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برنامج زمالة الجزيرة:
برنامج أطلقه معهد الجزيرة لإلعالم ويهدف إلى تشجيع البحث األكاديمي،
وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين لالطالع ىلع تجارب عملية ودراستها
بعمق ،بشكل يساهم مع جهود مؤسسات عربية وعاملية عديدة يف تحسين
مهنة الصحافة والعبور إلى املستقبل.

إيناس بوسعيدي:
صحفية تونسية مقيمة يف تركيا ،عملت كمنتجة أخبار يف عدد من القنوات
العربية ،ولديها خبرة  11عاما يف الصحافة ،مهتمة يف الصحافة الرقمية.

آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

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 واض ًحــا فــي التركيبــة الجديــدة لغــرف األخبــار وقائمــة مصادرهــا التــي
ال تخلــو مــن األقســام المخصصــة للمحتــوى المنتَــج مــن قبــل مســتخدمي مختلــف المنصــات ،والتــي فتحــت المجــال أمــام
الجميــع لبــث األخبــار بمختلــف أنواعهــا لتزيــد بذلــك مخــاوف وقــوع المؤسســات اإلعالميــة فــي أخطــاء تمــس مهنيتهــا،
متــى لــم تخضــع األخبــار المنقولــة عبــر هــذه المصــادر للتدقيــق الــازم والصــارم عبــر اآلليــات المناســبة فــي مجــال
التحقــق.
وتحــاول هــذه الدراســة انطالقًــا مــن تغطيــة قنــاة الجزيــرة للمشــهد اليمنــي ،وتحديـدًا األخبــار المتدفقــة عــن اليمــن عبــر
ً
وصول
منصــات اإلعــام االجتماعــي؛ البحــث فــي آليــات التحقــق منهــا عبــر سالســل إنتــاج الخبــر بــد ًءا مــن البحــث عنــه
ضــا إلــى رصــد التحديــات التــي تفرضهــا تغطيــة األخبــار اليمنيــة والمصــادر
إلــى اعتمــاده وبثــه .وتهــدف الدراســة أي ً
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 اإلعالمــي فــي ظــل انخــراط المؤسســات
اإلعالميــة 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 اإلعالميــة وغــرف األخبــار وبيــان تعاملهــا مــع هــذا
الموضــوع فــي خضــم عمليــة اإلنتــاج المحكومــة بالزمــن.
واختــارت الدراســة غرفــة أخبــار الجزيــرة مجـ ً
ـال لبحثهــا باعتمــاد عينــة دراســية تنخــرط فــي سالســل إنتــاج أخبــار
ضــا لعالقتهــا بمســار إنتاجــه داخــل غرفــة األخبــار ،وتحــاول
الشــأن اليمنــي المتدفــق عبــر اإلعــام االجتماعــي ،وأي ً
الدراســة بيــان هــذه المســارات فــي كل قســم والتعــرف علــى آليــات التحقــق المعتمــدة والمهــارات المكتســبة فــي هــذا المجال.
وقــد بــدت مهــارات صحفيــي الجزيــرة فــي مجــال التحقــق متفاوتــة خاصــة مــع االعتمــاد علــى جهتيــن أساســيتين
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
ـرورا بالشــك فيمــا يــرد مــن أخبــار ،وصـ ً
ـول إلــى اعتمــاد اآلليــات التقنيــة لكشــف
مرحلــة ببنــاء الثقــة فــي المصــادر ،مـ ً
عمليــات التضليــل.
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آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

 .1مقدمة
تجــاوزت منصــات اإلعــام االجتماعــي دورهــا التواصلــي
لتبــرز كمصــادر ناقلــة لألخبــار؛ مفتوحــة أمــام الجميــع،
ً
ودول؛ حيــث أنهــت زمــن احتــكار نقــل
أفــرادًا وجماعــات
الخبــر مــن ِقبَــل اإلعــام التقليــدي ،ليجــذب موقــع مثــل
فيســبوك نحــو  54فــي المائــة مــن الباحثيــن عــن األخبــار
عبــر العالــم  .1وفــي ظــل تعاظــم دور هــذه المنصــات
وتأثيرهــا فــي النمــوذج اإلخبــاري التقليــدي ،انخرطــت
التحــول عبــر
المؤسســات اإلعالميــة التقليديــة فــي هــذا
ُّ
ـدرا غيــر تقليــدي
اعتمــاد وســائل اإلعــام االجتماعــي مصـ ً
ألخبارهــا؛ فباتــت خاصيــة مثــل القائمــات علــى موقــع
تويتــر أساســية بالنســبة للصحفييــن مــن أجــل الوصــول
إلــى المعلومــة فــي وقــت قياســي  .2وزادت ســلطة اإلعــام
االجتماعــي داخــل غــرف أخبــار القنــوات الفضائيــة ،فــي
ضــا فــي مناطــق الصراعات
خضــم الكــوارث الطبيعيــة وأي ً
والحــروب ،لتفــرد المؤسســات اإلعالميــة أقســا ًما خاصــة
للمحتويــات التــي ينتجهــا المســتخدمون – الجمهــور-
(3 )User Generated Content UGC؛ تُســتقبل
عبرهــا أخبارهــم وتُــدرج ضمــن المخططــات اإلخباريــة
اليوميــة ،وهــو مــا اعتمدتــه قنــاة الجزيــرة خاصــة مــع
انطــاق ثــورات الربيــع العربــي والتضييــق علــى النشــاط
اإلعالمــي لصحافييهــا ومنعهــم مــن العمــل الميدانــي.
وقــد أثــر اإلعــام االجتماعــي بذلــك فــي تركيبــة غــرف
األخبــار وقائمــة مصادرهــا ،وزاد مخــاوف وقوعهــا فــي
أخطــاء تمــس مهنيتهــا ،ووجــدت كثيــر مــن القنــوات ،مثــل
الجزيــرة ،نفســها مضطــرة لالعتــذار 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.
ت اإلعالمي ـةَ
ـار األخبــار الزائفــة المؤسســا ِ
ووضــع انتشـ ُ
َ
بذلــك أمــام تحــ ٍ ّد يــوازي رغبتهــا فــي الحفــاظ علــى
مصــدرا ألخبارهــا ،وهــو الحفــاظ علــى
هــذه المنصــات
ً
مصداقيتهــا عبــر التحقــق مــن األخبــار المتدفقــة ،وكان ذلك
مجــال دراســات وكتــب مختلفــة استشــرفت مخاطرهــا.
ورصــدت الدراســات الســابقة مخاطــر األخبــار الزائفــة
وطرحــت أخــرى تجــارب شــخصية فــي عمليــات التحقــق
ممــا يــرد عبــر اإلعــام االجتماعــي ،فيما عملت مؤسســات
خاصــة علــى تقديــم خدمــات مدفوعــة األجــر فــي مجــال
التحقــق وأفــردت جملــة مــن اآلليــات لذلــك.
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
للمشــهد اليمنــي لرصــد اآلليــات المســتخدمة فــي التحقــق
مــن األخبــار ،لمــا يميــز التغطيــة اإلخباريــة الخاصــة
بهــذا البلــد مــن صعوبــات فــي ظــل الصــراع المحتــدم بيــن
األطــراف المحليــة واإلقليميــة ،ونقــص المصــادر الموثوقة
بشــأنه ،وتدفــق المعلومــات عنــه عبــر مصــادر مجهولــة.
حيــث اســتند البحــث علــى رصــد التحديــات التــي تواجــه
الصحفييــن فــي التعامــل مــع األخبــار المتدفقــة حولــه،
والــدورة اإلنتاجيــة التــي يمــر بهــا الخبــر قبــل اعتمــاده
بهــدف المســاهمة فــي وضــع دليــل عملــي للتحقــق فــي
األخبــار الــواردة عبــر اإلعــام االجتماعــي يمكــن اعتمــاده
مــن قبــل المؤسســات اإلعالميــة وفــي المناهــج التعليميــة.
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 2.3أهمية البحث

ـاب تغطيــة قنــاة الجزيــرة للشــأن اليمنــي صعوبــات مــع
شـ َ
دخــول الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء وإغــاق مكتــب القنــاة
فيهــا ،وزادت التحديــات مــع رفــض دول التحالــف العربــي
تغطيــة القنــاة للوضــع فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا
قواتهــا ،مــا دفعهــا للبحــث عــن حلــول بديلــة للحصــول
علــى األخبــار بينهــا الصحفيــون المواطنــون ووســائل
اإلعــام االجتماعــي كمصــدر أولــي لألخبــار ،مــا طــرح
إشــكالية فــي مهنيــة ومصداقيــة التغطيــة فــي ظــل انتشــار
األخبــار الكاذبــة عبــر هــذه الوســائل ،وســتبحث هــذه
الدراســة فــي اآلليــات المعتمــدة مــن قبــل غرفــة أخبــار
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.

يأخذ هذا البحث أهميته من نقاط عدة:

 2.2أسئلة البحث
 هــل اســتحدثت الجزيــرة آليــات معينــة للتحقــق مــنأخبــار الشــأن اليمنــي؟ أم أنهــا تعتمــد آليــات تجــارب مهنيــة
أخــرى؟ وهــل تتعامــل الجزيــرة مــع مؤسســات خــارج
الشــبكة للتحقــق مــن المحتــوى؟
 كيــف تعاملــت الجزيــرة مــع التحديــات التــي فرضــتعليهــا لتغطيــة الشــأن اليمنــي؟
 كيــف تعاملــت الجزيــرة مــع األخطــاء الناجمــة عــنضعــف أســاليب التحقــق مــن األخبــار؟ ومــا مــدى تأثيــر
بــث أخبــار كاذبــة علــى المؤسســة؟
 مــا مــدى قــدرة غرفــة أخبــار الجزيــرة علــى تطويــرمهــارات صحفييهــا بشــكل مســتمر فــي مجــال التحقــق مــن
األخبــار للحــد مــن تأثيــر وانعكاســات األخبــار الزائفــة فــي
ظــل تطــور أســاليب التضليــل؟
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ـدرا أساسـيًّا لألخبــار،
أوال :اإلعــام االجتماعــي بــات مصـ ً
بــل إن معظــم المؤسســات اإلعالميــة الكبــرى تعتمد أقســا ًما
ووحــدات خاصــة باإلعــام االجتماعي.
ثانيــا :ســرعة انخــراط المؤسســات اإلعالميــة فــي بيئــة
اإلعــام االجتماعــي ،ودمجــه ضمــن مصــادر أخبارها دون
خبــرات مســبقة وفتحهــا المجــال أمــام الصحفــي المواطــن.
مصــدرا
ثالثــا :اعتمــاد الصحفييــن لإلعــام االجتماعــي
ً
للتغطيــة دون امتــاك المهــارات المناســبة للتحقــق مــن
األخبــار ،مــا يجعلــه يتحــول إلــى وســيلة لبــث اإلشــاعة
والدعايــة دون انتبــاه وهــو مــا يمــس ِم َهنيَتٌــه.
رابعــا :اســتغالل جهــات عــدة لإلعــام االجتماعــي لعمليات
التســويق والدعايــة والتظليل.
خامســا :قلــة الدراســات التــي تبحــث فــي آليــات التحقــق
بطريقــة منهجيــة وعلميــة وخاصــة فــي المكتبــة العربيــة،
وحداثــة الدراســة بحــد ذاتهــا.

 2.4أهداف البحث
• بيــان دور آليــات التحقــق وتأثيرهــا فــي أشــكال التغطيــة
اإلخباريــة وأنواعهــا.
• التعــرف علــى دورة أو حلقــات التحقــق مــن األخبــار
الكاذبــة فــي تغطيــة الشــأن اليمنــي بقنــاة الجزيــرة.
• المســاهمة فــي وضــع دليــل علمــي ومهنــي عربــي
للتحقــق فــي األخبــار الــواردة عبــر اإلعــام االجتماعــي،
يســتفيد منــه الصحفيــون فــي المؤسســات اإلعالميــة وطلبــة
مؤسســات اإلعــام.

 2.5منهجية البحث
يعتمــد هــذا البحــث منهــج المســح الوصفــي وهــو منهــج
“يهــدف إلــى وصف وتفســير ظاهــرة معاصــرة انطالقا من
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التعــرف علــى الحالــة الراهنــة لمجتمــع البحث والمشــكالت
التــي يعانــي منهــا”  ، 4ويتميــز هــذا المنهــج بقدرتــه علــى
تقديــم وصــف لحظــي لمــا يجــري والتمكيــن مــن “اســتنباط
معلومــات وحقائــق عــن الموضــوع ،إضافــة إلــى كونــه
“يمكــن مــن توفيــر الوقــت والجهــد”  ،5فــي ظــل المــدة
المحــددة إلنجــاز البحــث حيــث يكــون اختيــار عينــات مــن
مجتمــع البحــث كاف إلنجــازه .كمــا أنــه يســمح باعتمــاد
األدوات المناســبة لموضــوع البحــث والمختــارة مــن قبــل
الباحــث وهمــا المالحظــة والمقابلــة المتعمقــة.
ويــراد بالمالحظــة “الجهــد الحســي والعقلــي المنظــم
والمنتظــم الــذي يقــوم بــه الباحــث بغيــة التعــرف علــى
بعــض المظاهــر الخارجيــة المختــارة ،الصريحــة والخفيــة،
للظواهــر واألحــداث والســلوك فــي موقــف معيــن ووقــت
محــدد” .6
وتقصــد الباحثــة بالمالحظــة متابعــة ورصــد دورة اإلنتــاج
التــي يمــر بهــا الخبــر الــوارد مــن اليمــن عبــر منصــات
التواصــل االجتماعــي فــي غرفــة أخبــار الجزيــرة؛ مــن
يتعامــل معــه؟ هــل تتــم عمليــة التحقــق منــه؟ َمــن الجهــة
المســؤولة عــن ذلــك؟ ومــا اآلليــات المعتمــدة فــي ذلــك؟
أمــا المقابلــة المتعمقــة :فيتــم تعريفهــا بأنهــا “لقــاء مخطــط
لــه بيــن الباحــث والمبحــوث لإلجابــة عــن مجموعــة مــن
األســئلة المفتوحــة ،وتهــدف إلــى جمــع معلومــات بنــاء
علــى أهــداف البحــث” .7
وتقصــد الباحثــة بالمقابلــة المعمقــة الحديــث لفتــرة زمنيــة
معينــة مــع أشــخاص بعينهــم ،تــرى أن لهــم عالقــة مباشــرة
بــدورة إنتــاج الخبــر المتدفــق عبــر اإلعــام االجتماعــي
بخصــوص اليمــن.

 2.6مجتمع البحث وعينته
ً
مجــال للبحــث
اختــارت الباحثــة غرفــة أخبــار الجزيــرة

مــن أجــل رصــد كيفيــة تعاملهــا مــع األخبــار المتدفقــة عبــر
اإلعــام االجتماعــي ،واعتمــدت العينــة القصديــة مســتهدفة
عــددًا 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
األطــراف المعنييــن مباشــرة بموضــوع البحــث؛ أي مــن
يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع أخبــار اليمــن ،ومــن يمــر بهــم
الخبــر داخــل غرفــة األخبــار ،ومــن كانــت لهــم تجــارب
فــي تدقيــق أحــداث معينــة مختــارة كمقتــل الرئيــس اليمنــي
الســابق علــي عبــد هللا صالــح.
لذلــك اســتهدف البحــث ثمانيــة أشــخاص بغرفــة أخبــار
الجزيــرة؛ وهــم مراســلين اثنيــن فــي اليمــن ،ومســؤولي
قســم المراســلين والملــف اليمنــي ،واإلعــام االجتماعــي
ووحــدة الرصــد والتحقــق ،إضافــة إلــى أحــد منتجــي
نشــرات األخبــار ،ومديــر التحريــر بالقنــاة ،لتعاملهــم
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
المهنيــة التــي وقعــت فيهــا جــراء فشــل عمليــات التحقــق.
التقــت الباحثــة األشــخاص المعنييــن فــي غرفــة أخبــار
الجزيــرة بالعاصمــة القطريــة الدوحــة فــي الفتــرة الممتــدة
بيــن  4و 24أبريل/نيســان .2018

 2.7دراسات سابقة
رصــدت كتــب ودراســات ســابقة العالقــة بيــن اإلعالميــن
التقليــدي واالجتماعــي ،ومســألة انتشــار األخبــار الكاذبــة
عبــر اإلعــام االجتماعــي ،ومــدى تأثيرهــا علــى عمــل
صا،
الصحفــي ،لكــن جانــب التحقق والتدقيق فيهــا كان منقو ً

ع ّمان  ،)2014ص .61
 4نبيه السامراني ،محاضرات في مناهج البحث العلمي للدراسات اإلنسانية( ،دار جنان للنشر َ
ع ّمان )2014 ،ص .325- 324
 5منال المزاهرة ،مناهج البحث اإلعالمي( ،دار المسيرة للنشر والتوزيعَ ،
ع ّمان  )2008ص .207
 6مصطفى دعمس ،منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعية( ،دار غيداء للنشر والتوزيعَ ،
 7منال المزاهرة ،مصدر سابق ،ص .187
 8عدنان أحمد مسلم ،وأمال صالح عبد الرحيم ،دليل الباحث في البحث االجتماعي( ،مكتبة العبيكان ،الرياض)  ،2011ط ،1ص  .80وللمزيد حول العينة القصدية يرجى زيارة الرابط التالي:
https://goo.gl/ahZ7Vu
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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
لتحقيــق الســبق الصحفــي ،إضافــة إلــى نــدرة الدراســات
العربيــة فــي المجــال ،ونذكــر مــن بيــن هــذه الدراســات
والكتــب:
اإلعــام االجتماعــي فــي أخبــار بــي بــي ســي :إعــادة
9
صياغــة تقاريــر األزمــات
رصــد فاليــري بــار غاغنــون فــي هــذا الكتــاب (Social
Media at BBC News: The Re-Making of
 )Crisis Reportingالتحــوالت التــي طــرأت علــى
شــبكة “بــي بــي ســي” البريطانيــة خاصــة بعــد تفجيــرات
لنــدن عــام  2005وكيــف أدمجــت اإلعــام االجتماعــي
ضمــن مصــادر أخبارها ،وفتحت المجال أمام المســتخدمين
إلرســال موادهــم مــن أخبــار وصــور ومقاطــع فيديــو فــي
أحــداث كثيــرة كالثــورة التونســية وزلــزال هايتــي ،مــع
التأكيــد علــى ضــرورة مرورهــا بمرحلــة التحقــق .وركــز
الكتــاب علــى حالــة االنصهــار التــي وقعــت بيــن اإلعالمين
التقليــدي وغيــر التقليــدي ،وخلــص إلــى أن ذلــك خلــق
عالقــات جديــدة ومها ًمــا جديــدة داخــل غــرف األخبــار،
لكــن الكتــاب لــم يناقــش آليــات التحقــق واكتفــى بالتأكيــد
علــى ضــرورة التحقــق مــن كل مــا يتأتــى مــن اإلعــام
االجتماعــي.
الحقيقة في عصر اإلعالم االجتماعي
وهو تقرير ()Truth in The Age Of Social Media
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
10

كيفيــة طــرح “بــي بــي ســي” واألسوســييتد بــرس و”ســي أن
أن” لمســألة المصداقيــة والتحقــق ،وأورد مثـ ً
عـدَّه نموذًجا
ـال َ
فــي مجــال التحقــق مــن األخبــار وهــو مؤسســة ســتوري
فــول التــي تقــدم خدماتهــا للمؤسســات اإلعالميــة 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 لالختيــار بيــن التريــث
للتحقــق أكثــر أو المخاطــرة بتحقيــق الســبق الصحفــي،
فضـ ًـا عــن كونهــا خلــت مــن أمثلــة ترصــد اإلشــكالية فــي
المؤسســات اإلعالميــة العربيــة.
البحــث عــن الحقيقــة فــي كومــة األخبــار الكاذبــة:
جمــع األخبــار والتحقــق منهــا علــى شــبكات التواصــل
11
االجتماعــي فــي العالــم العربــي
أتــاح الكتــاب الصــادر عــن معهــد الجزيرة لإلعــام المجال
الفرصــة لعــدد مــن الصحفييــن العــرب للحديــث عــن
تجاربهــم فــي مجــال البحــث عــن األخبــار عبــر اإلعــام
االجتماعــي ،والطــرق التــي اعتمدوهــا للتحقــق منهــا،
ضــا تجربــة الجزيــرة فــي هــذا الشــأن ،مــع بــدء
صـ َد أي ً
ور َ
َ
ـدرا لألخبــار ،خاصــة
اعتمادهــا اإلعــام االجتماعــي مصـ ً
مــع انــدالع ثــورات الربيــع العربــي ،وكيــف أتــاح لهــا ذلــك
رصــد كل مــا يجــري فــي المياديــن والســاحات العامــة فــي
ظــل التعتيــم اإلعالمــي الحكومــي ،كمــا رصــد بعــض
ضــا نمــاذج للنجــاح ،وتابــع
اإلخفاقــات فــي التحقــق وأي ً
بــروز ظاهــرة الصحفــي المواطــن فــي العالــم العربــي
وشــبكات إعالميــة موازيــة ترصــد األخبــار عبــر مــا
يرســل إليهــا مــن المســتخدمين .يعــد الكتــاب توثيقًــا مه ًّمــا
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
اإلخباريــة العربيــة آنــذاك لتحقيــق الســبق الصحفــي.

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
9

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

 11الريا دابرلي ،مرعي ،البحث عن الحقيقة في كومة األخبار الكاذبة :جمع األخبار والتحقق منها على شبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي( ،معهد الجزيرة لإلعالم ،الدوحة )2017
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 .3اإلطار النظري للبحث
 3.2التحقق من األخبار

الجهاز المفاهيمي
 3.1األخبار الكاذبة
َّث بــه قــوالً
 التعريــف اللغــوي :األخبــار“ :مــا يُ ْنقَـ ُل ويُ َحـد ُأو كتابـةً ،قــو ٌل يحتمــل الصــدق والكــذب” .12
ب َكذِبــا ً و ِك ْذبــا ً و ِك َذابــاً :أخبــر عــن
الكاذبــة“ :مــن كَــ َذ َ
الشــيء بخــاف مــا هــو عليــه فــي الواقــع ،والكاذب ـةُ اســم
يوضــع موضــع المصــدر” .13
التعريــف االصطالحــي :الكــذب “هــو فعــل مخطــط لــه
لخــداع جمهــور معيــن فقــد يتضمــن تأليــف حقائــق يــدرك
مؤلفهــا أنهــا غيــر حقيقيــة أو إنــكار حقائــق يعــرف أنهــا
صحيحــة” .14
ويعــرف موقــع قامــوس قــراء أكســفورد األخبــار الكاذبــة
بأنهــا “نقــل تقاريــر خاطئــة عــن األحــداث تكــون مكتوبــة
ومقــروءة علــى المواقــع اإللكترونيــة”  ،15وتعرفهــا شــبكة
الصحافــة األخالقيــة 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.

 التعريــف اللغــوي “ :ت َحقــقَ  ،يَتحقَّـ ُـق وتحقّقا ً فهــو ُمت َ َح ِق ٌق،
وعــرف حقيقتــه
تحقــق الصحفــي الخبــر أي صــ ّح عنــده
َ
17
والتحقــق مــن األخبــار يعنــي التأكــد مــن صحتهــا” .
 التعريــف االصطالحــي :يعــرف معهــد الصحافــةاألمريكــي التحقــق بأنــه “مؤسســة فكريــة تســتند علــى ثالثة
مفاهيــم أساســية هــي الشــفافية والتواضــع واألصالــة” .18
 التعريــف اإلجرائــي :تقصــد الباحثــة بالتحقــق مــناألخبــار التأكــد والتثبــت مــن المعلومــات مــن قبــل الصحفي
والمؤسســات اإلخباريــة عبــر اآلليــات المناســبة قبــل
نشــرها واعتمادهــا ،ويشــمل األخبــار والصــور ومقاطــع
الفيديــو والتســجيالت الصوتيــة وأيضــا الزوايــا والســياقات
التــي اســتخدمت فيهــا.

 3.3اإلعالم االجتماعي
التعريــف االصطالحــي :يعــرف قامــوس كمبريــدج
اإلعــام االجتماعــي بأنــه “مواقــع وبرامــج إلكترونيــة
تتيــح لألشــخاص التواصــل ومشــاركة المعلومــات عبــر
اإلنترنــت باســتخدام جهــاز حاســوب أو هاتــف جــوال” .19
ضــا بـ”أشــكال للتواصــل اإللكترونــي الــذي
ُعــرف أي ً
وي َّ
يعطــي لمســتخدميه إمكانيــة إنشــاء مجموعــات عبــر
اإلنترنــت لتبــادل المعلومــات واألفــكار والرســائل

 12المعجم الوسيط ،الطبعة الخامسة منقحة (مكتبة الشروق الدولية ،مصر الجديدة يناير  ،)2011ص .222
 13نفس المصدر ،ص .810
 14ميرشمير ،ج ،لماذا يكذب القادة ،ترجمة غانم النجار( ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت  )2016ص .34
)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
15

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

 17معنى التحقق ،معجم المعاني الجامعة( ،د .ت) (تاريخ الدخول 25:مارس https://goo.gl/oaEznX )2018
American Press Institute, «Journalism as a discipline of Verification», (w.d), (accessed 29 March 2018), https://goo.gl/81zWB5

18

)Meaning of “social media”, the English Dictionary, (w.d), (accessed 26 March 2018
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media
19
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ضــا
الشــخصية ومحتويــات أخــرى”  .20ويوصــف أي ً
بأنــه “منصــة خدمــات متكاملــة وديناميكيــة تتســم بدرجــة
عاليــة مــن التفاعــل وتســهل المحتــوى الــذي ينشــأ بواســطة
المســتخدمين المتصليــن” .21
 التعريــف اإلجرائــي :تقصــد الباحثــة باإلعــام االجتماعيالمنصــات التــي تتدفــق عبرهــا األخبــار المنشــورة مــن
قبــل مســتخدميها والتــي تــرى ضــرورة التحقــق منهــا قبــل
اعتمــاده مــن قبــل المؤسســات اإلخباريــة المحترفــة.

 3.4الشأن اليمني
يقصــد بــه األخبــار التــي تعنــى بجمهوريــة اليمــن الواقعــة
جنــوب غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة ،تعيــش اليمــن منــذ
 3ســنوات فــي نــزاع داخلــي يرافقــه تدخــل عســكري،
وتتدفــق المعلومــات بشــأن مــا يحــدث فيهــا عبــر مصــادر
عــدة ،أبرزهــا اإلعــام االجتماعــي فــي ظــل صعوبــة
وصــول الصحفييــن لمناطــق كثيــرة.

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

 .4مدخل نظري عن التحقق من
األخبار
تنامت سلطة اإلعالم االجتماعي اإلخبارية ومنحت مستخدميه،
فــرادى وجماعــات فرصــة صناعة المحتــوى ،لتتســارع وتيرة
تدفــق األخبــار وتبــرز ظاهــرة األخبــار الكاذبــة أو المفبركــة
كإشــكال محــوري يعكــف متخصصــون علــى محاربته.

استشــعرت جهــات عــدة تهديــد األخبــار الكاذبــة -ســريعة
االنتشــار -بينهــا المفوضيــة األوروبيــة التــي أطلقــت مــع
َجــاوزت
بدايــة هــذا العــام مبــادرة لتطويقهــا ،بعــد أن ت
ِ
مخاطرهــا هــدف التأثيــر الســلبي علــى الصحافــة التقليديــة
عبــر بــث أخبــار كاذبــة تمــس مصداقيتهــا ،لتصــل إلــى
التأثيــر علــى أراء النــاس وخياراتهــم وعلــى سياســات دول
بأكملهــا وصناعــة القــرار.
تفيــد عــدد مــن الدراســات بعــدم قــدرة فئــات مــن
المســتخدمين علــى كشــف األخبــار المفبركــة ،وعــدم منــح
المؤسســات اإلعالميــة صحفييهــا المجــال الكافــي لكســب
مهــارات التحقــق منهــا ،يوازيهــا قــدرة اإلعــام االجتماعي
علــى النشــر الســريع والفعــال للشــائعات واألكاذيــب ،فــي
ظــل اســتثمار مؤسســات بأكملهــا فــي ذلــك بشــريا وماديــا
لتوجيــه الــرأي العــام وخدمــة الباحثيــن عــن الســلطة
واالنتشــار ،باختــاف غاياتهــم السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والماليــة.

 .5األخبار الكاذبة ..أساليبها
وغاياتها
تتيــح منصــات اإلعــام االجتماعــي “لمجموعــات صغيــرة
مســلحة بالمعرفــة الفنيــة أو االجتماعيــة أو السياســية
توزيــع كميــات كبيــرة مــن المعلومــات المضللــة أو األخبار
المزيفــة” .23
فــي المقابــل ،ال منــاص بالنســبة للصحفييــن اليــوم مــن
االعتمــاد علــى منصــات فيســبوك وتويتــر وغيرهــا
للوصــول إلــى األخبــار ،والســؤال هنــا هــو كيــف يتــم
تمييــز األخبــار الصحيحــة مــن تلــك الكاذبــة فــي ظــل
تفشــي اســتغالل هــذه المنصــات ألغــراض مختلفــة تتجــاوز
نقــل األخبــار؟
“فقنــوات الالحقيقــة لديهــا إمكانيــات ماليــة وبشــرية أكبــر

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

20

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

21

 22أنواع التغطية اإلخبارية” ،المركز الدولي لإلعالم وعلوم االتصال 11 ،أكتوبر/تشرين األول ( 2017تاريخ الدخول 26 :مارس /آذار https://goo.gl/ub6mVJ )2018
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
23
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وخبــرات أفضــل ،وهــم يدركــون جيــدا كيف تولــد األكذوبة
وتُنشــر أفضــل مــن معرفــة الصحفــي بكيفيــة فضحهــا” .24

 التالعــب بالمحتــوى :يقــع التالعــب بالمحتــوى األصلــيســواء معلومــة أو صــورة بهــدف الخــداع.

ورغــم إدراك المؤسســات اإلعالميــة التقليديــة بذلــك ،إال  )2غايات األخبار الكاذبة
أنهــا لــم تدفــع صحفييهــا بالقــدر المطلــوب نحــو امتــاك
مهــارات التحقــق ،التــي تتطلــب أوال البحــث عــن األســاليب
المعتمــدة لنشــر األخبــار الكاذبــة وكشــف غاياتهــا.

 )1أساليب األخبار الكاذبة
لعــل الخــوض فــي أســاليب األخبــار الكاذبــة يتطلــب
وضعهــا فــي ســياق أشــمل ،وهــو ســياق المحتــوى
المنشــور عبــر اإلعــام االجتماعــي بشــكل عــام ويعمــد
ناشــروه إلــى آليــات يصعــب معهــا اكتشــاف زيفهــا؛ مــن
ذلــك االعتمــاد علــى “صــور صغيــرة منخفضــة الوضــوح
تــوزع عبــر وســائل اإلعــام االجتماعــي وهــي صــور
يســتحيل معهــا تقريبـا ً كشــف التالعــب”  ،25وعلــى الرغــم
مــن اختــاف األســاليب بحســب الحــاالت التــي أخضعــت
للدراســة إال أن غالبيــة الباحثيــن فــي المجــال اتفقــوا علــى
وجــود ســتة أســاليب علــى األقــل :26
 محتــوى ســاخر :ال يحمــل نيــة لإليــذاء ولكــن لديــهالقــدرة علــى الخــداع.
 محتــوى مضلــل :اســتغالل المعلومــة لوضــع موضــوعأو فــرد فــي إطــار معيــن.
 محتــوى مفبــرك أو ملفــق :محتــوى خاطــئ بنســبة مائــةفــي المائــة بهــدف الخــداع أو اإليــذاء.
 محتــوى ذو صلــة خاطئــة :يكــون عنــوان المحتــوى اليتماشــى معــه.
 ســياق خاطــئ :نشــر المحتــوى الحقيقــي ضمــن ســياقخاطــئ للمعلومــات.

يعمــد كثيــرون إلــى نشــر األخبــار الكاذبــة لغايــات عــدة،
وتنحصــر غالبيتهــا فــي الرغبــة فــي التأثيــر فــي ظــل قــدرة
اإلعــام االجتماعــي علــى الوصــول لمالييــن المســتخدمين
فــي أماكــن عــدة“ ،فــي البلــدان الديكتاتوريــة تنشــأ مقاطــع
فيديــو وصــور مزيفــة تُح ّمــل علــى موقــع يوتيــوب ومواقــع
أخــرى بأمــل أن تجدهــم المؤسســات اإلخباريــة والجمهــور
وتنشــرهم عبــر مواقــع حقيقيــة”  ،27الديمقراطيــات بدورهــا
ال تخلــو مــن ذلــك ،ال ســيما فــي ظــل الســيل الكبيــر
للمعلومــات المتدفقــة واألمــوال الكبيــرة التــي تصــرف
لهــذا الجانــب ،خاصــة خــال الحمــات االنتخابيــة بهــدف
التأثيــر السياســي.
وال تخلــو مناطــق النــزاع والحــروب مــن حمــات الدعايــة
لتجــد موطنــا لهــا فــي اإلعــام االجتماعــي ،إذ “تتضمــن
البيئــة الحاضنــة للمعلومــات فــي ســياق النزاعــات ،ك ّمــا
هائــا مــن البروباغانــدا كجــزء مــن اســتراتيجيات
الحــرب” .28
ومن غايات نشر األخبار الكاذبة نجد :29
 الدعاية التأثير السياسي االستغالل السخرية إضعاف الصحافة التأثير العاطفي االستفزاز -التضليل

Nieman Reports,Truth In The Age of Social Media, Reports, (summer 2012) ( visited on 15 march 2018) p6
http://niemanreports.org/issues/summer-2012
24

Ibid, p 9.

25

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

Nieman Reports, Truth In The Age of Social Media, p 7
28

27

كريستيا ،الخطيب،التحقيق المفتوح المصادر والتحقق من األخبار في النزاعات ،الصحافة في زمن الحرب ،معهد الجزيرة لإلعالم ،الدوحة  2018ص 135
Claire, Fake News. It’s complicated, First Draft
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“تنتشــر األكاذيــب بشــكل أوســع مــن الحقيقــة ،وتلعــب
دورا قويًــا فــي تحقيــق ذلــك 30 ”،مــا
المؤسســات اإلخباريــة ً
يجعلهــا والصحفييــن أمــام تحــدي الدفــاع عــن مصداقيتهمــا
والمحافظــة علــى أخالقيــات العمــل الصحفــي فــي ظــل
تعاملهــم ليــس فقــط مــع أفــراد ،وإنمــا تنظيمات ومؤسســات
تختــص فــي تشــويه األخبــار وتزييفهــا ونشــر الدعايــات،
أي أنهــم أمــام جيــش إلكترونــي مخفــي ومجهــول الهويــة
والغايــة.

 .6آليات التحقق في أخبار
الشأن اليمني وتحديات الممارسة
المهنية والتطورات التقنية
يرصــد هــذا الجــزء مــن البحــث معالــم تأثير ســلطة اإلعالم
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.

 .Iتعامل قناة الجزيرة مع سلطة اإلعالم
االجتماعي
انخرطــت قنــاة الجزيــرة فــي التعامــل مــع اإلعــام
االجتماعــي منــذ بدايــة الربيــع العربــي أواخــر 2011؛
مصــدرا أساســيًّا لألخبــار ،وتطــور هــذا
حيــث أصبــح
ً
التعامــل الــذي أنتــج إنشــاء قســم لإلعــام االجتماعــي داخل
غرفــة األخبــار ،وقــد تأخــرت الجزيــرة نســبيًّا فــي هــذا
المجــال مقارنــة بوســائل إعالميــة غربيــة مثــل «بــي بــي
ســي» التــي أدركــت التحــول منــذ ســنة .2005

وكان المشــهد اليمنــي جــز ًءا مــن هــذا التطــور الــذي بــرز
فــي االهتمــام بمجــال اإلعــام االجتماعــي ومنصاتــه؛ حيث
رصــدت القنــاة تفاعالتــه ومجريــات أحداثــه ومســارات
الثــورة اليمنيــة عبــر مختلــف المنصــات ،ومــن خــال
«ناشــطين وصحفييــن مواطنيــن تعاملــت معهــم الجزيــرة
للحصــول علــى األخبــار« .31
ويشــير مســؤول قســم اإلعــام االجتماعــي بقنــاة الجزيــرة،
هشــام ناصيــف ،إلــى أن اإلعــام االجتماعــي غيَّــر المعادلــة
بالكامــل وأصبــح األهــم مــن بيــن كل المصــادر ،فــي ظــل
ســا
مــا يتمتــع بــه مــن ســرعة بــات معها ســباقًا لألخبــار ومناف ً
للــوكاالت  .32ويقــر فــي المقابــل بــأن التضليــل عبــر هــذه
الوســائل بــات حاليًّــا بمثابــة العلــم ،مــا يزيــد مــن أهميــة آليات
الرصــد وامتالك الحاســة السادســة في ظل مــا يحيط باإلعالم
االجتماعــي مــن أخبــار كاذبة وإشــاعات ،فقــد «زادت إمكانية
الوقــوع فــي أخطــاء فــي ظــل تطــور األســاليب التضليليــة
ورغبــة غرفــة األخبــار فــي بــث الخبــر» . 33
ويجمــع مــن التقتهــم الباحثــة علــى أن الجزيــرة تمكنــت مــن
تحقيــق التــوازن بيــن الســبق الصحفــي والتحقــق فيمــا يتعلــق
باألخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــام االجتماعــي ،لكــن ليــس
بنســبة  100%فــي ظــل الحــذر الكبيــر تجاههــا ومســار
التحقــق الــذي تتخــذه .ويعــد رصــد األخبــار عبــر اإلعــام
االجتماعــي مهمــة مشــتركة بيــن طاقــم الجزيــرة؛ إذ «يُــزود
قســم اإلنتــاج بــأي خبــر يتلقــاه زمالؤهم فــي الغرفــة ،وكجزء
مــن مهمتهــم ال يُهمــل المنتجــون أي خبــر يردهــم» .34
ضــا يشــير مراســل الجزيــرة فــي
فــي العمــل الميدانــي أي ً
اليمــن ،ســمير النمــري ،إلــى اعتمــاده علــى اإلعــام
االجتماعــي كمصــدر رئيــس لألخبــار مــن خــال «متابعــة
صفحــات أشــخاص يعرفهــم شــخصيًّا ويثــق فيهــم أو
عبــر مجموعــات الـــ Whatsappالتــي تمكــن مــن تدفــق
األخبــار مــن مناطــق مختلفــة يليهــا التواصل بشــكل مباشــر

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
30

 31أحمد شروف ،مدير التحرير بقناة الجزيرة ،مقابلة مع الباحثة 24 ،أبريل /نيسان  ،2018الدوحة
 32هشام ناصيف ،مسؤول قسم اإلعالم االجتماعي بقناة الجزيرة ،مقابلة مع الباحثة 10 ،أبريل /نيسان  ،2018الدوحة
 33ماجد خضر ،رئيس قسم المراسلين بقناة الجزيرة ،مقابلة مع الباحثة 4 ،أبريل /نيسان  ،2018الدوحة
 34عدنان البوريني ،منتج أخبار بقناة الجزيرة ،مقابلة مع الباحثة 24 ،أبريل /نيسان  ،2018الدوحة
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لزيــادة التفاصيــل أو التأكيــد» .35
وتتكفــل وحــدة الرصــد والتحقــق  36بدورهــا بمتابعــة
مــا ينشــر علــى شــبكات التواصــل عبــر تجهيــز حصــاد
يومــي لمــا يتدفــق مــن أخبــار  ،ويرســل الحصــاد إلــى
كل مكونــات شــبكة الجزيــرة  ،كمــا تبحــث الوحــدة فــي
المواضيــع المتداولــة عبــر اإلعــام االجتماعــي الــذي تبنــى
مــن خاللــه التوجهــات.
ويشــكل التحقــق مــن األخبــار بأنواعهــا المختلفــة المهمــة
األساســية الثانيــة لوحــدة الرصــد والتحقــق ،ومــا لفــت
انتبــاه الباحثــة هنــا أن “طلبــات التحقــق ترســل للوحــدة
مــن مختلــف أقســام شــبكة الجزيــرة”  ،37وال يتجــاوز
فــي المقابــل مــن يمتلكــون مهــارات التحقــق فيهــا ســبعة
أشــخاص يتوزعــون علــى فتــرات عمــل مختلفــة ،مهمتهــم
األساســية تجنيــب الجزيــرة تكــرار مــا وقعــت فيــه مــن
أخطــاء اضطــرت لالعتــذار عنهــا ،كبــث صــور لتعذيــب
ســجناء فــي العــراق علــى أنهــا فــي اليمــن ،ويشــير مــن
التقتهــم الباحثــة إلــى أن ذلــك كان فــي بدايــة التعامــل مــع

وســائل اإلعــام االجتماعــي ،وأن األخطــاء باتــت قليلــة
فــي وقــت زادت فيــه العقبــات أمــام تغطيــة الشــأن اليمنــي.

خصائص تغطية الشأن اليمني
فُتــح مكتــب الجزيــرة فــي اليمــن عــام  ،1996لكــن ذلــك ال
يمنــع وجــود صعوبــات حاليًّــا فــي الوصــول إلــى المعلومــة
فــي الميــدان ،ال ســيما فــي ظــل نقــص الكــوادر هنــاك
ألســباب عــدة .فقــد ارتفــع نســق التعامــل مــع اإلعــام
االجتماعــي فيمــا يتعلــق بالشــأن اليمنــي مــع بــدء عاصفــة
الحــزم ،وهــو االســم الــذي أطلقتــه المملكــة العربيــة
الســعودية علــى العمليــة العســكرية التــي شــنتها باليمــن
بدايــة مــن  25مــارس/أذار  2015مــع عــدد مــن الــدول
العربيــة ،بهــدف صــد الحوثييــن بعــد ســيطرتهم علــى
العاصمــة صنعــاء .وزادت التحديــات أمــام الجزيــرة فــي
اليمــن مــع انــدالع األزمــة الخليجيــة فــي يونيو/حزيــران
 ،2017أي بعــد قــرار كل مــن الســعودية والبحريــن
واإلمــارات ومصــر فــرض حصــار علــى دولــة قطــر.
ويشــير مراســل الجزيــرة فــي اليمــن ،نجيــب اليافعــي ،إلــى
“أن إعاقــة عملهــم علــى الميــدان ســواء مــن قبــل الحوثييــن

الصورة رقم ( )1توضح تعامل وحدة الرصد والتحقق مع األحداث الكبرى
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أو التحالــف العربــي دفعهــم إلــى االعتمــاد علــى صفحــات
مثــل مــأرب بــرس والمصــدر أوناليــن والصحــوة نــت
وأخــرى تابعــة للحوثييــن فــي بحثهــم عــن األخبــار” .38
ويبيــن رئيــس قســم المراســلين بقنــاة الجزيــرة ،ماجــد
خضــر ،أن القنــاة “ليــس لديهــا مراســلين فــي كافــة
أنحــاء اليمــن لرفــض الحوثييــن وجــود القنــاة فــي مناطــق
ضــا رفــض قــوات التحالــف بعــد األزمــة
ســيطرتهم وأي ً
الخليجيــة ذلــك”  ،39وبــات تحــرك طاقــم الجزيــرة صعبًــا
خاصــة بعــد إغــاق مكتــب القنــاة فــي صنعــاء مــع دخــول
الحوثييــن لهــا فــي ســبتمبر/أيلول  2014ومصــادرة
األجهــزة.
وقــد فــرض ذلــك علــى الجزيــرة التعامــل مــع “عــدد مــن
المتعاونيــن عبــر وســائل االتصــال غيــر التقليديــة علــى
غــرار اإلعــام االجتماعــي فيمــا يتــوزع فــي المناطــق
الخاضعــة للشــرعية مراســلون بشــكل غيــر معلــن ألســباب
أمنيــة”  .40ويقــر طاقــم الجزيــرة مواجهــة القنــاة لعقبــات في
التعامــل مــع الشــأن اليمنــي حاليًّــا لقلــة الموجوديــن علــى
الميــدان ،ويــرى المنتــج عدنــان البورينــي أن “الجزيــرة
نجحــت بنســبة عاليــة فــي التغطيــة والتحقــق والدقــة إذا مــا
أُخــذت هــذه النقــاط بعيــن االعتبــار” .41
كمــا يفــرض التحــدي األمنــي فــي اليمــن نفســه؛ إذ يشــير
نجيــب اليافعــي أن “الخــوف مــن المخابــرات وعمليــات
االعتقــال التــي تســتهدف الصحفييــن والناشــطين ،جعــل من
اعتمــاد خاصيــة الموقــع لــدى نشــر األخبــار شــبه منعدمــة
مــا يزيــد مــن صعوبــة التأكــد مــن الخبــر ،إضافــة إلــى
صعوبــة التواصــل مــع المســؤولين اليمنييــن فــي الحكومــة
الشــرعية لرفضهــم التعامــل مــع القنــاة” .42
هــذه التحديــات زادت فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام
38
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االجتماعــي للوصــول إلــى األخبــار قبــل التأكــد منهــا عبــر
وســائل خاصــة واتصــاالت مباشــرة لكــن تحديًــا آخــر يبرز
هنــا وهــو أن “نحــو  50فــي المائــة مــن األخبــار الــواردة
43
أخبــارا كاذبــة”
عبــر هــذه الوســائل بشــأن اليمــن تعــد
ً
مــع اإلشــارة إلــى أن اليمنييــن يحبــذون ثــاث منصــات
أساســية لنشــر أخبارهــم وهــي علــى التوالــي فيســبوك ثــم
تويتــر ثــم تيليغــرام ،مــا يطــرح تحديــات أخــرى تتعلــق
ســا بكيفيــة التحقــق مــن هــذه األخبــار.
أسا ً

 .IIآليات التحقق في أخبار الشأن اليمني
تبيــن المقابــات التــي أجرتهــا الباحثــة أن عمليــة التحقــق
فــي األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــام االجتماعــي بشــأن
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
ـرا لــه بحكــم األوضــاع هنــاك ،وقســم اإلعــام
الدوحــة مقـ ً
االجتماعــي وتحديــدًا وحــدة الرصــد والتحقــق.
ونســتعرض فيمــا يلــي جوانــب مختلفــة مــن عمليــة التحقــق
بــد ًءا مــن األشــخاص المعنييــن وطــرق تعامــل أقســام
مختلفــة مــع موضــوع التحقــق ومصادرهــم وطريقــة بنــاء
ـرورا برصــد عــدد مــن اإلخفاقــات والنجاحــات فــي
الثقــة مـ ً
مجــال التحقــق وصـ ً
ـول إلــى اآلليــات.

آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

 .7دورة إنتاج الخبر ومسار
التحقق في قسم المراسلين
عبــر البحــث فــي مصــادر الجزيرة فــي اليمن نجــد أن القناة
ســا علــى مكتبهــا الموجــود حاليًّــا فــي الدوحــة،
تعتمــد أسا ً
فيمــا تحافــظ علــى شــبكة مــن المراســلين والمتعاونيــن
غيــر المعلــن عنهــم الذيــن تعــود إليهــم فــي الحصــول علــى
األخبــار ،إضافــة إلــى صحفييــن مواطنيــن متــى اســتدعت
الحاجــة ذلــك ،حيــث “اســتثمرت الجزيــرة طاقمهــا ومــا
كونتــه مــن عالقــات منــذ افتتــاح مكتبهــا فــي صنعــاء عــام
 .44 ”1996كمــا تعتمــد علــى عــدد مــن الصفحــات ضمــن

قوائــم خاصــة نبيــن الحقًــا كيفيــة بنــاء الثقــة فــي كل هــذه
المصــادر.
وفــق مالحظــة رصدتهــا الباحثــة بقســم المراســلين بغرفــة
أخبــار الجزيــرة ،ت َبيَــن أن القســم غيــر مكلــف بعمليــات
التحقــق لذلــك يمــر الخبــر اليمنــي إمــا لقســم اإلعــام
االجتماعــي أو لمكتــب الجزيــرة باليمــن ،ويبيــن الرســم
البيانــي التالــي دورة إنتــاج الخبــر انطالقًــا مــن هــذا القســم.

الرســم البيــان رقــم ( )1يبيــن
دورة إنتــاج الخبــر يف قســم
املراســلين بغرفــة أخبــار الجزيرة
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يبيــن رئيــس قســم المراســلين بقنــاة الجزيرة ،ماجــد خضر )1 ،دورة إنتاج الخبر ومسار التحقق في قسم
اعتمادهــم فــي الغالــب علــى حكــم المراســلين فــي التحقــق المنتجين

مــن األخبــار ،ويشــير إلــى ثقتهــم بالمتعاونيــن المتعامليــن
معهــم ،فــي األخبــار أو الصــور التــي يكــون مصدرهــا
اإلعــام االجتماعــي ،بحكــم تحققهــم منهــا ويتحملــون فــي
المقابــل مســؤوليتهم فــي ذلــك؛ إذ مــن “المفتــرض أن يكــون
قــادرا علــى اكتشــاف أســاليب
أي مراســل فــي الجزيــرة
ً
التضليــل ،لكــن ذلــك ال يمنــع مــن إنهــاء العقــد مــع أي
متعــاون متــى تكــررت أخطــاءه” .45

الرســم البيانــي رقــم ( )2يوضــح دورة
الخبــر املتدفــق عبــر اإلعــام االجتماعــي
يف قســم املنتجيــن

45
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يتعامــل قســم إنتــاج األخبــار “مــع الخبــر اليمنــي بدقــة
مطلقــة لتجنــب الوقــوع فــي أخطــاء”  ،46وتســند مهمــة
التحقــق لوحــدة الرصــد إضافــة إلــى المســؤولين عــن
الملــف اليمنــي بالغرفــة (مكتــب الجزيــرة باليمــن ســابقًا)،
حيــث يردهــم مــا يتدفــق إلــى الغرفــة للتحقــق منــه بحكــم
عالقاتهــم ومصادرهــم وقدرتهــم علــى وضــع األخبــار فــي
الســياق الصحيــح.

آليات التحقق من األخبار املتدفقة عبر اإلعالم االجتماعي

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 جـدًا”
 .47ويشــير المنتــج عدنــان البورينــي إلــى لجوئــه أحيانًــا إلــى
التحقــق بشــكل شــخصي ،خاصة خــال فترة العمل المســائي
التــي يغيــب فيهــا أحيانًــا أعضــاء مــن وحــدة التحقــق.
وتأخــذ بعــض األخبــار مرحلــة كاملــة مــن التحقــق وتظــل
رغــم ذلــك بحاجــة للمزيــد مــن التأكيــد ،لذلــك تلجــأ الجزيرة
أحيانًــا إلــى نقلهــا متــى كانــت مهمــه عبــر اعتمــاد الصياغــة
التاليــة“ :تــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
مقطــع فيديــو يظهــر ...ولــم يتســن للجزيــرة التحقــق مــن
تاريــخ الفيديــو أو صحتــه”.
ويبيــن مديــر التحريــر بقنــاة الجزيــرة ،أحمــد شــروف،
أن المتعاونيــن يشــكلون أول مصــادر األخبــار بالنســبة
للقنــاة ،ثــم يمــرر الخبــر متــى أجيــز مــن قبــل قســم
الشــؤون اليمنيــة ،وتعــود غرفــة األخبــار إلــى مكتــب
اليمــن عنــد رصــد خبــر مهــم عبــر اإلعــام االجتماعــي
ـرا مــا نفــى
حيــث يكــون النفــي أو التأكيــد عبرهــم و “كثيـ ً
المكتــب عشــرات األخبــار علــى غــرار الســيطرة علــى
بعــض المناطــق؛ إذ تــرد أخبــار كاذبــة كثيــرة بشــأنها” ،48
فيمــا ترســل مقاطــع الفيديــو اليمنيــة إلــى كل مــن محــرري
الشــأن اليمنــي ووحــدة الرصــد والتحقــق.

 )2آليات المراسلين في التحقق من األخبار
الحظــت الباحثــة أن مراســلي الجزيــرة فــي اليمــن يعتمدون
ســا علــى آليــات التحقــق التقليديــة للتأكــد مــن األخبــار،
أسا ً
عبــر اســتقصاء الخبــر األولــي علــى “صفحــات ومصــادر
محليــة تتميــز بانتشــار مراســليها وبالمصداقيــة ثــم التأكــد
عبــر األشــخاص المعتمديــن مــن قبــل الجزيــرة فــي مناطــق
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أحمد الشلفي ،مسؤول الملف اليمني بقناة الجزيرة ،مقابلة مع الباحثة 24 ،أبريل /نيسان  ،2018الدوحة.

محليــة عــدة”  .49ويقــر مراســل الجزيــرة ،ســمير النمــري،
بالفشــل فــي التحقــق مــرة أو اثنتيــن علــى غــرار نقــل خبــر
انطالقًــا مــن صفحــة جهــة حكوميــة موثوقــة تفيد بالســيطرة
علــى منطقــة “إرحــب” فــي صنعــاء ،ظهــر فــي شــكل خبــر
عاجــل بالجزيــرة قبــل أن يتبيــن أنــه غيــر صحيــح .كمــا
وقــع فــي الخطــأ نفســه مراســل الجزيــرة ،نجيــب اليافعــي،
عندمــا “أرســل خبًــرا ورد إليــه مــن أحــد المتعاونيــن وبــث
قبــل أن يتضــح أنــه غيــر صحيــح” .50
ويعطــي المراســلون األولويــة لمــن هــم فــي الميــدان مــن
المتعاونيــن وخاصــة مــن يوفــر الصــور ،ويرســلون مــا
يصعــب عليهــم التحقــق منــه مــن مقاطــع الفيديــو خاصــة
إلــى قســم اإلعــام االجتماعــي بغرفــة األخبــار.
كمــا يعتمــدون قائمــة مــن ناشــطين وإعالمييــن ومســؤولين
“وكثيــرا مــا يرســلون
محلييــن ومنظمــات وجمعيــات
ً
الخبــر لألشــخاص المعنييــن فــي المنطقــة كوســيط بينهــم
وبيــن الجهــات الحكوميــة والرســمية ســواء عبــر الهاتــف
أو الرســائل النصيــة”  .51ويتخــذ مســؤول الملــف اليمنــي
فــي غرفــة أخبــار الجزيــرة ،أحمــد الشــلفي ،مــن معيــار
ســا للتأكــد مــن األخبــار علــى أن تكــون مــن
التطابــق أسا ً
مصــادر ذات صلــة بالحــدث ،ويفســر للباحثــة كيــف تعامــل
القســم مــع خبــر اســتهداف قــوات التحالــف لحفــل زفــاف
بيــن  22و 23مــن أبريل/نيســان “ :2018مررنــا الخبــر
عبــر تطوراتــه المختلفــة ألن المــكان كان بعي ـدًا ج ـدًّا مــع
صعوبــة االتصــاالت ،نحــن فــي حالــة كهــذه وللتأكــد نطلــب
ضــا اعتمدنــا
أســماء األشــخاص والعائــات التــي قتلــت ،وأي ً
مصــادر مــن المنظمــات الدوليــة القريبــة مــن المنطقــة،
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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 )3آليات التحقق في األخبار بقسم اإلعالم 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 المالئمــة لرصــد وجمــع المعلومــات.

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

وقبــل تحديــد آليــات التحقــق ،نالحــظ فــي الصــورة رقــم ( )2أحــد 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 ( )2بثتهــا الجزيــرة يف ســياق بيــان أثــر املجاعــة يف
ً
الحقــا أنهــا مــن أحــد األفــام
مضايــا الســورية وظهــر
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مســارا
وتؤكــد هــذه األخطــاء أن عمليــة التحقــق تتطلــب
ً
ً
كامــا يدمــج فيــه التحليــل المنطقــي بالمهــارات التقنيــة،
إضافــة إلــى التأكــد ممــا يرســله المتعاونــون أو حتــى
المراســلون ،ويشــير مســؤول قســم اإلعــام االجتماعــي
بغرفــة أخبــار الجزيــرة ،هشــام ناصيــف ،إلــى أن “أي
ناشــط يخضــع قبــل اعتمــاده إلــى التأكــد مــن مصداقيتــه
وجــودة محتــواه واجتهــاده مــع الحــرص على أمنــه”  .53أما
الصفحــات “فتخضــع للمراقبــة لمــدة  6أشــهر لمعرفــة مــا
إذا كان صاحبهــا ناش ـ ً
طا أو ناقـ ًـا لألخبــار ومــدى انتشــار
عناصــر لهــا علــى الميــدان ثــم تقــع انتقــاء المصــادر” .54
وتشــمل عمليــة التحقــق جوانــب عــدة مــن بينهــا “ضــرورة
متابعــة األحــداث بشــكل يومــي ،والشــق التقنــي وجانــب
الحــدس أو الحاســة السادســة”  ،55ويشــير 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
قــدرة الصحفــي علــى البحــث ودقــة مالحظتــه ،وبديهتــه
وقدرتــه علــى التفكيــر” .56
ضــا القــدرة علــى بيــان الكلمــات
ويشــمل مســار التحقــق أي ً
المفتاحيــة الــواردة فــي أي خبــر أو فيديــو ،لمعرفــة مــكان
وزمــان الحــدث ثــم فلتــرة المصــادر لتحقيق التطابــق ،ومن
ضــا ،الدقــة والشــك
اآلليــات األساســية فــي وحــدة الرصــد أي ً
وتبــرز هنــا الخبــرة التراكميــة والثقافــة العامــة ومتابعــة
األخبــار إلدراك خلفياتهــا ،وتأهــب الذاكــرة لدورهــا فــي
توفيــر قرائــن فــي مجــال التحقــق .ومــن األهميــة بمــكان
أن يــدرك الصحفــي أكثــر منصــات التواصــل االجتماعــي
اعتمــادًا فــي كل بلــد الختــاف اإلقبــال علــى منصــة دون
أخــرى مــن بلــد آلخــر.
الجــدول رقــم ( )1يوضــح املهــارات التــي
تســاعد ىلع التحقــق الناجــح لألخبــار
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بعــد ذلــك تأتــي المهــارات المتعلقــة بتاريــخ النشــر وهويــة
المصــدر ومــدى القــدرة علــى التواصــل معــه ويختلــف
مســار التحقــق باختــاف نوعيــة الخبــر:
بالنســبة للخبــر المكتــوب يحــاول صحفيــو الوحــدة الوصول
إلــى مصــدره الرئيســي أو مصــدر مقــرب مــن الجهــة
المعنيــة “وينســف الخبــر بالكامــل فــي حــال عــدم إيجــاد
مصــادر مؤكــدة لــه” .57
مقاطــع الفيديــو يتوجــب ســماعها والتركيز فــي كل الكلمات
الــواردة فيهــا ،حتــى يتمكــن المتحقــق منهــا مــن اســتنباط
ضــا
كلمــات مفتاحيــة الســتغاللها فــي البحــث ،مــن المهــم أي ً
مقارنــة األجــواء والطقــس والبنايــات والعوامــل المناخيــة،
والتثبــت مــا إذا كانــت المنطقــة الظاهــرة فــي الفيديــو هــي
ضــا البحــث عــن مقاطــع
ذاتهــا التــي يتحدثــون عنهــا ،أي ً
فيديــو أخــرى مــن زوايــا مختلفــة.
تصــدر فيديــو مقتــل الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد
هللا صالــح ،مختلــف شاشــات األخبــار فــي الرابــع مــن
ديســمبر كانــون األول  ،2017حدثنــا مشــرف الوحــدة
عــن تطــورات تعاملهــم مــع الخبــر“ ،أول فيديــو لمقتــل
صالــح كان مقطــع مصــور مــن شاشــة هاتــف محمــول،
ول ّمــا 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  5أشــخاص،
عدنــا إلــى المقاطــع والمنــاخ ووجدنــا أنــه متطابــق مــع
المنــاخ الموجــود فيــه صالــح ،تابعنــا أيضــا ردة فعــل
النــاس وهنــا لــم يكــن هنــاك مــن داعٍ الســتعمال األدوات
المســاعدة” .58
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بالنســبة للمكالمــات المســربة فــإن اآلليــة الوحيــدة المعتمــدة
فــي الغرفــة لتدقيــق المحتــوى ،فهــي عبــر العــودة إلــى
الموضــوع المطــروح ومــدى جدتــه ومقارنــة األصــوات
بأخــرى فــي فيديوهــات قديمــة بثــت خــال لقــاءات معتمدة.
أمــا األدوات التقنيــة فتعــد بالنســبة لوحــدة الرصــد بقنــاة
الجزيــرة مجــرد آليــات للمســاعدة يلجــأ لهــا عنــد الفشــل
فــي التحقــق ،عبــر مــا ســبق ذكــره ومــن بينهــا :داتــا مينــر
 DataMinirrوالتايــن آي  Tineyeوســتوريفول�Sto
 ryfullوالغوغــل إميدجــز .Google Images
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الجــدول رقــم ( )3يبيــن بعــض النصائــح التــي تقدمهــا شــركة
60
ســتوريفول  Storyful 59للتحقــق يف األخبــار

59

شركة تقدم رؤى اجتماعية ومحتوى تم التحقق منه لوسائل اإلعالم والشركاء والعالمة التجارية
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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وتشــترك الجزيــرة وفــق مديــر تحريرهــا “بــكل المواقــع
التقنيــة التــي تطلبهــا وحــدة التحقــق وتحــرص علــى تدريب
عناصرهــا ووضــع القواعــد النظريــة لكيفيــة التعامــل مــع
األخبــار”  .61ورغــم تأكيــد محاولــة النشــطاء التضليــل
عبــر مثـ ًـا دمــج الفيديوهــات القديمــة والجديــدة وإرســالها
للقنــاة إال أن ثقــة الجزيــرة فــي مصادرهــا ظلــت عاليــة
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”  ،62مــا يطــرح تحديــات بشــأن مــدى
امتــاك طاقــم الجزيــرة لمهــارات التحقــق.

 .8مهارات التحقق لدى صحفيي
الجزيرة
 -1مهارات التحقق
يتفــق غالبيــة مــن التقتهــم الباحثــة ،على أن مهــارات التحقق
عبــر التحليــل المنطقــي تبنــى عبــر الخبــرة التراكميــة،
ومتابعــة األحــداث ،ومعرفــة األماكــن ( )...أمــا تلــك
ســا علــى التطبيــق الدائــم
المعتمــدة علــى التقنيــة ،فتقــوم أسا ً
“فكثيــرا مــا نفــى منتجــو األخبــار صحــة المقاطــع
لهــا،
ً
مــن خــال التحليــل المنطقــي لهــا ،نظــرا لقدرتهــم علــى
تمييــز جغرافيــات المناطــق ولهجاتهــا ولوحــات الســيارات
وتحديــد مــكان الصــور والطقــس وغيرهــا “  63وهــو مــا
يشــير إليــه مراســل الجزيــرة فــي اليمــن ،ســمير النمــري،
إذ مكنــه العمــل فــي القنــاة منــذ ســنة  ،2010مــن القــدرة
علــى معرفــة خلفيــات الصــور المتراكمــة خــال الســنوات
ـادرا ،علــى حــد قولــه ،علــى تحديــد
الماضيــة ،مــا يجعلــه قـ ً
مــا إذا كانــت الصــورة جديــدة أو قديمــة وإخضاعهــا
للتحقــق متــى شــك فيهــا.
ورغــم تأكيــده عــدم إتقانــه لآلليــات التقنيــة فــي مجــال
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التحقــق ،إال أنــه يعتبــر أن خبرتــه فــي مجــال التصويــر
تمكنــه مــن التمييــز بيــن الصــورة المفبركــة عــن غيرهــا،
لكنــه يضطــر إلــى التعامــل مــع وحــدة الرصــد والتحقــق
متــى تعــذر عليــه التحقــق عبــر اآلليــات التقليديــة.
وبــدوره يقــر مســؤول الملــف اليمنــي بالغرفة أحمد الشــلفي
بعــدم إتقانــه لآلليــات التقنيــة ،وعــدم خضوعــه لــدورات
مــن هــذا النــوع ،دورات م ّكنــت منهــا الجزيــرة عــددًا مــن
فرغــوا لهــذا الغــرض ،إال أنــه لــم يُكلّفــوا بتطبيقهــا
طاقمهــا ّ
فــي ظــل وجــود قســم اإلعــام االجتماعــي المخصــص
للغــرض .األمــر ذاتــه ينطبــق علــى منتجــي النشــرات الذين
“يملكــون مهــارات التحقــق المنطقــي والتحليلــي لألخبــار،
إال أنهــم يســندون كل مــا يــرون فيــه جانبــا مــن الصحــة
لقســم اإلعــام االجتماعــي لمواصلــة التحقــق فيــه” .64
مهــارات التحقــق داخــل قســم اإلعــام االجتماعــي تختلــف
بدورهــا مــن شــخص إلــى آخــر“ ،يوجــد حاليًّــا نحــو 7
أشــخاص قادريــن علــى التحقــق فــي عالقــة بالدقــة والحدس
والشــك ،أمــا فيمــا يتعلــق بــاألدوات التقنيــة فالمهــارات
متقاربــة”  ،65واعتمــد القســم أســلوب التطويــر الذاتــي بيــن
مختلــف عناصــره.

 -2المشاكل والتحديات
يجمــع غالبيــة مــن التقتهــم الباحثــة أن الخبــرة التراكميــة
فــي مجــال التحقــق ســبقتها أخطــاء وقعــت فيهــا الجزيــرة،
ضــا بتفــاوت مهــارات الصحفييــن فــي مجــال
ويقــرون أي ً
ّ
ســم ،األمــر الــذي
التحقــق ،خاصــة وأن العمــل داخلهــا مق ّ
يقلــل مــن إمكانيــة تكليــف أحــد الصحفييــن بالعمليــة.
ويحــول ضغــط العمــل أمــام قيــام منتجــي األخبــار بعمليــات
التحقــق ،فتســند المهمــة لقســم الشــؤون اليمنيــة وقســم
اإلعــام االجتماعــي الــذي يعــد “المرجــع األساســي إلــى
جانــب التحقــق فــي ظــل عــدم امتــاك صحفيــي الغرفــة
مهــارات التحقــق” .66
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ضــا أن عمليــة التحقــق فــي غرفــة أخبــار
ويالحــظ أي ً
الجزيــرة ،أســندت لجهــة واحــدة فاصلــة خاصــة فيمــا يتعلق
بمقاطــع الفيديــو مــن بــاب التخصــص ،غالبيــة العامليــن
فــي الوحــدة ناشــطين علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي،
والحــال أن الخلفيــة الصحفيــة والخبريــة مهمــة جــدًّا فــي
مجــال التحقــق بالنســية لمســؤولي القنــاة “مــع التجربــة
أصبــح لــدى غالبيــة الناشــطين خبــرة صحفيــة جيــدة
ومقبولــة ،خاصــة أن المحرريــن والمنتجيــن يشــاركون فــي
التحقــق مــن الناحيــة التحريريــة” .67
ترســل طلبــات التحقــق لوحــدة الرصــد مــن كامــل شــبكة
الجزيــرة ،مــا يضعهــا أمــام ضغــوط وتحديــات أكبــر ال
تتماشــى مــع عــدد أفرادهــا.
يشــير مديــر التحريــر بقنــاة الجزيــرة أحمــد شــروف
إلــى أن أغلــب طاقمهــا خضعــوا إلــى دورات فــي مجــال
التحقــق ،لكنهــم فــي المقابــل لــم يمارســوها ،فــي وقــت
تتطلــب المهــارات المســتحدثة ،التقنيــة منهــا خاصــة،
تطبيقــا دوريــا لهــا ومتابعــة كل جديــد فيهــا ،بغيــة إتقــان
المنظومــات المســتحدثة ،لذلــك ال يســتطيع المســؤولون
داخــل الغرفــة “تقييــم المســتوى العــام فــي هــذا المجــال،
ومــدى تطبيــق الصحفييــن لمــا تدربــوا عليــه فــي ظــل عــدم
تكليفهــم بذلــك” .68
ورغــم توفيــر القنــاة للــدورات التدريبيــة فــي هــذا المجــال،
إال أنهــا تظــل محــدودة مقارنــة مــع التطــورات الســريعة
فــي عالــم اإلعــام االجتماعــي ،كمــا أن اختيــار األشــخاص
ضــا؛ إذ ســبق
المناســبين لتقديــم هــذه الــدورات مهــم أي ً
وخضــع صحفيــو وحــدة الرصــد والتحقــق إلــى دورة
ـرا
تدريبيــة مــن قبــل مــدرب أجنبــي “لــم يســتفيدوا منهــا كثيـ ً
ـرا الختــاف التعامــل مــع وســائل اإلعــام االجتماعــي
نظـ ً
فــي العالــم العربــي عــن مناطــق أخــرى” ،كمــا يجــد أفــراد
الوحــدة أنفســهم أمــام ضغــط الوقــت فــي ظــل الحاجــة
الملحــة للتحقــق ،وحاجــة الغرفــة للخبــر ،وأيضــا الضغــط
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النفســي فــي ظــل تحملهــم مســؤولية تأكيــد صحــة أي خبــر
مــن عدمــه.

 -3الفرص 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
دورات مســتمرة فــي المجــال ،فــي ظــل تطــور اآلليــات
بالتــوازي مــع تطــور أســاليب التضليــل ،مــع التأكيــد علــى
أهميــة المحافظــة علــى ميــزة التخصــص كونــه “يعطــي
دقــة عاليــة ،فــي المقابــل يجــب أن يخضــع كل منتــج وكل
صحفــي لــدورة متكاملــة زمنيــا وعمليــا الكتســاب مهــارات
التحقــق والمحافظــة عليهــا” .69
نجحــت الجزيــرة فــي الحــد مــن األخطــاء ،لكــن “هنــاك
إمكانيــة للتحســن أكثــر فــي ظــل تواتــر اآلليــات التــي تعنــى
بالتحقــق ،وهنــا مــن الضــروري الخضــوع إلــى تدريــب
دوري”  ،70وهــو مــا يتطلــب مــن القنــاة توفيــر اإلمكانيــات
الالزمــة لذلــك بغيــة تطويــر الفريــق .كمــا أن التــزام
الصحفييــن بالمحافظــة علــى مــا امتلكــوه مــن مهــارات
ضــا ،ويقتــرن باالهتمــام
خــال هــذه الــدورات مهــم أي ً
الشــخصي والتطبيــق الذاتــي كــون التحقــق ليــس مــن بيــن
مهامهــم اليوميــة فــي الغرفــة.
قــد يكــون مــن الجيــد تكليــف الصحفييــن بعمليــات التحقــق
مــن حيــن إلــى آخــر ،لغايــة تتبــع مــدى اســتفادتهم مــن
الــدورات ومــدى محافظتهــم علــى المهــارات المكتســبة،
فاألحــداث والتكليفــات قــد تضعــه يو ًمــا مــا أمــام ضــرورة
القيــام بذلــك.
كمــا أن وحــدة الرصــد والتحقــق بدورهــا بحاجــة إلــى
تطويــر طاقمهــا علــى مســتوى العــدد ،فــي ظــل تجــاوز
التكليفــات المســندة لهــا للقنــاة لتشــمل كامــل الشــبكة.
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 .9خاتمة
بــدا تأثيــر ســلطة اإلعــام االجتماعــي واض ًحــا فــي غرفــة
أخبــار الجزيــرة ،مــا دفعهــا إلنشــاء قســم خــاص بذلــك،
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
قاعــدة تقليديــة يُنصــح الصحفــي بالمحافظــة عليهــا فــي
التعامــل مــع األخبــار المتدفقــة عبــر اإلعــام االجتماعــي،
يضــاف إليــه الحــدس والخلفيــة الصحفيــة واإلخباريــة
والثقافــة العامــة والرصــد المتواصــل لألحــداث ،تُعــ ُّد
بدورهــا منطلقــات للمســار الســليم للتحقــق فــي ظــل مــا
توفــره للصحفــي مــن خبــرة تراكميــة تســهل التحليــل
المنطقــي لألخبــار ومقاطــع الفيديــو ،ووضعهــا فــي ســياقها
وهــي آليــات تتفــاوت مهــارات المتخصصيــن فــي التحقــق
بقنــاة الجزيــرة فــي إتقانهــا ،كمــا يتفــوق الناشــطون هنــا
علــى الصحفييــن فــي قدراتهــم الكبيــرة علــى الرصــد ،فيمــا
يتفــوق الصحفيــون بمــا يكتســبونه مــن خلفيــات إخباريــة،
مــا يتطلــب مز ًجــا فــي القــدرات وتعاونًــا وثيقًــا 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 جــ ّد مهمــة للفصــل فــي صحــة الصــور ومقاطــع
الفيديــو.

اإلعــام االجتماعــي العربــي ومدركيــن لواقعــه وتحدياتــه
وطــرق التعامــل معــه.
وأشــار غالبيــة مــن التقتهــم الباحثــة إلــى بلــوغ أســاليب
التضليــل مراحــل متقدمــة جــدًّا فــي مجــال بــث ونقــل
األخبــار عبــر وســائل اإلعــام االجتماعــي ،خاصــة وأن
هــذه المنصــات باتــت تعتمــد كوســيلة رئيســة للتأثيــر علــى
النــاس وتوجيههــم ألغــراض فرديــة وجماعيــة وتمــس
مجــاالت مختلفــة ،مــا يســتدعي البحــث فــي الخطــوات
المتخــذة علــى مســتويات حكوميــة وسياســية لمحاربتهــا
قانونيــا ،عبــر رصــد تجــارب دول والبحــث فــي مــدى
إمكانيــة تطبيــق ذلــك عربيًّــا في ظــل التحديــات المطروحة.

كمــا بــدا واض ًحــا 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
دورات تقــدم فــي الغالــب مــن قبــل متخصصيــن أجانــب
فيمــا يحبــذ أن تقــدم مــن قبــل متخصصيــن ضالعيــن فــي
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