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تنبيه

تم إعداد هذا الدليل يف نطاق برنامج الدعم لوسائل اإلعالم التونسية ( )PAMT-MediaUpالتابع لإلتحاد األورويب ،الذي يسهر عىل إدارته وتنفيذه املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني
واالتصاليني ( .)CAPJCويستفيد هذا الربنامج من املساندة الفنية ملجمع تقوده مؤسسة “بارتيسيب” ( ،)Participويضم كال من “ ”France Médias Mondeو”دوتيش فيال”
( )Deutsche welleووكالة األنباء اإليطالية “أنسا” (“ )Ansaوفرع تونس “ملنظمة املادة .)Article 19 Tunisie( ”19
ويقع محتوى هذا الدليل تحت مسؤولية مؤلفيه ،وهو ال يلزم يف يشء ،ال اإلت ّحاد األورويب ،وال الدول األعضاء فيه ،وال املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني ،وال أيا من أطراف
املجمع.
ويود املؤلفون التعبري عن خالص شكرهم ملجمل املخاطبني الذين التقوهم ،ملا أبدوه من حسن استعداد وتفهم ،وملا قدموه من إسهامات ذات جودة.
وهم يعربون مسبقا عن االعتذار عن كل خطأ قد يكون ترسب إىل هذا الدليل ،رغم ما أبدوه من حيطة وتيقظ.
وتجدر اإلشارة إىل أن صيغة املذكر الواردة بالدليل ال تعني باملرة التمييز بني الجنسني ،فهي فقط من باب التخفيف يف مستوى الصياغة.
ومن منطلق الحرص عىل النقل األمني ملضامني النصوص األصلية ،واملؤطرات ،واألجزاء املقتبسة من منشورات ،وصور ملتقطة من الشاشات أو مواقع الواب ،ورسومات تخطيطية ،تم،
ضمن هذه النسخة باللغة العربية ،االحتفاظ بتلك الدعائم يف لغتها األصلية ،مثلام تم اإلبقاء عىل مرجعيتها .أما التعليقات التوضيحية املصاحبة لكل صورة أو رسم تخطيطي ،فقد
متت ترجمتها ،كلام كان ذلك رضوريا.

إنجاز التصميم“ :سامرتيك”  www.smartictunisie.comالهاتف:

(+216) 50 620 849

الرتجامت إىل اللغة العربية :السادة محمد عيل الحبايش ولطفي العرفاوي وعيل الجليطي
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ّ
املنظات واملؤسسات
خمترص تمسيات بعض
وكالة األنباء الفرنسية

:

AFP

املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني

:

CAPJC

لجنة إثراء اللغة الفرنسية

:

CELF

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة

:

DCAF

الفدرالية الدولية للصحفيني

:

FIJ

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي

:

HAICA

الشبكة الدولية للتحقق من الوقائع

:

IFCN

املنظمة الدولية للفرنكوفونية

:

OIF

منظمة غري حكومية

:

ONG

مكتب كيباك للغة الفرنسية

:

OQLF

برنامج دعم مؤسسات اإلعالم التونسية “ميديا أب“

:

PAMT

برنامج األمم املتحدة للتنمية

:

PNUD

مراسلون بال حدود

:

RSF

وكالة تونس إفريقيا لألنباء

:

TAP
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املؤ ّلفان

شكري بن نصير
متحصل عىل األستاذية يف الصحافة وعلوم األخبار وشهادة عليا اختصاص التكنولوجيات الحديثة يف اإلعالم واالتصال.
رئيس تحرير صنف أ ّول بجريدة البراس التونسية،
ّ
صحفي محرتف ،بدأ مسريته املهنية يف صحيفة “لومند ديبلوماتيك” ( )Le Monde Diplomatiqueالشهرية الصادرة بتونس.
انضم إىل صحيفة  Tunisia Newsيف خطّة أول رئيس تحرير لهذه الصحيفة التونسية الناطقة باألنقليزية.
مؤسس ورئيس تحرير األسبوعية االقتصادية  Businessالصادرة عن مؤسسة البراس.
توىل رئاسة تحرير مجلة  L’EXPRESSIONاألسبوعية.
تحصل عىل عديد الجوائز واألوسمة منها وطنيا وسام االستحقاق الثقفي ودوليا ،جائزة +0M213.are Nostrum Award” (2016
ّ
عرف شكري بن نصري أيضا باهتامماته البيئية واالجتامعية وأوكلت إليه مهامت تكوينية صحفية يف مجاالت التحوالت املناخية والهجرة وذوي الحاجات الخصوصية.
تول صياغة إسرتاتيجية االنتقال الرقمي لصحيفة
تول إعداد دراسة حول مستقبل الصحافة املكتوبة يف تونس أنجزت يف إطار برنامج دعم مؤسسات اإلعالم التونسية  ،PAMTكام ّ
ّ
البراس التونسية.
من املعتمدين كمك ّون وخبري غري مقيم لدى برنامج  South Neighboursالتابع لإلت ّحاد األورويب.
توىل التدريس يف جامعة جندوبة .و شغل عام  2019خطّة مدير تحرير يف دار الصباح قبل أن يلتحق من جديد مبؤسسة سنيب (البراس) يف ديسمرب من السنة نفسها.
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املؤ ّلفان

جوسلين غرانج
 :شغلت سابقا مهام صحفية مراسلة لعدد من وسائل اإلعالم ذائعة الصيت ،يف كل من فلسطني وأندونيسيا والتشاد .كام عملت لحساب كل من “إذاعة فرنسا الدولية” (،)RFI
و”راديو كندا” و”يت يف  5موند” واليومية الفرنسية “لوفيغارو”.
وهي تسهم منذ قرابة عرش سنوات يف برامج متعددة لدعم وسائل اإلعالم يف البلدان التي تجتاز فرتة انتقال دميقراطي ،كمكونة ،وكخبرية ،وكمسؤولة عن مشاريع.
وقد أدارت مصلحة اإلعالم اإلنساين يف رشق التشاد ،التابعة للمنظمة غري الحكومية الدولية “أنتار نيوز ناتوورك” ( .)Internews Networhكام تولت بني  2014و ،2018إدارة
املصلحة املامثلة التابعة لربنامج “ماد ميديا” ( ،)MedMediaوهو برنامج إقليمي ممول من قبل اإلتحاد األورويب بغاية مساندة اإلصالح يف قطاع وسائل اإلعالم يف بلدان الضفة
الجنوبية للبحر األبيض املتوسط ،ومن بينها تونس.
كام اشتغلت جوسلني غرانج كمحللة لوسائل اإلعالم ضمن بعثات االتحاد األورويب ملالحظة االنتخابات ،وقامت بتأليف العديد من األدلة املوجهة للصحفيني ،ال سيام “الدليل
التطبيقي للصحفي خالل الفرتة االنتخابية” ،الذي تم نرشه يف خمس لغات من قبل منظمة “مراسلون بال حدود” ( )RSFواملنظمة الدولية للفرنكوفونية(. )OIF
وقد تلقت بعنوان أطروحة الدكتوراه التي أعدتها حول مسار املفاوضات اإلرسائييل الفلسطيني ،جائزة القانون الدويل العام لجامعات بروفونس (فرنسا) سنة .2011
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توطئة

من التحقق من الخبر إلى التحقق من األخبار الزائفة
ينظر إىل التحقق (التثبت) بواسطة الوقائع ،عىل اعتباره واحدا من القاعدتني األساسيتني ألخالقيات املهنة الصحفية (القاعدة الثانية هي حامية مصادر األخبار) .وال يتحقق احرتام
صدقية ودقة ونزاهة املعلومة ،إال منذ اللحظة التي تم فيها التثبت بعمق من الوقائع .ومن أجل التيقن من أن األخبار التي ينقلونها هي أكرث ما تكون التصاقا بالواقع ،فإنه عىل
الصحفيني أن يجدوا عددا كبريا من املصادر التي تتحدث عن نفس الحدث .وميكن أن يكون املصدر أوليا (شاهد عيان  ،فيديو ،تقرير  )...أو مصدرا ثانويا (رواية شخص مل يكن عىل
عني املكان لكن لديه معلومات بواسطة شاهد عيان حرض الحدث املنقول) .والبحث عن مصادر متعددة ،والقيام بإجراء التقاطعات واملقارنات الرضورية فيام بينها ،يعترب من املهام
غري املرئية التي يتعني عىل الصحفي القيام بها من أجل ضامن موثوقية خرب ما .ومن شأن هذا التميش املساهمة يف تأمني متطلبات اإلشتغال الجيد للمنظومة اإلعالمية ،وضامن نرش
أخبار ذات جودة.
ولنئ كان الجميع يتفق عىل األهمية التي يكتسيها هذا املبدأ ،فإن وضعه حيز التنفيذ يطرح جملة من التحديات .فالصحفيون مطالبون يوميا مبعالجة عديد الوقائع ،كام أن صعوبات
النرش التي تواجهها وسائل اإلعالم ،تجربهم غالبا عىل القيام باألمر يف آجال جد قصرية .وبعض الوقائع ميكن أيضا تحف بعملية التحقق منها صعوبات أكرب لجهة مقارنة بوقائع أخرى،
السيام عندما تكون تلك الوقائع مرتبطة بأحداث بعيدة زمنيا ،أو عندما تتعلق مبواضيع حساسة (األمن الداخيل ،الدفاع الوطني ،)...أو أنها تقتيض توفر معارف خصوصية (اقتصاد،
علوم  .)...فعملية غربلة ومتحيص وفرز األخبار املوجهة ،املقدمة من قبل أطراف سياسية ومؤسسات عمومية ورشكات خاصة أو جمعيات ،تعد بدورها مصدر صعوبات أخرى .ومبنأى
عن هذه االعتبارات ،يوجد أيضا أشخاص عىل أهبة االستعداد لرتويج أخبار زائفة بصفة طوعية .وهم يوردون ،عىل سبيل املثال ،أرقاما ال وجود لها ،أو يعرضون صورا تم التالعب بها،
من أجل تغيري وتشويه معناها األصيل.
ويف كل األوقات ،ارتكب صحفيون أخطاء بنرشهم معطيات زائفة أو زائفة جزئيا ،بفعل ضيق الوقت ،أو انعدام اليقظة ،أو بفعل املبالغة يف الثقة يف مصادرهم أو يف معارفهم الخاصة.
كام ينحو البعض اآلخر ،يف تناس لرضورة التمييز بني الوقائع والتعاليق ،إىل طرح قناعاتهم الذاتية ،عىل أنها وقائع ،أو أيضا إعادة استخدام البالغات الصحفية دون التثبت من مضمونها
الفعيل والوقائعي .كام أن بعض وسائل اإلعالم تستغل ،ومنذ زمن بعيد ،العتبارات تتصل بكسب املزيد من جمهور املتابعني أو العتبارات تجارية ،اهتامم جزء من القراء باألخبار
“الفضائحية” وأخبار اإلثارة ،وذلك من خالل نرش قصص مرتكزة يف جزء كبري منها عىل وقائع منقوصة ومجتزأة ،هدفها الوحيد خلق شعور بالصدمة لدى املتابع .إال أن تعقيد ودرجة
تلوث األخبار ،يطرحان يف عاملنا املتسم بكثافة االرتباط بالوسائط الرقمية ،تحديات غري مسبوقة.
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توطئة

وبالفعل ،فإن االحتكار شبه الكيل “للعرض اإلخباري” من قبل وسائل اإلعالم ،قد انتهى أمره مع مجيء االنرتنيت .فمحركات البحث متكن من النفاذ يف ظرف بضع ثوان إىل آالف املصادر
حول نفس املوضوع ،يف حني أن وسائل اإلعالم االجتامعية ،تتيح لكل شخص إمكانية أن يكون فاعال ومنتجا للمعلومة .واالنرتنيت ،بفعل االنفجار الكبري للمعارف املدرجة عىل الخط،
وبفضل وفرة الشهادات التي ميكن لكل شخص أن يبثها عربها ،تشتغل عىل اعتبارها دعامة قوية للدمقرطة ،وإمنا أيضا ،ولنفس األسباب ،عىل اعتبارها قناة خطرية للتضليل .فمحركات
البحث ال تقوم بعملية تصنيف تراتبي للمصادر تبعا لدرجة موثوقيتها ،كام أن مستعميل االنرتنيت يقومون بأنفسهم بتأمني حركة تداول املضامني (املحتويات) التي ينتقونها ويعيدون
نرشها دون وساطة صحفية عرب املدونات وتغريدات تويرت أو التعليقات .كام أنه ميكن لكل فرد أن يتحول يف أية لحظة إىل “صحفي – مواطني” وأن يضع عىل الخط شهادات أو
فيديوهات تتعلق بحدث عايشه ،ليخرب حينها العموم ،وبأكرث رسعة من الصحفيني ،الذين مل يحلوا بعد مبوقع الحدث .ويتوجب عىل وسائل اإلعالم أن تدمج هذا الرضب من “املنافسة”
ضمن حساباتها ،وذلك يف نفس الوقت ،عرب مشاهدة هذه املضامني املنتجة من قبل هواة ميكن أن ميثلوا مصادر أخبار مفيدة ،وإمنا أيضا عرب القيام بتشخيص األخطاء املتصلة بالوقائع،
أو املتصلة باحرتام األخالقيات املهنية ،التي تسهم هذه النوعية من املشاركات يف إنتاجها.
وهذه البيئة الجديدة التي يشعر فيها كل شخص بأنه مسموح له ،ومن املرشوع له ،أن ينتج مضامني يتم وصفها بـ”أخبار” ،من شأنها أن تفاقم تعقيد عمل التحقق من الوقائع من قبل
الصحفيني ،السيام وأنها تزيد بشكل كبري من مخاطر التضليل والوقوع يف أخطاء .ووظيفة رجع الصدى التي متثلها الشبكات االجتامعية ،وكذلك ديناميكية التبادل عىل الخط ،متنحان
فعليا هذه املضامني قوة فريدة وغري مسبوقة .فهذه املضامني ،التي تحظى بشيوع كبري وواسع عىل االنرتنيت ،هي مضامني مفربكة كليا من أجل تضليل الجمهور بواسطة روبوتات
وخوارزميات موضوعة من قبل مجموعات مصالح حزبية أو من قبل مواطنني عاديني يترصفون بغاية الرتفيه فحسب ،أو بنوايا سيئة ،أو بدافع الجشع ،أو لغاية تحدي “املنظومة”.
وبالنظر إىل الضغط املسلط من قبل البث عىل الخط ،والسباق نحو كسب الجمهور ،تقع بعض أجهزة الصحافة أو القنوات اإلخبارية يف الفخ ،من خالل إعادة استخدام مضامني متأتية
من مصادر مشكوك فيها ،وال يتم التحقق من موثوقيتها ،إال يف وقت الحق.
واملشكل الذي تطرحه األخبار الزائفة التي يتم نرشها بشكل متعمد أو غري متعمد ،ليس إذن مشكل وجود ذاك الصنف من األخبار ،ذلك أن اإلشاعات والعمليات الدعائية كانت
مزدهرة يف كل األوقات ،وإمنا تحديدا مشكل وضعيتها الجديدة كمنتج مريئ ،وصيغ ترويجها يف عامل أضحت فيه املضامني املنتجة من قبل مواطنني تنافس األخبار املنتجة من قبل
صحفيني .فمعايري وقواعد الحقيقة التي يتعني أن تكون وسائل اإلعالم ضامنة لها ،تعرضت إىل التشويش ،إىل درجة أن بعض الزعامء السياسيني من أعىل مستوى يسمحون ألنفسهم
مستقبال بالكذب دون أي شعور بالحرج .فالرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،الذي يردد بكثافة معطيات كاذبة عىل اعتبارها “وقائع بديلة” ،يعد الشخص األكرث نشاطا يف هذا املجال،
ولكن ليس لوحده ،من خالل التبشري بهذا العهد الجديد املسمى عهد “ما بعد الحقيقة” .وقد دخل هذا املفهوم سنة  2016ضمن صفحات منجد “أوكسفورد” املرموق ،الذي يعرف
مصطلح “ما بعد الحقيقة” عىل أنه “الظروف التي يكون فيها للوقائع املوضوعية تأثري أقل عىل الرأي العام من تأثري النداءات الرامية إىل إثارة املشاعر أو املعتقدات الشخصية”.
8

توطئة

وتطرح هذه الرؤية لالتصال السيايس ،وكذلك التداول املكثف لألخبار الزائفة عىل االنرتنيت ،مخاطر كبرية عىل الدميقراطية ،التي تعد حرية التعبري والنفاذ إىل املعلومة من أهم
دعاماتها .وبالفعل ،فإن أسس الدميقراطية مهددة عندما يتم استخدام نفس هذه الحريات من أجل نرش حقائق مضللة وكاذبة تقود إىل إشاعة مشاعر من التشاؤم الذي يلوث النقاش
العام ويقوض االنسجام االجتامعي ،وتنجم عنه مشاعر خوف غري عقالنية ،مثلام يضعف السلطات املضادة .وال تستثني هذه الظاهرة أيا من الدميقراطيات ،وهي بالتايل تهم وبشكل
ضار تونس ،البلد العريب الذي تقدم أكرث من غريه عىل طريق اإلصالحات الدميقراطية وتكريس حرية التعبري للمواطنني .فهناك عدد أكرب فأكرب من التونسيني يستخدمون وسائل االتصال
االجتامعية من أجل نرش وتقاسم األحداث والتعليق عليها .وتسهم هذه التفاعالت بشكل جد إيجايب يف ترسيخ ثقافة املساءلة صلب الطبقة السياسية واملؤسسات العمومية ،لكنها
تجر وراءها سيال من األخبار شبه الصحيحة أو الخاطئة أو املضللة.
وتضع هذه الوضعية قطاع اإلعالم التونيس ،الذي أجرب عىل توخي منطق الرقابة الذاتية بفعل عدة عقود من التسلط السيايس ،مبواجهة مسؤولية مزدوجة :فهو مطالب بأن ينتظم
وبشكل رسيع كـ”سلطة رابعة” ،يك يستعيد ثقة الجمهور ويضمن مكاسب “ثورة الياسمني” ،لكنه مطالب أيضا بأن يسهم يف حامية حرية التعبري للمواطنني ،من خالل تطهريها من
جوانبها األكرث إرضارا وسمية ،حتى ال تكون هذه الجوانب مصدر تهديد لهذه املكاسب .وأكرث من أي وقت مىض ،فإن الشعب التونيس بحاجة إىل صحفيني قادرين عىل وضع الحقيقة
يف قلب النقاشات العامة ،يك يتسنى له املساهمة يف الحوار االجتامعي والسيايس بصورة فعلية وبناءة ،والقيام بخيارات متبرصة ومسؤولة عند االنتخابات.
وقد تم إعداد هذا الدليل من أجل مساعدة الصحفيني عىل رفع هذه التحديات .وهو يقدم يف مرحلة أوىل مفهوم الخرب الزائف (الكاذب) يف كل أبعاده ،والطريقة التي ميكن ملثل هذه
األخبار أن تلوث بها قطاع اإلعالم يف تونس كام يف باقي العامل .فالصحفي بحاجة ألن يفهم مختلف األشكال التي ميكن أن يكتسيها الخرب الكاذب أو املضلل ،وكذلك مكوناته ومالبساته
والفاعلون الذين يقفون وراءه ،إذا ما كان يريد أن يكافح بشكل ناجع هذا النوع من األخبار ،وأن يتجنب الوقوع يف الفخ هو نفسه .أما الجزء الثاين من الدليل ،فهو مخصص للمناهج
واألدوات التي يتعني استخدامها للتثبت من الوقائع ،سواء ضمن مقاربتها التقليدية (معالجة املصادر البرشية والوثائقية خارج الخط) ،أو ضمن مقاربتها املتجددة ،عرب استخدام
التكنولوجيات الرقمية الجديدة .وأخريا ،يقدم هذا الدليل يف جزئه الثالث تقنية تحقق من الوقائع تطلق عليها تسمية “فاكت شايكينغ  .”fact-checkingوقد ظهرت هذه التقنية
يف وسائل اإلعالم أواسط التسعينات ،من أجل وضع خطاب رجال السياسة تحت رقابة الوقائع ،قبل أن يتم استخدامها يف مرحلة ثانية كأداة للرد عىل الرتويج املكثف لألخبار الكاذبة
عىل االنرتنيت.
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الفصل  : 1ترشحي اخلرب الاكذب

 1.1تشريح الخبر الكاذب
يتم اليوم استعامل العبارة األنغلوسكسونية “فايك نيوز  ”fake newsيف العامل أجمع ،ولكن غالبا يف غري مواضعها وأغراضها ،وبصورة تعميمية ،وكأنها عبارة “صالحة لكل يشء” .فهذه
العبارة ميكن أن تحيل ألصناف شتى من األخبار املضللة :أخبار هزلية ،أخبار مفربكة ،دعاية ،إشاعات ،نظريات املؤامرة ،سوء تقدير أو أخطاء صحفية ،وإمنا أيضا إىل معلومات تم
إجراء التقاطعات الرضورية بشأنها وتم التحقق منها .وعمليا ،فإن رجال سياسة من العامل أجمع يقومون أيضا بتطبيق هذه العبارة واستخدامها ضد وسائل اإلعالم التي ال يستسيغون
مضامينها.
وهكذا ،فإن مصطلح “فايك نيوز” ،أضحى يف نفس الوقت مرادفا لـ”خاطئ” مبعنى “الخطأ” ولكن أيضا مبعنى “ التضليل املتعمد” ،وحتى “الخرب املتحيز” .إال أن التمييز بني هذه
املفاهيم الثالثة أمر جد حيوي .فوسيلة اإلعالم التي تنرش خربا خاطئا وتقوم الحقا بإصالح الخطأ ،أو صحيفة الرأي التي تعرب عن حساسية سياسية من خالل تأويل الوقائع املوضوعية،
ال يجب اعتبار أنهام يتوخيان نفس التميش ،مقارنة بناشط يفربك أو ينرش عن وعي كامل خربا كاذبا أو مضلال بشكل متعمد.
وعليه ،فإن استخدام العبارة اإلنقليزية “فايك نيوز” أمر غري منصوح به البتة .ويف عامل الفرنكوفونية ،أوىص ديوان اللغة الفرنسية بيكيباك باستعامل عبارة “الخرب الزائف” من أجل
تعيني “منشور يقلد هيكلة مقال صحفي ،ويتضمن يف نفس الوقت معطيات حقيقية ومعطيات خاطئة” ،يف حني أعلنت لجنة إثراء اللغة الفرنسية ،يف فرنسا ،دعمها الستخدام مصطلح
“إينفوكس” ( ، )infoxاملكون من كلمتي خرب ( )informationوتضليل أو تسميم ( .)intoxicationوبصورة عامة ،فإن الخرب الزائف (الكاذب) ،سيتم تعريفه عىل أنه معلومة مكذوبة
أو معلومة يتم بشكل متعمد تشويهها بهدف التضليل أو إيقاع املتلقني يف الخطأ.

التضليل وحجب المعلومة وسوء النية
ضمن دراسة نرشت سنة  2018تحت إرشاف مجلس أوروبا ومخصصة لـ”اختالالت اإلعالم” ،اعترب الباحثان الربيطاين واإليراين ـ الكندي ،كالر واردل وحسني ديراكشان ،أن عبارة “الخرب
الزائف” تجمع صلبها ،وبشكل غامض ومتداخل ،ثالثة مفاهيم يتعني التمييز بينها ،وهي“ :التضليل” و”حجب املعلومة” و”الخرب املغرض أو الخبيث “ (.)1
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تجد املعلومة “املضللة” مرجعها يف األخبار الزائفة (الكاذبة) ،التي يتم تعمد خلقها وترويجها من أجل اإلرضار بشخص أو مبجموعة اجتامعية أو مبنظمة أو ببلد ،أو بهدف
التأثري عىل الرأي العام وحمله عىل التحرك يف اتجاه معني .ويتعلق األمر إذن بكذبة أو مبحاولة تضليل ترمي بشكل متعمد إىل التحيل عىل الجمهور.
تعني كلمة “حجب املعلومة” املسار الكامل الذي تتم بواسطته صياغة وترويج معلومة خاطئة أو مشوهة أو منقوصة ،وذلك بسبب نقص اليقظة أو نقص املنهجية لدى
واحد أو كثري من مكونات سلسلة املعلومات .وهكذا ،ميكن لصحفي أن يسهم يف حجب املعلومة ،من خالل نرش خرب مغلوط ،بعد أن منح قدرا كبريا من الثقة إلحدى
الشهادات .وبنفس الطريقة ،يسهم مستخدم فايسبوك يف األمر ،من خالل قيامه ،عىل حسابه الخاص ،بإعادة نرش معلومة خاطئة يعترب ،عن حسن نية ،أنها صادقة وحقيقية.
ويف هذه الحالة ،فإن الخرب زائف ،ولكنه مل يتم صنعه بهدف إلحاق الرضر بطرف آخر.
يستند “الخرب املغرض أو الخبيث” إىل وقائع حقيقية ،ولكنه يتم استخدامها بأسلوب اسرتاتيجي بهدف إلحاق الرضر ،مثال ،عندما يتم استهداف شخص ما بسبب معتقده
الديني أو توجهه الجنيس.
فالوعي أو عدم الوعي بنرش خرب زائف (كاذب) ،يعترب إذا معطى يتوجب أخذه بعني االعتبار .فإذا ما قام شخص ما  ،عن وعي كامل ،برتويج خرب زائف ،فإن األمر يتعلق بتضليل .ويف
الحالة املعاكسة ،نتحدث عن حجب املعلومة .كام أنه من املهم التمييز بني حجب املعلومة (معلومة خاطئة ،ولكنها غري موجهة إللحاق الرضر) واملعلومة التي تقف وراءها سوء نية
(معلومة حقيقية ولكنها موجهة لإلرضار بطرف آخر).

االنتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة  : 2017حالة نموذجية
وفقا لـكالر واردل وحسني ديراكشان ،فإن اإلنتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة  2017قد وفرت مناذج من األصناف الثالثة الختالالت اإلعالم.
“التضليل” :يوم  2مارس  2017نرش موقع تحت مسمى “لوسوار.أنفو” ( ،)LeSoir.infoالذي نقل كليا تصميم موقع الجريدة اليومية البلجيكية “لوسوار” ،برقية منسوبة
زيفا لوكالة األنباء الفرنسية ( ،)AFPتزعم أن حملة إميانويل ماكرون ممولة من قبل اململكة العربية السعودية .كام أطلقت شبكات من األفراد هجامت عرب تويرت ،مع
تغريدات متشابهة ،من أجل ترويج إشاعات تؤكد مثال عىل أن املرشح ميلك حسابا بنكيا غري مقيم يف الباهاماس.
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“حجب املعلومة” :يف الساعات التي تلت االعتداء املرتكب يوم  20أفريل  ،2017والذي استهدف دورية رشطة يف منطقة الشانزيليزي ،أشاع اآلالف من مستعميل االنرتنيت
بشكل غري متعمد عرب وسائل االتصال االجتامعية إشاعة (فربكتها مواقع قريبة من اليمني املتطرف الفرنيس) تقول بأن أشخاصا مسلمني قد احتفلوا بالهجوم اإلرهايب يف
شوارع لندن (.)2
“الخرب املغرض أو الخبيث” :يوم الجمعة السابق للدور الثاين لالقرتاع ،قام قراصنة معلوماتية ،بعد أن نهبوا حسابات اإلرساليات الخاصة بإميانويل ماكرون ،بنرش آالف الوثائق
الرسية حول الرئيس ،املنتخب الحقا .ومل يتسن فحص هذه املعلومات وال التثبت منها وال تكذيبها من قبل الصحفيني ،ذلك أن القانون الفرنيس مينع كل عملية ترصيح عام
حول االقرتاع خالل فرتة الـ 24ساعة التي تسبق التصويت .وباملقابل فإن هذه املعلومات تم تداولها بكل حرية عرب الشبكات االجتامعية.

 2.1تصنيف األخبار الزائفة:
ميكن لألخبار الزائفة (الكاذبة) أن تتخذ أشكاال مختلفة .فبعضها مفربكة كليا ،ثم يتم نرشها الحقا يف شكل مقاالت أو أعمدة أو صور أو فيديوهات عرب الشبكات االجتامعية .وغالبا
ما تسعى هذه املضامني إىل تقليد التصاميم املرئية لوسائل اإلعالم من أجل إحكام التحيل عىل الجمهور .واألمثلة يف هذا الباب كثرية ،مبا يف ذلك يف تونس .ومن الحاالت األكرث داللة،
هو اإلعالن الكاذب عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبيس يف نوفمرب  2017بواسطة منشور باللغة العربية مفربك كليا ،ومن خالل استخدام شعار قناة فرانس  .24وقد انترشت هذه
املعلومة بشكل ساحق وواسع عىل االنرتنيت ،ما أجرب قناة فرانس  24عىل نرش تكذيب عىل الشاشة وضمن منشور عرب وسائل االتصال االجتامعية (.)3
صورة للخرب الكاذب الذي يحمل شعار فرانس  24مرفوقا بصورة لتكذيب فرانس
 24عىل موقعها باللغة العربية.
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والخرب الزائف األكرث إرضارا ،لكونه أكرث مصداقية ،يتطور يف غالب األحيان عرب إدخال تحويرات وتغيريات عىل وقائع معروفة ،أو وقائع تحت أضواء اإلعالم ،وتغيري صبغتها .فالكثري
من األخبار الزائفة تنطلق بالفعل من أجزاء متفرقة من املعلومات ،التي هي يف حد ذاتها معلومات واقعية ،ولكنه يتم الحقا تغيريها وتشويهها من أجل تغيري معناها ،وذلك غالبا
بهدف مترير رسالة سياسية .وطيلة فرتة الحملة االنتخابية األمريكية لسنة  ،2016نسبت مواقع موالية لرتامب ،وعىل مدى أشهر عديدة ،إىل هيالري كلينتون ،أشياء من قبيل إصابتها
برسطان يف املخ ،ومعاناتها من مشاكل عويصة مع الكحول ،أو أيضا إصابتها مبرض التصلب اللويحي املتعدد .وقد كان منطلق هذه الحملة من األكاذيب واالفرتاءات ،شعور املرشحة
الدميقراطية بدوار بسيط خالل الحفل الذي أقيم تخليدا لذكرى ضحايا  11سبتمرب  2001بنيويورك ،والحال أن املعنية كانت فقط مصابة بالتهاب رئوي تم تشخيصه قبل يومني ،وتم
إعالم العموم به ساعات بعد إصابتها بالدوار.

كام يتنزل اإلعالن الخاطئ عن وفاة محمد النارص من قبل وكالة تونس إفريقيا لألنباء ضمن
هذا الباب .ففي ليلة  8نوفمرب  ،2019ويف وقت كانت ترتدد فيه ضمن غرف التحرير التونسية
إشاعات حول إدخال الرئيس السابق بالنيابة إىل املستشفى عقب نوبة قلبية ،بثت وكالة تونس
إفريقيا لألنباء إرسالية تعلم حرفاء خدمة نرشتها بوفاته.
وجراء تعرضها لالنتقادات يف هذا الشأن ،دافعت وكالة تونس إفريقيا لألنباء عن نفسها بالتأكيد
عىل أنها مل تنرش البتة “هذا الخرب الكاذب” ،ال عىل صفحتها ،وال عىل موقعها الرسمي ،وال أيضا
ضمن صفحتها عىل تويرت” .ووفقا للوكالة ،فإن عملية البث قد تكون متت “عن طريق الخطأ”
بواسطة إرسالية أرسلت باستخدام رقمها .ويف خضم ذلك ،وجهت عديد الشخصيات السياسية
املرموقة برقيات تعزية (مثل الربقية قبالة هذا التي نرشتها عىل تويرت حركة النهضة وكذلك
راشد الغنويش).
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التضليل بواسطة الصورة:
تتم عملية االتصال الحديثة قبل كل يشء عرب الصورة ،وهي محمل تتزايد مصداقيته عىل الشبكات االجتامعية ،حيث يتم تبادل الصور بكثافة“ .هذا حقيقي ألنني رأيته” ...عبارة
تجمل رد فعلنا األويل إزاء معلومة مرئية .إال أن الصورة تتعرض بدورها إىل التبديل والتغيري والفربكة بشكل واسع ،متاما مثل النص املكتوب ،وذلك عرب التالعب بحجم املشهد أو من
خالل صنعها بواسطة املونتاج .ويف ظل دمقرطة برمجيات الترصف (رتوش) يف الصور ،أضحى من اليسري خلق ونرش صور مضللة .وعملية إزالة عنرص ما من صورة ،ميكن مثال إنجازها
دون صعوبة كبرية من قبل شخص ال ميلك سوى معارف أولية يف مجال التالعب (إدخال رتوش) الرقمي بالصور .وقد تلقت اليومية اإلسبانية املعروفة “البايس” درسا قاسيا ،من هذا
القبيل ،ملا نرشت عىل صفحتها األوىل يف جانفي  2013صورة يزعم أنها متثل الرئيس الفينزوييل ،هوغو شافيز ،عىل رسير املرض باملستشفى يف كوبا .وقد تبني أن هذه الصورة كاذبة،
إذ أن األمر يتعلق يف الواقع بعملية التقاط صور لشاشة تلفزة مأخوذ من رشيط فيديو قديم عىل اليوتيوب ،ليس له أي عالقة برئيس الدولة الفينزوييل السابق.
وتصبح بعض الصور يف وقت رسيع ،جد منترشة ،ويتوسع تداولها ،دون أن يتم ذكر مصادرها .ويف ظل هذه الظروف ،فإنه ميكن نسبة هذه الصور إىل أحداث ليس لها عالقة مطلقا
بها ،وهو ما ميثل أحد أوجه تزوير املعلومات األكرث شيوعا .وعىل سبيل املثال ،قام أحد مستعميل االنرتنيت يوم  01أكتوبر  ،2017أي يوم االستفتاء حول استقالل إقليم كاتالونيا ،بنرش
فيديو يظهر رجل رشطة وهو يرضب عددا كبريا من األشخاص يف الشارع .وجاء يف النص املصاحب ،الذي كتبه مستعمل انرتنيت “ :الرشطة اإلسبانية تهاجم أشخاصا كاتالونيني” .والواقع،
أن األمر يتعلق يف الحقيقة بصور حقيقية ،ولكنها تخص مظاهرة انتظمت يف نوفمرب  ،2012وليس لها أي عالقة مبسألة االستقالل.
من األكيد أنه ليس هناك ،يف حقيقة األمر ،من يشء “خاطئ “ ،بالنسبة للمثال املذكور آنفا ،ولكن تقاسم
هذا الفيديو ،دون تحديد تاريخه الذي يعود إىل خمس سنوات خلت ،وفضال عن كون ذلك تم يف يوم اتسم
بتسجيل عنف حقيقي للرشطة يف كاتالونيا ،هو ألمر جد مضلل.
وأمثلة الصور التي أخرجت من سياقها ،بشكل متعمد أو غري متعمد ،منترشة بكرثة يف تونس .ومن أكرث
هذه الصور داللة ،تلك الصورة التي تظهر بنتا صغرية تسري يف طريق ميلء باألوحال ،وهي تحمل عىل ظهرها
حقيبة يف والية القرصين .وقد قام عدد كبري من مستعميل االنرتنيت ،وكذلك من منظامت املجتمع املدين،
بتداول هذه الصورة بكثافة عرب الشبكات االجتامعية خالل العام  ،2019من أجل استنكار الحالة املتدهورة
للبنى التحتية يف هذه املنطقة .إال أن هذه الصورة ،مل يتم ،يف الواقع ،التقاطها يف تونس ،بل هي مستخرجة
من فيديو تم تصويره يف الفيتنام ،وإدراجه عىل االنرتنيت عىل شبكة يوتيوب يوم  15أكتوبر .2018
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وهناك مثال آخر يتعلق بالصورة املوجودة أسفل هذا ،والتي نرشتها مواقع تونسية تحت عنوان يتحدث عن عدم احرتام أحد أعضاء لجنة رصد هالل رمضان لشعرية الصوم خالل شهر
رمضان ،لكن يف الحقيقة ال عالقة لهذه الصورة بتونس ،إذ هي ملتقطة يف منطقة كردستان العراق.

عمليات التزوير المتطورة للفيديوهات
ويف زمن أضحى يقدم فيه الفيديو عىل أنه الدليل املفحم من قبل أولئك الذين يسعون إىل تكريس الحقيقة ،فإن مجيء تقنيات التزوير املتطورة للفيديوهات (ديبفايك ،)deepfake
ميكن أن يتسبب يف أشكال جديدة من الخلط والتضليل .ذلك أن تقنية إدماج الصور املرتكزة عىل الذكاء االصطناعي ،تستخدم للقيام برتكيب امللفات السمعية والفيديوهات املوجودة
عىل فيديوهات أخرى .وتقنيات التغيري هذه تبلغ مستويات دقة مثرية ومدهشة .وهكذا ،توصل باحثون من جامعة واشنطن (الواليات املتحدة) إىل إدماج حركات فم الرئيس األمرييك
السابق ،باراك أوباما ،باالستناد إىل  14ساعة من تسجيالت الفيديو لخطاباته.
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وهم اليوم قادرون عىل فربكة فيديو يجعلهم يقولونه كل ما يريدون وأي يشء ،بصوت مدمج ال
ميكن التفطن إليه وبحركات فم جد واقعية .فعملية اإليهام مثالية ،وتشري إىل ما ميكن أن تكون
عليه األخبار الكاذبة غدا (أنظر الفيديو عىل العنوان التايل .) https://youtu.be/9Yq67CjDqvw
وميكن أن نضيف لهذا التصنيف ،غري اإلجاميل ،لألخبار الزائفة (الكاذبة) ،نسبة ترصيحات كاذبة
وتزوير حسابات فايسبوك أو تويرت ،واملضامني املزورة من خالل تحوير اإلحصائيات والصور البيانية،
أو أيضا املضامني الخادعة التي تستخدم الشعارات املميزة لوسائل اإلعالم تحت غطاء التسويق
اإلشهاري ،أو تلك التي يتم فيها اللجوء إىل خرباء مشبوهني أو إىل مؤسسات ضغط ،الستخدامها
كمصادر رئيسية.

 3.1الخبر الخادع (مقلب):
ميكن أيضا لحالة الجرائد الساخرة أن تطرح إشكاليات عندما نتناول مسألة التضليل .فالنرشية تعد ذات طابع ساخر عندما تكون األخبار التي تنرشها زائفة وتستلهم الواقع ،بهدف
التسلية واإلضحاك .واإلعالم الساخر ،هو أسلوب جد قديم ،قدم وسائل اإلعالم ،لكنه اكتسب بعدا جديدا مع االنرتنيت التي يسهل فيها ،وبإمكانيات بسيطة (مدونة ،وأيضا الشبكات
االجتامعية) ،أن نقلد بصورة ذات مصداقية ،الشعارات التقليدية لوسائل اإلعالم .وقد تزايد عدد املواقع ذات الطابع الساخر بشكل الفت خالل العقود األخرية .وهي موجودة يف
كامل أنحاء العامل“ :الربراس  ”LerPesseيف تونس ،و”املنشار  ”Al Mancharيف الجزائر ،و”بوبراس  ”Bopressيف املغرب ،و”ذي بان آرابيا إينكوايرر ”The Pan ArabiaEnquirer
يف اإلمارات العربية املتحدة ،و”ال برافدا  ”La Pravdaيف كندا ،و”ذي أونيون  ”The Onionيف الواليات املتحدة ،و”لوغورايف “ Le Gorafiيف فرنسا ،و”نيوز @ ”News@7 ،7يف غانا،
و”ذو آنريال تاميز  ”The Unreal Timesيف الهند ،إلخ.
وتقوم هذه املواقع بفربكة أخبار خاطئة لغايات ترفيهية بحتة .واإلرادة يف التضليل غائبة ،كام أن الطابع الساخر تتم اإلشارة إليه عموما ضمن قسم “بخصوص” ،أو أحيانا ضمن عنوان
املوقع ذاته .إال أنه ليس من النادر أن يتم أخذ األخبار املنشورة عىل هذه املواقع مأخذ الجد وتداولها عىل الشبكات االجتامعية .وعند أخذه خارج سياقه ،ميكن للطابع الساخر ،أن
يفلت بيرس من تنبه القارئ .ففي العام  ،2017تم تداول عبارة ملارك زوكربارغ تقول “العرب هم الشعب الوحيد الذي جعلني أندم عىل خلق فايسبوك” ،بشكل كثيف من قبل عديد
املواقع ،وأصبحت عبارة مرتددة عىل “الواب” ،يف حني أنها مستخرجة من حديث وهمي بالكامل أجراه املوقع املغريب الساخر بوبراس (سابقا أخنا براس .)Akhnapress
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وتتسبب هذه املواقع ،يف بعض األحيان ،يف إشاعة الحرية
والخلط حتى صلب وسائل اإلعالم األكرث جدية .ففي العام
 ،2017نقلت الصحيفة اليومية الجزائرية “الحياة” يف
صفحتها األوىل خربا خادعا نرشه املوقع الساخر الفرنيس
“لوغورايف” ذكر فيه أن املرشحة إىل االنتخابات الرئاسية،
مارين لوبان ،تأمل يف “إحاطة فرنسا بجدار تدفع الجزائر
مثن بنائه”.
صحيح ،أن بعض املواقع ال تشري رمبا بصورة واضحة وبشكل كاف لطابعها الساخر .ففي ركن “من نحن” ،وصف موقع “الربراس .كوم” املتفرع عن الجريدة العمومية “البراس”
نفسه بأنه “صحيفة إخبارية جامعة تونسية تريد لنفسها أن تكون جدية ومنهجية” ،قبل أن يوضح بعد أربعة أسطر بأنه مكون قبل كل يشء من “صحفيني استقصائيني مزيفني ومن
مهرجني ميدانيني” .ويقطع هذا التوضيح الباب أمام أي تأويل ،لكن القارئ الذي مل يأخذ الوقت الكايف لقراءة مجمل النص ،ميكنه أن يقع يف الخطأ .وهذا ما حصل بالنسبة لعديد
املواقع اإلخبارية يف إفريقيا جنوب الصحراء ،التي نقلت الخرب (الساخر) ملوقع “الربراس” ،الذي ذكر أن مواطنا تونسيا قد يكون انتحر ،بعد أن علم بأن تونس تقع يف القارة اإلفريقية.
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كام قد يقع أيضا أن يتم تحويل مقاالت ساخرة عن وجهتها األصلية (اإلضحاك) بنية متعمدة يف التضليل .وهذا الرضب من السلوكيات مستخدم بشكل واسع من قبل الحركات الشعبوية
الغربية التي تنقل عىل مواقعها مقاالت ،إن متت قراءتها يف املستوى األول ،ميكن أن تساهم يف تشويه ووصم منافسيهم السياسيني أو بعض املجموعات السكانية (املهاجرون ،املسلمون،
اليهود .)...ويتم إعادة نرش هذه املقاالت الحقا عىل الشبكات االجتامعية ،دون اإلشارة إىل أن املصدر هو موقع ساخر ،وهو ما يوقع مستعميل االنرتنيت يف الفخ ،إذ يقومون بإعادة
نرش املقال بدورهم.
وأخريا ،فإننا نجد اليوم عىل االنرتنيت سلسلة كبرية من املواقع التي تتيح لكل مستعمل خلق مقاالت مزورة من أجل إيقاع أصدقائه يف الفخ .والتعليامت املتعلقة بخلق “نكتته” هي
أشبه ما تكون بدليل إحداث خرب كاذب مثايل :يتعني عىل املستعملني الحرص عىل أن تبدو نكتتهم “واقعية” ،وأن يكون نصهم “خاليا من األخطاء” مع “السعي إىل التقليد الكامل”
للكتابة الصحفية .وتصبح هذه “النكت” يف الغالب فريوسية وواسعة االنتشار ،إذ تتلقفها مواقع أخرى ال تحدد مصدر املضمون ،ويتم تقاسمها عىل الشبكات االجتامعية ،مبا يكفل لها
انتشارا واسعا .والقارئ الذي يكتشف النكتة يف هذه املرحلة ،يجهل مصدرها ،ويسهم هو نفسه يف خلق “خرب كاذب” حقيقي عرب إعادة نرشه.

 4.1أنماط رواج الخبر الزائف:
يف عرص االنرتنيت ،أخذ االتصال الرقمي مكان السامع واستخدام الوسائل اإلعالمية السمعية البرصية لغايات الدعاية السياسية كركن أسايس يف عملية التضليل.
ويف معظم األوقات ،تكون انطالقة األخبار الزائفة (الكاذبة) يف مواقع مجهولة الهوية ،ثم تتطور وتنمو ضمن مجموعات نصف مغلقة ،حيث يتم تقاسمها .كام نجدها الحقا يف مواقع
مفربكة (تقلد الرموز البرصية لوسائل اإلعالم) تقوم بدورها بتقاسمها عىل الشبكات االجتامعية ،حيث تكتسب مقروئية أكرب وأعىل .وكلام زاد تقاسم املحتوى ،كلام تضاعفت حظوظ
اجتذابه الهتامم وسائل اإلعالم .ويتمثل الهدف األقىص ألولئك الذين يسعون إىل التالعب ،يف التوصل إىل جعل وسائل اإلعالم الجامهريية ،مبثابة رجع صدى للخرب الكاذب.

التوسيع اآللي لمجال رواج الخبر الزائف:
من أجل زيادة رسعة انتشار خرب زائف (كاذب) عىل الشبكات االجتامعية ،ميكن للمزورين أن يلجأوا إىل روبوتات (“سوشل بوتس” باللغة األنقليزية) .والحسابات اآللية املزيفة قادرة
عىل نرش محتوى مربمج مسبقا ،يف حني أنه مبقدور املواقع األكرث تعقيدا وتطورا ،التفاعل مع حسابات أخرى ،وكأنه يتم تنشيطها من قبل شخص حقيقي .والظاهرة جد منترشة عىل
تويرت ،حيث يرجح أن ما بني  9و 15باملائة من الحسابات ،هي روبوتات ،وفق دراسة لجامعة إنديانا (الواليات املتحدة) نرشت يف نوفمرب  2018ضمن مجلة “الطبيعة واالتصاالت
.)Nature Communications” (4
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وبحسب هذه الدراسة ،فإن الروبوتات يتم استخدامها لتحقيق هدفني“ :يتمثل الهدف األول يف توسيع نطاق انتشار الرسالة يف وقت رسيع ،وذلك خالل الثواين األوىل التي تيل عملية
النرش”“ .أما الهدف الثاين ،فيتمثل يف استهداف حسابات تويرت خاصة بأشخاص نافذين ،مثل الصحفيني ورجال السياسة ،من أجل حثهم عىل إعادة توزيع الرابط عىل املتابعني العديدين
لحساباتهم” .وهكذا ،ميكن للروبوتات أن تخلق وهام بأن عددا جد كبري من األفراد ،مبا يف ذلك شخصيات عامة ،قد قرروا بشكل مستقل ،املصادقة عىل نفس املعلومة .ومن الجيل،
أنه كلام وجد عدد أكرب من التغريدات حول موضوع ما ،كلام بدا أن املوضوع أكرث مصداقية.

المتصيدون اآلدميون : Trolls humains
بصورة عامة يتم ضمن حمالت التضليل واسعة النطاق استخدام روبوتات إىل جانب عمل كائنات برشية حقيقية تطلق عليهم تسمية “متصيدون” (ترولز يف لغة الواب) .فامتالك
األفكار الجيدة ،وكتابتها بصورة موسومة باملصداقية ،واختيار املحتويات الجيدة املعدة للتقاسم بهدف اكتساب خطاب متناسق  ...تلك هي بعض العمليات الفكرية التي ليس مبقدور
الروبوتات حاليا أن تنجزها .وتعترب الجمعية اإلرسائيلية “بيغ بوتس بروجكت” ( ،)Big Bots Projectالتي أنجزت دراسة حول املحتويات الكاذبة يف تويرت وفايسبوك ،واملوالية للوزير
األول ،بنيامني نتنياهو ،يف املرحلة السابقة لالنتخابات الترشيعية ليوم  9أفريل  ،2019أن “اآلالف” من الرسائل ،املضللة أحيانا ،والتي تم نرشها وتقاسمها يوميا ،هي رسائل متأتية من
حوايل  400حساب مشبوه ،يبدو أن عددا مهام منها مسرية من قبل أشخاص (.)5

االستهداف المضيق واإلعالنات الدعائية الوهمية:
يعترب “االستهداف املضيق” إمكانية إضافية تتيحها الشبكات االجتامعية من أجل زيادة فريوسية وانتشار األخبار الزائفة .وتتيح منصات ،مثل فايسبوك ،للمعلنني ،سواء كانوا رشكات أو
أي صنف آخر من املنظامت ،انتقاء مستعميل االنرتنيت الذين ميكنهم مشاهدة منشور معني ،تبعا ملوقعهم الجغرايف ،وآرائهم املعلنة ،أو تبعا ألي عنرص آخر يتصل بحياتهم الشخصية.
وهذه “اإلعالنات الشبح” التي تزول حال مشاهدتها من قبل الشخص املستهدف ،قد تم استعاملها بشكل واسع يف اململكة املتحدة خالل حملة االستفتاء الذي أدى إىل خروج البلد
من االتحاد األورويب ،والتي ينظر إليها اليوم عىل أنها حالة منوذجية للتضليل من خالل االستهداف السيايس املوجه .وبعد اتهامه بأنه سمح بهذه العمليات ،أعلن الرئيس املدير العام
لفايسبوك عن وضع حد لعمليات اإلشهار الشبح لغايات سياسية موىف سبتمرب  ،2017قبل أن تعلق به فضيحة “كامربيدج أناليتيكا” .فهذه الرشكة قد استخدمت ،دون موافقة مسبقة،
املعطيات الخاصة بـ 87مليون مستخدم ،معظمهم أمريكيون ،قبل أن تشتغل لفائدة الحملة الرئاسية لدونالد ترامب (.)6
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الكائنات البرشية مستعدة مسبقا لنرش األخبار الزائفة
وفقا لدراسة نرشت يف مارس  2018من قبل املجلة األمريكية املرموقة "ساينس" ،فإن "األخبار الكاذبة " تنحو باتجاه االنتشار بشكل أرسع من األخبار
الصحيحة عىل تويرت ،أيا كان موضوعها .وعليه ،فإننا قد نكون بشكل طبيعي مستعدين لنرش األخبار الزائفة عوضا عن الوقائع الثابتة .ويؤكد منجزو الدراسة،
الذين قاموا بتحليل  126ألف تغريدة و5ر 4مليون تغريدة معاد نرشها بالتعاون مع  6منظامت متخصصة يف التحقق من املعلومات ،عىل وجود خصوصية
إنسانية ،مدارها التعلق باألخبار املثرية للدهشة والطريفة .ويصل األمر إىل حد أن األخبار التي تثري الدهشة أو القرف واالشمئزاز ،قد تكون األكرث قابلية
للتقاسم عديد املرات (.)7

 5.1مزورو األخبار
إن مامرسة التضليل من قبل الدول ،والذي ميكن تعريفه عىل اعتباره إجراء غري عسكري من أجل الوصول إىل أهداف سياسية ،ليس ظاهرة جديدة .فالتقنيات األوىل للتالعب باآلراء
تم توصيفها ضمن كتاب “فن الحرب” ،الذي ألفه الجرنال الصيني سون تزو يف القرن الرابع قبل امليالد .وقد تم يف القرن العرشين استخدام هذه التقنيات بصورة ممنهجة وآلية طيلة
حقبة “الحرب الباردة” ،السيام يف ظل إنشاء هيئات ومصالح مختصة يف املجال .ويف زمن قريب ،وتحديدا مع بدايات السنوات  ،2000نجحت إدارة بوش يف إقناع الشعب األمرييك
برضورة اإلطاحة بصدام حسني ،من خالل حديثها ،عرب استخدام املغالطات املفضوحة وعرب التالعب بالوقائع ،عن وجود أسلحة دمار شامل ،وهي أسلحة انتهى األمر بالجيش األمرييك
نفسه ،إىل اإلقرار بعدم وجودها.

الحرب الرقمية :
تفتح االنرتنيت ،يف سياق التقدم التكنولوجي املتسارع ،طرقا وآفاقا جديدة تنتهجها الدول بشكل طبيعي من أجل بلوغ أهدافها االسرتاتيجية ،سواء عىل املستوى الوطني ،أو عىل
الصعيد الدويل .ويشري تقرير نرشه يف أوت  2017مرشوع “البحث حول الدعاية الحاسوبية” ( ،)ComputationalPropagandaResearch Projectإىل أنشطة من هذا القبيل يف 28
بلدا ،وهو ما ينبئ عن الحجم الكبري لهذه العمليات (.)8
20

ترشحي اخلرب الاكذب

ويشمل ذلك ،يف ما يشمل ،التدخالت الروسية يف املسارات االنتخابية الغربية ،مرورا باملحاوالت الصينية لهز االستقرار يف تايوان ،وبإيران وإرسائيل ،اللتان تخوضان حربا تضليلية
تستخدم فيها الحسابات اآللية واملتصيدون اآلدميون .ويف بلدان أخرى ،عىل غرار اململكة العربية السعودية والفيليبني أو تركيا ،عىل سبيل املثال ،فإن هذه التقنيات قد تكون
مستخدمة ،بحسب التقرير ،من أجل هرسلة األصوات املنشقة ومحاولة إخامدها.

وسائل اإلعالم المتحزبة بشكل متطرف
بدورها ،جعلت الحركات السياسية املتطرفة والدمياغوجية ،من كل املشارب ،من الفضاء الرقمي مصنعا لفربكة األخبار الكاذبة واإلشاعات ،عرب مواقع وقنوات إخبارية جد موجهة.
و”وسائل اإلعالم” األكرث شهرة عىل هذا الصعيد ،هي تلك املنتصبة يف الواليات املتحدة (فوكس نيوز ،برايتبارت ،أنفووارز ،).Fox News, Breitbart, Infowars ...والتي تروج
إليديولوجيا الشق املحافظ جدا للحزب الجمهوري ،ويف روسيا (سبوتنيك ،روسيا توداي) ،حيث تعمل هذه الوسائل اإلعالمية عىل الرتويج لفكرة وجود بلدان أوروبية عىل حافة
الفوىض .وتتمثل خصوصية هذه الوسائل يف تقديم خليط محكم املكونات يتضمن ترديدا لنظريات املؤامرة وريبورتاجات موجهة سياسيا ،بهدف جذب تعاطف املواطنني املتعطشني
للخطاب املضاد .وتتمثل االسرتاتيجية ،بشكل أقل ،يف نرش األخبار الكاذبة ،مقابل الرتكيز عىل رضب مصداقية وسائل اإلعالم التقليدية واملنافسني السياسيني عرب السعي إىل إرساء مناخ
من الريبة والتقليل من شأن املنافسني.
والفاعلون السياسيون الذين تصدر عنهم األخبار الزائفة/الكاذبة ليسوا جميعا “متطرفني” .فبوريس جونسن ،الوزير األول الحايل للمملكة املتحدة ،كان ينرش بشكل منتظم أخبارا كاذبة
مثرة خياله ،وغالبا غري واقعية ،من أجل رضب مصداقية االتحاد األورويب لدى الجمهور الربيطاين عندما كان مراسال لصحيفة “ذي داييل تيليغراف” يف بروكسيل بني عامي  1989و.1994

مرتزقة األخبار الكاذبة
ميكن لرشكات القطاع الخاص أيضا أن تلجأ إىل التضليل من أجل اإلرضار باملنافسني أو عندما تستخدم اسرتاتيجيات ذات صبغة تجهيلية ( ،)agnotologiqueبهدف التشكيك يف تقدم
البحث العلمي ،الذي يهدد قطاع نشاطها (أنظر املؤطر) .إال أن األخبار الكاذبة هي أكرث فأكرث ،وغالبا منتجة ومروجة من قبل أشخاص ،سواء كانوا مناضلني سياسيني أو ال ،منتظمني
ضمن مجموعات أو منعزلني .ويفعل البعض ذلك بداعي التسلية فقط ،وبدافع اإلساءة الرصفة ،أو لغايات إجرامية .وهناك آخرون يفعلون ذلك يف سياق مسلكية تحد رصيح ومكشوف
للمنظومة اإلعالمية يف مجملها ،وهي مسلكية تتنزل ،بصورة أكرث اتساعا ،ضمن أزمة الثقة املعممة إزاء املؤسسات وسلطة الدولة.
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علم دراسة الجهل يف خدمة التضليل
“علم دراسة الجهل  ،”L’agnotologieهو علم يقوم بتحليل اآلليات املعرفية التي تقود إىل تشكيل حالة من الشك والريبة لدى السكان .كام يستخدم
من قبل اللوبيات عندما تتعرض مصالحها إىل التهديد ،بفعل االكتشافات العلمية .وهكذا ،فإن صناعة التبغ األمريكية قامت لوقت طويل بتمويل وإبراز
“دراسات” مضللة حول املنافع املزعومة للسيجارة .كام أن هناك رشكات يف عديد امليادين األخرى ،تلجأ إىل هذه الطريقة ،كلام كانت مصالحها املالية معرضة
للتهديد ،وكلام حاولت الدولة تنظيم قطاع نشاطها :استخدام املبيدات ،خطورة بعض األدوية ،االحتباس الحراري ...واألمثلة عىل هذا الصعيد كثرية متعددة.
واالسرتاتيجية الرئيسية لهذا العلم ،ال تتمثل يف إنكار نتائج األعامل العلمية ،وإمنا تعوميها تحت سيل متدفق من األبحاث األخرى ،واستخدام املنتديات عىل
االنرتنيت ،التي تحفز عىل النقاشات التي ال تنتهي ،وكذلك الوقوف وراء إطالق نقاشات يف وسائل اإلعالم ،التي تبحث من منطلق الحرص عىل املوضوعية
والحياد ،عىل تقديم وجهتي نظر متعارضتني.

 6.1اقتصاد التضليل
ال ميلك فاعلو التضليل جميعهم حوافز إيديولوجية .فالدوافع تكون يف بعض األحيان جد بسيطة وعادية .وبالفعل ،فإنه ميكن أن يتم تصور خرب كاذب يف شكل “رشك لتصيد النقرات”،
بغاية جذب عمليات االطالع ،وزيادة املداخيل اإلشهارية لصفحة “واب” .ومواقع “األخبار املفربكة” التي يتم خلقها فقط لغايات الربح املايل ،موجودة منذ عديد السنوات .وهذا
النموذج االستثامري يقوده هدف بسيط :تشجيع “املعلومة الفريوسية واسعة االنتشار” ،التي تثري عددا كبريا من النقرات ،من أجل دعم اإلشهار الرقمي .وهنا ،ال يهم من يقفون وراء
العملية ،وبأي قدر ،أن تكون املعلومة املنشورة تحرتم األخالقيات ،أو أن تكون حقيقية ونزيهة :املهم أساسا ،بالنسبة إليهم ،هو أن تكون مثرية بالقدر الكايف ومستفزة يك تستقطب
االهتامم .وعليه ،فإن هؤالء يفضلون املواضيع املثرية للجدل (نظريات املؤامرة ،الفيديوهات الصادمة ،الطرائف ،إلخ) .لكن فاعيل هذا الرضب من املامرسة ،ميكنهم أيضا الرتكيز عىل
شخصية عامة ،إذا ما كانت هذه الشخصية تجذب عددا كبريا من عمليات التقاسم عىل مستوى الشبكات االجتامعية.
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وميكن الستغالل هذا املكمن الرقمي ،أن يجر بعض االنعكاسات السياسية .ففي العام  ،2016تخصص جزء من شباب مدينة فيالس ،املدينة الثانية يف مقدونيا ،يف نرش األخبار الكاذبة
التي تدر أمواال طائلة ،واملوجهة لإلشادة بخصال دونالد ترامب ،وتشويه سمعة منافسه الدميقراطي ،إىل حد أن باراك أوباما نفسه ،قد اتهمهم بأنهم يستغلون نتائج االنتخابات
األمريكية لغايات مشبوهة .وقد توصل مقال نرشته اليومية الربيطانية “غوارديان” الجدية ،وقتها ،إىل تحديد أكرث من  150موقع انرتنيت تم تسجيل عناوينها الرقمية (عناوين
برتوكوالت االنرتنيت  )adresses IPيف فيالس ،لكنها تنرش محتويات تجعلها تظهر وكأنها مواقع أمريكية.

مصانع للنقرات من أجل إرباك االنتخابات يف تونس
أعلن فايسبوك يوم  16ماي 2019عن منع استخدام شبكته من قبل رشكة إرسائيلية (مجمع أرخميدس) ،التي كانت ،بحسب فايسبوك ،مصدر مئات من
الحسابات املزيفة والصفحات واملجموعات التي تنرش منذ  2016أخبارا كاذبة بهدف التأثري عىل االنتخابات يف ستة بلدان ،هي نيجرييا والسينغال والتوغو
وأنغوال والنيجر وتونس ( .)9فهذه الصفحات ،التي كانت تحمل أسامء مثل “إفريقيا املخفية” أو “أرسار الكونغو الدميقراطية” ،تنرش تحت غطاء كونها
عائدة لسكان ينتمون لهذه البلدان ،وبشكل متواتر ،أخبارا سياسية زائفة/كاذبة .وهناك  11حسابا من هذا الصنف قد استهدفت مبارشة تونس ،السيام قبل
انطالق الحملة االنتخابية لسنة .2019
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اقتصاد مناولة
تشكل مصانع النقرات (واملسامة أيضا “ضيعات النقرات” fermes à clicsيف آسيا) مستقبال ،صناعة مكتملة املكونات .وأي صنف من الحرفاء ،سياسيا كان ،أو مؤسسة ،أو مدونة ،ميكنه
اللجوء إليها .وهذه املصانع غري مستخدمة دوما لتحقيق غايات سيئة .فمن خالل تكفلهم ببعض املهام الجزئية الصغرية ،عىل غرار ترشيح وفرز املحتويات املمنوعة ،أو تدريب جهاز
صويت مساعد عىل التعرف عىل التعبريات ،ميثل هؤالء “الشغالون الصغار” املكونات التي تتيح ألجهزة الذكاء االصطناعي أن تكون أكرث وظيفية وأكرث تالؤما مع االحتياجات البرشية.
لكنه ميكن أيضا أن يتم استخدام هذه املصانع من أجل تأمني االنتشار الفريويس الواسع لبعض املحتويات ،ومن بينها األخبار الزائفة/الكاذبة ،من خالل خلق حسابات مضللة ،أو من
خالل إعطاء آراء مضللة ،أو عرب نرش روابط مفربكة تحيل إىل تلك املحتويات.
ويعترب عامل االجتامع الفرنيس ،أنطونيو كاسييل ،مؤلف كتاب “يف انتظار الروبوتات .تحقيق حول عمل النقر” ،أن عدد العاملني يف قطاع النقر ال يقل عن  100مليون شخص .وبحسب
كاسييل ،فإن األصل الجغرايف ملن يقتنون الخدمات (الواليات املتحدة ،كندا ،أوروبا الغربية ،اليابان ،كوريا الجنوبية) ،واألصل الجغرايف للمنتجني (بنغالديش ،باكستان ،الهند ،جنوب
رشقي آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء)“ ،يعيد إنتاج التوجهات الشمولية لنقل األعامل الوسخة جغرافيا نحو مناطق من العامل تكون فيها قوة العمل موسومة بهشاشة أكرب وبقابلية
لالستغالل” (.)10

 7.1تأثيرات التضليل
تشهد األخبار الزائفة/الكاذبة الفريوسية واسعة االنتشار تكثفا وتناميا كبريين عىل الشبكات االجتامعية خالل الفرتات االنتخابية .وضمن دراسة نرشت يف فيفري  ،2019برهن ألكسندر
بويف ،الباحث بجامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا) ،عىل أن ربع التغريدات املنشورة عىل تويرت ،والتي تحتوي عىل رابط نحو مقال عىل الخط ،خالل االنتخابات الرئاسية األمريكية لسنة
 ،2016كانت تقود فعليا نحو محتويات تضليلية ( .)11لكن الدراسات العديدة املنجزة حول هذا املوضوع ،تناقض بعضها البعض .فالبعض منها يعترب أن التضليل كان له “أثر ملموس”،
وبعضها اآلخر يعترب أن أثرها كان “محدودا” ،لكونه قد طال يف املقام األول الناخبني املسيسني واملقتنعني ،معززا بذلك اقتناعهم باآلراء التي يحملونها.

خطر على الصحة
زيادة عىل مجرد امليدان السيايس ،فإن األخبار الزائفة/الكاذبة تلوث حياتنا اليومية ،والسيام صحتنا ،إذ أنه بفعل التامدي يف تشتيت االهتامم بني املخاوف الكاذبة واملخاطر الحقيقية،
ميكن لهذه األخبار أن تكون لها انعكاسات خطرية.
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وقد بينت جملة من البحوث كيفية أن استشارات عالجية غري صحيحة ،وتجر مخاطر صحية كبرية ،يتم إعادة إنتاجها بسبب التغريدات عىل تويرت ،أو بفعل نتائج البحث عىل غوغل
( .)12وفضال عن ذلك ،ويف مجال التغريات املناخية ،قامت دراسة منجزة سنة  2015بتحليل آثار نظريات املؤامرة يف ارتباطها مع مسائل املناخ )13( .وتربز هذه الدراسة أن التعرض إىل
هذا الصنف من النظريات ،ينجم عنه إحساس بالعجز ،يتجسد يف التخيل عن االلتزام إزاء السياسات ،مع احتامل أدىن يتمثل يف أن يقوم الناس بإدخال تغيريات صغرية عىل سلوكياتهم
تحد من بصمتهم الكاربونية.

عامل محفز على العنف
ميكن للتضليل أن يؤدي إىل أعامل عنف ،خاصة عندما يؤجج هذا التضليل نار التوترات بني املجموعات السكانية .ففي جويلية  ،2014ويف أعقاب نرش إشاعة ال أساس لها عىل
الفياسبوك ،تقول بأن أحد املالكني املسلمني لقاعة شاي ،قد يكون اغتصب عاملة بوذية ،ارتكب جمهور مكون من حوايل  500شخص أعامل عنف وتخريب يف ماندالي ثاين أكرب مدن
ميامنار .وقد قتل شخصان خالل املواجهة ،وهام إمرأتان ،إحداهام بوذية ،واألخرى مسلمة .وخلق هذا الحدث شعورا متواصال بالخوف لدى املواطنني املسلمني ،وزاد يف حدة وخطورة
عمليات االضطهاد املسلطة عىل أقلية الروهينغيا .ويتواجه أنصار الشقني أيضا عىل الشبكات االجتامعية باستخدام الصور والفيديوهات التي غالبا ما تكون جد عنيفة ،ولكنها تستخدم،
يف معظم األحيان ،صورا ليس لها عالقة بالنزاع.

تهديد لوسائل اإلعالم
إن األخبار الزائفة/الكاذبة ،التي تستحوذ أكرث فأكرث ،ويوما بعد آخر ،عىل النقاشات العامة ،تسهم أيضا يف إشاعة مناخ من الغموض والحرية لدى املواطنني .ففي العام  ،2018كان
“محرار الثقة” التابع ملعهد “إيداملان” األمرييك ،الذي يقدم سنويا تقييام لدرجة املصداقية املسندة لكربى املؤسسات ،أي الدولة ووسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية والرشكات ،قد
أفاد بأن وسائل اإلعالم أصبح ينظر إليها عىل أنها املؤسسة األقل موثوقية يف العامل ( .)14وهذه الدراسة ،التي أجريت يف  28بلدا ذات خصوصيات متنوعة ،مثل الواليات املتحدة وكوملبيا
وتركيا والهند وماليزيا والسويد وجنوب إفريقيا ،تشري أيضا إىل ظاهرة عودة الثقة يف الصحافة املهنية .وتنبع املفارقة من الرؤية األكرث فأكرث غموضا وضبابية التي ميلكها املواطنون
عن مصطلح “وسائل إعالم” .وبالفعل ،فإن الكثريين ينظرون إىل منصات وسائل اإلعالم االجتامعية عىل أنها وسائل اإلعالم ،باملعنى التقليدي للكلمة .كام أن  63باملائة من األشخاص
املستجوبني يرصحون بأنهم ال يستطيعون التفريق بني الصحافة الجيدة واإلشاعات ،كام أن ما بني  6إىل  10أشخاص يقولون بأنهم مل يعودوا يعرفون أين توجد الحقيقة .وهكذا ،نشهد
عىل املستوى العاملي تصاعدا للشعور بأن وسائل اإلعالم التقليدية مل تعد تستجيب لإلنتظارات الحيوية للمجتمع ،أي أن تكون ضامنة إلعالم ذي جودة ،وعامال مساعدا للمواطنني عىل
اتخاذ القرارات التي لها تأثري إيجايب عىل حياتهم.
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يتوجب عىل الصحفيني أن يتحققوا بشكل آيل من مصادر معلوماتهم .فبث ريبورتاج باالستناد إىل معلومات مل يتم التحقق منها ،أو ملعلومات مشكوك فيها ،ميكن أن يكون له أثر حيني
عىل مصداقية الصحفي ومصداقية وسيلة اإلعالم التي تشغله .كام يتيح التحقق والتثبت من املعلومات ،اكتساب قدر أكرب من الدقة عىل مستوى مضامني الخرب ،وتجنب أي محاكمة
قد تنجم عن أخطاء تلحق الرضر بشخص ما .من األكيد أن كل صحفي ميكن أن تكون له عالقة متنوعة ومختلفة بعملية التحقق من الوقائع .ويرتبط ذلك بقدر كبري بوسيلة اإلعالم
التي يعمل لفائدتها ،وباملقتضيات التي يخضع لها هذا الصحفي .فالصحفي الذي يعمل لفائدة الصحافة اليومية ،يتوفر لديه ،عىل سبيل املثال ،هامش مناورة أكرث محدودية وضيقا،
مقارنة بصحفي يعمل لفائدة الصحافة األسبوعية أو الشهرية .كام أن املعايري النموذجية للتحقق ،املفرتض توفرها لدى صحفي استقصايئ ،هي معايري أعىل بكثري ،من تلك املطلوبة
من صحفي ينرش أخبارا ذات محتوى “أخف” .غري أن تحديد املصادر املوثوقة ،والقيام بعملية التقاطع ،تبدوان ،يف كل الحاالت ،السبيل السالكة الرضورية من أجل الحد من خطر
الوقوع يف الخطأ.
وتظل التقنيات الكالسيكية للتحقق من املعلومات صالحة حتى اليوم ،ويجب أن يتم تطبيقها بأكرث ما ميكن من الدقة والحزم ،لكنها تظل غري كافية يف عرص االنرتنيت .فالصحفي
مطالب أيضا بأن يحسن استخدام األدوات التي تتتيح تقييم موثوقية الكمية الرهيبة من املحتويات املتاحة عىل “الواب” ،والتي يعد املواطنون العاديون مستقبال املنتجون الرئيسيون
لها ،سواء عرب املدونات ،أو عرب برمجية “الوييك ( ”Wikiموقع شبيك للتحرير الجامعي الرسيع عىل النرتنيت) ،أو من خالل املنتديات ومجموعات التبادل عىل الشبكة االجتامعية،
وذلك حتى مبجرد تقاسم صور أو فيديوهات .وإضافة إىل األدوات ،فإن هذه الصحافة الرقمية تفرتض أيضا احرتام قواعد جديدة .وقد كان الصحفي الربيطاين بول برادشاو أول من
أطلق عليها اسم قانون 3س :املحتوى ،الظرفية ،الرمز ( :)la loi des 3C : Content, Context, Code).. (15
املحتوى ( :)Contentتفحص محتوى كل خرب موجود عىل الواب ،هل أن ما يقوله الخرب (التغريدة ،عىل سبيل املثال) ذو مصداقية ؟
الظرفية ( :)Contextتحليل البيئة التي تم يف نطاقها إنتاج الخرب عىل سبيل املثال ،خالل حادث ،التثبت من أن صورة الحادث ليست صورة حادث آخر وقع يف مكان آخر).
الرمز ( :)Codeتفحص التقنية ،أي األدوات والصيغة التي اعتمدت يف صناعة الخرب (عىل سبيل املثال ،هل أن الصورة متت فربكتها أم ال ؟).
وقد أىت قانون القواعد الثالث هذا ،الستكامل قانون املعايري الـ( 5من ،ماذا ،متى ،أين ،ملاذا...
(  ،)5W : Who (qui), What(quoi), When(quand), Where(où) et Why(pourquoiوهي معايري يعرفها جيدا طلبة الصحافة.
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 1.2التقنيات الكالسيكية للتحقق
إن الصحفي معرض بشكل دائم لخطر التالعب والتضليل وترويج اإلشاعات .وعليه ،فإنه مطالب بأال يفرتض مطلقا أن املعلومة التي أعطيت له ،هي معلومة حقيقية وذات صدقية.
يجب عليه دوما أن يتثبت ويتحقق من هذه املعلومة ،من خالل إجراء التقاطعات مع مصادر أخرى .ومن شأن هذه املصادر ،املساهمة يف تأكيد صدقية الوقائع ،والتحقق من واقعيتها.
وميكن لهذه املصادر أن تكون أولية أو ثانوية.
املصادر األولية :هي “معلومات أولية” ،أي أنها توفر معطيات خام .وميكن لهذه املعطيات أن تكون شفوية (رواية شخص مشارك يف حدث ،أو كان شاهد عيان مبارش
عليه) ،أو مكتوبة (نصوص أصلية ومل تتم إعادة صياغتها ،عىل غرار الوثائق الرسمية ،عىل سبيل املثال) ،أو سمعية برصية (تسجيل ،فيديو أو صورة) .ويف حالة حدث،
فإنه ميكن للصحفي أن يتصل باملصادر األولية عرب الهاتف ،لكن األفضل يبقى هو أن يتنقل بشخصه إىل مكان الحدث ،إذا أمكن له ذلك ،من أجل أن يحصل مبارشة عىل
املعلومة ،أو من أجل التعرف عىل مصدر هذه املعلومة .ومن خالل وجوده يف موقع جد قريب من الوقائع ،ميكن للصحفي أن يحلل بأكرث يرسا الظروف التي جرت فيها
هذه الوقائع ،وأن يقيم بشكل أفضل موثوقية الشهادات التي جمعها .ويتيح التنقل إىل مواقع حصول الحدث للصحفي ،أيضا ،أن يكون أكرث ما ميكن دقة يف نقل املعلومة.
كام يجب عىل الصحفي أن يتنبه دوما إىل أن مصدرا أوليا ،ليس مرادفا بشكل آيل ،للموثوقية .فاألمر يتعلق مبادة خام يتعني تحليلها وتقييمها ونقدها .وتأسيسا عىل ذلك،
فإنه من الواجب أن يتم استكاملها بشهادات مصادر أولية أخرى أو بواسطة مصادر ثانوية.
املصادر الثانوية :هي “املعلومات املروية من طرف ثان” .وهذا املصدر ميكن مثال أن يكون رواية شخص ميلك معلومات بواسطة شاهد حرض الحدث املروي ،أو معلومة
وفرتها وسيلة إعالم كانت بعد قد نقلت الحدث .وهنا أيضا ،يجب توخي الحذر التام .فالشهادة غري املبارشة ،تفقد بشكل طبيعي ،قدرا من دقتها وموثوقيتها .وإعادة تناول
معلومة صحفي آخر ،دون التثبت منها ذاتيا ،ينطوي بدوره عىل محاذير .فهذا الزميل قد يكون قرص يف عملية التحقق من الوقائع .كام أن املصادر الثانوية ،متثل كذلك
أداة لتقديم إضاءات ،مع أخذ مسافة أكرب .ويتعلق األمر هنا باالتصال باألشخاص الذين ميلكون مرشوعية التحدث بشأن الوقائع املطلوب إعادة التحقق منها (املسؤولون
املؤسساتيون ،الرشطة ،ممثلو املجتمع املدين ،الخرباء ،إلخ ،)...أو الحصول عىل مصادر وثائقية (أرشيف ،إحصائيات ،مقاالت ،إلخ )...تتيح امتالك قدر أقىص من املعطيات،
التي ميكن أن تصادق (أو ال) عىل الوقائع املروية ،والتي يتعني ،إذا ما تبني أنها حقيقية ،إبرازها.
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ويتعني عىل الصحفي أن يكثف مصادره ،بالحرص عىل أن تكون هذه املصادر مصادر مبارشة أكرث ما ميكن ،ألن العديد من املصادر ،وحتى األولية منها ،قد تقدم عنارص متناقضة
ومعطيات جزئية مدققة حول نفس الحدث .وبعبارة أخرى ،فإن الصحفي مطالب بأن يجري مقارنة بني املعطيات التي استقاها لدى مختلف مصادره ،بهدف اكتساب القدرة عىل
تأكيد أو نفي أو تنسيب وتدقيق الوقائع التي يتوجب عليه نقلها .وهذا ما يسمى “تقاطع املصادر” .وال ينتهي هذا العمل ،إال عندما تزول أية شكوك بشأن الوقائع واألسامء والتواريخ
واملواقع أو األرقام التي سيتم استخدامها من أجل إنتاج املحتوى الذي سيجري نرشه أو بثه.

خبر مصدره معروف
يجب عىل الصحفي أن يذكر مصادره قدر ما أمكن .ويتعلق األمر ببساطة باإلجابة عن السؤال التايل“ :من يتحدث ؟” ،وذكر اسم وصفة الشخص مصدر املعلومة املنقولة .والريبورتاج
املبني فقط عىل مصادر مجهولة الهوية ،سينظر إليه عىل أنه مشكوك فيه ،مع درجة مصداقية ضعيفة .ويف بعض الحاالت ،ميكن أن يكون عدم التنصيص عىل هوية املصدر نابعا من
طلب املصدر ،مثال من أجل حامية سمعته ،أو للحفاظ عىل سالمة شخص؟ وإذا ما بدا أن الدواعي مرشوعة ،فإنه من الرضوري أخذ ذلك بعني االعتبار .كام أنه من املهم حامية املصادر
التي تعد وضعيتها هشة ،عىل غرار الالجئني السياسيني .ففي املايض ،أتاحت أحاديث صحفية أجريت مع منشقني ،تحديد أماكن إقامتهم ،وأدت يف بعض األحيان إىل عمليات اغتيال.
إال أن الصحفي يظل مطالبا بأن يحصل عىل تأكيد للخرب يتم إرساله من قبل املصدر ذي الهوية املخفية ،لدى مصادر أخرى ،قبل استخدامه .وحامية مصدر ،ال يجب البتة أن تؤدي إىل
نقل إشاعات أو اتهامات ليس لها أساس.

وكاالت األنباء ليست معصومة من الخطأ
يجب عىل الصحفي أن يبني ريبورتاجه باالستناد إىل مصادر أولية وثانوية يقدم كل منها عنارص مختلفة ومتكاملة .لكن ،يتفق أيضا أن يكون مجربا عىل استخدام املصادر الثانوية
فقط .وهذه قد تكون الحالة خاصة عندما يتعني عليه نقل حدث بعيد يف آجال جد قصرية (مثال حدث وقع يف بلد آخر غري بلده حيث ليس له أي شخص يعرفه لالتصال به) .ويف
هذه الحالة ،يتوجب عىل الصحفي أن يتحىل بقدر أوفر من اليقظة بشأن جودة املصدر ،بأن يعترب أن املصادر التي عرفت بأنها موثوقة ،كانت قد بذلت جهدا من أجل التحقق من
الوقائع والتثبت فيها .وبصورة تقليدية ،فإن وسائل اإلعالم ترتكز عىل وكاالت األنباء الوطنية أو الدولية ،التي يتمثل دورها ،من خالل شبكة جد مكثفة من املراسلني املحليني ،يف استقاء
املعلومات من مصدرها والتثبت منها .إال أنه قد يحصل أن ترتكب هذه الوكاالت أخطاء ،مبا يف ذلك أكرث الوكاالت شهرة ،وهو ما ميكن أن ينجر عنه االنتشار الرسيع جدا ألخبار زائفة/
خاطئة .والسبيل األفضل من أجل الحد من مثل هذه املخاطر ،يظل دوما إجراء عملية التقاطع بني برقية وكالة أنباء مع برقية وكالة أنباء أخرى.
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عندما ال تتحقق وكالة تونس إفريقيا لألنباء يف الخرب بالقدر الكايف
يوم  9ديسمرب  ،2019ويف ساعة متأخرة من الليل ،نرشت وكالة تونس إفريقيا
لألنباء برقية أعلنت فيها خفض ترقيم خمسة بنوك تونسية (بنك األمان ،بنك
تونس العريب ،البنك التونيس ،بنك تونس العريب الدويل والرشكة التونسية للبنك)
من قبل وكالة الرتقيم البنيك موديز .ويف اليوم التايل ،كذبت الجمعية املهنية للبنوك
واملؤسسات املالية ( )APTBFالخرب ،الذي تبني فعال أنه خاطئ .وخالل ذلك ،توفر
حيز من الزمن يك تنقل عديد وسائل اإلعالم التونسية الخرب (هنا صورة مجلة
“لوماندجر”) ،ما ألحق ،يف املحصلة ،بعض الرضر بسمعة البنوك الخمسة املعنية.

الخبر “الرسمي” ال يعني خبرا “تم التحقق منه”
ميثل التعاطي مع مصادر األخبار املوجهة ،وجها آخر من أوجه الصعوبة .فاملؤسسات العمومية ،واملسؤولون السياسيون والرشكات ومنظامت املجتمع املدين ،يعتربون ،بطبيعتهم ،أطرافا
مستعدة ملحاولة توجيه حكمنا ،وذلك من خالل االقتصار عىل تقاسم بعض الوقائع املتعلقة بأنشطتهم ،أو من خالل تقدميها بصورة إيجابية تخدم صورتهم أو مصالحهم .فاألخبار
التي تنرشها هذه األطراف ،هي غالبا مفيدة للصحفي ،لكن ليست محايدة مطلقا .فهي تستجيب عموما السرتاتيجية اتصالية وضعت بهذا القدر أو ذاك من الكفاءة من قبل مصالح
الصحافة ،املكونة يف بعض األحيان من صحفيني سابقني يعرفون جيدا قواعد واحتياجات وسائل اإلعالم .وهذه املصادر اإلعالمية ،التي متلك سلطة عمومية (حكومة ،وزارات ،إدارات)
أو مرشوعية اجتامعية (الجمعيات ،النقابات ،األحزاب السياسية ،)...ال يجب إهاملها .كام أنه من الرضوري أن ميلك الصحفي ضمن كنش معارفه أرقام وعناوين إسمية لكل األشخاص
املأذون لهم بالترصيح باسم تلك اإلدارات أو املؤسسات أو املنظامت.
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غري أن هذه العالقات ميكن أيضا أن تخلق عادات تنزع نحو السهولة ،التي يتعني عىل الصحفيني العمل دوما عىل تجنبها ،من خالل عدم االقتصار عىل مجرد إعادة إنتاج البالغات
الصحفية .كام يتوجب عليهم التنبه إىل أن الوقائع التي تم إبالغهم بها ،ليست بالرضورة وقائع حقيقية وثابتة .وبشكل أمثل ،فإن الصحفي مدعو إىل العمل عىل إثراء رصيده من
املصادر الشخصية داخل هذه املؤسسات ،باعتبار أن هؤالء املصادر يتيحون له املصادقة (أو ال) عىل الوقائع التي تم إبالغه بها عرب القناة املؤسساتية ،أو الحصول عىل معلومات تم
تجاهلها أو تم إغفالها وإخفاؤها .فاملهم يظل ربط عالقات احرتام متبادل ،والتوافق عىل صيغة تواصل ميكن أن تضمن عدم الكشف عن هوية املصدر ،واالتفاق معه عىل طريقة
التعاطي مع املعلومات التي وفرها ،دون معرفة املرشفني عليه إداريا.

تحقق من األخبار عىل مستويني
يخضع الخرب دوما صلب وسيلة إعالم إىل مبدأ التحقق عىل مستويني .املستوى األول من التحقق ،يقوم به الصحفي كاتب الريبورتاج أو املقال ،الذي يتعني
عليه التثبت من كل واحدة من املعلومات التي يستخدمها ،وذلك بإخضاعها للتمحيص واملقارنة مع عديد املصادر األخرى املختلفة .أما املستوى الثاين من
التحقق ،فإنه يتوىل القيام به عضو آخر يف وسيلة اإلعالم .ويتعلق األمر غالبا برئيس التحرير و/أو نائبه .فهام يتوليان مشاهدة الريبورتاج (أو يعيدون قراءة
املقال) قبل بثه (أو نرشه) بهدف التثبت من أنه ال يحتوى عىل خطأ واضح ،ومن أن كل تأكيد معلل بتأكيدات قدر كاف من املصادر ذات املصداقية ،والتحقق
أيضا من أن هذه املصادر تعكس املعلومة يف مختلف مظاهرها وجوانبها .كام ميكن أال يعهد بهذا العمل لصحفيني ،وإمنا لفرق متخصصة تكون عادة أكرث قربا
من أقسام التوثيق منها إىل الصحفيني امليدانيني .وكانت هذه املصالح جد شائعة يف أجهزة الصحافة املكتوبة بأمريكا الشاملية يف القرن العرشين ،لكنها تنحو
باتجاه الزوال بسبب ضغوط اقتصادية تعانيها وسائل اإلعالم هذه ،يف ظل تعدد وتكثف املواقع اإلخبارية عىل الخط .إال أن هذه املصالح ال تزال موجودة يف
بعض املجالت الكربى ،مبا يف ذلك صلب بعض وسائل اإلعالم السمعية البرصية .فاملخرجون/املحررون ملوضوع ما ينقلون محادثاتهم ولقاءاتهم واملعلومات
التي ميلكونها حول معارفهم وكذلك ما كتبوه من مذكرات إىل املكلفني بالتحقق والتثبت ،الذين يحرصون ،حتى قبل أن يطلعوا عىل املقال أو عىل الريبورتاج،
عىل تجميع الوثائق ذات الصلة ،واإلطالع أقىص ما ميكن عىل تفاصيل املوضوع املطروح ،وأيضا عىل مختلف وجهات النظر املمكنة بشأنه .ويقومون الحقا
بالتحقق من كل واحدة من الوقائع الواردة يف الريبورتاج ،من خالل القيام بعملية التقاطع مع معطيات مصادر أخرى ،بغية التفطن ألية أخطاء محتملة أو
تأكيدات غري دقيقة .ويف مرحلة تالية ،وبنفس الطريقة ،يتثبتون من الترصيحات والشهادات الصادرة عن األشخاص املستجوبني ضمن الريبورتاج أو املقال.
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ما الذي يجب عمله في حال الوقوع في الخطأ ؟
ال ميكن مطلقا ضامن موثوقية خرب بنسبة  100باملائة .وعليه ،فإنه من الرضوري أن يتوخى الصحفي دوما ،عندما يقوم بإنجاز ريبورتاج ،منهجية تنبني عىل التنسيب ،مع تجنبه مطلقا
إطالق أحكام نهائية .وإقدام الصحفي عىل عمله يف كنف التواضع والرصامة املهنية ،ميثل الوسيلة األفضل لعدم ارتكاب أخطاء .غري أن الوقوع يف أخطاء يظل أمرا ممكنا ،ويتفق أن
يرتكب صحفيون ذوو خربة كبرية ،أخطاء بدورهم .ويف هذه الحالة ،يتعني تصحيح الخطأ .وهذه نقطة جوهرية ،سواء من جهة احرتام األشخاص واملؤسسات التي ميكن أن يلحقها الرضر
جراء هذا الخطأ ،أو من أجل االحتفاظ بثقة املستمعني أو القراء .وإصالح األخطاء ،دون تقديم االعتذارات ،ليس كافيا .يجب أن نحسن مسلكية اإلقرار العلني بأننا أخطأنا ،والتعريف
بذلك بالوسيلة األكرث مالءمة ،أي بالطريقة التي متكن العدد األكرب من املستمعني أو القراء من اإلطالع عىل ذلك .ومن شأن ذلك ،تعزيز مصداقية الصحفي (أو وسيلة اإلعالم) ،الذي
يعرتف بأنه شخص غري معصوم .إن ما هو خطري ،ليس الوقوع يف الخطأ ،وإمنا اإلنكار وسوء النية.

يجب أن نتذكر جيدا :
أال نكتفي مطلقا مبصدر واحد .والخرب يك يتم اعتباره مثبتا ومتحققا منه ،يجب أن يؤكده مصدران واألفضل ثالثة مصادر.
اإلحجام مطلقا عن استخدام إحدى الوقائع أو معلومة واحدة ،طاملا أنه هنالك شكوك حول صدقيتها .وإن قمت باستخدام هذا املعلومة ،ألنه تبني لك أن ذلك أمر رضوري
لفهم الحدث ،فإنه يجب إعالم القارئ أو السامع بشكل واضح بهذه الشكوك.
االحتفاظ مبا منلكه من تسجيالت سمعية أو برصية ،السيام من أجل تقديم الرباهني عىل صدقية ما تم نقله.
تحديد وتشخيص كل الفاعلني املمكنني املرتبطني بوضعية معينة من أجل النظر يف أي املصادر التي ميكن أن تنقصنا ،من أجل تحليل الخرب يف كل جوانبه.
التفريق بني التأكيدات والترصيحات املتصلة بالوقائع .فالوقائع مثبتة بفضل براهني ال تقبل الدحض ،يف حني أن التأكيدات والترصيحات ترتكز عىل معلومات وشهادات
متطابقة.
تحديد وتشخيص مصالح كل واحد من الفاعلني من أجل التعرف عىل توجه املعلومات املتأتية من كل واحد من املصادر.
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الحرص املطلق عىل عدم الخضوع ألي تأثري ،بفعل مشاعر تعاطف أو استلطاف أو اشمئزاز إزاء أحد املصادر.
الحرص عىل معالجة الوقائع املضمنة يف منشورات وبالغات صادرة عن مؤسسة عمومية أو حكومية أو غري حكومية أو خاصة بكامل الحيطة واليقظة.
الحرص عىل التثبت والتحقق ذاتيا من املعلومات التي ميدنا بها زمالء أو ينرشونها.
الحرص دوما عىل التثبت من مصدر مضاد من محتوى برقية وكالة ومقارنتها مع برقية وكالة أخرى.
يف حالة الخطأ ،الحرص عىل إصالح الخطأ وعىل االعتذار من خالل نرش تصحيح أو اإلعالن عنه.

نصيحة:
يتوجب عىل كل صحفي أن يعيد بانتظام قراءة ميثاق ميونيخ لألخالقيات املهنية (أو إعالن واجبات وحقوق الصحفيني) املوقع يف  24نوفمرب  ،1971والذي صادقت عليه الفيدرالية
الدولية للصحفيني ( )FIJواملنظمة الدولية للصحفيني ( .)OIJفهذا امليثاق يتضمن قامئة الواجبات األساسية للصحفي يف البحث عن األحداث والكتابة عنها والتعليق عليها:
 - 1احرتام الحقيقة ،أيا كانت انعكاسات ذلك عىل الذات ،وذلك من منطلق احرتام حق الجمهور يف معرفة الحقيقة.
 - 2الدفاع عن حرية اإلعالم والتعليق والنقد.
 - 3االقتصار عىل نرش األخبار التي يكون مصدرها معروفا ،أو إرفاقها ،إن اقتىض األمر ذلك ،بالتحذيرات والتحفظات املطلوبة ،وعدم حجب املعلومات األساسية ،وعدم
تغيري وتحوير مضامني النصوص والوثائق.
 - 4عدم استعامل أساليب غري مرشوعة من أجل الحصول عىل معلومات وصور ووثائق.
 - 5إلزام الذات باحرتام الحياة الشخصية لألفراد.
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 - 6تصحيح كل خرب تم نرشه وتبني أنه غري دقيق.
 - 7االحتفاظ بالرس املهني وعدم الكشف عن مصدر املعلومات التي تم التحصل عليها بشكل رسي.
 - 8االمتناع مطلقا عن رسقة املضامني والثلب والشتم وتوجيه االتهامات دون أساس ،وكذلك االمتناع عن تلقي أية مزايا مرتتبة عن نرش أو إلغاء معلومة.
 - 9عدم الخلط مطلقا بني مهنة الصحفي ومهنة املختص يف اإلشهار أو يف الدعاية ،وعدم قبول أية تعليامت مبارشة أو غري مبارشة من املعلنني.
 - 10رفض أية ضغوط وعدم القبول بأية توجيهات تحريرية ،إال من قبل املسؤولني عن التحرير.

أداة للتثبت من عدد املتظاهرين
يجد الصحفيون يف غالب األحيان صعوبة يف تقدير عدد املشاركني يف مظاهرة احتجاجية.
واألرقام التي تقدمها الرشطة واملنظمون نجدها بصورة عامة جد متفاوتة .وميكن ملوقع
"مابشاكينغ  )/Mapchekking" (www.mapchecking.comأن يساعدنا عىل تقدير
العدد .فهذه األداة تقدر حجم جمهور من األشخاص ضمن مساحة معينة ،وكذلك عدد
األشخاص الذين يسريون ضمن مسار محدد بشكل واضح.
كيفية استعامل هذه األداة :ضمن رشيط البحث ،أكتب اسم املكان واملدينة والبلد،
ثم أنقر عىل كلمة "ساتليت  ،"satelliteإذا ما كنت تريد الحصول عىل صورة بالقمر
االصطناعي ،أو عىل كلمة "مخطط  ،"planإذا ما كنت ترغب يف الحصول عىل خريطة.
ثم أنقر الحقا عىل كلمة "روسات آريا " reset areaمن أجل تحديد منطقة مسار
املظاهرة بفضل الرمز (األيقونة  )icôneاألصفر (عرب رسم نقاط تحدد حدود املنطقة).
ويف األخري تحديد عدد األشخاص يف املرت املربع الواحد .وعندها تظهر النتيجة.
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 2.2التحقق من خبر نشر على موقع انترنيت:
يتوجب عىل الصحفي أن يتوىل تقييم جانبني أو عنرصين اثنني عندما يريد استخدام خرب نرش عىل موقع انرتنيت :موثوقية املوقع الذي نرش فيه الخرب ،وموثوقية الخرب ذاته .ولعديد
االعتبارات ،فإن هذين الجانبني مرتبطان بشكل وثيق ،ذلك أن الخرب املنشور عىل موقع عرف بأنه موثوق ،ميلك حظوظا أوفر يك يكون خربا صحيحا ،مقارنة بخرب نجده عىل موقع
معروف بأنه مشكوك فيه .إال أن املوقع املعروف بأنه موثوق ،ميكن أيضا أن يتضمن أخبارا زائفة/خاطئة أو غري دقيقة .كام أن موثوقية األخبار التي تتيحها مدونة جامعية معروفة
ومعرتف بها ،ميكن أن تختلف من مساهم إىل آخر.
وتبعا لذلك ،فإن خربا عىل الخط يجب أن يتم التحقق منه طبقا لنفس الرشوط املنطبقة عىل الخرب الذي نستقيه خارج الخط ،وذلك أيا كان املوقع الذي نرشه .والقاعدة الذهبية
واحدة ثابتة ،ومؤداها أن كل خرب ،يك ينظر إليه عىل أنه ثابت ،يجب أن مير عرب املقارنة والتقاطع مع عديد املصادر األخرى .وإذا كانت عديد املواقع املعروفة بأنها موثوقة قد نرشت
نفس الخرب ،من خالل إيراد مصادر مختلفة ،فإن املرجح هو أن الخرب صحيح .وعىل العكس من ذلك ،وإزاء معلومة غري مرفقة مبصادر ،فإن عدم وجود إشارة لهذه املعلومة يف مواقع
أخرى ،يستدعي توخي أكرب قدر ممكن من الحذر.

كيف نتحقق من موثوقية موقع ما ؟
بصورة عامة ،تعترب مواقع وسائل اإلعالم التقليدية ووكاالت األنباء ومدونات الصحفيني املعروفني ،وكذلك الصفحات الحكومية وصفحات املؤسسات ذات السمعة الجيدة (املنظامت
الدولية ،املنظامت غري الحكومية ،الجامعات ،معاهد اإلحصاء ،إلخ ،)...مصادر موثوقة .لكن املوقع العائد لشخص أو ملنظمة ال نعرفه/ا ،ال ميكن أن يكون موثوقا بنفس القدر .فاملسألة
يف مجملها مرتبطة بالظرفية وبحسن التقدير .كام ميكننا أن مننح بعض املصداقية ملوقع ينرش نصوصا محررة من قبل أشخاص يبذلون أقىص الجهد يك يكونوا شفافني حول مصادر
معلوماتهم ،ويبدون اعتداال يف تأكيداتهم ،ويطرحون وجهات نظر مختلفة.
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واملواقع التي يتوجب عىل الصحفيني الحذر منها ،ميكن تصنيفها ضمن فئتني كبريتني :
الفئة األوىل تضم املواقع التي ميكن أن تحتوي عىل معلومات مفيدة ،ولكن استخدامها يقتيض التحيل بقدر عال من اليقظة .إنها بشكل عام املواقع العائدة ألشخاص أو
ملجموعات من األشخاص أو لجمعيات ،والتي تقوم ،يف شكل مدونة شخصية أو مدونة جامعية ،بإنتاج وتقاسم معلومات وأخبار حول عديد املواضيع املتصلة باألحداث
الراهنة ،ولكن ليس لديها الخربات الكافية (وحتى الطموح بالرضورة) لضامن صدقية كل املواقف والتأكيدات املضمنة يف منشوراتهم .ودرجة اليقظة إزاء هؤالء الفاعلني غري
الرسميني يف املجال اإلعالمي ميكن أن تختلف بحسب صيغة “حالة بحالة” .وبالفعل ،فإنه هناك “صحفيون – مواطنون” يتوخون الدقة يف التحليل ويحرتمون األخالقيات
بدرجة مساوية ،إن مل تكن أعىل ،مام يتوخاه عديد الصحفيني املهنيني.
أما الفئة الثانية ،فإنها تضم املواقع التي يتعني بشكل مطلق عدم اعتامدها كمصدر خرب أو كوسيلة للتثبت من الوقائع .وتندرج يف هذا الباب بالخصوص ،مواقع اإلعالم
الساخر (أنظر القسم  3.1من هذا الدليل) ،ومواقع مؤسسات ومعاهد (معلنة ذاتيا) بحث وتحليل وسرب آراء ،وكذلك مواقع وسائل اإلعالم ذات النزعة الحزبية املبالغ فيها
(أنظر القسم  ،)4.1واملواقع التي تحتضن لوبيات اقتصادية تعمل تحت غطاء بحوث علمية أو اجتامعية مزعومة بهدف تضليل الحكم عليها.
ليس من اليسري دوما أن نحدد موقعا غري موثوق ،أو التعرف عىل موقع إخباري مقلد .إال أنه ميكن للصحفي أن يتوصل إىل ذلك عرب القيام ببعض العمليات البسيطة:
اإلطالع عىل الصفحة “حول( “ à proposأو “من نحن؟” ? ) Qui sommes nous
ومن حيث املبدأ ،فإن هذه الكلمة تكون موجودة يف أعىل أو يف أسفل صفحة االستقبال .وكل موقع جدي ميلك صفحة من هذا القبيل .وهي ترشد حول األهداف واملضامني التحريرية،
وكذلك حول املؤلفني ،أو مالمح املساهمني يف الكتابة .والصفحة التي ينشئها شخص أو منظمة ،وال تقدم مثل هذه املعلومات ،وكذلك معطيات لالتصال (حساب الكرتوين ،رقم هاتف)،
ليست مصدرا جيدا ميكن االستشهاد به .ويف الحالة التي ال تقدم فيها الصفحة قدرا كافيا من املعطيات ،فإنه يظل دوما من املمكن كتابة اسم الشخص أو املنظمة ضمن محرك بحث،
أو أيضا البحث عن معطيات تتصل بهم عرب مختلف الشبكات االجتامعية.
تحليل تصنيف (أو التصنيف الرتاتبي) املوقع (رشيط قامئة املضامني  ،Menuخريطة املوقع  ،Plan du siteإلخ).
وبوجه عام ،فإن املوقع املوثوق يكون منظام وواضحا ،إذ أنه يظهر بوضوح االلتزامات القانونية أسفل صفحة االستقبال ،ويقرتح أيضا أزرارا للتقاسم نحو الشبكات االجتامعية
(فايسبوك ،تويرت ،اينستغرام ،إلخ).
35

مناجه و أدوات التحقق

اإلطالع عىل بعض املقاالت من أجل تقييم نربتها
إن املوقع الذي يستخدم عناوين مثرية ،والذي يروج قدرا أكرب من اآلراء مقارنة مبا ينرشه من وقائع ،و/أو الذي يكشف عن توجه السيايس جد واضح ،ال يعترب موقع أخبار موثوق .كام
يظل وجود األخطاء يف الرسم والصياغة ،وهو أمر شائع يف املواقع املقلدة ،أحد املؤرشات الجيدة عىل درجة املهنية.
التحقق من أن املقاالت تستند إىل مصادر
إن موقعا جديا ال ينرش سوى مقاالت تنص عىل مصادرها .كام أنه يتيح اإلمكانية للوصول إىل املصدر األول للمعلومات من خالل روابط نصية .وإذا ما كانت تلك هي الحالة ،فإن
جودة املصادر املستعملة (وهذا مؤرش آخر مهم لتقييم موثوقية موقع ما) ميكن بدورها التثبت منها.

بعض األدوات المفيدة :
خدمة برمجية “وويس” ( )www.whois.comاختصارا لكلمة باللغة األنقليزية “ ”Whoisالتي تعني “الذي هو” ،وهي خدمة تتيح التعرف عىل مالك موقع ما والحصول
عىل معلومات بشان عنوان بروتوكول األنرتنيت ( adresse IPالرقم الذي يشخص هوية كل جهاز مرتبط باالنرتنيت) ،وذلك عرب ملء خانة “املحدد املوحد ملوقع املصدر
( .)adresse URLوتوجد مواقع أخرى من هذا الصنف مثل “دوماينبيغداتا “ .)DomainBigdata (www.domainbigdata.com
“هونرت” ( ،)Hunterوهو محرك بحث يتيح العثور عىل العناوين اإللكرتونية املرتبطة مبوقع واب.
“مايووت ،)/Mywot” (https://www.mywot.comوهو يتيح التعرف بقدر ما عىل موثوقية موقع انطالقا من آراء تركها املستخدمون .ومن أجل استعامل هذا املوقع،
يجب تحميل برمجية السالمة “ووت  ”WOTوهي برمجية مجانية وميكن النفاذ إليها عىل صفحة استقبال موقع مايووت).
“انرتنيت أرشيف” ( ،)www.archive.orgالذي يتيح اإلطالع عىل صفحة “واب” كام تم عرضها يف تاريخ معني.
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وتوجد أيضا مواقع تقوم بتبويب وتصنيف اإلشاعات والخدع املتداولة عىل الواب .واملواقع األكرث شهرة يف هذا املجال هي:
“هواكسبوسرت” (فرنكوفوين )www.hoaxbuster.com :
محرك البحث “هواكسكيلر” (فرنكوفوين)www..hoaxkiller.fr :
“سنوبس” (باللغة األنقيزية)www.snopes.com :
وقد طورت مؤسسة “تاماب )TAMAP “ (16توجهات رئيسية من أجل التعرف عىل املواقع التي ال ميكن الوثوق بها بقدر كبري .وهذه األدوات (التي ميكن النفاذ لها بحرية عىل
االنرتنيت “ ،”17والتي نوردها أسفل هذا) ،هي أدوات جد مفيدة بالنسبة للصحفي ،ذلك أنها تتيح له التساؤل بشكل جد منهجي حول أصل املوقع وكذلك حول هيكلته وتواتر
عمليات تحيني صفحاته.

شبكة لتقييم موثوقية مصدر معلومات على صفحة واب:

نعم

ال

محدث الصفحة تم تشخيصه فعليا.
املؤلف :

يتعلق األمر مبنظمة وليس بصفحة شخصية.
محدث املوقع (أو املنظمة) يقدم عنوان اتصال أو معلومات تتيح التثبت من طبيعة أنشطته ودرجة خربته.
ليس هناك من سبب لالعتقاد بأن صاحب املوقع (أو املنظمة) له مصلحة شخصية يف عالقة باملعلومات املقدمة أو بالنوايا السيئة املخفية.

تشكيل الصورة:
املصادر:

الصفحة منظمة بشكل جيد وكاملة وتيرس البحث عن املعلومات
الصفحة ال تزال يف طور نشاط
مصدر املعلومات أويل (ال تروي وقائع نقال عن مصدر آخر)
من املمكن التثبت من املعلومة يف أماكن أخرى كام أن عديد املصادر األخرى تؤكد نفس الوقائع السيام املصادر الجديرة بالثقة.
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الخطوط التوجيهية الستخدام الشبكة:
املؤلف  :من هو املؤلف أو داعم الصفحة ؟ هل يتعلق األمر بصفحة شخصية أو بصفحة منظمة ؟
صفحة أحدثها شخص أو منظمة ،وال تقدم هذه املعلومة ،هي ليست مصدرا جيدا ميكن االستئناس به.
الصفحات الشخصية ليست بالرضورة مصادر للتضليل ،ولكنها تقتيض التحيل بقدر أكرب من التنبه والحيطة ،مع التثبت باستخدام مصادر أخرى.
تتيح الشبكات االجتامعية تبادل اآلراء الشخصية ،ولكنها تتيح أيضا تبادل املعلومات .إال أن هذه الشبكات ال ميكن إيرادها كمصادر معلومات عىل الرغم
من كونها قادرة عىل توفري أفكار (أنظر القسم التايل من هذا الدليل “التحقق من معلومة منشورة عىل الشبكات االجتامعية”).
السمعة  :هل أن محدث املوقع (شخص أو منظمة) يقدم رابط اتصال (الربيد اإللكرتوين سابقا) أو معلومات تتيح التثبت من طبيعة أنشطته ومصالحه ودرجة
خرباته ؟
التحقق من وجود رابط االتصال وحقوق التأليف عىل الصفحة
الوسيلة  :هل هناك أسباب تدفعنا لالعتقاد بأن صاحب املوقع له مصلحة شخصية يف عالقة باملعلومات واألخبار املقدمة ؟ مصلحة تجارية أو مصلحة من نوع آخر؟
التثبت من وجود إعالنات إشهارية يف ارتباط باملضامني
النوايا  :ما هي نوايا املؤلف ؟.
التساؤل ملاذا نرش املؤلف هذا الخرب :هل يتعلق األمر بخدمة عامة ،أو مبعلومة صحفية ،أو بأداة بحث ،أو برغبة شخصية يف تقاسم املعلومة ،أو من
أجل االستنكار ،أو من أجل جلب االهتامم ؟
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الخطوط التوجيهية الستخدام الشبكة:
الهيكلة  :هل أن الصفحة منظمة بشكل جيد ؟
التحقق مام إذا كانت قراءة الصفحة يسرية ،ومام إذا كانت كاملة ومضامينها منظمة بشكل جيد.
التحقق بالخصوص من الروابط .إىل أية صفحات تحيلنا ؟ وهل أن هذه الصفحات هي مصادر موثوقة ؟ وهل أنها متلك اهتامما حقيقيا باملعلومة املضمنة
يف الصفحة الرئيسية ؟
زومبيز“( ”ZOMBIESاملواقع التي توقف استخدامها) :هل أن الصفحة ال تزال محينة ؟
التحقق من أن محتويات الصفحة قد تم تحيينها وال تعود إىل بضع سنوات خلت.
صنف املصدر  :أويل أو ثانوي ؟
التحقق مام إذا كان املصدر يورد وقائع متت معاينتها أو التثبت منها من قبل املصدر نفسه (مثال :مقال حول الصحة كتبه باحثون) أم أن األمر يتعلق
مبصدر ثانوي ينقل معلومات (موقع واب يناقش البحوث الجارية حول أحد األمراض من خالل نقل آراء الباحثني).
تذكر جيدا أنه كلام ابتعدت املصادر األولية ،كلام قلت موثوقية املعلومة.
التحقق عرب التقاطع واستخدام مصادر متعددة :هل من املمكن التحقق من معلومة عىل الواب ؟
التحقق مام إذا كانت الصفحة تتضمن مراجع ميكن التثبت منها.
البحث عن نفس املعلومة يف مواقع أخرى نوليها ثقتنا.
عدم التوقف عند املصدر األول الذي نعرث عليه ،ولكن الحرص عىل مواصلة املقارنة.
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استخدام محركات البحث بشكل عقالني:
ميكن التثبت يف القدر األكرب من الوقائع بفضل التحكم الجيد يف استخدام محركات البحث .إال أن الصحفي مطالب دوما بأن يكون متنبها إىل أن البحث بواسطة كلامت مفاتيح عىل
“غوغل” ال يتيح بالرضورة الوصول يف الصفحة األوىل إىل املواقع األكرث موثوقية أو األكرث أهمية ومالءمة الحتياجاتنا للتثبت .فنتائج “غوغل” هي بالفعل مقدمة بشكل تراتبي بواسطة
خوارزمية خصوصية ترتكز يف نفس الوقت عىل اللغة السيميائية املستخدمة (الكلامت ،أو املكان الذي توجد به هذه الكلامت ضمن وثيقة) ،وعىل الطلبات املامثلة التي يقوم بها
مستخدمو انرتنيت آخرون ،وعىل مدى شعبية صفحة ما (كلام تكثف عدد املتابعات لهذه الصفحة كلام وردت يف املقدمة ضمن محرك البحث) .فاملنشور القديم ،والذي يتم اإلطالع
عليه بشكل مطرد ،ميكن أن يظهر يف أول قامئة نتائج البحث ،وأن يؤدي يف بعض األحيان إىل إيقاع الصحفي الذي يبدو له أن هذا املنشور “جديد” من الوهلة األوىل ،يف الفخ .واألمر
مشابه أيضا بالنسبة ملقال موجه التجأ مؤلفه إىل “مصنع نقرات” من أجل زيادة شعبيته (أنظر القسم  6.1من هذا الدليل).
وهكذا ،فإن االستخدام السائد الذي ينتهجه أحيانا الصحفيون ل”غوغل” ميكن أن يؤدي إىل بعض التشويه للواقع ،عىل اعتبار أن املعلومة (الخرب) ضمن محرك البحث ليست مربمجة
وفقا لتصنيف تراتبي مسبق ،وليس تبعا للموثوقية باملعنى الصحفي للكلمة .ومن شأن تنويع محركات البحث ،عرب استعامل “بينغ  ”Bingأو “كوانت ،”Qwantعىل سبيل الذكر ،أن
ميثل حال جيدا للحصول عىل مصادر محتملة متعددة ،وتوسيع آفاق الصحفي يف سياق عملية التثبت والتحقق الروتينية .ومن جهة أخرى ،فإن بعض املواقع ،عىل غرار قواعد البيانات
واملواقع املؤسساتية واملواقع الصحفية أو البوابات العلمية ،متلك محركات بحثها الداخلية الذاتية .وتتيح هذه األدوات اإلطالع عىل مجمل مضامني هذه املواقع والعثور بأكرث يرسا
وبأكرث رسعة عىل معلومات موثوقة.

نصيحة  :ال تكن دوما مرتبطا بصفحات الواب
إن املصدر الحي الذي ننفذ إليه مبارشة ،وميكننا أن نورد شهادته ،يظل املرجع األسايس الذي ال غنى عنه لتأكيد أو
نفي خرب ما .ومبنأى عن "الواب" ،يظل الهاتف ،عىل هذا الصعيد ،أداة جد مهمة الستقاء املعلومة والتحقق منها.
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 3.2التثبت والتحقق من خبر منشور على الشبكات االجتماعية:
ال توجد قواعد صارمة متعلقة باستخدام األخبار واملحتويات املتأتية من الشبكات االجتامعية .فكل سيناريو ،هو سيناريو فريد .وعليه ،فإنه من املهم أن يفكر املحررون جامعيا يف
مختلف الحاالت املمكنة لتقييم التوجيهات األخالقية والسياسات التي يتعني انتهاجها .إال أنه يجب مواصلة تطبيق القاعدة الذهبية للتحقق :يك يكون الخرب مصادقا عليه ،يجب
اعتامد التقاطع مع عديد املصادر ،والحالة املثىل هي التقاطع مع مصادر أولية عرفت بأنها موثوقة.
ورد الفعل األول عندما يتم ترويج خرب من قبل الشبكات االجتامعية ،يجب أن يكون التحقق من مصدر هذا الخرب ،يف حال تم ذكر هذا املصدر .فذلك ميكن أن ميثل مؤرشا جيدا عىل
مصداقية املعلومات املروجة .وبصورة عامة ،يجب الحرص عىل إعطاء األفضلية للمصادر املشهود لها واملعرتف بها :وسائل اإلعالم ذات السمعة الجيدة ،وكالة أنباء ،مواقع مؤسساتية،
خرباء مشهود لهم ،شخصيات عامة ،إلخ .إال أن مصدرا ذا مصداقية ،ال يضمن بنسبة  100باملائة صدقية خرب ما .وهكذا ،فإنه ميكن للصحفيني أنفسهم أن يكونوا مصدر نرش أخبار
كاذبة .ومن جهة أخرى ،فإن حساب تويرت أو فايسبوك تابع لوسيلة إعالم أو مؤسسة أو شخصية عامة ،ميكن أن يكون حسابا مقلدا.

اإلشهاد بأن الحساب رسمي:
ضمن بعض وسائل اإلعالم االجتامعية ،تكون حسابات املستعملني متبوعة بشارة يف شكل حرف “يف” ( )Vباللون
األزرق .وهذه الشارات تعلمك بأنك عىل حساب رسمي ،ومتحقق منه بتلك الصفة من قبل املنصة التي تبحر
فيها .وال ينطبق هذا “اإلشهاد” عىل األفراد الخواص (إال يف حاالت نادرة).
وعدم امتالك هذه الشارة ،ال يعني ،رغم ذلك ،أن الحساب مزور .فمعظم وسائل اإلعالم التونسية ال متلك هذه
الشارة ،وذلك ألنها ،ببساطة ،مل تقم باإلجراءات الرضورية للحصول عليها.
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ويف حالة رسالة تم نرشها أو نقلها من قبل شخص ما ،يجدر بك التساؤل عمن يتحدث أو ينرش الرسالة .كام يجب عليك تتبع املسار التاريخي لنمط املعلومات املنشورة عىل حسابه.
أي صنف من املالمح الشخصية يقوم مبتابعته ؟ وأي صنف ميلكه من “األصدقاء” أو “املتابعني” ؟ وإذا ما تبني لك مثال أن هذا الشخص ميلك أصدقاء تونسيني ،فإنه من األرجح أنه من
تونس .وإذا كان ينرش فقط صورا عن تونس العاصمة ،فإنه يعيش ،عىل األرجح ،يف تونس العاصمة.
وإذا ما رصح شخص بأنه شاهد عىل حدث ،فإنه يجب عليك التثبت مام إذا كان موجودا فعليا عىل عني املكان .وميكنك القيام بذلك من خالل محاولة االتصال به عرب صندوق
الرسائل املرتبط بحسابه .والطريقة املثىل ،تتمثل يف توصلك الحقا إىل التحدث معه هاتفيا .كام ميكنك استخدام أداة تحديد املواقع الجغرافية .وتقدم تويرت أداة مامثلة وهي “تويتداك
 ،)/Tweetdeck “(https://tweetdeck.twitter.comالتي تتيح فقط انتقاء التغريدات التي تم إدراجها انطالقا من مكان ما .وعىل سبيل املثال ،إذا كنت تبحث عن تغريدات نرشت
يف منطقة شعاعها  15كيلومرتا حوايل وسط تونس العاصمة ،أنقر عبارة “شارع الحبيب بورقيبة ،تونس” عىل “غوغل مابس  .”Google Mapsأنقر نقرة واحدة عىل صورة الخارطة،
ثم اخرت عبارة “مزيد من املعلومات حول هذا املوقع” وقم بعدها بنسخ رمز تحديد املوقع الجغرايف الذي سيظهر أسفل الصفحة.
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اذهب نحو "تويتداك" ،ألصق الرمز يف العمود عىل اليسار ،وعندها تظهر قامئة التغريدات املنشورة.

ويف كل الحاالت ،فإنه يجب القيام بعمليات التقاطع بني الشهادات ومصادر أخرى .كام يجب عليك التنبه إىل فيديوهات الشهود الثانويني ،أي شهادات أولئك الذين ينقلون معلومات
بصورة غري مبارشة (من قبيل “قال يل صديق”“ ،تلقيت شهادة من هناك”) .وبالنظر إىل بعد املصدر األويل ،فإنه هنالك مخاطر أكرب يك تكون املعلومة خاطئة .وحتى يف حالة مصدر
عىل عني املكان ،فإن خطر نقل إشاعة أو تشويه حدث ،يظل قامئا ،إذا مل يحرض الشخص بشكل مبارش األحداث التي ينقلها.
وبصورة أعم ،يتعني علينا أن نتساءل “ملاذا نرش هذا الشخص هذا الخرب وهذه الصورة أو هذا الفيديو؟” كام يتوجب أيضا أن ننتبه إىل أهمية الرجوع إىل الرسالة (تغريدة  ،تدوينة)...
األصلية التي أطلقت الخرب .وهذا من تدابري الحذر التي يجب اتباعها ،عىل اعتبار أنه هناك عىل الشبكات االجتامعية ،كام يف غريها من مجاالت الواب ،خطر الخرب الزائف/الكاذب،
املفربك كليا ،والذي يستمر ترويجه ،بفعل تقاسمه .وأخريا ،فإنه يجب استخدام الشبكات االجتامعية يف أضيق الحدود وبحذر شديد ،واللجوء أكرث إىل اتخاذها كمجال إلطالق اإلنذار،
ما يدفع الصحفي إىل التحقيق حول بعض األخبار امللتقطة ،عىل اعتبارها مصادر أولية ميكن أن ينطلق منها لتأسيس موثوقية ما يقدمه.
وتبعا لذلك ،فإنه ميكن استخدام الشبكات االجتامعية لغايات اليقظة اإلعالمية ،ولكن األخبار واإلنذارات ،يجب أن تكون مصادقا عليها بواسطة مصادر أخرى ،وأن تكون موضوع
عمليات بحث إضافية عن املعلومات .كام أن إجراء عملية التقاطع بني املعلومات التي تم العثور عليها عىل الشبكات االجتامعية أمر رضوري قبل كل عملية بث أو استخدام.
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وأخريا ،فإنه من املهم استحضار عنرصا ذي أهمية ،يتمثل يف أنه ليس من املالئم استخدام معلومات مستقاة من فضاءات تراسل مغلقة ،عىل غرار مجموعات الفايسبوك أو واتساب
الخاصة ،وذلك لدواع أخالقية .فهذه الفضاءات خاصة ،وبالتايل فإنها تندرج ضمن مجال احرتام الحياة الخاصة .وال يجب استعامل املعلومات التي تحتويها.

الحذر من ويكيبيديا
هناك عادة سيئة لدى الكثري من الصحفيني ،تتمثل يف استعامل ويكيبيديا ،عندما يريدون البحث عن معلومة .فهذه املوسوعة التشاركية تنبه هي بنفسها إىل
أنها ال تضمن املحتوى املدرج عىل الخط .ومثلام ييش بذلك اسمها (ويكيبيديا ترتكز عىل مبدأ “وييك” ،وهو ما يعني ،وبشكل كاريكاتوري ،أن كل مستخدم
لالنرتنيت ميكنه بكل حرية فسخ أو تحوير أو إضافة مضامني) .وتلك اإلمكانيات ،هي التي تفرس الرثاء الكمي للموقع ،والذي يفرتض أيضا إمكانات جد كبرية
للخطأ ،ذلك أنه ميكن أن يتم إدراج عنارص مزورة صلبها عن قصد من أجل إقناع القارئ :إعادة كتابة التاريخ (الدعاية) ،توجيه الرأي العام ،تحسني الصورة،
إلخ .ويحدد إيريك برويار ،وهو باحث فرنيس يشتغل عىل تصور واستخدام التكنولوجيات املعلوماتية يف الرتبية ،خمس نقاط مهمة مرتبطة بويكيبيديا
( )18يتعني التنبه إليها:
الدقة  :معلومات دقيقة مخلوطة مع معلومات غري دقيقة يعرس تقدير نسبتها .وعنرص عدم الدقة ،حتى وإن كان حارضا بشكل ضئيل ،موجود بشكل
محتمل يف كل املضامني.
الدواعي :أهداف املشاركني غري معروفة .فقد يكونون ممن تحركهم دواعي خدمة اآلخر أو دواع علمية وأيضا سياسية أو تجارية .وميكن أيضا لبعض
املؤلفني أن يكونوا من مروجي الخطاب الساخر أو من املخربني.
الخربة :يتجاوز املشاركون مجاالت خرباتهم ويتحدثون يف مواضيع ال يعرفونها أو يتحدثون عنها بطريقة غري مالمئة ،دون أن نتمكن من معرفة مستوى
خرباتهم.
عدم الثبات :ميكن أن يتم حذف تصحيحات ،ما يجعل املقاالت غري مستقرة ،ودون أن نعرف أي النسخ يجب االستشهاد بها.
املصادر :ال تورد الكثري من املقاالت مصادر مستقلة ،ومعظم املراجع الواردة متأتية من االنرتنيت.
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 4.2التحقق من صورة
إن الصحفيني ليسوا مبنأى عن أن تقدم إليهم صور مفربكة من قبل أشخاص يؤكدون أنها صور حقيقية .ونرش صورة مزورة ،أو صورة أخرجت من سياقها ،ميكن أن ميثل أيضا مؤرشا
لتقييم مدى موثوقية موقع انرتنيت .وهناك مثال كالسييك يتمثل يف استخدام صورة مظاهرة من أجل متثيل مظاهرة أخرى ،وذلك بهدف مغالطة مستعميل االنرتنيت .كام يقع أيضا
وبشكل متزايد ،أن يتم تداول هذا النوع من الصور عن حسن نية من قبل مستعملني للشبكات االجتامعية .إال أنه ،وعىل مستوى الشبكات االجتامعية ،يجري تداول األخبار بصورة
جد رسيعة ،وميكن لصورة أدخلت عليها بعض الرتوش ،أو أخرجت من سياقها ،أن تصبح مادة فريوسية واسعة االنتشار .وعليه ،فإنه من املهم بالنسبة للصحفي أن يكتسب الحدس
واألدوات التي تتيح له عدم الوقوع يف الفخ و/أو إعالم قارئيه/مستمعيه حول هذا الشكل الدارج من تزوير األخبار.

التفطن إلى أولى العناصر المحفزة على التشكك
غالبا ما يكون ممكنا تشخيص صورة خاطئة مبجرد مشاهدتها أو بعد االهتامم بالظرفية التي تم نرشها خاللها.

من نشر الصورة ؟ على أي موقع ؟ ومن أين؟
إن أول يشء يتعني القيام به قبل تقاسم صورة (أو خرب مروج عىل االنرتنيت بصورة عامة) هو التساؤل عن الطرف الذي أدرجها عىل الخط .ومجرد أن الحساب هو حساب مصادق
عليه ،أو مملوك لشخصية معروفة ،ال يعني بالرضورة أن الصورة حقيقية .وباملقابل ،فإن الصورة إذا ما نرشت من قبل حساب تم إحداثه قبل ساعة من النرش ،فإنه من املرشوع لكم
أن تتشككوا يف األمر.
وعىل نفس املنوال ،فإن سمعة املوقع الذي نرشت فيه الصورة أمر مهم .وإذا كانت لديك شكوك بشأن موقع ما ،قم برقن إسمه عىل محرك بحث ،وانظر إذا ما كان هذا املوقع موجها
سياسيا ،أو قد كان اتهم سابقا برتويج أخبار كاذبة.
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وأخريا ،يجب أن تنظروا يف املكان الذي نرشت فيه الصورة .فعىل تويرت تظهر هذه املعلومة أحيانا أسفل التغريدات ومبارشة تحت النص .وميكنك تاليا أن تقوم بعملية بحث باستعامل
تقنية التموقع الجغرايف يك ترى ما إذا كانت هناك صور أخرى للحدث تم التقاطها من زاوية أخرى ومروجة عىل النات .كام ميكنك استعامل برمجية تحديد التموقع الجغرايف للتأكد من
أن املكان املوصوف يف الصورة هو فعال الذي التقطت فيه هذه الصورة ،وذلك يف حالة إذا ما كنتم ال تعرفون شخصيا هذا املكان .وعىل سبيل املثال ،إذا كان التعليق املصاحب للصورة
يؤكد أنها قد التقطت أمام جامعة مونبليزير بتونس العاصمة ،ولكنك مل تذهب سابقا مطلقا إىل هذه الجامعة ،فإنه بإمكانك أن تستعمل أداة مثل “انتستنت سرتيت فيو Instant
 )Street View” (www.instantstreetview.comمن أجل الحصول عىل عالمات برصية حول هذا املوقع .وعندها ،ميكن أن تتفطن إىل جزئية (ارتفاع البناءات ،ألوان الجدران إلخ)
قد تجعلك تستنتج بأن هذه الصورة ال ميكن أن تكون قد التقطت يف هذا املكان .وأداة “انستنت سرتيت فيو” ،هي تقنية جد سهلة االستعامل (أنظر التصميم أسفل هذا) .ويكفي
أن تكتب اسم مكان (يتعلق األمر هنا بـ”جامعة مونبليزير ،تونس”) يف خانة البحث ،وسيقدم لك محرك البحث صورة حديثة لهذا املوقع.
كام أن “غوغل ماب  ،)Google Map” (www.google.es/mapsو”غوغل إيرث  ،)/Google Earth”(www.google.fr/intl/fr/earthيقرتحان تطبيقات مامثلة ميكن استعاملها بكل
يرس ألغراض البحث.
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وميكنك أيضا أن تتثبت من أحوال طقس ذلك اليوم يف املوقع الذي التقطت فيه الصورة (أو يزعم أنها التقطت فيه) .ومن شأن ذلك أن ميثل أيضا وسيلة ميرسة للتثبت من صدقية
الصورة أو صدقية ظرفيتها .وعىل سبيل املثال ،إذا ما كنت تعرف أن درجة الحرارة كانت يف حدود  30درجة يف نابل يوم  30سبتمرب  ،2019وترى أن املطر ينزل يف صورة قيل لك أنها
التقطت يف ذاك اليوم ،فهذا يدل عىل أنه هنالك مشكلة.
ومن أجل القيام بعملية التحقق هذه ميكنك استعامل موقع “وو .)/WU “ (www.wunderground.com/history

هل أن الصورة ذات مصداقية ؟
ميكنك أيضا أن تتساءل ببساطة عام إذا كانت الصورة ذات مصداقية .وبشكل إجاميل ،فإنه يتعني أن نتشكك يف كل ما هو جميل بدرجة كبرية أو مدهش أو طريف أو غري معقول.
إال أنه توجد تقنيات أكرث تطورا لتأكيد الشكوك التي ميكن أن تنتابنا حول صدقية صورة أو صدقية ظرفيتها ،من عدمها .وأوىل هذه التقنيات وأكرثها سهولة ،هي تقنية “البحث
العكيس” (.) recherche inversée
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القيام بعملية بحث معكوس ()Recherche inversée
إن أدوات مثل “البحث املعكوس” عن الصور عىل غوغل  )» Google Images Reverse Search” ) « Google Imagesأو “تينآي” ( ،)TinEyeتتيح القيام بهذا الصنف من البحث،
من خالل التفطن إىل خصوصيات عمليات النرش السابقة .ومتكن هذه التقنية بالخصوص ،من التفطن إىل أن صورة ما ،تعد أكرث قدما من التعليق املصاحب لها .وعىل سبيل املثال،
إذا ما كانت صورة موصوفة عىل أنها التقطت خالل اعتداء باردو بتونس العاصمة سنة  2015موجودة ضمن مقال نرش سنة  ،2012فإن ذلك يدل عىل أن التوصيف املصاحب خاطئ.

كيفية استخدام غوغل صور
أنقر يف البداية عىل الصورة املطلوب التحقق منها من أجل إظهار قامئة الخدمات “( ”menuنقرة باليمني  .)...وانقر تاليا عىل “أنسخ عنوان الصورة” (عنوان الصورة هو مصدرها
االلكرتوين.) URL
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إذهب الحقا إىل العنوان ( ،)https://www.google.com/imghp?hl=frالذي يوجهك نحو وظيفة البحث بواسطة الصور عىل غوغل  .قم بانتقاء آلة التصوير الصغرية ثم قم بنقرة
باليمني ضمن خانة البحث ثم “لصق” العنوان االلكرتوين للصورة .وأخريا ،أنقر عىل “البحث بواسطة الصورة”.

للتذكري :ميكنك أيضا تحميل الصورة عىل شاشة حاسوبك ونقلها باستخدام الرمز
“اختيار ملف” ( ،)choisir un fichierثم االنتقاء ،وأخريا املصادقة.
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وتظهر نتيجة البحث الكثري من املعلومات حول الصورة.
ويف أعىل الصفحة تكون الصورة مدرجة ضمن ظرفيتها ،مع معلومات تشري إىل أي حدث
ترتبط به (هنا يتعلق األمر مبظاهرة دعم للفلسطينيني جرت يف تونس العاصمة).
كام تعطي أداة “غوغل صور  ”Google Imagesمرجعيات مقاالت نقلت أيضا هذا
الحدث (يتعلق األمر هنا ب”روسيا توداي” و”راديو فرنسا الدويل” ،عىل سبيل الذكر).
وأسفل الصفحة ،يشري “غوغل صور” إىل مرجعيات املقاالت التي استخدمت نفس الصورة
(“الصفحات التي تتضمن صورا متامثلة”).
وإذا كانت عديد وسائل اإلعالم الجدية قد تقاسمت نفس الصورة ،فإنها عىل األرجح صورة
صحيحة.
وعىل العكس من ذلك ،فإنك إذا ما رأيت الصورة فقط عىل مواقع مجهولة ،أو ضمن
مقاالت صحفية صدرت قبل عدة سنوات ،فإنه يتعني عليك توخي الحذر الكامل .وحتى
إذا ما مل يكن األمر يتعلق بعملية تركيب ،فإن ذلك قد يدل عىل أن الصورة قد تم إخراجها
من سياقها .وهذا يحصل كثريا خالل املظاهرات.
إن هذه األداة جد مفيدة ،لكن من الواجب الحذر ،باعتبار أنها ال تحل كل املشاكل التي
تعرتضك ،ذلك أنه هنالك صور تفلت منها .وواقع أن “غوغل” مل يجد صورة ،ليس الدليل
القاطع عىل أنه مل يتم مطلقا نرشها عىل االنرتنيت .فحتى هذا العمالق األمرييك ،ال يرى
كل يشء.
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كيفية استعامل “تينآي” (: )TinEye
متثل “تينآي” أداة أخرى للتعرف عىل الصور .فهي تستكشف بشكل مستمر “الواب”
وتضيف صورا إىل فهرسها بشكل متواصل .وهي تعد إىل حد هذا اليوم نحو  40مليار
صورة .والبحث بواسطة “تينآي” ،هو بحث خصويص ومؤمن.
ومتاما مثل “غوغل صور” ،فإن البحث بواسطة “تينآي” ميكن إجراؤه ضمن خانة البحث عرب
نسخ العنوان االلكرتوين للصورة ( .)adresse URLوميكنك أيضا أن تحملها عىل حاسوبك،
ثم تنقلها من خالل النقر عىل السهم األزرق ،أو نقلها مبارشة ضمن خانة البحث.
وحال إطالق عملية البحث ،تقوم برمجية “تينآي” بعمليتي فرز وانتقاء النتائج .وهي تشري
إىل عدد املقاالت أو الوثائق عىل الخط التي تظهر فيها هذه الصورة (هنا  )130وكذلك
القامئة اإلسمية لهذه املراجع.
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وميكنك أيضا أن تستعمل أسلوب تصفية (ترشيح) البحث عرب “التجميع ”Collection
(التقاط صورة شاشة مثلام يظهر يف األسفل) .وكام يف “غوغل صور” ،فإن ذلك سوف
يعطيك مؤرشا عىل موثوقية الصورة و/أو ظرفية استعاملها .وعملية البحث هذه بواسطة
“التجميع” ،والتي تشري إىل اسم وسائل اإلعالم التي استعملت الصورة ،ميكن أيضا أن
تساعدك عىل تحديد ملتقط الصورة أو مالك حقوق الترصف فيها (يف الحالة التي تريد فيها
إعادة نرش الصورة ضمن وسيلة اإلعالم التي تنتمي إليها).

كام تقرتح برمجية “تينآي” وظيفة تسمى “مقارنة الصور  ”Comparer les imagesتتيح مقارنة الصورة األصلية مع إحدى الصور التي تم العثور عليها .وهكذا ،يكون بإمكاننا أن
نتفطن إىل الفروقات واالختالفات بني الصورتني ،ويف الحالة القصوى ،التعرف عىل الطريقة التي تم إعادة تأطري ( )recadrageالصورة األصلية بها ،أو إعادة قياس أبعادها ،أو إدخال
رتوش عليها.

تحليل المعطيات الخاصة بصورة :
إن منهجية “البحث املعكوس  ”recherche inverséeهي املنهجية األسهل ،لكنها ليست املنهجية الوحيدة للبحث عن معلومات حول صورة .والخيار الثاين يتمثل يف طلب معطيات
حول البيانات االلكرتونية الكربى ( )métadonnéesاملتصلة بالصورة .والبيانات االلكرتونية الكربى ،هي عبارة عن معطيات مخفية توجد ضمن ملف ( )fichierالصورة .وإذا ما تم
إضافة طلب املعلومات ،فإنه مبقدورنا أن نجد تاريخ الصورة ونوعية األجهزة املستخدمة يف التقاطها ،وطرق التأطري املستعملة ،أو أيضا تحديد التموقع الجغرايف لها(. )GPS
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وتوجد أدوات مجانية عىل الخط من أجل الحصول عىل هذه البيانات االلكرتونية الكربى ،وهي تسمى أيضا املعطيات “أكسيف  .”EXIFوالربمجية العائدة إىل املختص يف التطوير
املعلومايت األمرييك جيفري فريدل هي برمجية سهلة االستعامل ( :)http://exif.regex.info/exif.cgiيكفي أن تلصق العنوان االلكرتوين للصورة (الذي يتم الحصول عليه بنقرة باليمني
عىل الصورة ثم “نسخ عنوان الرابط/الصورة”) ،أو فتح الصورة مبارشة .أنقر الحقا عىل عبارة “لست روبوتا” ثم عىل “فيو إمياج داتا ( “ View image dataالتي تعني “أنظر معطيات
الصورة”).
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تعترب “فوتوفورانسيكس Fotoforensics” ( www.fotoforensics.
 )comأداة أكرث تطورا ،فضال عن كونها جد ميرسة عند االستخدام.
ونتيجة البحث (الذي تم الحصول عليه بعد عمليتي نسخ /لصق
العنوان االلكرتوين – أو تحميل الصورة) تظهر صفحة تتضمن الصورة
املعنية وكذلك حقيبة أدوات صغرية (“أناليزيس  ”Analysisيف األعىل
عىل اليسار) .أنقر عىل “ميتاداتا  ”Metadataمن أجل الحصول عىل
البيانات االلكرتونية الكربى.

تقرتح حقيبة األدوات “أناليزيس “ Analysisمهام إضافية ،عىل غرار
تدوير الصورة يف مختلف االتجاهات ،أو تشخيص مصدرها .وتوجد
أيضا يف أسفل الصفحة أزرار متكن من تقاسم التحليل عىل الشبكات
االجتامعية.
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ملاذا ال أجد أية بيانات الكرتونية كربى؟
بعض املواقع أو الشبكات االجتامعية تقوم بالفسخ الجزيئ أو الكيل للمعطيات “أكسيف” الخاصة بالصور .وتلك هي حالة تويرت وفايسبوك وبعض ملفات واتساب.

كيفية تأويل وقراءة البيانات االلكرتونية الكربى ؟
من الناحية املبدئية ،فإنه من اليسري فهم بعض املعطيات وقراءتها وتأويلها (التاريخ واملوقع ،عىل سبيل املثال) .وبالنسبة ملعطيات أخرى ،يجب أن نبحث ،ولو قليال ،عن معلومات
ضمن مجال الصورة .وإذا ما كنت تتحكم يف هذه التقنيات ،فإنه ميكنك التساؤل عام إذا كانت التعديالت التي ترونها متوافقة تقريبا مع الصورة النهائية :هل أن اإلضاءة يجب أن
تكون أكرث ظلمة ؟ وهل أن هذا العنرص املتحرك ميكن حقيقة أن يكون بدرجة وضوح عالية مع مثل عمليات التعديل هذه؟ وإذا ما الحظت فروقات ،فرمبا يدل ذلك عىل أن الصورة
قد طالتها رتوش.
إال أنه يجب التنبه إىل يشء مهم :أيا كانت املعطيات التي تقوم بتحليلها ،يجب عليك التعاطي معها بكامل الحذر .فمعطيات “أكسيف” قابلة للتحوير ،وميكن أن يتم التالعب بها،
تحديدا بهدف خداع شخص آخر .وفضال عن ذلك ،فإنه ميكن أن يتم تحيينها ،إذا ما كان قد تم تغيري وتحوير الصورة ،مثال إذا ما أدخلنا رتوشا عىل أحد الربمجيات .وعليه ،فإن الطريقة
األكرث أمانا وموثوقية ،تتمثل يف القيام بهذه العملية مع الصورة األصلية.
وبصورة عامة ،فإنه من العسري التأكد بنسبة  100باملائة من صدقية صورة ما .فبعض عمليات الرتكيب ،عىل غرار عمليات “ديبفايك( ”Deepfakeأنظر القسم  2.1من هذا الدليل)،
يتم إنجازها بكامل اإلتقان ،ما يجعل من العسري مبكان ،التفريق بينها وبني صورة حقيقية .لكن هذه الحاالت تظل نادرة .ومن خالل التسلح ببعض سلوكيات الحذر ،من املمكن
تجنب تقاسم جزء هام من الصور الزائفة/الخاطئة املتداولة عىل الخط.
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لنتذكر:
قبل نرش صورة ،يجب عليك أن تكون قادرا عىل اإلجابة عىل كل األسئلة التالية :
هل أن هذه الصورة أصلية؟
أين تم التقاطها ؟
متى تم التقاطها ؟
يف أي ظرفية تم التقاطها؟
من التقط الصورة ؟
ملاذا تم التقاط هذه الصورة ؟

من أجل الذهاب أبعد /First Draft (https://firstdraftnews.org :
تعترب “فريست درافت  )/First Draft” (https://firstdraftnews.orgشبكة تضم منظامت من قطاعات الصحافة والحقوق اإلنسانية
والتكنولوجيا التي تعمل عىل املستوى الدويل .كام أنها تقرتح توجيهات مديرية عىل الخط (مع نسخ باللغة العربية واللغة الفرنسية)
من أجل التثبت والتحقق البرصي من الصور .ويتعلق األمر بدليل مرجعي رسيع ميكنه املساعدة عىل تشخيص عنارص :من ،ماذا ،أين،
متى ،وملاذا ،املتصلة بالصور والفيديوهات املوضوعة عىل الخط من قبل أشخاص آخرين
((.))/https://fr.firstdraftnews.org/guide-pour-la-verification-visuelle-des-photos
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 5.2التحقق من فيديو
تعترب الفيديوهات وسيلة تضليل ذات إقبال كبري عىل االنرتنيت ،والسيام عىل الشبكات االجتامعية .وكام هو األمر بالنسبة إىل الصور ،فإننا نجد باألساس تقنيتني للتزوير والتحوير :تزوير
التعليق املصاحب من أجل وضع الفيديو خارج سياقه الحقيقي ،وتقنية التحوير الفني للصورة ،التي ميكنها هي ذاتها أن تأخذ أشكاال عدة ،عىل غرار استخراج بعض الصور وإدراج
صور جديدة ،أو تحوير الرشيط املسموع.
واألسئلة التي يتعني طرحها ،عىل هذا الصعيد ،قبل استعامل فيديو يتم تداوله عىل االنرتنيت ،هي بالضبط تلك التي يتعني أن نطرحها بالنسبة لحالة الصورة .من هو صانع هذا الفيديو
؟ أين تم تصويره ؟ متى تم تصويره ؟ كيف تم بثه الحقا ؟ هل هناك توافق بني املصدر املحتمل للفيديو ومصدر مستعمل الحساب ؟ وكلام كانت املعلومات بشأن هذا املوضوع
متعددة ،كلام كان من املمكن التحقق منها ،وبالتايل فهم ماهية املوضوع .وعىل العكس من ذلك ،يتعني عىل الصحفي أن ينطلق من مبدأ أنه من املستحيل منح املصداقية لرشيط
فيديو ،يف غياب هذه املعلومات.
ومثلام هو األمر بالنسبة للصورة ،ميكنك استعامل تقنية البحث املعكوس .فالفيديو هو بالفعل مكون من عدد كبري جدا من الصور املوضوعة الواحدة تلو الصور األخرى .وعليه ،فإنه
من املمكن أن نستخرج بعض الصور من هذا الفيديو ،ثم استعامل محرك بحث خاص بالصورة .وميكن استخدام أداتني موجودتني عىل الخط للغرض " :امنيستي يوتيوب داتا فيوور
 "Amnesty YouTube Dataviewerو "فيديو فرييتاس ."In Video Veritas

“امنيستي يوتيوب داتا فيوور”
تم وضع أداة “أمنيستي يوتيوب داتا فيوور” عىل الخط من قبل منظمة العفو الدولية منذ سنة  .2014وهي يتيح التثبت مام إذا كان فيديو تم بثه عىل اليوتيوب قد تم إدراجه قبل
ذلك عىل نفس املنصة .ويكفي أن تدخل عنوان اليوتيوب املتعلق بالفيديو ،يك تحصل عىل التاريخ والساعة املدققة التي تم فيها تحميل الفيديو .ولنأخذ حالة هذا الفيديو الذي تم
بثه عىل يوتيوب)https://www.youtube.com/watch?v=dwLwyHGoWKk( :
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يشري عنوان الفيديو ملوضوعه (مسرية محامني تونسيني تضامنا مع املظاهرات يف سيدي بوزيد) ،وإىل التاريخ املحتمل لتصوير هذا الفيديو ( 27ديسمرب  .)2010ومن شأن البحث
بواسطة “يوتيوب داتا فيوور” أن يتيح لك تأكيد هذه املعلومة ،من خالل تحديد التاريخ الذي تم فيه إدراج هذا الفيديو .ويكفي وضع العنوان االلكرتوين للفيديو ( )URLيف نافذة
البحث والنقر عىل “غو  .”Goيف هذه الحالة ،هناك تطابق بني التاريخني.
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كام أن الفيديو تم تقطيعه إىل صور مصغرة تتيح تطبيق تقنية البحث املعكوس
بواسطة أداة “غوغل صور” (أنظر القسم  3.2من هذا الدليل) .واألداة جد سهلة
عند االستخدام ،لكنها أيضا محدودة :إذا ما كان قد تم تحوير الفيديو بشكل طفيف
مثال ،من خالل تقصري مدته ،فإن هذه األداة ليست قادرة عىل التفطن إىل مصدره.
ومن جهة أخرى ،فإن هذه األداة ال تشتغل سوى مع الفيديوهات املدرجة ضمن
يوتيوب .وإذا كنت تريد تحليل رشيط فيديو يتم تداوله خارج هذه املنصة ،فإنه
يتوجب عليك ،قبل كل يشء ،أن تقوم بتحليل الفيديو عىل حاسوبك ،ثم تنرشه بذاتك
عىل يوتيوب.

كام تؤكد منظمة العفو الدولية عىل رضورة التنبه الشديد للتفاصيل املحيطة برشيط الفيديو :مثال النظر إىل اللوحة املنجمية لسيارة من أجل التحقق من مصدره ،أو النظر ملحيطه
وخلفيته .هل أن الفيديو تم تصويره يف مدينة ؟ أم يف الريف ؟ هل هناك عنارص تتيح التعرف عىل هذه املدينة ؟ يف أي لحظة يجري فيها هذا املشهد (هل يف النهار ؟ أم يف الليل
؟) ؟ هل أن التاريخ متوافق مع العنارص البرصية املرئية ؟ مثال ،ميكنك مالحظة طبيعة الطقس ،وهل أن املشهد يدور يف الخارج باستخدام برمجية “www.wunderground.com/
( ”/historyأنظر القسم  4.2من هذا الدليل) ،أو من أجل تحليل أكرث عمقا ،استخدام برمجية “سانكالك  )SunCalc “ ( (www.suncalc.netالتي تظهر حركة الشمس ،وتتيح بالتايل،
التثبت مام كانت الظالل التي تظهر عىل الصورة متوافقة مع الساعة ومع املوقع الذي يحتمل أنه تم فيه التقاط الصورة.
كام أن نوعية املالبس التي يرتديها األشخاص (هل هي متوافقة مع املوسم واملنطقة التي جرى فيها الحدث) ،هي أيضا أمر مهم .ومن الحاالت الحديثة املعروفة بشكل كبري ،والتي
سجلت فيها عملية تالعب ،حالة رشيط الفيديو الذي تم تداوله عىل الشبكات االجتامعية سنة  ،2017والذي تم تقدميه عىل أنه يعرض أعضاء من أقلية الروهينغيا املسلمة قبيل دفنهم
أحياء يف ميامنار (( .))https://www.youtube.com/watch?v=q-D1K75lEIAوتجري اللقطة يف الواقع يف أندونيسيا (العسكريون الذين يظهرون عىل الشاشة يرتدون أزياء تابعة
لهذا البلد) ،واألمر ال عالقة له بعملية دفن.
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كام يتعني التحيل باليقظة الكاملة إزاء أرشطة الفيديو التي ال تصاحبها أرشطة صوتية ،ألنه ال ميكننا أن نتعرف عىل لغة تخاطب األشخاص الذين يظهرون فيها ،مع التنبه إىل أن رشيطا
سمعيا ليس له أية عالقة مع رشيط فيديو ،ميكن أن يكون تم وضعه مكان الرشيط األصيل.

“إين فيديو فيريتاس” In Video Veritas
“إين فيديو فرييتاس  ، )In Video Veritas” InVIDهي تطبيقة تم تطويرها من قبل مرشوع أورويب .ونقطة القوة األساسية لهذه التقنية مقارنة بربمجية “أمنستي يوتيوب داتا
فيوور “  ، Amnesty YouTube Dataviewerتتمثل يف كونها ال تقترص عىل التحقق من الفيديوهات املدرجة ضمن يوتيوب .فهي تشتغل أيضا بالنسبة للفيديوهات املدرجة ضمن
معظم املنصات األخرى للشبكات االجتامعية (مبا يعني أنها تشمل ،فضال عن يوتيوب ،كال من فايسبوك وإينستاغرام وتويرت ،إلخ).
وميكنك النفاذ إىل هذه التطبيقة من خالل رقن كلمة “إينفيد بلوغ-إين «  “ » InVID plug-inعىل غوغل أو من خالل الذهاب إىل موقع “إينفيد” ( .)http://invid.condat.deقم
بتسجيل نفسك بواسطة اسم مستخدم وكلمة رس .قم بإضافة “بلوغني ”pluginإىل جهاز البحث (يستغرق األمر بضعة ثوان) ثم أطلق التطبيقة.
ويتيح “إينفيد” إظهار نافذة مع أدوات كثرية .لكن األكرث أهمية هو الركن “كاي فرام  ”Key Framالذي ميكن ترجمته بـ”الصور املفاتيح” (املشار إليها أسفل هذا بالسهم األحمر).
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تجربة بواسطة الفيديو الذي تم تداوله بدءا من سنة  2015عىل الشبكات االجتامعية،
والذي يزعم أنه يظهر "اغتيال طفل فلسطيني من قبل رشطي إرسائييل".

ومن أجل استخدام “كاي فرام” ،يكفي نسخ العنوان االلكرتوين ( )URLللفيديو
املنشور عىل فايسبوك (أو تويرت ،أو يوتيوب ،إلخ) ولصقه ضمن نافذة محرك البحث.

61

مناجه و أدوات التحقق

وبعد بضع لحظات من التحليل ،يعرض محرك البحث عددا كبريا من الصور التي
تتوافق مع لحظات عدة من زمن الفيديو .ومن خالل النقر عىل واحدة من هذه
األجزاء ،ميكنك أن تختار تحليل الصورة عرب تقنية البحث املعكوس (يؤمن "إينفيد"
الرابط مع "غوغل صور" و"تينآي" بالخصوص).

ومن خالل القيام بهذه العملية ،ميكننا أن نتبني أن الفيديو صحيح ،ولكنه تم إخراجه
متاما من سياقه .فالفيديو مل يتم تصويره يف فلسطني ،وإمنا يف السويد.
فالفيديو يتعلق بعملية إيقاف عنيفة لشاب مغريب من قبل الرشطة السويدية ،وهي
واقعة نقلتها عديد وسائل اإلعالم املغربية وقتها ،وأثارت جدال يف كامل أوروبا.
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ومن أجل الذهاب أبعد
قام مرشوع "املراقبون" ،وهو مرشوع صحافة تشاركية تقوده القناة اإلخبارية الدولية "فرانس  ،"24بنرش سلسلة من األدلة التي تفصل األدوات الالزمة للتحقق من عمليات
تحوير وتزوير الفيديوهات .وهذا املرشوع منجز بإتقان ويتميز بكونه وثيقة متكاملة.
() .https://observers.france24.com/fr/tag/guide-verification
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تم لوقت طويل استخدام املصطلح اإلنقليزي “فاكت ـ شاكينغ” ( )Fact-checkingمن أجل تعيني العمل املنجز صلب الصحف بأمريكا الشاملية من قبل أشخاص متفرغني حرصيا
للتثبت والتحقق الشاملني من املضامني قبل نرشها ،بهدف ضامن الجودة واملصداقية إزاء القراء .وهناك مفهوم ثان للمصطلح ،يحيل إىل تقنية ولدت يف تسعينات القرن املايض
بالواليات املتحدة ،والتي تتمثل يف تحليل النصوص والخطابات واملضامني اإلعالمية بصورة مدققة عرب السعي إىل التنبيه ،إذا لزم األمر ،إىل األخطاء التي ميكن أن تكون موجودة فيها.
وتقنية “فاكت ـ شاكينغ” التي أخذت البعض من قواعد الصحافة االستقصائية ،قد تطورت يف نفس الوقت ،وبالتزامن ،مع التقنيات الجديدة لالتصال .فالنفاذ إىل محركات البحث،
التي أضحت متطورة أكرث فأكرث ،وأيضا التقدم املحرز من قبل حركة “أوبن داتا ( ”Open Dataالبيانات املفتوحة) ،املتمثلة بالنسبة للكيانات العمومية أو الخاصة ،يف تحرير بيانات
ومعطيات لجعلها قابلة للنفاذ إليها من طرف الجميع ،تتيح بالفعل ،ويف حيز زمني جد قصري ،التحقق من الطابع األصيل ،أو نفي معلومة ،من خالل اللجوء إىل قواعد بيانات مرفقة
مبصادر.
ويف البداية ،كان ظهور تقنية “فاكت ـ شاكينغ” يستجيب إلرادة وسائل اإلعالم األمريكية يف جعل املنتخبني والسياسيني أكرث قابلية للمساءلة .وبالفعل ،فإن هؤالء قد استفادوا لوقت
طويل من رضب من التسامح من قبل الصحافيني ،الذين يكتفون غالبا بعنارص لغوية خشبية ،يف ميادين ليسوا فيها ،بالرضورة ،من املختصني .وقد عرفت هذه املامرسة انتعاشة جديدة
مع بدايات السنوات  ،2000وذلك يف نفس الوقت ،من أجل التصدي لنظريات املؤامرة الغربية حول اعتداءات  11سبتمرب ،2001وكرد فعل عىل األكاذيب التي تم ترديدها عامني بعد
ذلك صلب مبنى األمم املتحدة من قبل إدارة الرئيس جورج دبلوي بوش حول أسلحة الدمار الشامل املزعومة التي ميلكها العراق .وقد انترشت الحقا هذه التقنية يف كل القارات،
إذ أن عددا كبريا من وسائل اإلعالم أضحت تستخدمها ،من أجل تنظيم مناظرات بني املرشحني ملوعد انتخايب ،وللتعرف عىل قابلية التزاماتهم للتطبيق ،وإمنا أيضا من أجل التصدي
لالنتشار املكثف لألخبار الزائفة/الكاذبة عىل االنرتنيت.
وتتم مامرسة تقنية “فاكت ـ شاكينغ” اليوم ضمن عدد كبري من األشكال والصيغ التي يصعب عرضها يف جملتها .ويقدم الدليل الحايل يف املقام األول هذا الشكل من التحقق من
الوقائع يف شموليته ،ثم ،ويف مرحلة ثانية ،من خالل بعض األمثلة التي تعترب جد ممثلة ملجمل املامرسات .وكل واحد من هذه األمثلة تم أيضا انتقاؤه من قارة مختلفة ،بهدف الربهنة
عىل أن تقنية “فاكت ـ شاكينغ” ليست حكرا عىل بعض وسائل اإلعالم األمريكية واألوروبية واليابانية أو الكورية الجنوبية ،وإمنا تفرض نفسها ،عىل العكس من ذلك ،كتوجه عميق
صلب الصحافة يف كافة أنحاء العامل .كام أن خربات هذه الخاليا االستقصائية ،تتم أيضا تعبئتها من قبل عاملقة التكنولوجيا الرقمية (عىل غرار غوغل وفايسبوك) الذين يتم اتهامهم
بانتظام بأنهم ال يفعلون شيئا من أجل القضاء عىل انتشار األخبار الزائفة/الكاذبة عىل الخط .وميكن للصحفيني ووسائل اإلعالم التونسية أن تجد يف هذه التقنية مصدر استلهام من
أجل النهوض بنموذجها الخاص للتحقق والتثبت ،أو من أجل تحفيز املبادرات الجاري إطالقها ،والتي تم تقدميها وعرضها يف آخر هذا الفصل.
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 1.3األهداف ،الممارسات وأخالقيات ال”فاكت ـ شاكينغ”
تهدف تقنية “فاكت ـ شاكينغ” ،بالدرجة األوىل ،إىل جعل الخطاب السيايس تحت مجهر الوقائع .فهي تتيح تقييم نجاعة وتأصل الخطب التي يرددها سياسيون ،من خالل مواجهتها
مع تقارير خرباء ،ومع األرقام واإلحصائيات ،أو مع الخطب القدمية التي نجد أثرا لها بواسطة مختلف مصادر املعلومات التي نرى أنها موثوقة ،عىل غرار وكاالت األنباء .ويعترب املوقع
األمرييك “بوليتيفاكت.كوم” ( )PolitiFact.comاملحدث سنة  ،2003والذي متت مكافأته سنة  2009بجائزة بوليتزر ،وهي أعىل جائزة صحفية يف الواليات املتحدة ،موقعا رائدا يف هذا
املجال .فقد نرش منذ سنة “ 2007محرار الحقيقة” (“تروث – أو -ميرت(«  ،)“ » Truth-O-Meterالذي ميكن النفاذ له عرب أجهزة سامرتفون واللوحات اإللكرتونية.
وتقيس هذه التطبيقة صدقية الترصيحات الصادرة عن شخصيات سياسية أمريكية ،باالستناد إىل سلم يرتاوح بني “حقيقي” و”خاطئ بشكل مفضوح” مرورا بـ”حقيقي باألساس”
و”نصف صحيح” و”خاطئ باألساس” و”خاطئ” .وقد تم مالءمة هذه الشبكة بشكل مختلف من أجل تقييم مستوى احرتام وعود الحمالت االنتخابية للرؤساء األمريكيني من خالل
مقياس “أوباما ميرت  ”Obama-Mètreالذي أصبح سنة  2017تحت اسم “ترامب – أو -ميرت.“ Trump-O-mètre

وقد تم تقليد هذه املامرسة عرب العامل بأكمله .ويتم استخدامها خصوصا خالل فرتات الحملة االنتخابية ،من أجل وضع الربامج االنتخابية للمرشحني تحت مجهر الخرباء واملعطيات
املرقمة ،بهدف تقييم مدى مصداقيتها ،ومدى قابليتها للتنفيذ .وتخصص بعض وسائل اإلعالم أركانا خاصة لهذه املامرسة ،يف حني أن تقوم بعض وسائل اإلعالم األخرى مبضافرة إمكاناتها
لنفس الغاية .وبالفعل ،فإن عملية ال”فاكت ـ شاكينغ” تقتيض توفر خربات وموارد (إجراء بحوث رسيعة ودقيقة حول ملفات معقدة) ال ميكن لوسيلة إعالم لوحدها أن متلك بالرضورة
القدرات عىل تعبئتها بشكل منفرد.
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وصيغة املضافرة األكرث استخداما ،هي الصيغة التي تتشارك فيها قناة تلفزية وقناة إذاعية ووسيلة إعالم مكتوبة ،أي وسائل إعالم ليست يف وضعية تنافس مبارش ،الواحدة مع األخرى.
يقوم صحفيون من وسائل اإلعالم الثالث بشكل مشرتك باستجواب مرشح خالل حصة تلفزية يتم نقلها فوريا ومبارشة من قبل اإلذاعة والتي يتم تلخيص محتواها “دقيقة بدقيقة” عىل
موقع اإلنرتنيت التابع لوسيلة اإلعالم املكتوبة .وتستخدم هذه األخرية هذا املضمون أيضا من أجل تغذية الصفحات السياسية للجريدة التي ستنرشها يف اليوم املوايل أو يف األسبوع
التايل ،إذا ما تعلق األمر بصحيفة أسبوعية .ويحظى الصحفيون الذين ينشطون النقاش بدعم خرباء ،يكونون أيضا حارضين يف األستوديو ،يف كافة امليادين السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والرتبوية واألمنية ،إلخ .ويتمثل دور هؤالء يف التحقق بشكل مبارش من أن تأكيدات املرشح متناسقة مع املواقف التي عرب عنها سابقا أو مع الخطابات األخرى التي
أطلقها خالل حملته االنتخابية .كام أنهم يتولون تحليل الحلول املقرتحة من قبل املرشح ،بهدف تقييم مصداقيتها ،والتثبت من أنها تستند إىل معطيات موثوقة أو صحيحة .ويتم مد
منشطي االستجواب بنتائج التحاليل أوال بأول ،والذين يستعملونها بدورهم من أجل مواجهة املرشح بتناقضاته املحتملة ،أو من أجل مطالبته بتقديم توضيحات إضافية حول بعض
من مقرتحاته.
كام ميكن اعتامد هذه التقنية بالنسبة إىل حصة تضم عديد املرتشحني ،أو خالل نقاش يتواجه فيه املرشحان اإلثنان للسباق األخري ،وهام يف هذه الحالة ،عىل سبيل املثال ،خالل
االنتخابات الرئاسية عىل دورتني .ويتفق أيضا أن تقوم مؤسسات إعالمية متنافسة ،يف العادة ،بإطالق مبادرات مشرتكة .ففي العا م  ،2019قامت مؤسسة “بوليفيا – فرييفيكا �Boliv
 “ ia-Verificaبترشيك  32وسيلة إعالم بوليفية من أجل التثبت من وعود املرشحني لالنتخابات العامة ( ،)19يف حني أطلقت  24وسيلة إعالم يف أندونيسيا ،وهي من بني أهم الوسائل
اإلعالمية يف هذا البلد ،مبادرة “شاكفاكتآبور ”Cekfactaللقيام ،بشكل مشرتك ،بتحليل مختلف الربامج السياسية لالقرتاع الرئايس ( .)20ويف نفس العام ،أضحت مؤسسة “فاكت ـ
شاكينغ األوروبية  ،”FactCheck EUأول منصة تشاركية أوروبية مخصصة لفرز الصحيح من الخطأ من ترصيحات النواب األوروبيني .وتضم هذه املؤسسة ،التي أطلقت مبناسبة
انتخابات الربملان األورويب 19 ،وسيلة إعالم من  13بلدا تابعا لالتحاد األورويب (.)21

آلية للتعديل الذاتي بالنسبة لوسائل اإلعالم
تنطبق تقنية ال”فاكت ـ شاكينغ” أيضا عىل خطابات كل شخص ملتزم ضمن النقاش العام (نقابيون ،مسؤولو منظامت غري حكومية ،رؤساء مؤسسات ،إلخ) ،وكذلك عىل وسائل
اإلعالم نفسها ،من أجل تحليل درجة الحيادية واملوضوعية يف تعاطيهم مع اإلعالم ،السيام عندما يتطرقون إىل املسائل السياسية .ويتمثل الهدف من تطبيق هذه التقنية ،التحقق من
أن الوقائع مل يتم توظيفها أو تقدميها بصورة موجهة وخبيثة قصد خدمة مصالح حزبية أو من أجل إخفاء نزاعات مصالح .وهناك أركان يف الصحف وبعض الحصص يف وسائل اإلعالم
السمعية البرصية ،مخصصة كليا لهذه املامرسة .وتتوىل هذه األركان أو الحصص بتحليل املضامني ،من أجل اكتشاف األخطاء عىل مستوى الوقائع ،أو اإلخالالت املتصلة باألخالقيات،
وإبرازها.
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وتقوم بعض وسائل اإلعالم نفسها بدعوة قرائها ومستمعيها إىل املشاركة يف هذه العملية للتعديل الذايت ،بتمكينهم من اإلخطار ،عرب املنصات املخصصة للغرض عىل “النات” ،والتي
متثل أحد األشكال الجديدة ملا يسمى “بريد القراء” ،باألخطاء عىل مستوى الوقائع التي أمكن لهم التفطن إليها ضمن مقاالتهم أو حصصهم اإلعالمية .وتتم معالجة هذه املالحظات
من قبل صحفيني من فريق التحرير .كام أنها تكون محور عملية “تصحيح” ،إذا كان الخطأ ثابتا وواضحا ،أو محور “توضيح” (ينرش يف شكل مقال أو بالغ تتم قراءته عىل الهواء)
إذا كانت وسيلة اإلعالم تعترب أن الواقعة التي استخدمتها هي صحيحة ،ولكن يجب تدعيمها بوقائع أخرى ،من أجل الحيلولة دون أي شكل من أشكال الغموض .كام ميكن لوسيلة
اإلعالم أن تقرر ،عندما ترى أنها مل ترتكب خطأ ،أن توضح لقارئيها /مستمعيها املقاربة الصحفية التي انتهجتها ،واملصادر التي اعتمدتها من أجل التحقق من الواقعة املعنية .وميكن
أن تحدث مثل هذه الحالة ،مثال ،عندما ينبه عدد كبري من األشخاص ،عن غري صواب ،لنفس الخطأ ،أو عندما تكون الواقعة املعنية مرتطبة بخرب حول موضوع حساس ،أو هو من
محاور األحداث الراهنة.

أداة رد على األخبار الزائفة/الكاذبة
لقد تطورت تقنية ال”فاكت ـ شاكينغ” أيضا ،عىل اعتبارها أداة رد إزاء التصاعد الكبري لألخبار الزائفة/الكاذبة ،واألخبار غري الدقيقة ،التي يتم إنتاجها بشكل شبه صناعي عىل األنرتنيت.
ويحرص الصحفيون عىل التدقيق يف الوقائع املتصلة بكل أصناف املواضيع ،وذلك عرب حوصلة وتحليل األحداث واملعطيات والترصيحات ذات العالقة .وميكن لهذا العمل أن يقود إىل
تفكيك خرب كاذب أو إشاعة ،لكنه ميكن أن يصلح أيضا لتنسيب رؤية الجمهور بشأن خرب يرتكز عىل وقائع مغلوطة جزئيا ،أو يستند إىل وقائع ثابتة ،لكنه تم تقدميها وترويجها من
قبل الشبكات االجتامعية بصورة تشوه معناها .واختيار الوقائع التي يتعني التحقق منها أو اإلشاعات التي يتوجب تفكيكها ،هو أمر متليه غالبا تطورات األحداث الراهنة نفسها ،ولكن
ميكن أن يتم األمر أيضا من قبل قراء أو مستمعي وسيلة إعالم .وتلك مثال ،حالة قسم “تشاك نيوز  ”CheckNewsالتابع للصحيفة اليومية الفرنسية “ليبرياسيون” ،الذي يقوم بعملية
التحقق بواسطة محرك البحث “أسئلتكم ،أجوبتنا«  .)Vos questions, nos réponses » “ (22نفس اليشء يتم أيضا بواسطة خلية االستقصاء التابعة لألسبوعية الكورية الجنوبية
“نيوز تابا  ،)Newstapa” (23أو بواسطة “مدونة” القناة التلفزيونية العمومية الربازيلية “إي يب يس .)EBC” (24
وال تقوم كل وسائل اإلعالم ،التي تطبق تقنية ال”فاكت ـ شاكينغ” ،بالعملية ،بواسطة فريق أو برنامج مخصصني للغرض .فالبعض منها يدمج هذه التقنية ضمن سلسلة املنظومات
القامئة (ركن ،يوميات ،نرشة إخبارية إلخ) .وهناك وسائل إعالم أخرى ال تقوم بذلك إال بشكل متقطع ،وبالنسبة إىل أحداث محددة (انتخابات ،إعتداءات ،أزمات صحية ،إلخ) ،أو
بالتعاون مع مواقع متخصصة يف كشف ودحض األخبار الزائفة/الكاذبة .ففي جانفي  ،2020أحصت قاعدة املعلومات التابعة لقسم “ريبورتر الب  ”Reporter Labالتابع لجامعة
“دوك ”Dukeبالواليات املتحدة“ 225 ،مبادرة نشطة” يف  68بلدا 55 :يف أمريكا الشاملية و 35يف أمريكا الجنوبية و 64يف أوروبا و 10يف الرشق األوسط و 16يف إفريقيا و 41يف آسيا
و 4يف أوقيانوسيا (.)25
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وترتبط هذه املواقع بأجهزة إعالم قامئة ،أو تعمل تحت إرشاف جهاز تعديل ذايت تابع لوسائل إعالم ،مثل “زميفاكت  ”ZimFactيف زميبابوي ( )26أو أيضا تشرتك مع وسائل إعالم
وجامعات مثل مرشوع “أكيد “ Akeedملعهد وسائل اإلعالم األردنية ( .)27إال أن الغالبية الكربى من هذه املبادرات منبثقة عن مشاريع أطلقتها منظامت املجتمع املدين ،التي
تستخدم تقنية ال”فاكت ـ شاكينغ” كأداة للرصد عىل مستوى منطقة أو بلد ،وحتى عىل مستوى قارة ،كام هو الحال ،مثال ،بالنسبة ملوقع “أفريكا تشاك  ”Africa Checkالذي تم
تقدميه ضمن القسم  4.3من هذا الدليل.

ميثاق مبادئ بالنسبة للمرشفني عىل التحقق والتثبت
تعترب الشبكة الدولية للمرشفني عىل التحقق والتثبت ( )IFCNمبادرة أطلقها معهد بوينرت لدراسات وسائل اإلعالم ( ،)Poynter Institute for Media Studiesوهو
مدرسة للصحافة ،وجهاز بحث ،موجود يف سان بيرتسبورغ بالواليات املتحدة .فقد طور هذا املعهد ميثاق مبادئ موجه إىل املنظامت التي تطبق تقنية ال”فاكت ـ شاكينغ”
(( .))https://ifcncodeofprinciples.poynter.orgويف فيفري  ،2020بلغ مجموع املوقعني عىل هذا امليثاق 71 ،منظمة من  44بلدا ،متثل قارات العامل الست .وبعض
هذه املنظامت مرتبطة بوسيلة إعالم قامئة ،يف حني متثل أخرى مرشوعا منبثقا عن املجتمع املدين .ومن أجل اكتساب أهلية التوقيع عىل هذا امليثاق ،يتعني عىل وسيلة اإلعالم
أو املنظمة غري الحكومية ،أن تحرتم حرفيا املبادئ املضمنة يف امليثاق .ويستعيد هذا امليثاق القواعد الكربى ألخالقيات املهنة الصحفية ،من خالل مالءمتها مع الرهانات
الخصوصية لتقنية ال”فاكت ـ شاكينغ” ،عرب خمسة التزامات:
 .1التزام إزاء الحيادية واملساواة
 .2التزام إزاء شفافية املصادر
 .3التزام إزاء شفافية التمويل والتنظيم
 .4التزام إزاء شفافية املنهجية
 .5التزام إزاء سياسة عقابية مفتوحة ونزيهة.
ويتم انتقاء املرشحني لالنضامم لهذا امليثاق من قبل لجنة خرباء مستقلني .واملنظامت التي تتم املوافقة عليها ،أي تلك التي تم اعتبار أنها تحرتم
االلتزامات املضمنة يف امليثاق ،يسند إليها حق نرش شعار الشبكة الدولية للمحققني واملتثبتني ( )IFCNعىل صفحة االستقبال (الشعار قبالة
هذا) .ويتم إعادة تقييم هذه االلتزامات كل سنة ،واملنظامت التي مل تعد تحرتم تلك االلتزامات ،ينتزع منها حق استخدام شعار االعتامد.
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التفريق جيدا بني ال”فاكت ـ شاكينغ” والصحافة االستقصائية
متاما مثل الصحافة االستقصائية ،تربهن تقنية ال”فاكت ـ شاكينغ” عىل أن خربا ما ،هو خرب خاطئ أو صحيح ،ومن أي جهة هو خاطئ (أو صحيح) .وهذا يفرتض منطقيا
عملية برهنة يف الحالتني .ورغام عن ذلك ،فإن هذين الشكلني من الصحافة يظالن مختلفني .فال”فاكت ـ شاكينغ” تتثبت من خرب أو من ترصيح أضحى بعد ملكا للعموم،
عىل غرار ترصيحات شخصية سياسية ،يف حني أن ريبورتاجات االستقصاء تعرض يف الغالب أعامال غري مرشوعة تم إخفاؤها عن الجمهور ،مثل الفساد والرشوة .كام أن تقنية
ال”فاكت ـ شاكينغ” ال تبحث بقدر أكرث عمقا ،مقارنة بالصحافة االستقصائية .فاألوىل مطالبة بأن تكون رسيعة ،يف حني أن الثانية تتيح زمنا أطول إلجراء التحقيق.

التفريق جيدا بني ال”فاكت ـ شاكينغ” والصحافة اإلخبارية
إن الشكل األكرث كالسيكية للصحافة ،والذي ميكن أن نصفه بـ”الصحافة اإلخبارية” ،هو أيضا له نصيبه من التحقيق ،ولكن طموحه يظل أقل .ولنأخذ يف هذا الصدد مثاال
ملموسا :يتم تكليف صحفي من قبل صحيفته بأن يحرر ليوم الغد خربا حول انعقاد منتدى اقتصادي ،فيأخذ علام بخرب ينقل خطابا ألقاه الرئيس املدير العام لرشكة متعددة
الجنسيات خالل هذا الحدث .إذا كان يريد استخدام هذا الخرب كمصدر ،فإن الصحفي مطالب ،بطبيعة الحال ،بالتأكد من أن هذه املعلومة واقعية وحقيقية ،أي أن الرئيس
املدير العام املعني قد ألقى فعليا هذا الخطاب خالل هذا املنتدى .وهو يقوم عموما بعملية التثبت هذه ،بصورة شبه أوتوماتيكية ،أوال من خالل النظر إىل تاريخ املقال وإىل
املصدر األصيل .فإذا تعلق األمر مبوقع انرتنيت مجهول ،فإنه يفتح محرك “غوغل” ،ويقوم بعملية بحث إضافية للتثبت من أن املعلومة قد تم نقلها أيضا من قبل وكاالت
أنباء أو من قبل وسائل إعالم عرفت بأنها موثوقة .وإذا كانت تلك هي الحالة ،فإنه يقوم الحقا بقراءة املقال ،مع الحرص عىل عدم وجود خطأ ظاهر يشكك يف صدقية
املعلومة (مثال إذا كان املقال املذكور يشري إىل شخص مثل الرئيس املدير العام للرشكة الفالنية ،يف حني أنه رئيس مدير عام لرشكة أخرى) .وإذا مل يعرث عىل أي خطأ ظاهر،
فإنه ميكنه استعامل هذا املصدر من أجل تحرير خربه .وهذا العمل ،هو من أبجديات املهنة الصحفية .إال أن األمر ،الذي ليس عىل الصحفي بالرضورة أن يقوم به ،أو األمر،
الذي ال يجد الوقت لفعله يف ظل هذه الظرفية ،فهو التثبت والتحقق من أن كل الوقائع املضمنة يف خطاب الرئيس املدير العام ،هي وقائع صحيحة ودقيقة .فاألخالقيات
املهنية ستفرض عليه ،ببساطة ،أن يشري إىل مصدر خربه ،مع ،يف حال استخدم ترصيحات الرئيس املدير العام ،استعامل صيغة من قبيل (بحسب الرئيس املدير العام) من
أجل اإلشارة الرصيحة إىل أن هذا الترصيح مل يتم التأكد منه من طرفه شخصيا.
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 2.3ركن ال”فاكت ـ شاكينغ” في وسيلة إعالم :تطبيقة حل الشفرات في فرنسا DÉCODEURS
متثل تطبيقة حل الشفرات ( )Décodeursمبادرة للتثبت والتحقق من الوقائع تم بناؤها عىل مراحل عديدة .فقد أطلقت سنة  2009يف شكل مدونة تشاركية من قبل صحافيني من
اليومية الفرنسية “لوموند” ،قبل أن تصبح سنة  2014ركنا مستقال ضمن نسخة “الواب” التابعة لهذه الصحيفة ( .)/https://www.lemonde.fr/les-decodeursويتكون فريقها من
عرشة أشخاص ،مبا يف ذلك الصحفيون ،والصحفيون املختصون يف البيانات املعلوماتية ،والصممون واملختصون يف الشبكات االجتامعية .وهم يتثبتون باألساس من صنفني من التأكيدات
والترصيحات:
ترصيحات الشخصيات واملؤسسات العمومية (الشخصيات واألحزاب السياسية وقادة املؤسسات واملسؤولون النقابيون ووسائل اإلعالم والصحفيون .)...
اإلشاعات املروجة عىل االنرتنيت ،مثال عرب رسائل عىل الشبكات االجتامعية ومنشورات عىل مواقع مختلفة أو ضمن رسائل بريد الكرتوين.

ميثاق أخالقيات مهنية:
تتم اإلشارة إىل املعلومات التي تم التحقق منها ،يف بداية املقال املخصص للتحقق والتثبت منها ،تحت عبارة “ماذا قال/قالت” أو “ماذا تقول اإلشاعة” .ويجب عىل مضمون املقاالت
ومسار التثبت أن يحرتما قواعد ميثاق وضعه املشتغلون بتطبيقة فك الشفرات أنفسهم ،والذي يستعيد املبادئ الجوهرية للمهنة الصحفية ،مع مالءمتها مع خصوصيات تقنية
التحقق والتثبت (( :)https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/03/10/la-charte-des-decodeurs_4365106_4355770.htmlال يتم التثبت إال يف التأكيدات
التي تتضمن عنارص وقائعية من املمكن تأكيدها أو نفيها (تاريخ ،رقم ،موقع ،إلخ) .والوقائع التي يجب التحقق منها ،يتعني أن تكون مرتبطة باألحداث الراهنة ،لكن ال يجب أن
تشمل مطلقا الحياة الخاصة للشخصيات العامة .كام أن التحقق والتثبت يجب أن يتم القيام به بواسطة تقنية التقاطع بني عدة مصادر ذات مصداقية ،مع التنصيص عليها .وأخريا،
ويف حالة الخطأ ،فإن عبارة “تصحيح” يجب أن تكون موجودة أسفل املقال ،وأن تكون مرفقة بتاريخ التحوير ،وبجملة توضح العنارص التي تم إصالحها.
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تنتهي املقاالت غالبا ،ولكن ليس دوما بالرضورة ،بشكل من أشكال التقييم ،للتأكيدات املنصوص عليها يف البداية ،وذلك تبعا للطابع الحقيقي للوقائع .والصيغ والعبارات املستخدمة،
تربز حرصا حقيقيا عىل التنسيب .ميكن لترصيح أو تأكيد أن يتم توصيفه بـ”صحيح” أو “خاطئ” ،لكن ميكن أيضا توصيفه بـ”صحيح عىل األرجح” و”مبالغ فيه” و”موجه” أو أيضا
“أكرث تعقيدا” ،عندما توجد عنارص تنسب أو تطعن جزئيا يف هذا التأكيد.

صور ملتقطة من الشاشة ملقاالت نرشت ضمن ركن أجهزة فك الشفرات وتظهر مختلف أصناف الصيغ املستخدمة بهدف تقدير صدقية ترصيح ما أو
معلومة ما (تم اإلطالع عىل الصفحة يوم  15جانفي .)2020

وأخريا ،فإن الركن املخصص قد حافظ جزئيا عىل بعده التشاريك األصيل ،إذ ميكن للقراء أن يقرتحوا التثبت أو التحقق من ترصيح ما ،أو من إشاعة ما ،من خالل االتصال عرب الربيد
اإللكرتوين باملرشفني عىل استخدام تقنية فك الشفرات .وميكن لهؤالء أن يخصصوا مقاال للموضوع ،إذا ما رأوا أن املقرتح جدير باالهتامم.
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ديكوداكس Décodex
أطلق املرشفون عىل تطبيقة فك الشفرات يف فيفري  2017مرشوع “ديكوداكس .)/Décodex” ((https://www.lemonde.fr/verificationوترتكز فكرة إنشاء هذه األداة الجديدة
عىل تقييم للوضعية ،مداره :عىل الرغم من الجهود املبذولة من أجل قطع الطريق أمام اإلشاعات عىل الشبكات االجتامعية ويف املواقع التي تنرشها أو تتداولها ،فإن املرشفني عىل
تطبيقة فك الشفرات مل يتوصلوا إىل القضاء عىل الظاهرة .وعليه ،فإن “ديكوداكس” ،قد تم تصوره كأداة تكميلية لعمل املرشفني عىل تقنية فك الشفرات .وهو موجه “ملكافحة االنتشار
الفريويس الواسع لألخبار الكاذبة” ،و”ملساعدة مستعميل االنرتنيت عىل إيجاد ذواتهم يف غابة املواقع املنتجة أو املروجة للمعلومات”.
وتجسد التقنية األوىل عملية توسيع لجهاز اإلبحار مع مالءمته لربمجيتي “كروم  ”Chromeو” فايرفوكس ( .Firefoxوهو تشري بشكل حيني ،وخالل عملية اإلبحار ،إىل أن موقعا
ما ،هو موقع موثوق عىل األرجح ،أو أنه موقع ينرش بانتظام أخبارا زائفة/كاذبة ،من خالل القيام بإدراج رموز ملونة ضمن مواقع األخبار املطلع عليها .والرموز الثالثة هي ذات لون
أحمر (بالنسبة للمواقع التي تنرش الكثري من األخبار الكاذبة) ،وذات لون برتقايل (بالنسبة للمواقع التي تتطلب مستوى معينا من اليقظة) ،وذات لون أزرق ،أخريا ،بالنسبة للمواقع
الساخرة .ويف كل مرة ،يقدم نص توضيحي األسباب التي قادت إىل تصنيف أحد املصادر عىل اعتباره إشكاليا.

صورة ملتقطة من الشاشة للرموز امللونة الثالثة التي ميكن أن تظهر عىل الصفحة خالل اإلبحار يف أحد املواقع مع التوسيع باتجاه جهاز اإلبحار ديكوداكس.
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أما التقنية الثانية ،فهي تتمثل يف محرك بحث مدمج يف فضاء تطبيقات فك التشفري ،الخاص بنسخة الصحيفة املنشورة عىل الخط ،والتي تتيح إدخال اسم موقع “الواب” ملعرفة
الصنف الذي تم تبويبه فيه.
وتتمثل التقنية الثالثة يف صندوق فايسبوك يتيح التخاطب املبارش مع مسؤويل تطبيقة فك الشفرات ،حول مصدر املضامني التي نجدها يف الشبكة االجتامعية .وهو يقرتح مقاالت
بيداغوجية ،موجهة بالخصوص للمدرسني ،مع نصائح للتفريق بني خرب ومصدر خرب ،والطرق التي ميكن بها التثبت والتحقق من معلومة أو صورة أو رشيط فيديو يتم تداوله عىل
االنرتنيت ،إلخ.

صورة ملتقطة من الشاشة ملوقع ديكوداكس الذي ميكن انطالقا منه استخدام التطبيقات الثالث لديكوداكس  :القيام ببحث يف موقع  ،تحميل توسيعات
جهاز اإلبحار التي تشري بشكل حيني إىل ما إذا كان املوقع محل اإلطالع هو موقع موثوق عىل األرجح ،واالرتباط بصندوق فايسبوك من أجل التخاطب مع
مسؤويل جهاز فك الشفرات حول بعض املضامني التي قد تكون مضللة.
73

التحقق و التثبت

االستقبال واالنتقادات
بصورة عامة ،حظيت تطبيقة فك الشفرات ( )Décodeursباستقبال جيد نسبيا من قبل الجمهور ووسائل اإلعالم الفرنسية .فقد تم اإلقرار من قبل عدد كبري من الناقدين ،بأن هذه
املبادرة نافعة ،وأن الحاجة إليها تعترب أهم من النقائص التي تشكو منها األدوات التي تم تركيزها .أما أهم االنتقادات السلبية فإنها تتعلق بالنقاط التالية:
قد تكون صحيفة “لوموند” يف حالة “تنازع مصالح” ،باعتبار أنها هي نارش األخبار ،وهي نفسها من يقوم بالتحقق من موثوقيتها ،وأنها تنرش هي ذاتها يف بعض األحيان
أخبارا زائفة/كاذبة ،بفعل نقص اليقظة.
قد يتسم ركن “فك الشفرات” ببعض التحيز اإليديولوجي .فاختيار الترصيحات والوقائع التي يجب إخضاعها للتحقق ،تتصل أكرث بطروحات الحركات السياسية اليمينية أو
اليمينية املتطرفة ،أكرث مام تشمل حركات اليسار أو اليسار املتطرف.

تطبيقات فك الشفرات يف أوروبا
ال متثل تطبيقات أو أنظمة فك الشفرات يف أوروبا (( ))https://decodeursdeleurope.euتفريعا أوروبيا عن نظام فك الشفرات يف جريدة “لوموند” .يتعلق األمر مبوقع
أطلقته مفوضية اللجنة األوروبية يف فرنسا نهاية العام  .2016والهدف منه تقديم إجابات عن األسئلة واألفكار الشائعة يف أوروبا ،من خالل القيام بعملية توضيح مبسطة
وسهلة النفاذ وقابلة للتثبت ،ورمبا مع بعض النكهة الساخرة ،عن سؤالني :ما هو االتحاد األورويب “ وما الذي يفعله حقيقة ؟ .وبالفعل ،فإن هذا االتحاد كان يف حاالت كثرية
موضع اتهامات مربرة ،بهذا القدر أو ذاك .ويعمل املوقع عىل مكافحة األفكار الشائعة وغري الدقيقة املروجة ،مستخلصا يف ذلك العربة من حملة براكسيت لسنة  ،2016وما
تضمنته من سلسلة أكاذيب .ويف حال وجود أخطاء أكيدة ،والتي تصفها اللجنة األوروبية أيضا بـ”األساطري األوروبية” ،فإنه يتم نرش أخبار مخترصة .كام يتم تعبئة مصممي
معلوماتية وأرشطة مصورة من أجل مجابهة التضليل ،عىل غرار الرشيط املصور بعنوان “مع األورو كل يشء زاد إال قدريت الرشائية ؟ هل هذا صحيح فعال ؟ “ .وقد تم اقرتاح
أكرث من  50مخترصا إخباريا ،بهدف توفري شبكة قراءة متكاملة وعنارص مدرجة يف ظرفياتها ومحينة ،حول محاور اقتصادية واجتامعية أو بيئية مثل “أوروبا تكلفنا أكرث مام
تجلب لنا من منافع ؟” أو “أوروبا تحطم مواطن شغلنا ؟” .كام أن منظومات فك الشفرات األوروبية ،تشجع مستعميل االنرتنيت عىل االتصال بها من أجل إحاطتها علام
باملواضيع التي يودون تقديم توضيحات بشأنها ،سواء بواسطة مخترص إخباري ،أو بواسطة رشيط فيديو.
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 3.3وسائل اإلعالم تضافر جهودها“ :تشاكفاكتا” في أندونيسيا
“تشاكفاكتا” (“التحقق من الوقائع” باللغة األندونيسية) ،هي تحالف بني أجهزة الصحافة الرئيسية األندونيسية التي تقوم بعملية التحقق والتثبت من الوقائع ،والتي تنرش أعاملها
يف موقع مشرتك(( .)/https://cekfakta.comوتجمع املبادرة بني  24وسيلة إعالم ،تضم صحفا ومجالت ذات انتشار واسع يف البالد (كومباس ،ريبوبليكا ،تامبو )...وكذلك التحالف
األندونييس للصحفيني املستقلني (( ),)AJIوجمعية وسائل اإلعالم السيربنية األندونيسية ( )AMSIوالجمعية األندونيسية ملكافحة األخبار الخادعة/الكاذبة ( .)Mafindoوقد تم إطالق
املرشوع سنة  2018يف رد عىل االنفجار الذي سجلته األخبار الزائفة/الكاذبة ورسائل الحقد والكره املروجة عىل الشبكة العنكبوتية األندونيسية .فعمليات التضليل عىل االنرتنيت ،هي
عمليات جد ضارة يف بلد يعرف بكثافة ارتباط سكانه باالنرتنيت .ووفقا إلحصائيات حديثة ،فإنه هنالك  130مليون أندونييس ،أي نصف السكان ،يقضون أكرث من  3ساعات يوميا
عىل الشبكات االجتامعية ،وهو ما يجعل من هذا البلد ،ثالث سوق كبرية لفايسبوك ( .)28كام أن األندونيسيني يعتربون الشعب الذي يرتبط أكرث من غريه بالفايسبوك عرب الهاتف،
قبل الواليات املتحدة.
وتطبق منظومة “تشاكفاكتا” عملية تثبت وتحقق من الوقائع باملعنى الكالسييك ،وليس بطريقة تصنيف مصادر األخبار ،كام هو الحال ملنظومة “ديكوداكس” (أنظر القسم السابق
 .)2.3إنها تجسد فعليا التزاما بالبحث عن صدقية أو كذب خرب ما ،عوضا عن توخي إصدار حكم شامل حول مصدر خرب .وميكن ألي مستعمل أندونييس لالنرتنيت أن يطلب من
“تشاكفاكتا” أن تتثبت يف خرب وجده عىل “الواب” .وميكنه القيام بذلك بواسطة الهاتف أو عرب رسالة الكرتونية أو من خالل تعمري استامرة عىل الخط .وميكن لألشخاص الذين يسهرون
عىل تسيري “تشاكفاكتا” (حوايل  6000متطوع موزعون عىل كل أنحاء األرخبيل) أيضا ،أن ينبهوا إىل األخبار التي يتعني التحقق منها ،والسيام األخبار التي بدت لهم مشكوكا فيها أكرث
من غريها ،واألكرث انتشارا عىل الشبكات االجتامعية .ويتم نقل الخرب الحقا إىل إحدى وسائل اإلعالم األعضاء يف التحالف من أجل التحقق والتثبت .وإذا ما ثبتت صدقية املعلومة ،فإن
“تشاكفاكتا” تكتفي بإعالم الشخص الذي قدم طلب التثبت .ويف الحالة املعاكسة ،فإن وسيلة اإلعالم تحرر مقاال تنرشه بشكل متواز عىل موقعها وعىل موقع “تشاكفاكتا”.
ويكرر عنوان املقال الخرب الزائف ،ويلصق به عبارة “زائف” بالبنط العريض ،إضافة إىل توضيح حول طبيعة الخطأ (“محتوى مضلل أو مخادع”“ ،محتوى مختلق”“ ،محتوى موجه”،
إلخ) .ويوضح املقال الحقا ،وبشكل مفصل ،ملاذا اعترب الخرب خاطئا أو كاذبا أو مفربكا ،وكذلك املصادر واملنهجية التي استخدمها الصحفي املكلف بعملية التحقق من أجل التوصل إىل
هذا االستنتاج .وينتهي املقال بشعار “تم التحقق منه من قبل وسيلة إعالم” مرفقا بشعار وسيلة اإلعالم التي تم تحت إرشافها إنجاز عملية التثبت والتحقق .وبالنسبة لألخبار الزائفة/
الكاذبة األكرث فريوسية وانتشارا ،واإلشاعات األكرث تكرارا ،فإن عملية التثبت تتم من قبل وسيلتي إعالم عىل األقل.
وحال نرشه عىل موقع “تشاكفاكتا” ،فإنه باإلمكان تداول املقال عىل فايسبوك وتويرت وواتساب من قبل أي مستعمل لالنرتنيت ،بفضل أزرار تقاسم باتجاه الشبكات االجتامعية .وتتيح
هذه الوظيفة ل”تشاكفاكتا” أن تكون أداة حقيقية للرد والتصدي لألخبار الكاذبة ،باعتبار أن هذه املقاالت التكذيبية يتم بدورها تداولها عىل الشبكات االجتامعية ،كام أنها قابلة
للنفاذ إليها بواسطة محركات البحث .وهي تتداول بشكل أكرث كثافة وأفضل انتشارا ،خاصة وأن “تشاكفاكتا” قد أبرمت رشاكة مع “غوغل” ،التي طورت خوارزمية من أجل زيادة
التنصيص عىل املرجعيات ضمن محرك البحث الخاص بها (.)29
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هيكلة مقال تحقق من الخرب عىل موقع تشاكفاكتا
تركيب منجز بواسطة صور ملتقطة من الشاشة عىل املوقع ( )https://cekfakta.comمتت زيارته يوم  16جانفي 2020
يشري املقال يف األول إىل عنوان الخرب الكاذب ،وكذلك مصدره (“سومبار”) وتاريخ نرشه
(“تنغلبوبليش”) .كام يشري بوضوح إىل أن الخرب كاذب (“صالح”) ويقدم توضيحا حول
طبيعة هذا الكذب أو الخطأ .ويتعلق األمر هنا بـ”محتوى مضلل”

يذكر املقال الحقا مبحتوى الخرب الكاذب ،ثم يفرس نتائج عملية التحقق “حاصل تشاكفاكتا”
(الصورة امللتقطة من الشاشة عىل اليسار)

ويشري املقال يف نهايته إىل عدد وسائل اإلعالم التي شاركت يف عملية التحقق .ويف هذه
الحالة ،وسيلتا إعالم ( ،)2ويورد إسميهام عرب عرض شعاريهام (صورة ملتقطة من الشاشة
أسفل هذا) .وميكن للقراء الحقا أن ينرشوا املقال عىل فايسبوك وتويرت وواتساب باستخدام
أزرار التقاسم باتجاه الشبكات االجتامعية.
76

التحقق و التثبت

التثبت من الوقائع بصورة مباشرة خالل مناظرة االنتخابات الرئاسية
اكتسبت منظومة “تشاكفاكتا” سمعة وطنية خالل املناظرة التلفزية مبناسبة الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية لسنة  ،2019والتي تولت بثها كربى القنوات التلفزيونية بالبالد .فقد قام
التحالف بتعبئة نحو مائتي متحقق ومتثبت ،وكذلك خرباء يف كل امليادين (السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية ،إلخ) من أجل تأمني التحليل املبارش للحوار بني املرشحني االثنني
املتبقيني .وكان الهدف من هذه العملية ،تقييم تناسق خطابيهام مقارنة بترصيحاتهام السابقة ،والتثبت من صدقية أقوالهام ،والتدقيق يف موثوقية الوقائع واألرقام التي يستخدمانها
ضمن برنامجيهام االنتخابيني .وعند التثبت والتحقق منها من قبل الخرباء ،فإنه يتم نقل النتائج إىل وسائل اإلعالم األعضاء يف التحالف ،التي تتوىل نرشها بشكل حيني عىل االنرتنيت
ضمن مواقعها .والتأكيدات والترصيحات التي تثري أكرث من غريها التساؤل ،يتم مد الصحفيني املكلفني بتنشيط املناظرة بها ،حتى يتسنى لهم طلب توضيحات من املرشحني أو وضعهام
يف مواجهة تناقضاتهام.

عملية التحقق والتثبت تشاكفاكتا مبارشة خالل االنتخابات الرئاسية
والعامة يف أندونيسيا
صورة ملتقطة من الشاشة أنتجتها تشاكفاكتا حول التثبت والتحقق
من الوقائع خالل الحملة االنتخابية ما بني الدورتني لالنتخابات
الرئاسية لسنة  .2019من أجل مشاهدة الفيديو عىل يوتيوب:
https://urlz.fr/bAIG
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 4.3التحقق من الوقائع على صعيد قارة  :أفريكا تشاك ( ) AFRICA CKECK
إن منظومة أفريكا تشاك ( ،)Africa Checkالتي ولدت من رحم رشاكة بني مؤسسة وكالة األنباء الفرنسية ،وجامعة ويتواترساند الجنوب إفريقية ،هي وسيلة إعالم غري متحيزة وغري
متحزبة ،تسعى إىل النهوض بثقافة التحقق الصحفي يف إفريقيا ،من خالل متكني القراء من األدوات ،ومن خالل إنتاج تقاريرها االستقصائية الخاصة .كام أنها تشتغل وفقا لنموذج
تشاريك ،مع إعطاء اإلمكانية للجمهور يك يقرتح عىل الصحفيني مواضيع يتعني التثبت والتحقق منها.
ويف بداية العام  ،2020كانت “أفريكا تشاك” تشغل  30أجريا بنظام دوام كامل ،مبا يف ذلك صحفيون ومختصون يف الشبكات االجتامعية وباحثون يف الصحة واأللسنية واألمن والبيئة
والعلوم السياسية .والفريق موزع عىل أربعة مواقع :جنوب إفريقيا ،كينيا ،نيجرييا ،والسينغال ،حيث تم تركيز فريق التحرير باللغة الفرنسية .وهناك متابعون محليون لألخبار يتيحون
أيضا للجمعية تجميع أخبار يف بلدان أخرى ،عىل غرار ناميبيا وزمبيا وزميبابوي وغينيا والكوت دي فوار أو أثيوبيا.
وتشتغل “أفريكا تشاك” بكامل الشفافية :تنص صفحة التقديم يف موقعها عىل مصادر متويلها ،وهي متأتية غالبا من مؤسسات خريية ،ليس هناك واحدة منها تقدم نسبة تفوق
الثلث من املداخيل .كام يوضح املوقع ،بالتفاصيل ،املنهجية املعتمدة للتثبت والتحقق من األخبار .وميكن للقراء أن يطرحوا مقرتحات ،من خالل تعمري استامرة بهدف الحصول عىل
توضيحات حول ترصيح ما أو موضوع أو رقم ما يتم تداوله عىل الشبكات االجتامعية .وعندها ،يتكفل الصحفيون والباحثون بالتثبت من الخرب من املصدر ،قبل تأكيده أو تكذيبه
أو تنسيبه.

أساليب تثبت وتحقق جد صارمة
تتم معالجة املواضيع السياسية واالقتصادية أو غريها بكثري من الرصامة ،مثلام يربهن عىل ذلك املقال الذي نرشه املوقع يف جوان  2018حول توريد األرز يف إفريقيا .يبدأ كل يشء
بترصيح مسؤول مبنظمة حكومية يقول فيه إن القارة تورد  24مليون طن من األرز سنويا .وقد تم استخدام هذا الخرب من قبل عدد كبري من وسائل اإلعالم اإلفريقية والدولية ،مثل
“جون أفريك” أو “لوموند” .لكن ،ويف أعقاب طلب أحد القراء ،قامت منظومة “أفريكا تشاك” بالتحقق من الخرب ،الذي تبني أنه خاطئ وكاذب ( .)https://urlz.fr/bBedوهناك
واقعة أخرى شديدة األهمية :سنة  ،2017ويف أعقاب نرش نتائج عمليات التحقق املنجزة من قبل “أفريكا تشاك” ،قامت املنظمة العاملية للصحة ( )OMSبتصحيح صفحة “واب”
عىل موقعها عىل االنرتنيت ،تم التأكيد فيها عىل أن  50باملائة من الوالدات يف إفريقيا جنوب الصحراء ،تتم خالل فرتة املراهقة .إال أنه ،وبعد عملية التقاطع والتثبت ،نزل الرقم إىل
 11باملائة (.)https://urlz.fr/bBdJ
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ويتم إنجاز عمليات البحث حول ترصيحات الشخصيات العامة أو عن املضامني اإلعالمية التي تختار منظومة “أفريكا تشاك” التحقق منها ،بواسطة صحفي ،بدعم من خرباء ،هم يف
الغالب باحثون جامعيون .وعند االنتهاء من هذه البحوث ،يتناقش ثالثة من أعضاء املنظومة (كاتب املقال وصحفيان آخران) حول التقييم املالئم بشأن الترصيح الذي تم التحقق
منه ،مع اعتامد التصويت يف غياب اإلجامع .وتتضمن منظومة “الرتقيم” مثاين درجات (أنظر أسفل هذا).

رموز تقييم صدقية ترصيح منجزة من قبل “أفريكا تشاك”
عملية تركيب منجزة بواسطة صور ملتقطة من الشاشة من موقع “أفريكا تشاك”،
الصفحة (( ،)https://fr.africacheck.org/a-propos/comment-nous-evaluons-les-declarationsتم اإلطالع عليها يوم  17جانفي )2020
صحيح  :الترصيح دقيق وفق أفضل الرباهني املتاحة
بشكل عمومي يف هذه اللحظة.

صحيح عموما  :يحتوي الترصيح عىل عنارص حقيقية
ولكنه ليس دقيقا بالكامل أو يجب توضيحه.

غري مربهن عليه :الرباهني القابلة للنفاذ بالنسبة
للجمهور يف هذه اللحظة ال تربهن وال تدحض
الترصيح.

مضلل  :عنارص الترصيح صحيحة ولكن تم تقدميها
بصورة توقع املتابع يف الخطأ.

مبالغ فيه  :يتناول الترصيح الوقائع بكثري من املبالغة.

سوء تقدير  :الترصيح ينطوي عىل سوء تقدير للوقائع.

غري صحيح :الترصيح غري دقيق وفقا ألفضل الرباهني
املتاحة عموما يف هذه اللحظة.

تم التثبت منه  :تم التحقق والتثبت من عديد
الترصيحات.
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“مطارد الوعود االنتخابية”
كام تقرتح منظومة “أفريكا تشاك” عىل الخط ،أداة ترمي إىل تقييم احرتام رؤساء الحكومات لتعهداتهم خالل الحملة االنتخابية وهذا “املطارد للوعود االنتخابية” ينطبق عىل البلدان
األربعة التي يوجد بها مكتب للجمعية (جنوب إفريقيا ،نيجرييا ،كينيا ،السينغال) .ويقوم صحفيو الجمعية بانتقاء أحد الوعود ،ثم يقومون بعملية التحقق فيه ،باالستناد إىل الوقائع
واألرقام ،وإذا ما تم اإليفاء بهذا التعهد ،أو مل يتم اإليفاء به ،أو إن كان يف طور اإلنجاز ،ويف هذه الحالة تبني مستوى التقدم املنجز .ويتم تقديم النتائج ضمن مقال يدمج تقييام
بواسطة الرموز (أنظر أسفل هذا).

مطارد الوعود االنتخابية للرئيس السينغايل ،مايك سال
عملية تركيب منجزة بواسطة صور ملتقطة من الشاشة عىل موقع “أفريكا تشاك” (تم االطالع عىل الصفحة يوم  17جانفي.)2020
مل يتم بعد تقييمه

مطارد ماكي

مل يتم التعهد به
تم تناسيه
يجري تنفيذه
تم اإليفاء به

بناء وتجهيز  10مستشفيات من املستوى اإلقليمي ،ومبقدار مركز صحي واحد عىل األقل يف كل واحدة من البلديات.
إرساء منظومة تغطية عامة أساسية لألمراض.
إحداث جامعة مهن بالنسبة ألقطاب التنمية الستة التي تم اختيار درسها ،ضمن كل قطب ،ويف نطاق رشاكة عمومي خاص (.)PPP
سيتم تخصيص  300مليار لالستثامرات السياحية عىل مدى فرتة سبع سنوات.
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النات مايك س
السينغايل،
للرئيس
االنتخابية
الوعود
مطارد
عاملقة
تتعاون مع
اإلعالم
وسائل
أعلنت فايسبوك يف أكتوبر  2019أن برنامجها للتحقق من قبل أطراف أخرى ("ثريد باريت فاكت – تشاكينغ"«  ،)» Third party fact-checkingسيتم توسيعه ليشمل
عرشة بلدان إفريقية .وتتمثل مهمة هذا الربنامج ،الذي دخل حيز النشاط منذ  ،2017يف ربط رشاكات مع وسائل اإلعالم الجامعة منها ،واملتخصصة ،يف نطاق عمليات
ال"فاكت شاكينغ" (التحقق والتثبت) .ويف بداية سنة  ،2020كانت هناك رشاكات بني زهاء  60وسيلة إعالمية ناطقة بأكرث من  25لغة عرب العامل ،مبا يف ذلك وكالة
األنباء الفرنسية .ويف كل األيام ،تقوم "فايسبوك" بتصنيف مقاالت ومحتويات نبه إليها مستعملون عىل أنها مشبوهة .وتقوم وسائل اإلعالم الرشيكة (التي تتلقى مقابال
ماليا عن إسهاماتها) بالتحقق والتثبت من هذه املقاالت واملحتويات .وإذا ما تبني أن هذه األخرية زائفة وكاذبة ،فإن "فايسبوك" تتحرك من أجل أن تكون هذه املقاالت
واملحتويات أقل بروزا عىل الشبكة :تحد خوارزمية "فايسبوك" بشكل آيل من درجة بروز املواقع التي كانت مصدرا لهذه املقاالت ،كام يتم إرسال إرسالية تحذير إىل
مستعميل االنرتنيت الذين يتقاسمون تلك املقاالت.
ومن ناحيتها ،قامت "غوغل" بإرساء منصة "كروس تشاك « ( ،Cross Check »" (https://firstdraftnews.org/projectوذلك أيضا بالرشاكة مع وسائل إعالم .وهي
ترمي إىل تصنيف املنشورات عىل "الواب" ،من خالل الكشف الرسيع عن األخبار الكاذبة التي يتم ترويجها عرب الشبكة .كام وقعت كل من "فايسبوك" و"غوغل" و"تويرت"،
"ميثاق املامرسات الجيدة ملكافحة التضليل" لالتحاد األورويب .إال أن هؤالء العاملقة الثالثة للنات ،قد تم توجيه تنبيه إليها من قبل اللجنة األوروبية ضمن تقرير نرش يف
مارس  ،2019وينتقد أوجه تقصري هؤالء يف تنفيذ هذا االلتزام (.)30

 5.3مرجعية في العالم العربي“ :أكيد” ()AKEED
تعترب منصة التحقق من األخبار “أكيد” التي تم إطالقها يوم  21سبتمرب  ،2014مبادرة من معهد وسائل اإلعالم األردنية ،وهو هيكل ممول من قبل مؤسسة امللك عبد الله الثاين
للتنمية .ويهدف برنامج “أكيد” ( )/https://akeed.jo/arإىل نرش ثقافة املسؤولية لدى وسائل اإلعالم والصحفيني واملجتمع األردين عامة ،عندما يستهلك هذا األخري اإلعالم ،أو ينتجه
عرب الشبكات االجتامعية.
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وتطبق “أكيد” التحقق من الوقائع من خالل أداة إسمها “مرصد متابعة مصداقية وسائل اإلعالم األردنية” .ويف جوان  ،2019حصلت هذه األداة عىل بطاقة إشهاد بأنها مطابقة “لقواعد
التحقق والتثبت والنفاذ إىل الحقيقة عىل قاعدة معايري علمية ومهنية وأخالقية واضحة ومرصح بها” من قبل مخرب رصد مواقع الفاكت شاكينغ “دوك ريبورترس الب” « Duke
 » Reporters Labاملرتبط بجامعة دوك يف الواليات املتحدة .وتعد منظومة “أكيد” (مع بدايات سنة  )2020واحدة من منصتني باللغة العربية تستجيب للمامرسات الدولية الجيدة
يف مجال التحقق والتثبت من األخبار .أما املنظومة الثانية فهي منظومة “فاتابيانو ،),)/Fatabyyano” ((https://fatabyyano.netوهي أيضا موقع مركزه األردن ،ويتمتع باإلشهاد من
الشبكة الدولية للمتحققني من األخبار (.)IFCN) (31
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التثبت من الخبر من أجل التأثير إيجابا على وسائل اإلعالم
تسعى آلية “متابعة مصداقية وسائل اإلعالم األردنية” ضمن مرشوع “أكيد” إىل تحقيق هدفني :اإلسهام يف ضامن حق املواطنني يف إعالم دقيق وصحيح ،ومساعدة وسائل اإلعالم عىل
تحسني جودة مضامينها .وعليه ،فإن هذه اآللية تلتزم بإثبات الصبغة الحقيقية أو الكاذبة لخرب ما ،ولكن دون اإلرضار بصورة ومصداقية الصحفيني ووسائل اإلعالم ،عندما يرتكب هؤالء
أخطاء .وبالفعل  ،فإن “أكيد” ال تسعى إىل جعل وسائل اإلعالم موضع اتهام ،وإمنا تعمل عىل متكينها من األدوات التي ميكنها بذاتها استخدامها بغية تعزيز مستوى نجاعتها املهنية.
وهكذا ،فإن املوقع يقرتح بصيغة النفاذ الحر موارد بيداغوجية حول املعايري املتعارفة التي يجب احرتامها يف مجال التحقق والتثبت من الخرب ،وكذلك نصائح عملية من أجل القيام
بعملية التحقق هذه ،وأيضا أمثلة عن املامرسات الجيدة وعن قواعد السلوك املعتمدة يف مختلف أنحاء العامل.
وقد تم إدارج املنهجية التي تستخدمها “أكيد” للتثبت من األخبار ،عىل املوقع .فاألخبار يجري التثبت منها يوميا ،ويتم بشكل عام انتقاؤها من بني األخبار التي نرشها وسائل اإلعالم
األردنية ،والتي يبدو أن مصادرها مشكوك فيها .وميكن ملستعميل االنرتنيت أيضا أن يرسلوا طلبات تحقق وتثبت بواسطة استامرة يتم النفاذ إليها عىل الخط .وأخريا ،فإن نتائج عمليات
التحقق يتم تقدميها ضمن تقارير يومية (ما بني  200و 300تقرير سنويا منذ سنة  ،)2015ثم يتم تجميعها ضمن تقارير تنرش شهريا.
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كيف دخلت "الجزيرة" إىل عرص ال"فاكت تشاكينغ" ؟
قامت قناة الجزيرة سنة  2006ببعث "وحدة وسائل اإلعالم الجديدة" .وكان الهدف من ذلك ،تيسري تأقلمها مع التكنولوجيات الرقمية الجديدة ،وتطوير تفاعالتها مع
الجمهور .وقد قررت القناة بالخصوص إدماج "الصحافة املواطنية" ضمن خطها التحريري ،من خالل استعامل املضامني التي يرسلها مشاهدون إليها .وقد تسارع هذا
التوجه مع ظهور أجهزة السامرتفون والتوسع الرسيع لالنرتنيت ذات التدفق العايل ،ولكن أيضا يف ظل انتفاضات "الربيع العريب" التي تم خاللها غلق مكاتب القناة
يف عديد بلدان املنطقة .وقد وجدت قناة الجزيرة الوسيلة للتحايل عىل الرقابة ،من خالل بث عدد كبري من الفيديوهات والصور التي نرشها مواطنون عىل الشبكات
االجتامعية .وقد أتاحت هذه السياسة كرس الصمت املفروض من قبل األنظمة يف تونس وليبيا ومرص ،لكنها عرفت أيضا بعض اإلخفاقات املدوية ،يف ظل استخدام أرشطة
فيديو أخرجت من سياقها ،وقامت القناة ببثها بشكل غري مسؤول ،أي دون أخذ الوقت الرضوري للتثبت منها عرب وضعها يف مجابهة مصادر أخرى .وعىل سبيل املثال،
استنكرت الجزيرة يف مارس  2011عمليات تعذيب متظاهرين يف اليمن من قبل قوات األمن يف هذا البلد ،باالستناد إىل رشيط فيديو ،تبني الحقا أنه رشيط تم تصويره
يف العراق زمن نظام الرئيس السابق صدام حسني .وقد قادت هذه األخطاء القناة إىل تطوير معايري جديدة للتحقق والتثبت من املحتويات املرسلة من قبل "الصحفيني
املواطنيني" ،وفقا ملقاربة ال"فاكت شاكينغ".

 6.3مشروع رائد في تونس “ :بي آن تشاك” BN CHECK
يب آن تشاك هو موقع للتحقق والتثبت من األخبار تم إطالقه يف أوت  2019من قبل الصحيفة عىل الخط “بزنس نيوز” (( .))https://www.businessnews.com.tn/bncheckوهو
أول وسيلة إعالم تونسية اندرجت ضمن التوجه العاملي لل”فاكت شاكينغ” ،ويظل املوقع الوحيد إىل حد هذا اليوم (مارس .)2020
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و"بزنس نيوز" ،هي صحيفة الكرتونية تنرشها رشكة
"ديجيتال ميديا كومباين"( (�Digital Media Compa
 .)ny (DMCوهذه الصحيفة ،التي أطلقت يوم 15
جانفي  ،2008قد سجلت سنة  2019معدل 60ألف
زيارة ملوقعها يوميا .وبذلك ،فإنها تعترب من أكرث وسائل
اإلعالم قراءة يف تونس .وهي تتوجه باألساس إىل فاعيل
الحياة االقتصادية والسياسية ،سواء كانوا من املنتخبني
أو اإلطارات ،أو مسريي اإلدارة العمومية ،ومسؤويل
الرشكات ورجال البنوك واملستثمرين واالتصاليني
وكذلك األجهزة املتخصصة.

وتعترب الصحيفة نفسها أنها تنتج “تغطية لألحداث مدققة ومستقاة من مصادر ثابتة وموثوقة ،وتتم معالجتها وتحليلها والتعليق عليها من قبل فريق من الصحفيني األكفاء طبقا
ألخالقيات املهنة الصحفية وملقتضيات املهنة” .وإنتاج املقاالت هو حرصيا من إنجاز فريق تحرير “بزنس نيوز” ،ما عدا بعض االستثناءات.
وقد دشن إطالق مرشوع “يب آن تشاك” تغيريا يف الوجهة ،ضمن مقاربة “بزنس نيوز” للتعاطي مع اإلشاعات واألخبار الزائفة/الكاذبة التي تلوث “الواب” يف تونس .ويف األصل ،مل تكن
الصحيفة ترغب يف اإلشارة إىل هذه األخبار الزائفة/الكاذبة ،يك ال تجعل من أعمدتها منصة لرتويجها .لكن ،وإزاء الحجم الكبري للظاهرة ،رأت الصحيفة أن مسؤوليتها كـ”وسيلة إعالم
إخبارية مهنية” ،تتمثل أيضا يف تحسيس قرائها باملخاطر التي تجرها األخبار الزائفة عىل الحوار الدميقراطي .كام أن منظومة “يب آن تشاك” تتيح ل”بزنس نيوز” إضفاء طابع مفيد
إضايف عىل عمل التحقق والتثبت من الوقائع الذي يقوم به يوميا الصحفيون ،أعضاء فريق تحريرها.
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وقد رشعت "يب آن تشاك" يف عمل التثبت والتحقق خالل الحملة االنتخابية لسنة  .2019وقد تركز جزء كبري من نشاطها عىل اإلشاعات واألخبار املختلقة التي يتم تداولها عىل الشبكات
االجتامعية .يتوىل الصحفيون بتدقيق ومتحيص األخبار األكرث انتشارا ،ويقومون بتقديم النتائج ضمن مقاالت تقدم إجابات مدعمة وموثقة عن تساؤالت القراء.
كام تشتغل "يب آن تشاك" عىل الخطاب السيايس .وهي تجتهد من أجل فرز الخاطئ من الصحيح من بني وعود الحملة االنتخابية ،أو األرقام التي يستخدمها املنتخبون من أجل تربير
أعاملهم أو التسويق لحصيلتهم.
وتهدف "يب آن تشاك" ،التي توفر أيضا نسخة باللغة الفرنسية ،إىل الحصول عىل اإلشهاد باملطابقة من قبل الشبكة الدولية للتحقق والتثبت من األخبار (.)IFCN
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منصة رصد األخبار الزائفة يف الفضاء الرقمي التونيس
بقلم :النوري اللجمي ،رئيس الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي البرصي
“منصة رصد األخبار الزائفة يف الفضاء الرقمي التونيس” ،هي مبادرة تقوم عليها الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي البرصي (هايكا) بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة
للتنمية ( )PNUDومركز جينيف لحوكة قطاع األمن (ديكاف .)DCAFوتتمتع هذه املبادرة بدعم مايل من مجلس أوروبا يف نطاق مرشوع دعم الهيئات املستقلة يف
تونس ( .)PAII-Tوترمي هذه األداة ،التي تم تصورها وتطويرها من قبل الرشكة التونسية “فنورون” ( ،)Vneuronإىل رصد وتحليل األخبار الزائفة التي يتم تداولها عىل
الشبكات االجتامعية والصحافة اإللكرتونية ويف فضاء “الواب” ،بصورة عامة .وهي ستمكن من إنتاج تقارير وإحصائيات حول التضليل اإلعالمي يف تونس ،ومن هناك ،توفري
قاعدة بيانات وطنية ميكن لقطاع اإلعالم يف مجمله أن يستخدمها من أجل إعالم الجمهور بشكل أفضل.
وقد تم اختبار املنصة بنجاح مبناسبة االنتخابات الرئاسية .وقد عبأت هذه املرحلة التجريبية قسم اإلعالمية صلب ال”هايكا” ،الذي أرشف عىل الجوانب الفنية للمنصة،
وقرابة عرشة صحفيني ينتمون إىل وسائل إعالم عمومية (التلفزة الوطنية ،اإلذاعة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا لألنباء) تم تكليفهم بكشف وتحليل األخبار املشكوك فيها
التي يتم تداولها عىل “الواب” خالل تلك الفرتة .وقد تم نرش نتائج تحاليل الفريق التي تؤكد أو تكذب أو تنسب هذه األخبار ،عىل موقعني هامtunisiacheknews. :
 comو  ،factcheking.watania1.tnوكذلك صفحة الفايسبوك  .Tunisiacheknewsوبالتوازي مع ذلك ،تم تكوين زهاء مائة صحفي يعملون يف تونس العاصمة ويف
الجهات ،يف تقنيات التحقق من األخبار ،وذلك يف أفق التحضري للمرحلة الثانية من مسار تنفيذ املرشوع.
وبالفعل ،فإن ال”هايكا” تشتغل مستقبال عىل بعث مجمع يضم وسائل إعالم عمومية ووسائل إعالم خاصة ومنظامت من املجتمع املدين ،بهدف تأمني دميومة املنصة
وتوسيع مجال تحركها ليشمل مجمل املضامني واملحتويات املنشورة عىل الواب التونيس .فاألخبار املشكوك فيها التي يكشفها أعضاء املجمع ،سيتم إدراجها ضمن املنصة
من أجل التحقق منها من قبل الصحفيني املشاركني .وميكن للمنظومة أن تقدم أيضا للصحفيني عنارص للمشاهدة من املحتمل أن يتم اعتبارها أخبارا زائفة أو عنارص جديرة
بالتثبت والتمحيص بفعل تأثريها املحتمل .وهذه املواد قد تكون ،عىل سبيل املثال ،أرشطة الفيديو األكرث مشاهدة عىل يوتيوب يف البالد خالل الساعات األربع والعرشين
املنقضية ،أو أيضا التعليقات والتدوينات الفايسبوكية التي تحصلت أكرث من غريها عىل عبارات “إعجاب  ”likeأو “استهجان .”dislike
)(.../...
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)(.../...

واألخبار التي يتم تصنيفها عىل أنها محتملة الزيف ،متر الحقا مبرحلة مصادقة .ويتم فرزها باالستناد إىل سلم مؤرشات تركيبي يتضمن جملة من املقاييس ،من قبيل األولوية
واألثر أو جودة وعدد الرباهني من الفيديوهات والصور والنصوص .وميكن ألعضاء فريق الرصد املكلف بالتقييم أن يضيفوا مقاييس ومعايري أخرى ،إذا ما رأوا رضورة لذلك،
مثلام ميكنهم إدراج تعاليق من أجل تقديم توضيحات حول التقييم .وكل الصور املقرتحة للتحقق ،يتم فضال عن ذلك ،التحقق منها بواسطة أدوات رقمية .وتتيح هذه
املرحلة الحصول عىل معلومات ،تتصل مثال مبصدر الصور ،وتاريخ نرشها أول مرة ،وعدد املشاهدات ،أو أيضا صنف ردود األفعال التي جرتها.
ومع استكامل التوثيق ،تتم إحالة األخبار الزائفة املحتملة إىل أعضاء يف املجمع ،من أجل اتخاذ القرار .وإذا كانت الرباهني واألدلة التي تم التوصل إليها خالل مرحلة
املصادقة مقنعة وثابتة ،فإنه يتم نهائيا اعتبار الخرب خربا زائفا ،ومن هناك ،فسح املجال التخاذ سلسلة من التدابري الرامية إىل تكذيب ومكافحة انتشاره عىل الواب (تدوينة
تحذيرية ،بالغ صحفي ،إلخ .)..ويتم نرش وإبراز كل التدابري املعتمدة ضمن فضاء املنصة املخصصة للصحفيني ،حتى يتسنى لهؤالء نرشها وتقاسمها .وسيتم إحداث موقع
مخصص للغرض ،يك يتمكن الجمهور من متابعة عمل التحقق الذي تنجزه املنصة.
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إحاالت على مصادر
 )1واردل (كالر) ،ديراكشان (حسني)( ،مبساعدة آن بورنز ونيك دياس)“ ،اختالالت اإلعالم .نحو إطار متعدد االختصاصات للبحث وبلورة السياسات” ،منشورات مجلس أوروبا ،أكتوبر
( ،https://rm.coe.int/rapport-les-desordres-de-l-information-/1680935bd4 , ،2018تم األطالع عليه يوم  13جانفي .)2020
( https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/london-muslims-celebrate-terrorist-attack-champselysees / )2تم اإلطالع عليه يوم  13جانفي )2020
 )3مثل مقتطف من املقال “الربيع العريب :هل قلت فايك نيوز ؟” ،حكيم بلفيتا ،لفائدة موقع  The consersation.com, in Le Point.fr,، 08فيفري ( 2018تم اإلطالع عليه يوم
 22جانفي .)2020
 )4شيامباغليا (جيوفاين لوكا) ،شاو (شانغشانغ) ،فارول (أونور) ،يانغ (كاي ـ شانغ) ،فالميني (ألسندرو) وماتزار (فيليبو)The spread of low-credibility content by social “ ،
 ،“ botsمجلة “ناترش كومينيكايشن”  ،communications Natureنوفمرب ( ،https://www.nature.com/articles/s41467-018-06930-7 , ،2018تم اإلطالع عليه يوم 13
جانفي .)2020
“ )5أ يب نيوز”  AP News، 1أفريل ( ،https://apnews.com/52022c0fcf35460fbd6299edd05366a7 , ،2019تم اإلطالع عليه يوم  14جانفي .)2020
 )6انظر بالخصوص ،امللف الكامل املخصص ل”فضيحة كامربيدج أناليتيكا” ،من قبل اليومية الفرنسية “لوموند”،
( ،/https://www.lemonde.fr/affaire-cambridge-analyticaتم اإلطالع عليه يوم  14جانفي )2020
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،2018  مارس9 ،359  املجلد،Science ” مجلة “ساينس،» The spread of true and false news online « ،) فوسوغي (سوروش،) روي (داب،)) أرال (سنان7
.)2020  جانفي14  (تم اإلطالع عليه يوم،https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
 ضمن “املرشوع،Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation « ،). هوارد (فيليب ن،)) برادشاو (سامنتا8
15  (تم اإلطالع عليه يوم،https://urlz.fr/bxGK ،2017  أوت، 2017.2  ورقة عمل رقم،Computational Propaganda Research Project ,» ”البحثي حول الدعاية الحاسوبية
.)2020 جانفي
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/tunisie/de-fausses-pages-facebook-gerees-par-une-societe-israelienne-visent-la-tunisie_3508381 )9
2019 ، باريس،” نرش “سوي،” تحقيق حول عمل النقر، “يف انتظار الروبوتات،)) كاسييل (أنتونيو كاسييل10
،10  املجلد، ” مجلة “ناترش كومينيكايشن،» Influence of fake news in Twitter during the 2016 US presidentialelection « ،). ماكساي (هيامن أ،)) بويف (ألكسندر11
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/presse/actualites/election-de-donald-trump-7-5-millions-de-fake-news-sur-twitter.html ،2019
 (تم اإلطالع عليه يوم، https://urlz.fr/bxY8 .2015  سبتمرب،Vaccine ” “فاكسني،,On pins and needles: How vaccines are portrayed on Pinterest ،)) غيدري (جانني12
)2020  جانفي16
https://،2014
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، فيفريThe Effects of Anti-VaccineConspiracyTheories on Vaccination PLoS ONE 9(2),i ntentions »، 20 « ،) كارين (دوغالس،)) جوالي (دانيال13
.)2020  جانفي16  (تم اإلطالع عليه يوم،urlz.fr/bxXZ

املالحق

 )14إيدملان تروست باروميرت( ،https://urlz.fr/by1s ،2019 ،تم اإلطالع عليه يوم  17جانفي .)2020
( ،/https://onlinejournalismblog.com/2011/01/26/verifying-information-online-content-context-code-2 )15تم اإلطالع عليه يوم  12فيفري .)2020
 )16مؤسسة فرنسية محدثة سنة  2011من طرف أكادميية العلوم ،وواملدارس العليا بباريس وليون.
file:///C:/Users/JG/Downloads/fiches-C4-B3-S2-A2(1).pdf )17
 )18برويار ،أو“ ،.التعليم يف مواجهة ويكيبيديا :رفضها أو ترويضها” ،يف نرشية “ميديالوغ” العدد  ،61مارس  ،2007أورده املجلس األعىل للرتبية عىل وسائل اإلعالم لفيدرالية والوين
ـ بروكسيل ،ضمن “البحث وموثوقية املعلومة عىل الخط” ( ،http://www.csem.be/outils/recherche_et_fiabilite_de_linformation_en_ligne ،تم اإلطالع عليه يوم 11
فيفري .)2020
/https://boliviaverifica.bo )19
 )20تم تقديم تفاصيل هذه املبادرة ضمن القسم  3.3من هذا الدليل “وسائل اإلعالم تضافر جهودها :تشاك فاكتا يف أندونيسيا”
/https://factcheckeu.info/fr )21
https://www.liberation.fr/checknews,100893 )22
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https://news.kcij.org )23
http://www.ebc.com.br/hoa )24
 )25انظر قاعدة البيانات ( ،/https://reporterslab.org/fact-checkingتم اإلطالع عليها يوم  15جانفي .)2020
https://zimfact.org )26
https://akeed.jo )27
“ ،,» Facebook Is Next on Indonesia Tax List as Google Deal Nears )28ديباش بلومربغ”https://urlz.fr/bAV1 ،
“ )29شاك فاكتا ،مرشوع أندونييس ثوري للتصدي لألخبار الزائفة”،IFES ،
( ،/https://ifex.org/cekfakta-a-groundbreaking-indonesian-project-to-counter-false-informationهناك أيضا نسخة باللغة العربية متاحة عىل الصفحة)
“ )30فايك نيوز :بروكسيل توجه تحذيرا لفايسبوك وتويرت وغوغل”“ ،لوبينيون” 4 ،مارس ( ،https://urlz.fr/bRaQ ،2019تم اإلطالع عليه يوم  16فيفري .)2020
 )31عىل هذه الشبكة ،أنظر هذا الدليل ،القسم  1.3األهداف واملامرسات والفاكت شاكينغ ،مؤطر “ميثاق أخالقيات مهنية ملسؤويل التحقق من األخبار”.
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