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طبقــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمي رقــم 128.12 المتعلق بالمجلس االقتصادي 
واالجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة إعــداد رأي حــول ظاهــرة األخبــار 

الزائفــة  . 

وفــي هــذا اإلطــار، أَْوَكَل مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة 
واإلعــام1 إعــداَد هــذا الــرأي.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس باإلجمــاع علــى هــذا الــرأي تحــت عنــوان »األخبــار 
الزائفــة: مــن التضليــل اإلعامــي إلــى المعلومــة الموثوقــة والمتاحــة«، وذلــك خــال دورتهــا 

ــة واإلحــدى واألربعيــن فــي 29 دجنبــر 2022. المائ

ــعة  وقد اســتَند إعداد هذا الرأي إلى مقاربة تشــاركية، اعتُِمد فيها على نتائج النقاشــات الموسَّ
نــة للمجلــس، فضــًا عــن مخرجــات جلســات اإلنصــات  التــي دارت بيــن مختِلــف الفئــات المكِوّ
التــي نظمهــا المجلــس مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن2، إلــى جانــب نتائــج االستشــارة المواِطنــة 

.3)ouchariko.ma( »التــي أطلقهــا المجلــس فــي الموضــوع علــى منصتــه الرقميــة »أشــارك

1 - الملحق )1(: الئحٌة بأسماء أعضاء اللجنة الدائمة المكلَّفة بمجتمع المعرفة واإلعام.
2 - الملحق )2(: الئحة بأسماء المؤسسات والفاعلين الذين جرى اإلنصات إليهم.

3 - الملحق )3(: نتائج االستشارة المواِطنة التي أطلقها المجلس على منصته الرقمية »أشارك« في موضوع األخبار الكاذبة.
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ملخص

يتنــاول رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بعنــوان: »األخبــار الزائفــة: مــن التضليــل اإلعامــي إلــى 
ــار الزائفــة التــي  ــة ذاتيــة،«، إشــكالية األخب ــم إعــداده فــي إطــار إحال المعلومــة الموثوقــة والمتاحــة«، والــذي ت
ــة وانتشــار شــبكات  ــف الذكي ــد اســتعمال الهوات ــع تزاي ــم م ــي وتتفاق ــن العالمــي والوطن ــى الصعيدي ــى عل تَتَنَاَم
التواصــل االجتماعــي 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 
ــة، ثمــرًة  ــع األطــراف المعني ــا جمي ــة تشــاركية انخرطــت فيه ــذي جــرى إعــداُده وفــق مقارب ــر 2022، وال دجنب
مهــا  نــة للمجلــس، فضــًا عــن مخرجــات جلســات اإلنصــات التــي نََظّ ــعة بيــن مختِلــف الفئــات المكوِّ لنقاشــات ُموَسّ
المجلــس مــع أبــرز 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.  

ــة  ــا مــع ظهــور وســائل اإلعــام والتواصــل الحديث ــع نطاُقه ــار الزائفــة ظاهــرًة قديمــة اتََّس ــُدّ انتشــار األخب ويَُع
 Massachusetts Institute of( ودمقرطــة اســتخدامها. ففــي 2018، أجــرى معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
Technology( دراســًة ، َكشــفت أنَّ األخبــار الزائفــة تنتشــر بوتيــرة تزيــد بســتِة أضعــاٍف مقارنــة بالمعلومــاِت 

الحقيقيــة.

ــا لغايــاٍت ِربحيــة أو للتأثيــر  وقــد أصبــح نشــر األخبــار الزائفــة بشــكل متعمــد أداًة تُســتخَدم علــى نطــاق واســع إمَّ
علــى 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  ــا يُســهِّ وِممَّ
ســيما وأنَّ الُمواِطــَن ال يَمِلــك مــا يكفــي ِمــَن األدواِت للتأكــد مــن صحــة َســيِْل المعلومــات المتداَولــة فــي مختِلــف 
وســائل اإلعــام. وِعــاوًة 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 الخصوص:

ــن المعلومــات الُمتعلقــة بأنشــطِتها بكيفيــة  	 ال تــزال بعــُض اإلداراِت والمؤسســاِت العموميــة ال تنشــر أو تَُحيِّ
ــا يَنـُـُصّ عليــه القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى  غــم ِممَّ ُمَمنْهجــة وُمنْتَِظمــة ، وذلــك بالرَّ

المعلومات.

محدوديــُة المــوارد الماديــة والبشــرية لقطــاع اإلعــام العمومــي ليضطلــع بــدوره كامــًا في التصدي النتشــار  	
األخبــار الزائفة.
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الــة للتحقــق مــن صحــة المعلومــات بشــكل أفضــل  	 عــدُم وجــود مقاربــة شــمولية وهيكليــة إلحــداث منصــات فَعّ
)Fact-checking(، باســتثناء بعــض المبــادراِت الَمْحمــودِة لكنهــا تبقى محدودًة.

دة األبعــاِد لمشــكلِة األخبــار الزائفــة والتضليــل اإلعامــي، فإنــه  ــدة وُمتعــدِّ وإدراكاً مــن المجلــس للطبيعــة الُمعقَّ
يدعــو إلــى اعتمــاد رؤيــٍة تَســتَِند إلــى أدواٍت ومقاربــاٍت تَكُفــل حصــوَل المواِطنــات والمواطنيــن علــى المعلومــة 

نهــم مــن رصــد األخبــار الزائفــة ومــن ثَــمَّ الحــد مــن انتشــارها. الموثوقــة، مــع تزويدهــم بالوســائل التــي تمِكّ

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملًة من التوجهات واإلجراءات، منها:

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

إصدارهــا. 

التحقُق من صحة المعلومات، وذلك من خال: 	

إحــداُث بوابــة رقميــة عموميــة للتحقــِق مــن المعلومــات )Fact-checking( بخصــوص األخبــار الرســمية فــي  	
المغــرب، مــع تَْرِصيــِد المبــادرات التــي تــم إطاُقهــا علــى مســتوى عــدد مــن المؤسســات اإلعاميــة )وكالــة 

المغــرب العربــي لألنبــاء، الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، وغيرهــا(.

تقديــُم الدعــم المالــي لمواقــع »التحقــق مــن المعلومــات« مــن خــال صناديــق مســتقلة علــى غــرار صنــدوق  	
الخدمــة األساســية للمواصــات، وذلــك لضمــان حســن ســير هــذه المواقــع، مــع الحــرص علــى ضمــان 

ــز مصداقيتهــا. ِحيادهــا وتعزي

إحــداُث عامــٍة للجــودة والتميــز لفائــدة مواقــع »التحقــق مــن المعلومــات«، وذلــك علــى غــرار عامــة  	
اإللكترونيــة. التجــارة  لمقــاوالت  المخصصــة   »e-thiq@«

دعــُم المبــادرات الراميــة إلــى إنشــاء نُُظــٍم تســاعد اإلعامييــن علــى رصــد األخبــار الزائفــة والتبليــغ عنهــا،  	
وذلــك للحــد قــدر اإلمــكان مــن انتشــارها علــى نطــاق واســع.

تعزيُز قدراِت المستعِملين والمهنيين في مجال رصد األخبار الزائفة، وذلك من خال: 	

العمــل بشــكل منتظم وعبــر مختِلــف الدعائــم اإلعاميــة )مــن خــال القطــاع الحكومــي المكلــف بالتواصــل  	
والهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة( علــى إثــارة انتبــاه الســاكنة إلــى 
مخاطــر »األخبــار الزائفــة«، مــع الحــرص علــى اســتهداف جميــع الفئــات االجتماعيــة )األطفــال والمراهقــون 

والُمِســنُّون وغيــُر المتعلميــن وغيرهــم(.

تعزيز البرامج التربوية اإلعامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعِملين منذ سن مبكرة. 	

بدوِرهــم  	 والهــواة  المحتِرفيــن  الرقمــي  المحتــوى  ُمنتجــي  مــن  وغيِرهــم  والمؤثِّريــن  نيــن  المدِوّ توعيــة 
والمســؤوليِة الملقــاِة علــى عاِتقهــم فــي مجــال مكافحــة األخبــار الزائفــة، وذلــك مــن خــال تنظيــم برامــج 

للتكويــن المســتمر لفائدتهــم.
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تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وذلك من خال: 	

ــة  	 ــار الزائفــة، بشــراكة بيــن  الدول ــاٍت للرصــد والتصــدي النتشــار األخب ــر آلي وضــع برامــج للبحــث وتطوي
والمهنييــن والجامعــات.

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

قبــل الثــورة الرقميــة كانــت عمليــة »إخبــار الجمهــور« محصــورًة فــي كبريــات المؤسســات الصحفيــة أو الــدول. 
ويرجــع ذلــك إلــى مــا كان لهــذه العمليــة مــن تكلفــة مرتفعــة جــداً، إضافــة إلــى حواجــز الدخــول الصعبــة إلــى 
ــاً بفضــل  ــر الوضــع تدريجي ــد تغي ــة. وق ــة أو التكنولوجي ــة أو القانوني هــذا القطــاع، ســواء مــن النواحــي المالي
التكنولوجيــات الحاليــة، والتــي باتــت تتيــح للجميــع الوصــوَل إلــى الجمهــور نفســه كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
لوســائل اإلعــام الكبــرى، فصــار بالمقــدور نشــر المعلومــات بشــتى أنواِعهــا علــى األنترنــت عبــر مختِلــف أشــكال 
ــن ووســائط التواصــل االجتماعــي،  ــع التدوي ــت ومواق ــل شــبكة األنترن ــن قبي ــة المتاحــة، م الوســائط اإلعامي

وذلــك دون الحاجــة إلــى أن يُفِصــح المــرءُ عــن هويتــه مطلقــاً. 

ــون بايــت4)1030(. ويضــم  ــي 2.5 كوينتيلي ر بحوال ــدَّ ــة تُق ــام فلكي ــات ضخمــة بأرق ــاج بيان ــم إنت ــوم، يت فــي كل ي
هــذا الكــم الهائــل مــن المعطيــات الرقميــة قــدراً مــن المعلومــات الشــخصية ينتجهــا مســتعملو شــبكة األنترنــت 
)الصــور ومقاطــع الفيديــو والتســجيات الصوتيــة ووثائــق العمــل أو الترفيــه ومــا إلــى ذلــك(. ويســتفيد منتجــو 
ــات وغيرهــا( مــن هــذه  ــون والحكومــات والجمعي المعلومــات المحترفــون )وســائل اإلعــام والصحــف والباحث

الوســائل لنشــر أكبــر قــدر مــن المعطيــات بتكلفــة منخفضــة.

ولقــد غيَّــرت شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل جــذري ســلوك عمــوم المســتعِملين إزاء المعلومــات. فمــا كان 
يُنشــر فــي إطــار ُمَقيَّــد، مــن وجهــات نظــر وآراء وتعليقــات، صــار متاحــاً أكثــر مــن ذي قبــل ، حيــث أصبــح ِبُوْســع 
ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي  جميــع مســتعملي شــبكة األنترنــت تبــاُدل هــذه المعلومــات وتقاُســمها. وتوفِّ
وطريقــة عملهــا إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــة وتداولهــا فــي حينهــا. وتشــير إحصائيــات الوكالــة الوطنيــة 
لتقنيــن المواصــات إلــى أنــه يشــارك أزيــد مــن 99 فــي المائــة مــن األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 
12 و39 ســنة فــي الشــبكات االجتماعيــة، ويتجــاوز اســتخدام 73 فــي المائــة مــن هــؤالء لهــذه الشــبكات الســاعَة 

الواحــدة يوميــا5ً.

وال تخلــو هــذه البيانــات التــي تُنتــج بقــدر هائــل يوميــاً مــن معلومــاٍت غيــر صحيحــة أو غيــر دقيقــة، بــل أخبــار 
زائفــة بالمــرة، غيــر أنهــا تُتَــداول جميُعهــا بالطريقــة نفســها بغــض النظــر عــن مصدرهــا. وإذا كان بعــض هــذه 
المعلومــات الخاطئــة قــد ينتشــر بشــكل غيــر مقصــود، فــإن بعضهــا اآلخــر يكــون مقصــوداً بغايــة تضليــل الــرأي 

العــام. 

وقــد يكــون لألخبــار الزائفــة عواقــب اقتصاديــة6 أو اجتماعيــة وخيمــة. كمــا صــارت األخبــار الرزائفــة ســاحاً 
يســتخدم علــى نطــاق واســع لإلضــرار بالــدول أو للتأثيــر علــى ســلوك المواطنــات والمواطنيــن. 

ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت لمســألة الوقايــة مــن األخبــار الزائفــة ورصدهــا ومعالجتهــا أهميــًة كبــرى، وذلــك 
بالنظــر لمــا ينطــوي عليــه األمــر مــن تحــدٍّ للــدول مــن الناحيــة االســتراتيجية ولمــا فيــه مــن حمايــٍة للمواطنــات 

والمواطنيــن. 

4 - تقرير لمجلة »Social Media Today« في عددها لسنة 2018.
5 - الوكالة الوطنية لتقنين المواصات، بحث سنوي بخصوص تجميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال )2020(.

ر دراســٌة لمنظمــة »CHEQ« بعنــوان »The Economic Cost of Bad Actors on the Internet: Fake News in 2019« مــا يتكبــده االقتصــاد العالمــي  6 - تُقــدِّ
مــن خســائر بســبب األخبــار الزائفــة بمــا ال يقــل عــن 78 مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً.
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ويــروم المجلــس مــن إعــداد هــذا الــرأي لفــت االنتبــاِه إلــى طبيعــة ظاهــرة »األخبــار الزائفــة« وحجمهــا ومــدى 
تأثيرهــا علــى المجتمــع7. كمــا أنــه يســعى مــن خالــه دراســة الســبل األكثــر ماءمــة علــى الصعيــد العالمــي للحــد 

مــن اآلثــار الســلبية لهــذه الظاهــرة، وِمــْن ثــَمّ اقتــراح جملــة مــن التوصيــات التــي تنســجم مــع الواقــع المغربــي.

انتشار األخبار الزائفة ظاهرٌة تأخذ أبعادًا عالمية. 	

ظاهرة قديمة انتعشت مع وسائل التواصل الحديثة. 	.	

األخبار الزائفة كانت دائمًا موجودة عبر العصور ...

لطالمــا اســتَعملت وســائل االتصــال تاريخيــاً كأدوات للتأثيــر علــى الــرأي العــام وتوجيِهــه وصناعِتــه عبــر معالجــة 
المعلومــة وانتقائهــا والتاعــب بمعناهــا أحيانــاً. ويزخــر التاريــخ بالعديــد مــن األمثلــة المتعلقــة بنشــر األخبــار 
الزائفــة ألغــراض مختلفــة، منهــا مــا أوصــى بــه قبــل 2500 عــام االســتراتيجي العســكري الصينــي ســون تــزو 
)Sun Tzu( بخصــوص اســتخدام المعلومــات الخاطئــة لخــداع العــدو وتحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن الكــذب 
ــه كا  ــة«8. ويُحكــى عــن فرانســيس بيكــون )1561-1626( أن ــار الزائف ــة هــذه »األخب ــادة مصداقي ــة لزي والحقيق

َقــك النــاس«9. يَْستَْشــِهد ِبَمثَــٍل يَُقــول »إكــذب ثــم إكــذب حتــى يُصدِّ

لت انتشار األخبار الزائفة ... ... تكنولوجيا المعلومات َسهَّ

مــع ظهــور أدوات االتصــال الرقميــة غيــر المكلفــة والمتاحــة لشــرائح واســعة مــن الســاكنة، تضاعفــت مصــادر 
المعلومــات. فمنــذ منتصــف تســعينات القــرن الماضــي، عرفــت مختلــف المواقــع الرقميــة تطــوراً كبيــراً، بمــا فــي 
ذلــك المواقــع الشــخصية اإلخبارية. وفــي مســتهل العقــد األول مــن القــرن الحادي والعشــرين، ظهــرت المدونات 
)blog(، وهــي مواقــع إلكترونيــة أشــبه مــا تكــون بالجريــدة الفرديــة يــدوِّن فيهــا الشــخص أو االشــخاص 
اهتماماتهــم، وتســمح بعضهــا بالتعليــق والتفاعــل مــع المعطيــات المنشــورة. ويشــكل هــذا التفاعــل بيــن المــدون 
والقــراء عنصــراً أساســياً فــي نجــاح المدونــات. والواقــع أنــه لــم تعــد عمليــة التواصــل ونشــر المعلومــات تســير 
فــي اتجــاه واحــد أو فــي خــط واحــد، مــن المرِســل إلــى المتلقــي، كمــا هــو الحــال فــي وســائل اإلعــام التقليديــة، 

وإنمــا فــي اتجاهــات متعــددة، بمــا يُتيــح للجميــع التعبيــَر عــن آرائهــم بــكل حريــة. 

وقــد أدى ظهــور مقــاوالت التواصــل والتبــادل الرقمــي )شــبكات التواصــل االجتماعــي( فــي منتصــف الَعقــد األول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين إلــى زيــادة حجــم هــذه التفاعــات علــى نحــو كبيــر. فقــد غيــرت هــذه الشــبكات 
المشــهد اإلعامــي بشــكل جــذري، ال ســيما وأن ظهــور الهواتــف الذكيــة وانتشــار اســتخدامها ضاعــف إمكانيــة 
ز تأثيرهــا عالميــاً: فــي ســنة 2020، بلــغ انتشــار اســتخدام تطبيــق فيســبوك علــى الهاتــف  الوصــول إليهــا وعــزَّ
الذكــي عنــد المغاربــة 98.3 فــي المائــة10. وقــد أتــاح ذلــك تــداوَل المعلومــات بشــكل شــبه فــوري فــي مجموعــات 
مغلقــة أو عامــة. وصــار بإمــكان ســاكنة العالــم الوصــوُل بســهولة إلــى كل هــذا الســيل مــن المعلومــات حيــث مــا 

7 - األخباُر الزائفة هي معلوماٌت منشورة ِبَقْصِد تضليِل الرأي العام. 
8 - https://theconversation.com/les-fausses-nouvelles-une-histoire-vieille-de-2500--ans-101715
 The Advancement of( »م العلــم ــُدّ 9 - الَمُقولــُة مقتبســٌة مــن اللغــة الاتينيــة، وقــد وردت فــي كتــاب للفيلســوف فرانســيس بيكــون صــدر فــي 1605 بعنــوان »فــي تََق

.)Learning
10 - التقرير الرقمي لداتا ربورتال )Data Reportal( عن املغرب، 2021.
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كانــوا علــى حواســيبهم الشــخصية أو هواتفهــم الذكيــة أو غيرهــا مــن الوســائط. وقــد أَْوَجــَد هــذا األمــُر حالــًة 
مــن االحتيــاج لــدى عمــوم النــاس تدفــع األشــخاص إلــى الرغبــة فــي أن يكونــوا علــى اتصــال دائــم وآنــي11. وقــد 
أســهم ذلــك إلــى حــد كبيــر فــي نجــاح شــبكات التواصــل االجتماعــي والمقــاوالت التــي تتحكــم فيهــا، والتــي ســعت 

إلــى تشــجيع هــذه الســلوكيات  اإلدمانيــة التــي تـُـِدُرّ عليهــا أرباحــاً هائلــة. 

وِعــاوًة علــى ذلــك، فقــد ســاعد علــى انتشــار فضــاءات التحــاُدث والنقــاش عبــر األنترنــت خاصيــُة إخفــاِء 
الهويــة فــي الشــبكة. غيــر أنــه وخافــاً لوســائل اإلعــام التقليديــة التــي تلتــزم باألخاقيــات المهنيــة والضوابــط 
ــدى رواد  ز الشــعور ل ــزِّ ــد ويُع ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يُولِّ ــة، فــإن هــذا التواجــد االفتراضــي عل القانوني
ــَب عليهــم.  ــٍة أو عواِق ــاُوُز القانــوِن ُدوَن أّي عقوب ــة القواِعــد وتََج فضــاءات النقــاش تلــك أنــه ِبَمْقُدوِرِهــم ُمخالَف
وقــد جعــل هــذا األمــر مــن مراقبــة صحــة هــذه المعلومــات مــن عدمهــا فــي البيئــة الرقميــة مســألًة ضروريــًة 
أكثــر مــن ذي قبــل، وذلــك رغــم صعوبتهــا. وســيزداد األمــر صعوبــًة فــي المســتقبل مــع تطــور تقنيــات التاعــب 
ــا هــو الشــأن بالنســبة  ــذكاء االصطناعــي، كم ــات ال ــة باســتخدام تقني ــدو واقعي ــو لتب بالصــور ومقاطــع الفيدي
لتقنيــة »ديــب فيكــس« )deep fakes(، والتــي تُتيــح إمكانيــة صناعــة محتــوى مكتــوب أو صوتــي مزيــف بنفــس 

ــي. ــوى األصل مواصفــات المحت

أظهــر اســتطاع للــرأي أجرتــه شــركة إبســوس )IPSOS( ألبحــاث الســوق علــى مســتخدمي األنترنــت فــي 25 
بلــداً )2019( أن تســعة )9( مــن بيــن كل عشــرة )10( أشــخاص تقريبــاً وَقعــوا علــى األقــل مــرة واحــدة فــي فــخ 
ــن َشــَملهم االســتطاع من مســتعملي فيســبوك  األخبــار الزائفــة. وأوضحــت الدراســة أيضــاً أن 77 فــي المائــة ِمَمّ
قالــوا بأنهــم اطلعــوا فــي هــذه المنصــة علــى أخبــار خاطئــة كليــاً أو جزئيــاً. وبحســب اســتطاع للــرأي أنجزتــه 
ــدة »لوفيغــارو«  ــدة جري مؤسســة »أودوكســا دونتســو كونســالتينغ« )Odoxa Dentsu-Consulting( فــي فرنســا لفائ
ُــوا بالفعــل  ُحــوا بأنهــم نََقل وقنــاة »فرانــس أنفــو« الفرنســيتين، فــإن ثلــث أولئــك الذيــن شــملهم االســتطاع َصَرّ

»أخبــاراً زائفــة«12.

)ouchariko.ma( »نتائج االستشارة المواِطنة على منصة »أشارك

أظهــرت نتائــج االستشــارة التــي أطلقهــا المجلــس فــي الموضــوع علــى منصتــه الرقميــة »اُشــارك« أنــه يتلقــى 
َح 51 فــي المائــة مــن  نحــو 93 فــي المائــة مــن المشــاركين معلومــاٍت وأخبــاراً تبــدو غيــر موثوقــة، بينمــا َصــرَّ
ــوا بيــن معارفهــم معلومــاٍت وأخبــاراً مشــكوك فــي صحــة  المشــاركين فــي االستشــارة بأنهــم ســبق لهــم أن بَثُّ

مضمونهــا )وذلــك دون وعــٍي منهــم بذلــك فــي معظــم الحــاالت(.

ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي13  ــة عل ــار الزائف ــر مســبوق لألخب ــة انتشــاراً غي ــُة الصحي ــد شــهدت األزم وق
)بمعــدل 20 إلــى 25 »خبــراً زائفــاً« يوميــاً(، والتــي تمثلــت فــي محتويــات مكتوبــة وتســجيات صوتيــة ومرئيــة 
مغلوطــة تُتــداَول علــى منصــاِت التواصــل االجتماعــي ومواقــِع الفيديــو البديلــة وتطبيقــات التَّراُســل الفــوري. ومــن 
هــذه المحتويــات مــا يَنُشــر بيانــاٍت زائفــة تُنَْســُب إلــى جهــاٍت رســمية أو معلومــاٍت طبيــة خاطئــة. ولُوِحــظ أنــه 

11 - يُفضــي التدفــق الســريع للمعلومــة إلــى حالــة عامــة تدفــع األشــخاص إلــى الرغبــة يف أن يكونــوا علــى اتصــال دائــم خوفــاً مــن فــوات حــدٍث مــا ال يُشــاركون فيــه، وهــو مــا 
.)Fear of missing out : يُصطلــح عليــه مبتاِزمــة »ُفوُمــو« )وهــي اختصــار باإلجنليزيــة لعبــارة

12 - https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/fake-news-30-des-francais-reconnaissent-avoir-deja-
relaye-des-infox_3169867.html

13 - جلسة اإلنصات التي نظمها المجلس مع المديرية العامة لألمن الوطني )يونيو 2022(.
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قــد رافــق جائحــَة كورونــا، فــي المغــرب كمــا فــي أغلبيــة باقــي بلــدان العالــم، موجــُة وبــاٍء معلوماتــّي »أَنُْفوِديِميــا« 
)infodémie(14، والتــي هــي بمثابــة تضليــل إعامــي أو أخبــار تضليليــة عــن الوبــاء.

إحصائيات حول الملفات القضائية المتعلقة باألخبار الزائفة

بلــغ عــدد الملفــات القضائيــة التــي ُعرضــت علــى أنظــار محاكــم المملكــة حــول األخبــار الزائفــة 226 ملفــاً 
قضائيــاً، وذلــك خــال الفتــرة مــن 2019 إلــى نهايــة غشــت 2022، وهــي موزعــة علــى النحــو التالــي:

عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام  طبيعة األخبار الزائفة التي تُنشر بسوء نية)*(
175 أخبار تمس بالنظام العام أو تُثير الفزع بين الناس
9 أخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش 
42 أخبار تُحرِّض على الكراهية أوالتمييز بشكل مباشر
226 المجموع

)*( تنــص المــادة 72 مــن قانــون الصحافــة والنشــر علــى مــا يلــي: »يُعاَقــب بغرامة مــن 20.000 إلى 200.000 
ــر صحيحــة أو  ــع غي ــف أو ادعــاءات أو وقائ ــر زائ ــة بنشــر أو إذاعــة أو نقــل خب ــام بســوء ني درهــم كل مــن ق
ــاس،  ــن الن ــزع بي ــارت الف ــام أو أث ــت بالنظــام الع ــر إذا أخلَّ ــا منســوبة للغي ــس فيه ــة أو مدل مســتندات مختلف
بأيــة وســيلة مــن الوســائل وال ســيما بواســطة الخطــب أو الصيــاح أو التهديــدات المفــوه بهــا فــي األماكــن أو 
االجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة المكتوبــات والمطبوعــات المبيعــة أو الموزعــة أو المعروضــة للبيــع أو 
المعروضــة فــي األماكــن أو االجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة الملصقــات المعروضــة علــى أنظــار العمــوم 
وإمــا بواســطة مختلــف وســائل اإلعــام الســمعية البصريــة أو اإللكترونيــة وأيــة وســيلة أخــرى تســتعمل لهــذا 

الغــرض دعامــة إلكترونيــة.« 

املصدر: جواب رئاسة النيابة العامة على طلب املجلس احلصول على معطيات حول قضايا األخبار الزائفة الرائجة أمام احملاكم.

14 - https://www.who.int/ar/news/item/061442--02-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-
and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
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األخبار الزائفة: ممارسة مضادة للقيم ومعادية للعلم . 	.1

النشر المتعمد للمعلومات الزائفة يتعارض مع القيم التي يقوم عليها المجتمع 

مــات األساســية لمنظومــة القيــم واألخاقيــات التــي تَْرتَِســي عليهــا  تُعتبــر جــودةُ المعلومة/الخبــر مــن المقوِّ
عاقــات الثقــة داخــل المجتمــع. وتُحيــل التجربــة اإلنســانية فــي بُعدهــا الروحــي إلــى جملــة مــن التعاليــم 
ــِة المعلومات وتَبَيُّــِن صدقية مصادرها،  والتقاليــد والممارســات الراســخة ، والتــي تؤكــد أهميــة التحقــق مــن ِصَحّ
ــي الحــذر فــي نقلهــا، تجنبــاً للكــذب والتدليــس15، وهــو المنهــج اإلســامي الُمتَّبــع فــي  ُد علــى ضــرورة توخِّ وتَُشــدِّ
تَْمِحيــِص أََســاِنيِد األحاديــث النبويــة َجْرحــاً وتَعديــًا، وذلــك حفاظــاً عليهــا مــن التحريــف والتزييــف )ِعلــُم الَجــْرِح 

والتَّْعِديــل(16. 

...غالبا ما َتتجاهل األخبار الزائفة المعارف الراسخة وال تراعي شروط المقاربة العلمية

يقتضــي التبــادل والنقــاش وفــق المقاربــِة العلميــة وجــود الــرأي والــرأي اآلخــر، بحيــث يَعتمــد كل طــرف علــى 
ِر البحــث العلمــي  ُر مــع تََطــُوّ الدليــل والحجــة إلقنــاع الطــرف اآلخــر. وحتــى الحقائــُق األكثــُر ُرُســوخاً تَتََطــوَّ

ــه.  وأدواِت

هــذا، وإذا كان منطــق العلــم يرتكــز علــى منهجيــات واضحــة وموضوعيــة فــي الماحظــة والتحليــل واالســتدالل 
والتجريــب، قبــل بلــورة النتائــج، وهــو األمــر الــذي يُحــوِّل هــذه األخيــرة إلــى معــارف علميــة ذات مصداقيــة 
ــن الســجات )العلم/الدين/السياســة/األخاق( وال يخاطــب  ــط بي ــة يخل ــار الزائف ــة، فــإن منطــق األخب وحجي
العقــل بقــدر مــا يدغــدغ العواطــف ويســتثيُرها، وهــو ال يســعى وراء حقيقــة المعلومــة العلميــة أو الرســمية مــن 

أجــل إثباتهــا أو تطويــر جودتهــا، وإنمــا بهــدف إثــارة الســجال وزرع الشــك بشــأنها.  

ــداً اســتعصى علــى جــزء كبيــر مــن النــاس فهُمــه. ففــي  ولقــد أَفــَرز تفشــي وبــاء كورونــا فــي 2020 واقعــاً معقَّ
المغــرب، كشــفت نتائــج اســتطاع للــرأي شــارك فيــه 121.687 شــخصاً أنَّ نحــو 30 فــي المائــة منهــم يـَـَرْوَن أنَّ 

ــي فيــروس كورونــا فــي مختِلــف أنحــاء العالــم َمْحــُض ُمؤاَمــَرة17. تََفشِّ

ــر كيــف أَنّ واحــداً  وتجــد التفســيراُت البديلــة للواقــع الِعلمــّي صــدًى لهــا فــي جميــع بلــدان العالم. وهــذا مــا يُفسِّ
مــن بيــن كل 10 فرنســيين تقريبــاً يَعتبــر أنَّ األرض مســطحُة الشــكل18. وفــي الواليــات المتحــدة، أُجــري اســتطاع 
ــة األرض، وتصــل هــذه النســبة إلــى 34 فــي  كون فــي ُكروي ــكِّ ــة مــن الســكان يَُش ــي 16 فــي المائ أظهــر أنَّ حوال
المائــة بيــن األمريكييــن مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 18 و24 ســنة19. وتبــدو هــذه التفســيرات وكأنهــا الحقيقــة 

حيــن يتقاســُمها عــدد كبيــر مــن النــاس، وهــو مــا يحصــل علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي. 

15  - القرآن الكرمي: »يا أيُّها الَّذين آمنوا إْن جاءكم فاِسٌق ِبنَبٍَإ َفتَبَيَّنوا أَْن تُِصيبُوا َقْوماً ِبَجَهالٍة َفتُْصِبُحوا َعلَى َما َفَعلْتُْم ناِدمني« )سورة احلجرات، اآلية 6(.
     - ِسفر اخلروج )اإلصحاح العشرون، اآلية 16(: »ال تَشَهد على قريِبك شهادةَ ُزور«. 

16 -  جلسة اإلنصات مع الدكتور أحمد عبادي، األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء وعضو املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي )مارس 2022(. 
17 - https://www.hespress.com/poll 

18 - بحسب نتائج دراسة ملعهد إيفوب )IFOP( يف دجنبر 2017 على عيِّنٍة متثيلية من الفرنسيني البالغني.
19 - https://www.livescience.com/62220-millennials-flat-earth-belief.html
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ــط . 	.1 ــة ضب ــتعِملين وصعوب ــارات المس ــه اختي ــي توجي ــلبية ف ــات الس ــف المحتوي توظي
التراســل الخــاص 

تحقيق الربح من خالل اإلشهار 

َطوَّرت منصات التواصل االجتماعي نموذجاً اقتصادياً يعتمد إلى حد كبير على اإلشهار عبر األنترنت. وتستهدف 
المنصات الرقمية جذَب أكبر عدد ممكن من المستعِملين، حيث توفر لهم فضاءات إخبارية وتفاعلية دينامية، 
وهــو مــا يجعــل المســتعِمل دائــم االتصــال بالمنصــة. وبالنســبة للمنصــات التــي ال تَتــداول معلومــات فــي موضــوٍع 
20»buzz« ــن لهــم القــدرة علــى خلــق الحــدث  مــن المواضيــع، فتَعتَِمــد علــى مســتعِمليها مــن المحترفيــن، خاصــًة ِممِّ
فــي عــدة مواضيــع واتجاهــات مختلفــة. وقــد أنشــأت معظــم هذه المنصــات نظاماً للمكافآت لفائدة المســتعِملين 

الذيــن يحصلــون علــى أكبــر عــدد مــن المشــاهدات وبالتالــي الزيارات مــن المتابعين للمعلومات التي ينشــرونها.

ــن لهــم حضــور نشــيط علــى هــذه المواقــع،  وتلتقــي هنــا مصلحــة المنصــة الرقميــة بمصلحــة المســتعِملين ِممَّ
والذيــن يجمعــون المشــاهدات مــن خــال المحتــوى الــذي يصنعونــه باعتبــاره محتــوى جديــداً أو ينقلونــه مــن 
ــًا بحســب عــدد  ــة، يتقاضــى منشــطو هــذه المنصــات مقاب ــة االفتراضي مصــدر آخــر. وفــي إطــار هــذه اآللي
الــزوار الذيــن يســتقبلونهم علــى مواقعهــم، غيــر أنَّ البعــض ينشــرون معلومــات كاذبــة، وذلــك فــي ســعيهم لجــذب 
اهتمــام المتلقــي بــأي وســيلة كانــت، بحيــث يَغلـُـب التفاعــل االنفعالــي مــع المحتــوى علــى حســاب العقــل والتفكيــر 

النقــدي. 

خوارزمياٌت رقمية لتوجيه اختيارات المستعِملين

ــاُت الرقميــُة تأثيــراً كبيــراً فــي اســتهاك المســتعِملين ِلَمــا تَْعِرُضــه المنصــاُت الرقميــُة مــن  تُْحــِدُث الخوارزميَّ
ــات المســتخدمة فــي الــذكاء االصطناعــي فــي 70 فــي المائــة  محتــوى. فعلــى ســبيل المثــال، تتحكــم الخوارزميَّ
مــن المشــاهدات لفيديوهــات يوتيــوب21. وتَســتخِدم منصــُة فيســبوك أيضــاً آليــَة الــذكاء االصطناعــي إلعــداِد 

ملفــاٍت تعريفيــٍة شــخصيٍة ُمَحيَّنــة لــكل مســتخِدم. 

ــاٍت خاصــة بهــا تَْدَفــُع مــن خالهــا مســتعمِليها  وقــد طــورت المنصــاُت الرقميــة للرفــع مــن مداخيلهــا خوارزميَّ
ــك مــن  ــة، وذل ــرات طويل ــى اتصــاٍل بمواقــع التواصــل االجتماعــي لفت ــادِة مشــاركِتهم فيهــا وإبقائهــم عل ــى زي إل
خــال تزويدهــم بمحتــوى يتماشــى مــع قناعاتهــم، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطيهــم االنطبــاع بــأنَّ نظرتهــم للعالــم 

يتقاســُمها عــدٌد كبيــر مــن النــاس )االنحيــاز التأكيــدي(.

من المفارقات أن المحتوى السلبي يحظى باهتمام أكبر ...

ــات اســتخدام أزرار التقييمــات الســلبية: فعلــى ســبيل المثــال، تشــجع منصــة فيســبوك  ــل هــذه الخوارزميَّ تُفضِّ
مــن خــال خوارزميَّاتهــا علــى التعليقــات الغاضبــة، وذلــك ألنــه يُْمكــن بهــا الوصــوُل إلــى جمهــوٍر أوســع للترويــج 
اٍت أكثــر ِمــْن ُمجــرد الضغط على زر اإلعجاب »اليــك« )Like(22. وفي  للمحتــوى َموِضــَع التعليــِق الســلبي َخْمــَس َمــَرّ

20 - البـُـوز )buzz( يعنــي اإلشــاعة التــي تُختلـَـق لتنتشــر بســرعة، ال ســيما عــن طريــق اإلنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي، وهــو رســالة يكــون لهــا صــدى إعامــي واســع 
النطــاق بهــدف اجتــذاب أكبــر قــدر ممكــن مــن املتابعــني.

21 - https://www.cnet.com/tech/services-and-software/youtube-ces-2018-neal-mohan/
22 - https://www.washingtonpost.com/technology/202126/10//facebook-angry-emoji-algorithm/
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دراســٍة حــول موقــع تويتــر، أوضــح الباحثــون أنــه كلمــا زادت التفاُعــات الســلبية وتعليقــات عــدم الرضــا فــي 
ــداء اإلعجــاب بهــا23. ــة إعــادة تغريدهــا أو إب ــدات )تويــت(، كلمــا زادت احتمالي التغري

ــي مــن شــأنها أن تمــس  ــاالت الت ــِل هــذه االنفع ــط ِمثْ ــاٍت خاصــٍة لضب ــوَّرت بعــض المنصــات خوارزميَّ ــد َط وق
بصورِتهــا. وهــو األمــر نفُســه الــذي قامــت بــه فــي الســنواِت القليلــِة الماضيــة فيمــا يتعلــق بالمحتويــات الُمتَّصلــة 
باإلرهــاب. غيــر أن هــذه اإلجــراءات تظــل غيــر كافيــة، وذلــك بالنظــر لحجــم المعلومــات المشــكوك فيهــا علــى 

شــبكات التواصــل االجتماعــي. 

ــون  َفــت فيســبوك علــى ســبيل المثــال 15.000 ُمْشــِرٍف علــى المحتــوى24، يَتََولَّ وللحــد مــن هــذه المشــكلة، َوضَّ
مســؤوليَة مراقبــِة مــا يَتََداولُــه أكثــُر مــن مليــار مســتعِمل نشــٍط يوميــاً، وهــي عمليــة ضخمــة ومعقــدة. 

 )dark social( التحدي الذي يفرضه المحتوى على تطبيقات التراسل الفوري الخاصة

ــات  ــن المعلوم ــق م ــب التحق ــه يصع ــرام(، فإن ــة )واتســاب وتلغ ــة وســائل التواصــل االجتماعــي المغلق ــي حال ف
المتداَولــة، ألنــه علــى عكــس وســائط التواصــل االجتماعــي األخــرى االكثــر اســتخداماً فــي مختِلــف أنحــاء 
العالــم ، فــإَنّ المناقشــات عبــر وســائل االتصــال هــذه تَُكــون خاصــًة ولكنهــا ال تخلــو مــن خروقــات. ويُطِلــق بعــُض 
ــُف  ــم« )dark social( للتأكيــد علــى مــا يَْكتَِن الباحثيــن علــى هــذه الوســائط »وســائل التواصــل االجتماعــي المظل

محتواهــا ِمــْن غمــوٍض ومــا يَْفِرُضــه َرْصُدهــا ِمــْن صعوبــة.

ــم  ــم فــي عال ــوان »الوجــه الخفــي والمظل ــه شــركة )Radium One( فــي ســنة 2016 بعن ت ــٌر أعدَّ ــَف تقري وقــد َكَش
التبــادل الرقمــي« )The Light and Dark Side of Mobile Sharing( أنَّ 84 فــي المائــة مــن عمليــات تبــادل المعلومــات 
تتــم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي المغلقــة علــى األنترنــت25. وينــدرج المســتعِملون المغاربــة ضمــن هــذه 

الفئة، بحيث أنَّ 88 في المائة منهم يستخِدمون نظاَم التَّراُسل »واتساب«26.

نموذج للتعاون بين تطبيق تلغرام والحكومة الهندية

تعــاَون تطبيــُق التراســل الفــوري »تلغــرام« مؤخــراً مــع الحكومــة الهنديــة للحــد مــن انتشــار األخبــار الزائفــة، 
وكان ذلــك تحديــداً مــع مكتــب األخبــار الصحفيــة )PIB(. وينــص اتفــاق التعــاون علــى مراقبــة القنــوات التــي 
تتوفــر علــى عــدد كبيــر مــن المشــتركين. وتتولــى قنــاة )PIB Fact Check( على تطبيق تلغــرام مكافحَة المعلومات 
المضلِّلــة. كمــا أطلقــت الحكومــة الهنديــة علــى تطبيــق تلغــرام منصــة »حكومتــي« )MyGov( لتعزيــز الشــراكة 
بيــن المواطــن والحكومــة. وتدعــو المنصــة مســتعِمليها الذيــن يتجــاوز عددهــم المليــون إلــى المشــاركة فــي 

عمليــة التحقــق مــن المعلومــة.

23 - https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/tweet-viral-soyez-plus-negatif-indigne-possible/
24 - https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-polemique-sur-les-rudes-conditions-de-travail-de-ses-
moderateurs-de-contenus-994208
25 - https://www.mmaglobal.com/files/casestudies/radiumone_darksocial_us_1.pdf
26 - We are Social, Digital 2022, Morocco )février 2022(.
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 دور بعــض المؤثريــن فــي نشــر األخبــار الزائفــة الــذي يتزايــد  مع«التفكيــر الســلبي« . 	.1
لقســٍم فــي المجتمــع

ل المكانــُة  ــون. وتَُشــكِّ قِميُّ ــرون الَرّ لقــد شــهد الفضــاء الرقمــي بــروز فئــة خاصــة مــن  المســتعملين، وهــم المؤثِّ
التــي يحظــى بهــا هــؤالِء فــي َمَصــافِّ الشــهرة عنصــَر جــذٍب للمتابعيــن. وبالنظــر إلــى المكانــة المتميــزة التــي 
يحتلهــا المؤثــرون الرقميــون فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والعــدد الكبيــر لمتابعيهــم، فإنــه ينبغــي التشــديد 

علــى ضــرورة تحسيســهم بمــا لهــم مــن َدْوٍر وتزويدهــم بالتكويــن الضــروري فــي هــذا المجــال.

تعزيز الوعي بالمسؤولية لدى المؤثرين الرقميين

أطلقــت الرابطــة المحمديــة للعلمــاء برنامجــاً تكوينيــاً لفائــدة المؤثرين الرقميين من ُدعاة الســام والتســامح، 
وذلــك فــي إطــار مشــروعها لمكافحــة التطــرف عبــر األنترنــت فــي صفــوف الشــباب. وتتعــاون الرابطــة فــي 
تنفيــذ هــذا البرنامــج مــع عــدد مــن الجامعــات المغربيــة، حيــث اســتفادت منــه األفــواج األولــى مــن المؤثريــن. 

وتدعــو الحاجــة إلــى تطويــر هــذا البرنامــج التكوينــي بشــكل كبيــر.

تكشــف  الدراســات  أنَّ المعلومــات الُمضلِّلــة علــى تويتــر تنتشــر انتشــاَر الفيــروس علــى نطــاٍق واســع ِســَتّ مــراٍت 
أكثــَر ِمــَن المعلومــات الحقيقيــة27. وبالتالــي، فــإن األخبــار الزائفــة لهــا ميــزةٌ تنافســية حتــى وإن كانــت تَْدَعُمهــا 
األقليــة. لذلــك، فإنــه مــن األهميــة بمــكان  تعزيــز القــدرة علــى التفكيــر التحليلــي والنقــدي بمــا يرفــع مســتوى 

»نظامنــا المناعــي الفكــري« فــي التعامــل مــع هــذه المعلومــات.

الوسائل المتاحة لمحاربة األخبار الزائفة. 1

التحقق من المعلومات . 1.	

ــا وانســجامها  ِته ــة ودَقّ ــَد مــن صحــة المعلومــات المتداَول ــل التحقــق مــن المعلومــات )fact-checking( التأك يَكُف
وســياِقها، وهــو مــا يشــكل أداًة ال غنــى عنهــا فــي مواجهــة »األخبــار الزائفــة«. وقــد أنشــأت معظــم وكاالت 
األنبــاء وكبريــات المؤسســات اإلعاميــة الدوليــة وظيفــًة تُعنــى بِخدمــة التحقــق مــن األخبــار، تُتيــح لمســتخدمي 
األنترنــت التحقــق مــن صحــة المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا مــن الشــبكة. وتكــون هــذه الخدمــة مجانيــًة فــي 
الغالــب ومتاحــًة للجميــع، يَرِصــد القائمــون عليهــا المعلومــات واألخبــار المزيفــة ومــا يُْســتَنَُد إليــه فــي َدْحِضهــا 

ِمــْن أدلــة.

شهد المغرب عدداً من المبادرات الوطنية في مجال »التحقق من المعلومات«، والتي تشمل:

العمــل الــدؤوب الــذي تقــوم بــه المديريــة العامــة لألمــن الوطنــي مــن خــال خايــا االتصــال الخاصــة بهــا،  	
حيــث تســهر علــى التحقــق مــن صحــة بعــض المعلومــات المنشــورة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، ومــن 

ثــم تنشــر باغــات توضيحيــة تكشــف فيهــا َكــِذب وَزيـْـَف األخبــار التــي تُهــدد أمــن البــاد.

27 - https://www.telerama.fr/medias/une-fake-news-se-repand-six-fois-plus-vite-quune-vraie-nouvelle,n5519714.php



األخبار الزائفة: من التضليل اإلعالمي إلى املعلومة املوثوقة واملتاحة

19

خدمــة وكالــة المغــرب العربــي لألنبــاء »SOS Fake News«، والتــي تتيــح لمنخرطيهــا المســاهمة فــي تصحيــح  	
المعلومــات الخاطئــة المتعلقــة بهــم بشــكل آنــّي. 

الفضــاء الــذي تخصصــه المنصــُة اإلخباريــة »SNRT News« التــي أطلقتهــا الشــركة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة  	
 .)vrai ou fake( مــن أجــل التحقــق مــن صحــة األخبــار وكشــف الزائــف منهــا

ــار  	 ــا لاتصــال الســمعي البصــري للتحقــق مــن األخب ــأة العلي ــات التــي أحدثتهــا الهي مشــروع قاعــدة البيان
.28»HacaBridges« ــرة داخــل منصــة ــى قائمــة الوحــدات المتوفَّ ــي تنضــاف إل ــة، والت الزائف

ــق« )Tahaqaq( التعاونيــة تضــم فريقــاً مــن المتطوعيــن النشــيطين فــي مجــال التحقــق مــن  	 مبــادرة »تََحَقّ
ُد اســتدامَة هــذه المبــادرة غيــاُب نمــوذِج عمــٍل )business model( مائــٍم وقابــٍل  الوقائــع29. غيــر أنَّ مــا يُهــدِّ

ــق. للتطبي

وقــد تبيَّــن مــن مخرجــات جلســات اإلنصــات التــي أجراهــا المجلــس مــع الجهــات المعنيــة أنَّــه ليــس هنــاك بَْعــُد  
ــاٌت وطنيــٌة للتحقــق مــن المعلومــات قائمــٌة بذاتهــا، فيمــا عــدا المبــادرات الســالفة الذكــر، وذلــك خافــاً  ِمنََصّ
لبلــدان أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، مثــل األردن )يُرجــى االطــاع علــى نــص اإلطــار 

أدنــاه(. 

وتنتظم منصات التحقق من المعلومات في إطار األشكال الرئيسية التالية:

خدمٌة ذات قيمة مضافة على مستوى إحدى المنصات الرقمية القائمة؛( 1

منظمة غير حكومية؛( 2

تنظيٌم للمهنيين اإلعاميين؛( 3

هيئٌة عمومية.( 4

ويتمثــل التحــدي الرئيســي لهــذه المنصــات فــي ضمــان اســتقاليتها واســتدامتها ماليــاً، وذلــك مــن خــال إنشــاء 
نمــوذج  قابــل للتطبيــق ال يَعتمــد علــى عــدد المشــاَهدات وال يكــون وراَءه جهــٌة داعمــة ذات هــدف ربحــي.  

28 - جلسة اإلنصات التي نظمها املجلس مع الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري )أبريل 2022(.
29 - جلسة اإلنصات التي نظمها املجلس مع السيد غسان بن الشهيب )أبريل 2022(.
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)fact-checking( بعض التجارب في مجال التحقق من المعلومات

في الواليات المتحدة األمريكية

ــة  	 ــرغ للسياســة العام ــز أننب ــا مرك ــة يُموله ــر ربحي ــة غي ــة فاكتشــيك.أورغ )FactCheck.org(: منظم منظم
)Annenberg Public Policy Center( التابــع لجامعــة بنســلفانيا.

	  Washington Post Fact( قاعــدة بيانــات »فاكــت تشــيكر« التابعــة لجريــدة واشــنطن بوســت األمريكيــة
Checker(: يُشــرف عليهــا الصحفــي غليــن كيســلر )Glenn Kessler(، وهــو معــروف بعملــه الجــاد فــي 

التحقــق مــن األخبــار الزائفــة ذات الصلــة بالسياســة األمريكيــة.

مختبــر ديــوك ريبورتــرز )Duke Reporter’s lab(: مركــز لألبحــاث فــي مجــال الصحافــة يهتــم بتدقيــق  	
ــم. ــر العال ــات عب ــن المعلوم ــق م ــات التحق ــة بهيئ ــي قائم ــه اإللكترون ــى موقع ــة، ويضــم عل ــار الزائف األخب

في فرنسا 	

نــة »AFP Factuel«: خليــة تابعــة لوكالــة األنبــاء الفرنســية تتولــى مســؤولية التقصــي عــن األخبــار  	 مدَوّ
الكاذبــة، وهــي تضــم قائمــة شــاملة بجميــع األخبــار التــي تحققــت الوكالــة مــن صحتهــا، ال ســيما األكثــر 

ــا.  ــق بفيــروس كورون تــداوالً منهــا، كالتــي تتعل

فريــق مدققــي الحقائــق بجريــدة لومونــد »Rubrique Décodeurs du Monde«: يتعاطــى صحفيــو جريــدة  	
لومونــد مــع الشــائعات واألخبــار الكاذبــة المتداولــة علــى شــبكة األنترنــت، وذلــك مــن أجــل التمييــز بيــن 

الصحيــح والزائــف منهــا.

ــى  	 ــوزع عل ــث ت ــا، بحي ــن دقته ــق م ــواد جــرى التحق ــى م ــوي عل ــاالت تحت ــدم مؤسســة »deFACTO« مق تق
العديــد مــن المنابــر التحريريــة )وكالــة األنبــاء الفرنســية، جريــدة ليبيراســيون، جريــدة 20 دقيقــة، فرانــس 
راديــو، منصــة »Les surligneurs« البلجيكيــة المتخصصــة فــي تدقيــق المــواد السياســية مــن الناحيــة 

القانونيــة(، وتنســق وكالــة األنبــاء الفرنســية عمليــة نشــر هــذه المقــاالت.

في العالم العربي 	

هــا فــي األردن: تأسســت فــي 2014 لتكــون مــن أولــى المنصــات  	 منصــة »فتبيَّنــوا« )fatabayyano.net( ومقُرّ
ــوى العربــي  ــة المحت ــى تصفي ــار الزائفــة. وتشــتغل المنصــة عل ــة المتخصصــة فــي مكافحــة األخب العربي

علــى األنترنــت لتخليصــه مــن الشــائعات واألخبــار الكاذبــة واألســاطير. 

هــا فــي األردن: توفــر المنصــة مســرداً بمواقــع المعلومــات العربيــة  	 منصــة »ِمســبار« )Misbar.com( ومقُرّ
علــى األنترنــت.
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التدخل على مستوى وسائل اإلعالم. 1.1

تنتشــر المعلومــات اليــوم بســرعة كبيــرة، حيــث تنتقــل مــن مصدرهــا األول إلــى وســيط آخــر علــى األقــل30 فــي 
أقــّل مــن ثــاث ســاعات بحســب بعــض الدراســات. وهكــذا، تتناســل مقــاالت تنقــل المــادة نفســها31 دون اإلشــارة 
إلــى اســم مؤلفهــا األصلــي. وتنخــرط معظــم وســائل اإلعــام فــي هــذه الديناميــة التــي يَغلُــب عليهــا التَّهاُفــت 
ــَز  ــر قــدر مــن الشــهرة الَحيِّ ــِل أكب ــق الســبق الصحفــي ونَيْ ــل هاجــس تحقي ــث يحت ــارة، بحي ــى اإلث ــز عل والتركي

ــة.  ــى حســاب المصداقي ــَر مــن اهتمامهــا، وذلــك عل األكب

أخالقيات عمل الصحفيين بناًء على قواعد واضحة

ت آليــة الدعــم العمومــي شــرَط احتــرام القواعــد المتعلقــة بأخاقيــات المهنــة بالنســبة للمقــاوالت الصحفية  أقــرَّ
الراغبــة فــي االســتفادة مــن الدعــم الممنــوح للصحافــة المكتوبــة. فالمجلــس الوطنــي للصحافــة هــو الهيئــة التــي 
لهــا ســلطة منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة وســحبها فــي حالــة مخالفــة القواعــد الجــاري بهــا العمــل، وهــو يســهر 
علــى ضمــان احتــرام قواعــد وأخاقيــات ممارســة مهنــة الصحافــة، إلــى جانــب معالجــة الشــكايات التــي تـَـِردث 
ى تلقائيــاً لــكل األفعــال التــي تدخــل  عليــه والتــي تتعلــق بأخاقيــات المهنــة، كمــا أنــه يمكــن للمجلــس أن يَتََصــدَّ
ر أنهــا تتطلــب تدخــًا تلقائيــاً، ومنهــا التشــهير والتحريــض علــى الكراهيــة وغيرهــا  ضمــن اختصاصاتــه ويُقــدِّ

مــن األفعــال المماثلــة.32

وفــي القطــاع الســمعي البصــري، تعمــل الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري علــى محاربــة األخبــار الزائفــة 
التــي تــروِّج لهــا بعــض وســائل اإلعــام الســمعية البصريــة. وفــي ســياق األزمــة الناجمــة عــن كوفيــد-19، ضاعــف 
الفاعلــون فــي المشــهد الســمعي البصــري33 جهوَدهــم مــن أجــل التصــدي للمعلومــات  الزائفــة، وذلــك تفاعــًا 
ــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري فــي أبريــل 2020 بشــأن المعلومــات  مــع التوصيــة التــي أصدرتهــا الهيئ

المضللــة.

وفــي يونيــو 2022، أصــدرت الهيئــة »دليــل محاربــة التضليــل اإلعامــي: مرجعيــاٌت وأدواٌت وممارســات«، وذلــك 
بغــرض المســاعدة فــي معرفــة الصحيــح مــن الزائــف مــن األخبــار واعتمــاِد مــا يَلـْـَزُم ِمــْن قوانيــن وإجــراءات ضــد 

األخبــار الكاِذبــة.

30 - » L’information à tout prix «, de Julia Cagé, Nicolas Hervé et Marie-Luce Viaud )Ina Editions, 2017(.
31 - المصــدر نفُســه: 64 فــي المائــة مــن المــادة اإلخباريــة المتوفــرة علــى شــبكة األنترنــت )فــي فرنســا( عبــارة عــن نســخ منقولــة عــن النــص األصلــي أو نســخ معدلــة قليــًا 

 .)AFP( »مــن قصاصــات وكالــة األنبــاء الفرنســية »فرانــس بــرس
32 - https://cnp.press.ma/%D986%%D8%B8%D8%A7%D985-%%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D984%%
D8%AA%D8%B5%D8%AF%D98%A-%D8%A7%D984%%D8%AA%D984%%D982%%D8%A7%D8%A6%D98%A-%D981-%
%D98%A-%D8%A7%D984%%D982%%D8%B6%D8%A7%D98%A%D8%A7-%D8%A7/

ات محددة. 33 - تَتَِّسم وسائل اإلعام السمعية البصرية بالمغرب بعددها القليل نسبياً، وتخضع لدفتر تحُمّ
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التربية اإلعالمية والمعلوماتية والتحسيس بأهمية الدعامات الرقمية . 1.1

حضور محتشم  لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في المقررات الدراسية

علــى إثــر المراجعــة التــي خضعــت لهــا المقــررات الدراســية الخاصــة بطــور التعليــم االبتدائــي منــذ 2018، تــم 
إدراج موضــوٍع مخصــص لتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال فــي مقــرر الســنة الخامســة مــن التعليــم االبتدائــي 
الخــاص بتدريــس اللغــات، وذلــك مــن أجــل توعيــة التامــذة بالــدور الــذي تضطلــع بــه التكنولوجيــات الجديــدة،  
ــي تكتســيها  ــة الت ــاراً لألهمي ــات. واعتب ــى اســتخدام هــذه  التكنولوجي ــة عل ــض األنشــطة الفني ــد بع ــا تعتم كم
التربيــة اإلعاميــة والمعلوماتيــة )EMI(34 واســتعمال التامــذة لوســائل االتصــال والمعلومــات بشــكل يومــي، فإنــه 
مــن الواضــح أنَّ الحيــَز الزمنــي المخصــص لهــذا الموضــوع يظــل غيــر كاٍف. ويَُكــون تأثيــُر الدعامــات الرقميــة 
علــى األطفــال كبيــراً بالنظــر إلــى الحيــز الزمنــي الــذي يخصصونــه لهــا )أكثــر مــن 62 فــي المائــة مــن األطفــال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و11 ســنة والذيــن لديهــم إمكانيــة الولــوج إلــى األنترنــت يقضــون أكثــر مــن ســاعة 
فــي اليــوم علــى الشــبكة35(، وكــذا بالنظــر إلــى المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا، مــن خــال تلقــي محتويــات قــد 

تكــون مضللــة أو حتــى مؤذيــة إذا لــم يكتســبوا مهــارات التعامــل معهــا بالحــذر الــازم.

وعلى الصعيد الدولي، يمكن االستشهاد بتجربتين في مجال التربية اإلعامية والمعلوماتية:

األردن: انخرطــت األردن فــي ورش إدمــاج التربيــة اإلعاميــة والمعلوماتيــة فــي جميــع مراحــل التعليــم36،  	
وهــو مــا يجعــل لهــذا البلــد الريــادةَ فــي هــذا المجــال علــى صعيــد العالــم العربــي37؛

اتحــاد والونيــا - بروكســل: أنشــأ االتحــاد مجلســاً أعلــى للتربيــة اإلعاميــة38 فــي 2008، ُعِهــَد إليــه بمهــام  	
تعزيــز إدمــاج التربيــة اإلعاميــة والمعلوماتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي برامــج التربيــة 

والتكويــن.

34 - https://fr.unesco.org/programme-ci/education-medias
35 - ANRT : Enquête de collecte des indicateurs TIC auprès de ménages et des individus au titre de l’année 2021.
36 - https://thekatna.gov.jo/about 
37 - https://nccd.gov.jo/AR//NewsDetails/%D988%%D981%%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D98%A_%D98%A%D
8%B7%D991%%D98%E%D984%%D8%B9_%D8%B9%D984%%D989%_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_
%D8%A7%D984%%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D986%_%D981%%D98%A_%D8%A7%D984%%D8%AA%D991%%D98%E
%D8%B1%D8%A8%D98%A%D8%A9_%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%B9%D984%%D8%A7%D985%%D98%A%D991%
%D98%E%D8%A9_%D988%%D8%A7%D984%%D985%%D8%B9%D984%%D988%%D985%%D8%A7%D8%AA%D98%A
%D991%%D98%E%D8%A9 
38 - http://www.enseignement.be/index.php?page=26346#:~:text=De%20promouvoir%20l’%C3%A9ducation%20
aux,obligatoire%20et%20l’%C3%A9ducation%20permanente. 
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تجارب حول األلعاب اإللكترونية من أجل »التوعية« بأهمية رصد األخبار الزائفة

لعبة أطلقتها جامعة كامبريدج: 	
في سنة 2018، أطلق باحثون من جامعة كامبريدج لعبة إلكترونية لمحاربة األخبار الزائفة. 	
في هذه اللعبة اإللكترونية، يتقمص الاعبون دور منتجي األخبار الزائفة. 	
أظهــرت دراســة أجريــت علــى 15.000 مشــارك )ة( أن هــذه اللعبــة تزيــد مــن درجــة »المقاومــة  	

النفســية« لألخبــار الزائفــة، كمــا كشــفت أن درجــة موثوقيــة األخبــار الزائفــة قبــل ممارســة اللعبــة 
ــة. ــة بعــد إتمــام اللعب ــن بمعــدل 21 فــي المائ ــدى الاعبي قــد انخفضــت ل

ــي  	 ــث يحــاول جن ــة، حي ــار الزائف ــج األخب ــة »Fake It to Make It« الاعــب يتقمــص دور منت ــل لعب تجع
ــادة نشــرها، وإنشــاء  ــار وإع ــي، ونســخ األخب ــع إلكترون ــق إنشــاء موق ــن عــن طري ــن المعلني ــوال م األم
حســابات وهميــة لوســائط التواصــل االجتماعــي، والعمــل علــى إثــارة االهتمــام عــن طريــق اختيــار 

المســتعملين.

»Factitious« هــي لعبــة مصممــة لمســاعدة الاعبيــن علــى تعلــم طــرق التعــرف علــى األخبــار الزائفــة،  	

حيــث تعــرض اللعبــة مقــاالت صحفيــة حقيقيــة، دون الكشــف عــن مصــدر نشــرها حتــى ينقــر الاعــب 
علــى الخانــة التــي تكشــف لــه هــذا المصــدر. ويطلــب مــن الاعبيــن فــي إطــار هــذه اللعبــة تحديــد مــا 

إذا كان المقــال الصحفــي حقيقًيــا أم مزيًفــا.

»spotthetroll.org« هــو بمثابــة اختبــار يقــوم علــى تصفــح صــور لمحتــوى حقيقــي لوســائل التواصــل  	

االجتماعــي مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت هــذه الصــور صــادرة عــن حســاب محــدث بطريقــة مشــروعة 
.)troll( أو عــن »متصيــد« علــى شــبكة األنترنــت

األنشطة المدرسية الموازية أداٌة لتوعية المتعلمين

تتيــح األنشــطة الموازيــة توعيــة التامــذة بالرهانــات المرتبطــة باألنترنــت: علــى ســبيل المثــال، مــن خــال 
االحتفــال باليــوم العالمــي لألنترنــت اآلمــن )Safer Internet Day(، الــذي شــارك فيــه مئــات اآلالف مــن التامــذة 
فــي المغــرب. كمــا أطلــق القطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة، بالتعــاون مــع الرابطــة المحمديــة للعلمــاء 
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، برنامجــاً لدعــم تعزيــز التســامح والســلوك المدنــي والمواطنــة والوقايــة مــن 
الســلوكات المشــينة بالوســط المدرســي )APT2C - 2017( علــى مســتوى نــوادي األنشــطة الموازيــة بالمؤسســات 
التعليميــة. كمــا أطلقــت الرابطــة مؤخــراً بالشــراكة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة وعــدٍد مــن المؤسســات الرائــدة 

برنامــَج »اْقِتــَدار« لتوعيــة الشــباب بمخاطــر التطــرف وتحصيِنهــم ضدهــا. 

لة  ة الموارد البشرية المؤهَّ ِقَلّ

نُهــم مــن التمييــز بــكل يُْســٍر بيــن الخبــر الموثــوق ومــا  ال يمكــن تنميــة الحــس النقــدي لــدى المتعلمينــن بمــا يَُمكِّ
ليــن  ــِض الهائــل مــن المعلومــات التــي يتعاطــون معهــا يوميــاً، دوَن وجــوِد ُمدرِّســين مؤهَّ هــو زائــف فــي ظــل الَفيْ
تأهيــًا جيــداً ليقومــوا بهــذا الــدور التربــوي. وال تنــدرج مــادة التربيــة اإلعاميــة والمعلوماتيــة بشــكل صريــح 
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فــي المقــررات الدراســية الحاليــة إلــى اآلن. ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي اإلســراع قــدر المســتطاع بتــدارك هــذا 
النقــص الــذي أثــاره كل مــن األســاتذة وأوليــاء التامــذة، وذلــك مــن أجــل تحصيــٍن رقمــيٍّ آمــن للناشــئة.

وســيكون مــن المفيــد اســتثمار عمليــة المراجعــة المرتقبــة للمقــررات الدراســية الخاصــة بطــوَرْي التعليــم 
االبتدائــي والثانــوي39، مــن أجــل تضمينهــا بشــكل أساســي التربيــَة اإلعاميــة والمعلوماتيــة والتوعيــة بخطــورة 
ز لــدى الناشــئة الفضــوَل المعرفــيَّ والقــدرةَ علــى النقــاش  األخبــار الزائفــة وســبل التصــدي لهــا، وذلــك بمــا يَُعــزِّ

ــِة التفكيــر العقانــي. وتدبيــِر االختــاف وإعمــاِل َملََك

تجارب دولية حول دراسة األخبار الزائفة
المرصد األوروبي للوسائط الرقمية

تم إطاقه في سنة 2020 في مدينة فلورنسا لمحاولة فهم المعلومات المضللة وتحليلها. 	
يضم هذا المرصد، الذي يموله االتحاد األوروبي، باحثين وخبراء في مجال التربية اإلعامية. 	
تــم إنشــاء 8 مراكــز فــي ســنة 2021 بغــاف مالــي يصــل إلــى 11 مليــون أورو مــن أجل محاربــة المعلومات  	

المضللــة وتحليــل تأثيرهــا علــى المجتمــع وعلــى الديمقراطيــة، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو 
األوروبــي. 

»first draft news« مبادرة
ــا »  	 ــم إطاقــه فــي ســنة 2015 مــن قبــل 9 فاعليــن، مــن بينهــم »غوغــل » و«ميت تحالــف غيــر ربحــي ت

ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي. ــة عل ــة المتداول ــات المضلل ــة المعلوم ــة ولمحارب للتوعي
تقديــم المشــورة العمليــة واألخاقيــة حــول كيفيــة إيجــاد المحتويــات الــواردة مــن وســائل التواصــل  	

االجتماعــي والتحقــق منهــا ونشــرها.
	 .)Brown University( تم إلحاق هذه المبادرة منذ سنة 2022 بجامعة براون

اإلطار القانوني القائم وأهمية التعاون على المستوى الدولي. 1.1

فــي إطــار محاربــة تفشــي األخبــار الزائفــة، توَجــد ترســانة قانونيــة تتيــح إلــى حــد مــا التصــدي لــكل مــن يعمــل 
بســوء نيــة علــى نقــل معلومــات زائفــة، وتشــمل:

القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، والــذي ينــص فــي المــادة 72 منــه علــى أنــه »يعاَقــب  	
بغرامــة مــن 20.000 إلــى 200.000 درهــم كل مــن قــام بســوء نيــة بنشــر أو إذاعــة أو نقــل خبــر زائــف أو 
ادعــاءات أو وقائــع غيــر صحيحــة أو مســتندات مختلفــة أو مدلــس فيهــا منســوبة للغيــر إذا أخلــت بالنظــام 
العــام أو أثــارت الفــزع بيــن النــاس، بأيــة وســيلة مــن الوســائل وال ســيما بواســطة الخطــب أو الصيــاح أو 
التهديــدات المفــوه بهــا فــي األماكــن أو االجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة المكتوبــات والمطبوعــات 
المبيعــة أو الموزعــة أو المعروضــة للبيــع أو المعروضــة فــي األماكــن أو االجتماعــات العمومية وإما بواســطة 
ــة  ــف وســائل اإلعــام الســمعية البصري ــا بواســطة مختل ــوم وإم ــى أنظــار العم ــات المعروضــة عل الملصق

مها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع وزارة التربية الوطنية )مايو 2022(. 39 - جلسة اإلنصات التي نظَّ
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ــى  ــة إل ــد تصــل الغرام ــة«. وق ــة إلكتروني ــرض دعام ــذا الغ ــة وســيلة أخــرى تســتعمل له ــة وأي أو اإللكتروني
500.000 درهــم فــي حــال التأثيــر علــى انضبــاط عناصــر الجيــش أو معنوياتهــم أو فــي حــال التحريــض 
المباشــر علــى ارتــكاب الجرائــم المتعلقــة بالقتــل أو االعتــداء علــى الحرمــة الجســدية لإلنســان أو اإلرهــاب 
أو الســرقة أو التخريــب؛ واإلشــادة بجرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أو جرائــم اإلبــادة الجماعيــة 

أو جرائــم اإلرهــاب؛ والتحريــض المباشــر علــى الكراهيــة أو التمييــز«40. 

ع نــص فــي مجموعة  	 عندمــا يتعلــق األمــر بالمــس بالحيــاة الخاصــة لألشــخاص أو التشــهير بهــم، فــإن المشــرِّ
القانــون الجنائــي )الفصــل 447-2( علــى عقوبــات ســالبة للحريــة وعلــى غرامــات: »يعاَقـــب بالحبـــس مـــن 
ســـنة واحـــدة إلـــى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن 2.000 درهــم إلــى 20.000 درهــم، كل مـــن قـــام بـــأي وســـيلة 
بمـــا فــي ذلـــك األنظمـــة المعلوماتيـــة، ببــث أو توزيـــع تركيبـــة مكونـــة مــن أقـــوال شــخص أو صورتــه، دون 
موافقتــه، أو قــام ببــث أو توزيــع ادعــاءات أو وقائــع كاذبــة، بقصــد المــس بالحيـــاة الخاصـــة لألشـــخاص أو 

التشــهير بهــم«41.   

القانــون رقــم 11.57 المتعلــق باللوائــح االنتخابيــة العامــة وعمليــات االســتفتاء واســتعمال وســائل االتصــال  	
الســمعي البصــري العموميــة خــال الحمــات االنتخابيــة واالســتفتائية )المــادة 99(: »يُعاَقــب بالحبــس مــن 
شــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 10.000 إلــى 50.000 درهــم كل شــخص أقــَدم، باســتعمال أخبــار زائفــة أو 
تــاً أو أكثــر  تيــن أو دَفــِع مصِوّ إشــاعات كاذبــة أو غيــر ذلــك مــن طــرق التدليــس، علــى تحويــل أصــوات المصوِّ

إلــى اإلمســاك عــن التصويــت«.

ــاً للمــادة 72 مــن  ــك تطبيق ــف، وذل ــر زائ ــة بنشــر خب ــام بســوء ني ــه للمقاضــاة ُكُلّ مــن ق ــرِّض نفَس ــاً، يَُع وعموم
القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر. غيــر أنــه يُمِكــن تطبيــق نصــوِص قوانيــَن أخــرى بحســب 
الحالــة، ومــن ذلــك مــا ينــص عليــه الفصــل 2-447 المشــار إليــه أعــاه مــن القانــون الجنائــي أو الفصــل 263 

ــه(42.  ــداء علي ــة الموظــف العمومــي، واالعت ــه )الفــرع 1: إهان ــون ذاِت مــن القان

واْســِتلَْهاماً للتجــارب الدوليــة الُفْضلـَـى فــي هــذا المجــال، فإنــه ســيكون مــن األنســب تطويــر الترســانة القانونيــة 
للتعاطــي أكثــر مــع المنصــات الرقميــة التــي مــا فتــئ تأثيرهــا يتنامــى بفضــل مــا تملكــه مــن أنظمــة وخوارزميــات. 
ل قانــون الخدمــات الرقميــة )DSA( الــذي اعتمــده االتحــاد األوروبــي مؤخــراً نموذجــاً  وفــي هــذا الصــدد، يُشــكِّ

جيــداً ينبغــي االســتفادة منــه.  

ِعيــن علــى اتفاقيــة بودابســت حــول محاربــة الجريمــة  ولتيســير التعــاون الدولــي، يَُعــُدّ المغــرب مــن الُموقِّ
اإللكترونيــة، ال ســيما بروتوكولهــا اإلضافــي الثانــي المتعلــق بتعزيــز التعــاون والكشــف عــن األدلــة اإللكترونيــة. 
وتتيــح مقتضيــات هــذه االتفاقيــة لبادنــا مــن بيــن أمــور أخــرى إمكانيــَة جمــع األدلــة اإللكترونيــة عــن المواطنــات 

والمواطنيــن المغاربــة مــن مــزودي الخدمــات األجانــب.

40 -  المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
41 -  القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المغير بموجبه الفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي.

ــا  ــاٍت حــول القضاي ــس معطي ــب المجل ــى طل ــًة عل ــة العامــة كتاب ــار الزائفــة، كمــا َوَردت فــي َردِّ رئاســة النياب ــا المتعلقــة بنشــر األخب 42 - المصــدر: نمــاذٌج لبعــض القضاي
ــة.  ــار الزائف ــة باألخب المتعلق
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وتَحــرص المديريــة العامــة لألمــن الوطنــي علــى تطبيــق التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بنشــر األخبــار الزائفــة 
ــة وتحــت إشــرافها.  ــة العام ــع رئاســة النياب ــة بالتنســيق م ــة بكيفي ــة الضروري ــات اإللكتروني مــن خــال التحري
ــن  ــة لألم ــة العام ــاون المديري ــة، تتع ــة اإللكتروني ــة الجريم ــة بودابســت حــول محارب ــات اتفاقي ــاً لمقتضي ووفق
الوطنــي مــع دول أخــرى لتوفيــر األدلــة اإللكترونيــة. كمــا تَرِبــُط المديريــَة اتفاقيــُة شــراكة مــع الفاعليــن الدولييــن  
)» فيســبوك« و«إنســتغرام«( لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة، ومنهــا األخبــار الزائفــة فــي إطــار تحصيــن األمــن 

القومــي.

ــار الســلبية للنشــر، والضــرر المعنــوي المحــدث،  وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن  إقــرار عقوبــات تتناســب مــع اآلث
ومــدى االنتشــار وســرعته43.  كمــا أنــه مــن األهميــة بمــكان إذكاء روح المســؤولية لــدى األشــخاص الذيــن لديهــم 
تأثيــر كبيــر علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي )المؤثــرون علــى ســبيل المثــال( والذيــن يحظــون بمتابعــة كبيــرة 

مــن  مســتعملي هــذه الشــبكات.

ــاد . 1 ــة: اعتم ــة الموثوق ــى المعلوم ــول عل ــا الحص ــن خالله ــم م ــي يت األدوات الت
سياســة البيانــات المفتوحــة وتعزيــز وســائط اإلعــالم الوطنيــة والتعــاون مــع 

المنصــات الرقميــة الدوليــة

اعتمــاد سياســة البيانــات المفتوحــة فــي التصــدي لألخبــار الزائفــة: ضــرورٌة لتحســين . 1.	
شــفافية اإلدارة

يُاَحــظ أنــه علــى الرغــم مــن مــرور ســنوات علــى صــدور القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات، ثمــة نقــص كبيــر فــي نشــر المعلومــات الرســمية  الموثوقــة المتاحــة  بكيفيــة تلقائيــة للعمــوم. ومــا 
عــدا بعــض االســتثناءات، فــإن عمليــة تحييــن المواقــع اإللكترونيــة لــإلدارات العموميــة ال تتــم  بشــكل منتظــم 

وممنهــج. ويظــل الوصــول إلــى المعلومــات مســعًى َصْعــَب الَمنَــاِل.

»ouchariko.ma« نتائج االستشارة المواِطنة على منصة المجلس

أفــاد 37 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين بأنــه مــن الصعــب الحصــول علــى معلومات رســمية وموثوقة، 
بينمــا كان رأي 33 فــي المائــة منهــم أنَّ هــذه المعلومــات ناقصــة وغيــر ُمحيَّنة.

ــع فــي مجــال المعلومــات داخــل المشــهد  ــي يكتســيها التموق ــة االســتراتيجية الت ــُدّ إرســاءُ الوعــي باألهمي ويَُع
ــن مــن تجنــب االنعكاســات الســلبية التــي قــد تكــون وخيمــة  الرقمــي أمــراً ضروريــاً، إذ مــن شــأن ذلــك أن يُمكِّ
مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية. ومــن األهميــة بمــكان اعتمــاد مقاربــة اســتباقية لحمايــة 
بادنــا وحمايــة المواطنــات والمواطنيــن مــن األخبــار الزائفــة، الســيما عندمــا تســتهدف هــذه األخيــرة مقومــات 

االســتقرار أو الثقــة، وتمــس الحيــاة الخاصــة لفئــات بعينهــا.

 Les lumières à l’ère du( »والــذي َصــَدر فــي ينايــر 2022 بعنــوان »األنــوار فــي عصــر التكنولوجيــا الرقميــة ،)Bronner( 43 -  توصيــة مســتمدة مــن تقريــر برونــر
.)numérique
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وفــي هــذا الصــدد، فــإن المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة المتاحــة للمواطنــات والمواطنيــن فــي الوقــت المناســب 
مــن جانــب الهيئــات الرســمية يمكــن أن تخلــق لديهــم ســلوكا تلقائيــا بالعــودة إلــى تلــك المعلومــات كلمــا أرادوا 

التحقــق مــن صحــة المعلومــات أو مــن ســياق نشــرها. 

  وسائل اإلعالم الموثوقة والقوية  في مواجهة األخبار الزائفة. 1.1

يكتســي وجــود مؤسســات إعاميــة مؤثــرة أهميــًة كبــرى فــي التصــدي لألخبــار الزائفــة، حيــث يَُعــُدّ وجــود 
ــي هــذا  ــة. وف ــار الزائف ــة األخب ــي مواجه ــي أداة رئيســية ف ــي المشــهد اإلعام ــن ف ــن موثوقي ــن مرجعيي فاعلي
الصــدد، ياحــظ علــى الصعيــد الدولــي أنَّ مروجــي »األخبــار الزائفــة« يعملــون علــى المــس بمصداقيــة وســائل 
ــا  ــى التشــكيك فــي كل شــيء. وهن ــل مســتخدمي شــبكة األنترنــت عل اإلعــام الكبــرى، وغايتهــم فــي ذلــك َحْم
ــة تبســيطية  ــى مقارب ــوم عل ــاً، تَق ــاً أو جزئي ــم تفســيرات مغلوطــة كلي ــى تقدي ــار الزائفــة إل يعمــد مروجــو األخب

ــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص. تســتهدف أكب

جهــود المنصــات الرقميــة غيــر كافيــة: ثمــة حاجــة إلــى مالءمــة محتوياتهــا مــع . 1.1
المحليــة  الســياقات 

نـَـت المنصــاُت الدوليــة مــن االســتفادة مــن تركيــز عــاٍل للرســاميل ومــن تقليــص تكاليــف اإلنتــاج، مــن خــال  تََمَكّ
ــض  ــي تســتغلها بع ــوب الت ــن العي ــد م ــوذج العدي ــذكاء االصطناعــي. وتشــوب هــذا النم ــة وال االســتعانة باألتَْمتَ
ــاءم مــع  ــة ال تت ــة تعمٍيي ــارات خوارزمي ــار الزائفــة44، ال ســيما بســبب اعتمــاد اختي ــروج لألخب ــي ت الجهــات الت
ــَر ِمنْــُه علــى المــوارد البشــرية.  ــات أَْكثَ الثقافــات والتمثــات المحليــة. وتعتمــد هــذه المنصــات علــى الخوارزميَّ
ــي أن تكــون هــذه المــوارد البشــرية مــن  ــد، ينبغ ــكل بل ــة ل ــات الثقافي ومــن أجــل  اســتيعاب أفضــل للخصوصي

ــون داخلهــا. ــة التــي يعمل المواطنيــن المحلييــن المنصهريــن فــي البيئ

وقــد انخرطــت المنصــات الرقميــة العالميــة فــي العديــد مــن المبــادرات الراميــة إلــى محاربــة المعلومــات 
عــت عــدة منصــات )»ميتــا« و«غوغــل«  المضللــة. فعلــى ســبيل المثــال، وتحــت إشــراف المفوضيــة األوروبيــة، وَقّ
و«تويتــر« و«تيــك تــوك« و«ميكروســوفت« وغيرهــا( ومقــاوالت عاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا وممثلــون عــن 
المجتمــع المدنــي علــى مدونــٍة لقواعــد الســلوك الجيــد. وتتضمــن هــذه المدونــة جملــة مــن االلتزامــات والتدابير 
ــا  ــا وتوســيع نطــاق تطبيقه ــع تمويله ــف مناب ــة، وتجفي ــود التصــدي للمعلومــات المضلل ــز جه ــى تعزي ــة إل الرامي
ليشــمل أنواعــاً جديــدة مــن ســلوكيات التضليــل  والتاعب)تقنيــة التزييــف العميــق )deep fake(، واســتعمال 
الروبوتــات، والحســابات المزيفــة(. كمــا تــروم هــذه المدونــة أيضــاً النهــوض بعمليــة  التحقــق مــن المعلومــات 

.)fact-checking(

مها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع السيد جيرالد برونر )مارس 2022(. 44 - جلسة اإلنصات التي نظَّ
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)DSA( قانون الخدمات الرقمية لالتحاد األوروبي

يهــدف قانــون الخدمــات الرقميــة لاتحــاد األوروبــي )DSA(، الــذي صــدر فــي أكتوبــر 2022، إلــى إذكاء روح 
المســؤولية لــدى المنصــات الرقميــة. وســيدخل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ اعتبــاًرا مــن ســنة 2023 بالنســبة 
للمنصــات الكبــرى علــى شــبكة األنترنــت ومحــركات البحــث الكبــرى. ويســعى هــذا القانــون إلــى تفعيــل المبــدأ 
القائــل بــأن مــا هــو غيــر قانونــي فــي العالــم الحقيقــي يجــب أن يكــون غيــر قانونــي أيضــاً فــي عالــم األنترنــت. 
ومــن بيــن أهــداف هــذا القانــون الحــد مــن التاعــب بالمعلومــات أو المعلومــات المضللــة. وفــي حالــة عــدم 
االمتثــال لمقتضيــات قانــون الخدمــات الرقميــة لاتحــاد األوروبــي، يمكــن للمفوضيــة األوروبية فــرض غرامات 

علــى المنصــات الرقميــة الكبــرى تصــل إلــى 6 فــي المائــة مــن رقــم معاماتهــا العالمــي.

توصيــاٌت مــن أجــل التصــدي لألخبــار الزائفة وتمكيــن المواطنــات والمواطنين . 1
مــن الوصــول إلــى المعلومــة الموثوقة

ــة والمعلومــات المغلوطــة تطــرح إشــكاليًة معقــدة ال  ــار الزائف ــاً مــن هــذا التشــخيص، يتَّضــح أنَّ األخب انطاق
توَجــد لهــا حلــول جاهــزة. ِلــذا مــن المهــم جــداً تعزيــز هــذه اإلجــراءات بممارســات جيــدة كفيلــة بالتخفيــف مــن 
تأثيــرات األخبــار الزائفــة وتقويــة قــدرات األفــراد مــن حيــث الحــس النقــدي إزاَء المعلومــات التــي يتــم تداولهــا.

ويدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــاد رؤيــة لمكافحــة األخبــار الزائفــة وتُتيــح الوصــول 
إلــى المعلومــات الموثوقــة، ترتكــز علــى المحــاور الثاثــة التاليــة:

المحــور األول: المواطنــات والمواطنــون، والذيــن ينبغــي تحسيســهم وتوعيتهــم بضــرورة التحلــي بالمســؤولية  	
إزاء المعلومــات التــي يصلــون إليهــا ويعملــون علــى تقاســمها؛

ــدة  	 ــة وتيســيرها لفائ ــر هــذه العملي ــي: التحقــق مــن المعلومــات )fact-checking(: يجــب تطوي المحــور الثان
ــت؛ مســتعملي شــبكة األنترن

المحــور الثالــث: منتجــو المعلومــات، والذيــن ينبغــي أن يكونــوا موثوقيــن ورهــن إشــارة المســتعملين ومواكبين  	
للمستجدات.

المحور األول: المواطنات والمواطنون

ــا لاتصــال الســمعي  	 ــة العلي العمــل بشــكل منتظــم )مــن قبــل القطــاع الحكومــي المكلــف بالتواصــل، الهيئ
البصري...إلــخ( علــى إثــارة انتبــاه الســاكنة مــن خــال مختِلــف وســائل اإلعــام إلــى مخاطــر »األخبــار 
الزائفــة«، مــع العمــل علــى اســتهداف كل فئــة علــى ِحــَدة )األطفــال والمراهقــون والُمِســنُّون وغيــُر المتعلميــن 

وغيرهــم(.

تنمية الحس النقدي منذ سن مبكرة :  	

فــي البيــت، ينبغــي علــى الوالديــن واإلخــوة / األخــوات األكبــر ســًنا توجيــه مــن يصغرهــن ســناً فــي خطواتهم  	
األولــى فــي العالــم الرقمي؛
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فــي المدرســة، يتعيــن العمــل علــى توفيــر تكويــن خــاص فــي مجــال قــراءة الوســائط اإلعاميــة المدمجــة  	
فــي المــواد الدراســية، مــع الحــرص علــى إعمــال التفكيــر العقانــي والبحــث عــن مصــادر المعلومــة؛

العمــل علــى مســتوى النــوادي المدرســية علــى تنميــة االهتمــام بالتحقــق مــن المعلومــات والمقارنــة بيــن  	
المصــادر. 

)fact	checking( المحور الثاني: التحقق من المعلومات

إحــداث بوابــة رقميــة عموميــة للتحقــِق مــن المعلومــات )Fact-checking( بخصــوص األخبــار الرســمية فــي  	
المغــرب، مــع ترصيــد المبــادرات التــي تــم إطاقهــا علــى مســتوى عــدد مــن المؤسســات اإلعاميــة )وكالــة 

المغــرب العربــي لألنبــاء والهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري وغيرِهمــا(.

	  »e-thiq@« ــه لمواقــع »التحقــق مــن المعلومــات«، وذلــك علــى غــرار عامــة إحــداث نظــام عامــة مميــزة ُمَوَجّ
بالنســبة لمقــاوالت التجــارة اإللكترونية.

دعــم المبــادرات الراميــة إلــى إنشــاء نُُظــٍم لرصــد وتبــادل المعلومــات الزائفــة بيــن المهنييــن اإلعامييــن،  	
وذلــك تيســيراً للتحقــق مــن هــذه األخبــار قبــل نقلهــا والحــد مــن انتشــارها قــدر اإلمــكان.

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

وضــع برامــج للبحــث وتطويــر آليــاٍت للرصــد والتصــدي النتشــار األخبــار الزائفــة، وذلــك بشــراكٍة بيــن   	
الدولــِة والمهنييــن والجامعــات.

المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات

يتعيــن برمجــة دورات للتكويــن المســتمر لفائــدة وســائل اإلعــام المهنيــة، لتمكينهــا مــن مواكبــة التطــورات  	
التكنولوجيــة والتقنيــة.

إحــداث بوابــة رقميــة عموميــة للتحقــِق مــن المعلومــات )Fact-checking( بخصــوص األخبــار الرســمية فــي  	
المغــرب، مــع ترصيــد المبــادرات التــي تــم إطاقهــا علــى مســتوى عــدد مــن المؤسســات اإلعاميــة )وكالــة 

المغــرب العربــي لألنبــاء والهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري وغيِرهمــا(.

علــى مســتوى الســلطات العموميــة، ينبغــي العمــل علــى جعــل المواقــع الرســمية مواقــع مرجعيــة ذات  	
مصداقيــة وتســتجيب النتظــارات مرتــادي العالــم الرقمــي، وذلــك مــن خــال:

إقــرار إلزاميــة نشــر جميــع الوثائــق الرســمية العموميــة علــى موقــع اإلدارة المعنيــة، وذلــك فــي غضــون 24  	
ســاعة مــن تاريــخ المصادقــة عليهــا.

اعتمــاد إجــراءات تفاعليــة متناســبة مــع ســرعة التكنولوجيــا الرقميــة للــرد فــي غضــون 24 ســاعة علــى  	
طلبــات تأكيــد المعلومــات أو نفيهــا.
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تكليف هيئة »وطنية  للمعطيات المفتوحة«45 بالمهام التالية:  	

تحديــد المعطيــات التــي تختــزن إمكانيــات تأثيــر اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة وتعميمهــا بالســرعة  	
المطلوبــة.

حصــر بعــض المؤسســات التــي تقــوم بــدور الريــادة فيمــا يخــص سياســة التحريــر هــذه، وتمثــل بذلــك  	
نموذجــاً تَحتــذي بــه مختِلــف اإلدارات.

تعيين مسؤول داخل كل إدارة يُْعَهُد إليه بمهمة »فتح المعطيات«. 	

على مستوى منتجي المعلومات من غير المهنيين:   	

نــون والمؤثــرون، بدورهــم وبالمســؤولية  	 توعيــة منتجــي المعلومــات، مهنييــن وغيــر مهنييــن، ومنهــم المدِوّ
الملقــاة علــى عاتقهــم بخصــوص مكافحــة األخبــار الزائفــة، ال ســيما مــن خــال أنشــطٍة للتكويــن المســتمر 

ذاِت الصلــة.

45 - رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بعنوان »المعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة« )2013(.
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المالحق

الملحق رقم 	: الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة واإلعالم.

أمين منير العلويرئيس اللجنة ومقرر الموضوع

األعضاء

أحمد عبادي
عبد العزيز عدنان
نبيل حكمت عيوش

أحمد بهنيس
مصطفى بنحمزة
الطاهر بنجلون
محمد بنقدور
لطيفة بنواكريم

ليلى بربيش
علي بوزعشان
عبد اهلل دكيك
ألبير ساسون

لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إوي
مصطفى اخافة

مريم بنصالح شقرون
سعد الصفريوي
محمد وكريم

احجبوها الزبير
عثمان بنجلون
ادريس اإليالي
جامع المعتصم
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محمد أمين شرارالخبير الدائم بالمجلس

عادل الكايزالخبيران المكلفان بالترجمة
إبراهيم لساوي

الملحق رقم 1: الئحة الفاعلين الذين جرى اإلنصات إليهم.

المسؤولون الذين تم اإلنصات إليهمالهيئة التي تم اإلنصات إليهاطبيعة الهيئة

قطاعات حكومية 

السيد محمد المهدي بنسعيد، الوزيروزارة الشباب والثقافة والتواصل

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي 
والرياضة

السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج 
المفتش العام للشؤون التربوية

السيد محمد أمين الجرداني، قاٍض وزارة العدل 
بمديرية الشؤون الجنائية والعفو

وزارة الداخلية، المديرية العامة لألمن 
الوطني

- السيدة ليلى الزوين، رئيسة مصلحة 
بمديرية الشرطة القضائية

- السيد رضا شبوح، مسؤول عن 
التواصل 

مؤسسات وطنية 
وعمومية

السيدة نرجس الرغاي، عضوة الهيأة الهيأة العليا لاتصال السمعي البصري

السيد يونس مجاهد، رئيس المجلس المجلس الوطني للصحافة

السيد أحمد عبادي، األمين العام الرابطة المحمدية لعلماء المغرب
للرابطة 

خبراء وباحثون

السيد جيرالد برونر )Gérald Bronner(، أستاذ علم االجتماع بجامعة باريس 
ديدرو، عضو أكاديمية التكنولوجيات وعضو األكاديمية الوطنية للطب بفرنسا

السيد ادريس كسيكس، أستاذ بالمدرسة العليا للتدبير )HEM(، مدير مركز 
»Economia« األبحاث

»Consultor« السيد مروان هرماش، مدير مشارك لمكتب االستشارات

  »Social Plus« ،»السيد غسان بن الشهيب، مؤسس منصة »تحقق

»Raghib IT« ،»السيد أمين رغيب، مؤسس مدونة »المحترف
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االقتصــادي  المجلــس  أطلقهــا  التــي  المواِطنــة  االستشــارة  نتائــج   :1 رقــم  الملحــق 
الزائفــة.  األخبــار  حــول  »أشــارك«  الرقميــة  المنصــة  عبــر  والبيئــي  واالجتماعــي 

أطلــق المجلــُس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي إطــار إعــداده لهــذا الــرأي بشــأن األخبــار الزائفــة 
استشــارًة عبــر المنصــة الرقميــة التشــاركية »أشــارك« الســتقاء آراء المواطنــات والمواطنيــن حــول الموضــوع، 
ــغ مجمــوع التفاعــات مــع الموضــوع خمســًة  ــوز 2022. وقــد بل ــو و9 يولي ــن 6 ماي ــرة مــا بي ــك خــال الفت وذل
ه المجلــس  وســبعين ألفــاً وثاثمائــٍة واثنتيــن وســبعين )75.372(، منهــا 626 إجابــًة علــى االســتبيان الــذي أَعــدَّ

بهــذا الخصــوص.
الرسم البياني رقم 1:

التوصل بالمعلومات الموثوقة 

الرسم البياني رقم 2:
ِتها  تقاُسم معلوماٍت أو أخباٍر مشكوٍك في صَحّ

بالنســبة للســؤال المتعلــق بالتوصــل بالمعلومــات واألخبــار غيــر الموثوقــة، فقــد أظهــرت نتائــج االستشــارة أن 
نحــو 93 فــي المائــة مــن المشــاركين يتلقــون معلومــاٍت وأخبــارًا تبــدو غيــر موثوقــة، بينمــا أفــادت نســبة 7 فــي 

المائــة الباقيــة بخــاف ذلــك. 



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

34

َح 51 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين فــي االســتطاع  وبخصــوص تقاســم المعلومــات، فقــد َصــرَّ
ُمعظُمهــم بــدون وعــي منهــم )43 فــي المائــة( بأنهــم ســبق لهــم أن نشــروا بيــن معارِفهــم معلومــاٍت وأخبــاراً 
مشــكوٌك فــي صحتهــا ، بينمــا أفــاد 49 فــي المائــة الباقيــة أنهــم لــم يســبق لهــم أن نقلــوا إلــى غيرهــم معلومــاٍت 

ــر موثوقــة. ــاراً غي أو أخب

وفــي مــا يتعلــق بمســألة التحقــق مــن الخبــر، فقــد أوضــح 55 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي االستشــارة أنهــم 
يُداِوُمــوَن علــى التأكــد مــن المعلومــات قبــل نشــرها، بينمــا أفــاد 43 فــي المائــة مــن المشــاركين أنهــم يتحققــون 
ــح نتائــُج االستشــارة أنهــم ال يتحققــون  أحيانــاً مــن المعلومــات قبــل نشــرها ، أمــا 3 فــي المائــة الباقيــة فتُوضِّ

ــا لديهــم مــن معلومــاٍت قبــل نقلهــا إلــى غيرهــم. أبــداً ِمّمً

الرسم البياني رقم 3:
ق من صحة المعلومات قبل نقلها التحُقّ

الرسم البياني رقم 4: المعلومات الرسمية والموثوقة على األنترنت

يــرى 27 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين فــي االستشــارة أن شــبكَة األنترنــت ُتتيــح معلومــاٍت رســميٍة 
وموثوقــة، بينمــا يفيــد 37 فــي المائــة منهــم بأنــه يصعــب الحصــول عليهــا. ويُشــير 33 فــي المائــة مــن الُمشــاركين 
نة. ويُثيــر 4 فــي المائــة مــن  فــي االستشــارة إلــى أن المعلومــات المتاحــة علــى األنترنــت تكــون ناقصــة وغيــر ُمَحيَّ

المســتقاة آراؤهــم مســألة عــدم توفــر المعلومــات الرســمية الموثوقــة علــى اإلطــاق.
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الرسم البياني رقم 5:
جي األخبار الزائفة الدوافع الرئيسية لُمَروِّ

باالســتناد إلــى آراء المشــاركات والمشــاركين فــي االستشــارة، فإنــه يمكــن ترتيــب دوافــع ُمَروِّجــي األخبــار 
الزائفــة علــى النحــو التالــي:

البحث عن تحقيق الربح المادي. . 1

البحث عن التأثير ونشر األفكار.. 2

قلة الوعي.. 3

تدخل من جهات خارجية.. 4

الرغبة في إيذاء الغير.. 5

الرسم البياني رقم 6:
التدابير ذات األولوية في الحد من حجم ظاهرة األخبار الزائفة 

ده المشــاركون حســب درجــة األولويــة بالنســبة إليهــم، فــإن ثَّمــة أربعــة تدابيــر َيســتدعي  وِوفــق الترتيــب الــذي َحــدَّ
تقليــُص حجــِم ظاهــرة األخبــار الزائفــة اتخاَذهــا، وهــي علــى النحــو التالــي: 

المعلومــات . 1 لتوفيــر  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وفــي  األنترنــت  علــى  المؤسســاتي  الحضــور  تعزيــز 
الموثوقــة؛ 
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وضــع منصــات وطنيــة للتحقــق مــن المعلومــة )fact-checking( بغيــة مســاعدة المواطنيــن والمواطنــات . 2
فــي هــذا الشــأن؛ 

تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية تمحيص المعلومات من خالل التحلي بالحس النقدي؛. 3

المتابعة القضائية لمروجي األخبار الزائفة ذات اآلثار السلبية والتي تمس بالنظام العام.. 4

يتلقــون  والمشــاركين  المشــاركات  مــن  المائــة  فــي   93 أن  االستشــارة  هــذه  خــالل  مــن  يتجلــى  فإنــه  وختامــًا، 
ــن شــملتهم االستشــارة ســبق لهــم أن  معلومــات تبــدو غيــر موثوقــة. كمــا أظهــرت النتائــج أن 51 فــي المائــة ِمَمّ
تهــا إلــى معارفهــم. وبخصــوص مــا إذا كانــت المعلومــات متوفــرة أم ال،  نقلــوا معلومــات ليســوا واثقيــن مــن ِصحَّ
فإنــه يــرى معظــُم المشــاركين فــي االستشــارة أنهــا متاحــة، بينمــا يفيــد أزيــد مــن 70 فــي المائــة أن المعلومــة 
نــة. وعــن الدوافــع الرئيســية التــي  ــا يصعــب الحصــول عليهــا أو أنهــا ناقصــة وغيــر ُمَحيَّ الرســمية والموثوقــة إمَّ
تفســر إشــاعة األخبــار الزائفــة، فهــي تَشــمل بحســب المشــاركين البحــَث عــن تحقيــق الربــح المــادي والبحــث 
ــُب أوالً  عــن التأثيــر ونشــر األفــكار. وفــي مــا يتعلــق بالتوصيــات، يــرى المشــاركون فــي االستشــارة أنــه يَتََوجَّ
العمــل علــى تعزيــز الحضــور المؤسســاتي علــى األنترنــت وفــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، ولكــن أيضــاً وضــُع 

منصــاٍت وطنيــٍة للتحقــق مــن المعلومــة.
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