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مقدمة المحرر

“تنتــر األخبــار الكاذبــة برسعــة تفــوق مبراحــل قدرتنــا عــى الرتويــج للحقيقــة” ،كانــت هــذه
هــي خالصــة الدراســة التــي أجراهــا باحثــون مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ونرشتهــا
مجلــة “ســاينس” العلميــة يف مطلــع مــارس  ،2018إذ كشــف تحليــل أكــر مــن  126ألــف موضــوع
تــم نرشهــا عــى موقــع تويــر للتواصــل االجتامعــي خــال الفــرة بــن عامــي  2006و 2017أن
األخبــار الكاذبــة تحظــى بفرصــة انتشــار تفــوق نظريتهــا الحقيقيــة بأكرث مــن  ،%70كام تســتغرق
األخبــار الحقيقيــة ســتة أضعــاف الوقــت املطلــوب لــي تصــل إىل العــدد ذاتــه مــن املتابعــن.
كان تفســر تلــك الظاهــرة شــديد التبســيط إىل درجــة غــر ُمتخيلــة ،حيــث إن مجــرد إثــارة
األخبــار الكاذبــة الســتغراب األفــراد ومخالفتهــا للأملــوف لديهــم والنمطيــة الســائدة يف املنصــات
اإلخباريــة التقليديــة كان كافي ـاً الجتــذاب ماليــن املتابعــن يف فــرة زمنيــة قياســية ،وبعبــارة
أخــرى تدفــع صياغــة األخبــار الكاذبــة األفــراد للتفاعــل معهــا وتكويــن مواقــف حولهــا تــراوح ما
بــن الدهشــة والخــوف والرفــض والتأييــد.
وعــى الرغــم مــن أن األخبــار الكاذبــة ليســت ظاهــرة جديــدة ،فــإن اآلونــة األخــرة قد شــهدت
تحولهــا إىل صناعــة متكاملــة األركان نتيجـ ًة للطفــرة الهائلــة يف تقنيــات وأســاليب نــر األخبــار
الكاذبــة وتصاعــد تأثــر املنصــات اإلخباريــة االفرتاضيــة ضمــن شــبكات التواصــل االجتامعــي
وتزايــد قــدرة األفــراد عــى صياغــة وبــث األخبــار ،باإلضافــة إىل تعــدد الفاعلــن املشــاركون يف
هــذه الصناعــة مثــل “جيــوش التضليــل” ،والهاكــرز ورشكات تحليــل حــزم البيانات الضخمــة (Big
 )Dataومواقــع ورشكات نــر األخبــار الكاذبــة والرتويــج لهــا عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي.
ويعتمــد هــؤالء الفاعلــون عــى عــدة تقنيــات متقدمــة يف نــر األخبــار ،مثــل الحســابات اآللية
املنتــرة عىل شــبكات التواصــل االجتامعــي ( )Automated Botsوالتصيد ( )Trollingعرب إنشــاء
الحســابات الوهميــة عــى هــذه املواقــع ،وتواكــب ذلــك مــع تطوير أســاليب متنوعة لنــر املحتوى
اإلخبــاري الــكاذب ،مثــل صياغــة العناويــن الجاذبــة وتضمــن أعــداد ضخمــة مــن املســتخدمني
ورشاء خدمــات املتابعــة وإعــادة النــر عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،وحشــد املتابعني.
ويرتبــط ذلــك مبــا كشــفته التحقيقــات عــن تــورط رشكــة “كامربيــدج أناليتيــكا” يف االســتيالء
عــى بيانــات ماليــن املســتخدمني لوســائل التواصــل االجتامعــي وتوظيفهــا يف تحليــل توجهــات
وتفضيــات الناخبــن ودعــم الحمــات االنتخابيــة للرئيس األمريــي “دونالــد ترامــب” والتيارات
الداعمــة لالنســحاب الربيطــاين مــن االتحــاد األورويب ،ولقــد تــم توظيــف هــذه التحليــات يف
صياغــة أخبــار كاذبــة لتوجيــه خيــارات الناخبــن وهــو مــا يرتبــط بانتشــار مامرســات التضليــل
املعلومــايت املُتعمــد ( )Disinformationوسياســات “مــا بعــد الحقيقــة” (.)Post Truth Politics
وينــدرج ضمــن هــذه السياســات قيام بعــض الــدول بتشــكيل إدراك وتوجهات الجمهــور يف دول
أخــرى مــن خــال وســائل اإلعــام املوجهة ووســائل التواصــل االجتامعي مثــل املنصــات اإلخبارية
الروســية“ :روســيا اليــوم” و”ســبوتنيك” التــي يتــم اســتخدامها للرتويج للسياســات الروســية عاملياً
والتأثــر يف توجهــات الــرأي العــام بالــدول الغربية.
ومل يكــن صعــود األخبــار الكاذبــة مبعــزل عــن صعــود الشــعبوية يف الواليــات املتحــدة والــدول
الغربيــة ،نتيجــة للتكلفــة االقتصاديــة للعوملــة واالنفتــاح االقتصــادي وتــرر مواطنــي هــذه الدول
مــن تزايــد معــدالت البطالــة وتزايد تدفقات الهجرة واحتدام املنافســة يف أســواق العمــل واإلرباك
الــذي ســببته التحــوالت يف تكنولوجيــا اإلنتــاج وتقديم الخدمات ،حيث اســتغلت التيــارات اليمينية
املتطرفــة هــذه الحالــة يف الرتويــج لسياســات الحامئيــة االقتصاديــة وإغــاق الحــدود واالنفصال

عــن التكتــات االقتصاديــة والتحالفــات وإلغاء اتفاقيــات التجــارة الحرة.
واســتندت هــذه التيــارات إىل خطــاب ســيايس يقــوم عــى التبســيط الشــديد للقضايــا وإثــارة
الجامهــر مــن خــال طــرح وعــود بتحقيــق أقــى تطلعاتهــم عــر سياســات تتســم بالبســاطة
والغمــوض والجاذبيــة تقــوم عــى تخيــل إمكانيــة تحقيــق املكاســب املطلقــة ،واعتمــدت الشــعبوية
عــى الرتويــج ملعلومــات خاطئــة وغــر حقيقيــة والخــداع املُتعمــد للجامهــر باإلضافــة لتأجيــج
مشــاعر الغضــب والعــداء تجــاه النخــب التقليديــة والسياســيني.
وال يقتــر التضليــل عــى الخطابــات واألخبــار فقــط حيث إنــه يتم توظيــف الصــور املفربكة أو
صــور التــي تــم التقاطهــا يف ســياق مختلــف لخدمــة قضيــة معينــة ،وهو ما ميكــن أن يطلــق عليه
حــرب الصــور ( )Image warfareبهــدف كســب التعاطــف ،واســتقطاب املؤيديــن ،واســتعراض
القــوة والتأثــر النفــي عــى الخصوم.
ولقــد تســبب انتشــار األخبــار الكاذبــة يف العــامل يف تصاعــد العــداء للخــرة وفقــدان الثقــة يف
السياســة والنخــب السياســية التقليديــة وانحســار تأثري وســائل اإلعــام التقليدية وتــآكل مصداقية
املؤسســات السياســية وهــو مــا يرتبــط بتعــر التفــاوض بــن الفاعلــن السياســيني وهيمنــة
االنحيــازات الشــخصية والعاطفيــة والقــرارات غــر املدروســة والثــأر الشــخيص عــى التفاعــات
السياسية.
ويف ظــل هيمنــة النســبية والغمــوض واختفــاء الحقيقــة خلــف ركام األخبــار الكاذبــة واملعلومــات
املضللــة فــإن املجتمعــات تصبــح أكــر عرضــة لالخــراق الخارجــي والخضــوع لتأثــرات أطــراف
خارجيــة تســتهدف إثــارة التوتــرات وتأجيــج االنقســامات وتصاعــد حــدة االســتقطاب املجتمعــي
بــن املجموعــات القوميــة والعرقيــة والطائفيــة ،فضـاً عــن اإلرضار باقتصــاد الدولــة عــر توجيه
القــرارات املاليــة لألفراد وتشــوية ســمعة الكيانــات االقتصادية والتأثري عــى تــداول األوراق املالية.
ويف هــذا اإلطــار ،يركــز العــدد الثالــث من سلســلة “دراســات املســتقبل” عــى موضــوع “املالمح
األساســية النتشــار األخبــار الكاذبــة يف العــامل” ،ويتنــاول املوضــوع الجــدل النظري حــول األخبار
الكاذبــة واملفاهيــم املرتبطــة بهــا مثــل “التضليــل املعلومــايت” و”مــا بعــد الحقيقــة” و”الحقائــق
البديلــة” ،وســياقات تنامــي فــوىض املعلومــات مثل انتشــار وســائل التواصــل االجتامعي والتوســع
يف اإلعالنــات الرقميــة وتنــوع منصــات اإلعــام االفــرايض وتطــور وتعــدد أمنــاط التضليــل
املعلومــايت وضعــف إجــراءات املواجهــة.
ولقــد قامــت بإعــداد هــذه الدراســة أ.ســارة عبدالعزيــز ،وهــي باحثــة دكتــوراه متخصصــة يف
العالقــات الدوليــة ولهــا العديــد مــن الدراســات املنشــورة حــول قضايــا التحــوالت التكنولوجيــة
واالقتصــاد الســيايس ومــن بينهــا دراســة “الحــرب الســيربانية :التداعيــات املحتملــة لتصاعــد
الهجــات اإللكرتونيــة عــى الســاحة الدوليــة” املنشــورة يف العــدد  20مــن دوريــة اتجاهــات
األحــداث يف أبريــل .2017
وتحلــل الدراســة دوافــع انتشــار األخبــار الكاذبــة وارتباطهــا برتاجــع الثقــة السياســية وتطــور
اإلعــام االفــرايض وتعــدد وظائــف الدعايــة والتغــر يف طبيعــة الفاعلــن املؤثريــن يف عمليــة
نــر األخبــار ،كــا رصــدت الدراســة أيضـاً آليــات وأســاليب بــث األخبــار الكاذبــة ودورة التضليــل
املعلومــايت ،واختتمــت الدراســة بتحليــل التداعيــات السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة لتصاعــد
التضليــل املعلومــايت وآليــات مواجهــة انتشــار األخبــار الكاذبــة.
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