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 تقديم:

�ورونا     ف��وس  �سمية  الف��وسات  لتصنيف  الدولية  ال�جنة  الرئوي    2أعلنت  االل��اب  ملتالزمة  املسبب 

 للف��وس ا�جديد ��    (SARS-CoV-2)ا�حاد الوخيم  
ً
 رسميا

ً
. واستندت ال�جنة �� اختيارها إ��  2022ف��اير    11اسما

تداعيات غ�� مقصودة من حيث التسبب   "رؤ�ة تتعلق با�خاطر، ملا قد ينطوي عليھ استخدام اسم "سارس" من 

 .1"2003بخوف ال دا�� لھ لدى �عض س�ان آسيا ال�ي شهدت أسوأ فاشية ملرض سارس �� عام 

يب�ن هذا االختيار أهمية املعلومات �� مواجهة هذه ا�جائحة، خاصة أن الرئيس األمر��ي اختار استعمال "  

الصي�ي" فرضتھ 2الف��وس  الذي  ا�حجر  فيھ  أدى  وقت  و��  السيا�ىي.  التوظيف  إ��  العل�ي  املصط�ح  نقل  مما   ،

اال بوسائل  املرتبط�ن  عدد  ز�ادة  إ��  انتشاره  ملنع  وقائي  كحل  التواصل الدول  وسائط  وخاصة  ا�حديثة،  تصال 

مليون)، و�� ز�ادة    301٪ مقارنة بأرقام العام املا�ىي (+7.1ارتفع عدد مستخدمي اإلن��نت بنسبة  حيث    االجتما�� 

ب�ن   امل�جلة  تلك  عام    297(+  2019و  2018�عادل  األول من  الر�ع  وأكد  عام   2020مليون)،   �� املالحظ  االتجاه 

مليون)، والذي صاحبھ ز�ادة قو�ة �� استخدام   128�� عدد مستخدمي الهواتف ا�حمولة (+  ٪ 2.5بز�ادة    ،2019

 .3٪)8.7مليون مستخدم إضا�� (+  304الشب�ات االجتماعية، مع 

 
  :التا��   النحو  ع��  )،2019  املستجد  �ورونا   ف��وس   باسم  سابقا   ُ�عرف  (و�ان  املرض  لهذا  املسبب  والف��وس  19-  �وفيد  مرض  من  ل�ل  الرس�ي  االسم  إعالن  تم  -  1

 . )19-�ورونا(�وفيد ف��وس مرض :املرض

 (SARS-CoV-2) الوخيم ا�حاد الرئوي  االل��اب ملتالزمة املسبب 2 �ورونا  ف��وس :الف��وس

Covid-19=Co(corona)+Vi(virus)+D(diseaseمرض )+(2019)19.  

 ). 2020/ 28/05 اإلطالع تار�خ لھ"( املسبب والف��وس  )19-(�وفيد �ورونا   مرض "�سمية العاملية، ال�حة منظمة

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-

(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it  
 اآلتية:  العبارة 2020 مارس 18 )يومTwitter( ب صفحتھ  ع��  األمر��ي للرئيس تدو�نة �� جاء - 2

«Will be having e news conferance today ti discuss very important news from the FDA concerning the chinese Virus!».  

I always treated the Chinese Virus very seriously…». 

iICoronavirus : Trump va annoncer une nouvelle «très importante»,  

http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-donald-trump-va-annoncer-une-nouvelle-tres-importante-18-03-2020-8282748.php 
 الشب�ات:  ��ذه املرتبط�ن عدد ذلك يظهر كما   االجتما�� التواصل شب�ات  أهمية األرقام تب�ن - 3

 ٪).66( واحد لهاتف مستخدم مليار 5.16

 ٪). 59( لإلن��نت مستخدم مليار 4.57

 ٪). 49( االجتما�� التواصل لوسائل مستخدم مليار 3.81

 ٪). 99( ا�حمول  الهاتف ع�� االجتما�� التواصل لوسائل مستخدم مليار 3.76

 .اإلن��نت ع�� يومًيا  املتوسط  �� ساعة 6.39

 : االجتماعية الشب�ات  رتيب و�ان 

Facebook - )2,45 milliards( 

YouTube - ) 2 milliards ( 

WhatsApp-  )2 milliards ( 

Facebook Messenger - )1,3 milliard( 

WeChat / Weixin-  )1,165 milliard ( 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-donald-trump-va-annoncer-une-nouvelle-tres-importante-18-03-2020-8282748.php
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�وفيد   أزمة  أظهرت  أهمية 19وعليھ،   ،(...) واالقتصادية  واالجتماعية  ال�حية  األ�عاد  جانب  إ��   ،

ي للمعلومات وللشب�ات، سواء �علق األمر �عالق��ا بالقرار السيا�ىي، إذا أخذنا  املعلومات، خاصة �� مجتمع عامل

) األزمة  أن  أو   krisis -crise (4باالعتبار  سياسية  �لعبة  ل�خطاب  السيا�ىي  التوظيف  أو  ا�حاسم"،  القرار  �ع�ي" 

 كمورد سيا�ىي تتجاوز غاياتھ مواجهة ال�ارثة إ�� تحقيق م�اسب سياسية �� مواجهة أعداء الداخل أو ا�خارج.

األمراض  عن  النا�ىئ  باالتصال  املتعلقة  الدراسات  من  الكث��  تف��ض  ال�حيحة  املعلومات  لدور  ونظرا 

عدية أن املطلوب هو نقل "ا�حقائق" من خالل القنوات الرسمية وذات املصداقية، ألن من شأ��ا املساهمة �� امل

حدث تف�ىي األمراض املعدية هو التواصل مع ا�جمهور عن    �غي�� األفراد لسلوكهم. و�أن أحد أهم االعتبارات �� 

صول ع�� "ا�حقائق" يدفع باملتلقي إ�� عدم الشعور  "ا�خ��اء"، غالًبا ع�� وسائل التواصل وشب�اتھ، و�أن ا�ح   طر�ق

 . 5با�خوف، وأن �عمل بما ين�ح بھ ا�خ��اء

وتزداد أهمية املعلومات �� وقت قررت فيھ الدول اتخاذ قرارات مص��ية مما جعلها تصطدم بانتشار واسع  

 مواجهة املرض.  لألخبار ال�اذبة وللتضليل اإلعالمي، مما جعل البشر�ة أمام أزمة املعلومات �� 

�� عالقة   19  -وستحاول الدراسة اإلجابة عن اإلش�الية التالية: ما �� أهم القضايا ال�ي أثار��ا أزمة �وفيد

 باملعلومات؟ وتتفرع ع��ا األسئلة التالية؟ 

 ملاذا تجاهل صا�ع القرار السيا�ىي املعلومات ال�ي �انت تتوقع حدوث هذا الو�اء؟  -

أزمة تدفق املعلومات املضللة؟ وهل الرقابة �� ا�حل األمثل للتصدي ألزمة وكيف جرى التعامل مع   -

 املعلومات؟ 

 

 

 

 
Instagram - )1 milliard ( 

TikTok / Douyin-  )800 millions ( 

QQ-  )731 millions( 

Qzone-  )517 millions ( 

Sina Weibo  - )516 millions ( 

11/04/2020) le (Consulté » 2020 trimestre 1er au mobile du et sociaux réseaux des d’Internet, l’usage sur Étude « Patard, Alexandra 

-t1-mobile-sociaux-reseaux-https://www.blogdumoderateur.com/internet-

?fbclid=IwAR0dEUjm6smVFYw77ApaZTm9vcZeeDg35vQimSXQXUVaM4k24f9FukRd5A82020 

-https://datareportal.com/reports/digital-2020-april-global-statshot 
 . 12ص. )،1998 اكتو�ر 9-5 باريس ، اليو�س�والعمل( و الرؤ�ة :21 القرن   �� العا�� التعليم شعار:  تحث العا�� للتعليم العاملي املؤتمر ، تقر�راليو�س�و - 4

5 - Bev J. Holmes, « Communicating about emerging infectious disease: The importance of research », Health, Risk & Society Vol. 10, 

No. 4, August 2008, 349–360.  

https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-mobile-t1-2020?fbclid=IwAR0dEUjm6smVFYw77ApaZTm9vcZeeDg35vQimSXQXUVaM4k24f9FukRd5A8
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-mobile-t1-2020?fbclid=IwAR0dEUjm6smVFYw77ApaZTm9vcZeeDg35vQimSXQXUVaM4k24f9FukRd5A8
https://datareportal.com/reports/digital-2020-april-global-statshot
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 وتجاهل السيا��ي للمعلومات 19 -أوال: جائحة كوفيد

واملؤسساتية  والتنظيمية  السياسية  و��  القرار،  التخاذ  مقار�ات  أر�ع  ب�ن  الدراسات  �عض  تم�� 

أنو   �� األخ��ة  أهمية هذه  واملعرفة    املعلوماتية؛ وتكمن  والنظر�ات  املعطيات  �عد كتجميع ومعا�جة  القرار  اتخاذ 

أن املعلومة �انت   19  -. لكن السؤال الذي طرحتھ جائحة مرض �وفيد6املتوفرة لدعم عدد من املواقف ا�ختلفة

الذي فاج أن زمن حدو��ا هو  أم  القرار،  يتفاعل معها صا�ع  لم  ا�جائحة، ورغم ذلك  أ  متوفرة واستشرفت وقوع 

صا��� السياسات ع�� املستو��ن الدو�� والوط�ي؟ و�تعلق األمر بتوقعات جهاز االستعالمات �� الواليات املتحدة  

 ). 3) وتقار�ر منظمة ال�حة العاملية(2)، و�عض الدراسات العلمية(1األمر�كية(

 ا�خابرات األمر�كية وتوقع ا�جائحة  -1

�� تقر�ر    -)  National Intelligence Councilاملتحدة األمر�كية (حذر مجلس ا�خابرات الوط�ي �� الواليات  

العاملية   العام  الصادر    (Global Trands 2025)  2025االتجاهات  نون�� من  تنف�ىي    –  2008��  "من ظهور مرض 

نبأ  �شري شديد العدوى، وال توجد إجراءات مضادة ملنعھ من االنتشار، ومن املمكن أن يؤدي إ�� جائحة عاملية. وت

الص�ن   (وحدد  وا�حيوانات  البشر  ب�ن  وثيق  واتصال  عالية  س�انية  بكثافة  تتسم  منطقة   �� سيظهر  بأنھ  التقر�ر 

 .7وجنوب شرق آسيا)

سنوات   �� األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� االستعالمات  جهاز  أكدها  السابق  التقر�ر   �� الواردة  املعلومات 

 :2019و �� يناير   2017و  2013و 2010و 2009

أكد ع�� أنھ: "ال   2009ف��اير    12ففي تقر�ر اإلحاطة السنوي الذي قدمھ مدير ا�خابرات أمام ال�و�غرس ��  

الذي تواجهھ الواليات املتحدة هو احتمال ظهور جائحة شديدة مع ظهور املرض املر�ح األسا�ىي هو  يزال التحدي  

ف��وس أنفلونزا قاتل للغاية. وقدر البنك الدو�� أنھ إذا �ان الف��وس الو�ائي التا�� مشابھ للف��وس الذي �سبب ��  

 . "8تر�ليون دوالر  3املية تتجاوز ، يمكن أن يتسبب �� ر�ود عاملي كب�� مع ت�اليف ع 1918جائحة عام 

 
 صديق   ترجمة  واإلس��اتيجية،  االبت�ار  و  االستشراف  واغن�،  .  سينثياج  ضمن  العامة»،  السياسة  وضع  ��   املستقبلية  الدراسات  «دمج  ست�ن،  در  فان  مارت�ن  -  6

 408 -379 ص.  ،2009 ،1ط ب��وت، لل��جمة، العر�ية املنظمة الدملو��،
7 - National Intelligence Council, Global Trands 2025 A Transformed World, US Government Printing Office, November 2008, p.75. 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf 
8- Dennis C. Blair (Director of National Intelligence), Annual Threat Assessment of the Intelligence Community for the Senate Select Committee on 

Intelligence, 12 February 2009,  p 43. 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/blair%20%281%29.pdf 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/blair%20%281%29.pdf
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: "القضايا ال�ي من ا�حتمل أن تتحدى  2010ف��اير    2وثم تأكيد نفس املعلومة �� تقر�ر اإلحاطة السنوي ��  

تقوض  ال�ي  ع��ا  واإلبالغ  األمراض  مراقبة   �� كب��ة  فجوات  هناك  تزال  ال  القادمة:  السنوات   �� املتحدة  الواليات 

 .9"ف�ىي األمراض �� ا�خارج أو تحديد املنتجات امللوثة قبل أن ��دد األمر�كي�نقدرتنا ع�� مواجهة ت

التأكيد ع�� واقعة أن "مرض تنف�ىي جديد �سهل نقلھ و�قتل أو �عطل أك��   2013مارس    12وأعاد تقر�ر  

 .10من واحد باملائة من �حاياه من ب�ن أك�� األحداث املدمرة ا�حتملة 

� إعالنھ  تم  ال��ديد  تقر�ر  ونفس  لو�اء    2019يناير    29�  عرضة  سيظالن  والعالم  املتحدة  "الواليات  فـ 

 .11األنفلونزا القادم الذي قد يؤدي إ�� معدالت هائلة من الوفيات وال�جز

اتجاه   األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� الرئيس واملشرع  رد فعل  ماذا �ان  بقوة هو:  نفسھ  الذي طرح  السؤال 

 هذه التقار�ر؟ 

�عل صرح  ��  هار�غتون يقھ  كينت  سابقا  ا�خابرات  جهاز  موظفي  من  Kent Harrington(  أحد  ليس   " بأنھ   (

) ع�� نحو متكرر املعلومات حول ال��ديد املتمثل �� ف��وس �ورونا (...) لقد  TRUMP(ترامب  املستغرب أن يرفض  

�� ما   بآرائھ. فعندما عارضھ قادة االستخبارات  أنھ ال يطيق ص��ا ع�� أولئك الذين ال يقبلون  أو�ح لف��ة طو�لة 

 .12رسة" يتصل �عدة قضايا �� إحاط��م السنو�ة املقدمة إ�� ال�ونجرس قال لهم " عودوا إ�� املد

الواشنطن   أن  The washingtonpost(بوست  ومن جه��ا أكدت جر�دة  لعدد من �حفي��ا ع��  تقر�ر   ��  (

الذي  العاملي  ا�خطر  حول  وف��اير  يناير   �� ومصنفة  مشؤومة  تحذيرات  تصدر  �انت  األمر�كية  ا�خابرات  و�االت 

 . 13� اتخاذ إجراءات ر�ما أبطأت انتشاره" �ش�لھ الف��وس، �� ح�ن قلل الرئيس واملشرعون من ال��ديد وفشلوا �

 

 
9 - Dennis C. Blair (Director of National Intelligence), Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select 

Committee on Intelligence, February 2, 2010, p.41. 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/20100202_testimony.pdf 
10 - James R. Clapper Director of National Intelligence, Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community 

Senate Select Committee on Intelligence, March 12, 2013, p.13. 

https://fas.org/irp/congress/2013_hr/031213clapper.pdf 
11 - James R. Clapper Director of National Intelligence, STATEMENT FOR THE RECORD WORLDWIDE THREAT ASSESSMENT of the US 

INTELLIGENCE COMMUNITY,  January 29, 2019, p.21. 

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf 
12 - KENT HARRINGTON, « The Spies Who Predicted COVID-19 ». 

https://www.project-syndicate.org/commentary/us-intelligence-coronavirus-pandemic-by-kent-harrington-2020-04 
13 - Shane Harris, Greg Miller, Josh Dawsey  Ellen Nakashima  , « U.S. intelligence reports from January and February warned about a 

likely pandemic », March 21, 2020 at 1:10 a.m. GMT+1 

https://www.washingtonpost.com/national-security/us-intelligence-reports-from-january-and-february-warned-about-a-likely-

pandemic/2020/03/20/299d8cda-6ad5-11ea-b5f1-a5a804158597_story.html  (Accessed 27/05/2020 ) 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/20100202_testimony.pdf
https://fas.org/irp/congress/2013_hr/031213clapper.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/us-intelligence-coronavirus-pandemic-by-kent-harrington-2020-04
https://www.washingtonpost.com/people/shane-harris/
https://www.washingtonpost.com/people/greg-miller/
https://www.washingtonpost.com/people/josh-dawsey/
https://www.washingtonpost.com/people/ellen-nakashima/
https://www.washingtonpost.com/national-security/us-intelligence-reports-from-january-and-february-warned-about-a-likely-pandemic/2020/03/20/299d8cda-6ad5-11ea-b5f1-a5a804158597_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/us-intelligence-reports-from-january-and-february-warned-about-a-likely-pandemic/2020/03/20/299d8cda-6ad5-11ea-b5f1-a5a804158597_story.html
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 البحث العل�ي وتوقع ا�جائحة  -2

�وامن( ديفيد  ل�لمة  David QUAMMENذهب  استخدام  أول  أن  إ��   (Virus   اللغة  �� التينية)  (�لمة 

العام    �� �ان  املرض  �سبب  عامل فعال  ع��  للداللة  القرن  1728اإلنجل��ية  لبا��  ال�لمة  وظلت  �ل  18،  وخالل   ،

، وملدة عقود من السن�ن �عد ذلك، من دون تمي�� عن أي ميكروب، واكتشفت تأث��ات الف��وسات قبل  19القرن  

نفسها الف��وسات  حدي14اكتشاف  و�عد  الو�اء ،  العلماء من  خشية  ع��  أكد  انتقالها،  وطرق  الف��وسات،  عن  ثھ 

مليون فرد)،   30التا�� الكب��، ا�حاضر دائما �� أذهان العلماء، و�ان أحدث و�اء كب�� هو اإليدز (قتل ما يقرب من  

�� حالة ازدهار،   . واملغزى بالنسبة للباحث هو: "عندما ي�ون هناك س�ان  1919و    1918واألنفلونزا ب�ن العام�ن  

�عيشون بكثافة عالية لك��م يتعرضون �جرثومة ممرضة جديدة، فإن املسألة ت�ون مجرد مسألة وقت ح�ى يصل 

 .16. و�� �عكس تجمعا لش�ل�ن من أش�ال األزمة: األزمة األو�� إي�ولوجية، و الثانية طبية15"الو�اء الكب�� التا��"

ا تدب�� األزمة وتواصل   �� أن  )  Didier Heiderich  ھ هايدريش(يألزمة ديديوذهب ا�ختص  إم�انية إ��  فكرة 

القرن    �� بدأت  ا�خاطر   �� ال�ل    19التحكم  داء  ضد  اللقاح  اكتشاف  قبل   (Le vaccin contre la rage)مع  من 

Pasteur     ، ،وصوال إ�� التأسيس لثقافة صفر مخاطر ال�ي سيتم دحضها �� ��اية التسعينيات من القرن املا�ىي 

بالوجود   وجوديا  مرتبطة  إم�انية  ف�ي  دائما،  �ان  كما  ا�خاطر  قبول  الغرب   �� ممكنا  �عد  لم  أنھ  عنھ  نتج  مما 

 .17البشري، ألن ا�جتمع املسؤول والفائز هو املتحكم �� ا�خطر

أكد   جهتھ  دي�لو  ومن  مؤلفاتھ    -)Denis Duclos(دو�ي  ا�خوف    -  La peur et le savoirمن  مناخ  أن  ع�� 

يحقق ر�حا سياسيا، فصناع القرار السيا�ىي واالقتصادي ال ي��ددون �� توجيھ العديد من وسائل اإلعالم وا�خ��اء  

وقدم  ف��ا.  وغ�� متحكم  �اذبة  ل�خطر  وضعيات   �� للتحكم  هائلة  تداب��  وضع  إ��  حاجة   �� بأ��م  الس�ان  إلخبار 

ف��وس   الف��  A (H1N1)مثال  هذا  عدد هل  من  يقلل  أن  يمكنھ  ال  التلقيح  وهل  الناس؟  حياة  حقيقة  هدد  وس 

وجدت  فقد  ا�خطر.  بمساعدة  الس�ان  بمراقبة  و�نما  ا�خطر  بمراقبة  تتعلق  ال  إذن،  فاملسألة،  الوفيات؟ 

مستودعا دائما للسلطة، أي للمراقبة   (La gestion de la peur)املؤسسات السياسية واملقاوالت �� تدب�� ا�خوف  

 "18للر�ح، �� نطاق ما سماه ب"رأسمالية ا�خوفو 

 
 املعرفة،   عالم  سلسة  ،اآلدابو   لفنون او   للثقافة  للوط�ي  ا�جلس  ،2  ا�جزء  فه�ي،  إبراهيم  مصطفى  ترجمة  البشر،  ب�ن  التالية  الو�اء  وجائحة  الفيض  �وملن،  ديفيد  -14

 . 11-10 ص. ،2014 سبتم�� ،416 عدد
 . 40-39ص. نفسھ، املصدر - 15
 املعرفة،   عالم  سلسة  اآلداب،  و  الفنون و   للثقافة  للوط�ي  ا�جلس  ،1  ا�جزء  فه�ي،  إبراهيم  مصطفى  ترجمة  البشر،  ب�ن  التالية  الو�اء  وجائحة  الفيض  �وملن،  ديفيد  -  16

 . 44ص. ،2014 أغسطس  ،415 عدد
17 - Didier Heiderich, «  La perception du risque dans la société de la peur »,  cahier Espaces n°85, Mai 2005. 

Disponible sur : http://www.communication-sensible.com/download/La-societe-de-la-peur-et-du-risque.pdf 
 : للكتاب قراءة ع�� أحيل - 18

Roqueplo Philippe. Denis Duclos, la Peur et le savoir. La société face à la science, la technique et leurs dangers, 1989. In: Sociologie du travail, 32ᵉ 
année n°3, Juillet-septembre 1990. pp. 392-395. 

https://www.tourisme-espaces.com/doc/4096.crise-risque-tourisme.html
http://www.communication-sensible.com/download/La-societe-de-la-peur-et-du-risque.pdf
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) بيك  أولريش  ذهب  العاملي"  ا�خاطر  "مجتمع  كتاب  إ�Ulrich BECKو��  الذي    � )  الوجود  �شأن  القلق  أن 

أثارتھ ا�خاطر العاملية ع�� مستوى العالم، قد أدى منذ زمن طو�ل إ�� لعبة ا�حظ أو املقامرة حول الوجود. وقد 

الفرصة   الثنائيات:  ال��ديد وعدم األمان مجموعة من  املعرفة    –نتج عن  املعرفة؛ ال�حيح    –وا�خطر؛    –وعدم 

   .والشر -وا�خطأ؛ وا�خ��

 .19فقد يصبح عدم املعرفة سينار�و رعب تدار بھ ب�ل حذق األعمال وألعاب السلطة" يھ، "وعل

 منظمة ال�حة العاملية وتوقع ا�جائحة  -3

العام  �� العالم،  باحتفال  العاملية  ال�حة  منظمة  تذك��  �جائحة 2018  �عد  األو��  املئو�ة  بالذكرى   ،

انخفاض كب�� �� متوسط   ، وال�ي قدر عدد قتالها بخمس�ن مليون حالة وفاة، مما أدى إ�� 1919-1918األنفلونزا  

�� البلدان  من  العديد   �� املتوقع  أساسية  العمر  �غي��ات  و���  الو�اء،  الرعاية   وقت  وأنظمة  العامة  ال�حة   ��

هنكما    ال�حية، ذلك�ان   �� بما  الطبية،  العلوم   �� كب��  تقدم  املضادة   اك  واألدو�ة  األنفلونزا  لقاحات  تطو�ر 

  �� الالحقة  األو�ئة  ف��ا 2010-2009و  1969-1968، و1958-1957للف��وسات. وحدثت  اخت��ت  و�انت مناسبة   ،

الوطنية ال�حية  االستجابة  الو   أنظمة  للقاح  االستجابة  ع��  القدرة  ا�خصوص،  وجھ  نقاط  (ع��  وكشفت  �اء) 

 الضعف �� تلك األنظمة.  

لتصل إ�� أنھ ع�� الرغم من أنھ من املستحيل التنبؤ عندما قد يحدث الو�اء التا��، فإن حدوثھ �عت�� أمرا 

)، نظرا للعوملة االقتصادية 2030-2019ال مفر منھ، و�مكن أن يحدث خالل اإلطار الزم�ي لإلس��اتجية ا�حالية (

إ�� اضطرابات كب��ة. امل��ايدة، والتح التا�� �ش�ل أك�� وأسرع يمكن أن يؤدي  الو�اء  ضر والتنقل، وسوف ينتشر 

وع�� الرغم من التقدم الط�ي الكب��، ع�� مدى املائة عام املاضية، فسيظل هناك س�ان لد��م إم�انيات محدودة  

 .20خالل الو�اء ل�حصول ع�� الرعاية، وال�ي من املرجح أن �عا�ي من ارتفاع معدالت الوفيات

 حرب املعلومات املضللة   ثانيا:

ال �� مؤتمر ميونيخ املع�ي باألمن أن البشر�ة    ، أعلن املدير العام ملنظمة ال�حة العاملية2020ف��اير  15�  �

املضللة املعلومات  تحارب سيال هائال من  بل  و�اء،  و infodemic (21(  تحارب مجرد  املعلومات حيث  �،  "فائض  ع�ي 

 
   لل��جمة،  القومي  املركز  ااترجمة/  القومي  املشروع    حسن،  �سنت  إبراهيم  هند  عادل  عال  ترجمة  املفقود،  األمان  عن  بحثا   العاملي   ا�خاطر  مجتمع  بيك،   أولريش  -  19

  .24ص.  ،2013 ،1ط ،2006 العدد القاهرة،
20 - World Health Organization, Global influenza strategy 2019-2030 , Prevent. Control. Prepare, Geneva: World Health Organization; 

2019, p.2. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311184/9789241515320-eng.pdf 

 .املضللة" املعلومات من  هائال  سيال  نحارب بل و�اء،  مجرد  نحارب ال خطابھ:"  �� جاء حيث  - 21

« But we’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic ». 

   ،2020 ف��اير  15 باألمن املع�ي  ميونيخ  مؤتمر  ،العاملية ال�حة ملنظمة العام املدير  خطاب
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/munich-security-conference 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311184/9789241515320-eng.pdf
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/munich-security-conference
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دقيق�عضها دقيق   إرشادات  و�عضها غ��  أو  ��ا  ع�� مصادر موثوق  العثور  الناس  الصعب ع��  ، مما يجعل من 

 .22موثوق ��ا عندما يحتاجون إل��ا"

و��ذا وجدت البشر�ة نفسها أمام أزمة املعلومات ال�ي يتم تداولها ع�� وسائل التواصل، وخاصة الوسائط  

" حيث  االستقصائية،  الدراسات  �عض  أكدتھ  ما  وهذا  وسائل االجتماعية،  ع��  ا�خاطئة  املعلومات  غالبية  إن 

العادي�ن"  الناس  من  جاءت  االجتما��  الفئة 23التواصل  نفس   �� املعلومات  هذه  �خطر  املعرضة  الفئة  وأن   ،

 .24سنة وما فوق) 66املعرضة �خطر الف��وس أي كبار السن (

 بنوع�ن من املعلومات:  و�تعلق األمر

املضللة  - لها   (Disinformation)املعلومات  (ا�خطط  املتعمدة  ا�حاوالت  إ��  لإلشارة  عموما  و"�ستخدم 

�عناية �� كث�� من األحيان) إلر�اك األ�خاص أو التالعب ��م ع�� تقديم معلومات �اذبة لهم. وغالبا ما يق��ن ذلك  

اتصاالت   �سمعة  باس��اتيجيات  املساس  أو  القرصنة  مثل  األخرى  التكتي�ات  من  ومجموعة  ومتقاطعة  متواز�ة 

 الناس ومصا�حهم". 

-  ) ا�خاطئة  يتم Misinformationواملعلومات  ال�ي  املضللة  املعلومات  إ��  لإلشارة  عام  �ش�ل  و�ستخدم   (

 إ�شاؤها أو �شرها دون وجود نوايا تالعبية أو خبيثة". 

مش�لة للمجتمع، ولكن املعلومات املضللة من النوع األول �ش�ل خطورة خاصة، أل��ا وكال النوع�ن يمثالن  

  .25غالبا ما ت�ون منظمة وتتوفر لها املوارد و�عززها التكنولوجيا املأتمتة 

وخطاب  املؤامرة  نظر�ة   �� بقوة  ظهرت  كما  املعلومات  حرب  تجليات  �عض  بيان  الدراسة  ستحاول 

)، و�ما أن األزمة �ع�ي القرار فكيف  2)، و التأث�� السل�ي للمعلومات ا�خاطئة ع�� �عض شرائح ا�جتمع(1الكراهية(

 ).3واجهت الدول والشر�ات وا�جامعات أزمة املعلومات؟(

 
22 - Access Now, Fighting misinformation and defending free expression during COVID-19: recommendations for states, April 2020,  

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/04/Fighting-misinformation-and-defending-free-expression-during-COVID-19-recommendations-for-

states-1.pdf 
 ا�حقائق   مدققي  قبل  من  مضللة  أو  خاطئة  أ��ا   ع��  تصنيفها   تم   ال�ي  ا�خاطئة  املعلومات  من  قطعة  225  من  م�ونة  عينة  بتحليل  الدراسة  ع��  القائمون   قام  -  23

 . 2020 مارس و��اية يناير ب�ن اإلنجل��ية باللغة و�شرت

J. Scott Brennen, Felix M. Simon, Philip N. Howard, and Rasmus Kleis Nielsen,  «  Types, Sources, and Claims of COVID-19 Misinformation », Reuters Institute, 

University of Oxford,  

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Brennen%20-%20COVID%2019%20Misinformation%20FINAL%20(3).pdf 
24 le et Médias les sur Recherche de l'Observatoire  francophone, Belgique en 19-Covid de » infodémiel’ « de Analyse autres), (et Lits Gregoire - 

p.4. 2020, mai UCLouvain), – (ORM Journalisme 

 ال�حافة،   مجال  ��   والتدر�ب  التدريس  دليل  والتضليل  الزائفة"  و"األخبار  ال�حافة  )،محرران(  بوسي�ي  وجو��   ايرتون   ش��يلن  -25

  املكتب   (  ا�حر�ة  اجل  من   ناومان  فر�ديريش  ومؤسسة  )،اليو�س�و(  الثقافة  و   والعلم  الثقافة  و   لل��بية  املتحدة   األمم   منظمة

 . 6  ص. ،2020 األردن، ��  طبع العابد، محمود  العر�ية اللغة ترجمة إفر�قيا)، شمال و  األوسط للشرق  اإلقلي�ي

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/04/Fighting-misinformation-and-defending-free-expression-during-COVID-19-recommendations-for-states-1.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/04/Fighting-misinformation-and-defending-free-expression-during-COVID-19-recommendations-for-states-1.pdf
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 ؤامرة و خطاب الكراهية امل نظر�ة  -1

) فإن املعلومات حول هذا الف��وس �انت أك�� وفرة.  2004و  2003مقارنة بالف��وسات السابقة (خاصة ب�ن  

ووسائل  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  ناقشتھ  كما  واسع،  نطاق  ع��  تناقشھ  �انت  االجتماعية  التواصل  فوسائل 

 . 2019والعمق منذ أواخر دجن�� ومصادر املعلومات األخرى، �� مز�د من التفاصيل

بظهور ميل إ�� نظر�ات املؤامرة ال�ي تجد أرضا خصبة لها خالل وتم�� تداول املعلومات بخصوص الف��وس  

أوقات األزمات، مثل ف��ات عدم االستقرار السيا�ىي، وال��ديدات االقتصادية، وأزمات ال�حة العامة، مما خلق 

 املز�د من الفو�ىى. 

ون عن نظر�ة املؤامرة �� عدم الثقة �� السياسي�ن وشر�ات األدو�ة، مما قد ينتج عنھ تطو�ر و�لتقي املدافع

مواقف سلبية نحو التداب�� الوقائية، أو البحث عن استخدام بدائل خط��ة كعالج للمرض، وال�ي من املرجح أن 

 تز�د من احتماالت انتشار الف��وس و�التا�� �عر�ض ل�خطر املز�د من البشر. 

ع��  و  االجتماعي�ن،  والوئام  بالسالم  ضارا  ي�ون  أن  يمكن  النظر�ات  هذه  انتشار  أن  إ��  اإلشارة  تجدر 

التحر�ض ع�� كراهية األجانب �� ا�جتمعات، مما يؤدي إ�� السلوك االجتما�� العنيف. فقد أدى انتشار الف��وس 

أل�خاص الذين ُينظر إل��م ع�� أ��م من شرق إ�� الز�ادة العاملية �� التمي�� وال�جمات العنصر�ة ال�ي �س��دف ا

# ف��وسا"  لست  أنا  حركة"  انتشار  ذلك  ع��  وكمثال  لإلحباط    JeNeSuisPasEnVirusآسيا.  �ا�ع�اس  فر�سا   ��

 . 26امل��ايد لدى املواطن�ن الفر�سي�ن اآلسيو��ن

ول من شهر يناير إ�� أشار �عض مستخدمي وسائل التواصل االجتما�� �� األسبوع األ و�� اململكة املتحدة  

ا�حمول   الهاتف  ا�خامسأن إطالق وتطو�ر شبكة  قام �عض 5G  ا�جيل  بل  انتشاره،  أو �سريع  للف��وس  كسبب 

الناتجة عن االرتباط ب�ن التقنية وانتشار املرض. ولفهم هذه   األفراد بإحراق أجهزة الشبكة �سبب ا�خاوف  هذه 

ال�ي تحتوي �غر�دا��ا Twitterمستخدًما ع��    6556تطالعية همت  العالقة قام مجموعة من الباحث�ن بدراسة اس

" الرئيسية  ال�لمة  أو5Gcoronavirusع��   "    #5Coronavirus hashtag   �� ذكرها  أو  عل��ا  الرد  تم  أو  هذه   ، 

ا�جمعة   يوم  الساعة  2020مارس    27التغر�دات من  السبت    حسب  19:44،  إ��  العاملي،    2020أبر�ل    4التوقيت 

 .10:38ة ،الساع 

م��ا  بال�خر�ة  قام  ومن  املؤامرة،  �شر  هو  وحيد  لغرض  ظهرت  �خصية  حسابات  فإن  الدراسة  وحسب 

أ�شئت لنشر نظر�ة املؤامرة و�انت قادرة   ساهم �� لفت االنتباه إل��ا عن غ�� قصد.بل إن أن هناك حساًبات فردًية

التغر�دات،    ع��  من  العديد  و�رسال  املتا�ع�ن  ال�حية  جذب  السلطات  الدراسة  أوصت  النوع  هذا  وملواجهة 

 
26 - Ghada M Abaido, Aseel A Takshe, COVID-19: Virus or Viral Conspiracy Theories? American Journal of Biomedical Science & 

Research, 2020 - 8(2), pp.122-124 
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علومات ا�خاطئة، كما يمكن ل�خصية ذات أتباع ال بأس ��ا امل   بال��ك�� ع�� هذه األنواع من ا�حسابات �� م�افحة

 .27أن تفعل ذلك 

 تأث�� املعلومات ا�خاطئة -2

احتواء ا�جائحة �عتمد �ش�ل   جهودع�� أنھ إذا �انت  The Becker Friedman Institute  28أكدت دراسة ل

رافقھ انتشار األخبار ال�ي تقلل من    19-حاسم ع�� املواطن�ن الذين لد��م معتقدات دقيقة، فبعد انتشار �وفيد

 ال��ديد، ورفض أهمية اإلجراءات املوضوعة الحتواء الو�اء.  مدى

شبكة ال�ابالت األك�� مشاهدة  و��  ،  Fox Newsوركزت دراسة املعهد ع�� االنتقادات ال�ي �عرضت لها قناة  

(بمتوسط   األمر�كية  املتحدة  الواليات  من   3.4��  عام    مليون  من  األول  الر�ع   �� الذروة  أوقات    ، 2020مشاهدي 

بـ   لشبكة    1.9مقارنة  لشبكة    1.4و  MSNBCمليون  الو�اء.CNNمليون  حول  تضليلية  ألخبار  لنشرها  وتكمن    )، 

كبار    ا�خطورة من  مشاهد��ا  أن  نيوز (السن  ��  فوكس  شبكة  مشاهدي  عمر  متوسط  ي�ون   68  يبلغ  قد  عاما) 

ا بما يصل إ�� عشر مرات مما هو ب�ن عامة الس�ان، و�ش�ل خاص بالنسبة ل��نامج�ن شعبي�ن  
ً
الف��وس أك�� فت�

من  مشاهد يومًيا �� الر�ع األول    مالي�ن  4ومليون    4.2(بمتوسط    Tucker Carlson Tonightو  Hannityوهما برنامج  

من   2020عام   األخبار  غطيا  فكالهما  التوا��)  أجندة    ع��  واسع  نطاق  ع��  يدعمان  و�انا  محافظة  نظر  وجهة 

 ). Ronald TRUMP(ترامب سياسة الرئيس رونالد 

الباحثون   للف��وس أرسل  �� السلوك استجابة  ال��نامج�ن والتغ��ات  ب�ن مشاهدة هذين  العالقة  ولفحص 

إ��   ب�ن    1045استبياًنا  أعمارهم  ت��اوح  نيوز  فوكس  شبكة  من  أك��   55مشاهًدا  أو  أبر�ل    عاًما  . 2020أوائل 

السل ع��  والدعاية  اإلعالم  وسائل  آثار  حول  دراسات  عدة  إ��  �ش�� و�االستناد  ال�حية  والنتائج  السيا�ىي  وك 

أنھ يمكن أن ي�ون  إ��  الناس �سبب التعرض ملعلومات مغلوطة. لتخلص الدراسة  إ�� وفاة عدد كب�� من  النتائج 

 لتوف�� املعلومات ا�خاطئة �� املراحل املبكرة من ا�جائحة عواقب مهمة ع�� ال�حة.

ا أمر�كًيا    8914لـ    2020مارس    16و  10�� م�ح أجري ��  خاصة كما جاء  
ً
بالغ من قبل باحث�ن من  �خًصا 

تلقوا ع��    Pew Research Centerمركز   أ��م  التواصل االجتماعية  قالت �سبة مهمة من مس��ل�ي أخبار وسائل 

 . 29و�ن مصادر األخبار قد بالغت �� ال��ديد الذي �ش�لھ الف��وس، األقل �عض املعلومات ا�خاطئة حول الو�اء

 
27 - Wasim , Josep Vidal-Alaball,Joseph Downing, Francesc López Seguí, « COVID-19 and the 5G Conspiracy Theory:Social Network Analysis of Twitter Data », 

JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, 2020 | vol. 22 | iss. 5, pp.1-9 
28 - Leonardo Bursztyn, Aakaash Rao, Christopher Roth,David Yanagizawa-Drott ,  « Misinformation During a Pandemic »,  The Becker Friedman Institute, First 

version: April 19, 2020, pp.1-22. 

https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/BFI_WP_202044.pdf 
29 - Mark JURKOWITZ, Amy MITCHELL, Americans who primarily get news through social media are least likely to follow COVID-19 coverage, most likely to 

report seeing made-up news, Pew Research Center, Maech 25,2020, 

https://www.journalism.org/2020/03/25/americans-who-primarily-get-news-through-social-media-are-least-likely-to-follow-covid-19-coverage-most-likely-

to-report-seeing-made-up-news 

https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/BFI_WP_202044.pdf
https://www.journalism.org/2020/03/25/americans-who-primarily-get-news-through-social-media-are-least-likely-to-follow-covid-19-coverage-most-likely-to-report-seeing-made-up-news
https://www.journalism.org/2020/03/25/americans-who-primarily-get-news-through-social-media-are-least-likely-to-follow-covid-19-coverage-most-likely-to-report-seeing-made-up-news
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 زمة املعلومات�� مواجهة أ  -3

 الرقابة ع�� املعلومات -أ 

املدافعة عن ا�حقوق الرقمية ع�� أنھ إذا �انت ا�ح�ومات من   Access Nowأكد تقر�ر صادر عن منظمة  

ع�� النحو   بما �� ذلك الس�� إل��ا ونقلها وتلق��ا)(الدقيقة  حيث املبدأ ملزمة بتوف�� الوصول ال�ا�� إ�� املعلومات  

عليھ فإن  ب  املنصوص  بال�حة،  املتعلقة  املعلومات  ذلك   �� بما  اإل�سان،  �حقوق  الدو��  القانون  األزمة  موجب 

 من السماح للعلماء لنشر    املرضدفعت بالديمقراطيات والديكتاتور�ات لفرص الرقابة ع�� املعلومات حول  
ً
بدال

�عض ا�حاالت استغلت ا�ح�ومات االستبدادية األزمة ال�حية لتعز�ز الدعاية   و��   ومناقشة مدى أو شدة تفشيھ.

لوسائل اإلعالم وال�حفي�ن املستقل�ن الذين يقومون باإلبالغ  ال�ي ترعاها الدولة وتوطيد سلطا��ا مما ش�ل ��ديدا  

 املوضو�� عن ال�حة. وأعطى التقر�ر أمثلة من الص�ن والواليات املتحدة األمر�كية وروسيا وكينيا. 

،  Li Wenliang(30ففي الص�ن، بينما حاول األطباء إثارة اإلنذار �شأن االنتشار السريع للمرض (�� و�ن ليا�غ

، عندما 2019د�سم��    31علومات عن الو�اء تخضع للرقابة ع�� وسائل التواصل االجتما�� الصينية. ففي  �انت امل

، و�� منصة YYأصدرت �جنة ال�حة البلدية لبلدية ووهان أول إشعار عام لها �شأن املرض، بدأت الرقابة ع��  

الدردشة األ  WeChatبث مباشر صينية. وتم فرض رقابة واسعة ع��   أك�� من  (تطبيق  �� الص�ن مع  ك�� شعبية 

 مليار مستخدم �شط شهرً�ا)، بما �� ذلك انتقاد ا�ح�ومة الصينية.

(2020ف��اير    5و��   الص�ن   �� اإللك��و�ي  الفضاء  إدارة  أصدرت   ،CAC(-    اإلن��نت إدارة  عاًما   -و�الة  بياًنا 

ا�حت لنشر  وا�حسابات"  واملنصات  الو�ب  "مواقع  ستعاقب  أ��ا  فيھ  "املتعلق  أكدت  ا�خوف  �شر  و"  "الضار"  وى 

 .1931-بـ�وفيد

 جهود مواجهة حرب املعلومات: مواجهة املعلومة باملعلومة-ب

ملواجهة هذا النوع من املعلومات ظهرت عدة مبادرات عاملية اس��دفت �شر املعلومات ال�حيحة، نورد من 

 بي��ا: 

 

 

 
30  -  Wenliang Li  )1986-  7  الصينية  املدينة  ��  الف��وس  بوجود  حذر  من  أول   �ان  الذي  الصي�ي  العيون   طبيب  )،2020  ف��اير    Wuhan   السلطات   من  لتحذير  فتعرض 

 اكتشفھ.  الذي الف��وس  �حايا  من ف�ان الشائعات، �شر عن للتوقف الصينية

Bbc, Le coronavirus ''tue le médecin chinois Li Wenliang lanceur d'alertes sur le virus'' ( Le 6 février 2020),  

https://www.bbc.com/afrique/monde-51402062 
 تورنتو جامعة شبكة من 2020 ف��اير  15 إ�� يناير 1 من الوسائل هذه تتبعت علمية  دراسة إ��  أحيل الوسائل هذه قبل من املعتمدة الرقابة أساليب حول  - 31

Lotus Ruan, Jeffrey Knockel, and Masashi Crete-Nishihata, Censored Contagion : How Information on the Coronavirus is Managed on Chinese Social Media, 

March 3, 2020 

https://citizenlab.ca/2020/03/censored-contagion-how-information-on-the-coronavirus-is-managed-on-chinese-social-media 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://www.bbc.com/afrique/monde-51402062
https://citizenlab.ca/author/lotus/
https://citizenlab.ca/author/jknockel/
https://citizenlab.ca/author/masashi/
https://citizenlab.ca/2020/03/censored-contagion-how-information-on-the-coronavirus-is-managed-on-chinese-social-media
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 جهود مؤسسات االتحاد األور�ي -1-ب

)، EBI-EMBL: قامت املفوضية األورو�ية واملعهد األورو�ي للمعلوماتية ا�حيو�ة ( COVID-19منصة بيانات  -*

مثل   األبحاث  وشر�اء  األورو�ي  االتحاد   �� األعضاء  الدول  مع  بيانات  ELIXIRبالتعاون  منصة  بنشر   ،COVID-19 

ة لبيانات البحث املتاحة من مصادر مختلفة األورو�ية ا�خصصة �سهر ع�� ا�جمع السريع وتبادل البيانات الشامل

�جتمعات البحث األورو�ية والعاملية. و�ان الهدف من هذه البوابة هو �سهيل مشاركة البيانات وتحليلها، و�سريع 

 . 32أبحاث الف��وسات التاجية 

التضليل وا�خداع. ومن  -*  من مخاطر محاوالت 
ً
 وتكرارا

ً
أجل دعم  حذرت مؤسسات االتحاد األورو�ي مرارا

أنھ  كما  للف��وس.  أورو�ا  استجابة  حول  األورو�ي  لالتحاد  مش��كة  و�ب  صفحة  إ�شاء  تم  ال�حيحة  املعلومات 

 �ساعد ع�� تبديد ا�خرافات األك�� شيوًعا املتعلقة بالو�اء.

اإلن��نت   منصات  مع  وثيق  �ش�ل  العمل  خالل  من  التضليل  م�افحة   �� األورو�ية  املفوضية  و�ساعد 

و�زالة بت�جيعهم   مضلل  أو  زائف  أنھ  ع��  اكتشافھ  تم  الذي  ا�حتوى  وتقليص  ��ا،  موثوق  ملصادر  ال��و�ج  ع�� 

 33ا�حتوى غ�� القانو�ي أو الذي من ا�حتمل أن �سبب ضرًرا جسدًيا. 

األمراض   من  للوقاية  األورو�ي  املركز  بھ  يقوم  الذي  العل�ي  العمل  املبادرات  هذه  إ��    34وم�افح��ا،يضاف 

 . 35خاصة عملية الرصد واملراقبة ع�� برنامج أطلس

 جهود االتحاد اإلفر�قي -2-ب

 ) توف�� وتلقي املعلومات ا�جديدة عن   CDC Africaاملراكز اإلفر�قية مل�افحة األمراض والوقاية م��ا(واصلت  

 ال�حفي�ن من الدول األعضاء. التواصل و  ال�ي تم إ�شاؤها للمسؤول�ن عن  WhatsAppالو�اء من خالل مجموعات 

 مالت والرسائل ا�خاصة بأفر�قيا حول الو�اء.ا�ح  لتحس�ن  Facebookوعقدت مناقشات مع فر�ق 

 رصد وتجميع والرد ع�� الشائعات واملعلومات ا�خاطئة. بو�عمل ع�� نظام تتبع الشائعات ألفر�قيا 

- ) مع  التك-)  Co-Creation Hub (CcHUBالتعاون  االبت�ار  (نيج��يا)مركز  أفر�قيا   �� عن    -نولو��  بإعالن 

 .اتصاالت مبتكرة ع�� أساس اللغات األفر�قية ملواجهة املعلومات ا�خاطئة عروض مشاريع لتوف��

للقيامومنظمة ال�حة    ،Resolve to Save Livesالتعاون مع منظمة  - العام   العاملية،  الرأي  بأبحاث حول 

 . 36علقة بالف��وسمن أجل س�� املواقف والسلوكيات املت

 
32 - Commission Européenne (et  autres partenaires), plateforme européenne de données sur la pandémie de COVID-19, https://www.covid19dataportal.org 
33-Commission Européenne, Lutter contre la  désinformation,  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_fr 
34 - Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, https://www.ecdc.europa.eu/en 
35-Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Surveillance ATLAS of Infectious diseases, https://www.ecdc.europa.eu/en/surveillance-and-disease-data 

https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_fr
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/surveillance-and-disease-data
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 37facebookجهود -3-ب

وضعأعلنت  -* عن  أبر�ل    -الشركة  شهر  حوا��    -2020خالل  ع��  تحذير�ة  من   50ملصقات  قطعة  مليون 

بـ�وفيد املتعلق  حوا��    ،19-ا�حتوى  إ��  من    7500استناًدا  التحقق  مجال   �� العامل�ن  شر�ا��ا  قبل  من  مقالة 

) من األفراد إ�� موارد من منظمة ال�حة العاملية والسلطات 2املعلومات، مما مكن من توجيھ أك�� من مليار�ن (

 . Instagramو  Facebookال�حية األخرى من خالل مركز معلومات والنوافذ املنبثقة ع�� 

لغة حول    50منظمة للتحقق من ا�حقائق تقوم بمراجعة وتقييم ا�حتوى بأك�� من    60العمل مع أك�� من  -*

 العالم.  

أمر��ي   -* دوالر  مليون  قيمتھ  تبلغ  الذي  املنحة  برنامج  من  املستفيدين  من  األو��  ا�جولة  عن  اإلعالن 

ظمة للتحقق من املعلومات حول العالم لدعم من  13بالشراكة مع الشبكة الدولية لتق�ىي ا�حقائق (تقديم منح لـ  

 املشاريع �� إيطاليا و�سبانيا و�ولومبيا والهند وجمهور�ة ال�و�غو ودول أخرى). 

حوا��  -* �شأن  تحذيرات  الشركة  عرضت  مارس،  شهر  ع��   40وخالل  بـاملرض  تتعلق  مشاركة  مليون 

Facebook ��ستقل�ن �� التحقق من املعلومات. مقالة من قبل شر�ا��ا امل 4000، استناًدا إ�� حوا 

مركز -* إ��  جديًدا  قسًما  الشركة  أضافت  املرض،  حول  دقيقة  معلومات  ع��  األ�خاص  عثور  ولتسهيل 

 ). Get the Factsا�خاص �س�ى ا�حصول ع�� ا�حقائق ( 19 -معلومات �وفيد

ا�جانية  -* اإلعالنات  من  عدد  أك��  العاملية  ال�حة  ملنظمة  أيًضا  تقديم  من وتم  واملالي�ن  تحتاجها  ال�ي 

الوقت   �� برسائل  األ�خاص  إ��  الوصول  من  يتمكنوا  ح�ى  األخرى  ال�حية  السلطات  إ��  اإلعالنات  أرصدة 

 املناسب. 

: يمكن لأل�خاص االش��اك لتلقي تنبيھ ال�حة ملنظمة ال�حة العاملية، وهو تقر�ر يومي  WhatsAppوع��  

. و�تضمن أيًضا نصائح حول كيفية منع انتشار املرض باإلضافة إ�� إجابات عن  19  -بأحدث أعداد حاالت �وفيد 

مع   العمل �ش�ل مباشر  إ�� أصدقا��م وعائال��م. وجرى  إرسالها �سهولة  يمكن لأل�خاص  ال�ي  الشائعة  األسئلة 

ودول  إفر�قيا  وجنوب  و�سرائيل  وسنغافورة  و�ندونيسيا  والهند  املتحدة  اململكة   �� ال�حة  لتقديم   وزارات  أخرى 

 تحديثات �حية مماثلة خاصة بتلك الدول. 

 
36 - African Union, Africa  CCD -Centres for Disease Control and Prevention , Coronavirus - Afrique : Bulletin d'information N° 11: sur la pandémie à Coronavirus 

(COVID-19) , 31 Mars 2020, 

https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-afrique--bulletin-dinformation-n-11-sur-la-pandemie-a-coronavirus-covid19-date-de-publication-31-

mars-2020?lang=fr 
37 - Guy Rosen, « An Update on Our Work to Keep People Informed and Limit Misinformation About COVID-19 » , April 16, 2020 

https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/ 

https://africa-newsroom.com/press/source/africa-centres-for-disease-control-and-prevention-africa-cdc
https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-afrique--bulletin-dinformation-n-11-sur-la-pandemie-a-coronavirus-covid19-date-de-publication-31-mars-2020?lang=fr
https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-afrique--bulletin-dinformation-n-11-sur-la-pandemie-a-coronavirus-covid19-date-de-publication-31-mars-2020?lang=fr
https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/
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من  -* التحقق  منظمات  وجود  لتوسيع  ا�حقائق  لتق�ىي  الدولية  للشبكة  دوالر  بمليون  الشركة  وت��عت 

ع��   مدققي  WhatsAppاملعلومات  إ��  مباشرة  يجدو��ا  ال�ي  الشائعات  إرسال  من  األ�خاص  يتمكن  ح�ى   ،

 ا�حقائق. 

ثمMessengerوع��   �شر�اء   :  املتحدة  لألمم  التا�عة  ال�حة  وو�االت  ا�ح�ومية  ال�حية  املنظمات  ر�ط 

�ش�ل أك�� فاعلية ملشاركة املعلومات ��    Messengerالشركة من املطور�ن الذين يمك��م مساعد��م �� استخدام  

 . 38الوقت املناسب مع األ�خاص و�سريع ردودهم ع�� األسئلة الشائعة 

و�� شراكة تضم    –بالتعاون مع منظمة ال�حة العاملية والشراكة ب�ن األ�اديميات  التعاون الدو��:    -3-ب

والطب  140 والهندسة  للعلوم  وطنية   the Smithsonian Science Education Centerمركز  أطلق  -أ�اديمية 

(SSEC)وفيد�" �عنوان   
ً
يتضمن  19-دليال دليل  وهو  عاملية،  لغات  �عدة  واآلخر�ن؟"  نف�ىي  أح�ي  كيف  معلومات : 

ب�ن   أعمارهم  امل��اوحة  الشبيبة  لفئة  موجهة  األمم    17و  8سريعة  أهداف  إ��  �ستند  الذي  الدليل،  و��دف   .
ً
عاما

ب�وفيد املرتبطة  االجتماعية  والعلوم  العلوم  فهم  ع��  الشباب  مساعدة  إ��  املستدامة،  للتنمية    19-املتحدة 

 ع�� سالم��م وسالمة أسرهم ومجتمعا��م.  ومساعد��م كذلك ع�� اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل�حفاظ

 : 39وقدم الدليل أجو�ة عن األسئلة اآلتية 

أنوفنا  �غطي  أن  يمكن  كيف  اآلخر�ن؟  مع  املسافة  ع��  ا�حافظة  يمكن  كيف  اآلن؟  العالم   �� يحدث  ماذا 

كيف يمكن أن    ع�� العائالت وا�جتمعات؟  19  -كيف يؤثر �وفيد  كيف يمكن لغسل اليدين أن �ساعد؟  وأفواهنا؟

 ها اآلن؟ما ا�خطوات ال�ي يمكن�ي اتخاذ ي�ون االطالع ع�� املش�لة نوعا من املساعدة؟

 خاتمة 

ال يمكن حصرها �� أ�عادها ال�حية أو االقتصادية أو االجتماعية بل أفرزت   19نخلص إ�� أن أزمة �وفيد  

ولهذا   سياسية،  تداعيات  من  مستقبال،  وستث��ه  أثارتھ،  ما  وخاصة  وعميقة،  كث��ة  �عض تداعيات  أصبح 

الس رجل  من  بل  فقط  الف��وس  من  ال  النجاة  يطلبون  ك  األمر�كي�ن  قال  TRUMPياسة  الصدد  هذا  و��   ،

-2001حائز ع�� جائزة نو�ل �� علوم االقتصاد �� العام    -  JOSEPH E. STIGLITZاالقتصادي جوزسف ستيغلي��  

ال يمكن أن يحمينا من هذه األزمات إال ح�امة قائمة ع�� العلم، فاآلن و�عد أن أصبحنا نواجھ هذين ال��ديدين،  

. وامتد "40هناك عدد �اٍف من الب��وقراطي�ن والعلماء �� ا�ح�ومة �حمايتنا من ترامب وأتباعھيأمل املرء أن ي�ون  

 
38 - Nick Clegg, Combating COVID-19 Misinformation Across Our Apps,March 25, 2020 

https://about.fb.com/news/2020/03/combating-covid-19-misinformation/ 
 ) 07/06/2020 الز�ارة (تار�خ .2020 األو�� الطبعة ؟،واآلخر�ن نف�ىي حماية يمكن�ي كيف 19!-�وفيد سميثسونيان، مؤسسة -39

https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID19/COVID-19_Arabic.pdf 
   )،2020مارس 9( الو�اء"  احتواء �� ترامب سياسات فشل" ستيغلي��،  جوز�ف - 40

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-coronavirus-failure-of-small-government-by-joseph-e-stiglitz-2020-03/arabic 

https://about.fb.com/news/2020/03/combating-covid-19-misinformation/
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID19/COVID-19_Arabic.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-coronavirus-failure-of-small-government-by-joseph-e-stiglitz-2020-03/arabic
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�� مدار التار�خ، �انت أزمات مثل األزمة ا�حالية �ستغل كذريعة مناسبة لألنظمة  تأث�� األزمة إ�� حقوق اإل�سان فع

 .41ف��و�ىي"االستبدادية لتطبيع نزعا��ا ا�جائرة املستبدة"، أي خطر "استبداد 

خطورة املعلومات و�� نفس الوقت أهمي��ا، خاصة �� سياق    19-و��� جانب هذه األ�عاد أظهرت أزمة �وفيد

"مجتمع  أو  املعلومات"  "مجتمع   �� �عيش  البشر�ة  أن  ع��  والوطنية  الدولية  والتقار�ر  الدراسات  تتفق  تار��� 

� ولكن  حيو�ة،  أهمية  املعلومات  ع��  يضفي  مما  تضافر  الشب�ات"،  يفرض  مما  خط��ا،  سالحا  الوقت  نفس   �

نموذجا لهذه االزدواجية : ا�خطر والفرص، مما    19-املبادرات ملواجهة حرب املعلومات، ولهذا ستش�ل أزمة �وفيد

وأن   "القرار"،   �� "األزمة"  أن  فرضية  دائما يؤكد   �� السلبية    " ح�ى  أن  و  وضعية،   �� يتصرف  من  هو  الفاعل 

 .   42اختيار" بطر�قة ما نتيجة 

 وعليھ، �ستنتج: 

ع�� ال�حة أو االقتصاد، بل �انت شاملة �جميع منا�� حياة الناس،   19-ال يمكن حصر تداعيات �وفيد-

 وخاصة التواصل فيما بي��م. 

محايدة، فكما استعملت لنشر نظر�ة   ليست  أن التقينة (تقنيات االتصال ا�حديثة)  19-بينت أزمة �وفيد-

جعل الناس املنفصل�ن وا�حتجز�ن �� منازلهم  املؤامرة وخطاب الكراهية واملعلومات املضللة، �انت باملقابل فضاء  

مش��ك" إيقاع  وفق  يتحر�ون  بـ"املواطنة 43�شعرون"بأ��م  التقار�ر  �عض  سمتھ  ما  ممارسة  ذلك  عن  نتَج  وقد   ،

 .44شبكة" الرقمية" أو"مواطنة ال

تداول - الرقابة ع�� حر�ة  إ�� فرض  الدول  الدولة، سواء �ان سلبيا عندما �جأت �عض  أظهرت األزمة دور 

املعلومات  و�شر  املضللة  املعلومات  �حار�ة  االجتماعية  التواصل  وسائط  باستغالل  إيجابيا  أو  املعلومات، 

 ق من حقوق اإل�سان وهو ا�حق �� ا�حياة.ال�حيحة والتحسيس بخطورة الف��وس �� سع��ا ل�حفاظ ع�� أول ح

  

 
 )، 2020 أبر�ل 13( استبدادي" "ف��وس ،هاي�ي)) من أصلھ ( أفر�قيا  جنوب �� املتحدة للواليات  سابق سف��( جاسبارد باتر�ك - 41

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-authoritarianism-goes-viral-by-patrick-gaspard-2020-04/arabic 
42 - Michel CROZIER , Erhard FRIEDBOURG, L’acteur et le système , les contraintes de l’action collective, Éditions du seuil (,) 1981 p. 56. 

 . 47 ص. ،2005 ، 1 ط  القاهرة للثقافة، األع�� ا�جلس لل��جمة، القومي املشروع وهبة، ر�يع وتقديم ترجمة ،2004-1768 االجتماعية ا�حر�ات ت��، �شارلز - 43
 األجيال  إعداد  ،2011/   2010  للعام  العر�ي  املعرفة  تقر�ر  مكتوم،  أل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  العر�ية)/  للدول   اإلقلي�ي  املكتب   (  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  -  44

  .14ص. املتحدة، العر�ية اإلمارات د�ي، النشر، و للطباعة الغر�ر دار املعرفة،( �جتمع الناشئة

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-authoritarianism-goes-viral-by-patrick-gaspard-2020-04/arabic
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 املراجع

 أوال: املراجع العر�ية 

 الكتب: -1

�سنت   - إبراهيم  هند  عادل  عال  ترجمة  املفقود،  األمان  عن  بحثا  العاملي  ا�خاطر  مجتمع  أولريش،  بيك 

 . 2013، 1، ط2006، العدد لل��جمة، القاهرةاملركز القومي  /القومي ااترجمة حسن، املشروع

، ا�جلس  1�وملن ديفيد، الفيض وجائحة الو�اء التالية ب�ن البشر، ترجمة مصطفى إبراهيم فه�ي، ا�جزء    -

 .2014، أغسطس 415، سلسة عالم املعرفة، عدد واآلداب والفنون للوط�ي للثقافة 

وجائ  - الفيض  ا�جزء  ــــــــــــــــ  فه�ي،  إبراهيم  مصطفى  ترجمة  البشر،  ب�ن  التالية  الو�اء  للوط�ي 2حة  ا�جلس   ،

 .2014، سبتم��  416، سلسة عالم املعرفة، عدد  واآلداب والفنون للثقافة 

واإلس��اتيجية، ترجمة صديق الدملو��، املنظمة العر�ية لل��جمة،   واالبت�اراالستشراف    ج،واغن� سينثيا    -

 .2009،  1ب��وت، ط

االجتماعية    - ا�حر�ات  �شارلز،  ترجمة  2004-1768ت��  لل��جمة،   وتقديم ،  القومي  املشروع  وهبة،  ر�يع 

 .2005 ،1 القاهرة طا�جلس األع�� للثقافة، 

 املقاالت  -2

استبدادي" ، "ف��وس  سف�� سابق للواليات املتحدة �� جنوب أفر�قيا (أصلھ من هاي�ي)باتر�ك (  جاسبارد  -

 ).2020أبر�ل  13(

 ).2020مارس  9جوز�ف ستيغل��، "فشل سياسات ترامب �� احتواء الو�اء"( -

syndicate.org-https://www.project 

 التقار�ر -3

 والعمل الرؤ�ة    :21التعليم العا�� �� القرن  املؤتمر العاملي للتعليم العا�� تحث شعار:    اليو�س�و، تقر�ر  -

 .)1998أكتو�ر  9-5باريس  اليو�س�و،(

مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم، تقر�ر   /العر�ية)  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (املكتب اإلقلي�ي للدول    -

، د�ي، والنشردار الغر�ر للطباعة    ،داد األجيال الناشئة �جتمع املعرفة إع ،  2011/  2010املعرفة العر�ي للعام  

 .اإلمارات العر�ية املتحدة 

 https://www.who.intمنظمة ال�حة العاملية: -

 : https://ssec.si.eduمؤسسة سميثسونيان-

https://www.project-syndicate.org/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://ssec.si.edu/
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الزائفة"    - و"األخبار  األمم   والتضليلال�حافة  منظمة  ال�حافة،  مجال   �� التدر�ب  و  التدريس  دليل 

(املكتب  ا�حر�ة  اجل  من  ناومان  فر�ديريش  ومؤسسة  (اليو�س�و)،  الثقافة  و  والعلم  الثقافة  و  لل��بية  املتحدة 

 .2020اإلقلي�ي للشرق األوسط و شمال افر�قيا)، ترجمة اللغة العر�ية محمود العابد، طبع �� األردن، 
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