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تشكل الصور ومواد الفيديو واألخبار التي

تنشر في وسائل التواصل االجتماعي مصدر

مهم وضروري للصحفيين، ولكن هذه

المواد المنشورة من قبل المواطن العادي

(المحتوى الذي ينتجه المستخدم) بحاجة إلى

عملية " تحقق وتثبت“ والتأكد من صحة

المادة المنشورة عبر استخدام المهارات

التحريرية والتقنية. مهمة التصدي لألخبار

الكاذبة والمعلومات المضللة والشائعات

المنشورة في وسائل التواصل االجتماعي

مهمة ليست سهلة.

 اكتسب مصطلح (األخبار الزائفة) أهمية

قصوى مع فوز الرئيس دونالد ترامب

بانتخابات الرئاسة األمريكية في العام 2016

حين لفت ترامب أنظار العالم إلى المصطلح

بعد أن صاح في وجه مراسل قناة (سي إن إن)

جيم أكوستا أثناء أول مؤتمر صحفي بعد

فوزه بمقعد الرئاسة واستخدم ترامب العبارة

متهمًا القناة بأنها تعطي أخبارًا غير مهمة.

ودخل الرئيس في صراعات متعددة مع

وسائل اإلعالم .

قال ترامب: “إعالم األخبار المزيفة

يحاول اسكاتنا وأنا فقط من يقف

ضد صحافة وإعالم األخبار الكاذبة. "

التحقق من األخبار وتدقيق المعلومات



يقول الصحفي السوداني المعروف
طلحة جبريل المقيم بالمملكة
المغربية أن األخبار الكاذبة أو

الزائفة:

  يقصد بها أن وسائل إعالميقصد بها أن وسائل إعالم
تنشر أو تبث أخبارًا دون التحققتنشر أو تبث أخبارًا دون التحقق
من صحتها، في حين أن األخبارمن صحتها، في حين أن األخبار
المضللة تكون متعمدة لتضليلالمضللة تكون متعمدة لتضليل

الناس أو بعض الفئات .الناس أو بعض الفئات .

أخبار كاذبةأخبار كاذبة

ويتجنب دليل التدريس والتدريب في مجال

الصحافة الصادر عن اليونسكو افتراض أن

مصطلح (األخبار الزائفة) "له معنى صريح

وواضح أو مفهوم يتفق عليه الجميع"

ويستخدم الدليل مصطلح المعلومات

المضللة لإلشارة إلى المحاوالت المتعمدة

إلرباك األشخاص أو التالعب بهم وتقديم

معلومات كاذبة لهم، ويستخدم الدليل

مصطلح المعلومات الخاطئة لإلشارة إلى

المعلومات التي تنشر دون وجود نوايا

مسبقة.

ل هو: "أي ادعاء تأكد زيفه من ِقبل خبراء وبحسب (تويتر) المحتوى المضل�

متخصصين أو أي ادعاء يتضمن معلومات تمت مشاركتها باستخدام

أساليب مخادعة أو ُتسبب االلتباس".     

وبحسب دراسة أعدتها (بيم ريبورتس) وهي منصة
إعالمية سودانية مستقلة تقدم محتوي صحفي
متنوع وتهدف إلي تمكين الجمهور من
المشاركة الفعالة في مكافحة المعلومات
المضللة والشائعات في الفضاء العام، يستخدم
صانعو المعلومات المضللة وسائل وأدوات تنحصر
في " فبركة الصور، ومقاطع الفيديو، واستخدام
وسائط قديمة، وفبركة الوثائق، ونشر األخبار
القديمة، والسلوك الزائف المنسق، والوسوم

المضللة ".

  و معلومات مضللةو معلومات مضللة
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212/PDF/373212ara.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212/PDF/373212ara.pdf.multi
https://help.twitter.com/ar/resources/addressing-misleading-info
https://www.beamreports.com/2022/11/15/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/


محاربة األخبار الكاذبة والمعلومات المضللة مهمة بالغة األهمية وضرورية لكل

قطاعات المجتمع، المعلومات المضللة وآثارها السالبة مشكلة تواجه كل المجتمعات

بشكل عام وتواجه الصحفيين بشكل خاص. وبحسب موقع مسبار لفحص الحقيقة

وكشف الكذب تعتبر "األخبار الكاذبة فّتاكة لدرجة أنها تعيش على ما تقّدمه منّصات

اإلعالم التقليدية، وتستفيد منها دومًا، وتقّلل من موثوقّيتها".

 

ويقدم مسبار بعض اإلرشادات للتحقق من األخبار منها: “استقاء األخبار والمعلومات

من مصادرها األصلية، استخدام أدوات البحث المتنوعة على اإلنترنت لمعرفة أصل

الصور ومقاطع الفيديو المشكوك في صّحتها، التأكد من أصالة الحسابات على مواقع

التواصل االجتماعي ".

 

يجب علي الصحفيين امتالك مهارات تحريرية تقنية للتعامل مع واقع الصحافة اليوم

والتحوالت المتسارعة في وسائل اإلعالم واالتصاالت، مثل مهمة التحقق من األخبار

وتدقيق المعلومات مهمة تتجاوز التأكد من صحة المعلومات الى معرفة السياق،

ظروف الزمان والمكان والروايات المختلفة للمادة المنشورة التي تحقق عنها، والتجرد

من كل التحيزات والبحث عن األدلة والبراهين الموضوعية، لمواجهة السيل المتدفق

من األخبار الكاذبة والمضللة عبر وسائل التواصل االجتماعي، لقد أصبحت مهمة

الحفاظ على صحافة ( جيدة) متوافقة مع المعايير المهنية واألخالقية في مواجهة

منافسة شرسة من وسائل التواصل االجتماعي مهمة بالغة التعقيد وتتطلب مهارات

وقدرات كبيرة وتدريب  متواصل.
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تأخذ ألخبار الكاذبة والمعلومات المضللة أشكال

متعددة ومتنوعة  مثل التالعب بخوارزميات الفيس

بوك، الصحفي مطالب بمعرفة خوارزميات وسائل

التواصل االجتماعي وكيفية عملها،  وفقًا ل (بيم

ريبروتس) : خوارزمية (فيسبوك) هي برنامج حاسوبي،

يحدد المنشورات التي يراها مستخدمو (فيسبوك) في

كل مرة يتحققون فيها من مستجدات المنشورات

الخاصة بهم، كما تحدد ترتيب ظهور هذه

المنشورات. يعتبر التالعب بالخوارزميات شكل من أنواع

ووسائل التضليل المعلوماتي و هي وسائل و أنواع

متعددة.

التحقق من األخبار وتدقيق المعلومات

https://misbar.com/editorial/2020/01/16/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-
https://misbar.com/tips-and-advices
https://www.beamreports.com/2022/10/22/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8/
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البحث عن أصل الصورة سواء كانت ثابتة أو مقتطعة من فيديو.

البحث عن المؤشرات في أي صورة أو فيديو مثل بعض المعالم واإلشارات والحالة الجوية.

البحث عن أدلة مساعدة ، و عن ما الذي يقوله اآلخرون.

و يضع "دليل الصحفي المختصر" في التحقق من األخبار الصادر عن مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب

والتطوير بعض القواعد المهنية لعملية التحقق من األخبار:

أمثلة عن األخبار الكاذبة

أهم األخبار الكاذبة من عام

France 24 | ٢٠٢٠

أكثر عشر أخبار زائفة تداوال في

  DW | مواقع التواصل ٢٠٢١

في ما يلي من نماذج وأمثلة لبعض

األخبار الكاذبة والمعلومات

المضللة:

تداولت بعض وسائل التواصل
االجتماعي السوداني خبر عن تسلم
قوي الحرية والتغيير لمبلغ 800
ألف دوالر من بعثة اليونيتامس
مقابل إقامة وورش اإلتفاق
اإلطاري قامت منصة بيم ريبورتس
بتقصي وتحقق من الخبر ووجدت أن

الخبر مفبرك وعار من الصحة.

 أخبار زائفة:
 نماذج سودانية

التحقق من األخبار وتدقيق المعلومات

في أكثر من مرة قام الصحفي والوزير السابق فيصل محمد صالح بتصحيح وتدقيق

أخبار ومعلومات نشرت في وسائل التواصل االجتماعي بطريقة مهنية مفيدة

للممارسة الصحفية المستندة على معايير مهنية وفيما يلي بعض النماذج:

النموذج (1)

النموذج (2)

تصحيح وتدقيق

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3332427603710279&id=1731444943808561&mibextid=Nif5oz
https://observers.france24.com/ar/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2021-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/a-60202043
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2021-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/a-60202043
https://www.beamreports.com/2023/01/31/%d9%85%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d9%8e%d8%b3%d9%84%d9%8f%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%80-800/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154961892706066&id=522251065&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156190732106066&id=522251065&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6


+249912645590

دراسة لـ"أريج" حول "مكافحة المعلومات المضللة في العالم العربي" 
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إعالميون من أجل صحافة استقصائية

(arij.net) (أريج) عربية

(SAHEEH.NEWS) صحيح مصر

(ALJAZEERA ) معهد الجزيرة لإلعالم

نصائح وإرشادات للصحفيين
التدقيق في عناصر الصورة أو

الفيديو كالتوقيت والمكان

والعالمات الظاهرة والصوت

واللغة المستخدمة والمظهر

العام لألشخاص.

التدقيق في طبيعة المكان

وظواهره الطبيعية والمناخية

لغرض مطابقتها مع أجواء المكان

األصلي .

للمزيد من النصائح ومواقع مهمة
للتحقق من األخبار الزائفة

والشائعات :

مصادر وموارد للصحفيين
 

Hahmed@internews.com

 | DW | دونالد ترامب واإلعالم - حرب "األخبار الزائفة" | مراسلون حول العالم

Talha Gibriel - تقرير مقلق..بشأن ما سيأتي

دليل اليونسكو : الصحافة .. و األخبار الزائفة و التضليل

Twitter لة على كيف نتعامل مع المعلومات المضل�

بيئة المعلومات المضللة في الفضاء السوداني | بيــم ريبـورتس

كيف تعمل شبكة (حسابات مزيفة) على التالعب بالتفاعالت الخاصة بمحتوى (الدعم السريع) 
في موقع فيسبوك؟ | بيــم ريبـورتس

دليل مختصر من معهد الجزيرة لإلعالم 

للتواصل معنا:

التحقق من األخبار وتدقيق المعلومات

 (ijnet.org) نصائح مهمة للتحقق من األخبار الزائفة والشائعات | شبكة الصحفيين الدوليين

 ،ما حقيقة َتسُلم «الحرية والتغيير» لـ 800 ألف دوالر من يونيتامس| بيــم ريبـورتس

نصائح وإرشادات | مسبار 

https://ijnet.org/ar/story/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ijnet.org/ar/story/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arij.net/
https://www.saheeh.news/
https://institute.aljazeera.net/
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9/av-42306734
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9/av-42306734
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222982662897500&id=1306972510&mibextid=Nif5oz
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212/PDF/373212ara.pdf.multi
https://help.twitter.com/ar/resources/addressing-misleading-info
https://www.beamreports.com/2022/11/15/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/
https://www.beamreports.com/2022/10/22/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8/
https://www.beamreports.com/2022/10/22/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8/
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