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الحوار الديمقراطي هو لجنة شكلتها الحكومة. ونحن 
نقوم بعدد كبير من اإلجراءات التي تزيد من قدرة الناس 

على الصمود أمام التضليل والدعاية وخطاب الكراهية 
على اإلنترنت. في األساس، يتعلق األمر بكيفية تمكّننا في 

السويد من الحفاظ على حوار ديمقراطي مفتوح وشامل 
ومحترم للجميع، حيث يشعر جميع المواطنين بأنهم 

يريدون المشاركة ويمكنهم المشاركة فيه. 
demokratiskasamtalet.se

http://demokratiskasamtalet.se


األسئلة

؟
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كيف يمكنك المساهمة في محادثة 
ديمقراطية مفتوحة وشاملة ومحترِمة 
حيث يشعر الجميع بأنهم قادرون على 

المشاركة ويريدون المشاركة فيها؟ 



 ما هو 
التضليل؟
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التضليل اإلعالمي يعني نشر معلومات غير صحيحة 
ومضللة تسبب الضرر أو تؤثر على مواقف الناس 

وآرائهم وأفعالهم في اتجاه معين. ويمكن نشر 
المعلومات المضللة عن قصد أو عن غير قصد. 



التضليل 
والديمقراطية
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من الشروط األساسية الهامة لحوارنا الديمقراطي هو 
الحصول على معلومات صحيحة. التضليل موجود 
منذ فترة طويلة وتم استعماله في أشكال مختلفة. 

ولكن البيئات الرقمية تمكّن اليوم من النشر السريع 
إلى عدد كبير من الناس، ونخاطر جميعاً في نقل 

المعلومات غير الصحيحة والمضللة إلى أشخاص 
آخرين. وهذا يشكل تحدياً للديمقراطية. ولذلك، فإن 
التضليل هو أمر نحتاج إلى أن نكون على علم به وأن 

نكون قادرين على الصمود ضده.
الكثير من النص



حقائق
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22% 
من األخبار التي تم تشاركها على وسائل 

التواصل االجتماعي أثناء االنتخابات السويدية 
في عام 2018 كانت ما يسمى باألخبار الكاذبة*.

- معهد أكسفورد لإلنترنت

* األخبار الكاذبة هو مفهوم مثير للجدل. يعرّف الباحثون في هذه الدراسة األخبار الكاذبة 
بأنها أخبار ومعلومات من مصادر/ناشرين ينشرون معلومات مضللة أو خادعة أو 

خاطئة ويزعمون أنها أخبار حقيقية عن السياسة واالقتصاد والثقافة.



األسئلة

؟
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هل قمت أنت أو أي شخص تعرفه 
بمشاركة معلومات خاطئة أو مضللة؟ 

ما الذي يمكن أن يؤدي إليه ذلك؟



نصائح وإرشادات
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 أربعة أسئلة بسيطة لنقد المصدر: 
1. من؟ من الذي وراء المصدر؟ 

2. ماذا؟ هل يبدو المحتوى معقوالً؟ هل المعلومات 
متحّيزة أو هل تتم مقارنة وجهات نظر مختلفة بين 

بعضها البعض؟ 
3. لماذا؟ ما هو غرض نشر المعلومات؟ إلى من تتوجه؟ 

4. متى؟ هل محتوى المصدر موضوع الساعة؟ هل 
الكثير من النصهناك تاريخ النشر؟



 ما هي 
الدعاية؟
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يمكن وصف الدعاية بأنها خبر يريد فيه المرِسل من 
المستقِبل أن يغير سلوكه ورأيه عن أمر ما. ويشمل هذا 
التعريف التسويق والنفوذ السياسي، مثالً تأثير األحزاب 

السياسية ومجموعات المصالح.

ولكن غالباً ما ُيعطى للدعاية معنى أضيق كذلك. 
ويشير حينذاك إلى األخبار المضللة التي يتم نشرها عبر 
وسائل غير أخالقية، على سبيل المثال مرسلين زائفين 

ومحتوى زائف.



الدعاية 
والديمقراطية
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الدعاية تضّر الحوار الديمقراطي ألنها تهدف إلى التالعب 
بآراء وأفعال اآلخرين، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق 
إثارة مشاعر سلبية قوية. لقد كانت الدعاية موجودة 
منذ فترة طويلة ولكنها تصبح خطيرة بشكل خاص 

اليوم عندما تقوم وسائل التواصل االجتماعي في كثير 
من األحيان بإعطاء األولوية للمحتوى الذي يلعب على 

العواطف ويثير االضطراب، في حين أن هذه الجهات 
الفاعلة ال تتحمل نفس مسؤولية الدعاية مثل ما تفعله 

وسائل اإلعالم التقليدية.



حقائق
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ذكر المحقق األمريكي روبرت مولر في تقريره أنه 
كانت هناك دعاية روسية كبيرة في وسائل التواصل 

االجتماعي أثناء االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 2016. 
وكان الهدف من هذه الدعاية، من جملة أمور أخرى، 
هو تعزيز االستقطاب بين مختلف فئات المجتمع. 



األسئلة

؟
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ما هي أنواع الدعاية التي تعتقد أنها يمكن أن 
تحدث في السويد؟ 

ما هي المهارات التي تحتاج إليها لكي يمكنك 
التمييز عندما يحاول شخص ما خدعك عمداً؟



نصائح وإرشادات
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نصائح قبل مشاركة األخبار في وسائل التواصل االجتماعي:
• نادراً ما تكون هناك حلول بسيطة للمشاكل المعقدة. وينبغي 

االنتباه بصورة خاصة إلى أولئك الذين يعرضون حلوالً بسيطة.
 • إذا كانت المعلومات تبدو "جيدة جداً لدرجة أنه ال يمكنها أن 

تكون صحيحة"، فهي عادة ما تكون كذلك.
• فكّر ملياً قبل أن تشارك! إذا قمت بمشاركة معلومات غير 

صحيحة على وسائل التواصل االجتماعي، فأنت ال تنشر األكاذيب 
 إلى اآلخرين فحسب، بل تقوم أيًضا بإعطائها مغزى ومصداقية 

لدى أصدقائك بصفتك أنت الذي نشرت المعلومات. 

5. من؟ الذي هو وراء المعلومات؟ هل هو باحث أو سلطة أو 
منظمة؟

6. لماذا؟ هل المعلومات متاحة؟ من الذي سيستفيد من مواصلة 
نشرها؟ 

الكثير من النص



ما هو خطاب 
الكراهية على 

اإلنترنت؟
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غالًبا ما يستخدم خطاب الكراهية على اإلنترنت لوصف 
التعليقات البغيضة أو التهديدية أو المسيئة أو المهينة 

التي تحدث عبر اإلنترنت. بعض منها غير قانوني، والبعض 
اآلخر ليس كذلك. وفي كلتا الحالتين، فإن الشخص الذي 

يتعرض إلى اإلهانة يعاني منها على نحو كبير.

وإن كون الجريمة تحدث على شبكة اإلنترنت فال يعني 
ذلك أنها أقل خطورة. لتغيير النظرة إلى الجرائم على 

اإلنترنت يحتاج النظام القضائي والشرطة إلى معرفة مدى 
انتشار المشكلة. ولذلك فإنه من المهم أن تقدم بالغاً إذا 

تعرضت إلى خطابات الكراهية على اإلنترنت. 



خطاب الكراهية 
على اإلنترنت 
والديمقراطية

.14



 خطاب الكراهية على اإلنترنت مشكلة ديمقراطية. 
حيث إن الكلمات لديها أهمية. فإن التهديدات 

والكراهية واالنتهاكات ُتسِكت األشخاص وترتبط 
بمن نحن وما نمثله. 

ولذلك فيجب أن تؤخذ على محمل الجد. 



حقائق
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»حان اآلن وقت االنتخابات من جديد. وتزداد 
التهديدات والكراهية والجرائم ضدي في كل مرة 

أمثل فيها أو أظهر في وسائل اإلعالم. ويمتلئ 
البريد اإللكتروني بالصور العارية وبرجال بالغين 
يرغبون قتلي أو يريدون مني تصوير انتحاري، 

أو أن أتعرض لالغتصاب، أو أقفز أمام قطار، 
أو أطلق النار على نفسي أو أشنق نفسي.« 

- شخص منتخب 2019



حقائق
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1 من بين 4 
 سياسيين منتخبين تعرض للكراهية أو 

التهديد أو العنف المرتبط بمهامه

واختار 3/1 من أولئك الذين تعرضوا للكراهية فرض رقابة 
على أنفسهم في مرة من المرات، أي أنهم تجنبوا المساهمة 

في مسألة محددة أو التعبير بشأنها.

المصدر: تحقيق عن أمان السياسيين 2017، برو



حقائق
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 1 من بين 3 
صحفيين تعرض إلى تهديد يتعلق 

بممارسته المهنية. 4/1 منهم فكر في 
مرة من المرات في ترك الصحافة. 

المصدر: تحقيق عن أمان الصحفيين 2017، جامعة غوتنبرغ



األسئلة

؟
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هل تعرضت إلى خطاب 
 الكراهية على اإلنترنت؟ 

كيف كان شعورك؟ 



نصائح وإرشادات
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هل شاهدت خطاب الكراهية على اإلنترنت؟ قم بما يلي: 
• ادخل في الحوار وقدم تعليقاً لدعم الضحية. 

• اتصل واعرض مساعدتك. 
• قدم بالغاً عن المنشور. 

• قدم بالغاً للشرطة إذا كنت تشك في ارتكاب جريمة. 
• إذا كنت صغير الّسن – تحدث إلى شخص بالغ تثق به. 

nathatshjalpen.se اقرأ المزيد على الموقع

http://nathatshjalpen.se


يوجد عدد كبير من الجهات الفاعلة التي ترغب في 
المساهمة في مناخ محادثات تتسم باالنفتاح واالحترام. 
ولكن يجب علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض لخلق 

المجتمع الذي نريده! 

هل تريد معرفة المزيد عما يمكنك القيام به؟ 
اقلب البطاقة.
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أمثلة عن الجهات الفاعلة التي يمكنها أن تساعدك:

 ”MIK för mig” Statensmedierad.se
 ”Så arbetar troll för att manipulera dig” Internetstiftelsen.se

”Tystna inte” Brottsoffermyndigheten.se
 ”Näthatshjälpen” Make Equal.se

 للعثور على المزيد من الجهات الفاعلة اطلع على الموقع 
www.demokratiskasamtalet.se

http://Statensmedierad.se
http://Internetstiftelsen.se
http://Brottsoffermyndigheten.se
http://Equal.se
http://www.demokratiskasamtalet.se

