
 

 

 التحقق من صحة األخبار الزائفة الحالية -فيروس كورونا 
  
تجمع الصحفية وخبيرة مواقع التواصل االجتماعي السيدة إنجريد برودنيج على اإليميل  -( APAفيينا ) 

coronavirus@brodnig.org وإثبات عدم صدقها. فيما يلي نظرة  -بدون مصدر أمثلة من األخبار المزيفة والمزاعم التى
 (:APAعامة على الرسائل الكاذبة الحالية، والتي تشرحها برودنيج في مقابلة لوكالة الصحافة النمساوية )

  
مبدئيا الحظت السيدة برودنيج أن طبيعة الشائعات على ما يبدو قد تغيرت هذا األسبوع. في بداية األمر لوحظ إنتشار سالسل 

الرسائل بشكل كبير. أما اآلن تنتشر العديد من "نظريات المؤامرة الكالسيكية". بالنسبة للصحفيين فإن المروجون لها هم بشكل 
 رئيسي "المستغلون" الذين يستخدمون الوضع الحالي لنشر آرائهم وأفكارهم.

  
 المعارضين لألمصال يستغلون أزمة فيروس كورونا للترويج إلطروحاتهم

  
الصحفيون أن معارضي التطعيم يستخدمون حاليًا فيروس كورونا لنشر أطروحاتهم، على سبيل المثال من خالل "إعادة ويرى 

دحض" االدعاءات القديمة. تقول بعض المنشورات ورسائل البريد اإللكتروني حاليًا أن الفيروسات غير موجودة من حيث 
الرسائل: "هل رأى أحدكم فيروًسا من قبل؟ أو هل يعرف أي شخص عن المبدأ. تعطي السيدة برودنيج مثاالً على مثل هذه 

طبيب أو عالم أثبت علميًا مثل هذا الفيروس؟" وتكمل السيدة بروندينج, قول إن الفيروسات المسببة لألمراض هي إختراع هو 
 ن جانب الطب.""إدعاء قديم نوعا ما في اإلتجاه القوى لمكافحة التطعيم. وسيفترض هنا وجود مؤامرة ضخمة م

  
 تفسير غير صحيح لمقولة أحد الخبراء

  
يتعلق أحد االدعاءات غير المدعمة التي يتم تداولها حاليًا بالتطعيم العادي ضد اإلنفلونزا. وهو أن هذا من شأنه أن يزيد من 

يغر دالكى على فيسبوك أن خطر اإلصابة بالفيروس التاجى ـ كورونا. على وجه التحديد فقد روج عالم الروحيات والطبيب رود
عاًما والذين تلقوا التطعيم الطبيعي ضد اإلنفلونزا في  65الدولة البريطانية ستضع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

المجموعة األكثر عرضة للخطر. وفقا لبرودنيج فذلك "إدعاء مضلل". باألحرى يساء هنا تفسير لتصريح مسؤول الصحة 
قد أشار فقط إلى حقيقة أن الدولة في بريطانيا العظمى تتيح بالفعل تطعيم ضد اإلنفلونزا مجانًا لألشخاص الرسمى للدولة. والذى 

عاًما أو أكثر. من المفترض حاليًا أن األشخاص بداية من هذا العمر ينتمون أيًضا إلى المجموعة  65الذين تبلغ أعمارهم 
برودنيج هنا نرى حالة كالسيكية من التفسيرات غير الصحيحة المعرضة أكثر لخطر اإلصابة بفيروس كورونا. وتقول 

للتصريحات الحقيقية: " فيتم هنا تعزيز الخوف من لقاح األنفلونزا دون دليل". "كما أعلنت أيضا وزارة الصحة البريطانية عدم 
 صحة هذا التفسير.

  هذا الزعم" وقد نشرت وكالة األنباء األلمانية على صفحتها بالفيسبوك "كشف التحقق من
 (.dpa: http://go.apa.at/KlEJRCFyالحقائق )التحقق من 

  
 رمضان بدالً من عيد الفصح

  
تم نشر األطروحة القائلة بأن عيد الفصح  ببساطة تنتشر حاليا إدعاءات كاذبة تسبب حالة غضب ضد المسلمين. وفقًا لبرودنيج ،

المسيحي قد تم إلغاؤه )بسبب حظر التجول( بينما يجب أن المسلمون سيحتفلون برمضان. حيث يدعى أن حفلة كبيرة تسمى 
هذا  "احتفال رمضان" تقام في مدينة دورتموند. تقول برودنيج "هذا هراء". "فقد تم إلغاء هذا االحتفال قبل أسابيع. وال يزال

االدعاء القديم منتشًرا على اإلنترنت." ما نراه هنا هو إعادة إستخدام لنوع أقدم من األكاذيب: "مراًرا وتكراًرا يتم نشر إدعاءات 
كاذبة بأن المواطنين المسلمين يُفترض أنهم يعاملون بشكل أفضل من البقية. واآلن ينتشر هذا النوع من الشائعات المتعلقة 

 بفيروس كورونا".
 (.http://go.apa.at/5Z1lUR3Xعلى  t-online.de)كشف التحقق من الحقائق من 

 
 5Gنظرية التآمر على شبكة 

  
"حتى في الوقت الحالي تزدهر أكثر المزاعم سخافة." باإلضافة إلى موضوع التطعيم أو اإللغاء المخطط له  قالت برودنيج

. حتى قبل أزمة فيروس الكورونا كانت هناك العديد من الشائعات حول 5Gللتعامل النقدى، غالبًا ما يتعلق األمر أيًضا بشبكة 



 

 

تسببت في ظهور المرض، ولكن ال  5Gأسابيع تتداول النظرية التي تقول إن  فمنذ عدة -معيار االتصاالت الالسلكية الجديدة 
شائع أيًضا في بعض البلدان التي تتخلف في توسيع  COVID-19يوجد دليل على ذلك. وتتحدث أيًضا ضد هذا االدعاء بأن 

5G - يطانيا العظمى وهناك شك في أن هذا مثل فرنسا. وفقًا لبرودنيج، فقد تم بالفعل إشعال النار في أبراج اإلتصاالت في بر
. "يجب أن تؤخذ نظريات المؤامرة على محمل الجد ألنها تخلق صوًرا للعدو 5Gمرتبط بالمزاج السلبي المشتعل المحيط بـ 

وربما تحفز األفراد على التصرف." ووفقًا لبرودنيج، يمكن للمرء أن يرى هنا بوضوح: "كيف يستخدم مؤيدو نظريات المؤامرة 
. ويبدو أن المرحلة 5Gمختلفة فيروس كورونا لإلشارة إلى أهدافهم، فأحيانًا يتم إلقاء اللوم على التطعيمات، وأحيانًا يكون ال

الحالية من عدم اليقين والشعور بعدم اآلمان تساعد أيًضا محبي هذه األطروحات على نشرها". ففي مراحل عدم اليقين، يتم نشر 
 حادة"عدد كبير من "األطروحات ال

 (.http://go.apa.at/dnvPweCs)التحقق من حقائق وكالة األنباء الفرنسية على 
  
  

 (. +++WKW+++ ترجمة هذه النظرة العامة لألخبار هو مشروع بالتعاون مع غرفة تجارة فيينا )
 


