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تكشف	مراسلون	بال	حدود	يف	تقريرها	األخري	املُعنون	»التنمر	االلكرتوين	للصحافيني:	عندما	تطلق	

الجيوش	االلكرتونية	اعتداءاتها«	أثر	التهديد	الجديد	عىل	الصحافيني،	إنه			التنمر	الكرتوين	او	التنمر	

الكرتونيعرب	شبكات	التواصل	االجتامعي	من	أجل	تكميم	أصواتهم.	وميكن	أن	تكون	هذه	األطراف	

»قراصنة	عاديني«	أو	أفرادا	أو	مجموعات	أفراد	متسرتين	خلف	شاشاتهم،	أو	مرتزقة	األنظمة	القمعية.

إن	الضغط	االلكرتوين	عىل	الصحافيني،	يف	2018،	ليس	باألمر	الهنّي.	واستعملت	حريّة	التعبري	لتقييد	

حرية	الصحافة	خاصة	عرب	اعتامد	روبوتات	الويب.

ووثقت	مراسلون	بال	حدود	عرشات	الحاالت	يف	32	بلدا،	خالل	ستة	أشهر،	عن	طريق	مكاتبها	وفروعها	

االثنا	عرش	وشبكة	مراسليها	عرب	العامل	وأعدت،	وألّول	مرّة،	تصنيفا	للهجامت	االلكرتونية	ضّد	الصحفيني.	

وتم	استجواب	خرباء	يف	الجرائم	االلكرتونية	و»مختصني	يف	املعلومات«	ومسؤولني	تحرير	ومحامني،	

وبالخصوص	صحافيني	كانوا	تعرضوا	العتداءات	مل	يتوقعوا	مدى	عنفها

كشف	الروابط	بني	من	يعطوا	األوامر	والجيوش	االلكرتونية	التي	تنفذ	العنف	االلكرتوين	ليس	بالسهل،	

ويحتاج	البحث	يف	هذه	األسئلة	إىل	املزيد	من	العمق.	عىل	أنّه	من	الثابت	أن	هذه	الظاهرة	تتمّدد	عرب	

العامل.

كيف	ميكن	مواجهة	هذه	الحمالت	االلكرتونية	املسيئة	التي	تكون	نتائجها،	يف	بعض	األحيان،	درامية؟

	تقّدم	مراسلون	بال	حدود	توصيات	للحكومات	والبوابات	االلكرتونية	واملجموعات	الصحفية	

والصحافيني	واملنظامت	الدولية...	والقراء	أيضا.

مقدمة
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»صحافجي أو إعالمجي.. ألفاظ يمكن تجاوزها مرة أو اثنين، لكن لمئات 
المرات!! أمر له بالضرورة تأثيرات على المعنويات«.

صحفية فرنسية

»ُصدم صحفي في جريدة ورقية لسيل  الشتائم التي تلقاها بسبب 
مقال. كان األمر بالنسبة إليه أشبه بفيض من الحقد، ولم يكن األمر 

بالنسبة إلينا، حينها، أكثر من كونه يوم الثالثاء«
صحفي يف موقع الكرتوين تابع إلذاعة الوطنية

»كثيرا ما قلت في نفسي أّن األمر ضريبة ما نقوم به. ولكن هذا ال 
يعني أن يبقى من دون عقاب«

صحفي ضحية التنمر الكرتوين

»الذين يقولون : ال بأس إن هي إال تهديدات. هؤالء لم يسبق لهم أن 
عاشوا األمر«

مسؤول تحرير ملؤسسة إعالمية عاش صحافيوها التنمر

»يقوم عديد الصحافيين بالمراقبة االلكترونية على تويتر، لكنهم ال 
يتجرؤون على التعبير. إنهم يخشون ردة فعل عنيفة«

»االفتراضي ال وجود له«
صحفي ضحية التنمر عىل الشبكة
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املكسيك:	»العصابات	االلكرتونية«	تتحكم	يف	املعلومة

إنه	بلد	يف	حالة	سالم	!	وفيه	أكرب	عدد	من	الصحافيني	ضحايا	العنف	الجسدي،	حيث	قتل	منهم	

11	سنة	2017.	بلد	تعرف	فيه	حمالت	التضليل	االلكرتوين،	املدعومة	بربامج	معلوماتية	وحسابات	

ُمزيّفة،	مدى	غري	مسبوق.	أصبحت	شبكات	التواصل	االجتامعي،	يف	املكسيك،	ميدانا	ملعارك	

الحمالت	االنتخابية،	وخاصة	حمالت	االنتخابات	الرئاسية	لشهر	يوليو/متوز	2018.	معارك	تخوضها	

عصابات	الكرتونية	باعتامد	»قذائف«	الهاشتاغ	التي	تنرش	بكثافة	عىل	شبكات	التواصل	لفائدة	

أحد	املرتشحني	بهدف	أن	تكون	الكلامت	املفاتيح	الواردة	فيها	عىل	تويرت	ضمن	األكرث	متيزا.	إن	

هذا	»التصفيق«	االفرتايض	الصادر	عن	برامج	الكرتونية	ومعلومات	خاطئة	تيسء	إىل	ِجّدة	الحوار	

العمومي	بتجاهل	املضامني	الصحفية	وضبابية	املعلومة.	وأصبح	من	الصعب،	عىل	املواطن	املكسييك،	

أن	مييّز	بني	املضمون	الصحفي	واملضمون	الدعايئ	أو	املُوّجه	يف	بلد	تنتج	الروبوتات	االكرتونية	

والجهات	املؤثر	18	%	من	املواد	املنشورة	عىل	تويرت.

وال	تنحرص	الخسائر	التي	تتسبب	فيها	العصابات	االلكرتونية	داخل	حدود	هذا	البلد.	حيث	اكتشف	

الصحفي	االستقصايئ	املكسييك	ألربتو	اسكروسيا،	املختص	يف	الدعاية	اآللية	عرب	النت،	أن	حسابات	

من	املكسيك	حاولت	التأثري	يف	االستفتاء	حول	استقالل	كاتالونيا	يف	أكتوبر/ترشين	األول	2017،	الذي	

متيز	بحّدة	االستقطاب	وبضغوطات	كبرية	

عىل	الصحافيني.	وقد	رّصح	ملراسلون	بال	

حدود	أنّه	»تم	استعامل	هذه	الحسابات	

الوهمية	لرتويج	معلومات	ضد	استقالل	

كاتالونيا	ونرش	معلومات	مصدرها	موقع	

روسيا	اليوم«.	ميكن	أن	نقول	أن	األمر	

يتعلق	بربيد	مزعج	spam	ولكن	تم	إرساله	

بشكل	مكثف	من	أجل	التأثري	عىل	الرأي	

العام	االنتخايب.

  

التنمر االلكتروني، 
إستراتيجية التضليل

»عصابات	املتصيدين«	يف	املكسيك:		

تنشيُط	الحسابات	النامئة	لتأمني	

»التصفيق	االفرتايض«	لسياسيني	يف	

املكسيك	أو	أوروبا.	

صورة	لـ	مراسلون	بال	حدود

http://loquesigue.tv/estuve-buscando-los-famosos-bots-rusos-y-esto-fue-lo-que-encontre-propuesta-para-el-21d-y-2018-en-mexico-y-espana/
http://loquesigue.tv/estuve-buscando-los-famosos-bots-rusos-y-esto-fue-lo-que-encontre-propuesta-para-el-21d-y-2018-en-mexico-y-espana/
http://rsf.org/sites/default/files/enquete_catalogne.pdf
http://rsf.org/sites/default/files/enquete_catalogne.pdf
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»حسابات	نامئة«	يقع	تفعيلُها	خالل	الحمالت	السياسية:

يقول	الصحفي	ألربتو	اسكروسيا	مستنكرا	:	»إنها	ليست	فقط	حسابني	أو	ثالثة	تلك	التي	تطلق	

الشائعات.	إنها	الرقابة	االكرتونية«.	عصابات	كثرية	بينها	تنسيق،	تكون	أحيانا	منظمة	بغاية	استهداف	

الصحافيني.		وقد	كشف	الصحفي،	عىل	موقعه	»ما	هو	التايل«	LoQueSigue	أن	جيشا	من	75.000	

آليا	الكرتونيا	تصدت	لالحتجاجات	االلكرتونية	يف	عالقة	باختفاء	الـ43	طالبا	يف	أيوتزينابا	من	منطقة	

غرييرو	سنة	2014.	وقد	تم	تفعيل	هذه	»الحسابات	النامئة«	من	جديد	مبناسبة	حملة	ألفريد	دي	مارزو	

املرتشح	ملنصب	محافظ	والية	املكسيك.	وقد	انجّر	عن	هذه	االكتشافات	أن	تلقى	الصحفي	تهديدات،	يف	

مناسبات	كثرية،	مام	اضطرّه	إىل	الهروب	املؤقت	خارج	البالد.

ب.	الهند:	»اليوداها«	التابعة	لـ«ناريندرا	مودي«	تهاجم	الصحافيني	الكرتونيا

ظاهرة	شاملة	للتضليل	اإلعالمي،	يقع	ترتيبها	يف	أعىل	مستوى،	أمر	نجده	مع	األنظمة	القمعية	وعدد	

من	الدميقراطيات	التي	تنحرف.	ففي	الهند	يُصدر	»املحاربون	-	اليوداها«	التابعون	لـ»ناروندرا	مودي«	

تهديدات	بالقتل	وشتائم	تجاه	الصحافيني	ويظهرون	عداء	للنساء	واألقليات	وفئة	»املنبوذون«.	يسمون	

أنفسهم	»فخور	بهنوسيتي	ProudHindu«	أو	»بهارات	ماتا	يك	جاي	Jai	Ki	mata	Bharat«	)تحيا	

أمنا	الهند(	وأيضا	»ديشباهكات	DeshBhakt«	)املواطن(	ويضعون	صورا	لآللهة	الهندوسية	أو	صورا	

لـ»مودي«	يف	وضعيات	استعراضية،	عىل	حساباتهم	عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي.

قررت	رائدة	األعامل	الشابة	سادافيكوسال،	سنة	2013،	االلتحاق	بفريق	حملة	ناروندا	مودي.	استقبلها	

آرفيد	غوبتا	يف	مكتبه،	والذي	كان	يدير	يف	تلك	الفرتة	خاليا	التقنيات	املعلوماتية	للحزب	القومي	

الهندويس.	»كان	محاطا	بشاشات	كبرية	تعرض	بشكل	مستمر	املعطيات	حول	التوجهات	يف	شبكات	

التواصل	االجتامعي«.	وأعطاها	»قامئة	املستهدفنيlist	hit«	من	الصحافيني.	وخالل	قرابة	العام،	مبا	

يف	ذلك	أشهرا	بعد	انتصار	نريوندا	مودي	يف	االنتخابات،	كانت	سادافيكوسال	متيض	أيامها	عىل	شبكات	

التواصل	االجتامعي	تنرش	باستمرار	رسائل	تنمر	بناء	عىل	أوامر	الحزب.	

وقد	تم	كشف	هذه	املامرسات	يف	كتاب،	بيع	بشكل	واسع،	للصحفية	الهندية	»سوايت	شاتورفادي«	

وعنوانه	»أنا	متصيّد	Troll	a	am	I«	والذي	يصف	كيف	يستعمل	النظام	شبكات	التواصل	االجتامعي	

ملحارصة	وسائل	اإلعالم.

  
	)تهديد	بالقتل،	عىل	تويرت،	

ضّد	صحفي	مكسييك(



7

ويلوذ	نريوندا	مودي	بالصمت	كلام	تم	سؤاله	عن	األسباب	التي	تجعله	يتابع	الحسابات	التي	تشتم	

الصحافيني	عرب	الشبكات	االجتامعية،	وهو	الذي	تم	انتخابه	بفضل	»مناضلني«	منظمني	بشكل	جيد	

عرب	االنرتنت.	وقد	وصل	األمر،	سنة	2015،	أن	دعا	رئيس	الوزراء	الهندي	املرشفني	عىل	150	من	هذه	

الحسابات	للقاء	نظمه	رئيس	القسم	التكنولوجي	بالحزب	القومي	الهندويس،	الذي	أرشف	شخصيا	عىل	

اختيار	»اليوداها«.	ويف	اليوم	املوايل	نرش	أغلب	هؤالء	املُعتدين	صورا	لهم	بجانب	مودي.

	:Gujarat	Files	»»كجرات	ملفات	كتاب	صاحبة	أيوب	رانا

»اتهموين	أنني	عاهرة	وبفتاة	املُراَفقة	وجارية	داعش«

حدثت	رانا	أيوب،	الصحفية	املستقلة،	قالت:	»أطلقوا	عيل	اسم	»جهاد	جان«	و»اإلسالمية	

الفاشية«	و»جارية	الدولة	االسالمية«	و»الباكستانية«.	ووصفوين	بالعاهرة.	وألصقوا	وجهي	بصورة	

جسد	عار،	كام	أخذوا	صورة	أمي	من	حسايب	عرب	انستغرام	وشوهوها	عرب	الفوتوشوب	بأشكال	

عديدة«.

كانت	رانا	أيوب	هدفا،	بشكل	مستمر	للمتصيدين	الذين	يستنكرون	تنبيهها	للخطاب	الشوفيني	

للوزير	األول	الهندي	نريوندا	مودي،	وذلك	يف	تحقيقها	»ملفات	كجرات	-	فضح	املستور«	والذي	

كشفت	من	خالله	الضغوطات	والتعفن	الذي	ينخر	املهنة	يف	هذا	البلد.	كام	حققت	هذه	

الصحفية	يف	االعتداءات	ضّد	السيخ	سنة	1984	واملجزرة	التي	لحقت	املسلمني	سنة	2002.

وأصبحت	الصحفية	ضحية	الحقد،	عىل	صفحات	التواصل	االجتامعي،	بعد	أن	نُسب	إليها	

منشور	عىل	تويرت	يدعي	أنها	تساند	مغتصبي	األطفال	وتساند	املسلمني	ضد	الحكومة	القومية	

الهندوسية.

قالت	يف	حديثها	ملراسلون	بال	حدود:	»مل	أستطع	النوم	لثالث	ليايل،	فقد	نرشوا	رقم	هاتفي	

وعنواين	الشخيص.	وإزاء	هذا	الحقد	الشديد،	ما	الذي	مينعهم	من	املجيء	لقتيل؟«	وقد	أكّد	

بوست	عىل	الفايسبوك	مصدر	هذه	الحملة،	جاء	فيه:	»هل	رأيت	يا	رانيا	أيوب	ماذا	نرشوا	

بخصوصك؟	إذا	ال	تتعمدي	الحديث	من	جديد	عن	الهندوس	ومودي«.	وقد	تّم	ترشيح	رانا	أيوب	

لجائزة	مراسلون	بال	حدود	لسنة	2017.	وتطالب	املنظمة	الحكومة	الهندية	ورشطة	نيو	دلهي	

باتخاذ	كل	اإلجراءات	الرضورية	من	أجل	تأمني	سالمتها.

»النساء	الاليت	

يتحدثن	كثريا،	وجب	

اغتصابهّن«

تهديد	تلقته	صحفية	

عرب	االنرتنت	

1.  https://www.osce.org/
fom/220411?download=true

رانا	أيوب	يف	نيودلهي	لتسلّم	

جائزة	»رمز	الشباب	السنوية«	

أبريل/نيسان	2018
© Chandan Khanna / AFP

http://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-les-autorites-indiennes-proteger-la-journaliste-rana-ayyub
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ت.	استهداف	الصحافيني	االستقصائيني	والنساء		

أصبحت	التعليقات	الحاقدة،	التي	تُعّمم	عىل	خلفية	نرش	مقال،	الخبز	اليومي	للصحافيني.		والحظ	

مسؤول	تحرير	فرنيس	ملراسلون	بال	حدود	أنه	»يف	السابق	كانت	املؤسسة	هي	املستهدفة،	أما	اليوم	فإنّه	

يقع	استهداف	الصحافيني	يف	أشخاصهم«.

نرش	مجلس	أوروبا،	يف	أبريل	/نيسان	2017،	دراسة	حول	التنمر	االلكرتوين	يتعرض	إليها	الصحافيون	يف	

البلدان	الـ47	األعضاء.	ومن	بني	940	صحافيا	وقع	استجوابهم	أكد	40	%	أنهم	تعرضوا،	خالل	السنوات	

الثالث	األخرية،	ألشكال	من	التنمر	»أرضت	بحياتهم	الخاصة«.	وأن	53	%	من	الحاالت	كان	تنمر	

الكرتونية.	

وبشكل	استثنايئ	يقع	استهداف	الصحافيني	االستقصائيني	الذين	يُنجزون	تحقيقات	تزعج	األنظمة	

املستبدة	واملجموعات	السياسية	واإلجرامية.	ففي	أبريل	/نيسان	2016،	حني	تم	الكشف	عىل	فضيحة	

وثائق	بنام	ذكر	رئيس	االكوادور	السابق	أسامء	خمسة	صحافيني	اكوادوريني	شاركوا	يف	التحقيق،	

واتهمهم	بعدم	الحياد	لكشفهم	حقائق	تتعلق	بأشخاص	عىل	عالقة	بالنظام.	فأصبح	هؤالء	الصحفيون	

هدفا	لحملة	تنمرعىل	شبكات	التواصل	االجتامعي.	فتم	شتم	الصحفية	كاترين	بناشيو	وتم	خوض	حملة	

تشويه	ضدها.	ويتهمها	مهاجموها	بتوريطها	كنيسة	قس	انجييل	يف	فضيحة	وثائق	بنام.

حالة	هذه	الصحفية	تشري	اىل	ظاهرة	ذات	حجم	كبري	وهو	استهداف	النساء.	حسب		املؤسسة	الدولية	

للنساء	يف	االعالم	ففي	2013	ثلثي	املهنيات	املستجوبات	يف	اطار	دراسة	دولية	كانت	ضحايا	التنمر.	

وبالنسبة	للربع	منهم	يكون	ذلك	بطريقة	الكرتونية

Héroïne 2014 de l’information 
RSF, la journaliste d’investigation 

	التقرير	املعنون	»حقوق	النساء:	تحقيقات	ممنوعة«،	املنشور	يف	8	مارس	2018	استهداف	النساء يبنينّ

قامت	مجموعة	التفكري	الربيطانية		داموس	آالف	التدوينات	بدراسة	عىل	تويرت	وتوّصلت	إىل	أن	الصحافة	من	اكرث	املجاالت	التي	

تتلقى	فيها	النساء	شتائم	أكرث	من	الرجال.	ومن	بني	الشتائم	األكرث	تواترا	»عاهرة«	و«اغتصاب«	و«مومس«.

وحسب	دانييل	كيتس	سيرتون،	أستاذة	بجامعة	الحقوق	مبرييلند،	فإّن	

»التنمر	الكرتوين	املُتأسسة	عىل	الجنس	تستجيب	لبعض	القواعد	األساسية:	

ضحاياه	من	النساء...	)الصحافيات	يف	هذا	السياق(	والتهديدات	ذات	

طابع	جنيس	ومهينة«.	الهجامت	تبدأ	بإرسال	صور	فيها	ايحاءات	وبنكت	

مريبة	ومالحظات	مبغضة	للنساء	واستعامل	كُنيات	والصور	املُركّبة.	

	Non	consensual			pornography		,املُلفق	البورنوغرافيا	فتكون

وسيلة	الرتهيب	ضد	النساء	الصحافيات.

http://rsf.org/ar/news/-34
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اضطرت	الصحفية	لورا	كوينسربغ،	يف	سبتمرب/أيلول	2017،	إىل	التعويل	عىل	خدمات	حارس	شخيص.	

ومل	تذهب	هذه	املراسلة	الربيطانية،	وهي	أول	من	أرشف	عىل	القسم	السيايس	يف	يب	يب	يس،	إىل	منطقة	

ساخنة	يف	ميدان	حرب.	كان	عليها	بكل	بساطة	أن	تقوم	بتغطية	مؤمتر	حزب	العامل.	فمنذ	االنتخابات	

املحلية	يف	2016،	كانت	لورا	كوينسربغ	الهدف	املفضل	ملساندي	حزب	العامل	الربيطاين	الذي	يتهمها	

بتغطية	منحازة	حزبيا	لالنتخابات.	وذهب	هؤالء	إىل	حّد	إطالق	عريضة	يطالبون	من	خاللها	بطردها	

من	العمل،	بلغ	عدد	املوقعني	عليها	35000.	وكانت	أغلب	التهديدات	التي	وصلتها	عرب	االنرتنت.

يف	باكستان،	حيث	كان	68	%	من	الصحافيني	ضحايا	التنمر	الكرتوين،		هوجمت	

نساء	وناشطات	نسويات	الكرتونيا،	وتم	اعتبارهن	عميالت	لقوى	غربية.	

تقول	الناشطة	نقاط	داد،	وهي	مناضلة	ضّد	التنمر	الكرتوين،	يف	شهادتها:	

»كنت	ضحية	مساومة	بعد	أن	تم	التالعب	بصوري	وقرصنة	حسابايت	

الشخصية،	كام	تلقيت	تهديدا	بالقتل«.	وقد	أسست	هذه	الناشطة،	سنة	

2012،	مؤسسة	الحقوق	االلكرتونية	ملساعدة	النساء	الباكستانيات	من	أجل	

التصدي	لظاهرة	التحرّش	االلكرتونية.

  
لورا	كونسبريغ	رئيسة	القسم	

السيايس	بالبي	يب	يس
© Justin Tallis / AFP
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عرفت	الصحفية	األذربية	خديجة	اساميلوفا،	الحاصلة	عىل	جائزة	البطولة	2014	ملراسلون	بال	حدود،	

بتحقيقاتها	حول	الفساد	يف	أذريبدجان.	وإلسكاتها،	عمد	مهاجموها	إىل	وضع	كامريات	يف	منزلها	

لتصويرها	يف	لحظاتها	الحميمية	بقصد	مساومتها:		إما	أن	تكف	عن	تحقيقاتها،	أو	يقع	نرش	مقاطع	

الفيديو	عىل	االنرتنت.	خديجة	الشجاعة	مل	ترضخ	وتم	بالفعل	نرش	الفيديوهات.	ويف	ديسمرب/كانون	

األول	تم	اعتقالها	وُحكم	عليها	سبع	سنوات	ونصف	سجنا	بتهم	ملفقة.	وتّم	إطالق	رساحها	بعد	ذلك	

بفضل	تحرك	املجتمع	الدويل	ومن	بينها	مراسلون	بال	حدود	ولكنها	حكم	عليها	بالسجن	مع	وقف	

التنفيذ	ومنعت	من	السفر.

مل	تستطع	الصحفية	الفلبينية	ماريا	روسا،	التي	ترأس	املوقع	االلكرتوين	»ذكّر	Rappler«،	تجاوز	

	بالقبيحة	والكلبة	واألفعى	وتم	تهديدي	 حمالت	الحقد	االلكرتوين.	قالت	يف	شهادتها:	»لقد	نعتُّ

باالغتصاب	والقتل«.	فمنذ	انتخاب	رودريغو	ديتوريت	رئيسا	يف	2016،	تم	استهداف	الصحافيني	

الذين	يُنجزون	مثلها	تحقيقات	مستقلة	بخصوص	النظام.	وتتزامن	التهديدات	االلكرتونية	ضد	

موقع	»ذكّر«،	الذي	تدعمه	مراسلون	بال	حدود،	مع	تهّجامت	الحكومة	الفلبينية.

دة الرقابة	والرقابة	الذاتية	والقطع	املؤقت	لالنرتنت	واملنفى:	خيار	الصحافة	املهدنّ

تكون	االنعكاسات	نفسية	باألساس	بالنسبة	إىل	الصحافيني.	

يقول	باسكال	والرت،	رئيس	وكالة	جريدة	»صوت	الشامل«	يف	مدينة	»هينان	بومنت

	Hénin-Beaumont«	التي	يسيطر	عليها	حزب	اليمني	املتطرف:	»رغم	املقاومة	هنالك	حدود	

لصمودنا،	ونشعر	أّن	مثة	هوس	بتدمري	اآلخر«.

وجاء	يف	الدليل	الفرنيس	ملكافحة	العنف	االلكرتوين	ذات	الطابع	الجنيس،	الذي	ينطبق	أيضا	عىل	

الصحافيني،	أّن	»هذه	الظواهر	واسعة	االنتشار	للعنف	تعزز	شعور	الضحايا	باإلذالل	واالحباط.	وهذا	

العنف	تضاعف	باملراوحة	بني	وضع	»متصل«	و»غري	متصل«	الذي	ال	يوفر	للضحية	هدنة	كافية.

 

 

»من	يقولون	أنّها	

ليست	تهديدات	

حقيقية،	فإنهم	

فقط	مل	يُجّربوها«

صحفي	محيل

خديجة	اساميلوفا.	

صورة	ويكيميديا	كومن

ماريا	روسا،	رئيسة	»تذكّر«
© Noel Celis / AFP
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وحسب	دراسة	أنجزها	مركز	بيو	لألبحاثCenter	PewResearch	،	سنة	2014	يف	الواليات	املتحدة	
األمريكية،	فإن	قرابة	الـ40	%	من	االشخاص	الذين	تعرضوا	إىل	التنمر	الكرتوين	قرروا		الرد	عىل	

ملطاردينهم،	وفقط	نصف	هؤالء	أجابوا	بشكل	نشيط	سواء	بصّد	حساب	املهاجم	)بلوك(	أو	بالرد	
برسالة.	والكثري	منهم	يتجاهلون	رسائل	الحقد.

تقول	ايلينا	ميالشينا،	الصحفية	بـ	»نوفايا	غازوتا	Gazeta	Novaïa«:	»ال	أقرأ	هذا	النوع	من	الرسائل.	
وأفسخها	يف	الحال«.	وآخرون	ينفصلون	عن	االنرتنت	مؤقتا	كلام	تعرضوا	إىل	حملة	مسيئة.	ويؤكّد	بيرتيز	

نافارو،	مراسل	»فانغاردياVanguardia	La«	يف	بروكسل	أنه	»للمحافظة	عىل	صحته	الذهنية	وتجنبا	
إلضاعة	الوقت	يف	هذه	املسائل،	فإنني	أنسحب	من	شبكات	التواصل	أليام،	ولكنني	بالتأكيد	أعود«.

خرّي	صحافيون،	استجوبتهم	مراسلون	بال	حدود،	أن	يكونوا	أقل	حضورا	عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي	
عىل	خلفية	حمالت	من	هذا	النوع،	حيث	تم	دفعهم	إىل	الرقابة	الذاتية.	وجاء	يف	شهادة	الصحفي	

الجزائري	عبدو	السامر،	الذي	تلقى	تهديدات	عىل	شبكات	التواصل	وخاصة	التهديد	باغتصاب	شقيقته،	أن	
»هذه	الهجامت	عىل	الشبكة	أساءت	لحيايت	العائلية	)...(	وقد	قللت	من	حضوري	عىل	شبكات	التواصل،	

ولن	أعد	أتحدث	مطلقا	عن	املثلية	الجنسية،	وأتحدث	بشكل	أقل	عن	املمنوعات	يف	املجتمع	حتى	ال	
أعطى	حجة	ألعدايئ.	هذا	أمر	مؤسف،	ولكن	يجب	أن	أكون	اسرتاتيجيا	حتى	ال	أضطر	إىل	املنفى«.

يضطر	الصحافيون،	أحيانا،	إىل	مغادرة	أوطانهم.	وبالنسبة	لعدد	كبري	منهم،	بعضهم	ساندتهم	مراسلون	بال	
حدود،	كان	الخيار	الوحيد	تغيري	املهنة	أو	مغادرة	البالد.	وقد	اضطر	الصحفي	دافيد	متسون	إىل	الهجرة	إىل	
الواليات	املتحدة	األمريكية	سنة	2017،	بعد	أن	تلقى	تهديدات	عديدة	بالقتل	عرب	االنرتنت	بعد	أن	حّقق	

يف	شبكات	الجهاديني	يف	فرنسا.

  

من	ناحية	أخرى،	يستدعى	العنف	عىل	اآلخرين	خوفا	عىل	الذات.	وهذا	األمر	ميكن	أن	يُحبط	الصحافيني	
الذين	مل	يتعرضوا	إىل	التنمر	الكرتونيفال	يتناولون	مسائل	حساسة	وقع	تناولها	بشكل	كبري	عرب	شبكات	

التواصل	االجتامعي.	بهذا	ال	يكون	املهاجمون	قد	بعثوا	برسائلهم	إىل	ضحاياهم	فقط	ولكن	لكل	الصحافيني.	
وعندما	تبدأ	غرف	التحرير	يف	أخذ	االحتياطات	بسبب	حجم	االعتداءات	الالكرتونية،	يصبح	الصحافيون	

املستقلون	معزولون	ويف	وضع	هش.

 

»ال	أتحدث	كثريا	يف	

املسائل	املحرمة	داخل	

املجتمع	)...(	وإذا	أردنا	

أال	يقع	اكراهنا	عىل	

املنفى،	يجب	أن	نكون	

اسرتاتيجيني«.

حسب	دراسة	نرشها	مجلس	أوروبا	يف	أبريل	/أفريل/نيسان	2017،	فإن	31	%	من	الصحافيني	

قللوا	من	تغطية	مواضيع	بعد	أن	وقع	تهديدهم،	و15	%	أحجموا	عىل	التغطية،	و23	%	ال	

ينرشون	عددا	من	املعطيات،	و57	%	ال	يستنكرون	هذه	االعتداءات.

الصحفي	عبدو	سامر.	»هذه	

الهجامت	أفسدت	حيايت«.

DR	صورة		
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	مجموعات	الرعاية	يف	مواجهة	املتصيدين	الحاقدين

تقول	ميشال	فاريي،	املعلقة	الصحفية	السابقة	وضحية	تهديدات	لها	وأطفالها	خالل	بداية	األلفية،	أن	

»عددا	من	الصحافيني	يعتربون	رسائل	الكره	وسام	رشف«.	

إّن	االصطدام	بجدار	إذا	احتاج	األمر	مسألة	تستحق	التفكري.	ولهذا	قررت	هذه	الصحفية	اطالق	مبادرة	

Trollbusters	ملواجهة	التنمر	الكرتوين	والتي	تتأسس	عىل	تفعيل	مجموعة	مراقبة	من	مستخدمي	االنرتنت	

للرد	عىل	املهاجمني،	وذلك	بتفعيل	الهاشتاغ	ونرش	الرسائل	اإليجابية	بهدف	االحاطة	بالصحفي	وحاميته.		

	أسست	ميشال	فريي	مبادرتها	بهدف	حامية	النساء	الصحافيات	والكاتبات	من	االنتهاكات	التي	تفشت	

عىل	االنرتنت.

حشد	سفراء	مستعدين	للدفاع	عن	الصحافيني	املترضرين:	تُستعمل	هذه	الطريقة	عادة	من	قبل	ضحايا	

التحرش	عىل	االنرتنت.	وعندما	تلقت	ماريا	روسا	تهديدات	بالقتل	واالغتصاب	طلبت	املساعدة	من	

املجموعة	التي	تنتمي	إليها	ملعرفة	من	قام	بتهديدها	ويستعمل	حساب	فاسبوك	باسم	مستعار.	فتم	كشف	

هوية	طالب	يف	الـ22	من	عمره.	وأضطر،	وعندما	علمت	جامعته	باألمر،	إىل	مهاتفة	ماريا	رسيا	لإلعذار.

وتقرتح	TrollBusters	اليوم	اختبارا	لتبني	ما	إذا	كان	أحٌد	ضحية	هرسلة.	كام	تعمل	جمعية	التكتيك	

التكنولوجيTacticalTechnology	collectif،	عىل	وضع	موقع	موارد	خاص	بالنساء	ضحايا	التحرش	

االلكرتوين،	وهذه	حلول	مهمة	ولكنها	تبقى	غري	كافية.

 
.TrollBusters	موقع	عىل	املتوفّرة	املوارد	من	واحدة	هذه	االنرتنت؟«	عىل	مضايقتك	متت	هل«

http://yoursosteam.files.wordpress.com/2017/01/tb_infographic_watermark.jpg
http://yoursosteam.files.wordpress.com/2017/01/tb_infographic_watermark.jpg


13

أصبحت	نتائج	التنمر	الكرتوين	أكرث	دراماتيكية	بعد	أن	مكنت	التقنيات	الجديدة	من	رسعة	انتشار	رسائل	الكراهية.	

ويستعمل	الذكاء	االصطناعي	لغايات	سيئة.	ومكنت	شبكات	التواصل	االجتامعي	من	رسعة	انتشار	استثمرها	أعداء	

حرية	التعبري	لينفثوا	من	خاللها	مضامني	حاقدة	ومعلومات	خاطئة.

املبحرون	املتزامنون	عىل	النت:	روبوتية	الرقابة

»الروبوتات	تغرّد	عىل	تويرت«،	هذا	ما	جاء	يف	دراسة	أعدتها	الباحثة	ناتايل	ماروشال	لفائدة	جامعة	كارولينا	جنوب	

الواليات	املتحدة.	وحسب	تقديرات	مزّود	الحامية	الكرتونية	»أنربيفا	إن	كبسولة	ImpervaIncapsula«	فإن	

الروبوتات	قد	أنجزت	51.2	%	من	العمليات	غري	املرشوعة	عىل	الويب	سنة	2016،	فبعضها	ينظم	املعطيات	

ويرسلها،	وأخري،	وهي	التي	متثل	أغلب	نشاط	الروبوتات	منذ	2013،	فإنها	تحّمل	فريوسات	وترسق	املعطيات.	

وتستعملها	الحكومات	ضد	معارضيها	واألصوات	املستقلة	وخاصة	الصحافيني.	فيقع	تحريك	آالف	الحسابات	

الوهمية	بقرصة	زر	واحدة،	فيتحرك	نظام	كامل	باعتامد	كلامت	مفاتيح	مربمجة.

»دعارة	إعالمية«

يؤكد	صحافيو	»برو	بوبليكا	ProPublica«	وهم	ضحايا	التنمر	الكرتوين	أنهم	»تعلموا	درسا	:	إن	القراصنة	يعطلون	

عملنا	ببساطة	ودون	عناء«.	ويف	مقال	»الكلفة	البسيطة	للتنمر	االلكرتوين«	يرشح	الصحفي	جوليان	أنغوين	أن	

تغريدات	التويرت	التي	تحمل	الشتائم	التي	تلقاها	صحفيو	»برو	

بوبليكا«	كانت	منتظمة	»وكام	لو	كانت	ملبحرين	متزامنني	يف	

الحركة«.		فالتغريدة	التي	تتهم	صحافيي	»برو	بوبليكا«	بـ»الدعارة	

االعالمية«	متت	إعادة	نرشها	20.000	مرة.	إن	استعامل	الروبوات	

يف	برامج	االعالمية	ميكن	من	مضاعفة	الهجوم	مرارا.	ويشري	الباحث	

نيكوال	فاندربياست	أنه	و«كأننا	إزاء	مصانع	من	الهواتف	الذكية	

املوصولة	فيام	بينها	وترسل	نفس	الرسائل،	ولكن	األمر	أكرث	تعقيدا	

أيضا	ألن	املعطيات	الخاطئة	التي	تنرشها	الروبوهات	تقرأ	ويعاد	

نرشها	من	قبل		ناشطني	حقيقيني	من	أجل	خلق	الجدل.	وهذه	هي	

astroturfing	الزائفة	الشعبية	للدعاية	الرابحة	الوصفة

 
 

 

ظاهرة تضخمت بسرعة 
انتشارها على االنترنت 

املبحرون	املُزامنون	عىل	االنرتنت	ينظمون	وينسقون	غاراتهم	

ضد	الصحافيني.

DR		لـ	صورة
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تجار	التصينّد	امليسء،	أعداء	افرتاضيون	لحرية	الصحافة	

إن	الرشكات	التي	تتعامل	مبقابل	وتعرض	عىل	تنظيامت	أو	أفراد	رفع	نسبة	املتابعني،	تتحمل	جزء	

من	املسؤولية	يف	هذه	اآللية.	من	ذلك	أن	رشكة	»املتابعون	Likes	and	Followers«	مل	ترتدد	يف	

بيع	صحافيي	»برو	بيبليكا«،	الذين	أنشؤوا	حسابني	وهميني	عىل	تويرت	بغاية	اختبار	الطرق	العملية	

للمتصيدين،	10.000	إعادة	مشاركة	retweets	من	أجل	حساب	وهمي	موايل	للنظام	الرويس	بقيمة	45	

دوالر،	و5000	إعادة	مشاركة	لفائدة	حساب	وهمي	باللغة	االنجليزية	مببلغ	28	دوالرا.	وإن	كان	عدد	من	

الرشكات	قد	رفضوا	طلب	فريق	»برو	بيبليكا«	فإن	بعضها	قبل	مثل	»دوفومي	Devumi«.	ونفس	هذه	

الرشكات	ميكنها	أن	تسخر	»الربيد	املتفجر	bombing	email«	وهي	طريقة	أخرى	يف	التنمرااللكرتوين	

نيتتأسس	عىل	ترشيك	شخص،	من	خالل	بريده	االلكرتوين،	يف	مواقع	عديدة	عادة	ما	تكون	بورنوغرافية.	

وعىل	بعض	املنتديات	ال	تتجاوز	تكلفة	ارسال	1000	رسالة	بريدية	عىل	مواقع	أكرث	من	5	دوالرات.	

ويخلص	صحافيو	»برو	بوبليكا«،	الذين	كانوا	هم	أنفسهم	ضحايا	حمالت	الكرتونية	بسبب	تحقيقاتهم	

حول	التنمر	االلكرتوين	واملتصيدون	عىل	النت،	إىل	أن	»التنمر	االلكرتوين	ليست	ُمكلفة«.

تعترب	منظمة	مراسلون	بال	حدود	أّن	جعل	الصنرصة	أوتوماتيكية	ميثل	عائقا	لحرية	الصحافة	وأنه	عىل	

البوابات	اإللكرتونية	أن	تتصدى	للصنرصة	الروبوتيكية.	

ب-		تطور	سلوكيات	»التصينّد«	بفضل	البالونات	املصفية

إذا	كانت	التنمر	االلكرتوين	للصحافيني	مدّمرة،	فذلك	ألّن	املتصيدين	الذين	يختارون	رسائل	الكره	لهم	

أسبقية	النرش	الواسع.	حيث	تكفي	كبسة	زر	إلطالق	التهديدات	والشتائم	واملعلومات	الزائفة	والتي	

ترتبط	مبا	يسميه	الناشط	»إييل	باريزي«	بـ	»بالونات	الفرز«.
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عىل	شبكات	التواصل	

االجتامعي،	نحن	نُشارك	ونُعلّق	

عىل	املضامني	التي	توافق	

معتقداتنا.	فهل	أنّنا	منغلقون	

داخل	»بالونات	الفرز«؟	

املنصات	االلكرتونية	تكتفي	

باإلجابة:	»متاما	كام	يف	الحياة	

العادية«.
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	وبالنسبة	لـ	»جريار	برونار«،	صاحب	كتاب	»دميقراطيات	السّذج«	فلدينا	»جميعا	توّجه	البحث	عىل	

املعلومات	التي	تتفق	مع	توجهاتنا	االيديولوجية.		وهذا	الرتف	الفكري	يتسبب	يف	استدامة	معتقداتنا«.	

ويعترب	معهد	ماساتشوستس	للتكنولوجيا	)MIT(		أن	معلومة	زائفة	تنترش	سّت	مرات	أكرث	رسعة	من	

معلومة	صحيحة.	فوضع	النرش	اآليل	للمعطيات	يرجح	توجهات	املتصيدين.

إن	القواعد	الجديدة	للعبة،	تدفع	الصحافيني	أيضا	إىل	الحضور	أكرث	عرب	شبكات	التواصل	االجتامعي،	

عىل	اعتبار	أّن	العمل	عىل	رجع	صدى	املضامني	الصحفية	يكون	عرب	هذه	الشبكات	–وهذا	ما	تستنكره	

مراسلون	بال	حدود-	فهو	يجعل	الحدود	بني	الحياة	املهنية	والحياة	الشخصية	متداخلة،	فالصحافيون	

يستعملون	حساباتهم	الشخصية	ملزيد	التعريف	مبنتجهم	املهني.		فيعمل	املهاجمون	عىل	استغالل	

املعطيات	الشخصية	للتالعب	برسائل	الصحافيني	وتشويهها.

يصعب	عىل	الصحافيني	مغادرة	شبكات	التواصل	االجتامعي

يصعب	عىل	الصحافيني	عدم	التواجد	بفضاءات	

التواصل	االجتامعي،	رغم	أنه	ميدان	ملغوم.	

لقد	أصبح	رضوريا	ملهنتهم.	ويف	استجواب	رشكة	

»سيزيون	Cision«	لـ	357	صحافيا	فرنسيا،	خالل	

الثاليث	الثاين	من	سنة	2017،		تبنّي	أن	94	%	منهم	

يستعملون	شبكات	التواصل	االجتامعي،	يف	عملهم،		

ويف	مقدمتها	فايسبوك	وتويرت.

ويستعمل	77	%	من	هذه	النسبة	الشبكة	لنرش	

موادهم	والتعريف	بها.	ويعتمدها	73	%	منهم	

ملتابعة	وسائل	اإلعالم	األخرى	أو	مجال	اهتاممهم،	

و70	%	للتفاعل	مع	املتابعني.	فإذا	كان	تواجدهم	

عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي	يعرضهم	إىل	مزيد	

من	التنمر	االلكرتوين	فان	أصبحت	لهم	وسيلة	من	

الصعب	االستغناء	عنها.

يصعب	التفكري	إذا	يف	مغادرة	هذا	امليدان	الذي	اجتاحه	املتصيدون.	يقول	أحد	مسؤويل	

التحرير:	»إننا	نقاوم،	لكن	امللف	جديد	بالنسبة	إلينا«.	ويلوم	الكثري	من	الصحافيني،	الذي	

استجوبناهم،	عىل	إداريت	تويرت	وفايسبوك	أنهام	مل	تبذال	الجهد	املطلوب	ملقاومة	ناجعة	ضد	

تنمرالصحافيني.	وبعض	البوابات	االلكرتونية	تحاول	التحرّك،	مثال	ذلك	شبكة	الدردشة	راديت	

Reddit،	التي	فسخت	منتديات	لهيمنة	املُتصيدين،	وكانت	النتائج	ضعيفة	فيبدو	أّن	املتصيّدين	

تحولوا	إىل	مواقع	أخرى.

 
توفر	شبكات	التواصل	إمكانية	حضور	

أفضل	للصحفي	ومصادر	معلومات	

وتواصال	أكرب	مع	القارئ،	وميكن	أن	

تكون،	باملقابل،	فخا	لهم.	

	.Pixabay/DR	لـ	صورة
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La	pyramide	de	la	visibilité	الربوز	هرم

كيف	تطلق	الحمالت	عىل	النت؟	ليس	مثة	بوق	يُنفخ	فيه،	هي	فقط	تغريدة	عىل	تويرت	تصدر	

من	حساب	كثري	املُتابعة.		ويسميها	دومينيك	كاردون،	صاحب	كتاب	»مباذا	يحلم	الخوارزميون؟«،	

»املبيضون«.	فهذه	الحسابات	التي	لها	الكثري	من	املتابعني	تعيد	نرش	هذه	املنشورات	السيئة	وتبثها	

كعاصفة	من	غبار	وتبقى	موجودة	يف	خبايا	ا	الويب.	وهي	تلعب	دورا	رئيسيا	فيام	يسميه	»كاردون«	

»هرم	الربوز«.

40	%	من	سكان	األرض	موجودون	عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي

يف	أفريل/نيسان	2017		كان	3.81	مليار	شخص	موجودين	عىل	شبكة	االنرتنت،	مع	نسبة	نفاذ	

ألكرث	من	80	%	يف	أوروبا	الشاملية	والواليات	املتحدة	األمريكية	و29	%	يف	افريقيا	و33	%	يف	آسيا	

الجنوبية.	ومرّد	انفجار	هذه	األرقام	خالل	العرش	سنوات	األخرية	تطور	استعامل	الهاتف	الجوال	الذي	

ادى	إىل	تطور	النفاذ	إىل	شبكة	االنرتنت.		فمنذ	2016	أصبح	نصف	االستعامل	يف	العامل	عرب	الهواتف	

الذكية،	وأكرث	من	نصف	سكان	العامل	ميتلكون	هاتفا.	فأصبحت	شبكات	التواصل	االجتامعي	الوسيط	

الذي	ال	بد	منه	للوصول	إىل	القراء:	40	%	من	السكان	يف	العامل	مسجلون	يف	الشبكة	سنة	2018.	

وحسب	مجموعة	التفكري	األمريكية	»مركز	باو	للبحوث«	فإن	67	%	من	األمريكيني	يستقون	األخبار	

من	شبكات	التواصل	االجتامعي.

وبتضاعف	هجامت	سياسيني	عىل	الصحافيني،	عىل	غرار	دونالد	ترامب،	تم	اطالق	العنان	ألولئك	الذين	

يغذون	الحقد	عىل	الصحافيني	يف	االنرتنت	أو	خارجها.	وربط	موقع	»فوقاتيف	Vocativ«	بني	ارتفاع	

وترية	التنمر	االلكرتوين	عرب	االنرتنت	عىل	الصحفية	السابقة	مبوقع	فوكس	نيوز	ميغني	كايل	والهجامت	

التي	يُطلقها	دونالد	ترامب	عرب	تيوتر	أو	التلفزيون.

رسم	بياين	تم	تنفيذه	بعد	مقابلتنا	مع	دومينيك	كاردون
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دونالد	ترامب،	بطُل	شتِم	وسائل	اإلعالم	عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي

منذ	أن	خلف	باراك	أوباما،	مل	يتوقف	الرئيس	األمرييك	عىل	مهاجمة	الصحافيني	مدعيا	أنهم	مروجو	

»األخبار	الزائفة«	كلاّم	نرُشت	معلومة	ال	يقبلها.	ويف	سلسلة	من	التغريدات	خالل	شهر	أفريل/نيسان	

املايض،	استهدف	دونالد	ترامب	مثال	الصحافية	ماغي	هابرمان	من	النيويورك	تاميز	ناعتا	إياها	بـ	

»باملراسلة	من	الدرجة	الثالثة«	تعمل	ملؤسسة	»سيئة	النية«.

ويشجع	هذا	السلوك،	بالتأكيد،	سوء	السلوك	عىل	الشبكة.	ويف	جويلية	2017،	نرش	الصحفي	أنديو	

كازنسيك	من	يس	أن	أن	مقاال	حول	مستخدم	أنرتنت	عىل	موقع	»ريد	إت	Reddit«	والذي	أنجز	

فيديو	بخصوص	الرئيس	األمرييك	يقّدمه	وكأنه	يف	مقابلة	كاتش	مع	شخص	يحمل	شعار	يس	أن	أن.	

فاسترشت	حملة	مساندة	لرتامب	عرب	شبكات	التواصل	من	خالل	التعليقات	السلبية	ضد	الصحفي.	

وبعد	ذلك	تم	نرش	معطيات	شخصية	تخص	الصحفي:	عنوانه	ورقمه	الشخيص	ومعطيات	عن	

اقربائه.	وتلقى	والداه	وزوجته	خمسني	تهديدا	هاتفيا	يوميا	يف	األيام	التالية.

تعّددت	االعتداءات	عىل	حرية	الصحافة	يف	البلد	األّول	الذي	أجرى	تعديالت	دستورية	لحاميتها.	وقد	

التحقت	مراسلون	بال	حدود،	يف	أوت/أغسطس	الفارط،	بائتالفا	يضم	أكرث	من	20	منظمة	من	أجل	

اطالق	آلية	مراقبة	حرية	الصحافة	يف	الواليات	املتحدة.

 

املرحلة	األوىل:	إرسال	إشارة.	الهجوم	مبارش،	ولكن	

دون	شتيمة

26	نوفرب/ترشين	الثاين	2017،	السلطات	املرصية	

تنتقد	يس	أن	أن

املرحلة	الثانية:	بعد	إطعامهم،	ميكن	للمتصيدين	أن	يهجموا	

ميكن	أن	ينضاف	إىل	هذه	الهجامت	
االلكرتونية	هجامت	حقيقية	»يف	

الحياة	اليومية«	أو	أي	شكل	إضايف	
للرقابة	االلكرتونية.	فوسائل	االعالم	
الروسية	التي	حاورتها	مراسلون	بال	

حدود،	والتي	تتخذ	موقفا	نقديا	
من	النظام	عىل	غرار	»ايكو	دي	

	«	d’Echo	de	Moscou	موسكو
	»NovaïaGazeta	غازيتا	و«نوقايا

	،»Kommersant»كومارسون	وأيضا
متت	مهاجمتها	بحرمان	مواقعها	من	

خدمة	االنرتنت	إضافة	إىل	التنمر	
الكرتونيفي	حق	صحافييها.

برافو	دونالد!:	أعداء	حرية	

الصحافة	يشيدون	بجهود	دونالد	

ترامب	يف	إهانة	الصحافيني.

	)حملة	مراسلون	بال	حدود(

http://rsf.org/fr/actualites/depuis-un-donald-trump-se-prendrait-il-pour-le-patron-de-la-presse-americaine
http://twitter.com/realDonaldTrump/status/987679852345135105
http://twitter.com/realDonaldTrump/status/987679848284999680
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عىل	الشبكة	العنكبوتية	،	املتصيد	هو	الذي	يصنع	الجدل.	التصيّد	هو	أن	تذهب	الرسائل	يف	اتجاه	خلق	

حوار	جديل.	من	هم	املتحرشون	االلكرتونيون؟	من	الصعب	تحديد	هويتهم.	وفك	شفرة	حمالت	التنمر	

االلكرتوين	يستلزم	دراسة	عرشات	الحسابات	وتفاعالتها	مام	يتطلب	تعزيز	الجهود	يف	البحث	حول	

األخطار	الرقمية	الجديدة.	ولعله	من	السهل،	عىل	األقل،	فرز	الحاقدين	األفراد،	من	جهة،	والجيوش	

االلكرتونية	السياسية	املدفوعة	األجر	من	الحكومات	أو	املتطوعة،	من	جهة	أخرى،.

علم	نفس	الحشود:	»ميكن	ألي	أحد	أن	يكون	عنرصا	يف	الجيش	االلكرتوين«

يف	خريف	2017،	تم	تنمرالصحفية	الفرنسية	نادية	دام	من	طرف	أفراد	من	منتدى	18/25	سنة	عىل	

موقع	JeuxVideo.com،	املعروف	بكرهه	للنساء	والذي	يقع	انتقاده	لسوء	تسيريه،	وذلك	عىل	خلفية	

تعليق	أدانت	من	خالله	هجمة	املتصيدين	عىل	املسؤولني	عىل	تطبيقة	»ضد-التفاهة«.	فوقع	استعامل	

الربيد	االلكرتوين	لهذه	الصحفية	العاملة	يف	برنامج	28	دقيقة،		والذي	يظهر	عىل	القناة	الفرنسية-

األملانية	Arte،	وتم	تسجيلها	يف	مواقع	اباحية	ومواقع	استغالل	األطفال	جنسيا.	كام	تلقت	تهديدات	

بالقتل،	وأرسلت	إليها	صور	أسلحة	نارية،	وتهديدات	تشري	إىل	ابنتها.	

ويف	الليلة	الفاصلة	بني	1	و2	نوفمرب/ترشين	الثاين،	سمعت	الصحفية،	والتي	تعمل	ايضا	لفائدة	اإلذاعة	

الفرنسية	أوروبا	1،	إىل	طرقات	عىل	الباب؟	كان	من	الصعب	أال	تربط	بني	محاولة	التطفل	هذه	

والهجامت	التي	تتعرض	إليها	عرب	شبكات	التواصل	االجتامعي.	فقّدمت	الصحفية	قضية	بـ	»تهديد	

بجرمية«،	ويخضع	اآلن	متحرشان	–عىل	الشبكة-	إىل	املحاكمة

وتم	الحكم	عىل	متحريش	نادية	دام	يف	أوائل	شهر	يوليو-متوز	اىل	ستة	اشهر	سجن	موقوف	و	غرامة	

مالية	قدرها	2000	يورو.	و	يف	خطوة	هذه	املحامكات	هدد	متنمر	ثالث	الصحفية	بالقتل	.	تم	الحكم	

عليه	بستة	اشهر	موقوفة	و	180	ساعة	من	خدمات	املجتمع

 
 

  

 

 الحاقدون، 
كومندو معاٍد 

للصحافيين

-	ص	25	نادية	دام،	صحفية	يف	أوروبا	

	.Arte	يت	أر	وآ	Europe11
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يعتمد	الذين	يشتمون	ويهددون	الصحافيني	عىل	النت	يف	عهد	الثورة	الرقمية	نفس	اليات	الغوغاء	

خالل	القرون	الوسطى.	فهذا	االستهجان	الصاخب	وكأنه	لحشد	قرويني	ميكن	أن	يتحول	إىل	إعدام	خارج	

القانون.	فسلوك	الفرد	ليس	ذاته	عندما	يكون	داخل	الحشد	أو	عندما	يكون	منفردا،	هذا	ما	يفرسه	عامل	

االجتامع	غوساف	لو	بون	يف	كتابه	»علم	نفس	الجموع«	لسنة	1895.	وإن	كان	حجب	الهوية	رضوريا	

لصحافيني	من	أجل	مهمة	االخبار	فإن	هذا	األمر	ناجع	للمتصيدين	من	أجل	اخراسهم.

ويف	مقال	أعد	لفائدة	جامعة	ستانفورد،	كتب	الباحثون:	جوسنت	شانغ	وميشال	برنشتاين	وكريستيان	

دانوسكو-نيكولسكو-ميزيل	وجور	ليسكوفيك:	»ميكن	ألفراد	عاديني	أن	يترصفوا،	يف	سياقات	معينة،	

كمتصيدين	عىل	االنرتنت«.	ومثال	ذلك،	ما	الحظته	مراسلون	بال	حدود،	أن	يكتب	أحدهم	تعليقا	عىل	

مقال	صحفي	فيه	هاش	تاغ	#RIP	)لروحه	السالم(	متبوعا	باسم	الصحفي.

رشكات	مصدر	آخر	للهجامت

»كم	أود	أن	أطلق	عليه	النار،	متاما	يف	جبهته،	ابن	العاهرة«.	وجه	هذا	إىل	ليوناردو	ساكاموتو،	مؤسس	

املنظمة	غري	الحكومية	ربورتور	برازيل	RepórterBrasil	،	الذي	كثريا	ما	يقع	تشويه	سمعته	عرب	

شبكات	التواصل	االجتامعي.	وقد	حّقق	هذا	الصحفي	الربازييل	يف	واقع	حقوق	اإلنسان	ببالده،	وتحديدا	

حول	األشكال	الجديدة	للعبودية.

يف	أفريل/نيسان	2016،	اكتشف	أن	رابطا	مدعوما	يظهر	أوال	مع	كل	بحث	يحمل	اسمه،	ويوجه	

املتصفح	إىل	روبورتاج	مزعوم،	عىل	موقع	FolhaPolitica.org		الذي	له	أكرث	من	مليون	معجب	

عىل	الفاسبوك،	يدعي	أن	ساكاموتو	قد	تلقى	250000	أورو	من	النظام	الربازييل	ملهاجمة	أعضاء	من	

	.4Buzzورشكة	JBS	برشكة	مرتبط	املدعوم	الرابط	أن	الصحفي	اكتشف	العدالة،	إىل	وبالتوجه	املعارضة.

فاألوىل	هي	أهم	رشكة	برازيلية	عابرة	للقارات	متخصصة	يف	االنتاج	الزراعي	والرائدة	يف	سوق	اللحوم	

الدولية،	وقد	انتقدها	ساكاماتو	بسبب	تجاوزات	تهم	الحق	يف	البيئة	وحق	الشغل.

منظامت	إرهابية	مسؤولة	عىل	التنمر	االلكرتوين

قالت	نادين	البدير،	مقدمة	الربامج	السعودية	التي	عرفت	مبواقفها	النسوية:	»يتلقى	الكثري	من	

الصحفيني	عرب	العامل	تهديدات	من	تنظيم	الدولة	االسالمية«،	وتكون	باألساس	عرب	االنرتنت.	ففي	2014	

نرش	التنظيم	فيديو	عىل	االنرتنت	يظهر	عملية	قطع	رأس	الصحفي	األمرييك	جيمس	فوالي،	الذي	وقع	

اختطافه	يف	سوريا	سنة	2012	عندما	كان	بصدد	تغطية	االنتفاضة	ضّد	بشار	األسد.	وقد	تم	استعامل	

هذا	الفيديو	الدعايئ	لتخويف	الصحافيني	الذي	يشتغلون	عىل	موضوع	االرهاب.	وكانت	روكميني	

كالياميش،	مراسلة	نيويورك	تايم	واملتعاونة	مع	NBC	عرضة	لهذا	الرتهيب:	ذكرها	االرهابيون	عىل	

تويرت	عندما	نرشوا	فيديو	اعدام	جيمس	فوالي.	كام	كانت	عرضة	إىل	هجامت	عىل	االنرتنت	وبحث	يف	

معطياتها	الشخصية	doxxing،		مامرسة	تهدف	اىل	جمع	معلومات	شخصية	بقصد	االذية،	فلقد	متّكن	

عنرص	من	الدولة	االسالمية	أن	يصبح	صديقا	لها	عىل	الفاسبوك	وحّمل	كل	الصور	التي	ميكن	النفاذ	إليها	

عىل	حسابها	قصد	نرشها	بنيّة	تخويفها.



21

األفضل	ترتيبا	يف	التصنيف	العاملي	لحرية	الصحافة،	

معنيون	أيضا	بالتنمر	االلكرتوين

يف	السويد	)الثانية	عامليا(،	نرشت	جمعية	النارشين	السويديني	دراسة	تفيد	

أن	ثلث	الصحافيني	وقع	تهديدهم	و	التنمر	بهم.	وتعرض	72	%	من	النساء	

الصحافيات	العامالت	يف	163	مؤسسة	يف	السويد	إىل	تحرشات.	

ويف	فنلندا	)املرتبة	الرابعة(،	كان	صحفي	من	أصل	أربعة	ضحية	للتنمر.	

فقد	تلّقت	الصحفية	لندا	بلكونان،	مثال،	سيال	من	الرسائل	التي	تهددها	

باالغتصاب	بعد	أن	نرشت	مقاال	حول	اغتصاب	مراهقة،	أوردت	فيه	أنه	ذُكر	

االنتامء	العرقي	للمشتبه	به	يف	تقرير	الرشطة،	عىل	غري	العادة.	وقد	نرش	

قارئ،	يف	تعليقه،	رقم	هاتف	الصحفية.

	وللتنمر	االلكرتوين	ضحايا	يف	هولندا	أيضا	)املرتبة	الثالثة(،	فبعد	أن	دعت	الصحفية	ليوس	ريجامر	

شرتيفا	املُستشهرين	إيل	مقاطعة	موقع	غرين	ستيج	GeenStij،	املعادي	للنساء	والسامية،	تم	نرش	

صورتها	أعىل	املوقع	مع	التعليق	التايل:	»هذه	غرين	ستيج،	ماذا	ميكن	أن	تفعلوا	لها؟«

ج	-	الصحافيون	ضحايا	تجاذبات	النقاشات	

عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي

توفر	شبكات	التواصل	االجتامعي،	للذين	يسعون	إىل	خلق	حوار	عنيف،	أسباب	تواصل	واسع	غري	

مسبوق،	وميدانا	لالستقطاب.

يف	اسبانيا،	كانت	النقاشات	حول	استقالل	كاتالونيا	عنيفة.	وقد	كشف	تقرير	

مراسلون	بال	حدود،	الصادر	يف	ديسمرب/كانون	األول	2017،	أّن	عددا	كبريا	

من	الصحافيني	تم	التنمر	بهم	عىل	االنرتنت	خالل	النقاشات.	وأكّد	هرني	

دي	الغويري	مراسل	أوروبا	1	يف	اسبانيا،	أن	»مسؤولني	ساميني	يهاجمونك	

ثم	يتبعهم	آالف	األشخاص.	فتعليقات	منهم	يف	مواقع	رسمية	تكون	مبثابة	

اشارات	هجوم	آلالف	املتصيدين	الذين	يجدون	ترشيعا	لإلساءة.	وإن	كُنت	

ال	أويل	اهتامما	لتعليقات	الجيوش	االلكرتونية،	فإّن	التعليقات	الصادرة	من	

أشخاص	يشغلون	وظائف	حكومية	تقلقني«.

	،»El	Periódico	de	Catalunya	كاتالونيا	دي	»الربيديكو	مدير	إىل	املوجهة	التهديدات	تنقطع	ومل

ومقرها	برشلونة،	خالل	الحوارات	حول	استقالل	كاتالونيا.	وكان	ضحيّة	لحملة	واسعة	عىل	موقع	

change.org،	مع	ورود	اسمه	باالسبــانية،	وكان	الهــدف	أن	يُعلن	أنه	شخــص	غري	مرغـــوب	فيه	

	.persona	non	grata
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يف	ايطاليا،	تُلهب	املواضيع	الحساسة	الحاقدين	عىل	االنرتنت.	ففي	2014	ُشتمت	الصحفيّة	سيلفا	فايب،	

التي	تشتغل	لفائدة	»كوريي	ديل	ألتو	أديج	Adige	dell’Alto	Corriere«،	ونُقدت	عرب	الفايسبوك	

بسبب	كتابتها	مقاال	حول	مجموعة	من	األفراد	لهم	نيّة	التحّول	إىل	االسالم.	ومل	يرق	املقال	للمستشارة	

يف	البلدية	ماريا	ترييزا	تومادا،	والتي	أوردت	اتهاما	للصحفية	باإلساءة	إىل	االنجيل.	وقد	علّق	كثريون	عىل	

منشورها،	وكان	من	أبرزها	تعليق	سارجيو	أرمانيني،	املرشح	لرئاسة	البلدية	عن	رابطة	الشامل	يف	مارانو.	

وغّذي	تعليُقُه	املتصيدين،	حيث	كتب:	»ملاذا	ال	نُلبُسها	برقعا	وننفيها	إىل	نيجرييا!	وبعد	االغتصاب	املائة،	

سيعود	إليها	رُشدها«.

يف	فرنـسا	أيضا،	أصبــح	الصحــافيون	ضحايا	الحـــوارات	املنحازة.	وكان	الصحــافيون	املحليون	أكرث	

عزلة	ويف	مواجــهة،	أكرث	قربا،	مع	من	يستهدفــهم،	ومثــال	ذلك	الصحــفي	املحيل	لـ	»صوت	الشامل	

Nord	du	Voix	la«	يف	منطقة	هانني-	بومون	d’Hénin-Beaumont،	حني	رّصح	مبوقفه	ضّد	اليمني	

املتطرف	مبناسبة	االنتخابات	املحليّة	لسنة	2015.	وتعرض	صحافيو	هذه	املؤسسة	بعد	ذلك	إىل	سيل	

من	الكراهية.	يقول	رئيس	التحرير:	»بعد	االنتخابات	الترشيعية	يف	فرنسا،	وقبل	االنتخابات	الرئاسيّة،	

شعر	حزب	الجبهة	الوطنية	أنه	قوّي.	وحيث	أنني	أمارس	مهنة	الصحافة	منذ	أربعني	عاما	فإنه	بإمكاين	

التأكيد	أننا،	الصحافيون،	نشعر	ألّول	مرة	أننا	مهددون	إىل	هذا	الحد.	ومتت	معاملتنا	بنعتنا	بشكل	

مستمربـ	»اللوطيني«	و»الكاذبني«.	واألمر	الوحيد	الذي	كان	بأيدينا	هو	أن	نبقى	يف	وضع	غري	املتصل	

عىل	االنرتنت«.

يرشف	سامويل	لورون	عىل	وحدة	الكشف	يف	لوموند،	وهي	فريق	من	الصحافيني	يشتغل	عىل	التحري	

يف	األخبار	والتدقيق	يف	األحداث	وخاصة	االشاعات	عىل	شبكة	االنرتنت.	يقول	سامويل	لورون	يف	

شهادته:	»نتعرض	كل	يوما	تقريبا	إىل	الشتم	وإىل	هجامت	عنيفة،	وأحيانا	تهديدات«.	ويعترب	هؤالء	

أيضا	ضحايا	جانبيني	للجدل	السيايس	الذي	تكرث	فيه	التجاذبات	من	قبل	كل	األطراف	الحزبية.	يضيف:	

»تتوجه	إلينا	األسئلة	من	قبل	تيارات	مختلفة	من	متعصبي	الربيع	الجمهوري	وصوال	إىل	حزب	الجبهة	

الوطنية.	وبخصوص	بعض	املواضيع	نعرف	مسبقا	أنهنا	سوف	نعاين	،	وهذا	أمر	ممنهج«.
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إذا	كانت	الهجامت	قد	نُظّمت	من	طرف	مجموعات	أفراد	أو	مجموعات	غري	حكومية،	فإنه	من	املمكن	

أن	تكون	أيضا	مدفوعة	من	أعىل	مستوى	ألنظمة	تسعى	إىل	نرش	نوذجها	القمعي	عرب	االنرتنت.	

وحسب	تقرير	ملنظمة	فريدم	هاوس	لسنة	2017	وعنوانه	»حرية	االنرتنت«،	وتقرير	لجامعة	أكسفورد	

بخصوص	الجيوش	االلكرتونية	أعده	سمنتا	برادشاو	وفيليب	ن.هاوارد		فإن	ثالثني	دولة،	عىل	األقل،	

أسست	جيوشا	الكرتونية،	من	ذلك	معلّقني	مدفوعي	األجر	من	طرف	السلطات	من	أجل	اخراس		

املعارضة	عىل	الواب.

خلف	الشاشة،	نشطاء	أو	مناولون	يتقاضون	أجرا	بنرش	دعايتهم	أو	من	أجل	خلق	حكايات	مسيئة	ضد	

الصحافيني	واطالق	حمالت	لتشويهم	ومهاجمتهم.

ومن	بني	مرتزقة	املعلومة	نجد	الجيوش	االلكرتونية	الفياتنامية	ومصانع	التصيد	الروسية	واألصابع	

الوردية	الصينية	واليوداها	التابعة	لناردا	مودي	يف	الهند،	وجيوش	أردوغان	البيضاء	وحراس	الثورة	من	

أجل	انرتنت	حالل	يف	ايران...	يف	الفليبني	مثال،	هؤالء	العامل	الفقراء	يتقاضون	10	دوالرات	يف	اليوم	لنرش	

معلومات	خاطئة	عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي	خدمة	للرئيس.

 

 الجيوش االلكترونية 
بين التالعب بالمعلومة 

والتهديدات المباشرة 
للصحافيين

األصوات	املستقلة،	وخاصة	أصوات	

الصحافيني،	يف	مرمى	الجيوش	

االلكرتونية.	

صورة	لـ	مراسلون	بال	حدود

http://freedomhouse.org/article/new-report-freedom-net-2017-manipulating-social-media-undermine-democracy
http://freedomhouse.org/article/new-report-freedom-net-2017-manipulating-social-media-undermine-democracy
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/07/Troops-Trolls-and-Troublemakers.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/30/l-expulsion-de-chine-de-notre-cons-ur-ursula-gauthier-est-injustifiable_4839578_3232.html
http://info.arte.tv/fr/hacking-lusine-trolls-du-kremlin
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=15412
http://www.dailydot.com/layer8/redhack-turkey-albayrak-censorship/
http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/20/narendra-modi-nationaliste-hindou-et-maitre-des-trolls_5174442_4415198.html?utm_term=Autofeed&amp;utm_campaign=Echobox&amp;utm_medium=Social&amp;utm_source=Facebook
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/30/l-expulsion-de-chine-de-notre-cons-ur-ursula-gauthier-est-injustifiable_4839578_3232.html
http://theconversation.com/fighting-back-against-prolific-online-harassment-in-the-philippines-80271
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=15412
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روسيا:	ألوية	الواب	ومصانع	الجيوش	االلكرتونية	

تعطي	الجيوش	االلكرتونية	صدى	للرسائل	التي	ينرشها	أنصار	النظام.	ففي	روسيا،	حيث	شعبية	فالدميري	

بوتني	مرتفعة،	يهتّم	املرتزقة	مبواضيع	النقاشات	أكرث	من	اهتامماهم	مبن	يكتب.	يتلقي	الصحفي	ايغور	

ياكوفنكو	»شتائم	بشكل	روتيني	عىل	االنرتنت«،	يقول:	»نصف	الشتائم	من	املتحمسني	والنصف	اآلخر	

من	متصيدين	محرتفني	ميكننا	التعرف	عليهم	من	خالل	أسلوبهم«.

	ويصعب	يف	الحقيقة	متييز	من	يتقاضون	منهم	أجرا.	يقول	الصحفي	دميرتي	غوبني،	مقدم	الربامج	يف	

اإلذاعة	الروسية:	»هنالك	متصيدين	خاصني	يب	يستهدفون	املنشورات	التي	أكون	حارضا	فيها،	وهنالك	

العرضيني	الذين	يظهرون	كلام	كان	ما	أكتبه	يظهر	أوال	كمنشور	مميز.	ومن	املستحيل	التمييز	بدقة	بني	

الهواة	واملحرتفني«.

 

عندما	تنتج	الجيوش	االلكرتونية	فيديوهات	مفربكة	للمس	من	مصداقية	صحفية	استقصائية.

سنة	2014،	تم	استهداف	الصحفية	جيسيكا	آرو	من	التلفزة	العمومية	الفنلندية	عرب	شبكات	

التواصل	عىل	خلفية	تحقيقها	حول	جيوش	الكرملني	االلكرتونية.	وكان	االدعاء	أنها	مدمنة	أو	

أنها	عميلة	حلف	شامل	األطليس.	وتلقت	الصحفية	مرة	رسالة	عىل	هاتفها،	من	هاتف	يحمل	

هوية	والدها،	الذي	تويف	قبل	20	سنة،	ملحاولة	قرصتنا.	تقول:	»لقد	أنتجوا	فيديوهات	مزيفة.	

ووصل	بهم	األمر	إىل	التعويل	عىل	خدمات	ممثلة	بهدف	تقدميي	يف	صورة	الشقراء	الغبية«.	

ومنذ	2014	مل	يتوقف	التنمر.	واآلن،	يحاكم	اثنني	من	متنمريها

جيسيكا	آرو،	صحفية	استقصائيّة	تتم	

هرسلتها	منذ	2014.	

DR	صورة
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سنة	2013،	كشف	تحقيق	لـ	»نوفايا	غازاتا	NovaïaGazeta«	»مصنع	أوجينو	للجيوش	الكرتونية«،	

	l’Internet	االنرتنت	يف	البحوث	وكالة	مقر	حيث		برتسبوغ	سان	ضواحي	يف	تقع	مدينة	إىل	نسبة

Agency	Research،	وهي	رشكة	ميلكها	شخص	يُدعى	ايغوين	بريغوجني،	أحد	املقربني	من	فالدميري	

بوتني.	وحسب	شهود	عيان	فإن	هذه	الرشكة	تشّغل	املئات،	ورمبا	آالف	األشخاص،	وهي	األكرب	واألكرث	

شهرة،	ولكن	ميكن	أال	تكون	الوحيدة	يف	هذا	التخصص	يف	روسيا.	تدير	هذه	الرشكة	ماريا	كوبراشوفتش،	

املعروفة	بتورطها	يف	مضايقة	الصحافة	املستقلة.	وتنفي	كوبراشوفتش	أن	تكون	عىل	رأس	»مصنع	

املتصيدين«،	وقد	نُعتت	الرشكة	بهذا	االسم		نظرا	لقواعد	االنتاجية	التي	تعتمدها	بالنسبة	لكل	موظف،	

حيث	يجب	عىل	كل	واحد	أن	ينرش	يوميا	135	تعليقا	عىل	األقل	عرب	شبكات	التواصل	االجتامعي	

واملدونات.	وال	يستهدف	»متصيدو	أولغينو«	الصحافيون	أنفسهم	ولكن	التعليقات	يف	النقاشات	حول	

منشوراتهم.	وقد	اخرتعت	الصحفية	آنا	بولنسكيا	مصطلحا	لتمييز	هؤالء	املتصيدين	املوالني	للكرملني:	

»ألوية	الويب«.	إنهم	هم	أنفسهم	الذين	تحدثت	عنهم	وسائل	االعالم	بعد	إرسال	رسائل	إىل	الناخبني	

األمريكيني	خالل	االنتخابات	الرئاسية	التي	وصل	بعدها	دونالد	ترامب	إىل	رئاسة	الواليات	املتحدة.	ويف	

سبتمرب/أيلول	2017،	أعلن	فاسبوك	غلق	470	حسابا	مزيفا	مرتبطا	بـ	»مصنع	املتصيدين«.	كام	أغلقت	

الرشكة	تلقائيا	يف	أفريل/نيسان	أكرث	من	مائة	حساب.	

La difficile identification de l’origine d’une campagne de désinformation
Assistant professeur à l’Université catholique de Louvain et spécialiste de la 
crise de réputation des organisations sur les médias sociaux, Nicolas Vander-
biest a enquêté sur les macronleaks, révélant leur influence russophile. Pour 
cela, il a établi des liens entre les comptes qui relayaient des rumeurs et ceux qui 
diffusaient des informations russophiles, pour effectuer des recoupements. Ce 
travail d’identification des trolls ne peut se faire qu’à grande échelle, analyse-t-il 
pour RSF : “J’ai observé trois mois d’activités de Russia Today ou de Spoutnik. 
Mille-deux-cents comptes avaient propagé trois rumeurs sur Emmanu «l Macron, 
alors candidat. J’ai identifié les 6 000 comptes les plus actifs autour de la pro-
pagande russe. Ensuite j’ai isolé ceux qui partageaient les principales rumeurs 
sur la présidentielle. Quand on prenait ceux qui avaient relayé trois rumeurs 
au moins, on obtenait une concordance entre les deux bases de données de 
92 %.” Pour les chercheurs, prouver le lien direct entre les faux comptes, les 
fausses informations visant à harceler les journalistes, et les régimes autoritaires 
demeure une tâche ardue.

 

صعوبة	تحديد	مصدر	حملة	تضليل

بحث	نيكوالس	فانديربياست،	وهو	أستاذ	مساعد	يف	الجامعة	الكاثوليكية	بـ	لوفان	واملختص	يف	

أزمة	سمعة	املنظامت	يف	وسائل	التواصل	االجتامعي،	حول	ما	أسامه	ماكرون-ليكس	مبينا	تأثر	

النموذج	الرويس	)الروسوفيل(	russophile.		ولهذا	قام	بوضع	نقاط	االلتقاء	بني	الحسابات	التي	

تنرش	االشاعات	وتلك	التي	تربط	املعلومات	الروسوفيل		لتحديد	التقاطعات.	وهذا	العمل	الهادف	

إىل	كشف	»الرتولز«	ال	ميكن	أن	يتم	إال	بشكل	واسع،	وجاء	يف	تحليله	الذي	قّدمه	ملراسلون	بال	

حدود	:	»راقبت	أنشطة	»روسيا	اليوم«	و»سبوتنيك«	لثالثة	أشهر.	والحظت	أن	1200	حسابا	

روجت	ثالث	إشاعات	ضد	امينويل	ماكرون	عندما	كان	مرتشحا	للرئاسة.	أخذت	مجموعة	من	

الـ6000	آالف	األكرث	نشاطا	يف	الدعاية	الروسية.	ثم	عزلت	الذين	يشاركون	الشائعات	الرئيسية	

حول	االنتخابات	الرئاسية.	وعندما	ننظر	يف	الذين	أعادوا	نرش	3	شائعات	عىل	األقل،	نتبنّي	توافقا	

يف	قاعديت	البيانات	تبلغ	92	%«.

بالنسبة	للباحثني،	فإن	اثبات	العالقة	املبارشة	بني	الحسابات	الزائفة	واألخبار	الزائفة	التي	تهدف	

إىل	مضايقة	الصحافيني،	من	ناحية،	واألنظمة	االستبدادية،	من	ناحية	أخرى،	تظل	مهمة	شاقة

فالدميري	بوتني.	الجيوش	االلكرتونية	

املوالية	للكرملني	تستهدف	الصحافيني.	

DR	:صور
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	الصني:	»األصابع	الوردية	الصغرية«	والحرس	األحمر	الجديد

يف	الصني،	كل	من	ينتقد	الحزب	أو	سياسة	الرئيس	يش	جني	بينغ	يكون	هدفا	لـ	»حروب	رقمية«	تنظّم	

للدفاع	عن	التوجه	الجديد	»األحمر	وااليجايب«	للرئيس	يش	جني	بينغ.

وال	تكفيهم	مهاجمة	مواطنيهم،	فإنهم	اآلن	يتصيدون	النقد	خارج	البالد،	بهدف	تصدير	النظام	الصيني	

الجديد.	ففي	2015،	كانت	الصحفية	الفرنسية	أورسوال	غوتيي	هدفا	لحملة	استهداف	اعالمي	من	خالل	

مقاالت	نارية	يف	جريدتني	مواليتني	للنظام:	غلوبل	تايم	وشينا	داييل.	وقد	اهتمتا	مبقال	ملراسلة	أسبوعية	

»املالحظL’Obs«	ببكني،	اشتغلت	فيه	عىل	ردة	الفعل	الصينية	بعد	هجامت	13	نوفمرب/	ترشين	الثاين	

2015	عىل	باريس.	وكان	عهد	السلطات	الصينية	رقابة	التعليقات	عىل	املواقع	الصحفية،	ولكن	هذه	

املرّة	أجازت	فيضا	من	الكره	ضّد	الصحفية	املختصة	يف	الحضارة	الصينية.	وقد	بلغ	عدد	التعليقات	

السلبية	8000،	وباملقابل	مل	يكن	بوسع	أحد	يف	الصني	أن	يقرأ	مقالها	حيث	وقعت	رقابة	هناك.

وأغلب	نسبة	املسؤولني	الجدد	عىل	الرقابة	هم	من	النساء	بنسبة	83	%	حسب	وحدة	التحليل	»ويبو	

Weibo«	التي	أسستها	جامعة	بيجني.	وأطلقوا	عليهم	تسمية“xiaofenhong”،	وترجمتها	الحرفية	

االبهامات	)جمع	ابهام(	الوردية	]وارتأينا	أن	نرتجمها	األصابع	الوردية[،	نسبة	إىل	لون	الصفحة	الرئيسية	

للموقع	النسايئ	»	Jinjiang«	مجموعة	خاصة	بالنساء	Group	Girl.	تبدأ	النقاشات	حول	اآلداب	ولكن	

رسعان	ما	تنحرف	للنقاشات	السياسية،	وخاصة	لنقد	الذين	ينرشون	أخبارا	سلبية	ضد	الصني.	وكشفت	

دراسات	نرشتها	األكادميية	الصينية	للعلوم	االجتامعية	أّن	هذه	الفئة	من	النساء	ترتاوح	أعامرهّن	بني	18	

و24	سنة	وتُقمن	يف	الصني	وخارجها.

تركيا:	جيوش	الحزب	الحاكم	الرتيك	اإللكرتونية	تواصل	عمليات	التطهري...	عىل	الواب

خرج	2.5	مليون	تريك	سنة	2013	للتظاهر	ضّد	الرئيس	الرتيك	رجب	طيب	أردوغان.	فرد	الحزب	الحاكم	

بتجنيد	جيش	بـ	6000	»ترولز	trolls«	ُسّمي	»ترولز	العدالة	والتنمية«	أو	»الجيوش	االلكرتونية	

البيضاء«	نسبة	إىل	شعار	الحزب	»األبيض«	أو	»النظيف«.	ويف	األثناء	كان	النظام	يواصل	حصاره	الخانق	

ضّد	االعالم.	وتم	استعامل	»ترولز«	النظام	ملتابعة	هذا	القمع	عرب	الويب	بنرش	معلومات	خاطئة	والتنمر	

الكرتوين.	والهدف؟	تحديد	هوية	املؤثرين	عىل	الشبكة	وخاصة	وسائل	االعالم	املعارضة...	ومن	أجل	

رضب	مصداقية	الصحافيني	ومن	مثة	نقدهم.	

 
الهرسلة	االلكرتونية،	أحد	األسئلة	املؤذية	من	بني	أسلحة	أخرى	يستعملها	أردوغان	لتكميم	الصحافيني	عىل	شبكة	االنرتنت.	

AFP	ب	أف	كليك/أ	بولنت	صورة	
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وكانت	تقنيتهم	املفضلة	هي	»املفتاح	املُزدوجswitch	double«	التي	تعتمد	عىل	

السيطرة	عىل	حسابات	الصحافيني	والنشطاء	ونرش	اعتذارات	مزيفة	لنقدهم	الحكومة.	

وقعت	قرصنة	حساب	سبيغل	كلوس،	رئيس	تحرير	جريدة	دير	شبيغل	األملانية،	عىل	

تويرت،	يوم	14	يناير/	كانون	الثاين	/جانفي	2018،	ونرشت	عليه	صورة	الرئيس	الرتيك	

أردوغان	وعلم	تركيا	ومعهام	التعليق	التايل	باللغة	الرتكية:«	أعتذر	للرئيس	الرتيك	رجب	

طيب	أردوغان	بسبب	املقاالت	التي	سبق	أن	نرشناها«.	

وقد	تم	كشف	هذه	االسرتاتيجيا،	يف	2016،	من	قبل	منظمة	الـ	»هاش	تيفيست	

hacktiviste«	املاركسية	الرتكية	أو	»ريد	هاتش	RedHack«	والتي	كشفت	رسائل	

بريد	الكرتوين	متبادلة	بني	أعضاء	يف	الحكومة.	من	ذلك	رسائل	الكرتونية	لوزير	الطاقة	

بريات	البريق،	صهر	أردوغان،	الذي	يقرتح	إمكانية	جمع	مختصني	يف	التصميم	االلكرتوين	

	ومطوري	برامج	وعسكريني	سابقني	من	أجل	تكوين	جيش.

يوضح	هذا	الرسم	البياين،	الذي	

	Theدوت	»داييل	الكرتونيا	نرشته

Dot	Daily«	وهي	مؤسسة	إعالم	

أمريكية	تُعنى	بثقافة	الويب،	

الطريقة	التي	يتم	من	خاللها	ربط	

حسابات	ببعضها	عىل	تويرت	يف	تركيا.	

تجدون	باللون	الربتقايل	الحسابات	

التي	يتحكم	فيها	مسؤولو	حزب	

العدالة	والتنمية	و»كتاب	األعمدة«	

املوالون	للنظام.	باألخرض	»ترولز«	

يتفاعلون	بأسامء	مستعارة.	وبني	

القيادات	الوسطى	التي	تتحرك	وسط	

هذا،	نجد	مصطفى	فارنك،	مستشار	

الرئيس	أردوغان.	وعىل	خلفية	

كشف	هذه	الحقائق،	منع	النظام	

القمعي	الرتيك	تغطيتهم	ووضع	أهم	

الصحافيني	يف	السجن.

HafizaKolektifi

 

نسخ	شاشة	من	حساب	»ريد	هاك	
RedHack«	بعد	أن	أمر	الرئيس	الرتيك	

مبنع	تغطية	موضوع	ترسيب	رسائل	
النظام	يف	الربيد	االلكرتوين.
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الجزائر:	مرتزقة	يسيطرون	عىل	صفحات	الفاسبوك	األكرث	شعبية

يف	الجزائر،	تم	تأسيس	جيش	الكرتوين	لدعم	املدة	الرئاسية	الرابعة	للرئيس	بوتفليقة.	وبعد	وصول	

خدمة	3G	يف	2013	ثم	4G	يف	2016	انفجر	عدد	مستعميل	شبكة	التواصل	االجتامعي.	وباملقابل	عمل	

املوالون	للنظام	عىل	السيطرة	عىل	مجموعات	الفاسبوك	األكرث	متابعة.	فتمت	استاملة	املرشفني	عىل	

هذه	املجموعات	وأقرتحت	عليهم	مبالغ	مالية	بلغت	قيمتها	مليون	دينار،	أي	ما	يُعادل	7000	أورو	

تقريبا،	من	أجل	وضع	اليد	عىل	الترصف	يف	الصفحة.	وتم	انتداب	قراصنة	ملهاجمة	صفحات	الفاسبوك	

للمعارضني	الذين	يناضلون	ضد	إعادة	انتخاب	بوتفليقة.	وأصبح	الصحافيون	الضحايا	الجانبيني	لهذه	

الحرب	اإلعالمية،	من	خالل	الشتم	والتهديد	والدعوة	إىل	القتل.	

إيران:	امليليشيات	االفرتاضية	للجمهورية	اإلسالمية

حسب	آية	الله	الخميني	»ال	يجب	ترك	شبكات	التواصل	االجتامعي	بني	أيادي	األعداء«.	ومنذ	وصول	

الرئيس	روحاين	إىل	سّدة	الحكم	سنة	2013،	دفع	انفتاح	إيران	عىل	الساحة	الدولية	إىل	الحّد	من	

استعامل	التنمر	الكرتوين	املبارشة	للصحافيني	والتحرّك	يف	ميدان	الويب،	وباعتامد	نفاذ	انتقايئ	ومراقب	

لشبكات	التواصل	االجتامعي	باستعامل	»الفلرت	الذيك	Intelligent	Filtering«،	فابتكار	»انرتنت	حالل«	

يناسب	النظام	مل	يقع	االستغناء	عنه..	فقط	تغريت	تسميته.

وحسب	املعطيات	التي	جمعتها	مراسلون	بال	حدود،	فإّن	قسام	خاصا	مبراقبة	الصحافيني	تم	انشاؤه	

صلب	وزارة	االستعالمات	والحرس	الثوري.	ويف	2017،	أشار	عبد	الصمد	كارامابادي،	مسؤول	لجنة	كشف	

املواقع	غري	املرخصة،	أّن	»أكرث	من	18000	متطّوع	يراقبون	الشبكة	ويرفعون	إىل	النيابة	العمومية	

التجاوزات	والجرائم	املرتكبة	عىل	شبكات	التواصل«.

كان	هدفهم	الصحافيني	املستقلني	والصحافيني	املواطنني،	مبا	يف	ذلك	األجانب،	الذين	ينرشون	معلومات	

حول	النظام.	

يف	نهاية	2017،	تم	استهداف	صحفية	من	البي	يب	يس.	وتم	إيقاف	شقيقتها	يف	إيران،	وأرسلت،	من	

حساب	الفاسبوك	لهذه	األخرية،	رسائل	مشبوهة	إىل	الصحفية	للحصول	عىل	معلومات.	ويبنّي	محمد	

ريزانيكفار،	رئيس	تحرير	رادو	زمانه	»أن	أغلب	الزمالء	ضحايا	التصيد	بشكل	مستمر«.	حيث	تتم	

قرصنة	حسابات	الصحافيني	

الربيدية	باستعامل	روابط	

مخادعة	بغاية	الوصول	إىل	

مصادرهم.

 

»لعبت	شبكات	

التواصل	االجتامعي	

دورا	مهاّم	يف	

الثورات	العربية،	

وإنها	اآلن	بصدد	

تهدميها«

زينوبيا،	مدونة	

مرصية

رسم	لـ	»مانا	نايساتني«،	رسام	كاريكاتور	ايراين.	أسس	النظام	ألنرتنت	حالل	تهدف	إىل	الصنرصة	خدمة	للنظام.	
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مرص:	»سيسنة«	اإلعالم	تستهدف	الصحافيني	عرب	االنرتنت

مل	تكتف	السلطات	املرصية	بحجب	عرشات	مواقع	وسائل	اإلعالم	املستقلة	ومنظامت	املجتمع	املدين،	

إنها	تستهدف	الصحافيني،	مبا	يف	ذلك	األجانب،	الذين	أصبحوا	أهدافا	لهجامت	»الرتولز«.	فلقد	تم	

غلق	حسابات	كثرية	لصحافيني	عىل	شبكات	التواصل،	وال	شك	انّه	وقع	التحذير	منها	)signalés(	عىل	

اعتبارها	سيئة،	من	طرف	الجيوش	االلكرتونية	للنظام.	كام	أّن	الصحافيني	يتعرضون	بشكل	دائم	للشتم	

عىل	النت.	وعندما	تم	إغالق	حساب	وائل	حسني،	مراسل	يب	يب	يس	يف	القاهرة،	نرُشت	معلومات	

خاطئة	عىل	حساب	مزيّف	يحمل	اسمه.	وهذا	ما	حدث	أيضا	ملراسلة	رويرتز	أمينة	اسامعيل	عندما	تم	

حجب	حسابها	مؤقتا	قبل	أن	تسرتجعه،	وكذلك	الناشط	وائل	عباس،	الذي	اختارته	يب	يب	يس	كأحد	أكرث	

الشخصيات	تأثريا	يف	منطقة	الرشق	األوسط،	وقد	رّصح	ملراسلون	بال	حدود	بالقول:	»إن	النظام	املرصي	

هو	الوحيد	الذي	له	املصلحة	من	غلق	حسايب«.	وقد	كان	ترصيحه	هذا	قبل	اعتقاله	يف	ماي/أيار	2018.	

ومل	يكن	مبقدوره	التسجيل	عىل	النت	وُحرم	من	هويته	االلكرتونية،	مدى	الحياة.	وتُسّجل	هذه	التنمر	

الكرتوين	للصحافيني	يف	سياق	هجوم	واسع	عىل	وسائل	اإلعالم.

فيتنام:	جيش	قوامه	10000	»رشطي	الكرتوين«	لتعقب	املعارضة

يف	فيتنام،	حيث	تم	سجن	25	صحافيا	سنة	2017،	أعلن	عن	توظيف	10000	مفتش	انرتنت	يف	نفس	

العام،	مام	يؤرش	إىل	تعزيز	سيطرة	النظام	عىل	الويب.	وتسمي	هذه	الرشطة	»القوة	47«،	وهدفها	

املُعلن	محاربة	االنشقاق	عىل	االنرتنت...	وحسب	شهادات	جمعتها	مراسلون	بال	حدود	فإّن	القصد	من	

هذا	أصوات	الصحافيني	املستقلني	عىل	شبكات	التواصل	االجتامعي.

ويحتل	هذا	البلد،	الذي	يستعمل	نصف	سكانه	االنرتنت	ويقع	ضمن	الـ10	بلدان	األوىل	يف	استعامل	

الفاسبوك،	املرتبة	175	من	جملة	180	بلدا	يف	التصنيف	العاملي	لحرية	الصحافة.

 

© RSF

  ©
 R

S
F

الناشط	وائل	عباس	الذي	وقع	ايقافه	

يوم	23	ماي/أيار	2018.

	صورة	ملراسلون	بال	حدود.

http://rsf.org/fr/actualites/serie-de-sanctions-contre-la-presse-egyptienne-et-etrangere-qui-fait-etat-de-fraudes-electorales
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تايلندا:	وظيفة	للطالب،	»الكشفية	االلكرتونية«	يف	خدمة	النظام

يتقاىض	كل	من	يكشف	عىل	معاريض	النظام	خمسة	عرشة	دوالرا.	فبعد	االنقالب	العسكري	لسنة	

2014،	دعت	السلطات	التايلندية	املواطنني	ليكونوا	عيون	الدولة	وآذانها.	وتم	تدريب	100000	طالب	

ليكونوا	»كشافة	الكرتونية«	قصد	مراقبة	ونقل	التحركات	املشبوهة	عىل	النت	التي	تهّدد	األمن	القومي.	

وباملقابل	خاض	مساندو	النظام	حملة	عىل	الفاسبوك	لتحديد	ومهاجمة	املستعملني	املدافعني	عىل	

حقوق	اإلنسان	واملعارضني	والصحافيني	املستقلني	الذين	يتجرؤون	عىل	أي	نقد	ضد	آلة	النظام.

إفريقيا	جنوب	الصحراء:	شبكة	التواصل	االجتامعي،	ميدان	قمع	جديد

يف	بلدان	عديدة	من	إفريقيا،	تعّود	أعداء	حرية	الصحافة	التجييش	ضد	الصحافيني	عرب	شبكات	

التواصل	االجتامعي.	ففي	أوغندا،	أسست	سلطة	التعديل	الذايت	وحدة	مراقبة	خاّصة	بشبكات	التواصل	

االجتامعي	بهدف	إخراس	األصوات	الناقدة.	ويف	أثيوبيا،	وعىل	خلفية	ترسيب	وثائق	َوظّف	املسؤولون	

معلّقني	لدعم	النظام	عرب	شبكات	التواصل.	

هذا	وتّم	طرد	سونيا	رويل	املراسلة	السابقة	لـ	»أر	أف	إي	RFI«	يف	كيغايل	يف	جوان/يونيو	2006،	ومع	

ذلك	كانت	هدفا	للهرسلة	عىل	تويرت	سنة	2014	عندما	كانت	يف	روندا.	وقد	تم	كشف	الحقيقة،	واتضح	

أن	الحساب	الذي	يُهرسلها	مُيسكه	شخص	له	حق	دخول	حساب	الرئيس	الروندي	بول	كاغاما!	وبعد	

هذه	الفضيحة	تم	حجب	عدد	كبري	من	الصحافيني	من	دخول	الحساب	الرسمي	للرئيس	بول	كاغاما.

»أقتلوا	هؤالء	الصحافيني	حتى	نسرتيح	نهائيا«

	خالل	صائفة	2017،	كانت	مثة	»رسالة	جليدية«	تُنرشعىل

	شبكات	التواصل	جاء	فيها:	»أقتلوا	هؤالء	الصحافيني	حتى

	نسرتيح	نهائيا«،	وكانت	مرفوقة	بصور	أربعة	صحافيني	ُمركبة

	عىل	صور	خنازير،	وكانت	بياناتهم	ُمرفقة.	ويُتهم	الصحافيون

من	قبل	ُمتصيديهم	مبساندة	نظام	»لومي

	لقد	أصبحت	هرسلة	الصحافيني	الكرتونيا	وسيلة	جديدة	للرقابة،	ورغم	خطورتها	عىل	حرية	الصحافة	

إال	أّن	هذا	التهديد	الجديد	مل	يُأخد	باالعتبار	بشكل	كاف.

http://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/thailand
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 مقترحات إلى الدول
 دعم	االطار	القانوين	الذي	مينّكن	من	مينع	هرسلة	الصحافيني	عرب	االنرتنت،	وتطبيقه	

بحزم.	ويجب	عىل	الدول	أن	تحّقق	آليا	يف	حاالت	التنمر	الكرتوين	وتتابع	وتدين	
مرتكبيها.	ولتحقيق	هذا	الهدف	وجب	عليها	تسخري	االمكانيات	البرشية	واملالية	

الرضوريّة	ألجهزة	العدالة	واألمن.

تأكيد	مسؤولية	املنصات	اإللكرتونية	حيال	املحتويات	التي	تنرشها،	دون	أن	
  

تُفرض	عليها	الرقابة	عىل	املضامني	أو	الصنرصة.	ويجب	تكييف	نظام	محاسبة	
املنصة	االلكرتونية	باعتبار	تأثري	نشاطها	عىل	جودة	النقاش	العام.	وعىل	الدول	دعم	
االلتزامات	التي	تُفرض	عىل	املنصات	االلكرتونية	وخاصة	املتعلقة	بشفافية	الضوابط	

وطرق	املعالجة	ومطابقة	سياسة	ادارتها	مع	مبادئ	حرية	التعبري	والصحافة.

ل	الرسيع	يف	حالة	التنمر	الكرتوين	وضامن	 وضع	آليات	االنذار	املبكر	والتدخنّ
 

تواصلها	الجيّد	مع	األجهزة	القضائية.

ي	لكل	املواد	التي	تدعو	إىل	 ضامن	التطبيق	العادل	وغري	املنحاز	لقواعد	التصدنّ
 

الكراهية،	حتى	ال	تتسّب	يف	املنع	التعسفي	لحرية	التعبري	والصحافة	عرب	االنرتنت.	
ويجب	عىل	الدول،	بالخصوص،	أن	تضع	اجراءات	تحمي	من	التالعب	بقواعد	

وآليات	التبليغ	بهدف	الصنرصة		وقمع	الصحافيني.

وضع	آليات	التعويض	عىل	االنتهاكات	التي	يتعرض	إليها	ضحايا	التنمر	الكرتوين	
 

)تعويض	مايل،	مساعدة	طبية	ونفسية،	تغيري	مقر	االقامة...(.

االمتناع	عن	استعامل	أعواٍن	للتأثري	وبث	الفوىض	عرب	االنرتنت،	بهدف	التأثري	عىل	
 

الرأي	العام	وهرسلة	الصحافيني.

25 مقترحا 
من مراسلون

بال حدود
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االطار الدولي:
يجب	عىل	الدول	أن	تؤثر،	يف	إطار	األمم	املتحدة،	من	أجل	وضع	آلية	مراقبة	

 
احرتام		الدول	اللتزاماتها،	وذلك	بإحداث	خطة	املمثل	الخاص	لألمني	العام	لحامية	

الصحافيني.

	يجب	أن	توقنّع	الدول	األوروبية	وتصادق	عىل	الربوتوكول	االختياري	التفاقية	
مجلس	أوروبا	املتعلق	بالجرائم	االلكرتونية.	وعىل	الدول	أعضاء	االتحاد	االفريقي	

أن	تصادق،	من	جهتها،	عىل	اتفاقية	السالمة	االلكرتونية	وحامية	املعطيات	
الشخصية.	ويجب	عىل	الدول	األخرى،	األعضاء	يف	منظامت	اقليمية	)منظمة	الدول	

األمريكية،	االتحاد	االفريقي(	أن	تعمل	عىل	صياغة	اتفاقيات	شبيهة.

	يجب	عىل	الدول	أن	تشجع	البحوث	الكونية	ومتعدد	االختصاصات	يف	تقنيات	
الرقابة	–التي	تتغري	باستمرار-	واالجراءات	وآليات	التصدي	للهرسلة	االلكرتونية	

عامة	وتلك	التي	تهم	الصحافيني	بشكل	خاص.

التعليم:
عىل	الدول	تطوير	الرتبية	الرقمية	من	أجل	توعية	مستعميل	االنرتنت	بتأثري	التنمر	

 
الكرتوين	ونتائجها	الجزائية	التي	يتحملها	مرتكبها.

	يجب	أن	تراعي	كل	السياسات	العمومية	املتعلنّقة	بالعنف	االلكرتوين	خصوصية	
العنف	عىل	الشبكة	القائم	عىل	نوع	الجنس	فهو	يستهدف	خاصة	النساء	

الصحافيات.

 مقترحات موجهة إلى المنظمات الدولية:
مواصلة	الضغط	عىل	الدول	حتى	تكون	املبادئ،	التي	مبقتضاها	»يتمتع	الناس	

 
ة	حق	الجميع	يف	حرية	 بحقوقهم	يف	الواقع،	محمينّة	عىل	الشبكة	أيضا،	وخاصنّ

التعبري«*.

	املساهمة		يف	البحث		حول	ميكانيزمات		التنمر	الكرتوين.	واملشاركة	يف	متويل	
البحث	وتقديم	املقرتحات	إىل	الدول	يف	مجال	مقاومة	هذه	الظاهرة.

	يجب	أن	تدرج	اآلليات	الدولية	واالقليمية	املعنية	بحامية	حقوق	اإلنسان	مسألة	
التنمر	الكرتوين،	يف	رصدها	لالنتهاكات	املسلطة	عىل	الصحافيني.
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مقترحات للمنصات االلكترونية:
	االلتزام	بالشفافية	فيام	يتعلنّق	بقواعد	ادارة	املحتويات	عىل	الشبكة.	وعليها	تدعيم	

اشهار	وشفافية	آليات	التبليغ	عن	املحتويات	املسيئة.

االنتباه	إىل	عدم	تحويل	هذه	القواعد	عن	أهدافها	بغاية	تكميم	الصحافيني.	ويجب	
 

أن	يخضع	كل	تبليغ	عن	محتويات	مسيئة	الختبار	دقيق،	وأن	تفصل	املنصات	
االلكرتونية	بني	التبليغات	املكثّفة	التي	تهدف	إىل	التضييق	عىل	خطاب	»يُزعج«	

وتلك	التي	تحمل	بالفعل	مضامني	مسيئة.

تيسري	ابالغ	الضحايا	بوضع	نقطة	طوارئ	عاجلة	للصحافيني	الذين	يتعرضون	إىل	
 

تهديدات	وهجامت	الكرتونية.

التعاون	الفعال	مع	السلط	القضائينّة	بخصوص	العنف	االلكرتوين	املسلط	عىل	
 

الصحافيني	)التبليغ	عن	مرتكبي	العنف	عىل	الشبكة...	إلخ(.

ة	تلك	التي	تقوم	بها	 مقاومة	حمالت	التنمر	الكرتونياملنظمة	عىل	الشبكة،	وخاصنّ
 

»مصانع	الجيش	االلكرتوين«،	وخاّصة	بتكثيف	عدد	املرشفني	من	أشخاص	حقيقيني.

تطوير	الحمالت	االعالمية	والتوعوية	حول	مسألة	العنف	عىل	الشبكة	والذي	
 

يستهدف	بشكل	خاص	الصحافيني،	وبشكل	مخصوص	النساء	منهم.

توصيات إلى وسائل االعالم:
التكيف	مع	التهديد	وحسن	االستعداد.	حيث	يجب	عىل	وسائل	االعالم	توعية	

 
أعوانها	من	املوظفني	والصحافيني،	ووضع	اجراءات	طوارئ	داخلية	)خط	طوارئ	

للهرسلة	االلكرتونية(	لضامن	تضامن	وحامية	للصحفي	الضحية.

التشجيع	عىل	تكوين	شبكات	تبادل	املامرسات	الجينّدة	من	أجل	مقاربة	شاملة	
 

)مسؤولو	التحرير	واإلدارة	ومسؤولو	السالمة	املعلوماتية	واملختصون	يف	القانون	
والصحافيون(	تكون	داخلية	ولكن	مع	عدد	آخر	من	غرف	التحرير	وبلدان	أخرى،	

وأيضا	قطاعات	أخرى.

االشتغال	عىل	موضوع	التنمر	الكرتوين	للصحافيني،	وذلك	مبضاعفة	التقارير	
 

والتحقيقات	الصحفية	من	أجل	توعية	الجمهور	العريض	وأهل	املهنة	والسلطات	
بخصوصية	هذا	املوضوع	الذي	ال	يزال	غري	معروف.	

توصيات للمستشهرين:
رفض	نرش	اشهارات	عىل	املواقع	التي	تساهم	يف	نرش	مضامني	مسيئة،	أو	املواقع	

 
التي	ال	تتصّدى	بشكل	كاف	للعنف	االلكرتوين.

وضع	مواثيق	أخالقينّة	ومواثيق	املامرسات	الجيّدة	لإلشهار	االلكرتوين،	بالرشاكة	مع	
 

املجتمع	املدين،	من	أجل	ضامن	أال	يساهم	االشهار	يف	متويل	التنمر	الكرتوين.	



                   

للتصدي	للعنف	االلكرتوين	تقرتح	مراسلون	بال	حدود	عىل	وسائل	اإلعالم	والصحافيني	

دعم	التدريب	عىل	القواعد	األساسية	للسالمة	الرقمية.		

وباألساس:
 الوعي	بأّن	الصحافيني	هم	األكرث	عرضة	للهجامت	عىل	النت،	وهي	تتأسس	عىل	

استغالل	معطيات	شخصية.	وميكن	أن	تكون	هذه	الهجامت	ُمربكة	ولها	تبعات	سلبية،	

حتى	بالنسبة	للصحافيني	األكرث	قدرة	نضالية.

 يجب	أن	نأخذ	خصوصية	هذه	الهجامت	بعني	االعتبار،	حيث	أنّها	تستهدف	النساء	
بشكل	أسايس.

 يجب	أن	يعتمد	الصحافيون	القواعد	الرضورية	للسالمة	الرقمية:

•  سحب	كل	معطى	خاص	عىل	النت	)الترصف	يف	أنظمة	الحامية	عرب	
شبكات	التواصل	االجتامعي،	بوضع	حساب	أنستغرام	يف	وضع	خصوصية،	

مثال..	إلخ(.

•  إذا	مل	تفعل	ذلك،	فحاول	دامئا	أن	تقيّم	املخاطر)استغالل	صور	أطفالك	
مثال...(،	وتوازن	ذلك	مع	االيجابيات	)مشاركة	صورك	الشخصية	مع	آخرين(.

•  انتبه	إىل	املحّدد	األوتوماتييك	ملكان	وجودك.

.»Whois	»الهويز	عىل	تواجدك	بأماكن	ترّصح	ال  •

•  ضع	إشعارات	غوغل	السمك.

.»privacybadger	«	و	»Securedrop	«	برمجيات	استعمل  •

•  ال	ترتك	رقم	هاتفك	متاحا	عىل	النت	)أو	مثال	يف	إجابة	أوتوماتكية	عىل	
الغياب(.

صحافيون: كيف يمكن 
التصدي للجيوش االلكترونية؟

الُملحق األّول: تدريب الصحافيين

34



•  استعمل	املصادرة	املُزدوجة	عىل	بريدك،	وأغلقه	بعد	كل	استعامل.	

•  استعامل	جملة	رّس	ال	فقط	كلمة	رّس.

•  احذر	من	هجامت	القرصنة،	وال	تضغط	مطلقا	عىل	رابط	مشبوه.

• ضع	مجموعة	من	املسريين	للصفحات،	وال	تجعلها	مرتبطة	مبارشة	باملوقع	
الرئييس.

• بصفة	عامة:	ضع	قواعد	سالمة	رقمية	مثلام	يبينها	دليل	الصحافيني	الصادر	
عن	مراسلون	بال	حدود	بعنوان:«السالمة«.

عند الهجوم:
 حذر	من	املحتويات	الفاسدة	وقم	بحرضها	عىل	الفضاءات	االلكرتونية	املعنية،	وكّرر	

العملية	مرارا.

 اعلم	زمالءك	ورؤسائك	يف	العمل.

 حافظ	عىل	األدلة	بإنشاء	ملّف	يتضّمن	أثر	الهجوم.	وأطلب	من	املقربني	منك	القيام	
بهذا	العمل	إن	مل	تكن	لك	القدرة	عىل	تحمل	قراءة	املضامني	التي	تيسء	إليك.

 عّول	عىل	التضامن	بني	الصحافيني.	فعدد	من	الصحافيني	ضحايا	التنمر	الكرتوين	
سيعملون	عىل	تنفيذ	هجوم	مضاد	بتقديم	دعمهم	عرب		نرش	»هاشتاغ«	عىل	غرار	ما	

يقوم	به	موقع	»	TrollBusters«	الذي	يدافع	عن	النساء	الصحافيات	ضحايا	العنف	

الرقمي.

 ال	تطعم	املتصيدين	»	trolls	the	feed	Don’t«.	فالهجامت	عادة	ما	تكون	بقوة	
شديدة،	ولكنها	محدودة	يف	الزمان.	ابق	مفصوال		ولو	لبضع	ساعات،	إذا	كان	األمر	

رضوريا.	

 قم	بنسخ	الشاشة.

بعد الهجوم:
 متت	قرصنة	حسابك:	احرص	عىل	إعالم	مصادرك	أو	مراسلون	بال	حدود	لحاميتهم،	

حيث	من	املمكن	أن	يتم	استهدافهم.	التنمر	الكرتوين=	اإلشعار	)تذكّر	القواعد	التي	

سبق	ذكرُها(.	

إ ذا	كانت	لديك	اإلمكانات	املالية	ميكنك	أن	تقوم	مبعاينة	عن	طريق	عدل	تنفيذ	

للحصول	عىل	دليل	قاطع.

 ميكنك	تقديم	شكاية	لدى	الرشطة	)واحرص	أن	تكون	شكاية	مرفوعة	وليست	فقط	
إشعارا(.
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دعاية	شعبية	زائفة	Astroturfing:	هذه	التقنية	للدعاية،	واسمها	مستوحى	من	نوع	عشب	اصطناعي	
يستعمل	يف	املالعب	)AstroTurf(،	وتتأسس	عىل	متثّل	حركة	شعبية	وتلقائية	عىل	االنرتنت،	ويف	قيادتها	

مجموعات	سياسية	ميكن	أن	تنتمي	أو	ال	تنتمي	للنظام.	وخلف	لوحة	املفاتيح	نشطاء	أو	أيادي	الواب	
الصغرية.

هجوم	الحرمان	من	الخدمة	DDoS	Attaque:	يهدف	هذا	الهجوم	إىل	جعل	خدمة	أو	موقعا	غري	
متوفّر	وذلك	بجعل	الرتّدد	ضعيفا	أو	جعل	موارده	غري	متاحة.	فخالل	هذا	الهجوم	ترسل	عديد	الطلبات	

	»tir	croisé	املتزامن	»اإلطالق	هذا	ضغط	وبسبب	متعّددة.	نقاط	من	متزامن	وقت	يف	)requêtes(
يجعل	الخدمة	مضطربة	أو	غري	متوفرة	أصال.	وتستهدف	هذه	الهجامت	بشكل	مستمر	مواقع	روسية،	

وترافقها	أحيانا	تهديدات	يف	الحياة	الحقيقية	وهرسلة	الكرتونية.

هجوم	اإلنكار	Dol	Attaque:	يتأسس	هجوم	اإلنكار	)attack	information	of	Denial(	عىل	تكثيف	
رسائل	عن	طريق	برامج	الكرتونية	)روبوتات	bots(	فيقع	إغراق	قنوات	املعلومة	مبعلومات	خاطئة	أو	

مسلية،	مام	يجعل	من	الصعب	الوصول	إيل	املعلومة	الحقيقية.	وهذا	التالعب	الكبري	باملعلومة	يُستعمل	
لتشويه	املعلومة	الصحفية.	يف	يوليو	/	متّوز	/جويلية	2017،	متت	مهاجمة	جريدة	لوموند	الفرنسية	عرب	

مئات	من	صفحات	الفاسبوك،	التي	لها	70	مليون	إعجاب،	بنرش	233	رسالة	تقّدم	معلومات	خاطئة.	
ويف	حاالت	عديدة،	تم	رصدها	من	قبل	مراسلون	بال	حدود،	فإن	الهدف	من	نرش	املعلومات	الخاطئة	
هو	تغذية	خطاب	أعداء	الصحافة	الخاطئ:	باستهداف	الشخص	يقع	املّس	من	مصداقيّة	مقاالته	تجاه	

النظام.	فهذه	املعلومات	الخاطئة	تهدف	أحيانا	إىل	إخراس	وسائل	اإلعالم	املستقلّة	أو	التي	تشتغل	عىل	
تحقيقات	ضّد	النظام.	

تطلق	دامئا	إشاعات	رشاء	املوقع	املستقل	الشهري	»فونتانكا	Fontanka«	يف	»سان	برتسبورغ«	من	طرف	
مستثمرين	موالني	للكرملني.	وهذه	تقنية	كالسيكية		تستعمل	للدعاية.

الزيف	الشديد		DeepFakes:	التالعب	بالفيديوهات	برتكيب	الوجه	بواسطة	برامج	معلوماتية.	
ويستعمل	هذا	االستهداف	بغاية	خلق	معلومات	خاطئة	متس	مبصداقية	الصحفي.

الملحق 2:

قاموس مصطلحات 
»العنف السيبيري«: 

رقابة جديدة ووسائط متنوعة للهجوم
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املفتاح	املزدوج	DoubleSwitch:	اكتشفت	هذه	التقنية	منظمة	»اكسس	ناو	Now	Access«	وهي	
تتأسس	عىل	قرصنة	حساب	الصحفي	ثم	استعامل	هويته	يف	حساب	جديد	ونرش	معلومات	خاطئة	

بهدف	املس	من	مصداقيته.	تستعمل	هذه	التقنية	خاصة	يف	فينيزويال	ومينامر	والبحرين.

جمع	املعلومات	Doxxing:	يتم	جمع	معلومات	متوفرة	عىل	ا	الويب	:	اسم	مستعار	وصور	
وفيديوهات	ورقم	بطاقة	بنكية	إلخ..	ثم	يقع	نرشها	من	قبل	املتصيدين	بهدف	اإلرضار.	كلمة	

»doxxing«	مصدرها	الكلمة	االنجليزية	»	document	to«	والتي	تعني	يوثق.

قصف	الربيد	االلكرتوين	bombing	Email:	تتميز	هذه	التقنية	بتسجيل	الضحية	يف	عدد	كبري	من	
املواقع	)خاصة	اإلباحية(	بشكل	ال	ميكنه	االطالع	عىل	رسائله.	وهذه	التقنيات	ممكنة	برشاء	خدمات	عىل	

االنرتنت	متكن	من	التسجيل	األوتوماتييك	آالف	املرات.	

	الهاشتاغ	املسموم	Hashtagpoisoning:	كيف	تكون	رصخة	حشد	عصابات	»الرتولز«؟	مبارشة	بعد	
إطالق	الحملة	مثة	هاشتاغ	يوّحد	املهاجمني،	يكون	شتيمة	ضد	الصحفي.	ويصل	األمر	إىل	الدعوة	لقتله.

التبليغ	املكثنّف		Report	Mass:	تنبني	هذه	التقنية	عىل	اإلبالغ	املُكثّف	عىل	حساب	صحفي	واعتباره	
مسيئا.	عند	إطالق	نداء	عىل	صفحات	التواصل	ينطلق	التبليغ	بكثافة	ويقع	املحظور:	حذف	الحساب.	
وهذه	تقنية	رقابة	تُستعمل	أكرث	فأكرث،	وهي	تفعيالت	وضعت	يف	األصل	للحامية	من	خطاب	الكراهية	

والخطاب	غري	القانوين.	بهذا	يكون	استعامل	قواعد	التعديل	حاميا	لألنظمة	القمعية.

امليامت	»	Memes«:	جمع	املعلومات	»	doxxing	Le«	ميكن	أن	يتحول	إىل	ميامت	نسبة	إىل	الصور	
والفيديوهات	الهزلية	التي	تظهر	عىل	االنرتنت.	ويستنكر	أمبري	شميس	صحفي	اللغة	األوردية	بالـ«يب	

يب	يس«،	بالقول:«	حتى	عندما	أحمي	كام	يجب	إعدادات	خصوصيات	حسايب	عىل	الفاسبوك،	فإّن	
»امليامت«	التي	تُنجز	انطالقا	من	صوري	فتنترش	عىل	االنرتنت	وتستعمل	معطيايت	الشخصية	مأخوذة	من	

الفاسبوك«.	

ويف	األصل،	كانت	امليامت	نكتا	يضعها	الطالب	وليست	مسيئة،	وهي	من	الثقافة	الرقمية.	وهذه	
املنشورات	التي	تشاهد	كثريا	بفضل	الواب،	تستعمل	اليوم	كأسلحة	يف	الحرب	التي	تستهدف	الصحافيني.

اإلباحية	بغري	الرضا	Non-consensualpornography:	هذه	التقنية	أوسع	من	»االنتقام	باإلباحي	
revengeporn«،	فمفهوم	اإلباحية	بغري	الرضا	يستعمل	يف	سياق	استعامل	الصور	الجنسية	بهدف	

اإلرضار،	وذلك	برتكيب	صور	الصحفيني	املأخوذة	من	حساباتهم	عىل	الفاسبوك	وإلصاقها	بصور	أجساد	
من	مواقع	إباحية.	وقد	وقع	هرسلة	كيلساي	ماكيني،	صحفية	»فوكس	Vox«،	بهذا	الشكل	بعد	أن	كتبت	

مقاال	حول	النجامت	الشهريات	الاليت	يوهمن	بقرصنة	صورهن	عاريات.	تقول	الصحفية	»تصلني	رسائل	
عىل	الربيد	االلكرتوين	يركب	فيها	رأيس	عىل	أجساد	نجامت	البورنو		والحيوانات	امليتة	والنساء	املعنفات	

بوحشية.
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التصينّد	Phishing:	ترسل	إىل	صحفي	رابط	مخادع	يحيل	إىل	موقع/فخ،	وعندما	يضغط	عليه	يُقرصن	
حسابه.	ويقع	استعامل	هويته.	وإذا	كان	لهذه	التقنية	تقليديا	أهداف	تجارية	فإنه	يقع	استعاملها	

أيضا	ملعرفة	مصادر	الصحفي،	وهذا	الحال	يف	إيران	حيث	تنّفذ	امليليشيات	االلكرتونية	هجامت	ضّد	
الصحافيني	املستقلني.

الروبوتات	االجتامعية	Bots	Social:	مبقدور	هذه	الربامج	املعلوماتية	أن	تنفذ	مهاما	بشكل	أوتوماتييك	
)التغريد	واإلعجاب	واملتابعة...(.	وهي	تُستعمل	بتكلفة	بسيطة	ولكن	بشكل	واسع	تزييف	املعلومات،	

ولكن	أيضا	الهجامت	االلكرتونية	ضد	وسائل	اإلعالم	وترهيب	الصحافيني	وهرسلتهم.

الدعم	االشهاري		publicitaire	Sponsoring:	تجمع	البوابات	االلكرتونية	معلومات	متنوعة	
)التوجهات	والسّن	والجنس	ومكان	اإلقامة...(،	مام	يسّهل	استهداف	املضامني	املنشورة	بناء	عىل	

بروفيالت	املستخدمني.	فيكون	تزييف	املعلومات	موّجها	بدقة.

إرسال	قوة	سوات	Swatting:	تنبني	هذه	الطريقة	عىل	االتصال	بالرقم	911	وهو	رقم	الرشطة	يف	
الواليات	املتحدة	األمريكية،	واالدعاء	بأن	االتصال	من	بيت	الشخص	املُستهدف.	ويروي	املُّدعي	حكاية	
مرعبة،	مام	يفرض	إرسال	قوات	سوات	SWAT،	ومن	هنا	جاءت	كلمة	swatting،	عىل	افرتاض	أن	مثة	

مرسح	جرمية.	وهذا	ما	حدث	مثال	للمراسل	براين	كرابس،	سنة	2013.
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تدافع مراسلون بال حدود عن حرية االعالم وعن احلصول على املعلومة في أي مكان 

من العالم. 

مقّر املنظمة في باريس ولها 6 مكاتب في العالم )ريو، لندن، تونس، واشنطن، بروكسيل، 

تايبيه( وأكثر من 150 مراسال في القارات اخلمس.

األمني العام: كريستوف دولوار
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