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۱

مقدمة 

1  - سيشير هذا التقرير إلى هذه الجماعة باسم داعش وهو اختصار السمها بالعربية وهو الدولة ا?سالمية في العراق والشام. واستخدام هذا المصطلح هو نوع من 
الخطاب المضاد _ن الجماعة تكره كلمة داعش _نها قريبة الشبه من الكلمة العربية داعس "التي تدوس شيئا بالقدم" أو "من يزرع الفتنة" (أوكالي وتشاكرابارتي، 

.(2017

التطرف  من  متباينة  أشكال  من   (MENA) إفريقيا  وشمال  ا_وسط  الشرق  منطقة  عانت  لطالما 
هذه  في  تنشط  التي  المختلفة  ا?رهابية  الجماعات  من  العديد  بالفعل  وثمة  وا?رهاب.  العنيف 
المنطقة. وفي السياق الحالي كان ظهور  تنظيم داعش    واحدl من أهم الشواغل ا_منية التي 
أقضت مضجع حكومات ومجتمعات وشعوب منطقة الشرق ا_وسط وشمال إفريقيا، فقد ظلت 
أحد  إفريقيا  وشمال  ا_وسط  الشرق  منطقة  سكان  بين  من  التجنيد  على  داعش  تنظيم  قدرة  
الشواغل ا_منية الرئيسية؛ ال سيما أن عددl كبيرl من المقاتلين ا_جانب ا?رهابيين على سبيل المثال 

قد أتوا من دول منطقة الشرق ا_وسط وشمال إفريقيا (بينميليش وكلور، 2016؛ بريمر، 2017).

المنصات  من  العديد  العنيفين  والمتطرفين  لyرهابيين  ا?نترنت  شبكة  وفرت  نفسه  الوقت  وفي 
المتنوعة لنشر ثقافة العنف والترويج لدعاياتهم واستقطاب أفراد يحاربون في سبيل قضيتهم. 
الراديكالية  نشر  في  السرعة  وتيرة  وزادت  النطاق  هذا  االجتماعي  التواصل  شبكة  وسعت  وقد 
مواقع  من  االستفادة  في  القوية  بسمعتها  مشهورة  ظلت  داعش  تنظيم  أن   سيما  ال  والتجنيد 
داعش  تنظيم  استخدمت   كما  رسائلها.  لنشر  وتويتر  فيسبوك  موقعي  مثل  االجتماعي  التواصل 
الصادرة  مجلة ”دابق“  مثل  دعايتها  لنشر  ا?نترنت  شبكة  عبر  االتصال  قنوات  من  أخرى  أشكاًال  أيض� 

باللغة االنجليزية ثم مجلة ”رومية“ التي حلت محلها منذ يوليو 2016.

نشر  كيفية  في  مهم�   lدور تلعب  أيض�  ا?نترنت  شبكة  نطاق  خارج  لالتصاالت  طرق  فثمة  هذا  ومع 
الرسائل بواسطة جماعات مثل  تنظيم داعش. ورغم إيالء اهتمام كبير الستراتيجية  تنظيم داعش 
سوريا  وفي  العراق  في  داعش  لتنظيم  ا?رهابية  السيطرة  ذروة  في  أنه  إال  ا?نترنت  على  ا?عالمية 
وصَف تشارلي وينتر استراتيجيتها خارج شبكة ا?نترنت بأنها "أكثر إقناع�" منها على ا?نترنت (وينتر، 
2016). فقد اشتملت دعاية تنظيم داعش ا?رهابية خارج ا?نترنت على بث إذاعي ونشرات إخبارية في 
المؤسسة  2016؛  (وينتر،  التعليمية  ومنشآتها  البديلة  مدارسها  في  "التاريخ"  ودروس  طبية  عيادات 
العراقية للتنمية، 2015). ولذا، يصبح التحدي لمواجهة خطاب تنظيم داعش ُمضاعف�: كيف يمكن 
جاذبيتها  خفض  يمكن  وكيف  ا?لكتروني  الفضاء  في  المتنامية  المتطرفة  الدعاية  بنيان  تقويض 

في الخطاب الذي يجري خارج نطاق ا?نترنت.

السياسات  وصناع  المختصين  للممارسين  مساعدة  توفير  إلى  الدليل  هذا  يهدف  الصدد  هذا  في 
وشمال  ا_وسط  الشرق  منطقة  في  المجتمعية  والمنظمات  المدني  والمجتمع  والحكومات 
إفريقيا ?نتاج خطاب مضاد وبديل وأكثر فعالية للتصدي لخطاب تنظيم داعش. كما يعرض الدليل 
كذلك مجموعة منتقاة من المصادر المفتوحة وأمثلة للخطاب المضاد القائمة والمتاحة باللغات 
حالة  باعتبارها  داعش  تنظيم  خطاب  على  الدليل  هذا  تركيز  ورغم  والفرنسية.  والعربية  ا?نجليزية 
للدراسة إال أن هناك تنظيمات إرهابية أخرى موجودة داخل منطقة الشرق ا_وسط وشمال إفريقيا 
ذات استراتيجيات مماثلة وأيديولوجيات وخطاب مشابه لخطاب  تنظيم داعش قد ُتُنوولت بالبحث 
استخدامها  ثم  ومن  الدليل  هذا  في  التوجيهات  تعديل  يمكن  الدقيقة  الفروق  بعض  ومع  أيض�. 

من أجل مكافحة رسائل وخطاب مختلف التنظيمات ا?رهابية أيض�.

لقد تم وضع هذا الدليل استنادl على مصادر وطرق مختلفة وذلك على النحو ا�تي: 1) بحث على 
المتاحة  المضاد  الخطاب  ومصادر  داعش  تنظيم  وخطاب   العنيف  التطرف  تهديدات  عن  ا?نترنت 
من المنطقة؛ 2) ورشة عمل خبراء حول "مجموعة الخطاب المضاد لخطاب العنف والتطرف في 
والتي  العنيف"  للتطرف  مكافحة  أجل  من   (MENA) إفريقيا  وشمال  ا_وسط  الشرق  منطقة 
 2 حتى  يوليو   31 من  من  الفترة  في  مشتركة  أرضية  عن  البحث  ومنظمة  هداية  مركز  استضافها 
ا?قليميين.  السياسات  وصناع  خبراء  مع  تشاور  عملية   (3 و  بالمغرب؛  مراكش  في   2017 أغسطس 
وجدير بالذكر أن ا?طار التالي مرتكز على تقرير مركز هداية، تفكيك بنيان خطاب العنف والتطرف 
في منطقة جنوب شرق آسيا: دليل إرشادي، وهو ا_ول في سلسلة من ا_دلة ا?قليمية المتعددة 
ا_صلي  ا?رشادي  الدليل  في  العمل  إطار  صيغ  وقد   .(2016 (زيجر،  والبديل  المضاد  الخطاب  حول 
وقوية  رصينة  بعملية  ومرَّ  حكوميين  ومسؤولين  وأكاديميين  المضاد  الخطاب  خبراء  مع  بالتشاور 
، فإن دليل جنوب شرق آسيا يوفر إطار عمل أساسي� وجيدl لهذا  من آلية استعراض ا_قران. ومن ثمَّ

و_ي دليل إرشادي الحق.
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يعني  مما  نسبية  بسرعة  سوريا  وفي  العراق  في  أراٍض  على  داعش  تنظيم  استحوذ   البداية  في 
تركيز استراتيجيات مكافحة اNرهاب (CT) والتصدي للتطرف العنيف (CVE) على منع  تنظيم داعش 
فمع  ذلك،  من  وأكثر  "الخالفة".  سموه  لما  مادية  أراض  وكسب  جيوشها  في  أعدادها  زيادة  من 
سقوط الحصون اdساسية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية في يوليو 2017 ربما يتطلع  
مصر  في  سيناء  مثل  إفريقيا  وشمال  اdوسط  الشرق  منطقة  في  أخرى  أراض  إلى  داعش  تنظيم 
ومثل ليبيا والسعودية واليمن وذلك لتأسيس قاعدة عمليات تالية. وفضًال عن التواجد المستمر في 
دول  في  عمليات  تنفيذ  ناحية  من  مباشر  تهديد  مصدر   vأيض داعش  تنظيم  يظل   وسوريا؛  العراق 
على  داعش  تنظيم  شنه   الذي  الهجوم  مثل  إفريقيا  وشمال  اdوسط  الشرق  منطقة  في  أخرى 
أهداف ناعمة في تونس في متحف بردو الوطني وفنادق منتجع سوسة في 2015. وفي يونيو 2017 
انتحاري"  السعودية ("هجوم  في  بمكة  الحرام  المسجد  ضد  له  ُخطط  محبط  هجوم  هناك  كان 

على المسجد الحرام،" 2017).

هكذا  والحال  أما  المضاد.  الخطاب  صياغة  يخص  فيما  دالالتها   vأيض لها  الالفتة  المستجدات  هذه 
فإن حمالت الخطاب المضاد في منطقة الشرق اdوسط وشمال إفريقيا ينبغي أن تضع قليًال من 
التركيز على منع اdفراد المتطرفين من السفر إلى ما يسمى "دولة الخالفة" والتركيز على: 1) منع 
اNرهابيين  المقاتلين  ادماج  إعادة   (2 أوطانها؛  في  هجمات  تنفيذ  من  الصغيرة  والخاليا  اdفراد 
اdجانب العائدين (FTFs) سواء من خائبي اdمل أو من يرغبون في تنفيذ هجمات في الداخل؛ و 3) 
فإنه  هذا،  ومع  خارجها.  أو  المنطقة  داخل  سواء  اdخرى  داعش  تنظيم  معاقل   إلى  الهجرة  منع 
في  بدأت  قد  فيه  الواردة  المضاد  الخطاب  مصادر  ومجموعة  الدليل  هذا  dن  أنه  نذكر  أن  بنا  يجدر 
فإن  نسبيv؛   �جديد وقتئذ  داعش  تنظيم  لدى   الدعاية  تكتيكات  في  التحول  يزال  وما   2017 يوليو 
الخطاب  من  التالية  المرحلة  تلك  بالضرورة   vدائم تعكس  ال  المضاد  الخطاب  من  الحالية  اdمثلة 
المضاد المهمة لدحر  تنظيم داعش. غير أن أمثلة الخطاب المضاد التي تعالج استراتيجيات الدعاية 
وصناع  المتخصصين  للممارسين  وتبصرًة   vإلهام تقدم  أن  أيضا  بوسعها  داعش  لتنظيم  السابقة 
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ما المقصود بــ "مكافحة التطرف العنيف" (CVE)؟  

التي  "الوقائية"  أو  "الناعمة"  والبرامج  والسياسات  االستراتيجيات  أن  نجد  اAرهاب،  مكافحة  ُنهج  مجال  في 
ُوصفت  قد  عنها  الناشئة  والتحديات  والتجنيد  للراديكالية  و "الجذب"  عوامل "الدفع"  وتحديد  كشف  يمكنها 

بأنها "مكافحة التطرف العنيف" أو برامج وسياسات مكافحة التطرف العنيف.

ا]مد  طويلة  المنع  استراتيجيات  تصف  العنيف  التطرف  مكافحة  إن  نقول  اAرشادي  الدليل  هذا  بغاية   bد cوتقي
التدخالت   fأيض وكذلك  المحتملة  الكلية  االقتصادية  واالجتماعية  السياسية  العوامل  تعالج  التي  تلك  وهي 
النفسية  االستشارات  (وتشمل  المحلية  والمجتمعات  ا]فراد  مستوى  على   fخصيص المصممة  المستهدفة 

االجتماعية لrفراد المعرضين للخطر وكذلك المحتجزين) (مربع النص ا]صلي من زيجر، 2016).
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فهم وتقييم عوامل
الدفع والجذب 

ذات الصلة
المحلية ۱ للعوامل  سياق  فهم  هناك  يكون  أن  أوًال يلزم   (P/CVE) العنيف  التطرف  ومواجهة  لمنع 

من  نوع  أي  ووضع  لصياغة  حيوية  أولى  خطوة  الفهم  هذا  باعتبار  والتطرف  للراديكالية  المؤدية 
للراديكالية  المؤدية  العوامل  فإن   (2011) الدولية  للتنمية  اZمريكية  الوكالة  وبحسب  التدخل.  أنواع 
والتطرف توصف بأنها "عوامل الدفع والجذب". و"عوامل الدفع" هي تلك العوامل التي تجعل من 
مثل  الُمتصورة)  أو  (الفعلية  الهيكلية  الظروف  ذلك  في  بما  العنيف  للتطرف  أكثر  مواتية  بيئة  أي 
الحوكمة  أو  االجتماعي  التهميش  أو  الفقر  أو  الوظائف،  أو  التعليم  على  الحصول  فرص  انعدام 
السيئة أو قمع الحكومة أو الفساد. وطبقs لما في هذا التقرير، فإن عوامل "الدفع" للشرق اZوسط 
من  الثانية  المجموعة  وأما  وثقافية.  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  بأنها  مصنفة  إفريقيا  وشمال 
هذا  وفي  العنيف.  التطرف  إلى  بالفرد  تدفع  نفسية  ظروف  فهي  الجذب"  وهي "عوامل  العوامل 
أنها  على  مصنفة  إفريقيا  وشمال  اZوسط  الشرق  في  الجذب"  "عوامل  أن  نجد  التقرير 
عوامل  وصفت  قد  الحديثة  اZدبيات  أن  الالفت  ومن  ودينية/ثقافية.  واقتصادية  اجتماعية/نفسية 
"الدفع" بأنها "عوامل هيكلية" وعوامل "الجذب" بأنها خليط من "الحوافز الفردية" وفئة ثالثة باسم 
والتأثير (خليل  الكاريزما  ذوي  من  الدينيين  الزعماء  أو  المعلمين  دور  تشمل  والتي  التمكين"  "عوامل 
اZمريكية  الوكالة  إطار  تطبيق  يتم  سوف  التقرير،  هذا  في  لما   sوطبق ذلك  ومع   .(2016 وزويتن، 

للتنمية (USAID) وسيتم إدراج الفئة الثالثة وهي "عوامل التمكين" تحت "عوامل الجذب."

وتداولوا  مراكش  عمل  ورشة  خبراء  ناقش  إفريقيا،  وشمال  اZوسط  الشرق  منطقة  على  وتركيز� 
المعرَّضة  الهشة  والفئات  باZفراد  أدت  التي  و "الجذب"  عوامل "الدفع"  يخص  فيما  صلة  ذات  أمثلة 
 sللوقوع في العنف. وبناء على هذه النقاشات، فإن عدد� من عوامل الدفع والجذب قد بات واضح
بالنسبة إلى هذه المنطقة ونحن نعيد إلقاء الضوء عليه لمزيد من الوضوح في هذا الشكل التالي:

عوامل الجذبعوامل الدفع

اجتماعية - اقتصادية

•  التهميش االجتماعي واالقتصادي 
    ل�قليات الدينية وا�ثنية واللغوية 

    والجندرية والثقافية؛
•  انعدام العدالة االجتماعية أو االستجابات 

    المناسبة من جانب العدالة الجنائية؛
•  قلة فرص العمل المتاحة؛ 

•  ا�حباط والسخط على مستوى المعيشة  
    المتدني وغير المقبول (اZسرة والتعليم 

   والعمل).

سياسية

•  ثقافة نظريات المؤامرة المتداخلة في 
    الشعور بأوجه الظلم سواء فعلية أو 

    ُمتصورة؛
•  الشعور بــــ"حالة الضحية" من الناحية 

    السياسية  بسبب العيش في ظل تاريخ طويل
    من االستعمار؛

•  غياب الثقة والتواصل بمؤسسات الدولة 
    وسياساتها ال سيما بين الشباب؛ 

•  الفساد (الفساد ا�داري وانتهاك القانون) 
    وسوء معاملة المواطنين السيما من جانب 

    قوات اZمن وغياب الُمساءلة عن تلك
    اZفعال.

اجتماعية - نفسية

•  المكانة االجتماعية - أن يحظى الشخص 
     بمكانة أو دور ريادي؛

•  فرص لالنتقام؛
•  االنجذاب إلى العنف (ا�حساس بأن يجده 

    الفرد شيء ُمغٍر)؛
•  ا�حساس باالنتماء والغاية وتحقيق الذات 

    وإشباع اZحالم؛
•  نماذج القدوة والقادة الجذابين المؤثرين 

    الذين يحلون في الذهن محل اZب؛
•  إظهار الهيمنة أو الرغبة في البطولة (الطموح 

    والقوة)؛ 
•  السعي للم شمل اZسرة مع اZقارب 

المتواجدين في دولة "الخالفة". 

اقتصادية

•  فرص الحصول على المكافآت المالية؛ 
•  فرص الحصول على وظيفة أو حياة 

    أفضل.
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صياغة الخطاب المضاد
في سبيل تطوير خطاب بديل ومضاد لخطاب العنف والتطرف فهناك تسع خطوات رئيسية لصياغة خطاب مضاد جيد 

(زيجر، 2016، ص. 3):

فهم وتقييم عوامل الدفع
 والجذب ذات الصلة

تحديد الخطاب المتطرف 
العنيف الُمراد مكافحته
والتصدي له سواء كان 

صريح\ أو ضمني\ 

تحديد "ُمرسل" مؤثر لتقديم
الخطاب المضاد الُمراد صياغته

صياغة المحتوى والمنطق
 الذي تحمله رسالة 
الخطاب المضاد

وضع استراتيجية لنشر
 الخطاب المضاد

تقييم تأثير الخطاب المضاد 

تحديد أهداف وغايات واضحة
 من الخطاب المضاد

تحديد الوسيط (الوسائط)
 التي سيتم من 

خاللها نشر الخطاب المضاد

تحديد الفئة الُمستهدفة
من الجمهور
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تحديد الفئة الُمستهدفة 
من الجمهور

تنظيم داعش يلزم أن  بعد فهم عوامل الدفع والجذب لما قد يحدو بالمرء إلى اتباع جماعة مثل 
إطار  ويتبنى  المضاد.  الخطاب  حملة  تستهدفه  الذي  الجمهور  تحديد  هي  الثانية  الخطوة  تكون 
ُيعرف  والذي  المضاد  للخطاب  تسويقي\  منهج\  ا_رشادي  هداية  مركز  دليل  في  المصاغ  العمل 
ن اeساسي الجوهري والمركزي للحملة نفسها.  تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور بأنه المكوِّ
الرسالة  محتوى  تحديد  في  ُيساعد  إنما  الحملة  عبر  إليه  الوصول  ينبغي  الذي  الجمهور  فمعرفة 

والوسيلة أو الوسيط المستخدم والُمرسل المستعان به لنقل الرسالة المرادة.

بعينها  الجمهور  من  ستهدفة  ُ فئات  تناسب  بحيث  المختلفة  رسائله  يصيغ  ال  داعش  فتنظيم 
فقط بل أيض\ تجعل تلك الرسائل متاحة بالعديد من اللغات. وإذا كانت المنظمات ا_رهابية تصيغ 
رسائلها بحيث تناسب فئات من الجمهور معينة تم تحديدها بدقة؛ فينبغي على الخطاب المضاد 

أو البديل اعتماد استراتيجيات مماثلة ُتالئم السياق المحلي.

وeن المجتمعات داخل منطقة الشرق اeوسط وشمال إفريقيا متنوعة فإنه يلزمنا أن نحدد أوصاف 
هذا  يشتمل  أن  ينبغي  البديل.  أو  المضاد  الخطاب  لحمالت  التخطيط  قبل  المستهدف  الجمهور 
ا_نترنت  على  واeنشطة  اeولوية  ذات  واالهتمامات  والمكان  والتعليم  والسن  النوع  على  الوصف 
 .(2016 وسيلفرمان،  (تك  المستهدف  الجمهور  ُيناسب  نحو  على  تصميمها  تم  الحمالت  أن  لضمان 

وربما يشتمل تصنيف الجماهير المستهدفة لمنطقة الشرق اeوسط وشمال إفريقيا على:

الشخصيات المؤثرة الرئيسية

في  المؤثرين  اeشخاص  على  الفئة  هذه  تشتمل 
المجتمع مثل قادة المجتمعات المحلية أو رؤساء 
أفراد  أو  اeقران  جماعات  أو  المعلمين  أو  القبائل 
أخرى  وبعبارة  االجتماعيين.  اeخصائيين  أو  اeسرة 
فإن الشخصيات المؤثرة الرئيسية هم أولئك الذين 
ربما يتمتعون بالقدرة الفائقة على التأثير أكثر على 
تنقص  فربما  ذلك  ومع  "المستضعفين".  اeفراد 
تلك الشخصيات المؤثرة المعرفة بكيفية التفاعل 
ولذا  المضاد  الخطاب  توجيه  السيما  والمشاركة 
بناء  إلى  المضاد  الخطاب  حمالت  تسعى  فقد 
المؤثرة  الشخصيات  تلك  لدى  والمهارات  المعرفة 

الرئيسية.

الُمتعاطفون

تشتمل هذه الفئة الُمستهدفة من الجمهور على 
اeفراد الذين ال يدعمون بنشاط أو بصراحة أي شكل 
أو مظهر للتطرف العنيف لكنهم ربما يتعاطفون 
في  التطرف  يسوقها  التي  الحجج  بعض  مع 
سواء  للمنطقة  المختلف  السياق  بسبب  دعايته 
والمتعاطفون  تاريخي\.  أو  اجتماعي\  أو  ثقافي\ 
ال  فقد   - العنيف  للتطرف  دعمهم  في  سلبيون 
عند  فعل  ردة  لهم  يكون  وال  يتصرفون 
ولكنهم  والتطرف  العنف  خطاب  مواجهتهم 
أيض\  الفئة  هذه  محتواه.  على  ضمني\  يوافقون 
تشتمل على اeفراد الُمعرضين "لخطر" االنزالق إلى 
بدأٍب ويتابعون  يتفاعلون  أو  والتطرف  الراديكالية 

شبكة  على  سواء  والتطرف  العنف  لدعايات 
ا_نترنت أو خارجها.

الجمهور العام

يسهتدف  الذي  المضاد  الخطاب  يقوم  قد 
أو  ثقافية  قيم  على  بالتأكيد  العام  الجمهور 
موضوعات  على  الضوء  وُيلقي  مشتركة  تاريخية 
أو  العالمية  المواطنة  قيم  و/أو  مشتركة  إنسانية 
والتضامن  والتسامح  السالم  قيمة  على  تشدد 
الحمالت  تشمل  وقد   .(2013 وفيف،  (بريجس 
رسائل  على  أيض\  العام  للجمهور  المصممة 
الموضوعات  حول  المفتوحة  النقاشات  تشجيع 
وربما  والسياسة).  والدين  العنف  (مثل  الشائكة 
متصل  غير  مكون  لتضمين  فرصة  هذا  يوفر 
البناء  التفاعل  يسهل  بما  الحملة  في  با_نترنت 
(هيمينجسين  الموضوعات  تلك  مع  والمثمر 
الشرق  منطقة  إلى  وبالنسبة   .(2017 وكاسترو، 
هو  العام  الجمهور  فإن  إفريقيا  وشمال  اeوسط 
الرسائل  فإن  ولذا  مسلمة  أغلبية  ذو  جمهور 
ربما  عموما  المنطقة  شعوب  نحو  الموجهة 
ربما  المثال  سبيل  على  دينية.  جوانب  على  تشتمل 
بمبادئ  المعرفة  تحسين  إلى  الرسائل  تلك  تهدف 
ا_رهابي  الخطاب  ُيسيء  ا_سالم  في  محددة 
وشمال  اeوسط  الشرق  منطقة  وeن  تفسيرها. 
الدينية  الخلفيات  حيث  من  متنوعة  إفريقيا 
فإن  والطائفية  واالجتماعية  والثقافية  والعرقية 
الفئات الفرعية للجمهور العام قد ُتستهدف هي 
قد  والتي  أيض\  مضاد  خطاب  بحمالت  اeخرى 

تتضمن اeقليات ا_ثنية أو الدينية.

(MENA) الشكل 1: عوامل الدفع والجذب الُمحتملة من الشرق ا.وسط وشمال إفريقيا

في  العمل  ورشة  في  الخبراء  نقاشات  على  أعاله  المذكورة  العوامل  هذه  تستند  ملحوظة: 
تكون  وقد  المنطقة  بلدان  بتباين  تتباين  أن  يمكن  بل  شاملة  عوامل  اعتبارها  ينبغي  وال  مراكش 

مظالم فعلية أو ُمتصورة.

والظروف  والمجتمع  والدين  المحلية  للثقافة  ا]ساس  خط  تحديد  أن  نجد  الخطوة  هذه  في 
الجماهير  بأن  الخاطئ  االفتراض  مغالطة  تفادي   (1 يلي:  ما  أجل  من  وذلك  مهم  أمر  االقتصادية 
"ُمستضعفين" وُعرضة للراديكالية والتطرف دون أدلة على ذلك عند تحديد الفئة المستهدفة من 

الجمهور 2) اختيار الفئة المستهدفة من الجمهور والتي ال ُبدَّ أنها ا]كثر تأثًرm بالخطاب المضاد.

عوامل الجذبعوامل الدفع

•  الفساد (الفساد اrداري وانتهاك القانون)  
    وسوء معاملة المواطنين السيما من جانب  

    قوات ا]من وغياب الُمساءلة عن تلكم  
    ا]فعال.

ثقافية

•  غياب الوعي الديني/الثقافة الدينية بسبب  
    االنحدار في مستوى التعليم الديني المناسب  

    بين الزعماء الدينيين وأفراد المجتمعات  
    المحلية؛

•  الصراع ا]يديولوجي الُمتصور (ا]يدويولوجية  
     الدينية مقابل العلمانية) وتصور بأن المجتمع  

     العلماني هو ما "ُيفسد" المجتمع الديني؛

•  تقُلص دور الوالدين في تقديم الدعم التربوي  
     والنفسي واالجتماعي؛

•  نقص مهارات التفكير النقدي في المدارس؛
•  نقص مساحات الترفيه والتسلية كا]نشطة  

     الفنية والثقافية؛
•  االنحدار في دور التعليم بوصفه وسيلة للتقدم  

     والترقي االجتماعي؛ 
•  التأثير السلبي ل�قران داخل المجتمعات المحلية  

     وا]حياء.

دينية وثقافية

•  التعبير عن ا�راء الدينية (باعتباره بديًال
    للمؤسسات الدينية)؛

•  التعبير عن الهوية القبلية والثقافية؛
•  دور الزعماء الدينيين المقِنعين (عبر شبكة  

    اrنترنت) الذين يدعمون "الجهاد"؛
•  تصوير الحياة في ظل دولة الخالفة بشكل  

    مثالي باعتبارها الطريق إلى الجنة بعد محاربة  
    الكفار؛

•  تأثير ا]خبار والصور والفيديوهات التي ُتصور  
     حياًة أفضل في ظل الخالفة وتنتشر عبر  

     شبكة التواصل االجتماعي؛ 
•  دعم المسلمين المقموعين في مختلف  

     بقاع ا]رض والسعي لفرص االنتقام من  
     ا]عداء.



تحديد الفئة الُمستهدفة  
من الجمهور

بعد فهم عوامل الدفع والجذب لما قد يحدو بالمرء إلى اتباع جماعة مثل  تنظيم داعش يلزم أن 
إطار  ويتبنى  المضاد.  الخطاب  حملة  تستهدفه  الذي  الجمهور  تحديد  هي  الثانية  الخطوة  تكون 
ُيعرف  والذي  المضاد  للخطاب  تسويقي\  منهج\  ا_رشادي  هداية  مركز  دليل  في  المصاغ  العمل 
ن اeساسي الجوهري والمركزي للحملة نفسها.  تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور بأنه المكوِّ
الرسالة  محتوى  تحديد  في  ُيساعد  إنما  الحملة  عبر  إليه  الوصول  ينبغي  الذي  الجمهور  فمعرفة 

والوسيلة أو الوسيط المستخدم والُمرسل المستعان به لنقل الرسالة المرادة.

بعينها  الجمهور  من  ُمستهدفة  فئات  تناسب  بحيث  المختلفة  رسائله  يصيغ  ال  داعش  فتنظيم 
فقط بل أيض\ تجعل تلك الرسائل متاحة بالعديد من اللغات. وإذا كانت المنظمات ا_رهابية تصيغ 
رسائلها بحيث تناسب فئات من الجمهور معينة تم تحديدها بدقة؛ فينبغي على الخطاب المضاد 

أو البديل اعتماد استراتيجيات مماثلة ُتالئم السياق المحلي.

وeن المجتمعات داخل منطقة الشرق اeوسط وشمال إفريقيا متنوعة فإنه يلزمنا أن نحدد أوصاف 
هذا  يشتمل  أن  ينبغي  البديل.  أو  المضاد  الخطاب  لحمالت  التخطيط  قبل  المستهدف  الجمهور 
ا_نترنت  على  واeنشطة  اeولوية  ذات  واالهتمامات  والمكان  والتعليم  والسن  النوع  على  الوصف 
 .(2016 وسيلفرمان،  (تك  المستهدف  الجمهور  ُيناسب  نحو  على  تصميمها  تم  الحمالت  أن  لضمان 

وربما يشتمل تصنيف الجماهير المستهدفة لمنطقة الشرق اeوسط وشمال إفريقيا على:

الشخصيات المؤثرة الرئيسية

في  المؤثرين  اeشخاص  على  الفئة  هذه  تشتمل 
المجتمع مثل قادة المجتمعات المحلية أو رؤساء 
أفراد  أو  اeقران  جماعات  أو  المعلمين  أو  القبائل 
أخرى  وبعبارة  االجتماعيين.  اeخصائيين  أو  اeسرة 
فإن الشخصيات المؤثرة الرئيسية هم أولئك الذين 
ربما يتمتعون بالقدرة الفائقة على التأثير أكثر على 
تنقص  فربما  ذلك  ومع  "المستضعفين".  اeفراد 
تلك الشخصيات المؤثرة المعرفة بكيفية التفاعل 
ولذا  المضاد  الخطاب  توجيه  السيما  والمشاركة 
بناء  إلى  المضاد  الخطاب  حمالت  تسعى  فقد 
المؤثرة  الشخصيات  تلك  لدى  والمهارات  المعرفة 

الرئيسية.

الُمتعاطفون

تشتمل هذه الفئة الُمستهدفة من الجمهور على 
اeفراد الذين ال يدعمون بنشاط أو بصراحة أي شكل 
أو مظهر للتطرف العنيف لكنهم ربما يتعاطفون 
في  التطرف  يسوقها  التي  الحجج  بعض  مع 
سواء  للمنطقة  المختلف  السياق  بسبب  دعايته 
والمتعاطفون  تاريخي\.  أو  اجتماعي\  أو  ثقافي\ 
ال  فقد   - العنيف  للتطرف  دعمهم  في  سلبيون 
عند  فعل  ردة  لهم  يكون  وال  يتصرفون 
ولكنهم  والتطرف  العنف  خطاب  مواجهتهم 
أيض\  الفئة  هذه  محتواه.  على  ضمني\  يوافقون 
تشتمل على اeفراد الُمعرضين "لخطر" االنزالق إلى 
بدأٍب  ويتابعون  يتفاعلون  أو  والتطرف  الراديكالية 
شبكة  على  سواء  والتطرف  العنف  لدعايات 

ا_نترنت أو خارجها.

الجمهور العام

يسهتدف  الذي  المضاد  الخطاب  يقوم  قد 
أو  ثقافية  قيم  على  بالتأكيد  العام  الجمهور 
موضوعات  على  الضوء  وُيلقي  مشتركة  تاريخية 
أو  العالمية  المواطنة  قيم  و/أو  مشتركة  إنسانية 
والتضامن  والتسامح  السالم  قيمة  على  تشدد 
الحمالت  تشمل  وقد   .(2013 وفيف،  (بريجس 
رسائل  على  أيض\  العام  للجمهور  المصممة 
الموضوعات  حول  المفتوحة  النقاشات  تشجيع 
وربما  والسياسة).  والدين  العنف  (مثل  الشائكة 
متصل  غير  مكون  لتضمين  فرصة  هذا  يوفر 
البناء  التفاعل  يسهل  بما  الحملة  في  با_نترنت 
(هيمينجسين  الموضوعات  تلك  مع  والمثمر 
الشرق  منطقة  إلى  وبالنسبة   .(2017 وكاسترو، 
هو  العام  الجمهور  فإن  إفريقيا  وشمال  اeوسط 
الرسائل  فإن  ولذا  مسلمة  أغلبية  ذو  جمهور 
ربما  عموما  المنطقة  شعوب  نحو  الموجهة 
ربما  المثال  سبيل  على  دينية.  جوانب  على  تشتمل 
بمبادئ  المعرفة  تحسين  إلى  الرسائل  تلك  تهدف 
ا_رهابي  الخطاب  ُيسيء  ا_سالم  في  محددة 
وشمال  اeوسط  الشرق  منطقة  وeن  تفسيرها. 
الدينية  الخلفيات  حيث  من  متنوعة  إفريقيا 
فإن  والطائفية  واالجتماعية  والثقافية  والعرقية 
الفئات الفرعية للجمهور العام قد ُتستهدف هي 
قد  والتي  أيض\  مضاد  خطاب  بحمالت  اeخرى 

تتضمن اeقليات ا_ثنية أو الدينية.



1.  تأسيس "الخالفة" والحفاظ عليها

"الخالفة" كبديل سياسي لهيكل دولته في  بـــ  تنظيم داعش =قامة ما يسمى  كانت تطلعات 
والرقة  العراقية  الموصل  مدينتي  سقوط  قبل  الجوهرية  رسائله  أهم  من  واحدة  العالم  بقية 
الخدمات  مجموعة  دعايته  في  داعش  تنظيم  أظهر  دولته،  نظام  لتعزيز  جهوده  وفي  السورية. 
مها للمجتمع والقوات ا[منية التي ُيوفرها من أجل حماية "ا[مة". وُتشير كلمة "ا[مة" هنا  التي ُيقدَّ
وبحسب  والتاريخية.  والثقافية  الدينية  االنتماءات  أفراده  ويربط  يوحده  والذي  كله  المجتمع  إلى 
التغييرات  من  العديد  ابراز  على  خطابه  في  داعش  تنظيم  يعتمد   ،(2017) العبادي  الدكتور  مقال 
المهمة لrبنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي حدثت لمنطقة الشرق ا[وسط 
الرد  هي  "خالفته"  بأن  داعش  تنظيم  ويزعم  الماضية.  القليلة  العقود  مدى  على  إفريقيا  وشمال 
الحتمي والبديل للقوى الغربية التي تمارس قمعy على المسلمين. وربما يجد هذا الخطاب بالذات 
صدى السيما عند اقترانه ببعض المظالم التي حملتها وأظهرتها منطقة الشرق ا[وسط وشمال 
إفريقيا. ومع ذلك فمنذ سقوط مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية تغيرت فكرة "الخالفة" 
نسخة  إلى  ملموسة  أراضي  على  االستحواذ  فكرة  حول  والمتمحورة  وسوريا  العراق  في  المركزية 
من  التالية  الموجة  بمثابة  تكون  أن  يمكن  والتي  الماضي  انتصارات  إلى  الحنين  من  نوستالجية 
الدعايات التي يستعين بها تنظيم داعش (زيجر، 2017). وحسب ما جاء في مقال وينتر إن االستحواذ 
على هذه ا[راضي حتى ولو في الماضي "سيكون كافيy لتفاخر [تنظيم داعش] بذلك في السنوات 
 yما" وعلى أن تصبح أيض yالتالية بما يراه من المثالية أو اليوطوبيا الجهادية التي كانت متحققة يوم

بمثابة نموذج لمعاقل داعش خارج العراق وسوريا (وينتر، 2017).

2.  الدفاع عن ا9سالم ضد الهجوم

يزعم تنظيم داعش من خالل هذا النوع من الخطاب العسكري على ابراز تعرض ا=سالم للهجوم 
يزعم  داعش  تنظيم  فإن  (2016أ)  زيلين  آرون  الكاتب  وبحسب  عنه.  الدفاع  إلى  بدوره  يحتاج  والذي 
هجمات  على  ا�ن  التركيز  إلى  المسلمين  عموم  على  الهجوم  من  ا=سالم"  على  "الحرب  امتداد 
هذا  إلى  بانضمامها  المنطقة  دول  من  خصومه  السيما  "خالفته"  أساسات  على  الدولي  التحالف 
التحالف مثل ا[ردن والسعودية وا=مارات العربية المتحدة. ويسعى تنظيم داعش من خالل هذا 
النموذج من الخطاب إلى إظهار أن العالم الخارجي يعادي المسلمين وتعزز رؤية أن المسلمين "أمة" 

واحدة.

3.  الجبهة الجديدة

وشمال  ا[وسط  الشرق  منطقة  في  السيما  داعش  لتنظيم  السياسي  الخطاب  من  جزء  ويسعى 
صار  الذي  الخطاب  وهو  جديدة (زيلين، 2015)،  أراض  على  االستحواذ  على  الضوء  تسليط  إلى  إفريقيا 
أكثر أهمية بعد أن خسر تنظيم داعش أراضيه في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية. وقد 
"أمة  فيه  خاطب  2017 سبتمبر  28 في  ُنشر  البغدادي  بكر  [بي  صوتي  مقطع  في   yأيض هذا  برز 
الخالفة" محتجy "بأال يروا خسارة ا[رض كأنها هزيمة للجماعة" بل دعا أتباعه إلى العمل من أجل" أال 
ُذهقت في مدينتي الموصل والرقة" (دوير، 2017). ومع خسارته  تضيع سدى أرواح المجاهدين التي 
أو  العراقية  غير  والياته  إلى  ا[رجح  على  داعش  تنظيم  يتحول  سوف  "الخالفة"  [راضي  الواضحة 
السورية في منطقة الشرق ا[وسط وشمال إفريقيا مثل مصر (والية سيناء) والجزائر (والية الجزائر) 
صنعاء)  (والية  واليمن  الحرمين)  (والية  والسعودية  وفزان)  والبرقة  طرابلس  (والية  وليبيا  وتونس 

(مشروع مكافحة التطرف، 2017). 

بقتل  القيام  خالل  من  وذلك  العسكرية  االستراتيجية  في  التحول  هذا  داعش  تنظيم  وُيظهر 
بمصر  محلية  هجمات  هناك  كانت  المثال  سبيل  على  أوطانهم.  وقلب  دارهم  عقر  في  خصومه 
(" تنظيم داعش يتبنى الهجوم في  مثلما حدث ضد قوات الشرطة في شمال سيناء في يوليو 2017
ضد  السعف)"  (أحد  الشعانين  "أحد  مناسبة  في  وطنطا  ا[سكندرية  في  أو   ،(2017 مصر،"  سيناء 
كنيستين قبطيتين في نفس الوقت (عوض، 2017). وفي السعودية وقعت ثالثة تفجيرات انتحارية 
بما في ذلك هجوم على مسجد النبوي في المدينة المنورة وهو ثاني  في يوم واحد في يوليو 2016
أقدس المواقع في ا=سالم حيث ُقتل أربعة من حراس ا[من. كما وقعت هجمات تنظيم داعش 
أيضy ضد أهداف شيعية في السعودية وضد مسجد ا=مام الصادق المنتمي للشيعة في الكويت.

تحديد الخطاب المتطرف 
العنيف الُمراد مكافحته 
والتصدي له سواء كان

Aأو ضمني Aصريح 

ا%ساسية  الموضوعات  نفهم  أن  أوًال  المهم  فمن  المحلي  السياق  لتقييم  الثالث  المكون  عن  أما 
والمنطق الذي يكتنفه الخطاب اHرهابي والدعايات التي يستعين بها اHرهابيون. وفي القسم أدناه 
وشمال  ا%وسط  الشرق  منطقة  شعوب  تتلقاها  التي  الخطاب  من  الرئيسية  ل\نماط  تلخيص  ثمة 
الخطاب  أنواع  قائمة  إلى  النظر   ينبغي  ال  ولكن  توضيحية  أمثلة  أدناه  تجدون  ذلك،  ورغم  إفريقيا. 

التالية باعتبارها تقييمo شامًال للخطاب الذي يستعين به تنظيم  تنظيم داعش وُيروج له.

أنماط الخطاب الذي يستعين به  تنظيم داعش

تنظيم  به   يستعين  الذي  الخطاب  أنماط  أكثر  فإن   (2016) زجريزيفيز  الكاتب  بمقال  جاء  لما   oطبق
داعش والُموجه إلى  منطقة الشرق ا%وسط وشمال إفريقيا هي السياسية والدينية واالجتماعية. 

ولمتطلبات هذا التقرير فإن إطار العمل قد توسع بحيث يشتمل على:

خطاب سياسي وعسكري

يستغل الخطاب السياسي والعسكري التصريحات حول ا%هداف السياسية أو العسكرية ويعمل 
الخطاب  بأن  القول  وُيمكن  التغيير.  تحقيق  أجل  من  العنف  أعمال  بارتكاب  القيام  تبرير  على 
الدعائية  داعش  تنظيم  استراتيجية   عليها  يرتكز  التي  المحاور  أهم  هو  والعسكري  السياسي 
والرقة  العراقية  الموصل  مدينتي  في  هزيمتهم  بعد  أو  قبل  سواء  الحال  هو  وهذا  واHعالمية 
في  داعش  تنظيم  خطاب   تغيَّر  فقد   ،(2017) وداهينينس  فريسن  أجراها  لدراسة   oووفق السورية. 
مدار  على  وذلك  سياسي  خطاب  إلى  ديني  خطاب  من  "دابق"  اHنجليزية  باللغة  الصادرة  مجلته 
ا%عداد ا%ربعة عشرة ا%ولى وربما كان ذلك تحسبo لفقدان السيطرة على ا%راضي في العراق وفي 
سوريا. وُيقدم القسم أدناه عدد� من ا%مثلة للمحتوى الذي يستخدمه تنظيم داعش في خطابه 

السياسي والعسكري. 

Cauley & Moskalenko, 2017, pp. 266-267).

الُمبررون

يبررون  للخطر  معرضين  أفراد  على  الفئة  هذه  تشتمل 
منطقة  سياق  وفي  اHرهابية.  الجماعات  أفعال  بحماٍس 
على  الفئة  هذه  تشتمل  إفريقيا  وشمال  ا%وسط  الشرق 
يعتقدون  مسلمين  أو  المتطرفة  ا%نشطة  يبررون  مسلمين 
فقط  ليس  الحماس  أو  بالعنف  اHسالم  عن  الدفاع  أن 
فرض   oأيض بل  الدينية  السلطة  أو  للدولة  شرعية  مسؤولية 
عين وواجب فردي ضمن كافة السياقات. على سبيل المثال 
ربما يشتمل هذا على أفراد يوافقون على ما يسمى بخطاب 
على   oحرب يشن  "الغرب  أن  على  رد�  العالمي"  "الجهاد 
و  القاعدة  مثل  المتطرفة  الجماعات  أن  ويظنون  اHسالم" 
أعمالها  وأن  اHسالم  عن   oدفاع "تعمل  داعش  تنظيم 
والدينية"  ا%خالقية  مبرراتها  لها  (العنف)  بــــ  المشمولة 
(ماكولي وموسكالينكو، 2017، الصفحات من 266 إلى 267).

الُجناة واTرهابيون

هي  الجمهور  من  الُمستهدفة  الفئة  هذه  تعد 
%نها  وذلك  المضاد  الخطاب  توجيه  في  ا%صعب 
تتألف من أفراد متفانين بحيث يقوموا  بالتحريض 
وذلك  أعماله  في  والمشاركة  العنف  على  والحث 
أو  السياسية  غاياتهم  تحقيق  أجل  من 
 oأيض الفئة  هذه  وتتضمن  الدينية.  أو  ا%يديولوجية 
على ا%فراد أو الجماعات المدانة باHرهاب أو - في 
دولة  إلى  االنضمام   - داعش  تنظيم  سياق 

"الخالفة" والمشاركة في أنشطتها.

 خطاب 
 اجتماعي
وبطولي

خطاب
سياسي 

وعسكري 

 خطاب
 ديني

وأيديولوجي



1.  تأسيس "الخالفة" والحفاظ عليها

كانت تطلعات  تنظيم داعش =قامة ما يسمى  بـــ  "الخالفة" كبديل سياسي لهيكل دولته في 
والرقة  العراقية  الموصل  مدينتي  سقوط  قبل  الجوهرية  رسائله  أهم  من  واحدة  العالم  بقية 
الخدمات  مجموعة  دعايته  في  داعش  تنظيم  أظهر   دولته،  نظام  لتعزيز  جهوده  وفي  السورية. 
مها للمجتمع والقوات ا[منية التي ُيوفرها من أجل حماية "ا[مة". وُتشير كلمة "ا[مة" هنا  التي ُيقدَّ
وبحسب  والتاريخية.  والثقافية  الدينية  االنتماءات  أفراده  ويربط  يوحده  والذي  كله  المجتمع  إلى 
التغييرات  من  العديد  ابراز  على  خطابه  في  داعش  تنظيم  يعتمد   ،(2017) العبادي  الدكتور  مقال 
المهمة لrبنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي حدثت لمنطقة الشرق ا[وسط 
الرد  هي  "خالفته"  بأن  داعش  تنظيم  ويزعم  الماضية.  القليلة  العقود  مدى  على  إفريقيا  وشمال 
الحتمي والبديل للقوى الغربية التي تمارس قمعy على المسلمين. وربما يجد هذا الخطاب بالذات 
صدى السيما عند اقترانه ببعض المظالم التي حملتها وأظهرتها منطقة الشرق ا[وسط وشمال 
إفريقيا. ومع ذلك فمنذ سقوط مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية تغيرت فكرة "الخالفة" 
نسخة  إلى  ملموسة  أراضي  على  االستحواذ  فكرة  حول  والمتمحورة  وسوريا  العراق  في  المركزية 
من  التالية  الموجة  بمثابة  تكون  أن  يمكن  والتي  الماضي  انتصارات  إلى  الحنين  من  نوستالجية 
الدعايات التي يستعين بها تنظيم داعش (زيجر، 2017). وحسب ما جاء في مقال وينتر إن االستحواذ 
على هذه ا[راضي حتى ولو في الماضي "سيكون كافيy لتفاخر [تنظيم داعش] بذلك في السنوات 
 yما" وعلى أن تصبح أيض yالتالية بما يراه من المثالية أو اليوطوبيا الجهادية التي كانت متحققة يوم

بمثابة نموذج لمعاقل داعش خارج العراق وسوريا (وينتر، 2017).

2.  الدفاع عن ا9سالم ضد الهجوم

يزعم تنظيم داعش من خالل هذا النوع من الخطاب العسكري على ابراز تعرض ا=سالم للهجوم 
يزعم   داعش  تنظيم  فإن  (2016أ)  زيلين  آرون  الكاتب  وبحسب  عنه.  الدفاع  إلى  بدوره  يحتاج  والذي 
هجمات  على  ا�ن  التركيز  إلى  المسلمين  عموم  على  الهجوم  من  ا=سالم"  على  "الحرب  امتداد 
هذا  إلى  بانضمامها  المنطقة  دول  من  خصومه  السيما  "خالفته"  أساسات  على  الدولي  التحالف 
التحالف مثل ا[ردن والسعودية وا=مارات العربية المتحدة. ويسعى تنظيم داعش من خالل هذا 
النموذج من الخطاب إلى إظهار أن العالم الخارجي يعادي المسلمين وتعزز رؤية أن المسلمين "أمة" 

واحدة.

3.  الجبهة الجديدة

وشمال  ا[وسط  الشرق  منطقة  في  السيما  داعش  لتنظيم  السياسي  الخطاب  من  جزء  ويسعى 
صار  الذي  الخطاب  وهو  جديدة (زيلين، 2015)،  أراض  على  االستحواذ  على  الضوء  تسليط  إلى  إفريقيا 
أكثر أهمية بعد أن خسر تنظيم داعش أراضيه في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية. وقد 
"أمة  فيه  خاطب   2017 سبتمبر   28 في  ُنشر  البغدادي  بكر  [بي  صوتي  مقطع  في   yأيض هذا  برز 
الخالفة" محتجy "بأال يروا خسارة ا[رض كأنها هزيمة للجماعة" بل دعا أتباعه إلى العمل من أجل" أال 
تضيع سدى أرواح المجاهدين التي ُاذهقت في مدينتي الموصل والرقة" (دوير، 2017). ومع خسارته 
أو  العراقية  غير  والياته  إلى  ا[رجح  على  داعش   تنظيم  يتحول  سوف  "الخالفة"  [راضي  الواضحة 
السورية في منطقة الشرق ا[وسط وشمال إفريقيا مثل مصر (والية سيناء) والجزائر (والية الجزائر) 
صنعاء)  (والية  واليمن  الحرمين)  (والية  والسعودية  وفزان)  والبرقة  طرابلس  (والية  وليبيا  وتونس 

(مشروع مكافحة التطرف، 2017). 

بقتل  القيام  خالل  من  وذلك  العسكرية  االستراتيجية  في  التحول  هذا  داعش  تنظيم  وُيظهر 
بمصر  محلية  هجمات  هناك  كانت  المثال  سبيل  على  أوطانهم.  وقلب  دارهم  عقر  في  خصومه 
مثلما حدث ضد قوات الشرطة في شمال سيناء في يوليو 2017 (" تنظيم داعش يتبنى الهجوم في 
ضد  السعف)"  (أحد  الشعانين  "أحد  مناسبة  في  وطنطا  ا[سكندرية  في  أو   ،(2017 مصر،"  سيناء 
كنيستين قبطيتين في نفس الوقت (عوض، 2017). وفي السعودية وقعت ثالثة تفجيرات انتحارية 
في يوم واحد في يوليو 2016 بما في ذلك هجوم على مسجد النبوي في المدينة المنورة وهو ثاني 
أقدس المواقع في ا=سالم حيث ُقتل أربعة من حراس ا[من. كما وقعت هجمات تنظيم داعش 
أيضy ضد أهداف شيعية في السعودية وضد مسجد ا=مام الصادق المنتمي للشيعة في الكويت.



4.  الدعوة إلى الهجرة
يقضي  ديني%  فرض%  ثمة  أن  داعش  تنظيم  يزعم  والعسكرية  السياسية  أهدافه  مع  اصطفاف% 
بالهجرة لو كان المسلم يعيش في مكان قمعي وال يستطيع فيه تأدية شعائر دينه. والمثال على 
هذا  دعوة 2014 من قائد التنظيم لكل المسلمين "بالمسارعة إلى الدولة" وإذا أمكن أن يهاجروا إلى 
داعش  تنظيم  هزيمة  سياق  في  أنه  بالذكر  يجدر  ذلك  ومع   .(2014 إن،  إن  (سي  اcسالمية"  الدولة 
العسكرية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية فقد تغير من خطاب يدعو إلى الهجرة   
الذئاب  هجمات  وارتكاب  أوطانهم  في  البقاء  على  المتعاطفين  لتشجيع  يسعى  خطاب  إلى 
التحليل  ثنايا  في  أيض%  هذا  رؤية  ويمكن   .(2016 (بولكه،  غيرها  أخرى  أراض  إلى  الهجرة  أو  المنفردة 
ح البحث تحول خطاب داعش نحو التأكيد على قوة  النصي لمجلة "دابق" على سبيل المثال إذ ُيرجِّ
اwعمال  من  أفضل  يجعلها  بما  "الواليات"  في  ارتكابها  يتم  التي  المحلية  العسكرية  اwعمال 

العسكرية العالمية ضد الغرب (فريسن وداهينينس، 2017).

خطاب اجتماعي وبطولي

إفريقيا  وشمال  اwوسط  الشرق  منطقة  في  داعش  تنظيم  يتبناه  الذي  الخطاب  من  الثالث  النوع 
الخطاب  من  النوع  هذا  يحتوي  ربما  اwحيان  بعض  وفي  والبطولية.  االجتماعية  بالحجج  مرتبٌط 
االجتماعي البطولي على لغة وموضوعات دينية بارزة لكنها ليست حجج% دينية مباشرة. وبحسب 
تقرير يحلل دعاية تنظيم داعش باللغة العربية على الموقع االجتماعي تويتر فإن خطاب تنظيم 
وعالوة  (المسبار، 2016).  عيِّنتهم)  في   ٪ بنسبة (78.3  الدينية  غير  الحجج  على  باwساس  ُيركز  داعش 
تكتيكات  بقوٍة  تستغل  تويتر  على  داعش  تنظيم  حسابات  أن  ح  ُيرجِّ التقرير  نفس  فإن  ذلك  على 
للتغريدات   ٪  21.3 ونسبة  للصور  تويتر  استخدام  من   ٪ بنسبة 42  وذلك  المنطقية:  من  بدًال  عاطفية 
التغريدات  من   ٪  1.4 و  نصية  تغريدات   ٪  14.3 بنسبة  مقارنة  بالمشاعر  تتالعب  بفيديوهات  تستعين 
االجتماعي  الخطاب  فئة  تتلقى  أن  فينبغي  وهكذا   .(2016 (المسبار،  الدين  علماء  بمنطق  تستعين 
الجوهرية  ل�فكار  عرض  أدناه  وثمة  لها.  المضاد  الخطاب  صياغة  عند  االهتمام  بعض  والبطولي 

االجتماعية والبطولية في خطاب  تنظيم داعش:

1.  اليوتوبيا (العالم المثالي)
أراضيها  تعظيم  هي  الرئيسية  االجتماعية  وحجتها  "الخالفة"  لــــ  داعش  تنظيم  رؤية  من  جزء 
تشارلي  وجد  وكما  عنه.  الدفاع  واستحقاق  للسكن  المثالي  للمكان  الطوباوية  الصورة  باعتبارها 
وينتر في دراسته في 2015 عن دعاية تنظيم داعش عبر مؤسسة كويليام فإن أكثر من نسبة 50 ٪ 
مجتمع  أنها  على  "الخالفة"  ُتصور  رؤى  إلى  تشير  بياناتها  مجموعة  في  داعش  تنظيم  خطاب  من 
اليوطوبيا المثالي ويرى وينتر بأن "نبوءة الدولة اcسالمية اwلفية هي نقطة ارتكاز دعوته العالمية" 
ر  (وينتر، 2015، ص. 30). ويتعزز هذا الوعد الطوباوي الداعشي من خالل استعانة التنظيم بدعاية ُتصوِّ
الحكم الرشيد لقيادة تنظيم داعش وعدم تعطيل أنشطة الحياة اليومية حتى في أثناء العيش 
مختلف  مع  منتظمة  بصورة  االجتماعات  انعقاد  على:  تشتمل  هذا  على  واwمثلة  الصراع.  ظل  في 
مراكز  في  العمل  فرص  توفير  إلى  باcضافة  هذا  اwهالي،  من  ووسطاء  المجتمع  وأعيان  قادة 
التعليم المحلية ونشر تقويمات سنوية للفعاليات المجتمعية ورصف الطرق وفتح اwسواق وتوفير 
زيلين، 2016ب).  (وينتر، 2015؛  الزراعية  اwنشطة  ودعم  الطرق  الفتات  ووضع  والمياه  الكهرباء  خدمات 
السورية؛  والرقة  العراقية  الموصل  مدينتي  سقوط  بعد  "الخالفة"  رؤية  في  تحول  حدث  وحيث 
التي  اwراضي  في  الطوباوية  الرؤية  على  التأكيد  داعش  تنظيم  ُيواصل  أن  المتوقع  من  فسيكون 
سرت،  مدينة  في  طرابلس)  ليبيا (والية  في  المثال  سبيل  على  وسوريا.  العراق  خارج  عليها  استحوذ 
والتجارة  اليومية  الحياة  تنشيط  إعادة  إلى  دعايته  في  االنتباه  لفت  على  داعش  تنظيم  عمل  حيث 
وذلك من خالل الصناعات المحلية (الطوب والرخام ومحاصيل الفواكه وتجارة اwسماك وصناعات 

المعجنات)، وتأسيس متاجر إمداد للمدارس والمكاتب ومحالت cصالح السيارات (زيلين، 2016ب).

خطاب ديني أو أيديولوجي

يعتمد النوع الثاني من الخطاب على التذرع بالحجج واالستماالت الدينية وا1يديولوجية. فترويج تنظيم 
غير  دعوتهم  يعني  ما  وهو  "الدعوة"  ممارسته  عبر  يتم  إنما  الديني  الخطاب  باستخدام  داعش 
المسلمين إلى اتباع ا[ ودعوة الناس إلى "العودة" إلى ما يزعمون أنه اXسالم "الصحيح". هذه الحجج 
وسلطة  مرجعية  الكتساب  مرجع`  والسنة  القرآن  تتخذ  إنما  داعش  تنظيم  بها  يستعين  التي  الدينية 
وتبرير  ا1فراد  من  المزيد  وتجنيد  الدعم  من  المزيد  لحشد  منه  سعي`  وذلك  لمزاعمه  وشرعية  دينية 

استخدام العنف ضد أعدائه. ومن بين ا1مثلة على الحجج الدينية التي يستعين بها تنظيم داعش:

1.  "الجهاد" باعتباره فرض عين
كل  على  واجب  الجهاد  وأن  كفاية  فرض  ال  عين  فرض  "الجهاد"  مفهوم  بأن  داعش  تنظيم  ُيحاجج 
إليه  ُينظر  الذي  المادي  العنف  صور  من  صورة  هو  "الجهاد"  فإن  داعش  تنظيم  إلى  وبالنسبة  مسلم. 
تمتزج  وعندما   .(2015 (كومورفورد،  السليمة  الفرد  عقيدة  Xظهار  المشروعة  الوحيدة  الطريقة  باعتباره 
هذه الحجة بالوجوب الذي يشعر به المسلم للتصرف إزاء المظالم سواء كانت حقيقية أو ُمتصورة مثل 
َر تنظيم داعش عن "الجهاد"  معاناة المسلمين في فلسطين أو سوريا أو العراق تصبح سبب` في أن تصو|
ربما يجد له صدًى لدى المسلمين المعرضين لخطر التطرف. ويتطلب مفهوم "الجهاد" بالنسبة لتنظيم 
داعش أيض` ارتكاب ا1فعال البدنية والدليل على هذا خطاب البغدادي يوم إعالن "الخالفة" عندما قال 

"حياة الجهاد مستحيلة ما لم تأخذ متاعك وتنتقل إلى دولة "الخالفة" (شميد، 2015).

2.  الزعم بصفاء ا@سالم
للخطاب  متعددة  بجوانب  ويستعين  اXسالم  من  "ا1صفى"  النسخة  لديه  أن  داعش  تنظيم  يزعم 
لتعزيز هذا الزعم (العبادي، 2017). على سبيل المثال فقد ادعى تنظيم داعش أن لديه سلطة مخولة 
بإصدار الفتاوى2  عبر من نصب نفسه "خليفة"- أبو بكر البغدادي ومن خالل ادعاءاته بأنه مؤهل من 
الناحية الشرعية واXسالمية Xصدار الفتاوى 1نه يحمل درجة الدكتوراه  في الدراسات اXسالمية باللغة 
العربية (فيصل، 2015). ويزعم تنظيم داعش أيض` أن له سلطة شرعية وأخالقية على أتباعه وذلك من 
قانون  يشمل  المثال  سبيل  على  الشرعية.  الحدود  لتطبيق  عقوبات  لقانون  ومصادقته  إعالنه  خالل 
واXسالم  (ملسو هيلع هللا ىلص)  محمد  والنبي  با[  والكفر  التجديف  بتهمة  اXعدام  على  داعش  لتنظيم  العقوبات 
لشرب  جلدة  و80  للسرقة  عقاب`  اليد  وقطع  الُمحصنة  الزانية  أو  الُمحصن  للزاني  الموت  حتى  والرجم 
المعايير  تفرض  ثقافة  لنشر  أيض`  داعش  تنظيم  يسعى  كما   .(2015 (سول،  والقذف  الُمسكرات 
ا1خالقية وذلك من خالل تطبيق ما يسمى بــــ "الحسبة" أو الشرطة ا1خالقية أو شرطة ا�داب بحيث 
وينفذون  المحرمة  المنتجات  أو  الكحولية  المشروبات  ويدمرون  السجائر   3 الحسبة"  "رجال  يحرق 
إعدامات علنية أو عقوبات علنية على الجرائم. وتعمل كافة ا1عمال السابقة على تعزيز زعم تنظيم 

داعش بأن إسالمه هو المرجعية الدينية ا1كثر مشروعية لكل المسلمين.

3.  تكفير غير المسلمين 4 
لالنضمام  ا1تباع  من  المزيد  استقطاب  أجل  من  وذلك  ا1فراد  بتكفير  داعش  تنظيم  خطاب  يستعين 
وجاء  المثالي.  للمجتمع  الطوباوية  نسختهم  عن  ا�خرين  إقصاء  على  الخطاب  هذا  يعتمد  حيث  إليه 
وهي  بها  استشهاد�  ا1كثر  هي  التوبة  سورة  أن  مجلة "دابق"  أعداد  في  الواردة  للنصوص  التحليل  في 
المعروفة بأنها مثار للجدل فيما يتعلق بالخطاب الموجه إلى شن الحرب على غير المسلمين (فريسن 
ربما  "كافر"  تصنيف  تحت  المندرجين  أولئك  كل  فإن  داعش  تنظيم  وبحسب    .(2017 وداهينينس، 
والقومية  والطائفية  الشيوعية  على  القائمة  ا1حزاب  وكل  عشرية؛  االثني  "الشيعة  على:  يشتملون 
والليبرالية؛ وأنصار الديمقراطية وأولئك الذين يشاركون في إجراءاتها؛ وكل الحكومات التي ال تحكم 
من  وكل  والقضائية؛  التنفيذية  وا1جهزة  والمخابرات  الشرطة  وضباط  الجيش  وأفراد  "بالشريعة" 
يسعون إلى االحتكام إلى القوانين المدنية ومن يسخرون من النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ويهينونه وعائلته الشريفة؛ 
وكل البعثيين وجميع قادة الحزب اXسالمي العراقي وليس كل أفراده العاديين؛ وكل من يمارسون 
أعمال السحر والشعوذة" (م. ح. حسن، 2015). ولتعزيز هذ النوع من الخطاب فإنه يجدر بالذكر أن اللغة 
تنظيم  يصف  المثال  سبيل  على  للغاية.  مهينة  خصومه  لوصف  داعش  تنظيم  يستخدمها  التي 
بطريقة  الشيعة  إلى  وتشير  اXلحادية")  ("الكردية  أو  الملحدون"  "ا1كراد  بأنها  الكردية  القوات  داعش 
اليزيديين  بأن  أيض`  داعش  تنظيم  ويحاجج   .(2016 حسن،  (ح.  الشر"  "شيعة  و  "الرافضة"  باسم  تحقيرية 
هم "قوم يعبدون الشيطان بدًال من ا[" (فيصل، 2015). وبالنسبة إلى تنظيم داعش  فإن وصفهم 
"أهل  اXسالم  تفسيرات  عموم`  تعتبرها  أخرى  أديان  على  أيض`  ينطبق  مسلمين  غير  بأنهم  ا�خرين 

كتاب" مثل المسيحية واليهودية بل ينطبق الوصف أيض` على الهندوسية والبوذية واXلحاد.

2  - الفتوى رأي لعلماء المسلمين يرتكز على فقه اXسالم.
3  - رجال الحسبة هم أولئك الرجال الذين يمنعون الخروج على ا1خالق وينكرون أفعال الشر في الشوارع العامة أو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالتعبير اXسالمي.

4  - التكفير هو تقرير ديني بأن المسلم قد صار مرتد� أو أن شخص` قد أصبح كافر� أو عمل عمًال صار به مشرك`.



4.  الدعوة إلى الهجرة
يقضي  ديني%  فرض%  ثمة  أن  داعش  تنظيم  يزعم  والعسكرية  السياسية  أهدافه  مع  اصطفاف% 
بالهجرة لو كان المسلم يعيش في مكان قمعي وال يستطيع فيه تأدية شعائر دينه. والمثال على 
هذا  دعوة 2014 من قائد التنظيم لكل المسلمين "بالمسارعة إلى الدولة" وإذا أمكن أن يهاجروا إلى 
داعش  تنظيم  هزيمة  سياق  في  أنه  بالذكر  يجدر  ذلك  ومع   .(2014 إن،  إن  (سي  اcسالمية"  الدولة 
العسكرية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية فقد تغير من خطاب يدعو إلى الهجرة   
الذئاب  هجمات  وارتكاب  أوطانهم  في  البقاء  على  المتعاطفين  لتشجيع  يسعى  خطاب  إلى 
التحليل  ثنايا  في  أيض%  هذا  رؤية  ويمكن   .(2016 (بولكه،  غيرها  أخرى  أراض  إلى  الهجرة  أو  المنفردة 
ح البحث تحول خطاب داعش نحو التأكيد على قوة  النصي لمجلة "دابق" على سبيل المثال إذ ُيرجِّ
اwعمال  من  أفضل  يجعلها  بما  "الواليات"  في  ارتكابها  يتم  التي  المحلية  العسكرية  اwعمال 

العسكرية العالمية ضد الغرب (فريسن وداهينينس، 2017).

خطاب اجتماعي وبطولي

إفريقيا  وشمال  اwوسط  الشرق  منطقة  في  داعش  تنظيم  يتبناه  الذي  الخطاب  من  الثالث  النوع 
الخطاب  من  النوع  هذا  يحتوي  ربما  اwحيان  بعض  وفي  والبطولية.  االجتماعية  بالحجج  مرتبٌط 
االجتماعي البطولي على لغة وموضوعات دينية بارزة لكنها ليست حجج% دينية مباشرة. وبحسب 
تقرير يحلل دعاية تنظيم داعش باللغة العربية على الموقع االجتماعي تويتر فإن خطاب تنظيم 
وعالوة  (المسبار، 2016).  عيِّنتهم)  في   ٪ بنسبة (78.3  الدينية  غير  الحجج  على  باwساس  ُيركز  داعش 
تكتيكات  بقوٍة  تستغل  تويتر  على  داعش  تنظيم  حسابات  أن  ح  ُيرجِّ التقرير  نفس  فإن  ذلك  على 
للتغريدات   ٪  21.3 ونسبة  للصور  تويتر  استخدام  من   ٪ بنسبة 42  وذلك  المنطقية:  من  بدًال  عاطفية 
التغريدات  من   ٪  1.4 و  نصية  تغريدات   ٪  14.3 بنسبة  مقارنة  بالمشاعر  تتالعب  بفيديوهات  تستعين 
االجتماعي  الخطاب  فئة  تتلقى  أن  فينبغي  وهكذا   .(2016 (المسبار،  الدين  علماء  بمنطق  تستعين 
الجوهرية  ل�فكار  عرض  أدناه  وثمة  لها.  المضاد  الخطاب  صياغة  عند  االهتمام  بعض  والبطولي 

االجتماعية والبطولية في خطاب  تنظيم داعش:

1.  اليوتوبيا (العالم المثالي)
أراضيها  تعظيم  هي  الرئيسية  االجتماعية  وحجتها  "الخالفة"  لــــ  داعش  تنظيم  رؤية  من  جزء 
تشارلي  وجد  وكما  عنه.  الدفاع  واستحقاق  للسكن  المثالي  للمكان  الطوباوية  الصورة  باعتبارها 
وينتر في دراسته في 2015 عن دعاية تنظيم داعش عبر مؤسسة كويليام فإن أكثر من نسبة 50 ٪ 
مجتمع  أنها  على  "الخالفة"  ُتصور  رؤى  إلى  تشير  بياناتها  مجموعة  في  داعش  تنظيم  خطاب  من 
اليوطوبيا المثالي ويرى وينتر بأن "نبوءة الدولة اcسالمية اwلفية هي نقطة ارتكاز دعوته العالمية" 
ر  (وينتر، 2015، ص. 30). ويتعزز هذا الوعد الطوباوي الداعشي من خالل استعانة التنظيم بدعاية ُتصوِّ
الحكم الرشيد لقيادة تنظيم داعش وعدم تعطيل أنشطة الحياة اليومية حتى في أثناء العيش 
مختلف  مع  منتظمة  بصورة  االجتماعات  انعقاد  على:  تشتمل  هذا  على  واwمثلة  الصراع.  ظل  في 
مراكز  في  العمل  فرص  توفير  إلى  باcضافة  هذا  اwهالي،  من  ووسطاء  المجتمع  وأعيان  قادة 
التعليم المحلية ونشر تقويمات سنوية للفعاليات المجتمعية ورصف الطرق وفتح اwسواق وتوفير 
زيلين، 2016ب).  (وينتر، 2015؛  الزراعية  اwنشطة  ودعم  الطرق  الفتات  ووضع  والمياه  الكهرباء  خدمات 
السورية؛  والرقة  العراقية  الموصل  مدينتي  سقوط  بعد  "الخالفة"  رؤية  في  تحول  حدث  وحيث 
التي  اwراضي  في  الطوباوية  الرؤية  على  التأكيد  داعش  تنظيم  ُيواصل  أن  المتوقع  من  فسيكون 
سرت،  مدينة  في  طرابلس)  ليبيا (والية  في  المثال  سبيل  على  وسوريا.  العراق  خارج  عليها  استحوذ 
والتجارة  اليومية  الحياة  تنشيط  إعادة  إلى  دعايته  في  االنتباه  لفت  على  داعش  تنظيم  عمل  حيث 
وذلك من خالل الصناعات المحلية (الطوب والرخام ومحاصيل الفواكه وتجارة اwسماك وصناعات 

المعجنات)، وتأسيس متاجر إمداد للمدارس والمكاتب ومحالت cصالح السيارات (زيلين، 2016ب).



2.  الهوية والمخالطة االجتماعية
فيه  يكون  ربما  فراغ  بملء  يقوم   بحيث  والبطولي  االجتماعي  الخطاب  من  النوع  هذا  تصميم  تم 
وذلك  وفائدتها  بأهميتها  الشعور  على  بالخطاب  المستهدفة  الفئة  وتشجيع  الهوية  في  نقص 
بانضمامها إلى تنظيم داعش. وفي هذا الصدد ُيعزز تنظيم داعش هذا النوع من الخطاب بالتركيز 
على العناصر الثقافية التي هي جزء من الحياة اليومية في منطقة الشرق اhوسط وشمال إفريقيا 
والتي تساعد في خلق إحساسo باالنتماء وروح الجماعة. على سبيل المثال فإن الصور التي ينشرها 
ر تجمعات اtفطار في رمضان وتلقي الضوء على جوانب الحياة مع العديد من  تنظيم داعش تصوِّ
العائالت الكبيرة وتركز على اhطفال وهم يلعبون أو في المدرسة. فُيعد اtحساس باtخوة سواء  
من  العديد  يظهر  حيث  داعش  تنظيم  دعاية  في  المحوري  الموضوع  هو  اtناث  بين  أو  الذكور  بين 
وربما   .(2017 كارتر،  (مركز   oمع ويحتفلون  ويقاتلون  يصل�ون  وهم  متنوعة  جنسيات  من  المقاتلين 
عائلة  تأسيس  أو  الزواج  أو  بالرومانسية  وعود  على   oأيض االجتماعي  الخطاب  من  النوع  هذا  يشمل 

(تاراس-فالبيرج، 2017).

3.  ا9حساس بالمغامرة
"الخالفة"  دولة  إلى  الناس  جذُب  على  داعش  تنظيم  به  يستعين  الذي  االجتماعي  الخطاب  يعتمد 
كمكان لتحقيق المغامرة والمكانة أو الهيبة وكفرصة hن يصبح الفرد بطًال. ويتضمن العديد من 
نماذج الخطاب الذي يستعين به تنظيم داعش على وصف مقاتلوه بأنهم "اhبطال الذين يدافعون 
ببسالة عن العالم اtسالمي" (شميد، 2015، ص.5). ويقترن هذا اhمر مع صور وفيديوهات المقاتلين 
اقناع  بغية  العسكرية  المعارك  في  مشاركتهم  أثناء  في  وكذلك  اhسلحة  يستخدمون  الذين 
الُمجندون الُجدد الُمحتملين الذين قد تدفعهم اtثارة إلى االنضمام إلى تنظيم داعش. وبالنسبة 
بوعد  الخالفة  إلى  واالنضمام  الوطن  ترك  يقترن  ما  عادًة  داعش،  تنظيم  مجندات  من  العديد  إلى 

بالعثور على حبيب وزوج والتي تعد رسالة محورية ضمن دعاية تنظيم داعش.

الخطوة  وتتمحور  المحلي.  السياق  تعريف  على  تساعد  الدليل  هذا  في  اhولى  الثالث  الخطوات  إن 
فتحديد  المضاد.  الخطاب  حمالت  من  المقصودة  والغايات  ل�هداف  الدقيق  التحديد  حول  التالية 
تركيز�  أكثر  المضاد  للخطاب  حمالت  وتطوير  صياغة  في  يسهم  واقعية  وغايات  واضحة  أهداف 
الجمهور.  من  المستهدفة  الفئات  تصرفات  أو  سلوك  في  حاسمة  تغييرات  تحقيق  على  وقادرة 
وضع  في  ومحورية  أساسية  عوامل  بعناية  المختارة  والغايات  اhهداف  فإن  ذلك  على  وعالوة 

وتطوير حمالت الخطاب المضاد hنها ترتبط مباشرة بتقييم تأثير الحملة بعد تنفيذها ونشرها.

تحديد أهداف وغايات
 واضحة من الخطاب

 المضاد

أهداف حمالت الخطاب المضاد على ا%نترنت

االجتماعي  التواصل  ومواقع  ا4نترنت  شبكة  عبر  الحمالت  بين  العالقة  ُتظهر  التي  البحوث  من  القليل  هناك 
عمومR وتأثير تلك الحمالت على التغييرات السلوكية الفعلية.

في  التغيرات  على  تركز  واقعية   Rأهداف بتحديد  ا4نترنت  على  المضاد  الخطاب  حمالت  بقيام  ُيوصى  ولذا 
مواقف اcفراد بدًال من سلوكهم.

كما ُيحبَّذ أيضا إجراء المزيد من ا4حصائيات الُمتعمقة لقياس تأثير الخطاب المضاد الذي يسعى 4حداث تغيير 
سلوكي.
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أهداف حمالت الخطاب المضاد على ا%نترنت

االجتماعي  التواصل  ومواقع  ا4نترنت  شبكة  عبر  الحمالت  بين  العالقة  ُتظهر  التي  البحوث  من  القليل  هناك 
عمومR وتأثير تلك الحمالت على التغييرات السلوكية الفعلية.

في  التغيرات  على  تركز  واقعية   Rأهداف بتحديد  ا4نترنت  على  المضاد  الخطاب  حمالت  بقيام  ُيوصى  ولذا 
مواقف اcفراد بدًال من سلوكهم.

كما ُيحبَّذ أيضا إجراء المزيد من ا4حصائيات الُمتعمقة لقياس تأثير الخطاب المضاد الذي يسعى 4حداث تغيير 
سلوكي.



 

أن  من  العنف  لخطر  المعرضين  ا2فراد  منع 
يسمى  ما  وهذا  عنيفين  متطرفين  يصبحوا 

بالسعي لـــ (تغيير العقول).

تحويل المسار يمكن Pحداث التغييرات السلوكية التي 
يشترك فيها الفرد في ارتكاب أعمال العنف 
والتطرف أن يؤدي إلى الحد تلك ا2عمال و/أو 

وقفها بشكل كامل (والمقصود بتغيير 
السلوك هنا تحديد` سلوك العنف والتحريض 
عليه). والالفت أن فك االرتباط القابل للقياس 

إنما يحدث في ا2ساس في محيط فردي 
وجهj لوجه ال على منصات اPنترنت.

فك االرتباط

ذات  معلومات  توفير  الهدف  هذا  ويشمل 
موضوع  تناول  عند  معينة  بجوانب  الصلة 
التطرف العنيف بما في ذلك العوامل المؤدية 
بدورها  المؤدية  وعملياتها  الراديكالية  إلى 
للتطرف العنيف. وقد تسري هذه ا2هداف على 
وجه الخصوص عندما تكون الفئة الُمستهدفة 

من الجمهور من "المؤثرين الرئيسيين."

رفع الوعي

عزل التهديد للحد من اvثار المترتبة عليه سواء 
على فرد أو مجموعة صغيرة من ا2فراد.

الحد من ا6ثر

التخفيف من انجذاب ا2فراد المعرضين للخطر 
ومنع انتشار خطاب العنف والتطرف.

الحد من االنجذاب

من المفيد أيضj تقسيم ا2هداف إلى أهداف فرعية أسهل فهمj أو غايات ُمحددة قابلة للقياس 
وواقعية ضمن اPطار الزمني المخطط له للحملة.

ناحية  من  سواء  المضاد  الخطاب  من  المنشود  التغيير  ذلك  والغايات  ا2هداف  تصف  أن  يجب 
المواقف أو السلوك. وبالنسبة إلى الخطاب المضاد في منطقة الشرق ا2وسط وشمال إفريقيا فإن 

بعض تلك التغييرات ربما تتضمن ما يلي (زيجر، 2016، ص. 12):

ربط ا-هداف بالتأثير

ينبغي دمج قياس تأثير الخطاب المضاد في عملية صياغته وتطويره منذ البداية، كما ينبغي اختيار المؤشرات 
أمثلة  على  وللتعرف  الحملة.  تطوير  في  البدء  قبل  تحديدها  تم  غاية  أو  هدف  بكل  يتعلق  فيما  الرئيسية 
المضاد  الخطاب  حمالت  تأثير  قياست  تتناول   والتي  الدليل  هذا  من  رقم  9  الخطوة  انظر  للمؤشرات  واضحة 

وتقييمها. 



NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION

ربط ا-هداف بالتأثير

ينبغي دمج قياس تأثير الخطاب المضاد في عملية صياغته وتطويره منذ البداية، كما ينبغي اختيار المؤشرات 
أمثلة  على  وللتعرف  الحملة.  تطوير  في  البدء  قبل  تحديدها  تم  غاية  أو  هدف  بكل  يتعلق  فيما  الرئيسية 
المضاد  الخطاب  حمالت  تأثير  قياست  تتناول   والتي  الدليل  هذا  من  رقم  9  الخطوة  انظر  للمؤشرات  واضحة 

وتقييمها. 



كان  إذا  وما  توصيلها  الُمراد  الرسالة  لبلورة  ا:همية  غاية  في  أمر?  مؤثرين  ُمرسلين  تحديد  يعتبر 
سيتردد صداها عند الجمهور المستهدف بتلك الرسالة على النحو المنشود. وهناك بعض ا:سئلة 

ينبغي طرحها وإيجاد إجابات لها قبل تحديد "الُمرسل" المناسب ومن بينها:

أسئلة لتحديد الُمرسل المناسب 

تحديد "ُمرِسل" 
مؤِثر لتقديم الخطاب
 المضاد الُمراد صياغته

•  ما العالقة بين الُمرسل والجمهور المستهدف؟
•  ما مدى المصداقية التي يتمتع بها ذلك الُمرسل لدى الجمهور المستهدف؟

•  ما قدرة ذلك الُمرسل على إحداث التغيير في مواقف اWفراد؟
•  ما قدرة ذلك الُمرسل على إحداث التغيير في سلوكيات اWفراد؟

•  ما اeثار السلبية أو المخاطر المحتملة المرتبطة باختيار ذلك الُمرسل بعينه؟

على  يشتملوا  أن  ويمكن  الجمهور  من  الُمستهدفة  الفئات  بتنوع  الُمحتملون  الُمرسلون  يتنوع 
الدينية  والسلطات  المجتمعيين  والقادة  الدينيين  والقادة  والمعلمين  واُ:سر  ا:قران  جماعات 
اجتماعات  عقد  في  الحمالت  مصممو  يرغب  وقد  الرياضة.  ونجوم  والمشاهير  والسياسيين 
لمجموعات ُمركزة (أو بؤرية) تتضمن عيِّنات من الجمهور الُمستهدف بحملتهم على أن يكون ذلك 
الفاعلية  تحُقق  لتقييم  ا:ساس  خطوط  وضع  أجل  من  الحمالت  وتطوير  صياغة  في  البدء  قبل 
لبعض  وصف  يلي  وفيما  الُمستهدف.  الجمهور  سياق  في  تحُققها  عدم  أو  للُمرسل  القصوى 

ا:مثلة العملية للفئات المحتملة للُمرسلين لمنطقة الشرق ا:وسط وشمال إفريقيا: 

اWُسر

وكذلك  داعش  تنظيم  إلى  لالنضمام  وسوريا  العراق  إلى  سافروا  الذين  ا:فراد  ُأسر  تلعب  قد 
آخرين  منع  في  أيض}  بل  فحسب  بالفعل  سافروا  الذين  إعادة  على  يقتصر  ال  محوري}  دور?  العائدين 
من السفر وإقناع ا:فراد بعدم مغادرة بلدانهم. وُتعد الروابط ا:سرية في منطقة الشرق ا:وسط 
وشمال إفريقيا قوية جد? السيما العالقات التي تجمع بين الشباب ووالديهم. لقد تبين أن العالقات 
إلى  ا:فراد  تدفع  التي  الهامة  العوامل  أحد  بمثابة  وإفريقيا  ا:وسط  الشرق  منطقة  في  ا:سرية 
إعادة النظر في أفعالهم واختياراتهم ذات الصلة با�رهاب. وثمة أمثلة ظهر فيها أن العالقات مع 
المثال  سبيل  على  داعش.  تنظيم  أراضي  من  بالعودة  أبنائهم  �قناع  مهمة  ا:مهات  السيما  ا�باء 
السعودية  العربية  المملكة  من  وهو  السليطي  محمد  داعش  تنظيم  عن  المنشق  قصة  فإن 
سنة والذي ذكر في مقابلة له "دموع أمي عبر الهاتف" كانت هي السبب الرئيسي في  وعمره 26

أني عدت إلى وطني بعد انضمامي لتنظيم داعش (" تنظيم داعش من الداخل (8)،" 2015).

لحمل  أقوياء  ُمرسلين  يكونوا  أن  ويمكن  اُ:سرة  أفراد  من  باعتبارهم  مهمٌّ دوٌر أيضا  ول�شقاء 
أجرتها  مقابلة  في  المثال  سبيل  على  المضاد.  التجنيد  أو  للتجنيد  للتصدي  سواء  المضاد  الخطاب 
قناة سي إن إن بعنوان "خسارة أخيك من أجل تنظيم داعش " والتي حملت مناشدة محمد الشايب 
:خيه ا:كبر هشام الشايب الذي فقدته عائلته بانضمامه لتنظيم داعش وانتهى به المطاف إلى 
وخالل   .(2016 هيردين،  وفان  وبيناالل،  (هولمس  ا�عداًم"  :حكام  ورهيب}"  "وحشي}  ُمنفذ?  يكون  أن 
ر محمد عن حزنه وغضبه نحو أخيه الذي لم يعد يعرفه. وكانت الرسالة ا:خيرة  هذه المقابلة عبَّ
ليلة  كل  فيك  تفكر  هنا...وأمك  أسرة  لديك  :ن  أخرى  مرة  التفكير  "أعد  هي  لهشام  محمد  من 
وتبكي دائم} :جلك. والدك شيخ هرم والذي لطالما أحبك...أدعوك أن تفكر في عواقب ا:مر على 

أسرتك :ن هذه العواقب وخيمة" (هولمس وآخرون، 2016). http://bit.ly/2iSsJpP

 

 

-

دراسة حالة لتحديد ا+هداف والغايات

"الحكم على الناس"

الوصف:

لقد أنتجت شبكة اEعالم المجتمعي سلسلة من المقاطع الصوتية والمرئية باللغة العربية بحيث 
تذاع عبر شبكتي اEذاعة والتليفزيون اUردنية وموقع اليوتيوب.5  وقد تم تحديد الفئة المستهدفة 
من الجمهور لهذه الحملة وهي الجمهور العام ذو اUغلبية الُمسلمة السيما من الشباب اUردني. 
ويتناول هذا التسجيل اEذاعي الذي نحن بصدده وعنوانه "الحكم على الناس" محادثة بين أم وابنها 
حيث يستعرض هذا الحوار موقفh يتسرع فيه االبن بالحكم على ولد آخر Uن شعره طويل وخالل 
المحادثة يتبين أن الولد ذا الشعر الطويل يزيل حجرm كبيرm من أمام طريق السيارات و المقصود منه 
على اUرجح إنقاذ اUرواح. ونتيجة لذلك فإن اUم تشرح أن المظاهر ليست هي اUساس وإنما اUفعال 

صوتها أعلى من اUقوال.

وللمزيد من التسجيالت اEذاعية بعنوان "الحكم على الناس" يمكن أن تجدها في الرابط التالي:

الخطوة 1
 تقييم  عوامل الدفع

والجذب

 الخطوة 2
 تحديد الجمهور
المستهدف

الخطوة 3
 تحديد الخطاب المتطرف
 العنيف الُمراد مكافحته
 والتصدي له سواء كان

Kأو ضمني Kصريح

الخطوة 4
 تحديد أهداف وغايات واضحة

 من الخطاب المضاد
عوامل الدفع:

التهميش االجتماعي

عوامل الجذب:
• القدرة على اثبات الذكورة

• التعبير عن الهوية القبلية  
   والثقافية

الجمهور العام:
الشباب ا`ردني

خطاب اجتماعي
 وشخصي:

االعتقاد بجواز قبول الحكم 
وتجريدهم  اgخرين  على 
الختالف  إنسانيتهم  من 
وهذا  الخارجي  مظهرهم 
من  العديد  في  شائع 
التي  الطائفية  الرسائل 

ُيروج لها تنظيم داعش.

الهدف:
الشباب  بين  الوعي  رفع 
احتـــــرام  حـــــول  ا`ردنــي 

اgخرين ومنع التطرف.

أهداف/غايات فرعية:
المـــــواقف  مــــن  الحــــد 
تجــــــاه  المســــــــــتقطبة 
"اgخرين" (تقويض االنجذاب 
إلى الراديكالية والتطرف)

5  - لقد جاءت هذه السلسلة من مقاطع اEذاعة والتليفزيون بعد محادثات مع شباب وبنات في اUردن. وقد ُبثت مسلسالت التليفزيون وذلك من خالل تسجيالت 
وفيديوهات مدتها من دقيقة إلى دقيقتين وذلك على قناة عمان نت تي في حتى يونيو ٢٠١٧ وهي ا}ن متاحة على اEنترنت.



كان  إذا  وما  توصيلها  الُمراد  الرسالة  لبلورة  ا:همية  غاية  في  أمر?  مؤثرين  ُمرسلين  تحديد  يعتبر 
سيتردد صداها عند الجمهور المستهدف بتلك الرسالة على النحو المنشود. وهناك بعض ا:سئلة 

ينبغي طرحها وإيجاد إجابات لها قبل تحديد "الُمرسل" المناسب ومن بينها:

أسئلة لتحديد الُمرسل المناسب 

تحديد "ُمرِسل" 
مؤِثر لتقديم الخطاب
 المضاد الُمراد صياغته

•  ما العالقة بين الُمرسل والجمهور المستهدف؟
•  ما مدى المصداقية التي يتمتع بها ذلك الُمرسل لدى الجمهور المستهدف؟

•  ما قدرة ذلك الُمرسل على إحداث التغيير في مواقف اWفراد؟
•  ما قدرة ذلك الُمرسل على إحداث التغيير في سلوكيات اWفراد؟

•  ما اeثار السلبية أو المخاطر المحتملة المرتبطة باختيار ذلك الُمرسل بعينه؟

على  يشتملوا  أن  ويمكن  الجمهور  من  الُمستهدفة  الفئات  بتنوع  الُمحتملون  الُمرسلون  يتنوع 
الدينية  والسلطات  المجتمعيين  والقادة  الدينيين  والقادة  والمعلمين  واُ:سر  ا:قران  جماعات 
اجتماعات  عقد  في  الحمالت  مصممو  يرغب  وقد  الرياضة.  ونجوم  والمشاهير  والسياسيين 
لمجموعات ُمركزة (أو بؤرية) تتضمن عيِّنات من الجمهور الُمستهدف بحملتهم على أن يكون ذلك 
الفاعلية  تحُقق  لتقييم  ا:ساس  خطوط  وضع  أجل  من  الحمالت  وتطوير  صياغة  في  البدء  قبل 
لبعض  وصف  يلي  وفيما  الُمستهدف.  الجمهور  سياق  في  تحُققها  عدم  أو  للُمرسل  القصوى 

ا:مثلة العملية للفئات المحتملة للُمرسلين لمنطقة الشرق ا:وسط وشمال إفريقيا: 

اWُسر

وكذلك  داعش  تنظيم  إلى  لالنضمام  وسوريا  العراق  إلى  سافروا  الذين  ا:فراد  ُأسر  تلعب  قد 
آخرين  منع  في  أيض}  بل  فحسب  بالفعل  سافروا  الذين  إعادة  على  يقتصر  ال  محوري}  دور?  العائدين 
من السفر وإقناع ا:فراد بعدم مغادرة بلدانهم. وُتعد الروابط ا:سرية في منطقة الشرق ا:وسط 
وشمال إفريقيا قوية جد? السيما العالقات التي تجمع بين الشباب ووالديهم. لقد تبين أن العالقات 
إلى  ا:فراد  تدفع  التي  الهامة  العوامل  أحد  بمثابة  وإفريقيا  ا:وسط  الشرق  منطقة  في  ا:سرية 
إعادة النظر في أفعالهم واختياراتهم ذات الصلة با�رهاب. وثمة أمثلة ظهر فيها أن العالقات مع 
المثال  سبيل  على  داعش.  تنظيم  أراضي  من  بالعودة  أبنائهم  �قناع  مهمة  ا:مهات  السيما  ا�باء 
السعودية  العربية  المملكة  من  وهو  السليطي  محمد  داعش  تنظيم  عن  المنشق  قصة  فإن 
وعمره 26 سنة والذي ذكر في مقابلة له "دموع أمي عبر الهاتف" كانت هي السبب الرئيسي في 

أني عدت إلى وطني بعد انضمامي لتنظيم داعش (" تنظيم داعش من الداخل (8)،" 2015).

لحمل  أقوياء  ُمرسلين  يكونوا  أن  ويمكن  اُ:سرة  أفراد  من  باعتبارهم  مهمٌّ  دوٌر  أيضا  ول�شقاء 
أجرتها  مقابلة  في  المثال  سبيل  على  المضاد.  التجنيد  أو  للتجنيد  للتصدي  سواء  المضاد  الخطاب 
قناة سي إن إن بعنوان "خسارة أخيك من أجل تنظيم داعش " والتي حملت مناشدة محمد الشايب 
:خيه ا:كبر هشام الشايب الذي فقدته عائلته بانضمامه لتنظيم داعش وانتهى به المطاف إلى 
وخالل   .(2016 هيردين،  وفان  وبيناالل،  (هولمس  ا�عداًم"   :حكام  ورهيب}"   "وحشي}  ُمنفذ?  يكون  أن 
ر محمد عن حزنه وغضبه نحو أخيه الذي لم يعد يعرفه. وكانت الرسالة ا:خيرة  هذه المقابلة عبَّ
ليلة  كل  فيك  تفكر  هنا...وأمك  أسرة  لديك  :ن  أخرى  مرة  التفكير  "أعد  هي  لهشام  محمد  من 
وتبكي دائم} :جلك. والدك شيخ هرم والذي لطالما أحبك...أدعوك أن تفكر في عواقب ا:مر على 

أسرتك :ن هذه العواقب وخيمة" (هولمس وآخرون، 2016).



الضحايا والناجون

"الناجين  (ن  المصداقية  ذوي  من  أقوياء  ُمرسلين  يكونوا  أن  منه  والناجين  اAرهاب  لضحايا  ُيمكن 
بين  الشك  بذور  قصصهم  تنشر  أن  ويمكن  اAرهابي  للعنف  القاسي  الواقع  يصوروا  أن  يمكن 
دوافعهم"  في  الشك  على  وتجبرهم  والداعمين  الحاليين  واAرهابيين  المحتملين  المجندين 
والتي  المتحدة  ا(مم  أمام  بشهادتها  أدلت  قد  مراد  نادية  فإن  المثال  سبيل  على   .(2013 (بيزوتو، 
وعوملت  اغُتصبت  حيث  داعش  تنظيم  أعضاء  أيدي  على  منها  عانت  التي  المعاناة  فيها  ذكرت 
الفتاح  عبد  الرئيس  مع  والتقت  مصر  في  مهمة  حملة  قادت  فقد  ثم  ومن  الجواري  معاملة 
اAبادة  وجرائم  االغتصاب  جرائم  "يقترف  داعش  تنظيم  أن  كيف  وشرحت  ا(زهر  وشيخ  السيسي 
اثارت  قد   rأيض نادية  قصة  فإن  المصري  السياق  وفي   .(2015 (محمود،  اAسالم"  باسم  الجماعية 

النقاشات بين  علماء الدين بشأن ا(سئلة المزعجة عن التبريرات الدينية للرق في اAسالم.

المنشقون والجناة السابقون (متطرفون عنيفون سابقون)

ُيمكن للمتطرفين العنيفين السابقين أو "المنشقين" عن تنظيم داعش أن يكون لهم دور فعال 
 xفي حمالت الخطاب الموجه ضد تنظيم داعش إذا اسُتخدمت في السياق الظرفي الصحيح. ونظر
وضع  أفضل  في  والمنشقين  السابقين  الجناة  فإن  اAرهابية،  ا(عمال  ارتكاب  في  الشتراكهم 
تحت  فيها  يعيشون  الذي  ا(رض  على  والواقع  ل~رهاب  الوخيمة  العواقب  وصف  من  ُيمكنهم 
حكم  تنظيم داعش والذي ُيمكنهم بدوره من إثناء ا�خرين وإقناعهم من العدول عن احتمالية 
تنظيم  عن  المنشقين  شهادات  على  وبناًء  قضيته.  مع  التعاطف  أو  داعش  لتنظيم  انضمامهم 
داعش فإن تقريرx كتبه نيومان (2015) قد ألقى الضوء على أربع رسائل محورية يمكن لمنشقين عن 

تنظيم داعش أن يروجوها للتصدي لدعاياته التي ُيروج إليها وهي فيما يلي:

1.   االقتتال الداخلي: وُترجح هذه الرسالة تفضيل تنظيم داعش لقتال اخوانهم من المسلمين بدًال  
      من حكومة ا(سد؛

2.  الوحشية: وُترجح هذه الرسالة قيام تنظيم داعش بأعمال وحشية وفظائع يرتكبها ضد المسلمين؛
3.  الفساد والسلوك غير اFسالمي: وُتلقي هذه الرسالة الضوء على أعمال الفساد والسلوك غير  

      اAسالمي الذي   ينهجه تنظيم داعش؛ و
4.  نوعية الحياة: إبراز الحقائق بشأن الحياة في ظل تنظيم داعش والتي ما هي إال حياة قاسية ُمجدبة  

       ومخيبة لآلمال.

وفي المملكة العربية السعودية ثمة برنامج تليفزيوني عربي وعنوانه "همومنا" استضاف سلسلة 
عن  المنشقين  مع  ُأجريت  والتي  الوطنية  التليفزيون  قنوات  عبر  إذاعتها  تم  والتي  المقابالت  من 
تنظيم داعش بعنوان "خبرات الشباب المضلَّل والمخدوع وبرنامج "من داخل تنظيم داعش" وهي 
وسوريا.  العراق  في  القتال  من  العائدين  السعوديين  مع  با(ساس  تمت  اللقاءات  من  سلسلة 
وتشريد  قتل  بينها  ومن  داعش  تنظيم  اقترفها  التي  الفظائع  المنشقين  أولئك  قصص  وتكشف 
ليراها  التليفزيون  على  أذيعْت  وقد  الُمضلَّل (6)،" 2014)  سوريا ("الشباب  في  النساء  واغتصاب  ا(برياء 
الجمهور السعودي. وبالمثل؛ ففي مقابلة مع ثالث نسوة سوريات فررن من تنظيم داعش بمدينة 
الرقة حيث تصفن حياتهن تحت حكم داعش وكيف أنهن كن يقمن بتجنيد النساء وكن يفرضن 
اAرهابية  الجماعة  وحشية  ولوصف  مثًال.  التجميل  مستحضرات  استخدام  عدم  لقواعد  الصارم 
قالت إحدى المنشقات "كانت ُتقطع الرؤوس وتعلق في الشوارع أو يتم التمثيل با(جساد وُتعرض 

بحيث يستطيع أن يراها الجميع حتى ا(طفال. لقد كان هذا فظيعr فعًال." (إنجيل، 2015).

القادة الدينيون

تفنيد  على  القدرة  الدينيون  القادة  لدى  إفريقيا،  وشمال  ا(وسط  الشرق  بمنطقة  يتعلق  وفيما 
التي  االستماالت  بنقض  وذلك  داعش  تنظيم  يستخدمه  الذي  وا(يديولوجي  الديني  الخطاب 
فإن  الثقافي  المنظور  من  تحدثنا  وإذا  اAسالم.  باسم  العنف  استخدام  لتبرير  الشباب  بها  يجذبون 
الشخصيات الدينية المشهورة تنال احترامr وثقًال كبيرين لدى جمهورهم لما يقدمونه من توجيه 

يحمل قيمة قوية في مجتمعاتهم المحلية.

القادة الدينيون بصفتهم أصحاب رسالة / مؤثرين

أن يقدموا الرسالة بطرق خالقة ليس فقط في المساجد بل أيض$ لنا  للقادة الدينيين وعلماء المسلمين  يمكّن
تشجيع  بهدف  للركاب  اSنفاق  مترو  في  الفتوى"  "أكشاك  قدم  من  كأول  الشريف  اSزهر  مبادرة  في  مثال 
الجمهور على للحصول على الفتاوى الدينية من اSزهر الشريف وليس من الجماعات المتطرفة مثل تنظيم 

داعش.



NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION

القادة الدينيون بصفتهم أصحاب رسالة / مؤثرين

يمكّن للقادة الدينيين وعلماء المسلمين  أن يقدموا الرسالة بطرق خالقة ليس فقط في المساجد بل أيض$ لنا 
تشجيع  بهدف  للركاب  اSنفاق  مترو  في  الفتوى"  "أكشاك  قدم  من  كأول  الشريف  اSزهر  مبادرة  في  مثال 
الجمهور على للحصول على الفتاوى الدينية من اSزهر الشريف وليس من الجماعات المتطرفة مثل تنظيم 

داعش.



الحكومات والمنظمات دولية

وفي سياق منطقة الشرق اCوسط وشمال إفريقيا حيث تلعب الحكومات دور, مركزي) في معايش 
وعالوة  العنيف.  التطرف  ضد  فعال  مضاد  خطاب  بإرسال  الحكومات  تقوم  أن  ويمكن  مواطنيها؛ 
ذوي  باعتبارهم  أيض)  السياسيين  قادتهم  إلى  المواطنون  ينظر  السياقات  بعض  ففي  ذلك  على 
اCوسط  الشرق  منطقة  سياق  في  والسياسة  الدين  بين  تداخًال  ثمة  أن  سيما  ال  الدين  على  هيمنة 
وشمال إفريقيا. ولدى الحكومات في المنطقة أيض) فرص الوصول إلى الموارد والتمويل واlفادة 
ويجدر  صحيح).  استغالًال  الموارد  تلك  استغالل  تم  ما  إذا  منها  النجاح  تحقيق  ُيمكن  حيث  منها 
ينقلها  التي  الرسالة  مصداقية  يعزز  أن  يمكن  الحكومية  وغير  اlعالمية  اCطراف  إشراك  أن  بالذكر 
كيان ترعاه الحكومة. ففي منطقة الشرق اCوسط وشمال إفريقيا ثمة عدد من المراكز والمنصات 

المعنية بالخطاب المضاد والبديل وترعاها الحكومات أو المنظمات الدولية كما هو مدرج أدناه:

كينة (السعودية) السَّ
مع  الشراكة  على  وتركز  حكومية  غير  مستقلة  منظمة  تديرها  كينة  السَّ
علماء اPسالم من أجل التفاعل مع اIفراد الذين يسعون إلى تحصيل معرفة دينية 
العربية  بالمملكة  واPرشاد  والدعوة  اPسالمية  الشؤون  وزارة  من  بدعمٍ  وذلك 

السعودية (وزارة الشؤون الخارجية - المملكة العربية السعودية، ٢٠١٧).
http://en.assakina.com :الموقع ا8لكتروني

(OIC منظمة التعاون ا8سالمي) صوت الحكمة
منصة  هو  الحكمة"  "صوت  أو   ،(CDPU) والتفاهم  والسالم  للحوار  المركز  هذا 
إقليمية خصصتها منظمة التعاون اPسالمي للخطاب المضاد المعني بالتصدي 
التواصل  مواقع  عبر  عنه  الشرعية  نزع  ُبغية  وذلك  والعنف  التطرف  لخطاب 
االجتماعي واPنترنت والذي يشمل أيضt إصدار سلسلة من الفيديوهات ومدتها ٩٠ 

ثانية يتم تقديمها  باللغتين العربية واالنجليزية .
http://www.oic-cdpu.org :الموقع ا8لكتروني

مركز صواب (ا8مارات العربية المتحدة والواليات المتحدة ا?مريكية)
هذا المركز هو مبادرة مشتركة قامت بتقديمها كل من الحكومتين اPماراتية 
البدائل  ونشر  وتعزيز  اPنترنت  على  داعش  تنظيم  دعاية  لمحاربة  واIمريكية 
وفيسبوك  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  صفحاته  على  اPيجابية 

وإنستجرام ويوتيوب.
https://twitter.com/sawabcenter :الموقع ا8لكتروني

الرابطة المحمدية للعلماء المسلمين (المملكة المغربية)
المغربية  بالمملكة  المسلمين  للعلماء  المحمدية  الرابطة  هذه  خصصت 
المجتمع  في  الديني  الوعي  رفع  على  يعمل  اPنترنت  على  بالعربية   tموقع
المغربي عبر عدد ١٤ مركز� وهذا باPضافة إلى مكتبة إلكترونية بها العديد من 
الصادر  الخطاب  وباIخص  التطرف  خطاب  تفكيك  على  تركز  التي  المطبوعات 

عن تنظيم داعش.
http://www.arrabita.ma/default.aspx :الموقع ا8لكتروني

اعتدال (المملكة العربية السعودية)
مؤخر�  تدشينه  جرى  المتطرفة  اIيديولوجيات  لمكافحة   tعالمي مركز�  بصفته 
خالل القمة اPسالمية اIمريكية في مايو ٢٠١٧؛ يسعى اعتدال إلى تفنيد الخطاب 
اPقصائي الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة مثل  تنظيم داعش وتعزيز ثقافة 

االعتدال والتعايش في مجتمعات الشرق اIوسط وشمال إفريقيا.
https://etidal.org:الموقع ا8لكتروني

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

وهناك العديد من علماء اCسالم قد بذلوا جهود: في التصدي للدعاية التي ُيروج لها تنظيم داعش 
السيد  أسامة  الشيخ  ُيقدم  المثال،  سبيل  فعلى  إفريقيا؛  وشمال  اZوسط  الشرق  منطقة  في 
(الشهير بأسامة اZزهري) وهو عالم أزهري برنامجd تليفزيونيd يحمل اسم ("رؤى") والذي ُيفنِّد فيه 
المزاعم الدينية واZيديولوجيات المتطرفة لجماعات مثل تنظيم داعش. وُيذكر أنه قد تم تكليف 
عنوان  تحمل  التي  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  مبادرة  بتولي  مؤخر:  اZزهري  أسامة  الشيخ 
تخصيص  عبر  اCنترنت  على  اCرهابي  داعش  تنظيم  لدعاية  بالتصدي  المعنية  اCلكتروني"  "الجيش 
صفحات رسمية على مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر باللغتين العربية واالنجليزية 

(السيسي، 2017).

وجدير بالذكر أيضd أن القادة الدينيين في منطقة الشرق اZوسط وشمال إفريقيا ليسوا محصورين 
ناجعين؛  ُمرسلين  يكونوا  أن  واليهودي  المسيحي  الدين  قادة  يستطيع  بل  اCسالم؛  علماء  في 
الوصايا  حول  يتمحور  اZديان  مختلف  قادة  من   dمشترك  dخطاب تقديم  تم  المثال،  سبيل  فعلى 
اCلهية للمسلمين والمسيحيين والتي تحث اCنسان على محبة ا� وحب جيرانه وإخوانه وأخواته 
البابا  التاريخية  الزيارة  في  تتجسد  اZمثلة  أبرز  لعل  و  سواء").  اCبراهيمية (مبادرة "كلمة  العقائد  من 
في  وحشيّين  تفجيرين  وقوع  بعد  وذلك   2017 مارس  في  الشريف  واZزهر  مصر  إلى  فرنسيس 
كنيستين بمصر في ديسمبر 2016. ويصف خبير شؤون الشرق اZوسط أغسطس ريتشارد نورتن تلك 
بين  تمييزه  هي  قدمها  التي  الكبرى  المساهمة  فإن  ومكانته  البابا  مقام  إلى  "بالنظر  قائًال:  الزيارة 

التطرف العنيف لجماعات مثل تنظيم داعش وبين اCسالم الحقيقي المعتدل" (فريد، 2017).

الشباب

Zن الشباب هم في العادة من يستمعون إلى أقرانهم فإن إشراك القادة الشباب بقوة باعتبارهم 
ُمرسلين  باعتبارهم  فقط  ال  منهم  استفادة  أقصى  تحقيق  ُيمكن  بحيث  للتغيير  إيجابية  عناصر 
للخطاب المضاد والبديل ولكن أيضd لصياغة الخطاب البديل ضد دعاية تنظيم داعش. ومن اZمثلة 
"السد  مبادرتي  ومنها  إفريقيا  وشمال  اZوسط  الشرق  منطقة  من  الشباب  يقودها  مبادرات  على 
تلك  ظل  وفي  المغربية.  بالمملكة  تطوان  مدينة  في  وذلك  للتعليم"  الشمال  و "مركز  االستباقي" 
المحتوى  بتوجيه  والتطرف  للراديكالية  للتصدي  الواقع  أرض  على  الشباب  القادة  يعمل  المبادرات، 
تستغلها  مناطق  في  الشباب  من  خاصة  اZهالي  من  الجمهور  لدى  صدى  يلقى  الذي  المقنع 
يواجه  بالمغرب  تطوان  في  المدني  ("المجتمع  عناصرهـا."  تجنيـد  في  المتطرفـة  الجماعات 
الحصول  فرص  توفير  خالل  من  الجهود  بهذه  يقومون  وهم   .(2016 داعش،"  تنظيم  أيديولوجية  
ما   dغالب الصدد،  هذا  وفي  محلية.  مراكز  خالل  من  إضافية  دراسية  مناهج  وتقديم  تعليم  على 
يتمتع الشباب بمصداقية كُمرسلين للخطاب المضاد والبديل وذلك بفضل قدرتهم على التواصل 

مع أقرانهم والتحدث مباشرة عن المظالم التي واجهوها.

القاعدة الشعبية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة المجتمعية

للعديد من الجهات الفاعلة ومن بينها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني دوٌر 
الجمهور  فئات  مع  التواصل  الفاعلة  الجهات  هذه  وبإمكان  المحلية.  اZصوات  إعالء  في  مهمٌّ 
يتسنى  حتى  للغاية  محدودة  مواردها  تكون  ما   dغالب ولكن  والتطرف  الراديكالية  لخطر  المعرَّضة 
المنظمات  على  والمثال  المضاد.  أو  البديل  الخطاب  حمالت  تطوير  وتطوير  بصياغة  القيام  لها 
سوريا  في  الناشطين  الصحفيين  من  لمجموعة  وهي   (RBSS) بصمت"  ُتذبح  "الرقة  هو  الشعبية 
والذين ُيقدمون صور: ولقطات عن الحياة في ظل ما ُيسمى بــــ "الخالفة". وقد نشروا العديد من 
الفيديوهات التي تلقي الضوء على مواطنين في اZراضي التي ُيسيطر عليها تنظيم داعش وهم 
ينتظرون في طوابير طويلة من أجل الحصول على السلع اZساسية. ويمكن النظر إلى "الرقة ُتذبح 
نشر  على  وقادرة  الجمهور"  "من  باعتبارها  إليها  ُينظر  Zنه  مصداقية  ذو  ُمرِسًال  باعتبارها  بصمت" 

معلومات عما يحدث في الرقة بطرق ال يستطيعها آخرون.



الحكومات والمنظمات دولية

وفي سياق منطقة الشرق اCوسط وشمال إفريقيا حيث تلعب الحكومات دور, مركزي) في معايش 
وعالوة  العنيف.  التطرف  ضد  فعال  مضاد  خطاب  بإرسال  الحكومات  تقوم  أن  ويمكن  مواطنيها؛ 
ذوي  باعتبارهم  أيض)  السياسيين  قادتهم  إلى  المواطنون  ينظر  السياقات  بعض  ففي  ذلك  على 
اCوسط  الشرق  منطقة  سياق  في  والسياسة  الدين  بين  تداخًال  ثمة  أن  سيما  ال  الدين  على  هيمنة 
وشمال إفريقيا. ولدى الحكومات في المنطقة أيض) فرص الوصول إلى الموارد والتمويل واlفادة 
ويجدر  صحيح).  استغالًال  الموارد  تلك  استغالل  تم  ما  إذا  منها  النجاح  تحقيق  ُيمكن  حيث  منها 
ينقلها  التي  الرسالة  مصداقية  يعزز  أن  يمكن  الحكومية  وغير  اlعالمية  اCطراف  إشراك  أن  بالذكر 
كيان ترعاه الحكومة. ففي منطقة الشرق اCوسط وشمال إفريقيا ثمة عدد من المراكز والمنصات 

المعنية بالخطاب المضاد والبديل وترعاها الحكومات أو المنظمات الدولية كما هو مدرج أدناه:

كينة (السعودية) السَّ
مع  الشراكة  على  وتركز  حكومية  غير  مستقلة  منظمة  تديرها  كينة  السَّ
علماء اPسالم من أجل التفاعل مع اIفراد الذين يسعون إلى تحصيل معرفة دينية 
العربية  بالمملكة  واPرشاد  والدعوة  اPسالمية  الشؤون  وزارة  من  بدعمٍ  وذلك 

السعودية (وزارة الشؤون الخارجية - المملكة العربية السعودية، ٢٠١٧).
http://en.assakina.com :الموقع ا8لكتروني

(OIC منظمة التعاون ا8سالمي) صوت الحكمة
منصة  هو  الحكمة"  "صوت  أو   ،(CDPU) والتفاهم  والسالم  للحوار  المركز  هذا 
إقليمية خصصتها منظمة التعاون اPسالمي للخطاب المضاد المعني بالتصدي 
التواصل  مواقع  عبر  عنه  الشرعية  نزع  ُبغية  وذلك  والعنف  التطرف  لخطاب 
االجتماعي واPنترنت والذي يشمل أيضt إصدار سلسلة من الفيديوهات ومدتها ٩٠ 

ثانية يتم تقديمها  باللغتين العربية واالنجليزية .
http://www.oic-cdpu.org :الموقع ا8لكتروني

مركز صواب (ا8مارات العربية المتحدة والواليات المتحدة ا?مريكية)
هذا المركز هو مبادرة مشتركة قامت بتقديمها كل من الحكومتين اPماراتية 
البدائل  ونشر  وتعزيز  اPنترنت  على  داعش  تنظيم  دعاية  لمحاربة  واIمريكية 
وفيسبوك  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  صفحاته  على  اPيجابية 

وإنستجرام ويوتيوب.
https://twitter.com/sawabcenter :الموقع ا8لكتروني

الرابطة المحمدية للعلماء المسلمين (المملكة المغربية)
المغربية  بالمملكة  المسلمين  للعلماء  المحمدية  الرابطة  هذه  خصصت 
المجتمع  في  الديني  الوعي  رفع  على  يعمل  اPنترنت  على  بالعربية   tموقع
المغربي عبر عدد ١٤ مركز� وهذا باPضافة إلى مكتبة إلكترونية بها العديد من 
الصادر  الخطاب  وباIخص  التطرف  خطاب  تفكيك  على  تركز  التي  المطبوعات 

عن تنظيم داعش.
http://www.arrabita.ma/default.aspx :الموقع ا8لكتروني

اعتدال (المملكة العربية السعودية)
مؤخر�  تدشينه  جرى  المتطرفة  اIيديولوجيات  لمكافحة   tعالمي مركز�  بصفته 
خالل القمة اPسالمية اIمريكية في مايو ٢٠١٧؛ يسعى اعتدال إلى تفنيد الخطاب 
اPقصائي الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة مثل  تنظيم داعش وتعزيز ثقافة 

االعتدال والتعايش في مجتمعات الشرق اIوسط وشمال إفريقيا.
https://etidal.org:الموقع ا8لكتروني



المتعددة  الواضحة  الرسالة  مراجعة  تجب  الخطاب،  ُمرِسل  ويتعين  اBهداف  تتحدد  حالما 
المستويات من أجل التأكد من أنها ستترك أثرها المنشود لدى الجمهور الُمستهدف. وهذا يحدث 
فقط عندما يفهم منتجو المحتوى جمهورهم المستهدف ويستطيعون تطوير ُمنَتج و/أو رسالة 
تلقى صداها لديه. وعالوًة على ذلك فعند تطوير محتوى حمالت الخطاب البديل أو المضاد يصبح 
محتوى الرسالة وأسلوبها أمرين حاسمين تمامj مثل أهمية المحتوى وُمرِسل الخطاب في ذاتهما. 

والمضاد  البديل  الخطاب  أنواع  من  العديد  وناقشوا  مراكش  عمل  ورشة  في  الخبراء  ر  صوَّ فقد 
معتمدين على ممارسات محلية وإقليمية ودولية جيدة. ويقدم القسم التالي بعض المقترحات 
واBمثلة على العديد من أنواع الرسائل التي يمكن استخدامها واالستعانة بها عند تطوير محتوى 

أو صياغة حمالت الخطاب البديل أو المضاد.

الخطاب  من  النوع  هذا  ُيركز 
استباقية  قصة  تقديم  على 
من  جاذبية  أكثر  وبديلة 
الشرق  منطقة  وفي  ا}رهاب. 
ربما  إفريقيا  وشمال  اBوسط 
على  الرسائل  هذه  تشتمل 
بين  والحوار  والتسامح  السالم 

اBديان أو بين الطوائف.

لمكافحة  العالمي  اعتدال  مركز  دشن 
الفكر المتطرف حملة بعنوان

"#لحياة_بال_تطرف" أو
“#LifeWithoutExtremism”

وتجدونها في الرابط أدناه:
‘’https://bit.ly/2v5CnMS’’
بدًال  "الحياة"  لـــ  تدعو  ثقافة  تعزيز  بهدف   
من الموت والتطرف. وتطرح حملة الفيديو 
مما  اليومية  الناس  حياة  عن  أسئلة  هذه 
رؤيتهم  في  النظر  إعادة  إلى  يدفعهم 
ويسعى  التطرف.  سياق  في  لآلخرين 
النظر  إلى  المشاهدين  دعوة  إلى  الفيديو 
 jيومي معهم  يتفاعل  الذين  ا�خرين  إلى 
منظور  خالل  من  ال  مثله  بشر�  باعتبارهم 

االختالفات الدينية أو الطائفية أو ا}ثنية.

# شو ُقصتك؟
“https://bit.ly/2CGyqjZ”
قصتك"  "شو  تسمى  ا}نترنت  على  حملة 
أعاله،  رابطها  وتجدون  قصتك؟)،  (ما 
العنيف  التطرف  إلى  التصدي  إلى  تهدف 
القصيرة  اBفالم  من  مجموعة  خالل  من 
مؤثرين  الشباب  من  أبطال  قصص  تعرض 
من  أمثلة  عرض  مع  مجتمعاتهم  في 
التعصب  ونبذ  التطرف  لمكافحة  الحياة 
بناء على قصص واقعية. وإحدى الحمالت 
فتاة  دعت  شيعية  لبنانية  فتاة  عن  تحكي 
في  كلٌّ   jمع الصالة  إلى  سنية  أخرى 
حيث  الطائفية  التوترات  برغم  مسجدها 
كيفية  على   jإيجابي مثاًال  الحملة  تعرض 
في  اBفراد  بين  االختالفات  مع  التعامل 
المجتمع من خالل القيام بعمل ملموس.

 تطوير محتوى
 الرسالة ومنطقها 

أنواع الخطاب المضاد بمنطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا

الدولة المثال الوصف النوع

الممارسات الجيدة على الصعيدين المحلي واLقليمي

الخطاب
 اLيجابي
 أو البديل

المملكة 
العربية

 السعودية

لبنان
 سوريا
العراق
مصر

انتاج محتوى مؤثر

زة يمكن أن يساعد في صقل المحتوى أكثر  تحليل جمهورك عبر مقابالت عميقة واستبيانات أو جماعات ُمركَّ
وأكثر، وتوفير المعلومات الضرورية لتطوير محتوى ُمقنع.



NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION

انتاج محتوى مؤثر

زة يمكن أن يساعد في صقل المحتوى أكثر  تحليل جمهورك عبر مقابالت عميقة واستبيانات أو جماعات ُمركَّ
وأكثر، وتوفير المعلومات الضرورية لتطوير محتوى ُمقنع.



٥

تجدونها  والتي  #أكاذيب_داعش_تفضح 
عبر الرابط أدناه:

https://bit.ly/2vn0Hcz
وهي حملة أطلقها مركز صواب وتتمحور 
تنظيم  عن  المنشقين  شهادات  حول 
داعش بهدف تشجيع من ينوون االنشقاق 
على ا_قدام عليه، با_ضافة إلى استعراض 
المغلوطة  الزائفة  داعش  تنظيم  مزاعم 
وهي  الخطأ.  من  معصوم  ليس  وأنه 
بالتأثير  الوعي  رفع  إلى  تهدف  حملة 

السلبي لالنضمام إلى تنظيم داعش. 

النوع                          الوصف                                  المثال                                  الدولة

من  النوع  هذا  يستخدم 
والسخرية  الفكاهة  الخطاب 
داعش  تنظيم  من  لالستهزاء 
رموزه  عن  الشرعية  ونزع 

وخطابه العنيف المتطرف.

الخطاب
 الفكاهي
 الساخر

ا_مارات
 العربية
 المتحدة

المملكة 
العربية 

السعودية

البرامج  من  الكثير  استخدمت 
والفيديوهات الفكاهة والضحك كوسيلة 
يرتكبها  التي  العنف  zعمال  للتصدي 
فإن  المثال  سبيل  على  داعش.  تنظيم 
تفاصيل  تجدون  والذي  "ِسلفي" برنامج 

أكثر عنه في الرابط أدناه:
https://bit.ly/2AqI2SR
تنظيم  من  يسخر  تليفزيوني  برنامج  هو 
أراد  حيث  حلقاته  من  واحدة  في  داعش 
يقدم  أن  القصبي  ناصر  الكوميدي  النجم 
ا_رهابي  داعش  تنظيم  نمط  على  جماعة 
الحياة في ظل تنظيم داعش وهي  َر فصوَّ
تحوي "أسواق النخاسة" لبيع البنات وُيذكر 
أجاب  قد  القصبي  ناصر  الممثل  أن 
التي  بالقتل  التهديدات  إزاء  بالضحك 
إذاعة  بعد  داعش  تنظيم  من  تلقاها 
(جاني،  أكثر.  منها  سخر  أْن فكان  الحلقة 

.(2015

الخطاب  من النوع هذا يسعى
اzيديولوجية  إلىتفنيدالمزاعم
تستخدمها  التي الدينية و
الجماعاتالمتطرفةمثلتنظيم 
التفسيرات  وتقديم اعش
الصحيحةللنصوصالدينيةوالتي 

استخدامالعنف. بالطبعالتبرر

الخطاب
 الديني أو

 ا>يديولوجي

جمهورية
 مصر العربية

واzيديولوجي  الديني  للخطاب  نماذج  ثمة 
اzزهر  مرصد  خالل  من  تقديمه  يتم 
زيارة  يمكنكم  والذي  التطرف  لمكافحة 

موقعه عبر الرابط أدناه: 
https://bit.ly/1ZtOwCN
مختلفـة.  لـغـات  بتسـع  ـُتـاح  م والـمـرصـد 
الـمــراكـز  أقـدم  وهـو  الـشــريـف  واzزهــر 
لتدريس ا_سالم في العالم وأعلى سلطة 
المدارس  خالل  تعمل  مصر  في  إسالمية 
وهذا  البحوث.  ومعاهد  الجامعة  وكليات 
تصحيح  ُتقدم  إلكترونية  بوابة  هو  المرصد 
وتفنِّد  ا_سالم  عن  المغلوطة  المفاهيم 

اzيدولوجيات ا_رهابية وترد عليها. 

الخطاب  من  النوع  هذا  ُيركز 
قد  التي  "الجذب"  عوامل  على 
أو  عاطفي<  اDفراد  على  تؤثر 
نفسي< وتؤدي بهم إلى الوقوع 

في براثن التطرف العنيف. 

أنتجت منظمة البحث عن أرضية مشتركة 
الجسور  "#بناء  بعنوان  فيديوهات  سلسلة 
الرابط  في  تجدونها  التي  المغرب"  في 

أدناه:
https://bit.ly/2zxQjTn
لتبادل  و"المعتدي"  "الضحية"  بين  تجمع 
المرتضى  ويناقش  العاطفية.  خبراتهما 
شمال  في  محلي  مسجد  إمام  وهو 
المغرب كيف أن زيارته إلى كنيسة محلية 
في يوم التسامح العالمي قد أفضت إلى 
قرر  ثم  ومن  بالقتل  تهديدات  تلقيه 
أي  له  (ليكن  المعتدي  يلتقي  أن  المرتضى 
يفهم  أن  أجل  من  مثًال)  "فالن"  اسم 
التغلب  ولمحاولة  أفضل  فهم<  دوافعه 
قدم  وقد  اختالفات.  من  بينهما  ما  على 
به  ُيقتدى  مثاًال  وفالن"  "المرتضى  فيديو 
واالعتدال  التسامح  قيم  إعالء  في 
تحذو  أن  ينبغي  الذي  والتفاهم 

المجتمعات المحلية حذوه. 

الدولة المثال الوصف النوع

الخطاب
 العاطفي 
أو ا9خالقي

إنما  الخطاب  من  النوع  هذا 
المغالطات  كشف  إلى  يهدف 
والنفاق الذي ُيحيط بالجماعات 

العنيفة المتطرفة.

فضح الخرافات
 والمعلومات
 المغلوطة

المملكة
 المغربية

المملكة
 العربية 

السعودية

"#غرابيب سود" 
https://bit.ly/2r0xYta
والذي  حلقة،   20 من  تليفزيوني  إنتاج  هو 
ُيمكن مشاهدته مباشرًة عبر الرابط أعاله، 
تأثير  من  لالستفادة  يسعى  والذي 
ليلقي  العربي  العالم  في  التليفزيون 
الحياة  مظاهر  طبيعة  على  الضوء 
داعش.  تنظيم  ظل  في  الحقيقية 
المسلسل  يعرضها  التي  والقصص 
تم  ومقابالت  ُموثَّقة  حاالت  عن  مأخوذة 
تنظيم  في   سابقين  أعضاء  مع  اجرائها 
الُمجندات  على  خاص  تركيز  ومع  داعش. 
الدوافع  تلك  الحلقات  حبكة  تتبع  حيث 
المختلفة التي تؤدي باDفراد إلى االنضمام 
والدين  (السلطة  داعش  تنظيم  إلى 
ويمتزج  شابه).  وما  والفقر  والديكتاتورية 
تورط  إنسانية  غير  أفعال  بعرض  هذا 
تظهر  كما  إليها.  ودعا  فيها  التنظيم 
التنظيم  قيادة  داخل  المتأصل  الفساد 
تجاه  التزام  وجود  عدم  إلى  با�ضافة 
وتخليهم  فيها  والمجنَّدات  المجنَّدين 

عنهم.

عملية  هي  اDساسية  الحبكات  بين  ومن 
التفجير  عمليات  لتنفيذ  اDطفال  تجنيد 
المسلسل  حلقات  تلقي  حيث  االنتحارية 
ا�جرامية  اDنشطة  من  عدد  على  الضوء 
داعش  تنظيم  ارتكبها  التي  الوحشية 
القتل  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  ومنها 
من  إخوانهم  قتل  السيما  الجماعي 
والتورط  والخطف  واالغتصاب  المسلمين 

في نشاط االتجار بالمخدرات.

ويأتي الممثلين والممثالت من بلدان عربية 
العامية  اللهجات  استخدام  مع  مختلفة 

واللغة العربية الفصحى الحديثة. 

https://bit.ly/2r0xYta
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أجاب  قد  القصبي  ناصر  الممثل  أن 
التي  بالقتل  التهديدات  إزاء  بالضحك 
إذاعة  بعد  داعش  تنظيم  من  تلقاها 
(جاني،  أكثر.  منها  سخر  أْن  فكان  الحلقة 

.(2015

الخطاب  من  النوع  هذا  يسعى 
إلى تفنيد المزاعم    اzيديولوجية  
تستخدمها  التي  الدينية  أو 
الجماعات المتطرفة مثل تنظيم 
التفسيرات  وتقديم  داعش 
الصحيحة للنصوص الدينية والتي 

بالطبع ال تبرر استخدام العنف.

الخطاب
 الديني أو

 ا>يديولوجي

جمهورية
 مصر العربية

واzيديولوجي  الديني  للخطاب  نماذج  ثمة 
اzزهر  مرصد  خالل  من  تقديمه  يتم 
زيارة  يمكنكم  والذي  التطرف  لمكافحة 

موقعه عبر الرابط أدناه: 
https://bit.ly/1ZtOwCN
مختلفـة.  لـغـات  بتسـع  ـُتـاح  م والـمـرصـد 
الـمــراكـز  أقـدم  وهـو  الـشــريـف  واzزهــر 
لتدريس ا_سالم في العالم وأعلى سلطة 
المدارس  خالل  تعمل  مصر  في  إسالمية 
وهذا  البحوث.  ومعاهد  الجامعة  وكليات 
تصحيح  ُتقدم  إلكترونية  بوابة  هو  المرصد 
وتفنِّد  ا_سالم  عن  المغلوطة  المفاهيم 

اzيدولوجيات ا_رهابية وترد عليها. 



التفاعل وجه% لوجه 

اإلنرتنت  عىل  التعامل  عىل  كبرياً  تركيزاً  هناك  أن  مع 
االجتامعي  التفاعل  أن  إال  االجتامعي  التواصل  وشبكة 
املحارضات  عىل  هذا  ويشتمل  ننساه.  أال  ينبغي  املبارش 
الدينية والفعاليات العامة والحفالت واملؤمترات وبرامج 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  أيضاً  والشائع  املناظرات. 
يتواصل  حيث  الصغرية  التجمعات  هو  إفريقيا  وشامل 
أفراد املجتمع ويتشاركون املعرفة عرب املجالس والقعدات 
سواء الرسمية أو شبه الرسمية وهو تقليد ثقايف ميكن فيه 
ويعلموه  األصغر  الجيل  يوجهوا  أن  السن  يف  للكبار 
ويناقشوا ما لديهم من أسئلة. ومثة مثال آخر من منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل التعامل املبارش وجهاً 
علامء  يلعب  وهنا  األزهرية  الفتوى"  "أكشاك  هو  لوجه 
خارج  املضاد  الديني  اإلرسال  يف  حاسامً  دوراً  اإلسالم 
يف  األزهر  استشارة  عىل  الناس  بتشجيع  وذلك  اإلنرتنت 
األمور الدينية ال أن يستقوا معلوماتهم من جامعات مثل  

.(2017 تنظيم داعش (مايكلسون، 

منصات أخرى خارج ا1نترنت

وتشتمل عىل اإلعالم املطبوع مثل اللوحات والالفتات 
ورسوم  واملطويات  والجرائد  واملجالت  والكتب 
الكارتون ورسائل الهاتف النصية. عىل سبيل املثال فإن 
النسخ املطبوعة من كتاب "القرآن الكريم مع إحاالت 
إىل اإلنجيل، فهم معارص" ميكن استخدامها كخطابات 
بديلة إلبراز حجم التشابه الكبري بني اإلسالم واملسيحية 
ومن ثم بث رسالة الوحدة. ومثة مثال آخر هو مجلة 
"الحقيقة" وهي متاحة أيضاً عىل اإلنرتنت وتهدف إىل 
كشف زيف خطابات  تنظيم داعش حيث تتبع مجلة 
مامثالً ملجلة دابق وتستغل  وأسلوباً  الحقيقة تصميامً 
بفتح  املستهدف  الجمهور  إلغراء  املبهرجة  الصور 

صفحاتها.

وتحديد  واضحة  وغايات  أهداف  ووضع  ضعفها  وأوجه  الُمستهدفة  الُجمهور  فئات  تحديد  بعد 
الُمرسل لرسالة الخطاب البديل أو المضاد تأتي مرحلة تعيين وسيلة النشر والترويج سواء من خالل 
منصات متوفرة عبر شبكة ا]نترنت أو خارج ا]نترنت. وفيما يلي الوسائل أو الوسائط الرئيسية لنشر 

حمالت الخطاب البديل أو المضاد والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

 تحديد الوسيلة أو الوسيط
 (الوسائط) التي سيتم من

 خاللها نشر الرسالة

منصات التواصل االجتماعي وتطبيقات الرسائل النصية واالتصال

ما متتزج بصور أخرى من وسائل االتصاالت (مثل الفيديوهات أو تنسيق تبادل الرسومات (GIF) أو الصور)  حيث غالباً 
تتميز مواقع التواصل االجتامعي بفعاليتها كمنصات لتبادل ومشاركة املحتوى رسائل الخطاب البديل أو املضاد عرب شبكة 
اإلنرتنت. ويف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يحتل فيسبوك الصدارة بصفته املوقع األكرث شعبية حيث تأيت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وتونس كأكرث بلدان املنطقة نشاطاً يف استخدامه. ومن حيث أكرب  عدد للتغريدات عىل موقع 
اإلمارات  يف  أيضاً  استخدامه  فينترش  انستجرام  موقع  أما   .(2017 (سامل،  ومرص  السعودية  من  كل  الصدارة  تحتل  تويرت 
العربية املتحدة والبحرين ولبنان والكويت (سامل، 2017) ويُستخدم موقع يوتيوب بكرثة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا خاصة يف السعودية واإلمارات حيث يتم مشاهدة الفيديوهات يف املقام األول عرب الهواتف الذكية ("يوتيوب بعد 
عرش سنوات،" 2015). وال ننىس تطبيقات الرسائل النصية واالتصال املجانية مثل "واتساب" و "هانجاوتس" و "سكايب" 
و"فايرب" و "سنابشات" و "تيليجرام" و "وي تشات" والتي لها جميعاً شعبية كبرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. 
واملثال عىل حملة تصميمها ليتم تداولها عرب مواقع التواصل االجتامعي هي صفحة فيسبوك "تعددية" التي تتقاسم قصصاً 

وأفالماً قصرية عن أبطال من شباب املنطقة مصحوبة بهاشتاج أو وسم "شو قُصتك" والتي تجدونها يف الرابط أدناه.
(https://www.facebook.com/taadudiya)

التليفزيون ومسلسالت الدراما العربية واLفالم والسينما 

مقاطع الفيديو القصرية ومسلسالت الدراما واألفالم الطويلة هي نوع آخر من اإلعالم الذي يصل إىل جمهور عريض 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومثة مثال من هذه املنطقة هو "غرابيب سود" وهو مسلسل درامي يصور 
وحشية الحياة يف ظل  تنظيم داعش وقد قدمته قناة تليفزيونية مملوكة للملكة العربية السعودية خالل رمضان يف 
2017 ("دراما التليفزيون السعودي تحارب دعاية  تنظيم داعش،" 2017). وجدير بالذكر أيضاً أن موقع يوتيوب قد 
قناة جديدة اسمها "مسلسالت" لتكون مبثابة منصة تحوي أكرث من 500 مسلسل تليفزيوين عريب من  نرش مؤخراً 
مختلف أنحاء الرشق األوسط وشامل إفريقيا (يوتيوب يدشن منصًة ملسلسالت تليفيزيونية عربية بعنوان مسلسالت، 

.(2016

ومنتديات  اTلكترونية  المواقع 
المناقشة

بالغة  موارد  اإللكرتونية  املواقع  تكون  أن  ميكن 
األهمية سعياَ لنرش محتوى أكرب كامً وكيفاً.  واملثال 
إلكرتوين  ("جيش  كينة  السَّ حملة  هو  ذلك  عىل 
موقع  وهو   ،(2017 واإلرهاب،"  التطرف  ملجابهة 
قاعدة  ويحوي  فردية  تدخالت  يُقدم  إلكرتوين 
أسئلة  عن  لإلجابة  الديني  لإلرشاد  رقمية  بيانات 
كتابية  مادة   40,000) اإلسالمي  املعتقد  حول 
السعودية  يف  للمستخدمني  ومرئية)  وصوتية 

باألساس.

برامج اTذاعة

ظلت برامج اإلذاعة ذات شعبية كبرية يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا لكنها وصلت بالتحديد يف الخليج 
بحسب  الشعب  ثلثي  من  أكرث  إىل  ولبنان  ومصـر 
الرشق  يف  اإلذاعي  اإلعالم  ("صناعات   Mideast Media
هو  البحرين  يف  مبادرٍة  عىل  واملثال   .(2016 األوسط،" 
(الروييل، 2017).  قوة"  "املعرفة  بالعربية  إذاعي  برنامج 
الدعاية  بشأن  العائالت  توعية  إىل  الربنامج  هذا  ويهدف 
املسائل  مختلف  ومناقشة  اإلرهابية  للمنظامت  الزائفة 

املتعلقة بالتطرف العنيف. 



التفاعل وجه% لوجه 

اإلنرتنت  عىل  التعامل  عىل  كبرياً  تركيزاً  هناك  أن  مع 
االجتامعي  التفاعل  أن  إال  االجتامعي  التواصل  وشبكة 
املحارضات  عىل  هذا  ويشتمل  ننساه.  أال  ينبغي  املبارش 
الدينية والفعاليات العامة والحفالت واملؤمترات وبرامج 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  أيضاً  والشائع  املناظرات. 
يتواصل  حيث  الصغرية  التجمعات  هو  إفريقيا  وشامل 
أفراد املجتمع ويتشاركون املعرفة عرب املجالس والقعدات 
سواء الرسمية أو شبه الرسمية وهو تقليد ثقايف ميكن فيه 
ويعلموه  األصغر  الجيل  يوجهوا  أن  السن  يف  للكبار 
ويناقشوا ما لديهم من أسئلة. ومثة مثال آخر من منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل التعامل املبارش وجهاً 
علامء  يلعب  وهنا  األزهرية  الفتوى"  "أكشاك  هو  لوجه 
خارج  املضاد  الديني  اإلرسال  يف  حاسامً  دوراً  اإلسالم 
يف  األزهر  استشارة  عىل  الناس  بتشجيع  وذلك  اإلنرتنت 
األمور الدينية ال أن يستقوا معلوماتهم من جامعات مثل  

.(2017 تنظيم داعش (مايكلسون، 

منصات أخرى خارج ا1نترنت

وتشتمل عىل اإلعالم املطبوع مثل اللوحات والالفتات 
ورسوم  واملطويات  والجرائد  واملجالت  والكتب 
الكارتون ورسائل الهاتف النصية. عىل سبيل املثال فإن 
النسخ املطبوعة من كتاب "القرآن الكريم مع إحاالت 
إىل اإلنجيل، فهم معارص" ميكن استخدامها كخطابات 
بديلة إلبراز حجم التشابه الكبري بني اإلسالم واملسيحية 
ومن ثم بث رسالة الوحدة. ومثة مثال آخر هو مجلة 
"الحقيقة" وهي متاحة أيضاً عىل اإلنرتنت وتهدف إىل 
كشف زيف خطابات  تنظيم داعش حيث تتبع مجلة 
مامثالً ملجلة دابق وتستغل  وأسلوباً  الحقيقة تصميامً 
بفتح  املستهدف  الجمهور  إلغراء  املبهرجة  الصور 

صفحاتها.



أخيرG ولضمان االستدامة من المهم أن يكون هناك تقييم لتأثير الخطاب البديل أو المضاد على أن  تقييم التأثير
ولكل   .4 الخطوة  في  المضاد  للخطاب  ُحددت  التي  والغايات  باQهداف  التقييم  هذا  يرتبط 
وفت  كيف  ل  ُتفصِّ بحيث  تصاغ  مؤشرات  عدة  أو  واحد  مؤشر  هناك  يكون  أن  ينبغي  هدف/غاية 
من معهد الحوار االستراتيجي  باQهداف/الغايات الُمقررة لها. وثمة تقرير في 2016 الحملة أو لم تِف
والتفاعل  الوعي  اfنترنت:  على  المضاد  الخطاب  حمالت  قياس  بها  يمكن  طرق  ثالث  يلخص   (ISD)
يلي  فيما  إليك  المعهد  تقرير  في  الفئات  تلك  من  وباالستفادة   .(2016 وآخرون،  (سيلفرمان،  والتأثير 
القياسات  على   sأيض الفئات (وتشتمل  تلك  من  واحدة  لكل  الرئيسية  المؤشرات  على  اQمثلة  بعض 

خارج اfنترنت): 

•  عدد اQشخاص الذي تأثروا بالحملة (بمعنى 
     أين تم الترويج لها)

•  عدد اQشخاص الذين يرغبون في 
   المشاركة في  فعالية عامة أو محاضرة

•  عدد "االنطباعات" على تويتر
•  "التواصل" على فيسبوك

•  نسبة المشاهدة المتوقعة لبرنامج 
    تليفزيوني

•  العدد المحتمل لزوار موقع ُتعرض فيه 
    لوحة أو الفتة

الوعي

لوا الفيديو •  عدد اQشخاص الذين رأوا/شغَّ
     على يوتيوب

عدد "اfعجابات" على منشور أو صفحة فيسبوك •
•  عدد النقرات على الروابط

•  إعادة التغريد أو المشاركات على تويتر 
    وفيسبوك

•  دعوات االشتراك في بث تليفزيوني مباشر 
    لبرنامج على الهواء

•  عدد اQشخاص الحاضرين في حفل 
         أو فعالية  عامة

التفاعل

•  التفاعل الدائم من جانب المستخدمين مثل 
    الردود على تويتر

•  المشاركات بتعليقات على فيسبوك
•  التحليل النوعي للتعليقات والنقاشات على 

    يوتيوب
•  مكاسب المحتوى وهو مفهوم ينطبق 

    على القيمة العددية لما أحرزه المحتوى من 
   نقاٍط اعتبارG من رحلة المشاهد منذ البداية 

  حتى وصوله إلى المحتوى (إشام وبودو، 2016)

التأثير

المنصات  تلك  عن  عة  المجمَّ البيانات 
بحسب  تصنيفها  إعادة   sأيض يمكن 
في  للمساعدة  والدولة  والسن  النوع 
وصلت  قد  الحملة  كانت  إذا  ما  تحديد 
الفئات  إلى  تصل  لم  أو  بالفعل 
والمقصودة  الجمهور  من  المستهدفة 

بالحملة.

 

 

صياغة استراتيجية
 للترويج

عند تعيين استراتيجية مالئمة للترويج لحملتك ضع بحسبانك وصايا جوهرية مثل ما يلي:

والشركاء  المدني  والمجتمع  الحكومية  غير  المنظمات  شبكات  توظيف 
اGعالميين. ال تنس التعاون مع القطاع الخاص.

ر في كيفية إعادة تعبئة المادة ونشرها على منصات متنوعة لتصل  فكِّ
جملة  في  مدونة  منشور  اختصار  يمكن  المثال  سبيل  على  أوسع.  مدى  إلى 

واحدة وجمعه بصورة Yنستغرام. 

البداية  قبل  واGلهام  للتحفيز  القصيرة  الدعائية  با\فالم  استعن 
خاصة مع الخطابات التي ُتبث عبر اGذاعة والتليفزيون.

المستهدف.  والجمهور  المرِسلين  بين  ثنائية  تواصل  طريقة  اضمن 
ْم سبيًال للجمهور المستهدف يستطيع من خالله استقبال المزيد من  قدِّ
(غير  للعمل  دعوة  هناك  كانت  لو  الرسالة  مع  التفاعل  أو  المعلومات 

.(lالعنيف طبع

الُمستهدف  الجمهور  سيتفاعل  وكيف  الحملة  تدشين  توقيت  في  ر  فكِّ
مع الرسالة في خالل ذلك اGطار الزمني. على سبيل المثال ُتَبثo مسلسالت 
التليفزيون الدرامية في أثناء شهر رمضان حيث تقيم اtسر في الغالب في البيت 

.lوتشاهد التليفزيون مع

التي  ا\خاذة  الجاذبة  الوسوم  استخدْم  االجتماعي  التواصل  شبكات  في 
تلقي الضوء على الرسالة الجوهرية. 

م ترجمة أو تعليقات تفسيرية إذا لزم ا\مر بغرض  تأمل لغة الرسالة وقدِّ
الوصول إلى نطاق أوسع.



أخيرG ولضمان االستدامة من المهم أن يكون هناك تقييم لتأثير الخطاب البديل أو المضاد على أن  تقييم التأثير
ولكل   .4 الخطوة  في  المضاد  للخطاب  ُحددت  التي  والغايات  باQهداف  التقييم  هذا  يرتبط 
وفت  كيف  ل  ُتفصِّ بحيث  تصاغ  مؤشرات  عدة  أو  واحد  مؤشر  هناك  يكون  أن  ينبغي  هدف/غاية 
الحملة أو لم تِف باQهداف/الغايات الُمقررة لها. وثمة تقرير في 2016 من معهد الحوار االستراتيجي 
والتفاعل  الوعي  اfنترنت:  على  المضاد  الخطاب  حمالت  قياس  بها  يمكن  طرق  ثالث  يلخص   (ISD)
يلي  فيما  إليك  المعهد  تقرير  في  الفئات  تلك  من  وباالستفادة   .(2016 وآخرون،  (سيلفرمان،  والتأثير 
القياسات  على   sأيض الفئات (وتشتمل  تلك  من  واحدة  لكل  الرئيسية  المؤشرات  على  اQمثلة  بعض 

خارج اfنترنت): 

•  عدد اQشخاص الذي تأثروا بالحملة (بمعنى  
     أين تم الترويج لها)

•  عدد اQشخاص الذين يرغبون في   
   المشاركة في  فعالية عامة أو محاضرة

•  عدد "االنطباعات" على تويتر
•  "التواصل" على فيسبوك

•  نسبة المشاهدة المتوقعة لبرنامج  
    تليفزيوني

•  العدد المحتمل لزوار موقع ُتعرض فيه  
    لوحة أو الفتة

الوعي

لوا الفيديو •  عدد اQشخاص الذين رأوا/شغَّ
     على يوتيوب

•  عدد "اfعجابات" على منشور أو صفحة فيسبوك
•  عدد النقرات على الروابط

•  إعادة التغريد أو المشاركات على تويتر  
    وفيسبوك

•  دعوات االشتراك في بث تليفزيوني مباشر  
    لبرنامج على الهواء

•  عدد اQشخاص الحاضرين في حفل 
         أو فعالية  عامة

التفاعل

•  التفاعل الدائم من جانب المستخدمين مثل  
    الردود على تويتر

•  المشاركات بتعليقات على فيسبوك
•  التحليل النوعي للتعليقات والنقاشات على  

    يوتيوب
•  مكاسب المحتوى وهو مفهوم ينطبق  

    على القيمة العددية لما أحرزه المحتوى من  
   نقاٍط اعتبارG من رحلة المشاهد منذ البداية  

  حتى وصوله إلى المحتوى (إشام وبودو، 2016)

التأثير

المنصات  تلك  عن  عة  المجمَّ البيانات 
بحسب  تصنيفها  إعادة   sأيض يمكن 
في  للمساعدة  والدولة  والسن  النوع 
وصلت  قد  الحملة  كانت  إذا  ما  تحديد 
الفئات  إلى  تصل  لم  أو  بالفعل 
والمقصودة  الجمهور  من  المستهدفة 

بالحملة.



دراسات حالة  للخطاب البديل والمضاد من منطقة الشرق ا4وسط وشمال إفريقيا ومن خارجها

المنهجية 

خالل ورشة عمل انعقدت في مراكش انقسم الخبراء إلى مجموعات ُمكلفة بتقديم تحليل تفصيلي عن نماذج معينة للخطاب 
خطوات الُمقدم في هذا الدليل اWرشادي. وقد اختيرت دراسات الحالة بناء  إطار الــ 9 المضاد والتي تم تناولها بالتحليل من خالل 
لدى الفئات المستهدفة من  على رأي الخبراء الذين حددوا أمثلة تكاد تكون مطابقة لنماذج خطاب مضاد كان لها صدى ودويٌّ

الجمهور بمنطقة الشرق اhوسط وشمال إفريقيا (حتى بالنسبة إلى أمثلة من خارج المنطقة).

1: "شو قصتك رقم 1" لبنان دراسة الحالة #

1.  تقييم عوامل الدفع والجذب ذات الصلة

2.  تحديد الفئة المستهدفة من الجمهور

4.  تحديد أهداف وغايات واضحة من الخطاب المضاد

عوامل الدفع: 

عوامل الجذب:

تنظيم داعش على الضاحية الجنوبية وهي منطقة تحتوى على الطائفية وبخاصة في سياق هجوم   -
   نسبة كبيرة من الشيعة بلبنان.

-  بيئة الكراهية والخوف بسبب الموقف اOمني.

3.  تحديد الخطاب المتطرف العنيف المراد مكافحته والتصدي له 
aأو ضمني aسواء كان صريح

داعش  تنظيم  خطاب  مواجهة  إلى  الحملة  هذه  تسعى 
الذي ُيبرز الصراع الطائفي وخطاب "نحن في مقابل هم" 
الذي ُيحاجج بأن السنة يتعرضون لهجوم من قوات الشيعة 

وميليشياتها.

كانت أهداف الحملة وغاياتها تقتضي تغيير مواقف المجتمع اللبناني ورؤاه نحو الطوائف اOخرى وزيادة
خطاب اsعالم اsيجابي وشبكات التواصل حول التعددية والتعايش في العالم العربي

-  الوالء للعشيرة والطائفة
-  عدم وجود القدوة الحسنة

-  السعي إلى إشباع الهوية واsحساس باالنتماء

بهذه  الجمهور  من  الُمستهدفة  اOولى  الفئة  كانت  لقد 
تعاني  مماثلًة الحملة هو شعب لبنان ولكن ثمة أيضz دوالً
وكانت  لديها.  صدى  الحملة  تلقى  قد  طائفية  توترات  من 
الفئة الثانية الُمستهدفة من الجمهور هو الشباب العربي 
سنة وبخاصة من هم ُعرضة للوقوع في  إلى 39 من سن 18

براثن الراديكالية والتطرف. 

NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION

التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها مؤشر) للتأثير

"ن  مفيد  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  مهمة  تعليقات  يكتبون  الذين  أولئك  مع  التفاعل 
تغيير  على  ويساعد  التقييم  مرحلة  في  جدوى  ذا  يكون  قد  التعليقات  لتلك  العميق  التحليل 

.Qونفع Sوتفصيل حمالت الخطاب المضاد مما يجعلها أكثر  تأثير



دراسات حالة  للخطاب البديل والمضاد من منطقة الشرق ا4وسط وشمال إفريقيا ومن خارجها

المنهجية 

خالل ورشة عمل انعقدت في مراكش انقسم الخبراء إلى مجموعات ُمكلفة بتقديم تحليل تفصيلي عن نماذج معينة للخطاب 
المضاد والتي تم تناولها بالتحليل من خالل  إطار الــ 9 خطوات الُمقدم في هذا الدليل اWرشادي. وقد اختيرت دراسات الحالة بناء 
على رأي الخبراء الذين حددوا أمثلة تكاد تكون مطابقة لنماذج خطاب مضاد كان لها صدى ودويٌّ لدى الفئات المستهدفة من 

الجمهور بمنطقة الشرق اhوسط وشمال إفريقيا (حتى بالنسبة إلى أمثلة من خارج المنطقة).

  

 

  
 
 

دراسة الحالة # 1: "شو قصتك رقم 1" لبنان

1.  تقييم عوامل الدفع والجذب ذات الصلة

2.  تحديد الفئة المستهدفة من الجمهور

4.  تحديد أهداف وغايات واضحة من الخطاب المضاد

عوامل الدفع: 

عوامل الجذب:

-  الطائفية وبخاصة في سياق هجوم  تنظيم داعش على الضاحية الجنوبية وهي منطقة تحتوى على
   نسبة كبيرة من الشيعة بلبنان.

-  بيئة الكراهية والخوف بسبب الموقف اOمني.

3.  تحديد الخطاب المتطرف العنيف المراد مكافحته والتصدي له 
aأو ضمني aسواء كان صريح

داعش  تنظيم  خطاب  مواجهة  إلى  الحملة  هذه  تسعى 
الذي ُيبرز الصراع الطائفي وخطاب "نحن في مقابل هم" 
الذي ُيحاجج بأن السنة يتعرضون لهجوم من قوات الشيعة 

وميليشياتها.

  كانت أهداف الحملة وغاياتها تقتضي تغيير مواقف المجتمع اللبناني ورؤاه نحو الطوائف اOخرى وزيادة
خطاب اsعالم اsيجابي وشبكات التواصل حول التعددية والتعايش في العالم العربي

-  الوالء للعشيرة والطائفة
-  عدم وجود القدوة الحسنة

-  السعي إلى إشباع الهوية واsحساس باالنتماء

بهذه  الجمهور  من  الُمستهدفة  اOولى  الفئة  كانت  لقد 
الحملة هو شعب لبنان ولكن ثمة أيضz دوالً مماثلًة تعاني 
وكانت  لديها.  صدى  الحملة  تلقى  قد  طائفية  توترات  من 
الفئة الثانية الُمستهدفة من الجمهور هو الشباب العربي 
من سن 18 إلى 39 سنة وبخاصة من هم ُعرضة للوقوع في 

براثن الراديكالية والتطرف. 



2.   تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور

1.  تقييم عوامل الدفع والجذب ذات الصلة

2: مجلة الحقيقة الرقمية | المملكة المتحدة دراسة حالة #

- الشعور با-حباط          - ا-قصاء والتهميشعوامل الدفع: 

-  البحث عن مغامرة       - فرصة للحصول على الرومانسيةعوامل الجذب: 
-  الشعور بالهوية            - البحث عن البطولة أو الخالص

-  طريقة للتكفير عن الخطايا أو التعويض عن العيش في مجتمع غربي
-  فرصة لتحقيق االنتقام

بهذا  الجمهور  من  الُمستهدفة  ا]ولى  الفئة  تحديد  تم 
الثالث  الجيل  لتكون  المضاد  الخطاب  من  النموذج 
والرابع للشباب البريطاني المسلم في الفئة العمرية 

من سن 15 إلى 24 (سواء من الرجال والنساء).

3. تحديد الخطاب المتطرف العنيف المراد مكافحته
Qأو ضمني Qوالتصدي له سواء كان صريح 

داعش  تنظيم  لدعاية  التصدي  هو  الحملة  هدف  كان 
ج إلى: 1) دولة الــ"خالفة" في العراق وسوريا، و2)  التي تروِّ
تنظيم داعش ومواالته، و3) الفتنة أو بث  وجوب مبايعة 

الشقاق باستخدام العنف. 

4. تحديد أهداف وغايات واضحة من الخطاب المضاد
لتنظيم  االنضمام  أجل  من  ا]فراد  لتنجيد  المفرغة  الدائرة  كسر  هو  للخطاب  ا]سمى  الهدف 

داعش، وأما ا]هداف والغايات الفرعية فتشتمل على:

1.  تثقيف الشباب المسلم بشأن حقيقة الحركات المتطرفة؛
2.  زيادة مصداقية علماء المسلمين البريطانيين؛

3.  إثبات الضعف والنفاق في خطابات  تنظيم داعش؛ 
4.  إثناء الشباب المسلم البريطاني عن االنضمام إلى  تنظيم داعش.

5.  تحديد الُمرِسل المؤثر

ُمرِسلين  يستلزم  بالتحديد  الخطاب  هذا 
المسلمين  ا]ئمة  أو  العلماء  من  ُمحددين 
حد  على  وا-ناث  الذكور  من  البريطانيين 
الُمؤثرة  الشخصيات  وكذلك  سواء 
ومعلمي  العائلة  أفراد  مثل  الرئيسية 

المدارس والصحفيين.

6. صياغة محتوى الرسالة ومنطقها
الخطاب  يبرز  إنما  المضاد  الخطاب  هذا  محتوى 
فقط  ليس  بامكانه  والذي  معين  سياق  في  الديني 
تعميق  أيض�  بل  داعش  تنظيم  عن  ا-سالم  إبعاد 
ا-حساس بالهوية واالنتماء للمسلمين البريطانيين. 
وُتستغل  للتضليل  يتعرض  المسلم  الشباب  و]ن 
براءتهم إذ ُيجبرون على قبول ا]كاذيب التي تدعمها 
دعاية ُمضللة فإن اختيار عنوان للمجلة الرقمية التي 
نحن بصددها ”حقيقة“ هنا يعني الصدق الذي يهدف 
إلى جمع كبار علماء المسلمين في بريطانيا لشرح 

حقيقة ا-سالم وكشف أكاذيب  تنظيم داعش.

 

 

5.  تحديد الُمرِسل المؤثر

٧.  تحديد الوسيلة أو الوسيط (الوسائط)  التي سُتنشر فيها الرسالة

لهذه  ا)ساسي  الُمرسل  هي  المقداد  داليا 
مؤثر: وموثوق4 )نها  الحملة وُتعتبر ُمرسالً 
أنها  الواضح  ومن  بالشباب  معنية  ناشطة 
اطالع  ولها  البيروتي  المجتمع  إلى  تنتمي 
على المسائل المثارة في الحملة. وقد أبرز 
الفيديو أيض4 التنوع بإظهاره امرأتين ترتدي 

أحدهما الحجاب واgخرى ال ترتديه.

8. وضع وتطوير استراتيجية للنشر

كانت مواقع التواصل االجتماعي الُمحددة لنشر الرسالة هي فيسبوك وتويتر حيث تم اطالق الحملة في البداية على 
فيسبوك حيث كانت الفئة ا)ولى الُمستهدفة من الجمهور في بادئ ا)مر هي المجتمع اللبناني ثم انتشرت الحملة 
بعدئذ عبر تويتر ثم يوتيوب من خالل قناة "تعددية" التي كانت سبب4 جوهري4 وراء اتساع نطاق الحمالت عبر مختلف الدول 

فيما بعد.

٦.  صياغة محتوى الرسالة ومنطقها

تقديم  على  قصتك"  "شو  حملة  ُتركز 
رسالة مفادها أن مختلف الطوائف الدينية 
بوسعها أن تعيش بل هي بالفعل تعيش 
نت  بيَّ وقد  البعض.  بعضها  مع  تناغم  في 
هذه الحملة أن العالقات فيما بين الطوائف 
في  المحوري  المكون  هما  والتنوع 

المجتمعات اللبنانية.

بسبب شعبية موقع التواصل االجتماعي فيسبوك بين الشباب اللبناني انتشرت الحملة في أول ا)مر عبر ا�نترنت عبر 
فيسبوك ثم امتدت الحق4 لتشتمل على تويتر للوصول إلى الشباب في البلدان العربية (مثل الخليج). و)قصى حد من 
الترويج انتشرت الحملة أيض4 خارج نطاق ا�نترنت عبر فعاليات مثل جلسات رفع الوعي في لبنان وخارجه. وعالوًة على 
تيلي  قناة  مثل  أوسع  جمهور  إلى  للوصول  اسُتخدمت  قد  ا�نترنت  نطاق  خارج  والدولية  المحلية  المنصات  فإن  ذلك 

لوميار وقناة دي دبليو وقناة المستقبل ومجلة الشباب وإذاعة البشائر وإذاعة الفجر.

9. تقييم تأثير الخطاب البديل أو المضاد ومراجعة النهج المتبع بناء على ذلك بغية الحفاظ على فعالية الحمالت
ثمة أدناه بعض المؤشرات الرئيسية المستخدمة لتقييم تأثير الحمالت:  

وعند إعادة تقييم الحملة تبين أن هناك بعض التعديالت ينبغي النظر لها مثل تغيير الفئة الُمستهدفة من الجمهور وذلك من أجل نجاح 
الحملة وتوسيع مداها لتصل إلى العالم العربي كله. وفوق هذا فبدالً من أن ُيطلب من الناس تصوير قصصهم بأنفسهم ُطلب منهم أن 

يحكوا قصصهم وذلك بسبب القدرة المحدودة على تصوير قصصهم.

الوعي:
نطاق االنتشار (المشاهدات واالنطباعات) - أكثر من مليوني 
مشاهدة في 4 أشهر - مليون في الشهر ا)ول. وجدير بالذكر 
أن الفيديو حقق مشاهدات بلغت في نوفمبر 2017 أكثر من 

2.8 مليون مشاهدة.
التفاعل

ا�نترنت  شبكة  عبر  النشط  االتفاعل 
ألف   1.6 و  إعجاب  ألف   15 على  اشتمل 

مشاركة.



 

   

2.   تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور

1.  تقييم عوامل الدفع والجذب ذات الصلة

دراسة حالة # 2: مجلة الحقيقة الرقمية | المملكة المتحدة

- الشعور با-حباط          - ا-قصاء والتهميشعوامل الدفع: 

-  البحث عن مغامرة       - فرصة للحصول على الرومانسيةعوامل الجذب: 
-  الشعور بالهوية            - البحث عن البطولة أو الخالص

-  طريقة للتكفير عن الخطايا أو التعويض عن العيش في مجتمع غربي
-  فرصة لتحقيق االنتقام

بهذا  الجمهور  من  الُمستهدفة  ا]ولى  الفئة  تحديد  تم 
الثالث  الجيل  لتكون  المضاد  الخطاب  من  النموذج 
والرابع للشباب البريطاني المسلم في الفئة العمرية 

من سن 15 إلى 24 (سواء من الرجال والنساء).

3. تحديد الخطاب المتطرف العنيف المراد مكافحته
Qأو ضمني Qوالتصدي له سواء كان صريح 

داعش  تنظيم  لدعاية   التصدي  هو  الحملة  هدف  كان 
ج إلى: 1) دولة الــ"خالفة" في العراق وسوريا، و2)  التي تروِّ
وجوب مبايعة  تنظيم داعش ومواالته، و3) الفتنة أو بث 

الشقاق باستخدام العنف. 

4. تحديد أهداف وغايات واضحة من الخطاب المضاد
لتنظيم  االنضمام  أجل  من  ا]فراد  لتنجيد  المفرغة  الدائرة  كسر  هو  للخطاب  ا]سمى  الهدف 

داعش، وأما ا]هداف والغايات الفرعية فتشتمل على:

1.  تثقيف الشباب المسلم بشأن حقيقة الحركات المتطرفة؛
2.  زيادة مصداقية علماء المسلمين البريطانيين؛

3.  إثبات الضعف والنفاق في خطابات  تنظيم داعش؛ 
4.  إثناء الشباب المسلم البريطاني عن االنضمام إلى  تنظيم داعش.

5.  تحديد الُمرِسل المؤثر

ُمرِسلين  يستلزم  بالتحديد  الخطاب  هذا 
المسلمين  ا]ئمة  أو  العلماء  من  ُمحددين 
حد  على  وا-ناث  الذكور  من  البريطانيين 
الُمؤثرة  الشخصيات  وكذلك  سواء 
ومعلمي  العائلة  أفراد  مثل  الرئيسية 

المدارس والصحفيين.

6. صياغة محتوى الرسالة ومنطقها
الخطاب  يبرز  إنما  المضاد  الخطاب  هذا  محتوى 
فقط   ليس  بامكانه  والذي  معين  سياق  في  الديني 
تعميق  أيض�  بل  داعش  تنظيم  عن  ا-سالم  إبعاد 
ا-حساس بالهوية واالنتماء للمسلمين البريطانيين. 
وُتستغل  للتضليل  يتعرض  المسلم  الشباب  و]ن 
براءتهم إذ ُيجبرون على قبول ا]كاذيب التي تدعمها 
دعاية ُمضللة فإن اختيار عنوان للمجلة الرقمية التي 
نحن بصددها ”حقيقة“ هنا يعني الصدق الذي يهدف 
إلى جمع كبار علماء المسلمين في بريطانيا لشرح 

حقيقة ا-سالم وكشف أكاذيب  تنظيم داعش.
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دراسة الحالة # 3#: "فيديو المرتضى و إكس (فالن)" | المغرب

1. تقدير عوامل الدفع والجذب ذات الصلة 

-  عدم وجود تدريب كاف في المدارس الدينيةعوامل الدفع:
-  وجود بيئة تشعل الطائفية والصراع الديني 

-  نقص المعرفة باEخرين
-  البيئة المحافظة والمنغلقة ثقافيP إضافة إلى نقص المعرفة بالمجتمعات الخارجية

-  التهميش االقتصادي والفقر والعزلة
- ا_حساس بالنفور

Pاالنجذاب نحو بيئة ُمحاِفظة ثقافي  - -  ا_حساس باالنتماء   عوامل الجذب:

2.  تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور
لقد كانت الفئة الُمستهدفة من الجمهور بهذه الحملة 
هو الشباب من الفئة العمرية من سن 15 إلى 25 سنة 
حصلوا  ومن  الدينية  المدارس  في  الشباب  فيهم  بمن 
ُعرضة  أكثر  صاروا  ثم  ومن  محدود  تعليم  على 

للخطاب العنيف المتطرف.

3.  تحديد الخطاب المتطرف العنيف الُمراد مكافحته
Uأو ضمني Uوالتصدي له سواء كان صريح 

تنظيم  لخطاب   التصدي  هو  الحملة  هدف  كان  لقد 
أو  الدين  في  معه  يختلف  من  كل  ُيعادي  الذي  داعش 

العرق.

4.  تحديد أهداف وغايات واضحة للخطاب المضاد 
وقد اشتملت اrهداف والغايات على:

1.  تعزيز خطاب ديني أكثر تسامحP؛
2.  تعزيز قيم التعايش؛ 

3.  ترسيخ قيم المواطنة.

5. تحديد الُمرِسل  المؤِثر

ُملهمة  وقدوة  حسنة  أسوة  بصفته 
فإن  شاب؛  دين  رجل  وهو  للشباب 
الُمرِسل   ليكون  اختير  قد  المرتضى 

اrساسي للحملة.

7.  تحديد الوسيلة أو الوسيط (وسائط) ُتنشر فيها الرسالة

كان الوسيط الُمستخدم لنشر هذا النموذج من الخطاب هو مقطع فيديو يتم تداولة عبر شبكة ا_نترنت  ال سيما 
أن الخطاب انتشر باrساس عبر الموقع ا_لكتروني لــ ”منظمة البحث عن أرضية مشتركة - المغرب“ فضالً عن العديد 

من منصات شبكة التواصل االجتماعي.

6. صياغة محتوى الرسالة ومنطقها
ُيمكن  نحو  على  الحملة  محتوى  صياغة  تم  لقد 
داخل  بعينها  مسائل  معالجة  في  منه  االستفادة 
في  محاِفظة  منطقة  وهي  ”الحسيمة“  مدينة 
االختالفات  قبول  أو  أهمية  إبراز  كان  والهدف  المغرب. 
للسماح  الحملة  رت  ُطوِّ فقد  هذا  وفوق  الناس.  بين 
الهجوم  ضحية  مع  بالتفاعل  (فالن/إكس)  للمعتدي 
عن  بالتعبير  لكليهما  للسماح  (المرتضى)  اللفظي 

رأيه وقناعاته  من أجل فتح باب الحوار فيما بينهما.

-

 

 

٧. تحديد الوسيلة أو الوسيط (الوسائط) التي سُتنشر فيها الرسالة
لقـد تـم تخصيـص موقع إلكتـروني لهـذا النمـوذج من الخطاب المضـاد وهـو www.haqiqah.org وثمة فرص إضافيـة 
للنشر من بينها منصات شبكة التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب. والالفت أن المجلة اIلكترونية قد 
ُصممت على نحو تصويري جذاب على نمط مجلة دابق وتستخدم خطوط_ وألوان_ مشابهة لها لجذب الجماهير إلى 

محتواها. 

9.  تقييم تأثير الخطاب البديل أو المضاد ومراجعة النهج المتبع بناء على ذلك بغية الحفاظ على فعالية الحمالت

8.  وضع استراتيجية للنشر 
اIنترنت  خارج  أكبر  بمنتديات  االستعانة  في  أيض_   lتفكير ثمة  لكن  اIنترنت  على  اnمر  بادئ  في  الحملة  انتشرت  لقد 
تشمل فعاليات في بيوتات عامة مفتوحة للجميع سوف تستغل المرِسلين وجه_ لوجه ومطويات يمكن توزيعها في 

محطات مترو اnنفاق ورسوم_ على الجدران ولوحاٍت ُتستخدم في المدارس والمساجد. 

لم يتم قياس فعالية الحملة حتى ا{ُن ولكْن فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية التي سوف ُتستخدم لتقييم 
تأثيرها: 

نطاق االنتشار (لمشاهدات واالنطباعات) - وهو 
مما يمكن الحصول عليه عبر تحليالت 

المنصات الرقمية واالستبيانات واالستقصاءات.

الوعي

الرؤى  في  المحتمل  التغيير  قياس  يمكن 
استقصائي  مسح  اجراء  خالل  من  الدينية 
ومقابالت مع من تعاملوا مع مجلة الحقيقة أو 

عبر تحليل التعليقات.

التأثير
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دراسة الحالة # 3#: "فيديو المرتضى و إكس (فالن)" | المغرب

1. تقدير عوامل الدفع والجذب ذات الصلة 

-  عدم وجود تدريب كاف في المدارس الدينيةعوامل الدفع:
-  وجود بيئة تشعل الطائفية والصراع الديني 

-  نقص المعرفة باEخرين
-  البيئة المحافظة والمنغلقة ثقافيP إضافة إلى نقص المعرفة بالمجتمعات الخارجية

-  التهميش االقتصادي والفقر والعزلة
- ا_حساس بالنفور

Pاالنجذاب نحو بيئة ُمحاِفظة ثقافي  - -  ا_حساس باالنتماء   عوامل الجذب:

2.  تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور
لقد كانت الفئة الُمستهدفة من الجمهور بهذه الحملة 
هو الشباب من الفئة العمرية من سن 15 إلى 25 سنة 
حصلوا  ومن  الدينية  المدارس  في  الشباب  فيهم  بمن 
ُعرضة  أكثر  صاروا  ثم  ومن  محدود  تعليم  على 
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Uأو ضمني Uوالتصدي له سواء كان صريح 

تنظيم  لخطاب   التصدي  هو  الحملة  هدف  كان  لقد 
أو  الدين  في  معه  يختلف  من  كل  ُيعادي  الذي  داعش 

العرق.

4.  تحديد أهداف وغايات واضحة للخطاب المضاد 
وقد اشتملت اrهداف والغايات على:

1.  تعزيز خطاب ديني أكثر تسامحP؛
2.  تعزيز قيم التعايش؛ 

3.  ترسيخ قيم المواطنة.

5. تحديد الُمرِسل  المؤِثر

ُملهمة  وقدوة  حسنة  أسوة  بصفته 
فإن  شاب؛  دين  رجل  وهو  للشباب 
الُمرِسل   ليكون  اختير  قد  المرتضى 

اrساسي للحملة.

7.  تحديد الوسيلة أو الوسيط (وسائط) ُتنشر فيها الرسالة

كان الوسيط الُمستخدم لنشر هذا النموذج من الخطاب هو مقطع فيديو يتم تداولة عبر شبكة ا_نترنت  ال سيما 
أن الخطاب انتشر باrساس عبر الموقع ا_لكتروني لــ ”منظمة البحث عن أرضية مشتركة - المغرب“ فضالً عن العديد 

من منصات شبكة التواصل االجتماعي.

6. صياغة محتوى الرسالة ومنطقها
ُيمكن  نحو  على  الحملة  محتوى  صياغة  تم  لقد 
داخل  بعينها  مسائل  معالجة  في  منه  االستفادة 
في  محاِفظة  منطقة  وهي  ”الحسيمة“  مدينة 
االختالفات  قبول  أو  أهمية  إبراز  كان  والهدف  المغرب. 
للسماح  الحملة  رت  ُطوِّ فقد  هذا  وفوق  الناس.  بين 
الهجوم  ضحية  مع  بالتفاعل  (فالن/إكس)  للمعتدي 
عن  بالتعبير  لكليهما  للسماح  (المرتضى)  اللفظي 

رأيه وقناعاته  من أجل فتح باب الحوار فيما بينهما.



 

   

دراسة الحالة # 4: إعالن زين | الكويت

1.  تحديد عوامل الدفع والجذب المحتملة

-  نقص الوعي الديني داخل منطقة الشرق ا.وسط وشمال إفريقياعوامل الدفع:
-  اLقصاء/التهميش بين بعض المجتمعات داخل منطقة الشرق ا.وسط وشمال إفريقيا

-  اLحساس بتحقيق الذات بتنفيذ هجوم إرهابي
-  اLحساس المتزايد باالنتماء أو الهوية في مجتمع ما

عوامل الجذب:

2. تحديد الفئة الُمستهدفة من الجمهور

هو  الحملة  بهذه  الجمهور  من  الُمستهدفة  الفئة  إن 
وشمال  ا.وسط  الشرق  منطقة  في  العام"  "الجمهور 

إفريقيا.

3.  تحديد الخطاب المتطرف العنيف المراد مكافحته
Nأو ضمني Nوالتصدي له سواء كان صريح 

4.  تحديد أهداف وغايات واضحة للخطاب المضاد

الفكرة  وتغيير  والتسامح  السالم  قيم  تعزيز  هو  اLعالن  هذا  رسالة  من  الرئيسي  الهدف  كان 
المستقرة التي تقول إنه ال "مخرج" لnرهاب. وهي تهدف إلى فعل ذلك بتقديم خيار لالنتقال من 

العنف إلى المحبة ومن العزلة إلى االندماج في المجتمع.

سعت هذه الحملة إلى تفنيد خطاب تنظيم داعش التي 
تبرر بها أعمال العنف وتعتبره مقبوالً دينيv وأخالقيv. وفوق 
تنظيم  خطاب  تناقض  دينية  بأمثلة  استعانت  فقد  هذا 

داعش الذي ُيركز على انقسام المجتمعات. 

كان الُمرسل ا.ساسي لهذا النموذج 
المغني  هو  اLعالن  أو  الخطاب  من 
الجسمي  حسين  المشهور  العربي 
المتحدة.  العربية  اLمارات  من  وهو 
وفوق هذا فقد أظهر الفيديو مقاطع 
القبيح  الوجه  Lبراز  اLرهاب  لضحايا 
أنتجت  وقد  واLرهاب.  العنف  لعواقب 
شركة  وهي  اLعالن  هذا  زين  شركة 
اتصاالت كويتية تقدم خدمات الهاتف 

المحمول.

٦. صياغة محتوى الرسالة ومنطقها
بفكرتين  ومنطُقها  الحملة  هذه  محتوى  استعان 
اLحساس  يعزز  الفيديو  أن  هي  ا.ولى  جوهريتين: 
اLرهابي  إلى  رسالة  وينقل  واالنتماء  بالتضامِّ 
يشير  مجتمعه.  إلى  العودة  بوسعه  بأن  المحتمل 
مقدم  انتحاري  مفجر  إلى  بيده  ا.ساسي  ي  الُمغنِّ
على التفجير بسطٍر مكتوب فيه "واجْه أعداءك حبv ال 
ا  حربv". وقد كان الفيديو أيضv مؤثر� في المشاعر لمَّ
من  نجت  لعروس  بصور  االنتحاري  المفجر  هذا  قرن 
هجوم على قاعة زفاف في ا.ردن ووالٍد ُقتل ابنه في 
الرسالة  هذه  وتلقي  (العراق).  بغداد  في  هجوم 
الضوء على أن ضحايا اLرهاب أناس حقيقيون. وكانت 
 ... لنفجر  لنفجر  "لنفجر  هي  ا.خيرة  الفيديو  رسالة 
والسالم  الحب  أن  على  بالتأكيد   "vرفق العنف  لنفجر 
اLسالم  قيم  هي  والرحمة  والِحلم  والتسامح 
أو  العنف  ال  أوسطي  الشرق  والمجتمع  الجوهرية 

اLرهاب.

5. تحديد الُمرِسل المؤِثر

8. وضع وتطوير استراتيجية للنشر
بدأت االستراتيجية بنشر الفيديو على ا@نترنت عبر منصات شبكة التواصل االجتماعي واشتملت الحملة أيض$ على 
عنصر خارج ا@نترنت حيث قام  المرِسل وهو المرتضى باجراء حوار والتفاعل على نحو مباشر مع الفئة الُمستهدفة 

من الجمهور. 

9. تقييم تأثير الخطاب البديل أو المضاد ومراجعة النهج المتبع بناء على ذلك بغية الحفاظ على فعالية الحمالت

لم يتم تقييم هذا النموذج من الخطاب المضاد بعد لكن الطرق ا[ساسية التي يمكن االستعانة بها لتقييم 
تأثيرها هي:

التفاعل
عدد مرات مشاركة الفيديو على 

جودة الخطاب والنقاش شبكة التواصل.
خالل محاورات المرتضى 

خارج ا@نترنت.

الوعي
نطاق االنتشار الُمحتَمل من حيث 

نسب المشاهدة على صفحات 
التواصل االجتماعي (المتابعين 

التأثيرعلى موقع فيسبوك).



 

   

دراسة الحالة # 4: إعالن زين | الكويت
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أنتجت  وقد  واLرهاب.  العنف  لعواقب 
شركة  وهي  اLعالن  هذا  زين  شركة 
اتصاالت كويتية تقدم خدمات الهاتف 

المحمول.

٦. صياغة محتوى الرسالة ومنطقها
بفكرتين  ومنطُقها  الحملة  هذه  محتوى  استعان 
اLحساس  يعزز  الفيديو  أن  هي  ا.ولى  جوهريتين: 
اLرهابي  إلى  رسالة  وينقل  واالنتماء  بالتضامِّ 
يشير  مجتمعه.  إلى  العودة  بوسعه  بأن  المحتمل 
مقدم  انتحاري  مفجر  إلى  بيده  ا.ساسي  ي  الُمغنِّ
على التفجير بسطٍر مكتوب فيه "واجْه أعداءك حبv ال 
ا  حربv". وقد كان الفيديو أيضv مؤثر� في المشاعر لمَّ
من  نجت  لعروس  بصور  االنتحاري  المفجر  هذا  قرن 
هجوم على قاعة زفاف في ا.ردن ووالٍد ُقتل ابنه في 
الرسالة  هذه  وتلقي  (العراق).  بغداد  في  هجوم 
الضوء على أن ضحايا اLرهاب أناس حقيقيون. وكانت 
 ... لنفجر  لنفجر  "لنفجر  هي  ا.خيرة  الفيديو  رسالة 
والسالم  الحب  أن  على  بالتأكيد   "vرفق العنف  لنفجر 
اLسالم  قيم  هي  والرحمة  والِحلم  والتسامح 
أو  العنف  ال  أوسطي  الشرق  والمجتمع  الجوهرية 

اLرهاب.
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8.  وضع استراتيجية للنشر
ُبثَّ اHعالن على قنوات التليفزيون العربية خالل شهر رمضان في مايو 2017 خالل عرض أشهر البرامج التليفزيونية. وهذه 
االستراتيجية كانت مهمة ]ن حجم مشاهدة التليفزيون في هذا الشهر ضخمة بسبب تقليل ساعات العمل في هذا 
الشهر. وقد ُنشر الفيديو أيضi على يوتيوب وراج عبر مختلف منصات التواصل االجتماعي باالشتراك مع شركة زين 

وهي شركة االتصاالت التي أنتجت اHعالن.

9.   تقييم تأثير الخطاب البديل أو المضاد ومراجعة النهج المتبع بناء على ذلك بغية الحفاظ على فعالية الحمالت 

فيما يلي المؤشرات الرئيسية المستخدمة لتقدير تأثير الحمالت وتقييمها:

الوعي
(عدد  االنتشار  نطاق 
في  المشاهدات 
يوتيوب) - وصل العدد 
 1 0 , 8 0 0 , 2 0 7 لى إ

مشاهدة في
 أكتوبر 2017.

التفاعل
التفـــــاعل  اشــــــتمل 
اHنترنت  على  النشط 
 iتعليق  10،345 على 
يوتيوب  موقع  على 
تعليقات  عن  فضًال 
موالية ومضادة على 

موقع تويتر.

التأثير
إحدى  لكن  يتم؛  لم  هذا  أن  رغم 
عبر  ستكون  التأثير  لقياس  الطرق 
على  للتعليقات  النوعي  التقييم 
هذه  وارتباط  يوتيوب  موقع 

.iأو إيجاب iعالن سلبHالتعليقات با

٧.  تحديد الوسيلة أو الوسيط (الوسائط) لنشر الرسالة

العربية  ا]غاني  نوع  من  الفيديو  وموسيقى  عربية،  بكلمات  أغنية  تصحبه  بالفيديو  إعالن  هو  هنا  الوسيط  كان 
الشائعة لدى الجمهور والتي تناولت  الموضوعات واستخدمت الكلمات ذات الطابع الديني.
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الملحق 1: حول المشروع

ورشة عمل الخبراء حول "مجموعة الخطاب المضاد لخطاب العنف والتطرف
 في منطقة الشرق اIوسط وشمال إفريقيا"

يركز هذا المشروع على تعزيز ودعم مكتبة الخطاب المضاد الخاصة بمركز هداية من خالل 
يهدف  إفريقيا.  وشمال  اNوسط  الشرق  منطقة  على  الضوء  ُتسلط  إقليمية  مجموعة  إضافة 
والعربية  اYنجليزية  باللغات  المضاد  الخطاب  نماذج  وتحليل  جمع  إلى  المشروع  هذا 

والفرنسية اfتية من والموجهة إلى الفئة الُمستهدفة من الجمهور في المنطقة.

يتألف المشروع من عدة خطوات رئيسية: 

استضاف كل من مركز هداية ومؤسسة البحث عن أرضية مشتركة ورشة العمل هذه بين 31 
يوليو و2 أغسطس 2017. كان الهدف من الورشة جمع نماذج الخطاب المضاد ذات الصلة، 

ومناقشة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من المنطقة، باYضافة إلى وتسليط الضوء 
على دراسات الحالة اNكثر تأثيرv على مستوى المنطقة.

صياغة وتطوير هذا "الدليل" بوصفه مجموعة أدوات يستخدمها الممارسون وصناع
 السياسة في المنطقة

ستتم ترجمة "الدليل" ونشره باللغة العربية.ويضم هذا "الدليل" ملحق رقم 2 والذي 
يحتوي على أمثلة لنماذج الخطاب المضاد لخطاب العنف والتطرف الذي يستعين به 

تنظيم داعش في منطقة الشرق اNوسط وشمال إفريقيا.

تتضمن المجموعة روابط للمصادر ذات الصلة الخاصة بمنطقة الشرق اNوسط وشمال 
إفريقيا، إلى جانب تسليطها الضوء على كل واحد من نماذج الخطاب المضاد في الملحق 
2 بتفاصيل أكثر. كما توجد روابط للمصادر ومقاطع فيديو للخطابات المضادة المتوفرة 

على االنترنت.

يتقدم مركز هداية بالشكر الجزيل لوزارة الخارجية  اNمريكية لرعايتها هذا المشروع.

مجموعة إقليمية خاصة بمنطقة الشرق اIوسط وشمال إفريقيا على ا\نترنت
والمجموعة متوفرة بمكتبة مركز هداية ا\لكترونية للخطاب المضاد

حول مكتبة الخطاب المضاد في مركز هداية

قام  المضاد،  بالخطاب  يتعلق  فيما  أفضل  واستراتيجيات  ممارسات  لتطوير  جهوده  ضمن 
المكتبة  هذه  ُتمثل   .2016 أكتوبر  في  خاصته  المضاد  الخطاب  مكتبة  بإطالق  هداية  مركز 
المحتوى  إلى  بالوصول  المدني  والمجتمع  والممارسين،  للحكومات،  تسمح  شاملة  بوابة 
واNدوات والممارسات الجيدة من أجل مكافحة خطاب التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره. 
تحتوي هذه المكتبة، المحمية بكلمات مرور، على العديد من نماذج  الخطاب المضاد منها 
ما هو على شكل مقاطع فيديو، وأفالم، وبرامج تلفزيونية، ومسلسالت رسوم متحركة، 
وكتب، ومواقع الكترونية، ومنها ما هو على شكل مجالت، ومنتديات، وحمالت على مواقع 
التواصل االجتماعي، ومقاالت إخبارية، وغيرها من اNمثلة. من ناحية أخرى كانت المجموعة 
اNصلية تركز على الخطاب المضاد مفتوح المصدر الخاص بتنظيم القاعدة. في ذلك الوقت 
كان المشروع مدعوم� من قبل 8 دول على رأسها الحكومة الهولندية قبل تسليمها إلى 
مركز هداية في يوليو 2015. أما المكتبة الحالية فتحتوي على مجموعتين أصليتين هما 
واحدة  موضوعية  مجموعة  إلى  إضافة  إفريقيا)،  وشمال  اNوسط  والشرق  آسيا  شرق  جنوب 
بعنوان ”المنشقون عن تنظيم داعش“. هذا وُيخطط مركز هداية Yضافة مجموعة إقليمية 

تخص منطقة شرق إفريقيا والقرن اYفريقي في أوائل عام .2018. 
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الملحق 2: تقديم التفاصيل عن الخطاب المضاد

يضم الملحق التالي نماذج الخطاب المضاد القائمة ذات المصدر المفتوح والمعنية بمنطقة الشرق ا<وسط وشمال إفريقيا. وتجدر ا1شارة إلى أن ا*راء المذكورة 
في المحتوى الخارجي ليست بالضرورة مؤيدة من قبل مركز هداية أو وزارة الخارجية ا<مريكية وال تعكس آراء أّي منهما. كما ننّوه إلى أن الُصور المستخدمة في 

هذا الدليل تابعة للمواقع ا1لكترونية الخاصة بالمؤسسات ذات الصلة. 

نماذج الخطاب العاطفي وا=خالقي

نماذج الخطاب المضاد اHيجابي أو البديل
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 ا1ذاعة: إتصالح مع حالك

إعالنات الخدمة العامة عبر محطات
 ا1ذاعة: صوت التطرف

التجنيد عبر مواقع التواصل االجتماعي

سلسلة العقل زينة

فهم ا1سالم

موقع Imams Online – المسيرة حتى ا*ن

ُيثمر

على خاطرك تونسي

لبنان

لبنان وسوريا
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 السعودية

المملكة العربية
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ا1مارات العربية
 المتحدة

الواليات المتحدة
 ا<مريكية 

مصر

المغرب

الكويت

فرنسا

ا<ردن
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ا<ردن
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ا<ردن

ا1مارات العربية
 المتحدة

الجزائر

المملكة المتحدة

تونس

تونس

مبدعون من أجل الحياة

كيف يحترم المسلمون الثقافات ا<خرى؟

حملة المعلومات المصورة "االنفوغرافيك" 
اليومية ضد العنف

ترجمة القرآن الكريم با1شارة إلى الكتاب
 المقدس "ا1نجيل"

pما الذي يفعله مسلمو بريطانيا حق

مقابلة في برنامج ريتا كازبي

#الوطن_اعتزاز
#NationalPride

سلسلة كتب كوميدية عن قصص 
بطولية "هيرو فاكتور"

اُ<سر الصامدة: الحماية ضد الراديكالية

حملة "أنا عراقي، أنا ضد التطرف"

جيش الطالب ا1لكتروني

#أعيدوا_فتياتنا
#BringBackOurGirls

فيلم "إيمان" - عندما يواجه ا1يمان
 ُمفترق ُطرق

#أتباع_الضالل
#DeludedFollowers

إعالن زين

بناء الجسور في المغرب

#إّال_أنا
#Except_Me

ضحايا قتلهم التطرف العنيف

فيلم "تيمبوكتو"

مقطع إعالني بعنوان: قولوا ال للتطرف
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ا6هداف الرئيسية لمكتبة الخطاب المضاد هي: 
توفير مورد لممارسي مكافحة التطرف العنيف يسمح لهم بالحصول على محتوى فعال 

للخطاب المضاد. 
توفير آلية لتقديم اRراء والمقترحات ومناقشة محتوى الخطاب المضاد ونشره بين اGفراد 

المعنيين باستخدامه.
توفير منصة لنماذج الخطاب الجديد والمضاد ومشاركتها عبر مختلف السياقات والثقافات، 

والمناطق، والدول.

www.cn-library.com :ويمكن االطالع على المكتبة ا`لكترونية للخطاب المضاد عبر الرابط التالي

CNLibrary.Admin@hedayah.ae :للمزيد من المعلومات حول المكتبة يرجى التواصل معنا عبر البريد ا`لكتروني





حول مركز هداية

أنشئ مركز هداية استجابة للرغبة المتزايدة من جانب اعضاء المنتدى العالمي 
متعدد  مستقل  مركز  إنشاء  أجل  من  الدولي  والمجتمع  االرهاب  لمكافحة 
والتحليل،  والبحوث،  القدرات،  بناء  وبرامج  واالتصال،  للحوار  مخصص  ا[طراف 

بهدف مكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله وصوره. 

في  ُعقد  والذي  اhرهاب  لمكافحة  العالمي  للمنتدى  الوزاري  االجتماع  وخالل 
المتحدة  العربية  اhمارات  دولة  عرضت  2011م،  سبتمبر  في  نيويورك  مدينة 
استضافة المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف. وفي ديسمبر 2012، 

تم افتتاح مركز هداية واختيرت مدينة أبو ظبي مقرq له.
 

يهدف مركز هداية إلى أن يكون مركز الخبرة الدولي ا[ول فيما يتعلق بمكافحة 
الجيدة  الممارسات  ومشاركة  للفهم  الترويج  خالل  من  وذلك  العنيف  التطرف 

لكي يصبح بحق مركزq عالمي} لمكافحة التطرف العنيف. 


