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 مقدمة

 ،ت التقنيات الرقمية كيفية فهم الناس للعامل من حولهم والتفاعل معهغ�ّ  ،مع التقدم التقني خالل السنوات األخ�ة 

املضللة  يف توف� األخبار واملعلومات وأساسيًا وخط�ًا تلعب املنصات االجت�عية الجديدة اآلن دوًرا مهً�  حيث أصبحت

. لكن الخوارزميات التي تشكل القلب النابض لهذه املنصات متيل إىل إعطاء األولوية ملا هو شائع عىل ما منها والصحيحة

، "هل وسائل التواصل االجت�عي الذي أصدرته مجموعة أميديار 2017عام التقرير  وجاءهو مهم للشؤون املدنية والعامة. 

 1تهندس املشاركة الف�وسية" بأنهايصف "املنطق الخوارزمي" ملنصات الوسائط االجت�عية لتشكل تهديًدا للد�قراطية؟" 

 ". ملصلحة �اذج أع�لها

نائب ، تزداد أيًضا هيمنة املحتوى العاطفي واإلثارة. أوضح رونالد ديربت Twitterو Facebookمع �و منصات مثل و 

، "ثالث حقائق مؤملة" 2019يناير الصادر يف  ،يف كتابه ومراقب حرب املعلومات للسياسة العاملية والتواصلالرئيس السابق 

؛ أن �وذج العمل يعتمد عىل املراقبة املستمرة لبيانات املستهلك� الشخصية، مرتبطة بوسائل التواصل االجت�عي: أوالً

أن وسائل التواصل االجت�عي متوافقة يف نواحٍ معينة ، ؛ وثالثًاطيب خاطر مبثل هذه املراقبة عن �املستخدم س�ح، ثانيًا

، م� يخلق ما هو يف الواقع نظام معلومايت مليار مستخدم عىل مستوى العامل 2.6حوايل  Facebookلدى ف مع االستبداد.

عملية بحث يف  63000من سوق البحث العاملي وتتلقى % 90، من جانبها، أكرث من Googleمتتلك ك� . 2ضخم خاص به

  3.اليومالثانية يف 

إّن الدراسات الحديثة أثبتت أن وسائل التواصل االجت�عي تعزل املنغمس� فيها عن الواقع الحقيقي وتربطهم بواقع 

بإدراكها الحرب الرتكيبية)  (قادة القامئون عن هذه الوسائل كتلة معزولة ليتحكم،  إذ شّكلت منهم 4افرتايض غ� موجود

، وينّمط إدراكها هاعاي� مو  هاأذواق يف وليؤثرووعيها ومعرفتها بالظروف، وكذلك ليتحكم مبشاعرها وقراراتها وسلوكها، 

لصالح قادة الحرب ويحركها  الكتلةالعالج املحلية، وكذلك ليتفرد بالتحكم بتلك النقاش و عن املؤثرات وعوامل ا وليفصله

للكتلة املعزولة  وتعطيل الحاسة النقدية أثناء عملية التلقي أو االستقبالواستطاع قادة الحرب الرتكيبية احتكار  .الرتكيبية

وأصبحت كروبوت مقاتل بالوكالة عنهم يُستخدمون يف أوقات السلم والحرب وكذلك يف أوقات االنتخابات وكذلك خالل 

 الثورات امللونة.

اضية" أكرث عىل هذه الكتلة املعزولة والتي يتم تأط�ها ضمن ما �كن تسميته "الفقاعة االفرت  ويف هذه الورقة سيتم التعرف

 وعىل أدوارها وآليات عملها وأنواعها، والتي تعترب جيًال جديًدا يف الثورات امللونة.

 

 

 

 

 

                                                           
بشكل رسيع  ةألنها مبنية عىل معلومات مضللة وأخبار زائفة أي أنها مسمومة وهذه املشاركة رسيعة العدوى فهي ترضب املنخرط� يف الوسائط االجت�عي "ف�وسية"تعّد هذه املشاركة  1

 .وعىل نظاق واسع
2 2022Christopher Walker, journal of democracy, oct  The Era of Manipulation, 
  املصدر السابق 3
4 2021?, regis college, oct Does Social Media Create Isolation 

https://www.journalofdemocracy.org/authors/christopher-walker/
https://www.journalofdemocracy.org/authors/christopher-walker/
https://online.regiscollege.edu/blog/does-social-media-create-isolation/
https://online.regiscollege.edu/blog/does-social-media-create-isolation/
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 أوًال، حول الفقاعة االفرتاضية وجنودها

 التعريف:

ت معها اسرتاتيجيات التوظيف، وصوالً إىل استخدامها لعزل فئة اجت�عية تطورت وسائل التواصل االجت�عي وتطور 

متنوعة عن الواقع الخارجي والتحكم مبشاعرها وسلوكياتها وقراراتها لحظة بلحظة، ومنعها من التأثر بالعوامل األخرى 

اجهم إىل تلك الفقاعة العازلة املحلية، وتحويلها إىل أداة قتالية انقالبية أو فوضوية، بحيث �كن تطويع من تم استدر 

للقيام بأع�ل تنفيذية أو تعب�ية دون وجود الظروف املناسبة لتحريضهم عىل القيام باملطلوب منهم، وإ�ا بناًء عىل 

استخدام االدوات وجيل جديد يف الثورات امللونة من خالل  تجربة جديدةهي  الواقع االفرتايض الذي تم اخضاعهم له.

 صناعة وقائع احتجاجية و"ثورية". االفرتاضية يف

 :النموذج التوضيحي

 

 

 



6 | P a g e 
 

 جندّي الفقاعة:

هو الشخص الذي تلقى الحمالت التضليلية وتفاعل معها حتى أصبح معزوًال عن الواقع الحقيقي وتم استدراجه إىل 

 اضية عن قصد أو دون قصد.رت الفقاعة االف

 داخل الفقاعة االفرتاضية: أنواع الجنود

 قد حتمل أن تكون خطرة عن غ� قصد ودون نية لإليذاءييتخذ إجراءات  الفقاعة شخص من داخل: دركغ� املّي جندال

 ومل يقرروا بوعي الترصف. أو موقف سيايس . ليس لديهم دافعيقوم بالقتل لكن ألسباب افرتاضية مصطنعة

روا ، يتخذ قراًرا باتخاذ إجراء محفوف باملخاطر. ليس لديهم دافع ولكنهم قر من داخل الفقاعةشخص : دركامل يّ جندال

 .خطربوعي الترصف بشكل 

وافع، سواء كانت مالية أو ديتخذ عن عمد إجراءات إللحاق الرضر. لديهم  الفقاعة شخص من داخل :خطرال يّ جندال

 ا.، وقد اتخذوا قراًرا واعيًا للترصف بناًء عليهتعلقة مبوقف سيايسم

: شخص داخل الفقاعة يعترب األكرث تأث�ًا ب� املجندين، ويستقطب مجندين جدد عن قصد وله دافع القيادي يّ جندال

 مادي أو متعلق مبوقف سيايس، ويتخذ إجراءات خطرة �كن أن تتحول إىل تهديد ويشجع باقي املجندين عليها.

 الفئة املؤهلة لدخول الفقاعة:

جاهزيتهم للدخول إىل  تكونعن محيطهم الخارجي  املعزول�األفراد املنغمس� بوسائل التواصل االجت�عي  إن -

ا.  هذه الفقاعة عالية جدًّ

جندّي الفئة الشبابية التي ال تهتم بالشأن السيايس ولكنها تتابع الشخصيات االفرتاضية املؤثرة والتي تلعب دور ال -

 ية.القيادي يف الفقاعة االفرتاض

األشخاص الذي لديهم شكوك ويبحثون عرب الويب عىل أخبار معيّنة، تلتقطهم الخوارزميات وتظهر لهم املزيد  -

 من األخبار املزيفة.

 األشخاص الذي لديهم موقف سيايس معّ�، وال يقومون بأع�ل خطرة. -

 األشخاص الذي لديهم موقف سيايس معّ�، ويقومون بأع�ل خطرة عن قصد. -

 جنيد:كيفية الت

ر معلوماته دحتاج إىل جهد كب� كالسابق، فالفرد أصبح يجنّد نفسه عن غ� قصد، فهو فقط يقوم بتحديد مصايالتجنيد ال 

 ئهم، ينغمس بآراهمومن دون إدراك خلفيات جهات إعالمية إفرتاضية أو من املؤثرين عىل وسائل التواصل اإلفرتايضمن 

 قادة الحرب الرتكيبيةالفقاعة ويستطيع  اً داخليصبح مجّندقية لهم. إًذا هكذا ، ويعطي املصداوتوجهاتهم اإلفرتاضية

 .وإدراكه تهابوباجراءاته ورغ هالتحكم مبشاعره ومبعرفته وسلوك

 :القامئ� عىل الفقاعة االفرتاضيةدور 

 .اخرتاع وانتاج الرأي العام -1

 .اإلثارة من خالل األع�ل االجرامية وردود الفعل -2

 املصطنع من خالل جيوش الكرتونية ومجموعات وشخصيات خارجية.الرتويج  -3
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 يف االستعراض امليدا� وانتاج سلوكيات فردية يتم ترويجها وتعميمها. 5استخدام �وذج سوروس -4

 مراحل التجنيد:

 :من يدخل إىل الفقاعة االفرتاضية �ّر بعّدة مراحل بدًءا من 

  

 

 

 

 

                                                           
تعتمد قيمتها الحقيقية و وريّة". هذه العبارة انعكاسية، تأّمل العبارة "إنّها متطر". هذه العبارة صحيحة أو خاطئة اعت�ًدا عىل ما إذا كانت متطر بالفعل؟ اآلن فّكر يف العبارة "هذه لحظة ث 5

تلّقت اهت�ًما أقّل  ت مرجعية ذاتية. ولكن بين� تم تحليل املرجع الذايت عىل نطاق واسع، فإن االنعكاسيةعىل تأث�ها. العبارات االنعكاسية لها بعض التقارب مع مفارقة الكذب، وهي عبارة ذا
 .2009أوكتوبر  27شيل تا�ز، بكث�. هذا غريب، ألن االنعكاسية لها تأث� عىل العامل الحقيقي، بين� املرجعية الذاتية هي ظاهرة لغويّة بحتة. جورج سوروس، فاينان
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 الفقاعة االفرتاضية لتفس��اذج ثانًيا، 

رتاضية، رؤية اف، وهي: بناء كتلة مقاتلة بناًء عىل قادة الحرب الرتكيبيةبها  يقوم �اذج لتفس� الفقاعة اإلفرتاضية 7 هناك

ء التأث� عىل املجتمع، التحسس الدفاعي تجاه األحداث، خلق نظرة مختلفة إىل أولويات القيم والرضورات واملخاطر، الوال 

 للشخصيات اإلفرتاضية، تبديل الحياة االجت�عية والهوية، دمج الفئات املحلية بعنارص خارجية. 

عىل لكل منها تم تطبيقها يف الساحة اإليرانية عقب وفاة مهسا أميني مع تقديم أمثلة  هذه الن�ذجسيتم عرض ورشح 

 الشكل التايل:

 بناء كتلة مقاتلة بناًء عىل رؤية افرتاضية -أ

مويل.. تطلب توافر عّدة عوامل منها الزمان واملكان واألفراد واللوجستيات والتييف السابق، ومن أجل والدة ثورة ملونة كان 

لة الكتلة املقات .نهن دون إشارة مهذه الثورات لديه آالف من املجندين يتحركون بأنفسهم حتّى مأّما اليوم فأصبح قائد 

 هم مجندين الفقاعة االفرتاضية املستعدون للقتال بناًء عىل األفكار التضليلية. 

ألف شخص إىل  100 يستدرج نأ  قادة الحرب الرتكيبيةأشهر استطاع  ثالثةخالل يف الحالة اإليرانية، عىل سبيل املثال، 

ألف شخص سلوك ج�عي  100، وصنع من خالل قع الحقيقي واقناعهم بواقع مغايرالفقاعة اإلفرتاضية وعزلهم عن الوا

ملثال ا" عىل سبيل إيران أنرتناشونالفـ " قتالية نتيجة الواقع االفرتايض.وواقع ج�عي و"دافع ثوري" مفربك، وبالتايل كتلة 

م تحريك املجندين أتوماتيكيًّا من أجل القياخرب كاذب بهدف صنع هذا الواقع االفرتايض و  100ا كانت تبّث يوميًّ وحدها 

مثل شبكة صوت  األخرى اإلفرتاضية عدد هائل من قادة الرأي واملنصات الخربية، باإلضافة إىل ع�ل شغب وقتل وإجرامأ ب

 نظومة اإلعالم الغريب والسعودي بكاملها.، إىل جانب مأم�كا الفارسية وشبكة مانوتو ويب يب يس الفارسية

 

 تأث� عىل املجتمع -ب

 بالعمل ح� يبدأ قادة الرأي العام بدفع أفراد املجتمع للتفك� بأنهم مخطئون، حتّى لو كانوا عىل يبدأ هذا النموذج

لوابل من األفكار والتيارات التي تتسلط عليها وتؤثر يف تشكيل وعيها خالل فرتات طويلة من املجتمعات تتعرض صواب. 

حتى تصبح تلك األفكار قناعات ومسلّ�ت تضّحي  رشائح املجتمع املختلفةضمن العقل الالواعي لالزمن، والتي تندرج 

فرط ط�ة أو غ� متوقعة ومتقلبة نتيجة الح�س املالج�ه� يف سبيلها، وهذا ما يجعلها يف كث� من األحيان تقوم بأمور خ

فعها نحو قناعاتها ويف مقّدمة هذه األفكار هي إست�لة املرأة وتحويلها إىل تابع للسياسة األمريكية عرب دوالاللتزام اتجاه 

  .تغي� دورها االجت�عي

ة وقضية حقوقية يف مقدمتها "قضية املرأة اإليراني عىل سبيل املثال، يف الحالة اإليرانية، صنع قادة الرأي اهت�مات وقضايا

لك أثّر الفقر والحرمان" يف املجتمع اإليرا�، إلبعاد الرأي العام عن القضية الحقيقية وهي الحصار األمرييك عىل إيران. كذ 

ب�  ثل توزيع األدوارقادة الرأي العام عىل مسلّ�ت املجتمع اإليرا� املعروف أنه مجتمع محافظ منذ الثورة اإلسالمية م

 الرجال والنساء، وجعلوا من هذا التوزيع قضية خالفية.

) هم الفئة األكرب 2005-1996ويف تقييم مراكز الفكر الغربية للفئة املحتجة يف الساحة اإليرانية، تبّ� أن الجيل الجديد (

. تطلق لحمراء التي يرسمها املجتمع أو النظامبالخطوط ا ونوال يؤمنمن املحتج�، والذين �يلون إىل التشكيك يف السلطة 

، واملتشككون و املواطنون الرقميون، وهي الفئة التي تم التالعب بعقولها ZOOMERSاسم  6مراكز الفكر عىل هذه الفئة

                                                           
6 Middle East Institute, oct 2022 s rising Generation Z at the forefront of protests,’Iran 

https://www.mei.edu/publications/irans-rising-generation-z-forefront-protests
https://www.mei.edu/publications/irans-rising-generation-z-forefront-protests
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وهنا عىل فرتة من الزمن للـ"تغي�" و"املطالبة بالحريات"، و"إسقاط النظام اإليرا�" من أجل "تشكيل مستقبل إيران". 

إشارة إىل أن األفكار املضللة غرست يف عقول هذه الفئة فكرة "تحميل مسؤولية التغي� التي مل يستطيع الجيل القديم 

تحقيقها بسبب خوفهم من استبداد النظام اإليرا�" وأقنعوهم بأنهم "األكرث شجاعة من الجيل السابق" وأن "الجيل 

ك� تؤكد الدراسات العملية أن هذه الفئة هي األكرث  7ضع آماله عليه".القديم معجب مبا يقوم به الجيل الجديد وي

لذلك من السهل التالعب  8انغ�ًسا يف العامل االفرتايض وال متتلك رؤية واضحة ومتيل إىل اإلنفعال العاطفي والتأثر الرسيع،

 يف مشاعرها وتوجيه سلوكها.

 

 التحسس الدفاعي تجاه األحداث -ت

ي عاعىل نظرية العقل التنبؤي والتي تعمل عىل التحكم بالعمليات اإلدراكية يف العقل الالو  رتكيبيةقادة الحرب الاعتمد 

لتضليل، من أجل إصدار األحكام والقرارات والدوافع واالنفعاالت برسعة وتلقائية بناءً عىل ما تم تغذيته سابًقا يف عمليات ا

أمل عليها برسعة حاملا تنشأ، من دون أن يسمح للتفك� املنطقي أو التردود فعل ب القيامباإلضافة إىل التنبؤ باألحداث و 

إلينا،  تتنبأ العمليات الالواعية مبسار الكرة املقذوفةيف إصدار اإلشارات للعقل. ويقّدم العل�ء مثال عىل هذه النظرية: "

ل حركة أطرافنا تبًعا لذلك رس ساعة، فهو كل لحظة �ا 24/24سيطرة للتحكم وتحت ال قابلمجنّد الفقاعة ". ومبا أن وتعدِّ

صّحة األحداث، فستكون يراجع  أنال يستطيع و السيطرة عىل وعيه وتغذيتها بشكل متواصل والتضليل و عليه التأث� 

ا. وبحسب العل�ء "إذا انعطفت الكرة بزاوية قامئة فجأة فلن يستطيع اتخاذ  املعالجة الواعية بالنسبة له صعبة جدًّ

ت اآللياأن " عامل الفيسيولوجي ه�مان فون هلمهولتزالزمة ألن دوافعه املسبقة تتحكم بردود أفعاله". يقول املعالجة ال

التلقائية  املربَمجة مسبًقا تُشكِّل رؤيتنا عن العامل دون أي جهد منا عىل اإلطالق، واآلن يفرتض �وذج العقل التنبؤي أن هذه

  "يع العمليات العقلية، مبا فيها أحكامنا وقراراتنا وأفعالنا.ال تُشكِّل إدراكنا فحسب، بل تشكِّل جم

 ليس لهم موقف سيايس ومل ،الذين قتلوا أفراد من الرشطة ،نو ن املجندو امللتحقعىل سبيل املثال، يف الحالة اإليرانية، 

ذبة ونتيجة التحريض وعدد األخبار الكادخولهم إىل الفقاعة اإلفرتاضية . ولكن نتيجة االجراميلفعل ايكونوا محرضين لهذا 

د أصبحت هذه الفئة من األفرامن خالل هذه األخبار،  الالوعيةونتيجة التحكم بالعمليات االدراكية والعمليات وامللفقة 

 يف حال وقف رشطي فقط أمامهم من دون أن يحمل حتّى بندقية، تعترب أن الرشطة اإليرانية هي عدّوهم وستقتلهم

بتنبؤهم بأنه قاتل نتيجة عرشات اآلالف  لح�ية نفسهم أفراد من الرشطةقدموا عىل استباق األحداث وقتل وبالتايل أ 

 .األخبار التي بثتها وسائل اإلعالم بأن الرشطة اإليرانية مجرمة وقاتلة

 

 ولويات القيم والرضورات واملخاطرخلق نظرة مختلفة إىل أ  -ث

أن القيم هي التي تؤثر عىل األولويات االسرتاتيجية واألهداف والقرارات وعىل  9تؤكّد الدراسات االجت�عية والنفسية

قوله، يفعله وييض الوقت يف القيام بأنشطة معينة، والدافع وراء ما قتي تجعل الفرد يالقيم هي السبب الالسلوك، إذ أن 

قية للفرد وب� تفضيالته الشخصية والتي . والقيم هي التي تجمع ب� املبادىء األخال تخذهايالتي  والقرارات والخيارات

بدورها تؤثر عىل قراراته. وغالًبا يف املجتمعات املحافظة، املرجعيات الدينية هي التي تحدد القيم املجتمعية. لذلك عمل 

                                                           
 املصدر السابق 7
8  2022alden university,, How Age Influences Social Media Preferences 
9  , brillantio, Valerie Forgeard, jun 2022Do Values Affect PrioritiesHow  

https://www.waldenu.edu/programs/business/resource/how-age-influences-social-media-preferences
https://www.waldenu.edu/programs/business/resource/how-age-influences-social-media-preferences
https://brilliantio.com/how-do-values-affect-priorities/
https://brilliantio.com/how-do-values-affect-priorities/
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قة قادة الحرب الرتكيبية عىل خلق نظرة مختلقة للقيم املجتمعية من أجل توجيه املجتمع إىل االهت�م بأمور غ� مطاب

 مع قيمهم األصلية وبالتايل تحقيق مصالحهم وأهدافهم داخل هذه الدول. 

عرتاض عىل سبيل املثال يف الحالة اإليرانية، ومع الكم الضخم من الحمالت التضليلية حول الحريات والتقييدات الدينية واال 

لية، ما تم تغذيتهم به يف الحمالت التضلي عىل إلزامية الحجاب، تغّ�ت قناعات فئة الفقاعة وتركزّت أولوياتهم بناًء عىل

بالحريات العامة والحرية العل�نية  وبالتايل توجهت سلوكياتهم لتحقيق قيمهم الجديدة. فأصبحت فئة الفقاعة تطالب

رتاض عىل ، وتحديًدا عرب االعبالرغم من أن املجتمع اإليرا� معروف أنه مجتمع محافظ ا عن "التقييدات" الدينيةبعيدً 

استهداف دستور النظام عرب التصويب عىل قوان� الحجاب، ويف  الثورية لهذه الفئة نحو دوافع. وتوجهت اللحجابا

دوافع ، ووجهت الية إىل رفض وجود النظام اإلسالمياستهداف النظام مع انتقال الصخب من مرحلة مواجهة الحالة الدين

 .ثااللتحاق باملشارك� يف الشارع، وخاصة اإلنا نحوحركتها عدوى "سيكولوجية الج�ه�"  التي نفسيةال

عب لحصار االقتصادي التي تفرضه الواليات املتحدة والتي من خالله تسلب حق الش، بدالً من الرتكيز عىل ايف هذه املرحلة

اء إمكان النس، تم اختزالها يف طريقة ارتداء الحجاب أو املناقشات حول ما إذا كان باإليرا� يف العيش ببحبوحة وبحريّة

 الذهاب إىل مباريات كرة القدم. إنه مؤرش مهم إلظهار كيف أصبحت القيم األخالقية املسيسة ضحلة.

القيام باستعراضات و  للمطالبة بالحريةنرش الفوىض والعنف هذه القيم املتغّ�ة، وجّهت سلوكيات فئة الفقاعة نحو 

رشائح غ� مشاركة العمل عىل تحريض قطاعات و ، و االحتجاج القامئةنض�م إىل حركة اعرتاضية تجذب الفئات الشبابية لال 

عرب الصدام وأع�ل وغ� املسلح العنف املسلح يف االحتجاجات، والقيام ب املعييش استث�ر الوضععرب  يف االحتجاجات،

 لنظام ورموزه.التخريب واالعرتاض املتواصل واملواجهة املؤذية جسديًا مع األجهزة األمنية والفئات املؤيدة ل

 

 الوالء للشخصيات االفرتاضية -ج

الشخصيات االفرتاضية لتجنيد األشخاص الذي يصعب الوصول إليهم والستمرار السيطرة  قادة الحرب الرتكيبيةيستخدم 

 10.عةعىل املجندين داخل الفقا

 يشمل شخصيات بارزة كقادةية والذي عىل التسويق الشفهي اإللكرتو� للعمليات التضليل قادة الحرب الرتكيبيةاعتمد 

ن عىل وسائل التواصل االجت�عي، مدون�، خرباء، مشاه�، قاموا ببناء و رأي، يشار إليهم "باملؤثرين". �كن أن يكون املؤثر 

الذي تم إنشاؤه. إذ يتطلع جمهورهم عىل منصات املؤثرين ليس فقط ملنح املعلومة، ولكن أيًضا  ىجمهور يتابع املحتو 

لالتصال الشخيص. هنا تكمن قوة هذه العالقة االفرتاضية حيث يشعر املتابعون مبشاعر اإللفة والتواصل والقصص 

عية الحقيقية، مثل أن ينظر املتابع� إىل ؤثر. ويعكس االرتباط العاطفي العالقات االجت�والتجارب التي يشاركها امل

قادة موثوق أو توصيات أرسته. لذلك يستخدم  قتوصيات املؤثرين عىل أنها ذات مصداقية، عىل غرار توصيات صدي

 ملجتمع وتصلهذه القّوة املقنعة لنجاح العمليات التضليلية مبا فيها من قّوة تأث� كب�ة عىل كافة رشائح ا الحرب الرتكيبية

الوصول لها بطريقة سهلة عىل سبيل املثال الفئات الشبابية التي ال تهتم بالشأن السيايس وال إىل رشائح ال يستطيعون 

تتابع املواقع اإلخبارية فهي تجندهم من خالل متابعتهم للمؤثرين يف مجال األزياء أو الفن او "اليف كوتش". أًما عن 

يلية والذين من األساس يصنفون كمجّند قائد فبكل بساطة فهو لزيادة رغبتهم سبب انخراط املؤثرين يف العمليات التضل

بالشهرة والشعور بشهوة القيادة باإلضافة إىل املردود املايل الذي يتم جنيه إّما من خالل تلقي منتجات مجانية أو هدايا 

                                                           
  jan 2022 ncbi ،Reach Populations-to-Engaging Social Media Influencers to Recruit Hardأنظر: 10

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563382/
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شاهدات العالية عىل منصاتهم وهو األمر من املتابع� تعب�ًا عن والئهم لهم والتعويض املايل بسبب "الاليف" وعدد امل

 األهم بالنسبة لثقافة املؤثر.

ة السابق والذي لديه عالقة متوتر  كرة القدمعىل سبيل املثال، يف الحالة اإليرانية، تم صناعة شخصية عيل كر�ي، العب 

سياسية ولكنه محبوب  مع منظمة كرة القدم اإليرانية أي أن الدافع موجود، وهو يعيش خارج إيران، وليس شخصية

ب� وبالتعاون مع رشكة تويرت، صنعوا منه شخصية مؤثرة إفرتاضيًا، إذ أضاف تويرت له عدد ك ،ومعروف يف املجتمع اإليرا�

صنعوا منه  من املتابع� وعدد ضخم من الحسابات الوهمية، وقاموا بإعادة تغريد منشوراته ووجهوه لنرش بيانات ثورية.

 نية. دور "الحالة الشعبية الج�هرية املؤثرة" وبدأ يعطي أوامر بأع�ل العنف أثناء االحتجاجات اإليرا ومارسحالة ثورية 

 

 تبديل الحياة االجت�عية والهوية -ح

حيث �كن  االفرتايضعامل ال، حذر من "الذات املشبعة"، 1991االجت�عي كينيث ج�جن لعام يف كتاب عامل النفس 

ابع البرش إىل درجة للتكنولوجيا أن تش اتجاهات كث�ة بحيث يضيع ، وهي نسخة مجزأة من الذات يتم سحبها يف كب�ة جدًّ

وحدنا مًعا: ملاذا نتوقع املزيد من "توركل يف كتابها األخصائية النفسية اإلكلينيكية ش�ي  تكتبمع هويته. و  الفرد

ل املدى لوسائل التواصل االجت�عي عىل األفراد وشعورهم يبقى األثر النفيس طوي": "التكنولوجيا وأقل من بعضنا البعض

الفردي "بالذات" غ� واضح. لكن هناك يشء واحد نعرفه. لقد تم رقمنة حياتنا اليومية وتعقبها وربطها باملقاييس. لقد 

م من أن مواقع انقسمت ذواتنا الحقيقية إىل صور رمزية عرب اإلنرتنت وصور امللف الشخيص وتحديثات الحالة. وعىل الرغ

وربط ، ة لديها القدرة عىل بناء مجتمعاتهي أدوات قوي LinkedInو  Twitterو  Facebookالتواصل االجت�عي مثل 

، فإنها تطلق أيًضا العنان لعدد ى انتخاب رؤساء الواليات املتحدة، وحتاألقارب يف األماكن النائية، واالستفادة من الوظائف

 11"ية املعقدة التي غ�ت إحساسنا الج�عي بالواقع.ال يحىص من القضايا النفس

م الذات االجت�عية هي القناة الرئيسة التي من خاللها متارس تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وبخاصة وسائط اإلعال 

متع به من تي، وتَُعّدل ما الفرد عيش فيهايالشخصية. إنها تغ� الظروف االجت�عية التي  الهويةا عميًقا يف ً� االجت�عي، تأث

ة عالقات وتدفق للمعلومات، وبشكل غ� مبارش تعيد تشكيل طبيعة ونطاق القيود والقدرات التي تحكم تقديم كشب

، هالذهنية عن ذات هاالجت�عية، ينعكس عىل تصورات ه. ومن ثّم رمبا يجري تحديث جذري لذاتهإىل العامل وإىل نفس ذاته

عندما يشجع املؤثرين عىل وسائل التواصل االجت�عي الشخصية. عىل سبيل املثال:  ههويت وهو ما يفيض إىل تشكيل

ل من أجل تغي� واقعهم ومستقبلهم وبأنهم الجيل القادر عىل التغي� والذي يعوّ بتحركات "ثورية" قيام الاملحتج� عىل 

بالفعل سيقدم عىل فعل املستحيل حتى لو عليه الجيل السابق وهو يحّب أن يحّسن من ظروف حياته الواقعية، فإنه 

  .كان عمًال إجراميًا وغ� واقعًيا من أجل تحقيق التغي�

هناك بعض املعضالت التقليدية بشأن الهوية الشخصية، تتعلق هذه املعضالت باالستمرارية عرب الزمن أو عرب 

ا من ها عبثية ومشتتة، نوعً رمبا تبدو برمتالسيناريوهات املحتملة. إن ظاهرة بناء الهويات الشخصية عىل اإلنرتنت 

"، وال تستحق التأمل الجاد. ولكن يف العامل الحقيقي، فإن عملية البناء هذه هي واقع ملموس وقضية 12فة للمبتدئ�"الفلس

فعل يف فيسبوك، وغوغل بلس، ولينكد إن، لملّحة لعدد متزايد من الناس الذين عاشوا كل حياتهم الراشدة منغمس� با

وتويرت، واملدونات، ويوتيوب وفليكر، وغ� ذلك. هؤالء الناس يرون التساؤل عن هوياتهم الشخصية عىل اإلنرتنت أمرًا 

تلتقط الخوارزميات هذه  طبيعيًا، ويتعاملون مع شخصياتهم عىل أنها قيد التطوير، ويجتهدون يوميًا لتشكيلها وتحديثها.

                                                           
11  , Sherry Thomason October 7, 2016A Virtual Life: How Social Media Changes Our Perceptions 
 أنت نفس الشخص الذي كنته يف العام املايض؟ هل سوف تكون نفس الشخص إذا كنت قد نشأت يف هلعىل سبيل املثال األشخاص الذين يبحثون عن أجوبة لهذه األسئلة عرب االنرتنت  12

 مكان مختلف؟ كم سوف يتبقى من ذاتك إذا ما غرس عقلك يف جسد مختلف؟

https://www.thechicagoschool.edu/insight/from-the-magazine/a-virtual-life/
https://www.thechicagoschool.edu/insight/from-the-magazine/a-virtual-life/
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يد من األخبار والدعايات وتعرض عليه متابعة "املؤثرين املشاه�" الذين التساؤالت والهواجس وتستغلّها لعرض املز

 13يحظون بحياة مثالية ويتمتعون بالـ"حريات" وبدورهم يحددون الهوية الجديدة للشخص الذي يتابعهم.

اس  من هم األنمبرونة أكرث إذ يختار الفرد، لتغي� الذات االجت�عيةالوسائط اإلجت�عية متثل أيًضا فرصة غ� مسبوقة ف

 الشخصية. هتثّم بشكل غ� مبارش، لتحديد هوي االجت�عية، ومن هاآلخرون الذين تخلق أفكارهم والتواصل معهم شخصيت

العنف مبجرد صياغة مظاملهم  املنغمسون يف وسائل التواصل يستخدم املتظاهرون، يف الحالة اإليرانية عىل سبيل املثال

إذ أن فئة الفقاعة التي خرجت ومارست العنف يف الشارع اإليرا� كانت تحاول أن تظهر أنها تسعى  من حيث الهوية.

عىل الرغم من أن هذه إىل تبديل هويتها (الدينية واإلسالمية) والتي عّربت عنها بسلوكيات مثل نزع الحجاب يف الشارع، 

عىل أن املنشورات عىل  من فئة الفقاعة د املتظاهرونشد .14الفئة أغلبها محافظة ومتديّنة وترتدي الحجاب عن قناعة

تظهر أنهم يعيشون حياة  السابق� (يف زمن الشاه) مواقع التواصل االجت�عي ألبناء وأحفاد كبار املسؤول� اإليراني�

اإليرا�. إًذا وسائل عىل عكس اإليراني� الذين �تثلون للنظام  ،عنهم، (حياة الرفاهية واألموال والحرية) مختلفة متاًما

من أجل أن يعيشوا حالة الصور  التواصل وجّهت الفئة نحو تغي� هويتهم اإلسالمية نحو هوية جديدة غ� إسالمية فقط

 ي يعرضها أبناء املسؤول� السابق� يف زمن الشاه.الت

 

 مج الفئات املحلية بعنارص خارجيةد -خ

يشجع قادة الفقاعة االفرتاضية مجنديها للدخول إىل الجمعيات واملؤسسات غ� الحكومية مبا فيها من طابع حقوقي 

وإنسا� بأهداف متعددة، والتي تضّم أيًضا شخصيات وعنارص من الخارج بهدف تحقيق الدمج وبالتايل تحقيق التأث� 

وإثارة املشاعر الثورية. ويأيت ذلك من خالل مقارنة مجندي الفقاعة األكرب عليهم وض�ن تحفيزهم عىل التغي� واالحتجاج 

أنفسهم بواقع العنارص الخارجية وبتعاطف األخ�ة معهم وإحساسهم بالوقوف إىل جانبهم ماديًا ومعنويًا، باإلضافة تشجيع 

خلع بملثال، عندما قامت النساء العنارص الخارجية عىل استمرار األع�ل العنفية والالعنفية لتحقيق التغي�. عىل سبيل ا

هذا العمل عرب تصوير مشهد لنساء يف ستمرار اال عىل  قامت العنارص الخارجية بتشجيعهنيف الشوارع اإليرانية،  نحجابه

تتظاهر دون التي يرانية تحويل اإلتخلع الحجاب يف دول خارج إيران ونرشها عىل التيك توك وتويرت وأنستغرام، وأيًضا 

وك� عملت مسيح عىل نجاد والتي تعيش خارج إيران والتي تعترب من قيادة "15للحركات االحتجاجيةحجاب إىل رمز 

ملنظمة العاملية ـ "ال الفقاعة االفرتاضية يف الخارج اإليرا�، شجعت جنود الفقاعة يف الداخل اإليرا� للدخول افرتاضياً 

برامج � يف الداخل اإليرا�، وتقديم عارض� اإليراني� يف الخارج ودمجهم مع املعارضللحرية" والتي عملت عىل توحيد امل

، تحت مسميات متك� الشباب أجيج استمراريتها�رسة العنف وقيادة االضطرابات وكذلك يف تملعمل للمحتج� يف الداخل 

 واملرأة خاصة.

 

 

 

 

                                                           
 91لفنون، ص: الثورة الرابعة: كيف يعيد الغالف املعلومايت تشكيل الواقع اإلنسا�، لوتشيانو فلوريدي، املجلس الوطني للثقافة وا 13
 2022-11-9، مركز يوفيد، ملف معلومات: ترشيح الفئات املعرتضة يف الشارع اإليرا�راجع  14
 .حملة خلع الحجاب بدأت من داخل إيرانCNN :مسيح نجاد لـأنظر:  15

https://www.u-feed.com/post.php?id=123038
https://www.u-feed.com/post.php?id=123038
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/02/02/iran-arrests-29-women-after-hijab-protest
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 ت امللونة: إيران �وذًجاثالًثا، الفقاعة االفرتاضية الجيل الجديد من الثورا

 ، وذلك لهدف�،بكميات ضخمة منذ لحظة وفاة الشابة مهسا أميني بدأت عملية التضليل وضّخ األخبار الكاذبة واملزيّفة

عارض� امل، والثا� لتحويل أكرب عدد من اإليراني� "وض�ن السيطرة عليهم ثارة املشاعر الثورية لدى جنود الفقاعةاألول إل 

وقناة  ناشيونالناة صوت أم�كا وراديو فردا وقناة إيران أنرت ؤثرين" إىل جنود الفقاعة. إذ نرشت يب يب يس فاريس، وقاملغ� 

. بالتوازي مع عمليات يوًما وذلك فقط عىل صفحاتهم عىل الوسائل اإلفرتاضية 47كذبة يف  38003 من وتو ما مجموعه

جيه حرب الرتكيبية عىل تعويم قادة الرأي (املجند القائد يف الفقاعة) وتو ضّخ املعلومات الكاذبة واملزيفة، عمل قادة ال

سلوكه بعد نجاح التأث� عىل عملياته النفسية واإلدراكية من أجل تحريك إنفعاالته نحو اتخاذ إجراءات تحريضية 

حقيقية  خبار املزيفة إىل إجراءاتوالتشجيع عىل الثورة وخلق "الشعارات املزيفة" و لتحويل الواقع االفرتايض املبني عىل األ 

يتها يف الواقع الحقيقي. عىل سبيل املثال، بعدما عاش عيل كر�ي (الجندي القائد) الحالة الثورية الج�هرية التي تم تغذ

ل قت من قبل تويرت بناًءا عىل األخبار املزيفة واملتابع� املزيف�، بدء يوجه املتظاهرين (جنود الفقاعة) بقيام عمليات

عة وإجرام يف الشارع اإليرا� من أجل إسقاط النظام وأيًضا من أجل تشجيع املتظاهرين العادي� إىل االنض�م إىل الفقا

فرتايض اإلفرتاضية وااللتحاق بالحالة الثورية لقيام باألع�ل اإلجرامية. إًذا خرج عيل كر�ي والتابع� له من الواقع اال 

ناًءا ية وحّول الحوافز االفرتاضية إلجراءات واقعية، من دون الحاجة إىل مربرات فعلية بل بواتخذوا إجراءات واقعية إجرام

 عىل األخبار املزيفة فقط.

ت وال إًذا �كننا القول أن الثورات امللونة الجديدة مثل التي حصلت يف إيران هي مل تعد تحتاج ال ملربرات وال للوجيستيا

هم إن كان مزيًّفا أم ال، وملا هو أهم من الحدث، إىل الكمية الضخمة من األخبار زمان وال مكان بل فقط لحدث غ� م

الكاذبة والتي بدورها تلعب الدور األسايس كموجه ومحرّك ومسيطر عىل الثورات امللونة وعىل سلوكيات وانفعاالت 

 وقرارات وادراك مجندي الفقاعة وقادة الرأي.

 

 ضيةالفقاعة االفرتا ، طرق معالجةرابًعا

ليست قضية �كن معالجتها ببساطة عن طريق  املزيفة فهياألخبار ألن أصل الفقاعة االفرتاضية هي الحمالت التضليلية و 

االجت�عية  عىل وسائل التواصل االجت�عي ألن األفراد ضمن الدوائر واملزيد من السيطرة املعلوماتية املزيد من الوقاية

الخوارزميات مثل ستحرص ف  ،إذا مل يفعلوا ذلكو . اعتادوا عىل متابعتهانفس املحتويات التي  يرغبون يف متابعةعادة ما 

ة هي النسخ ة. هذه الفقاعإظهار األخبار املشابهة ملا تم قراءته سابًقا يف Twitterو  Facebookتلك التي يستخدمها 

، كل� طالت مدة بقاء األفراد ل أرسى الكهف. ومث16الحديثة للكهوف التي وصفها أفالطون ذات مرة يف قصته الرمزية

والذي يزيد األمر صعوبة  ، وبالتايل يشككون يف كل حقيقة أخرى تُعرض عليهم.، زاد اقتناعهم بحقيقتهمداخل الفقاعة

 .ما يحجب عنهم فعالية الحمالت املضادة مزيفةً  اقدم أخباًر ي أن "النظام اإليرا�"تصف  املزيفةأن األخبار  هو

                                                           
�ينا ويسارا وإىل الوراء؛ حيث  يروي سقراط عن مجموعة من السجناء املوجودين يف كهف منذ طفولتهم مقيَّدين من أرجلهم وأعناقهم بسالسل حديدية متنعهم من تحريك رؤوسهم  16

عندما يس� الناس بجوار “يث تقع خلفهم فتحة الكهف. وإىل هذا الحد من القصة، ال يوجد معنى حقيق لها إال عندما يستأنف سقراط حديثه بالقول: يجلسون القرفصاء مواجه� لحائط، بح
ما هي إال موضوعات حقيقية، وأن أصوات األفراد فتحة الكهف تنعكس صورهم واألشياء التي يحملونها عىل الحائط، ووقتها يظن السجناء أن الصور والظالل التي يرونها عىل الحائط أمامهم 

 يف الخارج اعتقدوا أنها أصوات الظالل التي يرونها عىل الحائط.
وظنون، ولكنه تدريجيًّا  أن ما يراه ما هو إال أوهام يوما ما، استطاع أحد السجناء التحرُّر من قيوده، واستطاع أن يخرج خارج الكهف.. يف البداية، مل يستطع اإلبصار نتيجة ضوء الشمس، وظن

 لسج� كان قادرا عىل أن يعقل ما يراه؟استطاع أن ينظر إىل األشياء حتى استطاع أن ينظر إىل الشمس ذاتها. ولكنَّ السؤال املهم، والذي طرحه سقراط يف تلك املرحلة: هل هذا ا
ذي عاشه يف الكهف؛ لهذا فهو يشعر بسعادة بالغة لهذا التغي�، ويف الوقت نفسه شعوره بالشفقة عىل زمالئه املساج� ولهذا؛ يُدرك السج� الُحر أنَّ العامل الحقيقي أهم ومتفوق عىل العامل ال

 العودة إىل الكهف. -السج� الحر-الذين يقبعون يف عامل الظالل؛ لهذا يُقرِّر 
حيث عامل الظالل -الئه ليُطلعهم عىل ما اكتشفه، ولكْن يُخربنا أفالطون بأنه عند عودة السج� إىل الكهف وهنا؛ ينتهي أفالطون إىل الجزء األخ� من قصة الكهف بعودة السج� الحر إىل زم

عمى والرضر؛ قهم إىل تلك الحالة من اليشعر بأنَّه أصيب بالَعَمى متاما كشعوره عند الخروج من الكهف؛ لهذا يشعر السجناء املقيدون أن خروَج صاحبهم من الكهف هو ما قاد صدي -والوهم
 يسعى إىل إجبارهم عىل الخروج من الكهف. لهذا يقررون عدم الخروج من الكهف والبقاء فيه. إىل الحدِّ الذي جعل سقراط يزعم بأن هؤالء السجناء املقيدين سيلجأون إىل قتل أي شخص
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؟ لألخبار املزيفة بحد ذاتهد عىل أنها مزوّ  مجنّد الفقاعةعندما ينظر إليها  املزيفةاألفراد من األخبار  تحذيركيف �كن ف

 مجنّد الفقاعةأن تكافح مثل هذه "األخبار الزائفة" عندما ينظر إليها  ملواقع التحقق من األخبار التابعة للنظامكيف �كن 

 ؟ أيًضا مزيفةعىل أنها 

لردع "املتلقي" الذي �ارس عليه الحمالت التضليلية من تعمل إعالمية مختصة باملواطن� االسرتاتيجية يجب بناء  إًذا

ا الخروج منها. مع االنتباه إىل عدم تعزيز  الدخول إىل الفقاعة االفرتاضية ألن يف ح� دخل إىل هذه الفقاعة يصعب جدًّ

م عن "مظاملهم" وإثبات صحة الروايات املزيفة بالتدخل والسيطرة وتعزيز قدرة جنود الفقاعة عىل التأث� عرب تعب�ه

 روايتهم بأنهم "ضحايا" أع�ل النظام املقيّدة للحريات.

 نقّدم بعض االقرتاحات تأخد يف ع� االعتبار يف بناء هذه االسرتاتيجية:

 اهية واعتبارها معركة حاسمة.كبح بناء التصورات املضللة، من خالل مواجهة األخبار املزيفة وخطاب الكر  -1

بشكل صحيح. غالبًا ما يتم الخلط ب� وخطاب الكراهية من الرضوري تحديد ما نعنيه بـ "األخبار املزيفة"  -2

" أيًضا عن الخاطئةمصطلحات "األخبار املزيفة" ومفاهيم مثل املعلومات الخاطئة أو الدعاية. تختلف "األخبار 

بين� تش� ، لتبدو صحيحة وتصميمها، إىل أن املعلومات قد تم تسويقها "مزيفة": تش� كلمة "املزيفة"األخبار 

، الذي اختار "األخبار األسرتايل Macquarie، طوعيًا أم ال. وفًقا لقاموس ة "خاطئة" إىل أنها ناتجة عن خطأكلم

املنشورة عىل مواقع الويب  تعني "املعلومات املضللة والخداع والتي، 2016عام" لعام الاعتبارها "كلمة " باملزيفة

ة عرب وسائل التواصل ، حيث يتم مترير املعلومات غ� الصحيحأو لزيادة حركة املرور عىل الويبألغراض سياسية 

وفًقا لقاموس و  هي معلومات كاذبة يتم تداولها عن عمد بقصد التأث� عىل آراء من يتلقونها.، و االجت�عي"

خطاب أو كتابة مسيئة أو تهديدية تعرب عن التحيز ضد مجموعة معينة، ، فإن خطاب الكراهية هو "أكسفورد

 ". إذا بدا هذا التعريف صحيًحا، فإنه يث� تحديات قانونية. لعرق أو الدين أو التوجه الجنيسخاصة عىل أساس ا

 من أجل معالجة الحمالت التضليلية. وف� مواقع للتحقق من الحقائقت -3

بدل من معالجة تداعياتها، أي تفنيد أسباب كل خرب مزيف وعرضه للرأي العام  معالجة جذور األخبار املزيفة -4

 مع شواهد ودالئل.

عدم اإلعالن عن حمالت مواجهة التضليل واألخبار املزيفة ألنها ستزيد من حجج جنود الفقاعة بالقمع وعدم  -5

الحريات وستزيد خطاب الكراهية، ومن األفضل أن تكون حمالت مبطنة وغ� مبارشة والذي بدورها ال تسبب 

 "النفور" عند املتلقي العادي أو عند مجنّد الفقاعة. 
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