
 

 

 

 المرأة  موكب ضد التضليل حملة

 

 نسوي  بيان: مقدمة

 منظمة خمسون نظمت. السودان،    الخرطوم في والجنسي األسري التمييز ضد النساء مئات تظاهرت،    2021/    أبريل 8 في

 على  القائم العنف تصاعد إلى الجمهور انتباه للفت المسيرة هذه جماعي بشكل المدني المجتمع مؤسسات من وغيرها المرأة لحقوق

 مع  للتضامن الخرطوم في العامة النيابة إلى العدل وزارة من المتظاهرون وسار. السودان في بالفيروس المرتبط االجتماعي النوع

 . السودان في والفتيات  النساء ضد التمييز  استمرار تدعم التي للمرأة والمعادية األبوية القوانين إدانة

 المنظمة  المؤسسات واجهت،    للمرأة المستمر االضطهاد لتخريب خطاب خلق في فعاليتها أثبتت المسيرة هذه أن  من الرغم  على

 في . نشاطهم وأنماط مطالبهم عن الشرعية لنزع مصممة،    مستمرة وإساءة مضللة معلومات المدني المجتمع في الفاعلة والجهات

 :أساسية أهداف ثالثة لتحقيق المرأة مسيرة حول المضللة المعلومات مسار نتتبع،  التقرير هذا

 . النسائية للمسيرة وتنظيمها  المشاركة المدني المجتمع منظمات حشد كيفية لفهم .1

 .وتسليمها الرقمية المضللة المعلومات  تصميم  كيفية لتحديد .2

 .وخارجه اإلنترنت عبر المضللة المعلومات لمواجهة الفعالة االستراتيجيات لتحديد .3

 المجتمع منظمات في العاملين مع مقابالت أجرينا. وتحليلها البيانات لجمع  التثليث  طريقة استخدمنا،    هذه االستفسار خطوط  لفك

 لجمع  Twitter تطبيقات  برمجة واجهة  اأيض   استخدمنا . فيها شاركوا  أو  المسيرة  هذه  تنظيم في ساعدوا  الذين واألشخاص المدني

 بتحليل  قمنا،    اأخير  . السودان في الرقمي المشهد تمأل التي المرأة بمسيرة المتعلق اإلنترنت عبر الخطاب  لفحص تغريدة 20000

 . التقليدية اإلعالم وسائل في المسيرة هذه تغطية

 

 

 



 

 

 التواصل  مواقع في و الشوارع في لكنداكاتا 

 استمرار أجل من التعبئة عملية في احاسم   ادور   يلعب الرقمي اإلعالم أن إلى االجتماعية الحركات دراسات في األبحاث  تشير

 لتعزيز تقنية إمكانيات توفر الرقمية التقنيات بأن  [2]باحثون ناقش. [1]والسياسية المدنية المشاركة أو/  و اإلنترنت خارج االحتجاجات

 أو لتعزيز" أداة" بأنها الرقمية التقنيات الدراسات هذه معظم تصف. ديناميكية وبصيغ عالية بسرعات المعلومات  وتبادل االتصاالت

 ، أوال  . رئيسيتين حجتين  تفكيك  أثناء  هذه الحالة دراسة في  بديال   اسرد   نقدم . االجتماعية والحركات االحتجاجات تعبئة أو استدامة

 اأيض   ولكن،    الناس يقودها التي الحركات تنظيم مثل الديمقراطية لألغراض فقط ليس الرقمية للتقنيات التقنية اإلمكانيات ستخدمت  

 على اأيض   تعمل بل،    فحسب وتعميمها  مضللة معلومات إنشاء الرقمية التقنيات تتيح ال ،    اثاني  . التمييزية والممارسات األنظمة لتجديد

 [3] .انتشاره ومدى التأثير تضخيم

 نطاق على الرقمية الشبكات المدني المجتمع في والعاملين المشاركة المدني المجتمع منظمات استخدمت،    النسائية المسيرة خالل

 أحد  أوضح كما . السودان في المرأة  لحقوق  أهمية األكثر القضية أجل من  والتعبئة النسائية  المسيرة  في  أكبر مشاركة إلى للدعوة واسع

 مشاركة أو واحدة  بتغريدة األشخاص من العديد إلى الوصول يمكنك . الثمن ورخيص سريع اإلنترنت: "االحتجاج  في المشاركين

 إظهار  االجتماعي التواصل وسائل على األسهل من. االجتماعي التواصل وسائل الخرطوم في الناس من الكثير ويستخدم،    واحدة

 الممارسات خالل من" إعالمي تضامن" خلق عملية يناقش المشارك كان".  ما قضية يدعمون الذين واألشخاص المنظمات عدد

 .اإلنترنت على الروتينية

 العامة  االجتماعي التواصل لمساحات والعاملين المدني المجتمع منظمات استخدام من الرغم على أنه إلى يشير تحليلنا من يتضح ما

. المسيرة انطالق  بعد ذروته بالحركة المتعلق اإلنترنت  عبر  الخطاب بلغ،    الحدث لهذا الدعم وحشد المسيرة هذه حول  المناقشات  لبدء

 هناك كان أنه واتضح. 2021 أبريل 30 إلى مارس 15 من تويتر على بالمسيرة متعلقة تغريد وإعادة تغريدة ألف 20 بتحليل قمنا

 حتى  المنشورة التغريدات في ذروة  هناك كان فيما . أبريل 8 قبل الحدث هذا مع اإلنترنت عبر والتفاعل التغريدات من اجد   قليل عدد

 . أخرى مرة المناقشة تختفي  ثم الحدث بعد أسبوع

 المنظمين أن الواضح من،    المشاركين مع ومقابالتنا االجتماعي التواصل وسائل من جمعها  تم  التي للبيانات تحليلنا على  بناء  

 العامة  الصفحات أو،  تويتر مثل االجتماعي التواصل وسائل على مفتوحة مساحات استخدموا المدني المجتمع في النشطين والعاملين

،   المقابل في. الحدث قبل المعلومات هذه لتضخيم الكثير يفعلوا لم المنصات هذه مستخدمي لكن. للمسيرة الدعم لحشد فيسبوك على

 وأنظمة المراسلة وتطبيقات  اب الواتس  مثل المغلقة االجتماعي التواصل وسائل مساحات على أساسي بشكل المسيرة  مؤيدوا  اعتمد

 واكتسبت  النقاشات  بدأت،  وبعدها المسيرة أثناء فقط. بالدعم والتعهد المشاركة للدعوة باإلنترنت المتصلة غير األخرى االتصال

 :هذا األحداث لتسلسل أسباب ثالثة حددنا لقد. المفتوحة االجتماعي التواصل وسائل مساحات في ازخم  



 

 

 معالجات  سيما  ال،    بهم الخاصة االجتماعي التواصل وسائل المدني المجتمع في الفاعلة والجهات  المنظمات  تاستخدم .1

Twitter  ،المنظمات من اإلنترنت عبر شبكة وإنشاء( الفعلي الوقت في،    الحاالت معظم في) مشاركتهم عن لإلعالن 

 . اممكن   الحدث هذا وجعلت دعمت التي

 المعلومات هجمة ضد المسيرة هذه ومطالب ورسالة أهداف عن تدافع المدني المجتمع في الفاعلة والجهات المنظمات كانت .2

 . المسيرة شرعية تنزع  التي وخارجها اإلنترنت  عبر المضللة

 لتحدي محاولة في بدعمهم  بالتغريد،    القضية لهذه والئهم عن التعبير من يتمكنوا لم الذين ،    العاديون المستخدمون قام .3

 . المشاركة والمنظمات والناشطات النسويات سمعة وتشويه  لتحدي المستخدمين قبل من المضللة المعلومات هجوم وقمع

 

 

 

 المستخدم ينشئها التي المضللة المعلومات

   

  ، كما هو واضح
 استخدمت منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التابعة لها مساحات مفتوحة
  .لوسائل التواصل االجتماعي وشبكات اإلنترنت المغطاة للتعبئة من أجل المسيرة والقضية
 كانت المشاركة العامة قبل الحدث في مساحات التواصل االجتماعي المفتوحة في حدها األدنى .تم
  .تعميم معظم االتصاالت حول الحدث من قبل منظمات المجتمع المدني والعاملين الذين نظموا المسيرة

 أثار الحدث هجمات معلومات مضللة من إنشاء المستخدمين .استهدفت معظم هذه الهجمات أفراد
 منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجتمع المدني ، وخاصة النساء .كانت هناك حاالت من العنف
 خارج اإلنترنت حيث هاجم "رجال "يعارضون قضية حقوق المرأة المشاركين في المسيرة أو حاولوا
  .تعطيل الحدث

 تمت مواجهة المعلومات المضللة التي ينشئها المستخدمون بمساعدة التضامن اإلعالمي الذي أنشأه
  .المستخدمون حيث أشاد الناس بنشاط وباستمرار ، وجذروا ، وشجعوا ، ودعموا المسيرة والمشاركين



 

 

  الرقم

 

 الوصف  المضللة المعلومات تقنية

 .المنظمة أو السبب أو الشخص أو الحدث مصداقية حول الشك زرع المصداقية  إنكار .1

 كاذبة  حجة لتبرير حدث حول تفاصيل اختراع أو مزيفة مشاهد إنشاء المشهد تلفيق .2

 أوسع قضايا يتضمن أكبر  بسرد وربطه حدث تضخيم األيديولوجي  االستحالب .3

4. 

 

 الرسائل  لقمع محاولة في والصراع الدراما لخلق العواطف استخدام العواطف  استخدام

 الرسمية/  األصلية

 

 المجتمع منظمات  مع  مقابالت  4 و،    تغريد إعادة/  تغريدة  20000 من هذا الحالة تعريف  لملف بنا الخاصة البيانات عينة تتألف

 المسنجر  و  اب  الواتس  حسابات مثل اإلنترنت  على مخفية مساحات من رسالة 500 من  عينات  وأخذ،    فيها والعاملين المدني

 من  أنه لدينا البيانات  لعينة األولي التحليل يكشف. المحلية األخبار محطات من اإلنجليزية باللغة اإعالمي   اتقرير   21 و،  واالنستغرام

 إنشاؤها تم التي المضللة بالمعلومات مغطاة مساحات من رسالة 455 و تغريدة 8976 هناك كان،    جمعها تم التي البيانات جميع بين

 . السودان في المرأة حقوق وقضية المسيرة عن الشرعية لنزع

 استراتيجيات  أي،    موضوعات ستة حددنا ثم  المصطلحات هذه على تشتمل التي المضللة المعلومات ورسائل تغريدات بتحليل  قمنا

 التقنية الميزات ونحدد،    استراتيجية كل نشرح،    التالية األقسام في. المسيرة عن الشرعية لنزع  المستخدمة،    المضللة المعلومات

 [4] . حججنا إلثبات أمثلة ونقدم،  المضللة المعلومات من النوع هذا مكنت التي االجتماعي التواصل لوسائل

 

 المصداقية  إنكار: األولى اإلستراتيجية

 المصداقية إنكار يشكل. المنظمة أو السبب أو الشخص أو الحدث مصداقية حول الشك زرع بعملية المصداقية إنكار استراتيجية تبدأ

 اشيوع   األكثر االستراتيجيتين بعض تتضمن. المنظمة أو الحدث أو الحركة في الثقة بعدم شعور لخلق المتخذة اإلجراءات جميع

 :يلي ما  والسبب المسيرة مصداقية حول الشك إلثارة المستخدمة



 

 

a. الغربية واأليديولوجية بالمنظمات والعاملين المشاركة المدني المجتمع  منظمات بين كاذبة صالت اختالق  

 حكم أنظمة البالد تخلق حيث جماعية وتطلعات موحدة وطنية هوية ترسيخ السودان في الناس يحاول،    الثورة بعد ما مرحلة في

 المجتمع  منظمات  بين روابط إقامة في المضللة المعلومات نجحت إذا قضية عن الشرعية نزع  السهل من،    الحالة هذه مثل في. مستقرة

 إلى واإلشارات والعنف بالتمييز المليء االستعماري الماضي في  السودان في الناس يشترك. الغربية والمنظمات المحلية المدني

 يسمح  الروابط هذه مثل اختالق إن. القمع عن جماعية ذكريات الستحضار فعالة استراتيجية هي الغربية المؤسسات  أو األيديولوجية

 دعونا. الليبرالية األيديولوجية مع صداها يتردد التغيير أشكال من شكل أي تجاه الجماهير بين والخوف العظمة جنون بإثارة للناس

 :التالية التغريدات على نظرة  نلقي

 وقد،    يفعلنه شيء لديهن  وليس المنزل في يبقين الالئي المسنات للنساء اواحد   ادوالر   يعطون كانوا بنفسي رأيته لقد ●

 . بلدنا ستضعف األجنبية األموال؟ بالدوالر يأتون أين من. المسيرة في للمشاركة هنا إلى أحضروهن

 . والسعوديين والعرب المسلمين من تكون أن يمكن ال  المطالب  هذه. بينوسي أو كلينتون هيالري إما النسوي البيان كاتب ●

 كيف. السودان في والمجتمع األسرة يدمرون الذين المذنبون إنهم. وديننا ثقافتنا ضد الغرب أسلحة هي الفاسدات النسويات ●

 تعتقد  أين من. ضخمة حافالت اأيض   لديهم وكانت،    للناس الطعام يقدمون كانوا؟  المسيرة هذه لتنظيم المال لديهم أن تعتقد

 ؟  المال على يحصلون أنهم

 هذه  كل؟  وبلدنا ثقافتنا لتدمير  النسويات  العاهرات هذه تستخدم أن الغربية للقوى يمكن بحيث؟  هذا أجل من بالثورة  قمنا هل ●

 يصورون  إنهم. هذا يعمل  كيف أعرف أنا. الغرب عليه يوافق ديمقراطي نظام إلقامة المال من طائلة مبالغ تتلقى المنظمات

 . حياتنا أسلوب لتدمير يستخدمونه ثم المال من المزيد  لكسب اسمنا ويستخدمون ضعيفة أنها على السودان في المرأة

 

 

 الحكم  حول النقاش هذا في؟  الحقيقية القومية تعني ماذا؟  القومي هو من. القومية حول الخطاب إلى اأيض   تلجأ الشك إثارة عملية إن

 والشعوب  للدول العالمي للمجتمع  والمنهجي المستمر  والتمييز ،    االستعماري السودان وماضي،    الدين إلى إشارات  هناك،    والقومية

 تجاه  الناس بين األمان بعدم اإحساس   هذه المضللة المعلومات روايات تغرس. احديث   المشكلة السودانية الحكومة وهشاشة،    اإلسالمية

 . ودعمها النسوية قضاياوال  الحركات تشجيع  حالة في ودينها أمتهم الستقالل الحتمي االنهيار

 

 



 

 

b. الحقيقية" المعرفة إلى يفتقرون المشاركين واألفراد المدني المجتمع  منظمات  أن إثبات " 

. لها  أساس ال المرأة حقوق ومنظمات جماعات مطالب أن إلثبات مضللة معلومات المستخدمون ابتكر،    التغريدات من العديد في

 التمييز  أشكال جميع على القضاء اتفاقية على القائمة النسوي البيان وثيقة في عليها المنصوص المطالب قيمة التغريدات معظم تنكر

 :التالية التغريدات على نظرة نلقي دعونا(. سيداو) المرأة ضد

 الدراسات  في دكتوراه  لدي  ؟  الغربية المعاصي كتب  هو  يقرؤونه ما  كل أن حين في اإلسالمية الشريعة عن يعرفون ماذا ●

 أكثر  والممتلكات المال على حق للزوجات،    الواقع  في. للقرآن اوفق   الميراث حقوق من الكثير للمرأة أن وأعرف اإلسالمية

 . السودان في وديننا أنظمتنا تفهم  ال المطالب هذه  كتبت التي النسوية القرود أن على يدل وهذا. زوجها من

 تهين مطالبهم أن ونفهم الوثيقة هذه  لقراءة يكفي  ما  تعلمنا لقد. بديننا نؤمن  وأال،    اإلسالمية الشريعة بإلغاء يطالبون إنهم ●

 على  بوضوح ينص . للمرأة عادل الشخصية األحوال قانون أن وأعلم محامية  أنا. القانون يفهمون ال أيضا هم . وديننا القرآن

 ؟ أجله من يقاتلون الذي ما. اإلسالم في المساواة من الكثير لديها المرأة. الخاصة ممتلكاتها في يتدخل لن أنه

 

 أن  تؤكد النسوي البيان حول مضللة معلومات تنشر التي االجتماعي التواصل وسائل رسائل من وغيرها التغريدات هذه من العديد

 أمور  في متعلمات غير أو مضلالت المرأة حقوق قضية أجل من الحشد أو المسيرة في المشاركات من وغيرهن،    عام بشكل النساء

 يعترض  الذي للقانون الخالفية غير الجوانب  على بالتركيز  لهم تسمح بطرق  المطالب سياق  غيروني  إنهم . السودان في والقانون الدين

 ناهض ت،    المثال سبيل على. القانون لنفس  تمييزية األكثر الجوانب على يتسترون بينما والعمال المدني المجتمع منظمات عليه

 أنه  أساس على السودان في للمسلمين الشخصية األحوال قانون صالحية المدني المجتمع منظمات من  وأكثر المرأة حقوق مجموعات

 العمل من  النساء  يمنع. القانون نفس  وكذلك القاضي من إذن على حصلن إذا سنوات  10 أعمارهن تتجاوز ال  فتيات  بزواج يسمح

 المجتمع  منظمات قدمتها  التي األسباب  االجتماعي  التواصل وسائل مستخدمو يخفي. أزواجهن من مسبقة موافقة دون منازلهن خارج

 . معنى بال  وجعلها مطالبهم سياق تغيير من فعال بشكل وتمكنوا والمشاركون المدني

 المستخدمون يعين عندما  والمعاني األصلي السرد على السلطة من ا مزيد   تكتسب  المضللة المعلومات أن مالحظة المهم من،    اأيض  

 بتحليله  قمنا الذي المضللة المعلومات محتوى كل بين من. عيان وشهود وباحثين وخبراء كمحترفين للتأهل وصفية بعالمات أنفسهم

 وموظف،   مدني وموظف،    ومحامي ،    وباحث،  دكتوراه وطالب،  طبيب - مثل وصفية تسميات  استخدمت  التي الرسائل تلقت،  

 على تحتوي ال التي التغريدات من(  التعليقات أو التغريد إعادة حيث من) اآلخرين المستخدمين تفاعل ضعف،    ذلك إلى وما حكومي

 . الوصفية التسميات  هذه

 المشهد تلفيق:  الثانية اإلستراتيجية



 

 

 يعتمد  ما  ا غالب  . زائفة حجة لتبرير حدث حول  تفاصيل اختراع أو مزيفة مشاهد  إنشاء  في إستراتيجية بأنه المشهد  تلفيق  فعر  ي  

 من  الصور من العديد استخدام تم،    المثال سبيل على. اوتصديق    تفصيال   أكثر يبدو محتوى إلنشاء المرئية العناصر على المستخدمون

 ا أيض   التغريدات هذه من العديد استخدمت. البالد استقرار زعزعة ويريدون لإلسالم معاديين كانوا المشاركين أن إلثبات المسيرة

 بلد  إلى السودان تحويل أرادت المرأة حقوق جماعات أن إلى لإلشارة وبنطلونات حجاب بال مسلمات لنساء الوصول مفتوحة اصور  

 فإن ،  تويتر على هويتهم  عن الكشف عدم على الحفاظ الممكن من ألنه انظر  . اإلسالمية والممارسات التعاليم  من ومجرد أخالقي غير

 كاستراتيجية  المسيرة  موقع  من النساء  مع  شخصية  معارف بأنهم يكذبون مضللة معلومات  ينشرون الذين المستخدمين  من العديد

 دعونا . مجهول بشكل هذهتويتر حسابات  معظم  تشغيل يتم. حقيقية" شخصية تجربة" قصة باعتبارها المضللة معلوماتهم قبول لضمان

 :اب واتس  وتويتر على المتداولة التالية الرسائل على نظرة  نلقي

 الرسالة  سرد بصري

 

.  امرأة  أم رجل؟  هذا   ن  م   اآلن  النسويات ستفعله ما هذا؟ 

 أعرف  .للفواحش مرتكبين و  مثليين واجعلهم تشتيتهم. بفتياتنا

 النساء من وهن،  المثليين مجموعة في عضوة إنها المرأة هذه

 - إليقافهم  الوقت حان لقد. إله وال  ا روح   يملكن ال اللواتي

 . سجنهم أو حظرهم

 

 تسكع،  حياء و مالبس ال. مثله يكونوا أن يريدون الذي هو هذا

. عائلية مسؤولية أو ديني وازع دون من الشوارع في

 . وديننا أمتنا على لعنة النسويات

 بقيادة  الناس هؤالء لمثل نسمح  كيف !هي وقحة كم انظر

 ؟  شبابنا



 

 

 

 من العديد أعاد حيث،    النساء مسيرة  لدعم تويتر  على واسع  نطاق على األولى المرئية  الصورة نشر تم . الصورتين كلتا  نحلل دعونا

 هذه  المضللة المعلومات لنشر تويتر مواقع من العديد استخدمت. تحررية وعبارات باقتباسات الصورة هذه نشر تويتر مستخدمي

 هذه  عرفوا أنهم الكثيرون ادعى. الصورة في  المرأة وفضيلة أخالقيات في والتشكيك االفتراء عن روايات إلنشاء نفسها الصورة

 التغريدات  بعض اقترحت . المسيرة هذه أعمال جدول حول مضللة معلومات  لخلق مزيفة اقصص   واستخدموا " مثلها نساء" أو المرأة

 يريدون ألنهم الرجال كره" أو،    والفساتين المتدينة حياتهن أنماط عن بالتخلي النساء إلغراء أو،    لمثليينل  للترويج ظمتن   المسيرة أن

 ". رجاال   يكونوا أن

 مشهد لتصنيع  المرئية الصورة تخصيص تم . 2020 يونيو في تايمز نيويورك  صحيفة نشرتها  قصة من مأخوذة التالية الصورة

 الناس بين بالتهديد شعور لخلق بسهولة المتاحة للحدود العابرة الصور هذه على االعتماد هو ذلك من القصد. النسائية للمسيرة  كتمثيل

 حيث  واالشمئزاز اليأس من محتمل مستقبل تخيل على  الناس بمساعدة المضللة المعلومات لموزعي مشهد اختالق يسمح. السودان في

 وبالتالي اإليجاز على بالتركيز للمستخدمين االجتماعي التواصل لوسائل الفنية التكلفة تسمح. الشوارع على وتسيطر  النساء ضللت  

 االجتماعي التواصل وسائل تتيح ،    اأيض  . والمفصلة المنطقية التفسيرات على المكثف  التأثير ذات والسرديات اإلثارة  تفضيل

 على  السياقية غير الروايات هذه تعميم اأيض   ضمان مع كبيرة بسرعة االستخدام وسهل وسهل مجاني محتوى إنشاء للمستخدمين

 على والتمثيالت المشاهد واختالق األصلية غير  المعاني لنقل السرد من السياق  تغيير في التقنية هذه نحدد. الفور على كبيرة  جماهير

 ".المضللة المعلومات  مجمعة" أنها

  األيديولوجي االستحالب: الثالثة اإلستراتيجية

 المسيرة حدث ارتبط،    الحالة  هذه في. أوسع قضايا يتضمن أكبر بسرد لربطه حدث لتضخيم تستخدم تقنية هو األيديولوجي االستحالب

 قاموا  الذين اآلخرين والمشاركين المدني المجتمع اتمنظم قامت. األوسع الدينية األيديولوجية بقضية المرأة حقوق وقضية النسائية

. العامة الشؤون عدسة وباستخدام قانوني إطار  في ووضعها  القضية هذه  مع  بالتعامل  وسالمتها  المرأة حقوق  مطالب  وتوضيح بإنشاء 

 المضللة  المعلومات  ربطت،    أخرى  ناحية من. والسياسية القانونية  الناحية من وقضيتها المسيرة  تقييم يتم بحيث  مطالبهم صياغة تمت 

. وحياتهم عبادتهم كيفية على آثار له باعتباره  الحدث واستحلبت الدينية بإيديولوجيتهم والحركة المناقشة هذه المستخدمون  أنشأها التي

،    الجنس أساس على والعنف للتمييز  السياسية القضايا عن ابعيد   االنتباه تحويل على األوسع الخطاب باعتباره" الدين" إدخال ساعد

 .التالية التغريدات على نظرة نلقي دعونا. والعقيدة الدينية للمعتقدات ومتخيلة اتجريد   أكثر قضايا إلى

 مما به هللا أمر لما البغض حاالت أقصى وتمثل،  صراحة  هللا لشرع ومخالفة،  هللا لحدود تجاوز هي المطالب هذه ومعظم ●

 . الكريم القرآن في جاء



 

 

 الدينية والقيم الحكم نظام على التعدي من المستوى هذا إلى وصل لما،    مسلم غير شخص صاغه قد البيان هذا كان لو ●

 والتحريض  السفارات زيارات  ثمرة  هو النسوي  البيان لكن،    لنييمث  _ال_النسوي_البيان# أن نقول  أن يكفي  ال . والمجتمعية

 .والحقيقة ديننا استقرار زعزعة على

 أعطاها  الذي الحق غير المرأة إعطاء من علماؤنا حذر وقد،  كامل خير  فيه أنه إال شيئا   يحلل ولم شيئا   يحرم لم الحق ديننا ●

 .القول هذا من أسوأ هو ما المستقبل في وسنسمع ،  خالقها إياها

. المجتمع في والقيم المعتقدات على ترتكز مضللة معلومات إنشاء للمستخدمين يمكن عندما  فعاال   األيديولوجي االستحالب يكون

 العبء  يزيد وبذلك،    الحركة/  قضيةال/  الحدث تفسير حول ارتباك وإحداث،    الحدث تعقيد على المستخدمين اأيض   هذا يساعد

 اليقين وعدم باالرتباك الشعور إلى الجمهور يقود هذا. متعددة تفسيرات مع والتفاوض المضاعفات هذه لحل الجمهور على  المعرفي

 المضللة  المعلومات هذه تقديم يتم  ما اغالب  . اآلخرين والعاملين المدني المجتمع منظمات من المقدمة الرسمية والتقارير الحدث بشأن

  .قضيةوال الحدث حول" المعروفة غير الحقائق " و" الحقيقية األجندة" و" المخفية الحقائق" أنها على

 واألسلوب  المحتوى استخدام ذلك يتطلب،    اكتشافها االجتماعي التواصل منصات تستطيع ال بطرق المضللة المعلومات لنشر

 مضللة  معلومات  يقدم الذي المحتوى صحة من التحقق  االجتماعي التواصل لشركات يمكن  ال. الرمادية المنطقة في  تقع التي والصيغة

 من  أسهل المضللة المعلومات نشر فإن،    وبالتالي. الخوارزميات وتقنيات نماذج باستخدام شخصية تجربة كقصة أو بديل كتفسير

 . المزيفة األخبار نشر

  العواطف أستدرار: الرابعة اإلستراتيجية

 ما  بقدر العواطف خالل  من الجمهور إقناع يتم ما  اغالب  . للغاية فعال أسلوب  هو التضليل خالل  من الجمهور  لجذب العواطف استخدام

 إلى  إشارات من تتكون حللناها التي المضللة  المعلومات رسائل من  المائة في  90. والمداولة العقالني النقاش خالل من إقناعها يتم

 والعزلة اليقين وعدم األمان عدم مشاعر إلثارة  واالشمئزاز والخوف والكراهية والحب الخوف مثل كلمات استخدام تم. المشاعر

 (. للدين) والحب والخسارة

 إشارات اأيض   استخدموا المسيرة يدعمون الذين األشخاص أن هو ،    المقالة هذه  من التالي القسم في  سنشرح  كما،    لالهتمام المثير

 الحركة على المشجعة كلماتهم  اشتملت  وقد. التضليل رسائل أثارتها التي األمان  عدم حاالت  لمواجهة رسائلهم جميع  في المشاعر إلى

 .ومحب،  وشجاع،  وشجاع،  وقوي،  وفخر،  فخور: وسوم على

 تعزز االجتماعي التواصل مواقع بنية إن قيل لقد؟  مضللة معلومات لخلق فعالة كاستراتيجية العواطف تستخدم لماذا - هو السؤال

 الهيكل  هذا مثل يدعم. المداوالت وتقليل االهتمام في السريع التحول أساس على اإلنترنت عبر المشاركة وتعزز،    الضحلة المعلومات

 حلت ما اغالب   العقالنية"...  بأن يجادل Papacharissi[7] مثل علماء أن رغم. [6]أكبر بسهولة التأثير انتقال اإلنترنت عبر والسلوك



 

 

 والدراما الصراع يعتبر،    المعاصرة االجتماعي التواصل وسائل هياكل في أنه في نجادل نحن" العاطفي المجال استيراد محل

 مساحات ذلك في بما ،    االجتماعي التواصل وسائل ممت ص  . العواطف باستخدام توصيلهما يتم  ما  اوغالب   االنتباه لجذب فعالين مجازين

 اإلعجاب  إبداءات  شكل في مشاهدتها  يتم ما اوغالب  ،  المختلفة التصورات وإنشاء  المشاعر لتعبئة،    والمخفية المشفرة  االتصال

 . الرسالة مع للتفاعل ككثافة تظهر عام وبشكل،  والمشاركة والتغريدات والتعليقات

 إستراتيجية اتصال خطط تصميم والمشاركين المدني المجتمع لمنظمات  ينبغي هل: هي هنا عليها اإلجابة إلى نحتاج التي األسئلة

 للحفاظ  امع   والعواطف العقالنية قيم تنسج أن المدني المجتمع لمنظمات يمكن كيف؟  أكبر تأثير أجل من قضيتهم حول تصور لخلق

 ؟  المحتملة التضليل عمليات لمواجهة ا مسبق   مصمم إعالمي حدث  إنشاء يمكنهم  وكيف؟ قضيتهم في الجمهور مشاركة على

 لدعم اإلنترنت عبر المناقشات توجيه في احاسم   ادور   لعبوا المستخدمين أن بالمسيرة المتعلق اإلعالمي  للمحتوى تحليلنا يكشف

 روايات لقمع إنشاؤهم تم الذين اإلنترنت لمستخدمي" اإلعالمي المشهد" هذا  في سننظر. المضللة المعلومات مواجهة وفي الحدث

 . فعال بشكل المضللة المعلومات

 

 

 التعبئة خالل من قمع

 هو  المدني المجتمع منظمات لجميع الرئيسي والهدف،  األمن وانعدام الخوف التغيير يخلق. مضللة معلومات دائما هناك  ستكون

 سيقابل عملنا أن نعرف أن ويجب،  أفضل بشكل مستعدين نكون أن يجب،    لذا. ما مستوى وعلى ما بطريقة التغيير في الشروع

 ! "الكراهية وحتى بالمقاومة

 مدني  مجتمع  منظمة في عامل

 المتداولة  اإلعالمي التضليل رسائل على والقضية المسيرة دعم عن أعرب والذي المستخدمون دهول   الذي اإلعالمي التضامن طغى

 . السودان في اإلعالم وسائل في

 المسيرة  يوم  خالل رائجة( wearewithyou)# التصنيف  عالمات كانت ،    السودان في Twitterscape في ،    لتحليلنا اوفق  

 أكثر التالي للكلمة البياني الرسم يوضح. كبير بشكل التضليل رسائل قمع إلى التضامن رسائل من الكبير الحجم أدى. قليلة أيام  وبعد

 تجاه  التضامن عن وتعبر إيجابية ااستخدام   األكثر  الكلمات،    واضح هو كما . تويتر على المسيرة لتحديد المستخدمة اشيوع   الواصفات

 .الحدث



 

 

 ودعوا وطنية تضامن شبكات  لبناء االجتماعي التواصل وسائل استخدموا كيف اأيض   قابلناهم الذين اإللكترونيون النسويون وصف

 السعودية في  النسائية الحركات مع  للحدود عابر  تضامن تكوين حاولوا  كما . السودان في النساء  نضاالت  إلى العالم انتباه  لفت إلى

 بعض  تحدث أن بد ال،    العالم انتباه تلفت عندما، "   المشاركين أحد أوضح كما . أخرى إسالمية  ودول وتونس ومصر واإلمارات

 مع  بالتعاون( CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية إنشاء تم كما. الحكومة على يضغط إنه. التغييرات

 ".  المضللة المعلومات لمواجهة الدوليين والتعاون االهتمام إلى بحاجة نحن لذلك، المتحدة األمم

 المجتمع في والعاملين المدني المجتمع منظمات تهدف،    السودان في النسائية والحركات المسلمة للمرأة حقيقي تمثيل إبراز خالل من

. ضعفاء لسنا. ومقموعة ضعيفة أنها على تصورها يتم ما اغالب   التي اإلسالم في المرأة عن العالمية النمطية الصور تغيير  إلى المدني

 سواء،    ألنفسنا هذا نريد . الغربية باإليديولوجية نتأثر  أننا  يعني  ال  بحقوقنا  نطالب  ألننا  فقط . اأيض   وحلها  مشاكلنا  عن التحدث يمكننا 

 ". ال أم اغربي   أكان

 األكبر  والقضية للحركة حقيقي سرد على والحفاظ التضليل لمواجهة والعمال المدني المجتمع استخدمها التي االستراتيجيات بعض

 : هنا موضحة السودان في المرأة لحقوق

 . المرأة لحقوق األكبر والقضية الحدث يدعم وحقيقي إيجابي بمحتوى اإلعالمي المشهد لتعبئة الجهود مواصلة ●

 والبيانات  الكبيرة األعداد مبادئ على تعتمد  االجتماعي التواصل وسائل  ألن انظر  . المصداقية من شعور لخلق التكرار ●

 بتقييم لالتصاالت المعاصرة لألنظمة اإلعالمي المنطق يقوم. مصداقيتها إلثبات رواية تكرار المهم فمن ،    الضخمة 

 الطرق إحدى تتمثل. والتغريدات والتغريدات والمتابعين والتعليقات اإلعجابات عدد كم - المشاركة شدة على المصداقية

 . الصحيحة التفسيرات  أو /  و بالتمثيالت المضللة الروايات إرباك في المضللة المعلومات لمواجهة الفعالة

 . االنتباه جذب إلى يسعى إعالمي اقتصاد في الجمهور إلشراك والمرئيات والهجاء الفكاهة استخدام ●

 قبل  من ا غالب   مراقبتها تتم  موثوقة قنوات خالل من أو للعقوبات  الخاضعة المنصات على وتعميمها  الرسمية الوثائق  تطوير  ●

 . المشاركة المدني المجتمع منظمات

 على  القضية دعم عن للتعبير الدولية المدني المجتمع ومنظمات المؤثرين الرأي قادة وتشجيع وطنية دعم شبكات بناء ●

 . الدولي المستوى

 أن  يمكن التضمين لتحليل نموذج بتطوير قمنا،    السودان  في المرأة مسيرة حول المضللة للمعلومات المتعمق التحليل هذا على  بناء  

 استراتيجية  تطوير في المعرفة هذه تساعدهم أن يمكن. المضللة المعلومات  عواقب لتقييم وتكييفه لإلحصاء المركزي الجهاز يتبناه

 في الهجمات هذه مثل بحدوث للتنبؤ  اوأيض   ضدهم بالفعل إطالقها تم تضليل حملة على المترتبة اآلثار في للتحكم مناسبة استجابة

 . المستقبل



 

 

 التضمين تحليل

 التحليل تقنيات نحدد،    عملنا في . وسمعتها المنظمة على المضللة المعلومات تأثير لتقييم المهيكلة التحليل تقنيات استخدام نقترح

 خبرة باستخدام سؤال كل على اإلجابة ثم بسيطة صغيرة أسئلة إلى معقدة  مشكلة تقسيم طريق عن المخاطر لتحليل كطرق المهيكلة

 . المجال هذا في والمعرفة الموضوع

 :التالية األسئلة على اإلجابة المضللة المعلومات حملة على المترتبة اآلثار تقييم عملية في األولى الخطوة تتضمن

 ؟ المضللة  المعلومات  من المقصود هو ما .1

 ؟المستخدمة المضللة المعلومات تقنيات هي ما .2

 ؟ المضللة للمعلومات الملحوظة اآلثار هي ما .3

 ؟ مضللة معلومات  تخلق التي الفاعلة الجهات هي ما .4

 ؟ المضللة المعلومات لنشر استخدامها تم التي االتصال قنوات  هي ما .5

 االتصال لقنوات المناسبة االستجابة أنواع  هي ما .6

 المنظمة على المضللة المعلومات بتأثير المتعلقة األسئلة معالجة الثانية الخطوة تتضمن،    المضللة  المعلومات سياق  تحديد بمجرد

 .والجمهور بالمنظمة المرتبطين واألشخاص

 

 المنظمة  على ذلك يؤثر كيف

 

 

 

 المشتركين  األشخاص على تؤثر كيف

 الخاصة  المدني  المجتمع  منظمات  مع

 ؟بك

 ؟ الجمهور على تؤثر كيف

 

 

 عملها مواصلة على القدرة

 والمشاركة  العامة الصورة

  السياسة على التأثير

 

  سمعتهم تشويه

  عملهم تشويه

  عليهم اآلخرين تحريض

 

 رفاههم تهدد

 العام العنف على التحريض

  الديمقراطية المشاركة سحق



 

 

 أو  التغييرات إدخال على قدرتها  تقليل (وأمنهم سالمتهم) الموظفين

  عليها الحفاظ

  مضللة معلومات  بنشر الناس إقناع

 

 

 مفصل تحليل على  بناء  . لذلك اوفق   للرد استراتيجيات  وتصميم  المضللة المعلومات كثافة تقييم كيفية فهم  األخيرة  الخطوة  تتضمن

 :عامة فئات ثالث إلى المضللة المعلومات  تصنيف يمكن،  للوضع ونوعي

 قضائية/  قانونية اتهامات وبدء المدني المجتمع منظمات عمليات تخريب على القدرة للتضليل يكون عندما -عليا أهيمة ذا .1

 الموظفين وسالمة العام األمن يهدد أن يمكن التضليل حمالت من النوع هذا. عالية أولوية ذات أنها على تصنيفها يتم،    ضدها

 . العام والنظام

 الالزمة اإليضاحات نشر في نشط بدور القيام المدني المجتمع منظمات في المسؤولين كبار من مطلوب -المطلوب اإلجراء

 . المضللة المعلومات لتخريب

 منطقة في والعمل المدنية المشاركة مشاريع على اسلب   التأثير على القدرة المضللة للمعلومات يكون عندما -متوسطة أولوية .2

 . متوسطة أولوية ذات أنها  على تصنيفها يتم،  معينة

 التواصل  وسائل ومحتوى الصحفية البيانات إلعداد المستوى رفيعي االتصاالت موظفي إشراك -المطلوب اإلجراء

 . العامة والمشاركة الشفافية لزيادة الحملة وأنشطة االجتماعي

 متفرقة  وخطابات شخصية واتصاالت محددة مناقشات على محتمل تأثير المضللة للمعلومات يكون عندما -منخفضة أولوية .3

 . منخفضة أولوية ذات أنها على تصنيفها يتم،  معينة قضية أو حدث  حول اإلنترنت عبر

 مراقبة المدني  المجتمع منظمات  على يجب،    المنخفضة األولوية ذات التضليل حاالت ظهور لمنع -المطلوب اإلجراء

 الصورة  لتعزيز الحملة أنشطة خالل من الجمهور إلشراك الجهود وبذل االتجاهات وتحليل باستمرار اإلعالمية الحوارات

 . لمنظماتهم العامة
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