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ال يمكننا منع المعلومات الكاذبة تمامًا ولكن يمكننا أن نبذل 
قصارى جهدنا لتوعية الناس بالحقيقة.

لقد حان الوقت لكي يتبنّى العالم رؤية واضحة وصحيحة لعام 

إذن ماذا يمكننا أن نفعل؟

2020أخبار وهمية - رؤية 
قد تبدو األخبار المزيفة وكأنها اختراع حديث للبشرية ، وهي 
ممارسة لم تتفاقم إال بعد إنتخاب رجل سياسي نفّضل عدم 

ذكر إسمه. في الواقع ، فإن إنتشار الّشائعات والمعلومات 
ممارسة قديمة بقدم حروف الطباعة. الخاطئة هي

لطالما دأب الناس في كل زمن على تشويه الحقيقة ، أو حتى 
كذبوا لمحاولة الحصول على ما يريدون (أو تغيير العالم). ولكن 

اليوم ، تنتشر المعلومات بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع من أي 
وقت مضى.

حتى ذلك الحين ، لم يكن سوى القليل من وسائل اإلعالم أو 
المصادر الحكومية لديها القدرة على تشكيل الفكر العام. أما 

اليوم فإّن المعلومات هي في متناول الجميع.
بخالف وسائل اإلعالم أو الحكومة ، ال يتحمل األفراد مسؤولية ما 

ينشرونه عبر اإلنترنت ، نظرًا لوجود عدد قليل من اللوائح 
والعقوبات الخاصة بنشر األكاذيب ، فال يوجد حافز لهم على 

بمسؤولية في المجال العام. التصرف

نحن نفكّر في الحصول على اإلعجابات (أو األصوات) أوالً ، ثم 
نحن قلقون بشأن العواقب المنجرة - ولماذا يجب علينا القلق 

في حين أن قدوة العالم الحر  ينشر بإنتظام و يدعم الكذب 
تحمل أي عواقب؟ الصارخ دون

 

 
 

 

تحقّق من المصادر. إذا كان هناك مصدر ، فتأكّد من صحّته. إذا 
لم يكن هناك مصدر فإسأل نفسك لماذا ال يوجد.

تحقّق من من يقف وراء المنشورات و منتديات الرأي. هل هم 
جديرين بالثقة؟ ماهي المنشورات األخرى التي نشروها؟

تحقّق من األحداث من خالل مصدر "رسمي" موثوق ، أو 
مؤسسة حكوميّة ، أو أي شخص معترف به قانونيًا إلخبار 

الحقيقة ، على سبيل المثال.
يجب المطالبة بتنظيم وسائط اإلعالم الرقمية اإلجتماعية. على 

كيف تفعل؟

Facebook عكس وسائل اإلعالم التقليديّة ، فإن برامج مثل
غير مطالبين للتحقّق من اإلعالنات و

هذا يعني أنه  السياسيّة أو أي محتوى منشور في أي مكان.
يمكن للسياسيين الكذب دون تداعيات. يجب أن يتغير كل 

ذلك. 

 Google 
 

  Facebook Twitter  عن نشر إعالنات سياسية ، لكن لقد توقف
يرفضان ذلك. يجب أن يتغير كل ذلك.  Google و

حان الوقت للتحقّق من األحداث و تتبّع األخبار الوهميّة.
نريدك أن تشجع الناس على مواجهة األخبار المزيّفة بمواجهتهم 

بحقائق وأرقام ومصادر مثبتة حتى ينتصر نور الحقيقة.

نريد أيًضا أن ترفع صوتك للمطالبة بمزيد من التّنظيم لإلنترنت 
والوسائط اإلجتماعيّة. إذا أصبح نشر معلومات كاذبة على 

اإلنترنت أمرا غير قانوني ، فسيتّم قطع األخبار الزائفة من 
مصدرها.
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