
  

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 ما �ي األخبار ال�اذبة
ا، كانت األخبار ال�اذبة عادًة عبارة عن دعا�ة  و�ــــج لها كما لو كانت صح�حة. تار�خ�� ها وال�ت يروج األخبار ال�اذبة �ي روا�ة كاذبة يتم ��ش

ا. كما أن وسائل التواصل االجتما�ي بيئة �ساعد  ا تمام� ، حئت لو كان خاطئ� ف ف أو دعم موقف معني ي السلطة لخلق اعتقاد معني
لها من هم �ف

ي ��ش األ�اذ�ب كما لو كانت حقائق. باإلضافة إ� أنه �مكن الدفع للناس لن�ش أخبار م��فة ن�ابة عن شخص 
أي شخص لد�ه أجندة �ف

ا. كما أن الدوافع وراء إ�شاء الناس لألخبار آخر أو �مكن لل�ب  ا برامج الرو�وت، ��ش أخبار م��فة ُمنشأة تلقائ�� ي �س� غالب� امج اآلل�ة الئت

ة ومتنوعة بعدد أراء الناس.  ها كث�ي  الم��فة و��ش

 

 أخطار األخبار ال�اذبة
ا. ح�ث يتم إ�شاء ع� الرغم من أن بعض األمثلة ع� األخبار ال�اذبة تبدو ب��ئة أو للتسل�ة،  � ا وخط�ي فإن ال�ث�ي منها قد �كون خبيث�

ي فخ 
ي أنك إذا وقعت �ف ي النها�ة. هذا �عئف

األخبارال�اذبة لتغي�ي معتقدات الناس أو مواقفهم أو تصوراتهم، لذلك سوف يتغ�ي سلوكهم �ف

ا،  ي بعض أنحاء العالم، هناك عواقب قانون�ة اإل�مان بأخبار كاذبة، فإن معتقداتك وقراراتك تكون مدفوعة بأجندة شخص آخر.  أ�ض�
�ف

 لن�ش ومشاركة أخبار كاذبة. 

 

 ك�ف تكتشف األخبار ال�اذبة
ء ما بعد التحقق منه.  ي

، ك�ف تح�ي نفسك من األخبار ال�اذبة؟ الط��قة األ��� فعال�ة �ي فقط الوثوق ��ش
�
 إذا

 

ي المصدر الفع�ي لألخبار. لن تكون المدونة تحقق من المصدر  ●
ى. : فكر �ف المحل�ة جديرة بالثقة مثل المجالت األ�اد�م�ة ال��ب

 إ� ماذا يرمز المصدر؟ ما �ي أهدافهم؟

ي المقالة. هل هم أنفسهم ذوو مصداق�ة؟ هل هم حقا موجودون ؟المصادر الداعمة ●
 :انظر إ� المصادر المذكورة �ف

زادت احتمال�ة استخالص استنتاجات دق�قة.  :ال تعتمد ع� مقال واحد فقط. كلما قرأت من مصادر مختلفة،مصادر متعددة ●

ف من  ا المصادر ووجهات النظر المتنوعة، ع� سب�ل المثال، األخبار من مختلف البلدان أو المؤلفني ي اعتبارك أ�ض�
ضع �ف

 خلف�ات مختلفة. 

 األخبار الكاذبة

 نشرة الوعي األمني اإلخباریة الشھریة للجمیع
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ي تحقق من المؤلف ●
، وابحث عن سمعتهم �ف ف ف موثوقني  المجتمع، أو : من هو المؤلف؟ ابحث عنهم لمعرفة ما إذا كانوا مؤلفني

. هل يؤلفون ضمن مجال تخصصهم؟ ي
 ما إذا كان لديهم أجندة محددة، أو إذا كان الشخص حق��ت

 :تأ�د من أن التار�ــــخ حد�ث وأنه ل�س قصة قد�مة تم إعادة �دها ببساطة. تحقق من التار�ــــخ ●

وعة، فاحذر من التعل�قاتالتعل�قات ● ي كث�ي من األح�ان، �مكن  :حىت إذا كانت المقالة أو الف�ديو أو المنشور م�ش
المنشورة. �ف

ف لن�ش معلومات سيئة أو  ا بواسطة الرو�وتات أو األشخاص الموظفني ا تلقائ�� ها رد� ي يتم ��ش إ�شاء الروابط أو التعل�قات الىت

 م��كة أو خاطئة. 

ي تحقق من وجهة نظرك ● ا. هل �مكن أن تؤثر وجهة نظرك ع� ردك ع� المقال؟ المشكلة الىت نواجهها نحن :كن موضوع��

ي تؤكد ببساطة ما نؤمن به بالفعل. تحدى نفسك بقراءة مصادر أخرى ال تراجعها  ا �ي أننا نقرأ فقط المصادر الىت الب�ش غالب�

 عادة. 

ع�ة لها ُرعاة وُمعِلنون �مكنهم التأث�ي ع� المقال أو المصدر.  . تحقق لمعرفة ما إذا  تحقق من التم��ل:  ● حىت المنشورات ال�ش

 مقالة ممولة، و�ذا كان األمر كذلك، فمن المول. كانت ال

●  : ف بها إلعادة ��ش أو إعادة التغ��د أو إعادة توج�ه معلومات كاذبة. إذا لم تكن  إعادة الن�ش األخبار ال�اذبة تعتمد ع� المؤمنني

ا أو توقف عن مشاركته مع اآلخ��ن.  ا من صحة مقال ما، فكر مل��  متأ�د�

 

 الخالصة
ي عالم وسائل 

ا، فأنت تخاطر بتصديق هذە �ف التواصل االجتما�ي ��ــــع الخ�، تح�ط بنا األخبار ال�اذبة كل يوم.  إذا لم تكن ح��ص�

ة بناًء ع�  ي ضمان اتخاذ قرارات مستن�ي
ي التباع هذە الخطوات األساس�ة للمساعدة �ف

االخبار والت�ف بناًء عليها. خذ الوقت ال�ا�ف

 الحقائق. 

 

 

 المحّرر الض�ف
ي 

�ي الرئ��ي �ف �ي الرق�ي  ،DFIRLABSج�سون جوردان هو محلل الطب ال�ش ي الطب ال�ش
وهو متخصص �ف

�ي لـ�قوم بتدر�س الطب  SANSومقدم خدمة االستجابة للحوادث. وهو مدرس معتمد من   Windows ال�ش

�ي الجد�دة باإلضافة إ� أنه مؤلف مشارك لدورة مبادئ  واالستجابة المتقدمة للحوادث،  Digitalالطب ال�ش

Forensic Essentials  ع�@�مكنكم متابعته ع� ت���ت.DFS_JasonJ 
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