تخفيف

التطرف يف اإلنرتنت وخطاب الكراهية

نتائج البحث
عن املرشوع
يعالج هذا املرشوع عملية الراديكالية التي تؤدي إىل التطرف العنيف يف عامل اإلنرتنت .مع انتشار جائحة
فريوس كورونا عامليا ،لقد تم نقل الكثري من جوانب الحياة إىل اإلنرتنت ومن بينها التطرف من ِقبل
الشباب .التطرف يف اإلنرتنت ليس يشء جديد لكنه بلغ أشده خالل األزمة التي سببتها جائحة فريوس
كورونا.
إن هدف هذا املرشوع تعزيز مقاومة الراديكالية والتطرف عند الشباب ،القائدين املقبلني يف مجتمعات
ضعيفة ،ونقوم بذلك عن طريق شمول الشباب املبارش يف مجتمعاتهم .ت ُعزز املقاومة عند الشباب من
خالل تطوير التفكري النقدي وزيادة الوعي عن وجود معلومات مضللة يف اإلنرتنت .يتموحر تأثري هذا
املرشوع عىل إنشاء شبكة من الشباب النشطاء الذين يكون لهم أثر مضاعف يف مجتمعاتهم حيث
سيقومون بنرش أفكار هذا املرشوع وأهدافه مام يؤدي إىل دعم السياسات الرسمية التي تعالج الراديكالية
والتطرف العنيف يف بالدهم.
هدفنا األسايس هو بناء القدرة عند قادة الشباب ذات القصد يف محاربة الراديكالية يف البوسنة والهرسك،
لبنان وسلوفاكيا .ستقوم قادة الشباب بتعلم عملية التطرف يف اإلنرتنت ووسائل محاربته .سوف يعرفون
طرق طلب املساعدة اإلضافية لهم أو ألقرانهم يف حال التعرض للتطرف .يركز منهج هذا التدريب يف
التفكري النقدي ،املعلومات املضللة ،االتصاالت االسرتاتيجية والقيادة.
ال شك أن هذه الظاهرة ليست جديدة وهناك أشخاص يحاربونها بطريقة أو بأخرى .لذلك ،هدفنا هو
توفري منصة إلكرتونية تسمح بالتعاون الشامل املتعلق بحل التطرف يف اإلنرتنت والراديكالية عند الشباب.
نرغب يف التعاون وال يف محاربة بعضنا البعض.
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نبذة عن مؤسسة «آنا ليند»
تم تنفيذ هذا املرشوع بدعم مؤسسة «آنا ليند»)/https://www.annalindhfoundation.org( .
مؤسســة «آنــا لينــد» منظمــة دوليــة تضــم هيئــات املجتمــع املــدين واملواطنــن مــن جميــع أنحــاء البحــر األبيــض
املتوســط بهــدف تعزيــز الحــوار بــن الثقافــات والتفاهــم بــن املجتمــع املــدين بســبب محاربــة انعــدام الثقــة
واالســتقطاب املتزايــد.
إن مؤسســة  Humanity in Actionمســؤولة ملحتــوى هــذه املطبوعــة فــإن محتواهــا ال يعكــس بالــرورة موقــف
مؤسســة «آنــا لينــد» أو االتحــاد األورويب.

عن املنظامت املشاركة يف املرشوع
Humanity in Actionمنظمــة دوليــة تنتمــي إىل شــبكة املنظــات املرتبطــة املوجــودة يف الدمنــارك ،فرنســا ،أملانيــا،
هولنــدا ،بولنــدا والواليــات املتحــدة .تركــز املنظمــة يف بنــاء الســام ،مقاومــة التطــرف ،االســتبعاد االجتامعــي والعنــف
القائــم عــى التمييز.عــى مســتوى الســياق املحــي فتهــدف املنظمــة يف بنــاء شــبكة مــن الطلبــة والخ ـراء الشــباب
يف مجــال حقــوق اإلنســان واملواطنــة النشــطة تشــجيعا عــى التصالــح وتجديــد الثقــة االجتامعيــة بــن مجتمعــات
منقســمة بشــدة عرقيــا ودينيــا.
مــن بــن األهــداف األساســية ملنظمــة  Humanity in Actionهــي شــمول قــادة الشــباب يف مقاومــة االنتهــاكات
لحقــوق األقليــات يف البــاد الدميوقراطيــة ،تشــجيع النمــو والتطــور عنــد الخــراء الشــباب املتخصصــن يف كرامــة
اإلنســان وحقــوق األقليــات ،إضافــة إىل بنــاء شــبكة متعــددة الجنســيات واألجيــال التــي تربــط القائديــن الحاليــن
واملقبلــن بالقيــم املشــركة يف كثــر مــن املجــاالت املهنيــة.

منظمــة  AIE Serveمؤسســة غــر حكوميــة يقــوم بإدارتهــا الشــباب مــن لبنــان وهــي تركــز يف تعزيــز القيــم للشــباب
مثــل الثقــة ،القبــول االجتامعــي والحــب .لهــذه املنظمــة ثالثــة برامــج:
 قســم التدريــب للمؤسســات غــر الحكوميــة املشــهور باســم  Aie Skillsوالــذي يوفــر ورش عمــل متنوعــة يف كلمــن الجامعــات واملجتمعــات املحليــة .الــدورات الســنوية لتدريــب املدربــن تســاعد الشــباب ليصبحــوا مواطنــن
فاعلــن يف مجتمعاتهــم.
 متثــل  Aie Clubsفــروع محليــة ملنظمــة  Aie Serveالتــي تقــوم بأنشــطة متعلقــة باملواضيــع املحليــة مثــل الوعــيوالتطويــر والخدمــات.
 تــم إنشــاء برنامــج  Aie Exchangeألجــل املســاعدة للشــباب يف استكشــاف الثقافــات األخــرى وتبــادل الخــرةإضافــة إىل توســيع الشــبكة مــن الــركاء.

 Strategic Analysisهــو مجمــع التفكــر املســتقلة مــن ســلوفاكيا يوفــر الخــرة للقطــاع الخــاص واملؤسســات العامــة
ووســائل اإلعــام واملجتمــع املــدين .يركــز هــذا املجمــع يف املقــام األول عــى الــدول األوروبيــة املجــاورة .لــدى فريقهــم
للتحليــل االسـراتيجي أكــر مــن عــر ســنوات مــن الخــرة يف العمــل والتواصــل يف جميــع الــدول األوروبيــة املجــاورة.
تشــمل خــرة املنظمــة معرفــة شــاملة ملنطقتــن  -غــرب البلقــان ودول الرشاكــة الرشقيــة مــن حيــث الجغرافيــا
السياســية والسياســة الداخليــة والعالقــات الدوليــة واألمــان واالقتصــاد وبيئــة األعــال واملجتمــع املــدين والثقافــة.
يقــدم قدراتــه يف أربعــة مجــاالت :التدريــب ودعــم العمــل والتواصــل والبحــث.

مؤلفو التقرير:
w

Veronika Kusyová
 ،البوسنة والهرسك Humanity in Action
Alexandra Tóthová
 ،سلوفاكيا Strategic Analysis
Ján Cingel
 ،سلوفاكيا Strategic Analysis
Ivan Iliev
 ،سلوفاكيا Strategic Analysis
Tala Azzam
 ،لبنان AIE Serve
ترجمة إىل العربيةDžana Brankovic :
ترجمة إىل البوسنية  /الكرواتية  /الرصبيةNeven Kosoric :
ترجمة إىل السلوفاكيةIvan Iliev :
التصميم الطباعيAzem Kurtic, Senid Hodzic :
يف رساييفو ،البوسنة والهرسك شهر أغسطس لسنة 2021
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عن جمع البيانات
ملنــع الراديكاليــة يف عــامل اإلنرتنــت التــي تــؤدي إىل التطــرف العنيــف إن مــن الــروري أن نكتشــف أســبابا
لوجودهــا .هــدف هــذا البحــث النوعــي الــذي قمنــا بإجرائــه عــر اإلنرتنــت كان أن نعــرف كيــف يفهــم
الشــباب مشــكلة التطــرف يف اإلنرتنــت وخطــاب الكراهيــة يف البــاد الشــاملة يف هــذه الدراســة .إضافــة
إىل ذلــك تــم اكتشــاف مــدى وجــود التطــرف يف اإلنرتنــت يف بالدهــم .تشــر البيانــات يف هــذا التقريــر إىل
وجهــات نظــر ومعرفــة عنــد الشــباب يف ثالثــة بــاد :البوســنة والهرســك ،لبنــان وســلوفاكيا.
قمنــا بإج ـراء هــذا البحــث النوعــي عــر اإلنرتنــت يف فــرة بــن شــهر مــارس وشــهر أبريــل لســنة 2021
املالديــة اســتخداما لـــ  Google Forms.اشــرك يف البحــث شــباب عمرهــم مــن  15إىل  35عامــا .تــم
انتشــار االســتبيان يف اللغــات املحليــة مــن أجــل املشــاركني والــركاء يف هــذا املــروع كــا أنــه انتــر يف
كل مــن املــدارس الثانويــة والجامعــات.
مــن خــال االســتبيان ،تــم جمــع  292إجابــة مــن البوســنة والهرســك 695 ،إجابــة مــن لبنــان و 846إجابــة
مــن ســلوفاكيا مــا يجعــل  1833إجابــات بشــكل إجــايل.

املعلومات االجتامعية الدميوغرافية عن املجموعة املستهدفة
السؤال  40نسبة متثيل الجنسني
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السؤال  41عمر املجموعة املستهدفة

يقــوم هــذا البحــث بتفســر البيانــات للمشــاركني عمرهــم بــن  15و 30عامــا فقــط .لكــن ،بســبب نســبة
قليلــة مــن املشــاركني وعــدم اإلجابــات ،تــم تضمــن إجابــات املشــاركني أصغــر مــن  14عامــا واملشــاركني
أكــر مــن  31عامــا بينــا تــم إلغــاء تفســر اإلجابــات لألشــخاص الذيــن يتجــاوز عمرهــم  35عامــا .لذلــك
الســبب ،ال يشــمل هــذا البحــث تفســر اإلجابــات لـــ  %17.38مــن املشــاركني.

السؤال  :43املستوى الدرايس للمجموعة املستهدفة

التعليم (أعىل مستوى)
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السؤال  :44الحالة الوظيفية

االحتالل

السؤال  :42التوزيع الجغرايف إقليميا

املنطقة :سلوفاكيا

الكيان :البوسنة والهرسك

املنطقة :لبنان

املعلومات عن البالد يف فرتة جمع البيانات
البوســنة والهرســك دولــة أوروبيــة تقــع يف شــبه جزيــرة البلقــان وعاصمتهــا مدينــة
رساييفــو .تتميــز الدولــة بالتنــوع مــن األديــان واألعـراق .يعيــش هنــاك املســلمون
( ،)%50.7املســيحيون ( )%30.7والكثوليكيــون ( )%15.2مــا يتوافــق مــع ثــاث
مجموعــات عرقيــة رئيســية  -البشــناق ( ،)%48.8الــرب ( )%32.7والكــروات
( .)%14.6يعــدد ســكان البوســنة والهرســك حــوايل  3.33ماليــن شــخصا مــن بينهــم
هنــاك  %17.7شــباب عمرهــم بــن  15و 29عامــا.

لبنــان دولــة ســاحلية عــى البحــر األبيــض املتوســط يف الــرق األوســط وعاصمتهــا
مدينــة بــروت .كانــت الدولــة متثــل تقاطعــا يف العــامل العــريب وتتميــز إىل يومنــا
هــذا بالتنــوع الدينــي والعرقــي مــا يؤثــر عــى القيــادة السياســية أيضــا .إنــه
التــوازن بــن مجموعــات دينيــة مختلفــة يعتــر مــن املواضيــع الحساســية .يبلــغ
عــدد الســكان  6.86ماليــن شــخصا مــن بينهــم  %24.6شــباب عمرهــم بــن  15و29
عامــا.
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ســلوفاكيا دولــة تقــع يف وســط أوروبــا .هــي دولــة عضــو يف االتحــاد األورويب مــن
ســنة  2004و عاصمتهــا براتيســافا %81.4 .مــن الســكان هــم الســلوفاك .أمــا
الديــن فمعظــم ســكان ســلوفاكيا كاثولكييــون ،حــوايل  .%62يبلــغ عــدد الســكان
 5.45ماليــن شــخصا مــن بينهــم  %17.5شــباب عمرهــم بــن  15و 29عامــا.

تــم جمــع هــذه البيانــات خــال املوجــة الثانيــة مــن موجــات انتشــار جائحــة فــروس كورونــا .يف تلــك الفــرة،
أُتخــذت تدابــر الحجــر الصحــي بشــكل مــا يف كل بــاد حيــث يخفــف انتشــار الفــروس .إعتبــارا لتلــك الحالــة
املعينــة ،تكــون نتائــج هــذا البحــث قــد افرتقــت مــن البحــوث الســابقة.

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (بالدوالر األمرييك )$

املصدر :الحسابات القومية بالبنك الدويل وملفات بيانات الحسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املقدمة
ـرب أطفالنــا مــن الصغــار أال يتحدثــوا مــع الغربــاء .نعلمهــم أن يتجنبــوا اللصــوص ،املحتالــن واألشــخاص الســيئني
نـ ّ
بشــكل عــام .لكــن ،يختلــف الوضــع يف عــامل اإلنرتنــت اختالفــا – ألول وهلــة يبــدو أن التهديــدات يف اإلنرتنــت صغــرة،
غــر حقيقيــة وأال ينبغــي أن نخــاف منهــا .منيــل إىل االعتقــاد أنــه مــا يحــدث يف اإلنرتنــت يبقــى يف اإلنرتنــت فقــط.
لكــن ،وخاصــة مــع انتشــار جائحــة فــروس كورونــا التــي ســببت بنقــل الكثــر مــن جوانــب الحيــاة إىل اإلنرتنــت،
أصبحنــا نعــرف القــوة الحقيقيــة لعــامل اإلنرتنــت وأن التهديــدات يف اإلنرتنــت ليســت مجــرد ألعــاب وإنــه مــن املمكــن
أن تتحقــق يف الحيــاة الواقعيــة.
للشــباب اتصــال باإلنرتنــت غــر محــدود وعــدم االســتعداد ملــا يواجهــون هنــاك فيجعلهــم الشــباب أكــر عرضــة
للتالعــب ،للراديكاليــة وحتــى للتطــرف .هــم ليســوا مســتعدين للتحــرش عــر اإلنرتنــت وخطــاب الكراهيــة املوجوديــن
يف الشــبكات اإلجتامعيــة.
نقلــت التكنولوجيــات الحديثــة واملنصــات اإللكرتونيــة خطــاب الكراهيــة ،الراديكاليــة والتطــرف إىل عــامل اإلنرتنــت
فأضافــت بعــدا عامليــا لهــذه القضيــة حيــث ميكــن انتشــار املحتــوى عامليــا بضغطــة بســيطة كــا أنــه يســمح
اإلنرتنــت بتوســيع املعلومــات بــدون حــدود مــا.
يقــوم املؤلفــون ضمــن هــذا البحــث بتقييــم تصــورات الشــباب ومواقفهــم حــول التهديــدات وخطــاب الكراهيــة
والراديكاليــة والتطــرف ويركــزون بشــكل خــاص عــى طــاب املــدارس الثانويــة .تهــدف هــذه الدراســة إىل املســاهمة
يف البحــث عــن تطــرف الشــباب عــر اإلنرتنــت وتصورهــم لخطــاب الكراهيــة املوجــود يف اإلنرتنــت ووســائل التواصــل
االجتامعــي .أوال تــم فحــص املحتــوى الــذي يصــل الشــباب إليــه يف اإلنرتنــت وفحــص عــدد املرات التــي يصادفــون فيها
مشــاركات مشــبوهة أو إشــكالية .ثــم أجــاب الشــباب عــى أســئلة حــول تصورهــم للمجتمــع وقيمهــم ومواقفهــم
واقتناعاتهــم.
بنــاءا عــى األدلــة التــي تــم جمعهــا مــن اســتبيان نوعــي عــن طريــق اإلنرتنــت ،يهــدف البحــث إىل توفــر التوصيــات
للعمــل مــع الشــباب يف هــذا املجــال.

انقسم هذا االستبيان النوعي إىل األجزاء التالية:
املحتوى يف اإلنرتنت
يفحص يف هذا القسم املحتوى اإلشكايل الذي يواجهه املجيبون أثناء اتصالهم باإلنرتنت.
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تصورات املجتمع
تُفحــص يف هــذا الجــزء آراء باملســاواة بــن الجنســن واحـرام القوانــن والقواعــد واالنفتــاح عــى املجموعــات العرقيــة
املختلفــة واألنشــطة الرتفيهيــة.
االتصال باإلنرتنت واستخدامه
يف هــذا الجــزء حصلنــا عــى اإلجاببــات عــن تطبيقــات أكــر اســتخداما بــن الشــباب وطريقــة قضــاء وقتهــم يف
اإلنرتنــت وعــدد ســاعات يســتخدمون اإلنرتنــت يوميــا كــا أننــا عرفنــا هــل يتحدثــون والديهــم عــا يعملــون عــى
اإلنرتنــت .إضافــة إىل ذلــك ،ســألناهم هــل يقــوم بالتحقــق مــن املعلومــات املوجــودة عــى اإلنرتنــت.
األمان
يتضمــن هــذا الجــزء مــن البحــث فيــا يتعلــق باالســتخدام آمــن لإلنرتنــت وتصــورات الشــباب عــن التهديــدات
املوجــودة فيــه.
املشاركة والعمليات الدميقراطية
يف األغلبيــة مــن األحــوال يُنتقــد الشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل لعــدم مشــاركتهم يف العمليــات الدميقراطيــة .حاولنــا
أن نعــرف إذا كان الشــباب يشــاركون يف االنتخابــات ومــا هــو موقفهــم عــن الدميقراطيــة والحكومــة والتعــدد الثقــايف.
املتعقدات
يُعالج يف هذا الجزء أرآء الشباب فيام يتعلق بالتطرف ،اإلرهاب والعنف.
املواقف
كان هــدف هــذا الجــزء الحصــول عــى اإلجابــات عــن قــدوة الشــباب وكيفيــة تســامحهم مــع مجموعــات مختلفــة
ضمــن املجتمــع

 .1املحتوى يف اإلنرتنت
السؤال  :1كم مرة تصادف املحتوى التايل عرب اإلنرتنت
كالم يحض عىل الكراهية عىل أساس العرق أو العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنيس أو اإلعاقة

إن خطــاب الكراهيــة يف اإلنرتنــت أكــر شــيو ًعا يف املجتمعــات التــي يوجــد فيهــا تنــوع الثقافــات الكبــر .بنــا ًء عــى
نتائــج البحــث اكتشــفنا أنــه ،باملتوســط ،الشــباب يف اإلنرتنــت متعرضــون «أحيانًــا» بخطــاب الكراهيــة عــى أســاس
الســالة أو العــرق أو الديــن أو الجنــس أو التوجــه الجنــي أو اإلعاقــة.
حــدد املجيبــون مــن البوســنة والهرســك أعــى نســبة تك ـرار لخطــاب الكراهيــة يف اإلنرتنــت .عــى وجــه التحديــد،
أجــاب الثلــث منهــم بأنهــم «غال ًبــا» يواجهــون خطــاب كراهيــة يف اإلنرتنــت بينــا  ٪26أجابــوا «كث ـ ًرا» .إضافــة إىل
ذلــك ،أكتشــف مــن خــال هــذا البحــث أن معظــم الشــباب مــن البــاد املشــاركة يف املــروع يواجهــون خطــاب
الكراهيــة يف اإلنرتنــت بينــا أجــاب حــوايل  ٪7.5فقــط مــن الشــباب بأنهــم مل يواجهــوا خطــاب الكراهيــة يف اإلنرتنــت
عــى اإلطــاق .أقــل نســبة مــن اآلخريــن كانــت مــن البوســنة والهرســك حيــث أجــاب  ٪3.6فقــط مــن هــؤالء الشــباب
بأنهــم مل يتعرضــوا بخطــاب الكراهيــة عــى اإلنرتنــت أبــدا.
ومــع ذلــك ،يفضــل الشــباب يف هــذه البــاد العيــش يف مجتمعــات متعــددة األع ـراق كــا هــو موضــح يف الرســم
البيــاين املتعلــق بالســؤال  .3لذلــك  ،بغــض النظــر أن خطــاب الكراهيــة شــائع جـ ًدا يف اإلنرتنــت ،فــإن معظــم الشــباب
متســامحون مــع املجموعــات العرقيــة األخــرى.
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محتوى يصور القتل أو التعذيب أو قطع الرأس (صور  /مقاطع فيديو)

قــد يــؤدي التقليــل مــن العنــف إىل درجــة متزايــدة مــن التطــرف .يعــرض وســائل اإلعــام ،مبــا يف ذلــك وســائل
التواصــل االجتامعــي ،الوحشــية والعنــف لزوارهــا مــن أجــل الحصــول عــى مشــاهدات ولكــن ،كأثــر جانبــي ،يجعــل
املجتمــع غــر حســاس للجرميــة والعنــف الــذي يهــدد الحيــاة .تنشــط الجامعــات املتطرفــة مثــل داعــش أو حــزب اللــه
يف البوســنة والهرســك ولبنــان وتنتــج محتــوى متطرفًــا .هــذا يــؤدي إىل أن الشــباب يف كثــر مــن األحيــان يتعرضــون
لهــذا املحتــوى .عــاوة عــى ذلــك ،يوجــد يف كيل البلديــن قــادة يســاهمون يف ثقافــة عــدم التســامح والعنــف مــن
خــال إهانــة التنــوع االجتامعــي بســبب تفضيــل مجموعــة (أو أخــرى) مــن املجتمــع وخلــق هويــات معــرة ميكــن
أن تعمــق اإلختالفــات بــن املجتمعــات.
كان املحتــوى العنيــف يف اإلنرتنــت ،مثــل مقاطــع الفيديــو أو صــور القتــل أو التعذيــب أو الذبــح ،أقــل انتشــا ًرا يف
ســلوفاكيا حيــث قــال ثلــث املجيبــن الشــباب إنهــم مل يتعــرض بهــذا املحتــوى يف اإلنرتنــت أو تعــرض بــه نــاد ًرا جـ ًدا.
حــوايل  ٪ 40مــن املجيبــن واجــه ذلــك املحتــوى مــرة أو مرتــن .مقارن ـ ًة بذلــك قــال حــوايل  ٪38مــن املجيبــن مــن
لبنــان إنهــم واجهــوا مثــل هــذا املحتــوى يف بعــض األحيــان وأكــر مــن  ٪15قالــوا إنــه تعرضــوا بــه كثـ ًرا .أمــا البوســنة
والهرســك ،فقــال مــا يقــرب مــن  ٪37مــن الشــباب املشــاركني يف االســتبيان إنهــم شــاهدوا هــذا املحتــوى مــرة أو
مرتــن عــى األقــل وإجابــة حــوايل  ٪33منهــم كانــت «يف بعــض األحيــان» وأكــر مــن  ٪10مــن الشــباب تعرضــوا مبثــل
هــذا املحتــوى يف كثــر مــن األحيــان .يف املتوســط  ،تعــرض ثلثــا الشــباب الذيــن شــملهم االســتبيان مبحتــوى عنيــف يف
اإلنرتنــت مــن خــال مقاطــع فيديــو أو صــور.

املحتوى الذي يشجع عىل ارتكاب فعل إجرامي أو عنف

واجــه أكــر مــن ثلثــي الشــباب الذيــن شــملهم االســتبيان منشــورات عــى الشــبكات االجتامعيــة تحــرض عــى العنــف
وارتــكاب الجرميــة مــع أعــى معــدل انتشــار يف البوســنة والهرســك  ،حيــث رأى هــذا املحتــوى أكــر مــن  ٪38مــن
املجيبــن «أحيانًــا» وأكــر مــن « ٪19يف كثــر مــن األحيــان» وأكــر مــن « ٪8غالبــا» .عــى العكــس مــن ذلــك ،يف
ســلوفاكيا ،قــال أكــر مــن  ٪37مــن الشــباب إنهــم مل يشــاهدوا منشــورات تشــجع عــى ارتــكاب الجرميــة والعنــف
عــى الشــبكات االجتامعيــة أو واجهوهــا «مــرة أو مرتــن» فقــط (.)٪34
تُظهــر تقاريــر دوليــة مختلفــة أن البوســنة والهرســك ولبنــان بلــدان يكــون فيهــا إنفــاذ القانــون أقــل فاعليــة مــع
فســاد ملحــوظ يف الرشطــة ومؤسســات الدولــة .لذلــك ،فــإن مكافحــة الجرميــة والعنــف أقــل فعاليــة.
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املحتوى الذي يُظهر عدوانًا جسديًا أو نفس ًيا (الرضب أو اإلساءة اللفظية أو الجسدية)  -صور  /مقاطع فيديو

واجــه أكــر مــن  ٪86مــن الشــباب املشــاركني يف االســتبيان محتــوى يف اإلنرتنــت (مقاطــع فيديــو أو صــور) العنــف
النفــي أو البــدين مثــل الــرب املــرح أو اإلســاءة اللفظيــة أو الجســدية.
كــا أنــه مذكــور عــاه ،يف البوســنة والهرســك ولبنــان  ،تنشــط الجامعــات املتطرفــة التــي تنتــج محتــوى متطرفًــا
وتكــون مكافحــة الجرميــة والعنــف أقــل فعاليــة .نتيجــة لذلــك  ،يف هــذه البــاد ،غال ًبــا مــا يكــون املحتــوى العــدواين
موجــودا يف اإلنرتنــت.

املضايقات أو اإلهانات عىل اإلنرتنت  -بأي شكل من األشكال ضدك أو ضد أي شخص آخر

التنمر أو اإلهانة عىل اإلنرتنت بشكل عام تجاه أشخاص ال تعرفهم حتى
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مــع تراجــع الســن الــذي يوجــه فيــه األطفــال والشــباب التحــرش عــر اإلنرتنــت ،وف ًقــا لهــذا البحــث ،يف ســن مبكــر
يكــون األوالد ضحايــا االعتــداء يف املقــام األول مــن وخــال فــرة البلــوغ هــذه يتســاوي ذلــك العــدد مــع البنــات.
أيضــا ،وخاصــة بــن الشــباب ،بطريقــة تســهل
يعــزز وســائل التواصــل االجتامعــي واإلنرتنــت بعــض الســلوكيات ً
لبعضهــم البعــض عــى كتابــة تعليقــات خبيثــة بــدالً مــن قــول نفــس الكلــات شــخص ًيا ألن املعتــدي ال يواجــه ردود
األفعــال العاطفيــة املبــارشة مثــل االســتياء أو الحــزن أو النــدم أو الغضــب بســبب تعليقاتهــم .ميكــن تطبيــق نفــس
يشء عــى االبتـزاز أو التحــرش أو مــا يســمى بـــ « »outingعندمــا ينــر املعتــدي معلومــات ذات محتــوى حميمــي.
تــم الحصــول عــى نســب كبــرة عندمــا أجــاب الشــباب الشــاملني باالســتبيان عــى استفســار حــول التحــرش واإلهانات
عــر اإلنرتنــت .أجــاب أكــر مــن  ٪85منهــم بأنهــم تعرضــوا للتحــرش أنفســهم أو بأشــخاص يعرفونهــم  ،وشــهد حــوايل
 ٪90منهــم تحرشــا عــر اإلنرتنــت أو إهانــات ضــد أشــخاص ال يعرفونهــم حتــى .عــاوة عــى ذلــك ،إن مراقبــة العنــف
أقــل فعاليــة يف البوســنة والهرســك ولبنــان.
توصيتنــا :تعزيــز جهــود الرشطــة ملراقبــة وســائل التواصــل االجتامعــي ألجــل تصفيــة العنــف عــر اإلنرتنــت ال ســيام
يف البوســنة والهرســك ولبنــان.
التصيد

يف عــامل اإلنرتنــت ،نســمى باملتصيديــن هــؤالء األشــخاص الذيــن يــؤذون اآلخريــن عمـ ًدا ويســتفزونهم يف املناقشــات
حتــى يثــروا العنــف أو املضايقــة أو التقليــل مــن شــأنهم وغال ًبــا يســتخدمون حســابات مزيفــة للحفاظ عــى هويتهم.
يحتقــر املتصيــدون املحادثــة بطريقــة تجعــل املناقشــة البنــاءة مســتحيلة باســتخدام األلفــاظ الخارجــة والتعب ـرات
املبتذلــة  ،وحتــى يف بعــض األحيــان يدعــون إىل القتــل العمــدي خــارج إطــار القانــون.
يتــم أحيانــا اســتئجار املتصيــدون للدفــاع عــن مصالــح أولئــك الذيــن يدفعــون لهــم .أحيانــا يفعــل املتصيــدون ذلــك
نتيجــة للملــل أو املــرح أو الرغبــة يف التعبــر عــن اســتعرائيتهم .ومــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن الخصائــص املشــركة
لجميــع املتصيديــن :أوال ،االعتــال النفــي أو عــدم التعاطــف مــع املشــاعر وقلــة الوعــي أو البــادة االجتامعيــة .ثانيــا،
الرنجســية ووســواس الــذات والرغبــة املســتمرة يف جــذب االهتــام .ثالثــا ،امليكيافيليــة ،امليــل إىل التالعــب باآلخريــن
واالســتخفاف بهــم بــأي شــكل مــن األشــكال .وأخ ـ ًرا ،اضط ـراب الشــخصية الســادية والحاجــة إىل رؤيــة معانــاة
اآلخريــن مــن أجــل اكتســاب شــعور باالســتعالء .
يف يومنــا هــذا ،التصيــد ظاهــرة شــائعة يف اإلنرتنــت وذلــك مدعــوم بإجابــات املجيبــن أيضــا .يف جميــع البــاد املشــركة
يف هــذا املــروع غال ًبــا مــا يواجــه أغلبيــة املجيبــن تصي ـ ًدا عــى اإلنرتنــت :يف ســلوفاكيا أكــر مــن  ،٪64يف البوســنة
والهرســك أكــر مــن ثلثــن بينــا يف لبنــان حــوايل  .٪60نظ ـ ًرا لتنامــي اإلدراك بــأن التصيــد ميثــل تهدي ـ ًدا يف عــامل
اإلنرتنــت ،يتمكــن الشــباب مــن التعــرف برسعــة عــى املحتــوى مبثــل ذلــك.
توصيتنا :زيادة الوعي عن أنشطة املتصيدين
محتــوى بــه عنــف جنــي (اغتصــاب  ،اعتــداء جســدي  ،مــواد إباحيــة لألطفــال  ،مــواد إباحيــة فاضحــة)  -يف شــكل
صــور أو مقاطــع فيديــو

حــوايل  ٪ 60مــن الشــباب املشــاركني يف االســتبيان مــن جميــع ثاللــة بــاد شــاملة يف املــروع عانــوا يف اإلنرتنــت مــن
محتــوى جنــي رصيــح غــر مرغــوب فيــه.
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املحتوى الذي يشجع عىل االنتحار أو إيذاء النفس

أكــر مــن نصــف الشــباب املجيبــن رأوا منشــورات تشــجعهم عــى االنتحــار أو إيــذاء النفــس .أبلــغ الشــباب مــن
البوســنة والهرســك عــن أشــد هــذه املحــاوالت  -حــوايل  ،٪65ولبنــان حــوايل  ،٪58وســلوفاكيا حــوايل  .٪42تقاتــل
عاملقــة وســائل التواصــل االجتامعــي  ،مثــل فيــس بــوك وانســتاجرام هــذا االتجــاه مــن خــال تحديــد وحــذف
املشــاركات التــي تــروج إليــذاء النفــس واالنتحــار تلقائيــا بينــا تبحــث املنصــات األخــرى عــن أداوات تكنولوجيــة
موثوقــة ملحاربــة هــذا املحتــوى يف اإلنرتنــت.

جرح وتعذيب الحيوانات

يواصــل الســلطات واملرشعــون يف جميــع البــاد املشــاركة يف هــذا املــروع اتجاهــا عامليــا لحاميــة حقــوق الحيــوان
واحرتامهــا .غالبــا مــا يــؤدي املحتــوى الــذي يصــور إصابــة الحيوانــات وتعذيبهــا إىل إزالــة التحســس مــن العنــف يف
عــامل اإلنرتنــت .بنــاءا عــى البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال اســتبياننا ،فــإن هــذا النــوع مــن املحتــوى شــائع
جـ ًدا .أكــر مــن  ٪61مــن املجيبــن يف لبنــان يواجهــون مثــل هــذا املحتــوى «أحيانــا» و «كثـرا» و «غالبــا» .يصــل هــذه
النســبة إىل  ٪60يف البوســنة والهرســك بينــا يف ســلوفاكيا تقــل عــن  ٪50تقري ًبــا.
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 .2تصورات املجتمع
السؤال الثاين :أعتقد أن( :اخرت أكرث من إجابة واحدة)

 - 2.1كل شخص سواسية  ،وميكن للجميع تحقيق أهدافهم من خالل العمل والجهد
 - 2.2عىل الرغم من أن كل شخص متسا ٍو  ،إال أن بعض األشخاص يتمتعون بامتيازات أكرب من اآلخرين (بنا ًء عىل
املال واملوهبة واملعرفة والخلفية العائلية وخصائص أخرى) .ال ميكن للجميع تحقيق أهدافهم من خالل العمل
والجهد.
 - 2.3بعض الناس أفضل من غريهم بامليالد (عىل أساس العرق والدين والعرق )...
 - 2.4القوانني واللوائح يف بلدي تعامل الجميع عىل قدم املساواة
 - 2.5ميكن لبعض الناس خرق القوانني والقواعد وهذا جيد
 - 2.6قد يخالف بعض األشخاص القوانني واألنظمة وهذا ليس صحي ًحا
 - 2.7يعتقد الناس من حويل (عائلتي  ،أصدقايئ  ،معاريف) أن بعض األشخاص أفضل من اآلخرين  ،بنا ًء عىل أصلهم أو
عرقهم أو عرقهم.
يؤمــن الشــباب املجيبــون مــن جميــع البــاد الثالثــة املشــاركة يف املــروع بــأن النــاس يولــدون متســاوين ويجــب أن تعامــل القواعــد
والقوانــن النــاس عــى هــذا األســاس .كــا أنهــم مييلــون إىل االعتقــاد بــأن العمــل الجــاد ميكــن النــاس بتحقيــق أهــداف حياتهــم.
إضافــة إىل ذلــك ،يجــادل الشــباب بــأن املجتمــع بشــكل عــام يجــب أن يدعــم الحـراك االجتامعــي مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن .يف نفــس الوقــت ،ذكــروا يف إجاباتهــم أنــه يوجــد هنــاك أشــخاصا متميزيــن بنــاءا عــى ثروتهــم أو موهبتهــم أو معارفهــم
أو خلفيتهــم العائليــة أو صفــات أخــرى .لذلــك ،فيعــرف الشــباب بالقواعــد والقوانــن ويعتقــدون أن كرسهــا خطــأ (أكــر مــن ٪81
مــن الشــباب الســلوفاكيني و  ٪72.5مــن الشــباب مــن البوســنة والهرســك وأكــر مــن  ٪48مــن لبنــان).

السؤال  :3أعتقد أن (إجابة واحدة)
سلوفاكيا

البوسنة والهرسك
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لبنان

مجموع

أحــد العوامــل األساســية التــي ميكــن أن تــؤدي إىل التطــرف أو حتــى إىل التطــرف العنيــف هــو عــدم القــدرة عــى
قبــول التنــوع اإلجتامعــي .تتناقــض قيــم الجامعــات املتطرفــة مــع قيــم املجتمعــات الدميقراطيــة مثــل االندمــاج
والتســامح والتعــدد الثقــايف والتعــدد العرقــي .كان هــدف هــذا البحــث تحديــد مواقــف الشــباب تجــاه املجتمعــات
متعــددة األع ـراق وتحديــد درجــة ضعــف الشــباب يف البــاد املشــاركة يف املــروع.
عــى الرغــم مــن وجــود بعــض االختالفــات ،مييــل الشــباب املشــملني يف اســتبياننا إىل دعــم املجتمعــات متعــددة
األعـراق .مل تســتطع نســبة كبــرة مــن الشــباب يف ســلوفاكيا  -أكــر مــن  - ٪34اإلجابــة عــا إذا كان املجتمــع متعــدد
األع ـراق شــيئا إيجابيــا أم ســلبيا .ســلوفاكيا دولــة متجانســة نســبيا وكــا ظهــر البحــث ال يفكــر الشــباب كث ـ ًرا يف
القضايــا املتعلقــة مبجتمعــات متعــددة أعـراق .أمــا البوســنة والهرســك ولبنــان ،وهــا دولتــان تتميـزان رســميا وغــر
رســمي بالتنــوع اإلجتامعــي الشــديد والتعــدد العرقــي ،فدعــم املجيبــن الشــباب الدولــة متعــددة األع ـراق (حــوايل
 ٪53أو  ٪54تقريبــا).
يؤمــن حــوايل نصــف املجيبــن بــأن املجتمعــات متعــددة األعـراق جيــدة وأن الهجــرة مفيــدة .قــد تكــون هــذه النتائــج
حصيلــة تجربتهــم اإليجابيــة مــع املجموعــات العرقيــة األخــرى واملهاجريــن يف بالدهــم .إضافــة إىل ذلــك ،تــم تحديــد
مواقــف الشــباب بخصــوص هــذه القضيــة يف الســؤال  ،39مــا يؤكــد النزعــة الحاليــة بــأن الشــباب يقبلــون التنــوع
 فمعظــم املجيبــن ســيقيمون صداقــات مــع أشــخاص مــن أصــول عرقيــة مختلفــة أو دول مختلفــة أو أشــخاص بــأياختالفــة مــن االختالفــات مثــل التوجــه الجنــي واألصــل االقتصــادي ومــا إىل ذلــك.

السؤال الرابع :أعتقد أن (اخرت أكرث من إجابة واحدة)
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يوضــح الرســم البيــاين أن الغالبيــة العظمــى مــن املجيبــن يدعمــون املســاواة بــن الجنســن وفــرص العمــل ورعايــة
األطفــال لــكيل الجنســن .متيــل فئــة قليلــة مــن املجيبــن إىل اتبــاع النظــام األبــوي .فيــا يتعلــق باملســاواة ،للشــباب
الشــاملني يف هــذا االســتبيان آراء متوازنــة عــن أدوار الرجــال والنســاء يف املجتمــع.

السؤال  :5يف وقت فراغي أحب (املزيد من اإلجابات)

عندمــا طلبنــا مــن املجيبــن أن يصفــوا طريقــة قضــاء وقــت الفـراغ ،أجــاب معظــم الشــباب بأنهــم يشــاهدون األفــام
أو يســتمعون إىل املوســيقى بينــا يوجــد الخــروج مــع األصدقــاء يف املرتبــة الثانيــة قبــل مامرســة األنشــطة الرياضيــة
الفرديــة .قــد تكــون الجائحــة املســتمرة قــد أثــرت عــى هــذه النتائــج حيــث تــم ،أثنــاء جمــع هــذه البيانــات ،إدخــال
القيــود والتباعــد االجتامعــي للتخفيــف مــن انتشــار فــروس كورونــا.

السؤال السادس :هل أنا متدين؟ (إجابة واحدة)
سلوفاكيا

البوسنة والهرسك
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لبنان

مجموع

أمــا املعتقــدات الدينيــة فيعتــر أكــر مــن  ٪ 58مــن الشــباب الســلوفاكيني متدينــن عــى الرغــم مــن أن حــوايل 18
 ٪منهــم فقــط يحــرون بنشــاط الخدمــات يف دورالعبــادة .يف البوســنة والهرســك ،قــال أكــر مــن  ٪78مــن الشــباب
أنــه لديهــم معتقــدات دينيــة وحــوايل  ٪29يشــاركون بانتظــام يف االحتفــاالت الدينيــة .يف لبنــان ،مــا يقــرب مــن ٪74
مــن الشــباب يعتــرون أنفســهم متدينــن وحــوايل  ٪25منهــم يحــرون بانتظــام الخدمــات يف دورالعبــادة .بنــاءا عــى
إجابــات الشــباب املشــاركني ،فــإن ســلوفاكيا هــي األقــل تدينــا مــن بــن بــاد املــروع الثالثــة (مــع حــوايل  ٪42مــن
الشــباب الذيــن ال ينتمــون إىل أي ديــن).

 .3االتصال باإلنرتنت واستخدامه

الســؤال الســابع :أيــن تقــي معظــم وقتــك عــى اإلنرتنــت؟ (املزيــد مــن
اإلجابــات)

كــا أظهــر البحــث ،يقــي الشــباب معظــم وقتهــم يف اإلنرتنــت باســتخدام الشــبكات االجتامعيــة (ســلوفاكيا ٪89
تقريبــا ،البوســنة والهرســك  ٪82تقريبــا ،لبنــان  ٪78تقريبــا) .أمــا باقــي الوقــت ،فيقضونــه يف اســتخدام تطبيقــات
ومنصــات االتصــال بينــا اســتخدام اإلنرتنــت ألغـراض العمــل أو املدرســة فهــو يف املرتبــة الثالثــة فقــط .مــن ناحيــة
أخــرى ،بنســبة ملنصــات املناقشــة ،التــي يُعــرف بعضهــا بنــر معلومــات مضللــة وأخبــار كاذبــة ،فــا يزورهــا ســوى
نســبة صغــرة مــن الشــباب الذيــن شــاركوا يف هــذا االســتبيان.
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لذلــك ،فــإن إعــادة فحــص محتــوى الوســائط االجتامعيــة أمــر رضوري يف مجتمعنــا اليــوم حيــث يقــي الشــباب
معظــم وقتهــم هنــاك .لكــن ولألســف ،املحتــوى الــذي يصلــون إليــه عــر وســائل التواصــل االجتامعــي (انظــر الســؤال
 )1غالبًــا مــا يكــون مشــكوك فيــه.

الســؤال الثامــن :هــل يتوفــر لديــك اتصــال باإلنرتنــت بشــكل يومــي؟
(إجابــة واحــدة)
سلوفاكيا

البوسنة والهرسك

لبنان
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مجموع

معظــم املجيبــن لديهــم اتصــال غــر محــدود باإلنرتنــت .ميكــن أن يكــون لهــذا آثــار إيجابيــة وســلبية يف نفــس
الوقــت .أوالً ،ميكــن الشــباب العثــور عــى املعلومــات برسعــة .لكــن ،مــن ناحيــة أخــرى  ،يتعــرض الشــباب باســتمرار
ملحتــوى ضــار.

الســؤال  :9مــا مقــدار الوقــت الــذي تقضيــه عــاد ًة عــى اإلنرتنــت  ،بخالف
التزامــات املدرســة و  /أو العمــل؟ (إجابــة واحدة)
سلوفاكيا

البوسنة والهرسك
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لبنان

مجموع

بشــكل عــام ،يصــل الشــباب إىل اإلنرتنــت بســهولة يف جميــع البــاد املشــاركة يف املــروع وعــادة يتــم الوصــول عــن
طريــق الهواتــف املحمولــة .الشــباب هــم مــن مســتخدمي اإلنرتنــت النشــطني للغايــة  -يف املتوســط ،يقــي معظــم
املجيبــن أكــر مــن  3ســاعات يوم ًيــا يف اإلنرتنــت بينــا يقــي حــوايل ثلــث الشــباب أكــر مــن  5ســاعات يوم ًيــا يف
اإلنرتنــت .هــذا يعنــي أنهــم عمليــا يف مصــدر املعلومــات املختلفــة دامئــا وإنهــم يتعرضــون بشــكل شــبه منتظــم
للتهديــدات اإللكرتونيــة املحتملــة .يقــي الشــباب الذيــن شــاركوا يف االســتبيان ثــاث إىل أكــر مــن خمــس ســاعات يف
اإلنرتنــت .لذلــك ،يتيــح الوقــت الــذي يقضيــه الشــباب يف اإلنرتنــت فرصــة أكــر للتعــرض للمحتــوى الضــار.

السؤال  :11هل يقوم أحد مبراقبة أنشطتك عىل اإلنرتنت؟

كام يوضح هذا الرسم البياين ،ال تتم مراقبة أنشطة الشباب يف اإلنرتنت مام يجعلهم عرضة للمحتوى الضار.
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الســؤال  :12هــل يتعــن عليــك اتبــاع القواعــد التــي وضعهــا والديــك  /األوصياء
عليــك بشــأن مــا ميكنــك  /ميكنــك فعلــه عــر اإلنرتنــت؟ (إجابــة واحدة)

نظـرا للفئــة العمريــة التــي يغطيهــا هــذا االســتبيان ،فــإن معظــم املجيبــن أشــخاص بالغــون مــن الناحيــة القانونيــة
أو قريبــون مــن ســن الرشــد ،والذيــن يبلــغ الحــد العمــري  18عا ًمــا يف جميــع البــاد الشــاملة باملــروع .ذكــر معظــم
الشــباب أنــه ال يوجــد أحــد يــرف عليهــم ،ال والديهــم وال أرسهــم الحاضنــة .عــى العكــس مــن ذلــك ،أفــادوا بأنهــم
لديهــم ثقــة والديهــم  /األوصيــاء القانونيــن فيــا يتعلــق باســتخدام اإلنرتنــت .اعرتفــت نســبة صغــرة فقــط مــن
الشــباب بــأن الوقــت الــذي يقضونــه عــى اإلنرتنــت يخضــع للمراقبــة  -حــوايل  ٪9مــن الشــباب يف لبنــان وأكــر مــن
 ٪6.5مــن البوســنة والهرســك وأقــل مــن  ٪4يف ســلوفاكيا .زعــم املجيبــون الســلوفاكيون أن ذلــك كان ملصلحتهــم .يف
املتوســط  ،اعــرف  ٪2مــن الشــباب مــن جميــع البــاد الثالثــة بإخفــاء أنشــطتهم يف اإلنرتنــت عــن والديهــم أو أرسهــم
الحاضنــة.

الســؤال  :13هــل يســألك والــداك  /األوصيــاء أو املعلمــون عــن أنشــطتك
عــر اإلنرتنــت أو تجربتــك عــر اإلنرتنــت؟ (إجابــة واحــدة)

تظهــر إجابــات املجيبــن مـرارا وتكـرارا أن أنشــطة الشــباب يف اإلنرتنــت ال تخضــع للرقابــة مــا يوفــر فرصــا عديــدة
ملواجهــة محتــوى ضــار دون علــم الوالديــن أو الســلطات .عندمــا ُســئلوا عــا إذا كان عليهــم االلتــزام بالقواعــد
الخاصــة املتعلقــة باســتخدام اإلنرتنــت التــي وضعهــا والديهــم أو األوصيــاء القانونيــون ،قــال ثلثاهــم تقري ًبــا إنــه
لديهــم قواعــد خاصــة يجــب عليهــم اتباعهــا .يف نفــس الوقــت ،قــال الثلــث إنهــم ليســوا مضطريــن لالنتبــاه إىل أي
حــدود أثنــاء اتصالهــم باإلنرتنــت .بالنســبة للســؤال اإلضــايف حــول مــا إذا كان اآلبــاء أو األوصيــاء القانونيــون يتحدثــون
معهــم عــن أنشــطتهم  /تجاربهــم يف اإلنرتنــت ،أجــاب أكــر مــن نصــف الشــباب أن والديهــم  /أوصيائهــم القانونيــن
ال يســألونهم عــن أنشــطتهم  /تجاربهــم يف اإلنرتنــت .يف املتوســط ،يتحــدث بانتظــام حــوايل  ٪7.5مــن الوالديــن  /األرس
الحاضنــة مــع الشــباب عــن أنشــطتهم يف اإلنرتنــت بينــا يتحــدث حــوايل  ٪41منهــم عــن ذلــك مــن حــن إىل حــن.
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الســؤال  :14عندمــا تريــد أن تتعلــم شــيئًا جدي ـ ًدا أو أن تفهــم مــا يحــدث
يف العــامل مــن حولــك  ،فســتفعل (واحــدة مــن أكــر اإلجابــات ذات الصلــة)

الســؤال الخامــس عــر :عندمــا ينرش أصدقــاؤك أو عائلتــك منشــو ًرا أو معلومات
عــى شــبكاتهم االجتامعيــة  ،هــل تتحقــق من هــذا املحتــوى؟ (إجابــة واحدة)

يف املقــام األول ،يبحــث الشــباب عــن املعلومــات يف اإلنرتنــت .ذلــك مفيــد ألن معظــم املصــادر املوثوقــة متوفــرة يف
اإلنرتنــت .عــى النقيــض ،فــإن الجانــب الســلبي لهــذه الظاهــرة هــو أن مصــادر املعلومــات املتطرفــة متاحــة للشــباب
أيضــا.
عــى الرغــم مــن أن بوابــات املعلومــات الرســمية هــي املصــدر األول للمعلومــات للشــباب مــن جميــع البــاد الثالثــة
املشــاركة يف املــروع ،عندمــا يتعلــق األمــر بالبحــث عــن معلومــات حــول مــا يحــدث يف العــامل ،فقــد حققــت بوابــات
الويــب «املســتقلة» نتيجــة عاليــة نســب ًيا .وتتبعهــا وســائل التواصــل االجتامعــي كمصــدر للمعلومــات .لذلــك  ،فــإن
التحقــق مــن املعلومــات وتعزيــز التفكــر النقــدي أمــر ذو األهميــة الكبــرة.
بنــاءا عــى إجابــات الشــباب الذيــن شــاركوا يف االســتبيان ،يبــدو أنهــم يفضلــون التحقــق من املعلومــات التــي يجدونها
أو التحقــق منهــا عــى األقــل أحيانــا .وهــذا أمــر مشــجع ورمبــا يرجــع إىل حمــات مكافحــة التضليــل اإلعالمــي يف
بــاد هــذا املــروع .ومــع ذلــك ،يف املتوســط ،قــال أكــر مــن  ٪16مــن املجيبــن إنهــم يثقــون بأصدقائهــم وســيقومون
تلقائ ًيــا ،دون أي تحقــق ،بإعــادة نــر مــا نــره أصدقاؤهــم عــى وســائل التواصــل االجتامعــي الخاصــة بهــم.
توصيتنــا :تعليــم الشــباب كيفيــة تفســر املحتــوى يف اإلنرتنــت وطــرق تجنــب التهديــدات باملعلومــات املضللــة وزيادة
التأكيــد عــى التحقــق مــن املعلومــات وتعليــم التفكــر النقــدي.
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األمان
الســؤال الســادس عــر :هــل تشــعر باألمــان أثنــاء االتصــال باإلنرتنــت؟ (إجابــة
واحــدة)

يشــعر الشــباب عمو ًمــا باألمــان يف اإلنرتنــت .لكــن ،عــاوة عــى ذلــك ،يف نفــس الوقــت يدركــون أنــه ميكنهــم االتصــال
مبعلومــات خطــرة هنــاك .وف ًقــا للبحــث ،فــإن الشــباب آمنــون يف عــامل اإلنرتنــت حيــث يشــعرون باألمــان لكــن لديهــم
وعــي بوجــود التهديــدات املحتملــة .كانــت للمجيبــون الســلوفاكيون أكــر ثقــة يف اإلنرتنــت ،عــى الرغــم مــن أنــه
 ،يف نفــس الوقــت ،أكربعــدد مــن املشــاركني الســلوفاكيني ذكــر تجــارب مروعــة عــر اإلنرتنــت .كان أكــر عــدد مــن
الشــباب الذيــن ال يشــعرون باألمــان يف اإلنرتنــت مــن لبنــان (أكــر مــن  ٪10مــن املشــاركني) .يف املتوســط يف جميــع
بــاد املــروع الثالثــة ،مل يواجــه معظــم املجيبــن تهديــدا يف اإلنرتنــت قطــا .ومــع ذلــك ،هــم يدركــون املخاطــر ألن
اإلنرتنــت مــكان ميكــن أن تحــدث املشــاكل فيــه.

الســؤال الســابع عــر :مــا الــذي يقلقــك عنــد اســتخدام اإلنرتنــت؟ (املزيــد مــن
اإلجابات)

تعــد رسقــة الهويــة واخ ـراق حســابات املســتخدمني و نــر معلومــات ذات محتــوى حميمــي مــن أكــر مخــاوف
معظــم املجيبــن .كان هنــاك خــوف مــن أن تــيء رشكات التكنولوجيــا الكبــرة اســتخدام البيانــات الشــخصية .ومــع
ذلــك ،كان الشــباب أقــل خوفــا مــن التجســس الخبيــث الــذي ينتقــل مــن اإلنرتنــت إىل الحيــاة الواقعيــة ،عــى الرغــم
مــن وجــود اختالفــات صغــرة بــن دول املــروع ،حيــث كان الشــباب اللبنانيــون األقــل قل ًقــا بشــأن هــذا التهديــد.
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الســؤال الثامــن عــر :إذا كنــت قل ًقــا بشــأن يشء مــا عــر اإلنرتنــت  ،فمــن الــذي
تتحــدث إليــه؟ (املزيــد مــن اإلجابات)

وف ًقــا للشــباب املشــاركني يف االســتبيان ،فــإن أول األشــخاص الذيــن يتحدثــون معهــم يف حالــة وجــود تهديــد عــى
اإلنرتنــت هــم أصدقاءهــم .هــذا ألن األصدقــاء هــم أول مثــال للمعرفــة واملناقشــة  -يســهل عــى الشــباب مشــاركة
يشء مــا بــن األصدقــاء واألق ـران بــدال مــن إبــاغ الوالديــن أو املعلمــن أو الســلطة عنــه.
إن عــدم الوعــي حــول نقــل التهديــدات يف الحيــاة الواقعيــة (س  )16ومشــاركة التجــارب الســلبية مــع األصدقــاء فقــط
ظاهــرة مثــرة للقلــق .ميكــن أن تســاهم مشــاركة التجــارب الســلبية عــر اإلنرتنــت مــع األصدقــاء يف زيــادة الوعــي
الجامعــي ولكــن ذلــك ال يحلــل مشــكلة تهديــدات األفـراد واملجموعــات ذات الدوافــع الضــارة التــي تحــاول اإلســاءة
إىل الشــباب وثقتهــم حيــث ال اســتجابة لهــذه املشــكلة بشــكل مناســب إال مــن طــرف الســلطات الرســمية.

السؤال التاسع عرش :هل حدث لك (إجابات متعددة)

وجــد التقريــر الســنوي ملؤسســة مراقبــة اإلنرتنــت ( )IWFلعــام  2019أن  9مــن  10مواقــع تعــرض االعتــداء الجنــي
عــى األطفــال مســجلة يف أوروبــا حيــث تقــع ســلوفاكيا يف أعــى  10دول رائــدة يف ذلــك وهي تشــارك  ٪6مــن املحتوى
اإلجــايل .بنــاءا عــى التقريــر ،فــإن كميــة محتــوى إســاءة معاملــة األطفــال «املنتجــة ذات ًيــا» والتــي تــم إنشــاؤها عــر
كامـرات الويــب آخــذة يف االزديــاد.
إنــه مــن األمــور األكــر قلقــا أن أجــاب حــوايل ثلــث املجيبــن بأنهــم قــد واجهــوا مشــتهي األطفــال أو املتحــرش
الجنــي .يف جميــع صفحــات وســائل التواصــل االجتامعــي توجــد مــا يُســمى باالســتاملة وهــي ظاهــرة يقــوم فيهــا
الشــخص البالــغ ببنــاء عالقــة عاطفيــة مــع الضحيــة بقصــد االعتــداء الجنــي أو االســتغالل الجنــي يف املســتقبل.
تســتهدف الحســابات املزيفــة شــبابا بــدون خــرة ال ميكنهــم تقييــم املخاطــر .باإلضافــة إىل ذلــك ،أثنــاء االتصــال
باإلنرتنــت ،غالبــا مــا يتــم تقليــل الحواجــز مــا يســهل التالعــب.
يف املتوسط ،اعرتف أكرث من  ٪15من الشباب الذين شاركوا يف االستبيان بأنهم تعرضوا لالبتزاز عرب اإلنرتنت.
توصيتنــا :تعليــم الشــباب حــول األمــان يف اإلنرتنــت ومــا ال يجــب مشــاركته عــر اإلنرتنــت (ملــا تنتهــي معلومــات يف
اإلنرتنــت ،ســوف تبقــى هنــاك لألبــد) ،وتهديــدات االســتاملة  ،ومــا يرتبــط بهــا مــن ابت ـزاز ونــر معلومــات ذات
محتــوى حميمــي .
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العمليات الدميقراطية واملشاركة فيها
السؤال العرشون :وقت االنتخابات عادة (إجابة واحدة)

عــى الرغــم مــن أن املجموعــة املســتهدفة كانــت واســعة ج ـ ًدا ،مبــا يف ذلــك طــاب املــدارس الثانويــة (خاصــة يف
ســلوفاكيا) الذيــن ليــس لديهــم حــق التصويــت بعــد ،فقــد ســعى البحــث إىل فحــص مســتوى مشــاركتهم النشــطة يف
العمليــات الدميقراطيــة .أمــا االنتخابــات ،يف املتوســط ،فأظهــر الشــباب مســتوى عاليــا مــن املشــاركة .كذلــك ،حتــى
الشــباب الذيــن ليــس لديهــم حــق التصويــت بعــد أظهــر اهتاممــا بالعمليــات الدميقراطيــة حيــث يتابعــون مــع
والديهــم أو أقرانهــم مــاذا يحــدث مــن حولهــم.
مــع أنــه ال ميثــل الشــباب مجموعــة مســتهدفة للسياســيني يف البــاد املذكــورة ،هــم مــا زالــوا يتابعــون السياســة
ويشــاركون بنشــاط يف االنتخابــات.

السؤال الحادي والعرشون :أعتقد الحكومة (إجابة واحدة)
سلوفاكيا

البوسنة والهرسك
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لبنان

مجموع

يســاهم ضعــف قــدرات الدولــة يف زيــادة عــدم املســاواة مــا يــرك املجــال العــام مفتو ًحــا للجهــات الفاعلــة
غــر الحكوميــة البديلــة التــي تعمــل عــى منــع التطــرف العنيــف .كانــت الثقــة يف حكومــات هــذه الــدول ترتاجــع
لفــرة طويلــة مــن الزمــن .لقــد ثبــت أن مســتوى الثقــة يف الحكومــة منخفــض للغايــة حيــث تــم انتقــاد الحكومــات
أكــر مــن املعتــاد خــال جائحــة كورونــا بســبب ســوء اإلدارة يف كثــر مــن األحيــان أو املحــاوالت الفاشــلة ملكافحــة
الجائحــة .لذلــك ،أصبحــت الثقــة يف الحكومــة أقــا بكثــر .ومــع ذلــك ،تشــر إجابــات املشــاركني إىل اتجــاه طويــل
األمــد  -يف ســلوفاكيا ،يعتقــد ثلــث الشــباب الذيــن شــاركوا يف االســتبيان أن الحكومــة ضعيفــة وغــر كفــؤة وبــا أي
فائــدة .يف البوســنة والهرســك ألكــر مــن نصــف الشــباب نفــس رأي بينــا يف لبنــان ميتــدد هــذا الــرأي بــن ثلثــن
مذهلــن .يعكــس االتجــاه امللحــوظ بشــكل مبــارش الوضــع يف البــاد املشــاركة يف املــروع خــال فــرة تنفيــذ هــذا
البحــث .خاصــة يف لبنــان ،تدهــور الوضــع بشــكل كبــر إىل جانــب األزمــة االقتصاديــة واملاليــة واالجتامعيــة واملخــاوف
األمنيــة الخطــرة.

السؤال الثاين والعرشون :أعتقد أن (إجابة واحدة)

يعتــر اإلدمــاج االقتصــادي عامــا مهــا للغايــة يف منــع الراديكاليــة التــي تــؤدي إىل التطــرف العنيــف .يــؤدي عــدم اإلدمــاج
إىل اإلحبــاط والفقــر والبطالــة والحرمــان املنهجــي مــن الفــرص .تشــر فــرص التقــدم يف املجتمــع إذا عمــل الشــخص بجــد
إىل موقــف إيجــايب تجــاه املســتقبل.
يعتقــد أكــر مــن  ٪86مــن املجيبــن أن ميكنهــم التطــور يف املجتمــع إذا يشــتغلون بجــد .تختلــف النتائــج إىل حــد مــا مــن
بلــد إىل آخــر .النســبة األكــر مــن املجيبــن الذيــن يتفقــون مــع هــذا االفـراض هــم مــن ســلوفاكيا ،وهــي جــزء مــن االتحــاد
األورويب .البوســنة والهرســك يف املرتبــة الثانيــة ولبنــان يف الثالثــة .فيــا يتعلــق بتحســن الوضــع االجتامعــي بنــاءا عــى
قــدرات النــاس ،فــإن موقــف ُخمــس املجيبــن متشــكك.
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السؤال الثالث والعرشون :أعتقد أن (إجابة واحدة)

الشــباب الذيــن شــملهم االســتبيان غامضــون نســب ًيا حــول الســؤال إذا كان اقتصــاد الســوق الحــر والرأســالية أمـران
جيــدان أم ســيئان .يعتقــد أقــل مــن ثلــث الشــباب مــن ســلوفاكيا أن الرأســالية واقتصــاد الســوق الحــر ســيئان
ويجــب اســتبدالهام بينــا أكــر مــن نصــف الشــباب مــن لبنــان والبوســنة والهرســك يشــاركونهم آرائهــم .عــى الرغــم
مــن أن الرأســالية بهــا عيــوب واضحــة  ،فــإن إعــادة فحــص الوضــع الراهــن لألنظمــة االقتصاديــة الحاليــة تشــر إىل
فجــوة تــم ملؤهــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة مــن خــال تقديــم بديــل للســوق الحــرة وبالتــايل زيــادة
إمكانيــة عمــل الجامعــات املتطرفــة.
توصيتنا :تعزيز التعليم عن الفرص اإلقتصادية واملالية للشباب

السؤال  :24غال ًبا ما أشعر (إجابات متعددة)

مــن أحــد العوامــل الراديكاليــة التــي تــؤدي إىل التطــرف العنيــف هــو الشــعور بعــدم القــدرة عــى التعبــر عــن
الــذات واإلذالل مــن قبــل اآلخريــن عنــد التعبــر عــن األفــكار أو املشــاعر وعــدم الشــعور بالتفاهــم .املراهقــة هــي
ســن ضعيــف عندمــا تظهــر هــذه املشــاعر أكــر مــن املتعــاد .لذلــك ،ميكــن تبنــي األفــكار املتطرفــة يف هــذا العمــر.
ومــع ذلــك ،ميكــن حــل األفــكار املتطرفــة بســهولة مــن خــال الحــوار البنــاء.
غالبــا مــا شــعر أكــر مــن نصــف املجيبــن بالتمييــز عــى أســاس العمــر والجنــس والعــرق والوضــع االجتامعــي.
أيضــا أنــه ال يتــم االســتامع إليهــم وال يتــم احرتامهــم  ،وال يتــم االع ـراف بهــم وال ينتمــون إىل أي
ويشــعر الشــباب ً
مــكان.
املجموعــات الراديكاليــة جذابــة للشــباب لعــدد مــن األســباب .عــادة مــا يكــون الســبب األســايس رغبــة يف القبــول،
ويف حالــة تعــذر تحقيــق ذلــك مــع الوالديــن أو األقـران ،يلجــأ الشــباب إىل مجموعــات بديلــة تحمــل رســائل متطرفــة
عــادة .خــال ســن املراهقــة الحساســة ،للشــباب شــك يف انتامءاتهــم ،ويرغبــون يف تجــارب جديــدة ويبحثــون عــن
ضــان لحيــاة آمنــة .إن إعــادة فحــص الســلطة والنظــام االجتامعــي القائــم أمــر طبيعــي متامــا يف هــذا الســن .تســتغل
الجامعــات املتطرفــة رغبــات الشــباب واحتياجاتهــم وتقــدم ســلطة بديلــة تكافــئ االلتـزام والثقــة.
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الســؤال الخامــس والعــرون :هــل تــود تغيــر يشء دراماتيــي يف بلــدك بالقــوة
إذا لــزم األمــر؟ (إجابــة واحــدة)

عندمــا ســئلوا عــا إذا كانــوا مســتعدين لتغيــر األشــياء بشــكل جــذري يف بالدهــم ،أجــاب بـــ «نعــم» أكــر مــن ٪90
مــن جميــع الشــباب الذيــن شــاركوا يف االســتبيان .أكــر مــن  ٪15مــن الشــباب يف ســلوفاكيا يرغبــون يف اســتخدام
أيضــا
القــوة إلحــداث التغيــر .ومبثــل ذلــك ،ســيكون حــوايل  ٪17مــن الشــباب مــن البوســنة والهرســك عــى اســتعداد ً
الســتخدام القــوة حينــا يبلــغ هــذا العــدد يف لبنــان أكــر مــن  ٪40مــن الشــباب .بينــا أدى اســتخدام القــوة يف لبنــان
إىل تغيـرات جذريــة ،خلقــت التغيـرات العنيفــة يف البوســنة والهرســك تاريخــا مضطربــا.
كــا ذُكــر عــاه ،أدى اســتخدام القــوة يف لبنــان إىل تغيـرات جذريــة اعتــاد مواطنوهــا عليهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،إن
الشــباب يف البوســنة والهرســك أكــر حــذرا حــول اســتخدام القــوة أو العنــف إلحــداث التغيريحيــث خلــق التغيــر
العنيــف تاريخــا مضطربــا يف تلــك الدولــة .يف حالــة ســلوفاكيا ،مل يواجــه البلــد أبــدا التغيـرات الناجمــة عــن اســتخدام
القــوة وبالتــايل يرفــض الســلوفاك الشــباب اســتخدام القــوة لهــذه األغ ـراض بســبب نقــص الخــرة يف مثــل هــذه
األحــداث.

السؤال  :26أي مام ييل يصفك بشكل أفضل؟ (إجابة واحدة)

كــا ذكــر يف الســؤال  ،3يعتقــد حــوايل نصــف املجيبــن أن املجتمعــات متعــددة األعـراق جيــدة وأن الهجــرة مفيــدة.
عــاوة عــى ذلــك ،مــن املرجــح أن يؤمــن املجيبــون باملجتمعــات متعــددة األع ـراق ألجــل تجاربهــم اإليجابيــة مــع
املجموعــات العرقيــة األخــرى واملهاجريــن يف بالدهــم.
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السؤال السابع والعرشون :أي مام ييل يصفك بشكل أفضل؟ (إجابة واحدة)

عــى الرغــم مــن أن الشــباب ليســوا مجموعــة مســتهدفة عاديــة للسياســيني يف هــذه البــاد ،إنهــم ال يـزال يتابعــون
األحــداث السياســية ويشــاركون بنشــاط يف االنتخابــات ويؤمنــون بالدميقراطيــة .ســعى هــذا الجــزء مــن البحــث إىل
معرفــة املزيــد مــن املعلومــات عــن معتقــدات الشــباب مــن البــاد املشــركة يف املــروع .يعتــر معظــم الشــباب
الدميقراطيــة أمــرا جيــدا بشــكل عــام كــا أنهــم موافقــون يف رأيهــم عــن التعدديــة الثقافيــة  -يف الغالــب لهــم
تصــورات إيجابيــة ،مــع اســتثناء صغــر يف ســلوفاكيا حيــث ليــس لثلــث الشــباب موقــف واضــح حــول مــا إذا كانــت
التعدديــة الثقافيــة جيــدة أم ســيئة.

الســؤال الثامــن والعــرون :هــل أنــت منخــرط يف أنشــطة املجتمــع املــدين؟
(إجابــة واحــدة)

أخـراُ ،ســئل الشــباب عــن مشــاركتهم يف املجتمــع املــدين .بينــا أجــاب حــوايل نصــف الشــباب مــن البوســنة والهرســك
ولبنــان بأنهــم يشــاركون أحيانــا أوغالبــا يف أنشــطة املجتمــع املــدين ،رد حــوايل نصــف الشــباب مــن ســلوفاكيا أن ليــس
لهــم معرفــة بأنشــطة املجتمــع املــدين وبالتــايل فهــم غــر مشــاركني فيهــا.
هــذه نتيجــة مفاجئــة إىل حــد مــا ميكــن أن تكــون ناجمــة إمــا عــن تقليــل الحيــز املــدين يف ســلوفاكيا أو بســبب عــدم
كفــاءة املنظــات غــر الحكوميــة الســلوفاكية أو منظــات املجتمــع املــدين يف اســتهداف الشــباب .يجــب للمنظــات
غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين يف ســلوفاكيا مضاعفــة جهودهــا يف العمــل مــع األجيــال الشــابة وتعليمهــم
عــن دور املجتمــع املــدين يف الدولــة الدميقراطيــة حتــى تجنــب اإلقصــاء الســيايس يف املســتقبل وعــدم املشــاركة
املدنيــة يف الحيــاة العامــة.
توصيتنــا :يجــب للمنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين يف ســلوفاكيا مضاعفــة جهودهــا يف العمــل
مــع األجيــال الشــابة.

54

املعتقدات
الســؤال  :29هنــاك مجموعــة يف املجتمــع ميكــن إلقــاء اللــوم عليهــا يف الصعوبات
التــي أواجههــا (الغجــر واليهــود واملهاجــرون واألقليــات األخــرى ( )...إجابــة
واحــدة)

أحــد عوامــل الراديكاليــة التــي تــؤدي إىل التطــرف العنيــف هــو إدراك الظلــم واســتقصاد مجموعــة معينــة .هنــاك
عالقــة قويــة بــن التمييــز املنهجــي والعنــف الســيايس .وفقــا لألســئلة الســابقة (انظــر الســؤال  2والســؤال  3والســؤال
 ،)26يقـ ّدر الشــباب مــن جميــع البــاد املشــمولة يف املــروع التعــدد الثقــايف ويؤمنــون بفوائــده.
بشــكل عــام ،للشــباب الذيــن شــاركوا يف االســتبيان موقــف إيجــايب تجــاه املجتمعــات متعــددة األعـراق وال يشــعرون
أن أي مجموعــة معينــة هــي ســبب مشــاكلهم أو فشــلهم .يف البوســنة والهرســك وســلوفاكيا ،يشــارك هــذا االعتقــاد
حــوايل  ٪ 10مــن املجيبــن .يف حالــة لبنــان ،يعتقــد أكــر مــن  ٪17مــن الشــباب أن هنــاك مجموعــة مســؤولة عــن
الصعوبــات التــي يواجهونهــا بينــا حــوايل ثلــث الشــباب مل يتمكــن اإلجابــة عــى هــذا الســؤال .قــد يكــون هــذا
نتيجــة ملجتمــع لبنــاين معــروف بالتعــدد الطوائفــي حيــث تتنــازع عــى الســلطة يف البــاد فصائــل مختلفــة مندمجــة
يف االنتــاءات العرقيــة والدينيــة.

السؤال  :30النخب مجموعة رسية تدير مجتمعنا ملصلحتهم (إجابة واحدة)

يــدرك الشــباب املشــاركني يف البحــث الفســاد والزبونيــة املوجــودة يف سياســات بالدهــم .خاصــة يف البوســنة والهرســك،
كان للمجيبــن تصــور ســلبي عــن النخــب ويعتقــدون أن لديهــم أجنداتهــم الخاصــة (أكــر مــن  )٪43والتــي ال
تتعلــق بالــرورة بالصالــح العــام .يف حالــة ســلوفاكيا ،مــن املثــر لالهتــام أن أكــر مــن  ٪55مــن املجيبــن الشــباب
مل يعرفــوا اإلجابــة عــى هــذا الســؤال .قــد يعنــي هــذا أنهــم يشــكون يف دوافــع النخــب الحاليــة لكــن يبقــى أن يــروا
إذا كانــت هــذه الدوافــع إيجابيــة أو ســلبية .يتــاىش ذلــك مــع التطــورات الحاليــة يف بلــد تتــم فيــه مالحقــة النخــب
املرتبطــة بالنظــام الســيايس الســابق بتهمــة الفســاد ومحــاوالت االســتيالء عــى الدولــة مــن خــال املؤسســات األمنيــة
والقضائيــة .بشــكل عــام ،تقــدم نظريــات املؤامــرة عــى اإلنرتنــت السياســة عــى أنهــا «عمــل قــذر».
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الســؤال  :32اإلرضار باملمتلــكات العامــة أو الخاصــة احتجاج ـاً مقبــول (إجابــة
واحــدة)

بنــاءا عــى إجابــات الشــباب املشــاركني يف االســتبيان ،فــإن اإلرضار باملمتلــكات العامــة أو املمتلــكات الخاصــة احتجاجــا
أمــر غــر مقبــول .ال يدعــم معظــم املجيبــن مــن جميــع البــاد الثالثــة تدمــر املمتلــكات العامــة أو الخاصــة أثنــاء
االحتجاجــات .يف ســلوفاكيا ٪5 ،مــن الشــباب فقــط يــررون هــذه األفعــال .يف لبنــان هــذا العــدد األكــر ويبلــغ ٪13
مــن الشــباب بينــا البوســنة والهرســك يف مــكان متوســط مــع أكــر مــن  ٪9مــن الشــباب الذيــن يوافقــون عــى
ذلــك .مل يجــب معظــم املشــاركني عــى الســؤال بـــ»ال أعــرف» وهــذا يشــر إىل أن رغبــة الشــباب يف اســتخدام العنــف
ملواجهــة التحديــات السياســية ضعيفــة نوعــا مــا وأنهــم يدركــون عواقــب أفعالهــم.

السؤال الثالث والثالثون :ما يسمى باإلرهاب البيئي مقبول (إجابة واحدة)

وفقــا لغالبيــة الشــباب الذيــن شــاركوا يف االســتبيان ،حتــى اإلرهــاب البيئــي غــر مقبــول متامــا كــا أن اســتخدام
العنــف لتحقيــق أهــداف معينــة ليــس هــو الحــل .هــذه وجهــة النظــر موحــدة يف جميــع البــاد الثالثــة.
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السؤال الرابع والثالثون :اإلرهابيون

تظهــر اإلجابــات عــى ســؤال عــن اإلرهابيــن أن املجيبــن ميكنهــم فهــم أهــداف الجامعــات اإلرهابيــة .ومــع ذلــك،
فهــم ال يتفقــون مــع األســاليب العنيفــة التــي يســتخدمها اإلرهابيــون لتحقيــق أهدافهــم .موقــف الشــباب عــن
اإلرهــاب ســلبي جــدا بشــكل عــام ،أي الشــباب يخافــون مــن اإلرهــاب حيــث أكــر نســبة عنــد الشــباب مــن ســلوفاكيا
(أكــر مــن  )٪61وأقــل نســبة عنــد الشــباب مــن لبنــان (أقــل مــن  .)٪27مــن ناحيــة أخــرى ،لــدى الشــباب اللبنانيــون
مشــاعر قويــة جــدا تجــاه اإلرهابيــن حيــث يحتقرهــم أكــر مــن  .٪63التعاطــف مــع اإلرهابيــن منخفــض للغايــة
حيــث رد حــوايل  ٪7مــن الشــباب بأنهــم يتعاطفــون مــع اإلرهابيــن وأهدافهــم .بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن نســبة ضئيلــة
فقــط مــن املجيبــن يعتــرون اإلرهابيــن قــدوة.

السؤال الخامس والثالثون :الجذور هي (إجابات متعددة)

بينــا يحمــل التطــرف دامئــا داللــة ســلبية ،ميكــن أن تكــون للراديكاليــة آثــار إيجابيــة .مثــا ،اعتــرت حركــة حــق
املــرأة يف التصويــت يف أوائــل القــرن العرشيــن راديكاليــة .يعتــر معظــم املجيبــن التطــرف مصطلحــا واســعا ميكــن
أن يكــون أمــرا إيجابيــا وســلبيا يف الوقــت نفســه .وهــذا يفــر خيــار إجابــة «غــر ذلــك» ،باإلضافــة إىل خيــار
اإلجابــات املتعــددة ،حيــث حــاول الشــباب أن يرشحــوا مــن هــم الراديكالييــون بنســبة لهــم .مــن الخيــارات املقدمــة
ســابقًا ،اتفــق املجيبــون الشــباب عمو ًمــا عــى أنــه ميكــن اعتبــار الفاشــيني أو املتعصبــن الدينيــن راديكاليــن .يعتقــد
حــوايل نصــف املجيبــن مــن البوســنة والهرســك وســلوفاكيا أن الفاشــيني راديكالييــون حينــا  ٪19فقــط مــن الشــباب
اللبنانيــن يشــاركونهم آرائهــم .أمــا املتعصبــون الدينيــون ،فتختلــف النتائــج حيــث يعتــر حــوايل  ٪52مــن الشــباب
اللبنانيــن املتعصبــن الدينيــن رراديكاليــن بينــا يعتقــد  ٪35فقــط مــن الشــباب الســلوفاكيني نفــس الــيء .تتوافــق
هــذه البيانــات مــع تاريــخ تلــك البــاد والخــرة الحاليــة للشــباب فيهــا .كان لســلوفاكيا وللبوســنة والهرســك تاريــخ
مأســاوي مــع الفاشــية  /النازيــة  ،بينــا عانــت لبنــان فــرة طويلــة مــن التوت ـرات الطائفيــة (الدينيــة يف الغالــب)
وحتــى العنــف.
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السؤال  :36أعتقد أن فريوس كورونا ( ...يُرجى اختيار إجابة واحدة فقط)

تــم تحليــل البيانــات املجمعــة خــال جائحــة فــروس كورونــا العامليــة والتــي تؤثــر بشــكل كبــر عــى حياتنــا اليوميــة.
تظهــر اإلجابــات أن املجيبــن الشــباب مــن جميــع البــاد الثالثــة املشــركة يف البحــث متفقــون متامــا يف االعتقــاد بــأن
فــروس كورونــا فــروس حقيقــي وليــس عمليــة احتيــال .فيــا يتعلــق بأصــل الفــروس ،فــإن آراءهــم منقســمة ألن
حــوايل نصــف املجيبــن الشــباب مــن لبنــان وأكــر مــن  ٪57مــن البوســنة والهرســك يعتقــدون أنــه فــروس صنعــه
اإلنســان بينــا يؤمــن بــه حــوايل  ٪30فقــط مــن الشــباب الســلوفاكيني .أي ،يعتقــد  ٪ 60مــن الشــباب الســلوفاكيني
تقريبــا أن هــذا الفــروس فــروس مــن أصــل طبيعــي .يكــون قــد تعكــس هــذه املعتقــدات مســتوى املعلومــات
الخاطئــة حــول فــروس كورونــا التــي تنتــر يف هــذه البــاد عــى عكــس املــواد العلميــة املتاحــة حــول الفــروس
وأصلــه املحتمــل.

املواقف
السؤال  :37هل لديك منوذج يحتذى به؟ (املزيد من اإلجابات)

يســعى الشــباب إىل اختيــار قــدوة مــن بيئتهــم .يظهــر االســتبيان أن ثلــث املجيبــن يف املتوســط ليــس لديهــم قــدوة
ويعتــر الثلــث الثــاين قــدوة شــخصا مــن عوائلهــم أو أصدقائهــم املقربــن .غال ًبــا مــا قــام املجيبــون باختيــار إجابــة
«اآلخــر» حيــث ذكــروا الشــخصيات السياســية والدينيــة املتوفــاة ،إضافــة إىل الكتــاب ورجــال األعــال الناجحــن
وغريهــم .كان عــدد القــادة السياســيني النشــطني املذكوريــن ضئي ـاً للغايــة.
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السؤال الثامن والثالثون :أؤمن بحيايت (إجابة واحدة)

يظهــر هــذا الرســم البيــاين أن ملعظــم الشــباب خطــط لحياتهــم .أفــاد حــوايل  ٪11فقــط مــن الشــباب أنهــم شــعروا
بأنهــم بــا هــدف أو ال يعرفــون مــاذا يفعلــون يف حياتهــم .هــؤالء املجيبــون املصممــون هــم أقــل عرضــة للتطــرف
ألنهــم بشــكل عــام ال يشــعرون بالضيــاع أو عــدم الفائــدة.

السؤال  :39هل ميكنك تكوين صداقات مع
سلوفاكيا

البوسنة والهرسك

64

لبنان

مجموع

مــن املحتمــل جــدا أال يولــد النــاس مــع الكراهيــة تجــاه أفـراد مجتمــع امليــم أو املهاجريــن أو أي مجموعــة ضعيفــة
أخــرى ولكــن يتــم بنــاء معتقداتهــم وتقويتهــا مــن خــال الدعايــة التــي تعــزز الخــوف أو عــن طريــق أنصــاف
الحقائــق أو التبســيط مــن الحقائــق .بشــكل عــام ،تظهــر نتائــج االســتبيان أن للشــباب عقــل متفتــح إىل حــد مــا
وإنهــم مســتعدون ليصبحــوا أصدقــاء مــع أشــخاص مــن املجتمعــات املهمشــة بينــا ،مــن ناحيــة أخــرى ،يبتعــد
الشــباب عــن األشــخاص العنيفــن.

االستنتاج
كان هــدف هــذا البحــث املســاهمة يف البحــث يف مجــال خطــاب الكراهيــة والراديكاليــة التــي تــؤدي إىل التطــرف العنيــف
يف عــامل اإلنرتنــت يف كل مــن البوســنة والهرســك ولبنــان وســلوفاكيا .قــام مؤلفــو الدراســة بتحليــل البيانــات الناتجــة
مــن اســتبيان مكــون مــن ســبعة أج ـزاء حــول املحتــوى يف اإلنرتنــت الــذي يصــل إليــه الشــباب وتصورهــم للمجتمــع
والقيــم وطــرق الوصــول إىل اإلنرتنــت وطريقــة قضــاء الوقــت فيــه وتصوراتهــم للتهديــدات واألمــان يف اإلنرتنــت ،العمليــات
الدميقراطيــة ومشــاركتهم فيهــا إضافــة إىل املعتقــدات ومواقفهــم الشــخصية.
تظهــر نتائــج البحــث أن رأي غالبيــة املجيبــن الشــباب يعكــس االتجاهــات االجتامعيــة العامــة الحـرام قيــم املجتمعــات
الدميقراطيــة متعــددة األع ـراق .عــاوة عــى ذلــك ،يدعــي معظــم املجيبــن أنهــم يشــاركون يف االنتخابــات السياســية يف
بالدهــم بنشــاط .يعتقــد املجيبــون مــن جميــع البــاد الثالثــة املشــاركة يف املــروع أن كل النــاس يولــدون متســاوين
وذلــك ينطبــق أيضــا عــى املســاواة بــن الجنســن .أظهــر الشــباب موقفــا إيجابيــا تجــاه املجتمعــات متعــددة األعـراق وال
يعتــرون أن أي مجموعــة معينــة هــي ســبب مشــاكلهم أو فشــلهم.
يتمتــع معظــم املجيبــن باالتصــال غــر املحــدود باإلنرتنــت إمــا عــى هواتفهــم املحمولــة أو يف منازلهــم ويســتخدام
الشــباب اإلنرتنــت لســاعات ( 3-5ســاعات يوميــا) .عــى الرغــم مــن وجــود قواعــد معينــة الســتخدام اإلنرتنــت وضعهــا
الوالــدون أو األوصيــاء ،ال يراقــب األحــد معظــم أنشــطة الشــباب عــى اإلنرتنــت .يظهــر االســتبيان أن الشــباب يقضــون
معظــم وقتهــم يف اإلنرتنــت عــى وســائل التواصــل االجتامعــي .التحقــق مــن املعلومــات التــي يشــاركها أصدقاؤهــم ليــس
مامرســة شــائعة مــا يشــر إىل افتقارهــم إىل التفكــر النقــدي.
ومــن املثــر لالهتــام أن املحتــوى الــذي يصــل إليــه الشــباب يف البوســنة والهرســك ولبنــان يحتــوي عــى املزيــد مــن العنف
أو أنــه مشــكوك فيــه أكــر مــن املحتــوى يف ســلوفاكيا مــا يــدل عــى وجــود مســاحة اجتامعيــة مختلفــة يف اإلنرتنــت بــن
أقرانهــم .بشــكل عــام ،تظهــر نتائــج االســتبيان أن الشــباب لديهــم عقــل متفتــح إىل حــد مــا وإنهــم مســتعدون ليصبحــوا
أصدقــاء مــع أشــخاص مــن املجتمعــات املهمشــة بينــا ،مــن ناحيــة أخــرى ،يبتعــد الشــباب عــن األشــخاص العنيفــن.
تعــد رسقــة الهويــة واخـراق حســابات املســتخدمني و نــر معلومــات ذات محتــوى حميمــي مــن أكــر مخــاوف معظــم
املجيبــن .قــال حــوايل ثلــث املجيبــن إنهــم واجهــوا مشــته األطفــال أو متحرشــا جنســيا .وف ًقــا للمشــاركني ،فــإن أول مــن
يلجــأون إليهــم ويتحدثــون معهــم يف حالــة وجــود تهديــد عــى اإلنرتنــت هــم األصدقــاء.
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بناءا عىل تحليل هذه النتائج يقوم مؤلفو هذا البحث بالتوصيات
التالية:
• تعزيــز جهــود الرشطــة ملراقبــة وســائل التواصــل االجتامعــي ألجــل تصفيــة العنــف عــر اإلنرتنــت ال ســيام يف
البوســنة والهرســك ولبنــان.
• زيادة الوعي عن أنشطة املتصيدين
• تعليــم الشــباب كيفيــة تفســر املحتــوى يف اإلنرتنــت وطريقــة تجنــب التهديــدات باملعلومــات املضللــة وزيــادة
التأكيــد عــى التحقــق مــن املعلومــات وتعليــم التفكــر النقــدي.
• تعليــم الشــباب حــول األمــان يف اإلنرتنــت ومــا ال يجــب مشــاركته عــر اإلنرتنــت (ملــا تنتهــي معلومــات يف اإلنرتنــت،
ســوف تبقــى هنــاك لألبــد) ،وتهديــدات االســتاملة  ،ومــا يرتبــط بهــا مــن ابت ـزاز ونــر معلومــات ذات محتــوى
حميمــي .
• تعزيز التعليم عن الفرص اإلقتصادية واملالية للشباب
• يجــب للمنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين يف ســلوفاكيا مضاعفــة جهودهــا يف العمــل مــع
األجيــال الشــابة.

تم التنفيذ بدعم من مؤسسة آنا ليند وشارك يف تأسيسه االتحاد األورويب

