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 ( ;9-األخبار الزائفة الستعمقة بجائحة )كوفيدمشهجية التحقق من 
 مواقع تدقيق الحقائق العربيةفي 

 دراسة تحميمية
 حسد كدوانيـشيريؽ م

 سمخصال

تشتذــر ابارــلز افزابشــ  بذــخال كأيــر اــمل أولــلي ابسمــلي افرــحل  ا وةــؾ مــل  ــد  اــمل  لبحــ  
(ا افذي ال يقال اظؾزة عـؽ افؾبـلء Infodemicبلفؾبلء افسعلؾملتي )(ا افتي صل أهل مل ُيعرف 99-)كؾفيد

؛ ومؽ ثؼا استهدفت افدزاس  زصد  ( 99ـــ  بجلبح  )كؾفيدمشهج   افتحقق مؽ ابارلز افزابش  افستعلقافرحيل
ا بلفتظأيق علـ  مـؾلعي )فتأيشـؾا( ابز نـي و) د بجـد( افسرـري افسدـتقليؽا في مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  

عتســـل ا علـــ  تحليـــال افسزـــسؾن اف  شـــي فد لســـلي عســـال افســـؾلعيؽا بجلنـــ  افتحليـــال افشرـــي وافسربـــي ف ـــال ا 
م 9199 يدـسأر  19افسقلالي وابارلز افزابش  افستعلق  بلفجلبحـ ا افسشذـؾزة فـي افسـؾلعيؽ اـمل افشتـرة مـؽ 

ـــ افرلس ــ ولــد الرــت افدزاســ  إفــ   ــروس نســف صــحشي  د ــد فــي افأي ــ   م.9191أكتــؾبر  19 تــ   أشــر   ـ
ا يقؾم عل   فلعلؾن  د  مؽ الزج افؾسف افرـحشيا افـذ ؽ يسلزسـؾن  وز   ــيخؾن بلفرحلف  االستقرلب    مل

 ــراش افأؾابــلي افتقليــدي؛ ورفــػ عأــر تــدليق ابارــلز افستداوفــ  علــ  شــرخ  ا نترنــت  يحــلكي  وزلا تظؾع  ــ
ا مــؽ نؾا بسثلبــ   سلعــلي أــرف أ أــري كثيــر  فد لســلي عســال وأام  ــلي محــد ةا ف ــلبذــخال ا ترافــيا وفقــل 

افسؤسدــلي وابفــرا  علــ  ترــح   ابارــلز واالعتــذاز. فقــد نجحــت تلــػ افسؾالــع فــي زصــد وتششيــد ابارــلز 
افزابشــ  افستعلقــ  بلفجلبحــ ا افتــي انظلــق أظلأهــل مــؽ نغريــ  افســؤامرةا وانتذــري بذــخال زبــ س عأــر افذــرخلي 

د لســي وافعلســيا بجلنــ  ابارــلز االلترــل ي  وافت شؾفؾ  ــ  وافد ش ــ  اال تسلع ــ ا وظلــ  عليهــل افظلبعــلن اف
 واال تسلع   وافخرافلي.

 مقدمة
افأ لنـلي  تـخار أو غ ـل  مـع الصـ  اافرـحل   ابسمـلي أولـلي اـمل كأيـر ابارلز افزابش  بذـخال تشتذر     

 مأش ـ  نتـلب  فتقـديؼ ولـت مـؽافعلس ـ   افذـلبعليا ومـل تدـتررل  اببحـل  وتششـد افحقـلبق تؾأـ  افتـي افرسـس  
علـ   ـد وصـن مشغسـ  افرـح  ـــ ا وافتـي صـل أهل (99-)كؾفيـدوةؾ مـل  ـد  اـمل  لبحـ   .اب ف  عل 

                                                            
  ا مرر لمع  أسيؾط الدؼ ا عمم كل   اآل ا  اُمحلأر. 
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ـــ افعلفس ــ   افرــحيل  تــ  ال يقــال اظــؾزة عــؽ افؾبــلءد  افــذي ع(ا Infodemic) عــرف بلفؾبــلء افسعلؾمــلتيمــل يُ  ـ
(WHO 2020).  

(ا افــذي  رت ــز Post-Truth era )مــل بعــد افح  قــ  فــي عرــر وتعــد ابارــلز افزابشــ  عشرــرا  أسلســ ل        
ا وةــؾ مــل تجلــ   ؾأــؾ  شقلشــلي افسرت ــزة علــ  افعلطشــ ا وافسيــال فلوافحقــلبق علــ  افتجلةــال افستعســد ف  فــ 

لبال عأــر وســ افعلمــ  افرــحل  تهــد  افتــي تــدفقت ابارــلز افزابشــ فقــد ؛ افظلزبــ  اــمل تلــػ ابسمــ  افرــح  
فـي ابارلز  ةذددتجدا ونقص وعي افجسهؾزا واستخدام فشيروش افسُ ا   ؛ ازترلطل  بسجهؾفاالترلل افسختلش 

   فجذ  افقراء. ؛افسؾالع وافرشحلي ا ارلزي 
ا تلـػ افسهسـ  افتـي تأشتهــل ابمـر افـذي واكرـ  عهـؾز مرـل زاي متشؾعـ  فلترــدي فـذفػ افؾبـلء افسعلؾمـلتي     

د ا  رت ــز عسلهــل علــ  زصــFact-Checking Websites تــدليق افحقــلبق متخررــ  فــيمدــتقل  مؾالــع 
 .   وتحليل دتدع  افدزاس  فرصدةؾ مل و  اؾسلبال االترلل افسختلش  وتششيدةلابارلز افزابش  افستداوف   

 مذكمة الدراسة
ــــ  فــــي افدــــشؾاي ابايــــرةا وةــــؾ " فــــي افأي ــــ  افر Fake Newsانتذــــري عــــلةرة "ابارــــلز افزابشــــ         لس 

ابارــلز ؽ صــح  افتحقــق مــا تتــؾف  مهســ  تــدليق افحقــلبقصــل ر  انظــمق عــدة مؾالــع متخررــ  فــي  مــل
تزــلعشت تلــػ ابارــلز افزابشــ  بذــخال مظــر  مــع انتذــلز فيــروش  ولــد ؾســلبال االترــلل افسختلشــ . افستداوفــ  

أنـ   ـرترف بجؾانـ  علس ـ  وصـح   تتعلـق بح ـلة اظـؾزة ومـل  زيـد ابمـر  افعرب ـ الفسشظقـ  ب كؾزونل افسدتجد
 مـــؽ ابارـــلز افزابشـــ  افستعلقـــ  بجلبحـــ مشهج ـــ  افتحقـــق ومـــؽ ثـــؼا تدـــع  افدزاســـ  فرصـــد  ا ندـــلن نشدـــهل.

 مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  .في  هلوتحليل (99-)كؾفيد
 أهسية الدراسة

 وتتسثال في:ابةس   افعلس   فلدزاس :  .9
  صحلف  تدليق افحقلبقافسعش    ـوافدزاسلي   ل   افسختر  ا عمم   افعرب   فلرحؾ"Fact-

checking journalism في مر ل  مل بعد افشذر. مسلزس  مهش   ُمدتحدث  ؾصشهل "ا  

  عؽ  جؼ وآف لي  - يدتشد عل  مؤشراي و البال والع   –في  شلء إطلز نغري ومعرفي  ملسها
افذي  تخذ أبعل ا  ا (99-كؾفيد)افؾبلء افسعلؾملتي افسرل   فجلبح  في عال  افتزي ف افُسترع 

 س لس   والترل ي  ومهش   وأام   .

 ابةس   افتظأ     فلدزاس : وتتسثال في: .9

 تــــؤثر ســــلرل  علــــ  وعــــي افتــــي بشــــ  اــــمل أولــــلي ابسمــــلي افرــــح  ا اظــــؾزة انتذــــلز ابارــــلز افزا
هؼ فــي ت ــؾيؽ زأي عــلم سابــن تجــلد افسؾأــؾعلي افستعلقــ   هــل؛ مســل يعظــي ابوفؾيــ  افجسهــؾزا وتدــ

 فدزاس  ةذد افغلةرة. 
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 ـــلب  ومؤشـــراي ـــ  تقـــديؼ نت ـــ   ـــؾل إ ـــد  عسل  ـــلبسيؽ بلالترـــلل بلفسؤسدـــلي افسعش  افسسلزســـلي  فلق
فتعغــ ؼ فــرض تؾع شهــل فــي افترــدي النتذــلز ابارــلز افزابشــ ا  ؛لفأي ــ  افرلس ــ دــتحدث  بافسهش ــ  افسُ 

وتظؾير أ ابهؼ افسهشي في مجلل تدليق افحقلبقا في عال صعؾب  تقري افسـؾاطؽ افعـل ي فلح  قـ  
 في تلػ افشتراي.

 أهداف الدراسة

مشهج ـ  افتحقـق مـؽ ابارـلز افزابشـ  افستعلقـ   افتعرف عل : تدع  افدزاس  فتحقيق ةدف زب س ةؾ
 :   تمؽ ةذا افهدف تتشرع ابةداف اآلو  .بسؾالع تدليق افحقلبق افعرب   (99-بجلبح  )كؾفيد

 ابارــلز فرصــد  ؛مؾالــع تــدليق افحقــلبق افعرب ــ فــي لفي  افسسلزســ  افسهش ــ  افُسترعــ  اف ذــن عــؽ أســ
 .وترح حهل اوتششيدةل ا(99-)كؾفيد افزابش  افستعلق  بجلبح 

  (ا 99-)كؾفيــد زصــد وتحليــال  جــؼ وآف ــلي افتزي ــف افُسدــتخدم  بلبارــلز افزابشــ  افستعلقــ  بجلبحــ
 افتي تؼ زصدةل  ؾاسظ  مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  .

 تداؤالت الدراسة

  مشهج ــ  افتحقــق مــؽ ابارــلز افزابشــ  افستعلقــ تدــع  افدزاســ  فة لبــ  عــؽ تدــلؤل زبــ س ةــؾ: مــل 
 ؟( بسؾالع تدليق افحقلبق افعرب  99-بجلبح  )كؾفيد

 تذا افتدلؤل تتشرع افتدلؤالي اآلومؽ ة:   

 :مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  في لفي  افسسلزس  افسهش   افُسترع  تدلؤالي الص  بخس :أوال  

 ؟مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  مل آف لي زصد ابارلز افزابش  افتي تعتسد عليهل  .9

 ق بسؾالع تدليق افحقلبق افعرب  ؟معل ير اات لز ابارلز افخلأع  فلتدليمل  .9

 ؟مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  تدتخدمهل آف لي افتحقق  أي .1

 هل مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  ؟مل مرل ز افتحقق افتي تعتسد علي .4

 تدليق افحقلبق افعرب  ؟مؾالع حخؼ عسال مل افسعل ير وابام  لي افتي ت .5

 :(99-)كؾفيد جلبح تدلؤالي الص  بلبارلز افزابش  افستعلق  ب :ثلن ل  

 ؟(ا وابف لز افرب د  افتي تروج فهل99-)كؾفيد مل مؾأؾعلي ابارلز افزابش  افستعلق  بجلبح  .9

 ؟(99-)كؾفيد جلبح ابارلز افزابش  افستعلق  بفي دتخدم تُ افتزي ف أسلفي   أي .9

 ؟(99-)كؾفيد لبارلز افزابش  افستعلق  بجلبح ب دتخدم مل استسلالي ا لشلع افسُ  .1

 ؟(99-)كؾفيد جلبح مل افسرل ز افُسرو   ف ارلز افزابش  افستعلق  ب .4
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 Fact-Checking Journalism الحقائق تدقيق نذأة وتطور صحافة

م؛ فؾصـن  وز مهشـي 9911بلفلرـ  ا نجليزيـ  عـلم Fact-Checking عهر مرظل  تدليق افحقلبق     
لفعســــال افرــــحشي يدــــع  فتحدــــيؽ افسسلزســــلي افسهش ــــ  وابام  ــــ  افرــــح   ا ويتعلــــق بجسلــــ  مــــؽ ب  د ــــد

  ثمث  مشله ؼ زب د :افسرظل  ويرترف  افسعلؾملي.صح  ا  راءاي فلتحقق مؽ 

مـــؽ عســــال  ل   يؾيــــ ا   ـــزء ؾصــــشهل ويذـــير فعسل ــــ  تـــدليق افحقـــلبق  افسشهـــؾم افعـــلم فلسرــــظل : :أوال  
 افرحشي افذي يدتقي افسعلؾملي مؽ مرل ز متشؾع ا وأ  لنل  متزل ة.

: وةــــؾ "Internal or Ante hoc fact-checking" مشهــــؾم تــــدليق افحقــــلبق لأــــال افشذــــر :ثلن ــــل  
ا وازتــرف بخلدــلم افتحقــق بــلفسجمي وافرــحنا ويذــير فلــروتيؽ افيــؾمي افســرترف بــلفتحقق مــؽ ابكثــر شــيؾعل  

 Time سجلــــ أول لدــــؼ متخرــــص فتــــدليق افحقــــلبق ب لــــ  وصــــح  افسعلؾمــــلي لأــــال افشذــــر.  يــــ  عهــــر 
ا Fact-checkersتؾع ـف مـدلقي افحقـلبقفـي بعـدةل افرـحن وافسجـمي بدأي ما و 9991 ابمريخ   علم
ر   ؾ ة شـلمل  فلسحتـؾ  لأـال جؾف  مرا ب ؾن مؾ يق ان أوبل ثؾ ا  Proofreadersن مرا عؾ خنهؼ بافذ ؽ وصشؾا 

 .وكلنت ةذد افسهش  ظير مرب   فلجسهؾز افشذرا

: ويسثــال "Post hoc fact-checking or External" مشهــؾم تــدليق افحقــلبق بعــد افشذــر :ثلفثــل  
 رترف بذخال  د ـد مـؽ افرـحلف  اس ةـر فـي  ي ـ  ا عـمم افرلسـيا  امحؾز افدزاس ا وةؾ مشهؾم أكثر  داث 

-Factا ف ســل ُيعــرف  ـــ"يخـتص  تقــديؼ تقريــر مأشــي علــ  أ فـ  عــؽ صــح  ا عــلء مــل تــؼ نذـرد وتداوفــ  بلفشعــال

checking after the fact" . راع ةذا افسشهـؾم لد و ؛ أي فحص اال علءاي بعد أن أصرحت بلفشعال أارلزا
إعمم ـــــ ا و خؾمـــــليا و لمعـــــليا ا تـــــد رةل مؤسدـــــلي تـــــدليق افحقـــــلبقفمتخررـــــ  مؾالـــــع  مـــــع تخســـــ س

ا وتـروي  اظـل  عـلم افسدـتخدميؽسخلفحـ  افتزي ـف ا عممـيا وتؾع ـ  ف افسجتسـع افسـدني؛متظؾعؾن مـؽ و 
 مدتشد عل  افحقلبق. 

  مؾلــع أع رــا Snopes.com م بلســؼ9995 عــلمأول مؾلــع فتــدليق افحقــلبق بخمريخــل ولــد تخســس 
FactCheck.org ما ثــؼ مؾلعــل  9111عــلم The Washington Post's Fact-Checke and 

PolitiFact رــللي  ول افعــلفؼبعــدةل  فتشتذــرما 9117 عــلم  ((Graves and Amazeen 2019 افتــي ا
ـــــــــلي؛  ـــــــــف ف ذـــــــــشراع صـــــــــيتهل اـــــــــمل االنتخلب  تحـــــــــت مشهـــــــــؾمافخظـــــــــل  افد لســـــــــي فلسرشـــــــــحيؽا هل سي

"Accountability journalism"ســـل أثـــلز االةتســـلم  تخثيراتهـــل علـــ  اتجلةـــلي افجسهـــؾزا وســـلؾك لي م ا
مــع تر  ــد افسخــلوف  ترــلعد االةتســلم  هــلو  .(Graves 2013) افسسلزســ  افسهش ــ  افرــح   و افسدــ ؾفيؽا 

أن افخظلبــلي  ـر  افــذي  ا"عرــر مـل بعــد افح  قـ  Keyes (2004) Post-Truth Era"مسـل أطلــق عل ـ  
 ابف ـــــــلز افسخلفشـــــــ افد لســـــــ   وا عمم ـــــــ  أصـــــــرحت أكثـــــــر اســـــــتقظلبل  وتعرـــــــرل ا وأن ابفـــــــرا   رفزـــــــؾن 

 (. p.15) تؾ هلتهؼف
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بعزــهل مؤسدــلي إعمم ــ   ترــع افتــي وفــي افعــلفؼ افعربــيا انتذــري مؾالــع تــدليق افحقــلبق أيزــل ا    
مركــز افسعلؾمــلي و عــؼ  :ةي ــلي  خؾم ــ  مثــالافــرعض اآلاــر  يترــعو ا AFPوكلفــ  ابنرــلء افشرندــ    :مثــال

 - افتــي تعشيشــل فــي ةــذا افرحــ  -ا بجلنــ  افسؾالــع افسدــتقل  اتخــلر افقــرازاي افتــلبع فسجلــس افــؾسزاء افسرــري 
 .ا و) د بجد( افسرري )فتأيشؾا( ابز ني لمؾلع :مثال

افسهش ـ  ترعـل  بسـلفي  افسسلزسـ   -تلـػ افسؾالـع  Graves and Cherubini (2016)ولد صـشن 
 فشسؾر يؽ:  -  هل ترع افسُ 

سؾالـــــع افتلبعـــــ  فسؤسدـــــلي : ويزـــــؼ افThe Newsroom Model نســـــؾرج ظـــــرف ابارـــــلز :أوال  
وفـــق س لســـ  فـــي  ســـع وتحريـــر افسعلؾمـــليا وتعســـال نشدـــهل لؾاعـــد افعســـال افرـــحشي إعمم ـــ ا افتـــي تشـــته  

   لنلي ومأرمجيؽ وصحشييؽ س لسييؽ.  وتزؼ صحشي   اتحريري 
 The Non - governmental Organizationsنســؾرج مشغســلي افسجتســـع افســدني :ثلن ــل  

Model (NGOs) افرـــــح    افتحريريـــــ  افتـــــي تتسيـــــز بـــــلفتحرز مـــــؽ افقيـــــؾ  ا سدـــــتقلاف افسؾالـــــع: ويزـــــؼ  
نقــص افسرــل ز تعــلني  ف شهــلو  اتعســال  ــدافع  عــؼ افديسقراط ــ  و ــق افســؾاطؽ فــي افسعرفــ وااللترــل ي ا و 

 .لفسؾالع افتلبع  فسؤسدلي إعمم  مقلزن  ب وا  رلل افجسلةيري 
وافسهـلم افسشلطـ  وفقـل  فهـؾيتهؼ  - تلـػ افسؾالـع  Fact-checkers مدلقي افحقلبقافرل ثلن  لدؼكسل 

 :فثم  ف لي - هؼ 
افرــحلف  ن دو إعــمم افجسهــؾز بلفحقــلبقا ويعــ : ويدــتهدفؾن Reporters افسراســلؾن  :افش ــ  ابوفــ 

يعسلــؾن وفــق الســ سل صــحلف  افأ لنــلي وافرــحلف  االستقرــلب  ا و تــدليق افحقــلبقا  ثلــ  فلعســال افخل  ــ  افسُ 
 نسؾرج ظرف ابارلز.

 ا صــم  افد لســيا أــسؽ تــدليق افحقــلبق: ويسلزســؾن Reformers ا صــم يؾن  :افش ــ  افثلن ــ 
ويدـــعؾن فترييـــر افد لســـلي افعلمـــ ا وتذـــج ع افسذـــلزك  افسدن ـــ ا وبشـــلء  ي ـــ  صـــلفح  فلسدـــلءف  افد لســـ  ا 

 .NGOsويعسلؾن وفق نسؾرج  اWatchdog organizations سرالأيؽواف ويرشؾن أنشدهؼ بلفشذظلء
ــــ  افثلفثــــ  ــــراء :افش  ــــؾن مــــؽ Experts افخأ ــــ  متشؾعــــ ا  تحقق ــــلي مهش  : وةــــؼ متظؾعــــؾن مــــؽ ال  

؛  هـدف تحدـيؽ NGOs وفق نسؾرجافسؾالع افتلبع  فلجلمعلي في افسعلؾملي افسرترظ  بخأراتهؼا ويعسلؾن 
 وف س فد هؼ س لسلي تحريري .ا علم ؾ ة افخظل  اف

 مشهجية تدقيق الحقائق
مــل إرا كــلن ا عــلء مــل صــح حل  أم سابشــل  كل ــل  أو ؽ عــ  ــؼعسل ــ  تــدليق افحقــلبق إصــداز  ُ  تدــتهدف

ــل ا  شــلء  علــ  مشهج ــ  ُمتشــق عليهــل  ثــم   ذــسالتلــػ افسهشــ ا وتوبــيؽ مسلزســي  ااب   ــلي افعلس ــ فــي  زب 
 مرا ال:
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 The art of finding a checkable" وتدــس  عــمم:افرحــ  عــؽ اال عــلءاي عأــر وســلبال ا  .9

fact". 

ا وتتزـسؽ افتحقـق عؽ اب فـ  افستل ـ  بذـخن اال عـلءاي ليـد افتحقـقافعثؾز عل  افحقلبق: بلفرح   .9
وافدـ لق  دتشد إف  اافسشظق افس وافؾلت وافسخلن افخلصيؽ ب ا وتحليال امؽ مردز اال علء وافتلزيخ

كلفتقــــلزير  اا بــــلفر ؾع فسرــــل ز افأ لنــــلي افسشتؾ ــــ وابســــلؾ  افلرــــؾي افسختــــؾ  بــــ افسحــــ ف بــــ ا 
 . وترريحلي افخأراء وافسد ؾفيؽ افرسس  ا

مختلف(ا مـــع تقـــديؼ )صـــح  /سابن/ ترـــح   افخظـــخ:  تقيـــ ؼ اال عـــلءاي بلســـتخدام مؤشـــر فلرـــدق .1
 (.Ireton and Posetti 2018, 84) افحج  وافأراةيؽ افتي استشد عليهل افحخؼ
 وتتؼ تلػ افعسل   بلستخدام آف لي متشؾع ا تذسال:

االعتسـل  و  سـتعلن  بـلفخأراءا: كلالManual fact-checking طـرق تـدليق افحقـلبق افتقليديـ  :أوال  
 مـــــــدلقيؽ فلحقـــــــلبق ؾصـــــــشهؼ ل  يؽ ومذـــــــلزك  ابفــــــرا  افعـــــــا Crowd-sourced علــــــ  مرـــــــل ز متعـــــــد ة

(Zafarani 2020, 8 Zhou and)ا مــــــع تقرــــــي    قــــــ  اب فــــــ  افتــــــي تتزــــــسشهل افرســــــلبال content-

related correctness اافعلطشـ و ا وانتسـلءاي نلشـريهلا وتحد ـد  ز ـ  افذات ـ روابفا افـشيـد ؾ و افرؾز و كلف 
افتـــي تعتســـد علـــ   -وتؾا ـــ  تلـــػ افظـــرق  (.999 ا9198 )مـــرا  تشظـــؾي عليهـــل افتـــيواباظـــلء افلرؾيـــ  

تتظلــ  مجهــؾ ا   ارــلز افزابشــ ؛  يــ  صــعؾبلي تحــؾل  ون مؾاكرــ  االنتذــلز افدــريع ف - افعشرــر افرذــري 
يع قــ   افــذي افرــحلف  افتقليديــ افــي ترــع يختلــن عــؽ افسُ  لوأســلؾ  كتلبــ  متقــدما وبحثــل  عس قــل   اشــللل   رةش ــل  
 علءايا وتؾليـت تدتررق ولتل  طؾيم ؛ مسل يخلق فجؾة سمش    يؽ تؾليت نذر اال هلأن كسل. افسرل ز نقص

 آف ــل بلســتخدام فــذا طــؾز افرــل ثؾن أ واي  تســلم تلــػ افسهســ  ؛مســل يحــد مــؽ فلعليتهــل ؛نذــر نت جــ  افتحقــق
 (. Hassan et al. 2015,1) افذكلء االصظشلعي

بتست  أو افتذريال : وتعشي اAutomatic fact-checking ق تدليق افحقلبق اآلف  طر  :ثلن ل  
لستر لع افسعلؾمليا ومعلفج  افلر  افظأ ع ا ا ب- افرحلف  افحؾسأ  أسؽ  - تؾملت خي فتلػ افعسل  و اب

سابن تسلمل (ا وفقل  /صح    زب ل  /)صح   س  لش ثمثيف ترعل  آف ل ا وتقي ؼ افشص وافتحليال افشري وافلرؾي 
 Vizoso and) خؾازسم ليافبلستخدام  بلستسراز  ثحدمُ وللعدة   لنلي  فسرل ز مر ع  

Herrero 2019, Skolkay and Filin 2019, Ireton and Posetti 2018, Thorne 

and Vlachos 2018, Brandtzaeg et al. 2017; Vlachos and Riedel 2014). 
 أخالقيات تدقيق الحقائق

 The International Fact-Checking Network افذـرخ  افدوف ـ  فتـدليق افحقـلبقوأـعت 
(IFCN)- افتلبعــ  فسعهــد  ــؾيشتر Poynter Institute -   فتــدليق افحقــلبق أام  ــل  كــؾ ا "Code of 

Principles":ا شسلت  شؾ د 



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)  

 69 العربية الحقائق تدقيق مواقع في (;9-)كوفيد بجائحة الستعمقة الزائفة األخبار من التحقق مشهجية

 .محال افتحققاتخلر مؾالن س لس   بذخن افقزليل  أوافح ل ي  وا نرلف: بعدم افتحيز فظرف ملا  .9

ا ف سل عـدا افحـلالي افتـي لـد مؽ افشتلب  بخنشدهؼافقراء فيتحقق إعمن مرل ز افتحقق: افذشلف   في  .9
 .فلخظر تعرط فيهل افسردز 

ـــ  س لســـلي افعســـالا  ةـــلمرـــل ز افتسؾيـــال: وعـــدم تخثير افه خـــال افتشغ ســـي و إعـــمن افذـــشلف   فـــي  .1 عل
 هل.  ا ووسلبال افتؾاصال معوإعمن افخل    افسهش   فلعلمليؽ بلفسؤسد ا وافؾأع افقلنؾني فهل

وتحريرةــلا إعــمن مشهج ــ  افعســال: وتذــسال افرحــ  عــؽ اب فــ ا وكتلبــ  نتــلب  افتحقــق فــي افذــشلف    .4
ا وا عــمن بذــشلف   عــؽ أســرل  ذــج ع افقــراء علــ  إزســلل اال عــلءايونذــرةلا وترــح حهلا مــع ت

 وك     افتحقق مشهل. 

افخلصــ  corrections policy  عســال ترــح حلي مشتؾ ــ  وأميشــ :  شذــر س لســ  افترــح حلي .5
 .(IFCN 2016) رحح ا وأسلن زؤي  افقراء فلشدخ  افسُ ل  عسل سؤسد ا واالفتزام  تظأ قهل بلف

 وأنواعها Fake Newsمفهوم األخبار الزائفة 

تعسد ال علءاي كلرب  أو مزلل  تؼ ترس سهل في شخال "افعرط افسُ  بخنهل Gelfert (2018) هلعرفيُ     
افسعلؾملي فثم  ف لي زب د ا وفقل   Wardle and Derakhshan(2017)ولد صشن (.p.108اأري")

 :Harmfulnessا ولرد افزرزFalseness فسع لزيؽ: سيف افسحتؾ  

  
 ( ف لي افسعلؾملي افزابش 9) شخال

Source: Wardle, Claire and Derakhshan, Hossein. 2017. Information Disorder: Toward an 

interdisciplinary framework for research and policymaking. 

معلؾمــلي مرلؾطــ  يعتقــد افشــر  افــذي  شذــرةل : Misinformation)افسرلؾطــ (  افسعلؾمــلي افخظــخ .9
 أنهل صح ح ا وال تدتهدف إفحلق افزرز.

 معلؾملي الط   تدتهدف عؽ عسد إفحلق افزرز.: Dis-information افسعلؾملي افسزلل  .9
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شهــــل : معلؾمــــلي تدــــتشد فلؾالــــع وافح  قــــ ا وف Mal-information )افخأيثــــ ( افسعلؾمــــلي افزــــلزة .1
 (.p.20) افزرزإفحلق قرد ُتدتخدم ب

 :درع  أنؾاعفبارلز افزابش  ا Wardle (2017) وصششت

 
 أنؾاع ابارلز افزابش ( 9) شخال

Source: Wardle, Claire. 2017. "Fake news. It's complicated". First Draft, February 16, 2017. 

https://firstdraftnews.org 

ظير صح   بلفسرةا ومختلق بذخال كلمال أو شـر  وةؾ : Fabricated content افسحتؾ  افسشأرك .9
ترش ع مقلطع فيد ؾ ف ؛بلستخدام افذكلء االصظشلعي deep fakes كلمالا ويذسال افتزي ف افعسيق

علـ  مؾالـع   وةس ـ ليإنذـلء  دـلبو  احـلك علـ  فدـلن  كـمم فـؼ يرـدز عشـ يُ مـلا ذخص ف صؾيو 
 .لافتؾاصال اال تسلعيا ونذر محتؾيلي عأرة

: بلنتحــــلل ةؾيــــ  افسرــــل ز افح    ــــ ا واســــتخدام شــــعلز Imposter content افسحتــــؾ  افســــزوز .9
 مع محتؾ  ف س مؽ إنتل هؼ. مل مؤسد  معروف  أو اسؼ شخص

:  ؾ   افسعلؾملي بذخال  ؾ ي  تؾ    االتهلمـلي أـد Misleading content افسحتؾ  افسزلال .1
 فر  أو  ه  أو لز  .

  هدف افخداع. ؛افتعد الافقص و لفتركي  و ب: Manipulated content محتؾ  ازع فلتمع  .4

فـــي إطـــلز وســـ لق مزيـــفا وإعـــل ة  :  ؾأـــع معلؾمـــلي صـــح ح False context افدـــ لق افسزيـــف .5
 عل  أنهل  د دة. نذر صؾز        لديس 

 صؾز ال عمل  فهل بلفسحتؾ .يؽ و :  ؾأع عشلو False connection افربف افسزيف .6

ؤ ي   تدـأ  فـي أـرزا وف ـؽ  ـا لد السلار محتؾ  وةؾ : Satire or parody افتهخؼ وافدخري  .7
 فتزليال افرأي.

 ا تسلع  ا  ركلي أو اس لس   تترع  هلي متعد ة أطراف  ؾاسظ  يتؼ إنتلج ونذر ابارلز افزابش و 

لبعا لاتمق افؾلـبـ ورفـػ ؛Post-truth politics عـرف بد لسـلي مـل بعـد افح  قـ سل يُ ف  مجهؾف ا ل  أطراف أو
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كخـرة افـثل ا ويـتؼ افتعلمـال  ا فتشتذـرلمسشهجـ  فـي افسجـلل افعـا ونذـرةل برـؾزة مُ افحقلبق افأد ل  فلؾالعوطر  
    قيـؾن  أشـخلض أو آف ـ ا  دـلبلي وزاءةـل قـنت تكلنـ إرا مـل تحد ـد  رـعُ يو .    قـ علـ  أنهـل معهـل 

  (.Silverman 2020 ا9198 ا عأد افحسيد9198 ) دشي

 Infodemic الوباء السعموماتي

ؽ ةــــؾ افســــرط افشــــل ؼ عــــ (COVID-19)أن  WHO (2020) أعلشــــت مشغســــ  افرــــح  افعلفس ــــ      
م بسد شــ  ووةــلن 9199 يدــسأر 19فــي  ا افــذي تــؼ اكتذــلف (SARS-CoV-2)فيــروش كؾزونــل افُسدــتجد 

"بلفؾبــلء مــل وصــشت   لصــل أهافتــي  ادمــع تزــلعن معــدالي انتذــلز  ؛بلفجلبحــ افسشغســ   ت وصــشو لفرــيؽا ب
"افديال افجلزف مؽ افسعلؾمـلي  ويعشيا Infodemic " ("information" and "epidemic")افسعلؾملتي

دمــ  خالي افستعســدة فشذــر معلؾمــلي الط ــ ؛ فافد  قــ  وظيــر افد  قــ  فــي ســ لق وبــلء مــل"ا ويتزــسؽ افسحــلو 
 .   افدزاس  الست ذلفوةؾ مل تدع افر ي أةداف  سلع   و 

 الدراسات الدابقة

افسحــــؾزيؽ  يسخــــؽ استعراأــــهل أــــسؽو ا افدــــلبق  افشقــــلط افرحث ــــ  افتــــي تشلوفتهــــل افدزاســــليتعــــد ي 
 :ييؽتاآل

 راسات خاصة برحافة تدقيق الحقائقد :الا أو 

ز   ؾصـشهل صـحلف  تـدليق افحقـلبق  فغهـؾز Zerilli (2020) أشـلزيا التحميل  الشرلر  في إطـلز 
 Age ofأ ــد متظلرــلي عرــر افحقــلبق افأد لــ  و  ااالنتخلبــلياــمل  افد لســي يالفعــال النتذــلز افتزــل

alternative factsد عأر وسلبال ا عمما افذي يدؾ  ف   افتزي ف افستعس. 

  زاســتلت كذــش يــ  بتحميلل  السسارسللات السهشيللة برللحافة تللدقيق الحقللائق   عشــي افرــل ثؾن كســل 
(2016) Graves (2019و)Vizoso and Herrero   البخــــــــأن ةــــــــذا افتخرــــــــص متذــــــــع  ومــــــــرترف 

ــــــــ   ــــــــرة صــــــــح    و افسجــــــــلاليا ويتظل ــــــــ  و ت شؾ اأ ــــــــ فؾ   ــــــــد  افعــــــــلمليؽ ب ــــــــ  ف   زاســــــــتل وأكــــــــدي .معرف 
Damasceno and Patricio (2020)(2019) ا Humprecht  ـــــ ـــــ  وافتشغ س  ـــــخثير افعؾامـــــال افسهش  ا ت

ي فسؤسدـــلتلـــػ افتلبعـــ  أكثـــر شـــشلف   مقلزنـــ    افسدـــتقل  افسؾالـــعف لنـــت  ؛تـــدليق افحقـــلبق مؾالـــععلـــ  عســـال 
طؾيلـ  ابمـد فد لسـلي افعسـالا أو  لاظظـ هلوأـععـدم   .Pavleska et al(2018) زصـدف سـل  .صـح   

 اســـتخدام افظـــرق   ون مـــؽ علـــ  افعشرـــر افرذـــريا   اء بذـــخال علســـي ومدـــتسرا واعتسل ةـــلآف ـــلي فتقيـــ ؼ اب
 اآلف  .

  Uscinski and Butler(2013) زصـدا تحميل  مزلسون مواقلع تلدقيق الحقلائقواعتسل ا  عل  
 وال ـ  ا ون تقـديؼ اب فـ مـؽ  امعـل ير تقيـ ؼ اال عـلءايا واالكتشـلء بل شـلزة فدز ـ  سيشهـل فقـف هلعمنعدم إ 

(2019) Gonzaga and Santos ذـــخال كأيـــر مقلزنـــ   رـــللي افسجـــلاليا بلفسجـــلل افد لســـي ب اةتسلمهـــل
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فـــــي  فـــــي إ مـــــلج افسدـــــتخدميؽ هـــــلنجل  Corona (2013) ا.Saridou et al (2020)  زاســـــتل أكـــــديو 
و ـؾ  مؾالـع سابشـ  تقـؾم بسحلكـلة مؾالـع تـدليق  Moshirnia (2020) زصـد سـلشي  .تـدليق افحقـلبق عسل لي
 سد مؽ لأال  سلعلي س لس   بعيشهل. مسلزسلي افتزليال ا عممي افستع افذهيرةا أسؽ افحقلبق

خظلبـــــلي ف افسؾالــــعتلــــػ ترــــل ؽ تقيـــــ ؼ  Lim (2018) ال ــــ ا السجللللال الدياسللللليوف ســــل يخــــص 
ا وعـدم افتزامهـل بـل عمن ةـلتحيز   Farnsworth and Lichter(2019) ا وزصـدفمنتخلبـلي افسرشـحيؽ

 زصـــدا (;9-كوفيلللد)بجائحلللة   تعلـــق وف ســـل بذـــشلف   عـــؽ معـــل ير اات ـــلز افخظلبـــلي افخلأـــع  فلتحقـــق.
(2020)Seaton et al.  ستشللزـ  افترـريحلي افو بدأ  فذال افسعلؾمـليا  ؛ترلعد االةتسلم  تلػ افسؾالع
 تؼ ملؤةل بلبارلز افزابش .  افجؾة معلؾملت  القت  افتي لسؤسدلي افرح  اف

تشـؾع  زصـدواا و مدققي الحقائقبلست ذلف سسلي  افرل ثؾن  ا اةتؼالدراسات السيدانيةعل  صعيد و 
ؽ مـؽ بـل  افـذ ؽ أصـرحؾا صـحشييا ال  لتهؼ افسهش   مل  يؽ افرحلف  وافعلـؾم افد لسـ   وااللترـل  وافقـلنؾن 

ا وافرـــحلف  افتؾأـــ ح   "Service Journalism" صـــحلف  افخـــدملي فـــي إطـــلزافسدـــ ؾف   اال تسلع ـــ ا 
"Annotative Journalism" ا وبـلي اافتي اس ةـري فـي  ي ـ  ا عـمم افرلسـي مـؽ افخظـل   عسلهـؼ  ـزء 

 Graves 2013, Graves and) افستعلزف عليهـلافرحشي افعلما مع افتزامهؼ بلف  ؼ وافسعل ير افرح    

Cherubini 2016, Cheruiyot and Ferrer-Conill, 2018, Sippitt 2000). 

دليق افحقــــلبق نحــــؾ اــــدملي تــــ الرللللحفييناتجلةــــلي   .Brandtzaeg et al(2018) زصــــدف ســــل 
علــــ  افرحــــ  افيــــدوي افتقليــــدي  - فــــي افسقل ــــال - واعتســــدواا عتســــدوا عليهــــل فــــي عسلهــــؼفــــؼ يافــــذ ؽ ا اآلف ــــ 

 هؼتــــخثير افعؾامــــال افسهش ــــ  علــــ   وافــــع تــــد  ق  .Graves et al(2016) وال ــــ فــــ . وافذخرــــي عــــؽ اب 
 .  حغؾن  هل  يؽ ألرانهؼبلفسخلن  افتي ي افتي ازترظتفلحقلبق؛ 

؛ كؾنهـل  علـتهؼ أكثـر  زايـ  لـعسؾاتلـػ افنحـؾ ا يجل  ـ   الجسهور اتجلةليأار  ي  زاسلي زصدو 
 أشــلز. ف ســل مرــل ز مهســ  ف ذــن افحقــلبق وافترــدي فلذــلبعليهل ؾصــشبو  بلفقزــليل محــال افشقــلص افعــلما

 أ واي   ــدإوةل دل صــ  فــي افسؾأــؾعلي افد لســ  ا وعــعــدم ثقــتهؼ  هــلا واتهسؾةــل بــلفتحيز الإفــ   افــرعض
نحـؾ تلـػ  هؼجلةـلتعلـ  ات واأـ  تـخثيرافسيؾل افد لسـ   االنتسلء افحزبي و  ي وكلن فسترير   ر  افسعلؾملي.

 ,Brandtzaeg et al. 2017, Brandtzaeg and Folstad 2017, Lyons et al. 2020) افسؾالـع

Nyhan and Reifler 2016.) 

علــــ  آف ــــلي  ل ةؼعتســــ؛ وا سؾالــــعففتلــــػ ا افسرحــــؾثيؽ اســــتخدامانخشــــلط   Unver(2020) ال ــــ و 
ـــلز كـــلفتلف ا أو افر ـــؾعتقليديـــ  كدـــؤال ابصـــدللءافتحقـــق اف  وزصـــد. وافرـــحنشزيؾن  سرـــل ز أاـــر  ف ار

Juna et al. (2017)   لسعلؾملي؛ ف لن افسرحؾثؾن ألـال فرا  ف ؼ ابيقتطريق  تخثير افد لق اال تسلعي عل
 .مقلزن   ؾ ؾ ةؼ بسشر ةؼ ام م  فلتحقق مؽ افسعلؾملي في و ؾ  اآلاريؽ
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 يأشلز و  افد لس  ا الشخبةسلؾك لي واظلبلي تخثير ا يجل ي فتلػ افسؾالع افي افدزاسلي أكدكسل 
بيشسل و . وافثقلفي  دول افعلفؼ افسختلش  لاتمف افد لق اال تسلعي وافد لسيااتمف تلػ افتخثيراي بإف  
ي  زاسلي أار  زصدا فلسرشحيؽ فمنتخلبلي افسرحؾثيؽؼ تخثير تلػ افسؾالع عل  تقي  دزاسليبعض اف أكد

 Wintersieck 2015, Shin and Thorson 2017, Agadjanian et al. 2019, Nyhan) افعخس

et al. 2020, Nyhan and Reifler 2015) . 

أنغس  نجل    Graves(2018) ا زصد(AFC) أتستة عسميات تدقيق الحقائق وف سل يخص
 Skolkay and Filin. والصابارلز افزابش ريع  النتذلز في االستجلب  افدافذكلء االصظشلعي 

 ف سل فزروزة  علهل آف    زب ل ؛ فلترل  عل  نقلط افزعن افتي تحتلج فتداال افعقال افرذري. (2019)
افتي أثأتت ا تظأ قلي ومشرلي ولؾاعد   لنلي فتدليق افحقلبق بظرق آف   وشر  آف  بل ثيؽ  لدم عدة
 Goasdoue et al. 2013, Vlachos and Riedel 2014, Thorne) عأر تظأ قهل تجريأ ل   فلعليتهل

and Vlachos 2017, Wang et al. 2018, Vo and Lee 2018, Guarino, et al. 2019, Vo 

and Lee 2019, Martynov and Voronina 2020). 

 دراسات خاصة باألخبار الزائفة :ثانياا 

 يــــــ   لــــــال  ؛افستداوفـــــ  علــــــ  ا نترنـــــت بتحميللللل  مزللللللامين األخبللللللار الزائفللللللةاةـــــتؼ افرــــــل ثؾن 
(2017)Rashkiny et al.  وزصــدوا  اد لســ   افزابشــ  وافح    ــ افخرــلبص افلرؾيــ  فشرــؾض ابارــلز اف

اســـتخدمت ابارـــلز افح    ـــ  ابزلــــلم  وافسرلفرــــ  وافذات ـــ ا ف ســـل رـــ ل افتشزـــيالفابارـــلز افزابشـــ   اماســـتخد
أن ابارـلز افد لسـ   افزابشـ  أكثـر  Zafarani Zhou and (2020)ال ـ  . و افتؾكيـد وافسقلزنـلي وأسـلفي 

 Malicious ن افتي  شذرةل افسدتخدمؾن افسـلكرو  تسلع  اوأسرع انتذلزا  مقلزن  بلبارلز االلترل ي  واال 

Usersا وافروبؾتــــلي social bots. صــــشحلي ف دــــأؾك فــــي افخظــــل  افخأــــري ( 9198)  دــــشي و للــــت
 .نشد  افتؾليتفي ف ارلز افح      افسثلزة  ل  انعخلس  افسشتحل  بسسلء افرحن افذهيرةا والرت ف ؾن

 .Vosoughi et al ا Allcott and Gentzkow(2017) ا زصدالسجال الدياسيوفي 

 هدف  ؛عأر افذرخلي اال تسلع   امل االنتخلبليافزابش  افد لس   االنتذلز افؾاسع ف ارلز  (2017)
االنتذلز افرل ثؾن   زصدا (;9-كوفيد)بجائحة وف سل  تعلق  .تزليال افرأي افعلما وتحقيق مخلس  ملف  

الستسلالي وا افسحتؾ  افسربي استخدمتافتي ا إ راءاي افؾللي و تعلق  بلفلقل  افس ارلز افزابش افؾاسع ف 
 ,Datta and Litt 2020, Moscadelli et al. 2020, Salaverria et al. 2020)  افعلط  

Verma et al. 2020).  

أن  (9199) بخيــت زاســ   كذــشتا الخاصللة بالقللائال باالترللال الدراسللات السيدانيللةوعلــ  صــعيد 
ابارــلز افزابشــ ا شذـر افعؾامـال افتشغ س ــ  وا  ازيـ  كلنــت ابكثـر تــخثيرا  فــي صـشع افقــراز ا عممـي افستعلــق  

. فذات ـــ  افستعلقـــ  بلفرـــحشيل افعؾامـــال افخلز  ـــ  افستعلقـــ  بلفشغـــلم اال تســـلعي ومؤسدـــلت ا فلفعؾامـــال اأعقأهـــ
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تشــلعلهؼ مــع ابارــلز افزابشــ  بــلفر  عليهــل وتششيــدةلا ومتلبعــ  وســلبال  ا كذــشت افدزاســليبالشخبللةوف ســل  تعلــق 
زــعن  ريــ  فةل انتذــلز  تأز عــ يتــاف امــؽ صــحتهل ا عــمم اباــر ا وافر ــؾع فسحركــلي افرحــ ؛ فلتحقــق

 افحسيــد)عأد د ق ابارــلز افستؾافقــ  مــع آزابهــؼميــال ابفــرا  فترــا و االســتقظل  افد لســيتــداول افسعلؾمــليا و 
 . (Nnabuife and Jarrar 2019 ا9199 افرزافي ا9198

( عمل  ازترلط   طر ي   يؽ اف شلءة افت شؾفؾ    9198) عأد افحسيد و د االجسهوروف سل يخص 
افتشرل   يؽ ابارلز افرح ح  لدزتهؼ عل  ع مؾالع افتؾاصال اال تسلعيا و فلسرحؾثيؽ في افتعلمال م

. ارلز افزابش  وافرح ح افتسييز  يؽ ابافسرحؾثيؽ  عدم استظلع  (9199) عيد زاس   . وزصديش وافزاب
 الف  إ رلب   فسهلزاي افترب   افرلس   عل  لدزة افسرحؾثيؽ  را ا  ( أثر 9199)  هشديف سل و دي  زاس  

  .Allcott et al(2019) ا .Fletcher et al(2018)  زاستل أكديو عل  افتحقق مؽ ابارلز افزابش . 
 .ف دأؾكصشحلتهل عل  و معدالي استخدام مؾالع ابارلز افزابش   ازتشلع

افستؾافق  مع افزابش  ميال ابفرا  فترد ق ومذلزك  ابارلز  افرل ثؾن  ا زصدالسجال الدياسيوفي 
-جائحة كوفيدوف سل يخص  .(Guess et al. 2016, Wu and Garrison 2020) تؾ هلتهؼ افد لس  

تخثير افسيؾل افد لس   وافخل    افسعرف   افعلس   فد  .Pennycook et al  (2020) زصدا ;9
افعؾامال   وز  Apukea and Omara(2020) وأكد. ارلز افزابش  فعل  مذلزكتهؼ افسرحؾثيؽ 

 Brindha, et (2020) وال   اعأر افذرخلي اال تسلع  ارلز ابتلػ اال تسلع   وافششد   في انتذلز 

al.  (2020) زصدف سل   ت  بعد ترح حهل. اذخال أسرع وأوسعب ةلانتذلزOloo and Demuyakor  
ارلزي  لراء افقر  ا ) افتي شسلت تلػ ابارلزاافريؽ مع في  ج لي تعلمال افظم  افؾافد ؽ تاستر ا

 . (لأال افحخؼ عليهل وسلبال ا عمم ابار  عأر هل افرح  عشو ا افؾاز ة عليهل وافتعل قليكلمل  
 التعميق عمى الدراسات الدابقة

 :يختمل يؽ اسلي افدلبق  عمرا ع  افدز  تكذش
 افرحث ــ  بلفدزاســلي اب شأ ــ  افستعلقــ  برــحلف  تــدليق افحقــلبق مقلزنــ  بلفدزاســلي  افسجــلالي تشــؾع

وافتحليـال افشغـري  ي  اةتست افدزاسلي اب شأ ـ  بلفتخصـيال  ؛- افتي اتدست بلفسحدو ي  -افعرب   
تخثيراتــ  سلزســ  ا و ا وســسلي مُ دــتحد  بلفأي ــ  افرلس ــ ا وتحليــال ارلبرــ فــذفػ افــشسف افرــحشي افسُ 

 عل  افشخر  وافجسهؾز افعلم. 

  تخثيراتهـل ؾز معهلا و افجسهتعلمال سترات ج لي اوزصد  ابش ابارلز افزاافرل ثيؽ  تحليال أظل  اةتسلم
ابارـلز تلـػ لنتذـلز ب عـال نـدزة افدزاسـلي افسعش ـ  فـي ااـمل أولـلي االنتخلبـلي افسختلشـ ا والسـ سل

 .ب  افدزاس  افحلف    ابسمليا وةؾ مل تعش أوللي امل

 فجســـع (؛ االســـتأ لن وافسقل لـــ  وتحليـــال افسزـــسؾن ) أ وايي مـــشه  افسدـــ ا و أظلـــ  افدزاســـل اســـتخدم
 افأ لنلي.



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)  

 69 العربية الحقائق تدقيق مواقع في (;9-)كوفيد بجائحة الستعمقة الزائفة األخبار من التحقق مشهجية

ا هلا وصــ لظ  افتدــلؤالياســتشل ي افرل ثــ  مــؽ افدزاســلي افدــلبق  فــ   لــؾزة مذــخل  افدزاســ  وأةــداف
 .ب  افت  تؾصلت إفيهلومعرف  افشتل

 لمدراسةاإلجراءات السشهجية 

 نوع الدراسة

مشهج ـــ  افتحقـــق مـــؽ  سلـــ  افدزاســـلي افؾصـــ    افتـــ  تدـــع  فؾصـــن وتحليـــال إفـــ  تشتســـ  افدزاســـ  
لؾصـؾل فشتـلب  وتعس سـلي ف؛ افعرب ـ مؾالـع تـدليق افحقـلبق في ( 99-بش  افستعلق  بجلبح  )كؾفيدابارلز افزا

 تدلعد ف  فهؼ افؾالع وتظؾيرد. 

 مشهج الدراسة

-)كؾفيد بجلبح وافسقلالي افستعلق  ا س لسلي افعسالاعتسدي افدزاس  عل  مشه  افسد ؛ فسد  
 .بلستخدام أسلؾ  افسد  بلفعيش  امؾالع تدليق افحقلبق افعرب  في  (99

 مجتسع وعيشة الدراسة

 علـ   زاسـ  اسـتظمع    وبشـلء   اافعرب ـ افرـل زة بلفلرـ  مؾالع تـدليق افحقـلبق في مجتسع افدزاس    تسثال
 يــــيؽ؛ت  افدزاســــ  علــــ  افســــؾلعيؽ اآلا الترــــري عيشــــ-م9191تــــؼ إ راؤةــــل فــــي ابول مــــؽ ســــأتسأر -
ا ويعســمن وفــق س لســلي ؽ للنؾنــل  يومذــهر ق افحقــلبقا فــي مجــلل تــدليهسل ابلــدم وابكثــر اأــرة ؾصــش 

 معلش ا وةسل:

مدــجال ما و 9191فــي أ ريــال مؾلــع مدــتقال متخرــص فــي تــدليق افحقــلبقا تخســس) د بجــد(:  مؾلــع .9
 .(9)مررفي للنؾنل  

ال للنؾنـل  9194انظلـق عـلم)فتأيشـؾا(: مؾلـع مدـتقال متخرـص فـي تـدليق افحقـلبقا  عــمؾل .9 ما ومدـجل
م؛ فتـــدليق افحقـــلبق بسشظقـــ  افذـــرق 9191ابز ن. ولـــد عقـــد ف دـــأؾك شـــراك  معـــ  فـــي مـــلزشي ــــــف

 . (9)ابوسف

 زة علـــ  افسشذـــؾ  ا(99-)كؾفيـــد افسقـــلالي افستعلقـــ  بجلبحـــ تـــؼ تحليـــال  س ـــع  :اإلطلللار الزمشلللي لمدراسلللة
 11 تــــــ  ا )تــــــلزيخ اكتذــــــلف افشيــــــروش بلفرــــــيؽ( م9199 يدــــــسأر 19افســــــؾلعيؽ فــــــي افشتــــــرة مــــــؽ 

 ظلفأ   افدول افعرب  . في افجلبح  هل تسثال افسؾ   ابوف  مؽ ؾصشم؛  9191أكتؾبر

                                                            

 https://dabegad.com.9191(  د بجد.9
 https://fatabyyano.net.9191فتأيشؾا.( 9
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 جسع البيانات أداة

   ؾلعيؽا س لســلي افعســال افسعلشــ  علــ  افســتحليــال ف ؛اف  شــيافسزــسؾن تحليــال اعتســدي افرل ثــ  علــ
آف ـلي زصـد ابارـلز افزابشـ ا )   :تا وفقل  فش لي افتحليال اآل(99-كؾفيد)افستعلق  بجلبح   وافسقلالي

ا مرـــل ز آف ـــلي افتحقـــقا أام  ـــلي تـــدليق افحقـــلبقا ارـــلز افخلأـــع  فلتـــدليقمعـــل ير اات ـــلز اب
 (.افزابش افتحققا س لسلي ترح   ابارلز 

   افتـــي تـــؼ  - جلبحـــ لفافستعلقـــ  ب -تـــؼ اســـتخدام افتحليـــال افشرـــي وافسربـــي؛ فتحليـــال ابارـــلز افزابشـــ
ابف ــلز ا ابارــلز افزابشــ  مؾأــؾعلي)  ــ تا وفقــل  فش ــلي افتحليــال اآلافتحقــق مشهــل  ؾاســظ  افســؾلعيؽ

ا افسرــل ز افُسرو ــ   هــلدــتخدم  اســتسلالي ا لشــلع افسُ و ا أســلفي  افتزي ــفا افرب دــ  افتــي تــروج فهــل
بجلنـ   و ـدة مت لملـ  فلتحليـالا كال اأـر ؾصنو دة افسشر ة؛   :تسثلت و داي افتحليال في(. و فهل

 متهل فرصد مؾأؾعلي ابارلز. فسمء ؛و دة افسؾأؾع

 مفاهيال الدراسة

 ـــ اف ـــلز افزابش ـــ  أو افعـــرط افسُ " :Fake News سشهـــؾم االصـــظم ي ف ار تعســـد ال عـــلءاي كلرب
 (.Gelfert 2018, 84)" ر  ترس سهل في شخال اأري مزلل  

  فسؾالــــع تــــدليق افحقــــلبقافسشهــــؾم االصــــظم ي Fact-Checking websites: " خــــتص تمؾالــــع
 Graves and) "لفلتخكـــد مـــؽ  لتهـــل وصـــحته ؛شحـــص اال عـــلءاي افسشذـــؾزة  ؾاســـظ  اآلاـــريؽب

Amazeen 2019.) 

   افستخررـ  افسدـتقل  افسؾالـع افعرب ـ  "افسشهؾم ا  رابي فسؾالع تـدليق افحقـلبق: تقرـد  هـل افرل ثـ
 ."في تقري    ق  ابارلز افستداوف  عأر وسلبال االترلل افسختلش 

 اختبارات الردق والثبات

استذــلزة  تتســا اف افدزاســ ااترــلز افرــدق: فلتخكــد مــؽ صــم    أ واي  ســع افأ لنــلي فتحقيــق أةــد .9
 .عشد افتظأيق مراعلتهل تتسافذ ؽ أ دوا عدة مم غليا  ا(9)مجسؾع  مؽ افسحخسيؽ

                                                            

 أسسلء ابسلتذة افُسحخسيؽ: (9
  لمع  افقلةرة. اأستلر بخل   ا عمم ابديؾني  سل د أ. / -
  لمع  افقلةرة. اأستلر بخل   ا عمم اثريل افأدوي  أ. / -
  لمع  افقلةرة. اأستلر بخل   ا عمم ا دلم افد ؽ مـحسد أ. / -
 وأستلر بجلمع  عجسلن بل ملزاي. ااأير بسركز افرحؾ  اال تسلع   وافجشلب   اافسجيدمهل عأد  أ. / -
  لمع  عيؽ شسس. اأستلر ا عمم بخل   افأشلي اوابال عأد افرلزي  أ. / -
  أستلر مدلعد بجلمع   لؾان و لمع  افذلزل  بل ملزاي. اأ سد فلزوق  أ.م. / -
  لمع  افقلةرة. اأستلر مدلعد بخل   ا عمم اإيسلن  دشي أ.م. / -
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مقــلال (ا  14عيشــ  )اف% مــؽ 91إعــل ة تحليــالب أســلؾ  إعــل ة االاترــلزا تــؼ اســتخدام ااترــلز افثرــلي: .9

 ن  نمعل فــــ  ةؾفدــــتي بلســــتخدامزــــي شــــهر مــــؽ افتحليــــالا بعــــد مُ 
ن

ا و ــــلءي ندــــر  افثرــــلي  ــــيؽ 

 .  ابارلز افزابش مؾأؾعلي طل  بغهؾز ااتمفلي بد ظ  في %(؛ ازترل95) ليليؽافتح

 نتائج الدراسة

 بيانات عيشة الدراسة

  اـــمل افشتـــرة -)فتأيشـــؾا(  ( افسشذـــؾزة علـــ  مؾلـــع99-)كؾفيـــد  لـــل عـــد  افسقـــلالي افستعلقـــ  بجلبحـــ
 مقلال . (85) د بجد( ) مقلال ا ف سل  لل عد ةل عل  مؾلع (956) - افزمش   فلدزاس 

 ألـل عزـؾا ا  يشسـل (99)فتأيشـؾا( ) فريق افعسـال بسؾلـعزؼ يا افسؾلعيؽفي  افتعري   لسعلؾملي وفقل  ف 
)ابز نا مرـرا سـؾزيلا  دولفـ  شتسـؾن أعزلءا  (ثسلن  )) د بجد(  عد  أعزلء فريق افعسال بسؾلع

)افظــ ا افظــ  افأ ظــريا افهشدســ   وتتشــؾع ال  ــلتهؼ افسهش ــ  وتخررــلتهؼ افعلس ــ   ــيؽفلدــظيؽ(ا 
افس خلن خ ـــ ا افهشدســـ  افززاع ـــ ا ةشدســـ  افحلســـؾ ا ةشدســـ  افس خـــلترون خسا افعلـــؾما علـــؾم افشلـــػ 
وافظلل  افذسد  ا ت شؾفؾ  ل االترلالي وافسعلؾمـليا إ ازة ابعسـللا افتدـؾيقا افلدـلن لي افعرب ـ ا 

دلق محتــؾ ا )إ ازيا ُمــ افسؾلــع مــل  ــيؽفــي أ وازةــؼ  وتتعــد  افتشس ــ  افرذــري (اافخدمــ  اال تسلع ــ ا 
ـــمُ  ـــ تعخـــسو ا ؾل افشذـــر(رـــسؼا مدـــ دلق فرـــؾيا مُ حـــرزا كلتـــ  مقـــلاليا ُم ـــ  إ ســـلال  س  يرةؼ افذات 

ـــ ـــيؽ ثـــم  فـــي رتهؼ اأ ســـرع ســـشؾايا ومـــيلهؼ فلسذـــلزك  و مجـــلل تـــدليق افحقـــلبقا افتـــي تراو ـــت  
  لمعلي أ شأ  .في  ل طم   زاسلي عل  لن  يشهؼ؛ ففعلسيا و   افرح  ال افتظؾع  بلبعسل

 مواقع تدقيق الحقائق العربيةفي اليب السسارسة السهشية الُستبعة أس :أوالا 

  س لسـلي افعسـالال  افتـي عخدـتهل إ سـلبذخال كأيرا افسؾلعيؽ في  افسهش   تذل هت أسلفي  افسسلزس 
 ي:تويسخؽ استعراأهل عل  افشحؾ اآل اوافسقلالي

 الحقائقتدقيق مشهجية  -

  يــ ا اب   ــلي افشغر فــي تشــق عليهــل   تــدليق افحقــلبق افسُ مشهج ــافســؾلعيؽ كذــشت افشتــلب  عــؽ اترــلع
 :مرا ال وتذسال ثم 

 البحث عن االدعاءات: :السرحمة األولى -

 ريــق )ف وأ( افرــل ثيؽ)  ـــ صــشؾاا وُ فلرحــ  عــؽ اال عــلءاي افتــي بحل ــ  فلتحقــق تــؼ تخرــ ص فريــق
 .االست رلل(
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 آف لي زصد ابارلز افزابش :  -

 مؾالــع افتؾاصــال اال تســلعي علــ  ا نترنــت بذــخال عــلما و  ابارــلز ســريع  االنتذــلز مرا عــ ت شــسل
علــــ  مؾالــــع افتؾاصــــال  يؽرــــشحلي افســــؾلعفو  لأريــــد ا ف ترونــــيافــــؾاز ة فرســــلبال افا و بذــــخال اــــلض
 في افتحقق مشهل.  افسدتخدمؾن أارلز  رظ  عؽ  افتي تتزسؽ بمظليا افتعل قلياال تسلعيا و 

  است ذــلف تتــ    اأ اة فلسرا رــ علــ  مؾلــع )فتأيشــؾا( ن فقــلبسؾ يدــتخدم امــع ف دــأؾكا  وبحخــؼ شــراكت
 .  بسجر  عهؾزةلابارلز افزابش

 معل ير اات لز ابارلز افخلأع  فلتدليق: -

  )عـــلء"أوال   :أسلســـييؽ علـــ  مع ـــلزي ؽيعتســـد افقـــلبسؾن علـــ  مؾلـــع )فتأيشـــؾا تـــخثيراي  : أن يخـــؾن فم ل
ـــ  افسجتســـعســـ ـــلخن يُ ا بـــلأ ل  عل : مـــد  انتذـــلزد علـــ  ل  ثلن ـــا ا أو يحســـال اظـــل  كراه ـــ دـــأل  عشش 

 فقـف افسشذـؾزاي افعلمـ "ويقترر افتحقلق عل  ا فري  ل"أوشسلل ا نترنت في نظلق افذرق ابوسف 
Public Posts"ــــــ "آزاء افد لســــــييؽ وترــــــريحلتهؼا وافسشذــــــؾزاي  دــــــترعدتُ و  ا محــــــدو ة و  اافخلصل

علــــ  مؾالــــع  ابارــــلز لشــــترط "تــــداولفمؾلــــع ) د بجــــد( مع ــــلزا  كس ــــل ؛  اســــتخدم".  يشســــل لزاالنتذــــ
 ( مذلزك ". 111) بكثر مؽ افتؾاصال اال تسلعيا ووصؾفهل

 العثور عمى الحقائق :السرحمة الثانية -

 فستل ـ  بذـخن عـؽ اب فـ  ا رحثـؾن ا يؽباأراء ومتظـؾعيؽ مـدز يزؼ ا (فريق فلتحقق) ص خرتؼ ت
 . سؾأؾعافتلػ افعسل    د  طأ ع  في ولد يذلزك أكثر مؽ بل    اقاال علءاي ليد افتحق

 مرل ز تدليق افحقلبق:  -

 لفتؾاصــــال مــــع نتــــلب  افتحقــــقا ك؛ فزــــسلن مرــــدا    و لــــ  علــــ  مرــــل ز متعــــد ةتؼ االعتســــل   ــــ
ومرا ع  افأ لنلي افرسـس   افرـل زة عـشهؼا ومـؾالعهؼ  افسشدؾ  فهل افخأرا لض وافسؤسدليشخاب

استذــلزة افخأــراء مــع  اافرســس  ا وصــشحلتهؼ و دــلبلتهؼ افسؾثقــ  علــ  مؾالــع افتؾاصــال اال تســلعي
؛ فقـــد كـــلن مؾلـــع )مشغســـ  افرـــح  افعلفس ـــ ( ل ثيؽا ومرا عـــ  افسؾالـــع افستخررـــ كلبطرـــلء وافرـــ

ؽ افسعلؾمــلي افستعلقــ  بلفجلبحــ ا بجلنــ  مؾالــع افسؤسدــلي ابكل يس ــ  افسرــدز افــرب س فلتحقــق مــ
مؾالــع فــي افدزاســلي افسشذــؾزة ا و (CDCركــز افؾلليــ  مــؽ ابمــراط ابمريخــيسؾلــع )مكوافرحث ــ ا 

 and Wiley Online Library Science :)مثـال افسجـمي افعلس ـ  ولؾاعـد افأ لنـلي افسؾثؾلـ 

Direct يتـــمجل(ا و (Science Nature and)مرا عـــ  ابارـــلز افرـــل زة عـــؽ وكـــلالي  مـــع ا
 ,CNN, BBC, Reuters, The Guardianمثـال:)وافسؾالع ا ارلزيـ  افذـهيرة  ابنرلء افعلفس  

The New York Times ـــــــ و (ا ـــــــدليق افحقـــــــلبق اب شأ  ـــــــ  و ا مؾالـــــــع ت ـــــــداني عل افرحـــــــ  افسي
 افؾالع.  أزط
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 آف لي تدليق افحقلبق -

  افســؾلعيؽ بظــرق شــر  آف ــ فــي تــدليق افحقــلبق  ــتؼ Semi-Automatedعلــ  افعشرــر  ا تعتســد
  لعتسـلالعتسدة عل  افذكلء االصـظشلعيا كافرذري في افرح  وافتحقق بلستخدام افظرق اآلف   افس

حركــلي افرحــ  ماســتخدام بجلنــ   ااب فــ فعثــؾز علــ  ا وافلتحقــق مــؽ ابارــلز؛ (Google) علــ 
سحركـلي افرحـ  افعخدـي االسـتعلن  بو  اال عـلءايا مرـدز فتترـعافتؾاصـال اال تسـلعي؛ مؾالـع في 

(؛ فلتحقـق مـؽ  ,Google imagesand  TineyeIn VID, Yandex, Bing) عـؽ افرـؾز
 Reveal MK lab) مـؾلعي عأـر هـلتحليلو ا تقظ عهـل فسذـلةد ثل تـ   افرـؾزا ومقـلطع افشيـد ؾ

and Image edited). افتحقـق  بجلنـ سزـلميؽ اب شأ ـ . افبستـر سيؽ؛ فلتحقـق مـؽ  وُيدـتعلن
(ا وفحــــص أمــــلن افسؾالــــع godaddy.com and who.is) مــــؾلعي عأــــرمــــؽ افسؾالــــع افؾةس ــــ  

ؽ صـــح  اببحـــل  افعلس ـــ  افتحقـــق مـــمـــع  (اAny Run) ا وأ اة (Virustotal) مؾلـــع بلســـتخدام
 .(Retraction Watch) إفيهل ابارلز بلستخدام مؾلع ةافُسدتشد

 تقييال االدعاءات وترحيح األخطاء :السرحمة الثالثة -

  ا وتقـديؼ بلستخدام مؤشر   لش فلرـدقا افحخؼ عليهلافحقلبق(  تقي ؼ اال علءا و )تدليق  م فريقيقؾ
مؾلـع )فتأيشـؾا( ابارـلز  صـشنافحج  وافأراةيؽ افتي استشد عليهل افحخؼا مع ترح   افخأر. فقـد 

ا ا زأيا ظيـر مؤةـالا بـم تقيـ ؼ(ا اـل ع)سابـنا سابـن  زب ـل ا صـح  ا عشـؾان مزـلالا سـلارإف  
 مؾلع ) د بجد(  ذكر إرا مل كلن افخأر سابشل  أم صح حل  فقف.واكتش  

  بخســلؾ   امقــلالي شــخالافتحريــر( برــ لظ  نتــلب  افتحقــق فــي  فريــق)تحريــر نتــلب  افتحقــق: يقــؾم
ةلا يقـؾم ص لظ  افسعلؾملي افعلس  . وبعـد ل  افخأراء؛ فلتخكد مؽ  ةز لذستمع ا اوفر  سهل واأ  
 افسزــــلميؽ ا والصــــ  ؾيــــرلُ مــــؽ ســــممتهل اف؛ فلتخكــــد سرا عــــ  افسقــــلاليرــــؾي( بافتــــدليق افلُ )فريــــق 

  .تر س افسُ 

 : استذــلزة  مــع اافســؾلعيؽفــي فريــق افعســال أعزــلء  س ــع  سقــلالي علــ افُتعــرط  افسرا عــ  افعلمــ
؛ فلتخكـــد أن عسل ـــ  افتحقـــق صـــح ح ا ومدعؾمـــ  بسرـــل ز كلف ـــ ا وظيـــر متحيـــزةا وســـهل  افخأـــراء

شذــر وافــتعللؼ مــؽ افخأــراء بذــخال مرلشــر. ثــؼ  ُ  اتزويــد ابعزــلء افجــد  بلف ــ  افعســالفاالســت عل ا و 
تعــد لهل وفقــل  يــتؼ ا و لجسهــؾز؛ فلتخكــد مــؽ وصــؾل افرســلف  افرــح ح  فافتعل قــليرالــ  ا وتُ افسؾأــؾع

 تحد   افسعلؾملي افعلس   ترعل  فسدتجداي افرح  افعلسي.مع ا فذفػ

 طريق  عرط نتلب  افتحقق: -

 فدــ لق ا تدــتعرطمقدمــ  تسهيديــ   تت ــؾن مــؽ مقــلالينتــلب  افتحقــق فــي شــخال )افسرــسسؾن(  شذر
ا  فشلشـريزوابـف ا و نرـل  وصـؾزة تزـسؽ عـرط افخأـرهـل افسـتؽ افـذي  عقأافسرترف بلفخأر افزابـنا ي

https://www.google.com/imghp?hl=EN
https://www.tineye.com/
https://yandex.ru/images/?rdrnd=328250&redircnt=1576675532.1
https://www.bing.com/images/discover?form=Z9LH
https://who.is/whois/check-corona.com
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اب فــ  افتــي اســتشد عليهــل ا و ا وافحخــؼ عل ــ آف ــلي افتحقــقو ا يمــؽ تشــلعم  ا ومــل  ققــتــلزيخ نذــردو 
وافسقـلالي راي   روابف فسرـل ز افتحقـق يم  ذم افخأرا  ترح  واتلمل  ا ال  لي افسؾأؾعافحخؼا و 

 .ن وافح  ق فعرط افخأر افزاب زسسل   راف خ ل   ) د بجد(مؾلع استخدم كسل . افرل 

 
 ) د بجد( سؾلعب إ د  نتلب  افتحقق( 1) شخال

 تدقيق الحقائقأخالقيات  -
  اب   ـــلي افشغريـــ افـــي تشـــق عليهـــل خام  ـــلي تـــدليق افحقـــلبق افسُ ب ن علـــ  افســـؾلعيؽ لتـــزم افقـــلبسؾ 

ـــ  املـــي وأ رسةـــل اف ـــؾ  اب ـــ  فتـــدليق افـــذي أعلشت ـــلبقافذـــرخ  افدوف  يسخـــؽ و ا IFCN(2016) افحق
 ي:تاستعراأ  عل  افشحؾ اآل

 افح ل ي  وا نرلف: .9
  بعـدم افتحيـز فظـرف مـلا أو اتخـلر مؾالـن س لسـ  ا أو افسـؾلعيؽ  فتـزاماإفـ  أشلزي س لسلي افعسـال

إ ـداء آزاء شخرـ   بذـخن افقزــليل افخلأـع  فلتحقـقا وعـدم افتحقــق مـؽ اال عـلءاي افستعلقـ  بــلزاء 
مرـل ز افتحقـق و  تـرك اب فـ مـع االفتـزام  افتروي  ف  زا  افد لسـ  ا  أوافد لسييؽ وترريحلتهؼا 

اـــدملي افتحقـــق فلجسهـــؾز افعربـــي بخـــال أط لفـــ  و شدـــ لت ا  تقـــديؼو ا يسقـــلالافشهليـــ  فلسدـــتخدميؽ  
س لســ ،لا وفــؼ افســؾلعيؽ مدــتقلليؽ فــي ن افعــلملؾ أن يخــؾن االفتــزام بلالســتقمف  ؛  يــ  ُيذــترط  بجلنــ 

تحليال افسقلالي؛ فقـد تـؼ تششيـد اال عـلءاي  عأرابمر افذي عهر  ؛حز  س لسيفيدأق فهؼ افترشل  
 .  فؾ هلي افشغر افسختلش محل د ا وعرط مشظ    وعلس  ؾعي للبؼ عل  أ ف  بذخال مؾأ

 إعمن مرل ز افتحقق:افذشلف   في  .9
  عـــلءاي أو فبإعهـــلز اب فـــ  افســـؾلعيؽ فتـــزام اإفـــ  أشـــلزي س لســـلي افعســـال تقـــديؼ ا و إثرلتهـــلششـــي اال ل

 وةــؾ مــل عهــر فــي افيهــل فلخظــر ؾن تشلصــيال عــؽ افسرــل زا ف ســل عــدا افحــلالي افتــي لــد  تعرأــ
 سرل ز افتحقق.فزوابف ا و إزفلق نتلب  افتحقق بلب ف   ي  تؼ ؛افسقلالي

 إعمن مرل ز افتسؾيال وافه خال افتشغ سي: افذشلف   في  .1

  تؾ ـد  ؽ يعسلؾن بذخال مدتقال وتظـؾعيا والؽ عل  افسؾلعييكؾن افقلبسإف  أشلزي س لسلي افعسال
افـذ ؽ  اةـؼ افسختلشـ أ واز ا و يؽافسـؾلعفـي شر م  عؽ فـرق افعسـال تؼ ا عمن ت. و تدعسهؼ مل يل    ه 
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لأـال  ا سـتلـػ افسهف ؛ فلتخكـد مـؽ كـؾنلهؼ مـؤةلليؽااترـلزايعلشـ  تتزـسؽ عأر مدـلبقلي مُ  ةؼاات لز  تؼ 
 .افسؾلع فهؼفي ا ونقال اأراي افعلمليؽ ؽ مهلزاتهؼحديفت ل  تدزيرتلقليهؼ 

 إعمن مشهج   افعسال:افذشلف   في  .4

  عسل لي تـدليق افحقـلبقا في ع  ترافسؾلعيؽ شر ل  مشرم  فلسشهج   افسُ في تزسشت س لسلي افعسال
 ا وةؾ مـل تـؼ استعراأـ افرح  عؽ اب ف ا وكتلب  نتلب  افتحقق ونذرةلو زصد ابارلز افزابش ا مؽ 

فلقراء إزسلل اال علءاي افتي  رظأؾن في افتحقق مشهلا عأـر لدـؼ )تؾاصـال تل  ويُ  .أيزل   لفسقلاليب
عل  مؾالـع افتؾاصـال  هؼصشحلتبسؾلع ) د بجد(ا و معشل( بسؾلع )فتأيشؾا(ا ولدؼ )اسخل عؽ  ؾست( 

 .اال تسلعي

 عسال ترح حلي مشتؾ   وأميش :  .5

 تــؼ نذــر (س لســ  افترــح حلي Corrections Policy )  الفتــزاما وتزــسشتا بــلفسؾلعيؽافخلصــ 
 هـــؼوعشـــد مم غـــ  عـــدم فهس امقـــلل  أو طلـــ  مرا عـــ لفظعؽبـــ   فلقـــراءلدـــسا وافءاباظـــل  تعـــد ال

افدـــعي فزـــسلن زؤيـــ  افقـــراء ا مـــع بلفتعـــديمي ردـــف فلترـــح  ا وتشؾيـــ شذـــر شـــر  مُ  ُ  افلسؾأـــؾع
 .رحح فلشدخ  افسُ 

 بصـــحل   لفسؾلعافخــلض بـــ)فتأيشــؾا(ا يقـــؾم ف دــأؾك بإزســـلل افأريـــد  وفــي إطـــلز شــراكت  مـــع مؾلـــع
ترــح   فسقــلل أو شــخؾ  بذــخن افتقيــ ؼ. وفــي  ــلل   ــلم تقــديؼ زاي افتــي تــؼ افتأل ــل عشهــل؛ فافسشذــؾ 

عـــلء بحذفـــ ا  ـــتؼ  ـــذف اســـس عـــلء؛ فتخكيـــد ا مـــع ا بقـــ نلشــر اال ل ن افهـــدف ةـــؾ ألء علـــ  نـــص اال ل
فــي  (فتــدليق افحقــلبقافذــرخ  افدوف ــ  )يدــتظ ع متــلبعؾ افسؾلــع مراســل  و  اابف ــلز وفــ س ابشــخلض

 ترح حلي.افؽ  لل عدم زألةؼ ع

 (;9-)كوفيد جائحةاألخبار الزائفة الستعمقة ب :ثانياا 

 روج لها:ة التي تُ األفكار الرئيدو  موضوعات األخبار الزائفة -

 كلنــت بسثلبــ  تظأ قــل  واأــحل  فشغريــ  افتــي ا لفجلبحــ تشؾعــت مؾأــؾعلي ابارــلز افزابشــ  افستعلقــ  ب
 افتي ُتأش  عل  أف لز واعتقل اي ظير مشظ   ا وزبف عـدة أمـؾز بظريقـ  ظيـر علس ـ ا  شـلء  افسؤامرة 

)ال شــيء يحــد  بلفرــدف ا وال شــيء يخــؾن كســل  أــدو عل ــ ا وكــال شــيء مــرترف  ئعلــ  ثمثــ  مرــل 
  افت شؾفؾ  ــلز افعلس ــ ا فلبارــلز هــل ابارــعقأابكثــر انتذــلزا ا ي  افد لســ وكلنــت ابارــلز  .( رعزــ 

 الط ـــــــ افتـــــــي تزـــــــسشت إ ســـــــلال  معلؾمـــــــلي  وافخرافـــــــلياوافد ش ـــــــ    واال تسلع ـــــــوااللترـــــــل ي  
Misinformation   يعتقد افشر  افـذي  شذـرةل أنهـل صـح ح ا وال تدـتهدف إفحـلق افزـرزا وأاـر

ا بجلنـــ  فحـــلق افزـــرزتزـــؼ   لنـــلي الط ـــ  تدـــتهدف عـــؽ عســـد إ Dis-information مزـــلل 
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 اعـؽ لرـد  فحـلق افزـرزوُتدـتخدم  اتشد فلؾالـعتد افتي Mal-information زلزةافسعلؾملي اف
 ي:تويسخؽ استعراأهل عل  افشحؾ اآل

 : ةسياسي أخبار -

 فش ـــرة زب دـــ  مشل ةـــل أن ) لبحـــ   فلتـــروي  ؛ افد لســـ  فش ـــر افتـــلمري علـــ  ظلفأ ـــ  ابارـــلزســـ ظر ا
مشغســــ  افرــــح  وزوســــ ل و  وأمريخــــل ول افرــــيؽ  هــــل ع ظلزــــتمــــؤامرة  وف ــــ  كأــــر (ا  99-كؾفيــــد

رف "واشــشظؽ تعتــ :أارــلز مثــال ورفــػ  شذــر. وظلقــ  بلف لمــالا لازــلع افعــلفؼ فدــ ظرتهافعلفس ــ ؛  
ةــال اــدع   ــدون كسلمــ .. "ووةلنـ""زبــ س افرــيؽ فــي مدتذــش   ــ  ترــش ع فيــروش كؾزونــل افقلتــال"ا

فلرــل ثيؽ "ا"ااتشــلء ظــلمض "مقتــال بل ــ  صــيشي بخمريخــل تؾصــال فعــمج ف ؾزونلاافعلفؼ؟!"افرــيشيؾن 
تقــؾم  س عهــل علــ  افتراأــلي ظيــر      ــ ا وال تدــتشد علــ  أيــ  أ فــ ا و افعــلمليؽ بسعلمــال ووةــلن"ا 

تشأـؤ مدلدـال لديس  تشرخي بحـدو  افسـؤامرةا كشؾاةد و ؾ  ا علء بجلن  . تزليال افشلش وتدتهدف
ــــ  عــــ امــــؽ صــــشع افرذــــرم بلنتذــــلز فيــــروش 9991"س سردــــؾن" عــــلم ــــ س ف افحــــر   أــــسؽا مجف

ف حـد مـؽ  ؛شيروش ُيرشع بـلفسختأراي ابمريخ ـ تل  صدز لأال أزبعيؽ سش  فكإشلزة افأيؾك س لب  ا و 
 .أ  سخلن اف رة ابز 

 فخـداع بل وتتهسهـلزحليل افشيروشا ب افخلص  افرسس  افجهلي ػ في ترريحلي تذخ انتذري أارلز
: "CDC"افسركـز ابمريخـي فسخلفحـ  ابمـراط  ال:وتزليال افرأي افعلم أـسؽ مخظـف افسـؤامرة؛ مثـ

"نلبــ  بلفأرفســلن افأراسيلــي الــتحؼ  ت بــلفشيروش"ايــتــؼ ا عــمن عشهــل تؾف% فقــف مــؽ افؾف ــلي افتــي 6
ــ ؛"ف ختذــن أنــ  فــلز ..أ ــد افسدتذــ  لي فتشقــد  ــلالي كؾزونــل ــل عشــد افشــلش مســل يدــأ  فهس  ل الط  

ـــل  ـــدفعهؼ فلعـــزوف عـــؽ االفتـــزام بلفتعل ســـلي و ـــؾ  فلشيـــروشا وأنل ابمـــر اُ  مشـــل د أنـــ  ال دعـــ ؛ مسل
 عل    لتهؼ و  لة علبمتهؼ. ؤثلر سلرل  يو ا افؾللب  

 فـدولا انتذري عدة أارلز سابش  تدتهدف إ سلال  إثـلزة افشـتؽا وبـ  مذـلعر افعداب ـ  واف راه ـ   ـيؽ ا
ترــــد ر افــــدول و افعــــلفؼ افثلفــــ  فقــــفا    فلقــــل  تجريأــــي  ــــؾسع  ــــدولافستقدمــــكل عــــلء إنتــــلج افــــدول 

ػ أــسؽ افســؤامرة افدوف ــ   بــل ة شــعؾ  تلــ ؛افسرــل يؽ بــلفشيروش فلــدول افعرب ــ ابوزوب ــ  فسمبــس 
 . خؾفهؼ مؽ اظر وةسيف ؤثر سلرل  عل  صح  ابفرا  افششد   وافجددي ؛ مسل  ؛افدول

 مثـال:(ا افشيـروش)فذـال افحخؾمـلي فـي افدـ ظرة علـ   أارلز سابشـ  فش ـرة زب دـ  مشل ةـل زو ت عدة 
"افرــــيؽ تقتـــال افسرــــل يؽ  اابزط..ابمــــر متـــروك فلدـــسلء"انتهــــت  لـــؾل يظلف ـــل: "زبـــ س وسزاء إ

..الف ـــ  مـــؽ افعـــر "؛  وفـــ  وا هـــت كؾزونل 41"إ رـــلب   أفزـــال  اخؾزونـــل فعجزةـــل عـــؽ عم هـــؼب
 النتذـلز افشيـروشا وتعزيـز نغريـ  افسـؤامرةاترخ س افسجهؾ اي افحخؾم   افسأذوف  فلترـدي  هدف 

 .سل  هد  سمم  واستقراز افسجتسعب ا  رلط واف خش تجلد إمخلن   افقزلء عل  افجلبح ؛ ب و 



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)  

 77 العربية الحقائق تدقيق مواقع في (;9-)كوفيد بجائحة الستعمقة الزائفة األخبار من التحقق مشهجية

 افؾللب ـ    ازي عدة أارلز سابش   ؾل ف رة زب د  مشل ةـل )تعدـن افحخؾمـلي فـي تظأيـق ا  ـراءاي
 عل  افحـؾا ز ابمش ـ "اإصل تهؼ في يش   تعتقال افسذتر  "افقؾاي افر مثال:فسشع انتذلز افشيروش(ا 

 51عســلزةؼ "اف ــرض علــ  مــؽ تجــلوسي أ     ــيؽ افحجــر افرــحي أو افدــجؽ"ا" ــؾتيؽ يخيــر افذــع
    افذعر  يؽ افسؾاطشيؽ. هدف سرلن ل وترك ل"؛ إعلمل  بظريق  مهيش  ب

 افقزــلء علــ  افشيــروش(ا مثــال:ول فــي )نجــل  افــد فش ــرة زب دــ  مشل ةــل اــر  أ زو ــت أارــلز  يشســل 
شيـــروش"ا وافتـــي تدـــتهدف إ هـــلم اف"افرـــيؽ تحتشـــال بلفقزـــلء علـــ   "اافؾبـــلء"تـــؾنس تشترـــر علـــ  

 .  افؾللب   راءاي بل  فعهؼ فمستهلن  و افسؾاطشيؽ بلنتهلء افشيروشا 
 : ةعمسيأخبار  -

  افتـــي افظـــ  وافرـــيدف ا و علســـي افستعلقـــ  با والســـ سل افعلس ـــ  افزابشـــ انتذـــر عـــد  كأيـــر مـــؽ ابارـــلز
 :ُمرـــشع معسل ـــل (ا مثـــالافشيـــروش ) زو ـــت فش ـــرة زب دـــ  مشل ةـــل أنو رةا انظلقـــت مـــؽ نغريـــ  افســـؤام

أن ازتـــداء واال عـــلء  .يحتـــؾي علـــ   رـــ  مـــؽ فيـــروش ا  ـــدس""فيـــروش كؾزونـــل مظـــؾز مخأريـــل  و 
فـ  أـسؽ نغريـ  افسـؤامرة؛  لمخظظـ اأمـر  ؾصش  ؛ افشيروشاف سلم  سيؤ ي فسؾ   ثلن   مؽ انتذلز 

زــعن افجهــلس وافتدــسؼ  ثــلني أكدــيد اف ربــؾنا وتبنهــل تشــللؼ ا صــلب ا وتدــأ  نقــص ابكدــجيؽا 
ابمـراط بعـد افسشلعي افذي اعتل  تذلزك افشيروسلي وتظـؾير اسـتجل ت  ف شـ لءا وبلفتـلفي سـترتشع 

تقتــال فرمــلل وافس ــلد افسلفحــ  ؛ بن اد رُمــ يءخن ظلــق افحخؾمــلي فلذــؾاطبــاال عــلء انتهــلء افحغــر. و 
زــعن  هــلسةؼ يُ افــذي د اال تســلعي علــ  نشدــ   ابفــرا ا افشيــروشا بجلنــ  افتــخثير افدــلأي فلترلعــ

شــللض افتؾ يهــلي افظأ ــ  افسدــتشدة فدزاســلي ال تدــتشد فــدفيال علســيا وتُ افسشــلعي. وةــي افتراأــلي 
 تجريأ   مؾثؾل .

 افشيــــروش ال  شتقــــال  افرــــح  افعلفس ــــ ا مثــــال:ؾب  فسشغســــ  انتذــــري عــــدة ترــــريحلي سابشــــ  مشدــــ"
ـــ بلفسممدــ "ا "ف ــي يرــل  ا ندــلن بخؾزونــل يجــ  أن يرــل    "اف حــؾل ال  مل ــلز فيــروش"ا 71ـــ

انظرـلع مزـلال بخنـ  ال فلبـدة  ا وإعظلءرا  فسخلفش  إ راءاي افدمم  فع ابف هدف  يقتال افشيروش"؛
 ذلز افشيروش.مسل  شجؼ عش  انت ؛مشهل

 أارلز سابش  في طرق تذخ ص افعدو ا ونتلب  افشحؾصلي افظأ  ا واتهسـت افدـلظلي  شخ ت عدة
 "ايخذــن افجيشــلي افرذــري   ــدل  يشــلي فيــروش كؾزونــل PCR"تحليــال ال ا مثــال:لمبخــداع افــرأي افعــ

اف ذـن  مخلن ـ   بجلنـ  افتـروي "تجلوساي اظيرة في طريق  تذخ ص كؾزونل وتدجيال افحـلالي". 
فسشغسـ  افرـح  افعلفس ـ ا وةـؾ أمـر ظيـر مشظقـي؛ السـتحلف  افتذـخ ص عأر مؾالع وةس   أونم ؽ 
  ون فحص كلمال.  مؽ عؽ بعد

  مثــال: اتجربتهــلا ا عــ  مرو ؾةــل ستعلقــ  بظــرق افعــمجأــخؼ مــؽ ابارــلز افزابشــ  اف تــؼ تــداول عــد 
هـــؾاء افحـــلز بلفســـلء وافسلـــ  واستشذـــلق اف "افررظـــرةافشيروش"اتقزـــي علـــ   ل   ؾم ـــ"مسلزســـ  افجـــشس 

ذــلؾفؾ مــؽ أكشــخ "افليــ  ا  ــال  ؾم ــل  عــمج ف ؾزونل"ا"تشــلول مــزي   ــؾل و  يقزــ لن علــ  افشيــروش"ا
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بلبمــلن فسترعيهــل؛ مســل يقلــال  ــذزةؼ مــؽ افعــدو ا  ل  سابشــ ل  إ دلســ افتــي تعظــي امزــل اي اف ؾزونــل"
 افعمج افظأي افرح  . ويدفع افسرأ  فلتخلي عؽ 

 مرــر تتؾصــال فعــمج فشيــروش  ا مثــال:لشيــروشانتذــري أارــلز سابشــ  عــؽ اكتذــلف عــمج  وابــي ف"
 ؛بـلفعراق" "عـمج كؾزونـل متـؾفر بجس ـع افرـيدف لي اسدسشير وتظر   بلبسؾاق لريرل "كؾزونل ةؾ زي

 افعـمج.؛ نغـرا  فتـؾافر افؾللب ـ   ـراءايهؼ فلترااـي فـي اتخـلر ا ا  دفعل  وةس  أمم   ابفرا مسل ُيعظي 
علــؽ عــؽ طــر  فقــل  "ترامــ  ي فشيروشا مثــال:اكتذــلف فقــل  فلؾلليــ  مــؽ ا صــلب  بــل بجلنــ  ا عــلء

فسرــال افسرــري فــي "نجــل  ا افعــلفؼ مـؽ فيــروش كؾزونــل"ا"افلقــل  افروســي ســيشقذ  فشيـروش كؾزونــل"ا
 افريؽ وإيظلف ل". في  عمج افسرل يؽ

  ف سل زو ت أارلز أار  فش رة زب د  مشل ةل أن )فقل  كؾزونـل للتـال(؛ انظملـل  مـؽ نغريـ  افسـؤامرةا
ا ف ســل أســسؾد ال افلقــل  إ رلزيــل  وافــتحخؼ بلفعــلفؼا بجعــ ادــخلنافدوفي فتقلــ ص عــد  افــسخظــف افأــسؽ 

قـــــل  متظؾعـــــ  فتجربـــــ  ف أول "وفـــــلة "ا و"مخظـــــف افتل ـــــ   افزـــــخؼ"ا مثال:" رنـــــلم  ا بـــــل ة افذـــــلمل
 .  افلقل أاذ ف مؽ يخؾ % مؽ سخلن ابزط"؛ فلت81مخظف  بل ةفقل  كؾزونل كؾزونل"ا"

  ــدء افسؾ ــ  مثال: تظــؾز افشيــروشا ــؾل أعــدا  ا صــلبلي وافؾف ــليا و  أارــلز سابشــ عــدة انتذــري "
  ــدا   لفــ  مــؽ  ؛افثلن ــ  مــؽ كؾزونــل بسرر..وافسدتذــ  لي تدــتقأال اسدــ  أأــعلف افسرأــ "

 سدعؾم بلفحقلبق.افظير افذعر افسجتسعي 

  ا مثـال:بلفغؾاةر افظأ ع ـ  انتذلز افشيروش وانحدلزد علءاي زبظت االوف سل يخص افعلؾم افأي   ا 
 ف افسرتشعــــ  ستقزــــي علــــ  " رازة افرــــ ــــ  تظهــــر ابزط مــــؽ فيــــروش كؾزونــــل"ا"افعلصــــش  افترا 

 لا عـلءاي ال أسـلش علس ـ"ثق  ابوسون افتـلزيخي أُظلـق بدـأ  افحجـر افرـحي"ا وةـي  افشيروش"ا
 فهل. 

 أخبار تتعمق بالتكشولوجيا:  -
 ( شتذـــر عأـــر شـــرخلي افجيـــال  افشيـــروشانتذـــري عـــدة أارـــلز سابشـــ  تـــروج فش ـــرة زب دـــ  مشل ةـــل أن 

ة علــ  افرذــر"ا ا ف ســل أســسؾد "مذــروع بل ــال افعــلفسي فلدــ ظر افســؤامرةمخظــف (ا أــسؽ 5Gافخــلمس
 .تلػ افتقش لي تدتخدمفألدان تزرزا  ةي افتي أن أكثر او 

 ( فـــي فلـــتحخؼ شيـــروش مـــؤامرة مـــؽ  يـــال  يـــتس افزو ـــت عـــدة أارـــلز سابشـــ  فش ـــرة زب دـــ  مشل ةـــل أن
تهــل لرازافــي   فسشغســ  افرــح  افعلفس ــ ا  ــتحخؼ بحخــؼ تسؾيلــو ا أنــ  مختــرع ةــذا افشيــروش(ا و افعــلفؼ

ــافسدتذــ  لي بحجــ  فــي فتششيــذ مخظظلتــ ا بعــزل افشــلش   ؛خ دــلمهؼشــراب  بززع إعظــلبهؼ افلقــل ؛ ف
ا أــــسؽ مذــــروع تظرقــــ  افشخــــ  افعلفس ــــ  فرلسشــــ  نذــــلط افرذــــر فــــيهؼأرمجــــ  أ مرــــتهؼ وافــــتحخؼ ف

؛ فترويـع لفؼ عأـر  قـؽ افشـلش بذـراب  عشـؾة"اال تسلعيا مثال:" يـال  يـتس يدـع  فلدـ ظرة علـ  افعـ
 افشلشا و فعهؼ فرفض افتظع سلي وافلقل لي افتي تؾفرةل افجهلي افرح  . 
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 : ةرادياقتأخبار  -
 تحقيـق ف)افشيروش ُمرشع بلفرـيؽ  رعض فش رة زب د  مشل ةل أنانظملل  مؽ نغري  افسؤامرةا زوج اف

ن إ رلزيــل ا ف ســل وصــشؾد  ـــ"افلعر  االلترــل ي  ؾ افسؾاطشــبــ  حقــؽ يُ مخلســ  مل يــ (ا عأــر إنتــلج فقــل  
"أعسلل اا الترــل ةؼ"وأنقــذو شيؾن اــدعؾا افعــلفؼ بشيــروش كؾزونل.."افرــي:راي افظــلبع افت ت خــي"ا مثــال

 .ترل ةل بعد أسم  كؾزونل"شر  ومغلةراي تجتل  أمريخل بعد انه لز ال

  خ ـ  فزـر  االلترـل  مؤامرة أمري افجلبح ) تروج فش رة زب د  مشل ةل أن أار  أارلز  يشسل انتذري
لأــال عهــؾز افؾبــلء  (Cares) لــلنؾن مدــلعداي أــحليل كؾزونــل "ترامــ  ولــع علــ  افرــيشي(ا مثــال:

 ا  بخســـعلز مخشزـــ " ـــع  ـــدابال أمريخ ـــ  فلدـــلع افرـــيش  أمؾلـــع أمـــلسون ابمريخـــي " "ابخزبعـــ  أشـــهر
 مليؾن فيشقذ افريؽ". 911مؤسس مؾلع علي بلبل ادر"

 مشغســ  افرــح  افعلفس ــ  تقــدم ال:ا مثلستزــرزيؽف لي ملف ــ تعؾيزــقــديؼ انتذــري أارــلز سابشــ  عــؽ ت"
ؾزة افرـــــلس واف هربـــــلء "افحخؾمـــــ  افسرـــــري  تـــــدفع فـــــلت امـــــؽ كؾزونـــــل"رـــــلي شـــــهري  فلستزـــــرزيؽ مرت

 11"أ ـــؾ ةذـــ س  يقـــدم مشحـــ   ز لـــ   ـــ  مجلن ـــ "ا 911ؾ ي  تقـــدم "وسازة افحـــ  افدـــع فلســـؾاطشيؽ"ا
بلفزـرف علـ  وااتـراق  دـلبلت   افسدـتخدمفؾصـؾل فسعلؾمـلي  هـدف ا؛ "افؾبـلءمليؾن  ش ـ  بدـأ  

 .ابزبل  وبلفتلفي سيل ة ؛عل  افرشحلي ا وسيل ة افتشلعالاال ت لف  افروابف 
 : ةاجتساعي أخبار -

 ــــ  ف ــــرة زب دــــ  مشل ةــــلافزابشــــ   زكــــزي ابارــــلز ــــ  )انه ــــلز افذــــعؾ  بعــــد فقــــدان افدــــ ظ عل رة عل
ؾن فلذـؾازع فتؾ يـع يظلف ـل يخر ـ"سـخلن إ اإصـل ت  بـلفشيروش""انتحلز أمريخـي بعـد  افشيروش(ا مثال:

  ون  اع.مؽ إثلزة افذعر افسجتسعيا وإأعلف افرو  افسعشؾي  ف فرا  ؛  هدف افعلفؼ"

 ا مثــــال:رــــيشيأارــــلز سابشــــ  تدــــتهدف إثــــلزة مذــــلعر افعــــداء واف راه ــــ  تجــــلد افذــــع  اف انتذــــري 
"اف ـرض  ن أصـل ؾا سـخلن افعـلفؼ بـلفشيروش"ابعـد أ عؾن  ـؾلتهؼ فـي  شلـ  مؾسـ    "افريشيؾن يدـتست

 .  مرر"في يؽ يخكلؾن ثعل يؽ مذؾي  عل  صيشي

 ـــلفشيروشا كـــلفرب س ترامـــ ا وبلبـــشخرـــ لي عـــدة إصـــلب   ـــؾل  ا عـــلءاي كســـل انتذـــري ل علمـــ  ب
افتــــي تثيــــر افــــذعر وافألألــــ   ــــيؽ افشــــلشا وتدــــأ  أأــــرازا  نشدــــ   افشلت خــــلنا وعــــد  مــــؽ افششــــلنيؽا 

 وا تسلع   فلذخص افسدع  عل   وعلبلت .
 : ةديشي أخبار -

   فــي الســ سل إفهــي فريــر افسدــلسيؽ(ا و )افؾبــلء عقــل   فش ــرة زب دــ  مشل ةــل أنزو ــت ابارــلز افزابشــ
فرــيؽ عــدا مشــلطق ا"فيــروش كؾزونــل يجتــل   لسدــلسيؽا مثــال:افرـيؽ وافهشــد؛ ازترلطــل  بلأــظهل ةؼ ف

. "فـي معلملـ  افسدـلسيؽ بعـد عهـؾز كؾزونـل"زبـ س وسزاء افهشـد يعتـرف أنـ  أاظـخ  اتؾا د افسدلسيؽ"
ن افؾأــؾء وافررظــرة يقزــ ل" :ســمم   بلفؾلليــ  مــؽ افعــدو ا مثــالبعــض ابارــلز افعرــل اي ا  وزبــف

 . رلي ابلال عرأ  فشيروش كؾزونل"ت"افسش ا"عل  افشيروش
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  ؛  هــدف إثــلزة تجشرــل  فةصــلب  شــهر زمزــلن؛فــي  فظــلزإبل ــ  ا  فتــؾ   ــؾل انتذــري أارــلز سابشــ  و
 ."كؾزونل ا فتلء افدعؾ ي بجؾاس إفظلز زمزلن فلؾللي  مؽ"فتؾ  مؽ مجلس  ا مثال:افألأل 

    وسيـر ابولـلف افسرـري: صـمة افجسعـ   ا مثـال:شـي س لسـيكسل انتذري أارلز سابش  راي طلبع"
"ش خ ابسةر: عل  افدوف  عـدم تسؾيـال  رل  فهؾ شهيد"احل  انتذلز اف ؾزونل..ومؽ ملي مشتتدلعد ع

هـــدف تذـــؾي  صـــؾزة افذخرـــ لي ؛  "افرـــح  أوفـــ   هـــذد ابمـــؾالوسازة  ..افسدلدـــمي افرمزـــلن  
 .لد افسؤسد  افتي يسثلؾنهلافد ش   افعلم   شد  مقؾالي ظير        فهؼا ونذخة عداوة ونشؾز تج

 ـيؽ أصـحل  افـديلنلي افسختلشـ ا مثـال:افعداب ـ  افسذلعر و   ابارلز افزابش   ثلزة افشتشبعض   سع  
 ."س لي ةلبل  مؽ اف سلمليك أيءنيؾيؾزك يخفي "معأد  هؾ ي 

 :تروج لخرافاتأخبار  -
 مخظـــف جلبحـــ  اف) ز افزابشـــ  فش ـــرة زب دـــ  مشل ةـــل أنانظملـــل  مـــؽ نغريـــ  افســـؤامرةا زو ـــت ابارـــل

ــشل   تحخــؼ افعــلفؼ ملســؾني  اأــ  افظللــلي افدــلأ   فــي ابثيــرأن افشيــروش  شتذــر  ا و (افتعلتــ  لــؾ  سة
ال ــتمل  ؛ي أترــلع إ لــ س؛ فترذيــ  افجــؽ افدــشلافسرعرــ  ارــلزابتظأيــق افترلعــد اال تســلعيا وبــ   

افعــلفؼا وتحقيـــق أةــداف افسلســـؾن  ا وأن افعــمج يخـــؾن بلفحشــل  علـــ  ةلفــ  ا ندـــلن مــؽ افتـــخثيراي 
  هـدففػ ور؛ افذي  شدزج أسؽ افعلؾم افزابش بعلؼ افظلل  أو افرلزاس خؾفؾ يا افدلأ  ا ف سل ُيعرف 

 .  افسرطانتذلز وبلفتلفي  ؛عل  عدم اترلع ا زشل اي افرح   تزليال افشلشا وتذج عهؼ

 فل ــي أز نــي  تؾلــع أن  شتهــي كؾزونــل مــع طلــؾع افثريــل اــمل ا مثــال:افجلبحــ  تشأــؤ بسؾعــد انتهــلءاف" 
 ؾنيــؾ". وةــي ا عــلءاي ال أســلش 99شيــروش بعــد كدــؾف افذــسس فــي اف "ســ ختشي اشــهر زمزــلن"

 فهلا تدفع افشلش فلتهلون في اتخلر افتدا ير افؾللب  .  لعلس 

  بعد مشع افشلش مؽ افح  وافعسرة..عهؾز افسد خ افد لل فـي سـسلء افعـراق"ا " تداول ارافلي مثال:و
 .في مخ  س خؾن سأ  نهلي  ابزط" عهؾز كؾك  لري  مؽ ابزط"

 مقاالت معرفية: -
 ا ؛  هــدف ا ثـراء افسعرفــي فلقــراءمقـلالي علس ــ  اســسافسؾلـع  نذــر تحـت عشــؾان )مقـلالي فتأيشــؾا(ا

اسـتشل ا  علـ  بلسـتخدام افرسـؾم وافشيـد ؾةليا  اافستعلقـ  بلفجلبحـ وترد ف وشر  افسعلؾمـلي افعلس ـ  
روش "فيل بلفرـــيؽ"ا"مقدمـــ  مخترـــرة عـــؽ فيـــروش كؾزونـــ: عشـــؾانتحـــت مرـــل ز علس ـــ  مؾثؾلـــ ا 

ســـأ  عهـــؾز فيـــروش يرـــ  وافحيؾانـــلي افرر "ةـــال تشـــلول افحذـــراي  كؾزونـــل افجد ـــد تحـــت افسجهـــر"ا
"افهشدســـ   "ا99-يـــدســـتيرو ي  مـــع مـــرط كؾفســـتخدام مزـــل اي االفتهلبـــلي ظيـــر ا "ا كؾزونـــل؟"ا

ا   افتحقــق مــؽ ابارــلز شرــلب  ف    ــ بارــلز اف لربــ "ا مرــحؾب اال تسلع ــ  و وزةــل فــي انتذــلز ا
 -" 9191أ ريـــــال -مـــــلزش -نذـــــر تقريـــــر بعشـــــؾان "ا عـــــلءاي فأرا ـــــربجلنـــــ   .وإزشـــــل اي صـــــح  

ـــلب  اســـتأ لن أ ـــراد افسؾلـــع علـــ  عـــرطمـــع  د ةل وترـــش شلتهل وأســـرل  انتذـــلزةلااســـتعرط عـــ  نت
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افـــذ ؽ أشـــلزوا فتعرأـــهؼ ف ارـــلز افزابشـــ  اال تسلع ـــ ا شـــخص مـــؽ مدـــتخدمي افذـــرخلي ( 4111)
 .هؼ فهلامل افجلبح ا وترديق

 
 )فتأيشؾا( بسؾلع ( انشؾ راف4) شخال

 إعالمية:حسمة  -

 مؾلــع )فتأيشــؾا(  سلــ  إعمم ــ  بلســؼ "فيــروش أيزــل "ا أطلــق "فتأيشؾا..ا شــلع  تحــت شعلزCovid-

19 vs F19 زــسؽ مقــلال ا  ت( 91) فري  ــلا شــسلت نذــرأابوســف وشــسلل  "ا ترظــي  ول افذــرق
 ــرس ابارــلز افزابشــ  افستداوفــ  بخــال  وفــ  و   قتهــلا وإ رــلب لي انتذــلز افشيــروش  هــلا ب لانشؾ رافــ

 ــؾل افشيــروشا ا ومعلؾمــلي افدوفــ ا وإزشــل اي صــح  فــي س   ووســلبال افتؾاصــال مــع افجهــلي افرســ
 .   لر  ا شلزة ا متر سل  رات  لسزسؾن ا مرحؾبل  بشيد ؾ راف ف ز افرسس   فلسعلؾمليافسرلو 

 األخبارفي أساليب التزييف الُسدتخدمة  -

 تؼ استخدام عدة أسلفي  فلتزي فا شسلت:

كـــلاتمق ترـــريحلي مشدـــؾب  فسشغســـ  افرـــح   :Fabricated content السحتلللول السفبلللرك .9
افعلفس ــ  عــؽ اكتذــلف فقــل  فلؾلليــ  مــؽ ا صــلب ا وفأركــ  أارــلز تؤكــد أن افجلبحــ  مــؤامرة  وف ــ  

أفسلن ــل بعــد إعــمن تجلزبــ  الكتذــلف فقــل  فــي "اظت ــلل افعــلفؼ افتؾندــي محســؾ   ززتــي  ُمــد رةا مثــال:
"وفــلة أول متظؾعــ  فتجربــ   عــدم و ــؾ  شــخص  هــذا االســؼا واأــرفيــروش كؾزونــل"؛  يــ  اتزــ  

شزيؾن  ا وأكدي أنهل برح   يدة. بجلن  ابارـلز  مقل ل  تلفي فقل  كؾزونل بخمريخل"ا افتي عهري 
كس ـلي ةلبلـ  مـؽ اف سلمـلي"ا افـذي  تعلـق  يءنيؾيـؾزك يخأـفـي افسشأرك   زب ل ا مثال:"معأد  هؾ ي 

واأر"ترامــ   ؾلــع علــ  لــلنؾن فسدــلعدة أــحليل كؾزونــل لأــال عهــؾز  بســؾاطؽ  هــؾ ي وفــ س معأــدا ا
افؾبــلء بخزبعــ  أشــهر"؛ بنــ  ولــع علــ  لــلنؾن فةفرــلء افزــريأي فلسزايــل افرــح   فلظرقــ  افستؾســظ ا 

 وف س ف  عمل  بلفجلبح .
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 )فتأيشؾا( انشؾ راف أسؽ  سل  إعمم   بسؾلع( 5) شخال

 
 ( اأر مشأرك6) شخال
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بلســتخدام افــذكلء االصــظشلعي؛ فترــش ع مقــلطع فيــد ؾ وصــؾي  deep fakes افعسيــقافتزي ــف  -
سابشـــ ا كشأركـــ  فيـــد ؾ فـــؾسير افرـــح  افشرندـــي افدـــل قا يرـــر  ف ـــ  أن افجلبحـــ   ـــزء مـــؽ  ـــر   يؾفؾ  ـــ  
علفس ــ ا وترــس ؼ صــؾز إارلزيــ  مشأركــ  تحــلكي تلــػ افتــي تشذــرةل افرــحن وافسؾالــع ا ارلزيــ  افذــهيرة؛ 

 راء.فخداع افق

عأـــر كل عـــلء تقـــديؼ مدـــلعداي ملف ـــ  فلستزـــرزيؽ  :Imposter content السحتلللول السلللزور .9
 دلبلي وصشحلي وةس   فسشغسلي وملـؾك عـر  وز ـلل أعسـلل. بجلنـ  افسؾالـع افؾةس ـ  فسشغسـ  

افسؾالــــع افزابشــــ  فلرــــحن و  افرــــح  افعلفس ــــ ا افتــــي تــــدعي فحــــص ا صــــلب  بــــلفشيروش أونم ــــؽا
 ة.ا ف ترون   افذهير 

     
 صؾز إارلزي  مشأرك  (7) شخال

: كلبارلز افتـي انظلقـت مـؽ نغريـ  افسـؤامرةا وزو ـت Misleading content افسحتؾ  افسزلال .1
 الأظمع أطراف  وف    ترش ع افشيروش؛ فلد ظرة عل  افعلفؼ.

   
 ( محتؾ  مزوز8) شخال
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 مزلال محتؾ  ( 9) شخال

تعد ال صؾزة فقل  مختؾ  عل   )افهشد ك :Manipulated content محتول خزع لمتالعب .4
 .تحل  ابوزوبي(فقف وف س فلترد ر(ا فترر  )ال  ؾسع بخمريخل وكشدا و ول اال

  
 ( محتؾ  ازع فلتمع 91) شخال

 .رةذهيافقشؾاي اففي  ي ارلز افشذراي ا في يف ابارلز شر  تعد ال -

 
 ( محتؾ  ازع فلتمع 99) شخال

افــذي اتزــ  أنــ     فلسرــل يؽ؛ فعجزةــل عــؽ عم هــؼا لتــال افدــلظلي افرــيش  ــدعيتــداول فيــد ؾ  -
)أــرلط مدــلحؾن  تعــلملؾن مــع كلــ  مدــعؾزا وشــل  تــؾفي نت جــ   ــل   ســيرا  مركــ  مــؽ ثمثــ  مقــلطع

تر ســ  نذــراي ابارــلز اب شأ ــ ا تزي ــف بجلنــ   .(افظلريــق افعــلمفــي فعــمج فلسرأــ  ومسرلأــلي تقــدمؽ ا
ســـ  % فقـــف ةـــؼ مـــؽ تؾفـــؾا بدـــأ  كؾزونـــل"ا فلفتر 6فسشغســـ  افرـــح  افعلفس ـــ  بـــخن "كلفترـــري  افسشدـــؾ  

فيد ؾ فرـدام عل   تركي  صؾيكذفػ و ا مؽ أمراط سلبق  ال يعلنؾن  افرح ح  أن ةذد افشدر  بشحلض
  ديؽ  دعي تهد د أمريخل ف  بلفشيروش.
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 "ا99-أـحليل كؾفيـدكخأر بعشـؾان "صـعؾبلي كأيـرة فـي  فـؽ  :False context الدياق السزيف .5
ســؽ فــ س فـد هؼ ألــلز ا أو فــؼ  ـتؼ افتعــرف علـيهؼا أو فــؼ  تسخشــؾا مـؽ تحســال ت لشــ  تعلـق بتأـيؽ أنــ   

صــؾز فسرأــ  تــداول ا و فم عــلء بخنهــل فظــرق نقــال افجثــ تسثيل ــ ؛  تــداول مذــلةد بجلنــ  افــدفؽ.
دتذش  بعد إ د  اتز  أنهل  امء مافتي  تلقؾن عم هؼ بلفذلزع؛ ال علء ت دش افسدتذ  ليا 

ا تجل ـل  علـ   ؛ز  أنهل  شـلسة زمزيـ أمريخلا اتفي لفذؾازع مرشؾف  ب صؾز فجث نذر افزالسلا و 
 س لسلي افحخؾم  فلتعلمال مع ابسم .

    
 ( س لق مزيف99) شخال

ء ا واال عـلافذـؾازعفـي  أشـخلض  رتسـؾن أزأـل  رـؾز ةا كلديس  علـ  أنهـل  د ـدصؾز إعل ة نذر  -      
 عـلم سذـروع فشـي    ـلء ركـر  أـحليل  ل ثـ  معدـخر افتركيـز افشـلسي ا اتزـ  أنهـل فيؽ لل افرـيشأن ةذا 
 .م9194
فيـد ؾ بعشـؾان "شـرط  نيؾيـؾزك تشـرق  شـلسة فليهـؾ  كتـداول  :False connection اللرب  السزيلف .6

رب س انه ــلز افــ ــدع   آاــر فيــد ؾا و اتزــ  أنهــل مغــلةرة بلفقــدشفعــدم افتــزامهؼ بــلفحجر افرــحي"ا 
 رب س افأراسيال  رخي متخثرا  بعد إصل ت  بلفظعؽ امل  سلت  االنتخل   .فا اتز  أن  ا يظلفي

 
 مزيف( زبف 91) شخال
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أارــلز علــ  أنهــل تــؼ تــداوفهل  افتــي دــلارةاف زلارــلبك :Satire or parody الللتهكال والدللخرية .7
      . 

     

 
 ( أارلز سلارة94) شخال

 :األخبار الزائفةفي دتخدمة ت اإلقشاع السُ استساال -
قلزنــ  بلالســتسلالي افسشظ  ــ ا بذــخال كأيــر م ابارــلز افزابشــ فــي االســتسلالي افعلط  ــ   تخدماســتُ 

ا افـذي  رت ـز علـ  افتجلةـال افستعسـد ف  فـ ا وافسيـال Post truth era عرر مل بعد افح  ق خ د مغلةر ك
 عل  افشحؾ افتلفي: ا ورفػشقلشلي افسرت زة عل  افعلطش فل
 االستسلالي افعلط   : -

 و ــثهؼ وف ــ ا ة افد)اســتسلالي افتخؾيــف( بذــخال كأيــر؛  لشــلع ابفــرا  بسخظــف افســؤامر  تــؼ اســتخدام
افشيــروش "ا ــذزوا ةــذا افلقــل "ا ا واالمتشــلع عــؽ أاــذ افلقــل ا مثال:"علــ  مخلفشــ  ا زشــل اي افرــح 

اافؾأـــع يظلف ل تـــؾ ع افعلفؼ""إااف ـــرة ابزأـــ  " ـــ  ف حـــد مـــؽ ســـخلن افسختأـــراي ابمريخفـــي شع ُصـــ
 "افزم  يتػ..ةخــذا  ــدفؽ مــؾت  كؾزونــل". بجلنــ (ا مثــال:ســتسلالي افترظيــ  وافترةيــ )اا ومخســلوي"

"افرـــيشيؾن نـــللمي مثال:ا وتقليـــ  افـــرأي افعـــلم أـــدةؼا افرـــيشييؽ)اســـتسلالي االشـــس زاس(؛ الس زاء 
ا االســـتشزاس( بعقـــد افسقلزنـــلي ومز هـــل بلفدـــخري  . كـــذفػ تـــؼ اســـتخدام )اســـتسلالي"فلشيـــروش بذـــري 
أـؾب   تشرـال إعممشـل "سـشؾاي أميش "ا فسحترم "ا"عشدمل ت ؾن افـدول بخ ـد  دول افعلفؼ ا"يحد   مثال:
 . عممهؼ"إ عؽ 
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 ش عقـل  إفهـي فريـر ا وإلشـلع ابفـرا  بـخن افشيـرو يشذـر افخرافـلفاسـتخدام )االسـتسلالي افد ش ـ (؛  تؼ
ـــ  نعســـ  ا ســـممبلفرـــيؽ "كؾزونـــل ال يرـــي  افسدـــلسيؽ افسدـــلسيؽا مثـــال: ـــل  ا"..افحسد هلل عل "نأيأش

ــؼ  شه  " "ا رــ  سبيــ  تشــؾز بلفســلء99 فهــذد افحلفــ  وةــي ل  عظــ  عم ــأ  شــل افرســؾل عــؽ أكــال فحــؾم أف
مـؽ   سـرل  افؾلليـأأ ـد  افؾأـؾء" اافعلـؼ افذـرعي زأش كـال افعلـؾم" ..؟اف م  وابفلعي وافخشـلف ش

ـــل.يـــروش.افش "كؾزونـــل  بســـلفي  افرمغ ـــ  فـــي افؾصـــن( مثـــال:ا) اماســـتخد بجلنـــ  ."فلسرـــليؽ ةشي 
افـذي  "افذ ظلن ابكأـر"يتس ةؾ  " يال  س  افسلسؾن   تقتال شعؾ  افعلفؼ"ا"افسشغ مدر    علفس  "ا

 مـع". تجـلز ف ـران تزـعش  "ا"ا مأريلف ـ  افسقيتـ  تدـتعسال افذـعؾ  افسد!يدع  فلد ظرة عل  افعلفؼ
"ا "مرـــلب  لـــؾم عشـــد لـــؾم فؾابـــد ذـــعلزاي وابلـــؾال افســـخثؾزة(ا مثـــال:"ز  أـــرة نلفعـــ "ا)افاســـتخدام 

تعرأهؼ فلسؾي بدأ  تقريرةل ف  تـؾفير افدلظ  .."عذراي ابطرلءمثال:ا و)استسلالي افتعلطن(
 .روش مشع كثيريؽ عؽ افعسال"شياف"نشذرد فسدلعدة افشلش بن "امدتلزملي افؾللي  فهؼ

 ( ا مثـــال:كســـل تـــؼ اســـتخدام) شيروش..تح ـــل ل"مرـــر تتؾصـــال فعـــمج ف االســـتسلالي افعلط  ـــ  افؾطش ـــ
اســـتخدام )آف ـــ   بجلنـــ  ."مرـــير افعـــلفؼ تحـــد د مرـــر" ..اطس شؾا"ا"مرـــر كذـــشت افلعرـــ  مرـــر"ا

افحـال ..زفـض افتحليـال""اافح  قـ  تـ  يعـرف افجس ـع  "شلزك مثال:وز فلجسلةير(ا زك  والق  افسذل
لشألـــ  نؾويـــ  إرا تشلعـــال بعقلـــ  بعيـــدا عـــؽ أكلر ـــ  ا عـــمم وصـــرلز كـــال مـــش ؼ " افتل ـــ  "افتجشـــ  
)عـرط و هـ  ء في   لتـػ اآلن"ا و"س حد  شياستخدام )استسلالي افخداع(ا مثال: مع. "افعسمء

"كـال افـدول  )افتعس ؼ(و )عرط افرأي عل  أن     ق (اافتي تتأشي افش ر افتلمريا وافشغر افؾا دة( 
فلتعل سـلي  " هـؾ  نيؾيـؾزك مـل انرـلعؾا )االسـتهزاء وافدـخري (ا مثـال:استشل ي مؽ ابسمـ "ا بجلنـ  

ـــــروش مـــــل يزـــــرةؼ ب ـــــال: (افهلشـــــتل لي)اســـــتخدام و "ا !نهـــــؼ أ شـــــلء هبنهـــــؼ يعتقـــــدون أن افشي ا مث
 "إيظلف ل_تشهلز#ابقؾا_في_مشلسف ؼ".  مذروع_بل ال"ا ؾزونل#افجيال افخلمس#"ك "#مؤامرة#كؾزونل#"ا

 االستسلالي افسشظ   : -
  لســـتخدام )وثـــلبق ب ا ورفـــػابارـــلز افزابشـــ فـــي االســـتسلالي افسشظ  ـــ  بذـــخال محـــدو  تـــؼ تؾع ـــف

؛ فتأريـر ا عـلءاي افسـؤامرةا وتقلزير( صل زة عـؽ مؤسدـلي أكل يس ـ  وبحث ـ  تـؼ تحريـف مزـلميشهل
 بجلنـ فيـروش كؾزونـل"ا فسذروع فقل  أـد ” معهد بلستؾز“مؽ ” تدجيال  راءة ااتراع “"وث ق  مثال:

ــــراءا ونزعهــــل مــــؽ ســــ للهل  )االلترلســــلي واالستذــــهل اي( افرــــل زة عــــؽ افذخرــــ لي افعلمــــ  وافخأ
أكتــر مــؽ  أتــت فعلفيتهــل علــ ظريقــ   ي أث"اف )ابزلــلم وا  رــلب لي(ا مثــال:   فـــاالســتشلو  ابصــليا

ا )مذــــلةد تسثيل ــــ (و: مــــؽ افستعــــلفيؽ مــــؽ كؾزونــــل". وكــــذفػ )االستذــــهل  بخ ــــدا  والع ــــ (ا 95
ا مـــــع ابف ـــــلز افتلمريـــــ ووأـــــعهل فـــــي ســـــ لق مزيـــــف؛  ثرـــــلي  اتـــــ مشأركـــــ  مـــــؽ كُ  نرـــــؾض(و)

ذـهل   تجـلز  )االستفردام  دـيؽ بـلفشيروشا وتهد د أمريخل )االستذهل   ؾللبع تلزيخ  (ا كل علء 
) زاســلي  تــؼ االســتشل  فـــافعرب ــ  فــي افتعلمــال مــع ابسمــ . كســل  افــدولفذــال  افــدول اباــر (؛ ال عــلء
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ر  فــؼ تخزــع تــؼ اف ذــن عشهــل عأــر مؾالــع ف  ــلش افشزاةــ  افعلس ــ ا و زاســلي أاــ مــزوزةاعلس ــ ( 
 شذـر أوزاق علس ـ   and Med Rxiv (Research gate)للعـمؾ  دـس فلتحخـ ؼ افعلسـي؛  يـ  ي

افسؾالــع افشلشــرة فشغريــ  افســؤامرةا فــي افسقــلالي افسشذــؾزة  فزــم  عــؽ ا ون تــدليقمــؽ ظيــر مشذــؾزة 
فذخرــــ  (؛  ثرــــلي فلعل ــــ  افتجــــلز  ا) االســــتشل  فـــــ بجلنــــ  .(GlobalResearch.ca) وأشـــهرةل
 روتؾكـؾل محـد  فلسؾافقـ  علـ  اسـتعسلل  واء معـيؽا  فثسـ  افتي ال يسخـؽ االعتسـل  عليهـل؛افعمجا 

 طر  افشرأ  ا فلفتجري  عل  افحيؾانليا ثؼ عل  افرذر.  يذسال
 :السرادر الُسروجة لألخبار الزائفة -

  فشذــر ابارـــلز افزابشــ ا وتحد ـــدا  )ف دـــأؾكا  افسرــدز افـــرب س (مؾالـــع افتؾاصــال اال تســـلعي)كلنــت
ـــؾيترا ان ـــق ت ـــؾ ا ت ـــػ تـــؾكا وتظأي واتدـــل (ا ورفـــػ عأـــر )افرـــشحلي ا ارلزيـــ (ا دـــتجراما  ؾتي

 بجلنــ تشــدزج تحــت نســف )صــحلف  افســؾاطؽ(. افتــي ا افجلبحــ أارــلز تــداول   افرــشحلي افسخترــ و 
افقـلبسيؽ عليهــلا بسجهؾف ــ   )افرـشحلي افعلمــ ( افتـي تحســال مدـس لي تعخــس افش ـر افتــلمريا وتتدـؼ

مـــــؤامرة افعـــــدو افـــــداالي "كذـــــن  "الســـــؾن  أســـــراز افس" اكرـــــشحلي "مـــــل ال يخأـــــرك عشـــــ  ابطرـــــلء"
ولشــلة " قــلبق  علــ  ف دــأؾكا"افؾالــع افسزيــف"  ا"وةــؼ افعلسلن ــ " ا"أارــلز آاــر افزمــلن" وافخــلز ي"ا

بحدـــ  افسعلؾمـــلي  - ا وتدـــتهدف  س عهـــلمليـــؾن شـــخص 68ا ويتلبعهـــل مخ  ـــ " علـــ   ؾتيـــؾ 
"تشـــؾير افعقـــؾلا وكذـــن افسدـــخؾي عشـــ ا وإ ـــراس ارليـــل وأســـراز افشغـــلم افعـــلفسي  - افتعري  ـــ   هـــل

ـــــد".  ـــــ ا اف كلفرـــــشحليفستخررـــــ ( ارـــــشحلي اف) فزـــــم  عـــــؽافجد  ـــــال:د ش  "أو ـــــلع بـــــلفقرآن  مث
بلفقدـــف يـــل ولشـــلة " "التربت افدـــلع  وأنـــتؼ ظـــلفلؾن" علـــ  ف دـــأؾكاركـــر إن نشعـــت افـــذكر "ا"زا لـــ "ا

"كذـن افسـؤامراي افتـي تحـلك أـد  فــ ؾ ا أسدهل شخص يرن نشدـ  بلفجهـل ي؛مدلؼ" عل   ؾتي
 ا سمم".

   
 (  دلبلي نذري أارلزا  سابش 95) شخال

  عــل  يؽا كذــشت مرا عــ  معلؾمـــلتهؼ انتذــري تلــػ ابارــلز عأــر ) دــلبلي شخرـــ  ( بشــخلض و
ـــلء وا ـــل ثيؽا بجلنـــ  مـــؽافذخرـــ   عـــؽ كـــؾنهؼ روي مدـــتؾ  تعل ســـي عـــللا كلبطر  فرـــ ل ف  وافر
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بعــض فظــ  افأــد الا و ا يومسلزســؽ بإثــلزة افجــدلا يؽ افسذــهؾز يوافــد لفا شذــظلءعرفــؾن أنشدــهؼ بلفيُ 
وبلفتـلفي سيـل ة  ؛متـلبعيهؼسيـل ة  هدف ؛  تسلعي( عل  مؾالع افتؾاصال االInfluencers) ؽافسؤثري

 اششــلنيؽ وافــدعلةافمييؽ و عما كــل (علمــ افذخرــ لي )اف بجلنــ  أزبــل هؼا كلفر لفــ  " جــل ؾفيتش".
 "ظرابـ   ـؾل افعـلفؼ"ا كسجسـؾعتيةل بـلآلالف وافسم ـيؽا ؾ )مجسؾعلي( ف دأؾكا افتي يقدز متلبعو
 "ظشل  افرذر في سمؽ افد لل".و

   مـؽ صـحن إف ترون ـ  ومؾالـع إارلزيـ  ولشـؾاي فزــلب    -افخلصـ ( نذـري )افسؤسدـلي ا عمم ـ
تلــػ ابارــلز عأــر صــشحلتهل علــ  مؾالــع افتؾاصــال اال تســلعيا ومؾالعهــل ا ف ترون ــ ا  -وإراعــلي

فلةتست بلفدأق عل   دل  افسردا   . فقد نذري )لشلة افتلسع ( افتؾندـ   افخلصـ  علـ  مؾلعهـل 
بلي  فــؽ أــحليل افشيــروش  تــؾنسا مرفقــل  برــؾز اتزــ  وصــشحتهل علــ  ف دــأؾك اأــرا  عــؽ صــعؾ 

بلفؾأــع فــي أمريخــل. واستزــلفت لشــؾاي فزــلب   ا وتتعلــق BBCف ســل بعــد أنهــل نقلتهــل مــؽ مؾلــع 
قشـلة )افجزيـرة مرلشـر(. ونذـري مؾالـع سعلؾمـلي مزـلل ا كزو ـت ف شخرـ لي مثيـرة فلجـدلالص  

شزــلب   اأــر "اف ــرض علــ  صــيشييؽ يــخكلؾن )افسرــري افيــؾم( و)افيــؾم افدــلبع( ولشــلة )افعرب ــ ( اف
  ون افتحقق مؽ صحت . مؽ ثعل يؽ مذؾي  بسرر"ا 

  
 ( مؤسدلي إعمم   نذري أارلزا  سابش 96) شخال

 ا مثــالزابشــ افدــلارة افارـلز ابنذــر فــي  افستخررــ سؾالــع بجلنـ  اف (World News Daily 

Report .) عسلل. ابعر  وز لل افسلؾك افسشغسلي و لؾةس   فاففسؾالع واافرشحلي و 

     
 مؾلع وةسي( 97) شخال
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  يـ ا -في كثير مؽ افحلالي-تلػ ابارلز تشلعمي ومذلزكلي لدزي بلآلالف وافسم يؽ  ققت  
"أنـل أو تعلقـل  بخمـال سابـن  التخكد مؽ صـحتهلا أو ف ؾع تاففرا ؛ بحج  مدلعدة اآلاريؽ و تذلزكهل اب

نـل مرـدق "أ "نقلـت افخأـر فررا تـ "ا "االةال  ؾ د  فيـ.. دا  فقيت  مشتذر  مؽ اف مم  د..تخكد أعلوس 
فشــي  لفــ  نذــر  فلشلشــر؛راتــ  افشظــلق افسحلــي  فــيةل فــؾ   انتذــلز ". و فــؾ مــش    قــي  افخأــر  تــ

صــح ش  تؾندــ  ا كلنــت مذــلزكت  تــتؼ مــؽ لأــال تؾندــييؽ وصــشحلي تؾندــ  ا وفــي نظــلق فــي افخأــر 
 .  Echo chambers افسذترك ا وةؾ مل  رترف  تخثير ظرف افرد افسجسؾعلي راي االةتسلملي 

  از بلالعتـذافشلشـر ابصـلي لم  ـ  افخأـر افزابـن بعـد ترـح ح ا فـرظؼوف سل يخص استسرازي  انتذلز
ت بقيـفقـد حدـلبلي وافرـشحلي افتـي شـلزكت . مشذـؾزا  علـ  اف غالين  إفا  ذف وترح   افخأرا أو 

للمـت   يـ سؤسدلي إعمم ـ  شـهيرة؛ فمؾالع وصشحلي عدة في  ون ترح   مؽ ابارلز افزابش  
 ون تعــد ال افعشــؾان؛ مــؽ  ا شــثأــت سياأــر سررب ــ   ترــح   مــتؽ اف )مؾسا  ــػ.إف.إم( صــشح  إراعــ 
ا وفــؼ ل  سابشــ ا  اأــر  - فســراص مــؽ افسجلــس ابعلــ  فلرــحلف ا -مؾلــع "فيتــؾ" ونذــر  فجــذ  افقــراءا

ؾ  . ف سـل لـلم  ؾتيـ ون  ـذفهلمـؽ ا  ؾأع إشـلزة تحذ ريـ  علـ  ابارـلز اكتش  ف دأؾكو رحح . ي
 ." شؾ  افخدم  لفسخلفشته"بحذف افشيد ؾةلي 

 
 تحذ ري  عل  ف دأؾك ( إشلزة98) شخال

 فشزول بزط  ــدافع افسدــ ؾف   اال تسلع ــ ا بــل ؛افســؾاطؽ افعــل ي فــي تقرــي    قــ  افؾلــلبع هؼســأ
 .  تششيد اال علءايبلستخدام كلميراي افهلتن افسحسؾل؛ ف افؾالعا وافتدجيال افسرلشر

 
 تدليق ابارلزفي ( مذلزك  مؾاطؽ 99) شخال
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 ةللالخاتس

( 99-بشـ  افستعلقـ  بجلبحـ  )كؾفيـدمشهج ـ  افتحقـق مـؽ ابارـلز افزااستهدفت افدزاس  زصد وتحليال 
ابز نـي و) د بجـد( افسرـري افسدـتقليؽا ا بلفتظأيق علـ  مـؾلعي )فتأيشـؾا( مؾالع تدليق افحقلبق افعرب  في 

لسقــلالي وافسربــي فافتحليــال افشرــي افســؾلعيؽا و فــي س لســلي افعســال سزــسؾن ف ورفــػ عأــر افتحليــال اف  شــي
 م9199 يدــسأر 19مل افشتــرة افزمش ــ  مــؽ اــ افســؾلعيؽفــي افسشذــؾزة و  اوابارــلز افزابشــ  افستعلقــ  بلفجلبحــ 

مؾلــع فــي مقــلال   (85مؾلــع )فتأيشــؾا(ا و)فــي مقــلال   (956عــد ةل )افتــي  لــل ما 9191 أكتــؾبر 19و تــ  
 م افرلســيا أشــر  مــل يخــؾن ولــد الرــت افدزاســ  إفــ   ــروس نســف صــحشي  د ــد فــي  ي ــ  ا عــم بجــد(.  د)
ا يقـــؾم عل ـــ  فـــلعلؾن  ـــد  مـــؽ افستظـــؾعيؽ مـــؽ اـــلزج افؾســـف افرـــحشي؛  ـــدافع لفرـــحلف  االستقرـــلب  ب

  ــــراش افأؾابــــلي افتقليــــدي يحــــلكي  وز watchdog افــــذ ؽ يسلزســــؾن  وزا  زلل  ــــل   ا افسدــــ ؾف   اال تسلع ــــ
Gate-keepers عأـــر تـــدليق ابارـــلز افستداوفـــ  علـــ  ا نترنـــت بذـــخال ورفـــػ ا وف ـــؽ فـــي افأي ـــ  افرلس ـــ ؛

افعثــؾز علــ  افحقــلبق افرحــ  عــؽ اال عــلءايا ) :مرا ــالثــم  هج ــ  واأــح  تذــسال بلســتخدام مش اا ترافــي
افح ل يـ  ) شـسلت افد لسـلي عسـال وأام  ـلي محـد ةوفقل  و ا (تقي ؼ اال علءاي وترح   اباظلءو اب ف ا و 

افذـشلف   فـي إعـمن مرـل ز افتسؾيـال وافه خـال افتشغ سـيا  اافذشلف   فـي إعـمن مرـل ز افتحقـق وا نرلفا
 ف ـــلنؾا بسثلبـــ   سلعـــلي أـــرف .(عســـال ترـــح حلي مشتؾ ـــ  وأميشـــ ا افذـــشلف   فـــي إعـــمن مشهج ـــ  افعســـال

ابارــلز علــ  ترــح    - فــي  ــلالي كثيــرة -ؽ افد لســييؽ وابفــرا  افسؤسدــلي ا عمم ــ  وافشــلعليأ أــري 
دتهل فـي افترـدي فسدـلعهـل؛ مـل  فـع مؾالـع افتؾاصـال اال تسـلعي فعقـد شـراكلي مع ؛افزابش ا واالعتـذاز عشهـل

ن تلــػ افسؾالــع افستخررــ  ؾل إ ســلال  إويسخــؽ افقــ ف ليهســل.يحقــق افسششعــ  افسترل فــ  ا بســل ف ارــلز افزابشــ 
في افأي   افرلس ـ ا افتـي وفـري  99-ز افزابش  افستعلق  بجلبح  كؾفيدافسدتقل  نجحت في زصد وتششيد ابارل

تلـػ  تـدليقف ؛لـػ افسؾالـع اسـتخدامهلافتـي أ ـل  افقـلبسؾن علـ  ت  سـهلت عسل ـ  افرحـ  وافتـدليقا أ واي تقش 
لفظـلبع افد لسـي وافعلسـيا بجلنـ  واتدؼ معغسهل با وافعلؾم افزابش  مؽ نغري  افسؤامرة تانظلقافتي  ابارلز

تزـــسشت معلؾمـــلي افتـــي ا وافخرافـــليوافـــد شي ي واال تســـلعي اللترـــل اافت شؾفـــؾ ي و ابارـــلز راي افظـــلبع 
أاــر  و يعتقــد افشــر  افــذي  شذــرةل أنهــل صــح ح ا وال تدــتهدف إفحــلق افزــرزا  Misinformation الط ــ 
ا تزؼ   لنـلي الط ـ  تدـتهدف عـؽ عسـد إفحـلق افزـرزا بجلنـ  افسعلؾمـلي Dis-information مزلل 
و نلشــر اعتســد لــد و  .افتــي تدــتشد فلؾالــعا وُتدــتخدم عــؽ لرــد  فحــلق افزــرز Mal-information افزــلزة

 أ ـــد مغـــلةر عرـــر مـــل بعـــد افح  قـــ  دعـــســـل يُ ف علـــ  االســـتسلالي افعلط  ـــ  بذـــخال كأيـــرا افزابشـــ  ابارـــلز 
Post-truth era اا افــذي  رت ــز علــ  افتجلةــال افستعســد ف  فــ ا وافسيــال فلشقلشــلي افسرت ــزة علــ  افعلطشــ 

عأـــر مؾالـــع افتؾاصـــال  تلـــػ ابارـــلز بذـــخال زبـــ س انتذـــري . ولـــدكلفـــ  افؾســـلبف افستعـــد ة لســـتخدامب ورفـــػ
افتـــي اةتســـت بلفدـــأق علـــ   دـــل   اافخلصـــ  افتقليـــدي ا عـــمممؤسدـــلي وصـــشحلي ومؾالـــع  ااال تســـلعي

ونذـر افجهـال  فلتزـليال: افشلشرون افح  قيؾن: وةؼ أنلش اأيثؾن يدعؾن ش تيؽفةل افسردا   . وانقدؼ نلشرو 
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لــ  وافُردــظلء: و  اس لســ   أو ا ت لف ــ دوافع انتقلم ــ  فــ ؛ةل ــ  فشذــر تبلســؼ افعلــؼا ويدــترلؾن افش ــ  اآل ه  ســؽ مافج 
اــمل تلــػ ابسمــ   - وز تلــػ افسؾالــع وفــؼ  تؾلــن  .فسدــلعدة وتؾع ــ  اآلاــريؽ ؛بحدــؽ ن ــ  ةليعيــدون نذــر 

عشــد تــدليق ابارــلز فقــف؛  ــال تخظــلد إفــ  ا ثــراء افسعرفــي فستــلبعيهؼ؛  شذــر مقــلالي  - افرــح   افظلزبــ 
تدشــيؽ  مــعبلســتخدام افؾســلبف افستعــد ةا  فلحقــلبق افعلس ــ  افستعلقــ  بلفجلبحــ ل  معرف ــ  تتزــسؽ شــر ل  مردــظ

سؾثؾلــ  ا وإزشــل ةؼ فلسرــل ز افرســس   افسييــز ابارــلز افزابشــ تؾع ــ  افسدــتخدميؽ بخ   ــ  ت ســمي إعمم ــ  ف
ا زشـل اي افرـح   افستشؾعـ . ورفـػ  فزـم  عـؽافترب   ا عمم   افرلس ـ ا  أسؽ رشنفلسعلؾمليا ف سل يُ 

ونـدزة  ابدـرع  واسـتسرازي  انتذـلز ابارـلز افزابشـ   تـ  بعـد ترـح حهلزظؼ مل  ؾا هؾن  مـؽ ع رـلي تتعلـق 
 .مرل ز افسعلؾملي افعرب  

افسـؾلعيؽ عيشـ  افدزاسـ ا  يـد أن مؾلـع )فتأيشـؾا( فـي ترعـ  ولد تذل هت أسـلفي  افسسلزسـ  افسهش ـ  افسُ 
ــل  مقلزنــ  بسؾلــع ) د بجــد(؛ مــل يسخــؽ تشدــيرد فــي إطــلز انزــسلم  فلذــرخ  افدوف ــ  كــلن أكثــر  ا تراف ــ  وعسق

ع نغـــرابهؼ مـــؽ تعـــلون مـــهلا وتدـــهال افبتحخـــؼ عســـال أعزـــل يءافحقـــلبق افتـــي تستلـــػ مشغؾمـــ  مرـــل  فتـــدليق
عأــر يؽ فــي عسل ــلي تــدليق افحقــلبقا كســل نجحــت تلــػ افسؾالــع فــي إ مــلج افسدــتخدم افسؤسدــلي اب شأ ــ .

طلــ  إمخلن ــ  افظعــؽ و  مــعا سيــف ابارــلزا واب فــ  افتــي ت ذــن ابارــلز افسذــخؾك فــي صــحتهل هؼإزســلف
 أـسؽورفـػ  مدلبقلي معلش  وااترلزاي لرـيرةا افسؾلع عأرفي واالنزسلم فشريق افعسال ا يسقلالافمرا ع  

 دف افـــــرب سافهـــــهؼ إ ســـــلال  فـــــي تحقيـــــق يدـــــا بســـــل Particapatory Journalism افرـــــحلف  افتذـــــلزك  
وةــؾ مــل أ سلتــ   اافعربــي تتحــرل  كــال شــيء لأــال نذــرد يءؾ صــشلع  عقل لــ  نقديلــ  فــد  افقــلز ا وةــفلســؾلعيؽ
 ي.تافشسؾرج اآلفي افرل ث  

 
 دوز مؾالع تدليق افحقلبق في مؾا ه  ابارلز افزابش فتؾأ حي نسؾرج ( 91) شخال

 مواقع تدقيق الحقائق

Fact-checking websites  

 البحث عه االدعاءات

 العثىر على األدلة 

 تصحيح األخطاء

 ضوابط أخالقية

 .الحيادية واإلوصاف-

الشفافية في إعالن -
 .مصادر التحقق

الشفافية في إعالن -
مصادر التمىيل 
 .والهيكل التىظيمي

الشفافية في إعالن -
 .مىهجية العمل

عمل تصحيحات -
 .مفتىحة وأميىة

 األخبار الزائفة

Fake News 

 مواقع التواصل االجتماعي

/  حقيقية)حسابات شخصية -
 (.وهمية مبرمجة

صفحات إخبارية -
مؤسسات إعالمية، )

 (.صحافة مىاطه

المجمىعات رات -
 .االهتمامات المشتركة

مواقع مؤسسات إعالمية 
 (مزيفة/ حقيقية )

 مواقع مزيفة احتيالية

(هجمات التصيذ)  

 مواقع أخبار ساخره

 انتشار )مبرمج ويدوي(       Debunking مواجهة 
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 توصيات الدراسة

 :يختبسل يافرل ث   تؾصي اانظملل  مسل سأق    

ؼ افعلس ـ  ؛ فتعغـ ؼ االسـتشل ة مـؽ اأـراته عمم ـ فشقلبـلي اتحـت مغلـ  اأؼ ةؤالء افشـلعليؽ افجـد   .9
 .وتقشيؽ عسلهؼا وافت شؾفؾ   

 .قلبحقدليق افتمجلل في عمم   افقلبسيؽ بلالترلل بلفسؤسدلي ا  تظؾير مهلزاي .9

    ا عمم  .دزاسإ زاج مهلزاي تدليق افحقلبق أسؽ افسقرزاي اف .1

 .افعلفؼ افعربيفي  مدتخدمي ا نترنتفد   عمم   افرلس  افترب   ا تشس   مهلزاي  .4
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تعــرط افشخرــ  افسرــري  فلأؾابــلي ا ف ترون ــ  ا ارلزيــ  وعملتهــل بسدــتؾ  فلعل ــ  ". 9199افرزافــيا إســراء.
 . 916-971: 91 مجل  افرحؾ  وافدزاسلي ا عمم   "تعلملهؼ مع ابارلز افزابش .

 زاســ  علــ   :افعؾامــال افســؤثرة علــ  صــشع افقــراز ا عممــي افستعلــق بلبارــلز افزابشــ ". 9199بخيــتا مهــل.
 .441-151: 9 مجل  افرحؾ  وافدزاسلي ا عمم   افقلبؼ بلالترلل."

 فـ   زاسـ : افزابشـ  ابارـلز مـؽ افتحقـق فـ  اال تسلع ـ  افذـرخلي مدـتخدم  آف ـلي". 9199 هشدـيا مهـل. 

 ي  فرحـؾ  ا عـممر افسجلـ  افسرـ "افتحقـق. فـ  افجسهـؾز أ واز ونسـؾرج افرلس ـ  افترب ـ  مـداال إطـلز
68: 565-694 . 

آف لي افتزليال ا عممي فـي افخظـل  افخأـري فلرـشحلي افزابشـ  افسشتحلـ  بسـسلء ". 9198 دشيا إيسلن.
ــــ   ــــ  صــــشحتي افيــــؾم افدــــلبع وافأؾاب ــــ  عل ــــ  شــــرخ  اف  دــــأؾك:  زاســــ   لف افرــــحن افسرــــري  عل

 .51-9(:9)98 افسجل  افسرري  فرحؾ  افرأ  افعلم "افزابشتيؽ.

 https://dabegad.com. 9191 د بجد.

ابارــلز افزابشــ  علــ  مؾالــع افتؾاصــال اال تســلعي  ــؾل افسؤسدــلي ابمش ــ  وعملتهــل ". 9199عيــدا مشــ .
 . 718-719: 9 مجل  افرحؾ  وافدزاسلي ا عمم   "بلتجلةلي افجسهؾز نحؾةل:  زاس  ميدان  .
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علـ  إ زاك افجسهـؾز فلذـ ؾن افعلمـ   تـخثير ابارـلز افسزيشـ  بسؾلـع اف  دـأؾك". 9198 افحسيدا عسـرو.عأد 
 .176–119(:1)97 افسجل  افسرري  فرحؾ  افرأي افعلم "افسرري .

 https://fatabyyano.net. 9191 فتأيشؾا.

تـــروي  افذـــلبعلي وابارـــلز اف لربـــ  عأـــر شـــرخلي افتؾاصـــال اال تســـلعي وعؾامـــال ". 9198 ت.مـــرا ا بدـــش
 .971-911 (:4)97افعلم افسجل  افسرري  فرحؾ  افرأ  "انتذلزةل.


