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تمهيد
تعمل اليونسكو عىل تعزيز تدريس الصحافة ،وهذا المقرر هو أحدث ما أصدرت المنظمة من سلسلة مصادر
المعرفة الحديثة فـي هذا المجال.
ت
وهو كذلك جزء من «المبادرة العالمية ي ز
الدول
وال� تشكل محور برنامج اليونسكو
ي
للتم� فـي تدريس الصحافة» ،ي
لتنمية االتصال ( ،)IPDCوتسعى المبادرة إىل االنخراط فـي تدريس وممارسة الصحافة والبحوث المتعلقة بها من
دول ،ويشمل ذلك تبادل الممارسات العالمية الجيدة.
منظور ي
الحال يسعى إىل أن يكون منهاجاً نموذجياً مفـيداً عىل مستوى العالم ،قابال ً للترصف
وعليه؛ فإن الكتيب
ي
أو التكييف ،ويستجيب لمشكلة المعلومات المضللة العالمية الناشئة التـي تواجه المجتمعات بشكل عام،
والصحافة بشكل خاص.
اف�اض أن مصطلح أ
«الخبار الزائفة» له ن
وهو يتجنب ت
مع� رصيح واضح أو مفهوم يتفق عليه الجميع ،1وذلك
ألن أ
«الخبار» ن
وبالتال فإن المعلومات التـي ال تلبـي
تع� معلومات يمكن التحقق منها خدمة للمصلحة العامة،
ي
ي
هذه المعاي� ال تستحق أن تصنف كأخبار .ومن هذا المنطلق؛ فإن أ
«الخبار الزائفة» تحمل فـي طياتها تناقضاً
ي
أ
يتمخض عن تقويض لمصداقية المعلومات التـي تجتاز فعال ً عتبة التحقق وتخدم المصلحة العامة -أي الخبار
الحقيقية.
ولفهم أفضل للحاالت التـي تنطوي عىل التالعب االستغالل للغة وقواعد صياغة ونشـر أ
الخبار بمختلف
ي
أنواعها ،يسمي هذا المنشور أعمال االحتيال هذه بمسمياتها؛ باعتبارها �ض باً من المعلومات الزائفة التـي تندرج
ضمن مجموعة متنوعة ومتسعة من المعلومات المضللة ،بما فـي ذلك أ
الشكال ت
ال�فـيهية مثل الميمات البرصية.
وفـي هذا الكتيب ،يتم استخدام مصطلح المعلومات المضللة ( )disinformationعموماً للإشارة إىل المحاوالت
الحيان) لرباك أ
المتعمدة (المخطط لها بعناية فـي كث� من أ
الشخاص أو التالعب بهم عبـر تقديم معلومات
إ
ي
باس�اتيجيات اتصاالت متوازية ومتقاطعة ومجموعة من التكتيكات أ
يق�ن ذلك ت
كاذبة لهم .وغالباً ما ت
الخرى
مثل القرصنة أو المساس بسمعة الناس ومصالحهم ،فـيما يتم استخدام مصطلح المعلومات الخاطئة
( )misinformationبشكل عام للإشارة إىل المعلومات المضللة التـي يتم إنشاؤها أو نشـرها دون وجود نوايا
النوع� يمثل مشكلة للمجتمع ،ولكن المعلومات المضللة من النوع أ
ين
الول تشكل خطورة
تالعبـية أو خبـيثة .وكال
خاصة ألنها غالبا ما تكون منظمة وتتوفر لها الموارد وتعززها التكنولوجيا المأتمتة.
المتلق� أو االنقسامات الممكنة بـينهم ي ن
ين
آمل� فـي
ويستغل مقدمو المعلومات المضللة مواطن الضعف فـي
ز
لتحفـ�نا يك نصبح قنوات
استغاللهم لتضخيم الكذبة ونشـرها عىل نطاق أوسع .وهم بهذه الطريقة يسعون
ي
لرسائلهم عبـر استغالل ميولنا لمشاركة المعلومات عىل تعدد أسبابنا لفعل ذلك .وهناك خطر خاص يتمثل
يع� أن أ
أ
ن
ن
الشخاص الذين ال يستطيعون دفع
فـي أن «الخبار الزائفة» بهذا المع� عادة ما تكون مجانية؛ وهذا ي
العالم المستقلة التـي تقدم الخدمة العامة ضعيفو
تكاليف الصحافة الجيدة ،أو الذين يفتقرون إىل وسائل إ
ين
التحص� بشكل خاص أمام المعلومات المضللة أو الخاطئة.
 1انظر تاندوك إي؛ واي ليم ،زد ولينغ ،آر« .(Tandoc E; Wei Lim, Z and Ling, R.) (2018) .تعريف أ
«الخبار الزائفة» :تصنيف من
التعاريف العلمية» فـي مجلة الصحافة الرقمية (تايلور وفرانسـيس) ،المجلد  - 6، 2018العدد « :2الثقة ،المصداقية ،أ
الخبار الزائفة».
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كبـ� عبـر الشبكات والمراسالت
وقد أصبح انتشار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة ممكناً إىل حد ي
االجتماعية ،مما يطرح التساؤالت حول مدى رقابة الدولة والرقابة الذاتية ش
لل�كات التـي تقدم هذه الخدمات.
ح� آ
ال�كات ت
ونظرا لطابعها كمنصات وسـيطة ،وليست مولدة للمحتوى ،كانت هذه ش
الن تخضع بشكل عام
لتنظيم ن
قانو� بسـيط (باستثناء ما يتعلق بحقوق الطبع والنشـر) .ومع ذلك ،وفـي سـياق الضغوط ت ز
الم�ايدة
ي
الفراط فـي القيود التنظيمية ،هناك خطوات
بالضافة إىل المخاطر التـي يتعرض لها
التعبـ� الحر بسبب إ
عليها ،إ
ي
أ
2
تز
م�ايدة -رغم أنها يغ� منتظمة -فـي إطار تعزيز الرقابة الذاتية  .وفـي عام  ،2018ركز المقرر الخاص للمم
ن
النتـرنت
المع� بتعزيز حرية
المتحدة
شجع ش�كات إ
ي
التعبـ� والرأي فـي تقريره السنوي عىل هذه القضية؛ فقد ّ
ي
أ
ت
ت
ز
بمعاي� المم المتحدة
العالم ،واالل�ام بشكل أفضل
الذا� المطبق فـي وسائل إ
ي
عىل التعلم من التنظيم ي
3
التدابـ� التـي
بشأن الحق فـي نقل المعلومات وطلبها وتلقيها  .وفـي سـياق هذه البـيئة رسيعة التطور من
ي
أ
اتخذتها كل من الدول ش
الخبارية ،وهو
العالم إ
وال�كات ،هناك دور فـي غاية الهمية للصحفـييـن ووسائل إ
الدافع وراء إصدار هذا الكتيب.

فروقات واضحة

المعاي�
تختلف المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة عن الصحافة (عالية الجودة) التـي تتوافق مع
ي
أ
والخالقـيات المهنية .وفـي الوقت نفسه فإنها تختلف أيضاً عن الصحافة الهزيلة التـي ال تحقق ما تعد به.
أ
(وغ� المصححة) التـي تنشأ عن سوء البحث
وتشمل الصحافة إ
الشكالية ،عىل سبـيل المثال :الخطاء المستمرة ي
التأث� فـي المتلقي ،وعىل
أو ضعف التحقق .وهي تشمل كذلك إ
الثارة التـي تنطوي عىل مبالغات لغايات ي
انتقائية منحازة للحقائق عىل حساب العدل واالنصاف.
االف�اض أن الصحافة المثالية هي التـي تتجاوز كل آ
لكن القول بذلك ال يحمل عىل ت
الراء ووجهات النظر
أ
المتضمنة فـي أ
الخبار وتسمو عليها ،فـي الوقت الذي تتلون فـيه الصحافة الرديئة بصبغة اليديولوجيا،
الشارة إىل أن كل الصحافة تحتوي عىل وجهات نظر ،وأن مشكلة الصحافة الرديئة ال تتمثل فـي
بل يجب إ
آ
وجود هذه الراء ،بل فـي ضعف الكفاءة المهنية .وهذا هو السبب فـي كون الصحافة الضعيفة تختلف عن
المعلومات المضللة أو الخاطئة.
ومع ذلك ،فإن الصحافة الرديئة تفتح أحياناً المجال ألن تنشأ أو تترسب معلومات مضللة أو خاطئة لنظام
أ
الخبار الحقيقي .لكن أسباب الصحافة الضعيفة وطريقة عالجها مسألة مختلفة عن حالة التضليل وبث
الجابة .صحيفة
 2مانجو ،أف .(Manjoo, F.) (2018) .ما الذي يبقى عىل الفـيسبوك وما الذي يذهب؟ الشبكة االجتماعية ال يمكنها إ
نيويورك تايمز 19 ،تموز [ 2018 ،https://www.nytimes.com/2018/07/19/technology/facebook-misinformation.htmlتم االطالع عليه بتاريخ
[ https://www.rt.com/usa/432604-youtube-invests-reputable-news/ ;]20/07/2018تم االطالع عليه بتاريخ ;]15/07/2018
[ https://youtube.googleblog.com/تم االطالع عليه بتاريخ ;15/07/2018
[ https://sputniknews.com/asia/201807111066253096-whatsapp-seeks-help-fake-news/تم االطالع عليه بتاريخ ]15/07/2018
المع� بتعزيز وحماية الحق فـي حرية الرأي والتعبـ� .مجلس حقوق النسان التابع أ
ن
للمم المتحدة  6نيسان
 3تقرير المقرر الخاص
إ
ي
ي
 .2018أيه/إتش آر سـي[ 38/35 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/EncryptionAnonymityFollowUpReport.pdf /تم االطالع عليه
بتاريخ ].20/07/2018
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المعاي�
المعلومة الخاطئة .وفـي الوقت نفسه ،من الواضح أن هناك حاجة إىل صحافة بديلة قوية تطبق
ي
أ
الخالقـية ،ويكون فـيها ت
ش
المبا� لظاهرة تشويه
التأث� يغ�
ال�ياق الشافـي لتلوث بـيئة المعلومات ،وتمنع ي
أ
العالم عىل نطاق أوسع.
الخبار عىل وسائل إ
ين
فاليوم نجد الصحفـييـن ليسوا مجرد
متفرج� يشاهدون انهياراً جليدياً متنامياً من التضليل والمغالطة ،بل
4
ن
إنهم يجدون أنفسهم فـي طريق هذا االنهيار
معرض� لالنجراف أيضا .
ي
ن
يع� أن:
وهذا ي
أ
الصحافة تواجه خطر الطمس بسبب الصوات النشاز.
يواجه الصحفـيون خطر التعرض للتالعب من ِقبل الجهات الفاعلة التـي تخالف أخالقـيات العالقات
العامة عبـر محاولة تضليل أو إفساد الصحفـييـن لنشـر معلومات مضللة.5
إن المر ي ن
اسل� الصحفـييـن باعتبارهم رواة أخبار يعملون فـي خدمة الحقيقة ،بما فـي ذلك «الحقائق
أ
المزعجة» ،يمكنهم أن يجدوا أنفسهم هدفاً للكاذيب والشائعات والخداع المختلق لتخويفهم
وتشويه سمعتهم ومهنتهم ،خاصة عندما تهدد الصحافة بالكشف عن أولئك الذين يأمرون أو يقومون
بالتضليل.6
بالضافة إىل ذلك ،ينبغي عىل الصحفـييـن إدراك أنه رغم أن الساحة الرئيسـية للتضليل هي وسائل التواصل
إ
االجتماعي؛ إال أن الجهات الفاعلة المتنفّذة اليوم تعمل عىل االستفادة من مخاوف أ
«الخبار الزائفة» لقمع
العالم الحقيقية .فهناك ي ن
العالمية كبش فداء كما لو كانت
قوان� جديدة وصارمة تتخذ من المؤسسات إ
وسائل إ
هي من يطلق أ
التعي�ن
عىل
ال
د
تقي
النطاق
واسعة
جديدة
لوائح
تحت
المؤسسات
هذه
تدرج
أو
الكاذبة،
خبار
ال
ي
ّ
كاف مع المبادئ الدولية التـي
جميع منصات وأنشطة التواصل .وغالباً ما تكون هذه اللوائح يغ� متوافقة بشكل ٍ
التعبـ� �ض ورية للغاية ومتناسبة مع
تتطلب -إن كان ال بد من فرض القيود -أن تكون هذه القيود المفروضة عىل
ي
تأث� هذه التقييدات ،ت
ح� لو لم يكن ذلك هو القصد دائماً ،يكمن فـي
طبـيعة المخالفة ومشـروعة الغرض .إن ي
أ
العالم لسباب سـياسـية
العالم الحقيقية خاضعة لـ «وزارة الحقيقة» التـي تملك صالحيات قمع إ
جعل وسائل إ
بحتة.
وفـي سـياق التضليل والمعلومات المغلوطة التـي نشهدها اليوم ،فإن الخطر أ
القىص ليس القيود التنظيمية
ت
الجماه� بكل محتوى إعالمي؛ بما فـي ذلك ما تنشـره
يأ� يوم وتكفر
ي
يغ� ب
الم�رة عىل الصحافة ،إنما هو أن ي
الصحافة أو تذيعه .وفـي ظل هذا السـيناريو ،فإن من المرجح أن يصدق الناس المحتوى الذي تدعمه شبكاتهم
االجتماعية ،والذي يتوافق مع مشاعرهم ورغباتهم وليس مع عقولهم والمنطق السليم .ويمكننا أن نرى منذ
الن آ
آ
الثار السلبـية لهذا عىل معتقدات العامة حول الصحة والعلوم والتفاهم ي ن
بـ� الثقافات والقدرة عىل
الخ�ة.
تمييـز
الخبـ� ممن ّيدعي ب
ي
الخبار فـي بلد واحد إىل أ
 4رغم التهديد ،وفقاً لحدى الدراسات ،تفتقر غرف أ
ين
ين
ين
النظمة ي ز
المكرسـ�
المدربـ�
والموظفـ�
والم�انية
إ
أ
العالم حول الخبار الزائفة فـي غانا.
لمكافحة المعلومات المضللة .انظر :بنبالسبايتس« .2018 .وجهات نظر وسائل إ
[[ http://penplusbytes.org/publications/4535/تم االطالع عليه بتاريخ ].12/06/2018
 5بتلر ،ب«(Butler, P.) 2018. .كيف يمكن للصحفـييـن تجنب التالعب بهم من قبل المتصيدين الذين يسعون لنشـر المعلومات
المضللة» http://ijnet.org/en/blog/how-journalists-can-avoid-being-manipulated-trolls-seeking-spread-disinformation. .انظر أيضاً الوحدة الثالثة من
هذا الكتيب.
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التأث� عىل الجمهور مقلق بشكل خاص فـيما يتعلق باالنتخابات وبفكرة الديمقراطية ذاتها كحق من
كما أن هذا ي
�ض
النسان .إن ما تسعى إليه المعلومات المضللة ،ال سـيما أثناء االنتخابات ،ليس بال ورة إقناع الجمهور
حقوق إ
أ
وتعك�
التأث� عىل وضع جدول العمال (أي ما يعتقد الناس أنه مهم)
ي
باالعتقاد بأنها معلومات صحيحة ،بل ي
7
المياه المعلوماتية إلضعاف العقالنية فـي قرارات الناس االنتخابـية  .وعىل نفس الشاكلة ،يمكن أن تتأثر قضايا
كبـ�ة بسبب عدم ي ن
اليق� الناجم عن التضليل والمعلومات المغلوطة.
وغ�ها بدرجة ي
وتغ� المناخ ي
الهجرة ي
هذه المخاطر هي السبب الذي يدفعنا لمقاومة تنامي ظاهرة أ
«الخبار الزائفة» بقوة ،وهو ما يجعل تدريس
الصحافة ت
وال�بـية الصحفـية أمرا �ض وريا .وفـي الوقت نفسه ،تشكل التهديدات أيضاً فرصة لمضاعفة الجهود
العالم وقيمتها ،وهي توفر ،أثناء الممارسة المهنية ،فرصة للتأكيد عىل ي ز
التم� فـي تقديم
إلبراز أهمية وسائل إ
المستن� الذي يخدم المصلحة العامة.
معلومات قابلة للتحقق ،والتعليق
ي

ما ينبغي عىل الصحافة القيام به

فـي هذا السـياق ،حان الوقت لوسائل العالم أن تطبق المعاي� أ
والخالقـيات المهنية بشكل أوثق ،وتتجنب
إ
ي
نشـر المعلومات التـي لم يتم التحقق منها ،واالبتعاد عن المعلومات التـي قد تهم بعض الجمهور ولكنها ال
تخدم الصالح العام.8
وبالتال ،يعد هذا الكتيب أيضاً ي ت
ين
والصحفـي�
الخبارية
يأ� فـي وقته بأنه يجب عىل جميع المؤسسات إ
تذك�اً ي
ي
مهما كانت ميولهم السـياسـية ،تج ّنب نشـر المعلومات المضللة والخاطئة عن يغ� قصد ودون تمحيص .ففـي
ين
الداخل من الحقائق -إىل حد ما -إىل
العامل� عىل التحقق
العالم اليوم ،أدى إلغاء وظائف
الكث� من وسائل إ
ي
ي
آ
الخارجي�ن
ن
ن
الالعبـ�
وغ�هم من
نقل هذه المهمة إىل أيدي ما يعرف الن بـ «السلطة الخامسة» من
ي
ي
المدون� ي
ي
الذين ينتقدون بصوت عال أ
الخطاء التـي يرتكبها الصحفـيون ،ولكن بعد نشـرها.
الخبارية بهذه الظاهرة الناشئة باعتبارها تعزز اهتمام المجتمع بالمعلومات
العالم إ
ال بأس أن ترحب وسائل إ
القابلة للتمحيص والتدقيق ،ويجب عىل الصحفـييـن إبراز عمل مجموعات التحقق من الحقائق المستقلة
أمام جمهور أعرض ،لكن ي ن
يتع� عليهم أن يعلموا أنه عندما تثبت الجهات الفاعلة الخارجية فشال ً منهجياً فـي
مح�ف أ
وسـيلة إعالمية معينة ،فإن ذلك يؤدي إىل التشكك عىل أ
القل فـي أداء تلك المؤسسة كمصدر ت
للخبار
العالم حريصة عىل أال تصبح تصحيحات ما بعد
مما يعرض اسمها وسمعتها للخطر .ويجب أن تكون وسائل إ
ن
ويتع� عىل الصحفـييـن أن يحسنوا من أدائهم وأن
النشـر الخارجية بديال ً للعمليات الداخلية لمراقبة الجودة.
ي
«يلتقطوا الخطأ» من البداية ،وإال فإنهم يحرمون المجتمع من فرصة وجود وسائل إعالم ذات مصداقية.
 7ليبسون ،دي ( )Lipson, D) (2018دفعت «صافرات» إندونيسـيا إىل نشـر الدعاية عندما تشن النخبة السـياسـية حرباً قبل
االنتخابات ،أيه بـي سـي نيوز:
http://mobile.abc.net.au/news/2018-08-13/indonesian-buzzers-paid-to-spread-propaganda-ahead-of-election/9928870?pfmredir=sm

[تم االطالع عليه بتاريخ .]17/8/18
 8انظر أيضاً :مجلس وزراء الشمال .2018 .قتال الزيف  -الطريقة الشمالية .كوبنهاغن :مجلس وزراء الشمال.
[ http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/fighting-fakes-nordic-wayتم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018
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وباختصار ،فإن النرص ليس حليف الصحفـييـن فـي لعبة تصحيح المعلومة بعد النشـر من قبل أطراف المراقبة
أ
أ
صل وهو التحقق من االدعاءات
الخارجية ،وال يمكن للصحافة ترك المر لهذه المنظمات للقيام بعملهم ال ي
العالم ،أو
المشكوك فـيها التـي قدمتها المصادر (بغض النظر عما إذا كانت هذه المزاعم تنشـر عبـر وسائل إ
ن
كانت هذه المصادر تتخطى الصحافة وتظهر ش
تحسـ� قدرة
مبا�ة فـي وسائل التواصل االجتماعي) .ال بد من
ي
الخباري عىل تجاوز النقل أ
ممارسـي العمل أ
العمى عن المصادر ،والتحقيق فـي صحة االدعاءات المقدمة من
أولئك الذين تشملهم التغطية الصحفـية.
ق
استبا� عن حاالت وأشكال جديدة من التضليل وفضحها .وهذه مهمة
ومن واجب الصحافة أيضاً الكشف بشكل
ي
أ
أ
ن
ح� تعد
بالغة الهمية لوسائل إ
العالم ،وتمثل بديال ً عن نهج الرقابة الحكومية لمحاربة «الخبار الزائفة» .وفـي ي
تدم�ي؛ فإنها تكمل وتعزز المزيد من ت
االس�اتيجيات متوسطة
ملحة ذات أثر ي
هذه المهمة ردا فوريا عىل مشكلة ّ
أ
أ
ن
ز
بـ� الخبار الصادقة والمعلومات المضللة
الجماه� من
العالمية التـي تمكن
الجل مثل التـربـية إ
التمي� ي
ي
ي
والخاطئة .وتعد قضية التضليل قصة ساخنة تستحق تغطية صحفـية قوية من شأنها أن تعزز خدمة الصحافة
للمجتمع.
هذا الدليل هو دعوة للعمل .وهو يهدف أيضاً إىل تشجيع للصحفـييـن عىل االنخراط فـي حوار مجتمعي حول
كيفـية إصدار الناس أحكامهم عموماً حول المصداقية ،ولماذا يتناقل البعض معلومات لم يتم التحقق منها.
ين
ال ي ن
ين
والمتعلم�؛
عالمي�
العالم وطالبها ،إىل جانب
المدربـ� إ
العالم ،وكذلك لكليات إ
وكما هي بالنسبة لوسائل إ
للجماه�
الجماه� .فعىل سبـيل المثال :يعد «اللجوء
كبـ�ة لمشاركة مدنية قوية تنخرط فـيها
ي
ي
فإن هذه فرصة ي
العالم الكشف عن معلومات مضللة خفـية مما ينشـر كمراسالت عىل
كمصدر» أمراً �ض ورياً إذا أرادت وسائل إ
ال ت
والبالغ عنها.
لك�ونـي إ
ال�يد إ
مواقع التواصل أو عبـر ب

أدوار اليونسكو

الدول لتنمية االتصال ( ،)IPDCرؤية فريدة وشاملة
يوفر هذا المرجع الجديد ،الممول من برنامج اليونسكو
ي
للديناميات المختلفة لقضية التضليل ،إىل جانب بناء المهارات العملية التـي تكمل ما يقدم من معرفة وفهم.9
الداء أ
وهو إضافة إىل سجل اليونسكو وجهودها لتشجيع أ
المثل والرقابة الذاتية من قبل الصحفـييـن ،كبديل
التعبـ�.
لتجنب المخاطر المتمثلة فـي وجود تدخل حكومي للتعامل مع المشكالت المتصورة فـي عالم حرية
ي
ت
ين
ويأ� المقرر فـي أعقاب ي ن
سابق� لليونسكو «تدريس الصحافة ألجل التنمية المستدامة :منهاج جديد»
كتابـ�
ي
10
( ،)2015و«منهاج نموذجي لتعليم الصحافة :ملخص المناهج الجديدة» ( . )2013وهذه المنشورات بدورها
تتمة لـ «المنهاج الدراسـي النموذجي لتدريس الصحافة» 11الصادر عن اليونسكو والذي نشـر فـي عام 2007
بتسع لغات.
الست� بل�نامج اليونسكو الدول لتنمية االتصال فـي عام  2017بدعم المبادرة العالمية ي ز
 9صدر القرار خالل االجتماع الحادي و ي ن
للتم� فـي
ي
تدريس الصحافة عبـر تخصيص مبلغ خاص لتطوير مناهج جديدة حول مواضيع رئيسـية جديدة للصحافة .تم إالبالغ عن التقدم المحرز فـي
ن
الثا� و ي ن
الدول لتنمية االتصال فـي عام  ،2018والذي خصص بعد ذلك مبلغاً إضافـياً لدعم هذا المنهج.
االجتماع ي
الست� بل�نامج اليونسكو ي
10

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/teaching-jour[ nalism-for-sustainable-developmentتم االطالع عليه بتاريخ ].12/06/2018
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http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/%20mod[ el-curricula-for-journalism-educationتم االطالع عليه بتاريخ ].12/06/2018
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وتشمل المنشورات أ
الخرى ذات القيمة المستمرة ضمن منشورات اليونسكو ذات الصلة بالتعليم والتدريب فـي
يل:
مجال الصحافة ما ي
12
مقرر نموذجي حول سالمة الصحفـييـن ()2017
13
والعالم :دليل اليونسكو للصحفـييـن ()2017
الرهاب إ
إ
14
تغ� المناخ فـي أفريقيا :دليل للصحفـييـن ()2013
ي
15
المرجع العالمي للصحافة االستقصائية ()2012
16
ن
االستقصائي� ()2009
التحقيق الصحفـي القائم عىل القصة :دليل للصحفـييـن
ي
التقارير الصحفـية المراعية لحساسـية نز
ال�اعات :أحدث التطورات؛ مقرر للصحفـييـن ومدرسـي
17
الصحافة ()2009
كبـ�ة فـي ش
ع�ات البلدان حول العالم؛ إذ نجح مدرسو
لقد أثبت كل منشور من هذه المنشورات أنه ذو قيمة ي
ن
تحسـ� ممارساتهم بطرق مختلفة .وفـي بعض
ومدربو الصحافة ،وكذلك الطالب والصحفـيون العاملون ،فـي
ي
أ
الماكن ،تحققت لديهم المرونة الالزمة لتكييف برامج مصممة للتنفـيذ بالكامل عىل مدى عدة سنوات بما
ش
واللهام الجديدين؛ وفـي حاالت أخرى ،كانت مسألة دمج عنارص من موارد اليونسكو فـي
يتما� مع المعرفة إ
المقررات الحالية .ومن المتوقع أن تؤدي جودة هذا الكتيب الجديد وتماسكه إىل توليد القيمة ذاتها للقراء.
وبما أن اليونسكو منظمة دولية؛ فهي ال تنحاز إىل جانب دون آخر فـي الشؤون الجيوسـياسة المتعلقة
بالرصاعات المعلوماتية .وكما هو معروف للجميع ،هناك مطالبات مختلفة ومزاعم مضادة حول التضليل.
ويجب أن تستغل هذه المعرفة لفهم هذا النص بشكل أفضل ،وتشجع القراء كذلك للمساعدة فـي جمع
المزيد من أ
الدلة حول الحاالت المختلفة.
وفـي الوقت نفسه ،وتجنباً للنسبـية ،يضمن الدليل فـي صفحاته الكفاءات التالية باعتبارها تشكل أسساً ال خالف
عليها للتقييم والعمل:
أ
�ض
القرار بأن الخبار التـي تنتجها الجهات الفاعلة الشفافة وإمكانية التحقق منها هي ورية
1.ال بد من إ
ش
للديمقراطية والتنمية والعلوم والصحة والتقدم الب�ي.
[ https://en.unesco.org/news/unesco-releases-model-course-safety-journalists 12تم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018
[ https://en.unesco.org/news/terrorism-and-media-handbook-journalists 13تم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018
14

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/climate[ change-in-africa-a-guidebook-for-journalists/تم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018

15

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/%20the[ global-investigative-journalism-casebookتم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018

16
17

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf

[تم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/%20conflict[ sensitive-reporting-state-of-the-art-a-course-for-journalists-and-journalism-educatorsتم االطالع عليه بتاريخ .]12/06/2018
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االع�اف بأن المعلومات المضللة ليست عرضاً جانبـياً ،وأن مكافحتها مهمة بالغة أ
 2.ت
الهمية تقع عىل
العالم.
عاتق وسائل إ
ت
ن
 3.ت ز
بتحسـ� المهارات الصحفـية االح�افـية كأمر أساسـي إن أردنا للصحافة الشاملة والدقيقة أن
االل�ام
ي
تكون قادرة عىل المنافسة كبديل موثوق للمحتوى الزائف.
أ
ت
ين
بالصحفـي�
وال� لها صلة خاصة
وتشمل الجوانب التثقيفـية القوية والحيوية الخرى التـي يتناولها هذا الكتيب ي
الخبارية:
العالم إ
ووسائل إ
أ
1.المعرفة والمهارات الالزمة إلنشاء أنظمة غرفة الخبار لضمان وجود مراقبة منهجية ونظام راسخ
والبالغ عنه صحفـيا.
للتحقيق فـي التضليل إ
ال�اكة فـي مكافحة تلوث المعلومات ي ن
2.التأكيد عىل أهمية ش
العالمية ،وكليات الصحافة،
بـ� المؤسسات إ
والمنظمات يغ� الحكومية ،ومدققي الحقائق ،والمجتمعات ،ش
النتـرنت ،والجهات المنظمة.
و�كات إ
3.التأكيد عىل الحاجة إىل إقناع الجمهور بأهمية الدفاع عن الصحافة ك ال تُ ت
خ�ق بالتضليل أو تُستهدف
ي
من ِقبل الجهات الفاعلة الضارة التـي توجه حمالت التضليل ضد الصحفـييـن.
وبشكل عام ،ينبغي أن تساعد هذه المطبوعة المجتمعات ك تصبح ث
أك� اطالعاً عىل مجموعة االستجابات
ي
المجتمعية لمشاكل التضليل ،بما فـي ذلك تلك التـي تواجهها الحكومات والمنظمات الدولية والمدافعون عن
النسان ش
العالمية والمعلوماتية .وهي بت�ز بشكل خاص ما يمكن أن
النتـرنت ومؤيدو التـربـية إ
و�كات إ
حقوق إ
أ
يقوم به الصحفـيون أنفسهم والشخاص الذين يقومون بتدريسهم وتدريبهم.
ونأمل أن يساعد هذا الدليل -عىل تواضعه -فـي تعزيز المساهمة أ
الساسـية التـي يمكن أن تقدمها الصحافة
للمجتمع ،وكذلك فـي تحقيق طموح أهداف التنمية المستدامة المتمثل فـي «وصول الجمهور إىل المعلومات
وضمان الحريات أ
ين
والمساهم� الذين أخرجوا هذا العمل للنور.
الساسـية لهم» .وتشكر اليونسكو المحررين
لذلك ننصحكم به قراءنا أ
الفاضل ،ونرحب بتعليقاتكم.

بـ�غر
غاي ي

العالم ،اليونسكو
مدير وحدة حرية
التعبـ� وتطوير وسائل إ
ي
الدول لتنمية االتصال
سكر يت� برنامج اليونسكو
ي
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المقدمة

وجول بوسـيتـي
ش�يلن آيرتون
ي
ي

1

ين
ين
والمدربـ� فـي مجال الصحافة ،جنباً
المدرسـ�
الرشادي ليكون مقرراً نموذجياً يزود
تم تصميم هذا الدليل إ
أ
إىل جنب مع طالب الصحافة ،بإطار ودروس تساعدهم فـي استكشاف المشكالت المرتبطة بـ «الخبار الزائفة».
ين
الممارسـ�.
ونأمل أيضاً أن يكون دليال ً مفـيداً للصحفـييـن
ين
ين
والباحث� والمفكرين فـي مجال الصحافة الدولية الذين
المدرسـ�
ويجمع الدليل مدخالت ساهم بها كبار
يساعدون فـي تحديث الصحافة أسلوباً وممارسة للتعامل مع تحديات المعلومات الخاطئة والمضللة .والدروس
النتـرنت ،فهي عملية للغاية .ويمكن استخدام
المدرجة أ فـيه سـياقية الطابع ونظرية ،أما فـي حالة التحقق عبـر إ
هذين ال ي ن
سلوبـ� معاً كدورة تدريبـية أو بشكل مستقل ،للمساعدة فـي تحديث الوحدات التعليمية الحالية أو
ت
إنشاء مواد تعليمية جديدة .ويتبع هذه المقدمة اق�احاً حول كيفـية استخدام هذا الكتيب كمنهاج نموذجي.
وقد برز هناك جدل حول استخدام عبارة «أخبار زائفة» فـي العنوان والدروس .ويعد مصطلح أ
«الخبار الزائفة»
اليوم ث
أك� من مجرد تسمية لمعلومات خاطئة ومضللة يتم تمويهها ونشـرها عىل أنها أخبار حقيقية ،بل قد
أصبح مصطلحاً عاطفـياً عدائياً يستخدم لتقويض سمعة الصحافة وتشويهها .لهذا السبب ،فإن مصطلحات
المعلومات الخاطئة والتضليل و»اضطراب المعلومات» ،عىل النحو الذي ت
اق�حه واردل ودراخشان ،2أفضل فـي
43
وصف الظاهرة ،ولكن يغ� مستخدمة كما يجب .

أ
إعالن ت
و»الخبار الزائفة» ،والمعلومات المضللة والدعاية
التعبـ�
مش�ك حول حرية
ي

تم وضع هذا الدليل فـي سـياق االهتمام الدول ت ز
الم�ايد بـ «حرب المعلومات المضللة» التـي تستهدف
ي
ين
والصحفـي� بشكل رئيسـي .فـي أوائل عام  ،2017وفـي ضوء تكليف اليونسكو بتنفـيذ هذا المشـروع،
الصحافة
أ
ن
ت
والتعبـ� ،وعن ممثل
المع� بحرية الرأي
صدر بـيان مش�ك ذو صلة عن المقرر الخاص للمم المتحدة
أي
ي
منظمة أ
ن
ن
المع� بحرية
المريكية
بالعالم ،وعن المقرر الخاص لمنظمة الدول
المن والتعاون فـي أوروبا
المع� إ
ي
ي
أ
ن
التعبـ� والوصول
المع� بحرية
النسان والشعوب
التعبـ� ،وعن المقرر الخاص للجنة الفريقية لحقوق إ
ي
ي
ي
النذار إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية ،والهجمات عىل
إىل المعلومات .وقد دق البـيان جرس إ
تأث�ات عىل الصحفـييـن
وسائل إ
العالم باعتبارها «أخباراً مزيفة» .وأقر المقررون والممثلون بالتحديد بوجود ي
والصحافة:
العالم وتخوفها وتهددها ،بما
«(نحن) قلقون من الحاالت التـي تشوه فـيها السلطات العامة وسائل إ
العالم «هي المعارضة» أو أنها «تكذب» ولديها أجندة سـياسـية خفـية،
فـي ذلك القول أن وسائل إ
مما يزيد من خطر التهديدات والعنف ضد الصحفـييـن ،ويقوض ثقة الجمهور فـي الصحافة كهيئة
رقابة عامة ،وقد تضلل الجمهور عبـر طمس الخطوط الفاصلة ي ن
بـ� المعلومات المضللة والمنتجات
5
العالمية التـي تحتوي عىل حقائق يمكن التحقق منها بشكل مستقل».
إ
أس�اليا وتوم لو ( )Tom Lawمن شبكة الصحافة أ
 1ساهمت أليس ماثيوز ( )Alice Matthewsمن أيه بـي سـي ت
الخالقـية فـي البحث
أ
والفكار والموارد التـي تنعكس فـي هذه المقدمة.
 2الوحدة الثانية
ين
والصحفـي� أنفسهم ،بما فـي ذلك باسون ،أيه.
 3تم طرح الحجة ضد استخدام مصطلح «أخبار زائفة» من قبل العديد من الكتاب
(« )Basson, A.) (2016إذا كانت زائفة ،فهي ليست أخباراً».
 https://www.news24.com/Columnists/AdriaanBasson/lets-stop-talking-about-fake-news-20170706أ [تم االطالع عليه بتاريخ ].12/06/2018
 4واردل ،سـي ( )Wardle, Cوآخرون« .)2018( .اضطراب المعلومات :االصطالحات الساسـية» .مركز شورينشتاين ،جامعة هارفارد.
[ https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x80491تم االطالع عليه بتاريخ ].21/07/2018
متوفر عىل:
أ
أ
المتحدة /منظمة أ
 5أ
النسان والشعوب (.)2017
المن
المم
والتعاون فـي أوروبا /منظمة الدول المريكية /اللجنة الفريقية لحقوق إ
أ
ت
https://www.osce.org/fom/302796?download=true
والدعاية:
المضللة،
المعلومات
ائفة»،
ز
ال
خبار
و»ال
التعبـ�
حرية
حول
ك
مش�
إعالن
ي
 .]29/03/2017انظر أيضاً :كاي ،دي ( )Kaye, D) (2017بـيان أمام الجمعية العامة أ
للمم المتحدة فـي 24
[تم االطالع عليه بتاريخ
شوال [ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22300&LangID=E :2017تم االطالع عليه بتاريخ].20/8/18 :
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التضليل قصة قديمة تغذيها التكنولوجيا الجديدة

كانت عملية استغالل المعلومات والتالعب بها ممارسة تاريخية ت
ح� قبل تف�ة طويلة من وضع الصحافة الحديثة
معاي� تعرف أ
الخبار كنوع قائم عىل قواعد معينة نز
لل�اهة .وتعود هذه الممارسة كما تدون السجالت إىل عهد
ي ّ
روما القديمة ،6عندما قابل أنطونيو كليوباترا وشن عدوه السـياسـي أوكتافـيان حملة تشويه ضده «بشعارات
إم�اطور
قص�ة حادة مكتوبة عىل عمالت معدنية بأسلوب تغريدات قديمة» .7وأصبح مرتكب الجريمة أول ب
ي
باخ�اق النظام الجمهوري إىل أ
روما� و»سمحت أ
ن
8
الخبار الزائفة ألوكتافـيان ت
البد».
ي
ش
والع�ين شهد استخدام المعلومات كسالح عىل نطاق يغ� مسبوق ،فالتكنولوجيا الحديثة
لكن القرن الحادي
أ
ً
كبـ� الكاذيب
بشكل
االجتماعية
الشبكات
م
وتضخ
ً،
ا
بسـيط
ا
ر
أم
وتصنيعه
المحتوى
فـي
التالعب
القوية تجعل
ّ
ي
السم�.ن
ز
ش
الغث من
يم� ّ
ي
التـي تروجها الدول ،والسـياسـيون الشعبويون ،وال�كات الدجالة ،ويتناقلها جمهور ال ي ّ
وأصبحت المنصات االجتماعية أرضاً خصبة للدعاية الحاسوبـية 9و»التصيد» 10و»جيوش المتصيدين»11؛ «دمية
وغ�ها من أساليب التضليل .ثم جاء بعد ذلك استغالل «مزارع المتصيدين»
الجورب» ،12و«المخادعيـن» 13ي
للتالعب فـي االنتخابات.14
ورغم اختالف أ
الزمان والتقنيات؛ إال أن التاريخ يمكن أن يعطينا اطالعاً وفهماً عميقاً ألسباب ظاهرة «اضطراب
أ
المعلومات» المعارصة ونتائجها التـي يسعى هذا الكتيب إىل معالجتها .ولضمان التغطية الدقيقة لهذه الزمة،
ين
ين
والمدرسـ� (جنباً إىل جنب مع طالبهم) لدراسة التضليل،
والمدربـ� الصحفـييـن
يتم تشجيع الصحفـييـن
15
والدعاية ،والخداع والسخرية باعتبارها المالمح التاريخية لبـيئة االتصاالت .
لذلك ينبغي تطوير ت
االس�اتيجيات الصحفـية لمكافحة المعلومات المضللة عىل أساس أن التالعب بالمعلومات
16
ن
ن
ح� أن تطور الصحافة كحرفة حديث العهد نسبـياً  .ومع تطور الصحافة
السن� ،فـي ي
ممارسة تعود إىل آالف ي
العالم فـي الغالب من العمل بعيداً
وسائل
نت
تمكّ
المعارص؛
المجتمع
فـي
معياري
وتقدمها للقيام بدور
إ
ن
زم� رسم فـيه مظاهر مختارة من «اضطراب المعلومات»  -من عهد كليوباترا إىل الوقت الحا�ض  -فـي دليل نشـره
 6اطلع عىل جدول ي
الدول للصحفـييـن ( )ICFJبوسـيتـي جيه )Posetti, J( .وماثيوز ،أيه (Matthews, A (2018):
المركز
ي
[ https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-new-icfj-learning-moduleتم االطالع عليه بتاريخ .]23/07/2018
 7كامينسكا ،أي .)Haminska, I.) (2017( .درس فـي أ
الخبار الزائفة من حروب المعلومات فـي روما القديمة .صحيفة الفاينانشال تايمز.
[ https://www.ft.com/content/aaf2bb08-dca2-11e6-86ac-f253db7791c6تم االطالع عليه بتاريخ ].28/03/2018
 8انظر المرجع السابق
 9انظر :مشـروع الدعاية الحوسبـية التابع لمعهد أكسفورد ت
للإن�نت[ http://comprop.oii.ox.ac.uk/ :تم االطالع عليه بتاريخ ].20/07/2018
 10انظر الوحدة السابعة من هذا الكتيب لمعرفة دراسات الحالة التـي توضح هذه التهديدات
ن
 11موقع رابلر إال ت
الفلبـ� :ش
ت�يح آلة الدعاية»،
لك�ونـي (« )2018أخبار وهمية فـي
ي
[https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/199895-fake-news-documentary-philippines-propaganda-machineتم االطالع عليه بتاريخ
.]20/07/2018
 12جينت ،إي(Gent, E.) (2017). https://www.newscientist.com/article/2127107-sock-puppet-accounts-unmasked-by-the-way-they-write-and- .
[ post/تم االطالع عليه بتاريخ .]19/07/2018
 13لـي رو ،جاي« .)Le Roux, J.) (2017( .يد مخفـية تعمل عىل تشويه السمعة عىل وسائل التواصل االجتماعي»،
]19/07/2018
[ https://mg.co.za/article/2017-01-27-00-hidden-hand-drives-social-media-smearsتم أاالطالع عليه بتاريخ
أ
 14سـيلفرمان ،سـي ( )Silverman, Cوآخرون (« ،)2018لعب المحافظون المريكيون دوراً فـي ازدهار الخبار المقدونية الزائفة لعام
 ،»2016بازفـييد[ https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert ،تم االطالع
عليه بتاريخ .]20/07/2018
أ
 15بوسـيتـي ،جاي ( )Posetti, Jوماثيوز ،أيه (« )Matthews, A) (2018دليل موجز لتاريخ «الخبار الزائفة» :وحدة تعليمية
الدول للصحفـييـن:
للصحفـييـن ومدرسـي الصحافة» ،المركز
ي
[ https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-new-icfj-learning-moduleتم االطالع عليه بتاريخ .]23/07/2018
 16انظر الوحدة الثالثة من هذا الكتيب
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المعاي� المهنية لنقل الحقائق،
عن عالم التلفـيق والهجمات الخفـية ،تحميها ممارسات صحفـية تطبق
ي
ومنهجيات التحقق ،وأخالقـيات تضع المصلحة العامة فـي قمة أولوياتها .وقد مرت الصحافة نفسها بمراحل
ق
با� القطيع .اليوم ،ت
عديدة ،وأعادت إنتاج نفسها ي ز
وح� مع وجود أشكال وأصناف متنوعة
لتم� نفسها عن ي
الخبارية الحقيقية كأعضاء فـي عائلة
من «الصحافة» ،ال يزال من الممكن تحديد
تنوع الروايات فـي القصص إ
مش�كة من ممارسات االتصاالت القائمة عىل أ
ت
يز
المتم�ة التـي تسعى أيضاً إىل أن تكون مستقلة تحريرياً عن
الخالق
المعاي� ،كانت هناك قواعد قليلة حول سالمة المعلومات
المصالح السـياسـية والتجارية .ولكن قبل تطور هذه
ي
التـي يتم تداولها ي ن
بـ� الناس عىل نطاق واسع.
غوتن�غ ابتدا ًء من منتصف القرن الخامس ش
ع� وما بعده أمراً حاسماً لتقدم الصحافة
وكان انتشار مطبعة ب
ت
االح�افـية ،ولكن التكنولوجيا مكنت أيضاً من تضخيم الدعاية والخداع ،والذي تورطت فـي ممارسته أحياناً
17
ئ
المر� والمسموع ليعزز إمكانيات الدعاية والخداع ويأخذ بـيدها إىل مستوى
مؤسسات إعالمية  .وجاء إالعالم ي
جديد ،ومن ذلك ،من ي ن
الذاعية «حرب العالم» سـيئة السمعة التـي أظهرت فـي عام
بـ� نماذج أخرى ،الدراما إ
18
وكث�اً ما شهد إالعالم ي ئ
ً
معاي� الخبار المهنية
استغالال للمعلومات تجاوز
المر� والمسموع العالمي
 .1938ي
ي
ت
ز
ش
«المف�كة» وال�وير المبا� كانت بشكل عام االستثناء ال القاعدة فـي نقل وجهات
والمستقلة ،رغم أن القصص
ب
نظر مختلف أ
الطراف.
ويمكننا أن نتعلم شيئاً أيضاً من التاريخ الطويل أ
للشخاص من ضحايا «كذبة نيسان» بما فـي ذلك الصحفـيون
الهواة .19واليوم ،غالباً ما يتم إساءة فهم الصحافة الساخرة -ي ت
وال� لعبت دوراً مهماً فـي خدمة صحافة
المساءلة -20من قبل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الذين قاموا بنشـر ما يرد فـيها من أخبار كما لو أنها
22 21
صحيحة .

فـي بعض الحاالت ،وفـي تكرار للشواهد التاريخية ،توجد طبقات تدنوها طبقات فـي مشهد تكون فـيه المواقع
ن
ين
مستهلك� سذج يقومون
النتـرنت عبـر
لج� أرباح إعالنات إ
الساخرة المزعومة جزءاً من شبكة أوسع مصممة ي
أ
بالنقر والمشاركة .وهذا ال يؤثر عىل المحتوى «الخادع» فحسب؛ بل أيضاً عىل مصداقية الخبار ،23وهذا هو
السبب الذي يجعل الصحفـييـن يبذلون جهوداً كبـ�ة لضمان دقة تقاريرهم فـي المقام أ
الول .وينطوي هذا
ي
أ
 17انظر عىل سبـيل المثال :ما يقال للخدعة إالخبارية الوىل الواسعة أالنطاق« -خدعة القمر العظيم» عام  ،1835والمفصلة هنا:
الخالقـيات فـي  1835فـي صحف نيويورك» ،مجلة أخالقـيات
ثورنتون ،بـي« .)Thornton, B.) (2000( .خدعة القمر :مناظرات حول
الجماه�ي  ،)2(15صفحة  89إىل [ https://bit.ly/2xUdeZO :100تم االطالع عليه بتاريخ ]28/03/2018
العالم
إ
ي
 18شوارتز ،أيه .بـي« ،)Schwartz, A. B.)، (2015( .إذاعة «حرب العوالم» سـيئة السمعة كانت إذاعة رائعة» ،مؤسسة سميثسونيان
(:)The Smithsonian
[ http://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificent-fluke-180955180/#h2FAexeJmuCHJfSt.99تم االطالع
عليه بتاريخ ]28/03/2018
طبق أستاذ من جامعة بوسطن كذبة إبريل عىل البلد :عندما نشـرت النكتة
19
ي
السكوفسك ،أيه (« ،)Laskowski, A.) ، (2009كيف ّ
عىل وكالة اسوشييتد برس فـي نيويورك ،جامعة بوسطن اليوم»[ https://www.bu.edu/articles/2009/how-a-bu-prof-april-fooled-the-country :تم
االطالع عليه بتاريخ .]01/04/2018
 20بايم ،جي (« ،)Baym, G) (2006العرض اليومي :التكامل الخطابـي وإعادة ت
اخ�اع الصحافة السـياسـية فـي االتصاالت
السـياسـية» .تايلور وفرانسـيس ( )Taylor and Francisالمجلد  – 2005 ،22العدد  3صفحة .259-276
[ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584600591006492تم االطالع عليه بتاريخ .]20/07/2018
أ
الكث�ون مع السخرية كحقيقة»،
 21وولف ،إن« ،)Woolf, N.)، (2016( .عندما تستحوذ الخبار الزائفة عىل الفـيسبوك ،يتعامل
ي
صحيفة ذا غارديان[ https://www.theguardian.com/media/2016/nov/17/facebook-fake-news-satire :تم االطالع عليه بتاريخ .]01/04/2018
ن
ن
ن
الفعلي� بأن كيم جونغ-
الصيني�
الشيوعي�
 22أباد -سانتوس ،أيه« (Abad-Santos, A.)، (2012)، .صحيفة أونيون الساخرة تقنع
ي
ي
ي
أون هو فـي الواقع الرجل أ
ال ثك� جاذبـية عىل قيد الحياة» ،مجلة ذا أتالنتيك:
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/onion-convinces-actual-chinese-communists-kim-jong-un-actually-sexiest-man-alive/321126/

[تم االطالع عليه بتاريخ ].28/03/2018
 23انظر الوحدة الثالثة من هذا الكتيب للتعرف عىل هذا الموضوع
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للجماه� برامج ت
العالمية والمعلوماتية 24؛ فـيكون لدى
الواقع أيضاً عىل دافع للمجتمعات يك توفر
لل�بـية إ
ي
ن
بـ� صنوف المواد التـي تظهر عىل المنصات المختلفة من
الناس قدرة واضحة عىل التقدير الناقد والتفريق ي
والعالن ت
وال�فـيه والتواصل االجتماعي.
العالم إ
وسائل إ
ويعلمنا التاريخ أيضاً أن القوى الكامنة وراء المعلومات المضللة ال تتوقع بال�ض ورة إقناع الصحفـييـن أو
الجماه� أ
الوسع بأن ما يشيعونه من ادعاءات خاطئة صحيحة ،بقدر ما تسعى لتلقي بظالل من الشك عىل
ي
أ
المح�فون .ن
ت
مستهلك
الرباك أن العديد من
المعلومات القابلة للتحقق التـي ينتجها رواة الخبار
ويع� هذا إ
ي
ي
أ
الخبار يشعرون عىل نحو ت ز
م�ايد بأنه يحق لهم اختيار أو إنشاء «حقائق» خاصة بهم ،ويساعدهم أحياناً
سـياسـيون يسعون إىل حماية أنفسهم من النقد المشـروع.
ولنقفز زمنياً إىل عام  2018وقت انتشار أ
الدوات التكنولوجية الجديدة ذات الفعالية العالية .فهذه التقنيات -إىل
جانب ي ز
المعاي� المحدودة لمراقبة الجودة ،والقدرة
م�ات وسائل التواصل االجتماعي ،ومنصات المراسلة ذات
ي
ن
ش
الخبارية ال�عية
الخ� الصادق وخالف ذلك -تجعل من السهل تزوير العالمات التجارية إ
بـ� ب
عىل التفريق ي
ال�ء الحقيقي .وبصورة ت ز
وتقليدها لجعل عمليات االحتيال تبدو وكأنها ش
م�ايدة ،يمكن أيضاً التالعب بالصوت
ال�عي أ
للخبار ي ت
والفـيديو بطرق تتجاوز التحرير ش
ح� يبدو أن فرداً معيناً قال أو فعل شيئاً ما فـي مكان ما،
وتمرير ذلك كسجل أصيل ،25وبثه فـي بـيئة التواصل االجتماعي لينتشـر كالنار فـي الهشيم.
كث�ة من المحتوى ،تت�اوح من الشخصية إىل السـياسـية .وهناك
واليوم تغذي وسائل التواصل االجتماعي أنواعاً ي
ش
العديد من المحتويات التـي تنتجها عالنية أو رساً الحكومات و /أو �كات العالقات العامة بموجب عقد مع
الجهات الفاعلة فـي دوائر السـياسة أو أ
ين
المدون� و»المؤثرين»
العمال .ونتيجة لذلك ،فإن عدداً ال يحىص من
ين
وللسـياسـي� دون الكشف عن أنهم يتلقون أجوراً للقيام
عىل منصات إنستغرام ويوتيوب يروجون للمنتجات
ين
للمعلق� (غالباً بهويات مزيفة) الذين يسعون إىل التأكيد أو التشويه
بذلك .ويتم أيضاً إجراء المدفوعات الرسية
النتـرنت .وفـي خضم هذا ،تفقد الصحافة أرضها ،وتصبح فـي حد ذاتها هدفاً
أو التخويف فـي المنتديات عبـر إ
ً
ليس فقط للنقد العادل الموضوعي ،بل أيضا للهجوم الذي يهدد وجودها.
المنت� عبـر منظمات أ
ش
«الخبار»
والدول
المحل
ويكمن الخطر حالياً فـي تطوير «سباق تسلح» من التضليل
ي
ي
أ
المتحاربة وقنوات التواصل االجتماعي ،مما يؤدي إىل تلويث بـيئة المعلومات لجميع الطراف بطريقة يمكن أن
تعود لتطارد من بدأوا بها أنفسهم.26

 24انظر الوحدة الرابعة
أ
 25سولون ,أوه (« ،)Solon, O)، (2017مستقبل الخبار الزائفة :ال تصدق كل ما تراه أو تسمعه أو تقرأه فـي صحيفة ذا غارديان:
[ https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/26/fake-news-obama-video-trump-face2face-doctored-contentتم االطالع عليه بتاريخ
.]20/07/2018
 26ونسـيك ،دي (« .)Winseck, D) (2008عمليات المعلومات «النكسة» :االتصال والدعاية والمراقبة فـي الحرب العالمية عىل
الرهاب» .جريدة االتصاالت الدولية  ،)6(70ص .419-441
إ
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كبـ�اً للجهات الفاعلة المعنيةٌّ ،كل
وفـي الحاالت التـي كشفت فـيها حمالت التضليل ،كانت النتيجة �ض راً ي
30 29 28 27
ين
و Cambridge
السـياسـي� (راجع ما حصل مؤخرا لـ Bell-Pottinger
من الوكاالت المنفذة وعمالئها
32 31
.)Analytica
والنتيجة ت
الم�تبة عىل كل ذلك هي أن المعلومات المضللة المدعومة رقمياً تنطوي -فـي سـياقات االستقطاب-
عىل خطر طمس دور الصحافة .وعالوة عىل ذلك أن الصحافة القائمة عىل معلومات يمكن التحقق منها يتناقلها
الطالق -يمكن أن تفقد مصداقيتها عندما ال تتخذ
العامة -وهو إنجاز تاريخي حديث لكنه ليس مضموناً عىل إ
االحتياطات الالزمة لتجنب التالعب بها .وعندما تصبح الصحافة هدفاً للمعلومات المضللة ،فإن هذا يقلل من
ثقة الجمهور بها ويعزز الرأي التهكمي القائل بأنه ال يوجد فرق ي ن
بـ� وجهات النظر المختلفة سواء فـي الصحافة
أو فـي إعالم التضليل ،فكالهما واحد .وهذا هو السبب الذي يجعل االطالع عىل «تاريخ نز
ال�اع عىل استخدام
المحتوى» بأشكاله المختلفة مفـيداً .ومن شأن اللمام بالتطور متعدد أ
الوجه لـ «اضطراب المعلومات» فـي
إ
أ
ش
والع�ين أن يساعد عىل فهم أفضل لسباب وعواقب هذا الخطر العالمي يغ� المسبوق؛ وهو
القرن الحادي
خطر تي�اوح من مضايقة الصحفـييـن من قبل «جيوش التصيد» التـي تدعمها الدولة إىل التالعب باالنتخابات
وال�ض ر عىل الصحة العامة ،وعدم ت
تغ� المناخ.
االع�اف بمخاطر ي

دليل إرشادي للمساعدة فـي مواجهة أزمة التضليل

متم�ين :الوحدات الثالثة أ
يندرج هذا الدليل كمقرر فـي جزأين ي ز
الوىل تضع إطاراً للمشكلة وتعطيها سـياقاً ،فـيما
أ
تركز الوحدات أ
وتحث الوحدة الوىل،
الربعة الالحقة عىل االستجابات لـظاهرة «اضطراب المعلومات» وعواقبها.
ّ
أ
التفك� فـي المغزى الوسع وعواقب التضليل والمعلومات
«الحقيقة والثقة والصحافة :ما أصل أهميتها» 33عىل
ي
الخاطئة وكيف تغذي أزمة الثقة فـي الصحافة.
أ
 27الشبكة الفريقية لمراكز الصحافة االستقصائية« .)2017( ،عائلة غوبتا ( ،)The Guptasشـركة بل بوتنغر وآلة الدعاية إالخبارية
الزائفة» ،تايم اليفhttps://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bell-pottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/.
[تم االطالع عليه بتاريخ ].29/03/2018
كام�ون ،جيه« )Cameron, J.) (2017( .دليل المبتدئيـن :شـركة بل بوتنغر – وكالة غوبتا لندن ،صانعو «عاصمة االحتكار
 28ي
ال ت
البـيضاء» ،موقع ي ز
لك�ونـي[ https://www.biznews.com/global-citizen/2017/08/07/dummys-guide-bell-pottinger-gupta-wmc :تم االطالع
بـ�نيوز إ
عليه بتاريخ  ]29/03/2018وسـيغال ،دي« ،)Segal, D.) (2018( .كيف قابلت شـركة بل بوتنغر للعالقات العامة نهايتها فـي جنوب
أفريقيا بسبب الطغاة والمتمردين» .صحيفة نيويورك تايمز.04/02/2018 ،
[ https://www.nytimes.com/2018/02/04/business/bell-pottinger-guptas-zuma-south-africa.htmlتم االطالع عليه بتاريخ .]29/03/2018
أ
 29هفاجي ،إف .)Haffajee, F.) (2017( .فريال هفاجي :قصتـي مع مصنع غوبتا للخبار الزائفة .موقع هفبوست فـي جنوب أفريقيا.
النتـرنت] متاح عىل[ https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/ :تم
[عبـر إ
االطالع عليه بتاريخ .]06/04/2018
 30انظر الوحدة السابعة
آ
 31يل ،جي« .)Lee, G.) (2018( .سؤال وجواب عىل الموقع إال ت
لك�ونـي لشـركة كامبـردج أناالتيكا :توضيح االدعاءات لغاية الن عىل
موقع فاكت تشيك» ،أخبار القناة الرابعة[ https://www.channel4.com/news/factcheck/cambridge-analytica-the-allegations-so-far :تم االطالع
عليه بتاريخ ].29/03/2018
 32كاسـيدي ،جيه« Cassidy, J.) (2018)K( .المخبـر لدى شـركة كامبـردج أناالتيكا يدعي أن الغش ساهم فـي خروج بريطانيا من
التصويت فـي االتحاد أ
الوروبـي» ،مجلة ذا نيويوركر:
[ https://www.newyorker.com/news/our-columnists/a-cambridge-analytica-whistleblower-claims-that-cheating-swung-the-brexit-voteتم االطالع عليه
بتاريخ ]29/03/2018
 33انظر الوحدة االءوىل
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وتسعى الوحدة الثانية ،البحث فـي «اضطراب المعلومات» :أنواع المعلومات الخاطئة والمضللة والضارة» 34إىل
حل المشكلة ضمن إطار يساعد فـي فهم أبعاد المشكلة.
العالم تت�اجع ت
ش
ح� قبل
فـي القرن الحادي
والع�ين ،فـي معظم أنحاء العالم ،كانت الثقة الهشة فـي وسائل إ
أ
الخبارية ،وما نتج من توفر مساحات وأدوات لي شخص
الساحة
إىل
االجتماعي
التواصل
وسائل
دخول منصات
إ
35
لتبادل المعلومات .
والسباب متنوعة ومعقدة .إن عالم النتـرنت الذي يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام أ
أ
السبوع فـي خضم
إ
نهم ال يشبع للمحتوى الخباري ،فـي وقت يتم فـيه خفض موازنات وكوادر غرف أ
الخبار -قد يغ� الصحافة،
إ
أ
كما هو موضح فـي الوحدة الثالثة« :تحول صناعة الخبار :التكنولوجيا الرقمية والمنصات االجتماعية
أ
وانتشار المعلومات الخاطئة والتضليل» .36وقد أدى الحجم الهائل للخبار الكاذبة ،واتساع نطاق مأسستها،
والعالم
النتـرنت إىل خلق أزمة جديدة للصحافة انعكست عىل الصحفـييـن إ
ومدى انتشارها ومشاركتها عبـر إ
والمجتمع.37
لذا ،كيف ينبغي أن يستجيب المنافحون عن الصحافة ،بما فـي ذلك المدرسون والممارسون وصانعو السـياسات
العالمية والمعلوماتية 38هو موضوع الوحدة
العالمية؟ مكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة عبـر التـربـية إ
إ
الرابعة.
فـي النهاية ،فإن نظام التحقق هو الذي ي ز
يم� الصحافة المهنية عن البقية ،39وهذا هو محور الوحدة الخامسة،
«مبادئ تدقيق الحقائق»40؛ الوحدة السادسة« ،التحقق من وسائل التواصل االجتماعي :تقييم المصادر
ئ
المر�» 41وهو فصل ذو طبـيعة تطبـيقية جداً؛ إذ يتعامل مع تحديات التحقق والصحافة القائمة
والمحتوى ي
عىل أ
الدلة التـي أهملتها التكنولوجيا الرقمية والوسائط االجتماعية.
لتمك� الجميع من المشاركة فـي عملية أ
وفـي خضم المساعي ي ن
الخبار ،نتج عن الشبكة االجتماعية فقدان حراس
ين
المركزي�.42
البوابة
أ
تحس بعواقب ذلك ،ولكن كما هو الحال مع أي مشكلة ذات صلة بالتكنولوجيا ،فإن المر
وقد بدأت الصحافة ّ
يستغرق بعض الوقت لتقييم االستجابات وقياسها وصياغتها .وهناك حتما تف�ة من المتابعة والمراقبة قبل
ظهور البحوث وأفضل الممارسات الملموسة.

 34انظر الوحدة الثانية
 35إديلمان .)Edelman.) (2017( .مقياس الثقة الخاص بإديلمان  - 2017النتائج العالمية .متوفر عىل:
[ https://www.edelman.com/global-results/تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 36انظر الوحدة الثالثة
أ
 37فاينـر ك« ،(Viner, K.)، 2017 .مهمة للصحافة فـي زمن الزمة» [عىل إالنتـرنت] ،ذا غارديان ،متاحة عىل:
[ https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisisتم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 38انظر الوحدة الرابعة
 39كوفاتش ب ,وروزنستيل ت« ،(Kovach, B. & Rosenstiel, T.)، 2014 .عنارص الصحافة :ماذا عىل إال ن
عالمي� أن يعلموا والعامة أن
ي
يتوقعوا» ،نيويورك ،كراون ش
ببلي�ز
 40انظر الوحدة الخامسة
السادسة
 41انظر الوحدة
 42كولون ,أيه« .)2017( .أنت حارس البوابة الجديد أللخبار»[ .عبـر إال ت
ن�نت] ذا كونفرسـيشن .متاح عىل:
[ https://theconversation.com/you-are-the-new-gatekeeper-of-the-news-71862تم االطالع عليه بتاريخ ].03/04/2018
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التضليل هو حقاً مشكلة عالمية تتجاوز المجال السـياسـي لتشمل جميع جوانب المعلومات ،بما فـي ذلك
وال�فـيه ،وما إىل ذلك .ومع ذلك؛ فإن العديد من دراسات الحالة الموثقة ،واالستجابات أ
تغ� المناخ ،ت
الولية
ي
أ
والتمويل المبكر للبحوث والدوات ،انبثقت من الواليات المتحدة حيث يقع المقر الرئيسـي لعمالقة التكنولوجيا
أ
ين
والصحفـي� من دعاة
العالمية
مريك دونالد ترامب بأن المؤسسات إ
العالمية ،فـيما أثارت اتهامات الرئيس ال ي
أ
«الخبار الزائفة» -أثارت حملة عمل وتمويل.
الكث� منها فـي اللوائح
تتطور الصورة العالمية يومياً ،ال سـيما مع ظهور استجابات فردية من الدول التـي ينظر ي
ش
والت�يعات لمعالجة المشكلة .وقد كثف عمالقة التكنولوجيا ،أيضاً ،جهودهم لحجب المعلومات المضللة
والخاطئة عن منصاتهم.
وأثناء كتابة هذا الكتيب ،أصدرت المفوضية أ
الوروبـية تقريراً 43يستند إىل تحقيق ،44وسط مخاوف من أن
المعلومات المضللة والخاطئة ت�ض بالمجتمع بأكمله .45ويدرس السـياسـيون وهيئات السـياسة العامة فـي كل
دولة من ت
ين
وال�ازيل والهند وإندونيسـيا ما يجب القيام به
أس�اليا إىل
الفلبـ� وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة ب
46
ش
استجابة لذلك  .وفـيما يتعلق بالت�يع؛ بادرت ألمانيا ً
أوال بقانون جديد لتغريم المنصات الرقمية بشدة إذا
أ
ن
القانو�» ،بما فـي ذلك «الخبار الزائفة» وخطاب الكراهية ،فـي غضون  24ساعة
لم تقوم بإزالة «المحتوى يغ�
ي
أ
البالغ عنها .47وأقر ال�لمان ز
المال�ي أيضاً مشـروع قانون لمكافحة الخبار الزائفة فـي نيسان  ،2018لكن تم
من إ
ي
ب
ت 49
48
إلغاء هذا فـي آب من العام ذاته  .وقد تم تجميع قائمة محدثة من استجابات الدول من قبل معهد بوين� .
التعبـ� من أن ي�ض
ش
ش
الت�يع بعملية دمقرطة المعلومات والرأي الذي أتاحته التكنولوجيات
ويخ� أنصار حرية
ي
50
ش
العالم الناقدة .
الجديدة؛ إذ يمكن فـي بعض البلدان استخدام الت�يعات إلسكات وسائل إ

ن أ
 43المفوضية أالوروبـية (« .)2018التقرير ي ئ
المع� بالخبار الزائفة والتضليل عىل إالنتـرنت».
الخ�اء رفـيع المستوى ي
النها� لفريق ب
[ http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
أ
أ
خ�اء رفـيع المستوى وتطلق مشاورات
 44المفوضية الوروبـية ( .)2017الخطوات التالية ضد الخبار الزائفة :تنشـئ اللجنة فريق ب
[ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_en.htmتم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
النتـرنت] متاح عىل:
عامة[ .عبـر إ
أ
 45أنسـيب ،أيه« ،)Ansip, A.) (2017( .خطاب الكراهية والشعبوية والخبار الزائفة عىل وسائل التواصل االجتماعي -نحو استجابة من
أ
االتحاد الوروبـي .متاح ع:ىلhttps://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-euro�:
[ pean-parliament-strasbourg-plenary-debate-hate-speech-populism_enتم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
أ
 46مالوي ،دي« .)Malloy, D.) (2017( .كيف تحارب حكومات العالم الخبار الزائفة»[ .عبـر إالنتـرنت] أوزي.كوم .متوفر عىل:
[ https://bit.ly/2VaYcqEتم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
ن
تحسـ� إنفاذ القانون فـي الشبكات االجتماعية (قانون إنفاذ الشبكة،
قانون
 47الوزارة االتحادية للعدل وحماية المستهلك،)2017( ،
ي
تز
النتـرنت] .متوفر عىل[ http://www.bmjv.de/DE/Themen/fokusthemen/netzdg/_documents/netzdg_englisch.html :تم االطالع عليه
ني�دغ)[ .عبـر إ
بتاريخ .]03/04/2018
التعبـ�» ،ذا غارديان:
حرية
لكبت
المستخدم
ائفة»
ز
ال
«االخبار
قانون
« 48ماليـزيا تلغي
ي

[ https://www.theguardian.com/world/2018/aug/17/malaysia-scraps-fake-news-law-used-to-stifle-free-speechتم االطالع عليه بتاريخ ]18/08/2018
ت
بوين� للدراسات
 49فنكه ،دي« .)Funke, D.) (2018( .دليل إجراءات مكافحة المعلومات المضللة فـي جميع أنحاء العالم» (معهد
العالمية) .متوفر عىل [ https://www.poynter.org/news/guide-anti-misinformation-actions-around-worldتم االطالع عليه بتاريخ ].13/07/2018
إ
 50نوسـيل ،إس .)Nossel, S.) (2017( .تزييف أالخبار :أخبار احتيالية والكفاح من أجل الحقيقة[ .كتاب ت
إلك�ونـي] مؤسسة بن
أمريكا للنشـر .متوفر عىل [ https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdfتم االطالع عليه بتاريخ
].03/04/2018
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يعدون أنفسهم منذ تف�ة طويلة
لكث� من الصحفـييـن الذين يؤمنون بقوة بحرية
التعبـ� ،والذين ّ
ي
بالنسبة ي
ين
أساسـي� فـي المجتمعات الديمقراطية51؛ فإن كيفـية التعامل مع «اضطراب المعلومات» قضية
العبـي دعم
النتـرنت عىل الصحفـييـن الذين يحققون فـي
معقدة .وهي كذلك قضية شخصية ،ذلك أن الهجمات عبـر إ
كث� من الحاالت تشكل خطراً جسدياً ونفسـياً ،كما هو
قضايا حساسة -وخاصة النساء منهم -شائعة جداً ،وفـي ي
52
النتـرنت :عندما يُستهدف الصحفـيون ومصادرهم».
الساءة عبـر إ
موضح فـي الوحدة السابعة« :مكافحة إ
ويتجاوز التضليل ونشـر المعلومات المغلوطة فـي أثره سمعة الصحفـييـن وسالمتهم ،إىل حد أنها تشكك فـي
ن
ين
المعاي�
تحسـ�
المد� .إن
غايتهم وفعاليتهم ،وتعمل عىل استمرار تدهور الصحافة عىل حساب الخطاب
ي
ي
أ
ت
والهمية االجتماعية يقع فـي مصلحة جميع الصحفـييـن فـي المستقبل ،والمجتمع ككل .ويف�ض بهذا الكتيب
ين
ين
والممارسـ� عىل حد سواء للنظر فـي ومناقشة كيف يمكن للصحافة أن تخدم
الباحث� والطالب
أن يتحدى
أ
ع� عنها
المجتمعات والديمقراطيات المفتوحة فـي السـياق الجديد بشكل أفضل ،وذلك للسباب التالية كما ب ّ
الكاتب كريج سـيلفرمان:
«تتطلب الصحافة والديمقراطية الناجحة النقد والشفافـية وتحمل المسؤولية عن أ
الخطاء الصحفـية.
وبـ� أ
بـ� هذه ي ن
التمي� ي ن
يز
الكاذيب والخداع .وإال  ...سـيتم
كما أنها تتطلب أن نكون قادرين جماعيا عىل
تصوير المعلومات الحقيقية عىل أنها زائفة ،فـيما تقدم (القمامة) التـي يصنعها ش
الب� عىل أنها
53
الحقيقة» .كريج سـيلفرمان

مالحظة حول أ
ت
الذا�
الخالقـيات
والتنظيم ي
أ

المعاي� المهنية للصحافة المحكومة بالخالقـيات والمساءلة خط دفاع مهماً ضد التضليل والمعلومات
تعد
ي
أ
السن�ن
المغلوطة .وقد تطورت القواعد والقيم التـي توفر إ
الرشاد للشخاص الذين يمارسون الصحافة عىل مر ي
لمنح الصحافة مهمتها وطريقة عملها المتفردة .فـي المقابل ،تدعم هذه القواعد والقيم المعلومات القابلة
المستن� الذي يتم مشاركته جماعيا خدمة للمصلحة العامة .وهذه هي تحديدا العوامل التـي
للتحقق والتعليق
ي
تعزز مصداقية الصحافة ،وبالتال فقد أدمجت فـي ت ن
م� هذا المقرر.
ي
تشارل بـيكيت من كلية لندن لالقتصاد فـي معرض تلخيصه
ال�وفـيسور
فـي هذا السـياق؛ ال بد أن نورد ما قاله ب
ي
للقيمة المحتملة ألزمة أ
«الخبار الزائفة» التـي تواجهها الصحافة:
« ...أ
الخبار الزائفة هي أفضل ش
�ء حدث منذ عقود ،فهي تمنح صحافة التيار السائد الفرصة إلثبات
ي
أ
والخ�ة .إنها نداء للنهوض لنكون ث
أك� شفافـية
أن لها قيمة تستند عىل المهارة والخالقـيات واالنخراط ب
وقربا من الواقع ،وأن نضيف قيمة إىل حياة الناس .ويمكن لهذه الصحافة أن تطور نموذجاً جديداً
أ
للعمال قائماً عىل تمحيص الحقائق وتجاوز الخرافات ،والعمل بشكل عام معاً كبديل أفضل للإعالم
54
الزائف».

ن
وال-يورغينسـ� وتـي.
 51مكنيـر ،بـي« .)McNair, B.) (2009( .الصحافة والديمقراطية .فـي كتيب دراسات الصحافة» مقتبس فـي ،ك.
ي
النتـرنت] نيويورك :دار روتليدج للنشـر
هانيتش ،الطبعة السادسة[ .عبـر إ
 52انظر الوحدة السابعة
آ
 53سـيلفرمان ،سـي« .)Silverman, C.) (2018( .لقد ساعدت فـي ت
ال�ويج لمصطلح «أخبار زائفة» ،والن أنا أشعر إبالحراج فـي كل مرة
الخباري .متوفر عىلhttps://www.buzzfeed.com/craigsilverman/i-helped-popularize-the-term-fake-news-and-now-i-cringe :
أسمعها» .موقع بازفـييد إ
[تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 54بـيكيت ،سـي« .)Beckett, C.) (2017( .أخبار وهمية :أفضل ما حدث للصحافة فـي بوليس» .متوفر عىل:
الطالع عليه فـي .]04/03/2018
[ http://blogs.lse.ac.uk/polis/2017/03/11/fake-news-the-best-thing-thats-happened-to-journalism/تم إ
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وبـينما يسعى الصحفـيون إىل أن يكونوا «رواة الحقيقة» ،ال يمكنهم ضمان «الحقيقة» دائماً .ومع ذلك،
فإن السعي للحصول عىل الحقائق بشكل صحيح ،وإنتاج محتوى يعكس الحقائق بدقة ،هي مبادئ أساسـية
للصحافة .ولكن ما هي مواصفات الصحافة أ
الخالقـية فـي العرص الرقمي؟
تتب� الممارسات الشفافة والمساءلة جزءاً مهماً من ترسانة أ
تعد الصحافة أ
الخالقـية التـي ن
السلحة فـي المعركة
للدفاع عن الحقائق والحقيقة فـي عرص «اضطراب المعلومات» .يجب أن يكون صحفـيو أ
الخبار أصواتاً
ن
ن
ين
يع� أيضاً
يع� عدم الترصف -بشكل رسمي أو يغ� رسمي-
كممثل� عن المصالح الخاصة .كما ي
مستقلة ،مما ي
ش
�ء قد يشكل تضارباً فـي المصالح ،خدمة لمبدأ الشفافـية.
القرار إ
إ
والعالن عن أي ي
إميل بـيل من مركز تو للصحافة الرقمية بجامعة كولومبـيا (Tow Center for Digital
وكما أوضح ب
ال�وفـيسور أ ي
الساسـية للصحافة المهنية هي:
 ،)Journalismفإن القيم
الخ� ،وأن تتحمل المسؤولية إذا لم يكن دقيقاً ،وأن تكون شفافاً بشأن مصادر
«التأكد من دقة ب
القصص والمعلومات ،والوقوف فـي وجه الحكومات ،أو مجموعات الضغط ،أو المصالح التجارية،
أو ش
ال�طة ،فـي حالة قيامهم بتخويفك أو تهديدك أو فرض الرقابة عليك .وعليك كذلك حماية
مصادرك من االعتقال وانكشاف هويتهم ،وأن تعرف إذا ما كان موقفك قوياً بما فـيه الكفاية لتدافع
عن المصلحة العامة وخرق القانون واالستعداد للذهاب إىل السجن للدفاع عن قصتك ومصادرك .وأن
بـ� حقوق أ
يكون لديك القدرة عىل معرفة تم� يكون من غ� أ
الخالقـي نشـر ش�ء ما ،والموازنة ي ن
الفراد
ي
 55ي
فـي الخصوصية والحق أ
الوسع وهو خدمة المصلحة العامة».
النتـرنت،
ضم� ،وأزمة «اضطراب المعلومات» ،ومظاهر الكراهية عبـر إ
وفـي مواجهة للسـياسة التـي بال ي
والعالنات ،والتالعب بالعالقات العامة خدمة للمصالح الذاتية ،عىل المؤسسات
وانتشار «تسويق المحتوى» ،إ
الخالقـية باعتبارها الدعامة أ
متمسك� بالصحافة أ
ين
ين
الساسـية لنموذج مستدام
والصحفـي� أن يستمروا
الخبارية
إ
للممارسة ،ت
ح� فـي الوقت الذي تصارع فـيه أزمة مالية وأزمة ثقة .ويجب أن يكون للديمقراطيات أيضاً دور فـي
الدفاع عن الصحافة ،وفـي حمايتها وحماية مصادرها ي ن
ح� تكون المصلحة العامة عىل المحك.
إن المبادئ أ
الخالقـية 56التـي تحكم عملية جمع المعلومات والتحقق من صحتها خدمة للمصلحة العامة هي
أ
يم� الصحافة -وال سـيما التقارير الصحفـية -عن أنواع التواصل الخرى .ولهذا أهمية ت ز
ما ي ّ ز
م�ايدة فـي العرص
الرقمي الذي يتسم ليس فقط بغلبة الطابع الديمقراطي عىل التواصل ،ولكن أيضاً بتدفق مستمر من المعلومات
والكاذيب والساءات .وفـي هذا السـياق ،تعد الصحافة أ
المضللة والمعلومات الخاطئة أ
الخالقـية ث
أك� أهمية
إ
ن
الجماه�.
كإطار إلنشاء نماذج للصحافة التـي تنحاز لمبادئ الثقة والمساءلة لصالح بناء عالقات ذات مع� مع
ي
الجماه� وبناء
إن الثقة فـي دقة التقارير ،وحقيقة أنها خاضعة للمساءلة ومستقلة ،أمر �ض وري لكسب
ي
مجال عام ت
جماه� مطلعة
مش�ك كمرسح للحوار عىل أساس الحقائق التـي يتفق عليها الجميع .إن وجود
ي
أ
من أ
الشخاص الذين ينخرطون مع محتوى ذي مصداقية ويتبادلونه هو ت
ال�ياق الشافـي الهم من سموم
المعلومات المضللة والخاطئة.
أ
أ
ين
العالمية،
متغ�ة ،تعتمد غرف الخبار والمؤسسات إ
ولتضم� هذه القيم الساسـية وإنفاذها فـي بـيئة إعالمية ي
وتكيف قواعد للسلوك ،ش ئ
وتن� آليات محاسبة تكون تحت ترصف الجمهور لمحاسبة الصحفـييـن ،وما مجالس
 55بل ،إي .)Bell, E.) (2015( .محاضـرة هيو كودليب (النص الكامل) ،ذا غارديان:
[ https://www.theguardian.com/media/2015/jan/28/emily-bells-2015-hugh-cudlipp-lecture-full-textتم االطالع عليه بتاريخ .]01/04/2018
وال�فـيه والفنون أال ت
 56انظر ،عىل سبـيل المثال« :قواعد أالخالقـيات الصحفـية» لتحالف وسائل إالعالم ت
س� يال  .متوفر عىل:
[ https://www.meaa.org/meaa-media/code-of-ethics/تم االطالع عليه بتاريخ.]04/03/2018 :
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الصحافة ،والقراء المحررين ،والسـياسات التحريرية ،ومكاتب الشكاوى الداخلية إال بعض من هياكل التنظيم
وال� تسمح بكشف أ
ت
االع�اف ن
المح�فة ،ويمكنها تسهيل ت
ت
ت
العل�
الخطاء فـي سـياق مراجعة النظراء
ي
ي
الذا� هذه ،ي
أ
بمعاي� النشـر
بالخطاء وتنفـيذ التصحيحات المطلوبة .كما أنها تساعد عىل إنفاذ القواعد المهنية المتعلقة
ي
العالم يسخرون من الرقابة
لخدمة الصالح العام .ورغم أن النقاد الذين يؤيدون التنظيم الخارجي لوسائل إ
الداخلية باعتبارها «نمراً بال أسنان» ،إال أن هذه الهياكل تخدم غرضاً مهماً فـي سـياق أزمة المعلومات المضللة،
إذ أنها تساعد فـي تعزيز المساءلة المهنية والشفافـية ،ومن ثم يمكن لها تعزيز ثقة المجتمع فـي الصحافة .كما
المم�ة للصحافة التـي ن
تتب� نظام التحقق لضمان الدقة والموثوقية ،ي ز
أنها تساعد فـي إبراز الخصائص ي ز
وتمي�ه
والعالن والعالقات العامة.
عن المعلومات المضللة والدعاية إ

من «الصحفـي» إىل الصحافة

اليام التـي كانت فـيها أ
لقد ولت أ
ت
باالح�ام الكامل) مقترصة عىل
الخالق الصحفـية (وإن لم تكن دائماً تحظى
مع�ف به عىل نطاق واسع ،بما فـي ذلك من قبل أ
عمل مهنة أو حرفة الصحافة .وهذا ت
المم المتحدة ،كما ورد
فـي تقرير أ
57
ن
ال ي ن
م� العام لعام  2017عن سالمة
الصحفـي� ، A/72/290والذي ينص عىل ما ييل:
ي
ين
وتعرف الصحافة
وغ�هم من
العامل� فـي وسائل إ
« يشمل مصطلح «الصحفـي» الصحفـييـن ي
العالمّ ،
الالعبـ�،ن
من
واسعة
مجموعة
تتقاسمها
«وظيفة
باعتبارها
فـي الوثيقة  ،CCPR /C/GC/34الفقرة ،44
ي
ت
وغ�هم ممن يشاركون
بما فـي ذلك المراسلون والمحللون
المح�فون بدوام كامل ،وكذلك المدونون ي
ت
58
النتـرنت أو عبـر أية وسـيلة أخرى».
عىل
أو
المطبوع
الذا� سواء
إ
فـي أشكال النشـر ي
ين
العالم ومنتجي وسائل
يش� المؤتمر العام لليونسكو إىل الصحفـييـن
والعامل� فـي مجال إ
وبنفس الروح ،ي
ً
النتـرنت وخارجها (القرار  ،39تشـرين
ا
ر
قد
ينتجون
الذين
االجتماعي
التواصل
كبـ�اً من المادة الصحفـية ،عبـر إ
ي
أ
59
وتش� خطة عمل المم المتحدة بشأن سالمة الصحفـييـن ومسألة إالفالت من العقاب،
.)2017
الثانـي
ي
التنفـيذي� أ
ت
ين
للمم المتحدة فـي عام « :2012ينبغي أال تقترص حماية الصحفـييـن
وال� أقرها مجلس الرؤساء
ي
آ
ت
ن
ً
العالم
عىل أولئك المع�ف بهم رسميا
كصحفـي� ،بل ينبغي أن تشمل الخرين ،بما فـي ذلك العاملون فـي إ
ي
وغ�هم ممن قد يستخدمون وسائل إعالم جديدة كوسـيلة للوصول إىل
المجتمعي ،والصحفـيون المواطنون ،ي
جماه�هم».60
ي
أ
ويمكن النظر إىل الصحافة ،فـي ضوء ذلك ،عىل أنها نشاط ت
بالمعاي� الخالقـية للمعلومات القابلة
يس�شد
ي
للتحقق التـي يتم نشـرها خدمة للصالح العام .وقد يفوق عدد أولئك الذين يزعمون ممارستهم للصحافة
بالمع� ن
ن
ين
المه� ،فـي ي ن
كصحفـي� ،أو الذين
ح� أن أولئك الذين يتم توظيفهم
أولئك الذين هم صحفـيون
ي
ت
يعرفون أنهم من أهل هذه المهنة ،قد يكونون أحياناً أو ح� بشكل منتظم أقل إنتاجاً لمحتوى صحفـي دقيق
وعادل ت
ومح�ف ومستقل يخدم المصلحة العامة .فما يهم هنا ليس الصفة الرسمية أو المدعاة بقدر ما هو
طبـيعة المحتوى الذي يتم إنتاجه.
 57متاح عىل[ https://digitallibrary.un.org/record/1304392?ln=en :تم االطالع عليه بتاريخ .]16/06/2018
أ
 58انظر أيضاً وثائق المم المتحدة أيه/إتش آر سـي ،20/17/الفقرات  ،3-5أيه/إتش آر سـي 20/22/والتصحيح  ،1فقرة  ،26أيه/إتش
آر سـي ،24/23/فقرة  ،9إتش آر سـي ،27/35/فقرة  ،9أيه ،69/268/فقرة  ،4و أيه/إتش آر سـي 16/44/وتصحيح  ،1فقرة .47
ش أ
ت�ين الول –  14تشـرين الثانـي :2017
 59محا�ض المؤتمر العام .الدورة التاسعة والثالثون .باريس30 ،
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ .]02/07/2018
أ
 60خطة عمل المم المتحدة بشأن سالمة الصحفـييـن ومسألة إالفالت من العقاب 1 .سـي أي  /12مؤتمر:202/6.
[ https://en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety-journalists_en.pdfتم االطالع عليه بتاريخ .]03/11/2017
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وفـي ي ن
التعبـ� ،وهو حق لكل فرد ،إال أنها ممارسة مهنية متخصصة
ح� أن الصحافة تقوم عىل ممارسة حرية
ي
أ
ق
ز
التعبـ� الخرى (مثل الشعر ،والعالقات العامة،
تم�ها عن أشكال
تر� بنفسها عبـر التمسك
ي
بمعاي� محددة ي
ي
المعاي� ارتباطاً وثيقاً بأخالقـيات الممارسة المهنية الصحفـية.
والعالن ،والتضليل ،وما إىل ذلك) .وترتبط هذه
إ
ي

هل الشفافـية هي الموضوعية الجديدة؟

كث�ة .فهي عندما تستخدم ن
ن
بمع� البعد عن الذاتية ،تكون موضوعاً مثيـر ًا
تع� أشياء ي
الموضوعية يمكن أن ي
للجدل فـي الصحافة المهنية .يمكن السعي لتحقيق ذلك ،لكنه نادراً ما يكون ممكناً ،وقد ال يكون دائماً صحيحاً
فـي مواجهة الوحشية أو الالإنسانية (عىل سبـيل المثال :لن تعطي التقارير العادلة والمستقلة نفس المصداقية
أ
ين
كالناج� منها ،رغم أنه ال ينبغي إعفاء الضحايا من
الخالقـية لمزاعم أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب
النصاف واالستقاللية والدقة والسـياق والشفافـية وحماية المصادر يغ�
التحقيق فـي صحة رواياتهم) .لكن إ
61
المعلنة والمثابرة فـي إعداد التقارير من شأنها أن ن
تب� الموثوقية والمصداقية والثقة.
ي
«الشفافـية هي الموضوعية
وين�جر أن
فـي عام  ،2009أعلن الباحث بجامعة هارفارد الدكتور ديفـيد ب
أ
سام�وك ،المدير السابق لقسم الخبار العالمية فـي بـي بـي
الجديدة» .62وفـي العام نفسه؛ أوضح ريتشارد
ب
العالم الجديد»:
سـي ،أن الشفافـية -وليس الموضوعية -هي التـي تحقق الثقة فـي «عرص إ
يتع� عىل أ
ين
« ..ال يزال ي ن
والمستمع�
الخبار اليوم أن تكون دقيقة ونزيهة ،لكن من المهم بالنسبة للقراء
أ
ت
تسـ� العملية .فعملية
تأ� المعلومات ،وكيف ي
والمشاهدين أن يروا كيف يتم إنتاج الخبار ،ومن أأين ي
الخبار».63
الخ� بكل تفاصيلها أمر مهم كأهمية بث
صياغة ب

نقاط االختالف

أ
ن
يع� أن هناك شكال ً واحداً فقط من أشكال
إن ما ذكر أعاله من المكونات ال أساسـية لممارسة الصحافة أالمهنية ال ي
الصحافة .ويمكن تحقيق هذه الهداف فـي مجموعة من الساليب والقصص الصحفـية ،كل منها يجسد روايات
مختلفة تستند بدورها إىل قيم مختلفة ووجهات نظر متباينة للعدالة والسـياق والحقائق ذات الصلة ،وما إىل
العالم فـي تغطية قصة إخبارية معينة ت
(ح� أن البعض يتجاهلها)،
ذلك .عىل سبـيل المثال :قد تتباين وسائل إ
التال حول استخدام
دون الخروج من «قطاع إ
العالم» إىل نطاقات التضليل والمعلومات الخاطئة (انظر الفصل ي
هذا الكتيب كمنهاج نموذجي ،والوحدات  1و 2و .)3ومع ذلك ،فإنه عندما يخالف المحتوى المبادئ الصحفـية
فـي حد ذاتها ،وخاصة عندما ال يزال ذا طبـيعة إخبارية ،فإننا هنا لم نعد نتعامل مع صحافة ،بل مع شكل
ين
مع� من أشكال التضليل.
وقد أبرز هذا الفصل التمهيدي مجموعة من القضايا التـي أث�ت فـي خضم الجدل حول أ
«الخبار الزائفة»،
ي
ووفّر السـياق ش
لل�ح والتحليل وتعلم الوحدات التـي تليه.

أ
التال
 61انظر «المبادئ الساسـية» فـي الفصل ي
واينبـ�غر ،دي« ،)Weinberger, D.) (2009( .الشفافـية هي الموضوعية الجديدة»،
62
ي
[ http://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/transparency-is-the-new-objectivity/تم االطالع عليه بتاريخ .] 28/03/2018
تغ� الشبكات االجتماعية الصحافة»:
 63بانز ،إم« .)Bunz, M.) (2009( .كيف ي
https://www.theguardian.com/media/pda/2009/sep/18/oxford-social-media-convention-2009-journalism-blogs

[تم االطالع عليه بتاريخ ]28/03/2018
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كيفـية استخدام هذا المقرر النموذجي

جول بوسـيتـي
ي

1
ن
بخ�اتهم
يع� أنه يتم تشجيع المستخدميـن عىل المساهمة ب
يعتمد هذا المقرر نموذجاً تعليمياً إرشادياً  ،مما ي
الخاصة فـي هذه العملية .والدروس ليست مقولبة جامدة ،بل يمكن ويجب تكييفها لتالئم السـياقات
التدريسـية والتعليمية المحلية والثقافـية والمؤسسـية والقطاعية ذات الصلة .ورغم الجهود التـي بذلت لتكون
ين
المؤلفـ� يحثون
هذه الدروس صالحة ومقبولة عالمياً؛ ال تزال هناك عوائق تحول دون ذلك دائماً .وعليه؛ فإن
والمدربـ� والمشاركيـن بقوة عىل دمج دراسات الحالة أ
ين
ين
والمثلة والمصادر المتوفرة مع تجاربهم
المعلم�
المحلية وبلغاتهم.
ن
يل بعض الطرق الممكنة الستخدام المنهج:
مع وضع ذلك فـي يع� االعتبار ،فـيما ي
العال حالياً /فـي تخصص الصحافة أو
كمقرر /مادة شاملة ،يقدم إىل طلبة فـي مستوى التعليم ي
العالمية؛ كما يمكن تقديمه كمقرر اختياري فـي مواد
االتصاالت أو الوسائط الرقمية أو الدراسات إ
العالم واالتصاالت.
العلوم السـياسـية وعلم االجتماع التـي تتناول قضايا إ
العالم ،والبحث
العالم ،وأخالقـيات وسائل إ
كمرجع لتعزيز مقرر /مادة قائمة (مثل تاريخ وسائل إ
أ
العمل عىل الوسائط الرقمية ،والصحافة
العالمي ،والتدريب
عن الخبار والتحقق منها ،والنقد إ
ي
�ض
االجتماعية) ،ويمكن دمج العديد من دراسات الحالة ومواد المحا ات والقراءات ت
المق�حة فـي
المقررات /المواد الدراسـية الحالية كوسـيلة لتحديث المحتوى للتعامل مع أزمة المعلومات المضللة
بوت�ة رسيعة.
المتنامية ي
وغ�هم من
كمواضيع قائمة بذاتها أو دورة شاملة تقدم إىل الصحفـييـن وأنصار حقوق إ
النسان ي
العالم ،أو مؤسسات تطوير وسائل
الخبارية ،أو هيئات قطاع إ
ممارسـي الصحافة من قبل المنظمات إ
العالم.
إ
كدليل تدريبـي :قد يرغب مدربو الصحافة فـي تكييف هذه النماذج لغاياتهم الخاصة ،واالعتماد عىل
المق�حة وحاالت الدراسة ،لتضمينها فـي مجموعة ث
قوائم القراءات ت
أك� تخصصاً من المراجع التـي
تستهدف مجموعات من الصحفـييـن.
العالم،
العالمي ،أو وسائل إ
كمصدر إلهام لسلسلة من التدوينات التـي تستضيفها مؤسسات القطاع إ
أو مؤسسات تطوير الوسائط كجزء من عملية تبادل المعرفة.
الممارسـ� إلثراء فكرهم وتطورهم ن
ين
المه�؛ عىل سبـيل المثال :يمكن استخدام
كمرجع للصحفـييـن
ي
العديد من التقنيات التـي تمت دراستها فـي هذا المقرر النموذجي فـي إعداد التقارير عبـر «التعلم
الموجه ذاتياً» ،فـيما قد تكون بعض دراسات الحالة مصدر إلهام لتقارير ث
أك� تطوراً؛ إذ يمكن
السس السـياقية أ
استكشاف أفكار لتحقيق صحفـي محل عبـر أ
ال ثك� تعقيداً (عىل سبـيل المثال:
ي
ن
المحلي� باالستفادة من تاريخ الخداع والنصب عىل
يمكن كتابة قصة حول نصاب خدع الصحفـييـن
ي
أ
المستوى الدول ،مع ت
ال� ي ز
خ�ة فـي االنتشار الهائل للتضليل والمعلومات الخاطئة
ك� عىل التطورات ال ي
ي
عبـر وسائل التواصل االجتماعي).
كأساس لمجموعة من القراءات والمراجع أ
والدوات المصممة لتتطور مع تطور البحوث والممارسة فـي
هذا المجال ش ئ
النا� .

 1باندا ،إف (( )Banda, Fمحرر)« ،2015 ،تدريس الصحافة من أجل التنمية المستدامة :المنهج الجديد (اليونسكو ،باريس)
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ.]28/03/2018 :
-24-

المبادئ أ
الساسـية

مدعومة بشفافـية العملية الصحفـية والتطبـيق الواضح للمعاي� أ
الخالقـية ،يكمن دور الصحافة ي ز
المم� اليوم
ي
فـي قدرتها عىل المساهمة فـي التوضيح وبناء الثقة بالمحتوى الذي خضع للتمحيص قبل نشـره .يجب أن تلعب
المبادئ السبعة التالية -وهي تدور بدرجات متفاوتة حول أ
الخالقـيات -دوراً إرشادياً لتطبـيق هذا المقرر وتوجيه
التدريبات والمناقشات والتقييمات:2
الدقة :ال يمكن للصحفـييـن ضمان «الحقيقة» دائماً ولكن الحفاظ عىل دقة الحقائق والوقائع
الصحيحة يظل المبدأ أ
الساسـي للصحافة.
ن
يع� عدم الترصف -بشكل رسمي أو
االستقاللية :يجب أن يكون الصحفـيون أصواتاً مستقلة؛ وهذا ي
ش
�ء قد يشكل تضارباً فـي المصالح،
يغ� رسمي -فـي خدمة المصالح الخاصة ،ويجب إ
العالن عن أي ي
خدمة لمبدأ الشفافـية.
النصاف :الرواية والنقل العادل للمعلومات أ
والحداث وما ينقل عن المصادر وقصصهم ،وهو ينطوي
إ
توفـ� السـياق ،وعرض
من
بد
وال
وذكاء.
وحكمة
متفتحة
بعقلية
المعلومات
وتقييم
ووزن
غربلة
عىل
ي
وجهات النظر المتنافسة يشكل ويكفل مصداقية التقرير والثقة به.
الرسية :يتمثل أحد المبادئ أ
الساسـية للصحافة االستقصائية فـي حماية المصادر الرسية (مع
استثناءات محدودة جداً) ،وهو أمر �ض وري للحفاظ عىل ثقة مصادر المعلومات (بما فـي ذلك
المبلغون عن أ
العمال يغ� القانونية) ،وفـي بعض الحاالت ،لضمان سالمة هذه المصادر.3
النسانية :ما ينشـره الصحفـيون أو يبثونه يمكن أن يكون مؤذياً بشكل ال مفر منه (عىل سبـيل المثال
إ
الهانة التـي يتعرض لها سـياسـي فاسد كشفت فساده الصحافة االستقصائية الجيدة) ،ومع ذلك يجب
إ
مراعاة تأث� الصحافة عىل حياة آ
الخرين .والمصلحة العامة هي المعيار هنا .ن
النسانية أيضاً
وتع� إ
ي
ي
ن
تب� الصحافة
التحقيق فـي المشكالت التـي تواجهها الفئات المحرومة ،وال أقل 4فـي هذا السـياق من ي
لسـياسة ثابتة موجهة نحو العدالة االجتماعية ،عىل سبـيل المثال .
الخالقـية ،5وتشمل تصحيح أ
االح�اف والصحافة أ
المساءلة هي عالمة أكيدة عىل ت
الخطاء عىل الفور،
الجماه� واالستجابة لها .6ويمكن أن تظهر
وإبرازها والتعامل معها بجدية ،واالستماع إىل مخاوف
ي
الخبارية وهيئات التنظيم ت
الذا� التـي تحاسب
الرشادية للمنظمات إ
هذه الممارسات فـي المذكرات إ
ي
الصحافة عىل أساس قواعد السلوك المهنية الطوعية.
الشفافـية فـي الممارسة العملية تعزز المساءلة وتساعد فـي تنمية الثقة فـي الصحافة والحفاظ
عليها.7

 2مالحظة :خمسة من هذه المبادئ السبعة تعتمد عىل «المبادئ االءساسـية الخمسة للصحافة» لشبكة الصحافة االءخالقـية.
[ http://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalismتم االطالع عليه بتاريخ  .]22/04/2018ومع ذلك ،يتم تفضيل
أ
كث�اً ما تختلطأ بالموضوعية ،وغالباً ما يساء فهمها آعىل أنها تتطلب تقييم جميع المصادر
«العدل» عىل «الحيادية» هنا ،لن الحيادية ي
إشكال لنفس السباب التـي تجعل «الموضوعية» الن فكرة متنازع عليها فـي الصحافة.
مفهوم
هذا
والحقائق عىل قدم المساواة.
ي
 3بوسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2017( .حماية مصادر الصحافة فـي العرص الرقمي» (اليونسكو)[ https://bit.ly/2JQt0Yi :تم االطالع
عليه بتاريخ .]28/03/2018
بـ�سون ،إم.
 4لالطالع عىل نموذج أخالقـي جديد يطبق التعاطف فـي العرص أالرقمي،
انظر :شيلتون ،أيه .جي ،).Shelton, A. G( .ي
أ
( ).Pearson, Mوسوغاث ،إس« )Sugath, S.) (2017( .الصحافة الخالقـية والخالقـيات فـي العرص الرقمي :نهج بوذي» .دار روتليدج
للنشـر ،لندن:
https://www.crcpress.com/Mindful-Journalism-and-News-Ethics-in- the-Digital-Era-A-Buddhist-Approach/Gunaratne-Pearson-Senarath/p/
[ book/9781138306066تم االطالع عليه بتاريخ .]01/04/2018
 5انظر[ http://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/accountable-journalism :تم االطالع عليه بتاريخ .]22/04/2018

 6لوكر ،كيه ).Locker, K( .وكانغ ،أيه« .)Kang, A.) (2018( .يمكن أن يساعد االستماع المركّز فـي معالجة مشكلة الثقة بالصحافة»،
فـي معهد الصحافة أ
المريكية[ https://www.americanpressinstitute.org/publications/focused-listening-trust/:تم االطالع عليه بتاريخ
للخبار الزائفة» ،مختبـر نيمان للصحافة ،كانون أ
.]28/03/2018اث ،آر« .)Aronson-Rath, R.) (2017( .الشفافـية هي التـرياق أ
الول
 7أرونسون-ر
[ http://www.niemanlab.org/2017/12/transparency-is-the-antidote-to-fake-news/ :2017تم االطالع عليه بتاريخ ]15/06/2018
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العالم والتعددية مهمة أيضاً .فتعددية
فـي هذا السـياق ،وإىل جانب استقالل الصحافة ،تعد قضايا حرية إ
ين
الموظفـ� والمصادر والمواد البحثية ،أمر �ض وري إذا أريد للصحافة ككل أن
المؤسسات ،فضال ً عن تنوع
الذاعات
العالم التشاركية ،مثل إ
تساهم فـي الديمقراطية واستدامة المجتمعات المفتوحة .وكذلك فإن وسائل إ
والعالم االجتماعي ،مهمة أيضاً لضمان أال تكون أصوات المجموعات الممثلة تمثيال ناقصاً أو
المجتمعية إ
أ
ت
ن
وتع� التعددية أيضاً االع�اف بصحة مجموعة من الروايات ضمن
المحرومة عىل هامش أعملية صنع الخبار .ي
الممارسة الصحفـية الخالقـية ،مع تصنيف المعلومات المضللة والدعاية وأنواع محتوى أخرى بأنها منافـية
للمعاي� المهنية( .انظر الوحدات  1و 2و.)3
ي
أسئلة للنقاش
إن أية مناقشة حول ممارسة الصحافة أ
الخالقـية فـي عالم ش
تنت� فـيه المعلومات المضللة والمغلوطة والدعاية
بكثافة يمكن أن تبدأ بشكل مفـيد بالنظر فـي أ
السئلة التالية:
ما هي بالضبط الصحافة فـي العرص الرقمي؟ (سؤال ينقل المحادثات من «من هو الصحفـي؟» إىل فهم ث
أك�
دقة للصحافة المعارصة).
ما الذي ي ز
العالن
يم� الصحافة عن عملية إنشاء ونشـر المحتوى عىل نطاق أوسع (بما فـي ذلك إ
النتـرنت وخارجها؟
والتسويق والعالقات العامة والتضليل والمعلومات الخاطئة) عىل إ
من الطرف الذي يجب أن يخدم ممارس الصحافة مصالحه؟
أ
هل ينبغي مساءلة ممارسـي الصحافة عن المحتوى الذي ينتجونه /ينشـرونه؟ وإذا كان المر كذلك،
لماذا ،ومن قبل من؟ إذا لم يكن كذلك ،لم ال؟
االل�امات أ
ما ت ز
وجماه�هم؟
الخالقـية التـي يتحملها ممارسو الصحافة تجاه مصادرهم وموضوعاتهم
ي
آ
أ
ما هي المعضالت الخالقـية الجديدة التـي يجب االنتباه إليها الن من قبل ممارسـي الصحافة فـي
سـياق «اضطراب المعلومات»؟
معاي� التقييم
ي
ين
والصحفـي�
التفك� النقدي وتعزيز مواقف طلبة الصحافة
ات
ر
قد
تعميق
هو
الكتيب
هذا
من
الشامل
الغرض
ي
ت
المح� ي ن
بالضافة إىل
معاي� الدقة والتحقق -إ
وغ�هم ممن يقومون بـ «أعمال الصحافة» .يجب أن تكون ي
فـ� ي
أ
أ
تز
معاي� التقييم الرئيسـية.
االل�ام بالقيم الخالقـية الساسـية وعمق البحث والتحليل النقدي -من ي
معاي� التقييم ت
المق�حة للتدريبات النظرية:
ي
الدقة والتحقق (عىل سبـيل المثال :هل تم تمثيل المصادر المقتبس عنها بدقة؛ هل تم استخدام
طرق التحقق المناسبة؟).
قوة البحث (عىل سبـيل المثال :إىل أي مدى بذل المشارك جهداً للحصول عىل البـيانات ذات الصلة/
المصادر القوية لدعم حججهم /نتائجهم؟).
جودة الحجج والتحليالت (إىل أي مدى تكون الحجج والتحليالت المطروحة أصيلة ومتطورة؟).
(المالء والنحو وعالمات ت
ال�قيم والصياغة البنيوية).
التعبـ� الكتابـي إ
ي
ما مدى فعالية المقال /التقرير فـي إظهار مخرجات ما تم تعلمه فـي الوحدة؟
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معاي� التقييم ت
المق�حة للمهام التطبـيقية /الصحفـية:
ي
الدقة والتحقق (عىل سبـيل المثال :هل تم تمثيل المصادر المقتبس عنها بدقة؛ هل تم استخدام
طرق التحقق المناسبة؟).
قوة البحث (عىل سبـيل المثال :إىل أي مدى بذل المشارك جهداً للحصول عىل البـيانات ذات الصلة/
المصادر القوية لدعم حججهم /نتائجهم؟).
التحليل النقدي (عىل سبـيل المثال :ما مدى عمق الفهم والدراسة عند المشارك وهو يحقق فـي
القضايا الرئيسـية للجمهور؟).
أ
الصالة.
العالمي عىل القراء /المشاهدين/
تأث� القصة /المنتج إ
قوة الرسد (عىل سبـيل المثال :ما هو ي
ين
المستمع�؟).
النتاج (مثل جودة تحرير الصوت /الفـيديو ،وعنارص الوسائط المتعددة).
قيم إ
(المالء والنحو وعالمات ت
ال�قيم والصياغة البنيوية).
التعبـ� الكتابـي إ
ي
أ
أ
تز
االل�ام بالقيم الخالقـية الساسـية الواردة فـي المدونات المهنية.
طرق إيصال محتوى الدروس
النتـرنت .وعبـر تنفـيذ العديد من الدروس،
تم وضع هذه الوحدات لتدريسها إما وجهاً لوجه أو عبـر إ
النتـرنت (عبـر منصة تعليمية مثل  ،Moodleأو
سـيستفـيد المشاركون من بـيئة تعليمية تعاونية إما عبـر إ
باستخدام مجموعات الفـيسبوك ،عىل سبـيل المثال) أو وجهاً لوجه.
وتتبع معظم الدروس نموذجاً يتألف من جزأين؛ أ
الول هو التعلم النظري (مثل :استخدام الندوات ،أو
القراءات ،أو العروض التقديمية عىل نمط المحاضـرة) ،مع استكمالها بتمارين عملية (مثل :مجموعات العمل
المكلفة بتمارين التحقق) .وعاد ًة ما تتضمن هذه العملية مكوناً نظرياً مدته  60إىل  90دقيقة وورشة عمل أو
ين
ساعت� .ويمكن التوسع فـي هذه الجلسات أو اختصارها أو تقسـيمها و /أو
جلسة تعليمية مدتها  90دقيقة إىل
نشـرها عىل مدى أيام مختلفة اعتماداً عىل إطار التدريس /التعلم للمؤسسة المعنية .ويُ تق�ح تخصيص مهمة
تطبـيقية لكل وحدة.
ين
والخ�اء فـي المحا�ض ات والمنتديات التفاعلية
ويتم تشجيع المحا�ض ين
والمدربـ� عىل شإ�اك ممارسـي المهنة ب
حيثما كان ذلك ممكناً ،وذلك لضمان دمج دراسات الحالة والقضايا والمناقشات المعارصة فـي المناهج
الدراسـية.
المدربـ� عىل دمج المواد أ
ين
والمثلة ذات الصلة
بالضافة إىل ذلك ،فإن مصممي الدورة يشجعون المحا�ض ين/
إ
بالمنطقة المحلية ولغتها وثقافتها فـي الدروس.
المواد والمراجع
سوف يحتاج المدربون والمشاركون إىل خط اتصال بال تن�نت للوصول إىل قواعد البـيانات أ
الكاديمية و /أو موقع
إ
الباحث العلمي المتوفر من غوغل (.)Google Scholar
أ
8
العمل لنتائج التعلم الشاملة هو First Draft
الضافـية المرتبطة بالتطبـيق
والموقع البرز لمصادر التعلم إ
ي
.News
[ https://firstdraftnews.com/ 8تم االطالع عليه بتاريخ .]28/03/2018
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مالحظة :يجب أن يعزى الفضل فـي المحتوى والموارد المقدمة فـي هذا الكتيب وبالشكل المالئم إىل جهود
ين
ين
المساهم�.
والمؤلفـ�
محرري المقرر
المقاربة ت
ال�بوية
ت
يأ� هذا المقرر النموذجي المتخصص كحلقة فـي سلسلة منشورات من المقررات الدراسـية النموذجية لتعليم
ي
الصحافة 9والصادرة عن اليونسكو ،ابتداء من عام  .2007وتستند المقاربة ت
ال�بوية أيضاً إىل منهاج اليونسكو
والعالم 10والمقرر النموذجي المتعلق بسالمة الصحفـييـن ،11ت
ين
وال�
للمعلم� حول معرفة أساسـيات المعلومات إ
ي
�ض
ن
يل:
تب� ما ي
يشجع المحا ون عبـرها عىل ي
نهج التحقيق فـي القضايا
التعلم القائم عىل حل المشكالت
البحث العلمي
دراسة الحالة
ن
التعاو�
التعلم
ي
تحليل النص
تحليل السـياق
ت
ال�جمات
النتاج
إ
ين
المدربـ� الذين يدرسون هذا المقرر عىل استكشاف مفهوم «التعلم القائم عىل
نحث
بالضافة إىل ذلكّ ،
إ
12
المشاريع» الصحفـي ؛ وهي مقاربة من شأنها تطوير مخرجات التعلم عبـر تطبـيق واختبار المهارات فـي
ين
مدرك� إلمكانية إنتاج استجابات رسيعة وحاسمة
سـياق إنتاج المحتوى الصحفـي .ويجب أن يكون المتعلمون
ورسيعة االنتشار فـي سـياق مكافحة التضليل ،وأن يعطوا الفرصة لتطبـيق هذه الطريقة فـي الممارسة
العملية.13

 9مناهج اليونسكو النموذجية لتعليم الصحافة ([ http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf .)2007تم االطالع عليه
بتاريخ  ،]28/03/2018انظر أيضاً مناهج اليونسكو النموذجية لتعليم الصحافة :ملخص للمناهج الدراسـية الجديدة (:)2013
 ;http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdfوتدريس الصحافة من أجل التنمية المستدامة :مناهج جديدة (:)2015
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ .]28/03/2018
 10ويلسون ،سـي ،).Wilson, C( .غريزل ،أيه ،).Grizzle, A( .توازون ،آر ،).Tuazon, R( .أكيمبونغ ،كيه ).Akyempong, K( .وتشوينغ،
للمعلم�»[ .كتاب ت
ين
إلك�ونـي] باريس :اليونسكو.
والعالم :منهاج
سـي« .)Cheung, C.) (2011( .معرفة أساسـيات المعلومات إ
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ .]28/03/2018
 11اليونسكو ( )2017مقرر نموذجي حول سالمة الصحفـييـن :دليل الءساتذة الصحافة فـي الدول العربـية:
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248297e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ .]28/03/2018
 12مؤتمر الرابطة الدولية للباحثيـن فـي مجال إالعالم واالتصاالت فـي كارتاجينا ،كولومبـيا 18/07/2017
 13مثال مثيـر لالهتمام هو هذا المقطع من هاشتاق «قصصنا»[ https://www.facebook.com/hashtagoursa/videos/679504652440492/ :تم
االطالع عليه بتاريخ .]15/06/2018
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الحقيقة والثقة والصحافة:
ما أصل أهميتها
ش�يلن آيرتون
ي

أ
الوحدة الوىل
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ملخص

العالم والصحافة هشة ومتهالكة ت
ح� قبل تف�ة طويلة من
كث�ة من العالم ،كانت الثقة فـي وسائل إ
فـي أجزاء ي
1
ت
نز
وال� كانت سمة
ظهور وسائل التواصل االجتماعي  .وال تنفصل هذه ال�عة عن تراجع الثقة فـي المؤسسات ،ي
شائعة فـي العديد من المجتمعات .ومع ذلك ،فإن الحجم الهائل للتضليل والمعلومات المغلوطة ،وانتشاره
الواسع -إذ تنشـر هذه أ
الخبار الزائفة كأخبار حقيقية وتوزع عبـر وسائل التواصل االجتماعي -قد يسبب انتشار
ين
والمواطن�
العالم
العدوى التـي تهدد بمزيد من ال�ض ر سمعة الصحافة .ولهذا آثار عىل الصحفـييـن ووسائل إ
والمجتمعات المفتوحة.2
وال تن�نت ،يمكن
ومع توفر المعلومات المجانية للجميع بسهولة ورسعة عالية عىل منصات الوسائط االجتماعية إ
للتمي� ي ن
يز
لكل فرد أن يكون ش
وبالتال
بـ� ما هو صحيح وما هو زائف،
نا�اً .ونتيجة لذلك ،يجهد المواطنون
ي
تسـيطر السخرية وعدم الثقة ،وتزدهر وجهات النظر المتطرفة ونظريات المؤامرة ،ويتم التشكيك فـي الحقائق
و�عية المؤسسات التـي كانت مقبولة ذات يوم .وفـي عالم كهذا ،تكافح غرف أ
ش
الخبار مطالبة بأداء دورها
3
التاريخي كحراس بوابة يمكن أن يساعد منتجهم فـي إثبات الحقيقة  .فـي الوقت نفسه ،فإن صعود نجم
«االتصاالت ت
االس�اتيجية» و»عمليات المعلومات» -بما فـي ذلك المعلومات المضللة النشطة والمعلومات
الخاطئة -قد جعل منها عامال ً رئيسـياً فـي النظام ئ
البـي� للمعلومات.4
ي
ل�ايد حجم علة «اضطراب المعلومات» وعواقبه عىل المجتمع؛ فإنه ت
ين
نظراً ت ز
المسؤول� فـي
ح� أبرز
ت
ابار� ،مدير منتجات المشاركة
ش�كات التواصل االجتماعي يشعرون بالقلق .ومن ذلك فإن ساميد تشاكر ي
تأث� وسائل التواصل
المدنية فـي فـيسبوك ،قد ذكر أنه« :إذا كانت هناك حقيقة أساسـية واحدة حول ي
النسانية -سواء كانت طيبة أم ش�يرة .ففـي أفضل
االجتماعي عىل الديمقراطية ،فهي تضخيم النوايا إ
أ
بالتعبـ� عن أنفسنا واتخاذ المواقف .وفـي أسوأ الحوال ،يسمح للناس بنشـر
حاالتها ،يسمح لنا
ي
معلومات مغلوطة وتؤدي إىل تآكل الديمقراطية».5

 1إديلمان .)Edelman.) (2017( .مقياس الثقة الخاص بإديلمان  - 2017النتائج العالمية .متاح عىل:
[ https://www.edelman.com/global-results/تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
أ
 2ن
النتـرنت] ،ذا غارديان ،متاحة عىل:
فاي� ك« ،2017 ، .مهمة للصحافة فـي زمن الزمة» [عىل إ
[ https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisisتم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 3سـينغر ،جيه« .)Singer, J.) (2013( .الرؤية التـي ينشئها المستخدم :حراسة البوابة الثانوية فـي مجال إعالمي ت
العالم
مش�ك .إ
النتـرنت]  ،)1(16صفحات  .55-73متاح عىل:
الجديد والمجتمع[ ،عبـر إ
[ https://pdfs.semanticscholar.org/0d59/6a002c26a74cd45e15fbc20e64173cf2f912.pdfتم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
ين
وياروشك� ،إف(Yarochkin, F.).
 4انظر عىل سبـيل المثال الحاالت الموضحة فـي غو ،إل ()Gu, L؛ كروبوتوف ،فـي ()Kropotov, V
أ
النتـرنت ويتعاملون مع الجمهور»:
(ال تاريخ محدد)« .آلة الخبار الزائفة .كيف يسـيطر مروجو الدعاية عىل إ
[ https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdfتم االطالع عليه
بتاريخ  .]16/06/2018وتم نشـر دراسة أخرى بواسطة معهد بحوث المجتمع والبـيانات ،نيويورك ( ،)2017التعامل مع وسائل
النتـرنت[ https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/ :تم االطالع عليه بتاريخ
العالم والمعلومات المضللة عبـر إ
إ
.]15/06/2018
ت
تأث� وسائل التواصل االجتماعي عىل الديمقراطية؟ غرفة أخبار
ابار� ،إس« .)Chakrabarti, S.) (2018( .أسئلة صعبة :ما هو ي
 5تشكر ي
النتـرنت]  .Newsroom. fb.comمتاح عىل[ https://newsroom.fb.com/news/2018/01/effect-social-media-democracy/:تم االطالع
الفـيسبوك»[ .عبـر إ
عليه بتاريخ ]03/04/2018
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تصدى هذا الكتيب لتقديمه.
يمكنهم لعبها .وهذا ما ّ

يعدون أنفسهم ت
ين
أساسـي� فـي المجتمعات
لف�ة طويلة العبـي دعم
فبالنسبة للصحفـييـن ،وهم الذين ّ
�ض
ال ار بسمعتهم،
الديمقراطية والمفتوحة ،فإن التضليل والمعلومات المغلوطة يمثالن تحديا يتجاوز فـي آثاره إ
المر ي�ز أ
بل يتجاوز أثر «اضطراب المعلومات» ذلك إىل التشكيك فـي هدفهم وفعاليتهم .وهذا أ
الهمية
ب
أ
يع� أن ت
ن
الساسـية للحاجة إىل استقاللية الصحافة
نف�ض أن الصحافة خالية
ي
والمعاي� المهنية العالية .وهذا ال ي
أ
من اليديولوجية المهيمنة أو ي ز
التح� بسبب الجنس أو العرق أو التجمع اللغوي أو الطبقة وما إىل ذلك أو أسباب
تأث� السـياقات
تتعلق بخلفـيات أولئك الذين ينتجونها .وال يجب أن نتجاهل أيضا قضايا ذات طابع عام مثل ي
أ
الخبارية التـي يمكن التنبؤ بها للمصادر
للملكية ،ونماذج العمال ،واهتمامات الجمهور ،و»الشبكة» إ
المؤسسـية ِ
الحكومية ش
و�كات العالقات العامة ،وما إىل ذلك .إال أنه من ال�ض وري التمسك بأهمية أخالقـيات التحرير كمنارة
ت
بتأث� وجهات نظرهم فـي
يس�شد بها الصحفـيون وهم يمارسون التغطية ،وتضع لهم الحدود فـيما يتعلق ي
من�اً لـ «الحيادية السلبـية» ،بل
العالم وخلفـياتهم عىل عملهم .ويحمل ذلك إشارة إىل أن الصحافة ليست ب
هي ممارسة تحتاج إىل الشفافـية ت
لمعاي� واسعة ذات عالقة بقابلية المعلومات
ح� يثق الجمهور بأنها ممتثلة
ي
للتحقق ،وأنها تنشـر خدمة للصالح العام ،بغض النظر عن نطاق الموضوعات التـي يتم تناولها ووجهات
النظر التـي يستشهد بها.10
 6فنكه ،دي« .)Funke, D.) (2018( .دليل إجراءات مكافحة المعلومات المضللة فـي جميع أنحاء العالم» (معهد ت
بوين� للدراسات
العالمية) .متاح عىل [ https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/تم االطالع عليه بتاريخ ].13/07/2018
 7إ نوسـيل ،إس« .)Nossel, S.) (2017( .تزييف أ
الخبار :أخبار احتيالية والكفاح من أجل الحقيقة»[ .كتاب ت
إلك�ونـي] مؤسسة بن
أمريكا للنشـر .متاح عىل[ https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf :تم االطالع عليه بتاريخ
.]03/04/2018
العالم فـي أفريقيا،
# 8نو نيوز هو امتداد لمتصفح الويب تم تطويره بواسطة منظمة جنوب أفريقيا يغ� الحكومية لرصد وسائل إ
ت
الجماه� عىل تحديد ما إذا كان الموقع الذي يتصفحونه يحتوي عىل أخبار موثوق بها:
وال� تسعى إىل مساعدة
ي
ي
[ https://chrome.google.com/webstore/search/KnowNewsتم االطالع عليه بتاريخ .]15/06/2018
ن
 9انظر الموقع إ ت
مد� وجامعي يركز عىل التحقق من
اللك�ونـي  https://verificado.mx/يمثل ائتالفاً من  60مؤسسة إعالمية ومجتمع ي
المحتوى المتنازع عليه خالل االنتخابات المكسـيكية لعام .2018
[ https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19906-media-collaboration-and-citizen-input-fueled-verificado-2018-fact-checking-mexican-eleتم االطالع
عليه بتاريخ ]04/07/2018
أ
أ
ن
روسـ� ،جيه« .)Rosen, J.) (2010( .المنظر من الالمكان :السئلة والجوبة .مدونة بريسثينك»:
 10انظر
ي
[ http://pressthink.org/2010/11/the-view-from-nowhere-questions-and-answers/تم االطالع عليه بتاريخ .]15/06/2018
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والصغ�ة.
الكبـ�ة منها
ي
لقد أصبح من الواضح أنه لحل هذه المشكلة ،هناك حاجة إىل التدخالت العالجية ،ي
الغراءات فـي محاولة حل المشكلة عبـر التنظيم الحكومي ،وتختار العديد من الدول هذا المسار،6
يتمثل أحد إ
�ض
التعبـ� يحذّ رون من أن هذا قد ي باالنفتاح والمشاركة اللذين مكنتهما التكنولوجيات
لكن دعاة حرية
ي
الجديدة .7وعىل وجه الخصوص ،فإنه إذا توىل الزعماء ذوو العقليات االستبدادية السلطة؛ فسـيجدون سالحاً
قانونياً قوياً وجاهزاً فـي متناول اليد لتحديد ما هو «مزيف» وما هو حقيقي فـيما يتعلق بأي تغطية نقدية
ألدائهم.
والخيار آ
ن
الجماه� ث
الخر هو الذي ت
المد� ش
أك� ذكا ًء،
وال�كات ،والذي يركز عىل جعل
اق�حته مبادرات المجتمع
ي
ي
أ
كث�ة تمتد من جنوب
وتزويدهم بالدوات الالزمة
لتفسـ� المعلومات التـي يتلقونها وتقييمها .وهناك أمثلة ي
ي
أفريقيا 8إىل المكسـيك .9كذلك فإن منظمات التحقق من الحقائق فـي طور االنتشار (كما هو موضح فـي هذا
الدليل).
فـي هذا السـياق ،يحتاج الصحفـيون وطلبة الصحافة إىل معرفة هذه المبادرات أ
والدوار التكميلية التـي

التفك� النقدي فـي كيف يمكن للصحافة أن
وفـي هذا الدرس ،ينبغي أن يشجع المدربون المشاركيـن عىل
ي
تخدم المجتمع والديمقراطية ،وكيف يؤثر «اضطراب المعلومات» عىل الديمقراطية والمجتمعات المنفتحة
ويعرضها للمخاطر ،وكيف يمكن للصحافة أن تحسن من أدائها ،وفـي أثناء ذلك ،تعيد بناء الثقة فـي أساليبها
ومعاي�ها وإبراز حقيقة أنها ي ز
متم�ة فـيما يتعلق بتوليد معلومات يمكن التحقق منها خدمة للمصلحة العامة.
ي
أ
�ض
ز
وتم� العملية
وال يتعلق المر بالثقة العمياء فـي ممارسـي الصحافة ،بل ب ورة إدراك مزايا العمل الصحفـي ي
ومعاي� المعلومات التـي تم التحقق منها بما يحقق المصلحة
الصحفـية ،وطموحها للتوافق مع عمليات
ي
يع� ت
ن
االع�اف بقيمة التشكيك ،وهو نقيض السخرية ،وقدرة أفراد الجمهور-
العامة ،وتقييمها وفقاً لذلك .هذا ي
التمي� ي ن
يز
بـ� أولئك الذين يدعون ممارسة الصحافة ،وأولئك الذين يسعون بصدق للقيام بالعمل
بالمقابل -عىل
ت
ش
الذا� والمساءلة ،ويحرصون عىل سمعتهم
والتنظيم
المطلوبة
الشفافـية
وط
�
يطبقون
(والذين
الصحفـي
ي
ن
يع� فهم بـيئة المعلومات
الطيبة التـي تتفق مع ذلك) .وبالنسبة للصحفـييـن وطالب الصحافة ،فإن ذلك ي
المتغ�ة وكيفـية االستجابة للتحديات.
ي

الخطوط العريضة

لفهم عواقب «اضطراب المعلومات» بالنسبة للصحفـييـن ،والمجتمعات التـي يخدمونها ،من المهم أن ينظر
الهيكل والثقافـي والمعياري ،كنتيجة
والعالم القديم ،عىل المستوى
التغ� العميق للصحافة إ
المشاركون فـي ي
ي
االتصال بال تن�نت عبـرها .أ
التقدم الرسيع فـي التكنولوجيا الرقمية أ
والهم هو
يمكن
التـي
الشخصية
جهزة
وال
إ
العالقة ي ن
العالم االجتماعي.11
بـ� تنامي مشاكل الثقة فـي الصحافة واالنخراط فـي إ
وليس من الصواب إلقاء اللوم عىل وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها السبب الوحيد لمشاكل الصحافة،
مبا� مع القدرة الصحفـية ،وهناك ارتباط كذلك ي ن
فالثقة مرتبطة بشكل ش
بـ� الثقة فـي الصحافة وتقلص الثقة
12
فـي الحكومات ش
كث�ة من العالم عموماً.
وال�كات والمؤسسات فـي أنحاء ي
العمال الرئيسـي شل�كات أ
الخبار ونشـرها وانهيار نموذج أ
لقد أدت التغي�ات الهيكلية فـي طريقة جمع أ
الخبار
ي
الخبار من العمل الصحفـي الكفء فـي غرف أ
القديمة إىل تجريد صناعة أ
الخبار ،مما أثر عىل عمق التغطية
أ
الخبارية واتساعها وجودتها .13وكذلك أدى تراجع التمويل إىل إضعاف أداء غرف الخبار فـي وسائل إالعالم
إ
الحكومية ،فـيما تسببت السـيطرة الحكومية المستمرة عىل معظم هذا القطاع فـي تراجع نوعية التغطية
الخبارية.
إ
ح� جلب التحول الرقمي طرقاً جديدة مرغوبة لرواية أ
وفـي ي ن
الخبار ،ش
أك� للناس فـي عملية صناعة
وإ�اك ب
أ
أ
أك� لمنتجي الخبار القديمة وهم أصال ً فـي حالة من الضعف وتراجع
الخبار ونشـرها ،فقد جلب أيضاً تحديات ب
أ
14
الخبارية الرقمية -عموماً -بتطوير القطاع لوقف تدهور الصحافة .
الداء ،بـينما لم تقم المؤسسات إ
ال ثك� تنوعاً فـي الدول الديمقراطية ،يمثل منع آ
وفـي بـيئة المعلومات أ
الثار الضارة للتضليل والمعلومات
أ
الخاطئة تحدياً ،ليس فقط لولئك المستثمرين فـي الصحافة ،بل للمجتمع بأرسه.15
 11انظر الوحدة الثالثة
 12إديلمان )Edelman.) (2017( .المرجع السابق
 13انظر الوحدة الثالثة
 14غرينسبون ،إي« .)Greenspon, E.) (2017( .المرآة المحطمة :االءخبار والديمقراطية والثقة فـي العرص الرقمي»[ .كتاب ت
إلك�ونـي]
أوتاوا :منتدى السـياسة العامة ،كندا .متاح عىل[ https://shatteredmirror.ca/download-report/:تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 15أنسـيب ،أأيه« ،)Ansip, A.) (2017( .خطاب الكراهية والشعبوية واالءخبار الزائفة عىل وسائل التواصل االجتماعي  -نحو استجابة
من االتحاد الوروبـي .متاح عىل[ https://shatteredmirror.ca/wp-content/uploads/theShatteredMirror.pdf :تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
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وعبـر تغطية الشؤون العامة وقضايا المجتمع والتحقيقات والتعليق والتحليل ،كان لدى الصحفـييـن أدوات
ين
ين
ين
المواطن� عىل اتخاذ قرارات حول كيفـية حكمهم.
والمسؤول� .وقد ساعدوا بذلك
السـياسـي�
فعالة لمحاسبة
والمعاي� الصحفـية،
الخبارية لم ترق إىل هذا المستوى من المثل العليا
العالمية إ
ال شك أن بعض المؤسسات إ
ي
ولكن بشكل عام ،تركزت أعمالهم عىل أخبار حقيقية تم اختيارها ونشـرها ضمن رسدية موجهة ،لكنها ظلت
بعيدة عن نسج أ
الكاذيب ألغراض سـياسـية أو تجارية أو ترفـيهية.
الخرين لمتابعة أ
الفاعل� آ
ين
وعىل المستوى الثقافـي ،فإن ي ن
تمك�
الخبار وتسجيلها والتعليق عليها ونشـرها
تغي� فـي النموذج المركزي ،ولكن أيضاً فـي طبـيعة
عىل قنوات التواصل االجتماعي قد أدى ليس فقط إىل ي
وتعد وسائل التواصل االجتماعي اليوم بمثابة المرسح الرئيسـي للخطاب العام
المناقشات العامةّ .17
والسـياسـي .ويجادل البعض بأن هذا قد وضع الديمقراطيات والمجتمعات المفتوحة فـي حالة من «العجز
الديمقراطي».18
الرصار عىل أنها ليست مؤسسات إخبارية ،فقد تخطّت ش�كات التكنولوجيا والمنصات االجتماعية
وعبـر إ
19
ن
تز
ش
الالعبـ� ال يستخدمون
هؤالء
أن
ورغم
.
ون
والنا�
الصحفـيون
يتحملها
التـي
المعيارية
امات
االل�
ي
أ
الصحفـييـن إلنتاج الخبار ،إال أن أهميتهم فـي الدعم والتحرير تنأى بهم بشكل ت ز
م�ايد عن كونهم «مجرد
قنوات» أو وسطاء بسـيطون.
الكث� من التضليل والمعلومات الخاطئة ،أو «القمامة ( »)junkكما يسميها معهد أكسفورد للعلوم
إن مصدر ي
الحوسبـية ،هي منابر الوسائط االجتماعية وخوارزميات محركات البحث .فعبـر استغالل شبكات المستخدميـن
وأصدقاء المستخدم ،فإنها توفر البنية ش
وال�عية للتضليل والمعلومات الخاطئة.20
ين
ش
المواطن� للحقيقة،
والمنت� عىل هذه المنصات يؤثر عىل فهم
وبالتال ،فإن المحتوى المضلل بشكل متعمد
ي
22
21
ن
ت
بـ� الطرق
المستن� والشعور
ويقوض الثقة والحوار
المش�ك بالواقع والموافقة المتبادلة والمشاركة  .ومن ي
ي
أ
يل:
الخرى التـي تتهم بها وسائل التواصل االجتماعي بتقويض الديمقراطية ما ي
التهويل واالستقطاب والتحزب المتشدد.
تحويل الشعبـية إىل ش�عية.
 ).Kovach,وروزنستيل ،تـي« .)Rosenstiel, T.) (2010( .الضبابـية :كيف تعرف ما هو الصحيح فـي عرص الحمل
 16كوفاتش ,بـي.
للمعلومات»B(.النسخة أ
بلومزبري ،الصفحات .171-184
الوىل .نيويورك:
الزائد
أ
 17نوسـيل ،إس .)Nossel, S.) (2017( .تزييف الخبار :أخبار احتيالية والكفاح من أجل الحقيقة[ .كتاب ت
إلك�ونـي] مؤسسة بن
أمريكا للنشـر .متاح عىل[ https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf :تم االطالع عليه بتاريخ
.]03/04/2018
 18هاورد ،بـي )Howard, P.) (2017( .انظر المرجع السابق
 19هاورد ،بـي )Howard, P.) (2017( .انظر المرجع السابق .انظر أيضاً الوحدة الثالثة
 20باريزر ،إي .أ(« .)Pariser, E.) (2011فقاعة التـ رشيح :أما يخفـيه إالنتـرنت عنك» .لندن ،مطبعة الفايكنج  /بـينغوين.
 21المفوضية الوروبـية (« .)2017الخطوات التالية ضد الخبار الزائفة :اللجنة ئ ش
خ�اء رفـيع المستوى وتطلق مشاورات
تن� فريق ب
النتـرنت] متاح عىل[ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_en.htm:تم االطالع عليه بتاريخ .]13/06/2018
عامة»[ .عبـر إ
 22ديب ،أيه ،).Deb, A( .دونوهيو ،إس ).Donohue, S( .وغليسـييـر ،تـي« .)Glaisyer, T.) (2017( .هل تعتبـر وسائل التواصل
االجتماعي تهديدا للديمقراطية؟» [كتاب ت
إلك�ونـي] مجموعة أوميديار .متاح عىل:
[ https://www.omidyargroup.com/wp-content/uploads/2017/10/Social-Media-and-Democracy-October-5-2017.pdfتم االطالع عليه بتاريخ
]03/04/2018
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أ
معاي� مهنية ،وطبقات من الضوابط
وقد انطوت الممارسة والسلوب الصحفـي فـي العهد ما قبل الرقمي عىل ي
أ
والقيود المركزية إلدارة دقة الخبار وجودتها ونزاهتها .وكان المراسلون الميدانيون يتلقون الدعم من فريق غرفة
أ
ت
الخبار الذي كان يتحقق من المحتوى قبل نشـره .ونموذج «حارس البوابة» هذا زرع شعوراً
باالح�افـية والمهنية
16
لدى الصحفـييـن .

ين
ين
ين
الهامشي�.
والالعبـ�
الشعبوي� والحكومات
السماح بالتالعب من قبل الزعماء
العالنات الخفـية .
تشجيع االستيالء عىل البـيانات الشخصية والرسائل الموجهة
الصغ�ة /إ
ي
التشويش عىل الحوار العام.24
وال يجب أن تسـ� أ
المور بهذه الطريقة ،إذ يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تكون منصة رئيسـية النخراط
ي
النسان
المجتمع بالصحافة ،وتعزيز النقاش والقيم المدنية ،والمشاركة الديمقراطية فـي بـيئة تدعم حقوق إ
والتنوع الثقافـي ،والعلوم والمعرفة ،واتخاذ القرارات العقالنية .وتحقيقاً لهذه الغاية ،يجب عىل الصحافة -عىل
أية منصة -أن تنشـر عىل سبـيل المثال مواد عن القضايا المعقدة للجمهور العام دون أن تتخىل عن الدقة
العلمية ،ودون تبسـيط للسـياق بشكل قد يضلل الناس .ففـي مجال العالج الطبـي المتقدم (مثل االستنساخ)
والتطورات العلمية الجديدة (مثل الذكاء االصطناعي) ،تتمثل التحديات التـي يواجهها الصحفـيون فـي ضـرورة
المستقبل لهذه التطورات،
التأث�
التحقق من دقة ما ينشـرون ،وتجنب إ
الثارة ،وتوخي الحذر فـي وصف ي
ي
خ�اء موثوقون.
والقدرة عىل استيعاب وموازنة وجهات النظر المختلفة أو نتائج الدراسات التـي قام بها ب
ومن ثم هناك العديد من الطرق التـي يمكن أن تستجيب بها الصحافة ش
مبا�ة للتضليل والمعلومات الخاطئة.
وهي تشمل مقاومة التالعب عبـر التحقيق الصحفـي ،وتنفـيذ حمالت لفضح المعلومات المضللة ،عىل أن يكون
ين
لتحسـ� أداء الصحافة بشكل عام (انظر أدناه).
كبـ�ة
ذلك مصحوباً بجهود ي
23

وتتنوع االستجابات المجتمعية لـ «اضطراب المعلومات» آوالتحديات التـي تفرضها منصات الوسائط االجتماعية
وكث� منها ينشأ فـي
وتتحقق عىل عدة مستويات .والحلول فـي طور النشوء الن ،وبعضها تتطور بشكل رسيع ،ي
الواليات المتحدة ،حيث تتخذ ش�كات التواصل االجتماعي وغوغل مقراتها .وتتضمن بعض المبادرات المتعلقة
بالتكنولوجيا الناشئة لمعالجة المعلومات الخاطئة ما يل:
االل�ام بالحذف من نتائج البحث أ
تز
والخبار ما يتعتبـره ش
ال�كة (وهو أمر محل خالف) أخباراً زائفة .27 26 25
28
العالنات التـي تستند إىل النقرات .
حرمان مزودي المعلومات المضللة من عائدات إ
توفـ� حلول تكنولوجية للتحقق من المحتوى الرقمي والصور.29
ي
تمويل مبادرات الصحافة الداعمة التـي تدمج ي ن
بـ� الصحافة والتكنولوجيا والبحث العلمي.30
ين
المستهلك� (والخوارزميات) عىل تحديد
المعاي� الفنية ،أو عالمات الثقة ،لمساعدة
تطوير واستخدام
ي
أ
الخبار التـي تنشـرها مصادر موثوقة.31
 23كادواالدر ،سـي ).Cadwalladr, C( .وغراهام-هاريسون ،إي« .)Graham-Harrison, E.) (2018( .كيف حول الموقع إال ت
لك�ونـي
النتـرنت] متاح عىل:
كام�دج أناالتيكا «إعجابات» الفـيسبوك إىل أداة سـياسـية مربحة» .ذا غارديان[ .عبـر إ
شل�كة ب
[ https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/2017/facebook-cambridge-analytica-kogan-dataalgorithmتم االطالع عليه بتاريخ
]03/04/2018
).Donohue,
(S
إس.
دونوهيو،
،).Deb,
(A
أيه.
 24ديب،
وغليسـي� ،ي ت� )Glaisyer, T.) (2017( .المرجع السابق
ي
 25لينغ ،جيه .)Ling, J.) (2017( .إريك شميدت يقول إن أخبار غوغل «ستطرد« الدعاية الروسـية خارج نطاق التغذية .موقع مجلة
النتـرنت] متاح عىلhttps://motherboard.vice.com/en_us/article/pa39vv/eric-schmidt-says-google-news-will-delist- :
مذربورد التابعة لفايس[ .عبـر إ
rt-sputnik-russia-fake-news?utm_campaign=buffer&utm_content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com+Motherboard
[تم االطالع عليه بتاريخ ]03/04/2018؛ https://www.rt.com/news/411081-google-russia-answer-rt/

أ
موسـ�ي ،أيه« .)Mosseri, A.) (2018( .المساعدة فـي ضمان أن الخبار عىل الفـيسبوك هي من مصادر موثوقة .موقع فـيسبوك».
26
ي
[ https://about.fb.com/news/2018/01/trusted-sources/تم أاالطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 27ستاموس ،أيه« )Stamos, A.) (2018( .مسائل الصالة :لماذا الجيش الجمهوري االيرلندي ليس له مكان فـي الفـيسبوك» .موقع
فـيسبوك[ https://about.fb.com/news/2018/04/authenticity-matters/:تم االطالع عليه بتاريخ  .]03/04/2018أ
 28لوف ،جيه ).Love, J( .وكوك ،سـي« .)Cooke, C.) (2017( .تحرك غوغل وفـيسبوك لتقييد إالعالنات عىل مواقع الخبار الزائفة»،
النتـرنت] متاح عىل:
رويتـرز[ .عبـر إ
[ https://www.reuters.com/article/us-alphabet-advertising/google-facebook-move-to-restrict-ads-on-fake-news-sites-idUSKBN1392MMتم االطالع عليه
بتاريخ .]15/06/2018
 29انظر الوحدة السادسة .مثال[ http://www.truly.media/ :تم االطالع عليه بتاريخ .]15/06/2018
 30انظر الوحدة الخامسة
 31مشـروع الثقة ( .)2017مشـروع الثقة  -أخبار نز
ب�اهة[ .عبـر إالنتـرنت] متاح عىل[ https://thetrustproject.org/?nr=0 :تم االطالع عليه
بتاريخ .]03/04/2018
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خ�ة الكاتب /المراسل الصحفـي :من أنشأ هذه المادة؟ تفاصيل حول الصحفـي /الصحفـية ،بما فـي
ب
خ�تهم وقصص أخرى أنجزوها مسبقاً.
ذلك ب
للتمي� ي ن
يز
بـ� الرأي
الخبارية
نوع العمل :ما هي طبـيعة المادة المنشورة؟ وضع تصنيفات للتقارير إ
«أصل»).
العالنية (أو محتوى برعاية طرف ما/
والتحليل والمادة إ
ي
اقتباسات ومراجع :بالنسبة للتقارير االستقصائية أو المتعمقة ،كيف تم الوصول إىل المصادر التـي
اقتبس عنها الحقائق والتأكيدات.
المنهجية :أيضاً فـيما يتعلق بالقصص المتعمقة ،معلومات حول سبب اختيار المر ي ن
اسل� لمتابعة
سـ�هم فـي العملية (هذا يساعد فـي موضوع الشفافـية).
القصة وكيفـية ي
خ�ة محلية .هل تم إعداد
من مصادر محلية؟ يتيح معرفة ذلك تحديد إن كان للقصة أصل أو ب
المحل؟
التقارير فـي الميدان مع معرفة عميقة بالوضع أو المجتمع
ي
تنوع أ
الصوات :جهود غرفة أ
الخبار ت ز
وال�امها بتقديم وجهات نظر متنوعة( .سوف يالحظ القراء/
أ
أ
المشاهدون /المستمعون عندما تكون بعض الصوات أو العراق أو وجهات النظر السـياسـية غائبة)
تغذية راجعة عملية :جهود غرفة أ
الخبار إل ش�اك الجمهور فـي تحديد أولويات التغطية والمساهمة
وغ�ها من المجاالت ،فالقراء /المشاهدون /المستمعون
فـي عملية إعداد التقارير وضمان الدقة ي
تغ� أو توسع القصة.
يرغبون فـي المشاركة وتقديم تعليقات قد ي
تساعد الثقة فـي العمل الصحفـي أيضاً عىل زيادة عدد المصادر المتاحة للصحفـييـن وتنوعها وجودتها ،مع
الجماه�.
تأث�ات إيجابـية عىل
ي
ي
ن
والمعلم� ي ز
ين
العالمية والمعلوماتية ،وقد
المد�
وتتضمن استجابات الحكومات والمجتمع
أك� عىل التـربـية إ
ترك�اً ب
ي
34
تم تناولها بمزيد من التفصيل فـي درس الحق .
وقد تم تناول هذه النقاط أيضاً فـي عام  2017أثناء انعقاد منتدى المحررين العالمي ،الذي ت
اق�ح رئيسه
مارسـيلو ريش أن يعتمد المحررون فـي جميع أنحاء العالم المبادئ الخمسة التالية:35
 32مشـروع الثقة ( .)2017المرجع السابق
 33مشـروع الثقة ( .)2017المرجع السابق
 34انظر الوحدة الرابعة
 35آيرتون ،سـي« .)Ireton, C.) (2016( .المنتدى العالمي للمحررين يطلب من المحررين ي ن
تب�  5مبادئ لبناء الثقة»:
[ https://blog.wan-ifra.org/2016/06/14/world-editors-forum-asks-editors-to-embrace-5-principles-to-build-trustتم االطالع عليه بتاريخ ]15/06/2018
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المعاي� الفنية للمؤسسات
وفـي وقت كتابة هذا الكتيب فـي بداية عام  ،2018كانت واحدة من أهم مبادرات
ي
الكبـ�ة
إ
الخبارية «مشـروع الثقة ( ،»)The Trust Projectوهو ائتالف يعمل جنباً إىل جنب مع محركات البحث ي
ث
ش
العالم فـي جميع أنحاء العالم .وتتمثل مهمة المشـروع
ومنصات الوسائط االجتماعية وأك� من  70من �كات إ
فـي مساعدة الجمهور عىل تحديد أ
ت
ز
بـيرس عبـر وسمها
ً»
ا
أخالقـي
مة
والمل�
للمساءلة
والخاضعة
الخبار «الدقيقة
ُ
أ
مزود الخبار تلبـيتها وتحديدها بسهولة داخل
بعالمة الثقة .وقد وضعت ثمانية ي
معاي� تقنية أولية 32يجب عىل ّ
33
ً
ً
النتـرنت من أجل اعتباره مزودا موثوقا به  ،وهي:
بـيئة التصميم الخاصة به عىل إ
أفضل الممارسات:
المعاي� الخاصة بك؟
ما هي
ي
الخبارية؟
يمول المنصة إ
من ّ
العالمية؟
ما هي
مهمة وسـيلتك إ
أ
تز
المعاي�.
وغ�ها من
ي
االل�ام بالخالق وتوازن الروايات والدقة وإجراء التصحيحات ي

فـي عالم يشهد فـيضاناً من المعلومات ،فإن قيم المصداقية واالستقاللية والدقة أ
والخالق المهنية
والشفافـية والتعددية هي التـي تؤكد وجود عالقة ثقة مع الجمهور.
يز
التال عن يغ�ها من المحتويات بالتحقيق اليقظ واالجتهاد والتحقق من المواد
تتم� صحافة المستوى ي
ت
العالم االجتماعية كمصدر للمعلومات
المتداولة عىل وسائل التواصل االجتماعي .وهي تع�ف بوسائل إ
ن
المه� .
يمكن االستفادة منه لمزيد من تمحيص الحقائق وكمنصة لرفع سوية المحتوى
ي
توفـ� معلومات موثوقة عالية
التال فـي خدمة المجتمع عبـر ي
تتمثل مهمة الصحافة فـي هذا المستوى ي
الجودة وإنشاء عالمات تجارية إخبارية تعد شهادة منشأ موثوقة للمحتوى.
من متطلبات الصحافة فـي المستوى التال أن تتجاوز الحقائق أ
الساسـية وتمكّن وتشجع التحليل
ي
أ
والتعبـ� الواعي عن الرأي ،واالنتقال من رواية الخبار إىل المعرفة
والتقارير السـياقية واالستقصائية
ي
التـي تمكّن الناس.
التال قائمة عىل الثقة وخاضعة للمبادئ التوجيهية ذات الصلة
المستوى
صحافة
ينبغي أن تكون
ي
ت
وال� تخدم المصالح المشـروعة والحقيقة.
بالمجتمع ي
بالنسبة للصحفـييـن وغرف أ
ين
يل:
الخبار ،ال بد من بذل المزيد من االهتمام لتعزيز الجودة عبـر
تحسـ� ما ي
الخالقـية الخاضعة للمساءلة والتقارير المبنية عىل أ
ممارسات الصحافة أ
الدلة.36
37
التحقق من الحقائق ونبذ التضليل والمعلومات المغلوطة .
التحقق من البـيانات والمصادر والصور الرقمية.38
أ
التواصل مع المجتمعات التـي ينخرط فـيها الصحفـيون وضمان أن تتوافق أجندة الخبار مع
احتياجات المجتمعات.39
أ
خ�ة أعاله ،تم تسليط الضوء عىل دليل وجود انقطاع للصلة ي ن
العالم
الكث� من وسائل إ
بـ� ي
وفـي هذه النقطة ال ي
أ
الرئيسـية وعامة الناس خالل تصويت المملكة المتحدة للخروج من االتحاد الوروبـي ( ،)Brexitوفـي انتخابات
ش
المبا�ة .وعليه
الواليات المتحدة  .2016وتكمن قوة التواصل عبـر وسائل التواصل االجتماعي فـي المشاركة
وبالتال بناء الثقة
العالم خدمة جمهورها بشكل أفضل
يجب أن يستكشف المدرسون كيف يمكن لوسائل إ
ي
وتعزيز عالقاتها والمجتمع أ
الوسع.
وتوفر قائمة شودسون ( )Shudsonالمكونة من ستة أو سبعة أشياء يمكن أن تقدمها الصحافة للديمقراطية إطاراً
جيداً للنقاش:40
ت
1.المعلومات :تقديم معلومات عادلة وكاملة ح� يتمكن المواطنون من اتخاذ خيارات سـياسـية سليمة.
2.االستقصاء :التحقيق فـي مصادر السلطة المركزة بـيد ي ن
العبـ� بعينهم ،ال سـيما السلطة الحكومية.
أ
 36ويلز ،جيه« .)Wales, J.) (2017( .ماذا ي ن
نع� بالصحافة القائمة عىل الدلة؟» موقع ويكيتـريبـيون إالخباري:
[ https://medium.com/wikitribune/what-do-we-mean-byevidence-based-journalism-3fd7113102d3تم االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
 37انظر الوحدة الخامسة
 38بـيل  ،ف .)2018( .فـي عرص صحافة البـيانات  ،أصبح التحقق ث
أك� تعقيداً .عىل سبـيل المثال :فـي حاالت نقل البـيانات
الضخمة ،من المحتمل ليس فقط عدم وجود معلومات يغ� دقيقة ،ولكن أيضاً من الممكن تماماً أن يتم ي ن
تضم� المعلومات المضللة
المخطط لها عن عمد فـي السجالت .انظر أيضا الوحدة السادسة .
أ
جماه� الخبار الممكّ نة رقمياً» .نيويورك ،مطبعة جامعة
مع
التواصل
 39باتسـيل جيه« ، Batsell J.،2015( ) .الصحافة المنخرطة:
ي
كولومبـيا.
غ� محبوبة؟ .نظام الحكم .الفصل ي ن
 40شودسون  ،مM.) 2008( .
الثا�:
 .Shudsonلماذا تحتاج الديمقراطيات إىل صحافة ي
أ
ستة أو سبعة أشياء يمكن أن تفعلها الخبار للديمقراطية .متوفر عىل https://books.google.co.uk/books?id=hmYGMe9ecKUC&printsec=front� :
[ cover&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwju_ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA - v=onepage&q&f=falseتم
االطالع عليه بتاريخ .]03/04/2018
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أهداف الوحدة

التفك� الناقد فـي الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي.
تشجيع المشاركيـن عىل
ي
تشجيع المشاركيـن عىل تقييم مكانهم فـي بـيئة «اضطراب المعلومات».
تأث�«اضطراب المعلومات» عىل المجتمع.
مساعدة المشاركيـن عىل
التفك� الناقد فـي ي
ي

مخرجات التعلم

مع نهاية هذه الوحدة ،يجب أن ينمي المشاركون:
1.تعميق فهمهم النقدي للكيفـية التـي يمكن أن تخدم بها الصحافة الديمقراطية بشكل أفضل ،وتفتح
كبـ� ولمخاطر «اضطراب المعلومات» عىل
أذهان المجتمعات فـي بـيئة إعالمية موسعة إىل حد ي
الديمقراطية.
2.فهم العوامل التـي تعزز الثقة فـي الصحافة ،وكيف يمكن الحفاظ عىل هذه الثقة أو إعادة بنائها.
3.القدرة عىل أن شي�حوا لشخص آخر سبب أهمية الصحافة.

تنسـيق الوحدة

يمكن أن تشكل المعلومات الواردة فـي الخطوط العريضة لهذه الوحدة الدراسـية أساساً لمحاضـرة مدتها 30
دقيقة ،إىل جانب جلسة تعليمية مدتها  30دقيقة أو مناقشة مائدة مستديرة حول سبب أهمية الصحافة وكيف
عمل مدته  90دقيقة يمكّن المشاركيـن ،عبـر محادثة منظمة ،من
يل ذلك تمرين ي
تخدم الجمهور .ويمكن أن ي
ين
المشكك� الذين ال يثقون بالصحافة أنه ليس كل المعلومات يغ� جديرة بالثقة ،وما
استكشاف كيف يمكن إقناع
الخبارية إلثبات مصداقيتها فـي بـيئة التواصل االجتماعي ،وهي بـيئة تبدو
عالم
ال
وسائل
الذي يمكن أن تفعله
إ
إ
ن
السم�؟
فـيها جميع المعلومات متشابهة يصعب فـيها فصل الغث عن
ي
ربط الخطة بمخرجات التعلم
أ -القسم النظري
المدة الزمنية

مخرجات التعليم

خطة الوحدة
تفاعل حول الحقيقة والثقة
محاضـرة ونقاش
ي

 30دقيقة

1،2

نقاش مائدة مستديرة حول أسباب أهمية الصحافة وكيف تخدم الجمهور

 30دقيقة

1،2،3

العمل
ب -القسم
ي

المدة الزمنية
 90دقيقة

خطة الوحدة
عمل
تمرين ي
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ين
المواطن� عىل فهم عالم معقد.
لتفسـ� القضايا الصعبة لمساعدة
توفـ� أطر متسقة
ي
3.التحليل :ي
4.التعاطف االجتماعي :أخ� الناس عن آ
ت
الخرين فـي مجتمعهم وعالمهم ح� يتمكنوا من تقدير وجهات
ب
الخرين ،خاصة أولئك أ
نظر وحياة آ
القل حظاً منهم.
ن
ن
المواطن� عبـر مقاربات تعتمد التعددية وتنوع
بـ�
ي
توفـ� منتدى للحوار ي
5.منتدى للحوار العام :ي
ت
التخصصات فـي المسائل المطروحة ،وتكون بمثابة الناقل المش�ك لوجهات نظر المجموعات
المتنوعة فـي المجتمع.
لل�امج ووجهات النظر السـياسـية وتعبئة الناس للعمل
6.التعبئة :العمل (عند الرغبة فـي ذلك) كدعاة ب
بمعاي� التحقق وخدمة المصلحة العامة.
ال�امج ،دون المساس
ي
لدعم هذه ب

مهمة ت
مق�حة

صغ�ة:
يحتوي هذا التدريب عىل ثالثة عنارص ويتطلب من المشاركيـن العمل فـي أزواج أو مجموعات ي
صغ�ة أو أزواج) إجراء مقابلة مع مستهلك
اطلب من المشاركيـن (الذين يعملون فـي مجموعات ي
أك� من غ�ها أ
أ
الخبار وإخبارهم بتحديد مصادرهم الذين يثقون بها ث
للخبار والمعلومات المحلية أو
ي
أ
القومية أو المدنية .باستخدام نموذج شودسون من «ستة أو سبعة أشياء يمكن للخبار أن تفعل من
أجل الديمقراطية» كإطار ،عليهم بعد ذلك دراسة نسخة واحدة من منشور إعالمي ،أو تقارير إخبارية
العالم التـي وقع االختيار عليها ،لتحديد وتحليل مدى فعالية هذه
حول مواضيع محددة فـي وسائل إ
الخدمات فـي خدمة مجتمعهم عبـر الصحافة .وستكون تقنيات تحليل المحتوى منهجية مفـيدة لهذه
المقاربة .ويتمثل العنرص الثانوي فـي تحديد أي من ش
مؤ�ات الثقة الثمانية لمشـروع الثقة المذكور
أعاله يمكن تحديده ،إن وجد .ثالثاً ،يمكن أن تشكل النتائج أساساً كتابـياً لتقرير إخباري أو تعليق
قص�ة أو قصة صوتية بت�ز سبب أهمية الصحافة.
تحريري ،أو كقصة فـيديو ي

قراءات

دب أ .ودونوهيو س.وغاليرس ت« ،Deb, A., Donohue, S. & Glaisyer, T.)2017(.هل وسائل التواصل
االجتماعي تهديد للديمقراطية؟ [كتاب ت
إلك�ونـي] مجموعة  .Omidyarمتاح عىل:

https://www.omidyargroup.com/wp-content/uploads/2017/10/Social-Media-and-Democracy-October-5-2017.pdf

النتـرنت] متاح عىل:
إيدلمان (« ،)2017مؤشـر إيدلمان للثقة  - 2017النتائج العالمية»[ ،عبـر إ
https://www.edelman.com/global-results/
العالم االجتماعية تقتل الديمقراطية؟» أكسفورد .متاح عىل
هوارد ب« ،(Howard P.)»، 2017 .هل وسائل إ

//https://www.oi.ox.ac.uk/blog/video-is-social-media-kiling-democracy-computational-propaganda-algorithms-automation-and-public-life

نوسل س ).Nossel, S( 2017 « .أالخبار الزائفة :أ
الخبار االحتيالية والكفاح من أجل الحقيقة»[ .كتاب ت
إلك�ونـي
متاح عىل https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf
شودسون ،م« ،(Schudson, M.)، 2008 .لماذا تحتاج الديمقراطيات إىل صحافة يغ� محبوبة» ،ت
بولي� ،الفصل
ي
الخامس :ستة أو سبعة أشياء يمكن أن تقدمها أ
الخبار للديمقراطيات ،متاح عىل
+https://books.google.co.uk/books?id=hmYGMe9ecKUC&printsec=frontcover&dq=schduson+michael+6+or+seven
ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwju_ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA- v=onepage&q&f=false

أ
ن
النتـرنت] الغارديان .متاح من:
فاي� ،ك« ،)Viner, K.) ،(2017( .مهمة للصحافة فـي وقت الزمة»[ .عىل إ
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
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البحث فـي «اضطراب المعلومات» :أنواع
المعلومات الخاطئة والمضللة والضارة
ي ن
وحسـ� دراخشان
كل� واردل
ي

الوحدة الثانية
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ملخص

ظهر هناك العديد من االستخدامات لمصطلح أ
«الخبار الزائفة» ت
العالم المزيفة»
وح� «وسائل إ
لوصف التقارير التـي ال يوافق عليها المت�ض ر مما تحتويه .يوضح موقع احصائيات غوغل (Google
ن
1
الثا� من عام .2016
 )Trendsأن الناس قد بدأوا البحث عن المصطلح بشكل مكثف فـي النصف ي
وفـي هذه الوحدة ،سـيتعلم المشاركون لماذا هذا المصطلح
أ) يغ� مناسب شل�ح حجم تلوث المعلومات.
ب) لماذا أصبح مشكلة ويجدر بنا أن نتجنب استخدامه.
لسوء الحظ ،فإن هذه العبارة معرضة بطبـيعتها للتسـييس واالستخدام كسالح ضد صناعة أ
الخبار ،ووسـيلة
لتقويض الصحافة من النوع الذي ال يحبه أ
الشخاص من أهل السلطة .وبدال ً من ذلك ،يوىص باستخدام
أ
مصطلحي المعلومات الخاطئة والتضليل .وعبـر هذه الوحدة ،سوف نبحث فـي النواع المختلفة الموجودة
وأين تقع هذه أ
النواع عىل طيف «اضطراب المعلومات».
ويشمل ذلك الهجاء والمحاكاة الساخرة ،أو الباروديا ،والروابط المضللة ،واالستخدام المضلّل للتعليقات
التوضيحية أو الصور أو الحصائيات ،بالضافة إىل المحتوى أ
الصيل الذي يتم مشاركته خارج سـياقه ،أو
إ
إ
أ
االنتحال (عندما يستخدم البعض اسم الصحفـي أو شعار غرفة الخبار رغم عدم وجود صلة
المحتوى
ي
يتبـ� أن هذه أ
الزمة ث
معهم) ،والمحتوى الهادف لالستغالل والملفق .من هذا كله ،ي ن
أك� تعقيداً مما يوحي به
مصطلح «أخبار زائفة».
إذا كنا نريد أن نفكر فـي حلول لهذه أ
النواع من المعلومات التـي تلوث تدفقات وسائل التواصل االجتماعي
التفك� فـي المشكلة تب� يك�ز
العالم التقليدية ،فعلينا أن نبدأ فـي
لدينا وتمنعها من الترسب إىل مخرجات وسائل إ
ي
وعناية أك� .نحتاج أيضاً إىل التفك� فـي أ
الشخاص الذين يقومون بإنشاء هذا النوع من المحتوى ،وما الذي
ي
ب
الجماه�؟ وعندما
يحفزهم عىل القيام بذلك .ما هي أنواع المحتوى التـي ينتجونها ،وكيف يتم تلقيها من قبل
ي
أ
كث�ة
يقرر هؤالء الفراد أنفسهم إعادة مشاركة هذا المحتوى ،فما الذي يدفعهم للقيام بذلك؟ هناك جوانب ي
لهذه القضية ،والعديد من المناقشات حول الموضوع ال تدرك حقا عمق التعقيد الذي ينطوي عليه .ومع نهاية
هذه الوحدة ،يجب أن يشعر المتعلمون بالقدرة عىل استخدام المصطلحات والتعاريف المناسبة لمناقشة
المشكالت المرتبطة بـ «اضطراب المعلومات».

الخطوط العريضة

يستخدم هذا الدليل عموماً مصطلحي «التضليل» و»المعلومات الخاطئة» كنقائض للمعلومات القابلة للتحقق
وال� تخدم الصالح العام ،وهو ما تفعله الصحافة أ
الصيلة .وفـي هذه الوحدة ،يتم ت
ت
ال� ي ز
ك� عىل تمييـز
ي
المعلومات الخاطئة.
ويخلط الكث� فـي الحديث عن أ
بـ� فكر ي ن
«الخبار الزائفة» ي ن
ت� :المعلومات الخاطئة والتضليل .ومع ذلك،
ي
وللتوضيح ،فإن أ
الوىل هي معلومات مغلوطة يعتقد الشخص الذي ينشـرها أنها صحيحة .أما التضليل فهو

متعمد مقصود من ِقبل
يعتمد عىل معلومات خاطئة يعلم الشخص الذي يقوم بنشـرها أنها خاطئة .فهي كذب ّ
جهات فاعلة مؤذية تستهدف عن سبق وإرصار أشخاصاً بعينهم بهدف تشويه سمعتهم.2

 1خريطة غوغل لالحصائيات ،مصطلح أخبار زائفة [ https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=fake%20newsتم االطالع
عليه فـي .]04/06/2018
 2للتعمق فـي التعريفات انظر الدراسة التـي قام بها كارلوفا ش
وفـي� (.)2012
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ورغم الفروق المذكورة أعاله؛ فإن أثرها السلبـي عىل بـيئة المعلومات والمجتمع قد تكون متشابهة (مثل إفساد
أ
بالضافة إىل ذلك ،قد تظهر هذه المفاهيم
نزاهة العملية الديمقراطية ،وتقليل معدالت التلقيح ضد المراض) .إ
الثالثة فـي حاالت معينة مجتمعة ،وهناك دليل عىل أن وجود أحدها منفردا غالباً ما يكون مصحوباً بالحاالت
أ
الخرى (عىل سبـيل المثال عىل منصات مختلفة أو ضمن سلسلة متتابعة) كجزء من ت
اس�اتيجية معلومات أوسع
السباب أ
تنفذها جهات فاعلة معينة .ومع ذلك ،من المفـيد مراعاة الفروق ألن أ
والساليب والعالجات يمكن أن
تختلف وفقاً لذلك.

نية إلحاق أ
الذى

زائف
معلومات خاطئة
ارتباط زائف
محتوى مضلل

معلومات خاطئة
معلومات مضللة
(بعض) الترسيبات
محتوى زائف
(بعض) التحرش
انتحال
محتوى
ي
محتوى خضع للتالعب (بعض) خطاب الكراهية
محتوى ملفق
firstdraftnews.org

الشكل  :1اضطراب المعلومات
وقد وفرت انتخابات الرئاسة الفرنسـية لعام  2017أمثلة توضح أ
النواع الثالثة لـ«اضطراب المعلومات».
 .1أمثلة عىل التضليل:
بـ� محاوالت الخداع فـي الحملة االنتخابـية الفرنسـية إنشاء نسخة متقنة طبق أ
كان من ي ن
الصل من الصحيفة
3
البلجيكية «ال سوار» ونشـر مقال كاذب يزعم أن المرشح الرئاسـي إيمانويل ماكرون تموله المملكة العربـية
المثلة أ
السعودية .ومن أ
النتـرنت تدعي كذباً أنه فتح حساباً مرصفـياً خارجياً
الخرى عىل ذلك تداول وثائق عبـر
إ
توي�ية»؛ فقد قامت شبكات من أ
وأخ�اً ،تم نشـر معلومات مضللة عبـر «غارات ت
الفراد
فـي جزر البهاما .4ي
ت
ز
مرتبطة بشكل واسع بنقلها إىل تويتـر بشكل م�امن مع استخدام عالمات الوسم المتماثلة لنشـر شائعات عن
حياة المرشح الخاصة.
 3كروس تشيك .2017 ،هل تم تمويل حملة ماكرون للرئاسة الفرنسـية من قبل المملكة العربـية السعودية؟ :متاح عىل
[ https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/macrons-campaign-french-presidency-financed-saudi-arabia/تم االطالع عليه فـي
.]04/03/2018
 4كروس تشيك« ،2017 ،هل قام إيمانويل ماكرون بفتح حساب خارجي؟ كروس تشيك ،متاح عىلhttps://crosscheck.firstdraftnews.org/ :
checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/
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الوحدة  :2البحث فـي «اضطراب المعلومات» :أنواع المعلومات الخاطئة والمضللة والضارة

الفئة الثالثة يمكن أن يطلق عليها المعلومات الضارة؛ وهي معلومات تستند إىل الواقع والحقيقة ،ولكنها
تستخدم للحاق أ
الذى بشخص أو منظمة أو بلد .مثال عىل ذلك تقرير يكشف عن الميل الجنسـي لشخص
إ
ن
ز
بـ� الرسائل الصحيحة والرسائل
ما دون أن يكون ذلك بم�راً بخدمة المصلحة العامة .ومن المهم
التمي� ي
ي
الخاطئة ،وكذلك من المهم اكتشاف الرسائل الصحيحة (وتلك الرسائل التـي تنطوي عىل بعض الحقيقة) التـي
يتم إنشاؤها أو إنتاجها أو توزيعها بواسطة «عنارص» ت ز
يع�مون إلحاق ال�ض ر بالمصلحة العامة بدال ً من خدمتها.
م�ر ،خدمةً
إن مثل هذه المعلومات الضارة -مثل المعلومات الحقيقية التـي تنتهك خصوصية الشخص دون ب ّ
معاي� الصحافة وأخالقـياتها.
للمصلحة العامة -تتعارض مع ي

 .2أمثلة عىل المعلومات الخاطئة:
يز
كبـ� من المعلومات الخاطئة
أسفر هجوم إرهابـي عىل
الشانزل�يه فـي باريس فـي  20نيسان  2017عن قدر ي
أ
5
كما هو الحال فـي جميع مواقف الخبار العاجلة تقريباً  .نشـر أفراد عىل وسائل التواصل االجتماعي عن يغ�
قصد عدداً من الشائعات ،بما فـي ذلك أ
الخبار التـي تفـيد بقتل ش�طي آخر ،عىل سبـيل المثال .نادراً ما يقصد
أ
�ض
الشخاص الذين يشاركون بهذا النوع من المحتوى التسبب فـي ر ،إنما هم ينجرفون مع الموقف فـي
لحظته ،ويحاولون أن يقدموا المساعدة ،لكنهم يفشلون فـي التحقق من المعلومات التـي يشاركون بنشـرها
بشكل مناسب.
 .3أمثلة عىل المعلومات الضارة:
ال ت
لك�ونـي الخاصة
ال�يد إ
حدث مثال صارخ عىل استخدام المعلومات الضارة عندما تم ترسيب رسائل ب
ال ت
العادة ش
لك�ونـي حقيقية .ومع ذلك ،تم
ال�يد إ
بإيمانويل ماكرون قبل انتخابات إ
مبا�ة فـي  7أيار .كانت رسائل ب
ن
القانو� عىل أية تغطية انتخابـية
الحظر
بداية
من
دقائق
قبل
العام
المجال
ترسيب المعلومات الخاصة فـي
ي
�ض
قبل ت
االق�اع ش
مبا�ة ،كان الهدف إحداث أقىص قدر من ال ر لحملة ماكرون.
أما مصطلح الدعاية ( )propagandaفليس مرادفاً للتضليل ،رغم أن التضليل يمكن أن يخدم مصالح الدعاية،
أ
لكن الدعاية عادة ما تكون أوضح تالعباً من المعلومات المضللة ،لنها عادة ما تستخدم الرسائل العاطفـية بدال ً
من المعلومات.6
وفـي هذه الوحدة ،سوف نركز عىل المعلومات الخاطئة ،والمعلومات المضللة عىل وجه الخصوص ،ونطرح
بعض أ
المثلة ألنواع أخرى مختلفة.
وال ينبغي الخلط ي ن
بـ� فئات التضليل والمعلومات الخاطئة والمعلومات الضارة الموضحة أعاله بتوجهاتها
الخباري الحقيقي.
المختلفة والرسد إ
ين
الصحافـي�« :بـينما ال يصل االحتيال المزعوم فـي هذه القضية
فعىل سبـيل المثال :قد يكتب أحد
�ض
يع� عن
بـ� ن ي� مادوف ،فإنه قد أ بشدة بصغار المستثمرين» .يمكن
الجديدة إىل ما قام به ي
لكاتب آخر أن ب ّ
أ
�ض
المر بطريقة مختلفة ومشـروعة« :إن االحتيال المزعوم فـي هذه القضية الجديدة قد أ بشدة بصغار
ن
ث
بـ� ي� مادوف» .الصياغة الثانية تفعل أك� لتقليل أثر المقارنة
المستثمرين ،لكنه ال يصل إىل مستوى ما قام به ي
المثال� ال ن
ين
تع� فـي حد ذاتها دعم المعلومات
هذين
فـي
التوكيد
بالنسبة للقضية الجديدة .إن مسألة اختالف
ي
ن
ن
ن
ش
لتفسـ� الموقف نفسه.
عيت�
�
طريقت�
هاتان
تكون
قد
أدناه.
بالمعا� الموضحة
الخاطئة أو التضليل
ي
ي
ي
ي
النقطة المهمة هي أن روايات المصادر موجودة فـي أ
الخبار ،وكذلك فـي المعلومات المضللة والمعلومات
أ
الخاطئة .وهكذا ،فإن هذه أ
الصوات مضمنة فـي ما يتم اختياره من الحقائق عىل أنه أهم ما فـي الخبار (أو
ت
ز
فـي الحقائق التـي يتم إنشاؤها أو إخراجها من سـياقها فـي االتصاالت الملوثة بال�وير) .إن أي تقرير إخباري
الشارة إىل عرق أو جنسـية المشتبه
عن الجريمة ،مما ال يمثل معلومات مضللة أو ما شابهها ،قد يرى ضـرورة إ
به بارتكاب الجريمة والضحية .قد يكون صحيحا أن المجرم المزعوم هو مهاجر وذكر ،والضحية ث
أن� من أهل
البلد ،إال أن إبراز أي من هذه الحقائق فـي القصة هو جزء من وظيفة الصحفـي كمحقق ،وتحديدا جزء من
أ
أ
أ
بغ�
اليديولوجية والمنظور والسلوب الرسدي المتعلق أبالهمية والسببـية التـي يضعها المراسل «بوعي أو ي
وعي» عىل طاولة النقاش والبحث .وهذا هو أحد السباب التـي تجعل «التحقق من الوقائع» مصحوباً بشكل

المسلم� فـي المملكة المتحدة احتفلوا بالهجوم .تم الكشف عن هذا أ
 5ومن أ
ين
المر عبـر مشـروع كروس
المثلة عىل تلك الشائعات أن
يز
الشانزل�يه؟»  ،متاح عىل
تشيك  22( ،نيسان « )2017 ،هل احتفل مسلمو لندن بهجوم إرهابـي عىل
https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/london-muslims-celebrate-terrorist-attack-champs-elysees /

[تم االطالع عليه فـي .]03/04/2018
 6نيل  ،س« .)Neale, S.) (1977( .الدعاية» ،سكرين ، 18-3 ،ص 9-40
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 .1الهجاء والمحاكاة الساخرة
ربما يكون من المستغرب ي ن
تضم� الصحافة الساخرة فـي نموذج التضليل والمعلومات الخاطئة ،ذاك أنه يمكن
اعتبار السخرية والباروديا شكال ً من أشكال الفن .ومع ذلك ،فـي عالم يتلقى فـيه الناس المعلومات بشكل ت ز
م�ايد
يم�وا ي ن
عبـر قنواتهم االجتماعية ،يتولد ارتباك عندما ال يستطيعون أن ي ز
بـ� الموقع الساخر والجاد .مثال عىل
ذلك ما حدث مع «خاباريستان تايمز» ،وهو عمود ساخر وموقع كان جزءاً من موقع أخبار باكستان توداي .7ففـي
8
كانون الثانـي  ،2017تم حظر الموقع فـي باكستان ومن ثم توقف عن النشـر.
 .2الربط الكاذب
عندما ال تدعم العناوين أو الصور المرئية أو التسميات التوضيحية المحتوى؛ فهذا مثال عىل الربط الكاذب.
والمثال أ
ال ثك� شيوعاً لهذا النوع من المحتوى هو الروابط المضللة ( )clickbaitsالتـي ش
انت�ت مع تزايد المنافسة
ت
ز
ن
يتع� عىل المحررين عىل نحو م�ايد كتابة عناوين لجذب النقرات ،فإذا ما قرأ
عىل جذب انتباه الجمهور؛ إذ ي ّ
الناس المقالة يشعرون أنهم تعرضوا للخداع .ويمكن العثور عىل أمثلة مزعجة عىل ذلك بشكل خاص عىل
موقع  ،The Political Insider9ويمكن أن يحدث هذا أيضاً عند استخدام الصور المرئية أو تعليقات الصور،
أ
بـ�ن
ال سـيما عىل مواقع مثل فـيسبوك ،إلعطاء انطباع ي ن
مع� ،ال يتم دعمه بنص .ولكن عندما يتنقل الشخاص ي
المنشورات عىل حساباتهم االجتماعية دون النقر عىل المقاالت (وهو ما يحدث غالباً) ،يمكن أن تكون هذه
الصور ش
و�وحاتها مضللة وخادعة بشكل خاص.
 .3المحتوى المضلل
نجد هذا النوع من المحتوى عندما يكون هناك استخدام مضلل للمعلومات لتصوير المشكالت أو أ
الفراد
ضمن إطار مقصود عن طريق قص الصور أو اختيار اقتباسات أو إحصائيات بشكل ئ
يسمى
ي
انتقا�  .وهذا ما أ
أ
التأط� .10وقد تم عرض بعض المثلة عىل ذلك أعىل موقع  .Rappler.com11وتعد المرئيات من الدوات
نظرية
ي
12
يقل احتمال قيام أدمغتنا بنقد ما تراه ن
ّ
ً
المضللة
المعلومات
لنشـر
خاص
بشكل
القوية
نه
ل
ا
ر
نظ
،
الع� .وتقع
ي
تحاك محتوى التحرير أيضاً فـي هذه الفئة عندما ال يكون
إ
«العالنات المحاكية ب
للخ�» أو المدفوعة التـي أ ي
الجر.13
واضحاً للقارئ والمشاهد أن المحتوى مدفوع
أ
النتـرنت] ،صفحة
 7باكستان توداي« ،علماء ال ثن�وبولوجيا يتواصلون مع قبـيلة معزولة ال يزالون يشكرون راهيل ش�يف»[ ،عىل إ

خ�ستان توداي ،متاح عىلhttps://www.pakistantoday.com.pk/2017/01/11/anthropologists-make-contact-with-remote-cut-off-tribe-still-thanking- :
ب
[ raheelsharif/تم االطالع عليه بتاريخ ] 6/4/2018

 8من ي ن
جول بوسـيتـي  ،إىل جانب أليس ماثيوز ،
بـ� المصادر المتاحة لالستشارة هنا التـي كتبتها المحررة المشاركة لهذا الكتاب  ،ي
متاح عىل)TBA( :
أ
النتـرنت]
 9ذا بوليتيكال إنسايدر (« ،)2015انتظر الناخب لول مرة  92عاماً لمقابلة ترامب  ...ما حدث بعد ذلك مذهل!» [عىل إ
متاح عىل[ https://thepoliticalinsider.com/first-time-voter-waited-92-years-to-meet-trump-what-happened-next-is-amazing/ :تم االطالع عليه بتاريخ
] 6/4/2018
 10أنتمان ر .ز
تأط�
وتأث�ات ي
وماث� جيه .و بـيليكانو ل« ،(Entman, R., Matthes, J. and Pellicano, L.)، 2009 .الطبـيعة والمصادر ي
ي
أ
الخبار» .مقتبسة فـي ك .وال-يورغينسون (محرر) وت .هانيتش (مساهم) ( )K. Wahl-Jorgensen and T Hanitzschكتيب دراسات
النتـرنت] نيويورك :روتليدج  ،ص .196-211 .متاح عىل:
الصحافة[ .عبـر إ
[ https://centreforjournalism.co.uk/sites/default/files/richardpendry/Handbook%20of%20Journalism%20Studies.pdfتم االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
التغي� حقا؟ الرسوم التوضيحية المضللة وكيفـية اكتشافها» ،موقع
 11بونوغبايان جيه« ،(Punongbayan, J.)، 2017 .هل وصل
ي
ال ت
لك�ونـي ،متاح عىلhttps://www. :
رابلر إ
[ rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-news-graphs-spotتم االطالع عليه بتاريخ ]6/4/2018
 12انظر مقالة هانا غاي فـي قسم القراءة المطلوبة فـي هذا الدرس
 13انظر الوحدة الثالثة
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ن
المع� التـي يتم عبـرها حشد الحقائق والالحقائق ألغراض معينة.
مفـيد بـ «تفريغ الرسد»؛ أي دراسة هياكل
ن
ز
ش
تم�ها عند
قد تختلف مسألة الروايات فـي ما تنشـره الصحافة
يع� وجودها أن الصحافة تفقد ي
ال�عية ،وال ي
الخرى ،مثل أ
مقارنتها بالروايات فـي أشكال التواصل أ
النواع السبعة المذكورة أدناه:

 .4السـياق الخاطئ
أ
أ
كبـ� هو أنه يتم فـي الغالب تحوير
أحد السباب التـي تجعل مصطلح «الخبار الزائفة» يغ� مفـيد إىل حد ي
أ
صل  .عىل سبـيل المثال :تم مشاركة صورة من فـيتنام تم التقاطها فـي عام
المحتوى الحقيقي عن سـياقه ال ي
14
 ،2007وأعيد تداولها بعد سبع سنوات عىل أنها صورة من نيبال فـي أعقاب الزلزال فـي عام .2015
االنتحال
 .5المحتوى
ي
تحصل مشكالت حقيقية عندما يجد الصحفـيون أسماءهم عىل مقاالت لم يكتبوها ،أو أن نرى شعارات
لمنظمات مستخدمة فـي مقاطع فـيديو أو صور لم تنشئها .عىل سبـيل المثال :قبل االنتخابات الكينية فـي
عام 2017؛ اكتشفت  BBC Africaأن شخصاً ما كان قد قام بإنشاء مقطع فـيديو يظهر فـيه شعار بـي بـي سـي
مرسوما باستخدام الفوتوشوب وكذا ش
الخباري ،وكان متداوال عىل الواتساب ،15وبعدها اضطرت القناة
ال�يط إ
إىل تسجيل فـيديو ومشاركته عىل مواقع التواصل االجتماعي ،محذرين الناس من أن ينخدعوا بالفـيديو الملفق.
 .6التالعب بالمحتوى
المحتوى المعالج هو عندما يتم التالعب بالمحتوى أ
صل بهدف الخداع .ومثال عىل ذلك ما حصل فـي
ال
ي
جنوب أفريقيا عندما نشـرت صور تم التالعب بها لمحررة موقع  HuffPostيغ� المقيمة فريال هافاجي ،وهي
تجلس فـي حضن رجل أ
العمال يوهان روبرت ،مما أوحى بوجود عالقة شخصية معه.16
 .7المحتوى الملفق
يمكن أن يكون هذا النوع من المحتوى نصاً مكتوباً ،وهو ما تنشـره «مواقع أ
الخبار» الملفقة تماماً ،مثل WTOE5
أ
يش� إىل أن البابا أيد ترشح دونالد ترامب
 ،Newsالذي يعلن نفسه كموقع للخبار المتخيلة والذي نشـر مقاال ً ي
افـيك أشار كذباً أنه
للرئاسة .وقد يكون هذا المحتوى الملفق صورة ،كما كان الحال عند تصميم ونشـر رسم غر ي
يمكن للناس التصويت لصالح هيالري كلينتون عبـر الرسائل النصية ،17وقد استهدفت هذه الرسومات مجتمعات
الف�ة التـي سبقت االنتخابات الرئاسـية فـي الواليات المتحدة أ
أ
القليات عىل الشبكات االجتماعية فـي ت
المريكية.
ين
والصحفـي� بشكل خاص أن يفحصوا بشكل منفصل «عنارص» اضطراب
ويجب عىل الجمهور بشكل عام
المعلومات :ش ئ
المن� والرسائل ومتلقي الرسالة .ففـي هذه المصفوفة ،هناك أسئلة يجب طرحها حول كل عنرص.
ش
فقد يكون العنرص الذي ئ
ين� رسالة ملفقة يغ� العنرص الذي ينفذ إنتاج تلك الرسالة ،والذي قد يكون مختلفاً
أيضاً عن العنرص الذي يوزع الرسالة .وبالمثل ،هناك حاجة لفهم دقيق لماهية هؤالء العمالء وما الذي يحفزهم
عىل فعل ما يفعلونه .ويجب أيضاً فهم أ
النواع المختلفة من الرسائل التـي يوزعها العنارص ،ت
ح� نتمكن من
أ
آ
البدء فـي تقدير حجم كل منها والبدء فـي معالجتها( .تركز النقاش ت
كبـ� عىل مواقع الخبار
ح� الن بشكل ي
ئ
المر� ش
منت� عىل نطاق واسع وأصعب تحديداً وتصحيحاً).
النصية الملفقة ،ولكن المحتوى ي
 14فام ن«« ،(Pham, N.)، 2018 .صورة ضحايا زلزال نيبال» تطاردهم من فـيتنام» ،موقع بـي بـي سـي إال ت
لك�ونـي ،متاح عىل:
http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-32579598 https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-news-graphs-spot

[تم االطالع عليه بتاريخ ]6/4/2018
 15بـي بـي سـي (« ،)2017االنتخابات الكينية :انتشار تقارير مزورة للسـي أن أن وبـي بـي سـي» ،متاح عىل:
[ http://www.bbc.co.uk/news/worldafrica-40762796تم االطالع عليه بتاريخ ]6/4/2018
أ
 16هفاجي ف ،Haffajee, F.)، 2017( .فريال هفاجي «مصنع الخبار الزائفة التابع لعائلة غوبتا وأنا» ،موقع هفبوست جنوب
أفريقيا ،متاح عىل[ https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/ :تم االطالع عليه
بتاريخ ]6/4/2018
أ
 17هالتيوانغر جيه« ،(Haltiwanger, J.)، 2016 .المتصيدون الذين يعملون بإمرة ترامب يقولون لنصار هيالري كلينتون إن بإمكانهم
ديل ،متاح عىل:
التصويت عبـر الرسائل النصية» ،إليت ي
[https://www.elitedaily.com/news/politics/trump-trolls-hillary-clinton-voting-text-message/1680338تم االطالع عليه بتاريخ ]23/3/2018
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الشكل  :2عنارص اضطراب المعلومات الثالثة
عىل سبـيل المثال :تختلف دوافع العقل المدبر الذي «يخلق» حملة معلومات مضللة برعاية الدولة اختالفاً
كبـ�اً عن دوافع «المتصيدين» ذوي أ
ين
والمكلفـ� بتحويل أهداف الحملة إىل مهمات محددة.
الجور المنخفضة،
ي
وبمجرد توزيع الرسالة ،يمكن استنساخها وإعادة توزيعها إىل ما ال نهاية من قبل العديد من الجهات الفاعلة
المختلفة ،وكل له دوافعه المختلفة .عىل سبـيل المثال :يمكن توزيع منشور عىل وسائل التواصل االجتماعي من
العالم الرئيسـية (التـي
قبل العديد من المجتمعات ،مما يؤدي إىل استالم رسالتها واستنساخها من قبل وسائل إ
تعمل دون تدقيق كاف) وتوزيعها عىل المجتمعات أ
الخرى .إن التحليل الدقيق لـ «اضطراب المعلومات» هو
ٍ
الطريقة الوحيدة التـي يمكننا عبـرها أن نبدأ فـي فهم هذه الفروق الدقيقة.18
أ
الطراف ذات العالقة :حكومات ،حرب
نفسـية ،أحزاب سـياسـية ،رواد أعمال،
ش�كات عالقات عامة ،أفراد ،إعالم

ين
تمك� برمجي

انشاء المحتوى
مثال :قصص ،تعليقات« ،إعجاب» ،فـيديو ،ميمات

غالباً بهوية خفـية أو مرسوقة أو مزورة

واجهات تفاعلية

توزيع المحتوى عبـر المشاركة والربط

استخدام الروبوتات للمساعدة

روبوتات

تغي�/تعديل ،إدارة ش
وإ�اف
«تحرير» المحتوى :ي

قرصنة وألعاب

خوارزميات

جدول :إطار السمومية  -كيف يمكن إفساد نزاهة المعلومات
بـ�غر جيه[ (Berger, G.)، 2017، https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf .تم االطالع عليه بتاريخ .]22/4/2018
 18ي
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والنتاج
أخ�اً ،هناك حاجة إىل
النشاء إ
التفك� فـي «المراحل» الثالث المختلفة من «اضطراب المعلومات» :إ
ي
ي
والتوزيع (الشكل  .)2ومن المهم النظر فـي المراحل المختلفة لحالة «اضطراب المعلومات» إىل جانب عنارصها
ين� المحتوى غالباً ما يكون يغ� منتجه ش
ألن العنرص الذي ش ئ
ونا�ه.

والمثال عىل الموقع الذي نشـر قصة ش
فـ�وسـياً عن أن البابا أيد ترشح دونالد ترامب للرئاسة هو واحد
انت�ت ي
من النماذج أ
للتفك� فـي المراحل المختلفة من «اضطراب المعلومات»
ال ثك� شهرة .19وهي دراسة حالة مفـيدة
ي
(انظر الشكل .)3

توزيع

تتم مشاركة المقال
عىل فـيسبوك من قبل
شخص يعمل لصالح
هذه الشبكة من
المواقع المزيفة

إنتاج

يتم نشـر المقال عىل موقع
الخباري ،وهو جزء من
 WT035إ
شبكة تتكون من  42موقع إخباري
ث
مزيف نشـر أك� من  750مقاال ً

إنشاء

تتولد فكرة المقال فـي ذهن
شخص مجهول

إعادة التوزيع

يشارك المقال أشخاص مر ي ن
أك�.
تأث�ه وتحقيق أرباح ب
تبط� بالموقع المزيف لتعظيم ي
تتم مشاركة المقال عىل فـيسبوك من قبل أنصار ترامب

قوى لها مصلحة فـي فوز ترامب
تتم مشاركة المقال من قبل
مضخم أ
الثر من قبل مصانع المتصيدين أو الشبكات الروبوتية)
(مثال :أصبح محتوى
تتم مشاركة المقال من قبل أنصار هيالري كلينتون كدليل عىل سهولة خداع أنصار ترامب

أهداف الوحدة

الشكل  :3مراحل اضطراب المعلومات

أن يصبح المشارك مستهلكاً ث
التفك� فـي الطيف الواسع
النتـرنت ،عبـر
أك� وعياً للمعلومات الموجودة عىل إ
ي
من المعلومات المضللة والخاطئة.
أن يفكر بشكل نقدي حول أ
ً
منتحل شخصيات) الذين
أو
الهوية
مجهول
يكونون
ما
ا
غالب
(الذين
شخاص
ال
ي
ي
النواع من المعلومات ،أ
ينشئون هذه أ
والنساق التـي تتخذها ،وكيف تكون ردة الفعل تجاهها وكيف ش
تنت�.
ُ
التمي� ي ن
يز
بـ� أولئك الذين ينشئون هذه
أن يفهم تعقيدات «اضطراب المعلومات» ،ال سـيما الحاجة إىل
أ
النواع من المعلومات والتنسـيقات التـي يستخدمونها ،والطريقة التـي يمكن أن يتبادل بها الجمهور تلك
الرسائل.
أن يكون قادراً عىل النظر فـي الصعوبات التـي نواجهها فـيما يتعلق بالتصدي لتحديات التضليل
والمعلومات الخاطئة.
تأث� «اضطراب المعلومات» عىل الديمقراطيات والمجتمعات المفتوحة؛ وهو موضوع
التأكيد عىل مسألة ي
الوحدة السابقة.

 19موقع أخبار دبليو تـي أو فايف (« )2016البابا فرانسـيس يصدم العالم ،يؤيد دونالد ترامب للرئاسة ،ويصدر بـيانا بذلك» ،متاح

عىلhttps://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/us-election/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-forpresident- :
[ releases-statement/تم االطالع عليه بتاريخ .]6/4/2018
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تنسـيق الوحدة

المحاضـرة النظرية والورشة العملية:
20
تم تصميم ش
ال�ائح الخاصة بهذه الوحدة لدعم ورشة عمل تفاعلية أطول أمداً.
ومع ذلك ،ولغايات هذا المقرر ،يُ تق�ح أن يتخذ النص أعاله كأساس لمحاضـرة نظرية .وقد تم استنباط
التدريبات العملية الموجودة داخل ش
ال�ائح عبـر جلسة تعليمية مدتها  90دقيقة .ويجب عىل المحا�ض ين العمل
عبـر ش
ال�ائح باستخدام أسئلة النقاش والتمارين.
التمرين  :1انظر إىل الشكل  4أدناه ،والذي يوضح « 7أنواع من المعلومات الخاطئة والتضليل» .عبـر العمل فـي
صغ�ة ،عىل المشاركيـن طرح أمثلة تتناسب مع هذه الفئات.
أزواج أو مجموعات ي
فـ� (( )Vennالشكل  ،)1والذي يفرس االختالفات ي ن
التمرين  :2ادرس مخطط ي ن
بـ� المعلومات الخاطئة والتضليل
ش
�ء تختلف معه بشأنه؟
والمعلومات الضارة .هل توافق عليه؟ ما الذي ينقصه؟ هل هناك أي ي
ربط الخطة بمخرجات التعلم
أ .الجانب النظري
المحاضـرة
خ�ات سابقة حول قضايا حديثة من التضليل
العرض والنقاش الصفـي :تبادل ب
وبث المعلومات الخاطئة.

المدة الزمنية

مخرجات التعلم

 90دقيقة

1

العمل
ب .الجانب
ي
المحاضـرة
التمرين  :1انظر إىل الشكل  ،4والذي يوضح أنواع التضليل و المعلومات
صغ�ة ،اطرح أمثلة تتناسب مع
الخاطئة .عبـر العمل فـي أزواج أو مجموعات ي
هذه الفئات.

20

المدة الزمنية

مخرجات التعلم

 45دقيقة

2

ش
ال�ائح متاحة عىلhttps://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_course_1_-_slide_deck.pdf :
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الوحدة  :2البحث فـي «اضطراب المعلومات» :أنواع المعلومات الخاطئة والمضللة والضارة

مخرجات التعلم

مع نهاية هذه الدورة ،سـيكون المشاركون قادرين عىل:
ن
العالم
1.فهم الطرق التـي تمت بها مناقشة هذا الموضوع وصياغته من قبل
السـياسـي� ووسائل إ
ي
أ
ين
كاديمي�.
وال
2.فهم كيف أن أ
للتفك� فـي «اضطراب المعلومات».
الذى والزيف مفتاحان
ي
3.فهم أنواع المعلومات الخاطئة والتضليل وتطبـيقها عىل أمثلة مختلفة.
التفك� بشكل نقدي فـي مثال عىل التضليل ،وتفصيل َمن خطّط و /أو أنشأ الرسالة ،وما شكل الرسالة
 4.ي
الجماه�.
وكيف تم تلقيها من قبل
ي
التفك� فـي هذه المسألة بعناية.
5.القدرة عىل أن شت�ح لشخص آخر سبب أهمية
ي

محتوى خاضع للتالعب

ربط كاذب

سـياق خاطىء

محتوى ملفق

عندما يتم التالعب
بالمعلومات أو الصور
الحقيقية بهدف
الخداع

عندما ال تدعم العناوين
والصور ش
و�وحاتها
المحتوى

عندما تتم مشاركة
المحتوى الحقيقي
بسـياق كاذب

محتوى جديد مزور
بالكامل بهدف الخداع
وايقاع أ
الذى

انتحال
محتوى
ي
عندما تنتحل هويات
مصادر حقيقية

مهمة ت
مق�حة

محتوى مضلل
استخدام مضلل
لتأط�
للمعلومات ي
قضية أو فرد

سخرية أو محاكاة ساخرة
ال نية للتسبب بأذى
ولكن يمكن أن تخدع
البعض

الشكل  :4الفئات السبع لـ اضطراب المعلومات

firstdraftnews.org

قم بوضع مخطط قصة 21لمقطع فـيديو توضيحي يمكن ش
ل�كة إعالم اجتماعي تشغيله فـي الجزء العلوي من
الخباري لتوعية مستخدميها حول ما يجب عليهم االنتباه إليه عند استهالكهم للمعلومات عىل الموقع.
المنشور إ
ن
ن
خ�وها فـي سـياق هذه الوحدة لتسليط
ويمكن
تضم� أمثلة من التضليل والمعلومات الخاطئة التـي ب
للمشارك� ي
ي
«العجاب» ،و»المشاركة» ،والتعليق عىل المشاركات التـي لم يتحقق فـيها القارئ من
الضوء عىل مخاطر مجرد إ
الخ� المنشور يغ� صحيح .ويمكن العثور عىل أداة تأليف القصص البسـيطة عىل هذا الرابط:
احتمالية أن يكون ب
http://www.storyboardthat.com/

المواد:

ش
ال�ائحhttps://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_course_1_-_slide_deck.pdf :

قراءات

«الخبار الزائفة ومستقبل الصحافة المهنية أ
بـ�غر ج ،(Berger, G.)،2017 .أ
والخالقـية» ،عرض تقديمي فـي
ي
المش�كة لمكافحة التطرف /وأوروبا الرقمية فـي ال�لمان أ
ت
الوروبـي فـي  6أيلول
مؤتمر نظمته مجموعة العمل
ب
https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf ،2017
باسبـي م .وآي .خان وإي .واتلينغ (« ،Busby, M. I. Khan & E. Watling)، 2017أنواع المعلومات الخاطئة فـي
فـ�ست درافت نيوز ،متاح عىلhttps://firstdraftnews.com/misinfo-types-uk-election/ :
ال�يطانية» ،ي
االنتخابات ب
أ
 21مالحظة :كتابة مخطط القصة هي عملية التخطيط إالبداعي المستخدمة فـي إالعالن والسـينما وصناعة الفالم الوثائقية
ت
الصو�.
بالطار لتدفق النص أو الفـيديو أو المحتوى
والصحافة التـي تقدم تمثيال ً تصويرياً إ
ي
-48-

كارلوفا ن .أ .ش
وفـي� ك .إي« ،).Karlova, N.A. and Fisher, K.E( .رجا ًء آر ت ي� :نموذج االنتشار االجتماعي لنشـر
النسانية .وقائع اجتماع ( ISIC2012طوكيو) ،متاح عىل:
المعلومات الخاطئة والتضليل لفهم سلوك المعلومات إ
https://www.hastac.org/sites/default/files/documents/karlova_12_isic_misdismodel.pdf
سلفرمان سـي« ،(Silverman, C.)، 2017 .هكذا تصنع أخبارك السـياسـية المغالية فـي التعصب لموقفك»،
بازفـيد نيوز ،متاح عىلhttps://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-the-hyperpartisan-sausage-is-made? :
واردل سـي .و أتش .دراخشان « ،(Wardle, C. & H. Derakhshan) 2017اضطراب المعلومات :نحو إطار
بـ� التخصصات للبحث وصناعة السـياسات» ،المجلس أ
ت
مش�ك ي ن
الوروبـي ،متاح عىل:
https://firstdraftnews.com/resource/coe-report/
واردل سـي .وأتش .دراخشان (»،Wardle, C. & H. Derakhshan) 2017بعد عام ،ال نزال ال ت
نع�ف بتعقد
فـ�ست درافت نيوز ،متاح عىل:
اضطراب المعلومات عىل إ
النتـرنت» ،ي
https://firstdraftnews.org/coe_infodisorder/
زكرمان إي« ،).Zuckerman, E( .توقفوا عن قول أخبار زائفة ،فهو وصف يغ� مفـيد ،قلبـي فـي آكرا» ،متاح عىل:
http://www.ethanzuckerman.com/blog/2017/01/30/stop-saying-fake-news-its-not-helping/
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الوحدة  :2البحث فـي «اضطراب المعلومات» :أنواع المعلومات الخاطئة والمضللة والضارة

أ
فـ�ست
غاي هـ« ،Guy, H.)، 2017(.لماذا ينبغي علينا فهم بث المعلومات الخاطئة عبـر الشكال البرصية» ،ي
درافت نيوز ،متاح عىلhttps://firstdraftnews.com/understanding-visual-misinfo/ :

تحول صناعة أ
الخبار :التكنولوجيا
الرقمية والمنصات االجتماعية وانتشار
المعلومات الخاطئة والتضليل
جول بوسـيتـي
ي

الوحدة الثالثة
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ملخص

ُوصف العرص الرقمي بأنه «عرص ذهبـي بالنسبة للصحافة» .1وبالفعل ،فقد مكّن هذا العرص الصحافة من
االستفادة من ذاكرات تخزين بـيانات هامة تعزز أداء الصحافة االستقصائية الرائدة ،2ونماذج جديدة من التقارير
التـي يتعاون فـي إعدادها أشخاص من دول مختلفة ،والوصول إىل كنوز المعرفة ومجموعة متنوعة من المصادر
وتغي�ات هيكلية فـي
بنقرة فأرة عىل الكمبـيوتر .ولكن فـي الوقت ذاته ،طرحت تحديات يغ� مسبوقة ومستمرة ي
صناعة أ
اف�اضية من الضغوط ت
الخبار .فالصحافة «فـي خط النار» 3وتواجه «عاصفة مثالية» ت
الم�اكمة التـي
4
تغذي «اضطراب المعلومات»  .وتشمل هذه:
6
انتشار الدعاية الحوسبـية  5واستهداف «الثقة» .
أ
العالنات التقليدية أمام الدعاية الرقمية مما تسبب فـي انهيار نموذج العمال التقليدي
إخفاق إ
الخبارية ،وأدى إىل بطالة واسعة النطاق ي ن
بـ� الصحفـييـن.
العالمية إ
للمؤسسات إ
فشل العالن الرقمي فـي دعم الصحافة كبديل للإعالنات المطبوعة (أصبح غوغل وفـيسبوك آ
الن
إ
.7
المستفـيدين الر ي ن
العالنات الرقمية)
ئيسـي� من مبـيعات إ
أدى الدمج الرقمي لعملية إنتاج أ
الخبار إىل تحوالت فـي الصحافة التقليدية من ناحية عملية التكليف
والنتاج والنشـر والتوزيع ،مما ضاعف من الضغوط المتعلقة بمواعيد التسليم،
بالمهمة الصحفـية إ
وأدى إىل فقدان المزيد من الوظائف.
8
النتـرنت وكذلك مصادرهم وجمهورهم
استهداف الصحفـييـن (وخاصة النساء) بالمضايقة عبـر إ

 1بوسـيتـي جيه« ).Posetti J( 2017 .حماية مصادر الصحافة فـي العرص الرقمي»  ،اليونسكو  ،باريس .ص :104
ج�ارد رايل) [تم
( http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdfتقتبس عن مدير التحالف
الدول للصحافة االستقصائية ي
ي
االطالع عليه بتاريخ ]6/4/2018
الغنياء أ
 2أوبرماير ب .و أوبرماير ف« ،(Obermayer, B. & Obermaier, F.)، 2016 .أوراق بنما :كشف قصة كيف يخفـي أ
والقوياء
أموالهم» ،ون وورلد ،لندن
العالم  ،»2017/2018اليونسكو  ،باريس:
 3اليونسكو ( « ،)2018االتجاهات العالمية فـي حرية
التعبـ� وتطوير وسائل إ
ي
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259756e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018
 4واردل سـي .ودراخشان هـ ،(Wardle, C. & Derakhshan, H.)، 2017 .المجلس أ
الوروبـي ،المرجع السابق .مالحظة :يعد تسجيل
الدول  ، 2018الذي عقده مؤلف الفصل  ،مرجعاً قد يرغب المدرسون فـي
الفـيديو إلحدى حلقات النقاش فـي مهرجان الصحافة
ي
استخدامه أثناء تطبـيقهم لهذه الوحدةhttps://bit.ly/39cPTzF .
 5كالرك ر .وجيميسـي ب« ،(Clarke, R. & Gyemisi, B.)، 2017 .نبش الحقائق حول أ
الخبار الزائفة :مشـروع الدعاية الحوسبـية»،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
[ http://www.oecd.org/governance/digging-up-facts-about-fake-news-the-computational-propaganda-project.htmتم االطالع عليه بتاريخ
]1/4/2018
والصحفـي� اتخاذ خطوات لمواجهة أ
ين
«الخبار الزائفة»» ،اليونسكو ،باريس:
 6اليونسكو ( « ،)2017يمكن للدول
[ https://en.unesco.org/news/states-andjournalists-can-take-steps-counter-fake-newsتم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018
العالنات العالمية» الغارديان 2 ،أيار
 7كوليوي جيه ،(Kollewe, J.)، 2017 .غوغل وفـيسبوك تسـيطران عىل ُخمس عائدات إ
[ https://www.theguardian.com/media/2017/may/02/google-and-facebook-bring-in-one-fifth-of-global-ad-revenue :2017تم االطالع عليه بتاريخ
]29/3/2018
 8انظر الوحدة الثالثة
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بـ� الحقيقة ت
والف�كة والخيال بشكل ت ز
نتيجة لذلك ،ذابت الخطوط الفاصلة ي ن
م�ايد .فعندما
وال�فـيه إ
والعالنات ب
أ
يتم نشـر المعلومات المضللة والخاطئة ،يقوم نظام توزيع الخبار االجتماعية ،والقائم عىل تبادلها ي ن
بـ�
النظراء ،بإرسال المحتوى بشكل متكرر ت
ح� ش
فـ�وسـياً ،مما يجعل من المستحيل السـيطرة عليه،
ينت� انتشاراً ي
ت
وغ�هم من مدققي الحقائق فـي كشف زيفه.
ح� لو نجح الصحفـيون ي

الخبارية
العالم إ
وسوف يتعلم المشاركون فـي هذه الوحدة ما يتعلق بانهيار العديد من نماذج أعمال وسائل إ
ت
وال� مكنت من إضفاء
فـي العرص الرقمي ،فـي ظل عمليات التحول الرقمي وظهور وسائل التواصل االجتماعي ،ي
ش
الفـ�وسـي للمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة .12كما ستساعد المشاركيـن عىل إجراء
ال�عية واالنتشار ي
بالضافة إىل ذلك ،من أهداف هذه الوحدة
العالم لـ «اضطراب المعلومات» .إ
تحليل نقدي الستجابات وسائل إ
تعريف المشاركيـن عىل الممارسات الجيدة فـي إدارة المشاكل للقطاعات الناشئة.

أ
 9نيلسون ر .ك .ش
العالم االجتماعية
و�ودر سـي .ك« ،(Nielsen, R.K. & Schroeder, C. K.) ، 2014 .الهمية النسبـية لوسائل إ
للوصول إىل أ
الخبار والعثور عليها والمشاركة فـيها فـي الصحافة الرقمية» :)4(2
[ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2013.872420تم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018
 10بوسـيتـي جيه .وسلفرمان سـي« ،(Posetti, J. & Silverman, C.)، 2014 .عندما يتبادل الناس الطيبون أشياء سـيئة :أساسـيات
التحقق من العالم االجتماعي ،مقتبساً عن بوسـيتـي (محررة) «االتجاهات فـي غرف أ
الخبار» ( ،2014وان-إفرا ،باريس):
إ
[ http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WAN-IFRA_Trends_Newsrooms_2014.pdfتم االطالع عليه بتاريخ
]29/3/2018
غ� مقدس» ،الغارديان 28 ،ش
ً
ت�ين
تحالف
فـي
ا
مع
تبطون
ر
اج...م
ر
وفا
وبانون
وأسانج
امب
ر
«ت
(Cadwalladr,
C.)،
سـي.
كادواالدر
11
ي
أ
الول[ https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/trump-assange-bannon-farage-bound-together-in-unholy-alliance :تم االطالع عليه
بتاريخ ]29/3/2018
 12بوسـيتـي جيه .وسلفرمان سـي ( )2014مرجع سابق
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الجماه� بشكل بارز فـي عملية اكتشاف المحتوى وتوزيعه،9
شت�ك منصات الوسائط االجتماعية
ي
أ
متعاون� فـي إنتاج أ
ين
الخبار (وهو المر الذي ينتج عنه العديد من الفوائد ،ولكنه يزعزع
وتجعلهم
10
معاي� التحقق ).
سلطة حرس البوابات من وسائط إ
العالم القديمة ،ويؤثر سلباً عىل ي
تؤدي توقعات الجمهور بأخبار»حسب الطلب» ،وتوصيلها عبـر الهاتف المحمول ،واالنخراط فـيها فـي
مح�فـي أ
الوقت الفعل عىل وسائل التواصل االجتماعي ،إىل زيادة الضغط عىل ت
الخبار الذين يواجهون
ي
متناقصة فـي دورة ال تنتهي أبداً من أ
الخبار.
موارد
نا�و أ
ن
يعا� ش
بجماه�هم مع تساقط الحواجز أمام النشـر ،وتمكن أي شخص أو كيان
الخبار لالحتفاظ
ي
ي
ن
التقليدي� ،والتنافس عىل لفت االنتباه ،بما فـي ذلك من
من إنتاج المحتوى ،وتجاوز حراس البوابات
ي
11
ين
السـياسـي� من أصحاب النفوذ الذين يسعون إىل تقويض مصداقية التقارير الناقدة .
قبل
ال�كات الناشئة الجديدة للوسائط الرقمية الجديدة التـي تملأ
التأث� والربح المحدودان للعديد من ش
ي
الفراغات الناتجة عن فشل الصحف.
العالمية التقليدية مما يؤدي إىل زيادة انرصاف الجمهور عنها،
تآكل الثقة فـي الصحافة والمؤسسات إ
ويقلل بالتال من أ
الرباح المتناقصة أصال ً ويغذي انتشار «اضطراب المعلومات».
ي

الخطوط العريضة

البحث فـي القضايا
السباب الهيكلية لـ «اضطراب المعلومات» الذي يؤثر عىل صناعة أ
أ
الخبار
 )1انهيار نماذج أ
العمال التقليدية
أدى ت
العالنات التقليدية -أي نموذج التمويل الذي قامت عليه الصحافة التجارية
ال�اجع الرسيع فـي إيرادات إ
ن
كاف إىل مرحلة شهدت تجريباً متعجال ً
لما يقرب من قر ين� من الزمان -وفشل إ
العالن الرقمي فـي تحقيق ربح ٍ
ومع ذلك تسارع انهيار صناعة أ
بشكل ت ز
الخبار؛
م�ايد لحلول بهدف استدامة عمل الصحافة كمشـروع تجاري.
فقد أصبح االنحدار الحاد للصحف ،وعمليات إعادة الهيكلة الواسعة ،وقرارات الترسيح الجماعي قواسم
أ
ت
مش�كة ي ن
العالم ،وانتشار الوسائط
تغ� سلوكيات
مستهلك وسائط إ
بـ� غرف الخبار فـي العرص الرقمي .كما أن ي
ي
االجتماعية ،إىل جانب يرس الحصول عىل هواتف ذكية بأسعار معقولة بما تحويه من تطبـيقات ،قد أدى إىل
الخبارية التقليدية نحو طرق تبادل المعلومات ي ن
عزوف ت ز
بـ� النظراء ،مما زاد من
م�ايد للجمهور عن المنتجات إ
اليرادات.
تراجع إ
يل:
ما
المعلومات»
اب
ر
«اضط
بـ
الصلة
ذات
ات
التأث�
وتشمل
ي
ي
نضوب موارد غرف أ
الخبار (الموظفون ي ز
والم�انيات) ،مما يؤدي إىل تردي عملية التدقيق فـي المصادر
والمعلومات وتقارير أقل «ميدانية».
زيادة الضغط فـيما يخص مواعيد التسليم إىل جانب تراجع عمليات مراقبة الجودة واضطراد فقدان
الوظائف ،بـينما يستمر الطلب عىل زيادة المحتوى من أجل تغذية الصفحات الرئيسـية وقنوات
التواصل االجتماعي.
الداخل» (بما فـي ذلك مخصصات التحقق من
والتدقيق
«الرقابة
لـ
أقل
والموارد
تناقص الوقت
ي
ئ
النها�).
الوقائع والتحرير قبل
ي
للخ�» 13التـي يصعب التفريق بـينها ن
وبـ� المادة
المحاكية
عالنات
«ال
االعتماد المفرط عىل
إ
ب
ي
الصحفـية ،لكنها مربحة ،وعىل العناوين الجذابة المضللة التـي تهدد بمزيد من تآكل ثقة الجمهور.
الخبار ورواية أ
 )2التحول الرقمي لغرف أ
الخبار
شهد العقد أ
العالم فـي العالم ،14مما عطل أنماط
الول من القرن
الحال تطورات هزت معظم وسائل إ
ي
أ
وعمليات إنشاء الخبار وتوزيعها واستهالكها مع بدء العرص الرقمي الذي قدم فرصاً يغ� مسبوقة إىل جانب
الن التحول الرقمي فـي صناعة أ
التحديات .يفهم آ
الخبار وحرفة الصحافة عىل أنها عملية دائمة يحركها
ُ
ن
بـ� النظراء ،والمنتجات حسب الطلب)
المحتوى
توزيع
(مثل
الجمهور
سلوكيات
تغي�
نفسه
فـي الوقت
ي
ي
�ض
ت
والتكنولوجيا (مثل ظهور منصات وسائل التواصل االجتماعي ،وتقنيات الواقع االف�ا ي  ،والذكاء االصطناعي،
وإمكانية ت ز
م�ايدة المتالك الهواتف الذكية .)15ومن ثم؛ هناك حاجة مستمرة لبناء القدرات الرقمية.
يحاك التقارير الصحفـية،
 13إ
«العالنات المحاكية للخبـر» مصطلح يستخدم فـي صناعة إالعالم إللشارة إىل المحتوى المدفوع الذي ي
تنفـ� القراء قد أدى إىل غياب الشفافـية فـي
هو أمر مقبول أخالقـيأ شب�ط وسم المحتوى بوضوح بكلمة «مدفوع» ولكن الخوف من ي
بعض الحاالت
كبـ�ة واتجاهات بارزة فـي تطورات
 14نيلسون ر .ك« ،(Nielsen, R. K.)، 2012 .السنوات العشـر التـي هزت عالم إالعالم :أسئلة ي
العالم عىل مستوى العالم» ،معهد رويتـرز لدراسات الصحافة ،أكسفورد،
إ
[ https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20-%20Ten%20Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdfتم االطالع
عليه بتاريخ ]29/3/2018
أ
 15لالطالع عىل تحليل عالمي مفصل التجاهات الوسائط الرقمية ،انظر تقرير الخبار الرقمية لمعهد رويتـرز لدراسة الصحافة (.)RISJ
إصدار  2018متاح عىلhttp://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/overview-key-findings-2018/ :
-54-

كريك االخباري.
فـ�فاكس تتحول إىل وضع المراسل فقط /موقع ي
 16من يحتاج إىل غواصات؟ ي
[ https://www.crikey.com.au/2014/10/16/who-needs-subs-fairfax-turns-to-reporter-only-model/تم االطالع عليه بتاريخ  .]29/03/2018مالحظة:
آ
فـ�فاكس ميديا)
(هذه الطريقة راسخة الن فـي المنشورات إ
القليمية والريفـية والمجتمعية شل�كة ي
 17غيلمور ،دي« .)Gillmor, D.) (2004( .نحن ،وسائل إالعالم :الصحافة الشعبـية من الشعب ،إىل الشعب (او ر يايل)
[ http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.htmlتم االطالع عليه بتاريخ ]29/03/2018
 18روزين ،جيه .)Rosen, J.) (2006( .الشعب المعروف سابقاً باسم الجمهور ،مدونة بريس ثينك ( 27حزيران)2006 ،
[ http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.htmlتم االطالع عليه بتاريخ ]29/03/2018
والستخدام» .بـيتـر
«النتاج إ
 19برونز ،آي« .)Bruns, A.) (2018( .المدونات ،ويكيبـيديا ،والحياة الثانية ،وما بعدها :من إالنتاج إىل إ
النتـرنت .بـيتـر النغ ،نيويورك.
النغ ،نيويورك .انظر أيضا :برونز ،أي ( )2006إنتاج االخبار التعاونية عىل إ
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يل:
التأث�ات ذات الصلة بـ «اضطراب
تشمل ي
المعلومات» ما ي
االندماج فـي وسائل العالم :يتم آ
الن تكليف العديد من الصحفـييـن بإنتاج محتوى للعديد من
إ
المنصات فـي وقت واحد (من الهاتف المحمول إىل الطباعة) ،مما يؤدي إىل استنفاد مزيد من الوقت
ت
تل الحدث مثل إعادة نشـر محتوى
وال� تختلف عن أنماط التقارير التـي ي
المتاح للتقارير االستباقية ،ي
العالقات العامة دون تدقيق كاف.
ئ
اسل� بشكل ت ز
مطالبة المر ي ن
النها� ،ونشـر المحتوى الخاص بهم دون
م�ايد بالقيام بالتحرير قبل
ي
16
مراجعة مناسبة .
«الن» ،مما يزيد من احتمالية وقوع أ
المواعيد النهائية الرقمية المبدئية هي دائما آ
الخطاء.
أ
ول عىل مواقع التواصل االجتماعي أمر شائع؛ إذ ينشـر الصحفـيون قصصهم عىل حساباتهم
النشـر ال ي
عىل وسائل التواصل االجتماعي الفردية و /أو تلك الخاصة بمؤسسات النشـر التـي يعملون بها لتلبـية
طلب الجمهور عىل أ
ش
المبا�ة» ومقاطع فـيديو
الخبار الفورية .وتتضمن هذه الممارسات «التغريدات
أ
�ض
«فـيسبوك ش
وغ�ها من العمال الصحفـية التـي ال تنطوي بال ورة عىل شإ�اف تحريري (فهي
مبا�» ي
ش
أقرب إىل البث المبا�) ،مما قد ينتج عنه عقلية «انشـر أوالً ،وتحقق الحقاً».
االعتماد عىل تحليالت البـيانات أ
الولية التـي تركز عىل عدد النقرات عىل المقاالت وعدد زوار الموقع
الفريدين بدال ً من «مدة االهتمام الحقيقي بالمادة» ،و«المدة الزمنية للمكوث فـي الموقع» (وهي
مؤ�ات ث
ش
لت�ير
أك� فائدة للصحافة التـي تنشـر المقاالت الطويلة وذات الجودة العالية) والمستخدمة ب
ت
ً
العالم التقليدية.
وال� بدأت تشح أيضا عىل وسائل إ
رفع أسعار إ
العالنات الرقمية الرخيصة ،ي
ممارسات العناوين الخادعة (تُفهم عىل أنها استخدام عناوين مضللة إلغراء القراء بالضغط عىل روابط
ت
وال� تهدف إىل زيادة عدد الزيارات ،ولكنها تؤدي إىل تآكل الثقة فـي الصحافة
تحت ذرائع زائفة) ،ي
المهنية.
الفـ�وسـي عىل حساب الجودة والدقة؛ ومن المحتمل أن تتفاقم هذه
السعي لتحقيق االنتشار ي
المشكلة بسبب ظهور «التعلم آ
ال يل».
أ
العالم.
ظهور وحدات التحقق من الحقائق داخل غرف الخبار ،وكمخرجات لمشاريع تطوير وسائل إ
ينت� التضليل رسيعاً فـي النظام الجديد أ
الفـ�وسـي :كيف ش
للخبار
 )3االنتشار ي
أ) بروز دور الجمهور
أزال العرص الرقمي الحواجز التـي ت
تع�ض النشـر ،17وفتح الطريق أمام «تحول أدوات إالنتاج إىل أيدي
أ
18
الشخاص الذين كانوا يعرفون سابقاً باسم الجمهور » ،والذي أصبح منتجاً مشاركاً للمحتوى ،بما فـي ذلك
أ
19
ن
بـ� إنتاج المحتوى واستخدامه .وقد
الخبار ،متول ي نّ� وظيفة وممارسة أطلق عليها « »produsageأي المزج ي
ال ت
لك�ونـي وغرف الدردشة قبل أن تظهر
قام منتجو المحتوى الرقمي فـي البداية ببناء
ال�يد إ
الجماه� عبـر ب
ي
أك�.
لجمهور
استقطابهم
من
كبـ�
ب
منصات التواصل االجتماعي وتعزز بشكل ي

ب) ظهور وسائل التواصل االجتماعي
بحلول أواخر العقد أ
الحال ،انضم موقعا تويتـر وفـيسبوك فـي العديد من البلدان إىل يوتيوب
الول من القرن
ي
كدعائم أساسـية لوسائل التواصل االجتماعي ،مما أثّر عىل الممارسات والهويات المهنية للصحفـييـن (خاصة
ين
فـيما يتعلق بالتحقق ،ش
المجال�
وإ�اك الجمهور ،ورصاع
الشخص والعام عىل المنصات االجتماعية ،)20وتوزيع
ي
أ
أ
ن
بـ� النظراء (خاصة
المحتوى .وعندما قام الفراد بتكوين شبكات من الشخاص الثقات ،بدأ توزيع المحتوى ي
أ
عىل فـيسبوك) يتحدى الساليب التقليدية لنشـر المحتوى.
قام المستخدمون بإدامة تدفقات المحتوى الخاصة بهم -بما فـي ذلك المحتوى الصادر عن مزودي الخدمات
الموثوق� آ
ين
ين
الخرين -دون وسـيط .ونتيجة للتوزيع عبـر ‹شبكات الثقة›
والصحفـي� وموفري المعلومات
الخبارية
إ
دعا� متنكر كنص إخباري؛ لنأ
(المستخدميـن أ
والقران) ،ظهرت أخبار يغ� دقيقة وخاطئة وضارة وذات محتوى ئ
ي
القبال عىل أ
أك� .وقد اكتشف الباحثون أن من المرجح أن يعاد توزيع المحتوى العاطفـي والمحتوى
الخبار
إ
ب
المرسل من قبل صديق أو أحد أفراد أ
الرسة عىل وسائل التواصل االجتماعي.21
ولغراض جمع أ
وبـينما انضم الصحفـيون والمؤسسات الخبارية إىل هذه المنصات من باب ال�ض ورة أ
الخبار
إ
ش
جماه�هم) ،ظهرت «فقاعات
وإ�اك الجمهور وتوزيع المحتوى (كانوا بحاجة إىل أن يكونوا حيث تنشط
ي
23
22
ت
ال�شيح » أو «غرف الصدى » (رغم أنها ليست ُمحكمة أو معزولة تماماً كما ألمح البعض أحياناً) .وقد قللت
أ
آ
ين
الفردي� عىل الراء الخرى والمعلومات التـي تم التحقق منها ،وأدى
هذه من اطالع العديد من المستخدميـن
هذا التطور إىل تضخيم المخاطر المرتبطة بـ «اضطراب المعلومات».
وتشمل فوائد الصحافة المرتبطة بالجمهور القدرة عىل االستعانة بمصادر جماعية مختلفة ،والتعاون جماعياً
للتثبت من المعلومات( 24وهو مفـيد لتصحيح المعلومات الخاطئة ،وفضح التضليل ،ونبذ الجهات الفاعلة
بـ� الصحفـي ومستهلك أ
المبا� ي ن
ش
موال (مدعوم بالتواصل
الخبار ،)25كما أنها تمكن
الخبـيثة) ،وبناء جمهور ٍ
ن
الجمهور من «التعليق» والتصحيح ي ن
تعاو� فـي البحث.
بشكل
المساهمة
أو
خطأ،
عىل
الصحفـيون
يكون
ح�
ي
يساعد المجال العام المتصل بالشبكة أيضاً الصحفـييـن والجمهور عىل تجاوز القيود والرقابة التعسفـية (مثل
طبقات «دهاة العالقات العامة») ،مما يفتح الطريق للوصول إىل المعلومات والمجتمعات المفتوحة.
الجماه� ومصادر المعلومات عبـر قنوات التواصل االجتماعي ي ز
م�ة
ويمكن اعتبار مشاركة الصحفـييـن مع
ي
أ
ت
الذا� .وتتيح هذه التفاعالت للصحفـييـن
جديدة جديرة باالهتمام لطر المساءلة التـي تساعد عىل التنظيم أ ي
الرد ن
العل� والرسيع عىل االنتقادات المحقة لعملهم ،وتصحيح الخطاء عىل الفور ،وزيادة شفافـية ممارساتهم
ي
26
عبـر «تعديل المحتوى أثناء عملية التفاعل هذه» .
 20بوسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2009( .تحويل الصحافة  140 ...حرفا فـي كل مرة» ،تقرير رودس للصحافة  ،29أيلول 2009
[ https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3125&context=lhapapersتم االطالع عليه بتاريخ ]29/03/2018
بك� ،فـي ).Bakir, V( .ومكستاي ،آي« )McStay, A.) (2017( .أخبار مزيفة واقتصاد العواطف ،والصحافة الرقمية (تايلور
 21ي
بتاريخ ]29/03/2018
عليه
االطالع
[تم
وفرانسـيس) تموزhttps://bit.ly/34mNiSW .2017 ،
أ
 22مالحظة :فقاعات ت
التفك� نتيجة للخوارزميات التـي
ال�شيح هي المساحة المتضخمة التـي يسكنها الشخاص المتشابهون فـي
ي
ت
ن
تقدم محتوى فردياً
« .)Pariser,فقاعة ال�شيح» .بنغوين وراندام للنشـر ،نيويورك
باريسـ� ،أي (E) (2012
للمستخدم� ،انظر:
ي
ي
أ
 23تش� «غرف الصدى» إىل تأث� ز
التفك�عىل وسائل التواصل
فـي
يتشابهون
الذين
شخاص
ال
عىل
الشخص
أي
ر
وال
للموقف
التح�
ي
ي
ي
ي
ي
االجتماعية ،تحتوي الوحدة  5عىل المزيد عن ‹تأكيد ي ز
التح�›.
 24جارسـيا دي توريس ،إي« .)Garcia de Torres, E.) (2017( .المراسل االجتماعي فـي العمل :تحليل لممارسة وخطاب أندي
كارفن فـي جورنالزم براكتس[ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2017512786.2016.1245110 .)2-3(11،تم االطالع عليه بتاريخ
]29/03/2018
ن
 25بوسـيتـي ،جيه#« .)Posetti, J.) (2010( .ترسيب ت
بـ� الصحفـييـن والجمهور» ،شبكة تلفزيون بـي بـي إس
أس�اليا يزيل الحواجز ي
ميدياشيفت 24 ،أيار http://mediashift.org/2010/05/aussie-spill-breaks-down-wall-between-journalists-audience144/ .2010
 26بوسـيتـي ،جيه .)Posetti, J.) (2013( .الـ‘تويتـرية’ للصحافة االستقصائية فـي إس .تانر و إن .ريتشاردسون (محرران)« .بحوث
الصحافة والتحقيق فـي العالم الرقمي» ( :)pp. 88-100دار نشـر جامعة أكسفورد ،متوفر عىل
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers
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أ
« 27شبكات الثقة» هي شبكات لشخاص يشاركون المعلومات عبـر إالنتـرنت عبـر العالقات القائمة عىل الثقة (مثل مجموعات العائلة
أ
ث
والصدقاء) بدون وسـيط .لقد أثبت البحث مراراً وتكراراً أن مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أك� ميال ً إىل مشاركة المعلومات
المستمدة من «شبكات الثقة» بغض النظر عما إذا كانت دقيقة أم تم التحقق منها
 28فريدوم هاوس (« .)2017حرية الشبكة  :2017التالعب فـي وسائل التواصل االجتماعي لتقويض الديمقراطية» فريدوم هاوس
[ https://bit.ly/3e29Mgaتم االطالع عليه بتاريخ .]31/03/2018انظر أيضا كادواالدر ،سـي« .)Cadwalladr, C.) (2018( .صنعت أداة
مخ� حرب البـيانات» ،ذا غارديان/أوبزيرفور
الحرب النفسـية لستيف بانون :تعرف عىل ب
[ https://www.theguardian.com/news/2018/mar/2017/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trumpتم االطالع عليه بتاريخ
.]31/03/2018
أ
 29كالسنيس ،بـي ).Kalsnes, B( .والرسون ،او .آي« ).Larsson, O. A( .فهم مشاركة الخبار عبـر وسائل التواصل االجتماعي :تفصيل
التوزيع عىل فـيسبوك و تويتـر فـي دراسات الصحافة» ( تايلور و فرانسـيس) آذار.2017 ،
[ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rjos20تم االطالع عليه بتاريخ
.]29/03/2018
 30بوزسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2009( .قواعد االشتباك للصحفـييـن عىل تويتـر شبكة تلفزيون بـي بـي إس ميدياشيفت»19 ،
بتاريخ .]29/03/2018
تموز [ http://mediashift.org/2009/06/rules-of-engagement-for-journalists-on-twitter170/ 2009تم االطالع عليه
أ
ن
نيلسـ� ،ر .ك ).Nielsen, R. K( .وغريفز ،ل« .)2017( .أخبار ال تُصدق» :وجهات نظر الجمهور حول الخبار الزائفة» ،معهد
31
ي
رويتـرز لدراسات الصحافة ( ،RISJأكسفورد).
[ https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_FINAL_download.pdfتم االطالع عليه بتاريخ
.]29/03/2018
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يل:
وتشمل السلبـيات ما ي
يزداد احتمال حدوث التضليل ونشـر المعلومات الخاطئة مع تضخيم «شبكات الثقة» 27لها والتفاعالت
يز
الشخص) (انظر الوحدة .)5
بالتح� للرأي
العاطفـية معها (مدفوعة عىل سبـيل المثال
ي
أ
الخبارية االستقصائية عبـر
العالم إ
تزويد الحكومات والوكاالت الخرى بالقدرة عىل تجاوز وسائل إ
«التوجه ش
الجماه�» لتجنب التدقيق؛ وهناك أدلة عىل تعاظم استغالل وسائل التواصل
مبا�ة إىل
ي
28
للتأث� عىل نتائج االنتخابات والسـياسة العامة .
االجتماعي من قبل أولئك الذين يسعون ي
مشاركة المعلومات المثيـرة أرجح من يغ�ها.29
عدم القدرة عىل استدراك الخطأ بسهولة أو تصحيح المعلومات المضللة والخاطئة بمجرد حدوثها؛ إذ
ال يوجد قدر كاف من الكشف أو التغطية الصحفـية الذي يمكنه تماماً استئصال قصة ملفقة أو قيمة
ئ
متخف بصيغة خبـر ،أو تقرير خاطئ ناتج عن فشل فـي التحقق من الوقائع.
دعا�
ٍ
ضارة أو فـيديو ي
يمكن أن يؤدي الطلب عىل النشـر الفوري عىل المنصات االجتماعية إىل المشاركة يغ� المقصودة
بمنشورات مضللة ومعلومات خاطئة أو مواد من مصادر زائفة.30
أ
ن
يع�
انخفاض فـي مستوى الوعي إ
العالمي وفـي أهمية مهارات التحقق ضمن المجتمع الوسع؛ وهذا ي
ين
مؤهل� لتحديد ما إذا كان
كث� من الحاالت ،يكون مستخدمو الوسائط االجتماعية العامة يغ�
أنه فـي ي
المحتوى حقيقياً قبل مشاركته.
الم�رين متخذين من
خطر تقويض الدول لحرية
التعبـ� عبـر الرقابة وإغالق وسائل إ
العالم يغ� ب
ي
المشاكل الملحة المذكورة أعاله بم�راً.
نشوء فقاعات ت
ال�شيح التـي تؤكد نظرياً عىل ي ز
التح�ات ،وتقلل من اطالع المستهلك عىل المعلومات
الموثوقة ذات الجودة.
خطر ممارسة الصحافة ذات النوعية الرديئة مما يقلل من ت
اح�ام الجمهور للمهنة ،ومنح ش
ال�عية
للهجمات عىل وسائل العالم من قبل أولئك الذين يسعون لسكات أ
الصوات الناقدة.
إ
إ
خطر إرباك الجمهور حول طبـيعة أ
الخبار الحقيقية ،وأنها ي ز
تتم� عن التضليل الذي يتخفى بصورة
أخبار أصلية.31

ضعف استعداد غرف أ
الخبار للتعامل مع المعلومات المضللة والحاجة إىل وجود فرق فـي وسائل
32
ت
العالم االجتماعية التحريرية لتطوير اس�اتيجيات محدثة لمكافحة المشكلة بشكل أفضل .
إ
ج) بروز أهمية المنصات
فاي� أن «فـيسبوك قد أصبح ن
قدرت رئيسة تحرير الغارديان كاثرين ن
أغ� وأقوى ش
نا� فـي التاريخ عبـر استبدال
المحررين بالخوارزميات» .33وقد تم ت
ال�حيب بمنصات إالعالم االجتماعي باعتبارها «حراس البوابة الجدد»،34
ش
ال�اف التقليدية فـي مجال النشـر -بما فـي ذلك التحقق
رغم أنها ال تزال تم�ددة فـي قبول مسؤولية إ
35
العالم  .تتطور
والدارة -مع أنها اتخذت قرارات لفرض رقابة عىل بعض المحتوى بطريقة تقوض حرية وسائل إ
إ
الجهود التـي تبذلها المنصات لمعالجة المعلومات المضللة والخاطئة برسعة ،لكن رفضها لـ (أ) االستجابة
النا� التقليدي عن آ
بشكل مناسب ،عىل نطاق عالمي ،و(ب) تحمل المسؤولية عىل نمط ش
الثار االجتماعية
والديمقراطية؛ يضعها أمام خطر أن تصبح مصانع لـ «اضطراب المعلومات» وإساءة االستخدام عبـر
النتـرنت.36
إ
أصبحت وظيفة خوارزميات فـيسبوك فـي نشـر أ
الخبار وانتشار المعلومات المضللة ،خاصة فـي الدول النامية،
تخضع للتدقيق منذ عام  ،201637خاصة فـي سـياق الدعاية الحوسبـية التـي تؤثر عىل مجموعة من منصات
التواصل االجتماعي المفتوحة .38ومع ذلك ،وبعد ز ت
والجراءات أالولية باتجاه ش
ال�اكة مع المؤسسات
االل�امات إ
الخبارية وأكاديم� الصحافة لمعالجة أ
الزمة ،بما فـي ذلك التحركات إىل ظهور محتوى موثوق به ووضع إشارة
إ
يي
39
كبـ� عن هذه الوظيفة فـي كانون أول  .2018ومن
بشكل
فـيسبوك
اجع
ر
ت
والمضللة،
الخاطئة
كات
ر
المشا
عىل
ي
المرجح أن يتبع ذلك تحوال ً من االنفتاح إىل المزيد من االنغالق فـي أنظمة وسائل التواصل االجتماعي الخاصة

ز
إل�ابـيث ،جيه« .)Elizabeth, J.) (2017( .بعد عقد من الزمن ،حان الوقت إلعادة ابتكار وسائل التواصل االجتماعي فـي غرف
 32ي
خبار» ،المعهد أ
أ
مريك للصحافة
ال
ال
ي
[ https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/strategy-studies/reinventing-social-media/single-page/تم االطالع عليه بتاريخ
.]29/03/2018
أ
 33ن
فاي� ،ك ».)Viner, K.) (2017( .مهمة للصحافة فـي زمن الزمة» ذا غارديان 17 ،تشـرين الثانـي.2017 ،
[ https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisisتم االطالع عليه بتاريخ .]29/03/2018
فال صياغة الصحافة» ،مركز تو
 34بـيل إي .وأوين ت« ،)Bell, E. & Owen, T.)، (2017( .صحافة المنصات :كيف أعاد السـيليكون ي
للصحافة الرقمية»[ https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php :تم االطالع عليه فـي
]29/3/2018
أ
 35هندوستان تايمز (« .)2016فـيسبوك يقول إنه سـيتعلم من الخطاء بسبب صور فـيتنام».
http://www.hindustantimes.com/world-news/facebook-says-will-learn-from-mistake-over-vietnam-photo/story-kwmb3iX6lKgmwaIGZeKlyN.html

[تم االطالع عليه بتاريخ .]29/03/2018
 36بوسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2017( .الكفاح ضد التحرش عبـر إالنتـرنت» ،موقع ذا كونفرسـيشن  29حزيران .2017
[ https://theconversation.com/fightingback-against-prolific-online-harassment-in-the-philippines-80271تم االطالع عليه بتاريخ .]29/03/2018
 37فـينكل وكيسـي ومازور ( .)2018المرجع السابق
 38غريم ،سـي ،).Grimme, C( .برويس ،إم ،).Preuss, M( .آدم ،إل ).Adam, L( .وتراوتمان ،إتش.)Trautmann, H.) (2017( .
بالب� عبـر السـيطرة ش
«الروبوتات االجتماعية :شبـيهة ش
الب�ية؟»
[ http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/academic-articles/social-bots-human-like-by-means-of-human-control/تم االطالع عليه بتاريخ
.]29/03/2018
ش
النا�ون أنهم يتخذون
 39وانغ ،س ،).Wang, S( .شميدت ،سـي ).Schmidt, C( .وهازارد ،و .ل« .)Hazard, O. L .) (2018( .يزعم
لتغي� النشـر عىل فـيسبوك – هل سفك الدماء قادم؟» نيمانالب
خطوات ي
[ https://www.niemanlab.org/2018/01/publishers-claim-theyre-taking-facebooks-news-feed-changes-in-stride-is-the-bloodletting-still-to-come/تم
االطالع عليه بتاريخ .]29/03/2018
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وال� ت
ت
اع�فت ش
ال�كة فـي أوائل عام
وتشمل هذه التحديات مشكالت فـي خوارزميات محرك البحث مثل غوغل ،ي
الشخص  .فـي وقت كتابة هذا الكتيب ،أوضحت
 2018بأنها -أي الخوارزميات -تميل إىل تعزيز االنحياز للرأي
ي
غوغل أنها تعمل عىل حل المشكلة« :غالباً ما تكون هناك منظورات متنوعة مشـروعة يقدمها ش
النا�ون ،ونريد أن
41
ين
للمستخدم� الرؤية الواضحة وإمكانية الوصول إىل تلك المنظورات من مصادر متعددة».
نوفر
عواقب «اضطراب المعلومات» بالنسبة للصحافة وصناعة أ
الخبار:
أ
مزيد من تآكل الثقة فـي مصداقية أ
ين
والصحفـي� الفراد الذين يشاركون معلومات يغ�
الخبار والصحافة
دقيقة أو ملفقة أو مضللة.
خلط الصحافة النوعية مع معلومات مضللة وإعالنات المحتوى «المدفوعة» التـي يصعب التفريق
بـينها ي ن
وبـ� المادة الصحفـية والمصاغة لتبدو كأخبار حقيقية ،مما يفاقم من عدم ثقة العامة فـي
الصحافة.
العالم فـي أوقات
المزيد من الضغط عىل نموذج أعمال الصحافة  -قد ال يلجأ الجمهور لوسائل إ
أ
الزمات والكوارث اعتقاداً وبحثاً عن معلومات موثوقة ومدققة يتم تداولها خدمة للمصلحة العامة.
وهذه الثقة فـي جوهرها تدعم الوالء للعالمة التجارية -وهو اللبنة أ
الساسـية لبناء أي نموذج تجاري
الخبارية.
مستدام للمؤسسة إ
إضعاف دور الصحفـييـن كوكالء للمساءلة (عىل سبـيل المثال عبـر الصحافة االستقصائية) ،مع ترسب
آثار ذلك عىل المجتمع أ
الوسع.
الحيان عند ال�ض ورة للقضاء عىل أ
عمليات القمع (الم�رة فـي بعض أ
«الخبار الزائفة») التـي تقوض
ب
النتـرنت وحظر المنصات وفرض الرقابة.
إغالق
ذلك
فـي
بما
،
التعبـ�
حرية
وحقوق
حرية الصحافة
إ
ي
االستهداف الضار للصحفـييـن (خاصة الصحفـيات) من قبل مزودي المعلومات المضللة الذين
النتـرنت لتشويه سمعة التقارير الناقدة ،إىل جانب المحاوالت المتعمدة إليقاع
يلجأون للتحرش عبـر إ
الصحفـييـن فـي توزيع المعلومات المضللة والخاطئة.42
الممارسة الناشئة فـي القطاع :كيف تغطي المؤسسات الخبارية أ
«الخبار الزائفة» وتواجه «اضطراب
إ
المعلومات»
واالل�ام أ
تتطلب المشكالت والمخاطر الموضحة أعاله اليقظة المهنية ت ز
والمعاي� القصوى للعمل
بالخالقـيات
ي
الصحفـي والتحقق (بما فـي ذلك أساليب التحقق التعاونية) من كل من المعلومات والمصادر ،إىل جانب الكشف
البداعية أثناء تغطية المشكلة.
الفاعل عن الممارسات الضارة ،والتقارير الصحفـية إ
المثلة عىل الجهود التـي بذلتها المؤسسات الخبارية والصحفـيون أ
وفـيما يل بعض أ
الفراد لتغطية هذه
إ
ي
القضية ،ش
العالمية ومكافحة التضليل:
وإ�اك
الجماه� فـي جهود التـربـية إ
ي
 40االفـيليبـي ،آي« .)Alaphillippe, A.) (2018( .من المرجح أن تكون التغييـرات فـي النشـر عىل موقع فـيسبوك رائعة بالنسبة
أ
للخبار الزائفة» ،ذي نيكست ويب.
[ https://thenextweb.com/contributors/2018/01/2018/facebooks-news-feed-changes-probably-going-great-fake-news/تم االطالع عليه بتاريخ
.]29/03/2018
أخ�اً بأن لديها مشكلة فـي فقاعة ت
 41هاو ،كاي « .)Hao, K.) (2018(.غوغل ت
ال�شيح» ،كوارتز.
تع�ف ي
[ https://qz.com/1194566/google-is-finally-admitting-it-has-afilter-bubble-problem/تم االطالع عليه بتاريخ .]29/03/2018
ً
ً
مفصال فـي الوحدة السابعة
تحليال
 42انظر
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بمشاركة الجمهور ،مع مجموعة جديدة كاملة من النتائج التـي ستؤثر سلباً عىل نشـر أ
الخبار واستدامة الصحافة
فـ�وسـياً.40
عالية الجودة .وهناك أيضاً مخاطر إضافـية تتمثل فـي إنشاء فقاعات ترشيح وانتشار التضليل ي

استخدام الغارديان لقصص عىل موقع انستغرام للتصدي النتشار المعلومات المضللة ،مع
الجماه� الشابة؛ انظرhttps://www.instagram.com/p/ :
قص�ة مصممة إل ش�اك
ي
مقاطع فـيديو ي
أ
التفاعل لكشف الخبار الزائفةhttps://www. :
الغارديان
اختبار
ً:
ا
أيض
(وانظر
BRd25kQBb5N/
ي
theguardian.com/theguardian/2016/dec/28/can-you-spot-the-real-fake-news-story-quiz
الكبـ�ة لكشف شبكات الخداع
استخدام رابلر ( )Rapplerللصحافة االستقصائية ،وتحليل البـيانات ي
ال ت
ين
الفلبـ�؛ انظر:
وتأث�ها عىل الديمقراطية فـي
إ
لك�ونـي المعروفة بـ «دمية الجورب» ( )sock puppetي
https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internet
استخدام نيويورك تايمز للتقارير التوضيحية القوية حول المشكلة عبـر مقاربة دراسات الحالة؛
انظرhttps://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads.html:
تز
ال�ام تقرير الصحافة الصادر عن جامعة كولومبـيا بتحليل الممارسة المهنية التأملية للمشكلة؛ انظر:
https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_sites_frequently_trick_big-time_journalists.php
دليل صحيفة الغارديان أ
ال ت
التغ� المناخيhttps://www.theguardian.com/ :
س�الية للرد عىل إنكار ي
environment/planet-oz/2016/nov/08/tough-choices-for-the-media-when-climate-science-deniers-are-elected

بـ� الصحفـييـن أ
ن
ين
يابا� ي ن
كاديمي� لفضح التضليل خالل االنتخابات الوطنية عام ،2017
وال
تعاون ي
ن
ب� عىل شاكلة كروس تشيك ( ،)CrossCheckوهو برنامج فرنسـي للرقابة االنتخابـية أثبت نجاحاً
والذي ي
يز
مم�اً فـي العام نفسه .انظرhttp://www.niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and- :
global-worries-over-fakenews-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/
فـي الواليات المتحدة ،يعد برنامج إلكشن الند ( )Electionlandمثاال ً مثيـراً لالهتمام حول التعاون
ين
بـ� مدرسـي صحافة وتالميذهم43؛ انظرhttps://projects.propublica.org/electionland/ :
أ
كام�يدج أناليتيكا( ،وشملت الوبزيرفر والغارديان
التغطية االستقصائية العالمية لفضيحة مجلة ب
ً
وتشانيل  4نيوز ونيويورك تايمز) والطريقة الممكّ نة معرفـيا التـي أوضحت فـيها  Vox Mediaهذه
القصة المعقدة لجمهورها؛ انظرhttps://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/21/2017141428/:
cambridge-analytica-trump-russiamueller
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/2017151916/facebook-cambridge-analyticatrump-diagram
استخدام كوينت ) (Quintلقوة الجمهور لمكافحة انتشار أ
الخبار المضللة عىل واتساب فـي الهند
ورعايتهم المبدعة للمحتوى المدقق عىل هذا التطبـيق44؛ انظرhttps://www.thequint.com/ :
neon/satire/whatsapp-indian-elections-and-fake-propaganda-satire
ين
المعلم� عىل إضافة أمثلة أخرى من مناطق المتعلميـن وبلغاتهم.
ونحث
اس�اتيجيات ال�وفـيسور تشارل بـيكيت ذات قيمة كبـ�ة لتعزيز ممارسة الصحافة أ
كما أن ت
الخالقـية فـي عرص
ي
ب
ي
أ
«الخبار الزائفة» .وهو يعطي النصائح التالية للصحفـييـن:
 43مالحظة المحررين :تعد منظمتا كروس تشيك و إلكشينالند جزءاً من ظاهرة ناشئة للمبادرات المؤقتة عىل شكل ش
�اكات ،لمكافحة
المعلومات المضللة أثناء االنتخابات .ويمكن أن تكون مثل هذه ش
ال�اكات «التـي برزت برسعة» ظاهرة قيمة تعوض عن غياب أو ضعف
أو عزل نسبـي لمؤسسات التحقق من الحقائق القائمة.
 44مالحظة :للبحث فـي دور تطبـيقات الدردشة فـي توزيع المعلومات المضللة ،انظر برادشو ،س ( )Bradshaw, Sوهاورد ،بـي.
العالم االجتماعية» .ورقة عمل
(« .)Howard, P.) (2018تحدي الحقيقة والثقة :مخزون عالمي من التالعب المنظم من وسائل إ
 .2018.1أكسفورد ،المملكة المتحدة :مشـروع الدعاية الحوسبـيةhttp://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf :
[تم االطالع عليه بتاريخ .]20/8/2018
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أهداف الوحدة

للسباب الهيكلية لضعف صناعة أ
بـ� المشاركيـن أ
إيجاد فهم ي ن
الخبار من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،دفع
التضليل والمعلومات الخاطئة.
تمك� المشاركيـن من إجراء تحليل نقدي الستجابات صناعة أ
ين
الخبار لظاهرة «اضطراب المعلومات».
فهم ونقد دور المنصات فـي تطوير أزمة التضليل واستمرارها.
التعلم من الممارسات الجيدة الناشئة ي ن
الخبارية التـي تستجيب بفعالية
والمؤسسات
بـ� الصحفـييـن
إ
أ
للزمة.

مخرجات التعلم

بحلول نهاية هذه الوحدة ،يجب أن يكون المشاركون قادرين عىل:
1.إجراء تقييم نقدي أ
الخبارية فـي
عالم
ال
وسائل
به
تقوم
لما
للسباب الهيكلية والعواقب الواسعة
إ
إ
إنشاء وتوزيع معلومات كاذبة.
2.فهم ونقد دور التكنولوجيا و»حراس البوابة الجدد» (أي المنصات) فـي ي ن
الفـ�وسـي
تمك� االنتشار ي
للتضليل والمعلومات الخاطئة المقدمة كأنباء.
3.تحديد أفضل الممارسات الناشئة فـي صناعة أ
الخبار لتحديد المعلومات المضللة ومكافحتها.

 45مالحظة :يقر المحررون أنه ال يمكن لجميع الصحفـييـن أن يكونوا فـي جميع المنصات بشكل فردي .ومع ذلك ،قد يكون من
المفـيد بالنسبة لغرف أ
ين
الخبار ي ن
بالضافة إىل تويتـر وفـيسبوك و إنستغرام
تعي�
تأث�اً إ
صحفـي� أفراد لمتابعة منصات ناشئة وأقل ي
البارزين حالياً.
 46بـيكيت ،سـي .)Beckett, C.) (2017( .المرجع السابق
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تواصل :كن متاحاً وموجوداً عىل جميع المنصات.45
أدر أ
المور بفعالية :ساعد المستخدميـن عىل العثور عىل محتوى جيد أينما كان.
كن قريباً متفاعالً :استخدم لغة المستخدميـن و»استمع» بشكل خالق.
ال�ح وخ�ات جديدة ،وضع أ
خبـ�اً :أضف قيمة وعمقاً فـي ش
المور لهم فـي سـياقها.
ب
كن ي
كن صادقاً :تحقق من الوقائع ،واضمن التوازن والدقة.
كن إنساناً :أظهر التعاطف والتنوع ،وكن عنرص بناء ال هدم.
كن شفافاً :ي ن
بـ� المصادر ،وكن مسؤوالً ،واسمح بالنقد.46

تنسـيق الوحدة

النتـرنت .والهدف هو التنفـيذ فـي جزأين :النظري
تم تصميم هذه الوحدة ليتم تدريسها وجهاً لوجه ،أو عبـر إ
والعمل
ي
ربط الخطة بمخرجات التعلم
أ .الجانب النظري
خطة الوحدة

المدة الزمنية

يتم تقديم محاضـرة تفاعلية وجلسة أسئلة وأجوبة بشكل تقليدي ،أو عبـر منصة عبـر
النتـرنت لتسهيل المشاركة عن بُعد.
إ
ويمكن استخالص محتوى المحاضـرة من النظرية أ
والمثلة الواردة أعاله.
ومع ذلك نحث المحا�ض ين عىل إدراج دراسات حالة ذات صلة ثقافـياً /محلياً عند
تدريس هذه الوحدة.
وسوف تُخدم مخرجات التعلم بشكل جيد تحديداً عن طريق محاضـرة تتخذ شكل حلقة
وممثل المنصات للمشاركة فـي حوار
خ�اء ،مع دعوة الصحفـييـن والمحررين
نقاش ب
ي
ش
المبا�ة لمنتسبـي الدورة خالل جلسة سؤال
يديره المحا�ض أو المدرب مع المشاركة
وجواب.

 60-90دقيقة

مخرجات
التعلم

3 ،2 ،1

العمل
ب .الجانب
ي
خطة الوحدة

المدة الزمنية

يمكن ترتيب ورشة عمل /برنامج تعليمي فـي فصل دراسـي تقليدي ،أو عبـر منصة تعليم
ت
إلك�ونـي مثل  Moodleأو مجموعات فـيسبوك أو خدمات أخرى تتيح المشاركة عن بُعد عبـر
ن
التال:
إ
النتـرنت .ويمكن أن تتب� ورشة العمل /ب
ال�نامج التعليمي التنسـيق ي
ين
مشارك�.
ال�امج التعليمية إىل مجموعات عمل تتألف كل منها من 3-5
يتم تقسـيم مجموعات ب
ويجب بالنسبة لكل مجموعة:
1.أن تعطى دراسة حالة تتضمن تغطية مؤسسة إخبارية أو توزيع يغ� حكيم للمعلومات
الخاطئة /المعلومات المضللة
ن
تعاو� ،والبحث فـي أصول المعلومات وسـياق التقارير الخاطئة
 2.تقييم المواد بشكل
ي
أ
(عىل سبـيل المثال :هل كانت أخباراً عاجلة؟)؛ ومناقشة السباب المحتملة للحدث (مع
االنتباه إىل العوامل الهيكلية مثل تقليص حجم غرفة أ
الخبار الحديثة ،ودور منصات
العالم االجتماعية)؛ ومناقشة تجاربهم الخاصة كتعرضهم للتضليل
وسائل
3.أن تكتب إ بشكل موجز ملخصاً مكوناً من  250كلمة لتحليلهم أ
للسباب المحتملة للنشـر،
مع تحديد ثالثة أشياء كان الصحفـي /المؤسسة الصحفـية يمكن أن يفعلها بشكل مختلف
محرر مستندات غوغل أو أداة تحرير
لمنع نشـر معلومات كاذبة .قد يتم ذلك باستخدام ّ
تعاونية مماثلة ويجب إرسالها إىل المحا�ض  /المدرس لمراجعتها.

 90-120دقيقة

مهمة ت
مق�حة

مخرجات
التعلم

4 ،3 ،2 ،1

تقرير دراسة حالة ( 2000كلمة) .حدد ثالث حاالت دراسة (بما فـي ذلك دراسة من بلدك /منطقتك) تتضمن
نشـر مؤسسة إخبارية لمعلومات مضللة ،أو تحقيق فـي قضية تضليل .قم بتحليل كل مثال (أي مناقشة أسباب
وعواقب نشـر المعلومات الخاطئة /المضللة) واستقراء الدروس المستفادة من كل دراسة حالة (مالحظة :يجب
عىل المشاركيـن اختيار أمثلة جديدة وليست تلك المقدمة للمناقشة فـي ورشة العمل المتصلة بهذه الوحدة).
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فال صياغة
بـيل إي .وأوين ت« ،)Bell, E. & Owen, T.)، (2017( .صحافة المنصات :كيف أعاد السـيليكون ي
الصحافة» ،مركز تو للصحافة الرقمية 29 ،آذار .2017
[ https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.phpتم االطالع
عليها فـي ]29/3/2018
إيرتون سـي( ).Ireton C( .محرر) « ،)2016( ،االتجاهات فـي غرف أ
الخبار» ( 2016وان -إفرا ،باريس):

[ http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WAN-IFRA_Trends_Newsrooms_2016.pdfتم
االطالع عليها فـي ]29/3/2018
أ
العالم
كالسنيس ب .والرسون أو .إيه« ،(Kalsnes, B. & Larsson, O. A.)، 2017 .فهم تبادل الخبار عبـر إ
الجتماعي :البحث فـي تفاصيل التوزيع عىل فـيسبوك ت
وتوي� (تايلور وفرانسـيس):
إ
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rjos20

[تم االطالع عليها فـي ]29/3/2018

ين
كبـ�ة واتجاهات
نيلسـ� ر .ك« ،(Nielsen, R. K.)، 2012 .السنوات العشـر التـي هزت عالم الصحافة :أسئلة ي
الدول» ،معهد رويتـرز لدراسة الصحافة ،أكسفورد)https://bit.ly/3bhFO5D :
عالم
ال
ات
ر
تطو
فـي
كبـ�ة
إ
ي
ي
[تم االطالع عليها فـي ]29/3/2018
ن
ماكتشيس� و .وبـيكارد ف( ،(McChesney, W. & Picard, V.) .محرران)« ،2011 ،لو سمح الصحافـي المغادر
ي
آخراً أن يطفئ النور :انهيار الصحافة وما الذي يمكن فعله إلصالحها» ،ذا نيو برس ،نيويورك
ميتشل أ .وهولكومب جيه .وويزل ر« ،(Mitchell, A., Holcomb, J. & Weisel, R.)، 2016 .حالة مؤسسات
العالم الخبارية» ،معهد بـيو أ
للبحاث[ https://pewrsr.ch/3acYEef :تم االطالع عليها فـي ]29/3/2018
إ
إ
بوسـيتـي جيه« ،(Posetti, J.)، 2009 .إحداث التحول فـي الصحافة 140 ...حرفا كل مرة» ،تقرير تايم رودز حول
الصحافة [ http://www.rjr.ru.ac.za/rjrpdf/rjr_no29/Transforming_Journ.pdf :29تم االطالع عليها فـي
]29/3/2018
بوسـيتـي جيه« ،(Posetti, J.)، 2013 .تحويل الصحافة االستقصائية إىل مجرد تغريدات» ،اقتسبت فـي س.
تانر و ن .ريتشاردسون (محرران)« ،البحث والتحقيق الصحفـي فـي عالم رقمي (ص )88-100 .مطبعة جامعة
أكسفورد ،ملبورن[ http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers :تم
االطالع عليها فـي ]20/3/2018
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قراءات

باك� ف .وماكستاي ا ،)Bakir, V. & McStay, A.)، (2017( .أ
«الخبار الزائفة واقتصاد العواطف فـي الصحافة
ي
الرقمية» (تايلور وفرانسـيس.
[ .http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1345645تم االطالع عليها فـي
]29/3/2017

بوسـيتـي جيه .وسلفرمان سـي« ،).Posetti, J. & Silverman, C( .عندما يتبادل الطيبون أشياء سـيئة :أساسـيات
التحقق فـي العالم االجتماعي» ،2014 ،مقتبسة فـي بوسـيتـي (محررة) « االتجاهات فـي غرف أ
الخبار»2014 ،
إ
(وان -إفرا ،باريس):
[ http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WANIFRA_Trends_Newsrooms_2014.pdfتم
االطالع عليها فـي ]29/3/2018
أ
بوسـيتـي جيه »،(Posetti, J.)، 2015 .االتجاهات فـي غرف الخبار»( 2014 ،وان -إفرا ،باريس):
http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WAN-IFRA_Trends_Newsrooms_2015.pdf,

)[(See also Trends in Newsrooms 2014تم االطالع عليها فـي ]29/3/2018
معهد رويتـرز لدراسة الصحافة ،2018 ،تقرير أ
الخبار الرقمية (جامعة أكسفورد):

[ http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475تم االطالع
عليها فـي ]29/6/2018
أ
أ
ش
فـ�وسـياً» ،مركز تو
سلفرمان سـي« ،(Silverman, C.)، 2015 .الكاذيب ،والكاذيب اللعينة ،والمحتوى
المنت� ي
للصحافة الرقمية:
http://towcenter.org/wp-content/uploads/2015/02/LiesDamnLies_Silverman_TowCenter.pdf
[تم االطالع عليها فـي ]29/3/2018
«التغ� المناخي :دليل المعلومات الصحيحة والمضللة»:
التغ� المناخي،2016 ،
ي
اسل ي
جمعية مر ي
[ http://www.sej.org/initiatives/climate-change/overviewتم االطالع عليها فـي ]29/3/2018
اليونسكو (« ،)2017الدول والصحفـيون الذين يستطيعون اتخاذ خطوات لمكافحة أ
«الخبار الزائفة»»
[ https://en.unesco.org/news/states-and-journalists-can-take-steps-counter-fake-newتم االطالع
عليها فـي ]29/3/2018
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الوحدة الرابعة
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ملخص

تعرف هذه الوحدة الطالب عىل مفهوم التـربـية العالمية والمعلوماتية 1لفهم أ
الخبار كمقدمة الكتشاف
ُ
إ
«اضطراب المعلومات» فـي الرسائل الواضحة والخفـية .ت
العالمية والمعلوماتية فـي هذا المجال
وال�بـية إ
هو مفهوم شامل تستخدمه اليونسكو للتأكيد عىل ت
ال�ابط ي ن
بـ� الكفاءات فـيما يتعلق بالمعلومات عىل نطاق
النسان (ال سـيما الحق فـي
اللمام بأساسـيات حقوق إ
العالم بشكل خاص .ويشمل ذلك إ
واسع ،ووسائل إ
واللمام بأساسـيات
التعبـ� كحق لكل شخص فـي التماس وتلقي ونقل المعلومات
حرية
والتعبـ� عن الرأي)؛ إ
ي
ي
أ
أ
العالن وأساسـيات الحاسوب وفهم
الخبار (بما فـي ذلك
واللمام بأسـياسات إ
المعاي� والخالقـيات الصحفـية) إ
ي
واللمام بأساسـيات التفاهم ي ن
بـ� الثقافات ،وما يتعلق بالخصوصية...،إلخ .ويشمل ذلك
«اقتصاد االهتمام» إ
العالمية والمعلوماتية
فهم كيفـية تفاعل االتصاالت مع الهوية الفردية والتطورات االجتماعية .وتعد التـربـية إ
ت
المش�كة ي ن
بـ� الناس فـي تشكيل هوية
مهارة حياة أساسـية تتنامى أهميتها ،وهي �ض ورية لمعرفة القواسم
بـ� ضباب المعلومات وتجنب أ
الفرد ،وكيف يمكن التنقل ي ن
اللغام المخبأة داخل هذا الضباب .ونتعلم عبـر
أ
العالمية والمعلوماتية استهالكنا وإنتاجنا واكتشافنا وتقييمنا وتبادلنا للمعلومات ،وفهمنا لنفسنا
التـربـية إ
آ
والخرين فـي مجتمع المعلومات.
ال ثك� تحديداً عىل فهم لغة وقواعد أ
الخبار فهو القدرة أ
أما اللمام بأساسـيات أ
الخبار باعتبارها نوعاً مستقالً،
إ
أ
والتعرف عىل طرق استغالل هذه الخصائص بقصد ضار .وعىل الدرجة نفسها من الهمية ،عموماً ،علينا أن
نعلم أنه من غ� المرجح أن يستطيع اللمام بأساسـيات أ
الخبار بحد ذاته تحقيق المرونة الكاملة لنا ،والقدرة
إ
ي
التضليل المنتحل صفة أ
الخبار الحقيقية .وسبب ذلك أن ش
الب� ال يستخدمون عقولهم فـي التواصل
عىل تمييـز
ِ
العالمية والمعلوماتية أيضاً إىل ي ن
تضم� مفهوم االهتمام
ً.
ا
أيض
قلوبهم
تتدخل
فقط ،بل
وبالتال تحتاج التـربـية إ
ي
لزيادة الوعي ن أ
الخباري ،واستعدادهم إلضفاء أو عدم إضفاء
بـ� الفراد حول كيفـية استجابتهم للمحتوى إ
ي
مصداقية عىل المعلومات الوارده لهم.
تمك� أ
وعليه؛ يجب أن تعمل التـربـية العالمية والمعلوماتية ،فـي أ
الساس ،عىل ي ن
الفراد من تطوير فهم عميق
إ
أ
أ
لهويتهم الخاصة :من هم ،ومن أصبحوا ،وكيف يؤثر ذلك عىل ارتباطهم بالخبار وأنواع االتصاالت الخرى.
وتهدف هذه الوحدة إىل مساعدة المشاركيـن عىل التعرف عىل الصحافة من ناحية ،ي ز
وتمي�ها عن المعلومات
أ
ين
ئ
التـي يزعم منشئوها ومروجوها أنها صحافة حقيقية ،من ناحية أخرى .مثل هذا
يه� للفراد أن يكونوا
التمك� ي
سادة هويتهم الخاصة ،وأن يدركوا الواقع ،ويقاوموا عندما يتم التالعب بهم عبـر التضليل المتخفـي بزي
أ
الخبار الصحيحة.
وسـيتعلم المشاركون كيفـية تطوير واستخدام إطار مهارات التفك� النقدي لـ «إصدار أ
الحكام التأملية
ي
والتفسـ� والتقييم والتنظيم ت
الذا� واالستدالل ش
وال�ح.
الهادفة» ،2والذي يتضمن استخدام التحليل
ي
ي
أ
ن
العالم
الذاعي
والتلفزيو� ووسائل إ
وسوف يمر المشاركون بمراحل تحليل الخبار فـي الصحف المطبوعة والبث إ
ي
أ
النتـرنت والوسائط االجتماعية ،وتفكيك الرسائل إىل الجزاء المكونة لها ،وكذلك التعرف عىل المصادر
عبـر إ
ومصداقيتها (أو عدم مصداقيتها).
الخبار أ
وسوف يتعلمون أن أ
الصيلة ليست علماً ،إنما هي متضمنة فـي الروايات ووجهات النظر المقتبسة ،وأنها
أ
أ
أ
رغم تنوعها؛ ت ز
تل�م عموماً بالساليب والخالقـيات المهنية التـي تساعد عىل الحد من الخطاء ،وتتجنب بالتأكيد
أ
والشارة إليها ،وأال
أي تلفـيق .وينبغي عىل الصحفـييـن كشف الكاذيب التـي تعبـر عنها مختلف الجهات الفاعلة إ
يأخذوا المزاعم أبداً عىل أنها حقائق ،وأال يقدموها دون عرض أ
الدلة المرافقة المطلوبة التـي تطلع الجمهور
عىل الواقع بال تزييف.
[ https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy 1تم االطالع عليه بتاريخ ]16/06/2018
النتـرنت] إنسايت أسـيسمنت .متاح عىل:
 2فاسـيون ،بـي ،Facione, P. ) (2010( .محدث).
«التفك� الناقد :ما هو وما أهميته»[ .عىل إ
ي
[ https://www.insightassessment.com/تم االطالع عليه بتاريخ ]01/02/2018
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العالمية والمعلوماتية فـي مواجهة
وتركز المواد التعليمية لهذه الوحدة عىل زيادة الوعي بأهمية التـربـية إ
المعلومات الخاطئة والتضليل .ويتضمن ذلك استخدام مهارات التفك� النقدي الكتشاف أ
المف�كة.
خبار»
«ال
ب
ي
العالمية والمعلوماتية التـي اكتسبوها فـي حياتهم
كما تسلط الضوء عىل أهمية ممارسة المشاركيـن لمعرفتهم إ
اليومية ،وتساعدهم عىل فهم كيف أن هذه المعرفة يمكن أن تعزز حقوقهم النسانية وحقوق آ
الخرين،
إ
ال�ويج ونشـر أ
وتعلمهم أيضاً أهمية تجنب ت
الكاذيب.4
ين
للمشارك� استخدام تطبـيقات
بال تن�نت ومجهز بالكمبـيوتر ،ويمكن
ويتم التدريس فـي فضاء تعليمي متصل إ
النتـرنت
النتـرنت الخاصة بأجهزتهم المحمولة أثناء المراحل التطبـيقية للدرس .هناك حاجة إىل إ
الدردشة عبـر إ
النتـرنت خارج الحرم الجامعي بـينما يتم االتصال عىل شبكة ت
إن�نت داخل الحرم
للوصول إىل مصادر عىل إ
العال) للوصول إىل المكتبة وأي مراكز موارد
الجامعي (حيث يتم تقديم هذه الوحدة عىل مستوى التعليم ي
معلومات مخصصة أخرى داخل الحرم الجامعي.

الخطوط العريضة

المريكية والفرنسـية والكينية أ
إن ما كشف من تضليل متنكر بصورة أخبار حقيقية فـي االنتخابات أ
واللمانية
الكبـ�ة التـي تواجه
فـي عامي  2016و 2017هو مجرد قمة جبل جليدي للعديد من تحديات المعلومات ي
المجتمعات ،وذلك رغم خطورة عواقبه العظمى بحد ذاته .ومع ذلك ،لننظر فـيما حدث ذات مرة عندما قامت
ش
المبا�ة لمعجزة
محطات التلفاز ومستخدمو وسائل التواصل االجتماعي فـي جميع أنحاء العالم بالمتابعة
النقاذ تحرير تلميذة ،#FridaSofia ،محارصة
كانت تتحقق فـي المكسـيك فـي عام 2017؛ عندما حاول رجال إ
تحت أ
النقاض بعد زلزال ،لنكتشف الحقاً أنها لم تكن موجودة .5كانت القصة يغ� صحيحة ،وإن لم تكن ملفقة
متعمد ربما .ومع ذلك ،ي ن
والف�كة المقصودة.
يتع� عىل الصحافة أن تتجنب كل من الخطأ يغ� المتعمد ب
بشكل ّ
أ
ن
تقوض من قدرة
ليس كل الباطل فـي الخبار هو «أخبار زائفة» بمع� التضليل ،لكن كليهما يمثل مشكلة ّ
المجتمع عىل فهم العالم.
أ
العالمية والمعلوماتية عىل سوية عالية عموماً ،لكنهم يحتاجون أيضاً إىل
يحتاج مستخدمو الخبار التـربـية إ
أ
أ
درجة من الفهم الفلسفـي .عىل سبـيل المثال :ينبغي أن يدركوا أن الخبار الصيلة ال تشكل «الحقيقة» الكاملة
(إنما هي محاوالت ت
النسان ومع الواقع مع مرور الوقت).
النسان مع إ
اق�اب من الحقيقة فـي سـياق تفاعالت إ
أ
ويجب عىل المشاركيـن وطالب الصحافة عىل وجه الخصوص أن يفهموا أن النقطة الساسـية هي أن الصحافة
يجب أال تقبل استمرار ما هو زائف .إن االدعاءات برؤية حيتان وأسماك قرش قد قذفت فـي برك الناس أو
العاص� وغ�ها من آ
أفنية المنازل بعد أ
الثار الجانبـية يغ� المحتملة للكوارث الطبـيعية التـي تغطيها وسائل
ي ي
العالم يطرح السؤال التال :أتمزحون؟ يمكن أن تكون أ
ن
الخبار التـي ال تفـي ت
باح�امها
الضم� للحقائق التـي
إ
ي
ي

السلوب الصحفـي»  ،انظر« :ضليع فـي أ
 3للحصول عىل أمثلة «عن أ
السلوب الصحفـي» من فـيليب بـي .كوربـيت (Philip B.
 .)Corbettمارس https://bit.ly/2UwWuiL 2015 17 ،رسي المخزي :تعلمت أن أحب الصحافة الكتابـية المبتذلة من روب هوتن 05 .أيلول
[ https://www.telegraph.co.uk/culture/10288967/My-shameful-secret-Ive-learnt-to-love-cliched-journalese.html .2013تم االطالع عليهما بتاريخ
]22/04/2018
العالمية والمعلوماتية فـي تعليم الصحافة عىل سبـيل المثال فاندر ليند ،ف(Van der Linde, F). .
 4تتم دراسة دمج التـربـية إ
لل�بـية العالمية فـي مناهج الدراسات الصحفـية أو العالمية .غلوبال ميديا جورنال ،الطبعة أ
.2010ضـرورة وجود وحدة ت
الفريقية.
إ
إ
المجلد  ،4العدد http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/ 2
 5كامبوي ،أ« .)Campoy, A.) (2017( .فازت تلميذة محارصة تحت أنقاض الزلزال فـي المكسـيك بقلوب العالم  -إال أنها لم تكن
الخباري .متاح عىل:
موجودة» .موقع كوارتز إ
[ https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-news-and-media-literacy-resources-for-studentsتم االطالع عليه بتاريخ ]03/04/2018
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العالمية والمعلوماتية
الوحدة  :4مكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة عبـر التـربـية إ

وفـي هذه الوحدة التعليمية ،سـيتعلم الدارسون أيضاً مدى سهولة ورسعة استغالل أ
«السلوب الكتابـي
الصحفـي» إلنتاج قصة موثوقة ومقنعة فـي ظاهرها من تفاصيل يغ� مكتملة أو مضللة أو ملفقة.3

وتدن فـي كفاءة عمليات النشـر ،ولكن يمكن أن تكون
تم تمحيصها ناتجة عن ي
تقص� فـي العملية الصحفـيةٍ ،
العالمية والمعلوماتية لفهم الفرق،
أيضاً عملية خداع متعمدة
وبالتال مسألة احتيال .هناك حاجة إىل التـربـية إ
بال يخبار المهنية أ
وكيفـية مقارنة هذه الحاالت أ
والخالقـية.
الالجئ� أو أ
ال يزال الطريق طويال ،فارتفاع منسوب خطاب الكراهية وكره أ
ين
الشخاص
الجانب والهجمات عىل
ً
أ
أ
ش
و«الثنيات» والعراق وألوان الب�ة المختلفة ،بنا ًء عىل القوالب النمطية التـي تحفزها
من الديانات الخرى ،إ
معاي� الصحافة ،يضيف إىل المزيج السام
إحصائيات مزورة وخطاب شعبوي وتقارير إعالمية مضللة ال تلبـي ي
الذي ينبغي عىل برامج التـربـية العالمية والمعلوماتية أن تكافحه .وسوف يصبح هذا أ
المر ث
أك� تعقيداً قريباً
إ
ين
ح� يتم استخدام برامج الكمبـيوتر التـي تستخدم الذكاء االصطناعي ( )AIإلنشاء عمليات محاكاة زائفة
6
ألشخاص فـي تقارير فـيديو و /أو صوت ال أساس لها فـي الحقيقة.
للتفك� النقدي حول ما يسمعونه ويرونه ،من أبسط
وهنا بت�ز الحاجة إىل توجيه الطالب وممارسـي الصحافة
ي
الخبار أ
محادثة إىل أ
ال ثك� انتشاراً فـي الوسائط المتعددة ،التقليدية منها والرقمية.
وبالضافة إىل أنواع المعلومات المضللة والخاطئة التـي حددها واردل وديراخشان ( ،7)2017فإن المنظمة يغ�
إ
أ
ً
الربحية التـي تتخذ من بروكسل مقرا لها -الرابطة الوروبـية لخدمة مصالح المشاهدين ( -)EAVIوفـي سـياق
برنامجها التـربـية العالمية من أجل المواطنة؛ أنتجت رسماً توضيحياً مفـيداً باسم «ما وراء أ
الخبار المزيفة:
إ
الخبار المضللة» ،يلخص ما يواجهه مستهلكو أ
ع�ة أنواع من أ
ش
الخبار اليوم ،8وهو مرجع قيم لطالب الصحافة
والممارسـ�.ن
ي
أ
9
«التفك� الناقد :ما هو ولماذا يتسم بالهمية» نقطة
وتمثل ورقة البحث المحدثة للدكتور بـيتـر أ .فاسـيون
ي
التفك� الفردية
انطالق جيدة للطالب لتعريفهم بعملية «االستدالل المنطقي واتخاذ القرارات وعمليات
ي
والجماعية الفعالة» ،وهي أمور تزداد أهميتها فـي عرص «ما بعد الحقيقة» أ
و«الخبار الزائفة» و«الحقائق
يل:
البديلة» .وضمن هذه المقاربة ،يشمل
ي
التفك� النقدي ما ي
الفضول حول مجموعة واسعة من القضايا.
الرغبة بأن تصبح وتظل عىل اطالع جيد.
التفك� النقدي.
اليقظة فـي تتبع فرص استخدام
ي
الثقة فـي عمليات االستدالل المنطقي.
التفك�.
الثقة بالنفس فـي قدرات الفرد عىل
ي
االنفتاح عىل وجهات النظر العالمية المتباينة.
المرونة فـي النظر فـي البدائل آ
والراء.
فهم آراء آ
الخرين.
التفك�.
النصاف فـي تقييم
إ
ي
التح�ات أو القوالب النمطية أو ميول أ
التح� أو ي ز
التعرف عىل ي ز
النانية فـي الذات ومواجهتها بصدق.
أ
تغي�ها.
الحصافة فـي تأجيل الحكام آأو إصدارها أو ي
ن
التغي� بم�ر.
التفك� الصادق إىل أن
يش�
ي
ي
ح� ي
االستعداد إلعادة النظر فـي الراء الشخصية ومراجعتها ي
ش
النتـرنت]
�ء[ .عىل إ
 6إدموند ،سـي« .)Edmund, C). (2017( .يمكن لمنظمة العفو الدولية إنشاء فـيديو لباراك أوباما يقول أي ي
المنتدى االقتصادي العالمي .متاح عىلhttps://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/ :
 7انظر الوحدة الثانية /https://newslit.org/ and http://www.centerfornewsliteracy.org
أ
النتـرنت] متاح عىل:
 8الرابطة الوروبـية لخدمة مصالح المشاهدين (] .EAVI.eu .)2018عىل إ
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info

التفك� النقدي.
 9فاسـيون ,بـي ، Facione, P. ) (2010 ( .محدث) .المرجع نفسه.
ي
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 10استخدام االءطفال للهواتف الخلوية ([ .)2015كتاب ت
الك�ونـي] طوكيو :معهد بحوث المجتمع المتحرك ،إن تـي تـي دوكومو .متاح
عىلhttps://www.gsma.com/publicpolicy/wp- content/uploads/2012/03/GSMA_Childrens_use_of_mobile_phones_2014.pdf :
 11تقرير االءخبار الرقمية ( .)2017معهد رويتـرز لدراسة الصحافة ،اوكسفورد
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf
أ
 12شيـــرر ،اي ).Shearer, E( .و جوتفريــد ،جيــه .)Gottfried, J.) (2017( .اســتخدام الخبــار عبـــر منصــات وســائل إالعــام االجتماعية.
الك�ونـــي] واشــنطن العاصمــة :مركــز بـــيو أ
[كتــاب ت
للبحــاث .متاح عىل:
http://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/

وال ت
ن�نت والتكنولوجيا فـي لبنان :لقطة ( )2017منظمة تبادل إالعالم االجتماعي .متاح عىل:
 13الشباب إ
https://smex.org/youth-internet-and-technology-in-lebanon-a-snapshot/

 14فـيلو ،اف« .)Filloux, F.) (2018( .ملحوظة إالثنيـن» ،14 ،كانون الثانـي .2018 ،متاح عىل:
https://mondaynote.com/facebook-is-done-with-quality-journalism-deal-with-it-afc2475f1f84

 15انظر الوحدة الثالثة
 16هل كامبل براون من فـيسبوك قوة يجب أن يحسب لها حساب؟ أم أنها أخبار زائفة؟
https://www.nytimes.com/2018/04/21/technology/facebook-campbell-brown-news.html

 17انظر [ http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/تم االطالع
عليه بتاريخ .]22/04/2018
ن
بـ� الثقافات .متاح
 18أبو فاضل ،م« .)Abu-Fadil, M.) (2007( .التـربـية إالعالمية :أداة لمكافحة الصور النمطية وتعزيز التفاهم ي
عىل[ http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf:تم االطالع عليه بتاريخ .]1/4/2018
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أ
ن
يع�
ووفقاً لدراسات مختلفة ،فإن تعلق
الشباب بالجهزة المحمولة فـي أنحاء ي
كث�ة من العالم ي
أ
10
أنهم يحصلون عىل معظم أخبارهم عبـر هذه الجهزة عبـر تطبـيقات الدردشة  ،ومنصات إالعالم االجتماعي،
كث� من هذه ،ال يوجد يش�ء يُذكَر أو ال يوجد أساساً ما
وأحياناً مواقع الوسائط التقليدية والمدونات .13 12 11وفـي ي
يش� إىل ماهية الصحافة ذات السمعة الطيبة وماهية صحافة الهواة ،ناهيك عما هو التضليل.
ي
أ
أك� منصة اجتماعية
وهناك مسألة أخرى وهي كيفـية تعامل المنصات مع الخبار .بالنسبة إىل
فـيسبوك ،وهو آ ب
أ
ح� آ
ت
الن ،يقول فريدريك فـيلوكس ...« :14كانت الصحافة مصدر إزعاج منذ اليوم الول .والن ،بعد أن وقع
أ
فـي مشاكل ال حل لها والمتمثلة فـي الخبار المزيفة وحمالت العالقات العامة الضارة ،من الواضح أن فـيسبوك
سوف ينسحب من نشـر أ
الخبار تدريجياً» .ال توجد فكرة عن طريقة حدوث ذلك ،ولكن بعض المؤسسات
أ
جماه�ها ستشعر بالخديعة ،لن فـيسبوك كان بمثابة
الخبارية ستشعر بالخيبة إذا ُحجبت ،وهي تقول إن
إ
ي
االجتماعي هذه لمواكبة أ
ين
الحداث .15لكن بعض مؤيدي
للمستخدم� الذين يعتمدون عىل منصة التواصل
قناة
التـربـية العالمية والمعلوماتية يأملون أن تؤدي هذه الخطوة إىل دفع مستهلك أ
الخبار الشباب إىل توسـيع
إ
ي
آفاقهم بحثاً عما يحدث فـي العالم من حولهم وعدم االعتماد بالكامل عىل وسائل التواصل االجتماعي ،بما
تعج به من تلوث للمعلومات ،وسـيول أ
الخبار التـي تنهال عىل هواتفهم المحمولة «المتصلة بالشبكة بال
انقطاع» ،ويطلعون عليها بال عناء .وفـي الوقت نفسه ،هناك بعض ت
االق�احات بأن يدخل فـيسبوك نفسه فـي
أ
العالمية القائمة.16
عملية إنتاج الخبار ،ويتنافس مع الجهات الفاعلة إ
ح� أ
العالمية والمعلوماتية ،سوف يدرك المشاركون أنه ت
الخبار الموثوقة يتم بناؤها دوماً
وبتحقق التـربـية إ
ن
معا� للحقائق ،وتتضمن ت
اف�اضات وأيديولوجيات وهويات أوسع.
واستهالكها ضمن أطر رسدية أوسع
تعطي ي
ن
يع� القدرة عىل إدراك الفرق ي ن
وتفسـ� الواقع البارز من
بـ� المحاوالت الصحفـية المتنوعة اللتقاط
ي
وهذا ي
أ
ناحية ،ومن ناحية أخرى ،حاالت الخداع التـي تتنكر فـيها المنشورات بصفة الخبار الحقيقية بـينما هي تنتهك
المعاي� المهنية التـي ت
تش�ط إيراد المعلومات القابلة للتحقق.
ي
العالمية والمعلوماتية أيضاً أداة لمكافحة القوالب النمطية وتعزيز التواصل ي ن
بـ�
يمكن أن تكون التـربـية إ
الثقافات؛ إذ يعد تعدد اللغات عامال ً هاماً فـي تحقيق هذا الهدف .وقد ساهمت جهات فاعلة مختلفة فـي
العالمية والمعلوماتية ،ويمكن العثور عىل مصادر جيدة بهذا الصدد عىل موقع اليونسكو.17
جهود التـربـية إ
الكث� الذي ي ن
يتع� القيام به عبـر المناهج الدراسـية ،وفـي الممارسة العملية ،لتخفـيف أذى
ولكن ال يزال هناك ي
التضليل والمعلومات الخاطئة.18

التأث� المطلوب من هذه الوحدة ،يمكن االستفادة من انتشار الفـيديو عىل نطاق واسع لالنخراط
ولتحقيق ي
القص�ة ،ش
وال�وحات التوضيحية لها 19كشكل من أشكال التـربـية
مع المشاركيـن باستخدام مقاطع الفـيديو
ي
العالمية والمعلوماتية «التعليمية -ت
ال�فـيهية» لعرض رسائل خاطئة ،وتحدي المتعلميـن للعثور عىل أمثلة
إ
خاصة بهم من مواد مضللة ،وتعويدهم عىل تناول كل أنواع المحتوى ،بما فـي ذلك المحتوى المقدم كأنباء
بنظرة شك ثاقبة ،لكشف المستور.
ين
المدربـ� أيضاً مساعدة المشاركيـن فـي مراجعة ميلهم إىل البحث السطحي فـي غوغل لمعظم
ويجب عىل
النتـرنت ،بما فـي ذلك وظائف البحث المتقدم ،والتحقق
المعلومات عبـر البدء فـي عمليات بحث أعمق عبـر إ
من مصادر متعددة ،وفهم قيمة المكتبات وأمناء المكتبات لفهم أساسـيات البحث عن المعلومات وتقييمها.20
ال ت
وغ�ها من المراجع التـي يمكن لطالب الصحافة
وقد سهلت المكتبات إ
لك�ونـية الوصول إىل المراجع العلمية ي
ين
ين
الممارسـ� استخدامها لتعميق معرفتهم بالعمليات والممارسات من أجل التقييم والتحقق من
والصحفـي�
أ
وتكمل الموارد الخرى أيضاً عملية التعلم /المعرفة لمساعدة المشاركيـن لخوض
المعلومات بشكل نقديِّ .
تأث�ه السلبـي ،والتموضع المناسب لفضحها باعتبار ذلك جزءاً من
من
والحماية
خباري،
ال
المعركة ضد االحتيال إ
ي
الممارسة الصحفـية.21
ن
المد� مع مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الذين يتلقون المعلومات المضللة والخاطئة
ويعد االنخراط
ي
أ
يعد طريقة واعدة للصحفـييـن وطالب الصحافة لتعلّم كيفـية اكتشاف الكاذيب وتتبعها ودرء أثرها
ويشاركونهاّ -
ين
التفك� فـي تدريبات فـي هذا
المدربـ� عىل
سواء بالنسبة لهم أنفسهم أو فـيما يخص مجتمعاتهم .ويشجع
ي
الصدد تخدم أغراض هذه الوحدة.
ين
العالم بجامعة نوتردام -لبنان ،مفـيدة إلدراك أهمية
وكبـ�ة
الباحث� فـي إ
إن كلمات بر� الحلو ،المحاضـرة ي
هذه الوحدة ،إذ تقول« :إن تزويد الناس بالمهارات الالزمة لفك رموز الرسائل المختلفة هو كفاح مستمر يتطلب
العالمية الناس عىل إيجاد توازن ي ن
ين
بـ�
من مدرسـي الصحافة
والصحفـي� االنضمام إليه؛ إذ تساعد التـربـية إ
الثقة فـي مصادر أ
الخبار وما يلزم من الشك للتحقق من صدقها».

أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إىل:
22
ت
العالمية بأشكالها المتنوعة والمهارات
التأكيد عىل أهمية اكتساب المهارات الالزمة لل�بـية إ
المتضمنة 23لفهم الصحافة (بمختلف أصنافها) وفـي الوقت نفسه اكتشاف كل من الصحافة المعيبة
أ
العالم المختلفة.
والخبار المضللة فـي وسائل إ

 19هذا رابط لمثال عىل مقطع فـيديو تم استخدامه بقوة إلظهار قيمة معرفة القراءة والكتابة لوسائل إالعالم فـي سـياق عمليات
ين
المخادع� إن ضحايا عمليات إطالق النار الجماعية هم «ممثلو
إطالق النار فـي مدارس الواليات المتحدة من فايس ميديا :يقول
أزمة» اختيار فايس فـيسبوك[ https://www.facebook.com/vicenews/videos/842904982564160/:تم االطالع عليه بتاريخ .]1/4/2018
 15 20مصدر لتعليم التـربـية إالعالمية .جمعية ش
اال�اف وتطوير المناهج .متاح عىل:
[ http://inservice.ascd.org/15-resources-for-teaching-media-literacy/تم االطالع عليه بتاريخ .]3/4/2018
 21مثال عىل ذلك مشـروع لوك شارب ،وهو مبادرة من كلية إيثاكا للتـربـية إالعالمية ،التـي لديها إرشادات ت
لل�بـية إالعالمية،
مجموعات المناهج والمنشورات القابلة للتحميل[ www.projectlooksharp.org .تم االطالع عليه بتاريخ ]23/03/2018
 22للحصول عىل معلومات حول وسائل إالعالم والتـربـية المعلوماتية  ،انظر مفاهيم اليونسكو عن التـربـية إالعالمية والمعلوماتية:
[ http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/foreword/unifying-notions-of-media-and-information-literacy/تم االطالع عليه بتاريخ ]22/4/2018
 23إبالضافة إىل مهارات التفكيـر النقدي التـي حددها فاسـيون ( ،)2010ينبغي تشجيع المشاركيـن عىل أن يكونوا متشككيـن؛ اسأل عن
كل ش�ء؛ ال ت
تف�ض شيئاً؛ مصادر التحقق من الحقيقة.
ي
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مخرجات التعلم

فـي نهاية هذه الوحدة التعليمية ،سـيتمكن الطالب من:
أ
التمي� ي ن
 1.ي ز
بـ� الحقيقة والخيال ش
و�عية الروايات والقصص المتنوعة المحتملة فـي الصحافة الصيلة.
أ
2.فهم كيفـية اختيار القصص الصحفـية ،ومن الذي ينتج المحتوى ،والساليب المستخدمة إلنشاء
محتوى مقلّد للواقع ،وكيف يتم استخدام اللغة ،وما يتم التأكيد عليه ،وما يتم حذفه ،ومن يقول
تأث� ذلك
ماذا ،وما مدى أهمية و /أو موثوقية شخص بعينه ،ما هي أجندته المحتملة ،وما كان ويكون ي
الخرون إىل أ
فـي الما�ض والحا�ض والمستقبل ،وكيف ينظر آ
الخبار ذاتها ويستهلكونها.
ي
العالمية والمعلوماتية الخاصة بهم وأهمية ذلك
3.تشكيل فكرة معمقة لديهم حول مستويات التـربـية إ
العالم واالتصال.
بالنسبة لهم كأفراد ،وأوجه تفاعلها مع مستوى انخراطهم فـي إ

تنسيق الوحدة

جلست� مدة كل منهما  90دقيقة ،أ
ين
الوىل نظرية والثانية عملية.
تنقسم الوحدة إىل
العالمية والمعلوماتية وأهميتها فـي عرص التضليل والمعلومات
وتعتمد المنهجية عىل مناقشة ما تعنيه التـربـية إ
الخاطئة والتشوهات أ
الخرى التـي ش
تنت� عبـر الوسائط التقليدية واالجتماعية .ويمكن الوصول إىل المواد الخاصة
النتـرنت ،وهناك العديد من المصادر المفـيدة للبحث والتمارين العملية.
بهذه الفئة عبـر إ
ت
العالمية والمعلوماتية
اليونسكو http://en.unesco.org/ :وموقعها عن ال�بية إ
https://en.unesco.org/themes/media-literacy
تحالف أ
المم المتحدة للحضاراتhttps://www.unaoc.org/ :
ن
للمعلم�https://bit.ly/2UwWuiL :
العالمية والمعلوماتية
مقرر التـربـية إ
ي
خمسة ي ن
العالمية والمعلوماتيةhttps://bit.ly/2UOfg6Q :
قوان� تحكم التـربـية إ
منظمة المنطق السليم للتعليمhttps://bit.ly/3aMue2G :
المنظمة أ
الوروبـية لخدمة مصالح المشاهدينhttps://bit.ly/3dVTRQy :
أ
اللمام بأساسـيات الخبارhttp://www.thenewsliteracyproject.org/ the Center for :
مشـروع إ
News Literacy at Stony Brook University http://www.centerfornewsliteracy.org/
نظرة عقالنية للإعالمhttp://propaganda.mediaeducationlab.com/ :
مركز المصادر الرقمية (مركز اللمام بأساسـيات أ
الخبار)http://drc.centerfornewsliteracy.org/ :
إ
العالمية والمعلوماتية بجامعة رود أيالندhttps://centermil.org/resources/ :
مركز التـربـية إ
كث�.
وهذا قليل من ي
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العالمية والمعلوماتية
الوحدة  :4مكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة عبـر التـربـية إ

أ
العالمي،
تزويد المشاركيـن بالمهارات الالزمة لتحليل استهالكهم للخبار عبـر مجمل الطيف إ
وإطالعهم عىل مدى سهولة إنتاج معلومات مضللة.
تدريب المشاركيـن لتطوير شكوك صحية تجاه جميع المعلومات التـي يستهلكونها وتقييم صحة
التقارير والمشاركات والمنشورات والصور ومقاطع الفـيديو والمقاطع الصوتية والرسوم البـيانية
والحصاءات ضمن السـياقات المناسبة.
إ

ويُنصح المدربون بإضافة مراجع من بلدانهم ومناطقهم بلغات مختلفة.
بال تن�نت مما يسمح للمدرب والطالب
ويجب أن يكون الفصل الدراسـي مزوداً بأجهزة الكمبـيوتر الموصولة إ
ال ت
العالمية والمعلوماتية ،إىل جانب
لك�ونـية الخاصة بالمنظمات المشاركة فـي التـربـية إ
بفحص المواقع إ
العالمية.
دراسات الحالة إ
ربط الخطة بمخرجات التعلم
�ض
العالمية والمعلوماتية وعالقتها بالتضليل
الجانب النظري :سوف يقوم المحا بعرض مواد حول التـربـية إ
والمعلومات الخاطئة التـي تتنكر بصورة أخبار حقيقية
أ .الجانب النظري
المدة الزمنية

مخرجات
التعلم

التفك� الناقد
العالمية والمعلوماتية وأدواتها ،بما فـي ذلك إطار
شا�ح وناقش التـربـية إ
ي

 45دقيقة

1+3

راجع وناقش أ
المثلة المختارة ذات الصلة محلياً بالوسائط المختلفة عىل تنوع أشكالها

 45دقيقة

1+2

خطة الوحدة

العمل :نشاطات لها عالقة بالمواد والأدوات التعليمية
ب – الجانب
ي
خطة الوحدة

المدة الزمنية

مخرجات
التعلم

تدريبات عملية

 90دقيقة

1+3

نشاط رقم  :1تمييـز أنواع الصحافة
قم بتحديد أحد أخبار الصفحة أ
الوىل من الصحافة المحلية .وعىل كل طالب البحث فـي
القصة نفسها وفحصها كما نشـرت فـي ثالثة منافذ إعالمية مختلفة.
التفك� النقدي .ينبغي عليهم أيضاً
أدر مناقشة تطلب فـيها من الطالب تطبـيق تقنية
ي
تفريغ الرسد الكامن ،بالضافة إىل تأط� أ
الخبار واختيارها وتصنيفها .وأثناء هذا التفريغ،
إ
ي
ينبغي أن يوىل اهتمام خاص بقواعد صياغة أ
الخبار (من وماذا وأين ت
وم� وكيف ولماذا؛
ش
الخبـ�ة والموثوقة ،والصور
المبا�؛ واالعتماد عىل المصادر
واستخدام عالمات االقتباس
ي
الداعمة ،والمصطلحات النمطية المألوفة فـي أ
السلوب الصحفـي ،إىل جانب الدالئل
أ
الخ�ية للحدث).
الخرى عىل القيمة ب
القص�ة
التقديمية
العروض
عبـر
أفكارهم
يشاركون
المشاركيـن
واجعل
الفصل،
تجميع
أعد
ي
للفوج بأكمله.

 45دقيقة

نشاط رقم  :2عرض التضليل بصفته أخباراً حقيقية
الخبار االحتيالية وناقش العنارص «المقنعة» فـيه أ
اطرح عىل المشاركيـن مثاال عىل أ
والخرى
ً
التـي كشفت حقيقته .ثم اجعل الطالب يتالعبون بالقصص التـي قرأوها فـي التمرين
السابق عبـر إنشاء خبـر احتيال ،يحدث ت
اف�اضاً فـي المستقبل القريب ،ويبدو فـي ظاهره
ي
خ�اً عادياً( .البديل هو أن يختار الطالب موضوعهم الخاص لخلق معلومات مضللة).
ب
وبمجرد االنتهاء ،يقوم الطالب بتكوين مجموعات لتقييم ما الذي يجعل القصة تبدو
حقيقية .قد يشمل ذلك استخدام اختبار التقييم ،ولكن يجب أن يشمل أيضاً تحديد
مؤ�ات أ
ش
الخبار التـي تم استغاللها من ِقبل المقاالت المضللة.

 45دقيقة
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1+3

يجب أن يقوم كل فرد بالبحث فـي منشورات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة به عن قصة إخبارية علمية أو
طبـية (مثل موضات الحمية ش
وتأث� االحتباس الحراري العالمي عىل مجتمعهم وفعالية السـيارات
وتف� مرض ي
ي
الشخص
الكهربائية مقابل المركبات العاملة عىل الوقود) .وعليهم أن يقوموا بتقييم أبحاثهم وانحيازهم للرأي
ي
(إذا سمح السـياق) وردود أفعالهم العاطفـية عىل القصة /وجهات نظرهم حول القضايا ،ويبحثوا فـي مدى
ارتباطها بقضايا التـربـية العالمية والمعلوماتية مثل البحث والتقييم أ
والمن الرقمي والحقوق والهوية ،إىل جانب
إ
الساسـية أ
الخالقـية أ
المبادئ أ
للخبار.
ويجب عليهم بعد ذلك تقديم المعلومات المكتسبة من أبحاثهم حول :من أنتج القصة؛ كيف توصل هذا
والحصاءات والرسوم
المراسل أو الشخص إىل ما تم نشـره ،وهل استفاد من نشـره؛ والتحقق من البـيانات إ
ال ت
لك�ونـية بجامعتهم للتحقق من البـيانات.
البـيانية .ويمكن للطالب أيضاً االستفادة من المكتبة /المكتبة إ
وعليهم أن يكتبوا النتائج التـي توصلوا إليها فـي مقال نقدي لنص إعالمي من  1500كلمة ،وتحليل نقاط القوة
والضعف والحذف وفشل المحتوى المستهدف.

المواد

المقاالت أدناه تحتوي عىل ش�ائح وصور ومقاطع فـيديو .ويُنصح المدربون بإنشاء عروض ش�ائح خاصة بهم
وإدراج صور ومقاطع فـيديو ذات صلة ببلدانهم وسـياقاتهم.
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ن
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ي
أ
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ن
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ملخص

ين
المنافح� عن الحقوق أم مختصاً فـي ترويج
سواء كان سـياسـياً أم مسوقاً ،أم عضواً فـي مجموعات
العالمات التجارية؛ فإن كل شخص يسعى لقناع آ
الخرين لديه حافز لتشويه الحقائق أو المبالغة فـيها
إ
أو التشويش عليها .وتسعى هذه الوحدة إىل تزويد المشاركيـن بمنهجية للكشف عن االدعاءات القابلة
يتما� مع القواعد والمعاي� أ
للتحقق وتقييم أ
الدلة بشكل نقدي ،بما ش
الخالقـية.
ي

الخطوط العريضة

تاريخ ودالالت تدقيق الحقائق كشكل من أشكال صحافة المساءلة
المريك عن والية نيويورك والسفـ� لدى الهند أ
قال دانييل باتريك موينيهان ،السـيناتور أ
والمم المتحدة
ي
ي
1
التعبـ� عىل رأيه ،ولكن ال حق له فـي فرض الحقائق كما يراها» .
(« :)1927-2003لكل شخص الحق فـي
ي
ن
ين
يع� ي ن
مختلفـ� فـي الصحافة .تقليدياً ،كان يتم توظيف مدققي
شيئ�
يمكن لمصطلح
«تدقيق الحقائق» أن ي
الحقائق فـي غرف أ
الخبار للتحقق من صحة ادعاءات الوقائع المدرجة من قبل الصحفـييـن فـي مقاالتهم.
ويقوم المدقق الذي يمارس هذا النوع من التحقق بتقييم تماسك التقارير ،والتحقق من الحقائق أ
والرقام،
الخبارية قبل النشـر .وتعزى بدايات هذه الممارسة
ويجري ما يشبه جولة مراقبة جودة شاملة لمحتوى الوسـيلة إ
أ
أ
أ
الك�ى مثل مجلة تايم فـي
فـي الصحافة الحديثة -عىل القل فـي الغرب -إىل المجالت السبوعية المريكية ب
ع�ينيات القرن ش
ش
الع�ين.2
الخبارية حول العالم منذ مطلع القرن
العالمية إ
إن االنكماش االقتصادي الذي عانت منه معظم المؤسسات إ
ش
والع�ين 3قد أدى إىل تقلص كوادر إدارات تدقيق الحقائق ،أو اندماجها مع أقسام التدقيق اللغوي،
الحادي
أ
أو إغالقها تماماً .واليوم ال تزال المجالت السبوعية الراقية فقط مثل ذا نيويوركر فـي الواليات المتحدة ،أو دير
ين
ين
شبـيغل فـي ألمانيا هي التـي توظف مر ي ن
متخصص� فـي تمحيص الحقائق.4
تحريري�
اقبـ�
آ
ش
�ء ما ،ولكن بعد
أما النوع الخر من التحقق من الوقائع ،وهو محور هذه الوحدة ،فهو ال يتم قبل نشـر ي
السـياسـي�ن
تث� مسألة ما اهتمام الرأي العام بعد النشـر .ويسعى هذا التدقيق «الالحق» إىل مساءلة
ي
أن ي
أ
والشخصيات العامة الخرى عن صحة بـياناتهم .ويبحث مدققو الحقائق فـي هذا النوع من العمل عن مصادر
أساسـية موثوقة يمكنها تأكيد أو نفـي االدعاءات المقدمة للجمهور.
العالنات السـياسـية وخطب
يركز التحقّق «الالحق» من الوقائع بشكل أساسـي (ولكن ليس حرصياً) عىل إ
الحمالت االنتخابـية وبـيانات الحزب .وتشمل المشاريع أ
الوىل المكرسة لهذا النوع من التدقيق فـي الحقائق
أنينبـ�غ للسـياسة العامة بجامعة بنسلفانيا ،والذي
السـياسـية موقع  ،Factcheck.orgوهو مشـروع تابع لمركز
ي
تم إطالقه فـي عام  ،2003ومشـروع مماثل تابع للقناة الرابعة ،والذي ش
با� مهمته فـي عام .2005
أ
وقد تزايدت أهمية تدقيق الحقائق ،ش
خ�.
وانت�ت هذه الممارسة فـي جميع أنحاء العالم فـي العقد ال ي
أفـ�ز.
 1موينيهان ،دي ).Moynihan, D (.وايزمان ،إس« .)Weisman, S.) (2010 (.دانيال باتريك موينيهان» .نيويورك :ببلك ي
النتـرنت] ت
بوين�.
2
سكري� ،بـي« .)2016( .من يقرر ما هو صحيح فـي السـياسة؟ تاريخ صعود تدقيق الحقائق السـياسـية»[ .عىل إ
ب
متاح عىل[ https://www.poynter.org/fact-checking/2016/who-decides-whats-true-in-politics-a-history-of-the-rise-of-political-fact-checking/ :تم االطالع
عليه بتاريخ ]23/03/2018
 3انظر الوحدة الثالثة
ين
بلويد-بـيشك� ،س ).Bloyd-Peshkin, S ( .و سـيفـيك ،إس« .)Sivek, S.) (2017( .تجد المجالت أن هناك القليل من الوقت لتدقيق
4
النتـرنت] كولومبـيا جور ي ز
نال�م ريفـيو .متاح عىلhttps://www.cjr.org/b-roll/magazine-fact-checking-online.php :
النتـرنت»[ .عىل إ
الحقائق عبـر إ
[تم االطالع عليه بتاريخ ] 28/03/2018
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وغالباً ما ركزت هذه الموجة الثانية عىل مزاعم التحقق من المزاعم المنشورة للعموم بنفس الدرجة التـي
ش
فـ�وسـياً .ويعد فضح التدليس فرعاً من عملية تدقيق الحقائق
ركزت فـيها عىل كشف أعمال االحتيال
المنت�ة ي
ت
ويتطلب مجموعة محددة من المهارات المش�كة مع مهارات التحقق (خاصة المحتوى الذي ينشئه المستخدم-
فـ� أدناه) .وتركز هذه الوحدة عىل تدقيق الحقائق عىل النحو المحدد أدناه ،فـي ي ن
انظر مخطط ي ن
ح� ستتناول
6
الوحدة التالية التحقق من المحتوى الرقمي والمصادر .

تدقيق الحقائق
 التدقيق الالحق ،عىل أساسصلته بالمصلحة العامة
 يعتمد عىل معلوماتخ�اء ومؤسسات
مستقاة من ب
أكاديمية وحكومية
ئ
نها�
 يتمخض عن حكم يالدعاء
حول صحة إ

تدقيق الحقائق
أ
(الخبار الزائفة
أ
والحتيال الذي
ش
فـ�وسـيا
ينت� ي
عىل المواقع)

التحقق
 التحقق المسبق ،للمحتوىالذي ينشؤه المستخدم غالباً
 يسعى للدليل الرئيسـي منشهود العيان أو من خالل
تحديد الموقع الجغرافـي أو
البحث فـي تاريخ الصورة ...الخ
 ينتج عنه قرار بنشـر لقصةأو عدم نشـرها

الشكل  :5الفرق ي ن
بـ� تدقيق الحقائق والتحقق

ل� ،اي« ).Mantzarlis, A( .فـي العقد أ
الول من عمره ،ساعد موقع ت
 5ت
مان� ي ز
بولي� فاكت فـي تحديد الحقائق السـياسـية ما وراء
ي
النتـرنت] ت
بوين� .متاح عىل:
واشنطن العاصمة» [عبـر إ
[ https://www.poynter.org/fact-checking/2017/in-its-first-decade-politifact-helped-define-political-fact-checking-far-beyond-washington-d-c/تم االطالع
عليه بتاريخ ] 28/03/2018
 6انظر الوحدة السادسة
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وهناك تطوران كانا ذوا أهمية خاصة لتنامي هذه الممارسة الصحفـية ،إذ أطلقت الموجة أ
الوىل من قبل جائزة
تز
بولي�ر لعام  2009للتقارير الوطنية ،والمخصصة لتدقيق الحقائق السـياسـية ( ،)PolitiFactوهو مشـروع
آ
ث
بطرس�ج تايمز (الن تامبا باي
لتقص الحقائق تم تدشينه قبل ذلك بأك� من عام بقليل من قبل صحيفة سان
ب
ي
تايمز) فـي فلوريدا .وقد كان الهدف من إنشاء مشـروع  PolitiFactتقييم االدعاءات عىل «مقياس الحقيقة»
( ،)Truth-O-Meterمما أضاف عنرصاً من الهيكلية والوضوح إىل عمليات تدقيق الحقائق( .بالنسبة إىل نقاد هذه
للجماه� بوضوح
المبادرة ،فإن التصنيفات تضفـي عنرصاً ذاتياً عىل العملية) .لقد بـينت هذه المقاربة المهيكلة
ي
ماهية تمحيص الحقائق السـياسـية -وأوضحت دور ذلك كأداة صحفـية تهدف إىل تحميل الشخصيات العامة
المسؤولية عن كالمهم -ملهمةً فـي خضم ذلك آخرين إلنشاء ش
الع�ات من المشاريع المشابهة فـي جميع أنحاء
العالم.5
وظهرت الموجة الثانية من مشاريع التحقق فـي أعقاب الطفرة العالمية لما يسمى أ
«الخبار الزائفة» .ويصف هذا
آ
الثارة وملفقة بالكامل تصل إىل
المصطلح ،والذي يتم اللجوء إليه وإساءة استخدامه الن ،قصصاً تحمل طابع إ
العالم االجتماعي لتحقيق الغاية منها .وعندما أصبح واضحاً
جماه� هائلة عبـر استغالل خوارزميات وسائل إ
ي
النتـرنت كانت تربة خصبة لنشـر المعلومات المضللة
عىل مدار عام  2016أن البنية التحتية للمعلومات عىل إ
والخاطئة؛ قررت المزيد والمزيد من المجموعات ي ز
ترك� انتباهها إىل ضـرورة تدقيق الحقائق.

أمثلة عىل منظمات تدقيق حقائق حول العالم
ووفقاً لمخت� ديوك ريبورترز ،كان هناك  137مشـروعاً نشطا لتقص الحقائق فـي  51دولة فـي كانون أ
الول
ب
ي
.20177
ح� أن الواليات المتحدة هي أك� سوق لفحص الحقائق ،فإن بعضاً من أفضل أ
وفـي ي ن
العمال تخطيطاًوابتكاراً
ب
فـي هذا المجال يحدث فـي بقية العالم .وقد يرغب المدربون فـي التعرف عىل مشاريع مثل تدقيق أفريقيا
ونيج�يا وكينيا ،وتشيكيدو ( )Chequeadoفـي
( )Africa Checkوالذي يتنفذ فـي جنوب أفريقيا والسنغال
ي
أ
رجنت� ،وال ديكوديرز ( )Les Décodeursفـي فرنسا ،وفاكتيسك ( )Faktiskفـي ن
ال ي ن
ال�ويج ،وفل فاكت (Full
 )Factفـي المملكة المتحدة.
وبالنسبة للمحا�ض ين الذين يرغبون فـي ت
ال� ي ز
ك� عىل بلدان أو مناطق محددة ،قد تكون المصادر التالية مفـيدة:
بـ�ج عىل موقع ت
ال�ازيل» ،مقالة لكيت شتيكر -نز
بوين�
ب
جي� ي
تقص الحقائق فـي ب
ال�ازيل« :طفرة ي
( ،)Poynterمتاح عىلhttps://bit.ly/33CUqde :
أوروبا« :ظهور مواقع تدقيق الحقائق فـي أوروبا» ،تقرير أعده لوكاس جرافز وفديريكا ي ن
وبـي�
تش� ي
لمعهد رويتـرز بجامعة أكسفورد ،متاح عىلhttps://bit.ly/3bkZdTu :
اليابان« :ائتالف جديد لتدقيق الحقائق ينشأ فـي اليابان» مقال بقلم ماساتو كاجيموتو عىل موقع
ت
بوين� ( ،)Poynterمتاح عىلhttps://bit.ly/2J4LP9Q :
كوريا الجنوبـية« :ما وراء ازدهار تدقيق الحقائق فـي كوريا الجنوبـية  -السـياسة المتوترة وتراجع
ت
لبوين� ،متاح عىلhttps://bit.ly/39fhWOG :
الصحافة االستقصائية» ،مقال بقلم بويونج ليم
أمريكا الالتينية« :االفتقار إىل الوصول إىل المعلومات يولد طفرة تدقيق الحقائق فـي أمريكا الالتينية»،
ت
لبوين� ،متاح عىلhttps://bit.ly/2UyTvGC :
مقال بقلم إيفان إخت
الواليات المتحدة أ
المريكية« :تحديد ما هو حقيقي :بروز نزعة تدقيق الحقائق السـياسـية فـي
الصحافة أ
سكري� عىل موقع ت
بوين� ،متاح عىل
المريكية» كتاب للوشاس غريفز أو مراجعته بقلم براد
ب
النتـرنت عىلhttps://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-:
إ
fact-checking
منهجية وأخالقـيات تدقيق الحقائق
التحقق من الوقائع ليس أ
بالمر الصعب وليس علماً معقداً ،إنما هو تحليل دقيق مدفوع بسؤال أساسـي واحد:
«كيف نتأكد من صحة ما توصلنا إليه؟» وفـي الوقت نفسه ،فإن تمحيص الوقائع ال يتحقق بمجرد التدقيق
إ ئ
مال�  .ال يوجد دليل إرشادي عىل غرار القاموس يحتوي عىل جميع الحقائق ،وال يوجد برمجية بسـيطة تقوم
ال ي
ش
بفحص الوثائق وتؤ� عىل وجود تزوير للحقائق وقتما أردنا.

النتـرنت] مركز ديوك
 7ستينسل ،ام« .)Stencel, M) (2017( .تزدهر عمليات تدقيق الحقائق مع نمو أرقامها بنسبة  20بالمائة» [عىل إ
ريبورترز الب .متاح عىل[ https://reporterslab.org/big-year-fact-checking-not-new-u-s-fact-checkers/ :تم االطالع عليه بتاريخ ] 28/03/2018
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وتوضح منظمات تدقيق الحقائق الموثوقة منهجياتها العامة التـي تحكم هذه العملية ،وقد يرغب المدربون
فـي متابعة الطالب عبـر واحد أو ث
الجراءات التالية:
أك� من إ
1.صفحة «كيف نعمل» فـي موقع تدقيق أفريقيا ،وهي متاحة عىل:
 https://africacheck.org/about-us/how-we-work/وكذلك الرسوم البـيانية فـي قسم المواد
فـي الموقع
السبانية عىل):
2.صفحة « »Metodoعىل موقع «( »Chequeadoمتاح باللغة إ
https://chequeado.com/metodo/
باليطالية
3.صفحات «»Metodologiaو« »Come funzioniamoعىل موقع ( Pagella Politicaمتاح إ
عىل )https://pagellapolitica.it/progetto/index
4.مبادئ مشـروع الحقائق السـياسـية «( »PolitiFactمتاح عىل الموقع)http://www.politifact.com/truth- :
o-meter/article/2013/nov/01/principles-politifact-punditfact-and-truth-o-meter/
لتقص الحقائق أيضاً بتطوير مدونة مبادئ توجه مدققي الحقائق فـي عملهم
وقد قامت الشبكة الدولية
ي
اليومي.
ين
موقع� عىل ميثاق مبادئ الشبكة الدولية
تتقدم منظمات تدقيق الحقائق بطلبات يك تصبح ضمن أعضاء
المعاي� من قبل الر ي ن
اغبـ� فـي االنضمام.
لهذه
لتقص الحقائق ،8وهذا يتطلب تقييماً خارجياً للتنفـيذ الفعال
ي
ي
وقد يرغب المدرسون فـي التعرف عىل المدونة واالطالع عىل التقييمات التـي تم إجراؤها عىل منظمات تدقيق
الحقائق من بلدهم ،9ومناقشة ما إذا كان الطالب قد وجدوا أن هذه التقييمات يمكن أن تجعلهم ث
أك� ثقة فـي
ين
المدقق�.
التمي� ي ن
يز
بـ� التحقق الجيد والرديء .ولالطالع عىل مثال عن
وقد تم تطوير هذه المبادئ لمساعدة القراء عىل
أ
المقال�:ن
معلومات خاطئة تتنكر بصفة تدقيق للحقائق ،قد يرغب المدربون فـي مشاركة المثلة فـي هذين
ي
أ
البادة الجماعية والرقابة فـي تركيا
هؤالء المدققون المزيفون للحقائق ينشـرون الكاذيب حول إ
ت
(بوين�)https://bit.ly/2WB2SIB :
ن
اليمي� المتطرف فـي السويد أمر ًا ال مفر منه»
«فـي حقبة ما بعد الحقيقة ،كان مدقق الحقائق المزيفة
ي
(الغارديان)https://bit.ly/39dZA0H :

 8تي�أس المؤلف ،أليكسـيوس ت ز
لتقص الحقائق
مان�ارليس ،الشبكة الدولية
ي
 9متاح عىل[ https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles :تم االطالع عليه بتاريخ ]28/03/2018
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بشكل عام ،يتألف تدقيق الحقائق من ثالث مراحل:
1.البحث عن مزاعم يمكن التحقق منها عن طريق البحث فـي السجالت ش
العالم
الت�يعية ،ووسائل إ
ووسائل التواصل االجتماعي .هذه العملية تشمل تحديد ما هي االدعاءات العامة الرئيسـية التـي (أ)
يمكن التحقق منها ،و(ب) يجب التحقق منها.
أ
2.العثور عىل الحقائق عبـر البحث عن أفضل الدلة المتاحة بشأن المزاعم قيد التحقيق.
3.تصحيح الخطأ عبـر تقييم المزاعم فـي ضوء أ
الدلة التـي توفرت ،وعادة باستخدام مؤشـر قياس
الصدق.

ما يقف فـي طريق الحقائق
قبل الغوص فـي الجوانب العملية لفحص الحقائق ،يجب أن يكون الطالب عىل دراية بالقيود الخاصة به ،وتلك
المتعلقة بهم.
ين
المعلق� أننا دخلنا حقبة «ما بعد الحقيقة» أو «ما بعد الواقع» .وظهرت هذه المصطلحات فـي
أعلن بعض
عناوين الصحف فـي جميع أنحاء العالم فـي عام  ،2016وتم اختيارها كـ «كلمة العام» من قبل قاموس
نجل�ي ومجمع اللغة أ
ال ي ز
التوال .والحجة التـي طرحها أنصار «ما بعد الحقيقة» هي أن
اللمانية عىل
أوكسفورد إ
ي
ت
ن
ن
ن
المواطن� يرفضون تماماً أية
القبل ح� أن
اع
رص
ال
يشبه
بما
ومسكون�
مستقطبـ�
أصبحا
عالم
وال
السـياسة
إ
ي
ي
ي
ي
حقائق ال يوافقون عليها.
م�ايدة من أ
ال يتطابق ذلك تماماً مع مجموعة ت ز
البحاث التـي اكتشفت أنه عند تصحيح مفاهيم الناس الخاطئة،
يعدها الجمهور ذات مصداقية ،يصبح أولئك (فـي المتوسط) ث
أك� اطالعاً
خاصة عبـر االستشهاد بمرجعيات ّ

ومعرفة .وقد يرغب المدرسون فـي قراءة ومناقشة الدراسات التالية مع طالبهم:

وليوانداوسك س .وإيكر يو .ك .هـ(Swire, B., Berinsky, A. J., .
ينسك أ .جيه.
سواير ب .و ي
ي
بـ� ي
 ،Lewandowsky, S. & Ecker, U. K. H.)، 2017معالجة المعلومات الخاطئة السـياسـية :استيعاب
ظاهرة ترامب ( ،)1/3/2017متاح عىلhttps://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.160802 :
[تم االطالع عليه بتاريخ ]28/3/2018
وزي�وف ت ،(Nyhan, B. & Zeitzoff, T.)، 2018 .محاربة الما�ض  :صور السـيطرة أ
نايهان ب .ت ز
والفكار
ي
ن
الفلسطي� .متاح عىل:
ائيل
الخاطئة التاريخية والمعلومات التصحيحية فـي الرصاع إ
الرس ي
ي
[ .https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pops.12449تم االطالع عليه بتاريخ
]28/3/2018
وود ت .وبورتر إي ،(Wood, T. & Porter, E.)، 2016 .أ
الثر الخادع للنتائج العكسـية :ت ز
االل�ام الواقعي
الجماه�ية ( ،)2016 /5/8متاح عىل:
الراسخ للمواقف
ي
[ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2819073تم االطالع عليه بتاريخ
]28/3/2018
اليحاء بأن الحقائق هي خصائص مثالية للعالم ،وأن ش
الب�
وفـي الوقت نفسه ،قد يكون من التبسـيط المفرط إ
كائنات عقالنية بالكامل ن
تتب� حقائق جديدة ال تشوبها شائبة بغض النظر عن المعتقدات السابقة والتفضيالت
ت
ت
ز
وال� يمكن أن تعيق
يأ� مع ي
التح�ات المعرفـية ي
الشخصية .إن كال ً منا ي
وغ�ها -خصوصاً الحواجز العقلية -ي
أ
أ
استيعاب معلومات واقعية جديدة .من الهمية بمكان التأكيد عىل أن هذا ليس شيئاً يحدث لشخاص يغ�نا
ويستثنينا ،إنه يحدث لنا جميعاً.
وينبغي أن يناقش المحا�ض ون بعض هذه ي ز
التح�ات فـي الفصل الدراسـي.
ال�يطانية https://www.britannica.com/topic/confirmation
االنحياز للرأي
الشخص[ :من الموسوعة ب
ي
تفسـ� المعلومات التـي
أو
عن
البحث
عبـر
المعلومات
معالجة
إىل
الميل
:]28/3/2018
بتاريخ
عليه
[تم االطالع
ي
ز
كبـ� ،وغالباً
تتوافق مع معتقدات الفرد الحالية .وهذه المقاربة
المتح�ة فـي صنع القرار يغ� مقصودة إىل حد ي
ي
ما تؤدي إىل تجاهل المعلومات يغ� المتسقة .ويمكن أن تشمل المعتقدات الحالية توقعات المرء فـي موقف
مع� والتنبؤات بنتيجة معينة .ومن المحتمل أن يعالج أ
ين
الشخاص المعلومات لدعم معتقداتهم عندما تكون
القضية مهمة للغاية أو ذات صلة بالذات.
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توافر االستدالالت [ قاموس علم النفس الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد https://bit.ly/39Q50iz -
استدالل إدر ياك يتم من خالله تقدير تواتر أو احتمالية وقوع
[تم االطالع عليه بتاريخ  :]28/3/2018هو موقف
ي
البال بسهولة .يمكن أن يؤدي هذا إىل فهم أ
الشخاص
الحدث عبـر عدد الحاالت التـي يمكن أن تخطر عىل
لمزاعم يغ� صحيحة عىل أنها حقيقة محضة ألنه يمكنهم تذكرها بسهولة .وفـي تجربة أجرتها ي ز
ل�ا فازيو بجامعة
فاندربـيلت ،وجد أن أ
الشخاص الذين طُلب منهم تكرار االدعاء بأن «الساري هو تنورة» ست مرات اعتقدوا
ث
بصحة هذا الخطأ الواضح أك� من أولئك الذين كرروه مرة واحدة فقط .ويمكن للصحافة أن تتحول إىل ناقل
أ
للكاذيب عبـر تغطيات صحفـية ال ت ز
العالمية للمؤامرات حول مكان ميالد باراك
تل�م بتدقيق الوقائع .فالتغطية إ
أ
مريك السابق لم يولد فعلياً
أوباما ،عىل سبـيل المثال :ربما لعبت دوراً فـي نشـر االعتقاد بأن هذا الرئيس ال ي
فـي هاواي.
ش
�ء ما دقيق بنسبة
تجدر إ
الشارة إىل أن تدقيق الحقائق أداة يغ� كاملة بحد ذاتها ،إذ يمكن أن يكون هناك ي
 ،100٪ومع ذلك نجده يستبعد سـياقاً مهماً .10يتم دائماً إنشاء الحقائق وترتيبها وإعادة ترتيبها بشكل ذي ن
مع�
ضمن هياكل رسدية أوسع يمكن أن تعطي أهمية مختلفة للحقائق أ
الساسـية نفسها .والحقيقة ،عالوة عىل
ذلك ،هي ث
أك� من مجرد مجموعة من البـيانات الصحيحة .إن التحقق من الوقائع ليس أداة تستخدم لحجب
نز
التفسـ�ات البديلة بقدر ما هي تضمن إيراد سلسلة من الحقائق التـي يمكن أن تؤثر عىل ال�عات الرسدية
ي
واالنحيازات الفردية ،وذلك إلثارة نقاش يحكمه المنطق.

أهداف الوحدة

ين
اللمام بالممارسات الجيدة الناشئة فـي مجال تدقيق الحقائق عىل الصعيد العالمي.
تحسـ� إ
ز
بالتح�ات المعرفـية التـي يمكن أن تقف فـي طريق الفهم الواقعي.
إذكاء الوعي
ي
ين
تحسـ� مهارات التحليل النقدي.

مخرجات التعلم

1.فهم ظهور التحقق من الوقائع كشكل ي ز
متم� من الصحافة وكذلك أخالقـيات ومنهجية هذه الممارسة.
أ
2.فهم أ
السئلة التـي يجب طرحها عند تقييم جودة الدلة.
آ
ت
ز
ن
ن
ز
ين
وبـ� الراء الم�نة
تحسـ� القدرة عىل
3.
بـ� االدعاءات التـي يمكن التحقق منها والحقيقة ي
التمي� ي
ي
والمبالغات.
4.الخروج بتصور أساسـي عن ي ز
التح�ات المعرفـية التـي يمكن أن تعيق الفهم الواقعي.

يانوفسك ،د« .)Yanofsky, D.) (2013( .المخطط الذي ال يريد تيم كوك أن تراه» .متاح عىل:
 10انظر المثال
ي
[ https://qz.com/122921/the-chart-tim-cook-doesntwant-you-to-see/تم االطالع عليه بتاريخ ] 28/03/2018
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االستدالل المنطقي المحفز [من مجلة ديسكوفر [ https://bit.ly/2XnT0T7 -تم االطالع عليه بتاريخ
 :]28/3/2018يش� الدراك المحفّز إىل الميل الالواعي أ
للفراد لتكييف معالجة المعلومات مع االستنتاجات
ي إ
التـي تتالءم مع بعض غاياتهم أو أهدافهم .ومن أ
المثلة الكالسـيكية ما حصل فـي الخمسـينيات من القرن
مشارك� فـي دراسة تجريبـية ،وكانوا طالباً من ي ن
ين
كليت� من جامعات النخبة
الما�ض ي  ،عندما طلب علماء نفس من
 ،Ivy Leagueمشاهدة فـيلم يضم مجموعة من المكالمات المثيـرة للجدل التـي تمت خالل لعبة كرة قدم ي ن
بـ�
فرق من مدارسهم .كان الطالب من كل مدرسة ث
أك� احتماال ً أن يروا قرارات الحكام صحيحة عندما تكون فـي
صالح فريق جامعتهم مما لو كانت لصالح منافسهم .وخلص الباحثون إىل أن االهتمام العاطفـي لدى الطالب
فـي تأكيد والئهم لمؤسساتهم شكّل ما رأوه عىل ش
ال�يط المعروض.

تنسـيق الوحدة

يبحث المسار النظري لهذا الدرس فـي:
1.التاريخ والدالالت.
2.المنهجية أ
والخالق.
3.ما الذي يقف عائقا فـي وجه الحقائق؟
ين
نشاط�.
العمل إىل
وينقسم المسار
ي
1.إيجاد ادعاءات يمكن التحقق منها.
2.الوصول إىل الحقائق.
تركز المهمة عىل تصحيح الخطأ.
ربط الخطة بمخرجات التعلم
أ .الجانب النظري
المدة الزمنية

مخرجات التعلم

خطة الوحدة
 .1التاريخ والدالالت
 .2المنهجية أ
والخالق

 20دقيقة

1

 20دقيقة

1

 .3ما الذي يقف عائقا فـي وجه الحقائق

 20دقيقة

4

العمل
ب .الجانب
ي

المدة الزمنية

مخرجات التعلم

خطة الوحدة

النشاط  :1إيجاد ادعاءات يمكن التحقق منها

 30دقيقة

3

النشاط  :2الوصول إىل الحقائق

ساعة واحدة

2

 )1إيجاد ادعاءات يمكن التحقق منها
يركز فحص الحقائق عىل االدعاءات التـي تشتمل عىل حقيقة أو شخصية واحدة عىل أ
القل يمكن التحقق
يستث� التحقق من صدق آ
ن
الراء والتنبؤات والمبالغات والسخرية
من صدقها بشكل موضوعي .وهذا التحقق
ي
والنكات.
نشاط رقم  :1اطلب من الطالب قراءة مقتطفات من الخطب التالية من قبل أربعة شخصيات عامة وتظليل
أ
أ �ض
ت
بـ�ن
وال� ال يمكن باللون الحمر وما يصنف ي
البـيانات الواقعية التـي يمكن فحص الحقائق فـيها باللون الخ  ،أ ي
ين
تقال .وبعد أن يسلم الطالب النصوص بعد تظليل الجزاء المذكورة ،استعرض كال ً منها وناقش
بـ� باللون ب
ال� ي
العنارص التـي تجعل االدعاء «قابال للتحقق».

			
			
			
			

الدليل
أحمر  -ال يمكن التحقق من صحة البـيانات
برتقال  -البـيانات ق� منطقة وسطى ي ن
بـ� إمكانية التحقق وعدمها
ي
ي
أخ�ض  -يمكن التحقق من صحة البـيانات
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جاكوب زوما ،الرئيس السابق لجنوب أفريقيا
ن
بـ� شمال العالم وجنوبه .فبـينما يتمتع عدد قليل
تستمر البنية الحالية لالقتصاد العالمي فـي تعميق الفجوة ي
تحسـ�ن
من شعوب العالم بمزايا العولمة ،ال تزال غالبـيتهم تعيش فـي فقر مدقع وجوع ،دون أمل فـي
ي
بـ� أ
ظروفهم المعيشية .ت
وح� فـي البلدان المتقدمة ،ال تزال الفجوة ي ن
الغنياء والفقراء واسعة وتشكل مصدر
قلق بالغاً .نحن بحاجة إىل إرادة سـياسـية ت ز
وال�ام قادة العالم بمعالجة التحديات والعقبات التـي يفرضها
هذا الهيكل يغ� المتحول لالقتصاد العالمي ،إذا كنا نأمل فـي تحقيق أهداف وطموحات أجندة  .2030وتتجىل
وغ� العادلة هذه بشكل حاد فـي أفريقيا .عىل سبـيل المثال :تتمتع
عالقات القوة االقتصادية يغ� المتكافئة ي
أ
أك� عدد من البلدان القل نمواً.
قارتنا بالموارد المعدنية ،ولكن ال يزال لديها ب
سـيجمار غابرييل ،وزير خارجية ألمانيا السابق
أ
أ
�ض
تحك
علينا أن نزود المم المتحدة بالوسائل التـي تحتاجها للقيام بمهمتها .فـي الوقت الحا  ،فإن الرقام ي
قصة مختلفة:
يتلقى برنامج أ
الغذية العالمي أقل من  50٪من التمويل الالزم لمكافحة أزمات الجوع فـي العالم اليوم.
وال يتلقى برنامج أ
المم المتحدة إ ئ
نما� اليوم ث
أك� من  15٪من مستحقاته كمدفوعات طوعية يغ� مقيدة،
ال ي
أ
أ
وفـي عام  2011كانت هذه النسبة ال تتعدى  .50٪والمور ال تبدو أفضل فـيما يتعلق بب�امج مساعدات المم
المتحدة أ
الخرى.
الشخاص فـي مواقع المسؤولية فـي أ
أ
�ض
المم المتحدة جل وقتهم فـي إرسال رسائل التسول
ال يجوز أن يق ي
أ
تغي� المسار هنا .علينا أن نمنح المم
لتحصيل التمويل الالزم بدال ً من تنظيم المساعدة الفعالة .يجب علينا ي
المتحدة المستوى الكافـي من التمويل وكذلك المزيد من الحرية .بالمقابل ،نحن بحاجة إىل مزيد من الكفاءة
والشفافـية فـيما يتعلق بكيفـية استخدام التمويل.
تع�م ألمانيا الحفاظ عىل دعمها المال أ
عموما ت ز
للمم المتحدة.
ي
أك�
بكث� -عىل سبـيل المثال نحن أحد ب
للت�عات المقيمة ونلعب دوراً يتجاوز ذلك ي
أك� مانح ب
فبصفتنا رابع ب
ين
كبـ�ة.
مدخالت
تقديم
مواصلة
نريد
العالم-
أنحاء
جميع
فـي
نسانية
ال
للمساعدات
المانح�
إ
ي
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تشيل السابقة
ميشيل باشيليت ،رئيسة
ي
اليكولوجية
بـينما أحرزنا تقدماً ملموساً فـي هذا االتجاه؛ فإننا ندرك أنه يجب علينا مواجهة تهديد آخر للنظم إ
البحرية– وهو البالستيك ،فهناك  8ي ن
مالي� طن من البالستيك تلقى فـي المحيط كل سنة ،وتبقى هناك لمئات
ين
السن� وتحدث أثراً سلبـياً هائالً .ولمعالجة هذه المشكلة ،فإننا نشارك فـي حملة «البحار النظيفة» بل�نامج
أ
المحل ،سوف نقدم مشـروع قانون لحظر استخدام
المم المتحدة للبـيئة .وفـي الوقت نفسه ،وعىل المستوى
ي
أ
ين
للمواطن� بالمساهمة
الكياس البالستيكية فـي المدن الساحلية فـي غضون  12شهراً .وسـيسمح هذا القانون
فـي حماية المحيطات .سنكون بالتال أول دولة فـي أمريكا تطبق مثل هذا القانون ،وندعو الدول أ
الخرى إىل
ي
ذلك ،لقد مر آ
الن  30عاماً عىل اعتماد بروتوكول ت
مون�يال بشأن المواد الضارة
بالضافة إىل
تحمل مسؤولياتها .إ
الوزون ،والذي مكّن طبقة أ
بطبقة أ
ين
الثالث� ،أود أن أعلن أن بلدي
الوزون من التعافـي .وفـي هذه الذكرى
قد صادق للتو عىل تعديل كيغال بل�وتوكول ت
مون�يال لعام  ،2016والذي يهدف إىل منع  0.5درجة مئوية
ي
تشيل واحدة من أوائل الدول التـي صادقت عىل هذا االتفاق
من ظاهرة االحتباس الحراري .وبذلك أصبحت
ي
ش
�ء .فمع إنشاء شبكة من الحدائق فـي باتاغونيا ،أضفنا أيضاً  4.5مليون هكتار من
الجديد .ولكن هذا ليس كل ي
آ
�ض
ت
وال� ستتم حمايتها الن من قبل الدولة لالستخدام العام.
المناطق الخ اء الغنية بالتنوع البـيولوجي ،ي

زوكربـ�ج ،الرئيس التنفـيذي شل�كة فـيسبوك
مارك
ي
ز
خ� يمكن أن يحققه ربط الناس ببعضهم
ترك�نا عىل كل ي
فـيسبوك هي شـركة مثالية ومتفائلة .ومنذ نشأنا ظل ي
البعض .ومع نمو فـيسبوك ،أصبح لدى الناس فـي كل مكان أداة جديدة قوية للبقاء عىل تواصل بأحبائهم،
وإسماع أصواتهم ،وبناء المجتمعات ش
ومسـ�ة إنقاذ
وال�كات .لقد شاهدنا مؤخراً حركة «وأنا أيضا» []metoo#
ي
أ
أ
الرواح [ ،]March for Livesي ن
واللت� نظمتا ،عىل القل جزئياً ،عىل فـيسبوك .وفـي أعقاب إعصار هارفـي ،جمع
آ
أك� من  20مليون دوالر للإغاثة .ويستخدم ث
الناس ث
صغ�ة الن موقع فـيسبوك للنمو
أك� من  70مليون شـركة ي
وخلق فرص العمل.
 )2إيجاد الحقائق
�ض
قسم الفصل إىل مجموعات .اطلب من كل مجموعة اختيار ادعاء من الفئة «الخ اء» المذكورة أعاله
النشاط ّ :2
للتحقق من صحتها (أو االختيار من قائمة خاصة بك).
اطلب من المجموعات البحث عن أدلة تدعم النتائج أو تدحضها .وقبل القيام بذلك ،شجعهم عىل تقييم
المصادر التـي يجدونها وفقاً
للمعاي� التالية.
ي
القرب :ما مدى قرب أ
الدلة من هذه الظاهرة؟ عندما تنشـر مؤسسة إخبارية تقريراً عن أحدث إحصائيات البطالة

الحصاءات الوطنية التـي تقيس
تكون عادة أقل صلة بالبـيانات نوعاً ما-
وبالتال فهي أقل قيمة -من هيئة إ
ي
بالفعل أرقام العمالة.
الخ�ة :ما هي المؤهالت التـي تدل عىل جودة منتج أ
الدلة؟ مثالً :مؤلف كتاب حاصل عىل درجة الدكتوراه فـي
ب
كث�اً فـي مجاله.
منه
ويقتبس
الموضوع
ي
الدقة :كيف تم جمع أ
الدلة؟ عىل سبـيل المثال غالباً ما يتم جمع البـيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة عن
ئ
غ� صالحة ،ومن الصعب إجراء مقارنات دولية نظراً
حصا� .11وهذا يمكن أن
طريق المسح إ
يجعل التعميمات ي
ال ي
آ
ألن رغبة النساء فـي الرد قد تختلف من بلد لخر وكذلك تصوراتهن عن التحرش الجنسـي .وليس الهدف من هذا
التقليل من خطورة العنف ضد المرأة ،ولكن للدفاع عن مبدأ الدقة لدعم مزاعم محددة يتم طرحها.
الشفافـية :ماذا تعرف عن أ
الدلة؟ عىل سبـيل المثال :نشـرت دراسة علمية جميع البـيانات التـي استندت إليها
للباحث� آ
النتـرنت لك ن
ين
الخرين تمحيصها.
يتس�
فـي استنتاجاتها عبـر إ
ي
الموثوقية :هل هناك سجل حافل لتقييمه؟ عىل سبـيل المثال تقوم منظمة الشفافـية الدولية بنشـر مؤشـر
تصورات الفساد منذ ث
للخ�اء الكتشاف نواقصه.12
الكث� من الوقت ب
أك� من  20عاماً .لقد أعطى هذا ي
تضارب المصالح :هل المصلحة الشخصية أو الخاصة للمصدر تخدمها أيضاً أ
الدلة بصورتها القائمة؟ مثالً:
13
كبـ�.
أجريت دراسة عن الفوائد الصحية المزعومة للمعكرونة ،وتم تمويلها جزئياً بواسطة مصنع معكرونة ي
التال والطلب من الطالب استخدامه لتقييم كل مصدر.
قد يرغب المدرسون فـي طباعة الجدول ي
ء

انظر المؤشـر ( )48من إالحصاءات الجنسانية لال مم المتحدةhttps://genderstats.un.org/#/downloads :

11
 12هوف ،د .)Hough, D.) (2016( .إليكم مؤشـر تصورات الفساد لهذا العام (المعيب) .تلك العيوب مفـيدة .ذي واشنطون بوست.
متاح عىل[ https://wapo.st/2QDYSTW :تم االطالع عليه بتاريخ ] 23/03/2018
 13هذا مثال حقيقي .المزيد هنا[ http://www.healthnewsreview.org/2016/07/study-really-find-pasta-opposite-fattening/ :تم االطالع عليه بتاريخ
] 23/03/2018
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القرب
الخ�ة
ب
الدقة
الشفافـية
الموثوقية
تضارب المصالح

مهمة ت
مق�حة

تصحيح الخطأ
أ
(حوال
ال�نامج التعليمي ،عىل المشاركيـن كتابة تقرير تدقيق الحقائق
باستخدام الدلة التـي تم تقييمها فـي ب
ي
 1200كلمة) ،للوصول إىل استنتاج حول الصدق النسبـي للبـيان الذي اختاروه.

وعليهم تطوير مقياس تصنيفاتهم الخاص لتصنيف االدعاء الذي تم التحقق منه .عىل سبـيل المثال :تقوم
 PolitiFactبتوزيع التصنيفات التالية:
ش
�ء مهم مفقود.
صحيح :العبارة دقيقة وليس هناك ي
صحيح فـي الغالب :العبارة دقيقة ولكنها تحتاج إىل توضيح أو معلومات إضافـية.
نصف صحيح :العبارة دقيقة جزئياً ولكنها تستبعد تفاصيل مهمة أو تأخذ أ
الشياء خارج السـياق.
خطأ فـي الغالب :تحتوي العبارة عىل عنرص من عنارص الحقيقة ،لكنها تتجاهل الحقائق المهمة التـي قد
تعطي انطباعاً مختلفاً.
خطأ :العبارة يغ� دقيقة.
كذب :العبارة يغ� دقيقة وتقدم مزاعم سخيفة.
ليس من ال�ض وري أن تكون موازين التقييم خطية مثل تلك المستخدمة من قبل  ،PolitiFactإذ تزداد
التصنيفات سوءاً تدريجياً عىل نطاق واسع من صحيح إىل كذب .عىل سبـيل المثال :يعتمد موقع إل سابوسو
لتقص الحقائق فـي المكسـيك 14عىل تصنيفات مثل «ال يمكن إثباته» بالنسبة للمزاعم التـي ال
El Sabueso
ي
يوجد عليها أي دليل ،أو «قابلة للنقاش» لالدعاءات التـي تعتمد صحتها عىل المنهجية التـي تم اتباعها .ونشجع
البداع فـي تصميم مقاييسهم الخاصة التـي تستخدم الختبار المزاعم وتبـيان الحقيقة بناء عىل
الطالب عىل إ
معاي� محددة.
ي
�ض
لتقص
وحسب ما يتوفر من الوقت والموارد ،قد يرغب المحا ون أيضاً فـي حث الطالب عىل إعداد طريقة
ي
القص�ة ،ومقاطع صور متحركة
الحقائق بعيداً عن النص المكتوب ،مثل اللجوء إىل الميمات ،ومقاطع الفـيديو
ي
( ،)GIFوسناب تشات ،وكلها أدوات جيدة لمحاربة أ
الكاذيب .وفـي الواقع ،أشارت إحدى الدراسات إىل أن عملية
أك� فاعلية عندما يتم عرضها كفـيديو مضحك ث
التحقق من الحقيقة نفسها تكون ث
أك� من المقال.15
موقع أنيمال بوليتكو ( .)2015متاح عىلhttps://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-sabueso-un-proyecto-para-vigilar-el-discurso-publico/ :

14
[تم االطالع عليه بتاريخ ] 28/03/2018
 15يونج ،دي ( ،).Young, Dجاميسون ،كاي ،),.Jamieson, K (.بولسن ،إس )Poulsen, S( .و غولدرينج ،آي.)Goldring, A) (2017( .
«فاعلية التحقق من الوقائع كوظيفة تنسـيق وتوليف :تقييم موقع فاكت تشيك و موقع فالك تشيك .مجلة الصحافة واالتصال
الجماه�ي  ،)1(95ص 49-75
ي
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ضعيف

متوسط

قوي

ولالطالع عىل بعض أ
المثلة عىل ما ذكرنا من أشكال إبداعية ،قد يرغب المدربون فـي إلقاء نظرة عىل المقاالت
التالية من ت
بوين�:
تز
مان�اراليس أ« ،Mantzarlis, A.)، 2016( .تجربة فحص الحقائق باستخدام سناب تشات والصور المتحركة
أ
وغ�ها من الطرق التـي ظهرت فـي اللفـية الجديدة .متاح عىل:
ي
[ https://www.poynter.org/news/fact-checkers-experiment-snapchat-gifs-and-other-stuff-millennialsتم
االطالع عليه فـي ]28/3/2018
تز
مان�اراليس أ« ،Mantzarlis, A.)، 2016( .كيف (ولماذا) نحول تدقيق حقيقة ما إىل صورة متحركة ( )GIFمتاح
عىل[ https://www.poynter.org/news/how-and-why-turn-fact-check-gif:تم االطالع عليه فـي ]28/3/2018

قراءات:

بالضافة إىل ما أورد من قراءات ،يوجد فـي موقع ت
بوين� قسم متخصص فـي تدقيق الحقائق ،متاح عىل
إ
أ
ً
 https://www.poynter.org/channels/fact-checkingويتم تحديثة عدة مرات فـي السبوع .وتاليا بعض
المراجع الحديثة المفـيدة ،ومعظمها من الموقع المذكور:
ت
بوين� (« ،)2018كيف تدقق مزاعم سـياسـي فـي ش
ع� خطوات» ،متاح عىل:
[ https://factcheckingday.com/articles/5/how-to-fact-check-a-politicians-claim-in-10-stepsتم االطالع
عليه فـي ]6/4/2018
المثال لكشف التغريدات الزائفة :فـيديو يعرض مجموعة أدوات
فان إس هـ« ،(Van Ess, H.)، 2017 .الدليل
ي
فـي ش
ع� خطوات ،متاح عىل[ https://bit.ly/3acHuNZ :تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
تز
مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2015 .خمسة أشياء تركز عليها عند تمحيص مزاعم علمية» ،متاح عىل:
https://www.poynter.org/fact-checking/2016/how-and-why-to-turn-a-fact-check-into-a-gif/
تز
مان�اراليس أ[ (Mantzarlis, A.)، 2016، https://www.poynter.org/channels/fact-checking/ .تم االطالع عليه
فـي ]6/4/2018
تز
مان�اراليس أ»»،(Mantzarlis, A.)، 2016 .خمسة أشياء تركز عليها عند تمحيص مزاعم صحية» ،متاح عىل:
[، https://factcheckingday.com/articles/5/how-to-fact-check-a-politicians-claim-in-10-stepsتم
االطالع عليه فـي ]6/4/2018
تز
مان�اراليس أ »،(Mantzarlis, A.)، 2016 .خمسة نصائح عند تمحيص مجموعة بـيانات» ،متاح عىل:
[، https://bit.ly/3bdYnHYتم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
تز
مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2015 .خمس دراسات عن تدقيق الحقائق قد تكون غفلت عنها الشهر
�ض
الما ي » ،متاح عىل:
[ ،https://www.poynter.org/fact-checking/2016/5-tips-for-fact-checking-claims-about-health/تم االطالع
عليه فـي ]6/4/2018
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مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2017 .الناخبون الفرنسـيون أ
تز
والمريكيون يستجيبون لتدقيق الحقائق بنفس
الطريقة كما يبدو» ،متاح عىل[ https://bit.ly/2xkNS6Y:تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
الشاعة ،يوجد مستمعون» هذه الدراسة تلقي الضوء عىل أسباب
فنكه د« )Funke, D.)، (2017( .حيث توجد إ
انتشار شائعات دون يغ�ها ،متاح عىل[ https://bit.ly/2J6by1x :تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
فنكه د»)Funke, D.)، (2017( .هل تريد أن تكون محقق ت
إن�نت أفضل؟ تعلم كيف تقرأ صفحات المواقع مثل
مدقق حقائق» ،متاح عىل[ https://bit.ly/3abunMM:تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
فنكه د»)Funke, D.)، (2017( .هاتان الدراستان وجدتا أن تصحيح أ
الفكار الخاطئة يحقق المراد ،لكنه ليس
سحرا» ،متاح عىل[ https://bit.ly/2UfxwG1 :تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
ن
تز
الخ�ة» لمدققي الحقائق؟» متاح عىل:
يع� «موت ب
مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2017 .ماذا ي
[ https://bit.ly/2UvKka8تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2017 .ال تتحمل الصحافة أن يكون تصحيح أ
تز
الخطاء هو الضحية الجديدة
أ
لظاهرة الخبار الزائفة» ،متاح عىل[ https://bit.ly/2WBawCN :تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
ين
تز
كاديمي�؟
مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2016 .هل ينبغي عىل الصحفـييـن إسناد تدقيق فحص الحقائق أل
متاح عىل[ https://bit.ly/2QCFg2D :تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018
كتب
بول جيه« ،(Ball, J.)، 2017 .ما بعد الحقيقة :لماذا غزا الهراء العالم» ،لندن ،بايتباك للنشـر
اج�ار الذعر أ
غالدستون ب« ،).Gladstone, B( .المشكلة مع الواقع :ت
الخالقـي فـي عرصنا .نيويورك ،ووركمان بو
غريفس ل ،(Graves, L.)، 2016 .إقرار ما هي الحقيقة :انتشار تدقيق الحقائق السـياسـية فـي الصحافة
أ
المريكية» ،نيويورك ،مطبعة جامعة كولومبـيا
النتـرنت
مصادر عىل إ
تتوفر خطة دروس لعبة بطاقات تبادل أ
لتقص الحقائق (مصممة للطالب الذين تت�اوح
الدول
اليوم
فـي
دوار
ال
ي
ي
أعمارهم ي ن
التالhttps://factcheckingday.com/lesson-plan :
بـ�  14و  16عاماً) عىل الرابط ي
النتـرنت لطالب الجامعات وقائمة قراءة
يحتوي الموقع أيضاً عىل قائمة نصائح ،ورابط لدورة تدريبـية عبـر إ
للحقائق وتدقيق الحقائق.
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الوحدة  :5مبادئ تدقيق الحقائق

مان�اراليس أ« ،(Mantzarlis, A.)، 2017 .التكرار يعزز أ
تز
الكاذيب – لكنه قد يساعد مدققي الحقائق أيضا» ،متاح
عىل[، https://bit.ly/39843lj :تم االطالع عليه فـي ]6/4/2018

التحقق من وسائل التواصل االجتماعي:
ئ
المر�
تقييم المصادر والمحتوى
ي
وفـ�غوس بـيل
توم تريوينارد ي

الوحدة السادسة
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ملخص

أ
النتـرنت
صل للمعلومات الرقمية عىل إ
تم تصميم هذه الوحدة لمساعدة المشاركيـن عىل تحديد المصدر ال ي
والتحقق منه .وتقدم ت
اس�اتيجيات مختلفة للحكم عىل صحة المصادر والصور ومقاطع الفـيديو ،وخاصة
المحتوى الذي ينشئه المستخدم ( )UGCويتم تبادله عبـر الشبكات االجتماعية.
ومع نهاية هذه الوحدة ،يجب أن يكون المشاركون عىل دراية أ
بالنواع المختلفة من المحتويات الخاطئة
والمضللة التـي يتم مشاركتها غالباً أثناء أ
الحداث العاجلة عىل منصات مثل فـيسبوك ت
وتوي� وإنستغرام
أ
ويوتيوب .1يتم التقاط هذا المحتوى من تف�ة لخرى وبثه من قبل مؤسسات إخبارية موثوقة ،مما يؤدي إىل
تشويه سمعة هذه المؤسسات .كما يتم إعادة توزيعه وتضخيمه عىل الشبكات االجتماعية عن يغ� قصد بواسطة
الصحفـييـن ،والذين هم أنفسهم مستهدفون فـي بعض أ
الحيان من ِقبل ي ن
التأث�
العبـ� ذوي نوايا ش�يرة بهدف ي
عىل النقاش العام 2واستغالل مصداقية المر ي ن
اسل� كمصادر موثوق بها.3
يُطلب من المشاركيـن اختبار غرائزهم باستخدام سـيناريوهات وأمثلة من الواقع ،قبل تطبـيق تقنيات
واس�اتيجيات التدقيق أ
ت
الساسـية للتحقق من المحتوى ،بما فـي ذلك:
أ
أ
ش
تحديد واعتماد المصادر الصيلة بما يتما� مع المبادئ الخالقـية التـي توجه االستخدام الصحفـي
للمحتوى الذي أنشأه المستخدم.4
65
تحديد واستبعاد الحسابات المزيفة أو الروبوتات .
أ
ئ
صل.
تأكيد المحتوى ي
المر� يعزى بشكل صحيح إىل المصدر ال ي
التحقق من وقت تسجيل وتحميل المحتوى.
تحديد الموقع الجغرافـي للصور والفـيديو.
أ
صل والتحقق منه الصحفـييـن من الحصول عىل إذن لنشـر
تمكّن القدرة عىل تحديد المحتوى ال ي
أ
المحتوى الذي ينشئه المستخدم بما ش
يتما� مع المتطلبات الخالقـية والقانونية.

 1اليخاندرو ،جيه« .)Alejandro, J.) (2010( .الصحافة فـي عرص وسائل التواصل االجتماعي» .معهد رويتـرز .متاح عىل:
[ https://www.mediaforum.md/upload/theme-files/journalism-in-the-age-of-social-mediapdf-554fbf10114c6.pdfتم االطالع عليه بتاريخ
] 22/4/2018
ين
«الشارات إىل وسائل التواصل االجتماعي فـي الصحف».
2
بولسـ� ،س ).Paulussen, S( .و هاردر ،ر .)Harder, R.) (2014( .إ
جور ي ز
نال�م براكتيس ،)5(8 ،ص.542-551.
 3تحتوي الوحدة السابعة عىل مناقشة مفصلة وعالج لهذه المشكلة
أ
النتـرنت:
 4راجع دليل أخالقـيات المحتوى الذي ينشؤه المستخدم الصادر عن رابطة الخبار عىل إ
[ https://ethics.journalists.org/topics/user-generated-content/تم االطالع عليه بتاريخ ] 18/4/2018
وول ،إس.سـي ).Woolley, S.C ( .و هاورد ،بـي.إن ،)Howard, P.N.) (2017( .محرران« .الدعاية الحوسبـية فـي جميع أنحاء
 5ي
العالم :ملخص تنفـيذي» .ورقة عمل  ،11/2017أوكسفورد ،المملكة المتحدة :مشـروع الدعاية الحوسبـية :متاح عىل:
[ http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdfتم االطالع عليه بتاريخ ]22/4/2018
 6جوزيف ،ر« .)Joseph, R.) (2018( .دليل .كيف تتحقق من حساب تويتـر» .مؤسسة أفريقيا تشيك .متاح عىل:
https://africacheck.org/factsheets/guide-verify-twitter-account/
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الفعل إىل
يغ�ت وسائل التواصل االجتماعي من ممارسات الصحافة ،فقد أدت مشاركة الجمهور فـي الوقت
ي
الجماه� ،8بل ت
ح� لالستعانة بهم للتحقق من صحة ما يرد فـي التقارير الصحفـية.9
ظهور محتوى مصدره
ي
وبـينما ال تزال الصحافة فـي جوهرها هي المجال الذي يعتمد التحقق كممارسة لها أصولها ،فإن طرق التحقق
ش
من المحتوى والمصادر تتطلب تحديثاً مستمراً
التغ� والسلوكيات
تأث�ات التقنيات الرقمية رسيعة ي
لتتما� مع ي
عبـر النتـرنت وممارسات جمع أ
الخبار .فعىل سبـيل المثال :ظهر خالل الربـيع العربـي مفهوم «التحقق
إ
ن
والتعاو� فـي الوقت الحقيقي .لكن هذه العملية ال تزال موضع
العام
التحقق
عملية
به
ويقصد
–
المفتوح»
ي
خالف بسبب المخاطر المرتبطة بالمعلومات الخاطئة التـي ش
فـ�وسـياً أثناء محاولة التحقق من المعلومات
تنت� ي
خطوة بخطوة فـي أحد منتديات النقاش (أي عندما يشارك مراسل صحفـي معلومات لم يتم التحقق منها
مستعيناً بالجمهور فـي عملية التحقق).10
الدوات أ
بـ� أ
ئ
ال ثك� أهمية وإقناعاً من ي ن
المر� من ي ن
بـ� تلك التـي
واليوم ،تعد حسابات
شهود العيان والمحتوى ي
أ
أ
يمكن للصحفـي أو ش
كبـ� .وفـي سـيناريو الخبار العاجلة ،تعد
تأث� ي
نا� الخبار االستفادة منها لقصة ذات ي
11
الرسعة عامال ً حاسماً فـي التحقق من المعلومات التـي مصدرها وسائل التواصل االجتماعي .
ويجب أن يكون الصحفـيون قادرين عىل تصفح كميات هائلة من المعلومات للوصول إىل المصادر والمعلومات
ئ
المر� الصور ومقاطع الفـيديو وصور ( )GIFالتـي يتم
والصور المهمة .إن النمو الرسيع فـي كمية المحتوى ي
تحميلها عىل المنصات االجتماعية ،مدفوع بثالثة عوامل رئيسـية:
يز
الكام�ا فـي جميع أنحاء العالم.12
انتشار الهواتف الذكية
والمم�ة ذوات ي
أ
زيادة الوصول إىل بـيانات الهواتف المحمولة الرخيصة (والمجانية فـي بعض الماكن).
ظهور الشبكات االجتماعية ومنصات المراسلة االجتماعية العالمية التـي يمكن ألي شخص نشـر
المحتوى عليها وبناء جمهور متنام يتابع هذا المحتوى.
 7كوفاك ،بـي ).Kovach, B( .و روزنستيل ،ت ي� « .)Rosenstiel, T.) (2014( .عنارص الصحافة :ما يجب أن يعرفه الصحفـيون ويتوقعه
الجمهور» .نيويورك :كراون ببليشينغ.
العالم االجتماعي فـي الصحافة» .نيويورك :جامعة مدينة نيويورك
 8كارفن ،آي« )Carvin, A.) (2012( .الشاهد البعيد :ثورة وسائل إ
 9كوفاك ،بـي ).Kovach, B( .و روزنستيل ،ت ي�  .)Rosenstiel, T.) (2014( .المرجع السابق
 10بوسـيتـي ،جيه ).Posetti, J( .و سـيلفـيـرمان ،إس .)Silverman, S.) (2014( .عندما يشارك أشخاص طيبون أشياء سـيئة:
أساسـيات التحقق من وسائل التواصل االجتماعي فـي ميديا شيفت»  24تموز 2014 ،متاح عىل:
[ http://mediashift.org/2014/07/goodwhen-good-people-share-bad-things-the-basics-of-social-media-verification/تم االطالع عليه بتاريخ
] 22/4/2018
سبانسـين�غ ،جيه )Spangenberg, J (.راث-ويغينغز ،الRath-Wig� (.
),.Lüders,
M
م(.
لوديرز،
،).Brandtzaeg,
(P
ب.
 11برانزاغ،
ب
 ).gins, Lو فولستد ،آي« .)Følstad, A.) (2015 (.ممارسات التحقق الصحفـية الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي» .جور ي ز
نال�م
براكتيس ، )3(10 ،ص 323-342
 12انظر الشـريحة  5من تقرير ماري ميكر عن إتجاهات إالنتـرنت[ https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-trends-v1 :تم االطالع
عليه بتاريخ ] 22/4/2018
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الخطوط العريضة

يؤكد الكاتبان بـيل كوفاتش وتوم روزنستيل ،فـي كتاب «عنارص الصحافة» 7عىل أنه «فـي نهاية المطاف ،يبقى
يم� الصحافة عن ت
أن التحقق هو ما ي ز
ال�فـيه أو الدعاية أو الخيال أو الفن  ....فالصحافة فقط هي التـي تركز فـي
أ
الساس عىل رواية ما حدث برصاحة « ...وبهذه الروح ،تبحث هذه الوحدة فـي «التحقق كموضوع تخصص»
فـي الوقت الراهن.

فـي العديد من سـيناريوهات أ
الخبار العاجلة ،من المحتمل أن ينشـر شاهد عيان أو مشارك أو متفرج أول
الذك حدثاً ما ،سواء كان ذلك احتجاجاً أو حادث قطار أو إعصار
قصصاً وصوراً ومقاطع فـيديو ،يصور الهاتف ي
هذا المحتوى اعتماداً عىل موارد وقواعد ومعاي� غرف أ
الخبار
أو هجوم إرهابـي .تختلف أساليب التحقق من
ي
وممارسات الصحفـييـن الخاصة .وستعرف هذه الوحدة الطالب عىل بعض أساليب الممارسة الفضىل أ
والدوات
والموارد عبـر النتـرنت ،ولكن كما هو ّالحال مع التكنولوجيا ،تتطور هذه أ
الدوات برسعة.13
إ
الرشادات ،وهي ما يعرضها لنا كوفاتش وروزنستيل ()2014
وفـي أية عملية تحقق ،تنطبق بعض إ
قم بالتحرير مع نزعة شك
احتفظ بقائمة مراجعة بالبنود التـي يجب تحققها لضمان الدقة.
ال ت
الشارات المرتبطة بـ «المصداقية».15
تف�ض شيئاً ،وال تسمح أن يضلك أحد عبـر استغالل إ
كن حذرا مع المصادر مجهولة الهوية.
14

عبـر تحديد مصدر المعلومات أو الصور ،وتطبـيق نظام للفحص عىل كل من المصدر والمحتوى الذي
شاركه هؤالء ،يجب أن تجد نفسك فـي وضع يتيح لك التحقق منها ،شب�ط أن تمنحك االختبارات المخرجات
المطلوبة.16
وهذه الفحوصات تناظر العمل الذي قد يؤديه الصحفـي إذا كان حا�ض اً بشخصه فـي مكان حدث إخباري
ويقابل شهود العيان .يقوم الصحفـي القادر عىل إجراء مقابلة شخصية بفحص رواية الشاهد ومتابعة التفاصيل
المهمة والتوصل إىل استنتاج حول موثوقيتها ،بنا ًء عىل ما يقوم به من تحقق من الوقائع .ويمكن أن تكون
الغريزة أيضاً دليال ً جزئياً ،جنباً إىل جنب مع مراقبة السلوك بحثاً عن مفاتيح وأدلة .ويجب أن تسمح عملية التأكد
ن
من المصدر رقمياً باستخالص نتائج نافعة ،ت
المع� فعلياً
ح� لو لم يكن من الممكن التحدث إىل الشخص
ي
بشكل ش
مبا� أو فـي الوقت
الفعل.17
ي
أ
الكبـ�ة عىل فرق مختصة وتكنولوجيا باهظة الثمن ،أو وكاالت تقدم خدمات
تحتوي العديد من غرف الخبار ي
18
مكرسة للعثور عىل هذا المحتوى فـي أرسع وقت ممكن  ،مع الحصول عىل حقوق النشـر والبث والتحقق من
الصغر والعديد من الصحفـييـن أ
الخبار أ
المحتوى قبل النشـر .ال تملك معظم غرف أ
الفراد الموارد ذاتها،19
20
ويعتمدون بدال ً من ذلك عىل منهجية خاصة متطورة ومنظمة لفحص صحة المحتوى الرقمي .
 13شيفرز ،س )Schifferes, S ( .نيومان ،ن ).Newman, N ( .ثورمان ،ن )Thurman, N( .كورنـي ،د )Corney, D ( .جوكيـر ،أ.
( ).Göker, Aو مارتن ،سـي (« .)Martin, C) (2014تحديد والتحقق من أ
الخبار عبـر وسائل التواصل االجتماعي» .الصحافة الرقمية،
 )3(2ص 406-418
 14كوفاك ( )Kovachو روزنستيل ( .)Rosenstiel) (2014المرجع السابق.
 15زيمر ،بـي« .)Zimmer, B) (2010( .صدق المعلومة» ،ذي نيويورك تايمز:
[ https://www.nytimes.com/2010/10/17/magazine/17FOB-onlanguage-t.htmlتم االطالع عليه بتاريخ ] 15/4/2018
 16بـيل ،ف« .)2015( .التحقق :المصدر مقابل المحتوى» [عبـر إالنتـرنت] ميديام .متاح عىل:
[ https://medium.com/@ferg/verification-source-vs-content-b67d6eed3ad0تم االطالع عليه بتاريخ ] 22/4/2018
 17كوفاك ( )Kovachو روزنستيل ( .)Rosenstiel) (2014المرجع السابق.
 18دياكوبولوس ن ).Diakopoulos N (.دي شودري م )De Choudhury M ( .ونامان م« .)Naaman M.) (2012( .البحث عن
مصادر معلومات وسائل التواصل االجتماعي وتقييمها فـي سـياق الصحافة» ،وقائع مؤتمر العوامل ش
الب�ية فـي إجراءات  -نظم
الحوسبة ،ص  .2451-2460متاح عىل[ http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2011/07/SRSR-diakopoulos.pdf :تم االطالع عليه
بتاريخ ] 22/4/2018
شيفـ�ز ،س ،).Schifferes, S( .نيومان ،ن ،).Newman, N( .ثورمان ،ن ،).Thurman, N( .كورنـي ،دي ،).Corney, D( .غوكيـر،
19
أ.س A.S( .ي  ).Goker,و مارتن ،سـي« .)Martin, C.) (2014( .تحديد أ
الخبار والتحقق منها عبـر وسائل التواصل االجتماعي :تطوير أداة
ت
المح� ي ن
فـ�» .الصحافة الرقمية )3( 2 ،ص .pp. 418-406 ,متاح عىل:
محورها المستخدم للصحفـييـن
[ http://openaccess.city.ac.uk/3071/1/IDENTIFYING AND VERIFYING NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA.pdfتم االطالع عليه بتاريخ ] 22/4/2018
سبانغين�غ ،جيه ،).Spangenberg, J( .راث-ويغينغز ،ل.
 20براندزاغ ،ب .ب ،).Brandtzaeg, P. B( .لوديرز ،م،).Lüders, M( .
ب
( ).Rath-Wiggins, Lو فولستد ،أ« .)Følstad, A.) (2016( .ممارسات التحقق الصحفـية الناشئة الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي».
جور ي ز
نال�م براكتيس )3(10 ،ص 342-323
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المر� الخاطئ أو
وللعثور عىل العالم الحمراء بكفاءة ،نحتاج أيضاً إىل فهم النواع المختلفة للمحتوى ي
المضلل:
ث
الزمن الخطأ /المكان الخطأ :أك� أنواع الصور المضللة شيوعاً هي الصور القديمة التـي يتم إعادة
الفـ�وسـي فـي مثل هذه
مشاركتها مع مزاعم جديدة حول ما يظهر فـيها .وغالباً ما يحدث االنتشار ي
 21إذاعة دويتشه فـيله ( )2018صحيفة بـيلد االءلمانية تتعرض للخداع وتطلق نقاشاً مزيفاً حول االءخبار ( )22/02/2018متاح عىل:
[ https://www.dw.com/en/germanys-bild-falls-for-hoax-unleashes-debate-on-fake-news/a-42704014تم االطالع عليه أبتاريخ ] 22/4/2018
 22الطالب الناجون من إطالق النار الجماعي عىل مدرسة فـي باركالند بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة المريكية ،والذين نظموا
احتجاجاً وطنياً ناجحاً للسـيطرة عىل أ
السلحة ،ظهروا فـي صور تم التالعب بها عىل قنوات التواصل االجتماعي الحزبـية:
[ https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/here-are-the-hoaxes-and-conspiracies-still-going-aroundتم االطالع عليه بتاريخ
] 22/4/2018
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المر� فـي غاية أ
ئ
الهمية؟ ببساطة :هذه هي أصول الصحافة الجيدة.
لماذا يعد التحقق من المصدر والمحتوى ي
ففـي عالم اليوم الرقمي ،من السهل عىل الجهات الفاعلة سـيئة النية إنشاء أخبار مزورة مقنعة وصعبة الكشف
المح�فون وغرف أ
ت
الخبار بسمعتهم عبـر
وتبادلها .وهناك العديد من الحاالت التـي أ�ض فـيها الصحفـيون
ن
مزيفـ� .وفـي
مشاركة أو إعادة نشـر معلومات مضللة أو صور أو مقاطع فـيديو أو معلومات من أشخاص
ي
بعض أ
تفسـ� المحتوى الساخر أو شاركوه أو نشـروه كأنه خبـر حقيقي.21
الحيان ،أساؤوا
ي
ئ
النتـرنت ،والذي يمكن تجريده من سـياقه وإعادة
المر� المتاح عىل إ
وتتفاقم المشكلة عبـر حجم المحتوى ي
ن
تدويره ت ز
نصابـ� يخدعون
ل�وير أخبار أخرى مستقبالً ،وهو ما نراه يحدث يومياً فـي جميع أنحاء العالم عىل يد
ي
ت
ن
ن
ن
فـ� عىل حد سواء.
السـياسـي�
والصحفـي� المح� ي
ي
ي
ومع ذلك ،فهناك العديد من الخطوات التـي يمكن اتخاذها لتقييم مصداقية مصدر ي ن
مع� لديه قصة يرويها
الخر يستنبط من أ
مبا� ،فـيما آ
أو محتوى يشاركه .ويجب طرح أسئلة مهمة ،بعضها ش
الدلة التـي وفرها التحقيق.
ويمكن استخدام أدوات التحقق لتحديد المكان الذي نشـر منه مصدر ما ،ولكن من الممكن أيضاً تتبع المصدر
تش� إىل
يدوياً عن طريق تحليل تاريخ وسائل التواصل االجتماعي الخاص بهم للتحقق من وجود أدلة يمكن أن ي
مع� .ويساعد فحص تاريخ تفاعالتهم مع المستخدميـن آ
مع� فـي وقت ي ن
إمكانية وجودهم فـي مكان ي ن
الخرين
وفحص المحتوى المرتبط داخل المنشورات أيضاً فـي عملية التحقق اليدوي ويمكن أن يساعد فـي حذف
المعلومات التـي تستخدم برامج الروبوت لضخها فـي المواقع.
أ
أ
الخبارية
ويعد التحرير المتشكك أمراً �ض ورياً ،مع أن الغالبـية العظمى من الفراد الذين ينشغلون بالحداث إ
ويشاركون قصصهم ال يسعون إىل الخداع؛ بل هم فقط يشاركون تجاربهم .ت
وح� لو حدث تضليل ،فقد ال
يكون مؤذياً ،ألنه ببساطة قد ال يتذكر هذا الشخص أ
الحداث بشكل صحيح أو ربما اختار تزويق القصة .يمكن أن
يحدث هذا أيضاً إذا أتيحت لك الفرصة إلجراء مقابلة شخصية ،كما هو متكرر فـي التقارير والبـيانات المتضاربة
ين
المصابـ� بصدمات نفسـية إىل حد
عن الجرائم أو الحوادث ،حيث يمكن أن تختلف روايات الشهود أو الضحايا
كبـ�.
ي
أ
ئ
ورغم أنه قد ال يكون من الممكن التأكد ي ن
المر� ،إال أن هناك عدداً من «العالم
بـيق� تام من مصدر
المحتوى ي
أ
الحمراء» التـي يمكن اكتشافها عبـر عملية تحقق بسـيطة ،ونطرح السئلة التالية:
أصل ،أم أنه «مرسوق» من تقارير سابقة وأعيد نشـره بطريقة مضللة؟
هل المحتوى ي
22
ً
هل تم التالعب بالمحتوى رقميا بطريقة ما ؟
هل يمكننا تأكيد وقت ومكان التقاط الصور /الفـيديو ،باستخدام البـيانات الوصفـية المتاحة؟
هل يمكننا تأكيد وقت ومكان التقاط الصور /الفـيديو ،باستخدام القرائن المرئية فـي المحتوى؟

الحاالت بسبب المشاركة يغ� المقصودة للمحتوى الذي يمكن كشفه بسهولة ،ولكن ليس من السهل
ت
ال�اجع عنه.23
ً
المحتوى الخاضع للتالعب :وهو المحتوى الذي تمت معالجته رقميا باستخدام برمجيات تحرير
الصور أو الفـيديو.
المحتوى المرتب مسبقاً :أي المحتوى أ
صل الذي تم إنشاؤه أو مشاركته بقصد التضليل.24
ال
ي
أ
وفـي هذه الوحدة ،سـيتم تعريف الطالب أ
بالدوات والتقنيات الساسـية لتعلم وممارسة التحقق من المصدر
ين
والمحتوى ش
الضافـية المدرجة) مثل:25
(ال�ائح ،بما فـي ذلك مالحظات
المدربـ� ،والقراءات إ
النتـرنت من  ،26Intel Techniquesإذ يمكنك معرفة المزيد عن
تحليل حساب فـيسبوك :باستخدام أداة عبـر إ
مصدر ما عن طريق تحليل حساب فـيسبوك الخاص به.
تحليل حساب تويتـر :باستخدام هذا الدليل من منظمة حقق أفريقيا ( ،)Africa Checkيمكنك معرفة المزيد
وبالتال تحديد ما إذا كان المنشور عبارة عن تغريدة روبوتية.27
حول المصدر عبـر تحليل تاريخهم االجتماعي،
ي
البحث العكسـي عن الصور :باستخدام  28Google Reverse Image Searchأو  29TinEyeأو  ،RevEye30يمكنك
التحقق لمعرفة ما إذا كان يتم إعادة تدوير صورة لدعم ادعاء ما ،أم أنها تتعلق بحدث جديد .يتيح لك البحث
العكسـي عن الصور الوصول إىل عدة قواعد بـيانات تضم مليارات الصور؛ وستعرف إن كانت الصورة قيد
البحث قد التقطت مسبقاً ،وهذا يمثل علماً أحمراً ،أما إذا لم يعط البحث العكسـي عن الصور أية نتائج ،فإن
ن
يع� أن الصورة أصلية ،لكنها ال تزال بحاجة إىل المزيد من الفحوصات.
هذا ي
31
عارض بـيانات يوتيوب :ال يوجد «بحث عكسـي للفـيديو» متاح للجمهور ،ولكن يمكن ألدوات مثل Amnesty
 YouTube Data Viewerو  32InVIDو  33NewsCheckاكتشاف صور مصغرة لمقاطع فـيديو  ،YouTubeويمكن
أن يكشف البحث العكسـي عن تلك الصور المصغرة عن وجود إصدارات سابقة من الفـيديو (تظهر أ
الدوات
ُ
أيضاً وقت التحميل بالتحديد).
ئ
المر� الذي يتضمن مجموعة واسعة من
عارض البـيانات :EXIFوهو يعرض بـيانات وصفـية مرتبطة بالمحتوى ي
وكام�ات الهاتف عند لحظة االلتقاط .ويمكن أن يشمل
الكام�ات الرقمية ي
البـيانات التـي تم إنشاؤها بواسطة ي
وبالتال ،تعد
الضوء.
إعداد
ومعلومات
الجهاز،
وبـيانات
الموقع،
تعريف
ذلك الوقت والتاريخ بدقة ،وبـيانات
ي
الدول فـي الهند كان فـي الواقع فـيديو أعيد صياغته
 23هذا الفـيديو الذي يزعم أنه دليل عىل حدوث فـيضان فـي مطار بنغالورو ي
مكسـيك[ https://www.thequint.com/news/webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-is-from-mexico :تم
من فـيضان فـي مطار
ي
االطالع عليه بتاريخ ] 22/4/2018
 24يجعل الذكاء االصطناعي وأدوات تحرير الفـيديو المعقدة من الصعب تمييـز مقاطع الفـيديو المزيفة ،كما تظهر هذه اللقطات
لباراك أوباما [ https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1woتم االطالع عليه فـي]03/04/2018
 25الحظ أن أدوات االءخبار تستمر فـي التطور ويمكن للمدرب مع المتعلميـن اكتشاف واختبار هذه التكنولوجيا والتقنيات.
 26متاح عىل[: https://inteltechniques.com/osint/facebook.html :تم االطالع عليه فـي]03/04/2018
 27جوزيف ( .)2018المرجع السابق
 28كيفـية القيام ببحث الصور العكسـي فـي غوغل[ https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en :تم االطالع عليه فـي
]22/04/2018
 29انظر[ https://tineye.com/ :تم االطالع عليه فـي ]22/04/2018
[ https://bit.ly/2UR8GMX 30تم االطالع عليه فـي ]22/04/2018
 31كيفـية استخدام عارض بـيانات يوتيوب[ https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/youtube-data-viewer/ :تم االطالع عليه
فـي ]22/04/2018
 32أداة تأكيد فـيديو إنفـيد متاح عىل[ https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/ :تم االطالع عليه فـي
]22/04/2018
 33عن موقع نيوزتشيك[ https://firstdraftnews.org/latest/launching-new-chrome-extension-newscheck/ :تم االطالع عليه فـي] 22/04/2018
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أهداف الوحدة

زيادة الوعي بدور المحتوى الذي ينشئه المستخدم ويشاركه عبـر الشبكات االجتماعية فـي الصحافة
المعارصة ،إىل جانب المخاطر والمشاكل المرتبطة باالعتماد عليه.
تأم� الوصول إىل المصدر أ
تحقيق فهم واسع ألهمية ي ن
الساسـي فـي القصة ،وتحصيل المعلومات
المطلوبة ،وكيف يمكن القيام بذلك.
زيادة فهم الحاجة إىل توكيد المحتوى الذي ينشئه المستخدم ،واستبعاد أنواع مختلفة من المحتوى
الزائف والمضلل.
زيادة الوعي بالطرق أ
الساسـية المستخدمة للتحقق من الصور والفـيديو ،وكشف المحتوى ئ
المر�
ي
الخاطئ.

أدوات لمحرك بحث ولفرام ألفا متاحة عىلhttps://www.wolframalpha.com/examples/science-and-technology/weather-and-meteorology/ :

34
[تم االطالع عليه فـي ]22/04/2018
نز
ن
يكل ،أدوات تحليل الصور المنشورة عىل الشبكة[ .:مدونة] متاح عىل:
واغ� ،جيه.)2015( .
35
«فوري� ي
[ https://29a.ch/2015/08/16/forensically-photo-forensics-for-the-webتم االطالع عليه فـي ]22/04/2018
نز
فوتوفوري�يكس متاحة عىل[ http://fotoforensics.com/:تم االطالع عليه فـي ]22/04/2018
 36أدوات
 37أدوات إلزترو متاح عىل[ https://www.izitru.com/ :تم االطالع عليه فـي ]22/04/2018
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ئ
المر�
الوحدة  :6التحقق من وسائل التواصل االجتماعي :تقييم المصادر والمحتوى ي

بـيانات  EXIFأ
الولية مفـيدة للغاية فـي عملية التحقق ،ولكن أحد القيود الرئيسـية هي أن الشبكات االجتماعية
ئ
ن
يع� أن الصور المرفوعة عىل تويتـر أو فـيسبوك لن تعرض
تجرد المحتوى ي
المر� من البـيانات الوصفـية .هذا ي
ً
البـيانات المطلوبة عبـر  ،EXIFومع ذلك ،إذا كنت قادرا عىل االتصال بمن قام بالتحميل والحصول عىل ملف
أ
صل ،فـيمكنك استخدام بـيانات  EXIFللتحقق من المحتوى .من المهم أيضاً مالحظة أنه يمكن
الصورة ال ي
تعديل بـيانات  ،EXIFلذلك يلزم إجراء مزيد من التحقق.
وسـيعرض عىل المشاركيـن مقدمة أساسـية حول تقنيات ث
توفـ� موارد إضافـية لمزيد من
أك� تقدماً ،مع ي
القراءات ودراسات الحالة .وتشمل هذه التقنيات:
تحديد الموقع الجغرافـي :وهو عملية تحديد مكان التقاط الفـيديو أو الصورة ،وهي عملية سهلة
الحداثيات،
إذا توفرت بـيانات وصفـية كافـية؛ إذ غالباً ما تكشف بـيانات  EXIFمن الهواتف المحمولة إ
ويتم أحياناً تصنيف المحتوى االجتماعي (عىل إنستغرام وفـيسبوك ت
وتوي� ،عىل سبـيل المثال :رغم
أنه من المهم مالحظة أن هذه البـيانات الوصفـية قابلة للتحرير ويمكنها أن تكون مضللة) .وغالباً ما
يتطلب تحديد الموقع الجغرافـي خصائص برصية وعالمات مرجعية تتطابق مع صور أ
القمار الصناعية
ئ
المر� المتاح من مصادر أخرى (مثل ذلك المنشور عىل تويتـر وإنستغرام
وصور الشوارع والمحتوى ي
وفـيسبوك ويوتيوب).
تأكيد الطقس :يمكن لمصادر مثل  WolframAlpha34أن تكشف عن بـيانات سجل الطقس ،مما
يسمح لنا بالتحقق إذا كان هذا السجل التاريخي يتطابق مع الطقس الذي يمكن مالحظته( .عىل سبـيل
المثال :هل يظهر مقطع الفـيديو أمطاراً فـي ذلك اليوم بـينما لم يتم رصد أي أمطار من قبل أ
الرصاد
الجوية؟).
الداخل ألي
االتساق
فحص
فـي
فـيديو
مقطع
أو
صورة
فـي
التحقيق
أوجه
أحد
يتمثل
الظل:
تحليل
ي
ظالل مرئية (أي هل هناك ظالل يمكن أن نتوقعها فـي موضع ما فـي الصورة ،وهل الظالل الظاهرة
متسقة مع مصادر الضوء ذات الصلة؟).
تحليل الصور :بعض أ
الدوات قادرة عىل اكتشاف التناقضات فـي البـيانات الوصفـية للصور التـي
كبـ� للسـياق وإمكانية التطبـيق،
تش� إىل خضوعها للتالعب .وتخضع صالحية هذه التقنيات إىل حد ي
ي
ولكن يمكن ألدوات مثل  35Forensicallyو  Photo Forensics36و  37IziTruكشف االستنساخ وإجراء
تحليل أ
للخطاء ومستويات الخطأ التـي يمكن أن توفر فهماً مفـيداً لما ي ن
بـ� أيدينا.

مخرجات التعلم

1.فهم أعمق لدور المحتوى الذي ينشئه المستخدم فـي الصحافة المعارصة.
2.إدراك الحاجة إىل التحقق من المحتوى الرقمي.
الف� لكيفـية استخدام أ
ن
الدوات للتحقق من أصالة المصدر.
3.الوعي والفهم ي
أ
4.القدرة عىل إجراء خطوات التحقق الساسـية لمحتوى الصور والفـيديو.
5.تعزيز الوعي بالتقنيات المتقدمة والبـيانات الوصفـية التـي يمكن استخدامها فـي عمليات التحقق.
وغ�ه من أنواع
6.الوعي بالحاجة إىل الحصول عىل إذن الستخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدم ي
النتـرنت ومعرفة كيفـية القيام بذلك.
محتوى إ

تنسـيق الوحدة

تقدم هذه الوحدة كمحاضـرة نظرية مدتها  60دقيقة وعرضاً عملياً لمدة  120دقيقة مكوناً من ثالثة أجزاء .ومع
ذلك ،فإن الطبـيعة العملية للموضوع تفسح المجال لعمل ورشة تفاعلية أطول مع تمارين عملية الستكمال
العروض التوضيحية.
النظري :باستخدام المالحظات أعاله ،قم بإعداد محاضـرة تتناول التحقق كجزء ال يتجزأ ،ودائم التطور ،من
الصحافة فـي العرص الرقمي.
العمل :تشتمل الجلسة العملية التـي تستغرق  120دقيقة عرضاً تفاعلياً وورشة عمل .ويمكن تقسـيمها إىل ثالثة
ي
أجزاء مستقلة.
ال�ائح التـي يمكن نز
ين
المدرسـ� استخدام المالحظات أعاله واالستفادة من ش
ت�يلها من الروابط
وينبغي عىل
ن
ش
للمدربـ� ملحقة بال�ائح:
التالية .الحظ أن هناك مالحظات إضافـية
ي
1.تحديد المصدر والتحقق منه .التحقق من سجل التواصل االجتماعي للمصادر:
https://bit.ly/33CpJFg
2.الفحص أ
النواع الشائعة من الصور الخاطئة وخطوات التحقق أ
الساسـي للصورة .أ
الساسـية:
https://bit.ly/2UbvjuV
3.تدقيق متقدم .مقاربات لتحليل المحتوى ،بما فـي ذلك تحليل البـيانات الوصفـية وتحديد الموقع
الجغرافـيhttps://bit.ly/3e2cfXY :

ربط الخطة بمخرجات التعلم

أ .الجانب النظري
خطة الوحدة

المدة الزمنية

مخرجات التعلم

محاضـرة :أساسـيات ومعلومات نظرية حول التحقق وتطور طرقه

ساعة واحدة

6 ،2 ،1
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المدة الزمنية

مخرجات التعلم

خطة الوحدة

 )1التحقق من المصدر – اجتماعي (تدريب)

 30دقيقة

3 ،2

 )2البحث العكسـي عن الصور (عرض وتدريب)

 15دقيقة

4 ،3 ،2

 )3تحليل الفـيديو (عرض)

 30دقيقة

4 ،3 ،2

 )4مقدمة إىل أنواع البـيانات التفصيلية المختلفة (عرض)

 15دقيقة

5 ،2

 )5تحديد الموقع الجغرافـي (عرض +تدريب)

 20دقيقة

4 ،3 ،2

 )6تحليل الطقس والظالل والصورة (عرض)

 10دقائق

5 ،4 ،2

مهمة ت
مق�حة

المواد

يطلب من المشاركيـن تصميم خطة عمل للتحقق من المصدر باستخدام النموذج العام فـي ش
ال�يحة
ال�ائح أ
 8من مجموعة ش
الوىل .يجب أن يستخدم المشاركون دوراً حقيقياً أو مكان عملهم ،أو مؤسسة
إخبارية لديهم اطالع عىل واقعها.
ت
اخ� حساباً متصال ً عىل وسائل التواصل االجتماعي لشخص مشهور واطلب من المشاركيـن استخدام
أ
الدوات الموضحة لتحديد ما إذا كانت الحسابات أصلية ولتحديد أية حسابات ذات صلة ولكنها ليست
أصلية.
حدد ملف صورة وأطلع الفصل عليه ،واطلب منهم تحديد أجزاء معينة من المعلومات عبـر تشغيله
أ
صل.
عبـر عارض  EXIFعىل إ
النتـرنت وأداة «البحث العكسـي عن صورة» إلعالمك بالمصدر ال ي

ش
ال�ائح
	https://bit.ly/33CpJFg1 .
	https://bit.ly/2UbvjuV2 .
	https://bit.ly/3e2cfXY3 .

قراءات

التحقق من المصدر
ش
ال�لمانية
أياال
أياكوت� أ« ،(Ayala Iacucci, A.)، 2014 .حالة دراسة  :3.1مراقبة وتحقق أثناء االنتخابات ب
ي
أ
أ
الوكرانية ،دليل تطبـيقي عىل التحقق» المركز الصحفـي الوروبـي ،متاح عىل:
[ http://verificationhandbook.com/book/chapter3.1.phpتم االطالع عليه بتاريخ ]4/4/2018
فـ�ست درافت نيوز ،متاح عىل:
بـيل ف« ،(Bell, F.)، 2015 .التحقق :المصدر مقابل المحتوى» ،ي
[ https://medium.com/1st-draft/verification-source-vs-content-b67d6eed3ad0تم االطالع عليه
بتاريخ ]4/4/2018
كارفن أ« ،Carvin, A.)، 2013( .الشاهد البعيد» ،مطبعة جامعة مدينة نيويورك ،متاح عىل:
[ http://press.journalism.cuny.edu/book/distant-witness-social-media-the-arab-spring-and-ajournalism-revolution/تم
االطالع عليه بتاريخ ]4/4/2018
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العمل
ب .الجانب
ي

تولر أ« ،(Toler, A.)، 2017 .دليل متقدم للتحقق من محتوى الفـيديو» ،متاح عىل:
https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2017/06/30/advanced-guide-verifying-videocontent/
[تم االطالع عليه بتاريخ ]4/4/2018
فـ�ست درافت نيوز ،متاح
تريوينارد ت« ،(Trewinnard, T.)، 2016 .التحقق من المصادر :احذر الروبوتات» ،ي
عىل[ https://firstdraftnews.org/latest/source-verification-beware-the-bots/ :تم االطالع عليه بتاريخ
]4/4/2018
الفـيديو
النتـرنت» .France24 .)2015( .متاح عىل:
«حقيقي أم زائف :كيفـية التحقق مما تراه عىل إ
[ https://www.youtube.com/watch?v=Q8su4chuU3M&feature=youtتم االطالع عليه بتاريخ
]4/4/2018
الوىل للقبض عىل مزوري أ
الدوات أ
نايت و « ،(Knight, W.)، 2018 .أنتجت وزارة الدفاع أ
ين
الحاذق�»،
الخبار
النشأة التكنولوجية لمعهد أم أي ت ي�.
https://www.technologyreview.com/s/611726/thedefense-department-has-produced-the-first[ tools-for-catching-deepfakes/تم االطالع عليه بتاريخ ]23/8/2018
إعالم شهود العيان
النتـرنت»،
براون ب« ،(Brown, P.)، 2015 .دراسة عالمية إلعالم شهود العيان فـي مواقع الصحف عىل إ
أيوتنيس ميديا هاب ،متاح عىل[ https://bit.ly/2UxlSF4 :تم االطالع عليه بتاريخ ]4/4/2018
ه�ميدا أ#« ،(Hermida, A.)، 2013 .الصحافة .الصحافة الرقمية»  ،)3(1ص.295-313 :
ي
النسان»،
كونيل سـي 27 ،2016( .كانون الثانـي) «صحافة المواطن والتحقق :إطار
تحليل لممارسـي حقوق إ
ي
كام�دج ،متاح عىل:
مركز الحوكمة وحقوق إ
النسان ،جامعة ب
[ https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/253508تم االطالع عليه بتاريخ ]4/4/2018
كام�دج ،متاح عىل[ https://www.repository.cam.ac.uk/handle/201810/253508 :تم
«الحقوق» ،جامعة ب
االطالع عليه بتاريخ ]4/4/2018
الول « ،16كشف أ
كوتش�اوي أ  ،(Kuczerawy, A.)، 2016كانون أ
الكاذيب :أدوات التحقق من المحتوى
ي
وطرق أخرى للتعامل مع مشكلة أ
الخبار الزائفة» ،متاح عىل [ https://bit.ly/3bkSRUaتم االطالع عليه بتاريخ
]22/1/2018
نوفاك م ( ،).Novak, Mيغ� مؤرخ« ،صور ش
فـ�وسـياً من  2016وكانت زائفة تماماً» ،متاح عىل:
انت�ت ي
[ https://gizmodo.com/69-viral-images-from-2016-that-were-totally-fake-1789400518تم االطالع
عليه بتاريخ ]12/11/2017
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شابـ� آي .وبرين سـي .وبـيدار بوليه آي .وميتشايلوتش ك(Shapiro, I., Brin, C., Bédard-Brûlé, I. & .
ي
« ،Mychajlowcz, K.)، 2013التحقق كطقس ت
إس�اتيجي :كيف يصف الصحفـيون بأثر رجعي عمليات ضمان
الدقة المنشورة فـي مجلة ممارسة الصحافة»)6(7 ،
سميدت جيه .ل .ولويس سـي .وشميدت ر« ،(Smidt, J. L., Lewis, C. & Schmidt, R.)، 2017 .قائمة طويلة
بحاالت المعلومات الخاطئة حول إعصار إيرما» ،متاح عىل:
[ https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/irma-misinfoتم االطالع عليه بتاريخ
]23/10/2017
واردل سـي :Wardle, C.)، 2015، «7/7( .مقارنة استخدام إعالم شهود العيان بعد  10سنوات» ،متاح عىل:
[ https://firstdraftnews.org/latest/77-comparing-the-use-of-eyewitness-media-10-years-on/تم االطالع
عليه بتاريخ ]12/11/2017
ودوبرل س .وبراون ب»،(Wardle, C., Dubberley, S., & Brown, P.)، 2017 .دراسة دولية للمحتوى
واردل سـي.
ي
أ
النتـرنت» ،متاح عىل:
الذي ينشئه المستخدم فـي مخرجات الخبار التلفزيونية وعىل إ
[ http://usergeneratednews.towcenter.org/تم االطالع عليه بتاريخ ]23/10/2017
زدانوفـيتش سـي« ،(Zdanowicz, C.)، 2014 .معجزة عىل نهر هدسون» صورة ت
توي�ية يغ�ت حياته» ،متاح عىل:
[ https://edition.cnn.com/2014/01/15/tech/hudson-landing-twitpic-krums/index.htmlتم االطالع
عليه بتاريخ ]12/11/2017
البحث العكسـي عن الصور
ئ
المر� -الصور» ،متاح عىل:
ي
فـ�ست درافت نيوز« ،دليل التحقق ي
[ https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_photos.pdf?x47084تم
االطالع عليه بتاريخ ]6/11/2017
ئ
المر� -الفـيديو» ،متاح عىل:
ي
فـ�ست درافت نيوز« ،دليل التحقق ي
[ https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_videos.pdf?x47084تم
االطالع عليه بتاريخ ]6/11/2017
ن
سوبه� إي« ،(Suibhne, E.)، 2015 .تغريدات بالتيمور حول «النهب» تستدعي فحصاً رسيعاً لصحة الصورة»،
ي
متاح عىل[ https://bit.ly/39eDZVP :تم االطالع عليه بتاريخ ]6/11/2017
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الخبار عىل الشبكة« ،الدليل أ
جمعية أ
الخالقـي للمحتوى الذي ينشئه المستخدم»،
[ https://ethics.journalists.org/topics/user-generated-content/تم االطالع عليه بتاريخ ]18/4/2018
بـي� لوي ك ،(Pierre-Louis, K.)، 2017 .أ
«الرجح أنك ال تتقن كشف الصور المزيفة» ،متاح عىل:
ي
[ https://www.popsci.com/fake-news-manipulated-photo/تم االطالع عليه بتاريخ ]12/11/2017
ين
رودي د« ،Rohde, D.)، 2013( .صور يغ�ت التاريخ :لماذا يحتاج العالم إىل مصورين
صحفـي�» ،ذا أتالنتيك،
متاح عىل[ https://bit.ly/2y2t7gU :تم االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018

تز
ساي� جيه ).Seitz, J( .البحث المعاكس اليدوي عن الصور فـي جوجل وتن آي ،متاح عىل:
[ https://www.wired.com/2012/12/how-vice-got-john-mcafee-caught/تم االطالع عليه بتاريخ ]6/11/2017
عارض بـيانات يوتيوب
فـ�ست درافت نيوز ،يغ� مؤرخ ،استخدام عارض بـيانات يوتيوب لتحديد تاريخ رفع الفـيديو ،متوفر عىل:
ي
[ https://firstdraftnews.com:443/resource/using-youtube-data-viewer-tocheck-the-upload-time-of-a-video/تم
االطالع عليه بتاريخ ]13/11/2017
تولر أ« ،Toler, A.)، 2017( .دليل متقدم للتحقق من محتوى الفـيديو» ،متاح عىل:
https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2017/06/30/advanced-guide-verifying-videocontent/
[تم االطالع عليه بتاريخ ]13/11/2017
تحليل البـيانات الوصفـية
هونان م« ،(Honan, M.)، 2012 .كيف أدت الثقة فـي مجلة فايس إىل سقوط جون مكافـي» ،متاح عىل:
[ https://www.wired.com/2012/12/how-vice-got-john-mcafee-caught/تم االطالع عليه بتاريخ
]3/4/2018
ن
تع� دائماً ي ن
اليق�» ،متاح عىل:
موقع ستوريفول (« ،)2014التحقق من الصور :لماذا المشاهدة ال ي
[ https://kathymacdonald.ca/important-verifying-images-why-seeing-is-not-always-believing/تم
االطالع عليه بتاريخ ]13/11/2017
وين ت« ،(Wen, T.)، 2017 .العالمات الخفـية التـي قد تكشف الصورة المزورة» ،متاح عىل:
[ https://www.bbc.com/future/article/20170629-the-hidden-signs-that-can-reveal-if-a-photo-is-fakeتم
االطالع عليه بتاريخ ]12/11/2017
تحليل المحتوى
إيس هـ .فان « ،(Ess, H. van.)، 2017داخل خنادق حرب المعلومات» ،موقع ميديام ،متاح عىل:
[ https://medium.com/@henkvaness/how-to-date-a-mysterious-missile-launcher-78352ca8c3c3تم
االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
يز
تكنولوج�
فريد هـ .أ« ،(Farid, H.)، 2012فحص صحة الصور وتحليلها» ،فورآندسكس
 مدونة  -تحليل الظالل يغ� المجدي ،متاح عىلhttp://www.fourandsix.com/blog/2012/9/4/apointless-:[ shadow-analysis.htmlتم االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
يز
تكنولوج�
فريد هـ .ب« ،(Farid, H.)، 2012فحص صحة الصور وتحليلها» ،فورآندسكس
 مدونة  -فـيلم زابرودر حول جون كندي ،متاح عىلhttp://www.fourandsix.com/blog/2012/9/11/the-:[ jfkzapruder-film.htmlتم االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
ت
ز
فوتوم�يام وين�ثر،
فريد هـ ،).Farid, H( .يغ� مؤرخ« ،تحليل الصورة :فـي الظالل – ال يزال البحث جارياً»،
ي
متاح عىل:
[ https://www.fotomuseum.ch/en/explore/still-searching/articles/26425_photo_forensics_in_the_shadowsتم
االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
-100-

https://firstdraftnews.org/latest/watch-eliot-higgins-discuss-advanced-verification-and-geolocation-techniques-at-fdlive/

[تم االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
هيغ� إي (Higgins, E.)، 2015، 24 .تموز« ،البحث عبـر الكرة أ
نز
الرضية :أدوات تحديد موقع جغرافـي مهمة
لغايات التحقق» ،متاح عىل:
 https://medium.com/1st-draft/searching-the-earth-essential-geolocation-tools-for-verification-89d960bb8fbaتم
االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018

النتـرنت
مصادر عىل إ
فـ�ست درافت ت
إن�اكتيف :تحدي تحديد الموقع الجغرافـي ،متاح [ https://bit.ly/2UyFGrKتم االطالع عليه
ي
بتاريخ ]3/4/2018
فـ�ست درافت ت
إن�اكتيف :تحدي المالحظة ،متاح عىلhttps://firstdraftnews.com/resource/test-your- :
ي
[ verification-skills-with-our-observation-challenge/تم االطالع عليه بتاريخ ]3/4/2018
فـ�ست درافت ،متاح عىل[ https://firstdraftnews.org/training/ :تم االطالع
دورة التحقق عىل إ
النتـرنت من ي
عليه بتاريخ ]3/4/2018
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فـ�ست درافت نيوز (« ،)2016شاهد إليوت نز
هيغ� يطبق أساليب تحقق متقدمة عىل ،« FDLive#متاح عىل:
ي

النتـرنت :عندما
الساءة عبـر إ
مكافحة إ
يُستهدف الصحفـيون ومصادرهم
جول بوسـيتـي
ي

الوحدة السابعة
-103-

ملخص

تهد أركان الصحافة ذات المصداقية والمعلومات
تصاعدت مشكلة التضليل والمعلومات الخاطئة 1التـي ّ
كبـ� فـي عرص وسائل التواصل االجتماعي .وتشمل عواقب هذه الظاهرة االستهداف المتعمد
الموثوقة بشكل ي
آ
للصحفـييـن ش
النتـرنت ،ومصادرهم ،ممن يسعون إىل التحقق من المعلومات
والنا�ين الخرين عىل إ
والتعليقات أو مشاركتها .ويمكن للمخاطر المرتبطة بذلك أن تدمر الثقة فـي الصحافة ،وتعرض سالمة
الصحفـييـن ومصادرهم للخطر.
فـي بعض الحاالت ،اس ُتهدف الصحفـيون فـي أعمال الدعاية الشعبـية الزائفة (الدعاية الشعبـية الزائفة)
و«التصيد» 3عبـر محاوالت متعمدة «لتضليل الصحفـييـن أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة أو إرباكهم أو
تعريضهم للخطر»4؛ وذلك عندما ينجحون فـي دفعهم لمشاركة معلومات أنشئت أساساً لتشتيتهم وتوجيههم
الوجهة الخاطئة ،هم أو مصادرهم المحتملة .وقد يتم استهداف الصحفـييـن كذلك لخداعهم يك يعيدوا نشـر
تفسـ�اً خاطئاً للوقائع ،وعندما يتم كشف زيف هذه المعلومات ،فإنها تقلل من
معلومات يغ� دقيقة تغذي
ي
الخبارية التـي ينتمون إليها) .وفـي حاالت أخرى ،يواجهون تهديدات
مصداقية الصحفـي /الصحفـية (والمنظمة إ
رقمية تهدف إىل كشف مصادرهم ،أو خرق خصوصيتهم لتعريضهم للخطر ،أو الوصول إىل بـياناتهم يغ�
المنشورة.
2

هناك أيضاً ظاهرة قيام الحكومات بتعبئة «فرق الكراهية الرقمية» لتهدئة التعليقات الناقدة وإلغاء حرية
النتـرنت (التـي توصف أحياناً باسم
خط�ة تتمثل فـي المضايقات والعنف عبـر إ
التعبـ� .5ثم ،هناك مشكلة ي
ي
«التصيد»)6؛ ت
وال� تعانيها النساء بشكل يغ� متناسب ،وغالباً ما تكون بطبـيعتها مسـيئة للمرأة .يمكن لهذا
ي
النتـرنت ،أو ادعاءات
أن يرى الصحفـيون ومصادرهم والمعلقون يتعرضون لسوء المعاملة السـيئة عبـر إ
كاذبة بشأن سلوكهم ،أو تحريف هوياتهم ،أو تهديدات أ
الذى المصممة إلذاللهم وتقويض ثقتهم ،وتشويه
لت�يد تقاريرهم .7وفـي الوقت نفسه ،فـي العديد من
سمعتهم ،وتحويل انتباههم ،وفـي نهاية المطاف ،ب
أ
الماكن ،تستمر إساءة استخدام العالم المادي المصمم لقمع التقارير الحرجة ،مع وجود خطر إضافـي يتمثل
آ
النتـرنت.
الن فـي التأجيج والتحريض عبـر إ
 1للإطالع عىل التعريفات ،انظر :واردل ،سـي ).Wardle, C( .و ديراخشان ،إتش« .)Derakhshan, H) (2017( .اضطراب المعلومات:
بـ� التخصصات للبحث وصنع السـياسات» (المجلس أ
نحو إطار ت
مش�ك ي ن
الوروبـي):
[ https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277cتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
« 2دعاية شعبـية زائفة» هو مصطلح مشتق من عالمة تجارية من العشب الصناعي يستخدم عىل أ
السطح فـي الهواء الطلق لخلق
ن
والصحفـي� بقصد
الجماه�
االنطباع بأنه غطاء عشب طبـيعي .فـي سـياق التضليل ،فإنه يتضمن نشـر معلومات وهمية ،واستهداف
ي
ي
إعادة توجيههم أو تضليلهم ،خاصة فـي شكل «دليل» عىل الدعم الشعبـي المزيف لشخص أو فكرة أو سـياسة .انظر أيضا تعريف
تيكوبـيديا[ https://www.techopedia.com/definition/13920/astroturfing :تم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
ن
يع� التصيد؟» دليل مرجعي رسيع للوسائط فـي موقع فايس.
 3كوكو ،جي« .)Coco, G.) (2012( .لماذا ال أحد يعرف ماذا ي
[ https://www.vice.com/en_au/article/ppqk78/what-trolling-means-definition-UK-newspapersتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 4بوسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2013( .توترة الصحافة االستقصائية» ،مقتبس فـي س .تانر و ن .ريتشاردسون (محرران)« ،البحث
واالستقصاء فـي الصحافة فـي عالم رقمي» ،ص  ،88-100مطبعة جامعة اكسفورد ،ملبورن:
[ https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapersتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
ت
دول إىل التصيد الذي ترعاه الدولة،
ايل ،إم ،),Riley M( .إي� ،إل )Etter, L( .و برادن ،بـي .)Pradhan, B) (2018( .دليل ي
5ر ي
بلومبـ�غ[ https://www.bloomberg.com/features/2018-government-sponsored-cyber-militia-cookbook/ :تم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
ي
بال تن�نت إىل أعمال تت�اوح ما ي ن
الغاظة اللطيفة والمزاح إىل الخداع
بـ� إ
يش� مصطلح «التصيد» فـي معناه المرتبط إ
 6مالحظة :ي
المتعمد .ومع ذلك ،يتم نشـره بشكل ت ز
النتـرنت .هذا يُحتمل أن يمثل مشكلة ألنه
م�ايد كمصطلح لتغطية جميع أعمال االعتداء عبـر إ
أ
يخلط ي ن
النتـرنت.
بـ� مجموعة واسعة من الفعال ويحتمل أن يقلل من جدية التحرش عبـر إ
 7انظر عىل سبـيل المثال:
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-new-york-times-quits-social-media-jackdorsey-a8459121.html
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الخطوط العريضة

مناقشة القضايا
 )1التعرف عىل «التصيد» و«الدعاية الشعبـية الزائفة» واالستجابة لهما
تشمل هذه الظاهرة ت
اخ�اع شخصيات وتلفـيق أحداث بهدف خداع الصحفـييـن والجمهور ،إىل جانب حمالت
التمي�ز
تواصل اجتماعي منظمة تهدف إىل محاكاة ردود الفعل عامة الناس الطبـيعية .قد يكون من الصعب
ي
بـ� أ
ين
الخبار العاجلة وروايات الشهود المشـروعة والمحتوى المزور تماماً أو الملقم بأخطاء لتضليل أو تقويض
ن
وتدم� سمعة مهنتهم ،عن طريق خداعهم
النتـرنت،
وغ�هم من
المعلق� عىل إ
ي
ي
مصداقية الصحفـييـن ي
لمشاركة تلك المعلومات الخاطئة.
أ
يل:
ومن المثلة عىل هذا النوع من السلوك ما ي
ت 9
تفج�ات مانشس� ) لخداع
والصابات فـي الهجمات إ
تلفـيق ضحايا الكوارث إ
الرهابـية (انظر مثال أ ي
الفراد ،بما فـي ذلك
الناس لمشاركة المحتوى الذي يحتمل أن ي�ض بسمعة و /أو مصداقية
ين
مشارك� فـيها.
الصحفـيون ،الذين قد يشار لهم أثناء عملية النشـر باعتبارهم
8

نشـر المحتوى الخادع كقصة ذات قيمة إخبارية من إنتاج شخصيات وهمية مثل قصة «الفتاة المثلية
فـي دمشق .»10فـي عام  ،2011تراكضت وسائل إالعالم فـي العالم لنشـر خبـر عن اعتقال مدونة
زعم أنها فتاة مثلية سورية ،ي ن
أمريك يقيم خارج البالد .تم تكليف الصحفـية
ليتبـ� الحقاً أنها طالب
ي
أ
ت
جيس هيل بعمل تقرير صحفـي إلذاعة  PM Broadcasting Corporationالس�الية .تقول هيل إن
مراعاة قيم التحقق التقليدية وأساليبها منعت برنامجها من تضخيم الزور ونشـره عىل نطاق واسع.
وتقول« :لم ننشـر شيئاً عن اعتقالها ،وذلك لسبب واحد بسـيط؛ وهو أننا لم نتمكن من العثور عىل
أي شخص قابلها شخصياً بالفعل ،ال أقارب ،وال أصدقاء شخصيون .أمضينا ي ن
يوم� فـي البحث عن
أشخاص ،وطلبنا من مصادرنا السورية أن تحيلنا إىل أشخاص قد يكونون عىل اتصال بها ،لكن كل خيط
تابعناه وصل إىل طريق مسدود .وحقيقة أننا لم نتمكن من العثور عىل أي شخص قابلها فعلياً هو
السبب فـي قرع أجراس النذار ،وبالتال عدم نشـر أي تقرير  ...أما وكاالت أ
النباء التـي هرعت لنشـر
إ
أ ي
الساسـية وهي العودة إىل المصدر لتأكيد المعلومة .لقد نشـروا
تلك القصة فإنها لم تقم بالمهمة
11
أخباراً تستند إىل مجرد منشور عىل مدونة».
وتشمل الدوافع أ
الخرى الرغبة فـي إعادة توجيه الصحفـييـن أو رصف انتباههم عن التحقيق عبـر دفع خطوط
تأث� مرعب
تحقيق ال طائل وراءها ،وتؤدي إىل عرقلة جهود البحث الصحفـي ،وفـي نهاية المطاف ،يكون لها ي
عىل جهود البحث عن الحقيقة.
 8انظر عىل سبـيل المثالhttps://www.youtube.com/watch?v=Fmh4RdIwswE&feature=youtu.be :
ت
مانشس�[ https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fake-manchester-attack-victims :تم االطالع
تفج�
 9مثال ي
عليه فـي ]30/3/2018
 10يونج ،كاي« .)Young, K.) (2017( .كيف تخدع نفسك :قضية الفتاة المثلية فـي دمشق» 9 ،تشـرين الثانـي  ،2017ذي نيويوركر:
[ https://www.newyorker.com/books/page-turner/how-to-hoax-yourself-gay-girl-in-damascusتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 11بوسـيتـي ،جيه .)Posetti, J.) (2013( .المرجع السابق
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النتـرنت :عندما يُستهدف الصحفـيون ومصادرهم
الساءة عبـر إ
الوحدة  :7مكافحة إ

يمكن أن يكون الصحفـيون ضحية ش
بالضافة إىل
يتصدون لهذه المحاوالت .إ
مبا�ة لحمالت التضليل ،لكنهم ّ
ق
ن
المهاجم� .إن وسائل
استبا� وكشف
الكث�ون بكشف هذه الهجمات بشكل
ي
تعزيزهم للدفاعات الرقمية ،يقوم ي
ي
العالمية إىل جانب المنظمات يغ� الحكومية فـي هذا المجال؛
الخبارية بانخراطها فـي مبادرات التـربـية إ
العالم إ
إ
تلعب أيضاً دوراً فـي تثقيف الجمهور حول سبب أهمية الصحافة و�ض ورة حمايتها.

يل:
وتتضمن أمثلة هذا النمط من التوجيه الخاطئ ما ي
بحجم الحشد فـي حفل ي ن
تدش� رئاسة دونالد ترامب فـي كانون
محاولة إعادة صياغة المزاعم المتعلقة
الثانـي  2017كـ «حقائق بديلة».12
دعاية معارصة فـي زمن الحرب؛ عىل سبـيل المثال :تستهدف طالبان الصحفـييـن فـي أفغانستان
بتغريدات تنطوي عىل تفاصيل زائفة ومضللة عن المعارك.13
ً
مجموعات البـيانات التـي تم تسليمها إىل الصحفـييـن وتشمل خليطا من المعلومات التـي تهم الرأي
العام ويمكن التحقق منها ،وأخرى مزورة الهدف منها أن تكون السم فـي الدسم.
أ
آ
خ�ة ،زادت الدعاية الحوسبـية 14من المخاطر التـي يتعرض لها الصحفـيون الذين يتعاملون مع
وفـي الونة ال ي
‹الدعاية الشعبـية الزائفة› و»التصيد» .ويتضمن ذلك استخدام برامج الروبوت لنشـر معلومات خاطئة موجهة
بشكل جيد ورسائل دعائية مصممة لتبدو وكأنها رد فعل شعبـي طبـيعي .15فـي الوقت نفسه ،يتم استخدام
16
وغ�ها من أشكال المحتوى التـي تستهدف
تقنية الذكاء االصطناعي إلنشاء مقاطع فـيديو «مزورة بإتقان»
ي
الناث منهم.
تشويه سمعة الشخصيات المستهدفة ،بما فـي ذلك الصحفـيون ،وخاصة إ
من أمثلة هذه الممارسات:
كبـ� فـي حملة تشويه عىل
تم استهداف موقع  Rappler.comإ
الخباري المستقل وموظفـيه بشكل ي
ين
الفلبـ� ،هناك المتصيدون الذين يعملون بأجر ،وهناك االستدالل الخاطئ ،والمنطق
النتـرنت« .فـي
إأ
العوج ،وتسميم ئ
كث� من تقنيات الدعاية
الب� بمعلومات مغلوطة ،وهذه ليست سوى القليل من ي
التـي ساعدت عىل تحويل مواقف الرأي العام حول القضايا الرئيسـية( 17».انظر المناقشة الموسعة
أدناه).
ين
والسـياسـي� فـي جنوب أفريقيا
عينت عائلة ثرية متهمة بالسـيطرة عىل المؤسسات الحكومية الرئيسـية
ال�يطانية للعالقات العامة لوضع حملة دعائية مفصلة .وقد نشـرت رسائلها عبـر
شـركة بـيل بوتينجر ب
توي�ي مدفوع أ
إلك�ونـية ووسائل إعالم وجيش ت
إم�اطورية معلومات مضللة تضمنت مواقع ت
الجر
ب
ين
ين
وسـياسـي� برسائل مسـيئة وعدائية ،وصور خضعت للتالعب بهدف
صحفـي� ورجال أعمال
استهدفت
إذالل هؤالء ومحاربة تحقيقاتهم فـي قضية السـيطرة عىل مفاصل فـي الدولة.18
فـيديو إن بـي سـي نيوز (https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternative-facts-860142147643 :)2017

12
[تم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 13كننغهام ،إي« .)Cunningham, E) (2011( .فـي التحول ،تبنـي طالبان وسائل إالعالم الجديد ،غلوبال بوست.
[ http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdfتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
أ
وول ،س ).Woolley, S( .و هاورد ،بـي« )Howard, P.) (2017( .نشـر الكاذيب الحوسبـية فـي جميع أنحاء العالم :الملخص
 14ي
التنفـيذي» ،ورقة عمل ( 2017.11جامعة اوكسفورد):
[ http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdfتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
ت�ز التقارير الضحلة حول حمالت الروبوت خالل االنتخابات العامة فـي المملكة المتحدة لعام  2017صعوبة نشـر
 15مالحظة :ب
التقارير الصحفـية عن هذه القضايا .انظر :دياس ،ن .)Dias, N.) (2017( .التغطية الصحفـية لعرص جديد من الدعاية الشعبـية
فـ�ست درافت نيوز[ https://firstdraftnews.org/latest/digital-astroturfing/ :.تم االطالع عليه فـي ]29/3/2018
الزائفة ،ي
ن
ويش�
تعبـ�ي «التعلم العميق» ( )deep learningو «الزائف» ()fake
بـ�
ي
ي
 16مصطلح «الـ تزوير المتقن» ( )deepfakeيدمج ي
احتيال ،وأحياناً ذات طبـيعة إباحية ،ال يمكن اكتشافه تقريباً ويتم
إىل استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي فـي إنشاء محتوى
ي
أ
ال ت
كاثبـ�ستون ،آيCuthbertson,( .
استخدامه فـي الهجمات إ
لك�ونـية لتشويه سمعة الشخاص ،بمن فـيهم الصحفـيون .انظر :ي
« )A) (2018ما هو ت ز
ال�وير المتقن للإباحية؟ الذكاء الصناعي ينقل تركيب الوجوه عىل المقاطع إىل مستوى جديد مقلق» ،مقتبس
فـي نيوزويك[ http://www.newsweek.com/what-deepfake-porn-ai-brings-face-swapping-disturbing-new-level-801328 :تم االطالع عليه فـي
]17/6/2018
 17ريسا ،م« .)Ressa, M.) (2016( .حرب إالشاعات واالءكاذيب :تجنيد إالنتـرنت» ،موقع رابلر:
[ https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internetتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
«إم�اطورية االءخبار المزيفة» لعائلة غوبتا متاح عىل:
 18ملف واسع حول ب
[ https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bell-pottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/تم االطالع عليه فـي
]30/3/2018
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أسئلة مهمة إلضافتها إىل الطرق الفنية للتحقق من المعلومات:
الشارة؟
1.هل يمكن أن تكون هناك نية سـيئة وراء هذه المشاركة أو إ
2.ما الذي سـيحققه الشخص الذي ينشـر المحتوى عبـر المنشور؟
ت
ت
الخبارية أو صاحب
لمصداقي� المهنية/
3.ماذا يمكن أن تكون العواقب بالنسبة يل/
العالمية إ
لمؤسس� إ
ي
ي
العمل إذا شاركت هذا المنشور؟
4.هل عملت بجد بما يكفـي للتأكد من هوية هذا الشخص /انتماءاته  /موثوقيته  /دوافعه (عىل سبـيل
المثال هل يسعى إىل نشـر معلومات مضللة أو االستفادة من بـيع المحتوى الذي تم الحصول عليه
بطريقة يغ� مشـروعة دون بم�ر خدمة للمصلحة العامة)؟
21
5.هل هذا إنسان أم روبوت؟
مخ� مزعوم فهل يجب عليك التحقق من المحتويات بشكل
من
ضخمة»
6.إذا تلقيت «كمية بـيانات
ب
مستقل قبل نشـر مجموعة البـيانات بالكامل؟ هل من الممكن أن تتخللها معلومات مضللة وخاطئة
تهدف إىل تضليل أو تشويه سمعة؟
 )2تهديدات أ
ت
واالس�اتيجيات الدفاعية
المن الرقمي
العالم االجتماعية بشكل ت ز
م�ايد
النسان والمدونون /نشطاء وسائل إ
يتعرض الصحفـيون والمدافعون عن حقوق إ
ال ت
لك�ونـية ،وقد تتعرض بـياناتهم أو مصادرهم للخطر من قبل أطراف خبـيثة ،بما فـي ذلك عبـر
للهجمات إ
22
ال�مجيات الخبـيثة ،وانتحال الهوية.
التصيد
االحتيال ،وهجمات ب
ي
 19هفاجي ،إف .)Haffajee, F.) (2017( .فريال هفاجي :قصتـي مع مصنع غوبتا لالءخبار الزائفة .موقع هفبوست فـي جنوب أفريقيا.
النتـرنت] متاح عىل[https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/ :تم
[عبـر إ
االطالع عليه فـي ]6/4/2018
خ�اء االءمم المتحدة يدعون الهند لحماية الصحفـية رنا أيوب من حملة الكراهية عىل إالنتـرنت:
 20ب
[ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23126&LangID=Eتم االطالع عليه فـي ]17/6/2018
https://www.nytimes.com/2018/05/22/opinion/india-journalists-slut-shaming-rape.html
 21عىل سبـيل المثال :انظر https://botcheck.me

غ� معروف متنكّر كمصدر
 22من تيكوبـيديا :انتحال الشخصية هو عملية
احتيالية أو ضارة يتم فـيها إرسال المراسالت من مصدر ي
أ
ال ت
ال ت
لك�ونـي المخادع عىل تهديدات
ال�يد إ
ال�يد إ
لك�ونـي هو الشكل ال ثك� شيوعاً لهذه الممارسة .قد يحتوي ب
يعرفه المتلقي .خداع ب
أ
كبـ� عن طريق تشغيل
ال�امج فـي تلف الكمبـيوتر بشكل ي
الفـ�وسات الخرى .ويمكن أن تتسبب هذه ب
إضافـية مثل أحصنة طروادة أو ي
الكث�[ https://www.techopedia.com/definition/5398/spoofing:تم
وغ� ذلك ي
أنشطة يغ� متوقعة ،والوصول عن بُعد ،وحذف الملفات ،ي
االطالع عليه فـي ]29/3/2018
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النتـرنت خالل هذه
وقد تم استهداف المحررة البارزة فريال هافاجي فـي حملة من المضايقات عىل إ
ت
الف�ة ،منها التالعب فـي صورتها لخلق انطباعات خاطئة عن شخصيتها ،إىل جانب نشـر هاشتاج
19
 ،#presstituteأي الصحافة الداعرة .
تابع� أ
خاص� ي ن
ين
للمم المتحدة حثوا
أثارت قضية الصحفـية رنا أيوب دعوة أطلقها خمسة مقررين
توفـ� الحماية لها ،وذلك فـي أعقاب التداول واسع النطاق لمعلومات كاذبة
الحكومة الهندية عىل ي
تهدف إىل مواجهة تقاريرها النقدية .كانت الصحفـية المستقلة ضحية لمجموعة من المعلومات
المضللة عنها عىل وسائل التواصل االجتماعي ،بما فـي ذلك مقاطع فـيديو «متقنة ت ز
ال�وير» أشارت كذباً
20
بالضافة إىل تهديدات باالغتصاب والقتل.
إىل أنها قد شاركت فـي أفالم إباحية ،إ
قضية الصحفـية الفنلندية جيسـيكا آرو ،ت
وال� نوقشت تحت عنوان «تهديدات السالمة الرقمية
ن ي
ت
الثا� من هذه الوحدة.
واالس�اتيجيات الدفاعية» فـي القسم ي
ن
الف� ،ولكن من المهم ي ن
تمك�
تتعامل وحدات أخرى فـي هذا الدليل عىل وجه التحديد مع تقنيات التحقق ي
ين
النتـرنت بإنشاء وتوزيع معلومات مضللة وخاطئة
المشاركيـن من تحديد الدوافع الضارة لبعض
المشتغل� عبـر إ
الساءة.
واستهداف الصحفـييـن بها كجزء من حمالت إ

مثال عىل هذه الممارسة:
كانت الصحفـية االستقصائية الحائزة عىل جوائز ،جيسـيكا آرو ،ت
وال� تعمل فـي إذاعة فنلندا العامة  ،YLEهدفاً
ي
لحمالت «تصيد» منظمة منذ عام  .2014وقد واجهت تهديدات السالمة الرقمية بما فـي ذلك الخداع وتصيد
المعلومات الشخصية ،23حيث قام المتصيدون بالكشف عن معلومات االتصال الشخصية لها ونشـر معلومات
مضللة عنها ،مما جعل لها تطبـيقات ت
ال�يد الوارد مليئاً بالرسائل الغاضبة .وتقول« :تلقيت
ال�اسل وصندوق ب
مكالمة هاتفـية أطلق خاللها شخص ما سالحه .وفـي وقت الحق ،أرسل يل أحدهم رسالة نصية ،زاعماً أنه والدي
ف
المتو� ب ن
ن
اقب�» .24أعربت آرو عن تقديرها للمحررين الذين يحمون الصحفـييـن من التهديدات،
وأخ� ي� أنه «ير ي
وحثت الصحفـييـن عىل التحقيق فـي الدعاية وكشفها.
لذلك من المهم بالنسبة للجهات الفاعلة الصحفـية أن تكون متيقظة للتهديدات التالية:
ن
25
أم� رقمي رئيسـي
 12تهديد ي
المراقبة الفردية والجماعية.
استغالل برمجيات وأجهزة الشخص المستهدف دون علمه.
محاوالت النصب.26
ت
هجمات من مواقع إلك�ونـية وهمية.
ين
المتجسسـ� عىل االتصاالت.27
هجمات
28
هجمات رفض تقديم الخدمة ( )DoSورفض الخدمة الموزعة (. )DDOS
ال ت
لك�ونـية.
تشويه المواقع إ
الهجمات عىل حسابات المستخدميـن.
النتـرنت.
التهديد والمضايقة والكشف القرسي للشبكات عبـر إ
حمالت التضليل والتشويه.
مصادرة منتج العمل الصحفـي.
تخزين البـيانات واستخراجها.

آ
أ
 23من تيكوبـيديا :استقاء المعلومات الشخصية( )doxingهي عملية ت
اس�داد معلومات الشخاص الخرين والتطفل عليها ونشـرها،
مثل أ
ن
مع� أو
السماء والعناوين
وأرقام الهواتف وتفاصيل بطاقة االئتمان .قد يتم توجيه استقاء المعلومات الشخصية نحو شخص ي
منظمة .هناك العديد من أ
السباب وراء هذا الفعل ،ولكن أحد ث
الكراه .واستقاء المعلومات الشخصية هو مصطلح
أك�ها شيوعاً هو إ
ت
عامي مشتق من كلمة « « »doc.ألنه غالباً ما يتم ت
المخ�قون بتطوير طرق مختلفة الستخدام هذه
اس�داد الوثائق ومشاركتها .قام
الطريقة ،ولكن إحدى الطرق أ
ال ت
لك�ونـي للضحية ثم الكشف عن كلمة المرور لفتح حسابهم
عىل
الحصول
ال ثك� شيوعاً هي
ال�يد إ
ب
للحصول عىل مزيد من المعلومات الشخصية[ https://www.techopedia.com/definition/29025/doxing .تم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 24آرو ،جيه« .(Aro, J.) 2016 .حرب الفضاء إال ت
لك�ونـي :الدعاية والتصيد كأدوات حرب» .يوروبـيان فـيو .منشورات سايدج ،يونيو
 ،2016المجلد  ،15العدد [ http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5 :.1تم االطالع عليه فـي ]20/7/2018
 25بوسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2015( .دراسة جديدة :مكافحة التهديدات ز ت
الم�ايدة للسالمة الرقمية للصحفـييـن» (الرابطة
ونا�ي أ
العالمية للصحف ش
الخبار)[ https://blog.wan-ifra.org/2015/03/27/new-study-combatting-the-rising-threats-to-journalists-digital-safety :.تم
االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 26كينغ ،ج (« )King, G) (2014هجمات التصيد العشوائـي تؤكد عىل ضـرورة اليقظة الرقمية» ،لجنة حماية الصحفـييـن:
[ https://cpj.org/blog/2014/11/spear-phishing-attacks-underscore-necessity-of-dig.phpتم االطالع عليه فـي ]29/3/2018
ن
بـ� اثنيـن من المستخدميـن
 27تعريف تيكوبـيديا لهجوم متجسس االتصاالت« :شكل من أشكال التنصت
حيث تتم مراقبة االتصال ي
وتعديله بواسطة طرف ال يملك الحق فـي ذلك .عموماً ،يتنصت المهاجم عبـر ت
اع�اض وإعادة إرسال الرسالة واستبدال كلمة الرس
المطلوب بكلمة من عنده «[ https://www.techopedia.com/definition/4018/manin-the-middle-attack-mitm .تم االطالع عليه فـي ]29/3/2018
 28انظر التعريفات فـي تيكوبـيدياa. https://www.techopedia.com/definition/24841/denial-of-service-attack-dos :
[ b. https://www.techopedia.com/definition/10261/distributed-denial-of-service-ddosتم االطالع عليه فـي ]29/3/2018
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النتـرنت وإدارتها:
التعرف عىل المضايقات والعنف عبـر إ
ن
وصفو� بالعاهرة القذرة ،والغجرية ،واليهودية ،والمسلمة اللعينة ،اليونانية الطفـيلية ،والمهاجرة
«لقد
ي
لالشم�از ،والمضطربة نفسـياً الغبـية ،والكاذبة المتعصبة .ولم يتوقفوا عن إخباري بأن أعود إىل ن
ئز
وط�،
المثيـرة
ي
لسا� ،أو يكرسون أصابعي واحداً تلو آ
ن
الخر .وما زالوا
عل ،أو يقطعون ي
أو قتل نفسـي ،أو سـيطلقون النار ي
ن
يهددون� باالغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسـي» .31هذه هي كلمات الصحفـية السويدية المشهورة ألكسندرا
ي
أ
ت
وال� أدلت بشهادتها فـي عام  2016فـي جلسة للمفوضية الوروبـية فـي بروكسل حول تجربتها عىل
باسكاليدو ،ي
النتـرنت.
إ
أدى انتشار هذا النوع من الساءة عىل النتـرنت الذي يستهدف الصحفـيات والمعلقات إىل دفع أ
المم المتحدة
إ
إ
32
وغ�ها من الوكاالت إىل ت
االع�اف بوجود المشكلة ،والدعوة إىل اتخاذ إجراءات بصددها
(بما فـي ذلك اليونسكو ) ي
وتنفـيذ حلول لها.
أ
أ
النتـرنت عىل
الساءة عىل إ
وقامت منظمة المن والتعاون فـي أوروبا ( )OSCEبرعاية البحاث التـي تُ ب�ز أثر إ
ت
واللوا� يُستهدفن ث
أك� من يغ�هن بما يوصف أنه «تصيد مدفوع بالكراهية».33
الصحفـيات عىل مستوى العالم،
ي
يطا� ديموس ( ،)Demosوالذي درس مئات آ
وجاءت تلك أ
البحاث بعد دراسة قام بها المعهد الفكري ب ن
الالف
ال� ي
من التغريدات ليجد أن الصحافة هي الفئة الوحيدة التـي تتعرض فـيها النساء إلساءات ث
أك� من الرجال« ،حيث
تتعرض الصحفـيات ومقدمات أ
34
الخبار التلفزيونية للإساءة ثالثة أضعاف ما يتعرض له نظراؤهن من الذكور» .
وكانت الكلمات أ
الساسـية التـي كررها المسـيئون هي «الفاسقة» و»االغتصاب» و«العاهرة».
ومن السمات ي ز
النتـرنت استخدام تكتيكات المعلومات المضللة؛
المم�ة لهذا السلوك المسـيء للصحفـيات عبـر إ
إذ تنشـر أ
الكاذيب حول شخصياتهن أو عملهن كوسـيلة لتقويض مصداقيتهن وإذاللهن وإجبارهن عىل تخفـيف
حدة تعليقاتهن وتقاريرهن الصحفـية.
 29ن
ه�يشسن ،جيه ).Henrichsen, J( .و آخرون (« .)2015بناء السالمة الرقمية للصحافة» اليونسكو ،باريس.
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232358e.pdfتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 30بوسـيتـي ،جيه .)Posetti, J.) (2017( .حماية مصادر الصحافة فـي العرص الرقمي» ،اليونسكو ،باريس:
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdfتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 31بوسـيتـي ،جيه« .)Posetti, J.) (2016( .الصحفـية السويدية ألكسندرا باسكاليدو تصف التهديدات عبـر إالنتـرنت من التعذيب
ن
ه�الد http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swed�:24/11/2016 ،
الجنسـي وإساءة المعاملة فـي صحيفة
سـيد� مورنينغ ي
ي
[ ish-broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-onlinethreats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.htmlتم االطالع عليه فـي
]30/3/2018
 32بوسـيتـي ،جيه .)Posetti, J.) (2017( .الكفاح ضد التحرش عبـر إالنتـرنت :ماريا ريسا «مقتبس فـي إل .كيلمان (محرر) المرجع
ين
والثالث� لليونسكو الذي يالحظ «التهديدات المحددة التـي تواجهها الصحفـيات
المذكور انظر أيضاً :القرار  39للمؤتمر العام التاسع
النتـرنت» .
النتـرنت أو خارج إ
بما فـي ذلك التحرش الجنسـي والعنف ،سواء عىل إ
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdfتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 33منظمة االءمن والتعاون فـي أوروبا (« .)2016مكافحة إساءة معاملة الصحفـيات عىل إالنتـرنت»
[ http://www.osce.org/fom/220411?download=trueتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
 34بارتلت ،جيه ).Bartlett, J( .وآخرون )2014( .كراهية النساء عىل تويتـر» ،موقع ديموس:
[ https://www.demos.co.uk/files/MISOGYNY_ON_TWITTER.pdfتم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
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النتـرنت :عندما يُستهدف الصحفـيون ومصادرهم
الساءة عبـر إ
الوحدة  :7مكافحة إ

ت
لالس�اتيجيات الدفاعية ،انظر :بناء السالمة الرقمية للصحافة.
لالطالع عىل آ
الثار ت
وغ�هم من منتجي
الم�تبة عىل المصادر الرسية
والمخ�ين الذين يتفاعلون مع الصحفـييـن ي
ب
العالم ،انظر :حماية مصادر الصحافة فـي العرص الرقمي.30
وسائل إ
29

وإضافة التهديد بالعنف -بما فـي ذلك االغتصاب والقتل -إىل «كومة» الهجمات الجماعية الطبـيعية أو المنظمة
آ
الساءة وأثرها عىل الضحايا.
النتـرنت تزيد من حدة إ
أو اللية ضد شخص عىل إ
إن طبـيعة هذه الرسائل من ناحية تناولها أ
للمور الشخصية الخاصة واالستهداف القريب -إذ يتم تلقيها
أ
ش
ش
التأث� .تقول
�ء فـي الليل -تزيد أيضاً من حدة ي
�ء فـي الصباح وآخر ي
غالباً عىل الجهزة الشخصية أول ي
باسكاليدو«:هناك أيام عندما استيقظ فـيها عىل العنف اللفظي وأغفو وعبارات التعصب للجنس الغاضبة
ن
أذ� ،ن
ت
ينتاب� الشعور أنها أشبه بحرب بطيئة ال تتوقف».
والعنرصية ت�دد فـي ي
ي
ين
الفلبـ� ،تقوم ماريا ريسا ،35الرئيس التنفـيذي والمحررة التنفـيذية لـ  ،Rapplerبإعداد دراسة حالة لمحاربة
فـي
ت
ز
النتـرنت فـي سـياق حملة تضليل هائلة تقود خيوطها إىل الدولة .ريسا مراسلة سابقة
التحرش الم�ايد عبـر إ
تعدها بأي شكل لهذه الحملة الهائلة
خ�اتها فـي هذا المجال لم ّ
لشبكة سـي إن إن ،لكنها تقول إن مجمل ب
النتـرنت ت
وال� ظلت تستهدفها منذ عام .2016
والمدمرة من التحرش الجنسـي عبـر إ
ي
أ
ن
ن
وهددو� باالغتصاب والقتل» .لقد نسـيت ريسا عدد المرات
وصفو� بالقبـيحة ،والكلبة ،والفعى،
وتقول« :لقد
ي
ي
التـي تلقت فـيها تهديدات بالقتل ،ناهيك عن وقوعها ضحية حمالت الهاشتاج مثل  #ArrestMariaRessaو
( BringHerToTheSenate#اعتقلوا ماريا ريسا؛ اجلبوها للتحقيق فـي مجلس الشيوخ) ،وهي حمالت مصممة
النتـرنت إىل الهجوم عليها ،وتشويه سمعة كل من ريسا وموقعها يك تخفف من حدة
لتوجيه العوام عىل إ
موقعها الناقد .وبدأت حملة إسكات أ
الصوات الناقدة ،فأي شخص كان ينتقد أو يطرح أسئلة
تقاريرها ومحتوى
وأك� .وقد أدركنا
أسوأ
منه
النساء
ونصيب
بوحشية،
للهجوم
تعرض
قد
القضاء
نطاق
خارج
القتل
حول عمليات
ب
أن هذا النظام قد تم إعداده إلسكات المعارضة ،وهو مصمم إلخضاع الصحفـييـن وترويضهم .تقول ريسا:
36
المف�ض أن نطرح أسئلة صعبة ،ومن المؤكد أنه ليس من ت
«ليس من ت
المف�ض أن نكون ناقدين».
وتتضمن ت
إس�اتيجية ماريا ريسا لصد الهجوم:
ت
االع�اف بخطورة المشكلة.
االع�اف آ
ت
ين
بالثار النفسـية لها ي ن
للموظفـ� المت�ض رين.
وتأم� الدعم النفسـي
37
استخدام الصحافة االستقصائية كسالح فـي معركة الرد عىل الهجوم .
الموال المساعدة فـي صد الهجمات واحتوائها.
الطلب من الجمهور
ي
وغ�ها لمنع التحرش.
تشديد الحماية عىل وسائل االتصال عبـر إ
النتـرنت ي
دعوة الجمهور علناً عىل المنصات (مثل فـيسبوك ت
وتوي�) لبذل المزيد من الجهد للحد من التحرش
النتـرنت وإدارته بشكل مناسب.
عبـر إ
ت
ز
القرار بوجود التحرش
النتـرنت ،من المهم أيضاً إ
وأثناء التعامل مع التهديد الم�ايد المتمثل فـي التحرش عبـر إ
النتـرنت فـي سـياق حمالت التضليل .عىل سبـيل المثال :تعرضت الصحفـية
المستمر
للصحفـيات خارج نطاق إ
االستقصائية أ
التغ� المناخي فـي ت
ال ت
أس�اليا
س�الية ويندي كاراليل للإيذاء والقيود والتهكم أثناء تجمع لمنكري ي
الساءة إىل مغادرة مكان الحدث لضمان
عام  2011أثناء عملها لفـيلم وثائقي لراديو  .ABCوقد دفعتها إ
سالمتها.38
 35ماريا ريسا هي رئيسة لجنة تحكيم جائزة اليونسكو-جيليـرمو كانو العالمية لحرية الصحافة:
.https://en.unesco.org/prizes/guillermo-cano/jury
 36بوسـيتـي ،جيه .)Posetti, J.) (2017( .الكفاح ضد التحرش عبـر إالنتـرنت :ماريا ريسا» مقتبس فـي إل .كيلمان (محرر) «الهجوم
عىل واحد هو الهجوم عىل الجميع» (اليونسكو)[ http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdf :تم االطالع عليه فـي
]30/3/2018
 37كان هذا أيضاً تكتيكاً استخدمته فريال هافاجي فـي دراسة حالة «ترسيبات غوبتا» المشار إليها سابقاً .واستخدمت تقنيات الصحافة
االستقصائية أ
والمن الرقمي «المحققون» لكشف بعض المتصيدين الذين كانوا يستهدفونها فـي محاولة لتشويه سمعتها من الفضيحة.
انظر[ https://www.news24.com/SouthAfrica/News/fake-news-peddlers-can-be-traced-hawks-20170123:تم االطالع عليه فـي ]16/6/2018
كارليسل ،دبليو« .)Carlisle, W.) (2011( .الحملة التـرويجية للورد مونكتون» ،موجز صحفـي ،ايه بـي سـي راديو ناشونال:
38
ي
[ http://www.abc.net.au/radionational/programs/backgroundbriefing/the-lord-monckton-roadshow/2923400تم االطالع عليه فـي ]30/3/2018
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مخرجات التعلم

ين
للمشارك�:
يل بالنسبة
بحلول نهاية هذه الوحدة ،آسوف يتحقق ما ي
النتـرنت عىل الصحفـييـن والصحافة ،وعملية تبادل المعلومات،
الساءة عىل إ
1.تكوين فهم أعمق لثار إ
التعبـ�.
وحرية
ي
2.وعي أك� بمشكلة أ
ين
المعلق� عبـر منصات
وغ�هم من
الصحفـييـن
تستهدف
التـي
الخبـيثة
اف
ر
ط
ال
ي
ب
النتـرنت فـي سـياق حمالت تضليل ونشـر معلومات خاطئة.
التواصل عبـر إ
النتـرنت.
3.الوعي بتهديدات السالمة التـي تواجه الصحفـيات خصوصاً عىل إ
بالضافة إىل أشكال «الدعاية
النتـرنت ،إ
4.زيادة القدرة عىل التعرف بسهولة عىل العنارص الخبـيثة عىل إ
النتـرنت.
عبـر
ساءة
وال
إ
الشعبـية الزائفة» ،و«التصيد» ،وتهديدات السالمة الرقمية ،إ
5.تكوين جاهزية أفضل لمكافحة الدعاية الشعبـية الزائفة و«التصيد» وتهديدات السالمة الرقمية
ين
النتـرنت بطريقة تراعي الفوارق ي ن
الجنسـ�.
بـ�
والساءة عبـر إ
إ

تنسـيق الوحدة

النتـرنت ،والغرض منها هو التنفـيذ فـي جزأين:
تم تصميم هذه الوحدة ليتم تدريسها بشكل
شخص أو عبـر إ
ي
وعمل .
نظري
ي
ربط الخطة بمخرجات التعلم
أ – الجانب النظري
خطة الوحدة
ت
وال� يمكن تقديمها بشكل
محاضـرة تفاعلية وأسئلة وأجوبة ( 90دقيقة) ،ي
تقليدي ،أو عبـر منصة ت
إن�نت مصممة لتشجيع المشاركة عن بُعد .يمكن
أ
استخالص محتوى المحاضـرة من النظرية والمثلة الواردة أعاله .ومع ذلك،
المدربـ� فـي الدورة عىل ي ن
ين
تضم� دراسات حالة ذات صلة ثقافـياً /محلياً
نشجع
فـي ت ن
م� هذه الوحدة.
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النتـرنت :عندما يُستهدف الصحفـيون ومصادرهم
الساءة عبـر إ
الوحدة  :7مكافحة إ

أهداف الوحدة

النتـرنت فـي سـياق «اضطراب المعلومات»
الساءة عبـر إ
فـي هذه الوحدة ،سـيتم تعريف المشاركيـن بمخاطر إ
ومساعدتهم عىل تمييـز التهديدات وتطوير المهارات أ
والدوات الالزمة للمساعدة فـي مكافحة هذا النوع من
الساءة .أ
والهداف هي:
إ
وغ�هم من
زيادة وعي المشاركيـن بمشكلة وجود جهات خبـيثة تستهدف الصحفـييـن ومصادرهم ي
ين
النتـرنت فـي سـياق حمالت تضليل ونشـر معلومات خاطئة.
المعلق� عىل وسائل االتصال عبـر إ
ين
تمك� المشاركيـن من التعرف بشكل أفضل عىل «الدعاية الشعبـية الزائفة» ،و«التصيد» ،والمخاطر
النتـرنت.
والساءات عبـر إ
الرقمية التـي تهدد السالمة ،إ
إعداد المشاركيـن ليكونوا ث
أك� استعداداً لمكافحة «الدعاية الشعبـية الزائفة» و«التصيد» وتهديدات
الجنسـ�.ن
ن
بـ�
والساءة عبـر إ
السالمة الرقمية إ
ي
النتـرنت بطريقة تراعي الفوارق ي

العمل
ب – الجانب
ي

المدة الزمنية

خطة الوحدة

ورشة عمل /جلسة تعليمية ( 90دقيقة) يمكن عقدها فـي فصل دراسـي تقليدي،
أو عبـر منصة تعليم ت
إلك�ونـي مثل  Moodleأو مجموعات فـيسبوك أو أية
النتـرنت .ويمكن أن يعتمد لهذه
خدمات أخرى تتيح المشاركة عن بُعد عبـر إ
التال:
الورشة أو الجلسة التنسـيق ي
ين
مشارك�
تقسـيم الفصل إىل مجموعات عمل تتكون كل منها من 3-5
تزويد كل مجموعة عمل بمثال للمحتوى الضار (بعد بحث فـي
المدونات وقنوات التواصل االجتماعي للمحتوى الذي تم إنشاؤه
الستهداف ماريا ريسا ،جيسـيكا آرو ،وألكسندرا باسكاليدو ،عىل
ت
وال� نوقشت حاالتهن فـي هذه الوحدة) والمرتبطة
سبـيل المثال :ي
بحملة تضليل /بث معلومات خاطئة /تصيد /دعاية شعبـية زائفة/
النتـرنت.
إساءة عبـر إ
ن
تعاو� (البحث فـي
يجب عىل كل مجموعة عمل :تقييم المواد بشكل
ي
الفرد /المجموعة وراء المادة المنشورة)؛ تحديد المخاطر والتهديدات
(عبـر اقتباس البحوث ذات الصلة حول آثارها والواردة فـي القراءات
الموىص بها)؛ ت
اق�اح خطة عمل لالستجابة للمادة (يمكن أن يشمل
ت
ذلك الرد بشكل اس�اتيجي ،التبليغ عن المستخدم إىل إدارة المنصة
أو ش
ال�طة إذا كان ذلك مناسباً ،تكليف بكتابة قصة عن المشكلة)؛
ً
ً
اكتب ملخصا مكونا من  250كلمة لخطة العمل (باستخدام ُمحرر
مستندات غوغل أو أداة تحرير تعاونية مماثلة) وأرسله إىل المحا�ض
للمراجعة.

 90-120دقيقة

مخرجات التعلم

5 ،4 ،3 ،2 ،1

تنسـيق بديل
لمعالجة أعمق للمشكالت ،يمكن التوسع فـي هذه الوحدة لتقدم فـي ثالثة دروس منفصلة (يتم تقديم كل
منها فـي جزأين ،كما هو موضح أعاله):
التعرف عىل «التصيد» و«الدعاية الشعبـية الزائفة» والرد عليها.
ت
واالس�اتيجيات الدفاعية.39
نمذجة التهديد الرقمي
النتـرنت.
تمييـز وإدارة التحرش الجنسـي والعنف عبـر إ

مهمة ت
مق�حة

اكتب قصة صحفـية معمقة ( )featureمؤلفة من  1200كلمة ،أو أنتج تقريراً صوتياً مدته خمس دقائق ،أو تقرير
فـيديو مدته ثالث دقائق ،أو رسماً تفصيلياً تفاعلياً بنا ًء عىل مقابلة مع صحفـي أو ث
الساءة عبـر
أك� حول تجارب إ
النتـرنت (مثل االستهداف باستخدام التضليل و /أو مواجهة تهديدات السالمة الرقمية كجزء من حملة تضليل
إ
النتـرنت) .ويجب أن يستشهد المشاركون بأبحاث ذات مصداقية فـي
و /أو تحرش أو التعرض للعنف عبـر إ
القصة ش
التعبـ� وحق الجمهور فـي المعرفة.
و�ح آثار هذه الظواهر عىل الصحافة /حرية
ي

 39ت
س�اي ،جيه« .)Stray, J.) (2014( .االءمن للصحفـييـن ،الجزء ي ن
الثا� :نمذجة التهديد»:
[ https://source.opennews.org/articles/security-journalists-part-two-threat-modeling/تم االطالع عليه فـي ]2/3/2018
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http://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-andme_a_22126282/

[تم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018
أ
أ
النتـرنت التـي تستهدف الصحفـيات»،
الساءة عىل إ
منظمة المن والتعاون الوروبـي (« ،)2016مواجهة إ
[ http://www.osce.org/fom/220411?download=trueتم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018

النتـرنت :ماريا ريسا» ،كما اقتبس عنها ل.
بوسـيتـي جيه« ،(Posetti, J.)، 2017 .مكافحة التحرش الغزير عىل إ
كيلمان (محرر)« :الهجوم عىل واحد هجوم عىل الجميع» ،اليونسكو (،)2017
[ http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdfتم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018
بوسـيتـي جيه« ،(Posetti, J.)، 2017 .الصحفـية السويدية الكساندرا باسكاليدو تصف تهديدات عبـر
ن
ه�الد فـي
والساءة الواضحة» ،كما اقتبست عنها صحيفة ذا
النتـرنت بالتعذيب الجنسـي إ
إ
سـيد� مورنينغ ي
ي
http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedish-broadcaster-alexandra- ،24/11/2016
pascalidoudescribes-online-threats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.html
[تم االطالع عليه بتاريخ ]29/3/2018
ين
النتـرنت :هجمة المتصيدين»،
مراسلون بال حدود (« ،)2018التحرش
بالصحفـي� عىل إ
[ https://rsf.org/sites/default/files/rsf_report_on_online_harassment.pdfتم االطالع عليه بتاريخ
]20/8/2018
رايل م ،.ت
إي� ل .وبرادان ب« ،(Riley M, Etter, L and Pradhan, B)، 2018 .الدليل العالمي للتصيد الذي
ي
بلومبـ�غ:
ترعاه الدولة»،
ي
[ https://www.bloomberg.com/features/2018-government-sponsored-cybermilitia-cookbook/تم
االطالع عليه بتاريخ ]21/7/2018
أ
ن
ت
الثا� :نمذجة التهديد»،
س�اي جيه« ،(Stray, J.)، 2014 .المن للصحفـييـن ،الجزء ي
[ https://source.opennews.org/articles/security-journalists-part-two-threat-modeling/تم االطالع
عليه بتاريخ ]2/3/2018
النتـرنت
المراجع عىل إ
النتـرنت  -حلقة نقاش فـي مهرجان الصحافة
فـيديو :كيفـية التعامل مع المتصيدين وإدارة التحرش عبـر إ
الدول
(المعهد
ستورم
هانا
ميديا)،
فاكس
(فـ�
جول بوسـيتـي ي
الدول ،ي
ي
بـ�وجيا ،إيطاليا (نيسان  )2017مع ي
ي
لسالمة أ
الخبار) ،ألكسندرا باسكاليدو (صحفـية سويدية) ماري هاميلتون (الغارديان) ،بالثنايد
هيل ( ،)CNNiمتاح عىل:
ي
http://media.journalismfestival.com/programme/2017/managing-gendered-online-harrassment
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قراءات

السـي�انية :الدعاية والتصيد كأدوات حرب» ،يوروبـيان فـيو ،سـيج جورنالز،
أرو جيه« ،(Aro, J.)، 2016 .الحرب
ب
حزيران  ،2016مجلد  ،15عدد http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5 .1
[تم االطالع عليه بتاريخ ]20/7/2018
هفاجي ف« ،(Haffajee, F.)، 2017 .مصنع غوبتا أ
للخبار المزيفة وأنا» ،مقال فـي هافـينغتون بوست.

المؤلفون المساهمون
ماجدة أبو فاضل ( )Magda Abu-Fadilهي مديرة مؤسسة  Media Unlimitedومقرها لبنان.
فـ�غوس بـيل ( )Fergus Bellخبـ� فـي جمع أ
الخبار الرقمية والتحقق من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
ي
ي
وهو مؤسس Dig Deeper Media
ين
حسـ� دراخشان ( )Hossein Derakhshanكاتب وباحث إير ن يا� كندي ،من مركز شورنستاين فـي كلية كينيدي
بجامعة هارفارد.
ش�يلن آيرتون ( )Cherilyn Iretonصحفـية جنوب أفريقية تدير منتدى المحررين العالمي ،ضمن الرابطة
ي
ونا�ي أ
العالمية للصحف ش
الخبار ()WAN-IFRA
مان�ارليس ( ،)Alexios Mantzarlisوهو تي�أس الشبكة الدولية لتقص الحقائق فـي معهد ت
ألكسـيوس ت ز
بوين�.
ي
أ
الذاعة
أليس ماثيوز ( )Alice Matthewsهي صحفـية متخصصة فـي الخبار والشؤون الراهنة فـي هيئة إ
أ
ن
ال ت
سـيد� .
س�الية ( )ABCفـي
ي
ين
للصحفي� ( ،)ICFJوباحثة ف ي� مركز حرية
الدول
جول بوسـيتـي ( )Julie Posettiمديرة البحوث ف ي� المركز
ي
ي
ت
العالم ( )CFOMبجامعة شيفيلد  ،وباحثة مشاركة ف ي� معهد روي�ز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد.
إ
توم تريوينارد ( )Tom Trewinnardهو مدير برنامج لدى مؤسسة ميدان يخص أدوات التحقق.
لفـ�ست درافت ،وزميل أبحاث فـي مركز شورينستاين
ي
كل� ووردل ( )Claire Wardleهي المديرة التنفـيذية ي
للإعالم والسـياسة والسـياسة العامة فـي كلية كينيدي بهارفارد.
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الغالف أ
المامي /Oscar Castellanos :اليونسكو
الوحدة Abhijith S Nair/ Unsplash :1
الوحدة Christoph Scholz/ Flicker :2
الوحدة Samuel Zeller / Unsplash :3
الوحدة Aaron Burden/ Unsplash :4
الوحدة The Climate Reality Project/ Unsplash :5
الوحدة Olloweb Solutions/ Unsplash :6
الوحدة rawpixel/ Unsplash :7
الغالف الخلفيrawpixel/ Unsplash :

تصميم غرافـيك

ت
مس� كلينتون www.mrclinton.be
ن
رود� غوميدي ( ،)Ylva Rodny-Gumedeقسم الصحافة والسـينما
المراجعون الخارجيون :ب
ال�وفـيسور يلفا ي
ن
بسـيو� حمادة ( ،)Basyouni Hamadaأستاذ ،قسم االتصال
جوهانس�غ ،جنوب أفريقيا؛
والتلفزيون ،جامعة
ب
ي
آ
ين
ال�وفـيسور جيسون
هارسـ� ( ،)Jayson Harsinقسم
الجماه�ي ،كلية الداب والعلوم ،جامعة قطر؛ ب
ي
االتصاالت العالمية ،الجامعة أ
المريكية فـي باريس.
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الصور

يســعى هــذا الكتيــب إىل توفـ يـر مقــرر نموذجــي ذي صلــة دوليـاً ،ومفتــوح للتــرف أو التكييــف ،ويســتجيب لمشــكلة التضليــل العالمــي
ت
ـ� تواجــه المجتمعــات بشــكل عــام ،والصحافــة بشــكل خــاص.
الناشــئة الـ ي
ـدر� الصحافــة بإطــار ودروس لمســاعدة الطــاب والممارسـ ي ن
تــم تصميــم هــذا المقــرر الــدراس النموذجــي ت ز
ـ�
ل�ويــد مـ
ـدرس ومـ ب ي
ف� مجــال الصحافــة عــى التغلــب يعــى المشــكالت المرتبطــة بـ يــ أ
“الخبــار الزائفــة” .ونأمــل أيض ـاً أن يكــون دلي ـا ً مفيــداً للصحفيـ يـ�ن
ي
ين
الممارســ�.
ـ� والباحثـ ي ن
ويضــم هــذا المقــرر مدخــات مــن كبــار المدرسـ ي ن
ـ� والمفكريــن ف ي� مجــال الصحافــة الدوليــة الذيــن يســهمون ف ي� تحديــث
أســلوب الصحافــة وممارســتها للتعامــل مــع تحديــات التضليــل والمعلومــات الخاطئــة .والــدروس قائمــة عــى الســياق وذات طبيعــة
نظريــة ،ولكــن ف� حالــة التحقــق عـ بـر إ ت
اس ف ي� الجامعــة أو بشــكل مســتقل،
ي
الن�نــت ،فهــي تطبيقيــة للغايــة .وســواء اســتخدمت كمقــرر در ي
فــإن هــذه المــادة تســاعد ف ي� تحديــث الوحــدات التعليميــة القائمــة أو إنشــاء مناهــج جديــدة.
ز ف
ت
ـدول لتنميــة االتصــال (.)IPDC
وهــي جــزء مــن “المبــادرة العالميــة
ـ� هــي محــور برنامــج اليونســكو الـ ي
للتمـ يـ� ي� تدريــس الصحافــة” ،والـ ي
ف
ف
وتســعى هــذه المبــادرة إىل االنخـراط ف ي� تدريــس وممارســة الصحافــة والبحــث ي� هــذا المجــال مــن منظــور عالمــي ،بمــا ي� ذلــك تبــادل
الممارســات الدوليــة الجيدة.

اليونسكو  -قطاع االتصاالت والمعلومات
7، place de Fontenoy، F-75352 Paris 07 SP، France
ال�يد إ ت ن
و�
لمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل معنا عىل ب
اللك� ي

ipdc.secretariat@unesco.org

