
 

 

 

 

 

 

 

 

حتليل للمنشورات عرب مواقع التواصل  

 الاجامتعي حول احتجاجات احلس مية 
  



 

 

 تقدي 

اعمتد اجمللس الوطين حلقوق الانسان ما نرش عرب ش باكت التواصل الاجامتعي 

ابعتبارها مصدرا من مصادر وتقاطع املعطيات. وقد أ اثر انتباهه عدد كبري من املعلومات 

غري واقعية وال حصيحة، مت تداولها بشلك كبري عىل ش باكت التواصل الاجامتعي وتفاعل 

 ارج وداخل املغرب. معها عدد كبري من املواطنني خ

فعىل سبيل املثال، انترشت ا شاعات عىل مواقع التواصل الاجامتعي، منذ هناية 

ما هددت عائةل )م.ف( أ و أ هنا مكنهتا من ش يك 2016أ كتوبر  ، مفادها أ ن السلطات ا 

عىل بياض. ابال ضافة ا ىل املعلومة غري الصحيحة القائةل بأ ن أ حد أ فراد القوات العمومية هو 

أ وداس عىل حمرك الشاحنة. كام انترشت شائعات أ خرى عىل مواقع التواصل من أ مر 

. 2017الاجامتعي مفادها صدور مذكرات اعتقال يف حق بعض ال شخاص يف شهر يناير  

 وتبني، بعدها، أ هنا جمرد أ خبار زائفة وتضليل. 

ها ونظرا للحجم الكبري لتداول مثل هذه املعلومات وخلطورة الانهتأاكت اليت مت نرش 

مبواقع التواصل الاجامتعي وبنرش فيديوهات عن أ حداث ال صةل لها مبا جرى ابحلس مية، 

ويف قراءة اجمللس للعالقة بني ال حداث كام أ برزهتا كرونولوجيا هذا التقرير وما راج يف 

مواقع التواصل الاجامتعي من أ خبار ابرتباطها ابال شاكالت احلقوقية وبرصد حقوق 

سة اجمللس الانكباب عىل حتليل هذه املعطيات من حيث الصةل الانسان، قررت رئي 

حبقوق الانسان. وذكل بتعيني فريق ملتابعة نرش املعلومات وتدقيقها مع ما جرى يف الواقع. 

فوجد أ ن هناك معلومات ذات طبيعة "انهتأاكت جس مية حلقوق الانسان" مت تداولها 

قلمي احلس مية، وهذا بش باكت التواصل الاجامتعي، لكن ليس لها أ ي عال قة مبا جرى يف ا 

 ( واملمتثةل فامي ييل:Fake Newsما يصطلح عليه ابل خبار الزائفة أ و املضلةل فايك نيوز )



 

 

 نرش معلومات زائفة متس جوهر معلية حامية حقوق الانسان؛ -

 تبخيس معل الفاعلني يف جمال حقوق الانسان، املؤسساتيني وغري املؤسساتيني؛ -

 عام الوطين وادلويل حول أ فعال غري واقعة؛هتييج الرأ ي ال -

 التأ ثري عىل سلمية الاحتجاجات؛ -

خلق تقاطبات حادة عىل مس توى الرأ ي العام وتغييب العقالنية واملنطق يف  -

 التعاطي مع اال شاعة

 

 مرتكزات قرار اجمللس ملتابعة تداول أ خبار التضليل  .1

والربوابغندا مواضيع أ نية هيمت هبا احلقوقيون واملضلةل  تعترب ماكحفة ال خبار الزائفة

للمفوضية  5(. وقد قدمت دراسة4، أ ورواب3، فرنسا 2، املغرب1)مثال ملبادرات من أ كرانيا 

ابملائة من ال وروبيني يتعرضون لل خبار  38، معطيات تفيد أ ن 2018ال وروبية، س نة 

ابملائة  74ابملائة بشلك أ س بوعي. كام أ كدت نفس ادلراسة أ ن  32الزائفة بشلك يويم و

ابملائة من املنظامت( يعتربون أ ن ال خبار الزائفة تروج مبواقع  78من املواطنني )مقابل 

 ابملائة مثال يعتربون أ هنا تروج بواكالت ال خبار. 10الاجامتعي، يف حني أ ن التواصل 

، بعنوان "مقاربة متعددة ال بعاد 2018وأ وىص تقرير للمفوضية ال وروبية يف 

تقرير جملموعة العمل املس تقةل وعالية املس توى حول ال خبار الزائفة والتضليل   –للتضليل  

 
1https://www.stopfake.org/en/about-us/ 

2https://www.h24info.ma/maroc/matpartagich-la-page-qui-traque-les-fake-news-sur-les-reseaux-sociaux/ 

3https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information 

4https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/fake-news 

5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation 

https://www.stopfake.org/en/about-us/
https://www.h24info.ma/maroc/matpartagich-la-page-qui-traque-les-fake-news-sur-les-reseaux-sociaux/
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/fake-news
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation


 

 

وتقنيات وأ دوات وحتديد الطبيعة وال اثر )املفرتضة( ، برصد مس متر حلجم 6الالكرتوين"

للتضليل يف اجملمتع...، تعريف ورصد خريطة مصادر التضليل واملياكنزيمات اليت تسامه 

لكرتونيا، ...، نرش املعرفة مع وسائط اال عالم اال خبارية قصد تقوية وعي  يف تضخميه ا 

 امجلهور خبصوص التضليل".

 16 حول وسائل التواصل الاجامتعي )ادلوحة، قطر، يف  وعند انعقاد املؤمتر ادلويل

(، أ وحض الس يد اكرلوس نيجريت موسكريا، رئيس التحالف العاملي 2020فرباير 

للمؤسسات الوطنية حلقوق اال نسان "أ ن حقوق اال نسان املطبقة خارج اال نرتنت، تنطبق 

ت الوطنية حلقوق  دلور املؤسسا أ يضا عىل املضامني املتاحة عرب اال نرتنت". وتطرق "

نه مبوجب والايهتا، طبقا ملبادئ ابريس، تضطلع   اجملالس    - اال نسان يف هذا الصدد. وقال ا 

بدور هام وفريد من نوعه يف تعزيز وحامية احلزي املدين، خارج اال نرتنت وعرب  - الوطنية 

من بني  ". وأ وحض أ ن "اال نرتنت عىل حد سواء، ا ىل جانب حامية حقوق اال نسان

املؤسسات الوطنية، دعوة ادلول ا ىل التصديق عىل مجيع الصكوك ادلولية   اختصاصات 

حلقوق اال نسان وتنفيذها وتطبيقها عىل خارج اال نرتنت وعرب اال نرتنت، وتقدي املشورة  

لدلوةل بشأ ن الترشيعات والس ياسات الوطنية والربامج من أ جل صون وتعزيز احلزي املدين  

ام حقوق اال نسان وتعزيز اخلطاابت اال جيابية حول  عرب اال نرتنت، من خالل ضامن احرت 

أ مهية حقوق اال نسان يف لك جانب من جوانب اجملمتعات، وأ مهية احلزي املدين خارج  

اال نرتنت وعرب اال نرتنت، وذكل بطريقة مبتكرة مع اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة والرتكزي  

 .7" عىل الش باب 

 
6 A multi-dimensional approach to disinformation Report of the independent High level Group on fake news and online 

disinformation: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 

7https://bit.ly/2wodeAB 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271
https://bit.ly/2wodeAB


 

 

ل التضليل والتالعب عرب مواقع التواصل جلامعة أ كسفورد حو  8كام أ فادت دراسة

"فرق متخصصة" قد تكون اتبعة  دوةل، عىل وجود  28الاجامتعي، يف أ زيد من 

للحكومات أ و لل حزاب الس ياس ية أ و للمجمتع املدين أ و مكونة من أ فراد أ و تنمتي لرشاكت  

دف . وهتجتارية، ويكون عددها، حسب احلاةل وادلوةل ما بني عرشين ا ىل مليوين خشص

هذه الفرق ا ىل التضليل والتالعب مبشاعر وأ راء وقناعات العامة عرب نرش املعلومات الغري 

 الصحيحة والربوابغندا والتدليس واال شاعة ... ا ىل غري ذكل. 

( أ نه 2019مركز أ حباث الربملان ال ورويب )فرباير  9يف نفس الس ياق، بينت دراسة

وافع الس ياس ية داخل نفس ادلوةل، أ و اس هتدافا "قد يمت تنفيذ ا جراءات التضليل ذات ادل

دلول أ خرى ... وجتدر اال شارة ا ىل أ ن اال س ناد يف محالت التضليل عرب اال نرتنت معلية 

ذا اكن لها تأ ثري  معقدة، وابلتايل ال ميكن حتديد مصدر متويل امحلةل املضلةل أ و متويلها أ و ما ا 

ال عضاء يف الاحتاد ال ورويب والعديد من حميل أ و دويل. ويؤثر التضليل عىل مجيع ادلول  

 ادلول يف مجيع أ حناء العامل".

أ ما من حيث خصائص التضليل يف لك منصة من منصات مواقع التواصل 

 تلخص بعضها يف اجلدول التايل )بترصف(: 9الاجامتعي، فا ن نفس ادلراسة 

موقع  

التواصل  

 الاجامتعي 

 خصائص التضليل عىل املوقع 

ادلول اليت وقع  أ مثةل  

فهيا التضليل عرب  

 املوقع 

 
8S. Bradshaw & P. N. Howard, « Troops, Trolls and Troublemakers : A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation », 

Computational Propaganda Research Project, working paper no. 2017.12, University of Oxford. 

9"Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member 

States"http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf
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في

 

منصة التواصل الاجامتعي ال كرث شعبية يف مجيع أ حناء العامل؛ ثروة 

من بياانت املس تخدمني؛ اس هتداف دقيق للغاية؛ أ ليات تنظمي 

احملتوى تعطي ال ولوية للمنشورات عىل أ ساس الشعبية وليس 

 شعبية؛ اعتبار احلقيقة؛ سهوةل خداع ال ليات للحصول عىل 

مصدر التضليل جديرا ابلثقة؛ ختلق اجملموعات شعورًا ابخلصوصية 

بقاء احملتوى اذلي مت معاجلته بعيًدا عن ال نظار، مما  اجملمتعية مع ا 

 جيعل من الصعب تتبعه أ و كشفه.

الوالايت املتحدة 

 ال مريكية 

 روس يا

يران  ا 

 الصني

دول الاحتاد 

 ال ورويب

 فرنسا 

رت 
توي

 

عداد روبواتت وحساابت نصف أ لية تتيح الانتشار من  السهل ا 

تعدد احلساابت  –الرسيع للتضليل؛ عدم الكشف عن الهوية 

مسموح به؛ ميكن خداع أ ليات تنظمي احملتوى )عرب الهاش تاغ 

 ال كرث انتشارا(. 

الوالايت املتحدة 

 ال مريكية 

 اململكة املتحدة

 تركيا 

رام 
تاك
س 
ن ا

 

امجلهور ال صغر س نا أ كرث سهوةل يف التطرف؛ ال يتوقع رمبا يكون 

املس تخدمون مواهجة احملتوى الس يايس / احلزيب؛ مه أ كرث عرضة 

للخطر؛ كون التطبيق موهجا برصاي فهو مثايل للماميت؛ تعمل مزية 

"الاس تكشاف" عىل تعزيز احملتوى ذي الصةل؛ سهوةل خداع 

 أ ليات تنظمي احملتوى ابس تخدام الهاش تاغ.

الوالايت املتحدة 

 ال مريكية 

دول عديدة 

)خبصوص نظرية 

املؤامرة اليت حتوم 

حول دور رجل 

 أ عامل معروف(
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يأ يت التضليل ممن يعترب مصدرا موثوقا به؛ تنترش الرسائل يف 

مجموعات مغلقة، غري مرئية ملدققي احلقائق من اخلارج؛ حماداثت 

تتبعها؛ تسمح رسائل اجملموعة بنرش التضليل يصعب  - مشفرة 

 برسعة فائقة.

 املكس يك 

 الهند 

 الصني

ب 
وتو
ي

 

رمبا يكون امجلهور ال صغر س نا أ كرث سهوةل يف التطرف؛ تعمل 

مزية "التشغيل التلقايئ" تلقائًيا عىل تشغيل احملتوى اذلي تراه ذا 

احلدود؛ تصنف صةل؛ أ لية التوصية تدفع املشاهدين ا ىل أ قىص 

أ لية تنظمي احملتوى "الطوندونس" مقاطع الفيديو عىل أ ساس 

 الشعبية، وليس عىل جودة املعلومات.

 دول عديدة

كام تبني نفس ادلراسة أ ن الرشاكت املسرية ملواقع التواصل الاجامتعي حتاول العمل 

 2018الوالية يف عىل حتييد "فرق" التضليل. وتورد مثال أ نه يف انتخاابت نصف 

حساب غري موثق حاولت ثين  10.000ابلوالايت املتحدة ال مريكية، قام "تويرت حبذف 

حسااب تس تخدم  251صفحة و 559ادلميقراطيني عن التصويت ... قام فيس بوك حبذف 

"احملتوى الس يايس املثري ... لزايدة عدد الزايرات ا ىل مواقع الويب اخلاصة به، وكسب 

ر". بيامن مل تتخذ هذه الرشاكت ا جراءات مماثةل يف محةل "بريكسيت" ابململكة املال للك زائ

عن "حذف عدة صفحات  2019املتحدة. يف هذا الصدد أ علن فيس بوك يف أ كتوبر 

ومجموعات وحساابت متورطة يف سلوك منسق غري موثوق عىل فيس بوك وأ نس تاكرام ... 

السلوك  . )ويعرف10يجرياي ومرص"مرتبطة برشاكت من اال مارات العربية املتحدة ون 

املنسق غري املوثوق به، عند فيس بوك، عىل أ نه "عندما تعمل مجموعات الصفحات أ و 

ال شخاص لتضليل ال خرين حول من مه أ و ماذا يفعلون(. وقد س بق أ ن أ علن تويرت 

 
10https://www.cnbc.com/2019/10/04/facebook-removes-coordinated-fake-accounts-in-uae-egypt-nigeria-and-indonesia.html 

https://www.cnbc.com/2019/10/04/facebook-removes-coordinated-fake-accounts-in-uae-egypt-nigeria-and-indonesia.html


 

 

حساب يعمل عىل زرع اخلالف  936عن "حذف تويرت  2019وفيس بوك يف غشت 

غ ... واليت أ نشأ ت يف للصني واكنت جزًءا من حماوةل منسقة لتقويض  الس يايس هبونغ كون

 3صفحات و 7الرشعية واملواقف الس ياس ية للحركة الاحتجاجية ... وحذف فيس بوك 

حساابت ... نرشت بشلك متكرر أ خباًرا وقضااي س ياس ية حملية مبا يف ذكل   5مجموعات و

.. وعىل الرمغ من أ ن ال شخاص موضوعات مثل الاحتجاجات املس مترة يف هونغ كونغ .

ال أ ن حتقيقنا وجد صالت بأ فراد  خفاء هويهتم، ا  اذلين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا ا 

مرتبطني ابحلكومة الصينية ... عىل وجه التحديد. ومت حتديد مجموعات كبرية من احلساابت 

 .11تترصف بطريقة منسقة لتضخمي الرسائل املتعلقة ابحتجاجات هوجن كوجن"

مع ذكل، ال تعترب ادلول أ ن هذه الرشاكت تقوم مبا يكفي حملاربة التضليل عىل مواقع 

ترصح املفوضية ال وروبية: "مل  2019مارس  28بتارخي  12التواصل الاجامتعي. ففي قرار

تقدم املنصات تفاصيل اكفية توحض أ ن الس ياسات وال دوات اجلديدة يمت نرشها يف الوقت 

املناسب ومبوارد اكفية يف مجيع ادلول ال عضاء يف الاحتاد ال ورويب. تقدم التقارير القليل 

 املتخذة ابلفعل". من املعلومات حول النتاجئ الفعلية للتدابري

 

 

 النقاش املفاهميي  .2

الزال النقاش حول املصطلحات مس مترا، حيث يعترب البعض ان مصطلح "ال خبار 

الزائفة" ليس دقيقا عىل اعتبار أ ن ال خبار يه معلومات ميكن التحقق مهنا، كام جاء يف 

 
11https://www.bbc.com/news/technology-49402222 

12 Statement on the Code of Practice against disinformation: Commission asks online platforms to provide more details on progress 

madehttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_1379 

https://www.bbc.com/news/technology-49402222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_1379


 

 

ىل كتاب للتدريب ع –"الصحافة، "ال خبار الزائفة والتضليل  13دليل اليونيسكو 

فعال واملنشورات اليت تقام  الصحافة"، اذلي أ ضاف أ ن "التضليل يس تعمل معوما لل 

رادية )يف الغالب مدبرة( من أ جل خلق الارتباك والتالعب ابمجلهور عرب تقدي  بطريقة ا 

 . فايك نيوزعوض  التضليلمعلومات غري أ مينة هل". بيامن تعمتد ال مم املتحدة مصطلح  

نية بشلك مزتايد، يتسارع انتشارها أ كرث فأ كرث بسبب  أ صبح التضليل ظاهرة كو 

التطور الكبري يف اس تخدام الهواتف اذلكية وش باكت التواصل الاجامتعي، ما يدفع العديد 

من الربملاانت عرب العامل للتحرك ضد عاملقة الانرتنيت من أ جل حامية املس تخدمني 

 هذه الرشاكت أ و حىت واملواطنني من خماطرها. حيث مارست مزيدا من الضغط عىل

حماوةل فرض تنظمي خاريج مس تقل عهنا، وهو ما حتاول هذه الرشاكت مواهجته من  

 خالل العمل عىل تطوير تنظميها اذلايت.

 حتدايت التكنوبوجيا الرمقية  .3

من أ برز التحدايت اليت يطرهحا الانرتنيت بشلك عام ومنصات التواصل الاجامتعي 

املتعلقة حبامية املعطيات الشخصية واحلياة اخلاصة  بشلك خاص، يف هذا الشأ ن، تكل

 echo" ) 14والانغالق، أ و ما يعرف ب "غرف الصدى لل فراد أ و اخلصوصية

chambers( أ و "الفقاعات" و"الرشانق"، واخلوارزميات )algorithms اليت تغربل )

لهيا ليتناسب مع أ فاكران وُمعتقداتنا ) (، ابال ضافة  15bubblesfilterاحملتوى اذلي يدخل ا 

 
13https://en.unesco.org/fightfakenews 

أ ن تودل التطرف"، حبيث الناس مييلون ا ىل اختاذ مواقف أ كرث تطرفا عند التحاور  " (information cocoonsأ و echo chambers) "لكية احلقوق هبارفارد، أ نه ميكن ل "غرف الصدىيعترب اكس ر. سانس تاين، أ س تاذ يف 14

فراد مييلون يف الغالب لالشرتاك يف مجموعات وصفحات تعرب أ صال عن وهجات نظرمه، ميكن أ ن جيعل مهنم ذكل متعصبني أ كرث "(. ول ن ال  دوالتواصل داخل مجموعات دلهيا نفس املواقف وحتمل نفس ال راء )"التأ ثري الاجامتعي عىل الفر 

ورفع احلواجز بني الناس وتقامس ال فاكر والتواصل اذلي أ اتحته التكنولوجيا،  املعلومة ويعترب سانس تاين أ يضا، وهو أ حد منظري هذه الفردية، أ نه عوض أ ن ننفتح عىل ال فاكر وال راء واملعلومات، عىل اعتبار دمقرطة الولوج ا ىل .ل راهئم

 .حتد خوارزمات وسائل التواصل الاجامتعي بشلك كبري من تعرضنا لل راء واملعلومات، وهو ما قد يشلك حتدي لدلميقراطية

، أ ن هذه الفقاعات تشلك هتديدا حقيقيا عىل ادلميقراطية وسيئة للغاية ابلنس بة لنا، The Filter Bubble(، وهو أ حد أ برز منظري هذه النظرية، اذلي فصلها يف كتاب يف املوضوع حيمل عنوان Eli Pariserيعترب ا ييل ابريرس )15

 مات من شأ هنا أ ن تغين معارفنا وتوسع نظرتنا للعامل.  ل ننا حنارص من خاللها يف فوقعة حتجب عنا املعلومات وال راء اخملالفة ل رائنا، ويه معلو 

عىل اعتبار أ ن يف ادلول املعنية ابدلراسة )اململكة املتحدة ابخلصوص، تتذيل منصات هناك دراسات حديثة تسعى ا ىل دحض نظرية الفقاعات وغرف الصدى أ و التقليل مهنا، عىل اعتبار أ ن أ مامنا مصادر معلومات متعددة وخمتلفة و 

% حسب أ خر حبث وطين لتكنولوجيا  96.4اس تعامل ال فراد لل نرتنيت بنس بة  تواصل الاجامتعي الحئة مصادر ال خبار املوثوقة، وهو ما قد ال ينطبق ابلرضورة عىل املغرب، حيث تتصدر منصات التواصل الاجامتعي أ س بابال 

ال ول للمعلومة ابلنس بة   سات أ خرى تبني أ ن وسائل التواصل الاجامتعي ابملغرب تأ يت مبارشة بعد التلفزة كثاين مصدر للمعلومة، وعىل أ ي تبقى هذه املنصات املصدراملعلومات واالتصاالت دلى ال رس وال فراد ابملغرب، كام أ ن هناك درا

 للش باب وفق دراسة فرنس ية حديثة. 

https://en.unesco.org/fightfakenews


 

 

ا ىل التضليل وانتشار املعلومات الزائفة أ و الاكذبة أ و اخلاطئة )"فايك نيوز"( واس تغالل 

هذه الفضاءات للتحمك يف الرأ ي العام واس تقطابه وتوجهيه والتأ ثري عىل سلوكه 

(behavior دون احلديث عن السالمة ،)( واختياراته )مثال خالل الفرتات الانتخابية

ة سالمة ال طفال( والتحرش والتضييق عىل النساء وغريها من املظاهر السلبية  )خاص

 لفورة التكنولوجيا والتواصل الاجامتعي يف العامل.

، 2018وحث املقرر اخلاص املعين بتعزيز وحامية احلق يف حرية الرأ ي والتعبري س نة  

ال خطار احلالية املوضوعايت خبصوص تقنني احملتوى، "يف مواهجة  16يف تقدي تقريره

عادة اعتبار القيود  "اكل خبار الزائفة" والتضليل والتطرف عرب ال نرتنيت، ادلول عىل ا 

املبنية عىل احملتوى وأ ن تعمتد مساطر تقنني ذكية هتدف ا ىل السامح للجمهور ابالختيار، 

أ ن والكيفية اليت يشارك هبا يف املنتدايت عىل الش بكة". كام أ وىص ادلول يف تقريره " 

تنرش تقارير مفصةل عن الشفافية، تتناول فهيا مجيع الطلبات املتعلقة ابحملتوى املوهجة ا ىل 

رشاك امجلهور عن طريق اال سهام احلقيقي يف مجموع الاعتبارات التنظميية".  الوسطاء، وا 

للمقرر ال ممي واملنظمة ال وروبية لل من والتعاون ومنظمة ادلول  17ويف ترصحي مشرتك

عن قلقهم  ]املرصحون[ة واملفوضية اال فريقية حلقوق الانسان والشعوب، "عرب ال مريكي

تضليل  من كون التضليل والربوابغندا يف غالب ال حيان تصمم وتطبق بشلك يؤدي ا ىل

عطاء  عاقة حق امجلهور يف املعلومة وحق ال فراد يف البحث وتلقي وا  الساكنة، وكذكل ا ىل ا 

 ة ابلضامانت القانونية ادلولية للحق يف حرية التعبري والرأ ي".املعلومات وال فاكر ... احملمي

 حتدي التضليل  .4

 
16https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ContentRegulation.aspx 

17https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ContentRegulation.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc


 

 

)قرار رمق  38أ كد اجمللس ادلويل حلقوق الانسان يف دورته 
18A/HRC/38/L.10 عىل أ ن "احلقوق اليت يمتتع هبا ال شخاص خارج الانرتنت جيب )

زاء أ ن حتظى ابمحلاية أ يضا عىل ال نرتنت، والس امي حرية  التعبري". وأ عرب عن " القلق ا 

( عىل الانرتنت Propagande"( وادلعاية )Désinformationانتشار التضليل )أ و "

والذلين ميكن تصمميهام وتنفيذهام حبيث يؤداين ا ىل التضليل وانهتاك حقوق الانسان 

ىل التحريض عىل العنف والكراهية والمتيزي والعداء".  واخلصوصية وا 

، سواء اكن متعمدا أ و غري متعمد دون سوء نية، قامي كونية مثل وهيدد التضليل

ادلميقراطية ذات الصةل ابالنتخاابت والشأ ن العام والتأ ثري عىل اختيارات الناخبني أ و معوما 

يف املشاركة الس ياس ية أ و ممارسة حق من حقوق اال نسان ونرش خطاب الكراهية 

هر السلمي و"احلق يف الامتس املعلومات والعنرصية وحىت حرية الرأ ي والتعبري والتظا 

 .19وال فاكر جبميع أ نواعها"

حديثة للربملان ال ورويب أ ليات ادلعاية أ و الربوابغندا  20وأ برزت دراسة

(Propaganda:وتقنياهتا، اليت يمت اس تخداهما يف اخلطاب ومهنا ) 

 (؛Ad nauseamالتكرار املس متر لشعار أ و فكرة، لتصبح سائدة ومقبوةل ) - 

 اس تغالل الرموز أ و الشخصيات، خارج س ياق الاحتجاج واملطالب؛ - 

 التضليل: عرض احلقائق أ و وهجات النظر بشلك خمادع أ و مضلل؛ - 

 مناشدة اخلوف أ و الغضب أ و اال حساس ابلظمل من أ جل التأ ييد والتعبئة؛ - 

 
18https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.10/Rev.1 

من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية و  19واملادة (  rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal)من اال عالن العاملي حلقوق الانسان  19املادة 19

 ( https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx) الس ياس ية

20Automated tackling of disinformation, European Parliament (EPRS), March 

2019https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf 

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.10/Rev.1
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf


 

 

احلديث عن من حصهتا، دون  ابال ضافة ا ىل نرش اال شاعة وال خبار غري املتأ كد - 

 همامجة اخلصوم بدل مناقشة املقرتحات ودفوعاهتم وهمامجة املؤسسات وتبخيسها.

ا ن "ال خبار الزائفة عىل مواقع التواصل الاجامتعي ليست فقط رساةل متت مشاركهتا 

أ ثر "الربوابغندا" الرمقية عىل قطاعات  تقنية ذات قدرة فائقة ملضاعفة أ و تتبعها، بل يه

. كام أ ن "حمراكت البحث ونظم الاقرتاح ال يل تقدم نتاجئ 21املس تخدمني"واسعة من 

ن اال فراط يف الشخصنة ميكن أ ن يؤدي  مشخصنة تضيق من جمال رؤية املس تخدمني ... ا 

 .22ا ىل الانطواء عىل اذلات والطائفية"

 ش باكت التواصل الاجامتعي واحتجاجات احلس مية  .5

رئيسة يف احتجاجات احلس مية، وذكل من اكنت ش باكت التواصل الاجامتعي فاعةل  

حيث تردد الاحتجاج هبا. وقبل أ ن نعرض املعطيات المكية والنوعية املرتبطة ابلتفاعالت 

واملنشورات، س نقدم مدخال حول اس تغالل مواقع التواصل الاجامتعي عند اقرتاهحا 

 حملتوايت معينة يف الصفحات الشخصية للمس تخدمني.

 ل مواقع التواصل الاجامتعي مدخل لفهم أ ليات اش تغا  .1.5

عرفت مواقع التواصل الاجامتعي تطورا ملحوظا يف عدد مس تخدمهيا ويف أ ليات 

ونوع البياانت )صور،  اش تغالها. فالزتايد املس متر يف أ عداد مس تخديم هذه املواقع وعدد

فيديوهات، تدوينات، مقاالت، ...( دفعها ا ىل تبين س بل "لتنظمي احملتوى" بشلك أ يل. 

عى أ ليات تنظمي احملتوى، أ و ما يعرف ابخلوارزميات، عىل مواقع التواصل الاجامتعي تس

 
21 Manash Pratim Goswami. 2018. Fake News and Cyber Propaganda: A Study of Manipulation and Abuses on Social Media. In book: 

Mediascpe in 21st Century. 535-544. Kanishka Publisher. India 

22 Ilarion PAVEL & Jacques SERRIS. 2016. Modalités de régulation des algorithmes de traitement des contenus. In Rapport au 

Secrétaire d’Etat chargée du numérique. France. http://ihej.org/wp-

content/uploads/2017/03/2016_05_13_Rapport_Algorithmes1.pdf 

http://ihej.org/wp-content/uploads/2017/03/2016_05_13_Rapport_Algorithmes1.pdf
http://ihej.org/wp-content/uploads/2017/03/2016_05_13_Rapport_Algorithmes1.pdf


 

 

ا ىل "ترتيب" احملتوى اذلي يظهر عىل الصفحات الشخصية للمس تخدمني انطالقا من 

حمددات عديدة. كام أ وحض زوكربريك مؤسس فيس بوك أ ن "لك مس تخدم معرض ل كرث 

 23منشور"  100د عىل صفحته سوى أ قل من  منشور مكعدل يويم بيامن ال يشاه  1500من  

 لتحقيق "هدفني أ ساس يني: 

لكيال يفوت القصص املهمة   احملتوى اجليد يف الوقت اجليدتقدي، للك مس تخدم،    .أ  

 ابلنس بة هل؛

 اال ظهار اجليل يف الصفحة الشخصية للمنشورات اليت أ نتجت تفاعالت أ كرث.  .ب

نتاج )التفاعل يفرق هذين الهدفني بني الاس هتالك )عدم   تفويت القصص املهمة( واال 

 .24املزتايد(" 

عىل سبيل الاس تئناس، نعرض بعض احملددات اليت تس تخدهما أ ليات تنظمي احملتوى 

 اكلتايل:

 التعليق  رشح  احملدد 

اهامتم  

املس تخدم  

بصانع  

 احملتوى 

لكام تفاعل املس تخدم 

مع صانع حمتوى 

سابق، لكام اقرتحت 

حمتوايت ال ليات 

 لنفس املصدر.

حيرم هذا احملدد املس تخدمني من الاطالع عىل 

ال راء اخملالفة ويعطي حمك قمية سابق عىل الاطالع 

 25عىل احملتوى. يف هذا اال طار أ ثبتت دراسة أ مريكية

يف اس تطالع لتفاعل مس تخدمني ملواقع التواصل 

نس بة "ال صدقاء" )أ و من تقرتهحم الاجامتعي أ ن 

 
23https://www.businessinsider.fr/us/mark-zuckerberg-wants-to-build-a-perfect-personalized-newspaper-2014-11 

24Emilee Rader and Rebecca Gray. 2015. Understanding User Beliefs About Algorithmic Curation in the Facebook News Feed. In Proceedings of the 33rd Annual ACM 

Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15). ACM, New York, NY, USA, 173-182. DOI: https://doi.org/10.1145/2702123.2702174 

25Eytan Bakshy, Solomon Messing & Lada A Adamic. 2015. Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. In Science 348 (6239). 1130-1132. American 

Association for the Advancement of Science. 

https://www.businessinsider.fr/us/mark-zuckerberg-wants-to-build-a-perfect-personalized-newspaper-2014-11
https://doi.org/10.1145/2702123.2702174


 

 

 70ال ليات( من نفس التوجه الفكري واحلزيب تفوق  

 12ابملائة بيامن من مه يف توجه خمالف ال تتجاوز 

وهذا ما يبني أ ن من نتاجئ معل هذه ال ليات،   ابملائة.

سط، هو تعزيز عىل املس توى القريب واملتو 

الانغالق، أ و ما يعرف ب "غرف الصدى" كام متت 

 اال شارة ا ىل ذكل أ عاله.

درجة تفاعل  

املس تخدمني  

 مع احملتوى 

لكام اكن التفاعل كبريا 

مع حمتوى معني، 

خصوصا من طرف 

"أ صدقائه"، لكام 

اقرتحته ال ليات عىل 

 املس تخدم.

يفرس هذا احملدد كيف يقرتح حمتوى معني عىل 

املس تخدمني انطالقا من شدة التفاعل معه عند نرشه  

عىل اعتبار أ نه "حمتوى جيد يف الوقت اجليد" بغض 

النظر عن قميته أ و جودته. وهو ابلتايل يسامه يف 

صنع قناعات دلى امجلهور املتلقي عىل اعتبار أ ن هذا 

احملتوى يعرب عن وهجة نظر مشرتكة من طرف 

 "امجليع".

صانع  

 احملتوى 

لكام حصل صانع 

حمتوى عىل تفاعل 

أ كرب من طرف 

املس تخدمني 

حملتوايت سابقة، ولكام 

اكن تفاعهل واملتفاعلني 

معه أ كرث اس تخداما 

لال عالانت، لكام 

لكام اكن صاحب احملتوى حيرتم، يف منشوراته 

واقع قادرا عىل احملددات ال خرى، فلكام اعتربته امل

جذب املس تخدمني وعىل جعلهم يقضون وقتا أ طول 

عىل هذه املواقع، مما يدر دخال أ كرب لها. مث لكام اكن 

صانع احملتوى أ كرث اس هتالاك )الاعالانت واملشرتايت 

عىل الانرتنيت( واملتفاعلون معه اكنت ملنشوراته 

حظ أ وفر ل ن تكون عىل صفحة املس تخدمني. جيعل 

دد لصانعي احملتوى "قمية سوقية" تفضيلية. هذا احمل



 

 

اقرتحت ال ليات ما 

ينرشه صاحب 

 احملتوى هذا.

س يعرض عىل املس تخدم حمتوايت صانعها يف مثال، 

دول أ كرث اس هتالاك عىل الش بكة بصفة أ كرب من 

 .حمتوايت صانعها يف دول تس هتكل أ قل من ال نرتنت

 نوع احملتوى 

تفضل ال ليات 

الفيديوهات املبارشة، 

مث الفيديوهات 

احملمةل، مث الصور، مث 

نصوص، وتقرتهحا ال 

 يف هذا الرتتيب. 

من هجة تفرتض املواقع أ ن الفيديوهات مثال جتذب 

أ كرث وجتعل املس تخدمني يقضون وقتا أ طول، ومن 

هجة أ خرى فهيي تفرتض أ هنا تعرض لتجارب 

خشصية )خصوصا الفيديوهات املبارشة( تعترب هذه 

املواقع أ ن ابس تطاعهتا جذب اهامتم أ كرب 

 أ كرث.ومس تخدمني 

 اترخي النرش 

لكام اكن اترخي )أ و 

ساعة( النرش أ حدث 

لكام سعت ال ليات 

 ا ىل اقرتاح احملتوى.

حول يوتوب: لكام  26هذا ما أ ثبتته دراسة خمتصة

اكن التفاعل واملشاهدة يف أ ول يومني من نرش 

فيديو لكام اكنت املشاهدة بعد ذكل كبرية، حيث أ ن 

 ارتفاع املشاهدة ليس خطيا.

يتجىل كذكل دور أ ليات تنظمي احملتوى يف اقرتاح ا عالانت بنفس منطق احملددات  

ن التفاعل كام يربزه املبيان السالفة، أ ي "ا عالانت مشخصنة" قادرة عىل جذب املزيد م

حديثة )الرمس عىل اليسار يبني تفاعل املس تخدم بني احملتوى   27أ سفهل املأ خوذ من دراسة

املقرتح من طرف ال ليات واحملتوى املنشور اعتباطيا. أ ما الرمس عىل الميني فيبني تفاعل 

 املس تخدمني مع الاعالانت املقرتحة أ ليا واملنشورة اعتباطيا(:

 
26https://www.tubefilter.com/2016/06/23/reverse-engineering-youtube-algorithm/ 

27Françoise Fogelman SOULIÉ& Emmanuel VIENNET.2016. L'analyse des réseaux sociaux. In Bulletin de la société informatique 

de France 8. 25-43. https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2016/04/1024-no8-reseaux-sociaux.pdf 

https://www.tubefilter.com/2016/06/23/reverse-engineering-youtube-algorithm/
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دراسة "العالقة بني  ، أ نه يف س ياق28من هذا املدخل، وكام تبني ال حباث احلديثة

اس تعامل وسائل التواصل الاجامتعي وانتشار الاحتجاج يف مدن عدة عرب العامل مهنا 

موسكو، كييف، ا سطنبول، أ نقرة، القاهرة، طرابلس، أ ثينا، مدريد، نيويورك، لوس 

البياانت الرمقية والنظم اجلديدة أ جنلس، هونك كونك، فيكيسون، ...، تودل مصادر 

كام هائال من املالحظات اليت س تكون مفيدة ا ىل حد أ قىص يف  الش بكة لتجميعها عىل

 ".فهم أ س باب ونتاجئ السلوك الس يايس

 احتجاجات احلس مية ووسائل التواصل الاجامتعي  2.5

وبناء عىل املعايري، كام قدمناها أ عاله، انكب فريق اجمللس عىل بلورة حمددات مهنجية 

 الاجامتعي:حتليهل ملا جرى بش باكت التواصل 

ا ىل أ واخر نونرب  2016احلزي الزمين احملدد لهذه املالحظة ينطلق من فاحت يناير  •

 ؛2019

 
28 John T. Jost, Pablo Barber, Richard Bonneau, Melanie Langer, Megan Metzger, Jonathan Nagler, Joanna Sterling, Joshua A. Tucker. 

2018. How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Socials Networks. In Advances in Political 

Psychology. 31(1). doi: 10.1111/pops.12478. 

https://www.researchgate.net/publication/323146225_How_Social_Media_Facilitates_Political_Protest_Information_Motivation_a

nd_Social_Networks_Social_Media_and_Political_Protest 
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https://www.researchgate.net/publication/323146225_How_Social_Media_Facilitates_Political_Protest_Information_Motivation_and_Social_Networks_Social_Media_and_Political_Protest


 

 

مت حتديد اللكامت املفتاحية التالية: ريف، حس مية، ن. ز.، حراك، م. ف.  •

 )وترجامهتا ابللغات الفرنس ية والاس بانية واال جنلزيية وال ملانية والهولندية(.

 العنرصين من:ومكننا هذين 

 حتديد ال ايم اليت اكن التفاعل هبا مرتفعا خبصوص موضوع ادلراسة؛ •

 ربطها ابلوقائع الكرونولوجية املوثقة؛ •

 حتديد مصادر النرش ال كرث تفاعال يف املوضوع؛ •

متت دراسة بعض املنشورات ال كرث "تفاعلية" والتأ كد من حصهتا حني يتعلق  •

 ال مر بنرش ال خبار؛

صفحات عىل فيس بوك ال كرث تأ ثريا لتحليل احملتوى لفائدة هذه  10متت دراسة  •

 ادلراسة؛

الرتكزي عىل عينة من احلساابت عىل موقع تويرت ال كرث تفاعلية يف املوضوع  •

 دلراسة سوس يوتقنية؛

، sparktoro  ،twitonomy  ،google  ،facebookال دوات التقنية املس تعمةل:   •

twitter ،youtube... ، 

 معطيات مكية  .3.5

أ لف مشارك   43يف احلزي الزمين موضوع املالحظة، مت تسجيل مشاركة أ زيد من   •

أ لف مادة منشورة انطالقا من اللكامت املفتاحية  302)صانع حمتوى( وأ كرث من 

 احملددة يف املهنجية.



 

 

 

خبصوص اللكامت املفتاحية الواردة أ عاله، مت رمس مبيان زمين يبني "شدة" التفاعل  •

 اكلتايل:

 

ذروة التفاعل والنرش خبصوص  2017عرفت الفرتة املمتدة من ماي ا ىل يوليوز  •

 ذروتني نس بيتني يف التفاعل.  2019وأ بريل    2018املوضوع، كام عرف شهر يونيو  

انطالقا من اللكامت املفتاحية وداخل احلزي الزمين احملدد مت دراسة نس بة  •

  عىل موقع فيس بوك(:املنشورات حسب جمال نرشها اكلتايل )ابس تثناء النرش



 

 

 

ابملائة من املسامهني يف املوضوع من  31خبصوص املنشورات، تبني ادلراسة أ ن  •

 24ابملائة مهنم دلهيم اهامتم ابلس ياسة و 17ابملائة من الرجال، و 69النساء مقابل 

ابملائة فقط من النارشين يف املوضوع مه   19ابملائة فقط مه من الصحفيني. وأ ن 

 : ربمقميون ابملغ

 

ابملائة مواقع غري  100عند دراسة املواقع اال خبارية ال كرث تأ ثريا جند أ هنا بنس بة  •

 مغربية:



 

 

 

مت تصنيف مجموع التغريدات عىل تويرت يف الفرتة قيد ادلراسة خبصوص اللكامت  •

 املفتاحية انطالقا من البدلان مصدر التغريدات:

 

، يبني املبيان، أ سفهل، 2016ر نونرب  عند مقارنة الاهامتم ابلقضااي املطروحة يف شه •

جحم التغريدات )ابللغات املعمتدة أ عاله( عىل موقع تويرت خبصوص وفاة م.ف. مقارنة 

 مع واقعة ملغين مغريب ومؤمتر ال طراف حول املناخ:

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

المغرب

(هولندا، بلجيكا،اسبانيا، ألمانيا)دول غرب أوروبا -1مجموعة 

فرنسا، إيطاليا،المملكة المتحدة، السويد،)دول غرب أوروبا -2مجموعة 
(الدانمارك، البرتغال

مجموع الدول العربية

مجمعو دول أمريكا الشمالية

باقي الدول االفريقية

باقي الدول االسيوية

غير محدد

باقي الدول

حسب المناطق( بخصوص الكلمات المفتاحية)نسبة التغريدات 



 

 

 

بدراسة "الصفحة الرمسية ن. ز." عىل فيس بوك، مت حتليل مجيع الفيديوهات  •

الس تخراج املعطيات   2017ماي    25أ بريل و  23ما بني    املبارشة املنشورة يف الفرتة

 التالية:

 

 معطيات نوعية  4.5
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2016عدد التغريدات بخصوص المواضيع المختارة من بداية إلى نهاية نونبر 

محسن فكري
قضية مغني مغربي

22كوب 



 

 

انطالقا من أ ن موقع تويرت حاز عىل أ كرث من نصف املنشورات حول موضوع 

ادلراسة، فقد اعمتدان أ خذ عينة للحساابت ال كرث تفاعال وتأ ثريا يف املوضوع من أ جل 

 حتليلها سوس يوتقنيا.

حسااب ال كرث تفاعال وتأ ثريا يف املوضوع،  61مكونة مما مجموعه اس تخرجنا عينة 

انطالقا من ترتيب حساابت تويرت الفاعةل يف املوضوع. ومت ترتيهبا عىل أ ربعة مجموعات، 

انطالقا من حتديد فرتات التفاعل القصوى املدرجة ابملعطيات المكية أ عاله. فامي ييل نتاجئ 

 التحليل واملالحظات ال ساس ية:

29 

تقوم احلساابت احلديثة العهد بنرش عدد أ قل من التغريدات من سابقاهتا، لكن  •

 تغريداهتا حتظى بأ كرب نس بة من التفاعل مقارنة بتغريدات احلساابت احملدثة سابقا؛

تتوفر احلساابت احلديثة النشأ ة عىل درجة تباعد أ قل، أ ي اتصال وارتباط أ قوى  •

 ابلعينة؛

 
درجات عىل ال كرث. اعمتدان هذه النظرية واحتسبنا معدل  6بش بكة عالقات فهيا ( واليت تقول بأ ن أ ي خشصني يف العامل ميكن ربطهام six degree of separationدرجات التباعد ) 6تعمتد مواقع التواصل الاجامتعي عىل نظرية 29

 درجات التباعد مكعامل مطرد لعدد املتابعات/املتابعني داخل العينة. 



 

 

لنشأ ة عىل معدل متابعني/متابعات أ كرب من سابقاهتا تتوفر احلساابت احلديثة ا •

، ليس دليه متابعات ودليه العرشات من 2019)مثال حساب أ نشأ  يف ش تنرب 

 املتابعني ودليه عدد بس يط من التغريدات(؛ 

تمتزي حساابت هذه العينة ابش تداد النرش يف نفس الفرتات اليت س بق حتديدها.  •

 حساابت العينة:أ سفهل رمس مبياين جملموع تغريدات 

 

رصد لبعض ال خبار الزائفة والتضليل والربوابغندا   – . حتليل للمحتوى 5.5

 واال شاكالت احلقوقية 

انطالقا من دراسة احملتوى وأ خذا ابالعتبار املعطيات المكية والنوعية كام فصلناها 

التفاعل، سابقا، نتطرق هنا ا ىل حتليل احملتوى انطالقا من منشورات أ خذت حزيا كبريا من  

ومحلت ا شاكالت حقوقية ابرتباط مع املرتكزات ال ممية واال قلميية اليت أ وردانها يف تقدي 

 هذا احملور:



 

 

 رمق  التوصيف  املنشور وحيثياته  صنف النرش والتعليق 

 حساابت ومواقع.

رمغ نفي ال رسة لال شاعات )عن طريق ال ب  تعليق:

 وال خ(، اس متر الرتوجي لها.

نرشت مجموعة من احلساابت عىل تويرت وفيس بوك ويوتوب 

وبعض املواقع ا شاعات مفادها أ ن عائةل م.ف. تلقت 

"هتديدات من طرف وزير ادلاخلية" وأ خري تفيد أ ن 

"العائةل توصلت بش يك عىل بياض"، وذكل يف الفرتة ما 

 .2016نونرب  10و 2016أ كتوبر  28ني ب

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغندا •

1 

 فيس بوك 

نرش ن.ز. عىل حسابه عىل موقع فيس بوك تدوينة جاء فهيا 

قبار  " غراق الريف ابل فارقة س ياسة خمزنية جديدة ال  ا 

". واكنت التدوينة مرفقة املنطقة وهتجري أ بناهئا وتش تيهتم

 سوداء اللون.بصور ل شخاص من ذوي البرشة 

 كراهية •

 عنرصية •

حتريض  •

 عىل العنف

2 

 فيديو منترش عىل يوتوب وعىل مواقع أ خرى.
نرشت قناة عىل اليوتوب مقطع فيديو )شاهده أ كرث من 

تبثه قنوات  –مشاهد عرب هذه القناة فقط  45.000
 3 تضليل  •



 

 

ترصحيا ل ن.ز. يدعي  يربز  2016نونرب  3أ خرى( يف 

"تلقيه هتديدات ابلقتل وقطع رأ سه وسلخ جسده عن محله"  

ويوحض يف نفس الفيديو أ نه "مل يقدم شاكية للسلطات يف  

 . املوضوع"

حتريض  •

 عىل العنف

 يوتوب وقناة عربية تلفزية.

الصحفي املقدم واخلبري احمللل ال يفرقان معا بني  تعليق:

الريف )املنطقة، مبدهنا وقراها( ولكمة "الريف"، اليت 

تطلق يف القاموس العريب عىل ما عدا املدن، من قرى 

 وأ رايف!

طار تغطيهتا املس مترة لل حداث  خصصت قناة اجلزيرة، يف ا 

صة يف ، فقرة خا2016نونرب  5وبهثا عرب موقع يوتوب بتارخي 

برانمج تذيعه لالحتجاجات ابملغرب ووفاة م. ف. )اذلي 

اختارته خشصية ال س بوع حيهنا( حيث أ ن الصحفي واحمللل 

الكرامة واحلكرة خاضا معا  )من دوةل عربية( يف حديهثام عن 

يف "الاختالالت التمنوية بني ال رايف واملدن"!!! ونصيب  

 . "أ بناء الريف" و"أ بناء احلرض" من التمنية

 تضليل  •

 بروابغندا •
4 



 

 

خباري )يقدم نفسه "مكوقع تأ سس هبدف نقل  موقع ا 

ال حداث واحلقائق بلك موضوعية وهمينة بعيدا تدخالت 

السلطة او اي امالءات خارجية، ويسعي اىل عقلنة 

املشهد اال عاليم بعموم الريف واذلي يتسم بنوع من 

 العبثية وغياب الاس تقاللية"(.

املادة غري متوازنة، فهيي تعطي معلومة من طرف  تعليق:

دون التأ كد من الطرف ال خر )السلطات يف هذه 

 احلاةل( ودون اال شارة ا ىل حماوةل اس تقاء موقفها.

خبارية يوم RIF24 قدم موقع جاء فهيا:  2017يناير  4مادة ا 

صدرت يف  "" ... وحبسب ترصحي لقادة احلراك للموقع فقد  

 ..." حق ن.ز. ومجموعة من النشطاء ال خرين مذكرة اعتقال 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

5 

 تسجيل مبارش عىل فيس بوك متداول أ يضا عىل يوتوب 

ن.ز يف تسجيل مبارش عىل صفحة الفيس بوك اخلاصة ب 

ن الوزراء  2017مارس  14) ومتداول عرب اليوتوب( قال "ا 

 7000ا ىل  6000يف هولندا وأ مرياك يتقاضون مقابل معلهم 

درمه يف الشهر، يف حني أ قل ما يتقاضاه وزير مغريب 

 درمه". 50000يتجاوز 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغندا •

6 



 

 

 موقع اخباري.

رمغ صدور بيان رمسي ينفي فيه اخلرب، ظل املقال  تعليق:

 دون تكذيب واس متر انتشاره.

أ بريل مادة مفادها أ ن أ زيد  11يوم  Altpressنرش موقع 

من رجال ال من يعتصمون داخل مقر ال من  35من 

 اال قلميي ابحلس مية. 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغندا •

7 

 فيديو مبارش عىل فيس بوك

 زايرة وفد حكويم()ردا عىل 

نرشت "الصفحة الرمسية ن. ز." عىل فيس بوك فيديو 

 11.000)شاهده أ زيد من  2017أ بريل  28مبارش يوم 

مشاهد عرب هذه الصفحة ومت تداوهل عىل صفحات أ خرى 

 وعىل يوتوب(، جاء فيه ما ييل:

"ادلوةل تسري يف مسار خطري، فكيف ترتك بناية الرشطة 

ل املطائف؛ بشهادات البعض أ ن بني ) ( حترتق ومل تتدخ

 الوقاية املدنية قالت بأ هنا لها أ وامر بعدم التدخل.

حتريض  •

 عىل العنف

 تضليل  •

 تشهري  •

 بروابغندا •

8 



 

 

لن  نقول لدلوةل املركزية، قسام برب العزة ورب الكعبة، 

 نرتاجع ولو عىل حساب حياتنا 

 ال مازيغ مت اقصاء ثقافهتم

 ابملائة( تتقاىض أ جور من اخملابرات"  90معظم الصحافيني )

 فيديو مبارش عىل فيس بوك

 )ردا عىل زايرة وفد حكويم(

نرشت "الصفحة الرمسية ن. ز." عىل فيس بوك فيديو 

 61.000)شاهده أ زيد من  2017ماي  10مبارش يوم 

مشاهد عرب هذه الصفحة ومت تداوهل عىل صفحات أ خرى 

 وعىل يوتوب(، جاء فيه ما ييل:

مشاريع  "ادلوةل ابعت احلس مية للخليجيني من أ جل انشاء 

 جنس ية وفساد واغتصاب ال طفال 

جر البالد ا ىل ما يقع يف سوراي  الوايل واملسؤولني يريدون 

 وأ فغانس تان والعراق 

 لن ختيفوان ابدلرك احلريب واجليش احلريب

حتريض  •

 عىل العنف

 تضليل  •

 هتديد •

 بروابغندا •

9 



 

 

مرشوع شهادة ونمتىن أ ن نكون عند هللا شهداء  لكنا 

 ويتقبلنا س بحانه 

فنحن ال  ان اعتقلنا س نجعلمك تفقدون صوابمك وجنننمك، 

خناف من س نجلسمك عىل القارورة، فنحن قادرين عىل  

نسان ول عراض نسائنا".   املوت فداء للريف ولال 

 فيديو مبارش عىل فيس بوك

 )ردا عىل زايرة وفد حكويم(

ز." عىل فيس بوك فيديو نرشت "الصفحة الرمسية ن. 

 170.000)شاهده أ زيد من  2017ماي  15مبارش يوم 

مشاهد عرب هذه الصفحة ومت تداوهل عىل صفحات أ خرى 

 وعىل يوتوب(، جاء فيه ما ييل:

"مقتل حمسن فكري ال ختتلف عن الطرق اليت تس تعملها  

وليس غريبا أ ن  احلراكت املتطرفة اال رهابية مثل داعش، 

 ج داعش تهنج ادلوةل مهن 

حتريض  •

 عىل العنف

 تضليل  •

 بروابغندا •

10 



 

 

وزير ادلاخلية اجمتع، يف اجامتع غري رشعي، ابل مناء العامني 

ل خذ الرشعية لالعتقاالت  لدلاككني الس ياس ية 

 والاختطافات والاغتياالت والقتل 

حرب  حنن يف معركة مع من يريد مع حمارصة املنطقة، ويف 

الصامد الشامخ املقدس اذلين  مع بعض من خونة الريف

 زنارمتوا يف أ حضان اخمل

 ، راح يطبل لدلاخليةاملسمى قيد حياته سعد ادلين العامثين

 لس نا سوراي أ و العراق أ و أ فغانس تان

أ لقي بنفيس من  حتدينامك ان كنت أ تلقى متويالت خارجية أ ن 

 أ عىل جبل ابلريف 

 فيديو منترش عىل يوتوب وعىل مواقع أ خرى.

مقطع فيديو (Rif Tv 24) اليوتوبنرشت قناة عىل 

مشاهد عرب هذه القناة فقط  170.000)شاهده أ كرث من 

خياطب فيه   2017ماي  20تبثه قنوات أ خرى( يف  –

 11 بروابغندا •



 

 

ن.ز. "أ فراد اجليش والرشطة ويدعومه لالنضامم ا ىل احلراك  

 .الشعيب والانشقاق عن دوةل اخملزن"
حتريض  •

 عىل العنف

 عىل فيس بوكفيديو مبارش 

 )ردا عىل زايرة وفد حكويم(

نرشت "الصفحة الرمسية ن. ز." عىل فيس بوك فيديو 

 350.000)شاهده أ زيد من  2017ماي  23مبارش يوم 

مشاهد عرب هذه الصفحة ومت تداوهل عىل صفحات أ خرى 

 وعىل يوتوب(، جاء فيه ما ييل:

لتوريط الريف يف  "وزير ادلاخلية رفع تقارير مش بوهة 

 حرب 

قد اهنزم  اكن يريد قتل ساكن الريف وزير ادلاخلية اذلين 

،  جر البالد ا ىل واد من ادلماءأ مام مصود ال حرار، يريد 

 اكن من املفروض أ ن يكون يف السجن

حتريض  •

 عىل العنف

 تضليل  •

 هتديد •
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الوزراء يكذبون عىل املكل خبصوص مشاريع املنطقة، 

املرتزقة من امجلعيات  معمك )ومع  فكيف ميكننا اجللوس

 ( وأ ن نثق فيمكوكروش احلرام من املنتخبني

من ميثل هؤالء املنتخبني؟ فقد خرج ربع مليون يف املسرية 

 ال خرية

 نفضل الشهادة يف هذا الوطن 

تريدون استباحة أ عراض  ال نريد مشاريع س ياحية فأ نمت 

 نسائنا واغتصاب أ طفالنا 

لكرتوين ...  عالم ا  خباري )يقدم نفسه "مكرشوع ا  موقع ا 

مس تقٍل... ُمعلًيا الِقميم املهنية ال خالقية توازن بني 

َّة هجة  املصداقية، والعمق ... ال ختدم س ياسة )املوقع( أ ي

عالمية، أ و غري ذكل، يف حتقيق أ هداٍف  س ياس ية أ و ا 

املعرفة، وصاحل جممتع العمل ... بعيدة عن حق امجلهور يف 

تقريرا اخباراي جاء فيه: " ...  2017ماي  23وقع يوم نرش م

تالف الشحنة داخل طاحونة  طلب أ حد ضباط ال من ا 

أ زابل، ما دفع فكري لالرمتاء بداخل الطاحونة نفسها 

وظنًّا منه أ ن وجوده بداخلها س يثين الرشطة عن  احتجاًجا، 

تالف الشحنة، اليت لكفته قرًضا كبرًيا ويعول   تنفيذ معلية ا 

أ خبار  •

 زائف 

 تضليل  •
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يلزتم )املوقع( جتاه مجهوره بتحقيق أ قىص حٍد ممكٍن من 

 املصداقية"(. 

عند اترخي نرش التقرير، اكنت احملمكة قد أ صدرت  تعليق:

حكام ابتدائيا يف قضية وفاة م.ف. ومل يتطرق هذا 

 التقرير للحيثيات الراجئة يف احملاكة وال ا ىل منطوق احلمك.

ا لسداده عىل ال قل. بيدم أ ن الرشطّي مل يُشفق عليه  علهي 

 ..." وأ مر بتشغيل الطاحونة وهو بداخلها، فتويف عىل الفور

فيديو منترش عىل يوتوب وعىل مواقع أ خرى، ابال ضافة 

 ا ىل مواد حصفية.

مقطع فيديو   2017نرشت قناة عىل اليوتوب فاحت يونيو 

بثته قنوات  –خشص عىل هذه القناة  700.000)شاهده 

أ خرى( يظهر أ شخاصا بزي عسكري أ مرييك يهتددون ن.ز. 

ونرشت سفارة الوالايت املتحدة ال مريكية توضيحا تتربأ  من 

الزي "وتدين الرسائل ادلاعية للعنف". أ علنت وزارة 

ادلاخلية عن فتح حتقيق مع هؤالء ال شخاص وقد قاموا 

بينون أ هنم صوروا املشهد بشلك ساخر بترصحيات حصفية ي 

 عىل هامش معلهم عىل تصوير فيمل أ مرييك بطنجة.

أ خبار  •

 زائفة 

 بروابغندا •

حتريض  •

 عىل العنف
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 صفحة مؤثرة عىل الفيس بوك.

أ لف متابع( تدوينة يف  450نرشت صفحة )يتابعها أ زيد من 

نس بة البطاةل يف الناظور  مفادها أ ن  2017يونيو  3

ال جتد أ حد أ بناهئا  ، وأ نه مع ذكل ابملائة   97واحلس مية تبلغ 

 يتسول أ و يف حاةل هندام غري الئق. 

أ خبار  •

 زائفة 

عنرصية  •

 وكراهية

15 

تغطية حساابت عىل تويرت وفيس بوك حصلت عىل 

 وتفاعالت كبرية.

أ صدرت وزارة ادلاخلية بالغا تفند فيه حصة  تعليق:

الصور املنترشة وتفيد أ نه نظرا خلطورة هذه ال فعال 

والادعاءات املغرضة اليت من شأ هنا تضليل الرأ ي 

العام... فقد مت فتح حبث من طرف السلطات اخملتصة 

 ... قصد ترتيب ال اثر القانونية".

ديدة عىل تويرت وفيس بوك، يبدو أ ن روجت حساابت ع

صورا ل شخاص  2017يونيو  3مصدرها موحد، ابتداء من 

مصابني جبروح وزمعت عىل أ هنا لنشطاء ابحلس مية تعرضوا 

للتعذيب. تبني أ ن الصور تتعلق بأ حداث يف منطقة الرشق 

 ال وسط وليس املغرب.

، انتقل من 2017بعض هذه احلساابت احملدثة شهر أ بريل 

وجي لالحتجاجات يف احلس مية ول نشطة مجعية الرت 

"ا سالمية" حمظورة ابملغرب وادلعوة ملقاطعة حمالت جتارية 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغاندا •

حتريض  •

 عىل العنف
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مغربية ا ىل تغطية أ خبار احلركة الاحتجاجية يف اجلزائر يف 

 .2018هناية 

 قناة يوتوب وحساابت تويرت وفيس بوك. 

أ صدرت وزارة ادلاخلية بالغا تنفي فيه  تعليق:

 املعلومات.

ملعلومات تفيد بدهس  2017يونيو  14روج فيديو يوم 

س يارة للرشطة ملواطن ابمزورن. تبني بعد ذكل أ ن املعلومة 

 غري حقيقية.

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغاندا •
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 فيديو منترش عىل يوتوب وعىل مواقع أ خرى.

نرشت قناة أ بريل تيفي عىل اليوتوب مقطع فيديو )شاهده 

تبثه  –مشاهد عرب هذه القناة فقط  200.000أ كرث من 

"مت  يزمع يف عنوانه  2017يونيو  16قنوات أ خرى( يف 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •
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ترسيبات    – شاهد ردة املكل   –ا طالق رساح ن.ز.  

 . حرصية وحقيقية"

خبارية.حساابت ومواقع   ا 

رمغ ا صدار السلطات لنفي يف املوضوع، ورمغ  تعليق:

خروج وادل الطفل يف رشيط فيديو انفيا اخلرب ومؤكدا 

أ ن " الرشطة اس تدعته بصفته ك ب للطفل اذلي ظهر 

يف رشيط الفيديو، ومت الاس امتع ا ىل ابنه يف مزنهل دون 

أ ن ميسه أ حد، ومؤكدا أ ن الرشطة قامت بواجهبا"، فقد 

 ت هذه احلساابت يف الرتوجي لال شاعة.اس متر 

روجت حساابت عديدة عىل تويرت وفيس بوك تناقلهتا مواقع  

خبارية ابتداء من  أ نباءا عن "اعتقال  2017يوليوز  6ا 

ثر    6العمر السلطات لطفل س.ب. يبلغ من   س نوات عىل ا 

مزورن"  .ظهوره يف فيديو يدعو للتظاهر يف ا 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغندا •

19 

 صفحة مؤثرة عىل الفيس بوك.

يتابعها Hirak TV نرشت صفحة مؤثرة عىل فيس بوك )

أ لف متابع وتقدم عنواان ملوقع الكرتوين من  25أ زيد من 

، اكن التفاعل 2017يوليوز  9هولندا( تدوينة يوم 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •
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السلطات اقتادت ن.ز. ا ىل  خبصوصها كبريا، مفادها أ ن 

 . هماكن جمهول قصد التفاوض مع

 يوتوب وقناة أ وروبية تلفزية انطقة ابلعربية.

بعد رساةل احتجاج رمسية يف املوضوع، قدمت  تعليق:

عىل نرش  2017يوليوز  17القناة اعتذارا ملشاهدهيا يوم 

صور من احتجاجات فزنويال عىل أ هنا من مظاهرات 

احلس مية "نتيجة خطأ  تقين"، لكن الفيديو بقي متداوال 

 عىل الانرتنت.

خبارية عرب قناهتب  ا ثت قناة دولية انطقة ابلعربية يف نرشة ا 

لقطات من  ( 2017يوليوز  11عىل اليوتوب )بتارخي 

مواهجات ضد قوى ال من يف فزنويال، اس ُتخدمت فهيا  

القنابل املس يةل لدلموع، وقدمهتا عىل أ هنا صور مأ خوذة  

 . ملتظاهرين يف احتجاجات احلس مية

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

 بروابغندا •
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 يوتوب وقنوات مغربية تلفزية.

اجمللس ال عىل لالتصال السمعي البرصي )الهيأ ة صدر عن 

-17و 17- 16العليا لالتصال السمعي البرصي( قراران )رمق 

، يف حق 2017يوليوز  11( يف س ياق متصل، يف 17

ثالث قنوات تلفزية وطنية )اتبعة لرشكتني ا عالميتني( 

بسبب "اال خالل اباللزتامات القانونية والتنظميية اجلاري هبا 

 22 تضليل  •



 

 

عد أ ن جسلت الهيأ ة مجموعة من املالحظات العمل"، ب

 28و 27خبصوص النرشات اال خبارية اليت قدمهتا، يويم 

، "اليت تضمنت تغطية لبالغ الوكيل العام حملمكة 2017ماي 

الاس تئناف ابحلس مية حول توقيف عدد من ال شخاص، 

وربط ذكل بصور ومشاهد تعكس أ عامل العنف والتخريب 

لهيا يف يف س ياق يويح بأ هنا سبب  يف الاعتقاالت املشار ا 

البالغ". كام تبني للهيأ ة كذكل أ ن بعضا من هذه الصور 

"يرجع ا ىل أ حداث شغب مبناس بة تنظمي تظاهرة رايضية 

تمتثل يف ا حدى جوالت البطوةل الاحرتافية الوطنية لكرة 

نذارا  2017القدم خالل شهر مارس  ". وقد وهجت الهيأ ة ا 

 يتني.هبذا الشأ ن للرشكتني املعن 

فيديوهات النرشات اال خبارية ظلت تبث عىل اليوتوب  

 وحتقق نسب مشاهدة عالية.



 

 

 صفحة مؤثرة عىل الفيس بوك.

 13الصيت تدوينة يوم  نرشت صفحة عىل فيس بوك ذائعة

اكلتايل: "احلذر لك احلذر اي ش باب  2017غشت 

امزورن. هناك بوليس أ و عنارص من داعش بزي مدين أ و 

متنكرين يف ابعة متجولني أ و متسولني أ و حراس 

الس يارات. وهناك س يارات مرمقة ابخلارج هممهتا 

الاختطاف، فاحلذر أ هيا ال حرار. كام هناك فرق من 

اخملابرات العسكرية جلها من الش باب متخصصة يف 

شعال النريان. لنوثق  التخريب وتكسري املمتلاكت وا 

 اجلرامئ".

أ خبار  •

 زائفة 

 بروابغندا •

حتريض  •

 عىل العنف

هتديد  •

 لل من 
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 حساابت تويرت وفيس بوك.

رمغ ا صدار اال دارة العامة لل من الوطين لبيان  تعليق:

حصفي جاء فيه أ ن "لصور التقطت خارج املغرب، توثق 

لعنف اس هتدف قارصا أ جنبيا من طرف أ فراد عائلته، 

 2017دجنرب  20تداء من روجت حساابت عديدة اب 

 صورا ل طفال زمعت أ هنا "توثق ل اثر التعذيب عىل أ طفال

مزورن".  ا 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •
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ويه الصور املنشورة يف ش بكة ال نرتنت منذ أ كتوبر 

"، فقد اس متر تروجي الصور واملعلومات 2014

 التدليس ية.

 بروابغندا •

 صفحة مؤثرة عىل الفيس بوك وحساب تويرت.

( من هولندا Hirak TVنرشت صفحة عىل فيس بوك )

أ لف  25تدعي نرش ال خبار حول احلس مية، يتابعها أ زيد من 

 متابع( تدوينات مفادها اكل يت:

صابة  • ا طالق القوات العمومية للرصاص احلي ابحلس مية وا 

 (.2018يونيو  14العديدين )

توفر كيان ابملنطقة عىل "معدات وجيش عسكري  •

 (.2018ماي  2جاهز بقوة" )

أ خبار  •

 زائفة 

 بروابغندا •

حتريض  •

 عىل العنف

هتديد  •

 لل من 
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ا طالق "مناورات اجليش الصحراوي ... ينتظر الضوء  •

أ بريل  7احلس مية )ال خرض" ابرتباط مع احتجاجات 

2018.) 

صفارات اال نذار تسمع جبرادة، احامتل  –"الريف  •

 15سقوط صوارخي منطلقة من الرابط عىل جرادة" )

 (.2018مارس 

كام روج حساب عىل تويرت "هل انهتت السلمية؟ هل 

 سرتى النور حركة س ياس ية انفصالية؟"

لكرترونية.  حساب تويرت، واكالت ومواقع حصفية ا 

رمغ ا صدار اال دارة العامة لل من الوطين لبيان  تعليق:

 12حصفي يربز أ ن "املعنية ابل مر تقدمت، صباح امجلعة 

أ بريل اجلاري، ا ىل ش باك املراقبة احلدودية مبطار العروي 

نرشت الربملانية الهولندية ساديت اكرابولوت تدوينة عىل 

هذه ترمجهتا: "هذا الصباح،  ،2019فرباير  12تويرت يوم 

ُمنعت ن. ب. ع. وابهنا يف مطار الناظور من مغادرة بدلها، 

ولندا للتحدث يف يوم املغرب. اكنت يف طريقها ا ىل ه

أ خبار  •

 زائفة 

 بروابغندا •
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برفقة ابهنا القارص، البالغ من العمر مخس س نوات، وذكل 

من أ جل التأ شري عىل جوازات السفر اخلاصة هبام، يف 

مغادرة أ رض الوطن ... وخالل القيام بعمليات  انتظار

التنقيط واملراقبة ال منية، اتضح أ ن جواز سفر ابن 

املعنية ابل مر ملغى من قاعدة البياانت اخلاصة جبوازات  

السفر، وينبغي جتديد صالحيته، فمت ا عالهما بذكل دون 

أ ن يمت منعها من السفر، وذكل ابلنظر ا ىل أ ن جوازها 

اكان ساراي املفعول"، مل يمت نرش املضمون وتأ شريهتا يه 

 من طرف نفس من نرش املعلومة.

السالم غًدا. فرضت احلكومة املغربية حظرا عىل سفر نوال 

دون سبب" مرفوقة بصور املعنية وطفلها القارص )يظهر 

وهجه اكمال(، مث أ تبعهتا بتغريدة أ خرى ترمجهتا "من العار 

الشديد أ ن الناس مثل نوال يتعرضون للقمع بلك طريقة 

ظهار ممكنة بسبب كفاهحم الاجامتعي. أ   دعو امجليع ا ىل ا 

تضامهنم مع نوال! أ دعو السلطات املغربية ا ىل وقف هذه 

 الس ياسة الاستبدادية!"

لكرتونية ترصحي الربملانية وتأ كيد املعنية  نقلت واكالت ومواقع ا 

 ابل مر.

 

 حساابت مؤثرة عىل مواقع فيس بوك وتويرت. 

نرشت حساابت عديدة ومؤثرة عىل تويرت وفيس بوك 

تدعو للتصويت عىل مرحشني يف الانتخاابت  تدوينات 

عىل اعتبار مساندهتم  )هولندا وبلجياك واس بانيا خصوصا(

عاقة  • ا 

احلق يف 
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لالحتجاجات ابحلس مية، بيامن تدعو نفس احلساابت ا ىل 

 .مقاطعة الانتخاابت ابملغرب

املشاركة 

 الس ياس ية

 بروابغندا •

 صفحة مؤثرة عىل الفيس بوك.

أ لف  130نرشت صفحة عىل الفيس بوك )يتابعها أ زيد من 

  3ابعتقال تفيد  2019يوليوز  21متابع( تدوينة يف 

مواطنني من شاطئ ابحلس مية "لرتديدمه عبارة عاش  

 . الشعب أ ثناء مرور املكل محمد السادس"

أ خبار  •

 زائفة 
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 يوتوب وعىل مواقع أ خرى.فيديو منترش عىل 

نرشت قناة عىل اليوتوب مقطع فيديو )شاهده أ كرث من 

تبثه قنوات  –مشاهد عرب هذه القناة فقط  14.000

فيديو تركييب ل شخاص   2019يوليوز  28أ خرى( يف 

يرقصون مبهرجان حميل ابحلس مية مع صورة أ خرى لوقفة  

  3احتجاجية سابقة مصحواب ابلتعليق: خونة القسم بعد  

حتريض  •

 عىل العنف

 تشهري  •

29 



 

 

ش باب وشاابت احلس مية    – س نوات من حراك الريف 

 غارقني يف الشطيح والنشاط". 

 صفحة مؤثرة عىل الفيس بوك.

أ لف  130نرشت صفحة عىل الفيس بوك )يتابعها أ زيد من 

صورة ملغين يأ خذ  2019غشت  18متابع( تدوينة يف 

بتعليق مفاده أ ن من س يلفي مع مجهوره ابحلس مية، مصحوبة 

أ خذ الصورة معه ليس من أ هل احلس مية بل أ انس 

 "اس تقطبومه" ال غري.

كام نرشت نفس الصفحة صورة مركبة ملغنية مصحوبة 

بتعليق يدعي أ ن أ هل احلس مية ال يرحبون هبا ويدعو ا ىل 

 رشقها ابلطامطم وعبارات عنرصية.

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

كراهية  •

 وعنرصية
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حساابت عىل تويرت وفيس بوك حصلت عىل تغطية  

 وتفاعالت كبرية.

رمغ ا صدار اال دارة العامة لل من الوطين لبالغ  تعليق:

حتجاز' مغين  ختطاف وا  "تنفي فيه بشلك قاطع ا شاعة 'ا 

ال أ ن نفس الاشاعة  راب ينحدر من احلس مية"، ا 

 اس مترت عىل مواقع التواصل الاجامتعي.

تويرت تدوينة )اكن التفاعل نرش حساب عىل موقع 

لقاء القبض  2019نونرب  26خبصوصها كبريا( يوم  مفادها "ا 

عىل مغين الراب ض. بعد أ غنيته اجلديدة حول احلراك، ومت 

 ا طالق رساحه".

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

31 

 حساابت عىل تويرت وفيس بوك 

روجت حساابت متعددة )اكن التفاعل خبصوصها كبريا( يف 

صابة ن.ز. جبلطة يف ادلماغ  2019يناير  28 ا شاعة ا 

 وشلل.

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

32 

 حساابت عىل تويرت وفيس بوك. 

روجت حساابت متعددة )اكن التفاعل خبصوصها كبريا( يف 

عن وفاة م.ح. بسجن الناظور، مشرية  2019أ كتوبر  22

 للتعذيب.أ ن الوفاة يه نتيجة 

أ خبار  •

 زائفة 

 تضليل  •

33 



 

 

رمغ ا صدار املندوبية العامة ال دارة السجون لبالغ  تعليق:

ال أ ن نفس الاشاعة  توحض فيه مالبسات الوفاة، ا 

 اس مترت عىل مواقع التواصل الاجامتعي.



 

 

 اس تنتاجات: 

من خالل تقدي احملور، واعتبارا للمهنجية املعمتدة، وارتباطا ابملعطيات المكية والنوعية 

 وللتحليل المكي والنوعي للمحتوى، ميكن اس تخالص الاس تنتاجات التالية:

الزمت الاحتجاجات ابحلس مية ونواحهيا، منشورات عىل مواقع التواصل الاجامتعي،  •

اكنت مكيا ونوعيا أ كرث شدة وتفاعال يف حمطات أ ساس ية، عند ربطها بكرنولوجيا 

ال حداث كام ساقها هذا التقرير، سامهت يف التفاعل وتبادل ال فاكر وال خبار 

 ؛طين ودويلوصنع رأ ي عام حميل )خصوصا( ووواملعلومات 

عرفت مواقع التواصل الاجامتعي اهامتما نوعيا بوفاة م.ف. واكن من املواضيع اليت  •

ابنه. أ ال أ ن هذا الاهامتم س يخف مع منتصف نونرب  حصلت عىل تفاعل كبري يف ا 

 بتفاعل أ خر مع احلركة الاحتجاجية؛ 2017ليعوض بداية مارس  2016

شورات تتضمن أ خبارا زائفة وتضليال صاحبت احملطات ال كرث توترا تصاعدا يف من  •

وبروابغندا وقضااي اهامتم حقويق )حتريض عىل العنف والكراهية، عنرصية، تشهري،  

عاقة احلق يف املشاركة الس ياس ية، ...(   عاقة احلق يف الوصول ا ىل املعلومة، ا  سامهت ا 

عاقة احلق يف الوصول ا ىل املعلومة الصح  ، يحةيف تأ جيج ال وضاع وتشديد التوتر وا 

 ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل:

 



 

 

احلدث أ و  

 الظرف 
 ال ثر عىل امجلهور  الوسائل  الهدف  املنظمون 

 وفاة م.ف.

)نونرب ودجنرب 

2016) 

 احملتجون - 

مصادر غري  - 

 معروفة

تروجي رواية وحيدة  - 

 خبصوص الوفاة.

الضغط عىل التحقيق  - 

 خبصوص وفاة م.ف.

 رشعية حمتجني.صنع  - 

 

التكرار املس متر لنفس الرواية مرفقة  - 

بصور لنفس الرسد )"طحن مو"( لتصبح  

 سائدة ومقبوةل.

مناشدة اخلوف أ و الغضب أ و  - 

اال حساس ابلظمل من أ جل التأ ييد 

 والتعبئة.

خلط يف الوقائع وتغليط للرأ ي العام  - 

 احمليل والوطين وادلويل.

والربوابغندا وتروجي معلومات التضليل  - 

 غري حصيحة.

 تكوين قناعة لرواية وحيدة لوفاة م.ف. - 

الشك وعدم الثقة يف املؤسسات  - 

 العمومية.

قلمي   -  تكوين قناعة ابس هتداف النشطاء وا 

 احلس مية من طرف السلطات العمومية.

 نرش خطاب الكراهية. - 



 

 

أ عامل عنف 

خالل 

الاحتجاجات 

مبا فهيا احراق 

وات  سكن ق

 ال من 

)يناير ا ىل 

 (2017أ بريل 

 احملتجون - 

مصادر غري  - 

 معروفة

تروجي رواايت تربئ  - 

احملتجني من وقائع 

 العنف.

التحريض عىل العنف  - 

 ورشعنته.

التحريض عىل عدم  - 

احلوار مع السلطات 

 العمومية.

 التضليل وتروجي معلومات غري حصيحة. - 

الشخصيات، اس تغالل الرموز أ و  - 

 خارج س ياق الاحتجاج واملطالب.

مناشدة اخلوف أ و الغضب أ و  - 

اال حساس ابلظمل من أ جل التأ ييد 

 والتعبئة.

تكوين قناعة بتربأ ة احملتجني من أ عامل  - 

 العنف رمغ الوقائع.

 العنف. حشن الرأ ي العام احمليل ليتقبل - 

ختوين الرأ ي اخملالف واعتبار احلوار مع  - 

 ي جدوى.السلطات غري ذ

زايرة وفود 

حكومية 

 للمنطقة 

)أ بريل وماي 

2017) 

 احملتجون - 

مصادر غري  - 

معروفة 

)جزء مهنا 

التحريض عىل العنف  - 

 ورشعنته.

التحريض عىل عدم  - 

احلوار مع السلطات 

 العمومية.

الرتوجي للعنف )"هنر من ادلماء"، "جر  - 

حرواب"، البالد ا ىل ما يقع يف دول تعيش 

اس تعامل قاموس عسكري وديين يروج 

 للقتل، ...(.

عاقة احلق يف املشاركة الس ياس ية واحلق  -  ا 

 يف تلقي املعلومات.

تقاطب حاد وتشكيك يف سري  - 

 مؤسسات دس تورية.

 ة.نرش خطاب الكراهي - 



 

 

من خارج 

 املغرب( 

الرتوجي لكون الوفد احلكويم يريد جر  - 

املنطقة للعنف وكيل االهتامات هل وختوين 

 لك من حياوره.

التحريض والاعتداء عىل حصفيني أ ثناء  - 

 مزاوةل هماهمم يف تغطية الاحتجاجات.

مناشدة اخلوف أ و الغضب أ و  - 

ابلظمل من أ جل التأ ييد اال حساس 

 والتعبئة.

التحريض عىل العنف املبارش ضد  - 

 مسؤولني معوميني وضد القوات العمومية.

 حتريض القوات العمومية عىل العصيان. - 

مصادر غري  - 

 معروفة.

الهتجم عىل بعض  - 

 احملتجني.

 الرتوجي للعنف. - 

 التضليل وتروجي معلومات غري حصيحة. - 

قلمي   -  تكوين قناعة ابس هتداف النشطاء وا 

 احلس مية من طرف السلطات العمومية.



 

 

هتديد السالمة  - 

اجلسدية لبعض 

 احملتجني.

لفظيا ادلفع ابلهتجم عىل بعض احملتجني  - 

 وجسداي.

اعتقال بعض 

 احملتجني

)يونيو ويوليوز 

2017) 

 احملتجون - 

التحريض عىل العنف  - 

 ورشعنته.

زرع الشك وعدم  - 

الثقة يف سري مؤسسات 

 دس تورية.

 الرتوجي للعنف. - 

التضليل والربوابغندا وتروجي معلومات  - 

 غري حصيحة.

 حشن الرأ ي العام احمليل وتقبهل للعنف. - 

قلمي  تكوين قن -  اعة ابس هتداف النشطاء وا 

 احلس مية من طرف السلطات العمومية.

 تقاطب حاد وعنيف للرأ ي العام الوطين. - 

 فقدان الثقة يف وسائل اال عالم احمللية. - 

مصادر غري  - 

معروفة 

)جلها من 

خارج 

 املغرب( 

التحريض عىل العنف  - 

 ورشعنته.

الهتجم عىل بعض  - 

 احملتجني.

 الرتوجي للعنف. - 

التضليل والربوابغندا وتروجي معلومات  - 

 غري حصيحة.

 حشن الرأ ي العام احمليل وتقبهل للعنف. - 

قلمي   -  تكوين قناعة ابس هتداف النشطاء وا 

 احلس مية من طرف السلطات العمومية.

ادلفع ابلهتجم عىل بعض احملتجني لفظيا  - 

 وجسداي.



 

 

ل طروحة الرتوجي  - 

 س ياس ية انفصالية.

مناشدة اخلوف أ و الغضب أ و  - 

اال حساس ابلظمل من أ جل التأ ييد 

 والتعبئة.

اس تعامل صور وفيديوهات لعنف ال  - 

قلمي احلس مية.  عالقة هل اب 

الرتوجي ال شاعات عنف ضد النساء  - 

يف حمأاكة لفيديوهات وترصحيات وال طفال 

 سابقة.

 تقاطب حاد وعنيف للرأ ي العام الوطين. - 

 الكراهية.نرش خطاب  - 

مصادر غري  - 

معروفة 

)جلها من 

داخل 

 املغرب( 

الهتجم عىل بعض  - 

 احملتجني.

اس تعامل صور وفيديوهات لعنف ال  - 

قلمي احلس مية.  عالقة هل اب 

ادلفع ابلهتجم عىل بعض احملتجني لفظيا  - 

 وجسداي.

 تقاطب حاد وعنيف للرأ ي العام الوطين. - 



 

 

 20مسرية 

 2017يوليوز 

)يوليوز 

 وغشت

2017) 

مصادر غري  - 

معروفة )من 

داخل وخارج 

 املغرب( 

التحريض عىل العنف  - 

 ورشعنته.

 

 الرتوجي للعنف. - 

التضليل والربوابغندا وتروجي معلومات  - 

 غري حصيحة.

اس تعامل صور وفيديوهات لعنف ال  - 

قلمي احلس مية.  عالقة هل اب 

مناشدة اخلوف أ و الغضب أ و  - 

التأ ييد اال حساس ابلظمل من أ جل 

 والتعبئة.

 حشن الرأ ي العام احمليل وتقبهل للعنف. - 

قلمي   -  تكوين قناعة ابس هتداف النشطاء وا 

 احلس مية من طرف السلطات العمومية.

ادلفع ابلهتجم عىل بعض احملتجني لفظيا  - 

 وجسداي.

تقاطب حاد وعنيف للرأ ي العام الوطين  - 

 وادلويل.

 نرش خطاب الكراهية. - 

 احملاكامت 

مصادر غري  - 

معروفة )من 

داخل وخارج 

 املغرب( 

التحريض عىل العنف  - 

 ورشعنته.

زرع الشك وعدم  - 

الثقة يف سري مؤسسات 

 دس تورية.

 الرتوجي للعنف. - 

التضليل والربوابغندا وتروجي معلومات  - 

 غري حصيحة.

خلق تراتبية بني املواطنني يف تغطية  - 

 احملاكامت.

وتشكيك يف سري تقاطب حاد  - 

 مؤسسات دس تورية.

تقاطب حاد وعنيف للرأ ي العام الوطين  - 

 وادلويل.

 نرش خطاب الكراهية. - 



 

 

ما بعد 

 احملاكامت 

مصادر غري  - 

معروفة 

)جلها من 

خارج 

 املغرب(.

الرتوجي ل طروحة  - 

 س ياس ية انفصالية.

الرتوجي ملرحشني من  - 

خارج املغرب حبجة دمع 

 احملتجني.

املشاركة  ادلفع بعدم - 

 الس ياس ية ابملغرب.

ختوين والتحريض عىل  - 

الساكنة املشاركة يف 

أ نشطة فنية أ و ثقافية أ و 

 س ياس ية ابال قلمي.

التضليل والربوابغندا وتروجي معلومات  - 

 غري حصيحة.

التكرار املس متر لشعارات وأ فاكر،  - 

لتصبح سائدة ومقبوةل )ادعاءات 

 التعذيب، سري احملاكامت، ...(.

همامجة اخلصوم بدل مناقشة املقرتحات  - 

 ودفوعاهتم وهمامجة املؤسسات وتبخيسها.

الربوابغندا والرتوجي للعنف واس تعامل  - 

 قاموس عسكري.

اس هتداف بعض ساكنة احلس مية  - 

 وختويهنم.

عاقة املشاركة الس ياس ية )ادلميقراطية  -  ا 

 المتثيةل والتشاركية( ابملغرب.

رحشني يف تومه أ ن التصويت لفائدة م - 

 بدلان أ وروبية س يكون هل وقع عىل املنطقة.

 نرش خطاب الكراهية. - 

 تقاطب حاد وعنيف للرأ ي العام الوطين. - 

قلمي   -  تكوين قناعة ابس هتداف النشطاء وا 

 احلس مية من طرف السلطات العمومية.
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جاءت أ غلب املنشورات مكيا حول موضوع أ حداث احلس مية )انطالقا من  •

اللكامت املفتاحية ال كرث متثيال واملعمتدة يف هذا احملور( من مصادر خارج 

، ويه ابلتايل خارج منطقة  ابملائة من خارج املغرب  81أ زيد من املغرب: 

قلمي احلس مية(.  بكون نصف كام أ ظهر املسح عىل موقع تويرت الاحتجاجات )ا 

التغريدات حول املوضوع اكن من بدلان أ ورواب الغربية )الثلث من هولندا 

ن   هذه املعطيات ترحج فرضيات أ ن أ ليات تنظمي احملتوى وبلجياك واس بانيا(. ا 

تشجع منشورات انطالقا من "قميهتا السوقية" وتسامه يف صنع رأ ي عام من 

 ؛خارج الوقائع وال حداث

ت تويرت ال كرث تأ ثريا، نس تنتج أ ن احلساابت احلديثة انطالقا من عينة حسااب  •

العهد )احملدثة يف ا ابن الاحتجاجات وخصوصا بعد صدور ال حاكم( يه 

. هذا ما ميكن تعمميه حساابت مرتابطة بشلك قوي ومنظمة بشلك أ قوى

املنشورات خالل الاحتجاجات )ابعتبار التقاطعات ال خرى( ابلقول عىل أ ن  

بحت تعرب عن توجه واحد وتقيص تعددية الرأ ي والفكر، وبعد ال حاكم أ ص 

عاقة للحق يف التعبري واحلق يف الامتس املعلومة الصحيحة  ؛ما يشلك ا 

نطالقا من حتليل احملتوى، اس تخرج فريق معل اجمللس أ زيد من مائة حساب  ا •

عىل تويرت وأ كرث من عرشين صفحة عىل فيس بوك، مرتابطة بشلك قوي  

نرش أ خبار زائفة ومتارس التضليل بشلك معدي  وملموس، تعمل عىل 

ابال ضافة لنرش خطاب الكراهية والعنرصية والمتيزي. أ زيد من تسعني ابملائة  

من هذه احلساابت والصفحات أ نشأ ت خارج املغرب، خصوصا يف هولندا  

 وبلجياك واس بانيا؛ 
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ضمن اخلطاب املت اعتبارا لتحليل الفيديوهات املبارشة عىل فيس بوك، يتبني أ ن   •

يعرب عن محوالت دينية واس تغالل اذلاكرة والرموز والشخصيات خارج 

)واشاكالت حقوقية أ خرى( تسامه   الس ياق ابال ضافة لبث التشهري والتضليل

تأ جيج املشاعر وخلق تقاطبات عنيفة وحتريض عىل مؤسسات دس تورية  يف  

رفت  ، عىل اعتبار المك الهائل من املشاهدات والتفاعالت، واليت عوأ شخاص

 .2017ارتفاعا كبريا يف الفرتة املمتدة بني منتصف أ بريل وهناية ماي 

 

 

 

 

 

 

 


