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دراسات �

التعّصب عند النخب
(*)
دراسة مقارنة في اتجاهات الشباب الكويتي والمصري

التعّصب عند النخب - يعقوب الكندري وقياتي عاشور وعلي وطفة

يعقوب يوسف الكندري(**)

أستاذ األنثروبولوجيا واالجتماع في قسم االجتماع

والخدمة االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت.

قياتي عاشور(***)

قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة بني سويف.

علي أسعد وطفة(****)

أستاذ أصول التربية، قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة الكويت.

مقدمة

في  االجتماعية  العلوم  مجال  فــي  االهــتــمــام  ذات  الموضوعات  أبــرز  أحــد  الــيــوم  التعّصب  يعد 

بالتحديد  الوقت  هذا  في  سّيما  وال  السوسيولوجي،  للبحث  الخصبة  الميادين  وأحــد  الراهن،  الوقت 

الشديد  األسف  مع  وأخرجت  العربي  الوطن  في  شتى  أقطار  في  بخاصة  الظاهرة  هذه  سادت  بعدما 

صراًعا كبيًرا بين شرائح اجتماعية مختلفة وأفرزت تطاحنات وصراعات بين بعضها بعًضا، وفقدت 

التعّصب  ظاهرة  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد  وهناك  التعّصب.  لهذا  نتيجة  أبنائها  من  كثيًرا  األمة 

هذه  دراسة  في  اإلنسانية  العلوم  تداخلت  وقد  والطائفية،  والقبلية  اإلثنية  وأنواعها  أوجهها  بمختلف 

المستويات  جميع  في  التعّصب  لبيئة  دقيق  علمي  تفسير  إيجاد  بهدف  متعددة،  زوايــا  من  الظاهرة 

والتجليات، سواء كانت اجتماعية أم سياسة.  

(*) هذه الدراسة المقارنة تَعّد استكماًال لدراسة ومشروع أكبر قام به اثنان من الباحثين على المجتمع الكويتي، وهما: 

البحوث  (مــركــز  الــشــبــاب،»  اتجاهات  فــي  دراســـة  النخب:  عند  التعّصب  «ثقافة  وطــفــة،  أسعد  وعلي  الكندري  يوسف  يعقوب 

والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، 2017). وتم االعتماد على الجانب المفاهيمي نفسه الذي قام به الباحث 

الثالث في الدراسة األولى لتداخلها، مع التعديل عليه من جانب الباحث الثاني في هذه الدراسة ليتالءم مع متطلبات النشر.  

 alkandari66@hotmail.com. (**)  البريد اإللكتروني: 

 kayatyashour@art.bsu.edu.eg. (***) البريد اإللكتروني: 

 watfaali@hotmail.com. (****) البريد اإللكتروني: 
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الجدل،  حولها  ويكثر  والقلق  الخوف  ُتثير  ما  دائًما  قديمة،  وجودية  إنسانية  ظاهرة  التعّصب 

أكثر  بها  ارتبطت  فقد  التاريخ؛  مدار  وعلى  القدم  منذ  بها  ارتبطت  التي  الدموية  اآلثــار  بسبب  وذلك 

ما  التي  الجماعية  واإلبادات  الطاحنة  الحروب  آثارها  من  وكان  التدميرية،  والوقائع  الدموية  األحداث 

خلت أمة من األمم وال شعب من الشعوب إال وكان له منها نصيب، فكم من شعب أبيد بكامله باسم 

امتداد  على  العرقي،  أو  العنصري  والتمييز  المذهبي  أو  الديني  التعّصب  وبفعل  والكراهية!  التعّصب 

تاريخي واتساع جغرافي.

آثارها  وتصبح  تفاقًما،  المشكلة  تـــزداد  وربــمــا 

العليا  المجتمع  طبقات  في  تسود  حين  تدميًرا،  أكثر 

هم  فــهــؤالء  والسياسيين،  والمثقفين  المفكرين  مــن 

الـــرأي  وتــوجــيــه  الــقــيــادة  مــســؤولــيــة  يتحملون  الــذيــن 

الفئة  هذه  أبناء  بين  التعّصب  وجود  فإن  لذلك  العام؛ 

هــو مــا يــســوق الــمــجــتــمــع إلـــى الــهــاويــة فــيــزج بــه في 

مشكالت خطرة، ويطيح استقراره.

الطبقة  هذه  أن  المجتمع  في  وشاع  حدث   وإْن 

من  أساس  على  دورهــا  وتــؤدي  بالمسؤولية،  تقوم  ال 

واألهــواء  الشخصية  الميول  وليس  والمساواة،  العدل 

المجتمع سيصبح  أنَّ هذا  الفكرية؛ فال شك  والنوازع 

الفئة  هــذه  سلوك  ينعكس  وســوف  مــهــدًدا،  استقراره 

تتجه  الذين  الشباب  فئة  أهمها  من  أخرى،  فئات  على 

ميولهم الفكرية نحو الرمزية، وِمن َثمَّ إذا استشعر الشباب أن القادة والمسؤولين ال ينتهجون النهج 

ذلك  وكل  شخصياتهم،  على  خطر  وانعكاس  سلوكهم  في  سلبي  تأثير  له  يكون  ذلك  فإن  الصحيح، 

يكون له صداه داخل المجتمع.

لعدد  يخضع  التعّصب  مواجهة  فــي  والمثقفين  المسؤولين  دور  أنَّ  الحسبان  فــي  يؤخذ  ومــا 

التي  السياسية  والمتغيرات  فيها  نــشــأوا  الــتــي  االجتماعية  األحـــوال  منها  بــهــا،  ويتأثر  الــعــوامــل  مــن 

اتضح  فقد  بلغوها،  التي  والثقافية  الفكرية  والمستويات  نشأتهم  بطبيعة  أيًضا  ويتعلق  عاصروها، 

من خالل المالحظة المنهجية أن بعض المثقفين وبعض رجال الدين قد نشأوا على التمييز المذهبي 

تزايد  على  والعمل  الكراهية  بث  خــالل  من  والصراعات  الفتن  تأجيج  عوامل  من  فكانوا  والطائفي؛ 

االحتقان الطائفي.

وهــنــاك أيــًضــا عــامــل مــن أكــثــر الــعــوامــل خــطــورة وأشــدهــا ضـــراوة، وهــو اإلعـــالم المذهبي الــذي 

القنوات  ظل  في  وخصوًصا  تدميرية،  خطورته  ولكن  األثر  قوي  الوضوح  دوًرا شديد  يمارس  أصبح 

الفضائية التي تخصصت في التحريض الطائفي والمذهبي، وكذلك المواقع اإللكترونية التي تؤدي 

دوًرا مماثًال ومنها الطائفي والمذهبي والقبلي.

والكويتي،  المصري  المجتمعين  في  المقبولة  أو  العادية  الظواهر  من  الظواهر  هــذه  تعد  وال 

وجود  ذلك  عزز  وقد  لديهما،  اآلخر  قبول  ثقافة  وشيوع  السلمي  والتعايش  التسامح  من  به  ُعرفا  لما 

والمثقفين  الــمــســؤولــيــن  دور  إنَّ 

فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــّصـــب يــخــضــع 

لعدد من العوامل ويتأثر بها، منها 

األحــــوال االجــتــمــاعــيــة الــتــي نــشــأوا 

التي  السياسية  والمتغيرات  فيها 

بطبيعة  أيًضا  ويتعلق  عاصروها، 

نــشــأتــهــم والــمــســتــويــات الــفــكــريــة 

والثقافية التي بلغوها.
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كذلك  الثالث،  العالم  بلدان  إلــى  بالنسبة  ُيَضاهى  يكاد  ال  متميًزا  دوًرا  تــؤدي  التي  الحرة  الصحافة 

إلى  يدفعنا  وهــذا  المجتمع،  فئات  لكل  وُمرضًيا  ا  حقيقيًّ تمثيًال  تضمن  التي  البرلمانية  الديمقراطية 

ظهور  على  ساعدت  التي  العوامل  وما  والطائفية،  التعّصبية  الحوادث  تلك  وراء  الدافع  ما  التساؤل: 

مشاعر مماثلة وإذكائها في الصرح الجامعي؟

دور  حــول  المجتمع  فــي  رصــدهــا  يمكن  الــتــي  المالحظات  إن  وأسئلتها:  الــدراســة  إشكالية 

المثقفين في مواجهة التعّصب أكثر من أن يشملها الحصر، ولكن تبقى هذه المالحظات من وجهة 

النظر العلمية مجرد مالحظات مجردة ما لم تختبر وتخضع للبحث العلمي الدقيق والرؤية المنهجية 

المنضبطة، وهنا تبرز إشكالية الدراسة الراهنة التي تعنى بموقف واتجاهات الشباب في المجتمعين 

واألكاديمية  والسياسية،  والدينية،  واإلعالمية،  الفكرية،  النخب  عند  التعّصب  من  والمصري  الكويتي 

لذلك  الثقافتين.  بين  االتجاهات  هذه  بين  والــفــوارق  المستويات،  جميع  على  مواجهته  في  ودورهــم 

تنطلق الدراسة من مجموعة من التساؤالت:

ا؟ ا ومحليًّ ما رؤية الشباب الجامعي المصري والكويتي حول مدى انتشار التعّصب عربيًّ

- ما الدور الذي يرونه للنخب والمثقفين في نشر ثقافة التعّصب الطائفي والمذهبي إذا كانت 

الديني  المتعددة:  بأوجهه  التعّصب  انتشار  تعاني  والكويتي،  المصري  ومنها  العربية،  المجتمعات 

والطائفي والمذهبي والعرقي والسياسي؟

- ما مدى انتشار ظاهرة التعّصب بأشكاله المختلفة؟

واإلعـــالم  والسياسة  الــديــن  ورجـــال  والمثقفين  النخب  مــوقــف  الجامعي  الشباب  يــرى  كيف   -

وأساتذة الجامعة من ثقافة التعّصب بأوجهه المختلفة، الدينية والطائفية والعرقية والسياسية؟

السياسية  واالتــجــاهــات  العلمية  والتخصصات  الجنسية  المتغيرات  تحدثه  الــذي  التأثير  ما   -

للطالب في موقفهم من ظاهرة التعّصب بأوجهه المختلفة؟

- هل توجد فوارق ذات داللة إحصائية ناتجة من تأثير هذه المتغيرات؟

الــواقــع  يمليها  الــتــي  الملحة  الــحــاجــة  مــن  أســاًســا  الــدراســة  هــذه  أهمية  تنبع  الـــدراســـة:  أهمية 

على  المساعدة  العوامل  واستكشاف  أسبابها  تحديد  أجــل  من  التعصب؛  هــذه  في  البحث  بــضــرورة 

ظهورها وتقويتها والوصول إلى جذورها؛ وذلك إليجاد الوسائل التي تمكننا من السيطرة عليها ومد 

في  عليها  للقضاء  والسعي  بوادرها،  ظهور  عند  الحتوائها  المالئمة  باالستراتيجيات  القرار  أصحاب 

مهدها واستئصالها من جذورها.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى: الكشف عن اتجاهات الشباب الكويتي والمصري وآرائهم 

حول مدى انتشار ظاهرة التعّصب؛ التعرف إلى اتجاهات الشباب في المجتمعين الكويتي والمصري 

من مواقف النخب الثقافية والفكرية من ظاهرة التعّصب بأبعادها المختلفة؛ تحديد اتجاهات الشباب 

في المجتمعين تجاه هذه الظاهرة ومواقفهم من حدود انتشارها في المنطقة العربية والمحلية.

على  اعتمدت  وهــي  الــمــقــارن،  الوصفي  المنهج  على  الــدراســة  ارتــكــزت  الــدراســة:  منهجية 

اختيار  جــاء  وقــد  والــمــصــري.  الكويتي  المجتمعين  فــي  الشبابية  العمرية  الشريحة  مــن  عّينتين 
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ففي  العالي.  التعليم  مؤسسات  ومن  البلدين  كال  في  الجامعي  المجتمع  من  شبابية  عمرية  عيِّنة 

الكويت تم االعتماد على عيِّنة من جامعة الكويت، وكلية التربية األساسية في الهيئة العامة للتعليم 

 2709 البحث  عيِّنة  شملت  تحديًدا.  سويف  بني  جامعة  من  المصرية  العيِّنة  وجــاءت  التطبيقي، 

مبحوثين. وبلغت العيِّنة من الشريحة الشبابية من الكويتيين 1422 مبحوًثا (547 ذكوًرا و847 

 1500 توزيع  تم  بعدما  إناًثا)  و856  ذكــوًرا   431) مبحوًثا   1287 المصرية  العيِّنة  ومن  إناًثا)، 

الكاملة  االســتــمــارات  على  االعتماد  وتــم  اســتــمــارة)،   3000 (بــواقــع  المجتمعين  مــن  لكل  استمارة 

وإلغاء بعض االستمارات التي ال تحقق القدر المطلوب من المعلومات، والتي لم ُيجب عنها أفراد 

العيِّنة بالكامل.

أوًال: الفوارق في االتجاهات

نحو التعّصب عند النخب

1- الفوارق في االتجاهات نحو التعّصب عند النخب اإلعالمية

تعّصب  درجة  نحو  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  اتجاهات  في  الفوارق  عن  للكشف 

النخب اإلعالمية، فإن الجدول الرقم (1) يوضح هذه الفوارق.

الجدول الرقم (1)

نة من الكويتيين والمصريين الفوارق بين أفراد العيِّ

في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند النخب اإلعالمية

مصريونكويتيون
ت

عمعم

17.37(*)21.474.3018.524.47 مقياس االتجاهات نحو تعّصب النخب اإلعالمية

 p<0.001  (*) 

يشير الجدول الرقم (1) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين 

من  العيِّنة  أفراد  فيرى  الكويتيين؛  باتجاه  اإلعالمية  النخب  تعّصب  نحو  اتجاهاتهم  في  والمصريين 

المصريين،  من  العيِّنة  أفــراد  مع  بالمقارنة  عــام  بوجه  تعّصًبا  أكثر  اإلعالمية  النخب  أن  الكويتيين 

.(p<0.001) والفوارق هنا دالة إحصائًيا عند المستوى

النخب  عند  والسياسي  والقبلي،  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  أبعاد  عن  وللكشف 

والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فوارق  هناك  كان  ما  وإذا  اإلعالمية، 

في هذه األبعاد، فإن الجدول الرقم (2) يوضح هذه الفوارق باستخدام اختبار (ت).
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الجدول الرقم (2)

نة من الكويتيين والمصريين الفوارق بين أفراد العيِّ

في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند النخب اإلعالمية 

بأبعادها الدينية، والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند
مصريونكويتيون

ت
عمعم

6.91(*)2.85867.2.601.01 ينشر  اإلعالميون  ثقافة التعّصب الديني1

12.73(*)2.99920.2.491.09 ينشر  اإلعالميون  ثقافة التعّصب الطائفي 2

17.45(*)2.99915.2.321.06 ينشر  اإلعالميون  ثقافة التعّصب المذهبي3

17.83(*)2.85949.2.151.07ينشر  اإلعالميون  ثقافة التعّصب القبلي 4

1.39-3.341.013.391.19 ينشر  اإلعالميون التعّصب السياسي 5

p<0.001 (*)

إحصائية  داللــة  ذات  فــوارق  هناك  أن   (2) الرقم  الجدول  يوضحها  كما  الدراسة  نتائج  كشفت 

التعّصب  عدا  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  لمصلحة  اإلعالمية  النخب  عند  التعّصب  أبعاد  مختلف  بين 

السياسي التي لم تكشف الدراسة عن وجود فوارق دالة إحصائًيا. فينظر أفراد العيِّنة من الكويتيين 

والقبلي  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  ثقافة  تنشر  اإلعالمية  النخب  أن  إلى  اتجاهاتهم  في 

عند  األبعاد  لكل  الداللة  مستوى  جاء  وقد  واتجاهاتهم.  المصريين  من  العيِّنة  أفراد  من  أكبر  بصورة 

  .(p<0.01) عدا التعّصب بوجه عام عند مستوى ،(p<0.001) مستوى

2 - الفوارق في االتجاهات نحو التعّصب عند النخب األكاديمية

تعّصب  درجة  نحو  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  اتجاهات  في  الفوارق  عن  للكشف 

النخب األكاديمية، فإن الجدول الرقم (3) يوضح هذه الفوارق.

الجدول الرقم (3)

نة من الكويتيين والمصريين الفوارق بين أفراد العيِّ

في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند النخب األكاديمية

مصريونكويتيون
ت

عمعم

12.21(*)14.053.9312.213.87 مقياس االتجاهات نحو تعّصب النخب األكاديمية

p<0.001 (*)
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يشير الجدول الرقم (3) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين 

من  العيِّنة  أفراد  فيرى  الكويتيين.  باتجاه  األكاديمية  النخب  تعّصب  نحو  اتجاهاتهم  في  والمصريين 

المصريين،  من  العيِّنة  أفــراد  مع  بالمقارنة  عام  بوجه  تعّصًبا  أكثر  األكاديمية  النخب  أن  الكويتيين 

.(p<0.001) والفوارق هنا دالة إحصائًيا عند المستوى

والعام،  والسياسي،  والقبلي،  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  أبعاد  عن  وللكشف 

من  العيِّنة  أفـــراد  بين  إحصائية  داللــة  ذات  فـــوارق  هناك  كــان  مــا  وإذا  األكــاديــمــيــة،  النخب  عند 

باستخدام  الفوارق  هذه  يوضح  الجدول الرقم (4)  فإن  األبعاد،  هذه  والمصريين في  الكويتيين 

اختبار (ت).

الجدول الرقم (4)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس الفوارق بين أفراد العيِّ

االتجاهات نحو التعّصب عند النخب األكاديمية بأبعادها الدينية،

والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند
مصريونكويتيون

ت
عمعم

12.54(*).2.25883.1.81959ينشر أساتذة الجامعة ثقافة التعّصب الديني1

13.60(*).2.18871.1.71933ينشر أساتذة الجامعة ثقافة التعّصب الطائفي 2

13.27(*).2.18900.1.69977ينشر أساتذة الجامعة ثقافة التعّصب المذهبي 3

17.34(*)2.37989.1.701.01ينشر أساتذة الجامعة ثقافة التعّصب القبلي 4

11.58(*)2.52940.2.061.11ينشر أساتذة الجامعة ثقافة التعّصب السياسي 5

 p<0.001  (*) 

إحصائية  داللــة  ذات  فــوارق  هناك  أن   (4) الرقم  الجدول  يوضحها  كما  الدراسة  نتائج  كشفت 

بين أبعاد التعّصب كافة عند النخب الدينية لمصلحة أفراد العيِّنة من الكويتيين. فينظر أفراد العيِّنة 

والطائفي،  الديني،  التعّصب  ثقافة  تنشر  األكاديمية  النخب  أن  إلــى  اتجاهاتهم  في  الكويتيين  من 

مستوى  جــاء  وقــد  واتجاهاتهم.  المصريين  من  العيِّنة  أفــراد  من  أكبر  بصورة  والقبلي،  والمذهبي، 

  .(p<0.001) الداللة لكل األبعاد عند مستوى

3 - الفوارق في االتجاهات نحو التعّصب عند النخب الدينية

تعّصب  درجة  نحو  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  اتجاهات  في  الفوارق  عن  للكشف 

النخب الدينية، فإن الجدول الرقم (5) يوضح هذه الفوارق.
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الجدول الرقم (5)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات الفوارق بين أفراد العيِّ

نحو التعّصب عند النخب الدينية

مصريونكويتيون
ت

عمعم

2.01(*)24.934.8723.764.67مقياس االتجاهات نحو تعّصب النخب الدينية

p<0.05 (*) 

يشير الجدول الرقم (5) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين 

العيِّنة  أفـــراد  فــيــرى  الكويتيين.  بــاتــجــاه  الدينية  النخب  تعّصب  نحو  اتجاهاتهم  فــي  والمصريين 

المصريين،  من  العيِّنة  أفــراد  مع  بالمقارنة  عام  بوجه  تعّصًبا  أكثر  الدينية  النخب  أن  الكويتيين  من 

.(p<0.05) والفوارق هنا دالة إحصائًيا عند المستوى

والــعــام،  والــســيــاســي،  والقبلي،  والــمــذهــبــي،  والــطــائــفــي،  الــديــنــي،  التعّصب  أبــعــاد  عــن  وللكشف 

الكويتيين  من  العيِّنة  أفــراد  بين  إحصائية  داللــة  ذات  فــوارق  هناك  كان  ما  وإذا  الدينية،  النخب  عند 

والمصريين في هذه األبعاد، فإن الجدول الرقم (6) يوضح هذه الفوارق باستخدام اختبار (ت).

الجدول الرقم (6)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند  الفوارق بين أفراد العيِّ

النخب الدينية بأبعادها الدينية، والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند
مصريونكويتيون

ت
عمعم

10.68(*)2.95968.2.541.00يبث رجال الدين  ثقافة التعّصب الديني 1

12.42(*).2.65944.2.20934يبث رجال الدين ثقافة التعّصب الطائفي 2

12.44(*)2.711.002.221.00يبث رجال الدين ثقافة التعّصب  المذهبي3

6.77(*).2.28988.2.02985يبث رجال الدين ثقافة التعّصب القبلي 4

.2.501.022.481.09479يبث رجال الدين ثقافة التعّصب السياسي 5

 p<0.001  (*) 

يشير الجدول الرقم (6) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين مختلف أبعاد التعّصب عند 

النخب الدينية لمصلحة أفراد العيِّنة من الكويتيين، عدا التعّصب السياسي الذي لم تكشف الدراسة عن 

الدينية  النخب  أن  إلى  اتجاهاتهم  في  الكويتيين  من  العيِّنة  أفــراد  فينظر  إحصائية.  دالــة  فــوارق  وجــود 

ورجال الدين ينشرون ثقافة التعّصب الديني، والطائفي، والمذهبي، والقبلي، أكثر من أفراد العيِّنة من 

.(p<0.001) المصريين واتجاهاتهم. وقد جاء مستوى الداللة لكل األبعاد عند مستوى

4 - الفوارق في االتجاهات نحو التعّصب عند النخب الفكرية

تعّصب  درجة  نحو  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  اتجاهات  في  الفوارق  عن  للكشف 

النخب من رجال الفكر، فإن الجدول الرقم (7) يوضح هذه الفوارق.
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الجدول الرقم (7)

نة من الكويتيين والمصريين الفوارق بين أفراد العيِّ

في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند النخب من رجال الفكر

مصريونكويتيون
ت

عمعم

7.90(*)18.514.0217.254.23مقياس االتجاهات نحو تعّصب النخب رجال الفكر

 p<0.001  (*) 

يشير الجدول الرقم (7) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين 

العيِّنة  أفـــراد  فــيــرى  الكويتيين.  باتجاه  الفكرية  النخب  تعّصب  نحو  اتجاهاتهم  فــي  والمصريين 

من  العيِّنة  أفــراد  مع  بالمقارنة  عام  بوجه  تعّصًبا  أكثر  الفكر  أصحاب  من  النخب  أن  الكويتيين  من 

.(p<0.001) المصريين، والفوارق هنا دالة إحصائيًا عند المستوى

النخب  عند  والسياسي  والقبلي،  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  أبعاد  عن  وللكشف 

الفكرية، وإذا ما كان هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين والمصريين في 

هذه األبعاد، فإن الجدول الرقم (8) يوضح هذه الفوارق باستخدام اختبار (ت).

الجدول الرقم (8)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند  الفوارق بين أفراد العيِّ

النخب الفكرية بأبعادها الدينية، والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند
مصريونكويتيون

ت
عمعم

8.14(*).2.57844.2.30887ينشر المفكرون العرب ثقافة التعّصب الديني1

11.82(*).2.56852.2.15919 ينشر المفكرون  العرب ثقافة التعّصب الطائفي2

11.52(*).2.55825.2.14975 ينشر المفكرون  العرب ثقافة التعّصب المذهبي3

10.00(*).2.45884.2.09986ينشر المفكرون  العرب ثقافة التعّصب القبلي4

.2.78908.2.751.22673 ينشر المفكرون  العرب ثقافة التعّصب السياسي5

 p<0.001  (*) 

يشير الجدول الرقم (8) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين جميع أبعاد التعّصب عند 

النخب الفكرية لمصلحة أفراد العيِّنة من الكويتيين عدا التعّصب السياسي الذي لم تكشف الدراسة 

النخب  أن  إلــى  اتجاهاتهم  في  الكويتيين  من  العيِّنة  أفــراد  فينظر  إحصائية.  دالــة  فــوارق  وجــود  عن 
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أفراد  من  أكثر  والقبلي،  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  ثقافة  تنشر  الدين  ورجال  الفكرية 

.(p<0.001) العيِّنة من المصريين واتجاهاتهم. وقد جاء مستوى الداللة لألبعاد كافة عند مستوى

5 - الفوارق في االتجاهات نحو التعّصب عند النخب السياسية

تعّصب  درجة  نحو  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  اتجاهات  في  الفوارق  عن  للكشف 

النخب الدينية، فإن الجدول الرقم (9) يوضح هذه الفوارق.

الجدول الرقم (9)

نة من الكويتيين والمصريين الفوارق بين أفراد العيِّ

في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب عند النخب السياسية

مصريونكويتيون
ت

عمعم

23.64(*)25.104.6120.844.73مقياس االتجاهات نحو تعّصب النخب السياسية

 p<0.001  (*) 

يشير الجدول الرقم (9) إلى أن هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين 

من  العيِّنة  أفراد  فيرى  الكويتيين.  باتجاه  السياسية  النخب  تعّصب  نحو  اتجاهاتهم  في  والمصريين 

المصريين،  من  العيِّنة  أفــراد  مع  بالمقارنة  بعامٍة  تعّصًبا  أكثر  السياسيين  من  النخب  أن  الكويتيين 

.(p<0.001) والفوارق هنا دالة إحصائًيا عند المستوى

النخب  عند  والسياسي،  والقبلي،  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  أبعاد  عن  وللكشف 

السياسية، وإذا ما كان هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين والمصريين 

في هذه األبعاد، فإن الجدول الرقم (10) يوضح هذه الفوارق باستخدام اختبار (ت). 

الجدول الرقم (10)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت الفوارق بين أفراد العيِّ

مقياس االتجاهات نحو التعّصب السياسية بأبعادها الدينية، والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند
مصريونكويتيون

ت
عمعم

8.73(*)2.91910.2.581.06ينشر السياسيون  ثقافة التعّصب الديني1

16.39(*)3.13947.2.491.06ينشر السياسيون  ثقافة التعّصب الطائفي 2

16.38(*)3.03970.2.401.04ينشر السياسيون  ثقافة التعّصب المذهبي3

19.00(*)3.101.022.321.09ينشر السياسيون  ثقافة التعّصب القبلي 4

6.03(*)3.481.063.211.26ينشر السياسيون  ثقافة التعّصب السياسي 5

 p<0.001  (*) 
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بين  إحصائية  داللة  ذات  فوارق  هناك  أن  إلى  الرقم (10)  الجدول  يوضحها  كما  النتائج  تشير 

مختلف أبعاد التعّصب عند النخب السياسية لمصلحة أفراد العيِّنة من الكويتيين؛ فينظر أفراد العيِّنة 

والطائفي،  الديني،  التعّصب  ثقافة  تنشر  السياسية  النخب  أن  إلــى  اتجاهاتهم  فــي  الكويتيين  مــن 

لكل  الداللة  مستوى  جاء  وقد  واتجاهاتهم.  المصريين  من  العيِّنة  أفراد  من  أكثر  والقبلي،  والمذهبي، 

.(p<0.001) األبعاد عند مستوى

ثانًيا: ثقافة التعّصب في المجتمع الكويتي،

والمصري والعربي

1- ثقافة التعّصب في المجتمعات العربية

للكشف عن الفوارق في رأي واتجاهات أفراد العيِّنة من الكويتيين والمصريين عن مدى معاناة 

المجتمعات العربية من التعّصب بوجه عام، فإن الجدول الرقم (11) يوضح هذه الفوارق باستخدام 

اختبار (ت). 

الجدول الرقم (11)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات نحو المعاناة من  الفوارق بين أفراد العيِّ

التعّصب في المجتمعات العربية بوجه عام

 
مصريونكويتيون

ت
عمعم

مقياس االتجاهات نحو معاناة الدول 

العربية من التعّصب
10.203.6611.923.60(*)-12.25

 p<0.001  (*) 

من  العيِّنة  ــراد  أفـ بين  إحصائية  داللـــة  ذات  ــوارق  فـ هــنــاك  أن   (11) الــرقــم  الــجــدول  مــن  يتضح 

التعّصب  ثقافة  من  العربية  الدول  معاناة  نحو  اتجاهاتهم  ومعدل  درجة  في  والمصريين  الكويتيين 

تعاني  العربية  المجتمعات  أن  المصريون  فيرى  المصريين؛  من  العيِّنة  أفــراد  باتجاه  عامة  بصفة 

التعّصب بوجه عام أكثر من اتجاهات ورأي الكويتيين تجاه هذه المجتمعات، والفوارق هنا دالة عند 

.(p<0.001) مستوى

كان  ما  وإذا  والسياسي،  والقبلي،  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  أبعاد  عن  وللكشف 

فإن  األبعاد،  هذه  في  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فوارق  هناك 

الجدول الرقم (12) يوضح هذه الفوارق باستخدام اختبار (ت). 
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الجدول الرقم (12)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات الفوارق بين أفراد العيِّ

نحو التعّصب بوجه عام في المجتمعات العربية بأبعادها الدينية، والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند
مصريونكويتيون

ت
عمعم

3.01-(*)2.08896.2.191.01تعاني المجتمعات العربية التعّصب الديني1

11.58-(**)2.03883.2.451.01تعاني المجتمعات العربية التعّصب الطائفي2

16.26-(**)1.99945.2.911.04تعاني المجتمعات العربية التعّصب المذهبي  3

15.12-(**)2.15952.2.741.05تعاني المجتمعات العربية التعّصب القبلي4

1.96973.1.911.071.13تعاني المجتمعات العربية التعّصب  السياسي  5

 p<0.001  (*) 

p<0.01  (**) 

إحصائية  داللـــة  ذات  فـــوارق  هــنــاك  أن  إلــى   (12) الــرقــم  الــجــدول  يوضحها  كما  النتائج  تشير 

عدا  المصريين،  من  العيِّنة  أفــراد  لمصلحة  التعّصب  من  كافة  العربية  المجتمعات  معاناة  أبعاد  بين 

فينظر  إحصائًيا.  دالة  فوارق  وجود  عن  النتائج  تكشف  لم  الذي  السياسي،  بالتعّصب  الخاص  البعد 

تعانيه  والقبلي  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  ثقافة  أن  إلــى  المصريين  من  العيِّنة  أفــراد 

المجتمعات.  هذه  عن  واتجاهاتهم  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  من  أكبر  بصورة  العربية  المجتمعات 

وقد جاء مستوى الداللة لبعد التعّصب الطائفي، والمذهبي، والقبلي عند مستوى (p<0.001)، وبعد 

.(p<0.01) التعّصب الديني عند مستوى

2 - ثقافة التعّصب في المجتمع الكويتي والمصري

درجة  عن  ومجتمعه  بلده  عن  منهما  كل  والمصريين  الكويتيين  من  العيِّنة  أفــراد  ســؤال  وعند 

المعاناة من ثقافة التعّصب المجتمع الذي يعيشون فيه، فإن الجدول الرقم (13) يوضح الفوارق في 

معدالت اتجاهاتهم حول هذا الموضوع من خالل استخدام اختبار (ت).   

الجدول الرقم (13)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات نحو المعاناة من  الفوارق بين أفراد العيِّ

التعّصب في مجتمعاتهم بوجه عام (الكويتي، والمصري)

مصريونكويتيون
ت

عمعم

مقياس االتجاهات نحو معاناة المجتمع 

الكويتي والمجتمع المصري من التعّصب
12.794.1611.003.80(*)11.62

 p<0.001  (*) 
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من  العيِّنة  أفـــراد  بين  إحصائية  داللـــة  ذات  فـــوارق  هــنــاك  أن  إلــى   (13) الــرقــم  الــجــدول  يشير 

التعّصب  ثقافة  من  مجتمعاتهم  معاناة  نحو  اتجاهاتهم  ومعدل  درجــة  في  والمصريين  الكويتيين 

بصورة عامة باتجاه أفراد العيِّنة من الكويتيين. فيرى الكويتيون أن مجتمعهم يعاني التعّصب بوجه 

.(p<0.001) عام أكثر من اتجاهات وآراء المصريين عن مجتمعهم، والفوارق هنا دالة عند مستوى

وللكشف عن أبعاد المعاناة من التعّصب الديني، والطائفي، والمذهبي، والقبلي، والسياسي في 

مجتمعاتهم، وإذا ما كان هناك فوارق ذات داللة إحصائية بين أفراد العيِّنة من الكويتيين والمصريين 

في هذه األبعاد، فإن الجدول الرقم (14) يوضح هذه الفوارق باستخدام اختبار (ت). 

الجدول الرقم (14)

نة من الكويتيين والمصريين في معدالت مقياس االتجاهات نحو التعّصب بعامة  الفوارق بين أفراد العيِّ

كل في مجتمعه بأبعادها الدينية، والطائفية، والمذهبية، والقبلية، والسياسية

نص البند

مصريونكويتيون

ت
عمعم

1
يعاني المجتمع الكويتي/المصري 

التعّصب الديني
2.581.082.301.18(*)6.54

2
يعاني المجتمع الكويتي/المصري 

التعّصب الطائفي
2.15925.2.701.12(*)13.76

3
يعاني المجتمع الكويتي/المصري  

التعّصب المذهبي  
2.18949.2.871.11(*)17.33

4
يعاني المجتمع الكويتي/المصري  

التعّصب القبلي
2.14973.2.951.11(*)19.87

5
يعاني المجتمع الكويتي/المصري  

التعّصب  السياسي
2.04966.1.971.131.72

 p<0.001  (*) 

بين  إحصائية  داللة  ذات  فوارق  هناك  أن  إلى  الرقم (14)  الجدول  يوضحها  كما  النتائج  تشير 

جميع األبعاد لمعاناة مجتمعاتهم كل على حدة، من التعّصب لمصلحة أفراد العيِّنة من الكويتيين، عدا 

فينظر  إحصائًيا.  دالة  فوارق  وجود  عن  النتائج  تكشف  لم  الذي  السياسي،  بالتعّصب  الخاص  البعد 

يعانيها  والقبلي  والمذهبي،  والطائفي،  الديني،  التعّصب  ثقافة  أن  إلى  الكويتيين  من  العيِّنة  أفــراد 

مستوى  جاء  وقد  المجتمع.  عن  واتجاهاتهم  المصريين  من  العيِّنة  أفراد  من  أكبر  بصورة  مجتمعهم 

،(p<0.001) الداللة لبعد التعّصب الديني، الطائفي، والمذهبي، والقبلي عند مستوى
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ثالًثا: الفوارق بين الجنسين في ثقافة التعّصب 

لدى العينتين الكويتية والمصرية

الفتراض اختالف المستويات الثقافية بين الجنسين (الذكور واإلناث) في المجتمعين الكويتي 

من  العّينتين  أفراد  بين  المقارنة  تمت  فقد  المجتمع،  داخل  التعّصب  ثقافة  نحو  ونظرتهم  والمصري 

والفكرية،  والدينية،  واألكاديمية،  (اإلعالمية،  النخب  تعّصب  نحو  االتجاهات  مقاييس  في  الجنسين 

حدة  على  كل  والمصري  الكويتي  المجتمع  ومعاناة  التعّصب،  العربية  البلدان  ومعاناة  والسياسية)، 

التعّصب باستخدام اختبار (ت)، والجدول الرقم (15) يوضح هذه الفوارق.

الجدول الرقم (15)

الفوارق بين الذكور واإلناث في المجتمعين الكويتي والمصري وفي كل منهما

في مقاييس االتجاهات نحو تعّصب النخب (اإلعالمية، واألكاديمية، والدينية، والفكرية، والسياسية)،

ومعاناة الدول العربية من التعّصب، ومعاناة المجتمعين الكويتي والمصري كل على حدة من التعّصب

المقياس

المصريونالكويتيونكل العيِّنة

ذكور

م (ع)

إناث

م(ع)

قيمة

ت 

ذكور

م (ع)

إناث

م(ع)

قيمة 

ت

ذكور

م (ع)

إناث

م(ع)

قيمة 

ت

1
مقياس االتجاهات نحو 

تعّصب النخب اإلعالمية

20.13

(4.75)

20.01

(4.55)
647.

21.70

(4.20)

21.13

(4.44)(*)2.42

18.80

(4.82)

18.38

(4.27)
1.59

2

مقياس االتجاهات 

نحو تعّصب النخب 

األكاديمية

13.40

(4.12)

13.03

(3.93)
(*)2.34

14.10

(3.84)

14.03

(4.00)287.

12.49

(4.31)

12.07

(3.62)

(*)1.85

(065.)

3

مقياس االتجاهات 

نحو تعّصب النخب 

الدينية

11.38

(4.06)

10.81

(3.50)
(***)3.82

11.05

(4.16)

9.60

(3.13)(***)7.39

11.81

(3.89)

11.97

(3.45)729.-

4

مقياس االتجاهات 

نحو تعّصب النخب 

رجال الفكر

24.11

(5.05)
23.70

(4.60)
(*)2.15

24.48

(5.17)

23.55

(4.61)(***)3.51

23.61

(4.84)

23.84

(4.59)816.-

5

مقياس االتجاهات 

نحو تعّصب النخب 

السياسية

18.10

(4.36)

17.79

(4.05)
(*)1.86

18.56

(4.14)

18.47

(3.95)421.

17.48

(4.58)

17.13

(4.05)1.38

6

مقياس االتجاهات نحو 

معاناة الدول العربية من 

التعّصب

 23.12

(5.12)

22.94

 

(5.15)

904.
 25.49

(4.56)

24.55

 

(4.64)
(***)3.74

20.85

(4.58)

20.80

(5.01)200.

7

مقياس االتجاهات 

نحو معاناة الكويت 

وجمهورية مصر 

العربية من التعّصب

12.00

(4.43)

11.78

(3.85)
1.31

11.37

(4.16)

10.74

(3.51)(**)3.05

12.82

(4.64)

12.78

(3.91)
85.

(065.)

 p<0.001  (*) 

p<0.01  (**) 

p<0.05  (***) 
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يشير   (15) الرقم  الجدول  فإن  والمصرية،  الكويتية  العينتين  في  واإلنــاث  الذكور  مقارنة  في 

مقاييس  جميع  في  المصرية  العيِّنة  في  واإلنــاث  الذكور  بين  إحصائًيا  دالــة  فــوارق  توجد  ال  أنه  إلى 

األكاديمية،  النخب  عدا  والسياسية)  والفكرية،  والدينية،  (اإلعالمية،  النخب  تعّصب  نحو  االتجاهات 

ومعاناة  التعّصب،  من  العربية  البلدان  معاناة  مقياس  في  إحصائًيا  دالــة  لــفــوارق  وجــود  ال  وكذلك 

المجتمع الكويتي والمصري كل على حدة من التعّصب. وكشفت النتائج وجود فوارق دالة إحصائًيا 

باتجاه  األكاديمية  النخب  مقياس  اتجاهات  في  المصريين  من  العيِّنة  أفراد  عند  واإلنــاث  الذكور  بين 

الذكور. فقد سجل الذكور معدًال أعلى في اتجاهاتهم ونظرتهم حول أن النخب األكاديمية أكثر تعّصًبا 

  .(p<0.05) مقارنة باإلناث في العيِّنة المصرية، والفوارق هنا دالة عند مستوى

إحصائية  داللــة  ذات  فــوارق  هناك  أن  إلــى  النتائج  أشــارت  فقد  الكويتيين،  من  العيِّنة  أفــراد  أمــا 

بين الذكور واإلناث في مقاييس االتجاهات نحو تعّصب النخب اإلعالمية، والدينية، والفكرية باتجاه 

من  العربية  البلدان  معاناة  مقياس  في  إحصائًيا  دالــة  فــوارق  وجــود  النتائج  كشفت  وكذلك  الذكور. 

اتجاهاتهم  في  أعلى  معدًال  الــذكــور  سجل  فقد  التعّصب.  من  الكويتي  المجتمع  ومعاناة  التعّصب، 

بالمقارنة   (p<0.001) والدينية   ،(p<0.001) والفكرية   ،(p<0.05) اإلعالمية  النخب  تعّصب  نحو 

 ،(p<0.001) التعّصب  من  العربية  البلدان  معاناة  درجــة  في  أعلى  معدًال  سجلوا  وكذلك  بــاإلنــاث، 

ومعاناة المجتمع الكويتي من التعّصب (p<0.01) بالمقارنة باإلناث. ولم تكشف نتائج الدراسة عن 

النخب  تعّصب  نحو  واإلناث  الذكور  من  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  بين  إحصائًيا  دالة  فوارق  وجود 

األكاديمية، والسياسية. 

رابًعا: مناقشة النتائج

ــة إحــصــائــيــة بــيــن اتــجــاهــات أفـــراد  لــقــد خلصت نــتــائــج الـــدراســـة إلـــى أن هــنــاك فــــوارق ذات داللـ

كافة  االجتماعية  النخب  بث  ومعدل  درجــة  في  والمصريين  الكويتيين  الشباب  شريحة  من  العيِّنة 

من  العيِّنة  باتجاه  عام  بوجه  التعّصب  لثقافة  الدينية،  أو  السياسية،  أو  الفكرية،  أو  اإلعالمية،  سواء 

النخب  عند  العام  بوجهه  تعّصب  وجود  نحو  اتجاهاتهم  في  معدًال  أكثر  هم  فالكويتيون  الكويتيين. 

مقارنة بأفراد العيِّنة من المصريين. وقد كشفت الدراسة أن هذه الفوارق أيًضا جاءت في كل األبعاد 

سواء التعّصب الديني أو الطائفي، أو المذهبي، أو القبلي. وقد كشفت تفاوًتا في البعد السياسي، إذ 

إن الفوارق جاءت لمصلحة أفراد العيِّنة من الكويتيين فقط عند أساتذة الجامعة ورجال الفكر، ولم 

تكشف النتائج عن فوارق دالة إحصائًيا عند النخب الثالث األخرى في هذا البعد.  

مقارنة  تعّصًبا  أكثر  تعد  النخب  هــذه  بــأن  الكويتيين  مــن  الشباب  شريحة  واتــجــاه  شعور  إن 

بالشريحة المصرية يرجع إلى االختالفات في بعض العوامل الثقافية واالجتماعية وكذلك السياسية. 

في  أقــدم  المصريون  فيَعّد  العوامل،  هــذه  أبــرز  أحــد  وممارساتها  الديمقراطية  التجربة  تكون  وقــد 

سواء  اليومية  االجتماعية  ومنصاتهم  قنواتهم  في  فأكثر  أكثر  متجذرة  وهي  الديمقراطية،  الممارسة 

أكانت اإلعالمية من خالل القنوات المختلفة، أو السياسية من خالل المشاركة السياسية. فالصحافة 

تعد  والتي  الكويت  في  منها  أقــدم  بزمن  مصر  جمهورية  في  نشأت  السياسية  والمشاركة  واإلعــالم 
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المبنية  االختالفات  مرحلة  تجاوز  إلى  تــؤدي  وِقدمها  واإلعالمية  السياسية  والممارسة  حداثة.  أكثر 

على القضايا الخالفية. فالممارسة للعملية الديمقراطية سواء باإلعالم أو في الحياة السياسية تجعل 

هذا  بأمر  والتسليم  طبيعًيا،  كونه  إلى  يميل  أمًرا  المتعددة  والشرائح  المختلفة  الفرق  بين  االختالفات 

تبلغ  الديمقراطية  الــدول  في  االختالفات  حدة  أن  نجد  لذلك  الديمقراطية.  مقومات  كأحد  االختالف 

هذه  أن  بحكم  الذاتي  التعّصب  من  بعيدة  تكون  النهاية  في  ولكنها  السياسية،  األحــزاب  عند  أوجها 

االختالفات جزء من العملية والممارسة الديمقراطية، وهو الذي يعد أكثر تجذًرا في الثقافة المصرية 

تاريخ  في  دستور  أول  صدر  النسبي،  مصر  واستقالل  ثورة 1919  فبعد  الكويتية.  بالثقافة  مقارنة 

أعضائه(1)،  الشعب  واختيار  النيابي  والمجلس  البرلمانية  المشاركة  على  شدد  والذي  الحديث،  مصر 

عام  نيابية  انتخابات  أول  وأجريت   ،(1962 عام  (في  الكويتي  الدستور  عاًما  بأربعين  بعده  وجــاء 

إلى  إضافة  السياسيتين.  الثقافتين  بين  الشاسع  والــفــارق  السياسي  البعد  يعكس  ما  فهذا   .1963

ذلك، فإن التجربة الديمقراطية الكويتية استمدت من خبرة جمهورية مصر ومن قوانينها. فمن تمت 

عثمان  خليل  عثمان  الدستوري  الخبير   1962 الكويت  دولــة  دستور  كتابة  في  لإلسهام  استشارته 

أن  الممكن  فمن  لذلك،  الــدســتــور(2).  هــذا  إعــداد  على  للعمل  به  اسُتعين  الــذي   - المثال  سبيل  على   -

مقارنة  الكويتيين  عند  العالية  التعّصب  ثقافة  نحو  واالتجاه  الشعور  في  التفاوت  أسباب  أبرز  تكون 

بالشريحة المصرية هي الخبرة الديمقراطية والممارسة األقدم والمتجذرة عند المصريين أكثر فأكثر 

مقارنة بالكويتيين. وهذا ما عّبرت عنها نتائج هذه الدراسة، التي كشفت عن الفوارق بين الشريحتين.

الديمقراطية  المشاركة  عملية  في  تؤثر  التي  األخــرى  الجوانب  بعض  هناك  أن  أيًضا  شك  وال 

االتجاهات  فــي  تؤثر  قــد  فـــوارق  خاللها  مــن  نجد  التي  بالديمقراطية،  اإليــمــان  يسمى  مــا  أو  نفسها 

في  المثال  سبيل  على  التعّصب.  مثل  أخــرى  بأبعاد  وارتباطها  العملية  هــذه  عــن  الخاصة  والـــرؤى 

االتجاهات  أن  المعروف  فمن  وصنعه،  القرار  في  تأثيرها  ومدى  الدينية  االتجاهات  أو  الديني  البعد 

الذي  األمــر  وهو  واالنتخاب،  الترشح  عمليتي  في  المرأة  إشــراك  تحارب  طويلة  لمدة  ظلت  اإلسالمية 

النسائية  المشاركة  على  االعتراض  تم  فقد  المصرية.  السياسية  الثقافة  في  واضًحا  تأثيًرا  له  نجد  لم 

الكويت،  في  ومؤثر  واسع  امتداد  له  الذي  السلفي  التيار  من  وبخاصة  اإلسالمية،  التوجهات  قبل  من 

السياسية  المشاركة  حق  إقــرار  على  الموافقة  عملية  مــرت  فقد  المشاركة.  هــذه  بشدة  رفــض  والــذي 

للمرأة الكويتية بمحاوالت متعددة منذ سبعينيات القرن الماضي، إال أن حقها في المشاركة ترشيًحا 

وانتخاًبا جاء في 16 أيار/مايو 2005 بعد إقراره من مجلس األمة، وبأغلبية في التصويت، وشاركت 

في أول انتخابات برلمانية عام 2006، وسبقتها انتخابات بلدية في انتخابات تكميلية عام 2005 (3). 

المحاوالت  هــذه  تجد  لم  التي  البرلمانية  المصرية  االنتخابات  في  واقــع  هو  لما  مخالف  األمــر  وهــذا 

إلقرارها داخل المجتمع المصري، إنما سارت بالتوازي مع العملية الديمقراطية. 

(1)  عمرو عبد الرحمن، االنتخابات في مصر (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2007).

(2)  يعقوب يوسف الغنيم، «كيف أعد دستور الكويت،» الوطن، 2010/12/1.

(3)  «مسيرة وتاريخ حقوق المرأة الكويتية خطوة بخطوة على الجبهات النيابية والوزارية والبلدية،» األنباء (الكويت)، 

.2009/5/20
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نحو  اتجاهاتهم  أغلب  في  الجنسين  بين  الدراسة  عنها  كشفت  التي  والفوارق  االختالفات  ولعل 

عند  جاءت  التي  الفوارق  هذه  وجود  وعدم  الذكور،  لمصلحة  الكويتيين  من  العيِّنة  أفراد  عند  النخب 

شريحة المصريين في األبعاد كافة عدا واحًدا قد يرتبط بهذا الموضوع أيًضا. فالمجتمع الكويتي يَعّد 

مجتمًعا ذكورًيا(4)، والممارسة الديمقراطية، والخروج من المنزل والمشاركة في الحياة االجتماعية ال 

فالتمييز  اليومية.  الحياتية  الجوانب  لمجمل  ممارسة  أكثر  يَعّد  الــذي  المصري  المجتمع  مع  تقاَرن 

الثقافي يخلق تميًزا أيًضا في االتجاه وهو ما عكسته النتائج في هذه الدراسة.   

الخالفية  القضايا  إلى  النظر  في  مهًما  دوًرا  يــؤدي  والديمقراطية  االنتخابية  العملية  تجّذر  إن 

النتائج  فــي  تأثير  لها  يكون  قــد  التي  األخـــرى  القضايا  ومــن  اآلخـــر.  لقبول  قابلية  أكثر  منظور  مــن 

الحالية للدراسة هي تلك التي تتمثل بالشريحة العمرية المختارة في هذه الدراسة والتي تدخل في 

ممارستها  للتو  بــدأت  التي  األعمار  ومن  الشباب  شريحة  وهم  الدراسة،  بمحدودية  المتعلق  الجانب 

الديمقراطية، أو عنصر كبير منها لم يمارسه في المجتمع الكويتي تحديًدا، وذلك لوجود فوارق في 

واحد  الكويت  في  معروف  هو  كما  الناخب  فسن  والمصري.  الكويتي  المجتمعين  بين  االنتخاب  سن 

مشاركة  فِقدم  عشرة.  الثامنة  هي  العربية  مصر  جمهورية  في  الناخب  سن  بينما  عاًما،  وعشرون 

اآلخر  المجتمع  عن  تختلف  قد  االنتخابية  العملية  في  ومشاركته  تحديًدا،  العيِّنة  أفــراد  من  الناخب 

وعن جزء من هذه الشريحة في المجتمع الكويتي التي ال تمارس هذا الحق. فمن الطبيعي تأثر هذه 

عدمها.  من  المشاركة  أساس  على  الديمقراطي  بالبعد  ترتبط  التي  القضايا  حول  والرؤى  االتجاهات 

وهو األمر الذي أشارت إليه هذه الدراسة وكشفت عنه.       

المصريين.  عند  أقدم  الصحافية  الجذور  فإن  واإلعــالم  بالصحافة  تتعلق  التي  الجوانب  وحتى 

بال  تقرير «مراسلون  حسب  الصحافة  حرية  في  أعلى  ترتيًبا  سجلت  قد  الكويت  أن  من  الرغم  فعلى 

حدود» (2019)، وجاءت بالترتيب (108) في حرية الصحافة والرأي بالمقارنة بالصحافة المصرية 

عشر،  التاسع  القرن  بداية  مع  انطلق  المصرية  الصحافة  تاريخ  أن  إال  الترتيب (163)،  احتلت  التي 

وبالتحديد في عام 1828 عند صدور أول صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع في عهد محمد علي 

باشا، بينما جاءت أول صحيفة كويتية بعد قرن من الزمان تقريًبا وبالتحديد في عام 1928 بمجلة 

واالتجاهات  التوجهات  اختالف  على  المبنية  والممارسة  الصحافية  الممارسة  ِقــدم  إن  الــكــويــت(5). 

تعطي مساحة واسعة من قبول اآلخر وعدم التعّصب للرأي بغض النظر عن درجة الحرية، والتي لها 

أيًضا بعدان متناقضان ال يترك قيوًدا في عملية نقد اآلخر كبعد أول، أو الحد من التعرض لآلخرين 

وأفكارهم. فقدم الممارسة قد يكون األهم في هذا الموضوع وهو الذي يجعل من عملية النظر لآلخر 

أكثر نضًجا.  

التي  تلك  وهي  النتائج،  في  تأثيرها  في  دوًرا  أدى  المسألة  هذه  في  آخر  بعد  هناك  يكون  وقد 

فمن  نفسه.  الوقت  في  ونضجها  السياسية  واألفكار  والــرؤى  للعوامل  والتأثير  التأثر  بطبيعة  تتعلق 

السنة  االجتماعية،  العلوم  مجلة  الكويتي،»  المجتمع  في  الذكورة  وقيم  االجتماعية  الطراح، «التنشـئة  أحمد  علي    (4)

28، العدد 2 (2000).

(5)  فتحي حسين عامر، تاريخ الصحافة العربية (القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع 2014).
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بينما  بعامة،  الخارج  من  السياسية  والرؤى  واألفكار  لالتجاهات  مستقيًال  تعد  الكويت  أن  المعروف 

المسلمين  اإلخوان  فحركة  التسمية.  صّحت  إن  للفكر  ًرا  مصدِّ أو  مورًدا  تَعّد  العربية  مصر  جمهورية 

الرؤى  لهذه  مستقيًال  كانت  والكويت  مصر،  في  منبعهما  كان  القومي  التيار  أو  المثال  سبيل  على 

من  السلفي  الفكر  استقبلت  قد  الكويت  أن  إلــى  إضافة  والقومية.  اإلسالمية  واألفــكــار  واالتــجــاهــات 

السعودية، التي مثلت التيار الثالث في الكويت، فضًال عن تأثرها واستقبالها التيار الشيعي المستمد 

الحالة  هذه  وفي  مصّدًرا،  بلًدا  العربية  مصر  جمهورية  بينما  مستقبًال  بلًدا  الكويت  فتَعّد  إيــران.  من 

ربما يكون الصراع الدائر في الفكر المستورد أكثر إثارة، وأكثر جدًال، بما أن منبعه في الخارج وليس 

من الداخل. فقبوله ثقافًيا وفي المحيط االجتماعي الداخلي قد يولد معارضة من اآلخر وقد تصل إلى 

يكون  ربما  وهذا  الداخل(6).  منبعها  يكون  قد  تيارات  بين  التعّصب  ذلك  مثل  نجد  ال  وربما  التعّصب. 

من أحد أسباب وجود مثل هذه الفوارق في الدراسة، وإن كانت العملية تحتاج إلى مزيد من البحث.    

الكويتي  المجتمع  نظرة  في  وحتى  عــام،  بوجه  النتائج  في  أثــرت  التي  األمــور  أبــرز  من  ولعل 

بعامة،  إليها  والنظرة  العربية  للبلدان  وكذلك  عدمه،  من  متعّصًبا  بلًدا  بكونه  حدة  على  كل  والمصري 

هي طبيعة المجتمعين المختلفة والنظام االجتماعي لكل بلد على حدة. فالقبلية والطائفة هي أساس 

والسياسية  االجتماعية  العمليات  في  رئيسة  كمحركات  تلعب  وهي  الكويت(7)،  في  االجتماعي  النظام 

الديمقراطية  العملية  على  ينسحب  ذلك  ولعل  كيانه.  من  وأســاس  رئيس  ركن  وهي  المجتمع،  داخل 

التي تقوم على هذين البعدين، بخالف المجتمع المصري الذي تلعب المؤسسات الحديثة واألحزاب 

المؤسسات  وجــود  فــي  يشتد  الــصــراع  يجعل  ذاتــه  حــد  فــي  وهــو  والقبيلة.  الطائفة  محل  السياسية 

التقليدية التي تسعى كل واحدة منها للحفاظ على كيانها االجتماعي في ظل وجود مؤسسات حديثة 

المؤسسية  الشرعيات  إلى  واالحتكام  التنافس  على  تقوم  السياسية  فالتيارات  معها.  أساًسا  تتناقض 

المتوارثة  والعصبية  الصراعات  بجذورها  تترسخ  التي  والطائفية  القبلية  الكيانات  بخالف  الحديثة 

الجزيرة  وشبه  الخليجية  المجتمعات  في  الدولة  نشأة  أساس  تَعّد  والتي  التقليدية،  المجتمعات  من 

العربية. إن التربية السياسية تجعل النظرة إلى اآلخر من المنطلق الذي يرى فيه األمور. فالكيانات 

القبلية والطائفية تؤثر بالتأكيد في اتجاهات األفراد، وهو ما أوضحته نتائج الدراسة الحالية.  

الشباب  شريحة  دراســة  في  محدودة  الدراسة  هذه  أن  إلى  لإلشارة  أهمية  هناك  أن  المؤكد  من 

هذه  إلــى  الشباب  هــؤالء  ونظرة  الخمسة  النخب  تخص  وأنها  والمصري،  الكويتي  المجتمعين  في 

في  والــمــصــري  الكويتي  للمجتمَعين  عــامــة  ــة  دراسـ إلــى  مــاســة  حــاجــة  هــنــاك  وإن  الــمــذكــورة.  النخب 

تَعد  والتي  االجتماعية  الرموز  بهذه  االهتمام  يولى  وأن  العامة،  االجتماعية  الحياة  في  النخب  تأثير 

محركات رئيسة في المجتمع وتؤثر كثيًرا في استقراره. إن تأثر الشريحة العمرية الصغيرة بالنخب 

التأثير (الكويت:  األنشطة،  األهــداف،  النشأة،  الكويت:  في  الدينية  التيارات  الكندري،  يوسف  يعقوب  انظر:    (6)

مطبعة الهدف، 2015).

االجتماعية،»  التنمية  أبــعــاد  على  وتأثيرهما  المجتمع  ثقافة  فــي  والطائفية  «القبلية  الــكــنــدري،  يــوســف  يعقوب    (7)

  Yagoub Al-Kandari and Ibrahim Al-Hadban, «Tribalism,و  ،91-76 ص   ،(2007)  2 الــعــدد  االجــتــمــاعــيــون، 

 Sectarianism, and Democracy in Kuwaiti Culture,» Domes: Digest of Middle East Studies, vol. 19, no. 2
(September 2010), pp. 268-228.
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والرموز االجتماعية من الممكن أن يكون له بعدان واتجاهان متناقضان متوافقان مع اتجاهات هذه 

النخب. فقد أشارت الدراسة إلى أن النخب تعاني التعّصب، وهذا األمر بكل تأكيد ينعكس على هذه 

الشريحة العمرية التي سرعان ما تتأثر بالرموز بحكم كونها أحد المحركات الرئيسة لعملية التنشئة 

االجتماعية، والمؤثرة في سلوكهم.
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