
اجتاهات األحداث، العدد 19 42

علــى الرغــم مــن أن التضليــل المعلوماتــي ال يعــد 
بــأي حــال ظاهرة جديدة، إال أن ممارســاته شــهدت 
ــتخدام  ــد اس ــة تصاع ــبوق نتيج ــر مس ــوراً غي تط
ــا  ــي، مم ــل االجتماع ــائل التواص ــيين لوس السياس
ــا  ــة ”م ــه معضل ــق علي ــا يطل ــود م ــى صع أدى إل
بعــد الحقيقــة“ )Post Trust(، حيــث تزايــدت 
ــة للتصــدي  ــى المؤسســات اإلعالمي ــوط عل الضغ
النتشــار األخبــار المزيفــة، فــي إطــار الحــرب 
لمواجهــة اســتغالل السياســيين لوســائل التواصــل 
االجتماعــي فــي خــداع الجمهــور، وتصاعــد أدوار 
ــدة. ــر المحاي ــة السياســية غي ــاء الدعاي وكاالت أنب

اأواًل: اأبعاد مفهوم الت�صليل 
التضليــل  ممارســة  علــى  الحكومــات  اعتــادت 
ــري، وتشــكيل  ــد الجماهي ــي لحشــد التأيي المعلومات
السياســية.  والدعايــة  العــام،  الــرأي  توجهــات 
الواليــات  اعتمــدت  البــاردة  الحــرب  فخــالل 
المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي الســابق علــى أنمــاط 
متعــددة للتضليــل المعلوماتــي فــي مواجهــة الدعاية 

ــة. ــدول المعادي ــا ال ــي تبثه ــادة الت المض

وفــي هــذا اإلطــار يؤكــد ديفيــد روثكــوف فــي 
ــام 1999  ــادر ع ــل“ الص ــر التضلي ــه ”عص كتاب

والدعايــة  المعلوماتــي  التضليــل  ممارســات  أن 
اإلعالميــة ليســت ظواهــر جديــدة، وإنمــا تعــد 
ــث  ــية، حي ــت التفاعــالت السياس ــن ثواب ــن ضم م
ــة  ــواق العالمي ــات األس ــى ”تقلب ــاب عل ــز الكت رك
والتضليــل والخــداع والكــذب الصريــح“ عقــب 
ــن  ــم م ــى الرغ ــيوية)1(. وعل ــة اآلس ــة المالي األزم
ــتجدات  ــن مس ــد م ــي ال ُيع ــل المعلومات أن التضلي
التفاعــالت السياســية، إال أنــه فــي عصــر اإلعــالم 
الرقمــي ”أصبحــت ممارســات التضليــل أكثــر 
األخيــرة“)2(  الســنوات  فــي  وتطــوراً  انتشــاراً 

مقارنــة بالفتــرات الســابقة.

وعلــى المســتوى النظــري، ركــزت العديــد 
ــل  ــى وصــف ”التضلي مــن الدراســات الســابقة عل
أهميــة  فــي  اتفقــت  أنهــا  إال  نقديــاً،  وتحليلــه 
 )Information( ”المعلومــات“  بيــن  التفرقــة 
 )Misinformation( الخاطئــة  و“المعلومــات 
 ،)Disinformation( “و“التضليــل المعلوماتــي
وهــو مــا وصفــه ســتال بأنــه ”معضلــة الحقيقــة“)3(.

وبينمــا يشــترك كل مــن ”المعلومــات الخاطئــة“ 
الحقيقــة  غيــاب  فــي  المعلوماتــي“  و“التضليــل 
ومخالفــة الواقــع، فــإن التضليــل ينطــوي علــى 
ــذا  ــي ه ــن)4(، وف ــور المتابعي ــد لجمه ــداع متعم خ
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حتليالت املستقبل

اإلطــار رأى جيمــس فيتــزر )األســتاذ بقســم الفلســفة فــي جامعــة 
مينيســوتا( أن مفهــوم التضليــل المعلوماتــي يعنــي ”نشــر وتأكيــد 
ــداع  ــدف الخ ــدة، به ــة أو مغلوطــة بصــورة متعم ــات كاذب معلوم
واإلربــاك للمتابعيــن“)5(، وتتمثــل المعضلــة األساســية فــي وجــود 
نيــة مســبقة خلــف ممارســات التضليــل تهــدف للتالعــب بــإدراك 

ــور. الجمه

ــى  ــي أضح ــل المعلومات ــإن التضلي ــارة، ف ــلفت اإلش ــا س وكم
أكثــر وضوحــاً، ومــع التطــور المتواصــل لتكنولوجيــا المعلومــات 
أصبــح ”مــن األســهل علــى النــاس اختــالق معلومــات غيــر دقيقــة 
ومضللــة ونشــرها“)6(، حيــث عــزز انتشــار مواقــع التواصــل 
ــى  ــراد عل ــدرات األف ــر- مــن ق ــل فيســبوك وتويت االجتماعــي -مث
نشــر أشــكال متعــددة مــن المحتــوى اإلعالمــي من خــالل المقاالت 
والصــور والتغريــدات ومقاطــع الفيديــو التــي يتــم إنتاجهــا بتقنيــات 

منخفضــة التكلفــة.

وعلــى الرغــم مــن العوائــد اإليجابيــة المتعــددة النتشــار مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، إال أنهــا أســهمت فــي انتشــار أنمــاط 
المعلومــات الزائفــة لتضليــل الجمهــور، حيــث يتعمــد ناشــطو 
القرصنــة اإللكترونيــة والمســئولون الحكوميــون ووكاالت األنبــاء 
ــر  ــن أجــل التأثي ــة م ــات مضلل ــَر معلوم ــة نش ــع اإلخباري والمواق
فــي الشــأن العــام وتشــكيل إدراك الجمهــور لألزمــات والتحــوالت 

ــة. اإلعالمي

ثانيًا: اجتاهات ت�صليح املعلومات
ــم  ــن أه ــدات م ــد التهدي ــتقرار وتصاع ــدم االس ــة ع ــت حال أضح
ثوابــت البيئــة العالميــة فــي ظــل االنخــراط الروســي المباشــر فــي 
ــي الشــرق األوســط،  ــم داعــش ف ــدد تنظي ــة الســورية، وتم األزم
وحســم المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب لالنتخابــات الرئاســية 

ــة. ــة العالمي ــة، وغمــوض التحــوالت االقتصادي األمريكي

العالميــة وتقــدم تكنولوجيــا  التغيــرات الجيوسياســية  وأدت 
منخفضــة التكلفــة إلــى نشــر المعلومــات بســرعة غيــر مســبوقة، 
ــات  ــراد والمؤسس ــعة لألف ــاحة واس ــوالت مس ــذه التح ــت ه وخلق
للتالعــب بالمعلومــات وتشــكيلها بمــا يتعــارض مــع الواقــع، حيــث 
ــة  ــوا مســتعدين لمواجه ــم يكون ــام ل ــرأي الع ــة وال ــت أن النخب ”ثب
التغيــر فــي السياســات“، ممــا ”دفــع هيئــات الدعايــة التابعــة 
للدولــة للتدخــل وســد هــذا الفــراغ مــن خــالل توظيــف المعلومــات 
كأســلحة )Weaponization of Information(، وهــو أحــد 

ــة“)7(.  ــات الدولي ــية للصراع ــات الرئيس التجلي

ــن  ــدول والفاعلي ــات كأســلحة أن ال ــف المعلوم وُيقصــد بتوظي
ــر  ــي تغيي ــرة ف ــات بمقدورهــم أداء أدوار مؤث ــدول ب ــر ال مــن غي
ــم  ــع مصالحه ــق م ــا يتواف ــا بم ــات والقضاي ــام لألزم اإلدراك الع
المســبقة، ويــرى كينيــث وينشــتاين أن ”تســليح المعلومــات“ تحــول 
إلــى مهــارة يمكــن مــن خــالل توظيفهــا العدائــي مــن جانــب الــدول 
ــر،  ــع الح ــتخدام أدوات المجتم ــدول ”اس ــر ال ــن غي ــن م والفاعلي
مثــل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي، لتشــويه الحقائــق والدفــاع 
عــن مواقــف غيــر قابلــة للدفــاع عنهــا“ بصــورة اســتباقية وإبداعية 
موجهــة تتجــاوز بمراحــل قــدرات الدعايــة فــي االتحــاد الســوفيتي 

علــى اســتهداف الجماهيــر)8(.

ويمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن خــالل متابعــة وســائل 
ــيا  ــية ”روس ــة الروس ــل المنصــة اإلخباري ــية، مث ــة الروس الدعاي
Sput-( “ووكالــة أنبــاء ”ســبوتنك ،)Russia Today )اليــوم“ 
nik(، وهــو مــا ينطبــق علــى اتقــان داعــش توظيــف وســائل 
التواصــل االجتماعــي لنشــر أفكارهــا واســتقطاب عناصــر جديــدة 
لصفوفهــا، باإلضافــة إلــى اســتخدام الرئيــس األمريكــي المنتخــب 
دونالــد ترامــب النتقاداتــه الالذعــة وتشــكيل أجنــدة المتابعيــن 
مــن خــالل الدعايــة الموجهــة ممــا ســاهم فــي تحقيقــه الفــوز فــي 

ــية. ــات الرئاس االنتخاب

المعلومــات“  ”تســليح  بيــن  المشــتركة  العناصــر  وتتمثــل 
ــة وصعــود ظاهــرة  ــي انتشــار الدعاي ــي“ ف ــل المعلومات و“التضلي
”مــا بعــد الحقيقــة“ )Post Truth(، وفــي مقابــل تركيــز الدعايــة 
علــى اإلقنــاع باعتبــاره المعيــار األساســي لفاعليتهــا، فــإن التضليل 
المعلوماتــي يركــز علــى ”فعــل غيــر قانونــي“ أو توصيــف زائــف 
لفعــل قانونــي أو موقــف حقيقــي، وتتوقــف فاعليــة التضليــل علــى 
تحفيزهــا التخــاذ األفــراد لقــرارات بــدون التحقــق مــن مصداقيــة 

الحقائــق التــي تــم تزييفهــا مــن خــالل الدعايــة)9(.

وتتمثــل أهــم نمــاذج ”التضليــل المعلوماتــي“ فــي الحملــة 
الدعائيــة للرئيــس األمريكــي المنتخــب دونالــد ترامــب التــي 
تأسســت علــى الترويــج المتعمــد لمعلومــات زائفــة ومختلقــة عــن 
ــز  ــيا لتعزي ــا روس ــي خاضته ــل“ الت ــع)10(، و“حــرب التضلي الواق

مكانتهــا الجيوسياســية عالميــاً. 

ثالثًا: “حقائق ترامب“ والرتويج املتعمد لالأكاذيب
يــرى آرثــر جولدهامــر أن الحقيقــة بالنســبة لترامــب ”ال تنبــع مــن 
ــة للخطــأ، وإنمــا مــن  حســابات مبدئيــة الحتمــاالت مســتقبلية قابل
الغرائــز األساســية. فترامــب وأتباعــه يتداولــون مخزونــاً ال ينفــد 
مــن المعلومــات الســطحية والمختلقــة“)11(، ونتيجــة لذلــك يتغلغــل 
التضليــل السياســي داخــل النســيج االجتماعــي ممــا يــؤدي لتأســيس 
”حلقــة مفرغــة ال نهائيــة مــن الخــداع“ و“تحــوالت فــي التوجهــات 

تجــاه البراهيــن والحقيقــة ذاتهــا“)12(.

ولقــد اتضــح ذلــك مــن خــالل الكــم الهائل مــن األخبــار المزيفة 
والمعلومــات المغلوطــة التــي نشــرها ترامــب علــى حســابه علــى 
ــة  ــع اإلخباري ــد المواق ــدم أح ــذا اإلطــار ق ــي ه ــر، وف ــع تويت موق
تحليــالً مفصــالً لمضمــون حســاب ترامــب علــى تويتــر، وتوصــل 
ــى  ــدل عل ــب ت ــدات ترام ــاده ”أن تغري ــي مف ــتنتاج رئيس ــى اس إل
ــار  ــد نشــر أخب ــار، ويتعم ــة مصــادر األخب ــه بمصداقي ــه ال يأب أن
ــى الرغــم مــن اعتمــاده علــى مصــادر  مشــكوك فــي دقتهــا، وعل
األخبــار شــديدة التحيــز لصالحــه، إال أنــه يلجــأ لمصــادر األخبــار 
األكثــر انتشــاراً فقــط حينمــا تدعــم صحــة آرائــه، ويتضــح اعتمــاد 
ترامــب علــى األخبــار غيــر الدقيقــة ســواء فــي كــم األخبــار 
المتداولــة مــن جانبــه أو مســتوى التفاعــل معهــا، وتشــير تغريــدات 
ترامــب إلــى أن الرئيــس المنتخــب قــد أســس فقاعــة ضخمــة علــى 
اإلنترنــت تقــوم علــى انتقــاء ونشــر أنمــاط المداهنــة السياســية وكل 

مــا يؤكــد صحــة ادعاءاتــه“)13(.
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ــر فــي  ــى مــدركات الجماهي ــدات ترامــب عل ــر تغري ويتعــزز تأثي
ظــل وجــود مــا يزيــد عــن 16 مليــون متابــع لحســاب ترامــب على 
تويتــر، ويتضــح مــدى تضخــم الدائــرة المفرغــة لــردود األفعــال 
والتوجهــات تجــاه الحقيقــة -التــي تحــدث عنهــا مايــكل لينــش- فــي 
االنتشــار الهائــل لألخبــار المزيفــة الداعمــة لترامــب علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، والتــي تــم نشــرها وترويجهــا مــن جانــب 

مجموعــة قراصنــة إلكترونييــن فــي مقدونيــا. 

ــات  ــل االنتخاب ــة قبي ــع اإلخباري ــض المواق ــدت بع ــد رص ولق
”أن األخبــار المزيفــة عــن االنتخابــات األمريكيــة علــى الفيســبوك 
ــي  ــار الت ــم األخب ــه أه ــا جذبت ــر مم ــالً أكث ــاً وتفاع ــت اهتمام جذب
نشــرتها المصــادر اإلخباريــة الكبــرى، مثــل: ”نيويــورك تايمــز“ 
و“واشــنطن بوســت“ و“هافينجتــون بوســت“ و“إن بــي ســي نيوز“، 
وغيرهــا“)14(، وهــو مــا أثــار تســاؤالت حــول كيفيــة تصــدي 
لممارســات  الكبــرى  اإلعالميــة  والمؤسســات  األنبــاء  وكاالت 

ــي. ــل المعلومات التضلي

األنبــاء  وكاالت  مــن  العديــد  واتبعــت 
والصحــف نهجــاً رئيســياً تمثــل فــي التحقــق 
مــن صحــة األخبــار، والــرد علــى المعلومات 
المضللــة فــي حــال وجــود تناقضــات كبيــرة 
ــع، إال أن  ــة عــن الواق ــار المتداول ــي األخب ف
ذلــك لــم يكــن كافيــاً، ووفقــاً لجولدهامــر 
التزييــف  توجــد عقوبــات علــى  فإنــه ”ال 
كــم  إن  حيــث  المعلوماتــي،  والتضليــل 
ــب،  ــا ترام ــي يطلقه ــة الت ــب الضخم األكاذي
دوائــر  علــى  القنابــل  إســقاطه  وســرعة 
األخبــار الهشــة، تســبب فــي تخبــط خصومــه 
وذهــول اإلعــالم مــن الجــرأة المطلقــة لهــذا 

المرشــح“)15(.

رابعًا: حرب الت�صليل العدوانية الرو�صية
تعــد روســيا فــي صــدارة الــدول التــي تعتمــد علــى التضليــل 
المعلوماتــي فــي عصــر اإلعــالم الرقمــي، حيــث تمكنــت روســيا 
مــن تجــاوز القــدرات الدعائيــة لالتحــاد الســوفيتي الســابق فــي ظــل 
ــى وســائل اإلعــالم  ــة عل ســيطرة الحكومــة الروســية شــبه الكامل
ــاه  ــز انتب ــن تركي ــية م ــة الروس ــت الحكوم ــة، وتمكن ــل الدول داخ
الشــعب الروســي علــى التهديــدات الخارجيــة بــدالً مــن المشــكالت 
ــة التــي تهيمــن  الداخليــة مــن خــالل تطويــر شــبكات البــث الدولي

ــة الروســية. ــا الحكوم عليه

وأضحــت وســائل اإلعــالم الروســية تشــارك بكثافــة فــي حرب 
التضليــل الدوليــة لحشــد الدعــم لصالــح المنــاورات الخارجيــة 
لموســكو)16(، حيــث تمكنــت الحكومــة الروســية فــي أزمــات شــبه 
جزيــرة القــرم وأوكرانيــا الشــرقية وســوريا، مــن شــن حملــة 
تضليــل إعالميــة باحترافيــة شــديدة مــن خــالل البــث التليفزيونــي 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  المختلفــة  اإلعــالم  ووســائل 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب ــث المختلف ــة ومنصــات الب ــوات الخفي والقن

اســتخدمها  التــي  لتلــك  مماثلــة  تكتيــكات  روســيا  وتتبــع 

االتحــاد الســوفيتي الســابق، مثــل: بــث األنبــاء الكاذبــة، وتســريب 
ــة  ــابقة والحالي ــكات الس ــن التكتي ــارق بي ــل الف ــات، ويتمث المعلوم
ــاق  ــع النط ــار واس ــم واالنتش ــم الضخ ــة والك ــرعة الهائل ــي الس ف
معلومــات، ويتمثــل الغــرض األساســي لممارســات التضليــل-
أو مــا ُيطلــق عليــه بالروســية )Dezinformatsiya(- فــي 
”إضعــاف الروايــة الرســمية لألحــداث، بــل والتشــكيك فــي فكــرة 
وجــود روايــة رســمية لألحــداث مــن األســاس، وإحــداث حالــة مــن 

ــي“)17(. ــلل السياس الش

ووفقــاً لتقاريــر مؤسســة رانــد، يقــوم نمــوذج الدعايــة الروســية 
المضللــة علــى خلــق حالة مــن المرونة واالتســاق وتعزيــز األفكار 
مــن خــالل تكــرار الرســائل عبــر وســائل إعالميــة مختلفــة، مثــل: 
ــة المتعــددة  ــع اإلخباري ــوم“، والمواق ــون ”روســيا الي شــبكة تليفزي

التــي ال تتبــع رســمياً للحكومــة الروســية)18(.

ــة  ــة عــن الدعاي ــة ”شــلل السياســات“ الناجم ــت حال ــد دفع ولق
المتحــدة  الواليــات  قيــام  إلــى  الروســية، 
باتخــاذ  األوروبــي  واالتحــاد  األمريكيــة 
التضليــل  حمــالت  لمواجهــة  إجــراءات 
ــة  ــي الحال ــب موســكو. وف ــن جان ــدة م المتعم
األوروبيــة يوجــد العديــد مــن األحــزاب التــي 
ــات  ــج رواي ــوم بتروي ــي تق ــأة والت ــت فج لمع
مؤيــدة للسياســات الروســية)19(، وتتمثــل أهــم 
ــة  ــزب الجبه ــي: ح ــزاب ف ــذه األح ــاذج ه نم
لوبــان،  مــاري  جــان  بزعامــة  الشــعبية 
وحــزب االســتقالل فــي بريطانيــا بزعامــة 
بترويــج  قــام  وكالهمــا  فــاراج،  نياجــل 
روايــات مؤيــدة للضربــات الجويــة الروســية 

فــي ســوريا.

ووفقــاً لمــا ذكرتــه كافيتــا ســورانا، فــإن ”االرتبــاط بيــن صعــود 
الحــركات المناهضــة للمؤسســات األوروبيــة وحملــة التضليــل 
المعلوماتــي التــي يقودهــا الكرمليــن تتمثــل فــي الســعي الروســي 
أوروبــا،  فــي  الديمقراطيــة  المؤسســات  فــي  الثقــة  لتقويــض 
وإضعــاف حلــف الناتــو، وتحويــل مســارات الجــدل داخــل الــدول 

ــيا“)20(. ــح روس ــة لصال األوروبي

وفــي مواجهــة الحملــة الروســية، أصــدر البرلمــان األوروبــي 
قــراراً للــرد علــى التضليــل الروســي، وأوصــى هــذا القــرار 
برصــد مصــادر تمويــل الدعايــة المناهضــة ألوروبــا، وتقديــم 
الدعــم لفــرق العمــل التــي تقــوم بكشــف التكتيــكات المضللــة، 
كمــا طلــب البرلمــان مــن المفوضيــة األوروبيــة تقديــم الدعــم 
المالــي للوســائل اإلعالميــة المســتقلة)21(. وبالرغــم مــن أن القــرار 
ــذ  ــاالت التنفي ــة، إال أن احتم ــى إيجابي ــوة أول ــو خط ــي ه األوروب

ــة. ــزال ضعيف ــي ال ت الفعل

بــدأت  حيــث  مماثــالً،  نهجــاً  المتحــدة  الواليــات  واتبعــت 
ــية  ــة الروس ــة الخارجي ــة الدعاي ــة لمكافح ــود المبذول ــوادر الجه ب
فــي الكونجــرس فــي نوفمبــر عــام 2016، حيــث ”أقــر مفاوضــو 
الكونجــرس األمريكــي مبــادرة لتعقــب ومكافحــة الدعايــة األجنبيــة 

ـــه  ـــه ال يأب ـــى أن ـــب عل ـــدات ترام ـــدل تغري ت
ملصداقيـــة مصـــادر األخبـــار ويتعمـــد 
دقتهـــا،  يف  مشـــكوك  أخبـــار  نشـــر 
علـــى  اعتمـــاده  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ـــه  ـــز، إال أن ـــديدة التحي ـــار ش ـــادر األخب مص
يلجـــأ ملصـــادر األخبـــار األكـــرث انتشـــارًا 
آرائـــه،  صحـــة  تدعـــم  حينمـــا  فقـــط 
ـــس  ـــب إىل أن الرئي ـــدات ترام ـــري تغري وتش
املنتخـــب قـــد أســـس فقاعـــة ضخمـــة 
علـــى اإلنرتنـــت تقـــوم علـــى انتقـــاء ونشـــر 
ــا  ــية وكل مـ ــة السياسـ ــاط املداهنـ أمنـ

يؤكـــد صحـــة ادعاءاتـــه.
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حتليالت املستقبل

فــي ظــل المخــاوف المتصاعــدة مــن تهديــدات الجهــود الروســية 
ــي“)22(. ــي األمريك ــن القوم ــة لألم ــة مضلل ــار وهمي لنشــر أخب

ــعة  ــة واس ــود حكومي ــذل جه ــة لب ــادرة األمريكي ــت المب ــا دع كم
النطــاق لتحديــد الجهــود الدعائيــة، والــرد عليهــا بتقاريــر لتوضيــح 
الحقائــق، وفــي حــال إقــرار مجلســي النــواب والشــيوخ لهــذه 
ــادرة  ــر وأهــم مب ــد ُيســفر عــن تدشــين ”أكب ــك ق ــإن ذل ــادرة ف المب
ضــد حمــالت التضليــل مــن جانــب الحكومــات األجنبيــة منــذ 
ــا  ــس أوبام ــم الرئي ــرة حك ــى أن فت ــر إل ــعينيات“)23(، وبالنظ التس
تنتهــي خــالل فتــرة محــدودة، ُتثــار تســاؤالت حــول مــدى إمكانيــة 
ــادرة فــي مقابــل التقــارب المحتمــل بيــن  ــذ ترامــب لهــذه المب تنفي
تكتيــكات ترامــب وبوتيــن لتوظيــف التضليــل فــي حــروب اإلعــالم 

ــي. الرقم

خام�صًا: ع�صر ما بعد احلقيقة والت�صورات االأخالقية 
تكشــف مراجعــة الحــاالت الســابقة عــن وجــود تكــرار فــي 
ــر  اإلجــراءات المتبعــة مــن جانــب السياســيين والحكومــات للتأثي
علــى مــدركات الجمهــور. وفــي هــذا الصــدد يؤكــد ســتيفن كيتــس 
أن ”السياســيين يقومــون بتوظيــف اإلعــالم فــي ســياقات متنوعــة 
ــم، وإيصــال  ــة، وشــرح برامجه ــم العام ــين صورته ــاء وتحس لبن

ــور“)24(. ــائل للجمه ــاط الرس ــف أنم مختل

ــة  ــدم العملي ــي أن تق ــي، ينبغ ــد الحداث ــا بع ــاً للمنظــور م ووفق
السياســية الحقائــق والمعلومــات الكافيــة مــن خــالل إتاحــة قنــوات 
اتصــال متنوعــة)25(، وتتمثــل اإلشــكالية الرئيســية فــي هــذه الرؤيــة 
فــي افتــراض أن الجمهــور غيــر قــادر أو غيــر راغــب فــي تحليــل 
ــق  ــود والعوائ ــى القي ــز عل ــن التركي ــدالً م ــات، ب ــم المعلوم وتقيي
التــي تعتــرض مشــاركة المواطنيــن العادييــن، خاصــًة مــا يرتبــط 

بالتعامــل معهــم كمجــرد متلقيــن للمعلومــات)26(.

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار تطبيــق بعض الطقــوس اإلعالمية 
النقديــة مــن خــالل ”اختيــار بعــض المشــاركين للتعبيــر عــن 
آرائهــم فــي الرســائل التــي يتــم بثهــا بالقبــول أو الرفــض“)27(، إال 
أنهــا غيــر كافيــة لوضــع المســئولية الكاملــة علــى عاتــق المتلقيــن 
ــات  ــن المغالط ــا م ــة وتنقيته ــات الكافي ــى المعلوم ــول عل ”للحص

وصياغــة رؤيتهــم للحقيقــة“.

ــات  ــالم والمؤسس ــائل اإلع ــى وس ــي عل ــل، ينبغ ــي المجم وف
ــة  ــتقلة وعميق ــة مس ــم تغطي ــادرة لتقدي ــام المب ــذ زم ــة أخ اإلخباري
لمواجهــة  رصينــة  وتحليــالت  للموضوعــات  وموضوعيــة 
ــة. ــد الحقيق ــا بع ــي عصــر م ــي ف ــل المعلومات ــات التضلي ممارس
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