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 أ.د. علي السيذ الشخيبي                                  أ.د. صفيه حمذى          

 مقدمة:
تؤكد جميع الديانات السماوية عمى الرفؽ في المعاممة، وتحريـ الدماء، وتجريـ 
انتياؾ العرض والممتمكات العامة والخاصة، والبعد عف كؿ تصرؼ يتصؼ بالغمظة 

ونشر بذور الكراىية والحقد بينيـ، ولعؿ تفشي لما لو مف أثر سيئ في نفوس الناس 
ظاىرة العنؼ الطبلبي في الجامعات المصرية بأسموب ىمجى خبلؿ ىذه األياـ يحتـ 
ضرورة البحث في مظاىرىا، وأسبابيا، واقتراح الحموؿ قبؿ أف تتحوؿ إلى مرض 

تى وكارثة وفوضى داخؿ المجتمع الذى فى غنى عف مثؿ ىذه األساليب الصبيانية ال
ال تعى قيـ األخوة والمواطنة والحرية، والتى تعرقؿ حركة الوطف والمواطف نحو التقدـ 
الذى يحمـ بو منذ زمف طويؿ. وعمى الرغـ مف الجيود البحثية التي بذلت حوؿ ظاىرة 
العنؼ إال أنيا لـ تسفر عف فيـ عميؽ لمظاىرة، أو معالجة فعمية ليا، بؿ ىي في 

 تزايد مستمر.
( أف العنؼ أو السموؾ المرتبط بو قد يعزى Falnerry, 2005يري )ويشير فالن

إلى عوامؿ نفسية ترتبط ببنية الفرد، أو عوامؿ اجتماعية ترتبط بالبيئة االجتماعية 
لمفرد؛ فالشخص العنيؼ يحب التيجـ عمى اآلخريف ويتصؼ بسرعة اإلثارة والغضب 

يـ رغبة شديدة نحو العدوائية، والسمبية. عبلوة عمى ذلؾ فإف األشخاص العنيفيف لدي
 وأقؿ شعورًا بالذنب وسريعو الغضب واالنفعاؿ وقدرتيـ عمى ضبط انفعاالتيـ متدنية.

وفيما يتعمؽ بسموؾ العنؼ عند الطمبة أشارت نتائج بعض الدراسات التي أجريت في 
مؤسسات التعميـ المدرسي والعالي، أف معظـ سموكيات العنؼ تنتج  غالبا عف طبلب 

توف مف أسر تعاني مف درجة عالية مف اإلدماف والتفكؾ، أو الضغوط االقتصادية، يأ
 أو االجتماعية، أو السموؾ اإلجرامي، كما يظير بعض أفرادىا سموًكا ال اجتماعيا.

وقد شيدت الجامعات المصرية خبلؿ الفترة األخيرة نوعا مف العنؼ الطبلبى لـ تشيده 
و الحدة، أو االنتشار، أو األسموب الذى تعدى جميع الببلد مف قبؿ سواء فى العمؽ، أ
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حدود االختبلؼ. صحيح أف الببلد شيدت مف قبؿ بعض أشكاؿ العنؼ ولكنيا لـ 
تصؿ إلى ىذا المستوى مف التعقد، ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ كثيرة تفاعمت مع بعضيا 

ترض أف البعض لتكوف بيئة ثرية النتشار العنؼ الطبلبى، تمؾ الفئة التى مف المف
تضـ صفوة أبناء المجتمع والتى مف المقترض أف يعتمد غمييا المجتمع  لتحقيؽ 

 طموحاتو اآلنية والمستقبمية، وقيادتو نحو التقدـ والتنمية الشاممة.
والعنؼ بأشكالو المخنمفة ظاىرة إنسانية، بدأت مع وجود اإلنساف عمى وجو 

نسبية موجودة داخؿ كؿ فرد  األرض، ومستمره معو طالما ىناؾ حياة، وىو ظاىرة
منا، ولكنيا تختمؼ فى حجميا، وعمقيا، وقوتيا، وفى الكـ والكيؼ مف قرد إلى آخر، 
وفى نفس الوقت تختمؼ درجة ونوع العنؼ مف  مجتمع إلى آخر، وفى المجتمع 
الواحد مف فنرة زمنية إلى أخرى، ألنيا ظاىرة مجتمعية تعكس ظروؼ المجتمع 

ية واالجتماعية والدينية والثفافية. ويمكف لكؿ فرد أف يعبر عف السياسية واالقتصاد
 العنؼ بطريقتو الخاصة.

والعنؼ طاقة، والطافة استعداد فطرى يولد الطفؿ مزود بو، وتمعب البيئة التى 
يعيش فييا دورا أساسيا فى اكتشاؼ ىذه الطاقة وتوجيييا إما سمبا ضد ذات الفرد  

با بتوجييو لخدمة ذاتو واألفراد والمجتمع، أو كبتيا،  أواآلخريف والمجتمع، أو إيجا
معنى ذلؾ أف العنؼ طاقة يجب تفريغيا بأى أسموب وفى أى إتجاه، فإذا لـ يجد الفرد 
مف يوجو سموكو فى مراحؿ عمره المختمفة يمكف أف تكوف لو آثار سيئة سواء بطريؽ 

واجتماعيا، ضد الذات، مباشر أو غير مباشر. وقد يكوف العنؼ جسديا، أو نفسيا، أ
اواآلخريف، أوالمجتمع أو الممتمكات. وقد يكوف عفويا تمقائيا أو منظما فى جماعات 

 كما يحدث فى مجتمعنا األف. 
ومع التقدـ العممى والتكنولوجى فى أساليب وأدوات التعبير عف العنؼ، 

ب كثير مف وانتشار مبادئ الحرية والعدالة والديموقراطية التى أسيئ فيميا مف جان
الشباب والمراىقيف حتى المتعمميف منيـ خاصة فى الدوؿ النامية، واالنحدار األخبلقى 
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المستمر وتقاعس الدور التربوى لؤلسرة والمدرسة وغيرىا مف المؤسسات المجتمعية، 
وانتشار اإلدماف والبطالة واألمية بيف أفراد المجتمع وانتشار اإلعبلـ غير العقبلنى، 

حكومات، وغيرىا مف العوامؿ، ازدادت حدة العنؼ فى درجاتو وضعؼ بعض ال
 وأنواعو واتسعت خريطتو فى معظـ دوؿ العالـ المعاصر.

وجميورية مصر العربية كواحدة مف الدوؿ النامية التى تحاوؿ جاىدة أف تأخذ 
، 3122يناير  36بعوامؿ التقدـ منذ زمف طويؿ تشيد ىذه األياـ خاصة بعد ثورة 

عوامؿ عنؼ شديدة عمى كافة المستويات والمناطؽ الجغرافية 3124ونيو ي 41وثورة 
والسكانية التى تدمر بنيتيا البشرية والتحتية وتعرقؿ مسيرتيا فى مضمار التنمية 
الشاممة بما ال يتفؽ بأى حاؿ مف األحواؿ مع تاريخيا الحضارى ومكانتيا التى مف 

دوؿ العربية ومنطقة الشرؽ األوسط، المفترض أف تضعيا عمى قمة ىـر التقدـ بيف ال
ىذا باإلضافة إلى إزىاؽ أرواح بريئة دوف ذنب تقترفو، وما تتكبده ميزانية الدولة 
ف كانت  والقطاع الخاص واألفراد إلعادة بناء وتجديد ما تـ تدميره وحرقو وسرقتو، وا 

 األرواح التى تقتؿ يستحيؿ تعويضيا.  
المعاصر خبلؿ الفترة األخيرة مف مظاىر  ونظًرا لما يعانيو مجتمعنا المصرى

نعكست عمينا  عنؼ شديدة لـ يعرفيا مف قبؿ، وشممت قتؿ وتدمير وسرقة ونيب، وا 
جميعا بالخوؼ والقمؽ وعدـ األمف واألماف، وأجبرت البعض خاصة المتعمميف ورجاؿ 
 األعماؿ عمى اليجرة خارج الببلد، ومف ثَـّ خسرت الببلد كثيرا سواء مف القتمى
والجرحى واليائسيف، والممتمكات العامة والخاصة، باإلضافة إلى مف ضعفت لدييـ قيـ 
االنتماء والوالء لوطنيـ، إال أف ىذا العنؼ قد انخفضت شدتو فى العاـ األخير نظًرا 
لمجيود األمنية التى يبذليا الجيش والشرطة، ولـ يتبؽ منو إال بعض البؤر ومنيا 

 الجامعات.
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 الدراسة: مشكمة
تأسيًسا عمى ما سبؽ فإف الدراسة الحالية حاولت البحث فى مشكمة العنؼ الطبلبى 
فى الجامعات المصرية فى الوقت الراىف، وذلؾ مف خبلؿ تحديد معنى العنؼ بوجو 
عاـ والعنؼ الطبلبى بوجو خاص والمفاىيـ المرتبطة بو، وأسبابو الشخصية واألسرية 

نعكاساتو عمى الطبلب والجامعة والمجتمع، والمجتمعية والجامعية، ومظ اىره، وا 
 والحموؿ المقترحة ليذه المشكمة. 

 بمعنى آخر تحاوؿ ىذا الدراسة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
 ما معنى العنؼ الطبلبى، والمفاىيـ المرتبطة بو؟ .2
 ما واقع العنؼ الطبلبى فى الجامعات المصرية، وأشكالو؟ .3
 فى الجامعات المصرية؟ما أسباب العنؼ الطبلبى  .4
 مف المستفيدوف مف العنؼ الطبلبى بالجامعة؟ .5
 مف المتضرروف مف العنؼ الطبلبى بالجامعات؟ .6
 ما الحموؿ المقترحة حوؿ مشكمة العنؼ الطبلبى فى الجامعات المصرية؟   .7

 أهمية الدراسة:
 ترجع أىمية ىذه الدراسة وما تتوصؿ إليو مف نتائج وتوصيات إلى ما يمي:

لرغـ مف انتشار ظاىرة العنؼ الطبلبى بيف البنيف والبنات، وفى مختمؼ عمى ا .2
المناطؽ الجغرافية والسكانية، ومختمؼ المراحؿ التعميمية وأنواعيا، فإنيا لـ تجد 
اىتماًما جاًدا مف جانب الباحثيف، لذلؾ فإف ىذه الدراسة يمكف أف تقدـ بعض 

الظاىرة، وتحميميا، وتقديـ بعض المعمومات والنتائج التى تساعد فى تفسير ىذه 
الحموؿ المقترحة ليا فى ضوء التغيرات الداخمية والخارجية التى يعيشيا المجتمع 

 المصرى المعاصر.



 

513 

 المصريت: رؤيت واقعيتالجامعاث  في الطالبي ظاهرة العنف       

 أ.د. علي السيذ الشخيبي                                  أ.د. صفيه حمذى          

أف ىذه الدراسة يمكف أف تفتح مجاالت لمبحث لمباحثيف الجدد الذيف فى حاجة إلى  .3
جتمع موضوعات بحثية ذات عبلقة مباشرة بالمشكبلت التي تعترض مسيرة الم

 نحو التقدـ والتنمية الشاممة. 
إف اقتراح بعض الحموؿ لمشكمة العنؼ الطبلبى يمكف أف تساعد فى استقرار  .4

المجتمع المصرى المعاصر الذى يدفعو إلى حركة االنتاج التى توقفت كثيرا خبلؿ 
الفترة األخيرة، والتى كاف وال يزاؿ أثرىا السمبى مسيطًرا عمى االقتصاد القومى 

 آلف.حتى ا
إف تقميؿ العنؼ الطبلبى والنجاح فى مواجيتو يساعد الجامعات فى تحقيؽ  .5

أىدافيا ونجاح المنظومة التعميمية سواء فى مدخبلتيا أو عممياتيا مما ينعكس 
 بدوره إيجابيا عمى مخرجاتيا ومف ثـ فى تمبية متطمبات سوؽ العمؿ والمجتمع.  

ساعد فى المحافظة عمى أرواح أف نتائج ىذه الدراسة وتوصياتيا يمكف أف ت .6
المواطنيف والمبانى واألجيزة التى يكمؼ إعادة بنائيا أمواال كثيرة فى دولة نامية 

 مثؿ مصر يصعب أف تتحمؿ ميزانيتيا ىذه التكمفة.
 منهجية الدراسة:

نظًرا لمطبيعة المجتمعية النظرية التحميمية ليذه الدراسة فإنيا اعتمدت عمى أسموب 
الفمسفى االجتماعى فى تحميؿ المفاىيـ، والمنيج الوصفى فى وصؼ ظاىرة التحميؿ 

 العنؼ الطبلبى وتفسيرىا وتحميميا اجتماعًيا وثقافًيا.
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 محاور الدراسة:
 يتضمف محتوى الدراسة المحاور الرئيسو التالية:

 أواًل: تعريف المصطمحات:
 Violenceالعنؼ      .2

تعددت تعريفات العنؼ، حيث ال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ محدد لو، 
ألف العنؼ سموؾ معقد وأسبابو وآثاره متشابكة. ويرى بعض الباحثيف أف صعوبة 
التعريؼ تكمف في اختبلؼ استخداماتو، لدرجة أف أحد أعضاء مجمس النواب 

رىاب إلى الخروج عمى قدـ إقتراًحا بتغيير ُمسمى اإل 3127/ 4/5المصري فى 
 القانوف. 

ويرى البعض صعوبة تحديد مفيوـ العنؼ نظًرا ألنو مف المفاىيـ التي ترتبط 
بالمعايير المجتمعية والثقافية. وتختمؼ ىذه المعايير مف بيئة ألخرى، تبًعا لممكونات 
الثقافية السائدة فييا، مما أدى إلى الخمط بيف العنؼ، وبعض المصطمحات األخرى 

ثؿ العدواف، والشغب، واإلرىاب وغيرىا، فيو يستخدـ في وصؼ سموؾ اإلنساف م
حينما يدافع عف بقائو وعف ذاتو، ويستخدـ كذلؾ في وصؼ الفرد النشيط الطموح، 

 وفي وصؼ المجـر الذي يقتؿ ضحيتو.
 تشير كممة عنؼ في المغة العربية إلى كؿ سموؾ يتضمف معاني الشدة والقسوة.

( Violentia(، ىو )Violenceإلنجميزية فإف األصؿ البلتيني لكممة )أما في المغة ا
ومعناه: االستخداـ غير المشروع لمقوة المادية، بأساليب متعددة إللحاؽ األذى 
باألشخاص واإلضرار بالممتمكات. ويعرؼ العنؼ بأنو سموؾ إيذائي قوامو إنكار 

لحياة واالحتراـ، ومرتكزة عمى اآلخريف كقيمة مماثمة لؤلنا أو لمنحف، كقيمة تستحؽ ا
استبعاد اآلخر، إما بالتقميؿ مف قيمتو، أو بنفيو خارج الساحة، أو بتصفيتو معنوًيا أو 

 (.Agovino, 2000جسدًيا )
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وُيعرؼ أيضًا بأنو: سموؾ أو فعؿ يتسـ بالعدوانية يصدر عف طرؼ، قد يكوف 
بلؿ طرؼ آخر في إطار فرًدا، أو جماعة، أو طبقة اجتماعية، أو دولة، بيدؼ استغ

عبلقة قوة غير متكافئة اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، بيدؼ إحداث أضرار 
 . (3)مادية، أو معنوية، أو نفسية لفرد، أو جماعة، أو طبقة اجتماعية أو دولة

مما سبؽ يبلحظ أف العنؼ يشير إلى عدـ االعتراؼ باآلخر، ويصاحبو اإليذاء باليد 
الفعؿ أو بالكممة، وىو يتضمف ثبلثة عناصر )الكراىية، والتيميش، أو بالمساف أي ب

وحذؼ اآلخر(. والعنؼ سموؾ غير سوي نظًرا لمقوة المستخدمة فيو، والتي تنشر 
المخاوؼ واألضرار التي تترؾ أثًرا مؤلًما، عمى األفراد في النواحي االجتماعية، 

صير، ومف ثـ فإنو يدمر أمف والنفسية، واالقتصادية، التي يصعب عبلجيا في وقت ق
 األفراد، وأماف المجتمع.

كما ينظر إلى العنؼ عمى أنو سموؾ ظاىر يستيدؼ إلحاؽ التدمير باألشخاص، 
أو الممتمكات. والمقصود بكممة ظاىر ىو أف العدوانية لكي تكوف عنًفا ينبغي أف 

النفس، تتميز يتوافر ليا شرط الظيور، فثمة أنواع عديدة مف العدواف يعرفيا عمماء 
 (4)بالخفاء والكموف. 

كما يعرؼ بأنو كؿ فعؿ غير مشروع ينتج عنو جريمة مف الجرائـ الماسو بحؽ 
اإلنساف في الحياة، أو حقو في سبلمة جسمو أو عرضو، إما في حالة القتؿ العمد أو 
الشروع فيو، والضرب المفدي إلى الموت، والضرب المحدث عاىو، والضرب البسيط، 

صاب وىتؾ العرض، والحرؽ العمد إذا إرتكب ىذا الفعؿ عف عمد ضد شخص واالغت
 .(5)آخر

وعرفتو منظمة الصحة العالمية بأنو االستعماؿ المتعمد لمقوة المادية سواء بالتيديد 
أو االستعماؿ المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد جماعة أو 

إصابة جسدية أو نفسية أو موت  مجتمع؛ بحيث يؤدي إلى حدوث أو احتماؿ حدوث
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أو حرماف، ويقسـ العنؼ إلى ثبلث مجموعات وفًقا لخصائص مرتكبي فعؿ العنؼ: 
 .(6)العنؼ الموجو لمذات، العنؼ بيف األفراد، العنؼ الجماعي

 Student violenceالعنؼ الطبلبى    -3
لفعمي لمقوة يمكف تعريؼ العنؼ الطبلبى بأنو يشير إلى االستخداـ المتعمد وا     

الجسمانية مف جانب طالب أو أكثر لمتيديد الفعمى لطالب أو مجموعة طبلب أو 
 المجتمع ينتج عنو جرح أو موت أو أذى جسمي أو نفسى أو إحباط.  

ونعرؼ العنؼ الطبلبى فى الجامعات المصرية بأنو كؿ ما يوجو مف إيذاء      
ب أو االستعانة بآخريف مف جسدى أو نفسى أو معنوى  مف طالب أو مجموعة طبل

خارج الجامعة نحو زمبلئيـ أو أساتذتيـ أو العامميف بالجامعة داخؿ الجامعة أو 
عيـ، أو تدمير الممتمكات الخاصة أو العامة يخارجيا، وأعضاء المجتمع األبرياء وترو 

أو حرقيا أو تخريبيا مستخدميف األسمحة البيضاء والخرطوش وغيره مف األسمحة 
ة والمفرقعات والسيارت المفخخة، وقطع الطرؽ والبمطجة والسرقة، وما ينتج الكيماوي

عنو مف قتؿ أوحرؽ أو جرح أو إصاية بعاىة تعوؽ حركتو، أو التحرش جنسًيا 
بزميبلتيـ، وقد يتمثؿ العنؼ في كسر األشياء وتدميرىا، ودفع الزمبلء، والضرب، 

   .(8)ة أو بيضاء واإليذاء بشئ ما، والتيديد باستخداـ أسمحة ناري
 :Aggressivenessالعدواف        .4

يعرؼ العدواف بأنو "السموؾ الموجو ضد اآلخريف، والذي يكوف القصد منو إيذاء       
الذات أو اآلخريف، أو الممتمكات بشكؿ مباشر أو غير مباشر. والعدوانية ىي ميؿ 

اآلخريف، والسعي لمسيطرة لمقياـ بالعدواف، وىي فرض لمصالح المرء وأفكاره رغًما عف 
 .(7)والتسمط في الجماعة"

( أف ىناؾ تداخبًل بيف العنؼ والعدواف؛ Aetzioni, 2006كما يرى اتزيوني )      
فالعنؼ ىو الفعؿ الذي يسبب اإليذاء لؤلفراد، وأحيانا الممتمكات فقط. أما العدواف 
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االعتداء الواضح فيدخؿ في نطاقو االعتداء عمى اآلخريف، ومياجمتيـ متضمًنا 
والخفي، مثؿ تشويو السمعة، وأفعاؿ التيكـ، واليجوـ المباشر عمى الذات، والسموؾ 

 المسيطر وغيرىا.
وخبلصة القوؿ إف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف العنؼ والعدواف، تتمخص في أف        

العنؼ ىو أحد أشكاؿ ومظاىر العدواف، وأف كمييما يشكبلف تيديًدا وخطًرا عمى أمف 
 المجتمع.

 :Extremismالتطرؼ     -5
يستخدـ مفيوـ التطرؼ لوصؼ أفكار، أو أعماؿ، ينظر إلييا مف قبؿ مطمقي       

ىذا التعبير بأنيا غير مبّررة. فمف ناحية األفكار يستعمؿ ىذا التعبير لوصؼ 
األيديولوجية السياسية التي تعتبر بعيدة عف التوجو السياسي لممجتمع. و قد يعني 

عبير استعماؿ وسائؿ غير مقبولة مف المجتمع مثؿ التخريب، أو العنؼ لمترويج الت
(. ومف خصائص التطرؼ كما ذكرىا إماـ 3112لجدوؿ أعماؿ معيف )أبو الروس، 

(3115:) 
  تعصب المتطرفيف لرأي بحيث ال يتـ السماح لآلخريف بمجرد إبداء الرأي، أي

ي ضبلؿ عف الحقيقة، ألنيـ اإليماف الراسخ بأنيـ عمى صواب واآلخريف ف
 وحدىـ عمى حؽ واآلخروف في متاىات وضبلالت. 

 .العنؼ في التعامؿ والخشونة، والغمظة في الدعوة، والشذوذ في المظير 
 .النظرة التشاؤمية، والتقميؿ مف أعماؿ اآلخريف، واالستيتار بيا 
 .االندفاع، وعدـ ضبط النفس 
 المجتمعية. الخروج عف القيـ االجتماعية، والسموكية 

كما يشار إلى إف التطرؼ يعد تعبيرا عف رفض القيـ والمعايير السائدة في 
المجتمع بيدؼ تحقيؽ تغيير في المجتمع ، فالتطرؼ ييدؼ إلى تحقيؽ دوافع سياسية 
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ودينية لذلؾ فيو اتجاه ضد األشخاص والجماعات يوجيو موقؼ مسبؽ ، وىذا 
 ير واٍع .الموقؼ قد يكوف انتمائيًا  وقد يكوف غ

 :Terrorismاإلرىاب     .5
زج العديد مف البحوث بيف العنؼ واإلرىاب؛ فاإلرىاب ىو ممارسة العنؼ والتيديد اتم

بيدؼ خمؽ الخوؼ لدى الطرؼ المستيدؼ لحممو عمى تغيير سموكو ومواقفو. وىو 
جراًما يستمـز العقاب. والعمؿ اإلرىابي ىو كؿ سموؾ يتضمف استخداًما  يعني عنًفا وا 
غير مشروع لمقوة أو التيديد بيا لتحقيؽ أىداؼ معينة سواء صدر ىذا السموؾ مف 

 (.:311أفراد، أو جماعات، أو منظمات، أو دوؿ )الشريفيف، 
ويمكف القوؿ إف أصعب جوانب دراسة مفيوـ اإلرىاب ىو محاولة الوصوؿ إلى 

عميو  تعريؼ شامؿ ودقيؽ ومحدد، والسبب في ذلؾ أف التعريؼ االصطبلحي طرأ
تطورات وتغيرات كثيرة منذ بدء استخدامو، وكاف يقصد مف اإلرىاب قديمًا تمؾ 
األعماؿ والسياسات التي تقوـ بيا الحكومات والدوؿ بقصد تطويع شعوبيا، ومواطنييا 
بشتى الوسائؿ المتاحة أماميا، ثـ تطور المفيوـ في عصرنا الحالي ليقتصر الفعؿ في 

والتنظيمات دوف الحكومات أو الدوؿ مف خبلؿ استخداـ  بعض التعريفات عمى األفراد
العنؼ، ونشر الذعر، والرعب بيدؼ تحقيؽ أىداؼ سياسية، أو اثناء الحكومة عف 

 سياسات معينة. 
فاإلرىاب ظاىرة قديمة قدـ التاريخ، فيي ترتبط بتطور العبلقات اإلنسانية 
واالجتماعية بيف األمـ. وىي ظاىرة ترتبط بمدى التمسؾ بمنظومة القيـ واألخبلؽ 
والتعاليـ النبيمة في عبلقة عكسية تمامًا، فكمما زاد تمسؾ المجتمعات بمنظومة قيمية 

كمما ابتعدت المجتمعات عف تمسكيا بالقيـ الحميدة إيجابية قمت ىذه الظاىرة، كما أنو 
 والنبيمة في إدارة عبلقاتيا االجتماعية فيما بينيا زادت الظاىرة واتسعت. 
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 :Intoleranceالتعصب  -7
يعرؼ التعصب بأنو  التشدد وأخذ األمر بشدة وعنؼ وعدـ قبوؿ المخالؼ  

كذلؾ التعصب ىو نصرة ورفضو واألنفة مف أف يتبع غيره ولو كاف عمى صواب. و 
قومو، أو جماعتو، أو مف يؤمف بمبادئو سواء أكانوا محقيف أـ مبطميف، وسواء أكانوا 
ظالميف أو مظموميف. فالتعصب ضد التسامح، واالنغبلؽ ضد االنفتاح، والتحجر ضد 
التفكير، ورفض اآلخر وعدـ قبولو ضد التواصؿ معو، والتعايش والتوافؽ، والعصبية 

التجرد لمحؽ واالنتصار لو. فمعاني التعصب ممقوتة مذمومة )الدمخي،  والحمية ضد
3119.) 

 ( ما يمي:3118ومف مظاىر التعصب كما قدميا حسيف )
  التعصب الحزبي: وىو التعصب لمفئة أو الحزب أو الجماعة، التي ينتسب إلييا

ضفاء صفة العصمة والقداسة عمييا ، الفرد، واالنتصار ليا بالحؽ والباطؿ، وا 
وذكر مزاياىا ومحاسنيا، ومياجمة غيرىا، بذكر عيوبيا وسيئاتيا، ويعظـ حزبو 

 ويحتقر غيره.
  التعصب القومي: وىو االنتصار لمقومية التي ينتسب إلييا لمجرد القومية، كما

تعصب األتراؾ لقوميتيـ في آخر الخبلفة العثمانية، وكما تعصب العرب لقوميتيـ 
لقوميات ال تخفى عمى الناظر وقد تقع في البمد مقابؿ ىذا التعصب، وحروب ا

 الواحد.
  التعصب المذىبي أو الطائفي: وىو التعصب الذي فّرؽ المسمميف، وجعؿ ليـ

أربعة منابر في الحـر المكي حوؿ بيت اهلل ومنع الشافعي يصمي خمؼ الحنبمي 
ـّ جرا، وأغمؽ باب االجتياد في وجو األمة،  والتعصب والحنبمي خمؼ المالكي وىم

الطائفي الذي أشعؿ نار الفتنة والقتاؿ بيف طوائؼ األمة كتعصب الخوارج ضد 
 الصحابة وقتاليـ.
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  التمييز العنصري: بسبب الجنس كتمييز الذكور ضد اإلناث، أو الموف كتمييز
األبيض ضد األسود، أو األرض والوطف كالتمييز الحاصؿ ضد المياجريف 

 ز ضد أبناء القبائؿ األخرى واحتقارىـ.والبلجئيف، أو القبيمة كالتميي
  التعصب الفكري: وىو رفض فكر اآلخر وعدـ قبولو وعدـ االستماع إليو، وترؾ

التجرد واإلنصاؼ في الحكـ عميو، والتشدد في التعامؿ معو، ونقده بأشد الصور، 
طار معيف لفكر المخالؼ مشوبة بكثير مف األخطاء والمغالطات،  وتكويف صورة وا 

 قائمة عمى أسس واىية مف التعصب والتحجألنيا 
 ثانيا: وقائع العنف الطالبى بالجامعات المصرية ومظاهره:

 انظر المالحق.                   
 ثالثًا:أسباب العنف الطالبى داخل الجامعات المصرية فى الوقت الحاضر:

ينمو  عمى الرغـ مف أف العنؼ استعداد فطرى فإنو ابف البيئة الذي يوجد فييا،
ويترعرع فييا، وىو ظاىرة مجتمعية، بمعنى أنو يعكس ظروؼ مجتمعو السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية، ومف ثـ يختمؼ مف مجتمع إلى اخر وفى 
المجتمع الواحد مف فترة زمنية إلى أخرى، مف حيث أسبابو وأشكالو وأساليبو ومظاىره، 

تيجة عوامؿ عديدة متفاعمة مع بعضيا البعض، وفى نفس والعنؼ ظاىرة معقدة فيو ن
الوقت ىو سبب لمشكبلت شخصية وأسرية ومجتمعية كثيرة، عبلوة عمى ما يرتبط بو 

 مف تخمؼ سياسى واقتصادى، بمعنى أنو سبب وعرض فى نفس الوقت.
ويعيش المجتمع المصرى خبلؿ الحقبة الحالية مرحمة عنؼ شديدة لـ ثشيدىا      
مف قبؿ تشارؾ فييا فئات وطوائؼ مختمفة مف أبناء المجتمع وغيرىـ بما فييـ  الببلد

المتعمـ واألمى ومف بينيما، وأصحاب الميف والحرؼ المختمفة، ويؤكدوف عمى حبيـ 
ف كنا نرى أف مف يشارؾ فى حركات العنؼ لمحاولة تدمير بمده ال يستحؽ  لمصر  وا 

 كانتو ودوافعو.أف ينتمى إلييا أو يعيش فييا أيا كانت م
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وقد أشارت كثير مف النظريات العممية فى مختمؼ المجاالت وتدعميا نتائج 
الدراسات العممية وشيود العياف فى الواقع المصرى أف ىناؾ العديد مف األسباب التى 
أدت إلى انتشار ظاىرة العنؼ فى  المجتمع المصرى بوجو عاـ وبيف طبلب 

ألخيرة، بمعنى أف ظاىرة العنؼ الطبلبى فى الجامعات بوجو خاص خبلؿ الفترة ا
الجامعات ليست مرتبطة بعامؿ ألو سبب واحد إنما ىى نتاج لتفاعؿ شبكة معقدة مف 

 العوامؿ، ومف ىذه األسباب والعوامؿ:
 أسباب وعوامؿ شخصية ترجع إلى الطالب نفسو، منيا: -أ

الطبلب، ضعؼ مستوى االنتماء لموطف والوالء واليوية المصرية بيف بعض  .2
 ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ شخصية أو مجتمعية.

ضعؼ شخصيات بعض الطبلب التي تجعميـ سريعى التأثر بأفكار الغير قبؿ  .3
 التفكير فييا.

انتشار ظاىرة االغتراب عف الذات والوطف بيف بعض الطبلب نتيجة لمشكبلت  .4
لبعض نفسية واقتصادية واجتماعية، وقد يؤدى ىذا االغتراب إلى العزلة لدى ا

 والثورة والعنؼ لدى البعض اآلخر.
إصابة بعض الطبلب باألمراض المزمنة والعاىات المستديمة التى تدفع بعضيـ  .5

إلى االحساس بالنقص والدونية ومحاولة الثأر ممف يعتقدوف أنيـ السبب فى 
 ذلؾ وعمى زأسيـ المجتمع والسمطة.

يؤدى بيـ إلى ضعؼ مستوى الوعى القومى المصرى بيف بعض الطبلب الذى  .6
تخريب وتدمير الممتمكات العامة والحكومية والخاصة بمواطنيف آخريف وحرقيا، 
دوف أدنى تفكير فى أف ىذا السموؾ التدميرى يضرىـ أنفسيـ قبؿ أف يضر 

 غيرىـ.
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ضعؼ الوازع الدينى لدى البعض والذى يؤدى بيـ إلى قتؿ األبرياء مف أبناء  .7
الشعور بتأنيب الضمير أو الخوؼ مف  وطنيـ ودينيـ وتخريب المنشآت دوف

 اهلل سبحانو وتعالى.
تيبس التفكير وتصمب الرأى عند بعض الطبلب واقتناعيـ بأفكار معينة وعدـ  .8

إعماؿ عقوليـ فييا عمى الرغـ مف أنيـ طبلب جامعيوف المفترض لدييـ مف  
 ية.الذكاء والتدبر ما يساعدىـ عمى حسف التفكير وحؿ المشكبلت بطريقة عقبلن

ضعؼ شخصيات بعض الطبلب التى تدفعيـ إلى سيولة االنقياد ألفكار غيرىـ  .9
مف داخؿ الجامعة أو خارجيا، وفى نفس الوقت وجود بعض الطبلب الذيف 

 يتميزوف بالقدرة عمى القيادة والتأثير عمى زمبلئيـ ذوى الشخصيات الضعيفة.
جامعية  ضعؼ إحساس بعض الطبلب بقيمة الممتمكات العامة مف مبانى .:

ومواصبلت وغيرىا والمبالغ التى تنفؽ عميييا مف خزينة الدولة والضرائب التى 
يدفعيا البسطاء مف أبناء المجتمع، تمؾ الممتمكات التى تقدـ ليـ خدماتيا 

 مجانا.
شعور بعض الطبلب ذوو النفوس الضعيفة بالفقر والحاجة و االستعداد لبيع   .21

نة مف الجنييات يدفعيا ليـ ذوو الثروة أو أنفسيـ ووطنيـ ودينيـ فى مقابؿ حف
الممولوف مف الداخؿ أو الخارج ممف ليس لدييـ وازع دينى وال ضمير قومى فى 

 مقابؿ قتؿ األبرياء وتدمير الممتمكات العامة والخاصة.
معاناة بعض الطبلب الذيف مف صعوبات التعمـ، أو ضعؼ الذكاء أو   .22

الدافعية لمتعمـ مما يدفعيـ إلى االتجاه نحو استخداـ العنؼ مع زمبلئيـ أو 
معممييـ لمتعبير عف ذواتيـ وتعويض ما يعانوف منو مف مشكبلت عقمية أو 

 نفسية.
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 أسباب وعوامؿ أسرية، منيا: -ب
مى سموؾ األبناء نتيجة لسفر أحد الوالديف وخاصة غياب الرقابة األسرية ع .1

األب، والعمؿ المستمر خارج المنزؿ أو االنشغاؿ باستخداـ أساليب وأدوات 
 التسمية مف تميفزيوف، أو حاسب آلى، أو موبايؿ...ألخ.

غياب القدوة الحسنة والنموذج الجيد داخؿ األسرة الذى يمكف أف يمتثؿ بو   .2
 كو.اإلبف أو اإلبنة فى سمو 

سياسة التدليؿ التى تؤدى إلى التسيب التى يتبعيا بعض اآلباء واألميات   .3
نحو أبنائيـ خاصة االبف الوحيد أو الولد الوحيد عمى البنات فى مجتمعنا 
الذكورى. وىذا غالبا ما يعد ولًدا أنانًيا ال ييمو إال مصمحتو، ويؤدى بو أف 

 ريف أـ ال.يسمؾ كما يريد بغض النظر إذا كاف سموكو يؤذى األخ
ضعؼ مستوى الوعى الدينى والقومى بيف بعض اآلباء واألميات الذى ينمى   .4

لدى أوالدىـ الشعور بالبلمبااله وعدـ االىتماـ بالممكية العامة أو ممتمكات 
اآلخريف، ومف ثـ تنمو لدييـ دافعية تدمير ىذه الممتمكات دوف الشعور 

 بالذنب.  
ا متطرفة ومحاولة غرسيا فى شخصيات تبنى بعض اآلباء واألميات أفكارً   .5

 أبنائيـ مستغميف سمطاتيـ الشرعية مرة، وأساليب الترغيب والترىيب مرة ثانية.   
ضعؼ شخصيات بعض اآلباء واألميات فى تعامميـ مع أبنائيـ خاصة   .6

األوالد ذوى الشخصيات النمطية المتصمبة، مما يساعد ىؤالء األبناء عمى 
 رىـ وآرائيـ الشخصية.تنفيذ ما يتفؽ مع أفكا

 أسباب وعوامؿ مدرسية ومنيا: -ج
التواصؿ المفقود بيف األسرة والمدرسة الذى يؤدى بكؿ منيما فى اتجاه   .1

خاص بو بعيًدا عف التعاوف والتكامؿ مع األخرى، وىذا بدوره ينعكس عمى 
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شخصية التمميذ، الذى ال يجد إال صراع وتنافس بينيما، وبالتالى ينمو 
 بل ىوية أو انتماء.شخصيتو ب

ضعؼ تفعيؿ قوانيف ولوائح النظاـ المدرسى نتيجة إما لضعؼ شخصية   .2
مدير المدرسة، أو خوفو مف فقداف وظيفتو، أو انتشار الرشوة والمحسوبية 

 وعدـ العدالة فى تطبيؽ ىذه القوانيف والموائح بيف الطبلب.
خاص عمى  عدـ تطبيؽ قوانيف العقاب بوجو عاـ والعقاب البدنى بوجو  .3

الطبلب الخارجيف عمى النظاـ المدرسى وذوى السموؾ المنحرؼ والذى يؤدى 
 بدوره إلى خمؿ المنظومة التعميمية وتحقيؽ أىدافيا.

انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية التى تؤدى إلى ظيور بعض المعمميف   .4
فى صورة غير إيجابية وتضعؼ مف مكانتو كنموذج وقدوة حسنة أماـ طبلبيـ 

 ىـ، وتضعؼ مف تفعيؿ قوانيف وقيـ وتقاليد النظاـ المدرسى. وأسر 
إىماؿ تنمية الجانب الوجدانى في شخصية الطالب والذى يتضمف تنمية   .5

القيـ والمبادئ واألخبلؽ، مع التركيز فقط عمى الجانب العقمى، وىذا يؤدى 
إلى تنمية شخصية غير ناضجة عقًيا ال تعرؼ ماليا مف حقوؽ وما عمييا 

اجبات، ولدييا اتجاىات ضعيفة نحو االنتماء والوالء لموطف والديف مف و 
 واليوية المصرية.

تركيز العممية التعميمية بوجو عاـ والمناىج بوجو خاص عمى الحفظ والتذكر،   .6
ىماؿ تنمية التفكير العقمى الناقد واالبداعى لدى الطالب، وتكويف الشخصية  وا 

 الناضجة الواعية المستنيرة.
ىتماـ باألنشطة المدرسية الموجية فى المجاالت الثقافية والسياسية ضعؼ اال  .7

واالجتماعية والفنية التى يعبر فييا الطبلب عف ميوليـ ورغباتيـ وقدراتيـ 
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االبداعية، ويفرغوف فييا طاقاتيـ بدال مف كبتيا وتفريغيا فى مواقؼ عدائية 
 ضد زمبلئيـ والمعمميف وأفراد المجتمع األبرياء.

تيار المتحيز ألعضاء االتحادات الطبلبية والمجاف الطبلبية عمى االخ  .8
مختمؼ المستويات يضعؼ مف سمطاتيا ومشاركتيا الفاعمة فى إدارة المدرسة 

 واتخاذ القرارات التى تضبط سموؾ الطبلب.
ضعؼ شخصيات بعض المعمميف وضعؼ مستواىـ األكاديمى وتأىيميـ    .9

دارة  التربوى ينعكس سمبيا عمى عبلقاتيـ مع طبلبيـ، والتعامؿ معيـ بحـز وا 
 حجرة الدراسة، وتنفيذ لوائح وقوانيف النظاـ المدرسى.

التحيز مف جانب بعض المعمميف ومديرى المدارس لبعض الطبلب عمى   .11
 حساب طبلب آخريف.

ضعؼ الرقابة المدرسية عمى سموكيـ وتفتيشيـ لمبحث عف األسمحة   .11
 البيضاء والمخدرات.

عدـ انتظاـ الدراسة بالمدارس خبلؿ السنوات الثبلثة األخيرة وكثرة األياـ   .12
التى تغمؽ فييا المدارس واختصار اليوـ الدراسى والمناىج الدراسية الذى 
 انعكس بدوره عمى المسنوى العممى لمطبلب وسيولة االمتحانات والتصحيح.    

 أسباب وعوامؿ جامعية: -د
كبيرة جدا مف الطبلب والطالبات مع العجز الشديد ازدحاـ الجامعات بأعداد  .1

 فى المبانى وخاصة حجرات الدراسة.
تفريغ المناىج الجامعية مف الموضوعات واألفكار التى تغرس قيـ االنتماء  .2

 والوالء لموطف والديف، وقيـ التسامح والسبلـ مع اآلخر واحتراـ الرأى اآلخر.
اخؿ الجامعو وعدـ المساواة فى ضعؼ تطبيؽ قوانيف ضبط السموؾ الطبلبى د .3

 تطبيقيا بيف الطبلب.
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ضعؼ توافر مجاالت األنشطة الثقافية واالجتماعية والسياسية والرياضية  .4
 والقائميف عمييا عمى مستوى الجامعات والكميات

ضعؼ مستوى األمف اإلدارى واألمف العاـ داخؿ الجامعة وخارجيا، وضعؼ  .5
يف مما يساعد بعض الطبلب لعدـ سمطاتو وضعؼ تنفيذ الموائح والقوان

 االمتثاؿ ألوامر القائميف عميو.
ضعؼ مستوى الوعى القومى واالنتماء وغياب المسئولية االجتمعية واليوية  .6

المصرية لدى بعض الطبلب، والناتج عف ضعؼ مستوى التربية فى األسرة 
 والمدرسة وغيرىا مف مؤسسات المجتمع.

التعامؿ مع الطبلب الخارجيف عمى  ضعؼ إدارات الجامعات والكميات فى .7
القانونف وربما يرجع ذلؾ تطبيقيـ لمقوانيف الخاصة بمكافحة الشغب والعنؼ 
بيف الطبلب، أو خوفيـ عمى مناصبيـ أو انتمائيـ لممذاىب أو األحزاب التى 

 التى يعتنقيا الطبلب المشاغبوف.
تيجة ضعؼ العبلقات اإلنسانية بيف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب ن .8

 لئلنشغاؿ باألعماؿ الجامعية الروتينية وبعد المسافة االجتماعية بينيـ.
اعتناؽ بعض أعضاء ىيئة التدريس ألفكار ىذه النوعية مف الطبلب  .9

 ومساعدتيـ ليـ عمى سموكيـ الخارج عمى القانوف.
الفيـ الخاطئ بيف بعض الطبلب لمفاىيـ الحرية والديموقراطية وربطيا   .11

 والتسيب وعدـ احتراـ الرأى اآلخر. بمفاىيـ الفوضى
عدـ قياـ المسئوليف عف األنشطة الطبلبية فى الجامعات بأعماليـ كما   .11

يجب أف تكوف، وانشغاليـ بأعماؿ خارجة عف نطاؽ وظائفيـ، وضعؼ 
 مستوى  فيميـ لمياـ عمميـ.
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سيولة تسمؽ األسوار المحيطة بالجامعات مما يساعد الطبلب وغيرىـ مف   .12
امعة عمى دخوليا ومياجمة زمبلئيـ وأساتذتيـ، وتخريب مبانييا خارج الج
 وأجيزتيا.

 أسباب وعوامؿ مجتمعية:  -ىػ
كثرة األحزاب السياسية والمذاىب الدينية غير واضحة األىداؼ، والتى تنـ  .1

عف عدـ فيـ كثير مف المصرييف لبعض المفاىيـ السياسية مثؿ الديموقراطية 
 والحرية والعدالة.

وسائؿ اإلعبلـ وخاصة القنوات التميفزيونية الخاصة التى تعمؿ بدوف انتشار  .2
رقابة حكومية، ومف ثـ فيى تنشر أخبارىا وأفكارىا الصادقة وغير الصادقة، 

 والتى قد يكوف ليا تأثيرىا السمبى عمى عقوؿ الطبلب وغيرىـ.
ظيور بعض الشخصيات ذات الصوت العالى والقدرة عمى التأثير عمى  .3

 اآلخريف.
عدـ وجود أماكف يمارس فييا الطبلب أنشطتيـ تحت اشراؼ مسئوليف لدييـ  .4

وعى بقيـ االنتماء والوالء لوطنيـ مما يساعد عمى انتشار األفكار الغريبة بيف 
 الطبلب. 

ضعؼ تفعيؿ القوانيف الخاصة بمكافحة الشغب والعنؼ، وضعؼ سمطة  .5
 القرارت الرادعة لمسموكيات الخارجة عمى القانوف.

انتشار الخبليا السرية داخؿ المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة المؤيدة  .6
 لمعنؼ داخؿ الجامعات وتمولو.

ضعؼ االستثمار االيجابي لوقت فراغ طبلب الجامعات، خاصة أثناء  .7
العطبلت الرسمية والذي يؤدي بيـ إلى االنضماـ إلى الجماعات المتطرفة 
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المجتمع والمواطنيف األبرياء  التي تسمـ أفكارىـ وتوجو سموكيـ ضدَّ 
 والممتمكات العامة والخاصة.

الغمو في الديف، وتفسير أصحاب الفكر الديني المتطرؼ النصوص الشرعية  .8
 عمى غير حقيقتيا.

انتشار الفقر والبطالة بيف طبلب الجامعات والخريجيف الذي يدفعيـ إلى  .9
نفاؽ عمييـ في اإلنضماـ إلى الجماعات االرىابية التي تنتيز الفرص لئل

 مقابؿ إتباعيـ لسياستيا واتجاىاتيا.
لحاقيـ بدورات دعوية وتربوية تعمؽ لدييـ  .11 تثقيؼ أئمة المساجد وخطبائيا وا 

الفكر الوسطي وروح السئولية والمواطنة مع إصدار قوانيف تمنع غير المؤىميف 
 مف التعامؿ مع جميور المساجد.
 لطالبى فى الجامعات:رابًعا: من المستفيدون من ظاهرة العنف ا

أظيرت دراسة واقع العنؼ الطبلبى بالجامعات المصرية أف ىناؾ العديد مف 
األفراد والجماعات والمنظمات فى داخؿ الببلد وخارجيا تستفيد مف الوضع الراىف وما 
وصؿ إليو مف تخريب وعنؼ مادى ومعنوى وقتؿ لؤلبرياء فى المجتمع المصرى بوجو 

 خاص، ومف ىذه العناصر:عاـ والجامعات بوجو 
الجماعات اإلرىابية وأعضاؤىا ذوو الشخصيات العدوانية والضعيفة التى  .1

تيدؼ إلى تحقيؽ أىدافيا وأطماعيا الخاصة حتى عمى حساب أرواح األبرياء 
وأجسادىـ وممتمكاتيـ الخاصة باإلضافة إلى ممتمكات الدولة والممتمكات 

 العامة.
عمى تفكيرىـ الجمود والتحجر والسموؾ  األفراد والجماعات الذيف يغمب .2

العدوانى، ولدييـ اتجاىات سادية نحو الجماعات األخرى واألفراد والمجتمع، 
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ويغمبوف المبادئ واألفكار المذىبية والحزبية والعقائدية عمى حب الوطف 
 والوالء لو واالنتماء إليو.

رض الذيف البمطجية وقطاع الطرؽ والعاطموف األنانيوف والمفسدوف فى األ .3
ليس لدييـ ضمير أو قيـ ومبادئ دينية تبعدىـ عف األعماؿ الشريرة التى 

 تيدد حياة األبرياء وممتمكاتيـ والممتمكات العامة.
تجار األسمحة والمفرقعات وصناعيا وميربوىا فى الداخؿ والخارج الذيف  .4

 ينظروف إلى أعماؿ العنؼ والبمطجة عمى أنيا سوؽ لترويج بضائعيـ السامة
 وكسب األمواؿ بطرؽ غير مشروعة دينيا أو خمقيا.

الطرؼ الثالث أو الميو الخفى الذى يضـ أفراًدا يمولوف ويشجعوف أعماؿ  .5
 العنؼ فى الجامعات دوف أف يظيروا عمى مسرح الحياة.

أغنياء الحرب الذيف يشعروف بالمتعة والتمذذ مف حالة الفوضى وعدـ  .6
فعوف أمواليـ لذوى الشخصيات الضعيفة االستقرار التى تعيشيا الببلد، ويد

 الذيف يحققوف ليـ أىدافيـ.
اإلعبلـ التجارى الخاص الفاسد مف قنوات تميفزيونية ومحطات إذاعية  .7

عبلميوف ال تيميـ الوحدة الوطنية والسبلـ والتسامح بيف أبناء  وصحؼ وا 
المجتمع بقدر اىتماميـ بتسميـ أفكار الشباب ومنيـ طبلب الجامعة 

 وؿ عمى األمواؿ لزيادة واردات خزينة القناة أو المحطة أو الصحيفة.والحص
أدعياء الثقافة القانونية والسياسة والذيف يطمقوف عمى أنفسيـ ناشطيف  .8

سياسييف أو فقياء دستورييف أو قانونييف الذيف يجدوا ذواتيـ فى نشر سموميـ 
التفكير فى بيف الشباب واالنتقاؿ مف قناة إلى آخرى وجمع األمواؿ دوف 

 اآلثار السمبية.  
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الدوؿ التى تشعر بالغيرة والحقد مف موقع مصر الجغرافى واالستراتيجى  .9
وموقفيا السياسى وعبلقاتيا بالدوؿ المختمفة، ومف ثـ تشجع اإلرىاب وتمولو 

 بقدر إمكاناتيا، وتقؼ موقًفا عدائًيا مف الحكومة والشعب المصرى.
جيؿ بعض الشباب بأسس ومبادئ الديف تجار الديف الذيف ينتيزوف فرصة  .11

الصحيحة لنشر فتاوييـ وآرائيـ البعيدة عف ىذه المبادئ مستغميف فى ذلؾ 
بعض المساجد البعيدة عف الرقابة الرسمية وبعض الصحؼ الصفراء ووسائؿ 

 اإلعبلـ المأجورة.
 :مف المتضرروف مف العنؼ الطبلبى داخؿ الجامعات 

أنفسيـ، فإما أف يفقدوا أرواحيـ أو يصابوف الطبلب الذيف يثيروف العنؼ  .1
بجروح أو عاىات مستديمة تؤثر عمى مستقبميـ الدراسى والمينى، أو 
عبلقاتيـ مع اآلخريف، أو عبلقاتيـ مع أنفسيـ مما قد يصيبيـ باألمراض 

 النفسية واالجتماعية.
 أسر الطبلب المثيريف لمعنؼ التى يعانى أعضاؤىا مف المشكبلت االجتماعية .2

 واالقتصادية والقضائية التى تنتج عما يثيره أبناؤىا مف مشكبلت.
أفراد المجتمع األبرياء الذيف يفقدوف أرواحيـ أو يصابوف بجروح أو عاىات  .3

 مستديمة تؤثر عمى حياتيـ المينية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية. 
ساسية فى حفظ أفراد الشرطة والقوات المسمحة وأسرىـ الذيف تتمثؿ ميمتيـ األ .4

األمف واألماف لموطف والمواطنيف، والذيف غالًبا ما يكونوا ضحايا العنؼ 
الطبلبى مف ضرب وسب وقتؿ وتعذيب مف جانب بعض الطبلب الذيف ال 

 يقدروف عمؿ ىؤالء األفراد داخؿ الجامعة وخارجيا.
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الممتمكات العامة والخاصة التى تتعرض لمتدمير والحرؽ وخاصة المبانى  .5
جيزة بالكميات والجامعات التى تقدـ خدماتيا العممية والتعميمية شبو واأل

 المجانية ليؤالء الطبلب.
االقتصاد المصرى الذى يعانى مف الضعؼ والقصور الناتج عف توقؼ العمؿ  .6

وضعؼ االنتاج فى بعض المؤسسات العامة والخاصة مع انتشار ظاىرة 
 البطالة عمى مستوى جميع األعمار.

تمع األبرياء الذيف يعيشوف فى معاناة مف الخوؼ والقمؽ وعدـ أبناء المج .7
األماف فى منازليـ وأماكف عمميـ والشارع العاـ، خاصة أف المتفجرات 
والقنابؿ التى يزرعيا الخارجوف عمى القانوف غالبا ما توضع فى األماكف 

 العامة.
والمستدامة المجتمع المصرى ودرجة تقدمو فى مضمار التقدـ والتنمية الشاممة  .8

التى يحاوؿ جاىًدا أف يأخذ بيا ولكف مثؿ ىذه المشكبلت تعرقؿ مسيرتو فى 
 وقت ىو فى حاجة حتمية لئلستفادة مف كؿ دقيقة وجيد كؿ فرد فيو.          

 أفراد الجيش والشرطة في استنزاؼ طاقاتيـ وارواحيـ. .9
 :كيفية الوقاية مف العنؼ الطبلبى وعبلجو 

الطبلبى والوقاية مف أسبابو وآثاره تعاوف جميع المؤسسات تتطمب معالجة العنؼ 
المجتمعية ذات العبلقة المباشرة وغير المباشرة مف خبلؿ مجموعة مف األدوار 

 والمسئوليات التى تتكفؿ بيا ومنيا:
 :دور األسرة 

غرس التعاليـ الدينية ومبادئ الديف في شخصيات األبناء بأسموب سيؿ  .2
 ومبسط.

 والقدوة الحسنة سموًكا وفعبًل مف جانب الوالديف لؤلبناء.تقديـ النماذج   .3
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التدخؿ في اختيار أصدقاء األبناء ومراقبة سموكيـ داخؿ وخارج المنزؿ،   .4
 وتوجيييـ في استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

التعاوف مع المدرسة والمؤسسات التربوية األخرى لتحصيف األبناء مف   .5
 العنؼ.األفكار المتطرفة وممارسة 

فتح أبواب الحوار والتفاىـ واالقناع مع األبناء لتصحيح التفسيرات الخاطئة   .6
 لؤلفكار الدينية.

 توجية األبناء وحمايتيـ مف مخاطر الفضائيات العشوائية.  .7
 تنبيو األباء إلى خطورة السموؾ االجتماعي غيرالمسئوؿ أماـ أبنائيـ.  .8
تشجيع األبناء عمى فيـ الديف واحتراـ األخر واحتراـ القوانيف المنظمو لمحياة   .9

 في المجتمع. 
ويؤكد ذلؾ ما جاء بالمادة العاشرة مف الدستور مف أف األسرة أساس المجتمع   .:

 وتحرص الدولة عمي تماسكيا واستقرارىا وترسيخ قيميا.
 :دور المدرسة 

ظيار الوسطية كمبدأ ديني متفؽ  تنقية المناىج مف األفكار المعادية  .1 لمديف، وا 
 عميو.

 ترسيخ قيـ االنتماء والوالء لموطف والديف في المناىج الدراسية.  .2
زيادة األنشطة المدرسية وتفعيميا داخؿ وخارج حجرة الدراسة التي تساعد   .3

بداء الرآي واحتراـ الرآي اآلخر، وتكويف قيـ  عمى حسف الحوار والمناقشة وا 
 ت اشراؼ المسئوليف فى المدرسة.المواطنة تح

تصحيح بعض المفاىيـ الخاطئة بيف الطبلب والخاصة بقضايا التكفير   .4
 واليجرة والجياد، والرد عمى األفكار المنحرفة مف خبلؿ المناىج الدراسية.
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إبعاد المعمميف واإلدارييف ذوي الفكر المتطرؼ مف العمؿ فى مينة التدريس   .5
ميمية المختمفة، واستبداليـ بمعمميف ذوي فكر في المدارس بالمراحؿ التع

 معتدؿ.
القضاء عمى مشكمة الدروس الخصوصية التي تدفع بعض المعمميف ذوي   .6

األفكار المتطرفة والنفوس الضعيفة مف استغبلليا في غرس أفكارىـ في 
 نفوس الطبلب.

شاركة تنفيذ الندوات والمؤتمرات الثقافية والسياسية التي تساعد في تنمية الم  .7
 المجتمعية لمطبلب، والوعي الديمقراطي، واحتراـ اآلخر.

تطبيؽ قوانيف نسب الحضور والغياب لمطبلب في المدرسة الستمرار الطبلب   .8
 في تفاعؿ مستمر مع المعمميف ذوي الفكر المعتدؿ.

القضاء عمى ظاىرة الغش في االمتحانات والرشوة والمحسوبية التي تساعدىـ   .9
 صؼ دراسي آلخر دوف بذؿ الجيد المطموب.عمى االنتقاؿ مف 

تنفيذ قوانيف الثواب والعقاب عمى جميع الطبلب بالتعاوف بيف المدرسة   .11
عادة التواصؿ بينيما الذي افتقد منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة.  واألسرة. وا 

 :دور الجامعة 
ضرورة قياـ المسؤوليف في الجامعات بجميع أنواعيا وأشكاليا باتخاذ   .1

راءات الكفيمة التي تحد مف العوامؿ المساىمة في العنؼ الجامعي، وذلؾ اإلج
مف خبلؿ تفعيؿ القوانيف التأديبية بحؽ الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس 

 واإلدارييف، ووضع قوانيف أشد صرامة لممخالفات المحتممة.
وضع قواعد نظاـ ضبط دخوؿ غير الطبلب والعامميف بالجامعة لمحـر   .2

تيشيـ بدقة مع كتابة تعيد مف صمحب الدعوة بحسف سيرىـ الجامعى وتف
 وسموكيـ داخؿ الحـر الجامعى.
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تفعيؿ قوانيف انياء قيد وسجف الطبلب ذوى السموؾ الخارج عمى القانوف كؿ   .3
وفؽ الجـر الذى ارتكبو فى حؽ زمبلءه وأساتذتو والجامعة والممتمكات العامة 

 والخاصة والمجتمع.
تطبيؽ قوانيف حرماف الطبلب الذيف يتغيبوف عف حضور المحاضرات وفًقا   .4

لمنسبة المتفؽ عمييا، مع مضاعفة المصروفات الدراسية لمطبلب الراسبوف فى 
 االمتحانات.

زيادة األنشطة التى يشارؾ فييا الطبلب وتنويعيا سياسًيا وثقافًيا وفنًيا   .5
الطبلب بمختمؼ ميوليـ  ورياضًيا واجتماعًيا حتى يشارؾ فييا جميع

ورغباتيـ، عمى أف تكوف ىذه األنشطة موجية لخدمة الطبلب والجامعة 
والمجتمع، وتكوف تحت أشراؼ أعضاء ىيئة تدريس وعامميف يتـ تدريبيـ عمى 

 كيفية التعامؿ مع الطبلب وقيادتيـ.
محاربة الجامعة لموساطة والمحسوبية عمى كافة المستويات اإلدارية،   .6

نزاؿ العقوبات البلزمة بحؽ مف يمارسوف سموؾ واألكاد يمية عمى حّد سواء، وا 
 الوساطة والمحسوبية.

العمؿ عمى بناء ثقافة الحوار والتواصؿ الفعاؿ بيف الطمبة أنفسيـ، وبيف   .7
 الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ برامج ىادفة ومحددة.

لموطف بعيدا عف مظاىر قياـ الجامعة بدورىا في غرس قيـ االنتماء والوالء   .8
التعصب الديني بيف طبلب الجامعة، مف خبلؿ وضع مناىج خاصة في 
التربية الوطنية، ومف خبلؿ قياـ أعضاء ىيئة التدريس بمياميـ عمى أكمؿ 

 وجو.
توعية الطمبة بأىمية الحفاظ عمى ممتمكات الجامعة، وتعزيز قيـ االنتماء إلى   .9

 الجامعة باعتبارىا مؤسسة تربوية تسعى لخدمة المجتمع وتنميتو.  
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عمؿ مكاتب خاصة تتمقى شكاوي الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس   .11
والعامميف في إدارة الجامعة وكمياتيا والعمؿ عمى حميا مف قبؿ لجاف 

 صة.مخت
توفير أفراد األمف اإلداري واألمف العاـ داخؿ الجامعة وخارجيا، ومساعدتو   .11

في تطبيؽ القوانيف الخاصة بمكافحة العنؼ والشغب بيف الطبلب وغيرىـ 
 داخؿ الجامعة وحوليا.

االستبعاد النيائى ألعضاء ىيئة التدريس والمعاونيف واإلدارييف ذوى   .12
 األفكار المتطرفة.   

وى التعميـ الجامعي وتخفيض الرسوـ الجامعية مما يعزز تحسيف مست  .13
 شعور الطالب باالنتماء إلى الجامعة والوطف.

التطبيؽ الفعمى لقوانيف تعاطى المواد المخدرة والسموكيات غير المرغوبة   .14
 بيف الطبلب داخؿ الحـر الجامعى.

 اختيار القيادات اإلدارية مف عمداء ووكبلء مف أعضاء ىيئة التدريس  .15
 الذيف يتمتعوف بالشخصية القيادية المؤثرة عمى سموؾ الطبلب .

إجراء دراسات وبحوث يشارؾ فييا الطبلب تتناوؿ مشكبلت العنؼ   .16
 والتطرؼ واإلرىاب لتحديد أسبابيا و أثارىا والحموؿ المقترحة.

مف الدستور مف أف الدولة تكفؿ استقبلؿ  32ويؤكد ما جاء بالمادة   .17
تعميـ الجامعي وفًقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمؿ عمي الجامعات وتوفير ال

 تطوير التعميـ الجامعي.
 :دور الطبلب 

لمطبلب أنفسيـ مياـ ومسئوليات يجب أف يقومو بيا لموقاية مف استخداـ العنؼ       
 ومواجيتو، ومف ىذه المياـ:
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عمى أال يحمؿ أسمحة نارية أوبيضاء في الجامعة، وال يشجع أي طالب آخر  .2
 حمميا، وأال يصمت أماـ أي طالب يحمؿ سبلًحا داخؿ الجامعة.

أف يكتب تقريًرا عف أية جريمة أو حادث عنؼ ضد زمبلئو أوالمبانى الجامعية  .3
 أو المجتمع داخؿ الجامعة، وأف يشارؾ فى تسميمو إلدارة الجامعة أو الشرطة.

ي طالب أال يقؼ سمبًيا أماـ أي سموؾ أو حديث مشكوؾ فيو مف جانب أ .4
بالجامعة، ويقدمو إلى أحد األساتذة أو اإلخصائييف بيدؼ المحافظة عمى 

 حياة الطبلب.
أف يتعمـ كيؼ يضبط سموكو وأعصابو بقوة، ويتعمـ كيفية المناقشة والحديث  .5

 اإليجابي، واإلبتعاد عف المعارؾ الجسدية.
ستبعاد أف يساعد زمبلءه الجدد والصغار في تعمـ كيفية الحديث والحوار، وا .6

 . استخداـ األسمحة في الخبلفات بينيـ
أف يقوـ الطبلب بتكويف محاكـ طبلبية لخدمة العدالة، حيث يتعمموف أسباب  .7

صدار القرارات  القضية موضوع البحث وكيفية عرضيا، والدفاع عنيا، وا 
 الخاصة بيا.

 أف يصبح مرشًدا وموجًيا ألقرانو، ويساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ. .8
ات مع الطبلب الجدد والصغار تساعدىـ في التكيؼ مع البيئة أف يكّوف صداق .9

 الجامعية.
أف يشارؾ كؿ طالب في األنشطة التي تتفؽ مع استعداداتو ورغباتو، وينتمي  .:

لمنادي أو األسرة التي يرغب في عضويتيا، وأف يشارؾ في إعداد المجبلت 
 والصحؼ الجامعية بآراء حرة نزيية بعيدة عف التعصب والعنؼ.

أف يستأذف إدارة الجامعة أو الكمية فى السماح ألفراد مف خارج الجامعة   .21
 بدخوليا، وأف يحتـر القوانيف والموائح الجامعية التى تنظـ السموؾ الجامعى.
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أف يشارؾ في جماعات السبلـ والحياة في أماف، والبعد عف استخداـ  .22
 األسمحة، واألذى الجسمي لزمبلئو. 

 :دور المجتمع واإلعبلـ 
تفعيؿ قوانيف الخروح عمى القانوف ومكافحة اإلرىاب عمى جميع المواطنيف   .1

 دوف رشوة أو محسوبية فى الشارع المصرى.
التوعية القانونية واألخبلقية لبعض المتخصصيف فى القانوف الذيف يتبنوف   .2

قضايا تضر بالمجتمع ويدافعوف عنيا وىـ عمى يقيف بمدى خطورة ىذه 
 القضايا. 

اطنيف عمى مختمؼ مستوياتيـ التعميمية والثقافية بالمعنى الحقيقى توعية المو   .3
لمبادئ الحرية والديموقراطية والمسئولية والمواطنة والسموكيات الواقعية 

 المرتبطة بيا.
قياـ رجاؿ الديف المسمميف والمسيحييف بأدوارىـ اإليجابية فى مواجية   .4

ينية فى توعية أبناء التطرؼ واإلرىاب، واستخداـ الخطب والحوارات الد
 المجتمع وابعادىـ عف األفكار المتطرفة.

وضع دور العبادة والعامميف فييا تحت رقابة أمنية ودينية مشددة مع استبعاد   .5
 المشتبو فى سموكياتيـ وأفكارىـ المتطرفة.

تشديد الرقابة عمى وسائؿ اإلعبلـ بأشكاليا وأنواعيا المختمفة وخاصة   .6
المؤسسات اإلعبلمية الخاصة، مع استبعاد اإلعبلمييف والضيوؼ ذوى 

 األفكار المتطرفة والذيف يرتدوف أقنعة الديموقراطية والحرية المزيفة.  
وخبراء فى االىتماـ بتقديـ نماذج القدوة الحسنة مف عمماء وأساتذة جامعة   .7

المجاالت المختمفة فى وسائؿ اإلعبلـ ليقتدى بيـ الشباب عمى مختؼ 
 مستوياتو التعميمية والثقافية.
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تطيير المؤسسات الحكومية والخاصة مف المسئوليف ذوى االفكار المتطرفة   .8
 والذيف لدييـ ميوؿ وأفكار خارجة عمى القانوف.

التواصؿ االجتماعى المختمفة إصدار قرارات تحكـ الرقابة غمى أساليب  .9
وترشيدىا خاصة الفيسبوؾ واألنستجراـ التى يسيء بعض االفراد استخداميا 

 )ممحوظة: أصدرت الحكومة الصينية قرارات تمنع استخداـ الفيسبوؾ(.
نستخمص مما سبؽ أف ما يحدث لمشباب المصري خبلؿ ىذه األياـ ىو عممية 

عمـ خبلليا ثقافة مجتمعو، وما يسوده مف قيـ التنشئة والتطبيع االجتماعي، التي يت
ومبادئ سواء كانت ايجابية أو سمبية. أما ما نحف في حاجة إليو فيو "التربية" التي 
دائما ما تنمي وتؤكد وتعزز القيـ االيجابية في المجتمع، ومنيا المواطنة واليوية 

 واالنتماء وحب الوطف، التي تؤكد عمييا األدياف السماوية.
                                        

 ىذا واهلل ولي التوفيؽ والنجاح..... ولؾ اهلل يا مصرنا الحبيبة
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 قائمة المراجع
(، عمـ النفس الفسيولوجى، القاىرة، دار المعارؼ لمنشر 3115أحمد عكاشة)  .2

 والتوزيع.
بيروت، دار  (، التحميؿ النفسى لمذات العربية واألجنبية،3::2عمى زيعور ) .3

 الطميعة لمنشر والتوزيع.
(، "ظاىرة العنؼ داخؿ األسرة المصرية مف منظور 3115فادية أبو شيبو ) .4

 .81، العدد األوؿ، ص 58اجتماعي وقانوني"، المجمة الجنائية القومية، المجمد 
( العوامؿ النفسية واالجتماعية المؤدية لمعنؼ لدة :311محمد خمؼ أخو أرشيد )  .5

طمبة الجامعات األردنية والحموؿ المقترحة لمحد منو، ماجستير، كمية الدراسمت 
 التربوية والنفسية العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا.

ؿ العنؼ والصحة، القاىرة، (، التقرير العالمي حو 3113منظمة الصحة العالمية )  .6
 .7-6المكتب اإلقميمي لمشرؽ األوسط، ص 

6. Agovino, P. (2004)," Attitudes towards Violence among 
University Students in India," Journal of International Education. 
Vol.9, No.1, P  
8. Daniel Lockwood.(1997), Violence among Middle School and 
High School Students, Analysis and Implications for Prevention, 
Washington, National Institute for Justice.  
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