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غلب مفاصل  أفي    وشموليتهافي تكنلوجيا المعلومات    واسعا    ا  نشهد تطورحيث    نعيش اليوم في عصر التقنية

اليومية   البيانات  األغراض،  ولمختلف االعمار    ولجميع حياتنا  حجم  في  هائل  تضخم    المعلومات / يقابلها 

في السنوات    نتيجة لذلك،  هذه المعلومات قد تكون صحيحة وربما غير صحيحة.متولدة في كل لحظة.  ال

تتولد    .(Fake News)"  او الكاذبة  و المفبركة أ  غير الموثوقةظهر مصطلح يعرف ب "االخبار    األخيرة

  فية. او الوضوح والشفأمعلومات غير كاملة الدقة   اون معلومات خاطئة  مهذه األنواع من المعلومات اما  

الى أفكار  ي العام  أتمويه الر  أو  معينشي  و  أ تجاه  إنحياز الى  ال ا  اما الغرض من توليد هذه المعلومات  

 .  و بلدأو مدينة  أمؤسسة  وأ مجتمعاالستقرار على مستوى  لزعزعة مغرضةو أمشبوهة 

ستخدام منصات التواصل امن خالل  نطاق واسع    وعلىبسرعة    هذه األنواع من المعلومات  تنتشر

سرعة االنتشار تعود الى   .بشكل عام  باإلضافة الى مواقع وصفحات االنترنيت  بشكل رئيسي   االجتماعي

على   تعمل  حيث  االجتماعي،  التواصل  منصات  عليها  المبنية  االصطناعي  الذكاء  توليد  خوارزميات 

خبار باإلضافة الى اهتماماتهم الشخصية المحددة  أما ينشروه من  باالعتماد على  للمستخدمين    مقترحات

االرسال من خالل   وإعادة،  ، االعجابسهولة النسخ، اللصق، المشاركة  تتيح هذه المنصات  كذلك  .مسبقا

  خبار أمن  تقبال لما يصلهم   أكثرمما يجعل المستخدمين  ذلك ، األصدقاء او األشخاص الذين نتابعهماالهل، 

، خاصة  ال   أوكانت موثوقة    فيما إذاح لهم او التحقق من مصادره الرئيسية  رفي مصداقية ما يط  التأملدون  

 في عصرنا الحالي.    التي انتشرت بشكل واسعتلك التي ترسل في المجاميع 

 منها: عديدة و متنوعةت تم توظيف هذا النوع من المعلومات في مجاال 

  عن مرشح او حزب معين من اجل   بنفس الوقت  كاذبةو  لّماعةيتم إشاعة معلومات  حيث    :ة يالسياس(  ١

 . االنتخاباتوشفافية  على نتائج   التأثير وبالتالي لناخبين عقول ا وتوهينالتالعب 

خاطئة أودت بحياة    وعالجات، ظهرت اخبار مغرضة  كورونا العالمي  انتشر وباء  نالصحة العامة: حي(  ٢

      و على اقل تقدير تسببت في مشاكل صحية لهم.  أالناس 



، لكن باإلمكان النظر في  المفبركة  خبارلمعالجة موضوع اال   مثالي   وجد حل جذرييبالحقيقة، ال  

  :منها التعليمات المقترحةمجموعة من 

الضرورة    (١ بوجود هذا  المستخدمين  المعلومات  نتثقيف  المزيف من  المثال  وع  من خالل على سبيل 

الموثوقة او األفراد   .  على شعبية واسعة   التأثيرذات    الحياديين والموثوقين  والمراجع القنوات اإلعالمية 

مهاراتهم   تطوير  من  للمستخدمين  بد  ال  يقرروا  كذلك،  كي  يستلمونها  التي  المعلومات  لتقييم  الشخصية 

 . يستقبلوها ام يرفضوها

شركات التكنلوجيا في الحد من انتشار االخبار المفبركة عن طريق اتخاذ إجراءات صارمة  تعزيز دور    (٢

المتعمد التضليل  أولوية    وتسهيل،  ضد  إعطاء  الى  باإلضافة  كاذبة،  معلومات  عن  المستخدمين  ابالغ 

 للمصادر الموثوقة وقمع الخاطئة منها.  

قوانين ضد المعلومات المضللة الكيدية    وتشريعمسؤولية الحكومات في تمويل مدققي الحقائق المستقلين    (٣

اليوم  المستوى  المحتوى ذات  تحجيم نشر    يف  يفي بلدنا العزيز العراق من دور حكوم  او كما نالحظه 

ا من اإلشارة لحفظ التوازن نال بد ه.  لردع األشخاص او الجماعات التي تروج لهذا النوع من النشرالهابط  

 على حرية التعبير.   والحفاظ المفبركة  المعلوماتبين الحماية من 
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