
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

الدروس المستفادة من حمالت السردیات المضادة 
 التي ترعاھا الدولة
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 الدروس المستفادة من حمالت السردیات المضادة التي ترعاھا الدولة
فإن الظفر في المعركة  "،داعش" لتنظیم المشابھة اإلرھابیةالمتطرفة العنیفة و عاتاجمالتطرف الفكري لل ةمكافحفي 

األیدیولوجیة یتطلب بناء وتطویر سردیات مضادة تجابھ الِفكرة بالفكرة، حتى یتسنى سحب البساط من تحت أقدام ھذه 
الجماعات. وحیث أن السردیة المتطرفة تعكس عادةً إستغالل ھذه الجماعات للسیاق المجتمعي الذي نشأت وتطورت 

ي مھمة جسیمة كونھا یجب أن تحاكي ایضا قیم ھذا المجتمع دیٍة مضادةٍ لھا لھِ وتفاعلت فیھ، فإن مھمة تطویر سر
تأكید رفضھم  ال منبد أفراد الجمھور المتلقي، فياألمل  بعث یتطلب ومبادئھ. وعلیھ، فإن صناعة السردیة المضادة

 المتطرفة. اتحیال السردی -الموجود اصال-وشجبھم 

الجھود. وعلى ھذا  ھذه ھي من یقود، فإن الدولة غالبا النطاق وواسعة فضفاضةالمضادة  سردیاتمھمة خلق ال كونل
بلدان مختلفة في جمیع أنحاء العالم. وفیما یلي عروض لدراسات  اتخذتھاالتي  مقارباتالنحو، من المفید دراسة بعض ال

ذا السیاق إتباع ھذه الدول الثالثة ویُذكر في ھ فرنسا ومالیزیا والمملكة المتحدة.التي بذلتھا كل من جھود الحالة من 
فضال عن تمثیلھا لسیاقات مختلفة ایضا. على سبیل المثال، بینما تُعد مالیزیا في بناء السردیات المضادة لمقاربات مختلفة 

انموذجا یقود دول جنوب شرق آسیا في السردیات المضادة التي تحاول الدولة من خاللھا أن تستبق وتحتوي خطر 
عكف فرنسا والمملكة المتحدة في استراتیجیتھما على استھداف المجتمعات المھمشة، سواء المسلمة وغیر التطرف، ت

 المسلمة. 

I.I فرنسا 
 ھذه الھجمات كانت والعشرینفي أوائل العقد األول من القرن الحادي و ،شھدت فرنسا ھجمات عدیدة منذ مطلع القرن

بعد العقد وألسباب سیاسیة وأیدیولوجیة على حد سواء بدون نمط واضح. ، من قبل مجموعات مختلفة تبناةمتفرقة وم
موجة من الھجمات من قبل  فصاعدا 2012منذ عام دت زابین الھجمات تضییق، و الھوة الزمنیةاألول من القرن، بدأت 

 نفذتحادثا  18 وقع، ماوحدھ 2016و  2015وفي عامي  .بشكل كبیر اإلسالمیةاالنتماءات  ذويالمتطرفین العنیفین 
وقد بدا واضحا أن  1م.اإلسالب تربط نفسھاأو جماعات منظمة  ما یعرف بـ"الذئاب المنفردة" من قبل مسؤولیتھا أو ادعت
متزایدة في جمیع أنحاء فرنسا حیث وقعت ھجمات في مدن مختلفة مثل باریس ونیس وستراسبورغ  شكلةھناك م
كبر أما جعل فرنسا  1700 قدروا بنحوجانب، سا عدد كبیر من المقاتلین األفرن لدى وباالضافة الى ذلك، فان 2ا.وغیرھ
 3ا.أوروب يرھاب فلإلمصدر 

 حیث یتم تطبیقوتتراوح بین حالة الطوارئ المستمرة ( على مستوى الدولة، تم وضع عدد من تدابیر مكافحة التطرفو
 والتي تعرف في فرنسا كـ 4قوانین الطوارئ) ووحدات مكافحة التطرف السریة مثل "مجموعة التدخل للدفاع الوطني"

“Group d’Intervention de la Gendarmie Nationale”  فرد.  400التي لدیھا قوة قتالیة كلیة تبلغ تقریبا
من خالل مستویات عدة الفرنسیة ھي مبادرة تقودھا الحكومة وومع ذلك، فإن المبادرة التي سیتم تسلیط الضوء علیھا ھنا، 

 " أو "وقف الجھادیة".Stop Djihadismeتحت عنوان "

أربع منصات رئیسة من منصات التواصل اإلجتماعي:  من خاللالعروض السردیة التحدید على تقدیم یركز المشروع ب
. فیدیوھات على موقع یوتیوبوسلسلة من مقاطع  تویترعلى فیسبوك وحسابا على  ةوصفح اإلنترنتموقعا على شبكة 

                                                
 انظر على سبیل المثال: 1 

 "A Timeline Of Terror Attacks In France And Belgium Since Charlie Hebdo", Euronews, 2016, available at 
http://www.euronews.com/2016/07/15/a-timeline-of-terror-attacks-in-france-and-belgium-since-charlie-hebdo. 

 أیضا: ، وانظرنفس المرجع 2 
"Timeline: Attacks In France", BBC News, 2016, available at http://www.bbc.com/news/world-europe-33288542. 
3 Ashley Kirk, "Iraq And Syria: How Many Foreign Fighters Are Fighting For Isil?", The Telegraph, 2016, 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/29/iraq-and-syria-how-many-foreign-fighters-are-fighting-for-isil/ 

 ولإلستفاضة، انظر: 
“Foreign Fighters” The Soufan Group (2015), available at http://soufangroup.com/wp-
content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf. 
4 "France: Extremism And Counter-Extremism", Counter Extremism Project, 2016, 9-10, 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/france_counterextremism.pdf. 
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 حسابلدى فإن  ،وقت كتابة ھذا التقریروحتى  .یتم تحدیث جمیع قنوات التواصل االجتماعي بشكل یومي تقریباو
منذ  اننشط نحسابا كالھماو اخرون على صفحة الفایسبوك، معجبألف 20.5 اوف متابع أل15.5 تویتر المشروع على

 5."جھادیةومنع ال رصدإعطاء المواطنین الفرنسیین األدوات الالزمة ل"ھدف إلى قول موقع الحملة أنھ یی. 2015عام 
ومنع  رصدمساعدة المواطنین على "على عدد من الموارد والرسوم البیانیة التي تھدف إلى  من أجل ذلكویحتوي 
 " .الجھادیة

العدید من منصات  حیث یتم مشاركتھا مع إقناعا وفعالیةاألكثر  المضادةالسردیة االستراتیجیات الفیدیوھات تقدم  إال أن
وتشجیع  وتصور المشاھد طرق التجنید. TV5مثل عالم االجتماعیة، فضال عن محطات التلفزیون الوطنیة اإلوسائل 

أفعالھا. وتدعم ھذه الحملة والوھم الذي تمثلھ ھذه المجموعات مقابل واقع  الجماعات المتطرفة العنیفة للھجمات في الداخل
 لنقاشل 2014) وھو خط ساخن أنشئ في عام Le Numero Vertاألخضر ( الرقم ، مثلالمبادرات الحكومیة األخرى

شات الدینیة النقاھذا الخط الساخن من  جٌرد، )Koehler( وفقا لكولرو إال أنھبالتطرف.  المتعلقة والتھدیدات ھواجسوال
 6ف.عتبرون ھذه النقاشات استراتیجیة ملحة إلزالة التطریال مع المسؤولین الذین 

تشمل العناصر العدیدة في حملة مكافحة التطرف في فرنسا طرقا مختلفة للتواصل، باستخدام جوانب ناعمة من منع 
 Frenchالفرنسيالوطنیة  مثل حظر السفر (قانون اكثر صالبةمع دعمھا بمقاربات  7،ومكافحة التطرف العنیف

Patriot Act وأنشىء مؤخرا أجنحة مختصة بنزع التطرف ومنع المواقع المشبوھة أو الخطرة المدرسیة) والتدخالت .
التطرف العنیف بشدة بسبب التركیز بشكل و الرادیكالیة فرنسا إزاء مخاطر مقاربة ت. وقد انتقدالفرنسیة نوفي السج

حصري على التدابیر األمنیة الصلبة المركزیة (أمن الدولة)، والتي ھي موضع شك من حیث الفعالیة. ومع ذلك، بدأت 
وفعالیتھا في منع ومكافحة التطرف لتوسیع نطاق  ضمن الجھود ھیئات المجتمع المدني في شمولالحكومة مؤخرا 

 8.العنیف

I.II یزیا مال 
وفي حین  9.مقاتل غادروا مالیزیا لالنضمام إلى داعش في العراق وسوریا 700و  500تشیر التقدیرات إلى أن ما بین 

 النحو. وعلى ھذا ولوما دولیا ،في مالیزیا ولوجیات المحلیةلألیدال یزال یشكل تھدیدا  ھأن ھذا الرقم منخفض نسبیا، فإن
مجموعات لعلى الصعید الوطني، مع تدخالت ل السردیات المضادةستراتیجیات واتنفذ استراتیجیات مكافحة اإلرھاب 

 اعشكان ھناك عدد من التقاریر التي تبین استخدام دوالجدیر بالذكر بأنھ  10.وال سیما الھیئات الطالبیة الجامعیةیة الشباب
لیس من المستغرب أن  وعلیھ فإنھ 11في أي إختالف. الحالة المالیزیةتبدو  ، والتجنیدلل التواصل االجتماعيلوسائل 

 .ھذا العنصر منع ومكافحة التطرف العنیفتتضمن جھود الدولة في مجال 

. وبدال من مساعي السردیات المضادة)، عددا من JAKIMنفذت السلطات، بتوجیھ من إدارة التنمیة اإلسالمیة المالیزیة (
الوسیلة األساسیة 12 إصدار الفتاوىمثل القائمة على مواضیع شكلت القنوات الدینیة موسعة، فقد  إعالمیةإصدار حملة 

. الجھادف الزعماء الدینیون بتوضیح مفاھیم مختلفة للجمھور مثل مفاھیم لِ یات المتطرفة العنیفة. كما كُ سردلمكافحة ال
، تم . وأخیرا)Muslim Students Against Violence( "الطالب المسلمین ضد العنف" اإلدارة ھاشتاجأطلقت و

. 2014داعش اعتبارا من عام بإغالق المواقع المرتبطة في بدأت الحكومة و ،اتخاذ مقاربة أمنیة صارمة عبر اإلنترنت

                                                
5 "Stop-Djihadisme", Stop-Djihadisme, 2017, available at http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/. 
6 Daniel Koehler, Understanding Deradicalization, 1st ed. (New York: Routledge, 2017). 
7 "France: Extremism And Counter-Extremism", Counter Extremism Project, 2016, 9, 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/france_counterextremism.pdf. 
8 Daniel Koehler, Understanding Deradicalization, 1st ed. (New York: Routledge, 2017). 
9 Hafiza Nur Adeen Nor Ahmad, "Malaysian Foreign Fighters From Past To Present: Different Pathways To 
Terror", Middle East Institute, 2016, available at http://www.mei.edu/content/map/malaysian-foreign-fighters-past-
present-different-pathways-terror#_ftn4. 

 نفس المرجع. 10
 نفس المرجع، انظر أیضا: 11

 Imran Awan, "Cyber-Extremism: Isis And The Power Of Social Media", Society 54, no. 2 (2017): 138-149, 
doi:10.1007/s12115-017-0114-0. 
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كما أطلقت لجنة االتصاالت والوسائط المتعددة المالیزیة مبادرة بعنوان "انقر بحكمة"، التي تدیر ورش عمل في المساجد 
 عبر اإلنترنت. جنیدتكتیكات التحول والمدارس لرفع الوعي 

الوھابیة  ھاالحكومة بسبب اعتقادات انتقدت جھودتصحیح سوء الفھم للمفاھیم الدینیة، فقد  يھ ةالرئیسیالمقاربة في حین أن 
  13.الحكومة المبادرات التي تقودھاتلك تتحدى شرعیة وفعالیة بجوھرھا التي و والسلفیة

I.III المملكة المتحدة 
 14.فرنسا كالحال في متزایدمسار یبدو أنھ األخِذ بمع  2001ة داخل المملكة المتحدة منذ عام وقعت عدة ھجمات إرھابی

   15.حادافي بعض األحیان، كان رد فعل الحكومة على ھذا األمر و

تم وضع عدد من التدابیر والسیاسات الرامیة إلى مكافحة اإلرھاب. تتضمن االستراتیجیة فقد على صعید الدولة، و
) P(المكونات األربعة باإلنجلیزیة تبدأ بحرف  "P’s 4البریطانیة لمكافحة اإلرھاب أربعة مكونات رئیسیة، تعرف باسم "

. وقد أثبتت استراتیجیة المنع أنھا األكثر إثارة للجدل والخالف بین المكونات المنع والمتابعة والحمایة واإلعداد: وھي
المتطرف واإلرھابي من خالل مراقبة المجتمع اإلسالمي البریطاني. على سبیل األربعة ألنھا تھدف إلى "منع" العنف 

ادة الدینیین والمعلمین واألطباء في المثال، یتم الرصد في المقام األول من خالل بناء العالقات بین الشرطة والمجتمع والق
 16.و مجموعة إلى ھیئة منع المحلیةالذین یطلب منھم اإلبالغ عن أي شخص مشبوه أو ،وما إلى ذلك المملكة المتحدة

وردا على نتائج المنع، وضعت الجماعة اإلسالمیة البریطانیة استراتیجیة مضادة لمكافحة التطرف واإلرھاب تتحدى 
وجعلھا الجھات الفاعلة الرئیسیة في تنفیذ المخطط. وتھدف حلیة الحكومة من خالل التركیز على الجماعات الم مقاربة

فاعلة المعنیة (قادة المجتمعات المحلیة وضباط الشرطة السابقین والمھنیین من خدمات الصحة النفسیة مختلف الجھات ال
 17.وغیرھا من الوكاالت) إلى العمل معا لمكافحة التطرف على المستوى الشعبي

بما في ذلك  متحدةالاستخدمت جھود بدیلة سردیة مضادة للسرد في المملكة و 18،وللمبادرات التي تتخذھا الدولة أثر محدود
إلى استھداف البیئات التعلیمیة والمجتمعیة في  تسعىو Extreme Dialogue(.19" أقصى الحوار" أو (الحملة الكندیة 

إلى تشجیع إجراء مناقشات بناءة حول التطرف  للحملة كندا والمملكة المتحدة وألمانیا والمجر. وتھدف المنصة اإللكترونیة
من خالل توفیر مواد تعلیمیة مفتوحة للجمیع وأفالم قصیرة عن تجارب سبعة متطرفین. وھي ال تشمل اإلسالمیین 

الرسومات والموسیقى المستخدمة في األفالم إلى بناء فیما تھدف فحسب، بل تشمل أشكاال أخرى من التطرف أیضا. 
والتعبیر عن التعاطف مع النضال  ،یقول قصتھ أقرب إلى الجمھورالذي المشاھد، ما یجعل الفرد  لدىة استجابة عاطفی

صدر مؤخرا بتكلیف من الشراكة من أجل الصراع  االخروج من تجربتھم المتطرفة. ومع ذلك، فإن تقریر مثلھالذي 
، یسلط الضوء على 2008أنشئت في عام  تحدةالموالجریمة وأبحاث األمن، وھي مبادرة من مجالس البحوث في المملكة 

یات مضادة" سردتحدید " وبحاجة إلى أن االستراتیجیات الحالیة لمكافحة التطرف في وسائل اإلعالم أثبتت أنھا غیر فعالة
ار/ التقریر الذي أصدرتھ الشراكة في آذ ھذا وقد أكدولكن ال تتقاسم إال القلیل من اإلجماع حول ما یجب أن تركز علیھ. 

                                                
 نفس المرجع. 13

14 "Timeline Of British Terror Attacks", BBC News, 2017, http://www.bbc.com/news/uk-40013040. See also, 
Michael Hayden, "Terror In The UK: A Timeline Of Recent Attacks", ABC News, 2017, 
http://abcnews.go.com/International/terror-uk-timeline-recent-attacks/story?id=47579860. 
15 "UK: Emergency Surveillance Law A Blow To Privacy", Human Rights Watch, 2014, 
https://www.hrw.org/news/2014/07/14/uk-emergency-surveillance-law-blow-privacy. 

 انظر على سبیل المثال: 16
 Reality Check: What is the Prevent Strategy?, 4 June 2017, available at http://www.bbc.com/news/election-
2017-40151991. 
17 Basit, M., The Muslim Council of Britain is starting its own counter-extremism strategy because Prevent made 
things much worse, Independent, 20 October 2016, available at http://www.independent.co.uk/voices/muslim-
council-of-britain-islam-counter-extremism-strategy-mosques-terrorism-isis-young-british-a7372166.html; See 
also, Dodd, V., Muslim Council of Britain to set up alternative counter-terror scheme, The Guardian, 19 October 
2016, available at https://www.theguardian.com/uk-news/2016/oct/19/muslim-council-britain-set-up-alternative-
counter-terror-scheme. 
18 Ian Cobain, "UK's Prevent Counter-Radicalisation Policy 'Badly Flawed'", The Guardian, 2016, 
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/oct/19/uks-prevent-counter-radicalisation-policy-badly-flawed. 
19 Extreme Dialogue, 2017, available at http://extremedialogue.org/.  
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الحاجة إلى استراتیجیات بدیلة  20،لمكافحة التطرف العنیف من خالل استراتیجیات اإلعالم واالتصال 2016مارس 
 لمكافحة التطرف في وسائط اإلعالم.

                                                
20 Ferguson, K., Countering violent extremism through media and communication strategies, Partnership for 
Conflict, Crime & Security Research, 1 March 2016, at: http://www.paccsresearch.org.uk/wp-
content/uploads/2016/03/Countering-Violent-Extremism-Through-Media-and-Communication-Strategies-.pdf  
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