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يوصي الباحثون بأخذ المعلومات
من المصادر الموثوقة

التضليل حول
«كوفيد »19-على
وسائل التواصل
االجتماعي
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أث ــار انتش ــار «كوفي ــد ،»19-كأول جائح ــة ذات تأثي ــر كبي ــر ،تهاج ــم
الجن ــس البش ــري ف ــي عص ــر وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي الكثي ــر
مــن المناقشــات والتخوفــات بيــن مســتخدمي هــذه المواقــع ،والســبب
يعــود إلــى مــا يقرؤونــه مــن معلومــات خاطئــة مــن مصــادر غيــر موثوقــة
أس ــهمت ف ــي خل ــق فوض ــى خ ــال التعام ــل م ــع الوب ــاء.
يعد التضليل من بين التحديات الرئيسة التي واجهتها منظمة الصحة العالمية
في جهودها الحتواء الوباء الذي اندلع في ديسمبر  ،2019في مدينة ووهان
الصينية .فقد وصفت منظمة الصحة العالمية المعلومات الخاطئة المنتشرة حول
«كوفيد »19-بأنها «وبائية» ،مشيرة إلى أن وجود معلومات غير صحيحة عن
مشكلة ما تجعل من الصعب إيجاد حل لها .يزدهر انتشار هذا النوع من التضليل
على وسائل التواصل االجتماعي عبر حسابات وهمية تنشر المعلومات الخاطئة
والشائعات أثناء حالة الطوارئ الصحية ،وتسهم في إعاقة االستجابة الفعالة
للصحة العامة ،والتسبب في اإلرباك وحالة من الشك.
ولكن مع استمرار تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم ،وما تسبب به من
عمليات اإلغالق ،أصبحت وسائل التواصل االجتماعي أكثر أهمية من أي وقت
مضى .أصبح فيسبوك وتويتر وإنستغرام ،من بين منصات أخرى ،نقطة التقاء
لألصدقاء والعائلة الذين لم يعد بإمكانهم االلتقاء في حديقة عامة أو سينما أو
أماكن العبادة .يرى أصحاب نظرية المؤامرة في معظم وسائل التواصل االجتماعي
أنها نافذة لممارسة التضليل.
حسابات وهمية

البروفسور ريان كو ،مدير األمن السيبراني في جامعة كوينزالند ،أستراليا،
قال في مقال نشره في  1أبريل  ،2020في «ذا كونفيرسيشن» ،وهي عبارة عن
شبكة إعالمية غير ربحية يسهم فيها أكاديميون وباحثون« :من الصعب قياس
النطاق الدقيق للمعلومات الخاطئة» .وأشار كو إلى أنه يمكن مالحظة المعلومات
الخاطئة من خالل لقطات مأخوذة من تويتر ،وتحديداً في حركة الوسم النشيط
المرتبط بفيروس «كوفيد.»19-
اكتشــف كــو ذلــك فــي يــوم واحــد مــن خــال مراقبــة النشــاط علــى منصــة
«بــوت ســينتينال» ،وهــو موقــع يســتخدم التعلــم اآللــي لتحديــد وتصنيــف الروبوتــات
المحتملــة أو مــا يعــرف بالذبــاب اإللكترونــي الــذي يســتخدم حســابات وهميــة
علــى موقــع تويتــر .فــي  26مــارس ،كانــت هــذه الحســابات الذبابيــة مســؤولة عــن
 828وســماً لـــ فيــروس كورونــا ( ،)coronavirus#و 544وســماً لـــ «كوفيــد»19-
( ،)COVID19#و 255وســماً لفيــروس كورونــا ( )Coronavirus#فــي غضــون
 24ســاعة.
وفقاً لتحليله ،اتخذت الوسوم (الهاشتاغات) هذه على التوالي المراكز
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األولى والثالثة والسابعة من بين جميع الوسوم األكثر
تداوالً على تويتر.
وذكــر كــو أيضــاً أن العــدد الفعلــي لتغريــدات
الحســابات الوهميــة المتعلقــة بالفيــروس التاجــي
أعلــى بكثيــر علــى األرجــح ،نظــراً ألن منصــة
«بــوت ســينتينال» ،تتعــرف فقــط المصطلحــات فــي
الهاشــتاغات مثل ( ،)coronavirus#وال يلتقط كلمات
(.)Coronavirus( ،)19-coronavirus)، (COVID
مواجهة التضليل

غيّــرت وســائل التواصــل االجتماعــي الطريقــة
التــي يســتجيب بهــا المجتمــع لتفشــي فيــروس
«كوفيــد ،»19-وفقـاً لســانتوش فيجايكومــار ،الباحــث
فــي مجــال االتصــاالت الصحيــة والمخاطــر فــي
جامعــة نورثمبريــا.
قــال فيجايكومــار لمجلــة «تايــم"« :نشــهد اتجاه ـاً
مثيــراً للقلــق ،حيــث يتــم تطبيــع ســلوكيات معينــة ناتجــة
عــن الخــوف والقلــق  -مثــل تخزيــن محــارم المرحــاض
أو معقمــات اليديــن  -نظــراً لمناقشــتها باســتمرار علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي».
يكمــن خطــر التضليــل والمعلومــات الخاطئــة
حــول تفشــي األوبئــة مثــل الفيروســات التاجيــة فــي
أنــه ال يولِّــد الخــوف والذعــر فحســب ،بــل يمكــن
أن يجعــل تفشــي المــرض أســوأ مــن خــال تشــجيع
النــاس علــى اتبــاع النصائــح الســيئة ،وفق ـاً
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«عن ــد اس ــتخدام وس ــائل التواص ــل
االجتماعـــي ،تأكـــد مـــن أنـــك
ســـمعت عـــن تلـــك الحســـابات
عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي
قبــل مشــاركة أي معلومــة منهــا»

لدراســة أجراهــا الباحثــان البريطانيــان ،جولــي
برينــارد وبــول آر.هانتــر.
اســتخدم الباحثــان فــي جامعــة إيســت أنجليــا،
نورويتــش ،إنجلتــرا ،محــاكاة لنمذجــة كيفيــة تأثيــر
انتشــار المعلومــات علــى انتشــار األمــراض الفيروســية
المختلفــة .وكانــت النتائــج التــي توصــا إليهــا هــي أن
انتشــار المعلومــات الخاطئــة أثنــاء تفشــي المــرض قــد
يجعــل تفشــي المــرض أكثــر حــدة ،وأن تقليــل كميــة
ا يمكــن أن
النصائــح الضــارة المنتشــرة حتــى ولــو قلي ـ ً
يخفــف مــن هــذا التأثيــر.
وقــال الدكتــور تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس
المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي لقــاء مــع
خبــراء أجانــب وأمنييــن فــي ميونيــخ بألمانيــا ،فبرايــر
الماضــي« :نحــن ال نكافــح وبــا ًء فحســب ،بــل نكافــح وبــاء
المعلومــات المضللــة أيضــاً».
كان البديــل لمنظمــة الصحــة العالميــة هــو إرســال
فريقهــا مــن «مدمــري الخرافــات» للعمــل مــع شــركات
التكنولوجيــا مثــل فيســبوك،
وجوجــل بينترســت ،وتويتــر ،وتيــك
تــوك ،ويوتيــوب ،وغيرهــا مــن
المواقــع الشــهيرة لمواجهــة
المعلومــات الخاطئــة والتضليــل
اآلخــذ فــي االنتشــار.

مصادر موثوقة

وقــال ويلفريــدو لــي ،المصــور الصحفــي فــي وكالــة
أسوشــيتد بــرس« :عنــد اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي ،تأكــد مــن أنــك ســمعت عــن تلــك الحســابات
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي قبــل مشــاركة أي
معلومــة منهــا».
األمــر األســوأ هــو أن المحتــوى المثيــر يحظــى
بأكبــر قــدر مــن التفاعــل علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،ويجــذب المزيــد مــن اإلعجابــات
والمشــاركات والتعليقــات.
كتــب الصحفــي أليخانــدرو دي ال غــارزا مــن مجلــة
«تايــم» ،ومقرهــا نيويــورك ،مقتبس ـاً مــن الخبــراء ،فــي
مقــال  16مــارس  ،2020أن المســتوى غيــر المســبوق
للمعلومــات التــي تصلنــا فــي الوقــت المناســب يمكــن
أن يمنحنــا األدوات التــي نحتــاج إليهــا التخــاذ قــرارات
ذكيــة ،ولكــن أيضـاً يجعلنــا أكثــر قلقـاً بشــأن مــا ســيأتي.
وقــال جيــف هانكــوك ،أســتاذ االتصــاالت فــي
جامعــة ســتانفورد ومديــر مختبــر ســتانفورد االجتماعــي
لوســائل اإلعــام« :يمكــن أن تســاعدنا المحادثــات
حــول الفيــروس التاجــي ،خاصــة تلــك التــي تحــدث علــى
مســتوى المجتمــع ،علــى تجــاوز هــذه األزمــة» .وأضــاف:
«تعكــس هــذه المناقشــات كيفيــة تفكيــر المجتمــع
وتفاعلــه مــع األزمــة ...وتســمح للمجتمــع بالتحــدث نوعـاً
مــا عبــر نــوع مــن التهديــد غيــر المســبوق».
االنخراط مع الجمهور

يســـتخدم العلمـــاء وخبـــراء الصحـــة العامـــة
اآلخـــرون وســـائل التواصـــل االجتماعـــي أيضـــاً
لالنخـــراط بشـــكل مباشـــر فـــي محادثـــات مـــع
الجمهـــور .هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي توصلـــت بهـــا
منظمـــة الصحـــة العالميـــة إلـــى فكـــرة مشـــاركة
«عندمـــا تكـــون المعلومـــات
شـــحيحة ،تتـــاح الفـــرص أمـــام
المتالعبيــن علــى مواقــع التواصــل
االجتماع ــي للتج ــارة ف ــي الفوض ــى
والخـــوف».

www.mbrf.ae

على اليمين:

د.تيدروس أدهانوم
غيبريسوس

المعلومــات فــي الوقــت المناســب حــول «كوفيــد»19-
مـــن خـــال منصـــة رســـائل تطبيـــق «واتـــس آب».
لكــن هــذا لــم يقلــل مــن تأثيــر التضليــل بســبب
الحوافــز المختلفــة لألشــخاص الذيــن ينشــرون
التضليــل« .الدافــع الرئيــس هــو المكســب المالــي»،
وفقــاً لمؤشــر التضليــل العالمــي ،وهــي منظمــة غيــر
ربحيــة مقرهــا المملكــة المتحــدة ،مهمتهــا العمــل علــى
تعطيــل مواقــع التضليــل وإلغائهــا علــى اإلنترنــت.
ومــع ذلــك ،يــرى بعــض الخبــراء أن الجانب اإليجابي
مــن وســائل التواصــل االجتماعــي و ّلــد الخــوف ،بحجــة
أنــه قــد يكــون مــا يحتاجــه العالم إلبطــاء انتشــار األوبئة.
وقالــت خديجــة علــي باحثــة فــي األخبــار المزيفــة
والتواصــل حــول األمــراض لمجلــة «تايــم»« :قــد يــؤدي
المســتوى المعتــدل مــن اإلثــارة فــي الرســائل التــي تثيــر
الخــوف إلــى زيــادة تفاعــل المســتخدمين .عندمــا يتــم
دمــج هــذه الرســائل مــع معلومــات مفيــدة تســاعد النــاس
علــى حمايــة أنفســهم أو تشــخيص األعــراض ،يمكــن أن
تصبــح فــي النهايــة رســالة اتصــال صحيــة قويــة وقابلــة
للتنفيــذ ،وتــؤدي إلــى مشــاركة وتفاعــل علــى نطــاق واســع
بيــن الســكان».
بــدون اســتراتيجيات مدروســة لمنــع انتشــار
المعلومــات الضــارة ،يمكــن أن يحــدث الكثيــر مــن
الخطــأ .ال تــزال منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي
تشــكل ضعفــاً اجتماعيــاً تقنيــاً خطيــراً فــي أوقــات
االرتبــاك واألزمــات .عندمــا تكــون المعلومــات شــحيحة،
تتــاح الفــرص أمــام المتالعبيــن فــي وســائل اإلعــام
للتجــارة فــي الفوضــى والخــوف.
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