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من التضليل اإلعالمي
إلى املعلومة املوثوقة واملتاحة

جلنة مجتمع املعرفة واإلعالم

يتنــاول رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بعنــوان: »األخبــار الزائفــة: مــن التضليــل اإلعالمــي إلــى 
المعلومــة الموثوقــة والمتاحــة«، والــذي تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة ذاتيــة،«، إشــكالية األخبــار الزائفــة التــي تَتَنَاَمــى 
علــى الصعيديــن العالمــي والوطنــي وتتفاقــم مــع تزايــد اســتعمال الهواتــف الذكيــة وانتشــار شــبكات التواصــل االجتماعي 

علــى نطــاق واســع. ويمكــن لتأثيــر األخبــار الزائفــة الســلبي أن يَطــاَل األفــراَد والمؤسســات والمجتمــع بوجــه عــام.
وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للمجلــس باإلجمــاع فــي دورتهــا العاديــة 141 فــي 29 دجنبــر 
ــعة  2022، والــذي جــرى إعــداُده وفــق مقاربــة تشــاركية انخرطــت فيهــا جميــع األطــراف المعنيــة، ثمــرًة لنقاشــات ُموَسّ
ــرز  ــس مــع أب ــا المجل مه ــي نََظّ ــس، فضــاًل عــن مخرجــات جلســات اإلنصــات الت ــة للمجل ن ــات المكوِّ ــف الفئ ــن مختِل بي
الفاعليــن المعنييــن، إلــى جانــب نتائــج االستشــارة المواِطنــة التــي أطلقهــا المجلــس بشــأن هــذا الموضــوع علــى المنصــة 
الرقميــة »أشــارك« )ouchariko.ma(. وفــي هــذا الصــدد، أكــد المشــاركون انتشــار األخبــار الزائفــة، مبرزيــن أهميــة 

توفيــر المعلومــة الموثوقــة.  
ويَُعــُدّ انتشــار األخبــار الزائفــة ظاهــرًة قديمــة اتََّســع نطاُقهــا مــع ظهــور وســائل اإلعــالم والتواصــل الحديثــة ودمقرطــة 
اســتخدامها. ففــي 2018، أجــرى معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )Massachusetts Institute of Technology( دراســًة 

، َكشــفت أنَّ األخبــار الزائفــة تنتشــر بوتيــرة تزيــد بســتِة أضعــاٍف مقارنــة بالمعلومــاِت الحقيقيــة.
ــا لغايــاٍت ِربحيــة أو للتأثيــر علــى  وقــد أصبــح نشــر األخبــار الزائفــة بشــكل متعمــد أداًة تُســتخَدم علــى نطــاق واســع إمَّ
الســلوكات أو لإلضــرار بالمؤسســات بــل وحتــى بالــدول ، وهــو مــا يُِخــُلّ بالنظــام العــام ويؤثــر علــى حســن ســير األســواق.
ل تــداوَل هــذه األخبــار الزائفــة محدوديــُة إمكانيــِة الوصــول إلــى المعلومــات الرســمية والموثوقــة، ال ســيما  ــا يُســهِّ وِممَّ
وأنَّ الُمواِطــَن ال يَمِلــك مــا يكفــي ِمــَن األدواِت للتأكــد مــن صحــة َســيِْل المعلومــات المتداَولــة فــي مختِلــف وســائل 
اإلعــالم. وِعــالوًة علــى ذلــك، فــإنَّ مــا يقــوم بــه بعــُض »المؤثِّريــن« أحيانــاً بســوء نيــة يَزيــُد ِمــن انتشــاِر األخبــار الزائفــة.
وفــي المغــرب، تُوَجــد العديــُد ِمــْن َمواِطــِن الضعــف والهشاشــِة التــي تســهل انتشــار األخبــار الزائفــة، ومنهــا علــى وجــه 

الخصــوص:
ال تــزال بعــُض اإلداراِت والمؤسســاِت العموميــة ال تنشــر أو تَُحيِّــن المعلومــات الُمتعلقــة بأنشــطِتها بكيفيــة ُمَمنْهجة 	 

ــا يَنـُـُصّ عليــه القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومات. غــم ِممَّ وُمنْتَِظمــة، وذلــك بالرَّ
ــدوره كامــاًل فــي التصــدي النتشــار 	  ــع ب ــة والبشــرية لقطــاع اإلعــالم العمومــي ليضطل ــُة المــوارد المادي محدودي

ــار الزائفــة. األخب
ــة للتحقــق مــن صحــة المعلومــات بشــكل أفضــل 	  ال ــة إلحــداث منصــات فَعّ ــة شــمولية وهيكلي عــدُم وجــود مقارب

)Fact-checking(، باســتثناء بعــض المبــادراِت الَمْحمــودِة لكنهــا تبقــى محــدودًة.
دة األبعــاِد لمشــكلِة األخبــار الزائفــة والتضليــل اإلعالمــي، فإنــه يدعــو  ــدة وُمتعــدِّ وإدراكاً مــن المجلــس للطبيعــة الُمعقَّ
إلــى اعتمــاد رؤيــٍة تَســتَِند إلــى أدواٍت ومقاربــاٍت تَكُفــل حصــوَل المواِطنــات والمواطنيــن علــى المعلومــة الموثوقــة، مــع 

نهــم مــن رصــد األخبــار الزائفــة ومــن ثَــمَّ الحــد مــن انتشــارها. تزويدهــم بالوســائل التــي تمِكّ
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وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس جملــًة مــن التوجهــات 
واإلجــراءات، منهــا:

تفعيــُل الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، ال ســيما . 1
الوثائــق  جميــع  نشــر  إلزاميــِة  إقــراِر  خــالل  مــن 
الرســمية العموميــة علــى موقــع اإلدارة أو المؤسســة 
المعنيــة فــي غضــون 24 ســاعة مــن تاريــخ إصدارهــا. 

التحقُق من صحة المعلومات، وذلك من خالل:. 2
مــن  	 للتحقــِق  عموميــة  رقميــة  بوابــة  إحــداُث 

األخبــار  بخصــوص   )Fact-checking( المعلومــات 
الرســمية فــي المغــرب، مــع تَْرِصيــِد المبــادرات التــي 
تــم إطالُقهــا علــى مســتوى عــدد مــن المؤسســات 
ــة  ــاء، الهيئ ــي لألنب ــة المغــرب العرب ــة )وكال اإلعالمي

وغيرهــا(. البصــري،  الســمعي  لالتصــال  العليــا 
مــن  	 »التحقــق  لمواقــع  المالــي  الدعــم  تقديــُم 

المعلومــات« مــن خــالل صناديــق مســتقلة علــى غــرار 
وذلــك  للمواصــالت،  األساســية  الخدمــة  صنــدوق 
لضمــان حســن ســير هــذه المواقــع، مــع الحــرص 

مصداقيتهــا. وتعزيــز  ِحيادهــا  علــى ضمــان 
إحــداُث عالمــِة جــودة تعتمُدهــا مواقــع »التحقــق مــن  	

المعلومــات« والمواطــن كذلــك، وذلــك علــى غــرار 
التجــارة  لمقــاوالت  بالنســبة   »@e-thiq« عالمــة 

اإللكترونيــة.
دعــُم المبــادرات الراميــة إلــى إنشــاء نُُظــٍم لرصــد  	

وتبــادل األخبــار الزائفــة بيــن المهنييــن اإلعالمييــن، 
وذلــك تيســيراً للتحقــق مــن هــذه األخبــار َقبـْـَل نقلهــا، 

وللحــد مــن انتشــارها.

مجــال . 3 فــي  والمهنييــن  المســتعِملين  قــدراِت  تعزيــُز 
رصــد األخبــار الزائفــة، وذلــك مــن خــالل:

ــل القطــاع الحكومــي  	 العمــل بشــكل منتظــم )مــن قب
المكلــف بالتواصــل، الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي 
مــن  الســاكنة  انتبــاه  إثــارة  علــى  البصري...إلــخ( 
مخاطــر  إلــى  اإلعــالم  وســائل  مختِلــف  خــالل 
»األخبــار الزائفــة«، مــع العمــل علــى اســتهداف كل 
فئــة علــى ِحــَدة )األطفــال والمراهقــون والُمِســنُّون 

وغيرهــم(. المتعلميــن  وغيــُر 
ــة الحــس  	 ــة وتنمي ــة اإلعالمي ــز البرامــج التربوي تعزي

ــذ ســن مبكــرة. ــدى المســتعِملين من النقــدي ل
منتجــي  	 مــن  المهنييــن  وغيــر  المهنييــن  توعيــة 

وغيرهــم(  والمؤثــرون  نــون  )المدِوّ المعلومــات 
فــي  عاِتقهــم  علــى  الملقــاِة  والمســؤوليِة  بدوِرهــم 
مجــال مكافحــة األخبــار الزائفــة، ال ســيما مــن خــالل 

المســتمر. للتكويــن  برامــج  تنظيــم 
تشــجيع البحــث العلمــي والتعــاون الدولــي، وذلــك مــن . 4

خــالل:
للرصــد  	 آليــاٍت  وتطويــر  للبحــث  برامــج  وضــع 

والتصــدي النتشــار األخبــار الزائفــة، بشــراكة بيــن  
والجامعــات. والمهنييــن  الدولــُة 

الدوليــة  	 الجهــود  فــي  االنخــراط  تعزيــز 
الزائفــة، وذلــك مواكبــًة  لرصد ومكافحــة األخبــار 
المجــال.  هــذا  فــي  التكنولوجيــة  للتطــورات 




