
 
 

 موجز القضية: تمي�� املعلومات املضللة عن ال��و�اغندا، واملعلومات املغلوطة، و"األخبار ال�اذبة" 

 

 �� هذه اإلحاطة:

 

 ماذا �ع�ي �لمة "املعلومات املضللة"  •

   اإلقناعع أو اا�خد الهادف إ�� ضمون  ما الذي يمّ�� املعلومات املضللة عن غ��ها من أش�ال امل •

 لَم �ساهم بيئة املعلومات اليوم �� ت�خيم أثر املعلومات املضللة •

 

 ما �� املعلومات املضللة؟ وكيف تختلف عن ال��و�اغندا؟ 

 
ً
�سبيا جديدة  عبارة  املضللة  املراقب�ن  املعلومات  معظم  ف��بط  الروسية   �شأة.  بال�لمة  األجن�ي  املصط�ح 

"dezinformatsiyaع ا�خمسينيات   �� عّرفوها  قد  السوفيات  ا�خططون  �ان  ال�ي   "  ��) خاطئة  تقار�ر  "�شر  أ��ا   ��

أّن أول استخدام للمصط�ح �عود إ�� أملانيا الناز�ة �� ب  اق��ح آخرونو ال�حف أو ع�� الراديو إ�خ.) بقصد تضليل الرأي العام."  

) من "الثالثينيات من القرن املا��ي. �� �ل
ً
" ال�ي أبصرت  ال��و�اغنداتا ا�حالت�ن، ُ�عت�� هذا املصط�ح أحدث بكث�� (وأقل شيوعا

 تحقيق تأث�� سيا��ي. ��دف النور �� القرن السا�ع عشر، و�ش�� �ش�ل عام إ�� االستخدام االنتقائي للمعلومات 

 ا االستفهام عما إذا �ان هذان املصط�حان يتداخالن أم ال، و��� أي درجة، فموضوع قابل للنقاش.  أم

لل��و�ج ملثل سياسية علي  ُ�عّرف إما  املنطقية  أ��ا استخدام ا�حجج غ��  ال��و�اغندا ع��  . فإذا �ان  لتقو�ضها  ا و�ماالبعض 

ا�حالة هذه   �� ستخدم 
ُ
� التقو�ض،  هو  بديل  الهدف  �اسم  املضللة  اآلخر،  املعلومات  البعض  أما  مصط�ح�ن    فيعت��هما. 

 الرسائل ذات 
ً
. ولعّل أبرز الفوارق بي��ما، بالنسبة إ�� مؤ�دي هذا الرأي، هو أّن املعلومات املضللة تصف أيضا

ً
منفصل�ن تماما

الذعر ب�ن ا�جمهور، و�لها   و أالر�بة،    و أالنفور،  أو  الشك،    وأية، املصاغة �ش�ل متعّمد لتوليد ال�خر�ة،  الدوافع السياس

استقطا��م لتحقيق التغي�� االجتما�� أو السيا��ي. أما  مشاعر تث�ي املواطن�ن عن املشاركة �� ا�حياة العامة، وتحبط عملية  

 إ�� �شر معلومات خاطئة من دون قصد.   فتش�� �ش�ل عام"املعلومات املغلوطة"، 

، وال ت�ون  ئاملضللة داأّن املعلومات    ع��  يّتفق ا�حللون �ش�ل عام
ً
نشر عمدا

ُ
ت  ما 

ً
 بالضرورة  ما

ً
فة

ّ
من محض أ�اذيب أو    مؤل

بة مع أ�اذيب  مجّردة من سياقها أو  ت�ون  حقائق �حيحة �� الغالب، لك��ا    تتضّمنت، بل يمكن أن  اف��اءا
ّ

غرض دعم  لمرك

  كما ت�ون    .الرسالة املقصودة
ً
.  دوما

ً
 من خطة أو أجندة أك�� حجما

ً
املراقبون أّن هذا املصط�ح   أفاد �� السياق الرو��ي،  جزءا

ملوس�و   ا�خارجية  السياسة  أهداف  لتحقيق  األ�عاد"ُ�ستخدم  "ر�ا��  �جوم  شّن  خالل  ع��    من  بمزاعم    االستخفافيقوم 

 ألهداف سياسية  و�شو�ھا�خصم أو اّدعاءاتھ،  
ً
من قد �عارض    و�خافةعن أ�شطة املهاجم،    واإللهاء،  معّينة  األحداث خدمة

 أهدافھ. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/26/before-fake-news-there-was-soviet-disinformation/?utm_term=.0e0da4e44115
https://www.merriam-webster.com/dictionary/disinformation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/propaganda
https://www.state.gov/documents/organization/271028.pdf
http://www.interpretermag.com/wp-content/uploads/2014/11/The_Menace_of_Unreality_Final.pdf
https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
https://jamestown.org/program/hot-issue-lies-damned-lies-and-russian-disinformation/
https://www.stopfake.org/en/anatomy-of-an-info-war-how-russia-s-propaganda-machine-works-and-how-to-counter-it/


 

فة  
ّ
، وال تكون بالضرورة مؤل

ً
نشر عمدا

ُ
 ما ت

ً
"يّتفق ا�حللون �ش�ل عام ع�� أّن املعلومات املضللة دائما

حقائق �حيحة �� الغالب، لك��ا تكون مجّردة من    تتضّمنمن محض أ�اذيب أو اف��اءات، بل يمكن أن  

بة مع أ�اذيب  
ّ

 لسياقها أو مرك
ً
 من خطة أو أجندة    غرض دعم الرسالة املقصودة، كما تكون دوما

ً
جزءا

".
ً
 أك�� حجما

 

 املعلومات املضللة �� العصر الرق�ي 

فهناك أوجھ شبھ ب�ن النموذج الر�ا�� األ�عاد املعاصر  حديثة العهد.  هذه التقنيات    ال يتجّدد االهتمام باملعلومات املضللة ألّن 

 عن ذلك،  ع�� سبيل املثال.    ةحثيثوالتداب�� السوفياتية ا�أعاله  املذ�ور  
ً
بالرغم من أّن استخدام املعلومات املضللة ليس  عوضا

للتالعب من خالل    قابلية �عّرض ا�جمهور   �ش�ل م�حوظ  زادتالثورة الرقمية أّن    ، ع�� م��ايد الكث��ون، �ش�ل   يجمع بجديد،  

جاه 
ّ
 .من املتوقع لھ االستمرار�ةاملعلومات، وهو ات

، عن    نتجت
ً
، وهيمن��ا امل��ايدة ع�� إيرادات اإلعالنات. ظهور منصات وسائل التواصل االجتما�� ا�جديدةهذه التغّ��ات، جزئيا

م�ن ب  �� إضعاف  �� بيئة تمو�ل اإلعالم  هذا التحّول   فتسّبب
ّ

وسائل اإلعالم التقليدية، و�ّدل ا�حوافز بالنسبة إ�� مزّودي املتحك

ب جماه�� واسعة ب�لفة متدنية.  القادرة ع�� جذ  ، ا�جّردة من املبادئا�حتوى، كما عّزز نمّو الوسائل اإلعالمية غ�� املهنية و/أو  

 م��ايد األهمية �� التأث�� ع�� طر�قة اس��الك األخبار، أتاحت اإلعالنات ا�حّددة الهدف اعتماد  
ً
د اإلعالنات الرقمية دورا

ّ
ومع تقل

املثال، �� أيلول/سبتم��    من ال��و�اغندا: ع�� سبيل 
ً
 من    كشف فا�سبوك،  2017أش�ال أك�� تطّورا

ً
   470أّن شبكة

ً
حسابا

دار من روسيا أقدمت ع�� شراء  
ُ
 متعلقة بقضايا سياسية شائكة تث�� ا�خالف ب�ن    3وصفحة ُ�شتبھ بأ��ا ت

ً
آالف دعاية تقر�با

،    ر�ع هذه الدعايات ع�� األقلاألم��كي�ن. وأضافت الشركة أّن  
ً
تو��� مئ�ي    حذف�انت �س��دف مناطق جغرافية �عي��ا. الحقا

ب أّن  نفس  حساب مرتبط   
ً
، �اشفا

ً
  املمّولة من الدولة الروسية   قناة روسيا اليومحسابات وصفحات فا�سبوك املذ�ورة آنفا

 تفيد األبحاث   بل  ،وليس هذا فحسب يات املّتحدة.  دوالر ع�� دعايات �س��دف مستخدم�ن �� الوال   274100  2016أنفقت عام  

 
ً
أّن النطاق اإلجما�� "للمعلومات السياسية املتدنية ا�جودة" املنشورة ع�� هذه املنصات خالل االنتخابات األم��كية لعام    أيضا

من  �  2016 لكن  املتأرجحة.  الواليات   ��  
ً
خاصة بكث��،  أك��  سوق  غ��  ان  ع��  الرو��ي  التأث��  مستوى  هو  ما  �عد  املعروف 

 جديدة املعلومات املضللة الرقمية. لذا، 
ً
 � وتحليلھ.   االنتخابات لتتّبع هذا التأث� منذ ان��اء يبذل الباحثون جهودا

 

"رغم عدم وجود �عر�ف عاملي لألخبار ال�اذبة، إال أ��ا �ش�� �ش�ل عام إ�� ا�حتوى التضلي�� املوجود ع��  

 ع�� وسائل التواصل االجتما��." 
ً
 اإلن��نت، وخاصة

 

 صعود "األخبار ال�اذبة"

http://www.ned.org/wp-content/uploads/2015/10/Stifling-the-Public-Sphere-Media-Civil-Society-Russia-Forum-NED.pdf
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/os-trid-033017.pdf
http://www.socialmediatoday.com/content/internet-cesspool-disinformation-says-google-ceo
http://www.telegraph.co.uk/technology/3358458/Internet-is-fostering-disinformation-says-webs-creator.html
https://codastory.com/disinformation-crisis/information-war/information-war-disinformation-corrupts-the-internet-in-russia-s-favor
http://www.pewinternet.org/2017/03/29/the-future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/
http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/07_28.2_Persily%20(web).pdf
https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php
https://newsroom.fb.com/news/2017/09/information-operations-update/
http://money.cnn.com/2017/09/27/media/facebook-black-lives-matter-targeting/index.html
https://www.usatoday.com/story/tech/2017/09/28/twitter-found-200-accounts-linked-russians-who-targeted-facebook-sow-political-unrest-during-electio/713986001/
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/09/Polarizing-Content-and-Swing-States.pdf
http://dashboard.securingdemocracy.org/


إ��   �� االنتخابات األخ��ة  ، هو: باملوضوع، لكن ذي صلة  آخر  ظهور مصط�ح ممّ��أدى الدور الذي لعبتھ املعلومات املضللة 

 ". األخبار ال�اذبة"

 رغم عدم وجود �عر�ف عاملي لألخبار ال
ً
�اذبة، إال أ��ا �ش�� �ش�ل عام إ�� ا�حتوى التضلي�� املوجود ع�� اإلن��نت، وخاصة

،  ة،  خمسة أنواع من األخبار ال�اذب  أحد التحاليل ع�� وسائل التواصل االجتما��. �� هذا اإلطار، �عّدد  
ً
�ا�حتوى ا�خادع عمدا

،  و 
ً
نقل وقائع حقيقية بتحر�ف ما، و ع�� نطاق واسع،  واملنشورة  ا�خدع ا�حاكة  و الدعابات املفهومة بمعناها الظاهري أو حرفيا

  األمثلة يعود أحد  بجديدة: فليست  هذه األنواع    جديٌر بالذكر أّن و�غطية خ�� بينما ما تزال ا�حقيقة غ�� أكيدة أو محّل خالف.  

�عض املواقع اإللك��ونية بأ��ا مؤسسات إخبار�ة حقيقية، ��دف �شر    تتظاهر   ما، عند 2011العام    إ�� ع�� األخبار ال�اذبة  

 معلومات خاطئة عن املنافع ال�حية لتوت األ�اي. 

عائدات اإلعالنات.    �ج�ي   تتالعب باملنصة  صدر القسم األك�� من هذا ا�حتوى عن مواقع إلك��ونية ر�حية وصفحات فا�سبوك يَ 

إنتاج محتوى �اذب   التواصل االجتما��، وشواغلهم، و فمن خالل  آراء مستخدمي وسائل  ا�حالة، �س��دف  مفّصل بحسب 

. عام  وخيارا��م املف
ً
،  2015ّضلة، يمكن لهذه الصفحات أن تحصل ع�� عشرات اآلالف من التفاعالت وآالف الدوالرات يوميا

�حلول  و "التلقيمات اإلخبار�ة املز�جة".    عّرفھ بأنھ ش�ل من أش�اللتقليص هذا ا�حتوى الذي    يّتخذ خطواتبدأ فا�سبوك  

ومعظمھ   -ف�ان ا�حتوى السيا��ي امللّفق واملتحّ�� �شدة، أصبح من الوا�ح أّن املش�لة بدأت تفلت من السيطرة.  2016العام  

 ا�جمهور مع و�االت األنباء الرئيسية ذات املصداقية.   يتفوق �� �عض ا�حاالت ع�� تفاعل -منتج �� ا�خارج لضمان الر�ح 

ل فا�سبوك من شأن�� بادئ األمر،  
ّ
باع آلية استجابة �شمل توسيع الشرا�ات مع    قل

ّ
 بات

ً
تأث�� األخبار ال�اذبة، مع أنھ �عهد أيضا

من األخبار غ�� املوثوقة، واعتماد إجراءات صارمة بحق  مدققي ا�حقائق، وز�ادة ال��ك�� ع�� الكشف واإلبالغ، و�شر تحذيرات  

 صفحات األخبار ال�اذبة الر�حية. كما  
ً
من خالل إعداد نموذج تجر��ي يتيح للمستخدم�ن اإلبالغ عن "األخبار    تفاعل تو��� أيضا

م اآل�� لكشف ا�حسابات املؤتمتة ال�ي تنشر ا�حتوى السيا��ي.   ال�اذبة" والتعّمق �� استخدام تقنية التع
ّ
 ل

 

 هل يمكن تصنيف األخبار ال�اذبة باملعلومات املضللة؟ 

 وليس �ستو�� األخبار ال�اذبة �عر�ف املعلومات املضللة أو ال��و�اغندا  ، الا�حاالت�� أغلب  
ً
 ما ت�ون دوافعها مالية

ً
. فعادة

 بأجندة أك��  
ً
مختلف أنواع ا�حتوى اإلخباري    محاولة لتصنيف اإلجمال. �� هذا اإلطار، ُ�ّجلت  بسياسية، وال ت�ون مرتبطة

ال�ي   فصل املعلومات املغلوطة (أي �شر املعلومات ا�خاطئة عن غ�� قصد) عن املعلومات املضللة املضلل وا�خادع، من خالل

نشر �ش�ل متعّمد، وترتيب األمثلة بحسب دوافعها ودرجة ا�خداع الذي تنطوي عليھ. و�� الواقع، تندرج معظم األخبار ال�اذبة 
ُ
ت

 أو �ش�ل غ�� مقصود، ولك��ا مدفوعة بتأث�� من تحقيق الر�ح  : ف�ي غ�� منشورة  الوسط  عند املبّينة أعاله �� م�ان ما  
ً
سهوا

 عن كسب النفوذ. و�لما �ان  
ً
ا�حتوى الذي ينّم عن  قرب إ��  السياسية، تصبح األخبار ال�اذبة أيمكن وصف دوافعها بعوضا

 ا�خبث واملكر.   

http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2017/08/10/the-evolving-conversation-around-fake-news-and-potential-solutions/?subscribe=success
http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-origins-grew-2016/
http://abcnews.go.com/Health/Diet/acai-diet-scam-fake-news-sites-alleged-deceptive/story?id=13419343
https://www.nytimes.com/2016/08/28/magazine/inside-facebooks-totally-insane-unintentionally-gigantic-hyperpartisan-political-media-machine.html?mtrref=undefined
https://newsroom.fb.com/news/2015/01/news-feed-fyi-showing-fewer-hoaxes/
https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo?utm_term=.xydJlgVKq#.tvVaVndMw
https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook?utm_term=.we5g0pGyw#.kxygDy8VY
https://www.facebook.com/zuck/posts/10103269806149061
https://www.facebook.com/zuck/posts/10103269806149061
https://www.facebook.com/zuck/posts/10103269806149061
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/06/29/twitter-is-looking-for-ways-to-let-users-flag-fake-news/?utm_term=.e3028b5efbce
https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79


�� املعلومات املضللة استخالص عدة دروس من بروز األخبار ال�اذبة  
ّ
فال يخفى ع�� أحد أّن  الساحة السياسية.    ��يمكن �حل

د �حة أف�ارهم املسبقة �� السياس
ّ

من خالل استغالل  وذلك  وآرا��م عن العالم،    ةاألخبار ال�اذبة تجذب ا�جماه�� أل��ا تؤك

تث��  �� هذا اإلطار، يجادل الكث��ون أّن وسائل التواصل االجتما��  لدى مس��ل�ي وسائل اإلعالم.    االنحياز التأكيديمفهوم  

  االستقطاب
ً
عرضة أك��  املس��لك�ن  يجعل  مما  املستخدم،  تفضيالت  مع  يتوافق  بما  ا�حتوى  تنظيم  ع��  قدر��ا  إ��   

ً
نظرا  ،

نت ا�جهات السياسية من استغالل هذا األمر ملص�ح��ا من خ 
ّ

يمكن الل إنتاج محتوى تحر���ي  للتالعب ��ذه الطر�قة. وقد تمك

الهشيم   �� �النار  ينتشر  مستوى    أن  ع��  اإللك��ونية  الشب�ات  (  القواعد ع��  "الشعبية  األمر  هذا  البعض  بالدعاية �سّ�ي 

 "). الشعبية السياسية الزائفة

 

ت�ون  ما  فعادًة  ال��و�اغندا.  أو  املضللة  املعلومات  �عر�ف  ال�اذبة  األخبار  �ستو��  ال  ا�حاالت،  أغلب   ��" 

 بأجندة أك�� 
ً
 وليس سياسية، وال ت�ون مرتبطة

ً
 اإلجمال." بدوافعها مالية

 

 التسو�ق، العالقات العامة، الدبلوماسية العامة وغ��ها من "ا�حمالت اإلعالمية"

 ب�ن أنواع مختلفة من "ا�حمالت اإلعالمية"  يمّ��
ً
ل�ن أيضا

ّ
مة للتواصل مع مجموعات كب��ة    - �عض ا�حل

ّ
من  و�� حمالت منظ

امة والدبلوماسية العامة. ومن ا�جدير تمي�� �ل هذه املصط�حات  ال�ي يمكن أن تتضّمن التسو�ق، والعالقات الع -األ�خاص

 عن �عضها البعض وكذلك عن ال��و�اغندا واملعلومات املضللة �ش�ل وا�ح وج�ّ�.  

إلقناع ا�جمهور، و�ناء تقارب الالزمة  �عتمد التسو�ق والعالقات العامة ع�� مز�ج من الوقائع، واآلراء، والتلميحات العاطفية  

، فت�ون  تصو��اُ�قصد باأل�شطة ال��و�جية أن تحّسن سمعة املرسل أو  و �خاص والعالمات التجار�ة أو املؤسسات.  ب�ن األ

كذلك، تتمتع الدبلوماسية العامة ��ذا الطا�ع  .  اتدعايت�اثر الأهدافها إما تجار�ة أو سياسية، أو أ��ا قد ��دف ب�ل �ساطة إ��  

ل آرا��ا أمام ا�جماه�� األجنبية، و�عز�ز العالقات واالرتباطات اإليجابية مع ذلك البلد  الدول لتمثي   �ستفيد منھ ال��و��� الذي  

األجانب. أذهان  العامة،  ف  ��  الدبلوماسية  تطبيق  املسؤولون  أحسن  ال��و�اغندا  سيسهلإذا  عن  من  تمي��ها  النوع  فهذا   .

العامة   أّن  ي  الالدبلوماسية  (مع  منطقية  غ��  إقناع  وسائل  ع��  االعتماد  أو   ،
ً
عمدا مغلوطة  معلومات  �شر  ع��   

ً
أبدا نطوي 

 ع�� مثل هذه األساليب غ�� املنطقية). 
ً
 التسو�ق والعالقات العامة قد تنطوي طبعا

العام والعالقات  التسو�ق،  "يتعلق  بمجال  املشا��ة  اإلعالمية  ا�حمالت  من  وغ��ها  العامة،  والدبلوماسية  االتصال  ة، 

لل��االس��اتي�� والرسائل،  للمعلومات  الهادف  االستخدام  أنھ  ع��  عام  �ش�ل  املعّرف  أ�انت  "،  معّينة،  منظمة  بمهّمة  وض 

عن    2007ورقة بحثية صدرت عام  جهة عسكر�ة. �� السياق العسكري، �شّدد    و منظمة غ�� ر�حية، أ  و ح�ومة، أ  وشركة، أ

األم���ي ل�جيش  ا�حر�ية  وطمأنة    ال�لية  ا�خصوم،  ع��  التأث��  إ��  ��دف  العسكري  السياق   �� االس��اتي��  االتصال  أّن  ع�� 

  يدافع البعض ف هذه ا�جماه�� من دون خداع األخرى،    فئة من خداع ا�حلفاء، و�قناع ا�جماه��. و�ونھ قد ي�ون من املستحيل  

 �� سياق االتصال االس��اتي��"،  
ً
 تاما

ً
استخدام املعلومات املضللة يجب أال   مع ال��ك�� ع�� أّن عن "ضرورة منع ا�خداع منعا

 ضمن خانة االتصال االس��اتي��.  
ً
 يندرج أبدا
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العامة،   الدبلوماسية  تطبيق  املسؤولون  ال��و�اغند  فسيسهل"إذا أحسن  النوع من  تمي��ها عن  فهذا  ا. 

، أو االعتماد ع�� وسائل إقناع غ��  يال  الدبلوماسية العامة  
ً
 ع�� �شر معلومات مغلوطة عمدا

ً
نطوي أبدا

 منطقية." 

 النية بصف��ا العالمة الفارقة

 وا�ح    يجادل البعض
ّ
أّن نية املرسل بالغة األهمية للتمي�� ب�ن مختلف أنواع الرسائل. لكّن هذا يجعل من الصعب رسم خط

ملضللة من جهة أخرى. ينطبق هذا  ب�ن التسو�ق والعالقات العامة والدبلوماسية العامة من جهة، وال��و�اغندا واملعلومات ا

ف املضمون املع�ي 
ّ
أن يحتوي ع��  حقائق موضوعية وتحليل ذا�ي ع�� السواء، لكن من دون  من  األمر �ش�ل خاص عندما يتأل

 بالتضليل.  
ً
أما أ�اذيب وا�حة. فقد ي�ون من غ�� الوا�ح �� هذه ا�حالة ما إذا �انت الرسالة �عكس وجهة نظر حقيقية أو نية

 ،
ً
 أل�اذيب فعال

ً
.  ما إذا قد ي�ون من غ�� الوا�ح ف عندما ي�ون املضمون محتو�ا

ً
 أم مقصودا

ً
 �ان ذلك عرضيا

  ، العقبات ملناشدات العاطفية ال لإلقناع أو ا�جذب بل لزرع الشقاق واإلر�اك و إذا �انت حملة إعالمية ما �ستخدم األ�اذيب وا

أو   ما  املس��دفة ألمر  ا�جماه��  فهم  بطر�قة  املعلومات لتقو�ض  أو لإلضرار  إ��  أقرب عندئذ  السيا��ي، فست�ون  التماسك 

الهدامة.   تتطاو املضللة وخصائصها  أن  الدولة: فيمكن  نطاق  األمر ع��  يقتصر هذا  األ�شطة بق  ال  تنّفذها    العديد من  ال�ي 

.  جهات غ�� تا�عة للدولة
ً
 مع هذا الوصف أيضا

 

"إذا �انت حملة إعالمية ما �ستخدم األ�اذيب واملناشدات العاطفية ال لإلقناع أو ا�جذب بل لزرع الشقاق  

التماسك السيا��ي،  لتقو�ض  واإلر�اك والعقبات أو لإلضرار بطر�قة فهم ا�جماه�� املس��دفة ألمر ما أو  

 فست�ون أقرب عندئذ إ�� املعلومات املضللة وخصائصها الهدامة."

 

 يات اإلعالمية �أداة للنفوذ السيا��ي العمل 

عرف ا�حمالت اإلعالمية ال�ي �س�� إ�� تحقيق هذا النوع من األهداف "بالعمليات اإلعالمية"، وهو مصط�ح  
ُ
�� أيامنا هذه، �

، �� إشارة وا�حة إ�� استخدام االتصاالت �� العمليات  ؤو�� الدفاع �ش�ل أسا��يمس�ان ُ�ستخدم ح�ى اآلونة األخ��ة من قبل  

ال�ي  بأ��ا العمليات  "العمليات اإلعالمية أو عمليات التأث��" ع�� املنصة    فا�سبوك  وصف ،  2017العسكر�ة. �� نيسان/أبر�ل  

من "مجموعة  باستخدام  جيوسياسية"  و/أو  اس��اتيجية  نتيجة  "تحقيق  إ��  املعلومات    ��دف  أو  ال�اذبة  �األخبار  الطرق، 

العام."  بالرأي  التالعب  إ��  الهادفة  الوهمية)  الصوت  (مكّ��ات  الوهمية  ا�حسابات  شب�ات  أو  قام  و  املضللة  الواقع،   ��

 ألف حساب فر���ي وه�ي عن املنصة، مما  30، بحذف  2017فا�سبوك، �� الف��ة املمهدة لالنتخابات الرئاسية الفر�سية لعام  

 عن ا�حجم الذي يمكن أن تصل إليھ هذه العمليات. 
ً
 �عطي فكرة
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، قبل وقت قص�� من بداية ف��ة  مستندات مقرصنة) من أصول روسية ع�� األرجحعملية إعالمية (  ت�� تلك االنتخابات، �شر 

 
ً
جانب  �� ��اية املطاف. إ��    بالرئاسة  ، ��دف اإلضرار بحملة إيمانو�ل ماكرون الذي فازالصمت االنتخا�ي املنصوص عل��ا قانونا

باملعلومات   التالعب  �ان  األساسيةذلك،  السمات  ت  إحدى  اإلطار،  هذا   �� الن�اع.  بداية  منذ  السور�ة  األهلية  ف��ض ل�حرب 

بالدول  ا�خاصة  ا�حالة  دراسات  من  متنّوعة  مجموعة  من  املستمدة  السياسية،    األبحاث  ا�جهات  من  متنّوعة   
ً
مجموعة أّن 

اسم   يرتبط�ستخدم وسائل التواصل االجتما�� للتالعب بالرأي العام. ع�� سبيل املثال،    والعسكر�ة، وا�خاصة باتت اليوم

  النظام الديمقراطي املعلومات املضللة اإللك��ونية. أما    قنواتو�ة اإليطالية بمجموعة واسعة من  حركة ا�خمس نجوم الشعب

 إ�� اجد نفسھ مضطر يالتايوا�ي، ف
ً
. من هنا،    ق التايوا�يمحلية وعابرة للمضي  مصادرلتعامل مع معلومات مضللة من  ا

ً
أيضا

  
ً
أداة ال�ي تنطوي ع�� استخدام املعلومات املضللة خالل االنتخابات،  بما ف��ا تلك  العمليات اإلعالمية،  تبقى  من األرجح أن 

 لنفوذ السيا��ي �� املستقبل املنظور. بسط ال

 

 من املنتدى الدو�� لدراسات الديمقراطية.  أعّد هذه اإلحاطة دين جاس�ون 
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