
 

 

 التحقق من صحة األخبار الزائفة الحالية  -فيروس كورونا 
 
  coronavirus@brodnig.orgتجمع الصحفية وخبيرة مواقع التواصل االجتماعي السيدة إنجريد برودنيج على اإليميل   -( APAفيينا ) 

وإثبات عدم صدقها. فيما يلي نظرة عامة على الرسائل الكاذبة الحالية ، والتي  -أمثلة من األخبار المزيفة والمزاعم التى بدون مصدر
 (:APAتشرحها برودنيج في مقابلة لوكالة الصحافة النمساوية )

 
 التهوين من خالل فيديو من عيادة فارغة: 

 
كليل:  أيضا هذا األسبوع إنتشر فيديو عبر الواتس آب بصورة خاصة. يشاهد فى الفيديو رجل يقف في ال توجد نهاية للتهوين بفيروس اال 

مستشفى يبدو فارغ بمدينة برلين ويدعي أنه "ال يوجد شيء يحدث". وقالت السيدة برودنيج: "لذا فإن الفيديو يعطي اإلنطباع بأن أزمة 
، كان الرجل في جزء آخر من  ZDFقد أظهر فحص الحقائق الذي أجرته محطة كورونا غير موجودة إلى الحد الذي يعلن عنه". و

المستشفي وليس في المكان الذي يستخدم كمركز لفحص الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. وتحذر برودنيج : "الخطر هو أن 
فقط حيث ال يوجد مرضى كورونا على اإلطالق ،  يذهب الناس اآلن إلى المستشفيات ، وينشئون مقاطع فيديو ألنفسهم هناك ، ويقفون

 (http://go.apa.at/rl6aBmjkفي  ZDFويدعون أنه ال يوجد شيء يحدث". )تحقق الحقيقة 
 

 نظرية التآمر إللغاء النقد:
 
الموضوع "مرئية ال تزال قضية إلغاء التعامل النقدى موضع نقاش ساخن في دوائر معينة. ووفقًا لبرودنيج ، فإن المنشورات حول هذا  

ال: للغاية". ويتم منذ أسابيع بإستغالل أزمة كورونا الحالية الترويج إللغاء التعامل النقدى. تقول المنشورات ذات الصلة ، على سبيل المث
ية "أزمة كورونا تجعل من الممكن التخلص من التعامل النقدى بحجة تفادى العدوى". كما أشارت بعض اإلدعاءات إلى وجود خطة سر
للتخلص من األموال. تقول برودنيج: "لكن ال يوجد دليل على أن النمسا جادة بشأن إنهاء المدفوعات النقدية". ببساطة  يتم في الوقت 
الحالي إبعاد المسافة عن الموظفين في المتاجر وذلك حرًصا عليهم ، لذلك يدفع العديد من األشخاص بدون تالمس )ويتم التنويه لذلك 

ملصقات(. "وبناء عليه يستغل الوضع الحالي من قبل الرافضين لذلك والذين يرغبون في إثارة الخوف من إنهاء النقدية". أيًضا على 
وتقول برودنيج "إن النقد يستخدم من قبل العديد من المواطنين ، ولهذا أصبح مفضال. بشكل خاص يعطى الوضع الحالى اإلنطباع بأن 

 هناك أي خطط سرية".
 

 لمستمر ضد الالجئيناإلتجاه ا
 
وفقًا لبرودنيج، فإن بعض األمثلة تُظهر أن األزمة الحالية تُستخدم لخلق رأى عام  ضد الالجئين. على سبيل المثال، يتم نشر تسجيالت  

هذا  Mimikamaخاطئ. عرضت منصة التحقق من الحقائق  -فيديو قديمة من قبل المستخدمين، والتي يتم وضعها حاليا في سياق جديد 
لكن هذا الفيديو  -الفيديو، كما أوضحت برودنيج: "ترى رجاًل يبصق على الفاكهة ثم يتعرض للضرب. ويقال إن هذا الرجل طالب لجوء 

أقدم من عشرة أشهر على األقل "وبناء على ذلك، فإنه ال يظهر أزمة فيروس كورونا الحالية. كما أن خلفيات تصوير هذا الفيديو غير 
 واضحة."

 http://go.apa.at/zPacJOZ.(التحقق من الحقائق ميميكاما على موقع )كشف 
كما تنشر المنشورات الحالية األطروحة القائلة بأن "طالبي اللجوء" سيتدفقون إلى النمسا. عالوة على ذلك هناك أيًضا إدعاءات أخرى 

الجئ. هنا ردت الشرطة في ميونيخ بتغريدة توضيحية.  ٢٠٠٠٠ول ليست سوى ذريعة إلخفاء وصول فحواها أن قيود الحد من التج
 http://go.apa.at/AQuXMXid()شرطة ميونيخ على تويتر: 

 
 سالسل الرسائل

 
وتستمر سالسل الرسائل التى تحتوى على توصيات صحية مزعومة فى إحداث اإلثارة. تدور رسائل الواتس آب الصوتية حول طرق  

الشفاء المزعومة ضد فيروس كورونا. يتم حاليًا إنتشار توصيات لحماية نفسك من المرض عن طريق تناول فيتامين د أو فيتامين سي. 
لصحة العالمية أنه ال يوجد ترياق وتطعيم معروفين. وأي شخص يقول خالف ذلك في الوقت الحالي ال قالت برودنيج: "تقول منظمة ا

يتصرف وفقًا للمعلومات المؤكدة للمنظمات الصحية". "عليك أن تكون حذرا للغاية هنا." )التحقق من الحقيقة التصحيحية في 
http://go.apa.at/ZcQgVDjj .) 
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أخرى إنتشرت بشكل خاص: وفى هذه السلسلة من الرسائل يتالعب بنوايا الناس الحسنة: تنص الرسالة على وتقول بروندينج، هناك حالة 
 ٧,٦أنه إذا نقرت على رابط فيديو أغنية للمغنية روبي فاسشينتي، فسيتم التبرع بالمال إلى مستشفى بيرغامو. حقق الفيديو حاليًا عدد 

للمغنية بضعة آالف فقط من المشاهدات. يبدو أن الحساب أصلي ، ولكن من غير الواضح  مليون مشاهدة، بينما تسجل األغاني األخرى
من الذي بدأ تلك الدعوة، وفقًا لبروندينج. على أي حال ، نفت المغنية نفسها وجود تبرعات بمشاهدة الفيديو. )التحقق من الحقيقة 

 (http://go.apa.at/0t5A4Iywالمصححة تحت 
 
 

 
 


