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هل امجليع
متصيدون متصيدون 
مستفزون مستفزون 
ومتمنرونومتمنرون

؟؟

الشباكت االجمتاعية يه جزء من حياتنا اليومية. 
سواء عرب تويرت أو فيسبوك أو تيك توك أو 

إنستغرام. حنن نتبادل املعلومات مع املستخدمني 
من مجيع أحناء العامل ، ونعرض الصور من أوقات 

فراغنا أو نقدم ونعرض ما نعمله. حياة بدون وسائل 
التواصل االجمتايع – يشء يصعب ختيله بالنسبة 

للكثريين.

لألسف، تنيمت أيًضا اإلساءة هلذه احلياة اليومية. 
يمت احلديث عن خطاب الكراهية عندما يمت ازدراء 

املستخدمني أو مهامجهتم عىل وسائل التواصل 
االجمتايع - خاصًة عندما ينيمت املترضرون إىل 

أقلية اجمتاعية.

عندما يمت إهانة النساء بطريقة متحزية جنسيًا، 
أو يتعني عىل ذوي البرشة السوداء محتل اإلساءة 
العنرصية أو مواجهة الهيود خبطاب كراهية معاد 

للسامية، فُيشار إىل هذا أيًضا بامس خطاب 
الكراهية. ينتج "املتصيدون" خطاًبا حيض بشلك 
أسايس عىل الكراهية بغرض االستفزاز؛ ومييل 

"الاكرهون" غالبا إىل الرتكزي عىل أفراد معّينني من 
أجل تعقهبم واضطهادمه ألسباب خمتلفة.

لكن الدوافع غري مهمة: املهم هو تأثري هذه اللغة عىل 
الناس وتأثريها عىل حياتنا املشرتكة مًعا.

الشباكت االجمتاعية يه جزء من حياتنا اليومية. 

إنستغرام. حنن نتبادل املعلومات مع املستخدمني 
من مجيع أحناء العامل ، ونعرض الصور من أوقات 

إنستغرام. حنن نتبادل املعلومات مع املستخدمني 
من مجيع أحناء العامل ، ونعرض الصور من أوقات 

إنستغرام. حنن نتبادل املعلومات مع املستخدمني 

فراغنا أو نقدم ونعرض ما نعمله. حياة بدون وسائل 
من مجيع أحناء العامل ، ونعرض الصور من أوقات 

فراغنا أو نقدم ونعرض ما نعمله. حياة بدون وسائل 
من مجيع أحناء العامل ، ونعرض الصور من أوقات 

 يشء يصعب ختيله بالنسبة 
فراغنا أو نقدم ونعرض ما نعمله. حياة بدون وسائل 
 يشء يصعب ختيله بالنسبة 

فراغنا أو نقدم ونعرض ما نعمله. حياة بدون وسائل 

لألسف، تنيمت أيًضا اإلساءة هلذه احلياة اليومية. 
يمت احلديث عن خطاب الكراهية عندما يمت ازدراء 
لألسف، تنيمت أيًضا اإلساءة هلذه احلياة اليومية. 
يمت احلديث عن خطاب الكراهية عندما يمت ازدراء 
لألسف، تنيمت أيًضا اإلساءة هلذه احلياة اليومية. 

املستخدمني أو مهامجهتم عىل وسائل التواصل 
يمت احلديث عن خطاب الكراهية عندما يمت ازدراء 

املستخدمني أو مهامجهتم عىل وسائل التواصل 
يمت احلديث عن خطاب الكراهية عندما يمت ازدراء 

 خاصًة عندما ينيمت املترضرون إىل 
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 خاصًة عندما ينيمت املترضرون إىل 
املستخدمني أو مهامجهتم عىل وسائل التواصل 

عندما يمت إهانة النساء بطريقة متحزية جنسيًا، 
أو يتعني عىل ذوي البرشة السوداء محتل اإلساءة 

عندما يمت إهانة النساء بطريقة متحزية جنسيًا، 
أو يتعني عىل ذوي البرشة السوداء محتل اإلساءة 

عندما يمت إهانة النساء بطريقة متحزية جنسيًا، 

العنرصية أو مواجهة الهيود خبطاب كراهية معاد 
أو يتعني عىل ذوي البرشة السوداء محتل اإلساءة 
العنرصية أو مواجهة الهيود خبطاب كراهية معاد 
أو يتعني عىل ذوي البرشة السوداء محتل اإلساءة 

للسامية، فُيشار إىل هذا أيًضا بامس خطاب 
العنرصية أو مواجهة الهيود خبطاب كراهية معاد 

للسامية، فُيشار إىل هذا أيًضا بامس خطاب 
العنرصية أو مواجهة الهيود خبطاب كراهية معاد 

 خطاًبا حيض بشلك 
للسامية، فُيشار إىل هذا أيًضا بامس خطاب 

 خطاًبا حيض بشلك 
للسامية، فُيشار إىل هذا أيًضا بامس خطاب 

أسايس عىل الكراهية بغرض االستفزاز؛ ومييل 
 غالبا إىل الرتكزي عىل أفراد معّينني من 

أسايس عىل الكراهية بغرض االستفزاز؛ ومييل 
 غالبا إىل الرتكزي عىل أفراد معّينني من 

أسايس عىل الكراهية بغرض االستفزاز؛ ومييل 

 املهم هو تأثري هذه اللغة عىل 
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الرتاجعالرتاجع
 أم أم

 الدفاع الدفاع
؟؟

خطاب الكراهية هو شلك من أشاكل العنف وميكن أن يكون له آثار 
مدمرة. ميكن أن ُيْؤذي املستخدمني ويصيهبم بالصدمة ويتسبب يف 

انحساب املستخدمني من املشاركة العامة يف األنرتنت.

عىل املستوى الخشيص، يصيب خطاب 
الكراهية باملرض: ميكن أن يكون عبًائ جسديا 

ونفسيا عىل املدى الطويل حيث ميكن أن 
يؤدي عىل سبيل املثال إىل نوبات اهللع أو 

التوتر أو اضطرابات النوم.

عىل املستوى املجمتيع العام، يتسبب خطاب 
الكراهية يف انحساب الفائت الضعيفة أصال 

من احلياة االجمتاعية.

ال نريد فقط دمع املستخدمني يف اختاذ إجراءات ضد الكراهية عىل 
اإلنرتنت، ولكن أيًضا نضع يف اعتبارنا اهلدف املثايل األمسى 

املمتثل يف إضعاف الكراهية عىل اإلنرتنت بشلك مشرتك

لذلك من املهم جدا 
حماربة خطاب 

الكراهية!

خطاب الكراهية هو شلك من أشاكل العنف وميكن أن يكون له آثار 
مدمرة. ميكن أن ُيْؤذي املستخدمني ويصيهبم بالصدمة ويتسبب يف 

عىل املستوى الخشيص، يصيب خطاب 
 ميكن أن يكون عبًائ جسديا 

عىل املستوى الخشيص، يصيب خطاب 
 ميكن أن يكون عبًائ جسديا 

عىل املستوى الخشيص، يصيب خطاب 

ونفسيا عىل املدى الطويل حيث ميكن أن 
يؤدي عىل سبيل املثال إىل نوبات اهللع أو 

عىل املستوى املجمتيع العام، يتسبب خطاب 
الكراهية يف انحساب الفائت الضعيفة أصال 

عىل املستوى املجمتيع العام، يتسبب خطاب 
الكراهية يف انحساب الفائت الضعيفة أصال 

عىل املستوى املجمتيع العام، يتسبب خطاب 

ال نريد فقط دمع املستخدمني يف اختاذ إجراءات ضد الكراهية عىل 
اإلنرتنت، ولكن أيًضا نضع يف اعتبارنا اهلدف املثايل األمسى 

ال نريد فقط دمع املستخدمني يف اختاذ إجراءات ضد الكراهية عىل 
اإلنرتنت، ولكن أيًضا نضع يف اعتبارنا اهلدف املثايل األمسى 

ال نريد فقط دمع املستخدمني يف اختاذ إجراءات ضد الكراهية عىل 

املمتثل يف إضعاف الكراهية عىل اإلنرتنت بشلك مشرتك
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ما العمل ما العمل 
عند حدوثعند حدوث

 حريق حريق
؟؟

أولئك الذين يعرفون اسرتاتيجيات 
ضد خطاب الكراهية ميكهنم 

محاية أنفهسم ومحاية اآلخرين 
معهم.

حنن نعرف ذلك من السفر اجلوي بالطائرة: اِمح نفسك 
أوًال، مث بعد ذلك ميكنك مساعدة اآلخرين. بياناتك 
الخشصية، عىل سبيل املثال، جيب أال تكون مرئية 

ومتاحة للجميع، أو املاكن الذي تعيش فيه واملاكن الذي 
تتواجد فيه حالًيا. توجد نصاحئ حول هذا األمر عىل 

.www.kompass-social.media موقع

االلزتام واملشاركة يشء مهم، لكنه قد يكون مرهًقا 
وجمهًدا. اعِنت براحتك النفسية - حىت لو كنت تقرأ فقط. 
تراجع يف الوقت املناسب. حصتك تأيت دامئا يف املقام 

األول.

انت لست وحدك! استفد من عروض املساعدة والدمع!
سواء من املنمظات أو األصدقاء واملعارف. أنت لست 

وحدك مع ما عشته من جتارب! اطلب املشورة من 
أخشاص آخرين مّروا بتجارب مشاهبة واستخدم شباكت 

التواصل االجمتايع املوجودة.

1

2
3

أولئك الذين يعرفون اسرتاتيجيات 
ضد خطاب الكراهية ميكهنم 
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أولئك الذين يعرفون اسرتاتيجيات 

محاية أنفهسم ومحاية اآلخرين 
ضد خطاب الكراهية ميكهنم 

محاية أنفهسم ومحاية اآلخرين 
ضد خطاب الكراهية ميكهنم 

 اِمح نفسك 
أوًال، مث بعد ذلك ميكنك مساعدة اآلخرين. بياناتك 

 اِمح نفسك 
أوًال، مث بعد ذلك ميكنك مساعدة اآلخرين. بياناتك 

 اِمح نفسك 

الخشصية، عىل سبيل املثال، جيب أال تكون مرئية 
ومتاحة للجميع، أو املاكن الذي تعيش فيه واملاكن الذي 

تتواجد فيه حالًيا. توجد نصاحئ حول هذا األمر عىل 

االلزتام واملشاركة يشء مهم، لكنه قد يكون مرهًقا 
 حىت لو كنت تقرأ فقط. 

االلزتام واملشاركة يشء مهم، لكنه قد يكون مرهًقا 
 حىت لو كنت تقرأ فقط. 

االلزتام واملشاركة يشء مهم، لكنه قد يكون مرهًقا 

تراجع يف الوقت املناسب. حصتك تأيت دامئا يف املقام 

 استفد من عروض املساعدة والدمع!
سواء من املنمظات أو األصدقاء واملعارف. أنت لست 

 اطلب املشورة من 
أخشاص آخرين مّروا بتجارب مشاهبة واستخدم شباكت 
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مجيع املنصات الرئيسية لدهيا سياسات عامة ضد 
اإلهانات، ولكن متنع كذلك عىل سبيل املثال األخبار 

الاكذبة. إذا صادفت مثل هذه التعليقات، ميكنك وجيب 
عليك اإلبالغ عهنا. هناك أيضا مواقع ميكهنا املساعدة 

www.hassmelden.de مثل

ّمس الكراهية! من األفضل أن يكون ذلك بشلك عام حىت 
يتضح لآلخرين أيًضا أن هذا عنف لفظي وليس جمرد 

تفاهة.

الرد: جيب الرد داًمئا عىل األخبار املزيفة، وذلك أيًضا 
لصاحل القراء الصامتون. ميكن أن يفتح التعليق باب 

املناقشة ويعيط منظوًرا جديًدا ويلفت االنتباه إىل الكالم 
الذي حيض عىل الكراهية.

" ال تعطوا لملتصيدين املستفزين الفرصة  لكن:
لالستفزاز!" هناك مستخدمون يريدون معًدا نرش 

الكراهية عرب اإلنرتنت وإيذاء اآلخرين واالستفزاز. إذا 
الحظوا أنك تتفاعل معهم، فقد يجشعهم هذا ويدفعهم 

لملزيد. مثل هذه احلسابات ميكنك حظرها أو كمت 
رسائلها لديك.

ال تعطواال تعطوا
لملتصيدين 
املستفزين 

الفرصةالفرصة
لالستفزازلالستفزاز

!!

مجيع املنصات الرئيسية لدهيا سياسات عامة ضد 

رسائلها لديك.

لملتصيدين لملتصيدين 
املستفزين 
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اإلنرتنت ليس ماكنا تنعدم فيه القوانني. هنا أيًضا ميكن 
تقدمي شكوى - بهتمة اإلهانة أو التحريض عىل الكراهية 
ضد مجموعة ساكنية أو عرقية أو التحريض عىل العنف. 

تتوفر الرشطة تقريبا يف لك والية أملانية عىل مركز 
مراقبة وتتبع يف األنرتنت. مكا تقبل العديد من ماكتب 

النيابة العامة الشاكوى عن طريق الربيد اإللكرتوين. لكن 
ضع يف اعتبارك: يف حالة تطور املسألة لشكوى جنائية 
أو لقضية قضائية فسيعمل الخشص املشتىك هيلع عنك 

أيًضا بعض املعلومات الخشصية.

التقط داًمئا لقطات شاشة ذات معىن لفضح املتصيدين 
املستفزين أو كشف التناقضات أو تأمني األدلة يف حالة 

تقدمي شكوى جنائية.
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ض مرشوعنا
––

منح القدرةمنح القدرة
ضدضد

خطابخطاب
الكراهيةالكراهية

!!

تقوم العديد من املبادرات يف أملانيا حبمالت ضد العنرصية ومعاداة 
السامية - املنمظات الذاتية لملهاجرين أو غريها من مجعيات العمل 

احمللية. غالًبا ما تشعر مثل هذه املنمظات باخلوف من خطاب 
الكراهية ويتخوفون من وسائل التواصل االجمتايع. لكن هنا اكن 

من املهم إطالع أكرب عدد من العموم مبخاوفهم. 

من خالل التواصل والعمل املشرتك ضد 
خطاب الكراهية املعاِد للسامية والعنرصي، 

يؤكدون عىل أمهيهتم االجمتاعية والسياسية 
- من أجل تعايش متنوع وجممتع مدين قوي.

نريد متكني املبادرات احمللية يف أملانيا 
للتعامل بشلك أفضل مع خطاب الكراهية. 

حنن ننقل لمك املهارات للتعامل ضد اهلجامت 
ونطور اسرتاتيجيات اخلطاب املضاد ونظهر 

فرص التعاون املشرتك بشلك تضامين.

وفًقا الحتياجات لك جهة، نقوم بإبالغ املنمظات بالدورات التدريبية 
وأشاكل التعمل اإللكرتوين واخلدمات االستشارية، عىل سبيل املثال 

حول االجتاهات احلالية واخلدمات وإدارة املجمتع واألمن وقنوات 
اإلبالغ.

ض مرشوعناض مرشوعنا تقوم العديد من املبادرات يف أملانيا حبمالت ضد العنرصية ومعاداة 
 املنمظات الذاتية لملهاجرين أو غريها من مجعيات العمل 

تقوم العديد من املبادرات يف أملانيا حبمالت ضد العنرصية ومعاداة 
 املنمظات الذاتية لملهاجرين أو غريها من مجعيات العمل 

تقوم العديد من املبادرات يف أملانيا حبمالت ضد العنرصية ومعاداة 

احمللية. غالًبا ما تشعر مثل هذه املنمظات باخلوف من خطاب 
الكراهية ويتخوفون من وسائل التواصل االجمتايع. لكن هنا اكن 

من خالل التواصل والعمل املشرتك ضد 
خطاب الكراهية املعاِد للسامية والعنرصي، 

يؤكدون عىل أمهيهتم االجمتاعية والسياسية 
 من أجل تعايش متنوع وجممتع مدين قوي.

نريد متكني املبادرات احمللية يف أملانيا 
للتعامل بشلك أفضل مع خطاب الكراهية. 

نريد متكني املبادرات احمللية يف أملانيا 
للتعامل بشلك أفضل مع خطاب الكراهية. 

نريد متكني املبادرات احمللية يف أملانيا 

حنن ننقل لمك املهارات للتعامل ضد اهلجامت 
ونطور اسرتاتيجيات اخلطاب املضاد ونظهر 

فرص التعاون املشرتك بشلك تضامين.

وفًقا الحتياجات لك جهة، نقوم بإبالغ املنمظات بالدورات التدريبية 
وأشاكل التعمل اإللكرتوين واخلدمات االستشارية، عىل سبيل املثال 

حول االجتاهات احلالية واخلدمات وإدارة املجمتع واألمن وقنوات 
وأشاكل التعمل اإللكرتوين واخلدمات االستشارية، عىل سبيل املثال 

حول االجتاهات احلالية واخلدمات وإدارة املجمتع واألمن وقنوات 
وأشاكل التعمل اإللكرتوين واخلدمات االستشارية، عىل سبيل املثال 
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