
 أساسیات اإلتیان بالنتائج العكسیة

 

 مفاتیح اإلتیان بالنتائج العكسیة:
 الكشف: فضح الظلم وتحّدي التستّر على (االنتھاكات) •
 في القیمة التخفیض: التحقّق من صحة الھدف وتحّدي االستعادة •
 إعادة التأطیر: التأكید على الظلم والتصّدي إلعادة التفسیر •
 واالحتراس من القنوات الرسمیةإعادة التوجیھ: حشد الدعم  •
 المقاومة: مواجھة الترھیب والرشوة •

  

 یُعنَى نموذج اإلتیان بالنتائج العكسیة بالتكتیكات (األسالیب) الكفیلة بمعارضة الظلم.

یمكن القول بأن ھجوما ما یتسبّب بنتائج عكسیة عندما یؤدي إلى إعطاء المزید من  اإلتیان بالنتائج العكسیة:
لما یتعّرض للھجوم أو إیالء المزید من االھتمام لھ. ویمكن أن یأتي ارتكاب الظلم أو انتھاك القواعد الدعم 

 بنتائج عكسیة تطال المجرم.

یمكن أن یظھر اإلتیان بالنتائج العكسیة في الرأي العام السلبي أو زیادة نشاط المعارضین. حتى عندما یبدو أن 
 الذي ارتكبھ، یمكن أن یؤدي ذلك إلى نتائج عكسیة على األمد الطویل.المجرم یفلت من العقاب على الظلم 

ھذه الجماعات على  ةإن حاالت الظلم التي ترتكبھا الجماعات القویة ال تأتي بأغلبیتھا بنتائج عكسیة نظرا لقدر
 الحّد من فتیل الغضب الشدید.

 ارتكاب الظلم:فیما یلي خمس طرق من شأنھا الحّد من فتیل الغضب الشدید على 

 التستّر على الفعل (الظلم الذي ارتُكَب) .1
 من قیمة الھدف التخفیض .2
 إعادة تفسیر ما جرى .3
 استخدام القنوات الرسمیة إلعطاء االنطباع بتطبیق العدالة .4
 الترھیب أو مكافأة األشخاص المتورطین .5

 
 
 
 

 الفعل     تصّور الھجوم الجائر                        الحدث            
  على نحو جائر -الھدف  -مھاجمة    
 
 
 
  
 الترھیب  القنوات الرسمیة  إعادة التفسیر   التستّر  



 التخفیض في القیمة     
 

یبیّن الشكل أعاله خمس طرق من شأنھا الحّد من فتیل الغضب الشدید وكیفیة ارتباطھا بحدث ما، ویبیّن أیضا 
 التصورات وردود الفعل حولھا

 
 ھناك شرطان لكي یأتي عمل ما بنتائج عكسیة:

 أن یتم النظر إلى العمل باعتباره عمال غیر عادل، أو غیر منصف، أو مفرط، أو غیر متكافئ. .1
 أن یتم إطالع الجمھور المعني على المعلومات التي تخص العمل. .2

 
 فیما یلي خمس مقاربات من شأنھا زیادة فتیل الغضب الشدید على ارتكاب الظلم:

 فضح العمل .1
 التحقق من صحة الھدف .2
 التأكید على إعادة تفسیر العمل الذي تم ارتكابھ باعتباره ظلما .3
 حشد االھتمام العام (وتجنّب القنوات الرسمیة) .4
 مقاومة الترھیب والمكافآت وفضحھما .5

 
 التستّر على العمل:

 الھجمات الخفیّة، الرقابة، 
عدم الحصول على تغطیة في وسائل 

 اإلعالم

 العمل:فضح 
 المعلومات، الصور،
 القصص الموثوقة

  

 في قیمة الھدف: التخفیض
 الوصم، الھجمات الشخصیة،

التي یقترفھا  الكشف عن التجاوزات
 اآلخرون أو افتعالھا

 التحقّق من صحة الھدف:
 الدلیل على العمل الجید،
 الصور اإلیجابیة

 

التخفیف من إعادة التفسیر: األكاذیب، 
 وطأة التداعیات،

 إلقاء اللوم على اآلخرین، تلفیق التّھم 

 التأكید على الظلم:
مواجھة األعذار، وضع اللوم 

 على المسؤولین
   

استخدام القنوات الرسمیة إلعطاء 
 االنطباع بتطبیق العدالة

حشد الدعم العام؛ تجنّب القنوات 
 التشكیك بھاالرسمیة أو 

 

 الترھیب والمكافآت:
منح الھجمات، شّن التھدیدات، إطالق 

 في سبیل الرضوخ الحوافز 

المقاومة: مواجھة الترھیب، 
رفض الرشاوى، وفضح 

 الھجمات
 

المھاجم 
 والحلفاء

ھدف ال
والمدافعون 
 عنھ



 یتعیّن إیالء االعتبار لمسألة أخرى أال وھي توقیت االتصال الذي یكتسب أھمیة بالغة. وتؤثّر ثالثة عوامل
 على استقبال رسالة ما. وفیما یلي ھذه العوامل: وثیقة الصلة

وأنظمة المعنى. فإذا أبدى الناس القلق  بالحساسیة األساسیة تجاه الظلم؛ االستجابة: وتتمثّل االستجابة .1
ویمكن أن تنشئ أكثر شّدة.  على حالة جدیدة، فسوف یكون رّد فعلھم ع من من إساءة المعاملةحیال نو

 ستجابة أو تزیدھا.الحركات االجتماعیة اال
تتصل بیئة المعلومات بالرؤیة واألھمیة (مقارنة مع قصص أخرى). ماذا یحدث بیئة المعلومات:  .2

أیضا؟ إذا حظیت قصص ھامة أخرى على التغطیة في النشرات اإلخباریة، فبالكاد سوف یحظى 
 الظلم على االھتمام اإلعالمي. 

وجود الحركات االجتماعیة والفرص للعمل. فعندما  القدرة على الفعل: تتمثل القدرة على الفعل في .3
 یستعّد النشطاء للقیام بعمل ما، من المرّجح أن یأتي ظلم مفاجئ بنتائج عكسیة.

 
 السلمیین في مسیرة طة بالضرّب المبرح على المحتّجینمثال: اعتداء الشر

 

التستّر على الضرب المبرح: 
االعتداءات الخفیّة، الرقابة، عدم 

لى تغطیة في وسائل الحصول ع
 اإلعالم

فضح الضرب: الشھود، 
الصور، تصریحات األطباء، 

 القصص

 

 في القیمة: التخفیض
وصم المحتجین باألوباش، 

 الجمھور المستأجرواإلرھابیین، و

 التحقّق من المحتّجین:
، اإلعدادالتصرف الجید، 

 الحدیث، االلتزام
 

األكاذیب، التخفیف من إعادة التفسیر: 
وطأة الضّرر الذي ألحقتھ الشرطة 

 بالمحتّجین،
 االستعانة بوجھات نظر الشرطة 

 التأكید على الظلم:
ضرب المحتجین السلمیین عمل 

 غیر دیمقراطي

 

 القنوات الرسمیة: 
 تقدیم المحاكم كمحّكمین، فتح تحقیق

 حشد الدعم العام:
االجتماعات،  القصص،

المعلومات اإللكترونیة، 
 االحتجاجات

 

 الترھیب والمكافآت:
التھدید بالمقاضاة، تقدیم عروض 

 لتوّصل إلى التسویاتبا

المقاومة: الحدیث بصراحة عن 
 الضرب

 

شرطة ال
 والحكومة

لمحتجون ا
والمدافعون 
 عنھم



یمكن استخدام المفاتیح الخمس المتمثّلة بالكشف، واالستعادة، وإعادة التأطیر، وإعادة التوجیھ والمقاومة كرّد 
 فعل على الظلم أو كطریقة للحیلولة دون ارتكابھ. 

 
على سبیل المثال، من أجل المساعدة على الحیلولة دون شّن أفراد الشرطة للھجمات على المحتّجین، استعّد 

تجھیز الشھود والكامیرات، وكذلك من خالل ارتداء المالبس والتصّرف على نحو من شأنھ أن  من خالل
 یحّسن صورتك.

 
 المنشورات التي تُعنَى بإتیان النتائج العكسیة:

 Brian Martinأو أدخل "( http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.htmlیُرَجى الرجوع إلى الرابط التالي: 
backfire إحدى محركات البحث) من أجل الحصول على تحلیالت لألسالیب التي یتم استخدامھا في " على

النضاالت ضد الرقابة، وتشویھ السمعة، واالعتداء الجنسي، وترحیل سكوت باركن، واعتداءات الشرطة 
 القضایا.بالضرب المبرح، والمجازر التي ارتُكبَت بحق المحتجین السلمیین، والتعذیب، واإلبادة وغیرھا من 

 

 
 

 تمثّل الصورة أعاله احتجاجا ضد ترحیل سكوت باركن من استرالیا
 

 بریان مارتن
 bmartin@uow.edu.auبرید إلكتروني: 
 3763 4221-02ھاتف: 

 2012شباط  26تم إصدار ھذه الوثیقة في 
 




