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 ؟المنشور اهذفي األسئلة المتكررة تجميع  الهدف منما  (1

 بشكللتضليل اإلعالمي ا بنشرلقانون الدولي على أوكرانيا ل المنافيئها اعتدافي سياق روسيا  تقوم

الوزارة  تسعىمن خالل هذا المنشور  .ديد على محمل الجدههذا التدية الحكومة االتحا. تأخذ منهجي

 االستعانةمكن ي معلومات أساسيةوتوفير  األمربهذا  التوعية إلى االتحادية للداخلية واألمن الوطني

 بها في التعامل مع التضليل اإلعالمي.

 

 ما هو التضليل اإلعالمي؟ (2

 هابين التمييز. ويجب عن عمدالتضليل اإلعالمي هو عبارة عن معلومات خاطئة أو مضللة تُنشر 

 وتنتشر بطريق الخطأ أو دون نية الخداع. تنشأوبين المعلومات الخاطئة أو المضللة التي 

يرمي مرسلو المعلومات الخاطئة أو المضللة إلى خداع متلقيها في إطار التضليل اإلعالمي 

 - األجنبيةمنها المحلية ومنها  -تلجأ أطراف غير حكومية  .ترويجهاواستدراجهم إلى مواصلة 

 استخدام التضليل اإلعالمي بدوافع مختلفة.إلى خارجية وكذلك أطراف حكومية 

من خالله بشكل غير مشروع  بسط نفوذهاالتضليل اإلعالمي بهدف بدولة أجنبية أما إذا قامت 

الحقائق،  إزاء الجمهورإرباك   تتعمد إذ، عتبر تهديًدا هجينًا، فهذا يُ دول(اتحاد )أو  على دولة أخرى

بالجهة التي تنشر المعلومات  والتأثير على عملية تكوين الرأي العام، والتعتيم على األنشطة الخاصة

واإللهاء عنها، وشحن الجداالت بالمشاعر، وتأجيج الصراعات االجتماعية،  الخاطئة أو المضللة

 الخاص موقفها، وذلك بهدف تعزيز عمل الحكومةفي وزعزعة الثقة في المؤسسات الحكومية و

 . الذاتية مصالحها تحقيقو

 

 غير المشروع؟  نفوذها لبسطكيف تستخدم الدول األجنبية التضليل اإلعالمي كوسيلة  (3

لى عدون عائق  االطالععلى إمكانية في كيانها المجتمعات المنفتحة والتعددية والديمقراطية  تعتمد

التبادل الحر لآلراء في  تستغلإال أن هناك أطراف فاعلة مختلفة تبادل الحر لآلراء. الحقائق وال

 االنقسامات تعميقأو ثارة إوبهدف إضعاف الثقة في الجهات الحكومية ، وذلك التضليل اإلعالمي

. في بعض األحيان تسعى مجتمعيإحداث استقطاب  من شأنهاالتي مواضيع الحول االجتماعية 

في  الحالة المزاجية العامة للمجتمعاتالدول من خالل التضليل اإلعالمي إلى التأثير على بعض 
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 تغيير مسارهاأو  أو عرقلة عملية تكوين اإلرادة السياسية في الدول المستهدفة لصالحها دول أخرى

 . للدولة األجنبية جندات السياسية الخاصةاألبما يتماشى مع 

بشكل التضليل اإلعالمي ونشر الدعاية عملية أمام الدول األجنبية الترابط الرقمي العالمي  لسه   يُ 

التالعب في المعلومات أو يتم على سبيل المثال  ،هداف سياسيةأل تحقيقًا. شديدةوبدقة سريع 

شبكات التواصل  الطريقة التي تعمل بهاإن العام.  النقاشاقتطاعها من سياقاتها األصلية للتأثير على 

بشكل خاص للمعلومات تسمح نشرها، هولة تبادل المعلومات ووالتي تعتمد على س ،االجتماعي

يلعب الخاطئة والمضللة باالنتشار سريعًا والوصول إلى أعداد كبيرة جًدا من األشخاص. 

يقومون بمواصلة نشر مثل تلك المعلومات على نطاق واسع دوًرا المستخدمات والمستخدمون الذين 

مستخدمين وهميين التابعة لعديد من الحسابات استخدام عالوة على ذلك  يتم. في هذا اإلطار محوريًا

تلك العمليات بشكل تم تنشر المعلومات الخاطئة والمضللة على المنصات المختلفة. وأحيانًا في 

 خالل ما يطلق عليه "البوتات". مبرمج تلقائيًا من 

من خالل أيًضا تستطيع الدول األجنبية اإلعداد ألنشطة التضليل اإلعالمي ودعمها باستمرار 

شبكات التواصل االجتماعي وسرقة على ستيالء على حسابات االمثالً  قد يتمالهجمات السيبرانية. 

 في سياق خاطئ. وضعها بعد التالعب بها أو بهدف نشرها بيانات السياسيين 

 

 التضليل اإلعالمي؟بكيف تقوم روسيا  (4

ما توفره وسائل التواصل ة ويقنواتها الدبلوماسمنذ أعوام طويلة الحكومة الروسية  تستغل

الوسائل اإلعالمية الحكومية في التضليل اإلعالمي ونشر الدعاية،  كذلكو شبكاتاالجتماعي من 

القنوات التابعة لمحطات بما فيها  –وسائل اإلعالم في ألمانيا  تتمتعفبينما  وذلك في ألمانيا أيًضا.

، ليس من في القانونالمرسخ عن الحكومة واالستقالل ة يحرية الصحفالب –العام  البث اإلذاعي

المؤسسات اإلعالمية الروسية تكون وسائل اإلعالم الروسية مستقلة عن الحكومة. فالضروري أن 

لسيطرة  تخضعأو سبوتنيك ال تنقل األخبار بشكل مستقل صحفيًا، بل  )آر تي( روسيا اليوم مثل

 لقطاعايكفل تنظيم أيًضا في أنشطة التضليل اإلعالمي. ال بشكل مباشر  تُستخدمالدولة الروسية و

كثيًرا ما و. للمحطات تحريريةً  وال المحاكم وال الهياكل التنظيمية استقالليةً في روسيا  ياإلعالم

ما يتم تناقله بالفعل من معلومات م تستفيد وأ المعلومات المضللة وسائل اإلعالم الروسية تطلق

في ذلك شبكات التواصل االجتماعي على وجه  مستغلةً من مدى انتشارها  فتوسع ،خاطئة أو مضللة

 عبر التأثيرمؤسسات التي تهدف إلى وهي )ما يسمى بمزارع المتصيدين لعب يكما  الخصوص.
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 ومقرها سانت بطرسبرغ وكالة أبحاث اإلنترنت مثل - المتصيدين أو التروالت(اإلنترنت عن طريق 

 دوًرا هاًما في ترويج التضليل اإلعالمي.  -

 

 علىما الدور الذي يلعبه التضليل اإلعالمي في سياق الحرب العدوانية الروسية  (5

 أوكرانيا؟

للقانون  ةالمنافيبأمر من الحكومة الروسية الحرب العدوانية  اندلعت ،2022فبراير/ شباط  24في 

شبه جزيرة  بضم 2014 عام قامت فيروسيا قد  كانت بعدما ذلك، بأسرهاعلى أوكرانيا الدولي 

تاريخ منذ  مازالت الحرب مستمرة بالضراوة ذاتهاو. سوتسببت في صراع عنيف في دونبا ،القرم

عداد ألوال توجد إحصائيات دقيقة  ،. تشهد أوكرانيا معاناة ودماًرا هائالً 2022فبراير/ شباط  24

حتى اآلن مليون أوكرانية  تركالضحايا. وفق تقارير منظمة إغاثة الالجئين التابعة لألمم المتحدة، فقد 

داخل أوكرانيا.  الفارينمن  نالماليي، وهناك إلى دول الجوار األوروبي فارينوأوكراني بلدهم 

عقوبات الحلفاء في حلف شمال األطلسي )الناتو( الدول األعضاء في االتحاد األوربي و فرضت

الدعم تقديم  تشمل تلك المساعدات .أوكرانيا لمساعدةروسيا واعتمدت تدابير  علىواسعة النطاق 

مع أوكرانيا شأنها في ذلك  تضامنهاألمانيا أعلنت  .سياسيًا وإنسانيًا وماليًا وعسكريًاألوكرانيا الشامل 

 . أخرى عديدةشأن دول 

داخل االتحاد األوروبي وحلف الناتو ودول أخرى غيرها  حلفاؤهاألمانيا وكذلك تواجه ، وعليه

روسيا  تقومخصوًصا في مجال المعلومات.  والذي تسعى لفرضه غير المشروعروسيا نفوذ 

منها وسائل اإلعالم الحكومية الخارجية مثل قناة روسيا  ،التضليل اإلعالمي عبر وسائل مختلفةب

تسعى روسيا إلى وقنوات على شبكات التواصل االجتماعي.  (RT DE) اليوم الناطقة باأللمانية

في ألمانيا  وتعميق االنقسامات االجتماعية المحتملة لصالحهاالرأي العام على بهذا الشكل التأثير 

 . امالغرب مصداقيتهأوكرانيا وكذلك . كما تهدف إلى إفقاد ودول أخرى

تبرير الغزو وإظهار سعيًا إلى  ها من خالل الدعايةالروسية مواطني القيادةتخاطب  ،في الوقت ذاته

ضمان االستحسان الواسع في صفوف الشعب الروسي لما تقدم  بهدف بمظهر المعتديالدول الغربية 

 عليه الحكومة الروسية في أوكرانيا.

زيادة في حجم تالحظ الحكومة االتحادية سرها بأأوكرانيا  علىمنذ بداية الحرب العدوانية الروسية 

وسائل اإلعالم الحكومية وتلك الروسية و الجهات الرسمية من خاللالتضليل اإلعالمي الذي يتم 
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شبكات التواصل على القيادة الروسية ب ذات الصلةحسابات الوكذلك عبر  الصلة بالحكومةيبة قر

 بفرضالحكومة الصلة بوسائل اإلعالم الروسية قريبة  نطاق بث تقليصأن تم . منذ االجتماعي

ونشر الدعاية يتم بشكل أكبر عبر الحسابات على شبكات  أصبح التضليل اإلعالمي ،عليها العقوبات

 كأطراف متزايد على نحولجهات الرسمية الروسية ا تتجلى ،في هذا اإلطارالتواصل االجتماعي. 

مثالً البيانات الصحفية الرسمية  ،في التضليل اإلعالمي كافة وسائل االتصال المتاحة لها تستغل ةفاعل

لوزارة الخارجية، والقنوات الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي والسيما تطبيق تيليجرام، 

ض في بعتلك القنوات تحصل  .في جميع أنحاء العالم الروسية اتوكذلك المواقع اإللكترونية للسفار

 ة لدول أخرى. يالقنوات الرسم الحاالت على الدعم من

 

 ف؟صن  يُ وكيف  ؟الحربب فيما يتعلقروسي ال السردما  (6

وجذبهما ودول أخرى  تسعى روسيا إلى التأثير على الرأي السياسي والرأي العام في ألمانيا

ونشر الدعاية ومحاوالت أخرى لفرض  إلعالمياالتضليل  عن طريق وذلك للوقوف في صفها

لحصول على مساعي الحكومة الروسية لفي المقام األول ينصب التركيز . عليها النفوذ غير المشروع

تحاول من ناحية أخرى، أوكرانيا. و علىعلى الحق المنفرد في شرح وتفسير الحرب العدوانية 

عرقلة رد فعل المجتمع الدولي على الحرب غير المشروعة دوليًا  موجهبشكل الروسية  القيادة

 .أو حتى منعهما ،وإعاقة المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا والتي تحظى بدعم شعبي

إلى ، مثل روسيا ،األطراف الفاعلة الضالعة بالتضليل اإلعالميالمتبع من قبل  المنهجتقسيم يمكن 

أنه ال يمكن  ،جدير بالذكر *.، وزعزعة الثقةوصرف االنتباهاإلنكار، والتشويه، : ، وهيأربع فئات

 ألكثر من فئة.مختلفة  ياتسردنسب تفمن الجائز أن تلك الفئات، كل من الفصل بدقة تامة بين 

رفض المعلومات الموضوعية الطرف الفاعل  ةحاولفي م ،"اإلنكاروهو " ،األسلوب األول يتمثل

بهدف تقويض مصداقية المصدر وبعث وذلك  ،أسباب واهيةب مستشهًداالتي ال تصب في مصلحته 

من أية مسؤولية تجاه التصعيدات على هذا المنوال تتنصل الحكومة الروسية  .في النفوس القلق

ت على الدخول في الحرب. تحاول روسيا إذًا مبادلة الجاني م  رغ  العسكرية، بل وتزعم أيًضا أنها أُ 

 المزاعمإن . دحضهابالفعل تم قد وابتداع مبررات للعدوان الروسي ال أصل لها و/ أو بالمجني عليه 

أوكرانيا أعمال وحشية ضد شعبها في دونباس ليس لها أي أساس من الصحة  ارتكابشأن الروسية ب

                                                           
 .  )Ben Nimmo(للباحث بن نيمو (D4)دي" -4استناًدا إلى نموذج " *
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 ستبعدومن المتقارير األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.  على اإلطالق، هذا ما أثبتته

تتهم روسيا أوكرانيا عالوة  من إقليم الدولة األوكرانية.قد انبعث  أي تهديد ضد روسياهناك  أن يكون

 أندعم مزعوم من الدول الغربية. إال  مستفيدة في ذلك منعلى ذلك بتطوير أسلحة دمار شامل، 

بمعاهدة  بيولوجية. تلتزم أوكرانيا الكيميائية و الأية برامج أسلحة نووية وال يوجد فيها أوكرانيا 

االتحاد السوفيتي إلى خلفها سلمت األسلحة النووية التي كانت قد عدم انتشار األسلحة النووية و

ها وسالمتها اإلقليمية. ذلك في مقابل التزام روسيا باحترام سيادت –روسيا بعد انتهاء الحرب الباردة 

التي تضعها شروط المع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتلبي كافة أوكرانيا بشكل وثيق  تتعاون

أو كيميائية أو  نوويةحاليًا أية مؤسسات بحثية غربية لتطوير أسلحة في أوكرانيا  وجدتال الوكالة. 

 لم تكن هناك أية مؤسسات من هذا القبيل. وبل  ،بيولوجية

عتبر . يُ إعادة تفسير المعلوماتاألطراف الفاعلة  محاولة ،"التشويهوهو " ،األسلوب الثانييتضمن 

تحظر . على ذلك مثاالً  - كما تزعم روسيا -تصوير الحرب في أوكرانيا على أنها "عملية خاصة" 

جنود فاق  ما بعثته منإلى  وبالنظر روسيا استخدام مصطلح "الحرب" في هذا السياق. إال أن روسيا

والتي استهدف  صواريخ ال حصر لهاإلى ما أطلقته من ألف جندي الحتالل أوكرانيا و 100عددهم 

 بذلك منتهكةعدوانية على أوكرانيا  ادون أدنى شك حربً تشن ، فهي بعضها البنية التحتية المدنية

حربًا  تقودالحكومة الروسية فضالً عن ذلك أن الواليات المتحدة األمريكية  عيتد  لقانون الدولي. ا

أن روسيا عليها أن تدافع جهات رسمية روسية  وتزعمبل روسيا بدعم من الدول األوروبية.  ضد

إن هذا لتشويه قوي للغاية كما كان الحال في الحرب العالمية الثانية.  – عن نفسها ضد تحالف فاشي

 . للحقائق

المعلومات  دحراستخدام معلومات خاطئة في إلى  ،"صرف االنتباه، وهو "األسلوب الثالثيسعى 

لحكومة الروسية أوكرانيا . تصف ااالهتماممن بؤرة  وإخراجهاالتي ال تصب في مصلحة روسيا 

جدد. على سبيل المثال بالمعتدي وبالدولة االستبدادية وتزعم كونها تحت سيطرة نظام يقوده نازيون 

على دولة  ئهااعتداانتهاك روسيا للقانون الدولي والعام عن حقيقة  ييهدف ذلك إلى صرف انتباه الرأ

ديمقراطية يقودها رئيس من أصل يهودي. تحاول روسيا فضالً عن ذلك التعتيم على جرائم الحرب 

ت في ضواحي كييف. التي وقعمجازر لبنفسها لتدبير البالتي ترتكبها عن طريق اتهام أوكرانيا مثالً 

من ذلك، يوجد حسب تقارير وسائل اإلعالم المستقلة أدلة عدة على ارتكاب روسيا  النقيضوعلى 

جرائم حرب في أوكرانيا وال سيما ضد المدنيين من السكان. تم توثيق العديد من حاالت حاليًا 

وذلك رى على المدنيين تعذيب وإطالق النار العشوائي أحيانًا والمتعمد في أحيان أخالواالغتصاب 

 في المناطق المحتلة من أوكرانيا. على يد أفراد القوات المسلحة الروسية 
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بهدف إثارة المخاوف  سيناريو من التهديد جنسيتم  ،"زعزعة الثقةفي إطار األسلوب الرابع، وهو "

تهديدات الحكومة الروسية  لك علىق ذينطب. سياسيًا في الدول المعنية وتقييد قدرتها على التصرف

بشأن  روايةالنشر ويتضمن كذلك  ،الدول التي تؤيد االلتزام بالقانون الدوليبمواصلة التصعيد ضد 

تحذر وسائل اإلعالم الحكومية والحسابات ذات الصلة كما  ل روسيا.ب  من ق   المحتملالتصعيد النووي 

الخطر المحدق والمترتب على أزمة طاقة وأزمة اقتصادية في روسيا باستمرار من بدوائر الحكم 

التعرض لتدهور إثارة الخوف في نفوس السكان في ألمانيا من تلحق بألمانيا. والهدف من ذلك هو 

في االتحاد األوروبي  وحلفائها لمانياالسياسي أل العزمأن تلك التهديدات ال تثبط  غير اقتصادي.

فرض العقوبات القاسية من خالل أوكرانيا  علىوحلف الناتو على مواجهة الحرب العدوانية الروسية 

ضمن أمور أخرى. تزعم روسيا أن الدافع وراء رد فعل المجتمع الدولي على العدوان الروسي على 

التقليل ، وتحاول على هذا النحو فوبيا(الروسو" )أو كراهية الروسعيه من حالة "أوكرانيا هو ما تد  

عي الحكومة الروسية كذلك أن المجتمعات الغربية تد   روسيا الجسيم للقانون الدولي. انتهاكمن شأن 

" وأن األشخاص المنحدرين من أصول روسية لم يعدوا آمنين لروساة يهاكربأصيبت بصفة عامة "

هناك. ولكن الغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين في ألمانيا تفرق بوضوح بين آراء 

من وتصرفات الحكومة الروسية وبين المواطنات والمواطنين الروسيين المقيمين هنا أو األلمان 

التي استهدفت جنائية ال الوقائعنسبيًا من  ضئيالً  اإال عددً في ألمانيا  نشهدلم هذا، وروسي. أصل 

تولي الحكومة االتحادية مكافحة التمييز بجميع  مؤسسات روسية أو أشخاص ذوي أصول روسية.

 . اخاصً  اهتماًما أنواعه

 

 التضليل اإلعالمي الروسي؟  المحليةاألطراف الفاعلة نشر تإلى أي مدى  (7

 دول أخرى.في األطراف الفاعلة المحلية في ألمانيا و بشكل متعمد يخاطب اإلعالم الحكومي الروسي

شأنها في ذلك  ،دوًرا محوريًا (RT DE) قناة روسيا اليوم الناطقة باأللمانيةفي هذا اإلطار تلعب 

 ائلوس"بـ إن ما يعرف. خاصةخرى مؤسسات حكومية وأوكذلك شبكات التواصل االجتماعي شأن 

من األطراف الفاعلة  ها مثالً من ق ب لستخدميتم االحكومة الروسية التي تدعمها بديلة" العالم اإل

 )الرافضة لشرعية الدولة األلمانية( حركة مواطني الرايخالتطرف اليميني وفئات المحيطة بظاهرة ال

سيطرة الدولة  نعإعالن خروجهم اع فكرة الحكم الذاتي )الذين يعتقدون أنهم قادرون على أتبو

المكتب ) لجهات األمنية الداخليةا التي تدخل في دائرة اهتمامالمجموعات  وكذلكوسيادة قوانينها( 

الروسي المضلل  السردشر تني ة.الشرعية عن الدولنزع  والتي تستهدف حماية الدستور(االتحادي ل

االحتجاج على أجزاء من حركة  هنالكإعالميًا كذلك عبر منتديات تطبيق تيليجرام ذات الصلة. 
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. التضليل اإلعالمي والدعاية الروسية ومواصلة نشرهاللتجاوب مع  ةمعرض)سابقًا(  كورونا تدابير

 اليسارية المتطرفة. المجموعات ستميل أيًضا يالروسي من شأنه أن  فالسردباإلضافة إلى ذلك، 

ه موقفًا مؤيًدا ؤتخذ أعضاي ،غالبالفي فهذا المشهد متباينة. ردود الفعل داخل يجدر مالحظة أن و

 مناصرة للجانب األوكراني.  اآلراءلروسيا، ولكن في بعض األحيان تكون 

 .المؤامرة اتبنظري المؤمنين أوساطفي  مثالً  روسيال المناصر لسردا انتشاريستمر  أن من المتوقع

بمخاطبة تلك في ألمانيا الروسية  الخارجي اإلعالموسائل فمن خالل ما تستخدمه من مفردات تقوم 

 .ها على وسائل التواصل االجتماعيعبر قنواتاألوساط تحديًدا 

 

المؤيدة لروسيا ما العالقة بين التضليل اإلعالمي والدعاية الروسية وبين المظاهرات  (8

 في ألمانيا؟ 

 تقاليد أو أيديولوجيات من بناًء على ما تعتنقه -لديها  السكانمن  المحددة المجموعات بعضهناك 

أيًضا الرفض يدفعه و هناكعدم الدراية باألوضاع الحقيقية  يعززه لروسيا مناصر   أساسي   مفهوم   -

تتجاهل هذه المجموعات واقع أن األساسي أو الريبة في القيم الغربية والسيما الديمقراطية التعددية. 

تستقبل يب من خالل ما تروجه من دعاية. بل وعلى العكس من ذلك، الحكومة الروسية تنشر أكاذ

، على سبيل عن اقتناع تام وتنشره عالنيًاالروسي دون تفكير أو تفنيد  السردهذه المجموعات 

 التي خرجت في العديد من المدن األلمانية الكبرى مؤيدة لروسيا. المثال أثناء المظاهرات 

 

لماذا تم فرض الحظر على نشر المحتويات الصادرة عن محطتي روسيا اليوم  (9

 وسبوتنيك في االتحاد األوروبي؟

 (تي آرروسيا اليوم )المحطتين الروسيتين  تدابير االتحاد األوروبي الجزائية المفروضة على ترجع

ن بشكل ين الواقعتيإلى أن المحطت 2022مارس/ آذار  2في حيز التنفيذ والتي دخلت  وسبوتنيك

دعم العدوان العسكري في  تساهمان بشكل حاسممباشر وغير مباشر تحت سيطرة الحكومة الروسية 

من المزمع سريان الوسائل اإلعالمية. من خالل وزعزعة االستقرار في دول الجوار  على أوكرانيا

تنفيذ حمالتها عن على أوكرانيا وتتوقف عالوة على ذلك  هاوانتلك التدابير إلى أن تنهي روسيا عد

حظر نشر المحتويات الصادرة عن الدعائية ضد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه. فضالً عن 

سن تشريعات الحاجة إلى وهو األمر الذي يسري بشكل مباشر دون  - المحطات المدرجة على القائمة
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ينص المرسوم على تعليق التراخيص  -تباعه إلى حد بعيد في ألمانيا، وطنية بهذا المضمون ويتم ا

 ةأيألمانيا لعدم وجود أثر عملي على إال أن هذا األمر ليس له المحتمل حيازة المحطات المعنية لها. 

ال يتم تقييد عمل صحفيات وصحفيي  سالفة الذكر، الترتيباتتراخيص من هذا القبيل. فيما عدا 

 محطات آر تي وسبوتنيك، إذ يسمح لهم مثالً بالقيام باألبحاث وإجراء المقابالت. 

آر تي الناطقة بث قناة أنشطة فإن بغض النظر عن العقوبات المفروضة من ق ب ل االتحاد األوروبي، 

براندنبورغ اإلعالمية العامة  -ينحسب تقدير مؤسسة برل –عتبر تُ في ألمانيا ( RT DE)باأللمانية 

(MABB)-  ر أمر بالحظر ضد آر اصدإ تمترخيص بث. لذا،  على المحطة حصوللعدم  ةجائزغير

تي الناطقة باأللمانية وذلك بالفعل دون تدخل من الحكومة االتحادية وقبيل فرض االتحاد األوروبي 

  .عليها عقوباته

 

ما التدابير التي تتخذها الحكومة االتحادية ضد التضليل اإلعالمي كوسيلة  (10

 غير المشروع؟ بسط نفوذهابتقوم دول أجنبية من خاللها 

وزارة  بتوجيه منتم  ،سرهاأبعد فترة قصيرة من اندالع الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ب

داخل ( UAG RUS/UKRحول روسيا/ أوكرانيا )فرعية العمل المجموعة  تأسيسالداخلية االتحادية 

 بمشاركة (AG Hybrid) هجينةالتهديدات ال التي تعالج موضوع المشتركة عملالمجموعة إطار 

 الوزارات بين فيما للمعلومات الوثيق التبادلتكفل مجموعة العمل الفرعية . مختلف الوزارات

فيما يتعلق بالحرب الروسية على  الهجينة التهديدات على للتعرف مختلفةال الحكومية والجهات

الكشف التدابير الرامية إلى  تقع. تلك التهديداتل والتصدي -سيما التضليل اإلعالمي  وال -أوكرانيا 

وزيادة قدرات المجتمع على الصمود في الحقائق  القائم علىصل الروسي وتعزيز التوا السرد عن

 مل ضد التضليل اإلعالمي.الع فريقمحور عمل في اإلعالمية  الساحةالتهديدات القادمة من  مواجهة

تراقب كل من وزارة الخارجية األلمانية، والمكتب في سياق الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، 

الصحفي واإلعالمي للحكومة االتحادية، والوزارة االتحادية للداخلية واألمن الوطني والجهات التابعة 

المتداولة هناك، وتتواصل  يتعلق بالمعلومات الخاطئة أو المضللةبتيقظ فيما لها المجال اإلعالمي 

بعضها البعض ومع الوزارات والجهات الحكومية األخرى التابعة في هذا الصدد باستمرار مع 

 للحكومة االتحادية والواليات. 
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بخصوص األوضاع  مع فئات المجتمع المختلفةاستباقًا التواصل المبادرة بينصب التركيز دائًما على 

 . للفئات المستهدفة ومالئمبشكل قائم على الحقائق مخاطبتها المتخذة و والتدابيرالراهنة 

تصحيح من خالل  وال سيمامالئمة للتفاعل مع التضليل اإلعالمي،  إجراءاتفضالً عن اتخاذ 

والمجتمع عموًما على  بأسرها وتنمية قدرة الدولةية ئالوقا تدابيرالتنال المعلومات الخاطئة، 

المواطنات  دعمو "التضليل اإلعالمي"التوعية العامة حول موضوع  إن. اهتماًما خاًصا الصمود

التدقيق النقدي في فحوى المعلومات ومصادرها خصوًصا لدى استخدام وسائل  علىوالمواطنين 

. من جزًءا ال يتجزأ من تلك المهمة التي تضطلع بها الدولة بأسرها يشكالن التواصل االجتماعي

كافة الفئات العمرية.  لدىالضروري تعزيز وتنمية الدراية اإلعالمية والمعلوماتية بشكل موجه 

تحقيقًا لذلك، تدعم الحكومة االتحادية مشاريع مختلفة ترمي إلى دعم كفاءة المواطنات والمواطنين 

وسائل  تقدمقطاع الصحافة. ل الهيكلي تعزيزالإلى تهدف أيًضا و ،في فهم األخبار وتقييمها واستخدامها

مساهمة  (Fact checkingتدقيق الحقائق )خدمات من خالل ما توفره من مثالً اإلعالم المستقلة 

راجعة الحقائق التي تتم على يد مبشكل واضح بالحكومة االتحادية رحب تقيمة وبالغة األهمية. كما 

 المؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية المستقلة. 

من خالل الدعم الفوري لإلعالميين الفارين من  مثالً هم الحكومة االتحادية عالوة على ذلك تسا

أوكرانيا وروسيا وبيالروس في تعزيز وسائل اإلعالم التي يتم بثها من المنفى والتي تتمتع في الكثير 

، تغطية ناقدة ومستقلة لألحداث في أوطانها لما تقوم به منبقدر عال من المصداقية من األحيان 

 . وتواجه التضليل اإلعالمي بشكل نشط

غير المشروع  بسط النفوذ النهج واسع النطاق والشامل للمجتمع ككل في مواجهةباإلضافة إلى هذا 

آلية  على غرار ،الدولية شبكاتال وداخللتعاون مع الدول الشريكة اعد يُ  ،من ق بَل الدول األجنبية

 وفي هذا اإلطار يلعب. ا ذا أهميةإضافيً عنصًرا  ،مجموعة الدول السبعةل ةالتابعاالستجابة السريعة 

االتحاد  فمن ناحية، يدعم ما تقوم به مبادراتدوًرا خاًصا.  ومعه االتحاد األوروبي في نطاقالتعاون 

 )متوفر بلغات أوروبية عديدة( euvsdisinfo.eu لكترونيمثل الموقع اإل -أنشطة  األوروبي من

 .الوطني المستوىالعمل على  - لدائرة األوروبية للشؤون الخارجيةل التابعالقائم عليه فريق العمل 

، الحكومة االتحادية بشكل نشط في العمل على صعيد االتحاد األوروبي، تساهم ومن الناحية األخرى

الهجينة داخل المجلس  للتهديدات لتصدياالمعنية بموضوع والسيما في إطار مجموعة العمل 

   األوروبي.

http://#
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الجهات األمنية و ،البلديات التابعة لها بما في ذلك ،لتواصل بين الحكومة االتحادية والوالياتا ويشكل

 جابهة التضليل اإلعالمي بشكل فعال. م فيعنصًرا ال يقل أهمية 

 ومتوافقة اتباع مناهج متالئمةب مطالبة  طراف الفاعلة على مختلف المستويات السياسية إن كافة األ

 لضمانالالزمة  األطر الهيكليةإرساء لمكافحة التضليل اإلعالمي بشكل فعال و مع بعضها البعض

وتكييفها  دوليًاالمجربة الناجحة ومثلة األ اتباعتحقيقًا لذلك يمكن الفعالية على مستوى المجتمع ككل. 

 ضاع الخاصة. كما يتسنى أللمانيا أن تقدم مثاالً يحتذي في بعض المجاالت.لتالئم األو

يضطلع مشغلو وسائل التواصل االجتماعي فضالً عن ذلك بدور بالغ األهمية في التدابير الممكن 

اتخاذها للحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة؛ إذ أن سن القواعد الشفافة لتنظيم شبكات 

وعليه، . بالغ األهميةمشغلي تلك الشبكات يعد أمًرا  على يدالتواصل االجتماعي وتطبيقها بحزم 

 فالحكومة االتحادية في تواصل منتظم مع مشغلي وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن.

 

 كيف تتعامل الحكومة االتحادية مع التضليل اإلعالمي شديد الحدة؟ (11

القيام فعليًا بتصحيح كل معلومة خاطئة أو  عليها الحكومة االتحادية هتتبعالمنهج الذي  يفرضال 

اتخاذ القرار بشأن التفاعل مع معلومة ما يتطلب جذب المزيد من االنتباه لها. ي إذ أن ذلك قدمضللة 

تلعب المعايير أو و. بعينهالمعلومة الخاطئة أو المضللة محل االهتمام ا وكيفية القيام بذلك تحليل

ن وما األمر الواقع بالتحديد؟ من هم األشخاص المتضرر -ًرا في اتخاذ هذا القرار: األسئلة التالية دو

ن بهذا المحتوى؟ هل يدور األمر هنا حول معلومة خاطئة أو مضللة يتم نشرها عن عمد، وأو المعني

ا التضليل ذأي هل هو تضليل إعالمي؟ من أي جهة يأتي هذا التضليل اإلعالمي؟ أين تم نشر ه

 مثالً بالنظر إلى مدى انتشار المعلومة؟ المحتمل  التهديد حجماإلعالمي؟ ما 

كلما ارتفع مستوى التهديد المحتمل زادت أهمية التفاعل السريع والتصدي الحاسم فوبصفة عامة، 

قد تختار الحكومة االتحادية في مثل تلك الحاالت ما يسمى بأسلوب "كشف الزيف"  .له

(debunking .أي التفنيد النشط للمعلومات الخاطئة أو المضللة ) 
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كيف يمكن التعرف على المعلومات الخاطئة والمضللة وحماية الذات من  (12

 التضليل اإلعالمي؟

 الفحص الناقد بدالً من مواصلة النشر (أ

الكاذبة أو المضللة عن وتسجيالت الفيديو  األنباء والصوراألشخاص  يشيع في كثير من األحيان، ال

في أسوء الحاالت الثقة أو تثير الهلع في قد تزعزع تلك األخبار إال أن سوء نية، بل من فرط قلقهم. 

ومن ثم، اتسع انتشاره.  أو تأجيًجا للعواطف نفوس متلقيها. وكلما كان الخبر أكثر إثارة للمشاعر

نهيب بكم إذًا الحفاظ على السكينة.  ار، بلالمشاركة في نقل تلك األخبيكون من األهمية بمكان عدم 

التي يساوركم  المحتوياتاالنصراف عن مواصلة إرسال المضامين قبل التحقق منها، وعدم نشر 

 الشك في صحتها!

 مراجعة مصادر األخبار ومرسليها (ب

. على األقل من المفيد دائًما مراجعة األخبار المشكوك في صحتها بالرجوع إلى مصدرين إضافيين

توفر المحطات اإلخبارية والصحف اليومية واألسبوعية من خالل عروضها اإلعالمية معلومات 

بفحص صحة المواد يقوم العديد من أقسام تدقيق الحقائق التابعة لوسائل اإلعالم عن األخبار الراهنة. 

كذلك ندعوكم وذلك بشكل منتظم ودائم التحديث.  الحربالمصورة والمسجلة الوافدة من مناطق 

أوكرانيا  العدوانية الروسية علىللمؤسسات، وحاليًا بشأن الحرب لالطالع على المواقع الرسمية 

والفرنسية(  واإلنجليزيةباللغات األلمانية متوفر على الموقع الرسمي للحكومة االتحادية )

.debundesregierung .وعلى قنوات المؤسسات المختلفة على شبكات التواصل االجتماعي ، 

ناشر الفيديو أو الصورة أو الخبر. فهل هو صاحب المادة اإلعالمية األصلي، عليكم دائًما التحقق من 

باسم حقيقي عالمة على صحة  الشخص كون إدالءيأم إنها سبق تناقلها بالفعل أكثر من مرة؟ قد 

الحساب اإللكتروني. ومن الممكن أن تشكل البيانات التي قد يوفرها مشغلو المنصات حول استقاللية 

المواد اإلعالمية المعروضة.  تحديد الموقف منفي حسابات معينة أو صالتها بالحكومات دعًما 

)تحمل عالمة  تم التحقق من صحتهاالتي يوصى على شبكات التواصل االجتماعي بمتابعة الحسابات 

لجهات أو المؤسسات الرسمية دون غيرها، كما يُنصح باالطالع على بيانات ناشري التابعة لزرقاء( 

صفحات اإلنترنت والتي يجب أن تسمي شخًصا مسؤوالً عن محتويات الصفحة وتشمل عنوانًا كامالً 

  وليس فقط عنوان بريد إلكتروني مبهم على سبيل المثال.

 

http://#
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 استخدام أدوات تدقيق الحقائق  ج(

تتحقق وسائل اإلعالم العامة وغيرها من المنظمات المستقلة من بعض األخبار الكاذبة وتصححها. 

وكذلك وكاالت األنباء مثل  (Correctiv)يقوم مركز كوريكتيف البحثي المستقل فعلى سبيل المثال 

بتوثيق وتحليل التضليل اإلعالمي واألنباء منظمات الوغيرها من ( dpaاأللمانية )وكالة األنباء 

 الخاطئة المنتشرة حاليًا على الصعيد العالمي حول الحرب في أوكرانيا. 

 

 التعامل مع التضليل اإلعالمي؟ كيفية المزيد من المعلومات حول  يتوفرأين  (13

واإلعالمي للحكومة االتحادية عبر الموقع اإللكتروني للحكومة االتحادية على المكتب الصحفي يطلعكم 

 كيفية التعامل مع التضليل اإلعالمي )باللغة األلمانية(:

desinformation-mit-de/themen/umgang-https://www.bundesregierung.de/breg . 

 

المكتب الصحفي واإلعالمي للحكومة االتحادية عبر الموقع اإللكتروني للحكومة االتحادية طلعكم وي

 أوكرانيا )باللغة األلمانية(: العدوانية الروسية علىكذلك على معلومات بشأن الحرب 

ukraine-der-in-de/themen/krieg-https://www.bundesregierung.de/breg. 

 

يتعلق بالتضليل فيما  القائمة في الوقت الراهنتطلعكم وزارة الداخلية االتحادية على التهديدات 

التهديدات الهجينة ب يسمىاإلعالمي كوسيلة لفرض الدول األجنبية نفوذها غير المشروعة، أي ما 

 )باللغة األلمانية(:

-https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema

bedrohung.html-hybride-desinformation-desinformation/artikel. 

 

)باللغتين األلمانية  أيًضا معلومات مفيدة حول الموضوع ذاته المكتب االتحادي لحماية الدستوريوفر 

 :واإلنجليزية(

-und-https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage

proliferationsabwehr/desinformation.html. 

 

 

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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ومعلومات أساسية مستفيضة حول التعامل مع التضليل اإلعالمي على موقع المركز تجدون إرشادات 

 باللغة األلمانية(:االتحادي للتربية المدنية )

journalismus/desinformation-https://www.bpb.de/themen/medien. 

 

يقدم المركز االتحادي للتربية المدنية سلسلة حلقات بودكاست حول هذا الموضوع )باللغة كما 

 األلمانية(:

-journalismus/digitale-https://www.bpb.de/themen/medien

blick-globale-der-desinformation/desinformation/. 

 

المركز االتحادي للتربية المدنية عالوة على ذلك صفحة خاصة حول موضوع الحرب العدوانية  يقدم

 المركز االتحادي للتربية المدنيةبشكل مجمع ما ينشره تلك الصفحة تعرض  .أوكرانيا علىالروسية 

 )باللغة األلمانية(:ن يمستقلن ين وباحثييصحفلمقاالت  ى سبيل المثالعل ،في هذا الصدد

ukraine-der-in-https://www.bpb.de/themen/europa/krieg. 

 

تمول الوزارة االتحادية ( Demokratie leben)ش الديمقراطية!" ياالتحادي "لنع البرنامجفي إطار 

العديد من المشاريع التي تتناول موضوع التضليل اإلعالمي لألسرة وكبار السن والنساء والشباب 

وأيديولوجيات المؤامرة. يمكن االطالع على تلك المشاريع على الرابط التالي )باللغتين األلمانية 

يجدر التنويه بمشاريع "اإلعالم المعاكس" . leben.de-https://www.demokratieواإلنجليزية(: 

(Gegenmedien )ل( مركز الحداثة الليبراليةZentrum Liberale Moderne ) الذي يقوم بتحليل

 وانية الروسية علىالعدحول الحرب  السردياتمحتويات وسائل اإلعالم الناقدة للنظام وبنشر 

وكذلك أداة تحليل ، https://gegneranalyse.deأوكرانيا على وجه الخصوص )باللغة األلمانية(: 

(. يصف betterplace-Lab/Das Nettzالتضليل اإلعالمي التي يقدمها بيتربليس الب/ داس نيتس )

ن خالل خريطة تفاعلية. للمزيد من المعلومات المشروع عملية إنتاج ونشر التضليل اإلعالمي م

 يرجى االطالع على الرابط التالي )باللغة األلمانية(:

 desinformation-netz.de/infografik-im-hass-https://kompetenznetzwerk. 

 

تدعم الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي العديد من المشاريع البحثية التي تعالج موضوع 

 التضليل اإلعالمي. تجدون المزيد من المعلومات على الرابط التالي )باللغتين األلمانية واإلنجليزية(: 

-news-https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/2022/02/fake

bekaempfen.html. 

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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يمكنكم االطالع على تدقيق للحقائق حول هذا الموضوع مثالً على الصفحة المخصصة لذلك على 

)باللغة األلمانية(:  ARD-موقع الهيئة العامة للبث اإلذاعي في ألمانيا 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder  وعلى مواقع وسائل اإلعالم العامة األخرى على

والذي يقدم صفحة خاصة لتدقيق  BR –مستوى الواليات االتحادية مثل موقع اإلذاعة البافارية 

 .faktencheck-https://www.br.de/nachrichten/faktenfuchsالحقائق )باللغة األلمانية(: 

 

تضليل اإلعالمي العن باللغة اإلنجليزية الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية على موقعها شف تك

ويمكن االطالع على  .ukraine/ https://euvsdisinfo.eu :المنتشر حاليًا بشأن الحرب في أوكرانيا

يوفر  كما .https://euvsdisinfo.eu/deالرابط التالي:  علىالنصوص باللغة األلمانية  العديد من

 . ، منها أيًضا اللغتين الروسية واألوكرانيةبلغات عديدة مستفيضةالموقع معلومات 

 

أيديولوجيات  إلىمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( باللغة اإلنجليزية  تتطرق

إرشادات عملية بشأن التعامل مع التضليل اإلعالمي )متوفر باللغة اإلنجليزية  وتوفرالمؤامرة 

  .https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharingوالفرنسية واإلسبانية(: 

http://#
http://#
http://#
http://#

