  مرعي، البحث عن الحقيقة في كومة األخبار الكاذبة: جمع األخبار والتحقق منها على شبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي، (معهد الجزيرة لإلعام، الدوحة 2017(

كيفيــة طــرح “بــي بــي ســي” واألسوســييتد بــرس و”ســي أن 
أن” لمســألة المصداقيــة والتحقــق، وأورد مثــااًل َعــدَّه نموذًجا 
ــو مؤسســة ســتوري  ــار وه ــن األخب ــق م ــي مجــال التحق ف
فــول التــي تقــدم خدماتهــا للمؤسســات اإلعاميــة فــي هــذا 
المجــال. وقدمــت الدراســة جملــة مــن اآلليــات المعتمــدة فــي 
مؤسســات أجنبيــة عبــر مقــاالت كتبهــا عــدد مــن الصحفييــن 
ورصــدت تجربتهــم، لكنهــا ظلــت بعيــدة عن غــرف األخبار 
ومــا تمــر بــه مــن ضغــوط تدفعهــا لاختيــار بيــن التريــث 
للتحقــق أكثــر أو المخاطــرة بتحقيــق الســبق الصحفــي، 
فضــًا عــن كونهــا خلــت مــن أمثلــة ترصــد اإلشــكالية فــي 

المؤسســات اإلعاميــة العربيــة.

الكاذبــة: األخبــار  كومــة  فــي  الحقيقــة  عــن   البحــث 
ــل ــى شــبكات التواص ــا عل ــق منه ــع األخبــار والتحق  جم

11 العربــي  العالــم  فــي   االجتماعــي 
أتــاح الكتــاب الصــادر عــن معهــد الجزيرة لإلعــام المجال 
الفرصــة لعــدد مــن الصحفييــن العــرب للحديــث عــن 
ــر اإلعــام  ــار عب تجاربهــم فــي مجــال البحــث عــن األخب
االجتماعــي، والطــرق التــي اعتمدوهــا للتحقــق منهــا، 
وَرَصــَد أيًضــا تجربــة الجزيــرة فــي هــذا الشــأن، مــع بــدء 
اعتمادهــا اإلعــام االجتماعــي مصــدًرا لألخبــار، خاصــة 
مــع انــدالع ثــورات الربيــع العربــي، وكيــف أتــاح لهــا ذلــك 
رصــد كل مــا يجــري فــي المياديــن والســاحات العامــة فــي 
ظــل التعتيــم اإلعامــي الحكومــي، كمــا رصــد بعــض 
اإلخفاقــات فــي التحقــق وأيًضــا نمــاذج للنجــاح، وتابــع 
بــروز ظاهــرة الصحفــي المواطــن فــي العالــم العربــي 
وشــبكات إعاميــة موازيــة ترصــد األخبــار عبــر مــا 
ــا  ــا مهمًّ يرســل إليهــا مــن المســتخدمين. يعــد الكتــاب توثيقً
للتجربــة العربيــة فــي مجــال جمــع األخبــار والتحقــق منهــا، 
لكنــه خــا مــن دليــل موســع آلليــات التحقــق ومــدى تطويــر 
المؤسســات العربيــة والجزيــرة لطاقمهــا فــي المجــال، كمــا 
غــاب عنــه وضــع كل ذلــك فــي إطــار مــواز لضغــط 
العمــل داخــل الغرفــة فــي ظــل التنافــس الكبيــر للمؤسســات 

ــي. ــق الســبق الصحف ــذاك لتحقي ــة آن ــة العربي اإلخباري
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12 المعجم الوسيط، الطبعة الخامسة منقحة (مكتبة الشروق الدولية، مصر الجديدة يناير 2011(، ص 222.

13 نفس المصدر، ص 810.

14 ميرشمير، ج، لماذا يكذب القادة، ترجمة غانم النجار، (المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 2016( ص 34.

15 Definition of fake news noun , the Oxford Advanced Learner›s Dictionary, )w.d) )accessed  25 march 2018) 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fake-news

16 ”Fake New, Information Disorder, Disinformation, Misinformation, Mal-information“, Ethical Journalism Network,  )w.d) )accessed  25 March 
2018) https://goo.gl/inbfrB.

https://goo.gl/oaEznX )2018 17 معنى التحقق، معجم المعاني الجامعة، (د. ت(  (تاريخ الدخول:25 مارس

18 American Press Institute, «Journalism as a discipline of Verification», )w.d), )accessed 29 March 2018), https://goo.gl/81zWB5

19 Meaning of ”social media“, the English Dictionary, )w.d), )accessed  26 March 2018) 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media

3. اإلطار النظري للبحث

 الجهاز المفاهيمي

3.1 األخبار الكاذبة 
 - التعريــف اللغــوي: األخبــار: “مــا يُْنقـَـُل ويَُحــدَُّث بــه قــوالً

 أو كتابــةً، قــوٌل يحتمــل الصــدق والكــذب” 12.

 الكاذبــة: “مــن َكــَذَب َكِذبــاً وِكْذبــاً وِكَذابــاً: أخبــر عــن
 الشــيء بخــاف مــا هــو عليــه فــي الواقــع، والكاذبــةُ اســم

ــدر” 13. ــع المص ــع موض  يوض

 التعريــف االصطاحــي: الكــذب “هــو فعــل مخطــط لــه
 لخــداع جمهــور معيــن فقــد يتضمــن تأليــف حقائــق يــدرك
ــا ــق يعــرف أنه ــكار حقائ ــة أو إن ــر حقيقي ــا غي ــا أنه  مؤلفه

صحيحــة” 14.

ويعــرف موقــع قامــوس قــراء أكســفورد األخبــار الكاذبــة 
بأنهــا “نقــل تقاريــر خاطئــة عــن األحــداث تكــون مكتوبــة 
ومقــروءة علــى المواقــع اإللكترونيــة” 15، وتعرفهــا شــبكة 
الصحافــة األخاقيــة بأنهــا “معلومــات تُصنــع وتُنشــر عــن 

قصــد بنيــة خــداع وتضليــل اآلخريــن” 16.
 

 التعريــف اإلجرائــي: تقصــد الباحثــة باألخبــار الكاذبــة
 المحتــوى المغلــوط أو غيــر الدقيــق أو المضلل الــذي يتدفق
 عبــر اإلعــام االجتماعــي ويكــون حامــا لمعلومــات قابلــة

ألن تتحــول لخبــر يهــم المؤسســات اإلخباريــة والنــاس.

3.2 التحقق من األخبار 
 - التعريــف اللغــوي : “تَحقــَق، يَتحقَّــُق وتحقّقاً فهــو ُمتََحِقٌق،
ــه ــده وعــَرف حقيقت ــر أي صــّح عن ــي الخب ــق الصحف  تحق

والتحقــق مــن األخبــار يعنــي التأكــد مــن صحتهــا” 17.
 

الصحافــة معهــد  يعــرف  االصطاحــي:  التعريــف   - 
 األمريكــي التحقــق بأنــه “مؤسســة فكريــة تســتند علــى ثاثة
ــة” 18. ــم أساســية هــي الشــفافية والتواضــع واألصال مفاهي

مــن بالتحقــق  الباحثــة  تقصــد  اإلجرائــي:  التعريــف   - 
 األخبــار التأكــد والتثبــت مــن المعلومــات مــن قبــل الصحفي
قبــل المناســبة  اآلليــات  عبــر  اإلخباريــة   والمؤسســات 
ــار والصــور ومقاطــع ــا، ويشــمل األخب  نشــرها واعتماده
 الفيديــو والتســجيات الصوتيــة وأيضــا الزوايــا والســياقات

ــا. ــتخدمت فيه ــي اس الت

3.3 اإلعام االجتماعي
كمبريــدج قامــوس  يعــرف  االصطاحــي:   التعريــف 
 اإلعــام االجتماعــي بأنــه “مواقــع وبرامــج إلكترونيــة
ــر ــات عب ــاركة المعلوم ــل ومش ــخاص التواص ــح لألش  تتي
 اإلنترنــت باســتخدام جهــاز حاســوب أو هاتــف جــوال” 19.

ف أيًضــا بـ”أشــكال للتواصــل اإللكترونــي الــذي  ويُعــرَّ
عبــر  مجموعــات  إنشــاء  إمكانيــة  لمســتخدميه  يعطــي 
والرســائل  واألفــكار  المعلومــات  لتبــادل  اإلنترنــت 
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أيًضــا  ويوصــف   .20 أخــرى”  ومحتويــات  الشــخصية 
ــة تتســم بدرجــة  ــة وديناميكي ــه “منصــة خدمــات متكامل بأن
عاليــة مــن التفاعــل وتســهل المحتــوى الــذي ينشــأ بواســطة 

.21 المتصليــن”  المســتخدمين 

 - التعريــف اإلجرائــي: تقصــد الباحثــة باإلعــام االجتماعي
ــن ــورة م ــار المنش ــا األخب ــق عبره ــي تتدف ــات الت  المنص
 قبــل مســتخدميها والتــي تــرى ضــرورة التحقــق منهــا قبــل

اعتمــاده مــن قبــل المؤسســات اإلخباريــة المحترفــة.

3.4 الشأن اليمني 
 يقصــد بــه األخبــار التــي تعنــى بجمهوريــة اليمــن الواقعــة
 جنــوب غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة، تعيــش اليمــن منــذ
ــكري، ــل عس ــه تدخ ــي يرافق ــزاع داخل ــي ن ــنوات ف  3 س
 وتتدفــق المعلومــات بشــأن مــا يحــدث فيهــا عبــر مصــادر
 عــدة، أبرزهــا اإلعــام االجتماعــي فــي ظــل صعوبــة

ــرة. ــن لمناطــق كثي وصــول الصحفيي

3.5 التغطية اإلخبارية 
يعرفهــا المركــز الدولــي لإلعــام وعلــوم االتصــال بأنهــا 
“العمليــة التــي يحصــل مــن خالهــا المحــرر الصحفي على 
معلومــات وتفاصيــل وتطــورات وجوانــب مختلفــة لحــدث 
أو واقعــة مــا” 22 يســعى الصحفــي، إثــر ذلــك، إلــى تقييــم 
المعلومــات التــي حصــل عليهــا وتحريرهــا وفــق األســلوب 

الصحفــي المناســب، وتقديمهــا للقــارئ أو المشــاهد.

4. مدخل نظري عن التحقق من 
األخبار 

تنامت سلطة اإلعام االجتماعي اإلخبارية ومنحت مستخدميه، 
فــرادى وجماعــات فرصــة صناعة المحتــوى، لتتســارع وتيرة 
ــة  ــة أو المفبرك ــار الكاذب ــرز ظاهــرة األخب ــار وتب ــق األخب تدف

كإشــكال محــوري يعكــف متخصصــون علــى محاربته.

ــار الكاذبــة -ســريعة  استشــعرت جهــات عــدة تهديــد األخب
ــي أطلقــت مــع  ــة الت ــة األوروبي االنتشــار- بينهــا المفوضي
بدايــة هــذا العــام مبــادرة لتطويقهــا، بعــد أن تَجــاوِزت 
مخاطرهــا هــدف التأثيــر الســلبي علــى الصحافــة التقليديــة 
ــى  ــا، لتصــل إل ــس مصداقيته ــة تم ــار كاذب ــث أخب ــر ب عب
التأثيــر علــى أراء النــاس وخياراتهــم وعلــى سياســات دول 

ــرار. ــا وصناعــة الق بأكمله
 

مــن  فئــات  قــدرة  بعــدم  الدراســات  مــن  عــدد  تفيــد 
المســتخدمين علــى كشــف األخبــار المفبركــة، وعــدم منــح 
ــي لكســب  ــا المجــال الكاف ــة صحفييه المؤسســات اإلعامي
مهــارات التحقــق منهــا، يوازيهــا قــدرة اإلعــام االجتماعي 
علــى النشــر الســريع والفعــال للشــائعات واألكاذيــب، فــي 
ظــل اســتثمار مؤسســات بأكملهــا فــي ذلــك بشــريا وماديــا 
الســلطة  الباحثيــن عــن  العــام وخدمــة  الــرأي  لتوجيــه 
واالنتشــار، باختــاف غاياتهــم السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة والماليــة.

5. األخبار الكاذبة.. أساليبها 
وغاياتها 

تتيــح  منصــات اإلعــام االجتماعــي “لمجموعــات صغيــرة  
السياســية  أو  االجتماعيــة  أو  الفنيــة  بالمعرفــة  مســلحة 
توزيــع كميــات كبيــرة مــن المعلومــات المضللــة أو األخبار 

ــة” 23. المزيف

فــي المقابــل، ال منــاص بالنســبة للصحفييــن اليــوم مــن 
وغيرهــا  وتويتــر  فيســبوك  منصــات  علــى  االعتمــاد 
للوصــول إلــى األخبــار، والســؤال هنــا هــو كيــف يتــم 
تمييــز األخبــار الصحيحــة مــن تلــك الكاذبــة فــي ظــل 
تفشــي اســتغال هــذه المنصــات ألغــراض مختلفــة تتجــاوز 

ــار؟ ــل األخب نق

“فقنــوات الاحقيقــة لديهــا إمكانيــات ماليــة وبشــرية أكبــر 

20 ”Definition of social media“, Merriam-Webster, )w.d), ) accessed 29 March 2018) https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media

21 Shrivastava K, M, Social Media in Business and Governance, )published on December 2013)) accessed 7 Jun 2018) https://goo.gl/YxH2jP

https://goo.gl/ub6mVJ  )2018 22 أنواع التغطية اإلخبارية”، المركز الدولي لإلعام وعلوم االتصال، 11 أكتوبر/تشرين األول 2017 (تاريخ الدخول: 26 مارس/ آذار

23 Lazer, Matthew, Nir, Lissa, ”Combating Fake News: An Agenda for Research and Action“, a paper written from Combating Fake News confer-
ence ) USA, 17-18 May 2017)
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24 Nieman Reports,Truth In The Age of Social Media, Reports, )summer 2012) ) visited on 15 march 2018) p6  
http://niemanreports.org/issues/summer-2012

25 Ibid, p 9.

26 Wardle, Claire, ”Fake News. It’s complicated“, First Draft, February 16, 2017, )visited on 22 March 2018) 
https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/

27 Nieman Reports, Truth In The Age of Social Media, p 7

28  كريستيا، الخطيب،التحقيق المفتوح المصادر والتحقق من األخبار في النزاعات، الصحافة في زمن الحرب،  معهد الجزيرة لإلعام، الدوحة 2018 ص 135

29 Claire, Fake News. It’s complicated, First Draft

وخبــرات أفضــل، وهــم يدركــون جيــدا كيف تولــد األكذوبة 
وتُنشــر أفضــل مــن معرفــة الصحفــي بكيفيــة فضحهــا” 24.

ــك، إال  ــة بذل ــة التقليدي ــات اإلعامي ــم إدراك المؤسس ورغ
ــاك  ــوب نحــو امت ــدر المطل ــا بالق ــع صحفييه ــم تدف ــا ل أنه
مهــارات التحقــق، التــي تتطلــب أوال البحــث عــن األســاليب 

المعتمــدة لنشــر األخبــار الكاذبــة وكشــف غاياتهــا.
 

1( أساليب األخبار الكاذبة
الكاذبــة يتطلــب  فــي أســاليب األخبــار  الخــوض  لعــل 
المحتــوى  ســياق  وهــو  أشــمل،  ســياق  فــي  وضعهــا 
ــد  ــام ويعم ــكل ع ــي بش ــام االجتماع ــر اإلع ــور عب المنش
ناشــروه  إلــى آليــات يصعــب معهــا اكتشــاف زيفهــا؛ مــن 
ذلــك االعتمــاد علــى “صــور صغيــرة منخفضــة الوضــوح 
ــي صــور   ــي  وه ــائل اإلعــام االجتماع ــر وس ــوزع عب ت
يســتحيل معهــا تقريبــاً كشــف التاعــب” 25، وعلــى الرغــم 
مــن اختــاف األســاليب بحســب الحــاالت التــي أخضعــت 
للدراســة إال أن غالبيــة الباحثيــن فــي المجــال اتفقــوا علــى 

ــل 26: ــى األق ــاليب عل ــتة أس ــود س وج

- محتــوى ســاخر: ال يحمــل نيــة لإليــذاء ولكــن لديــه 
القــدرة علــى الخــداع.

ــل: اســتغال المعلومــة لوضــع موضــوع  - محتــوى مضل
أو فــرد فــي إطــار معيــن.

- محتــوى مفبــرك أو ملفــق: محتــوى خاطــئ بنســبة مائــة 
فــي المائــة بهــدف الخــداع أو اإليــذاء.

ــوى ال  ــوان المحت ــة: يكــون عن ــة خاطئ ــوى ذو صل - محت
يتماشــى معــه.

ــي ضمــن ســياق  ــوى الحقيق - ســياق خاطــئ: نشــر المحت
ــات. خاطــئ للمعلوم

- التاعــب بالمحتــوى: يقــع التاعــب بالمحتــوى األصلــي 
ســواء معلومــة أو صــورة بهــدف الخــداع.

2(  غايات األخبار الكاذبة
ــات عــدة،  ــة لغاي ــار الكاذب ــى نشــر األخب يعمــد كثيــرون إل
وتنحصــر غالبيتهــا فــي الرغبــة فــي التأثيــر فــي ظــل قــدرة 
اإلعــام االجتماعــي علــى الوصــول لماييــن المســتخدمين 
فــي أماكــن عــدة، “فــي البلــدان الديكتاتوريــة تنشــأ مقاطــع 
فيديــو وصــور مزيفــة تُحّمــل علــى موقــع يوتيــوب ومواقــع  
أخــرى بأمــل أن تجدهــم المؤسســات اإلخباريــة والجمهــور 
وتنشــرهم عبــر مواقــع حقيقيــة” 27، الديمقراطيــات بدورهــا 
ال تخلــو مــن ذلــك، ال ســيما فــي ظــل الســيل الكبيــر 
للمعلومــات المتدفقــة واألمــوال الكبيــرة التــي تصــرف 
لهــذا الجانــب، خاصــة خــال الحمــات االنتخابيــة بهــدف 

ــر السياســي. التأثي
  

وال تخلــو مناطــق النــزاع والحــروب مــن حمــات الدعايــة 
ــي اإلعــام االجتماعــي، إذ “تتضمــن  ــا ف ــا له لتجــد موطن
ــا  ــات، كّم ــياق النزاع ــي س ــات ف ــة للمعلوم ــة الحاضن البيئ
اســتراتيجيات  مــن  كجــزء  البروباغانــدا   مــن  هائــا 

الحــرب” 28.

ومن غايات نشر األخبار الكاذبة نجد 29:
- الدعاية 

- التأثير السياسي
- االستغال
- السخرية

- إضعاف الصحافة
- التأثير العاطفي

- االستفزاز
- التضليل
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“تنتشــر األكاذيــب بشــكل أوســع مــن الحقيقــة، وتلعــب 
المؤسســات اإلخباريــة دوًرا قويـًـا فــي تحقيــق ذلــك،” 30 مــا 
يجعلهــا والصحفييــن أمــام تحــدي الدفــاع عــن مصداقيتهمــا 
ــل  ــي ظ ــي ف ــل الصحف ــات العم ــى أخاقي ــة عل والمحافظ
تعاملهــم ليــس فقــط مــع أفــراد، وإنمــا تنظيمات ومؤسســات 
تختــص فــي تشــويه األخبــار وتزييفهــا ونشــر الدعايــات، 
ــة  أي أنهــم أمــام جيــش إلكترونــي مخفــي ومجهــول الهوي

والغايــة. 

6. آليات التحقق في أخبار 
الشأن اليمني وتحديات الممارسة 

المهنية والتطورات التقنية
 

يرصــد هــذا الجــزء مــن البحــث معالــم تأثير ســلطة اإلعام 
االجتماعــي فــي تغطيــة قنــاة الجزيــرة للشــأن اليمنــي، 
وكيفيــة تعاملهــا مــع مصــدر غيــر تقليــدي لألخبار، ويســلّط 
الضــوء علــى تحديــات المعالجــة اإلخباريــة وآليــات التحقق 
مــن األخبــار اليمنيــة المتدفقــة عبــر اإلعــام االجتماعــي، 
مــع بيــان دورة إنتاجهــا فــي أقســام مختلفــة والتعــرف علــى 

مهــارات صحفيــي الجزيــرة فــي مجــال التحقــق.
  

I. تعامل قناة الجزيرة مع سلطة اإلعام 
االجتماعي 

اإلعــام  مــع  التعامــل  فــي  الجزيــرة  قنــاة  انخرطــت 
ــر 2011؛  ــي أواخ ــع العرب ــة الربي ــذ بداي ــي من االجتماع
حيــث أصبــح مصــدًرا أساســيًّا لألخبــار، وتطــور هــذا 
التعامــل الــذي أنتــج إنشــاء قســم لإلعــام االجتماعــي داخل 
ــذا  ــي ه ــبيًّا ف ــرة نس ــرت الجزي ــد تأخ ــار، وق ــة األخب غرف
المجــال مقارنــة بوســائل إعاميــة غربيــة مثــل «بــي بــي 

ــنة 2005. ــذ س ــول من ــت التح ــي أدرك ــي» الت س

30 Silverman, Graig, ”Lies, Damn Lies, and Viral Content : How News Websites Spread Onlines Rumors, Unverified Claims, and Misinformationn“, 
Two Center for Digital Jounalism, Columbia Journalism School, Search Paper )w.d), p 1

31 أحمد شروف، مدير التحرير بقناة الجزيرة، مقابلة مع الباحثة، 24 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة

32 هشام ناصيف، مسؤول قسم اإلعام االجتماعي بقناة الجزيرة، مقابلة مع الباحثة، 10 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة

33 ماجد خضر، رئيس قسم المراسلين بقناة الجزيرة، مقابلة مع الباحثة، 4 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة

34 عدنان البوريني، منتج أخبار بقناة الجزيرة، مقابلة مع الباحثة، 24 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة

وكان المشــهد اليمنــي جــزًءا مــن هــذا التطــور الــذي بــرز 
فــي االهتمــام بمجــال اإلعــام االجتماعــي ومنصاتــه؛ حيث 
ــارات  ــه ومس ــات أحداث ــه ومجري ــاة تفاعات ــدت القن رص
الثــورة اليمنيــة عبــر مختلــف المنصــات، ومــن خــال 
ــرة  ــن تعاملــت معهــم الجزي ــن مواطني «ناشــطين وصحفيي

ــار» 31. ــى األخب للحصــول عل
 

ــاة الجزيــرة،  ويشــير مســؤول قســم اإلعــام االجتماعــي بقن
هشــام ناصيــف، إلــى أن اإلعــام االجتماعــي غيَّــر المعادلــة 
بالكامــل وأصبــح  األهــم مــن بيــن كل المصــادر، فــي ظــل 
مــا يتمتــع بــه مــن ســرعة بــات معها ســباقًا لألخبــار ومنافًســا 
ــر هــذه  ــل عب ــأن التضلي ــل ب ــي المقاب ــر ف ــوكاالت 32. ويق لل
الوســائل بــات حاليًّــا بمثابــة العلــم، مــا يزيــد مــن أهميــة آليات 
الرصــد وامتاك الحاســة السادســة في ظل مــا يحيط باإلعام 
االجتماعــي مــن أخبــار كاذبة وإشــاعات، فقــد «زادت إمكانية 
ــة  ــي ظــل تطــور األســاليب التضليلي ــي أخطــاء ف ــوع ف الوق

ورغبــة غرفــة األخبــار فــي بــث الخبــر» 33 .

ويجمــع مــن التقتهــم الباحثــة علــى أن الجزيــرة تمكنــت مــن 
تحقيــق التــوازن بيــن الســبق الصحفــي والتحقــق فيمــا يتعلــق 
ــس  ــن لي ــي، لك ــام االجتماع ــر اإلع ــة عب ــار المتدفق باألخب
ــار  ــا ومس ــر تجاهه ــذر الكبي ــل الح ــي ظ ــبة %100 ف بنس
ــر اإلعــام  ــار عب ــذي تتخــذه. ويعــد رصــد األخب ــق ال التحق
االجتماعــي مهمــة مشــتركة بيــن طاقــم الجزيــرة؛ إذ «يـُـزود 
قســم اإلنتــاج بــأي خبــر يتلقــاه زماؤهم فــي الغرفــة، وكجزء 

مــن مهمتهــم ال يُهمــل المنتجــون أي خبــر يردهــم» 34.
 

ــي  ــرة ف ــا يشــير مراســل الجزي ــي أيًض ــل الميدان ــي العم ف
إلــى اعتمــاده علــى اإلعــام  النمــري،  اليمــن، ســمير 
االجتماعــي كمصــدر رئيــس  لألخبــار مــن خــال «متابعــة 
أو  فيهــم  ويثــق  شــخصيًّا  يعرفهــم  أشــخاص  صفحــات 
عبــر مجموعــات الـــWhatsapp التــي تمكــن مــن تدفــق 
األخبــار مــن مناطــق مختلفــة يليهــا التواصل بشــكل مباشــر 
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35  سمير النمري، مراسل الجزيرة في اليمن، مقابلة مع الباحثة، 16 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة

36  حصة ماحظة (مجموعة بؤرية( أجرتها الباحثة بغرفة أخبار الجزيرة يوم 2018/04/10

37 عمر زقزوق، مشرف وحدة الرصد والتحقق بقناة الجزيرة، مقابلة مع الباحثة، 10 أبريل / نيسان 2018، الدوحة

ــد» 35. ــل أو التأكي ــادة التفاصي لزي
 

بمتابعــة  بدورهــا  والتحقــق 36  الرصــد  وتتكفــل وحــدة 
ــز حصــاد  ــر تجهي ــبكات التواصــل عب ــى ش ــر عل ــا ينش م
ــى  ــاد إل ــل الحص ــار ، ويرس ــن أخب ــق م ــا يتدف ــي لم يوم
ــي  ــدة ف ــث الوح ــا تبح ــرة ، كم ــبكة الجزي ــات ش كل مكون
المواضيــع المتداولــة عبــر اإلعــام االجتماعــي الــذي تبنــى 

ــات. ــه التوجه ــن خال م

ــة المهمــة  ــار بأنواعهــا المختلف ويشــكل التحقــق مــن األخب
األساســية الثانيــة لوحــدة الرصــد والتحقــق، ومــا لفــت 
ــدة  ــل للوح ــق ترس ــات التحق ــا أن “طلب ــة هن ــاه الباحث انتب
مــن مختلــف أقســام شــبكة الجزيــرة” 37، وال يتجــاوز 
فــي المقابــل مــن يمتلكــون مهــارات التحقــق  فيهــا ســبعة 
أشــخاص يتوزعــون علــى فتــرات عمــل مختلفــة، مهمتهــم 
ــن  ــه م ــت في ــا وقع ــرار م ــرة تك ــب الجزي ــية تجني األساس
أخطــاء اضطــرت لاعتــذار عنهــا، كبــث صــور لتعذيــب 
ــن  ــي اليمــن، ويشــير م ــا ف ــى أنه ــي العــراق عل ســجناء ف
التقتهــم الباحثــة إلــى أن ذلــك كان فــي بدايــة التعامــل مــع 

الصورة رقم )1( توضح تعامل وحدة الرصد والتحقق مع األحداث الكبرى

ــة  ــت قليل ــاء بات ــي، وأن األخط ــام االجتماع ــائل اإلع وس
فــي وقــت زادت فيــه العقبــات أمــام تغطيــة الشــأن اليمنــي. 

خصائص تغطية الشأن اليمني  
فُتــح مكتــب الجزيــرة فــي اليمــن عــام 1996، لكــن ذلــك ال 
يمنــع وجــود صعوبــات حاليًّــا فــي الوصــول إلــى المعلومــة 
ــاك  ــوادر هن ــص الك ــل نق ــي ظ ــيما ف ــدان، ال س ــي المي ف
ألســباب عــدة. فقــد ارتفــع نســق التعامــل مــع اإلعــام 
االجتماعــي فيمــا يتعلــق بالشــأن اليمنــي مــع بــدء عاصفــة 
العربيــة  المملكــة  أطلقتــه  الــذي  االســم  وهــو  الحــزم، 
ــن  ــنتها باليم ــي ش ــكرية الت ــة العس ــى العملي ــعودية عل الس
بدايــة مــن 25 مــارس/أذار 2015 مــع عــدد مــن الــدول 
العربيــة، بهــدف صــد الحوثييــن بعــد ســيطرتهم علــى 
ــي  ــرة ف ــام الجزي ــات أم ــاء. وزادت التحدي العاصمــة صنع
ــران  ــي يونيو/حزي ــة ف ــة الخليجي ــدالع األزم ــع ان ــن م اليم
الســعودية والبحريــن  قــرار كل مــن  بعــد  2017، أي 
ــر.  ــة قط ــى دول ــار عل ــرض حص ــر ف ــارات ومص واإلم
ويشــير مراســل الجزيــرة فــي اليمــن، نجيــب اليافعــي، إلــى 
“أن إعاقــة عملهــم علــى الميــدان ســواء مــن قبــل الحوثييــن 
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أو التحالــف العربــي دفعهــم إلــى االعتمــاد علــى صفحــات 
ــت  ــوة ن ــن والصح ــدر أوناي ــرس والمص ــأرب ب ــل م مث
ــار” 38. ــم عــن األخب ــي بحثه ــن ف ــة للحوثيي وأخــرى تابع

 
ويبيــن رئيــس قســم المراســلين بقنــاة الجزيــرة، ماجــد 
كافــة  فــي  مراســلين  لديهــا  “ليــس  القنــاة  أن  خضــر، 
أنحــاء اليمــن لرفــض الحوثييــن وجــود القنــاة فــي مناطــق 
ــة  ــد األزم ــف بع ــوات التحال ــض ق ــا رف ــيطرتهم وأيًض س
ــا  الخليجيــة ذلــك” 39، وبــات تحــرك طاقــم الجزيــرة صعبً
خاصــة بعــد إغــاق مكتــب القنــاة فــي صنعــاء مــع دخــول 
ومصــادرة   2014 ســبتمبر/أيلول  فــي  لهــا  الحوثييــن 

األجهــزة.
 

وقــد فــرض ذلــك علــى الجزيــرة التعامــل مــع “عــدد مــن 
ــى  ــة عل ــر التقليدي ــائل االتصــال غي ــر وس ــن عب المتعاوني
ــق  ــي المناط ــوزع ف ــا يت ــي فيم ــام االجتماع ــرار اإلع غ
الخاضعــة للشــرعية مراســلون بشــكل غيــر معلــن ألســباب 
أمنيــة” 40. ويقــر طاقــم الجزيــرة مواجهــة القنــاة لعقبــات في 
ــة الموجوديــن علــى  ــا لقل التعامــل مــع الشــأن اليمنــي حاليًّ
ــرة  ــي أن “الجزي ــان البورين ــج عدن ــرى المنت ــدان، وي المي
نجحــت بنســبة عاليــة فــي التغطيــة والتحقــق والدقــة إذا مــا 

أُخــذت هــذه النقــاط بعيــن االعتبــار” 41.
 

كمــا يفــرض التحــدي األمنــي فــي اليمــن نفســه؛ إذ يشــير 
ــات  ــرات وعملي ــن المخاب ــوف م ــي أن “الخ ــب اليافع نجي
االعتقــال التــي تســتهدف الصحفييــن والناشــطين، جعــل من 
اعتمــاد خاصيــة الموقــع لــدى نشــر األخبــار شــبه منعدمــة 
ــى  ــة إل ــر، إضاف ــن الخب ــد م ــة التأك ــن صعوب ــد م ــا يزي م
صعوبــة التواصــل مــع المســؤولين اليمنييــن فــي الحكومــة 

ــاة” 42. الشــرعية لرفضهــم التعامــل مــع القن

ــام  ــائل اإلع ــع وس ــل م ــي التعام ــات زادت ف ــذه التحدي ه

االجتماعــي للوصــول إلــى األخبــار قبــل التأكــد منهــا عبــر 
وســائل خاصــة واتصــاالت مباشــرة لكــن تحديـًـا آخــر يبرز 
هنــا وهــو أن “نحــو 50 فــي المائــة مــن األخبــار الــواردة 
ــة” 43  ــاًرا كاذب ــد أخب ــن تع ــذه الوســائل بشــأن اليم ــر ه عب
ــات  ــاث منص ــذون ث ــن يحب ــى أن اليمنيي ــارة إل ــع اإلش م
أساســية لنشــر أخبارهــم وهــي علــى التوالــي فيســبوك ثــم 
ــق  ــرى تتعل ــات أخ ــا يطــرح تحدي ــرام، م ــم تيليغ ــر ث تويت

أساًســا بكيفيــة التحقــق مــن هــذه األخبــار.

II. آليات التحقق في أخبار الشأن اليمني
تبيــن المقابــات التــي أجرتهــا الباحثــة أن عمليــة التحقــق 
ــأن  ــي بش ــام االجتماع ــر اإلع ــة عب ــار المتدفق ــي األخب ف
اليمــن، وإن كانــت مهمــة مشــتركة فــي غرفــة أخبــار 
الجزيــرة، إال أن النســبة األكبــر تقــع علــى عاتــق جهتيــن 
أساســيتين همــا: مكتــب الجزيــرة باليمــن الــذي اتخــذ مــن 
الدوحــة مقــًرا لــه بحكــم األوضــاع هنــاك، وقســم اإلعــام 

ــق. ــدة الرصــد والتحق ــًدا وح ــي وتحدي االجتماع

ونســتعرض فيمــا يلــي جوانــب مختلفــة مــن عمليــة التحقــق 
بــدًءا مــن األشــخاص المعنييــن وطــرق تعامــل أقســام 
مختلفــة مــع موضــوع التحقــق ومصادرهــم وطريقــة بنــاء 
الثقــة مــروًرا برصــد عــدد مــن اإلخفاقــات والنجاحــات فــي 

مجــال التحقــق وصــواًل إلــى اآلليــات.

38  نجيب اليافعي، مراسل الجزيرة في اليمن، مقابلة مع الباحثة، 4 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة

39  خضر، مرجع سابق

40  شروف، مرجع سابق

41  البوريني، مرجع سابق

42  اليافعي، مرجع سابق

43  زقزوق، مرجع سابق
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44  أشروف، مرجع سابق

7.  دورة إنتاج الخبر ومسار 
التحقق في قسم المراسلين

عبــر البحــث فــي مصــادر الجزيرة فــي اليمن نجــد أن القناة 
تعتمــد أساًســا علــى مكتبهــا  الموجــود حاليًّــا فــي الدوحــة، 
فيمــا تحافــظ علــى شــبكة مــن المراســلين والمتعاونيــن 
غيــر المعلــن عنهــم الذيــن تعــود إليهــم فــي الحصــول علــى 
األخبــار، إضافــة إلــى صحفييــن مواطنيــن متــى اســتدعت 
ــا  ــا وم ــرة طاقمه ــتثمرت الجزي ــث “اس ــك، حي ــة ذل الحاج
كونتــه مــن عاقــات منــذ افتتــاح مكتبهــا فــي صنعــاء عــام 
1996” 44. كمــا تعتمــد علــى عــدد مــن الصفحــات ضمــن 

ــا كيفيــة بنــاء الثقــة فــي كل هــذه  قوائــم خاصــة نبيــن الحقً
المصــادر.

   
وفــق ماحظــة رصدتهــا الباحثــة بقســم المراســلين بغرفــة 
ــات  ــف بعملي ــر مكل ــم غي ــن أن القس ــرة، تَبيَ ــار الجزي أخب
التحقــق لذلــك يمــر الخبــر اليمنــي إمــا لقســم اإلعــام 
ــم  ــن الرس ــن، ويبي ــرة باليم ــب الجزي ــي أو لمكت االجتماع
البيانــي التالــي دورة إنتــاج الخبــر انطاقـًـا مــن هــذا القســم.

يبيــن   )1( رقــم  البيــان  الرســم 
قســم  يف  الخبــر  إنتــاج  دورة 
املراســلين بغرفــة أخبــار الجزيرة 
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يبيــن رئيــس قســم المراســلين بقنــاة الجزيرة، ماجــد خضر، 
اعتمادهــم فــي الغالــب علــى حكــم المراســلين فــي التحقــق 
مــن األخبــار، ويشــير إلــى ثقتهــم بالمتعاونيــن المتعامليــن 
ــا  ــون مصدره ــي يك ــور الت ــار أو الص ــي األخب ــم، ف معه
اإلعــام االجتماعــي، بحكــم تحققهــم منهــا ويتحملــون فــي 
المقابــل مســؤوليتهم فــي ذلــك؛ إذ مــن “المفتــرض أن يكــون 
ــاليب  ــاف أس ــى اكتش ــادًرا عل ــرة ق ــي الجزي ــل ف أي مراس
ــع أي  ــد م ــاء العق ــن إنه ــع م ــك ال يمن ــن ذل ــل، لك التضلي

ــى  تكــررت أخطــاءه” 45. متعــاون مت

1(  دورة إنتاج الخبر ومسار التحقق في قسم 
المنتجين

يتعامــل قســم إنتــاج األخبــار “مــع الخبــر اليمنــي بدقــة 
ــة  ــند مهم ــاء” 46، وتس ــي أخط ــوع ف ــب الوق ــة لتجن مطلق
التحقــق لوحــدة الرصــد إضافــة إلــى المســؤولين عــن 
الملــف اليمنــي بالغرفــة (مكتــب الجزيــرة باليمــن ســابقًا(، 
ــه بحكــم  ــى الغرفــة للتحقــق من حيــث يردهــم مــا يتدفــق إل
عاقاتهــم ومصادرهــم وقدرتهــم علــى وضــع األخبــار فــي 

ــح. ــياق الصحي الس

45  خضر، مرجع سابق.

46  البوريني، مرجع سابق.

دورة  يوضــح   )2( رقــم  البيانــي  الرســم 
الخبــر املتدفــق عبــر اإلعــالم االجتماعــي 

يف قســم املنتجيــن 
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47  البوريني، مرجع سابق.

48  النمري، مرجع سابق.

49  النمري، مرجع سابق.

50  اليافعي، مرجع سابق.

51  اليافعي، مرجع سابق.

52  أحمد الشلفي، مسؤول الملف اليمني بقناة الجزيرة، مقابلة مع الباحثة، 24 أبريل/ نيسان 2018، الدوحة.

مــن أبــرز القواعــد المعتمــدة فــي قســم إنتــاج األخبــار هــي 
“أن التأخــر فــي العاجــل أفضــل مــن نشــر عاجــل خاطــئ؛ إذ 
تعــد آليــات التحقــق مســتحدثة والصرامــة معهــا كبيــرة جــًدا” 
47. ويشــير المنتــج عدنــان البورينــي إلــى لجوئــه أحيانـًـا إلــى 

التحقــق بشــكل شــخصي، خاصة خــال فترة العمل المســائي 
التــي يغيــب فيهــا أحيانـًـا أعضــاء مــن وحــدة التحقــق.

 
وتأخــذ بعــض األخبــار مرحلــة كاملــة مــن التحقــق وتظــل 
رغــم ذلــك بحاجــة للمزيــد مــن التأكيــد، لذلــك تلجــأ الجزيرة 
أحيانـًـا إلــى نقلهــا متــى كانــت مهمــه عبــر اعتمــاد الصياغــة 
التاليــة: “تــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــرة التحقــق مــن  ــم يتســن للجزي ــو يظهــر... ول مقطــع فيدي

تاريــخ الفيديــو أو صحتــه”.

ــروف،  ــد ش ــرة، أحم ــاة الجزي ــر بقن ــر التحري ــن مدي ويبي
أن المتعاونيــن يشــكلون أول مصــادر األخبــار بالنســبة 
للقنــاة، ثــم يمــرر الخبــر متــى أجيــز مــن قبــل قســم 
الشــؤون اليمنيــة، وتعــود غرفــة األخبــار إلــى مكتــب 
ــر اإلعــام االجتماعــي  ــم عب ــر مه ــد رصــد خب اليمــن عن
ــًرا مــا نفــى  حيــث يكــون النفــي أو التأكيــد عبرهــم و “كثي
ــى  ــيطرة عل ــرار الس ــى غ ــار عل ــرات األخب ــب عش المكت
بعــض المناطــق؛ إذ تــرد أخبــار كاذبــة كثيــرة بشــأنها” 48، 
فيمــا ترســل مقاطــع الفيديــو اليمنيــة إلــى كل مــن محــرري 

ــق.  ــد والتحق ــدة الرص ــي ووح ــأن اليمن الش

2( آليات المراسلين في التحقق من األخبار 
الحظــت الباحثــة أن مراســلي الجزيــرة فــي اليمــن يعتمدون 
أساًســا علــى آليــات التحقــق التقليديــة للتأكــد مــن األخبــار، 
عبــر اســتقصاء الخبــر األولــي علــى “صفحــات ومصــادر 
ــم التأكــد  ــة ث ــة تتميــز بانتشــار مراســليها وبالمصداقي محلي
عبــر األشــخاص المعتمديــن مــن قبــل الجزيــرة فــي مناطــق 

محليــة عــدة” 49. ويقــر مراســل الجزيــرة، ســمير النمــري، 
بالفشــل فــي التحقــق مــرة أو اثنتيــن علــى غــرار نقــل خبــر 
انطاقـًـا مــن صفحــة جهــة حكوميــة موثوقــة تفيد بالســيطرة 
علــى منطقــة “إرحــب” فــي صنعــاء، ظهــر فــي شــكل خبــر 
ــا  ــح. كم ــر صحي ــه غي ــن أن ــل أن يتبي ــرة قب عاجــل بالجزي
وقــع فــي الخطــأ نفســه مراســل الجزيــرة، نجيــب اليافعــي، 
عندمــا “أرســل خبـًـرا ورد إليــه مــن أحــد المتعاونيــن وبــث 

قبــل أن يتضــح أنــه غيــر صحيــح” 50. 

ــدان مــن  ــة لمــن هــم فــي المي ويعطــي المراســلون األولوي
ــا  ــلون م ــر الصــور، ويرس ــن يوف ــن وخاصــة م المتعاوني
ــه مــن مقاطــع الفيديــو خاصــة  يصعــب عليهــم التحقــق من

ــار. ــة األخب ــى قســم اإلعــام االجتماعــي بغرف إل

كمــا يعتمــدون  قائمــة مــن ناشــطين وإعامييــن ومســؤولين 
يرســلون  مــا  “وكثيــًرا  ومنظمــات وجمعيــات  محلييــن 
ــة كوســيط بينهــم  ــي المنطق ــن ف ــر لألشــخاص المعنيي الخب
وبيــن الجهــات الحكوميــة والرســمية ســواء عبــر الهاتــف 
ــي  ــف اليمن ــة” 51. ويتخــذ مســؤول المل أو الرســائل النصي
ــار  ــن معي ــد الشــلفي، م ــرة، أحم ــار الجزي ــة أخب ــي غرف ف
ــى أن تكــون مــن  ــار عل ــا للتأكــد مــن األخب التطابــق أساًس
مصــادر ذات صلــة بالحــدث، ويفســر للباحثــة كيــف تعامــل 
ــر اســتهداف قــوات التحالــف لحفــل زفــاف  القســم مــع خب
بيــن   22 و23 مــن أبريل/نيســان 2018: “مررنــا الخبــر 
عبــر تطوراتــه المختلفــة ألن المــكان كان بعيــًدا جــدًّا مــع 
صعوبــة االتصــاالت، نحــن فــي حالــة كهــذه وللتأكــد نطلــب 
أســماء األشــخاص والعائــات التــي قتلــت، وأيًضــا اعتمدنــا 
ــة،  ــن المنطق ــة م ــة القريب ــات الدولي ــن المنظم ــادر م مص
اإلعــام االجتماعــي يكــون فقــط إشــارة للخبــر ثــم نعتمــد 
مصادرنــا للتأكــد، أمــا الخبــر أو الفيديــو أو الصــورة التــي 

ال تتوفــر مصــادر بشــأنه ال نمــرره” 52.
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3( آليات التحقق في األخبار بقسم اإلعام االجتماعي
يعــد التحقــق مهمــة أساســية لقســم اإلعــام االجتماعــي، وبالتحديــد وحــدة الرصــد والتحقــق التــي أنشــئت عــام 2014، 
يبــدأ مســار التحقــق فيهــا ببنــاء الثقــة فــي المصــادر والصفحــات المعتمــدة واختيــار العناصــر المناســبة، للقيــام بعمليــة 

التحقــق ووضــع الطــرق المائمــة لرصــد وجمــع المعلومــات.

الرسم البياني رقم )3( يبين دورة الخبر يف وحدة الرصد  التحقق  

وقبــل تحديــد آليــات التحقــق، ناحــظ فــي الصــورة رقــم (2( أحــد األخطــاء التــي وقعــت فيهــا الجزيــرة؛ نركــز عليــه 
ألهميتــه رغــم أنــه ال صلــة لــه بالشــأن اليمنــي، حيــث لــم تتمكــن حتــى بعــض األدوات التقنيــة مــن كشــفه، فقــد عــرض 
الخبــر فــي ســياق يبيــن أن العجــوز الموجــود فــي الصــورة هــو مــن مضايــا المحاصــرة مــن قبــل النظــام الســوري ليتبيــن 

الحقًــا أن الصــورة مأخــوذة مــن أحــد األفــام:

الصــورة رقــم )2( بثتهــا الجزيــرة يف ســياق بيــان أثــر املجاعــة يف 
مضايــا الســورية وظهــر الحًقــا أنهــا مــن أحــد األفــالم
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الجــدول رقــم )1( يوضــح املهــارات التــي 
تســاعد ىلع التحقــق الناجــح لألخبــار 

ــب مســاًرا  ــق تتطل ــة التحق ــذه األخطــاء أن عملي ــد ه وتؤك
ــة،  ــارات التقني ــي بالمه ــل المنطق ــه التحلي ــج في ــًا يدم كام
إضافــة إلــى التأكــد ممــا يرســله المتعاونــون أو حتــى 
ــي  ــام االجتماع ــم اإلع ــؤول قس ــير مس ــلون، ويش المراس
بغرفــة أخبــار الجزيــرة، هشــام ناصيــف، إلــى أن “أي 
ــه  ــن مصداقيت ــد م ــى التأك ــاده إل ــل اعتم ناشــط يخضــع قب
وجــودة محتــواه واجتهــاده مــع الحــرص على أمنــه” 53. أما 
الصفحــات “فتخضــع للمراقبــة لمــدة 6 أشــهر لمعرفــة مــا 
إذا كان صاحبهــا ناشــًطا أو ناقــًا لألخبــار ومــدى انتشــار 
عناصــر لهــا علــى الميــدان ثــم تقــع انتقــاء المصــادر” 54.

 
وتشــمل عمليــة التحقــق جوانــب عــدة مــن بينهــا “ضــرورة 
ــب  ــي وجان ــي، والشــق التقن ــكل يوم ــداث بش ــة األح متابع
الحــدس أو الحاســة السادســة” 55، ويشــير مشــرف وحــدة 
الرصــد والتحقــق  بغرفــة أخبــار الجزيــرة، عمــر زقــزوق، 

إلــى أن أولــى خطــوات التحقــق هــي رصــد األخبــار ومــدى 
تطابقهــا؛ عبــر امتــاك قوائــم مــن دولــة معينــة كمــا “تُعايــن 
ــه  ــه، وبديهت ــة ماحظت ــى البحــث ودق ــي عل ــدرة الصحف ق

وقدرتــه علــى التفكيــر” 56.

ويشــمل مســار التحقــق أيًضــا القــدرة علــى بيــان الكلمــات 
المفتاحيــة الــواردة فــي أي خبــر أو فيديــو، لمعرفــة مــكان 
وزمــان الحــدث ثــم فلتــرة المصــادر لتحقيق التطابــق، ومن 
اآلليــات األساســية فــي وحــدة الرصــد أيًضــا، الدقــة والشــك 
ــة  ــة ومتابع ــة العام ــة والثقاف ــرة التراكمي ــا الخب ــرز هن وتب
ــي  ــا ف ــرة لدوره ــب الذاك ــا، وتأه ــار إلدراك خلفياته األخب
ــة بمــكان  ــق. ومــن األهمي ــي مجــال التحق ــن ف ــر قرائ توفي
أن يــدرك الصحفــي أكثــر منصــات التواصــل االجتماعــي 
اعتمــاًدا فــي كل بلــد الختــاف اإلقبــال علــى منصــة دون 

أخــرى مــن بلــد آلخــر.

53  ناصيف، مرجع سابق

54  زقزوق، مرجع سابق

55  ناصيف، مرجع سابق

56  زقزوق، مرجع سابق
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بعــد ذلــك تأتــي المهــارات المتعلقــة بتاريــخ النشــر وهويــة 
ــف  ــه ويختل ــل مع ــى التواص ــدرة عل ــدى الق ــدر وم المص

ــر: ــة الخب ــاف نوعي ــق باخت مســار التحق

بالنســبة للخبــر المكتــوب يحــاول صحفيــو الوحــدة الوصول 
إلــى مصــدره الرئيســي أو مصــدر مقــرب مــن الجهــة 
ــاد  ــي حــال عــدم إيج ــل ف ــر بالكام ــة “وينســف الخب المعني

ــه” 57.  ــدة ل مصــادر مؤك

مقاطــع الفيديــو يتوجــب ســماعها والتركيز فــي كل الكلمات 
ــواردة فيهــا، حتــى يتمكــن المتحقــق منهــا مــن اســتنباط  ال
كلمــات مفتاحيــة الســتغالها فــي البحــث، مــن المهــم أيًضــا 
مقارنــة األجــواء والطقــس والبنايــات والعوامــل المناخيــة، 
والتثبــت مــا إذا كانــت المنطقــة الظاهــرة فــي الفيديــو هــي 
ــا البحــث عــن مقاطــع  ــا، أيًض ــون عنه ــي يتحدث ــا الت ذاته

فيديــو أخــرى مــن زوايــا مختلفــة.

ــد  ــي عب ــابق عل ــي الس ــس اليمن ــل الرئي ــو مقت تصــدر فيدي
هللا صالــح، مختلــف شاشــات األخبــار فــي الرابــع مــن 
ــدة  ــرف الوح ــا مش ــون األول  2017، حدثن ــمبر كان ديس
ــل  ــو لمقت ــر، “أول فيدي ــع الخب ــم م ــورات تعامله ــن تط ع
ــول،  ــف محم ــة هات ــن شاش ــح كان مقطــع مصــور م صال
ولّمــا بحثنــا عــن المصــدر األولــي وجدنــا أنــه فــرد ينتمــي 
لجماعــة حوثــي، ثــم بحثنــا عــن مــكان وجــود علــي عبــد هللا 
صالــح فوجدنــا أن الفيديــو منشــور مــن قبــل  5 أشــخاص، 
ــع  ــق م ــه متطاب ــا أن ــاخ ووجدن ــع والمن ــى المقاط ــا إل عدن
المنــاخ الموجــود فيــه صالــح، تابعنــا أيضــا ردة فعــل 
ــاك مــن داعٍ الســتعمال األدوات  ــم يكــن هن ــا ل ــاس وهن الن

المســاعدة” 58. 

بالنســبة للمكالمــات المســربة فــإن اآلليــة الوحيــدة المعتمــدة 
ــى  ــودة إل ــر الع ــي عب ــوى، فه ــق المحت ــة لتدقي ــي الغرف ف
ــة األصــوات  ــه ومقارن ــدى جدت الموضــوع المطــروح وم
بأخــرى فــي فيديوهــات قديمــة بثــت خــال لقــاءات معتمدة. 
ــاة  ــدة الرصــد بقن ــبة لوح ــد بالنس ــة فتع ــا األدوات التقني أم
ــد الفشــل  ــا عن ــأ له ــاعدة يلج ــات للمس ــرة مجــرد آلي الجزي
فــي التحقــق، عبــر مــا ســبق ذكــره ومــن بينهــا: داتــا مينــر 
 Sto-وســتوريفول  Tineye والتايــن آي  DataMinir

 .Google Images والغوغــل إميدجــز  ryfull

57  زقزوق، مرجع سابق

58  نفس المصدر
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الجدول رقم )2( يبين مسار التحقق يف األخبار بقناة الجزيرة 
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ــركة  ــا ش ــي تقدمه ــح الت ــض النصائ ــن بع ــم )3( يبي ــدول رق الج
ســتوريفول Storyful  59  للتحقــق يف األخبــار 60

59  شركة تقدم رؤى اجتماعية ومحتوى تم التحقق منه لوسائل اإلعام والشركاء والعامة التجارية

60 Storyful, Truth, Lies and Likes: The Reader’s Role in the Battle Against Fake News, Storyful, November 17, 2016, )accessed March 15 2018), 
https://storyful.com/blog/2016/11/17/truth-lies-likes-readers-role-battle-fake-news/
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61  شروف، مرجع سابق

62  نفس المصدر

63  البوريني، مرجع سابق

64  البوريني، مرجع سابق

65  قزوق، مرجع سابق

66  ناصيف، مرجع سابق

ــع  ــكل المواق ــا “ب ــر تحريره ــق مدي ــرة وف وتشــترك الجزي
التقنيــة التــي تطلبهــا وحــدة التحقــق وتحــرص علــى تدريب 
عناصرهــا ووضــع القواعــد النظريــة لكيفيــة التعامــل مــع 
األخبــار” 61. ورغــم تأكيــد محاولــة النشــطاء التضليــل 
عبــر مثــًا دمــج الفيديوهــات القديمــة والجديــدة وإرســالها 
ــة  ــت عالي ــا ظل ــي مصادره ــرة ف ــة الجزي ــاة إال أن ثق للقن
مــع إخضــاع األخبــار أو المقاطــع آلليــات الرقابــة الداخلية، 
“ومتــى مــر الخبــر علــى محــرري الشــؤون اليمنيــة يتعامل 
معــه قســم اإلنتــاج مباشــرة وال يضطــر للعــودة لمديــر 
التحريــر أو األخبــار” 62، مــا يطــرح تحديــات بشــأن مــدى 

امتــاك طاقــم الجزيــرة لمهــارات التحقــق.

8. مهارات التحقق لدى صحفيي 
الجزيرة

1- مهارات التحقق
يتفــق غالبيــة مــن التقتهــم الباحثــة، على أن مهــارات التحقق 
عبــر التحليــل المنطقــي تبنــى عبــر الخبــرة التراكميــة، 
تلــك  أمــا  ومتابعــة األحــداث، ومعرفــة األماكــن (...( 
المعتمــدة علــى التقنيــة، فتقــوم أساًســا علــى التطبيــق الدائــم 
ــع  ــة المقاط ــار صح ــو األخب ــى منتج ــا نف ــًرا م ــا، “فكثي له
ــى  ــم عل ــا، نظــرا لقدرته ــي له ــل المنطق ــن خــال التحلي م
تمييــز جغرافيــات المناطــق ولهجاتهــا ولوحــات الســيارات 
ــد مــكان الصــور والطقــس وغيرهــا ” 63 وهــو مــا  وتحدي
يشــير إليــه مراســل الجزيــرة فــي اليمــن، ســمير النمــري، 
إذ مكنــه العمــل فــي القنــاة منــذ ســنة 2010، مــن القــدرة 
علــى معرفــة خلفيــات الصــور المتراكمــة خــال الســنوات 
الماضيــة، مــا يجعلــه قــادًرا، علــى حــد قولــه، علــى تحديــد 
قديمــة وإخضاعهــا  أو  الصــورة جديــدة  كانــت  إذا  مــا 

للتحقــق متــى شــك فيهــا.
ورغــم تأكيــده عــدم إتقانــه لآلليــات التقنيــة فــي مجــال 

ــر  ــال التصوي ــي مج ــه ف ــر أن خبرت ــه يعتب ــق، إال أن التحق
تمكنــه مــن التمييــز بيــن الصــورة المفبركــة عــن غيرهــا، 
ــق  ــى التعامــل مــع وحــدة الرصــد والتحق ــه يضطــر إل لكن

ــة. ــات التقليدي ــر اآللي ــق عب ــه التحق ــذر علي ــى تع مت

وبــدوره يقــر مســؤول الملــف اليمنــي بالغرفة أحمد الشــلفي 
ــدورات  ــه ل ــدم خضوع ــة، وع ــات التقني ــه لآللي ــدم إتقان بع
مــن هــذا النــوع، دورات مّكنــت منهــا الجزيــرة عــدًدا مــن 
طاقمهــا فّرغــوا لهــذا الغــرض، إال أنــه لــم يُكلّفــوا بتطبيقهــا 
ــص  ــي المخص ــام االجتماع ــم اإلع ــود قس ــل وج ــي ظ ف
للغــرض. األمــر ذاتــه ينطبــق علــى منتجــي النشــرات الذين 
“يملكــون مهــارات التحقــق المنطقــي والتحليلــي لألخبــار، 
ــن الصحــة  ــا م ــه جانب ــرون في ــا ي ــم يســندون كل م إال أنه

لقســم اإلعــام االجتماعــي لمواصلــة التحقــق فيــه” 64.

مهــارات التحقــق داخــل قســم اإلعــام االجتماعــي تختلــف 
ــا نحــو  7  ــى آخــر، “يوجــد حاليًّ ــن شــخص إل ــا م بدوره
أشــخاص قادريــن علــى التحقــق فــي عاقــة بالدقــة والحدس 
ــارات  ــة فالمه ــاألدوات التقني ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــك، أم والش
متقاربــة” 65، واعتمــد القســم أســلوب التطويــر الذاتــي بيــن 

مختلــف عناصــره.

2- المشاكل والتحديات
ــة  ــرة التراكمي ــة أن الخب ــم الباحث ــن التقته ــة م ــع غالبي يجم
فــي مجــال التحقــق ســبقتها أخطــاء وقعــت فيهــا الجزيــرة، 
ــي مجــال  ــن ف ــارات الصحفيي ــاوت مه ــا بتف ــّرون أيًض ويق
ــذي  التحقــق، خاصــة وأن العمــل داخلهــا مقّســم، األمــر ال

ــة. يقلــل مــن إمكانيــة تكليــف أحــد الصحفييــن بالعملي
ويحــول ضغــط العمــل أمــام قيــام منتجــي األخبــار بعمليــات 
التحقــق، فتســند المهمــة لقســم الشــؤون اليمنيــة وقســم 
ــى  ــد “المرجــع األساســي إل ــذي يع اإلعــام االجتماعــي ال
ــة  ــي الغرف ــاك صحفي ــدم امت ــي ظــل ع ــق ف ــب التحق جان

ــق” 66. ــارات التحق مه
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وياحــظ أيًضــا أن عمليــة التحقــق فــي غرفــة أخبــار 
الجزيــرة، أســندت لجهــة واحــدة فاصلــة خاصــة فيمــا يتعلق 
ــن  ــة العاملي ــاب التخصــص، غالبي ــن ب ــو م ــع الفيدي بمقاط
فــي الوحــدة ناشــطين علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
ــي  ــة جــدًّا ف ــة مهم ــة والخبري ــة الصحفي والحــال أن الخلفي
مجــال التحقــق بالنســية لمســؤولي القنــاة “مــع التجربــة 
الناشــطين خبــرة صحفيــة جيــدة  لــدى غالبيــة  أصبــح 
ومقبولــة، خاصــة أن المحرريــن والمنتجيــن يشــاركون فــي 

ــة” 67. ــة التحريري ــن الناحي ــق م التحق

ــات التحقــق لوحــدة الرصــد مــن كامــل شــبكة  ترســل طلب
ــر ال  ــات أكب ــوط وتحدي ــام ضغ ــا أم ــا يضعه ــرة، م الجزي

ــا. ــع عــدد أفراده تتماشــى م

الجزيــرة أحمــد شــروف  بقنــاة  التحريــر  يشــير مديــر 
ــي مجــال  ــى دورات ف ــب طاقمهــا خضعــوا إل ــى أن أغل إل
ــت  ــي وق ــوها، ف ــم يمارس ــل ل ــي المقاب ــم ف ــق، لكنه التحق
التقنيــة منهــا خاصــة،  المســتحدثة،  المهــارات  تتطلــب 
ــان  ــة إتق ــا، بغي ــد فيه ــة كل جدي ــا ومتابع ــا له ــا دوري تطبيق
المنظومــات المســتحدثة، لذلــك ال يســتطيع المســؤولون 
ــذا المجــال،  ــي ه ــام ف ــم المســتوى الع ــة “تقيي داخــل الغرف
ومــدى تطبيــق الصحفييــن لمــا تدربــوا عليــه فــي ظــل عــدم 

ــك” 68. ــم بذل تكليفه

ورغــم توفيــر القنــاة للــدورات التدريبيــة فــي هــذا المجــال، 
ــة مــع التطــورات الســريعة  ــا تظــل محــدودة مقارن إال أنه
فــي عالــم اإلعــام االجتماعــي، كمــا أن اختيــار األشــخاص 
المناســبين لتقديــم هــذه الــدورات مهــم أيًضــا؛ إذ ســبق 
إلــى دورة  وخضــع صحفيــو وحــدة الرصــد والتحقــق 
تدريبيــة مــن قبــل مــدرب أجنبــي “لــم يســتفيدوا منهــا كثيــًرا 
نظــًرا الختــاف التعامــل مــع وســائل اإلعــام االجتماعــي 
فــي العالــم العربــي عــن مناطــق أخــرى”، كمــا يجــد أفــراد 
الوحــدة أنفســهم أمــام ضغــط الوقــت فــي ظــل الحاجــة 
الملحــة للتحقــق، وحاجــة الغرفــة للخبــر، وأيضــا الضغــط 

النفســي فــي ظــل تحملهــم مســؤولية تأكيــد صحــة أي خبــر 
مــن عدمــه.

3-  الفرص والحلول

أمــام عــدم امتــاك نســبة مــن طاقــم غرفــة أخبــار الجزيــرة 
للمهــارات الفنيــة والتقنيــة فــي مجــال التحقــق، يجمــع 
غالبيــة مــن التقتهــم الباحثــة علــى ضــرورة الخضــوع إلــى 
ــات  ــي ظــل تطــور اآللي ــال، ف ــي المج ــتمرة ف دورات مس
بالتــوازي مــع تطــور أســاليب التضليــل، مــع التأكيــد علــى 
ــه “يعطــي  ــزة التخصــص كون ــى مي ــة المحافظــة عل أهمي
دقــة عاليــة، فــي المقابــل يجــب أن يخضــع كل منتــج وكل 
صحفــي لــدورة متكاملــة زمنيــا وعمليــا الكتســاب مهــارات 

التحقــق والمحافظــة عليهــا” 69.

ــاك  ــن “هن ــاء، لك ــن األخط ــد م ــي الح ــرة ف نجحــت الجزي
إمكانيــة للتحســن أكثــر فــي ظــل تواتــر اآلليــات التــي تعنــى 
ــب  ــى تدري ــن الضــروري الخضــوع إل ــا م ــق، وهن بالتحق
دوري” 70، وهــو مــا يتطلــب مــن القنــاة توفيــر اإلمكانيــات 
الازمــة لذلــك بغيــة تطويــر الفريــق. كمــا أن التــزام 
ــارات  ــن مه ــوه م ــا امتلك ــى م ــة عل ــن بالمحافظ الصحفيي
خــال هــذه الــدورات مهــم أيًضــا، ويقتــرن باالهتمــام 
الشــخصي والتطبيــق الذاتــي كــون التحقــق ليــس مــن بيــن 

ــة.  ــي الغرف ــة ف ــم اليومي مهامه

قــد يكــون مــن الجيــد تكليــف الصحفييــن بعمليــات التحقــق 
ــن  ــتفادتهم م ــدى اس ــع م ــة تتب ــر، لغاي ــى آخ ــن إل ــن حي م
ــبة،  ــارات المكتس ــى المه ــم عل ــدى محافظته ــدورات وم ال
فاألحــداث والتكليفــات قــد تضعــه يوًمــا مــا أمــام ضــرورة 

ــام بذلــك. القي

كمــا أن وحــدة الرصــد والتحقــق بدورهــا بحاجــة إلــى 
ــاوز  ــي ظــل تج ــدد، ف ــتوى الع ــى مس ــا عل ــر طاقمه تطوي

ــبكة. ــل الش ــمل كام ــاة لتش ــا للقن ــندة له ــات المس التكليف

67  شروف، مرجع سابق

68  شروف، مرجع سابق

69  البوريني، مرجع سابق

70  ناصيف، مرجع سابق
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9. خاتمة
 

بــدا تأثيــر ســلطة اإلعــام االجتماعــي واضًحــا فــي غرفــة 
ــك،  ــاء قســم خــاص بذل ــا إلنش ــا دفعه ــرة، م ــار الجزي أخب
كمــا أن األخطــاء التــي وقعــت فيهــا القنــاة دفعتهــا العتمــاد 

عمليــات التحقــق قبــل نشــر أي خبــر وإن تأخــر بثــه.

عمليــات يتصدرهــا الشــك كقاعــدة أساســية للتحقــق، وهــي 
ــي  ــا ف ــة عليه ــي بالمحافظ ــح الصحف ــة يُنص ــدة تقليدي قاع
التعامــل مــع األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــام االجتماعــي، 
يضــاف إليــه الحــدس والخلفيــة الصحفيــة واإلخباريــة 
تُعــدُّ  لألحــداث،  المتواصــل  والرصــد  العامــة  والثقافــة 
ــا  ــل م ــي ظ ــق ف ــليم للتحق ــار الس ــات للمس ــا منطلق بدوره
توفــره للصحفــي مــن خبــرة تراكميــة تســهل التحليــل 
المنطقــي لألخبــار ومقاطــع الفيديــو، ووضعهــا فــي ســياقها 
وهــي آليــات تتفــاوت مهــارات المتخصصيــن فــي التحقــق 
ــا  ــوق الناشــطون هن ــا يتف ــا، كم ــي إتقانه ــرة ف ــاة الجزي بقن
علــى الصحفييــن فــي قدراتهــم الكبيــرة علــى الرصــد، فيمــا 
يتفــوق الصحفيــون بمــا يكتســبونه مــن خلفيــات إخباريــة، 
مــا يتطلــب مزًجــا فــي القــدرات وتعاونـًـا وثيقـًـا فــي التحقق.
يــدرج كل ذلــك ضمــن مــا يســمى باآلليــات التحليليــة 
والمنطقيــة، وهــي آليــات يتقنهــا كثيــرون فــي غرفــة أخبــار 
الجزيــرة عكــس الفنيــة والتقنيــة منهــا، والتــي يقتصــر 
امتــاك مهاراتهــا علــى قســم اإلعــام االجتماعــي والحــال 
أنهــا جــّد مهمــة للفصــل فــي صحــة الصــور ومقاطــع 

ــو. الفيدي

كمــا بــدا واضًحــا أن التخصــص فــي مجــال التحقــق أمــر 
متفــق عليــه بغرفــة أخبــار الجزيــرة، مــع وجــود قناعة لدى 
مــن قابلتهــم الباحثــة بضــرورة اكتســاب جميــع الصحفييــن 

لهــذه المهــارات وإن لــم يكــن التحقــق مــن مهامهــم.
 

ورغــم الــدورات التدريبيــة التــي أجراها طاقم قنــاة الجزيرة 
مــع بدايــة غــزو اإلعــام االجتماعي لمســار رصــد األخبار 
داخلهــا بغيــة اكتســاب بعــض المهــارات، لكنهــا قلــت مــع 
مــرور الوقــت ومــع إنشــاء وحــدة خاصــة بالتحقــق، وهــي 
ــب  ــن أجان ــل متخصصي ــن قب ــب م ــي الغال ــدم ف دورات تق
ــي  ــن ف ــن ضالعي ــل متخصصي ــدم مــن قب ــذ أن تق ــا يحب فيم

اإلعــام االجتماعــي العربــي ومدركيــن لواقعــه وتحدياتــه 
وطــرق التعامــل معــه. 

 
ــاليب  ــوغ أس ــى بل ــة إل ــم الباحث ــن التقته ــة م ــار غالبي وأش
التضليــل مراحــل متقدمــة جــدًّا فــي مجــال بــث ونقــل 
ــر وســائل اإلعــام االجتماعــي، خاصــة وأن  ــار عب األخب
هــذه المنصــات باتــت تعتمــد كوســيلة رئيســة للتأثيــر علــى 
النــاس وتوجيههــم ألغــراض فرديــة وجماعيــة وتمــس 
مجــاالت مختلفــة، مــا يســتدعي البحــث فــي الخطــوات 
ــا  ــية لمحاربته ــة وسياس ــتويات حكومي ــى مس ــذة عل المتخ
قانونيــا، عبــر رصــد تجــارب دول والبحــث فــي مــدى 
إمكانيــة تطبيــق ذلــك عربيًّــا في ظــل التحديــات المطروحة.



آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

24

10. قائمة المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية

لإلعــام  الدولــي  المركــز  اإلخباريــة،  التغطيــة  أنــواع 
 2017 األول  أكتوبر/تشــرين   11 االتصــال،  وعلــوم 

  )2018 آذار  مــارس/   26 الدخــول:  (تاريــخ 

ج، ميرشــمير، لمــاذا يكــذب القــادة، ترجمــة غانــم النجــار، 
للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت  (المجلــس الوطنــي 

 )2016

الخطيــب، كريســتي، التحقيــق المفتــوح المصــادر والتحقــق 
مــن األخبــار فــي النزاعــات، الصحافــة فــي زمــن الحــرب،  

معهــد الجزيــرة لإلعــام، الدوحــة 2018

ــا، البحــث عــن الحقيقــة فــي كومــة  دابرلــي مرعــي، الري
األخبــار الكاذبــة: جمــع األخبــار والتحقــق منهــا علــى 
شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي العالــم العربــي، (معهــد 

الجزيــرة لإلعــام، الدوحــة 2017(

دعمــس، مصطفــى، منهجيــة البحــث العلمــي فــي التربيــة 
والعلــوم االجتماعيــة، (دار غيــداء للنشــر والتوزيــع، َعّمان 

.)2008

الســامراني، نبيــه، محاضــرات فــي مناهــج البحــث العلمــي 
للدراســات اإلنســانية، (دار جنــان للنشــر َعّمــان 2014(.

المزاهــرة، منــال، مناهــج البحــث اإلعامي، (دار المســيرة 
للنشــر والتوزيع، َعّمــان، 2014(.

مســلم، عدنــان أحمــد، وأمــال صالــح عبــد الرحيــم، دليــل 
العبيــكان،  (مكتبــة  االجتماعــي،  البحــث  فــي  الباحــث 

ط1.  ،2011 الريــاض( 

المعجــم الوســيط، الطبعــة الخامســة منقحة (مكتبة الشــروق 
الدوليــة، مصــر الجديــدة يناير 2011(،

 
معنــى التحقــق، معجــم المعانــي الجامعــة، (د. ت(  (تاريــخ 

الدخــول:25 مــارس 2018(
https://goo.gl/oaEznX

المراجع باللغة اإلنجليزية
 

 American Press Institute, ”Journalism as
a discipline of Verification“, )w.d), )ac-
cessed 29 March 2018),
https://goo.gl/81zWB5.

 Claire, Fake News. It’s complicated, First
 Draf.

Definition of social media“, Merri-
 am-Webster, )w.d), ) accessed 29 March
2018) https://www.merriam-webster.
com/dictionary/social%20media.

 Definition of fake news noun, the Oxford
 Advanced Learner’s Dictionary, )w.d)
)accessed  25 march 2018)
https://www.oxfordlearnersdictionaries.
com/definition/english/fake-news

Fake New, Information Disorder, Disin-
formation, Misinformation, Mal-informa-
 tion“, Ethical Journalism Network, )w.d)
)accessed  25 March 2018)
https://goo.gl/inbfrB.

 Lazer, Matthew, Nir, Lissa, ”Combating
 Fake News: An Agenda for Research
and Action“, a paper written from Com-



آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

25

 bating Fake News conference ) USA,
17-18 May 2017).

 Meaning of ”social media“, the English
 Dictionary, )w.d), )accessed  26 March
2018)https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/social-media.

 Newman, N, Digital News Report 2017,
Reuters Institute Annual Report 2016-
 2017, p 27 )accessed 13 March 2018)
https://goo.gl/UbVTBj

 Nieman Reports, Truth In The Age of
 Social Media, Reports, )summer 2012)
) accessed 15 march 2018) http://nie-
manreports.org/issues/summer-2012/ .

 Nieman Reports, Truth in the Age of
Social Media.

 Nieman Reports,Truth In The Age of
 Social Media, Reports, )summer 2012) )
visited on 15 march 2018) p6
http://niemanreports.org/issues/sum-
mer-2012.

 Reid, A, how newsrooms manage UGC
 in breaking news situation, published 5
 June 2013 )accessed 10 march 2018):
https://goo.gl/EYvE7D

Shrivastava K, M, Social Media in Busi-
 ness and Governance, )published on
 December 2013)) accessed 7 Jun 2018)
https://goo.gl/YxH2jP.

 Silverman, Graig, ”Lies, Damn Lies,
 and Viral Content : How News Websites

 Spread Onlines Rumors, Unverified
Claims, and Misinformationn“, Two Cen-
ter for Digital Jounalism, Columbia Jour-
nalism School, Search Paper )w.d).
 Storyful, Truth, Lies and Likes: The
 Reader’s Role in the Battle Against
 Fake News, Storyful, November 17,
 2016, )accessed March 15 2018),
https://storyful.com/blog/2016/11/17/
truth-lies-likes-readers-role-battle-fake-
news/.

 Valerie V, G, Social Media at BBC
News: The Re-Making of Crisis Re-
 porting, )Routledge; 1 edition January
 28, 2015), P 93 )accessed Jun 7,2018)
https://goo.gl/LEH8T8

Wardle, Claire, ”Fake News. It’s compli-
 cated“, First Draft, February 16, 2017,
)visited on 22 March 2018) https://first-
draftnews.org/fake-news-complicated/.



آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

26

المقابات

ــرة،  ــاة الجزي ــي بقن ــف اليمن ــؤول المل ــلفي، مس ــد الش أحم
مقابلــة مــع الباحثــة، 24 أبريــل/ نيســان 2018، الدوحــة.
أحمــد شــروف، مديــر التحريــر بقنــاة الجزيــرة، مقابلــة مــع 

الباحثــة، 24 أبريــل/ نيســان 2018، الدوحــة

الباحثــة  أجرتهــا  بؤريــة(  (مجموعــة  حصــة ماحظــة 
10/04/2018 يــوم  الجزيــرة  أخبــار  بغرفــة 

ســمير النمــري، مراســل الجزيــرة فــي اليمــن، مقابلــة مــع 
الباحثــة، 16 أبريــل/ نيســان 2018، الدوحــة

عدنــان البورينــي، منتــج أخبــار بقنــاة الجزيــرة، مقابلــة مــع 
الباحثــة، 24 أبريــل/ نيســان 2018، الدوحــة

ــاة  ــق بقن ــد والتحق ــدة الرص ــرف وح ــزوق، مش ــر زق عم
نيســان   / أبريــل   10 الباحثــة،  مــع  مقابلــة  الجزيــرة، 

الدوحــة  ،2018

ــرة،  ــاة الجزي ــلين بقن ــم المراس ــس قس ــر، رئي ــد خض ماج
ــة ــان 2018، الدوح ــل/ نيس ــة، 4 أبري ــع الباحث ــة م مقابل
نجيــب اليافعــي، مراســل الجزيــرة فــي اليمــن، مقابلــة مــع 

الباحثــة، 4 أبريــل/ نيســان 2018، الدوحــة

هشــام ناصيــف، مســؤول قســم اإلعــام االجتماعــي بقنــاة 
الجزيــرة، مقابلــة مــع الباحثــة، 10 أبريل/ نيســان 2018، 

الدوحة










