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يتن����اول التق���ري�������ر أهمي�����ة األخب������ار الرقمي������ة 
وم���دى انتش����ارها في الع����الم الي����وم، كما يرك���ز 
بشك���ل دقي������ق على م�ا يش���وب "البع���ض" من 
األخب��������ار الرقمي������ة وهي وج���ود ط����رق الخ����داع 
اإلع�����المي.. حيث تبي���ن من خ���الل الدراس�����ة أن 
األخب����������ار الك�اذب��������ة تض����رب الجمي�����ع، ال���دول 
المتق���دمة والنامية. ول����ذلك علينا البحث بعمق 

في كيفية مواجهتها.

إن المس���ألة باختص����ار يمك���ن لمجموعة قليل�ة 
ج���دًا من البش����ر، لكنها محترف��������ة في تزيي�����ف 
األخب�������ار أن تصي���ب مجتمع����ًا ك����امًال بالش���لل، 

وتجع��له يعي�������ش ف�ي فوض�ى.

التقرير يست���عرض حج���م اإلنف�����اق العالمي على 
األخب���ار الرقمي������ة.. ويتن����اول بعضًا من الح��لول 

للحد من انتشار الخ�داع اإلع�المي.

المقدم��ة

فريق العمل
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 ����� وفق تقرير أعده معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
تبين أن األخبار الكاذبة تحظى بفرصة االنتشار ��� أكثر من 
األخبار الحقيقية، وخالفًا للرأي السائ��د فإن الناس هم الذين 

ينشرون هذه األخبار إلى حد كبير، وليس الروبوتات.

انتش�ار األخ�ب��ار الكاذب���ة
والفيديوهات المفبركة

45,859,207
تغ�ري�����دة

صدرت من 

29,748,868

�و���ماي يوليو أكتوبر

أعلى ش��هور 2019 نش�رًا عن األخب��ار الكاذب���ة

م��غ����ـ�����ردًا

�ارس�م أغسطس �ر��يناي

8395038 9182956 9323988

أقل ش��هور 2019 نش�رًا عن األخب��ار الكاذب���ة

6233266 5924368 2175906

من أك�ت����وب����ر ���� .. إلى أك�ت����وب����ر ����



MAGA# من المغردين استخدموا
وهو اختص��ار لشع���ار حملة الرئي��س
األم�ري��ك�����ي «دون�����������ال�د ت����������رام�ب»

Make America Great Again

من المغردي����ن است�خ��دموا
Fakenews# هاشت��������اق

 4.5%
3.8%

أكثر الوسوم استخدامًا في
الحديث عن األخبار الزائ�فة
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الفرنسية

2.2%
اإلسبانية

6.0%

البرتغالية

19.8%
اإلنجليزية

67.6%

العربية

0.7%

أكث����ر اللغ������ات نش�������رًا
لألخب����������ار ال�ك����اذب��������ة
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الوالي���ات
المتح�دة

55%
المملكة
المتحدة

4.7%
البرازيل

12.6%
الهن�����د
7.0%

أكث���ر الدول ح��ديث���ًا عن
لألخب����������ار ال�ك����اذب��������ة
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أب�رز األخب���ار ال�ك��������اذب���ة

 ،��� نسبة مشارك�������ة األخب�������ار الك���اذب���������ة تص��ل إلى 
بينما تستغرق األخب������ار الصحيح�ة ستة أضع�اف المدة 
لتص����ل إلى ���� شخ����ص فقط مقارن����������ة بانتش����������ار 

األخب�������ار الكاذب������ة

تنح������ي الرئي���������������������س
األمريك�����������ي "ترام������ب" 01

ص������������ور ح�����رائ�����������������ق
غ��اب����������ات األم�������������ازون 03

القب�����ض على "س����������ان
خوان" عمدة بورتو ريكو 02

1.2 ملي������������������������������ون
متظ��اه�����ر ف�ي لبن��������ان 04

لماذا نميل إلى تصدي���ق
األخب���������ار الك����اذب������ة ؟

االعتقادات الخاطئة األكثر
انتش����ارًا عن الم���وض����وع

كمي�������ة المعلوم�����������ات
المتداول�����ة كبي������رة جًدا

عملي������������ة التحق�����������ق
ش���اق������ة ومره��ق�������������ة

دراسة أجراها معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا 
� � � � فى الوالي�������ات المتح�������دة األمريكي�����������ة عام 



5

من الشائعات الرائجة 

الشائعة: ض������رورة أخ���ذ حمام ساخ��ن مع استخ����دام المل�����ح قبل بداي����ة 
الي�����وم الجدي���د للوق��اي�������ة م���ن في����روس اإليب������وال.

سبب انتشارها: نشر كب����ار السن من النيجيريين للشائع���ة بداف�ع الخوف 
وقلة المعلومات المنتشرة عن المرض وكيفية عالجه.

سبب انتشارها: الم�������دة التجريبي������������ة للمنت���ج والتي تص����ل إلى �� يوًما 
� دوالر)، لكن �وفًقا للشائع����ة، مع رخ���ص ثم�ن الشح������ن والتوصي�����ل (��
الشائع���ة سرع����ان ما تم اكتش������اف كذبها إذ تق��ول الش����روط واألحك��������ام 
الخ�اصة بالعرض أن المدة التجريبي��ة �� يوم���������ا فقط، تبدأ م�����ن لحظ�������ة 
طلب المنتج وليس من لحظة است���المه، مع غرام���ة قدرها ������ حال لم 

يتم إلغاء الطلب في المواعيد المحددة.

 �����������������������سبب انتشارها: ص���دورها عن موق����������ع �
والذي ل������م ينتب���ه رواد وسائ����ل التواصل االجتم�����اعي إلى أنه موقع ساخ��ر 

جميع أخباره من وحي خيال كتابه.

الشائعة: حملة دعائي�����ة لمنت����ج ١٠١ ����� لتخفي�������ض ال����وزن مع 
م������دة تجريبية للمنت���ج. 

الشائعة: الزعي���م الن���������ازي أدول�������ف هتل���ر ال ي�����زال على قي������د الحي�������اة 
ويعيش في األرجنتين (عمره وقت صدور الشائعة ��� عاًما!)

سبب انتشارها: ح�ب الن���������اس للتم����ر، ورغب�ة مرضى السك�������ر في تن���اول 
السكري������ات الممنوع�������ة دون أض��رار صحي����ة، والحقيقة أن جمي���ع أن���واع 
التمور تحتوي على نسب���ة عالي����ة من السكري���������ات ولذلك يجب االعت����دال 

في تن��اوله������ا. 

الشائعة: التم�������ر يحتوي على نسبة منخفضة من السكري�������������ات وجي���د 
لمرضى السك����������ر .

01

02

03

04



       الن��اس أذك�����ى م�ن ذي قب���������ل، فه��م بات����وا 
يمتلك����ون المب�������ررات للت��الع���ب بالحق��ي������ق��ة 

حتى يتمكن��������وا من التخ�����لص من ال���ذنب

The Post-Truth Era رالف كييس، ف��ي كتابه 

       إن "فب��رك����ة المعل�وم�������������ات" سب������اق بين 
اآلالت وال���بش�������ر تحكم����ه المت��ع�ة، أو األجن���دة 

السي����اسي�����ة أو ال�م������ال

كالينا بونتشيفا، األستاذة في جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة

6

من الش���ائع أن نقول إننا محاط�������ون بقدر من المعلوم���ات 
يف����وق ما يمكننا التعامل معه، والكثير من المعل��وم��ات ال 

نعرف كيف بدأت، يكف���ي فقط أن ينش���ر أح���دهم خب���رًا 
عبر إحدى منصات التواصل، يحمل معلومة ك����اذبًة حول 
إح���دى القضاي��ا التي تشغل الجمه���ور، أو حول شخصي���ة 
مثي������رة، لتب���دأ باالنتش������ار فاألخ��ب���ار الكاذب�������ة تكتسب 

مع الوق���ت ق����وة تتم��اسك حتى أمام حمالت التكذيب.

اتجاه�ات األخبار الرقمية لعام 2019
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أستاذ في جامعة هارف�ارد، ومؤلف  ”هل انتهى القرن األميركي؟“  . جوزيف س. ناي

       لي���ست الحلول التكنولوجي���ة مث��ل الذك�����اء 
االصطن���اعي هي الح���ل الخارق، وس���وف تنتش����ر 
األخبار الكاذبة إلى مساف��ة أبعد وبسرعة أكبر من 
األخب���ار الحقيقي��������ة وُيع���اد نش���ر المعلوم������ات 
ال���زائفة على تويتر بواسطة أعداد أكبر من الناس 

وبسرع���ة أكب����ر م�ن المعلوم��ات الحقيقي����ة

       تمر وكاالت األنباء بفترة إعادة تعريف وتحديد 
م��دى أهمي������ة القي���م والممي����زات التي تتمت����ع 
بها خططه��م ويفك�������رون قب���ل طل����ب الم����ال 
مقاب����ل المحت�وى.. وبالت����الي يج����ب علي����هم أن 
يك����ون����وا متأكدي�������ن أن تل��ك القي�����م التي يت��م 

تقديم����ها ن��افع����ة للجمه�������ور

ف��ري����ق العم�����ل

      على الرغم من فقدان الميزة النسبية الكبيرة 
المتمثلة في احتك����ار وك����االت األنب�����اء لوص���ف 
"المص�در األول والوحي���د لألخب���ار" على مدى قرن 
ونصف القرن، وتنازلها عنه مضط����رة لشرك�����ات 
التقنية الكب�رى، إال أنها لم تفق�د الكثير جراء هذه 
المنافسة الشرسة وذلك بفضل ميزة الموثوق�ية 
الت���ي اكتسبته��ا وكاالت األنب������اء بفض�ل اآللي����ة 

المتكاملة التي تتبعها للتحقق من األخبار    

فابريس فريس رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية 
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��� تقري����ر كتبه جيكوب غارن���ر������� نشرت وكال����ة رويترز 
��، أشار فيه أن وك��االت األنب���اء ����، يونيو  
	������	�����
تعيد تعريف وصياغة قيمها وتناولها لألخبار، وهذا من أج�ل 
إعادة بناء عالقتها بالجمه���ور بعد االنح�دار الشديد في الثقة 

بينهما وبين الجمه���ور. أكد التقري���ر على ض����رورة دم�����ج 
مميزات العالم الرقمي – مثل السرعة في النش���ر والوص���ول 
للجمهور الصحيح- مع منتجات تمكنك من بناء صالت أكثر 
عمقًا مع جمه�������ورك، وهذا سيصب�����ح اتج����اهًا شهي�����رًا في 
السنوات القلي���لة القادمة. وفيما يلي أبرز ما تضمنه التقري��ر 

حول ثقة الجمهور في األخبار الرقمية.

ثق����ة الجمه�����ور
ف�����ي األخب�������������ار 
ال�������رقمي����������������ة



من سكان المملكة 
يثق��ون  ال  المتحدة 
ب���األخب���ار الرق�مي���ة

40%
ال���ج�م���اه�ي��ر  م��ن 
معت���رضي���ن ع���ن 
المصادر األقل دقة

24%

م���ن مص��ادر الجمه�ور 
اإلخبارية مصادر موثقة

26%
لم يشاركوا األخبار لعدم 
التأك���د من مصداقيتها

29%

هن�����اك زي�����ادة في ال�وع���ي بالمش���اك���ل الموج������ودة؛ 
لك��ن هن���اك شك����وك

آنا بايتسون، صحفية في الجارديان
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من ال���دول المش�مولة 
يقلقهم  الت���قري���ر  في 
األخ���ب�����ار ال���مضل���ل���ة 

55%
م����ن جمه����ور ال��والي����ات 
المتح����دة يتأكدون م������ن 
صحة المعلوم�����ات بتفقد 
أكثر من مصدر للمعل�ومة

41%



كيف نحصل على
محتوى رقمي موثوق؟
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4%
 Whatsapp م�ن مستخ������دم������ي

ف��ي الوالي�ات المتح�دة يث�ق�����������ون 
ف��������������ي أخب����������������ار التط�ب�ي�����������ق

53%
من الجمهور يعتبرون 

تطبيق WhatsApp مصدرا 
للمعلومات

16%
 Whatsapp م�ن مستخ������دم������ي

ف��������������ي الب�����رازي�����������ل يث�ق�����������ون 
ف��������������ي أخب����������������ار التط�ب�ي�����������ق

��	��	�� بيئ�ة خصب��ة النتش���ار األخب��������ار الخ�����اطئة، 

وبعض الناشري���ن يسعون لتحصي�ن هذه المنصة من 
خالل محارب����ة المعلوم�������ات الخاطئ����ة والعث������ور على 

جمه����ور جدي����د

BBC ناج�����ا نايلس�������ن المدي�ر الرقمي ألخبار

من الجمهور يستخدم تطبيقات 
Facebook لمتابعة األخبار

84%57%
 Facebook من استخدام تطبيقات

للحصول على األخبار

استخدامات التطبيقات في
مت��ابعة األخب���ار الرقمي�����ة

اشارت وكالة رويترز في تقريرها الثامن "االتجاهات المؤثرة في عادات استهالك 

أوربا  في  دولة   38 التقرير  ويغطي  الرقمي"  السوق  في  لألخبار  الجمهور 

استخدام  في  المؤشرات  أبرز  يلي  وفيما  وأفريقيا.  وآسيا  واألمريكيتين 

التطبيقات لمتابعة األخبار الرقمية



11

ما زال اإلنف������اق على األخب����ار الرقمي���ة موضع جدل بالنسبة 
للجمه������ور الذي يتجه نحو مص�����ادر األخب�������ار ذات السمع�ة 
الحسنة نتيج������ًة لزيادة الثق�����افة اإلعالمي�������ة التي صنعتها 
الشكوك حول المصداقية، فالجماهير ليست مستع�دة بعد 
إلنفاق المال للحص����ول على األخبار، ومع تشابه ط���رق إنفاق 
غالبي�����ة وسائ����ل اإلعالم في اإلنف�����اق على (العنصر البشري، 
والتكنولوجي�����ا، والمحت���وى، والنش���ر)، فإنها قد تتباين في 
ط����رق الحص���������ول على مداخي���لها (اإلع���النات، والمبيع��ات 

المباشرة وعبر االشتراكات والدعم).

المملك��ة المتح��دةالواليات المتحدة األمريكيةالنروي���ج

9% 16% 24%

يتركز النمو ف�ي بعض البلدان الكبرى

اإلنف���اق ع�لى األخب��ار الرقمي��ةأب�زر األخب���ار ال�ك��������اذب���ةأب�زر األخب���ار ال�ك��������اذب���ة



11%
المت���������������وس�������ط
الع�������������ام ف�����������ي 
ال����والي�����������������������ات 
المتحدة، المملكة 
المتح��دة، ف�رنس��ا، 
إسباني��ا، إيط����الي��ا، 
ألمانيا، الدنم������ارك، 
الياب���ان، وفنلن�����دا 

م�����ن المشتركي�ن 
الكب���ار ف����ي األخبار 
الم�����دف���وع��������������ة 
األم��ريكيي�����������������ن 
اشت�رك����������������وا مع 
النيوي����ورك تايم���ز، 
وول ست����ري�����������ت، 
واشنط���ن ب��وست

50%
المت�����������������وس����ط 
ال��ع�������������������ام ف���ي 
دول ش�م������������������ال 
أوروب���������������������������������ا 
والمح��ي��������������������ط 
األطلن�ط�������������������ي

23%

12

ل في  Õإن السمة الرئيسي���ة لنم��اذج اقتصاديات اإلع�الم، تتمث
خصوصي���������ة المنت������ج اإلعالمي، وخصوصي����ة الح����اجة إلى 
استهالك����ه؛ فالمنَتج اإلع���المي يمكن الحص����ول عليه عب�ر 
رته المؤسسة اإلعالمية مجاًنا  Õالشراء بالم���ال، أو مج��اًنا إذا وف
أو من خالل التمري����ر وإعادة التدوي���ر أو إعادة الترميز والنشر.
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تقنيًا :

بشريًا :

توفير األخب���ار 
والمعل��ومات 
الصحيح����������ة 
أوًال ب��������������أول

تع���������زي���������ز 
أب��ح��������������اث 
ال��ذك��������������اء 
االصطناع���ي

تع��������زي�����������ز 
الصح��اف��������ة 
الجي�����دة في 
المجت�م�������ع

االشتراك ف���������ي 
منص���ات األخبار 
األكث��������ر جدي���ة 
لتعزي�������ز منافذ 
ذات مصداقي����ة 
عالية في األخبار

التحق�������������������ق 
م�����������������������������ن 
رواب������������������������ط 
ومص�������������������ادر 
األخب����������������������ار 
المنش�������������ورة

بن�����������������������������اء 
ق�������واني�������������ن 
وتش��ريع���������ات 
رادع����������ة ض����د 
م���زيف��ي األخبار

التثقي�������ــ������ف 
والتوعي��������������ة 
اإلعالمي��������������ة 

ت������������دري������������ب 
اإلعالميي������������ن 
وكش��������������������ف 
المتالعبي����������ن 
بالعق������������������ول

حل�������������������������ول 
تقني�������������������������ة 
لتقف�����������������������ي 
أث����������������ر األخبار 
ال��������زائف���������������ة

الت�������أك��������������د 
م���������������������������ن 
ه����وية صاحب 
الحس���������������اب 
أو الصفح���������ة 
وتحدي��ده����������ا

االبتع��������اد ع��ن 
المض�������امي������ن 
المنش��������������ورة 
ف����ي حساب�����ات
 أو صفح�����������ات 
مجه������������ول�����ة

01020304

05060708

م�ن الحل�ول المقترح����ة
لمواجهة األخبار الكاذبة..
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