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كلمة شكر وتقدير 
هــذا العمــل هــو ثمــرة تعــاون وجهــود مشــتركة بيــن العديــد مــن الناشــطين المجتمعييــن والشــركاء المحلييــن 
ــوال تضافــر هــذه الجهــود،  ــم يكــن هــذا العمــل لينجــح ل ــرات المتنوعــة ألفــراد ومجموعــات مختلفــة، ول والخب

لذلــك يشــكر راديــو ســوريات كل مــن ســاهم بإنجــاز هــذا العمــل وتحقيــق أهدافــه.

فريق العمل: 
أميرة مالك : تنسيق وإدارة المشروع.

رنا الشيخ علي : إدارة وإعداد المحتوى على شبكات التواصل االجتماعي.
زينة شهال : إعداد مواد صحفية وترجمة.

ريم تكريتي : التوثيق الفوتوغرافي والفيديو.
سارة خضر : إعداد وتقديم التقارير المصورة.

حنان خزمة : المحاسبة والتنظيم.
رنيم خلوف : العالقات العامة.

هناء نيازي : الدعم االجتماعي والنفسي.
مريم أبو عطوان : الدعم االجتماعي والنفسي.

بشرى حسن : إعداد التقارير.
نورا علي : المادة المعرفية وتحليل البيانات.

أحالم الحلبي : تيسير بعض اللقاءات الحوارية.
عبد الله ناصر : مونتاج.

كنان السقا : الصور المتحركة.
أحمد الشهابي : الهوية البصرية.

عمار البيش : مونتاج.
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شركاء المشروع:
الباحثون السوريون

الحزب القومي السوري – منفذية يبرود

Style فرقة طرابيش

فريق الريادي السوري

مبادرة طبيبي

منظمة بيتي أنا بيتك

نحل المجتمعي

نادي صحنايا التفاعلي

U-Rport Syria يوريبورت سوريا

SBC

راديو سوريات

فريق عمل مشروع »خالف َتعرف«
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ملخص تنفيذي

تعــرض هــذه المــادة المعرفيــة النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا ضمــن إطــار مشــروع »خالــف َتعــرف« المنفــذ مــن 
قبــل »راديــو ســوريات« فــي ســوريا، وتقــدم مجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن لهــا أن تكــون برامج مســتقبلية 
لتنميــة ثقافــة الحــوار فــي المجتمــع الســوري بشــكل عــام وبيــن اليافعيــن بشــكل خــاص. حيــث يهــدف مشــروعنا 
لتعزيــز ثقافــة تقبــل اآلخــر لــدى فئــة اليافعيــن، وتشــجيعهم علــى تغييــر أنمــاط حياتهــم وتكويــن عالقــات جديــدة 

خــارج إطــار الحلقــات االجتماعيــة المألوفــة.

نســعى مــن خــالل هــذه المــادة إلــى البحــث فــي أثــر شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى اليافعيــن، وإلقــاء الضــوء 
ــم  ــات التــي ت ــل اآلخــر، كمــا نعــرض مجموعــة مــن التوصي ــة فــي تقب ــة ودور التربي علــى دور المراكــز المجتمعي

التوصــل إليهــا بشــكل تشــاركي للمســاهمة فــي نشــر ثقافــة تقبــل اآلخــر.

تضمــن المشــروع ســتة لقــاءات حواريــة مــع 160 يافــع ســوري فــي ســت مــدن ســورية مختلفــة، واســتبيانات 
واختبــارات شــخصية مباشــرة وعبــر االنترنــت، إضافــة لحملــة الكترونيــة متنوعــة المحتــوى عبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي.

مــن خــالل هــذه األنشــطة، بحــث المشــروع فــي أثــر شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى اليافعيــن، ســواء مــن 
حيــث االهتمامــات التــي تشــغلهم عنــد تصفــح هــذه الشــبكات أو الدوافــع التــي تجعلهــم يمضــون وقتــًا مطــواًل 

فــي متابعتهــا بهــدف إشــباع حاجــات معينــة. 

كمــا تمــت دراســة الــدور الــذي تلعبــه المراكــز المجتمعيــة فــي إكســاب اليافعيــن مهــارات الحــوار وتقبــل اآلخــر، 
ومســاهمة هــذه المراكــز فــي منــح اليافعيــن مســاحة لبنــاء شــخصياتهم وتطويرهــا والقدرة على قبــول االختالف 

فــي المجتمــع.

إضافــة لذلــك، تعــرف المشــروع علــى مفهــوم »التطــرف« لــدى اليافعيــن، وعمــل علــى مناقشــة األســاليب التــي 
ــاره التــي تطــال الفــرد والمجتمــع ككل، حيــث خــرج فريــق  يمكــن اتباعهــا لمواجهــة التطــرف والتخفيــف مــن آث
العمــل بالتشــارك مــع اليافعيــن بمجموعــة مــن المقترحــات كحمــالت التوعيــة متنوعــة المحتــوى فــي المــدارس، 

وتشــجيع اليافعيــن علــى كســر دوائرهــم واالنتقــال نحــو دوائــر مجتمعيــة أوســع.
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تــرك المشــروع انطباعــًا إيجابيــًا لــدى اليافعيــن المســتهدفين، حيــث ســاهم ببنــاء وتطويــر العديــد مــن المهــارات 
الحواريــة مــن خــالل تعلــم وعــرض وجهــات النظــر، وتطويــر أســلوب توصيــل األفــكار إلــى اآلخريــن وإقناعهــم بهــا، 
إضافــة إلــى امتــالك قــدرات جديــدة لنقــاش قضايــا مختلفــة غيــر مطروحــة ســابقًا وإمكانيــة مناقشــتها ضمــن 

المحيــط الــذي يعيشــون فيــه.

مــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا المشــروع وجــود فجــوة واضحــة بيــن األهــل والمدرســين وبيــن اليافعيــن 
نتيجــة عــدم إتاحــة الفــرص أمامهــم للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة. هــذه الفجــوة تــؤدي لقضــاء اليافعيــن وقتــًا 
أطــول فــي اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي تحولــت لمــكان للعزلــة والتخلــص مــن ضغــط المحيــط 
االجتماعــي. فــي هــذه الحالــة تلعــب المراكــز المجتمعيــة واللقــاءات الحواريــة دورًا إيجابيــًا فــي توســيع آفــاق 

ــة التــي يعيشــون ضمنهــا. ــر الخــوف والعزل ــدة وكســر دوائ ــرات جدي ــى اكتســاب خب ــن وقدراتهــم عل اليافعي

أمــا بالنســبة للتوصيــات، فــإن المشــروع يــرى ضــرورة االعتمــاد علــى المراكــز المجتمعيــة لجمــع اليافعيــن ضمــن 
ــي ببعــض  ــع الوع ــا، ورف ــز الخــوف منه ــة وكســر حاج ــر المختلف ــى الدوائ ــوارات تهــدف للتعــرف عل ــاءات وح لق
المفاهيــم الغائبــة عــن هــذه الفئــة. كمــا يقتــرح المشــروع مجموعــة مــن األنشــطة التــي يمكــن تنفيذهــا علــى 

مســتويات مختلفــة بهــدف نشــر ثقافــة الحــوار وتقبــل اآلخــر فــي المجتمــع.
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القسم األول 
التعريف بالمشروع

فكرة المشروع:
ــى  ــف َتعــِرف«، يهــدف إل ــوان »خال ــي مــن العــام 2017 مشــروعًا بعن ــو ســوريات فــي النصــف الثان ــق رادي أطل
تشــجيع اليافعيــن علــى تغييــر أنمــاط حياتهــم والتفكيــر خــارج الصنــدوق لتكويــن عالقــات جديــدة ومنفتحــة مــع 

أنــاس مختلفيــن عنهــم، ليكــون ذلــك بمثابــة إغنــاء ألفكارهــم وثقافتهــم.

ــدة مشــاريع  ــذ تأسيســه ومــن خــالل ع ــو من ــه الرادي ــزءًا مــن برنامــج مســتمر يعمــل علي ــد هــذا المشــروع ج ُيع
وحمــالت، بحيــث يهــدف هــذا البرنامــج الــى محاربــة التطــرف وبنــاء التماســك المجتمعــي علــى مســتويات 

متعــددة وضمــن شــرائح مجتمعيــة متنوعــة.

ُصمــم هــذا المشــروع انطالقــًا مــن فكــرة تقبــل اآلخــر لــدى اليافعيــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ مــن 
ــوع هــذا  ــًا كان ن ــن عنهــم أي ــرة أصدقائهــم المختلفي ــى توســيع دائ خــالل نقاشــاتهم ومنشــوراتهم باإلضافــة إل

ــًا أو سياســيًا. ــًا أو ديني االختــالف جنســيًا أو اقتصادي

سياق المشروع 
أصبــح الوصــول إلــى اإلنترنــت متاحــًا لــكل فئــات المجتمــع فــي ظــل انتشــار الهواتــف الذكيــة، وُتعــد شــبكات 
التواصــل االجتماعــي مــن الوســائل األساســية للتواصــل بيــن الجميــع، وخصوصــًا شــريحة الشــباب واليافعيــن. 
فبحســب تقريــر وســائل اإلعــالم االجتماعيــة العربيــة لعــام 2015، تبلــغ نســبة رواد شــبكات التواصــل االجتماعــي 

مــن الســوريين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 إلــى 34 ســنة %90.
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لقــد ســاهم تطــور شــبكات التواصــل االجتماعــي وانتشــارها الواســع بيــن فئــة الشــباب واليافعيــن فــي إنشــاء 
ونشــر وتوزيــع واســتهالك المحتــوى وكذلــك إمكانيــة التعبيــر عــن الــذات أو البقــاء علــى اتصــال مــع األصدقــاء. 
ولكــن هــذا االنخــراط يفتقــد لوجــود ضوابــط وقواعــد وقوانيــن ناظمــة لهــذه الشــبكات، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 
ــي  ــن ووجهــات نظرهــم وأفكارهــم وبالتال ــل آراء اآلخري ــى تقب ــدى البعــض عل ــد انعــدام القــدرة ل ــار ســلبية عن آث
التفاعــل الســلبي مــن خــالل التعليقــات والــردود، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة التطــرف الناعــم بيــن أفــراد 

ــادة العنــف. المجتمــع وزي

ومــن أســباب غيــاب هــذه المهــارات لــدى اليافعيــن االنغــالق الــذي يعيشــونه نتيجــة نشــأتهم فــي بيئــات منغلقــة 
مــن جهــة، واقتصــار عالقاتهــم علــى الحيــز االجتماعــي العائلــي مــن جهــة أخــرى. يضــاف إلــى هذه األســباب الحرب 
التــي دفعــت الســوريين بشــكل عــام لبنــاء عالقاتهــم مــع اآلخــر المشــابه لهــم، وهــو مــا انعكــس بشــكل خــاص 
علــى اليافعيــن الذيــن ضيقــت عليهــم الحــرب األماكــن التــي يســتطيعون الذهــاب إليهــا، وحصرتهــا باألســرة أو 

الحــي. 

كنتيجــة لذلــك، فقــد اليافعــون فرصــة االختــالط والتعــرف علــى اآلخــر المختلــف عنهــم، ممــا يعنــي الجهــل بذلــك 
اآلخــر وتكويــن فكــرة عدوانيــة عنــه، األمــر الــذي أدى لممارســة التطــرف دون إدراك لمخاطــر هــذا الســلوك.

لذلــك وجدنــا ضــرورة فــي طــرح هــذه المفاهيــم ضمــن لقــاءات حواريــة مــع اليافعيــن، حتــى يتســنى لهــم كســر 
الخــوف والدوائــر الضيقــة التــي يعيشــون بهــا لمحاربــة التطــرف واآلثــار الســلبية المتوقــع حصولهــا، وخاصــة فــي 

ظــل مجتمــع يعيــش الحــرب واالنقســام.



10

هدف المشروع
هــدف هــذا المشــروع إلــى توعيــة شــريحة اليافعيــن واألهالــي فــي ســوريا بــأن االختــالف فــي الــرأي ووجهــات 
النظــر نتيجــة االختــالف فــي البنــى الثقافيــة والفكريــة والدينيــة هــو أمــر طبيعــي وصحــي، وبالتالــي يجــب تقبــل 
هــذا االختــالف ســواء كان موجــودًا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي أو فــي الحيــاة اليوميــة، كمــا ســعى 
المشــروع للتأكيــد علــى ضــرورة بنــاء العالقــات المجتمعيــة علــى أســس االحتــرام وتقبــل اآلخــر ومبــادئ حقــوق 
اإلنســان، وبشــكل خــاص حــق التعبيــر وضمــان كرامــة اإلنســان، وهــي الوســيلة األمثــل لتحقيــق تماســك 

المجتمــع وتخفيــف العنــف.

الفئة المستهدفة
• الجمهور األساسي: اليافعون السوريون المستخدمون لشبكات التواصل االجتماعي.

• الجمهور الثانوي: ويتضمن كاًل من :
   o األهالي المتابعين لنشاط أوالدهم على شبكات التواصل االجتماعي.

   o المنظمات المدنية وغير الحكومية التي تعمل على رعاية نشاطات اليافعين ونشر ثقافة تقبل اآلخر.

أنشطة المشروع
1. حملــة الكترونيــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي: تضمنــت هــذه الحملــة مجموعــة مــن المحتويــات 
ــة  ــة وعلمي ــى مــواد طبي ــر والمعلومــات المقدمــة بأســاليب متنوعــة، باإلضافــة إل ــة كاألفــالم والتقاري البصري

وإعالميــة تســاهم فــي تحقيــق هــدف المشــروع.
2. ستة لقاءات حوارية استهدفت 160 يافع سوري، موزعين في ست مناطق هي : 

- دمشق: المزة 86  
- ريف دمشق: صحنايا، يبرود  

- السويداء: شهبا  
- طرطوس  
- الالذقية  

3. مادة معرفية بعنوان »ثقافة تقبل اآلخر – المراكز المجتمعية وشبكات التواصل االجتماعي نموذجًا«.
 



11

المدة الزمنية :
أربعــة  لمــدة  األولــى  مرحلتــه  فــي  المشــروع  اســتمر 
أشــهر، وذلــك بيــن أيلول/ســبتمبر 2017 وكانــون األول/

.2017 ديســمبر 

منهج البحث :
مجموعات نقاش مركزة.  •

استبيانات واستطالعات رأي.  •
البحث السريع بالمشاركة.  •

مصطلحات البحث :
المجتمع المدني 

أنــه:  علــى  المدنــي  المجتمــع  الدولــي  البنــك  يعــرف 
»مجموعــة واســعة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيــر 
الهادفــة للربــح التــي توجــد فــي الحيــاة العامــة، تعبــر 
ــى  ــن، اســتنادًا إل ــا أو اآلخري ــم أعضائه ــح وقي عــن مصال
ــة  ــة، ديني ــة وسياســية وعلمي ــة وثقافي ــارات أخالقي اعتب
أو خيريــة، بينمــا يشــير مصطلــح منظمــات المجتمــع 
المدنــي )CSOs( إلــى مجموعــة واســعة مــن المنظمات 
غيــر الحكوميــة، والنقابــات العماليــة، وجماعــات الســكان 
األصلييــن، والمنظمــات الخيريــة، والمنظمــات الدينيــة، 
المراكــز  وتعــد  والمؤسســات1».  المهنيــة،  والنقابــات 

ــي. ــة شــكاًل مــن أشــكال المجتمــع المدن المجتمعي

حرية الرأي والتعبير
ية الــرأي والتعبير، ويشــمل  ــع بحرِّ لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ
يتــه فــي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، وفــي  هــذا الحــقُّ حرِّ
يهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن،  التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقِّ
ــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود2 ، ويعــّد تقبــل اآلخــر  بأيَّ

شــكاًل مــن أشــكال تطبيــق مبــدأ حريــة التعبيــر.

 1 - Division of civil society http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220
503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html

2 - المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0%2C%2CcontentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0%2C%2CcontentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717%2C00.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
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شبكات التواصل االجتماعي
هــي عبــارة عــن مواقــع أو تطبيقــات تبــدأ بإنشــاء الشــخص الُمســتخِدم حســابًا علــى إحــدى المنصــات مثــل 
ــدة  ــاء قاع ــه بن ــح ل ــا يتي ــةWeb ، مم ــت العالمي ــك ضمــن نطــاق شــبكة اإلنترن ــر وغيرهــا، وذل فيســبوك وتويت
بيانــات شــخصية ومنصــة انطــالق ووجــود الكترونــي وشــخصية افتراضيــةProfile  لنشـــر البيانــات والتعليقــات 
ــة التشــبيك والتشــارك مــع اآلخريــن  ــو، ومــن ثــم االنطــالق لمرحل والوثائــق والرســائل والصــور وأفــالم الفيدي
عــن طريــق اكتســاب األصدقــاء، وتكويــن المجموعــات أو االنتســاب إلــى الشــبكات الســابقة مــن المشــتركين 
والمســتخدمين، وتبــدأ بخاليــا األصدقــاء وطــالب الجامعــات أو المــدارس أو أبنــاء الحــي أو زمــالء المهنــة أو 
أفــراد األســرة والعائلــة الواحــدة، وتبــادل التعليقــات واآلراء والمــواد اإلعالميــة معهــم، وتتــم عمليــات التواصــل 
االلكترونــي بيــن الُمرِســل والُمتلقــي بصــورة فوريــة لحظــة بلحظــة، وســاعة يشــاء المشــترك ضمــن الشــبكة3 .

التطرف
هو عدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة أو على التسامح معها4.

المراكز المجتمعية
أماكــن عامــة آمنــة تجتمــع فيهــا النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات مــن خلفيــات اجتماعيــة متنوعــة لممارســة 
األنشــطة االجتماعيــة والترفيهيــة والحصــول علــى خدمــات الحمايــة المتكاملــة والتوعيــة بــدءًا مــن المســاعدة 
القانونيــة والتعليــم والتدريــب علــى كســب ســبل العيــش وتقديــم منــح لبــدء مشــاريع خاصــة، وصــواًل إلــى 
ــي  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــع العن ــي، ومن ــم النفســي االجتماع ــة والدع ــة األولي ــة الصحي ــم الرعاي تقدي
وطــرق االســتجابة لــه، والقيــام بتدخــالت لحمايــة األطفــال، وتقديــم المســاعدات العينيــة التــي تلبــي االحتياجــات 

الخاصــة لــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات األساســية لألشــخاص األكثــر ضعفــًا 5.

اليافعون
هــم األفــراد الــذي يعيشــون مرحلــة المراهقــة والتــي تعــّد فتــرة انتقاليــة مــا بيــن مرحلــة الطفولــة ومرحلــة 
ــة المراهقــة المبكــرة )10-13 عامــًا(،  ــى ثــالث مراحــل هــي: مرحل ــة يمكــن تجزئتهــا إل الرشــد. وألغــراض تحليلي
ــة  ــرة أساســية وبالغــة األهمي ــة فت ــر هــذه المرحل والمتوســطة )14-16 عامــًا(، والمتأخــرة )17-19عامــًا(. وتعتب
مــن الحيــاة، نظــرًا ألن الخبــرات والمعــارف والمهــارات المكتســبة خــالل هــذه الفتــرة لهــا آثــار هامــة فــي تشــكيل 

تطلعــات الفــرد فــي مرحلــة البلــوغ6 .

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/shabakat_altawasol_alegtemaii/page/lesson1.htm :3 - انظر الموقع
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Extremity/sec01.doc_cvt.htm:4 - لالطالع انظر: مفهوم التطرف

http://www.unhcr.org/sy/cc 5 - المراكز المجتمعية. مفوضية األمم المتحدة لالجئين. استرجعت بتاريخ 22 كانون األول 2017 من
https://www.unicef.org/arabic/adolescence/adolescence_25437.html 6 - اليافعون. منظمة اليونيسف. استرجعت بتاريخ 22 كانون األول 2017 من

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/shabakat_altawasol_alegtemaii/page/lesson1.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Extremity/sec01.doc_cvt.htm
http://www.unhcr.org/sy/cc%0D
http://www.unhcr.org/sy/cc%0D
%20https://www.unicef.org/arabic/adolescence/adolescence_25437.html
%20https://www.unicef.org/arabic/adolescence/adolescence_25437.html
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7 - الهرماسي، عبد الباقي، المجتمع المدني والدولة في الممارسى السياسية من القرن التاسع عشر إلى اليوم-دراسة مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية_ بيروت، ط1، 
1998، ص93-92. 

أواًل: المراكز المجتمعية ودورها في تقبل اآلخر

تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورًا جوهريــًا فــي ترســيخ مبــادئ المواطنــة التــي تســتند إلــى احتــرام وتقبــل 
اآلخــر، فمــن أهــم الوظائــف التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات هــي إشــاعة الثقافــة المدنيــة التــي تدعــو الحتــرام 
اآلخــر وقبــول االختــالف والتنــوع، وإدارة الخــالف بوســائل ســلمية فــي ضــوء قيــم االحتــرام والتســامح والتعــاون 
والتنافــس والصــراع الســلمي، مــع االلتــزام بالمحاســبة العامــة والشــفافية، ومــا يترتــب علــى هــذا كلــه مــن تأكيــد 
قيــم المبــادرة الذاتيــة وثقافــة بنــاء المؤسســات، كمــا يتميــز المجتمــع المدنــي بقدرتــه علــى غــرس مجموعــة مــن 
ــل  ــم االنتمــاء والتعــاون والتضامــن واالســتعداد لتحّم ــادئ فــي نفــوس األفــراد، وعلــى رأســها قي القيــم والمب

المســؤولية7 .

لذلــك ســعينا مــن خــالل مشــروع »خالــف َتعــِرف« إلــى البحــث والغــوص فــي أعمــاق اليافعيــن لنعــرف كيــف 
ــر تفهمــًا وتقبــاًل لآلخــر. ســاهمت المراكــز المجتمعيــة فــي جعــل اليافعيــن أكث

ففــي »مركــز نحــل المجتمعــي« فــي منطقــة المــزة 86 تمحــورت إجابــات اليافعيــن حــول تســاؤل طرحــه فريــق 
العمــل عــن أثــر المركــز عليهــم، فجــاءت إجاباتهــم كاآلتــي :

تعلم الدفاع عن النفس دون أذية اآلخرين.  -
الرد على االنتقاد بشكل إيجابي.   -

كيفية توصيل األفكار إلى اآلخرين.  -
تقبل الرأي اآلخر المخالف آلرائنا.  -



14

وقــد التقــت إجابــات يافعــي »مركــز نحــل المجتمعــي« مــع »مركــز بيتــي أنــا بيتــك« فــي منطقــة شــهبا الســويداء، 
حيــث ســاهم المركــز بشــكل كبيــر فــي منحهــم القــدرة علــى قبــول اآلخــر، وعلــى تقبــل فكــرة أن االختــالف هــو أمــر 
طبيعــي وهــام جــدًا فــي المجتمــع، فكانــت إجابــات اليافعيــن حــول ســؤال »فــي حــال كان رأي اآلخريــن مخالــف 

لرأيــك مــاذا تفعــل؟« علــى النحــو التالــي:
العمل على إقناع اآلخرين بوجه نظري.  -

تقبل الرأي اآلخر المغاير لرأيي.  -
االختالف أمر صحي.  -

نحن بحاجة لمن يفهمنا عندما نكون مخالفين له، أكثر من حاجتنا لذلك عندما نكون متشابهين.  -
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بينمــا تمكــن مركــز »نــادي صحنايــا التفاعلــي« فــي منطقــة صحنايــا مــن جعــل اليافعيــن يســمعون آراء غيرهــم 
ويتقبلونهــا، علــى الرغــم مــن ضعــف قدرتهــم مســبقًا عــن التعبيــر عــن آرائهــم لألســباب التاليــة: 

الخوف من انتقاد اآلخرين يمنع اليافعين من التعبير عن أنفسهم.  -
الخوف من ردود أفعال اآلخرين الذين ال يحبون االنتقاد.  -

عادات المجتمع وتقاليده المفروضة على الشباب، والتي تجعلهم عرضة للنقد عند الخروج عنها.  -

ويمكــن التمــاس أثــر هــذا المركــز اإليجابــي علــى اليافعيــن المســتفيدين مــن أنشــطته مــن خــالل تعبيــر أحدهــم 
عــن مــدى تعلقــه بالمركــز، حيــث كتــب »إغــالق المركــز هــو إغــالق قلبــي«، كإجابــة علــى طلبنــا مــن الحضــور كتابــة 

منشــورات بعــد افتراضنــا بــأن المركــز ســيتم إغالقــه.
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ــه، وهــذا ال  ــم مهــارة اإلنصــات لآلخــر، ألن كل شــخص يمتلــك آراء خاصــة ب وأكــد اليافعــون علــى ضــرورة تعل
يمنــع وجــود رأي مخالــف لــه ألن ذلــك شــكل مــن أشــكال حريــة الــرأي التــي هــي حــق مــن حقــوق اإلنســان.

ــاًل  ــر تقب كمــا أشــار اليافعــون فــي مركــز SBC بطرطــوس، إلــى مجموعــة مــن النقــاط التــي جعلــت منهــم أكث
ــع متنوعــة منهــا:  ــي تناولــت مواضي لآلخــر، وذلــك مــن خــالل نشــاطات المركــز الت

حرية الفكر والمعتقد.  -
التسامح الديني.  -

الدين الذي يلعب دورًا كبيرًا بتشكيل اآلراء اتجاه اآلخرين.  -
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وفــي الالذقيــة داخــل مركــز »الريــادي الســوري«، تعلــم اليافعــون أهميــة االختالف وأثــره اإليجابي علــى المجتمع، 
حيــث وجــدوا بــأن امتــالك قــدرة تقبــل اآلخريــن لــدى جميــع أفــراد المجتمع سيســاهم بتطــور المجتمع ككل.

وفــي المركــز التعليمــي التابــع للحــزب الســوري القومــي االجتماعــي بمدينــة يبــرود بريــف دمشــق، أكــد اليافعــون 
ــرأي، واالســتماع آلرائهــم، فقــد قامــت إدارة  ــن ال ــر ع ــز فــي منحهــم فرصــة التعبي ــي للمرك ــدور االيجاب ــى ال عل
المركــز بتغييــر المعلمــة عندمــا اعتــرض بعــض الطــالب عليهــا، كمــا شــكل المركــز مســاحة للتعبيــر عــن آرائهــم.

»نحــن هــون وقــت عطينــا رأينــا بالمعلمــة؛ عملــوا 
ــا نقــول  علــى تغييرهــا، بــس فــي المدرســة مافين

هيــك«

حسام - 16 سنة – يبرود 
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ثانيًا: أثر شبكات التواصل االجتماعي على اليافعين

تتجلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي صفحــات افتراضيــة، والتــي يمكــن دخولهــا عبــر شــبكة االنترنــت. ومــن 
ــى  ــق عل ــي، ينقــل ويعل ــة مشــارك ميدان ــر االفتراضــي بمثاب ــح الزائ ــة التعليقــات، يصب ــا وإضاف خــالل متابعته

صــورة الحــدث لحظــة وقوعــه8 . 

 Pew( وُيعــّد اليافعــون مــن أكثــر مســتعملي شــبكات التواصــل االجتماعــي، فقــد وجــد مركــز األبحــاث بيــو
Internet( فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بــأن 81 %مــن اليافعيــن الذيــن لديهــم قــدرة الوصــول إلــى الشــبكة 
يســتعملون موقــع »فيســبوك« بانتظــام، كمــا لوحــظ أيضــًا فــي اســتراليا مــن خــالل اإلحصــاءات التــي تــم نشــرها 
فــي ســنة 2011 بــأن 88 % ممــن هــم بيــن الخامســة عشــرة والســابعة عشــرة يســتعملون شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، وتؤكــد البيانــات المســتمدة مــن البلــدان األخــرى فــي العالــم المتقــدم علــى أن النســبة الكبيــرة مــن 

اليافعيــن الذيــن لهــم وصــول إلــى االنترنــت يســتعملون شــبكات التواصــل االجتماعيــة بانتظــام9 .

وكذلــك األمــر فــي ســوريا، فقــد الحظنــا مــن خــالل مشــروع »خالف َتعــِرف« أهمية شــبكات التواصــل االجتماعي 
لــدى اليافعيــن، واعتبارهــا فرصــة لالتصــال والتواصــل مــع بعضهــم البعــض، والتعــرف علــى العالــم الخارجــي، 

والتعبيــر عــن آرائهــم.

8 - دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها االسرة في لبنان، كامل مهنا، مصطفى حجازي. )بيروت: دار الفارابي، 2014(. ص146
9 - مجموعة من المؤلفين. أثر استعمال وسائل التواصل االجتماعية في الترابطية االجتماعية عند المراهقين. استرجعت بتاريخ 12 كانون األول 2017 من

http://www.maaber.org/issue_january15/spotlights2.htm 

%20http://www.maaber.org/issue_january15/spotlights2.htm
%20http://www.maaber.org/issue_january15/spotlights2.htm
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تشــير نتائــج االســتطالع الــذي أجــراه فريــق العمــل إلــى أن موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« هــو مــن أكثــر 
شــبكات التواصــل االجتماعــي اســتخدامًا مــن قبــل اليافعيــن، حيــث وصلــت نســبة اليافعيــن الذيــن يســتخدمونه 
إلــى مــا يقــارب 59 %، وبذلــك تخطــى شــبكات التواصــل األخــرى، مثــل »الواتســاب« والــذي بلغــت نســبة 
مســتخدميه 35 % بينمــا وصلــت نســبة اســتخدام اليافعيــن لتطبيــق »انســتغرام« حوالــي 6 % وهــذا مــا 

يوضحــه الشــكل رقــم )1(. 

الشكل رقم )1(
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كمــا يقضــي حوالــي 50 % مــن اليافعيــن مــا يقــارب الثــالث ســاعات فأكثــر علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
مقابــل 20 % مــن اليافعيــن الذيــن يصرفــون مــن وقتهــم أقــل مــن ســاعة علــى هــذه الشــبكات، وهــذا مــا 

يوضحــه الشــكل رقــم )2(. 

الشكل رقم )2(

ُيعــّد هــذا إدمانــًا  مــن قبــل اليافعيــن10، والــذي يعــود ألســباب عديــدة وصلنــا إليهــا مــن خــالل لقاءاتنــا معهــم، 
وهــي :

• االضطرابات النفسية11 .
• الواقع العام في البالد الذي فرض على البعض العزلة واالنقطاع عن الحياة اليومية.

• البحــث عــن مســاحة شــخصية يســتطيع عبرهــا اليافــع التعبيــر عــن أفــكاره بحريــة بعيــدًا عــن تأطيــر المجتمــع 
ونمطيــة األهــل بالدرجــة األولــى والبحــث عــن الجديــد مــن معلومــات بالدرجــة الثانيــة.

• غيــاب الهــدف الواضــح والرؤيــة المحــددة خاصــة بمــا يتعلــق بالمســتقبل والطمــوح القابــل للتحقيــق فــكان 
التوجــه لشــبكات التواصــل للبحــث عــن الــذات وعــن اآلخــر.
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الشكل رقم )3(

كمــا تميــز اليافعــون بقدرتهــم علــى مشــاركة معلوماتهــم الحقيقيــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي بنســبة 
53 % مقابــل 9 % ممــن ال يمتلكــون الجــرأة علــى المشــاركة بهــذه المعلومــات، وهــذا يؤثــر علــى تصــور اليافــع 
لنفســه وللمجتمــع، حيــث يعلــل اليافعــون الذيــن ال يظهــرون معلوماتهــم الشــخصية علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، بــأن هــذه الشــبكات تضــع مســتخدميها تحــت المجهــر، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تزايــد القلــق وترقبهــم 
الدائــم للحكــم الــذي ســيطلقه األصدقــاء علــى مــا هــو مطــروح فــي صفحاتهــم الشــخصية وهــذا مــا يشــعرهم 

بعــدم األمــان . انظــر الشــكل رقــم )3(

10 - االدمــان هــو عــدم قــدرة اإلنســان علــى االســتغناء علــى شــيء مــا، بصــرف النظــر عــن هــذا الشــيء ,طالمــا اســتوفى بقيــة شــروط اإلدمــان مــن حاجــة إلــى المزيــد مــن هــذا الشــيء 
بشــكل مســتمر حتــى يشــبع حاجتــه حيــن يحــرم منــه. إدمــان اإلنترنــت: هــو حالــة نظريــة مــن االســتخدام المرضــي شــبكة )االنترنــت( الــذي يــؤدي إلــى اضطرابــات فــي الســلوك. وهــو 
ظاهــرة قــد تكــون منتشــرة تقريبــًا لــدى جميــع المجتمعــات فــي العالــم بســبب توفــر الحواســيب فــي كل بيــت وان لــم يكــن موجــودًا فــي كل بيــت يكفــي للفــرد الذهــاب إلــى أحــد 

االصدقــاء أو المقاهــي التــي توفــر لــُه اســتخدام االنترنــت. لالطــالع أكثــر: انظــر الرابــط التالــي: 

11 - هي مجموعة من األعراض المركبة القابلة للتحديد من الناحية العيادية، وهي تنجم عادة عن مجموعة متوالفة من العوامل النفسية واالجتماعية والوراثية والجسدية، وقد 
ترافقها تبدالت عضوية أو شذوذات سلوكية ظاهرة في التعامل مع المحيط االجتماعي، كالسلوك الجانح والسلوك الال اجتماعي والكذب والعدوان الزائد أو غير ذلك. وتترافق 

 https://goo.gl/HzKzfo :هذه األعراض والشذوذات مع شيء من األذى للوظائف النفسية على المستويين الفردي واالجتماعي. لالطالع أكثر: انظر الرابط التالي

http://dontg.blogspot.com/201202//blog-post.html

%20https://goo.gl/HzKzfo%20
%20https://goo.gl/HzKzfo%20
http://dontg.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
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ويســتخدم اليافعــون شــبكات التواصــل االجتماعــي إلشــباع مجموعــة مــن الحاجــات حســب تصورهــم، وعلــى 

رأس ســلم هــذه الحاجــات حاجــة التعبيــر بحريــة عمــا يجــول فــي خواطرهــم، حيــث بلغــت نســبتها 50 %، وهــذا 

مؤشــر علــى عــدم قــدرة اليافعيــن علــى التعبيــر عــن أنفســهم فــي الحيــاة العامــة، وهــو مــا أوضحــه اليافعــون مــن 

خــالل اللقــاءات الحواريــة واســتطالعات الــرأي. 

وبالمقابــل كان هنــاك 11 % مــن اليافعيــن ممــن كانــت شــبكات التواصــل االجتماعــي مــالذًا لهــم للهــرب مــن 

مراقبــة األهــل، ويمكننــا تفســير هــذه الحالــة بوجــود شــرخ بيــن األهــل واليافعيــن، ووجــود ضعــف لــدى األهــل 

فــي لغــة الحــوار والتواصــل، وهــذا مــا يجعــل شــبكات التواصــل االجتماعــي ملجــأ لهــم.
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كمــا يشــكل البحــث عــن المعلومــات وزيــادة المعرفــة أحــد األســباب التــي تدفــع اليافعيــن الســتخدام شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، حيــث تتيــح لهــم هــذه المنصــات مســاحة للحــوار وقــراءة المقــاالت التــي تتنــاول مواضيــع 

وقضايــا تهمهــم وتســاهم بتوســيع آفاقهــم وإدراكهــم للحيــاة. 
انظر الشكل رقم )4(.

الشكل رقم )4(
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ويؤكــد اليافعــون علــى أن شــبكات التواصــل االجتماعــي تقــدم لهــم حريــة التعبيــر بشــكل أساســي، إضافــة إلــى 
التعــرف علــى أشــخاص مختلفيــن عنهــم، األمــر الــذي يســاهم بزيــادة خبراتهــم ومعارفهــم، كمــا يســاعد المحتــوى 
المعلوماتــي الــذي ينشــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي علــى زيــادة معارفهــم حــول العديــد مــن القضايــا 

غيــر المتداولــة واقعيــًا. 

ــر قــدرة اليافعيــن علــى التواصــل مــع اآلخريــن، حيــث أكــد كمــا ســاهمت شــبكات التواصــل االجتماعــي بتطوي
ــق والمشــاركة  ــى أشــخاص جــدد، والتعلي ــح لهــم التعــرف عل ــى أن صفحاتهــم الشــخصية تتي 57 % منهــم عل
والــرد علــى تعليقــات اآلخريــن، األمــر الــذي يســاعد علــى التواصــل مــع اآلخريــن وبنــاء جســور جديــدة، وبالتالــي 

زيــادة مهــارة التواصــل، وهــذا مــا يّوضحــه الشــكل رقــم )5(

الشكل رقم )5(
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وعلــى الرغــم مــن المعــارف التــي تقدمهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي، إال أن ذلــك ال يلــِغ أثرهــا الســلبي علــى 
حيــاة اليافعيــن، فقــد شــكلت أداة إلضاعــة الوقــت وفقــدان التواصــل االجتماعــي الحقيقــي لــدى البعــض، وهــذا 
مــا شــكل نســبته 14 %، بينمــا بالنســبة لمجموعــة ال بــأس بهــا مــن اليافعيــن والتــي بلغــت نســبتها 29 % فلــم 
تؤثــر هــذه الشــبكات ســلبًا علــى ســلوكهم وشــخصيتهم وهــذا مؤشــر علــى امتــالك نســبة مــن اليافعيــن لدرجــة 

كافيــة مــن الوعــي إلدارة ذاتهــم والتعامــل مــع التطــور التكنولوجــي. 
انظر الشكل رقم )6(

الشكل رقم )6(
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وعلــى الرغــم مــن وجــود عوامــل جــذب تدفــع اليافعيــن الســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي )انظــر الشــكل 
رقــم )7(، إال أن هنــاك مجموعــة مــن القضايــا المتداولــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وغيــر مرغــوب بهــا 
لــدى لليافعيــن، ويشــكل تواجدهــا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي أمــرًا ســلبيًا بالنســبة لهــم، ويعتبــر نشــر 

األفــكار التقليديــة والســلبية أحــد تلــك األمــور، وذلــك بنســبة 54 %.

الشكل رقم )7(
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ــى شــبكات  ــه عل ــا المتعلقــة ب ــن والقضاي ــادة الجــدل حــول الدي ــة وزي ــك، ُتعــّد النقاشــات الديني ــى ذل إضافــة إل
التواصــل االجتماعــي أحــد تلــك القضايــا، وهــذا يعــود إلــى أن هــذه المرحلــة هــي مرحلــة اكتشــاف العالــم بالنســبة 
لليافــع، العالــم الــذي يتعــدى حــدود منزلــه، لذلــك يســعى اليافــع إلــى البحــث عمــا هــو غيــر متــداول بيــن أفــراد 

أســرته بهــدف التعــرف عليــه. انظــر الشــكل رقــم )8(. 

الشكل رقم )8(
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يشــكل التحــرش واإلزعــاج أحــد األســباب األساســية التــي تدفــع باليافــع لحــذف أصدقائــه علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، وهــذا بنســبة 65 %، بينمــا يشــمل االختــالف بــاآلراء واألفــكار ســببًا آخــر )29 %(، وهــذا دليــل علــى 

ضعــف تقبــل اآلخــر لــدى اليافعيــن، وغيــاب ثقافــة الحــوار عــن مجتمعنــا. انظــر الشــكل رقــم )9(.

الشكل رقم )9(
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ثالثًا : دور التربية في تقبل اآلخر

تناولــت اللقــاءات الحواريــة دور األهــل والمدرســة باعتبارهمــا المجتمــع األكثــر تأثيــرًا علــى شــخصية اليافــع 
ــة  ــات العملي ــام المجتمــع انعكاســًا لمخرج ــع أم ــه الياف ــر ب ــذي يظه ــث يشــكل الســلوك ال ــكاره، حي ــن أف وتكوي
التربويــة ســواًء المنزليــة أو المدرســية أو االثنتيــن معــًا، كمــا تلعــب هاتــان المؤسســتان الــدور المؤثــر األكبــر علــى 

قــدرة اليافعيــن علــى تقبــل اآلخــر. 

أكــد اليافعــون علــى ضــرورة تنفيــذ لقــاءات حواريــة مــع األهالــي والمدرســين، والعمــل علــى تعريفهــم بشــبكات 
التواصــل االجتماعــي وأهميتهــا، وإتاحــة الفرصــة لهــم للنقــاش والتعرف على وجهات نظــر أطفالهم وتالمذتهم، 

معّلليــن ذلــك بمجموعــة مــن األســباب أهمهــا:

اللقاء مع األهالي:
يــرى اليافعــون ضــرورة توجيــه اللقــاءات الحواريــة نحــو األهالــي، وهــذا يعــود الفتقــار األهــل لمهــارة االنصــات 
ألبنائهــم وأســاليب الحــوار معهــم. إضافــة إلــى ذلــك، يفتقــد األهــل المعرفــة بشــبكات التواصــل االجتماعــي، 
ــم  ــرب منه ــوا مــن التق ــي يتمكن ــم ك ــع أبنائه ــات التعامــل م ــذه الشــبكات، وآلي ــة له ــار الســلبية واإليجابي واآلث
وفهــم أفكارهــم وشــخصياتهم، وبالتالــي التعــرف علــى مشــاكلهم وإيجــاد الحلــول لهــا، والتعــرف علــى مهاراتهــم 

وتنميتهــا.

ــة خاصــة فــي ظــل الواقــع الــذي يعيشــه اليافعــون  ــه حاجــة مجتمعيــة ضروري يمكــن النظــر لهــذا األمــر علــى أن
فــي ســوريا خــالل ســنوات الحــرب، حيــث يواجهــون العديــد مــن التحديــات االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة 
والدينيــة، إضافــة إلــى التطــورات التكنولوجيــة التــي تحتــاج لوجــود أهــل يمتلكــون المعرفــة والقــدرة علــى الحــوار 
فــي ظــل هــذه الفوضــى، وبالتالــي توجيــه أبنائهــم نحــو المســارات اآلمنــة وصقــل قدراتهــم كــي يتمكنــوا مــن 
بنــاء شــخصيات مســتقلة قــادرة علــى التكّيــف مــع التطــورات الجاريــة ومواجهــة التحديــات دون التعــرض لألذيــة 

الشــخصية أو أذيــة اآلخريــن.

»مــا فينــي قــول ألبــي أنــو لمــا بطلــع من المدرســة 
ــران ســوا لنوصــل للبيــت،  ــا وبنــت الجي بمشــي أن

بقلــي حــرام«.

عمر - 15 سنة – صحنايا 
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اللقاء مع المعلمين
يقضــي اليافعــون وقتــًا طويــاًل مــع معلميهــم فــي المــدارس، وخــالل هــذا الوقــت ال يمنحــون فرصــة التعبيــر 
ــر نشــر هــذه اللقــاءات بيــن المعلميــن  ــة مــا تشــكل هاجســًا لديهــم، لذلــك يعتب عــن أفكارهــم أو الحــوار بقضي
فــي المــدارس بمثابــة طريــق نحــو نشــر ثقافــة الحــوار فــي المجتمــع. مــن هــذا المنطلــق يــرى اليافعــون بضــرورة 
تنفيــذ لقــاءات مشــابهة مــع المعلميــن حتــى يمتلكــوا مهــارات الحــوار واالســتماع، األمــر الــذي يؤثــر إيجابــًا علــى 

اليافعيــن. 

األهالي والمعلمون
أكــد معظــم اليافعيــن علــى ضــرورة إجــراء لقــاءات حواريــة مــع األهالــي والمدرســين معــًا، ألنهــم عنصــران مهمــان 
فــي المجتمــع ومؤثــران فــي األجيــال القادمــة التــي تتميــز بمنهجيــة تفكيــر مختلفــة، حيــث يمكــن لهــذه اللقــاءات 
أن تســاهم فــي رفــع وعــي األهالــي والمدرســين، وتجعلهــم أكثــر قــدرة علــى تقبــل آرائهــم ومناقشــتها وبالتالــي 

فهــم عقولهــم. 

وأشــار اليافعــون إلــى وجــود ضغــط عليهــم مــن قبــل األهالــي لرفــض بعــض طلبــات الصداقــة التــي يتــم إرســالها 
لهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي تحــت عبــارات: »الخــوف، الرعايــة، الحــرص«، علــى اعتبــار أن اليافعيــن ال 
يمتلكــون الوعــي الكافــي بمــا يســمح بتقديــر الطلبــات التــي يجــب الموافقــة عليهــا أو رفضهــا، وأن األهــل أكثــر 
وعيــًا للتعامــل مــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وهــذا علــى الرغــم مــن أن هــذه الشــبكات هــي نمــط جديــد مــن 
التواصــل فــي المجتمــع بيــن جميــع األجيــال، أي أن األمــر ليــس مقتصــرًا علــى اليافعيــن فقــط، بــل أن المجتمــع 

بكافــة فئاتــه بحاجــة لتعلــم هــذه التقنيــات ومعرفــة طــرق التعامــل معهــا.
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كمــا أضــاف اليافعــون بوجــود حجــج أخــرى لــدى األهالــي لرفــض بعــض طلبــات الصداقــة، وهــي أن يكــون 
الشــخص مختلفــًا عنهــم ســواء بالــرأي أو المعتقــد السياســي أو الدينــي، وهــذا يؤكــد علــى وجــود فجــوة مجتمعية 
فــي تقبــل اآلخــر، والحاجــة الضروريــة لنشــر ثقافــة الحــوار وتقبــل اآلخــر أيــًا كان هــذا اآلخــر، كمــا تحــدث اليافعــون 
عــن مراقبــة األهالــي لمنشــوراتهم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي واعتراضهــم علــى بعــض المنشــورات 

العتبــارات اجتماعيــة أو سياســية أو دينيــة12 .

يعــد النمــط المتشــدد مــن األهالــي هــو الغالــب بالنســبة لليافعيــن الذيــن التقينــا بهــم خــالل اللقــاءات الحواريــة، 
مــع وجــود نمــط آخــر أكثــر انفتاحــًا علــى أبنائــه وقــدرة علــى تقبــل آرائهــم والحــوار معهــم حــول العديــد مــن 

المواضيــع.

وفــي جانــب آخــر، تــم طــرح تســاؤل علــى اليافعيــن عــن رأيهــم حــول االســتقالل عــن أهلهــم بعــد ســن 18، جــاءت 
أجوبــة البعــض بالرفــض، والبعــض اآلخــر بالقبــول، وذلــك وفقــًا لألســباب التاليــة:

البعض رفض الفكرة لمجموعة من األسباب تتمثل باآلتي:
- اليافع خالل هذه المرحلة بحاجة ألن يكون قريبًا من أهله، حتى تقوى شخصيته بمساعدة األهل، وتزداد 

  ثقته بنفسه وبأهله.
- اليافع خالل هذه الفترة العمرية ال يكون مؤهاًل للعيش بمفرده.

- هذا القانون نسخ لعادات وتقاليد مجتمعات أخرى مختلفة عن مجتمعاتنا، وهي ال تصلح للتطبيق في بالدنا.
- رفض فكرة العيش بعيدًا عن األهل.

- البعض اعتقد أن العيش مع آخرين، هو العيش مع أصدقاء من الجنس اآلخر، وهذا غير أخالقي بنظر اليافعين.

/https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1473511222770924 :12 - لالطالع أكثر: انظر الرابط التالي

%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1473511222770924/
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1473511222770924/
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والبعض اآلخر، وافق الفكرة مبينًا حججه المتمثلة باآلتي:
- خوض تجربة حياة جديدة، وتحمل المسؤولية واالعتماد على الذات.

- العيش بعيدًا عن األهل فرصة لتفهم األهل.
- تساهم هذه التجربة في تطوير شخصية اليافع، وتعلمه العيش مع اآلخرين وتقبلهم.

- فرصة للتصرف بحرية، والتعبير عن الرأي بعيدًا عن تأثير األهل.
- مساحة للتخلص من التخلف العربي.

- يرفع معنويات اليافعين، ويساهم في بناء الثقة بأنفسهم. 
انظر الشكل رقم )10(

وفــي ختــام هــذا المحــور، دعــا اليافعــون إلــى ضــرورة دعــوة األهــل والمدرســين وجميــع أفــراد المجتمــع ليكونــوا شــركاء 
فــي هــذه اللقــاءات، ألن تعلــم قبــول اآلخــر وتقبــل اختالفــه عنــا هــو حاجــة مجتمعيــة لبنــاء مجتمــع متماســك .  

الشكل رقم )10(
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يعتقــد أحــد اليافعيــن بأنــه علــى الرغــم مــن التعايــش بيــن أبنــاء حّيــه الغنــي بانتمــاءات الســوريين المتنوعــة، ســواًء كان 
هــذا التنــوع مــن الناحيــة السياســية أو الدينيــة، بوجــود مشــاعر دفينــة داخليــة بعــدم تقبــل اآلخــر، »فهنــاك مــن ينظــر 
للطــرف اآلخــر علــى أنــه ســبب الحــرب والخســارات الكبيــرة التــي عاشــتها ســوريا خــالل هــذه الســنوات« علــى حــّد تعبيــره، 
إال أن ذلــك ال يحجــب وجــود شــريحة تعامــل اآلخــر المختلــف بتقبــل تــام، ويصــف اليافــع نفســه بأنــه مــن هــذه الشــريحة، 
حيــث يقــول: »عنــد قــدوم وافديــن جــدد للحــي، اســتقبلتهم بابتســامة عريضــة، وذلــك علــى الرغــم مــن رفضهــم التعامــل 
معنــا لوجــود أحــكام مســبقة لديهــم، وســاعدتني عائلتــي التــي تتعامــل بنفــس الطريقــة فــي مواقــف متشــابهة«، وهــذا 

يؤكــد مــا وصلنــا إليــه فــي المحــور الســابق، بــأن األهــل يمتلكــون دورًا مؤثــرًا فــي تنشــئة اليافعيــن علــى تقبــل اآلخــر.

رابعًا : رؤية اليافعين لمحاربة التطرف وضمان الحرية

عمقــت الحــرب الخالفــات بيــن الســوريين، وانعكــس ذلــك علــى حيــاة اليافعيــن مــن حيــث رؤيتهــم لآلخــر، واعتبــار 
الشــخص المختلــف عنهــم بمثابــة شــخص مخالــف لهــم ومــن الصعــب تقبلــه بجانبهم، ســواء كان هذا الشــخص 
مختلفــًا عنهــم بالفكــر أو بالجنــس13 ، وهــذا يعــد شــكاًل مــن أشــكال ممارســة التطــرف الــذي كان تداولــه واضحــًا 
بيــن اليافعيــن، إال أن مفــردة التطــرف كانــت غائبــة مــن قاموســهم، وهــذا مــا توصلنــا إليــه عنــد ســؤالهم عــن 

معنــى هــذه المفــردة بالنســبة لهــم.

/https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1446670488788331 :13 -  لمشاهدة فيديو لحديث اليافعين

%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1446670488788331/
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1446670488788331/
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كما توصلنا إلى مجموعة من االقتراحات التي قدمها اليافعون لمواجهة التطرف، والتي تمثلت بالتالي :
- توضيح مفهوم التطرف والتعريف به من خالل إطالق حمالت توعية في المدارس وإقامة الندوات والمسرحيات 

  التي توضح أضرار هذا الفكر.
- كسر الدوائر الضيقة واالنتقال إلى دوائر أوسع.

- التوجه نحو األهل باعتبارهم الدائرة األولى اليافعين التي تؤثر على طريقة تعاملهم مع اآلخر ومستوى الحرية 
  التي يتمتعون بها، من خالل رفع الوعي لديهم بكل ما يخص سلوك أوالدهم.

- رحالت كشفية لليافعين في جميع المناطق السورية تهدف للتعرف على اآلخر.
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خامسًا : أثر المشروع على اليافعين

تــرك المشــروع انطباعــًا إيجابيــًا لــدى اليافعيــن المشــاركين فــي أنشــطته المختلفــة، حيــث ســاهم ببنــاء وتطويــر 
العديــد مــن المهــارات الحواريــة ســواء مــن تعلــم وعــرض وجهــات النظــر الخاصــة بهــم، وأســلوب توصيــل األفــكار 
إلــى اآلخريــن وإقناعهــم بهــا، إضافــة إلــى امتــالك قــدرات جديــدة فــي نقــاش قضايــا مختلفــة لــم تكــن مطروحــة 

ســابقًا أمامهــم أو إمكانيــة مناقشــتها ضمــن المحيــط الــذي يعيشــون بــه.

ــن المشــاركين بالمشــروع، تحــدث  ــه مــع اليافعي ــاء لقائ ــق العمــل أثن ــراه فري ــذي أج فمــن خــالل االســتطالع ال
معظمهــم عــن التغييــر اإليجابــي الــذي أحدثــه المشــروع بحياتهــم، حيــث تشــير نتائــج هــذا االســتطالع إلــى اآلثــار 

اإليجابيــة التاليــة :
التعرف على آراء وأفكار اآلخرين والتأكيد على أن االختالف تميز.  -

اكتساب خبرات وتنمية القدرات الحوارية.  -
التعبير عن الرأي.  -

اكتساب معلومات جديدة.  -
وضوح أفكار ومفاهيم كانت مغلوطة أو غير واضحة.  -

التواصل مع اآلخرين.  -
تعلم أسلوب الحوار ونقد اآلخرين دون جرحهم.  -

بناء آفاق جديدة.  -
تعلم استخدام شبكات التواصل االجتماعي.  -
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وفــي تســاؤل تــم طرحــه مــن قبــل فريــق العمــل حــول إمكانيــة تغييــر ســلوك اليافعيــن علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي، كانــت أجوبــة اليافعيــن كمــا يّوضحهــا الشــكل رقــم )10(.

وعلل اليافعين إجابتهم بـِ )ال( بعدة أسباب مختلفة تمحورت حول العناوين التالية :
لديهم سلوك جيد مسبقًا على شبكات التواصل االجتماعي.  -

لديهم القدرة مسبقًا على تقبل اآلخرين.  -
هذا األمر يعّد حرية شخصية.  -

الشكل رقم )10(
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أما أصحاب اإلجابة بـ )نعم(، فكانت معظم إجاباتهم تأكيدًا على تقبلهم اآلخر، والتعبير عن آرائهم بشكل أفضل.
وهــذا مؤشــر علــى أن هــذه اللقــاءات كان لهــا تأثيــر إيجابــي علــى شــخصية اليافعيــن، وتمكنــت مــن إيصــال 

رســالتها لليافعيــن ولــو بنســبة متوســطة.
بينمــا أكــد بعــض اليافعيــن والذيــن رفضــوا اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى أهميــة التواصــل 

االجتماعــي الشــخصي مــع اآلخريــن.

والجديــر بالذكــر بأنــه تــم مالحظــة تــداول العديــد مــن مفاهيــم الديمقراطيــة مــن قبــل بعــض اليافعين كالمشــاركة 
فــي الشــأن العــام والديمقراطيــة، والتــي تــم تعريفهــا أحيانــًا بطريقــة صحيحــة وأحيانــًا أخــرى بطريقــة خاطئــة تبعنــا 

لطبيعــة المــكان والبيئــة باإلضافــة الــى مســتوى التدريبــات والحــوارات التــي يحضرهــا اليافعين.
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نتائج وتوصيات

أواًل: النتائج

- تلعــب المراكــز المجتمعيــة دورًا إيجابيــًا فــي حيــاة اليافعيــن، حيــث إنهــا تســاهم فــي زيــادة معارفهــم وخبراتهــم، 
وذلــك مــن خــالل زيــادة فــرص اللقــاء مــع يافعيــن مــن بيئــات ثقافيــة مختلفــة، إضافــة إلــى ورشــات العمــل التــي 
ُتطــرح مــن قبــل منظمــي هــذه المراكــز والتــي تتعلــق بشــكل مباشــر بحاجــات واهتمامــات اليافعيــن، األمــر الــذي 

يوســع آفاقهــم ويزيــد مــن قدراتهــم علــى اكتســاب خبــرات جديــدة.

- تســاهم المراكــز المجتمعيــة بزيــادة آفــاق اليافعيــن وكســر دوائــر الخــوف والقيــود المحيطــة بهــم مــن خــالل 
تعلــم مهــارات الحــوار والتعبيــر عــن أفكارهــم .

- تشــكل شــبكات التواصــل االجتماعــي ســالحًا ذي حديــن، حيــث تعــّد مصــدر معلومــات لعــدد كبير مــن اليافعين، 
إال أنهــا فــي المقابــل مــكان للعزلــة والتخلــص مــن ضغــط األهــل والنــاس الموجوديــن فــي الحيــاة الواقعيــة، 

وهــذا يــؤدي لخلــل فــي التواصــل لــدى اليافعيــن.

- تحتــل شــبكة التواصــل »فيســبوك« المرتبــة األولــى مــن بيــن شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها 
اليافعــون.

- الحاجــة للتعبيــر عــن الــرأي هــي أحــد األســباب التــي تدفــع باليافعيــن لمتابعــة شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
وهــذا مؤشــر علــى غيــاب ثقافــة الحــوار فــي المجتمــع الســوري.

- التطــرف مفهــوم غيــر متــداول بيــن اليافعيــن، إال أن ممارســة الســلوك المتطــرف واضــح جــدًا بينهــم، ســواء 
ألســباب سياســية أو جندريــة أو جهويــة، وهــذا يعــود لوجــود تأثيــر عائلــي بشــكل أساســي. 

ــر عــن آرائهــم، وهــذا مــا  ــن فرصــة التعبي ــح اليافعي ــة بشــقيها األســرة والمدرســة ال تمن - المؤسســات التربوي
ــر عــن أنفســهم. ــن نحــو شــبكات التواصــل االجتماعــي حتــى يتســنى لهــم التعبي يفســر أيضــًا توجــه اليافعي

ــر  ــن، وتغي ــدى اليافعي ــول اآلخــر ل ــة مهــارات الحــوار وقب ــة مســاحة الكتســاب وتنمي - شــكلت اللقــاءات الحواري
أســاليب اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل إيجابــي، وهــذا دليــل علــى نجاح المشــروع الذي اســتطاع 

التأثيــر علــى الفئــة المســتهدفة األساســية.
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ثانيًا: التوصيات

اليافعــون هــم شــباب الغــد الــذي يشــكل القاعــدة األساســية لبنــاء البــالد، فهــم لبنــة المجتمــع القــادم لســوريا، 
والعنصــر األساســي فــي تشــكيل طبيعــة المجتمــع، حيــث تعتبــر طبيعــة العالقــات االجتماعيــة بشــكل خــاص 
واإلنســانية بشــكل عــام والتــي يمارســها اليافعــون اليــوم هــي نمــط العالقــات االجتماعيــة القادمــة، لذلــك 
يشــكل بقــاء اليافعيــن ضمــن دوائرهــم الضيقــة منغلقيــن علــى ذاتهــم رافضيــن أي تجديــد أو إضافــات لمعارفهم 
وعالقاتهــم أمــرًا خطيــرًا علــى المجتمــع الســوري فــي المســتقبل، ووفقــًا لهــذا توصلنــا لمجموعة مــن المقترحات 

والتــي نأمــل أن تجــد قنــوات تعمــل بإخــالص لتنفيذهــا، وتتمثــل هــذه المقترحــات بالتالــي : 

- نشــر ثقافــة الحــوار بمعناهــا الصحيــح فــي المجتمــع، عــن طريــق جلســات حواريــة مختلفــة المواضيــع والشــرائح 
وتهــدف للتعبيــر عــن الــرأي وتبــادل اآلراء وليــس اإلقنــاع. ومــن األهميــة بمــكان أن يكــون اليافعــون جــزءًا مــن 

هــذه الجلســات وأن يتــم طــرح القضايــا التــي تثيــر تســاؤالتهم.

- توجيــه هــذه اللقــاءات الحواريــة لألســرة، وذلــك بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي الناشــط فــي جــوار األهالــي، 
ونقصــد هنــا »المراكــز المجتمعيــة«.

- توجيــه هــذه اللقــاءات الحواريــة نحــو المدرســين فــي المــدارس، وذلــك بالتعــاون مــع الناشــطين فــي الشــأن 
ــة »اليونيســف«. المجتمعــي فــي هــذا المجــال ووزارة التربيــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للطفول
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- خلق مساحة حوار مشتركة بين المؤسسات التربوية واليافعين برعاية مؤسسات المجتمع المدني.

- زيادة عدد المراكز المجتمعية في مختلف المناطق السورية.

- إطــالق معســكرات حــوار تتوجــه لليافعيــن فــي جميــع المناطــق الســورية، علــى مســتوى المناطــق والمــدن 
والمحافظــات، يكــون هدفهــا جمــع يافعيــن مــن مناطــق ودوائــر مختلفــة بحيــث يتعــرف فيهــا المشــاركون علــى 

بعضهــم البعــض بطريقــة صحيحــة وبالتالــي تســاهم فــي كســر حاجــز الخــوف مــن المختلــف.

- تنفيــذ ورشــات عمــل مــع اليافعيــن تهــدف الــى رفــع الوعــي لديهــم بالمفاهيــم التــي يتــم تداولهــا دون معرفــة 
حقيقيــة بمعناهــا كالمواطنــة والديمقراطيــة والمدنيــة والقانــون والحقــوق، ممــا يســاهم فــي بنــاء جيــل قــادر 

علــى فهــم الواقــع بعيــدًا عــن تأثيــر وســائل اإلعــالم واألهــل فــي آن معــًا.

- إشــراك اليافعيــن فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع الموجــه لهــم، وإعطائهــم الفرصــة القتراح مبــادرات وتنفيذها 
ــة بشــكل  ــادرات نابع ــذ مب ــح فرصــة تنفي ــا يتي ــر شــمولية، مم بشــكل كامــل ضمــن إطــار مشــاريع وبرامــج أكث

مباشــر مــن حاجــات المســتفيدين منهــا.

ــر،  ــل اآلخ ــرأي وتقب ــن ال ــر ع ــة التعبي ــاول أهمي ــي تتن ــى شــبكات التواصــل االجتماع ــة عل ــة وطني - إطــالق حمل
ــة الحــوار فــي المجتمــع. ــى المســاهمة فــي نشــر ثقاف ــادرة عل ــة الق ــات المعني ــاون مــع الجه ــك بالتع وذل

- نشــر ثقافــة تقبــل اآلخــر عبــر اســتخدام مختلــف أنــواع الفنــون، كالمســرح التفاعلــي الــذي يعــرض »سكيتشــات« 
تتنــاول ثقافــة تقبــل اآلخــر فــي المــدارس - القصــة القصيــرة - اللوحــات الفنيــة - األغانــي ....

- تدريــب الناشــطين فــي العمــل المجتمعــي علــى إجــراء بحــوث اعتمــادًا علــى اســتطالعات الــرأي ومجموعــات 
النقــاش المركــزة.

- بنــاء المشــاريع التنمويــة المســتقبلية بطريقــة علميــة، مــن خــالل دراســة الشــريحة المســتهدفة ومعرفــة 
احتياجاتهــا ودراســة البيئــة التــي ســيتم فيهــا تطبيــق المشــروع، عبــر اســتخدام أســاليب البحث الســريع بالمشــاركة 

بحيــث تكــون الشــريحة المســتهدفة جــزءًا مــن أدوات البحــث لبنــاء المشــروع.
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رابعًا : قصص نجاح

كان تأثيــر المشــروع علــى يافعــي مركــز الريــادي الســوري فــي مدينــة الالذقيــة تأثيــرًا تجــاوز تغيير الســلوك،   •
فقــد وصــل حــد اســتخدام أدوات المشــروع للتعــرف علــى دور شــبكات التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا علــى 
اليافعيــن فــي مدينتهــم، حيــث قــام المشــاركون فــي اللقــاء الحــواري المنفــذ فــي هــذا المركــز بتنفيــذ اســتطالع 

ــر صفحــة مشــروعهم الخــاص14 . رأي فــي الشــارع عــن شــبكات التواصــل االجتماعــي ونشــره عب

ــًا مــع المشــروع، مــن خــالل كتاباتهــم أو حديثهــم  ــن مجتمعي تفاعــل مجموعــة مــن األشــخاص المؤثري  •
عــن المشــروع عبــر صفحاتهــم الخاصــة وضمــن مجــاالت عملهــم )المدونــة نــدى داود التــي كتبــت قصــة واقعيــة 
ووضعــت عليهــا وســم المشــروع15  – عــال حســامو كاتبــة القصــة القصيــرة والتــي كتبــت قصــة مخصصــة 

للمشــروع وتــم إرســالها لصفحــة الراديــو بهــدف النشــر 16(.

طلــب مجموعــة مــن المراكــز المجتمعيــة تنفيــذ الجلســات الحواريــة فــي مراكزهــم، نظــرًا ألهميــة   •
األفــكار. إيصــال  فــي  المســتخدمة  لــألدوات  الجيــد  ولتقييمهــم  ذكــروا  مــا  حســب  المطــروح  الموضــوع 

قيــام مجموعــة مــن األهالــي ممــن حضــر أوالدهــم اللقــاءات، بمراســلتنا وطلــب تكــرار هــذه الجلســات   •
انعــكاس جيــد علــى أوالدهــم ولقناعتهــم بأهميــة الموضــوع المطــروح. لمــا كان لهــا مــن 

https://www.facebook.com/156614041577570/videos/194833047755669/?hc_ref=ARSag9b8AzzKBaZUKS8igNAYeAGGd2dYh 14 - لمشاهدة التقرير
QbljuJMHkOMYTZvjKQiLccPrm0TeclegQg&fref=nf

type=3?/1456438407811539/https://www.facebook.com/RadioSouriat/photos/a.609759462479442.1073741828.608996355889086 15 - لقراءة القصة
type=3?/1456438407811539/https://www.facebook.com/RadioSouriat/photos/a.609759462479442.1073741828.608996355889086 16 - لقراءة القصة

https://www.facebook.com/156614041577570/videos/194833047755669/%3Fhc_ref%3DARSag9b8AzzKBaZUKS8igNAYeAGGd2dYhQbljuJMHkOMYTZvjKQiLccPrm0TeclegQg%26fref%3Dnf%0D
https://www.facebook.com/156614041577570/videos/194833047755669/%3Fhc_ref%3DARSag9b8AzzKBaZUKS8igNAYeAGGd2dYhQbljuJMHkOMYTZvjKQiLccPrm0TeclegQg%26fref%3Dnf%0D
https://www.facebook.com/156614041577570/videos/194833047755669/%3Fhc_ref%3DARSag9b8AzzKBaZUKS8igNAYeAGGd2dYhQbljuJMHkOMYTZvjKQiLccPrm0TeclegQg%26fref%3Dnf%0D
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/photos/a.609759462479442.1073741828.608996355889086/1456438407811539/%3Ftype%3D3
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/photos/a.609759462479442.1073741828.608996355889086/1456438407811539/%3Ftype%3D3
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/photos/a.609759462479442.1073741828.608996355889086/1456438407811539/%3Ftype%3D3
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/photos/a.609759462479442.1073741828.608996355889086/1456438407811539/%3Ftype%3D3
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يقــوم بعــض اليافعيــن بعمــل إشــارة لصفحــة الراديــو علــى فيديوهــات ومنشــورات تصــب فــي نفــس   •
هــدف مشــروعنا، وذلــك بعــد فتــرة ليســت بالقصيــرة مــن لقاءنــا معهــم، وذلــك دليــل علــى اســتمرار األثــر وتذكــر 

مــا تــم طرحــه مــن أفــكار خــالل الجلســات.

ــا متنوعــة، ممــا  ــة للمشــروع مــن خــالل زواي ــة والخارجي ــر مــن وســائل اإلعــالم المحلي ــة عــدد كبي تغطي  •
احترافيــة. وبطريقــة  مختلفــة  لشــرائح  رســالته  إيصــال  علــى  المشــروع  قــدرة  يعنــي 

استخدام وسائل جديدة وحديثة إليصال أهداف المشروع، ومنها الفنون البصرية والسمعية17 .  •

اســتخدام اليافعيــن المشــاركين فــي الجلســات الحواريــة أداوتهــم الذاتيــة ومهاراتهم للتعبير عن المشــروع   •
بعــد انتهــاء الجلســات : 

- قام محمد جزائرلي أحد اليافعين في نادي صحنايا التفاعلي برسم مجموعة من الصور المتحركة التي 
  تعبر عن المشروع18 .

- قام ابراهيم رستم أحد يافعين مركز نحل مجتمعي بكتابة رسالة مخصصة عن أثر المشروع عليه كفرد 
  على صفحته الشخصية19 .

https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1466397766815603 17 - لسماع األغنية
https://www.facebook.com/RadioSouriat/posts/1468169396638440 18 - لمشاهدة الصور

https://www.facebook.com/RadioSouriat/posts/1468169396638440 19 - لمشاهدة الرسالة

https://www.facebook.com/RadioSouriat/videos/1466397766815603
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/posts/1468169396638440
%20https://www.facebook.com/RadioSouriat/posts/1468169396638440
https://www.facebook.com/RadioSouriat/posts/1468169396638440%0D
https://www.facebook.com/RadioSouriat/posts/1468169396638440%0D
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خامسًا : المالحق

اختبار الشخصية

1. ما هي أكثر شبكة تواصل اجتماعي تستخدمها؟ 
Facebook   WhatsApp   Instagram

2. كم تأخذ شبكات التواصل االجتماعي من وقتك؟
ساعة أو أقل            ساعتين تقريبًا             ٣ ساعات فأكثر 

3. هل ما تقدمه من صور ومعلومات على شبكات التواصل االجتماعي تعكس شخصيتك الحقيقية؟ 
 نعم                       ال                   أحيانًا

4. ألتمكن من التعبير عن رأيي بحرية .. أريد مزيدًا من 
المعلومات               عدم مراقبة األهل                 الحرية

5. تساعدني شبكات التواصل االجتماعي على:
 تقبل نفسي أكثر                التعبير عن رأيي بحرية               التعرف على أشخاص مختلفين عني

6. أثرت شبكات التواصل االجتماعي على عالقتي بالواقع من خالل:
إضاعة الوقت وفقد التواصل الشخصي      أصبحت أكثر قدرة على التواصل مع اآلخرين       لم تؤثر ابدا
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7. أكثر المواضيع والمنشورات التي تجذبني على شبكات التواصل االجتماعي:
التخلص من القيود والحرية                 

السالم الداخلي وانهاء الصراع وانهاء الصراع مع االخرين
المستقبل وتحقيق األهداف

8. تزعجني المواقع والصفحات التي تتضمن:
افكارا تقليدية وسلبية

تبتعد عن المحاور السياسية
نقد ومواجهة واضحة            

تضع االديان موضع حوار ومناقشة

9. كم هو عدد األصدقاء في قائمة الحظر لديك على حساباتك الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي؟
من ٥لـ ١٠ أشخاص           من ١٠ لـ ١٥ شخص                من ١٥ لـ 20 شخص

10. أسباب حذف أصدقاء أو حظرهم في شبكات التواصل االجتماعي؟ 
التحرش واإلزعاج                 رقابة األهل والخوف منهم                   أراء وأفكارهم الشخصية

11. ماذا تعني لك شبكات التواصل االجتماعي بكلمة واحدة؟ ............
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منظمــة ســورية غيــر ربحيــة، تركــز علــى قضايــا التنميــة وتعمــل علــى 

ربطهــا بمخرجــات إعالميــة تقدمهــا عبــر قوالــب متعــددة وقنــوات 

متاحــة.

تســعى المنظمــة إلــى خلــق حالــة مــن التغييــر فــي المجتمــع عبــر 

ثالثــة برامــج اســتراتيجية تهــدف إلــى بنــاء التماســك المجتمعــي 

ودعــم التعدديــة، وتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، وتبنــي 

إعــالم حّســاس للنــوع االجتماعــي.

نتيجــة لتوســع مجــاالت العمــل، نعمــل حاليــًا علــى إعــادة هيكلــة 

المنظمــة. ســوف يتضمــن ذلــك تطويــر علــى مســتوى الهويــة، 

الجديــدة فــور اعتمادهــا. الهويــة  وســنقوم بمشــاركة 


