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ربططط الكثيططر مططن البططاحثين د ارهططا
يشططادم مططن حططروع و اوعططا

وهحططداو ارفابيططم وطا يططم وم فبيططم هفض ط

صورة همبيم عن الدين اإلهبلمر وامهم

هخرى ممثمط

فطر ممارهطا

الاويططم فططر ال ططالم ال ربططر باألوضططاع الهياهططيم المططر يمططر باططا ومططا
الططى ا حه طار الاويططم الدي يططم ومكططوين

ف م األحداو بشدماا وهطرعم وميرماطا فضطبل عطن عوامطل مراكميطم

ال طوى االهطم ماريم ومحاوالماطا طمطس مبلمطل الث افطم اإلهطبلميم ال ربيطم وضطبابيم

الرؤي ططم وف ططدان الث ططم ف ططر ه ظم ططم الحك ططم ي ططر الديم راطي ططم ف ططر ال ططالم ال رب ططر وه ططيطرماا عم ططى موجيط ط وه ططا ل
اإلعبلم وما هفطروم م طاا المضطييق عمطى الحريطا

الهياهطيم مطن صط ود جماعطا

دي يطم راديكاليطم فضطبل عطن

مهمه ططل الح ططروع الغربي ططم الم ططر اشط ط عم ططى ال ططدول ال ربي ططم باه ططم الح ططرع عم ططى اإلرف ططاع وم ططامر خط ططاع
اإلهططبلموفوبيا ب ططد شططر م ريططر رو يميططد مره ط  Runnymede Trustالم ططون "اإلهططبلموفوبيا :محط لطد ل ططا
حدمط ب طد هحطداو فجمطا

 77هطبممبر  1007بالواليطا

جمي ً طا" عطام  7997وقطد واد
الططى مجميططا ال ولمططم اإلعبلميططم ومك ولوجيططا االمصططال والم مومططا

الممحطدة باإلضطافم

ووهططا ل اإلعططبلم االجممططاعر المططر هماح ط

لم ططرد ال ططادي ا مططا المحمططوى  User-Generated Contentوهن يحمططل مكا ططم ال ططا م باالمصططال الم ططم
لممحمططوىب بالمؤههططا

الما يططم الرهططميم؛ األمططر الط ي هفططرو محمططوى دي يطا هدى دو ار محوريطا فططر مشططكيل فويططا

دي يطم افم ارضطيم مم اقضطم و يطر مم اهط م ويم طق لطك مطر ططرس كاهطممو ه ط ال موجطد فويطم جوفريطم يطر قابمططم
لممغييططر وال موجططد فويططم م دميططم هو يططر م دميططم فمحديططد لططك يخضططر لمهططياق المططاريخر ومصططالل األفطراد الط ين

يمب و اا وي مهبون لاا 7ب.

هصبل اإلهبلم ع ص ار ر يها فر الخطاع الهياهر واإلعبلمر ويرجر لك الطى المشطكبل
باإلرفاع فطر األل يطم الجديطدة

1ب

وهدى مططور شطبكم اإل مر ط

اإلهططبلميم ودفططر مططو اإلهططبلم عبططر اإل مر ط

المم م طم

الطى اضط اا الططابر الطديم راطر عمطى الم رفطم

األ مططم الم ميططديين الططى مهططويق ه هططام ك مططم ا مر ط

ومثيططر

قضيم الاويم الدي يم هه مم شا كم؛ كو اا من هكثر ال ضايا اثارة لمجدل وال اش بين مخممف الباحثين.

 مدرس الصحافم ب هم اإلعبلم كميم اآلداع جام م ب اا.
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ويمهق لك مر ما هشار الي دراهم ) (Ahmed & Matthes, 2017فر هن الخطاع اإلعبلمطر

الغربر هثار هه مم كثيرة حول فويا

المهممين بوص ام "اآلخرين" فر المجمم ا

مه لم اال دما اإلهبلمر فر المجمم ا
كما مطرس الاويا
اإلهططبلميم عمططى الم صططا

اإللكمرو يططم

المجمم يططم وهط ياا الططى مواجاططم احمياجططا

الدي ر الممطرف؛ حيو موه
المر مطمع اجابا

ير المهممم.

اإلهبلميم ال ا مم عمى الم ويل والم هير عبر اإل مر
3ب

الميبراليطم باإلضطافم الطى

هه مم مامم لدراهم الاويطم

وف ططا مط مر هفميططم دور الصططحف اإللكمرو يططم مططن م طمططق هفططدافاا
المجممططر باالعممططاد عمططى األهططموع ال ممططر فططر مواجاططم ال كططر

الصحف اإللكمرو يم فر شطر المحمطوى الطدي ر ممبيطم الحمياجطا

الجمطافير

مم مق بال ماوى وحكم الدين فر مخممف ش ون الحياة.

كمططا اي ططد هحططد دوافططر الد ارهططم افممططام المؤههططا اإلعبلميططم وم ظمططا ال مططل المططد ر فططر الططدول الغربيططم
ب فميططم محططو األميططم الرقميططم  Digital Literacyوهميططم الم امططل مططر شططبكا المواصططل االجممططاعر Social
Media Literacy؛ لمحصين هفراد المجممر من المحموى الدي ر الممطرف ال ي م مج الجماعا والم ظمطا

اإلرفابيم.

وف ططا يم ططاظم دور الصططحف اإللكمرو يططم فططر ف ط ا الش ط ن بوص ط اا وهططيطا م اعمي طا بيططد ه اططا ممميططو
بمؤههيم وما يم ووجود الكمرو ر  Online Presenceكبير لدى هفراد المجممر خاصم الشباع.
وفر ف ا الهياق يوداد المركيو عمى م الجطم اإلعطبلم الاويطم الدي يطم وقط
المجمم ططا

ومشكبلمام.

األومطا

المطر ماطدد وجطود

م ططن م طم ططق م ططا يمثمط ط ال ططدين م ططن مرج ي ططم لممجمم ططر يممجط طرا اليط ط هفط طرادم ف ططر ح ططل هوم ططامام

وفر هياق ال ص الواضل فر البحوو الم ار م المر مم اول الدين فر وها ل اإلعطبلم اإللكمرو يطم -
خاصططم فططر ال ططالم ال ربططر -م ط مر هفميططم البحططو فططر وض ط يم خطططاع الاويططم الدي يططم عمططى مواقططر الصططحف
اإللكمرو يططم المص طريم فططر ظططل م ططاظم دور الصططحافم فططر ال شططر والم ط ثير فططر ال طرهي ال ططام ومحريططك ه طؤال
الاويم وطرس قيم المواط م وقبول اآلخر.
الدراسات السابقة:
طر لم طدد الوهطا ل
ال دراها الدين والاويم فر وها ل اإلعبلم هفميم كبيطرة فطر األدبيطا ال مميطم و ظ ًا
المر م اولماا يرصد الباحو م اول اإلعبلم الم ميدي الها د لاا من احيم وم اول شطبكم اإل مر ط واإلعطبلم
الجديد من احيم هخرى كما ي مر:
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أوال :دراسات معالجة اإلعالم التقميدي لمهوية الدينية ،ومن تمك الدراسات:
دراهم هحمد ش اررم 7990ب برصد الش ون الدي يم فر الصحافم المصريم ال وميم والحوبيم

عي

الى هن الصحف م ح

وخمص

خبلل ح بم الثما يا

4ب

افمماما بال ضايا اإلهبلميم المر برو عمى الهاحم الهياهيم والحوبيم

م اا الدعوة اإلهبلميم ومطبيق الشورى ومم ق م اا دراهم محمد هحمد يو س

7994ب حول الص حم الدي يم فر الصحف المصريم خبلل ال مرة ما بين  7989 -7984دراهم مطبي يم
عمى جريدمر األفرام والوفد فر م ثير عامل اال مماا الهياهر لمصحي م فر وعيم الموضوعا
محظى باألولويم فر الص حم الدي يم؛ حيو هعط
فر حين هعط

جريدة األفرام هولويم لم ضايا المر م ال افممام الدولم

الص حم الدي يم بالوفد هولويم لم ضايا المر مم ق مر الموجاا

بي ما خمص

األيديولوجيم لمحوع 5ب.

دراهم ( )Dina El Khawaga, 1995عن ال ولمم الم اصرة

اإلرفابيم المر بده

المر

6ب

الى هن الحركا

فر المجممر المصري عام  7991ما فر اال ميجم لممواجد المكثف لممضامين

األمريكيم فر المجممر المصري وم اا المهمهل األمريكر  The Bold and the Beautifulال ي هثار
ضع الجماعم اإلهبلميم ل رض قيما مم اقض مر ال يم اإلهبلميم؛ مما دف اا الى محاولم ا ميال

الرموو اإلعبلميم فر مصر المه ولم عن عرض المهمهل ال ي يؤثر فى الاويم الث افيم.
فر هياق آخر م اول
الشما

بين مجموعا

دراهم ) (Samad, Y. 1998اإلعبلم والاويم اإلهبلميم

من هصول باكهما يم وهشار

7ب

وبحث

الاويم

ما جاا الى هن افممام الشباع المموايد باإلهبلم ال

مؤشر ماما لاويم الشباع.
ا
يؤشر لممدين بي ام وهن الدين هصبل
كما اخمبر

الجماور

8ب

وخمص

ومدى جاحاا فر صيا م الم اقشا

ال امم بين الجماور حول ال ضايا الدي يم المثارة

الدراهم الى وجود ارمباط ايجابر قوي بين هج دة الصحي م ال وميم وهج دة قرااة ال ضايا الدي يم.

كما م اول
الشباع

دراهم هاا فاضل 1001ب دور الصحافم فر مرميع هولويا

ال ضايا الدي يم لدى

9ب

دراهم هحمد محمد هابق 1003ب دور الصحافم فر مشكيل الوعر الدي ر ب ضايا المرهة لدى
واهمادف

مصدر من المصادر المر مهام فر مشكيل الوعر
ا
محديد دور الصحافم بوص اا

الدي ر لدى الشباع ب ضايا المرهة وكش

المصريم.
وافمم

ال ما

عن مركيو الصحف عمى قضايا ال مشكل هولويم لممرهة

دراهم فشام عطيم 1003ب بم اول محددا

اليوميم دراهم محميميم م ار م لمضمون وموجاا
1001ب وموصم

مشكيل ب يم الخطاع الدي ر فر الصحف

الص حم الدي يم فر جريدمر األخبار والوفد -1007

الى مشاب الجريدمين فر عدم م اعل الخطاع الدي ر مر ما ي روم الواقر من هحداو

و مبم المضمون الدي ر الصريل عمى المضمون الدي ر المرج ر 70ب.
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واهمادف

دراهم ف اا الهيد م الجم الصحف المصريم األفرام واألخبار والوفد وال ربر ووط ر

واألهبوعب هحداو محرم بك الطا يم 77 1005ب؛ لمم رف عمى ح ي م الدور ال ي م وم ب الصحافم فر
الموضوع الطا ر وكش

ال ما

هن اهمخدام الماجم ال دا يم فر محرير المواد الصح يم فر األكثر

اهمخداما فر الصحف خاصم صحف "األهبوع ووط ر وال ربر ال اصري" وامج ال داا فر "وط ر" الى
الممطرفين من المهممين وفر "األهبوع" امج ال داا الى الممطرفين من األقباط ورجال الك يهم وهقباط
الماجر بي ما امج ال داا فر "الوفد وال ربر" الى هقباط الماجر.
وم اول

دراهم ثريا البدوي دور اإلعبلم فر دعم المواط م فر مصر 1006

71ب

واهمادف

الم رف

عمى عبلقم وهداا اإلعبلم المصري فر عمميم م ويو المواط م بوص اا م اوما وح وق وممارهم و لك من
الصح يم األفرام واألهبوع ووط ر واألفالر وآفاق عربيمب فر

خبلل دراهم ميدا يم ومحميميم لمخطابا

ال مرة من  74هكموبر حمى  11وفمبر  1005بالمطبيق عمى هحداو محرم بك فر اإلهك دريم وهكد
ما

الدراهم ا مااك المواط م من خبلل األداا اإلعبلمر لصحف الدراهم فر عدة مضامين م اا عدم

االعمراف بوجود مشكمم طا يم والمروي لمشا ا

والممييو بين المهممين والمهيحيين واشاعم م اا عدم

الث م فر ادارة الدولم لمثل ف م المواقف.
ومم ق ف م ال ما

مر دراهم ف اا فاروق 1008ب المر اهمادف

الصحف الخاصم وادراك الشباع لحجم ا مشار الم صع فر المجممر
صحف ال ب وال جر والخميس والدهمور األهبوعر وصو األمم وكش

عمى الموضوعا
وافمم

المر مثير الم صع الدي ر والرفض لآلخر.

73ب

وطب

الدراهم المحميميم عمى

ما جاا مهميط الصحف الضوا

دراهم عبلا الشامر 1009ب برصد دور وها ل اإلعبلم فر مشكيل الصور ال ف يم الممبادلم

بين المهممين واألقباط فر مصر
وخمص

الم رف عمى ال بلقم بين م الجم

74ب

بالمطبيق عمى عي م قواماا  400مبحوو من المهممين واألقباط

الى وجود عبلقم ارمباطيم ايجابيم بين م دال

الممهك بالاويم الدي يم وم دال

م ضيل جماعم

المبحوو الدي يم.
وه

دراهم فيثم محمد محمد عبد رب

1075ب الى محديد دور الصحافم المصريم ال وميم فر

مشكيل الوعر الدي ر لمجماور المصري دراهم مطبي يم
عالجماا صحف الدراهم وخمص

ال ما

75ب

وفدف

الى م رفم ال ضايا الدي يم المر

الى هن الصراع الدي ر فر مصر ب د ه وط ظام مبارك ع ع

ثورة  15ي اير ي د فر حد ام صراعا هياهيا اقمصاديا ث افيا عمى فويم مصر ب د الثورة وعالج
دراهم هبلمر وبم ايم 1077ب وض يم الصحافم بين قيم ال ولمم والاويم اإلهبلميم ومكا م ال مل

الصح ر بين الما يم واحمرام الاويم 76ب.
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ثانيا :دراسات اإلعالم اإللكتروني التي تناولت الهوية الدينية ،ومن تمك الدراسات:
د ارهططم ) (Mowlana, 1998م ط ثير هجا طوة اإلعططبلم ف طى الاويططم اإلهططبلميم
م يا

اإلعبلم اإللكمرو ر فر شر الث افم اإلهبلميم وخمص

77ب

وم اول ط

الدراهم الطى مركيطو وهطا ل اإلعطبلم الدوليطم

ف ططر مغطي ططم شط ط ون ال ططالم اإله ططبلمر عم ططى قضط طيمر األص ططوليم اإله ططبلميم واإلرف ططاع بي م ططا م اولط ط
) (Bunt, G. R. 1999فويططا
اإل مر ط

اإلهططبلم فططر بريطا يططا عمططى اإل مر ط

78ب

وخمص ط

هداة مواصططل مامططم لمم بيططر عططن الم ططافيم اإلهططبلميم وم ططافيم الاويططم عمططى ص ط حا

ممراوس بين الم ظما

الحطوار الحطر لمم مومططا
المر يمطرق الياا

79ب

عمى شبكم اإل مر

وصطوال الطى مصطريحا

الططى هن

الويططع المططر

األفطراد وافممط

الى هن ال ضايا الدي يم شطغم

افممطام المم طاممين فطر مواقطر الحطوار ال ربطر

واألفكطار ال ربيطم اإلهططبلميم عبطر شططبكم اإل مر ط ؛ لمم طرف عمططى هفطم الموضططوعا

وخمص

ثم ال ضايا الهياهيم.
موفر هاحم خصبم لمصراعا

والاويطم ال ربيطم :ال طرص والمخطاطر
د ارهطم )(Bahfen, 2008

بوص اا بديبل لمخطاع الش بر الماطيمن فطر الممي ويطون والمطبوعطا

ب ططاا الاوي ططم اإله ططبلميم ف ططر هه ططمراليا وا دو يه ططيا وماليوي ططا وهط ط غافورة وموص ططم
الحكومم الوط يم فر "حريم" اإل مر
واهمكشاف الاويم؛ وهن الهياها

10ب

الدي يم والم فبيطم وال وميطم والطا يطم وال رقيطم وم م طد

كثير من الموضوعيم وي ووفا ال ضط الم رفطر والث طافر وال ممطر .وهط
ا
لم اول اإل مر

ال مططا

د اره ططم

د ارهطم صطر 1007ب برصطد صطور مبطادل

ومشير دراهم عبدالرحمن الشامر 1004ب حطول اإل مر ط
الى هن شبكم اإل مر

موظيططف

17ب

والم طرف عمطى كي يطم

الد اره ططم ال ططى هن هياه ططا

هم شرا حومم من ال يود اما هن مهطال وامطا هن مم طر حريطم الم بيطر
المم م م بالحريم الدي يطم  -وخاصطم الم بيطر ال م طر عطن الجوا طع الرمويطم

لماويم اإلهبلميم  -همهام فطر اعططاا األولويطم لمخممطف األهط مم المم م طم بمحمطوى اإل مر ط
الهياهيم ومها ل الموجي األخبلقر وال بلقا

مثطل الح طوق

الشخصيم.

وفططر كمابامططا "اهططبلم دو كططوم" م ططاول الباحثططان ) (El-Nawawy & Khamis, 2009م ط ثير
ف طى الخصوصططيا

اإل مر ط

اإلهططبلميم

11ب

وخمصططا الططى هن المططداوال

عبططر اإل مر ط

ال مهططال "الخطططاع

ال دي ال بل ر" وال الشورى االهمشطارةب واالجماطاد الم هطير المهطم لب واإلجمطاع اإلهطبلمر فطر ال طاش

ال كري.

وكشط

د ارهطم ) (Mishra, S., & Semaan, G., 2010حطول اإلهطبلم فطر ال ضطاا اإللكمرو طر

13ب

اه ططمخدام مه ططممر ج ططوع آه ططيا اإل مر ط ط لبله ططمماع لممحاضط ط ار الدي ي ططم والبح ططو ع ططن م موم ططا ع ططن هوق ططا
الصططبلة وال واعططد المم م ططم بططمبلوة ال طرآن وال طططق الصططحيل لمكممططا ال ربيططم والحصططول عمططى اجابططا اهططبلميم
عن األه مم الشخصيم الحرجم.
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و اقش ط

د اره طم ) (Sisler, V., 2011الم م طين اإللكمططرو يين وفمططاوى اإل مر ط

وب اا الاويم اإلهبلميم فر المممكم الممحدة
ال مطا

الطى هن شط بيم خطبطاا اإل مر ط

14ب

وفدف

همريكططا
محديا

15ب

المهطممين وموصطم

والم مطين ممبلقططى مطر المحطول األوهططر لممطدين الم اصططر الط ي يشططدد

عمططى دور ال ططرد ف ططر ب ططاا فويمط ط الدي يططم وافممط ط
ومشططير ال مططا

الى محديد كي يم ب طاا فويطا

واألحكططام الدي يططم

د ارهططم ) (Kabir, 2012بوضططر الشططاع المهططمم ف ططر

الططى ه ط م ط هحططداو الحططادي عشططر مططن هططبممبر يواج ط المهططممون األمريكيططون

ممجددة؛ حيو يمم المشكيك فر وال ام وش ورفم باال مماا ألمريكا.
وع ي

دراهم اى عاطف ال بد 1075ب حول اعمماد الشباع عمى المواقر الدي يطم

عبلقم الرهي ال ام المصري  -هطواا المهطمم هو المهطيحر  -بمواقطر اإل مر ط
فططر الحصططول عمططى الم مومططا

الدي يططم وخمص ط

16ب

باهطمجبلا

الدي يطم وم طدل اعممطادم عمياطا

ما جاططا الططى اعممططاد ال ي ططم عمططى المواقططر الدي يططم ب هططبم

 %97.3والمواقطر اإلخباريطم ب هطبم  %41.8وم اويطد هفميطم المواقطر الدي يطم م ابطل البطرام الدي يطم اإل اعيططم
والممي ويو يططم؛ ممططا يؤكططد خطططورة الططدور ال ط ي مؤدي ط ف ط م المواقططر المططر ال مخضططر لم ططدر ه ط مططن المراج ططم

والمدقيق.

د ارهطم ) (Ekman, 2015المطر مظاطر المواقطف الهطمبيم وال صطريم الصطريحم ضطد المهطممين بشطكل
مموايد فر الخطاع اإللكمرو ر فر هوروبا

17ب

وهظار هن ص حا

الويع الخاصم بكرافيم اإلهبلم مشطكل

شبكم دي اميكيم لاا روابط بمخممف األوهاط الهياهطيم والجغرافيطم ومخمطق موق طا هياهطيا مطن خطبلل صطيا م
مواقف ع صريم مدافر عن ال يم الغربيم وحريم الم بير.
وم اولط

د ارهطم ) (Hernandez, R. S., 2016الهطيوطر عمطى موقطر يوميطوع :ال ضطال اإلعبلمطر

مططن هجططل الاويططم فططر مصططر مططا ب ططد الثططورة

18ب

الد ارهططم الجاططود المططر ب ط لاا هعضططاا بططاروون فططر

وعرض ط

المؤههططم الدي يططم األوفريططم فططر مصططر إلعططادة م ططديم فويططامام باهططمخدام وهططا ل اإلعططبلم اإللكمرو يططم ب ططد ثططورة
 1077وخبلل ر اهم محمد مرهر وجد

المؤههم الدي يم مح

الجماوريططم عمططر جم ططم هططاا فططر م افهططم مططر األص طوا

قيادة شطي األوفطر هحمطد الطيطع وم مطر

الهططم يم وال مما يططم فططر مصططر واهططمخدم كططل مططن

ال مماا الثبلثم عمر جم م ومحمد وهام وعمرو الوردا رب هعمال الهطيوطر فطر ال طرن الخطامس عشطر -
خاصططم كمابط األشططبام وال ظططا ر فططر قواعططد وفططروع ف ط الشططاف يم  -لم كيططد شططرعيم الم اططا األوفططري والم كيططد
اإليجابر لماويم اله يم الها دة لمدولم من خبلل شر ال يديوفا
فر حين ه

دراهم )(Rahman, T., 2016

19ب

عمى موقر يوميوع.

الى اإلجابم عن كي يم م هطير خطدما

األخبطار

طاا هكثططر
اإلهططبلميم عبططر اإل مر ط فططر ا دو يهططيا لم اططوم األمططم والجاططاد ومططا ا ا كا ط م هططيراماا م كططس ب ط ً
ارمباططا بالاويططم اإلهططبلميم الم اصطرة فططر ا دو يهططيا وطب ط الد ارهططم عمططى ثططبلو خططدما اخباريططم اهططبلميم
عبططر اإل مر ط

فططر  Republika Onlineو Arrahmahو Voice of Islamوهظاططر ال مططا

الموقف المحريري لموقر ريبوبميكا هو بلين ي كس ص وبا
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مططن خططبلل الح ططاظ عمططى "الاويططم الشططرعيم" ال ديمططم المططر مطططور خططبلل ظططام هططوفارمو االهططمبدادي ووضططر
فط م الاويططم ال ديمططم ضططمن هططياق موجطم جديططدة مططن "اإلصططبلس" خططبلل المحطول الططديم راطر ب ططد ا ايططار ظططام

هططوفارمو وعمططى ال ططيض مططن لططك وعمططى الططر م مططن ب ططض االخمبلفططا
 Arrahmahوموقططر  Voa-Islamايظا طران اهططمخدام اإل مر ط

فططر مططوق ام المحريططري فط ن موقططر

فططر الم بيططر عططن الجاططاد ال ططالمر بوص ط

"فويم م اومم" وط يم ردا عمى المؤامرة ال الميم الممصورة ضد اإلهبلم.
دراهم ) (Ahmed & Matthes, 2017محميبل من المهموى الثا ر ل ط  345د ارهطم ل حطص

وقدم

دور وهططا ل اإلعططبلم فططر ب ططاا الاويططم اإلهططبلميم

30ب

ومشططير ال مططا

الططى هن الغالبيططم ال ظمططى مططن الد ارهططا

طط

الططدول الغربيططم ووهططا ل اعبلماططا بي مططا مططم افمططال الططدول اإلهططبلميم ووهططا ل اإلعططبلم اإلهططبلميم كمططا

كشط

عططن ططص واضطل فططر البحططوو الم ار ططم و ططدرة البحطوو فططر وهططا ل اإلعططبلم اإللكمرو يططم وهن

ال مططا

م ظططم الد ارهططا ح ط فططر موضططوعا "الاجطرة" و"اإلرفططاع" و"الحططرع" عططبلوة عمططى لططك ماظاططر الد ارهططم
الوص يم مصوير المهممين فر اطار همبر والدين اإلهبلمر عمى ه دين ع يف.
التعميق عمى الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:
 -مشططير األدبيططا

الهططاب م الططى ارمبططاط م ظططم الد ارهططا

المططر ع يط

بد ارهططم م الجططم اإلعططبلم ل ضططيم الاويططم

اإلهبلميم بظاور خطاع اإلهبلموفوبيا فر وها ل اعبلم الدول الغربيم؛ ومن ثم فر المراكو البحثيم.
 -درة الدراها

ال ربيم المر دره

هومم الاويم الدي يم فر المجممر المصطري خاصطم فطر ضطوا اخطمبلف

المجممططر ث افيططا واجمماعي طا عططن المجمم ططا

المططر مم ط

درهططا
فياططا د ارهططم ف ط م الظططافرة وهن م ظططم ا

الاويم الهاب م ركو عمى محميل الخطاع الدي ر اإلهبلمر هو المهيحر فر وها ل اإلعبلم الم ميديم.
 -كمططا مم ط

االهططم ادة مططن األطططر الم اجيططم وال ظريططم لمد ارهططا

الهططاب م وهدوا

جمططر البيا ططا

ومحميماططا

وطرق عرض ال ما .
االستدالل عمى مشكمة الدراسة:
 المغير ال ي ط هر عمى المجممر المصري فر ال مطرة األخيطرة بوقطوع عطدد مطن األحطداو اإلرفابيطم لجماعطااإلهبلم الهياهر يهمموم مويدا من الدراهم وموايد هعدادفا م اا م جير مهجد االهم امم بالجيوة وك يهطم
ال راا بمدي م صر وا جار الدرع األحمطر؛ ممطا يمطرك مؤشط ار مطدل عمطى وجطود هومطم فويطم دي يطم فطر

المجممر.

 مغير المشاد اإلعبلمر فطر ظطل المحطدياالدين والهماس لمجماعا

المطر فرضطماا مك ولوجيطا االمصطال والم مومطا

مطن ديم راطيطم

الدي يم الراديكاليم ب ما المحموى و شرم دون مراج م؛ األمر الط ي يهطام فطر

وجود كثير من وها ل اإلعبلم اإللكمرو ر المر مبو وم شر محموى يحض عمطى ال طف والكرافيطم وعطدم
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قبول اآلخر ومك يرم فر ب ض الحاال ؛ مما اهمدعى هفميم الم رف عمى دور الصحف اإللكمرو يم فر
المصدي لا ا ال كر الممطرف والح اظ عمى اهم رار الاويم الدي يم.

 المؤش ار األوليم المر ا ماومططا مؤشططر الي ط األدبيططا

الياا الدراهم االهمطبلعيم لمضمون الخطاع الدي ر فطر صطحف الد ارهطم
الهططاب م مططن وجططود د ارهططا

والث افيطم اال ه ط ال موجططد د ارهططا

مم ططددة حططول الاويططم مططن ال ططاحيمين االجمماعيططم

كافيططم ماططمم بططالوقوف عمططى خطططاع الصططحف اإللكمرو يططم حططول الاويططم

الدي يم فر المجممر فر اطار الحرع عمى اإلرفاع وال كر الممطرف.
الخططاع الصطح ر ألومطم

هيها عمى مطا هطبق مطممخص مشطكمم الد ارهطم فطر محديطد مبلمطل وهطما
م ً
الاويططم الدي يططم فططر الصططحف اإللكمرو يططم المص طريم فططر اطططار الحططرع عمططى اإلرفططاع والوقططوف عمططى هفططم
الممغي ار وال وامل المهببم لممك األومم واألطروحا
هو االخمبلف بين خطابا

الممصورة لحماا باإلضافم الى محديد مدى االمهطاق

الصحف الثبلثم حو الاويم الدي يم فر هياق االخمبلفطا

األيديولوجيطم وال كريطم

لم مجر الخطاع واخمبلف مط الممكيم لممك الصحف.
أهمية الدراسة:
 ما د الصحف اإللكمرو يم الوهيمم األ هع لمدراهم والمحميل لمظوافر االجمماعيم فطر ظطل م طامر اهطمخدامهف طراد المجممططر المصططري  -وخاصططم الشططباع  -لئل مر ط ووهططا ل اإلعططبلم االجممططاعر وفططم الش طريحم
ال مريططم المططر لططم مهططم ر فويماططا الدي يططم؛ وبالمططالر جططدفم األكثططر اهططمدراجا ومج يططدا مططن قبططل الجماعططا
الممطرفم عمى اإل مر

واألكثر م ي ا لمخططامام وهعمالام اإلرفابيم ضد المجممر.

 موداد هفميم الدراهم كمما ارمبط خطاع الاويم الدي يم ب ضايا الواقر الم اش ومجمطوالمحميطل لمهططببا

المشطكبل

صطورم فطر الم هطير

الم اصطرة وموق ط مطن حماططا وعبططر عطن موق ط مططن المحطديا

المططر مواجط

اإلهطبلم والمهطممين فطر ظططل الحطرع المهطم رة ضططدفما فطر الغطرع وم طامر خطططاع الخطوف مطن اإلهططبلم
"اإلهططبلموفوبيا" وال يططام ب عمططال ع ططف وم جيط ار باهططم الططدين ضططد اآلخططر دي يطا مثططل مططا حططدو مططن قمططل
 50مهمما فر مهجدين فر يوويبل دا هث اا هدا ام صبلة الجم م.
 -كما ممضل هفميم ممطك الد ارهطم فطر ه اطا ممماشطر وهياهطم وموجاطا

الدولطم المصطريم حطو ضطرورة مجديطد

الخطططاع الططدي ر عبططر وهططا ل اإلعططبلم المخمم ططم وم ططامر األعمططال اإلرفابيططم لمجماعططا

الممطرفططم دي يططا

فثمططم مؤشط ار قويططم حصططل عمياططا الباحططو مططن الد ارهططم االهططمطبلعيم مبططين ارمبططاط ا مططا خطططاع الاويططم
الدي يططم بالموجاططا

ال امططم لمدولططم والهياهططم المحريريططم لمصططحف المص طريم اإللكمرو يططم عي ططم الد ارهططم؛ مططا

يهمموم المح ق من لك بدراهم مم م م مؤكطد هو م طر؛ ممطا يهطاعد فطر د ارهطم خططاع الاويطم الدي يطم فطر
هياق م ارن بالصحف اإللكمرو يم المصريم.
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أهداف الدراسة وتساؤالتها:
ا طبلقا من محديد اشكاليم الد ارهطم وامهطاقا مطر خصطا ص المحميطل الكي طر لمخططاع واألدوا
المططر وظ اططا الباحططو لمحديططد مبلمططل وهططما
ل

البحثيطم

الخطططاع وال طرااة المحميميططم لممحمططوى الظططافر والم ططى الكططامن
خططاع الاويطم

قام الباحو بصيا م هفداف الدراهم فر فدف ر يس فطو الم طرف عمطى مبلمطل وهطما

الدي يم فر الصحف اإللكمرو يم المصريم فر اطار الحرع عمى اإلرفاع وال وامطل والممغيط ار المطر مشطكل
هومم الاويم الدي يم والمصو ار والحمول المطروحم لمخطرو مطن ممطك األومطم ويم طرع مطن فط ا الاطدف ثبلثطم
هه مم ر يهم ماكون فر مجمماا اطا ار عمميا لجمر الم موما
 -7ما الهما

واهمخبلص ال ما

و لك عمى ال حو اآلمر:

وال اصر الخاصم بالاويم الدي يم كما طرحاا الخطاع الصطح ر وداللطم ممطك الهطما

فطر

اطار ب يم خطاع الصحف الثبلو فر الم بير عن الاويم الدي يم؟
 -1مططا طبي ططم ال وامططل والممغي ط ار المططر هططع الياططا الخطططاع الصططح ر مه ط وليم هومططم الاويططم الدي يططم فططر
اطار الحرع عمى اإلرفاع ومدى م اعل الخطاع الدي ر فر الصطحف الطثبلو مطر هومطم الاويطم الدي يطم
المر مواجااا ومدى االمهاق هو االخمبلف بي اا؟

ومظافرفا والمحديا

 -3كيف صور خطاع الصحف الثبلثم آليا

م الجم خططاع الاويطم الدي يطم؟ ومطدى مط ثر ممطك المصطو ار

ب مط ممكيم الصحف الثبلو ومرج ياماا األيديولوجيم؟
اإلطار النظري لمدراسة:
خطاب الهوية الدينية في البيئة اإللكترونية (المفهوم والبناء):
موداد هفميم محديد مافيم الاويم وعوامل مشكيماا وصوال الى م اوم الاويطم الدي يطم فطر اططار ظريطم
ب اا الاويم  Theory of Identity Formationومحميل خطاباا فكممم "فويطم" مشطم م مطن "الاطو" وقطد
عرفاا الجرجا ر فر كماب "الم ري ا " ب اا األمر المم ل من حيو اممياوفا عن األ يطار؛ وم طر ح ي طم

الشرا هو الشخص المطم م المشمممم عمى ص ام الجوفريم كما كرفطا ال طا اربر فطر م مبلمط
بوص ط اا مبططين ص ط ا
الاويم عمى ه اا ليه

الشططخص ومشخيص ط وكيا ط ووجططودم الم ططرد بمططا يمي طوم عططن ه طوام
شي ا هطاك ا بطل فطر مطا حركطم المجممطر وم اعمط

31ب

37ب

وحكطى ع اطا
وي ظططر الططى

وثمطم اعمطراف بطين البطاحثين

بصط ط وبم امه ططاك ك ططل الخي ططوط الم ططر اهط ط م ا ططا م ا ططوم الاوي ططم بي ططد ه ط ط "م ا ططوم قم ططق م ططن احي ططم الم ططاول
ال ظري 33ب.
وعميط
المحططديا

ممضططل هفميططم ال مططل عمططى م ويططم الاويططم الدي يططم ومرهططي م ومططا

الم اص طرة ف ططر ظططل شططبكا

مرمكو عمى ههس شديدة المباين مر فويا

اهططم اررافا وثباماططا فططر ظططل

اإلعططبلم االجممططاعر هصططبل ب مكططان ال ططرد ا شططاا فويططا
الواقر الح ي ر 34ب.
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ان م ططو الجماع ططا

الممطرف ططم وال ممي ططا

اإلرفابي ططم ومص ططاعد الهياه ططم ال صط طريم واليم ططين الممط ططرف

وم امر خطاع الخوف من اإلهبلم – اإلهبلموفوبيا  -فر ال الم يويد مطن مهط وليم المؤههطا
ويممد لك الى هفميم الحوار مر الاويا

المحميم والاويا

الدي يطم

35ب

الصطغيرة لضطمان اهطم رار الاويطم الدي يطم لمدولطم

والمجممر؛ حيو يمخوف الب ض من ا ما فويم الكمرو يم افمراضيم "شبحيم" م ر طم مطن اال ممطاا 36ب؛ وف طا
مطرس مهاؤال

محوريم حول :كيف ممشكل الاويم الدي يم لم رد المهمم؟ وما فر ال وامل المر مطدفر الطب ض

ح ططو "الم ططدين المه ططالم" هو "الم ططدين ال ي ططف"؟ ولم ططا ا ي م ططل ال ططب ض م ططن م ططدين ال طط طرة ال ططى م ططدين المك ي ططر

والمطرف؟ لئلجابم عمى لك البد من ال اا الضوا عمى م اوم الاويم ومصادر مشكيماا.
مصادر تشكيل وبناء الهوية الدينية:

يمثططل الططدين جططواا ال يمج ط هو مططن الهططموك االجممططاعر وي ظططر الي ط بوص ط مجموعططم مططن الم م ططدا
اإللايم والش ا ر والثواع وال اع المر مؤثر فى هشكال ودرجا

ومهمويا

الطوعر ال طردي والجمطاعر

37ب

وما ططد الاويططم الدي يططم مجموعططم مططن ال ا ططد والمبططاد را والخصططا ص والممي ط او المططر مج ططل همططم مططا مش ط ر
بمغايرماا لؤلمم األخرى 38ب.
وم ططد الاويططم الدي يططم يططر مهططم رة بحيططو ممغيططر وممطططور عبططر م ارحططل مخمم ططم مططن ال مططو الم رفططر
المم ثرة ب اممين عامل ال ضط الط امر وعامطل البي طم االجممطاعر وفط ا مطا ي بطر ع ط الحطديو ال بطوي" :مطا
طط ِ
ِم ط وطن مولا ط ل
طرة" روام البخ ططاريب كم ططا ممش ططكل الاوي ططم الدي ي ططم م ططن خ ططبلل ال بلق ططم م ططر
طود ِاالُ ايول ط اطد عم ططى ال ِ و
و
39ب
والكمع الم دهم وكمع الم هير الدي يم ورموو وقيادا الطدين والمؤههطا الدي يطم واإلعطبلم
"اآلخر"
الدي ر بمخممف ه ماط

والمؤهها

الم ميميم.

الخطاب الديني اإللكتروني وبناء الهوية القاتمة (اإلرهاب):
محظ ططى د اره ططم الخط ططاع ال ططدي ر اإللكمرو ططر ب فمي ططم كبيط طرة ل ططدى الب ططاحثين؛ كو ط ط ال يخض ططر لرقاب ططم
مؤههط ططيم عمميط ططم وهخبلقيط ططم واضط ططحم وهدى دو ار فط ططر مص ط ط يد خطط ططاع ممشط ططدد وممطط ططرف بهط ططبع ال مط ططاوى
والمشري ا واآلراا الدي يم الخاض م لمصطالل األفطراد هو جماعطا ِ اإلهطبلم الهياهطر فطر بي طم مهطمل ب شطر

المطرف ك يم هم م رقميم 40ب؛ حيو مميل اإل مر
محططددة عبططر اإل مر ط
الوقط ط

لؤلجيال المم ممم فرصم البحو عطن "ح طا ق" وا ممطااا

خاص طمً ع ططدما يم ط ر الوصططول الياططا ف طر هططياق المهططجد هو المجممططر المحمططر وفططر

الط ط ي يض ططمن فيط ط الخط ططاع ال ططدي ر اإللكمرو ططر الم ددي ططم الحممي ططم لم ه ططير اإله ططبلم و م ططو الاوي ططا

الم ويميم يظل المحدي فو ايجاد صو موحد لخطاع اهبلمر يحمل م هي ار صحيحم 47ب.
ان اه ططمغبلل الجماع ططا

اإلرفابي ططم الممطرف ططم لش ططبكم اإل مر ط ط

ومواق ططر اإلع ططبلم االجمم ططاعر و ش ططر

هفكارفا ومصوراماا واهمد ار الشباع ومج يطدفم هفطرو مطا هطمطق عميط همطين م مطوف "الاويطا

ال اممطم" لك طا

جد هن الاويم ال اممم المر ظار لدى اإلهبلم الهياهر م وم عمى م اوم هياهر وي كطس فط ا الموصطيف
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ظرة الحركا

األصوليم الممشددة داخل الجماعم اماا بوص اا مجموعطم هياهطيم ممثطل اإلهطبلم الهياهطر

مثل ال اعدة هو داعش هو من خار الجماعم فاطم اآلخطر المحكطوم عميط بطالمك ير بم يطاس ممطك الجماعطا

من المخال ين من الياود والمهيحيين والرافضم مطن المهطممين ورجطال الشطرطم والجطيش فالجماعطم المك يريطم
مم امططل م اططم بوصط ام هعططداا البططد مططن قططممام
الممطرفططم فططو مططرويض ممططك الاويططا

41ب

وي ططدم م مططوف مصططو ار مامطا لمم امططل مططر الاويططا

الدي يططم

واالبم ططاد عططن االضطططااد؛ لمططا لؤلمططر مططن م ط ثي ار هططمبيم مح يويططم

لمكرافيططم والمطططرف فا ططاك حاجططم إل اولططم االحمبططاس الططدي ر ومهططببام الهياهططيم المططر مهططمثمر الططدين مططن هجططل
م ميق الاوة ومشجير الكرافيم 43ب.

ان مجديد الخطاع الدي ر يمثل اإلهبلم المجديدي ال ي ادى ب محمطد عبطدم ومبلميط م ومحمطد اقبطال
فططر الا ططد؛ حيططو ي ططول اقبططال "هرى هن ال ططول ب عططادة م هططير األحكططام الشططرعيم األهاهططيم فططر ضططوا الشططروط
المخمم م لمحياة الحديثم قول مبرر مماما فال رآن الكريم ي مم طا هن الحيطاة خمطق دا طم" وي مطق طارودي عمطى
فط ا ال ططول "ان الخطط األهاهططر وال امطل لمهططم بل اإلهططبلم فططو بالضططبط هن يطرفض مبططده الحركططم فط ا وبط لك
عي يغدو عاج او عن اعداد مشروع مهم بمر لحل مشكبل

وم " 44ب.

اإلطار المنهجي لمدراسة:
نوع الدراسة ومنهجها:
م ممططر ف ط م الد ارهططم الططى الد ارهططا

الوص ط يم الم هططيريم المططر مهططمادف الم ططرف عمططى آليططا

خطططاع

الاويم الدي يم فر الصحف اإللكمرو يم المصريم فطر اططار الحطرع عمطى اإلرفطاع كمطا يمكطن مصط يف فط م
الد ارهططم عمططى ه اططا مططن البحططوو الكي يططم المططر ماططمم ببحططو الظططافرة وههططباباا واآلثططار الممرمبططم عمياططا
اعممد

الموجا ططا

عمى المط ا الكي طر الم طارن؛ إلجطراا م ار طا

45ب

وقططد

كي يطم بطين الصطحف اإللكمرو يطم عي طم الد ارهطم ا

األيديولوجي ططم الممباي ططم و م ططط الممكي ططم واه ططمخداما

الد اره ططم مط ط ا المه ططل بال ي ططم لمص ططحف

اإللكمرو يم المصريم.
مجتمع وعينة الدراسة:
 يممثطل مجممطر الد ارهطم فطر الصطحف اإللكمرو يطم المصطريم و ظط ار لمطا م مرضط طبي طم الد ارهطم مطن رصطدمجمط ططل موجاط ططا

ومهط ططا ار الصط ططحف اإللكمرو يط ططم المص ط طريم مط ططم محديط ططد ال ي ط ططم البحثيط ططم فط ططر المواقط ططر

اإللكمرو يم لمصحف اآلميم:

 موقر جريدة األفرام المصريم http://www.ahram.org.eg/ موقر جريدة الوفد الحوبيم https://alwafd.news/ -موقر جريدة الوطن الخاصم https://www.elwatannews.com/
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وقططد اعممططد الباحططو عمططى عططدد مططن الم ططايير الموضططوعيم فططر اخميططار الصططحف اإللكمرو يططم الخاضط م

لمدراهم امهاقا مر طبي م المشكمم البحثيم واهطم ادا الطى اهطم ماجا
المر قدمماا الدراهم االهمطبلعيم وممثم
 -هن ممهم ب اا صحف رهي م هل مهاحا

مطن الد ارهطا

الهطاب م ووفطق المؤشط ار

ف م الشروط فيما ي مر:
واه م لبلجمااد الدي ر وال كري والث افر لم ضايا الحياميطم مطن

م ظور مراج م ومجديد الخطاع الدي ر.
 هن ممممططر الصططحف اإللكمرو يططم بحضططور صططح ر مكثططف ل ضططيم الاويططم الدي يططم وارمباطاططا بططالحرع عمططىاإلرفاع خبلل فمرة وم يم م اهبم مهمل بدراهم .

 هن يمهم خطاع الاويم الدي يم لممك الصحف بجديم الم اول وال مطق والم طوع المرج طر لم مجطر هطروحامططر عططن مخممططف الموجاططا
ومضططامي الخاصططم ب شططكاليم الاويططم الدي يططم م بط ا

بش ط ن الاويططم الدي يططم وبمططا

يهمل بدراهم حركم الم اعل داخل الخطاع وم ثيرفا فى ما ي دم من رؤى وهفكار ومصو ار .
عينة المضمون الصحفي:
بهططما
الم اال

ا طبلقططا مططن هفميططم م رفططم األهططس الم رفيططم والمرج يططا
وع اصططر الاويططم الدي يططم ا صططب

األيديولوجيططم لمخطططاع الصططح ر الخاصططم

عمميططم المحميططل عمططى م طواد ال طرهي ب شططكالاا ال يططم المخمم ططم مططن

واألعمدة واألبواع بيد هن مادة الرهي هصدق ممثيل لم اوم الخططاع ووظا ط

الج ار ططد الططثبلو مهططاحا

46ب

وقطد خصصط

رهي كبي طرة لم ططاول خطططاع الاويططم الدي يططم وارمباط ط بططالحرع عمططى اإلرفططاع وقططام

الباحو بدراهم كل فط م المطواد ب هطموع الحصطر الشطامل؛ حيطو مخصطص جريطدة األفطرام ثبلثطم هبطواع لمطادة
الطرهي "كمططاع األفطرام األعمططدة آراا حطرة" ومخصططص جريططدة الوفططد بططاع "م ططاال " بي مططا مخصططص جريططدة

الطوطن بطاع "آراا ال اكمطاع" وقطد ههطام لطك فطر ارم طاع حصطيمم مطواد الطرهي الخاضط م لممحميطل؛ حيطو بمغط
113ب مادة رهي مم مق بالظافرة موضر الدراهم.

العينة الزمنية:
مم محميل المحموى الدي ر لمصطحف اإللكمرو يطم المصطريم خطبلل شطارين بدايطم مطن شطار ي طاير حمطى
اايم فبراير  1079بوص اا فمرة وم يم م اهبم فر دراها

محميل مضمون وها ل اإلعبلم؛ حيطو شطاد

ف م ال مرة مصاعد حدة الم جي ار اإلرفابيم مثل حادو م جير ك يهم ال ط راا بمدي طم صطر بمطاري  5ي طاير

 1079وحادو م جير مهجد االهم امم بالجيوة بماري  75فب اريطر  1079وحطادو م جيطر ا محطاري الطدرع
األحمططر ه ط فططر رجططال الشططرطم بمططاري  10فب اريططر  1079باإلضططافم الططى افممططاس مهططجد ال مططاس ال مططيم
وك يهم ال ديهين بال اصمم اإلداريم الجديدة ومشكيل المجمس األعمى لمواجاطم األحطداو الطا يطم ومطوامن
ف م األحداو مر احم ال الدولم ب كرى عيد الشرطم المصريم وثورة  15ي اير.
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أدوات الدراسة:
م هيها عمى موظيف ههموع المحميل الكي طر لمخططاع اعممطد الباحطو عمطى هدامطر المحميطل الم يمطين
محموى الخطاع الصح ر ووف ا لما هبق اعممد الباحو عمى األدامين اآلميمين:

باهمكشاف دالال

أداة تحميل القوى الفاعمة :ومم االعمماد عمياا بادف رصد الهما

المر طرحاا الخططاع الصطح ر

لماويططم الدي يططم عبططر قططدرماا عمططى رصططد هططماماا واألدوار الم هططوبم لاططا فططر الخطططاع وم ييماططا هططمبا هو ايجابططا
وف ا لادف الخطاع.
أداة مسااار البرهنااة :ومهططمل بم ططديم ومصط يف هطروحططا

الخطططاع فططر اطططار ف ططا

المحميططل الخاصططم

بظافرة الدراهم ويمكن االعمداد بمها ار برف م بديمم م وو من دعا م فكرة الخطاع الصح ر.
وحدة التحميل والقياس:
حدد الباحو ال ص الصح ر فر مواد الرهي "م طال افممطاحر عمطود م طال رهي" وحطدة لممحميطل وقطد
مططم محميططل كططل مطواد الطرهي الصططح يم المططر شططر بالصططحف اإللكمرو يططم المصطريم الططثبلو حططول هومططم الاويططم
الدي يم فر اطار الحرع عمطى اإلرفطاع همطا وحطدة ال يطاس فكا ط

ال كطرة داخطل كطل موضطوع صطح ر يم طاول

هومم الاويم الدي يم.
وحاادة التحمياال :مممثططل وحططدة المحميططل فططر ف ط م الد ارهططم فططر م طواد ال طرهي بمواقططر الصططحف اإللكمرو يططم
المصط طريم عي ططم الد اره ططم وقططد م ططم االعمم ططاد عم ططى قواع ططد البيا ططا

عمططى اإل مر ط ط

المططر م م ططل عم ططى هرشط ط م

المحموى اإلخباري لمصحف اإللكمرو يم وهفماا قاعدة  https://web.archive.org/فضطبل عطن البحطو
داخطل موقطر الصطحف باإلضطافم الطى طري طم البحطو اليطدوي  Manual Searchبالكممطا

الم ماحيطم عمطى

محرك البحو  Googleخبلل فمطرة الد ارهطم وامبطاع هيطم روابطط لمطواد الطرهي الم شطورة لمهطل كطل مطواد الطرهي
المر م اول

خطاع الاويم الدي يم.

أداة التحميل الكيفي وتعريفاتها اإلجرائية:
ممهم ف ا

المحميل الكي ر فر هياق محميل الخطاع ب اا ليه

الد ارهم االهمطبلعيم؛ حيو يجري ضبطاا طوال مرحمم جمر الم مومطا
عمى لك مم فرض ال ا

اآلميم عمى جمير مراحل المحميل وممثم

ثابمطم وال اا يطم اعممطادا عمطى مطا

فا

واهطمخ ار األطروحطا

وم هيهطا

المحميل الر يهم فر:

أوال :فئة سمات وعناصر أزمة الهوية الدينية الراهنة (أبعاد ومظاهر الضعف):
وممضططمن ف ط م ال ططم األطروحططا

المططر قططدماا الخطططاع فططر مجططال هومططم الاويططم الدي يططم عبططر رصططد

ومحميل مظافر ض اا وهب اد هومماا الراف م فر ضوا محاربم اإلرفاع والجماعا

ال م مها ار

موضوعيم فرعيم ممثم

فر:
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 الم جي ط ط ار اإلرفابيط ططم المط ططر م ط ططوم باط ططا الجماعط ططاالم جي ار

الدي يط ططم الممطرفط ططم ضط ططد المجممط ططر المصط ططري وشط ططمم

ضد المهاجد والك ا س ورجال الجيش والشرطم والمد يين.

 -م ططاداة الجماعططا

الممطرف طم والمك يريططم لمدولططم واآلخططر دي ي طا وشططمم

جماعططا

اإلهططبلم الهياهططر المططر

موظف الدين لخدمم مصالحاا الهياهيم.
 فويططم اإلرفططابر وفامط المخططرا لمططدين بوصط هحططد مهططا ار مشططخيص هومططم الاويططم الدي يططم والمبططر ارالمر مدف

لم جير ه وقمل األبرياا.

 -وجططود ميططار دي ططر فططر المؤههططا

الدي يططم يمب ططر خطابططا دي ي طا يم ططارض مططر مجديططد الخطططاع الططدي ر ال ط ي

م ادي ب الدولم ومحاوالمام الوقوف همام محاوال

الب ض مجديد الخطاع عمى قاعطدة الم طوع واال مطاس

عمى اآلخر.
 -موظي ططف الجماع ططا

اإلرفابي ططم والممطرف ططم دي ي ططا وه ططا ل االمص ططال الجدي ططدة و جاحا ططا ف ططر ش ططر هفكارف ططا

واهمد ار الشباع ومج يدفم لم يام ب عمال ارفابيم.
ثانيا :فئة العوامل والمتغيرات المسئولة عن أزمة الهوية الدينية ،وتتضمن:
 -عدم فاعميم المؤهها

الدي يطم المرج يطم األوفطر ودار اإلفمطاا والك يهطمب فطر مواجاطم ال اطم المخططرا

لئلهططبلم وم اليم ط الهططمحم ومجاوداما طا فططر م يططد ومجابا طم ال مططاوى المططر محططض عمططى ال مططل وال ططف
والوها ل االمصاليم ل شر ث افم المهامل والم ايش الهممر.
 احمواا الم اف الدراهيم والكمع الدي يطم عمطى هفكطار دي يطم ماطدد فويطم المجممطر ومشطمل م هطي ار لطب ضاأل مم مم ارض مر طبي م الحياة ال صريم.
 -ياع الديم راطيم وا هداد ق وا

الحوار وا دام الحريا

واالضطااد والظمم.

 مجموعططم ممغي ط ار مم وعططم مبحططو عططن ههططباع اهومططم الاويططم الدي يططم فططر اطططار شططامل مثططل عططدم وجططوداهمراميجيم عربيم ودوليم لممصدي لظافرة اإلهبلموفوبيا وطبي م ه ماط الم ميم الطدي ر والم شط م الهطا دة
وكثرة المواقر الدي يم وحريم ا ما المحموى الدي ر الضار بالمجممر.
ثالثا :فئة التصورات الخاصة بحل أزمة الهوية الدينية ،وتشمل:
 مب ر الدعوة لمحوار بين األديان والمصدي لم كر الممطرف بالحوار. موظيف الدين فر الح اظ عمى فويم الدولم. مدريع وم فيل ال ا مين عمى الخطاع الدي ر واعمماد خطاع دي ر م مل ومم وع ل ال درة عمى مجابامالمحديا
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 م يم الم اف الدراهيم من األفكار والم افيم المه ولم عن حالم هومم الاويم الدي يم. اإلقرار بوجود هومم فويم دي يم والدعوة ل بلجاا. -دعوا

اصبلحيم عامم ومم وعم ض ي م الحضور فر الخطاع وم اا موحيد ه ماط الم ميم الدي ر.

إجراءات الصدق والثبات:
هجط ططرى الباحط ططو اخمبط ططار الصط ططدق وقط ططد مط ططم محكط ططيم هداة الد ارهط ططم ب رضط ططاا عمط ططى عط ططدد مط ططن األهط ططام ة

الممخصص ططين ف ططر مج ططال الص ططحافم اإللكمرو ي ططم *ب؛ با ططدف الم ك ططد م ططن ص ططبلحيماا لمح ي ططق الغ ططرض م ا ططا
وهجرى الثبا

ل مميم المحميل فيما يم مق ب مط اهطمخ ار األطروحطا

وال رعيططم و لططك عبططر 15ب مططادة رهي مم وعططم مثم ط
الباحو ووميل آخر بمغ
ال ا

ومووي اطا محط

ال م طرة الوم يططم لمد ارهططم ومططم االخمبططار عمططى مهططمويين

الباحططو امط فططر فمطرمين وم يمططين ي صططل بي امططا ههططبوعان وجططاا
هبم ثبا

ف طا

المحميطل الر يهطم

هططبم الثبططا

%700ب وعمططى مهططموى

المحميل %98ب ومؤكد ف م ال هبم ثبا

عمميطم المحميطل وصطبلحيم

ل مميم المحميل الكي ر.

نتائج الدراسة:
نتائج التحميل الكيفي لخطاب الهوية الدينية لمصحف اإللكترونياة الاثالث (ارهارام ،والوفاد ،والاوطن) فاي
إطار الحرب عمى اإلرهاب:
هظار

ما

محميل خطاع الصحف اإللكمرو يطم األفطرام والوفطد والطوطنب بشط ن هطما

الاويم الدي يم مباين مووير هطروحا

الخطاع عمى ف ا

المحميل وفو ما ي كس مجطاال

وع اصطر

افممطام الخططاع

الصح ر وارمباط ا ما هطروحام ب حداو ارفابيم مهمغرق فمرة وم يم محددة كما يوضح الجدول اآلمر:
جدول ()1

يوضح توزيع أطروحات فئات التحميل الخاصة بسمات وعناصر الهوية الديني في خطاب الصحف
الىفذ
األهرام
الصحف
عذد
عذد
%
%
فئبت التحليل الرئيسة
األطروحبت
األطروحبت
4.91
8.1
4.93
252
سمبت وعنبصر أزمة الهىية الذينية
27
843
2795
871
العىامل والمتغيرات المسئىلة عن أزمة الهىية الذينية
4492
815
4498
282
التصىرات الخبصة بحل أزمة الهىية الذينية
866
3.7
866
136
اإلجمبلي

اإللكترونية الثالث
الىطن
عذد
%
األطروحبت
4191
28.
2.
813
4292
812
866
515

يوضل الجطدول الهطابق ام طاق الصطحف اإللكمرو يطم الطثبلو األفطرام والوفطد والطوطنب فطر مطا يم مطق
بالمجال الخاص برصد وموصيف األوضاع الراف طم لماويطم الدي يطم وبيطان مظطافر هومماطا وارمباطاطا بطالحرع
عم ططى اإلرف ططاع وحظيط ط

بال ه ططبم األكب ططر م ططن األطروح ططا

وال ططوطن %38.8ب م ططن اجم ططالر هطروح ططا

ف ططر األفط طرام %39.4ب والوف ططد %39.8ب

خط ططاع الاوي ططم الدي ي ططم ف ططر الص ططحف ال ططثبلو ويؤش ططر ل ططك
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إلهططااع خطططاع الصططحف الططثبلو فططر بيططان مبلمططل وهططما
لمجماعططا

جاا

هوم طم الاويططم وارمباطاططا بططالم جي ار اإلرفابيططم

اإلرفابيططم عمططى حهططاع البحططو عططن ال وامططل والمهططببا

المه ط ولم عططن هومططم الاويططم الدي يططم المططر

ب هطع م خ ضطم فطر الصطحف الطثبلو األفطرام %17.5ب والوفطد %17ب والطوطن %19ب فطر
هطروح ططا

حططين جططاا

هططبل الحططل ألوم ططم الاوي ططم الدي يططم ف ططر المرمب ططم الثا يططم بالص ططحف ال ططثبلو األفط طرام

%33.7ب والوف ططد %33.1ب وال ططوطن %31.1ب وفيم ططا يط ط مر عطططرض ل ططا

محمي ططل خط ططاع الاويطططم

الدي يم.
أوال :فئة سمات وعناصر أزمة الهوية الدينية الراهنة:
مبين من خبلل رصطد ومحميطل األطروحطا

هن موجاطا

الخططاع الصطح ر لماويطم الدي يطم امجط الطى

الم ام ططل م ا ططا عم ططى ه ا ططا ف ططر حال ططم هوم ططم كش ططف ع ا ططا م ططامر الم جيط ط ار اإلرفابي ططم لمجماع ططا
ومصططاعد حططدة خطططاع اإلهططبلموفوبيا فططر وهططا ل اإلعططبلم الغربيططم؛ ومططن ثططم جططاا

األطروحططا

الممطرف ططم
داخططل ف ط ا

الهياق لمرصد مظافر وهب اد ف م األومم من خبلل رؤى مم وعم ومداخل ممباي م.
وممضمن ف م ال م األطروحا

المر قطدماا الخططاع فطر مجطال مصطوير الاويطم الدي يطم عبطر رصطد

ومحمي ططل مظ ططافر ضط ط اا وهب ططاد هومما ططا الراف ططم الم ططر حالط ط
الجماعططا

دون ق ططدرماا عم ططى الص ططمود ف ططر وجط ط ه ططموك

الممطرفططم وموظي اططا لمططدين مططن هجططل مح يططق مصططالحاا وشططمم

فرعيم ممثم

ف ط م ال ططم مهططا ار موضططوعيم

فر:

المسار الموضوعي ارول :الم جي ار اإلرفابيم المر م وم باا الجماعا

الدي يم الممطرفطم ضطد المجممطر

المصري:
ام ط

الصططحف الططثبلو فططر هطروحاماططا عمططى مهططميط الضططوا عم ططى األحططداو اإلرفابيططم خططبلل فمط طرة

الد ارهططم وجططاا طططرس األفطرام "ا جططار عبططوة اهط م فططر محطيط ك يهططم ال ط راا وهبططو هططي ين ب وبططم الاجا ططم فططر

مدي م صر ال ي هه ر عن اهمشااد ال ار د مصط ى عبيد واصابم همين شرطم" 47ب.
وفططر جريططدة الوفططد اهططم رض طم ط
األيام الماضيم هد

مغططاوري ممططك الاجمططا

المم ططددة "ح طوادو ارفابيططم حططدث

خططبلل

الى ه وط عدد من الضحايا ..فطر ال طريش هط ط  75شطايدا فطر عمميطم ارفابيطم طادرة

ضد كمين هم ى ..وفى ميدان الجيطوة ا جطر عبطوة اهط م بدا يطم مركاطا ارفطابر بجطوار هحطد هعمطدة الكطوبري

همططام مهططجد االهططم امم ..وب ططدفا بثبلثططم هيططام وق ط
محاولم ع اصر من قوا

عمميططم م جيريططم فططر احططدى حطواري الططدرع األحمططر هث ططاا

األمن ال بض عمى المشمب ب " 48ب.

بي مططا افططمم طططرس خالططد عكاشططم فططر جريططدة الططوطن ب ططرض مؤش ط ار اإلرفططاع ال ططالمر ل ططام 1078
بوص ط اا داللططم عمططى ا مشططار ظططافرة اإلرفططاع عالميططا و كططر "صططدر مططؤخ ار مؤشططر اإلرفططاع ال ططالمر ل ططام
 1078ال ي اضطمر ب عطدادم م اطد االقمصطاد والهطبلم الطدولر ( )IEPوهوضطل المؤشطر بشطكل دقيطق هن
67
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هكثططر مططن صططف عططدد الضططحايا عططن ال ططام  1077قض طوا عمططى يططد هرب ططم م ظيمططا

ارفابيططم وفططى بمرميططع

درجم الخطورة كل من م ظيم الدولم اإلهطبلميم/داعشب وحركطم طالبطانب وحركطم الشطباعب الصطوماليم

وجماعم بوكو حرامب" 49ب.

المسار الموضوعي الثاني :م اداة الجماعا

الممطرفم والمك يريم لمدولم ومؤههاماا واآلخر دي يا:

يطططرس الخطططاع الصططح ر فططر فط ا الصططدد عططددا مططن األطروحطا
حيططو مؤكططد ايمططان ال ارقططر بجريططدة األف طرام اهططمغبلل الجماعططا
بوص اا هدوا

و شر الشا ا

المططر م كططس عمططق األومططم الدي يططم؛

الممطرفططم الشططبكا

االجمماعيططم "لمهططمخدم

لممضميل وهبلحا لئلرفطاع والمك يطر وال طف وقمطع الح طا ق والمشطكيك فطر األحكطام ال ضطا يم
وكهع م اطف ب ض ال ا " 50ب.

بي مططا يطططرس عططبلا عريبططر بجريططدة الوفططد طرحططا آخططر فططر ف ط ا المهططار في ططول "ان الخطططاع الممطططرف
اله ط يم ويمامو اططا بال مالططم
ال ط ي يحططض عمططى ال ططف والمك يططر والكرافيططم يك ططر ال ططا مين عمططى المؤههططم ا
لم ظام الحاكم" 57ب ويم ق خطاع األفرام والوفد فر ف ا الطرس مر خطاع جريدة الطوطن؛ حيطو يؤكطد خالطد
م مصر بجريدة الوطن "وجود الم ا المك يري ال ي يطل برهه الث با يم كل فمرة مطن بططون الكمطع وهطبللم

الم ابر رحم اهلل الشايد مصط ى عبيد جرح ا ال اوف من الحون عمى فط ا الشطاع كبيطر لكطن األكبطر فطو
جرح ططا ال ططاوف مططن هفكططار المك يططر المططر مهططبق الم جيططر"
اهمخدمماا الجماعا
هدوا

51ب

ويبططرفن محمططود خميططل عمططى هن "فك طرة المك يططر

اإلهبلميم المر ظار عمى الهاحم الهياهيم فج م

مخاصمم الدولم والمجممر" 53ب.

المسار الموضوعي الثالث :يم مق بالمركيو عمى دراهم هطما
بوص هحد مها ار
عبططر خطابططا

من "المك ير" هداة ههاهيم مطن

وفويطم اإلرفطابر وفامط المخططرا لمطدين

مشخيص هومم الاويم الدي يم:
الصططحف الططثبلو عططن هفميططم محديططد فويططم اإلرفططابر هو مططا يمكططن هن طمططق عمي ط

"الاويططم ال اممططم" عبططر هطروحططا

مم وعططم شططمم

هططمام الشخصططيم وفام ط المخط طرا ل صططوص األديططان

وي ططول صططبلس م مصططر"فر قمططع حططارة ش ط بيم بحططر الططدرع األحمططر بال ططافرة مثططل آالف الحططا ار المص طريم
اكمشف هكان الحارة ط ولكن مم خ ار ط ط هن الشطاع الطيطع الط ي ي طيش فطر حالط فطر هحطد بيطو الحطارة كا ط
ش م عبارة عن مخون كبير لممو كان يمكن هن ي هف كطل الشطارع الط ي يهطكن فيط وي مطل هطكا

رجطاال

هاا وهط اال اكمشف الهكان هن ف ا الشاع ال ي يطدخل ويخطر وفطو يخ طى وجاط ويمحطرك عمطى د ارجطم
و ً
كان يرمدى حواما اه ا وه فر هول لحظم حاول رجال األمن اإلمهاك بط ب طد ان اكمشط وا ح ي مط ومب طوم
فر شوارع ال افرة عمى دراجم حمى وصل حارم
المهار من خبلل طرح

فجر الحطوام الط ي يرمديط " 54ب .وي طوو ابطرافيم الباطر فط ا

قا بل "اإلرفابيون بالداخل هصطبحوا يشطكمون خططورة عمطى المجممطر المصطري هكثطر

من اإلرفابيين ال ين ي ممون عمى حدود مصر" 55ب.
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ومممططد رؤيططم فط ا الخطططاع لمرصططد حادثطا آخططر؛ حيططو يططرى عمططاد يططو س بجريططدة الوفططد ضططرورة د ارهططم

شخصططيم اإلرفططابر وكمططع ي ول"شططاداا الططدرع األحمططر ضططحوا بحيططامام مططن هجططل ا ططا وطططن كامططل ومجططع
د ارهططم حالططم ف ط ا اإلرفططابر جيططدا لم رفططم األهططباع المططر مج ططل شططابا فططر م مبططل ال مططر يضططحر بروح ط با ط م

الطري م" 56ب.

ومممططد هفططق ف ط ا الخطططاع ليطططرس عططبلا عريبططر بيططان األوفططر حططول اإلرفططابر "ه ط د
الشط طريف ح ططول حك ططم الم م ططول والم مح ططر م ططن ش ططباع الجماع ططا

الممطرف ططم ف ططد ططوع عط ط ام صط ط م الش ططاادة

ووص ام بالمخربين وال ممم؛ ألن الشايد فو من يمو لمدفاع عن وط ومواط ي

ويادم الم شآ " 57ب.

كما ركو هطروحا

ببيططان األوفططر

وليس من ي مل األبريطاا

خطاع جريدة الوطن فر ف ا المهار عمطى مشطبي دقيطق لئلرفطابر عبطر المطاري

اإلهبلمر "بالط ع الم طرد" الط ي يحمطل الكرافيطم لآلخطر ويطرى محمطود خميطل هن "الط طن الغطادر ب ط "هطكين"
هطمم مططن الهططما

بط كثر الشخصطيا

المطر ارمبطط

ا حطاططاً فططر مطاري المهططممين وقططد اخمطرع ال كطرة وولططر

باططا هشططخاص ي ططر طبي يططين محمشططد فططر وهططام الضططغي م والكرافي ططم والر ب ططم المميمططم ف ططر اال م ططام عب ططر

عمميططا "اال ميططال" ..واهمشططاد ب حططداو ماريخيططم م اططا "ا ميططال عمططر بططن الخطططاع عمططى يططد المجوهططر هبططى
ِ
طاا
لؤلؤة هول ع م رد فر ماري المهممين مرو ار ب بد الرحمن بن ممجم قامل عمى بطن هبطى طالطع وا ما ً
بال اع الم ردة الم اصرة المر ممبر جماعطا ارفابيطم مم وعطم األهطماا والمشطارع ....ويكشطف المحميطل هن
ه مططع مططن ي ططوم بططدور "الط ع الم ططرد" هشططخاص ماحططركام وا
الى اآلخرين فر "ط م ادرة" 58ب.
ومممططد حططدود هطروحططا

محمشططد ب ط "ال ططد ال هططيم" المططر يططمم مصططديرفا

ف ط ا الخطططاع فيمحططدو خالططد م مصططر بططالوطن قططا بل "قبططل هن ي ط فع الشططايد

ال ار ططد مص ططط ى عبي ططد إلبط ططال م ططول الم رق ططا

الم جيري ططم عم ططى ه طططل المه ططجد كا ط ط

ف ططاك م رق ططا

مك يريم فر ع ل المجرم حامل الح يبم الم ي م ال ي فع بكل ث طم وفطدوا لوضطر المم جط ار فطر بيط
بيط

اهلل..

الطم ي ططم ..المهططجد ابطططال م ططول ممططك األفكططار المك يريططم مامططم ال م ططل خطططورة واجاططادا ومركيط او عططن

ابطال م ول ق ابل الح يبم 59ب.

المسااار الموض اوعي الرابااع :وجططود ميططار دي ططر يمب طى خطابطا دي يطا يم ططارض مططر مجديططد الخطططاع الططدي ر
ال ي م ادي ب الدولم:
وقد عبر هطروحا

الصحف الثبلو عطن لطك بصطور مخمم طم فطر خطاباطا عطن المؤههطا

الدي يطم

المص طريم؛ حيططو عبططر خطططاع األف طرام داخططل ف ط ا اإلطططار عططن وجططود "قطي ططم بططين هروقططم األوفططر وم اركططو
البحوو ال مميم والم ارقم الغريبم هن جام م األوفر باا هكثر من ثبلثين مرك او لمبحوو ال مميم فر الكميا

ال مميططم همططا الكميططا
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الى االعم اد ب ن الهاب ين قالوا كل شرا يم مق بال موم الدي يطم فطاألول لطم يمطرك الطى اآلخطر شطي ا ولطيس فطر

اإلمكططان هب ططدع مم ططا ك ططان"

60ب

ويم ططق م طط ط ططرس عم ططرو عبدالهططمير ف ططر "وجططود ب ططض ال مم ططاا المم مح ططين

ال ططادرين عمططى ال طططاا والبحططو والمشططاركم فططر مجديططد ال كططر اإلهططبلمر ولكططن ال ممططاس لاططم ال رصططم وال يريططد
المهططيطرون عمططى قم ططم الجمططود هن يكططون لغيططرفم صططو مهططموع فاططم وحططدفم الح طراس عمططى الم طراو وعمططى

اإلهبلم وعمى ال كر اإلهبلمر و ا " 67ب.

وفر جريدة الوفطد طالطع محمطد ال جمطر ب ط "ضطرورة مجديطد الخططاع الطدي ر و شطر الوهططيم الهطمحم

لئلهططبلم ومصططحيل الصططور الخاط ططم عططن اإلهططبلم والمهططممين و ب ط مططا عمططق باإلهططبلم الهططمل مططن ارفططاع

وهفكار ممطرفم" 61ب .ومممد هدلم ادا م وضر الخطاع الدي ر فطر جريطدة الطوطن الطى ال طول بط ن "دعطوة مجديطد
الخطططاع الططدي ر المططر هطم اططا الططر يس م ط عططدة ه ط وا

مططا اول ط

ال مجططد صططدافا عمططى هرض الواقططر ميجططم

عوامل كثيرة كمب ا ع اا م ار ار ومك ار ار وهيطرة ب ض هصحاع ال كر الهم ر ال ي خاصم الحداثطم فطر ا مطا
الخطاع الدي ر"

63ب

وفر ف ا الهياق ا م د حهين ال اضر بجريدة الطوطن كمطاع هحطد رمطوو األوفطر محمطد

الهميما ر الم ون اهمراميجيم «داعش» فر اهم طاع ومج يد الشباعب من اصطدا ار مرصطد األوفطر قطا بل
"يبدو هن الكماع ي دم خدمم جميمم لم ظيم داعش ب رض آليام ومجبلم ومواق

هو م يد" 64ب.

المسار الموضوعي الخامس :موظيف الجماعا

وهفكارم دون م اقشطم هو رد

اإلرفابيم والممطرفم وها ل االمصال الجديدة فر شطر

ال كر الممطرف:
ام ط

فط ا المهططار فططر الصطحف الططثبلو واحمطوى خطططاع جريططدة األفطرام عمططى هطروحططا

هطروحططا

كثير من م م ر اإلهبلم يهي ون فام
مكث م م اا طرس هحمد ور الدين ب ن ا
الجال هو ص الم موما

وال يجيدون عرضط ؛ ميجطم

هو مشويااا وفطو مطا هدى لظاطور المشطدد والمططرف ومطا هكثطر الممططرفين عمطى

وها ل المواصل االجمماعر هواا فر الغرع هو الشرق؛ ل ا ف ن دور ا الح ي ر فو ايصال الصطورة الح ي يطم
لئله ططبلم ووهد ططار الم ص ططع

65ب

ومم ططق م ا ططا هطروح ططم جري ططدة الوف ططد "مص ططدير البط طرام ال ض ططا يم ومواق ططر

المواصل االجمماعر ودكاكين المواقر اإللكمرو يم لكل ه طواع اثطارة ال م طم" 66ب .ويططرس شط

ال ططوطن خطط طورة اه ططمخدام الجماع ططا

الطديار بجريطدة

المك يري ططم الوه ططا ل االجمماعي ططم "ه م ططم الك ططر والض ططبلل ث ططروا هفك ططارفم

وصططار وهططا ل المواصططل الحديثططم هفططم هدواماططم فمططيس شططرطا لكططر ي ضططم الططيام هحططد فطؤالا هن يكططون م اططم
م ظيميططا يك ططر ف ططط هن يططؤمن ب فكططارفم الخادعططم ويمحططول الططى خميططم هحاديططم ممحركططم بشططكل م ططرد ا اططم
هصبحوا " اباً م ردة" يمحرك وي

م ردا" 67ب.
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ثانيا :فئة العوامل والمتغيرات المسئولة عن خطاب أزمة الهوية الدينية بصحف ارهرام والوفد والوطن:
وي طدخل فططر اطططار ف ط م ال ططم المحميميططم مجموعططم مططن األطروحططا

المططر قططدماا الخطططاع الصططح ر

راصدة ال وامل المه ولم عطن حالطم الضط ف ومظطافر األومطم المطر ممطر باطا الاويطم الدي يطم المطر يط جم ع اطا
م جي ط ار ارفابيططم مهططممرة لشططباع مهططمم ي م ططد هن مططا ي م ط فططو الجاططاد فططر هططبيل اهلل وفيمططا ي ط مر عططرض
لممهططا ار الموضططوعيم المططر مووع ط
ورد

فططر اطارفططا األطروحططا

الخاصططم بمهططببا

هومططم الاويططم الدي يططم كمططا

فر الخطاع:
المسار الموضوعي ارول :عدم فاعميم المؤهها

الدي يم المرج يطم األوفطر ودار اإلفمطااب فطر مواجاطم

ال ام المخطرا لئلهبلم وم اليم الهمحم:
يمجط الخطططاع الططى م ططاول هطروحططا

الدي يططم المهط ولم عططن

مركططو عمططى ال صططور الططوظي ر لممؤههططا

مجديططد خطططاع الاويططم الدي يططم ووجططود قصططور فططر فاططم المجديططد وعططدم امططمبلك اإلمكا ططا

والوهططا ل الممك ططم

لمح يق خطاع دي ر وهطر يواج مشوي الاويم الدي يم ويطرس حهطين عيهطى "ج طوس ال ديطد مطن الم اهطير
وقطرااا

ال اططاا وعممططاا الططدين الططى اال غططبلق والمويططد وربططط الم ططا ر واألفكططار بططال ظم الهياهططيم ال ا مططم وقط

كمابم الم هير هو المحميل" 68ب.

ويم ططق فط ا الخطططاع مططر طططرس محمططد ال جمططر بجريططدة الوفططد ممهط ا مططر فط ا المهططار حيططو كططر "مططا
هحو الص يد لخطاع دي ر يب دفم عن الم صع وال صريم ويخرجام من ظممطا
وال بميططم الططى ططور وهططماحم اإلهططبلم ك ط

االعم طادا

المخط طم

همخيططل لططك ولكططن يبططدو هن مططا يمخيم ط اإل هططان ب يططد عططن هرض

الواقططر؛ و لططك ألن مططن يخطططط وي ط فططر هجا طوة الدولططم هيضططا ب يططد عططن هرض الواقططر" 69ب .ويم ططارض طططرس
هحمططد اب طرافيم بجري طدة الططوطن مططر األطروحططا

الهططاب م في ط كر "األفكططار الجامططدة موجططودة فططر كططل األديططان

البشطريم مططن المؤكططد هن مططا هصططاع مؤههططا

الدولططم مططن ضط ف طططال األوفططر ويحمططا الططى المطططوير ولططيس

وك لك الممطرفون ولك ام قمم ولن يم وا الم طايش الهطممر بطين هب طاا اإل هطا يم فطبل حمطل األوفطر مشطاكل

الادم؛ أل ال وة ال اعمم المر ما وال
ودوليا" 70ب.

لمصر فر الخار ويجع الم كير فطر كي يطم حهطن اهطمغبللاا محميطا

المساااار الموضاااوعي الثااااني :احم طواا الم ططاف الد اره طيم والكمططع الدي يططم عمططى هفكططار دي يططم ماططدد فويططم
المجممر:
ثمم ام طاق بطين خططاع الصطحف الطثبلو فطر وجطود اشطكاليم مم مطق بالم طاف الد ارهطم الدي يطم فيم طاول
خطاع جريدة األفرام طرحا لمطدكمور حهطين عيهطى يظاطر "هن الم مطيم األوفطري بط م طافيم وآراا مغموططم ال
ممط
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هفطق فط ا الخطططاع ليططرس حهططن الرشططيدي بجريطدة الوفططد "مططا هصطاب ر بحططون عميططق هن يكطون بططين اإلرفططابيين
المجرمين الخو م ال ين ا مالوا ال ا ع ال ام المهمشار فشام بركا  ..طبلع بطاألوفر؛ فطاألمر يمطمطع م يطم
هفكار وآراا مدفر لممطرف واإلرفطاع وال طدوان" 71ب.
ا
ب ض الم اف المر مدرس باألوفر ..خاصم المر مغرس

وفططر ف ط ا الهططياق يططرى خالططد م مصططر بجريططدة الططوطن هن "ال م ططم فططر الغططرض الح ي ططر وهن ي هططم الططوطن
بهكين ال م م المهط ون المطر هطم محم البيطو وال طول والم طافر فطر هفكطار المك يطر وكرافيطم اآلخطر هفكطار
فر م اف دراهيم وكمع دي يم وبرام ممي ويو يم بل صوم ا من مكرار ممك ال دااا

ودا مطا ال ميجطم حط ف

هطططر ف ططا وجممططم ف ططاك لكططن الم ط ا المك يططري يطططل ب هره ط الث با يططم كططل فم طرة مططن بطططون الكمططع وهططبللم

الم ابر"

73ب

ويممد ف ا الخطاع الى هطروحم وا ل لط ر ال ي يرى هن الدولم المصريم وق
ورصد م ا

فر الهب ي ا

فطر الخطي طم

المبليين الخمراق األوفر قم م اإلهبلم الوهطى والخمراق الجام ا 74ب.

المسااار الموضااوعي الثالااث :يططاع الديم راطيططم وا هططداد ق طوا

الح طوار وا ططدام الحريططا

واالضطططااد

والظمم:
مهببا

لوحظ درة هطروحا

مهار مبلشر هاحا

الحوار وا دام الحريا

واالضطااد والظمطم بوصط هحطد

هومم الاويم الدي يم وربما ي وى لك لطبي م الم اا الصح ر الهطا د ور بطم الصطحف فطر مااد طم

الهططمطم بم ططديم خطططاع لماويططم الدي يططم يمهططق وموجاططا

الدولططم ومصططوراماا لا ط ا الخطططاع فمططم ممواجططد هيططم

إلج طراا ح طوار مططر جماعططا

اإلهططبلم الهياهططر وفططر م ططدمماا جماعططم اإلخ طوان

هطروحططا

م ططدم اقم ارحططا

المهممين بي ما هيطر خطاع وحدة ال كر والمصور واقصطاا اآلخطر؛ ومطن ثطم مهطممر حم طم ال طف وال طف
المضاد وموفق هرواس األبرياا من الجيش والشرطم والمد يين.
كما لوحظ اقمصار الحوار مر اآلخر الدي ر وليس مر هب طاا الطدين الواحطد ومططرس هط اد هبطو ال صطر
"لططم يكططن يططرد فططر خمططد هي مصططري قططديم هن ي ط مر يططوم شططرس كي يططم ما ططم يططر المهططمم ب يططدم ..ان المهططامل
شططيمم المص طريين فكيططف بططده بمططا هرهططي ا م ط آالف اله ط ين

75ب

بي مططا يخممططف خطططاع جريططدة الططوطن مططر

األفرام والوفد ويؤكد ياهر عبدال ويو وجود هومم هبباا "اال هداد الهياهر ال ي ي ا ر م ط ال طالم ال ربطر
ومهمط الحكوما

ومردى االقمصاد والمراجر ال ممر والث افر المورى وب ض مروجر ال من مطن هصطحاع

المصمحم فر ا ااك المجممطر وصطرف عطن قضطايام الر يهطم وفطر ويطادة قابميطم الجماطور لبل يطاد الطى ب طض
الممارها

الخاط م المر مرد عبر اإلعبلم الدي ر ال ضا ر" 76ب.

المسار الموضوعي الرابع :مجموعم ممغي ار مم وعطم حظطر باطا الخططاع كطل م اطا يمواجطد بحطدود فطر
الخطططاع مثططل عططدم وجططود اهططمراميجيم عربيططم ودوليططم لممصططدي لظططافرة اإلهططبلموفوبيا وطبي ططم ه مططاط
الم ميم الدي ر والم ش م الها دة وكثرة المواقر الدي يم وحريم ا ما المحموى الدي ر الضار بالمجممر.
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ثالثاا :فئااة التصااورات الخاصااة بحاال أزمااة الهويااة الدينيااة ،وتتضاامن هاارو الفئااة ارطروحااات التااي عنياات
برصد تصورات الحل عبر:
المسار الموضوعي ارول :مب ر الدعوة لمحوار بين األديان والمصدي لم كر الممطرف بالحوار:
م ططن خ ططبلل موظي ططف الوه ططا ل االمص ططاليم الجدي ططدة لمخاطب ططم األ ططا واآلخ ططر دي ي ططا لمح ي ططق الا ططدف م ططن
الخطاع وفيما ي مر عرض ألطروحا

ف ا الخطاع ف ر جريدة األفطرام كمطع هحمطد عبطدالم طر حجطاوي

"ألول مط طرة ف ططر م ططاري اإله ططبلم والمه ططيحيم يظاططر خط ططاع مش ططمرك يمحططدو عططن المه ططممين والمه ططيحيين ال
بوص ط ام هص ططحاع ديططا مين مخمم م ططين ولكططن بوصط ط ام م طواط ين هط طواا كططا وا م ططن هفططل الططببلد كالمه ططممين
والمهيحيين فر مصر وفى يرفا من الببلد اإلهبلميم هو كا وا مااجرين كالمهممين فر الببلد المهطيحيم

فر هوروبا ..وهعمن شطي األوفطر وبابطا ال اميكطان فطر وثي مامطا الماريخيطم هن المهطيحيين فطر الطببلد اإلهطبلميم
مواط ون كاممو الح وق فميس لهمطم هو ألحد هن ي م ص من ح وقام الكاممم" 77ب.

وي ططدم هحمططد ططور الططدين طرح ط فططر جريططدة األف طرام ويؤكططد هفميططم "فططمل خطططوط مباش طرة لمح طوار الططدي ر
الث افر مر من خممف م ام فر اآل ارا وكون ف ا الحوار ف اال مهمم ار قا ما عمى الوهططيم مبم طدا عطن
المشدد والغمظم مر فؤالا المخمم ين حمى ان كان فر آ ار ام ما يدعو لبلهم واو والغضع" 78ب.

ويم ططق م ط طططرس وجططدي ويططن فططر جريططدة الوفططد الط ي هكططد ضططرورة "مرهططي م اططوم المواط ططم ومواجاططم
المطرف وارهاا ث افم الحطوار والطدفاع عطن ح طوق المظمطومين والمضططادين بحهطبا اا مطن هفطم الم طم طا
األهاهيم لمم اون من هجل مح يق األخوة بين اإل هان وهخي اإل هان" 79ب.

ويمضططر الخطططاع الططدي ر لجريططدة الططوطن فططر م ويططو الح طوار مططر اآلخططر دي يططا؛ حيططو كمططع حهططين
ال اضطر "الططر يس الهيهطر هصططدر قط ار ار بمشطكيل المج ططم ال ميطا لمواجاططم األحططداو الطا يطم فط مم ى هن ممم ط

المج م ل بل المشكمم من ج ورفا فمثبل؛ حمى ال ممجدد ال م م بصورفا المخمم م يمكن م يل مبطادرة مممثطل
فر اهمخبلص المواقف المشرقم بين المهممين والمهيحيينب" 80ب.

المسار الموضوعي الثاني :مدريع وم فيل ال ا مين عمى الخطاع الدي ر واعمماد خطاع م مل ومم طوع
ل ال درة عمى مجابام المحديا
وقططد ا مظم ط

المر م روفا قضايا اإلرفاع واإلهبلموفوبيا:

فططر اطططارم جممططم مططن األطروحططا

ورلططدين بجريططدة األف طرام وم كيططدم
م اططا طططرس هحمططد ا

هفميططم "اعططداد خبططم الططدعاة والكطوادر اإلهططبلميم الم مدلططم ب يططدا عططن المطططرف والمشططدد؛ إلعططادة دفططر المجممططر

الى طريق الحضارة والم دم

87ب

ويمهق لك مر طرس ش

الطرابيشطر بجريطدة الوفطد الط ي يؤكطد "مطن هجطل

مجديد الخطاع الدي ر يجع محويل قضايا ال كر الدي ر الطى واقطر عطن طريطق بطرام مطدريع وم فيطل طوعر

مراكمر مهممر لؤل مم" 81ب.
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المسااار الموضااوعي الثالااث :م يططم الم ططاف الد ارهططيم مططن األفكططار والم ططافيم المه ط ولم عططن حالططم هومططم
الاويم الدي يم:
ويم اول خطاع جريدة األفرام طرحا لمدكمور حهين عيهى يممثل فر "هن الم مطيم األوفطري فطر حاجطم
الى مراج م شاممم عمى اخمبلف المراحل الم ميميم حمطى ال طرى شطبابا مربطى عمطى م طافيم وآراا مغموططم ال
ممط

الططى اإلهططبلم بصططمم؛ فيحصططد المجممططر فططر ال اايططم المويططد مططن ال ططف واالرفططاع والمطططرف"

83ب

ومممططد

هفططق ف ط ا الخطططاع ليطططرس حهططن الرشططيدي بجريططدة الوفططد "األمططر يمطمططع م يططم ب ططض الم ططاف المططر مططدرس
طار وآراا مطدفر لممططرف واإلرفطاع وال طدوان
باألوفر ..خاصم المر مغطرس هفك ا

84ب

ويم طق فط ا الخططاع حطول

ط طرس الحمططول ويممططد الططى جريططدة الططوطن؛ حيططو ركططو حهططين ال اضططر عمططى م ططاول الططدكمور ياهططر عبططدال ويو
"مجططع ال ططودة الططى ال مططل الم اجططر المؤههططر المط ظم؛ الط ي يبططده ب مططا محمططوى دي ططر هكثططر م افهططم وجططودة
وحداثططم وامهططاقا مططر الم اصططد ال بيمططم لؤلديططان مططن خططبلل مؤههططا
المشوفا

واالخمبلال

الم ش م" 85ب.

المم طوة ال امططم مططر ال مططل عمططى عططبل

االجمماعيم والث افيم ال اجمم عن قصور فر هدوار مؤههطا

الم مطيم والث افطم وه مطاط

المسار الموضوعي الرابع :اإلقرار بوجود هومم فويم دي يم والدعوة ل بلجاا:
وقد ا مظم

فر اطارم األطروحا

اآلميم هطروحم حهين عيهى "ضرورة البحو والم كير فر عمطل

م ط ظم خططبلق لمجديططد الخطططاع ال كططري لممجممططر المصططري بمططا يح ططق اعططادة صططيا م الشخصططيم المص طريم
واعادة مرميطع هولويطا

ال طل الجم طر؛ ممطا يهطاعد فطر مح يطق اال طبلقطم المطموبطم المطر بطده

عودة مصر بوص اا قوة اقميميم مؤثرة فر محيطاا ال ربر والدولر"

86ب

بال طل حطو

ويم ق م ط محمطد ال جمطر بجريطدة

الوفططد "مجديططد الخطططاع الططدي ر و شططر الوهطططيم الهططمحم لئلهططبلم ومصططحيل الصططور الخاط ططم عططن اإلهططبلم
والمهممين و ب ما عمق باإلهبلم الهمل من ارفاع وهفكطار ممطرفطم"

87ب

ويممطد االم طاق الطى خالطد م مصطر

بجريططدة الططوطن وقولط "دعططوة مجديططد الخطططاع الططدي ر المططر هطم اططا الططر يس م ط عططدة هط وا
صدافا عمى هرض الواقر ميجم عوامل كثيرة كمب ا ع اا م ار ار ومك اررا" 88ب.

مططا اولط

ال مجططد

المسار الموضوعي الخامس :موظيف الدين فر الح اظ عمى فويم الدولم:
يم ططاول خطططاع جريططدة األف طرام طرحططا لمططدكمور حهططين عيهططى يممثططل فططر "الخمططط الواضططل بططين الططدين
والهياهم فالدين ي ظم ال بلقم بين اإل هان والخالق ال ظيم كما ي ظم ال بلقطم بطين اإل هطان واآلخطرين همطا
الهياهم فم وم عمى كل ما فو ممغير من هفكار و ظطم هياهطيم مخممطف بطاخمبلف الومطان والمكطان والموقطف
ومن ف ا ف ن محاولم الب ض الخمط بين الدين والهياهم مشطكل مضطميبل واضطحا وافطدا ار ل يمطم وم ولطم الطدين
واحططداو اضطططرابا

هياهططيم ال م ططى لاططا"

89ب

بي مططا فططر جريططدة الوفططد اعممططد محمططود ططبلع عمططى اإلشططارة

الى "ح ل الوحدة الوط يم بال اصمم اإلداريم ال ي جمر بين المهطممين والمهطيحيين  ..يطد واحطدة  ..ي ممطون
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لادف واحد فو الح اظ عمى الوطن وب اا مهم بل األجيال ال ادمم"

90ب

ويممطد الخططاع ليم طق مطر خططاع

جريدة الوطن فر المركيو عمى ه ال م ارض بين األديان واألوطان وفو ما ف طدم وويطر األوقطاف د .محمطد
مخمار جم م فر اجماادم ال ى طرحط خطبلل مشطاركم بط ط «م مطدى م ويطو الهطمم» الط ى ا طد بط ط "هبطر ظبطر"

الشار الماضر؛ حيو هكد هن الح اظ عمى ب اا الدولم الوط يم فر ال صطر الحاضطر جطدير بط ن يكطون هحطد
الم اصططد الكميططم المططر ي بغططر الح ططاظ عمياططا لمصططبل "الكميططا
"الدين وال س وال ل والمال وال رض والدولم الوط يم" 97ب.

الخمططس" فمكططون

اله ط " بططدال مططن "الكميططا

المساار الموضااوعي السااادس :مجموعططم ممغيط ار مم وعطم حظططر باطا الخطططاع كططل م اطا يمواجططد بشططكل
محدود فر الخطاع مثل م ويو م اا الديم راطيم وموحيد ه ماط الم ميم الدي ر.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
 -مثمط

المصططو ار الخاصططم بهططما

الاويططم الدي يططم فططر خطططاع الصططحف الططثبلو األفطرام والوفططد والططوطنب

فططر اطططار الح ططرع عمططى اإلرفططاع حضططو ار مكث طا ارمططبط بوقططوع ح طوادو ارفابيططم كبيط طرة كمططا مثططل ا م ططا
الخطاع الصح ر م وعا فر م اول هومم الاويم الدي يم واعممادم مها ار مم ددة وبديمم Alternative
 Pathsعم ططى مه ططموى الص ططحف الطططثبلو وعم ططى مه ططموى الص ططحي م الواحطططدة ويمه ططق ل ططك م ططر م بيط ططر
الصططحف عططن مرج يططا

ممباي ططم لم مجططر خطططاع الاويططم الدي يططم باططا وفيمططا يم مططق ب ططم هططما

هومم الاويم الدي يم يمكن ال ول ا اطا كا ط

ومظططافر

طور داخطل الخططاع الصطح ر لمصطحف الطثبلو
األكثطر حض ا

وقد ام ق خطاع الاويم الدي يم فر الصحف الطثبلو عمطى حالطم األومطم وكطان ف طاك مبطاين فطر موجاطا
مشخيص ف م األومطم؛ األمطر الط ي يرجطر لمبطاين مرج يطا
م وعط ط

الم جي ار

ال كريطم واأليديولوجيطم الم مجطم لمخططاع وقطد

مهط طا ار البرف ططم ف ططر خط ططاع الص ططحف ال ططثبلو له ططما
اإلرفابيم المطر م طوم باطا الجماعطا

طار ش ططامبل ب ططده م ططن
األوم ططم لم ططدم اط ط ا
الممطرفطم والمك يريطم

الدي يطم الممطرفطم وم طاداة الجماعطا

لمدولم واآلخر دي يا وفويم اإلرفابر وفام المخطرا لمدين بوص هحد مها ار مشطخيص هومطم الاويطم
الدي يم ووجود ميار دي ر بالمؤهها
 -جططاا

األطروحططا

الدي يم ي ارض مجديد الخطاع الدي ر.

المرمبطططم بمصططو ار خطططاع الصططحف الططثبلو بش ط ن مهططببا

لمضر عدم فاعميم دور المؤهها

هومططم الاويططم الدي يططم

الدي يم المرج يم األوفر ودار اإلفمااب فر مواجام ال ام المخططرا

لئله ططبلم وم اليمط ط اله ططمحم واحمط طواا الم ططاف الد اره ططيم والكم ططع الدي ي ططم عم ططى هفك ططار دي ي ططم ما ططدد فوي ططم
المجممططر و يططاع الديم راطيططم وا هططداد ق طوا
األطروحططا

الحطوار وا ططدام الحريططا

واالضطططااد والظمططم وقططد مباي ط

الممصططورة حططول ف اليططم األوفططر فططر مواجاططم ال كططر الممطططرف وم ارض ط

األطروحططا

فططر

الخطططاع الصططح ر الواحططد بططين مططا يططدين األوفططر ودورم فططر مجديططد الخطططاع الططدي ر ومططا يدعمط فططر فط ا
المهار مبرف ا ب
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 -عكه

مصو ار الحل ألومم الاويم الدي يم م وعا فر األطروحطا

م بيط ار عططن م ططوع المرج يططا

الممصطورة حطول الحطل والخطرو م اطا؛

األيديولوجيططم لم مجططر الخطططاع؛ حيططو طرح ط

الحمططول فططر كططل مططن الططدعوة

لمحوار بين األديطان والمصطدي لم كطر الممططرف بطالحوار وموظيطف الطدين فطر الح طاظ عمطى فويطم الدولطم
ومدريع وم فيل ال ا مين عمى الخطاع الدي ر وم يطم الم طاف الد ارهطيم مطن األفكطار والم طافيم المهط ولم
عن حالم هومم الاويم الدي يم واإلقرار بوجود هومم فويم دي يم والدعوة ل بلجاا.
فر ف ا الهياق جطاا

هطروحطا

هخطرى م طدم رؤى م ممطد عمطى رفطض الحطوار ال كطري مطر جماعطا

اإلهططبلم الهياهططر ومططدعو الططى مكططامف المجممططر فططر مواجاماططا واالعممططاد عمططى الحمططول األم يططم بي مططا م ططدر
األطروحا

الممصورة لمحوار مر جماعا

ضرورة ب اا حوار مر الجماعا

اإلهبلم الهياهر المر لم م كر اال فر جريدة الوطن وم اولط

الممطرفم لمخرو من األومم بي مطا لطم يشطر م مجطو خططاع الاويطم الدي يطم

فططر جري طدمر األف طرام والوفططد الططى هيططم مصططو ار لمح طوار مططر جماعططا

اإلهططبلم الهياهططر؛ وي ططوى لططك لمب ططر

جريدة األفرام رؤيم الدولم وهياهماا فر الم امل مر ممف اإلرفاع والجماعا

الممطرفم ورفض الحوار مطر

من حمطل الهطبلس ومب طر جريطدة الوفطد رؤيطم الحطوع األيديولوجيطم المطر مم طق مطر رؤيطم الدولطم بدرجطم م مطرع
من المطابق فر موق اا من جماعا

اإلهبلم الهياهر.
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In Religion in the Media: A Linguistic Analysis: 33-104. Palgrave Macmillan, London.
(3) Sisler, V. 2011. "Cyber Counsellors: Online Fatwas, Arbitration Tribunals and the
Construction of Muslim Identity in the Uk." Information, Communication & Society 14
(8):1136-59.
4ب ش اررة هحمد عو " .7990 .الم الجم الصح يم لمش ون الدي يم فر الصحافم المصريم :دراهم محميميم لممضمون وال طا م
باالمصال وال راا" .رهالم ماجهمير ير م شورة جام م ال افرة :كميم اإلعبلم.
5ب يططو س محمططد هحمططد" .7994 .الصط حم الدي يططم فططر الصططحف المص طريم خططبلل ال م طرة مططا ب طين  :7989 -7984د ارهططم
مطبي يم عمى جريدمر األفرام والوفد" .رهالم ماجهمير ير م شورة .جام م ال افرة :كميم اإلعبلم.44:
(6) El-Khawaga, D. & A. Roussillon. 1995. "Du Bon Usage Des Feuilletons Télévisés
Egyptiens." Le Monde Diplomatique: 29.
(7) Samad, Y. 1998. "Media and Muslim Identity: Intersections of Generation and
Gender." Innovation: The European Journal of Social Science Research 11(4): 425-438.
8ب فاضططل هططاا" .1001 .دور الصططحافم المص طريم فططر مرميططع هولويططا

ال ضططايا الدي يططم لططدى الجماططور المصططري د ارهططم

محميميم وميدا يم"" .المجمم المصريم لبحوو اإلعبلم .جام م ال افرة :كميم اإلعبلم ال دد الرابر عشر.

خطاب الهوية الدينية لمصحف اإللكترونية المصرية في إطار الحرب عمى اإلرهاب

66

)Arab Media & Society (Issue 27, Winter/Spring 2019

9ب ه ط ط ططابق هحم ط ط ططد" .1003 .دور الص ط ط ططحافم المص ط ط ط طريم اليومي ط ط ططم ف ط ط ططر مش ط ط ططكيل الط ط ط ططوعر ال ط ط ططدي ر ب ضطط ط ططايا المط ط ط طرهة لط ط ط ططدى
الشباع :دراهم محميميم ميدا يم .رهالم ماجهمير ير م شورة جام م ال افرة :كميم اإلعبلم.

70ب عطيططم فشططام" .1003.محططددا
وموجا ططا

مشططكيل ب يططم الخطططاع الططدي ر فططر الصططحف اليوميططم :د ارهططم محميميططم م ار ططم لمضططمون

الصط ط حم الدي ي ططم ف ططر جري ططدمر األخب ططار والوف ططد  ".1001-1007المجم ططم المصط طريم بح ططوو اإلع ططبلم كمي ططم

اإلعبلم جام م ال افرة.

77ب اله ططيد ف ططاا" .1006 .م الج ططم الص ططحف المصط طريم ألح ططداو مح ططرم ب ططك الطا ي ططم :د اره ططم محميمي ططم م ار ططم ".المجم ططم
المصريم لبحوو الرهي ال ام 1 7ب.181-167:

71ب البططدوي ثريططا" .1006 .دور اإلعططبلم فططر دعططم المواط ططم فططر مصططر" .المططؤممر ال ممططر الهط وي الثططا ر عشططر -اإلعططبلم
ومحديو المجمم ا

ال ربيم

 7جام م ال افرة :كميم اإلعبلم.

73ب فططاروق ف طاا" .1008 .دور الصططحافم فططر شططر ث افطم الم صططع بططين الشططباع ".المطؤممر ال ممططر الططدولر ال اربططر عشططر:
اإلعبلم بين الحريم والمه وليم كميم اإلعبلم.

74ب الشامر عبلا" .1009 .دور وها ل اإلعبلم فر مشكيل الصور ال ف يم الممبادلم بين المهممين واألقبطاط فطر مصطر".
المجمم المصريم بحوو اإلعبلم 34ب.

75ب عبد رب

فيثم محمطد" .1075 .دور الصطحافم المصطريم ال وميطم فطر مشطكيل الطوعر الطدي ر لمجماطور المصطري :د ارهطم

مطبي يم ".رهالم ماجهمير ير م شورة جام م الوقاويق :كميم اآلداع.

76ب هططبلمر عبططد ال ططادر صططالحم وبم ايططم" .1077 .الصططحافم بططين قططيم ال ولمططم والاويططم اإلهططبلميم ".مجمططم جيططل ال مططوم
اإل ها يم واالجمماعيم.719 :17

(17) Mowlana, H. 1998. "Covering Islam: Media and its Impact on Muslim Identity." Insight.
(18) Bunt, G. R. 1999. "islam@britain.net: 'British Muslim' Identities in Cyberspace." Islam and
Christian‐Muslim Relations 10 (3): 353-362.
79ب هططميم عصططام صطر " .1007حططدود حريططم الطرهي فططر هططاحم الحطوار ال ربططر عبططر اإل مر ط  :د ارهططم محميميططم" .المططؤممر
ال ممر اله وي الهابر "اإلعبلم وح وق اإل هان ال ربر" جام م ال افرة :كميم اإلعبلم.
10ب الش ططامر عب ططد ال ططرحمن" .1004 .اإل مر ط ط
"اإلعبلم الم اصر والاويم ال ربيم"

والاوي ططم ال ربي ططم :ال ططرص والمخ ططاطر ".الم ططؤممر ال مم ططر الهط ط وي ال اش ططر

 1جام م ال افرة :كميم اإلعبلم.

(21) Bahfen, N. Y. 2008. "Online Islamic Identity and Community in Australia and Three
Neighboring Countries", PhD diss.
(22) El-Nawawy, M. & S. Khamis. 2009. "Islam Dot Com: Contemporary Islamic Discourses
in Cyberspace", Springer.
(23) Mishra, S. & G. Semaan. 2010. "Islam in Cyberspace: South Asian Muslims in America
Log In." Journal of Broadcasting & Electronic Media 54 (1): 87-101.
(24) Sisler, V. 2011. "Cyber Counsellors: Online Fatwas, Arbitration Tribunals and the
Construction of Muslim Identity in the UK." Information, Communication & Society 14
(8):1136-1159.
(25) Kabir, N. A. 2014. "Young American Muslims". Edinburg: Edinburg University Press.
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16ب ال بد اى عاطف" .1075 .اعمماد الشباع عمطى المواقطر الدي يطم :د ارهطم مهطحيم" .المجمطم المصطريم لبحطوو اإلعطبلم
53ب.

(27) Ekman, M. 2015. "Online Islamophobia and the Politics of Fear: Manufacturing the
Green Scare." Ethnic and Racial Studies 38 (11): 1986-2002.
(28) Hernandez, R. S. 2016. "Suyuti on YouTube: Mediated Struggles for Identity in PostRevolutionary Egypt. Media in Muslim Contexts: Inventing and Re-Inventing
Identities", Institute for the Study of Muslim Civilizations, The Aga Khan University
(International) in the United Kingdom.
(29) Rahman, T. 2016. "Islamic Identity Online: The Discourse of Umat and Jihad in Online
News Services in Indonesia." PhD diss., Thesis. School of Social Science of The
University of Western Australia.
(30) Ahmed, S. & J. Matthes. 2017. "Media Representation of Muslims and Islam from 2000
to 2015: A Meta-Analysis." International Communication Gazette 79 (3):219-244.
37ب الدجا ر هحمد صدقر" .1000 .األمم والاويم :حوا ار فر ال كر ال ربر الم اصر" مؤههم عبد الحميد شومان.
31ب ابرافيم حيدر" .7999 .ال ولمم والاويم الث افيم" عالم ال كر المجمد  18ال دد .1
33ب دحما ر همير" .1009 .هثر اهمخدام شطبكم اإل مر ط

عمطى الاويطم لطدى الشطباع فطر ظطل ال ولمطم اإلعبلميطم" .مط كرة

ماجهمير ير م شورة جام م الج او ر :قهم عموم اإلعبلم واالمصال.58 :

34ب لو يس باديس" .1074 .اإلعبلم الجديد والاويم :دراهم ظريطم فطر جدليطم ال بلقطم والمط ثير ".مجمطم ال مطوم االجمماعيطم
واإل ها يم.37

(35) Elshayyal, K. 2018. "Muslim Identity Politics: Islam, Activism and Equality in Britain".
Bloomsbury Publishing.
36ب لو يس باديس مرجر هابق.
37ب عبططد الم طططر عبططد الباهططط" .7989 .الططوعر الططدي ر والحيططاة اليوميططم فططر ال ريططم المص طريم" ال ططافرة :مركططو د ارهططا
الوحدة ال ربيم.8-6:

38ب بكار عبد الكريم" .7991 .هخطار الوعر همهمم الرحمم الى ال ا " ط 7دمشق :دار ال مم.69:
39ب جماعم محمد" .1074 .مراحل مشكيل الاويم الدي يم" واة مماس عمىhttp://cutt.us/QmGdb. :
40ب الخالدي عاطف" .1078 .الخطاع الدي ر الرقمر والمروي لممطرف" مماس عمىhttp://cutt.us.com/x1lw9. :
(41) Warren, S. 2018. "Placing Faith in Creative Labour: Muslim Women and Digital Media
Work in Britain." Geoforum 97: 1-9.
41ب الوا مر عامر عبد ويد .1076 .ما ب طد الاويطا
فر الاويم ال راقيم ومجميا

داعش فر الدين والاويم مؤم ون ببل حدود708 :

43ب م موف همين" .7999 .الاويا
.37

ال اممطم ومدخميطم الطدين فطر مشطكيل ال ضطاا الاويطامر الم طمل م اربطم

ال اممم :قرااة فر اال مماا وال ولمم" دمشق هوريم :ورد لمطباعم وال شر والموويطر:
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44ب ارودي روجي  " .7997 .حو حرع دي يم جدل ال صر ".مرجمم :صباس الجايم ط 1بيرو  :دار عطيم لمطباعم
وال شر والمووير.3-34 :

(45) Wimmer, R. D. & J. R. Dominick. 2000. "Mass Media Research: An Introduction
Wadsworth." Belmont, CA.
(46) Law, A. 2001."Near and Far: Banal National Identity and the Press in Scotland." Media,
Culture & Society 23 (3): 299–317. doi:10.1177/016344301023003002.
)*( المحكمون:
ا .د /وا ل اهماعيل عبدالباري ههما ور يس قهم االجمماع بكميم الب ا
ا .د /محمد حهام الدين اهماعيل ههما اإلعبلم الدولر والدراها

جام م عين شمس.

الث افيم -كميم اإلعبلم جام م ال افرة.

د /محرو الر ههما الصحافم المهاعد كميم اإلعبلم جام م ال افرة والم ار حاليا الى اله وديم.
47ب األفرام" .1079 .األوفر الشريف يدين حادو ا جار عبوة اه م بمدي م صر"  6ي اير.
http://gate.ahram.org.eg/News/2084184.aspx
48ب المغاوري طم

" .1079.م ا ضد اإلرفاع ".الوفد  7فبرايرhttps://alwafd.news/essay/40370 .

49ب عكاشم خالد " .1079.مؤشر اإلرفاع ال المر ..هرقام ومراج ا

خادعم 7ب ".الوطن  7ي اير.

https://www.elwatannews.com/news/details/3903381
50ب عراقر ايمان" .1079 .حمايم ال ول ".األفرام  13فبرايرhttp://cutt.us/FbbxQ.
57ب عريبر عبلا" .1079 .مادة األوفر بالدهمور والشا ا  ".الوفد  5فبراير.
https://alwafd.news/essay/39876
51ب م مصر خالد" .1079.ابطال م ول الم رق ا

المك يريم ".الوطن  7ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3915812

53ب خميل محمود" .1079 .اإللحاد ..مامم قديمم ممجددة ".الوطن 79فبراير.
https://www.elwatannews.com/news/details/4008875
54ب م مصر صبلس" .1079 .المو فر حارة ".األفرام  15فبرايرhttp://cutt.us/y3vEq.
55ب البار ابرافيم" .1079 .ارفابيون فر الداخل ".األفرام  17فبرايرhttp://cutt.us/YsLK .
56ب يو س عماد" .1079 .اإلرفاع األهود ".الوفد  17فبرايرhttps://alwafd.news/essay/40392 .
57ب عريبر عبلا" .1079 .األوفر وحكم اإلرفابر ".الوفد  16فبرايرhttps://alwafd.news/essay/40542 .
58ب خميل محمود" .1079 .ال اع الم ردة بط «الضبلل ".الوطن  14فبراير.
https://www.elwatannews.com/news/details/4020398
59ب م مصر خالد " .1079.قرااة فر ع ل ارفابر لحظم الم جير ".الوطن  79فبراير.
https://www.elwatannews.com/news/details/4008881
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60ب عبد الهمير عمرو " .1079.وقووق ومجديد الخطاع ".األفرام  18فبرايرhttp://cutt.us/Bfvyw .

67ب نفس المرجع السابق.
61ب ال جمر محمد عادل" .1079 .م م يا ووير األوقاف ".الوفد 73ي اير.
https://alwafd.news/essay/39126
63ب م مصر خالد" .1079 .الح اظ عمى الوطن عمى رهس الكميا  ".الوطن  30ي اير.
https://www.coptstoday.com/articles/Detail.php?Id=279053
64ب ال اضر حهين" .1079 .فر ج اس األوفر كماع يرو لط «داعش» الهميما ر مه والب  ".الوطن  5فبراير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3976048
65ب ور الدين هحمد" .1079 .براثن ال كر اإللحادي ".األفرام  18فبرايرhttp://cutt.us/DV6hY.
66ب عبد الغ ر هكرم" .1079 .ال م م ..وهفماا ".الوفد  77ي اير.
67ب الدياى ش  " .1079 .ال اك ر المموضرا ".الوطن  17فبراير.
https://www.elwatannews.com/news/details/4011329
68ب عيهى حهين " .1079 .مجديد الخطاع ال كري ..لما ا وممى وكيف؟ 1-7ب ".األفرام  18ي اير.
http://cutt.us/IUCEu
69ب ال جمر محمد عادل" .1079 .م م يا ووير األوقاف ".الوفد  73ي اير.
https://alwafd.news/essay/39126
70ب ابرافيم هحمد" .1079 .األوفر قوة مصر ال اعمم ".الوطن  77ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3912768
77ب عيهى حهين" .1079 .مجديد الخطاع ال كري ....لما ا وممى وكيف؟ 1ب ".األفرام  77فبراير.
http://cutt.us/QAiQc
71ب الرشيدي حهن" .1079 .ف ااا ووكبلا بال وة وال دوان! ".الوفد  16فبراير.
https://alwafd.news/essay/40526
73ب م مصر خالد" .1079 .ابطال م ول الم رق ا

المك يريم ".الوطن  7ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3915812

74ب لط ر وا ل" .1079 .االحمبلل الهم ر لمصر! ".الوطن  6ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3914346
75ب هبو ال صر ه اد" .1079 .المهجد والك يهم والم ميم ".الوفد  8ي اير.
https://alwafd.news/essay/38996
76ب عبد ال ويو ياهر" .1079 .مشكمم اإلعبلم الدي ر ".الوطن  7ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3901242
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77ب حجاوي هحمد عبد الم طر" .1079 .ألول مرة فر ماري الديا مين! ".األفرام  17فبراير.
http://cutt.us/l3L9N
78ب ور الدين هحمد" .1079 .ب اا الشخصيم والاويم الوط يم 7ب ".األفرام  14ي اير.
http://gate.ahram.org.eg/News/2101031.aspx
79ب وين الدين وجدي" .1079.اإلخوة اإل ها يم ".الوفد  17ي اير.
https://alwafd.news/essay/39607
80ب ال اضر حهين" .1079 .حمى ال ممجدد فم م ما م المهيحيين ب يدفم ".الوطن  1ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/106210
87ب الطرابيشر روق" .1079 .و اورة األوقاف مهابق ال صر ".الوفد 77فبراير.
https://alwafd.news/essay/40054
81ب ور الدين هحمد" .1079 .ب اا الشخصيم والاويم الوط يم 7ب ".األفرام  14ي اير.
http://gate.ahram.org.eg/News/2101031.aspx
83ب عيهى حهين" .1079 .مجديد الخطاع ال كري ....لما ا وممى وكيف؟ 1ب ".مرجر هابق  77فبراير.
http://cutt.us/QAiQc
84ب الرشيدي حهن" .1079 .ف ااا ووكبلا بال وة وال دوان! ".الوفد  16فبراير.
https://alwafd.news/essay/40526
85ب عبد ال ويو ياهر" .1079 .مشكمم اإلعبلم الدي ر ".الوطن  7ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3901242
86ب عيهى حهين " .1079 .مجديد الخطاع ال كري ..لما ا وممى وكيف؟ 1-7ب ".مرجر هابق  18ي اير.
http://cutt.us/3Ed4z
87ب ال جمر محمد عادل" .1079 .م م يا ووير األوقاف مرجر هابق.
https://alwafd.news/essay/39126
88ب م مصر خالد" .1079 .الح اظ عمى الوطن عمى رهس الكميا  ".الوطن  30ي اير.
https://www.coptstoday.com/articles/Detail.php?Id=279053
89ب حهين عيهى" .1079 .مجديد الخطاع ال كري ....لما ا وممى وكيف؟ 1ب ".مرجر هابق  18فبراير.
http://cutt.us/QAiQc
90ب بلع محمود" .1079 .عام المهامل ".الوفد  6ي ايرhttps://alwafd.news/essay/38908 .
97ب مهمم محمود" .1079 .األديان ..واألوطان ".الوطن  7ي اير.
https://www.elwatannews.com/news/details/3915826
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