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كتبت - هناء صالح الترك:

حــــّذر الـــدكـــتـــور نــــور الــديــن 

ــــــالدي، رئـــــيـــــس قـــســـم  ــــــمــــــي ال

والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلعالم 

بــجــامــعــة قـــطـــر، مــمــا أســمــاه 

تويتر  على  إلكترونّية  كتائب 

تشّوه  مسيسة،  أجــنــدات  ذات 

وتــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى مــســاحــة 

المتوفرة  اإللكترونية  الحرية 

الحر  االفــتــراضــي  الفضاء  فــي 

العام  الـــرأي  أجــنــدة  وصــنــاعــة 

وتـــوجـــه  الــــدولــــي  أو  الـــعـــربـــي 

في  دوراً  وتلعب  الــعــام  الــرأي 

األدمغة. غسيل 

جاء ذلك خالل ورقة العمل 

ــمــنــتــدى  الـــتـــي قـــدمـــهـــا فــــي ال

حـــــول  األول،  اإلعــــــــالمــــــــي 

الـــهـــويـــات الــرقــمــيــة والـــذبـــاب 

يبحث  ـــــذي  وال اإللـــكـــتـــرونـــي، 

فــيــه الـــمـــشـــاركـــون الــتــطــورات 

ــقــة بـــعـــالـــم اإلنـــتـــرنـــت  ــعــل ــمــت ال

وشبكات التواصل االجتماعي، 

وتــداعــيــاتــه عــلــى الــــرأي الــعــام 

وحــول  العربية  المنطقة  فــي 

الـــعـــالـــم، مــتــســائــالً عـــن الــحــّد 

ــــؤثــــر فــــيــــه مـــنـــصـــات  الــــــــذي ت

أو  سلباً  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 

إيــجــابــاً عــلــى وســـائـــل اإلعـــالم 

الــتــقــلــيــديــة، وقــــال، الــمــالحــظ 

في العقد األخير على األقل أن 

االجتماعي  التواصل  منصات 

لــــم تـــقـــم فـــقـــط بــاســتــقــطــاب 

الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــعـــاديـــيـــن، بــل 

للتواصل  مــهــمــة  أداة  صـــارت 

االجــــتــــمــــاعــــي، وكـــــذلـــــك هــي 

الخبر  مصدر  في  حتى  أثرت 

منافسة  في  وأصبحت  نفسه، 

حــقــيــقــيــة مــع وســائــل اإلعـــالم 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بـــفـــعـــل الـــســـبـــق 

الـــصـــحـــفـــي وســــرعــــة انـــتـــشـــار 

في  التكلفة  وقــلــة  المعلومة، 

بما  مــقــارنــة  الــمــعــلــومــة  نــشــر 

يــقــوم بــه الــصــحــفــي مــن جهد 

ووقت ومال.

الدكتور  قــّدم  جهته،  ومــن 

ومنسق  أســتــاذ  حميدو  كــمــال 

بــقــســم اإلعـــــالم فـــي الــجــامــعــة 

ـــســـة األولــــــــى،  ورئـــــيـــــس الـــجـــل

مـــــداخـــــلـــــة تـــــنـــــاولـــــت قــضــيــة 

فـــي ظل  مــحــوريــة حــيــة جــــداً 

الــســيــاق اإلعــالمــي والــســيــاســي 

الـــدولـــي الــحــالــي وهـــي تــدخــل 

الـــكـــتـــائـــب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، فــي 

إلى  صياغة الرأي العام، الفتاً 

تناوله  يتم  الموضوع  هــذا  أن 

مع  أكاديمية  نظرية  بمقاربة 

لوجود  الميدان  في  إعالميين 

بـــعـــد عـــمـــلـــي أكــــثــــر مـــرتـــبـــط 

بــــتــــجــــربــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

الــتــحــقــيــقــات قــامــت بــهــا قــنــاة 

الميدان.  هذا  في  الجزيرة 

األولــى  الجلسة  إن  وأضــاف 

تـــنـــاولـــت قــضــيــة الــمــصــداقــيــة 

فــــي مـــســـاهـــمـــات الـــمـــنـــصـــات 

الرأي  صناعة  في  اإللكترونية 

اإلعالمي  فيها  وتناول  العام، 

جــزئــيــة نشأة  الــمــســحــال  تــامــر 

اإللكترونية  الجيوش  ظاهرة 

ــة عــمــل هـــذه الــجــيــوش  ــّي ثــم آل

أصبحت  التي  الجهات  وهــذه 

تــجــيــش مـــن طــــرف الــجــهــات 

االســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة مـــــــن أجـــــل 

ــــــرأي الـــعـــام،  الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ال

فكانت  الــثــانــيــة  الــمــداخــلــة  أمــا 

لــلــدكــتــور نــورالــديــن الــمــيــالدي 

حـــــيـــــث قــــــــــــّدم لـــــمـــــحـــــة عـــن 

مـــيـــزات الــفــضــاء االفــتــراضــي 

ــــــح يــــتــــيــــحــــه مـــن  بـــــمـــــا أصــــــب

الحر،  التعبير  فــي  إمكانيات 

الـــمـــداخـــلـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــدكــتــور 

حــيــث  ــــدري  ــــحــــي ال اهللا  عـــبـــد 

تـــنـــاول الــبــيــئــة الــتــكــنــوثــقــافــيــة 

وحــاول  اإللــكــتــرونــي،  للذباب 

هــذه  أن  إلــــى  انــتــبــاهــنــا  لــفــت 

الــظــاهــرة مــرتــبــطــة بــالــتــطــّور 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وتـــطـــلـــب فــي 

ثقافية  متغيرات  الوقت  نفس 

ــيــة  ــل أســـمـــاهـــا بــالــتــطــبــع وقــاب

ــتــرويــض،  ــل بـــعـــض الـــشـــعـــوب ل

ـــــدى مــالحــظــة فـــي نــهــايــة  وأب

من  بــه  نقوم  مــا  أن  مداخلته 

على  التغلب  أجــل  مــن  إجـــراء 

مجال  خلق  محاولة  هو  ذلك 

حــر ديــمــقــراطــي قــابــل لــلــرأي 

والرأي اآلخر.

 بــدوره قــال اإلعالمي تامر 

الــمــســحــال لــــ [ تــحــدثــت 

فــــي الـــمـــنـــتـــدى عــــن تــحــديــات 

الـــمـــصـــداقـــيـــة اإلعــــالمــــّيــــة فــي 

الفتاً  اإللكتروني،  الذباب  ظل 

اإللــكــتــرونــي  الــــذبــــاب  أن  إلــــى 

أصــبــح تــحــديــاً وخـــطـــراً كــبــيــراً 

عليه  وتـــصـــرف  مــنــظــم،  ألنــــه 

األمـــــــوال، ولــــه غــطــاء ســيــاســي 

تقف كل الطرق الشرعّية وغير 

كاذبة  أخبار  لترويج  الشرعية 

أو مهاجمه اآلخرين أو التصيد 

أو إرباك المشهد أو التشويش.

التحدي  أن  المسحال  وأكــد 

اإلعالمي كبير جداً لجهة هذه 

الظاهرة ومن المهم أن نواجه 

تقديم  في  اإللكتروني  الذباب 

الحقائق، الفتاً إلى أن الحقيقة 

أي  أو  كــلــمــة  أي  تــهــزم  ســـوف 

حملة، ألن الحقيقة في النهاية 

األبقى  وهــي  ستبقى  التي  هي 

مــن كــل األكـــاذيـــب والــحــمــالت 

والمؤامرات.

كتائب إلكـــترونيــة بأجــندات ســياســية عـلى تويتركتائب إلكـــترونيــة بأجــندات ســياســية عـلى تويتر
خالل المنتدى اإلعالمي األول بجامعة قطر.. د.نور الدين الميالدي:

ــــــام  ــــــع ـــــــة والـــــــــــــــــــــرأي ال ـــــــري ـــــــح ــــــى ال ــــــل ــــــاً ع ــــــب ــــــل ـــــــة تــــــــؤثــــــــر س ـــــــي ـــــــرون ـــــــكـــــــت ــــــب اإلل ــــــائ ــــــت ــــــك ال
ـــــدة الــــــــــرأي الــــعــــام  ـــــن ـــــي صــــنــــاعــــة أج ـــحـــث الـــــهـــــويـــــات الــــرقــــمــــيــــة والـــــــذبـــــــاب اإللــــكــــتــــرونــــي ف ـــب الــــمــــنــــتــــدى ي

د.حميدو: المتحدثون في الجلسة الصباحية
تدخل الكتائب 
اإللكترونية

 في صياغة 
الرأي العام

تامر المسحال: 
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