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الملخص:

یعرض ھذا التقریر تفاصیل حملة التضلیل التي تم إطالقھا ضد المعمل المدني  في السودان لتوجیھ قوتھا وتأثیرھا

نحو أھداف سیاسیة محددة. یصف التقریر بالتفصیل كیف ولماذا تم اتھام المعمل المدني بالتحریض على العنف

أثناء احتجاجات االعتصام في مستشفى التمیز والقنوات المستخدمة إلختالق روایات التضلیل ونشرھا. یسرد

التقریر النیة التي تغذي حملة التضلیل ھذه في عالم رقمي شدید الترابط.

لقد أجرینا تحلیًال متعمقًا للمشاركة العامة للمؤسسة ، والوجود اإلعالمي ، وعالقات المجتمع المدني لفھم كیف تم

تصور واستدامة ھذه الحملة المضللة المنظمة. تم تنفیذ حملة التضلیل ھذه على خمس مراحل: تخصیص الفراغ

اإلعالمي حول المعمل المدني  إلنشاء روایات معلومات مضللة ، واستخدام القدرات اإلعالمیة إلنتاج معلومات

مضللة مستھدفة ، ونشر المساحات المشفرة على وسائل التواصل االجتماعي والمحتوى الذي ینشئھ المستخدمون

لتمكین الشائعات والمعلومات الخاطئة من تفاقم األصل. المعلومات المضللة ، وتولید وجود سلبي على وسائل

Civicلـاالجتماعيالتواصل Lab،المنظمة.تجاهالجمھوربینثقةعدموخلق

بناًء على تحلیلنا األولي ، تمكنا من تحدید استراتیجیات المعلومات المضللة الرئیسیة المستخدمة في الروایات

اإلعالمیة ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي ضد المعمل المدني . وتشمل ھذه شیطنة المتظاھرین ، ونزع

الشرعیة عن االحتجاجات باعتبارھا مناھضة للقومیة أو عنیفة ، واستخدام واصفات لغة مھینة لخلق قوالب نمطیة

للمنظمة ، وإعادة استخدام معلومات مضللة قدیمة لتنشیط الھجوم الحالي ، وإلقاء اللوم على المنظمة للتحریض

على العنف والتأثیر. عقول شابة.

كان تحدید ھذه االستراتیجیات وفھم البیئة السیاسیة واإلعالمیة الداعمة لحملة التضلیل ھذه أمًرا بالغ األھمیة في

Civicلمساعدةعملخطةتصمیم Labطرقثالثاقترحنا،التقریرھذامناألخیرالقسمفيمواجھتھا.في

لمواجھة المعلومات المضللة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إجراء تحلیل إعالمي منتظم ومنھجي

الستباق محاوالت نشر المعلومات المضللة ، وتنظیم التدریب اإلعالمي وورش العمل ألقسام االتصال في منظمات

المجتمع المدني لتشجیعھم على ذلك. بناء تحالفات وتزویدھا بالموارد الالزمة لمواجھة المعلومات المضللة ، وخلق

Civicلـإعالميحضور Labالمستمرة.العامةالعالقاتخاللمن



مقدمة
Civicیحتويالسودان.في Labوتطویر،المدنیةالمشاركةمنجدیدةأشكالالبتكارالشبابللناشطینمساحةعلى

المھارات والكفاءات لتفعیل مشاركتھم ، والحفاظ على المجموعات المبنیة على القیم المشتركة لبناء المجتمع واالنتماء.

Civicرفض Labمحاسبةعلىالمجموعةأعضاءیعملأیدیولوجیة.أوسیاسیةمجموعةأيمعاالصطفافباستمرار

األشخاص في السلطة ، ویطالبون بالشفافیة في العملیات اإلداریة والبیروقراطیة ، ویدعمون مجتمعات األحیاء لتصمیم

خطط قابلة للتنفیذ محلیًا لحل المشكالت التي تواجھ مجتمعاتھم. الھدف ھو تمكین المجتمعات المحلیة وتزویدھم بالمھارات

والكفاءات لخلق الوعي حول القضایا المدنیة وتشجیعھم على المساھمة في دعم مبادئ اإلنصاف والعدالة وحقوق اإلنسان.

Civicیحمل Labالمجموعاتمنالعدیدترغبالتغییر.عملیاتلبدءقويكموقعوبرزالمحلیةللمجتمعاتوعوًدا

Civicاستمرارمعلصالحھا.العامالرأيلتغییرالتأثیرھذاتخصیصفيالسیاسیة Labإلىالوصولمنحرمانھمفي

مجتمع الشباب الذي بنى ھذه المنظمة ویستمر في الحفاظ علیھا ، تحاول العدید من المجموعات تأسس مختبر سیفیك على

مبادئ استخدام التعلیم والفنون والتكنولوجیا والنشاط لدعم المشاركة المدنیة بین الشباب بنشاط خلق معلومات مضللة وإساءة

Civicورسالةعمل Lab.



حملة التضلیل: مراجعة
للمطالبة،الخرطومفيالتمیزمستشفىمنبالقرباعتصاًماالنشطاءمنمحلیةمجموعةبدأت،2021عاممنأبریلفي

بمحاسبة سلطات المستشفى بشأن تخزین عدة جثث مجھولة الھویة في مشرحتھا. وزعم المتظاھرون أن الجثث لنشطاء

آخرین قتلوا بسبب احداث عنف من قبل الشرطة والجیش. وبحسب ناشط شارك في ھذا التظاھرة ، فإن "شباب من مختلف

األحیاء نظموا ھذا التظاھرة. لم تشارك أي منظمة في جمع ھؤالء المتظاھرین مًعا. أدركنا بشكل جماعي أن السلطات كانت

تھدد وتعامل النشطاء الذین كانوا یستجوبون األشخاص والمؤسسات في السلطة. وكان المتظاھرون یطالبون بتقاریر تشریح

الجثة للتأكد من التعرف على الجثث وتحدید سبب الوفاة وتقدیم المسؤولین عن عملیات القتل ھذه إلى العدالة ".

كما ھو واضح ، غالبًا ما تكون الحركات االجتماعیة التي یقودھا الناس مشتتة ، مما یجعل من الصعب تحدید كیان واحد

مسؤول عن عملیات التعبئة والتنظیم. تعتمد الحركات المتفرقة على مساھمة الناس في استمرار االحتجاجات ولكن ال یوجد

تسلسل ھرمي في القیادة. كما أوضح أحد النشطاء ، "لیس لدینا تسلسل ھرمي للقیادة ألن ھذه الحركات ال مركزیة للغایة

لضمان شعور الناس بالحریة في المشاركة والمساھمة. ھذه االحتجاجات أیًضا مبتكرة ومرنة للغایة. یمكن ألي شخص

اقتراح مسار عمل جدید وسیدعم الناس األفكار الجدیدة إذا شعروا أن الخطط فعالة ".

Civicضدالحملةفيالمستخدمةالمركزیةالتضلیلاستراتیجیاتبعضإدراجتم،التاليالقسمفي Labاألدلةمع

التجریبیة إلثبات حججنا:

اإلستراتیجیة األولى: تشویھ صورة المتظاھرین كإرھابیین مناھضین للوطن ، وتمولھم منظمات ذات أھداف سیاسیة

محددة.

یتضح من ھذا المثال ، استخدمت عدة تقاریركما

ومنشورات على مواقع التواصل االجتماعيصحفیة

االتھامات الباطلة ضد سیفیك الب ،توسع

استراتیجیة شیطنة المحتجین والثورات

ضد الثوار الحقیقیین الذین یحاولون قیادةوالعنف

االتجاه الصحیح. .البالد في

المتظاھرین وقضایاھم ضد األمة طریقة سھلةدعوة

الجمھور بأن التنظیم لدیھ نوایا شائنة. عندماإلقناع

القومیة كالتزام في حمالت التضلیل مثل ھذه ،یتم إثارة



فمن السھل جًدا إقناع الناس بالتعبیر عن مواقف متحمسة وتجرید المتھم من إنسانیتھ.

Civicعنالشرعیةنزعفيالمقالیستمر Labتدعمكمنظمة

وتنظم االحتجاجات العنیفة وتحذر من تداعیات ذلك. إنھم یلومون

Civic Labالثوریةاللجانعلىالمستقبلیةالرقابةجمیععلى

واألنشطة االحتجاجیة من قبل الحكومة.

ھناك استراتیجیة أخرى مستخدمة لخلق معلومات  مضللة وھي نزع الشرعیة عن االحتجاجات بناًء على الحجة القائلة

بأن المتظاھرین إما مضللین أو یفتقرون إلى السلطة التقدیریة ، خاصةً إذا كانوا صغاًرا. غالبًا ما تصاعدت مثل ھذه

Civicعلىاللومإلقاءإلىاالتھامات Labونفوذھم.سلطتھمباستخدامالشبابتضلیلفي

واتھموا باستخدام شبكاتھم بین الشباب للتأثیر علیھم وتحریضھم

على ممارسة العنف.

اإلستراتیجیة الثالثة: خلق الصور النمطیة السلبیة وتعزیزھا

Civicضدالمضللةالمعلوماتمحتوىمعظماستخدم Lab

تسمیات وصفیة لعرض المتظاھرین على أنھم وحدات سیاسیة

متجانسة ووضعھم في صورة نمطیة. بعض المصطلحات الشائعة

المستخدمة تشمل اإلرھابیین ، والعنف ، ومعاداة القومیة ، وغیر

النقدیة ، ومعاداة الدین ، من بین أمور أخرى.



Civicلوصفالسوداء"الكتلة"مجموعةوإلكترأنباءوكالةوھي-الیومیةالسودانأنباءوكالةنشرت،المثالسبیلعلى

Labتصمیمتمالثوریة.والحركاتواألخالقیةالحقیقیةاالحتجاجمجموعاتإلضعافاالضطراباتعلىتحرضكمنظمة

Civicفيخاطئةومعانيثابتةتسمیاتلتعیینالتضلیلحملة Labغیرأنھاعلىالمنظمةتحدیدعلىالجمھوروإجبار

مناسبة للمطالبة بأي مساحة ثوریة ألنشطة المشاركة المدنیة.ونیة - منشوًرا باستخدام تسمیات مثل "عنیفة"

اإلستراتیجیة الرابعة: إعادة استخدام روایات المعلومات المضللة القدیمة.

أي شكل من أشكال المعلومات المضللة التي یتم تداولھا على شبكات التواصل االجتماعي یترك بصمة رقمیة یصعب محوھا

Civicیتھم2020نوفمبرفيمنشورنشرتمالعامة.الذاكرةمن Labوالسیطرةللتأثیرالسریعالدعممیلیشیامعبالتحالف

على السكان الشباب. كانت ھذه محاولة منسقة لتدمیر العمل والصورة العامة لمختبر سیفیك. على الرغم من أن أعضاء

المختبر قد نشروا تقریًرا عن الحدث یشرح كیف تم خداعھم لالجتماع بقائد الدعم السریع بناًء على الوعد الذي دعاھم رئیس

Civicیربطالذيالمنشورھذاظھرالرقمیة.اإلعالموسائلعلىواسعنطاقعلىالمنشورھذانشرتمفقد،الوزراء Lab

Civicضد2021أبریلالتضلیلحملةخاللمؤخًراحدودبالمراسلونمع Labقدالمنظمةأنالجمھوربینلتعزیز

Civicلتسمیةالمستخدمةالعدیدةالمضللةالمعلوماتاستراتیجیاتإحدىھذهمسبقًا.سیاسیةأھدافًاحددت Labكمنظمة

تستخدم العنف.

تتمتع المعلومات المضللة التي یتم تداولھا عبر اإلنترنت بعمر افتراضي طویل جًدا ویمكن إعادة استخدامھا لمواصلة

الھجمات السیاسیة على أي منظمة. في معظم ھذه الحاالت ، یمكن لألفراد إنشاء معلومات مضللة ونشرھا والعدید من

المؤسسات اإلعالمیة تستمد من ھذه المنشورات غیر األصلیة وتنشر قصًصا الھتمام الجمھور. حتى لو قدمت ھذه

المؤسسات اإلعالمیة اعتذارات علنیة في وقت الحق ، فإنھا ال تحظى بنفس الجاذبیة مثل روایة المعلومات المضللة.

اإلستراتیجیة الخامسة: إلقاء اللوم

في حالة الحركات المشتتة ، یتطلب إلقاء اللوم استراتیجیات التالعب ألنھ من الصعب تحدید األفراد وإلقاء اللوم علیھم في ما

یستخدم كذریعة لتوسیع نطاق الھجوم من استھداف متظاھرین عشوائیین إلى إلقاء اللوم على منظمة (مستثمر) مع القوة).

تنظیم وتعبئة حركة كبیرة یقودھا الناس. في حالة االعتصام االحتجاجي في المستشفى ، تتطلب استراتیجیة إلقاء اللوم تحدید

Civicأنمنالرغمعلىبالمساءلة.والمطالبةالناستعبئةعلىالقادرةالتحتیةالبنیةخبرةتكراریمكنھھدف Labیكنلم

لھ دور في االعتصام االحتجاجي على المستوى التنظیمي ، إال أن وجود أفراد ینتمون إلى المنظمة في موقع االحتجاج غالبًا



Civicبرز Labفيسیفیكمختبروقعاللوم.إللقاءفعالھدفوبالتالياحتجاجبدءبإمكانیةمجھزةوقویةقویةكمؤسسة

نھایة المطاف فریسة للدعایة اإلعالمیة المضللة التي أطلقتھا جھات فاعلة ومؤسسات متنوعة.

Civicضدبدأتالتيالمضللةاإلعالمیةللدعایةالمركزیةالخصائصعلىالضوءنسلط،التاليالقسمفي Labفي

الخرطوم ، السودان.



المعلومات المضللة التي ینشئھا المستخدم
مكنت التقنیات الرقمیة وشبكات االتصال من ظھور ظاھرة التضلیل المشتت والُمنتج من قبل المستخدمین. یشیر التشتت إلى

أن االتصال ال مركزي إلى حد كبیر ویمكن ألي شخص لدیھ إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت المشاركة في إنشاء ونشر (عدم)

المعلومات. ال یمكن تحمیل المستخدمین مسؤولیة ما یقولونھ ویسمعونھ وینشرونھ إذا قرروا المشاركة دون الكشف عن

ھویتھم. أیًضا ، یمكن للمستخدمین إنشاء محتوى باستخدام مختلف المزایا التقنیة للتقنیات الرقمیة. یمكن أن یكون المحتوى

الذي تم إنشاؤه غیر أصلي أو بدوافع أیدیولوجیة أو زائف أو مؤذ / بغیض. من ناحیة أخرى ، یمكن أن یضمن المحتوى الذي

ینشئھ المستخدم أن الناس یمكنھم إنشاء وتعزیز وجھات نظر / تجارب أقل شھرة وبالتالي إضفاء الطابع الدیمقراطي على

االتصال. على العكس من ذلك ، یمكن للعدید من مؤسسات السلطة ، بما في ذلك القادة والجماعات السیاسیة واإلداریون

والبیروقراطیون ، من بین آخرین ، استخدام نفس إمكانیات اإلنترنت إلنشاء ونشر معلومات مضللة. نحن نعّرف ھذه العملیة

على أنھا "االستقطاب الرقمي" - الممارسة عبر اإلنترنت الستخدام إمكانیات اإلنترنت - المصممة في البدایة إلضفاء الطابع

الدیمقراطي على االتصال - لخلق معلومات مضللة وتھمیش اآلخرین.

بناًء على تحلیلنا لمحادثات وسائل التواصل االجتماعي ، والمقابالت مع المتظاھرین والناشطین في الخرطوم ،

Civicلدىیوجدالالب.سیفیكضدھذهالتضلیلظاھرةفيخطواتأربعنحدد،اإلعالمیةالتغطیةوتحلیل Labوجود

في وسائل اإلعالم أو في أذھان الجمھور األكبر الذین ال یشاركون بشكل مباشر في عمل المجتمع المدني في بعض الصفة.

Civicضداإلعالميالتضلیلعلىالمتآمرینمنالعدیداستخدم Lab،الفاعلینالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما

السیاسیین ومنظمات المجتمع المدني األخرى وقادة الرأي وبعض دور اإلعالم ، ھذا الفراغ اإلعالمي لتعبئة وسائل اإلعالم

Civicضدمضللةبمعلومات Lab.الذیناألشخاصمنالعدیدقبلمنالمستھدفةالمضللةالمعلوماتھذهمعالتعاملتم

استخدموا بعد ذلك مساحاتھم الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي لخلق المزید من الشائعات ضد المنظمة. بعبارة

أخرى ، كان محتوى المعلومات المضللة المستھدفة بمثابة األساس إلنشاء المزید من المحتوى الخاطئ ، مما أدى إلى

ازدھار نسخة متفرقة ومبالغ فیھا من المعلومات المضللة. كما ساعدت المعلومات المضللة المستھدفة والشائعات التي یولدھا

Civicلـسلبیةصورةنحتفيالمستخدمون Labلمالذیناألشخاصاألخرى.اإلعالمووسائلاإلنترنتمساحاتفي



Civicمعیتعاملوا Labویشیطنینتقدمحتوىسوىیتلقوالم،الشخصيالمستوىعلىCivic Lab.تصورتأثر

Civicحولالجمھور Labالمنظمة.عنسلبیًاانطباًعاأیًضاالجمھوروطور

في األقسام التالیة ، نصف بالتفصیل كل مرحلة في دورة المعلومات المضللة ھذه.

a(أعضاءیمیل،أیًضاCivic Labالوصولإمكانیةدائًمالدیھمولیسالدخلمنخفضةخلفیاتمنیكونواأنإلى

إلى بیانات اإلنترنت في المنازل مما یعني أن مجال وسائل التواصل االجتماعي تھیمن علیھ النخب. ومع ذلك ،

حافظ مختبر سیفیك الب على عدم ظھوره على وسائل التواصل االجتماعي وغیرھا من المنافذ لتجنب لفت انتباه

األحزاب السیاسیة والحكومة. أدى ذلك إلى خلق فراغ إعالمي تم ملؤه بعد ذلك بمعلومات مضللة ضد التنظیم.



b(بعض ھؤالء األشخاص ینتمون إلى منظمات مجتمع مدني منافسة ، وآخرون ینتمون إلى أحزاب سیاسیة تحاول

نشر مجموعات شبابیة لدعم أحزابھم وأیدیولوجیاتھم. من خالل المعلومات المضللة التي بدأت ضد األفراد الذین

Civicمشروعیقودون Lab،لـمستھدفھجومإلىتطورتCivic Lab.كمنظمة

على سبیل المثال ، أصدرت لجنة جبرا دولة تتھم فیھا أعضاء االحتجاج المنتسبین لمختبر سیفیك بقتل حسن عبد

التواصلوسائلمستخدميمنالعدیداستخدمالعشر.المقاومةلجنةوعضوعاًما16العمرمنالبالغالفتى،هللا

االجتماعي المعلومات المضللة التي نشرتھا لجنة جبرا إلثارة المزید من الشائعات عبر منشوراتھم على مواقع

التواصل االجتماعي. تم االستشھاد بمثال على النحو التالي:

ترجمة: بیان صادر عن لجنة مقاومة جبرا یؤكد صحة معلوماتنا حول جھاز

األمن الداخلي لقوى الحریة والتغییر (المختبر المدني وملوك االشتباكات)

وتنفیذه لسیاسات وتوجیھات قوى الحریة المركزیة. والتغییر

المضللة المستھدفة- تم دعم ھذه المعلوماتشائعات من صنع المستخدمینج)

Twitterعلىطویلمنشورأوبھموثوقغیرتقریرشكلفيتظھروالتي،

أنشأه عدد قلیل من النشطاء والعاملین في المجتمع المدني ، من خالل الشائعات

Civicضداألصلیةالتضلیلومقاالتمنشوراتفيادعاءكلتضخموالتيالمستخدمونأنشأھاالتي Lab.نناقش،ھنا

لدعمالشائعاتمنالمزیدإنشاءمنالمستخدمینتمكینفي،WhatsAppوخاصة،المشفرةالمراسلةتطبیقاتإمكانات

سرد المعلومات المضللة األولیة.

دعونا نلقي نظرة على مثال على منشورات التضلیل التي أنشأھا المستخدمون على وسائل التواصل االجتماعي:



: یا سیفیك الب ، لجان المقاومة على قید الحیاة! حتىترجمة

لو أصبحت حاضنة سیاسیة واجتماعیة ألولئك الذین

یحاولون إیقاف الثوار ، حتى عندما تشتري ثواًرا كل یوم

مقابل ألف دوالر ، وتلتقي بحمیتي سراً ، فلن نتأثر. لن

تحصل على أي دعم ھنا! لن تؤثر على األشخاص الذین

یرفضون التبعیة والغربة.

فيبالفعلبدأواقدTwitterعلىاألشخاصأنآخراكتشافیكشف

التكھن ونشر الشائعات والمعلومات المضللة حول ھذه القضیة. تصاعد

Civicعلىشاملھجومإلىالمستخدمینإنشاءمنالمحتوى Labعامةاعتذاراتولیسمضللةمعلوماتتلقواكأفراد

Civicبأناالعتقادفياستمرمنشورة Labاللوم.یستحقكان

أصدرت صحیفة التغییر اعتذاًرا عاًما لنشرھا مقاالً

إخباریًا یتھم سیفیك الب بالتحریض على قتل طفل یبلغ

فيالصحیفةوطلبتالخرطوم.فيعاًما15العمرمن

اعتذارھا من جمیع وسائل اإلعالم األخرى التي نقلت

ھذا الخبر اتباع نفس المسار من خالل تقدیم اعتذارھا

لفریق سیفیك الب. ومع ذلك ، وجدنا عدًدا قلیالً جًدا من

المشاركات على وسائل التواصل االجتماعي تعید نشر

وتعمیم االعتذار.



على الرغم من أن العدید من النشطاء كانوا یحاولون التشكیك في صحة مثل ھذه المنشورات الخاطئة أو التخمینیة ، فإن

الحاجة إلى حملة إعالمیة منظمة لمواجھة التضلیل اإلعالمي ھي حاجة الساعة.

c(المضللة المستھدفة والشائعات التي یولدھا المستخدم- كل من المعلوماتالتواجد على وسائل التواصل االجتماعي

Civicلـاالجتماعيالتواصلوسائلعلىتواجًداتخلق Lab.التواصلوسائلعلىالتواجدھذایكونماغالبًا

Civicحولومضللةخاطئةمعلوماتعلىمبنیًااالجتماعي Lab،المنظمةإلىلإلساءةإنشاؤھایتمماوغالبًا

وعملھا.

d(فيالجمھوررأيماأي،اإلدراكحیثمنالعامةالعالقةنحددعامة-عالقاتCivic Labلـالعامة(الصورة

Civic Lab(یقدموكیفCivic Labوسائلعلىسلبيبحضورقائمإعالميفراغیُمألللجمھور.نفسھ

التواصل االجتماعي ناتج عن معلومات مضللة وشائعات. ھذا یؤثر سلبا على تصور معمل سیفیك بین الناس في

السودان ، وبالتالي نزع الشرعیة عن عملھم وجھودھم. یمكن للشعور بالریبة تجاه المنظمة بین الناس أیًضا أن

Civicحولالموجودةالسلبیةالروایاتیعزز Lab.

Civicضدمضللةمعلوماتوتوزعتخلقالتيالرئیسیةالفاعلةالجھاتفإن،واضحھوكما Labاألفرادتشمل

والجماعات السیاسیة التي تتنافس على السلطة والتأثیر على النشطاء الشباب ، ونقص وسائل اإلعالم الناقدة وقسم

Civicفيالعامةالعالقات Lab.

إذا حصلت أي مجموعة على منصب منظمة ، فإنھا تصبح مفتوحة للتدقیق والمشاركة العامة. في مثل ھذه الحالة ، من

الضروري أن تنشئ المنظمة وتحافظ على قناة اتصال منظمة داخلیًا مع الموظفین / المشاركین وخارجیًا مع الجمھور

Civicأنمنالرغمعلىالمصلحة.وأصحاباألخرىوالمنظمات Labالالمركزيوالنموذجالشعبيبالنشاطیؤمن

للمشاركة ، یجب على المنظمة أن تركز وتراقب المعلومات المتعلقة بعملھا وأفرادھا ومشاریعھا. یجب على المنظمة

تدریب قسم اإلعالم لدیھا على استباق المعلومات المضللة وإنشاء محتوى لمكافحتھا. یجب أن یطور أنظمة للتفاعل مع

الجمھور لخلق حضور إعالمي حتى یتمكن من تحدي المعلومات المضللة المتولدة في حالة الفراغ اإلعالمي.

Civicضدالتضلیللمواجھةللتنفیذقابلةخطةعلىالضوءنسلط،التاليالقسمفي Labالسودان.في



مكافحة التضلیل
المرحلة األولى: تحلیل الوسائط

في ھذه المرحلة ، نقترح إجراء تحلیل متعمق الستراتیجیات المعلومات المضللة الواضحة في التغطیة اإلعالمیة ومنشورات

/ تعلیقات وسائل التواصل االجتماعي. ینصب التركیز على النظر إلى "النص" وتحدید خطابات التضلیل. یمكن تقسیم ذلك

إلى ثالث خطوات:

التحلیل الموضوعي لمحتوى المعلومات المضللة - ما ھي العالمات واألوصاف واألدلة والقیم التي استخدمھا.1

األشخاص إلنشاء ونشر معلومات مضللة؟ ما ھي قنوات االتصال التي تم نشرھا لنشر المعلومات المضللة؟ ما ھي

خصائص قنوات االتصال المستخدمة التي تمّكن من إنشاء ونشر معلومات مضللة؟

Civicضدتداولھاتمالتيالمضللةالمعلوماتروایاتلفضحمحتوىإنشاءذلكیتضمنالمحتوى-إنشاء.2 Lab.

ینصب التركیز على جمع األدلة المطلوبة للطعن في منشورات ومقاالت وتعلیقات التضلیل وتزییفھا.

المرحلة الثانیة: التدریب اإلعالمي

Civicفيالعاملینوالموظفیناإلعالمیةاإلداراتمعتدریبیةودوراتعملورشإجراءذلكویشمل Labلتزویدھم

بالمھارات األساسیة لرصد المعلومات المضللة وتحدیدھا بشكل فعال والتصدي لھا. یعتمد نجاح الحملة اإلعالمیة لمواجھة

المعلومات المضللة على مدى كفاءة اإلدارة اإلعالمیة في استباق محاوالت التضلیل ومنع تصعید الموقف.

نقترح تصمیم وإجراء ورش عمل بناًء على مبادئ إنشاء العالقات العامة والحفاظ علیھا من خالل إنشاء المحتوى والتواصل

المنتظم والشفافیة عبر اإلنترنت.

Civicلدعماألخرىالمدنيالمجتمعمنظماتبینالجمعأیًضانقترح Labعلىللبناءضدھا.التضلیلحملةإلىوالدعوة

Civicلـیمكن،ھذهالمحلیةالدعمشبكة Labاإلعالميالحضورإلدارةاالتصالموظفيتدعوعملورشاستضافة

للمجتمعات المدنیة األخرى وتدریبھم على تحدید المعلومات المضللة ومكافحتھا. ستشجعھم ورش العمل ھذه على مناقشة

Civicلـیمكنالمضللة.المعلوماتلمواجھةاستراتیجیاتوتصمیمالمشاریعفيوالتعاونمماثلةتجارب Labھذهنشر

المستندات وتعمیمھا من أجل الشفافیة وكإستراتیجیة لبناء الموارد.

المرحلة الثالثة: الحضور اإلعالمي

Civicلـمنظمإعالميحضورواستدامةإنشاءالنھائیةالمرحلةتتضمن Lab.فراغفيسیفیكمختبریوجدأنیمكنال

إعالمي. یجب أن تبذل جھوًدا متضافرة لخلق صورة عامة ونشر وبث األخبار والتحدیثات المنتظمة. یجب أن تحاول أیًضا



مراقبة األنشطة عبر اإلنترنت ألعضائھا الكتشاف أي احتمال لتخصیصھا إلیذاء المنظمة. ھذا ال یعني أننا نقترح أن تقوم

Civicتساعدأنشأنھامناستراتیجیةاقتراحنعتزمعنھا.ویعبرونأعضاؤھاینشرهماكلبمراقبةالمنظمة Labفھمعلى

أنواع المحادثات التي یبدأھا أعضاؤھا ، وأین ومتى وكیف یشیرون إلى انتمائھم إلى المنظمة ، واستخدام ھذه المعلومات

للتنبؤ بالمحاوالت المحتملة للتضلیل. سیساعد ھذا المنظمة على توقع ھجوم وإنشاء محتوى لمواجھتھ مسبقًا.

یتألف التواجد اإلعالمي أیًضا من المشاركة المستمرة مع الجمھور ، سواء عبر اإلنترنت أو في وضع عدم االتصال. یجب

أن یشمل الجمھور أولئك الذین ال یترددون على المنظمة وال یربطون أنفسھم بأھدافھا وقیمھا. یتضمن إنشاء حضور إعالمي

Civicأوجدإذااألشخاص.فیھایشاركالتيالمحادثاتأنواعومراقبةالعامالمجالفيالمنظمةتجاهإیجابیةقیمةتولید

Labصفحاتاستخداممنبدالًللمشاركة.بمنصةاألشخاصتزویدعلىأیًضاقادًرافسیكون،قویًاإعالمیًاحضوًرا

ومنشورات متعددة عبر اإلنترنت ، یمكن توجیھ جمیع المحادثات المتعلقة بالمنظمة نحو صفحة وسائط اجتماعیة وملف

تعریف معین. سیساعد ھذا أیًضا في مراقبة الخطابات المتعلقة بالمنظمة وعملھا بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت الفعلي.


