
  

 التضليل في الخطاب الرقمي                     

 د بدر ناصر حسين .م.ا                         

 كلية اآلداب قسم االعالم                         

الورقة العلمية المقدمة الى ندوة قسم اللغة العربية في ندوته 

 (التضليل في الخطاب )السنوية الموسومة 

 



 احصاءات 

 4.021 حوالي 2018بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في عام •

 .٪ سنويا 7، بزيادة تبلغ مليار 

 2018عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في عام  -•

 .٪ سنويا 13، اي بزيادة مليار  3.196اصبح 

 2018بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في عام  -•

 .  ٪ سنويا4، بزيادة مليار  5.135حوالي 



 امكانية االعالم الرقمي في انتاج نصوص جديدة 

 تجعلنا نشكك في نماذج التحليل التي تركز على اللغة المنطوقة او
 المكتوبة 

 مواقع –المدونات )يتوفر داخل فضاءات الكتابة التفاعلية
غير )صور متباينة من التفاعل االجتماعي –التواصل االجتماعي 

 (ما نجده في الحوار وجها لوجه 

 البيئات الخطابية 

 الرقابة 

 الضبط االجتماعي 



 من يستخدم التضليل ؟؟؟؟؟



 الشبكي بنموذجه االتصالي األفقي مالًذا وَمْحضًنا الصطناع األخبار-أصبح المجال الرقمي

 ،الوقائع وَفْبَرَكِة البيانات 

وتفاقم ذلك مع . تزييف األحداث وتركيب سياقاتها 

 اندثار سلطة حارس البوابة 

السيما في شكلها الرقابي 

  ن شبكة الحراس من بعدما كان اإلعالم التقليدي بنموذجه اإلخباري العمودي ُيَمكِّ
م في الحلقات االستراتيجية لعملية االتصال والسيطرة على سالسل إنتاج  التَّحكُّ

 .  المحتوى

 د مدخالت ومخرجات المحتوى وتبتُّ فيما ُيْنَشر وما ال –لم تعد هناك أية سلطة ُتحدِّ
 ُيْنَشر عبر منصات إعالم الفرد 

سوى المستخدم نفسه الذي أصبح  -خاصية اإلعالم االجتماعي، ووصوله إلى المتلقي
ُمْنتًِجا وُمْرِساًل وُمْسَتْقباًِل في اآلن ذاته، ومالًكا لسلطة القرار في جميع الحلقات التي 

 .يحددها هو إلنتاج هذا المحتوى



 اخطر انواع التضليل 

أخطر أنواع التضليل التي تعد تهديدا خطيرا لألفراد من •
وهي  «Deepfake»واألمن ما يسمى بتقنية الخداع العميق 

استخدام تقنية الذكاء االصطناعي وخوارزميات تعلم اآللة 

والشبكات العصبية، مما دعا وكالة البحوث الدفاعية المتقدمة 
«DOPRA»  التابعة لوزارة الدفاع األمريكية إلى تطوير

منصة تكشف التالعب لمعرفة الصور والفيديو المشكوك 

 .فيها



يحيل مصطلح الخطاب االعالمي على االشكال والبنى 

واالستعماالت اللغوية والرموز السيمائية االخرى التي تكون 

خاصة باإلعالم وينطبق كذلك على االنساق الضمنية 

 (االيديولوجيات )

يحتاج الخطاب االعالمي الى ان يكون مميزا عن الرسائل التي 

التي تعني ..وشكل الرزم ..الفكرة التي تصف المحتوى ..ينقلها 

 المقاالت او البرامج 



 مفهوم التضليل االعالمي •

هو اشتغال اعالمي منظم ومخطط له للسيطرة وقهر المتلقي وهو نشاط 
كمنهجية شبه ( االعالم –السلطة  -المال)قصدي وهدفي نعتمده مركزيات 

 ثابتة لتحقيق المصالح 

مؤسسة جماعية لصياغة رسالة مفتعلة وتركيبها ونشرها، :تعريف 
والهدف الرئيس من ذلك هو خداع المتقبل المستهدف من أجل تحقيق 

 مكسب من االستخدام الخاطئ الذي من المتوقع أن يقوم به

ان التضليل ..في كتابه قاموس التضليل االعالمي ...فرانسوا جيريه   •
فيما تتم عملية التضليل عن طريق االشتغال ..قديم قدم االعالم نفسه 

 (التأثير +المتلقي +المعلومة )التضليلي المنظم بثالثية 



يبدو أن كم المعلومات الهائلة والمغلوطة في أحيان كثيرة، •
، في وقت تضاعف فيه أعداد ”التضليل الرقمي“رسخ مفهوم 

مستخدمي اإلنترنت، واالكتفاء بما يظهر من معلومات دون 
 المصداقيةجهد في التحقق أو البحث بعيدا عن 

كثير من األشخاص على معلوماتهم من خالل ما يعتمد •
يردهم من اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي بكافة 

جوانب الحياة المختلفة، كمراجع رئيسية بغض النظر عن 
مدى صحة المعلومة من عدمه، وهو ما قد يوصل الشخص 

 .”صاحب مرجعية عالية وثقافة كبيرة“لمرحلة يعتقد نفسه 



دراسات أظهرت أن شبكة اإلنترنت قد تحتوي على معلومات مغلوطة أو غير موثقة، تشمل •
  إسمالجوانب الطبية، والنظريات العلمية ونظريات المؤامرة واإلشاعات، وهو ما يطلق عليه 

، وأن اإلنترنت قد غّير حقا من طريقة تفكيرنا وأثر على أدمغتنا، وهو األمر ”التضليل الرقمي“
 .الذي يضعنا أمام تحديات جديدة

 

في مجاالت عدة مثل الطب ” الرقميين“وفي بعض األحيان يتجه بعض األشخاص لالستشاريين •
والصحة والجمال والسفر وغيرها، حيث يقع هؤالء األشخاص في الكثير من األحيان وخاصة 

النساء لألسف كما تشير الدراسات لسوء االستغالل مع أشخاص يمتهنون هذه الصفات سواء على 
 تجعل منهم فريسة لالبتزاز االلكتروني والسرقة ” وهمية“او شركات ” وهميين“شكل مستشارين 

 

 

الخاطئة الرقمية أصبحت منتشرة على نطاق واسع في وسائل التواصل االجتماعي المعلومات '•
كأحد التهديدات الرئيسية  (WEF)عبر اإلنترنت ، وقد أدرجها المنتدى االقتصادي العالمي 

 للمجتمع البشري



 تمظهرات التضليل االعالمي  

 مؤثرات وسائل االعالم الحسية ....الدعاية الموجهة -

 ادوات التالعب بالكلمات والصور.....ايهامات اللغة  -

 االيحاءات ..االحصاءات ..البيانات ..ايحاءات الجسد  -

 جعله يقع تحت تأثير المضلل ..الهيمنة على المتلقي  -



 دوافع التضليل 

" المراجعة الثقافية الكندية"تعّرف مجلة :: الدعاية وتبرير الهيمنة •
Adbusters  االعتقاد بأّن "النزعة المحافظة الجديدة في الواليات المتحدة بأّنها

أفضل من دافع عن الديمقراطية مهما كانت أخطاؤها هو الجمهور الجاهل 
 .المشبع بالنزعة القومية

أّن تـضليل عقول البشر هو أداة للقهر، فهو يمّثل : الجماهيريةتطويع اإلرادة  •
إحدى األدوات التي تسعى النخبة من خاللها إلى تطويع الجماهير ألهدافها 

الخاصة من أجل أن يضمن المضلِّلون التأييد الشعبي لنظام اجتماعي ال يخدم 
 في المدى البعيد المصالح الحقيقية لألغلبية

تنبع من "اغتصاب للوعي، ذلك أّن صناعة المعنى  بعملية:الفكريالقصور  •
قدرة القائم باالتصال على التحكم في المناطق الداللية ألشكال الخطاب 

ولكن عندما يفتقر القائمون باالتصال إلى هذه . المختلفة، اللسانية وغير اللسانية
 القدرة الفكرية التعبيرية يلجأ البعض منهم إلى اعتماد التأثير باالغتصاب

 



 أساليب التضليل

 تجتذب أنشطة التضليل اإلعالمي، طبقا لمبادئ السوق، أذكى المواهب، نظرا ألّنها تقّدم أعلى حوافز النظام•

 أّن التضليل يكون ناجحا عندما يشعر المضلَّلون بأّن األشياء هي على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية واالجتماعية والحتمية •

 االنتقائية المتحّيزة بالتركيز على حقيقة واستبعاد أخرى  •

 التالعب بالمعلومات •

 ترتيب الحقائق •

 الخبرالخلط بين   •

 والتعليقوالرأي والتحليل   •

 بالحدثبالمعلومات التي ليس لها عالقة التضليل •

 ،استخدام مفردات تؤّدي إلى إصدار أحكام باإلدانة، •

 والمعلوماتاإليهام والتدليس في المصادر   •

 ،إغراق الجمهور بمعلومات ال تهّمه، •

 ،اإلغراق بكّم كبير جدا من المعلومات ال يستطيع المتلقي الربط بينها وتفسيرها  •

 ،التضخيم والتهويل  •

 ،القراءة المخادعة لإلحصائيات واستطالعات الرأي  •

 ،تغيير مضمون الصورة  •

 ،استخدام أسوأ وأضعف شخصية لتمثيل قضّية ما  •

 ،الحوار المشّوه بالتركيز على التفاصيل الهامشية  •

 تكرار الفكرة الخاطئة وترسيخها  •



يلعب الخطاب اإلعالمي دوًرا مؤثًرا في بناء العالقات االجتماعية وتحديد الهويات االجتماعية 

والثقافية، فهو عملية مستمرة ومعقدة تتفاعل فيها وعبرها قوى ومتغيرات محلية ودولية 

 .تعكس أوضاع المجتمع وثقافته والمرحلة التاريخية التي يعيشها

اجتماعية متغيرة، ويتعرض دائماً للتغير ممارسة  الخطاب اإلعالمي •
والتطور، لكن األمر األكثر أهمية هو أن نفهم أن الخطاب اإلعالمي 

ليس شيئاً واحداً بل هناك عدد من الخطابات اإلعالمية المتصارعة أو 
مازال . المتعاونة، كما أن هناك تداخالً أو تعايًشا بين أكثر من خطاب

عدم االتفاق هو الوضع المسيطر على المشهد العلمي لتحليل الخطاب 
 اإلعالمي، 

االتفاق بين مدارس تحليل الخطاب يرجع إلى اختالف وتباين غياب •
التخصصات ومجاالت الدراسة والمنطلقات الفكرية والمعرفية للمنتمين 

لهذه المدارس، أو ربما أصبح االختالف وعدم االتفاق أحد مظاهر 
عصر ما بعد البنيوية أو عصر ما بعد الحداثة الذي نعيشه، إذ يؤكد 

 .إيهاب حسن أن الالحسم والذاتية هما أبرز سمتين لهذا العصر

 



 نشاط رقمي مزيف 

تقوم  -المعلومات المضللة الرقمية ليست ظاهرة جديدة •

هاوس بتتبع استخدام المعلقين المؤيدين للحكومة  فريدوم

المدفوعين لتقليد المؤيدين على المستوى الشعبي منذ عام 

فقد وجد : وال يقتصر األمر على الواليات المتحدة. 2009

٪ من البلدان 30هاوس على شبكة اإلنترنت  فريدومتقرير 

التي تستخدم نشاط مزيف على اإلنترنت على مستوى القاعدة 

 .  2016عن عام  2017في عام 



 التحيز والتضليل في الخطاب 

العالم كله ال يخلو من تحيزات، ولكن اإلعالمي في الخطاب •

الدول غير في بدرجات مختلفة، تتضخم هذه التحيزات 

الديمقراطية غالبا لتصل إلى مستوى األكاذيب والدعاية 

كشف اإلعالمي في دور تحليل الخطاب يأتي الفجة، وهنا 

كل مجتمع  فىونقد عملية إنتاج وتوزيع واستهالك الخطاب 

ممارسة خطابية، في أي ومستويات الغش والخداع والتضليل 

ويتفق علماء تحليل الخطاب على عدة عناصر البد من 

 :خطاب، وهى باختصار شديدأي تحليل في التركيز عليها 



 اشتراطات التحليل 

 .وأوضاعه االقتصادية واالجتماعية والثقافية الديمقراطىاإلطار العام للمجتمع ومدى تطوره : أوالً 

 

 أىاإلعالن عنها ومراقبتها؟ وإلى  فىمصادر تمويل اإلعالم، ومدى الشفافية  هىمن يملك ويدير وسائل اإلعالم، وهل هناك احتكار أم تعددية؟ وما  أىملكية وسائل اإلعالم، : ثانياً 
 مدى يعتمد اإلعالم على الدخل من اإلعالن؟

 

أرض الواقع ومن خالل الممارسة اليومية،  فى تتيحها التى، ومدى الشفافية، والحرية اإلعالمىتراقب األداء  التىوالهيئات  اإلعالمىتنظم العمل  التىالتشريعات والقوانين : ثالثاً 
 .بحيث ال تكون هناك فروق كبيرة بين ما تنص عليه التشريعات والقوانين، وما يطبق ويمارس فعليا

 

 .مقابل ضغوط الدولة ورجال األعمال واإلعالن فىمدى توفر ضمانات مادية ومعنوية لهم،  أىاإلعالم، وإلى  فىمستوى استقاللية وكفاءة التنظيمات النقابية للعاملين : رابعاً 

 

إنتاج الخطاب؟ وهل تضمن  فىوسائل اإلعالم المختلفة، وهل تتسم بالدقة والتوازن والشفافية؟ وهل تضمن مشاركة كل العاملين  فىالقواعد المهنية والتقاليد المعمول بها : خامساً 
 المجتمع؟ فىعدم التمييز ضد بعض الفئات 

 

 .االتصال واإلعالم فىمستوى تعليم وخبرة اإلعالميين ومدى التزامهم بأدلة عمل ومواثيق شرف، فضال عن مدى احترامهم لحقوق المواطنين : سادساً 

 

، وتداوله؟ وهل توجد منظمات وهيئات اإلعالمىإنتاج الخطاب  فىوكيف يتعاملون معه، ومدى مشاركة الجماهير  اإلعالمىالخطاب  لمستهلكى والثقافى التعليمىالمستوى : سابعاً 
 االتصال وتضمن مشاركته؟ فىمستقلة تدافع عن حقوق الجمهور 

 

مدى تعانى الخطابات الفرعية والمعارضة من القمع  أىإنتاج وتداول الخطاب، وطبيعة العالقة بين الخطاب المهيمن، والخطابات الفرعية، وإلى  فىمدى التعدد والتنوع : ثامناً 
 .والتهميش سواء من السلطة أو اإلعالميين أو حتى الجمهور نفسه

 

 .إنتاج وتداول الخطاب فى، ألن دراسة وتحليل التحوالت واالنقطاعات أهم بكثير من دراسة االستمرار والثبات اإلعالمىالخطاب  فىالتحوالت الرئيسية : تاسعاً 

 

بأخطائه أو تحيزاته أحيانا، ويتخذ إجراءات جادة لتصحيح مساره، وهل تقوم بذلك السلطة أم هيئات مستقلة وجهات تمثل المجتمع  اإلعالمىمدى يعترف الخطاب  أىإلى : عاشراً 
 تعبر عنهم؟  التى، أم يقوم بذلك اإلعالميون أنفسهم من خالل التنظيمات والنقابات المدنى



 الخطاب الرقمي 

 

الخطاب الرقمي أفقيا وعموديا، حيث شكلت مواقع واكب •

التواصل االجتماعي قوة إعالمية مؤثرة في أوساط الشباب، 

ومنحت لكل عضو في الحزب الرقمي، فرصة إنتاج المادة 

الرقمية بوصفها مادة إعالمية بديلة، حيث اتسع نطاقها 

 وتنوعت طرق عملها وآليات اشتغالها



 سمات الرقمية 

االستمرارية؛ فقارئ النص التقليدي، ينتهي زمنه بعد صياغته أو االنتهاء من كتابته، أما زمن النص  -واًل أ•
 .الحداثي الرقمي فيبدو أن له بداية ما ولكن ليس نهاية

 

 .العَرضية؛ بمعنى أن المصادفة تضعه في حالة احتمال دائم بحيث يأخذ مسارات واتجاهات متعددة -ثانًيا•

 

ويصعب إلى حد بعيد . التالشي أو سرعة الزوال؛ حيث إن النص الحداثي الرقمي ال يدوم أو يستمر -ثالًثا•
ا تقييده أو أرشفته؛ وال أهمية لقابليته لالستنساخ والتكرار  .فنّيً

 

ا–إعادة الصياغة والتعديل لألدوار النصية؛ وهو ما يعني إعادة تعريف النص الحداثي الرقمي  -رابًعا•   -جذرّيً
م والكاتب: للمكونات الوظيفية النصية  .القارئ والمؤلف والمشاهد والمنتج والمخرج والمستمع والمقدِّ

 

النص مجهول المؤلف؛ وإذا لم يكن مجهول المؤلف مجهواًل حقيقة، فإنه يميل إلى التمويه على  -خامًسا•
 .االسم الحقيقي للمؤلف

 

 .النص ليس له حدود مادية كالكتاب التقليدي -سادًسا•

 

 أو الثورة الرقمية الرقمنةالرقمية اإللكترونية؛ إذا خرج النص الحداثي الرقمي من رحم  -سابًعا•

 



مميزة للعصر الرقمي والثقافة الرقمية فلن نجد أدق السمة •

إن كل الوسائط التي استخدمها . وأشمل من التفاعل والتفاعلية

اإلنسان للتواصل واإلبداع والتلقي، قبل العصر الرقمي، 

 خطيتتحدد من خالل اتصال  خطيةكانت في اإلطار العام، 

وحتى . يتحدد من المرسل الذي يتوجه بالخطاب إلى المتلقي

في الحوار، أو الحديث، يظل ثمة مرسل يتحكم في العالقة 

 .التواصلية، بحسب نوع الخطاب الذي يدور بينهما



 استخدامات التضليل في الخطاب الرقمي 

 العنفاسُتخدم اإلعالم الرقمي لتغذية خطابات تتبنى •

 .  على الكراهية وتكرس الطائفيةتحض •

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تعرضنا . على سلوكيات المستخدمينالتأثير •
لجرعات معينة من المعلومات سواء صحيحة أو مغلوطة إلى تغيير أو 

لنا « اآلخر»وبغض النظر عن مخالفة ذلك . «اآلخر»ترسيخ رؤيتنا لـ
في الهوية االجتماعية أو االثنية أو الدينية، أو حتى مجرد آرائنا السياسية 

أو الفنية، فلهذا التأثير أهمية كبرى في تشكيل مجتمعاتنا المعاصرة 
 .  الساعية أحياًنا لدمج الثقافات وكسر الحواجز والحدود

لخطاب تحريضي قد يؤدي للتقليل من حساسيتنا تجاه اآلخر تعرضنا •
 لديناوزيادة التباعد بيننا مما يعزز من التحيزات واألحكام المسبقة 



 المعالجات المقترحة 

إزاء انتشار المعلومات والدعاية  التخوفات•

 تحملالخاطئة والمضللة بلغت النقطة التي 

تشريعات اقتراح العديد من الحكومات على 

لكن الحلول المعروضة تعكس فهما ،  جديدة

منقوصا للمشكلة، وربما ُتفضي إلى عواقب 

 .سلبية غير مقصودة



 اميركا             

وافق الكونغرس األميركي على •
فرض عقوبات شاملة ضد روسيا، 

جزئيا في الرد على رعايتها 
المزعومة لحمالت التضليل بهدف 

.  التأثير على االنتخابات األميركية
كما دارات مؤخرا حوارات مكثفة 

بين الكونغرس وشركات مثل 
وغوغل، بعد ظهور  وتويترفيسبوك 

أدلة واضحة على عمليات شراء 
لحمالت إعالنية من قَِبل كيانات 

 .روسية

 المانيا 

اعتمد البرلمان األلماني قانونا يتضمن •

فقرة تقضي بفرض غرامات ربما تصل 

مليون دوالر  59)مليون يورو  50إلى 

مثل -على المواقع الشعبية ( أميركي

إذا فشلت في إزالة  -فيسبوك ويوتيوب

"  غير قانوني بوضوح"محتوى 

(  كخطاب الكراهية والحث على العنف)

كما أعلنت سنغافورة . ساعة 24خالل 

خططا العتماد تشريعات مماثلة العام 

 ".األخبار الزائفة"المقبل للتعامل مع 



ست سمات على األقل تجعل سبل التضليل والدعاية 

 اليوم تختلف عن الهيئة التي كانت عليها في األمس

 
عدم الكشف عن هوية منشئ المعلومات    -4     

إذ ال تفتقر األخبار على اإلنترنت غالبا إلى . وموزعها

 .فحسب، بل وأيضا إلى التاريخ واسم الكاتبالمصدر 

 

تتسم بيئة المعلومات اليوم بالطابع الشخصي؛     -5•

فخالفا لنظرائهم في الصحافة المطبوعة، أو اإلذاعة، أو 

حتى التلفزيون، يستطيع منشئو المحتوى على اإلنترنت 

اختبار البدائل وتكييف رسائل لحظية موجهة بشكل 

 دقيق

 

 

إلى البيانات على باالفتقار  بداتمنصات التواصل  -6•

تقويض االستجابات النتشار التضليل المعلوماتي 

والدعاية الكاذبة، ناهيك عن االستقطاب السياسي 

 .والَقَبلية التي تتغذى عليه

 

 

إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات إنشاء المعلومات  -1

 وتوزيعها

 

وهي نتاج -الِسمة الثانية لعصر المعلومات الرقمية   -2

.  في التعميم االجتماعي للمعلومات -مباشر للحكم الديمقراطي

فبدال من تلقي معلوماتنا بشكل مباشر من حراس البوابات 

المؤسسية، والذين كانوا ملتزمين جوهريا بتلبية المعايير 

التحريرية رغم التنفيذ المعيب أحيانا كثيرة؛ فإننا نحصل على 

 .المعلومات اليوم عبر التبادل بين األقران

 

 

في . انفصال القصص اإلخبارية الفردية عن مصدرها -3

السابق؛ كان بوسع القراء أن يميزوا بسهولة بين المصادر 

غير الجديرة بالثقة، مثل الصحف الصفراء المثيرة، 

والمصادر الجديرة بالثقة كالصحف المحلية والوطنية 

 .الراسخة



ان طوفان المعلومات الخاطئة عبر اإلنترنت وغير المتصلة •

تتكاثر . يزيد من تبادل األفكار التي تعتمد عليها الديمقراطيات

األخبار المزيفة ونظريات المؤامرة والبوتات االجتماعية 

تتطلب مكافحة . الخادعة ، مما يسهل التالعب بالرأي العام

المعلومات الخاطئة أثناء حماية حرية التعبير التعاون بين 

 الصناعة والصحافة واألوساط األكاديمية


