
حروب الجيل السادس
   والصراع المعلوماتي 

 بنـــاء على مــــا ورد بسلسلة دراســــات المستقبل التـي تـــــصدر عن مركــز المســـتقبل ل�بحـــــاث
،والدراسات المتــــقدمة بدولة ا�مارات الـــعربية المتحدة، أن الــحروب مــرت بخـــمـــس أجـــــيــــــــال
 تبدأ بالجيل ا�ول والذي اُستخدمـــت فيه ا�سلحة والجنود، وكان هـــــدفـــها ا�ساسي تـــحــــقـــــيق 
 االنتصارات العسكرية، ثم الجيل الثاني فكان بمثابـة تطور ل�سلحة؛ فظـــــــهرت ا�ســـلحة ا�ليــــة
 والمدرعات الثقيلة ولها نفس هدف الجـــيل ا�ول، يليها حروب الجيل الثالث، ظـــهر هذا النوع مــــن
 الحروب إبان الحرب العالمية الثانية على يد ا�لمان، حيث استخدمت فيه الطائرات المقاتلة ونظــــم
 االتصاالت الالسلكية.  منذ ذلك الحين أدركـت القــوى العالـــمية أن ال مــجال للسالح والجنود فا�مر
 أصبح ُمكـــلف؛ لــذا بدأ االتجاه نحو استــــخدام المعلومــات كسـالح للتأثير على صـــانعي ومــــتخذي
   القرار في الدول المعادية من خـــالل المنصات ا�عالمية، لتحقيـــق مآربـــها، وهذا ما يســـمى بحروب

MEDIA WARFARE الــــجـــيل الرابع أو الـحرب ا�عالمـــية   
 حيث اتخذت منصات التواصل االجتماعي قاعدة �طالق قذائفها المعلوماتيـــة الــسامة لتخــــــريب
 العقول وزعزعة أمن واستقرار الــــدول، ويحضرنا في هذا الـــجيل من الــــحروب مـــثال وهـــو تنظيم
 داعش بالعراق وسوريا والتنظيمات ا�رهابية ا�خـرى، حيث استطاعت المعلومـــات الُمغرضــــــة أن
 تؤثر على عقول هذه التنظيمات وتـــجعلهم معصوبي العينـــين مغيبــــــي الفكر، وهـــذا ما يســـمى
 باستراتيجية تدمـــير العقل البشري بالـــمعلومات، وتتــجلى مـــعالم هـذه االستراتيجية في ا�فعال
 التي ارتكبتها هذه التنظيمات بحق البشـــرية مــن إزهــاـق أرواح آالف من البشر تحت شـــعار الديـــن،
 فكيف اقنعت هذه االســـــتراتيجية التنظيمات المتـــأسلــــمة أن يحل للمــسلم ســفـــــك دمــــاء
 أخــــيه المسلم تــحت رايـــــة ا�ســالم، فـــي حــــين أن ا�ســـالم نــــــهـــى عن ذلك في قولــــه تعالي

ُم َخاِلداً ِفيَها َوَغضـَِب الّلُه َعَلْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابًا داً َفَجَزآُؤُه َجَهنَّ َتَعمِّ Ñَوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا م) 
ِه  َعِظيمًا ) صـــدق اÔ العظيم، ســــورة النساء: ا�ية Ò93Ó، وفــــي موضع آخر ( َوالَِّذيَن لَا يَْدُعوَن َمَع اللَّ

ُه إِلَّا ِباْلَحقِّ َولَا يَْزنُوَن َوَمن يَْفَعْل َذِلَك يَْلَق أَثَامًا يَُضاَعْف لَُه َم اللَّ ْفَس الَِّتي َحرَّ  إِلَهًا آَخَر َولَا يَْقُتُلوَن النَّ
 اْلَعَذاُب يَْوَم اْلِقَياَمِة َويَْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا) صدق اÔ العظيم، سورة الفرقان: ا�ية Ò68Ó. وجاءت حــــروب
 الجيل الخامس امتدادا لسابقتها، حيث تستهدف المجتمع مـن خـــالل استغـــالل الثـــغرات ومراكز
 ضعف الدولة وتسعى إلى إثارة سخط الشعب نحوها، ويكون التحريض بنفس ا�داة ولنفــس الهدف،
 طور هذا الجيل استراتيجياته وظهرت الحرب السيبرانية                               وهي بمثابة هجوم  عن
 بُعد ُمتعمد لتدمير أنظمة الحاسوب وشبكات االتصاالت والمعلومات أو اختراقها للــــــحصول على
 معلومات عسكرية أو استخباراتية للدول المعادية، وأصبح هذا الجيل المتطور يُـــــشكل تــهديــــدا
 ل�من القومي للدول الكبرى، وتحديدا إذا قام باستهداف البنى التحتية الحيوية مثل البنوك وخطوط

الطيران ومحطات الكهرباء           والسكك الحديدية والمحطات          الفضائية وغيرها

الـمـــــقـــــدمـــــة

.

تطور أجيال الحروب

أستاذ علم المعلومــــــــات المساعد
بجامـــــعة الـــحـــدود الـــشــــــــمالـــية 

المملكة العربية السعودية – سابقا 

مــــدرس تكنــــولوجيا المعـــــلومات
بجامـــــعــــــة الـــوادي الـــــــجــــــــديــــد 

 

د.عمـرو حسـن فتـوح

.

 ظهرت العديد من االتفاقيات الدولية التي تقتضي بنزع الرؤوس النووية والحد من التسليــح لتحقيق
 التوازن بين القوي المتناحرة؛ فما كان لهذه الدول أن تفكر في أساليب بديلة تجعلها تلتــــزم بهــذه
 االتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي نفس الوقت تستطيع أن تحقـــق مطامــــعها االقتــــصـــاديـــــة
 والسياسة وكأنها تمتلك ماليين الرؤوس النووية وماليين ا�سلحة الفتاكة، من خــــالل ما يُعــــرف
 وهي سمة حروب الجيل INFORMATION WAR بالــــــصراع المعــــــلومـــــاتي أو حرب المعــلومات

المتطورة GW6 الســـــادس
 ُذكر هذا الجيل في الكتابات المنشورة بمسميات ُمتعددة، منـــها الحرب الــــباردة ثم الـــحروب غير
 NO-CONTACT WARFARE الــــمسلحة، وأحيانا الحرب التكنولوجية، وتارة أخرى بالحروب عن بُعد
 وأيضًا حرب المعلومات أو الشائعات والحرب البيولوجية، والمصطلح ا�كثر شيوعًا هو حروب الجيل
 السادس، وهي حروب ال تستخدم فيها ا�سلحة والجنود، وإنما تهـدف إلى خلق تناقضات بين الدولة
 والمجتمع، باستغالل وسائل نشر المعلومات وعلى رأسها الشبكات االجتماعية لبـــث المعلومات
 حيث تقوم على استراتيجية احتالل العقول أوًال ثم ،MISINFORMATION المغلـــوطة أو الـــــزائــفة
 ا�رض. بظهور هذا الجيل من الحروب صاحبته عدة مصطلحات منها على سبيل المثـــال الكتائـــب
 ا�لكترونية، وا�رهاب ا�لكتروني والتي تـــــهـــدف إلى إحداث الفــــــــوضى وزعـزعـــة استقـــــرار وأمـــــن

الدول، �غراض سياسيـــــــــة واقتصادية

 بـدأ االتـــجــــاه نحـو اسـتخدام“
 المــعلومات كسـاح للتأثــــــر

 عـلـى صانعـي ومتخـذي القـرار
 في الـدول المعاديـة مـــــــــــن

 خـالل المنصـــات ا�عاميــــــة،
 لتحقيــق مآربهــــا، وهـذا مــــا
 يسـمى بحـروب الجيـل الرابـع

“أو الــــــــحـــــرب ا�عالميـة

،

Cyberwarfare
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 إذاً ما حروب الجيل السادس GW6؟
 تقول نهلة الحوراني أن أول من أطلق هذا النوع من الحروب هـم الروس على يد
 الجنيرال الروسي " فالديمير سليبتشينك" حيث قال "الحــروب التقلــــيدية قــد
 عفا عليها الزمن وما سيأتي بعد ذلك سيدار بأنظمة ذكية وسنحصد به نــتائج
 ذكية أيضًا" فــي إشــارة مــــنه إلـــى حـــرب المعــلومات؛ لـــذا نجد أن من سمات
 هذه الحروب محاولة تغيير الثقافات والعادات والتقاليد والتمرد على المجتمــع
.وا�نظمة السياسية، من خالل التلقين الممنهـــــــج بالمعلومات الخــاطــــئة
 لــم تقف الحرب المعلوماتية عند هذا الحد بل طـــــورت استراتيجــيــاتها إلى أن 
  ظهر نوع جديد من ا�كاذيب يُـــطــــلق عليـــه ســـياسة مـــا بــــعـــد الـــحــقيقة

.DISINFORMATION
-

 الجولة ا�ولى صراع الحكومات الصينية
وا�مريكية

 عندما أصبحت الصين أكبر قوة اقتصادية في العالم، وبــدأت منـــتجاتها تغـــزو
 ا�ســـواق ا�وروبـــية والعربية أيضًا، كان ذلك بمثابة ناقوس خـــطر للـــواليــــات
 المتحدة ا�مريكية وأرادت أن تصدع هذا االقتصاد، وكانت أولى مــحاوالتــهــا في
 مجال التكنولوجيا وتحديداً في مجال الهواتف الذكية، حيث مــنعـــت شــــــركة
 جوجل ا�مريكية دعم هواتف هاواوي الصينية، وهذا يُعني أنه لــم يعـــد بإمكان
مستخدمــي هواتف هاواوي حول العــالم الوصــول لـــخدمـــات جــــــوجــل مـثل
الـجي ميل وخرائــط جوجــل وجـــول بـــالي وـغيرها مــــــن الــــخدمـــات ا�خـــرى 

 حيث أذاعت الحكومة ا�مريكية إشــــــاعة
 ُمغـرضـة تتهم فيــها شــــركـــة هــــاواوي
 بالـتجـــسس علــيها لـــصــالح الحكومـــة
 الصينية مـما يشــكل خطـــراً على أمــــنها
 القومي، ومن ثم وضعـــتها في الـــقائمــــة
 التجـــارية الســـوداء؛ ولكن حقيقــة ا�مــــر
 ترتبط بقوة شركة هاواوي االقتــــصـاديـــــة
 حيث تصنف ثاني أكــــبر شـــركة مـصنــعـة
 لــلــهواتف الــذكية فــي الـــعــالــــم بــــعـــد

 فــي عام 2019 إلى 850 مـــلـــيار يوان أي  ،
 مـــا يعــــــــــادل 121.72 ملـــيـــــار دوالر؛
  وبـــالــتالي تعتبر قوة اقتصادية تؤثر في

.

"POST TRUTH POLITICS" وهذه االستراتيجية تخاطــب العواطـف والـــمشـاعر 
وليس العقل ، أي تثير الرأي العام من خالل طرح القضايا من منظــور عــــاطــفي 

لينحاز إليها عدد كبير ا�شخاص             ضد الدولة .

الــصـين وتجربة استثمار تكتيكات حــروب الجيـــل الســادس �نقاذ اقتــصادها
 يقول جـوان ميشيل في دراســـة له عـــن إرهـــاب تنظيـــم القاعـــدة، أن الحروب
 الدعائية ونشر ا�كاذيب بغرض تغييب الشعوب وإضــعــــاف الـــقــيادة مــن أبرز
 تكتيكات حروب الجيل السادس، والـــتي أطـــلــــق عليها اســتراتيجية التضليل

 المعلوماتي
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سامسونج الكــــورية،و قــفــــزت ارباحــــها

 الـــســــوق العــــالـمي وهــــذا يشـــــكـل
 تهـديـــدا اقتـــصــــــــــاديـــًا للحكومـــــة
 ا�مريكية، وبعد هــــــذا الـقـــرار بـــــــدأت
 الحرب التجارية البلـدين، ومــــا زال هـــذا
 الصراع قــائــم حتى ا�ن ولــم ينــتـــهي،
 وكــل مـــنـــهــما يمارس ضـــــغــوطــًا
 اقــتـــصـادية على ا�خر، وكأنهما اتـفــقا
عـلــــى مــــبــــدأ الـــصــــــــراع لـــ�قــــوى
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 الجولة الثانية سيناريو الحرب المعلوماتية
والبيولوجية إبان جائحة كورونا (الصفعة الصينة

 مـــن هــذا الوباء الفتاك وكانت هـــذه بداية الحــــــرب البــيـــولــوجية الصـــيــنــة 
 عـــلى أمريكا والعالم، هذه الشائعـــة الُمــغــرضة الــتــي روجتـــــها الحـــكــومــة
 الصينية على لســان رئيسها "شي جين بينغ" تـــــرتب عـــلــيها انخـفاض حاد في
 سعر شراء اسهم شركات صناعة التكنولوجيا في الصين، وعلـــيــه تــــســـابق
 المستثمـــرين ا�وروبيين وا�مـــريـــكيين بطرح هذه ا�سهم  للبيع بــأســــعار
 ُمخفضة، وانتظرت الحكومة الصينة الوقت المناسب إلى أن وصلـت ا�سـعــــار
 لشبه المجانية وقامت بشرائها، وبهذه الطريقة تكون الحكومة الصينية قـــد
 قامت بتأميم اغـــلــب الشــركات ا�جنبـــية على أراضيــها دون أن تتــسبب فـي
 أي أزمة سياسية أو اخالل باتفاقات دولية تُوقــع عليهـــا عقــــوبات اقــــتصــادية
 أو تــعـويضات مالية باهظة. بعدما حققت الحكومة الصينية مبتغــاهـــا بــــدأت
 الصين إخراج المصل المضاد لفيروس كورونا والذي كانت تمتلكه مــن البـداية
 لتـــأمــين شـــــعبها، واستطــاعــت مــــعــالــجــة المــــصــابـــيـــن، وفـــي وقـــت
 قـــصــير أعــلــنـــت الحــــكـــومــة الــــصـــينـــــية أن معــــدل ا�صـــابــــة صــــفـــر
 إصــــابـــات، وعـــــليــه أعلــن وزير الخارجية ا�مريكـي "مايك بومبيو" أنــه يــملك
 ا�دلة التي تؤكد أن فيروس كورونا جــاء مــن مختبـــر بمدينة "وهان" الـــصينية

،

كـــمــــا أتـــهــــــم الـــرئــــيس ا�مريكي
 دونالد ترامب  الحكــومــة الصـــيــــنــية 
 بــتــضليل العالـم ؛ وذلــك �خـــفائـــهــا
مــــــــعــلـــومــــات عــــــــن كـــــورونــــــا
 إذاً ماذا نستنتج من العرض الســابـــق؟
 نـــســتـنــتـــج أن ســمــة حروب الــجيل
 السـادس المتـطـــورة هــي اســـتخـدام
 المعــلـــومـات الُمغــــرضــــة وا�وبــئــة

 والفيروسات �سقاط الدول المـعاديـة
 وتحقيق مطامع اقتصادية أو سياسية

بأقل تكلفة ووفي أسرع وقت

 ومـــــن هــنا يمــكن القول بــأن حروب ،
 الــــجــيل ا�ول حتى الثـــالث هـــي حروب
 تقليـدية، وما يأتي بعد ذلك فهي حروب
 متطورة والتي تبدأ من الجيل الرابع حتى
 الـســادس، حــيـث تــستـــخدم فـيــهــا
 الـــمــــــعـــلـومـــات والــــــشـــائـــــعـــات
بــــــــشــــــــــكــــــل          أســــــــــاســــــي

 

 استخدمت الحكومة الصينة تكتيكًا اقتصاديًا لخداع دول االتحاد ا�وروبي وعـلى
 رأســــها الواليات المتـــحدة ا�مـــريــكية، حيـــث أرادت الصيـــن التـــخلص مـــــن
 هــؤالء المستثمرين على أراضيها؛ حيث كانت معظم ا�سهم والحصص فـي
 المشاريع االستثمارية بمعامل  إنتاج التكنولوجيا والكيماويات تعـود ملكيتها
 للمستثمرين ا�وروبيين وا�مريكيين، وهــــذا يُعني أن مـــعظــــم أربـــاح هــــذه
 الصناعات كانـت تذهب مباشرة إلى هؤالء المستثمرين وليـس إلى الــخــزينـــة
 الصينية؛ مــــــما أدى إلى هبـــوط سعر العمــلة الصيـــنية "يوان  فــلم يكن أمام
 الحكومة الصينة سوى التضحية ببعض مواطنيها لوقت قصير، حــيث أذاعــت
 خبر انتشار وباء كورونا القاتل في البالد وانــها عــاجــزة عـن شراء أقنعة الوقاية
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المنطقة العربية وحرب الشائعات:ن
 نشرت مجلة جوين أفريك الفرنسية، تقريرا خاصا بعنوان "حرب المعلومات في

 عصر ما بعد الحقيقة في العالم العربي" أشار هذا التقرير إلى أن الحرب الحقيقيـة

ا�ن هي حـــرب المعلــــومـــات التي تُـــعتــبر أداة لمـــواصـــل الصراع التــقــلـيــدي

 الحروب المسلحة) بالمعلومات المفبركة أو الشائعات، والتي أصبــحـــت واقــع

 يتغلغل في العالقات بين الدول، وظاهرة تتصاعد حدتها في بالدنا العربية، وفي

 إطار هذا التقرير اشارت المجلة أنــه في أوائــــل القـــــرن الـــحـــادي والـــعــشرين،

استخدمت الشائعات كأداة خبيثة �حداث الـــــنزاعـــات فـــي الـــشرق ا�وســــط

 ويُعرف المعجم الوسيط الشائعة على إنها تــــــداول الـــخـــبر دون التـــحقق من
 مصادره أو مصداقيته، وقد أثبتــــــت الدراســــات أن %70 من قـــيمة المعلومة
 تسقط أثناء تداولها بين ا�شخاص وصوًال إلى الشخص الخامــس أو الســـادس،
 ويقول عباس شومان عن الشائعات إنها قديمة قدم ا�نسان، وقـــد ابتـلي بها
 الُرسل وا�نبياء، وللشائعات أغراض سياسية واقتصادية واجتماعية وثــــقافية
 ودينية وغيرها، تروجها جماعات أو أحزاب داخل الدولة وتكون ُمعادية للـــنظام
 الحاكم، أو خارج الدولة مع دول ُمعادية. إذاً حروب الجــيل الســـادس هي حــــرب
 معلوماتية ممنهجة في صورة إشاعات ُمغرضة تنطلق من شبكات الـتواصل
 االجتماعي  كونها ا�كثر شعبية وتجمع أكبر عدد من الـمـــستـــخدمين حـــول
العالم، وأصبحت هذه الشبكات بيئة خصبة لنمو وانتشـار هـــــذه الـــشــائعات
 ولما كانت هذه الشبكات تُعطي مستخدميها حرية الــتـــعبير عن آراؤهم دون
  تقييد؛ لذا سنجدها تحمل بين صفحاتها المعلومات الحقيقية والــــمـــغلوطة

التي تنتقل بين ا�خرين بسرعة تفوق سرعة الضوء

 حـــيــث اثبـتت الدراسات ا�جـــــنـــبــيــة 
 أن بـعــــض المـعلــــومـــات الــمــقـدمة
 عبر الشبكات االجتماعـية تـــــفتـقد إلى
 الجودة والوضوح والحيادية وتـــشـوبها
 بعض التحيزات واالنـــــتـماءات العرقية
 وعدم الشفافية؛ مـمــا أدى إلى عـــزوف
 ا�دباء والـــمـــفـــكرين وغــــيرهـم عن
 الـــتــعامــل مع هــــذه المــــعلـــومـــات
 ويعتبرونها مصادر غــيـــر رســـمــية إذا
 كانت شخصية أو مجهولة المــصــــدر،
 ومن هنا ظهرت لنا أزمة مـــصـــداقــية
 INFORMATION الــمـــعـــــلــــومـــات

CREDIBILITY CRISIS كردة فعل 
 للزيادة الهائلة في كميـة الـــمعلومات
 ا�لكترونية الـــمـــنـــشـــورة عـــبر هذه
 الشبكات. فــالمشكلة لـــيســت حول
 الــــمـــعـلومات المـغلوطة فقط وانما
 تمتد لتشمل ا�شخاص المتلـــقيـــين
 لهذه المعلومات وخصوصًا مـحــدودي
 الثقافــة والتـــعلـــيــم فـــهــم ضــحـايا

 الشائعات
 وقد حذر الرئيس عبد الــفتـاح السيسي
 أثناء كلمته في حفــــل تـــخـريج طالب
 الكليات والـــمــعــاهد الـــعـسكرية من
 خطر الشائعات الُمغرض؛ حيث أكـد أن
 الشائعات بإمكانها أن تدمر الدولة من
 الداخل إن لم نع لــها جـــيـداً وأال ننـساق
 نــــحــوها ونــــُحد مــن انتشـــارها، حيث
 واجهة مصر خالل ثالثة شــهــور 21 ألف
 إشـــاعـــة ُمــــغـــرضة تهدف إلى البلبلة
 وعـــدم االســتــــقــــرار وإثــارة الزعر بين

  المواطنين

 أنواع المعلومات الزائفة عبر
شبكات التواصل االجتماعي

 يقول صبري البياتي في دراســــــــتـه عن
 المعلوماتية وانعكاساتها السلبية، أن

 المعلومات كأســـلوب إدارة يـــــحـــظى
 باهتـــــــــمــام المؤســسة العــسكرية
 ا�مريكية، وأُطلق على هذا ا�ســــــلوب

“عقيدة المعلومات”
 " INFORMATION DOCTRINE" 

 ويُعني أن المعلومات رصيد استراتيجي،
 وأن مــــجال المعلوماتيــة هـو السـبيل
 لفــــرض السيـــطــرة على العـــالــم في
 الــــمـــستقبل؛ وهـــــذا يـــدل عــــلــى أن
 تــرويــج المـــعــلــومات الزائفة الهادفة
 سيكون أداة الحرب المستقـــبـلية؛ لـذا
 يـُمكن  تصنيف الــــمعلومـــــات الزائفة
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 أو الـــــغير موثـــــــوقة عبر شبكات التواصل االجتماعي لنوعين رئيستين، ا�ول
 معلومات زائفة هادفة وهي المعلومات التي ينشرها أصحابها وهم على يقين
 ودراية تامة بأن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وعادة يكــــون لـــهم
 هدف وغرض محدد من نشرها، مثال على ذلك عندما يتم ترويج شـائــعة عن
 نية الحكومة في رفع سعر سلعة تموينية معينة، سنجد الكل يتسارع لجلب
 أكبر عدد ممكن من هذه السلعة لتخزينها، ا�مر الذي يؤدي إلى نقص السلعة
 من السوق، ومن ثم ارتفاع سعرها (االحتكار)، والنوع  الثاني معــــلومـــات غـــير
 موثوقة ناتجة عن قلة الخبرة وعدم التحقق، وهذا النوع هو ا�كثر انتـشاراً عبر
 شبكات التواصل االجتماعي، ويتم نشره بشكل عفوي غير مقـــصود بـــسبب
 التسرع في نشر المعلومة دون التحقق من مصادرها ا�صلية، وأحــيــانًا أخـــرى

عن طريق المزايدة على المعلومات المقدمة من مصادرها

كيف نتصدى لحرب المعلومات (الشائعات):
 أمرنا اÔ بتحري الدقة عن الشائعة أو المعلومة، حـــــيث جــــاء ذلـك فـي قوله 

ُنوا أَن تُِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة  تعالى "يَا أَيÑَها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَّ
Ò6Ó العظيم، سورة الحجرات: ا�ية Ôَفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم نَاِدِميَن " صدق ا 

 فإذا كنا نتحدث عن كيفية التصدي لمخاطر الصراع المعلوماتي عبر شبـــكات
 التواصل االجتماعي، فيكون ذلك من خالل تحري مصدر المعلومة أي  يجب أن

 تكون المعلومة صادرة عن صفحة رسمية لجـــهــة معلــــومة فــــي الــــدولة،
 واالستدالل أو الربط بمصادر أخرى كالصحف المحلية والدولية وآراء المحــليين
 السياسيين واالقتصاديين والخبراء التي تؤكد صدق المعلومة، والتحـــقــق من
 ذكر حقوق الملكية الفكرية للمعلومة سواء شخص أو هيئة،ه  كما يجب أن
 تكون المعلومة دقيقة ومكتملة وغير متناقضة مع عنوان الخبر المــنــشور،
 والمعلومة المقدمة على هيئة أرقام ومؤشرات يجــــب أن تــــوثق بــــــمــصدر
 معروف، وأن ال تتـــــعارض المعلومة المــــقدمة على ما هو متعارف علـــيه من
 عادات وتقاليد والقيم المجتمعية العربية، كما يُمكن ا�خـــــذ بآراء أهل العلم
 وذوي الخبرة في موثوقية المعلومة والتي يمكن قياســـها مــــن خالل تحليل
 تعليقاتهم حول المعلومة المنشورة، ويجب النظر للمعلومة الــــــمـــنشورة
 بتجرد لكي نستطيع الحكم عليها إذا كانت تحمل وجهة نظر شخصية أو غير
 مـــــــحـــايدة ايـــضًا المــــعـــرفة المسبــــقة التــــجـاهات الـــفـــرد أو المؤسسة
 (الدينية والسياسية و االجتماعية و الثقافية وغيرها) يُــــــمكن مـــن خـــاللـــها
 الحكم على صدق أو كذب المعلومة، وأخيراً يجب أن نَحــــد من مشاركة ونشر
 المعلومات المجهولة المصدر الغير موثوقة، حتــــى ال نكــــون ســـببًا في إيذاء

ا�خرين نفسيًا بإحداث الزعـــر والــــقلــق من المستقبل
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 أختتم هذا المقال الذي كاد أال ينتهي نظراً �همية الموضوع وتعدد جوانبه، بأننا
 نقــــع تـــحــت نيران الجيـــل السادس مـــن الـــــــــحــروب (الشائعات وا�وبـــئــة)
 وعـــلينا التصدي لــــهـــا وخاصـــة في المنطقة العربية والتــــي أصــــبحت مـحط
 أنظار الغرب، وأن التصدي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبـير علــى ثقــافة القــارئ
 ومدى امتالكه �دوات التحليل المنطقي إذا غاب مصدر المعلومة؛ لذا يجــب أن
 ننتقي لعقولنا المعلومات ذات القيمة المبنية على الحقائق والبراهين، ونبــتعد
 كل الُبعد عن تلك المجهولة التي تدمر العقل وتُنهكه، وتحاول تغـــيير ثـــوابت

الدين والعادات والتقاليد وتسعى للتخريب والدمار
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