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Abstract: 

Behind the spread of a large number of false news lies in the fact that most people do not 

verify the validity of the information they receive, and they take the initiative to share it 

immediately, which leads to its spread quickly as wildfire spreads. According to a study 

conducted by the Massachusetts Institute of Technology in 2018, fake news and rumors 

spread on social media much faster than real news. The researchers explained the reason 

behind this in the ability of this type of false or misleading news to create great feelings of fear 

or astonishment, and people are more likely to read it and share it with others by browsing 

social networking sites.       
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ر ررالمعلوماترمصداقيةرعلررالكاذبةراألخبارررانتشارررتأثي  ررالتواصلررمواقعرعي  راالجتماع 

ر

 ررنسيمةرسحنون

 الجزائر   ،3لجزائرا  جامعة ،الباحثة

رررخاليفيةرنعيمة

 الجزائر   ،3الجزائر جامعة ،الباحثة

ر

ر:رالملخص

    يكمن   الكاذبة   األخبار   من  كبي    عدد   انتشار   وراء  يرجع 
   ف 

 
ة   من  يتحققون  ل   الناس   معظم   أن   معلومات،  من  يصلهم   ما   صح 

    النار   تنترس    كما   برسعة  انتشارها   إىل  يؤدي  الذي  األمر   الفور   عىل  بمشاركتها   وُيبادرون
 أجراها   دراسة  وبحسب  الهشيم.   ف 

 أرسع   الجتماع    التواصل  وسائل   عىل  تنترس    واإلشاعات  الكاذبة  األخبار   فإن  ،2018  سنة  للتكنولوجيا   ماساتشوستس  معهد 

ح  حيث   الحقيقية.   األخبار   من   بكثي  
 
    ذلك  وراء  السبب  الباحثون   وض

لة أو   الكاذبة   األخبار   من   النوع  هذا   قدرة ف 
ّ
  عىل   المضل

ة   اندهاش  أو   خوف  مشاعر   خلق    كبي 
ُ
يد   التواصل   مواقع  تصفح  عي    اآلخرين  مع  ومشاركتها   قراءتها   عىل  الناس  إقبال  في  

  . الجتماع  

 . المعلومات، الجتماع    التواصل عمواق الكاذبة، األخبار  : المفتاحيةرالكلمات

ر

ر:رالمقدمة

  
    خاصة  الرسي    ع  وانتشارها   ها لنرس    خصب   فضاء  بمثابة  أصبح  الذي  الهائل  الرقم    التطور   ظل  ف 

ة  اآلونة  ف    األخي 

ا،  وأشد   أوسع  “الزائفة”  األخبار   انتشار   أصبح  الناس،  بي     كبي    بشكل  الجتماع    التواصل  وسائل  انتشار   فمع ً  جعله   ما   تأثي 

   خطورة   أكي  
ً
  استخدام  تم  فقد   جديدة،  ظاهرة  ليست  المضللة"  المعلومات  أن  خاصة  واسع  نطاق  عىل  للنقاش  ومجال

     اإلعالم   وسائل  بي       الكاذبة  األخبار "  مصطلح
ت   الت  نت  ظهور   قبل  وترويجها.   صياغتها   طريقة  غي    الناس  كان  حيث  ، اإلني 

    إىل  يميلون
لب موثوقة  إعالمية  مصادر   من  أخبارهم   تلق 

ُ
نت  جاء   ثم   صارمة.   ممارسات   قواعد   اتباع  صحفييها   من  ط   اإلني 

ا   فأتاح
ً
 ومع  التحرير.   ومعايي    للتنظيم  نست     افتقار   مع  عليها،  والطالع  ومشاركتها   والمعلومات  األخبار   لنرس    جديدة  طرق

ات  رسعة      أصبح  التغي 
  عي    األخرى  والمصادر   الجتماع    التواصل  وسائل  من  األخبار   اآلن  األشخاص  من  العديد   يستق 

نت   سواء  الزائفة، األخبار  لنرس    شكال أ عدة هناك ، ةكاذب  وأيها  موثوق األخبار  أي تحديد  دائًما  السهل من ليس ولكن ،اإلني 

،  
  وبث  وهمية حسابات  وإنشاء  بوك” “فيس عىل  صفحات  بفتح الرسمية غي   اإلعالمية المؤسسات  بقيام ويتمثل عشوائ 

    الشكل  أما   هدف،  دون  واقعية  غي    أخبار 
  اإل  “الذباب  فهو   الثائ 

وئ    عدد   بتصدير   والسياسيون  األعمال  رجال  يقوم  إذ   ”،لكي 

    “الزائفة”  األخبار   الجتماع    التواصل  مواقع  عىل  تنترس    وبالتاىل    معينة،  رسائل  لنرس    الوهميي     األشخاص  من  هائل
  الت 

  تجاوز   بل  فحسب،  ومعرفته  الفرد   عىل  الكاذبة  المعلومات  من  الهائل  التدفق  هذا   تداعيات  تتوقف  ولم  معينة،  جهة  تخدم

    يصب   أصبح  حت    األمر 
     المستخدمي     بي     عديدة،  خانات  ف 

    والمجتمع  الفرد   عىل  التأثي    ف 
 وإحداث   ،المجالت  جميع  وف 

    ضجة
ات  من  وسلسلة  بعينها،  مجتمعات  ف      األخرى  التأثي 

قه  من  العالم  يشهدها   الت    نالحظ  أصبحنا   حيث  .غربه  إىل  رس 
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    المضللة  المعلومات  بث   ألغراض  أنشئت  ويب  ومواقع  منصات
  تحت  سلطوية  وأنظمة  سياسية  كيانات  بدورها   تخدم  والت 

كة  الكذب  يجمعها   مختلفة  مسميات     الفرد   حرية  واستهداف   والفي 
    ينا ارتأ  ولهذا   صحيحة.   معلومة  عىل  الحصول  ف 

  هذه  ف 

.   التواصل  مواقع  تطبيقات  مختلف  عي    الكاذبة األخبار   لمحاربة  المناسبة  لياتاآل  معرفة  عىل  الدراسة  ومحاولة  الجتماع 

   اعتمدنا  ال أفراد.  بي     الرسي    ع انتشارها  من الحد 
 المنهج.  عىل دراستنا  ف 

   الدراسات مختلف تسىع ولهذا 
 أصبحت  أنها  خاصة انتشارها.  من والحد  لمحاربتها  آليات عن والبحث الكشف ف 

 . المعلومات مصداقية  عىل كبي    تأثي   ولها  الحقائق وتزييف بالتضليل العام الرأي وتهدد  والمجتمع، الفرد  عىل خطر  تشكل

 

 :راإلشكالية

    و   للتواصل  خصب  فضاء   فتح  إىل  الجتماع    التواصل   مواقع  ظهور   أدى
 الجتماعية   العالقات  عىل  تأثي    لها   أصبح  الت 

   بمثابة  فه    التبادل،   التواصل،  عملية  تسهيل  خالل  من
ً
ا  النظر   ووجهات  واألفكار   والمعلومات  المعارف  لنرس    خصب   مني 

  يلعب  بدوره   الذي   المصادر   تعدد  هو   األخبار   هذه   يمي     وما   الواقعية،  واألحداث  القضايا   بمعالجة تقوم كما   ،األخبار   وتبادل

 
ً
   دورا
  اآلليات  من مجموعة طريق عن متتبعيها  عدد  ومضاعفة المستهدف، الجمهور  معرفة خالل من األخبار  مصداقية ف 

  
   تدخل الت 

 الوسيلة.  مصداقية عىل للمحافظة الموضوعية الجدة، كاآلنية،  األخبار  صناعة  ف 

كي     عدد   ارتفاع  إىل  أدى  ،الجتماع    التواصل   مواقع  تطبيقات  استخدام  عىل  قبالاإل  تزايد 
 مجال  لتصبح  المشي 

    للنقاش   واسع
    صفحاته  مختلف  لتساهم  تطبيقاته،  مختلف  عي    المواضع  مختلف  ف 

  جماهرية  وتعبئة  تفاعل   خلق   ف 

،  لدى      التحكم  إعادة   محاولة  خالل   من  الجمهور،   فهم  ومحاولة  األفراد   مختلف  بي     تواصل   حلقة   لخلق  المستخدمي  
  ف 

،  عىل  السيطرة  لستعادة  الدعاية  تنرس    صفحات  إنشاء  طريق  عن  العام  الرأي   الفضاءات  هذه  عىل  والسيطرة  الجماهي 

اضية     السياسية  المعارك  لتتحول  الفي 
  معارك  إىل  واإلشاعات  الدعاية   فرض  عىل  واقتصارها   التقليدية  بالهياكل  كانت   الت 

وني ،  كل  بمساهمة  الجتماع    التواصل   شبكات  عي    ةإلكي  اضية  الفضاءات  لتتحول  المستخدمي       الفي 
    تساهم  الت 

   نقل  ف 

    الكاذبة   األخبار 
اتيجيات  تخضع  الت   الصحيحة   واآلراء  األفكار   ومواجهة  العام   الرأي  لتضليل  األخبار   من  المزيد   لضخ  لسي 

ر   الغاية   بمنطق     ،الرقم    العام  المجال  عىل  للسيطرة  الوسيلة،  تي 
  والدارسي     الباحثي     يحاول  كبي    مشكل  صبحتأ  والت 

    التكنولوجية  للتطورات  موازية  رسيعة  بصورة  تفش    الذي  الخطي    المرض  هذا   لمجابهة
    كبي    حي     يأخذ   جعلته  الت 

  جميع  ف 

اتيجي  وضع   من  لبد   الظاهرة  هذه   ولمجابهة   ،المجالت   المنظومة   وفق  ثارها آ  من  والتخلص  منها   للحد   وآليات  اتاسي 

بوية  القيمية  . والمجتمع الفرد  لتطور  والي 

    نحاول   ولهذا 
 مواقع   عي    المعلومات   مصداقية  عىل  الكاذبة   األخبار   تأثي    كيفية  معرفة  التعرض   المداخلة  هذا   ف 

 التساؤلت:  من مجموعة الجتماع   التواصل

   الفايسبوك مضامي     تأثي   ماهو  -
 وأساليبها؟  أشكالها  بمختلف الكاذبة  األخبار  نرس   ف 

   الفيسبوك استخدام تم كيف  -
ها  الكاذبة األخبار  بناء  ف   المعلومات؟  لتضليل ونرس 

   الكاذبة األخبار  نرس    لمواجهة  اآلليات أهم ما  -
 ؟ الجتماع   التواصل مواقع ف 
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رالدراسةررمفاهيم

 :رالكاذبةراألخبارررتعريفر

"  معجم   اختار      ككلمة  الكاذبة  األخبار   "كوليي  
  كمقالت  بأنها   و"جيتوكوف"  "آلكوت"   عرفها   حيث  2017  العام  ف 

ى  وآخرين"  "فريشلش  أما   القراء،   تضليل  بهدف  الكذب  الختالف  تتعمد   إخبارية   ل   أنه   حيث  قارص،   التعريف  هذا   بأن  في 

    األخطاء  يشمل
  من  نوعي     بي     ما   تفرقة  وآخرون"   "فريشلش  ويقدم   اإلشاعات،   أو   والسياسيون  الصحفيون  يرتكبها   الت 

    Misinforamtion  الخاطئة  األخبار 
    Disinformation  معتمدة،  غي    لكنها   أخطاء  وجود   وتعت 

  أخطار   إىل  تشي    الت 

 الكذب.  بنية  متعمدة

    المصطلح  ظهر   وقد 
  إل   ترامب" "دونالد   األمريك    الرئيس  يد   عىل  2016  عام  األمريكية  الرئاسة  انتخابات  خضم  ف 

    حواىل    يعود  الكاذبة  األخبار   تاري    خ  أن
    فه    وبالتاىل    ،)عمرو، د ص(  1835  سنة  مائت 

 للتضليل   المتعمد   النتشار   بأنها   تعت 

)يساري، سيد أحمد الشياظم  ومجدي،   الجتماع    التواصل  وسائل  خالل  من  أو   التقليدية  اإلعالم  وسائل  عي    كان  سواء

 . (6-5، ص 2017

    األخبار   تلك  بأنها   المزيفة   األخبار   مشيجان  جامعة   عن   الصادر   الباحثي     ذليل  يعرف   كما 
  حقائق  أية   عىل  ترتكز   ل   الت 

   هناك  أن  غي    اقتباسات  أو   مصادر   أو 
ً
   فرقا

ً
 الخاطئة   األخبار   الدليل  يعتي    حيت   المضللة،  وتلك  الخاطئة  األخبار   بي     واضحا

ت  دقيقة  غي    أو   صحيحة  غي    معلومات  بأنها   وبالتاىل    التغليط  بنية  إنشاؤها   تم   المزيفة  األخبار   بينما   التضليل  نية  دون   انترس 

ها  يستهدف    التأثي   نرس 
 . (Geffert, 2018) الحقائق إخفاء  وبالتاىل   العام، الرأي ف 

دج  قاموس  يعرف  - نت   عىل  تنرس    أخبار   إىل  تحول  اذبةك  "قصص  بأنها:   المزيفة   األخبار   كامي   باستخدام   أو   اإلني 

 ,Dictionary Cambridge)  المزاح"  سبيل  عىل  أو   السياسية  اآلراء  عىل  للتأثي    إنشاؤها   يتم  ما   وعادة  أخرى  وسائط

2020) . 

    والمعلومات   األخبار   مجمل  إىل  يشي    مصطلح  ه    المزيفة  األخبار   أن  القول  يمكننا   وعليه
 حقيقية   أنها   عىل  تظهر   الت 

  
   تروج  مزيفة   أنها   حي     ف 

ً
  المنصات   عىل  المشاركة  عالية  نسبة  عىل  للحصول  الموضوعات  مختلف  حول  كاذبة   قصصا

    تطبيقاتها   ومختلف  الجتماعية
    للتأثي    إنشاؤها   يتم  الت 

  أو   معينة  جهة  لصالح  وسلوكياتهم  واتجاهاتهم  وآرائهم  الجماهي    ف 

 عليه.  والطرافة الدعاية روح إلحداث

 

ررالتواصلرومواقعرالمزيفةراألخبارر راالجتماع 

  دونالد   الفائز   األمريك    الرئيس  وخطاب  2016  األمريكية  النتخابات  بعد   الكاذبة   األخبار   عن  الحديث   تزايد   لقد 

ت اإلعالم وسائل أن إىل أشار  حيث Donald Trump ترامب    الكاذبة،  األخبار  من الكثي   النتخابية الحملة خالل  نرس 
  الت 

    كبي    دور   لها   كان
ات  أمام  الباب  فتح  ما   وهو   األمريك    الشعب   تضليل  ف    الصحفية  والمقالت  الرأي  استطالعات  من  العرس 

يديت مؤسسة "استطالع ومنها:   من  %27 أن مفادها  نتيجة إىل توصل الذي ،2017 عام لإلعالم األمريكية Mareditمي 

،  المحتوى  جمهور  وا   اإلعالم   منهم   %12  مقابل  الكاذبة  األخبار   انتشار   عن  مسؤولة  الجتماع    التواصل  وسائل  أن  اعتي 

 .(Moat, 2017) المطبوعة" اإلعالم لوسائل  فقط %6و التليفزيونية للمحطات
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  بي     واسع  نطاق  عىل  انتشارها   لرسعة  الجتماع    التواصل  وسائل  عىل   المضللة  األخبار و   الشائعات   انتشار   ويرجع   -

   خاصة  المستخدمي   
  تلك   عىل النقرات بعدد  األخرى  ه   المرتبطة  المشاهدة،  بمعدلت  ترتبط مالية  عائدات  توافر  ظل  ف 

   2015 عام كولومبيا   جامعة  أجرتها  دراسة نتائج أثبتته كما   المحتويات،
 اإلعالم.  وسائل من  كبي    عدد  أن  عىل أكدت والت 

 

رالصلة:ررذاتروالمصطلحاترالمزيفةراألخبارر

    والمسميات  المصطلحات  من  الكثي    هناك
    نود   الزائفة  لألخبار   مرادفات  وكأنها   تبدو   الت 

 توضيحها   المقام  هذا   ف 

    بالتصال  والقائم  المرسل  نيل  درجة  حسب  صنفت  أنواع،  سبعة  المحتويات  أن  والحقيقة  وضبطها 
 والخداع   التضليل  ف 

  
 : (2018)الفتاح،  وه   منها  كل  ف 

ك:ررالمحتوىر-    صحيح  غي   محتوى هو  المفي 
ً
  يكون كليا

ً
 كامل.   شبه أو  كامل  بشكل مختلفا

 الحقيقية.  المصادر  هوية انتحال طريق عن محتويات نرس   يتم  المزور:ررالمحتوىر-

 قضية.  أو  جهة  أو  فرد  ضد  التهامات يوجه   أو  يوح   بشكل المعلومات  توجيه عىل يعتمد  المضلل:ررالمحتوىر-

كيب طريق  عن بع  التالعب يتم  به:رررالمتالعبرالمحتوىر- ها  أو  القص أو  الي   الخداع.   بهدف  التعديل  عمليات من  غي 

   ولكن صحيحة  معلومات وضع المزيف:ررالسياقر-
 مزيف.  وسياق إطار  ف 

 بالمحتوى.  لها   عالقة ل  وصور  عناوين وضع يتم  المزيف:ررالربطر-

   تتسبب ل  قد  والسخرية:ررالتهكمر-
ر  ف   العام.  الرأي  تؤدي قد  لكنها   رص 

 

 الكاذبةراألخبارررأنواع

 :المثال سبيل عىل يؤلفونها.  من  دوافع حسب  الكاذبة، األخبار  من مختلفة أنواع هناك

 )بيتر)كليكرررللنقرررالمستدرجةرالعناوين

  عي    والمشاركة  النقرات  زيادة   إىل  المشوهة  والصور   الغريبة  أو   الفاحشة  القصص  وتؤدي  للجمهور،   جذابة  الفرقعة

نت ا   المصممة  األخبار   إىل  للنقر   المستدرجة  العناوين  تشي    . اإلني 
ً
  عائدات  وزيادة  الموقع  زوار   من  المزيد   عىل  للحصول  عمد

   ما  الويب، مواقع ألصحاب اإلعالنات
 .والدقة الحقيقة حساب عىل غالًبا  يأئ 

 الرنانةررالدعاية

 .متحي    منظور  أو  سياسية أجندة وتعزيز  الجمهور  لتضليل  المؤلفة الزائفة أو  الكاذبة األخبار  إىل هذه تشي  

 الركيكةرالصحافة

  
،  قبل الحقائق جميع من  للتحقق  الوقت للصحفيي    يتوفر   ل  األحيان، بعض  ف    األخطاء تحول  إىل يؤدي مما  النرس 

كبة
َ
 وتتحىل   عنها  الصادرة  األخطاء  ستصحح  الموثوقة  يةاألخبار   المصادر   فإن  ذلك،  ومع  زائفة.   أخبار   إىل  نية  بحسن  المرت

   وقوعها  عند  القراء  مع بالشفافية
 .األخطاء  من النوع هذا  مثل ف 
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 المضللةررالمانشيتاتر

  
    صحيًحا   الخي    يكون  قد   األحيان  بعض  ف 

 عىل  القراء   لحث   مضلل  أو   مثي    عنوان  استخدام  يتم  ولكن  مجمله،  ف 

   يتم   حيث  -  كاذبة  أخبار   تروي    ج  إىل  ذلك  يؤدي  وقد   عليه.   النقر 
ً
 والمقتطفات  )المانشيت(  الرئيش    العنوان  عرض  عادة

ة  ، التواصل وسائل عىل المقالة  من فقط الصغي   .برسعة تنترس    أن يمكن  حيث الجتماع 

ررالمحتوى  االحتيال 

  أو   الجمهور   لخداع  ومختلقة  كاذبة   أخبار   بإصدار   الحقيقية  األخبار   مصادر   شخصية  انتحال  يتم  عندما   هذا   يحدث

 .تضليله

 الساخرةررالمحاكاةررأوررالهجاء

نرس  
ُ
فيه.   بغرض   الكاذبة  األخبار   بعض   ت   أو   السخرية  أو   الدعابة  الساخرة   القصص   تستخدم  المثال،  سبيل  عىل  الي 

.  أو  األخبار  حول للمزاح  المبالغة  محمل  عىل تؤخذ   أن بها  ُيقصد  ل  ألنه الجماهي   تضليل األخبار  هذه  تحاول ول  المشاهي 

 Mash Daily The.و Onion The الساخرة للمواقع البارزة األمثلة وتشمل الجد. 

    األخبار   من  يتملصون  البارزين  السياسيي     أن  المعروف  من
    -  معها   يختلفون  الت 

  ويمكن   واقعية  تكون  قد   والت 

    النطاق  واسع  الكاذبة"  األخبار "  مصطلح  ألن  نظًرا  كاذبة".   "أخبار   باعتبارها   -  منها   التحقق
  ألشخاص   مختلفة  أشياء  ويعت 

،     فيه.   الطعن  يمكن  بات  مختلفي  
يطانية  الحكومة  حظرت  ،2018  عام  ف    ، الرسمية  الوثائق  أو   األوراق  من  المصطلح  الي 

ا  تعريفه تم أنه بدعوى
ً
.  بال  أصبح أنه لدرجة ملتبًسا  تعريف   معت 

ً
ررمعلومات " المصطلحي    استخدام تفضل ذلك، من بدل

 :الكاذبة األخبار  وصف عند  "زائفةرمعلومات" و  "مضللة

ها   تأليفها   تم  مضللة  أو   مختلقة  أخبار   ه    الزائفةررالمعلومات • ا،  ونرس 
ً
 ماىل    دافع  لديه   يكون  قد   كاتب  بواسطة  غالًبا   عمد

 .بذلك  للقيام سياس   أو 

    ولكن  امضللة،  أو   رائفة  أخبار   إىل  األخرى  ه    تشي    المضللةررالمعلومات •
ها   أو   اختالقها   يم  لم   ربما   الحال،  هذه   ف    نرس 

ا 
ً
 (43، ص 2016)وديع محمد العزعوي،  .التضليل بقصد  عمد

 

ررالتواصلرمواقعرمفهوم راالجتماع 

    الجديدة   "الطرق  بأنها   الجتماع    التواصل  مواقع  تعرف
    التصال  ف 

  األصغر   للمجموعات  يسمح  بما   الرقمية  البيئة  ف 

نت   عىل   والتجمع  اللتقاء   بإمكانية   الناس  من   والمجموعات  لألفراد   تسمح  بيئة  وه    والمعلومات،   المنافع  وتبادل  اإلني 

ى جميل الراوي،   أجمع" العالم  إىل مجتمعاتهم  وصوت صوتهم بإسماع  . (90، ص 2012)برس 

اضية  مساحات  ه   نت  شبكة  عىل  افي   والتواصل   للتفاعل صفحات  إنشاء  بواسطتها   المستخدمون  يستطيع  ،اإلني 

    الخدمات  بسبب  وذلك  العالم  مستوى  عىل  الماليي     مئات  تضم  اآلخرين،  مع
  بهم   خاصة   صفحات إنشاء  من  تقدمها  الت 

   والصورة  الصوت   كالنصوص،  مختلفة  بتقنيات  بينهم  فيما   والتواصل  والتفاعلية  المشاركة  أجل  من  لآلخرين  وإتاحتها 
ً
  معا

 . ( 78، ص 2015)السيد، 
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    زاهر   ويعرفها 
ونياإل  الشبكات  من  منظومة  بأنها   راض      ةلكي 

ك  تسمح  الت   ومن   به،  خاص  موقع  بإنشاء  فيها   للمشي 

    اجتماع    نظام  طريق   عن  ربطه  ثم
وئ  ى جميل الرواي،   ونفسها"  والهوايات  الهتمامات  لديهم  آخرين  أعضاء  مع  إلكي  )برس 

 . (96، ص 2012

رر-
 
ر:رإجرائيا

ونياإل  المواقع من مجموعة   ه   الجتماع   التواصل مواقع نت شبكة  عىل الموجودة  ةلكي   تواصل  بناء  هدفها  ، اإلني 

 مصداقيتها.  كانت  مهما  األخبار و  األفكار  لتبادل ومني   األفراد، بي   

ر

ربوك:ررفيس

    كان  ،2004  سنة  زوكربرغ   مارك   أطلقه  موقع  هو 
    األصدقاء   بي     اجتماع    تواصل   شبكة   عن  عبارة   البداية  ف 

  جامعة   ف 

  والملفات  المعلومات  تبادل   من  وتمكينهم  المستخدمي     بي     عالقات  تكوين  عىل  يساعد   موقع  وهو   األمريكية،  هارفرد 

    والرائد   العنكبوتية  الشبكة  عىل  المواقع  أشهر   من  واحدا   بوك  فيس  موقع  ويعد   الفيديو   ومقاطع  الشخصية  والصور 
 ف 

 . (9، ص 2016)عبديش،  الجتماع   التواصل

 

ررالتواصلررمواقعرخصائص راالجتماع 

:ررمجتمعرتكوينر-  
اض  رافير

    تساهم  فه    والمحتوى،  الهتمام  يبادلونهم  صداقات  خلق  من  لألفراد   الجتماع    مواقع  تسمح  حيث
  تجسيد   ف 

    المجتمع
اض  نت  تطبيقات  بداية  منذ   الفي  ،  التواصل  مواقع  أن  غي    ،اإلني   هذه   فمستخدم    التصال،  دعمت  الجتماع 

ون   المواقع     يخي 
    الكتب  حول   للتواصل  الكتب   قراءة   مجموعات   إىل   النضمام  إىل  إضافة   كالرسم،  أساليب  ف 

  أحبوها   الت 

ها  والفيديوهات  الخدمات.  من وغي 

ربالذات:ررالتعريفرر-

 صفحة   وه    شخصية،  معلومات  صفحة  إنشاء  وه    الجتماع    التواصل  مواقع  إىل  لدخول  األوىل  الخطوة  وه  

    الصفحة   وه    الشخصية  المعلومات
  النص،  خالل  من   بنفسه  بالتعريف   بخاللها   ويقوم   ويطورها،   المستخدم  يضعها   الت 

ها  والموسيق   والفيديوهات والتعليقات والصوت  الصورة   األخرى.  الوظائف من وغي 

راالنفتاح:رر-

  اإلنشاء  أو   والمشاركة،  الفعل  لردود   مفتوحة  خدمات  تقدم  الجتماع    التواصل  مواقع  عي    اإلعالم  وسائل  معظم

   بل  المعلومات،  وتبادل  والتعليقات  التصويت   تشجع  أنها   حيث   الصفحات  عىل  والتعديل
ً
  أمام  حواجز   أية   توجد   ما   نادرا

 المحتوى.  من والستفادة الوصول

رالتوصيل:ررقابليةر-

  
كات عن  النظر  بغض المختلفة النظم ذات األجهزة دمج وتعت   الصانعة.  الرس 
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روالمرونة:ررالحركةر-

ا   المحمول  والهاتف  الشخص    الحاسب   مكان   أي   إىل  الجديدة  الوسائل  تحريك   يمكن   حيث •   الفيديو   وكامي 

 ( 107، ص 2006السيد، )حسن عماد مكاوي، ليىل حسن  المحمولة

 

ررالتواصلرشبكاترارتباط رراالجتماع  رالكاذبةراألخبارررونش 

نت   عي    األخبار   مصداقية  دراسة  إن  -    المستمر   الحديث   إىل  بحاجة   اإلني 
ً
ة   للطبيعة  نظرا     المتغي 

  مصادر   بها   تقوم   الت 

    األخبار 
نت  ف    بوست"   و"واشنطن  لين"  أون   تايمز   "نيويورك  مثل  تقليدية   إخبارية  لمؤسسات  التابعة   تلك   وحت    ،اإلني 

،  العامة  بالشؤون  المتعلقة  األخبار   بتقديم      المثال  سبيل  فعىل  للمواطني  
 الديمقراطية   للمرشحة  األوىل  للفوز   الحاىل    اليوم  ف 

كية  للرئاسة     كلينتون"  "هيالري  األمي 
    الغربية  فرجينيا   ف 

نت  عىل  بوست"  "واشنطن  موقع  قدم  ،2008  مايو   13  ف    اإلني 

    كلينتون  "هزيمة   عنوانه  مقال 
جينيا   ف     يكون  ل   قد   في 

ً
 حيث  بالتعليقات خاص  تشعت     رابط  المقال   بهذا   يتصل  وكان  ،كافيا

  المستخدمون يقدم
ً
   الوحيدة "النقطة الحالية:  الرسالة الجمهور  أفراد  أحد  أرسل وقد  الموضوع، أو  المقال عىل تعليقا

  الت 

    ماكي     أن   ذكرت  عندما   ه    معك  فيها   أتفق  ل 
   وليس  الظل  ف 

ً
 بساط   عىل  وضعه  قد   اإلعالم  أن  ه    هنا   والمشكلة  ،مؤثرا

    البحص
   وأوباما   كلينتون  بي     الرصاع  يساعد   ل   األصح  بينما   القضايا   من   العديد   ف 

ً
ا     كثي 
  المخاطب  ضمي    ويشي    الصدد"  هذا   ف 

نت  عىل  بوست  واشنطن  مقال  كاتب  إىل  هنا     المستخدمي     يقدم  حيث  اإلني 
ً
   تعليقا

ً
ا     المثارة  النقاط  عىل  مبارس 

  المقال،   ف 

 التقليدية   التغطية  لمصداقية  العامة  التصورات  عىل  تؤثر   أن  التعليقات  هذه  لمثل  يمكن  كيف  نتساءل   أن  يمكن  وب  هذا 

    النتخابية  للحملة
   السؤال  هذا   ويعتي    بوست؟  بها   تقوم   الت 

ً
    الخي    مصداقية  لفهم  مهما

)وديع محمد    الرقم    المصدر   ف 

 . (43، ص 2016العزعوي، 

 

 

 الكاذبة:رراألخبارررمخاطرر

ا  ً     التصويت  مثل  مهمة،  قرارات  الناس  يتخذ   ما   كثي 
 عىل   بناءً   المرض،  عند   الالزم  الطت     العالج  انتقاء  أو   النتخابات  ف 

   يقرؤونه  ما 
 :يىل    ما  الكاذبة األخبار  مخاطر  تشمل األهمية.   بالغة  الموثوقة األخبار  فإن  لهذا  . األخبار  ف 

 بشأن  فهم  وسوء   ارتباك  حدوث  إىل  يؤدي  ذلك   فإن  والزائفة،  الحقيقية  األخبار   بي     التميي     األشخاص  عىل  يتعذر   عندما  •

ء   أي  تصدق  أل   "يجب  بأنه  عام  شعور   الناس  لدى  يكون  عندما   المهمة.   والسياسية  الجتماعية  القضايا   
  فإن  تقرأه"،  س 

   العامة الثقة يقوض ذلك 
 .األمينة األخبار  مصادر  ف 

  إىل   ،19-كوفيد  أو   الرسطان  مثل  الرئيسية،  األمراض  أو   الطبية  بالعالجات  المتعلقة  والمضللة  الكاذبة  األخبار   تؤدي  قد  •

 .صحتهم بشأن مضللة قرارات األفراد  اتخاذ 

  الرصاع  من  جانب   كل  لدى  يكون   وعندما   وتكثيفه.   الجتماع    الرصاع  إلثارة   الكاذبة  األخبار   من   الكثي    تلفيق  تم   ولقد  •

 .النتخابية النتائج عىل يؤثر  أن ويمكن المجتمعات داخل الستقطاب من مزيد  إىل يؤدي  ذلك  فإن به،  خاصة  "حقائق"
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   الجودة  عالية معلومات مصادر   يستخدموا  أن  الطالب  من والكليات الجامعات  تتوقع •
  ثم  ومن الدراسية.  الفروض  أداء  ف 

)التحقق من الخبار، ص  .أقل  درجات   مضللة  أو   خطأ   معلومات  تمنحهم  مصادر   يستخدمون   الذين  الطالب  يتلق    أن   يمكن

16) . 

    األسباب  أهم   إحدى •
نت   عىل   واإلشاعات  الكاذبة   األخبار   من  تجعل  الت    قابلة  األخبار   هذه   كون   ه    صعبة،   مشكلة  اإلني 

   للتصديق
  كما   برسعة.  إليها  تنجذب يجعلك  الذي األمر  األحيان، معظم   ف 

 
يًصا  إعداده  يتم   منها  الكثي   أن   شعور  لخلق خص 

اء  لدى  بالصدمة .   أو   القر  ي  
 
    أن   إذن  المهم  من  المتلق

   عىل  تسيطر   أن   الحالت  هذه  مثل  ف 
 
.   فعلك  رد  

   وتسىع  العاطق 
ً
  بدل

   التحليلية، بمهارتك استعن ومنطق.  بحكمة  تتلقاه ما   مع التعامل إىل ذلك  من
ة كل    وف  ا  تحمل رسالة فيها  تتلق   مر  ً   ما،  خي 

:   ما   نفسك  اسأل ت  لماذا   يىل  ؟  هذا   إعداد   أو   كتابة  تم  نة؟   نظر   بوجهة  إلقناع    الخي    هذا   يسىع  هل  منه؟  الهدف  ما   الخي   معي 

ي  لجعىل    الرسالة   هذه  دفته  هل  منتج  أشي 
ً
   ا

ً
نا     موقع  إىل  نقىل    إىل  الخي    هذا   يهدف   هل  ؟معي 

وئ    الحال  كان  وإذا   آخر؟  إلكي 

لة   لألخبار   فريسة  الوقوع   من   يحميك   الذي   األول   الدفاع  خط    هو   التفكي    من  النوع   هذا   ترى؟   يا   السبب   هو   فما   كذلك، 
ّ
 المضل

 فرصة موقع عىل تصفح  الكاذبة.  والشائعات

   الكاذبة  األخبار  من والتحقق المواجهة آليات •
 الجتماع   التواصل مواقع  ف 

    ظهرت  لقد 
ة  السنوات  ف   ومن   الرقمية البيئة  أصبحت  بعدما   لسيما   الكاذبة  األخبار   لمواجهة  إعالمية  مبادرات عدة  األخي 

،  التواصل   شبكات  خاللها     الجتماع 
ً
   مصدرا

ً
    مهما
  المشتغلون   والمراسلي     الصحفيي     قبل  من  األخبار و   المعلومات  استقاء  ف 

ورات  الضغوطات  تضاعف   إىل   أدى  ما   هذا   إعالمية،  بمؤسسات  األخبار   ومواجهة  للتحقق  آليات  إيجاد   أجل  من  والرص 

 لمواجهتها.   وسبل طرق ووضع الكاذبة

رالكاذبةرراألخبارررمنرللتحققرخطواتر.ر1

    والفيديوهات  والصور   األخبار   من  للتحقق   الخطوات  من  مجموعة   قدمت   وقد 
ونياإل  المواقع  عىل   تنرس    الت   ةلكي 

 أهمها:  لعل الجتماعية والشبكات

 المحتوى:  يحمل  الذي من أ. 

 رسمية؟ جهة أو  معروف شخص أنه  يبدو  هل -

 معه؟ والتحدث إليه الوصول يمكنك هل -

  الصورة   كانت  إذا   تعرف  قد   ألنك   دائما   هذا   افعل  فيديو،  من  مقتطفة  أو   ثابتة  أكانت  سواء  الصورة  أصل  عن  ابحث  ب. 

 حديثة.  أو  قديمة

 Image Search  الصورة   عن  البحث  عكس   أو   العكس   أو   Image Search  الصورة   عن   بالبحث  العملية  هذه  تسم

Reverse . 

ات عن ابحث ج.     المؤرس 
   فيديو  أو  صورة  أي ف 

ء  أي ف   
 الجوية.  الحالة  أو  إشارات أو  معالم  مساعدتك، يمكنه س 

 الموضوع؟ نفس  عن يةاألخبار  التقارير  تقوله  الذي وما  اآلخرون؟ يقوله   الذي ما  مساندة:  أدلة  عن ابحث د. 

    مصدر   إىل  الوصول  حاول   ه. 
  أو   عيان  شاهد   المصدر   هذا   يكون  قد   الخي    أو   الصور   صحة  من  للتحقق  الحدث  موقع  ف 

   مراسلك
 . (16)التحقق من الخبار، ص  الصحق 
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    التقنية  األدوات  تطبيق  يجب  و. 
اتيجية  من التأكد   من  تمكن  الت    ومن   والصور  واألماكن  الهوية  مصداقية  من  التحقق  اسي 

:  ما  األدوات هذه بي     . (80، ص 2019)حسي   رفعت،  يىل 

رالهوية:ررمنرالتحققر.ر1

  عىل  ينشطون  الذين  األفراد   وحسابات  التصال   معلومات   عىل  للعثور   رقمية  أدوات   استخدام  خالل   من   وذلك 

 ,Search, All Area Codes  مثل:   التطبيقات  من   مجموعة  خالل   من  ذلك  ويتم  الجتماع    التواصل  منصات

Facebook, Graph, Any Who. 

راألماكن:ررمنرالتحققر.ر2

   ما   حدث حصل  فعال  هل
  تطبيقات خالل  من  وذل  فيه حصل  أنه الناس  يقول  الذي  المكان ف 

ً
 – Flikir  مثل:  أيضا

Free – Ocr.com – google maps – Nasa Earth – Observatory . 

رالصور:ررمنرالتحققر.ر3

   يخص   ما   معينة  صور   تعرض  هل
ً
   تطبيقات  خالل   من   ذلك   ويتم   ؟حقا

ً
  ومدى   الصور   من  التحقق  عىل   لعمل  أيضا

 Eindexif.com – Fotoformsics – google – search by  والتطبيقات:   المواقع  هذه  أمثلة  من  ودقتها   صحتها 

imageJeffry’s Exif Viwer ... 

 المبادرات  بي    ومن الزائفة،  األخبار  لمحاربة  فيسبوك موقع  عىل  خصوًصا  المبادرات من  العديد  مؤخًرا  برزت  حيث

    برزت 
  خاصة    ،DZ NEWS FAKE اسم  عليها   أطلق   صفحة  بإنشاء   قاموا  الشباب  من  لمجموعة  حديثة  تجربة الجزائر   ف 

    مبادرتهم  أن  إىل  أشاروا   الباحثي      أن
    فقط  تنحرص   كانت   البداية   ف 

 عىل   بالتعليق  الكاذبة  األخبار و   اإلشاعات  كشف  ف 

   المنشورات
   الصفحة هذه بفتح قاموا  بعدها  فيسبوك، صفحات عىل لها  تروج الت 

  الزائفة األخبار  نرس   خاللها  من  يتم الت 

   األكي  
ً
   انتشارا

ً
    و .  أدلة   بتقديم   وتكذيبها   الجتماع    التواصل  مواقع  عىل  وتداول

  ولو   حت     خطوات  بعدة  القيام   حاولوا   الت 

  ية،األخبار   والمواقع  شعبية  األكي    الصفحات   تصفح  عىل  الفريق   عمل  طريقة   تعتمد   الزائفة  األخبار   لكشف  بسيطة  كانت

كي     تبليغات  وعىل
    المشي 

   بعدها   صفحتهم،  ف 
   األكي    األخبار   من  التأكد   مرحلة  تأئ 

ً
  التحقق  خالل من   يكون  وذلك   ،تداول

  للخي    المرافقة  الصور   فحص  جانب  إىل  ما،  جهة  من  تفنيده  تم  قد   الخي    كان  اذا   ما   ومعرفة  مصداقيته،  ودرجة  المصدر   من

    بالبحث  أو Google image،  Fotoforensics.Com،  Tineyeمثل  برامج  باستعمال
 األمر   يتعلق  عندما Youtubeف 

 .صحته من للتحقق  بالخي   المعنية بالجهة  التصال وأحيانا  بالفيديو، 

ام  عىل  الفريق  ويسهر      الشائعات  نرس    عدم   مثل  معينة،  قواعد   احي 
   تعرف   لم   الت 

ً
   انتشارا

ً
  التكذيب  ينرس    ل   كما   ،واسعا

   الفريق  ويسىع  دليل،  عىل  يتوفر   ل   الذي
ً
    موقع  فتح  إىل  مستقبل

وئ      متخصص  إلكي 
)حسي   .الكاذبة  األخبار   محاربة  ف 

 . (80، ص 2019رفعت، 

 

ررالكاذبةررلألخبارررالتصديرطرق ررالتواصلرمواقعرتطبيقاترعي  رراالجتماع   :رالمصداقيةرلنش 

 التواصل   شبكات  تبثه  ما   عي    لسيما   تجبنها   بغية  انتشارها   من  والحد   الكاذبة   األخبار   لنتشار   التصدي   بغية   -

  المعايي   وتحديد  الكاذبة، لألخبار  وواضح  دقيق تعريف  وضع  صعوبة   أبرزها  ولعل التحديات، مختلف  لمواجهة الجتماع  
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   الموضوع  فهذا   عليها،  للتعرف  الالزمة
ً
    والدارسي     الباحثي     بي     كبي    اختالف  فيه  تحديدا

،  الشأن  ف      اإلعالم 
 ينظر   حي     فق 

ط  دام  ما   ذلك  عكس  اآلخرون  يرى  ومضللة،  زائفة   أخبار   أنها   عىل  الساخرة  األخبار   إىل  منهم  البعض  كما   والقصد   النية  رس 

نا    ذلك  إىل أرس 
ً
   الروابط عىل النقر  أن  كما   متوفر، غي   سابقا

  الرئيش   غرضها  تقنية )وه   قراءته أجل من الخي   إىل تحيلنا  الت 

    مضلل  بأنه  ما   مضمون  عىل  الحكم  معايي    من  يعتي    والنتباه(،  اإلثارة  زيادة
 من   اآلخر   البعض  لدى  كذلك  يعتي    ل   حي     ف 

،  الباحثي      لبت 
 . (205، ص 2020)رحموئ 

    والفيديوهات  والصور   األخبار   من  مجموعة   نالحظ  أن  الجتماع    التواصل   لوسائل  كمتابعي     لنا   يمكن
 تنترس    الت 

   هواتفنا،  شاشات  عل  كثيف  بشكل
ً
  أم  حقيقية  سواء  ماهيتها   إىل  التطرق  ودون  الحقيقية  مصادرها   ذكر   دون  ترد   ما   وغالبا

   نتخيل  أن   لنا   آخر،   صعيد   عىل  زائفة. 
ً
    مشاركتهما   تتم   إخباريتي     مقالتي     أن   مثل

نت  عي    واحد   وقت   ف     ه    األوىل  : اإلني 
 
  قصة

ت   وقعت   لحادثة   حقيقية، رس 
ُ
  –   بمصداقية تتمتع  األخبار   لجمع   منظمة   قبل  من  بدقة   منها   التحقق  وتم   تفاصليها، بكل  ون

مت   ولكن  مضللة،  أو   كاذبة  وهمية،  لحادثة  قصة  ه    والثانية  تايمز؛  نيويورك  ذا   كمؤسسة   غرفة   محتوى  يد لتقل  المقالة  ُصم 

   ،مصداقية ذات  أخبار 
ً
    الطريقة   إىل   عنوانها   من  بدءا

،  هاتي     بي     التميي     وألغراض  .بها  مشاركتها   تمت   الت    نالحظ   المقالتي  

 الناس   وإعالم  الحقيقة  نرس    هو   منها   والهدف  محدود،  باهتمام  تحظ    –  مهنية  إخبارية  بطريقة  المصممة  -  األول  المقالة  أن

    يجري  بما 
 التفاعالت   جمع  هو   بشدة،  لالنتشار   والمصممة   الثانية،  المادة  من  الهدف  بينما   حوادث؛  من  العالم  ف 

    الطريقة  عينها   المقالة   هذه  تستغل  بعد.   فيما   لإلعالنات  خصبة  بيئة  لتكون  والمشاركات
  مع  أدمغتنا   بها   تتعامل   الت 

    الطريقة  إىل  باإلضافة  جديدة،   معلومات
  عروض،  أو   إعالنات  من  لنا   ُيعرض  ما   الجتماع    التواصل  وسائل  بها   تقرر   الت 

نت عي   تتسلل فإنها  وب  هذا  ضنا  هذا  وفوق الخاطئة، المعلومات  وتشيع اإلني   اإلعالنات.  من هائل لكم   تعر 

   ليس   هذا 
ً
،  تصورا

ًّ
اضيا ا   يحدث   أنه   إذ   افي      يوميًّ

،  الفضاء   ف   والصفحات   المجموعات   تتداوله   ما   إىل  ننظر   عندما   الرقم 

    يةاألخبار   والمواقع
ء.   كل  فوق  اقتصادية  مكاسب  لتحقيق  فقط  أخبار،  من  والمشاركات  اإلعجابات  وراء  تلهث  الت   

  س 

كات  ربطها   خالل  من  اإلعالنات  موضوع  من  الصفحات  هذه  تستفيد   منصات   عىل  اإلعالنات   ملكية  حقوق  تمتلك  برس 

،  التواصل ،  فيسبوك  الجتماع 
ً
كات  لهذه  تتيح  بطريقة  مثال    الرس 

 
ها   عقود   عي    إعالناتها   بث   المسؤولة  المؤسسات  مع  تتم 

،  التواصل  مواقع  عن اء  تضمن  الجتماع     صفحاتها.   عىل  إعالنية  مساحات  رس 
 
    فيسبوك  موقع  يعد

 أكي    السياق  هذا   ف 

   المنصات
ً
ح     القتصادية،  الفعاليات  ألصحاب  مالءمة

    األعمال  من   نوع  أي    أو   النتخابية،  الحمالت   ومرو 
 مساحة   تستلزم  الت 

   رسعة من يضمنه لما  أعم، بشكل إعالنية،
، شاشات إىل هذه اإلعالنات وصول ف     وسهولة المستخدمي  

  معها.  التعامل ف 

  زاد   كلما   فإنه  المستخدم،   به   يهتم   الذي   المحتوى  مع  تتناسب  إعالنية  مواد   وعرض   التفضيالت  قضية  عن   النظر   وبرصف

    فإن  ولهذا   إعالنية،  لمواد   كأرضية  أكي    مرشحة  تكون  فيسبوك،  صفحات  من  صفحة  عىل  التفاعالت  عدد 
ف    هذه  مرس 

   األخبار  وراء يسعون الصفحات
 المحتوى.  دقة عن النظر  بغض  تابع، الم عي    وتجذب النتباه تلفت  الت 

    والباحثي     الدراسيي     يسىع  ولهذا 
    تقنية  حلول   إعطاء  المجال  هذا   ف 

 الظاهرة   أن  حيث  الزائفة  األخبار   أثر   لتقق 

    المتداخلة   األطراف  كل  عىل   لبد   انعكاساتها   من  وللحد   واسع،  ازدهار   عرفت
    العمل   ف 

 وصحفيي     تكوين  معاهد   من   الصحق 

في       تقدم  أن   اإلعالم   لقطاع  المنظمة  والهيئات  للمهنة  التمثيلية  والنقابات  اإلعالمية  المؤسسات  عىل  والمرس 
ً
  ملموسة  حلول

م  أخبار   تقديم   بهدف اتيجيا  مناهج  وجود   تحاول   المهنية  المقاييس   تحي      عىل   للقضاء   تواسي 
  نهأ  خاصة   الظاهرة  تفش 

   اآلليات بي    ومن الميادين.  جميع نم اتساع عرف
 : أن ه   اتخاذها  من لبد   الت 
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    عاتق  عىل  األكي    المسؤولية  تقع   حيث  الوهمية  الحسابات  من  الحذر 
  متداول   خي    أي  نقل  قبل  عليه  الذي  الصحق 

    التساؤلت،  بعض  طرح   الجتماع    التواصل  مواقع  عىل
،  نارس    بهوية  مرتبطة  أولها    والت     الخي 

ً
ا   ندري  ل   أخبار   نتابع  ما   فكثي 

ها،  هوية   حت    ول   مزيفة،  أم  صحيحة  ه    هل ،  أم  وهم    حسابه  هل  نارس   
اء  ينصح  هنا   حقيق      الخي 

    مجال  ف 
  الجرائم   ف 

ونياإل     بالتدقيق  الصحفيي     المعلومات   أمن  و   ةلكي 
    الوهم    الحساب  بي     وللتفريق   الحساب،  صاحب  هوية  ف 

 والحقيق 

   إنشائه،   تاري    خ  إىل  ننتبه  أن   يمكن
ً
  صور   عىل  تحتوي  حساباتها   باستمرار،  تنرس    ل   و   جديدة  تكون   الوهمية  الحسابات  غالبا

  مدينة  اسم  عن  تفصح  ول   بالصوت  التواصل  أصحابها   يرفض  لقب(،  )ل   اسمي     من  مركبة  مستعارة  تكون  واألسماء  فقط

 . (78، ص 2019)حسي   رفعت،  .اإلقامة

    عىل  وتحديدها،  الصفحة  أو   الحساب  صاحب  هوية   من  التأكد   بعد   المعلومة  مصدر   عن  التحري
 يحدد   أن  الصحق 

  المصدر   عن  التحري  يجب  بعدها   منها،  يتحقق  أن  تستحق  لدرجة  مهمة   ه    هل  ،األخبار   لهذه  اإلعالمية  القيمة  حجم

؟  الناشطي     أو   المواطني     الصحفيي     من  هو   هل  الهوية،  واضح  معروف   هو   هل  المحتوى،  هذا   قدم   الذي  هل   المعروفي  

   قدم   وأن   سبق
ً
  تناقض  يوجد   هل  مختلفة؟  خرى أ  مصادر   من   ا منه  التحقق   يمكن   الواردة   المعلومات  هل   موثوقة؟  أخبارا

 . المعلومة مصدر  إىل للوصول   منها  التحقق من لبد  أسئلة كلها   له؟ المرافقة الصورة أو  والمعلومات المضمون بي   

    المنشورة   المضامي     عن  البتعاد   يجب  كما 
  الهوية   معروف  الحساب  كان  إذا   أما   مجهولة،   صفحات  أو   حسابات  ف 

   المسار  تتبع بصاحبه، تتصل  أن حاول
  الشبكة عىل مضمونه وتطور  للموضوع  الزمت 

ً
ه، قام  مصدر  أول  إىل وصول   أي بنرس 

ه  تجنب  يجب  مصداقيته  عىل  قاطعة  أدلة  عىل  يحوز   ل   مضمون   الصورة  وضع  من  اول  لمعرفة  تطبيقات  وضع  تم  وقد . نرس 

   األفراد  حرية وحماية . جهة من  األشخاص لحماية  مرة أول  الفيديو  أو 
 . العلمية الرسقة وتجنب المحتويات  ملكية ف 

  كافية   غي    الذكر   سالفة  والخطوات  األسئلة  تكون  قد   والفيديوهات  الصور   صحة  من  للتحقق  ومواقع  تطبيقات

    عىل لبد  هنا  المعلومة، صحة عن أدلة عىل للحصول
  صحة من للتأكد  التحليل تقنيات عىل بالعتماد  المتمكن الصحق 

،   الخي 
ً
 . (78، ص 2019)حسي   رفعت،  .والفيديوهات بالصور  تعلق  ما  خصوصا

 منه  أكي   أخر  كاذب،  بخي   الكاذب الخي   قتل أسلوب مثل أساليب خالل من الكاذبة األخبار  مواجهة أيضا  ويمكن -

 
ً
،  تكذيب   أسلوب  انتهاج   يمكن  كذلك   الكذب،  ناحية  من  أكي    كاذب  بخي    الكاذب   الخي    ذلك  تدمي    يمكن  حيث  ،حجما   الخي 

ها   انتشارها   يزيد   الكاذبة  األخبار   عىل  السكوت  عند   األحيان  فبعض    تكذيبها   ومحاولة  الخروج  عند   وكذلك  وتأثي 
ً
 يزيد   علنا

    يتطلب  لذلك  بها،  علم   لهم يكن  لم   أفراد   لدى  انتشارها   من
  اإلشارة  دون   لكن الكاذبة(  األخبار )  عكسها   نرس    الحالة   هذه  ف 

    يتمثل األخي    واألسلوب  لها،
  للقضاء  األساليب  أنجع  من  األسلوب   هذا   ويعتي    بالمعلومات، الكاذبة  األخبار   عىل  القضاء   ف 

    ينترس    الكاذب   الخي    ألن  عليها،
 والكاملة   الدقيقة  األخبار و   المعلومات   توفي    يتطلب  لذلك   المعلومات،  من  خالية  بيئة  ف 

 . (10، ص 2019)عصام رمضان محمد،  الكاذبة  األحبار  هذه مثل انتشار  يدعم ما  لكل  لمواجهة  الالزمة بالرسعة

 الجميع   مسؤولية  العملية  هذه   أن   كون  للجماهي    توعية  حمالت  تصميم  خالل   من  الكاذبة   لألخبار   التصدي   ويمكن  -

  تصديق   عدم  بهدف   الجماهي    لدى  الوع    لرفع  حمالت  تصميم  ويمكن  والجماع    الفردي  الصعيد   عىل  محاربتها   يتطلب  لذا 

  والفحص  التأكد   بعد   إل   الجتماع    التواصل   شبكات  عي    ينرس    فيما   الثقة  وعدم  ورسمية،  موثوقة  مصادره   كانت   إذا   إل   خي    أي

 . (34، ص 2019)صالح زين الدين،  الدقيق
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،   بشكل  عليها   والرد   قوتها   ونقاط   مسباتها   ترصد   رقمية  بوسائل   الكاذبة  األخبار   محاربة   يجب   كذلك    ويتم  عكش 

   الجمهور  مشاركة  أسلوب  خالل  من  ذلك 
  خالل من  فورية رسائل من  تلقيه  يتم  ما  بطالن  أو  صحة  من  والتحقق الحرص، ف 

  الكاذبة   األخبار   لمكافحة  الوسائط  ومتعددة  بسيطة  مجانية  وسائل   وتوفي    دائب   بشكل  بالمشاركة  اهتماماتهم   من  الستفادة

 ورصدها. 

بية دور  -    الرقمية اإلعالمية الي 
  التعامل  بمهرات األفراد  تزويد  إىل تسىع فه   المشكلة، أو  الظاهرة لهذه التصدي ف 

  الوسائل   تلك  عي    المنشورة  التصالية  الرسائل  إىل  الوصول  من  تمكينهم  طريق   عن  والجديدة(  )التقليدية  اإلعالم  وسائل  مع

  فيها   الواردة  والمعلومات  البيانات  دقة  من  والتحقق  وتقييمها   تحليلها   ثم  ومن  الجتماعية،  الشبكات  ومواقع  والمنصات،

    اإلعالم  يؤثر   كيف  للفرد   تبي     أنها   كما   ومصداقيتها،  صحتها   من  للتأكد   مصادرها   إىل  والرجوع
ة  بطرق  اليومية  حياته  ف    مبارس 

ة غي    أو  نت   شبكة  عي    المتوفرة  والتطبيقات  لألدوات  استخدامه  مهارات  وتطور   مبارس      اإلني 
  أدوات  بأنها   عدها   يمكن والت 

    المستخدم  تساعد 
  والمقاطع  والصور   األخبار   من  التحقق  فرصة  من  يزيد   أمر   وهو   إليه،  يتعرض  الذي  المحتوى  تحليل  ف 

   المرئية
 . (78، ص 2019)حسي   رفعت،  يشاهدها  أو  الفرد  إليها  يتعرض  الت 

بية  دور   ويتبلور     أكي    بشكل  الرقمية،  اإلعالمية  الي 
ً
    وضوحا
  المعلومات  وكشف  والشائعات  الكاذبة  األخبار   محاربة  ف 

   دورها  من الخاطئة
  يعد  ناقدة بطريقة فالتفكي   والمستخدمي    األفراد  لدى الناقد  التفكي   ومهارات قدرات وتعزيز  تنمية ف 

 
ً
   عنرصا

ً
   اإلعالم   ومنصات  وسائل  مع   ووضوح   بوع    التعامل   عنارص   من  مهما

ً
  تنرس   رسائل  من  وإيجائ     سلت     هو   ما   وتحديدا

ها   وتبث   المعلومات  كشف  من  كمستخدمي     علينا   يسهل  آخر   عامل  وهو   اآلراء  وبي     الحقائق   بي     التميي     أيضا   وتمكينهم  عي 

 . (80، ص 2019)حسي   رفعت،  الجمهور  من أكي   أعداد  إىل ووصولها  انتشارها  إليقاف  والسىع   الكاذبة

بية  حاجتنا   إن  - ام  هو   اإلعالمية  للي      النبيلة   بالمبادئ  الي  
  القضايا   عىل  الضوء  تسلط  ول   األكاذيب،  بنرس    تسمح  ل   الت 

    نافعة،  غي  
  دعوة  فه    لذلك  معينة،  سياسية  جهة  رضا   تكسب  أو   مادية  أرباح  فيها   تكسب   دعائية  بطريقة   توظفها   الت 

    للفضاء  والمستخدمي     اإلعالمية  بالمؤسسات  العاملي     وتزويد   وإعداد   لتدريب
اض    ويتقص   يتأكد   تجعله  بمهارات  الفي 

 المستويات.  مختلف عىل المصداقية

 

رتوصيات:ر

 . الصحيحة األخبار  مصادر  عن التحري نحو   العام الرأي توجيه -

   والموضوعية بالمصداقية  التصاف مثل السليمة المبادئ  غرس إىل السىع   -
   نقل  ف 

 . األخبار  وتلق 

    الصارمة  القواني     نرس    -
 اإلعالم    التضليل  لهذا   حد   وضع  مفادها   األصعدة  مختلف  عىل  والمصداقية  اإليجابية  تطبيق  ف 

 مقصود.  الغي   أو  المقصود  سواء

يعية القانونية الضوابط استحداث -  الكاذبة.  األخبار  ينرس    لمن بالتصدي الكفيلة والترس 

 واألخالقية.  القيمية المنظومة وفق بالتوجيه الكاذبة، األخبار  وينقل ينرس   من كل  رد  محاولة -

 مصادرها.  وتعطيل الكاذبة األخبار  عن للكشف يؤهلها   ما  الذكاء من بها  تطبيقات استحداث -

 . والصادق الحر  للتواصل فضاء  وضع  خالل من الجديد  العالم وتطبيقات التكنولوجيا  مواكبة محاولة -
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 ومواجهتها.  الكاذبة األخبار  من للتحقق مخصصة اإلعالمية المؤسسات داخل أقسام استحداث -

    متخصصة  أقسام  استحداث  -
  أي   وسيلة  أي  تنرس    ل   حت    والمعلومات  البيانات  صحة  من  والتحقق  والتقص    البحث  ف 

 مختلفة.  مستويات عىل مصداقيته من والتأكد  تقييمه يتم  أن دون خي  

ة،  إعجابات  وتحرز   برسعة   تنترس    الكاذبة  األخبار   أن   حقيقة  إدراك  الجتماع    التواصل   مواقع  مستخدم    _عىل  عليهم   لذا   كثي 

  
   رغبتهم عند  المضاعف الحذر  توح 

ت   خي   نرس   ف   .""ليك اإلعجاب وعالمات التعليقات عليه  كي 

    _عىل
   ينش  ل   أن  المتلق 

 
ة   درجة  إىل  سيحد   بعينه  إعالم    مني    أو   منصة  عىل  المستمر   الدائم   حضوره   أن   تصوراته  من  كبي 

   أكي    وسيصبح  األشياء،  عن
ً
    لبد   ذلك   عىل  وبناءً   الكاذبة.   القصص  وتمرير   لقبول   تقبل

  اإلعالمية  منابره  ينو ع  أن   للمتلق 

 .المفضلة

ص _حي   
 
كة قصة نشخ    أو  مفي 

ً
ا ،  خي 

ً
ف أن علينا  كاذبا

 
  ل  القصة نرس   عن المتناع ومجرد  المعرفة، هذه باتجاه اآلخرين نثق

،  
   فاعلي    نكون  أن  يجب إذ  يكق 

 .الكاذبة األخبار  انتشار  لوقف  التعامل ف 

 

رأت رررالمعلوماترمصداقيةررعلررالكاذبةراألخبارررثي  ررالتواصلرمواقعرعي  ر:راالجتماع 

ايد   بشكل  الكاذبة"   األخبار "  تتسلل -  ب(   ف )أ   باريس  عزع   السياسية  النقاشات  إىل  يوم   كل  مي     الضعيفة  العام  الرأي   ثقة   في  

 
ً
   أصل
   المؤسسات ف 

 .وراءها تقف  نها أب بدورها  المتهمة عالماإل  وسائل  وف 

   نيوز(  )فايك  الكاذبة"  األخبار " لعبارة   روج  من  هو  ترامب  ودونالد 
  صبحت أ الت 

ً
  سالحا

ً
  قبل العالم لمهاجمة  شفهيا

ء كل  
   السياسيون وأكي   أكي   اليه ويلجأ  س 

  إسبانيا  ف 
ً
 .وروسيا وبورما  والصي    مثل

   اتهام  الكاذبة" األخبار "
ء  كل  يعت   

ء  ول  س   
   س 

  لها  يروج  كاذبة"  ب"أخبار  يتعلق  المر  كان   سواء  آن،  ف 
ً
  بهدف  عمدا

  بأخطاء   أو  المهارة  بقلة  أو  ساءة،اإل 
ً
 .منها والتحقق فيها  التدقيق تم  بمعلومات وأيضا

   الكاذبة" األخبار " يدخل ترامب -
 - النقاشات ف 

    ترامب   دونالد   فوز   عىل   عامي     حواىل   بعد 
   النقاش   يزال   ل   الرئاسية،  النتخابات  ف 

ً
  األخبار "  أثرت   هل  : محتدما

كيي   األ  تصويت عىل الكاذبة"    مي 
اع ف     الرئاس   القي 

 .؟2016  ف 

ة   الكاذبة  األخبار   وكانت   مغتصت     شبكة  مع  عالقات  بإقامة  نكلينتو   هيالري  واتهمت  النتخابية.   الحملة  خالل  كثي 

   طفالأ
   حي    ف 

 .البابا بدعم  ترامب دونالد  حظ 

ى"  "آثار   العالم    للتضليل  وكان اع،  عىل  كي  "يونيفرس  ستايت   "اوهايو   من  باحثون  يؤكد   كما   القي   
  استجوبوا   يت 

 .الكاذبة  األخبار  بعض  صدقوا   كانوا   ذا إ ما  لمعرفة ناخبي   

اع،  لنتيجة  حاسمة   كانت  الكاذبة"   األخبار "  نأ  تأكيد   من  الباحثون  يتمكن  ولم   من   %0,6  نسبة  نأ  كدوا أ   لكنهم  القي 

   77744  يأ  -  الناخبي   
ً
    شخصا
  وبالتاىل    الناخبي     كبار   نتيجة  وتغيي    خيارهم   لتعديل   كافية  كانت  -  اساسية  وليات   ثالث  ف 

 .الرئاسية النتخابات
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    تصب   ل   معلومات  أي  وصف  عن  ترامب  يتوقف  لم   البيض،  البيت  إىل  وصوله  ومنذ 
  "أخبار   بأنها   مصلحته،  ف 

    كاذبة". 
    ارةالعب  هذه   استخدم  وحده، حزيران/يونيو   شهر   )ف 

    تغريداته(،  من  22  ف 
 حد   إىل  ذهبوا  منه  المقربي     نأ  حي     ف 

 ."بديلة "حقائق إىل شارة باإل  والكاذب الصحيح بي    الخلط

ك   عالماإل  بمصداقية  ذلك ويرص    ."الحقيقة بعد   "ما  حقبة  عن اليوم البعض ويتحدث المي 

"  ستايت   "ايلينوي  امعةج  من   هاكسفورد   جون   ويقول  
  "يبدو   ضاف أو   مهمة".   تعتي    تعد   لم  "الحقيقة   نأ   يونيفرست 

و  الكذب  نأ    يساهمان ير والي  
 ."نصاراأل  بي     ليهما إ يلجأون الذين ولئكأ  ونفوذ  سمعة ترسيخ ف 

    نهأ  الدراسات  بعض  وتفيد 
ايد   الستقطاب  موازاة  ف    المستعدين   الشخاص  عدد   زاد   السياسية،  للمواقف  المي  

  اوباما   باراك  نأ   يعتقدون  كانوا   الجمهوريي     اخبي   الن  من  %51  ان  2017  إىل  تعود   دراسة  أظهرت  فقد   الكاذيب:   لتصديق 

   ولد 
ات تكذيبها  تم خدعة وه   كينيا،  ف   .المرات عرس 

ون  ويرفض  دارماوث   من  باحثان  جراها أ  دراسة  بحسب  العالم"،  عن  مفهومهم ب  "تصطدم  نها أل   معلومات   كثي 

  قد   خاطئة  معلومات  لديهم  الذين  الشخاص  "بعض  نأ  ضافتأو   )بريطانيا(.   اكسي    وجامعة  حدة(المت  )الوليات  كوليدج

،  يكونون    أقله مدركي  
ً
   صعوبة  يجدون لكن صحيحة، نةمعي معلومة  ن أ ،ضمنا

 ."بذلك قرار اإل ف 

 - اليوم   دراكنا إ الكاذبة" األخبار " تحول كيف  -

ز   لصالح  لالستطالعات  "يوغوف"  معهد   جراها أ  دراسة  بحسب     انستيتيوت  رويي 
   37  ف 

ً
  الثقة  نأ   العالم،  عي    بلدا

  ضئيلة عالمباأل 
ً
 .مستقرة نها أ  رغم %44 بنسبة جدا

   الصحيفة نصدق؟ ل  ومن نصدق من
 .كاذبة"؟  خبار أ" نها أ يؤكد  الذي المسؤول أو  مسؤول،  فساد  تدين  الت 

 المشهد   يصبح  تناقضاته،   أو   الدقة   إىل   وافتقاره  لمبالغاته   لنتقادات  بانتظام  يتعرض الذي  ترامب   دونالد   إىل  ضافةإ

   قلأ
ً
    موت"  قضية  ب"اختالق  وكرانيا أ  مثل  دولة  تقوم  عندما   وضوحا

  لمنع  ايار/مايو   نهاية  باتشينكو   اركادي  الروس    الصحاف 

 .المحلية السلطات بحسب اغتيال، لمحاولة  تعرضه

  ال  القضية  هذه   نأ   دولوار   يستوفكر   حدود"  بال   "مراسلون  لمنظمة   العام   مي   األ   ويقول
 نية  حسن  عن  تناقلتها   ت 

    عالماإل   وسائل
    شكالهم. أ  كافة  عىل  المؤامرة   بفرضية ؤمني   والم  للمشككي     "حجة  العالم  ف 

ب وقت  ف  رص 
ُ
  بالعالم  الثقة  ت

   وضاعاأل تزيد  بالحقيقة، الشكل بهذا   عبتتال  دولة نإف الدرجة،  هذه إىل
ً
 ."تعقيدا

 تحقيق   بسبب  توداي"،  "راشا   لقناة  الفرنش    الفرع  والمسموع،  البرصي  عالماإل   لتنظيم  يةالفرنس   الهيئة  وحذرت 

اهة"  إىل  "يفتقر      سوريا.   حول  الي  
،  اليوم  ف   " 24  "فرانس  قناة  بدورها   الفدرالية  "روسكومنادزور"  هيئة  اتهمت  التاىل 

 .السياسية بالرهانات  تصطدم  عالماإل  مصداقية باتت  فقد  عالم. اإل  حول  الروس   القانون بانتهاك ةالدولي الفرنسية

ح   تقاسم   ل"مجرد   العالم    التضليل  حجم   تكبي    عىل  قادرة  الجتماع    التواصل   شبكات  أن  هاكسفورد   جون   ويرس 

  الشخاص من كبي    عدد 
ً
   مقال

ً
   تناقله ن أ إذ  ،كاذبا

 ."مصداقية عليه يضق 

"  اوف  انستيتيوت  سيتس"ماستشو   لجامعة  دراسة  شارتأو  كيةاأل   تكنولوح   ت   الراقية  مي    مطلع  نتائجها   نرس 

"  عىل  الصحيحة  المعلومات  من  كي  أ   برسعة   تنترس    الكاذبة"  األخبار "  نأ  إىل  آذار/مارس    الذي  الموضوع  كان  مهما   "تويي 

 .تتناوله
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 - الجتماع   التواصل شبكات إىل بالنسبة  وجود  زمةأ -

ون  ويرى    م  عال اإل  للتضليل الرئيسية داةاأل  أصبح فيسبوك نأ  كثي 
ةاأل  السنوات ف   .خي 

يدج   فضيحة  وجاءت      يتيكا"انال  "كامي 
كة   بتسليم  قرار اإل  عىل  فيسبوك  أرغمت   الت  يطانية   الرس   شخصية   بيانات   الي 

ب موافقتهم، دون مستخدم مليون 87ل    المؤسسة  سمعة لترص 
  عىل بنرس   السماح بسبب بانتظام لنتقادات تتعرض الت 

 .الكاذبة األخبار  من كميات  موقعها 

  
 مؤسسة   تديرها   وصفحات  "فيسبوك"  عىل  عدة   حسابات   مولر   روبرت   العام   المدع    استهدف   المتحدة،  الوليات   ف 

نت  "  ريرستش  "اني      روسيا،  ومقرها   اجنش 
    محتملة  روسية  تدخالت  حول   التحقيق  ف 

    الرئاسية   النتخابات  حملة   ف 
  ف 

2016. 

ك    الكونغرس   مام أ  بافادته   ادىل   زاكربرغ  مارك   بوك""فيس   مدير   وأدىل لمان  المي  يدج  فضيحة  بعد   الوروئ     والي    "كامي 

 ."اناليتيكا

    نيته  ثباتوإل 
،  ف  ك    العمالق  أطلق  التغيي      المي 

 اتفاق   بتوقيع   2016  نهاية  أها بد  وإعالمية  تقنية  حملة  2018  ف 

    إعالم  وسيلة  25  من  كي  أ   مع
   15  ف 

ً
م  ن أ  منه   الهدف  ا،واندونيسي  وفرنسا   المتحدة   والوليات  كالرجنتي     بلدا   وسائل  تقيِّ

    المقالت"   "صحة  هذه  عالماإل 
،  فيسبوك.   عىل  بها   التداول   يتم  الت   صحيحة،   غي    األخبار   كانت  إذا   الموقع  إبالغ  وبالتاىل 

  %80ب )...( المقالت( )هذه تناقل "خفض إىل ليلجأ 
ً
 .مضللة نها أ تبي     ذا إ "تقريبا

ازيل    الدول بي    والي 
 .فيسبوك فيها  وتستثمر  العالم   للتضليل  مكثفة حمالت تشهد  الت 

    تارداغويال   كريستينا   وتقول
  من   العديد   بث   "تم  برس،   لفرانس   الوقائع،  من  للتحقق  برازيلية  مؤسسة  أسست  الت 

  تقول  خاطئة بمعلومات   السمعية الرسائل
ً
اء المستحيل من نهأ ب مثل    لحوم رس 

   التجمع إىل تدعو  أو  ريو   ف 
  أو  المكان هذا  ف 

  ذاك
ً
ضي    نقابيي    مسؤولي    تعليمات إىل استنادا

 ."مفي 

+،  أو   ل+بيدرو+  يكن  لم  النقابات  لدى  نتحقق  كنا   "عندما   وأضافت  
    +خورح 

  حت    ول   وجود   يأ  الرسائل،  باعت 

 ."التجمع ماكنأ

    تارداغويال   بحسب  حدود،م  بشكل  بثت  أو   فيسبوك  عىل  تبث   لم  الرسائل   لكن
  كي  أ   تنرس    الكاذبة   األخبار   ن أ  ترى  الت 

    شخص  مليار   من  كي  أ   يستخدمه  الذي  "واتساب"  تطبيق  ىلع  كي  أ و 
ى  شعبية  ويلق    العالم   ف      كي 

كا أ  ف   فريقيا أ و   الالتينية  مي 

 .والهند

 الجتماع    التواصل  وسائل  إىل  اللجوء  بالعالم،  الثقة  يهدد   الذي  الخطر   حيال  أنه   يوغوف  دراسة  وكشفت

اجع معلومات عىل لالطالع كفيسبوك  .""واتساب مثل تطبيقات لصالح يي 

ة  النصية  الرسائل  نظام   نأ   تارداغويال   وتقول   الرئاسية  النتخابات  خالل  الكاذبة+  األخبار +  منصة  "سيصبح  القصي 

ازيلية"    الي 
ين ف   .الول/اكتوبر ترس 

 
ً
وي    ج ال  بتشجيع  "واتساب"  يتهم  كفيسبوك،  تماما     الكاذبة  لالخبار   ي 

 أ  لها   الت 
ً
 بحسب   مأساوية.   عواقب  حيانا

   25  عن  يقل   ل   ما   قتل  الهندية،  الصحافة
ً
    شخصا
 المستخدمي     بي     بها   التداول  تم  شائعات  بسبب  عام  خالل  الهند   ف 

 .لواتساب مليون 200ال
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 أ  واتساب  علنأو 
ً
،  باتخاذ  ءالبد  يضا   المستخدمون  عليها   يتقدم   حسابات   إعالم  وسائل   تخلق   نأ إمكانية  بينها   تدابي 

 .فيها مشكوك معلومات  أي حول ببالغات

    الرسائل  أو   الدعوات  "واتساب"،  عىل  ذلك.   من  أبعد   إىل  تذهب   ان  المؤسسة  إىل  بالنسبة  الوارد   غي    من  لكن
  الت 

 
ً
 بحسب اليها"، الستماع أو  قراءتها  واتساب فيها  بما  ثالثة جهة يأل  يمكن "ول  مشفرة،  فراد األ بي    بها  التداول  يتم  ما  غالبا

 .العالم   للتضليل  للتصدي صعوبة يخلق لكن الرسية، عامل يضمن وهذا  المؤسسة. 

    "غوغل"  مجموعة  علنتأو 
 لتطبيق   سنوات  ثالث  عىل  دولر   مليون  300  بقيمة  استثمارات  عن  آذار/مارس  ف 

 ."مصداقية "ذات عالماإل  ودعم العالم   التضليل محاربة  إىل ترم   مشاري    ع سلسلة

 - بعد؟ وماذا  -

    149)  المعلومات   من  للتحقق  المبادرات  رغم 
    لب   ريبورتس   حصتها أ  العالم   ف 

(،  يوك د  ف   
 التضليل   فإن   يونفورسيت 

  يتقدم  عالم  اإل 
ً
   التدابي   أوىل عىل دائما

نت  عمالقة اتخذها  الت   .ضئيلة نتائجها   تزال ول  اإلني 

ف  وهناك    الكاذبة  بار خلأل   المروجون  يستخدم  نأ  من  تخو 
ً
طة  عن  عبارة  ه    جديدة  أداة  قريبا  التالعب  يتم  فيديو   أرس 

   كالم  أي يوضع بشكل وتركيبها  بمهارة  بها 
 .شخص أي فم  ف 

طةاأل   لهذه   وليس     رس 
    أو   التقنية  الناحية  من   انتاجها   يصعب الت 

  مع  لكن  بسيط.   مفعول   ل إ  النوعية،  سيئة ه    الت 

،  التطور   
  عىل  صعوبة  كي  أ   والكذب  الحقائق   بي     التميي     صبحي  نأ  من  يخشون  الذين  قلق  نوعيتها   سي   تح  مسألة  تثي    التقت 

ناإل   ت ني 

 

 خاتمـة

  ترتبط  الكاذبة  األخبار  أن  سبق  ما  خالل من نستنتج
ً
  ارتباطا

ً
  التواصل  بمواقع المتمثل التواصىل   الرقم   بالعالم  وثيقا

  خصب   فضاء  باعتبارها   شكالها أ  بمختلف  المعلومات   و   األخبار   لنرس    الفايسبوك  خاصة   تطبيقاته  مختلف  عي    الجتماع  

 فوض    من  يسببه  لما   والمجتمع   الفرد   عىل  سلبية  آثار   من  له   لما   المغلوط  ياألخبار   للتحقق  فضاء   و   المعلومات   لتبادل

    معرفية
    ف 

    الكاذبة  األخبار   تلق 
  يتطلب  ما   وهذا    المعلومات  مصداقية  عىل  قوي  تأثي    ولها   العام  الرأي  تضليل  إىل  تؤدي  والت 

   لمواجهة والهيئات األفراد  جميع مستوى عىل مجهودات من
 اآلليات مختلف بتطبيق الكاذبة األخبار  انتشار  ظاهرة تفش 

    لمحاربة
اتيجيات  بتطبيق  الكاذبة  األخبار   تفش      لها   التصدي  ومحاولة  انتشارها   من  للحد   اسي 

    الهائل  التطور   ظل  ف 
  ف 

   ةالصحيح األخبار  نرس   ومحاولة التكنولوجيا 
 . بمصداقية تتمي     الت 
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