
نقــدّي  الراهــن إلجــراء تقييــم  الوقــت  ال يوجــد وقــت أفضــل مــن 
حــول كيفّيــة حصولنــا علــى األخبــار والمعلومــات، خصوًصــا بعــد أن 
أصبــح اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي بالنســبة للكثيريــن 
المصــدر الرئيســي لألخبــار ومنهــم صّنــاع القــرار. عملًيــا، إّن اإلنترنــت 
ــط لهــا للحصــول علــى المعلومــات  هــو وســيلة ال حــدود وال ضواب
نظــًرا إلــى الكــّم الكبيــر مــن األخبــار المتداولــة عبــره. وفــي هــذا 
الســياق، يمكــن بســهولة تاّمــة اســتعمال العديــد مــن المعلومــات 
المشــّوهة والمنحــازة، والتــي ُيشــار إليهــا أحياًنــا بـــ “األخبــار المزّيفــة« 
الخاّصــة  األدوات  لقــّوة  نظــًرًا  والمثّقفيــن  السياســيين  ِقبــل  مــن 
بوســائل التواصــل االجتماعــي، بمــا يــؤّدي إلــى تضليــل المجتمــع 

بشــكٍل كبيــِر. 

علــى  وقادريــن  مّطلعيــن  مواطنيــن  الديُمقراطّيــات  تتطّلــب 
عمليــة  فــي  منخــرط  مدنــّي  وُمجتمــع  نقدّيــة،  بطريقــٍة  التفكيــر 
اقتــراح الُحلــول والتأثيــر علــى صانعــي السياســات، وجامعــات قــادرة 
علــى تطويــر المجتمــع. لكــن لألســف، غالًبــا مــا يتــّم التغاضــي عــن 
سياســات  بوضــع  أساســي  كُمســاِهم  األكاديمّيــة،  األوســاط  دور 
ديمقراطّيــة ورشــيدة انطالًقــا مــن وظيفتهــا التعليمّيــة والبحثّيــة 
وموقعهــا كمنبــر للنقــاش العــام. لقــد كتــب الكثيــرون عــن الــدور 
التعليمــي للجامعــات، لذلــك ســأرّكز فــي هــذا المقــال، علــى دور 
األكاديمييــن كمصــدر موثــوق للمعلومــات ومؤّثــر فــي السياســات 

العاّمــة.

واألوســاط  السياســات  واضعــي  بيــن  المســافات  تقريــب  ُيعتبــر 
ــم  ــة أمــًرا غيــر ســهل علــى اإلطــالق، وخصوًصــً فــي العال األكاديمّي
العربــي، حيــث مســاحات التفاعــل محــدودة، ونــادًرا مــا تكــون عملّيــة 
صنــع السياســات منهجّيــة. وفــي حــال تفاُعــل صانعــو القــرار مــع 
األكاديمييــن، يّتضــح أّنهــم ال يتحّدثــون الّلغــة نفســها. فمعظــم 
النــواب والــوزراء ليــس لديهــم الوقــت أو االهتمــام الكافــي بالحلــول 
المعّقــدة والطويلــة األمــد لمشــاكلهم، فــي حيــن أّن األكاديمييــن 
يمكــن أن يســهبوا فــي وضــع النظرّيــات وتقديــم الحلــول الطويلــة 

األجــل فــي دراســاتهم.

إّن حــّل مشــكلة انعــدام التالقــي بيــن هذيــن الطرفيــن ال يــؤّدي إلى 
إزالــة كّل العوائــق أمــام صياغــة سياســات جّيــدة فــي بلدان شــبيهة 
ــه يســهم فــي وضــع التصــّورات لحلــول طويلــة األمــد  بلبنــان، إلّا أّن

للمشــكالت اليومّيــة.

فــي معهــد عصــام فــارس للسياســات العاّمــة والشــؤون الدوليــة 
هــذه  ســّد  علــى  رّكزنــا  بيــروت،  فــي  األميركيــة  الجامعــة  فــي 
1( توفيــر مســاحة للحــوار حــول السياســات  الفجــوة مــن خــالل: 
بيــن األكاديمييــن والمجتمــع المدنــي وصّنــاع السياســات. 2( دعــم 
األبحــاث العاليــة الجــودة حــول السياســات التــي يجريهــا األســاتذة 
األبحــاث  إنتــاج  العمليــة. واألهــّم مــن ذلــك، 3(  وتســهيل هــذه 
وتقديــم  للنــاس  وإتاحتهــا  بالسياســات  المتعّلقــة  األكاديمّيــة 

توصيــات واضحــة حولهــا.

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، ال نــزال نغــرق بكــّم مــن المعلومــات 
ووســائل  اإلنترنــت  عبــر  يومــي  بشــكٍل  تتناقــل  التــي  واألخبــار 
التواصــل االجتماعــي، بمــا يخّفــف مــن تأثيــر األكاديمييــن بســهولٍة 
كبيــرة. فــي الواقــع، يقــّدر عــدد المواطنيــن العــرب الفاعليــن علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي بنحــو 80%، إلّا أّن 70% منهــم يجــدون 

أّن وســائل التواصــل االجتماعــي هــي مصــدر مهــّم لألخبــار .1 

الحقائــق  أو  المزّيفــة  لألخبــار  الشــائن  االســتخدام  إّن  َعملًيــا، 
المجتــزأة فــي الحمــالت السياســّية يتزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ومــن قبــل مختلــف األطــراف السياســّية. لكــن مــا يثيــر القلــق 
بشــكٍل خــاّص، هــو اســتخدامها مــن قبــل األحــزاب الشــعبوّية 
التــي تحــّول المهاجريــن والّلاجئيــن إلــى كبــش فــداء وتحّملهــم 
ــدًءا مــن الرئيــس األميركــي  مســؤولّية مشــاكل مجتمعاتهــم، ب
الحــدود  علــى  للمهاجريــن  المناهضــة  ترامــب وحملتــه  دونالــد 
ماتيــو  حــزب  حملــة  إلــى  وصــوًلا  المكســيك،  مــع  المشــتركة 
ســلفيني المناهضــة للمهاجريــن فــي إيطاليــا. ُيــؤّدي اســتعمال 
المعلومــات الخاطئــة أو المزّيفــة لحشــد قاعــدة سياســّية معاديــة 
لألجانــب ليــس أمــًرا تاريخًيــا، بــل هــو آفــة القــرن الواحــد والعشــرين 
التــي تســهم فــي تطويــر ديموقراطّيــات ليبرالّيــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.

1 Dennis, Everette E., Justin D. Martin, and Fouad Hassan. 
“Media Use in the Middle East, 2018: A Seven-Nation Survey.” 
Northwestern University in Qatar, 2018. www.mideastmedia.org/
survey/2018.
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التواصــل  وســائل  اســتخدام  يمكــن  المقابــل،  فــي  لكــن 
االجتماعــي كأداة لمواجهــة »األخبــار المزّيفــة« وحمــالت الكراهّيــة، 
عبــر نشــر المعلومــات الموثوقــة ونتائــج األبحــاث العلمّيــة بطريقة 
مبّســطة واســتخدام لغــة النــاس والبيانــات الصورّيــة لجعلهــا 

أكثــر جاذبّيــة.

وســائل  اســتخدام  فــي  فــارس  عصــام  معهــد  نجــح  وقــد   
الّلاجئيــن  أزمــة  حــول  الحقائــق  لنشــر  االجتماعــي  التواصــل 
الدقيقــة  وغيــر  المغلوطــة  للمعلومــات  والتصــّدي  الســوريين 

واإلعــالم. السياســّيون  يســتخدمها  التــي 

ال  لبنــان،  مثــل  كبيــٍر  بشــكٍل  المسّيســة  البلــدان  فــي  أخيــًرا، 
ــة ضّيقــة للغايــة إلجــراء نقــاش صّحــي  يوجــد ســوى مســاحة عاّم
غيــر حزبــي وغنــي حــول القضايــا الشــائكة راهًنــا، ســواء فــي مــا 
ــك مــن الصعــب  ــة أو الحوكمــة. وكذل ــق بالّلاجئيــن أو البيئ يتعّل
العثــور علــى مســاحة مســتقّلة وغيــر حزبّيــة لتبــادل األفــكار، كمــا 
أّن هنــاك صعوبــة أكبــر فــي جمــع كّل األطــراف المعنّيــة مًعــا. 
ــة ســواء علــى  ــاء مؤّسســات ذات صدقّي وعلــى الرغــم مــن أّن بن
المســتوى األكاديمــي أو المدنــي، هــو أمــر بالغ األهمّية للمشــاركة 
فــي عملّيــة صنــع السياســات. يقــول هنــري جيــرو، وهــو أحــد 
المفّكريــن البارزيــن فــي القضايــا االجتماعيــة فــي المؤّسســات 
التعليمّيــة: »ال وجــود لديُمقراطّيــة مــن دون مواطنيــن مّطلعيــن 
ومجــاالت عاّمــة وأجهــزة تعليمّيــة لدعــم وتعزيــز المعاييــر القائمــة 
هنــاك   .2 والعدالــة«  والوقائــع  واألدلّــة  والصــدق  الحقيقــة  علــى 
كثيــرون فــي هــذه المنطقــة ال يعيشــون فــي دول ديموقراطّيــة، 
إلّا أّنهــا مبــادئ يمكــن للمعّلميــن والباحثيــن نشــرها والســعي 

لتعزيزهــا. 

فــارس  عصــام  معهــد  فــي  مســاعد  مديــر  األميــن،  ريــان 
ــة  ــة فــي الجامعــة األميركّي ــة والشــؤون الدولي للسياســات العاّم

بيــروت. فــي 

والشــؤون  العامــة  للسياســات  فــارس  عصــام  معهــد  ينشــر 
الدوليــة فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت أســبوعًيا سلســلة 
بالسياســات  متعّلقــة  مختلفــة  مواضيــع  حــول  المقــاالت  مــن 
يصــدره  الــذي  الفكــري  واإلنتــاج  باألبحــاث  والمرتبطــة  العامــة 
القائــم  الوضــع  تحليــل  إلــى  المقــاالت  هــذه  تهــدف  المعهــد. 
والبنــاء عليــه لتقديــم اقتراحــات عمليــة للعــام 201٩ قــد ُتلهــم 
حلــول  بإيجــاد  والمهتميــن  القــرار  وأصحــاب  السياســات  صنــاع 
لألزمــات القائمــة وســبل للتطــّور والتقــّدم فــي مجــاالت مختلفــة.

2 Giroux, Henry. 2018. “What Is the Role of Higher Educa-
tion in the Age of Fake News?” In Post-Truth, Fake News: Viral Mo-
dernity Higher Education, 197–215. https://doi.org/10.1007/978-
981-10-8013-5_17.
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