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ملخــص:

ومــــا ســــنحاول الاطــــر إليـــ يف هــــا

وجــد األخبــار الكاذبــة منــا فــرتا
زمنيـــة ســـابقة ،لكـ ـ مـــع ظاـــور وســـائل
الاواصــل اإلجا ــاعي وتشــكيلاا عنصــراً
ما ا يف الازو باملعلوما واحلصـول علـ

املقالــة يــدخل ض ـ

هــا األطــر يف شــقاا

املعــريف ،حيـ ســناناول األبعــا الع ئقيــة
بـــني مظاـــر ســـليب مـ ـ مظـــاهر الازييـــف
اإلع مــــــي عــــــرب شــــــبكا الاواصــــــل

األخبار أصب أكاشاف األخبار الكاذبة
حمــل جــدل كــبري يف اجملا ــع خاصــة يف
ظــل بي ــة رق يــة متاــاز بالــاكاء واملرويــة
الكــــــبري والســــــرعة الفائقــــــة يف يقــــــل
املعلومـــا  ،حيـ ـ شـــكل هـــاا املوضـــو

اإلجا ـــاعي إال وهـــي األخبـــار الكاذبـــة،
وآثارها عل إجتاها الـرأ العـام خاصـة
يف ظـــــــل تنـــــــامي إعا ا يـــــــة اجل اـــــــور
واملؤسســــا يف اختــــاذ الفضــــاء الرق ــــي
الاواصــــــلي مصــــــدراً ما ــــــا يف الاــــــزو

خاصة يف اآلوية األخـري يقاشـا حمادمـة

باألخبار.

يف كيفيا الكشف عناا وإجيـا آليـا
مواجاااــا ،خاصــة أياــا أصــبح تشــكل

الكل ا املفااحية :األخبار الكاذبـة؛
شــــبكا الاواصــــل اإلجا ــــاعي؛ الــــرأ

خطراً مازايداً عل توجاـا الـرأ العـام،

العام.

(*) -املؤلف املُراسل.
social media which plays a major
part in supplying information and
getting news , the discovery of fake

Abstract:
Fake news have existed in the
past, but with the emergence of
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local, or at the level of effecting and
changing its paths.
In this article, and in its cognitive
side, we are going to talk about the
relationship between the negative
aspect of social networks through
Media counterfeiting and its effect
on trends public opinion specially
within the growing of using the
digital space by the public as an
important source of news.
Keywords: Fake News; Social
Networks; Public Opinion.

news have become a big controversy
especially
within
digital
environment
advantaged
over
intelligence, flexibility and high
speed in transfering information.
This topic has recently been a
source of heated debate on how to
detect and find mechanisms to face
these fake news. The later has
become an increasing danger to the
public opinion trends whether at the
level of forming it towards
international issues, regional or

مقدمــة:
أضح شبكا الاواصل اإلجا ـاعي متثـل مصـدراً ما ـا يف احلصـول علـ األخبـار
والازو باملعارف ال كاي يف وق ساب حكراً لد بعـض األوعيـة احملفوظـة بطـر
عــد  ،هــاا مــا وفــر الكــثري مـ اخليــارا لــد املســاخدم يف إشــبا حاجاتـ اإلع ميــة
بطر أكثـر يسـرا ممـا مضـ  ،بـل تعـد األمـر إىل اختـاذ هـاا الفضـاء بي ـة لل ارسـة
اإلع ميــة ســواء م ـ قبــل مؤسســا أو م ـ قبــل جماــو ا فر يــة يف إطــار مــا مايس ـ
بصـــحافة املـــواط  ،لكــ هـــاا كلــ أفضــ باملقابـــل إىل الكشـــف عــ أحـــد أوجـ ـ
شــبكا الاواصــل اإلجا ــاعي األكثــر إثــار للفوضــ اإلخباريــة واملعلوماتيــة ،حيــ
أصبح فضاء م ئ اً ملـا أصـب يعـرف باألخبـار الكاذبـة " ."Fake Newsهـاا مـا أ
إىل تصــاعد اإلها ــام عل ـ املســاو العــاملي مبواجاــة هــاا الــن ط األخبــار والبح ـ يف
أ وا معرفيــة وتقنيــة للكشــف عناــا وكــاا إجيــا آليــا ملواجاااــا يف ظــل بي ــة متاــاز
بالاكاء واملروية يف احملاو .
يف هاا الطر تثتي ها الورقة البحثيّـة لاـدخل ضـ

هـا األطـر يف شـقاا املعـريف،

وذل يف حماولة مل مسة األطـر النظريـة والفكريـة املاعلقـة باألخبـار الكاذبـة املادفقـة
عرب شبكا الاواصل اإلجا اعي وآثارها عل إجتاهـا الـرأ العـام ،وهـاا مـ خـ ل
اإلجابـــة علـ ـ الاســـاؤل الرئيســـي :مـــا ع قـــة األخبـــار الكاذبـــة بشـــبكا الاواصـــل
اإلجا اعي؟ وما تثثرياتاا عل الرأ العام؟ وهاا مـ خـ ل حمـاور أساسـية كـان أوهلـا
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األخبــار الكاذبــة ،حيــ مت الاطــر لكــل األبعــا الفكريــة واملعرفيــة هلــاا املفاــوم
املســاحد عل ـ الســاحة األكا مييــة ،ك ــا مت تنــاول شــبكا الاواصــل اإلجا ــاعي
وع قااــا بــالرأ العــام وهــاا يف احملــور الثــايي ،حي ـ مت الاطــرف في ـ إىل مؤشــرا
الع قة املرتتبة ع إساخداما شبكا الاواصل اإلجا اعي وآثارها يف صـناعة الـرأ
العــام ،وجــاء يف األخــري احملــور الثال ـ ليانــاول شــبكا الاواصــل اإلجا ــاعي كبي ــة
م ءمة لنشر األخبار الكاذبة والاثثري عل الرأ العام.
احملور األول -األخبار الكاذبة:
أوال -النشث والاعريف:
مصطل األخبار املزيفة هو مفاوم ماعد املعايي ومثري للجـدل سياسـيا .ويعـو األصـل
يف إياشار هاا املصطل إىل الصحفي الكند كري سيلفرمان ال إسـاخداماا ألول
مــر يف ت ريــد يف  14أكاــوبر  .2114حي ـ إســانكر األخبــار الكاذبــة ملوقــع أخبــار
وه ي  ،nationalreport.netالا أعل عـ احلجـر الصـحي ملدينـة تكسـا
زع ـ عائلــة إصــابااا بفــريو
اآلالف خ ل تفشي املر

إيبــوال ،هــاا الفــريو

شــديد العــدو الــا أو

بعـد أن
حبيــا

يف غر إفريقيا م  2114إىل .2112

ولكـ ع ـل سـيلفرمان علـ األخبـار الكاذبــة مل يعـرف بعـد ذلـ  .لكـ ت ـري هــاا
املوقــف يف خريــف عــام  2112بعــد يشــر جم وعــة مـ املقــاال املــؤثر حــول مــد هــا
الظاهر عل األيرتي كجزء م اإلياخابا الرئاسية األمريكية.

()1

ك ــا ال ميكــ يســب عبــار "األخبــار املفربكــة إىل الــرئيس األمريكــي ،ويالــد
ترامــب ،لكننــا يســاطيع القــول أي ـ أكســباا شــار وزا هــا إياشــارا .ف ـ بــني 2215

ت ريدا أياجاا خ ل عام األول يف البي األبيض ،كان تعبري "األخبار املفربكة" هـو
األكثــر تكــرارا ،إذ ور

هــاا العبــار يف  172ت ريــد يف إطــار تاج ـ عل ـ وســائل

اإلع م ،ور علـ أخبارهـا الـ ال يافـ معاـا أو يصـنفاا ب عابارهـا معا يـة لـ  .وحاـ
قبــل خول ـ البي ـ األبــيض وعل ـ مــد فــرت محلا ـ اإلياخابيــة ،تكــرر هــا العبــار
كثريا يف خطاباتـ ولقاءاتـ اجل اهرييـة ،وأصـبح مـ بـني الاعـبريا واسـعة الاـداول.
ويف ياايــة  ،2119أصــبح "األخبــار املفربكــة" كل ــة العــام وفقــا إلخايــارا قــامو
"كولينز" للكل ا األكثر تثثرياً وحضوراً.

()2
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ك ــا جتــدر اإلشــار إىل أن راســة إع ميــة يشــر يف امل لكــة املاحــد ع ـ جامعــة
بورمنــاو عرف ـ مصــطل األخبــار الزائفــة علـ أياــا" :يــو م ـ الع قــا العامــة يظاــر
تيــزا مبال ــا يف بعــض احلقــائ حيجــب الــبعض اآلخــر" .ك ــا خلص ـ

راســة جامعــة

بورمناو تعريـف األخبـار الكاذبـة بثياـا "اإلياشـار املاع ـد للاضـليل ،سـواء كـان ذلـ
عرب وسائل اإلع م الاقليدية أو م خ ل وسائل الاواصل اإلجا اعي".

()3

ويع ــد الكــثريون إىل يشــر األخبــار الكاذبــة ل ايــا عــد  ،وتنحصــر غالبيااــا يف
الرغبة يف الاثثري يف ظل قدر اإلعـ م اإلجا ـاعي علـ الوصـول مل يـني املسـاخدمني يف
أماك عـد " ،يف البلـدان الديكااتوريـة تنشـث مقـاطع فيـديو وصـور مزيفـة ت ـل علـ
موقع اليوتيو ومواقع أخر بثمل أن جتدهم املؤسسـا اإلخباريـة واجل اـور وتنشـرهم
عرب مواقـع حقيقيـة" ،الـدميقراطيا بـدورها ال ختلـو مـ ذلـ  ،ال سـي ا يف ظـل السـيل
الكبري لل علوما املادفقة واألموال الكبري ال تصـرف هلـاا اجلايـب ،خاصـة خـ ل
احل

اإلياخابية بادف الاثثري السياسي(.)4

ك ا ميك إعابار األخبار املزيفة أياـا أ معلومـا املقصـو مناـا أن يكـون غالبـاً
كاذبة أو مضللة .والدوافع م إيشاء ها األخبار الوه ية تكون مالية يف ال الـب مثـل-
ع ـ طري ـ احلصــول عل ـ النــا

للنقــر علـ املواقــع حبي ـ تاعــر

اآلخري باختاذ قرار شراء منا  ،أو الدعم أو تعار

لإلع ـ ن-أو إلقنــا

قضية أو مرش سياسي.

()5

وفي ــا يلــي بعــض املصــطلحا املرتبطــة باألخبــار الكاذبــة وتقــرت يف تفســري هــاا
املصطل أو تثخا مكاي يف بعض األحيان:

()6

 -0اإلشاعة :ال ميك القول أن هنا فر بني األخبار الكاذبة واإلشاعة ،وما يـدل
عل هاا هو تعريـف الشـائعة والـا يؤشـر بثياـا" :خـرب أو جم وعـة مـ األخبـار الزائفـة
الـ تناشــر يف اجملا ــع بشــكل ســريع ويــام تــداوهلا بــني العامــة ظنــا مــنام يف صــحااا،
و ائ ا ما تكـون هـا األخبـار شـيقة ومـثري  ،وتفاقـر الشـائعة عـا إىل املصـدر املوثـو
الا حي ل أ لة عل صحااا وتادف ها األخبار إىل الاثثري عل الرو املعنويـة والبلبلـة
وزر بـــاور الشـ ـ  ،وقـــد تكـــون هـــا الشـــائعة ذا طـــابع عســـكر أو سياســـي أو
إقاصــا

أو إجا ــاعي " )7(.أو هــي "أخبــار مشــكو يف صــحااا وياعــار الاحق ـ م ـ
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أصلاا ،وياعل مبوضوعا هلا أه ية لد املوجاة إليام ويؤ
إىل إضعاف روحام املعنوية"

تصديقام أو يشـرهم هلـا

()8

 -0الاضــليل :وهــو حماــو ملف ـ ممــزو باحلقــائ  .ويش ـ ل ممارســا شــبكة م ـ
املاــابعني الــزائفني أو أيشــطة الاصــيد املنظ ــة .وهنــا إىل املعلومــا املضــللة لــيس فقــط
ممارسا إياا املعلوما ولكـ أيضاـا جم وعـة األيشـطة لاعزيـز أه يـة هـاا النـو مـ
احملاو .
 -3الاحق م احلقيقة :إياا ع لية حملاولة الاحق مـ صـحة أو حـض الاثكيـدا
املقدمة يف الك م أو الوسائط املطبوعة أو احملاو عرب األيرتي  .وم املعـروف أن لـد
بعض وسائل اإلعـ م أ وا ع ليـة للاحقـ مـ احلقـائ قبـل يشـر املعلومـا  ،لكـ يف
ها احلالة حن ياحد ع ع لية تق يف حد ذاتاا.
 -4املعلوما اخلاط ة :وهي ع لية يشر معلوما كاذبة ،إما مع معرفـة أياـا خاط ـة
بالفعل أو غري معروفة لد الناشر أياا كال .
ثاييا -أساليب األخبار الكاذبة:
تاخـا األخبـار الكاذبــة أوجـ وأســاليب ماعـد مـ أجـل القيــام بالوظـائف املرســومة
هلا ،ويام تصنيفاا وفقا لل حاو املنشور ب .
 -0اهلجــاء والســخرية :قــد يكــون م ـ املفــاجئ تض ـ ني اهلجــاء والســخرية يف منــوذ
الاضليل .حيـ ميكـ إعابـار اهلجـاء والسـخرية شـك ً مـ أشـكال الفـ  .ومـع ذلـ
ف يـ يف عــامل يالقـ فيـ األشــخاص املزيــد واملزيــد مـ املعلومــا مـ خـ ل تفــاع تام
اإلجا اعية ،هنا ارتبا وعدم فام لوجو مواقع ساخر .

()9

 -0األخبار املضللة :ت ـل هـا األخبـار معلومـا حقيقيـة موظفـة يف سـيا خـاطئ،
وغالبــا مــا ت ــل حقــائ واقاباســا مت إياقائاــا بدقــة وعنايــة ،م ـ الصــعب كشــفاا
بساولة.
 -3الــربط اخلــاطئ :وتكــون هنــا أخبــار ذا صــلة خاط ــة ت ــل عنــاوي لــيس هلــا
إرتبا باملوضو  ،أ ال تعكس العناوي أو املوا الس عية البصـرية املنشـور أو املااعـة
الـ مت بثاــا عــرب أ وســيلة كايـ حماواهــا احلقيقــي ،وكــثرياً مــا تســع إىل تقي ـ
أهداف جتارية كاحلصول عل مشاهدا أو تفاعل م اجل اور.
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 -4األخبار امللفقة :تـدفع هـا األخبـار امللفقـة املسـاخدمني والقـراء إىل تثييـد موقـف
خــاطئ أو ت ــيري صــور معينــة يف أذهــايام ،ت ــل مضــامني كاذبــة وال أســا

هلــا م ـ

الصحة.
 -5حماو مناحل :أخبار يام فياا إياحال هويـة شخصـيا سياسـية أو فنيـة مشـاور
ع طري تص يم صفحا أو إيشاء حسابا وه ية ينشر فياا أخبار ومضامني كاذبـة
أو إياـا مقـاطع فيـديو مفربكـة ومعدلـة ب سـاخدام تكنولوجيـا الـاكاء االصـطناعي،
ك ا حصل عندما إياشر مقطع ظار فيـ الـرئيس الروسـي ف ميـري بـوتني وآخـر ظاـر
غي ـ الــرئيس األمريكــي الســاب بــارا أوبامــا ،ياحــدثون إىل النــا
رمسي وحقيقي لكن باألصل مزيف.

وكثي ـ خطــا

()10

 -6الا عب باحملاو  :يقع الا عـب بـاحملاو األصـلي سـواء معلومـة أو صـور باـدف
اخلدا .

()11

احملور الثايي -شبكا الاواصل اإلجا اعي وع قااا الرأ العام:
أوال -شبكا الاواصل اإلجا اعي:
 -0مفاوماــا :يــر الكــثري مــ البــاحثني أن مصــطل الشــبكا اإلجا اعيــة غــري
مناسب لسببني أوالً ألن ها الشبكا تقدم جم وعة مـ اخلـدما تا حـور حـول بنـاء
الع قــا اإلجا اعيــة ،ثاييــا أن مصــطل الشــبكا اإلجا اعيــة مفاــوم سوســيولوجي
إســاع ل ألول مــر السوســيولوجي جــون بــاريس يف مقــال لـ يشــر ســنة  1754يف وريــة
 Human Relationsأيــ قـــام باحليـــل املنظ ـــا اإلجا اعيـــة لســـكان مدينـــة بـــريم
بالنروي حييل عل جم وعـة مـ الع قـا اإلجا اعيـة بـني فـاعلني إجا ـاعيني يف إطـار
مؤسسي أو غري منظم" وعلي فان الاس ية األص هي مواقـع الاواصـل اإلجا ـاعي ويـر
الباح ـ مايويــل كاســايل يف كااب ـ "جما ــع الشــبكا  "société en réseauxأن
مسثلة بروز جما ع الشبكا ياجتة ع تفاعل ظاهرتني:
تا ثل األوىل يف تول ثقـايف إيطلـ يف سـاينا القـرن العشـري إياشـار رو الفوضـ
وعقلية يصري للحرية املطلقة ،الاو إىل بنـاء ع قـا إجا اعيـة أكثـر مرويـة وتفاعليـة
وتاجســم الظــاهر الثاييــة يف ثــور تكنولوجيــة بــرز إىل الوجــو يف ســبعينا القــرن
املاضــي خاصــة يف جمــالي االتصــاال ال ســلكية وعلــم الورثــة ،ومــع الاطــور يف جمــال
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األيرتي مناصف الاسعينا إىل غاية بدايـة األلفيـة اجلديـد اياقـل مصـطل الشـبكا
اإلجا اعية م حقل الدراسا اإلجا اعية إىل حقل اإلعـ م واالتصـال مـع ظاـور مواقـع
الاواصل اإلجا اعي أتاح تشـكيل شـبكا إجا اعيـة رق يـة إفرتاضـية ،وقـد حـاول
العديـــد مـــ البـــاحثني يف خمالـــف احلقـــول املعرفيـــة وضـــ تعـــاريف ملواقـــع الاواصـــل
اإلجا اعي.

()12

يعــرف زاهــر راضــي مواقـــع الاواصــل اإلجا ــاعي بثياـــا " :منظومــة مــ الشـــبكا
اإللكرتويية ال تس

لل شرت فياا ب يشاء موقع خاص ب  ،وم ثَمَ ربطـ عـ طريـ

يظــام إجا ــاعي إلكرتويــي مــع أعضــاء آخــري لــديام اإلها امــا واهلوايــا يفســاا "،
وهاا الرتابط يـا عنـ يـو مـ اإلعـ م خيالـف عـ اإلعـ م الاقليـد القـديم ،وهـو مـا
يعرف باإلع م اإلجا اعي ،أو اإلع م اجلديد أو البديل ،وهو يطل عا عل كـل مـا
ميك ـ إســاخدام وتبا ل ـ م ـ معلومــا م ـ قبــل األفــرا واجل اعــا عل ـ الشــبكة
العنكبوتية.

وتضــع كليــة شِــريدان الاكنولوجيــة ) (Sheridanتعريفًــا إجرائي ـاً لإلع ـ م اجلديــد
بثيــ “ :اإلعــ م الــا يقـــدم يف شــكل رق ــي وتفــاعلي ،ويعا ـــد علــ إيــدما الـــنص
والصــور والفيــديو والصــو  ،فضـ ً ع ـ إســاخدام الكومبيــوتر كآليــة رئيســية ل ـ يف
ع لية اإلياا والعر  .أما الافاعلية فاي متثل الفار الرئيس الا مييز  ،وهو م أهم
مسات ".

()13

 -0أبرز مواقع الشبكا اإلجا اعية العاملية:
أ -فايس بو  :Facebookأُطل "فيس بو " يف عام  ،2114ليصب موقع الاواصـل
اإلجا اعي األول يف العامل بثكثر م مليار مساخدم حا تارخيـ  .وميكـ لألفـرا أو
لل نظ ــا أن تُنشــئ حســابا عل ـ " فــيس بــو " يكــون الوصــول إلي ـ مفاوح ـاً جل يــع
املساخدمني ،أو مقاصراً عل "األصدقاء" وحدهم أو أعضـاء "جم وعـة م لقـة” خماـار .

ويشـرت ‘فـيس بـو ’ إسـاخدام هويـا حقيقيـة ،علـ الـرغم مـ أن هنـا العديـد مـ
األمثلـــة علـ ـ صـــفحا أُيشـ ـ

تـ ـ أمســـاء مســـاعار  .وتقـــدم منصـــة " فـــيس بـــو "

إمكاييا " ر شة" ميك لألصدقاء عربها الاحاور يف خصوصـية )مـ خـ ل رسـائل
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آيية) عل األيرتي  .وميك لل ساخدمني تنزيل يسخ ائ ة م بياياتام أو حسابام عل
املنصة يف هي ة يص كامل أليشطاام علياا.

 تويرت  :Twitterأُيشئ " تويرت" عام  ،2112وهو منصة للادوي ماناهيـة الصـ ر،ميكــ للنــا

عربهــا يشــر رســائل أو “ت ريــدا ” حبــد أقصــ  141حــرف للا ريــد

الواحد  .وقد أعل " تويرت" ع بلوغ  211مليون مسـاخدم شـاريا عـام  ،2113يرسـلون
 511مليــون ت ريــد يوميــا ( ،)USSEC Twitterوبين ــا ميكــ لل ســاخدمني غـــري
املسـجّلني ماابعــة الا ريــدا  ،فـ نَ املســجلني وحــدهم )الــاي حيـ هلــم إخفــاء هويــاتام(

ميكنام إرسال الا ريدا  .ومتكـ مشـاطر الرسـائل مـع املاـابعني و" إعـا ت ريـدها"
)إعــا يشــرها م ـ حســابا مســاخدمني آخــري ( ف ـ ذا كــان لل وضــو شــعبية جــر
مشـــاطرت كـــثريا ،يعاـــرب مـ ـ " أشـــار املواضـــيع" ( ،)Trending Topicوتُســـاخدم
اهلاشاا  #ملاابعة النقاشا .

()14

 اليوتيــو  :YouTubeظاــر اليوتيــو كوســيلة اتصــال حيويــة يف جمــال الاــثثريالسياسي يف  2115بعد أن أعلـ سـبعة مـ املرشـحني لإلياخابـا الرئاسـية األمريكيـة
مح تام اإلياخابية ع طري اليوتيو  ،وحقق مشاهدا كبري .
 -املــدويا  :Blogsيـــؤرخ املــدويون أ

الافاصـــيل الــ تاصــل باحليـــا  ،وينقلـــون

األحــدا مـ مواقعاــا أوال بــثول ،وهــم ميثلــون اجملا ــع بف اتـ املانوعــة بشــكل مســا ر
ويومي ،مما ياي لآلخري اإلط

علياا والافاعل معاا.

()15

ثاييا -الرأ العام:
 -0تعريــف الــرأ العــام :يشــري مفاــوم الــرأ العــام يف جما ــع مــا هــو خ صــة آراء
جم وعة م النا  ،أو الرأ ال الب ،أو االعاقا السـائد ،أو إمجـا اآلراء ،أو االتفـا
اجل ــاعي لــد غالبيــة ف ــا الشــعب أو اجل اــور جتــا أمــر مــا أو ظــاهر أو موضــو أو
قضية م القضايا اجلدلية اخل فية قد تكون إجا اعية ،أو ثقافيـة ،أو إقاصـا ية ،أو
سياسية ،أو تربوية ،أو فنية ،ك ا قـد تكـون ذا طـابع حملـي أو وطـين أو إقلي ـي أو
ولي ،وأن تكون ذا أه ية لد معظم أفرا اجل اـور ويثـور حوهلـا اجلـدل ،ويكـون
هلاا اإلمجا قو وتثثري عل القضية أو املوضو الا ياعل ب .

()16
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 -0أساليب الاثثري يف الرأ العام :م األساليب املابعة يف ت ري الرأ العام ما يلي:
أ -أسلو الاكرار وامل حقة :يعارب هـاا األسـلو مـ أجنـع األسـاليب لا ـيري الـرأ
العام ،وهو ال يعين اجلدال وال املناقشة ،وغن ا إعا الاعر

ملوضو أو مسثلة ما عـد

مرا مااالية أو عرب فرتا ما حقة.
 أســلو اإلثــار العاطفيــة :ميك ـ القــول أن الدعايــة تعا ــد أساســا عل ـ إثــارالعواطــف ال علــ املناقشـــة واإلقنـــا  ،وإن إثــار العواطـــف أســـلو كـــثري االســـاع ال،
وخاصــة لــد األيظ ــة اإلســابدا ية ،وتعا ــد اإلثــار العاطفيــة خمالــف أســاليب ال ــ
والكا والاضليل واخلدا .
 -أسلو عر

()17

احلقائ  :وهو ما يطل علي اإلع م ،وهاا األسلو يعا د أساسـاً

عل وصول احلقائ إىل أكرب عد ممك م النا

عل أسا

أن احلقـائ املل وسـة

أقو أثرا وأبق م األكاذيب والاااويل والشائعا .
 أسلو تويل ايابا اجل اهري :قد يصعب يف أحيان كثري معارضة الرأ السائدبني اجل اهري بالنسبة ملسثلة موضو معني ،ذل إن معارضة تيار جارف م الرأ العـام
بعد تكوين  ،ال تثتي بنايجة ما حا لو كان الـرأ العـام علـ خطـث ،واألسـلو الـا
يابع السياسـيون وأجاـز الدعايـة يف مثـل هـا األحـوال هـو تويـل ايابـا اجل ـاهري إىل
موضو آخر يف مثل أه ية املوضو املثار أو أكثر أه ية من .

()18

هـ -أسلو الـربام اإلجيابيـة احملـد  :تعاـرب ذا أثـر بـال وسـحر كـبري عـل الـرأ
العام ،فالربام احملـد تديـداً قيقـاً وعل يـاً ،وتا اشـ مـع واقـع اجل ـاهري ،وتقـ
تطلعات  ،تكون ذا تثثري كبري يف الرأ العام لال تساع ل مـ قبـل رجـال السياسـة
يف عــر

بــراجمام اإلياخابيــة ،لك ـ ممك ـ أن تنقلــب ياائجاــا إىل عكســية مــا مل

ياحق وتنفا.
و -أسلو الشائعا  :إن الشائعا ال تاقيد مبعايري الصد املوضـوعي الـ جيـب أن
يلازم باا اإلع م كاملوضوعية والصد  .والنزاهة والدقة.

()19

ثالثا -ور شبكا الاواصل اإلجا اعي يف صناعة الرأ العام:
يف عصر يز ا في إعا ـا األفـرا واجملا عـا علـ وسـائل اإلعـ م مـ أجـل إشـبا
كــثري مـ احلاجــا واملاطلبــا  ،إســاطاع شــبكا الاواصــل اإلجا ــاعي أن تفــر
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يفســاا وبقــو اخــل اجملا عــا املعاصــر  ،وعلـ وجـ اخلصــوص خـ ل العشــر ســنوا
األخري ؛ حي إز ا إعا ا األفرا عل ها الشبكا لالبيـة الكـثري مـ إحاياجـاتام
اإلع ميــة ،وإشــبا رغبــاتام ف الاــزو باملعلومــا واألخبــار ومعرفــة مــا حيــيط باــم،
وتضاعف الوق الـا خيصصـ الفـر للاعامـل مـع خمرجاتاـا ،حاـ صـار شـبكا
الاواصل اإلجا اعي يف عصريا احلالي جزءاً م حيا الفر  .خاصة وأياـا إسـاطاع أن
تع ـل علـ خلـ جما عـا إفرتاضــية ،ك ــا وفـر للشــبا مســاحا حـر للاعــبري عـ
ون تدخل السلطا  ،وهو ما ساعد عل تسخري ها الشبكا كفضاء مفاـو

الرأ

للاعبري ع الرأ بكل حرية بعيد ع كل القيو واإلكراها  .ومع تزايد إياشار هـا
الوسائل وت ل لاا يف اجملا ع .يربز تسـاؤل ماـم وهـو :كيـف ميكـ لشـبكا الاواصـل
اإلجا اعي صناعة الرأ العام لألفرا ؟

()20

وخيالـــف تـــثثري وســـائل اإلعـ ـ م يف تشـــكيل إجتاهـــا الـــرأ العـــام تبعـ ـاً للبي ـــا
اإلتصــالية ال ـ تــام م ـ خ هلــا ع ليــا الالقــي ،إذ ختالــف بــاخا ف وســائل االتصــال
املقروء واملس وعة واملرئية ،فلكل وسيلة إع مية عد مـ املزايـا الـ جتعلـاا ختالـف
م حي الاثثري ع الوسيلة األخر .

()21

ك ــا تعاــرب شــبكا الاواصــل اإلجا ــاعي الرق يــة ســاحة مل ارســة يــو جديــد م ـ
الانش ـ ة السياســية وتكــوي الــرأ العــام ،ب عابارهــا تنش ـ ة ذاتيــة وتشــكيل رأ غــري
موج ـ  ،إذ ال تقــو هــا الع ليــة جاــة أو مؤسســة مــا ســواء رمسيــة أو غــري رمسيــة ،فعــل
الرغم م وجـو مواقـع لل ؤسسـا الرمسيـة واألحـزا السياسـية بثيواعاـا عـل شـبكة
األيرتي ووجو صـفحا هلـا عـل الشـبكا اإلجا اعيـة ،إال أن تثثريهـا يبـدو حمـدو اا
الســي ا يف ضــوء حقيقــة أن مســاخدم األيرتي ـ ميل ـ يف هــا احلالــة مطل ـ احلريــة يف
الاعويض لل حاو الا تعرض ها الصفحا واملواقع .

ب سـقا األســاليب املخالفــة الـ عرفـ عــرب الاــاريخ لا ـيري إجتاهــا الــرأ العــام،
مناا ما هو تقليد ومناـا غـري ذلـ  ،مـا تـزال احملـاوال قائ ـة لاحديـد وإخايـار أفضـل
األســاليب وأكثرهــا فاعليــة وتــثثرياً علـ الــرأ العــام ،إذ لــيس م ـ الســال ت ــيري اآلراء
الراسخة ال تساند إىل أسس و عائم قوية مثـل الـدي والقـيم والعـا ا والاقاليـد حاـ
وإن تعــد

وســائل اإلثــار العاطفيــة والكــا والااويــل والشــائعا  ،فعصــر اإلع ـ م
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اجلديــد الافــاعلي ،واإلياشــار الواســع لاكنولوجيــا االتصــال واملعلومــا واأليرتي ـ  ،يف
خمالــف ول العــامل ،جعــل خيــارا املالقــي ماعــد ومااحــة مبخالــف الل ــا ( .)22لك ـ
وبالرغم م كل ما تايح هـا البي ـة الرق يـة مـ خيـارا لل سـاخدم يف الـاخلص مـ
القيو املفروضة ،أو األساليب املساخدمة سـابقا للاـثثري يف الـرأ العـام ،يبقـ الاحـد
األبرز هو هـل املعلومـا املااحـة عـرب هـاا الفضـاء الرق ـي صـحيحة وغـري مشـوهة وغـري
مفربكة ،هاا ما يسادعي البح يف خطوا أخـر جتنـب الوقـو يف مشـاكل أكـرب
عل مساو تشكل الـرأ العـام وتديـد إها اماتـ وتوجااتـ  ،ولعـل أبرزهـا الفربكـة
اإلع مية ،واألخبار الكاذبة.
احملور الثال  -بي ة شبكا الاواصل اإلجا ـاعي لنشـر األخبـار الكاذبـة والاـثثري
عل الرأ العام:
إن راسة مصداقية أخبار األيرتي حباجة إىل احلدي املسا ر يظراً للطبيعة املـا ري
ال تقوم باا مصا ر أخبار األيرتي  -وحا تل الاابعة ملؤسسا إخباريـة تقليديـة مثـل
"ييويــور تــاميز أون الي ـ " و"واشــنط بوس ـ "-باقــديم األخبــار املاعلقــة بالش ـ ون العامــة
لل ـــواطنني ،فعلــ ســـبيل املثـــال يف اليـــوم الاـــالي للفـــوز األوىل لل رشـــحة الدميقراطيـــة
للرئاسة األمريكية هي ر كليناون يف فرجينيا ال ربية يف  13مايو 2115قدم موقـع "
واشنط بوس " عل األيرتي مقاال عنواي "هزمية كيلناون يف فرجينيـا قـد ال يكـون
كافيـــا ،وكـــان ياصـــل باـــاا املقـــال رابـــط تشـــعيب خـــاص بالاعليقـــا حيـ ـ يقـــدم
املساخدمون تعليقا عل املقال أو موضو املقـال أو يقـدمون معلومـا عـام قـد ال تكـون
هلا ع قة مباشر باملقال أو املوضو  ،وقد أرسل أحد أفـرا اجل اـور الرسـالة الااليـة" :
النقطة الوحيد ال ال أتف فياـا معـ هـي عنـدما ذكـر أن مـاكني يف الظـل ولـيس
مــؤثرا ،واملشــكلة هنــا هــي أن اإلع ـ م قــد وضــع عل ـ بســا البح ـ يف العديــد م ـ
القضـايا بين ـا ال يســاعد الصـرا بـني كليناــون وأوبامـا كـثرياً يف هــا الصـد " .ويشــري
ضــ ري املخاطـــب هنـــا إىل كاتـــب مقـــال واشـــنط بوسـ ـ علــ األيرتيـ ـ حيـ ـ يقـــدم
املساخدم تعليقاً مباشراً عل النقا املثار يف املقال ،وم هنا كيـف ميكـ ملثـل هـا
الاعليقا أن تؤثر عل الاصورا العامـة ملصـداقية الا طيـة الاقليديـة للح لـة اإلياخابيـة
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ال تقوم باا واشنط بوس ؟ ويعارب هاا السؤال ما ا لفام مصداقية اخلـرب يف العصـر
الرق ي(. )23
وقد ساعد احلالة السائد لإلع م الرق ي ،الـ ترافقـ مـع اجليـل الثـايي للويـب
( )2.1وإخالَ فياا أيضاا سلطة الضوابط املانية ،عل الاوسع يف إياا األخبار الكاذبة
وإياشارها ،خ فًا ملرحلة اجليل األول للويب ( )1.1ال أسا

بشكل غـري مباشـر يف

مشاركة األخبار وإياشار املعلومة واملعرفة ،وتدوي اآلراء والاجار الشخصية ،وأيضاـا
الاعــاون يف إياــا احملاــو والكاابــة املشــرتكة للوثــائ  .ك ــا عــزز ظــاهر األخبــار
اجملاولـــة واألمســـاء املســـاعار الاَحَلُــلَ مـ ـ القواعـــد األخ قيـــة والضـــوابط اإلجا اعيـــة
للحــوار ،وولَــد الشــعورَ بــاإلف

م ـ احملاســبة ،الــا يشــجع عل ـ تــروي اإلشــاعة

والدعاية بكل أصنافاا .وظار العديد م املنصا ال متثـل هـاا اإلجتـا  ،مثـل املوقـع
الفريسي "لوغورايف " le Gorafiالا إيطلـ خـ ل إياخابـا الرئاسـة الفريسـية ،عـام
 ،2112عرب صفحا تويرت ،وياثسس خطاب علـ السـخرية املناجـة للاضـليل اإلع مـي
ك ا إشاار بالرتوي لألخبار الكاذبة ،وتس

ها املنصا مبواقع الاسلية.

()24

أوال -آليـــا املواجاـــة والاحقـ ـ مـ ـ األخبـــار الكاذبـــة عـــرب شـــبكا الاواصـــل
اإلجا اعي:
ظار يف اآلويـة األخـري عـد مبـا را إع ميـة ملواجاـة األخبـار الكاذبـة ،ال سـي ا
بعدما أصبح البي ة الرق ية وم خ هلـا شـبكا الاواصـل اإلجا ـاعي مصـدرا ما ـا
يف اســاقاء املعلومـــا واألخبــار مــ قبــل الصـــحفيني واملراســلني املشـــا لون مبؤسســـا
إع ميــة ،هــاا مــا أ

إىل تضــاعف الضــ وطا والضــرورا مــ أجــل إجيــا آليــا

للاحق م ها األخبار واملعلوما وكاا وضع طر وسبل ملواجاااا.
 -0آليا الكشف ع األخبار الكاذبة :وقد قُدم جم وعة م اخلطوا للاحق
م ـ األخبــار والصــور والفيــديوها ال ـ تنشــر عل ـ املواقــع اإللكرتوييــة والشــبكا
اإلجا اعية لعل أه اا:
أ -م الا محل احملاو ؟ هل يبدو أي شخص معروف أو جاة رمسية؟ هـل ميكنـ
الوصول إلي والاحد مع ؟
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 أحبـ ع ـ أصــل الصــور ســواء أكايـ ثاباــة أو مقاطفــة مـ فيــديو .أفعــل ذلـائ ا ألي قد تعرف إذا كاي الصور قدمية أو حديثة .تس
الصــور ( )Image Searchأو العكــس أو عكــس البح ـ

ها الع لية بالبح عـ
ع ـ الصــور ( Reverse

.)Image Search
 أحبــ عــ املؤشـــرا يف أ صــور أو فيــديو يف أ صـــور أو فيــديو ،أ شـــيءميكن مساعدت  .معامل أو إشارا أو احلالة اجلوية.
أحب ع أ لة مسايد  :ما الا يقول اآلخرون؟ ومـا الـا تقولـ الاقـارير اإلخباريـة
ع يفس املوضو ؟
 حاول الوصول إىل مصدر يف موقع احلد للاحق م صحة الصـور أو اخلـرب .قـديكون هاا املصدر شاهد عني أو مراسل الصحفي.

()25

جيب تطبي األ وا الاقنية ال متك م الاثكد م للاحق م مصداقية اهلويـة
واألماك والصور وم بني ها األ وا ما يلي:

()26

هـ -الاحق م اهلوية :وذل م خـ ل إسـاخدام أ وا رق يـة للعثـور علـ معلومـا
االتصال وحسابا األفرا الـاي ينشـطون علـ منصـا اإلعـ م اإلجا ـاعي ويـام ذلـ
مــ خــ ل جم وعـــة مــ الاطبيقـــا مثـــل ( AllAreaCodes-Facebook Graph
.)....Search-AnyWho

 -الاحق م األماك  :هل فعـ حصـل حـد مـا يف املكـان الـا يقـول النـا

أيـ

حصــل في ـ  ،وذل ـ مـ خ ـ ل تطبيقــا أيضــا مثــل ( Flikir-free-ocr.com-google
. )Maps-Nasa Earth Observatory…..

 -الاحقـ مـ الصــور :هــل تعــر

صــور معينــة مــا خيــص حقــا؟ ويــام ذلـ مـ خـ ل

تطبيقــا أيضــا تع ــل علـ الاحق ـ م ـ الصــور ومــد صــحااا و قااــا ،م ـ أمثلــة هــا
املواقـع والاطبيقـا (Findexif.com-foto forensics-googl search by image-

……)jeffry's Exif Viewer
 -0آليــا مواجاــة األخبــار الكاذبــة :ميك ـ مواجاــة األخبــار الكاذبــة م ـ خ ـ ل
أسـاليب مثـل أسـلو قاـل اخلــرب الكـاذ خبـرب كـاذ آخــر أكـرب منـ حج ـا ،حيـ
ميك تدمري ذل اخلرب الكاذ خبرب كاذ أكرب من م ياحية الكـا  ،كـال
ميك ـ ايااــا أســلو تكــايب اخلــرب ،فــبعض األحيــان عنــد الســكون عل ـ األخبــار
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الكاذبة يزيد إياشارها وتثثريهـا ،وكـال عنـد اخلـرو وتـايباا علنـاً يزيـد أيضـا مـ
إياشارها لد أفرا مل يكون عل علم باا ،لال ياطلب يف ها احلالة يشر عكساا
(األخبــار الكاذبــة) لك ـ

ون اإلشــار إلياــا .واألســلو األخــري يا ثــل يف القضــاء عل ـ

األخبار الكاذبة باملعلوما  ،ويعارب هـاا األسـلو مـ أجنـع السـبل للقضـاء علياـا ،ألن
اخلــرب الكــاذ يناشــر يف بي ــة خاليــة مــ املعلومــا  ،لــال ياطلــب تــوفري املعلومــا
واألخبـار الدقيقـة والكاملـة بالســرعة ال زمـة ملواجاـة كـل مــا يـدعم إياشـار مثـل هــا
األخبار الكاذبة.

()27

وجيب مكافحة األخبار الكاذبة بوسائل رق ية ترصد مسبباتاا ويقا قوتاا والر
علياــا بشــكل عكســي ،ويــام ذل ـ م ـ خ ـ ل أســلو مشــاركة اجل اــور يف احلصــر
والاحقـ مـ صــحة أو بطـ ن مــا يــام تلقي ـ مـ رســائل فوريــة مـ خـ ل االســافا م ـ
إها اماتام باملشاركة بشـكل ائـب وتـوفري وسـائل جماييـة بسـيطة وماعـد الوسـائط
ملكافحة األخبار الكاذبة ورصدها.

()28

كـــال ميكـ ـ الاصـــد لألخبـــار الكاذبـــة مـ ـ خـ ـ ل تصـ ـ يم محـ ـ

توعيـــة

للج ــاهري كــون أن هــا الع ليــة مس ـ ولية اجل يــع لــاا ياطلــب حماربااــا عل ـ الصــعيد
الفر

واجل ـاعي ،وميكـ تصـ يم محـ

لرفـع الـوعي لـد اجل ـاهري باـدف عـدم

تصــدي أ خــرب إال إذا كاي ـ مصــا ر موثوقــة ورمسيــة ،وعــدم الثقــة في ــا ينشــر عــرب
شبكا الاواصل اإلجا اعي إال بعد الاثكيد والفحص الدقي .

()29

خامتــة:
بــدا م ـ خــ ل مــا مت تقدمي ـ أن األخبــار الكاذبــة تــرتبط إرتباطــاً وثيق ـاً بالفضــاء
الرق ي الاواصـلي ممـث يف شـبكا الاواصـل اإلجا ـاعي عـرب كـل تطبيقاتـ  ،حيـ
ينــا ع ـ هــاا الاــدف اإلخبــار امل لــو آثــاراً ســلبية تلح ـ أضــراراً بلي ــة علـ مســاو
مــدركا وإجتاهــا اجل ــاهري ،مــا يســبب فزعــا وفوض ـ معرفيــة يف تلق ـ األخبــار
واملعلومــا تــؤ

بــدورها إىل تــثثريا عل ـ الــرأ العــام وإجتاهات ـ حنــو كــل القضــايا

احمليطــة بــ واملكويــة لبي اــ  ،هــاا مــا تطلــب تعــاظم اجملاــو ا املباولــة علــ كــل
املساويا العاملية واإلقلي ية واحملليـة ملواجاـة مثـل هكـاا تاديـد ،وهـاا مـا مت ملسـ يف
املبا را ال خصص لانـاول حمـاور األخبـار الكاذبـة وتابـع خطواتاـا مـ أجـل وضـع
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األ وا املناســبة ملواجاااــا ،وإجيــا اآلليــا الكفيلــة بالاصــد هلــا والقضــاء علياــا أو
تصحيحاا.
ك ا أبد العديد م اجلاـا واهلي ـا سـواء كايـ مؤسسـا إع ميـة أو هي ـا
وليــة مــؤخراً إها ام ـاً واضــحاً لاــدف األخبــار امل لوطــة عــرب الفضــاء الرق ــي الاواصــلي
بكل تطبيقات  ،وما تشكل مـ تاديـد ألمـ اجملا عـا  ،وهـاا مـ خـ ل مـ تزييـف
الــوعي اجل عــي وتوجيـ الــرأ العــام بكــل مكوياتـ حنــو منحـ قــد ياــد اســاقرار ،
وهـاا بنــاء علـ مــا تقـوم بـ مصــا ر األخبـار خاصــة مناـا اإللكرتوييــة يف تشــكيل أراء
وتوجاا الرأ العام ،ف ن حا مصدر ع مسار املنو ب مـ مصـداقية وموضـوعية،
وتزويـــد اجل اـــور باملعلومـــا الصـــحيحة ،فـ ـ ن هـــاا قـــد يـــؤ

إخـــا ال كـــبري يف

إجتاها هاا اجل اور وم ض ناا توجاا الرأ العام إجتا كل القضايا ال تا ـ ،
هاا ما ع الكثري م اهلي ا الرمسية وال ـري رمسيـة إىل طـر الكـثري مـ املبـا را
عل خمالف األصعد سواء كاي الدولية ،اإلقلي ية أو احملليـة مفا هـا وضـع حـد هلـاا
الاضــليل اإلع مــي ســواء املقصــو أو ال ــري مقصــو  ،خاصــة يف ظــل الانــامي املفــر
إلســاخداما شــبكة األيرتي ـ  ،ك ــا ســارع هــا األطروحــا بطــر جم وعــة م ـ
احملاور تساعد يف مواجاة األخبار الكاذبـة ،لعـل أه اـا إسـاحدا الضـوابط القايوييـة
والاشريعية الكفيلة بالاصد مل ينشرون مثل ها األخبار وحماولة ر عاـم ،ك ـا هـو
حــال يف بعــض الــدول الـ كيفـ منظومااــا القايوييــة يف اجملــال اإلع مــي مــع مــا يــام
إساخدام م حماويا رق ية ،كال اساحدا تطبيقا هلا مـ الـاكاء مـا يؤهلـاا
للكشف ع ها األخبار الكاذبة وتعطيـل مصـا رها ،ك ـا مت طـر كـال فكـر
ضــرور تــثقلم املؤسســا اإلع ميــة الاقليديــة مــع مــا هــو مطــرو حاليــا مـ أخبــار علـ
الساحة اإلفرتاضية ،حي عدم مواكبااـا ملـا هـو حاصـل مـ تضـليل إع مـي يف البي ـة
الرق ية الاواصـلية قـد يـؤ

باـا ألن تكـون ضـحية لالـ األخبـار واملعلومـا امل لوطـة،

مثل قياماا ب عا يشر ها األخبار ،لاا مت اقرتا فكر اساحدا أقسـام اخـل هـا
املؤسســا اإلع ميــة خمصصــة للاحق ـ م ـ األخبــار الكاذبــة ومواجاااــا مثــل مــا هــو
حاصل عل مساو بعض املؤسسا اإلع مية الكرب حاليا.
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واملراجــع:

اهلوامــ

)(1

- Florian Sauvageau, Simon Thibault, Pierre Trudel Les fausses nouvell es,
nouveaux visages, nouveaux defis,Comment déterminer la valeur de l’information
dans les sociétés démocratiques ?, université de Laval, canada, 2018, p02.

( -)2عبد الرزا الديل ي ،إشكا ليا األخبار املفربكـة وآثارهـا علـ الـرأ العـام ،راسـا إع ميـة،
مركز اجلزير للدراسا  29 ،يوليو  ،2115ص.17
( -)3سـناء يســار وآخــرون ،إعـ م األزمــة اخلليجيــة-األخبـار املزيفــة ،مركــز الدوحـة حلريــة اإلعـ م،
 ،2119ص.12
( -)4إينا

بوسعيد ،آليا الاحق م األخبار املادفقة عرب اإلع م االجا اعي ،راسة حالة ت طية قنا

اجلزير لل شاد الي ين ،ورقة حبثية ،معاد اجلزير لإلع م ،2115 ،ص.17
)(5

- Kerry Gallagher& Larry Magid, MEDIA LITERACY & FAKE NEWS, P A R E
N T & E D U C A T O R G U I D E, 2017. p02.
https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf
)(6
- Juliana Fregoso, Fake News’ and Social Media: The New Heads of the Hydra,
Reuters Institute Fellowship Paper, University of Oxford 2018, P09.

( -)7حم د بـ عـائض الاـوم ،الشـائعا يف وسـائل الاواصـل االجا ـاعي :تـويرت منوذجـا ،جملـة الشـ ال
للعلوم اإليسايية ،اجمللد ( ،)4العد ( ،)1جامعة احلدو الش الية ،امل لكة لعربية السعو ية،2117 ،
ص.141
( -)8أمحد يوفل ،اإلشاعة ،راسا إس مية ها فة ،ع ان-األر ن ،1759 ،ار الفرقان ،ص.12
)(9

- Cherilyn Ireton and Julie Posetti, journalism, ¨fake news¨&disinformation,
Handbook for Journalism Education and Training, Scientific and Cultural
Organization, United Nations Educational, 2018, p46.

( -)10حسني رفع  ،الرتبية اإلع مية..طريقنا األمثل يف الاصد لألخبار الكاذبة ،مـدويا اجلزيـر ،
شبكة اجلزير اإلع مية.2117 ،
( -)11إينا

بوسعيد ،مرجع سب ذكر  ،ص .17

( -)12هوار محـز  ،مواقـع الاواصـل االجا ـاعي وإشـكالية الفضـاء الع ـومي ،جملـة العلـوم اإليسـايية
واالجا اعية ،العد  /21سبا رب  ،2115ص .225
( -)13مركــز احملاســب لإلساشــارا  ،ور مواقــع الاواصــل االجا ــاعي يف االحاســا -تــويرت منوذجــا،
امل لكة العربية السعو ية ،2112 ،1 ،ار احملاسب للنشر والاوزيع ،ص.19
( -)14شــينا كايســر ،وســائل الاواصــل االجا ــاعي ،ليــل ع لــي للــاي ا املعنيــة بــاإل ار االياخابيــة،
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالياخابا  ،2115 ،IDEA 2015ص.45
( -)15غالــب كــاظم جيــا الــدع ي ،اإلع ـ م اجلديــد ،اعا ا يــة ماصــاعد -ووســائل جديــد  ،األر ن،
 ،2119 ،1ار اجمد للنشر والاوزيع ،ص.71
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( -)16مسري حم د حسني ،الرأ العام-األسس النظرية واجلوايب املناجية ،مصـر ،1779 ،1 ،عـامل
الكاا  ،ص.27
( -)17ميلو سفار  ،مرا زعي ي ،حـامت الصـيد ،اإلشـاعة والـرأ العـام ،قسـنطينة-اجلزائـر،2113 ،
مؤسسة الزهراء للفنون املطبعية ،ص.132
( -)18مجال جماهد ،الرأ العام وقياس  ،األسس النظرية املناجية ،اإلسكندرية ،مصر ،2119 ،ار
املعرفة اجلامعية ،ص.23
( -)19ميلو سفار  ،مرا زعي ي ،حـامت الصـيد ،اإلشـاعة والـرأ العـام ،قسـنطينة-اجلزائـر،2113 ،
مؤسسة الزهراء للفنون املطبعية ،ص.134
( -)20بوع وشة يعيم ،ور شبكا الاواصل االجا اعي يف صناعة الرأ العام لد املواط اجلزائر ،
جملة البحو والدراسا اإليسايية ،جامعة سكيكد  ،اجمللد  /7العد  ،15ص.252
( -)21أســامة غــاز املــديي ،ور شــبكا الاواصــل االجا ــاعي يف تشــكيل الــرأ العــام لــد طلبــة
اجلامعــا الســعو ية -جامعــة أم القــر منوذجــا ،جملــة اآل ا والعلــوم االجا اعيــة ،جامعــة الســطان
قابو  ،ص.412
( -)22عبد الكريم علـي الدبيسـي ،الـرأ العـام-عوامـل تكوينـ وطـر قياسـ  ،ع ـان ،األر ن،1 ،
 ،2111ار املسري للنشر والاوزيع ،ص.71
( -)23ماكس ماكومز ،اليس هولرب  ،سبريوكيوسيس ،وأي واياا ،األخبار والرأ العام ،القاهر -
مصر ،2112 ،1 ،ترمجة حم د صفو حس أمحد ،ار الفجر للنشر والاوزيع ،ص.24
( . -)24حم ــد الراجــي ،صــناعة األخبــار الكاذبــة ولولــب احلصــار املعلومــاتي للــرأ العــام ،راســا
إع مية ،مركز اجلزير للدراسا  ،الدوحة-قطر 29 ،مايو  ،2115ص.13
( -)25الاحق م األخبار ،ليل الصحفي املخاصر للاحق م األخبـار علـ املنصـا الرق يـة ،مركـز
اجلزير اإلع مي للادريب والاطوير ،ص.12
- https://verificationhandbook.com/book_ar/chapter10.php

)(26

( -)27عصـــام رمضـــان حم ـــد العلي ـــي ،آثـــار اإلشـــاعا اإللكرتوييـــة واجلـــرائم املعلوماتيـــة وآليـــا
مواجاااــا ،ورقــة حبثيــة مقدمــة إىل املــؤمتر العل ــي الســا

املنعقــد تـ عنــوان "القــايون والشــائعا "

جامعة طنطا ،مصر ،خ ل الفرت ( )23-22أفريل  ،2117 ،2117ص .11-11
( -)28و يع حم د العزعز  ،اإلشاعا وشبكا الاواصل االجا اعي ،املخاطر وسبل املواجاـة ،جملـة
اإلع ـ م والعلــوم االجا اعيــة لألحبــا الاخصصــية ،جامعــة أم القــر  ،امل لكــة العربيــة الســعو ية،
اجمللد ،1العد  ،3أكاوبر  ،2112ص.43
( -)29ص ـ

زي ـ الــدي  ،الشــائعا االقاصــا ية يف شــبكا الاواصــل االجا ــاعي ،األســبا والناــائ

وكيفيــة املواجاــة ،املــؤمتر العل ــي الســا

املنعقــد تـ عنــوان "القــايون والشــائعا " جامعــة طنطــا،

مصر ،خ ل الفرت ( )23-22أفريل  ،2117ص.34
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