
 

 

 فيروس كورونا: التحقق من صحة األخبار الحالية المزيفة
 

وعلى المواقع  WhatsAppاألخبار المزيفة ، التي يتم نشرها بشكل أساسي على وسائل التواصل االجتماعي ، عبر 
لقاح أو قواعد أخرى للمسلمين ،  توفى نتيجة حول شخص االشاعات، ال تزال تسبب االرتباك. باإلضافة إلى  المماثلة

 هناك أيًضا أعداد متزايدة من اإلجراءات التي يتم اتخاذها بناًء على رسائل زائفة في الحياة الحقيقية.
 

عد جديد في األخبار المزيفة: "تبدأ موجة من ا" حاليًا بتحديد مستوى تص mimikama تقوم مقالة التحقق من الحقائق "
ًعا بالتقارير واألساطير الخاطئة على وسائل التواصل االجتماعي ، وتبريرها ال يستند إلى أدلة" العنف الحقيقي ، مدفو

رت المنصة بالفعل في تحليل في بداية أبريل: "في مرحلة أخرى محتملة ، يمكن أن ذ  شر مؤخًرا. وح، بحسب مقال ن  
 مفاهيم العدو". هذا ينشأ اآلن ، كما يقال.نحديد لحدث ي

 
 

 5Gتلكات والتهديدات المتعلقة بخرافة تلف المم
 

" ، تتراكم حاليًا أضرار الممتلكات والتهديدات. في بعض البلدان ، تم تنفيذ عمليات الحرق العمد mimikamaوفقًا لـ "
، والتي تم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي  5Gعلى الصواري بعد أنباء كاذبة عن الخطر الذي تشكله شبكة 

كسبب لفيروس كورونا. حتى أن بي بي سي البريطانية أبلغت عن تهديدات بالقتل ضد فنيي اتصاالت )تحليل على 
www.mimikama.at) 

 
 

 كورونامظاهرات ضد تدابير فيروس 
 

آخرها في فيينا ، حيث قامت الشرطة بحل مسيرة.  كما تتزايد المظاهرات ضد التدابير في العديد من البلدان ، مثل
" ، التي تتحدث عن Frankfurter Allgemeine Zeitung " عن " mimikama وفيما يتعلق باالحتجاجات ، نقلت "

تجمع للمتطرفين اليمينيين والمواطنين اإلمبرياليين والمعاداة للسامية الذين يحتجون ضد "االكذوبة". يوم الجمعة 
للتظاهر ضد مجموعة  Albertinaخلف  Helmut-Zilk-Platzشخص في  200ي فيينا ، تجمع ما يصل إلى الماضي ف

تدابير الحكومة االتحادية. وكانت الشرطة قد حظرت في السابق التجمع. وكان من بين المتظاهرين مناهضون 
العنف خالل مظاهرة من هذا للقاحات ، ونظريون للمؤامرة ومتطرفون يمينيون. ذكرت صحيفة "بيلد" مؤخراً عن 

  القبيل في كولونيا.
 

 لمسلمينلاالحتكاك  /لتواصلشائعة عن منع ا
 

" خدعة ، تدعي أن األلمان فقط عليهم دفع غرامات عن انتهاكات قيود الخروج: ومع ذلك ، Correctivتتناول منصة "
. تم وصف قضية في برلين على أنها أدلة مزعومة دون www.einreich.deهذا هو بالضبط ما تم ادعاءه على موقع 

" وأن قواعد بغير عقاب" و منهانج ، حيث يمكن رؤية العديد من الرجال أنهم قد سكرين شوتتقديم السياق. ي زعم أن 
أبريل أثناء  3شخص في برلين في  300مختلفة ستنطبق هنا على األلمان. الخلفية: وفقا للشرطة ، تجمع حوالي 

"تمكنوا جزئيا فقط من إقناع  الموظفين , مصلحة النظام وصالة أمام مسجد. وكتبت الشرطة على تويتر أن اإلمام
رايخ"  يناوقد انتهت الصالة قبل األوان باالتفاق مع اإلمام". ومع ذلك ، فإن مقالة " الحاضرين بالبقاء على مسافة.



 

 

" ، كتبت شرطة برلين في بريد Correctivتعرض الحادثة كمكالمة ي زعم أنها موجهة إلى الجمعية. ورداً على طلب "
 (./https://correctiv.orgأبريل أنها لم تكن جمعية مخططة ) التحقق من الحقائق على  21إلكتروني في 

 
 

 المتوفى بعد التطعيمموضوع شائعة حول 
 

مات بعد  المتطوع" على وسائل التواصل االجتماعي أن News NTمن موقع " االشاعاتفي األيام األخيرة ، انتشرت 
دحض " ، والتي تمكنت من FullFactحقيقة من "ال" إلى التحقق من mimikama. يشير "كوروناتطعيمه ضد فيروس 

األخبار المزيفة. كدليل ، أصدرت المنصة مقطع فيديو من صحفي بي بي سي ، ي ظهر المتوفى المزعوم )والذي تم 
المتعلقة بالوفاة من  االدعاءات و مواقع الويب" " mimikamaعلى قيد الحياة. يحلل " ("News NTتسميته من قبل "
 "كوروناالي تسبح جنبًا إلى جنب مع الموجة المزيفة لفيروس ، وتوزع تقارير كاذبة ، وبالت غير جدياللقاح محتوى 

 (. fake/-granato-https://fullfact.org/online/elisa)تحقق من الحقائق على
 
 

(. يتم تمويل الترجمات WKWجارة فيينا )+++ ترجمة هذه النظرة العامة لألخبار هو مشروع بالتعاون مع غرفة ت
 . +++WKWبدعم مالي من 

https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/
https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/

