
 

 

 رودنيج ، األخبار الكاذبة تتراجعوفًقا لب-التحقق من صحة األخبار  -فيروس كورونا 
  
تجمع الصحفية وخبيرة مواقع التواصل االجتماعي السيدة إنجريد برودنيج على اإليميل  -( APAفيينا ) 

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

عن الحصر االول لالخبار الكاذبة حيث يتناقص عددها. وتأمل برودنيج  APAة  برودنيج في مقابلة لوكالة الصحافة النمساوي
 في مزيد من الكفاءة اإلعالمية في المستقبل.

 
APAكنت تراقبين منذ بداية أزمة كورونا تطور الشائعات. كيف تغير المجال منذ ذلك الحين؟ : 

 
أن تعلن الحكومة عن الحد من التجول ، تم تداول جميع  إنغريد برودنيغ: كانت المرحلة األولية مضطربة بشكل خاص: قبل

أنواع اإلفتراضات وسالسل الرسائل عبر الواتس آب. وكانت األيام القليلة األولى متوترة بشكل خاص. لم تحدث عمليات شراء 
والماء الدافئ إلى  الهيستيرية فحسب بل انتشرت أخبار كاذبة  والتي زعم أن تساعد فى مقاومة الفيروس. بدأ من فيتامين س

الزنجبيل كعالج ، كانت هناك جميع أنواع النصائح الصحية غير الموثقة. ثمإنتشرت مقاطع الفيديو والتي غالًبا ما رسمت 
 صورة غير ضارة للفيروس أو نشرت أعداًدا قديمة وقليلة عن األشخاص المصابين.

 
بل باألحرى مقاطع فيديو تستند إلى رأي ال يوضح نظريات مهمة بل  -في كثير من األحيان ، لم تكن هذه تقارير كاذبة حقيقية 

قد تتعارض مع التقييمات الرسمية للمنظمات الصحية مثل معهد روبرت كوخ أو منظمة الصحة العالمية. وكذلك بدأت نظريات 
أو الذين يؤمنون بمؤامرة مؤامرة أخرى من األشخاص الذين يرون أن الدفع النقدى تحت التهديد وآخرين يعارضون التطعيمات 

عالمية كبيرة. خلص تحقيق أجراه معهد رويترز في جامعة أكسفورد في استطالعات الرأي في تسع دول ، إلى أن حوالي 
شخص واحد من كل ثالثة أشخاص شهد مزاعم مضللة حول فيروس كورونا. انطباعي هو أنه بعد مرور مرحلة اإلثارة األولى 

الكاذبة والمزاعم المذهلة أيًضا. ألن الشائعات أو المزاعم المخيفه  تعمل بشكل جيد عندما اليشعر  ، انخفضت اعداد االخبار
 الناس باالمان ويكونون معرضين لالضطراب.

 
APAما هي أكثر الشائعات إفزاعا؟ وما هي أخطرها؟ : 

 
ثواٍن ومن ال يضطر للسعال ليس مصاب برودينج: ما زلت أجد ان النصيحة الغريبة هى أنه يجب أن تحبس أنفاسك لمدة عشر 

بالكورونا. انتشر هذا االدعاء اإلشكالي عبر عدد من البلدان. هذه النصائح الصحية المشكوك فيها تجعلني قلقة بشكل خاص: ألن 
 ة شافيهالتقارير الصحية الكاذبة يمكن أن تؤثر على سلوك الناس. حتى قبل أزمة كورونا, رأينا أن الناس كانوا يطلبون أدوي

 Miracle Mineral" ، اختصاًرا لـ "MMSأحدها يسمى " -يقال إنها قادرة على هزيمة عدد من األمراض   معجزة
Supplement يقال أنه يساعد في مكافحة السرطان واإليدز واآلن فى عالج فيروس التاجى / كورونا. هذه المادة هي في ."

الصناعي. في أسوأ الحاالت ، يطلب األشخاص الخائفون عالًجا معجزة من وهذا هو التبييض  -الواقع كلوريت الصوديوم 
 ثم يشربون مادة المبيض الصناعي. -اإلنترنت 

 
APAمن أي جانب أو من أي اتجاه جاءت معظم األخبار المزيفة؟ : 

 
على الواتس آب أو عبر البريد برودينج: من الصعب القول كمياً: مع العديد من الرسائل المتسلسلة ، ال نعرف من أرسلها أوالً 

ولكن التقارير الكاذبة تأتي من زوايا مختلفة:  -اإللكتروني. من خالل التجربة يمكن القول أنه ال يوجد نوع واحد من التزييف 
من ناحية من الساخرين الذين يريدون خداع اآلخرين ويجدون هذا ذكي بشكل ال يصدق إذا كان بإمكانهم التالعب باآلخرين. 

خاصة في مجال أساطير المؤامرة حيث يجب على المرء أن  -ن ناحية أخرى  هناك مجادلون يقفون خلف بعض االدعاءات م
 يفترض أن البعض يعتقد ذلك حًقا.

 
ثالًثا هناك مستفيدون، على سبيل المثال هناك من يجنون المال من خالل الترويج لمنتجات معجزة. ورابعاً ، يمكن أن يكون  

حول انتشار فيروس  SORAء فهم. كان هناك خدعة من خالل الواتس آب حيث أن الدراسة التوضيحية التي أجرتها أيضاً سو
ألنه في ذلك الوقت  -كورونا قد اكتملت بالفعل وأنه ال ينبغي فتح الباب عندما يدق شخص ما الجرس لعرضها. كان هذا خطأ 

كانت الدراسة ال تزال جارية. هنا يبدو االمر كانه سوء فهم. فقد زعم أحد األشخاص أنه تلقى معلومات غير صحيحة من خط 



 

 

لومة. وعلى حد علمي، لم يتم توضيح هذا تماًما ولكن من المحتمل أن تنتشر مثل هذه الشائعات الكاذبة عن ساخن حول هذه المع
 طريق الخطأ أو التواصل غير الدقيق.

 
APAمن خبرتك، ما هى القنوات المستخدمة لنشر األخبار األكثر تزييًفا؟ : 

 
رفهم. هذه على األقل نتيجة تحقيق معهد رويترز. ليس لدينا أي برودنيج: يبدو أن الكثير من التضليل يأتي من أشخاص ال نع 

وهذه الخدمة مناسبة تماًما لتمرير اإلفتراضات  -أرقام للنمسا، ولكن يمكنك القول أن هناك العديد من الشائعات على الواتس آب 
ة توجيه الرسائل من األصدقاء والمعارف بسرعة. ومما يلعب دوًرا في الواتس آب أو رسائل البريد اإللكتروني أنه يتم فيها إعاد

وهناك يكمن لخطر أن المرء يثق فى معلومات األصدقاء بشكل قوى للغاية. ولكن قد يكون أن أصدقائك لم يتحققوا مما إذا  -
ن كانت الرسالة صحيحة ام ال. ثانًيا ، يمكن مالحظة أن بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب حققت مئات اآلالف أو حتى ماليي

 المشاهدات التي تحتوي على إفتراضات مذهلة.
 

APAاإلجراءات المضادة لوسائل اإلعالم والفيس بوك والسياسة وما إلى ذلك خالل هذه الفترة؟ : كيف قاومت 
 

وأود أن أؤكد على أهمية مواقع الويب مثل  -برودنيج: من الجيد جًدا أن تقوم وسائل اإلعالم الراسخة بإجراء فحوصات للحقائق 
Mimikama.at  التي تبحث في الشائعات الجامحة كل يوم. من المفيد أيًضا أن تجعل الوسائط القائمة المعلومات المضمونة

ن خالل  إستخدام الرسوم البيانية لتوضيح عدد األشخاص المصابين أو العبء على النظام مثال م -سهلة الفهم قدر اإلمكان 
الصحي. توصل تحقيق أجراه العلماء جايسون ريفلر وبرندان نيهان إلى استنتاج مفاده أن التثقيف من خالل الصور يعمل بشكل 

والسؤال هو ما إذا كان بإمكانهم فعل  -ى محمل الجد أفضل. انطباعي هو أن الشبكات االجتماعية تأخذ المعلومات المضللة عل
المزيد أو االستجابة بسرعة أكبر. يتعاون فيسبوك مع مدققي الحقائق ويظهر التحقق من الحقيقة تحت ادعاءات كاذبة بشكل 

 يتخذ إجراًء. ولكن غالًبا ما يستغرق األمر بضعة أيام حتى -واضح. يزيل يوتيوب مقاطع الفيديو التي تنطوي على مشكالت 
 

APAأنت تقولين إن انتشار األخبار المزيفة قد انخفض إلى حد ما في األسابيع األخيرة. فما هو السبب في رأيك؟ : 
 

ال يمكننا قياس الكثير ألنه ، على سبيل المثال ، يتم التواصل عبر الواتس آب في  -برودينج: على األقل هذا انطباعي 
أنه كلما أصبحت حالة الطوارئ هذه طبيعية ، كلما كانت التقارير الكاذبة أقل ازدهاًرا. ألن  مجموعات مغلقة. ولكن يبدو لي

العاطفه على وجه الخصوص تفضل نقل الرسائل: الرسائل المثيرة للخوف لها انتشار أعلى لذا ينقلها المزيد من الناس. كانت 
وفي أوقات عدم اليقين واالمان فإن المدعين خاصة من لديهم األيام األولى من أزمة كورونا تشعر الناس كأنها فى كوابيس. 

 ادعاءات مذهلة يكون لديهم بطاقات لعب جيدة.
 

APA "هل هو مجرد "انخفاض" مؤقت وهل ستزداد األنباء المزيفة عن كورونا مرة أخرى مع استمرار األزمة أم أن "السوق :
 تشبعت؟

 
طبيعياً بشكل متزايد ويكون ألجهزتنا الطبية موارد كافية. سؤال واحد هو ماذا يحدث عندما يبدو الوضع -برودنيغ: آمل أن يهدأ 

إذا صارت مشاكل جسيمة في النظام الصحي وأدى ذلك للذعر؟ األزمات الجديدة ستكون أرضاً خصبة. الشائعات ال تأتي من 
يين. وذلك يعتمد بشكل كبير على المسار فهي تعمل بشكل جيد عندما يكون جزء من السكان لديه خوف أو غضب حقيق -العدم 

 التالى لألزمة.
 

APAهل تعتقدين أن التعامل مع األخبار المزيفة في هذه األزمة سيؤثر على االستهالك اإلعالمي الناقد للغد؟ كيف؟ : 
 

كر في المرة برودنيج: هناك فرصة ألن يتعلم المواطنون. إذا كنت قد وقعت في خدعة تم تمريرها عبر الواتس آب فقد تف
على سبيل المثال ، هناك  -القادمة: انتظر ، هذه المرة سألقي نظرة فاحصة. من المهم أن يعرف األشخاص أيًضا مكان البحث 

www.mimikama.at  أوwww.correctiv.org  أو التحقق من الحقائق منAPA 
(https://multimedia.apa.atآمل أن ينمو محو األمية اإلعالمية خاصة .)/  في األوقات التي يكون فيها الكثير من

الهراء. وال يتعلق األمر فقط بعدم الوقوع بنفسك في الشيء الخطأ. في هذه األزمة ، يمكنك أيًضا تعلم جعل الحقائق أكثر 



 

 

 وليس فقط من خالل قول -وضوًحا: من خالل توصيلها بطريقة يسهل فهمها ، في رسائل واضحة بالصور أو الرسوم البيانية 
 ما هو الخطأ ، ولكن قبل كل شيء من خالل التأكيد دائًما على ما هو صحيح بشكل واضح.

 
 )تم طرح األسئلة من قبل سونيا هارتر من وكالة الصحافة النمساوية(
  

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


