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� ا���� ه3 ��3ك ��1ي �/ .�ف إ+	ق ا�(�ر )	�'&% أو ا$# ��	ت، و�� � ا����/5	�4 ا
 ��5�� �	6 37 893� ���، وه3 ����4 ر�3ز )@	?<� ( ه3 أ>.� أ;3اع ا �1 C� Dو ،

� أ�(		#E3.6ر ا 	ف أ�(ً�. /� G( ،	H I5J��� أو ا$#I�K ا	#Eا. 

�3C� S� ��; T 8;U �5;Vم )8 أ;8 >�ف آNO /� PM ا� M	ه4، �	( W/ � 4�	5/�� ا���وا
� W�+ا ��4 \�<�5 ا�'&% ) إره	ب ، ا� '.	د M�� 8M�Y�� 4 )	 أو إX	(	 آ#	 � �3

Sد�	) � I#�] 3ك�/��4 ;<^ ا W�+ا G�X 	_ �5	# 9D�5 وا`	CK� .ا

 �	#Eع ا	aأو I/b ��� ا�/5	��b D 4آ8 ا1$	d ا$	د�� ا$M	>�ة، )�b Gآc 8	و���ا
 e# f#���	م � .آ�Gا$� #4 إ�5.	 ا�<�د أو ا�1	d ا

� ا�/5	��b D 4آ8 ا��وا`e ا�<�د�� 37 >&% �	 ���)G 37 أ`�	ر هhا ) ا�gKر ( ا
��5�� �	#E i8 آ���Kj 	و� %&'� .ا

 k���� ا�/5	�4 ا����� f5fa	 T ) اS� 893$ @	?<� د���5 إl أ\�ي ( و�� � اUه3 ا
� ا���	n ا�35م ، و�	 ��ث T ا�����ر�� ه3m 3رة �3m Sر ا �	6 S� 893$4 ا�	5/�

د���5 إl أ\�ي ، وه�m 3اع @	?<S� 4 ا$/ 3ي ا�K	;4 ا�hي � i5# ) �3ع أ@�ا`8  
S ا��1اع ا�<�دي  8�	o ع	/Yول ( واU�1اع ) ا$/ 3ي ا���5Cا �S اY Gن أ�	وإن آ

 lو���r ( ا	K� ).ا$/ 3ي ا

S ا�(  أز��و�� �sM هhا ا��1اع ا��	�S ��وث  t9	>� 3لb 85� sY�Y 	_ ، د	 �/�3ك ا$
�W5C أو ا1$	d ا3Eه��� ��U أ@�اف ا��iاع �<	M� ���u اد ) ;'3ء�`Uا S� �3#o 	v م	�

 �wز�� إUا T رآ�	'#���	د�3ن ا�n S�h ��3;3ا W5��Y S#a �5	�4 أو د�r5� ، k ا;�`�3ا �ا
�x� 	� 3وه �m3C�� ��3���85 >�ارة ��3آPym �5ة ، وهY 4/�ب � N ) � ).ا�>	

و��Y 4 �3ن ا�>	� 3Y S� �(Dا`� i9أ�S أ�	�I5 ، أوH#	 أن ��3ن c 3اه	 د�k أو 
 T Iرآ	اد ا$'�`z�4/�9 ، وw	;5.#	 أن ��3ن i9ء آS� PM ا� 3ي ~	�} أو o.3ل �| � {5 

WuD	5\ أو Wuا�C �� S� PMء آi9 �`	aإ lإ 	.�C;. 

  

أن المسلمين يودون القضاء عليهم ويظهر ذلك في ويري المسيحيون 
طريقة تعامل المسيحيون داخل المجتمع لمصري حيث يتعاملون علي أنهم 

وأنهم مختلفون عن محيطهم ) لهم طقوس وعادات مميزة (جماعة اثنية 
ظهور االنطواء ( الوطني من ناحية ومتحدين كجماعة من ناحية أخري 

  ).ائفية لديهم علي الذات وتعميق النزعة الط

  �رــــ� ا��ــــــ� �ـــ� وا����ـــ� ا������ــــ� �ـــــ�اء ا�	��ـــا�� -2

فالمسلمون يرون أن المسيحيين انتصروا عليهم في مشكلتي وفاء  
قسطنطين وماري عبد اهللا ، والبد من الثأر للدين طالما أن الدولة لم تفعل 

ن باستقطاب الشباب المسيحي ذلك، والمسيحيون يرون أن المسلمين يقومو
( نحو اإلسالم  فأرادوا الثأر من ذلك بالطعن في الدين اإلسالمي 

  ).المسرحية 

3- ���ـــــــا�  & ــــــ% �$ـــــ�م ا�"�ا!ــــــ�أي و�ــــــ� ا�ــــ�ار 

  : وذلك لألسباب اآلتية 

ع كال الطرفيين يري أن األخر هو البادي بالعدوان وأن التراج) أ ( 
  .ضعف وتخاذل

��   �ــــــــــــــــــ+ ا*ز�ــــــــــ)'

، ديني من حيث )طائفي ( هو صراع علي المستوي المجتمعي 
الموضوع، علني من حيث درجة الظهور، متعدد األطراف، عنيف 

  .الدرجة، وهو صراع معلوماتي، قيمي، عالقاتي من حيث السبب

�(��,�قاد المعلومات الصحيحة، عن نقص المعلومات، افت ةناتج[  ��
  )].خروج البابا وشيخ األزهر لتأكيد الوحدة الوطنية ( استخدام أسلوب التعمية 

�(�-.�ألنه قائم علي عداء كامن بين الطرفيين وافتراضات سلبية (  
  ).من كليهما تجاه األخر 

  .ألنه مرتبط بالعقيدة الدينية مما جعله يتأجج(  -�/�

  ار ا*ز�� �6"�ة ؟�� ا�3ي أدي إ�� ا0"/�

  )ا>�"�ا;�ت ا�:���� ( � ـــ� ا������ــــ�ت �ـــــ,ء ا��.-ـــ0 -1

فالمسلمون يفترضون أن المسيحيين عمالء ومأجورين وأكد علي ذلك 
استخدام أمريكا لورقة المسيحيين عند أي أزمة مع الحكومة المصرية مما 

  .ء العهد العثمانيأعاد إلي األذهان استخدام أوربا للمارونيين أثنا
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وهو ما يجد صدي لدي الذكور ، وال يمثل تهديدا لألسرة ومصدر الرزق 
بصورة مباشرة وهي القضايا األكثر اهتماما لدي اإلناث ، كما أن الذكور 

  .مسموح لهم بحرية  أكبر في التعبير عن أرائهم 

  �ر ـــــــــ� ا�A	ـــــــ� �'��ـــــــــ��ام ا��وـــــــــا0"@ -4

مما أثار حفيظة كال ) النائب العام صرح بأنه ال توجد مسرحية ( 
الطرفيين، وأدي غلي التشكيك الدائم في نوايا الدولة، وأكد ما يعتبر من 

  .سمات الطابع القومي المصري

  � ـــــوا�"�/� �رــــــــ� ا�A	ـــــــ� �'��"ــــــــ�ام ا��و�ــــــا0"@ -5

أدي إلي اتهام ) تأكيد شيخ األزهر والبابا علي عدم وجود فتنة ( 
  .الدولة بالجبن وعدم قدرتها علي مواجهة األزمات

6- D�/Eــــــ� ا*�ـــــــFG�  I ـــــــــH ���ــــــــ�اد 

حيث تتغير الصفات الشخصية لدي األفراد ): سيكولوجية التظاهر ( 
  .الخوف، مما يجعل توقع مسار المظاهرة محل شكفتحل الشجاعة محل 

  �ــــــ� ا�/�A�ـــــــــ�دات ا�:��0�ـــــــــ% دور ا�K�ـــــــــ)�ا! -7

( في صفوف كال الطرفيين ، وانتقال مركز الثقل إلي القيادات الدينية 
، مما ) القساوسة أصحاب المسرحية ، اإلخوان هم من أنهوا االعتصام 

  .ة ويؤكد عدم الثقة بالسلطةيزكي روح الطائفي

: نجد أن الدولة كانت هي المستهدفة من الطرفيين ومن كل ما سبق
فالمسلمون يرون أنها تحمي األقباط، واألقباط يريدون قياس مدي التزام 

  .السلطة بحمايتهم

فهي نظرية االبن المدلل، االبن المنبوذ، فاالبن المدلل هو الذي يقيس 
ب بالخطأ، واالبن المنبوذ هو الذي يستفز األب إلي أي مدي يسمح له األ

  .ليظهر عجزه عن المواجهة

  ـــــــولالحل

األفكار وحدها مهما بلغت من تشوهات انفعالية وفكرية ال تؤدي إلي 
ظهور أو ممارسة العنف ، فلكي تتحول الفكرة إلي سلوك تحتاج إلي توافر 

والموقفية ، فكراهية  العديد من الخصائص والسمات النفسية واالجتماعية
االنسحاب ، أو ( األخر قد تؤدي إلي العنف ، كما قد تؤدي إلي السلبية 

  ).المقاطعة 

�(*��� ا��$MND O ا>ه"/�م �  : و���GKء 

خاصة الشباب ) األكثر قابلية الستثارة العنف ( لفئات المهمشة ا -1
ومحاولة ، الفقراء ، العاطلون، وذلك للتعرف علي مثيرات العنف لديهم 

  .خفض هذه المثيرات

الحوار الصحي االيجابي إلعطاء كل الفئات الحق في التعبير  -2
وقبول األفكار مهما كانت درجة االختالف معها أو النفور منها، مما يقل 

  .من حدوث العنف

التدريب علي المهارات االجتماعية، ومهارات التواصل،  -3
  .ومهارات الحوار

قلل حدة وتكرار السلوكيات العقاب الفوري للمخطأ، مما ي -4
  .العنيفة

اإلصالح السياسي بال خوف أو  :ا�:��0��مسئولية السلطة  -5
  .تردد، مقاومة التزوير، إلغاء القوانين المقيدة للحريات

 

كال الطرفيين يري أن األخر هو الخارج عن األصول ) ب (  
  .الصحيحة بينما هو الملتزم بها

  .ن يتغير مهما حاول إيهامنا بالتغييركال الطرفين يري أن األخر ل) ج ( 

كال الطرفيين يري أن األخر سواء كان مفكرا أو منفذا أو ) د ( 
معارضا لفكر جماعته هو عدو ، وأن ما يحدث من تنوع في المواقف هو 

  .من قبيل الخداع

4-���ــــــ� ا�N/�ه�ــــــ� M ــــــا��P� ــــــ��� ) Q�6'"ا� (  

، ويرد )لمسيحيون ال يمثلون سوي األقلية ا( المسلمون يقولون 
  )نحن أصحاب البلد و المسلمون سرقوا مصر من القبط (المسيحيون 

يجب أن ننقي من صفوفنا المتخاذلون الذين يدعون إلي الحوار معهم، 
  .فهم إما سذج مضللون أو عمالء مندسون، أو ضعاف ترعبهم المواجهة

5- �E�  �ـــــــ�ي ا������ــــــــ� �ـــــــ�ط ا�P�Dـــــــا

  .وهو نوعين إحباط عام، وأخر خاص 

لدي الطرفيين يتمثل في فقدان األمل في المستقبل علي  ا���Eط ا���م
  ).االجتماعية، االقتصادية، السياسية ( كل المستويات 

لدي المسيحيين في إحساسهم بأنهم مواطنون  ا���Eط ا�@�صويمثل 
ال فائدة ترجي من الحكومة خاصة بعد ظهور من الدرجة الثانية ، وأنه 

ترشيحات الحزب الوطني لمجلس الشعب ووجود فقط اثنان من األقباط ، 
مما جعلهم يشعرون بالخديعة فقاموا بمحاولة إحراج السلطة وإظهارها 
بصورة غير القادرة علي حماية مواطنيها خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر 

  .أقباط المهجر

خاص لدي المسلمون في رؤيتهم االنصياع الكامل ويمثل اإلحباط ال
للغرب في تنفيذ كل األوامر ، وخوف الحكومة الدائم والشديد من استخدام 
ورقة األقباط مما يجعلهم يخالفوا القانون والدستور من أجل إرضاء الغرب 

  ).مشكلة وفاء قسطنطين ( 

   �بـــــــــ�ب ا��Kـــــ�� -6

ولة تهتم بالتحكم في رد الفعل أكثر من كال الطرفيين يعلم أن الد
اهتمامها بالفعل نفسه مما يجعلها تلجأ إلي  المساومة  كحل وحيد للتخلص 

  .من األزمة بشرط عدم خسارة الطرفيين 

��  �ـــــــــــ� �Uز�ــــــ+ ا�	�6ــــــا�"'

  �بـــــــــــ.ب ا��Pــــــــا��  -1

ي أن العنف سمة شبابية ، هم من حركوا المظاهرة وهو ما يشير إل 
وأنه يخرج دائما من المتعلمين فهم الذين بدئوا في نشر األسطوانة التي 
تحتوي علي المسرحية ، كما أن الشباب هم األكثر انشغاال بقضايا الوطن 
، وسماتهم النفسية تجعلهم أكثر انفعاال ، وأقل قدرة علي ضبط النفس 

هم ( يتهم المحبطة للمستقبل والتحكم في الغضب ، وساعد علي ذلك رؤ
  ).األكثر تأثرا بالمستقبل 

المستويات االجتماعية واالقتصادية المتوسطة  ا*W@�ص ذوي -2
  ):العمال، الحرفيين، الطالب (  والدنيا

هم األكثر تواجدا في المظاهرة، وهو ما يشير إلي عمومية الشعور 
  .باإلحباط والرغبة في التغيير

 :  الذكور -3

  المشاركات من اإلناث ، وذلك ألنها قضية تمس الفكر  كانوا أضعاف 
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�.ممسئولية  -1�إشاعة قيم التسامح والصدق والعدل والرحمة  :ا
  .وغيرها من األخالقيات

إشاعة قيم المحبة وقبول األخر :  المؤسسات الدينيةمسئولية  -2
  .االستقطابي المختلف ، محاربة الفكر الديني

  .الحوار والتسامح والفكر الديني السمح: األسرةمسئولية  -3

االلتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة : ا*�$��مسئولية السلطة  -4
بحقوق اإلنسان، التعامل بحياد تام مع كل المواطنين، محاسبة المتجاوزين 

  .من رجال الشرطة

مهارات استعادة الدور التربوي، تنمية  :ا�/�ارسمسئولية  -5
 .التواصل بين الطالب، وفتح أبواب المناقشة بينهم وتنميتها
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��و��� � ا	��ر�� ا	���� ا�����: ا	���� وا	�و	�«� �����  ���« ،1971 ،» !"
� ا6'�5ج ا	�2��3 و(01ر ا	%/«و  1980، ».�اءات ���+�ة � (�ا)'� ا	%�&%�: وا	$اث
�7���� ا	��: «، وآ 	)T 8 ) 1986(» إ8/�	��ت ا	%/� ا	���� ا��6+�«، و)1982(» ا	�
�'�� ا	��: «، )1982(»(/�0! ا	��: ا	����«: ، ا�hي �mر �wVw T أi9اء»ا	����
، و�� ا � ا��C	د ه�h ا��5wVK أهW )1990(»ا	��: ا	&���� ا	����«و) 1986(»ا	����

 GC����)4، �	 آ 3a3� T sع ا�» ا=�1ب ا	���� ا��6+�«، و)1991( ا	$اث وا;�ا)�«ا
، )1992(» "0 إ�Aدة �'�ء .?��� ا	%/� ا	���� ا��6+�: و<�5 ��� «، و)1994(
: �&D	� ا��0J«، و)1994(» ا	�0I.�اH�� و0�Gق ا��&�ن«و) 1994(» اD&6	� ا	B��C��«و

، )1996(» 	� و(1�N ا	����Mا	��! وا	�و«، )1995(» ا	��و�� وا���م وا	�Kب
��.� ا	����«، )1996(» ��ا<�� �����: ا�M6وع ا	'5?0ي ا	����«وQ: ا��	2001(» ا( ،
»R�/	ن اS��	ا Tإ :�� : ا�C6%0ن � ا;?�رة ا	�����، )2008(» ��/�: و'G !ا� �'U

�<	8Y إ�). 2008(» واW�C6... ا;0ار«، )2008(ا�! ر�8 �� S� د� W9�Y  ت	y��ا
�5;	M�5 وا���	yY����5، ا�;����i5، ا	xا��. 

�k إD أن  أ�CYم     /� D ،W5�Uف ا������] آ��B  أA?�ء ا�Y�J و  ��T�X هhا ا
إ� زو89 وأ)�	ء� و�ل اE	)�ي "8/� ا	��0م ا	'%&�� ا	�����"ا	��7�� ا����Mر�� 	ـ

�	ء )<	�b ا���	زي ، را`�I أآ� ا ��� رو�8 ا�x	ه�ة،�	�% ا 	#��Y ب	 �  I�?	�
 ،G�Eا Wv	1� T 3ان�/��W.5 `5{ ر� 8 و ��ز�.G56 W ا�1� وا �M/� أن ���C����4 ا�ا
��3م ���ب وأ\1	?45 ا��	زي إ� آ	`� ا�V�iء ا$y	ر)� وا$<���S ا �آ#	 ; �Cم )	

4(��� .    ا��</T �5 ا�S@3 ا

IJK L��$�� I�/> M($� ...B� N�(> O.� P�4�$ Q�� ... <�JR � )�*� S�Q��� �*"8>� C(+�T$� 3U�� �)/��� /& 3> �%  V��$� $H8)

MU��$� V:�% �� ،M.�D$� EQ��� 6��9 . ..�T(��� ��$W ّ�)W � Y �)W �  

 "Z*� '�[Q�� \Q��� ? '�[Q�� C�]�� C�]�� �� NW '(��� C*^&_!� S#*$� ��3�% ��"  
 ا	$آ� _�ل. د

�5(�����3م ا��</�5 ا� ر?��M< ^5 ا
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