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ومططا  باألوضططاع الهياهططيم المططر يمططر باططا كثيططر مططن البططاحثين دراهططا  الاويططم فططر ال ططالم ال ربططر الربططط 
ار الاويططم الدي يططم ومكططوين هططهفضطط  الططى ا حيشططادم مططن حططروع و واعططا  وهحططداو ارفابيططم وطا  يططم وم فبيططم 

فضطبل عطن عوامطل مراكميطم    م األحداو بشدماا وهطرعم وميرماطاصورة همبيم عن الدين اإلهبلمر  وامهم  ف
ريم ومحاوالماطا طمطس مبلمطل الث افطم اإلهطبلميم ال ربيطم  وضطبابيم هخرى ممثمط  فطر ممارهطا  ال طوى االهطم ما

الرؤيطططم وف طططدان الث طططم فطططر ه ظمطططم الحكطططم  يطططر الديم راطيطططم فطططر ال طططالم ال ربطططر وهطططيطرماا عمطططى موجيططط  وهطططا ل 
يق عمطى الحريطا  الهياهطيم مطن صط ود جماعطا  دي يطم راديكاليطم  فضطبل عطن ياإلعبلم  وما هفطروم م طاا المضط

خطططططاع وع الغربيططططم المططططر شاطططط   عمططططى الططططدول ال ربيططططم باهططططم الحططططرع عمططططى اإلرفططططاع  وم ططططامر مهمهططططل الحططططر 
: محططدل ل ططا الم  ططون "اإلهططبلموفوبياRunnymede Trust ب ططد  شططر م ريططر رو يميططد مرهطط    اإلهططبلموفوبيا

باإلضطافم بالواليطا  الممحطدة   1007هطبممبر  77  وقطد واد  حدمط  ب طد هحطداو فجمطا  7997 عطامجميً طا" 
ر المططر هماحطط  مصططال والم مومططا  ووهططا ل اإلعططبلم االجممططاعالططى مجميططا  ال ولمططم اإلعبلميططم ومك ولوجيططا اال

وهن يحمطططل مكا طططم ال طططا م باالمصطططال  الم طططم    User-Generated Content المحمطططوى لم طططرد ال طططادي ا مطططا 
ا فططر مشططكيل فويططا  دورا محوريطط هدى ااألمططر الطط ي هفططرو محمططوى دي يطط ؛حمططوىب بالمؤههططا  الما يططم الرهططميملمم

  ويم طق  لطك مطر ططرس كاهطممو ه ط  ال موجطد فويطم جوفريطم  يطر قابمططم مم اقضطم و يطر مم اهط مدي يطم افمراضطيم 
لممغييططر وال موجططد فويططم م دميططم هو  يططر م دميططم  فمحديططد  لططك يخضططر لمهططياق المططاريخر ومصططالل األفططراد الطط ين 

 .ب7 ايمب و اا وي مهبون لا

ويرجر  لك الطى المشطكبل  المم م طم  ا فر الخطاع الهياهر واإلعبلمر هصبل اإلهبلم ع صرا ر يه
هدى مططور شطبكم اإل مر ط  الطى اضط اا الططابر الطديم راطر عمطى الم رفطم و   ب1 باإلرفاع فطر األل يطم الجديطدة

ومثيططر اإلهططبلميم  ودفططر  مططو اإلهططبلم عبططر اإل مر طط  األ مططم الم ميططديين الططى مهططويق ه  هططام ك  مططم ا مر طط   
 جدل وال  اش بين مخممف الباحثين.كو اا من هكثر ال ضايا اثارة لم ؛قضيم الاويم الدي يم هه مم شا كم

                                                            

 جام م ب اا  كميم اآلداع  مدرس الصحافم ب هم اإلعبلم. 
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اإلعبلمطر  هن الخطاعفر  (Ahmed & Matthes, 2017) ويمهق  لك مر ما هشار  الي  دراهم
ام "اآلخرين" فر المجمم ا  الميبراليطم  باإلضطافم الطى وص حول فويا  المهممين ب كثيرةالغربر هثار هه مم 

 مه لم اال دما  اإلهبلمر فر المجمم ا   ير المهممم.  

كما مطرس الاويا  اإلهبلميم ال ا مم عمى الم ويل والم هير عبر اإل مر   هه مم مامم لدراهم الاويطم 
مططن م طمططق هفططدافاا وف ططا مطط مر هفميططم دور الصططحف اإللكمرو يططم   ب3 اإلهططبلميم عمططى الم صططا  اإللكمرو يططم

المجمم يططم  وهطط ياا الططى مواجاططم احمياجططا  المجممططر  باالعممططاد عمططى األهططموع ال ممططر فططر مواجاططم ال كططر 
حيو موه   الصحف اإللكمرو يم فر  شطر المحمطوى الطدي ر ممبيطم الحمياجطا  الجمطافير الدي ر الممطرف؛ 
 مخممف ش ون الحياة.  م مق بال ماوى وحكم الدين فرم المر مطمع اجابا 

هحططد دوافططر الدراهططم افممططام المؤههططا  اإلعبلميططم وم ظمططا  ال مططل المططد ر فططر الططدول الغربيططم كمططا يا ططد 
 Socialوهميططم الم امططل مططر شططبكا  المواصططل االجممططاعر  Digital Literacyب فميططم محططو األميططم الرقميططم 

Media Literacyلمحصين هفراد المجممر من المحموى الدي ر الممطرف ال ي م مج  الجماعا  والم ظمطا   ؛
 اإلرفابيم. 

  بيطططد ه اطططا ممميطططو ام اعميططط اوهطططيطبوصططط اا الصطططحف اإللكمرو يطططم فطططر فططط ا الشططط ن وف طططا  يم طططاظم دور 
 .خاصم الشباع  لدى هفراد المجممر كبير Online Presenceبمؤههيم وما يم ووجود الكمرو ر 

لاويطم الدي يطم وقط  األومطا  المطر ماطدد وجطود اداد المركيو عمى م الجطم اإلعطبلم وفر ف ا الهياق  يو 
اليطططط  هفططططرادم فططططر حططططل هومططططامام  رامطططط  الططططدين مططططن مرج يططططم لممجممططططر يممجططططالمجمم ططططا   مططططن م طمططططق مططططا يمث

 ومشكبلمام.

 - وها ل اإلعطبلم اإللكمرو يطموفر هياق ال  ص الواضل فر البحوو الم ار م المر مم اول الدين فر 
مطط مر هفميططم البحططو فططر وضطط يم خطططاع الاويططم الدي يططم عمططى مواقططر الصططحف  -خاصططم فططر ال ططالم ال ربططر

اإللكمرو يططم المصطططريم فططر ظطططل م ططاظم دور الصطططحافم فططر ال شطططر والمطط ثير فطططر الططرهي ال طططام  ومحريططك هطططؤال 
 الاويم وطرس قيم المواط م وقبول اآلخر.

 :السابقة الدراسات

 ال  دراها  الدين والاويم فر وها ل اإلعبلم هفميم كبيطرة فطر األدبيطا  ال مميطم  و ظطًرا لم طدد الوهطا ل 
بلم وم اول شطبكم اإل مر ط  واإلعط  المر م اولماا  يرصد الباحو م اول اإلعبلم الم ميدي الها د لاا من  احيم

 ر: مالجديد من  احيم هخرى  كما ي
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 لجة اإلعالم التقميدي لمهوية الدينية، ومن تمك الدراسات: : دراسات معاأوال

  ب4 ب برصد الش ون الدي يم فر الصحافم المصريم ال وميم والحوبيم7990ع ي  دراهم  هحمد شرارم 
ا بال ضايا اإلهبلميم المر برو  عمى الهاحم الهياهيم والحوبيم وخمص  الى هن الصحف م ح  افممام

ومم ق م اا دراهم  محمد هحمد يو س    الدعوة اإلهبلميم ومطبيق الشورى م ااخبلل ح بم الثما يا   
دراهم مطبي يم   7989 -7984المصريم خبلل ال مرة ما بين ب حول الص حم الدي يم فر الصحف 7994

 وعيم الموضوعا  المر  فرمل اال مماا الهياهر لمصحي م عمى جريدمر األفرام والوفد  فر م ثير عا
حيو هعط  جريدة األفرام هولويم لم ضايا المر م ال افممام الدولم   ؛ولويم فر الص حم الدي يمحظى باألم

 . ب5 فر حين هعط  الص حم الدي يم بالوفد هولويم لم ضايا المر مم ق مر الموجاا  األيديولوجيم لمحوع

  الى هن الحركا  ب6 عن ال ولمم الم اصرة (Dina El Khawaga, 1995)دراهم بي ما خمص  
ما فر اال  ميجم لممواجد المكثف لممضامين  7991اإلرفابيم المر بده  فر المجممر المصري عام 

ثار هال ي  The Bold and the Beautifulاألمريكيم فر المجممر المصري  وم اا المهمهل األمريكر 
دف اا الى محاولم ا ميال  مما ؛مم اقض مر ال يم اإلهبلميم ا ضع الجماعم اإلهبلميم ل رض  قيم

 ى الاويم الث افيم.ف ولم عن عرض المهمهل ال ي يؤثر الرموو اإلعبلميم فر مصر المه

  وبحث  الاويم ب7 اإلعبلم والاويم اإلهبلميم  (Samad, Y. 1998)فر هياق آخر  م اول  دراهم
المموايد باإلهبلم ال  الشباعبين مجموعا  الشما  من هصول باكهما يم  وهشار   ما جاا الى هن افممام 

 اويم الشباع.ل امام اهن الدين هصبل مؤشر يؤشر لممدين بي ام  و 

ب دور الصحافم فر مرميع هولويا  ال ضايا الدي يم لدى 1001 دراهم  هاا فاضل كما اخمبر  
  ارةاور حول ال ضايا الدي يم المث  ومدى  جاحاا فر صيا م الم اقشا  ال امم بين الجمب8 الجماور

هج دة قرااة ال ضايا الدي يم. بين هج دة الصحي م ال وميم و  وخمص  الدراهم الى وجود ارمباط ايجابر قوي
ب دور الصحافم فر مشكيل الوعر الدي ر ب ضايا المرهة لدى 1003  هحمد محمد هابق ما م اول  دراهم ك

من المصادر المر مهام فر مشكيل الوعر  امصدر بوص اا   واهمادف  محديد دور الصحافم ب9 الشباع
وكش   ال ما   عن مركيو الصحف عمى قضايا ال مشكل هولويم لممرهة   الدي ر لدى الشباع ب ضايا المرهة

 المصريم. 

الخطاع الدي ر فر الصحف ب بم اول محددا  مشكيل ب يم 1003وافمم  دراهم  فشام عطيم  
-1007وفد  وموجاا  الص حم الدي يم فر جريدمر األخبار وال دراهم محميميم م ار م لمضمون  اليوميم
الى مشاب  الجريدمين فر عدم م اعل الخطاع الدي ر مر ما ي روم الواقر من هحداو  ب  وموصم  1001

 . ب70 و مبم المضمون الدي ر الصريل عمى المضمون الدي ر المرج ر
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والوفد وال ربر ووط ر ألفرام واألخبار دراهم ف اا الهيد  م الجم الصحف المصريم  اواهمادف  
لمم رف عمى ح ي م الدور ال ي م وم ب  الصحافم فر  ؛ب77 1005هحداو محرم بك الطا  يم واألهبوعب 

الموضوع الطا  ر  وكش   ال ما   هن اهمخدام الماجم ال دا يم فر محرير المواد الصح يم فر األكثر 
الى  "وط ر"وامج  ال داا فر  " ووط ر وال ربر ال اصرياألهبوع " صحف خاصم  اهمخداما فر الصحف

امج  ال داا الى الممطرفين من األقباط ورجال الك يهم وهقباط  "األهبوع"وفر   الممطرفين من المهممين
 الى هقباط الماجر. "الوفد وال ربر"الماجر  بي ما امج  ال داا فر 

الم رف  اهمادف و   ب71 1006لمواط م فر مصر  وم اول  دراهم ثريا البدوي  دور اإلعبلم فر دعم ا
وح وق وممارهم  و لك من  ام اومبوص اا عمميم م ويو المواط م فر عمى عبلقم وهداا اإلعبلم المصري 

خبلل دراهم ميدا يم ومحميميم لمخطابا  الصح يم  األفرام واألهبوع ووط ر واألفالر وآفاق عربيمب فر 
وهكد    اإلهك دريمفر ق عمى هحداو محرم بك بالمطبي  1005وفمبر   11هكموبر حمى  74 ال مرة من

م اا عدم   عدة مضامينفر ا اإلعبلمر لصحف الدراهم  ما   الدراهم ا مااك المواط م من خبلل األدا
شاعم م اا عدم   لمشا  ا  والممييو بين المهممين والمهيحيين والمروي   االعمراف بوجود مشكمم طا  يم وا 

 ادارة الدولم لمثل ف م المواقف.  الث م فر

ب المر اهمادف  الم رف عمى ال بلقم بين م الجم 1008ومم ق ف م ال ما   مر دراهم  ف اا فاروق  
دراك الشباع لحجم ا مشار الم صع فر المجممر دراهم المحميميم عمى الوطب     ب73 الصحف الخاصم وا 

وكش    ما جاا مهميط الصحف الضوا   صو  األمميس والدهمور األهبوعر و صحف ال ب  وال جر والخم
 خر.مر مثير الم صع الدي ر والرفض لآلعمى الموضوعا  ال

ب برصد دور وها ل اإلعبلم فر مشكيل الصور ال ف يم الممبادلم 1009وافمم  دراهم  عبلا الشامر  
المهممين واألقباط  مبحوو من  400  بالمطبيق عمى عي م قواماا ب74 بين المهممين واألقباط فر مصر

وخمص  الى وجود عبلقم ارمباطيم ايجابيم بين م دال  الممهك بالاويم الدي يم وم دال  م ضيل جماعم 
 المبحوو الدي يم. 

ب الى محديد دور الصحافم المصريم ال وميم فر 1075رب    عبد وه   دراهم  فيثم محمد محمد
الى م رفم ال ضايا الدي يم المر   وفدف  ب75 دراهم مطبي يم  كيل الوعر الدي ر لمجماور المصريمش

ام مبارك ع ع هن الصراع الدي ر فر مصر ب د ه وط  ظالى عالجماا صحف الدراهم  وخمص  ال ما   
وعالج    مى فويم مصر ب د الثورةع فر حد  ام  صراعا هياهيا اقمصاديا ث افيا دي اير ي  15ثورة 

ب وض يم الصحافم بين قيم ال ولمم والاويم اإلهبلميم  ومكا م ال مل 1077دراهم  هبلمر وبم ايم  
 .ب76 الصح ر بين الما يم واحمرام الاويم
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 ا: دراسات اإلعالم اإللكتروني التي تناولت الهوية الدينية، ومن تمك الدراسات: ثاني

موظيططف م اولطط  و   ب77 ى الاويططم اإلهططبلميمفططمطط ثير هجاططوة اإلعططبلم  (Mowlana, 1998)دراهططم  
م  يا  اإلعبلم اإللكمرو ر فر  شر الث افم اإلهبلميم  وخمص  الدراهم الطى مركيطو وهطا ل اإلعطبلم الدوليطم 

 بي مطططا م اولططط  دراهطططم  يمر األصطططوليم اإلهطططبلميم واإلرفطططاعفطططر مغطيطططم شططط ون ال طططالم اإلهطططبلمر عمطططى قضططط
(Bunt, G. R. 1999)  وخمصطط  ال مطططا   الطططى هن ب78 فويطططا  اإلهططبلم فطططر بريطا يططا عمطططى اإل مر ططط  

المططر  اإل مر طط  هداة مواصططل مامططم لمم بيططر عططن الم ططافيم اإلهططبلميم وم ططافيم الاويططم عمططى صطط حا  الويططع
ب برصطد صطور مبطادل 1007وافممط  دراهطم   صطر    ممراوس بين الم ظما  وصطوال الطى مصطريحا  األفطراد

لمم طرف عمططى هفطم الموضططوعا   ؛لمم مومططا  واألفكطار ال ربيطم اإلهططبلميم عبطر شططبكم اإل مر ط الحطوار الحطر 
ال ربطر  الى هن ال ضايا الدي يم شطغم  افممطام المم طاممين فطر مواقطر الحطوار   وخمص ب79 المر يمطرق الياا

 ال ضايا الهياهيم. ثمعمى شبكم اإل مر    

  ب10 ول اإل مر ط  والاويطم ال ربيطم: ال طرص والمخطاطرب حط1004 عبدالرحمن الشامر  دراهم ومشير 
الى هن شبكم اإل مر   موفر هاحم خصبم لمصراعا  الدي يم والم فبيطم وال وميطم والطا  يطم وال رقيطم  وم م طد 

(Bahfen, 2008) وهط   دراهطممن الموضوعيم  وي ووفا ال ضط  الم رفطر والث طافر وال ممطر.  اكثير 
  ب17 

 ويطون والمطبوعطا   والم طرف عمطى كي يطم يلمخطاع الش بر الماطيمن فطر المم بديبلبوص اا لم اول اإل مر   
لطططى هن هياهطططا  وموصطططم  الدراهطططم ا  ا وا  دو يهطططيا وماليويطططا وهططط غافورةب طططاا الاويطططم اإلهطططبلميم فطططر ههطططمرالي

مطا هن اما هن مهطال   حومم من ال يود را"حريم" اإل مر   هم ش فرالحكومم الوط يم  حريطم الم بيطر مم طر وا 
وخاصطم الم بيطر ال م طر عطن الجوا طع الرمويطم  - ن الهياها  المم م م بالحريم الدي يطمهواهمكشاف الاويم؛ و 

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

مطط ثير  (El-Nawawy & Khamis, 2009)م ططاول الباحثططان  "اهططبلم دو  كططوم"وفططر كمابامططا 
  وخمصططا الططى هن المططداوال  عبططر اإل مر طط  ال مهططال "الخطططاع ب11 ى الخصوصططيا  اإلهططبلميمفططاإل مر طط  

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

  ب13 حطول اإلهطبلم فطر ال ضطاا اإللكمرو طر (Mishra, S., & Semaan, G., 2010)وكشط   دراهطم 
ممحاضطططرا  الدي يطططم  والبحطططو عطططن م مومطططا  عطططن هوقطططا   طططوع آهطططيا اإل مر ططط  لبلهطططمماع لج راهطططمخدام مهطططمم

  والحصططول عمططى اجابططا  اهططبلميم الصططبلة  وال واعططد المم م ططم بططمبلوة ال ططرآن  وال طططق الصططحيل لمكممططا  ال ربيططم
 األه مم الشخصيم الحرجم. نع
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ن  وفمططاوى اإل مر طط   واألحكططام الدي يططم ين اإللكمططرو ييالم مطط (Sisler, V., 2011)م و اقشطط  دراهطط
وموصطم    محديد كي يم ب طاا فويطا  المهطممينالى وفدف    ب14 وب اا الاويم اإلهبلميم فر المممكم الممحدة

ال مطا   الطى هن شطط بيم خطبطاا اإل مر طط  والم مطين ممبلقططى مطر المحطول األوهططر لممطدين الم اصططر  الط ي يشططدد 
وضطططر الشطططاع المهطططمم فطططر ب (Kabir, 2012)وافممططط  دراهطططم   دور ال طططرد فطططر ب طططاا فويمططط  الدي يطططمعمطططى 
مهططممون األمريكيطططون الطططى ه طط  م طط  هحطططداو الحططادي عشططر مططن هطططبممبر يواجطط  ال مططا   ال   ومشططيرب15 همريكططا

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

  باهطمجبلا ب16 ب حول اعمماد الشباع عمى المواقر الدي يطم1075وع ي  دراهم   اى عاطف ال بد  
بمواقطر اإل مر ط  الدي يطم وم طدل اعممطادم عمياطا  - هطواا المهطمم هو المهطيحر - عبلقم الرهي ال ام المصري
الططى اعممططاد ال ي ططم عمططى المواقططر الدي يططم ب هططبم  اططامططا  الدي يططم  وخمصطط   ما جفططر الحصططول عمططى الم مو 

اعيططم م ابطل البطرام  الدي يطم اإل  وموايطد هفميطم المواقطر الدي يطم%  41.8%  والمواقطر اإلخباريطم ب هطبم 97.3
مططن المراج ططم   هطط  م ططدر   فطط م المواقططر المططر ال مخضططر لؤديططخطططورة الططدور الطط ي م ممططا يؤكططد ؛والممي ويو يططم
 والمدقيق.

المطر مظاطر المواقطف الهطمبيم وال  صطريم الصطريحم ضطد المهطممين بشطكل  (Ekman, 2015)دراهطم 
هن ص حا  الويع الخاصم بكرافيم اإلهبلم مشطكل    وهظار ب17 مموايد فر الخطاع اإللكمرو ر فر هوروبا

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

الهطيوطر عمطى موقطر يوميطوع: ال ضطال اإلعبلمطر  (Hernandez, R. S., 2016)وم اولط  دراهطم 
  وعرضطط  الدراهططم الجاططود المططر بطط لاا هعضططاا بططاروون فططر ب18 مططن هجططل الاويططم فططر مصططر مططا ب ططد الثططورة

ريططم فططر مصططر إلعططادة م ططديم فويططامام باهططمخدام وهططا ل اإلعططبلم اإللكمرو يططم ب ططد ثططورة المؤههططم الدي يططم األوف
وم مطر    وخبلل ر اهم محمد مرهر  وجد  المؤههم الدي يم مح  قيادة شطي  األوفطر هحمطد الطيطع1077

واهططمخدم كططل مططن   صططوا  الهططم يم وال مما يططم فططر مصططرفططر م افهططم مططر األ ا هططا الجماوريططم عمططر جم ططم 
 - اا الثبلثم  عمر جم م  ومحمد وهام  وعمرو الوردا رب هعمال الهطيوطر فطر ال طرن الخطامس عشطرال مم

م كيططد الم كيططد شططرعيم الم اططا  األوفططري  و ل - خاصططم كمابطط  األشططبام وال ظططا ر فططر قواعططد وفططروع ف طط  الشططاف يم
 يوميوع.موقر  ماويم اله يم الها دة لمدولم من خبلل  شر ال يديوفا  عمىاإليجابر ل

(Rahman, T., 2016)فر حين ه   دراهم 
كي يم م هطير خطدما  األخبطار  ن  الى اإلجابم عب19 

 هططيراماا م كططس ب ططاًا هكثططر اإلهططبلميم عبططر اإل مر طط  فططر ا دو يهططيا لم اططوم األمططم والجاططاد  ومططا ا ا كا طط  م
و خططدما  اخباريططم اهططبلميم وطب طط  الدراهططم عمططى ثططبل  اإلهططبلميم الم اصططرة فططر ا دو يهططياا بالاويططم ارمباططط

هن   مططا  ال  وهظاططر  Voice of Islamو Arrahmahو Republika Onlineفططر   عبططر اإل مر طط 
  الموقف المحريري لموقر ريبوبميكا هو بلين ي كس ص وبا  م ريف الاويم اإلهبلميم الها دة فطر ا دو يهطيا
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ووضططر   خططبلل  ظططام هططوفارمو االهططمبداديمططن خططبلل الح ططاظ عمططى "الاويططم الشططرعيم" ال ديمططم المططر مطططور  
م راطر ب ططد ا ايططار  ظططام فط م الاويططم ال ديمططم ضططمن هططياق موجطم جديططدة مططن "اإلصططبلس" خططبلل المحطول الططدي

موقططر فطط ن بلفططا  فططر مططوق ام المحريططري  عمططى الططر م مططن ب ططض االخمو عمططى ال  ططيض مططن  لططك    و هططوفارمو
Arrahmah  وموقطططرVoa-Islam  وصططط   م بيطططر عطططن الجاطططاد ال طططالمر باإل مر ططط  فطططر الاهطططمخدام ياظاطططران

 ممصورة ضد اإلهبلم.ا عمى المؤامرة ال الميم الفويم م اومم" وط يم رد"

دراهطم ل حطص  345 من المهموى الثا ر لطط محميبل (Ahmed & Matthes, 2017)وقدم  دراهم 
  ومشططير ال مططا   الططى هن الغالبيططم ال ظمططى مططن الدراهططا  ب30 م فططر ب ططاا الاويططم اإلهططبلميمدور وهططا ل اإلعططبل

كمططا   هططبلميم ووهططا ل اإلعططبلم اإلهططبلميم ططط  الططدول الغربيططم ووهططا ل اعبلماططا  بي مططا مططم افمططال الططدول اإل
كشط   ال مططا   عططن   ططص واضطل فططر البحططوو الم ار ططم و ططدرة البحطوو فططر وهططا ل اإلعططبلم اإللكمرو يططم  وهن 

عططبلوة عمططى  لططك  ماظاططر الدراهططم   لاجططرة" و"اإلرفططاع" و"الحططرع"م ظططم الدراهططا  ح  طط  فططر موضططوعا  "ا
 لدين اإلهبلمر عمى ه   دين ع يف.الوص يم مصوير المهممين فر اطار همبر  وا

 :عمى الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها التعميق

مشططير األدبيططا  الهططاب م الططى ارمبططاط م ظططم الدراهططا  المططر ع يطط  بدراهططم م الجططم اإلعططبلم ل ضططيم الاويططم  -
 ومن ثم فر المراكو البحثيم. ؛يا فر وها ل اعبلم الدول الغربيماإلهبلميم بظاور خطاع اإلهبلموفوب

اصطم فطر ضطوا اخطمبلف خ  ال ربيم المر دره  هومم الاويم الدي يم فر المجممر المصطري درة الدراها   -
اهطططا  ا عطططن المجمم طططا  المطططر ممططط  فياطططا دراهطططم فططط م الظطططافرة  وهن م ظطططم در المجممطططر ث افيطططا واجمماعيططط

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

االهطططم ادة مطططن األططططر الم اجيطططم وال ظريططم لمدراهطططا  الهطططاب م  وهدوا  جمطططر البيا طططا  ومحميماطططا   كمططا ممططط -
 وطرق عرض ال ما  .

 :الدراسة االستدالل عمى مشكمة

عطا  ر ال ي طره عمى المجممر المصري فر ال مطرة األخيطرة بوقطوع عطدد مطن األحطداو اإلرفابيطم لجماالمغي -
ا من الدراهم وموايد هعدادفا  م اا م جير مهجد االهم امم بالجيوة وك يهطم مويدهمموم ياإلهبلم الهياهر 

ممطا يمطرك مؤشطرا  مطدل عمطى وجطود هومطم فويطم دي يطم فطر  ؛بمدي م  صر وا  جار الدرع األحمطرال  راا 
 المجممر.

م راطيطم ر المشاد اإلعبلمر فطر ظطل المحطديا  المطر فرضطماا مك ولوجيطا االمصطال والم مومطا  مطن ديمغي -
األمر الط ي يهطام فطر  ؛ب  ما  المحموى و شرم دون مراج مالدين  والهماس لمجماعا  الدي يم الراديكاليم 

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

المؤشرا  األوليم المر ا ما  الياا الدراهم االهمطبلعيم لمضمون الخطاع الدي ر فطر صطحف الدراهطم   -
االجمماعيطططم  مينهطططا  مم طططددة حطططول الاويطططم مطططن ال طططاحيومطططا مؤشطططر اليططط  األدبيطططا  الهطططاب م مطططن وجطططود درا

والث افيطم  اال ه طط  ال موجططد دراهططا  كافيططم ماططمم بططالوقوف عمططى خطططاع الصططحف اإللكمرو يططم حططول الاويططم 
 الدي يم فر المجممر فر اطار الحرع عمى اإلرفاع وال كر الممطرف.

فطر محديطد مبلمطل وهطما  الخططاع الصطح ر ألومطم  مطممخص مشطكمم الدراهطمم هيًها عمى مطا هطبق  
الاويطططم الدي يطططم فطططر الصطططحف اإللكمرو يطططم المصطططريم فطططر اططططار الحطططرع عمطططى اإلرفطططاع  والوقطططوف عمطططى هفطططم 
الممغيرا  وال وامل المهببم لممك األومم  واألطروحا  الممصورة لحماا  باإلضافم الى محديد مدى االمهطاق 

الثبلثم  حو الاويم الدي يم فر هياق االخمبلفطا  األيديولوجيطم وال كريطم هو االخمبلف بين خطابا  الصحف 
 لم مجر الخطاع  واخمبلف  مط الممكيم لممك الصحف.

 :الدراسة أهمية

ما د الصحف اإللكمرو يم الوهيمم األ هع لمدراهم والمحميل لمظوافر االجمماعيم فطر ظطل م طامر اهطمخدام  -
لئل مر ططط  ووهطططا ل اإلعطططبلم االجممطططاعر  وفطططم الشطططريحم  - لشطططباعوخاصطططم ا - هفطططراد المجممطططر المصطططري

ا مططن قبططل الجماعططا  وبالمططالر  جططدفم األكثططر اهططمدراجا ومج يططد ؛يططم المططر لططم مهططم ر فويماططا الدي يططمال مر 
 ا لمخططامام وهعمالام اإلرفابيم ضد المجممر.رفم عمى اإل مر    واألكثر م  ي الممط

مبط خطاع الاويم الدي يم ب ضايا الواقر الم اش  ومجمط  صطورم فطر الم هطير موداد هفميم الدراهم كمما ار  -
والمحميطل لمهططببا  المشطكبل  الم اصططرة وموق طط  مطن حماططا  وعبططر عطن موق طط  مططن المحطديا  المططر مواجطط  
اإلهطبلم والمهطممين فطر ظططل الحطرع المهطم رة ضططدفما فطر الغطرع  وم طامر خطططاع الخطوف مطن اإلهططبلم 

قمططل  مططنمثططل مططا حططدو   ا جيططرا  باهططم الططدين ضططد اآلخططر دي يططوال يططام ب عمططال ع ططف وم "اإلهططبلموفوبيا" 
 الجم م. ةصبلهدا ام  هث اامهمما فر مهجدين فر  يوويبل دا  50

ه اطا ممماشطر وهياهطم وموجاطا  الدولطم المصطريم  حطو ضطرورة مجديطد  فطركما ممضل هفميم ممطك الدراهطم  -
الخطططاع الططدي ر عبططر وهططا ل اإلعططبلم المخمم ططم  وم ططامر األعمططال اإلرفابيططم لمجماعططا  الممطرفططم دي يططا  
فثمططم مؤشططرا  قويططم حصططل عمياططا الباحططو مططن الدراهططم االهططمطبلعيم مبططين ارمبططاط ا مططا  خطططاع الاويططم 

مططا  ؛الدراهططمال امططم لمدولططم والهياهططم المحريريططم لمصططحف المصططريم اإللكمرو يططم عي ططم الدي يططم بالموجاططا  
فطر ممطا يهطاعد فطر دراهطم خططاع الاويطم الدي يطم  ؛كطد هو م  طرؤ يهمموم المح ق من  لك بدراهم مم م م م

 هياق م ارن بالصحف اإللكمرو يم المصريم.
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 :وتساؤالتها أهداف الدراسة

اشكاليم الدراهطم وامهطاقا مطر خصطا ص المحميطل الكي طر لمخططاع واألدوا  البحثيطم ا طبلقا من محديد 
المططر وظ اططا الباحططو لمحديططد مبلمططل وهططما  الخطططاع  وال ططرااة المحميميططم لممحمططوى الظططافر والم  ططى الكططامن 

الم طرف عمطى مبلمطل وهطما  خططاع الاويطم فطو   ل   قام الباحو بصيا م هفداف الدراهم فر فدف ر يس
ي يم فر الصحف اإللكمرو يم المصريم فر اطار الحرع عمى اإلرفاع  وال وامطل والممغيطرا  المطر مشطكل الد

ع مطن فط ا الاطدف ثبلثطم يم طر هومم الاويم الدي يم  والمصورا  والحمول المطروحم لمخطرو  مطن ممطك األومطم  و 
 ر:م    و لك عمى ال حو اآلص ال ماا لجمر الم موما  واهمخبلهه مم ر يهم ماكون فر مجمماا اطارا عممي

داللطم ممطك الهطما  فطر يم كما طرحاا الخطاع الصطح ر  و ما الهما  وال  اصر الخاصم بالاويم الدي  -7
 اطار ب يم خطاع الصحف الثبلو فر الم بير عن الاويم الدي يم؟

دي يططم فططر لمططا طبي ططم ال وامططل والممغيططرا  المططر  هططع الياططا الخطططاع الصططح ر مهطط وليم هومططم الاويططم ا -1
مدى م اعل الخطاع الدي ر فر الصطحف الطثبلو مطر هومطم الاويطم الدي يطم و   اطار الحرع عمى اإلرفاع

 ؟ا  ومدى االمهاق هو االخمبلف بي اومظافرفا  والمحديا  المر مواجااا

ر ممطك المصطورا  م الجم خططاع الاويطم الدي يطم؟ ومطدى مط ثكيف صور خطاع الصحف الثبلثم آليا   -3
 الثبلو ومرج ياماا األيديولوجيم؟ممكيم الصحف ب مط 

 اإلطار النظري لمدراسة: 

 (:والبناءخطاب الهوية الدينية في البيئة اإللكترونية )المفهوم 

  ظريطم موداد هفميم محديد مافيم الاويم  وعوامل مشكيماا وصوال الى م اوم الاويطم الدي يطم فطر اططار
  ومحميل خطاباا  فكممم "فويطم" مشطم م مطن "الاطو"  وقطد Theory of Identity Formationب اا الاويم 
من حيو اممياوفا عن األ يطار؛ وم  طر ح ي طم   األمر المم  ل  جا ر فر كماب  "الم ري ا " ب  ااعرفاا الجر 

بر فطر م مبلمط   وحكطى ع اطا كما  كرفطا ال طارا  م م المشمممم عمى ص ام  الجوفريمالشرا هو الشخص المط
 وي ظططر الططى  ب37 ا مبططين صطط ا  الشططخص ومشخيصطط  وكيا طط  ووجططودم الم  ططرد بمططا يميططوم عططن هططواماوصطط ب

وثمطم اعمطراف بطين البطاحثين   ب31  مطا  حركطم المجممطر وم اعمط  فطر لالاويم عمى ه اا ليه  شي ا هطاك ا  بط
الم طططاول بصططط وبم امهطططاك كطططل الخيطططوط المطططر  اهططط  م اطططا م اطططوم الاويطططم  بيطططد ه ططط  "م اطططوم قمطططق مطططن  احيطططم 

 .  ب33 ال ظري

وثباماططا فططر ظططل اهططم رارافا  يططم الاويططم الدي يططم ومرهططي  م ومططا وعميطط   ممضططل هفميططم ال مططل عمططى م و 
ظططل شططبكا  اإلعططبلم االجممططاعر هصططبل ب مكططان ال ططرد ا شططاا فويططا  افمراضططيم ف ططر   المحططديا  الم اصططرة

 .ب34 مرمكو عمى ههس شديدة المباين مر فويا  الواقر الح ي ر
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ن  مطططو الجماعطططا  الممطرفطططم وال مميطططا  اإلرفابيطططم ومصطططاعد الهياهطططم ال  صطططريم واليمطططين الممططططرف ا
  ب35 فر ال الم يويد مطن مهط وليم المؤههطا  الدي يطم - اإلهبلموفوبيا –وم امر خطاع الخوف من اإلهبلم 

الاويطم الدي يطم لمدولطم  الحوار مر الاويا  المحميم والاويا  الصطغيرة لضطمان اهطم رارويممد  لك الى هفميم 
وف طا  ؛ب36 يمخوف الب ض من ا ما  فويم الكمرو يم افمراضيم "شبحيم" م ر طم مطن اال ممطااحيو  ؛والمجممر

فر ال وامل المر مطدفر الطب ض مطرس مهاؤال  محوريم حول: كيف ممشكل الاويم الدي يم لم رد المهمم؟ وما 
مططططا ا ي م ططططل الططططب ض مططططن مططططدين ال طططططرة الططططى مططططدين المك يططططر ؟ ول"المططططدين ال  يططططف"هو  "المططططدين المهططططالم" حططططو 

 والمطرف؟  لئلجابم عمى  لك البد من ال اا الضوا عمى م اوم الاويم ومصادر مشكيماا.

  مصادر تشكيل وبناء الهوية الدينية:

  مجموعططم مططن الم م طططدا  وصطط وك االجممططاعر  وي ظططر اليططط  بيمثططل الططدين جططواا ال يمجططوه مطططن الهططم
  ب37 ى هشكال ودرجا  ومهمويا  الطوعر ال طردي والجمطاعرفا ر  والثواع وال  اع المر مؤثر والش اإللايم 
والخصطططا ص والمميطططوا  المطططر مج طططل همطططم مطططا مشططط ر  راال  ا طططد والمبطططاد مطططن الاويطططم الدي يطططم مجموعطططم وما طططد 

 .ب38 بمغايرماا لؤلمم األخرى

الاويطططم الدي يطططم  يطططر مهطططم رة  بحيطططو ممغيطططر وممططططور عبطططر مراحطططل مخمم طططم مطططن ال مطططو الم رفطططر   طططدمو 
طا   الط امر  وعامطل البي طم االجممطاعر عامل ال ضط    ثرة ب اممينالمم وفط ا مطا ي بطر ع ط  الحطديو ال بطوي: "م 

م ططططى الِ طوططططر ِة"  روام البخططططاريب  كمططططا ممشططططك ل الا لاططططودل ِااُل ياول ططططدا ع  ويططططم الدي يططططم مططططن خططططبلل ال بلقططططم مططططر ِمططططنو م وو
وكمع الم هير الدي يم  ورموو وقيادا  الطدين  والمؤههطا  الدي يطم  واإلعطبلم   الكمع الم دهم  و ب39 "اآلخر"

 الدي ر بمخممف ه ماط   والمؤهها  الم ميميم. 

 الخطاب الديني اإللكتروني وبناء الهوية القاتمة )اإلرهاب(:

كو ططط  ال يخضطططر لرقابطططم  ؛مرو طططر ب فميطططم كبيطططرة لطططدى البطططاحثيناإللك محظطططى دراهطططم الخططططاع الطططدي ر
ال مطططططاوى  هطططططبعدورا فطططططر مصططططط يد خططططططاع ممشطططططدد وممططططططرف ب هدىو  واضطططططحم  وهخبلقيطططططم مؤههطططططيم عمميطططططم

الهياهطر  فطر بي طم مهطمل ب شطر  والمشري ا  واآلراا الدي يم الخاض م لمصطالل األفطراد هو جماعطاِ  اإلهطبلم
حيو مميل اإل مر   لؤلجيال المم ممم فرصم البحو عطن "ح طا ق" وا ممطااا   ؛ب40 هم م رقميم مالمطرف ك ي

وفططر   ر هططياق المهططجد هو المجممططر المحمططرخاصططًم ع ططدما يم طط ر الوصططول الياططا فطط  محططددة عبططر اإل مر طط 
الوقططط  الططط ي يضطططمن فيططط  الخططططاع الطططدي ر اإللكمرو طططر الم دديطططم الحمميطططم لم هطططير اإلهطططبلم و مطططو الاويطططا  

 .ب47 خطاع اهبلمر يحمل م هيرا  صحيحمالم ويميم  يظل المحدي فو ايجاد صو  موحد ل

 ان اهطططمغبلل الجماعطططا  اإلرفابيطططم الممطرفطططم لشطططبكم اإل مر ططط  ومواقطططر اإلعطططبلم االجممطططاعر  و شطططر
  طالك   "الاويطا  ال اممطم"همطين م مطوف هفطرو مطا هطمطق عميط  ومج يطدفم الشباع ارفا ومصوراماا  واهمدرا  هفك
هن الاويم ال اممم المر ظار  لدى اإلهبلم الهياهر م وم عمى م اوم هياهر  وي كطس فط ا الموصطيف   جد

https://www.hafryat.com/node/1098
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بلم الهياهطر بوص اا مجموعطم هياهطيم ممثطل اإلهط  داخل الجماعم  امااة الحركا  األصوليم الممشددة  ظر 
اآلخطر المحكطوم عميط  بطالمك ير بم يطاس ممطك الجماعطا   ماطف  من خار  الجماعم وه  مثل ال اعدة هو داعش

حيين والرافضم مطن المهطممين ورجطال الشطرطم والجطيش  فالجماعطم المك يريطم يمن المخال ين من الياود والمه
ا لمم امططل مططر الاويططا  الدي يططم وي ططدم م مططوف مصططورا مامطط  ب41 بططد مططن قططممامال مم امططل م اططم بوصطط ام هعططداا

بيم مح يويطططم لمططا لؤلمططر مطططن مطط ثيرا  هططم ؛الاويططا   واالبم ططاد عطططن االضطططااد فططو مططرويض ممطططك  الممطرفططم
مهططببام  الهياهططيم المططر مهططمثمر الططدين مططن هجططل فا ططاك حاجططم إلوالططم االحمبططاس الططدي ر و   لمكرافيططم والمطططرف

 .ب43 م ميق الاوة ومشجير الكرافيم

م ومبلميط م ومحمطد اقبطال ان مجديد الخطاع الدي ر يمثل اإلهبلم المجديدي ال ي  ادى ب  محمطد عبطد
حيططو ي ططول اقبططال "هرى هن ال ططول ب عططادة م هططير األحكططام الشططرعيم األهاهططيم فططر ضططوا الشططروط  ؛فططر الا ططد

وي مطق  طارودي عمطى  " لكريم ي مم طا هن الحيطاة خمطق دا طمالمخمم م لمحياة الحديثم قول مبرر مماما  فال رآن ا
 ا  وبطط لك الحركططم فطط "ان الخططط  األهاهططر وال امطل لمهططم بل اإلهططبلم فططو بالضططبط هن يطرفض مبططده فط ا ال ططول

 .ب44 عن اعداد مشروع مهم بمر لحل مشكبل  وم  " عي   يغدو عاجوا

 اإلطار المنهجي لمدراسة:

 :نوع الدراسة ومنهجها

م ممططر فططط م الدراهططم الطططى الدراهطططا  الوصطط يم الم هطططيريم المططر مهطططمادف الم طططرف عمططى آليطططا  خططططاع 
الاويم الدي يم فر الصحف اإللكمرو يم المصريم فطر اططار الحطرع عمطى اإلرفطاع  كمطا يمكطن مصط يف فط م 

وقططد   ب45 عمياططا مططن البحططوو الكي يططم المططر ماططمم ببحططو الظططافرة وههططباباا واآلثططار الممرمبططمعمططى ه اططا الدراهططم 
إلجطراا م ار طا  كي يطم بطين الصطحف اإللكمرو يطم عي طم الدراهطم  ا   ؛عمى المط ا  الكي طر الم طارن اعممد 

واهططططمخداما  الدراهططططم مطططط ا  المهططططل بال ي ططططم لمصططططحف   و مططططط الممكيططططم الموجاططططا  األيديولوجيططططم الممباي ططططم 
 اإللكمرو يم المصريم.

 عينة الدراسة:مجتمع و 

لمطا م مرضط  طبي طم الدراهطم مطن رصطد  لصطحف اإللكمرو يطم المصطريم  و ظطراالدراهطم فطر ا يممثطل مجممطر -
المواقططططر  مططططم محديططططد ال ي ططططم البحثيططططم فططططر الصططططحف اإللكمرو يططططم المصططططريم  مجمططططل موجاططططا  ومهططططارا 

 يم:ماإللكمرو يم لمصحف اآل

 /http://www.ahram.org.eg موقر جريدة األفرام المصريم -

 /https://alwafd.news د الحوبيمموقر جريدة الوف -

 /https://www.elwatannews.comموقر جريدة الوطن الخاصم  -
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اعممططد الباحططو عمططى عططدد مططن الم ططايير الموضططوعيم فططر اخميططار الصططحف اإللكمرو يططم الخاضطط م وقططد 
ق المؤشطرا  لمدراهم امهاقا مر طبي م المشكمم البحثيم واهطم ادا الطى اهطم ماجا  مطن الدراهطا  الهطاب م  ووفط

 ر: مبلعيم  وممثم  ف م الشروط فيما يالمر قدمماا الدراهم االهمط

هن ممهم ب  اا صحف رهي م هل مهاحا  واه م لبلجمااد الدي ر وال كري والث افر لم ضايا الحياميطم مطن  -
 م ظور مراج م ومجديد الخطاع الدي ر.

حرع عمططى الاويططم الدي يططم وارمباطاططا بططالهن ممممططر الصططحف اإللكمرو يططم بحضططور صططح ر مكثططف ل ضططيم  -
 خبلل فمرة وم يم م اهبم مهمل بدراهم .اإلرفاع  

هن يمهم خطاع الاويم الدي يم لممك الصحف بجديم الم اول وال مطق والم طوع المرج طر لم مجطر هطروحامط   -
ي يططم  وبمططا عططن مخممططف الموجاططا  بشطط ن الاويططم الد الخاصططم ب شططكاليم الاويططم الدي يططم  م بططر ومضططامي   ا

 ى ما ي دم  من رؤى وهفكار ومصورا .فالم اعل داخل الخطاع وم ثيرفا  يهمل بدراهم حركم

 عينة المضمون الصحفي:

ا طبلقطططا مطططن هفميطططم م رفطططم األهطططس الم رفيطططم والمرج يطططا  األيديولوجيطططم لمخططططاع الصطططح ر الخاصطططم 
الطططرهي ب شططكالاا ال  يطططم المخمم طططم مطططن ا صطططب  عمميطططم المحميطططل عمططى مطططواد هططما  وع اصطططر الاويطططم الدي يططم  ب

وقطد خصصط    ب46 الم اال  واألعمدة واألبواع  بيد هن مادة الرهي هصدق ممثيل لم اوم الخططاع ووظا  ط 
مهططاحا  رهي كبيططرة لم ططاول خطططاع الاويططم الدي يططم وارمباططط  بططالحرع عمططى اإلرفططاع  وقططام  بلوالجرا ططد الططث

حيطو مخصطص جريطدة األفطرام ثبلثطم هبطواع لمطادة  ؛لحصطر الشطاملفط م المطواد ب هطموع ا الباحو بدراهم كل
الططرهي "كمططاع األفططرام  األعمططدة  آراا حططرة"  ومخصططص جريططدة الوفططد بططاع "م ططاال "  بي مططا مخصططص جريططدة 

حيطو بمغط   ؛ام  لطك فطر ارم طاع حصطيمم مطواد الطرهي الخاضط م لممحميطلهطهبطاع "آراا الكامطاع"  وقطد الطوطن 
 بالظافرة موضر الدراهم. ب مادة رهي مم مق113 

 :العينة الزمنية

حمطى بدايطم مطن شطار ي طاير   مم محميل المحموى الدي ر لمصطحف اإللكمرو يطم المصطريم خطبلل شطارين
حيطو شطاد   ؛راها  محميل مضمون وها ل اإلعبلمفمرة وم يم م اهبم فر دبوص اا   1079اير  اايم فبر 

ي طاير  5حادو م جير ك يهم ال ط راا بمدي طم  صطر بمطاري   مثل عد حدة الم جيرا  اإلرفابيم ف م ال مرة مصا
  وحطادو م جيطر ا محطاري الطدرع 1079فبرايطر  75  وحادو م جير مهجد االهم امم بالجيوة بماري  1079

  باإلضططافم الططى افممططاس مهططجد ال مططاس ال مطططيم  1079فبرايطططر  10األحمططر   هطط  فططر رجططال الشططرطم بمططاري  
مطوامن اصمم اإلداريم الجديدة  ومشكيل المجمس األعمى لمواجاطم األحطداو الطا  يطم  و وك يهم ال ديهين بال 

 ي اير. 15ف م األحداو مر احم ال الدولم ب كرى عيد الشرطم المصريم وثورة 
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 أدوات الدراسة:

اعممطد الباحطو عمطى هدامطر المحميطل الم  يمطين هموع المحميل الكي طر لمخططاع  ا عمى موظيف هم هيه
 مين:مياعممد الباحو عمى األدامين اآلووف ا لما هبق   كشاف دالال  محموى الخطاع الصح رباهم

ومم االعمماد عمياا بادف رصد الهما  المر طرحاا الخططاع الصطح ر أداة تحميل القوى الفاعمة: 
هو ايجابططا ا هططوبم لاططا فططر الخطططاع وم ييماططا هططمبلماويططم الدي يططم عبططر قططدرماا عمططى رصططد هططماماا واألدوار الم 

 وف ا لادف الخطاع.

مهططمل بم ططديم ومصطط يف هطروحططا  الخطططاع فططر اطططار ف ططا  المحميططل الخاصططم و  أداة مسااار البرهنااة:
 و من دعا م فكرة الخطاع الصح ر.العمداد بمهارا  برف م بديمم م و بظافرة الدراهم  ويمكن ا

 وحدة التحميل والقياس:

وحطدة لممحميطل  وقطد  "م طال افممطاحر  عمطود  م طال رهي"مواد الرهي  فر حدد الباحو ال ص الصح ر 
مططم محميططل كططل مططواد الططرهي الصططح يم المططر  شططر  بالصططحف اإللكمرو يططم المصططريم 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.

مواقططر الصططحف اإللكمرو يططم بمططواد الططرهي فططر وحططدة المحميططل فططر فطط م الدراهططم  مممثططللتحمياال: وحاادة ا
المصطططريم عي طططم الدراهطططم  وقطططد مطططم االعممطططاد عمطططى قواعطططد البيا طططا  عمطططى اإل مر ططط  المطططر م مطططل عمطططى هرشططط م 

فضطبل عطن البحطو   /https://web.archive.orgالمحموى اإلخباري لمصحف اإللكمرو يم  وهفماا قاعدة 
بالكممطا  الم ماحيطم عمطى Manual Search داخطل موقطر الصطحف  باإلضطافم الطى طري طم البحطو اليطدوي 

الطرهي امبطاع هيطم روابطط لمطواد الطرهي الم شطورة لمهطل كطل مطواد خبلل فمطرة الدراهطم  و  Googleمحرك البحو 
 المر م اول  خطاع الاويم الدي يم.

 أداة التحميل الكيفي وتعريفاتها اإلجرائية:

ا عمطى  مطا   اا ليه  ثابمطم وال  اا يطم اعممطاد  بممهم ف ا  المحميل الكي ر فر هياق محميل الخطاع 
 هيهطا ومطا  واهطمخرا  األطروحطا   ومحيو يجري ضبطاا طوال مرحمم جمر الم م ؛هم االهمطبلعيمالدرا

 ر:وممثم  ف ا  المحميل الر يهم ف  يم عمى جمير مراحل المحميلمعمى  لك مم فرض ال  ا  اآل

 : فئة سمات وعناصر أزمة الهوية الدينية الراهنة )أبعاد ومظاهر الضعف(:أوال

وممضططمن فطط م ال  ططم األطروحططا  المططر قططدماا الخطططاع فططر مجططال هومططم الاويططم الدي يططم  عبططر رصططد 
مظافر ض  اا وهب اد هومماا الراف م فر ضوا محاربم اإلرفاع والجماعا  الممطرفم  وشمم  فط م ومحميل 

 :ممثم  فر ال  م مهارا  موضوعيم فرعيم

https://web.archive.org/
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الم جيططططرا  اإلرفابيططططم المططططر م ططططوم باططططا الجماعططططا  الدي يططططم الممطرفططططم ضططططد المجممططططر المصططططري  وشططططمم   -
 والشرطم والمد يين.الم جيرا  ضد المهاجد والك ا س ورجال الجيش 

ا  وشططمم  جماعططا  اإلهططبلم الهياهططر  المططر م والمك يريططم لمدولططم واآلخططر دي يططم ططاداة الجماعططا  الممطرفطط -
 موظف الدين لخدمم مصالحاا الهياهيم. 

هحططد مهططارا  مشططخيص هومططم الاويططم الدي يططم  والمبططررا  بوصطط    لمططدين راخطططمفويططم اإلرفططابر وفامطط  ال -
   ه  وقمل األبرياا. المر مدف   لم جير

ا يم ططارض مططر مجديططد الخطططاع الططدي ر الطط ي المؤههططا  الدي يططم يمب ططر خطابططا دي يططفططر وجططود ميططار دي ططر  -
م ادي ب  الدولم  ومحاوالمام الوقوف همام محاوال  الب ض مجديد الخطاع عمى قاعطدة الم طوع واال  مطاس 

 عمى اآلخر.

و جاحاطططا فطططر  شطططر هفكارفطططا   وهطططا ل االمصطططال الجديطططدةيطططا جماعطططا  اإلرفابيطططم والممطرفطططم دي موظيطططف ال -
 واهمدرا  الشباع ومج يدفم لم يام ب عمال ارفابيم. 

 ا: فئة العوامل والمتغيرات المسئولة عن أزمة الهوية الدينية، وتتضمن:ثاني

 راخططموالك يهطمب فطر مواجاطم ال اطم ال  ودار اإلفمطاا  عدم فاعميم المؤهها  الدي يطم المرج يطم  األوفطر -
م ال مططاوى المططر محططض عمططى ال مططل وال  ططف  اططفططر م  يططد ومجاب اهططبلم وم اليمطط  الهططمحم  ومجاوداماططلئل

 والوها ل االمصاليم ل شر ث افم المهامل والم ايش الهممر.

شطمل م هطيرا  لطب ض هفكطار دي يطم ماطدد فويطم المجممطر  ومعمطى لم اف  الدراهيم والكمع الدي يطم احمواا ا -
 األ مم مم ارض مر طبي م الحياة ال صريم. 

  ياع الديم راطيم وا هداد ق وا  الحوار وا  دام الحريا  واالضطااد والظمم. -

مثططل عططدم وجططود   ومططم الاويططم الدي يططم فططر اطططار شططاملهمجموعططم ممغيططرا  مم وعططم مبحططو عططن ههططباع ا -
وطبي م ه ماط الم ميم الطدي ر والم شط م الهطا دة   اإلهبلموفوبيا يم لممصدي لظافرة اهمراميجيم عربيم ودول

 لمجممر. باريم ا ما  المحموى الدي ر الضار كثرة المواقر الدي يم وحو 

 ا: فئة التصورات الخاصة بحل أزمة الهوية الدينية، وتشمل:ثالث

   .رف بالحوارمب ر الدعوة لمحوار بين األديان والمصدي لم كر الممط -

 يف الدين فر الح اظ عمى فويم الدولم.موظ -

مجابام عمى ال درة عمماد خطاع دي ر م  مل ومم وع ل  وا  مدريع وم فيل ال ا مين عمى الخطاع الدي ر -
 المحديا  المر م روفا قضايا اإلرفاع واإلهبلموفوبيا.
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 .هومم الاويم الدي يم م  يم الم اف  الدراهيم من األفكار والم افيم المه ولم عن حالم -

 اإلقرار بوجود هومم فويم دي يم والدعوة ل بلجاا. -

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

 إجراءات الصدق والثبات:

وقططططد مططططم محكططططيم هداة الدراهططططم ب رضططططاا عمططططى عططططدد مططططن األهططططام ة   هجططططرى الباحططططو اخمبططططار الصططططدق
لم كطططد مطططن صطططبلحيماا لمح يطططق الغطططرض م اطططا  ؛ باطططدف ا *بالممخصصطططين فطططر مجطططال الصطططحافم اإللكمرو يطططم

م مووي اطا محط  ف طا  المحميطل الر يهطوهجرى الثبا  ل مميم المحميل فيما يم مق ب مط اهطمخرا  األطروحطا  و 
ب مططادة رهي مم وعططم مثمطط  ال مططرة الوم يططم لمدراهططم  ومططم االخمبططار عمططى مهططمويين  15وال رعيططم  و لططك عبططر  

ب  وعمططى مهططموى %700وجططاا   هططبم الثبططا     نابي امططا ههططبوعي صططل فططر فمططرمين وم يمططين  الباحططو  امطط 
%ب  ومؤكد ف م ال هبم ثبا  عمميطم المحميطل  وصطبلحيم 98بمغ   هبم ثبا  المحميل  الباحو ووميل آخر 

   ا  ل مميم المحميل الكي ر.ال

 :نتائج الدراسة

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

الطوطنب بشط ن هطما  وع اصطر و الوفطد  و هظار   ما   محميل خطاع الصحف اإللكمرو يطم  األفطرام  
الدي يم مباين مووير هطروحا  الخطاع عمى ف ا  المحميل  وفو ما ي كس مجطاال  افممطام الخططاع الاويم 

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

 في خطاب الصحف اإللكترونية الثالث خاصة بسمات وعناصر الهوية الدينييوضح توزيع أطروحات فئات التحميل ال
 الصحف

 

 ةفئبت التحليل الرئيس

 الىطن الىفذ األهرام

عذد 

 األطروحبت
% 

عذد 

 األطروحبت
% 

عذد 

 األطروحبت
% 

 4191 .28 4.91 8.1 4.93 252 سمبت وعنبصر أزمة الهىية الذينية

 .2 813 27 843 2795 871 العىامل والمتغيرات المسئىلة عن أزمة الهىية الذينية

 4292 812 4492 815 4498 282 التصىرات الخبصة بحل أزمة الهىية الذينية

 866 515 866 3.7 866 136 اإلجمبلي

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

%ب  39.8الوفطططد   و %ب  39.4بال هطططبم األكبطططر مطططن األطروحطططا  فطططر األفطططرام   يططط وحظ  عمطططى اإلرفطططاع
 الصطططحف الطططثبلو  ويؤشطططر  لطططكفطططر لر هطروحطططا  خططططاع الاويطططم الدي يطططم %ب مطططن اجمطططا38.8الطططوطن  و 
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م الاويططم وارمباطاططا بططالم جيرا  اإلرفابيطططم هططااع خطططاع الصططحف الططثبلو فططر بيططان مبلمططل وهططما  هومططإل
الدي يططم المططر  لمجماعططا  اإلرفابيططم عمططى حهططاع البحططو عططن ال وامططل والمهططببا  المهطط ولم عططن هومططم الاويططم

%ب  فطر 19الطوطن  و %ب  17الوفطد  و %ب  17.5األفطرام    الصطحف الطثبلوفطر جاا  ب هطع م خ ضطم 
األفطططرام   ي يطططم فطططر المرمبطططم الثا يطططم بالصطططحف الطططثبلوحطططين جطططاا  هطروحطططا  هطططبل الحطططل ألومطططم الاويطططم الد

ل  ططططا  محميططططل خطططططاع الاويططططم  ر عططططرض م%ب  وفيمططططا يطططط31.1الططططوطن  و %ب  33.1الوفططططد  و %ب  33.7 
 الدي يم. 

 : فئة سمات وعناصر أزمة الهوية الدينية الراهنة:أوال

الدي يطم امجط  الطى مبين من خبلل رصطد ومحميطل األطروحطا   هن موجاطا  الخططاع الصطح ر لماويطم 
ع اطططا م طططامر الم جيطططرا  اإلرفابيطططم لمجماعطططا  الممطرفطططم   م اطططا عمطططى ه اطططا فطططر حالطططم هومطططم كشطططف الم امطططل

ومططن ثططم جططاا  األطروحططا  داخططل فطط ا  ؛وفوبيا فططر وهططا ل اإلعططبلم الغربيططمومصططاعد حططدة خطططاع اإلهططبلم
 ممباي م.الهياق لمرصد مظافر وهب اد ف م األومم من خبلل رؤى مم وعم ومداخل 

وممضمن ف م ال  م األطروحا  المر قطدماا الخططاع فطر مجطال مصطوير الاويطم الدي يطم  عبطر رصطد  
ومحميطططل مظطططافر ضططط  اا وهب طططاد هومماطططا الراف طططم المطططر حالططط  دون قطططدرماا عمطططى الصطططمود فطططر وجططط  هطططموك 

موضططوعيم الجماعططا  الممطرفططم وموظي اططا لمططدين مططن هجططل مح يططق مصططالحاا  وشططمم  فطط م ال  ططم مهططارا  
 :ممثم  فر فرعيم

الم جيرا  اإلرفابيم المر م وم باا الجماعا  الدي يم الممطرفطم ضطد المجممطر المسار الموضوعي ارول: 
 المصري:

فطططر هطروحاماطططا عمطططى مهطططميط الضطططوا عمطططى األحطططداو اإلرفابيطططم خطططبلل فمطططرة  ام  ططط  الصطططحف الطططثبلو
فططر  وهبططو هططي ين ب وبططم الاجا ططميط ك يهططم ال طط راا الدراهططم  وجططاا طططرس األفططرام "ا  جططار عبططوة  اهطط م فططر محطط

صابم همين شرطممدي م  صر    .ب47 "ال ي هه ر عن اهمشااد الرا د مصط ى عبيد وا 

ممططك الاجمططا  المم ططددة "حططوادو ارفابيططم حططدث  خططبلل اهططم رض طم طط  مغططاوري وفططر جريططدة الوفططد 
ا فطر عمميطم ارفابيطم  طادرة يدشطا 75هط ط األيام الماضيم هد  الى ه وط عدد من الضحايا.. فطر ال طريش 

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 طط  عمميططم م جيريططم فططر احططدى حططواري الططدرع األحمططر هث ططاا 

 .ب48 "عمى المشمب  ب محاولم ع اصر من قوا  األمن ال بض 

 1078شطططرا  اإلرفطططاع ال طططالمر ل طططام بي مطططا افطططمم ططططرس خالطططد عكاشطططم فطططر جريطططدة الطططوطن ب طططرض مؤ 
عمطططى ا مشطططار ظطططافرة اإلرفطططاع عالميطططا  و كطططر "صطططدر مطططؤخرا مؤشطططر اإلرفطططاع ال طططالمر ل طططام  داللطططمبوصططط اا 
هن   قيطقالمؤشطر بشطكل د  وهوضطل (IEP)  ال ي اضطمر ب عطدادم م اطد االقمصطاد والهطبلم الطدولر 1078
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  قضططوا عمططى يططد هرب ططم م ظيمططا  ارفابيططم  وفططى بمرميططع 1077هكثططر مططن  صططف عططدد الضططحايا عططن ال ططام 
  وحركطم  الشطباعب الصطوماليم  وحركطم  طالبطانب  داعشبكل من م ظيم  الدولم اإلهطبلميم/ درجم الخطورة 

 .ب49 وجماعم  بوكو حرامب"

  ا:يم لمدولم ومؤههاماا واآلخر دي يالجماعا  الممطرفم والمك ير م اداة المسار الموضوعي الثاني: 

 ؛ا  المططر م كططس عمططق األومططم الدي يططممططن األطروحطط ايطططرس الخطططاع الصططح ر فططر فطط ا الصططدد عططدد
لشطططبكا  االجمماعيطططم "لمهطططمخدم ا  الممطرفطططم اهطططمغبلل الجماعطططايمطططان ال راقطططر بجريطططدة األفطططرام مؤكطططد ا حيطططو

لئلرفطاع والمك يطر وال  طف وقمطع الح طا ق والمشطكيك فطر األحكطام ال ضطا يم  ابلحهدوا  لممضميل وهبوص اا 
 .ب50  "و شر الشا  ا  وكهع م اطف ب ض ال  ا 

ان الخطططاع الممطططرف ي ططول "فطرحططا آخططر فططر فطط ا المهططار  يطططرس عططبلا عريبططر بجريططدة الوفططدبي مططا 
المؤههطططم الهاططط يم  ويمامو اطططا بال مالطططم الططط ي يحطططض عمطططى ال  طططف والمك يطططر والكرافيطططم  يك طططر ال طططا مين عمطططى 

يؤكطد خالطد حيطو  ؛ر ف ا الطرس مر خطاع جريدة الطوطنويم ق خطاع األفرام والوفد ف  ب57 "لم ظام الحاكم
"وجود الم ا  المك يري ال ي يطل برهه  الث با يم كل فمرة مطن بططون الكمطع وهطبللم م مصر بجريدة الوطن 

عبيد  جرح ا ال اوف من الحون عمى فط ا الشطاع كبيطر  لكطن األكبطر فطو الم ابر  رحم اهلل الشايد مصط ى 
ويبططرفن محمططود خميططل عمططى هن "فكططرة المك يططر   ب51 جرح ططا ال ططاوف مططن هفكططار المك يططر المططر مهططبق الم جيططر"

اهمخدمماا الجماعا  اإلهبلميم المر ظار  عمى الهاحم الهياهيم  فج م  من "المك ير" هداة ههاهيم مطن 
 .ب53  خاصمم الدولم والمجممر"هدوا  م

لمطدين  راخططمهطما  وفويطم اإلرفطابر وفامط  اليم مق بالمركيو عمى دراهم المسار الموضوعي الثالث: 
 هحد مهارا  مشخيص هومم الاويم الدي يم:بوص   

هو مططا يمكططن هن  طمططق عميطط    محديططد فويططم اإلرفططابر عبططر  خطابططا  الصططحف الططثبلو عططن هفميططم
 صطططوص األديطططان  ل راخططططم"الاويطططم ال اممطططم" عبطططر هطروحطططا  مم وعطططم شطططمم  هطططمام  الشخصطططيم  وفامططط  ال

فر قمططع حططارة شطط بيم بحططر الططدرع األحمططر بال ططافرة مثططل آالف الحططارا  المصططريم  وي ططول صططبلس م مصططر"
ي طيش فطر حالط  فطر هحطد بيطو  الحطارة كا ط  هن الشطاع الطيطع الط ي ططط ولكن مم خرا طط اكمشف هكان الحارة 

لط ي يهطكن فيط  وي مطل هطكا    رجطاال ش م  عبارة عن مخون كبير لممو  كان يمكن هن ي هف كطل الشطارع ا
اكمشف الهكان هن ف ا الشاع ال ي يطدخل ويخطر  وفطو يخ طى وجاط  ويمحطرك عمطى دراجطم    و هاًا وهط اال

حاول رجال األمن اإلمهاك بط  ب طد ان اكمشط وا ح ي مط  ومب طوم  وه   فر هول لحظم  كان يرمدى حواما  اه ا
الباطر فط ا وي طوو ابطرافيم . ب54 فجر الحطوام الط ي يرمديط "عمى دراجم  حمى وصل حارم    فر شوارع ال افرة

اإلرفابيون بالداخل هصطبحوا يشطكمون خططورة عمطى المجممطر المصطري هكثطر "   قا بلالمهار من خبلل طرح 
 .ب55  ن ال ين ي ممون عمى حدود مصر"من اإلرفابيي
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راهططم حيططو يططرى عمططاد يططو س بجريططدة الوفططد ضططرورة د ؛آخططر اومممططد رؤيططم فطط ا الخطططاع لمرصططد حادثطط
جططع محيططامام مططن هجططل ا  ططا  وطططن كامططل  و شططاداا الططدرع األحمططر ضططحوا بشخصططيم اإلرفططابر  وكمططع ي ول"

شططابا فططر م مبططل ال مططر يضططحر بروحطط  باطط م  دراهططم حالططم فطط ا اإلرفططابر جيططدا لم رفططم األهططباع المططر مج ططل
 .ب56 الطري م"

ومممطططد هفطططق فططط ا الخططططاع ليططططرس عطططبلا عريبطططر بيطططان األوفطططر حطططول اإلرفطططابر "هططط د  ببيطططان األوفطططر 
شطططاادة  الشطططريف حطططول حكطططم الم مطططول والم محطططر مطططن شطططباع الجماعطططا  الممطرفطططم  ف طططد  طططوع عططط ام صططط م ال

ألن الشايد فو من يمو  لمدفاع عن وط   ومواط ي   وليس من ي مل األبريطاا  ؛ووص ام بالمخربين وال ممم
 .ب57 "ويادم الم شآ 

كما ركو  هطروحا  خطاع جريدة الوطن فر ف ا المهار عمطى مشطبي  دقيطق لئلرفطابر عبطر المطاري  
"هطكين"  در بططاإلهبلمر "بالط  ع الم  طرد" الط ي يحمطل الكرافيطم لآلخطر  ويطرى محمطود خميطل هن "الط طن الغطا

هطمم مططن الهططما  المطر ارمبططط  بطط كثر الشخصطيا  ا حطاطططًا فططر مطاري  المهططممين  وقططد اخمطرع ال كططرة وولططر 
باطططا هشطططخاص  يطططر طبي يطططين  محمشطططد فطططر   وهطططام الضطططغي م والكرافيطططم والر بطططم المميمطططم فطططر اال م طططام عبطططر 

الخطططاع عمططى يططد المجوهططر هبططى  م اططا "ا ميططال عمططر بططن  عمميططا  "اال ميططال".. واهمشططاد ب حططداو ماريخيططم
ب بد الرحمن بن ممجم قاِمل عمى بطن هبطى طالطع  وا ماطاًا  م  رد فر ماري  المهممين  مرورالؤلؤة  هول   ع 

بال  اع الم  ردة الم اصرة المر ممبر جماعطا  ارفابيطم مم وعطم األهطماا والمشطارع.... ويكشطف المحميطل هن 
ططن ي ططوم بططدور "الطط  ع الم  ططرد"  هشططخاص ماحططركام  وا  محمشططد بططط "ال  ططد ال  هططيم" المططر يططمم مصططديرفا ه مططع م 

 .ب58 الى اآلخرين فر "ط  م  ادرة"

"قبططل هن يطط فع الشططايد  قططا بلفيمحططدو خالططد م مصططر بططالوطن   ومممططد حططدود هطروحططا  فطط ا الخطططاع
الرا طططد مصطططط ى عبيطططد إلبططططال م  طططول الم رق طططا  الم جيريطططم عمطططى هططططل المهطططجد  كا ططط  ف طططاك م رق طططا  
مك يريم فر ع ل المجرم حامل الح يبم الم ي م ال ي  فع بكل ث طم وفطدوا لوضطر المم جطرا  فطر بيط  اهلل.. 

جاططادا ومركيططوا ير بيطط  الطم  ي ططم.. المهططجد  ابطططال م  ططول ممططك األفكططار المك عططن  يططم مامططم ال م ططل خطططورة وا 
 .ب59 مابطال م  ول ق ابل الح يب

يم ططارض مططر مجديططد الخطططاع الططدي ر  ادي يطط اخطابطط ىوجططود ميططار دي ططر يمب ططوعي الرابااع: المسااار الموضاا
 ال ي م ادي ب  الدولم:

الدي يطم باطا عطن المؤههطا  وقد عبر  هطروحا  الصحف الثبلو عطن  لطك بصطور مخمم طم فطر خطا
حيطططو عبطططر خططططاع األفطططرام داخطططل فططط ا اإلططططار عطططن وجطططود "قطي طططم بطططين هروقطططم األوفطططر ومراكطططو  ؛المصطططريم

البحوو ال مميم  والم ارقم الغريبم هن جام م األوفر باا هكثر من ثبلثين مركوا لمبحوو ال مميم فر الكميا  
يم فممم ططر عططن  لططك  ول ططل الهططبع يرجططر ال مميططم  همططا الكميططا  ال ظريططم هو المططر ياطمططق عمياططا الكميططا  األصططم
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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 
"وجطططود ب طططض ال ممطططاا المم محطططين  فطططرويم طططق م ططط  ططططرس عمطططرو عبدالهطططمير   ب60 "اإلمكطططان هبطططدع ممطططا كطططان

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

 .ب67 اإلهبلم وعمى ال كر اإلهبلمر و  ا  "

وهططيم الهطمحم وفر جريدة الوفطد طالطع محمطد ال جمطر بطط "ضطرورة مجديطد الخططاع الطدي ر  و شطر ال
لئلهططبلم  ومصططحيل الصططور الخاط ططم عططن اإلهططبلم والمهططممين و بطط  مططا عمططق باإلهططبلم الهططمل مططن ارفططاع  

"دعطوة مجديطد بط ن . ومممد هدلم ادا م وضر الخطاع الدي ر فطر جريطدة الطوطن الطى ال طول ب61 "وهفكار ممطرفم
جططم جططد صططدافا عمططى هرض الواقططر   ميالخطططاع الططدي ر المططر هطم اططا الططر يس م طط  عططدة هطط وا  مططا والطط  ال م

ا مطا   فطر كر الهم ر ال ي خاصم الحداثطم وهيطرة ب ض هصحاع ال  عوامل كثيرة كمب ا ع اا مرارا ومكرارا
وفر ف ا الهياق  ا م د حهين ال اضر بجريدة الطوطن كمطاع هحطد رمطوو األوفطر محمطد   ب63 الخطاع الدي ر"

فر اهم طاع ومج يد الشباعب من اصطدارا  مرصطد األوفطر قطا بل « داعش»الهميما ر الم  ون  اهمراميجيم 
"يبدو هن الكماع ي دم خدمم جميمم لم ظيم داعش ب رض آليام  ومجبلم  ومواق   وهفكارم دون م اقشطم هو رد 

 .ب64 "هو م  يد

  شطرفر وها ل االمصال الجديدة لممطرفم موظيف الجماعا  اإلرفابيم واالمسار الموضوعي الخامس: 
 ال كر الممطرف:

طروحططا  فط ا المهططار فططر الصطحف الططثبلو  واحمطوى خطططاع جريططدة األفطرام عمططى هطروحططا  هام  ط  
 ميجطم  ؛م يهي ون فام   وال يجيدون عرضط من م م  ر اإلهبل اب ن كثير  هحمد  ور الدينم اا طرس   مكث م

الجال هو   ص الم موما  هو مشويااا  وفطو مطا هدى لظاطور المشطدد والمططرف  ومطا هكثطر الممططرفين عمطى 
ل ا ف ن دور ا الح ي ر فو ايصال الصطورة الح ي يطم  ؛جمماعر هواا فر الغرع هو الشرقوها ل المواصل اال

ير البطططرام  ال ضطططا يم ومواقطططر طروحطططم جريطططدة الوفطططد "مصطططدهومم طططق م اطططا   ب65 لئلهطططبلم ووهد  طططار الم صطططع
ويططرس  شط   الطديار بجريطدة . ب66 المواصل االجمماعر ودكاكين المواقر اإللكمرو يم لكل ه طواع اثطارة ال م طم"

لوهطططا ل االجمماعيطططم "ه مطططم الك طططر والضطططبلل  ثطططروا هفكطططارفم اورة اهطططمخدام الجماعطططا  المك يريطططم الطططوطن خطططط
هحططد فططؤالا هن يكططون م اططم  لكططر ي ضططم الططيام اططم  فمططيس شططرطاالحديثططم هفططم هدوام وصططار  وهططا ل المواصططل

  يك طططر ف طططط هن يطططؤمن ب فكطططارفم الخادعطططم ويمحطططول الطططى خميطططم هحاديطططم ممحركطططم بشطططكل م  طططرد  ا اطططم م ظيميطططا
 .ب67 "بًا م  ردة"  يمحرك وي    م  رداهصبحوا "  ا
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 الدينية بصحف ارهرام والوفد والوطن:ا: فئة العوامل والمتغيرات المسئولة عن خطاب أزمة الهوية ثاني

  ال  طططم المحميميطططم مجموعطططم مطططن األطروحطططا  المطططر قطططدماا الخططططاع الصطططح ر مفطططر اططططار فططط  دخلويططط
المطر يط جم ع اطا مطم المطر ممطر باطا الاويطم الدي يطم راصدة ال وامل المه ولم عطن حالطم الضط ف ومظطافر األو 

 ر عططرض مفططو الجاططاد فططر هططبيل اهلل  وفيمططا يططم جيططرا  ارفابيططم مهططممرة لشططباع مهططمم ي م ططد هن مططا ي  مطط  
لممهططارا  الموضططوعيم المططر مووعطط  فططر اطارفططا األطروحططا  الخاصططم بمهططببا  هومططم الاويططم الدي يططم كمططا 

 ورد  فر الخطاع:

اإلفمطااب فطر مواجاطم  دي يم المرج يطم  األوفطر ودارعدم فاعميم المؤهها  الالمسار الموضوعي ارول: 
 لئلهبلم وم اليم  الهمحم: مخطراال ام ال

يمجطط  الخطططاع الططى م ططاول هطروحططا  مركططو عمططى ال صططور الططوظي ر لممؤههططا  الدي يططم المهطط ولم عططن 
مجديططد خطططاع الاويططم الدي يططم  ووجططود قصططور فططر فاططم المجديططد  وعططدم امططمبلك اإلمكا ططا  والوهططا ل الممك ططم 

"ج طوس ال ديطد مطن الم اهطير  حهطين عيهطىويطرس   وهطر يواج  مشوي  الاويم الدي يملمح يق خطاع دي ر 
وقططرااا  ال  اططاا وعممططاا الططدين الططى اال غططبلق والمويططد وربططط الم ططا ر واألفكططار بططال ظم الهياهططيم ال ا مططم وقطط  

 .ب68 كمابم الم هير هو المحميل"

مططر فطط ا المهططار  حيططو  كططر "مططا  االوفططد ممهطط  ويم ططق فطط ا الخطططاع مططر طططرس محمططد ال جمططر بجريططدة
ط طم  خمويخرجام من ظممطا  االعم طادا  الهحو  الص يد لخطاع دي ر يب دفم عن الم صع وال  صريم  

خيمطط  اإل هططان ب يططد عططن هرض ك طط  همخيططل  لططك  ولكططن يبططدو هن مططا يم  وال بميططم الططى  ططور وهططماحم اإلهططبلم
. ويم ططارض طططرس ب69 "و لططك ألن مططن يخطططط وي  طط  فططر هجاططوة الدولططم هيضططا ب يططد عططن هرض الواقططر ؛الواقططر

يطط كر "األفكططار الجامططدة موجططودة فططر كططل األديططان  فدة الططوطن مططر األطروحططا  الهططاب م هحمططد ابططرافيم بجريطط
ل األوفطر مشطاكل   فطبل  حمطوك لك الممطرفون  ولك ام قمم ولن يم  وا الم طايش الهطممر بطين هب طاا اإل هطا يم

مططن المؤكططد هن مططا هصططاع مؤههططا  الدولططم مططن ضطط ف طططال األوفططر ويحمططا  الططى المطططوير ولططيس   البشططريم
 ير فطر كي يطم حهطن اهطمغبللاا محميطاأل   ال وة ال اعمم المر ما وال  لمصر فر الخار   ويجع الم ك ؛الادم
 .ب70 "ودوليا

هفكطططار دي يطططم ماطططدد فويطططم عمطططى يم والكمطططع الدي يطططم لم طططاف  الدراهطططاحمطططواا االمساااار الموضاااوعي الثااااني: 
 المجممر: 

يم طاول فثمم ام طاق بطين خططاع الصطحف الطثبلو فطر وجطود اشطكاليم مم مطق بالم طاف  الدراهطم الدي يطم  
خطاع جريدة األفرام طرحا لمطدكمور حهطين عيهطى يظاطر "هن الم مطيم األوفطري بط  م طافيم وآراا مغموططم ال 

ومممططد   ب77 فيحصططد المجممططر فططر ال اايططم المويططد مططن ال  ططف واإلرفططاع والمطططرف" ؛ممطط  الططى االهططبلم بصططمم
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مططا هصطاب ر بحططون عميططق هن يكطون بططين اإلرفططابيين " بجريطدة الوفططدهفطق فطط ا الخطططاع ليططرس حهططن الرشططيدي 
يطم فطاألمر يمطمطع م   ؛همشار فشام بركا .. طبلع بطاألوفرالمجرمين الخو م ال ين ا مالوا ال ا ع ال ام الم

. ب71 "ا وآراا مدفر لممطرف واإلرفطاع وال طدوانباألوفر.. خاصم المر مغرس هفكار  ب ض الم اف  المر مدرس
وفططر فطط ا الهططياق  يططرى خالططد م مصططر بجريططدة الططوطن هن "ال م ططم فططر الغططرض الح ي ططر  وهن ي  هططم الططوطن 

المك يطر وكرافيطم اآلخطر  هفكطار فطر هفكطار   بهكين ال م م المهط ون  المطر هطم محم البيطو  وال  طول والم طافر
ال ميجطم حط ف    ودا مطافر م اف  دراهيم وكمع دي يم وبرام  ممي ويو يم  بل صوم ا من مكرار ممك ال دااا 

هطططر ف ططا وجممططم ف ططاك  لكططن المطط ا  المك يططري يطططل برههطط  الث با يططم كططل فمططرة مططن بطططون الكمططع وهططبللم 
وا ل لط ر ال ي يرى هن الدولم المصريم وق   فطر الخطي طم  ويممد ف ا الخطاع الى هطروحم  ب73 الم ابر"

 .ب74 فر الهب ي ا   ورصد م ا  المبليين الخمراق األوفر قم م اإلهبلم الوهطى  والخمراق الجام ا 

 يططاع الديم راطيططم وا هططداد ق ططوا  الحططوار وا  ططدام الحريططا  واالضطططااد المسااار الموضااوعي الثالااث: 
 والظمم:

هحطد بوصط     دام الحريا  واالضطااد والظمطم حا  مهار مبلشر هاحا  الحوار والوحظ  درة هطرو 
الصح ر الهطا د  ور بطم الصطحف فطر مااد طم  ا لك لطبي م الم ا مهببا  هومم الاويم الدي يم  وربما ي وى

الهطططمطم بم طططديم خططططاع لماويطططم الدي يطططم يمهطططق وموجاطططا  الدولطططم ومصطططوراماا لاططط ا الخططططاع  فمطططم ممواجطططد هيطططم 
جماعطططم اإلخطططوان  اوفطططر م طططدمما  مطططر جماعطططا  اإلهطططبلم الهياهطططر وحطططا  م طططدم اقمراحطططا  إلجطططراا حطططوارهطر 

قصطاا اآلخطروحدة ال كر وا المهممين  بي ما هيطر خطاع ومطن ثطم مهطممر حم طم ال  طف وال  طف  ؛لمصور وا 
 ياا من الجيش والشرطم والمد يين.المضاد وموفق هرواس األبر 

كما لوحظ اقمصار الحوار مر اآلخر الدي ر وليس مر هب طاا الطدين الواحطد  ومططرس هط اد هبطو ال صطر 
 يططر المهططمم ب يططدم.. ان المهططامل "لططم يكططن يططرد فططر خمططد هي مصططري قططديم هن يطط مر يططوم  شططرس كي يططم ما  ططم 

بي مطططا يخممطططف خططططاع جريطططدة الطططوطن مطططر   ب75 شطططيمم المصطططريين فكيطططف  بطططده بمطططا هرهطططي ا م ططط  آالف الهططط ين
وجود هومم هبباا "اال هداد الهياهر ال ي ي ا ر م ط  ال طالم ال ربطر   لوفد  ويؤكد ياهر عبدال ويواألفرام وا

والمراجر ال ممر والث افر المورى  وب ض مروجر ال من مطن هصطحاع ومهمط الحكوما   ومردى االقمصاد  
فطر ويطادة قابميطم الجماطور لبل  يطاد الطى ب طض و م  المجممطر وصطرف  عطن قضطايام الر يهط المصمحم فر ا ااك

 .ب76 الممارها  الخاط م المر مرد عبر اإلعبلم الدي ر ال ضا ر"

كطل م اطا يمواجطد بحطدود فطر   حظطر باطا الخططاع مجموعم ممغيرا  مم وعطمالمسار الموضوعي الرابع: 
مثطططل عطططدم وجطططود اهطططمراميجيم عربيطططم ودوليطططم لممصطططدي لظطططافرة اإلهطططبلموفوبيا  وطبي طططم ه مطططاط   الخططططاع

   لمجممر.باريم ا ما  المحموى الدي ر الضار كثرة المواقر الدي يم وحو الم ميم الدي ر والم ش م الها دة  
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بحاال أزمااة الهويااة الدينيااة، وتتضاامن هاارو الفئااة ارطروحااات التااي عنياات ا: فئااة التصااورات الخاصااة الثااث
 برصد تصورات الحل عبر:

 والمصدي لم كر الممطرف بالحوار: مب ر الدعوة لمحوار بين األديانالمسار الموضوعي ارول: 

يطططق الاطططدف مطططن مطططن خطططبلل موظيطططف الوهطططا ل االمصطططاليم الجديطططدة لمخاطبطططم األ طططا واآلخطططر دي يطططا لمح 
الم طر حجطاوي ف ر جريدة األفطرام كمطع هحمطد عبطد ر عرض ألطروحا  ف ا الخطاع  مالخطاع  وفيما ي

ال   "ألول مطططرة فطططر مطططاري  اإلهطططبلم والمهطططيحيم يظاطططر خططططاع مشطططمرك يمحطططدو عطططن المهطططممين والمهطططيحيين
مين كالمهطططم  بوصططط ام هصطططحاع ديطططا مين مخمم مطططين ولكطططن بوصططط ام مطططواط ين  هطططواا كطططا وا مطططن هفطططل الطططببلد

كالمهممين فر الببلد المهطيحيم   هو كا وا مااجرين  والمهيحيين فر مصر وفى  يرفا من الببلد اإلهبلميم
هن المهطيحيين فطر الطببلد اإلهطبلميم  يكطان فطر وثي مامطا الماريخيطم. وهعمن شطي  األوفطر وبابطا ال ام.فر هوروبا

 .ب77 قام الكاممم"حد هن ي م ص من ح و فميس لهمطم هو أل  مواط ون كاممو الح وق

هفميططم "فططمل خطططوط مباشططرة لمحططوار الططدي ر  طرحطط  فططر جريططدة األفططرام ويؤكططدوي ططدم هحمططد  ططور الططدين 
ا عطن ا  وكون ف ا الحوار ف اال  مهممرا  قا ما عمى الوهططيم  مبم طدالث افر مر من  خممف م ام فر اآلرا

 .ب78 "ما يدعو لبلهم واو والغضعان كان فر آرا ام ى المشدد والغمظم مر فؤالا المخمم ين  حم

م اططوم المواط ططم  ومواجاططم  ضططرورة "مرهططي  ويططن فططر جريططدة الوفططد الطط ي هكططد ويم ططق م طط  طططرس وجططدي
رهاا ث افم الحطوار  والطدف بحهطبا اا مطن هفطم الم طم طا   ح طوق المظمطومين والمضططادين اع عطنالمطرف  وا 

 .ب79 "وهخي  اإل هانخوة بين اإل هان  يق األاألهاهيم لمم اون من هجل مح

حيطططو كمطططع حهطططين  ؛م ويطططو الحطططوار مطططر اآلخطططر دي يطططافطططر مضطططر الخططططاع الطططدي ر لجريطططدة الطططوطن وي
بمشطكيل المج ططم ال ميطا لمواجاططم األحططداو الطا  يطم  فطط مم ى هن ممم طط   "الططر يس الهيهطر هصططدر قططراراال اضطر 

حمى ال ممجدد ال م م بصورفا المخمم م يمكن م  يل مبطادرة مممثطل  ؛ل بل  المشكمم من ج ورفا  فمثبل المج م
 .ب80 فر اهمخبلص المواقف المشرقم بين  المهممين والمهيحيينب"

عمماد خطاع م  مل ومم طوع مدريع وم فيل ال ا مين عمى الخطاع الدي ر واالمسار الموضوعي الثاني: 
 ا اإلرفاع واإلهبلموفوبيا:مجابام المحديا  المر م روفا قضايعمى ال درة   ل

الططدين بجريططدة األفططرام وم كيططدم مططن األطروحططا   م اططا طططرس هحمططد  ور وقططد ا مظمطط  فططر اطططارم جممططم 
إلعططادة دفططر المجممططر  ؛الكططوادر اإلهططبلميم الم مدلططم ب يططدا عططن المطططرف والمشططددهفميططم "اعططداد  خبططم الططدعاة و 
ويمهق  لك مر طرس  ش   الطرابيشطر بجريطدة الوفطد الط ي يؤكطد "مطن هجطل   ب87 الى طريق الحضارة والم دم

عطن طريطق بطرام  مطدريع وم فيطل  طوعر   مجديد الخطاع الدي ر يجع محويل قضايا ال كر الدي ر الطى واقطر
 .ب81 لؤل مم"مراكمر مهممر 
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م عططن حالططم هومططم م  يططم الم ططاف  الدراهططيم مططن األفكططار والم ططافيم المهطط ولالمسااار الموضااوعي الثالااث: 
 الاويم الدي يم:

"هن الم مطيم األوفطري فطر حاجطم  يممثل فرألفرام طرحا لمدكمور حهين عيهى ويم اول خطاع جريدة ا
مربطى عمطى م طافيم وآراا مغموططم ال  راحل الم ميميم حمطى ال  طرى شطباباالى مراج م شاممم عمى اخمبلف الم

ومممططد   ب83 فيحصططد المجممططر فططر ال اايططم المويططد مططن ال  ططف واالرفططاع والمطططرف" ؛ممطط  الططى اإلهططبلم بصططمم
 األمططر يمطمططع م  يططم ب ططض الم ططاف  المططر مططدرس" ليطططرس حهططن الرشططيدي بجريططدة الوفططدهفططق فطط ا الخطططاع 

ق فط ا الخططاع حطول  طويم  ب84 ا وآراا مطدفر لممططرف واإلرفطاع وال طدوانباألوفر.. خاصم المر مغطرس هفكطار 
ضططر عمططى م ططاول الططدكمور ياهططر عبططدال ويو حيططو ركططو حهططين ال ا ؛الحمططول ويممططد الططى جريططدة الططوطنرس ططط
كثططر م افهططم وجططودة جططع ال ططودة الططى ال مططل الم اجططر المؤههططر المطط ظم؛ الطط ي يبططده ب  مططا  محمططوى دي ططر هم"

عمططى عططبل   مططر الم اصططد ال بيمططم لؤلديططان مططن خططبلل مؤههططا  المم ططوة ال امططم  مططر ال مططل وحداثططم وامهططاقا
المشوفا  واالخمبلال  االجمماعيم والث افيم ال اجمم عن قصور فر هدوار مؤههطا  الم مطيم والث افطم وه مطاط 

 .ب85 "الم ش م

 :هومم فويم دي يم والدعوة ل بلجاااإلقرار بوجود المسار الموضوعي الرابع: 

البحو والم كير فر عمطل يم  هطروحم حهين عيهى "ضرورة ما مظم  فر اطارم األطروحا  اآل وقد
بمطططا يح ططق اعطططادة صططيا م الشخصطططيم المصطططريم   مطط ظم خطططبلق لمجديططد الخططططاع ال كططري لممجممطططر المصططري

عادة مرميطع هولويطا  ال  طل الجم طر بطده  بال  طل  حطو  المطرمح يطق اال طبلقطم المطموبطم فطر ممطا يهطاعد  ؛وا 
ويم ق م ط  محمطد ال جمطر بجريطدة   ب86 "والدولرقميميم مؤثرة فر محيطاا ال ربر اقوة بوص اا عودة مصر 

الوفططد "مجديططد الخطططاع الططدي ر  و شططر الوهطططيم الهططمحم لئلهططبلم  ومصططحيل الصططور الخاط ططم عططن اإلهططبلم 
ويممطد االم طاق الطى خالطد م مصطر   ب87 والمهممين و ب  ما عمق باإلهبلم الهمل من ارفاع  وهفكطار ممطرفطم"

يططد الخطططاع الططدي ر المططر هطم اططا الططر يس م طط  عططدة هطط وا  مططا والطط  ال مجططد بجريططدة الططوطن وقولطط  "دعططوة مجد
 .ب88 ومكرارا" جم عوامل كثيرة كمب ا ع اا مراراصدافا عمى هرض الواقر   مي

 موظيف الدين فر الح اظ عمى فويم الدولم:المسار الموضوعي الخامس: 

"الخمططط الواضططل بططين الططدين  يممثططل فططرألفططرام طرحططا لمططدكمور حهططين عيهططى يم ططاول خطططاع جريططدة ا
همطا    هطان واآلخطرينكما ي ظم ال بلقطم بطين اإل   هان والخالق ال ظيماهم  فالدين ي ظم ال بلقم بين اإلوالهي

الومطان والمكطان والموقطف  فكار و ظطم هياهطيم مخممطف بطاخمبلف هالهياهم فم وم عمى كل ما فو ممغير من 
فطدارا ل يمطم وم ولطم الطدين  بين الدين والهياهم مشطكل مضطميبل واضطحا ف ن محاولم الب ض الخمط من ف او  وا 

حططداو اضطططرابا  هياهططيم ال م  ططى لاططا" مططى اإلشططارة عاعممططد محمططود  ططبلع   الوفططدجريططدة بي مططا فططر   ب89 وا 
ي ممطون .. يطد واحطدة .. ح ل الوحدة الوط يم بال اصمم اإلداريم ال ي جمر بين المهطممين والمهطيحيين "الى 
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خططاع  ويممطد الخططاع ليم طق مطر  ب90 "فو الح اظ عمى الوطن وب اا مهم بل األجيال ال ادمم  دف واحدلا
وفو ما ف  طدم وويطر األوقطاف د. محمطد   المركيو عمى ه   ال م ارض بين األديان واألوطان فرجريدة الوطن 

 "ظبطرر هبطططط "الط ى ا   طد ب« م مطدى م ويطو الهطمم»ط مخمار جم م فر اجماادم ال ى طرحط  خطبلل مشطاركم  بطط
حيو هكد هن الح اظ عمى ب اا الدولم الوط يم فر ال صطر الحاضطر جطدير بط ن يكطون هحطد  ؛الشار الماضر

مططن "الكميططا  الخمططس"  فمكططون  مياططا لمصططبل "الكميططا  الهطط "  بططدالالم اصططد الكميططم المططر ي بغططر الح ططاظ ع
 .ب97 ""الدين وال  س وال  ل والمال وال رض والدولم الوط يم

بشططكل مواجططد يكططل م اطا   مجموعططم ممغيططرا  مم وعطم حظططر باطا الخطططاع: السااادسالمساار الموضااوعي 
  مثل م ويو م اا الديم راطيم  وموحيد ه ماط الم ميم الدي ر.    محدود فر الخطاع

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

 مثمطط  المصططورا  الخاصططم بهططما  الاويططم الدي يططم فططر خطططاع الصططحف الططثبلو  األفططرام والوفططد والططوطنب -
مثطططل ا مطططا  ا ارمطططبط بوقطططوع حطططوادو ارفابيطططم كبيطططرة  كمطططا فطططر اططططار الحطططرع عمطططى اإلرفطططاع حضطططورا مكث ططط

 Alternativeا فر م اول هومم الاويم الدي يم  واعممادم مهارا  مم ددة وبديمم الخطاع الصح ر م وع
Paths  عمططططى مهططططموى الصططططحف الططططثبلو  وعمططططى مهططططموى الصططططحي م الواحططططدة  ويمهططططق  لططططك مططططر م بيططططر

وفيمططا يم مططق ب  ططم هططما  ومظططافر   لم مجططر خطططاع الاويططم الدي يططم باططا الصططحف عططن مرج يططا  ممباي ططم
ا داخطل الخططاع الصطح ر لمصطحف الطثبلو  مكن ال ول ا اطا كا ط  األكثطر حضطور   يهومم الاويم الدي يم

بطاين فطر موجاطا  مف طاك  كطانصحف الطثبلو عمطى حالطم األومطم  و وقد ام ق خطاع الاويم الدي يم فر ال
وقطد   لم مجطم لمخططاعاألمطر الط ي يرجطر لمبطاين مرج يطا  ال كريطم واأليديولوجيطم ا ؛مشخيص ف م األومطم

بطططده مطططن   شطططامبل اارا  البرف طططم فطططر خططططاع الصطططحف الطططثبلو لهطططما  األومطططم لم طططدم اططططار م وعططط  مهططط
م والمك يريطم الم جيرا  اإلرفابيم المطر م طوم باطا الجماعطا  الدي يطم الممطرفطم  وم طاداة الجماعطا  الممطرفط

لاويطم هحد مهارا  مشطخيص هومطم ابوص   لمدين  راخطما  وفويم اإلرفابر وفام  اللمدولم واآلخر دي ي
 الدي يم  ووجود ميار دي ر بالمؤهها  الدي يم ي ارض مجديد الخطاع الدي ر.

بشططط ن مهطططببا  هومطططم الاويطططم الدي يطططم  رمبططططم بمصطططورا  خططططاع الصطططحف الطططثبلوجطططاا  األطروحطططا  الم -
 راخططمودار اإلفمااب فر مواجام ال ام ال  لمضر عدم فاعميم دور المؤهها  الدي يم المرج يم  األوفر

هفكطططار دي يطططم ماطططدد فويطططم عمطططى لم طططاف  الدراهطططيم والكمطططع الدي يطططم لئلهطططبلم وم اليمططط  الهطططمحم  واحمطططواا ا
وقططد مباي طط    ا  ططدام الحريططا  واالضطططااد والظمططمالمجممططر  و يططاع الديم راطيططم وا هططداد ق ططوا  الحططوار و 

وحططا  فططر ألطر األطروحططا  الممصططورة حططول ف اليططم األوفططر فططر مواجاططم ال كططر الممطططرف  وم ارضطط  ا
 ر  ومططا يدعمطط  فططر فطط ا يبططين مططا يططدين األوفططر ودورم فططر مجديططد الخطططاع الططدالخطططاع الصططح ر الواحططد 

     مؤههم من مؤهها  الدولم هصاباا ما هصاع ب يم المؤهها . با مبرف   المهار
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 ؛  م اطاالحطل والخطرو ا فر األطروحطا  الممصطورة حطول الحل ألومم الاويم الدي يم م وع عكه  مصورا  -
حيططو طرحطط  الحمططول فططر كططل مططن الططدعوة  ؛ يططا  األيديولوجيططم لم مجططر الخطططاعم بيططرا عططن م ططوع المرج

لمحوار بين األديطان والمصطدي لم كطر الممططرف بطالحوار  وموظيطف الطدين فطر الح طاظ عمطى فويطم الدولطم  
كطار والم طافيم المهط ولم مدريع وم فيل ال ا مين عمى الخطاع الدي ر  وم  يطم الم طاف  الدراهطيم مطن األفو 

 ومم فويم دي يم والدعوة ل بلجاا.عن حالم هومم الاويم الدي يم  واإلقرار بوجود ه

فر ف ا الهياق  جطاا  هطروحطا  هخطرى م طدم رؤى م ممطد عمطى رفطض الحطوار ال كطري مطر جماعطا  
م يططم  بي مططا م ططدر اإلهططبلم الهياهططر  ومططدعو الططى مكططامف المجممططر فططر مواجاماططا واالعممططاد عمططى الحمططول األ

وم اولط    المر لم م كر اال فر جريدة الوطن  حوار مر جماعا  اإلهبلم الهياهراألطروحا  الممصورة لم
خططاع الاويطم الدي يطم  وم لمخرو  من األومم  بي مطا لطم يشطر م مجطضرورة ب اا حوار مر الجماعا  الممطرف

وي ططوى  لططك لمب ططر  ؛جماعططا  اإلهططبلم الهياهططرمحططوار مططر مر األفططرام والوفططد الططى هيططم مصططورا  لدفططر جريطط
رؤيم الدولم وهياهماا فر الم امل مر ممف اإلرفاع والجماعا  الممطرفم ورفض الحوار مطر جريدة األفرام 

رؤيطم الحطوع األيديولوجيطم المطر مم طق مطر رؤيطم الدولطم بدرجطم م مطرع حمطل الهطبلس  ومب طر جريطدة الوفطد  من
 عا  اإلهبلم الهياهر. من المطابق فر موق اا من جما
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https://www.elwatannews.com/news/details/4011329 

  ي اير. 18  األفرام ب."1-7  مجديد الخطاع ال كري.. لما ا وممى وكيف؟. "1079. حهين   ب عيهى68 

http://cutt.us/IUCEu 

 ي اير. 73  الوفد ."م   م يا ووير األوقاف. "1079. محمد عادل  ال جمر ب69 
https://alwafd.news/essay/39126 

 .ي اير 77  الوطن ."األوفر قوة مصر ال اعمم. "1079. هحمد  برافيما ب70 
https://www.elwatannews.com/news/details/3912768 

 .فبراير 77  األفرام ب."1 مجديد الخطاع ال كري.... لما ا وممى وكيف؟ . "1079حهين.   عيهى ب77 
 http://cutt.us/QAiQc 

 .فبراير 16 الوفد ."!ف ااا ووكبلا بال وة وال دوان" .1079. حهن  الرشيدي ب71 
https://alwafd.news/essay/40526 

 ي اير. 7  الوطن ."ابطال م  ول الم رق ا  المك يريم. "1079. خالد  م مصر ب73 
https://www.elwatannews.com/news/details/3915812 

 . ي اير 6  الوطن ."االحمبلل الهم ر لمصر!" .1079. وا ل  لط ر ب74 
https://www.elwatannews.com/news/details/3914346 

 ي اير. 8  الوفد ."المهجد والك يهم والم ميم. "1079. ه اد  هبو ال صر ب75 
https://alwafd.news/essay/38996 

 .ي اير 7  الوطنر." مشكمم اإلعبلم الدي . "1079. ياهر  عبد ال ويو ب76 
https://www.elwatannews.com/news/details/3901242 
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  .فبراير 17  األفرام ."!ألول مرة فر ماري  الديا مين. "1079. هحمد عبد الم طر  حجاوي ب77 

http://cutt.us/l3L9N 

  ي اير. 14  األفرام ."ب7  ب اا الشخصيم والاويم الوط يم". 1079. هحمد   ور الدين ب78 
http://gate.ahram.org.eg/News/2101031.aspx 

 ي اير. 17  الوفد ."اإلخوة اإل ها يم. "1079.وجدي  وين الدين ب79 
https://alwafd.news/essay/39607 

 .ي اير 1  الوطن ."حمى ال ممجدد فم م ما  م المهيحيين ب يدفم" .1079. حهين  ال اضر ب80 
https://www.elwatannews.com/news/details/106210 

 فبراير.77  الوفد ."ووارة األوقاف مهابق ال صر. "1079. روق  لطرابيشرب ا87 
https://alwafd.news/essay/40054 

 ي اير. 14  األفرام ."ب7  ب اا الشخصيم والاويم الوط يم". 1079. هحمد   ور الدين ب81 
http://gate.ahram.org.eg/News/2101031.aspx 

  .فبراير 77  مرجر هابق ب."1 مجديد الخطاع ال كري.... لما ا وممى وكيف؟ . "1079حهين.   عيهى ب83 

http://cutt.us/QAiQc 

 فبراير. 16  الوفد ."!ف ااا ووكبلا بال وة وال دوان. "1079. حهن  الرشيدي ب84 
https://alwafd.news/essay/40526 

 .ي اير 7  الوطنر." مشكمم اإلعبلم الدي . "1079. ياهر  عبد ال ويو ب85 
https://www.elwatannews.com/news/details/3901242 

 ي اير. 18  مرجر هابق ب."1-7  مجديد الخطاع ال كري.. لما ا وممى وكيف؟. "1079. حهين   عيهى ب86 
 http://cutt.us/3Ed4z 

 .مرجر هابقم   م يا ووير األوقاف  . "1079. محمد عادل  ال جمرب 87 

 https://alwafd.news/essay/39126 

 ي اير. 30  الوطن ."الح اظ عمى الوطن عمى رهس الكميا . "1079. خالد  م مصر ب88 
https://www.coptstoday.com/articles/Detail.php?Id=279053 

 فبراير. 18  مرجر هابق ب."1 مجديد الخطاع ال كري.... لما ا وممى وكيف؟ . "1079. حهين عيهى ب89 
http://cutt.us/QAiQc 

  https://alwafd.news/essay/38908 ي اير. 6 الوفد ."عام المهامل. "1079. محمود   بلع ب90 

  .ي اير 7  الوطن ."ان.. واألوطاناألدي" .1079. محمود  مهمم ب97 
https://www.elwatannews.com/news/details/3915826 
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