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محفزات العنف الطائفى

في المجتمع المصرى

في  الطائفى  العنف  الكشف عن محفزات  الى  الراهنة  الورقة  تهدف  الملخص 
من  المصرى،  بالمجتمع  إليه  المؤدية   والعوامل  المصرى،  المجتمع 

خالل تحديد مؤشرات العنف الطائفى فى المجتمع المصرى، وتوضيح 

كيف تعمل التحوالت والتغيرات المجتمعية على تكثيف العنف الطائفى، 

وذلك مع رصد لألحداث المجتمعية التى أدت الى إثارة العنف الطائفى 

بالمجتمع المصرى، واآلثار المترتبة عليه، وخطورة ذلك على المجتمع، 

ودور أجهزة  وكذا الكشف عن مدى وعى المواطنين بالعنف الطائفى؛ 

الدولة فى الحد من العنف الطائفى.

يعتبر العنف الطائفى فى مصر أحد قضايا األمن القومى المصرى التى 

تطفو على السطح بين الحين واآلخر، دون إيجاد جناة أو مسئولين يمكن 

محاكمتهم وأخذ القصاص العادل منهم, ودون أى اهتمام من الدولة فى 

حيث تتكرر الحوادث  أخذ هذه المشكلة على محمل الجد لمحاربتها، 

خلل  وجود  على  تؤكد  النهاية  فى  النتيجة  لتكون  األخرى  تلو  الواحدة 

كما أصبح العنف  بأجهزة الدولة فى تقديم الحماية واألمن لمواطنيها, 

 للنظام االجتماعى واالمنى ككل، فمتدت آثاره الى إنتهاك 
ً
الطائفى مهددا

األفراد  لسلوك  امنظمة  األخالقية  واألطر  االجتماعية  والمعايير  القيم 

والخاصة  العامة  الممتلكات  على  اإلعتداء  الى  باإلضافة  والجماعات، 

أخالقى؛  أو  قانونى  رادع  وال  وازع  بال  الغير  ومقدسات  ملك  وتحطيم 

وإنطالقا من هنا، يحاول الباحث دراسة هذا الموضوع الشائك ليكون 

نواة لسلسلة من األبحاث العلمية التى يمكن من خاللها الحد من هذه 

المشكلة.      

وتسعى الدراسة الراهنة الى الكشف عن محفزات العنف الطائفى في 

إليه، خاصة وأن تلك المشكلة   والعوامل المؤدية   المجتمع المصرى، 

فى ظل  لها،  إيجاد حل فعلى ونهائى  دون  الحين واآلخر،  بين  تتصاعد 

المشكلة
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التحوالت االجتماعية العالمية والمحلية، التى باتت تحدث بمعدالت غير مسبوقة، وكانت من نتائجها األساسية 

والتى إنعكست على العنف الطائفى بالمجتمع  تغير البناء االجتماعى الذى طرأت عليه؛ فتغيرت ثقافته وقيمه، 

المصرى.

      ويتمثل الهدف الرئيس من تلك الدراسة فى الوقوف على العوامل المؤدية الى حدوث العنف الطائفى فى 

مصر، ومؤشرات العنف الطائفى فى المجتمع المصرى، وكيف تعمل التحوالت والتغيرات المجتمعية على تكثيف 

العنف الطائفى، وذلك مع رصد لألحداث المجتمعية التى أدت الى إثارة العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، واآلثار 

المترتبة عليه، وخطورة ذلك على المجتمع، وكذا الكشف عن مدى وعى المواطنين بالعنف الطائفى؛ ودور أجهزة 

الدولة فى الحد من العنف الطائفى.

وما أبرز  ما جذور العنف الطائفى فى مصر؟  ولتحقيق تلك األهداف تم صياغتها فى عدة تساؤالت وهى:        

العوامل المؤدية إليه واسبابه الحقيقية المباشرة وغير المباشرة التى تؤدى الى حدوثه؟ ما المؤشرات االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية والدينية التى تؤدى الى تأجيج العنف الطائفى؟ وكيف يمكن الحد من تلك المشكلة فى 

المجتمع المصرى؟، وتعتمد الدراسة لتحقيق ذلك ولإلجابة على تلك التساؤالت، فقد تم إتباع منهجيتى إعادة 

التحليل، والمسح االجتماعى، بتطبيق استطالع رأى الكترونى حول الموضوع، وذلك على عينة عشوائية قوامها 

54 مفردة؛ من المتفاعلين على صفحات التواصل االجتماعى )الفيس بوك(، بالمجتمع المصرى، وفى إطار ذلك تم 

تقسيم الورقة الى عدة محاور رئيسية، تتمثل فى:

خصائص عينة الدراسة.. 1

مدى وعى المواطنين بالعنف الطائفى.. 2

العوامل المؤدية الى حدوث العنف الطائفى فى مصر.. 3

مؤشرات العنف الطائفى فى المجتمع المصرى.. 4

التحوالت والتغيرات المجتمعية وتكثيف العنف الطائفى.. 5

دور أجهزة الدولة فى الحد من العنف الطائفى بالمجتمع المصرى؛ وفيما يلى توضيح لذلك:. 6

وقد إنقسم البحث الى مبحثين، كالتالى:

المبحث األول: اإلطار النظرى لدراسة محفزات العنف الطائفى فى المجتمع المصرى.

المبحث الثانى: الجانب الميدانى.
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 المبحث األول 

 اإلطار النظرى والمنهجى لدراسة محفزات العنف الطائفى 
فى المجتمع المصرى

له  والممهدة  المحفزة  العوامل  وأبرز  الطائفى،  بالعنف  المقصود  الجانب تحديد  فى ذلك  الباحث  يحاول 

 ذلك يتحديد اإلطار المنهجى للورقة البحثية؛ وفيما 
ً
ومؤثراته،  باإلضافة الى الوقوف على مصادر تمويلة، مختتما

يلى توضيح لذلك:

أواًل: اإلطار التصورى لدراسة العنف الطائفى:
مفهوم العنف الطائفى:	. 

 لفهمه وتحليله؛ ويقصد بالعنف Violence صورة من صور 
ً
 أساسيا

ً
      تعد عملية تحديد تعريف العنف مدخال

األذى أو الضرر المادى أو المعنوى يقع على الفاعل فى محيطه االجتماعى؛ والمقصود بالمحيط االجتماعى منظومة 

العالقات االجتماعية التى يعيش الفرد فى كنفها واألطر الثقافية التى تحكم حركته وتنشئته وتفاعالته، هذا بجانب 

الظروف السياسية السائدة التى يتفاعل معها؛ ولكى تكتمل الصورة ال يكتفى بالنظر فى المحيط االجتماعى الذى 

 فيما يترتب على السلوك العنيف من ضرر أو أذى مادى أو معنوى.)1( 
ً
يظهر فى كنفه العنف، بل يجب النظر أيضا

كما عرفت موسوعة الجريمة والعدالة العنف بأنه »يشير الى كل صور السلوك سواء كانت فعلية أو تهديدية وينتج 

عنها تدمير وتحطيم للممتلكات، أو إلحاق األذى أو الموت بالفرد«)2(.

      كما يعرف العنف بأنه العمليات التى تمارسها الجماعات االجتماعية إلحداث تغييرات فى االوضاع االجتماعية 

وفى كل االحوال فإن العنف  بإعتماد األساليب السلمية الهادئة أو العنيفة.  واالقتصادية والسياسية السائدة، 

سبب ونتيجة لمجموعة من اإلختالالت والتناقضات الكامنة فى الهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

بأن حرمان جماعة اجتماعية معينة كالشباب أو فئة ما   
ً
داخل المجتمع، وهو ما يعرف بالعنف البنيوى، علما

كالمسيحين أو طائفة ما كالسنة أو الشيعة أو البهائيين أو الكاثوليك ..الخ من بعض الحقوق، وإحداث الالتوازن 
فيما يتعلق بالتدرج ربما يؤدى الى إذكاء وتأجيج نار العنف فى المجتمع.)3(

      وينبغى اإلدراك أن العنف االجتماعى لم يأتى فجأة أغو هباًء، بل هو نتاج تراكمات أو ضغوط نفسية واجتماعية 
- زايد، أحمد. )2005(. العنف المفهوم واألنماط والعوامل. القاهرة: المركز الدولى للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية، 6،7.  1

- جلبــى، علــى عبدالــرازق، وطــارق ســيد احمــد، وهانــى خميــس أحمــد. )2007(. القامــوس العصــرى فــى العلــم االجتماعــى. اإلســكندرية: مطبعــة البحيــرة،   2
.336

. إضافــات. العــدد 28، 
ً
- بغريــش، ياســمينه. )خريــف 2014(. إشــكالية العنــف االجتماعــى فــى المــدن الجديــدة: مدينــة علــى منجلــى فــى قســطنطينه نموذجــا  3

.90
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وسياسية، وممارسات عدوانية من المجتمع ضد المجتمع نفسه، نتيجة الحرمان من حق الحياة الكريمة، كبت 

حريات األفراد وتقييدها، وسلب حقوقهم الشرعية فى الراحة والترفيه والتكوين والعمل، ومصادرة أحالمهم فى 

البطالة المتفشية فى أوساط الشباب وخريجى  األزمات االقتصادية المفتعلة فى أحيان كثيرة؛  مستقبل واعد، 

الجامعات، إرهاب اإلعالم الذى تكاد تقتصر مهمته على تسويق العنف فى كل المجاالت ولكل االعمار، وبالتالى لم 

يعد باإلمكان إال المجابهة بالمثل، فقوبل العنف بالعنف، وأصبح المجتمع يصارع نفسه ويحمل فى طياته بذور 
فتاته.)1(

      وبناًء عليه يرى الباحث أن العنف الطائفى يتمثل فى أى فعل أو سلوك يقوم به نسق ما سواء كان فرد أو 

جماعة أو تنظيم، ينتج عنه ضرر مادى أو معنوى على نسق آخر، وقد يكون ذلك داخل الديانة الواحدة أو موجه 

من ديانة الى أخرى.

العنف 	.  ممارسة  الى  الدافعة  والمؤثرات  والمحفزة  الممهدة  العوامل 
الدينى:

1- المؤثرات الطبيعية والنفسية:

للعنف الطائفى ومنها التظاهرات ومباريات كرة القدم وإزدحام  فهناك مواقف تدفع األفراد الى اللجوء        

المواصالت، هذا من جانب، واإلحباط الناتج عن اإلحساس بالظلم، خاصة عند فشل الفرد فى تحقيق أهدافه، 

أو عند إعتقاده أن فشله ناتج عن اسباب غير منطقية أو مقبولة بالنسبة إليه، أو إذا كان الفشل غير متوقع، مما 

يؤدى للغضب واإلنزعاج، فتتشكل وتتهيأ العوامل الدافعة للعنف الطائفى، كما قد يكون العنف الطائفى كرد 

 منذ البداية.
ً
فعل إنتقامى لعنف طائفى مماثل له، وخاصة إذا كان العنف الطائفى األول متعمدا

2- المؤثرات المادية:

      هناك العديد من العناصر التى تعتبر من المثيرات المؤدية الى العنف الطائفى، مثل توفر أدوات العنف 

والتى باتت منتشرة فى كل حدٍب وصوب. ..الخ(  والمواد المتفجرة  )األسلحة النارية واألسلحة البيضاء 

3- المؤثرات االجتماعية:

      يعتبر البعد االجتماعى من أهم األبعاد ذات التأثير القوى فى تعزيز ودعم العنف الطائفى، حيث يعتبر االستبعاد 

أو التنميط والنظر بإحتقار وإزدراء الى الفرد أو الطبقة التى ينتمى إليها كطبقة متدنية، سواء من قبل الزمالء أو 

األقران أو األسرة أو المجتمع، من األسباب التى تؤدى الى أسباب متفاوتة من العنف الطائفى. كما يعد التعلم 

؛ فنحن نتعلم من 
ً
االجتماعى المؤدى الى التعصب والتطرف السيا�سى أو الطبقى أو الدينى من تلك العوامل ايضا

والفرد  المالحظة ومالحظة اآلخرين، وعلى األخص الذين نعتمد عليهم أو نتعلم منهم أو ننظر إليهم كمثل أعلى، 

- بغريش، ياسمينه. مرجع سابق، 90، 91.  1
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 لممارسته، لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية أو معنوية، كما 
ً
الذى تعرض للعنف واأللم يكون أكثر إستعدادا

أن اإلنسان قادر على إلحاق األذى نتيجة للجهل أو لإلحتقار أو اإلهمال أو اإلستهتار أو إلشباع حاجاته المادية 
والمعنوية.)1(

4- االستبعاد االجتماعى:

      ويقصد باالستبعاد االجتماعى التهميش المستمر والتدريجى من المشاركة الكاملة فى الموارد االجتماعية 

واإلسهام فى تنمية  الرمزية والمادية والتى يتم إنتاجها وتوفيرها وإستغاللها فى المجتمع، من اجل صنع الحياة، 

المستقبل؛ وهو ما يضعف التماسك واإلندماج االجتماعى، ويؤكد على عدم المساواة وضعف اإلنتماء ويقلل من 

المشاركة ومن تنمية مجتمع تسوده قيم وتحديات مشتركة وفرص متساوية، وينفى الشعور بالثقة المتبادلة بين 

ويناقض حقوق المواطنة.)2(  أفراده، 

كما يمثل العنف ممارسة سلبية تهدد استقرار البناء االجتماعى للمجتمع وعوامل إستمراريته وتطوره اآلمن. 

ويعتبر ظهور العنف ومختلف الجماعات الرافضة للدولة Anti-State Movements هو نتيجة حتمية لإلستبعاد 

االجتماعى، والذى يعنى اإلنسحاب من اإللتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للمجتمع، وعدم اإللتزام بالتسلسل 

الهرمى لألوضاع االجتماعية، وللسلطوية المستقرة فى المجتمع، بفعل ظروف قد تكون قاهرة، وال يستطيع األفراد 
مواجهتها.)3(

5- أزمة المواطنة:

      إن وجود فجوة أو تباعد بين الحقوق التى يقرها الدستور والقانون وبين ما يتم ممارسته فى واقع عالم الحياة 

اليومية  وعلى أرض الواقع يبين وجود أزمة مواطنة. هذا باإلضافة الى فشل الدولة فى السيطرة الكاملة على مواردها 

أو إحكام فاعلية العدالة التوزيعية فى إطارها؛ وإحتكار القلة لقدرات المجتمع ) مواطنة غير متوازنة ( فيحصل 

البعض على إمتيازات كثيرة دونما القيام بالواجبات المقابلة، وبالتالى تتخطة المصلحة الشخصية حدودها الى 

المصلحة العامة ويظهر الفساد، فيضعف اإليمان بالمواطنة وبالروابط بين أبناء الوطن، ويشعر من لم يحصل 
على ذات االمتيازات بالسخط.)4(

مصادر تمويل العنف الطائفى:	. 

- بغريش، ياسمينه. مرجع سابق، 92، 93.  1

. المؤتمــر الســنوى الثانــى للعلــوم 
ً
- جلبــى، علــى عبدالــرازق. )مــارس 2013(. اإلندمــاج االجتماعــى والمواطنــة النشــطة: مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر نموذجــا  2

االجتماعيــة واإلنســانية. قطــر: المركــز العربــى لألبحــاث ودراســة السياســات، 6،11.

.Social Exclusion.» in: George Ritzer (ed.). Encyclopedia of Sociology» .(2006) Silver, Hilary -  3
.4411:4413 ,Oxford: Blackwell   

- جلبــى، علــى عبدالــرازق. )أبريــل 2009(. المواطنــة والمشــاركة وإنعكاســاتهما فــى حياتنــا اليوميــة. المؤتمــر العلمــى الســنوى الحــادى عشــر ) المســئولية   4
االجتماعيــة والمواطنــة (. القاهــرة: المركــز القومــى للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة، 3.
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1- التنشئة االجتماعية السلبية:

      يندرج تحت ذلك كل ما يرتبط باألفكار والمعتقدات الخاطئة: الحياد عن الدين والشريعة واألخالق، والناتج 

 من التربية الخاطئة فى الصغر وتنازل القائمين عليها عن أدوارهم مثل المؤسسات التعليمية، فباتت فاقدة 
ً
أصال

لوظيفتها التربوية والتعليمية االجتماعية واإلنساني، فهى لم تعد سوى هيكل بال روح وال هدف واعد.

2- البيئة االقتصادية المتدهورة:

      وتشمل كل ما يتعلق بالبطالة، والتحقير، والتهميش، واإلغتراب، وضيق الخيارات والحلول بالنسبة للشباب 

 من تضييق فرص 
ً
 بدال

ً
 وسياسيا

ً
 واقتصاديا

ً
وحقهم فى العمل والمشاركة فى ظل توفير المناخ المالئم اجتماعيا

اإلنتاج واإلبداع واإلستمتاع.

3- البيئة االجتماعية الهدامة:

      تتمثل فى إنعدام التواصل اإليجابى بين أفراد الجماعة الواحدة، وسوء عالقات الجوار، فنجد الفرقة اغطى 

على جماعة متجاورة وليست متحاورة. وفى هذا الصدد يشير أحد متخص�سى علم االجتماع الى أن تناقضات البنية 

االجتماعية تعتبر أحد أكبر أسباب طواهر العنف الطائفى داخل المجتمعات، ويخلص الى أن أعمال العنف تندلع 

فى المجتمع نتيجة إضافات مصطنعة فى البنى االجتماعية، والتى لم تنشأ من صلب المجتمع، األمر الذى يؤدى الى 

ظهور الكثير من الظواهر الباثولوجية فىا المجتمع، ومنها العنف الطائفى والتخريب.

4- ربيع الدم العربى المهدور:

      ويراه الباحث بأنه الخريف العربى؛ وهو األسلوب الهدام الذى إنتهجه الشباب العربى لإلنتقام من حكامهم، 

ومجتمعاتهم التى باتت وباتوا هم الخاسر األكبر فى هذه المعادلة المستوردة والتى أتت على األخضر واليابس.

5- إرهاب اإلعالم:

للعنف الطائفى، فمن   
ً
 وتمويال

ً
 وتصديرا

ً
يعد اإلعالم أحد أكثر األسلحة الناعمة والمصادر األغزر إنتاجا       

األفالم والمسلسالت والرسوم المتحركة وبرامج التوك شو ) الحوارية ( وحتى نشرات األخبار، حيث أشارات إحدى 

الدراسات الى أن أكثر من 79% مما يعرضه التليفزيون يتضمن مشاهد عنيفة، وهو ما من شأنه تنمية السلوك 

العنيف لدى األشخاص، لتعودهم على الدم والقتل والعراك واالسلحة الفتاكة، لدرجة انه حتى ألعاب األطفال ال 

تخلو من مظاهر العنف بما فى ذلك ألعاب الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

6- تنازل كل مؤسسات التنشئة االجتماعية عن وظائفها:

      كما سبق اإلشارة، نالحظ أن كل مؤسسات إنتاج المواطن الصالح وطفل اليوم رجل المستقبل، تخلتـ  بإمتياز 

ـ عن أداء الوظائف المنوطة بها، بدءأ من الوالدين، وخاصة األم التى فضلت عالم العمل على اإلهتمام ببيتها وتربية 
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 للجامعة ـ تنازلت عن وظيفتها التعليمية والتربوية والتوجيهية، وأصبحت أخبار 
ً
أبنائها؛ المدرسة بكل مراحلها ـ وصوال

 ليس بالهين من صفحات الجرائد 
ً
إعتداء التالميذ والطلبة على المعلمين واألساتذة، واألبناء على آبائهم، تحتل جزءا

واإلعالم بل وأروقة المحاكم، ومن ناحية أخرى غياب سلطة الضبط االجتماعى، فأصبح مبدأ األمر بالمعروف والنهى 

، ومتروك 
ً
عن المنكر يمارس بأضعف اإليمان، بل وأصبح هناك تفكك فى القيم االجتماعية، فأصبح الخطأ صوابا

 ورجعية.
ً
لفاعله حرية التصرف فيه دون مراقبة أو محاسبة اجتماعية ممن حوله، وأصبح الصواب تخلفا

7- غياب األمن)1( واستخدام التكنولوجيا:

ولم يعد فى األمكان توفير قوى بشرية لتحمى آالف المناطق  لوقائع اليوم،   
ً
فأمن األمس لم يعد مواكبا        

 عن عدم استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة ككاميرات المراقبة، فى الحد من 
ً
واألماكن، واألشخاص؛ فضال

أحداث ووقائع العنف، وفى الكشف عن مرتكبى حوادث العنف الطائفى؛ السيما فى أضيق الحدود. 

ثانيًا: اإلطار المنهجى لدراسة العنف الطائفى:

       تعتمد الدراسة فى اإلجابة على تساؤالتها على مجموعة إجراءات منهجية، فتعتمد من ناحية على منهجية 

ودراسات التراث النظرى حول موضوع العنف  وتفكيك وإعادة تركيب نتائج البحوث السابق،  إعادة التحليل، 

الطائفى، للكشف عن العوامل المؤدية إليه، وأسبابه الحقيقية المباشرة وغير المباشرة التى تؤدى الى حدوثه، 

ومؤشراته االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية الدافعة الى تأجيجه بين الحين واآلخر، ومن ناحية أخرى 

فقد تم إتباع منهجية المسح االجتماعى، بتطبيق استطالع رأى الكترونى حول الموضوع، وذلك على عينة عشوائية 

قوامها 54 مفردة؛ من المتفاعلين على صفحات التواصل االجتماعى )الفيس بوك(، بالمجتمع المصرى، خاصة 

وأنه من أبرز وسائل التواصل االجتماعى بالمجتمع المصرى.

- بغريش، ياسمينه. مرجع سابق، 93، 95.  1
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 المبحث الثانى 
الجانب الميدانى

أواًل: خصائص عينة الدراسة:

       يحاول الباحث فيما يلى توضيح خصائص عينة الدراسة، من خالل تحديد نوع مفردات الدراسة، وفئاتها 

العمرية، وديانة كل منها، ومستوى تعليمها، وحالتها المهنية ) جدول رقم 1( ، وفيما يلى توضيح لذلك: 

خصائص عينة الدراسة من حيث النوع: شاركت اإلناث بالنسبة األكبر فى هذا االستطالع حيث بلغت . 1

نسبة االناث المشاركات 61,4%، بينما شارك الذكور بنسبة%38,6.

خصائص عينة الدراسة من حيث الفئات العمرية: ركز االستطالع عند تطبيقه على الفئة العمرية . 2

من سن 20 سنة الى 60 سنة لضمان النضج العقلى وتوفر كم من الخبرات الحياتية والوعى بالقضايا التى 

تطرحها الدراسة والتى تسمح باالجابة على أسئلة االستطالع, وقد ثبت ان الفئة من 20 سنة الى 30 سنة هي 

 بموضوع الدراسة حيث وصلت نسبة تمثيلها الى 51,7% تلتها الفئة 
ً
أكثر الفئات العمرية استجابة واهتماما

العمرية من 31 الى 40 سنة بنسبة %32,8 .

أما من حيث الديانة فقد شارك المسلمون بالنسبة . 3 خصائص عينة الدراسة من حيث الديانة: 

%17,2 بينما شارك المسيحيون بنسبة   %82,8 االكبر حيث بلغت نسبة المسلمين المشاركين 

خصائص عينة الدراسة من حيث مستوى التعليم: كان أكثر المبحوثين استجابة من حيث المستوى التعليمى 

تتمثل فى الفئة الحاصلة على مؤهالت جامعية حيث بلغت نسبتهم51,7% تالها التعليم فوق الجامعي بنسبة %39,7

خصائص عينة الدراسة من حيث الحالة المهنية: من حيث الحالة المهنية فقد شارك العاملين . 1

بنسبة 78,9% بينما شارك من ال يعمل بنسبة 21,1%، وقد تنوعت المهن من حيث طبيعتها بين مهندس 

ومحاسب واخصائى اجتماعى ورئيس حسابات ومسئول اعالمى وخبير واعمال حرة وكيميائى.

ثانيًا: مدى وعى المواطنين بالعنف الطائفى:

     نتناول فيما يلى توضيح لمدى وعى المواطنين بالعنف الطائفى وتواجده بالمجتمع المصرى، من خالل تحديد 

رأيهم فى وجود مشاكل العنف الطائفى فى مصر، ومدى تعرضهم للعنف الطائفى، وفيما يلى توضيح لذلك:
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1- رأى المبحوثين فى وجود مشاكل طائفية فى مصر:

يشير الجدول رقم )2( أن نسبة 51,7% من المبحوثين أن المشكلة الطائفية فى مصر ال تظهر سوى فى اوقات 

محددة ترتبط بحادثة بعينها وتنتهى معها وأنها ليست مشكلة دائمة بالمجتمع المصرى بينما يرى 39,7% ان هناك 

مشكلة طائفية فى مصر، وقام بنفى المشكلة تماما حوالى 8,6%؛ ومن أبرز إستجابات المبحوثين: »اصال العنف 

مش بين األفراد ذات نفسهم .. دا بيبقى غضب مؤقت بين الناس نفسهم نتيجه لالستهداف اللى بيحسوه نتيجة 

تفجير الكنائس و دور العباده  يعنى بين األفراد نفسهم مفيش مشكله .. كل المشكله بقا ف الجماعات المتطرفه 

اللى بتحاول تعمل االحتقان دا ف النفوس ..الجماعات دى الزم الدوله تتعامل معاها بطريقتها لكن الن بيبقى ليهم 

اهداف اكبر من ما احنا شايفين و حاسين لكن المشكله بقا ف األفراد اللى بيعملولهم غسيل مخ و دا بسبب الجهل و 

الفقر و الله و مش شرط جهل بس فيه ناس خريجه جامعات و بيحصلهم كدا نتيجه الفقر يمكن ... أو لو مكانش اى 

سبب م االسباب دى ف يبقى تطرف جوه الشخص نفسه ممكن يبقى شخص عدوانى و دا بيبقى مريض نفسيا”.  

2- مدى تعرض المبحوثين لعنف طائفى:

بينما تعرض  يشير الجدول رقم )3( أن من تعرضوا للعنف البدنى فى مصر نسبة ضئيلة جدا تقدر ب %3,4، 

للعنف اللفظى نسبة 17,5%، كما نجد أنه من لم يتعرضوا للعنف الطائفى من قبل بلغت نسبتهم 79,3%، وقد 

بشكل مباشر  يرجع ذلك الى أن العنف الطائفى بالمجتمع المصرى يشعر به غالبية الناس دون تعرضهم له، 

وبصورة شخصية، ويدعم ذلك ما تبثه وسائل اإلعالم من أخبار تتعلق بأحداث العنف الطائفى تجعل اآلخرين 

 مع بنى ديانتهم أو طائفتهم أو مذهبهم.
ً
وكأنهم تعرضوا لهم تضامنا

ثالثًا: العوامل المؤدية الى حدوث العنف الطائفى فى مصر:

يحاول الباحث فيما يلى توضيح العوامل المؤدية الى حدوث العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، سواء كانت 

سياسية أو أمنية أو اجتماعية وثقافية، أو اقتصادية أو مؤامرات خارجية أو عوامل غير ظاهرة وغير معروف سببها:

إتضح من الدراسة  ) جدول رقم 4 ( أن أبرز أسباب العنف الطائفى فى مصر تتمثل فى المؤامرات الخارجية التى 

جاءت بنسبة 34,5%، وقد تتمثل تلك المؤامرات فى محاولة تكبيل اإلرادة المصرية من قبل بعد الجهات الدولية 

التى تدعم العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، والتى كان من بينها بعض الدول العربية التى تدعم الخالف بالوطن 

تلتها االسباب االجتماعية والثقافية والتى تتمثل فى العادات  العربى عامة وبالمجتمع المصرى بصورة خاصة، 

والتقاليد والموروث الثقافى الذى يرسخ للعنف بالمجتمع بنسبة 31 % تلتها االسباب السياسية بنسبة 17,2% تلتها 

االسباب االمنية بنسبة %5,2.
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رابعًا: مؤشرات العنف الطائفى فى المجتمع المصرى:

يحاول الباحث فيما يلى توضيح مؤشرات ومظاهر وأشكال العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، وذلك كما يلى:

1- أشكال العنف الناتجة عن المشاكل الطائفية:

بينت الدراسة )جدول رقم 5( أن أشكال العنف الناتجة عن المشاكل الطائفية تمثل أبرزها فى العنف اللفظى 

، وذلك بنسبة 63,8%، فى حين كانت أقل تلك االشكال متمثلة فى العنف البدنى، وذلك بنسبة 7,9%؛ 
ً
والبدنى معا

وهو ما يعكس تنوع أشكال العنف الناتجة عن المشاكل الطائفية فى مصر، فلم تقتصر فقط على النواحى اللفظية 

أو البدنية، وغنما تنوعت ما بين اللفظى والبدنى. 

2- أبرز مظاهر العنف الطائفى فى مصر:

تفجير الكنائس  الى أن أبرز مظاهر العنف الطائفى فى مصر هى حوادث    )6 جدول رقم   ( أشارت الدراسة 

على محالت  تلتها العمليات االرهابية التى تستهدف اصحاب دين معين مثل االعتداء   %53,9 التى جاءت بنسبة 

المجوهرات أو إستهداف الرحالت بنسبة 28,9%، وقد يرجع ذلك الى محاولة اإلرهاب وداعميه زعزعة اإلستقرار 

بالمجتمع المصرى، من خالل توجيه الضربات الى الكنائس بحجة أن هناك فى مصر فتنة طائفية، ويلعبون على 

ذلك الوتر ألنه يمس المعتقدات التى يؤمن بها الكافة. 

خامسًا: التحوالت والتغيرات المجتمعية وتكثيف العنف الطائفى: 

يحاول الباحث فى هذا الصدد تناول مدى إعتقاد المبحوثين بأن العنف الطائفى مشكلة وليدة العصر الراهن 

وأثر العولمة والوسائل التكنولوجية الحديثة فى  وتوضيح جذور تلك المشكلة بالمجتمع المصرى،  من عدمه، 

تكريس العنف الطائفى بالمجتمع المصرى بإعتبارها من أبرز التحوالت العالمية والمحلية، ومدى إنعكاس العنف 

وكذا مدى وجود  الطائفى على المستويين العالمى والعربى على أحداث العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، 

إختالف بين تلك االحداث وبين مثيالتها بالمجتمع المصرى، وفيما يلى توضيح لذلك:

1- مدى االعتقاد بأن العنف الطائفى مشكلة حديثة:

أفادت الدراسة ) جدول رقم 7 ( أنه فيما يتعلق باالعتقاد بحداثة المشكلة الطائفية فى المجتمع المصرى، أفاد 

الدراسة أن نسبة 63,2% يرون انها مشكلة قديمة ولها جذور فى المجتمع المصرى، بينما يرى 36,8% أنها مشكلة 

وليدة العصر؛ وهو ما يبين أن تلك المشكلة مازالت تتطور وتنمو بين الحين واآلخر، ولم يتم معالجتها فى مختلف 

 ان العصر الراهن ليس 
ً
 عن تجذر عواملها وأسبابها، وبينت الدراسة أيضا

ً
مراحل تطورها بالشكل المناسب، فضال

 فى ظهورها، وإنما تمتد أسبابها وظاهرها الى جذور المجتمع المصرى. 
ً
بسببا
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2- وجهة نظر المبحوثين فى جذور مشكلة العنف الطائفى:
يتضح من الجدول رقم )8( أن نسبة 29,3% من المبحوثين يرون أن جذور المشكلة الطائفية فى مصر متعددة 

فهى ترجع الى عدم الوعى بأهمية وسنة االختالف فى الكون ولطبيعة المنطقة العربية منزل األديان السماوية الثالثة 

ولالختالف الدينى بين المصريين وعدم تقبل اآلخر والتطرف الذى نتج عنه ترسخ العنف فى المجتمع.

3- أثر العولمة ووسائل االتصال الحديثة على العنف الطائفى:
أن غالبية المبحوثين يرون أن العولمة ووسائل االتصال الحديثة من محفزات   )9( يتضح من الجدول رقم 

العنف الطائفى فى مصر آلنها تزيد من حوادث العنف وتساعد على تأجيج المشاعر والتحريض على العنف بنسبة 

77,6%، وهو ما يدلل على مدى اآلثر السلبى الذى سببته تلك الوسائل التكنولوجية، والثورة التى حدثت فيها على 

نشر وتحفيز تلك المظاهر السلبية بالمجتمع.

4- العالقة بين احداث العنف الطائفى التى تحدث فى دول العالم سواء الغربى أو العربى وحوادث 
العنف الطائفى فى مصر:

يتضح من الجدول رقم )10 ( أنه ال تعتبر حوادث العنف سواء العالمية أو االقليمية من محفزات العنف الطائفى 

فى مصر، حيث يرى الغالبية – حوالى 56,9% أنه ليس هناك عالقة بين أحداث العنف الطائفى التى تحدث فى دول 

العالم سواء الغربى أو العربى وحوادث العنف الطائفى فى مصر؛ وهو ما يعكس عدم تأثير تلك األحداث على وحدة 

المجتمع المصرى، وعلى تماسكه وتضامنه.

5- مدى االختالف بين حوادث العنف فى مصر ودول العالم:
ُيبين الجدول رقم )11( مدى إنقسام المبحوثين حول االختالف بين حوادث العنف فى مصر ودول العالم بين 

مؤيد لالختالف حوالى 51,7% ومعارض له بنسبة 48,3% ويعنى هذا ان هناك اختالف فى الرأى حول هل العنف 

واحد ف اى مكان كان ام انه يختلف من مكان الى آخر ومن دولة الى آخرى.

سادسًا: دور أجهزة الدولة فى الحد من العنف الطائفى بالمجتمع المصرى:
يحاول الباحث فيما يلى توضيح إعتقاد المواطنين بأن أجهزة الدولة تقوم بدورها فى الحد من مشكلة العنف 

الطائفى، وما إذا كان هناك إمكانية للحد من تلك المشكلة بالمجتمع المصرى، وفيما يلى توضيح لذلك:

1- مدى االعتقاد بأن الدولة بأجهزتها المعنية المختلفة تقوم بدورها حيال هذه المشكلة:
ُيبين الجدول رقم )12( أن غالبية المبحوثين يرون أن الدولة بأجهزتها المعنية المختلفة، ال تقوم بدورها حيال 

مشكلة العنف الطائفى بنسبة 53,4% بينما رأى 24,1% أنها تقوم بدورها؛ وهو ما يعكس وجود خلل وتقصير كبير فى 

الدور تقوم به تلك األجهزة، حيال تلك األحداث، وهو ما يعكس ضرورة تدعيم تلك االجهزة بالوسائل واإلمكانيات 

المادية التى تمكنها من القيام بدورها، من ناحية، مع رفع كفاءة عناصرها من ناحية أخرى.
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2- مدى إمكانية الحد من العنف الطائفى فى مصر:

يشير الجدول رقم )13( الى أن البمحوثين يؤكدون على أنه يمكن الحد من مشكلة العنف الطائفى فى مصر بنسبة 

88,5%، فى حين أفاد 11,5% من الميحوثين بأنه ال يمكن الحد من تلك المشكلة بالمجتمع المصرى، وكانت إجابات 

المبحوثين حول  إمكانية الحد من العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، تتمثل فى: نشر الوعى الثقافي بين الناس 

وتقديم الندوات والنشاطات المفيدة للشباب – القضاء على البطالة – التعليم الجيد- أعادة صياغة الخطاب 

الديني بشكل حقيقي – ان تقوم المؤسسات الدينية بدورها الحقيقي في نشر قيم السالم وثقافة الحوار البناء – 

التوعية الدينية الصحيحة والحث على تقبل اآلخر وتنمية ثقافة اإلختالف.

سابعا: النتائج العامة: 
فى إطار سعى الدراسة الكشف عن محفزات العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، جائت أبرز النتائج كما يلى:

أن المشكلة الطائفية فى مصر مشكلة مؤقتة أى أنها ال تظهر سوى فى أوقات محددة ترتبط بحادثة بعينها . 1

وتنتهى معها، وأنها ليست مشكلة دائمة بالمجتمع المصري. 

أن العولمة ووسائل االتصال الحديثة تعد من أبرز محفزات العنف الطائفى فى مصر.. 2

ال توجد عالقة بين حوادث العنف سواء فى العالم الغربي أو العربي وبين حوادث العنف الطائفية في مصر، . 3

وهذا يؤكد على ان هذه الحوادث ليست من محفزات العنف الطائفي فى مصر.

وأن أبرز . 4 من ناحية،  تمثلت أبرز مؤشرات ومظاهر العنف الطائفى في مصر فى حوادث تفجير الكنائس، 

، وإن كان 
ً
أشكال العنف الطائفى الممارس بالمجتمع المصرى يتمثل فى العنف بنوعية اللفظى والبدنى معا

أبرزهما العنف البدنى.

وهو ما ظهر فى إستجابات المبحوثين . 5 إن أبرز أسباب العنف الطائفى فى مصر هى المؤامرات الخارجية؛ 

بقولهم: » تقليل العدائيات السياسية الخارجية  تطوير التعليم والثقافة لدى الشعب  تقليل نسب البطالة 

لعدم االنسياق ألمور أخرى سيئة تطوير وتحديث منظومة االمن وإعادة هيكلتها ألنها اسبتت فشل زريع 

»معرفة البؤر  في التصدي لإلرهاب تواجد االمن المستمر وسرعه االستجابة لالستغاثة امر مهم جدا«، 

اإلرهابية والقبض عليهم ومعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجرائم، والجهات الممولة والداعمة«، »العمل على 

تخفيف او ازاله قوه اليد الخفية والعمل على توعيه الناس بان الدين خيار وليس جبر”

بينت نتائج الدراسة أن جذور المشكلة الطائفية فى مصر متعددة.. 6

أكد المبحوثين على أن تطوير منظومة التعليم هى أهم سالح فى محاربة العنف الطائفى فى مصر، وهو ما ظهر . 7

فى إستجابات المبحوثين بقولهم: »انتشار الوعي الثقافي بين الناس والتطور التعليمي والندوات والنشاطات 

المفيدة لشباب«، »التعليم الجيد«، »تطوير التعليم هو الحل”،  وكذا نشر تعاليم الدين الصحيح من خالل 

ءأمة وقساوسة معتدلين.
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ثامنا: التوصيات:

يستطيع الباحث إستخالص مجموعة  ألهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،  من خالل العرض السابق، 

من التوصيات والمقترحات، التى يمكن أن يسترشد بها صانع القرار، عندما يقوم بوضع سياسات تخص العنف 

الطائفى بالمجتمع المصرى ومحفزاته، مع عدم اإلكتفاء بوضع مجموعة من التوصيات المجردة، وإنما العمل 

على تحديد أهم الجهات المسئولة عن تنفيذها، وتقديم آليات مقترحة لكيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما 

يلى:

 وزارة التربية والتعليم:	. 

تحسين منظومة التعليم والتركيز على نشر قيم التسامح، والحوار، وترسيخ القيم السامية فى الطفل والحث 

المخالفة والبعد عن التعصب والعنف، من خالل إقامة الندوات والدورات  على اإليخاء واإلحترام وتقبل اآلراء 

التدريبية واألنشطة المفيدة للن�سئ.

المؤسسات الدينية:	. 
ورصد أشكال ومظاهر . 1 تكون مهمته مراقبة المؤسسات الدينية،  مجلس قومى للشئون الدينية،  إنشاء 

والمحفزين عليه. العنف الطائفى والمتسببين فيه، 

أن يقوم األزهر الشريف بالتعاون مع وزارة األوقاف بإعادة صياغة الخطاب الدينى وتجديده، بما يتواكب . 2

وتغيرات العصر الحالى.

أن يتم التعاون بصورة أكبر بين األزهر الشريف والكنيسة، لتفعيل دور »بيت العائلة المصرية«، لنشر قيم . 3

التسامح وتقبل اآلخر، ومحاولة تصحيح األفكار واإلتجاهات.

أن تقوم المؤسسات الدينية بدورها الحقيقى فى التنوير ونشر قيم التسامح والسالم وتقبل اآلخر وثقافة . 4

الحوار البناء.

عقد جلسات للحوار بين األديان تكون داخل المؤسسات الدينية، وكذا طرح القضايا الخالفية داخلها، . 5

وليس عبر وسائل اإلعالم.

تفعيل الدور الرقابى على أعضاء المؤسسات الدينية المتشددين والتعامل معهم بمنتهى الحسم.. 6

التوعية الدينية ونشر تعاليم الدين الصحيح، عبر المنابر المختلفة، سواء بالمساجد أو الكنائس.. 7

أن يقوم بالتوعية أفراد من داخل المؤسسات الدينية معترف بهم وحاصلين على التصاريح الرسمية بذلك.. 8
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 المجلس األعلى لإلعالم:	. 
غلق القنوات اإلعالمية بأشكالها كافة سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، التى تحث على العنف.. 1

أن تقوم وسائل اإلعالم بدورها التنويرى فى نشر الوعى وثقافة الحوار، من خالل بث العديد من البرامج . 2

الحوارية، مع اإلستعانة بإعالميين لهم لهم القدرة على التأثير فى اآلخرين.

مع إلزام اإلعالميين والقنوات اإلعالمية كافة بميثاق . 3 القيام بالدور الرقابى الفعلى على وسائل اإلعالم، 

اإلعالمى. العمل 

 وزارة الثقافة:	. 
أن يتم إستغالل دور ومراكز وقصور الثقافة فى نشر الوعى بثقافة الحوار وإحترام اآلخر، من خالل عقد . 1

وكذا عن التفكير السليم. الندوات والمحاضرات وورش العمل حول تلك الموضوعات، 

تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية من أفالم وبرامج حوارية، التى تحض على العنف الطائفى.. 2

وزارة العدل:	. 
مع إحالة القضايا  محاكم متخصصة ومستعجلة فى كل قضايا وحوادث اإلرهاب والعنف الطائفى،  إنشاء 

المتعلقة بذلك الشأن الى المحاكم العسكرية.

وزارة الداخلية:و. 
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يمكن من خاللها الكشف عن مرتكبى أحداث العنف الطائفى.. 1

تطبيق القانون بكل حسم مع األرهابيين وأصحاب األيدى الخفية، والمتسببة فى حوادث العنف الطائفى. . 2

معرفة البؤر األرهابية والقبض عليهم ومعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجرائم، والجهات الممولة والداعمة.. 3

أن تقوم بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة المنشورات التى تحرض وتحث على . 4

العنف الطائفى عبر وسائل التواصل االجتماعى، والتوصل الى المحفزين والداعمين لها ومحاسبتهم.

تطوير وتحدث المنظومة األمنية وإعادة هيكلتها، بما يتوافق ومتغيرات العصر الحالى، بداية من استخدام . 5

التكنولوجيا الحديثة، وحتى رفع كفاءة العنصر البشرى العامل بها.

تقديم الدعم الالزم والقوى إلدارة إدارة األزمات، بالشكل الذى ُيمكنها من التصدى والحد من العنف . 6

الطائفى. العنف  المعلومات الصحيحة حول أحداث  الطائفى، ونشر 

مجلس النواب:	. 
 ،

ً
أن يتعامل مجلس النواب بقدر من الحكمة والجدية مع هذه المشكلة، وأال يتعامل معها بسطحية لينهيها مؤقتا

بل يجب وضع قوانين صارمة للحد منها مع تفعيل الدور الرقابى للمجلس لمحاسبة ومساءلة الحكومة عن كل 

حوادث العنف الطائفى ومسبباته، وجهودها فى الحد منه، بصورة دورية.
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بينت الدراسة فى إطار ما هدفت إليه الدراسة من تحديد محفزات العنف الطائفى 

الخاتمة

بالمجتمع المصرى، فقد بينت أن المشكلة الطائفية فى مصر مشكلة مؤقتة أى أنها ال 

تظهر سوى فى أوقات محددة ترتبط بحادثة بعينها وتنتهى معها، وأنها ليست مشكلة دائمة 

بالمجتمع المصريى؛ أن العولمة ووسائل االتصال الحديثة تعد من أبرز محفزات العنف 

فى  الطائفى فى مصر، كما بينت الدراسة أنه ال توجد عالقة بين حوادث العنف سواء 

العالم الغربي أو العربي وبين حوادث العنف الطائفية في مصر، وهذا يؤكد على ان هذه 

الحوادث ليست من محفزات العنف الطائفي فى مصر، وقد تمثلت أبرز مؤشرات ومظاهر 

العنف الطائفى في مصر فى حوادث تفجير الكنائس، من ناحية، وأن أبرز أشكال العنف 

، وإن 
ً
الطائفى الممارس بالمجتمع المصرى يتمثل فى العنف بنوعية اللفظى والبدنى معا

كان أبرزهما العنف البدنى.

      وقد أشارت الدراسة الى أن أبرز أسباب العنف الطائفى فى مصر هى المؤامرات 

الخارجية؛ وهو ما ظهر فى إستجابات المبحوثين بقولهم: » تقليل العدائيات السياسية 

تقليل نسب البطالة لعدم االنسياق  الخارجية  تطوير التعليم والثقافة لدى الشعب  

ألمور أخرى سيئة تطوير وتحديث منظومة االمن وإعادة هيكلتها ألنها اسبتت فشل زريع 

في التصدي لإلرهاب تواجد االمن المستمر وسرعه االستجابة لالستغاثة امر مهم جدا«، 

»معرفة البؤر اإلرهابية والقبض عليهم ومعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجرائم، والجهات 

الممولة والداعمة«، »العمل على تخفيف او ازاله قوه اليد الخفية والعمل على توعيه 

الناس بان الدين خيار وليس جبر”، وقد أكد المبحوثين على أن تطوير منظومة التعليم 

هى أهم سالح فى محاربة العنف الطائفى فى مصر، وهو ما ظهر فى إستجابات المبحوثين 

والنشاطات  والندوات  التعليمي  والتطور  الناس  بين  الثقافي  الوعي  »انتشار  بقولهم: 

المفيدة لشباب«، »التعليم الجيد«، »تطوير التعليم هو الحل”،  وكذا نشر تعاليم الدين 

الصحيح من خالل ءأمة وقساوسة معتدلين.

يرى الباحث ضرورة إستكمال الجهد  فى ختام عرض نتائج وتوصيات الورقة،         

من الناحية العلمية من خالل القيام بمزيد  المبذول حول موضوع العنف الطائفى، 

من الدراسات حوله، وعلى سبيل المثال يقترح الباحث بعض الموضوعات المستقبلية 

والتى يمكن أن يقوم بها باحثين فرادى أو جماعات أو جهات بحثية، ومن بينها: تحوالت 

المجال العام والعنف الطائفى، دراسة مقارنة حول العنف الطائفى بالريف والحضر، 

العولمة وإنعكاسها على العنف الطائفى بالمجتمع المصرى، المواطنة وإنعكاسها على 

المسئولية االجتماعية للمجتمع المدنى والعنف الطائفى. العنف الطائفى، 
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— المالحق  —
جدول رقم )1( خصائص عينة الدراسة

التكرارات )ك(خصائص مفردات الدراسة
النسبة المئوية 

)%(

النوع
2237,9ذكر
3662أنثى

100%58اإلجمالي

الفئات 
العمرية

203051,7 الي 30
312034,5 الي 40
41712,1 إلي 50
5111,7 إلى 60

100%58اإلجمالي

الديانة
4882,8مسلم
1017,2مسيحي

100%58اإلجمالي

مستوى 
التعليم

11,7اسا�سي
23,4متوسط

23,4فوق متوسط
3051,7جامعي

فوق الجامعي 

)ماجستير – دكتوراة(
2339,7

100%58اإلجمالي

الحالة المهنية
4577,6يعمل

1322,4ال يعمل

100%58اإلجمالي
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جدول رقم )2( رأى المبحوثين فى وجود مشاكل طائفية فى مصر

وجود مشاكل طائفية في 
مصر

النسبة المئوية )%(التكرارات )ك(

2339,7نعم
58,6ال

3051,7احياًنا

100%58اإلجمالي

جدول رقم )3( مدى تعرض المبحوثين لعنف طائفى

مدى تعرض المبحوثين لعنف طائفي
التكرارات 

)ك(
النسبة المئوية 

)%(
4679,3لم اتعرض من قبل

1017,2عنف لفظي
23,4عنف بدني

100%58اإلجمالي

جدول رقم )4( أسباب العنف الطائفى فى مصر

أسباب العنف الطائفى فى مصر
التكرارات 

)ك(
النسبة المئوية 

)%(
1017,2أسباب سياسية
35,2أسباب أمنية

1831أسباب اجتماعية وثقافية
23,4أسباب اقتصادية
2034,5مؤامرات خارجية

35,2أسباب خفية

23,4ال أعلم

100%58اإلجمالي
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جدول رقم )5( أشكال العنف الناتجة عن المشاكل الطائفية

أشكال العنف الناتجة عن 
المشاكل الطائفية

النسبة المئوية )%(التكرارات )ك(

1729,3عنف لفظي
46,9عنف بدني

3763,8عنف لفظي وبدني مًعا

100%58اإلجمالي

جدول رقم )6( أبرز مظاهر العنف الطائفى فى مصر

أبرز مظاهر العنف 
الطائفي في مصر

النسبة المئوية )%(التكرارات )ك(

4153,9تفجير الكنائس
2228,9العمليات اإلرهابية

1317,2التهجير

100%76اإلجمالي
النسبة المئوية راجعة الي عدد التكرارات وليس الي اجمالي العينة نظًرا ألنه سؤال اختيار أكثر من بديل

جدول رقم )7( مدى االعتقاد بأن العنف الطائفى مشكلة حديثة

مدى االعتقاد بأن العنف 
الطائفي مشكلة حديثة

النسبة المئوية )%(التكرارات )ك(

2036,8نعم وليدة العصر
قديمة ولها جذور في المجتمع 

المصري
3863,2

100%58اإلجمالي
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جدول رقم )8( وجهة نظر المبحوثين فى جذور مشكلة العنف الطائفى

جذور مشكلة الفتنة 
الطائفية

النسبة المئوية )%(التكرارات )ك(

35,2االختالف الدينى
عدم الوعى بأهمية وسنة االختالف 

فى الكون
1424,1

1118,9التطرف فى الدين
1017,3عدم تقبل اآلخر

35,2ترسخ العنف فى المجتمع المصري
1729,3كل ماسبق

100%58اإلجمالي

جدول رقم )9( أثر العولمة ووسائل االتصال الحديثة على العنف الطائفى

اثر العولمة ووسائل االتصال الحديثة 
على العنف الطائفي

التكرارات 
)ك(

النسبة 
المئوية )%(

46,9تقليل حوادث العنف الطائفي من خالل زيادة الوعي
تزيد من حوادث العنف بسبب تأجيج المشاعر 

والتحريض على العنف
4577,6

915,5ليس لها تأثير

100%58اإلجمالي
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جدول رقم )10( رأى المبحوثين فى العالقة بين احداث العنف الطائفى التى 
تحدث فى دول العالم سواء الغربى أو العربى وحوادث العنف الطائفى فى مصر

العالقة بين احداث العنف 
الطائفي في العالم ومصر

التكرارات 
)ك(

النسبة المئوية )%(

2441,4نعم تزيد من حوادث العنف في مصر
11,7نعم تقلل من حوادث العنف في مصر

3356,9ال ليس لها عالقة

100%58اإلجمالي

جدول رقم )11( مدى االختالف بين حوادث العنف فى مصر ودول العالم

االختالف بين حوادث العنف 
في مصر ودول العالم

التكرارات )ك(
النسبة المئوية 

)%(
3051,7نعم
2848,3ال

100%58اإلجمالي

جدول رقم )12( مدى االعتقاد بأن الدولة بأجهزتها المعنية المختلفة تقوم 
بدورها حيال هذه المشكلة

مدى االعتقاد بأن الدولة 
بأجهزتها المعنية المختلفة 

تقوم بدورها حيال هذه 
المشكلة

التكرارات 
)ك(

النسبة المئوية )%(

1424,1نعم
3153,4ال

1322,4ال اعلم

100%58اإلجمالي



22

جدول رقم )13( مدى إمكانية الحد من العنف الطائفى فى مصر

مدى إمكانية الحد من 
العنف الطائفى فى مصر

التكرارات 
)ك(

النسبة المئوية )%(

5488,5نعم
411,5ال

100%58اإلجمالي

جامعة  اآلداب  بكلية  دكتوراه  وباحث  بمصر،  العدل  بوزارة  اجتماعى  خبير 

بيانات الباحث 

وملخص

 السيرة الذاتية

اإلسكندرية، ماجستير فى اآلداب تخصص علم االجتماع، ودبلومة مهنية بتقدير 

نشر  المشاركة فى مؤتمر رؤية شباب الباحثين لمستقبل مصر،  )األول(،  ممتاز 

أوراق بحثية حول التحوالت االجتماعية والثقافة التنظيمية، تحليل خطاب ثقافة 

التحوالت  االجتماع،  علم  فى  النقدية  اإلتجاهات  الشباب،  بين  المواطنة 

التكنولوجية وتمكين العاملين، علم االجتماع الرقمى، السيرة الذاتية لبول ريكور، 

المشاركة فى العديد من الدورات التدريبية المتعلقة باسخدام الحاسب اآللى، 

للعوم  االحصائى  والتحليل  المرجعى،  واإلستشهاد  العلمية،  البيانات  وقواعد 

االجتماعية، واللغة اإلنجليزية.
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إخالء مسؤولية

وجهات النظر واآلراء الواردة في الموجز/الورقة 

خاصة بالمؤلفين فقط

 وال تعكس السياسة الرسمية 

أو تحدد توجه معهد نواة.


