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تصدع احلقيقة

تهديد لصناعة السياسات والديموقراطية
أصبح الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال في الحياة العامة األمريكية
ضبابيًا .لقد بدأت مؤسسة  RANDفي دراسة أسباب ظاهرة "تصدع الحقيقة" التي
بين أيدينا وعواقبها وكيفية تأثيرها على الديموقراطية والخطاب السياسي والمدني
في الواليات المتحدة .في حين حظيت الحقائق األساسية وتحليالت هذه الحقائق
جيدا بالقبول العام فيما مضى ،مثل االستفادة من استخدام اللقاحات في
المثبتة
ً
جيدا
حماية الصحة ،تزايد االختالف بشأن الحقائق الموضوعية والتحليالت المدعومة
ً
في السنوات األخيرة .باإلضافة إلى ذلك ،يرى عدد متزايد من األمريكيين أن الحكومة
األمريكية واإلعالم واألوساط األكاديمية محل شك جديد .تؤدي هذه التطورات إلى
صناع السياسات واألفراد على حد سواء .يصف هذا الموجز البحثي
بث التفرقة بين
ّ
النتائج المستخلصة لمؤسسة  RANDبشأن أسباب ظاهرة تصدع الحقيقة
وعواقبها ،ويوفر جدوال ً بحثيًا لمعالجة التحديات التي تخلقها هذه الظاهرة بهدف
تهديدا
تحسين الخطاب السياسي وصناعة السياسات .تطرح ظاهرة تصدع الحقيقة
ً
وصناع
قاتال ً للديموقراطية األمريكية ،وتدعو مؤسسة  RANDجهات البحث األخرى
ّ
السياسات والصحفيين والمثقفين اآلخرين إلى االنضمام إليها في االستجابة لهذا
التهديد.

تعريف ظاهرة تصدع الحقيقة

مقلقا .وتتفاعل هذه االتجاهات
يقترح البحث الذي أجرته مؤسسة  RANDأربعة اتجاهات رئيسية تتألف منها ظاهرة تصدع الحقيقة .يُعد كل اتجاه منها
ً
بعضا وتزداد ،ما يخلق مشكلة معقدة يصعب فهمها ومواجهتها.
مع بعضها
ً

1

االختالف المتزايد بشأن الحقائق
والتفسيرات التحليلية للبيانات

دائما في الرأي بين جمهور الناخبين
يوجد اختالفات
ً
األمريكيين .ولكن قد أصبحت االختالفات بشأن
الموضوعات والحقائق الموضوعية التي تعد بياناتها
حاسمة أكثر
شيوعا .وتشمل األمثلة على ذلك االستفادة
ً
من اللقاحات وسالمة األطعمة المعدلة جينيًا.

2

الخط الضبابي بين الرأي والحقيقة

لقد أسهمت التغيرات التي طرأت في المحتوى اإلعالمي ونموذج
أعمال اإلعالم في الخلط بين الحقيقة والخيال والرأي .تشمل
األمثلة على ذلك المحتوى الصحفي الذي يفشل في التمييز
بين الرأي والحقيقة ،وبرامج األخبار التي تعتمد على التعليق
بدال ً من اإلخبار الواقعي بدون إصدار أحكام بوضوح ،ومنصات
وسائل التواصل االجتماعي التي تتيح للجميع أن يصبح مصدرًا
للمعلومات.

هل هذا األمر جديد أم قديم؟
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أيضا باسم
العصر المذهب المعروف
ً
عصر "الصحافة الصفراء" التي تعرض
المبالغة والترويج للفضائح واإلثارة.
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شهدت فترة عشرينيات القرن العشرين الصاخبة وفترة
الكساد الكبير ابتكار الراديو وظهور "صحافة الجاز" التي
قامت فيها الصحف الشعبية بنشر قصص مثيرة عن
الجنس والعنف.

ما أسباب ظاهرة تصدع الحقيقة؟
الدوافع

لقد حدد باحثو مؤسسة  RANDأربعة دوافع رئيسية لظاهرة تصدع الحقيقة ،وهي الظروف التي تساهم في الظاهرة.
سمات معالجة المعلومات البشرية ،مثل االنحيازات اإلدراكية
تعكس االنحيازات اإلدراكية أنماطًا ذهنية يمكن أن تقود الناس إلى تكوين
معتقدات أو اتخاذ قرارات ال تعكس
تقييما موضوعيًا وشامال ً للحقائق .فعلى
ً
سبيل المثال ،يميل الناس إلى البحث عن المعلومات التي تؤكد المعتقدات
سابقا.
الموجودة
ً

حدوث تغييرات في نظام المعلومات ،مثل ظهور التغطية اإلخبارية
لمدة  24ساعة ووسائل التواصل االجتماعي ونشر المعلومات
المضلِّلة والمعلومات المخادعة أو المتحيزة
لقد زاد مقدار المعلومات بشكل عام ومذهل وخاصة المحتوى القائم على
الرأي والتجربة الشخصية وحتى األباطيل .وفي الوقت ذاته ،يمكن أن تُنشأ
وسائل التواصل االجتماعي والخوارزميات البحثية تغذيات معلوماتية ذات تعزيز
معا
ذاتي من خالل تصفية وجهات النظر المنافسة .وقد غطت هذه التغييرات ً
على الحقائق والبيانات والتحليل.

المطالب التنافسية بشأن النظام التعليمي التي تتحدى
قدرتها على مواكبة تحديات نظام المعلومات
لقد أدت زيادة عدد المطالب والقيود المادية المفروضة على النظام
التعليمي إلى تقليل التركيز على التعليم المدني والثقافة اإلعالمية
والتفكير النقدي .وبدون التدريب المناسب ال يستطيع الكثير من
الطالب معرفة كيفية تحديد المعلومات المضلِّلة والمعلومات
المخادعة ،ويكونوا عرضة لنشرها هم أنفسهم.
االستقطاب في السياسات والمجتمع واالقتصاد
يساهم االنعزال عبر جمهور الناخبين األمريكيين على طول الخطوط
االقتصادية والسياسية واالجتماعية في تطوير مجتمعات منعزلة
ومنعكفة ،يكون لكل منها قصصه ورؤيته العالمية و"حقائقه"
أيضا
ً
بشكل أكبر.

3

زيادة معدل الرأي والتجربة الشخصية
وتأثيره عبر أجواء جوانب التواصل.

4

يؤدي النمو في معدل المحتوى غير الموضوعي
مقارنة بالمعلومات الواقعية إلى زيادة احتمالية
تعرض الجماهير لألباطيل المحضة أو الهاجسية.
وهذا يزيد من صعوبة تحديد أجزاء المعلومات
الواقعية األساسية.

انخفاض الثقة في المؤسسات التي كانت تحظى باحترام
في السابق كمصادر للمعلومات الواقعية
تُظهر بيانات استطالع مأخوذة من جميع أرجاء البالد انحدارًا
كبيرًا
وانخفاضا مستمرًا في ثقة العامة في هذه المؤسسات
ً
مثل الحكومة واإلعالم .وفي وسط الخلط بين ما هو واقعي
وما هو كاذب ،حيث يجب أن يتوجه الناس إلى ما هو موضوعي،
أيضا غير واضحة.
تصبح المعلومات الواقعية ً

في جميع هذه الفترات الثالث،

لقد أسهمت األشكال واألنماط الجديدة من التواصل بجانب
االضطراب االجتماعي والسياسي واالقتصادي إلى ظهور اتجاهين أساسيين على األقل من اتجاهات ظاهرة تصدع
الحقيقة وهما :الخط الضبابي بين الحقيقة والرأي وزيادة المعدل النسبي للرأي على الحقيقة .لقد عثر باحثو مؤسسة
RAND
أيضا على بعض األدلة النخفاض الثقة في المؤسسات كمصادر للمعلومات الواقعية في هاتين الفترتين
ً
السابقتين.
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حرب فيتنام بجانب "الصحافة الجديدة"
التي روجت النطباعات الكُ ّتاب الذاتية
والتبني الواسع ألخبار التلفزيون كمصدر
أساسي للمعلومات.

لكن العصر الحالي من ظاهرة تصدع الحقيقة يتفرد في طريقة رئيسية واحدة على األقل .لم يعثر الباحثون على أي
دليل لالختالفات األساسية بشأن الحقائق الموضوعية في أي من هذه الفترات التاريخية الثالث .تتفرد الفترة الحالية
في احتوائها على جميع االتجاهات األربعة .كما أبرزت التقنيات الجديدة ووسائل التواصل االجتماعي والتغطية اإلخبارية
أيضا.
على مدار  24ساعة واالستقطاب السياسي تأثيرات االتجاهات األربعة في الفترة الحالية ً

األخبار السارة :قد انتهت الفترات السابقة المماثلة لظاهرة تصدع الحقيقة .فقد وجد باحثو مؤسسة  RANDأن كل
فترة من فترات ظاهرة تصدع الحقيقة السابقة انتهت عندما زادت المؤسسات مثل الحكومة من الشفافية وأعطى
األمريكيون قيمة أكثر للحقائق الموضوعية ضمن الخطاب السياسي والمدني .وقد يؤدي إجراء مزيد من االستقصاء
في هذه الفترات إلى الوصول إلى دروس عن كيفية إيقاف بعض جوانب األشكال الحالية من ظاهرة تصدع الحقيقة.

العوامل

أيضا توسيع دوافع
بإمكان األشخاص أو المنظمات أو الكيانات األجنبية
ً
ظاهرة تصدع الحقيقة سواء عن عمد أو بدون عمد للحصول على
مكسبهم السياسي أو االقتصادي .ولقد حدد باحثو مؤسسة  RANDأربع
مجموعات من العوامل المحتملة وهي:
•

•

•

•

تُحدث األوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية إسهامات قيمة في
المعرفة ولكن يمكنها مفاقمة ظاهرة تصدع الحقيقة عندما تؤثر
األخطاء أو التحيز على النتائج المستخلصة.
يمكن للمؤسسات اإلعالمية تعزيز الحقائق ولكن يمكنها زيادة حدة
ظاهرة تصدع الحقيقة عندما يحل التعليق أو الرأي محل الحقيقة.
تساهم الجهات الفاعلة األجنبية في ظاهرة تصدع الحقيقة عندما
تنشر المعلومات المضلِّلة أو الخاطئة لتحقيق أهدافها الخاصة.
تزيد الجهات الفاعلة السياسية المحلية (على سبيل المثال أعضاء
مجموعات الضغط والمسؤولين المنتخبين والمعينين) من سوء
ظاهرة تصدع الحقيقة عند نشر معلومات مضل َّلة لتطرح أجندات
سياسية.

ما عواقب ظاهرة تصدع الحقيقة؟

توجه ظاهرة تصدع الحقيقة ضررًا بال ًغا بالمؤسسات السياسة
والمدنية األمريكية ومنشآتها المجتمعية والديموقراطية .وقد حدد
أربعة من التأثيرات األكثر ضررًا وهي:
الباحثون
ً
•
•
•
•

تآكل الخطاب المدني

الركود السياسي في المستوى الفيدرالي والدولي
عزوف األفراد عن الحياة السياسية والمدنية
الشك في السياسة القومية

تُسبب ظاهرة تصدع الحقيقة غير الخاضعة للرقابة حلقة مفرغة من
انعدام الثقة بين المواطنين .ويمكن أن تقودهم إلى تضييق مصادرهم
المعلوماتية ،والتكتل مع األشخاص الذين يتوافقون معهم ،وتجنب
المناقشات الهادفة بشأن المشكالت األساسية ،والشعور باالبتعاد
عن مناقشات السياسة المحلية والقومية .تصاب السياسة باالختالل
الوظيفي عندما يفتقر الحوار إلى أساس واقعي مشترك .وفي الحوكمة،
يمكن أن يؤدي إلى تأجيل اتخاذ القرارات وإعاقة االستثمار االقتصادي
وتقليل المصداقية الدبلوماسية.

ما الهدف من هذا الموجز؟

ال يمكن أن يُفضي البحث بمفرده إلى حل مشكلة تصدع الحقيقة المعقدة .ومع ذلك يمكن أن يوفر البحث إطار عمل لألسس
الواقعية التي يتم على أساسها إعداد الردود وتنفيذها وتقييمها .تدعو مؤسسة  RANDالمؤسسات البحثية األخرى وصنَّاع السياسات
والمثقفين والصحفيين والمهتمين إلى االنضمام إليها لتسليط الضوء على مشكلة تصدع الحقيقة والعثور على حلول لها .لقد
وضع باحثو  RANDأربعة مسارات لالستفسار ،وحددوا األسئلة التي يجب اإلجابة عنها.

البحث التاريخي
•

•

كيف ظهرت مشكلة تصدع الحقيقة في الداخل
والخارج وأين ومتى حدث ذلك؟
ما الدروس التي يمكن استفادتها من عصور تصدع
الحقيقة السابقة؟

البيانات واالتجاهات
•

•

كيف يمكن قياس استخدام المعلومات والثقافة المدنية
واإلعالمية والخطاب المدني واالستقطاب والغموض
السياسي القومي؟
ما األنماط التي يمكن قياسها وتتبعها بمرور الوقت في
اتجاهات مشكلة تصدع الحقيقة األربعة؟

اآلليات والعمليات
•

•

محفزات مشكلة تصدع الحقيقة
كيف يمكن أن تتفاعل
ّ
وعواملها إلحداث هذه الظاهرة؟
كيف يمكن التسلح بالمعلومات؟

•

•

كيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا على إفشاء المعلومات
واستخدامها.

كيف انحدرت الثقة المؤسسية وما السبب في ذلك؟

كيف يمكن إعادة بنائها أو الحفاظ عليها؟

الحلول والردود
•

•

•

ما أنواع التعليم المدني والتدريب في مجال التفكير
النقدي الموجهة للطالب والراشدين التي قد تعالج
مشكلة تصدع الحقيقة؟

ما التغييرات السياسية أو التنظيمية أو الفنية التي
قد تبطأ من تدفق المعلومات المضلِّلة ،أو تشجع على
الخطاب المدني ،أو تقلل االستقطاب من أجل تحسين
العمليات الديموقراطية؟
كيف يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في المجال
البحثي واإلعالم من أجل الحماية ضد تعارض المصالح؟

تفرض ظاهرة تصدع الحقيقة
تهديدا على ازدهار الديموقراطية األمريكية ومستقبلها .وسوف يتطلب كبح جماحها بذل جهد مكثف
ً
ومتعدد االختصاصات .تُصدر مؤسسة  RANDهذه النتائج المستخلصة األولية وهذا الجدول البحثي كنقطة انطالق لتلك المجهودات.
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