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ملخص البحث
ســعت هــذه الدراســة إلــى تقديــم نمــوذج ومرجــع للباحثيــن والصحفييــن حــول “غــرف األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة”
والتحـ ّـوالت التــي أحدثتهــا الوســائل والتقنيــات االتصاليــة الحديثــة وأدوات الــذكاء االصطناعــي فــي كل مراحــل عمليــة
اإلنتــاج اإلخبــاري ،وهيكليــة غــرف األخبــار ،مــن منظــور حتميــة ماكلوهــان التكنولوجيــة .واعتمــدت الدراســة علــى
المنهــج النوعــي باســتخدام أداتــي المالحظــة الميدانيــة الشــخصية والمقابــات المعمقــة لجمــع وتحليــل البيانــات مــن داخــل
صلــت الدراســة إلــى أن غــرف األخبــار الذكيــة تعتمــد علــى
غــرف أخبــار قناتــي الجزيــرة العربيــة واالنجليزيــة .وتو ّ
ذكاء اإلنســان ومــن ثــم ذكاء اآللــة ،وأن الوســائل االتصاليــة الحديثــة فرضــت تغيّــرات عــدة علــى مراحــل عمليــة اإلنتــاج
اإلخبــاري الخمســة الرئيســية (جمــع األخبــار ،التحقــق والتثبــت ،المعالجــة البصريــة والتحريريــة ،النشــر ،التغذيــة
الراجعــة) واألدوات المســتخدمة فيهــا ،مــا تطلــب تغيّــرات فــي هيكليــة غــرف األخبــار لتواكــب التطــور االتصالــي
وتســتفيد منــه لزيــادة كفاءتهــا ،كمــا أن اســتخدام الوســائل واألدوات االتصاليــة الحديثــة أثــر بشــكل مباشــر علــى شــكل
ومضمــون كل مــا تنتجــه غــرف األخبــار الذكيــة.

الكلمات المفتاحية:
غــرف األخبــار الذكيــة ،الوســائل االتصاليــة الحديثــة ،الحتميــة التكنولوجيــة ،عمليــة اإلنتــاج اإلخبــاري ،الــذكاء
االصطناعــي.

5

نموذج غرف األخبار الذكية واستخدام الوسائل االتصالية الحديثة فيها

الفهرس
7
اإلطار النظري للدراسة

8

املنهجية

11
12

الذكاء يف غرف األخبار

الخالصات والنقاش

28
29

6

مراحل عملية اإلنتاج اإلخباري يف غرف
األخبار التلفزيونية الذكية

26
27

التوصيات

التحليل والنتائج

12
14

أبرز التغييرات التي فرضتها الوسائل
االتصالية ىلع هيكلية غرفة األخبار

مقدمة

املصادر واملراجع

نموذج غرف األخبار الذكية واستخدام الوسائل االتصالية الحديثة فيها

 .1المقدمة
أظهــرت دراســة أجراهــا المركــز الدولــي للصحفييــن
حــول اعتمــاد الصحفييــن علــى التكنولوجيــات الرقميــة
فــي غــرف األخبــار العالميّــة ،أن غــرف األخبــار ال تــزال
تواجــه فجــوة تكنولوجيــة عميقــة ،تتمث ـ ُل فــي نقــص عــدد
خبــراء التكنولوجيــا ،واســتخدام الصحفييــن لمجموعــة
محــدودة مــن المهــارات الرقميــة ،كمــا أن التدريــب الرقمي
الــذي يحتاجــه الصحفيــون ال تقدمــه غــرف األخبــار لهــم،
وأن العقبــات الماديــة التــي تقــف أمــام احتياجــات غــرف
األخبــار الحديثــة مــا زالــت قائمــة  .1وهــو مــا يعبــر عــن
إشــكالية الدراســة الحاليــة فــي أن غــرف األخبــار مازالــت
تعانــي قصــورا فــي التوظيــف األمثــل للوســائل والتقنيــات
االتصاليــة الحديثــة ،كمــا أن عــدم وجــود نمــوذج يمكــن
االعتمــاد عليــه الســتخدام هــذه الوســائل الحديثــة أدى إلــى
إربــاك فــي عمــل غــرف األخبــار ،وتحــوالت علــى مراحل
عمليــة اإلنتــاج اإلخبــاري وهيكليتهــا.
أصبحــت غــرف األخبــار العالميــة مجبــرة علــى مواكبــة
التطــور فــي الوســائل االتصاليــة الحديثــة وتقنيــات الــذكاء
االصطناعــي وتوظيفهــا فــي عمليــة اإلنتــاج االخبــاري،
وهــو مــا أنتــج صحافــات حديثــة ،كصحافــة الروبــوت،
وصحافــة الخوارزميــات ،والصحافــة المحوســبة أو
المؤتمتـ�ة(  (�Automated Journalism, Algorith
،2 )mic Journalism, or Robot Journalism
حيــث تســعى مثــل هــذه الصحافــات إلــى زيــادة ســرعة
وكفــاءة وســهولة إنجــاز المهــام فــي غــرف األخبــار،
والحصــول علــى أخبــار وتحليــات ال يســتطيع الصحفــي
بجهــده البشــري الوصــول لهــا.
باالســتناد إلــى ذلــك تهــدف هــذه الدراســة إلــى ،أوال :تقديــم
نمــوذج ودليــل علمــي لـــ “غــرف األخبــار التلفزيونيــة
الذكيــة” مــن حيــث مفهومهــا وتطبيقاتهــا بمؤشــرات مجربة
بمــا يضمــن بنــاء مرجــع معلوماتــي للباحثيــن والصحفييــن.

ثانيــا :التعــرف علــى التحــوالت التــي أحدثتهــا التقنيــات
الحديثــة علــى كل مــن مراحــل عمليــة اإلنتــاج اإلخبــاري،
وهيكلــة غــرف األخبــار .ثالثــا :التعريــف بالتقنيــات
الحديثــة المســتخدمة فــي غــرف األخبــار ودورهــا الدقيــق.
رابعــا :التعــرف علــى إيجابيــات وســلبيات نمــوذج غــرف
األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة والتحديــات التــي تواجــه
تطبيقهــا .خامســا :تختبــر هــذه الدراســة نظريــة “الحتميــة
التكنولوجيــة” التــي ألقــت بظاللهــا علــى غــرف األخبــار
الحديثــة فــي العصــر الرقمــي.
تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي اختبــار وتحديد الــدور الدقيق
الســتخدام الوســائل والتقنيــات االتصاليــة الحديثــة فــي
غــرف األخبــار وأثرهــا علــى هيكليتهــا ومراحــل عمليــة
اإلنتــاج اإلخبــاري فيهــا .كمــا يفتــرض أن تقــدم الدراســة
نموذ ًجــا أو دليـ ًـا علميًــا لغــرف األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة
والطريقــة األفضــل لتطبيقاتهــا باالســتناد إلــى تجربــة
غــرف األخبــار فــي قناتــي الجزيــرة العربيــة واإلنجليزيــة،
مــا سيســاهم فــي تزويــد وســائل اإلعــام والصحفييــن مــا
يحتاجونــه لمعرفــة كيفيــة اســتخدام هــذه الوســائل لتطويــر
وتســهيل عملهــم.
كمــا تعتبــر هــذه الدراســة الميدانيــة ذات أهميــة فــي ظــل
نــدرة الدراســات التــي تناقــش “غــرف األخبــار الذكيــة”
كونهــا قضيــة حديثــة ومــا زالــت قيــد التجربــة والبحــث.
وستســاهم هــذه الدراســة فــي تصــور مســتقبل غــرف
األخبــار الذكيــة وتطبيقاتهــا ،والتحــوالت التــي تنتظرهــا
فــي ظــل التطــور االتصالــي المتســارع .فــي حيــن تحــاول
هــذه الدراســة أيضــا إظهــار أن حتميــة اســتخدام الوســائل
واألدوات االتصاليــة الحديثــة يؤثــر علــى المضمــون
والشــكل الــذي تنتجــه غــرف األخبــار ،والــذي يعتبــر
جــزءا مهمــا مــن رســالتها.

International Center for Journalists, “The State of Technology in Global Newsrooms,” International Center for Journalists, 2017
( https://www.icfj.org/sites/default/files/2018-04/ICFJTechSurveyFINAL.pdf ).

1

Newman, Nic. “How Newsrooms Will Be Adopting Artificial Intelligence in 2018.” Journalism.co.uk. January 10, 2018. Accessed March 10,
2019. https://www.journalism.co.uk/ampnews/how-newsrooms-will-be-adopting-artificial-intelligence-in-2018-/s435/a715900/.
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 .1اإلطار النظري للدراسة
 2.1مصطلحات الدراسة
رغــم أنــه ال يوجــد تعريــف لغــوي او اصطالحــي متفــق
عليــه لمفهــوم غرفــة األخبــار الذكيــة ،إال أنــه يمكــن
تعريــف “غرفــة األخبــار” وباإلنجليزيــة ()Newsroom
بأنهــا مــكان أو مكتــب يتــم فيــه عمليــة تجهيــز األخبــار مــن
ع ّرفــت غرفــة األخبــار الذكية
أجــل نشــرها أو بثهــا  .3وقــد ُ
ســابقا بأنهــا “عبــارة عــن شاشــات عمالقــة لمراقبــة التدفــق
اإلخبــاري وتدفــق وســائل اإلعــام االجتماعــي ،ويتــم
التحكــم فيهــا عبــر لوحــات لمــس مــع إمكانيــة تخصيــص
شاشــة لعــرض تطــورات حــدث أو مصــدر معيــن” .4
إال أن التعريــف اإلجرائــي لغرفــة األخبــار الذكيــة الــذي
يقصــده الباحــث فــي هــذه الدراســة :مــكان يتــم فيــه عمليــة
تجهيــز األخبــار مــن أجــل نشــرها أو بثهــا باســتخدام
الوســائل االتصاليــة الحديثــة وأدوات الــذكاء االصطناعــي
ومــن خــال فريــق ذو مهــارات ذكيــة وملــم بالتكنولوجيــات
والتقنيــات الحديثــة بهــدف تســهيل وتســريع إنجــاز مهــام
غرفــة األخبــار بكفــاءة أعلــى.

 2.2الدراسات السابقة
أغلــب الدراســات الســابقة فــي مجــال غــرف األخبــار
لــم تتطــرق بشــكل مباشــر إلــى مفهــوم “غرفــة األخبــار
الذكيــة” ،وإنمــا ركــزت علــى اســتخدام األدوات والتقنيــات
التكنولوجيــة فــي غــرف األخبــار بشــكل جزئــي دون
تقديــم نمــوذج متكامــل ،كاستكشــاف أثــر التكنولوجيــات
الجديــدة علــى غــرف األخبــار التلفزيونيــة وتأثيرهــا علــى

ســير العمــل وتعــدد المهــارات والتغييــرات التــي أحدثتهــا
فــي الممارســة الصحفيــة ،حيــث أعــرب الصحفيــون
العاملــون فــي غــرف األخبــار عــن ترددهــم فــي قبــول
األدوات والتقنيــات التكنولوجيــة وأنهــم أصبحــوا مقيديــن
بالحاســوب ،بــل ويطلــب منهــم بشــكل متزايــد أن يكونــوا
علــى قــدر مــن الدقــة والفوريــة فــي األخبــار الرقميــة علــى
مــدار  24ســاعة .لكنهــم فيمــا بعــد أكــدوا أن هــذه التقنيــات
أصبحــت تســاعد فــي إنجــاز المهــام بســهولة أكبــر .5
تنــاول ( 6 )Stavelin & Karlsen 2013مفهــوم
الصحافــة المحوســبة ()Computational Journalism
كحرفــة تمــارس فــي غــرف األخبــار النرويجيــة.
ـتمرارا
حيــث وجــدوا أن الصحافــة المحوســبة تمثــل اسـ
ً
للصحافــة التقليديــة مــن حيــث القيــم واألهــداف .فــي
حيــن أن المهــارات واألدوات الالزمــة للقيــام بهــذا النــوع
مــن الصحافــة تختلــف عــن الصحفــي التقليــدي ،فيحتــاج
الصحفيــون إلــى التعامــل مــع حجــم كبيــر مــن البيانــات
ذات الطابــع الصحفــي ،وهــو مــا يتطلــب مهــارات
خاصــة للتعامــل معهــا ،باإلضافــة إلــى أن الدراســة أثبتــت
أن اســتخدام الحاســوب بشــكل ذكــي فــي العمــل الصحفــي
يزيــد مــن الكفــاءة الصحفيــة.
وناقــش ( 7 )Borges-Rey 2016مــدى اســتخدام
صحافــة البيانــات الحاليــة فــي المملكــة المتحــدة ،فعلــى
الرغــم مــن أن قــوة البيانــات وضخامتهــا فرضــت نفســها
علــى غــرف األخبــار وأوجــدت ضــرورة االســتفادة منهــا

“Newsroom.” Merriam-Webster. Accessed March 10, 2019. https://www.merriam-webster.com/dictionary/newsroom.

3

 4فاطمة عبد الفتاح“ ،غرف األخبار الحديثة ...تجارب من مصر والعالم” ،العربي للنشر والتوزيع، 2016، https://books.google.com.qa/books?id=B-8sDQAAQBAJ.
5
�José Alberto García Avilés and others, “Journalists at Digital Television Newsrooms in Britain and Spain: Workflow and Multi-Skilling in a Com
petitive Environment,” Journalism Studies, 5.1 (2004), 87–100 (https://doi.org/10.1080/1461670032000174765).

Joakim Karlsen and Eirik Stavelin, “Computational Journalism in Norwegian Newsrooms,” Journalism Practice, 8.1 (2013), 34–48
(https://doi.org/10.1080/17512786.2013.813190).

6

Eddy Borges-Rey, “Unravelling Data Journalism: A Study of Data Journalism Practice in British Newsrooms,” Journalism Practice, 10.7 (2016),
833–43 <https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1159921>.
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فــي القصــص المبتكــرة ،يواجــه ،كمــا أظهــر ،معظــم
الصحفييــن المحترفيــن درجــة مــن التــردد والخــوف تجــاه
األرقــام ،كمــا أن وســائل االســتقصاء والتحقيــق في صحافة
البيانــات مــا زالــت محــدودة .مــن جهــة أخــرى فقــد درس
( 8 )Swasy 2016العوامــل التــي أثــرت علــى اعتمــاد
تويتــر فــي غــرف األخبــار خــال الســنوات األخيــرة،
حيــث أصبــح تويتــر منصــة عالميــة تعيــد تشــكيل الطريقــة
التــي يتواصــل بهــا الصحفيــون ويجمعــون وينشــرون فيهــا
األخبــار .وقــد أظهــرت النتائــج أن تويتــر أصبــح بوابــة
مصــادر جديــدة مفتوحــة وشــاملة وســريعة .باإلضافــة إلــى
عا فوريًــا للقصــة مــن الجمهــور.
أنــه يوفــر إشــبا ً
وفــي ذات الســياق ،أعــد ()Abelson & Keller 2015
دراســة حــول اســتخدام أدوات حديثــة فــي قيــاس كفــاءة
غــرف األخبــار مــن حيــث مواءمتهــا للمعاييــر المهنيــة
الشــاملة ومــن حيــث التأثيــر علــى الجمهــور والتغذيــة
الراجعــة باســتخدام أداة صممهــا الباحثيــن خصيصــا
لهــذا الغــرض باســم ( )NewsLynxتعم ـ ُل علــى تقديــم
تصنيفــات ومعاييــر للتأثيــر الحاصــل علــى الجمهــور،
وبنــاء إطــار عمــل خــاص بــكل وســيلة إعالميــة لقيــاس
مفهــوم التأثيــر حســب معاييرهــا وأهدافهــا.

9

مــن جهــة أخــرى ،عــرض ()Hannaford 2015
واحــدة مــن التحديــات التــي تواجــه عمليــة التحــول مــن
غــرف األخبــار التقليديــة إلــى غــرف أخبــار رقميــة وذكية،
حيــث تــزداد حاجــة األخيــرة إلــى المهــارات البرمجيــة
والتقنيــة إلجــراء تحليــل البيانــات وإنشــاء أدوات تفاعليــة
وتطبيقــات إخباريــة .وقــد ظهــر مؤخــرا المبرمجــون
المهجنــون ( )journo-codersالــذي يجمعــون مــا
10

بيــن كونهــم مبرمجيــن وصحفييــن ويدمجــون ذلــك خــال
عملهــم فــي غــرف األخبــار خاصــة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة .وقــد أوصــت الدراســة بــأن هنالــك حاجــة
لتحديــد مــدى تكــرار هــذا التحــول الوظيفــي والتنظيمــي
كونــه يفتــح المجــال أمــام وظائــف جديــدة -فــي غــرفاألخبــار حــول العالــم.
				
كمــا وثــق  (Robinson 2011) 11فــي دراســته أزمــة
تحــوالت غــرف األخبــار المدمجــة (Convergence
ى للوســائل اإلعالمية
- )Newsroomsالتــي تنتــج محتو ً
التقليديــة والرقميــة فــي آن واحــد  - 12مــن الغــرف التقليدية
إلــى الرقميــة وتأثيــر ذلــك علــى التسلســل الهرمــي لغرفــة
األخبــار .وكشــفت الدراســة عــن توتــرات عمــل بيــن
المراســلين ومحرريهــم الذيــن يدمجــون التقنيــات الجديــدة
فــي روتيــن إنتــاج األخبــار وهــو مــا قــاد فــي كثيــر مــن
األحيــان إلــى تغييــر فــي التسلســل الهرمــي لغرفــة األخبــار
التــي تميــز العامليــن ذوي المهــارات التقنيــة .وفــي هــذه
الحالــة ،يجــد المراســلون ذوو العقليــات الصحفيــة التقليديــة
أنفســهم معزوليــن بشــكل متزايد فــي غرفة األخبــار ،وغالبا ً
ما يتم استبعادهم من أماكن العمل الجديدة.
ودرس  (Wallace 2013) 13انتشــار نمــوذج تعــدد
المهــارات لــدى الصحفييــن في غــرف أخبار الـــ (،)BBC
وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه تــم تبنــي مجموعــة متنوعــة
مــن االســتراتيجيات التنظيميــة لتمكيــن الصحفييــن مــن
العمــل عبــر المنصــات المختلفــة بمهــارات متعــددة بمــا
فــي ذلــك اإلذاعــة والتلفزيــون واإلنترنــت ،لكــن الدراســة
حــذرت مــن أن هــذا الدمــج وتعــدد المهــارات قد يــؤدي إلى
تقليــل القــوى العاملــة وزيــادة الضغــوط علــى الصحفييــن،

Alecia Swasy, “A Little Birdie Told Me: Factors That Influence the Diffusion of Twitter in Newsrooms,” Journal of Broadcasting and Electronic
Media, 60.4 (2016), 643–56 <https://doi.org/10.1080/08838151.2016.1234480>.

8

�Keller, Michael, and Brian Abelson. “NewsLynx: A Tool for Newsroom Impact Measurement.” Columbia Journalism Review. June 4, 2015. Ac
cessed March 11, 2019. https://www.cjr.org/tow_center_reports/newslynx_a_tool_for_newsroom_impact_measurement.php.

9

Liz Hannaford, “Computational Journalism in the UK Newsroom: Hybrids or Specialists?,” Journalism Education, 4.1 (2015), 6–21
<https://e-space.mmu.ac.uk/575953/1/Article Computational Journalism.pdf>.

10

Sue Robinson, “Convergence Crises: News Work and News Space in the Digitally Transforming Newsroom,” Journal of Communication, 61.6
(2011), 1122–41 <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01603.x>.

11

�José Alberto García Avilés and Miguel Carvajal, “Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence,” Convergence: The International Jour
nal of Research into New Media Technologies, 14.2 (2008), 221–39 <https://doi.org/10.1177/1354856507087945>.

12

Sue Wallace, “The Complexities of Convergence,” International Communication Gazette, 75.1 (2013), 99–117
<https://doi.org/10.1177/1748048512461764>.
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وبالتالــي التأثيــر علــى جــودة اإلنتــاج ســلبيا .وقــد أخــذت
بذلــك صحيفــة ( )de Volkskrantالهولنديــة وقــررت
فصــل غــرف األخبــار التقليديــة عــن الرقميــة كاســتراتيجية
للتخصيــص وإنتــاج المــواد العميقــة والمبدعــة حســب
(.14 )Tameling & Broersma 2013
هــذه الدراســات فــي مجملهــا ناقشــت تأثيــر التقنيــات
التكنولوجيــة الحديثــة علــى مراحــل عمليــة اإلنتــاج
اإلخبــاري كجمــع األخبــار وتحليلهــا ومعالجتهــا ونشــرها
والتغذيــة الراجعــة لهــا ،إال أنهــا لــم تقــدم صــورة كاملــة
للتغيــرات التــي أحدثتهــا التقنيــات واألدوات الحديثــة علــى
هــذه المراحــل ،كمــا أنهــا تثيــر النقــاش حــول التأثيــرات
التــي يمكــن أن يــؤدي لهــا تبنــي الوســائل والتقنيــات
االتصاليــة الحديثــة علــى هيكليــة غــرف األخبــار ،حيــث
هنالــك مهــارات ووظائــف وأقســام جديــدة يتطلّبهــا هــذا
التحــول لزيــادة كفــاءة غرفــة األخبــار ،وهــذا مــا يفتــرض
أن تركــز عليــه األســئلة البحثيــة لهــذه الدراســة.
الســؤال األول :مــا هــي التحــوالت التــي أحدثتهــا الوســائل
االتصاليــة الحديثــة علــى مراحــل عمليــة اإلنتــاج اإلخباري
فــي غــرف األخبــار التلفزيونيــة؟
الســؤال الثانــي :مــا هــي التحــوالت التــي أحدثتهــا الوســائل
االتصاليــة الحديثــة علــى هيكليــة غــرف األخبــار؟

 2.3نظرية الحتمية التكنولوجية
مــن أجــل فهــم وتفســير التغييــرات الحاصلــة فــي غــرف
األخبــار بســبب التطــورات التكنولوجيــة واالتصاليــة
يســعى الباحــث إلــى اختبــار نظريــة “الحتميــة التكنولوجية”
التــي قدمهــا رائــد علــم االتصــال “مارشــال ماكلوهــان”
(  )Macluhan Marshalفــي ســتينات القــرن
الماضــي ،حيــث تعــد النظريــة مــن أهــم النظريــات
االتصاليــة التــي تضــع تصــورات نظريــة لتطــور

وســائل االتصــال فــي العصــر الرقمــي ،وتأثيراتهــا علــى
المجتمعــات االنســانية والحديثــة ،إذ يــرى أن تطــور
المجتمعــات المعاصــرة مــرده إلــى تطــور الوســائل
االتصاليــة ،والتــي انطلقــت فــي أساســها مــن أفــكار
الفالســفة الغربييــن كآدم ســميث وجــون ســتيوارت التــي
كانــت ترتكــز علــى القــوة االقتصاديــة والصناعيــة فــي
تفســير التغيــرات االجتماعيــة .15
ويعــود مبــدأ الحتميــة إلــى اعتمــاد متغيــر واحــد مــن دون
المتغيــرات األخــرى فــي تفســير الظواهــر ،كأن يفســر
تطــور المجتمــع علــى أســاس الحركــة االجتماعيــة فتكــون
هـــذه حتميـــة اجتماعيـــة .وتعتبــر الحتميــة اإلعالميــة أن
تكنولوجيــا االتـــصال هــي المتغيــر األساســي فــي تفســير
آليــات التطــور االجتماعــي“ ،فقــد اعتبــر ماكلوهـــان أن
اكتـــشاف الكتابـــة  3500ق.م يعتبــر ثــورة االتـــصال
األولــى ،إذ أوجــدت هــذه الثــورة اللغــة المكتوبــة و ســمحت
بالتدويــن ،وهــو أحــد شــروط التطــور ،وحدثــت ثــورة
االتصــال الثانيــة بعـــد أن اكتشــف غوتنبــرغ المطبعــة
منتصــف القــرن الخامــس عشــر ،وأدت هــذه الثــورة إلــى
انتقــال المجتمــع مــن االتصــال الـــشفوي إلــى االتصــال
المكتــوب ،واعتبــر ماكلوهــان أن ثــورة االتصــال الثالثــة
ارتبطــت باكتشــاف الحاســوب فــي الســتينات والتـــي نقلــت
المجتمــع إلــى مرحلــة االتصــال التفاعلــي ،أمــا اكتشــاف
اإلذاعــة فــي العشــرينات مــن القــرن العشــرين و التلفزيــون
فــي الخمســينات مــن القــرن نفســه ،فقــد نقلــت المجتمــع مــن
مرحلــة الثقافـــة المكتوبــة الــى مرحلــة الثقافــة المســموعة
المكتوبــة” .16
وفــي ذات الســياق ،يــرى ماكلوهــان بــأن االختراعــات
التكنولوجيــة الحديثــة تؤثــر علــى المجتمعــات ،وقــد عبــر
عــن ذلــك بعبارتــه الشــهيرة “الوســيلة هــي الرســالة” والتــي
يقصــد بهــا أن الوســيلة اإلعالميــة أهــم من المضمــون الذي
تقدمــه ،بــل إن محتــوى الوســائل شــيء عرضــي ،فاألهم هو
الوســيلة فــي حــد ذاتهــا ،حيــث أنهــا تفــرض علــى المجتمــع

Klaske Tameling and Marcel Broersma, “De-Converging the Newsroom,” International Communication Gazette, 75.1 (2013), 19–34
<https://doi.org/10.1177/1748048512461760>.
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 15ياسين قرناني“ ،قراءة تحليلية لنظرية الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية” ،المنهل.2014 ،
 16قرناني ،ص.١ .
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نمطــا خاصــا مــن التفكيــر واالتصــال  .17ويعتقــد ماكلوهــان
بــأن الوســائل التــي نكتــب عليهــا كلماتنــا لهــا أهميــة أكبــر
مــن الكلمــات نفســها ،وأن التأثيــر العميــق يكــون لوســيلة
التلفزيــون نفســه وليــس لمــا يبثــه مــن مضمــون.
يــرى ماكلوهــان أنــه ال يمكــن النظــر إلــى مضمــون
وســائل اإلعــام بعيــدا عــن الوســيلة اإلعالميــة نفســها
فالكيفيــة التــي تقــدم بهــا الرســالة اإلعالميــة والجمهــور
المســتهدف يؤثــران علــى مــا تقولــه الوســيلة اإلعالميــة،
فمثــا تطــور التقنيــات االتصاليــة أدى إلــى تطــور فــي
المفاهيــم الصحافيــة ،فظهــرت صحافــات جديــدة كصحافــة
البيانــات ،وصحافــة الخوارزميــات ،وصحافــة المواطــن،
وصحافــة الموبايــل ،وغيرهــا  .18وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
تطــور التقنيــات االتصاليــة الحديثــة والفاعلــة فــي مجــال
االتصــال واإلعــام فــي العصــر الحديــث دفــع باتجــاه
ضــرورة اســتخدامها فــي غــرف األخبــار مــا أحــدث
تغيــرات عــدة فيهــا كالتغييــر فــي المضاميــن واألشــكال
والقوالــب الصحفيــة واإلخباريــة.

قصديــة لـــ( )٩مــن المديريــن والعامليــن فــي غرفتــي أخبار
قناتــي الجزيــرة العربيــة واالنجليزيــة ،كمــا هــو موضــح
فــي الجــدول المرفــق .حيــث تواجــد الباحــث خــال فتــرة
الدراســة (منــذ  ٢٥فبراير\شــباط إلــى  ١٠نيســان\أبريل
 )٢٠١٩فــي مقــر شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة وغــرف
أخبارهــا التلفزيونيــة فــي الدوحة-قطــر.

 .3المنهجية
تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج النوعــي
(  ،)Qualitative Methodوالــذي يســتخدم
لفهــم وتفســير وتحليــل عميــق لظاهــرة معيّنــة
مــن أجــل بنــاء معرفــة حولهــا  .19حيــث يســتخدمه
الباحــث لإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة المطروحــة.
كمــا تســتخدم الدراســة المالحظــة الشــخصية الميدانيــة،
والمقابــات الميدانيــة المعمقــة كأدوات جمــع وتحليــل
البيانــات .وتتخــذ الدراســة مــن العامليــن في غــرف األخبار
التلفزيونيــة فــي قناتــي الجزيــرة العربيــة واإلنجليزيــة
مجتمعــا للدراســة ،فــي حيــن أن الدراســة تعتمــد علــى عينــة

 17نور الدين تواتي“ ،ماكلوهان مارشال ...قراءة في نظرياته بين األمس واليوم” ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، 2013،ص .90–177
 18محمد براي“ ،الشباب والتواصل اإلفتراضي بين الحتمية التقنية والضرورة القيمية  -رؤية سوسيولوجية” ،مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية،٢٠١٦ ،
, 8 (2016) <http://search.shamaa.org/PDF/Articles/AERsshult/RsshultVol9No1Y2017/rsshult_2017-v9-n1_129-146.pdf>.
Ronald L. Jackson, Darlene K. Drummond, and Sakile Camara, “What Is Qualitative Research?,” Qualitative Research Reports in
Communication, 8.1 (2007), 21–28 <https://doi.org/10.1080/17459430701617879>.
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جدول  1عينة الدراسة من العاملين في غرف أخبار قناتي الجزيرة العربية واإلنجليزية

 .4التحليل والنتائج
 4.1الذكاء في غرف األخبار
تقــوم غــرف األخبــار الذكية على مبدأ الذكاء أي ســرعة الفهم
واإلنجــاز ،والــذي يعتبــر مزيج ـا ً مــن عنصريــن أساســيين،
أوال :ذكاء العامليــن داخــل غرفــة األخبــار ومهاراتهــم فــي
التعامــل مــع متطلبــات العمــل واســتخدام التكنولوجيــا الحديثة
والمناســبة إلنجــاز المهــام  20ثانيــا :الــذكاء االصطناعي القائم
علــى فهــم األوامــر وإنجازهــا بطريقــة آليــة ودقيقــة ،ويتــم
ذلــك مــن خــال ثالثــة أشــكال رئيســية:
 صحافــة الروبــوت ( )Robot Journalismأياالعتمــاد علــى الروبــوت واآللــة في اإلنتــاج االخباري،

كإنتــاج تقريــر حــول معــدالت الناتــج المحلــي ،فيعمــل
الروبــوت علــى جمــع وتحليــل بيانــات ضخمــة وتقديــم
نتائجهــا  ،21أو أن يقــوم بمونتــاج قصــة إخباريــة متلفــزة
بحيــث يرتــب لقطــات الفيديــو ويرفــق معهــا النــص
والصــوت المناســب ،وهــو مــا زال نــادر االســتخدام
حتــى اليــوم .22
 صحافـ�ة الخوارزميـ�ا ت �Algorithmic Journal ))ismأي اســتخدام األدوات التكنولوجيــة والذكيــة فــي
عمليــة اإلنتــاج االخبــار ،كمعرفــة الموضــوع األكثــر

 20جوان كارلوس فان ميك ،مدير االبتكار الرقمي في شبكة الجزيرة اإلعالمية ،مقابلة مع الباحث ١٦ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
 21نفس المصدر.
 22عمر غانم ،منتج أخبار في البرنامج اإلخباري التفاعلي «نشرتكم» في غرفة أخبار قناة الجزيرة العربية ،مقابلة مع الباحث ١٧ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
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تــداوال ( )Trendعلــى تويتــر فــي بلــد مــا .23
 الصحافـ�ة المؤتمتـ�ة(  (�Automated Journal )ismأي اســتخدام برمجيــات حديثــة لتســهيل وتنظيــم
عمــل غرفــة األخبــار كإيجــاد أدوات تســاعد فــي إدارة
التفاعــل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي .24
تســعى غــرف األخبــار العالميــة اليــوم إلــى تطبيــق نمــوذج
غــرف األخبــار الذكيــة مــن خــال إعــادة تهيئــة بنيــة
غــرف أخبارهــا بمــا يســمح باســتخدام هــذه الصحافــات.
إال أنــه فــي ذات الوقــت ،ال يمكــن االعتمــاد علــى الــذكاء
االصطناعــي بشــكل كامــل فــي عمــل غــرف األخبــار لعــدة
معيقــات وســلبيات بعضهــا آنيــة يمكــن إيجــاد حلــول لهــا
مــع الوقــت ،وبعضهــا مرتبــط بمحدوديــة االعتمــاد علــى
اآللــة فــي العمــل الصحفــي ،ويمكــن تلخيــص أبرزهــا فــي
اآلتــي:
• اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وأدواتــه الحديثــة يتطلب
تغيــرات شــاملة فــي بنيــة وأنظمــة غــرف األخبــار وهــو
مــا يتطلــب وقتــا وجهــدا وتكاليــف ماديــة باهظــة .25
• مــا زال تطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي غــرف
األخبــار حديثــا وتحــت التجربــة ،فهــو بحاجــة إلــى
تطويــر للبرامــج واألدوات القــادرة علــى التعامــل مــع
تعقيــدات العمــل الصحفــي .كمــا أن جــزءا كبيــرا مــن
معربــة وهــو أمــر أساســي فــي
األدوات والتقنيــات غيــر ّ
26
التعامــل مــع قضايــا العالــم العربــي تحديــدا .

• مــازال الــذكاء االصطناعــي غيــر قــادرا علــى أن
يشــعر بالقصــص اإلخباريــة وإضافــة اللمســة اإلنســانية
وإعطــاء القصــص روحــا ســواء فــي النصــوص أو فــي
عناصــر العــرض البصــري ،وإنمــا ســيبقى ملتزمــا
بقالــب معيــن ،فاســتخدام أدوات الــذكاء االصطناعــي ال
يغنــي عــن وجــود الصحفــي اإلنســان .27
• مــن الصعــب أن تفهــم اآللــة تعقيــدات القضايــا
والموضوعــات والقصــص االخباريــة كونهــا متغيــرة
بفعــل االختــاف المكانــي والزمانــي لألحــداث ،وتتطلب
فهمــا للخريطــة السياســية واإلعالميــة ،وبحاجــة إلــى
ربــط منطقــي وتــوازن فــي زوايــا العــرض وفهمــا
للســياق العــام  .29 28فحتــى االعتماد علــى الخوارزميات
قــد يشــكل توجيهــا خاطئــا لغــرف األخبــار ،كأن نعتمــد
علــى القضايــا األكثــر تفاعــا فــي اإلعــام االجتماعــي
التــي قــد تكــون مبــاراة كــرة قــدم فــي حيــن أن قضايــا
ســوريا واليمــن مغيبــة.

ال يمكــن أن تكــون غرف األخبار عبــدا للخوارزميات
ألنهــا تتبــع ألهــواء الجمهــور يف الغالــب ،وهــذا
لــن يقودنــا إلــى القصــة الحقيقية.
 جــوان كارلــوس فــان ميــك ،مديــر االبتــكار الرقمــييف شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة

 23فان ميك ،مرجع سابق.
 24نفس المصدر.
 25غانم ،مرجع سابق.
 26عمر زقزوق ،مختص التحقق والتثبت من المصادر المفتوحة في غرفة أخبار قناة الجزيرة العربية ،مقابلة مع الباحث ١٧ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
 27أشرف جانخوت ،مدير قسم اإلبداع في غرفة أخبار قناة الجزيرة العربية ،مقابلة مع الباحث ١٧ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
 28ماجد خضر ،مشرف المراسلين في غرفة أخبار قناة الجزيرة العربية ،مقابلة مع الباحث ١٥ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
 29عاصف حميدي ،رئيس تحرير غرفة األخبار في قناة الجزيرة اإلخبارية العربية ،مقابلة مع الباحث ١٩ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
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 4.2مراحــل عمليــة اإلنتــاج اإلخبــاري
فــي غــرف األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة
تعتبــر مراحــل عمليــة اإلنتــاج االخبــاري عصــب غرفــة
األخبــار ســواء التقليديــة منهــا أو الذكيــة ،وهــي لــم تتغيــر
عــن الســابق إال أن طريقــة العمــل والمهــارات المطلوبــة
فــي كل مرحلــة اختلفــت وتطــورت متأثــرة بالوســائل
االتصاليــة الحديثــة وأدوات الــذكاء االصطناعــي ،وقــد
حاولــت الدراســة الحاليــة تقســيم هــذه المراحــل فــي غــرف
األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة والتطــرق إلــى كل مرحلــة
منهــا بالتفصيــل لإلجابــة علــى الســؤال البحثــي األول،
وهــي علــى النحــو اآلتــي:

شــكل  :1مراحــل عمليــة اإلنتــاج اإلخبــاري فــي غرفــة
األخبار

 .1مرحلــة رصــد وجمع األخبــار (�Newsgath
)ering
اعتمــدت غــرف األخبــار ســابقا المراســلين الميدانييــن
والــوكاالت اإلخباريــة كمصــدر ألخبارهــا ،إال أنــه بعــد
التطــور اإلعالمــي الرقمــي واالجتماعــي ،اضطــرت
غــرف األخبــار للقبــول بمواقــع االنترنــت كمصــدر ومورد
رئيســي لألخبــار  ،30وأصبــح شــكل المصــادر والمــوارد
اإلخباريــة فــي غــرف األخبــار الذكيــة كمــا يظهــر فــي
الشــكل (.)٢
المراســلون :يعمــل المراســلون بالشــكل المعتــاد علــى
جمــع األخبــار مــن المناطــق المتواجديــن فيهــا مــن
المصــادر الصحفيــة المختلفــة ،إال أن الوســائل االتصاليــة
الحديثــة ســهلت عملهــم ونوعــت مواردهــم اإلخباريــة،
فأصبحــوا بحاجــة إلــى متابعــة مواقــع التواصــل االجتماعي
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مــن لــه عالقــة بالحــدث ،وقــد ســمحت مواقــع التواصــل
لقســم المراســلين فــي غرفــة األخبــار بمواكبــة تطــورات
األحــداث وتفاصيلهــا فــي أماكــن تواجــد مراســليها مــن
خــال مواقــع التواصــل ،مــا ســاهم فــي تســهيل عمليــة
اإلشــراف علــى المراســلين ،واالشــراف علــى بنــاء القصــة
اإلخباريــة وملــئ ثغراتهــا بشــكل أفضــل .31
مــن جهــة أخــرى أصبحــت التغطيــات الصحافيــة الميدانيــة
أقــل ازدحامــا بالمراســلين والمندوبيــن الصحفييــن ،فوســائل
اإلعــام أصبحــت تنتظــر مــا ســيغرد بــه المســؤولون فــي
 مؤتمــر صحفــي -علــى حســاباتهم فــي مواقــع التواصــلاالجتماعيــة ،أو مــا ســيغرد بــه الصحفيــون المتواجــدون فــي
المكان ،كما تســتطيع عشــرات الوســائل اإلعالميــة الحصول
علــى المــواد الصحافيــة لحــدث معيــن فــي نفــس الوقــت مــن
خــال تغطيــة صحفــي أو مؤسســة إعالميــة واحــدة .32
الــوكاالت اإلخباريــة والعالميــة :تعتمــد غرفــة األخبــار
التلفزيونيــة الذكيــة علــى اشــتراكات مــع وكاالت األخبــار
العالميــة الموثوقــة بعــدة لغــات ومــن عــدة دول بحيــث تقــوم
هــذه الــوكاالت بوضــع كل خبــر تنشــره على لوحــة برنامج
(آي نيــوز –  )I newsالــذي يمكــن مــن خاللــه الوصــول
لــكل مــا تنشــره الــوكاالت ،وتبقــى مهمــة غرفــة األخبــار
اختيــار مــا يناســبها مــن هــذه األخبــار لمتابعتــه ومعالجتــه
ونشــره بمــا يتفــق مــع سياســتها التحريريــة واهتماماتهــا .33
مواقــع االنترنــت :تعتبــر مــن أهــم المصــادر المفتوحــة،
فهــي تضــم مواقــع الوســائل اإلعالميــة الرســمية والحزبية،
والمدونــات ،ومواقــع الموســوعات المعرفيــة ،والشــركات
والمؤسســات الخاصــة ،ومراكــز البحــث وقواعــد البيانات،
وغيرهــا مــن المواقــع التــي توفــر المعلومــات وتســهل
إلمــام الصحفــي بزوايــا القضايــا المطروحــة ،أو تقــدم لــه
مجموعــة مــن الوثائــق والبيانــات لتحليلهــا.

وســائل التواصــل االجتماعــي :يعتبــر التغييــر الحقيقــي
فــي عمــل غرفــة األخبــار فــي العشــر ســنوات األخيــرة هــو
االعتمــاد علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وأدواتهــا فــي
رصــد وجمــع األخبــار واعتبارهــا مصــدرا يمكــن الوثــوق
بــه بعــد خضوعهــا إلجــراءات التحقــق والتثبــت المناســبة.
وأصبحــت غــرف األخبــار تعتمــد فــي جــزء كبيــر مــن
مصــادر تغطياتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
وتعتمــد تصريحــات المســؤولين مــن خــال حســاباتهم على
تويتــر ،وتعــرض تعليقــات الجمهــور وتفاعلهــم مــع قصــة
معينــة ،كمــا أنتجــت بعــض البرامــج اإلخباريــة باالعتمــاد
الكامــل علــى مصــادر مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي
والمواضيــع األكثــر تــداوال فيهــا كبرنامــج “نشــرتكم” الــذي
تبثــه قنــاة الجزيــرة العربيــة .34
ســهلت األدوات والبرامــج الحديثــة مــن فهم وتحليــل بيانات
مواقــع التواصــل االجتماعــي عبــر الخوارزميــات ،مــا
خلــق أنواعــا جديــدة مــن األخبــار المندرجــة تحــت إطــار
صحافــة البيانــات ،كمعرفــة المواضيــع األكثــر تــداوال فــي
بلــد معيــن بشــكل دقيــق ،والوصــول لخيــارات عديــدة مــن
الفيديوهــات والصــور لحــدث مــا ،والوصــول لألشــخاص
المؤثريــن والفاعليــن ،الوصــول للمســؤولين الرســمين
والحســابات الموثقــة .لكنهــا تحتــاج إلــى مهــارات البحــث
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي كتحديــد كلمــات
مفتاحيــة صحيحــة ،ويســتخدم البرنامــج واالداة المناســبة
فــي الوقــت المناســب .36 35
ويشــار إلــى أن مواقــع التواصــل االجتماعــي أيضــا
أصبحــت تضــم تطبيقــات المحادثــة المغلقــة مثــل واتــس
آب وتليغــرام ،وهــي تعتبــر وســيلة مــوردة لألخبــار ،مــن
خــال االشــتراك بالمجموعــات الخاصــة بالصحفييــن
والمراســلين ،والسياســيين ،ومجموعــات النقــاش ضمــن
األوســاط االجتماعيــة المختلفــة ،لقدرتهــا علــى تناقــل
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االخبــار بســرعة ،وتوفرهــا لــدى عــدد كبيــر مــن الجمهــور.
ويكــون دورهــا أكبــر فــي المناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا مواقع
التواصــل االجتماعــي األخــرى لكونها محظــورة أو بطيئة .37

يمكــن التعــرف علــى أبــرز األدوات المســتخدمة حديثــا فــي
مرحلــة رصــد وجمــع األخبــار بطــرق ذكيــة مــن مواقــع
االنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعي فــي الجدول رقــم (.)2

جدول  3أبرز أدوات رصد وجمع األخبار في غرف األخبار الذكية
First Draft. «How Newsrooms Can Use Chat Apps and Private Networks for Newsgathering.» Medium. November 12, 2015. Accessed April 02,
2019. https://medium.com/1st-draft/how-newsrooms-can-use-chat-apps-and-private-networks-for-newsgathering-77917ebc9a7b.
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 .2مرحلة التحقق والتثبت ()Verification
يعتمــد مبــدأ التحقــق والتثبــت فــي القصــص اإلخباريــة
داخــل غرفــة األخبــار الذكيــة علــى عنصريــن أساســيين
سيناقشــهما هــذا المحــور بالتفصيــل.

شكل :3عناصر مرحلة التحقق والتثبت األساسية

التحقــق الموضوعــي (العقالنــي) :أن يكــون الصحفــي
واعيــا وملمــا بســياق الحــدث وتداعياته وأطرافــه وخلفياته،
وقــادرا علــى تمييــز مضاميــن الصــور والفيديوهــات
والنصــوص مــن حيــث طبيعتهــا وجغرافيتهــا ويســتطيع
أن يربــط بيــن هــذه المعطيــات وغيرهــا ليخــرج بصــورة
موضوعيــة متكاملــة حــول القصــة الخبريــة الحقيقيــة
وتقييمهــا .حتــى اليــوم ال يوجــد معاييــر كاملــة يعتمــد
عليهــا بشــكل أساســي فــي التحقــق ،وال يمكــن االعتمــاد
علــى األدوات التقنيــة فقــط ،إلمكانيــة التالعــب بهــا ولعــدم
قدرتهــا علــى فهــم الســياقات ،كمــا يصعــب أن تقــوم هــذه
األدوات بمهمــة التحقــق لوحدهــا وإنمــا تحتــاج عقــل ذكــي
يســتخدمها بالطريقــة األمثــل .38

مــن أهــم معاييــر التحقــق الموضوعــي أن يتــم االســتماع
ومتابعــة مــا ينشــره طرفــي القصــة مــن مؤيديــن
ومعارضيــن ،رســميين وشــعبيين ،وســائل اإلعــام
المســتقلة والمتحيــزة ،النشــطاء والمؤثريــن ،والمواطنيــن،
فعلــى الصحفــي أن يقــارن بيــن مــا نشــر ويقيــم تطابــق
الروايــات أو اختالفهــا للخــروج بصورة كاملة للحــدث .40 39
وكذلــك فهــم الخريطــة اإلعالميــة ومواقــع التواصــل فــي
كل بلــد ،فالتحقــق فــي هــذه الحالــة يختلــف مــن بلــد الــى
آخــر ومــن حــدث الــى آخــر ،فتغطيــة حــدث فــي ســوريا
لــه ســياقات خاصــة وأدوات مختلفــة عــن حــدث فــي واليــة
أمريكيــة .41
فــي كثيــر مــن األحيــان يتــم تمييــز صــدق المــواد الصحفيــة
(فيديــو ،صــور ،نصــوص) مــن خــال الربــط المنطقــي،
كأن يكــون الفيديــو مصــورا فــي أجــواء بــاردة وشــتوية
ونحــن فــي فصــل الصيــف ،طبيعــة اللبــاس الــذي يرتديــه
األشــخاص ،اللهجــة المســتخدمة ،األلــوان ،طبيعــة
األشــجار داخــل الفيديــو وهــل هــي فعــا تنبــت فــي هــذا
المــكان ،األوقــات والتواريــخ ،طبيعــة الكتابــات واللغــة
والنصــوص ،هــل يناقــض النــص نفســه؟ هــل األســماء
والمســميات الوظيفيــة دقيقــة؟ هــل النصــوص المقتبســة
صحيحــة (فــي كلماتهــا وفــي ســياقها)؟ مــا مــدى الثقــة
فــي المصــادر المســتخدمة ،ومــا مــدى مواكبتهــا لألحــداث
الراهنــة؟ وغيرهــا الكثيــر مــن الجوانــب التــي يجــب
علــى الصحفــي أن يتنبــه لهــا عنــد التحقــق الموضوعــي
مــن أي قصــة بمــا يتالئــم مــع القصــة وطبيعتهــا ومكانهــا
الجغرافــي ،كمــا يفتــرض أن يســتخدم الصحفــي أدوات
وأســاليب رصــد وجمــع األخبــار المذكــورة فــي المرحلــة
الســابقة للتحقــق وفهــم الســياقات .42
مــن جهــة أخــرى ،علــى غــرف األخبــار الذكيــة المحافظــة
علــى خــط التحقــق مــن مصدرهــا األساســي المراســل
الميدانــي ،وخاصــة فــي القصــص المتداولــة علــى وســائل
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التواصــل ذات الحساســية أو األخبــار الرســمية ،فهنــاك
قصــص ال يمكــن االعتمــاد علــى مــا ينشــر علــى مواقــع
التواصــل للتأكــد منهــا ،كأن يتطلــب األمــر دقــة فــي
التصريحــات مــن مصــدر مســؤول عــن اســتقالة رئيــس
الحكومــة ،فمثــل هــذه األخبــار قــد تكــون مفبركــة ألهــداف
سياســية ،أو أنــه فهــم ضمنيــا مــن تصريحــات معينــة نيــة
رئيــس الحكومــة االســتقالة .43

الموضوعيــة والتقنيــة بالشــكل المناســب ،بحيــث يمارســوا
التحقــق بــاألدوات الذكيــة بأنفســهم ،وفــي ذات الوقــت ،هــذا
ال يغنــي عــن ضــرورة وجــود وحــدة خاصــة داخــل غرفــة
األخبــار تعنــى بالتحقــق والتثبــت فــي ظــل فيــض األخبــار
والمعلومــات الزائفــة  .46ويمكــن االطــاع علــى أبــرز
األدوات المســتخدمة فــي التحقــق والتثبــت داخــل غــرف
األخبــار فــي الجــدول رقــم (.)3

التحقــق التقنــي :هــو التحقــق مــن المــواد الصحفيــة
باســتخدام أدوات تقنيــة وبرمجيــات خاصــة تســتطيع
تزويدنــا بمعلومــات أساســية عــن صــدق هــذه المــواد
وتســاعدنا فــي التحقــق الموضوعــي منهــا ،فقــد يكــون
الحــدث صحيحــا إال أن الصــور المنشــورة هــي صــور
متالعــب بهــا وغيــر حقيقيــة ،أو أننــا بحاجــة إلــى التأكــد
مــن تاريــخ نشــر المــادة ألول مــرة ،أو معرفــة قياســات
الصــور واســم ملتقطهــا ،وبالتالــي أصبــح لزامــا اســتخدام
األدوات التقنيــة والذكيــة إلعطائنــا إجابــات لذلــك ،فهــذه
األدوات ســهلت وســرعت عمليــة التحقــق رغــم أن الكثيــر
مــن الصحفييــن ال يتقنــون اســتخدامها بالشــكل الصحيــح،
أو أنهــا تحتــاج لتقنييــن للتعامــل معهــا .44
وتعتبــر أدوات التحقــق المســتخدمة فــي غــرف األخبــار
اليــوم متنوعــة ومتقدمــة ،حيــث أصبــح باإلمــكان مثــا
معرفــة إن كانــت الصــورة ملتقطــة بالكاميــرا أو بالهاتــف،
والتعــرف علــى وجــوه األشــخاص فــي الصــور ،ومــن أول
مــن رفعهــا علــى االنترنــت ،وأيــن ،وهــل تــم التالعــب
بهــا أم ال ،إضافــة الــى تفاصيــل أخــرى ،لهــا عالقــة بحجــم
الصــورة ،وبياناتهــا االلكترونيــة ،وأحيانــا يتــم التعــاون مــع
طــرف ثالــث مــن أجــل التحقــق مــن بعــض القصــص التــي
تحتــاج الــى تقنيــات متقدمــة مثــل موقــع (.45 )Storyful
يفتــرض أن تســعى غــرف األخبــار الذكيــة إلــى بنــاء
حــس التحقــق والتثبــت فــي داخــل كل صحفــي مــن
خــال تدريبهــم وتطويرهــم وتعميــق معرفتهــم بالمعاييــر
43
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 .3مرحلة المعالجة البصرية والتحريرية للقصص اإلخبارية
بعــد أن يتــم اختيــار القصــة اإلخباريــة المناســبة لمعاييــر غرفــة األخبــار تبــدأ مرحلــة المعالجــة البصريــة والتحريريــة
النهائيــة للقصــة قبــل بثهــا أو نشــرها .والمقصــود بالمعالجــة التحريريــة هنــا ،المرحلــة التــي يتــم فيهــا اســتكمال بنــاء
القصــة وعناصرهــا التحريريــة ،وترتيــب المواضيــع والزوايــا األنســب لتناولهــا وعرضهــا ،واختيــار الصــور والفيديــو
المناســب ،واالقتباســات والتصريحــات ،باإلضافــة إلــى تحريرهــا وتدقيقهــا لغويــا .ويحتــاج هــذا الجــزء إلــى االعتمــاد
علــى اللمســة االنســانية والكــوادر الصحفيــة داخــل غرفــة األخبــار للضبــط النهائــي للقصــص والتــي حتــى اليــوم ال يمكــن
االعتمــاد فيهــا علــى أدوات وبرامــج حديثــة إلنجازهــا .47
أمــا فــي المعالجــة البصريــة فيتــم تحديــد الشــكل النهائــي الــذي ســتعرض فيــه القصــة مــن ناحيــة بصريــة وفنيــة ،واالهتمام
بجــودة الصــور والفيديــو ،والحاجــة إلــى تصاميــم وجرافيكــس ،بحيــث يتــم اســتكمال العناصــر الجماليــة والبصريــة
للقصــة ،وقــد تطــور هــذا الجانــب بفعــل التقنيــات الحديثــة فــي الجوانــب التــي تعــرض فيهــا القصــص اإلخباريــة ســواء
علــى شاشــة التلفزيــون أو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،مــن حيــث زيــادة الجــودة وتحســين الصــورة والفيديوهات،
وإضافــة عناصــر ابهــار بصــري جديــدة للشاشــة مــا جعلهــا أكثــر جاذبيــة وتأثيــرا علــى المشــاهد .ويمكــن تلخيــص
األشــكال البصريــة التــي أصبــح بإمــكان غرفــة أخبــار التلفزيــون إنتاجهــا وعرضهــا كمــا هــي ظاهــرة فــي الشــكل (،)4
مــع اإلشــارة إلــى أن جــزءا ً مــن أســماء هــذه التقنيــات لــم يتــم تعريبهــا بمصطلحــات معتمــدة.

شــكل  :4التقنيــات البصريــة الحديثة لعــرض القصص
اإلخباريــة علــى شاشــة التلفزيون

فيديــو الحائــط ( :)Video Wallتعتمــد هــذه التقنيــة
علــى عــرض بيانــات غرافيكــس علــى شاشــة تكــون خلــف
مقــدم النشــرات اإلخباريــة ويعــرض عليهــا تصاميــم بمــا
يشــرح ويســهل فهم القصــة اإلخباريــة المطروحة وخاصة
القصــص التــي تحــوي كمــا كبيــرا مــن المعلومــات.

47

رينيه أوديه ،مدير التحرير في غرفة أخبار قناة الجزيرة اإلنجليزية ،مقابلة مع الباحث ٢٠ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.

20

نموذج غرف األخبار الذكية واستخدام الوسائل االتصالية الحديثة فيها

تقنيــة البيئــة االصطناعيــة ( :)Immersiveتعمــل
البيئــة االصطناعيــة مــن خــال إدخــال مجســمات ثالثيــة
األبعــاد إلــى داخــل األســتوديو بحيــث تظهــر أمــام مقــدم
النشــرة اإلخباريــة لتصويــر البيئــة التــي تــدور القصــة
اإلخباريــة حولهــا ،كأن يتــم الحديــث عــن صناعــة طــراز
جديــد مــن الدبابــات فيظهــر إلــى جانــب المذيــع داخــل
األســتوديو دبابــة ثالثيــة األبعــاد بالمواصفــات الجديــدة
يمكنهــا أن تســتدير وتطلــق النــار لجعــل األمــر أكثــر
حيويــة.

 .3تقنيــة البيئة غيــر الواقعيــة (:)Unreal Engine

وتســتخدم لرســم تفاصيــل بيئــة مشــابه تمامــا لمــكان القصــة
أو الحــدث ،كمــكان انفجــار او مــكان ســقوط طائــرة،
ويظهــر مقــدم القصــة فيهــا وكأنــه خــارج االســتديو فــي
منطقــة الحــدث ،وبــدأت هــذه التقنيــة بصناعــة األلعــاب
لخلــق بيئــة شــبه حقيقيــة .48

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التقنيتــان الثانيــة والثالثــة تتطلــب اســتوديو مجهــز لمثــل هــذه لتقنيــات بــاألدوات الالزمــة وذات
التكلفــة العاليــة ،ويســتخدم برنامــج ( )Vstrوهــو عبــارة عــن نظــام مخصــص لعمــل وعــرض التصاميــم ثالثيــة األبعــاد،
ســات مثبتــة داخــل اســتوديو التصويــر وكاميراتــه التــي بدورهــا تنقــل الصــورة إلــى البرنامــج للتحكــم
بحيــث يتصــل بمج ّ
بهــا وإضافــة التصاميــم ثالثيــة األبعــاد التــي تظهــر علــى الشاشــة ،فمقــدم القصــة داخــل االســتديو يتحــدث ويتحــرك داخــل
اإلطــار المحــدد لــه مســبقا.

 .4تصويــر ثالثــي األبعــاد ( :)Hologramتقــوم
هــذه التقنيــة علــى تصويــر الشــخصيات داخــل االســتوديو
بشــكل ثالثــي األبعــاد حيــث يســتطيع مقــدم النشــرة
اإلخباريــة أن يحاورهــا ويطــرح عليهــا األســئلة ،رغــم
أن هــذه الشــخصية تكــون متواجــدة فــي مــكان آخــر،
وتســتخدم لتســهيل المقابــات وإعطائهــا طابعـا ً أكثــر قربـا ً
مــن القصــة والمشــاهد ،وقــد أجــرت قنــاة ( )CNNعــدة
مقابــات باســتخدام هــذه التقنيــة.

48
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مــن جهــة أخــرى ،إدخال هــذه التقنيــات إلى غــرف األخبار
خلــق نوعــا جديــدا مــن المعاييــر المهنيــة التــي يجــب
أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي عــرض القصــص اإلخباريــة،
فــكل تقنيــة تســتخدم لنــوع معيــن مــن القصــص ،والهــدف
الرئيســي منهــا هــو تطويــع التكنولوجيــا الحديثــة مــن أجــل
توضيــح المعلومــة للجمهــور واســتخدام عنصــر اإلبهــار
البصــري لخدمــة المعلومــة ال علــى حســابها .ويتحــدد نــوع
التقنيــة المــراد اســتخدامها بعــد نقــاش بيــن الصحفييــن فــي
غرفــة األخبــار والفنييــن فــي أقســام التصميــم واإلبــداع،
فلعمــل قصــة إخباريــة بتقنيــة ( )Immersiveعلــى
القصــة أن تكــون هامــة ورئيســية وغزيــرة بالمعلومــات
واألرقــام كتقريــر ســنوي يظهــر حجــم الصفقات العســكرية
بيــن بلديــن ،أو تقريــر تاريخــي معلوماتــه غيــر متغيــرة،
إضافــة لتقاريــر الطقــس ،والتقاريــر المتعلقــة بــكأس
العالــم والدوريــات الرياضيــة ،ويفضــل أن ال تكــون هــذه
القصــص آنيــة ألنهــا بحاجــة إلــى إعــداد قــد يســتغرق أيامــا
مــع ازدحــام غرفــة األخبــار باألحــداث اآلنيــة األخــرى .49
ويمكــن تحديــد المعاييــر العامــة الســتخدام تقنيــات العــرض
هــذه فــي السياســة التحريريــة بأربعــة معاييــر رئيســية
يفضــل أن تكــون مجتمعــة فــي القصــة اإلخباريــة علــى
النحــو اآلتــي :50
• تعويــض النقــص فــي الفيديــو والصــور الحقيقيــة فيتــم
اســتبدالها بمحاولــة تصويــر بيئــة مشــابهة لهــا.
• إضافة عنصر جمالي للقصة.
• توضيــح المعلومــات والبيانــات المعقــدة والتأكيــد علــى
صحتهــا وطريقــة حدوثها.
• كسر الرتابة والتنويع على الشاشة.

 .4مرحلة النشر ()Publishing
فــي عصــر اإلعــام الرقمــي واالجتماعــي باتــت غــرف
األخبــار التلفزيونيــة بحاجــة إلــى نشــر إنتاجاتهــا عبــر
الوســائل االتصاليــة الحديثــة ،لمــا لهــا مــن مميــزات
كالوصــول إلــى جمهــور أوســع وأكثــر تنوعــا .وقــاد ذلــك
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غرفــة األخبــار الذكيــة ألن تكــون غرفــة مدمجة يمكن نشــر
إنتاجاتهــا علــى االنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي
دون التغييــر فــي أن أولويــة انتاجهــا للتلفزيــون .واســتنادا
إلــى ذلــك يمكــن رســم مراحــل خطــة نشــر المحتــوى فــي
غــرف األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة كمــا هــي ظاهــرة فــي
الشــكل (.)٥

شــكل  :5مراحــل خطــة نشــر المحتــوى فــي غــرف األخبــار
التلفزيونيــة الذكيــة

• البــث التلفزيونــي :فــي غرفــة األخبــار التلفزيونيــة
األولويــة فــي النشــر هــي للتلفزيــون ،ومعاييــر اإلنتــاج
مصممــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التلفزيــون ،مــن حيــث
شــكله ومضمونــه ومواعيــد بثــه ،وســاهمت التقنيــات
واألدوات الحديثــة فــي هــذا الجانــب بتســهيل عمليــة جدولــة
النشــر وســير ومراقبــة عمليــة البــث.
• الموقــع االلكترونــي :تســعى أغلبيــة القنــوات اإلخباريــة
إلــى أن توفــر موقعــا إلكترونيــا خاصــا بهــا ،لنشــر إنتاجاتها
وأرشــفتها ،فبقائهــا علــى االنترنــت يســمح لجمهــور أوســع
باالطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا ،إال أن معاييــر وسياســة
النشــر علــى المواقــع االلكترونيــة مختلفــة عــن التلفزيــون
وهــو مــا يتطلــب فريق ـا ً خاص ـا ً بانتقــاء المــواد الصحفيــة
التــي تصلــح ألن تنشــر علــى الموقــع بمــا يتضمــن إعــادة
معالجتهــا كصياغــة عناويــن جديــدة ،وشــرح مضاميــن
الفيديــو ،وتقطيــع بعــض البرامــج والحلقــات بمــا يلخــص
أهمــا مــا ورد فيهــا .فــي حيــن أن المواقــع اإلخباريــة
للقنــوات قــد ال تعتمــد فقــط علــى مــا ينتجــه التلفزيــون
لكنهــا تعتمــده كمصــدر أساســي لهــا ،وإنمــا إلــى جانــب
ذلــك يكــون لهــا إنتاجهــا الخــاص بمــا يســد الثغــرات ويتفــق
مــع معاييــر المواقــع اإلخباريــة.
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• وســائل التواصــل االجتماعــي :تبحــث غرفــة األخبــار
التلفزيونيــة الذكيــة عــن نفــوذ أكبــر إليصــال رســالتها
لجمهــور واســع ومتنــوع ،وأكثــر حيويــة ،قــادر علــى
التفاعــل مــع القصــص االخباريــة ،وليــس ســرا أن النشــر
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي غــرف األخبــار
التلفزيونيــة أصبــح أولويــة لــدى إداراتهــا ،فالقصــة
اإلخباريــة أحيانــا تنتــج بنســختين ،نســخة للبــث الفضائــي
ونســخة لوســائل التواصــل االجتماعــي ،كمــا أن الصحفيين
أنفســهم يطالبــون غرفــة األخبــار بقصصهــم التــي عملــوا
عليهــا لنشــرها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فغرفــة
األخبــار أصبحــت غيــر قــادرة علــى تجاهــل تأثيرهــا .كمــا
أن أوقــات النشــر علــى المنصــات االجتماعيــة يختلــف
عــن أوقــات بثهــا علــى التلفزيــون للوصــول الــى جمهــور
مختلــف وأوقــات تتناســب مــع المواضيــع المطروحــة
حســب مؤشــرات الجمهــور .51
ويشــار إلــى أن منصــات التواصــل االجتماعــي متنوعــة
وهــذه أبــرز مــا تســتخدمها القنــوات االخباريــة (فيــس
بــوك ،تويتــر ،انســتغرام ،تلغــرام ،سنابتشــات ،واتــس
أب ،يوتيــوب) ،وهــذا يتطلــب أمريــن أساســيين ،أوال:
وجــود معاييــر وسياســة تحريريــة خاصــة بــكل منصــة
بمــا يتفــق وينســجم مــع خصائصهــا ،ثانيــا :الحاجــة لفــرق
خاصــة بمنصــات التواصــل االجتماعــي والنشــر عليهــا،
كمــا يتطلــب تأهيــا ومهــارات خاصــة قــد تختلــف عــن
المهــارات التــي يحتاجهــا الصحفــي داخــل غرفــة األخبــار
التلفزيونيــة .52
وتعتمــد غــرف األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة خطــة نشــر
لتحويــل إنتاجاتهــا بمــا يصلــح لنشــره علــى المنصــات
االجتماعيــة ،ولتســهيل ذلــك هنالــك عــدة محــددات مــن
األهميــة أخذهــا بعيــن االعتبــار ،أبرزهــا:
• االعتمــاد علــى التلفزيــون كمصــدر :أي تعتمــد
منصــات التواصــل االجتماعــي علــى مــا تنتجــه غرفــة
أخبــار التلفزيــون كمصــدر رئيســي لهــا ،حيــث تنتقــي مــا
يتوافــق مــع معاييرهــا.
51
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• تعديــل المحتــوى بمــا يتفــق مــع معاييــر وسياســة
كل منصــة :فبعــد اختيــار القصــص المناســبة يفتــرض

إخضاعهــا لإلجــراءات التحريريــة الالزمــة لتتوافــق
مــع معاييــر وسياســية كل منصــة بمــا قــد يشــمل إعــادة
بعــض الصياغــات للعناويــن ،واقتبــاس التصريحــات،
واســتخدام الوســم األنســب ،واختصــار الفيديــو والتقاريــر
فــي النشــرات الرئيســية ،وكذلــك اختصــار بعــض البرامــج
اإلخباريــة وأبــرز مــا صــرح بــه الضيــوف ،أو تلخيــص
أبــرز النقــاط التــي ذكرهــا مســؤول فــي تصميــم ثابــت
لنشــرها علــى منصــات التواصــل ،وغيرهــا.
• اإلنتــاج الخــاص بالمنصــات االجتماعيــة :أي أن تعــم
المنصــات االجتماعيــة علــى إنتــاج محتــوى خــاص بــكل
منصــة ،وخاصــة أنــواع المحتــوى الــذي ال تســتطيع غرفــة
أخبــار التلفزيــون انتاجــه أو التطــرق لــه ،بمــا يســد ثغــرة
وحاجــة جمهــور االعــام االجتماعــي كالتنويــع والتطــرق
لألخبــار المعرفيــة والخفيفــة كالرياضيــة والفنيــة .إلــى
جانــب ذلــك ،انتــاج التصاميــم المناســبة لمعاييــر كل
منصــة ،واســتخدام وســائل اســتطالع رأي الجمهــور حــول
قضايــا معينــة والتــي أصبحــت ،وبــث تغطيــات مباشــرة
مــن الميــدان لألحــداث التــي ال يســتطيع التلفزيــون تكثيــف
التغطيــة عليهــا فــي ظــل حاجــة الجمهــور لهــا ،كتغطيــة
بطولــة رياضيــة هامــة.
• دراســة الجمهــور :تتيــح أدوات ومنصــات التواصــل
االجتماعــي دراســة تصنيفــات جمهــور كل منصــة مــن
حيــث ،التوزيــع الجغرافــي والديموغرافــي ،االهتمامــات،
أوقــات الــذروة ،المنصــات األفضــل لــكل جمهــور،
والمواضيــع التــي تتناســب مــع جمهــور كل دولــة ،كأن يتــم
نشــر مواضيــع الخليــج العربــي علــى تويتــر للوصــول الــى
جمهــور الخليــج ،بينمــا نشــر القصــص المرتبطــة بفلســطين
عبــر فيــس بــوك للوصــول الــى جمهــور فلســطيني أكبــر،
باإلضافــة إلــى أهميــة التحديــث الدائــم لهــذه لقــراءات
الجمهــور ألنــه “مزاجــي ومتغيــر وذو أنمــاط مختلفــة” .53
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• الحمــات اإلعالميــة والتســويق :أحــد أبــرز األدوار
التــي تقــوم بهــا منصــات التواصــل لدعــم غرفــة األخبــار
التلفزيونيــة هــي االعــداد للحمــات وتســويق مــا تنتجــه
غرفــة األخبــار ،كان يتــم التســويق لمقابلــة مــع رئيــس دولة
او حــزب سياســي ،أو لبرامــج غرفــة األخبــار والتحقيقــات
الصحفيــة التــي تنتجهــا والقصــص اإلخباريــة البــارزة،
وأهميــة هــذه الحمــات أنــه يمكــن توجيههــا إلــى جمهــور
محــدد وتمويلهــا بمــا يضمــن وصولهــا الــى عــدد أكبــر،
وقــد تســتخدم كوســيلة مهمــة إليصــال القصــص اإلخباريــة
فــي المناطــق التــي تحظــر فيهــا بعــض القنــوات والمواقــع
اإلخباريــة.

 .5مرحلة التغذية الراجعة ()Feedback
شــكلت الوســائل االتصاليــة الحديثــة نقلــة نوعية فــي مرحلة
التغذيــة الراجعــة بالنســبة لغــرف األخبــار التلفزيونيــة ،مــا
ســاهم إيجابــا فــي تطويــر المحتــوى االخبــاري مــن حيــث
الشــكل والمضمــون ،والسياســات التحريريــة ،واســتدراك
أخطــاء المحتــوى واللغــة فــي القصــص المنشــورة .ويمكــن
فهــم خارطــة التغذيــة الراجعــة فــي غرفــة األخبــار الذكيــة
مــن خــال الشــكل المرفــق.

شــكل  :6وســائل التغذيــة الراجعــة فــي غــرف أخبــار
التلفزيــون الذكيــة
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• بنــاء وتطويــر نظــام نشــر خــاص :مــن المهــم أن
تطــور غــرف األخبــار الذكيــة أنظمــة نشــر خاصــة تســهل
إدارة عمليــة النشــر داخــل غرفــة االخبــار ،مثــل أداة (Arc
 )publishing platformللموقــع اإللكترونــي وأدوات
( )Hootsuite, Socialbeaker, bufferللمنصــات
االجتماعيــة ،والعمــل علــى تطويرهــا بمــا يتيــح للصحفييــن
ان يســتفيدوا مــن بيانــات منصــات التواصــل كالوســوم
والكلمــات المفتاحيــة األكثــر تــداوال المفضــل اســتخدامها
فــي صياغــة عناويــن القصــص مــا يــؤدي إلــى رفــع
معــدالت وصولهــا للجمهــور.
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• وســائل التغذيــة الراجعــة مــن خــال التلفزيــون:

اعتــاد التلفزيــون ومــا زال االعتمــاد علــى الوســائل
التقليديــة فــي معرفــة تأثيــره ورأي الجمهــور فــي محتــواه،
كاســتطالعات الــرأي الميدانيــة والهاتفيــة التــي تجريهــا
شــركات متخصصــة .إضافــة إلــى البرامــج التفاعليــة التــي
تســتقبل اتصــاالت وتعليقــات الجمهــور حــول األحــداث
ومــا تنتجــه غرفــة األخبــار عنهــا .وكذلــك تنشــر القنــوات
وســائل رســمية لالتصــال بهــا كرقــم الهاتــف واإليميــل
الســتقبال آراء الجمهــور وتعليقاتهــم يشــرف عليهــا
ويتابعهــا فريــق خــاص.

• وســائل التغذيــة الراجعــة عبــر المواقــع اإللكترونية:

ظهــرت مؤخــرا ً عــدة وســائل واســتراتيجيات حديثــة
لمعرفــة التغذيــة الراجعــة للمواقــع االخباريــة ،وأصبــح
بإمــكان غــرف األخبــار الذكيــة أن تتتبــع أثــر القصــص
اإلخباريــة التــي تنتجهــا مــن خــال اســتخدام أدوات مثــل
“متقفــي األثــر” ( ) Impactoو()Impact Tracker
ومواقــع أخــرى بإمكانهــا مقارنــة القصــص اإلخبارية وتقفي
أثرهــا وتقديــم ذلــك فــي إحصائيــات ،وتصنيفــه مــن حيــث
نــوع األثــر ،وشــكله ،وقوتــه ،مــن خــال رصــد تــداول قصــة
إخباريــة علــى شــبكة االنترنــت ،والوثائــق العامــة والبحــوث
االكاديميــة ،واذا كانــت القصــة مرتبطة بمنطقــة محددة يمكن
دراســة أُرهــا بتصميــم برامــج خاصــة لذلــك.
ويضــاف إلــى ذلــك ،أدوات حديثــة لتحليــل بيانــات القــراء
علــى الموقــع االلكترونــي ونــوع وأســلوب تفاعلهــم مــع
القصص المنشــورة ،مثــل أدوات (Google Analytics,
 )Chartbeatالتــي تحلــل باألرقــام أعــداد المشــاهدات
والتفاعــل ،ومــدة القــراءة واالرتــداد علــى الموقــع ،وغيرها.
فمــن خــال هــذه األدوات اســتطاعت غرفــة أخبــار قنــاة
الجزيــرة التأكــد مــن أن تغطيــة حــدث الهجــوم اإلرهابــي
علــى مســجد فــي نيوزيالنــدا كان حاجــة ملحة لــدى جمهور
القنــاة ،فنســبة قــراءة القصــص المتعلقــة بهــذا الموضــوع
كانــت مرتفعــة جــدا علــى غيــر العــادة ،مــا ســاهم فــي
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تركيــز التغطيــة عليــه  .54تتوفــر أيضــا أدوات ومواقــع
ســهلة االســتخدام للتتبــع المباشــر والدقيــق لمــا ينشــر فــي
شــبكة اإلنترنــت ومــدى انتشــارها حــول موضــوع محــدد،
مثــل (.)Google Alerts, IFTTT, Zapier
الــى جانــب ذلــك ،ظهــرت بعــض األنظمــة الخاصــة
المصممــة لقيــاس تأثيــر مــا تنتجــه غــرف األخبــار بنــاء
علــى معاييرهــا وتعريفهــا لمفهــوم التأثيــر فتقــدم هــذه
األنظمــة تقييمــا بنــاء علــى مــا يتناســب مــع معاييــر كل
غرفــة أخبــار ،مثــل نظــام ( ،)NewsLynxحيــث يعتمــد
علــى تحليــل تفاعــل وتعليقــات الجمهــور علــى مواقــع
االنترنــت والمواقــع االجتماعيــة لقصــص إخباريــة معينــة،
ومقارنتهــا مــع معاييــر غرفــة األخبــار .وتعمــل بعــض
القنــوات مؤخــرا كقنــاة الجزيــرة علــى بنــاء نظــام خــاص
بهــا يشــكل قاعــدة بيانــات لتفاعــات وتقييمــات الجمهــور
يقــوم بتحليــل تأثيــر القصــص علــى الموقــع االلكترونــي
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،وإدارة تعليقــات الجمهــور
وحــذف مــا هــو مســيء منهــا .56 55

• وســائل التغذيــة الراجعــة عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي :تعتبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي صاحبــة

التأثيــر األكبــر علــى مرحلــة التغذيــة الراجعــة فــي غــرف
األخبــار الذكيــة ،بســبب قربهــا من الجمهــور وتفاعله معها،
فبعــض البرامــج اإلخباريــة تحــدد موضوعاتهــا باالعتمــاد
الكامــل علــى رغبة وتوجــه الجمهور على مواقــع التواصل
االجتماعــي ،فمثــا تطــرح قنــاة الجزيــرة ســؤاال حــول
شــخصية األســبوع عبــر منصاتهــا االجتماعيــة وتعــرض
نتائجــه فــي برنامــج ســباق األخبــار فــي فقــرة خاصــة،
كمــا يميــل جمهــور البرنامــج االخبــاري الصباحــي لتقاريــر
خفيفــة ومتنوعــة ألن الجمهور الصباحي مختلف ما يســتدعي
مــن إدارة البرنامــج بنــاء فقــرات تتناســب مــع جمهــوره ،كمــا
تســتفيد غرفــة األخبــار من تعليقات الجمهور على منشــوراتها
لتصحيــح األخطــاء اللغوية ،والصفــة االعتباريــة .58 57
غرفــة األخبــار دائمــا مــا تســعى لفهــم توجهــات الجمهــور
حــول قصصهــا وبرامجهــا ،وأوقــات عرضهــا وفقراتهــا
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وضيوفهــا ،مــع اإلشــارة إلــى أنــه ليــس كل مــا يطلبــه
الجمهــور تقدمــه غرفــة األخبــار .كمــا أصبحــت مواقــع
التواصــل االجتماعــي اليــوم توفــر قــراءات شــاملة
لجمهورهــا وطــرق تفاعلــه مــع مــا ينشــر عليهــا ،ومــن
أبــرز القــراءات التــي توفرهــا (عــدد اإلعجابــات،
المشــاهدات ،المشــاركات ،التعليقــات ،نســبة االرتــداد ،مــدة
القــراءة ،عــدد الملتحقيــن بقنــوات معينــة مثــل اليوتيــوب،
عــدد الزيــارات والزيــارات األولــى ،تقســيمات الجمهــور
جغرافيــا وديموغرافيــا ،واهتماماتــه) وغيرهــا مــن
االحصائيــات التــي ترســم صــورة واضحــة لغرفــة األخبــار
عــن توجهــات الجمهــور ،ويمكــن قــراءة ذلــك مــن خــال
مــا توفــره منصــات التواصــل ،أو مــن خــال أدوات أكثــر
اختصاصـ�ا لتحليـ�ل منصـ�ات التواصـ�ل مثـ�ل( (�Social
.59 )beaker, CrowdTangle, NewsWhip

 4.3أبــرز التغييــرات التــي فرضتهــا
الوســائل االتصاليــة علــى هيكليــة غرفــة
األخبــار
أدت تطــورات الوســائل االتصاليــة فــي العقــد األخيــر
إلــى إجبــار غــرف األخبــار التقليديــة علــى تغييــر هيكليتهــا
لتواكــب التطــور االتصالــي وتســتثمر أدواتــه الحديثــة،
فالتطــور االتصالــي أدى إلــى ظهــور أنــواع جديــدة مــن
الصحافــات كصحافــة المواطــن ،والخوارزميــات ،والبيانات
والروبــوت وغيرهــا .يســعى هــذا المحــور للتطــرق إلــى
أبــرز التغيــرات التــي فرضتهــا هــذه الوســائل علــى غرفــة
األخبــار ،وهــو مــا يجيــب علــى التســاؤل البحثــي الثانــي.
 تتجــه غــرف األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة بــأن تكــونغـ�رف أخبـ�ار مدمجـ�ة(  (�Convergence News
 ،)roomفالقنــاة التلفزيونيــة بحاجــة إلــى منصــات
اجتماعيــة إلــى جانــب موقعهــا االلكترونــي ،وقــد عملــت
بذلــك غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة حيــث اســتحدثت “غرفــة
األخبــار الرقميــة” داخــل غرفة األخبــار التلفزيونيــة لتتولى
المهــام الرقميــة لغرفــة األخبــار  .60وقــد حــدث التغييــر فــي
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غــرف األخبــار باتجاهيــن رئيســيين :تغييــر في مهــام غرفة
األخبــار والمهــارات المطلوبــة إلنجازهــا حيــث تتطلــب
إلمامــا بوســائل االتصــال الحديثــة وأدواتهــا ،وتغييــرات
علــى أقســام ووحــدات غرفــة األخبــار واســتحداث بعضهــا.
 أصبحــت غرفــة األخبــار بحاجــة إلــى فريــق متخصــصإلدارة المنصــات االجتماعيــة لغرفــة األخبــار ،وداخــل هذا
الفريــق هنالــك وحــدات ووظائــف جديــدة لــكل منصــة ال بد
مــن إيجادهــا ،مثــل :وحــدة تطويــر أدوات غرفة األخبــار ،وحدة
تطويــر الشــكل والمضمــون للمنصــات االجتماعيــة ،محــرر
التعليقــات ،متخصــص دراســة وتطوير الجمهــور ،متخصص
جمــع األخبــار مــن المصــادر المفتوحــة (مواقــع إلكترونيــة
واجتماعيــة) ،متخصصيــن فــي النشــر علــى كل منصة.
 تحتــاج غــرف األخبــار إلــى قســم جديــد يعنــى بالتحقــقوالتثبــت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وشــبكة
االنترنــت ،بســبب فيــض المعلومــات واألخبــار الزائفــة
التــي تواجههــا غرفــة األخبــار ،مــا يتطلــب أدوات وتقنيــات
جديــدة للتعامــل معهــا.
 أًصبحــت غرفــة األخبــار بحاجــة الــى تطويــر أقســامالتصميــم والغرافيكــس ،وإضافــة وحــدات متخصصــة فــي
تقنيــات العــرض البصــري (immersive & unreal
 ،)engineوهــو مــا يفــرض زيــادة فــي طاقــم العمــل
والتركيــز علــى تدريــب وتطويــر الطاقــم األصلــي.
 غرفــة األخبــار بحاجــة الــى فريــق متخصــص بالتغذيــةالراجعــة بشــقيها ،التغذيــة الراجعــة المتعلقــة بنشــر أراء
وتوجهــات وتعليقــات الجمهــور فــي البرامــج التفاعليــة،
والتغذيــة الراجعــة المتخصصــة فــي تقييمــات الجمهــور
للقصــص اإلخباريــة التــي تنتجهــا غرفــة األخبــار.
 أصبــح الفريــق العامــل داخــل غرفــة األخبــار بحاجــةإلــى تطويــر وتدريــب بشــكل أكبــر وبتركيــز أكثــر علــى
التقنيــات الحديثــة وطــرق اســتخدامها األمثــل .فجميع أقســام
غــرف األخبــار بحاجــة ألن تضــم متخصصيــن فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي ملميــن بــاألدوات والتقنيــات الحديثة.
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 .5الخالصات والنقاش
ســعت هــذه الدراســة إلــى تقديــم نمــوذج علمــي لمراحــل
عمليــة اإلنتــاج االخبــاري وهيكليــة غــرف األخبــار الذكية،
وخلصــت إلــى أن الوســائل االتصاليــة الحديثــة وأدواتهــا
أثــرت بشــكل حتمــي علــى غرفــة األخبــار التلفزيونيــة مــن
حيــث مراحــل عمليــة اإلنتــاج االخبــاري الرئيســية (جمــع
األخبــار ،التحقــق والتثبــت ،المعالجة البصريــة والتحريرية،
النشــر ،التغذيــة الراجعــة) وهيكليتهــا ومتطلباتهــا مــن
الوظائــف والمهــارات .كمــا أظهــرت الدراســة أن غــرف
األخبــار الذكيــة تحــاول جاهــدة مواكبــة أنــواع الصحافــات
الجديــدة واعتمادهــا (كصحافــة المواطــن ،وصحافــة
الموبايــل ،وصحافــة الخوارزميــات ،وصحافــة الروبــوت،
وصحافــة البيانــات ،والصحافــة المؤتمتــة).
ويمكــن تلخيــص أبــرز إيجابيــات اســتخدام الوســائل
االتصاليــة الحديثــة فــي غرفــة األخبــار بأنهــا ســاهمت فــي:
زيــادة ســرعة وفعاليــة التغطيــات ،تســهيل ســير العمــل،
وتنويــع أســاليب روايــة القصــة اإلخباريــة وأشــكالها
الصحفيــة ،وتعميــق المضاميــن الصحفيــة ،وســرعة
الوصــول للمعلومــات مــن المصــادر المفتوحــة ،وســرعة
التغذيــة الراجعــة بأشــكال مختلفــة كتفاعــل الجمهــور مــع
كل مــا تنتجــه غرفــة األخبــار ،والوصــول إلــى جمهــور
أكبــر وأكثــر تنوعــا ،وزيــادة جاذبيــة الشاشــة وعناصــر
االبهــار البصــري فيهــا.
بينمــا تعتبــر أبــرز ســلبيات اســتخدام الوســائل االتصاليــة
الحديثــة فــي غرفــة األخبــار أنهــا :زادت الجهــد المطلــوب
مــن الصحفييــن فــي جمــع األخبــار بســبب تدفقهــا الغزيــر
وضــرورة متابعتهــا ،وتوفــر كــم هائــل مــن األخبــار
الزائفــة لســهولة انتشــارها واختالقهــا وبالتالــي زيــادة
تعقيــدات التحقــق منهــا ،ونقــص المهــارات التكنولوجيــة
لــدى الصحفييــن فــي غرفــة األخبــار مــا يمنعهــم مــن
االســتخدام األمثــل للوســائل االتصاليــة الحديثــة وأدواتهــا،
فهنالــك حاجــة لتطويــر قــدرات الــكادر البشــري ،باإلضافــة
61
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إلــى التكلفــة الماديــة الباهظــة لغــرف األخبــار الذكيــة،
كاالشــتراكات الشــهرية فــي األدوات الحديثــة والمدفوعــة.
مــن جهــة أخــرى ،أثــرت الوســائل االتصاليــة الحديثــة على
المعاييــر المهنيــة ،كاعتمــاد مصــادر ومــوارد إخباريــة مــن
مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة عاليــة لــم تكــن ســابقا
موجــودة ،والقبــول بنشــر صــور وفيديــو بجــودة رديئــة
والــذي كان نــادرا جــدا فــي الســابق  ،61فالمحــدد األساســي
أن “المعلومــة الصحيحــة أهــم مــن الســبق الصحفــي
والحقيقــة أهــم مــن الجــودة” .كمــا باتــت غــرف األخبــار
تشــدد القيــود علــى المــواد الصحفيــة التــي تحــوي مضمونــا
مســيئا للمشــاعر الدينيــة واإلنســانية بســبب تداولهــا الســريع
والواســع علــى مواقــع التواصــل.
تســتنتج هــذه الدراســة بــأن غــرف األخبــار الذكيــة تهــدف
إلــى تطويــع الوســائل االتصاليــة الحديثــة فــي خدمــة
القصــة اإلخباريــة التــي تأثــرت بشــكل حتمــي مــن حيــث
الشــكل والمضمــون ،وهــو مــا يتفــق مــع “حتميــة ماكلوهان
التكنولوجيــة” فــي أن الوســيلة االتصاليــة هــي الرســالة،
فالقصــة التــي تنتجهــا غرفــة األخبــار التلفزيونيــة الذكيــة
وزواياهــا تختلــف عــن تغطيــة نفــس القصــة فــي غرفــة
األخبــار التقليديــة ،فاســتخدام تغريــدات شــهود العيــان
المقتبســة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وعناصــر
العــرض البصــري للقصــص ،وتغذيتهــا الراجعــة مختلفــة
عــن الســابق“ ،كتغطيــة حــدث مثــل الهجــوم علــى مســجد
فــي نيوزيالنــدا بشــكل ســريع وفعّــال ومؤثــر دون الحاجــة
لمراســلين فــي الميــدان” .62
إال أن إشــكالية اســتخدام والوســائل االتصاليــة الحديثــة
وأدوات الــذكاء االصطناعــي ،فــي أنهــا صممــت مــن
منظــور فكــري غربــي مختلــف عــن الثقافــة والنمــوذج
الفكــري الســائد فــي الوطــن العربــي ،وجــزء مــن هــذه
ـرب .ويضــاف إلــى
األدوات والوســائل مــا زال غيــر معـ ّ
ذلــك ،أننــا اليــوم نــرى العالــم وتطوراتــه مــن خــال هــذه
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التكنولوجيــات االتصاليــة مضطريــن لاللتــزام بنموذجهــا
الفكــري وأنماطهــا وقوالبهــا الجاهــزة ،فإلــى أي مــدى
يمكــن اعتبــار هــذه التكنولوجيــات حياديــة؟ وهــل هــي
فعــا غيــر مؤدلجــة معرفيــا؟  63هــذا يحرمنــا مــن التفكيــر
خــارج الصنــدوق ،كتحديــد عــدد الكلمــات فــي التغريــدة أو
المصطلحــات الواجــب اســتخدامها ،ونــوع وحجــم الصــور
والفيديــو فيهــا ،وهــو أيضــا مــا عبــر عنــه ماكلوهــان
فــي أن التكنولوجيــات االتصاليــة التــي صممناهــا نحــن،
أصبحــت اليــوم تعمــل بطريقــة عكســية فهــي التــي تقــوم
بتشــكيلنا وتأطيــر تفكيرنــا وتصرفاتنــاWe shape“ ،
our tools and thereafter our tools shape
.64 ”.us

 .6التوصيات

متخصــص علــى كل مرحلــة مــن مراحــل انتــاج القصــة
اإلخباريــة والتعمــق فيهــا بشــكل أكبــر ،باإلضافــة إلــى
أهميــة تخصــص الدراســات المســتقبلية فــي بنــاء هيكليــة
وبنيــة أكثــر وضوحــا لغرفــة األخبــار الذكيــة مــن خــال
مقارنــة تجــارب أكثــر مــن غرفــة أخبــار عالميــة ،وكذلــك
البحــث فــي ســير العمــل ( )Workflowواإلدارة األمثــل
فــي مثــل غــرف األخبــار هــذه .كمــا أنــه مــن المهــم دراســة
وتحديــد المهــارات الالزمــة والمطلوبــة مــن الصحفــي
فــي غــرف األخبــار الذكيــة وتعميــم مثــل هــذه الدراســات
علــى كليــات ومعاهــد االعــام لتخــرج صحفييــن قادريــن
علــى مواكبــة ســوق العمــل فــي العصــر الرقمــي .ختامــا ال
بــد مــن وجــود دراســات تبحــث فــي الترجمــات والبدائــل
العربيــة الصحيحــة ألســماء التقنيــات والتكنولوجيــات
الحديثــة وتعريــب األدوات والوســائل االتصاليــة بحيــث
يمكنهــا البحــث والتحليــل فــي النصــوص العربيــة وليــس
اإلنجليزيــة فقــط.

توصــي الدراســة الحاليــة غــرف األخبــار التلفزيونيــة
بالســعي لتطبيــق نمــوذج غــرف األخبــار التلفزيونيــة
الذكيــة بمراحلهــا المذكــورة كحــد أدنــى لتســهيل وتطويــر
أدائهــا .كمــا توصــي الدراســة غــرف األخبــار بضــرورة
االســتفادة مــن تطبيــق الصحافــات الحديثــة مثــل (صحافــة
الخوارزميــات ،وصحافــة الروبــوت ،وصحافــة البيانــات،
والصحافــة المؤتمتــة ،وصحافــة الموبايــل ،وصحافــة
المواطــن) وتدريــب الصحافييــن وتأهيلهــم ،فمــن المهــم
أن تســتعد غــرف األخبــار لمواكبــة التطــور فــي الوســائل
االتصاليــة والتكنولوجيــة ومحاولــة اســتيعابها وتجربتهــا.
وفــي ذات الســياق ،علــى غــرف األخبــار أن تســعى
بالشــراكة مــع متخصصيــن فــي البرمجيــات والتقنيــات
التكنولوجيــة إلــى بنــاء وتصميــم برمجيــات وأدوات خاصة
تســاعد الصحفييــن فــي عملهــم داخــل غرفــة األخبــار.
مــن جهــة أخــرى ،توصــي هــذه الدراســة الباحثيــن
األكاديمييــن أن يركــزوا فــي دراســاتهم المســتقبلية بشــكل
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المقابالت الشخصية:
أحمد عاشور ،مدير تحرير المحتوى الرقمي في غرفة اخبار قناة الجزيرة العربية ٢٤ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحة.
أشــرف جانخــوت ،مديــر قســم اإلبــداع فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة العربيــة ،مقابلــة مــع الباحــث ١٧ ،آذار ،٢٠١٩
الدوحة.
جــوان كارلــوس فــان ميــك ،مديــر االبتــكار الرقمــي فــي شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة ،مقابلــة مــع الباحــث ١٦ ،آذار
 ،٢٠١٩الدوحــة.
رينيــه أوديــه ،مديــر التحريــر فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة ،مقابلــة مــع الباحــث ٢٠ ،آذار ،٢٠١٩
الدوحــة.
ســعد عابديــن ،منتــج أول ومحــرر أخبــار الشــرق األوســط فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة ،مقابلــة مــع
الباحــث ٢٤ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحــة.
عاصــف حميــدي ،رئيــس تحريــر غرفــة األخبــار فــي قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة العربيــة ،مقابلــة مــع الباحــث ١٩ ،آذار
 ،٢٠١٩الدوحــة.
عمــر زقــزوق ،مختــص التحقــق والتثبــت مــن المصــادر المفتوحــة فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة العربيــة ،مقابلــة مــع
الباحــث ١٧ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحــة.
عمــر غانــم ،منتــج أخبــار فــي البرنامــج اإلخبــاري التفاعلــي “نشــرتكم” فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة العربيــة ،مقابلــة
مــع الباحــث ١٧ ،آذار  ،٢٠١٩الدوحــة.
ماجــد خضــر ،مشــرف المراســلين فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة العربيــة ،مقابلــة مــع الباحــث ١٥ ،آذار ،٢٠١٩
الدوحــة.
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