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لفتت انتخابات الواليات المتحدة األميركية 
عام 2016 أنظار العالم إلى مصطلح “األخبار 

الكاذبة”، بعد أن صاح به الرئيس األميركي 
دونالد ترامب في وجه مراسل قناة )سي إن 

إن( جيم أكوستا أثناء أول مؤتمر صحفي بعد 
فوزه بمقعد الرئاسة. واستخدم ترامب العبارة 

متهًما القناة بأنها تغطي أخباًرا غير مهمة، 
معتبًرا أن هدفها التأثير سلًبا على نجاحاته، 

بداًل من تسليط الضوء عليها1 . ووفًقا لموقع 
)إحصائيات جوجل(، بدأ مستخدمو شبكة 

اإلنترنت البحث بكثافة عن المصطلح ومشتقاته 

منذ النصف الثاني من عام 22016  ،ليصبح هذا 
المصطلح الكلمة األكثر رواًجا في اللغتين 

اإلنجليزية واأللمانية عام 2016، وفًقا الختيار 
معجم أوكسفورد للغة اإلنجليزية ومجمع اللغة 

األلماني. 

ومع انتشار جائحة كوفيد19- ووصولها إلى 
المنطقة العربية، باتت األجواء -المشحونة 

بالفعل بالصراعات السياسية واألزمات 
االقتصادية واالجتماعية– مهيأة لظهور الكثير 

من المحتوى اإلعالمي المضلل حول ماهية 
الفيروس وحقيقة وجوده من األساس وطرق 
عالجه. ولفت وباء )كورونا( األنظار إلى مسألة 

مصداقية المعلومات، وبات نشر المواد 
ا  المغلوطة -من نصوص وصور وفيديو- فخًّ
يحترس غالبية اإلعالميين من االنزالق إليه. 

والواقع يخبرنا أنه لم يفلح الجميع في تفادي هذا 
الفخ، إما بسبب غياب المعلومة كلًيا، أو تضارب 

المعلومات وتعدد مصادرها، بسبب االنقسام 
السياسي، أو سعي الصحفي إليجاد زوايا جديدة 
لتناول أخبار الجائحة، واالهتمام بقيمة )الغرابة( 

على حساب )الدقة(، أو لخوف اإلعالمي على 
سالمته الشخصية، ما قد يمنعه من التواجد 

 A Citizen’s Guide to Fake News | Center for Information Technology 1
 and Society - UC Santa Barbara https://www.cits.ucsb.edu/fake-news

.))accessed 5.22.20

https://trends.google.com.eg/trends/explore?date=today%20   2
5-y&q=fake%20news

في بعض األماكن التي يحتاجها عمله إذا شّكلت 
بؤرة للوباء. والسبب الذي اتفق عليه الصحفيون 

من أنحاء المنطقة العربية هو الحاجة إلى مزيد من 
التدريبات المهنية على التدقيق اإلخباري، خاصة ما 

يتعلق منها باستخدام التكنولوجيا وفهم الذكاء 
االصطناعي.

وصارت الجائحة بمثابة مرآة مكبرة عكست الوضع 
الحالي لإلعالم في المنطقة، ليصبح من الضروري 

دراسة هذه الحالة للوقوف على جوانب القصور 
والقوة في المشهد المهني اإلعالمي، بما يسمح 

بتطوير األداء، والحد من ظهور وانتشار األخبار 
المضللة. ومن ثّم، بادرت شبكة إعالميون من أجل 

صحافة استقصائية عربية )أريج(، بالشراكة مع 
مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، بصياغة 

هذه الورقة، للتوصيات حول سبل الحد من ظهور 
وتداول األخبار المغلوطة في المنطقة العربية. 
وتتخذ هذه الورقة من جائحة كوفيد19- نموذًجا 
للدراسة، لتصل إلى مسببات انتشار المحتوى 

الُمضلل وتأثيراته، وتطرح حلوًلا بديلة تسمح بترقية 
األداء اإلعالمي. 

وأعدت )أريج( هذه الورقة أثناء الجائحة، واعتمدت 
في صياغتها على التفاعل مع صحفيين عرب في 

الوقت الذي يمارسون فيه عملهم وسط حظر 
التجوال –المفروض في غالبية بلدانهم- وإجراءات 

الوقاية من كورونا. واستمرهذا التفاعل بين 
)أريج( واإلعالميين طوال أكثر من ثالثة أشهر في 

سبيل استخالص المعلومات، سواء من خالل 
المنشورات واألسئلة االستقصائية التي تطرحها 
عليهم عبر )فيسبوك(، أو بالمسح السريع آلراء 

229 صحفًيا عربًيا. كذلك، أجرت )أريج( عدة حوارات 
مع 17 من خبراء من الصحافة وممثلي المؤسسات 
المحلية والدولية المعنية بتدريب ودعم الصحفيين، 

وممثلين عن )فيسبوك( و)تويتر( و)جوجل(، 
تراوحت بين المقابالت الشخصية والجماعية 

والمراسالت.

المقدمة
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وتؤكد )أريج( أن دراسة أسباب ظهور األخبار المضللة 
وانتشارها ينبغي أال تقتصر على معاينة أداء اإلعالميين، ألنه 
في العصر الحالي، صار الجميع مالًكا ألدوات إنتاج المحتوى 

وقادًرا على نشره عبر منصات التواصل االجتماعي المختلفة. 
لذلك، ترتبط معالجة قضية األخبار المغلوطة بالسياق 
االجتماعي والثقافي الذي يفرزها، ومكافحة هذه األخبار 

ترتبط بتعديل المناخ العام الذي تظهر به. وفي هذه الورقة، 
نركز على الجزء المتعلق بالصحافة، سواء التي يمارسها 

المحترفون ممن ينشرون أعمالهم ضمن مؤسسات 
إعالمية، أو المستقلون، وتحديًدا هؤالء الذين اختاروا تقييم 
أداء المؤسسات اإلعالمية وتدقيق ما تنشره أو ما ينشره 

المواطنون الصحفيون. 

وفي الفصول الثالثة التي تضمنتها هذه الورقة، نعرض 
أوًلا: ما هي األخبار المغلوطة، وُنفّند بعض االستنتاجات 

المسبقة عنها، ثانًيا: نعرض حالة األخبار المغلوطة 
في العالم العربي خالل جائحة كوفيد19- )تحديًدا( حتى 

أغسطس/ آب 2020، وثالًثا: نقدم أهم الطرق المستخدمة 
في منطقتنا لمواجهة هذه األخبار، ونناقش فعاليتها 

وتحدياتها، وأخيًرا، نطرح التوصيات التي من شأنها مكافحة 
هذه الممارسة.
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الفصل األول

األخبار المغلوطة


الزيف يطير 

والحقيقة تزحف”
جوناثان سويفت 

كاتب وناقد سياسي إيرلندي
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ال تزال تسمية األخبار غير الدقيقة أو غير 
الحقيقية بالمرة قيد المناقشة والتطوير في 

األوساط الصحفية والسياسية. وخلصت 
منظمة التربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 

للتفرقة بين مصطلحات ثالثة، هي: المعلومات 
المضللة والمعلومات الخاطئة والمعلومات 

الضارة. ويستند التمييز بين المصطلحات 
الثالثة إلى مقصد الناشر ونيته، فاألنواع 

جميعها تعّبر عن معلومات غير دقيقة، فإذا 
كان المقصد من وراء بثها إلحاق الضرر 

بأشخاص أو مؤسسات أو جماعات، فهي 
“معلومات ضارة”، وإذا كان عدم دقتها مصدره 

تناول غير جيد لمعلومة حقيقية عن طريق 
الخطأ، تكون “معلومات خاطئة”، أما إذا كانت 
المادة المنشورة غير حقيقية وُمفبركة عمًدا، 
فهي “معلومات مضللة”. وتظل التفرقة بين 

األنواع الثالثة أمًرا جيًدا، رغم إشكالية تحديد نية 
الناشر من عدم التدقيق في الخبر. ويميز تقرير 
دعم سالمة المعلومات والخطاب السياسي 

المدني الصادر عن )المعهد الديمقراطي 

الوطني(3  بين “المعلومات الخاطئة”، وهي 
معلومات مختلقة وغير حقيقية جملًة وتفصيًلا، 

وبين “المعلومات المضللة”، وهي مزج أحداث 
واقعية وحقائق ببعض األكاذيب، وهناك أيًضا 

“إساءة استخدام المعلومات”، وهي تقديم 
الحقائق من زاوية تبرز تفصيلًة بحجم أكبر مما 
هي عليه، أو نشر معلومات في منطقة معينة 

إللحاق الضرر بأشخاص أو جهات. وتعرف 
)شبكة الصحافة األخالقية( الخبر الّزائف بأنه 

خبر ُمختلق عمًدا يتم نشره بقصد خداع طرف 
آخر وحّثه على تصديق األكاذيب أو التشكيك في 

الحقائق التي يمكن إثباتها.4

وتعكس هذه المصطلحات -عن عدم دقة 
األخبار أو عدم صحتها كلًيا- ارتباًطا بتاريخ 

التزييف السياسي أو التطور التكنولوجي، ونادًرا 
ما تضع الخطأ البشري موضع االعتبار. فنجد 

“المعلومات الُمضللة” هي المصطلح ذاته 
الذي استخدمته المخابرات الروسية في مطلع 

الخمسينيات إّبان الحرب الباردة، وأسست 

3  دعم سالمة المعلومات والخطاب السياسي المدني “المعهد الديمقراطي 
الوطني” 2018.

 Ireton, C. and Posetti, J., 2018. Journalism, fake news & disinformation:  4
.handbook for journalism education and training. UNESCO Publishing

وحدة بهذا االسم بغرض نشر الدعايات 

السوداء5 ضد الواليات المتحدة وأعداء النظام 
الروسي. أما “المعلومات الضارة”، فهي 

أكثر ارتباًطا بالتكنولوجيا والحواسيب، حتى 
تسميتها، فإنها قريبة من اسم “البرمجيات 

الضارة”، وهي برمجيات متناهية الصغر، غالًبا 
ما تكون مخفية داخل أحد البرامج، وتستهدف 

الوصول إلى معلومات تخص المستخدم 
لغرض إرسال اإلعالنات أو تعطيل عمل 

بعض البرامج أو حتى التجسس، وتندرج تحت 
ذلك الفيروسات الرقمية. أما “المعلومات 

الخاطئة”، فهي األقرب لتغطية الزالت البشرية 
في تغطية األخبار، التي قد تصدر من اإلعالميين 

أنفسهم بسبب ضعف قدراتهم المهنية أو 
تزايد الضغوط عليهم وقت تحرير األخبار، أو من 

الجمهور الذي يبادر إلى مشاركة ما يرده دون 
تحقيق. 

وحاولت عدة أوراق بحثية فض االشتباك بين 

دالالت مصطلح “األخبار الكاذبة”6 . وفي مقال 
صدر بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا عام 

2020، وجدت إجيلهوفر وآخرون أن األبحاث حول 
األخبار الكاذبة تستخدم المصطلح وتحصره 

في السياقات الثالثة التالية: نوع من التضليل 
على اإلنترنت، أو كمصطلح هّدام في يد أصحاب 

النفوذ في عالم السياسة لنزع شرعية اإلعالم، 
أو “كلمة طنانة فارغة، ُتستخدم ببساطة 

لوصف شيء كاذب”7. وعبر مسح شمل 34 
مقالة بحثية نشرت بين عامي 2003 و2017، 

وجد باحثون أن دالالت المصطلح شملت 
الهجاء والمحاكاة الساخرة والتلفيق والتالعب 

والدعاية 8. وفي كتابه )التربية اإلعالمية.. كيف 
نتعامل مع اإلعالم؟(، يحصي فهد الشميمري 
28 من أشكال التضليل المستخدم في اإلعالم 

المرئي والمكتوب، تتراوح بين إدراج جزء من 

5 تعبير في علم الدعاية يقصد به المعلومات التي يتم تطويرها إلى شائعات 
يصعب تتبع مصدرها.

 Tandoc, E., Lim, Z., Ling, R., 2017. Defining ”Fake News“: A typology of  6
scholarly definitions. Digital Journalism 1–17. https://doi.org/10.1080/21670

811.2017.1360143

 Egelhofer, J.L., Aaldering, L., Eberl, J.-M., Galyga, S., Lecheler, S., 2020. 7
 From Novelty to Normalization? How Journalists Use the Term ”Fake News“

in their Reporting. Journalism Studies 0, 1–21. https://doi.org/10.1080/1461
670X.2020.1745667

 Tandoc, E., Lim, Z., Ling, R., 2017. Defining ”Fake News“: A typology of  8
scholarly definitions. Digital Journalism 1–17. https://doi.org/10.1080/21670

811.2017.1360143
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الحقيقة، أو الحقيقة كاملة من زاوية واحدة، أو 
إغفال موضوع برمته، أو تناوله بقدر قليل من 

المعلومات، أو إغراق الُمتلّقي بالمعلومات.9

وفي هذه الورقة، وقبل طرح التوصيات، نناقش 
السياق الذي تظهر فيه المعلومات الخاطئة، 

فضًلا عن انتشارها، ونركز على الوسط 
الصحفي المخّول به نشر أخبار دقيقة ومكافحة 

ما هو مغلوط. ونستخدم “األخبار المغلوطة” 
كمصطلح يعبر بشكل أعم عن األنواع الثالثة، 

كما أنه في اللغة العربية يعّبر الغلط عن  فعل 
من أخطأ في شيء ولم ُيعرْف وجَه الّصواب 

فيه 10، وهو ما يشتمل على معنى الخطأ غير 
المقصود، كذلك الخبر “المغلوط” يعني الكالم 

المبهم 11، فالكلمة تعبر عن األخطاء الناتجة 
عن الغموض وإغفال التفاصيل، بالتالي، فإن 
لفظة “المغلوطة” تتضمن احتماالت الخطأ، 

سواء كان مقصوًدا أو غير مقصود. 

وإذا تجاوزنا االصطالح إلى المفهوم، فنجد 
أن األخبار المغلوطة هي الشكل العصري 

للشائعات، فالخبر منها هو إشاعة منقولة عبر 
األثير بدًلا من التداول الشفهي. واإلشاعات 

–دائًما- ما تكون سهلة اللغة ومتماشية مع 
معتقدات الجماعة، بحيث يسهل ترديدها 

ونشرها 12. لكن اإلشاعات التي تظهر في 
اإلعالم –أو األخبار الُمفبركة- تكون على 

النقيض عادًة، إذ يتم تقديمها بلغة فصيحة 
تختلط بها المصطلحات العلمية أحياًنا، وقد 
تتضمن إدراج بعض الجهات الُمفبركة )مثل 
مراكز األبحاث أو أسماء الدوريات العلمية أو 

الخبراء(، إلكساب المضمون قدًرا من اإلقناع. 
ومن التكتيكات الشائعة إلكساب األخبار 

المغلوطة المصداقية، نسبها إلى مؤسسات 
إعالمية وصحفية كبيرة. فعلى سبيل المثال، 

مع بدء االحتجاجات الثورية في لبنان في أكتوبر/ 
تشرين األول عام 2019، كشفت خدمة التدقيق 

9   الشميمري، عبد الرحمن فهد. 2018 )التربية اإلعالمية.. كيف نتعامل مع 
اإلعالم؟(. مكتبة الملك فهد. الرياض. النسخة اإللكترونية

  http://www.saudimediaeducation.org/media_book/pdf/media_book.pdf

10  القاموس المحيط. مادة )غلط(.

11   المعجم الوسيط. مادة )غلط(.

12   مختار، منصوري. 1999 )اإلشاعة.. طابعها االجتماعي والنفسي والثقافي(، 
رسالة ماجستير.  جامعة  تلمسان. الجزائر.

اإلخباري بجريدة )النهار( المحلية أخباًرا منسوبة 
إلى وكالة رويترز وشبكة )سي إن إن( ومجلة 
)دير شبيغل(، معظمها عن اتفاقات غربية 

ضد حزب هللا. بل إن تلفيق األخبار المغلوطة 
يطال كذلك المنظمات الدولية، وهو ما دعا 

)منظمة الصحة العالمية( في العراق إلصدار 
توضيح موجه لإلعالميين، تنبه فيه إلى عدم 
استخدامها تطبيق )واتساب( وال الرسائل 

النصية إلعالم الصحفيين بالمستجدات13 . 

 ويجري تصديق الشائعات الُمذاعة في اإلعالم 
على ثالث مراحل، أوًلا: التصديق المبدئي، وهو 

االستعداد لتقبل ما يخرج عن المصدر، ويحدث 
هذا التهيؤ بسبب الخبرات الشخصية السابقة 

للمتلقي، سواء بتصديق المصدر أو تكذيب 
غيره، وهو الحاصل مع شبكات التواصل 

االجتماعي في مقابل اإلعالم التقليدي. ثانًيا: 
التصديق النابع من الظرف االتصالي، وينبع من 

أحداث خالل نقل المعلومة، مثل أن يستخدم 
المصدر دالالت وألفاًظا متخصصة توحي بأن 

الخبر منقول من طبيب، أو وجود المصدر داخل 
الحدث، وهو ما يمكن اإليحاء به من خالل نشر 

صور قديمة للمشافي واالدعاء بأنها صور حية، 
أو أن يذكر المصدر عن نفسه أنه طبيب، وقد 

يكون طبيًبا بالفعل، لكن في تخصص ال يخّوله 
الحديث عن المرض الذي ينشر عنه. وثالًثا: 

التصديق النهائي، وفيه يكون المتلقي مقتنًعا 

بالمعلومة ومستعًدا لنقلها إلى آخرين14 .

وقبل الشروع في معالجة واقع األخبار 
المغلوطة في المنطقة العربية والتطرق 

إلى السبل الممكنة لمعالجة هذا الوضع بما 
يحد من الصحافة غير الدقيقة والتداول غير 

المسؤول للمعلومات دون تدقيق عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، يجدر بنا التوقف لمناقشة 

عدة أفكار -حول هذا الموضوع- انغرست في 
اعتبارنا دون قصد:

United Nations Iraq“  13 -  توضيح من )منظمة الصحة العالمية( لإلعالميين 
Accessed June 15, 2020. http://www.uniraq.com/index.php?op-  والشركاء.”

tion=com_k2&view=item&id=12029:توضيح-من-منظمة-الصحة-العالمية-
Itemid=556&lang=ar&لإلعالميين-والشركاء

14   خضير عباس ضاري الموسوي وحمدان خضر السالم، 2016. مستويات 
مصداقية الصحافة في إطار النموذج البنائي للمصداقية. مجلة الباحث العلمي. 

العدد 31 165-196.   
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أواًل
التكنولوجيا تفسد الصحافة

قد يظن البعض أن الصحافة كانت أكثر صدقية 
قبل التطورات التكنولوجية المتالحقة التي نعيشها 

اليوم، والتي فرضت على محترفي المهنة التمتع 
بمهارات إضافية لتدقيق األخبار، ليشكل ذلك كله 
مسؤولية على عاتق الصحفي وغرفة األخبار. لكن 

الواقع يظهر غير ذلك، فقد سّهلت هذه التكنولوجيا 
العمل اإلعالمي، سواء على مستوى المهام اليومية 

العادية أو إدارة األخبار في التغطيات الخاصة واألخبار 
العاجلة. 

وبالفعل، استخدمت وكالة )أسوشييتد برس( الذكاء 
االصطناعي إلنتاج قصص إخبارية رياضية لتضاعف 

إنتاجها أكثر من عشر مرات عام 2015، وكذلك 
فعلت صحيفة )واشنطن بوست( في تغطية 

األلعاب األولمبية عام 2016 وخالل انتخابات الرئاسة 

األميركية15. وتساعد تقنيات الذكاء االصطناعي على 
معالجة أوجه القصور في العمل اإلعالمي، إذ نجد 

أثناء جائحة كورونا عام 2020 أن وكالة األنباء الصينية 
)شينخوا( وّظفت تقنيتي الهولوجرام ثالثية األبعاد 
والجيل الخامس إلجراء مقابلة افتراضية مع نائبة 

بالمجلس الوطني للنواب ومسؤولة محلية، وكأنهما 
في غرفة واحدة مع مراسل الوكالة، واجتماعه 

معهما لم يكن ليحدث بسبب الجائحة، لكن ساعد 
الذكاء االصطناعي على ظهور األمر بالشكل 

المعتاد16. وقد يثير استخدام الذكاء االصطناعي 
مخاوف البعض من تسببه في إنتاج قصص تفتقد 

الصوت اإلنساني، وإدراجه لحقائق متتالية فقط، 
لكن الالفت أن الخوارزميات –أو البرامج الصغيرة 
المسؤولة عن إدارة الذكاء االصطناعي- يمكنها 

تحقيق ذلك، فعلى سبيل المثال، يمكن من خاللها 
كتابة تقرير عن خسارة فريق، يظهر التعاطف لهذا 

الفريق، أو عن فوز فريق آخر يظهر الفرحة بالفوز  17.

كما  نجح الروبوت في قراءة نشرة األخبار وتقديم 
الترجمة الفورية المسموعة أو على الشاشة، ويمكن 

15  “صحافة الروبوت.. تحديات مهنية وأخالقية تواجه صحافة المستقبل | 
Accessed June 14, 2020. https://smtcenter.net/ ”.مركز سمت للدراسات

archives/slider/صحافة-الروبوت-تحديات-مهنية-وأخالقية-ت

16  )وسائط متعددة( شينخوا توظف تقنيتي الهولوجرام ثالثية األبعاد 
والجيل الخامس إلجراء مقابلة افتراضية على شاشة واحدة قبل الدورتين 

Accessed June 14, 2020. http://arabic.news.cn/2020- .السنويتين
.05/19/c_139069337.htm

CNN Arabic  17. “هل كتب روبوت هذا المقال؟ شركات إعالمية تتحضر 
Accessed February 15, 2015. https://arabic. ”,لحقبة تكنولوجية جديدة

.cnn.com/scitech/2015/02/15/gallery-mci-robojournalist

للذكاء االصطناعي إنتاج نشرات إخبارية كاملة. 
وأعلنت )مؤسسة الذكاء االصطناعي( مؤخًرا 

عن دراسة دور تطبيقات الذكاء االصطناعي في 
برامج البث اإلذاعي والتلفزيوني، واستعرضت 

الدراسة مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي وكيفية 
استفادة صناعة اإلعالم منها، سواء في تجهيز 

اإلستوديوهات، أو االعتماد على األقمار الصناعية، 
وإمكانية استخدام الهواتف الذكية كقنوات مباشرة 

لنقل المحتوى، وصناعة بث مباشر بأقل وقت 

وجهد  18.

وهذه الحقائق تعني أن الذكاء االصطناعي أمر 
يمكن توظيفه لصالح إنجاز المهام الصحفية 

دون المساس بالمصداقية. األكثر من ذلك أنه 
يمكن استخدامها للتحقق من األخبار، فكما أن 
األخبار المغلوطة يتم أحياًنا صناعتها ونشرها 

من خالل برمجيات آلية التفاعل )المعروفة باسم 
البوت(، يتم استخدام التقنية نفسها لمكافحة 
ا  هذه األخبار. والبوت هو التقنية التي تؤدي دوًر
محدًدا بناء على خوارزميات ُمسبقة، والصورة 
الشائعة لها هي خدمة الدردشة والدعم التي 

تقدمها كثير من المواقع، إذ تجعل هذه التقنية 
المستخدم يحصل على إجابات االستفسارات 

التي يوجهها وكأنه يتحدث مع إنسان حقيقي. وفي 
سياق األخبار المغلوطة، ُيستخدم البوت للتظاهر 

بأنه مستخدم حقيقي ألحد المواقع أو الشبكات 
االجتماعية، لينشر محتوى محدًدا ُمسبًقا من خالل 

حسابات أو مواقع كثيرة. ويتم استخدام الذكاء 
االصطناعي لتحّري المحتوى المشتبه أنه مكتوب 

من خالل بوت، وهناك -بالفعل– أدوات تمّيز ما 
إذا كان النص المنشور مكتوًبا آلًيا أو بشرًيا، من 

ذلك أداة )غرفة اختبار نموذج اللغة العمالقة( 
الذي طورته مع جامعة )هارفارد( ومعهد 

)ماساتشوستس( للتكنولوجيا عام 2019 19. األمر 
الجيد، أن اللغة العربية حاضرة في هذه الجهود 

لتوظيف الذكاء االصطناعي لصالح تدقيقها، فمع 
تفشي األخبار الملفقة في المنطقة العربية، طّور 

18   “الذكاء االصطناعي في برامج البث اإلذاعي والتلفزيوني في دراسة 
Accessed June 3, 2020. https:// ,جديدة” مؤسسة الذكاء االصطناعي

aijournalism.net/ar/الذكاء-االصطناعي-في-برامج-البث-اإلذاع/.

 Lloyd, Peter. ”AI Tool Could Spell the End of Fake News.“ Mail  19
Online, Accessed July 30, 2019. https://www.dailymail.co.uk/science-

tech/article-7302219/AI-tool-spot-text-written-machine-spell-end-
.fake-news.html
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باحثون في اإلمارات العربية واألردن خوارزمية )ُمدقق 
األخبار( التي تستهدف تقّصي األخبار الملفقة باللغة 

العربية المنشورة على اإلنترنت، سواء من خالل البوت 
أو العنصر البشري، وذلك باالعتماد على معطيات 

استخدام كلمات معينة يشيع البحث عنها واإلفراط في 
استخدام عالمات الترقيم )مثل تكرار عالمات االستفهام 

أو التعجب(، والمدة التي يقضيها المستخدمون على 
الصفحة، بافتراض أن المستخدم يقضي وقًتا أقل إذا 
كان المحتوى ُمضلًلا أو ال يتفق مع عنوانه. ومع بداية 

عام 2020، أعلن الباحثون أنه تم تجريب هذه الخوارزمية 
على أكثر من 12,000 عينة من منشورات اإلنترنت التي 

وصفها الناس بأنها وهمية أو حقيقية. وأظهرت النتائج 

أن البرنامج كان دقيًقا بنسبة 99.4 في المئة 20. وحتى 
الصور، فمن الممكن فرز محتواها باستخدام الذكاء 
االصطناعي، ففي عام 2018، طّور )فيسبوك( نظام 

الذكاء االصطناعي )روزيّتا( الذي يتعرف على النصوص 
المكتوبة داخل الصور، بما في ذلك الكاريكاتير والميم، 
وبجانب المنفعة التجارية التي يؤديها هذا النظام –إذ 

يمكن )فيسبوك( من معرفة الموضوعات المثيرة 
الهتمام المستخدمين من خالل فحص الصور األكثر 

تداوًلا- ساعد هذه الشبكة االجتماعية أيًضا في اكتشاف 

منشورات بث الكراهية والتحريض على العنف.21 

Al-Fanar Media  20. “باحثون عرب يوظفون الذكاء االصطناعي لمحاربة األخبار 
Accessed January 14, 2020. https://www.al-fanarmedia.org/ ”,المزّيفة

ar/2020/01/باحثون-عرب-يوظفون-الذكاء-االصطناعي-لم/.

21  البوابة العربية لألخبار التقنية. “)فيسبوك( يطور نظام ذكاء اصطناعي يمكنه 
فهم النص في الصور ومقاطع الفيديو”

 Accessed September 12, 2018. https://aitnews.com/2018/09/12/)فيسبوك(-
يطور-نظام-ذكاء-اصطناعي-يمكنه-فه/.

وال يعني ذلك أن الذكاء االصطناعي يستطيع أن 
يحل محل اإلعالمي، سواء بإنتاج المحتوى أو تدقيقه، 

فالعنصر البشري موجود دائًما، يخلق هذا الذكاء 
ويوّظفه، بل ويكّمل الجوانب المحدودة وجوانب الضعف 
فيه. فعلى سبيل المثال، الخوارزميات المختصة بتدقيق 

المحتوى بناء على اللغة، ورغم تطورها، تظل أقل 
من قدرات اإلنسان على فهم السياق والمعاني ذات 

الدالالت الثقافية التي يصعب تحديدها وإدخالها كاملة 
إلى البوت. بالتالي، فإن وجود هذه التقنيات ال يعني 

تغييب الصحفي عن عملية تدقيق األخبار، إنما ضرورة 
إلمامه بالتطورات التكنولوجية وقدرته على تطويعها 

لصالح تسهيل عملية تحقيق المحتوى.
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ثانيًا
السياسة تتسبب في ظهور األخبار المغلوطة

ارتبط االلتفات إلى األخبار المغلوطة باالنتخابات 
الرئاسية في دولة ذات ثقل سياسي وإستراتيجي 

كالواليات المتحدة األميركية، ما ربطها في أذهاننا 
بالمصالح السياسية، وهو أمر حقيقي، لكن ال ينبغي 

أن يقلل من انتباهنا إلى أبعاٍد أخرى غير سياسية. 
إن األخبار غير الدقيقة تظهر بشكٍل يومي بين أفراٍد 
عاديين يطرحون بها آمالهم ومخاوفهم وخبراتهم 
السابقة، فهذه األخبار ليست إال الصورة المكتوبة 
أو المتلفزة للشائعات، تلك الممارسة االجتماعية 

القديمة. وتنتشر الشائعات في البيئات االجتماعية 

المتشابكة 22، وهو ما تحققه شبكات التواصل 
االجتماعي حالًيا، إذ تربط الشخص بالجماعات 
التي ينتمي إليها، مثل األسرة والجيران وزمالء 

العمل، وُتدخله في دوائر جديدة يصل إليه ما 
لديها من محتوى، مثل الصفحات والمجموعات 
على )فيسبوك( و)تويتر( و)إنستجرام(، إذ يتلقى 
المستخدم محتوى آخرين، ويستطيع مشاركته 

بسهولة.

وتظل األخبار السياسية هي المادة األكثر تداوًلا 
لألخبار المغلوطة. ويبرز االستقطاب السياسي 
كأحد أهم أسباب انتشار األخبار المغلوطة، ففي 

األوقات التي يستفحل فيها التباعد بين فصيلين 
سياسيين، تتواتر األخبار الملفقة عن كليهما، سواء 

تم ذلك بشكل مقصود من خالل األحزاب الموالية 
لهما، أو بتطوير من الجماهير التي تطرح آمالها 

ومخاوفها في مبالغات تنتشر سريًعا. لذلك، تبدو 
أوقات االنتخابات األكثر زخًما في شيوع األخبار 

المزيفة، كذلك في أوقات الحروب، لوجود قطبين 
متناحرين. 

لم تكن المنطقة بعيدة عن توظيف األخبار 
المغلوطة لخدمة الموقف السياسي، فعلى 

سبيل المثال، أظهرت دراسة منشورة في  الدورية 
الدولية لإلعالم، توظيف دول الخليج  )البوت( -أو 

22  مختار، منصوري. 1999 )اإلشاعة.. طابعها االجتماعي والنفسي والثقافي(، 
رسالة ماجستير. جامعة  تلمسان. الجزائر

الحسابات الوهمية المميكنة- على )تويتر( لصالح 
نشر دعايات مضادة لقطر، لتظهر عدم التزام 
الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابًقا في 

مجلس التعاون الخليجي، وذلك وقت أزمة الخليج 

عام 2017 23. وكانت اإلمارات العربية والسعودية 
والبحرين قد سحبت سفراءها من قطر احتجاًجا 

على مواقف سياسية متضمنة موقف اإلمارة من 
التغييرات السياسية في مصر في ذلك الوقت، 

ومواالة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي 
على حساب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. 

كما أظهرت الدراسة أنه تم استخدام )البوت( لنشر 
وسومات على )تويتر( وترويج بعض التغريدات 

لمعارضي النظام القطري، واألخطر هو نشر أخبار 
ملفقة. 

وفي عدد ال بأس به من الدول، تشهد المنطقة 
العربية تناحر أقطاب سياسية مختلفة، لتظهر 

بيئة خصبة إلطالق األخبار المغلوطة. فعلى 
سبيل المثال، وقت اندالع التظاهرات في العراق 
في أكتوبر/ تشرين األول 2019 للمطالبة بإسقاط 

النظام السياسي الحاكم وتغيير الطبقة السياسية، 
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي عشرات 
الصور المصحوبة بأخبار ملفقة، منها صورة أحد 
المسؤولين العراقيين يقبل يد مسؤول إيراني، 
وجاءت الصورة –التي انتشرت على )فيسبوك(- 

في سياق التنديد بالتدخل اإليراني في البالد، لكن 
مدققي أخبار من وكالة األنباء الفرنسية وجدوا 

أن المسؤول العراقي يقّبل يد جريح في )الحشد 
الشعبي العراقي(، وهو فصيل مواٍل إليران بالفعل، 
لكنه مع القوات المسلحة العراقية ضد داعش منذ 

تأسيسه عام 24 2014.

 Jones, Marc Owen. ”The Gulf Information War| Propaganda, Fake News,  23
 and Fake Trends: The Weaponization of Twitter Bots in the Gulf Crisis.“
 International Journal of Communication 13, no. 0 )March 15, 2019(: 27.

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/8994

24   جريدة الشرق األوسط.  “احتجاجات العراق تشعل مواقع التواصل باألخبار 
الكاذبة”.

February 29, 2020  تاريخ النشر 
 .Accessed June 14, 2020

shorturl.at/dkrFP
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وحتى مع تدقيق هذه األخبار ونفي صحتها، يلجأ 
الخصوم السياسيون إلى تكرار نشر األخبار 

المغلوطة، حتى إذا أثبت المنافس أو طرٌف 
ثالث عدم صحتها، معتمدين في ذلك على انحياز 

الجماهير الُمسبق إليهم وإلى العواطف التي تثيرها 
الفكرة التي تطرحها أخبارهم. من أمثلة ذلك ما 

حدث في بريطانيا عند خروجها من االتحاد األوروبي 
عام 2016، عندما ظهرت عبارة “نرسل لالتحاد 

األوروبي في كل أسبوع 350 مليون جنيه إسترليني” 
على حافلة بوريس جونسون، وهي كذبة ساهمت 

في نتيجة التصويت الذي تستعد بريطانيا على إثره 
للخروج من االتحاد األوروبي. وهذا التداول المتعمد 
لألكاذيب، رغم تفنيدها، هو ما يسمى “عصر ما بعد 

الحقيقة”، ويعني -ببساطة- أن الناس أميل إلى 
االقتناع بما يوافق أهواءهم وليس ما تجده حقيقًيا، 
لذلك، إذا ألقيت على الجماهير كذبة هم مستعدون 

لتصديقها، فسوف يتلقونها باعتبارها حقيقة، 
حتى إن تم تقديم أدلة دامغة إليهم على تزييفها. 

وعلى هذا األساس، اقتنع مؤيدو دونالد ترامب بما 
ألقى في خطاباته، وتصرف اإلنجليز، مؤيدو الخروج 

من االتحاد األوروبي، بناء على ما كتب على حافلة 
جونسون. وفي أحيان أخرى، يكون النظام السياسي 

محرًكا لألخبار المغلوطة، سواء بشكل عمدي 
لشغل الرأي العام، أو بسبب تغيرات متالحقة 
تؤجل صناعة القرار السياسي. من ذلك -مثًلا- 

األخبار المتكررة في سوريا عن زيادة الرواتب، إذ 
يلقي مسؤول تصريًحا عن خطط للزيادة دون تحديد 

التوقيت أو النسبة، ويظل األمر لشهور، وأحياًنا 
لسنة، حتى تحصل الزيادة أو يتقرر إلغاؤها، وخالل 

كل هذه الفترة، تنطلق األخبار المفبركة والشائعات 
في هذا الصدد. 25

25   عنب بلدي. “اإلشاعات في سوريا.. دخان لنار الحرب”
 November 4, 2018تاريخ النشر 

.https://www.enabbaladi.net/archives/260947 
Accessed July7 , 2020

لذلك، من الصحيح أن األوضاع السياسية محرٌك 
رئيسي لألخبار المغلوطة، والصراع السياسي 

بيئٌة خصبٌة النتشارها. غير أنه ال ينبغي حصر هذا 
النوع من األخبار في الشأن السياسي، إذ تظهر 

األخبار المغلوطة في جميع المجاالت، من األعمال 
ا بالعلوم والتكنولوجيا واإلرهاب  إلى الترفيه، مروًر

واألخبار المحلية، وحتى أخبار المشاهير، فنجد كثيًرا 
من شائعات الوفاة والزواج والطالق حول مشاهير 

الفن والرياضة.
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عندما نناقش األخبار المغلوطة، نربط في أذهاننا 
بين شيوع هذه األخبار وانتشار استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي، بل ربما يصل األمر ببعضنا 
إلى تجنب استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

لهذا السبب. وتظهر دراسة دولية للمركز الدولي 
للصحفيين وجامعة )جورج تاون( أن نحو 25 بالمئة 

فقط من الصحفيين يستخدمون أدوات التحقق 
من األخبار عبر شبكات التواصل االجتماعي، مقابل 

نسبة 11 بالمئة في دراسة سابقة 26. والواقع أن 
انتشار الشبكات االجتماعية، وحتى الجيل األول 
للشبكة العنكبوتية )في صورة البريد اإللكتروني 
وقوائم المراسلة(، سّرع وتيرة التواصل ووّسع 
جمهور المواد المرسلة ربما إلى حدود جغرافية 

أوسع، فهي عامل مساعد في زيادة وسرعة 
االنتشار، لكنها ليست العامل األساسي أو الوحيد. 

وأهمية االلتفات إلى هذه النقطة تكمن في أن الحل 
للحد من انتشار األخبار يجب أال يقتصر على معالجة 

شبكات التواصل االجتماعي، فهذه الشبكات هي 
وسيلة تداول األخبار وليست –في حد ذاتها- دافع 

تداولها.

وبالمقارنة بالماضي، قبل ثورة االتصاالت، نجد 
أن ضعف وسائل االتصال كان سبًبا لشيوع 

الشائعات أيًضا، إذ يغيب عن الناس وجود 
المعلومات الصحيحة، فيلجأون للمعلومات 
المتداولة. فمثاًل، عام 1918 مع انتشار جائحة 

اإلنفلونزا اإلسبانية، نجد أنه في الكثير من األماكن، 
كانت وسيلة االتصال الوحيدة هي التلغراف، وأدى 

االعتماد على المعلومات المنقولة شفهًيا إلى 
ضعف الوعي بالمرض، ما ساهم في إصابة نحو 
ثلث سكان العالم -وقتها- بالمرض الذي قتل ما 

بين 50 إلى 100 مليون شخص 27.

International Journalists’ Network  26. “دراسة حول حالة التكنولوجيا في غرف 
األخبار العالمّية - 2019.” 

Accessed June 18, 2020.  https://ijnet.org/en/node/7561

27  عربي بوست — ArabicPost.net. “خمسة أسباب حالت دون تحّول كورونا إلى 
كارثة بحجم اإلنفلونزا اإلسبانية.. لكن ال يزال علينا التعلُّم من الماضي” 

Accessed June 23, 2020. shorturl.at/bvIQ2

ثالثًا
األخبار المغلوطة صنيعة شبكات التواصل االجتماعي

ومثل الذكاء االصطناعي، يمكن استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي كأدوات لنشر الحقائق ودحض 
األخبار والمعلومات المغلوطة. وبالفعل، نجد أن 

)منظمة الصحة العالمية( تعاونت بالفعل مع 
تطبيق )تيك توك( في إنتاج مقاطع توعوية مباشرة 
عن الصحة العامة والعلوم، وخالل جائحة كوفيد19-، 

أعلنت المنظمة أنها تعمل مع منصات اإلنترنت 
الرئيسية لضمان ظهور معلومات )منظمة الصحة 

العالمية( حول فيروس كورونا في طليعة نتائج 

عمليات البحث على اإلنترنت 28. والواقع أن كثيًرا 
من صحفيي المنطقة يعتمدون اإلعالم االجتماعي 

كمصدرٍ لقصصهم، وحددت نهى ميلور ومحمد 
عايش ثالثة أغراض يستخدم فيها الصحفيون 

العرب شبكات التواصل االجتماعي، منها: التخطيط 
لجمع األخبار، بمعنى الوصول إلى معلومات 

أو مصادر يصعب الوصول إليها خارج اإلنترنت، 
والتحقق من الشائعات، ونشر األخبار على نطاق 

أوسع 29. وفي تفاعل لشبكة )أريج( مع صحفيين 
على مجموعة )أريج معكم( على فيسبوك، عبر 

المشاركون عن أنهم يستخدمون شبكات التواصل 
االجتماعي باألساس للتواصل مع المصادر )35 

بالمئة( واستلهام الموضوعات )34 بالمئة(، بينما 
يستخدم أقل من واحد بالمئة فقط هذه األدوات 

لتحقيق األخبار.

28   أخبار األمم المتحدة. “)منظمة الصحة العالمية( تتعاون مع وسائط 
التواصل االجتماعي لمحاربة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة بشأن 

فيروس كورونا” 
Accessed February 4, 2020. https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048602

 Ayish, Mohammad, and Noha Mellor. Reporting in the MENA Region:  29
.Cyber Engagement and Pan-Arab Social Media. Rowman & Littlefield, 2015
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رابعًا
الصحفي المخضرم ال يقع في فخ التضليل 

من الخطأ االعتقاد أن تداول األخبار المغلوطة 
مقتصر على صانعي األكاذيب أو غير محترفي 

الصحافة، فالصحفيون قد ينشرون أخباًرا مغلوطة، 
سواء عمًدا أو بغير قصد، فالخبر غير الحقيقي قد 
يكون ملفًقا بالكامل، لكن الصحفي ينقله لسرعة 
انتشاره، خاصًة أن الواقع العالمي للصحافة بات 

“حرب نقرات”، إذ تسعى الصحف والمواقع اإلخبارية 
لمضاعفة جمهورها على شبكة اإلنترنت عبر خلق 

بيئة النتشار األخبار المثيرة، حتى قبل التحقق منها 
أو دونه بالمرة. وال تقتصر هذه المشكلة على 

المنطقة العربية، بل إنها ظرف عالمي للمهنة. 
فعلى سبيل المثال، يؤكد جريج سلفرمان –رئيس 

فريق التحقق من األخبار بموقع )بازفييد( األميركي 
الشهير- أنه “عندما ينشر موقع غير موثوق خبًرا 

-في األغلب ملفًقا- لكنه يلقى رواًجا، تعيد الصحف 
نشره دون أي تحقيق للخبر، ودون نسبته إلى 

الموقع األصلي”  30.

 كذلك، يمكن أن يخلق الصحفي خبًرا مغلوًطا 
بسبب اقتصار التناول على زاوية واحدة للحدث 

وتضخيمها، وهو ما قد يحدث نتيجة انحيازات 
مهنية، كأن يكون الهدف هو محاذاة الخبر مع 

األولويات التحريرية لغرفة األخبار التي يعمل لديها، 
بحيث يكتسب إنتاج الصحفي أولوية النشر، أو 
يحدث هذا التناول غير الدقيق بسبب انحيازات 

شخصية للصحفي، سواء واعية أو غير واعية، مثل 
أن يمس الحدث أحد انتماءات الصحفي العرقية 
أو الدينية أو الطائفية، أو خبرة الصحفي السلبية 

أو اإليجابية تجاه أحد األطراف. كما يمثل استمرار 
الحدث تحدًيا آخر أمام الصحفي، إذ عليه دائًما أن 

يأتي بما يستحق القراءة أو المشاهدة، ومع الوقت، 
يكون الصحفي قد قدم كل ما لديه من زوايا للخبر، 

ويصبح البحث عن شيء يشد الجمهور أمًرا صعًبا، 
بما قد يدفعه لالنسياق وراء األخبار المفبركة. 
والواقع، أن كثيًرا من الصحفيين في المنطقة 

يرون أنهم بحاجة إلى اكتساب المزيد من مهارات 
التحقق من األخبار. وأظهر مسح استقصائي أجرته 

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-37846860  30

)أريج( على عينة من الصحفيين العرب خالل يوليو/ 
تموز 2020 أن نحو 58 بالمئة منهم يرى أنه بحاجة 
إلى مزيد من التدريبات على التحقق اإلخباري، فيما 
عبر 11 بالمئة منهم عن افتقادهم لهذه المهارات 
كلًيا واعتمادهم على مهاراتهم الشخصية لتدقيق 

األخبار والمعلومات. وفي تونس، أقّر 64 بالمئة 
من الصحفيين المشاركين في استبيان أجراه مركز 

تونس لحرية الصحافة في مايو/ أيار 2020 أنهم 
“تعرضوا للتضليل”.

وال تحد خبرة الصحفي من إمكانية وقوعه في فخ 
التضليل اإلعالمي، ألنه “بات من الصعب تحديد 

من هو الصحفي المخضرم، هل صاحب السنوات 
األكثر في الحقل اإلعالمي؟ أم صاحب المهارات 
التقنية المتطورة؟ أم غير ذلك.. وجميعهم -في 

النهاية- معرضون للخطأ. باإلضافة إلى أن غرابة 
األحداث، سواء المحلية في الشرق األوسط، أو في 

العالم كله، وغرابة التصريحات السياسية التي لم 
نكن نتصورها من قبل، كل هذا يتسبب في خلط 
داخل ذهن الصحفي بين ما يجوز أن يكون واقًعا 

وما هو مستحيل. وهناك العديد من األمثلة على 
انزالق مؤسسات إخبارية إلى فخ األخبار الملفقة 

31، ونضرب مثاًلا بصحف أميركية ذائعة الصيت، 

مثل )نيويورك تايمز( و)واشنطن بوست(، اللتين 
نشرتا -أواخر عام -2016 أخباًرا عن ضلوع صاحب 
أحد المطاعم في والية نورث كارولينا في االتجار 

باألطفال بهدف استغاللهم جنسًيا تتزعمها 
المرشحة الديمقراطية الخاسرة في االنتخابات 

األميركية هيالري كلينتون، واتخاذه من المطعم 
مقًرا إلخفاء هؤالء األطفال، ما أدى إلى تعرض 

صاحب المطعم إلى اعتداء مسلح من شخص 
حمل بندقيته عازًما على إنقاذ الصغار، ليتضح أن 

األمر كله مفبرك 32 .

31  لمطالعة عدد من هذه األخطاء، يمكن قراءة تقرير )العربي( المنشور هنا  
shorturl.at/nsEW1

32  “ تلفزيون- مسلح هاجم مطعًما بواشنطن يقول إنه قرأ استغاثة إلنقاذ 
Reuters, December 6, 2016. https://ara.reuters.com/ ”.أطفال عبر اإلنترنت

.article/idARAL5N1E11LT
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الفصل الثاني
األخبار المغلوطة في المنطقة 

العربية وقت كوفيد-19
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ظهور وباء ليس باألمر الجديد، فخالل العقد 
الماضي، أعلنت )منظمة الصحة العالمية( الطوارئ 

خمس مرات، وفي الفترة بين عامي 2011 و2018 
فقط، انتشر ما يقارب 1500 وباء في أنحاء األرض. 

وكان للمنطقة العربية نصيب من هذه األوبئة، 
خاصًة في أماكن النزاع المسلح، ففي عام 2013، 

انتشرت الحصبة في شمال سوريا وسجلت سبعة 
آالف إصابة، حسب منظمة )أطباء بال حدود(، وذلك 

بسبب اضطرار األهالي للنزوح هرًبا من العنف، 
وتكدس مخيمات الالجئين. وفي اليمن، شهد عام 
ا لوباء الكوليرا في موجتين بين أكتوبر/  2017 انتشاًر
تشرين األول 2016 وأبريل/ نيسان 2017، ما أسفر 

عن وفاة نحو مليون ونصف المليون شخص وفق 
)منظمة الصحة العالمية(. 

وحسب منظمة الصحة العالمية، ففي عام 
2012 ظهر فيروس كورونا، وهو ساللة واسعة 

من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان 
واإلنسان، ويمكن أن تسبب لدى البشر أمراًضا 
تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة 

إلى األمراض األشد خطورة، مثل متالزمة الشرق 
األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة التنفسية 

الحادة الوخيمة )سارس(. واعتبارًا من يوليو/ تموز  
2015، أبلغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 

المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية في 
أكثر من 21 دولة، وبعدها في 2019، ظهر فيروس 

كورونا جديد يسبب مرض كوفيد19-. ومع بداية 
عام 2020، انتشر الفيروس الجديد، الذي ظهر في 
مقاطعة )ووهان( الصينية للمرة األولى، إلى دول 
آسيا، ومن ثّم إلى القارات الست، ما دعا )منظمة 

الصحة العالمية( إلى اإلعالن في مارس/ آذار 2020 
عن كوفيد19- على أنه “جائحة”، أي وباء متفشٍّ 

عالمًيا، بعد إصابة أكثر من 110 آالف شخص 

حول العالم خالل شهرين فقط من ظهوره 33. 
وعلى مدار األشهر التي تلت إعالن الجائحة، احتلت 

المملكة العربية السعودية صدارة أكثر بلدان 
الوطن العربي تأثًرا بالفيروس، تليها قطر واإلمارات 
العربية والكويت ومصر. فيما تصدرت مصر القائمة 

من حيث أعداد الوفيات بسبب كوفيد19-، تليها 
الجزائر والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

33  “)منظمة الصحة العالمية(| المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط | معلومات 
عن البرنامج | تعزيز الصحة في وسائل اإلعالم.” 

Accessed June 2, 2020. http://www.emro.who.int/ar/health-promotion-me-
dia/about-the-programme/index.html

العربية. أما الدول األقل في أعداد الوفيات، فهي 
فلسطين وسوريا واألردن على الترتيب، واألقل في 

عدد اإلصابات سوريا وليبيا واليمن 34.

وصاحب ظهور الفيروس الجديد انتشار الشائعات، 
وساهمت زيادة أعداد المصابين وحالة الخوف التي 

سببها في تزايد األخبار المغلوطة عنه وسرعة 
انتشارها، ليس فقط في المنطقة العربية، بل 

حول العالم. وانتبهت )منظمة الصحة العالمية( 
لمسألة الشائعات واحتاطت لتأثيرها على انتشار 

الوباء، لتظل تحّدث صفحاتها بتوضيح حقائق 

الشائعات األكثر تداوًلا عن كوفيد-19 35 وتنقلها 
وسائل اإلعالم المختلفة. وتركزت أكثر موضوعات 

التضليل اإلعالمي عن الجائحة حول ماهية الفيروس 
المستجد، وما إذا ظهرت تنبؤات به في المستقبل 

والتفسير الغيبي والديني النتشاره، وكذلك ما إذا تم 

اكتشاف عالج له  36.

هذا كله دعا بعض المؤسسات اإلعالمية إلى 
تدقيق األخبار األكثر شيوًعا وشرحها للجمهور، 

مثل إذاعة )الديوان إف إم( التونسية، التي بدأت 
–مع انتشار الجائحة- تخصيص فقرة لذلك. وحتى 
بعض المؤسسات التي ال يتوافر لديها محققون 

إخباريون، انتبهت إلى تكييف إمكانياتها البشرية 
مع سياسة مهنية تقلل احتمالية وقوعها في 

فخ األخبار المغلوطة. مثل صحيفة وموقع )عنب 
بلدي( السوري المستقل، إذ وضع دليًلا للصحفيين 

لتغطية أخبار الجائحة، تضمن اعتماًدا لغوًيا 
لتوضيح الخلط بين الجائحة والوباء والتفشي؟ وهل 

كوفيد19- هو اسم الوباء أم اسم الفيروس، حتى 
يستغله الصحفيون لوصف الحالة، باإلضافة إلى 
توفير مجموعة من المواقع المعتمدة دولًيا التي 

توفر إحصاءاٍت دقيقة، وبعض المواقع االقتصادية 

لرصد آثار الوباء عالمًيا 37.

34   خريطة تفاعلية أعدتها قناة )يورو نيوز( نقًلا عن )منظمة الصحة العالمية( 
وأداة )وورلد ميتر( 

أين وصل كورونا في الدول العربية؟ وما هي الدول األكثر تضرًرا من الجائحة.

35  “ نصائح للعامة بشأن فيروس كورونا المستجد: تصحيح المفاهيم 
المغلوطة” 

Accessed June 23, 2020. https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/
.novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

36  مداخلة لألستاذة أسماء الغول في مقابلة جماعية نظمتها )أريج( بعنوان 
)المبادرات المستقلة لتحقيق األخبار المغلوطة( بتاريخ 20 يونيو/ حزيران  2020.

37 مداخلة لألستاذ جواد شرباج رئيس تحرير )عنب بلدي( خالل مقابلة جماعية 
نظمتها )أريج( بعنوان: )تحقيق المعلومات واألخبار في الغرف الصحفية( بتاريخ 

13 يونيو/ حزيران 2020 .
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انتشار األكاذيب... من ولماذا؟ 

دعا انتشار األخبار المغلوطة حول العالم هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( إلى البحث عن 

أنماط  األشخاص صانعي األكاذيب والشائعات، 
ليظهر وجود سبعة أنواع من الناس وراء اختالق 

الشائعات ونشرها:

1. الهزلي: وهو شخص ال يقصد تزييف األخبار 
المغلوطة أو صناعتها، لكنه يتندر على األحداث 

والواقع الجديد الذي أفرزته الجائحة، لكن البعض 
يتداول نوادره تلك على أنها حقيقية.

2. الُمتحايل: الذي يستخدم الواقع الحقيقي لخلق 
كذبة بغرض االنتفاع، مثًلا، في صورة نشر الرسائل 

الداعية إلى التبرع لضحايا جائحة كوفيد19-، أو 
صناعة برامج في ظاهرها تتبع أخبار الجائحة، لكنها 

تتيح اختراق الحسابات الشخصية لمستخدميها. 
ويكُثر هذا النوع من ناشري الشائعات واألخبار 

المغلوطة، ففي أبريل/ نيسان عام 2020 -بعد عدة 
أشهر فقط من الجائحة- أعلنت شركة )جوجل( أنها 
تحظر أكثر من 240 مليون رسالة بريدية مزعجة غير 
مرغوب فيها يومًيا، باإلضافة إلى أكثر من 18 مليون 

رسالة بريد إلكتروني احتيالية يومًيا تحتوي على 

برامج ضارة أو محاوالت تصيد تتعلق بالفيروس 38.

3. السياسي: أو المسؤول الرسمي الذي يؤخذ 
كالمه على محمل الجد، فقد يتضمن حديثه مبالغة 

أو مزاًحا. وأكثر األمثلة البارزة على هذا النوع هو 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي اقترح –في 

بداية الجائحة- حقن المصابين بالمنظفات لعالجهم 
من الفيروس، ما دعا )منظمة الصحة العالمية( 

وشركات المنظفات الكبرى للتحذير من إدخال أية 
منظفات إلى أجسام البشر.  

4. المؤمن بنظرية المؤامرة: وهو الشخص الذي 
يعتقد أن شيًئا ما وراء تحريك األحداث، ويجزم 

بهذا االعتقاد بشكل يجعله يكرر الخبر المغلوط 
بثقة. وفي حالة كوفيد19-، كانت أكثر األكاذيب رواًجا 
هي عدم وجود فيروس من األساس، أو أنه مخّلق 
في معامل من أجل حرب نفسية وبيولوجية، أو أن 

شبكات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة هي 
السبب وراء ظهوره. 

 Tidy, Joe. ”Google Blocking 18m Coronavirus Scam Emails a Day.“ BBC  38
News, April 17, 2020, sec. Technology. https://www.bbc.com/news/technol-

.ogy-52319093

5. الخبير: وهو الشخص المختص الذي يملك 
مصداقية لدى الجمهور بسبب انتمائه لدائرة 

االختصاص، رغم ذلك، قد ال يكون مجال اختصاصه 
يسمح له بتقديم معلومة سليمة تماًما. وخالل 

فترة الجائحة، كثيًرا ما نشر أطباء ادعوا أنهم 
في الصفوف األولى لعالج مصابي كوفيد19- 

أرقاًما ومعلومات غير حقيقية، وفي عدد من بالد 
المنطقة.

6. األقارب: من أفراد العائلة المصابين بمشاعر 
الهلع تجاه اإلصابة بالفيروس، الذين يسارعون 
إلى تداول أية معلومات تصلهم عن ذلك، حتى 
لو تشككوا فيها، باعتبار أنه “ماذا لو كانت هذه 

المعلومة صحيحة؟”. 

7. المشاهير: لدى المشاهير مصداقية كبيرة 
بسبب حب جمهورهم لهم، ما يجعل تعليقاتهم 

على الفيروس تنتشر سريًعا. وإلى جانب اإلسهام 
اإليجابي لعدٍد منهم ومشاركتهم في التوعية 

للوقاية من المرض، كان هناك من يستخف به، أو 
من ُينكر وجوده من األساس. 

وتزداد سرعة انتشار الشائعة في حاالت الكوارث 
واألوبئة والصراعات. وفي حالة كوفيد19-، ترتبط 

الشائعات عن هذا الفيروس بوجود ما يسمى 
)الطب الشعبي(، وهو مفهوم في الثقافة 

الشعبية -في المجتمعات العربية والغربية- يفيد 
بوجود عالجات منزلية وعشبية فّعالة لألمراض 

المختلفة، واليقين بفعاليتها ربما أكثر من العالجات 
اإلكلينيكية، وهي ما تسمى أحياًنا “الحقائق البديلة”، 

كون بعضها له أساس علمي سليم. لكن يظل 
الكثير من هذه العالجات غير مثبت علمًيا، ما يضعه 
في محل األخبار الملفقة. فعلى سبيل المثال، نجد 

أنه شاع في المغرب أن العالج باستخدام زيت 
السمسم في جميع أنحاء الجسد، أو استهالك 
القّنب أو تناول الكوكايين، فضاًل عن االدعاءات 

القائلة بأن معجون األسنان يمنع ويعالج 
الفيروس، وأن غسل األيدي ببول األطفال يقي من 

اإلصابة بالفيروس. ويمكننا تحديد أسباب انتشار 
األخبار المغلوطة وسرعة تداولها خالل جائحة 

كوفيد19- بما يلي:
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أسباب نفسية

ففي أوقات األزمات، يكون الخوف هو العامل األكبر 

وراء انتشار الشائعات 39، كالخوف من الفقر وقت 
األزمات االقتصادية، ومن الموت وقت األزمات 

الصحية والوبائية، ومشاعر الهلع في أوقات 
النزاعات المسلحة. باإلضافة إلى ذلك، لدى البشر 
ميل إلى تصديق المعلومات التي تساند قناعاتهم 

المسبقة وتجاربهم السالفة، وهو ما يعرف 
بـ”االنحياز التأكيدي”، أي الموافقة على ما يؤكد 

مشاعرنا وخبراتنا دون التحقق منه، وهو ما يسهم 
بشدة في تداول األخبار دون تحقيقها. وتزيد األمر 

سوًءا قدرة الذكاء االصطناعي على معرفة هذه 
االنحيازات وتوكيدها، فعلى سبيل المثال، تعرف 
شبكات التواصل االجتماعي ميول مستخدميها 

من واقع ما يبحثون عنه داخل الشبكة وعلى 
محركات البحث خارجها، بالتالي، تصبح النتائج التي 

تظهر ألحدنا هي نتاج خوارزميات مصممة لتختار 
المحتوى الموافق ألنشطتنا في البحث والضغط 

ا منا يرى  على اإلعالنات وقراءة الصفحات. أي أن كلًّ
نتائج تختلف -إلى حد ما- عن غيره، وتتوقف على 

انحيازاته الشخصية وأفضلياته، وهو ما يطلق عليه 
“فقاعة التصفية”. كما تعطي األفكار المسبقة 

المخزنة لدينا لألخبار المغلوطة الصدقية التي 
تجعلنا نصدقها ونرددها. فعلى سبيل المثال، 

بعد أسبوعين تقريًبا من ظهور الوباء، انتشرت 
في وسائل اإلعالم العالمية، ومن ثّم في اإلعالم 
العربي، تقارير تنسب المرض إلى األسواق البرية 

والحيوانات واألكالت الصينية. ويذكر الباحث 
النفسي شادي لويس أن هذه التقارير نتاج “صورة 
ذهنية ُمسبقة، رسختها تصورات استشراقية عن 

الصينيين واآلسيويين عموًما في وسائل اإلعالم 
واآلداب والسينما الغربية، لمدن مزدحمة وقذرة، 

ومجتمعات سلطوية مغلقة تفتقد للفردية 

والحرية، ذات عادات غرائبية وأطعمة مقززة”.40 

أسباب ثقافية 

حيث إن عدم الدقة، وحتى إخفاء الحقيقة، آلية 
دفاعية لدينا كعرب، خاصة مع انتشار النزاعات 

وشيوع الخوف، وفي كتابه –الصادر بالتزامن مع 

39 مختار، منصوري. 1999 )اإلشاعة..  طابعها االجتماعي والنفسي والثقافي(، 
رسالة ماجستير. جامعة  تلمسان. الجزائر

40   لويس، شادي )2020( “فيروس كورونا: تراتبية المرض”. حبر 
https://www.7iber.com/society/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9
%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8

%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6

.Accessed July 2.2020

بداية جائحة كوفيد-19- يشرح )جيليان ماكدوجال( 
وضع األخبار الكاذبة من خالل مواقف تعرض لها 
في طفولته في لبنان. يقول “كانت والدتي تخبرني 
أنه من الذكاء أال أقول الحقيقة في كل األوقات، 

فمثًلا، عندما يسألني أحدهم عن انتماء أبي لجماعة 
سياسية معينة، أرد بـال أعرف، أو عن وجود أسلحة 

بمنزلنا، أقول أيًضا ال أعرف” 41. ووسط غياب 
الحريات الشخصية في غالبية دول المنطقة، يعتاد 

الشخص على الكذب تفادًيا للعقاب االجتماعي، 
فمثًلا، في شهر رمضان ، نادًرا ما يعترف غير الصائم 

بعدم صيامه، حتى وإن كان لديه عذر مقبول. كذلك 
الكبت والتهميش االجتماعي اللذان يدفعان الفرد 

إلى لفت األنظار إليه، سواء باختالق الكذبة أو 

تطويرها أو تداولها 42.

وفي المنطقة العربية خصوًصا، تنعكس مشاعر 
عدم الثقة بين الشعوب والحكومات -في غالبية 

الدول- في تلفيق أخبار واختالق شائعات لألحداث 
الجارية ُتثبت تقصير الحكومات أو عدم صحة 

سياساتها، وخلق مناخ عدم الثقة بين الشعوب 
والحكومات -المتأثر بتجارب الفساد في غالبية دول 
المنطقة- ميًلا لتصديق المصادر غير الرسمية أكثر 

من المسؤولين الرسميين، وهو ما يفتح الباب أمام 
مروجي األخبار المغلوطة لطرح ما لديهم ونشره. 
وبذلك، ينمو مفهوم األخبار المغلوطة في داخلنا 

ويتحول إلى سالح دفاعي، لنظن أنه كذلك لدى كافة 
األطراف، فمثًلا، إذا أصدرت السلطات بياًنا رسمًيا 

بتراجع عدد اإلصابات بفيروس كوفيد19- وزيادة 
حاالت الشفاء، سوف يتشكك كثيرون منا في ذلك، 

ظًنا منهم أن السلطات تدافع عن قصورها في 
إدارة األزمات بنشر أخبار عن انحسار الجائحة.

أسباب تقنية 

في استقصاء للرأي أجرته )أريج( على 229 من 
صحفيي المنطقة في يوليو/ تموز 2020، رأى 18 

بالمئة منهم أن الذكاء االصطناعي يخلق من 
المعلومة المغلوطة خبًرا رائًجا. لكن ليس من 

الحقيقي أن ظهور تطبيقات الذكاء االصطناعي هو 
السبب األكبر النتشار األخبار المزيفة. في الواقع، 

 McDougall, Julian. )2019(. Fake News vs Media Studies: Travels in a False  41
Binary. 10.1007/978-3-030-27220-. P 97

42  ربيع، محمد عبد العزيز. “الثقافة العربية وآفة الكذب - اتجاهات 
Accessed June 25, 2020. https://www.albayan.ae/opin-  - البيان.”

.ions/2007-08-14-1.196237
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يلعب العامل البشري الدور األكبر في ذلك. لذلك، 
نعتبر أن التكنولوجيا، سواء في شكل شبكات 

التواصل االجتماعي التي يستخدمها الجميع، أو 
الذكاء االصطناعي الذي ينتجه المتخصصون، هي 
وسائل ُتسّرع من نشر األخبار المغلوطة، أي أنها 

أداة، لكن هناك دائًما عنصًرا بشرًيا يوّظف هذه 
األدوات لغرض النشر. وتدلل على ذلك دراسة 

لمعهد )ماساتشوستس للتكنولوجيا( منشورة 
عام 2018 شملت ماليين التغريدات على موقع 

)تويتر( بين عامي 2006 و2017. وأظهرت الدراسة 
أن ثالثة ماليين تغريدة تمت إعادة نشرها أكثر من 

أربعة ماليين ونصف المليون مرة رغم تضمنها 
معلومات كاذبة في شكل نص أو صورة أو 

تسجيل. وأوردت الدراسة نفسها أننا لو نشرنا خبًرا 
صحيًحا وآخر مغلوًطا على )تويتر( وراقبنا المدة التي 

يصل فيها إلى جمهور من 1500 شخص، سنجد 
أن الخبر المغلوط سوف يصل إلى الجمهور أسرع 
بست مرات من الخبر الصحيح. وفّسرت الدراسة 

ذلك بأن هذا المحتوى المغلوط يحمل مفاجأة غير 
متوقعة تثير مشاعر مختلفة لدى قرائها، وهو ما 

يزيد فرصة تداولها، خاصة إذا كانت مشاعر سلبية 

مثل الخوف 43.

وخطورة دور الشبكات االجتماعية في نشر األخبار 
المغلوطة ليست سرعة النشر فحسب، إنما أوًلا: 

كونها مساحة حاملة للمحتوى لفترة أطول من 
وسائل اإلعالم التقليدي، ثانًيا: وهي النقطة األخطر، 

أنها مجال خصب لما بعد الحقيقة، وللتوضيح 
هنا، نورد مثال الرشاقة، لنجد كثيًرا من الدراسات 

الغربية تدرس محتوى منصة )يوتيوب( عن فقدان 
الوزن وتنسيق الجسم الذي ينتجه المستخدمون 

المؤثرون على هذه الشبكة، ليظهر أن كثيًرا من 
مدوني الفيديو يقدمون معلومات صحية مغلوطة، 

فمثًلا، في كثير من مقاطع الفيديو التي ينتجها 
مؤثرون على مواقع التواصل االجتماعي، يتم تقديم 
ُرهاب الطعام باعتباره أسلوب حياة صحًيا وطريًقا 

للرشاقة والجمال، بينما هو مرض وأحد أشكال 

اضطرابات األكل 44. وحتى صدور هذه الورقة، لم 
نجد دراسة حول جهود مؤثري الشبكات االجتماعية 

في دحض األخبار المغلوطة حول كوفيد19-. 

 Vosoughi, S., Roy, D. and Aral, S., 2018. The spread of true and false  43
.news online. Science, 359)6380(, pp.1146-1151

 Syed-Abdul, S., Fernandez-Luque, L., Jian, W.S., Li, Y.C., Crain, S., Hsu,  44
 M.H., Wang, Y.C., Khandregzen, D., Chuluunbaatar, E., Nguyen, P.A. and

 Liou, D.M., 2013. Misleading health-related information promoted through
 video-based social media: anorexia on YouTube. Journal of medical Internet

.research, 15 )2(, p.e30

وبعد شيوع مصطلح “األخبار الكاذبة” خالل 
االنتخابات األميركية، واجهت شركات اإلنترنت 

والشركات المالكة لشبكات التواصل االجتماعي 
ضغوًطا لمواجهة هذه األخبار، خاصًة من االتحاد 
األوروبي، إذ شهد عام 2019 انتخابات في بلجيكا 

والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان وبولندا 
والبرتغال وأوكرانيا، وهو ما يثير التخوف حول تكرار 

السيناريو األميركي فيها. وهدد االتحاد األوروبي 
باتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة حيال هذه الشركات 

حال عدم التزامها بمواجهة األخبار المغلوطة. كما 
استفادت شركة )فيسبوك( من تجربة التدخل 

الروسي في االنتخابات األميركية عام 2016، فطّورت 
“أنظمة معقدة تجمع بين التكنولوجيا والعنصر 

البشري لمنع التأثير على االنتخابات، سواء في 
الواليات المتحدة أو خارجها. وفي عام 2018، أطلقت 

الشركة تقنية جديدة للتأكد من صحة النصوص 
والصور والمقاطع التسجيلية بالشراكة مع خبراء 

ومدربين في مجال استخدام تقنيات التدقيق 
البصري، ليشمل ذلك المحتوى المنشور في 17 

دولة. وفي العالم نفسه، عّدلت )فيسبوك( و)تويتر( 
سياستهما، بحيث ال تظهر إعالنات للمواقع غير 

الموثوقة أو الُمرجح أنها مفبركة لنشر األخبار 
الكاذبة. وألحقت )جوجل( ذلك بجهود لتدريب 
العاملين لديها على تحقيق األخبار واستخدام 

العنصر البشري –إلى جانب الذكاء االصطناعي- 

لتحقيق األخبار 45.

وفي األحوال العادية، تخصص الشركات المالكة 
لشبكات التواصل االجتماعي -مثل )فيسبوك( 

و)يوتيوب(– موظفين لمراجعة المواد التي تعتبرها 
تقنيات الذكاء االصطناعي أخباًرا كاذبة، لكن مع 

فرض الحظر الشامل في كثير من البالد حول 
العالم، خاصة في الغرب، قل عدد الموظفين 

المسؤولين عن هذه المهمة، بالتالي، ارتفعت 
احتمالية تداول أخبار ملفقة على هذه الشبكات. 

وكما يستخدم الذكاء االصطناعي لمكافحة األخبار 
الكاذبة، فهو يستخدم لصناعتها أيًضا، إذ يمكن 
استخدامه لتلفيق مقاطع تسجيلية وصور ثابتة 

ومتحركة، جميعها تبدو كالحقيقية تماًما، وهو ما 
يعرف باسم )الوهم العميق(.

45  مقابلة مع األستاذة سامية عايش، من مبادرة )جوجل لألخبار( بالشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2020.
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تحديات الصحافة العربية وقت الجائحة

كشفت جائحة كوفيد19- عن عدة تحديات في الواقع 
اإلعالمي العربي، فقد أبرزت التحديات التي تواجهها 

الصحافة الطبية في المنطقة العربية، التي تؤثر 
–بدورها- على دقة األخبار المنشورة، وأهم هذه 

العقبات هي غياب تأهيل الصحفيين الطبيين وندرة 

الخبرات التي يمكنها القيام بهذا الدور 46. والحديث 
عن الحاجة لتأهيل الصحفيين الطبيين ليس 

جديًدا، فقبل بدء أزمة كوفيد19- بشهور، صدر كتاب 
)اإلعالم الصحي وتطبيقاته في المجاالت الطبية(، 
وخصص المؤلف فصًلا كامًلا للحديث عن تحديات 

الصحافة الطبية العربية، وخطورة عدم وجود كوادر 
صحفية على دراية كافية بالمجال الصحي، الذي 

يكون جمهوره في األوقات العادية فئة نوعية تبحث 
عن المعلومة الطبية وتقّيمها، ويذكر المؤلف 

رؤوف حسين أن الصحافة العلمية فقدت مبرر 
وجودها لسببين رئيسيين، أولهما: عجزها عن تقديم 

رؤية متكاملة وشاملة وعميقة لمعطيات الحياة 
الصحية واضطرارها لتقديم رؤية ناقصة ومشوهة 
وسطحية. وثانيهما: أن هذه المعالجة ال تستطيع 

تلبية احتياجات جمهور نوعي نخبوي ونقدي، األمر 

الذي أدى لخسارة هذا الجمهور  47.

ويثير أشرف أمين -رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا 
بجريدة )األهرام( المصرية- التساؤل عن موقف 

الصحفي العلمي أو الطبي تجاه المعلومات التي 
ترده من المصادر: “هل على الصحفيين العلميين 

أن  يشيدوا ويمدحوا أداء العاملين في البحث 
العلمي بشكل عام، أم أن عليهم مراقبة األخطاء، 
سواء في المعامل أو في نطاق سياسات العلوم 

والتكنولوجيا وما إلى ذلك” 48. نقطة أخرى يلفت 
إليها أمين، هي المردود األخالقي لممارسة الصحفي 

عمله في تغطية أخبار الجائحة، فمجرد نشر آمال 
مضللة عن وجود دواء عالجي للفيروس يخلق أمًلا 

كاذًبا لدى قطاعات مصابة أو معرضة لإلصابة، في 
الوقت نفسه، التركيز على عدد اإلصابات يتسبب في 

حالة هلع 49 .

46  “شبكة الصحفيين الدوليين. “الصحافة الصحية في زمن ’كورونا’.. وتحديات 
كبيرة في العالم العربي.” 

Accessed June 2, 2020. shorturl.at/bvzJ8

47   حسين، رؤوف سالم أحمد )2019(. اإلعالم الصحي وتطبيقاته في المجاالت 
الطبية. القاهرة. دار العلم واإليمان للنشر

48  محاضرة لألستاذ أشرف أمين عبر اإلنترنت، وبينار “المعايير المهنية عند 
كتابة التقارير الصحفية العلمية في ظل جائحة كوفيد- 19” تنظيم المركز الدولي 

للصحفيين، تاريخ البث 2 يوليو/ تموز 2020.

49  المصدر السابق.

وتسببت جائحة كوفيد19- في إثارة بعض القضايا 
األخالقية تجاه الممارسات اإلعالمية، منها ما 

يتعلق باألداء الصحفي وما يخص عالقة اإلعالمي 
باألحداث. على رأس هذه األزمات هو الظهور 
اإلعالمي للمصابين بالفيروس، إذ يشير تقرير 

)مركز تونس لحرية الصحافة( لعام 2020 -الذي 
صدر بالتزامن مع جائحة كوفيد-19- أن عدة وسائل 

إعالم لم تحترم المعطيات الشخصية لضحايا 
كورونا، إذ تسابق صحفيون لزيارة مقرات الحجر 

الصحي اإللزامي والتصوير فيها، وإظهار الضحايا 
واستنطاقهم، دون التحفظ على هوياتهم 

ودون مراعاة لوضعهم النفسي 50. ورصدت 
قناة )الميادين( اللبنانية تركيز الخطاب اإلعالمي 

العالمي على احتمال إصابة الُمسّنين أكثر من 

غيرهم بفيروس كوفيد-19 51. كما تأثرت بعض 
وسائل اإلعالم بالتناحر السياسي، بما ينتقص من 

أخالقية التغطية ألخبار الجائحة. ولعل أبرز مثال 
هو لبنان الذي وصله الفيروس في سياق أزمة 

سياسية جاءت بحكومة جديدة بعد حكومة سعد 
الحريري التي أطاحت بها هّبة أكتوبر/ تشرين األول 

2019، لتختلط األزمة السياسية بالصحية وتؤجج 
وسائل اإلعالم الصبغة الطائفية للجائحة. فنجد 
محطات تلفزة مثل )الجديد( و)إل بي سي( و)إم 
تي في( تبرز أن أول مصاب بكوفيد19- هو سيدة 

شيعّية عادت لتّوها من إيران، ليصبح وزير الصحة 
“الشيعي” متهًما باستيراد الفيروس، وهو ما أثار 

ا َتزاَمن مع دعواٍت إلى وقف  على الفور خطاًبا طائفيًّ
الرحالت الجوية من إيران وإليها، ثم تعرض كاهنان 

إلى اإلصابة بالفيروس، ليظهر خطاب يستهدف 

الطوائف المسيحية 52.

وفي تفاعل مع أعضاء مجموعة )أريج معكم( على 
)فيسبوك(، أكد البعض وقوعهم في إشكالية 

توصيف المصاب بالفيروس، فعادة ما يستخدم 
الصحفيون مصطلح “مشتبه بهم” للتعبير عن 

المشكوك في مرضهم بالوباء، إنهم يجدونه غير 
مناسب، لكن ال يجدون بديًلا له. كذلك، ذكر عبارة 
“ظهر للمرة األولى في مدينة )ووهان( الصينية”، 

50  -  تقرير مركز تونس لحرية الصحافة 2020 )جائحة كورونا تعيد إنتاج النقائص 
والتحديات(

51   شهاب، علي. “العنصرية التي كشفت وحشّيتنا: التنمر على كبار السن بسبب 
“كوفيد19-”. شبكة الميادين

 Melki, and Hitti,E . Mitigating Infodemics, 2020. Lebanese American  52
 .University. Beirut
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لما قد تنطوي عليه من نسب الفيروس إلى الصين، 
باإلضافة إلى ذكر جنسية المريض إذا كان مغترًبا، 
بما قد يثيره ذلك من حساسيات أو عنصرية تجاه 
البلد الذي ينتمي إليه عدد من المصابين. ويحدث 

أيًضا أن يتشكك الصحفي في المعلومات المقدمة 
له من الجهات الرسمية عن الجائحة، لكنه ال يملك 

مصدًرا موثوًقا بديًلا يمكنه أن يكون الرأي اآلخر، 
فكان ينشر األخبار واإلحصاءات الرسمية وحدها 
رغم تشككه. كما ظهر تداخل الجانب الشخصي 

مع المهني وإشكالية الفصل بينهما كأحد األمور 
األخالقية التي ذكرها الصحفيون، سواء من حيث 
اإلحساس بالتعاطف مع المتضررين من الوباء 

-بسبب فقدان مصدر الدخل أو إصابة ذويهم 
بالوباء- أو من خالل تعرض الصحفي نفسه لخبرة 

شخصية تخص كوفيد19- وإحجامه عن توثيقها 

تخوًفا من الوقوع في االنحياز والذاتية 53 .

وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، 
انتقد بعض اإلعالميين -خاصة العاملين بالتلفزة- 
الجمهور غير الملتزم باإلجراءات االحترازية، ويورد 

تقرير )مواجهة الوباء المعلوماتي( الصادر عن 
الجامعة اللبنانية األمريكية هذا العام 2020، 

استخدام العديد من الصحفيين لغًة حادة وأحياًنا 
مبتذلًة، في الهجوم على من لم يلتزم الحجر 

المنزلي والتباعد االجتماعي. وتكرر األمر في مصر 
مع اإلعالمي تامر أمين الذي انتقد طبقة الكادحين 

واعتبرهم غير مدركين لمفهوم “التباعد االجتماعي”، 
وأنهم قد يظنونه مصطلًحا يعبر عن “شركة 

مفروشات أو شركة تمويل عقاري”، وأمام الهجوم 
على أسلوبه الحاد، تراجع أمين واعتذر للشعب عن 

استخدام هذه العبارات 54 .

كما أظهرت أزمة كوفيد19- عرقلة الحق في 
المعرفة في كثير من بالد المنطقة العربية، أو 

حتى إتاحة مصادر المعرفة، لكن بتعقيدات يصعب 

على الصحفي تجاوزها 55. ففي الوقت الذي كانت 
فيه بعض المنظمات اإلنسانية متعاونة مع 

53   تفاعل مع أعضاء مجموعة )أريج  معكم( على )فيسبوك(. بتاريخ 27 يونيو/ 
حزيران  2020.

54  “ تامر أمين للشعب المصري: ال أجرؤ على إهانتكم”. موقع مصراوي. تاريخ 
النشر 7 يونيو/ حزيران  2020.

Accessed: July9, 2020   shorturl.at/fvC03

55  شبكة الصحفيين الدوليين“ “الصحافة الصحية في زمن ’كورونا’.. وتحديات 
كبيرة في العالم العربي

Accessed June 2, 2020 shorturl.at/apvR5 

اإلعالميين، مثل )أطباء بال حدود( و)الصليب األحمر 
الدولي(، شكا عدد من الصحفيين –من أعضاء 

مجموعة )أريج معكم( على )فيسبوك(- من تجاوب 
المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي 

إما ال ترد على مراسالت الصحفيين، أو يكون عليهم 
االنتظار عدة أيام، على أن تكون طلبات التواصل 

في أوقات العمل الرسمية. وتكررت الشكوى مع 
سلطات محلية معنية بالجائحة، مثل )مؤسسة 

الغذاء والدواء( في األردن ووزارة الصحة المصرية 

ووزارة الخارجية المغربية 56. ويتعرض الصحفيون 
أحياًنا إلى العكس، إذ تظهر عدة جهات كثيًرا من 
المعلومات المتضاربة، وهو ما حدث في العراق، 

إذ تضاربت بيانات خلية األزمة العراقية الخاصة 
بمكافحة كورونا، المشّكلة من تحالف عدة وزارات، 

بينها الصحة والداخلية والتعليم، مع خلية األزمة 
البرلمانية، ليشكك الطرفان في بيانات اآلخرعلى 

خلفية النزاع السياسي، ما دعا رئيس الحكومة 
إلى منح وزير الصحة السلطة الوحيدة لإلدالء 

بالتصريحات حول كوفيد19-57.

كما أثارت جائحة كوفيد19- مسألة المحافظة 
على السالمة الشخصية للصحفي، فقد يتعرض 

الصحفي  للطرد من بعض المجتمعات أو االعتداء 
البدني أو حتى االغتيال بسبب تشكيك البعض 

في صحة الموضوعات التي ينشرها، وهو ما أكدته 
وكيلة األمين العام لإلعالم الدولي أليسون سميل 

في منتدى حول أهمية حرية الصحافة والحق في 
التعبير لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

والذكرى الخامسة والعشرين إلعالن اليوم العالمي 
لحرية الصحافة عام 2018، إذ شددت على ضرورة 

التأكد من سالمة الصحفيين، ألن “الصحافة اليوم 
تواجه تحديات وتهديدات جسيمة، منها الرقابة 

والترهيب واالعتداء المباشر ضد الصحفيين 

والعاملين في مجال اإلعالم” 58.

وفرضت أزمة كوفيد19- اتخاذ إجراءات صارمة 
للوقاية من الفيروس، وفرضت غالبية دول العالم 

56   مراسالت مع صحفيين وتفاعل على مجموعة )أريج معكم( على )فيسبوك(. 
تحتفظ شبكة )أريج( بأسماء الصحفيين.

57  مقابلة شخصية مع األستاذ ضياء صبحي، من البرنامج الدولي لتنمية اإلعالم 
باليونسكو- العراق، بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2020 .

58  “ تحديات وتهديدات أمام الصحافة، والصحفيات يواجهن خطًرا مزدوًجا”. أخبار 
األمم المتحدة. منشور بتاريخ 3 مايو/ أيار 2018   .

 https://news.un.org/ar/story/2018/05/1007552  Accessed July 9, 2020  
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حظر تجوال، سواء جزئي أو شامل، ليصبح الحفاظ 
على الصحة تحدًيا كبيًرا أمام الصحفي، خاصة 

في المدن عالية الكثافة السكانية. كما ارتبطت 
السالمة الشخصية للصحفي بخوفه على اإلصابة 

شخصًيا بالفيروس، ومن ثّم نقل العدوى إلى 
أسرته، وهو ما يجعله بين خياري الخروج ألداء عمله 
وتعريض نفسه وأسرته الحتمال اإلصابة، أو البقاء 

في المنزل وفقدان العمل 59. وفي األغلب، كان 
الحل هو محاولة أداء العمل من المنزل دون خروج، 

لكن بالطبع ليس دائًما بمقدور اإلعالمي االبتعاد 
عن مشهد األحداث. 

وأبرزت جائحة كوفيد19- بعض أزمات السالمة 
الشخصية القائمة بالفعل، فنجد مسألة تعرض 

الصحفيات من النساء لمضايقات أثناء تأدية 

عملهن أمًرا شائًعا في المنطقة 60. وشّكل حظر 
التجوال وقلة الحركة في الشوارع -بناء على إغالق 

كثير من األعمال لمنع انتشار الفيروس- مناًخا 
أكثر خطورة على النساء العامالت عموًما. فحتى 
في الدول التي تتبنى إجراءات رادعة ضد التحرش 

الجنسي، تزايدت معدالت المضايقات التي تتعرض 
لها النساء. على سبيل المثال، في فرنسا، زادت 
نسبة الحوادث التي تحصل في وضح النهار في 

فرنسا من جانب المعتدين الذين يعرفون أن 
ضحاياهم لسن قادرات على االستنجاد بأحد 

للمساعدة 61. وعلى صعيد الصحفيات العربيات، 
بات التنقل وقت الحظر أمًرا مقلًقا، فحتى في 
األوقات التي تخلو فيها الشوارع إال من رجال 

الشرطة، قد تتعرض الصحفيات إلى التحرش، 
وهو ما دعا تجمع الصحفيين العراقيين لمواجهة 
األخبار الكاذبة إلى توصية بتنظيم دورات خصيًصا 

للصحفيات النساء في العراق حول كيفية إدارة 
عملهن وقت األزمة، بما يضمن احترافية األداء 

وسالمتهن الشخصية 62 .

59   مقابلة مع األستاذة نبال ثوابتة، مديرة مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت- 
فلسطين، بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2020 .

60   أظهر استطالع للرأي أجراه برنامج “النساء في األخبار” التابع للمنظمة 
العالمية للصحف وناشري األنباء )وان- إيفرا( عام 2017 في 9 دول في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن نسبة “التحّرش اللفظي” في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 59 بالمئة، والتحّرش الجسدي بلغت نسبته 17  بالمئة.

61   تقرير إخباري منشور على فرانس برس بعنوان : بسبب كورونا، نساء فرنسا 
يواجهن التحرش واالعتداءات الجنسية.

62   مقابلة شخصية مع ضياء صبحي، البرنامج الدولي لبرامج اإلعالم في 
اليونسكو - العراق. يوم 6 أبريل/ نيسان  2020.

ويرتبط تحدي الحفاظ على السالمة الشخصية 
للصحفي وقت تغطية أخبار الجائحة –أيًضا- 

بالظروف المهنية لكثير من اإلعالميين، خاصة 
الشباب والعاملين لدى جهات أجنبية، أو لدى منافذ 

إعالمية على اإلنترنت، إذ ال يستوفي كثير منهم 
شروط االلتحاق بنقابات واتحادات الصحفيين 

في بالدهم، وبالتالي يفقدون فرصة االشتراك في 
التأمين الصحي ومشروعات عالج الصحفيين التي 

تقدمها هذه الجهات حال إصابتهم بالفيروس، 
والعمل في وقت يسهل فيه انتقال العدوى دون 

ضمان الحصول على الرعاية الصحية أمر قد يؤثر 
على جودة العمل ويحول دون تجويده، أو يعرض 

الصحفي لخطر اإلصابة بالفيروس. وقد أورد 
دليل )بروتوكول السالمة للمنظمات اإلعالمية 

للصحفيين المستقلين( 63 تمتع الصحفي بالتأمين 
الصحي كواحدة من أهم المسائل التي ينبغي أن 

يفكر بها الصحفي الحر قبل بدء تكليف العمل، 
باإلضافة إلى تعقيم أدوات العمل بشكل كاٍف 

وشراء المستلزمات الشخصية التي تحفظ سالمته 
)على سبيل المثال، الكمامات واألقنعة الطبية 

والمطهرات وبدلة الوقاية الكاملة إن لزم األمر(، 
والمؤسف أن تعويض الصحفي عن هذه النفقات 

لم يكن أمًرا شائًعا في المنطقة وقت كوفيد19-. 
وفي أغلب األحيان، يتحمل الصحفي نفقات حماية 

نفسه أثناء ممارسة العمل، ويصبح األمر غير 
سهل عندما تقل موارد هذه الحماية أو يزيد سعر 

األدوات الالزمة لها. فعلى سبيل المثال، في سوريا، 
تضاعف سعر الكمامات الطبية من 50 إلى 500 
ليرة. وكذلك في ليبيا، إذ إلى جانب قلتها تدريجًيا، 

وصل سعرها في الجنوب الليبي، حيث ظهور حاالت 
إصابة بالوباء، إلى 5 دنانير، بعد أن كان ربع دينار. 

وفي مصر، ومع تزايد الطلب، ظهرت كمامات 
مقلدة، وبشكل عام، ارتفعت األسعار من 2 جنيه 

إلى 5 و7 جنيهات. أما في اليمن، فلم تكن الكمامات 
متوفرة، بسبب شيوع األمراض الوبائية قبل 

كوفيد19-، والموجود، ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ 

فيه 64 .

63   دليل أعدته مجموعة من المنظمات، متاح )باللغة اإلنجليزية( هنا 
https://www.freepressunlimited.org/sites/freepressunlimited.org/files/

covid19-safety-protocols.pdf

64   تفاعل إلكتروني مع أعضاء مجموعة )أريج معكم( على )فيسبوك( بعنوان: 
هل تجدون كمامات بسهولة في بالدكم؟ وهل أسعارها مناسبة؟ أم هل توفرها 

لكم أماكن العمل؟. منشور بتاريخ: 2 حزيران  2020.
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هل من نتائج جيدة للجائحة؟  

على الرغم مما تسببت فيه جائحة كوفيد19- من 
قتل وتعطيل أعمال وخسائر مادية، كان لها أثر 

إيجابي على صعيد األداء اإلعالمي، أبرزه إعادة لفت 
األنظار إلى قضية األخبار المغلوطة، وهذه المرة 
خارج السياق السياسي، وفي نطاٍق غير إقليمي. 

ففي الماضي القريب، كانت االنتخابات األميركية عام 
2016 هي ما أعاد المسألة للطرح، لكن في 2020، 

ارتبط األمر بالجميع، وشهد اإلعالميون أثر شيوع 
األخبار المغلوطة على منطقتنا، بل تحركت لديهم 
مخاوف الوقوع -بغير قصد- في فخ نشر أو تداول 

هذه األخبار. وبالتالي، بات اإلعالميون أكثر إقباًلا 
على تعلم المهارات الرقمية للتحقق من األخبار، بل 

وإنشاء كيانات تعنى بتقديم التدريبات الالزمة لذلك، 
وفي أوائل يونيو/ حزيران 2020 تأسس (تجمع 
الصحفيين العراقيين لمواجهة األخبار الكاذبة( 

بدعم من البرنامج الدولي لتنمية برامج اإلعالم التابع 
لمنظمة اليونسكو في العراق، وذلك بعد انتظام 

63 صحفًيا في تدريب عبر اإلنترنت بعنوان )سالمة 
الصحفيين ومكافحة التضليل اإلعالمي في زمن 

كورونا(. وشمل التدريب، الذي تم برعاية اليونسكو، 
طرق التحقق من األخبار على شبكة اإلنترنت، 

وتعقب األخبار المنشورة، بحيث يستطيع الصحفي 
معرفة ما إذا تم النقل واالشتقاق عما نشره، 
والتأكد من أن ذلك لم يتضمن تحريف المعنى 
أو السياق. واكتساب المتدربين هذه المعارف 

والمهارات حفزهم على تأسيس هذا التجمع 
لتتم توسعة التدريبات إلى المناطق العراقية 

المختلفة65.

وحتى خارج إطار تدقيق األخبار، ظهرت جهود من 
تقنيين تستهدف ترويج اإلحصاءات والبيانات 

الدقيقة المتعلقة بالجائحة على حساب األخبار 
المغلوطة. فظهر مثًلا موقع )مستجدات فيروس 

كورونا في المغرب(66، الذي ينقل البيانات الرسمية 
من وزارتي الصحة والداخلية ووكالة األنباء المغربية، 

65   مقابلة شخصية مع ضياء صبحي مسؤول االتصال بالبرنامج الدولي لبرامج 
اإلعالم في اليونسكو بالعراق عبر تطبيق زووم. يوم 4 حزيران 2020.

/https://marocovid.com  66

ويقدم هذه البيانات أيًضا في شكل رسوم بيانية 
وخرائط وغيرها من الترجمات البصرية. كما ظهرت 

مبادرات محلية داخل بعض المدن لنشر األخبار 
الصحيحة والموثقة عن كوفيد19- داخل المدينة، 

منها على سبيل المثال الحملة الشعبية لمكافحة 
فيروس كورونا ببني سويف )المصرية(، التي نشرت 

بالصور والفيديو األخبار الموثوقة عن اإلصابات 
وعمليات التطهير وأحوال المصابين واألطباء 

وسكان المحافظة. وكل ذلك يعكس انتعاًشا 
لصحافة المواطن والصحافة المحلية، وكلها 

مجاالت يمكن استثمارها لصالح نشر ثقافة تدقيق 
األخبار وتفادي الشائعات. 

كما اتجهت الشركات المالكة لشبكات التواصل 
االجتماعي لتحري نشر األخبار الموثوقة عن الجائحة 

على حساب األخبار غير الُمحققة، لنجد شبكة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( في فبراير/ شباط 
2020 تمتدح  جهود )فيسبوك( لمكافحة األخبار 
المضللة على حسابات مستخدميه، واعتبرته قد 
رفع من مستواه فيما يتعلق بالتصدي للتضليل 

اإلعالمي، حيث إن المستخدم إذا بحث عن “فيروس 
كورونا” في )فيسبوك(، سيجد أن  النتائج الرئيسية 

هي معلومات موثوقة من مواقع مثل منظمة 

الصحة العالمية 67. وتلجأ شركة )فيسبوك( إلى 
الذكاء االصطناعي والعنصر البشري كليهما 

لتحقيق المحتوى، من خالل تلقي البالغات من 
المستخدمين حول األخبار والمعلومات المغلوطة، 

ومراجعة بعض المنشورات وتحديد مستوى 
صدقها. واألخبار التي يثبت عدم دقتها، يتم تقليل 

ظهورها للمستخدمين، وكذلك إشعار ناشريها 
بعدم صحتها، كما يتم منع الصفحات التي دأبت 

على تلفيق األخبار أو نشر المعلومات الُمضللة من 

اإلعالن على )فيسبوك(68 . وفي منطقة الشرق 
األوسط، يتعاون مع )فيسبوك( محققو أخبار من 

67   جونز، روري كيالن. “فيروس كورونا: األخبار المزيفة تنتشر بسرعة”
https://www.bbc. .علوم وتكنولوجيا .BBC News Arabic, February 27, 2020, sec

.com/arabic/science-and-tech-51654354

 How Is Facebook Addressing False News through Third-Party  68
Fact-Checkers? | Facebook Help Center.“ Accessed June 17, 2020. https://

www.facebook.com/help/1952307158131536
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وكالة األنباء الفرنسية ومنصة )فتبينوا( لتحقيق 

األخبار 69. أما )تويتر(، فلم تغب عنها حقيقة أن 
منصتها واحدة من أكثر ساحات تداول األخبار 

المغلوطة70 . ومع بدء انتشار جائحة كوفيد19-، 
قررت الشركة تحديث سياساتها للتعامل مع 

المحتوى، تحديًدا الخاصة بأخبار الجائحة، وأجرت 
الشركة المالكة لهذه الشبكة االجتماعية استبياًنا 

للرأي شارك فيه نحو 6500 مستخدم من أنحاء 
العالم، وبناء عليه، حددت الشركة ثالثة أنواع 

من المحتوى غير الصحيح عن الفيروس71 ، أوًلا: 
أن يكون مضمون التغريدة يحمل تهديًدا أو 

ضرًرا مباشًرا على الناس أو على أحد األفراد أو 
المجموعات، وفي هذه الحالة تتم إزالتها، ثانًيا: أن 

تحمل التغريدة محتوى مشكوًكا في صدقه، سواء 
كان نصًيا أو صورة أو فيديو، ووقتها، تضع )تويتر( 
إشارة تحذيرية وتنويًها أسفل التغريدة بأن يتوخى 
المتابعون الحصول على معلوماتهم عن الجائحة 

عبر مصادر موثوقة، وأحياًنا، تلجأ الشركة إلى تقليل 
ظهور هذه التغريدة للمستخدمين، ثالًثا: أن يكون 
من الصعب التحقق من المحتوى، ووقتها، ال تتخذ 

الشركة أي إجراء 72. وبدأت )تويتر( تطبيق هذه 
السياسات في مارس/ آذار عام 2020، معتمدة على 

الذكاء االصطناعي والعنصر البشري، لكن الشركة 
نّوهت –في الوقت نفسه- إلى أنها لن تقوم بتعليق 
حسابات بشكل دائم باالستناد إلى أنظمة التنفيذ 
اآللية فقط، بل من خالل الطرق اآللية والمراجعة 

البشرية 73.

 Fact-Checking on Facebook: What Publishers Should Know | Facebook  69
Help Center.“ Accessed June 17, 2020. https://www.facebook.com/business/

help/182222309230722

 Bovet, A. and Makse, H.A., 2019. Influence of fake news in Twitter during  70
.the 2016 US presidential election. Nature communications, 10)1(, pp.1-14

 Building Rules in Public: Our Approach to Synthetic & Manipulated“  71
Media.“ Accessed June 17, 2020. https://blog.twitter.com/en_us/topics/com-

pany/2020/new-approach-to-synthetic-and-manipulated-media.html

 Updating Our Approach to Misleading Information.“ Accessed June“  72
17, 2020. https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updat-

ing-our-approach-to-misleading-information.html

 Accessed ”.73  “ تحديث حول إستراتيجية االستمرارية في شأن فيروس كورونا
June 17, 2020. https://blog.twitter.com/ar/topics/company/2020/An-up-

.date-on-our-continuity-strategy-during-COVID-19.html

ومع ذيوع األخبار الُمضللة عن فيروس كوفيد19-، 
اتجهت بعض حكومات المنطقة إلى الشبكات 

االجتماعية للتوعية وتصحيح المفاهيم. على سبيل 
المثال، أطلقت وزارة الصحة السعودية في أبريل/ 

نيسان 2020 حملة باستخدام وسم )متر ونص( 
للتأكيد على ضرورة تعزيز التباعد االجتماعي داخل 
وخارج المنزل بمسافة متر ونصف المتر. وكذلك 

وزارة الصحة المصرية، التي أطلقت وسم )أسئلة 
كوفيد19-(، بل استخدمت )فيسبوك( و)تويتر( 
إلجراء استبيان لمعرفة مدى إلمام المواطنين 

بالمعلومات الصحيحة عن الفيروس. كما 
استخدمت بعض الحكومات -في مصر والعراق 
وفلسطين على سبيل المثال– )واتساب( كقناة 

اتصال مع اإلعالميين. 
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الفصل الثالث
مكافحة األخبار الكاذبة في المنطقة العربية

من قبل ظهور فيروس كورونا في المنطقة العربية، بدأت بعُض الدول جهوًدا لمكافحة األخبار 
المغلوطة، استهدفت اإلعالميين أو الجمهور، أو جاءت هذه الجهود من قبل النقابات واالتحادات 

الصحفية أو الحكومات أو المنظمات المعنية باإلعالم. ونستعرض في هذا الفصل أهم الحلول 
المتبعة حالًيا –قبل كورونا وأثناءها- لمواجهة األخبار المغلوطة وتقليل انتشارها، مع التأكيد على تفاوت 

االهتمام بكل هذه الحلول من بلد آلخر.
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أواًل
التربية اإلعالمية 

منذ الثمانينيات، اهتمت منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( بنشر التربية 

اإلعالمية في المدارس، وبدأت ذلك بمؤتمر 
)جرانويلد( في ألمانيا عام 1982، الذي انعقد تحت 

شعار “نحن نعيش في عالم واحد يوجد فيه اإلعالم 
بكل زمان ومكان”، وأسفر عن )إعالن جرانويلد( 

الذي دعا إلى دعم التربية اإلعالمية بمرحلة ما قبل 
المدرسة، باإلضافة إلى نظام تعليم الكبار مهارة 
تحليل المنتجات اإلعالمية. وتستخدم اليونسكو 
مصطلح “الدراية اإلعالمية والمعلوماتية” األدق 

من “التربية اإلعالمية”، ويشمل أيًضا الجانب 
المعلوماتي. وهذا التطوير للمصطلح مقصود، 

إذ تدرك المنظمة اتساع مفهوم اإلعالم منذ 
إعالن جرانويلد حتى اليوم، وبالتالي، ضرورة اتساع 

مفهوم هذه الدراية ليضم “كافة المعارف 
والمهارات ووجهات النظر التي تعد ضرورية في 

مختلف مجاالت الحياة في يومنا هذا” 74. ويشمل 
المصطلح كذلك “جميع أنواع مزودي المضامين 

اإلعالمية والمعلوماتية، مثل المكتبات واألرشيفات 
والمتاحف واإلنترنت”. 

ويعد تحديد مفهوم الدراية المعلوماتية والرقمية 
أمًرا مهًما، ألن الُمتصّفح للدراسات العربية عن 
“التربية اإلعالمية” يجد أنها تستخدم المصطلح 

نفسه للتعبير عن عدة دالالت، إذ يقصد به البعض 
استخدام وسائل اإلعالم أو الوسائط الرقمية 

ألغراض التربية والتعليم، وما يتناول من خالله 
تدريبات الطالب على اإلنتاج اإلعالمي، مثل صحف 

الحائط واإلذاعة المدرسية 75. وُيالحظ أنه خالل 
فترة التسعينيات، كانت “التربية اإلعالمية” هي 

المصطلح الذي يستخدمه باحثو اإلعالم ألية 

74  “الدراية اإلعالمية والمعلوماتية | منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
Accessed June 6, 2020. http://www.unesco.org/new/ar/commu-  والثقافة.”
nication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-com-

/posite-concept

75   علي، أسماء كمال حسن، 2016. دور التربية اإلعالمية في المرحلة الثانوية في 
مواجهة تحديات الغزو الفكري: تصور مقترح. 

Journal of Faculty of Education-Benha University, 352)4072(, pp.1-42. 

قضية تجمع بين المؤسسات التعليمية واإلعالم، 
وسيطر القلق على بحوث التربية اإلعالمية في تلك 
الفترة من تأثر الطالب باإلعالم الغربي المرئي، نظًرا 

لبدء انتشار الفضائيات وتزايد الحديث عن مخاطر 

العولمة 76.

األمر الالفت أنه في استقصاء أجرته )أريج( أثناء 
جائحة كوفيد19- على عينة من نحو 229 صحفًيا 

عربًيا، أورد 17 بالمئة منهم فقط محو األمية 
اإلعالمية كإحدى السبل لمكافحة ظهور وتداول 

األخبار المغلوطة. وربما كان السبب في ضآلة 
هذه النسبة هو عدم إلمام الصحفيين أنفسهم 

بالمصطلح، أو غياب التربية اإلعالمية في بالدهم، أو 
مجرد ميل إلى عدم االعتماد على الجمهور لمكافحة 

صناعة وانتشار األخبار المغلوطة. 

وفي منطقتنا العربية، بدأ طرح مصطلح “التربية 
اإلعالمية” عام 2007، عندما استضافت المملكة 
العربية السعودية المؤتمر الدولي األول للتربية 

اإلعالمية بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة 
الدولية للتربية اإلعالمية، وأوصى البيان الختامي 

للمؤتمر باعتماد مساق )التربية اإلعالمية(، بحيث 
يكون أحد المقررات التي تدرس في مراحل التعليم 

العالي. وفي العام التالي 2008، تم اختيار عربي 
لرئاسة )المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية( هو 

الدكتور سامي طايع، األستاذ بكلية اإلعالم- جامعة 
القاهرة، ما ساهم في تأكيد االهتمام العربي 

بالتربية اإلعالمية 77، ليستمر انعقاد مؤتمر التربية 
اإلعالمية الثاني في اإلمارات العربية المتحدة عام 

2008، ثم الدورة الثالثة له في مصر عام 2009. 

76  مثاًل: جوهر، صالح )1994(. “التعليم واإلعالم.. دعوة إلى العمل مًعا تحت 
مظلة التربية”، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، المجلد الرابع، الكتاب 

الثالث، القاهرة.
عبد الغفور، محمد )1996( “دراسة تحليلية آلراء التربويين واإلعالميين حول 

طبيعة العالقة بين اإلعالم والتربية وسبل تدعيمها” المجلة التربوية، مجلد )11( 
عدد )41(، جامعة الكويت. الكويت

 Accessed June 6, ”. 77  “ اختيار مصري رئيًسا للمنظمة الدولية للتربية اإلعالمية
.2020. https://www.sis.gov.eg/Newvr/son/html/news178.htm
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وفي عام 2019، نال اللبناني األستاذ بالجامعة 
األمريكية جاد ملكي جائزة العام لليونسكو لمحو 

األمية اإلعالمية والمعلوماتية. ويذكر ملكي في 
خطاب تسلمه الجائزة: “قبل عقٍد من الزمن، لم 

توّفر أّية جامعة عربّية برامج لمحو األمّية اإلعالمّية، 
حّتى أّن المصطلح كان غريبًا بالنسبة لمعظم 

األساتذة في مجال اإلعالم، حسب الدراسة التي 

أجريتها عام  2005”78 ، وهو ما دعاه إلى تأسيس 
أّول أكاديمّية للتربية اإلعالمّية والرقمّية في بيروت 
عام 2013 لتدريس مناهج التربية اإلعالمية باللغة 
العربية وبالتوافق مع الثقافة العربية. وجمع هذا 

البرنامج -الذي كان أقرب إلى المدرسة الصيفية- 
عشرات المشاركين من المنطقة العربية في عّدة 
دورات تطبيقية وورش عمل ومحاضرات في مواد 

متخصصة بالتربية اإلعالمية والرقمية. وفي الوقت 
نفسه، تسعى الكلية إلقناع المؤسسات األكاديمية 
الجامعية التي ينتمي إليها المشاركون بتبني تدريس 

هذه المواد المتخّصصة 79. ونجحت هذه التجربة 
في خلق تجاه لتدريس التربية اإلعالمية في عدٍد من 
دول المنطقة، وبعد عامين فقط، أصبحت نحو 20 

جامعة في المنطقة تدمج مادة التربية اإلعالمية 
في مناهجها.

وكان األردن البلد العربي األول الذي يدرج التربية 
اإلعالمية ضمن مناهج التعليم في المدارس، إذ 

أبرم )معهد اإلعالم األردني( عام 2016 شراكة مع 
اليونسكو بإطالق مشروع إدماج التربية اإلعالمية 

والمعلوماتية في األردن ضمن مناهج التعليم، 
بمعنى دمج بعض المفاهيم المتعلقة بالدراية 

المعلوماتية في مواد أخرى، فضًلا عن اعتمادها 
كمساق منفصل. فمثًلا، تم تخصيص فصل في 

منهج التربية الوطنية للصفين السابع والثامن 
عن مهارات التحقق اإلخباري وخطاب الكراهية، 

وفي مادة تكنولوجيا المعلومات للصف العاشر، 

تم إدراج فصل عن الخصوصية الرقمية 80. واستمر 

Al-Fanar Media  78. “ التربية اإلعالمية تقدم فرًصا لتقدم العالم العربي,”
 Accessed July 13, 2015. https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/07/التربية-

اإلعالمّية-تقّدم-فرًصا-لتقدم/.

79   شبكة الصحفيين الدوليين. “كلية التربية اإلعالمية والرقمية في بيروت: 
لتطوير مناهج ُتحاكي الواقع اإلعالمي في العالم العربي.” 

Accessed June 6, 2020.  shorturl.at/imzBK

80  مقابلة مع األستاذة بيان التل، معهد اإلعالم األردني، بتاريخ 1 تموز/ يوليو 
. 2020

في إدخال مفاهيم ونشر التربية اإلعالمية في 
المجتمعات المحلية والجامعات والمدارس من 
خالل الشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي 
ووزارة الشباب بالمملكة. ومع حلول عام 2019، 

وجدنا التربية اإلعالمية والرقمية تظهر بقوة 
في الفعاليات المتخصصة، سواء لإلعالميين 
أو الصحفيين أو كليهما، فقد خصص )منتدى 

اإلسكندرية لإلعالم( دورته السابعة عام 2019 عن 
التربية والدراية اإلعالمية والتنمية المستدامة، 
وهو حدث إقليمي سنوي يجمع مشاركين من 

الصحفيين واإلعالميين وأساتذة اإلعالم من أنحاء 
الوطن العربي. كما أطلقت كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة عبد الحميد بن باديس في الجزائر المؤتمر 

األول للّسياسات العاّمة للّتربية على وسائل 
اإلعالم عام 2019. 
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ثانيًا
تدريبات التدقيق اإلخباري للصحفيين 

مع انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
واستخدامها كمنصات للنشر، بات المواطن العادي 

-القارئ والمشاهد في السابق- قادًرا على إصدار 
تقييمه المباشر للمحتوى اإلعالمي ونشره على 

شبكات التواصل االجتماعي المختلفة في شكل 
تعليقات أو منشورات، ما نتج عنه تصاعد االنتقادات 
لبعض الموضوعات الصحفية المنشورة، خصوًصا 

السياسية، أو التي تتناول المهمشين. وأظهرت 
دراسة للمركز الدولي للصحفيين عام 2017 أن أرباب 

المهنة يسعون إلى التمكن من مواكبة الثورة 

الرقمية وإدماجها في أعمالهم 81. وكشفت نسخة 
أحدث لهذه الدراسة أجريت عام 2019 أن أكثر من 

نصف الصحفيين يستخدمون األدوات الرقمية 

بانتظام للتحقق من المعلومات وتقصي الحقائق 82. 
كذلك، فإن الدراسة التي شملت أنحاء العالم -ومن 

بينها الشرق األوسط وشمال أفريقيا- أظهرت 
مشاركة 37 بالمئة من الصحفيين في تحقيق األخبار 
والمعلومات باستخدام األدوات الرقمية خالل العام 

السابق لنشر الدراسة.

وتذكر األستاذة عبير السعدي –نائب رئيس االتحاد 
الدولي للصحفيات وُمدّرب صحفي عالمي- أن المناخ 
الجديد الذي خلقه انتشار استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي دفع الصحفيين لإلقبال على تعلم تحقيق 

المحتوى حرًصا على مصداقيتهم، وتوضح أنه “في 
البداية، كانت تدريبات تدقيق األخبار تتم في إطار 

الصحافة الحساسة للنزاعات أو صحافة السالم، ثم 
تم إدراجها ضمن تدريبات األمن والسالمة الرقمية 
للصحفيين، ثم في التدريبات المهنية على التحقيق 

الصحفي”83 . وتجري التدريبات في الغالب من 
قبل المؤسسات الصحفية الكبرى أو المنظمات 
المعنية بالصحافة، بسبب الُندرة النسبية لمدربي 

تحقيق األخبار. وجرى تنظيم عدة تدريبات على 
التدقيق اإلخباري من خالل مؤسسة )طومسون 

رويترز( و)دويتشه فيلله( و)الشبكة الدولية 

81   المصدر السابق.

 The state of Technology in Global Newsrooms“ International Centre for“  82
Journalists )ICFJ(. https://www.icfj.org/sites/default/files/2019-10/2019%20

.Final%20Report.pdf Accessed July 13, 2020

83   مقابلة مع األستاذة عبير السعدي، نائب رئيس االتحاد الدولي للصحفيين 
ومدرب صحفي عالمي، بتاريخ 11 يونيو/ تموز  2020.

للصحفيين( وشبكة )أريج( للصحافة االستقصائية. 
ومع حلول الجائحة، بادرت العديد من المنظمات 

الصحفية والمعنية بالصحافة إلى تقديم هذه 
التدريبات عبر شبكة اإلنترنت، سواء بإتاحة المواد 

التدريبية باللغة العربية مجاًنا، أو بعقد محاضرات 
افتراضية )وبينار( لشرح األساسيات، وهو ما شّكل 

فرصة ذهبية إلعالميي المنطقة، خاصة الفئات 
التي يصعب عليها التحرك، مثل القاطنين في دول 

النزاعات المسلحة أو النساء 84 .

ولم يعد االهتمام بتقديم هذا النوع من التدريبات 
مقصوًرا على المؤسسات الصحفية والمنظمات 

المعنية للصحافة، فبعد كوفيد19-، باتت الشركات 
العمالقة صاحبة الشبكات االجتماعية الكبرى 

ومحركات البحث أكثر اهتماًما بالتحقق، لنجد 
)جوجل( قد قدمت تمويًلا خاًصا للمؤسسات التي 
تعمل في تحقيق األخبار، لكن نصيب المنطقة لم 
يكن كبيًرا منها، بسبب قلة هذه المبادرات وحداثة 

هذا الجزء نسبًيا، كما قررت دعم المؤسسات 
العربية المقاومة للشائعات مادًيا. وفي الفترة 

بين سبتمبر/ أيلول 2019 ويوليو/ تموز 2020، دربت 
)جوجل( نحو 2500 صحفي من المنطقة على 

التحقق من األخبار في إطار )مبادرة جوجل لألخبار(85 
. أما )فيسبوك(، فيؤكد محمد عمر -مدير شراكات 
األخبار بالشرق األوسط وشمال أفريقيا بالشركة 
المالكة له- أنه “بعد كوفيد19-، نركز عملنا بشكل 

رئيسي على ضمان أن الجميع يحصل على معلومات 
دقيقة، ودعم خبراء الصحة حول العالم، وإيقاف 
المعلومات المغلوطة على المنصة والمحتوى 

الضار بسبب تفشيها خالل هذه األوقات”. وفي 
هذا اإلطار، أعلن مشروع )فيسبوك( للصحافة 
عن صندوٍق مخصص لدعم وتدريب الناشرين 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 
ألف دوالر أميركي لدعم الصحفيين وتقليل األضرار 
الناتجة عن تفشي الجائحة، وتعزيز جهود الصحافة 

الحقيقية ذات المصداقية في المنطقة 86 .

84   مقابلة مع األستاذة عبير السعدي، نائب رئيس االتحاد الدولي للصحفيين 
ومدرب صحفي عالمي، بتاريخ 11 يونيو/ تموز  2020.

85   مقابلة مع األستاذة سامية عايش، من مبادرة )جوجل لألخبار( بالشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، بتاريخ 2 يوليو/ تموز  2020.

86   مراسلة مع األستاذ محمد عمر، مدير شراكات األخبار بالشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في )فيسبوك(، 10 يوليو/ تموز  2020 .
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نجد في الغرب أن تجارب االستقطاب السياسي 
والخوف من الوقوع في فخ التضليل اإلعالمي الذي 

انزلقت إليه الواليات المتحدة في انتخابات عام 
2016 حّفزت غرف األخبار على إنشاء خدمات تدقيق 

المعلومات أو تطوير القائم منها بالفعل، سواء 
باستخدام الجهد البشري أو الذكاء االصطناعي 

أو كليهما. ولعل صحيفة )ليبراسيون( الفرنسية 
الشهيرة من أقدم المؤسسات الصحفية التي 

خصصت خدمة لتحقيق األخبار بدأتها عام 2008 
بخدمة )ديزينتو( -ومعناها بالعربية التخلص من 

السموم- التي تراقب الخطابات السياسية في 
فرنسا وتتحقق مما يرد فيها. وبنفس الكناية عن 

األخبار المغلوطة باعتبارها سموًما يجب تنقية 
األخبار منها، أطلقت الصحيفة خدمة خاصة للتحقق 

من األخبار باسم )تشك نيوز(87  مع اقتراب انتخابات 
الرئاسة الفرنسية في 2017. وتذكر في الموقع 
اإللكتروني للخدمة: “في الوقت الذي تعج فيه 

شبكات التواصل االجتماعي بالسموم اإلخبارية، 
ويشهد الخطاب السياسي استقطاًبا منقطع 
النظير، يحتاج كل منا إلى تحكيم محايد يساعده 

على اختيار مواقفه”. واعتمدت )ليبراسيون( هذه 
المرة على المسائل التي تهم القارئ، فالخدمة 
عبارة عن محرك بحث على موقع تابع للجريدة، 

يكتب فيه الزائر سؤاًلا عن موضوع يتشكك فيه أو 
لم يحصل على القدر الكافي عنه من األخبار، ويقوم 

فريق الصحفيين بتقصي الموضوع والوصول 
إلى إجابة محققة، وقد يستغرق الرد عدة أيام أو 
أسابيع، لكن اإلجابة تكون دقيقة ومعتمدة على 

جهد بشري وليس الذكاء االصطناعي. واستخدمت 
صحيفة )لوموند( –الفرنسية أيًضا- تكتيًكا مختلًفا 

لتنبيه القراء ومستخدمي اإلنترنت عن األخبار 
الملفقة، فأنشأت امتداًدا أو برمجية صغيرة باسم 
)لو ديكوديه( تضاف إلى متصفحي اإلنترنت )كروم( 

و)فايرفوكس(، بحيث تظهر مصداقية الموقع 
اإللكتروني الذي يتصفحه الشخص، فتظهر هذه 

اإلضافة أو االمتداد في شكل زر أعلى الصفحة 
يتحول لونه لألخضر إن كان الموقع موثوًقا، 

والبرتقالي إن كان أقل صدقية، واألحمر إن كان 
مشكوًكا في صدقه. وخصصت الجريدة أيًضا 

محرك بحث على موقعها يمكن أن يضع الشخص 

https://www.liberation.fr/checknews,100893  87

ثالثًا
خدمات التدقيق اإلخباري داخل غرف األخبار 

فيه عنواَن الصفحة اإللكترونية التي يود معرفة 

مدى دقة المحتوى المنشور بها 88. األكثر من ذلك، 
وّظفت الصحيفة نفسها الذكاء االصطناعي للرد 

على القراء عبر محادثة )فيسبوك(، بحيث يمكن 
للشخص توجيه األسئلة واالستيضاحات وتلقي الرد 

عليها في محادثة ُمدارة أتوماتيكًيا. وتوجهت هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( إلى فكرة تقّصي 

الحقائق في األخبار التي يتشكك بها الجمهور، 
في يناير/ كانون الثاني 2017، أطلقت خدمة )ريالتي 

تشك(89  –ومعناها بالعربية التحقق الشامل- التي 
تضع أمام الزائر استمارة يقدم بها سؤاله، ليتولى 

صحفيو )بي بي سي( البحث والتدقيق الالزمين للرد 
عليها. وفي أواخر العام نفسه، أطلقت شبكة )سي 
إن إن( اإلخبارية األميركية حملة )فاكتس فيرست( 

-ومعناها بالعربية الحقائق أوًلا- التي تضمنت محرك 
بحث يمكن للجمهور البحث عن أسماء السياسيين 

فيه وتصريحاتهم وتدقيق هذه البيانات، باإلضافة 
إلى عرض ألكثر األخبار المحلية الشائعة وتصحيحها 
إن شابها الخطأ. واستمر موقع الحملة في العمل 

وقت انتشار جائحة كوفيد-19 90. 

وبالطبع هناك المزيد من المحاوالت لتقديم 
خدمات تحقيق األخبار ومراجعة الحقائق، لكن 

نصيَب المنطقة العربية منها لم يكن كبيًرا. وتبرز 
صحيفة )النهار( اللبنانية كواحدٍة من أكثر الصحف 

العربية اهتماًما  بتحقيق األخبار الداخلية، خاصة 
بعد بدء االحتجاجات أواخر عام 2019 للمطالبة 

باإلصالحين السياسي واالقتصادي. وتزامن هذا 
الحراك مع كثير من الشائعات واألخبار الملفقة. 

وفي بداية عام 2020، نشرت الصحيفة تقريًرا 
بعنوان )حصاد 2019 من األخبار الكاذبة(، ذكرت فيه 

أنها دققت –على مدار العام السابق- 338 خبًرا أو 
ا أو صورة. واستمرت )النهار( في تدقيق  منشوًر

الشائعات تحت وسم #النهار_تتحقق91 .

/https://www.lemonde.fr/verification  88

https://www.bbc.com/news/reality_check  89

https://edition.cnn.com/specials/politics/fact-check-politics  90

shorturl.at/ejzY8  91
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لقي موضوع األخبار المغلوطة انتباًها من 
الصحفيين المستقلين والناشطين، حتى قبل 

شيوع ُمصطلح “األخبار الكاذبة” على الساحة عام 
2016. ففي عام 2014، تأسست منصة )فتبينوا( في 

مصر على شكل صفحة على )فيسبوك(، وأخذت 
في تطوير أدائها بهدف “تنقية المحتوى العربّي على 

اإلنترنت من اإلشاعة واألخبار الكاذبة والخرافات”، 
حسب الصفحة التعريفية للمنصة على موقعها. 

وفي عام 2016 -بعد تصريحات الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بشأن “األخبار الكاذبة”- تأسس مرصد 

)أخبار ميتر( من خالل هيثم عاطف المتخصص 
في التكنولوجيا، الذي وّظف معرفته وخبرة بعض 
أصدقائه إلطالق هذه المبادرة المهتمة بمراقبة 

صدقية اإلعالم المصري. ويجيب )أخبار ميتر( على 
عدة أسئلة ُمستقاة من مواثيق الشرف اإلعالمي، 

تنقسم إلى: المهنية، والمصداقية، واحترام 
حقوق اإلنسان، والدقة، واحترام الخصوصية، 

والموضوعية، والتحريض، وخطابات الكراهية، 
واحترام حقوق الملكية الفكرية. ويتم االعتماد على 

هذه األسئلة كمعايير لتقييم أداء المنافذ اإلعالمية، 
وبعد اإلجابة عنها، يتم حساب نسبة مئوية عن 

مدى مصداقية الخبر، وُتطرح النسبة لصاحب 
المنفذ اإلعالمي والجمهور للتعليق، بحيث تكون 

لدى صاحب المنفذ اإلعالمي فرصة الرد والتوضيح92 
.

 ومع بداية جائحة كوفيد19-، ظهرت المزيد من 
المبادرات المشابهة التي يشترك فيها صحفيون 

مع تقنيين ونشطاء اجتماعيين، وتستلهم طريقة 
تقصي الحقيقة في )ليبراسيون( المعتمدة على 

سؤال الجمهور عن مصداقية المحتوى، مثل منصة 
)مسبار( التي تأسست مع انتشار جائحة كوفيد19- 

في يناير/ كانون الثاني من عام 2020، لتعمل على 
تقصي الحقائق في األخبار المنشورة في العالم 

92   مداخلة لألستاذة دينا إبراهيم خالل مقابلة جماعية بعنوان )مبادرات تحقيق 
األخبار في المنطقة العربية(. بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2020 .

رابعًا
مبادرات التدقيق اإلخباري المستقلة

العربي وشمال أفريقيا من خالل مقرين لها في 
عّمان والدوحة، بالتعاون مع شبكة متعاونين 

في األردن وقطر وتونس وفرنسا. أيًضا، منصة 
)فالصو( التونسية، التي تأسست في أبريل/ 

نيسان عام 2020 لتدقيق األخبار المنشورة في 
تونس، سواء عبر اإلعالم أو عبر شبكة )فيسبوك( 
باعتباره الموقع األكثر استخداًما هناك. ومن خالل 

متطوعيها، خططت )فالصو( لرصد وتدقيق 
300 صفحة على )فيسبوك( تعتبر منابر إعالمية 

تونسية. ومنذ بدايتها، يرسل متابعو هذه المنصة 
أخباًرا طالبين التحقق منها، وتفعل ذلك وترسل 

إليهم اإلجابات أو تنشرها للعموم إذا كان األمر عاًما 
ومهًما لقطاع عريض، كما تنشر يومًيا فقرة باسم 

)المختصر األكيد(، تشرح فيها األخبار المغلوطة 
كلًيا بشكل مختصر ومباشر. وفي تونس أيًضا، 

تأسست أثناء الجائحة )الشبكة العربية لمكافحة 
األخبار الزائفة(، وهي ثمرة جهود أكاديميين 
وصحفيين عرب أكفاء لرصد األخبار الزائفة 

وتصحيحها93 . كذلك مبادرة )تيّقن( في فلسطين 
التي أسسها مجموعة من الشباب المتخصصين 

في مجال اإلعالم أثناء الجائحة بهدف “رصد 
اإلشاعات واألخبار الوهمية وتكذيبها في مختلف 

المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
وغيرها، وتوعية الجمهور الفلسطيني بضرورة 

التحقق من األخبار قبل نشرها” وفًقا لموقع 

المبادرة على شبكة اإلنترنت 94.

93  مداخلة زينة الماجري وعلي مهنا من مؤسسي )فالصو(، مقابلة جماعية 
عقدتها أريج بعنوان )المبادرات المستقلة لتحقيق األخبار المغلوطة(.  بتاريخ 20 

يونيو/ حزيران  2020.

94  الصفحة التعريفية لمبادرة )تيّقن( على موقعها:
 http://tayqan.net/about
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خامسًا
مواثيق الشرف

أوردت جميع مواثيق الشرف اإلعالمية العالمية 
واإلقليمية والمحلية مبادئ الدقة وتصحيح األخبار 

المنشورة غير الدقيقة كإحدى األخالقيات األساسية 
في ممارسة العمل الصحفي. وينبه ميثاق شرف 

الفيدرالية الدولية للصحفيين إلى قيام الصحفي 
بنشره المعلومات “وفًقا للحقائق التي يعلم 

مصدرها فقط، ولن يقوم بإخفاء معلومات هامة 
أو تزييف وثائق”، وأن يقوم ببذل “أقصى طاقته 

لتصحيح وتعديل معلومات نشرت ووجد أنها غير 
دقيقة على نحو مسيء”. كما تؤكد على ضرورة 

التزام المؤسسة اإلعالمية بتصحيح ما سبق نشره 
إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة. فمثًلا، 
يورد ميثاق الشرف الصحفي وأخالقيات المهنة 

اإلماراتي أنه على الصحفي أن يبذل “أقصى جهده” 
لتصحيح المعلومة أو الخبر الخاطئ. كذلك يؤكد 

ميثاق الشرف الصحفي المصري على التزام ناشر 
الخبر بتصحيحه فور اطالعه على الحقيقة، ويكفل 

حق الرد والتصحيح لكل من يتناولهم الصحفي. 
لكن اإلشكالية التي تظهر -أحياًنا- هي عزو أخبار غير 
حقيقية لمنافذ إعالمية عالمية، بما يكسبها بعض 

المصداقية. ويحدث ذلك عمًدا أو بسبب سوء 
تفسير الصحفي للخبر المنشور بالفعل بواسطة 
أحد هذه المنافذ، أو النقل عن مصدرٍ غير موثوق 

يدعي نشر المعلومة في قناة أو إذاعة عالمية 95، 
وقتها، قد يّدعي الصحفي أنه ليس صانع الخبر غير 

الدقيق، إنما ناقٌل له فقط.

ويتميز ميثاق الشرف المهني اإلعالمي العراقي 
باستخدامه ألفاظ “الشائعات” و”المعلومات 
غير المؤكدة”  ليشمل -أيًضا- حظَر تداول كل 

األخبار المغلوطة، حتى ما هو غير صحيح جزئًيا 
وما هو شائع ولم يتم تحري دقته. وبجانب تأكيده 

على مسؤولية الصحفيين عن األخطاء المهنية، 

95  مداخلة لألستاذة كارولين فراج، نائب رئيس تحرير شبكة )سي إن إن( خالل 
مقابلة جماعية نظمتها )أريج( بعنوان: )تحقيق المعلومات واألخبار في الغرف 

الصحفية( بتاريخ 13 يونيو/ حزيران.

يسرد ميثاق الشرف الصحفي األردني، الصادر عن 
نقابة الصحفيين، تفصيًلا في مادتيه التاسعة 
والعاشرة للممارسات التي تتسبب في خروج 
األخبار بالمستوى المقبول من الدقة، بالتأكيد 

على “عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو ُمضِللة 
أو ُمشّوهة أو تستهدف أغراًضا دعائية” و”التمييز 

بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر”، 
وحظر تركيب الصور لألفراد أو استخدام الصور 

المركبة لهم، و”عدم اللجوء إلى المبالغة في تغطية 
األخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات”. ويشترط 

ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة ألخالقيات 
الصحافة وحرية التعبير المغربي على الصحفي 

إبداء “التحفظات الضرورية” حيال األخبار والوثائق 
والصور وغيرها من المعطيات المشكوك في 
دقتها، التي ال يستطيع التثبت منها. لكن -في 

النهاية- تحمل هذه المواثيق صفًة أدبيًة، فال يمكن 
معاقبة من يخالفها بالعقوبات الجنائية من حبس 

وتغريم، إنما تدور العقوبات في إطار إحالة الصحفي 
الُمخالف للميثاق إلى مجلس تأديبي بنقابته، قد 

يؤدي إلى وقف عضويته مؤقًتا أو الشطب النهائي 
من عضوية النقابة. 
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سادسًا
التجريم القانوني لنشر الشائعات

مع وصول جائحة كوفيد19- إلى العالم العربي، تعالت 
تحذيرات عدد من المنظمات الحقوقية والمجتمعات 

الصحفية من سن قوانين جديدة أو تعديل مواد في 
قانون العقوبات ُتجرم نشر معلومات مضللة عن 

الجائحة، قد تكون ذريعة لألنظمة العربية في القضاء 

على ما تبقى من حرية اإلعالم 96. ولّوحت غالبية 
الحكومات العربية باستخدام قوانين البالد المختصة 

بالجرائم اإللكترونية لمواجهة سيل الشائعات 
والمعلومات المضللة والُمفبركة حول طرق انتشار 

كوفيد19- والعالج منه، بل تم تمرير قوانين وبنود 
قانونية جديدة أو تفعيل قوانين قائمة بالفعل ومأخوذ 

عليها عدم الوضوح. 

ففي تونس، البلد األفضل عربًيا في التصنيف العالمي 

لحرية الصحافة لسنة 2020 97، أضحت البالد في ِخضم 
نقاش مجتمعي حاد في أعقاب تقديم نواب بالبرلمان 

مقترح مسودة قانون ُعرفت إعالمًيا بـ”مشروع 

قانون مكافحة األخبار الكاذبة”98  على وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي. وبالتوازي مع إغالق 

البالد بسبب جائحة كوفيد19- في مارس/ آذار الماضي، 
ووسط تخّوف من تراجع الحريات إذا تم إقرار هذا 

القانون، وقعت أغلب النقابات والمنظمات الحقوقية 
التونسية، على رأسها النقابة الوطنية للصحفيين 

واالتحاد العام للشغل، عريضة مطالبًة بسحب 

المسودة 99. وفي الوقت الذي نجح فيه المجتمع 
الحقوقي التونسي في إجهاض محاولة تمرير القانون 
المذكور، تمّكن مجلس الحكومة المغربية من تمرير 

مشروع قانون رقم  22.20 لتجريم نشر “األخبار الزائفة 
وبعض السلوكيات اإلجرامية الماسة بالشرف 
واألشخاص والقاصرين على شبكات التواصل 

االجتماعي”100 ، وخّصت النيابة العامة المغربية من 

96    منظمة العفو الدولية، قوانين تجريم “األخبار الزائفة”، ضربة جديدة لحرية 
 Accessed 15 June 2020. .التعبير في كل من الجزائر والمغرب/ الصحراء الغربية؟
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/05/in-a-post-covid19-world-

fake-news-laws-a-new-blow-to-freedom-of-expression-in-algeria-and-mo-
/rocco-western-sahara

RSF  97. ’ مؤشر حرية الصحافة العالمية 2020 | مراسلون بال حدود’.
.Accessed 3 July 2020. https://rsf.org/ar/ranking

98   تم تقديم مشروع القانون، المؤرخ في 12 مارس/ آذار 2020، إلى البرلمان 
بتاريخ 29 مارس/ آذار، وكان كورشيد أعلن في 5 مارس/ آذار عن اإلعداد لمسودة 
 Fakeالقانون. مبروك كورشيد: اإلعداد لمشروع قانون لمجابهة األخبار الزائفة و

 News’. Accessed 5 June 2020. https://bit.ly/2By81Jw

Access Now  99. ’ تونس: جمعيات ومنظمات حقوقية تدعو إلى سحب مقترح 
March 2020. https://www. 30 ,’قانون جديد خطير على حرية التعبير والصحافة

accessnow.org/ تونس-جمعيات-ومنظمات-حقوقية-تدعو-إلى-سح/.

100  ’ المغرب يمرر على عجل قانوًنا يجرم األخبار الزائفة موقع )العربي الجديد(  

يرّوج أخباًرا زائفة ذات عالقة بموضوع كوفيد19- 
المستجد، ملّوحة بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 

ثالث سنوات، وغرامٍة تصل إلى 20.000 درهم )حوالي 
2000 دوالر أميركي(، مستندًة في ذلك إلى مواد في 

القانون الجنائي المغربي 101. فيما فرضت الحكومة 
القطرية مع بداية العام الجديد عقوبات جنائية ضد 

ما وصفته نشر “أخبار كاذبة” على اإلنترنت، حيث 

استحدثت 102 مادة جديدة في قسم “الجرائم الموجهة 
ضد أمن الدولة الداخلي” في قانون العقوبات مع 
إضافة تعديالت أخرى. وتنص المادة والتعديالت 
األخرى على عقوبة السجن لمدة تقارب الخمس 

سنوات لكل من ينشر إشاعات أو أخباًرا كاذبة بسوء 
نية. كما “ُيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز خمس 

سنوات والغرامة التي ال تزيد على مئة ألف ريال، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد 
نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو 
دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك 

بقصد اإلضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام 
أو المساس بالنظام االجتماعي أو النظام العام 

للدولة”. بدورها، انتقدت منظمة )هيومان رايتس 
ووتش( النص الجديد، ألنه “ال ُيعرِّف من سُيحدد ما 

هي اإلشاعات أو األخبار الكاذبة، أو كيف سُيتخذ هكذا 
قرار، أو المعايير المستخدمة في ذلك. لم ينّص أيًضا 

على وجوب أن تكون المعلومات المنشورة تتسبب 

في ضرر حقيقي لمصلحة مشروعة”103 .

في المقابل، أضافت الجزائر مادة لقانون العقوبات 
ضد أي شخص ينشر “أخباًرا كاذبة” تهدف إلى 

“المساس باألمن العمومي” لتصل العقوبة إلى 
السجن ثالث سنوات، ودفع غرامات تصل إلى 300 

ا(104 . فيما  ألف دينار جزائري )حوالي 2,322 دوالًرا أميركيًّ
لّوحت السعودية بقوانين مكافحة الجرائم اإللكترونية 
ضد الشائعات والمعلومات الُمضِللة المنتشرة حول 

Accessed 2 July 2020.https://bit. .العربي الجديد ./http://www.alaraby.co.uk .
 .ly/2ABZtAQ

.Hespress .101   الحبس ينتظر مروجي “شائعات فيسبوك” بشأن كوفيد
.)URL https://www.hespress.com/societe/464122.html )accessed 6.19.20 

102  نشرتها الجريدة الرسمية القطرية بتاريخ  19 يناير/ كانون الثاني 2020، 
https://bit.ly/31ELLIo :يمكنكم االطالع على الرابط التالي

Human Rights Watch  103. ’ قطر: عقوبة “األخبار الكاذبة” السجن 
January 2020. https://www.hrw.org/ar/ 22 ,’خمس سنوات

.news/2020/01/22/338109

104  ’مشروع قانون متعّلق بـ”األخبار الزائفة” في الجزائر، هكذا ُتكّمم الصحافة! | 
.RSF’. Accessed 3 July 2020. https://rsf.org/ar/news/-245
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جائحة كوفيد19-، التي تصل عقوبتها إلى السجن 5 
سنوات وغرامة 3 ماليين ريال )نحو 800 ألف دوالر 

أميركي(105  . كما حذرت النيابة العامة في المملكة، 
من إنتاج ونشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر 

منع التجول أو التحريض على مخالفته. أما فلسطين، 
فقد أعلنت حكومتها حالة طوارئ في شهر مارس/ 

آذار 2020 مع استمرار سريان العمل بقانون الجرائم 

اإللكترونية رقم )16( لعام 2017 في الضفة الغربية106 ، 
الذي بموجبه اعتقلت السلطات الفلسطينية عشرات 

الصحفيين وناشطي مواقع التواصل االجتماعي، 
وجرى حجب نحو 30 موقًعا إلكترونًيا بين عامي 2017 
و2018، حيث يستخدم القانون مصطلحات واسعة 
وفضفاضة مثل “األمن القومي”، و”النظام العام”، 
و”اآلداب العامة”، تخّول السلطات حجب المواقع 

اإللكترونية خالل 24 ساعة، دون اللجوء إلى إجراءات 

التقاضي النزيهة107 . وتم تفعيل قانون العقوبات 
وقانون الجرائم اإللكترونية في األردن -أيًضا- وتم 

توقيف أشخاص نشروا على حساباتهم في مواقع 
التواصل االجتماعي، ما اعتبرتها السلطات معلومات 

مبالًغا فيها عن انتشار كوفيد19- بالمملكة. وتنص 
هذه القوانين على الحبس لمدة ال تقل عن 6 أشهر 

وبغرامة 50 ديناًرا أردنًيا )حوالي 70 دوالًرا أميركًيا( كل 
من ينشر معلومات تمس بهيبة الدولة ومكانتها.

وفي مصر، التي تحتل هي األخرى مرتبة متدنية عربًيا 

ودولًيا من حيث حرية الصحافة108 ، قرر  المجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر حجب موقعين 

إخباريين لمدة 6 أشهر بحجة نشرهما معلومات 

مغلوطة عن انتشار كوفيد-19 109. ولم يتوقف األمر 
عند مالحقة وسائل اإلعالم، بل شمل أيًضا مواقع 

التواصل االجتماعي، حيث وجه المجلس إنذاًرا بإغالق 
6 صفحات شخصية على مواقع التواصل االجتماعي 

)فيسبوك( و)تويتر( لما تنشره حول الجائحة. كما 
أعلنت النيابة العامة المصرية أنها ستعاقب ُمروجي 

105  سعد القابوسي-. النيابة: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة شائعات جريدة 
)المدينة(

. May 2020.https://bit.ly/38wrg1P 2 

 Accessed 3 .’106  ’ قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشأن الجرائم اإللكترونية
.July 2020. http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17018

 May 2020. 7 ,’ كيف تهدد جائحة كورونا الحقوق الرقمية الفلسطينية ’ .IFEX  107
https://ifex.org/ar/how-the-covid-19-pandemic-is-threatening-palestin-

./ian-digital-rights
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ويوصي خبراء األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان 
بأن تنظيم الحكومة للمحتوى عبر اإلنترنت ينبغي 

“أال يفرض عقوبات غير متناسبة، سواء في شكل 
غرامات كبيرة أو تمضية فترة في السجن، نظًرا لما 

ينجم عن هذه العقوبات من أثر مثبط كبير على حرية 
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القانوني للصحف والمواقع اإللكترونية التي تبث أخباًرا 
مغلوطة هو إحدى الطرق الفعالة لتقليل ظهور 

وانتشار هذا النوع من األخبار.  

ولم تكن الصحافة األجنبية بعيدة عن اإلجراءات 
الحازمة لألنظمة تجاه نشر أخبار تتضارب مع 

المعلومات التي تنشرها، ففي مصر، تم اتخاذ إجراءات 
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انتشار كوفيد19- بخالف ما أعلنت عنه الرواية الرسمية 
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التوصيات

إن الحد من ظهور وانتشار األخبار المغلوطة في المنطقة العربية يرتبط بتحسين مناخ العمل اإلعالمي 

عموًما، سواء من حيث تحسين ظروف عمل الصحفيين وعالقاتهم بمؤسساتهم، أو من حيث تقديم 

الدعم المهني والخدمات الصحية والضمان االجتماعي، بما يقلل من الضغوط عليهم من فقدان العمل 

أو التخوف على السالمة الشخصية. كذلك، توفير المعلومات الصحيحة الموّثقة من ِقبل األجهزة 

المعنية، بحيث يضيق المجال أمام ظهور التوقعات والشائعات والتأويالت الُمنحازة، باإلضافة إلى 

تحسين ُمناخ الثقة بين وسائل اإلعالم الرسمية والجمهور، ودعم قدرات المواطن على إنتاج المواد 

اإلعالمية، بما يسمح بتغطيته ألخبار مجتمعه الصغير بصدق، وهو ما يغلق المجال أمام ظهور األخبار 

المغلوطة. وفي هذه الورقة، تطرح )أريج( التوصيات التالية التي تستهدف المجتمع اإلعالمي الكبير 

المتضمن المؤسسات اإلعالمية المعنية بالصحافة واالتحادات والنقابات الصحفية والمانحين الداعمين 

لذلك، مع تأكيدها على أن األخبار المغلوطة نتاج محيط اجتماعي وسياسي، وليس مهنًيا فقط:
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أواًل
بناء شبكة إقليمية لمدققي األخبار والمعلومات سواء في الصحافة 

المكتوبة أو المرئية

ثانيًا
تخصيص العام المقبل 2021 عاًما لمكافحة األخبار المغلوطة في 

المنطقة العربية

تدعو )أريج( إلى تأسيس شبكة من الصحفيين المتخصصين في تدقيق األخبار والمعلومات، 

والعمل على توسعة هذه الشبكة بما يضمن زيادة أعداد محققي األخبار بالمنطقة العربية. 

والتحقيق هنا ال يقتصر على القصص اإلخبارية والتحقيقات فقط، بل المعلومات أيًضا، فضًلا 

عن تغطيته لكافة أنواع المحتوى من مكتوب ومرئي.

تدعو )أريج( إلى تعزيز طرح موضوع األخبار المغلوطة في المنطقة العربية من خالل 

تخصيص عام 2021 لمكافحة هذه األخبار والتشجيع على تدقيق األخبار. وفي سبيل ذلك، تدعو 

المنظمات اإلعالمية والداعمة لإلعالم في المنطقة وخارجها إلى االلتزام بتخصيص إحدى 

فعاليتها ذلك العام لمناقشة التضليل اإلعالمي ونشر الشائعات وضرورة تحقيق األخبار، 

وذلك سواء بتخصيص كامل الحدث ألحد هذه الموضوعات، أو أحد محاوره أو إحدى جلساته، 

بما يخلق زخًما حول الموضوع ويضيف مزيًدا من األفكار حوله.
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ثالثًا
دعم تخصصية كوادر الصحافة العلمية

ال شك أن عالم اليوم بات أكثر احتياًجا إلى صحافة طبية دقيقة، تشرح للجمهور بدقة ودون 

تعقيد. وأظهرت كوفيد19- أهمية التعجيل بدعم هذا النوع من الصحافة. ويقدم رؤوف حسين 

في كتابه )اإلعالم الصحي وتطبيقاته في المجاالت الطبية( تصوًرا متكامًلا لتأهيل الكوادر 

الصحفية الطبية، معتمًدا على تجارب قائمة في العالم بالفعل، فهناك طريقتان: إما تدريب 

خريجي كليات اإلعالم على فهم األمور الطبية لمدة تضمن استيعابهم لها )ويقدر الملف هذه 

المدة بعامين(، أو تدريب خريجي كليات علمية –مثًلا كليات العلوم- أقسام البيولوجي- على 

المهارات الصحفية المختلفة، وفي الحالتين، يكون الناتج صحفًيا مزوًدا بالقدرات المهنية 

باإلضافة إلى المعرفة الطبية. لذلك، توصي )أريج( بمضاعفة التعاون بين جهات التدريب 

الصحفي والمؤسسات الصحية الموثوقة، بحيث يتوفر على المستوى المحلي -في كل دولة– 

تدريب للصحفيين المختصين بتغطية الشأن الصحي.

ولعل نقطة البداية هي بناء منهج أساسي لتدريب هؤالء الصحفيين، يتضمن المعلومات 

الطبية األساسية ويشرح الفروقات بين المصطلحات التي قد يستخدمها اإلعالم كمرادفات، 

وينبه إلى األخطاء الشائعة في اإلعالم، باإلضافة إلى أخالقيات تغطية الموضوعات الصحية. 

وهناك بالفعل جهود سابقة لذلك، مثل برنامج “تعميم تعزيز الصحة في وسائل اإلعالم”، وهو 

برنامج تدريبي مبتكر أطلقه المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عام 

2014، بهدف تعزيز المهارات الصحفية إلعالميي المنطقة ورفع وعيهم بقضايا الصحة العامة، 

ويتضمن دورة تدريبية بالحضور الشخصي، ومتابعة عن بعد ألعمال المتدربين. وفي سبيل 

االستفادة من هذه الخبرات، تدعو )أريج( إلى صيغة منهاج تدريب للصحافة العلمية تساعد 

الصحفيين على تطوير أدائهم. 
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رابعًا
توسعة وتطوير طرق تدريس مادة التربية اإلعالمية 

ال نزال في منطقتنا العربية بحاجٍة إلى التوسع في تدريس التربية اإلعالمية، بحيث ال تقتصر 

على طالب كليات اإلعالم وال على طالب المرحلة الجامعية. وتؤكد )أريج( أنه يجب أال يغيب عن 

أذهاننا أن كيفية تدريس التربية اإلعالمية عامٌل ال يقل فعالية عن كم تدريسها، فالتقديم غير 

الفّعال لهذه المادة قد يؤدي لنتائج عكسية، ليصبح الدارسون لديهم توّهم الدراية اإلعالمية 

والمعلوماتية لمجرد تلقيهم مناهج خاصة بها في المؤسسات التعليمية، دون أن ُتغّير 

هذه المناهج -فعلًيا- في تلقيهم للمادة اإلعالمية. ويحذر الخبير اإلعالمي أحمد عصمت من 

“تحّول مادة التربية اإلعالمية إلى مجرد مادة نظرية يستذكر الطالب ملخصها بغرض النجاح 

في االختبارات، وهو ما حدث مع مواد مهمة مثل حقوق اإلنسان والتربية الدينية في بعض 

الدول”114 

وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة أن يتم التدريس بطريقة جاذبة تناسب المراحل العمرية 

المختلفة. وتوصي )أريج( بإدراج التربية اإلعالمية في التعليم األساسي كمادة اختيارية باسم 

)النشاط اإلعالمي(، بشكل يعتمد على عدة ألعاب وتكليفات يقوم بها الطالب داخل المدرسة 

وخارجها. وفي المرحلة الجامعية، ينبغي ربط مخرجات تعلم التربية اإلعالمية بمجاالت الدراسة 

والعمل للطالب، بحيث يجد الطالب دافًعا الستثمار وقته وجهده في تعلم التربية اإلعالمية، 

كذلك أن تتم بشكل يبتعد عن اإلسهاب في الشروحات النظرية لصالح التركيز على مجهود 

ا في بعض دول المنطقة مثل األردن.  الطالب في االستكشاف والتدقيق، وهو ما يجري فعليًّ

وتقترح )أريج( تنظيم منتدى لمدرسي التربية اإلعالمية في المنطقة العربية يتم من خالله تبادل 

الخبرات لألساليب الفّعالة وغير الفّعالة في تدريس هذه المادة وتكييف مضامينها، كذلك 

المشكالت التي تطرأ أثناء التدريس. والغرض أن يكون المنتدى مجاًلا لتبادل الخبرات الواقعية 

والتوصل إلى آليات للتغلب على تحديات نشر وتطوير التربية اإلعالمية.

وبجانب ذلك كله، نلفت إلى أن محو األمية اإلعالمية يجب أال يقتصر على التعليم النظامي، بل 

أن يكون للجميع باعتبار أن الجميع بات قادًرا على صناعة وتداول المحتوى اإلعالمي، ودعم هذه 

القدرات على صناعة المحتوى تحد من إمكانية ظهور األخبار المغلوطة. لذلك، تقترح )أريج( 

إنتاج سلسلة مقاطع تسجيلية قصيرة بعنوان )كيف تفهم اإلعالم؟( ليتم نشرها على شبكات 

التواصل االجتماعي، وتضم موضوعات مثل )كيف تفهم البرنامج الحواري؟( و)كيف تعرف أن 

هذا الفيديو مفبرك؟( و)كيف تفهم منشوًرا على )فيسبوك(؟.. وهكذا، على أن تتضمن هذه 

التسجيالت شرًحا مبسًطا لمضمون التربية اإلعالمية، والتأكيد على التحقق من األخبار والطرق 

األبسط لذلك. ومع التأكيد على الدقة العلمية لمحتوى هذه التسجيالت، ال بد أن يتم إنتاجها 

بالشكل المتناسب مع نشرها على الشبكات االجتماعية من حيث الشكل والمضمون. 

114   مقابلة مع أحمد عصمت يوم 28 يونيو/ حزيران عبر اإلنترنت.
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تقترح )أريج( مشاركة مشاهير في حملة لتوعية الجماهير بضرورة التأني قبل تداول األخبار 

التي تردهم عبر شبكات التواصل االجتماعي أو التي يتم تناقلها في األحاديث الشفهية. وينبغي 

أن تركز الحملة على خطورة المساهمة في نشر هذه األخبار وما يمكن أن تحمله تبعاتها من 

خطورة على حياة اآلخرين، خاصة إذا تعلقت بالصحة. وينص االقتراح على نشر مادة هذه 

الحملة عبر اإلعالم المرئي والمسموع لشعبية هذه الوسائل واطالع الجميع عليها، بما في 
ذلك غير مستخدمي الشبكات االجتماعية ممن تشملهم الفجوة الرقمية.115

Accessed June 18, 2020. https://ijnet.org/en/ ”.2019 - دراسة حول حالة التكنولوجيا في غرف األخبار العالمّية “ .International Journalists’ Network  115
.node/7561

خامسًا
تدشين حملة على اإلعالم المرئي والمسموع للتوعية بضرورة تحقيق 

األخبار قبل تداولها 

سادسًا
إنتاج مواد تدريبية مبسطة باللغة العربية عن كيفية تطويع الصحفيين 

للذكاء االصطناعي في العمل اإلعالمي

في استقصاء أجرته )أريج( أثناء جائحة كوفيد19- على عينة من 229 صحفًيا، أورد 17 بالمئة منهم 

تقنيات الذكاء االصطناعي كأحد أسباب انتشار األخبار الُمضِللة. في الوقت نفسه، اعتبر 77 

بالمئة منهم أنهم بحاجة إلى تدريبات تصقل مهاراتهم التكنولوجية في سبيل عدم الوقوع في 

فخ األخبار المغلوطة. وتظهر الدراسة الدولية التي أجرتها )شبكة الصحفيين الدولية( وجامعة 

)جورج تاون( األميركية عام 2019 أن هناك طلًبا كبيًرا على استخدام وفهم الذكاء االصطناعي، 

حيث إن 42 بالمئة من الصحفيين يريدون التدّرب على الذكاء االصطناعي، وهو الموضوع الذي 

تدرب 5 بالمئة فقط من غرف األخبار صحفييها عليه  .
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سابًعا
تشجيع المبادرات المستقلة لتحقيق األخبار

ثامنًا
تشجيع تعريب مزيد من األدوات الرقمية الموجودة للتحقق من األخبار، 

سواء التي تستهدف الصحفيين أو الجمهور

هناك عدة مبادرات إقليمية لصحفيين مستقلين وناشطين ومتخصصين في التقانة أثبتت 

كفاءتها في تحقيق األخبار وتنبيه مستخدمي الشبكات االجتماعية إلى عدم دقة بعض األخبار 

أو كذبها كلية. وكانت جائحة كوفيد19- مجاًلا إلثبات هذه الكفاءة، بل -كما ذكرنا في الفصل 

السابق- أنها شجعت على ظهور مزيد من مبادرات تحقيق األخبار. وفي هذا الصدد، توصي 

)أريج( بضرورة دعم هذه المبادرات، سواء من  خالل دعوة بعض مؤسسيها إلى الدورات 

التدريبية لتحقيق األخبار التي يتلقاها الصحفيون، وهو ما يسمح بنقل الخبرات، خاصة أن من 

بينهم متخصصين في التكنولوجيا، كما تحمل الخطوة تقديًرا معنوًيا لهذه المبادرات. في 

الوقت نفسه، إلحاق المتطوعين بتلك المبادرات المستقلة بالدورات الالزمة لتطوير العمل 

لديهم. إلى جانب ذلك، تدعو )أريج( إلى تخصيص جائزة لمبادرة تدقيق أخبار مستقلة ساهمت 

في نشر ثقافة التدقيق اإلخباري.

بالفعل، هناك عدد غير قليل من األدوات الرقمية البسيطة التي يمكن لسكان المنطقة 

العربية -صحفيين أو غير ذلك- استخدامها لتحقيق األخبار، سواء كانت باللغة العربية أو 

باإلنجليزية المبسطة. لكن وجود المزيد من هذه األدوات والبرامج أمٌر ضرورٌي، ألن التطور 

التكنولوجي المتالحق يجعلنا في حاجة إلى الجديد منها. هذا الجديد ال بد أن يكون في 

متناول الجميع، حتى من ال يتقن لغة أجنبية. كذلك، فإن أدلة التدريب على استخدام البرامج 

المتخصصة في التدقيق ال بد أن تتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وال نعني هنا مناهج التدريب 

على التدقيق اإلخباري الموجهة للصحفيين، فغالبية المؤسسات المعنية باإلعالميين تقدمها 

بعدة لغات، لكن نخص مقاطع الفيديو التوضيحية الستخدام أدوات التحقيق. وقد يتمكن 

الصحفي أو المواطن الصحفي من استخدام األداة باللغة األجنبية، نظًرا لشيوع ذلك في 

التكنولوجيا، لكن قد ال تسعفه لغته في فهم إمكانيات هذه األداة أو طرق تحقيق أفضل 

استفادة منها. الحل الذي تقترحه )أريج( لتحقيق أقصى استفادة لفئة أكثر اتساًعا، هو أن 

تعنى الشركات المنتجة لهذه التطبيقات بتوفير ترجمة إلى العربية للتعريف بها، على أن تتولى 

شركات تقنية عربية مخاطبة هذه الشركات أو استئذانها في الترجمة والتعريب بنفسها. 



بالشراكة مع


