حملة التضليل ضد المعمل المدني  ،أبريل  -يونيو 2021

الملخص:
يعرض هذا التقرير تفاصيل حملة التضليل التي تم إطالقها ضد المعمل المدني في السودان لتوجيه قوتها وتأثيرها نحو أهداف سياسية
محددة .يصف التقرير بالتفصيل كيف ولماذا تم اتهام المعمل المدني بالتحريض على العنف أثناء احتجاجات االعتصام في مستشفى
التميز والقنوات المستخدمة إلختالق روايات التضليل ونشرها .يسرد التقرير النية التي تغذي حملة التضليل هذه في عالم رقمي شديد
الترابط.
ً
تحليال متعمقًا للمشاركة العامة للمؤسسة  ،والوجود اإلعالمي  ،وعالقات المجتمع المدني لفهم كيف تم تنفيذ واستدامة هذه
لقد أجرينا
الحملة المضللة المنظمة .تم تنفيذ حملة التضليل هذه على خمس مراحل :تخصيص الفراغ اإلعالمي حول المعمل المدني إلنشاء
روايات و معلومات مضللة  ،واستخدام القدرات اإلعالمية إلنتاج معلومات مضللة مستهدفة  ،واستغالل المساحات المشفرة على
وسائل التواصل االجتماعي والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لتمكين الشائعات والمعلومات المضللة من التفاقم  .وتوليد وجود سلبي
على وسائل التواصل االجتماعي لـلمعمل المدني  ،وخلق حالة من عدم الثقة بين الجمهور و المنظمة.
بنا ًء على تحليلنا األولي  ،تمكنا من تحديد استراتيجيات المعلومات المضللة الرئيسية المستخدمة في الروايات اإلعالمية ومنشورات
وسائل التواصل االجتماعي ضد المعمل المدني  .وتشمل هذه اإلستراتيجيات شيطنة المتظاهرين  ،ونزع الشرعية عن االحتجاجات
باعتبارها مناهضة للقومية أو عنيفة  ،واستخدام واصفات لغوية مهينة لخلق قوالب نمطية للمنظمة  ،وإعادة استخدام معلومات مضللة
قديمة لتنشيط الهجوم الحالي  ،وإلقاء اللوم على المنظمة للتحريض على العنف ،والتأثيرعلى عقول الشباب.
أمرا بالغ األهمية في تصميم خطة عمل
كان تحديد هذه االستراتيجيات وفهم البيئة السياسية واإلعالمية الداعمة لحملة التضليل هذه ً
لمساعدة المعمل المدني في مواجهتها.
في القسم األخير من هذا التقرير  ،اقترحنا ثالث طرق لمواجهة المعلومات المضللة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إجراء
تحليل إعالمي منتظم ومنهجي الستباق محاوالت نشر المعلومات المضللة  ،وتنظيم التدريب اإلعالمي وورش العمل ألقسام االتصال
في منظمات المجتمع المدني لتشجيعهم على ذلك و بناء تحالفات وتزويدها بالموارد الالزمة لمواجهة المعلومات المضللة  ،وخلق
حضور إعالمي لـلمعمل المدني من خالل العالقات العامة المستمرة مع أصحاب المصلحة.

عن المعمل المدني:
المعمل المدني مبادرة مجتمع مدني تم إنشاؤها ودعمها من قبل النشطاء الشباب الذين يؤمنون بخلق مجتمعات أكثر عدالً وإنصافًا.

تأسس المعمل المدني على مبادئ استخدام التعليم والفنون والتكنولوجيا والنشاط لدعم المشاركة المدنية بين الشباب في السودان .يحتوي
المعمل المدني على مساحة للناشطين الشباب البتكار أشكال جديدة من المشاركة المدنية  ،وتطوير المهارات والكفاءات لتفعيل
مشاركتهم  ،والحفاظ على المجموعات المبنية على القيم المشتركة لبناء المجتمع واالنتماء له.
ظل المعمل المدني يرفض باستمرار ،االصطفاف مع أي مجموعة سياسية أو أيديولوجية .يعمل أعضاء المجموعة على محاسبة
األشخاص في السلطة  ،ويطالبون بالشفافية في العمليات اإلدارية والبيروقراطية  ،ويدعمون مجتمعات األحياء لتصميم خطط قابلة
للتنفيذ محليًا لحل المشكالت التي تواجه مجتمعاتهم .الهدف هو تمكين المجتمعات المحلية وتزويدهم بالمهارات والكفاءات لخلق الوعي
حول القضايا المدنية وتشجيعهم على المساهمة في دعم مبادئ اإلنصاف والعدالة وحقوق اإلنسان.
يحمل المعمل المدني وعودًا للمجتمعات المحلية ،ويبرز كموقع قوي لبدء عمليات التغيير .ترغب العديد من المجموعات السياسية في
تخصيص هذا التأثير لتغيير الرأي العام لصالحها .مع استمرار المعمل المدني في حرمانهم من الوصول إلى مجتمع الشباب الذي بنى
هذه المنظمة ويستمر في الحفاظ عليها.
حملة التضليل:
في أبريل من عام  ، 2021بدأت مجموعة محلية من النشطاء اعتصا ًما بالقرب من مستشفى التميز في الخرطوم  ،للمطالبة بمحاسبة
سلطات المستشفى بشأن تخزين عدة جثث مجهولة الهوية في مشرحتها .وزعم المتظاهرون أن الجثث لنشطاء آخرين قتلوا بسبب
احداث عنف من قبل الشرطة والجيش .وبحسب ناشط شارك في هذا التظاهرة  ،فإن "شباب من مختلف األحياء نظموا هذا التظاهرة.
لم تشارك أي منظمة في جمع هؤالء المتظاهرين .أدركنا بشكل جماعي أن السلطات كانت تهدد وتعامل النشطاء الذين كانوا يستجوبون
األفراد والمؤسسات الذين على سدة الحكم .وكان المتظاهرون يطالبون بتقارير تشريح الجثث للتأكد من التعرف عليها وتحديد سبب
الوفاة وتقديم المسؤولين عن عمليات القتل هذه إلى العدالة ".

كما هو واضح  ،غالبًا ما تكون الحركات االجتماعية التي يقودها الناس مشتتة  ،مما يجعل من الصعب تحديد كيان واحد مسؤول عن
عمليات التعبئة والتنظيم .تعتمد الحركات المتفرقة على مساهمة الناس في استمرار االحتجاجات ولكن ال يوجد تسلسل هرمي في
القيادة .كما أوضح أحد النشطاء " ،ليس لدينا تسلسل هرمي للقيادة ألن هذه الحركات ال مركزية للغاية لضمان شعور الناس بالحرية
في المشاركة والمساهمة .هذه االحتجاجات أيضًا مبتكرة ومرنة للغاية .يمكن ألي شخص اقتراح مسار عمل جديد وسيدعم الناس
األفكار الجديدة إذا شعروا أن الخطط فعالة ".
في القسم التالي  ،تم إدراج بعض استراتيجيات التضليل المركزية المستخدمة في الحملة ضد المعمل المدني مع األدلة التجريبية إلثبات
حججنا:

اإلستراتيجية األولى :تشويه صورة المتظاهرين و إظهارهم كإرهابيين مناهضين للوطن  ،وتمولهم منظمات ذات أهداف سياسية
محددة.
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كما يتضح من هذا المثال  ،استخدمت عدة تقارير صحفية
ومنشورات على مواقع التواصل االجتماعي توسع االتهامات
الباطلة ضد المعمل المدني  ،استراتيجية شيطنة المحتجين
الثورات والعنف ضد الثوار الحقيقيين الذين يحاولون قيادة البالد
في االتجاه الصحيح.
دعوة المتظاهرين وقضاياهم ضد األمة طريقة سهلة إلقناع
الجمهور بأن التنظيم لديه نوايا شائنة .عندما يتم إثارة القومية
كالتزام في حمالت التضليل مثل هذه  ،فمن السهل جدًا إقناع
الناس بالتعبير عن مواقف متحمسة وتجريد المتهم من إنسانيته.

يستمر المقال في نزع الشرعية عن المعمل المدني كمنظمة تدعم
وتنظم االحتجاجات العنيفة وتحذر من تداعيات ذلك .إنهم يلومون
المعمل المدني على جميع الرقابة المستقبلية على اللجان الثورية
واألنشطة االحتجاجية من قبل الحكومة.

االستراتيجية الثانية :نزع الشرعية عن االحتجاجات:
هناك استراتيجية أخرى مستخدمة لخلق معلومات مضللة وهي نزع الشرعية عن االحتجاجات بنا ًء على الحجة القائلة بأن المتظاهرين
صغارا .غالبًا ما تصاعدت مثل هذه االتهامات إلى إلقاء اللوم على
إما مضللين أو يفتقرون إلى السلطة التقديرية  ،خاصةً إذا كانوا
ً
المعمل المدني في تضليل الشباب باستخدام سلطتهم ونفوذهم.
واتهموا باستخدام شبكاتهم بين الشباب للتأثير عليهم وتحريضهم على ممارسة العنف.

على سبيل المثال  ،في مقال صحفي بعنوان" اتهامات للمعمل
المدني بتصفية أحد المشاركين باعتصام التميز" ،اتهم أعضاء
المعمل المدني باالنتماء إلى مجموعات وأحزاب سياسية .وقد
اتُهموا باستخدام شبكاتهم بين الشباب للتأثير عليهم وتحريضهم
على ممارسة العنف.

اإلستراتيجية الثالثة :خلق الصور النمطية السلبية وتعزيزها

استخدم معظم محتوى المعلومات المضللة ضد المعمل المدني تسميات وصفية لعرض المتظاهرين على أنهم وحدات سياسية متجانسة
ووضعهم في صورة نمطية .بعض المصطلحات الشائعة المستخدمة تشمل اإلرهابيين  ،والعنف  ،ومعاداة القومية  ،وغير النقدية ،
ومعاداة الدين  ،من بين أمور أخرى.
على سبيل المثال  ،نشرت وكالة أنباء السودان اليومية  -وهي وكالة أنباء إلكترونية "مجموعة الكتلة السوداء" لوصف المعمل المدني
كمنظمة تحرض على االضطرابات إلضعاف مجموعات االحتجاج الحقيقية واألخالقية والحركات الثورية .تم تصميم حملة التضليل
لتعيين تسميات ثابتة ومعاني خاطئة للمعمل المدني وإجبار الجمهور على تحديد المنظمة على أنها غير مناسبة للمطالبة بأي مساحة
منشورا باستخدام تسميات مثل "عنيفة"
ثورية ألنشطة المشاركة المدنية.ونية -
ً

اإلستراتيجية الرابعة :إعادة استخدام روايات المعلومات المضللة القديمة.
أي شكل من أشكال المعلومات المضللة التي يتم تداولها على شبكات التواصل االجتماعي يترك بصمة رقمية يصعب محوها من
الذاكرة العامة .تم نشر منشور في نوفمبر  2020يتهم المعمل المدني بالتحالف مع ميليشيا الدعم السريع للتأثير والسيطرة على الشباب.
تقريرا عن الحدث
كانت هذه محاولة منسقة لتدمير العمل والصورة العامة للمعمل المدني .على الرغم من أن أعضاء المختبر قد نشروا
ً
يشرح كيف تم خداعهم لالجتماع بقائد الدعم السريع بنا ًء على الوعد أن الذي دعاهم هو رئيس الوزراء  ،فقد تم نشر هذا المنشور على
مؤخرا خالل حملة
نطاق واسع على وسائل اإلعالم الرقمية .ظهر هذا المنشور الذي يربط المعمل المدني مع مراسلون بال حدود
ً
التضليل أبريل  2021ضد المعمل المدني لتضليل الجمهور أن المنظمة قد حددت أهدافًا سياسية مسبقًا .هذه إحدى استراتيجيات
المعلومات المضللة العديدة المستخدمة لوصم المعمل المدني كمنظمة تستخدم العنف.
تتمتع المعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر اإلنترنت بعمر افتراضي طويل جدًا ويمكن إعادة استخدامها لمواصلة الهجمات
السياسية على أي منظمة .في معظم هذه الحاالت  ،يمكن لألفراد إنشاء معلومات مضللة ونشرها والعديد من المؤسسات اإلعالمية
صا الهتمام الجمهور .حتى لو قدمت هذه المؤسسات اإلعالمية اعتذارات علنية
تستمد من هذه المنشورات غير األصلية وتنشر قص ً
في وقت الحق  ،فإنها ال تحظى بنفس الجاذبية مثل رواية المعلومات المضللة.

اإلستراتيجية الخامسة :إلقاء اللوم

في حالة الحركات المشتتة  ،من الصعب تحديد األفراد وإلقاء اللوم عليهم في تنظيم وتعبئة احتجاج كبير بقيادة الجمهور .في حالة
االعتصام االحتجاجي في مستشفى التميز  ،يتطلب إلقاء اللوم تحديد منظمة مستهدفة ذات خبرة في البنية التحتية لتعبئة الناس .على
الرغم من أن المعمل المدني لم يكن له دور في االعتصام االحتجاجي على المستوى التنظيمي  ،إال أن وجود أفراد منتسبين إلى المنظمة
في موقع االحتجاج غالبًا ما يستخدم لتوسيع نطاق الهجوم من استهداف متظاهرين عشوائيين إلى إلقاء اللوم على منظمة .برز المعمل
المدني كمؤسسة صلبة وقوية ومجهزة بإمكانية بدء احتجاج وبالتالي هدف فعال لتوجيه اللوم .وقع المعمل المدني في نهاية المطاف
فريسة للدعاية اإلعالمية المضللة التي أطلقتها جهات فاعلة ومؤسسات متنوعة.
يسلط القسم التالي الضوء على الخصائص المركزية للدعاية اإلعالمية المضللة التي تم إنشاؤها ضد المعمل المدني في الخرطوم ،
السودان.
المعلومات المضللة التي ينشئها المستخدم:

مكنت التقنيات الرقمية وشبكات االتصال من ظهور ظاهرة التضليل المشتت والتي ينتجها المستخدمون .يشير التشتت إلى أن االتصال
ال مركزي بشكل أساسي  ،ويمكن للجميع المشاركة في إنشاء المعلومات ونشرها.كما ال يمكن تحميل المستخدمين المسؤولية عما
يقولون  ،ويسمعون  ،وينشرون دون الكشف عن هويتهم .يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى باستخدام إمكانيات فنية متنوعة للتقنيات
الرقمية.و يمكن أن يكون المحتوى الذي تم إنشاؤه غير أصلي  ،أو بدوافع أيديولوجية  ،أو زائف  ،أو مؤ ٍذ  /بغيض.
من ناحية أخرى  ،يمكن أن يضمن المحتوى الذي ينشئه المستخدم أن الناس يمكنهم إنشاء وتعزيز وجهات نظر  /تجارب أقل شهرة
وإضفاء الطابع الديمقراطي على االتصال .على العكس من ذلك  ،يمكن للعديد من مؤسسات السلطة  ،بما في ذلك القادة والجماعات
نعرف هذه العملية
السياسية واإلداريون والبيروقراطيون  ،استخدام نفس إمكانيات اإلنترنت إلنشاء ونشر معلومات مضللة .نحن ّ
على أنها "االشتراك الرقمي"  ،أي الممارسة عبر اإلنترنت الستخدام إمكانيات اإلنترنت  -المصممة في البداية إلضفاء الطابع
الديمقراطي على االتصال  -إلنشاء معلومات مضللة وتهميش اآلخرين.

بنا ًء على تحليلنا لمحادثات وسائل التواصل االجتماعي  ،والمقابالت مع المتظاهرين والناشطين في الخرطوم  ،وتحليل التغطية
اإلعالمية  ،قمنا بتحديد أربع خطوات في ظاهرة التضليل هذه ضد المعمل المدني .ال يوجد لدى المعمل المدني وجود في وسائل
اإلعالم أو في أذهان الجمهور األكبر الذين ال يشاركون بشكل مباشر في عمل المجتمع المدني .استخدم العديد من المتآمرين على
المعمل المدني  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني األخرى وقادة الرأي وبعض
دور اإلعالم  ،هذا الفراغ اإلعالمي لتعبئة وسائل اإلعالم بمعلومات مضللة ضد المعمل المدني .تم التعامل مع هذه المعلومات المضللة
المستهدفة من قبل العديد من األشخاص الذين استخدموا بعد ذلك مساحاتهم الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي لخلق المزيد من
الشائعات ضد المنظمة .بعبارة أخرى  ،كان محتوى المعلومات المضللة المستهدفة بمثابة األساس إلنشاء المزيد من المحتوى الخاطئ
 ،مما أدى إلى انتشار نسخة متفرقة ومبالغ فيها من المعلومات المضللة .كما ساعدت المعلومات المضللة المستهدفة والشائعات التي
يولدها المستخدمون في نحت صورة سلبية لـ المعمل المدني في مساحات اإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى .األشخاص الذين لم
يتعاملوا مع المعمل المدني على المستوى الشخصي  ،لم يتلقوا سوى محتوى ينتقد ويشيطن المعمل المدني .تأثر تصور الجمهور حول
المعمل المدني وطور الجمهور أيضًا انطباعًا سلبيًا عن المنظمة.
في األقسام التالية ،نصف بالتفصيل كل مرحلة في دورة المعلومات المضللة .

 .1فراغ الوسائط :المعمل المدني يفتقر إلى حضور إعالمي .أيضًا ،يميل أعضاء المعمل المدني إلى أن يكونوا من خلفيات
منخفضة الدخل وال يمكنهم دائ ًما الوصول إلى بيانات اإلنترنت في المنزل  ،مما يعني أن النخب تهيمن على مجال وسائل
التواصل االجتماعي .ومع ذلك  ،فقد حافظ المعمل المدني على ظهورمنخفض على وسائل التواصل االجتماعي وغيرها
من المنافذ لتجنب لفت انتباه األحزاب السياسية والحكومة .خلقت هذه االستراتيجية التنظيمية فرا ً
غا إعالميًا تم ملؤه الحقًا
بالمعلومات المضللة ضد التنظيم.

 .2المعلومات المضللة المستهدفة :بعض هؤالء األشخاص ينتمون إلى منظمات مجتمع مدني منافسة  ،وآخرون ينتمون إلى
أحزاب سياسية تحاول نشر مجموعات شبابية لدعم أحزابهم وأيديولوجياتهم .من خالل المعلومات المضللة التي بدأت ضد
األفراد الذين يقودون مشروع المعمل المدني  ،تطورت إلى هجوم مستهدف لـ المعمل المدني كمنظمة.
على سبيل المثال  ،أصدرت لجنة جبرة بيانا تتهم فيه أعضاء االحتجاج المنتسبين للمعمل المدني بقتل حسن عبد هللا  ،الفتى
البالغ من العمر  16عا ًما وعضو لجنة مقاومة العشرة .استخدم العديد من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي المعلومات
المضللة التي نشرتها لجنة جبرة إلثارة المزيد من الشائعات عبر منشوراتهم على مواقع التواصل االجتماعي .تم االستشهاد
بمثال على النحو التالي:

بيان صادر عن لجنة مقاومة جبرة يؤكد صحة معلوماتنا
حول جهاز األمن الداخلي لقوى الحرية والتغيير (المعمل
المدني وملوك االشتباكات) وتنفيذه لسياسات وتوجيهات
قوى الحرية والتغيير

 .3شائعات من صنع المستخدمين -تم دعم هذه المعلومات المضللة المستهدفة  ،والتي تظهر في شكل تقرير غير موثوق به
أو منشور طويل على  Twitterأنشأه عدد قليل من النشطاء والعاملين في المجتمع المدني  ،من خالل الشائعات التي
أنشأها المستخدمون والتي تضخم كل ادعاء في منشورات ومقاالت التضليل األصلية ضد المعمل المدني .هنا  ،نناقش
إمكانات تطبيقات المراسلة المشفرة  ،وخاصة  ، WhatsAppفي تمكين المستخدمين من إنشاء المزيد من الشائعات
لدعم سرد المعلومات المضللة األولية.

دعونا نلقي نظرة على أمثلة من منشورات التضليل التي أنشأها المستخدمون على وسائل التواصل االجتماعي:

تظهر مالحظة أخرى أن األشخاص على  Twitterقد بدأوا بالفعل في التكهن ونشر الشائعات والمعلومات المضللة حول هذه القضية.
استمر األفراد الذين تلقوا المعلومات المضللة ولكنهم لم يقرؤوا االعتذارات العامة المنشورة في االعتقاد بأن المعمل المدني كان يستحق
اللوم .نتيجة لذلك  ،تم استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم على نطاق واسع لشن هجوم شامل على المعمل المدني

اعتذارا عا ًما لنشرها مقاالً إخباريًا يتهم
أصدرت صحيفة التغيير
ً
المعمل المدني بالتحريض على قتل طفل يبلغ من العمر  15عا ًما
في الخرطوم .وطلبت الصحيفة في اعتذارها من جميع وسائل
اإلعالم األخرى التي نقلت هذا الخبر اتباع نفس المسار من خالل
تقديم اعتذارها لفريق المعمل المدني .ومع ذلك  ،وجدنا عددًا قليالً
جدًا من المشاركات على وسائل التواصل االجتماعي تعيد نشر
وتعميم االعتذار.

على الرغم من أن العديد من النشطاء كانوا يحاولون التشكيك في
صحة مثل هذه المنشورات الخاطئة أو التخمينية  ،فإن الحاجة
إلى حملة إعالمية منظمة لمواجهة التضليل اإلعالمي هي حاجة
الساعة.

 .4التواجد على وسائل التواصل االجتماعي -كل من المعلومات المضللة المستهدفة والشائعات التي يختلقها المستخدم تخلق
تواجدًا على وسائل التواصل االجتماعي لـلمعمل المدني .غالبًا ما يكون هذا التواجد على وسائل التواصل االجتماعي مبنيًا
على معلومات خاطئة ومضللة حول المعمل المدني  ،وغالبًا ما يتم إنشاؤها لإلساءة إلى المنظمة وعملها.
 .5عالقات عامة -نحدد العالقة العامة من حيث اإلدراك  ،أي ما رأي الجمهور في المعمل المدني (الصورة العامة لـلمعمل
المدني) وكيف يقدم المعمل المدني نفسه للجمهور .امتأل الفراغ اإلعالمي الحالي للمعمل المدني بحضور سلبي على وسائل
التواصل االجتماعي ناتج عن معلومات مضللة وشائعات .و أثر هذا سلبا على تصور معمل سيفيك بين الجمهور في
السودان  ،وبالتالي نزع الشرعية عن عملهم وجهودهم .يمكن للشعور بالريبة تجاه المنظمة بين الناس أيضًا أن يعزز
الروايات السلبية الموجودة حول المعمل المدني.
كما هو واضح  ،فإن الجهات الفاعلة الرئيسية التي تخلق وتوزع معلومات مضللة ضد المعمل المدني تشمل األفراد والجماعات
السياسية التي تتنافس على السلطة والتأثير على النشطاء الشباب  ،ونقص وسائل اإلعالم الناقدة وقسم العالقات العامة في المعمل
المدني.
إذا قامت أي مجموعة بدور منظمة  ،فإنها تصبح مفتوحة للتدقيق والمشاركة العامة .في مثل هذه الحالة  ،من الضروري أن تنشئ
المنظمة وتحافظ على قناة اتصال منظمة داخليًا مع الموظفين  /المشاركين وخارجيًا مع الجمهور والمنظمات األخرى وأصحاب
المصلحة .على الرغم من أن المعمل المدني يؤمن بالنشاط الشعبي والنموذج الالمركزي للمشاركة  ،يجب على المنظمة أن تركز
وتراقب المعلومات المتعلقة بعملها وأفرادها ومشاريعها .يجب على المنظمة تدريب قسم اإلعالم لديها على استباق المعلومات المضللة
وإنشاء محتوى لمكافحتها .يجب أن يطور أنظمة للتفاعل مع الجمهور لخلق حضور إعالمي حتى يتمكن من تحدي المعلومات المضللة
المتولدة في حالة الفراغ اإلعالمي.

في القسم التالي  ،نسلط الضوء على خطة قابلة للتنفيذ لمواجهة التضليل ضد المعمل المدني في السودان.
مكافحة التضليل
المرحلة األولى :تحليل الوسائط
في هذه المرحلة  ،نقترح إجراء تحليل متعمق الستراتيجيات المعلومات المضللة الواضحة في التغطية اإلعالمية ومنشورات /
تعليقات وسائل التواصل االجتماعي .ينصب التركيز على النظر إلى "النص" وتحديد خطابات التضليل .يمكن تقسيم ذلك إلى ثالث
خطوات:
 .1التحليل الموضوعي لمحتوى المعلومات المضللة  -ما هي العالمات واألوصاف واألدلة والقيم التي استخدمها األشخاص
إلنشاء ونشر معلومات مضللة؟ ما هي قنوات االتصال التي تم نشرها لنشر المعلومات المضللة؟ ما هي خصائص قنوات
االتصال المستخدمة التي تم ّكن من إنشاء ونشر معلومات مضللة؟
 .2إنشاء المحتوى -يتضمن ذلك إنشاء محتوى لفضح روايات المعلومات المضللة التي تم تداولها ضد المعمل المدني .ينصب
التركيز على جمع األدلة المطلوبة للطعن في منشورات ومقاالت وتعليقات التضليل وتزييفها.
المرحلة الثانية :التدريب اإلعالمي
ويشمل ذلك إجراء ورش عمل ودورات تدريبية مع اإلدارات اإلعالمية والموظفين العاملين في المعمل المدني لتزويدهم بالمهارات
األساسية لرصد المعلومات المضللة وتحديدها بشكل فعال والتصدي لها .يعتمد نجاح الحملة اإلعالمية لمواجهة المعلومات المضللة
على مدى كفاءة اإلدارة اإلعالمية في استباق محاوالت التضليل ومنع تصعيد الموقف.
نقترح تصميم وإجراء ورش عمل بنا ًء على مبادئ إنشاء العالقات العامة والحفاظ عليها من خالل إنشاء المحتوى والتواصل المنتظم
والشفافية عبر اإلنترنت.
نقترح أيضًا الجمع بين منظمات المجتمع المدني األخرى لدعم المعمل المدني والدعوة إلى مكافحة التضليل ضدها .للبناء على شبكة
الدعم المحلية هذه  ،يمكن لـلمعمل المدني استضافة ورش عمل تدعو موظفي االتصال إلدارة الحضور اإلعالمي للمجتمعات المدنية
األخرى وتدريبهم على تحديد المعلومات المضللة ومكافحتها .ستشجعهم ورش العمل هذه على مناقشة تجارب مماثلة والتعاون في
المشاريع وتصميم استراتيجيات لمواجهة المعلومات المضللة .يمكن لـلمعمل المدني نشر هذه المستندات وتعميمها من أجل الشفافية
وكإستراتيجية لبناء الموارد.
المرحلة الثالثة :الحضور اإلعالمي

تتضمن المرحلة النهائية إنشاء واستدامة حضور إعالمي منظم لـلمعمل المدني .ال يمكن أن يوجد المعمل المدني في فراغ إعالمي.
يجب أن تبذل جهودًا متضافرة لخلق صورة عامة ونشر وبث األخبار والتحديثات المنتظمة .يجب أن تحاول أيضًا مراقبة األنشطة
عبر اإلنترنت ألعضائها الكتشاف أي احتمال لتخصيصها إليذاء المنظمة .هذا ال يعني أننا نقترح أن تقوم المنظمة بمراقبة كل ما
ينشره أعضاؤها ويعبرون عنها .و لكن نعتزم اقتراح استراتيجية من شأنها أن تساعد المعمل المدني على فهم أنواع المحادثات التي
يبدأها أعضاؤها  ،وأين ومتى وكيف يشيرون إلى انتمائهم إلى المنظمة  ،واستخدام هذه المعلومات للتنبؤ بالمحاوالت المحتملة
للتضليل .سيساعد هذا المنظمة على توقع هجوم وإنشاء محتوى لمواجهته مسبقًا.
يتألف التواجد اإلعالمي أيضًا من المشاركة المستمرة مع الجمهور  ،سواء عبر اإلنترنت أو في وضع عدم االتصال .يجب أن يشمل
الجمهور أولئك الذين ال يترددون على المنظمة وال يربطون أنفسهم بأهدافها وقيمها .يتضمن إنشاء حضور إعالمي توليد قيمة إيجابية
حضورا إعالميًا قويًا ،
تجاه المنظمة في المجال العام ومراقبة أنواع المحادثات التي يشارك فيها األشخاص .إذا أوجد المعمل المدني
ً
قادرا أيضًا على تزويد األشخاص بمنصة للمشاركة .بدالً من استخدام صفحات ومنشورات متعددة عبر اإلنترنت  ،يمكن
فسيكون ً
توجيه جميع المحادثات المتعلقة بالمنظمة نحو صفحة وسائط اجتماعية وملف تعريف معين .سيساعد هذا أيضًا في مراقبة الخطابات
المتعلقة بالمنظمة وعملها بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت الفعلي.

