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In 1991, protesters in Dili, East Timor were massacred 
by Indonesian troops. This turned out to be a political 
disaster for the Indonesian government, greatly 
increasing international support for the East Timorese 
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group. To be prepared, you need to understand the 
)2&)!&('-!4$-<')6'3$'+($#'3<'<6+*'6%%6"$")?'>6*'$;21%-$'
covering up the action and trying to discredit you and 
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 المؤلف مالحظات
 والترویج ةالعنفیّ  إجراءات العتماد اللجوء إمكانیّات دراسةب البدء مسؤولیّة عاتقي على أخذتُ  الماضي، القرن سبعینیّات أواخر في
 دّخالتالت من الحدّ  في الالعنفیّة األسالیب فیھ ساھمت مجتمع استحداث على اھتماماتي أسمى فیھ انصبّت الذي الوقت في ،لھا

 .الشأن ھذا في المحتملة العسكریّة
 المحتّجون یھاف یتعّرض التي الحاالت تؤّدي أن إمكانیّة في المعتمدة لالھتمام المثیرة الالعنفیّة اإلجراءات سمات أكثر إحدى تتمثّلو

 مجال يف الرائد ،شارب جین السیاسّي، الباحث أطلق السیاق، ھذا وفي .لھم مقّدم أكبر دعم إظھار إلى وحشیّة إلعتداءات السلمیّون
 الخصم قّوة تنقلب قد ،"جوجیتسوال" ریاضة وفي 1."السیاسيّ  جوجیتسوال" اسم الوضع ھذا على العنفیّة إجراءات العتماد الترویج
 ،قلبلتن الساحقة المھاجمین قّوة مسار تحویل في سلمیتھم، على الحفاظ خالل ومن المحتّجون، یساھم قد وبالمثل،. ضّده وزخمھ

 .الشأن ھذا في لھم المقّدم الدعم تعزیز شأنھ من الذي األمر ضّدھم، وبدورھا،
 ةً مقاوم تشھد ال التي الحاالتب متنامي اھتمام باظھار بدأتُ  ،المثال سبیل على 2000 عام ففي. وتتنّوع للظلم المقاومة حاالت وتتعّدد

 حقوق انتھاكات في النظر ،فیكرز انیأدرو فارني ویندي وھما زمالئي، من اثنین مع وبالتعاون ،قّررتُ  السیاق، ھذا وفي. ملحوظةً 
 لجمھوریّة یسيّ اإلندون الغزو على انطوت التي كتلك الحاالت، بعض ففي .ةاإلندونیسیّ  ةالعسكریّ  اتالقوّ  بھا تسبّبت التي اإلنسان
 عام يوف .یُذكر تأثیر أو وجود أيّ  لھا یكن فلم األخرى، الحاالت بعض في أّما. المعارضة المقاومة اشتّدت ،مثالً  الشرقیّة تیمور

 العلماء من دالعدی إلیھا نظر الشیوعیّین استھدفت النطاق واسعة جماعيّ  قتل حملة بشنّ  ةاإلندونیسیّ  ةالعسكریّ  اتالقوّ  بدأت ،1965
 نسبیًّا محدودة مقاومة سوى الدولة تشھد لم ذلك، ومع .فرد 800,000 حوالىب الضرر إلحاق عن أسفرت جماعیّةً  إبادةً  باعتبارھا

    2.للشیوعیّة المعادیة الحكومات من العدید بھ رّحبت ،خارجھا قلیل وغضب حدودھا داخل
 الممتّدة لفترةا خالل وقعت التي القتل عملیات من المتضّررون یقاوم لم". السیاسيّ  جوجیتسوال" مفھومب تام إدراك على فكنتُ  أنا، أّما
 تطبیق انعدام وراء الكامن السبب في أفّكر جعلني الذي األمر ،لھا تعّرضوا التي العنف أعمال من أيّ  1966و 1965 عامي بین

 من للحدّ  ینالمھاجم سعي ةاحتمالیّ  في ةلالمتمثّ  فكرةال راودتي السیاق، ھذا وفي. الحاالت بعض في" السیاسيّ  جوجیتسوال" مفھوم
 حاالت انتشار من للحدّ  نتھاكاتاال ومرتكب یستخدمھا قد التي األسالیب حول أفكار بتطویر بدأتُ  وتدریجیًّا، ."جوجیتسوال" تأثیر

 ،شارب رهابتك الذي" السیاسيّ  جوجیتسوال" مفھوم ضمن مدرجة غیر بارزة بمیّزاتٍ  استحدثتھ الذي اإلطار لتمتّع ونظًرا. الغضب
 .الشأن ھذا في المترتّبة اآلثار على" عكسیّة نتائجب اإلتیان" مصطلح إطالق فقّررتُ 

 على ھولة،س وبكلّ  ،ذلك في بما ،الحاالت من واسعة مجموعة على عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج لتطبیق سعیتُ  الماضي، العقد وفي
 التي الظلم االتح على وكذلك، ،إفریقیا وجنوب الشرقیّة تیمور في وقعت التي كتلك السلمیّین، المحتّجین بحقّ  المرتكبة المجاذر

 بادةواإل والتعذیب الشرطة ووحشیّة الجنسيّ  والتحّرش الرقابة كممارسات ،المعتمدة الالعنفیّة اإلجراءات إطار نطاق خارج تقع
       3.الجماعیّة

 یسعون الذین ولئكأل عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج استخدام كیفیّة حول عملیّة توجیھات لتوفیر الدلیل ھذا تصمیم تمّ  السیاق، ھذا وفي
 .الشأن ھذا يف اتّخاذھا من بدّ  ال التي فعالیّةً  الخطوات بأكثر عنایة، وبكلّ  ،التفكیر في یرغبون الذینو  الظلم ضدّ  إجراءات التّخاذ

 من بدّ  ال التي باألمور ذكیرللت یسعى ،وتكتیكیًّا استراتیجیًّا للتفكیر دلیالً  بساطة، وبكلّ  عكسیّة، بنتائج اإلتیان نموذج یعدّ  وبالتالي،
 العملیّة الرؤىو المحلیّة المعارف اكتساب من والفعالیّة بالكفاءة بالتحلّي راغب فرد كلّ  على بدّ  ال السیاق، ھذا وفي. باالعتبار أخذھا

 .األحوال من حالة كلّ  في المنشود النجاح لتحقیق الضروریّة
 الضطالعا الثاني الطرف یتولّى قد ما ومراعاة المتاحة الصلة ذات الخیارات في  التفكیر في النموذج رسائل أبرز إحدى وتتمثّل

 االضطالعب النشطاء یقوم ما غالبًا العملیّة، الناحیة من لكن،. األسلوب ابھذ ذلك ذكر یتمّ  عندما الكفایة فیھ بما ذلك ویتّضح. بھ
 التي واألمور ھاتحقیق في یرغبون التي اإلنجازات في أساسّي، وبشكلٍ  ویفّكرون، تنفیذھا، مھمة ونیتولّ  ما دائًما التي نفسھا باألمور

  .سواء حدّ  على بھا ضطالعلال یخطّطون
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 یتولّىو النتائج ھذه الثاني الفصل فیھ یحلّل الذي الوقت في عكسیّة، بنتائج اإلتیان نموذج عن لمحة تقدیم یتمّ  األّول، الفصل فيو
 انتشار من دّ الح شأنھا من والتي وفھمھا نتھاكاتاال مرتكبو یستخدمھا التي التكتیكات اكتشاف خاللھ من یتمّ  يذال سلوباأل تحدید

 یتمّ  الذي تالوق في الالزمة، اإلجراءات التّخاذ االستعداد كیفیّة حول اقتراحات فیقّدم الثالث، للفصل بالنسبة أّما .الغضب حاالت
 حال في لالزمةا اإلجراءات اتّخاذ كیفیّة حول أفكار تقدیم یتمّ  الرابع، الفصل وفي .باالعتبار المعارضون بھ یضطلع قد ما أخذ فیھ

 لنموذجا حول المطروحة األسئلة بعض على إجابات الخامس الفصل یمنح وأخیًرا،. الرئیسة األحداث انقضاء وعند للظلم التعّرض
 .المعتمد

 الخاصة أمثلتك يف التفكیر من علیك بدّ  ال وكذلك، .المثال سبیل على الشرطة بوحشیّة الصلة ذات كتلك األمثلة، بعض استخدمتُ  وقد
 مجموعةً  سوى یّةعكس بنتائج اإلتیان نموذج یشّكل ال وبالتالي،. لتحلیلھا تماًما تفاصیلھا تدرك قضایا تمثّل أن المفّضل، من التي،

 الذي فما. مالیًّا أمثلتك في التفكیر من بدّ  ال لذلك،. استراتیجيّ  بشكلٍ  ذلك لممارسة اعتمادھا من بدّ  ال التي فحسب التفكیر أدوات من
 عن الكشف يف نجحت لو أیًضا بھ القیام یمكنك الذي وما قریبة؟ مدینة في النوویّة األسلحة إحدى انفجرت حال في بھ القیام یمكنك
 .ذلك على األمثلة بعض السادس الفصل یعرض السیاق، ھذا وفي الحكومة؟ بھا قامت التي الضخمة واالحتیال الغشّ  تحاال إحدى
 4.إلتقانھا المھمة أجزاء أصعب ممارسة في الوقت من الكثیر قضاء ضرورة تظھر الخبراء أداء حول األبحاث من العدید وتُتاح
 وفي. استراتیجیًّاو تكتیكیًّا التفكیر في الوقت من الكثیر قضاء من علیك بدّ  ال فّعاالً، ناشطًا أتصبح أن أردت إن المثال، سبیل فعلى
 .ذلك تحقیق في للمساعدة أداةً  عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یشّكل قد السیاق، ھذا

 منكم أرجو لذا، .عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج تعتمد التي المقاالت من الكثیر تضمین على حرصتُ  لقد اإللكترونّي، موقعي وعلى
 اھتماًما ظھرُ أُ  السیاق، ھذا وفي 5.الشأن ھذا في المتاحة المعلومات قاعدة توسیع في ننجح حتّى إلینا صلة ذات روابط أو نسخ إرسال

 بیلس على تعدیلھ لخال من وذلك جدیدة، نطاقات لیشمل نطاقھ توسیع وإمكانیّات النموذج ضعف نقاط على االطّالع في ملحوظًا
 لتحسینات عیخض أن المحتمل من والذي تدریجیًّا یتغیّر بدأ الذي النموذج وتطبیق تطویر بمھمة اضطلعتُ  السنین، مرّ  وعلى. المثال

  .سواء حدّ  على مستمّرة
 
 

 والتقدیر الشكر كلمة
 من العدید نم وغیرھم معي المتعاونین من عكسیّة بنتائج اإلتیان مفھوم حول المستفادة الدروس من والكثیر الكثیر اكتسبتُ  لقد

 اتمسودّ  حول القیّمة المالحظات من غیرھا إلى وباإلضافة ھذا ملھمة، وممارسات ومراجع تعلیقات تقدیم في ساھموا نالذی األفراد
 والتقدیر الشكر خالصب أتقّدم أن أودُّ  وكذلك، .رایت وستیف نسسورن كنیوما كینیدي وكارن انغكاال شارون فیھم بمن الدلیل، ھذا

  .لي االستثنائيّ  ودعمھ الملحق لتوفیر یوھانسن یورغنل
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 یتمنّون قد أنھم لدرجة علیھم للغایة كارثیّةً  تعدّ  فقد الواقع، وفي. المھاجمین على عكسیّة بنتائج الھجمات تأتي قد األحیان، بعض في
 !قطّ  بھا تسبّبوای لم أنھم لو

 ربًاض لالعتقال تفادیًا الفرار حاول الذي ،كینغ رودني ،ةاألجر سیّارة سائق أنجلوس لوس شرطة ضربت ،1991 عام في •
 لمؤیّدا الشعبيّ  الدعم معّدالت وانخفضت المشاھدون غضب التلفزیون، شاشات على الفیدیو شریط بثّ  وبعد. مبرًحا

 .علیھا عكسیّة بنتائج الشرطة وحشیّة أتت وبالتالي،. للشرطة
 نشرة رصداإل موریس یفاود ستیل ھیلین ضدّ  قضائیّة دعوى ماكدونالدز شركة رفعت الماضي، القرن تسعینیّات في •

 .شركةال على عكسیّة بنتائج اإلتیان عن بالتالي، وأسفر، لدعمھما ھائلة حملة شنّ  إلى أّدى ما ،سمعتھا طالت یّةشھیرت
 ومیّةالرس الصور أظھرت وقد. غریب أبو سجن في العراقیّین السجناء تعذیب عن اإلعالم وسائل تحّدثت ،2004 عام في •

 لحكومةا بسمعة بالغةً  أضراًرا بالتالي، وأحلقت، إذالالً، السجناء یعّذبون ھم بینما یبتسمون األمریكیّین السجن حّراس
  .األوسط الشرق منطقة في سیّما ال علیھا، عسكیّة بنتائج وأتت األمریكیّة

 بةالمناس ھذه من لالستفادة ة،الشرقیّ  تیمور في دیلي، مدینة في جنازة موكب إلى فراداأل آالف انضمّ  ،1991 عام في  •
 النار طالقبإ ةونیسیّ اإلند القوات بدأت كروز، سانتا مقابر الموكب دخول ومع. اإلندونیسيّ  االحتالل ضدّ  اسلمیًّ  حتجاجلال

 ألحداثا وسّجلوا الجنازة، في حاضرین الغربیّون الصحفیّون كان وقد .فراداأل من المئات مقتل عن أسفر مّما ،فجأةً  علیھ
 یرتحر لحركة المقّدم الدوليّ  الدعم تعزیز إلى الشأن ھذا في المجّمعة واألدلّة شھاداتھم أّدت لذلك، ونتیجة .وقعت التي

 عكسیّة تائجبن السلمیّین المحتّجین مجزرة أتت وبالتالي،. الزمن من عقد مرور بعد استقاللھا أسس وإرساء الشرقیّة تیمور
 .اإلندونیسیّة الحكومة على

 لي،وبالتا. والتعذیب والرقابة الشرطة وحشیّة في والمتمثّلة ،الشائعة الظلم أوجھ إحدى على الحاالت ھذه من ةحال كلّ  تنطويو
 یسیّة،اإلندون والقّوات األمریكیّین السجن وحّراس ماكدونالدز وشركة كالشرطة الھجمات، ھذه لشنّ  سعوا الذین أولئك من كلّ  تسبّب

 كبرأ أضرار إلحاق في بالتالي، وتسبّبت، ،عكسیّة بنتائج الھجمات ھذه أتت مّرة، كلّ  في لكن، .بأھدافھم الضرر إلحاق في
 .سواء حدّ  على وحلفائھم بالمھاجمین

 الھجمات، معظم تأتي ال ذلك، ومع .ومحاربتھ للظلم للتصّدي المبذولة الجھود تعزیز في ملحوظ، وبشكلٍ  ،العكسیّة النتائج تساھم وقد
 وغالبًا ،تُعرف القانونیّة التشھیر إجراءات أو الوحشیّة الشرطة أعمال معظم كادت ال السیاق، ھذا وفي. عكسیّة بنتائج الحظ، ولسوء

ا التعذیب أعمال تجري ما  .نسبیًّا محدودة قلق مشاعر تولید في ،إخفاءھا حتّى یُصعب التي المجازر تساھم قد وكذلك،. سّرً
 عكسیّة؟ بنتائج بالتحدید غیرھا ولیس الھجمات بعض إتیان وراء الكامن السبب وما فعالً؟ یحدث الذي فما

 

 
 

 1991 عام غومیز سیباستیاو جنازة أثناء كروز سانتا مذبحة وقعت
 



 
 

 لشرطةا أطلقت ،شاربفیل وفي. اإلجراء المرعیة العنصریّة القوانین ضدّ  احتجاجات نشوء إفریقیا جنوب شھدت ،1960 عام في
 موجة انتشار من الحدّ  والحكومة الشرطة حاولت وقد. منھم شخص مئة حوالى قتل إلى أّدى ما ،سلمیّین محتّجین على النار

 الدولیّة إفریقیا جنوب حكومة بسمعة الضرر إلحاق إلى المجزرة أّدت ذلك، ومع. الغضب
 

 یتّخذھا التي ءاتاإلجرا على الضوء تسلیط شأنھ من المنفّذة، الھجمات لتحلیل أسلوبًا عكسیّة بنتائج یانتاإل نموذج یشّكل وبالتالي،
  .تفاقمھا حتّى أو النور ترى قد التي الظلم أوجھ إحدى عن الناتجة الغضب موجة انتشار من للحدّ  الطرفین من كلّ 
 النشطاء كیدر السیاق، ھذا وفي. ابھ القیام علیھم عیّنیت التي األمور على األفراد طالعال عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج ھدفی وال

 .الشأن ھذا يف المتاحة الخیارات على للحكم األفضل بالوضعیّة یحظون وبالتالي، القائمة، المحلیّة األوضاع عن والكثیر الكثیر
 مساعدة وبالتالي، ،تحدث أن مكنالم من أو المحتمل من التي األمور إلى اإلشارة شأنھا من عامةً  أداةً  النموذج یشّكل وكذلك،
 .أكبر بحكمةٍ  أفعالھم ردود اختیار قرارات في البتّ  في النشطاء

 بیلس فعلى. محّددة نجاحات أيّ  تحقیق عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یضمن ال أیًضا، األخرى النماذج من كغیره أداةً  وباعتباره
 یضمّ  لجیشا كان لو تخیّلف اآلن، أّما مفیًدا؟ ذلك سیكون فكم .العتمادھا ممكنة استراتیجیّة بأفضل الجیش حظي لو تخیّل المثال،

 ومع حتّى ینجح أن المرّجح غیر من یعدّ  الحالة، ھذه وفي .قدیمةً  أسلحةً  یستخدم أو ضعیفًا تدریبًا مدّربًا أو القّوات من قلیل عددٌ 
 لن ذلك، ومع. ضلأف استراتیجیّات تطویر في النشطاء عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یساعد قد وبالمثل، .ممیّزة استراتیجیة اعتماد
    . نطاقًا وسعاأل عملیّةال عناصر من واحًدا عنصًرا بالتالي، سیشّكل، بل المنشودة، نجاحاتھم تحقیق ذلك یضمن

 
 األساسيّ  المفھوم: عكسیّة بنتائج اإلتیان
 تشاران من للحدّ  محّددة إجراءات اتّخاذ ذلك، أثر على یتّم، فقد عادل، غیر عمالً  النفوذ ذات البارزة اتمجموعال إحدى ترتكب عندما
 :یلي ما في تتمثّل ،الشعبيّ  الغضب من موجة
 ؛ةالمرتكب لافعاأل على التستّر •
 ؛الھدف قیمة من تقلیلال •
 ؛لقائمةا األوضاع وتأطیر اآلخرین ىعل اللّوم وإلقاء وطأتھا من والتقلیل الكذب خالل من وقعت التي األحداث تفسیر إعادة •
 ؛العدالة بتطبیق انطباع إلعطاء الرسمیّة القنوات استخدام •
 .مكافأتھم أو المتوّرطین فراداأل رھیبت •

 باستخدام بالتالي،و تقوم، أن المرّجح فمن والتعذیب، العنف أفعال العتماد الحكومات تلجأ عندما لذلك، .عالمیًّا التعذیب أعمال تُدان
  .الغضب فتیل من للحدّ  التقنیّات ھذه إحدى

 
 ةالمرتكب لافعاأل على التستّر

ا التعذیب أعمال الحكومات ترتكب ما عادةً   األدلّة من لالقلی سوى تترك ال التي المحّددة األسالیب بعض الستخدام أحیانًا وتلجأ ،سّرً
 في خارجیّةال األطراف تنجح لن ،المرتكبة األفعال ھذه لىع التستّر وعند .المثال سبیل على القدمین أخمص على الضربك ،علیھا

 .أبًدا إزاءھا بالقلق تشعر لن وبالتالي، ،مطلقًا علیھا االطالع
 



 
 

 غریب أبو سجن أسرى أحد تعذیب
 

 الھدف قیمة من التقلیل
 اتفئ من مغیرھ أو نیبمخرّ ال أو نیمجرمال أو ینرھابیّ اإل من یعّدون لالستجواب، یخضعون الذین السجناء أن الحكومات تّدعي

 الحقراء، وأ الخطیرین األفراد من باعتبارھم للتعذیب یتعّرضون الذین أولئك إلى یُنظر وعندما .مجتمعیًّا بھم المرغوب غیر األفراد
 .للغایة سیّئة غیر بحقّھم المرتكبة األفعال فتصبح

 
 القائمة األوضاع وتأطیر اآلخرین ىعل اللّوم وإلقاء وطأتھا من والتقلیل الكذب خالل من وقعت التي األحداث تفسیر إعادة
 عيتدّ  بل ال ،قاطًعا رفًضا تواترھا وترفض االّدعاءات ھذه الحكومات تدین تعذیب، حاالت وقوع الخارجیّة األطراف تزعم عندما
 .حسنةً  معاملةً  السجناء معاملة تتمّ  أنھا أیًضا

 فتّدعي ل،المثا سبیل على الحسيّ  الحرمان أو بالغرق اإلیھام أو النوم من حرمانالك المعیّنة، األسالیب بعض ستخداما عییُش عندماو
ا ضاّرة عواقب أيّ  على تنطوِ  ولم بالفعل أحد أيّ  یتضّرر لم بحیث ،للغایة عنیفة أعماالً  ارتكابھا عدم الحكومات  الي،وبالت ،جّدً

 أوجھ إحدى باعتبارھا المعتمدة التعذیب وأسالیب المرتكبة العنف أعمال ووصف ،المترتّبة وآثارھا وطأتھا من التقلیل تحاول
 .فحسب ذاللاإل أو ساءةاإل

 .وخطورتھا التعذیب أعمال وطأة من التقلیل في المتمثّلة األھداف لھذه تحقیقًا اللغة استخدام یتمّ  وبالتالي،
 ،الشأن ھذا في ممنوح إذن أيّ  دون ومن أنفسھم تلقاء من یتصّرفون الذین الحّراس على اللّوم الحكومات تلقي األحیان، بعض وفي

 .المسؤولیّة ھذه من المسؤولین كبار إلعفاء سعیًا وذلك
 عیًاس الضروریّة المعلومات الستخراج مشروعة استجواب أسالیب استخدامھا إلى الحكومات تشیر ،الخاصة نظرھا لوجھة وفقًاو

 .وتقییمھ الخارجيّ  العالم إلى لنظرا خاللھ من یتمّ  أسلوبًا أو اإطارً  إًذا، ذلك، ویشّكل. عاجلة أغراض لتحقیق منھا
 

 العدالة بتطبیق انطباع إلعطاء الرسمیّة القنوات استخدام
 مقاضاة تّىح أو رسميّ  تحقیق لفتح الحكومات یدفع ما المرتبكة، التعذیب أعمال إزاء المشّكلة االّدعاءات تشتدّ  األحیان، بعض في

 السیاسات، عصنّا ولیس الدنیا المستویات ذوي من األفراد على والمحاكم التحقیقات ترّكز ما وعادةً . أحیانًا فیھا المتوّرطین من بعض
 جھود ذلب فیھ یتمّ  الذي الوقت في ،فحسب العدالة بتطبیق انطباًعا یمنح ما الشأن، ھذا في محدودة عقوبات سوى فرض یتمّ  وال

 .السیاق ھذا في رمزیّة
 تمّ ی أخرى عملیّة وأيّ  التظلّم وإجراءات الخبراء وفرق التحقیق ولجان والمحاكم المظالم أمناء على الرسمیّة القنوات وتنطوي

 انظرً  ذلكو ،الشعبيّ  الغضب موجة من لحدّ ل الرسمیّة القنوات تسعى ما وعادةً  .لھا والتصّدي المشاكل لمعالجة بھا االضطالع
 وفي .وقتال مرور مع الغضب موجات تتالشى ما غالبًا عملھا، بطء وبسبب .الواقع في المشاكل مع التعامل یتمّ  أنھ األفراد العتقاد

 یحول أن شأنھ من الذي األمر المحامین،ك خبراء،ال من عدد على وتعتمد دةمعقّ  إجراءات ةالرسمیّ  القنوات تستخدم السیاق، ھذا
  .بذلك االضطالع في ھاھتماما أو الخارجیّة األطراف مشاركة دون

 
 مكافأتھم أو المتوّرطین فراداأل رھیبت



 منھم خوفًا لنًا،ع ذلك عن التحّدث من للتعذیب یتعّرضون الذین فراداأل یخشى وقد. رھیبالت أشكال من شكالً  بنفسھ التعذیب یشّكل
 حفیّینوالص واألصدقاء العائلة أفراد احتجاج یشّكل قد قمعیّة، حكومات علیھا تطغى التي الدول وفي .مجّدًدا لتعذیبل للتعّرض

 نع المسؤولون یتلقّى وقد .لھا فًااھدأ بنفسھا ھي تصبح أن ةإلمكانیّ  نظًرا وذلك جمیعھا، علیھا خطًرا اإلنسان حقوق ومجموعات
 .المثال سبیل على یاتترق على تنطوي مكافآت الحكومیّة العطاءات تقدیم

 تترتّب قدّ  تيال العواقب من لخوفھم نظًرا وذلك األفراد، بھ یشعر الذي الغضب عن التعبیر إمكانیّة من الترھیب أعمال تحدّ  وبالتالي،
 .التعذیب أعمال في المشاركة أو الھدوء على للحفاظ إغراءً  مكافآت تقدیم إمكانیّة تشّكل ذلك، ومع .ذلك عن

 
 ّكلةالمش لافعاأل وردود وتصّوراتھا ما بحدثٍ  ارتباطھا أوجھ وتحدید الغضب فتیل من الحدّ  شأنھا من أسالیب ةخمس یلي ما وفي

  بشأنھ
 

 
 

 Event الحدث
 Perception of injustice  المرتكب الظلم تصّور

 Target – Attacked – Unjustly ظلًما الھدف مھاجمة
 Reaction الفعل رّدة

 Cover-up التستّر
 Devaluation القیمة من التقلیل
 Reinterpretation التفسیر إعادة

 Official channels الرسمیّة القنوات
 Intimidation/Rewards والمكافأة الترھیب

 
 التالي،وب ؟ما ظلم أيّ  ارتكاب إزاء الغضب فتیل من الحدّ  شأنھا من التي ةالخمس سالیباأل ھذه لمواجھة بھ القیام الممكن من الذي فما

 :خالل من وذلك ،منھا واحدة كلّ  مواجھة في الحلّ  یكمن
 ؛ظلم أعمال من ارتكب ما فضح •
 ؛اإلیجابیّة مھاجمتھ تّمت الذي الطرف جوانب إظھار: الھدف من التحقّق •
 ؛ظلًما وقعت التي األحداث تفسیر •
 ؛الرسمیّة القنوات إلى اللجوء وتجنّب العام الدعم حشد •
 .والمكافآت الترھیب مقاومة •

 
 ظلم أعمال من ارتكب ما فضح

 عتمدھات التي األساسیّة األدوات إحدى یشّكل ما ،علنًا تفاصیلھ أدقّ  عن كشفالو أعمالھ توثیق مھمة التعذیب مناھضو یتولّى قد
 ھذه في ارًزاب دوًرا المعّممة الصور تؤّدي بحیث ،المرتكبة األفعال على التستّر لمساعي وتحدیًّا الشأن ھذا في الدولیّة العفو منظمة
 .العملیّة

 
 اإلیجابیّة مھاجمتھ تّمت الذي الطرف جوانب إظھار: الھدف من التحقّق



 األھداف جعل يف الشخصیّة والتفاصیل الصور تساعد وبالتالي، .البشر من ھم للتعذیب یتعّرضون الذین فراداأل أن إثبات من بدّ  ال
   . ابشأنھ المشّكلة العقلیّة الصور أو المھینة التسمیات یطال اتحدیًّ  بالتالي، وتشّكل، ،فراداأل من غیرھا مثل وكأنّھا تبدو

 
 ظلًما وقعت التي األحداث تفسیر

 من تقلیلال مساعيل للتصّدي المدّمرة التعذیب آثار وحول األكاذیب، لمواجھة الواقع في یحدث الذي ما حول معلومات توفیر یتمّ  قد
 اجمةالن األضرار وحول ،اآلخرین على اللّوم إلقاء من للحدّ  بالفعل عنھا المسؤولة األطراف حولو المرتكبة، التعذیب أعمال وطأة
   .سواء حدّ  على القائمة األوضاع تأطیر جھود لمكافحة ذلك عن

 
 الرسمیّة القنوات إلى اللجوء وتجنّب العام الدعم حشد
 ىعل وتشجیعھم الخاص، منظورك من األمور ورؤیة نفسھا نظرك وجھة لتبنّي األفراد جذب إلى العام الدعم حشد مساعي تشیر

 مواجھةل أساسیًّا أسلوبًا الغضب إثارة تشّكل السیاق، ھذا وفي. المرتكبة التعذیب أعمال ضدّ  تجاجحواال حمالتك إلى االنضمام
 حتّى أو إًذا إلیھا اللّجوء تجنّب األفضل من فیعدّ  ھذه، الغضب موجات إضعاف في الرسمیّة القنوات تسبّب إلى وبالنظر. الظلم

 .األقلّ  على علیھا االعتماد
 

 
 

 الشدیدة الغضب موجات من لحدّ ل مختلفة تقنیات ةالسوفییتیّ  الحكومة استخدمت ،1986 عام في تشرنوبل مفاعل كارثة بعد
 بالفشل معظمھا باءت قد الشأن ھذا في ھذه المبذولة جھودھا أن إّال  الثائرة،

 
 والمكافآت الترھیب مقاومة

 لھا وایتعّرض قد التي التعذیب أعمال عن التحّدث خالل من وذلك ،ومقاومتھ الترھیب وجھ في الوقوف من فراداأل بعض على بدّ  ال
 أكبر وجاتم یُثیر أن شأنھ من الذي األمر وفضحھا، الترھیب أعمال توثیق أیًضا المفید من یعدّ  السیاق، ھذا وفي .المثال سبیل على
 وراء امنةالك اإلغراءات مقاومة ألفرادا بعض على یتعیّن وبالمثل، .عكسیّة بنتائج اإلتیان في بالتالي، والمساھمة، الغضب من

 .المنشودة األغراض بھذه للوفاء یمھاتقد الممكن من التي المكافآت
 

 النتائج عتمدت ذلك، ومع. عكسیّة بنتائج الھجمات تأتي أن احتمالیّة تعزیز في ھذه الخمسة األسالیب أنواع استخدام یساھم وبالتالي،
 .المختلفة العوامل من واسعة مجموعة على القائم الصراع على المترتّبة

 لحدّ ل نتھاكاتاال ومرتكب یعتمدھا أن المحتمل من التي التكتیكات یتضّمن دلیالً  عكسیّة بنتائج تیاناإل نموذج یشّكل السیاق، ھذا وفي
 لواقعا في یحدث ما كلّ  یعتمد ذلك، ومع. حّدتھا تفاقم في تساھم قد التي األخرى اتالتكتیك أنواع من غیرھاو ،الغضب موجة من

 .الشأن ھذا في اتّخاذھا یتمّ  التي والقرارات العملیّات ھذه في المتوّرطین واألفراد السائدة الظروف على



 
 عكسیّة؟ بنتائج اإلتیان نموذج یتضّمنھا ال التي العناصر ھي ما

 من لالتقلی لمساعي التصّدي  أو الظلم أوجھ عن الكشف أجل من إضافیّة جھود بذل أینبغي :المعتمدة األسالیب  خیار •
 المناسبة القرارات اتّخاذ من المتوّرطین األفراد على بدّ  ال لذلك، آخر؟ ھدف أيّ  بتحقیق االضطالع أو الھدف قیمة

  . السائدة الظروف على بناءً  وذلك اعتمادھا، من بدّ  ال التي األسالیب بشأن
 مختلفة، أخرى بقضایا منھمكةً  اإلعالم وسائل تكون عندما لیس ربما الظلم؟ لفضح المناسب الوقت ھو ما :التوقیت •

 .السائدة الغضب موجات من لالستفادة جاھزةً  الحركة تكون ال عندما أو المشاھیر، قصص أو الطبیعیّة كالكوارث
ا أمًرا المناسب التوقیت اختیار عملیّة تعدّ  لذلك،  . للغایة مھّمً

 اتذ معلوماتال من الكثیر معیّنة قضیّة في عمیق، وبشكلٍ  المتوّرطون، األفراد كیدر :المكتسبة المحلیّة المعارف •
 عكسیّة نتائجب اإلتیان نموذج یمنح لذلك،. الكثیر وغیرھا والشخصیّات والحجج االجتماعیّة والدینامیّات بالتاریخ الصلة
 ضطالعاال من بدّ  ال التي األمور حول ثاقبة رؤیة لتوفیر ضروریّةً  المحلیّة المعارف تعدّ  وبالتالي،. فحسب عاًما إطاًرا

 .بھا
 وقیمھم لمكتسبةا ثقافتھم على عادلة غیر أو عادلةً  باعتبارھا القائمة لألوضاع األفراد تقییم یعتمد :ةالسائد والقیم الثقافة •

 داتالمعتق مجموعة على ینطوي الذي القائم الوضع على عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یعتمد وبالتالي،. السائدة
 شنّھا یتمّ  لتيا بالحمالت تأثّرھا بسبب الظلم إزاء المشّكلة اداألفر معتقدات تغیّرت حال وفي. حالیًّا المعتمدة والسلوكیات

 .المثارة الغضب موجات إلیھا تستند التي األسس ستتغیّر عندھا السیاق، ھذا في
 إّال  مرتكبة،ال األعمال عن الناتجة األفعال ردود مع للتعامل عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یتطّرق :األمد الطویل التغییر •

 .الطویل المدى على المنشود التغییر إحداث خاللھ من یتمّ  الذي األسلوب یتناول ال أنھ
 

 لذلك؟ التصّدي في عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یساعد أن الممكن من كیف
 على ،لمثالا سبیل على ،تنطوي والتي سیتّخذوھا، التي المقبلة الخطوات في أساسّي، وبشكلٍ  النشطاء، من العدید یفّكر •

 یرتكبھاس التي األفعال على الضوء عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یسلّط السیاق، ھذا وفي. ما حملة شنّ  أو مسیرة تنظیم
 .الغضب فتیل من الحدّ  أجل من خدموھاسیست التي التكتیكات سیّما ال المعارضون،

 حملة لشنّ  حیان،األ بعض وفي یسعون، قد المثال، لسبی فعلى. مناسبًا حّالً  توفّر الرسمیّة القنوات أن النشطاء بعض یعتقد •
 القنوات بعیو على الضوء عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یسلّط وبالتالي،. رسميّ  تحقیق فتح على الحكومة لتحفیز

  .المنتشر الغضب فتیل من الحدّ  خاللھ من یتمّ  الذي األسلوب سیّما ال ،الرسمیّة
 أو حتّجینالم بضرب الشرطة بادرت إن المثال، سبیل فعلى. تلقائیّة غضب موجة یولّد الظلم أن النشطاء یعتقد ما غالبًا •

 لتيا األحداث ھذه ظلم مدى ونسیر الجمیع أن النشطاء فسیعتقد اإلجراء، المرعيّ  القانون تطبیق عن الحكومة تخلّفت
 رتكبوم یستخدمھا قد التي الواسعة التقنیّات مجموعة عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یوّضح السیاق، ھذا وفي. ارتكبت

   .الغضب فتیل من للحدّ  نتھاكاتاال
 

 عكسیّةال نتائجال تحلیل. 2
 باعتباره عكسیّة،ال نتائجال تحلیل یتمّ  التعّسفّي، القتل أو البیئیّة الكارثة أو التعّسفيّ  الفصل أو الجنسيّ  تحّرشالك ،سيء حدث وقوع ندع

 . القائم الوضع إزاء األفراد لافعأ ردود علیھ تنطوي الذي الصراع بدراسة امعنیًّ  اأسلوبً  ذلك
 غالب وفي 6.االنزعاج أو االشمئزاز أو الغضب أو بالقلق الشعور خالل من وذلك ،السیّئة األمور مع األفراد یتفاعل ما وغالبًا

 .أیًضا صلة ذات جمیعھا األخرى األوصاف فیھ تعدّ  الذي الوقت في ،"الغضب" بمصطلح سأستعینُ  األحیان،
 یتمّ  الذي الوقت في ،األفراد بھا یضطلع وأعماالً  أفعاالً  تعدّ  التي المعتمدة التكتیكات على التركیز یتمّ  عكسیّة،ال نتائجال تحلیل وعند

 .ألحداثا بعض وقوع وراء الكامن السبب توضیح عن التعّذر فیھ
 .مھتفاق أو الغضب فتیل من الحدّ  خاللھا من یتمّ  التي األسالیب على التركیز یتمّ  المعتمدة، التكتیكات إلى النظر وعند

                                                           
    السیئة األحداث لمعارضة السعي عند مفیًدا یعدّ  ال الذي األمر الیأس، أو الالمباالة إلى أقرب األفراد أفعال ردود تكون األحیان، بعض في 6



. ذلك حیال يءش بأيّ  القیام الممكن من یعد ولم بالفعل، الحدث وقع لقد عكسیّة؟ال نتائجال تحلیل في الرغبة وراء الكامن السبب فما
 كیفیّة على طالعاال أجل من وذلك ،نتھاكاتاال مرتكبو یستخدمھا التي التكتیكات على ثاقبة رؤیة توفیر في التحلیل یساھم قد أوالً،

 األفراد وعي ىمستو رفع أجل من عكسیّةال نتائجال تحلیل استخدام یتمّ  قد وثانیًا، .المقبلة للمّرة أفضل، وبشكلٍ  واالستعداد، عملھا
 األفراد یتفاعل لذيا األسلوب تغییر في عكسیّةال نتائجال تحلیل یساھم قد وثالثًا، .الغضب موجات بسبب تنشأ التي الصراعات بشأن

 نیطّلعو الذي الوقت وفي .قدًما للمضيّ  بالعزیمة أو بالغضب یشعرون جعلھم خالل من سواء ،المطروحة القضایا مع خاللھ من
 من والتقلیل ةلمرتكبا لافعاأل على والتستّر بالترھیب الصلة ذات تلك سیّما ال  ،نتھاكاتاال مرتكبو یستخدمھا التي التقنیّات على فیھ

  . الھجوم أھداف مع تعاطفًا أكثر یصبحون فقد الھدف، قیمة
 تصنیف ،ثمّ  ومن ذلك، على أمثلة ثالثة ومنح أوالً  المعلومات جمع خالل من وذلك عكسیّة،ال نتائجال تحلیل سیتمّ  الفصل، ھذا فيو

 وقعت التي األحداث یرتفس وإعادة الھدف قیمة من لتقلیلوا ةالمرتكب لافعاأل على التستّر في والمتمثّلة التالیة الفئات ضمن التكتیكات
 .سیّةعك بنتائج اإلتیان نموذج عن قصة صیاغة وأخیًرا مكافأتھم، أو المتوّرطین األفراد وترھیب الرسمیّة القنوات استخدامو
 

 المعلومات جمع
 توالمقابال والمدونات والمقاالت الكتب من الصلة ذات المعلومات من الكثیر جمع من بدّ  ال العكسیّة، النتائج تحلیل أجل من

 حیث لكبیرةا المسیرات إحدى في المستخدمة التكتیكات تحلیل في یتمثّل المنشود الھدف أن لنفترضف. الشخصیّة والمالحظات
 موادو الصورو مدوناتالو خباریّةاإل تقاریرال على إًذا، لحصول،ا الممكن فمن. أیًضا واعتقلتھم المحتّجین على الشرطة اعتدت

 وبشكلٍ  االعتماد، فسیتعیّن ،1915 عام في المسیرة تنظیم تمّ  وإن .معطیاتھا من لالستفادة المعلومات مصادر من وغیرھا المقابالت
 قد بمار ذلك، ومع. الحقّ  دنیا في الیوم أمسى آنذاك، فیھا یشارك كان من كلّ  أن باعتبار وذلك األرشیفیّة، المستندات على كلّي،
 .األحداثو القصص بھذه أبنائي وأبناء أبنائي سمع

 شّكلت ول وبالمثل، .فیھا شاركوا الذین األفراد من اآلالف حتّى أو المئات مع التحّدث الممكن من فكان موخًرا، المسیرة حدثت لو أّما
 الضروريّ  من یعدّ  ال وبالتالي،. اإلعالمیّة القصص من المئات على الحصول الممكن من فكان ضخًما، إخباریًّا حدثًا المسیرة

 .الحقًا وتناولھ لمعالجتھ سأتطّرقُ  أمر وھو ،فحسب منھا یكفي ما على بل الممكنة، المعلومات كافة على الحصول
 یتعیّن لذلك، .سواء حدّ  على والشرطة المحتّجین وھما الطرفین، كال من معلومات على الحصول من بدّ  ال ممكنًا، ذلك كان وإن

 جھاتو من معلومات جمع عملیّة تساھم وبالتالي، .معھا مقابالت إجراء في والنظر اإلخباریّة، الشرطة وقصص نشرات في البحث
 في لفةالمخت المصادر من مجموعة استخدام سیساھم ذلك، على وعالوةً  .المعتمدة التكتیكات على أدقّ  رؤى توفیر في مختلفة نظر

 .التحلیل مصداقیّة تعزیز
 تلك نع مختلفة نظر وجھاتب یّوناإلعالم نوقالمعلّ  أو ونالسیاسیّ  یحظى فقد .وتتنّوع األطراف تتعّدد قد األحیان، بعض وفي

 .العكسیّة جالنتائ لتحلیل الالزمة المعلومات لجمع المعتمدة األسالیب لىع أمثلة ثالثة یلي ما وفي. الشرطة أو بالمحتّجین الخاصة
 

 كینغ رودني: األّول المثال
 حولالك تأثیر تحت سیّارتھ یقود كان كینغ رودني یُدعى رجل على القبض أنجلوس لوس شرطة ألقت ،1991 مارس/آذار 3 في

 جلالر بضرب وبادرت الكھربائيّ  الصعق ساتمسدّ  األخیرة ھذه استخدمت واالعتقال، المطاردة عملیّة وأثناء .الشرطة من ھاربًا
 ریبةق سكنیّة شقّة من فیدیو أشرطة على ذلك تسجیل الشھداء أحد تولّى السیاق، ھذا فيو. المّرات عشرات ةمعدنیّ ال ھراواتبال

    .الشرطة ضدّ  ملحوظة عكسیّة ردود ظھور في مساھ الذي األمر ،التلفزیون شاشات على وعرضھا
 



 
 

 كینغ رودني على بالضرب االعتداء یظھر الذي الفیدیو شریط من لقطة
 

 .عكسیّة تائجبن اإلتیان نموذج لىع المقّدمة األمثلة إحدى باعتباره إلیھ والنظر ،كینغ على االعتداء حادث في التحقیق قّررتُ   لذلك،
 تحدید أنھاش من التي المتاحة المواد من الكثیر إلى الوصول في سأنجح أنني افترضتُ  آنذاك، السائدة القضایا أبرز من وباعتبارھا

 يف نجحتُ  وبالتالي، !تماًما حقّ  على وكنتُ  .سواء حدّ  على لھا والترویج الغضب موجة انتشار من للحدّ  المستخدمة التقنیّات
 عضوالب الشرطة، منھا بعض دعم ،لھا والتصّدي بالضرب االعتداء مواضیع لمعالجة تتطّرق كتب عشرة حوالي على الحصول

 التي الجیّدة المقاالت من عدد إلى وباإلضافة ھذا ،الشأن ھذا في واضح موقف أيّ  اتّخاذ عن نوآخر تعّذر حین في ،كینغ اآلخر
 ذات لكت سیّما ال ،منھا المستخلصة المالحظات بعض وتدوین ،الكتب ھذه حتصفّ ب بدأتُ  ثّم، منو .أیًضا نفسھ الموضوع تناولت
 "ةالشرط جھاز اخلد الصمت قانون" على اطلعتُ  فقد المثال، سبیل فعلى .المثار الغضب فتیل على تؤثّر قد التي باألسالیب الصلة

 من عنصًرا 20 أن اكتشفتُ و ،زمالؤھم یرتكبھا التي االنتھاكات عن أبًدا یبلّغون ال الشرطة ضبّاط بأن یفید الذي المكتوب غیر
 تّرالتس عملیّة إلى یشیر ما وھو ،وقعت مشكلة أيّ  عن یبلغ لم منھم واحًدا أن إّال  ،االعتقال وقت حاضرین كانوا الشرطة عناصر

 .للغایة قاسیًا كان ولو حتّى حصل، اعتداء أيّ  عن الكشف عن التعّذر وبالتالي، ،ةالمرتكب لافعاأل على
 اھاأجر لتيا منھا المتعّمقة تلك على االعتماد بل الشأن، ھذا في مقابالت إلجراء أسعى أّال  قّررتُ  فقد المطبوعة، المواد توافر ولكثرة

 مختلف بین طةالبسی االختالفات بعض تظھر األحیان، بعض وفي .نالشأ ھذا في المعنیّین األفراد مختلف مع والمحقّقون الصحفیّون
  7.بینھا من األنسب اختیار في البتّ  من عليّ  بدّ  ال كان لذلك، ،المقّدمة المعلومات مصادر

 
 ستیل تید إقالة: الثاني المثال

 سابق وند من غونغلونوو جامعة في یتقلّده الذي صبمنال من ستیل، تید ،المثبّت المشارك األحیاء علم أستاذ أُقیل ،2001 عام في
 مّ ت حیث ،اإلعالم وسائل اھتمام ذلك أثار وقد .یستحقّون مّما أعلى عالمات الطّالب بعض منح بسبب ،أیًضا أعملُ  حیث ،إنذار

 علیھا كسیّةع بنتائج اإلتیان وبالتالي، ،ةعالجام سمعة إلى اإلساءة عن أسفر ما ،التعبیر حریّة أسس إلى استناًدا ستیل عن الدفاع
 .الزمن من طویلة فترة مدى على

 لّىیتو أن األفضل من یعدّ  بحیث ،معھا شخصیًّا أتعامل منظمة أيّ  ضمن أحداثھا تقع حاالت دراسةب االضطالع أفّضلُ  ال ،عادةً  و
 متعّمق لتحلی بإجراء أحدٌ  یضطلع لم ذلك، ومع .واستقاللیّةً  ومصداقیّةً  توازنًا أكثر بأسلوبٍ  ومعالجتھا تحلیلھا مھمة خارجيّ  طرف
 ةً مقال أكتب أن قررتُ  لذلك، .النطاق واسعة تغطیةً  علیھا المترتّبة القانونیّة واإلجراءات اإلقالة حدث تغطیة من الرغم على لذلك،

 .إقالتھ عن الناتجة والضّجة ستیل مزاعم ضحیّة باتت التي األحیاء علوم إدارة عن دفاعلل منھ جزء في وذلك ،القضیّة عن
 حدأ باعتباريو .الشأن ھذا في المتاحة المنشورة المواد توافر لكثرة مقابلة أيّ  إجراء عن االمتناع یًضاأ قّررتُ  السیاق، ھذا وفي

 من الواردة عدیدة سنوات إلى تاریخھا یعود التي اإللكترونيّ  البرید رسائل إلى الوصول إمكانیّة لي تُتاح انتك الجامعة، أكادیمیّي
 عقده ھاًما اجتماًعا حضرتُ  وكذلك، .الجامعة إدارة مع ستیل واجھھا التي بالتحدیات الصلة ذات تلك سیّما ال ،غیره وآخرین ستیل
 ،ستیل دعم ةقضیّ  مناقشة خاللھ في تمّ  ،أسترالیا أنحاء جمیع من أكادیمیّین یضمّ  الذي المحليّ  العاليّ  للتعلیم الوطنيّ  حاداالتّ  فرع
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 من رأكب عدد تناول الصحف، إحدى في مقالتي نشر بعدو .لھ الضروريّ  الدعم تقدیم زمالئھ من العدید رفض من الرغم وعلى ھذا
  .واءس حدّ  على صّحتھا من والتحقّق أیًضا منھم إضافیّة معلومات استنتاج من بالتالي، ،وتمّكنتُ  القضیّة، ھذه موضوع األفراد

 العمید بنائو ستیل ذلك في بما الرئیسة، الفاعلة الجھات لكافة إرسالھا على حرصتُ  مقالتي، مسوّدة كتابة من انتھیتُ  أن وبعد
 الحظاتالم بعض تقدیم خالل من إلیھا منھم بعض إّال  یستجیب ولم .العاليّ  للتعلیم الوطنيّ  حاداالتّ و األحیاء علوم إدارة وأعضاء
 أن باعتبار تبھاأك كلمة كلّ  إلى لالنتباه جھدي قصارى فیھ بذلتُ  الذي الوقت في فیھا، النقاط بعض بتعدیل لي سمحت التي المحّددة
     8.حدیثةً  تزال ال كانت القضیّة

 

 
 

 2010 – غّزة إلى الحریّة أسطول :الثالث المثال
 متحّدیًا غّزة، إلى اإلنسانیّة اإلمدادات إلیصال سفن ستّ  من مؤلّف بحريّ  أسطول انطلق ،2010 عام من مایو/أیار شھر في

 تسعة تلق في تسبّب ما األسطول، إسرائیلیّة كوماندوز وحدة ھاجمت السیاق، ھذا وفي .اإلسرائیلیّة الحكومة فرضتھ الذي الحصار
 على الھجوم ھذا أّدى وقد .المغاویر فوج من عناصر من فیھم بمن اآلخرین، األفراد من العدید وجرح البقیّة واحتجاز رّكاب

 .اإلسرائیلیّة الحكومة على ھائلةً  كارثةً  بالتالي، وشّكل، العالم، حول ملحوظة إخباریّة تغطیة إلى البحريّ  األسطول
 سعیًا ة،العكسیّ  للنتائج تحلیل إجراء قّررتُ  لذلك،. ال أم مبّررةً  كانت وسواءً  وقعت التي األحداث حول التعلیقات معظم وتشّكلت

 اإلعالمیّة المواد من دالعدی أُتیحت وكذلك، .الغضب فتیل من للحدّ  اإلسرائیلیّة الحكومة تستخدمھا التي التكتیكات على الضوء یطلتسل
 جمیعھا، علیھا االطالع أحاول لم ذلك، معو .اإلنترنت شبكة عبر المتوفّرة المواد من غیرھا عن فضالً  علیھا، لالعتماد التفصیلیّة

 شّك، أدنى وبال .فحسب أسابیع غضون في المھمة ھذه من االنتھاء قررت قد كنت وأنني طویالً  وقتًا یستغرقس كان ذلك أن باعتبار
 األسطول أعضاء من وعدد إسرائیلیّة مصادر من المعلومات من المزید على الحصول خالل من تحلیلي تحسین الممكن من كان

       9.سریعو قصیر حلیلت إجراء في والمتمثّلة المنشودة، أغراضي لتحقیق كافیة من أكثر كانت منھا المتاحة تلك أن إّال  البحرّي،
 

 وجودتھا المعلومات
 فيف .سھالً  أمًرا دائًما ذلك یعدّ  وال .أحداث من جرى ما كلّ  حول معلومات على الحصول من بدّ  ال العكسیّة، النتائج تحلیل أجل من

 معلوماتال من الكثیر تُتاح البحرّي، األسطول على الھجوم أو كینغ رودني على بالضرب االعتداء كحادث البارزة، الحاالت بعض
 من لكثیرا یُتاح ال فقد المثال، سبیل على محليّ  ناشط اعتقال على تنطوي التي كتلك ،األخرى الحاالت في أّما. الصلة ذات العامة
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 أيّ  تقدیم وأ الحدیث عن الشرطة تتعّذر قد السیاق، ھذا وفي .معنیّینال فراداأل مع للحدیث التطّرق یتمّ  لم ما الشأن ھذا في المعلومات
 .التحلیل إلجراء المطلوبة المعلومات من

 أو حیانًاأ علیك الكذب یتمّ  فقد .وتقییمھا ھاجودت على الحكم من علیك بدّ  ال المعلومات، بعض على الحصول في نجحت لو وحتّى
 دّ ض قضائیّة دعوى برفع التھدید خالل من وذلك ،مالحظاتك تقدیم من ردعك حتّى أو عنك الھامة المعلومات بعض إخفاء حاولةم

 االحتیاطات ذاتّخا من علیك بدّ  ال المعلومات، جمع فعند .الوقائع لتشویھ أیًضا القصص یبتكروا وقد .المثال سبیل على التشھیر
 داقیّةمص وتقییم المقّدمة األدلّة جودة على الحكم في والمتمثّلة ،االستقصائيّ  الصحفيّ  أو الباحث یعتمدھا ما عادةً  التي الالزمة

 بترغ دفق فشيء، شیئًا القصة معطیات بتجمیع البدء ومع. متعّددة مستقلّة مصادر من المعلومات على والحصول مصادرھا
 ،المتوّرطین راداألف وترھیب ةالمرتكب لافعاأل على بالتستّر الصلة ذات تلك سیّما ال ،القضایا بعض في أدّق، وبشكلٍ  التحقیق،ب

 .والتشویھ االحتیال من حاالت وقوع المرّجح من حیث
 

 ما طرف إلى االنحیاز
 البعض ھابعض بین األحیان بعض في تتضاربو بحماسٍ  عنھا التعبیر یتمّ  للغایة صارمة نظر وجھات لمواجھة االستعداد من بدّ  ال

 قتل عملیّة ھارباعتبا 1994 عام رواندا في وقعت التي الجماعیّة اإلبادة إلى یُنظر ما غالبًا المثال، سبیل فعلى .أساسیّة نقاط على
 بحیث ،المعتدلین الھوتو مجموعة أفراد من العدید قُتل ذلك، ومع. التوتسي شعوب بحقّ  العرقیّة الھوتو مجموعة ھاتارتكب جماعيّ 

 التي ةالرواندیّ  ةالوطنیّ  الجبھة ترتكب وكذلك، .سیاسیّة خلفیّات إلى أیًضا استند بل فحسب، العرق أساس على قائًما القتل یكن لم
 .بھا االعتراف الجبھة مؤیّدي بعض یرفض قتل عملیّات وبدورھا، التوتسي، شعوب تقودھا

 

 
 

 مورامبي مدرسة غرف إحدى تمأل التي الجماجم على تظھر القتلة بھا تسبّب عمیقة بلیغة جروح
 
 التي ألسالیبا على التركیز تقّرر فقد .محاید طابع اتّخاذ عن العكسیّة النتائج تحلیل تعّذر إلى االختالفات من األنواع ھذه تشیرو

 اعتمدتھا التي التقنیّات في النظر أو ،10الغضب فتیل من الحدّ  شأنھا من والتي الجماعیّة اإلبادة خالل ةالرواندیّ  الحكومة استخدمتھا
 بھما طالعاالض حتّى أو ،أعضاؤھا ارتكبھا التي الفظائع إزاء تشّكلت التي نفسھا الغضب موجة من للحدّ  ةالرواندیّ  ةالوطنیّ  الجبھة

 نم أكثر واحد طرف حول معلومات لتوافر نظًرا وذلك متوازن، غیر تحلیل إجراء إلى األمر بك ینتھي فقد الحالة، ھذه وفي .مًعا
 .نظیره ابھ تسبّب التي تلك من بكثیر أسوأ الطرفین أحد ارتكبھا التي الفظائع العتبار أو اآلخر،
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 1968 – الي ماي مذبحة
 الجریمة ھذه ىعل التستّر وبعد .الي ماي قریة في الفیتنامیّین المدنیّین مئات األمریكیّة القّوات قتلت ،ةالھندوصینیّ  الحرب خالل

  الحربیّة وسیاستھا األمریكیّة الحكومة ضدّ  ضخمة شعبیّة أفعال ردود المذبحة أحدثت سنة، لمّدة
 

 تنظیم یّوإرھاب یبذل لمف. عكسیّة بنتائج أتت كعملیّة ربسبتم/أیلول من عشر الحادي ھجمات تحلیل الممكن من السیاق، ھذا وفي
 وبالتالي، .یًّاكل المرتكبة أفعالھم على التستّر یتمّ  ولم ،علنًا ھجومھم شنّوا حیث ،الغضب موجات لردع الجھود من القلیل سوى القاعدة

 لم لھجمات،ا ذهھ وبعد .الرسمیّة القنوات واستخدام المتضّررین قیمة من التقلیل على محدودة بقدرةٍ  سوى القاعدة تنظیم یتمتّع لم
 أفغانستان على يّ الجو القصف لحملة بالنسبة أّما .بھا یضطلع كان التي الترھیب أعمال لمواصلة الالزمة بالقدرات یتحلّى التنظیم یعد

 فتیل أيّ  تولّد لم ذلك، ومع المدنیّین، من اآلالف مقتل عن أسفرت فقد ،2001 أكتوبر/األّول تشرین في انتقاميّ  كعمل شنّھا تمّ  التي
 ھجمات ىإل النظر إّما في یتمثّل خیار اتّخاذ من علیك بدّ  ال العكسیّة، النتائج بتحلیل تضطلع فعندما . 11الغرب دول في غضب
 .آخر حدث أيّ  إلى أو أفغانستان على الجويّ  القصف حملة إلى أو سبتمبر/أیلول من عشر الحادي

 
 التصنیف أسالیب

 واستخدام وقعت لتيا األحداث تفسیر وإعادة الھدف قیمة من والتقلیل ةالمرتكب لافعاأل على التستّر في المتمثّلة الخمسة، األسالیب تعدّ 
 فتیل من للحدّ  دمةخالمست المتاحة اإلمكانیّات لتصنیف مالئًما أسلوبًا مكافأتھم، أو المتوّرطین األفراد وترھیب الرسمیّة القنوات
 التفكیر مفیدال من یعدّ  ذلك، ومع. فرعیّة أسالیب إلى تنقسم حتّى أو البعض بعضھا ما في تتداخل قد األحیان، بعض وفي .الغضب

 .وتحلیلھا بینھا ما في القائمة االختالفات في
 
 بالتالي،و یجري، الذي الحدث وقائع إدراك من األفراد تمنع عملیّة أيّ  على المرتكب الفعل على التستّر  نطويی السیاق، ھذا فيو

 .التمویھ أو االختباء صفة تأخذ
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 شاركت التي القتال معارك أثناء طّالب، ثمانیة ذلك في بما أفغان، مدنیّین 10 عن یقلّ  ال ما قُتل  دیسمبر،/األّول كانون 27 في
 أفغانستان في كونار إقلیم في نارانغ مقاطعة في الغربیّة القّوات فیھا

 
 وقوع أحدٌ  ركید مل فإن .الغضب موجات انتشار لمنع فعالیّةً  األكثر األسلوب ةالمرتكب لافعاأل على التستّر یشّكل ما غالبًا ،بالتاليو

 الوقت في المرتكبة االنتھاك حاالت من العدید في أوالً  والمستخدم ،المنطقة االنزعاج أو الغضب من حاالت تعمّ  لن ما، قتل جریمة
 .رىأخ تقنیّات استخدام إلى المھاجمون یلجأ فقد إخفاقھ، حال في أّما .بالفعل ضروریّة غیر األخرى األسالیب فیھ تعدّ  الذي

. السائد السیاسيّ  ادبالفس علم على الصحفیّون یكون قد المثال، سبیل فعلى .راھیبالجم ةالمرتكب لافعاأل على التستّر عملیّة وتتعلّق
 .ذلك إدراك من العام الجمھور یتمّكن فلن وقائعھ، عن اإلفصاح عن اإلعالم وسائل تعّذر حال في لكن،

 أو المعلومات إلى الوصول منع فّعال، وبشكلٍ  خاللھا، من یتمّ  بحیث ،ةالمرتكب لافعاأل على التستّر عن فتختلف للرقابة، بالنسبة أّما
 الرقابة ذتتّخ األحیان، بعض وفي. المعتمدة السیاسات أو اإلجراء المرعیّة القوانین أحكام بعض بمقتضى وذلك أخرى، معطیات أيّ 

 وسائل خالل من ةبالمرتك لافعاأل على التستّر عملیّة تطبیق یتمّ  وبالتالي،. أصالً  وجودھا على التستّر یتمّ  حیثب أیًضا، سریًّا طابًعا
 .محّددة معلومات أيّ  على ةالرقاب مبادئ فرض أثناء المعتمدة تلك عن تختلف أخرى
  12المتوّرطین، عناصرھا من بعض یرتكبھا التي الوحشیّة أعمال من العدیدب علم على دائًما الشرطة تكون ال المثال، سبیل فعلى
 ال فقد ،وكذلك .الموضوع سریّة على یحافظون قد الذین زمالئھم من لبعض ربما إّال  المرتكبة األعمال كافة عن یفصحون ال الذین
 داءاتاالعت أو المضایقات من لمزید تعّرضھم من خوفھم أو اإلحراج بسبب أحًدا علیھم بالضرب االعتداءات من المتضّررون یخبر
 فقد ب،بالضر االعتداءات حاالت على الصحفیّون یطّلع وعندما .المعتمدة الترھیب تكتیكات إحدى ذلك یمثّل ما ،الشرطة یدّ  على

 .ةالقائم عاوضاأل تأطیر إعادة تكتیك یشّكل ما الشرطة، تعتمدھا التي نفسھا النظر وجھة لتبنّیھم وذلك عنھا، اإلبالغ نع یتعّذرون
 ،مقیّدةً  قىتب حولھا المتاحة المعلومات أن إّال  ،الشرطة ترتكبھا التي الضرب اعتداءات على رسمیّة رقابة أيّ  فرض یتمّ  ال ذلك، ومع

 .المختلفة العملیّات من مجموعة خالل من یحدث الذي الفعليّ  التستّر أنواع إحدى على ینطوي نأ شأنھ من الذي األمر
 

 بالتالي،و. رأیھ أو مركزه أو ما كائن أو مجموعة أو فرد شأن من التقلیل على نطويتف ،الھدف قیمة من تقلیللا مساعيل بالنسبة أّما
 متجّذرةً  یان،األح بعض وفي تكون، التي المساعي ھذه أشكال من شكالً  الجنسّي، التحیّز أو العنصریّة ذلك في بما التحیّزات، تشّكل
 مجرًما أو حرفًامن باعتباره الفرد بوصف الصلة ذات كتلك نشطة، عملیّة على بالتالي، وتنطوي، ،المجتمعات إحدى ثقافة في بعمقٍ 

     .شعبیّة غیر منظمة في األفراد أحد بعضویّة المثال، سبیل على تتعلّق، ضارة معلومات بنشر أو ،إرھابیًّا أو
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 ما ،للغایة يءس لھ یحدث ما كلّ  یبدو ال بحیث ،بالثقة جدیر غیر جعلھ في الھدف قیمة من التقلیل من الھدف تمثّلی السیاق، ھذا وفي
 إن لقولا الممكن من یصبح حتّى ،سجنھ أو بالضرب اإلرھابیّین أحد على االعتداء المقبول من أنھ یعتقدون األفراد بعض یجعل

 .البیئیّین النشطاء أو المحتّجین من اعتبارھم األفضل من كان ولو اإلرھابیّین، من ھم المعارضین
 نتائج لكذ على ترتّبی أن المرّجح غیر من یعدّ  عندما حتّى ،واسع نطاق على الھدف قیمة من التقلیل أسلوب الستخدام اللجوء ویتمّ 

 عّرضنیت اللواتي النساء على" الفاسقات" مصطلح وإطالق بالكسالء، العمل عن العاطلین األفراد وصف یتمّ  بحیث ،عكسیّة
" المتذّمرین"كـ األوصاف من عددٌ  یُنسب وكذلك، 13.المتضّرر على وماللّ  إلقاء على ینطوي أن شأنھ من الذي األمر ،لالغتصاب

 .للمحتّجین" اإلرھابیین" أو "المجرمین" أو
 

 
 

 غریب أبو سجن داخل الملتقطة الصور إحدى
  
 لھذه سیئًا یبدو ال حتّى وذلك مختلفًا، وصفًا ارتكب الذي الظلم وصف محاولة إلى وقعت التي األحداث تفسیر إعادة عملیّة تشیرو

 بیلس على وتتمثّل، ،الشأن ھذا في بھا االضطالع الممكن من التي األسالیب وتتعّدد. اإلطالق على الظلم صفة یتّخذ أو الدرجة
 .اءسو حدّ  على القائمة األوضاع تأطیر أو اآلخرین على وماللّ  إلقاء أو المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل أو الكذب في المثال،

 
 أدلّة بتوافر االّدعاء تمّ  ،2003 عام العراق جمھوریّة شھدتھ الذي غزوال فقبل .األفراد لتضلیل مباشًرا أسلوبًا الكذب یشّكل وبالتالي،

 .القاعدة بتنظیم وارتباطھ نوویّةً  أسلحةً  حسین صّدام امتالك إلى تشیر قویّة
 الق،اإلط لىع خبر أيّ  ذكر عن التعّذر فعند. بینھما ما في وثیقًا ارتباطًا ةالمرتكب لافعاأل على والتستّر الكذب یرتبط ما وغالبًا
 صّدام شأنب األمریكیّة الحكومة بھا باحت التي األكاذیب انطوت السیاق، ھذا وفي .ھذه التستّر عملیّة من جزًءا بالتالي،و ذلك، یشكلّ 
  ھذه تؤّدي وبالتالي، .الصدد ھذا في الصادرة المخابرات تقاریر ذلك في بما ،المعلومات بعض على التستّر على حسین

 یعارضون واكان األفراد من العدید أن باعتبار ذلكو ،وقعت التي األحداث تفسیر إعادة عملیّة بھ تضطلع الذي نفسھ الدور األكاذیب
 .الشأن ھذا في الحكومة قّدمتھا التي المبّررات في ویطنعون الغزو ھذا

 السیاق، ذاھ وفي. للكذب عرضةً  بالتالي، فیكون، اآلخرین، یخدع أنھ وعي، وبكلّ  الفرد، یدرك أن بمجّرد للكلمة، الدقیق وبالمعنى
 في فال،اإلغ طریق عن وذلك ،عنھا اإلفصاح أو الحقیقة عن الكشف عدم على ینطوي أولھما رئیسین، نوعین إلى األكاذیب تنقسم
 كذبةً، بالتالي، لك،ذ یشّكل فال صحیًحا، بھ یبوح ما بأن أحدھم یقتنع عندماف .لباطلبا اإلفصاح إلى اآلخر النوع إلیھ یشیر الذي الوقت
 تنظیمب وارتباطھ نوویّةً  أسلحةً  حسین صّدام امتالك إلى بوش دبلیو جورج الرئیس أشار وعندما. خطأ أنھ الجمیع اعتقد ولو حتّى
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 منض كھذه األكاذیب تصنّف ذلك، ومع! حتًما ذلك، تأكید یُصعب كالم؟ من بھ یتفّوه كان ما كلّ  الواقع، في صّدق، فھل القاعدة،
 .وقعت التي األحداث تفسیر إعادة عملیّات

 
 ارتكاب بعد ال،المث سبیل فعلى .المتوقّع الحدّ  إلى سیئةً  تعدّ  ال بأقوالٍ  البوح في المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل مفھوم تمثّلیو

. 50 إلى لیصل العدد ھذا ارتفع وقد ،فرًدا 19 مقتل إلى إندونیسیا في حكومیّون مسؤولون أشار المئات، فیھا قُتل التي دیلي مذبحة
 .الشأن ھذا في إجراؤه تمّ  مستقلّ  لتحقیق وفقًا وذلك ،فرًدا 271 حتفھم لقوا الذین متضّررینال عدد بلغ فقد الواقع، في أّما

 تّجاهاالب الحقیقة تشویھ شأنھ من الذي الكذب أنواع من نوًعا المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل مفھوم یشّكل األحیان، بعض وفي
 منع یسیّةاإلندون الحكومة تحاول ،البدایة وفي. ةبالمرتك لافعاأل على التستّر أعمال عن فیختلف ذلك، ومع ،المھاجم یفّضلھ الذي

 انتشار عدب إّال  وقعت التي الوفاة حاالت عن غتبلّ  لم بحیث ،علیھا والتستّر دیلي مذبحة بشأن المتاحة المعلومات من أيّ  انتشار
  .المرتكبة المجزرة حول اّدعاءات
 ،للغایة یّئةس غیر باعتبارھا ،المعتمدة التعذیب أسالیب وصف في  المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل مساعي إحدى تتمثّل وكذلك،

 .بالفعل ضاّرةً  أو مؤذیةً  ممارسةً  یعدّ  ال النوم من الحرمان أن المعلّقون یّدعي قد بحیث
 

 ما البًاغ السیاق، ھذا وفي. آخر فرد إلى ما عمل ارتكاب مسؤولیّة إسناد على ینطويف ،اآلخرین على اللّوم إلقاء لمفھوم بالنسبة أّما
 ھؤالء نأ بالتالي، تّدعي، فقد المحتّجین، على بالضرب الشرطة تعتدي فعندما. المتضّررین على وماللّ  إلقاء المھاجمون یحاول

 .الھدف قیمة من التقلیل تكتیكات مع یتداخل ما وھو ،أوالً  مھاجمتھا في بادروا من ھم خریناأل
 أولئك من ضبع یحاول بحیث مرتكب، ظلم اءإز األفراد من الكثیر غضب فتیل یشتعل عندما اآلخرین على اللّوم إلقاء یتمّ  وكذلك،

 الذي لضربا حادث بثّ  بعد المثال، سبیل فعلى. المعنیّین اآلخرین األفراد على اللّوم إلقاء المسؤولیّة ھذه عاتقھم على وقعت الذین
 لشرطةا على اللّوم غیتس، داریل أنجلوس، لوس شرطة قائد ألقى الوطنّي، التلفزیون شاشة على 1991 عام كینغ رودني لھ تعّرض

   .العمل ھذا مسؤولیّة غیتس حّملت وبدورھا، التي، االعتقال، أجرت التي
 سجن في المعتقلین تعذیب خبر انتشار فبعد .منھم شأنًا األقلّ  فراداأل على اللّوم إلقاء البارزة األطراف على السھل من یعدّ  ما وعادةّ 

 بحقّ  اتاتھام أيّ  توجیھ یتمّ  لم بحیث المعنیّین، السجن ضبّاط على اللّوم األمریكیّة الحكومة ألقت ،2004 عام العراق في غریب أبو
 ارإصد عن المسؤولین ھم كانوا أنھم باعتبار بذلك، توّرطھم إمكانیّة من الرغم على وذلك األمریكیّین، المسؤولین كبار من أيّ 

 .علیھا والتشجیع التعذیب أعمال بارتكاب المعنیّة السیاسات
 
 ،ما منزل خارج أنّك لو تخیّل المثال، سبیل علىف .الخارجيّ  العالم إلى للنظر معتمًدا محّدًدا أسلوبًا القائمة األوضاع تأطیر یشّكلو
 إلى نظرال من ستتمّكن إطارھا خالل من التي النافذة ھذه على رؤیتك ستعتمد وبالتالي، .صغیرة نافذة خالل من داخلھ إلى تنظرو
 یھلد ذلك سیشّكل ،أخرى نافذة خالل من لكن نفسھ، المنزل داخل إلى ینظر آخًرا فرًدا أن لو تخیّل وكذلك، .المنزل داخل في ما

 تشویھ يف زجاجھا ألوان تساھم قد نافذة خالل من مختلف اتّجاه من مختلفة غرفة إلى ینظر أنھ العتبار وذلك مختلفًا، آخًرا انطباًعا
 .عنھا المشّكلة الرؤیة

 كالمنزل سھ،نف األمر إلى النظر إزاء األفراد یعتمدھا التي النظر وجھات اختالف مع القائمة األوضاع تأطیر مفاھیم تختلف وبالتالي،
 .اإلطالق على األنسب ھو إطاره أن منھم واحد كلّ  یّدعي بحیث ،المثال سبیل على
 رالتعبی حریّات ویمارسون نظرھم وجھات عن یعبّرون أنفسھم المحتّجون یرى المثال، سبیل على ،االحتجاج مسیرات ففي

 شرعيّ ال والدور االجتماعيّ  النظام على خطر مصدر یشّكلون باعتبارھم المحتّجین إلى ینظرونف الحكومات، قادة أّما. لھم الممنوحة
 فیھ تستخدم الذي الوقت في التعبیر، وحریّة المشاركة إطار المحتّجون یعتمد وبالتالي، .سیاسات كصانع الحكومة بھ تضطلع الذي

 .سواء حدّ  على االجتماعیّة والرقابة االجتماعيّ  النظام إطار الحكومة
 تي،ال الشرطة تفرضھا التي الوحشیّة أشكال إحدى باعتباره ذلك إلى األخرون أولئك ینظر المحتّجین، الشرطة تھاجم وعندما

 قد تيال التھدید أوجھ من للحدّ  بھا طالمنوّ  عملھا تمارس أنھا تعتقد بحیث الشأن، ھذا في تماًما مختلفة نظر وجھة تعتمد وبدورھا،
 .علیھا المترتّبة واإلجراءات العام والقانون النظام تطال

 مبادئ اداألفر اعتناق وراء الكامنة األسباب شرح في وتساھم ،بارزة بفعالیّة القائمة األوضاع تأطیر مساعي تتمتّع وبالتالي،
 األشرار،و والفاسدین الساخرین من السیاسیّین أو الشرطة أن النشطاء یفترض األحیان، بعض وفي. محّددة وسلوكیّات ومعتقدات



 فعالً، ذلك صدیقت في فتكمن الحقیقیّة، لمشكلةا أّما. بالفعل مالءمةً  تعدّ  یرتكبونھا التي األفعال كلّ  أن تصدیق من تمّكنھم لعدم وذلك
 .حولھم من األمور لرؤیة مختلفًا منظوًرا العتمادھم وذلك

 لضمان یسعون بأنھم واقتناعھم الموضوع عن داخلیّة بمعلوماتٍ  لتحلّیھم وذلك ،حقّ  على بأنھم باالعتقاد السیاسیّون یبدأ عندماو
 یشّكل لك،وكذ .لھا تتعّرض قد التي المخاطر أبرز من المجتمع حمایة مسؤولیّة بتحّملھم بالتالي، فیؤمنون، ،األسمى الدولة مصالح

 الشرطة ذنفو واستخدام قمعیّة قوانین وسنّ  المحتّجین على رقابة فرض على السیاسیّون یحرص لذلك، كبیًرا، خطًرا المحتّجون
 ضبغر الوفاء مكانیّةإل نظًرا وذلك مشروعةً، وسیلةً  الكذب یشّكل نظرھم، وجھة فمن .األمور زمام في للتحّكم السائدة وسلطتھا

 فیھ یعدّ  الذي الوقت في بالحقیقة، للبوح المعتمدة األسالیب إحدى المحتّجین قیمة من التقلیل مساعي تساھم وكذلك، خاللھ، من أكبر
   .األھليّ  لسلما یھّددون أعداءً  المحتّجین باعتبار مبّرًرا الترھیب

 التي حداثاأل تفسیر إعادة أسلوب على بالتالي، ،نطويت فھي صادقة، معتقدات على القائمة األوضاع تأطیر مساعي تقوم عندماو
 حتّى ھم،ل یحلو ما كلّ  تصدیق بقدرة التمتّع من األفراد على بدّ  ال السیاق، ھذا وفي. مشروًعا اعتباره الممكن من الذي الوحید وقعت

 المشاكل نأ إّال  بھا، واإلیمان بمعتقداتٍ  التحلّي الشرعيّ  من یعدّ  وبالتالي، .حولھم من للعالم رؤیتھم تشّوه إلى  األمر بھم انتھى ولو
 .المثال سبیل على والترھیب الكذب خالل من لھا الترویج أو اآلخرین على المعتقدات ھذه فرض محاولة حال في تنشأ

 

 
 

. رینضرّ المت من اآلالف مئات وإصابة اآلالف بقتل الھند في القائمة الكیمیائیّة المصانع إحدى في تسّرب تسبّب ،1984 عام في
 في دیدةع تقنیّات استخدام إلى  المتّحدة، الوالیات في والقائمة للمصنع المالكة ،كارباید یونیون شركة لجأت السیاق، ھذا وفي

 السائدة الشعبيّ  الغضب موجة من للحدّ  محاولة
 
 یمكنو ،موالمحاك الرسمیّة والتحقیقات المظالم وأمناء الخبراء وفرق واالستئناف التظلّم إجراءات على الرسمیّة القنوات  نطويتو

 .بالحقیقة واإلتیان والعدل العدالة ضمان شأنھا من رسمیّة عملیّات أو إجراءات أیًضا اعتبارھا
 كالقتل، عیّنةً م جریمةً  ما فردٌ  یرتكب عندما المثال، سبیل فعلى. المفترض النحو على الرسمیّة القنوات تعمل الحاالت، بعض ففي
 .العدالة تحقیق في كلّھ ھذا یساھم ما علیھ، والحكم ومحاكمتھ علیھ القبض یتمّ 

 ةالرسمیّ  القنوات تؤّدي ال فقد ،ما جریمةً  البارزة العسكریّة السلطات أو الشركات أو الحكومات إحدى ترتكب عندما ذلك، ومع
 تعمیم لىع بقدرتھا یؤمنون األفراد من العدید أن وباعتبار .فحسب العدالة بتطبیق انطباع عطاءإل عىتس بل ،جیّد بشكلٍ  دورھا
 .كامالً  العدالة تحقیق عدم من الرغم على وذلك ،الغضب حّدة تتراجع وأسسھا، العدالة مبادئ

 نتائجب اإلتیان نموذج میّزات أكثر إحدى الغضب فتیل من الحدّ  أجل من الرسمیّة القنوات بھ تضطلع الذي الدور یشّكل وكذلك،
 العنف أو رالفق حاالت في والتحقیق حكومیّة إجراءات باتّخاذ النشطاء یطالب ما غالبًا السیاق، ھذا وفي. منھا البدیھیّة غیر عكسیّة

 نوویّة ةقوّ  أو وحشیّة أعمال على انطوت حال في سیّما ال المحاكم، إلى القضایا ھذه نقل في الشروع حتّى أو ،السجون في المرتكبة
 .المثال سبیل على



 القنوات تمیل ،ذلك ومع .أھمیّتھ عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج ینفي ال جیًّدا خیاًرا الرسمیّة القنوات استخدام یعدّ  األحیان، بعض وفي
 عضب تدّخل حال في أنھ فراداأل من الكثیر العتقاد نظًرا وذلك الظلم، ممارسات إزاء شّكلالم الغضب فتیل من الحدّ  إلى ةالرسمیّ 

   .أبًدا لقلقل إًذا، داعي، فال ،القائمة المشكلة مع وتعاملھا ةالرسمیّ  ھیئاتال
   .أخرى بأسالیب الغضب فتیل لتھدئة أیًضا الرسمیّة القنوات تعسىو

 نواتس حتّى أو شھوًرا المحاكم في والقضایا التحقیقات تستغرق فقد .بطیئةً  عملیّةً  الرسمیّة القنوات استخدام عدّ ی •
 وحالممن االھتمام على تنافسھا أخرى قضایا وتظھر األفراد اھتمامات تتقلّص فقد الوقت، ذلك وخالل. بھا لالضطالع

 .لھا
 وبالنسبة .المفّصلة الرسمیّة واإلجراءات واللوائح عدالقوا أنواع كافة على وتنطوي ،إجرائیًّا طابًعا الرسمیّة القنوات تتّخذ •

 دّق،أ وبشكلٍ  االھتمام، إلى ذلك یشیر ما وغالبًا .الشأن ھذا في األدلّة قواعد اتّباع یتمّ  المحاكم، أمام المطروحة للقضایا
 .المرتكب بالظلم الصلة ذات تلك ولیس ،الفنیّة اإلجراءات بجوانب

 بكلّ  لعملا أجل من الصلة ذات والخبرات المعارف من الكثیر توافر من بدّ  ال لذلك، .الخبراء على الرسمیّة القنوات تعتمد •
 وبالتالي، لك،ذ یشیرو .القضائیّة والقضایا الخبراء فرقو الحكومیّة والتحقیقات التظلّم إجراءات باستخدام وذلك فعالیّة،

 ًداجیّ  أسلوبًا تعدّ  التي العامة، الرسمیّة القنوات مشاركة محدودیّة وإلى ،اھتمامھم فقدان أو األفراد معظم استبعاد إلى
  .الخبراء بعض بین القائم الصراع شكل تتّخذ حتّى الجماھیریّة الحمالت بوادر لتحویل

 المرتكبة، مجازرال في كالتحقیقات استحداثھا، أو الرسمیّة القنوات الستخدام الكبیرة النفوذ ذوي من نتھاكاتاال ومرتكب یلجأ وعندما
 .بیروقراطيّ  أو قانونيّ  منحى لتعتمد العامة الساحة من القضیّة مسار تحویل في یساھمون بالتالي، فھم،

 .ذلك إدراك من الحمالت على القائمین على بدّ  ال وبالتالي،
 بھا التأثیر على ةبالقدر یتمتّعون التي یّةالرسم القنوات استخدام الكبیرة النفوذ ذوي من نتھاكاتاال ومرتكب یفّضل السیاق، ھذا وفي

 في التحقیق مةمھ الشرطة تتولّى أن یفضلون أنھم أيّ  ،منھا والعامة المستقلّة ولیس والمغلقة الداخلیّة كالتحقیقات ،علیھا السیطرة أو
 جلساتھا ورلحض الصحفیّین دعوة على المحاكم تقتصر وأن ،بھا مستقلّ  تحقیق فتح من بدالً  المرتكبة، الوحشیّة القضایا إحدى

 اولھاتتن أن المفترض من التي بالمواضیع الصلة ذات تلك أيّ  محدودة، مرجعیّة شروط تحدید یحاولون ما عادةً  وكذلك،. فحسب
 .عنھا المترتّبة المحتملة اآلثار من الحدّ  أجل من وذلك التحقیقات،

 لذلك، .ارزةب بمصداقیّة المحدودة المرجعیّة الشروط ذات المغلقة الداخلیّة یقاتالتحق تمتّع انعدام في المشكلة تكمن السیاق، ھذا وفي
 .طبًعا باألفضل وتأمل النطاق وواسعة ومستقلّة مفتوحة تحقیقات لفتح األحیان، بعض وفي الحكومات، تلجأ
 نیوساوث الیةو في الماضي القرن اتتسعینیّ  منتصف ففي. الحمالت أشكال من شكالً  اتالتحقیق خذتتّ  النادرة، الحاالت بعض وفي
 وفي .مةضخ إخباریّة تغطیة استحداث في أثمرت عامة استماع جلسات عقد شأنھا من ملكیّةً  ھیئةً  الشرطة ضّمت ،ةاألسترالیّ  ویلز
 لةجّ مس مبرمة صفقات على األدلّة بعض تجمیع من وتمّكنوا مخبرین إلى الفاسدة الشرطة عناصر من بعض تحّول السیاق، ھذا

 في ةجادّ  ةحیّ إصال تدابیر اتّخاذ تجنّب الحكومة على المستحیل من بات التلفزیون، شاشات على بثّھا خالل ومن .فیدیو أشرطة على
  14.الشأن ھذا

 شأنھ من الذي األمر ،محدود علنيّ  بشكلٍ  أو سریًّا ھامن عضب یعمل بحیث متاحةً، المخّصصة الھیئات من العشرات باتت ذلك، ومع
 أنھاش من نتائج الستحداث اآلخر البعض یسعى حین في ،المنشود التغییر إجراء أجل من ملحوظة ضغوط إحداث دون یحول أن

 .دائًما تطبیقھا عن الحكومات تتعّذر وتدریجیّة مستنیرة توصیات لتقدیم وكذلك، الحكومة، موقف على التأكید
 المفید من یعدّ  ،السائد الشعبيّ  الغضب فتیل من الحدّ  بمساعي یتعلّق ما في الرسمیّة القنوات بھ تضطلع الذي دورال تحلیل وعند

 تساھم قد المثال، سبیل فعلى .الرسمیّة القنوات دور تأدیة شأنھا من التي والعملیّات المنظمات من واسعة مجموعة في التفكیر
 المساعدة بتقدیم األخیر ھذا وعد إن سیّما ال ،نفسھ الدور ھذا تأدیة في ما سیاسيّ  من المطلوب الدعم على الحصول مساعي

 لقنواتا أنواع من نوًعا االنتخابات تعدّ  وكذلك، .طویالً  وقتًا الشأن ھذا في المبذولة جھوده استغرقت أو ذلك عن وتعّذر الضروریّة
 الحتیالیّینا الدكتاتوریّین من العدید یدیر السبب، ولھذا. السائد الحكم لنظام شرعيّ  طابع منح شأنھا من أیًضا المستخدمة الرسمیّة

 15.حسبف األفراد بعض أوساط بین األقلّ  على العدالةو الشرعیّة أسس بتطبیق انطباع إعطاء في ینجحون قد الذین ،االنتخابات
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 ھذا يوف .األفراد تنتاب التي الغضب مشاعر عن التعبیر إمكانیّات من الحدّ  شأنھ من ھجوم أو تھدید أيّ  على الترھیب ینطويو
 صلھف خالل من منھ، االنتقام یتمّ  أن من یخاف قد أنھ إّال  السائدة، الفساد حاالت عن بالتحّدث ما حكوميّ  موظف یرغب قد السیاق،

 مقاضاتھ من یخشى الناشر أو المحّرر أن إّال  الفساد، عن خبر كتابة الصحفیّین أحد یودّ  فقد وكذلك، .منصبھ من إقالتھ أو عملھ عن
 خافی أنھ إّال  ضحیتھا، وقع التي األفعال عن اإلبالغ الوحشیّة الشرطة أعمال من المتضّررین أحد یشاء قد وبالمثل،. متھمحاك أو

 .اجانبھ من إضافیّة لمضایقات التعّرض من
 ھذه من رةبالضرو یقلّل ال بحیث ،الغضب فتیل من حدّ لل المعتمدة األخرى التكتیكات من غیره عن الترھیب یختلف ما، حدّ  إلى و

 .لمشاعرھم وفقًا التصّرف نع األفراد لردع یسعى بل المشاعر،
 اءاالعتد في الشرطة تشرع فعندما. ھاردع ومحاولة الغضب مشاعر عن  التعبیر مساعي الترھیب طالی الحاالت، بعض وفي

 البعض تخویف في أیًضا فیھ یساھم الذي الوقت في ،أوساطھم بین الغضب فتیل تفاقم في ذلك یتسبّب قد المحتجیّن، على ضربًا
 .أحداث من وقع ما فضح من منھم اآلخر

 ھاًء،د أكثر اآلخر البعض فیھ یكون الذي الوقت في ،النار وإطالق كالضرب وواضحةً، علنیّةً  الترھیب أشكال بعض تعدّ  وقد
 .الشأن ھذا في المتّخذة المحتملة القانونیّة اإلجراءات أو التھدید صور أو نظراتك

 لو فتخیّل. إضافیّة غضب بموجة تسبّبھ إمكانیّة في یتمثّل علیھم كبیر واحد عیبٍ ب الترھیب یعودف ،نتھاكاتاال يمرتكبل بالنسبة أّما
 ذلك یدفع فقد ،اعتقال أو بالضرب اعتداء أو تھدید أليّ  وتعّرض السائدة االحتجاج حاالت إحدى عن خبًرا ینقل الصحفیّین أحد كان

 األسطول ومع 1991 عام الشرقیّة تیمور في حدث الذي النحو على وذلك السائدة، القضایا لفضح إضافیّة جھود لبذل الصحفيّ 
 األذى إلحاق أو المحتّجین تھدید في الشرطة تشرع عندما بالضبط ذلك یحدث وقد. 2010 عام غزة نحو متوّجھًا كان الذي البحريّ 

 .االنتھاكات ھذه عن لإلبالغ الالزمة والمھارات التكنولوجیّة بالوسائل یحظون الذین من لئكأوب
 التستّر لتاليوبا ،ممارساتھ إخفاء یتمّ  ما فغالبًا ،واسع نطاق على الخاطئة التكتیكات كإحدى الترھیب إلى النظر یتمّ  أنھ باعتبارو

 یلسب على ضربًا علیھم اعتدت الذین من األفراد أحد لمضایقة سعیھا عن اإلعالن عن الشرطة تتعّذر السیاق، ھذا وفي .علیھا
   .المثال

 
 وفي .ضبھمغ عن للتعبیر عرضةً  أقلّ  األفراد تجعل التي الرشوة أو الحوافز أو الفوائد أنواع من نوًعا تعدّ ف ،للمكافآت بالنسبة أّما
 یفادو ستیل ھیلین ضدّ  المرفوعة قضائیّة الدعوى في ماكدونالدز شركة لصالح عملوا الذین المحامین مكافأة تّمت السیاق، ھذا

 .سمعتھا طالت تشھیریّة نشرة إلصدار موریس
 الغضب یلبفت أنجلوس لوس شرطة شعور على األدلّة من القلیل سوى یُتاح فال. ذلك على دلیل على العثور الصعب من یكون قدو

 في ھاتقدیم المحتمل المكافآت ساھمت إن ما إدراك المستحیل من یعدّ  لذلك، كینغ، رودني على بالضرب االعتداء نتیجة السائد
 دق ماكدونالدز شركة لصالح یعملون الذین المحامون كان إن ما تحدید عبالص من یعدّ  وبالمثل،. سلوكھم في اختالف أيّ  إحداث

 یؤمنون ال ایاقض على المحامون یعمل ما غالبًا أنھ إلى اإلشارة تجدر السیاق، ھذا وفي. ضالةً  تعتبر ماكلیبیل تشھیر قضیّة أن ظنّوا
 . فحسب عملھم من جزًءا ذلك یشّكل ما عاًدة أن باعتبار بھا،

 ،القائمة ألوضاعا إزاء بالغضب الحالتین، كلتا وفي األفراد، یشعر بحیث الترھیب، لتكتیكات موازیةً  آتمكافال تقدیم یّةعمل عدّ تو
 المقّدمة فآتوالمكا الترھیب أعمال في والمتمثّلة علیھا المترتّبة الوعود أو العواقب من خوفًا ذلك عن التعبیر عن یتعّذرون ذلك، ومع
 الممكن من ذلك، ومع عكسیّة، بنتائج اإلتیان نموذج في واحدة فئة ضمن مًعا األسلوبان ھذان جمعتی السبب، ولھذا. التوالي على

    .بینھما الفصل
. العكسیّة جالنتائ تحلیل في ذكرھا عدم األسھل من یكون فغالبًا المقّدمة، المكافآت على قویّة أدلّة إیجاد الصعب من یعدّ  ھأن وباعتبار

 لذيا الوقت في سواء، حدً  على المحّدد الھدف وحلفاء الھجوم ھدف نحو موجھًا أنھ باعتبار وذلك وضوًحا، أكثر الترھیب ویعتبر
 . الشأن ھذا في الالزمة الحوافز على النتھاكاتا مرتكبي حلفاء فیھ یحصل

 



 
 
 

 الذین داألفرا أيّ  المخالفات، عن المبلّغون یواجھ ما كثیًرا السیاق، ھذا وفي .األھداف تطال التي الرشوة حاالت من قلیل عدد ویُتاح
 أن شأنھا من ،واإلقالة الوظیفیّة الرتبة فضوخ والنبذ والتوبیخات كالمضایقات انتقامیّةً، أعماالً  العامة، المصلحة باسم یتحّدثون

 معالجةل للتطّرق المحكمة في قضائیّة جلسة لحضور المخالفات عن المبلّغین ھؤالء دعوة تتمّ  وعندما. محتمل غضب مصدر تشّكل
. لھم اتالتعویض دفع طریق عن رشوتھم تمّ ت فقد ذلك، على تعویض على الحصول أو طالتھم التي التعّسفي الفصل أوجھ إحدى

 عام، وبشكلٍ  ق،التعلی عن التعّذر على أحكامھا تنصّ  اتفاقیّة على المخالفات عن المبلّغین توقیع في التعویض شروط إحدى تتمثّلو
 یلتزموا نأ المخالفات نع المبلّغین على بدّ  ال األموال، ھذه على الحصول أجل فمن. األصلیّة القضیّة أو المبرمة التسویة أحكام على

 . الشأن ھذا في لھم المقّدمة الرشوة أنواع من نوًعا یشّكل ما الصمت،
 مجرى نع االبتعاد محاولة في الضمنيّ  المتعاون أو المتفّرج  دور تأدیة على المترتّبة فوائدال إحدى تتمثّل األحیان، بعض وفي

 قد لتيا نتقامیّةاال األعمال أو التداعیات من خوفًا وذلك بكلمٍة، فاسًدا سلوًكا یشھدون الذین الموظفون یتفّوه ال ما وغالبًا. األمور
 .المكافآت ومنح الترھیب تكتیكات بین أحیانًا القائم الوثیق االرتباط یوّضح أن شأنھ من الذي األمر ،ذلك على تترتّب

 
 الغضب فتیل من الحدّ  في األھداف دور
 السیاق، ذاھ وفي .وحلفائھم االنتھاكات مرتكبي قبل من ااستخدامً  األكثر الغضب فتیل من الحدّ  أجل من المعتمدة التكتیكات تعدّ 

 أعمال من المتضّررون یساھم أیًضا، األحیان بعض في لكن، .اأعمالھ وسریّة اھدوئھ على والحكومات نیالمعّذب من كلّ  یحافظ
 السیاق، ھذا وفي .والخشیة الخوف مشاعر علیھم وتسیطر نفسیّة صدمات یعانون ما غالبًا الذین ،سواء حدّ  على ذلك في التعذیب

 التستّر لىع التشجیع في صمتھم یساھم وبالتالي،. السابقة تجاربھم عن صراحة، وبكلّ  للتحّدث، واألمان باألمن یشعرون ال فقد
 . المرتكبة األفعال على
 النتائج حلیلت وعند. المرتكبة األفعال على التستّر في لمساھمتھم التعذیب أعمال من المتضّررین على اللّوم إلقاء العبث من ویعدّ 

 التعذیب مالأع من المتضّررین تعّرض وباعتبار. الغضب فتیل زیادة في المساھمة شأنھا من التي العملیّات فھم من بدّ  ال العكسیّة،
 .سواء حدّ  على عنھم بالنیابة والتحّدث ذلك عن لإلبالغ آلخرونا یتطّرق فقد الشدید، للترھیب

 یعتقده ما دیقبتص األحیان، بعض وفي ویبدأون، باإلھانة، عملھم أماكن في والتنّمر للتخویف تعّرضوا الذین العّمال یشعر ما غالبًاو
 لىع اآلخرین الطالع االستعداد أتمّ  على العّمال ھؤالء من العدید یعدّ  ال لذلك، ونتیجة .لھم یحدث عّما المسؤولون ھم بأنھم الجمیع

 من درق أقصى بذل من بدّ  ال لذلك، .تماًما واقعيّ  أمر وھو المرتكبة، األفعال على التستّر مبادرات تحفیز في یساھم ما تجاربھم،
   .ذلك عن اإلبالغ على العّمال ھؤالء تشجیع یتمّ  عندما العنایة

 



 
 

 بھا المضطلع لألنشطة العامة المعارضة وطأة من تزید أسالیبًا اإلرھابیّون یستخدم ما غالبًا
 

 مدرائھم كبار إلى شكاواھم العّمال ھؤالء یقّدم ما وغالبًا .العدالة تحقیق في وفعالیّتھا الرسمیّة القنوات بقّوة األفراد من الكثیر ویؤمن
 لذيا الوقت في فّعالةً، االستئنافات ھذه تعدّ  األحیان، بعض وفي. المحاكم إلى یلجأون وأ رسمیّة شكاوى یقّدمون أو رؤسائھم أو

 ویھتش محاولة على االستئناف عملیّات تنطوي وقد. آخر شيء أيّ  من أسوءً  حّالً  األخرى، الحاالت بعض وفي أیًضا، فیھ تشّكل
    16.نّمروالت للتخویف تعّرضھ في االستمرار خالل من العّمال ھؤالء سمعة

 حال وفي .ضبالغ فتیل من الحدّ  إلى الرسمیّة القنوات استخدام یؤّدي أن المرّجح فمن عكسیّة، بنتائج اإلتیان بنموذج یتعلّق ما فيو
 معو. الحمالت في كأداة  استخدامھا أو القنوات ھذه إلى اللّجوء تجنّب إًذا، األفضل، فمن العام، الدعم حشد في یتمثّل الھدف كان

  .األحوال من حال أيّ  على العتمادھا لجؤوا وإّال  ذلك، أھمیّة مدى الجمیع یدرك ال ذلك،
 ال أمر ھوو الغضب، فتیل من الحدّ  في األحیان، بعض وفي للظلم، تتعّرض التي األھداف مساھمة في ھنا األساسیّة الفكرة وتكمن

 تحریض في تساھم أنھا أحیانًا األھداف تدرك ال قد ذلك، ومع .ذلك علیھا نطويی التي الوجیھة لألسباب نظًرا احترامھ من بدّ 
 .االنتھاكات مرتكبي

 
 الغضب فتیل تفاقم في االنتھاكات مرتكبي دور
 إزاء المشّكل الغضب فتیل من الحدّ  شأنھا من مختلفة أسالیب االنتھاكات مرتكبو یستخدم قد عكسیّة، بنتائج اإلتیان نموذجل وفقًا

 تفاقم نم یزید بما تماًما، بالعكس لالضطالع یسعون حتّى أو األسالیب ھذه المھاجمون یتجاھل قد األحیان، بعض في لكن، .أفعالھم
 .الغضب حّدة

 على غزو شنّ  في نوایاھم عن یناألمریكیّ  المسؤولین كبار من وغیره بوش دبلیو جورج الرئیس عبّر ،2002 عام أوائل فيو
 رالتستّ  محاولة من بدالً ف. المعارضة حركة إثارة إلى ةشرعیّ ال غیر ةعدوانیّ ال حربال ھذه تؤدي أن حالمرجّ  من كان وقد. لعراقا

 مقاومة أعمال اعتماد على التشجیع في كذل ساعد وقد .عواس نطاق على عنھا والتعبیر تعمیمھا في شرعوا ،ةالمعتمد خططھم على
 شارك ،2003 فبرایر/شباط 15 في التاریخ في احتجاجيّ  عتجمّ  أكبر تنظیم في فیھا ةدراماتیكیّ ال اللحظات أكثر إحدى تمثّلت ھائلة،

 .العالم حول من مختلفة مدن شوارع في تجّمعوا الذین فراداأل من مالیین فیھ
 لعسكريّ ا العدوان اتّخذ عندما ،الماضي العقد اتثمانیّ  في ریغان رونالد األمریكيّ  الرئیس عتمدها الذي النھج مع ذلك یتناقض وقد
 سریّة مساعدات األمریكیّة الحكومة قّدمت علیھا، مباشر ھجوم شنّ  من وبدالً  .جدیدةً  حلّةً  ھاوشعب انیكاراغو جمھوریّة حكومة ضدّ 
 .السائدة داثاألح لھذه معارضة تیارات تولید صعوبة تفاقم إلى األفعال ھذه على الجزئيّ  التستّر ھذا أشار وقد .الكونترا جماعات إلى

 ظة،ملحو معارضة قاعدة توافر بانعدام العتقادھم وذلك ودوافعھم، أفعالھم على الضوء المھاجمون یسلّط قد األحیان، بعض وفي
 تتّخذ وقد .تمدالمع نھجھم لتعزیز العام الدعم حشد لضرورة أو لھم، یحلو بما القیام على بالقدرة یتمتّعون بأنھم واعتقادھم تكبّرھمل أو

     .الفّعالة الترھیب أشكال من شكالً  المفتوحة الھجمات بعض
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 إلى سالةر إلرسال كوسیلة نالمدنییّ  على ھجمات شنّ  في المثال، سبیل على وتتمثّل، سواء، حدّ  على اإلرھاب بوادر تظھر وكذلك،
 .لھم مختلفةً  أھدافًا اإلرھابیّون فیھ یحّدد الذي الوقت في 17شعوب،ال
 

 
 

 2001 سبتمبر/أیلول 11 لھجوم العالميّ  التجارة مركز تعّرض
 

 االضطالع اللخ من قضیتھم على الضوء لتسلیط العام االھتمام لجذب اآلخر والبعض السابقة المظالم من لالنتقام البعض یسعى وقد
 الذین أھدافھم جانب من قویّة أفعال ردود إحداث في یأملون بحیث استراتیجیّةً، أكثر فیعّدون اآلخرون، أّما .درامیّة بأعمالٍ 

 بنتائج اإلتیان يف المساھمة وبالتالي، قضیتھم، لتأیید  أكبر معا دعم لحشد تدفعھم المثال، سبیل على متزایدة قمع ألعمال یتعّرضون
 .لصالحھم عكسیّة

 سبتمبر/أیلول 9 ففي. السائدة الغضب موجة تعزیز بھدف اإلرھابیّة األعمال تصمیم تمّ  فقد ،الشأن ھذا في المعتمد المنطق كان وأیًّا
 علیھا ءالضو تسلیط عن أسفر ما وضوح، بكلّ  النھار وضح في ینالمدنیّ  على المنفّذة الھجمات وقعت المثال، سبیل على 2001
 القنوات استخدام أو أھدافھم قیمة من التقلیل على محدودة بقدراتٍ  سوى المھاجمون یتمتّع لم السیاق، ھذا وفي .ملحوظ بشكلٍ 

 شكل اتّخذت ملحوظة عكسیّة نتائج ذلك عن أسفر وقد. سواء حدّ  على وخصومھم أعدائھم لتخویف الترھیب تكتیكات أو الرسمیّة
 األمني امالنظ نطاق وتوسیع أفغانستان قصف إلى التخطیط إلى وباإلضافة ھذا ،وشعبھا األمریكیّة الحكومة إلى مقّدم شعبيّ  دعم

 .األمریكيّ 
 ھو ما كلّ ب لالضطالع دائًما یسعون االنتھاكات مرتكبي أن افتراض عن التعّذر في ذلك من المستفادة الدروس تتمثّل وبالتالي،

 .قصد غیر أو قصد عن ذلك كان سواءً  تماًما بالعكس أحیانًا یقومون بل الغضب، فتیل من للحدّ  ممكن
 

 عكسیّة نتائجب تأتي قصة كتابة
 لتستّرا بعملیّات الصلة ذات المعطیات من وغیرھا الظلم، حاالت في المعتمدة التكتیكات حول مواد جمع في نجحت أن بعد واآلن،

 یتعیّن فكیف. كقصت لكتابة االستعداد أتمّ  على بالتالي، أصبحت، فقد ذلك، إلى وما الھدف قیمة من والتقلیل المرتكبة األفعال على
 المتاحة؟ المواد ھذه تنظیم علیك

 
 18تحلیلھا ثمّ  ومن القصة سرد. 1
 تسعى الذي لوقتا في علیھا، المترتّبة والعواقب خلفیّتھا المثال سبیل على ذلك في بما ما، قصة اخبار في البدء من أوالً  علیك بدّ  ال

 الشأن، ھذا في ستخدمةالم التكتیكات إلى اإلشارة علیك یتعنیّن ذلك، من االنتھاء وبعد. بھا الصلة ذات التفاصیل كافة لتقدیم أیًضا فیھ
 .ذلك إلى وما الھدف قیمة من والتقلیل تكبةالمر األفعال على بالتستّر المعنیّة تلك فیھا بما
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 معو. الشأن ھذا في والمطبّقة المعتمدة النظریّات إلى اإلشارة إلى الحاجة دون من بالكامل، القصة سرد إمكانیّة نھجال ھذا ویتیح
 تحلیل إلى قلونینت عندما الصلة ذات تفاصیلھا كافة وتذّكر رؤوسھم في بكاملھا القصة حفظ على بالقدرة القّراء یتمتّع ال فقد ذلك،

 .المعتمدة التكتیكات
 

 19نفسھ اآلن في وتحلیلھا القصة سرد. 2
 بوصف البدء يف ترغب فقد. نفسھ اآلن في المعتمدة التكتیكات تحلیل في الشروع من علیك بدّ  ال القصة، كتابة في تبدأ أن بمجّرد

 یعدّ  قد حیان،األ بعض وفي. ذلك إلى وما الھدف قیمة من والتقلیل رتكبةالم األفعال على التستّر على تنطوي التي ،القصة عناصر
 . البدایة في وقعت التي األحداث عن موجز ملّخص تقدیم المفید من

 النحو، ذاھ على القصة سرد الصعب من یكون فقد ذلك، ومع .المعتمدة للتكتیكات وحیویّة سردیّة روابط وفیرت في ذلك ویساھم
 .واحدة مّرة مجّرد من أكثر الرئیسة األحداث أبرز إلى الرجوع أو الزمنيّ  التسلسل تحدید منك یتطلّب قد بحیث

 
    20توضیحیّة بأمثلةٍ  ودعمھا القصة تحلیل. 3
 سبیل علىف. األمثلة من متنّوعة مجموعة استخدام علیك یتعیّن منھا، ولكلّ . منھجيّ  بشكلٍ  المعتمدة التكتیكات وصف من علیك بدّ  ال

 كانت لفةمخت وأوقات أماكن لىع أمثلة باستخدام ترغب قد التعذیب، ألعمال للتصّدي المستخدمة التكتیكات تحلیل عند المثال،
 .فیھا واضحةً 

 

 
 

  مجلّد 100 في أعمالھ تجمیع وتمّ  ،تقریبًا یوم كلّ  الكتابة على غاندي موھانداس اعتاد
 

 ،السرد ةقوّ  إلى یفتقر ذلك، ومع المقّدمة، األمثلة ةبقوّ  االحتفاظ فیھ یتمّ  الذي الوقت في ،التحلیل على لضوءا المعتمد النھج ھذا ویسلّط
 .التحلیل مع تتناسب أمثلة هختیارال انتقاده یتمّ  قد بالتالي،و
 

 ألسالیبا تتعّدد وكذلك،. عكسیّة بنتائج یأتي أن شأنھ من ما حدث حول قصة كتابة أجل من اعتماده یتمّ  مثاليّ  أسلوب أيّ  یُتاح ال
 ھوركجم على القصة سرد في قدًما المضيّ  سبل تعتمد لذلك،. فحسب ذكرھا سبق التي تلك وتتخطّى الشأن ھذا في المعتمدة
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ا اختالفًا المفّصل األكادیميّ  التقریر لفسیخت وبالتالي،. المنشود وغرضك المتاحة وموادك المستھدف  لمستخدمةا اللغة في تاّمً
 .المثال سبیل على النشطاء إلى الموّجھة التقاریر من غیره عن المعتمد والھیكل

 
  فیھا الشروع أسالیبو الكتابة

 
 

 عند ذلك حینج وقد. إلیھ توّصلوا ما كلّ  كتابة في یشرعون ثمّ  ومن عنھا، مالحظاتھم ویدّونون المعلومات من الكثیر الباحثون یجمع
 .وتتنّوع المتاحة المواد تتكاثر عندما فعالیّةً  قلّ أ یصبح أنھ إّال  صغیرة، مشاریع على العمل
 ،الشأن ھذا في كتسبةالم السابقة معلوماتك إلى استناًدا البدایة من ةالمقال بكتابة البدء في المعتمد البدیل النھج یتمثّل السیاق، ھذا وفي

 ابالكتّ  من عدد مع بالتعاون بھا المضطلع دراساتھ في بویس، روبیرت وجد وقد .فشيء شیئًا علیھ جدیدة معطیات وإضافة
 أيّ  كتابة عن عّذروات الذین أولئك بھا یتمتّع التي تلك تخطّت قد فشيء شیئًا الكتابة في شرعوا الذین أولئك إنتاجیّة أن واألكادیمیّین،

  21.المھمة من لالنتھاء المحّدد النھائيّ  بالموعد التقیّد أجل من ملحوظة جھود بذل قبل نص
 ومن دقیقة، 20 إلى 5 بین تتراوح لمّدة یوم كلّ  المقالة كتابة في فشيء شیئًا المساھمة من علیك بدّ  ال بویس، ھجن استخدام أجل ومن

 علیك عیّنیت بما تذّكرك مالحظة اترك تدركھا، ال معلومةً  تبلغ عندماو .بالفعل صیاغتھ تّمت ما تعدیل في مماثلة فترة قضاء ثمّ 
 .عنھ البحث
 اعدكمسو المطروحة القضایا لمعالجة قالتطرّ  أجل من وعي، دون ومن الیوم، طوال عقلك عمل ستمرارا في ذلك من الفائدة وتتمثّل

 ساھمست الكتابة، في البدء قبل المتاحة والمعطیات المعلومات من ھائلة كمیّات قراءة من فبدالً  .منطقيّ  إطار ضمن وضعھا في
 . اإلطار ھذا توفیر في بھا ستضطلع التي الیومیّة الكتابات
 توصي السیاق، ھذا وفي. الصلة ذات التعلیقات على الحصول وقت فیحین ،تنقیحھاو األولى المسوّدة صیاغة من تنتھي وعندما

 یعرفون ال الذین الخبراء غیر من أفراد إلى األولى المسوّدة بإرسال ،22للنشر جاھز برنامج إلى بویس نھج حّولت التي غراي، تارا
 الغضب فتیل نم الحدّ  أجل من األمریكیّة لحكومةا استخدمتھا التي التكتیكات عن اتقریرً  تكتب أنّك لنفترضو. الموضوع عن الكثیر
 على مسودتك عرض علیك یتعیّن أوالً،. 2001 أكتوبر/األّول تشرین شھر بدایة في أفغانستان طال الذي القصف عن نتج الذي
 من سئلةأ وطرح تعلیقاتھم تقدیم أجل من وذلك ،عكسیّة بنتائج اإلتیان ونموذج أفغانستان حرب من كلّ  على مطّلعین غیر أفراد
 تحدید اللھخ من یتمّ  الذي األسلوب على تنطوي أسئلةً  علیك یطرحون قد المثال، سبیل فعلى. حججك توضیح في مساعدتك شأنھا
   .   الرسمیّة القنوات مفھوم توضیح أو المدنیّین الضحایا أعداد
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 براءالخ إلى كتمقال إرسال علیك یتعیّن الخبراء، غیر من األفراد من الواردة التعلیقات إلى استناًدا التغییرات إجراء وبعد
 على التعلیق على درةبالق یتمتّعون بحیث ،عكسیّة بنتائج باإلتیان المعنیّة التكتیكات مجال في سیّما ال المجال، ھذا في المتخّصصین

 .المقّدمة والتفسیرات الحقائق مختلف
 ضوعالمو حول النطاق واسعة بمعارف الخبراء یحظى الخبراء؟ غیر من األفراد إلى مقالتك إرسال من الفائدة ما السیاق، ھذا وفي

 بشكلٍ  المعطیات ترتیب أو بوضوحٍ  األساسیّة المفاھیم من عدد تفسیر عن تعّذرت قد ربما أنّك یالحظون ال قد أنھم لدرجة المطروح
 .كثب عن علیھا الطالعھم وذلك منطقّي،

 حال يف أّما. معھم تواصل على للبقاء السعي من بدّ  ال لذلك، الخبراء، غیر من أفراد من قّرائك قاعدة معظم تتكّون أن المحتمل ومن
 لخبراءا مالحظات على الحصول من علیك بدّ  ال لذلك،. تحلیلك أحدھم انتقد إن سیّما ال مصداقیتك، تفقد فقد خطأ، أيّ  ارتكبت
 .تقریرك دقّة تعزیز في لمساعدك المعنیّین
 وغیر راءالخب من األفراد من المسوّدات إزاء المالحظات على الحصول طلب خاللھا في یتمّ  التي ،الكتابة عملیّة تساھم قد وبالتالي،
 السعي نع تتوقّف ال لطالما مخرجاتھا تحسین في الكتابة أعمال ممارسة مواصلة تؤّدي وقد للغایة، فّعال نصّ  إنتاج في الخبراء،
    . وتكراًرا مراًرا تحسینھا لمحاولة

 
 النشر

 .المنشود وغرضك المستھدف جمھورك على ذلك یعتمد العكسیّة؟ النتائج تحلیل نشر علیك یتعیّن أین
 ھوركجم في التفكیر المھم من یعدّ  لذلك، .آخر معنيّ  فرد أيّ  أو معیّنة منظمة أعضاء أو نشطاء على األساسيّ  جمھورك ینطوي فقد

 .شكلھو تقریرك وطول تقّدمھا التي المعلومات وكمیّة تستخدمھا التي اللغة على یؤثّر أنھ باعتبار وذلك وتحدیده، المستھدف
 غیر من فرادلأل جّذابًا یكون ما نادًرا كتابتھا نمط أن إّال  ،مقنعة جوحج لةمفصّ  وثائق لتقدیم مفیدةً  ةاألكادیمیّ  المقاالت تعدّ  قد لذلك،

 كنك،یم القّراء، من أكبر عدد إلى الوصول في ترغب كنت حال فيف !سواء حدّ  على منھم المتخّصصین حتّى أو المتخّصصین،
 السیاق، ھذا فيو. وضوح بكلّ  عنھ التعبیر یتمّ  بأسلوبٍ  األمثلة من الكثیر تقدیم أو قّصة سرد شأنھ من أقصر نصّ  كتابة بالتالي،

 .السیاسیّة المواقع على المتاحة الفّعالة األمثلة من عددٌ  لك یُتاح
 طشری أو إذاعيّ  برنامج أو تقدیميّ  عرض إعداد في النظر إمكانیّة لك تُتاح ذلك، ومع. المتاحة الخیارات إحدى المقاالت تشّكلو

 .ألغاز أو یومیّات أو نقاشات لىع تنطوي التي كتلك مختلفة، تنسیقات استخدام حتّى أو إعالنّي، ملصق أو فیدیو
 في اءالنشط مساعدة أجل من الجماھیر إبالغ في المثال، سبیل على المتمثّل، ،المنشود غرضك على بالتالي،و ذلك، كلّ  یعتمدو

 المشّكل الفھم زتعزی في المساھمة في أو ،مھمة قضیّة بشأن الجمھور أفراد تنبیھ في أو ،فعالیّةً  أكثر أعمالھم تجعل بأسالیب التفكیر
 مع فاعلالت أو النشر أو الكتابة أو التحلیل مھارات تطویر في حتّى أو عكسیّة، بنتائج اإلتیان عملیّة أو المطروحة القضیّة إزاء

 .الشأن ھذا في المشّكل الوعي مستوى رفع في ونجحت مھاراتك تطویر من نتتمكّ  كلّما إنتاجك، زاد فكلّما. الجماھیر
 

 حضیرالتو االستعداد .3
 سوى علیك ام بھ؟ ضطالعاال علیك یتعیّن الذي فما. ما لھجومٍ  تعّرضك حتمالیّةا تظھر قد ما، بأمرٍ  للقیام فیھ تخطّط الذي الوقت في

 .الشأن ھذا في لك المناسب التوجیھ توفیر شأنھ من الذي عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج على االطالع
  .ذلك عن اإلبالغ في تفّكر وبدأت فساد، أعمال في توّرطھا تفید أدلّة اكتشفت ما، شركة في عملك خالل •
 .والعنیفة الوحشیّة الشرطة ألعمال التعّرض احتمال إزاء بقلقٍ  تشعر بدأت ما، مسیرة لتنظیم تخطّط بینما •
 . قامیّةانت ألعمالٍ  عّرضالت احتمال إزاء بالقلق تشعر وبدأت السیاسیّین، أبرز أحد مواجھة في قیادیًّا دوًرا مجموعتك أّدت •

 أليّ  تعّرضكل تجنّبًا ،لذلك وفقَا جیًّدا واالستعداد والتخطیط المحتملة  المخاطر في التفكیر من علیك بدّ  ال الحاالت، ھذه مثل وفي
 .األمر لزم لو المھاجم على عكسیّة بنتائج اإلتیان لمحاولة منك سعیًا أو ھجمات

 



 
 

 قد التي لمختلفةا األسالیب وفي المثال، سبیل على كالھجوم بھ، للقیام خصمك یلجأ قد ما في التفكیر في البدء علیك یتعیّن لذلك،
 من التقلیلو المرتكبة األفعال على بالتستّر الصلة ذات تلك ذلك في بما المنفّذ، الھجوم إزاء الغضب فتیل من الحدّ  أجل من یعتمدھا

 . المتوّرطین األفراد وترھیب الرسمیّة القنوات واستخدام توقع التي األحداث تفسیر وإعادة الھدف قیمة
 

 الفساد
 23.ذلك عن اإلبالغ في تفّكر وبدأت فساد، أعمال في توّرطھا تفید أدلّة اكتشفت ما، شركة في عملك خالل

 
 التمییزو والعنصریّة التنّمر أوجھ مقاومة في مماثلة دینامیّات وتشارك. للھجوم عرضةً  تجعلك قد فردیّة أعمال لىع مثاالً  ذلك یشّكل

 قد ما لّ ك إلى النظر من علیك بدّ  ال لذلك، .علیھا یوافق أو المسؤولین كبار یقّرھا التي اإلساءة أو الظلم أشكال من وغیرھا الجنسيّ 
 وما لمرتكبةا عالاألف على التستّر أعمال من بدًءا بھ، یتسبّبوا قد الذي الغضب فتیل من للحدّ  منھم محاولة في الخصوم بھ یضطلع

 .ذلك إلى
 

 المرتكبة األفعال على التستّر
 مشارك متوّرط كلّ  یسعى الحال، وبطبیعة. المرتكبة األفعال على للتستّر المحّددة األسالیب بعض باستخدام المھاجم یقوم بأن تتنبأ قد
 مالھم،أع وعلى علیھم الضوء تسلیط یجري أنھ سیدركون بكلمٍة، تتفّوه أن فبمجّرد. مخفیّةً  إبقائھا لمحاولة الفساد أعمال في

 ضطلعونی قد ما في التفكیر من علیك بدّ  ال لذلك،. ھذه تستّرھم مساعي لمواصلة إضافیّة خطوات اتّخاذ في بالتالي، ویشرعون،
 .بھ

 قد ألنھ ،امسبقً  الممكنة ألدلّةا كلّ  جمع محاولة علیك یتعیّن لذلك،. علیھا القضاء حتّى أو األدلّة إلخفاء یسعون قد السیاق، ھذا وفي
 لو ھمةم وثائق أيّ  على بالقضاء یقوموا أن من تجنّبًا وذلك منھا، مفاجئ تفتیش إجراء وطلب الشرطة إلى اللجوء الخطر من یعدّ 

  .المثال سبیل على الشرطة في معارفھم أحد طریق عن ذلك اكتشفوا
 الكمبیوتر ھازج على الملفات إحدى ستستخدم وھل بھا؟ باإلحتفاظ ستقوم فأین. األدلّة من الكثیر تجمیع في نجحت أنك ولنفترض

 ملیّةع وكأنّھا یبدو األمر یجعل ما لسرقتھ، األفراد أحد رشوة أو جھازك سرقة الفاسدون لمشّغلونا یقّرر قد ؟الغرض لھذا تحقیقًا
   .المحامین أو األصدقاء من عدد مع األدلّة ھذه عن احتیاطیّة بنسخٍ  حتفاظاال من التأّكد من علیك بدّ  ال لذلك، .اعتیادیّة سطو
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 عند األسترالیّة الحكومة فیھا شرعت التي القضیّة عیوب عن ،ویلكي أندرو االستخبارات، محلّل تحّدث ،2003 عام في
 بكلّ  ھاردع في نجح الذي ویلكي سمعة لتشویھ مختلفة تقنیّات استخدمت التي العراق، على شنّھ تمّ  الذي الغزو إلى انضمامھا

  فعالیّة
 

 الھدف قیمة من التقلیل
 اإلشادة مّ ستت أنھ تتخیّل فقد المخالفات، عن المبلّغ دور تأدیة في شرعت وبالتالي، ،علنًا الفساد أعمال عن اإلفصاح قّررت إن

 الحدّ  ھایشّجعون الذین أو الفساد أعمال في المتوّرطون أولئك یفّضل السیاق، ھذا وفي! أخرى مّرةً  فّكر لكن،. والتزامك بشجاعتك
 سمعتك؟ تشویھ من أفضل أسلوب من فما الغضب، فتیل من

. لمحتملةا الشخصیّة واضطراباتك االحتیالیّة وأعمالك الجنسيّ  وسلوكك الضعیف أدائك وعن عنك شائعات ینشرون قد وبالتالي،
 ملفك على اأیضً  یطّلعون وقد .تماًما ملفقًا اآلخر البعض فیھ یعدّ  قد الذي الوقت في الحقائق، بعض على الشائعات ھذه تنطوي وقد

 یتحّول قد ما سنوات، عشر أو خمس قبل علیك أحدٌ  اشتكى قد فربما. وإیذائھا بسمعتك للمسّ  األدلّة من دلیل أيّ  عن بحثًا ،الشخصيّ 
 األمر توقّف،لل أحدھم على بالصراخ وتبدأ أعصابك تفقد أن لدرجة واالستفزاز للمضایقة تتعّرض وقد. فیھ مبالغ أكبر خبر إلى

 فرد أليّ  عملك ییماتتق من سلبيّ  جانب كلّ  توجیھ سیتمّ  وبالتالي،. سمعتك لتشویھ ضّدك استخدامھ ویتمّ  علیك سلبیًّا ینعكس قد الذي
 .األمور ھذه لمثل باالستماع یھتم
 .ذلك اجھةلمو جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك، .دائًما قائمةً  تعدّ  ظھورھا احتمالیّة أن إّال  بتاتًا، الواقع في األحداث ھذه تقع ال وقد

 أبرز عن نسخ ظلحف يسعلوا اللطیفة، وشخصیّتك أدائك حسن على المتاحة األدلّة كافة جمع علیك یتعیّن شفّة، ببنت تنطق أن وقبل
 افةك جمع على احرص وكذلك،. العمل في وزمالئك رؤسائك من ریحاتتص على لحصولاو لمصلحتك الصادرة عملك تقییمات
 الّدعاءاتا من أيّ  لمواجھة الستخدامھا واستعدّ  الحسنة شخصیتك إثبات شأنھا من والتي علیھا الحصول لك الممكن من التي الوثائق

 .سواء حدّ  على ومصداقیتك سمعتك تطال قد التي
 اآلخرون ولّىیت عندما أنھ یعني وھذا. مناسب غیر یعدّ  قد بأمرٍ  للقیام استفزازك إمكانیّة لمواجھة االستعداد علیك یتعیّن وبالتالي،

 فظّة یقاتتعل إبداء أو االنفعال أو الصراخ في رغبتك مقاومة محاولة من علیك بدّ  ال تزعجك، بأمور القیام أو سیّئة تعلیقات إبداء
 حتّى أو أفضل، لٍ بشك التصّرف علیك یتعیّن لذلك،. أبًدا فّعاالً  یعتبر لن كلّھ ذلك أن إّال  مبّررةً، أفعالك كلّ  ستعدّ  وبالطبع، .ذلك على
 وحسن ارزةالب شخصیتك على الضوء تسلیط أجل من وذلك أیًضا، ممكنًا ذلك كان إن عنك بالنیابة یتحّدثون قد آخرین أفراد إیجاد

 .أخالقك
 لمواجھة عداداالست من علیك بدّ  ال لذلك،. مثالً  سكر كحالة علیھا، األفراد یطّلع وأّال  سریّةً  وراألم بعض ىتبق أن المفّضل من یعدّ  وقد
 إًذا، لیك،ع فیتعیّن أحبابك، من أحد أذیة أو بأذیتك سیتسبّب ذلك كان حال وفي. للعیان واضحةً  أصبحت حال في األمور ھذه مثل

 أیًضا؟ الصدد ھذا في أخرى خیارات حتتا فھل. أحداث أيّ  عن اإلبالغ قرار في البتّ  قد مالیًا التفكیر



 .عنك ةبالنیاب صراحةً  للتحّدث مستعدّ  العمل، في كزمیل أحد، إیجاد في الممكنة المتاحة الخیارات إحدى تتمثّل السیاق، ھذا وفي
 التحّدث رارق في البتّ  قبل عاطفًا،مت مدیرك فیھا یكون وأمانًا أمنًا أكثر أخرى وظیفة إلیجاد المثال، سبیل على تسعى، قد وكذلك،

 استفزازك من یتمّكنوا لن أنھم إّال  سمعتك، تشویھ لمحاولة سعیھم الفاسد، العقل ذوي من ،السابقون عملك أصحاب یواصل وقد. علنًا
 .حكیمة غیر سلوكیّات إلظھار
 مجموعات أو الصحفیّین أحد خالل من وذلك ،الھویّة مجھول فیھ تبقى الذي الوقت في الوثائق، بعض بتسریب أیًضا تقوم قد وأخیًرا،

 كانت نإ اإلنترنت شبكة على المتاحة اإللكترونیّة المواقع من غیره أو" ویكیلیكس" موقع على نشرھا حتّى أو المتعاطفة، العمل
 نم یمّكنك أن شأنھ من ذيال األمر ،بكثیر أصعب سمعتك تشویھ مساعي ستعدّ  الحالة، ھذه وفي 24.ذلك وتستحق حقًا بارزة القضیّة

 دیدلتح المبذولة المساعي لكافة جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال ذلك، ومع .الضروریّة الصلة ذات المعلومات كافة جمع مواصلة
 .دقیقة أخرى استعدادات إجراء یتطلّب مختلف سیناریو یشّكل ما ،المعلومات ھذه مسّرب ھویة

 
 وقعت التي األحداث تفسیر إعادة

 تأطیرو اآلخرین على اللّوم وإلقاء المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل ومساعي الملفّقة األكاذیب لمواجھة االستعداد من علیك بدّ  ال
 .سواء حدّ  على القائمة األوضاع
 اإلبالغ الممكن نم أنك لك یتخیّل فقد .زائفة بیانات على التوقیع ما فرد من خاللھ في المدیر طلب اجتماع في كنت أنك ولنفترض

 اوتبا الذین ھناك الحاضرین من كلّ  بدعم ویحظى ذلك المدیر ینكر أن قبل وذلك ،الشھود من عدد بوجود حال أيّ  على ذلك عن
 من لكذ لمواجھة االستعداد لك الممكن من یعدّ  فقد العناء، كلّ  وتستحقّ  مھمةً  القضیّة كانت وإن! جمیعھم نفسھا الكذبة یشاركونھ

 لّ ك على القضاء إلى طّطكمخ كشف یؤّدي قدف. الحذر توّخي من علیك بدّ  ال لكن، .سريّ  بشكلٍ  المحادثة تسجیل اولةمح خالل
 ما رون،اآلخ یكذب أن بإمكانیّة شعرت حال في قویّة وثائق على الحصول محاولة من علیك بدّ  ال وبالتالي، !معھم القائمة عالقاتك
 .المرتكبة األفعال على التستّر أشكال من شكل على ینطوي

 وبحدّ  ل،یشكّ  أن شأنھ من الذي األمر ،اعتیاديّ  أمر باعتبارھا ،زائفة بیانات على التوقیع فكرة أھمیّة انعدام إلى المدیر یشیر وقد
 اتمعلوم لجمع تسعى أن لك الممكن من یعدّ  قد ذلك، مواجھة أجل ومن. المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل أشكال إحدى ذاتھ،
 التعامل ھافی تمّ  منظمتك ضمن سابقًا وقعت قد مماثلة أحداث على أمثلة في المثال، سبیل على وتتمثّل، الراھن، الحدث أھمیّة تظھر

 الجتھاومع نفسھا القضیّة لمواجھة اضطّرت قد جیّدة بسمعةٍ  تحظى أخرى منظمات ضمن أو ملحوظًا أخالقیًّا انتھاًكا باعتباره ذلك مع
 .سمعتھا على فاظالح أجل من
 وقّعوا الذین أولئك سیّما ال ،اآلخرین على اللّوم إلقاء یحاول قدف ،ما أمر إلخفاء المبذولة المدیر مساعي عن الكشف تمّ  حال في أّما

 من أنھ ظنّ ت قد السیاق، ھذا وفي. السلوك من النوع بھذا للقبول العلیا اإلدارة على أو ،ذلك مسؤولیّة وتحمیلھم ،زائفة بیانات على
. ظائفھمو خسارة أو زائفة بیانات على التوقیع من كلّ  بین االختیار علیھم تعیّن قد الذین من العّمال على اللّوم إلقاء العادل غیر

 منھم یلقل عدد معاقبة فیھ تتمّ  الذي الوقت في یّة،المسؤول ھذه جمیًعا تحّملھم في اآلخرین على اللّوم بإلقاء السماح خطر ویكمن
 شأنھا من التي المعنیّة اإلجراءات كافة وفھم الصلة ذات المعلومات على االطالع خالل من لذلك، جیًّدا استعدّ  لذلك،. فحسب

 . ذلك في بالفعل المتوّرطین األفراد على اللّوم إلقاء في المساھمة
 عریضت لعدم نظًرا وذلك ،فیھا عیب ال اعتیادیّةً  المسألة ھذه اعتبار في الشأن ھذا في القائمة النظر وجھات إحدى تتمثّل ،وأخیًرا

 أن أنھش من الذي األمر ،محتملة فائدة بأيّ  یعود أن دون من الوقت من الكثیر البیروقراطيّ  الروتین الستغراقو أذى أليّ  فرد أيّ 
 من لیكع بدّ  ال لذلك، ،األمور اعتبار خالل من یتمّ  وأسلوب للغایة طبیعيّ  أمر أنھ على إلیھ یُنظر الذي الفساد مفھوم على ینطوي

 باعتبارھا األفعال ھذه إلى النظر شأنھا من التي النظر لوجھات للتصّدي الالزمة والحجج األدلّة جمع خالل من جیًّدا االستعداد
  .صحیحةً 
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 العلیا أسترالیا محكمة
 

 وما حدث؟ ما لّ ك حقیقة ھي فما. علیھ تنطوي التي المعنى في وقعت التي األحداث تفسیر بإعادة الصلة ذات القائمة المشكلة وتتمثّل
 لذینا من اآلخرین لمواجھة االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك، فساد؟ أعمال على ینطوي أم اعتیادیًّا سلوًكا ذلك أیعدّ  ذلك؟ أھمیّة مدى

 تلبیةل الشأن ھذا في المتاحة التصّورات وتشویھ إلخفاء یسعون والذین عنك تماًما مختلفة نظر ووجھات وآراء وماتٍ بمعل یحظون
   .الشخصیّة متطلّباتھم

 
 الرسمیّة القنوات استخدام

 أو سمیّةر شكوى تقّدم أن قّررت فإن ذلك؟ لمواجھة جیًّدا تستعدّ  أن لك فكیف .الثائرة الغضب موجة لتھدئة الرسمیّة القنوات تمیل
 على بق،مس وبشكلٍ  االطالع، من إًذا، علیك، بدّ  ال علیھا، تترتّب قد التي العواقب كافة من الرغم على وذلك ،قضائیّة دعوى ترفع

 سبیل لىع ،وتتمثّل المتاحة الرسمیّة القنوات خیارات تتعّدد قد األحیان، بعض ففي .الشأن ھذا في لك المتاحة الواعدة الخیارات
 أنواع وأ السیاسیّین أو الفساد مكافحة لجان أو العامین الحسابات مدقّقي أو المظالم أمناء أو التنظیمیّة التظلّم إجراءات في المثال،
 دفر أيّ  مداعت فھل. بنفسك ذلك اكتشاف من علیك بدّ  ال ومالءمةً، وضوًحا األكثر الخیار باعتماد الشروع فقبل. المحاكم من متعّددة

 ناجًحا؟ اعتبر وھل تكلفتھ؟ كانت وما ذلك؟ استغرق قد الوقت من وكم نفسھ؟ األسلوب آخر
 تتّخذ نأ احتمالیّة وفي ،حقّ  على أنھم في ملحوظ، وبشكلٍ  یؤمنون، ما وغالبَا قضایاھم، تفاصیل المخالفات عن المبلّغون یدركو

 الفاتالمخ عن المبلّغین سعي مواصلة وراء الكامنة األسباب أحد یشّكل الذي األمر ،بھ یرغبون الذي المسار القضیة أو الشكوى
 رسمیّةال القنوات عمل انعدام في المشكلة تكمن ذلك، ومع. الواضحة ضعفھا نقاط من الرغم على وذلك الرسمیّة، القنوات الختبار
 .قّوةً  االقضای أكثر نجاح دون تحول أن شأنھا من التي الرسمیّة والعملیّات القواعد أساس على بل حّق، على من تحدید إلى استناًدا

 بین من احدو مساعي تكلّلت فلو. القائم الوضع بتخطیط البدء یتمّ  فقد السابقة، الرسمیّة القنوات تجارب على طالعاال خالل فمن
 عن توقّف لذلك، 25.أیًضا نفسھا ھي نجاحك تاحتماال تعدّ  فقد بالنجاح، خمسین عددھم والبالغ المحكمة إلى بقضایاھم المتقّدمین

 .الھاویة حافة إلى ذلك یوصلك ال حتّى ،مختلفةً  باعتبارھا قضیتك إلى النظر
 حولك، من النظر سوى علیك ما الحالة، ھذه في مماثلة؟ سابقة تجارب عن معلومات أيّ  إیجاد عن تعّذرت لو یحدث قد الذي ماو

 !اإلطالق على يءش ال من بكثیرٍ  أفضل سابقتین قصتین حتّى أو واحدة فقصة ؛سابقًا نفسھ األمر اختبر قد أحد إلیجاد منك محاولة في
 فقد .خصومك بھ یضطلع أن یمكن ما على االطالع على فاحرص الرسمیّة، القنوات إحدى مع تتعامل أن قّررت حال في أّما

 كالیفكت وزیادة علیھا، وإجرائيّ  فنيّ  طابع وإظفاء اإلمكان، قدر وراألم سریّة على لحفاظل السعيو ،العملیّة سیر إبطاء یحاولون
 الضغوط لّ ك! ذلك في سعیًدا فحظًا. ومفتوحة ومرّكزة سریعة بعملیّة باالضطالع فیھ تأمل الذي الوقت في ،سواء حدّ  على المتكبّدة
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 وعالقاتك ةالمالیّ  مواردك وتقییم الجھد، من طویلة فترات أعباء لتحّمل جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك، !معاكًسا اتجاھًا ستتّخذ
 رتقرّ  حال في أّما عدیدة؟ سنوات حتّى أو لشھورٍ  الوتیرة ھذه على االستمرار لك الممكن من فھل .سواء حدّ  على وأنصارك القائمة
 عدیدة؟ وسنوات لسنواتٍ  القضیة سریان واستمرار الطعون لمواجھة استعداد على أنت فھل المحكمة، إلى اللجوء

 یتطلّب نأ شأنھ من الذي األمر للقضیّة، مناھضة حملة تنظیم وبالتالي، ،الرسمیّة للقنوات اللجوء تجنّب تقّرر قد ذلك، من بدالً ف
 دادواالستع الداعمة األدلّة وحشد السابقة تجاربك عن قصص كتابة على ینطوي ،تماًما آخر موضوع وھو ،سواء حدّ  على تخطیط
  26.ذلك إلى ماو اإلعالم، وسائل مع والتواصل الضروریّة الصلة ذات المعلومات وإتاحة الحلفاء وإیجاد علنًا للتحّدث

 
 المتوّرطین األفراد ترھیب
 تفقد أو ًداأب تتفاجأ فال .االنتقامیّة األعمال لمواجھة جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال السائدة، الفساد حاالت عن التحّدث تقّرر عندما

    27.الشدائد وجھ في بالمرونة التحلّي أسس على واطّلع جیًّدا لالستعداد اسعَ  بل توازنك،
 المعلومات ذهھ تتسبّب لم حال في سیما ال توقعھ، علیھم یتعیّن ما كلّ  على المقّربین وأصدقائك عائلتك اطالع من علیك بدّ  ال لذلك،

 .وفعالیّةً  كفاءةً  أكثر بشكلٍ  دعمك في بالتالي، سیساھمون، لذلك، جیًّدا یستعّدوا أن فبمجّرد .إطالقًا بانزعاجھم
 لمثال،ا سبیل على مقاضاتك أو وظیفتك كخسارة ة،المالیّ  اآلثار من عدد على االنتقامیّة األعمال ھذه من بعض انطوت حال في أّما

 النفقات من الحدّ  أو الدیون تسدید ذلك یعني وقد .تكبّده المحتمل الخطر من للحدّ  وذلك مقّدًما، الالزمة اإلجراءات اتّخاذ علیك فیتعیّن
 .آخرین أفراد إلى األصول نقل أو أخرى وظیفة إیجاد أو

 یعتمد تالي،وبال .نفسك حمایة من إًذا، علیك، بدّ  ال ثال،الم سبیل على لالعتداء كالتعّرض محتملة، جسدیّة مخاطر أيّ  تكبّد حال وفي
 قبل سیارةال تفقّد أو األماكن بعض زیارة تجنّب الضروريّ  من یعدّ  قد السیاق، ھذا وفي. السائدة الظروف على كبیر، وبشكلٍ  ،ذلك

 .جدیدة ھویة إصدار حتّى أو المدینة مغادرة أو قیادتھا
 ھذه سوءب نونیؤم الكثیرون أن باعتبار وذلك ،وفضحھا توثیقھا في فعالیّةً  الترھیب أعمال مع التعامل أسالیب أكثر إحدى تتمثّلو

 كافة ستخدامال جیًّدا استعدّ  لذلك، .للھجوم تتعّرض أنك یدركوا أن بمجّرد فأكثر أكثر لدعمك سیسعون وبالتالي، ،المرتكبة األفعال
 بریدال رسائل جمع على ذلك ینطوي وقد .علیك محتملة انتقامیّة أعمال أيّ  شنّ  قبل المّرة، ھذه لكن المعتادة، المعلومات جمع أسالیب

 یك،عل القبض تمّ  حال في طوارئ خطط إعداد على حتّى أو ،صور التقاط أو ،حادثاتم تسجیل أو ،عةموقّ  بیانات أو لكترونيّ اإل
    28.عنك نیابةبال الشأن ھذا في الالزمة اتجراءاإل خاذاتّ  من اآلخرون نیتمكّ  ىحتّ  وذلك

 

 
 

 أمًرا عدّ ی ذلك لمواجھة االستعداد یزال ال ذلك، ومع .مذعور أنك البعض یظنّ  وقد ،ضروریّةً  االحتیاطیّة التدابیر ھذه كلّ  تعدّ  ال وقد
ا، معقوالً   نتظاراال شجاعةً  األكثر من كان لو حتّى ،والمواجھة التصّرف على وقدرةً  بنفسك ثقةً  أكثر جعلك في لمساھمتھ وذلك جّدً

 !أبًدا للقلق داعي ال لذلك،. الفور على المحتملة المخاطر مع والتعامل
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ا كنت فإن  نتائجب بالتالي، وتأتي، ستفضح أعمالھم أن أدركوا حال في مھاجمتك الخصوم یقّرر أن المرّجح غیر فمن جیًّدا، مستعّدً
 .للمواجھة االستعداد أتمّ  على أنك جیًّدا یدركون اآلخرین تدع أن دائًما األفضل من یعدّ  لذلك،. علیھم عكسیّة

 
 الشرطة وحشیّة

 .والعنیفة الوحشیّة الشرطة ألعمال التعّرض احتمال إزاء بقلقٍ  تشعر بدأت ما، مسیرة لتنظیم تخطّط بینما
 

  .البلطجیّین أو األمن حّراس أو الخصوم ید على عامة احتجاجیّة مسیرة على ما ھجوم شنّ  احتمالیّة لىع مثاالً  ذلك یشّكل
 

 المرتكبة األفعال على التستّر
 رتكبت أنھا بدا فلو .عنف أعمال من بارتكابھ تقوم ما الشھود یرى أن ترغب ما نادًرا المحتّجین، ضدّ  القّوة الشرطة تستخدم عندما

 فرد عتديی حیث الكالسیكیّة، العنف أنواع من نوًعا ذلك یعدّ  الواقع، وفي .الشھود أمام حلّتھ بأسوأ األمر فسیظھر وحشیّة، أفعال أيّ 
 .مبّرر أيّ  دون من المقاومة عن األخیر ھذا فیھ یتعّذر الذي الوقت في ضربًا، اآلخر على

 اھیرالجم أمام ماسیّ  ال ،وحشیتھا على الضوء طلیتس من الحدّ  سواء، حدّ  على وحلفاؤھا ،الشرطة تحاول أن المتوقّع من یعدّ  لذلك،
 بھذا؟ االضطالع في تنجح فكیف. المستقلّة

 تُتاح ال ثحی ،األنظار عن بعیًدا المحتّجین على ضربًا االعتداء في الشأن ھذا في الشرطة تعتمدھا قد التي األسالیب إحدى تتمثّل
 تھامصادر تحاول لذلك، جیًّدا، ذلك الشرطة وتدرك .ذلك لمواجھة وسیلة الكامیرات أن باعتبار ،إطالقًا ألحد ذلك تسجیل فرصة

 ةأجھز الستخدام اللجوء أو ،معھم كامیراتھم إحضار المحتّجین معظم على بدّ  ال لذلك، االستعداد أجل ومن .أیًضا تلفھا حتّى أو
 .بدیل كخیارٍ  أیًضا الصوتيّ  التسجیل
 وذلك ،اقیّةمصد بكلّ  الجماھیر على تعمیمھ ثّم، ومن فیدیو، شریط أو الصوت تسجیل محاولة في األولى الخطوة تتمثّل وبالتالي،

 .ذلك على األفراد واطالع ،منطقیًّا طابًعا األحداث تأخذ حتّى اإللكترونيّ " یوتیوب" موقع على منھ مقاطع تحمیل خالل من
 ال لذلك، مھمةً، یّةالتكنولوج تفاصیلھا تعدّ  وبالتالي، .باستمرار التطّور عن وتعمیمھا وتوزیعھا المعلومات تسجیل تقنیّات تنفك وال
 :یلي ما في والمثتمثّلة الرئیسة التستّر تحّدي عناصر ضوء في تقییمھا من بدّ 

 ؛المعلومات جمع •
 ؛الجماھیر على المعلومات تعمیم •
 .المعلومات على المصداقیّة طابع إضفاء •

 عدادإل الجودة عالیة صور وجمع ،محترم مراقب أو صحفيّ  إشراك في المعلومات على المصداقیّة طابع إضفاء مساعي تتمثّل وقد
 .المرموق والمركز البارزة النفوذ ذات إعالم وسائل على المعلومات وتعمیم مقنع، سیناریو

 

 
 

 الشعبيّ  العضب فتیل من للحدّ  مختلفة الیبأس التعذیب معّدات وتستخدم تبیع التي والشركات الحكومات تستخدم



 
 وذلك ،ّجینالمحت إلیذاء مختلفة أسالیب الشرطة تعتمد فقد .أحداث من وقع ما كلّ  حقیقة دائًما الصور تكشف ال ن،األحیا بعض وفي
 فضح لأج ومن .المثال سبیل على الكھربائيّ  الصقع أجھزة أو الفلفل رذاذ استخدام طریق عن ،للغایة سيء بشكلٍ  روظھال دون من
 فقد .الشأن ھذا في المبذولة جھودك دعم شأنھا من التي المصداقیّة عناصر في التفكیر من علیك بدّ  ال األسالیب، من األنواع ھذه

 ؤالءھ ضدّ  المستخدمة األسالیب آثار على یشھد طبيّ  خبیر أو تجاربھم سرد یقّررون الذین المحتّجین من العدید وجود یشّكل
 .ذلك على فّعال دلیل خرین،األ

 دق ذلك أن إّال  ،أحداث من وقع ما كلّ  عن واإلبالغ لتحّدثل تام استعداد على الشرطة عناصر أحد یعدّ  أیًضا، األحیان بعض وفي
 داخل نم المعطیات بعض تسریب في الشأن ھذا في المتاحة األخرى الخیارات إحدى تتمثّل وقد .المھنیّة مسیرتھ نھایة ربما یعني

 بین جواسیس دسّ  محاولة حتّى أو ،بھا تضطلع التي االستجوابات تسجیالت أو مخطّطاتھا حول كمالحظات ،نفسھا الشرطة
 الحذرو الحیطة من إضافیّة تدابیر فرض إلى یؤّدي قد ذلك أن إّال  ،المحتّجون لھا یتعّرض التي اإلساءات عن للكشف عناصرھا
 .بھا الخاصة المعلومات بعض إفشاء مھمة عناصرھا أحد تولّي بإمكانیّة شعرت حال في جانبھا من والمالحقة

 عن تماًما مختلفة أخرى مسألةً  المعطیات بعض تسریب عن المسؤول عناصرھا ألحد الشرطة مالحقة موضوع مناقشة تعدّ و
 یتمّ  الذي األسلوب حول ھنا الرئسة الفكرة تتمحور بحیث ،مواجھتھا وسبل المرتكبة الوحشیّة الشرطة أفعال على التستّر مساعي

 البدء علیك یتعیّن لذلك، .الشأن ھذا في واعتمادھا اختیارھا من علیك بدّ  ال التي بالتكتیكات التفكیر عملیّةب االضطالع خاللھ من
 المثال، لسبی على المحتّجین على بالضرب االعتداء على تنطوي قد والتي ،الشرطة تتخذھا قد التي اإلجراءات في بالتفكیر

 خاللھا نم یمكنك التي السبل تحدید في الشروع قبل وذلك ،نطاقًا األوسع الجماھیر عن وحشیّتھا إخفاء ستحاول أنھا افتراضو
 إبداعیّة یقةٍ بطر التفكیر من علیك بدّ  ال لذلك، .مھمتك إتمام من لمنعك الشرطة بھا تضطلع قد التي والممارسات الوحشیّة ھذه فضح

  .ھي أفعالھا من وبدورك، أنت، تتعلّم وقد أفعالك من تتعلّم قد الشرطة ألن ھنا، مطلق بشكلٍ  یعمل واحد حلّ  من فما ،وخّالقة
 

 الھدف قیمة من التقلیل
 أو ھابیّیناإلر أو المجرمین من ھم نیالمحتجّ  أن األفراد اعتقد لو أكبر بسھولةٍ  ترتكبھا التي وحشیّةال عواقب من الشرطة تفلت قد

 .المجتمع في بارز فرد كإیذاء سیئًا یعدّ  ال الفئات بھذه األذى فإلحاق بغرابٍة؛ یتصّرفون الذین السمعة سیّئي
 ویطلقون ،الھدف قیمة من التقلیل أسلوب المحتّجین یعارضون أو یدعمونھا الذین وأولئك الشرطة تستخدم أن المتوقع من یعدّ  لذلك،

 عم المتعاطفین غیر المصّورون ظھری وقد. "اإلرھابیّین" أو" المتظاھرین" أو" المنحطّین" أو "الرعاع"كـ علیھم عدیدة تسمیات
 الوقت في ،المثال سبیل على مستحبّة غیر مواقف في اعتیادیّة أقلّ  صور خالل من وذلك ،حاالتھم أسوأ في المحتّجین القضایا ھذه

 ارتكبوھا قد سابقة جرائم عن أحیانًا مضلّلة معلومات رشلن ویسعون ،لعنفا عمالأل لجؤوا قد المحتّجین أن بالتالي، فیھ، یّدعون الذي
 .اآلخرین ھؤالء سمعة تشویھ أجل من مثالً  اعتمدوھا قد سیّئة سلوكیات أو

 ذات العوامل من العدید في النظر من بدّ  ال الشأن، ھذا في المعتمدة الھدف قیمة من التقلیل تكتیكات لمواجھة االستعداد أجل ومن
 : ذلك في بما الصلة،

 الخارجّي؛ المظھر •
 المشاركون؛ •
 السلوك؛ •
 السمعة؛ •
 .اإللتزامات •

 علىو ھذا ،ملحوظًا فرقًا یحدث قد الذي الخارجيّ  مظھرھم خالل من المحتّجین على المراقبین من العدید یحكم قد السیاق، ھذا فيو
 سبیل على يّ تقلید غیر لباس ارتداء جّراء تتزعزع قد التي قضیتھم ومصداقیّة ذلك بین قائمة واضحة عالقة رتواف انعدام من الرغم
 تظھر خرىأ مأ مسؤولین؟ مواطنین تجّسد صورة أھي ؛بعكسھا ترغب التي الصورة في مالیًّا التفكیر من علیك بدّ  ال لذلك،. المثال

 ناللو ارتداء المحتّجون یقّرر قد وكذلك، شأنًا؟ أعلى وضًعا یعكس رسميّ  أو ،المشاركة أوجھ تعزیز شأنھ من رسميّ  غیر مظھًرا
 إلیصال لھاعم بذالت الرتداء المثال، سبیل على الریاضیّة الفرق أو التمریض كطاقم ،المعنیّة المھنیّة المجموعات تسعى أو نفسھ

  .لمنشودةا رسالتھا
 المفید نم یعدّ  لذلك، ،المجتمع في مرموقة بمكانةٍ  المحتّجون یحظى عندما المنال أصعب الھدف قیمة من التقلیل مساعي تعدّ  كذلك،و

ا السنّ  كبار یمنح قد بحیث ،الحركة إلى ینضّموا قد الذین األفراد في التفكیر  فیھ یضفي قد الذي الوقت في والسلطة، الھیبة من جّوً



 بمار المحتّجین من عددٌ  یتمتّع فقد .البھجة من روًحا اإلعالمیّة، الشخصیّات وأبرز والفنانین كالسیاسیّین البارزون، األفراد
 قد شرطة،ال لوحشیّة تعّرضھم حال وفي الذین، ،الدینیّین القادة أو األطباء أو المحامین أو الصحفیّین من باعتبارھم بالمصداقیّة

 .بھم تثق جماھیر أوساط بین سیّما ال ،لمحتّجینا دعم في یساعدون
 یمنح قد الیًا،ع بأیدیھم یلّوحونو قبیحة بشعاراتٍ  یھتفون المحتّجون كان لوف. الشأن ھذا في ملحوظًا فرقًا المحتّجین سلوك یحدث قدو

 الي،بالت اقتصرت،و تھذیب مالمح المحتّجون أظھر حال في أّما. طرفھم من وعنیف عدوانيّ  سلوك اعتماد إلى یشیر انطباًعا ذلك
 .قیمتھا من التقلیل یصعب متفائلة وصورة إیجابيّ  انطباع منح شأنھا من مرحة جماعیّة أناشیدب الھتاف على مسیرتھم

 

 
 
 حركاتٍ ب القیام وأ الشتائم إلقاء في المثال، سبیل على تمثّل،م مصداقیّتھم یفقدھم قد بأسلوبٍ  المحتّجین بعض یتصّرف عندما حتّىو

 إلعالما وسائل ترّكز ما وغالبًا .بأكملھا المجموعة سمعة تشویھ إلى ذلك یؤّدي فقد ،الخصوم على االعتداء أو الحجارة رمي أو فظّة
 من ساعات وتجاھل ونشرھا الصراع من ثواني بضع على الضوء تسلیط بالتالي، وتختار، وفظاعةً، عنفًا األعمال أكثر على

 طالھمت قد التي اإلغراءات لمقاومة االستعداد من المحتّجین على بدّ  ال التشویھ، من النوع ھذا لتجنّبو .تمدالمع السلميّ  السلوك
 سیّئة فعل ّدةر یشّكل العنف أن الشرطة تدرك السیاق، ھذا وفي .سمعتھم تشویھ في تساھم قد بسبلٍ  یتصّرفون تجعلھم قد والتي

 یفقد أن لأم على قاسیة، معاملة معاملتھم أو توبیخھم خالل من خریناأل ھؤالء استفزاز بالتالي، تحاول، وقد للمحتّجین، بالنسبة
 والتي ابھ الشرطة تضطلع قد التي عنفال أعمال تبریر السھل من یعدّ  ذلك، یحدث وعندما. ویواجھونھا صوابھم المحتّجین بعض

 .األخیرة ھذه واجھةلم إلیھ المحتّجون یلجأ الذي العنف على فعل رّدة تعدّ 
 عناصرك محّرضین، عمالءب لالستعانة بالتالي، وتلجأ، ،المحتّجین غضب إلثارة إضافیّةً  جھوًدا الشرطة قّوات بعض تبذل وقد

 األحیان، بعض وفي .األخیرین ھؤالء سمعة تشویھ شأنھ من بأسلوبٍ  للتصّرف محتّجین،ال دور بتأدیة یتظاھرون أفراد أو الشرطة
 خدمونویست المتفّجرات، لصنع مواد شراء عملیّات تنظیم أو الحجارة رمي أو للعنف الترویج في رائًدا دوًرا المحّرضون یؤّدي قد

 الذي وقتال في بعید، من وقائعھ قبةاومر المشھد من االنسحاب قّررونی حتّى أو ،العنف استخدام إلى للجوء اآلخرین قناعإل نفوذھم
 .نھائیًّا العنف استخدام قرار اتّخذوا قد أنھم فیھ نوالمحتجّ  یعتقد
. صورتھم لتشویھ سعیًا وذلك ،أكبر عدوانیّةً  المحتّجون یظھر أن في أحیانًا الشرطة رغبة محّرضین بعمالء االستعانة عملیّة ھروتظ

 وإلحاق راربأض التسبّب في یتمثّل الكامن المحتّجین ھدف أن المراقبین من العدید یرى العنف، الستخدام المحتّجون یلجأ فعندما
 ھدافوباأل بھا شبیھ منھا الكامن الغرض أن ویفترضوا الشأن ھذا في المستخدمة األسالیب إلى المراقبون ینظر بحیث ،األذیّة

 ستضیعف العنف، الستخدام سعوا ذلك، ومع اإلنسان، حقوق قضایا أو البیئیّة بالمشاكل محتّجونال اھتمّ  فلو .ألجلھا المستخدمة
 االستدالل ةریّ نظ" اسم ذلك وراء الكامنة النظریّة ھذه على ویُطلق .عنھم استحداثھا تمّ  التي والسمعة الصورة بسبب وتتشتّت رسالتھم
 األمر 29،المتّخذة اإلجراءات على المترتّبة النتائج تحدید محاولة خالل من المنشودة األھداف المراقبون یستنتج حیث ،"المراسل

 .تحقیقھا المطلوب األھداف مع متوافقة ألسالیب وفقًا للتصّرف مقنعةً  حّجةً  یشّكل أن شأنھ من الذي
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 الحتجاجل الُمنظّمة المجموعة إلى یُنظر كان حال ففي. الھدف قیمة من التقلیل مساعي من حمایتك في سمعتك تساھم قد ما، حدّ  وإلى
 فقد ،دةً جیّ  سمعتك كانت إن الواقع، وفي. تطالھا التي االّدعاءات تصدیق المرّجح غیر فمن ومبدئیّة، ومرموقةً  مسؤولةً  باعتبارھا

 .المھاجمین على عكسیّة بنتائج اإلتیان على بالتالي، وتنطوي، بالفشل سمعتك من التشویھ محاوالت تبوء
 جائزة لىع والحائزون السینما نجوم شارك لو فحتّى !أبًدا سھالً  أمًرا ذلك یعدّ  ال طیّبة؟ سمعة بناء الممكن من كیف السیاق، ھذا فيو

 مشاركة من سنةالح السمعة تنبع ما وغالبًا. المخادعین المنظّمین من باعتبارھم مھاجمتھم تتمّ  فقد ،االحتجاجیّة المسیرة في النوبل
 یّینالمجتمع والعّمال المدارس ومعلّمي العائلیّین واألطباء الجیران من مجموعات مشاركة حال في أّما. المجتمع في معروفین أفراد

 تشّكل لي،وبالتا .واّدعاءاتھم النقّاد مزاعم على وتفضیلھا الشأن ھذا في المقّدمة بمعطیاتھم الوثوق یتمّ  أن المرّجح فمن المحترمین،
ا تحدیًّا السمعة اءبن مساعي  .العناء یستحق مستمّرً
 إلى مونالمنظّ  أشار فإذا. محّددة بالتزاماتٍ  االضطالع في الھدف قیمة من للتقلیل المعتمدة األخرى األسالیب إحدى تتمثّل وكذلك،

 لذلك،. المحتّجین مصداقیّة تعزیز في ذلك یساھم قد ن،الشأ ھذا في معنیّة عمل ورش في یشارك أو العنف إلى أحدٌ  یلجأ أّال  ضرورة
 .المصداقیّة لضمان ضروریًّا االلتزام یعدّ 

 
 وقعت التي األحداث تفسیر إعادة

 لم ألخیرةا ھذه أن والسیاسیّون الشرطة رجال یّدعي شدید، بأذى المحتّجین وإصابة الشرطة وحشیّة إلى فیھ تشیر الذي الوقت في
ا طفیفةً  وإصاباتھم عنیفین كانوا المحتّجین وأن أبًدا، أحد على ضربًا االعتداء في تشرع  من عضب وأن جّدیّة، غیر وشكاواھم جّدً

 بدّ  ال وأنھ فحسب، واجباتھا تؤّدي كانت الشرطة وأن المتسبّبة، اإلصابات ھذه عن المسؤولة ھي كانت المخادعة الشرطة عناصر
 .الراھنة األحداث هھذ ظلّ  في والنظام األمن على الحفاظ من

 لوقتا في ،والمبّررات األكاذیب من األنواع ھذه انتشار توقّع من علیك بدّ  فال ضربًا، المحتّجین على الشرطة اعتدت حال وفي
 ذلك في ابم اآلخرین، على اللّوم وإلقاء أھمیتھا من والتقلیل أحداث من وقع ما كلّ  حول األكاذیب لفقل الشرطة فیھ ستستعى الذي

 اومنظورھ انظرھ وجھة من إلیھا والنظر لذلك، مناسبًا یعدّ  آخر فرد وأيّ  والسیاسیّین المخادعة الشرطة وعناصر المحتّجین
 .فعالیّة بكلّ  ذلك لمواجھة مسبقًا التخطیط بالتالي، فیمكنك، ذلك، كلّ  توقّع من تمّكنت وإن .الخاص

 
 جیّدة أدلّة على الحصول من إًذا، علیك، بدّ  فال أحداث، من وقع ما كلّ  إلخفاء كوسیلة الكذب الشرطة اعتمدت حال في :الكذب
 بعبارةٍ  أو، قةالحقی إخفاء على تنطوي التي المرتكبة األفعال على التستّر مساعي مع ذلك یتشابھ وبالتالي،. األكاذیب ھذه لكشف

 ھةلمواج جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك،. دائًما فیحدث ،الباطل وقول الكذب أّما .الخداع وأ اإلغفال طریق عن الكذب أخرى،
 .حداثأ من وقع ما كلّ  حقیقة إظھار بالتالي،و ،المرتكبة األفعال على التستّر مساعي لمواجھة تعتمده الذي نفسھ بالشكل ذلك

 



 
 
 الشرطة عناصر عتمدهت قد سلوك سوء أيّ  عن اإلبالغ عن بالتالي، واالمتناع، اصفوفھ توحید ضرورة في الشرطة تنظر ما دائًماو

 30.علیھا والتستّر" ةالشرط جھاز داخل الصمت قانون" أحكام باحترام فیھ تلتزم الذي الوقت في ،األخرى
 

 من فسھن القدر على ینطوي ال اءاتاعتد من ارتكبوه ما أن االنتھاكات مرتكبو یعتقد ما غالبًا :المرتكبة األعمال وطأة من التقلیل
 فیھ ینطوي قد الذي الوقت في واعیةً، كذبةً  أو خدعةً  ذلك یشّكل قدو 31.منھا المتضّررین لھ تعّرض بما بالمقارنة وذلك الخطورة،

 ما ردف العتقال القّوة الشرطة تستخدم فعندما. أخرى نظر وجھة من تحدث التي األمور إلى النظر على القدرة محدودیّة على أیًضا
 لھذه ضیتعرّ  من كلّ  تماًما ذلك یدرك الذي الوقت في بھ، تتسبّب الذي الضرر أو باأللم كثیًرا تفّكر ال فھي ألوامرھا، إخضاعھ أو

 .تصّرفاتھا شرح عند وعواقبھا المرتكبة أعمالھا وطأة من للتقلیل الشرطة تلجأ قد السیاق، ھذا وفي .األعمال
 عتمدالم نفسھ بالشكل المحتملة التأثیرات حول المتاحة األدلّة لجمع جیًّدا االستعداد خالل من ذلك مواجھة الممكن نم وبالتالي،
 اتوشھاد والمتضّررین، الشھود وتصریحات الكامیرات، أشرطة ذلك في بما ،المرتكبة األفعال على التستّر مساعي لمواجھة

 .الطبيّ  الطاقم
 

 تبدأ فقد ھا،سمعت تطال السلبیّة االّدعاءات وبدأت الشرطة بھا تسبّبت التي االعتداءات فضح تمّ  حال في: اآلخرین على اللّوم إلقاء
 .ادعةالمخ عناصرھا من بعض حتّى أو عنھا المسؤولین السیاسیّین أو القادة ذلك في بما ،اآلخرین على اللّوم بإلقاء األخیرة ھذه

 القائم لوضعا على كبیر، وبشكلٍ  ذلك، یعتمد اآلخرین؟ على اللّوم إلقاء فیھا یتمّ  التي الحاالت لمواجھة االستعداد الممكن من فكیف
 التقاط لخال من وذلك المفرطة، القّوة الستخدام تلجأ التي الشرطة حول أدلّة جمع لك األسھل من ویعدّ  .لتحقیقھ تسعى الذي والھدف
 بعض تقع ،الشأن ھذا في صادرة محّددة  أوامر بموجب الشرطة فتتصرّ  عندما ذلك، ومع. األفراد وفضح األسماء وجمع الصور

 لتقّربا من نتتمكّ  وإن. ذلك حول األدلّة جمع الصعب من یكون ما عادةً  وبالتالي، .ینالسیاسیّ  أو القادة عاتق على المسؤولیة ھذه من
 شأنھا نم اإللكترونّي، البرید رسائل ذلك في بما ذلك، حول مفیدة وثائق على الحصول في تنجح قد ،الشرطة عناصر من عدد من

 .ذلك في شأنًا أعلى ؤولینمس توریط
 كتیكاتت لمواجھة استعداًدا أكثر أصبحت كلّما الشرطة، سلوك عن المسؤول الطرف على مسبق، وبشكلٍ  االطالع، في نجحت كلّماو

 السیاق، ذاھ وفي مسبق؟ فرق أيّ  ذلك حدثیُ  أن الممكن من فھل. الشرطة اترتكبھ التي الوحشیّة أعقاب في اآلخرین على اللّوم إلقاء
 بشأن أیًضا، أخرى جماھیر مع وحتّى، ،الشرطة مع التواصل محاولة في الشأن ھذا في الصلة ذات االحتماالت إحدى تتمثّل قد
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 لىع اللّوم إلقاء تكتیكات مواجھة ةكیفیّ  في إدراك على أنك الطریقة، وبھذه ستدرك، التي الشرطة سلوك عن المسؤول الطرف
    .اآلخرین

 
 مجموعة اعتماد خالل من أيّ  ،الخاص المفاھیميّ  إطارھا باستخدام أحداث من وقع ما كلّ  الشرطة ستصف :القائمة األوضاع تأطیر

 عتبارھاال نظًرا ،ذلك بموجب للمجتمع قیّمةً  خدمةً  تقّدم أنھا الشرطة تعتقد ما وعادةً . حولھا من العالم لفھم تستخدمھا التي األفكار من
 .سلوكھم على المحتّجین ومعاقبة القانون فرض من علیھا بدّ  ال وأنھ ،السائد االجتماعيّ  للنظام تھدیًدا یشّكل قد ما جامًحا احتجاًجا أن

 ختلفم منظور منو صادرة قیاسیّة وإجراءات ألوامر وفقًا بھا تضطلع كمھامٍ  المحتّجین على بالضرب اعتدائھا إلى الشرطة وتنظر
 .الشأن ھذا في ھؤالء یعتمدھا التي النظر وجھة عن تماًما

 .كالكذب ،مخادع وغیر صادقًا یكون ما غالبًا محّدد تفكیر أسلوب القائمة األوضاع تأطیر مساعي تشّكل وبالتالي،
 

 
 
 مختلف نبی وبالتالي، إطارات، ھذه بین صراع نشوء توقّع من علیك بدّ  ال الشرطة، لوحشیّة التعّرض الحتمالیّة االستعداد عندو

 منظور من األمور إلى تنظر وأنصارھا الشرطة أن إدراك المھم من یعدّ   لذلك، .أحداث من یقع ما كلّ  لتفسیر المعتمدة األسالیب
 أسالیب استحداث خالل من وذلك لمواجھتھا، سبل إیجاد من إًذا، تتمّكن، قد نظرھا، وجھة فھم في نجحت فإن .عنك تماًما مختلف
 یعدّ  دق وبالتالي، .المثال سبیل على المعتمد الشرطة إطار وتقویض للجمھور تروق بصورةٍ  الخاص منظورك لتأطیر مبتكرة

 من ورةص أو شعار حتّى أو ،"اإلنسان قوقح"و" الدیمقراطیّة"و" التعبیر حریة" على تنطوي التي كتلك محّددة، مفاھیم استخدام
  .مفیًدا ،الخاص إطارك على الضوء تسلیط شأنھا
 بالتالي،و .الجمیع لخدمة منظّمة االحتجاجیّة مسیراتھم وأن لآلخرین بالنسبة واضحةً  تعدّ  نظرھم وجھة أن المحتّجون یعتقد ما وغالبًا

 فسكن وتذكیر ،المعادیة ظرنال وجھات لمواجھة االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك،. تعتقد كما واضًحا لیس منظورك أن إدراك من بدّ  ال
 .دائًما للعیان واضح شيء من ما أن

 .لتفسیر تحتاج بل بنفسھا، نفسھا تروي ال الوحشیّة القتل حوادث فحتّى
 

 الرسمیّة القنوات استخدام
 .مطلقًا اجلالحتج الحاجة تّدعي فلن جیّد، بشكلٍ  عملت حال وفي .الرسمیّة القنوات إزاء متناقضة بمواقف المحتّجون یحظى ما غالبًا
 على النیّةعق قضیّة طرح من بدّ  فال بیئیًّا، ضارة تطّورات استحداث أو خطرة تقنیّة استخدام من الحدّ  أجل من المثال، سبیل فعلى

 ذلك، ومع .الشأن ھذا في المناسب القرار اتّخاذ یتمّ  حتّى المساعي، ھذه ترخیص مسؤولیّة عاتقھا على تقع التي الحكومیّة الھیئات



 ائدةس أیدیولوجیّة أو الداخليّ  التأثیر خالل من إّما آخر أو بأسلوبٍ  فاسدةً  الشأن ھذا في المعنیّة والعملیّات الوكاالت عدّ ت ما كثیًرا
 .المجموعات أبرز أسسھا تخدم

 نوًعا یشّكل ام علیھا، الضوء وتسلیط آرائھم لتعمیم لالحتجاج األفراد یلجأ األحیان، من الكثیر في الرسمیّة القنوات لفشل نظًراو
 .الشأن ھذا في المعتمدة الرسمیّة غیر القنوات أنواع من
 الحدّ  أجل من تستخدم ما عادةً  أنھا تذّكر من بدّ  ال التي الرسمیّة القنوات متابعة مھمة مًعا كالھما أو الشرطة أو المحتّجون یتولّى قدو

 لالنخراط أیًضا رتضط وقد. عناء كلّ  تستحقّ  علیھا المترتّبة الفوائد أن أحیانًا تعتقد قد السیاق، ھذا وفي. الشعبيّ  الغضب فتیل من
 الغضب جةمو زیادة في یتمثّل ذلك من المنشود ھدفك كان حال وفي. المثال سبیل على علیك القبض یتمّ  أن بعد سیّما ال ذلك، في

 المعنیّین األفراد نم المزید وتأیید العام الدعم حشد إمكانیّات من التفكیر من بالتالي، علیك، بدّ  فال ألجلھا، تتظاھر قضیّة إزاء الشعبيّ 
 .نالشأ ھذا في

 .انشوءھ محتملال الطوارئ حاالت مختلف على فعلك ردود في التفكیر من علیك بدّ  ال ذلك، لمواجھة جیًّدا االستعداد أجل ومن
 ذاھ یساھم أن المرّجح من المحاكم؟ في معھا وتتواجھ ضّدھا رسمیّة شكوى تقّدم فھل العنف، الشرطة استخدمت حال في •

 لمعلوماتا تعمیم شأنھا من خطة بتطویر تقوم أن المناسب من یعدّ  وكذلك،. الغضب لفتی من الحدّ  في الخیارات من النوع
 .نطاقًا أوسع جماھیر على المرتكبة العنف أعمال بشأن المتاحة

 حقیقت لفتح الحكومة حتّى أو األخیرة ھذه تلجأ فقد ،بسمعتھا اإلساءة عن ذلك وأسفر العنف الشرطة استخدمت حال في •
 من ،السیاق ھذا وفي. اإلجراء المرعیّة واألسس القواعد تحكمھ علیھا رسميّ  طابع إضفاء في یساھم ما ،القضیّة في عام

 .الصلة ذات مطالبك تقدیم لك الممكن
 .بالتحقیق االضطالع مھمة تولّي حكومیّة غیر مستقلّة ھیئة على بدّ  ال •
 .وروالجمھ اإلعالم وسائل أمام علنًا یجري أن من التحقیق على بدّ  ال •

 یحدث، ما وقائع أحدٌ  یدرك ال بحیث الشرطة، تبرئة خاللھ في تتمّ  أن المرّجح فمن الشرطة، وتدیره مغلقًا التحقیق كان حال في أّما
 .المستخلصة النتائج على لالطّالع االنتظار في الجمھور یرغب وقد

 .ویتالشى الغضب فتیل ینطفئ األثناء، ھذه فيو
 االستماع ساتجل تقاریر خالل من وذلك المطروحة، بالقضیّة االھتمام لمواصلة إضافیّة إمكانیّات المفتوح التحقیق یُتیح وبالتالي،
 تقدیم وأ الشرطة دعم في التحقیق یساھم أن المكانیّة نظًرا كافیًا باعتباره ذلك إلى النظر علیك یتعیّن ال ذلك، ومع. اإلعالمیّة
 .لقضیتك الالزم الدعم لتولید استخدامھ محاولة من علیك دّ ب ال لذلك،. الشأن ھذا في ضعیفة توصیات

 لم حال وفي. الشرطة وحشیّة لموجھة جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال احتجاجیّة، مسیرة لتنظیم للتخطیط فیھ تسعى الذي الوقت وفي
      .بتاتًا ھذه الرسمیّة قنواتال استخدام إلى اللجوء إمكانیّة لمواجھة تضطرّ  فلن العنف، أسالیب األخیرة ھذه تعتمد

 
 مكافأتھم أو المتوّرطین األفراد ترھیب
 وتمنعھم، اداألفر تخیف وقد ذاتھا، حدّ  في الترھیب أنواع من نوًعا المحتّجین على ضربًا االعتداء في الشرطة شروع احتمالیّة تشّكل

 التحّرشو االعتقال في المثال، سبیل على تتمثّل، عدیدة عواقب من عنھ تترتّب لما وذلك ،االحتجاج في المشاركة من بالتالي،
 .سواء حدّ  على واعتقالھم ومراقبتھم بھم خاص اھتمام إلیالء المحتّجین بعض الشرطة تختار قد وكذلك،. الفرديّ 
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 ومواجھة حھاوفض المرتكبة االنتھاكات لتوثیق االستعداد في السیناریوھات ھذه من المعتمدة الحمایة أشكال أبرز تتمثّل وبالتالي،
 یراتالمس خالل الشرطة ترتكبھا التي العنف ألعمال للتصّدي اعتمادھا یتمّ  التي نفسھا بالصورة المحتملة الترھیب مساعي

 فضح من بدّ  الف ما، احتجاج أثر على ومضایقتھم لمراقبتھم النشطاء بعض بتحدید الشرطة امتق إن المثال، سبیل فعلى. االحتجاجیّة
 المسّ  إلى ةالمرتكب السیئة األفعال تؤّدي أن إلمكانیّة وذلك جیّد، بشكلٍ  التصّرف النشطاء ھؤالء على یتعیّن وبالتالي، .علنًا ذلك

    .لشرطةا ألعمال كذریعة استخدامھا یتمّ  أن أو بالمصداقیّة
 ،جاجلالحت األفراد من أكبر أعداد جذب على الترھیب مساعي لمواجھة باالستعداد المعنیّة األخرى األسالیب إحدى تنطوي وكذلك،

 على الھجوم عن الشرطة تتعّذر ما فعادةً . مجموعات في تجّمعھم عند الالزمة اإلجراءات اتّخاذ عند أكبر بأمان یشعرون بحیث
 ھدافاأل ھذه لتحقیق جّذابة إجراءات تصمیم من بدّ  ال السیاق، ھذا في المشاركین؟ من المزید تجذب أن لك فكیف. كبیرة حشود

 نھجو ومكان توقیت اختیار عندئٍذ، المھم، من فیعدّ  الشأن، ھذا في رئیًسا عامالً  الشرطة وحشیّة من الخوف شّكل إنف. المنشودة
 .االحتجاج في المشاركین غیر من للعدید متاح بارز موقع المثال، سبیل على المحتملة، المخاطر ھذه من یقلّل مناسب

 .الشرطة لعنف مبّرًرا یمنح ما أكبر، العنف الستخدام البعض لجوء خطر یعدّ  المظاھرة، في األفراد من الكثیر مشاركة ومع
 سبّبھات إمكانیّة من الحدّ  شأنھا من والتي اتّخاذھا الممكن من التي التضامن إجراءات من أخرى أنواع في التفكیر یجدر وبالتالي،
 .الشارع في للغرباء التحیّة توجیھ أو أغاني أداء أو موّحدة مالبس كارتداء محتملة، بأضرارٍ 

 حال وفي أنھا، الشرطة تدرك السیاق، ھذا وفي .المرتكب الظلم لمواجھة مبذولةال األفراد مساعي من الحدّ  في المكافآت تساھم وقد
 أيّ  عن ثالحدی عن التعّذر على تنصّ  التي" ةالشرط جھاز داخل الصمت قانون" بأحكام االلتزام ذلك في بما لقادتھم، موالیةً  بقیت

 وكذلك، .واءس حدّ  على الترقیات من واالستفادة بعملھا االحتفاظ في جحفستن ،الشرطة من أخرى عناصر ترتكبھا التي اإلساءات من
 ھذا يف المبذولة جھودھم مقابل محّددة مبالغ األحیان معظم في یتلقّون الشرطة حلفاء من ویصبحوا المحتّجین بعض یتحّول قد

 .الشأن
 

     االنتقامیّة األعمال
 .انتقامیّة ألعمالٍ  التعّرض احتمال إزاء بالقلق تشعر وبدأت السیاسیّین، أبرز أحد مواجھة في قیادیًّا دوًرا مجموعتك أّدت

 
 مضایقةو الشائعات، ونشر ل،والتسلّ  المراقبة، أعمال على ذلك ینطوي وقد .للھجوم عرضةً  تجعلك قد أعمال لىع مثاالً  ذلك یشّكل

 إجراءو ة،المالیّ  الحسابات ومراجعة ،یّةإلعالما الشخصیات أبرز واغتیال ،تھدید رسائل نشرو ات،المعدّ  ومصادرة ،األفراد
 معتھابس اإلضرار خالل من ،مجموعتك فعالیّة من للحدّ  ذلك یسعى وبالتالي،. ىأخر صلة ذات وسائل تخدامواس اقتحام، عملیات



 ھاجمینالم وجعل الھجوم نشوب لمنع لذلك االستعداد الممكن من كیف ،وبالتالي .بینھم خالفات في والتسبّب فرادھاأ وتخویف
 !قطّ  بذلك یبدؤوا لم أنھم لو یتمنّون

 
 المرتكبة األفعال على التستّر

 السھل من یعدّ  ،السیاق ھذا فيو. تلفزیونيّ  بثّ  في جماعتك ما سیاسيّ  ینتقد عندما الحال ھو كما وذلك علنًا، الھجمات بعض تنفیذ یتمّ 
 رىأخ ھجمات شنّ  یتمّ  قد ذلك، ومع .مجموعتك على الضوء سلیطت في لمساھمتھ مفیًدا یعتبر قد الذي الوضع ھذا مع التعامل
 الھجمات ھذه توثیق مھًما یعدّ  ما غالبًا ذلك، ولمواجھة .الشأن ھذا في المعتمدة وأسالیبھم المھاجمین إخفاء شأنھا من بصورةٍ 

 .علنًا وفضحھا
 .الشأن ھذا في أحداث من یجري ما كلّ  على اآلخرین واطالع عنھا نسخ إعداد من علیك بدّ  فال ،تھدید رسائل تلقیت إن •

 فیّةھات مكالمات تلقیت إذا أّما. حفظھا إًذا، السھل، من فیعدّ  اإللكترونّي، البرید طریق عن الرسائل ھذه وردت حال وفي
 من لمستقبلیّةا المكالمات لتسجیل محّددة تكنولوجیا اعتماد علیك فیتعیّن ،مباشرة لفظیّة تھدیدات حتّى أو مسیئة أو تھدیدیّة

 فرد يّ أ على وتعمیمھ مسّجل، أو مكتوب بیان إعداد بالتالي، یمكنك، ذلك، على قويّ  بدلیل تحظى فعندما .نفسھ النوع
 ،المعلومات ھذه من بالخوف مؤیّدوك یشعر ال لطالما باالھتمام جدیًرا ذلك ویعدّ  .متعّددة وسائط باستخدام وذلك ،معنيّ 

 .التھدیدات ھذه وجھ في للوقوف االستعداد وأتمّ  بالشجاعة أنت وتتحلّى
 سبیل فعلى .ذلك وراء یقف من تحدید محاولة من علیك بدّ  فال الوسطاء، أحد طریق عن ھجوم وقوع احتمال ورد إن •

 أو ةالشرط أوساط بین معارف بأيّ  تحظى فھل. مكاتبك ضدّ  ھجوم لشنّ  للشرطة أمًرا ما سیاسيّ  أصدر لو تخیّل المثال،
 نم أمسى كلّما قضیتك، مع المعارف ھذه تعاطفت فكلّما حدث؟ ما كلّ  معطیات على االطالع لك تتیح قد یاسیّینالس

 .الشأن ھذا في عاتقھم على تقع التي األفعال ھذه مسؤولیة إنكار محاولة أو التستّر الخصوم على الصعب
 ال أن ارباعتب وذلك الھجوم، لتنفیذ قویّةً  وسیلةً  ،غیرھا أو إیدیولوجیّة أو جنسیّة أو مالیّة أمور حول الشائعات تشّكل قد •

 بمنظمةٍ  رتبطًام اعتبارك في عنك المشّكلة الشائعات تتمثّل قد المثال، سبیل فعلى .إطالقھا في الشروع مسؤولیّة یتحّمل أحد
 عنالط خالل من وذلك الجّد، محمل على اإلشاعات ھذه تأخذ أنك لك بدا إن ذلك؟ لفضح بھ القیام یمكنك الذي ماف. إرھابیّة

 على وءالض تسلّط صور واستخدام السخریة خالل من لھا االستجابة حاول لذلك،. أكبر مصداقیّةً  تمنحھا فقد منطقیًّا، بھا
   .المشّكلة المزاعم ھذه سخافة

 من يتال الیبباألس جیًّدا فّكر عمًدا، الممتلكات إحراق أو بالضرب كاالعتداء الھجمات، من معیّنة أنواع نشوب توقّعت إن •
 ذلك أن إّال  الوحشیّة، الشرطة أعمال لفضح االستعداد خاللھ من یتمّ  الذي النحو على وذلك خاللھا، من فضحھا الممكن
  . الشأن ھذا في المتاحة االحتماالت من المزید على ینطوي

 
 توضیحيّ  مثال

 بالتأكید، العناء بالتالي، منھا، سلسلة جھةالمو التخطیط فیتسحقّ  منھا، المزید وتتوقّع ما، لھجومٍ  مجموعتك وتعّرضت سبق إن
 .علنًا وفضحھا علیھا أدلّة على الحصول من تمكینك شأنھ من الذي األمر
 وتخیّل المھاجمین دور بتأدیة للتظاھر أفراد ثالثة أو نیناث تعیین مكنكیف الھجمات، من أخرى أنواع لمواجھة االستعداد أجل ومن
 العمل أجل من متعّددة فرق إلى ینقسموا أن من الجمیع على بدّ  ال الحالة، ھذه وفي. مجموعتك مھاجمة خاللھا من یتمّ  قد سبل
 .المحتملة الھجمات ھذه من كلّ  إزاء بھا االضطالع من بدّ  ال التي االستجابات تحدید على

 االستعداد من علیك بدّ  ال التي المقترحة باالستجابات االستعانة المفید من یعدّ  فقد منتظم، بشكلٍ  تتكّرر الھجمات ھذه كانت وإن 
  .فعلیًّا ذلك لمواجھة أفضل بشكلٍ  للتحضیر كتجارب واستخدامھا تحلیلھا ثمّ  ومن لتنفیذھا، جیًّدا

 
 الھدف قیمة من التقلیل

 مدّمرة قصص اإلعالم وسائل تنشر وقد زائفة اّدعاءات ما سیاسيّ  یقّدم فقد .المختلفة األسالیب بشتّى مجموعتك بسمعة المسّ  یتمّ  قد
 .األخرى األمور من وغیرھا الجنسیّة الجنح أو الخطرة الممارسات أو الفاسدة األعمال أو باإلرھاب صلة ذات

 :ليی ما في المثال سبیل عى والمتمثّلة ،الشأن ھذا في المتاحة االستجابات من متعّددة ألنواع االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك،
 ؛أحدٌ  یصّدقھا لن عبثیّة أقوال مجّرد باعتبارھا االّدعاءات تجاھل .1
 ؛الداعمة والشھادات الوثائق وتقدیم وواقعيّ  منطقيّ  بشكلٍ  االستجابة .2



 المثال؛ سبیل على بیثةالخ الخصوم دوافع إلى اإلشارة خالل من وذلك مضاد، ھجوم تنفیذ .3
 .الھجمات من السخریة .4

 

 
 

 كوراكس بداعإ من كرتونیّة صورة
 

 االّدعاءات تجاھل .1
  .لذلك ةلالستجاب التحضیر من الكثیر إلى تحتاج فلن. أحدٌ  یصّدقھا لن عبثیّة أقوال مجّرد باعتبارھا االّدعاءات ھذه إلى نظرت قد

 غیرةص استقصائیّة دراسة إجراء المفید من یعدّ  قد السیاق، ھذا في اإلطالق؟ على األنسب ھي االستجابة ھذه أن ستدرك كیف لكن،
 .وضعفھا قّوتھا ونقاط مجموعتك سمعة على االطّالع أجل من وذلك سواء، حدّ  على المحایدین األفراد من وغیرھم مؤیّدیك تشمل
 شیری فقد ،المثال سبیل على المجموعة اتّخذتھا التي اإلجراءات أو المواقف كبعض بالفعل، مخاوفال من أيّ  بوجود علمت وإن
 .لھا االستجابة من بدّ  ال ضعف مكامن ظھور احتمالیّة إلى ذلك

 
 وواقعيّ  منطقيّ  بشكلٍ  االستجابة. 2
 من سالةر أو إلكترونيّ  موقع أو إعالميّ  بیان في المنفّذ الھجوم لمواجھة یدك متناول في المتاحة الحقائق بعض الستخدام تلجأ قد

 إعداد من مجموعتك على بدّ  ال لذلك، االستعداد أجل ومن. الصلة ذات األخرى الوسائل من غیرھا أو اإللكترونيّ  البرید رسائل
 شأنھا من والمحادثة لكتابةا في محّددة بمھاراتٍ  یتمتّعون القضایا، ھذه على مطّلعین أفراًدا تضمّ  أن ومن لذلك، مناسبة استجابة
 التحّدث مأنھش من رئیسة مواقع في المنتشرین المؤیّدین من قاعدة بناء المفید من یعدّ  وكذلك،. االستجابات ھذه إیصال من تمكینھم
 .عنك بالنیابة

 فاحرص ،المجتمع من بارزین أفراد أو قضیتك مع متعاطفین إعالمیّین معلّقین تضمّ  معارفك قاعدة كانت إن المثال، سبیل فعلى
 وعلى ،قعیّةووا حقیقیّة معطیات وتوفیر الكاذبة االّدعاءات رفض من یتمّكنوا حتّى مجموعتك تفاصیل على جیًّدا اطّالعھم على

 على یعّدونو العدالةب یؤمنون أنھم إّال  ،دعمك عن األفراد بعض یتعّذر وقد .عنك بالنیابة للتحّدث االستعداد أتمّ  على منھم من تحدید
 وفعالیًة ّوةق مصدر تصریحاتھم فیھ تشّكل الذي الوقت في واالفتراءات، األكاذیب على القائمة االنتقادات لتحّدي االستعداد أتمّ 

 .المحایدین من باعتبارھم
ا كنت فإن  عنك اعللدف األفراد من فئاتال مختلف دعم حشد خالل من وذلك مجموعتك، على بالفائدة الھجوم یعود فقد جیًّدا، مستعّدً

 إزاء المشّكلة المعطیات كافة على كثب، وعن االطّالع، من علیھم بدّ  ال أنھ جیًّدا تذّكر ذلك، ومع .سواء حدّ  على قضیتك وعن
 .الكاذبة االّدعاءات مواجھة في النجاح أجل من وذلك مجموعتك،
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 اربوتض وأكاذیبھم الكاذبة دوافعھم وإظھار المھاجمین على الضوء تسلیط محاولة في المساعي ھذه من الرئیسة الفكرة تتمثّل
 مجموعةً  یضمّ " وسخ ملف" إلعداد تعسى أن الممكن من لذلك، جیًّدا االستعداد أجل ومن .ذلك إلى وما الفاسد وسلوكھم مصالحھم

 أفراًدا كمعارف قاعدة تضمّ  قد المثال، سبیل فعلى. إزاءھا المشّكلة االّدعاءات ونشر بخصومك الضرر تلحق قد التي المعلومات من
 .ودعمك عنھا لإلبالغ ومستعّدین الخصوم ھؤالء ضدّ  بشكاوى تقّدموا قد

 بحیث ،ًماقد للمضيّ  األنسب الخیار یشّكل كان إن ما في مالیًّا التفكیر من علیك بدّ  ال ذلك، ومع. فّعاالً  نھًجا األسلوب ھذا یعدّ  وقد
 الجماھیر، تنظر قد السیاق، ھذا وفي .ھدفھ من بدالً  المھاجم أنت باعتبارك إلیك النظر في  علیھا ینطوي التي العیوب إحدى تمثّلت

  .سواء حدّ  لىع الطرفین من كلّ  ألفعال نتیجةً  باعتبارھا المقبولة، غیر المعتمدة التكتیكات وحتّى ،اإلساءات ھذه إلى بساطة، وبكلّ 
 األفضل، من یكون قد منھا، واالستفادة الستخدامھا االستعداد أتمّ  على ویعّدون الموارد من بمزید یحظون خصومك كان وإن

 الف فساد، أعمالب خصومك اضطالعب یؤمنون الجمھور أفراد معظم كان حال في أّما .مضاد ھجوم تنفیذ عن االمتناع وبالتالي،
    .عنك بالنیابة بھا القیام اآلخرون یتولّون قد بحیث ،المضادة الھجمات ھذه لتنفیذ حتّى داعي وال ،إًذا كثیًرا للقلق داعي

 
 الھجمات من السخریة .4
 ألزیاءا أو المخادعة اإلعالمیّة البیانات أو النكات خالل من وذلك ،المنفّذة الھجمات فتیل لنزع والدعابة الفكاھة الستخدام تلجأ دق

 .المثیرة االحتجاجات أو التنكریّة
 صفو والذي ،میلوسیفیتش سلوبودان یقوده الذي الصربيّ  النظام یدّ  على القمع الناشطة أوتبور حركة عانت ،2000 عام في

 یرالكاریكات يرّسام أحد رسم السیاق، ھذا وفي .المخّدرات على والمدمنین والفاشیّین اإلرھابیّین من باعتبارھم الحركة أعضاء
 لتھدیدات خاضع الرصیف على األخیرة ھذه شعار إلى رمزت یدّ  قبضة یرسم صغیًرا صبیًّا جّسدت للحركة ساخرةً  صورةً 

 ورةص أظھرت منشورات على الكاریكانوریّة الرسوم ھذه الحركة استخدمت وقد .اآلخرین الصرب دةالقا من وغیره میلوسیفیتش
  32.النظام ملصقات جانب إلى األبریاء

 لجّد،ا محمل على إزاءك المشّكلة االّدعاءات ھذه أخذ أھمیّة انعدام توضیح في بالتالي، تساھم، والدعابة، الفكاھة استخدام خالل فمن
 ستذّكر التي االّدعاءات ھذه تشكیل في یستمّروا أن المھاجمین على صعوبةً  أكثر األمر یجعل ما ،سخیفة قوالأ مجّرد أنھا باعتبارھا

 .بسخافتھا األفراد
 لخصوما وحتّى المؤیّدین مع صداھا یترّدد فكاھیّة تقنیّات إیجاد محاولة في القائمة التحدیات أبرز إحدى تتمثّل السیاق، ھذا وفي
 أقوال فسیرت یُساء قد بحیث مضاًدا، ھجوًما وبالتالي، تشّكل، فقد للغایة، سیئةً  باعتبارھا إلیھا النظر تمّ  حال في أّما .سواء حدّ  على

 ستحداثا وحتّى علیھا، للردّ  ذكيّ  بٍ بأسلو والتفكیر الھجمات من للسخریة جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك،. أحیانًا السخریة
 .القائمة الحاالت مختلف في استخدامھا الممكن من التي األفكار بعض

 
 وقعت التي األحداث تفسیر إعادة

 من یجري ما أھمیّة بانعدام ویّدعون ،وراءھا كامنة وأسباب أعمال من بھ یقومون ما كلّ  إخفاء ویحاولون المھاجمون یكذب قد
 یكعل بدّ  ال لذلك، جیًّدا االستعداد أجل ومن .الشأن ھذا في الخاصة نظرھم وجھة وإبداء اآلخرین على اللّوم إللقاء ویسعون أحداث،

 إزاء انفسھ النظر وجھات ویتشاركون الحقائق تفاصیل أدقّ  یدركون الذین من جانبك إلى األفراد من داعمة بمجموعةٍ  التحلّي من
 ما لّ ك عن واضحة بأدلّة التحلّي علیك یتعیّن لذلك،. الصلة ذات الجماھیر مع التواصل على بالقدرة یتمتّعونو معك األمور ھذه

  .كالمٍ  من األفراد ھؤالء بھ یتفّوه
 ینطوي كذل أن الشرطة تّدعي فقد ،بك الخاصة الكمبیوتر أجھزة  مصادرة وتّمت مكاتبك على ھجوم شنّ  تمّ  إن المثال، سبیل فعلى
 ل،أفض وبشكلٍ  یتناسب، ما مخّدرات، أيّ  ضبط محاولة على حتّى أو شيء، أيّ  مصادرة تتمّ  لم وأنھا فحسب ینيّ روت إجراء على
 بالتالي،و تتمّكن، فقد ،ھذه المصادرة عملیّة یظھر مصّور بدلیلٍ  تحظى كنت إن الحالة، ھذه وفي .الھدف قیمة من التقلیل مساعي مع
 نفیذهت تمّ  قد ھجومال ھذا أن إلى أشاروا قد الذین من المخبرین من أفراًدا تضمّ  معارفك قاعدة كانت حال في أّما .الكذبة ھذه فضح من

 لدیمقراطیّةا مبادئ على فاحًشا اعتداءً  باعتباره ،علنًا ذلك فضح أیًضا لك الممكن من یعدّ  فقد السیاسیّین، أحد عن صادر أمر بموجب
  .التعبیر وحریّة
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 ،كذل لمواجھة جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك، خطیرةً، مسألةً  بك الخاصة الكمبیوتر أجھزة مصادرة عملیّة تشّكل وكذلك،
  33.العكسیّة النتائج تحلیل عن مستقلّ  بشكلٍ  التخطیط على ینطوي أن شأنھ من الذي األمر

 
 الرسمیّة القنوات استخدام

 تقدیم لىإ أیًضا، تمیل، وقد ،المختلفة واللوائح القوانین من العدید انتھاك یتمّ  أن حتملالم فمن للھجوم، مجموعتك تتعّرض عندما
 من حكم إصدار طلب أو التشھیر، بتھمة المحكمة في دعوى رفع أو ،الخصوصیّة لجان إحدى أو الشرطة مظالم أمین إلى شكوى

 ساھم،ت أنھا إّال  باالھتمام جدیرةً  األحیان، بعض وفي تعّد، التي األخرى الرسمیّة اإلجراءات من عدد استخدام إلى اللجوء أو البرلمان
 .الغضب فتیل من الحدّ  في نفسھ، الوقت في

 فتكمن لحقیقیّة،ا المشكلة أّما .العدالة تحقیق وبالتالي، القائمة، المشكلة إلصالح النظام على بذلك،و تعتمد، ما، بشكوى تتقّدم فعندما
 ألمرا كالمحامین، الخبراء، من بعددٍ  االستعانة واحتمالیّة أیًضا والمال والجھد الوقت من الكثیر على انطوائھاو اإلجراءات بطء في

 .المنشودة الحمالت تنظیم مسار عن انحرافك إمكانیّة في یساھم أن شأنھ من الذي
 ،بمعلوماتٍ  تزویدك منھم اطلبف الشأن، اھذ في المتاحة الخیارات من األنواع ھذه مثل في النظر مجموعتك من أعضاءٌ  أراد وإن

 بشكاوى تقّدمت قد أخرى مجموعات مع التواصل كذلك،و ،سابقًا المقّدمة الشكاوى نجاح معّدالت عن متاحة، غیر تكون ما غالبًا
 .أیًضا ذلك في المشاركین األفراد وعدد والمال والجھد الوقت على االطالع ومحاولة مماثلة أخرى

 السیاق، ھذا وفي .بدیلة فرصة تكلفة على تنطوي قد أنھا إّال  ،الخاصة لشروطھا وفقًا فّعالةً  الرسمیّة القنوات تعدّ  األحیان، بعض فيو
 التفكیر من كعلی بدّ  ال لذلك،. الرسمیّة بالقنوات لتنفیذھا المبذولة الجھود معظم الرتباط األمور من بالعدید االضطالع عن تتعّذر قد
 لوكاالتا إلحدى مقترح تقدیم من فبدالً  .الحمالت تنظیم عند ذاتھ الوقت قضاء وأ نفسھ الجھد بذل تمّ  لو بھ القیام یمكنك ما في

 .ما إجرائيّ  عمل تنظیم أو العام الدعم حشد شأنھا من قصص لكتابة نفسھ الجھد بذل یتمّ  أنھ لو تخیّل الحكومیّة،
 دعوةو أكبر، دعم على للحصول الھجوم إمكانیّة من لالستفادة اسعَ ف مكتبك، على المنفّذ ھجومال لمواجھة جیًّدا االستعداد أجل ومن

 على راداألف اطالعو المعلومات، عن احتیاطیّة بنسخٍ  واالحتفاظ الكامیرات، وتركیب ،المكتب في الوقت بعض لقضاء األعضاء
 احتمالیّة على نطويت متعّددة بفوائد ھذه االستعداد مساعي تأتي فقد ،وبالتالي .البعض بعضھم على تعریفھم من وتأّكد العملیّات، سیر

           .والنموّ  التطّور
 

  مكافأتھم أو المتوّرطین األفراد ترھیب
 على ملینمحتال أو القائمین المستھدفین من باعتبارھم ،بالخوف أعضائھا من بعض یشعر فقد ما، لھجومٍ  مجموعتك تعّرض حال في
 .سواء حدّ 

 حتملةم سیناریوھات في التفكیر خالل من وذلك ،ھمنفوس في الطمأنینة روح بعث من بدّ  ال ذلك، لمواجھة جیًّدا االستعداد أجل ومن
 .أقلّ  فٍ بخو فسیشعرون جیًّدا، بھ القیام علیھم یتعیّن ما كلّ  األفراد یدرك فعندما .لذلك وفقًا والتخطیط اإلجابات واستنباط

 ھؤالء ماتاألز قادة من بعض یكون وقد .أیًضا اإللھامو والشجاعة بالثقة ویتحلّون ،األزمات وجھ في بالقّوة األفراد بعض شعری وقد
 إعدادھمو األزمات قادة تحدید في مجموعتك یواجھ الذي التحّدي یتمثّل السیاق، ھذا وفي .الشباب من اآلخر وبالعض ،السنّ  كبار من

 لمجّرد داخلیّة أزمة أيّ  إلحداث داعي فال ،حادث أيّ  یقع لم إن أمل بخیبة یشعرون جعلھم عن التعّذرو الالزمة اإلجراءات التّخاذ
 .الحركة من روح لبثّ  السعي
 بدّ  ال ك،لذل. للخطر المعیشیّة وظروفھم عائالتھم تتعّرض قد بحیث ،الھجوم من للخوف وجیھة بأسبابٍ  األعضاء یحظى ما وغالبًا
 .لحمایتھا أسالیب في التفكیر من علیك
 من العدید ینظر قد السیاق، ھذا وفي .أحداث من یقع ما كلّ  توثیق على فاحرص الھجوم، من جزًءا الترھیب لشكّ  حال وفي

 حھا،وفض األعمال ھذه توثیق خالل فمن .عادلة غیر باعتبارھا االنتقامیّة واألعمال واالعتداءات التھدیدات إلى الخارجیّة األطراف
 یرغب فقد ،الحظ ببعض وحظیت جیًّدا، خططتك وتنفیذ ذلك لمواجھة االستعداد في نجحت وإن. الغضب فتیل تفاقم في تساھم قد

 . أصالً  األعمال ھذه في الشروع عن تعّذروا أنھم لو المھاجمون
  

 الخالصة
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 كانیّةوإم الوحشیّة الشرطة ألعمال التعّرض واحتمالیّة الفساد أعمال عن التحّدث في لةوالمتمثّ  ،المقّدمة الثالثة األمثلة توّضح
 .القائمة التھدیدات لمواجھة لالستعداد التخطیط خاللھ من یتمّ  الذي األسلوب مجموعتك، ضدّ  انتقامیّة بأعمالٍ  االضطالع

 الجنسيّ  لتحّرشوا اإللكترونیّة كالرقابة األخرى، القضایا أنواع مختلف على نفسھ النھج تطبیق إمكانیّة أمامك تُتاح السیاق، ھذا وفي
 المشّكل الغضب فتیل من الحدّ  أجل من اآلخرون بھا سیضطلع التي األمور في التفكیر من علیك بدّ  ال وبالتالي،. والتعذیب واالعتقال

 .ذلك فعالیّة انعدام تضمن حتّى بھ القیام لك تاحیُ  ما كلّ  في التفكیر ثّم، ومن المرتكبة، أفعالھم إزاء
 القنوات واستخدام وقعت التي األحداث تفسیر وإعادة الھدف قیمة من التقلیلو المرتكبة األفعال على  التستّر أسالیب تّخذت وبالتالي،
 ت،الحمال في والمشاركة القضایا معالجة في االنخراط خالل فمن. عاًما طابًعا مكافأتھم أو المتوّرطین األفراد وترھیب الرسمیّة

 قواعد ائمةق على االعتماد عن االمتناع على احرص لذلك،. بالفعالیّة للتحلّي الضروریّة المحّددة المعلومات من الكثیر تكتسبس
   .ومبدًعا خّالقًا وكنّ  جیًّدا بنفسك فّكر بل منصوصة،

 ومحاولة راداألف مع التحّدث وكذلك، ،السابقة اآلخرین وتجارب كتجارب من ةاالستفاد الفعالیّة تحقیق مساعي تتطلّب وبالتالي،
 التي تلك ھي ماو ملحوظًا؟ فرقًا أحدثت التي االستعدادات ھي فما .بالفشل باءت التي وتلك بالنجاح تكلّلت التي التكتیكات تحدید
 على ةالخاص تجاربك من المستفادة الدروس مختلف على اآلخرین الطالع السعي من علیك بدّ  ال وكذلك، للوقت؟ مضیعةً  شّكلت

 . سواء حدّ 
 

 ذلك وبعد اآلن. 4
 :بحیث ،األفق في حالیًا وقمع ظلم أعمال تلوح

 ؛واعتقالھ ناشط على للتوّ  القبض تمّ  •
 الشرطة؛ یدّ  على للضرب المحتّجون تعّرض •
 قانونیًّا؛ غیر المواطنین مراقبة جريت •
 اإلرھابیّین؛ من باعتبارھم النشطاء، عن كاذبة اّدعاءات الحكومة تقّدم •
 للتعذیب؛ األفراد یتعّرض •
 .المدنیّین الجویّة الغارات تستھدف •

 على تعیّنی بحیث ،المعنيّ  السیاق على بذلھا من بدّ  ال التي المساعي من الكثیر عتمدت ؟الشأن ھذا في بھ االضطالع یجب الذي فما
 حشد لىع وقدرتھم المحتملین والخصوم الحلفاء ووضع القائم القضیّة وتاریخ السائدة السیاسیّة الظروف على االطالع النشطاء

  .السؤال ھذا مثل على اإلجابة على القدرة دون یحول أن شأنھ من الذي األمر ،الالزمة اإلجراءات التّخاذ العام الدعم
 من بدّ  ال التي ،فحسب الشأن ھذا في بھ االضطالع الممكن من ما على األفكار بعض عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج میقدّ  قد وبالتالي،

    .القائم الوضع إزاء المشّكل فھمك مع جنب إلى جنبًا استخدامھا
 األدلّة جمع ططخ تنفیذ سیر لمتابعة السعي علیك فیتعیّن أحداث، من یقع ما كلّ  لمواجھة عنایة، وبكلّ  االستعداد، على حرصت لوف

 لىع القدرة دون یحول أن شأنھ من الذي األمر متوقّع، غیر بشكلٍ  األحداث بعض تقع قد ذلك، ومع. ذلك إلى وما المؤیّدین وحشد
 .لھا االستعداد

 اتّخاذ في إًذا، ترغب، فقد الفاسدة، الحكومة أعمال أو الوحشیّة الشرطة اعتداءات على تنطوي التي القضایا في تھتمّ  كنت فإن
 مكنی الغضب فتیل من للحدّ  محّددة أسالیب الستخدام نتھاكاتاال يمرتكب بلجوء التنبؤ حتّى أو ،ذلك لمواجھة مالءمة إجراءات
 .لھا التصّدي

 الھدف، صحة نم قّقوالتح ظلم، أعمال من ارتكب ما فضح في الغضب بتفاقم المعنیّة المعیاریّة الخمسة األسالیب تتمثّل بالتالي،و
 ممكن،ال من التي ،الترھیب مقاومةو الرسمیّة القنوات إلى اللجوء وتجنّب العام الدعم حشدو ظلًما، وقعت التي األحداث وتفسیر
 .والمقاومة والتوجیھ، التأطیر وإعادة التحقّق،و ،الكشف مساعي في اختصارھا بالتالي،

 
 ظلم أعمال من ارتكب ما فضح: الكشف

 ھاشأن من للغایة، فّعالةً  أداةً  الجماھیر، أوساط بین صداھا یترّدد معلومات وحتّى ظلم، أعمال من ارتكب ما كلّ  فضح مساعي تعدّ 
  .ھذه الظلم أعمال وقف في المساھمة وبالتالي، المنشود، التغییر إحداث على القدرة ذات الشعبيّ  القلق من مشاعر تولید



 ادائمً  التوقّف من علیك بدّ  ال ذلك، ومع .ممكن وقت أقرب في وذلك المعلومات، من ممكن قدر أكبر ةإتاح المغري من یعدّ  لذلك،
 العوامل من العدید في النظر فیھ یتمّ  أن من بدّ  ال الذي الوقت في فعالیّتك، تعزیز في المساھمة شأنھا من التي األسالیب في للتفكیر

 .الصلة ذات
 

 والقبول الموافقة
 من لیكع بدّ  الف .والتخویف الترھیب بھدف مبّرر أيّ  دون من" ھیلین" تدعى التي الناشطات إحدى على القبض تمّ  ھأن لنفترض

 لینھی موافقة من التأّكد أوالً، علیك، یتعیّن لذلك،. الدعایة مبادئ من وتعزز األعمال ھذه تطال أن شأنھا من حملة لشنّ  االستعداد
 من لیكع بدّ  ال الحالة، ھذه في ذلك؟ رفضت لو یحدث قد الذي ما لكن، .تنظیمھا في قدًما المضيّ  قبل مسبق بشكلٍ  الحملة ھذه على

 تعّرضھا وأ ذلك رفض على إجبارھا احتمالیّة في المثال، سبیل على تتمثّل، ،استثنائیّة أخرى ظروف في إّال  وطلبھا رأیھا احترام
 .شدید لخطر

 مع شاورالت بعد القضیّة ھذه على بنفسك الحكم من علیك بدّ  فال بھ، ترغب ما على واالطالع معھا التواصل عن تعّذرك حال في أّما
 .المقّربین وأصدقائھا عائلتھا أفراد

 لمھینةا المعلومات من خوفھا في المثال، سبیل على متمثّلةً، ،وجیھةً  أسبابًا الدعائیّة الحملة لشنّ  الرافضة نظرھا وجھة تدعم فقد
 لىع الدعایة تأثیر من قلقھا أو تحدث التي األمور مجرى على عائلتھا اطالع في رغبتھا عدم أو عنھا الشرطة تتداولھا قد التي

 عمود مساعدتھا في ستساھم ھذه الحملة مساعي أن تعتقد كنت ولو حتّى رأیھا، احترام من علیك بدّ  ال لذلك، .المھنیّة مسیرتھا
 .اھتمامھا ومركز الحملة أنظار محطّ  المناسبة، ھذه وفي تكون، أن في رغبتھا بعدم تشعر فقد .سواء حدّ  على قضیّتھا

 لحججا تقدیم من وبالتالي، تتمّكن، فقد الثائرة، الغضب موجات إدارة استراتیجیّات على واطالعھا معھا التحّدث في نجحت وإن
  .الشأن ھذا في مستنیرة اراتقر اتّخاذ في ومساعدتھا لھا المقنعة

 

 
 

 ،الرئیسة المواجھات إحدى وفي. الملح قوانین متحّدیًا البریطانيّ  الحكم ضدّ  حملةً  غاندي موھانداس قاد الھند، في 1930 عام في
 تیلف من الحدّ  أجل من المبذولة البریطانیّة المحاوالت من الرغم وعلى. الالعنفیّین المقاومین من عدد على ضربًا الشرطة اعتدت

 بشّدة البریطانیّة السلطة إلى المقّدم الدعم إضعاف في األحداث ھذه عن الصادرة التقاریر ساھمت فقد الغضب،
 

 المعلومات جودة
 بصددھا ميّ إعال بیان لنشر سارعت والتي بالضرب االعتداء حاالت عن بھا تحظى التي األولیّة التقاریر انتك لو یحدث قد الذي ما
 سیّما ال مصداقیتك، ستفقد الحالة، ھذه في صحیحة؟ غیر اإللكترونّي،" فیسبوك" موقع عبر علیھا المؤیّدین من اآلالف اطالع أو

 .ودقّتھا التقاریر ھذه صّحة على التأكید یتمّ  حتّى االنتظار األفضل من یعدّ  قد لذلك، .موثوق معلومات كمصدر



 تدعيتس أنك لو فتخیّل. أوالً  صّحتھا من التأّكد من إًذا، علیك، بدّ  فال المتاحة، المعلومات ھذه على تعتمد أعمالك كانت حال فيو
 !زائفة معلوماتو تقاریر أساس على الشوارع في للتظاھر المؤیّدین آالف
 قد قینموثو مراسلین من التعذیب عن بتقاریرٍ  تحظى وقد .فّعالة غیر لكن ،صحیحةً  المعلومات ھذه تعدّ  قد األحیان، بعض وفي

 تقلّین،مس شھود وجود انعدام حال في لكن،. بمصادرھا ودرایة علم على أنك باعتبار بھا وتثق التحّرر، صراعات إحدى في شاركوا
   . المرتكبة تعذیبال أعمال على فوتوغرافیّة أدلّة تقدیم بمجّرد القائم الوضع یتغیّر قد ذلك، ومع. الجدّ  محمل على قصتك أخذ یتمّ  ال فقد

 اإلعالن المفید من یعدّ  فقد األدلّة، ھذه في تاّمة ثقة على كنت إن ؟فعالیّةً  أكثر أدلّة لدیك تتوفّر حتّى إًذا، االنتظار، من علیك بدّ  ال فھل
 ألدلّةا كانت حال في أّما. مصداقیتھا وتعزیز دعمھا شأنھا من الحق وقت في عنھا وضوًحا أكثر معطیات لك أتیحت لو وحتّى عنھا

 . منھا أفضل مجموعة على لحصولا یتمّ  ریثما االنتظار إًذا، األفضل، من یعدّ  فقد مربكة، أو واضحة غیر األولیّة
 تعذیب عن األخرى الصلة ذات المنظمات من وغیره األحمر الصلیب من الواردة القصص من عددٌ  تداول ،2003 عام أواخر ففي

 جّردم على انطوت محدودة إعالمیّة تغطیة تلقّت قد ،األمریكیّین السجون حّراس یدّ  على والعراق أفغانستان من كلّ  في السجناء
 من واحدةً  استحداث عن أسفر ما ومتداولةً، متاحةً  الدرامیّة أبوغریب سجن صور باتت ،2004 عام أوائل وفي .ضئیلة تأثیرات
 نع المتاحة المعلومات أخذت الشأن، ھذا في الواردة التعلیقات وسط وفي. العام لذلك اإلنسان بحقوق المعنیّة القصص أضخم

 .الشأن ھذا في ملحوظ فرق إحداث في المعّممة الصور مساھمة عن الكشف ذلك خالل في تمّ  كبیًرا، حیًّزا األولیّة التقاریر
 
 اإلعالمیّة تغطیةال

 أمام نفسك ترى اإلنسان، حقوق انتھاك بمساعي الصلة ذات الدرامیّة المعلومات بعض عن اإلفصاح فیھ تقّرر الذي الوقت في
 أسابیع وأ ألیام الرئیسة والعناوین إلعالمیّةا األخبار كافة یترأس ھائل زلزال وقوع مع تزامنًا وذلك ،نسبیًّا حدودةم إعالمیّة تغطیة

 .عدیدة أشھر حتّى أو
 ،اإلعالم سائلو أولویات تحدید على بالقدرة التحلّي من علیك بدّ  ال ھأن إّال  ،الطبیعیّة الكوارث بوقوع التنبؤ یمكنك ال أنھ رباعتباو

 .المثال سبیل على االنتخابات على تنطوي التي كتلك
 صیصتخ یتمّ  بحیث القصص، مع الجماھیریّة اإلعالم وسائل خاللھ من تتعامل الذي األسلوب على االطالع من علیك بدّ  ال لذلك،

 نظام لىع جیًّدا التعّرف علیك یتعیّن لذلك، .اإلعالمیّة البیانات إلصدار الیوم من الخاصة األوقات وبعض األسبوع من محّددة أیام
 مكنم وقت أفضل في لمعلوماتك الترویج من تتمّكن أن أجل من وذلك منھا، الدولیّة وحتّى والوطنیّة المحلیّة اإلعالم وسائل عمل

  .لذلك مناسبًا الوقت یصبح حتّى واالنتظار
 آلیات لىع االطالع من علیك بدّ  ال لذلك،. الجماھیریّة اإلعالم وسائل عن تماًما مختلفة بأسالیب االجتماعيّ  التواصل وسائل تعملو

 .جیّدة استجابة تحقیق في تنجح حتّى وأولویاتھا عملھا
 

 المعلومات عن التدریجيّ  اإلفصاح



 ألفضلا من یعدّ  قد بحیث عنھا، لإلفصاح الجیّدة المواد من الكثیر تتاح قد األحیان، بعض في
 اتدریجیًّ  حتّى أو ،الممكن التأثیر من قدر أكبر إحداث أجل من واحدة بدفعةً  كلّھا عنھا الكشف
 من تدیر لذيا األسلوب في ذلك تأثیر یتمثّل وبالتالي، .أطول لفترةٍ  القصة وتیرة على للحفاظ
 ثائقو إلى استناًدا وذلك عدیدة، أسابیع حتّى أو أیام مدار على القصص ھذه الصحف بعض خاللھ
 ".ویكیلیكس" موقع
 األحیان، عضب ففي .فّعال بشكلٍ  المعلومات ھذه عن اإلفصاح كیفیّة في ھنا التفكیر من بدّ  ال لذلك،

 يف التفكیر من علیك بدّ  ال ذلك، ومع بالفعل، محدودةً  األمور ھذه زمام على سیطرتك تكون قد
 غایة،لل مغریةً  الفوریّة الصلة ذات المعطیات عن الكشف مساعي عدّ ت بحیث ،المتاحة خیاراتك

 لىع للحصول مالءمةً  أكثر وقت إیجاد حتّى االنتظار المجدي من فیھ یعدّ  قد الذي الوقت في
     . الشأن ھذا في الالزم اآلخرین دعم تلقّي أو أفضل معلومات

 
 

 
 
 
 
 

 الھدف صحة من التحقّق
 وأيّ  مجموعتك وسمعة سمعتك تشویھ محاوالت لمواجھة جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال المرتكبة، الظلم أعمال تواتر استمرار ومع

 .سواء حدّ  على نفسك لحمایة السعي وبالتالي، ،تدعمھ طرف
ا مھًما الشأن ھذا في المعتمد سلوكك یعدّ  وبالتالي،  ارتداءو ھدوء بكلّ  التصّرف من علیك بدّ  ال بالفوضى، اتھامك حال ففي. جّدً

 یبدون مھاجمیك وجعل إزاءك المشّكلة االّدعاءات إفساد في والمھّذب المحسن سلوكك یساھم أن أجل من وذلك محترمة، مالبس
 .علیك الھجوم باشروا من ھم وكأنھم

 فیعدّ  ،لمثالا سبیل على اللفظیّة اإلساءة أشكال إلحدى عرضةً  كنت إنف. بالغة بأھمیة الشأن ھذا في المستخدمة لغتك تحظى وكذلك،
 من یتمّ  لذيا األسلوب في التفكیر یستحقّ  ذلك أن إّال . األمر یھم ال وقد. قاسیة عبارات مستخدًما نفسھ باألسلوب اإلجابة المغري من

 أو يّ عاطف بأسلوبٍ  حتّٮى أو ،وحذر منطقيّ  بشكلٍ  التحّدث تقّرر فقد. لسانك خالل من وسمعتك صورتك على المحافظة خاللھ
 الثقافیّة األنماطو التوقعات على كثیًرا التعبیر أسالیب تعتمد وبالتالي، .مضاد ھجوم لتنفیذ سعىت ال أنك لطالما تعاطف أو بحماس
 في ھًمام دوًرا المعتمد اللفظيّ  أسلوبك یؤّدي قد السیاق، ھذا وفي .المواقف كافة على واحدة عامة قاعدةٌ  تسیطر ال بحیث ،السائدة
  .قیمتك من التقلیل محاوالت مواجھة مساعي

 اءآر من عنھ مؤیّدوك یعبّر ما وكلّ  مفیدةً  الصالحة أعمالك أو إخالصك أو التزامك أو أدائك أو صدقك على المتاحة األدلّة عدّ ت وقد
 .سمعتك لتشویھ المبذولة المساعي وجھ في ةً ضروریّ  حولك نظر ووجھات

 
 توضیحيّ  مثال
 واحتجازه علیھ القبض تمّ  إنذار، سابق أيّ  دون ومن .تكساس من قادًما 2005 عام أسترالیا ،باركین سكوت الالعنفّي، الناشط زار

 أعمال يف باركین توّرط إلى تشیر بتصریحاتٍ  األسترالیّون الحكومیّون المسؤولون أدلى السیاق، ھذا وفي .ترحیلھ بانتظار
 .عنیفة احتجاجیّة

 الیوم، ذلك باحص لتعقد كانت تدریبیّة جلسة في باركین لمقابلة یخطّط كان الذي موراي، إیان الالعنفّي، يّ لاألسترا الناشط نظّم وقد
 .الالعنفو السلم مبادئ بتطبیق التزامھ على والتأكید "صدیقًا" باعتباره لھ اإلشارة على حرص وقد .األخیر ھذال دعًما احتجاجات

 لھزلیّةا التكتیكات من مجموعة من كجزءٍ  وذلك أقنعةً، المحتّجون ارتدى ،باركینل المؤیّدة االحتجاجیّة المسیرات إحدى خالل وفي
 محاوالت مواجة في مالئم وسلوك مناسبة لغة استخدام نحو الموّجھ موراي انتباه ساعد وقد .األخیر ھذا عن الدفاع شأنھا من التي

 ذكیّة، بأسالی اآلخرین، النشطاء من وغیره موراي، اماستخد وبفضل .الھدف قیمة من التقلیل أجل من المبذولة األسترالیّة الحكومة



 الحكومة لىع عكسیّة بنتائج اإلتیان في ساھم الذي األمر ،إضافیّة ودعم اھتمام موجات تولید إلى وترحیلھ باركین اعتقال قضیّة أّدت
 34.األسترالیّة

 

 
 

 وترحیلھ باركین سكوت العتقال المحتّجین معارضة
 

 ظلًما وقعت التي األحداث تفسیر :التأطیر إعادة
 ونویقلّل بونسیكذّ  الخصوم أن باعتبار وذلك ،ضروریًّا أمًرا ذلك ویعدّ . الخاصة نظرك وجھة من حدث ما كلّ  شرح من علیك بدّ  ال

 .الخاص ألسلوبھم وفقًا القائمة األوضاع تأطیر ویعیدون اآلخرین على اللّوم ویلقون المرتكبة التعذیب أعمال وطأة من
 نقل يف ساھمت التي التلفزیون شاشات على المنشورة الصور خالل من واضحةً  باتت الظلم أعمال أن تعتقد قد السیاق، ھذا وفي

 قد أنھ ارباعتب وذلك ،وتوضیحھا تفسیرھا من بدّ  ال بل ،مطلقًا نفسھا عن الحقائق تتحّدث فال ذلك، ومع. فعالً  حدث ما كلّ  حقائق
 .تماّما مختلف بشكلٍ  لك بالنسبة واضًحا یعدّ  ام كلّ  إلى اآلخرون ینظر

 .الملفّقة األكاذیب وفضح دقیقة معلومات تقدیم خالل من ذلك مواجھة من علیك بدّ  ال لذلك،. أیًضا خصومك یكذب وقد
 یتعیّن لك،لذ. علیھا المترتّبة العواقب وطأة من والتقلیل ،اإلطالق على القضیّة أھمیّة انعدام إلى إلشارةل أیًضا الخصوم یسعى وقد

 .ذلك عكس على الضوء تسلیط مواصلة علیك
 سیشّكل ذيال الفردیّین القادة أو الضعفاء األفراد أحد سیّما ال غیرھم، على اللّوم نیلقو قدف دفاعیًّا، موقفًا الخصوم اتّخذ حال فيو

 .ذلك كلّ  عن المسؤول تحدید ضرورة علیك یحتم قد الذي األمر ،الفداء كبش
 فكیرالت على األفراد تشجیع شأنھا من الراھنة، األحداث أبرز عن التحّدث عند محّددة لغة الستخدام الخصوم سیلجأ ذلك، من واألھمّ 

 ةوإمكانیّ  المنشود ھدفك وتحدید الخاصة معطیاتك استخدام خالل من ذلك، مواجھة من علیك بدّ  ال لذلك،. الخاصة نظھرھم وجھة من
  .نظرك وجھة لتعزیز أساًسا لمطروحةا القضیّة تشّكل أن

 
  الرسمیّة القنوات إلى اللجوء تجنّبو العام الدعم حشد: التوجیھ إعادة

 ،القضیّة في تحقیق لفتح الكبیر النفوذ ذات المجموعات من غیرھا أو الحكومة فستسعى للغایة، عظیًما المثار الغضب فتیل كان إن
 رفع أو لمظالم،ا أمناء أو للشرطة الشكاوى تقدیم المحتّجین من الطلب أو ،تصریحاتھم تقدیمل المعنیّین الخبراء من بعددٍ  االستعانة أو

 .التالیة االنتخابیّة الدورة تنظیم یتمّ  ریثما االنتظار حتّى أو ،المحكمة أمام دعوى
 وفرق محاكمال في ذلك في بما المسؤولین، أن افتراض في االستجابات ھذه كافة بین المشتركة القواسم تتمثّل السیاق، ھذا وفي

 ملیّاتع تعدّ  ما غالبًا ذلك، ومع .االجتماعیّة العدالة وتحقیق القائمة المشكلة لمعالجة سیتطّرقون الحكومیّة، والوكاالت الخبراء

                                                           
 عام من الثالث الربع ،)3( العدد ،)24( المجلّد االجتماعیّة، البدائل ،"باركین سكوت قضیّة: عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج"، موراي إیانو مارتن براین34 
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 ستعانةاال على وتعتمد اإلجراء، المرعیّة واللوائح القواعد أنواع كافة على بالتالي، وتنطوي، ،دائًما بطیئةً  ھذه الرسمیّة القنوات
 طاقة من لحدّ ل مناسبًا یكون ما غالبًا امتخّصصً  امنحً  لتّتخذ العام، المجال من القضیّة نقلل سعیًا وذلك ،كالمحامین معنیّین، بخبراء

 .المحتّجین
. الشأن ھذا يف المعتمدة والسیاسات السلوكیّات وتغییر المتّخذة اإلجراءات لتعزیز السعي من علیك بدّ  ال للتّو، المشكلة وقوع وعند
 في تحقیق حفت" في الرغبة عن اإلفصاح الجیّد من یكون فقد. الرسمیّة للقنوات الترویج عن االمتناع األفضل من یعدّ  ما عادةً  لذلك،
 .مرضیةً  تكون ما نادًرا الحقیقة أن إّال  ،"المتّحدة األمم تدّخل"  أو" الوحشیّة الشرطة أعمال

 الممكن من التي الرسمیّة، القنوات ھذه إنشاء مھمة الوكاالت من غیرھا أو الشرطة أو الحكومة تتولّى قد األحیان، بعض وفي
 ذلك؟ على للردّ  فعالیّةً  واألكثر األنسب األسلوب ھو فما. علیھا" الرسميّ  التحقیق" مصطلح إطالق

 
 باألمور االضطالع على اآلخرین وتشجیع بالشھادات واإلدالء الطلبات تقدیم خالل من وذلك التحقیق، في المشاركة: األّول الخیار
 تنظیم مجّرد من المبذولة المساعي مسار سیتغیّر ذلك، ومع .أفضل نتائج لتحقیق التوّصل في المساعدة شأنھ من الذي األمر ،نفسھا

 .أكبر مصداقیّة منح في التحقیق في المشاركة وستساھم عامة، حمالت
 أو كالشرطة ،وكاالت تدیرھا التي الداخلیّة التحقیقات تخدم أن المرّجح من السیاق، ھذا وفي .أفضل تحقیق لفتح اسعَ  :الثاني الخیار

 للخضوع جنّبًات ومفتوح، علنيّ  مستقلّ  تحقیق إجراء طلب من علیك بدّ  ال لذلك، .الراھن الوضع متطلّبات المثال، سبیل على الحكومة
  .سریًّا طابًعا فیھا االستماع جلسات تتّخذ ما عادةً  التي المغلقة التحقیق جلسات خالل لھا التخطیط یتمّ  لمؤامرات

 ظفيمو أو اللجان كأعضاء الداخل، من لك المؤیّدین من اطلب السیاق، ھذا وفي .التحقیق أعماق إلى تسلّلال حاول :الثالث الخیار
 .أفضل بشكلٍ  معھ التعامل وكیفیة التحقیق سیر حول معلومات على الحصول المثال، سبیل على الدعم

 !أبًدا انتباھك تیشتّ  أمر أيّ  تدع وال كالمعتاد، الحمالت تنظیم مساعي بذل في واستمرّ  التحقیق، تجاھل :الرابع الخیار
 دةالمحدو كاختصاصاتھ الكامنة، ضعفھ نقاط إلى اإلشارة خالل من وذلك ،التحقیق سمعة تشویھ لمحاولة اسعَ  :الخامس الخیار

 .المعلومات وجمع الشھود الستدعاء إلیھ الموّكلة الصالحیّات كفایة وانعدام مصالحھ وتضارب المضلّلة وافتراضاتھ
 وریّةالضر األدلّة جمع على وینطوي عامة استماع جلسات یتضّمن أن من بدّ  ال الذي ،الخاص تحقیقك إلجراء اسعَ  :السادس الخیار

 .العامة البیانات وإصدار
 األعضاء من واطلب ،الحیل بعض تنفیذ أو والمسیرات الحمالت لتنظیم متاحة صةكفر التحقیق الستخدام اسعَ  :السابع الخیار

 حول مالحظاتك تقدیم على واحرص ،الشأن ھذا في ما إجراء اتّخاذ أو الصلة ذات المعلومات لجمع تحقیق جلسات حضور
 حیثب المطلوب، العام الدعم حشد في یساھم أن شأنھ من الذي األمر القائمة، لألحداث بدیلة تفسیرات وتوفیر الراھنة التطّورات

 .ذلك كلّ ب االضطالع في للمساعدة المتاحة الوسائل إحدى التحقیق یشّكل
 

 في النظرو المختلفة الخیارات مناقشة من علیك بدّ  ال لذلك،. القائم الوضع على ذلك یعتمد ؟اإلطالق على األفضل الخیار ھو فما
 لّ ك في الجمھور رأي وما لجانھا؟ أعضاء عن تعرفھ الذي وما السابقة؟ التحقیقات مع حدث قد الذي فما. ذلك على المتاحة األدلّة
 ذلك؟
 التي نتائجال كلّ  عن التحقیق یبلغ عندما وذلك ،الشأن ھذا في الصائبة القرارات التّخاذ آخر وقت تخصیص یتمّ  السیاق، ھذا وفي
 .إلیھا توّصلال في نجح

 مبادئ تطبیق من للتأّكد السعي وحتّى فیھا والطعن ذلك مواجھة من علیك بدّ  فال ترید، ما عكس النتائج وردت حال في •
 .الشأن ھذا في المعتمدة العدالة

 العدید یعتقد قدف. تطبیقھا ضرورة في متمثّالً  أكبر تحّدیًا تواجھ قدف فیھ، ترغب الذي النحو على النتائج وردت حال في أّما •
 لفعلیّةا بالحاجة یشعروا ولن" الشأن ھذا في المقّدمة الفّعالة التوصیات ھذه كلّ  بفضل انحلّت قد المشكلة" أن األفراد من

 .الشأن ھذا في حملة لتنظیم جیًّدا االستعداد من علیك بدّ  ال لذلك،. إضافيّ  أمر بأيّ  لالضطالع
 ھذه من الجمیع یتوقّع عندما جدید من الغضب فتیل إلیھا التوّصل تمّ  التي الضعیفة النتائج تثیر قد النادرة، الحاالت بعض ففي

 .المنشودة العدالة تحقیق التحقیقات
 ،فیھا المتوّرطین الشرطة ضبّاط من أربعة ضدّ  قضائیّة دعوى رفع تمّ  ،1991 عام كینغ رودني على ضربًا عتداءاال قضیّة فبعد
 عدم إزاء لشدیدا الغضب أسفر السیاق، ھذا وفي .إدانتھم الجمیع توقّع الذي الوقت في ،مذنبین غیر أنھم التحكیم لجنةل تبیّن ھأن إّال 



 وتضّررت حتفھم فیھا فرًدا 50 من أكثر لقى ألیّام استمّرت أنجلوس لوس وسط جنوب في شغب أعمال اندالع عن العدالة تحقیق
 لم نھمم إثنین إدانة تّمت ثانیةً، مّرةً  الضبّاط محاكمة بعد الحق وقت وفي .الدوالرات من المالیین مئات إلى قیمتھا تصل ممتلكات

 .اضطرابات أيّ  أثرھا على یحدث
 

  الترھیب مقاومة
 خسارة في مثال،ال سبیل على والمتمثّلة، علیھا تترتّب قد التي المخاطر بسبب االحتجاج من األفراد بعض یخاف قد الظلم، خصم في

 من التي لفّعالةا التكتیكات إحدى الترھیب یشّكل وبالتالي،. قتلھم حتّى أو تعذیبھم أو ضربًا علیھم االعتداء أو اعتقالھم أو وظائفھم
 .عنایة بكلّ  تقییمھا وبالتالي، االحتجاج، وجھ في اعتمادھا الممكن

 :یلي ما في والمتمثّلة البارزة، النقاط من عدد تذّكر من بدّ  ال السیاق، ھذا وفي
 .ذلك على المترتّبة لمخاطرا جیًّدا یتذّكر أن الترھیب مقاومة یحاول فرد أيّ  على بدّ  ال: والقبول الموافقة •
 تجاجلالح أكبر مصداقیّة یمنح ما ،وأمانًا أمنًا أكثر المجتمع أفراد من كبیر عدد بمشاركة االحتجاج یعدّ  ما عادةً  :المشاركة •

 .فیھ التشكیك یُصعب بأسلوبٍ  الجمیع تصّرف لو
 مامز الشباب یأخذ الحاالت، من الكثیر ففي .أكبر مخاطر لتحّمل االستعداد أتمّ  على األفراد بعض یعدّ : المخاطرون •

 دّ ح على لھم الضروريّ  الدعم وتلقّي ،جیّد بشكلٍ  ذلك على المترتّبة المخاطر فھم من علیھم بدّ  ال ذلك، ومع .المبادرة
 بارزة قیمةٍ ب المخاطرون یحظى لذلك،. األحیان بعض في عكسیّة بنتائج المتھّورة األعمال تأتي قد السیاق، ھذا وفي .سواء

 لفعلیّةا الحاجة عند الفائدة من قدر أقصى لتحقیق مساھمتھم من جیًّدا االستفادة من إًذا، بّد، وال ،االحتجاجیّة الحركات في
 .لذلك

 ال لذلك،  .غیرھا من خطورةً  أكثر بعضھا یعدّ  بحیث ،مختلفة احتجاج بأسالیب التمتّع الجدیر من یعدّ  :المتاحة الخیارات •
 تشغیل قطری عن وذلك بالفعل، كبیرة مخاطر على ینطوي القائم الوضع كان حال في منھا نسبیًّا اآلمنة تلك اعتماد من بدّ 

 سبیل على المحّدد الطراز أو األلوان ذات مالبس ارتداء أو والمقالي، بالقدور ضجیج إحداث أو ،اطفائھا أو األضواء
 .المثال

 من لمؤیّدینا عدد ارتفع فكلّما. علنيّ  بشكلٍ  الترھیب مقاومة أمنًا األكثر من دّ یع األفراد، لبعض بالنسبة: العلنیّة المقاومة •
 یقع ما كلّ  على الشھود لتوافر وذلك ،االعتقال لخطر معّرًضا كنت حال في سیّما ال األمن من بالمزید تحلیت كلّما ،حولك

 .أحداث من
 أعمالھ حوفض الترھیب على نوعیّة أدلّة على الحصول محاولة من علیك بدّ  ال لذلك، .للغضب امصدرً  الترھیب یشّكل قد وبالتالي،

 .المنفّذة الھجمات على عكسیّة بنتائج اإلتیان في المساھمة وبالتالي، الجماھیر، أوساط بین
 

 ذلك وبعد
 راعالص أن إّال  ،بالفعل األحداث ھذه تنتھي قد نعم، آخر؟ أمر بأيّ  االضطالع إًذا، علیك، یتعیّن فھل ،كلّھا األحداث انقضاء بعد

 .المجتمع على وطأةً  أحداثھا وتأثیر ومعناھا لذاكرتھا یزال وال ،بعد ینتھِ  لم الظلم ضدّ  القائم
 اإلخباریّة النشرات بعض في أحیانًا كینغ ظھر التالیة، السنوات وفي. 1991 عام في كینغ رودني على االعتداء أحداث وقعت

 نظر بوجھات یحظى الذي ھورویتز، دیفید البارز، المعلّق أصدر ،2003 عام وفي .األحیان غالب في الشرطة یدّ  على تقالھالع
 ذلك، یعود ؟ذلك وراء الكامن السبب فما ".متھوًرا"و" للشفقة مثیًرا"و "عدوانیًا" مجرًما باعتباره كینغ إلى فیھا أشار مقالةً  یمینیّة،

 معتھ،س تشویھ خالل ومن .بحقّھ المرتكب وعنفھا الشرطة لوحشیّة رمًزا كینغ تلقّاه الذي الضرب اعتبار مواصلة إلى وبالتالي،
 نزاع محل تزال ال أھمیتھا أن إّال  ،األحداث ھذه قضاءان من الرغم وعلى .النقّاد وجھ في الشرطة عن الدفاع یحاول ھورویتز كان
 .قائم

 منظور من إلیھا النظر أو ،أیًضا تماًما نسیانھا حتّى أو الشرطة، ترتكبھا التي بالضرب االعتداء حاالت تذّكر السھل من یعدّ  قدو
 تفسیر نالممك من وكذلك،. المجتمع في شأنًا األقل األفراد من المتضّرر كان لو كینغ، لقضیّة بالنسبة الحال ھو كما تماًما، مختلف
 قتالو في ،ما فرد أيّ  تطال قد كبیرة إساءة وكأنھا إلیھا النظر أو الصحیحة اإلجراءات من واحدةً  باعتبارھا أیًضا االعتداء أعمال
 قد نحی في ،سواء حدّ  على مناسب غیر أو مناسب بشكلٍ  معھا األخرى المعنیّة الوكاالت من غیرھا أو المحاكم فیھ تتعامل قد الذي
 .علیھا المترتّبة العواقب من خوفًا ذلك عن التعّذر حتّى أو حریّة بّكل إزاءھا آرائھم عن للتعبیر األفراد یلجأ



 عن أسفر ما ،منازلھم عن التخلّي على األرمنيّ  الشعب العثمانیّة القّوات أجبرت ،1915 عام األولى العالمیّة الحرب خالل فيو
 رھاباعتبا واسع، نطاق على إلیھا، ینظر والتي ،لھا تعّرضوا التي والمجازر واإلرھاق المجاعة جّراء من أكثر أو فرد ملیون وفاة

 ةالخلیف ةالتركیّ  الحكومة فیھ تزال ال الذي الوقت في ،العشرین القرن في وقعت التي الجماعیّة اإلبادات أفظع من واحدةً 
 اءإخف في تستمر األخیرة ھذه تزال ال ذلك، على الزمن من قرن مرور وبعد .بتاتًا وقوعھا عدم تّدعي العثمانیّة لإلمبراطوریّة

 ةالحكوم تواصل أخرى، وبعبارةٍ  .النحو ھذا على لتفسیرھا یسعى من كلّ  ترھیب وتحاول األحداث بھذه الصلة ذات المعلومات
 .المرتكب الظلم إزاء المثار الغضب فتیل من للحدّ  محّددة أسالیب الستخدام سعیھا التركیّة

 .خالف موضع أحداثھا، وحتًى معناھا، یزال وال ،الیوم ھذا حتّى قائمةً  األرمنیّة قضیّةال تزال ال المعنى، وبھذا
 نواتس مدى على األرمنیّة، الجماعیّة واإلبادة كینغ رودني بقضیّة الصلة ذات كتلك األحداث، معنى حول الصراعات تستمر وقد
 االستعمار أو المسیح یسوع كحیاة العالم، حول األبرز الروایات تاریخ من یتجزأ ال جزًءا وبالتالي، لتصبح، ،عدیدة عقود حتّى أو

  .الھولوكوست أو األوروبيّ 
 الواالنتق صراعات من وقع ما كلّ  نسیان الممكن من بات المباشرة، األحداث انقضاء معو ،أنھ االفتراض الحكمة من یعدّ  ال لذلك،

 األحداث من المتضّررین من والتحقّق الذكریات على الحفاظ على الحرص من بدّ  ال وبالتالي، .أخرى أمور على التركیز إلى
 لسنویّةا األحداث ھذه ذكرى تشّكل فقد لذلك،. بشأنھا الصادرة العادلة غیر األحكام عن واالستفسار تفسیرھا إعادة مساعي مواجھةو

 لتجّمعاتا ساھمت السیاق، ھذا وفي. معھ المستقبل یحملھا قد التي المحتملة المشاكل من تیقّظوال القلق مشاعر إحیاء إلعادة فرصةً 
 القلق مشاعر على الحفاظ في ،1945 عام ھیروشیما على الذريّ  القصف ذكرىو عام كلّ  من أغسطس/آب 6 في المنظّمة السنویّة
 .النوویّة األسلحة مخاطر إزاء المشّكلة

 المعتمدة یباألسال أھم إحدى المثارة، الغضب موجات إلدارة المبذولة الجھود فضح ومساعي ،العكسیّة النتائج تحلیل یشّكل وبالتالي،
 متضّررینال سمعة تشویھ ویحاولون القصص حقائق إخفاء یفّضلون الذین أولئك من وحمایتھا القھرو الظلم ذكریات على للحفاظ

 .لھم یحلو الذي النحو على أحداثھا وتفسیر منھا
 

 وأجوبة أسئلة. 5
 .أنھاش في المقّدمة المحتملة اإلجابات من وعدد عكسیّة، بنتائج اإلتیان بنموذج الصلة ذات المطروحة األسئلة بعض یلي ما في

 
 عن رأسف ما ،لذلك أحدٌ  یھتمّ  لم ذلك ومع. ةالمتفّشی الفادحة الظلم ظواھر إحدى بالتالي، وشّكلت، مروعةً، الضرب اعتداءات كانت
 .نموذجال فشل

. لمواجھتھا الشأن ذاھ في المعتمدة واألسالیب االنتھاكات ومرتكب ستخدمھای التي تكتیكاتال على عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج ینطوي
 .مرتكب ظلمك تأن اهتر ما إزاء األفراد بھا یشعر قد عضب مشاعر أيّ  على ینصّ  ال فھو وبالتالي،

 نظیمت أو شكاوى تقدیم تمّ  قد ربماف ؟األحداث ھذه إزاء عضب مشاعر أظھر أو لذلك بالفعل اھتمّ  قد أحد من ما أن تدرك أن لك فكیف
 .عنھا تسمع لم احتجاجات

 تعّذر وراء السبب یكمن ھنا فربما الغضب؟ فتیل من للحدّ  االنتھاكات مرتكبو یستخدمھا التي التي التكتیكات على لعتاطّ  وھل
 .أھمیّتھا على الضوء تسلیط أو المرتكبة الضرب اعتداءات على االطالع عن األفراد

 
 وفشلت ،حال أيّ  على الغزو أحداث وقعت ذلك، ومع .الدولة أنحاء مختلف االحتجاجات عّمت ،2003 عام العراق غزو قبل

  .وقفھا في السالم مساعي
 معةس تشویھ في بالتالي، وساھمت، كبیرة، معارضة قاعدة وجود أظھرت بحیث ،كبیًرا فرقًا االحتجاجات ھذه أحدثت الواقع، في

 .الغزو مساعي
 العراق لىع المنفّذ الغزو أن إّال  .األمریكیّة للحكومة المقّدم العالميّ  الدعم معّدالت ارتفعت ،اإلرھابیّة سبتمبر/أیلول 11 ھجمات بعد
ا جزًءا االحتجاجات شّكلت بحیث الحسنة، النیة ھذه بّدد قد  .العام الرأيّ  تغییر مساعي من مھّمً

 طالعاالض في تمثّلت برؤى الغزو لشنّ  یسعون كانوا الذین من النفوذ أصحاب من وغیرھم وتشیني بوش تحلّى األصل، وفي
 حدىإ الغزو ھذا إزاء المشّكلة المعارضة شّكلت وبالتالي، .وإیران كسوریا أخرى، دول على إراداتھم لفرض التدخالت من بالمزید
   .المساعي ھذه تبّدد في المساعدة في ساھمت التي العوامل



 

 
 

 2002 عامي بین الممتّدة الفترة خالل العراق لغزو المناھضین والمتظاھرین العراق ضدّ  المفروضة العقوبات  تظھر صورة
 العاصمة واشنطن في 2003و

 
 إلخفاء تسع بحیث ،المثار الغضب فتیل من للحدّ  ةالخمس األسالیب من كلّ  الستخدام األمریكیّة الحكومة لجأت للغزو، واستعداًدا

 ھجمات نع ومسؤوالً  ھتلر مع نفسھا السمات یتقاسم باعتباره سمعتھ وتشویھ ةالعسكریّ  حسین امصدّ  قدرات حول المتاحة األدلّة
 ةالصل ذات العراق على الحرب لشنّ  فیھا مشكوك أو خاطئة مبّررات إعطاء على حرصت كذلك،و ة،اإلرھابیّ  سبتمبر/أیول 11

 لحكوماتا وتھدید ،المتّحدة األمم تأیید على الحصولو القاعدة، بتنظیم وارتباطھ حسین یمتلكھا كان التي الشامل الدمار بأسلحة
 حقّقلت كانت فقد المنظّمة، االحتجاجات دون ومن .ھذه الغزو مساعي لدعم ورشوتھا المتّحدة لألمم التابع األمن مجلس في المشاركة

 لحكومةا ضغوطل لتخضع الحكومات ھذه كانت فقد احتجاج، أيّ  تنظیم یتمّ  لم إن المثال، سبیل فعلى. أكبر نجاًحا األسالیب ھذه
 غزوات نّ ش إمكانیة وإتاحة أكبر شرعیّة منحھ وبالتالي، المنفّذ، الغزو تأیید من األمن مجلس تمكین إلى لیؤّدي كان قد ما األمریكیّة،

 35.سواء حدّ  على مستقبلیّة أخرى
 

 لذيا األمر وفاتھم، حتّى أو بالضرب لالعتداء النشطاء تعّرض إلى یؤّدي أن شأنھ من إجراء تّخاذال سنخّططالفكرة؟ بھذه رأیك ما
 .قضیتنا على الضوء وتسلیط الغضب إثارة في یساھم أن شأنھ من
 تكھنات تّىح أو أدلّة أيّ  استخدام یتمّ  فقد .بالمخاطر محفوفًا یكون قد ذلك أن إّال  عكسیّة، بنتائج لإلتیان التخطیط الممكن من یعدّ 

 .علیھم كسیّةع بنتائج ذلك یأتي أن أمل على مھاجمتك على اآلخرین بتشجیع یُنصح ما نادًرا وبالتالي، .سمعتك من للتشویھ ضّدك
 على مقّدمةال األمثلة إحدى وتتمثّل .نتائجھ كانت مھما لو سیّئًا علیھ الخصم ردّ  یكون محّدد بإجراء االضطالع یمكنك ذلك، من فبدالً 
 في توقّفبال البحريّ  ألسطولل ةاإلسرائیلیّ  الحكومة سمحت فلو .2010 عام غّزة إلى متوّجھا كان الذي الحریّة أسطول في ذلك

 ذلك إلى لینظر كان فقد ،لاألسطو إلیقاف الحكومة سعت لو أّما .ھاضعف إلى واإلشارة الحصار وقف إلى يؤدّ یل ذلك فكان غزة،
 والذي ،ليّ اإلسرائی الكوماندوز نفّذه الذي الھجوم تسبّب فقد األمر، اتّضح وكما .الشعب بحقّ  المرتكبة الظلم أشكال إحدى باعتباره

 ذلك، ومع .اإلسرائیلیّة الحكومة على ضخمة عكسیّة بنتائج باإلتیان واعتقالھم، منھم اآلخرین وضرب رّكاب تسعة مقتل إلى أّدى
 ،خطیرة توإصابا وفاة حاالت في للتسبّب التخطیط األخالقيّ  من حتّى وال ،إسرائیليّ  ھجوم في یأملون لاألسطو قادة من أيّ  یكن لم
 .النتائج ھذه لمواجھة جیًّدا استعّدوا أنھم إّال 

 .أمامھ المتاحة الخیارات من عدًدا الخصم ذلك یمنح وبالتالي،
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 المنفّذة لھجماتا على عكسیّة بنتائج اإلتیان مساعي تنجح حتّى وذلك بعنایٍة، لھ والتحضیر جیًّدا األمر لھذا االستعداد من بدّ  ال لذلك،
 لتأتي القتل عملیات تكن فلم ذلك، أحدٌ  یدرك لم فلو. ھممقتل توقّعوا قد النشطاء بعض أن باعتبار ،القضیّة ھذه صیت ذاع وقد .ضّدك
 .لذلك جیًّدا االستعداد من بدّ  ال لذلك،. عكسیّة بنتائج
 تشویھ نع ذلك وأسفر ،ملغومة منطقة في السیر األرضیّة األلغام رزع مساعي یعارضون الذین من النشطاء بعض قّرر لو فتخیّل

 أنھ اعتبارب ،ذلك سیحدث بالكاد ومستخدمیھا؟ مصنّعیھا على عكسیّة بنتائج ذلك یأتيس فھل .اآلخر البعض قتل أو منھم البعض
 .معقول أمر بأيّ  القیام عن الخصوم ولتعّذر األغبیاء أو المضلّلین من باعتبارھم النشطاء إلى سینظر

 
 المدى على یّدةج استراتیجیّة استحداث من بدّ  ال لذلك،. المعتمدة بالتكتیكات ملحوظ، وبشكلٍ  عكسیّة، بنتائج اإلتیان نموذج ھتمّ ی

 .الطویل
 الشأن ھذا في ةالمعتمد االستراتیجیّات تعدّ  ونعم، القصیر، المدى على المتّخذة اإلجراءات عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یتناول نعم،

 .بینھما ما في القائمة الصلة على إًذا، نظرةً، فلنلقي .أیًضا مھمةً 
 الظروف ھفی تراعي الذي الوقت في ما، ھدف بتحقیق معنیّةً  خطةً  باعتبارھا االستراتیجیّة إلى النظر الممكن من السیاق، ھذا وفي

 سیاق في تخاذھاا یتمّ  إجراءات بمثابة تعدّ ف للتكتیكات، بالنسبة أّما .ذلك إلى وما المحتملین والحلفاء المتاحة والموارد السائدة
 االستراتیجیّة مع متوافقةً  المعتمدة التكتیكات ھذه كانت إذا ما في الشأن ھذا في المشّكل الرئیس السؤال یكمن وبالتالي،. االستراتیجیّة

 .المستحدثة
 حشد في أھمیتھا ومدى االستراتیجیّة إزاء المشّكلة الضمنیّة االفتراضات بعض على عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج ینطوي وبالتالي،

 .محتملة مشكلة أيّ  إًذا، تواجھ، فلن االفتراضات، ھذه مع المعتمدة استراتیجیّتك توافق حال ففي. الظلم ضدّ  العام الدعم
 الستخدام وءاللج بالتالي، وقّرروا، ،الشأن ھذا في ملحوظ تقّدم أيّ  إحراز عدم بسبب باإلحباط یشعرون النشطاء بعض أن ولنفترض

 باعتبار كسیّة،ع بنتائج اإلتیان نموذج استخدام بالتالي، تجنّب، المعتمد، أسلوبك ذلك كان فإن. بشّدة ومعاملتھم خصومھم ضدّ  العنف
 .تماًما مختلفًا اتجاھًا یعتمد أنھ
 زيّ  رتداءا قررت حال فيو. جیّدة بحالةٍ  تشعر یجعلك قد وما بھ ترغب ما بكلّ  االضطالع إمكانیّة على استراتیجیّتك تنطوي دفق

 تائجبن اإلتیان نموذج استخدام عن االمتناع على فاحرص المطاعم، إحدى في فوضى إحداث أو غرباء وجھ في الصراخ أو غوریّال 
 بالرضا شعرت تجعلك سبل إلیجاد السعي من علیك بدّ  ال ذلك، ومع .جیّد شعور إلضفاء ولیس العام الدعم لحشد أداةً  باعتباره عكسیّة،

 .ھذا النموذج استخدام أثناي
 إجراءات تّخاذال یسعون الذین النشطاء لمعظم بالنسبة األبرز العنصر تشّكل ال أنھا إّال  ،للغایة مھمةً  االستراتیجیّة تعدّ  وبالتالي،

 المعتمدة الفّعالة جیّةاتیاالستر مع توافقًا األكثر المقاربات في التفكیر من إَذا، علیك، بدّ  ال بذلك، تھتمّ  كنت فإن .الشأن ھذا في فعلیّة
 .یًّداج فھمھ في اآلخرین لمساعدة إًذا، ،فاسعَ  الحالة، ھذه في مناسبًا یعدّ  عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج كان وإن ،الشأن ھذا في

 
 أو موراأل بعض إخفاء حتّى أو الغضب، فتیل من الحدّ  شأنھا من التي لمساعيا ببعض لالضطالع نسعى قد األحیان، بعض في

 االنتھاكات؟ مرتكبي من أننا ذلك یعني فھل. اآلخرین على إساءةً  الصراخ
 والمذابح، كالضرب ،عادلة غیر باعتبارھا إلیھا ینظر التي باألمور أوالً، المتمثّلین،و اثنین، عنصرین بین الفصل المھم من یعدّ 

 .العادلة غیر األمور اءإز المشّكل الغضب فتیل من الحدّ  أجل من المعتمدة األسالیبب وثانیًا،
 اآلخرون إلیك ظروسین ،االنتھاكات مرتكبي بین من بالتأكید، فستعّد، علیھم، النار تطلق أو األفراد على بالضرب تعتدي كنت فإن

 .ذاتھا بحدّ  المشكلة أنت باعتبارك
 عن تناعاالم شخصیّة، وألسباب وقّررت، ،بشّدة بضربك الشرطة وشرعت االحتجاجیّة المسیرات إلحدى انضمیّت أنك لو فتخیّل
 في اھمس الذي األمر ،ما احتجاج في تشارك كنت أنك عملك صاحب أو عائلتك تدرك بأن ربما رغبتك لعدم وذلك ،بذلك أحد إخبار

 اتاالعتداء حفض عن تعّذرك إلى یشیر بل ،االنتھاكات مرتكبي من أنك ذلك یعني ال فقد ذلك، ومع. المرتكبة األفعال على تستّرك
 .ذلك إزاء المثار الغضب فتیل من یحدّ  قد ما ،الشأن ھذا في المنفّذة بالضرب

 عتباركا الممكن من فھل. الشرطة تطال سیّئة شعارات بتردید وبدأت االحتجاجیّة المسیرات إلحدى أیًضا انضمیّت أنك لو فتخیّل
 لتتمثّ  بحیث باالعتداءات، الخاص ذلك یضاھي الھتافات ھذه خطورة مستوى یكاد ال ذلك، ومع. نعم االنتھاكات؟ مرتكبي من



 كان الضرب أن المراقبین من عدد یعتقد ال كي ال، أم بذلك القیام المفترض من كان إذا ما في الشأن ھذا في القائمة الرئیسة المشكلة
 .مبّرًرا
 التالي،ب فیمكنك، ،"رسمیّة قنوات استخدام" أو" المرتكبة األفعال على التستّر" تحاول إنّك قائالً  ویتّھمك أحد أيّ  یواجھك فعندما

 أسباب اتدعمھ فحسب، الغضب فتیل من الحدّ  شأنھا من أسالیب تستخدم أنك بحیث ،"المشكلة؟ ما" السؤال ابھذ مجیبًا علیھ الردّ 
 !بالفعل وجیھة
. عنایة بكلّ  ذهھ اّدعاءاتھم في النظر من إًذا، علیك، بدّ  فال ،"الترھیب تكتیكات الستخدام أتلج" إنّك قائالً  آخر فردٌ  إلیك یتوّجھ وعندما

 ھاكاتاالنت مرتكبي أفعال مواجھة بذلك، تحاول، قد وربما ،خاطئًا أمًرا ذلك یكون قد فربما اآلخرین، یھّدد بھ تضطلع ما كان فإن
 خطیًرا دیًداتھ یشّكل باعتباره المدنيّ  العصیان إلى ینظرون أو معك نفسھا النظر وجھة یتشاركون ال قد بحیث العنفّي، بأسلوبٍ 

 .االجتماعيّ  النظام على
 استناًدا حدة لىع قضیّة كلّ  في النظر من بدّ  ال لذلك،. اتلقائیً  سیئةً  الغضب فتیل من الحدّ  شأنھا من التي األسالیب تعدّ  ال وبالتالي،

   ".بالترھی" أو" التستّر" مصطلحات استخدام یتمّ  عندما بالفعل یحدث ما كلّ  في والتدقیق ،المحّددة الموضوعیّة وقائعھا إلى
 

 
 

 للدموع المسیّل الغاز وإطالق ،الخلیل مدینة في منظّمة مظاھرة أثناء عنف بكلّ  المحتّجین تفریق على اإلسرائیلیّة القّوات عملت
 األلمانیّین النشطاء أحد واعتقال الصوتیّة، والقنابل

 
 مع فكاريأ وتتوافق ،السابقة تجاربي إلى استناًدا وذلك مضلّلة، أنھا أعتقد ما حملة شنّ  في البدء وشك على مجموعة إلى أنتمي أنا

 شأنھ من ما ھجن دعم على األعضاء لتشجیع النموذج استخدم أن لي فكیف. عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج في علیھا المنصوص تلك
 المنشودة؟ المجموعة أھداف تحقیق في المساھمة

: لمثالا سبیل على العبارة ھذه مستخدًما المتاحة الصلة ذات الخیارات من مجموعة مناقشة في البدء محاولة یمكنك السیاق، ھذا في
 في التفكیر لیناع ینبغي فقد لذلك،. الرسمیّة القنوات إلى اللجوء تجنّب األفضل من یعدّ  أنھ إلى عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یشیر"

 ".قدًما المضيّ  قبل جیًّدا ذلك
 .أیًضا معھم الخاص منظورك ومشاركة اآلخرین نظر وجھات إلى واالستماع مختلفة أفكار على االنفتاح علیك یتعیّن وبالتالي،

 .غیرھا من أھمیّةً  أكثر األخرى االعتبارات تعدّ  أو الحالة ھذه في خطأ على عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یكون قد فربما
 یھممساع مواصلة أولئك وقّرر ذلك، إلى وما ومجادلتھا أفكارھم مناقشة من وتمّكنت اآلخرین إلى االستماع في نجحت إن ذلك، ومع

 :یلي ما في المتاحة االحتماالت بعض فإلیك الشأن، ھذا في المبذولة
 .خطتھم نجاح تؤّكد أخرى حمالت من أدلّة تقدیم منھم اطلب •
 ھذهب البوح یمكنك بالفعل، ذلك حدث فإن. الشأن ھذا في المشّكلة مالحظاتك ودّون أحداث من سیقع قد ما تنبؤ حاول •

 .أكبر بشعبیّةٍ  تحظى ذلك یجعلك ال فقد ذلك، ومع. !"ذلك لكم وقلت سبق لقد: "قائالً  العبارة
 في لشروعا قبل وذلك المختلفة، األسالیب من دالعدی باختبار خاللھا من تقوم صغیرة، بتجربةٍ  االضطالع فكرة اقترح •

 .الرئیسة الحملة تنظیم



 لمعتقداتوا بالدوافع االستعانة إًذا، فعلیك، منھا، أيّ  في التفكیر عن تعّذروا وإن. رأیھم تغیّر قد التي األدلّة عن اسألھم •
 .األدلّة من أكبر أھمیّة ذات باعتبارھا بھا یتحلّون التي

 ملةح عن استجوابھم لمواصلة علیھم عبء مجّرد أنك ویظنّون لك یستمعون ال بساطة، وبكلّ  أنھم، تكتشف فقد ذلك، كلّ  بعدو
 بعد؟ فماذا. بھا ملتزمون

 جموعةٍ كم مًعا العمل األھم من یعدّ  قد األحیان، بعض ففي. نجاحھا لتحقیق وسعك في ما كلّ  بذلوا ،الحملة إلى انضمّ  :األّول الخیار
 لقائمةا الداخلیّة والنزاعات الخالفات بسبب عنھم االنفصال ثمّ  ومن القصیر المدى على نجاح احراز من أیًضا، مًعا والفشل واحدة

 أو خطائھ،أ من یتعلّم قد الجمیع أن باعتبار ،اإلطالق على األفضل الخیار مًعا العمل یشّكل قد الطویل، المدى فعلى. بینكم ما في
  .مجّدًدا تكرارھا یعید حتّى

 من لذيا األمر للغایة، سیّئًا حّالً  الخیار ھذا یشّكل ذلك، ومع. المضلّلین من العتبارھم وذلك ،جھودھم لتبدید اسعَ  :الثاني الخیار
 .قدًما المضيّ  علیك یحتم أن شأنھ

 ،مراأل لزم إن بمفردك العمل أو الخاصة مجموعتك لتشكیل اسعَ  حتّى أو أخرى، واحدة إلى وانضمّ  المجموعة اترك :الثالث الخیار
 .محتملة اختالفات أليّ  تجنّبًا

 

 فعليّ ال التطبیق. 6
 قتالو في مجموعات أو أفراد عّدة یعمل قد العمل، ورشة ففي .جماعيّ  أو فرديّ  بشكلٍ  التمارین ھذه على العمل إمكانیّة لك تُتاح
 .وتقییمھا أجوبتھم لمقارنة یسعون ثمّ  ومن نفسھ، التمرین على نفسھ

 
 المرتكبة الظلم أفعال تحلیل. 1

 ،ولوكوستالھك قائمة، دراسة أو المدرسّي، كالتنّمر شخصیّة، بتجربةٍ  الصلة ذات الشائعة المرتكبة الظلم أفعال إحدى بتحدید ابدأ
 .األطفال كالجنود ما، قضیّة عن للدفاع تنظیمھا تمّ  حملة حتّى أو

 الفئات رإطا في وذلك ،العضب فتیل من الحدّ  شأنھا من والتي االنتھاكات مرتكبو استخدمھا التي المعتمدة األسالیب دّون )أ(
 :التالیة الخمس
 ؛المرتكبة األفعال على التستّر •
 ؛الھدف قیمة من التقلیل •
 ؛وقعت التي األحداث تفسیر إعادة •
 ؛الرسمیّة القنوات استخدام •
 .طینالمتورّ  األفراد ترھیب •

 :التالیة الخمس الفئات إطار في وذلك الغضب، فتیل عزیزت في للمساھمة بالفعل األھداف استخدمھا التي األسالیب دّون  )ب(
 ظلم؛ أعمال من ارتكب ما فضح •
 الھدف؛ من التحقّق •
 ظلًما؛ وقعت التي األحداث تفسیر •
 الرسمیّة؛ القنوات إلى اللجوء وتجنّب العام الدعم حشد •
 .الترھیب مقاومة •

 والمحادثات المالحظات ذلك في بما المعتمدة، األسالیب ھذه من كلّ  إزاء المشّكلة ومعارفك معلوماتك مصادر دّون )ج(
 .التاریخ وكتب والمحاضرات اإلخباریّة والنشرات

 .خاللھا من المستخدمة األسالیب حول التفاصیل من المزید على االطالع الممكن من التي سبلال دّون )د(
 یتمّ  مل ولو حتّى( الغضب فتیل تعزیز في المساھمة شأنھا من التي األھداف یستخدمھا أن الممكن من التي األسالیب دّون )ه(

 ).الوقت ذلك في اعتمادھا
 .الشأن ھذا في حدث قد ما فھم في المساعدة في األسالیب ھذه تصنیف سیساھم كان إن ما في فّكر )و(

 
 عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج على مثاالً  تتضّمن التي المقاالت إحدى دراسة. 2



 36.عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج على مثاالً  تتناول التي المقاالت إحدى اختر
 في ساھمةالم شأنھا من التي المعتمدة األسالیب من قائمة ذلك في بما ،الرئیسة المقالة أفكار یتضّمن موجًزا ملخًصا اكتب )أ(

 .تعزیزه وأ الغضب فتیل من الحدّ 
 مودع معقول بشكلٍ  ھذه األسالیب تصنیف تمّ  إن ماو األدلّة، استخدام خاللھ من تمّ  الذي األسلوب وحّدد التحلیل، قیّم )ب(

 .مقنًعاو صرامةً  أكثر المقالة تجعل حتّى لتغییرھا تسعى قد التي العناصرو ،جیًّدا إلیھ التوّصل تمّ  الذي االستنتاج
 یتمّ  ھلو وضوح؟ بكلّ  اموضوعھ عن التعبیر تمّ  وھل شعبیًّا؟ أم أكادیمیًّا طابًعا خذتتّ  فھل. المقالة كتابة أسلوب في دقّق )ج(

 ثرأك المقالة ھذه لجعل لتغییره تسعى قد الذي ماو المعلومات؟ لتقدیم آخر بأسلوبٍ  أو سرديّ  بأسلوبٍ  أحداثھا عرض
 المثال؟ سبیل على العسكریّین المحاربین قدامى أو المدارس كطّالب معیّن، لجمھورٍ  مالءمةً 

 قریرت في الواردة كتلك ،عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج الستخدام تلجأ لم نفسھ الموضوع حول محّررة أخرى مقالة اقرأ )د(
 تتعارض معلومات أيّ  ثّمة ھلو مقالتك؟ في دمجھا الممكن من جدیدة معلومات أيّ  ثّمة فھل .المثال سبیل على إخباريّ 

 عكسیّة؟ بنتائج اإلتیان نموذج مع تتناسب ال أسالیب أيّ  الجدیدة المقالة تتضّمن وھل معھا؟
 

 والتعلیقات المالحظات تقدیم. 3
 بنتائج تیاناإل نموذج من أفكار باستخدام تعلیقك وانشر الظلم، موضوع یتناول ما خبر أو مقالة على للتعلیق مناسبةً  فرصةً  اختر

 یتمّ  والذي عكسیّة بنتائج اإلجراءات بعض خاللھ من أتت الذي األسلوب حول مالحظاتك تقّدم قد المثال، سبیل فعلى .عكسیّة
 إلتیانا نموذج إلى اإلشارة األمر منك یتطّلب ال السیاق، ھذا وفي. القائمة األوضاع تأطیر وإعادة الھدف قیمة من التقلیل بواسطتھ

 التعلیقات إلى النظر على احرص وكذلك،. علیھا المترتّبة العواقب أو المعتمدة التكتیكات ذكر مجّرد لب اإلطالق، على عكسیّة بنتائج
 روسمد بشكلٍ  اإلجابة على التحفیز شأنھا من مالحظات من بھ تقّدمت لما أحدٌ  استجاب إن ما لمعرفة الشأن ھذا في الواردة الالحقة

 .استنارةً  أكثر بمناقشاتٍ  واالضطالع
 

 العكسیّة النتائج تحلیل إعداد. 4
 كاحتیاجات مختلف مع تتناسب حتّى تعدیلھا لك الممكن من لذلك، الشأن، ھذا في مقّدمة اقتراحات مجّرد التالیة الخطوات تعدّ 

 .ومتطلّباتك
 .عنھ اثنتین أو مقالةً  اقرأ أو ،تفاصیلھ تدركو علیھ مطّلًعا تكون موضوًعا اختر )أ(
 .المثال سبیل على الملصق أو التقدیميّ  العرض أو كالمقالة التحلیل، ذهلیتّخ محّدًدا نسقًا اختر )ب(
 .أخرى معلومات مصادر أيّ  إلى الرجوع دون من وذلك المكتسبة، معارفك على وبالكامل، تستند، أولیّة مسّودة اكتب )ج(
 یرس خالل ومراجعتھا مسودتك لتعدیل فیھ تسعى الذي الوقت في ،علیھا واطّلع إضافیّة أخرى مصادر عّدة من تحقّق )د(

 .التحلیل إعداد عملیّة
 محاولة أجل من وذلك الشيء، بعض متماسكةً  تصبح أن بمجّرد الخبراء غیر من اثنین أو فرد على المسوّدة اعرض )ه(

 .علیھا التنقیحات من المزید إجراء مواصلة قبل ومالحظاتھم تعلیقاتھم على الحصول
 إلى استناًدا علیھا الالزمة التنقیحات إلجراء واسعَ  الموضوع، على المطّلعین األفراد بعض على المسوّدة اعرض )و(

 .منھم الواردة والمالحظات التعلیقات
 اتالخطو مراجعة أعد أو مرضیةً، نتائجھ أن الخبراء وغیر الخبراء من كلّ  رأى حال في نشره أو تحلیلك الستخدام اسعَ  )ز(

 .المنشودة المخرجات تحقّق حتّى )و(و )ه(و) د(
 لخبراتا من المزید تكتسب فعندما. معقول وقتٍ  في منھ االنتھاء من تتمّكن أن أجل من وذلك بخطوٍة، خطوةً  تحلیلك ابدأ: نصیحة

 .نطاقًا وأوسع أكبر مشروع مع للتعامل التطّرق من وبالتالي، ستتمّكن، الشأن، ھذا في الصلة ذات
 

 ھجوم لشنّ  التخطیط. 5
 .یھّمك آخر فرد أيّ  أو مجموعتك أو شخصیًّا أنك یطالك محتمالً  ھجوًما تخیّل )أ(
 .الھجوم إزاء المشّكل الغضب فتیل من للحدّ  المھاجم بھا یضطلع أن الممكن من التي األمور دّون )ب(
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 إزاء المشّكل الغضب فتیل تعزیز أجل من العتمادھا آخر فرد أيّ  أو مجموعتك أو أنت ستسعى التي األسالیب دّون )ج(
 .الھجوم

 .للھجوم االستعداد في المساعدة شأنھا من التي األسالیب أبرز دّون )د(
 .خاللھا من االستعدادات ھذه تنفیذ سیتمّ  الذي واألسلوب والمكان الوقت حّدد )ه(
 ریناآلخ مشاركة من بدّ  ال كان حال في أّما! الفور على بذلك فقمّ  شخصیًّا، االستعدادات بھذه االضطالع بإمكانك كان إن )و(

 .بذلك القیام على تشجیعھم شأنھا من خطّة دإلعدا فاسعَ  ذلك، في
 

 التكتیكات اعتماد إلى اللجوء. 6
 .التمرین في أكثر أو فردین إشراك في ذلك یساعدك قد
 

 .هتنفیذ سیتمّ  الذي العام الھجوم نوع في للبتّ  واسعَ  دفاع، وفریق ھجوم فریق وھما ،اثنین فریقین إلى انقسم )أ(
 فتیل من تقلیلال مساعي على تنطوي التي تلك ذلك في بما الھجوم، لشنّ  مبتكرة بأسالیب التفكیر الھجوم فریق من اطلب )ب(

 .الغضب موجات وتعزیز ذلك لمواجھة لالستعداد أخرى أسالیب تخیّل الدفاع فریق ومن المثار، الغضب
 .أفكارھم مقارنة الفریقین من اطلب )ج(

 .نفسھ الوقت في لذلك التحضیر أو الھجوم فریق خطط لسماع االنتظار الدفاع لفریق یمكن لمعتمد،ا السیناریو إلى استناًداو
 

 بتنبؤاتٍ  القیام. 7
. ةالكبیر النفوذ ذات المجموعات إحدى ارتكبتھ محتمل خطأ على أحداثھ انطوت بارز خبر واختیار األخبار مشاھدة على احرص

 التي القرصنة وفضیحة ،ینالمصریّ  المتظاھرین على المنفّذة االعتداءات ذلك على 2011 عام خالل المتاحة األمثلة شملت وقد
 .أسانج جولیان ،"یكسویكیل" موقع مؤسس ضدّ  الموّجھة التھمو ،"كوربوریشن نیوز" شركة طالت
 .الغضب فتیل من الحدّ  أجل من المجموعة ھذه استخدمتھا التي األسالیب أنواع حول تنبؤات لتشكیل اسعَ  )أ(
 ضحف یتمّ  ریثما انتظر أو متنّوعة، مصادر من الشأن ھذا في الصلة ذات المعلومات من المزید على للحصول أیًضا اسعَ  )ب(

 .توقعاتك صّحة مدى من للتحقّق إضافیّة أمور
 

 محادثات إجراء. 8
 یعملون ذینال من ،ومعارضتھا المرتكبة الظلم أفعال مواجھة مجال في وبشّدة، ،عنیّینالم األفراد بأحد تلتقي قد األحیان، بعض في
 منظمة يف نشط، وبشكلٍ  یشاركون، أو البیئیّة القضایا بعض عن للدفاع منظّمةال الحمالت أو االغتصاب مكافحة مراكز إحدى في

 المحّددة عكسیّة جبنتائ اإلتیان نموذج فئات مستخدًما قضیّتھم، عن استفسر منھم، أيّ  مع التحّدث فرصة لك أتیحت فإن .الدولیّة العفو
 ماتالحكو أو الملّوثة الشركات أو كالمغتصبین الخصوم، عن المطروحة المحتملة األسئلة من بعض یلي ما وفي. الشأن ھذا في

 .القمعیّة
 بأنشطتھم؟ الصلة ذات المعلومات لتغطیة یسعون ھل •
 أھدافھم؟ قیمة من التقلیل یحاولون ھل •
 منظور من األمور یرون وھل اآلخرین؟ على اللّوم یلقون وھل وطأتھ؟ من یقلّلون وھل بھ؟ قاموا ما بشأن یكذبون ھل •

 تماًما؟ مختلفة نظر ووجھة
 القائمة؟ المشكلة حلّ  ىعل والمحاكم الحكومیّة الوكاالت تعمل مدى أيّ  إلى •
 وتخویفھم؟ األفراد لترھیب والھجمات التھدیدات الستخدام یسعون ھل •

 
 !الخاص تمرینك ابتكر. 9
 

 یوھانسن یورجن – الوقائیّة العكسیّة والنتائج البشریّة الدروع: الملحق



 الدروع" صطلحم وبالتالي، علیھم، فیُطلق المثال، سبیل على كالمباني المحتملة، األھداف بعض لحمایة أنفسھم البشر یستخدم عندما
 على والمحترمین األبریاء من مواطنون رأى لو ھجومھ شنّ  عن الخصم ترّدد في ذلك من الفكرة تتمثّل السیاق، ھذا وفي". البشریّة

 .ذلك على مترتّبة محتملة عكسیّة نتائج وقوع إلمكانیّة وذلك المنشود، ھدفھم من مقربة
 

 بشریّةال األھداف
 وفي. "نمسلّحی غیر شخصیّین حّراًسا" باعتبارھم اآلخرین المدنیّین من غیرھم لحمایة یسعون الذین المدنیّین إلى یُشار ما غالبًا
 نالمتطّوعی المثال، سبیل على "ةالدولیّ  السالم كتائب منظمة"و "عنف بدون السالم قوة منظمة"ـك منظمات، ترعى السیاق، ھذا

 الجماعات أو المافیات أو العصابات أو الدولة یدّ  على للتھدید یتعّرضون الذین للنشطاء بشریّة كدروعٍ  للعمل المبذولة جھودھم وتدعم
 قد التي القلیلة الحاالت فيو 37.الشأن ھذا في المحقّقة والفّعالة النوعیّة اإلنجازات من حافل بسجلٍ  تحظى بحیث ،العسكریّة شبھ

 الصعب من جعل في جیًّدا والمحترم الموثّق مجموعتھم تاریخ فیساھم للھجوم، المسلحین غیر الشخصیّون الحّراس فیھا یتعّرض
 .سواء حدّ  على ترھیبھم أو قیمتھم من التقلیل

 الصعب من حیصب حتّى یفعلون ما كلّ  توثیق في بھا المجموعات ھذه تضطلع التي الرئیسة األنشطة أبرز إحدى تتمثّل وبالتالي،
 حول المتاحة المعلومات بنشر معنيّ  متطّور بنظامٍ  المنظمات ھذه تحظى كذلك،. یحدث ضرر أيّ  على التستّر المھاجمین على

 فسیرت إعادة الصعب من فیعدّ  المساعي، لھذه كسفراء عملھم أو ذلك في مباشر بشكلٍ  المحترمین األفراد لتدّخل ونظًرا. أنشطتھا
 .القائمة األوضاع تأطیر إعادة أو اآلخرین على اللّوم إلقاء أو الكذب خالل من قعتو التي األحداث

 
 التحتیّة والبنیة المباني

 .التحتیّة والبنیة المباني لحمایة كدروعٍ  أحیانًا البشر استخدام یتمّ  الحرب، حاالت في
 

 
 

 حشوًدا الصورة وتظھر. 2003  فبرایر/شباط 15 في العراق شمال إلى سوریا من متوّجھًا الحدود البشریّة الدروع من وفدٌ  عبر
 نفسھا وعالدر فیھ تدرك لم الذي الوقت في ،المجاور الشارع وتعبر الحدود نحو اطریقھ شقّ ت يوھ الحافالت استقبلت قد ةً كبیر
 من یبلغو مینیل غودفري یُدعى بریطانيّ  مواطن ھوف ،الباب من یخرج وھو یظھر الذي الرجل أّما .السابقة اللیلة حتّى ذلك تنظیم

 الحملة ھذه تنظیم وراء الكامن السبب للحشود ویشرح جیًّدا العربیّة اللغة ویتقن عاًما 68 العمر
 

 ینالمحلیّ  النشطاء من المئات سارع ،1999 مارس/آذار 24 في صربیا قصف في )الناتو( األطلسيّ  شمال حلف بدأ وعندما
 حاولةم في وذلك ،األخرى المدن من وغیرھا ساد ونوفي غردیلیتساو بلغراد من كلّ  في القائمة جسورال على للوقوف ینوالدولیّ 
 سائلو من العدید وجود بسببو .القصف أعمال في جیوشھا تشارك دول من األجانب بعض جاء وقد. بالقنابل التدمیر من لمنعھا

 العدید تدمیر ھفی تمّ  الذي الوقت في علیھا، تقف الحشود كانت التي الجسور استھداف الناتو قادة تجنّب ،ھناك القائمة ةالدولیّ  اإلعالم
 .التحتیّة البنیة من األخرى األجزاء من
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 نحو وتوّجھوا لندن البشریّة الدروع من متطّوًعا 30 غادر العراق، على الوشیك الغزو وقبل 2003 ینایر/الثاني كانون شھر وفي
 أرادوا لذینا من الحافلة إلى النشطاء من أكبر عددٌ  انضمّ  رحلتھم، وأثناء .محتملة تفجیر أعمال أليّ  تحّسبًا بغداد في للبقاء العراق
 اتصاالت ومرفق أغذیة وصومعة طاقة إنتاج ومحطّتي میاه إنتاج محطّتي في المكوث قّرروا وقد ،العراق في األھداف حمایة

 ھذه من بالقرب یعیشون أنھم باعتبار الھجمات شنّ  منع محاولة في ھدفھم تمثّل السیاق، ھذا وفي 38.سواء حدّ  على نفط ومصفاة
 تھغادر أن بعد وذلك المواقع، تلك كلّ  بین من االتصاالت مرفق سوى تفجیر یتمّ  لم ،2003 عام أحداث وفي. ضمنھا أو المنشآت
 .واحد بیومٍ  البشریّة الدروع

 
 الطبیعة

 النساء دأتب الھند، وفي .األشجار لحمایة البشریّة الدروع تقنیّة استخدام إلى الغابات إزالة وجھ في المبذولة المساعي بعض لجأت
 عندما لماضيا القرن سیعینیّات أوائل في" األشجار معانقة"بـ جارھوال جبال سالسل سفوح على القائمة" تشیبكو" لحركة التابعات

 في المھّددة األشجار لحمایة األفراد من مئات دیفي أمریتا قادت عندما 1731 عام إلى حداثاأل ھذه تعودو .لقطعھا الحطّابون جاء
 .ھممجتمعات

 طویلة، یعألساب األشجار داخل العیش منھم بعضٌ  قّرر بحیث فأكثر، أكثر ذلك لتطویر المعاصرون البیئیّون النشطاء سعى قدو
 طرق على قائمة عمیقة ثقوب في أجسادھم آخرون فیھ دفھ الذي الوقت في ،ھاقطع إمكانیّة من الحدّ  في المساھمة أجل من وذلك

 من بعض مساعي نجحت وقد. الكبیرة الشاحنات مرور حركة من والحدّ  منھا وإخراجھا األخشاب نقل منع أجل من وذلك الغابات،
  .اآلن حتّى قائًما منھا بعض یزال ال حین في الحمالت، ھذه

 
    الخالصة
 أنفسھا، ضعول الشأن، ھذا وفي سعت، بحیث ،استباقيّ  بشكلٍ  عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج ھذه الثالثة البشریّة الدروع استخدمت
 التقنیّات من النوع ھذا تعّذر من الرغم وعلى. أذى أليّ  تعّرضت حال في كبیرة ضّجة وإحداث كبیر خطر في عمدیّة، وبصورةٍ 

 تنظیمل اءالنشط یخطّط فعندما .ھانجاح احتماالت تعزیز في یساھم قد ذلك لمواجھة الدقیق االستعداد أن إّال  دائًما، بفعالیّة العمل عن
 .الشعبيّ  الغضب فتیل انتشار منع محاولة عند كبیرة صعوبات السلطة أصحاب سیواجھف أعمالھم،

 على لتستّرا الخصوم على الصعب من النشطاء یجعل بفعالیٍّة، أخبارھا ونشر جیّد بشكلٍ  المرتكبة األفعال توثیق خالل من .1
 .الفظائع

 ولیّةمسؤ عاتقھا على تقع التي المجموعة قیمة من التقلیل إمكانیّات من للحدّ  محترمین أفراد إشراك لمحاولة یسعون   .2
 .األعمال بھذه االضطالع

 القائمة، األوضاع تأطیر إعادة أو اآلخرین على اللّوم إلقاء أو للكذب خصومھم أمام المتاحة الخیارات من للحدّ  یسعون .3
 .سواء حدّ  على البدیلة اإلعالمیّة القنوات من وغیرھا الرئیسة اإلعالم وسائل إلى الوصول خالل من وذلك

 .والحكومات الدولیّة والمنظمات كالسفارات رسمیّة، ھیئات مع عالقات لبناء ذلك، أمكن وكلّما یسعون، .4
 مشاركة محدودیّة على اإلجراءات ھذه مثل ومواجھة الھدف قیمة من بالتقلیل المعنیّة الحمالت بعض ترّكز قد السیاق، ھذا وفي

 الدروع شاركةبم تقتضي محّددة أوامر إصدار تمّ  أنھ إلى األحیان، بعض وفي ،المھاجمون یشیر المثال، سبیل فعلى .فیھا المتطّوعین
 حال يف أثرھا على المشاركون یُعاقب قد شائعات شكل الھدف قیمة من التقلیل مساعي تتّخذ ما وغالبًا الشأن، ھذا في البشریّة
 یتمّ  وأ السذج من باعتبارھم اآلخرین األفراد وصف یتمّ  قد وكذلك، .تعمیمھا في شاركوا إن علیھا یكافؤون أو تصدیقھا رفضوا
 من بدّ  ال ك،ذل ومع. علیھم ووطأتھا االتھامات ھذه تأثیر من للحدّ  أكبر ةبشفافیّ  التحلّي علیھم یحتم ما ،"العدوّ " مع بالتعاون اتھامھم
 .منھا واالستفادة البشریّة الدروع استخدام أوجھ تحسین أجل من وذلك الشأن، ھذا في واألبحاث التجارب من المزید إجراء
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 على یاسیّةً س كارثةً  شّكل قد ما ،ةالشرقیّ  تیمور في دیلي مدینة في المحتّجین على اھجومً  اإلندونیسیّة القّوات شنّت ،1991 عام في
 عكسیّة تائجبن واإلتیان الجمھوریّة استقالل على للحصول المقّدم الدوليّ  الدعم تعزیز في وبالتالي، وساھم، ،اإلندونیسیّة الحكومة

 .وتوضیحھا ھأسباب لتفسیر عكسیّة بنتائج اإلتیان نموذج یسعى ما وھو ،علیھا
 نتقامیّةا ألعمالٍ  أو الشرطة یدّ  على لھجومٍ  تتعّرض وقد ما احتجاجیّة مسیرة تنظیم أو عیّنم بعملٍ  الضالعل تخطط أنّك لو فتخیّل
 من التي اتالتكتیك فھم من علیك بدّ  ال ذلك، لمواجھة االستعداد أجل فمن. الحكومة ارتكبتھا التي الفساد أوجھ إلحدى فضحك بسبب

 سمعتك یھتشو ومحاولة المرتكبة األفعال على التستّر على المثال، سبیل على تنطوي، قد والتي ،خصمك یستخدمھا أن المحتمل
 .مجموعتك وسمعة

 نموذج یھف یعرض الذي الوقت في التخطیط، من النوع ھذا حول عملیّة إرشادات عكسیّة بنتائج اإلتیان دلیل یقّدم السیاق، ھذا وفي
 قويّ  خصم أيّ  وجھ في والفعالیّة بالكفاءة للتحلّي سعیًا وذلك ،بھ الصلة ذات والتمارین األمثلة من عدًدا ویوفّر عكسیّة بنتائج اإلتیان

 .خطیر أو
 

 والمقاالت تبالك من العدید ألّف وقد ھذا ،أسترالیا في غ،ونغلونوو جامعة في االجتماعیّة العلوم في أستاذ منصب مارتن براین یشغل
       ". أسترالیا ویسلبلوویرز منظمة" رئیس نائب منصب فیھ یشغل الذي الوقت في ،الالعنفیّة األعمال حول الصادرة
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