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الناس الذين يعيشون في البلدان التي تشهد سالما ً هم أكثر تشاؤما ً بشأن بوادر السالم من أولئك الذين
يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعا ً وفق استطالع جديد للرأي
ف من منظمة إنترناشونال ألرت
لندن 19 ،أيلول/سبتمبر  – 2018يُشير مس ٌح شمل  15بلداً أجري بتكلي ٍ
والمجلس الثقافي البريطاني إلى أنّ الناس الذين يعيشون في البلدان التي تشهد سالما ً هم أكثر تشاؤما ً بشأن
بوادر السالم من أولئك الذين يعيشون في بيئات تشهد نزاعاً.
فقد سأل استطالع للرأي حول التصوّ رات بشأن السالم أجري في  2018بالشراكة مع الوكالة العالمية المو َكلة
تصوراتهم للسالم والنزاع.
بإجراء استطالعات الرأي "ريوي"  RIWIالناس حول العالم عن
ُّ
وقد خلُص استطالع الرأي هذا إلى أنّ المملكة الم ّتحدة تص ّدرت قائمة البلدان المتشائمة ،تليها البرازيل
والواليات المتحدة والمجر .فقال  %40من المستطلَعين في المملكة الم ّتحدة إنّ بوادر السالم واألمن في بالدهم
سوف تضمح ّل شيئا ً فشيئا ً في السنوات الخمس المقبلة ،ما يجعلهم أكثر سلبيّة من أولئك الذين يعيشون في
مناطق النزاع بما فيها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
لقد اع ُت ِبرت "قلّة الوظائف وعدم القدرة على إعالة األسرة" السبب الرئيسي الذي يدفع الناس إلى الرّ كون إلى
أعمال العنف في جميع أنحاء العالم .وأعقب ما سبق "اإلحساس بالظلم" و"الحاجة إلى تحسين المكانة
االجتماعية" .كما وجد استطالع الرأي أنّ اإلرهاب والعنف اإلجرامي هما أكبر المخاوف األمنية لدى الناس
على مستوى العالم.
شخص وقد أجري عبر اإلنترنت ليطال البرازيل وكولومبيا
شارك في المسح ما يزيد على 110000
ٍ
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمجر والهند ولبنان وميانمار ونيجيريا والفلبين وجنوب أفريقيا وسوريا
بشكل
وتونس وأوكرانيا والواليات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة ،علما ً أنّ استطالعا ً هادِفا ً للرأي أجري
ٍ
منفصل في إيرلندا الشمالية.
ٍ
وأعرب  %83من المستطلَعين حول العالم عن أنّ التم ُّتع بنفوذ سياسي هو جوهريّ للسلم واألمن فيما قال
 %90األمر نفسه لكنْ حول الوصول إلى الفرص االقتصادية.
ويشعر الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا بأعلى مستويات االستقصاء السياسي إذ قال
 %50و %44من المستطلَعين تِباعا ً إ ّنهم أق ّل قدر ًة على التأثير في القرارات السياسية التي تطالهم ،بالمقارنة
مع الخمس سنوات الماضية .وقد تلت هاذيْن البلدَ يْن المملكة المتحدة ( )41%والمجر ( )40%والواليات
المتحدة (.)37%
هذا وألقى الناس الذين شعروا بنفوذ سياسيّ أق ّل حيث هم اللوم على "الفساد والرشوة" في السياسة في الغالب.
وأكثر ما يسود هذا الشعور في جنوب أفريقيا وأوكرانيا ونيجيريا.
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أمّا الذين اعتبروا أ ّنهم يتم ّتعون بنفوذ سياسيّ أكبر ،فقد عزوا هذا االنطباع بشكل واسع إلى وسائل التواصل
ّ
احتال رأس القائمة إذ ت ّم اختيارهما من ِق َبل  %28من األشخاص.
االجتماعي والتكنولوجيا .هاذان العنصران
والمُلفِت هو أنّ أولئك الذين شعروا بأ ّنهم األق ّل وصوالً إلى الفرص االقتصادية يعيشون في بلدان تتأرجح
مداخيلها بين المتوسّطة والمرتفعة ،بما فيها المجر وأوكرانيا والمملكة الم ّتحدة ولبنان والواليات الم ّتحدة
وجنوب أفريقيا.
وأفاد معظم المستط َلعين أنّ أنجع طريقة إلحالل السالم على المدى الطويل هي "ال ّتعامُل مع األسباب التي
تجعل الناس يقتتلون في المقام األوّ ل" ( ،)29%ومن ث ّم "دعم المجتمعات والمجتمعات المحليّة كي تح ّل النزاع
سلم ّياً" (.)22%
وجوابا ً على سؤال حول المجاالت التي يجب على حكوماتهم أنْ تنفق المزيد عليها من أجل تعزيز السالم،
تص ّدر القائمة اقتراح "ال ّتعامل مع األسباب التي تجعل الناس يقتتلون في المقام األوّ ل" ،وتاله اقتراح "تعليم
ّ
للتدخالت العسكرية في أسفل القائمة إذ لم
السالم وقبول اآلخر وح ّل النزاعات في المدارس" .وجاء ال ّدعم
يخ َترْ هذا المنحى سوى  %9من المستطلَعين في جميع أنحاء العالم.
ً
ت تتصعّد فيه النزاعات،
قائلة" :في وق ٍ
وصرّ حت هارييت المب ،الرئيس التنفيذي لمنظمة إنترناشونال ألرت،
ُظهر استطالع الرأي دعما ً شعبيا ً كبيراً لمقاربات بناء السالم والتي تر ِّكز على التعامل مع األسباب التي
ي ِ
تجعل الناس يقتتلون في المقام األوّ ل".
"يدرك الشعب بوضوح ما يلزم لبناء السالم .فالناس تعبوا من األزمات – هم يريدون حلوالً طويلة المدى.
يجب على السياسيين أن ير ِّكزوا على كيفية َخرْ ق دوّ امة العنف عبر المزيد من االستثمار في بناء السالم".
وقال البروفسور جو بيل ،مدير التعليم والمجتمع في المجلس الثقافي البريطاني" :إنّ بناء السالم اإليجابي ال
يُعادل مجرّد غياب النزاعات العنيفة ،ال بل يعني أيضا ً إعادة بناء الثقة واستعادة العالقات التي تلبّي احتياجات
الشعب أجمع .وفي سعي ٍ م ّنا لنفهم اختبار الناس مع ال ّنزاع وتطلّعاتهم إلى السالم ،نحن نعتقد أنّ هذه النتائج
سوف تفيد القادة وصا ِنعي السياسات لكي يواجهوا تح ّديات بناء السالم".
النهاية
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حررين
مالحظات لل ُم ِّ
 سوف يُطلَق "استطالع الرأي حول التصوّ رات بشأن السالم لسنة  "2018في لندن يوم 19أيلول/سبتمبر  2018وفي نيويورك يوم  21أيلول/سبتمبر  ،2018احتفا ًء باليوم العالمي للسالم.
 لالستفسارات اإلعالمية أو لترتيب مقابالت أو لحضور إطالق فعاليات األحداث أو للحصول علىالرسوم البيانية أو لحيازة نسخة محظورة عن التقرير ،الرجاء التواصل مع تاراني دادار على العنوان
االلكتروني TDadar@international-alert.org :أو على الهاتف المحمول:
 +44(0)7775 756288أو على الهاتف األرضي +44(0)207 627 6880 :أو التواصل مع
نيكوال نورتون على العنوان اإللكتروني Nicola.norton@britishcouncil.org :أو على
الهاتف المحمول.+44 (0)7471 142 442 :
 يمكن إجراء المقابالت مع: oهارييت المب (الرئيس التنفيذي ،إنترناشونال ألرت)
 oالبروفسور جو بيل (مدير التعليم والمجتمع ،المجلس الثقافي البريطاني)
 oجوليان إيجان (رئيس قسم المناصرة ،إنترناشونال ألرت)
 oكريستين ويلسون (رئيسة المحفظة االستثمارية ،قسم األبحاث ،المجلس الثقافي البريطاني)
نبذة عن إنترناشونال ألرت:
ّ
منظمة رائدة في مجال بناء السالم ،تعمل مع هؤالء الذين تضرّ روا مباشر ًة نتيجة
إنترناشونال ألرت هي
ً
دائم .تأسّست المنظمة في العام  1986وهي تنشط في أكثر من  25بلداً
ومنطقة.
النزاع ،في سبيل بناء
سالم ٍ
ٍ
www.international-alert.org

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني:
ي ّتصف المجلس الثقافي البريطاني بأ ّنه المنظمة الدولية في المملكة المتحدة التي ُتعنى بالعالقات الثقافية
والفرص التعليمية .نحن نعمل مع أكثر من  100بلد في مجاالت الفنون والثقافة ،وتعليم اللغة اإلنكليزية،
والتعليم والمجتمع المدني .لقد تمك ّنا ،في السنة الماضية ،من الوصول إلى أكثر من  75مليون شخص مباشر ًة
ّ
والبث اإلذاعي والمنشورات .نحن نسهم مساهمة
و 758مليون شخص كك ّل عبر ع ّدة وسائل بما فيها اإلنترنت
إيجابية مع البلدان التي نعمل معها – فنغيّر حياة الناس عبر خلق الفرص وبناء الصالت وتعزيز الثقة .تأسّس
المجلس الثقافي البريطاني في العام  1934ونحن مؤسّسة خيرية في المملكة المتحدة يحكمها الميثاق الملكي
وهيئة عامة في المملكة المتحدة .نحن نتل ّقى  %15من تمويلنا األساسي من حكومة المملكة الم ّتحدة على شاكلة
منحbritishcouncil.org .
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نبذة عن "ريوي" : RIWI
"ريوي" هي شركة تو ِّفر تكنولوجيا إلجراء المسوح حول العالم وتبادل الرسائل حول العالم وإجراء التحليالت
التكهنيّة حول العالم .تعمل "ريوي" بالشراكة مع أولئك الذين يحتاجون إلى آراء تأقلمية ومجموعات كبيرة من
بيانات الرأي المتوافقة مع الخصوصية والبيانات السلوكية وبيانات حول توجُّ هات السكان .تق ِّدم "ريوي"
تحليالت تكهنيّة وتطبيقية وتختبر الرسائل وتراقب المخاطر في أيّ مكان حول العالمriwi.com .
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