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ملخص:
عػم الجهىص الىبحرة التى جبظلها قغواث اإلاىهاث الاحخماعُت إلاياؿدت ألازباع الؼاثـت اإلاخعللت بـحروؽ وىعوها ،بال
ؤن اإلاؼٍض واإلاؼٍض مً هظه ألازباع ًىدكغ والىاع فى الهكُم وبؿغعت جىاهب اهدكاع الـحروؽ هـؿه  .ووؾِ العضًض
مً مغاهؼ وكغ ألازباع الؼاثـت جبرػ بكيل هبحر بعٌ مىهاث «ؿِـ بىن» ؾىاء جُبُم «واحؿاب» ؤو اإلاجمىعاث
الخام التى جمخلىء بىٓغٍاث اإلااامغة ،وألازباع الياطبت ،واإلاعلىماث العلمُت اإلاًللت ،في ؤؿغٍلُا والعالم وله على
خض ؾىاء .ؤنبذ الُىم يغوعٍا الخهضي لهظه "ألازباع الياطبت" على اإلاىهاث ؤلالىتروهُت التي ًمىً ؤن جازغ
ؾلبا على الغؤي العام وحؿغع بظلً وجحرة اهدكاع الجاثدت ،وطلً في بَاع جيؿُم عؾمي وصولي في ْل اخترام خغٍت
الخعبحر الخانت بالصحت العامت.
الكلمات املفتاحية :وىؿُض19-؛ ألازباع الياطبت؛ وباء اإلاعلىماث .
Abstract:
Despite the great efforts made by social platform companies to combat false news
related to the Corona virus, more and more of this news is spreading like wildfire
and quickly keeping pace with the spread of the virus itself.
Amidst much false news publishing centers, some Facebook platforms stand
out, whether the WhatsApp application or the private groups those are full of
conspiracy theories, false news, and misleading scientific information, in Africa and
the world alike. Today, it has become necessary to confront this "false news" on
electronic platforms that could negatively affect public opinion and thus accelerate
the spread of the pandemic, within the framework of official and international
coordination, in light of respect for the freedom of expression of public health.
Keywords: Covid-19; Fake News; Infodemic.
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مقذمة:
ً
زللذ حاثدت وىعوها مىازا ّ
ٌعغى ول الحغٍاث واإلآاهغ الضًملغاَُت للخُغ بؿبب بحغاءاث
الُىاعت والدكضص التي ؿغيها واكع الؿُُغة على اهدكاع الـحروؽ في ؤهثر مً  100بلض خىٌ العالم .مع هظا
الاخخباؽ الـىغي والعؼلت التي ؿغيها اإلاغى على الىاؽ ،باجذ ألازباع الياطبت  Fake Newsفي العضًض مً بلضان
العالم جدؿغب بكيل مسُف لخيكغ حىا مً الهلع والخىؾ مً اإلاغى ؤو لخسلِ الحلاثم خىٌ حاثدت وىعوها.
بل بن مغوجي ألازباع الياطبت ًداولىن اؾخؼالٌ الاوكؼاٌ ؤلاعالمي الضولي بيىعوها ،ليكغ ألاوهام وبث عؾاثل
مؼغيت جًع اإلاخللي في جُه حضًض.
الجاثدت ،التي خهضث ختى آلان ؤعواح ما ًغبى على  70ؤلف شخو خىٌ العالم ،ناخبتها ْاهغة
ؤَللذ علحها مىٓمت الصحت العاإلاُت اؾم ”وباء اإلاعلىماث“ اإلاًللت ،ما صؿع الحيىماث وػحرها مً الؿلُاث ألن
جُالب قغواث الخىانل الاحخماعي باجساط مؼٍض مً ؤلاحغاءاث إلاىاحهت اإلاكيلت.
واؾخجابذ ؿِؿبىن وجىٍتر ؤًًا للخعامل مع َىؿان اإلاعلىماث الُبُت ػحر الضكُلت التي ًجغي
وكغها في آلاوهت ألازحرة ،لخمىع اإلاىهخان مؿخسضمحهما مً وكغ ؤي معلىماث مًللت خىٌ الـحروؽ ،بما في طلً
اإلايكىعاث التي ًلضمها البعٌ وحصجع على اللجىء بلى عالحاث مؼٍـت.
بال ؤن جسـُف اإلادخىي مباقغة ؤمغ ػحر ممىً في جُبُم واحؿاب .بط ًدمي الدكـحر مً َغؾ بلى
َغؾ اإلاداصزاث ،ما ًمىع الجمُع بما ؿحهم الخُبُم هـؿه مً الاَالع على اإلادخىي اإلاخباصٌ بحن اإلاؿخسضمحن (S,
Khan K, & Heffeman JM, 2015).
وجيكغ مىاكع الخىانل الاحخماعي ومدغواث البدث بالـعل ؤلاعقاصاث الغؾمُت مً هُئت الغعاًت
الصحُت البرًُاهُت ومىٓمت الصحت العاإلاُت في ملضمت هخاثج البدث ،لظا ًخعحن على هبري قغواث الخىىىلىحُا
مثل ؿِؿبىن وحىحل جىثُف حهىصها إلاعالجت اهدكاع ألازباع الياطبت على ؤلاهترهذ زالٌ اهدكاع حاثدت وىعوها.
هكـذ صعاؾت ؤحغاها معهض ماؾاحكىؾدـ للخىىىلىحُا ؾىت  ،2018ؤن اهدكاع ألازباع الياطبت
وؤلاقاعاث على وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤؾغع بىثحر مً ألازباع الحلُلُت ،خُث ؤوضحذ الضعاؾت ؤن علت
ّ
هظا الاهدكاع ،جغحع بلى كضعة هظا الىىع مً ألازباع الياطبت ؤو اإلاًللت على زلم مكاعغ الخىؾ ؤو الاهضهاف
ًًاعف بكباٌ الىاؽ على كغاءتها ومكاعهتها مع آزغًٍ ،ووحض هظا الىىع مً
الىبحر لضي اللغاء واإلاخابعحن ،مما
ِ
ألازباع يالخه في اهدكاع وؾاثل الخىانل الاحخماعي ،بؿبب ؾهىلت الىلىج بلحها ،ووؿغة ؤلامياهُاث اللىحؿدُت
ً
والخلىُت واللىاثذ ؤلالىتروهُت والهىاجف الظهُت ،خُث ؤنبدذ حعغؾ َـغة مًاعـت وعابغة للحضوص ،وطلً
لُبُعت هظه اإلاىهاث اإلاؿاعضة على اليكغ صون جيلـت وصون عكابت ،هما حؿاعض َبُعتها اإلاثحرة للجضٌ في الاهدكاع
بحن عواص مىاكع الخىانل الاحخماعي ،زالٌ بدثهم عً الؿبم في وكغ ألازباع ،زهىنا بطا حعلم اإلاىيىع
بلًاًا حؿخإزغ باهخمام الغؤي العام ،ؾعُا مجهم بلى خهض اإلاؼٍض مً ؤلاعجاباث واإلاكاعواث والخعالُم ،بؼُت
هؿب كاعضة حماهحرًت على هظه اإلاىهاث بهضؾ جهيُـهم يمً زاهت "اإلاازغًٍ".
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حعض ؿترة ألاػماث التي كض ًمغ مجها مجخمع ما ،ؤوؿب وؤؿًل بِئت جترعغع ؿحها ألازباع الؼاثـت وجىمى
ؿحها الكاجعاث ،وَعخبر الاعخماص على الهـداث واإلاهاصع الغؾمُت واإلاىزىكت صون ػحرها ؤهم ؾالح إلاىاحهت الازباع
ً
الؼاثـت ،بط مً زاللها ًٓهغ حلُا صحت الخبر اإلاخضاوٌ مً عضمه ،زهىنا وؤن هظه اإلاهاصع حعؼػ الخبر بىزاثم
ؤو نىع ؤو ؿُضًىهاث عؾمُت ،وجًعً ؤمام الهىعة واملت ،بدُث ًجب على ؤي مخللي ألي زبر هُـما وان ؤن
ٌعمض بلى الخدلم مً صحخه كبل وكغه وجىػَعه عبر جُبُلاث ؤلاعؾاٌ الـىعي ،وفي هظا الهضص ؤهخجذ عضص مً
الكغواث وؾاثل حؿاعض على الخدلم مً صحت ألازباع والىؾاثِ اإلاىدكغة ،باإلياؿت بلى البدث عً اإلاىاكع
اإلاىزىكت والكهحرة ألازغي التي جيكغ هــ الخبر ،وهظا الخدلم مً الهىع والـُضًىهاث اإلاىدكغة.
وجبلى جىعُت ألاؿغاص واإلاجخمع بسُىعة ألازباع الؼاثـت مً الُغق الـعالت والىاحعت في مداعبت هظا
ً
الىىع مً اإلادخىي واإلايكىعاث ،ؿبىعي ؤلاوؿان بسُىعة ماالث ألازباع الؼاثـت والكاجعاث ؿةهه ًبخعض جضعٍجُا
ً
عجها ،وهظا ألامغ ْهغ حلُا عىضما ججىضث وؾاثل ؤلاعالم واإلااؾؿاث العمىمُت وهثـذ مً وزحرة جدُحن اإلاعُُاث
الغؾمُت بسهىم الحالت الىباثُت باإلاؼغب َُلت هظه اإلاضة ،بدُث ؤي معلىمت ًبدث عجها اإلاىاًَ ًجضها في
هظه اإلاىاكع والهـداث اإلاعخمضة ،ؿُهغؾ الىٓغ عً ؤي مدخىي آزغ كض ًهاصؿه هىا ؤو هىان ،وهى ما ؾاهم
في الخللُل مً هظه الكاجعاث.
وسجلىا وكغ ؤزباع طاث نلت وخلاثم هاكهت وػحر واملت ومكىهت ،تهم الحالت الىباثُت بعضًض الضوٌ
وما ناخبها مً بحغاءاث مىاهبت ،ومً الىماطج اللاثمت ؤًًا في الجؼاثغ ،ؤهه بةعالن خالت الحجغ الهحي،
ؾاععذ بعٌ الهـداث بلى وكغ ؤزباع عً هـاط مسؼون اإلادالث واإلاخاحغ اإلامخاػة مً اإلاىاص الؼظاثُت
ً
ً
وألاؾاؾُت ،وما ًدخاحه اإلاىاًَ في خُاجه الُىمُت ،مما ؾبب طعغا وكللا هـؿُا لعضص هبحر مً اإلاىاَىحن،
وصؿعهم بلى الاهىباب على هظه اإلادالث ،مما ؤصي بلى اػصخام مىلُع الىٓحر علحها وزلم ؿىض ى صازلها ،وزغق
قغٍ الخباعض الهحي للىكاًت مً ؤلانابت بالـحروؽ.
 صؤال البحث:الؿااٌ ألاهم الان هى هُف جىجى مً ؿش ألازباع الياطبت؟ وللحض مً اهدكاع ألازباع الياطبت وجـىُض
ً
جإزحرها ،وكغث حامعت عوحؼغػ (حامعت الضولت في والًت هُىححرس ي ألامغٍىُت) مازغا صعاؾت زلهذ ؿحها بلى
ؤلاحغاءاث الخالُت :على مؿخسضمي مىاكع الخىانل الاحخماعي بصعان خلُلت ؤن ألازباع الياطبت جىدكغ بؿغعت
وجدغػ بعجاباث هثحرة ،لظا علحهم جىخي الحظع اإلاًاعف عىض عػبتهم في وكغ زبر هثرث علُه الخعلُلاث وعالماث
ؤلاعجاب "الًً" .على اإلاخللي ؤن ال ًيس ى ّ
ؤن خًىعه الضاثم اإلاؿخمغ على مىهت ؤو مىبر بعالمي بعُىه ؾُدض بلى
ً
صعحت هبحرة مً جهىعاجه عً ألاقُاء ،وؾُهبذ ؤهثر جلبال للبىٌ وجمغٍغ اللهو الياطبت .وبىاء على طلً البض
للمخللي ؤن ّ
ًىىع مىابغه ؤلاعالمُت اإلاـًلت.
ًظهغ ان ازخالق ألازباع بهضؾ الخًلُل ؤو الدؿلُت لِـ حضًضا ،لىً مع وؾاثل الخىانل الاحخماعي
ؤنبدذ ألازباع الياطبت جغوج بكيل ًجعل جمُحزها عً ألازباع الحلُلُت نعبا ،ؿهىان مئاث اإلاىاكع التي جيكغ
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ألازباع الؼاثـت ،وؤػلبها مىاكع جللض الصحاؿت الحلُلُت وؤزغي جضًغها خيىماث بهضؾ الضعاًت ،وبعًها يهضؾ
إلخضار ؤلاعبان والكً ،وألن هظه ألازباع الياطبت ًـهلها بال زُِ عؿُع عً ألازباع الحلُلُت ًجعل الىثحر
ًهضكها وٍغوج لها.
ؾىداوٌ معالجت ؤهم ألاؿياع التي جبرػها بقيالُت البدث وٍدضصها ؾااٌ البدث يمً زالر مداوع
جخًمجها هظه الىعكت البدثُت.
 .1ثصذي املجموعات إلالكتروهية لألخبار الكاربة:
طهغث صعاؾت خضًثت ؤن ”ألازباع الياطبت“ ،بما ؿحها اإلاعلىماث الخاَئت والىهاثذ ػحر الؿلُمت على
وؾاثل الخىانل الاحخماعي ،كض ججعل اهدكاع ألامغاى ؤؾىؤ ،وفي جدلُل إلاضي جإزحر اإلاعلىماث الخاَئت على
اهدكاع ألامغاى ،كاٌ علماء بجامعت بٌؿذ ؤهجلُا (ًى.بي.بًه) البرًُاهُت بن ؤي حهىص جىجح في مىع الىاؽ مً
وكغ ؤزباع واطبت ًمىً ؤن حؿهم في بهلاط ؤعواح ،وؿُما ًخعلم بـحروؽ وىعوها الجضًض (وىؿُض )19-حكحر بعٌ
الضعاؾاث ؤن هىان الىثحر مً الخىهىاث واإلاعلىماث الخاَئت وألازباع الياطبت على ؤلاهترهذ ،زانت عً هُـُت
وكىء الـحروؽ ومؿبباجه وهُـُت اهدكاعه ،هما ؤن اإلاعلىماث اإلاؼلىَت حعني بمياهُت اهدكاع الىهاثذ الخاَئت
بؿغعت قضًضة ،وهظا ما ًمىً ؤن ٌؼحر الؿلىن البكغي بما ًـخذ اإلاجاٌ ؤمام مساَغ ؤهبر.
ُ
«ألازباع الياطبت» جسخلم صون اهترار بالضكت وجـخذ اإلاجاٌ ؤمام هم الىهاثذ الًاعة اإلاخضاولت التي
حؿهم في جـاكم وجـش ي اإلاغى ،وؤن مىع الىاؽ مً جضاوٌ جلً الىهاثذ اإلابيُت على زبر واطب ًجىب بهدكاع
الىباء.
كغعث عضة مجمىعاث الىتروهُت هبري جىخُض حهىصها إلاداعبت الخًلُل خىٌ ؿحروؽ وىعوها
اإلاؿخجض) ، (Major tech platforms, 2020خُث ؤهضث قغواث ؿِؿبىن وػىػل وجىٍتر وماًىغوؾىؿذ وٍىجُىب
ولُىىضبن على "العمل ؾىٍا بكيل وزُم عصا على ألازباع الياطبت بسهىم وىؿُض ،19-وبلتزمذ هظه الكغواث
بمؿاعضة مالًحن ألاشخام في البلاء مُلعحن بالخىاػي على الخبر الصحُذ مع مداعبت التزوٍغ والخًلُل خىٌ
الـحروؽ وعبر حؿلُِ الًىء على اإلاًامحن اإلاىزىق بها في مىهاتها وعبر جلاؾم اإلاعلىماث ألاؾاؾُت بالخعاون
مع الىواالث الصحُت العاإلاُت.
هما جم جىحُه صعىة عامت للكغواث ألازغي لالهًمام بلى هظا اإلاؿعى إلاىانلت خماًت اإلاجخمعاث مً
ألازباع الياطبت خىٌ الىباء.
هظا الخعاون الظي زههذ له محزاهُت بملُاع صوالعً ،لترح جلضًم صعم بلُمت ؤكهاها  50ؤلف صوالع
إلاكاعَع في واؿت ؤهداء العالم جياؿذ ألازباع اإلاًللت اإلاغجبُت بالىباء ،ومً بحن الاحغاءاث ألازغي التي اجسظتها
ّ
ؿِؿبىن مثال ،مىع ؤلاعالهاث التي تهضؾ لبث الظعغ بسهىم ؿحروؽ وىعوها اإلاؿخجض ،ؤو التروٍج لعالحاث لم
ًخم بزباث هجاعتها ) . (K, Sliva A, Wang S, Tang J, & Liu H, 2017وجإحي هظه اللغاعاث في وكذ لم ًخىنل ؿُه
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بلى للاح ؤو عالج ،وٍسخاع ؿُه الخعاٌل في الخعامل مع الىباء صولُا ،وٍؼصاص اهدكاع اإلاعلىماث الؼاثـت التي جظهب

بلى الدكىًُ ختى في وحىص الـحروؽ.
 .2املحور الثاوي :حكومات أفريقيا ثتعاون مع شركات التكىولوجيا ملحاربة ألاكارًب املتعلقة بكوروها كوفيذ-
13
جخعاون الحيىماث في مسخلف ؤعحاء اللاعة ألاؿغٍلُت مع قغواث الخىىىلىحُا العمالكت مثل ؿِؿبىن
وواحؿاب إلاياؿدت اإلاعلىماث اإلاًللت عً ؿحروؽ وىعوها اإلاؿخجض على مىهاث الخىانل الاحخماعي والتي كض
حؿهم في ػٍاصة اهدكاع اإلاغى في كاعة حعاوي مً هكاقت هٓم الغعاًت الصحُت ،وؤَللذ حىىب ؤؿغٍلُا ،التي
سجلذ عضص هبحرا مً خاالث بنابت بالـحروؽ في ؤؿغٍلُا وعضصا هبحرا ؤًًا في الحاالث اإلااهضة ،زضمت معلىماث
عً ؿحروؽ وىعوها ،وفي هُجحرًا ًخعاون اإلاؿاولىن الُبُىن مع زضمت التراؾل اإلاملىهت لـِؿبىن في جىحُه
عؾاثل للمؿخسضمحن جخًمً ههاثذ ومعلىماث عً ألاعغاى وهُـُت ججىب العضوي.
وجلىم جىٍتر بخعضًل زىاعػمُاتها لىلل اإلاعلىماث الُبُت مً مهاصع مؿاولت وهي مباصعة مخاخت في
 70صولت مجها زمـ صوٌ ؤؿغٍلُت ،وكاٌ حكُيىي بًيىٍؼو مً اإلاغهؼ الىُجحري إلاياؿدت ألامغاى ”لم ًىً هىان
وكذ ؤهثر نعىبت مً آلان هلجإ ؿُه إلاىاكع الخىانل الاحخماعي لخىحُه الغؾالت الصحُدت“.
لىً الحيىماث وقغواث الخىىىلىحُا جىاحه معغهت ،ؿمع اهدكاع الـحروؽ جىدكغ قاجعاث ال ؤؾاؽ
لها مً الصحت على مىاكع الخىانل الاحخماعي (Depoux, Martin S, Karafillakis E, Preet R, Wilder-Smith A,
) ،& Larson H, 202ومً بحن هظه الكاجعاث التي ْهغث على جىٍتر وعنضتها عوٍترػ ”الؿىص ال ًهابىن باليىعوها“
والتي وكغها مؿخسضم هُني له  700ؤلف مخابع ،وحاء في حؼغٍضة ؤزغي على جىٍتر ”بطا هىذ حكً بإهً مهاب...
ًخعحن ؤن جخعلم هُف جـخذ مؿاع الهىاء بؼلي اللُمىن والؼهجبُل واؾخيكاكهما“ ووكغها مؿخسضم مً هُجحرًا له
 119ؤلف مخابع ،وجلجإ بعٌ الحيىماث آلان إلجساط جضابحر اإلاىع والحًغ على هظه الخضوٍىاث.
وؾيذ حىىب ؤؿغٍلُا كاهىها في ماعؽ آطاع ٌعاكب على وكغ معلىماث مًللت عً الـحروؽ بالسجً
مضجه كض جهل بلى ؾخت ؤقهغ ،وٍسش ى مؿاولى الصحت العامت مً ؤن جؼٍض هظه اإلاعلىماث الخاَئت مً عضص
ؤلاناباث التي وؿلا لحؿاباث عوٍترػججاوػث آلاالؾ في اللاعة التي حعاوي هٓمها الصحُت مً يؼىٍ قضًضة.
وَعغؾ هثحرون مً واكع الخجاعب ألالُمت في ؤؿغٍلُا هُف ًمىً إلاعلىماث مًللت ؤن جيكغ وباء
كاجال ،ؿُلىٌ باخثىن بجامعت هاعؿاعص بن مؼاعم زاَئت عً ؤن الثىم وحظوع الكمىضع واللُمىن حكيل بضًال
ؿعاال لألصوٍت اإلاًاصة للـحروؾاث ؤؾهمذ في وؿاة مئاث ألالىؾ وكذ طعوة جـش ي ؤلاًضػ في العلض ألاوٌ مً
ألالـُت الثاهُت ،هما ؤن الكاجعاث عً ؤن العاملحن ألاحاهب بلُاع الصحت ًجلبىن ؤلاًبىال ؾاهم في حعُُل
الخضماث الصحُت ما ؾاهم في اهدكاع اإلاغى بكضة في ؤؿغٍلُا.
 .3املحور الثالث :حرية التعبير املتعلقة بالحةة العامة في القاهون الذويي
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بمىحب اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان ،الحيىماث ُملؼمت بدماًت الحم في خغٍت الخعبحر ،بما في
طلً الحم في الخماؽ واؾخالم ووكغ حمُع ؤهىاع اإلاعلىماث ،بؼٌ الىٓغ عً ّؤًت خضوص .ومىع ؿغى اللُىص على
خغٍت الخعبحر ألؾباب جخعلم بالصحت العامت ،قغٍُت ؤال ّ
حعغى هظا الحم للخُغ.
الحيىماث مؿاولت عً جلضًم اإلاعلىماث الالػمت عً خماًت الحلىق وحعؼٍؼها ،بما ٌكمل الحم في
الصحت .جغي اللجىت اإلاعىُت بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماعُت والثلاؿُت ّ
ؤن "جىؿحر الخعلُم وبجاخت الحهىٌ على
اإلاعلىماث اإلاخعللت باإلاكاول الصحُت الغثِؿُت في اإلاجخمع ،بما في طلً َغق الىكاًت واإلاياؿدت" ،هي "التزاماث
طاث ؤولىٍت" .الاؾخجابت لـحروؽ وىعوها بُغٍلت جدترم الحلىق ًجب ؤن جًمً وحىص معلىماث صكُلت وخضًثت
خىٌ الـحروؽ ،والىنىٌ بلى الخضماث ،والجىاهب ألازغي اإلاخعللت باالؾخجابت لخـش ي الـحروؽ ،وؤن جيىن هظه
اإلاعلىماث مخاخت بؿهىلت للجمُع.
 أهم التوصيات الذولية بخصوص الةق في املعلومة خاصة املتعلقة بالكوروها:ًيبغي للحيىماث ؤن جدترم باليامل الحم في خغٍت الخعبحر والحم في الىنىٌ بلى

ّ
اإلاعلىماث ،وؤن جلُضهما ؿلِ في بَاع ما حؿمذ به اإلاعاًحر الضولُت.
ّ
ًيبغي للحيىماث الخإهض مً ّ
ؤن اإلاعلىماث التي جلضمها للجمهىع عً ؿحروؽ وىعوها

ّ
ّ
صكُلت ،وفي وكتها ،ومدؿلت مع مباصت خلىق ؤلاوؿان .طلً مهم إلاعالجت اإلاعلىماث الياطبت واإلاًللت (WHO,
).2019
ًيبغي ؤن جيىن حمُع اإلاعلىماث اإلاخعللت بـحروؽ وىعوها مخاخت وبلؼاث مخعضصة ،بما في

طلً لألشخام الظًً ًجُضون ،ؤو ال ًجُضون ،اللغاءة والىخابتٌ .كمل طلً بجاخت ؤلاعالهاث الخلـؼٍىهُت بلؼت
ؤلاقاعة عبر مترحمحن ؿىعٍحن ماهلحن ،هما ؿعلذ جاًىان؛ وبجاخت مىاكع بلىتروهُت ٌؿهل الىنىٌ بلحها
لألشخام الظًً لضيهم بعاكت في البهغ والؿمع والخعلم وػحر طلً؛ وبجاخت الخضماث عبر الهاجف التي حكمل
ّ
الهم ؤو الظًً لضيهم نعىبت في الؿمع.
بمياهُت الخىانل الىص ّي لألشخام
ًيبغي ؤًًا ؤن حؿخسضم عملُاث الخىانل لؼت بؿُُت لخدلُم ؤؿًل ؿهم ممىً.

ًخعحن هظلً جلضًم معلىماث لألَـاٌ جيىن مىاؾبت ألعماعهم إلاؿاعضتهم على اجساط زُىاث لحماًت ؤهـؿهم.
ّ
البُاهاث الصحُت لها خؿاؾُت زانت ،ووكغ اإلاعلىماث على الاهترهذ كض ٌُكيل زُغا هبحرا على
ألاشخام اإلاهابحن ،ال ؾُما مً هم في مىايع يعف وتهمِل في اإلاجخمعً .يبغي ؤن ًيىن الاؾخسضام اإلاىاؾب
للبُاهاث الصحُت الصخهُت مديىما بًماهاث كاهىهُت كاثمت على الحلىق.
ّ
ًيبغي الحـاّ على ونىٌ مىزىق وػحر ّ
وٍخعحن اجساط زُىاث لًمان
ملُض بلى ؤلاهترهذ،

ّ
بجاخت ونىٌ طوي الضزل اإلاىسـٌ بلى الاهترهذ .الخعهض الظي كُعخه "هُئت الاجهاالث الـضعالُت ألامغٍىُت" بـ
"ببلاء ألامغٍىُحن على اجهاٌ" ًُلؼم الكغواث بعضم كُع الخضماث عً الؼباثً العاحؼًٍ عً صؿع ؿىاجحرهم
بؿبب الايُغاباث التي ؾببها الىباء ،وبعـائهم مً ؤي عؾىم جإزحر ،وؿخذ هلاٍ الاجهاٌ الالؾليي باإلهترهذ
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"واي-ؿاي" ألي ؤمغٍيي ًدخاحهاًُ .مىً اجساط زُىاث ؤزغي لغؿع ؾلف حجم البُاهاث اإلاخاخت )، (Data Caps
ومًاعـت الؿغعت ،وبلؼاء قغوٍ ألاهلُت في ؤي باكاث حؿتهضؾ طوي الضزل اإلاىسـٌ ؤزىاء اؾخمغاع الىباء.
هما ؤوص ى الخلغٍغ بإهه ال ًؼاٌ ًخعحن على الضوٌ جُبُم ازخباع الكغعُت والًغوعة والخىاؾب كبل
جلُُض خغٍت الخعبحر ختى في خاالث التهضًضاث بالصحت العامت .ال ًؼاٌ مً اإلامىً اؾخسضام هظه الخىنُت
إلاياؿدت ألازباع اإلاؼٍـت َاإلاا ؤن الخإزحر على خغٍت الخعبحر يئُل.
على اإلاؿخىي اللاعي وفي ؤؿغٍلُا ،خغٍت الخعبحر مدمُت بمىحب اإلااصة  9مً اإلاُثاق ألاؿغٍلي لحلىق
ؤلاوؿان والكعىب .ؤنضع اإلالغع الخام اإلاعني بدغٍت الخعبحر والىنىٌ بلى اإلاعلىماث في ؤؿغٍلُا بُاها صحـُا
ؤعغب ؿُه عً كلله بكإن بػالق ؤلاهترهذ في بعٌ البلضان ألاؿغٍلُت في وكذ .COVID-19
وؤوص ى البُان الضوٌ بًمان اخترام وخماًت الحم في خغٍت الخعبحر والىنىٌ بلى اإلاعلىماث .ؾُيىن
طلً مً زالٌ الىنىٌ بلى ؤلاهترهذ وزضماث الخىانل الاحخماعي .وقضص اإلالغع الخام على ؤهه ًجب على الضوٌ
ؤال حؿخسضم  " COVID-19هـغنت إلوكاء جضزالث قاملت".
ً
وكغث اللجىت ألاؿغٍلُت مازغا ؤلاعالن اإلاىلذ خىٌ مباصت خغٍت الخعبحر والىنىٌ بلى اإلاعلىماث في
ؤؿغٍلُا .وبدؿب ؤلاعالن ،ؿةن خغٍت الخعبحر عىهغ ال ػنى عىه في الضًملغاَُت .جىو على «ؤهه ال ًيبغي ألخض
ً
ًمىً ؤن ًيىن مؿاوال عً البُاهاث الحلُلُت ،ؤو عباعاث الغؤي ،ؤو العباعاث اإلاعلىلت في هظه الٓغوؾ».
اإلاُثاق ألاؿغٍلي والعهض الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ملؼمان لجمُع الضوٌ ألاؿغٍلُت
باؾخثىاء حىىب الؿىصان ،وبالخاليً ،جب على الضوٌ ألاؿغٍلُت يمان خماًت خغٍت الخعبحر ختى في ؤوكاث
الىباءً .جب ؤن ًيىن هظا هى الحاٌ ما لم جىً الحيىماث جدخىي بالـعل على ؤزباع مؼٍـت.
ً
ؤزباعا ػاثـت ؿُما ًخعلم بـ COVID-
ًجب على الضوٌ ألاؿغٍلُت اعخماص لىاثذ جدضص بىيىح ما ٌكيل
ً .19جب ؤن ٌؿمدىا للمىاَىحن ووؾاثل ؤلاعالم بالخعبحر عً ؤهـؿهمً .جب مىاككت ؤلاحغاءاث التي ًخم اجساطها
اؾخجابت لـ  COVID-19صون زىؾ مً اتهاماث جاؿهت.
ً
وؤزحراً ،جب على الحيىماث ألاؿغٍلُت ؤال حؿخسضم ألازباع اإلاؼٍـت زالٌ هظا الىباء هضعع الهتهان
خغٍت الخعبحر إلاىاَىحها  ،ؤو حؿىٍت خؿاباث كضًمت مع الصحاؿت.
مما ال قً ؿُه وان لكبياث الخىانل الاحخماعي ،مً "جىٍتر" و"ؿِؿبىن" وؾىاهما ،وكع مهم في
جاعٍش نىاعت الغؤي العام ،والجضًغ بالظهغ هى ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي جمىىذ مً ؤزظ هظا البعض على
نعُض الخإزحر على الغؤي العام هدُجت بهـخاخه على جلً اإلاجخمعاث ،زالٌ العكغ ؾىىاث اإلاايُت اهدؿبذ مىاكع
ً
الخىانل الاحخماعي صوعها عً َغٍم اجساط هظه ألاهىاع اإلابخىغة مً وؾاثل الاجهاٌ ؤقياال جُبُلُت حضًضة في
ً
ً
ً
مجاٌ اؾخعمالها في عضة مُاصًً ،وانبدذ الُىم جدلم ػؼوا هىعُا مسخلـا ،في حظبها ؿئاث مخعضصة بعض ؤن
ً
جدىلذ وؾُلت بعالمُت مً الضعحت ألاولى ،وبسانت بعض ؤن باجذ جاصي صوعا باعػا في وكغ الخبر وفي الخإزحر على
املجلة الجسائرية لألمً والتىمية

املجلذ  /10العذد  /02أفريل  /2021ص103 -33 :

99

"ثأثير «ألاخبار الكاربة» املتذاولة في مىصات التواصل إلاجتماعي في زمً وباء الفيروش التاجي املضتجذ
بًضًغ ػىُاث و مدمض ألامحن يـاؿلُت
كوروها ) (COVID-19على الرأي العام العاملي وألافريقي"
مكاعغ الجماهحر ،ووىنها وؾُلت جخمحز بالؿغعت الـاثلت إلًهاٌ اإلاعلىمت وإلاىاهبت الحضر ،وهى ما ًـؿغ
َ
مغهؼ اهخمام واؾخلُاب
اؾتهىاءها مً مسخلف الـئاث .ولهظه ألاؾباب ،جدىلذ مىاكع الخىانل الاحخماعي
ً
لالهدباه والترهحز ،لِـ ؿلِ مً عامت الىاؽ ،لىً ؤًًا مً وؾاثل ؤلاعالم اإلالغوءة واإلاؿمىعت.
لم ًلف الخُىع والخدىٌ إلاىاكع الخىانل الاحخماعي عىض هظا الحض ،بل ؤعػمذ وؾاثل ؤلاعالم
الخللُضًت والصحف واإلاجالث والبرامج الخلـؼٍىهُت على الاعخماص علحها في الحهىٌ على اإلاعلىمت وجيىًٍ الخبر،
بما ًؼٍض مً حجم جإزحرها واهدكاعها .وباث بةميان ؤي مً اإلاؿخسضمحن ،ممً لضًه صعاًت بهىع ماصة بعالمُت،
وكغ وحهت هٓغه وجدحزاجه ،ولظلً ؿإػمت وباء ؿحروؽ وىعوها اإلاؿخجض «وىؿُض  »19ؤخض ؤبغػ ألاخضار العاإلاُت
ً
ً
ً
واؾعا على مىاكع الخىانل الاحخماعي.
اهدكاعا وحضال
التي قهضث
خاثمة:
ًىاكل الىثحرون في ول ميان مً علماء احخماع وزبراء اكخهاص ومغاكبحن ،مضي الخإزحر الظي
ؾُدؿبب به هظا الىباء على العالم ؤحمع ،ملضمحن العضًض مً ألاَغوخاث والاؿتراياث التي ًمىً للعالم ؤن
ابخضاء مً الىٓام الهحي والؿُاس ي وختى مضي جإزحره على عاصاث البكغ ً
ً
الخلا بخؼُحره لكيل
ًبضو علحها،
الخىانل الجؿضي على وحه الخهىم ،بِىما هدؿاءٌ هىا عً ما بطا واهذ مهىت ؤلاعالم والصحاؿت ؾِىالها
ً
ً
حؼءا مً هظا الخؼُحر ،وبالـعلً ،مىً اللىٌ بن ؤلاعالم الُىم ٌعخبر مً ؤوٌ اإلاجاالث التي حكهض ً
خلُلُا.
حؼُحرا
ّ
ؿـي جلغٍغ وكغ بصحُـت "باػ ؿُُض هُىػ" ٌكحر بلى ؤن الىثحر مً اإلاىاكع ؤلازباعٍت التي جبث عبر
اللغاء هدُجت كًاء الىاؽ ً
ً
اػصًاصا ً
هبحرا في عضص الؼٍاعاث الُىمُت مً ّ
ؤوكاجا ؤهثر في جهـذ ؤلاهترهذ
ؤلاهترهذ حكهض
وكغاءة اإلادخىي الُىٍل ) ، (C, 2020بِىما حعاوي هظه اإلاىاكع مً جغاحع خغهت ؤلاعالن والضعاًت ؿحها ،ومىظ بضاًت
ّ
اإلاعلىماجُت وقغعذ في ّ
مىٓمت ّ
ّ
ّ
الخعامل معها هما
العاإلاُت زُىعة الجاثدت
الص ّحت
اهدكاع وباء وىعوها ،ؤصعهذ
ّ
ّ
ّ
جخعامل مع الجاثداث العاصًت :جمُحز الخُغ ،جدلُل جإزحره ،واجساط زُىاث للحض مً جإزحره واهدكاعه .ولهظا
ّ
ّ
ً
ّ
الؼغى ،قيلذ اإلاىٓمت ؿغكا حعمل على مضاع  24ؾاعت لخمُحز وصخٌ الكاجعاث وألازباع الياطبتٌ .عمل ؿغٍم
ّ
للمىٓمت مع ؤهبر قغواث ّ
"مضمغو الخغاؿاث" ّ
ّ
الخىانل مثل ،YouTube ،Twitter،Facebook ،Google
الخابع
ً
ّ
ّ Tiktok
الكغواث بالعمل ً
بضال مجهاّ .
معا
حعهضث هظه
للحض مً اهدكاع اإلاعلىماث الياطبت ووكغ معلىماث مىزىكت
ّ
إلاؼٍـت ،وؤياؿذ لىاثذ جدظًغ للميكىعاث التي ّجم جمُحز مًمىنها ّ
في مىاحهت حاثدت اإلاعلىماث ا ّ
همؼٍف ،وكامذ
ّ
ّ
ختى بدظؾ ؤواطًب زُحرة ،حعاوهذ العضًض مً الحيىماث خىٌ العالم مع مىٓمت ّ
ّ
العاإلاُت إلاداعبت
الص ّحت
ّ
ّ
الص ّحت لبعٌ الضوٌ اإلاعلىماث ا ّ
حاثدت اإلاعلىماثّ .ؤما ؤزغي ؿبلُذ ختى ماز ًغا ،خُث لم جداعب وػاعة ّ
إلاؼوعة
ّ
ّ ّ
وألازباع الياطبت خىٌ وباء اليىعوهاّ .
ـكُاث ّ
الؿابلت لألمغاى  -جـش ي قلل ألاَـاٌ في 2013
ختى في الخ
الص ّحت ألاواطًب ّالتي وكغها معاعيى ّ
والحهبت في  - 2018-2019لم جداعب بعٌ وػاعة ّ
الخُعُماث ّ
وجم بػالق
تهمها ّ
ّ
ّ
والجمعُاث ّالتي ّ
العامت ؿلض كامىا بضخٌ ؤواطًب معاعض ي
الص ّحت
ؿجىة اإلاعغؿت مً زالٌ ألاؿغاص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخُعُماث ومىىغي الخُغ اليامً باألمغاى ،وؤحابىا على ؤؾئلت ألاشخام الظًً جغصصوا في جللي الخُعُم بزغ
والجمعُاث ّ
مؼوعة .في ؿترة اليىعوها ً
حعغيهم إلاعلىماث ّ
ّ
ّ
للحض مً
ؤًًاً ،لع الجهض باألؾاؽ على ؤهخاؾ ألاؿغاص
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ّ
اهدكاع اإلاعلىماث الخاَئت عً اإلاغى ،الـحروؽ ،الىكاًت مىه وآلان ً
ؤًًا عً الللاح .حؿاعض وؾاثل ؤلاعالم
ّ
ً
الص ّحت ً
اهًمذ بلى مسُِ وػاعة ّ
ّ
ؤًًا وبلى الجهىص
ؤخُاها ،وجداعب ألاواطًب التي هي هـؿها كامذ بيكغها ،هما
اإلابظولت للخعامل مع الـ .Fake News
ّ
مع طلًّ ،
ًخُلب ً
حهضا ؤهثر بىثحر مً ازخالكهاٌ .عخبر ازتراع  Fake Newsعلى
ؿةن صخٌ ألاواطًب
ّ
الؿببّ ،
ؾغَعا ًّ
صاثما وعاءها .لهظا ّ
وؤما ّ
حضا ّ
ً
ؿخخُلب ً
ؾعُا ً
ؿةن ؤؿًل َغٍلت
عملُت صخًه
ًض الهُئاث وألاؿغاص
ُ
ّ
ّ
ّ
إلاىع ألازباع ّ
والغؾاثل الياطبت هي جىحُه الىاؽ هُـُت جمُحزها وخثهم على عضم وكغ معلىماث لم جـدو صحتها.
ّ
مىٓمت ّ
ّ
العاإلاُت حعلُماث واؾعت ًمىً ؤن حؿاعض في جمُحز اٌ
الص ّحت
للمؿاهمت في طلً ،وكغث
 Fake Newsو"حؿُُذ مىدنى حاثدت اإلاعلىماث" ،مثل ؿدو مهضع اإلايكىع ؤو ّ
الغؾالت ،عضم كغاءة العىىان
ّ
الخ ّإهض مً وحىص مهاصع ؤزغي جضعم الخبر وػحرها مً ّ
اليكغّ ،
ؿلِ ،ؿدو ّ
الخعلُماث .في معهض
الىاقغ وجىكُذ
ّ
الغمىػ ّ
صاؿُضؾىن ً
الخ ّ
التركُم ؤو ّ
ؤًًا ،وكغها ههاثذ لخمُحز ّ
عبحرًت ،Emoji
الغؾاثل الياطبت ،مثل جىغاع عالماث
ّ
ً
لؼىٍت لخًلُل زىاعػمُاث قغواث ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
الخىانل ("لـاح" ؤو"للار" بضال
اإلاكىقت ،ؤزُاء
ؼىٍت
الهُاػت
ّ
جأمغٍت ،مغاحع ػحر واضحت ("هخب باخث في ؾخاهـىعص") ؤو بضون عابِ للمهضع
مً"للاح") ،عؾاثل جبضو ّؤنها
ّ
("بدؿب وػاعة ّ
الص ّحت") وجىنُاث ّ
َب ُّت ػغٍبت ("الؼغػغة باإلااء واإلالح" " ،جىاوٌ صواء يض اإلاالعٍا").
ّ
ّ
ملىعاّ ،
ًخعحن على اللاعت كًاء بعٌ الىكذ لـدو ّ
ختى وبن بضا الخبر ً
صحخهً .
ػالبا ،ال ًخُلب
ّ
ّ
ألامغ ؾىي بًع ّ
اللهت خلُلت ؤو ازتراعً .مىً ً
ّ
ّ
مىزىكُتها ؤو
ؤًًا الخإهض مً
الىلغاث إلاعغؿت ما بطا واهذ
ّ
ّ
ّ
العاإلاُت ،هخاب اإلالاالث ّ
الؿااٌ عجها مً مهاصع مىزىكت مثل مىٓمت ّ
ّ
ّ
ّ
والعلمُت وبالُبع معهض
الص ّح ُّت
الص ّحت
ّ
ّ
صاؿُضؾىن للتربُت العلمُت.
بعملُت الحجغ ّ
ّ
وبطا لم ًىً وكذ لـدو طلً؟ مً ألاؿًل عضم جمغٍغ ّ
اله ّح ّي
الغؾالت  -وهظا ؤقبه
مهل ّ
للحض مً اهدكاع الـحروؽً .جب ّ
ّ
الخ ّ
والخـىحر كبل جمغٍغ معلىماث ًمىً ؤن جيىن زاَئت ،ؿمثل هظه
اإلاعلىماث ًمىً ؤن جيىن زُحرة ً
جماما وىباء اليىعوها .وبطا بلؼخىا عؾالت طاث مدخىي واطب؟ ًُىصح بمىاحهت
ُمغؾلحها وبعالمهم ّ
ّ
ّ
بإنهم ًيكغون  Fake Newsإلاىع جىاكلها بحن ؤشخام ال ٌعلمىن هُـُت جمُحز صحت ّ
الغؾاثل
بؿبب عضم كغاءتهم للملاٌ.
مً الىاضح ؤن هظا الىباء ًدمل في َُاجه الىثحر مً الخدضًاث الاكخهاصًت واإلاهىُت ،ختى ًثبذ
ؤلاعالم كضعجه همهىت في اإلاداؿٓت على الؿمت ؤلاوؿاهُت اإلاخإنلت به ،ألامغ الظي ًمىً ؤن ًدؿبب لىؾاثل ؤلاعالم
اهسـايا في ؤلاًغاصاث بيؿبت ً ،%19
ً
وؿلا إلادلل
ؤلازباعٍت بإػمت ؤؾىؤ مً ألاػمت اإلاالُت لعام  2008التي قهضث
نىاعت ألازباع في مىكع ؤزباع الاكخهاص " " Newsonomicsالضهخىع هحن ،الظي كاٌ" :بنها ؤػمت للصحف واإلاىاكع
ً
مخىكعا "ؾجري لألؾف اإلاؼٍض مً الصحف اإلاؼللت ،واإلاؼٍض مً
"ؤؾىؤ مما واهذ علُه عامي  2008و،"2009
الـغاغ في الصحاؿت هدُجت لظلً".
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ً
نهاًت ،ؿةن الخًلُل ؤلاعالمي وججؼثت الهىعة ومكاهض مؼٍـت جىدكغ في البعٌ مً وؾاثل الاعالم
ً
ً
بعض ان انبدذ اليىعوها التي ” ال هىـي وحىصها وزُىعتها ” ػظا ملتهبا في الاعالم اإلادغؿت للحلاثم بيل الُغق
ػحر الاوؿاهُت للىنىٌ الى ػاًاتها والتي جخمدىع خىله ،والخدلُالث ػحر اإلاىُلُت في قغح هظا الـحروؽ وعبُها
مً كبل الصحف الهـغاء بضوٌ اهخلل الـحروؽ لها وابخلُذ به وبإمىع ال ؤؾاؽ لها مً الصحت ،وألازُغ مً
وىعوها ( وىعكت ؾُاؾُت ) وبالخالي اهللبذ الى جدضًاث هبحر عىىاهه ؿلضان الثلت عىض الىثحر مً الكغاثذ
اإلاجخمعُت بما ًهضع عً الجهاث اإلاعىُت وجغهلها وحكل عملها و عػم ان اإلاجخمع اللىي اإلاخماؾً هى اإلاجخمع
الظي ًهضق ما ًىلل له مً الجهاث الغؾمُت ؿلِ  ،والتي ال مهلحت لها مً بزـاء ؤي زبر مهما واهذ زُىعجه
لخىعُت اإلاجخمع .
ان حكىٍه الحلاثم وكلبها جدىلذ الى خاالث كاصث الى جسىؿاث مبالؽ ؿحها وجغاحع الهىث العلمي
اإلاسخو الظي بةمياهه ؤن ًلضم معلىماث واضحت حلُت جٓهغ ألامىع بحجمه وَغق الىكاًت مىه  ،و جـؿحراث
َغح ػحر علمُت وؾلىهُاث ؿحها زىؾ وععب ؤهثر مىه هؿبل خلُلُت وعلمُت لعبىع يغعها ،وجدىاػم هظه مع
اؾخؼالٌ اإلاكاعغ عبر قاجعاث اؿترايُت اومـبرهت وجىُْـها هؿالح ال ًلل زُىعة عً الباعوص الاؾىص واللىابل
الىُمُاوٍت اإلاضمغة هما جُلم علحها في العلىم العؿىغٍت وؤنبدذ ؤقض ؿخيا مً الحغوب الخللُضًت للخإزحر على
الغؤي العام مً زالٌ بعٌ الـًاثُاث وخؿاباث مىاكع الخىانل واإلاىهاث ؤلاعالمُت اإلاخىىعت والتي جىلل
الخبر الياطب ّ
وتهىله ،وجدكض حىكت مً ججاع اليلمت والللم جدذ مؿمُاث مسخلـت جدىىع بحن مدللحن،
ً
وصحاؿُحن ،بؼاًت الخضلِـ والخًلُل ،جىـُظا ألحىضاث مكبىهت ومثحرة للـخىت جىدكغ في حمُع اهداء العالم وهي
ماحغة لكغواث ججاعٍت عاإلاُت لىؿب الغبذ على خؿاب الاوؿاهُت بعض ان ؿلضوها .ال جهب في نالح اإلاجخمعاث
اإلاخدًغة  ،بل تهضؾ الى جدلُم مهالح يُلت الاؿم والغئٍت ،تهضؾ التروٍج إلاهالحها وهـؿها ،على خؿاب
اإلاهالح العامت .
والحلُلت ؤن ملُاعاث الضوالعاث التي اؾدثمغتها الجهاث اإلاؼظًت لألزباع الياطبت ،مً كبل اصحابها في
جمىٍل وزلم ؿًاء بعالمي مكبىه كض ؤخاٌ ؤلاعالم الى ؾلؿلت مً ألاصواث الخُحرة في ًض ممىلحها ؤهثر مً وىهه
ؿًاء بعالمي لىلل الحلاثم والخـاعل معها ،وباث خضًث بعٌ الـًاثُاث عً اؾخلاللُتها ً
خلا مضعاة
للسخغٍت بط جلضمذ هظه الـًاثُاث بلى حاهب الجُىف خؿب ما ًملُه صوعها هظعاع مُضاوي.
َ
ومخباصلت في الىكذ هـؿه،ليي حؿاهم في
بن العالكت بحن الحلُلت والاعالم ًجب ان جيىن مخعايضة
نىاعت اعالم هاجح ًىلض الثلت والترابِ في اإلاجمعاث بضٌ التهىٍل  ،والاعالم ًمىً ؤن ًلىم بضوع مهم في هكف
ً
الحلاثم وجثبُتها ،بطا ؿةن صوع الاعالم ًمىً ؤن ًيىن هبحرا في جثبُذ الحلاثم ،ؤو حؼُحرها ،وله كضعة هبحرة على
الخالعب بالعلىٌ ،لِـ البؿُُت العاصًت ػحر اإلاخسههت ؿدؿب ،وبهما ًمىً لالعالم اإلاًلل ؤن ًخالعب ختى
بعلىٌ الىسبت ،ؤو الاشخام والجهاث اإلاعىُت بخُىٍغ اإلاجخمع ،والتي حعلً كُاصتها لليكاٍ اإلاجخمعي الحيىمي
والاهلي على خض ؾىاء،
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في خحن ان الاعالم الياطب ًدؿبب في جؼٍُف الحلاثم ،و ًخعامل مع بؿُاء الىاؽ بمؿخىي علىلهم
باألهاهُت والخـىحر باإلاهلحت الـغصًت ،وػالُا ما جىـع مثل هظه اإلاهالح طاث الُابع الاهاوي ،بغصاء اإلاهلحت العامت
وختى في زضاع العلىٌ التي جًٓ بإنها واعُت ومدهىت مً مساَغ الاعالم الهازب والياطب ،وهظا ًظهغها
باإلالىلت طاجعت الهِذ لجىػٍف حىبلؼ وػٍغ الضعاًت الىاػي الظي كاٌ ؿحها( :بهظب بهظب ختى ًهضكً آلازغون،
زم اهظب ؤهثر ختى جهضق هـؿً) ،ان الؼُاب الخُحر للىماطج اإلاهىُت اإلاًاصة ،التي كض جىجح في هؿغ هظا
الاخخياع والخعخُم الخُحر على الحلُلت في العالم الُىم و عؿع الخًُم على الحغٍاث للضؿاع عً خم الاكالم في
الىخابت الحغة والجزيهت،هي الحاحت اإلالحت في ؿً الخًُم علحها والحلُلت على ما ًبضو ال ػالذ ؿغنتها الىخُضة ؤن
جىخب بالضم ال بالحبر.
مهمت عنض الاعالم اإلاس يء لِؿذ مهمت بؿُُت مـغصة اهما هي مهمت حماعُت ،وزانت باليؿبت لالمم
التي جمغ بٓغوؾ ملخبؿتً ،خلضمهم اصحاب الىعي اإلاخسهو والعلىٌ الىحرة ،لىكف وؿطح الاعالم الـاؾض،
مً زالٌ اَالق خمالث جىعُت مًاصة وؿاعلت مضعىمت بالىعي والحلاثم ،وجيىن كاصعة على ؤن جىكف خاالث
الخًلُل التي ًلىم بها مثل هظا الاعالم والبض ؤن جبظٌ حهىص مًاعـت لغؿع مؿخىي الىعي الكعبي العام يض
الاهؼالق في مىدضع الاعالم اإلاساصع الظي ال ٌعمل لخضمت اإلاجخمع ،وٍخدغن وؿلا اهضاؾ مغؾىمت مؿبلا ،مًاصة
للكعب والضولت  .ؤن هلل الىاكع وهكف الكاجعاث واإلاؿببحن هي مؿاولُت الاولت للجمُع وهظا بىاء مجخمع
ً
بعُضا عً الازباع الياطبت والكاجعاث اإلاؼٍـت وهي انل اإلاهىُت ؤلاعالمُت زهىنا في ْل ْغوؾ عهِبت مثل
هظه التي حعاوي مجها قعىب العالم
ُ
بصعان مضي جإزحر ول ولمت جىخب في ملاٌ ؤو زبر ؤو ؿُضًى هى ما ًجب ويعه ههب عُني ول صحـي
ؤو ناوع مدخىي في هظا الحلل ،ؿالخىؾ ؾُجعل اإلاخللي ٌكعغ بالظعغ ومً زم ؾُضؿعه لـعل ؤقُاء ؤؾىؤ
ً
هخعمُم الكاجعاث ؤو الىكىع ؿغَؿت لها ؤو بللاء اللىم على مجمىعت معُىت ومعاملتها على هظا ألاؾاؽ.
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