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 صدًامل

 لبحػػث الك ػػؼ لػػف الماػػاميف التربويػػة بااػػايا الاطػػاب الػػدي   المسػػيح اسػػتفدؼ ا
ة لػػف المؤسسػػة الابطيػػة الرسػػمية الصػػادر  مجمػػة الكػػرازة   –جريػػدة وط ػػ  بالصػػحا ة الابطيػػة  

والاطػاب ييػر  ،   كتابات البابا توااػروس الثػا   و يا ػة اا بػا موسػ  أسػاؼ ال ػباب ممثلا 
ـ 1/11/9112،  ػ  الفتػرة مػف ورسػم  لبػد الممػؾ هـ  ممثل    كتابػات يوسػؼ سػيدالرسم
لاطػػاب ـ. والتمػػدت الباحثتػػاف لمػػ  المػػ ف  الوصػػف  وأسػػموب تحميػػؿ ا92/11/9191حتػػ  

أف قاػػػايا الاطػػػاب الػػػدي   المسػػػيح  وتوصػػػمت الباحثتػػػاف إلػػػ   .وتحميػػػؿ الماػػػموف الكيفػػػ 
 فا: أهميػة الاػدوة بالصحؼ الابطية لي ة الدراسة تام ت مجمولة مف المااميف التربوية وم

سػػوال لػػدب اابػػويف أو  ػػ  اػػادـ الك يسػػة أو المسػػ،وؿ  ػػ  الحكومػػة، والت كيػػد لمػػ  المواط ػػة 
الحاػػة والبعػػد لػػف الصػػراع ادجتمػػال  دااػػؿ الػػديف المسػػيح  أو مػػق المسػػمميف، والديماراطيػػة 

رسػال قوالػد التربيػة  ا يجاب صلح الػ ظـ التعميميػة واس يػة  وتربيػة وأسس السموؾ الديماراط ، واس
الوجػػداف، والفمسػػفة التربويػػة الموجفػػم التػػ  يمكػػف اسػػتالص الكثيػػر مػػف أبعادهػػا مػػف اطػػاب 
البابا توااروس واطاب اا بػا موسػ  والتػ  تؤكػد لمػ  ت ميػة ال اصػية ا  سػا ية المتكاممػة 
وتكا ؤ الفرص، وتغيير الصػورة الذه يػة لػف المػرأة  ػ  محتػوب الم ػاه  الدراسػية  ػ  المراحػؿ 

لتعميميػػة الماتمفػػة لتتما ػػ  مػػق مػػا تحظػػ  بػػم المػػرأة مػػف مكا ػػة متميػػزة  ػػ  الوقػػت الحػػال  ا
وم اهاة كا ة أ كاؿ الع ؼ ادها، واااذ بالم ف  العمم ، والت كيد لم  الحوار كاسػتراتيجية 

براز أهمية  تجديد الاطػاب الػدي  ، والتطبياػات تربوية تسفـ    تحايؽ اد فتاح لم  اآلار، واس
ودورهػػا  ػػ  إ مػػال روح البحػػث لػػدب ال ػػباب مػػف اػػلؿ الت كيػػد لػػ  أهميتفػػا ليصػػؿ  تيػػةالحيا

لماؿ العاؿ  .ال باب ب  فسفـ إل  الفكر السميـ واتااذ الارار الب ال باوة الحجة واس
 

 الصحا ة الابطية  –الاطاب الدي   المسيح  -المااميف التربوية : كممات مفتاحية
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Abstract 
The research aimed to find out the Educational implications in Christian 

religious discourse issues in the Coptic press (Watani Newspaper - The 

Evangelism Magazine) issued by the official Coptic Foundation, represented in 

the writings of Pope Tawadros II and His Excellency Anba Musa, Bishop of 

the Youth, and the informal discourse represented in the writings of Yusef 

Sidhum and Rasmy Abd al-Malik, during the period From 1/11/2019 to 

29/11/2020. The two researchers relied on the descriptive method, discourse 

analysis method, and qualitative content analysis. The researchers concluded 

that the issues of Christian religious discourse in Coptic newspapers (the 

sample of the research) included a set of educational implications, including: 

(1) the importance of role models, whether for parents or the servant of the 

Church or the official in the government, (2) the emphasis on true citizenship 

and keeping away from the social conflict within the Christian religion or with 

Muslims, (3) the emphasis on democracy and foundations Democratic 

behavior, (4) reforming educational systems, (5) establishing the rules of 

positive education and raising awareness, as well as (6) the guided educational 

philosophy.  dimensions of this educational philosophy can be drawn from the 

speech of Pope Tawadros and that of Anba Musa, which emphasizes the 

development of the integrated human personality and equal opportunities, and 

changing the mental image of women in the content of the curricula at the 

educational stages to be in line with the privileged position of women at the 

present time. In addition, it placed an emphasis on  opposing all forms of 

violence against women, adopting the scientific method, the role of dialogue as 

an educational strategy that contributes to achieving openness to others,  as 

well as highlighting the importance of renewing religious discourse, life 

applications and their role in developing the spirit of research among youth 

through  emphasizing its importance for young people to reach the right 

thinking and constructive decision-making with the power of argument and the 

realization of reason. 

Key Words: Educational Implications - Christian Religious Discourse - Coptic 

Press 
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 :َكد١َ

 مستجدات اول    وبااصة الارورية، العصر قاايا مف الدي   الاطابُيعد 
 بؿ  عزالية،واد   غلؽواد  الجمود سمتم يعد لـ لذيا المعاصر، الواقق وتحديات ومتطمبات

، كما أ م يعد دلامة لمتربية وال فوض بااالؽ بيف اا راد وا بداع واد فتاح الحراؾ
 والجمالات، والاالدة الت  يست د إليفا الب ال الثاا   والايم  لممجتمق.

ا  ساف، ويف   حيث يعت   بم اكؿ    متمايم، أكثر الاطابات ت ثيراا  وهو مف
بحاجاتم ويتجاوب مق طموحاتم وآمالم، حت  يحاؽ التوازف بيف التمسؾ بالثوابت الدي ية و   
ذات الوقت  فـ المتغيرات المعاصرة والتعامؿ معفا بما يحاؽ ااهداؼ المرجوة لرق  المجتمق 

ت كيؿ و  ا يةا  س الايـ وتعزيز، والمجتمعات اا راد وهموـ قاايا مواجفةوتطوره مف الؿ 
وال فوض  اا راد  اصيةب لرتاالل ادتجاهات ا يجابية  حو الايـ والفاا،ؿ المرجوة

  .922، ص 9112بالمجتمق   حسف ، 
 ية المادسة    اول يل صوص الداتفسير  الاطاب الدي   المسيح  وي مؿ

جديد ه  حاا،ؽ ثابتة متطمبات الواقق،  الثوابت ا لفية المتمثمة    ا  جيؿ بعفديم الاديـ وال
يجب لدـ التحريؼ  يفا، وي ت  دور الاطاب بكا ة أ كالم وأساليبم    وصؼ وتفسير لتمؾ 

  .713، ص9191ك ؾ وأاروف ،  الثوابت    اول الواقق ومتطمبات كؿ لصر 
كمطمب لتعزيز ال راكة    الحياة  المسيح  الاطاب الدي  دراسة وتبرز أهمية 
زالة أسباب الاوؼ وال فور ولدـ الثاة مف اآلار،  الحوار الجاد والممتـز المت صؿ  والوطف، واس

يغير الكثير مف المفاهيـ المغموطة لف اآلار ويبعث اامؿ    ال فوس  حو العيش    
حسف ،  مجتمق تسوده المودة وا اال والعدؿ والمساواة والحرية بيف أب ال الوطف الواحد

ت ادجتمالية،  الديف كما دي   جزل مف الممارسا . حيث يعد الاطاب ال272، ص 9112
هو    ااساس وسيمة لب ال المجتمق والمحا ظة لم  تااليده وأالقم  "ويبر ودوركفايـ"يرب 

وتعزيز قيـ حاوؽ ا  ساف والحرية والعدالة والمساواة 
  .Chiluwa,2008,p374,p378ادجتمالية 
أكثرها مساهمة      ر مااميف الاطاب و  عد الصحا ة المكتوبة مف أقدـ الوسا،ؿوتُ 

 تر ت والبث الفاا، ، حيث ُيعد    مجال  ا   الدي  ، واصوصاا قبؿ الثورة ادتصالية
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 الفترات الساباة، ود زالت تحتفظ بجاذبيتفا وقدرتفا لم  بث رسا،مفا جمفورها ااوسق   
واسعة مف  ل  ل ريحةالت  تساهـ    إحداث الحراؾ الفكري وادتصاؿ السياس  وادجتما

ُيعد أحد أهـ  الصحؼب الاطاب الدي  ، لذلؾ  إف  131، ص9113 أبو حطب، الجماهير
الدي ية وادجتمالية والثاا ية والسياسية  العوامؿ المؤثرة      ر الول  ادجتمال  بالمفاهيـ

براز ما يتام م مف الاطاب، وتحميؿ هذا   محددة اتمفردما بم مف  وتفسير ت ويؿو  قاايا، واس
 .ت ويمات لممي مف أية بم ، ي  بالمعا  

الت   الصحؼ ياصد بفاوالصحا ة الابطية ه  إحدب أ كاؿ الصحا ة المكتوبة، ود 
،  ف  بداية الارف الع ريف أصدر كثير مف ال واـ المسيحييف يمتمكفا أو يصدرها مسيحيوف

لكف الماصود بالصحا ة و ل ، جرا،د لامة مثؿ جريدة ااهراـ الت  أسسفا ب ارة وسميـ وتا
تمؾ الت  لفا اصوصية قبطية ودور    حياة ادقباط سوال بالولظ أو أابار " الابطية 

  .52، ص9111 م ير ،  "الك يسة أو م اق ة م كلت وقاايا ااقباط    المجتمق
ود  ؾ أف لماطاب الدي   المسيح  بالصحا ة الابطية دوراا مفماا يتمثؿ    ادهتماـ 
بااايا تعمؿ لم  تدليـ مبدأ المواط ة، وادهتماـ بت جيق الايـ ا  سا ية الراقية و   
مادمتفا قبوؿ واحتراـ اآلار، والمحبة ، والعيش الم ترؾ، والتعددية، والت وع، وييرها مف 
الايـ الحياتية الت  مف    فا ال فوض بالمجتمق المصري وتحايؽ التماسؾ ادجتمال ، لذا 

حث الحال  إل  الوقوؼ لم  الماموف التربوي لااايا الاطاب الدي   المسيح  يتجم الب
 بالصحا ة الابطية.

 ايطابك١:ٚايبشٛخ ايدزاضات 

والاطػػػاب الػػػدي   ولكػػػف وجػػػدت  لتػػػ  ت اولػػػت قاػػػايا ااقبػػػاط،اسػػػات ار لاػػػد تعػػػددت الد
لااػايا الاطػاب  الباحثتاف أف ه اؾ  درة    الدراسات الت  ت اولػت  تحميػؿ الماػاميف التربويػة

 الدي   المسيح  بالصحا ة الابطية، ومف بيف هذه الدراسات: 
 تؤديمالدور الذي   والت  هد ت إل  تعرؼ El Gendi & Soltan,2019 دراسة   -

الت  ت طوي لم  تحوؿ المواط ة  ةيطامار يالدوسا،ؿ ا للـ التابعة لألقميات     زالات 
ية قياـ إللـ ااقمية الابطية    مصر بإلادة ب ال كيف والك ؼ لف ،والفويات الجمالية

والتمدت . ـ9111ا تفااة ي اير  بعدمفاهيـ الفوية استجابةا لاطاب الدولة وا سلمييف 
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   ت اولفا التحميؿ ال ص  لمصحؼ ذات الصمة والماابلت مق ال  طال الدراسة لم  أسموب 
ـو لم  كاتدرا،ية الاديس مرقس أث ال والفج ، 9111ماسبيرو  أكتوبر حادثتيف : حادثة ل

تسييس وتحويؿ اطابات الفوية  وك ؼ التحميؿ إل  . 9117حكـ الر،يس مرس   أبريؿ 
أحدهما يفترض اطاباا قومياا يعزز تماسؾ المجتمق الوط   بي ما يتجاهؿ :  الابطية لفصيميف

ة ، ويؤكد أقمية معي و صيلا راديكالياا ي دد لم  اصوصيات مجمولة  ،الصراع بيف الطوا،ؼ
، يالباا ما يرتبط هذا بػ "اطاب اداطفاد" ، الذي يؤطر قمق ااقباط مف ااتل فا لف اايمبية

 ال احية الدي ية. 
  والت  هد ت إل  ت اوؿ مواوع المرأة    الاطاب 9112دراسة   الك دري والاطيب،   -

ا، والتمدت الدراسة لم  الم ف  مالمسيح  الاديـ والمعاصر ، والتطرؽ إل  الماار ة بي ف
: أف الاطاب المسيح  المتعمؽ بالمرأة مر بعدة مراحؿ متغيرة، مما إل الماارف، وتوصمت 

جعمم يتبمور حوؿ صفت  الت اقض وادزدواجية ، وت كيؿ صورة متغيرة مت ثرة بعوامؿ وتطورات 
 متعماة بالتغيرات التارياية ، والتغيرات العادية.  

هد ت التعرؼ إل  كيفية معالجة الصحؼ ا لكترو ية والت    9112حمود ،   مدراسة  -
الو د  لااايا ااقباط وا عكاساتفا لم  اتجاهات المراهايف  -اليـو السابق- ااهراـ المصرية

، وقد التمدت ـ9113حت  أكتوبر  9113 حو قاية الوحدة الوط ية    الفترة مف ي اير 
مادة  515باستاداـ المسح بالعي ة   حيث تـ تحميؿ ماموف الدراسة لم  الم ف  الوصف  

مف صحيفة 122ـ السابق، وو مف صحيفة الي 939صحفية ت اولت أابار ااقباط بواقق 
طالب بالجامعات  211مف صحيفة الو د  وقد تـ تطبيؽ استبا ة لم   121ااهراـ اليوم ، و

لممسيحييف جالت    المادمة  المصرية، وتوصمت الدراسة إل  قاايا ااحواؿ ال اصية
% ، ثـ    17,9% ، ثـ    المرتبة الثا ية ادلتدال لم  الك ا،س ب سبة 92,1ب سبة 

% ، و   المرتبة الرابعة قاايا المواط ة وثاا ة 11,2المرتبة الثالثة ت ميف الك ا،س ب سبة 
العبادة الموحد % ، و   المرتبة الاامسة قا وف ب ال دور 11,1الحاوؽ المتساوية ب سبة 

% ، كما تبيف اهتماـ أ راد العي ة بمعر ة الااايا ادجتمالية الت  تحدث دااؿ 2,1ب سبة 
 مصر وم فا قاايا ااقباط.
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  والت  استفد ت الك ؼ لف كيفية توظيؼ موقع   يسبوؾ ، 9113دراسة   ؤاد ،  -
الفت ة الطا،فية ، مق    ت اوؿ قاية  –ك برز مواقق صحا ة المواطف ب كؿ لاـ  –ويوتيوب 

التركيز لم  بعض أحداث الفت ة الطا،فية الت   فدها المجتمق المصري الؿ الفترة مف 
ـ، ودراسة العلقة بيف ت اوؿ صحا ة المواطف 9115وحت  م تصؼ لاـ ـ 9111بداية لاـ 

اسة لااية الفت ة الطا،فية وبيف قيـ واتجاهات المسمميف وااقباط    مصر. واستادمت الدر 
م ف  المسح والم ف  الماارف، وادلتماد لم  أسموب التحميؿ الكم . وتوصمت الدراسة إل  

 إل ، وأ ارت دجتمالية لااية الفت ة الطا،فيةلدة  تا،  أبرزها: ايفاؿ المعالجة السياسية وا
   ذاكرة المصرييف لدب جمفور الفيسبوؾ  الطا،فية الكبرب ه  ااكثر باالا أف الفتف 

أف صحا ة المواطف تسفـ    تفي،ة المجاؿ لمزيد مف التعصب  كماوتيوب لي ة الدراسة، والي
 وادحتااف    المجتمق المصري.

هد ت التعرؼ إل  دور الاطاب الدي   بالا وات والت    9117دراسة  بدوي وأاروف ،  -
وقد الفاا،ية المسيحية العربية    التثايؼ الدي   لدب ال باب المسيح  المصري، 

استادمت الم ف  الوصف  باستاداـ أسموب المسح ، وتمثؿ مجتمق الدراسة    لي ة 
س ة  بمحا ظات الااهرة والم و ية  12-72ل وا،ية مف ال باب المسيح  المصري مف 

، وك يسة الاديس الكاتدرا،ية المرقسية بالعباسية متمثمة    كؿ مف وحاراا  وأسيوط ريفاا 
 يسة اا با تكلهيما وت ب  موف، وك يسة الاديس مارجرجس يف الكوـ، وكبمارجرجس ب 

ب سيوط، وتوصمت الدراسة إل  أف الاطاب الدي   بالا وات الفاا،ية المسيحية العربية مف 
وجفة  ظر جمفوره مف ال باب المسيح  ي كؿ إحدب الوسا،ؿ التثايفية المفمة الت  د يمكف 

اؿ التحميم  ال ادي لمتمييز عمف امتلؾ الادرة والتفمي فا والت  يمك فا أف تمكف م اهديفا 
ميف    ظؿ ما يعرض لميفـ مف قيـ وسموكيات تبرزها وسا،ؿ ا للـ المعاصرة ثبيف الغث وال

. 
هػد ت التعرؼ إلػ  معالجػة المواقػق ا اباريػة ا لكترو يػة والت    9119 ااطرش ،  دراسة -

اػلؿ الفتػرة     ػت.الجزيػرة  ػت، والعربيػػة: (صر،  ػ  مػوقع العربيػة لواقػق ااقبػػاط  ػػ  مػػ
، وقد اسػػػػتادـ الباحػػػػث مػػػ ف  المػػػػسح؛ ـ71/19/9111إل   1/1/9111الممتدة مف 

لتحميػػػؿ مػػػػاموف المػػػػواد الم ػػػػ ورة  ػػػػ  المػػػػوقعيف، وأواػحت  تػا،  الدراسػة: أف اهتمػاـ 
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ردود اا عاؿ والمواقؼ الدولية تجاه تمػؾ  اسػة ب حػداث الع ػؼ الطػا،ف ، و ػ رمػوقع  الدر 
ااحػداث، هػذا با اػا ة إلػ  سػيادة الطػابق اام      معالجة قاايا ااقباط    مصر، 
واهتماـ الموقعيف بػػإبراز دور مؤسسات المجتمق المد   تجاه قاايا ااقباط، بي ما كاف 

 ػػػ  آاػػػر ادهتمامػػػات بال ػػػسبة لمػػوقع   الػػسياسية لألقبػػػاط يا المػ اركةادهتماـ باػاا
 إجمال  الااايا الت  تمت معالجتفا الؿ  ترة الدراسة.% مف 7,1، وب ػػػسبة بمغػػػتالدراسػػػة

هد ت التعرؼ إل  طبيعة العلقات بيف المسمميف والت    Iskander  2012,دراسة   -
مف الؿ تاييـ ادستراتيجيات ـ  9111 و 9112ف    صحيفة ااهراـ بيف لام  والمسيحيي

والاطابات المستادمة    هذه الصحيفة، وتوصمت إل  سمبية ت اوؿ الاطاب لم كلت 
الصؼ بيف أب ال لفدـ ااقباط وتجاهمفا والتعتيـ لميفا وكذلؾ إظفار أف ه اؾ مؤامرة اارجية 

 الوطف الواحد.
هد ت التعرؼ إل  دور الاطاب الدي      الحياة والت    Wuthnow,2011دراسة   -

ادجتمالية لدب ااسرة المسيحية ، والتمدت لم  تحميؿ بعض  صوص الاطاب المسيح  
 جيؿ الااصة بااسرة والمرأة والعدالة ادجتمالية، حوؿ: الحياة الروحية وتعاليـ ا   الت  تدور

مق مجمولة مف الاساوسة و   او،فا تـ صياية استبا ة  واستادمت الدراسة أداة الماابمة
تـ تطبيافا لم  لي ة مف ااسر المسيحية بودية  يوجرس  بالوديات المتحدة اامريكية ، 

الاطاب الدي   لم دور    معالجة م كلت الحياة اليومية والسمو  :وتوصمت الدراسة إل 
  .بالحياة الروحية لألسرة المسيحية

والت  هد ت استك اؼ استاداـ و ا،دة تحميؿ الاطاب ال ادي   Wijsen,2010دراسة   -
مف أجؿ تحايؽ هذا الفدؼ قاـ الباحث بتحميؿ اطاب   الدراسات الدي ية وبيف اادياف، و  

 ادي لمبيا ات ال اتجة لف دراسة حوؿ ادمات "العبادة بيف اادياف"     ريزد د مف الؿ 
بادلتبارات  يتـ استكماؿ التحميؿث طرؽ تحميمية لتحميمية وثلالجمق بيف ثلث وجفات  ظر 

أ م باستاداـ تحميؿ الاطاب ال ادي  يمكف سد إل   الباحث  ، وتوصؿال ظرية والم فجية
 الفجوة بيف التفسير    الدراسات الدي ية وبيف اادياف.

   مصر التعرؼ إل  مواولات الاطاب الدي    هد ت   والت 9115 زايد، دراسة  -
، وذلؾ مف الؿ ـ9111بعد إحداث الحادي ل ر مف سبتمبر واصا،صم وآليات إ تاجم 
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إل   9111   الفترة مف   إسلمية ومسيحية  تحميؿ  صوص صادرة لف مؤسسات دي ية
إل  لدد مف وتوصمت الدراسة  .م  أسموب تحميؿ الاطابل، وقد التمدت الدراسة ـ 9117

الاطاب  :لؼ الم طماات الفكرية لماطاب الدي   ا سلم  م فاال تا،  العامة أهمفا : اات
الاطاب الذي ي طمؽ مف مدارس واتجاهات أارب ي طمؽ مف الفكر اازهري الاالص ، و الذي 

اكتسبفا صاحبفا مف دراستم الجامعية أو إطللم ال اص ، وأف لكؿ اطاب آلياتم الااصة 
كؿ مستوياتم حاوراا لآلار الغرب ، ولـ تمثؿ  الت  تميزه لف ييره، ويكاد يعكس الاطاب   

أحداث الحادي ل ر مف سبتمبر تغيراا    الاطاب الدي   ا سلم  بؿ كا ت أحد مواولاتم. 
كما ك فت الدراسة لف ت وع مواولات الاطاب الدي   المسيح  ما بيف مواولات دي ية 

م اق ة ، و  تمالد حراؼ وا  ة أبرزها اديتراب وام اق ة مواولات وقاايا دااميو  ،االصة
ويك ؼ ت اوؿ المواولات الماتمفة لف مسار لااصة بااقباط والمجتمق المصري، الااايا ا

لؾ، ومما محدد لماطاب ي ب   لم  رؤية لمكوف ت درج مما هو مسيح  إل  ما هو أكبر مف ذ
اق الكف وت  ، ويظفر الاطاب الابط   ولاا مف اابوية يبررها الو هو ااص إل  ما هو لاـ

اصحابفا بالتبارهـ مف جمالة المؤم يف الذيف ااتارتفـ الك يسة ورسمتفـ لمتحدث ل فا، 
 ول دما يارج الاطاب لف دا،رة الك يسة يتحوؿ مف اابوية إل  الوصاية.

طبيعػػػػػة العلقػػػػػة بػػػػػيف المػػػػػسمميف  إلػػػػ واستفد ت التعرؼ   9112،   لم راسػػػػػة د -
قوميػػػػػػػة، وحزبيػػػػػػة،  (تمعبػػػػػػػم الػػػػػػػصحؼ المػػػػػػػصرية وااقبػػػػػاط، وحاياػػػػػة الػػػػػدور الػػػػػذي

مػػػػػػػق المواػػػػػوع الطػػػػػا،ف ، والوقػػػػػوؼ لمػػػػػ  الطرياػػػػػة ػػػػػػػ  التعامػػػػػػػؿ    )ومػػػػػػػستامة
بمحـر بؾ    مدي ة ااسك درية " ماري جرجس"ػػا معالجػػػػػة أحػػػػػداث ك يسة التػػػػػ  تمػػػػػت بفػػػ

وتوصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػ  أف اسػػػػتاداـ المفجػػػػة العدا،يػػػػة  ػػػػ  تحريػػػػر المػػػػواد الػػػػػػػصحفية، 
العدا،يػػػة إلػػػ   ا اػػػػػػػسمت المواقػػػػػػػؼو  %23جػػػػػػػال  ػػػػػػػ  المرتبػػػػػػػة ااولػػػػػػػ ، ب ػػػػػػػسبة

ػػدا،  تجػػػاهِ  الدولػػػة واامػػػف مػػػف َقبػػػؿ مػػػا أطماػػػػت لمػػػػيفـ ل :ادتجػػػاه ااوؿ ،اتجػػػاهيف
ػػػػدا،  تجػػػػاه بعػػػػض ل:ادتجػػػػاه الثػػػػا  و ، "المتطػػػػر يف مػػػػف المػػػػسمميف"الدراسػػػػة 

مػػػػف جفة، ولدـ حـز الدولة  رالمتطػػػػر يف مػػػػف ااقبػػػػاط، ورجػػػػاؿ الك يػػػػسة، وأقبػػػػاط المفجػػػػ
 .أارب مف جفة
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 تعًٝل عاّ ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ : 

مف الؿ العرض السابؽ لمدراسات الت  ت اولت الاطاب الدي   المسيح ، وقاايا ااقباط  
 يمكف استارال أ م :

استفاد البحث ، و تعددت الدراسات العربية وااج بية الت  ت اولت بالدراسة قاايا ااقباط  - 
، إد أ م مف الملحظ  أف أيمب بعادهاأوتحديد  م كمة البحث رسـ ملمح   فا الحال  م 

م فا إل  تحميؿ  ، ولـ تتطرؽ أياهذه الدراسات    مجاؿ لمـ ادجتماع ، ومجاؿ ا للـ
 التربوية    قاايا الاطاب الدي   المسيح  بالصحا ة الابطية .المااميف 

بعي فا مثؿ قاية ركزت أيمب الدراسات    تحميمفا لااايا ااقباط لم  دراسة قاايا  -
 ، وقاية الوحدة الوط ية  وقاايا المرأة ، وااسرة بالاطاب المسيح .الفت ة الطا،فية

، والصحؼ العامة اقباط بالصحؼ ا لكترو يةركزت أيمب الدراسات لم  تحميؿ قاايا ا -
تصدر لف المؤسسة الدي ية المسيحية الرسمية  بة الت دوف التركيز لم  الصحا ة المكتو 

اتمؼ معم    تركيزه   إد أف البحث الحال  ي9115   مصر،   يما لدا دراسة   زايد ، 
–اايا  سياسية لم  ما يتام م الاطاب الدي   المسيح  بالصحا ة الابطية مف ق

لفذه  وتحميؿ المااميف التربوية صحية وبي،ية  - مسفية –ثاا ية  -تربوية –اجتمالية 
 ، كما ياتمؼ    لي ة و ترة التحميؿ . الااايا

التمدت أيمب الدراسات الساباة لم  م ف  المسح ، والم ف  الماارف، وتحميؿ الماموف  -
ق ا لكترو ية، بي ما يعتمد البحث الراهف لم  الكم  لااايا ااقباط ببعض الصحؼ والمواق

 –ال اد  –الم ف  الوصف  والجمق بيف مزايا أسموب تحميؿ الاطاب باستراتيجياتم  التفكيؾ 
ددلة المصطمحات والمعا      الاطاب الدي   المسيح  المادـ لموقوؼ لم  الت ويؿ   

اب الدي   المسيح  بالصحا ة وتحميؿ الماموف الكيف  لااايا الاطبالصحا ة الابطية. 
 الابطية بما يحاؽ أهداؼ البحث.

تحميؿ المااميف التربوية لم   لف الدراسات الساباة    تركيزه ياتمؼ البحث الحال  -
الاطاب الدي   المسيح  مما قد يسفـ    واق أهداؼ تربوية لامة توجم الكثير بااايا 

 سية ويسفـ    التجديد والتطوير التربوي.مف الم اه  الدراسية    ماتمؼ المراحؿ الدرا
 م كمة البحث :
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قاية الاطاب ب همية دراسة اسات والبحوث الساباة والت  آلت ا طلقاا مف  تا،  الدر 
لم  المستوب ا للم   اايا المثارة    اآلو ة ااايرةمف أكثر الابالتبارها الدي   

و   اول قمة الدراسات الت  ركزت ، ـ9111ي اير  92، وااصة بعد والسياس  والثاا  
سة ، جالت الفكرة بدرايا الاطاب الدي   المسيح     مصرلم  الماموف التربوي لااا

   الصحا ة ويير الرسمية لف المؤسسة الابطية الرسمية الاطاب الدي   المسيح  الصادر 
ا جريدة وط   ولم  رأسف –، وااصة مق المكا ة الت  وصمت إليفا الصحا ة الابطية الابطية

، وهو ما رأت الباحثتاف ارورة بحثم تحميمياا لموقوؼ لم     مصر –ومجمة الكرازة 
  ااايا الت  يعالجفا الاطاب.المااميف التربوية    ال

 ولذا تصاغ م كمة البحث الحال     ااس،مة التالية :
 ؟  ة وظفور الصحا ة الابطية    مصرما لوامؿ    -
 ؟ وما أ كاؿ المعالجة الصحفية لم؟ الدي   المسيح  الاطابماهية   ما  -
مػا الااػػايا المتاػػم ة بالاطػػاب الػػدي   المسػيح  الصػػادر لػػف المؤسسػػة الابطيػػة الرسػػمية  -

    مصر، والاطاب يير الرسم ؟
ت اولتفا الصحؼ والمجلت  الاطاب الدي   المسيح  الت قاايا    لتربوية المااميف اما  -

 اسة؟ الابطية لي ة الدر 
 أٖداف ايبشح : 

 تعرؼ لوامؿ    ة وظفور الصحا ة الابطية    مصر. -
، وأ كاؿ  ، واصا،صم، ومؤسسات إ تاجمالتعرؼ لم  مففوـ الاطاب الدي   المسيح -

 المعالجة الصحفية لم.
المؤسسػة الابطيػة  الصػادر لػفالاطػاب الػدي   المسػيح  المتاػم ة بااػايا الالك ؼ لػف  -

 .والاطاب يير الرسم  الرسمية    مصر،
ت اولتفا الصحؼ  ح  الت تحميؿ المااميف التربوية    قاايا الاطاب الدي   المسي -

 والمجلت الابطية لي ة الدراسة. 
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 أ١ُٖٝ ايبشح:

 يستمد البحث الحال  أهميتم مف ادلتبارات التالية :
العديػػد مػػف ا مكا ػػات الػػذي يت اولػػم البحػػث الحػػال  ،  الاطػػاب الػػدي   لػػم أهميػػة المواػػوع  -

تجاهػات ر وتعديؿ السموؾ وت ػكيؿ ا  يم  تغيالمع وية والمادية والب رية ، ولذا  فو أقدر ل
ثرال الحياة أكثر مف أ   مػ ، أو ا للي اطػاب أاػر كػػ   الاطػاب التعميمػ ، أو السياسػ واس

  .7، ص9115 رمااف ،
الػػر،يس لمعاػػؿ الابطػػ  وي ػػكؿ أهميػػة دراسػػة الاطػػاب الػػدي   المسػػيح  بالتبػػاره المكػػوف  -

 .المصدر ااساس  لول  اآلار بااقباط 
مػػف اػػلؿ دراسػػة الصػػحا ة الابطيػػة يمكػػف دراسػػة تػػاريم الك يسػػة والمجتمػػق بصػػفة لامػػة ،  -

  ف  تعكس العلقة بي فما ومستوب الت ثير والت ثر    هذه العلقة.
والااػايا  ااهػداؼ مف أولوياتم يد   تحد المسيح  لم  الاطاب الدي   الاا،ميف قد تسالد -

 .لدب أ راد المجتمق  الول  ر ق    تساهـ الت  التربوية
ما قد يتوصؿ إليم البحث مػف  تػا،  قػد تسػفـ  ػ  واػق أهػداؼ تربويػة لامػة توجػم الكثيػر  -

 مف الم اه  الدراسية    ماتمؼ المراحؿ الدراسية .
   التجديد التربوي وتطوير الم اه  .تسفـ  يتوصؿ إليم البحث مف  تا،   قد  ما قد -

 :ايبشحسدٚد 

: يغط  البحث مف ال احية المواػولية الاطػاب الػدي   المسػيح  بالصػحا ة مواوليةحدود 
   .الابطية

الاطػػاب الػػدي   المسػػيح  قاػػايا الماػػاميف التربويػػة  ػػ  وتتمثػػؿ  ػػ  تحميػػؿ  حػػدود زم يػػة:
وحت  الفتػرة  ،ـ 1/11/9112   الفترة مف بالصحؼ الابطية لي ة الدراسة 

 ـ.92/11/9191
 ت٘ :آَٗر ايبشح ٚأد

التمػػػد البحػػػث الحػػػال  لمػػػ  المػػػ ف  الوصػػػف   ػػػ  تحميػػػؿ مففػػػـو الاطػػػاب الػػػدي   
المسػػيح  ، ودراسػػة لوامػػؿ   ػػ ة وتطػػور الصػػحا ة الابطيػػة ، كمػػا التمػػد لمػػ  أسػػموب تحميػػؿ 

الاطػػاب الػػدي   قاػػايا لػػف الك ػػؼ الت ويػػؿ    ػػ   –ال اػػد  -الاطػػاب باسػػتراتيجايتم  التفكيػػؾ
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، والوقػػوؼ لمػػ  العلقػػة بػػيف وتحميػػؿ الماػػاميف التربويػػة  يفػػاالمسػػيح  ومػػا ورال الاطػػاب 
المؤلؼ والمتما  مف الؿ تحميؿ ال صوص الواردة بالصحؼ والمجػلت الابطيػة لي ػة الدراسػة 

   تربوية و اا للستراتيجيات الثلثة:مااميف وددلة تمؾ ال صوص وما تحممم مف 
: ويع ػػ  تفكيػػؾ الاطابػػات والػػ ظـ الفكريػػة، وادسػػتغراؽ  يفػػا وصػػودا إلػػ   التفكيػػؾأودا: 

  ، كمػػا أ ػػم اسػػتراتيجية 22، ص9111ا لمػػاـ بالمفػػاهيـ ااساسػػية المطمػػورة  يفػػا  لػػادؿ ، 
تتجػػاوز م طػػوؽ الاطػػاب إلػػ  مػػا يسػػكت ل ػػم ود ياولػػم إلػػ  مػػا يسػػتبعده ويت اسػػاه، أ ػػم  ػػبش 

مبرياليػػة  لألصػػوؿ وتعريػػة لألسػػس وك ػػؼ لمبػػداهات، وبالتػػال  التحػػرر مػػف سػػمطة ال صػػوص واس
  .  99ص ،9111المع   أو ديكتاتورية الحاياة لم  ،
: ياصد بالسػياؽ" التركيػب الػذي يػرد  يػم الكممػة ويسػفـ  ػ  ثا ياا:  اد السياؽ وال ص

سػياؽ إطػاراا وقد ي ػمؿ هػذا ال  .92، ص1223تحديد المع   المتصور لفا"   ح ا وآاروف ، 
اجتمالياا وثاا ياا ، بما    ذلؾ مكاف المتحدث    وقت الاطاب، با اػا ة إلػ  ا  ػارات ييػر 
ػػػا الصػػػور والرمػػػوز   المفظيػػػة مثػػػؿ لغػػػة الجسػػػد، و ػػػ  حالػػػة ادتصػػػاؿ ال صػػػ ، قػػػد ي ػػػمؿ أياا

Nordquist,2020.  
ذي يع ػ  بمػا ي اسـ السياؽ إل  قسميف هما: السياؽ المغوي ويير المغػوي الػبالتال  و 

 فسػية  ومػف  -اجتماليػة -اقتصػادية -سياسػية -هو اارج ال ص مف مؤثرات بي،ية  تارياية
الممكػػف أف تػػ عكس لمػػ  الػػ ص  يصػػطبا بػػبعض ألوا فػػا لػػذلؾ يسػػع  ال اػػد إلػػ  أف يتاػػذ مػػف 

-Wijsen,2010,p3 السياؽ معودا مرجعياا يتكػ  لميػم  ػ  سػبيؿ الولػوج إلػ  أيػوار الػ ص
د   ، وهػػػذا يواػػػح أف  فػػػـ الػػػ ص وتفسػػػيره د يػػػ ت  إ112-113، ص9111 أويمػػػيس، (4

بػػرازه، وبالتػػال   ػػإف بػػالرجوع إلػػ  السػػياؽ بالتبػػاره يػػ ؤدي دوراا هامػػاا  ػػ  جػػلل مع ػػ  الػػ ص واس
 مع   الكممة يتحدد تبعاا لتعدد السياقات الت  تاق  يفا ويحكمفا أمراف هما: 

مػػات كوحػػدات م عزلػػة،  الكممػػة يتحػػدد مع اهػػا : الػػذي ي ظػػر إلػػ  الكمالسػػياؽ المغػػوي  فسػػم -
 بعلقتفا مق الكممات ااارب    السمسمة الكلمية.  

: الػػػذي ي ػػمؿ  اصػػية المػػػتكمـ والعوامػػؿ أو ااواػػػاع سػػياؽ الموقػػؼ أو سػػػياؽ الحػػاؿ -
  92ص  ،1223، دقتصادية الماتمفة.  ح ا وآاروفادجتمالية وا
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 ٜٓكطِ إىل :ٝذ١ٝ ايتأٌٜٚ: ٚايرٟ ثايجًا: اضرتات

: لمك ؼ لف الددلة الت  أرادهػا المؤلػؼ وبػذلؾ يطػابؽ بػيف مااصػد الت ويؿ المطابؽ
 الكاتب وقصدية ال ص.

الػػذي يسػػمـ بتعػػدد دددت الػػ ص ومع ػػ  ذلػػؾ أف مااصػػد الػػ ص  الت ويػػؿ المفػػارؽ:
تفػػارؽ  وايػػا المؤلػػؼ د تتطػػابؽ معفػػا ، بحيػػث يعػػزؿ الػػ ص لػػف سػػياؽ المؤلػػؼ ولػػف أصػػمم  

  .  25ص ،9111ة، بولز 
وياصػد بػم لغػة:  مػادة : ح ؿ ؿ  حمػؿ  تحميؿ المحتػوب كما يعتمد البحث الحال  لم 

ال ػػ : أرجعػػم إلػػ  ل اصػػره، واصػػطلحا: هػػو أحػػد ااسػػاليب المسػػتادمة  ػػ  دراسػػة ماػػموف 
وسػػا،ؿ ادتصػػاؿ المكتوبػػة أو المسػػمولة، بواػػق اطػػة م ظمػػة تبػػدأ بااتيػػار لي ػػة مػػف المػػادة 

وتص يففا وتحميمفا كميا وكيفيا، وي ير إل  دراسة مػادة مػا وذلػؾ بااتيػار لي ػة  محؿ التحميؿ،
مف المادة مواوع التحميؿ وتاسيمفا وتحميمفا كميا وكيفيػا لمػ  أسػاس اطػة م فجيػة م ظمػة 
وقػد ياتصػػر لمػ  دراسػػة ظػاهر المػػادة المػػراد تاميمفػا وقػػد يتعػدب مجػػرد الوصػؼ الظػػاهر لفػػذه 

 . 37، ص9112   مية،الكيفية رها وتحميمفا مف ال احيةالمادة إل  ال فاذ لجوه
الكيف  لموقوؼ لم  الماػاميف التربويػة   حميؿ المحتوبأداة توالتمدت الباحثتاف لم  

 لمػ  قدراتػملابطيػة، والػذي  يػم يعتمػد الباحػث اايا الاطاب الدي   المسيح  بالصحا ة ا   ق
الاريبػػة والبعيػػدة، و ػػرح تمػػؾ المػػدلودت  دراؾ مػػدلودتفااس مكا اتػػم  ػػ  اسػػت باط ال صػػوص، و اس و 

واػػػمفا إلػػػ  بعاػػػفا الػػػبعض، واسػػػتاراج اا ػػػباه وال ظػػػا،ر مػػػف بي فػػػا، ثػػػـ الاػػػروج ب تػػػا،  
لمسػتوب الفكػري الػذي قػاـ ا وتعميمات لف المااصد الكبرب وادتجاهات ااساسية الكام ػة لمػ 

لمػػػ  الػػػدددت ف لموقػػػوؼ  . وهػػػو مػػػا سػػػوؼ تتبعػػػم الباحثتػػػاklaus,1980,p21 بتحميمػػػم
 المتام م بال صوص لي ة التحميؿ.

 َصطًشات ايبشح :

 يمكف تحديد مصطمحات البحث  يما يم  :
  :املضاَني ايرتب١ٜٛ -1
ُف   مػف البيػت مػا مّ َماَ ُف   مف ال عر ما َاّم تم بيتاا ، و المّ َماَ : تع    ال لغة المااميف  -

بػػؾ أي مػػا ا ػػتمؿ لميػػم وكػػاف  ػػ  د يػػتـ مع ػػاه إد بالػػذي يميػػم ، و فمػػت مػػا تاػػم م كتا
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  َااِميُف   مػا  ػ  أصػلب الفحػوؿ المِ أي    طّيم ، و  كتاب    مفَ اِ ام م ، وأ فذتم   
 .  151، ص1225الرازي ، 

ؿ مػا ي مػ   َرَبا   زاد وبابم َلَدا ، و َرّباه ّتِربيةا   و َتَرّباُه  أي يذاه ، وهذا لكػالتربوية لغة :  -
 . 22، ص1225الرازي ،   كالولد والزره و حوه

   المااميف التربوية : -
ماومػات " جممة المفػاهيـ وااسػاليب والابػرات العمميػة التػ  مػف  ػ  فا أف تكػوف اصطلحاا :  

  .152، ص1222أساسية لمعممية التربوية الماصود بفا ب ال  اصية ا  ساف"  المرزوق ،
ال وااسػػاليب التربويػػة والابػػرات البحػػث الحػػال  ب  فػػا: جممػػة المفػػاهيـ واآلر  فػػاويعر 

 العممية الت  تام فا الاطاب الدي   المسيح  ببعض الصحؼ الابطية.  
 اخلطاب ايدٜين املطٝشٞ: -2

فػة، وقػد توصػمت العمػـو مف المعروؼ أف مففـو الاطاب يثيػر إ ػكاليات ماتمالاطاب لغة:  -
واؿ المسػمولة والمكتوبػة تصور لاـ لمففـو الاطاب يداؿ     طاقم " كؿ ااق الحديثة إل 

والرمػػوز والعبػػارات، بػػؿ وأسػػاليب السػػموؾ بالتبػػار أف المجتمػػق ذاتػػم يففػػـ لمػػ  أ ػػم  ػػص 
  .92يااق ل فس أساليب تحميؿ الاطاب"   المعجـ الوسيط ، ص

جػال  ػ  لسػاف العػرب أف الاطػاب هػو "مراجعػة الكػلـ، وقػد ااطبػم بػالكلـ مااطبػػة و 
 . 257-259ص ،الاطاب"   ابف م ظوروالمااطبة مفالمم مف  واطاباا 

أكثػػر، أو م اق ػػة و  الكممػػات، أو محادثػػة بػػيف طػػر يفتعبيػػر لػػف اا كػػار ب كمػػا أ ػػم "
  .972، ص9112،رسمية أو معالجة مكتوبة لمواوع أو حوار أو كلـ"  حجاب

" كػؿ  طػؽ أو كتابػة تحمػؿ وجفػة  ظػر محػددة مػف المػتكمـ أو  يعرؼ اصػطلحا ب  ػمو 
رض  يم الت ثير لم  السامق أو الاارئ مق اااػذ بعػيف ادلتبػار مجمػؿ الظػروؼ الكاتب ، وتفت

 . 19ص، 9112الطيار ، والممارسات الت   يفا"  
: ااقواؿ وال صػوص المكتوبػة التػ  تصػدر لػف المؤسسػات الدي يػة مففـو الاطاب الدي   -

ة والػذي ا،ديػأو لف رجاؿ الديف أو الت  تصدر لف موقؼ أيدلوج  ذي صػبغة دي يػة أو لا
ال قاػػايا دي يػػة، أو الػػذي يػػدا ق لػػف لايػػدة معي ػػة ويعمػػؿ ز جفػػة  ظػػر محػػددة إو يعبػػر لػػف 

 . 13ص، 9113زايد ،  لم    ر هذه العايدة
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ب  ػم: مجمولػة ال صػوص المكتوبػة  الاطاب الدي   المسػيح ويعرؼ البحث الحال  
أو لف أ ػراد ورجػاؿ ديػف  بمصر، لرسميةالت  تصدر لف المؤسسة الدي ية ابالصحا ة الابطية 

حػددة ، والػذي يعبػر لػف وجفػة  ظػر ميتاػذوف موقفػاا ذا صػبغة دي يػة يمثمو فا ، أوولمما ييف 
وتظفػر هػذه ال صػوص  ػ   ػكؿ ماػادت ومواػولات صػحفية ،  ،إزال قاايا دي يػة أو د يويػة

 وأابار ودراسات م  ورة بالصحا ة الابطية .  
 :ايصشاف١ ايكبط١ٝ -3

ف ػػة مػػف يجمػػق ااابػػار واآلرال وي  ػػرها  ػػ  صػػحيفة، أو مجمػػة، مالصػػحا ة لغػػة : 
 . 9191معجـ المعا   الجامق ،   وال سبة إليفا: ِصحا  ّ 

مف ة أو العمؿ الذي ياوـ لم  جمق اآلرال وااابار الماتمفة : الالصحا ة اصطلحاا 
ع لميفا طلتاديمفا إل  ال اس لإل ـمف ثو وتحميمفا، والعمؿ لم  التحاؽ مف مصداقيتفا 

 ,2019ويعر فا    .2، ص9117 ك عاف ،  ؼ لم  ما يدور    العالـ مف اللفار والتع
p59 others,& Voltmer مؤسسة اجتمالية وظيفتفا مراقبة المجتمق ومجادتم "  فا:  ب

 ."تااذ الارارامؽ مجاؿ لاـ لم ااش العاـ واس و الماتمفة ، 
فا اصوصية قبطيػة ودور  ػ  ل لت الت الجرا،د والمجب  فا : الصحا ة الابطةوتعرؼ 

ااقبػػاط  ػػ  المجتمػػق م ير ،  قاػػاياقبػػاط سػػوال بػػالولظ أو أابػػار الك يسػػة أو م اق ػػة حيػػاة اا
   .52، ص9111

 خطٛات ايبشح:

 تسير اطوات البحث و اا لممحاور التالية : 
 احملٛز األٍٚ: اإلطاز ايٓعسٟ يًبشح ٜٚتضُٔ :

 .وذلؾ لإلجابة لف السؤاؿ ااوؿ ا ة الابطية    مصرأودا: لوامؿ    ة وظفور الصح
وذلؾ لإلجابة لف  الاطاب الدي   المسيح  وأ كاؿ المعالجة الصحفية لم مففوـثا ياا: 

 .السؤاؿ الثا   
طاب ايدٜين املطٝشٞ ببع  يًُضاَني ايرتب١ٜٛ يف قضاٜا اخل احملٛز ايجاْٞ: ايدزاض١ ايتش١ًًٝٝ

 . يو يإلداب١ عٔ ايطؤايني ايجايح ٚايسابع  ٚذ ايصشف ٚاجملالت ايكبط١ٝ
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 ايٓعسٟ يًبشحاحملٛز األٍٚ: اإلطاز 

 أٚاًل: عٛاٌَ ْصأ٠ ٚظٗٛز ايصشاف١ ايكبط١ٝ يف َصس:

 فد الارف التاسق ل ر بداية الصحا ة    مصر ، وارتػبط ظفػور الصػحا ة الابطيػة 
ـ  والتػ  أصػدرت 1211 -1322بظفور المطبعة مق قدـو الحممة الفر سية إلػ  مصػر لػاـ  

واس  ػال صحيفتيف  ر سيتيف لج ود ولممال الحممة الفر سية وبعض الم  ورات بالمغػة العربيػة، 
سػػيطرت  ـ لتاػػري  طباػػة مثافػػة مػػف رجػػاؿ الػػديف المثافػػيف دي يػػاا  1227كميريكيػػة المدرسػػة ا  

 سػالد لمػ  ظفػور   وكا ػت لػاملا 171، ص1222، لايربدورها لمػ  الصػحا ة الدي يػة  سػو
 الصحا ة الابطية إل  جا ب تادـ الطبالة والثاا ة    أواار الارف التاسق ل ر.

صػلح الابطػ   ب فاػة رلويػة كػاف كيرلس الرابق المماب بػ  أبػو ا  وبفاؿ قياـ البابا
لفػػا أثرهػػا  ػػ  تاػػدـ ال ػػعب الابطػػ ،  ػػإل  جا ػػب اهتمامػػم بتعمػػيـ أب ػػال وب ػػات ال ػػعب  ػػ  

اػرورة وجػػود مطبعػة تطبػق  يفػػا الكتػب الطاسػية والروحيػػة  د رأب اػالمػدارس التػ  ا تتحفػػا ، 
والتعميمية . وكا ت أ فر المطابق ااهمية    الاػرف التاسػق ل ػر هػ  المطبعػة الابطيػة التػ  

ـ، وقػػد أمػػر البابػػا باسػػتاباؿ 1251اسػػتوردها مػػف الاػػارج  ػػ  لفػػد الػػوال  سػػعيد با ػػا سػػ ة
الك سػػية ،ا ػػم التبػػر تمػػؾ المطبعػػة  اتحػػة ت ػػوير المطبعػػة بال مامسػػة ورجػػاؿ الػػديف باالحػػاف 

مػػف ال سػػاايف  لم ػػعب الابطػػ  إذ سػػتاـو بطبالػػة و  ػػر الكتػػب المادسػػة ب ثمػػاف زهيػػدة بػػددا 
مكػف طبػق بعػض الصػحؼ أقباط لكتب الديف والعمـو اللهوتية ، ومق وجود المطبعة الابطيػة اا

ـ، 1233ا مياا،يػؿ لبػد السػيد لػاـ والمجلت الابطيػة م فػا جريػدة "الػوطف " ااولػ  لصػاحبف
ـ ، ومجمػػة " الحػػؽ" ليوسػػؼ بػػؾ م اريػػوس 1225ومجمػػة " جمعيػػة التو يػػؽ الابطيػػة " لػػاـ 

قبػػاط دسػػتيراد آدت طبالػػة ااصػػة لصػػحففـ ومجلتفػػـ كمػػا  تحػػت بػػذلؾ مجػػادا لأل ،وييرهػػا
  .55،ص9111 م ير،

جمعيػػة التو يػؽ الابطيػػة وكا ػت ثا يػة المطػػابق الابطيػة مطبعػة التو يػػؽ التػ  ا ػترتفا 
ـ، وكا ت تطبق لميفا مجمتفا ، وكذلؾ جريػدة مصػر 1222بمسالدة يعاوب  امة رو يمة لاـ 

وكتػبفـ  ، كما قاـ بعض اا ااص باقت ال المطابق لطبالة مجلتفػـ مثػؿ مجمػة لػيف  ػمس،
لك يسػة  با ايسيذورس ب رال مطبعػة لطبالػة كتبػم التػ  ت اولػت تػاريم اوكتب ييرهـ ، وقاـ اا 

والدراسػػات الابطيػػة وال ػػواح  الروحيػػة. وقػػد بػػارؾ البابػػا كيػػرلس السػػادس اارض التػػ  أقيمػػت 
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قػػاـ البابػػا  كمػػالميفػػا مطبعػػة اا بػػا رويػػس التػػ  أهػػدتفا الك ػػا،س االما يػػة لمك يسػػة الابطيػػة . 
  ودة الثالػث ب ػرال مطبعػة ااو ػيس ي ػرؼ لميفػا اا بػا ديسػاورس ااسػاؼ العػاـ ، وتطبػق 

 . 929-921، ص9112لميفا جميق كتب البابا أسعد، 
أما ااديرة الابطية  اد كا ت سباقة    اقت ال المطػابق حتػ  يطبػق لميفػا كتػب التػراث 

ـ، ومطبعػة ديػر البرامػوس، ومطبعػة حديثػة 1221الابط  ، وكا ت أولفا مطابق ديػر السػرياف 
الة كتب ااب مت  المسػكيف ورهبػاف ـ وكا ت تاـو بطب1232اقت اها دير اد با ماار م ذ لاـ 

مطػابق بعػض الايػادات الابطيػة  ، وقػد  ػجق  وجػود ال112-117، ص9111، الػدير  يبػلاير
صػدار الجرا،ػد والمجػلت التػ  كا ػت لفػا  الميتفػا  ػ  حيػاة الك يسػة الابطيػة و ػ  حيػاة لم  إ

 المجتمق المصري بوجم لاـ . 
 ػػ   د أو مجػػلت قبطيػػة ، كا ػػت سػػبباا ود ػػؾ أف الصػػحا ة الابطيػػة سػػوال كا ػػت جرا،ػػ

، ص  9112،  ػػر الثاا ػػة الابطيػػة واسػػت فاض الفمػػـ وتحريػػؾ اا ظػػار  حػػو  كػػر جديد أسػػعد
وقد سالد لم  ظفور الصػحا ة الابطيػة  ػ  مصػر وا ػتغاؿ ااقبػاط بفػا مجمولػة مػف   927

 العوامؿ أبرزها:
 بصٚغ َبدأ املٛاط١ٓ : -1

الحديثة    مصػر مػق بدايػة حكػـ محمػد لمػ  ،  فد الارف التاسق ل ر ب ال الدولة 
 ابؿ ذلؾ لػـ يكػف  والواقق أ م  فد أيااا ميلداا حاياياا لمبدأ المواط ة    تاريم مصر الحديث.
لػف مجػاؿ السياسػة   لممصرييف بصػفة لامػة وجػود  ػ  مجػاؿ الوديػة ، بػؿ لاػد ا فصػموا تمامػاا 

بية لػاـ لمػ  مصػر بػإرادة  ػع محمد لم  واليػاا ، إل  أف جال ودي ياا  وحاارياا  والحكـ اجتمالياا 
صلح ا عطؼ لم  يديم التاريم المصري بعد ذلؾ ، حيث أ ػم قػاد ـ ،  كاف رجؿ ب ال واس 1212

حركػػة ادسػػتالؿ السياسػػ  والتميػػز الاػػوم  لػػف السػػمط ة العثما يػػم ،  ػػ مف بالمصػػرييف ووثػػؽ 
بػػيف الابطػػ  والمسػػمـ اف كميفمػػا لمػػ  التفرقػػة  بادلتمػػاد لمػػيفـ ، ومػػف ثػػـ  اػػد قاػػ  مبػػد،ياا 

يستطيعاف أف يادما لم أحسف الادمات، وحدث  وع مف التمصير ل دما أسػس الجػيش بعػد أف 
ااقبػاط  ، ولك فػا كا ػت  معفيػاا  رأب أ م مف اا اػؿ تج يػد المصػرييف  المسػمميف مػ فـ تحديػداا 

جا ػب، كمػا  مػت  ػ  ريـ ذلؾ اطوة  حو التمصير وااصة بعد لدة محاودت  ا مة لتج يػد اا
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مف الال ة العثما ية ، والت  تمثػؿ الجامعػة الدي يػة ا سػلمية  لفده الجامعة الوط ية ا سلااا 
 . 92-92، ص9112   ذلؾ الوقت صديؽ، 

ـ  ، والاػػػديوب إسػػػماليؿ 1257-1222وجػػػالت سياسػػػة كػػػؿ مػػػف الػػػوال  سػػػعيد  
ط يػػة وم ميػػػة لعاطفػػػة ـ  مػػف بعػػػده كسياسػػة محمػػػد لمػػػ  مطاباػػة لػػػروح الو 1257-1232 

ـ ، و   لفده سػمح 1222  ساط سعيد با ا الجزية لف ااقباط   ا اال بيف ل اصر اامة.
بػػا اراط ال ػػباب ااقبػػاط  ػػ  الجػػيش، وتزام ػػت هػػذه ا جػػرالات مػػق اتجػػاه الدولػػة إلػػ  ادلتمػػاد 

،  111، ص1223بدرجة أكبر لم  المصرييف    وظا،ؼ الدولة الماتمفػة والجيش يوسػؼ، 
المسػػاواة بػػيف ااقبػػاط والمسػػمميف ، وذلػػؾ  سػػماليؿ  اػػد قػػرر لل يػػة ورسػػمياا إأمػػا الاػػديوب 

بتر ػػيح ااقبػػاط د تاابػػات مجمػػس ال ػػواب كمصػػرييف ، وكػػذلؾ بتعيػػيف قاػػاة مػػف ااقبػػاط  ػػ  
حيػػث تػػلـز تعيػػيف ااقبػػاط  ػػ  الااػػال مػػق إ  ػػال المحػػاكـ الحديثػػة ،  صػػار قاػػال  المحػػاكـ.
يااػػق لػػم المصػػريوف كا ػػة لمػػ  أسػػاس مػػف الجامعػػة الوط يػػة ،  كػػاف لػػذلؾ  االصػػاا  مصػػرياا 

   . 71، ص1221ددلتم الوااحة    ب ال مؤسسات المجتمق لم  أساس قوم   الب ري، 
ف ترسيم بعػض قػيـ المواط ػة قػد جػال باػرارات  وقيػة م حفػا الحػاكـ أولم  الريـ مف 

مصػػػرية ، إد أ ػػػم بػػػدأ يحػػػدث  ػػػوع مػػػف لممحكػػػوميف لتكػػػوف بدايػػػة رسػػػمية لمسػػػيرة المواط ػػػة ال
ـ التػػ  أ ػػرزت المسػػاواة بكػػؿ 1212ادلتفػػاؼ الجمػػاهيري حػػوؿ مبػػدأ المواط ػػة  كا ػػت  ثػػورة 

أبعادهػػا السياسػػية والاا و يػػة وادجتماليػػة ليمػػارس الجميػػق حػػؽ المواط ػػة لمػػ  أرض الػػوطف. 
فػػة أاػػرب  ػػإف  وحػػدة الػػديف بػػيف ااقبػػاط لػػـ تامػػؽ مػػ فـ جمالػػة سياسػػية م غماػػة ، ومػػف ج

ااتلؼ الديف بيف ااقباط والمسمميف لػـ يم عفمػا مػف اد ػدماج وادمتػزاج لمػ  أرض الػوطف ، 
 ا صػػفار ااقبػػاط  ػػ  بوتاػػة المجتمػػق المصػػري م ػػاركيف  ػػ  همومػػم وقاػػاياه ، وا تصػػاراتم ، 

 اػػد د يتجػػزأ مػػف  سػي  المجتمػػق المصػػري الواحػد ، ومػػف ثػػـ  أصػيلا  اوا كسػاراتم ، جعمفػػـ جػػزلا 
ف المسػػػمميف و ػػػ  ماػػػدمتفا  ػػػاركوا  ػػػ  المجػػػادت المجتمعيػػػة كا ػػػة أسػػػوة ب ػػػركال الػػػوطف مػػػ

  .72-72، ص9112صديؽ، الصحا ة 
 ْٗض١ َصس ايجكاف١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ يف عصس اخلدٜٟٛ إمساعٌٝ: -2

متاز تاريم مصر    ال صؼ الثا   مف الارف التاسق ل ر ولم  اااص    ا 
بيرة قوامفا التعميـ الحديث وما يتصؿ بم مف ماومات لصر الاديوي إسماليؿ ب فاة ك
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حيال حركة الت ليؼ  الحياة الحديثة، وم فا إدااؿ ال ظـ الديماراطية و فاة الصحا ة ، واس
رساؿ البعثات إل  أوربا   المصري،  وكا ت الك يسة الابطية  . 52، ص1222والترجمة ، واس
وير ص الة ال  ر    مصر    ال صؼ والمثافوف ااقباط أ راداا  الميف حاسميف    تط

يف ل دما ازدهرت الصحا ة الثا   مف الارف التاسق ل ر وال صؼ ااوؿ مف الارف الع ر 
 . Monier,2017 الؿ هذه الفترة الابطية

 بػيف التعمػيـ وا ت ػار مصػر  ػ  التعميميػة بال فاة لألقباط الصحفية ال فاة وارتبطت
 با ت ػار مػا بمػد  ػ  الصػحا ة رجػاؿ وكثػرة الصػحؼ  ت ػارا ياػاس حيػث ، كبيػرة ب سبة ااقباط
 ود لممػػػوهـ"   ػػػعار  ر عفػػػـ أب ػػػا،فـ تربيػػػة  ػػػ   ااقبػػػاط لػػػف معػػػروؼ وكػػػاف ،  يفػػػا التعمػػػيـ
 يسػػتطيق د الػػذي الوحيػػد ال ػػ  فأ"  مثػػؿ ماػػودت أب ا،ػػم لمػػ  يػػردد الابطػػ  وكػػاف، "تورثػػوهـ
 والمػدارس الكتاتيػب ا ت ػرت ولػذلؾ، "وص عتؾ لامؾ هو لميم وادستيلل ايتيالم الظالـ الحاكـ
 ييػر والااصػة ااهميػة المػدارس أيمبيػة كا ػت كمػا ، ااقبػاط بػيف التعمػيـ ل  ر الك ا،س بجوار

 و ػػدت ول ػػدما، مسػػيحية مػػدارس والبحػػري الابمػػ  الػػوجفيف و ػػ  بمصػػر الم ت ػػرة الحكوميػػة
  جميزيػةا   ااج بيػة المغػات لػتعمـ باطااق أب ال مف الكثير بمدارسفا التحؽ ااج بية رسالياتا  
 لمػػ  طػػلعا  اب ا،فػػا حػػتأتا والتػػ  ، وييرهػػا  حي ػػذاؾ التجػػارة لغػػة   والفر سػػية يطاليػػةوا 

 وهػو.  كمػم العػالـ  ػ  والاارجيػة الدااميػة بالسياسػة لماـوا   لمصر الواردة والمجلت الصحؼ
 جػالت ولفػذا ، بالصػحؼ واابحػاث ادتالما لكتابة لممية وثروة واسعة ثاا ية أراية  كؿ ما

 . 52-53 ص ،9111 ، م ير  التعميمية لم فاة مواكبة لألقباط ةالصحفي ال فاة
 َٝالد ايصشف األ١ًٖٝ ٚاْتصازٖا : -3

ـ    لفػد سػعيد با ػا لبده، 1223لاد لر ت مصر هذا ال وع مف الصحؼ م ذ لاـ 
بمصػػر باػػدـو ال ػػامييف  ـ ارتػػبط ظفػػور الصػػحؼ ااهميػػة1251 ، و ػػ  لػػاـ 23، ص1229

وأيمبفـ يدي وف بالمسيحية ل ػدما  تحػت مصػر أبوابفػا اب ػال بػلد ال ػاـ الفػاربيف مػف الحكػـ 
ادستبدادي العثما   ، ومف بي فـ آؿ تاػل   سػميـ وب ػارة تاػل  أصػحاب جريػدة ااهػراـ، اميػؿ 

وكػاف  ،المسػا،يةو كري زيداف أصحاب دار الفلؿ،  ارس  مر صاحب جريػدة الماطػـ اليوميػة 
اقباط مصر لم  داوؿ ميداف الصحا ة  م يػر ،  م جعاا لاملا  جاح هؤدل الصحفييف بمصر 

 . 53، ص9111
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 تٓاَٞ ايعٌُ األدبٞ ٚايجكايف بني األقباط:  -4
ااقبػاط  ػ  الصػحا ة   ذالػة المسػمولة أو المر،يػة ، رأب   وقت لـ تكف قد ظفرت ا
 حػػال مصػػر،  فػػ  وسػػيمة  عالػػة وصػػادقة ل اػػؿ أاط  ػػ  الابطيػػة مصػػدر رابطػػة بػػيف كػػؿ ااقبػػ

 فػا وسػيمة  عالػة لر ػق صػوت ااقبػاط وهمػومفـ الابطية إلػ  جميػق أ حػال مصػر كمػا أااابار 
 اػؿ لمايػادات الدي يػة المطالػب  فا م بػر يكما أ، إل  المس،وليف وأول  اامر و كواهـ ومطالبفـ

ة بػااديرة با اػا ة إلػ  توجيػم ال ظػر لمع ايػة الع ايػا صلحية سوال    مجػاؿ ااكميػروس أو 
 . 53،ص9111بااوقاؼ الابطية  م ير،

ومػػف جفػػة أاػػرب رأب ااقبػػاط أف الجرا،ػػد والمجػػلت هػػ   ػػعار اامػػة ول ػػواف رقيفػػا 
اادب  ليس ا فا تعمؿ  اط لايػر بلدهػا ور ػق  ػ ف  ػعبفا ، بػؿ ا فػا الصػوت العػال  الػذي 

ل فػا ،  الصػحؼ والمجػلت هػ  لسػاف اامػة الػذي  بحاوقػم مػدا عاا يتردد    كؿ مكػاف مطالبػا 
ي طؽ بصراحة تامة ، كمػا أ فػا مػرآة أالقفػا ولاداتفػا، ومػف ثػـ كا ػت الصػحؼ التػ  أصػدرها 

 . 23-25، ص 9112ااقباط بمثابة مجاؿ واسق لكتابفـ ومفكريفـ و عرا،فـ  صديؽ
صػدار اس قبػاط ميػداف الصػحا ة ، و ولاد  ػاركت العوامػؿ السػاباة متداامػة  ػ  داػوؿ اا

ـ، 1233الصػػحؼ بػػااتلؼ ماػػامي فا  مػػا بػػيف صػػحؼ لامػػة وأاػػرب متاصصػػة م ػػذ لػػاـ 
و يما يم  لرض لوامؿ    ة أهـ الصحؼ والمجلت الابطيػة  ػ  مصػر والتػ  تػوال  صػدورها 

 إل  اآلف.   
 عٛاٌَ ْصأ٠ ٚظٗٛز بع  ايصشف ٚاجملالت ايكبط١ٝ يف َصس :

ديػد مػف الصػحؼ العامػة ذات ادهتمامػات المتعػددة مػا بػيف سياسػية أصدر ااقبػاط الع
ـ حي مػػا أصػػدر مياا،يػػؿ لبػػد السػػيد 1233واقتصػػادية واجتماليػػة وثاا يػػة ، وذلػػؾ م ػػذ لػػاـ 

صحيفة الوطف ،  كاف لبد السيد بذلؾ أوؿ قبط  ي تغؿ بالصحا ة كمػا أف صػحيفتم هػ  أوؿ 
ـ  لػـ يصػػدر أي 1212ـ إلػػ  1219مػف  ةمتػدصػحيفة يصػدرها أحػػد ااقبػاط وطػواؿ الفتػػرة الم

كما تعددت ممكية هذه الصحؼ ما بػيف ممكيػة  رديػة وأاػرب ث ا،يػة ، مف ااقباط صحيفة لامة 
وثلثية ، كما ت ولت هذه الصحؼ ما بيف صحؼ يومية و صػؼ أسػبولية وأسػبولية و ػفرية 

ما سالد لمػ  ، وكاف لبعض أصحاب هذه الصحؼ مطابق ااصة بفـ يطبعوف  يفا صحففـ م
 . 121-122، ص 9112استمرارها    الصدور إف لـ تتداؿ لوامؿ اارجية  صديؽ، 
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زهػا الصػحؼ والمجػلت بر أأصدر ااقباط العديد مف الصحؼ المتاصصة ، وكاف  ولاد
دت روحيػة يت اوؿ مامو فا مواولات دي ية  ت  ، ما بيف أمور لاا،دية وماػا الدي ية  الت 

وقاايا دي ية بحثية ، واهتـ بعافا بتاػديـ مواػولات ثاا يػة ا ر اد ومواولات    الولظ و 
اجتمالية إل  جا ب المادة الدي ية ، وياػـو لمػ  أمػر هػذه الصػحؼ مجمولػة مػف رجػاؿ الػديف 

ف ، دوف أف يكو ػػػػوا بالاػػػرورة محتػػػػر يف لمف ػػػػة يلمػػػ  ااػػػػتلؼ درجػػػػاتفـ ورتػػػبفـ والعممػػػػا ي
 الصحا ة .

ات الارف التاسػق يية المتاصصة    الظفور م ذ تسعي وقد بدأت صحؼ ااقباط الدي 
الما،ػػػػػة والثػػػػػا   رثػػػػػوذكس كيػػػػػرلس الاػػػػػامس ، بابػػػػػا ااقبػػػػاط اا  ل ػػػػر ،  اػػػػػد لمػػػػػؿ البابػػػػا

ي يػػػة تاػػػـو بالػػػد اع لػػػف العايػػػدة   لمػػػ  ت ػػػجيق إصػػػدار مجػػػلت دـ1293 -ـ1232ل ػػػر 
والمعػػارؼ ، وذلػػؾ أف د لمػػ  ارتاػػال رجػػاؿ الػػديف  ػػ  العمػػـو لرثوذكسػػية ، والكتػػب التػػ  تسػػااا 

 معظػػـ رجػػاؿ الػػديف ااقبػػاط آ ػػذاؾ كػػا وا مػػف محػػدودي الثاا ػػة ود يجيػػدوا الػػولظ الػػدي   ، و ػػ 
ا ػة الدي يػة ، ممػا المب ػروف   مسػمحيف بالمعر ػة والعمػـ والثاالماابؿ كاف المرسموف ااجا ب  

ا اػػماـ بعاػػفـ إلػػ   ػػ  التػػ ثير لمػػ  الكثيػػر مػػف ااقبػػاط ، وبالتػػال  كػػاف ي ػػكؿ لػػاملا قوياػػا 
 .   711، ص9112المذاهب التب يرية الوا دة   صديؽ، 

رسػػاليات التب ػػيرية إلػػ  مصػػر والتػػ  لممػػت لمػػ  جػػذب أب ػػال ااقبػػاط ،  مػػق قػػدـو ا  
ودسػػيما أف   ػػاط المرسػػميف ااجا ػػب قػػد اتجػػم أودا إلػػ  العمػػؿ لمػػ  احتػػوال المؤسسػػة الدي يػػة 

يػػػة اارثوذكسػػػية ، وهػػػ  الك يسػػػة المصػػػرية الاوميػػػػة الوط يػػػة لألقبػػػاط ، أي ك يسػػػتفـ الابط
 . 112، ص1223 يوسؼ، 

وم ػػذ ذلػػؾ الوقػػت  فاػػت الك يسػػة الابطيػػة اارثوذكسػػية مػػف كبوتفػػا ، وأاػػذت ح ػػد 
رسػػاليات التب ػػيرية الاادمػػة لميفػػا مػػف ؾ الغػػزو الػػدي   والثاػػا   الػػذي لإل جفودهػػا لمواجفػػة ذلػػ

دة الحمايػػػة الايػػػ متثايػػػؼ الػػػدي   ووسػػػيمة أياػػػاا الغػػػرب ،  كا ػػػت الصػػػحا ة الدي يػػػة وسػػػيمة ل
لبػث الاػيـ الدي يػة وااالقيػة  ػ   فػوس  اصباا  مجادا وذكسية ، تمؾ الصحا ة الت  صارت اارث

ااقبػػػاط وتعػػػريففـ بػػػالتراث الثاػػػا   والحاػػػاري لػػػبلدهـ وتػػػوليتفـ بػػػالايـ الوط يػػػة المريوبػػػة 
 . 711، ص9112 صديؽ، 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 055 - 

اليات رسػػلك يسػػة الابطيػػة اتجػػاه ا   ػػديدة التػػ  أبػػدتفا اولمػػ  الػػريـ مػػف المااومػػة ال
رسػػاليات  ػػ  جػػذب بعػػض ااقبػػاط إليفػػا ،  كا ػػت أسػػيوط مركػػز التب ػػيرية  اػػد  جحػػت هػػذه ا  

ا ت ػػار المػػذهب البروتسػػات ت  بي مػػا كا ػػت طفطػػا بسػػوهاج مركػػز ا ت ػػار المػػذهب الكػػاثوليك  
البروتسػتا تية وسػيمة مػف وسػا،ؿ   ، و   الواقػق  اػد كا ػت الصػحؼ72، ص 1222 سولاير، 

بفػدؼ  ير،    فا   ف الولظ لم  الم ػابر ووسػيمة ل  ػر مبػاد،فـ بػيف الاػرال المصػرييف بالت
ومػػف جفػػة أاػػرب  اػػد أاػػا ت المجػػلت التب ػػيرية إلػػ  جا ػػب  جػػذبفـ إلػػ  الك يسػػة ال ا ػػ،ة،

ؿ دلػوب المب ػريف لد ق العمؿ التب ػيري وحمػ مسالداا  المست فيات والملج  والمدارس لاملا 
 . 712، ص9112وتوصيؿ أ كارهـ  صديؽ، 

المجلت الدي ية لم  ااتلؼ ا تمالاتفا الطا،فيػة ، واسػتطاع الاميػؿ م فػا وقد تعددت 
  ، و يمػا يمػ  لػرض لػبعض الصػحؼ والمجػلت الابطيػة ،التػ  لفػا مواصمة الصدور إلػ  اليػـو

 اآلف:اهتماـ بال ،وف الابطية ودزاؿ يتواصؿ صدورها إل  
 اجلسائد ايكبط١ٝ: -أ

كا ػػػت ه ػػػاؾ العديػػػد مػػػف الجرا،ػػػد الابطيػػػة مثػػػؿ جريػػػدة م ػػػذ   ػػػ ة الصػػػحا ة الابطيػػػة 
ـ  ، ولك فمػػا توقفتػػا لػػف 1255-1222ـ  ، وجريػػدة مصػػر اليوميػػة  1271-1233الػوطف 

 الصدور  يما لدا جريدة وط   والت  س تعرض ل   تفا  واهتماماتفا  يما يم :
 جريدة وط  :-

د مػػػف الايػػػادات   ػػػال جريػػػدة لامػػػة تفػػػتـ بال ػػػ،وف الابطيػػػة العديػػػإراودت  كػػػرة  لاػػػد
، مػ فـ الػدكتور  قبػاططوف سيدهـ ومعػم بعػض ااذه الفكرة أ ، وقد تحمس لفالعمما ية الابطية

سػتاذ الدراسػات ال ػرقية بجامعػة الاػاهرة وأوؿ لميػد لكميػة االسػف وااسػتاذ بمعفػد مراد كامػؿ أ
م  ، اػري لبػد ال ػور المحػابادير رجؿ االماؿ، وسػعد  لدل  أ ، والمف دسالدراسات الابطية 

سػػاؼ الاػػدمات العامػػة وادجتماليػػة  يمػػا بعػػد  والامػػص مكػػاري السػػريا     اا بػػا صػػمو،يؿ أ
اا كبيػػر  اا مريكيػػة بالاػاهرة دور كبالكميػة ا  ر،ػيس قسػـ ادجتمػػاع بمعفػد الدراسػػات الابطيػة وااسػػتاذ 

وتصدر جريدة وط   يـو ااحػد مػف كػؿ أسػبوع  م ػذ  ،صدار الجريدة إو    توجيم المسيرة  ح
  .953-925، ص  9112،ـ  أسعد1222صدور لددها ااوؿ    لاـ 
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صػػدرت جريػػدة وط ػػ   ػػ  لفػػد الػػر،يس الراحػػؿ جمػػاؿ لبػػد ال اصػػر و ػػ  وقػػت كػػاف و 
لػ  هاوكػاف  ػعار  ،الكرس  البابوي االياا بعػد  ياحػة اا بػا يوسػاب اآلف" وط ػ   م ػذ صػدورها واس

لو غمت بالامد ل م  ازلت   إليم    الامد  فس " وهو بيت مف قصيدة احمػد  ػوق  ، ولك ػم 
 فػػ  وكمػػا ياػػوؿ يوسػػؼ ،  تحيػػد ل فػػاكػػاف بمثابػػة البروتوكػػوؿ لمجريػػدة أو السياسػػة التػػ  د

 طوف سيدهـ ر،يس تحريرها : لـ تصدر كجريػدة مسػيحية تػدا ق لػف حاػوؽ ااقبػاط  ػ  ذلػؾ أ
ـ لػـ يكػف يعػا   ااقبػاط 1222صدار الجريدة م ػذ لػاـ إ، وااصة وأ م وقت بزوغ  كرة  الوقت

صدرت كصحيفة قوميػة مػف اػمف أهػدا فا تحمػؿ لػبل الاطػاب  فاكمواط يف مصرييف ، ولك 
كمػا كػاف هػد فا تاػديـ مػادة إللميػة مت ولػة ، الدي   المسيح  و  ػر أابػار الك يسػة الابطيػة

ـ صفحة لألسرة والمرأة وكػؿ مػا يتعمػؽ بالصػحة والعمػـ وكػاف لفػا دور  كاف لفا السبؽ    تادي
أكبر    تاديـ التحميلت والدراسات وتذوؽ اادب والف ػوف وادرتاػال بالػذوؽ العػاـ لػدب الاػارئ 
 ظرا لامة العبل اااباري لديفا  ف  جريدة أسبولية ووظيفتفا ليست أاباريػة بالدرجػة ااولػ  

 . 37-39، ص9111  م ير ، 
واهتمػػت الجريػػدة م ػػذ صػػدورها بااابػػار السياسػػية الاارجيػػة العالميػػة والمحميػػة  ػػ  

ت غؿ المػواطف المصػري، ولمػ  مػدب سػ وات صػدورها  حة ااول  وبااابار المحمية الت الصف
ـ، وقػد ت اولػت 1222 طوف سػيدهـ حتػ  رحيمػم لػاـ صدر الصفحة ااول  مااؿ أسبول  ا يت

بحاػػوؽ ااقبػػاط كمػػواط يف،  ة الوط يػػة ، و يفػػا ت ػػاوؿ كػػؿ مػػا يتعمػػؽماادتػػم مواػػولات الوحػػد
لم  المساواة    الحاػوؽ والواجبػات بػيف جميػق المػواط يف، و اصػر مػف اػلؿ ماادتػم  مؤكداا
، ، كمػا دا ػق لػف حاػوؽ ااقبػاط  ػ  أجػازات االيػادرهاب البغػيضمف أاير برصاصات ا  كؿ 

 ،لػلـ وبػرام  التعمػيـ، واهػتـ كػذلؾ بػالحوار الػوط   ب ااقباط ومفاجمتفـ مف وسػا،ؿ اومتال
السياسػة الدااميػة، والسياسػة و وت ولت ماادتم ااسبولية بيف ادهتمػاـ بالااػايا ادقتصػادية، 

  .923، ص  9112،الاارجية، وقاايا التعميـ   أسعد
أمػػػا لػػػف ادتجػػػاه السياسػػػ  لمجريػػػدة  اػػػد تػػػ ثر بع صػػػر هػػػاـ وهػػػو تغييػػػر التوجفػػػات 

الجريدة تػدلو لمفكػر اد ػتراك   كا تات لم  سبيؿ المثاؿ يياسية بمصر  طواؿ  ترة الستي الس
وهو ادتجاه الذي سار  يم الر،يس لبد ال اصر وتطالب بتوطيد العلقات الثاا ية المصرية مػق 

م ػروع دوف أيػة مكاسػب  111كوريا ال مالية وت يد بمسالدات روسيا لمصر  ػ  أكثػر مػف 
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ماابؿ  إ فػا تػرب الوديػات المتحػدة اامريكيػة الو   ـ ، 1222بالعدد الرابق لاـ ا   ر  وهو م
ـ:   الحرب الكيميا،ية  اامريكيػة : يػاز يبيػد  1222بصورة سمبية    ر بالعدد الاامس لاـ 

 جػازات العمميػة قػت  فسػم لػـ يم عفػا ذلػؾ مػف   ػر ا  ولكػف  ػ  الو  ا  ساف ااترلتم أمريكػا ،
واهتمػت الجريػدة ، وديػات المتحػدة  ػ  مجػاؿ الا بمػة ال وويػة وااتػراع الصػواريمالت  تحاافا ال

اػػلؿ  تػػرة السػػتي يات وأوا،ػػؿ السػػبعي يات بااػػية  مسػػطيف وتحريرهػػا وقاػػايا اللج،ػػيف  ياػػاا أ
سػرا،يؿ وقػد أاػفت لمػ  هػذا اس   لػف  مسػطيف و 2/7/1231وأصدرت ما ي ػبم العػدد الاػاص  

سػػرا،يؿ واحػػتلؿ الك ػػا،س إيف  ػػ  يلػػف مح ػػة المسػػيح اياػػاا حيػػث   ػػرت تحالعػػدد صػػبغة دي يػػة 
  وظػؿ ادهتمػاـ 37، ص9111وااديرة والمساجد وطرد الرهباف وهدـ بعض الك ا،س   م يػر، 

جػرالات ات مػف اػلؿ ر ػض إ  م تصػؼ السػبعي ي ػ  الجريػدة حتػ بالااية الفمسطي ية وااحاا 
 تفويد الادس .

ادتجػاه اد ػتراك  السياسػ   حكػـ، ااتفػ  تاريبػاا الر،يس الراحػؿ السػادات ال ومق تول 
لمجريدة، لك فا لـ ت د ق إل  ادتجاه المغاير مبا ػرة ، بػؿ اتجفػت إلػ    ػر ااابػار السياسػية 
الاارجيػػة العالميػػة والمحميػػة بطرياػػة حياديػػة ، و ػػ  لفػػد السػػادات لػػـ يػػ ت التػػدري   ػػ  حريػػة 

مترقبة لحجـ الحرية الػذي سػوؼ يسػمح    لصحا ة بصورة سريعة ولكف ظمت وطالتعبير    ا
واسػػتمرت الجريػػدة  ػػ  الترقػػب لمسياسػػة تػػ  د تتعػػرض الجريػػدة لمت كيػػؿ بفػػا، بػػم لمصػػحؼ ح

   لفػد الػر،يس حسػ   مبػارؾ حتػ  م تصػؼ الثما ي يػات اسػتطالت  دةالجديدة لمر،اسة الجدي
ب حريػػة الصػػحا ة ف تمػػارس حريتفػػا  ػػ  التعبيػػر بصػػورة تدريجيػػة بعػػد أف أيمػػؽ مكتػػأالجريػػدة 

وأصبح ه اؾ حريػة  عميػة لمتعبيػر لػف الػرأي بػدوف وجػود أي  ػوع مػف الرقابػة أو التػداؿ  يمػا 
 . 32،  ص9111ت  ره الجريدة أو تت اولم مف قاايا  م ير، 

ت ػػاولوف يو ػ  الوقػت الحػػال  تاػـ جريػػدة وط ػ   ابػم مػػف المحػرريف والكتػػاب الػذيف 
فػا تفػتـ قتصػادية وال ػباب والمػرأة، كمػا أ ة والسياسية وادماتمؼ المجادت الدي ية وادجتمالي

تاػػـ ماػػادت لرجػػاؿ و ل ػػ،وف ااسػػرة والطفػػؿ ،  ااصػػاا  وتفػػرد اهتمامػػاا  بجوا ػػب الفػػف والثاا ػػة،
الػػديف المسػػيح  والايػػادات الدي يػػة ولم ػػباب ولكتػػػاب مػػف الايػػادات المصػػرية مػػف المسػػػمميف 

  جميزية كؿ أسبوع لم فعة ااقباط    الاارج.  بالمغة ا وااقباط، وتايؼ الجريدة ممحااا 
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 اجملالت ايكبط١ٝ : -ب
صدرت الؿ الارف الع ريف أكثػر مػف ل ػريف مجمػة قبطيػة أرثوذكسػية جػال أيمػبفـ 

مجمػػة   12صػػدر أكثػػر مػػف   مجمػػة   ػػ  ال صػػؼ ااوؿ مػػف الاػػرف الع ػػريف كمػػا 12حػػوال   
ف يجرا،ػد الابطيػة  اطاػة باسػـ كػؿ المسػػيحيكاثوليكيػة   بي مػا جػالت ال -بروتسػتا يةمسػيحية  

بكػػؿ طػػوا،ففـ ، صػػدر هػػذا الكػػـ الفا،ػػؿ مػػف المجػػلت ك ػػوع مػػف التاصػػيص والتعبيػػر لػػف كػػؿ 
لمػ  لػرض  الحػال  . وياتصػر البحػث 27، ص9111ا،ؼ المسيحية  م ير ، طا،فة مف الطو 

مػػف ماػػادت  المجػػلت الابطيػػة التػػ   ػػاركت  ػػ  ال فاػػة الك سػػية بمػػا كا ػػت ود تػػزاؿ ت  ػػره
سػفامات  ػ  وتاريايػة ، وبمػا كا ػت تادمػم مػف إ ودراسات روحيػة وأسػرية واجتماليػة و فسػية

و يمػا  .، ويتواصؿ صدورها إلػ  اآلفابارة الك سية ، وكذلؾ بما تادمم مف أل  ال فاالدلوة إ
 يتواصؿ صدورها إل  اآلف: الت  المجلت الابطيةز عوامؿ    ة وتطور أبر يم  لرض ل

 ة مدارس ااحد:مجم-1
عػدد ااوؿ ا تتاحيػة ال ػ  ـ ، وقد كتػب 1223بريؿ أصدر العدد ااوؿ مف المجمة    

 ػػ  المجتمػػق  جديػػداا  ف  بعػػث بعثػػاا أصػػدار المجمػػة هػػو إأف الفػػدؼ مػػف الػػدكتور ه ػػري الاػػول  "
ـز صػػلح ، و حػػف قػػد لاػػد ا العػػثػػر مػػف  صػػؼ قػػرف والجميػػق ي  ػػدوف ا  ماػػد مػػر أك، الابطػػ 

..أجػػؿ  اػػد التزم ػػا أف تكػػوف .صػػلح ل سػػتابؿ حيػػاة جديػػدة لاػػدير أف  طػػرؽ بػػاب ا بم ػػي،ة ا
صػلح الفػرد وااسػرة والمجتمػق ، ليجػد  يفػا ،  لصػوت ا  الرهيػبمجمة مػدارس ااحػد صػدب 

هؤدل جميعا يذا،فـ الروح  وادجتمال  واادبػ  والعممػ  والصػح ".  اػد اتاػذت المجمػة م ػذ 
، وقػػد اسػػتادمت  ػػ  سػػبيؿ تحايػػؽ ذلػػؾ مػػ ف  الصػػراحة وال ػػجالة  ػػ  البدايػػة  ظػػرة  ػػمولية 

 كػار الػذات ، ثػـ الصلة الماتر ة بػروح التجػرد وا اػلل واس بدال الرأي والمحبة الغامرة لمجميق و إ
  .955، ص 9112،الجمق السميـ بيف العمـ والديف اجؿ سلـ العالـ  أسعد

 ػػعب  بػػالمتغيرات العصػػرية  وحرصػػت المجمػػة طػػواؿ  تػػرة ظفورهػػا لمػػ  امػػؽ ولػػ 
دراؾ اامػور والتفكيػر  يفػا مػق دراسػة روح  والفكػري وتكػويف مػ ف  لممػ   ومعالجة الفراغ ال

لاػػال الاػػول لمػػ  بعػػض يات إالتػػاريم المسػػيح  واآلبػػال، وحاولػػت المجمػػة اػػلؿ  تػػرة التسػػعي 
وف ،ت ػػاوؿ ال ػػورال اا اػػؿ ، وقػػد امت عػػت المجمػػة لػػف  الجوا ػػب السػػمبية  ػػ  الادمػػة سػػعياا 

ـ ، واقتصػرت 1222بتدال مف لػدد أكتػوبر لتوجيفات الايادة الك سية إالك سية وذلؾ استجابة 
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ماادتفػػا لمػػ  الماػػادت الروحيػػة والتعميميػػة واآلبا،يػػة والطاسػػية والعاا،ديػػة والتاريايػػة ودراسػػة 
 . 27، ص 9111الكتاب المادس  م ير،

 :  ايهساش٠ دل١ً -2

 لممعاهػػد أسػػافاا  كػػاف ل ػػدما الكػػرازة مجمػػة ـ1252 لػػاـ لثالػػثا  ػػ ودة البابػػا أصػػدر
 االػػواـ واػػلؿ  ياحتػػم، حتػػ  تحريرهػػا ر،اسػػة الوقػػت ذلػػؾ مػػف وتػػول  الك سػػية والتربيػػة الدي يػػة
 ا تتاحيػة  ػ  البابػا قداسػة لبػر وقػد ، ػفرية كمجمػة تصػدر كا ػت الكػرازة لمجمة ااول  الثلثة
 لػػـ إف ا  ػػا قػػوة  ػػ  لػػم و  ػػفد الحػػؽ سػػ اوؿ"  بػػاآلت  ملممجمػػ العػػاـ التوجػػم لػػف ااوؿ العػػدد
 اف ، أحػداا   تممػؽ ود ، أحػداا   جامػؿ د سوؼ الحؽ قول ا و   ، ل ا الحؽ يرا  د ذلؾ  فعؿ

  .952ص، 9112 أسعد،" كثيريف أااع والتممؽ المجاممة
 كمػا ، سػةلمك ي المستابمية والم رولات بااابار    تفا م ذ الكرازة مجمة اهتمت ولاد

 ، مكػاف كػؿ  ػ  الك يسػة وأابػار ، الكػرازة أابػار مكػاف كػؿ  ػ  الكػرازة ل ػعب ت اػؿ بػ ف اهتمت
 مػػف لػػدد كػػؿ و ػػ . المرقسػػية الكػػرازة إيبار ػػيات سػػا،ر  ػػ  واا  ػػطة المػػؤتمرات أابػػار وكػػذلؾ
 ، والعممػا يف الكف ػة مػف الايػادات وبعػض وااسػاقفة لمبابػا ماػادت تتاػمف كا ت المجمة ألداد
  .   952ص ،9112،أسعد  المؤم يف بيف والتعزيات التفا   لتبادؿ صفحاتفا  تحت كما

 ، المرقسػية الكػرازة أ حػال سػا،ر  ػ  واسق ا ت ار مف لفا بما الكرازة مجمة أف  ؾ ود
، الدي يػػة بر،اسػتم مكػاف كػؿ  ػ  المرقسػية الكػرازة  ػػعب ربطػت قػد ، المفجػر بػلد ذلػؾ  ػ  بمػا
 ولاميػػا روحيػػا يػػذال تاػػدـ وييرهػػا وتاريايػػة كتابيػػة ودراسػػات روحيػػة ادتماػػ مػػف تادمػػم وبمػػا

 . لم عب
لػػػ  الطويػػػؿ تاريافػػػا لبػػػر مجمػػػةال وتت ػػػاوؿ  الفػػػرد حيػػػاة  ػػػ  متعػػػددة جوا ػػػب اآلف واس

 اآلبػػال سػير ولػػرض ال اصػية، ب ػػال إلػ  تفػدؼ التػػ  الماػادت  اػػدمت ، والمجتمػق والك يسػة
 مػػف الروحيػػة بالحيػػاة اهتمػت كمػػا بال ػػباب، ااصػة يػػةل ا وجفػػت طػارا  هػػذا و ػػ  والاديسػيف

 وتاسػير ، وتاريافػا وطاوسػفا اارثوذكسػية الابطية الك يسة تعاليـ ب رح المجمة اهتماـ الؿ
 المسػػيحية ااسػػرة حيػػاة تاريافػػا لبػػر كػػذلؾ وت اولػػت. والجديػػد الاػػديـ بعفديػػم الماػػدس الكتػػاب
 ت  ػ  قػد التػ  والال ػات ، حياتفػا مراحػؿ    رةااس مق والسير ، وادجتمال  الروح  وب ا،فا
  مػػاذج اللفػػا مػػف قػػدمت صػػفحاتفا بعػػض المجمػػة وكرسػػت ااب ػػال، وتربيػػة ، الػػزوجيف بػػيف
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 وأسػػاليب وال ػػعب الرلػػاة بػػيف بالعلقػػة كػػذلؾ واهتمػػت الميػػداف، هػػذا  ػػ  العػػامميف تعػػيف تربويػػة
 الثاا ػػة بػػيف وربطػػت، الرلويػػة مسػػا،ؿال مػػف وييرهػػا الصػػالحيف الرلػػاة وااتيػػار الك سػػية ا دارة
 ا  سػػػاف إلػػ  الكػػرازة مجمػػة  ظػػرت المجػػادت هػػػذه كػػؿ و ػػ  والػػديف، والفمسػػفة واادب والعمػػـ

 . والدولة الك يسة بيف والعلقة الوطف حياة    ودوره المسيح 
مػػف اػػلؿ العػػرض السػػابؽ يلحػػظ اهتمػػاـ ااقبػػاط بإصػػدار الصػػحؼ والمجػػلت م ػػذ 

التاسق ل ر ، ولكف الاميؿ م فا استطاع مواصمة الصدور إل  اليػـو وهػو مػا تسيعي ات الارف 
ت اولػػم البحػػث بػػالعرض والتحميػػؿ، ويت ػػاوؿ المحػػور التػػال  أ ػػكاؿ المعالجػػة الصػػحفية لماطػػاب 

 الدي   المسيح  ومففومم وأبعاده.الدي   المسيح  ، بعد التعرؼ لم  الاطاب 
 وأ كاؿ المعالجة الصحفية لم: ماهية الاطاب الدي   المسيح : اثا يا 

ثػارت إ ػكاليات ماتمفػة لمػ  مسػتوب العمػـو أمففػـو الاطػاب مػف المفػاهيـ التػ   يعد
الحداثػة إلػ  تصػور  ا  سا ية،  اد توصمت العمـو الحديثة ااصة ال ظريات التفكيكيػة ومػا بعػد

العبػػارات بػػؿ طػػاب يػػداؿ  ػػ   طاقػػم كػػؿ ااقػػواؿ المسػػمولة والمكتوبػػة، وكػػذلؾ الػػاـ لمففػػـو ال
وأساليب السموؾ ، بالتبار أف المجتمق ذاتم يففـ لم  أ م  ػص يااػق لػ فس أسػاليب تحميػؿ 

    .291ص، 9115 زايد، الاطاب
 َفّٗٛ اخلطاب:-أ

عػاف ثلثػة: ي ػير ويستادـ    لمػـ المغػة بم كاليات ماتمفة ، إيثير مففـو الاطاب 
مع ػ  الثػا   كػلـ ممفػوظ، أمػا المع ػ  ف الاطاب هػو  ػص مكتػوب، و ػ  الأ المع   ااوؿ إل 

 الثلثػػة لػػف المع ػػ  الرؤيػػة أو اايديولوجيػػة، ود تاػػرج هػػذه المعػػا    الثالػػث  فػػو ي ػػير إلػػ 
 . 91، ص 1229المغوي لماطاب ب  م كلـ أو رسالة   زايد ، 

ومػػق أف المصػػطمح ي ػػير  ػػ  المغػػة إلػػ  التعبيػػرات المفظيػػة المكتوبػػة أو المرسػػمة  ػػ  
الاطب الدي يػة وال صػوص الدي يػة ، كمػا ي ػير إلػ  الم اق ػات وصػور التعبيػر المغػوي كالكلـ 

حوؿ مواوع معيف أو حوؿ قاية معي ة ،  إف استادامم    لمـ ادجتماع امتد لي ػمؿ أكثػر 
مف مع اه المغػوي،  فػو يسػتادـ  ػ  العمػـو ادجتماليػة بوصػفم طرياػة م ظمػة لمتفكيػر، حيػث 

ويصػبح الاطػاب بفػذا  واآلرال الماتمفة    أ ماط ماتمفة مف الاطػاب.ة ت تظـ اا كار الماتمف
المع   مراد اا لمففـو المداؿ ال ظري أو الم ح  الم فجػ ، وه ػا يتسػق مففومػم لي ػمؿ صػور 
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الاطاب الماتمفة  ػ  السياسػة و ػ  الػديف و ػ  الحيػاة ادجتماليػة اليوميػة ، لمػ  التبػار أف 
ف أساليب تعبيرية أو م طوقات تعبر لف للمات أو إ ػارات لفػا ما يظفر    الحياة اليومية م

، 9115دددت ماتمفة ، ومف ثـ  فػ  تعبيػر لػف وجػود وهػ  جػزأ د يتجػزأ مػف التػاريم  زايػد،
 .  299-291ص

وقػػد يتايػػؿ الػػبعض أف المع ػػ  الماصػػود مػػف كممػػة اطػػاب هػػو مجػػرد الاطابػػة التػػ  
  صػػورة اطبػػة أو مولظػػة أو درس دي ػػ ، بي مػػا  تمااهػػا لبػػر م ػػابر المسػػاجد أو الك ػػا،س  ػػ

أو  الماصود بم مجمؿ ما يصؿ لأل راد مف أ كار وتصورات بكؿ أ كاؿ التعبيػر المغػوي مسػمولاا 
وبكػػػؿ وسػػػا،ؿ ا تصػػػاؿ الاديمػػػة والمسػػػتحدثة  ػػػ  كػػػؿ مػػػا يػػػرتبط بالحيػػػاة ادجتماليػػػة  مكتوبػػػاا 

-22ص ،9112، البصػػرات   ي يػػةلمػػ  مبػػادئ د كػػزاا توادقتصػػادية والسياسػػية وااالقيػػة مر 
22 . 
 َفّٗٛ اخلطاب ايدٜين:-ب

أ ػم أمػر معاػد،  فػو مػف  احيػة ال ػكؿ  مففـو الاطاب الػدي   لمػ  لبعض إل ي ظر ا
 ي ػػمؿ كػػؿ االمػػاؿ المكتوبػػة وال ػػففية، الماديػػة والرمزيػػة، ومػػف  احيػػة الماػػموف يبػػدو ب ػػالا 

ياسػية وادقتصػادية وادجتماليػة والثاا يػة معاػداا يحػوي داامػم العديػد مػف اا كػار والااػايا الس
واحػد أو مرجعيػة واحػدة والدي ية، ومثؿ هذا الب ال المركب والمعاد د يمك م أف يحاؿ إل  معػيف 

الواسق، الػذي يتفالػؿ  يػم الاػاص مػق العػاـ ، وتتحػاور  يػم الػذات الحاػارية مػق  إد بالمع  
  .5، ص9111ا رث ا  سا   الم ترؾ  صادؽ ، 

البحػػوث والدراسػػات المع يػػة بااػػايا الاطػػاب الػػدي   إلػػ  تعريفػػات بعػػض أ ػػارت  وقػػد
البصػػػرات  ،  متعػػػددة لػػػم، وت اسػػػـ  إلػػػ  ثلثػػػة إتجاهػػػات ر،يسػػػة، يمكػػػف تواػػػيحفا  يمػػػا يمػػػ 

 :  31ص ،9112  إبراهيـ،  23-22ص ،9112
تجػػاه هػػو   ة ،  الاطػػاب الػػدي   و اػػا لفػػذا اإتجػػاه يجعمػػم مراد ػػا لمففػػـو المػػ ف  أو الػػدلو  -

ا  جيػؿ، وهػو أياػا الفعػؿ الب ػري الػذي  الاطاب ا لف  المتمثؿ    الارآف والس ة ال بويػة أو
لتػزاـ ب حكامػم وت ػريعاتم، ويكػوف عػاليـ الػديف، وحػث اا ػراد لمػ  اد يفدؼ إل  التبميا و  ر ت

مف جفد لففػـ  زؿ، وما ياـو بم الب ر الماصود بالاطاب الدي   جممة الفام الب ري لمديف المُ 
أو هو " الاطػاب الػذي ي طمػؽ مػف مرجعيػة ، الديف ووصفم وواعم مواق التطبيؽ    الحياة
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دي ية، ويعتمد لم  ما يست بطم ويففمػم ويفسػره العممػال والاطبػال والولػاظ مػف الػ ص الػدي   
وهػػػو طرياػػػة ومػػػ ف   ػػػ  التفكيػػػر والتصػػػور و ػػػ  التعبيػػػر لػػػف اا كػػػار والتصػػػورات الدي يػػػة" 

 . 73ص ،9112معبد، 
تجػػاه الثػػا   أف الاطػػاب الػػدي   يػػرادؼ الفكػػر الػػدي   الػػذي يظفػػر  ػػ  أقػػواؿ وأ عػػاؿ يػػرب ا   -

ومواقؼ الاا،ميف بم والداليف إليػم ، ويكػوف الماصػود بالاطػاب الػدي   هػو ااقػواؿ وال صػوص 
المكتوبػػة التػػ  تصػػدر لػػف موقػػؼ إيػػديولوج  ذي صػػبغة دي يػػة أو لاا،ديػػة والػػذي يعبػػر لػػف 

فة  ظر محػددة إزال قاػايا دي يػة أو د يويػة أو الػذي يػدا ق لػف لايػدة معي ػة ويعمػؿ لمػ  وج
 .  ر هذه العايدة     كؿ كتب أو اطب أو ماادت صحفية" 

تجػػاه الثالػػث أف الفػػرؽ بػػيف الػػ ص ا لفػػ  كماػػموف لماطػػاب والففػػـ الب ػػري أصػػبح يػػرب ا  -
التمييز بيف ما هػو ثابػت مػف أصػوؿ الػديف ا،يل    الواقق العمم  ، بحيث لـ يعد مف السفؿ 

الم زؿ ، وما هو متغير مف  فـ واجتفادات الب ػر، ويػذهب بعػض أ صػار هػذا ادتجػاه إلػ  أف 
الاطػاب الػدي   الم ػزؿ لػيس لػػم وجػود مسػتاؿ قػا،ـ بذاتػػم اػارج الت ويػؿ الب ػري ، وأف الػػ ص 

 .  العاؿ لم  ت ويمم مستمدة مف قدرةالدي   ليس لم مرجعية    ذاتم واس ما مرجعيتم 
مففػـو الاطػاب الػدي   لي ػير إلػ   و   اول المع   العاـ لمففـو الاطاب، يسػتادـ

و التػ  تصػدر لػف لف المؤسسات الدي ية أو لف رجاؿ الػديف أال صوص المكتوبة الت  تصدر 
والػػذي يعبػػر لػػف وجفػػة  ظػػر محػػددة إزال  يػػديولوج  ذي صػػبغة دي يػػة أو لاا،ديػػة ،موقػػؼ أ
 يػة أو د يويػػة ، أو الػذي يػدا ق لػػف لايػدة معي ػػة  ويعمػؿ لمػ    ػػر هػذه العايػػدة   قاػايا دي

 . 299ص، 9115زايد، 
ب  م "ما يااطب اما،ر ال اس ليجعػؿ مػ فـ أ ػراداا  الاطاب الدي   المسيح ويعرؼ 

صػػالحيف   ولمػػوطف لػػف طريػػؽ  ػػرح العمػػؽ الروحػػ  لمػػ ص، ومػػف ه ػػا يجػػب أف يتامػػ  لػػف 
جاه اآلار،  الاطاب دياتصر لم  الحديث لف الحلؿ والحراـ دوف التػداؿ التعصب والت دد ت

   . 9111،   ساف"    جيب   العمؽ الروح  لإل 
و ػػ  اػػول ذلػػؾ يحػػدد البحػػث الحػػال  مففػػـو الاطػػاب الػػدي   المسػػيح   ػػ  مجمولػػة 

 بمصػر، أو الرسػميةالدي يػة   ة الابطيػة التػ  تصػدر لػف المؤسسػةال صوص المكتوبة بالصحا
والػذي يعبػر ، أو يتاػذوف موقفػاا ذا صػبغة دي يػة ،  فايمثمو  أو لمما ييف لف أ راد ورجاؿ ديف
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وتظفػر هػذه ال صػوص  ػ   ػكؿ ماػادت لف وجفة  ظر محػددة إزال قاػايا دي يػة أو د يويػة ،
     دراسات م  ورة بالصحا ة الابطية.ومواولات صحفية ، وأابار و 

 خصائص اخلطاب ايدٜين:    -ز

ب الػػػدي   المسػػػت ير د يتصػػػؼ بػػػالجمود  فػػػو  ػػػامؿ لجميػػػق م ػػػاح  الحيػػػاة الاطػػػا
والػػدددت السػػموكية المعبػػر ل فػػا ويػػدلو إلػػ  ا  تمػػال لمػػوطف والحفػػاظ لمػػ  الفويػػة المصػػرية 

، وياـو بت ظػيـ للقػات ا  سػاف ااساسػية   23، ص 9115أبوكموف،  ية مف التغريبوالعرب
  .1971، ص 9113 ػاج ، مق ربم، وللقتم مػق ييػره   الثلث: للقتم مق  فسم، وللقتم

السػػيد ،    ،75، ص9112معبػػد،   ػػ  اآلتػػ  ويمكػػف اسػػتالص اصػػا،ص الاطػػاب الػػدي   
  :   792-793ص ، 9191ك كة وآاروف،    715-712، ص 9113

احواؿ ال اس وأف يكػوف قا،مػا لمػ  ادلتػداؿ والوسػطية ،  أف يكوف مواكبا لألحداث ومرالياا  -
 . باطاب يت اسب مق ثاا تفـ ولممفـ أف يرال  أحواؿ المااطبيف ويااطبفـو 
 رار واامف    الحياة ا  سا ية.يحاؽ الطم  ي ة والسعادة وادستا -
مؤثر حيػث يااطػب لاػؿ ا  سػاف و طرتػم السػميمة، ويحػرؾ م ػالر ا  سػاف ولواطفػم  ػ   -

 ة الت  يستثير  يفا لامم. فس المحظ
ا لػال  ر بتغير الزماف والمكػاف ،  الماصػود بػم ااحكػاـ ال ػرلية، بحيػث أ ػم إذثابت د يتغي -

الااية ت اػذ  فػس الحكػـ ،  ػإذا كػاف ه ػاؾ واقػق جديػد  إ ػم   الحكـ ال رل  قاية ما تبا
 . ليب والوسا،ؿ  إ فا تتغير وتتبدؿيحتاج إل  حكـ آار ، أما ااسا

ة لمواػػػولية المطموبػػػة ل ػػػد مااطبػػػأف يكػػػوف مػػػرف ومتجػػػدد ، ويمبػػػ  جميػػػق ال ػػػروط ا -
 اا ااص بمغة يففمفا الجميق . 

 .محوار المتبادؿ واال  مف التاميدأف يكوف محتوب الاطاب مفتوح ل -
 :   املطٝشٞ خصائص اخلطاب ايدٜين -د

 بمكػػف اسػػتارا،فا لمػػ يمكػػف الاػػوؿ أف الاطػػاب الػػدي   المسػػيح  لػػم لػػدة اصػػا،ص 
،  ػػػاج    23، ص9115أبػػػو كمػػػوف ،     31ص ،9112 إبراهيـ ، أحمػػػد ، ال حػػػو التػػػال 

 : 75، ص9112معبد ،     1971، ص9113،9113
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 مول :  فو  امؿ جميق م اح  الحياة المتصمة    ت ظيـ للقة ا  ساف باالاػم وب فسػم  -
 وييره.

 يدلو إل  الروحا ية الت  ه  جوهر الديف ولك م د يفمؿ الجا ب المادي مف الحياة. -
  مبادئ وقيـ الحؽ والصدؽ والاير ومرالاة الامفية الثاا يػة والعاا،ديػة لممتماػ  يؤسس لم -

 الواوح    جميق ااحواؿ والظروؼبا اا ة إل  التزاـ 
ويػة المصػرية والعربيػة مػف د يتصؼ بالجمود ويدلو إل  ا  تمػال لمػوطف والحفػاظ لمػ  الف -

لػثلث: للقتػم مػق  فسػم، وللقتػم مػق ، وياـو بت ظيـ للقات ا  ساف ااساسية االتغريب
 .ربم، وللقتم مق ييره 

احػػواؿ ال ػػاس و قػػا،ـ لمػػ  ادلتػػداؿ والوسػػطية ، و يرالػػ  أحػػواؿ  مواكػػب لألحػػداث ومػػراع -
 .  باطاب يت اسب مق ثاا تفـ ولممفـ المااطبيف ويااطبفـ

 يحاؽ الطم  ي ة والسعادة وادستارار واامف    الحياة ا  سا ية. -
مؤثر حيػث يااطػب لاػؿ ا  سػاف و طرتػم السػميمة، ويحػرؾ م ػالر ا  سػاف ولواطفػم  ػ   -

  فس المحظة الت  يستثير  يفا لامم.
مػػرف ومتجػػدد، ويمبػػ  جميػػق ال ػػروط المواػػولية المطموبػػة ل ػػد مااطبػػة اا ػػااص بمغػػة  -

 يففمفا الجميق . 
 .تاميدأف يكوف محتوب الاطاب مفتوح لمحوار المتبادؿ واال  مف ال -
 املطٝشٞ :  ايدٜين اخلطاب أبعاد _ٙ

ب كؿ لاـ توجد    الاطاب الدي   أربعة ل اصر أساسية ه : الُمرسؿ الذي يعمف 
ويوصؿ الرسالة ، والمستابؿ الذي توجم لم الرسالة ويستابمفا ويستولبفا ويسع  لتطبيؽ ما 

وأايراا  إل  اآلاريف، تمااه، والرسالة الت  تحتوي لم  ماموف ما يريد المرسؿ أف يوصمم
وسيمة ادتصاؿ الت  قد تكوف  فوية أو مكتوبة، وقد تكوف معم ة بوسا،ؿ ا للـ المر،ية 

، 9117 بدوي،   بكة ا  تر ت ا لكترو ية أو لبر المؤسسات الدي ية   والمسمولة، أو 
    ومامو فا الرسا،ؿ الت  ي امفا رجؿ الديف المسيح  أ واعويمكف إجماؿ   ،115ص

 ال كؿ التوايح  التال :
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بدوي،  لم  أبعاد أساسية الاطاب الدي   المسيح  وتركز الرسا،ؿ الت  يتام فا 

    ال كؿ التوايح  التال :يمكف إبرازها و   192، ص 9117

أٔٛاع 

اٌلىائً اٌخٝ 

٠ٕمٍٙا كصً 

اٌـ٠ٓ 

اٌّي١غٟ 

 ِّٚعّٛٔٙا

كىائً ٔفي١ت 

حعاااٌش اٌاإفو 

ِااااااآ ٚالااااااا  

حعااا١ٌُ اٌىخااا  

 اٌّمـه

 

كىائً 

حفي١ل٠ت 

أٟ حشلط ِع

اٌخعا١ٌُ 

ٚاألِزاي 

 ٚاٌّعضناث

كىائً 

ال٘ٛح١ت 

حخعٍك بّا١٘ت 

هللا اٌٛاعـ 

 اٌضٛ٘ل

كىائً 

غمي١ت حشلط 

غمٛه 

١ٕيت اٌى

ٚؿالالحٙا 

ٚأغلاض 

حلح١بٙا 

 ِّٚاكىخٙا

 

كىائً اصخّاع١ت 

حشلط اٌعاللاث 

االصخّاع١ت 

ٌٍّي١غ١١ٓ ِ  

بععُٙ اٌبعط 

 ِٚ  االؽل٠ٓ

كىائً 

حاك٠ؾ١ت 

 حشلط حاك٠ؼ

اٌى١ٕيت 

ٚى١ل 

اٌشٙـاء 

 ٚاٌمـ٠ي١ٓ
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 ات إْتاز اخلطاب ايدٜين املطٝشٞ:َؤضط -ٚ

م فا ما هو رسم  وم فا ما هو يير كيؿ الاطاب الدي   المسيح  صادر ت متتعدد 
رسم ، وتتميز مؤسسات الاطاب الدي   المسيح  ب  فا مؤسسات متعامدة يااق أد اها 
ف وجدت متجاورة إد أ فا تااق كمفا لسمطة لميا واحدة ه  سمطة  لرقابة أللها وه  واس

ف الاساوسة الكبار يطمؽ لميفـ "رجاؿ الكف وت" البطريرؾ االم  لمك يسة ومعم مجمولة م
أو "ا كميروس" ي ت روف    الك ا،س ولفـ سمطة إدارة أمورها ، ويعمؿ تحت إدارة السمطة 
 العميا لمك يسة الابطية مؤسسات  رلية تسفـ    إ تاج الاطاب الدي   بجا ب الك يسة وه :

 االلخصاؿٞ اٌبعـ

 اٌشبا  حشض١ 

 األعّاي فٟ ٌٍـؽٛي

 حُِٙٚياعـ اٌغلة

 فٌه عٍٝ

 

 اٌزمافٟ اٌبعـ

 ٌٍفىل اٌملاءة

 بىً اٌّعاصل

 ٚاٌخفاعً ح١اكاحٗ،

 ِٕٚالشخٗ ِعٗ،

 

 اٌعٍّٟ اٌبعـ

 اٌّي١غ١ت ِٛلف

 اٌعصل ِخطٍباثِٓ 

 ت١اٌعٍّ اٌمعا٠ا ٚ

 اٌّؾخٍفت

 

 اٌّضخّعٟ اٌبعـ

 اٌّضخّ حط٠ٛل 

 عً ِشىالحٗٚ

 

 ٟاٌلٚع اٌبعـ

 اٌّمـىت اٌلٚعا١ٔت

 غلق عٓ ٚاٌبعـ

 اٌؾط١ت

 

 ياٌعم١ـ البعد
ّاْ باٌعم١ـة اإل٠

 اٌّي١غ١ت

 

 اإل٠ّأٟ اٌبعـ

 باهلل اٌٛاعـ اإل٠ّاْ

 اٌبعـ اٌٛغٕٟ

اٌّشاكوت اٌٛغ١ٕت، 

ٚعـَ االٔعناي عٓ 

 اٌّضخّ 

 

 

 

أبعاؿ اٌؾطا  

 اٌـ٠ٕٟ اٌّي١غٟ
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الك يسة، ويعد بمثابة المرجق االم   وهو السمطة الت ريعية العميا    المجمق المادس: -
 يما يتصؿ ب ،وف العايدة ويرأسم البابا ويتكوف مف ااساقفة الكبار    الك يسة الذي يكوف 
لكؿ م فـ دا،رة لمؿ محددة ك ساؼ ال باب وأساؼ التعميـ وأساؼ البحث العمم ، ويصدر 

 .  292، ص9115،زايدة  يعالجوف  يفا قاايا السالل م لدة مطبولات يؤلففا ااساقفة و 
ولممجمق المادس أهمية ااصة    حياة الك يسة، حيث تواجم الك يسة    كؿ لصر      

بد مف واقؼ تحتاج إل  الحؿ والبت  يفا ، لذلؾ كاف دمسا،ؿ جديدة وم كلت جديدة، وم
 وجود ما يعرؼ بالمجامق المادسة الت  يمت،ـ  يفا رجاؿ الكف وت مجتمعيف لبحث المواقؼ

، والت  يمكف  ةالجديدة وواق الحموؿ الم اسبة، ولدـ الامط بيف ال وازع الب رية وال اصي
  :  12، ص9111،   اا با يريغوريوس المت يح التعبير ل فا    

زايد،   رأسم ااساؼ الذي يرأس ا برا يةويتكوف مف كف ة كؿ إبرا ية وي مجمق الكف ة: -
  271ص ،9115

و هي،ة لامة مف أب ال الك يسة الابطية يتـ ااتيارها باد تااب، وه المجمس الممم : -
  أكبر مولممفـ هو مسالدة ااب البطريرؾ    اامور ا دارية والمالية، ويعتبر المجمس المم

وهو مجمس يجمق بعض العمما ييف مق  ،  1225، جرجس  هي،ة لمما ية تدير الك يسة
ور ال عب     إدارة الك يسة ويعمؿ بمثابة همزة رجاؿ الك يسة بحيث يعمؿ لم  ت كيد الد

  .  271ص ،9115زايد،  وصؿ بيف ما هو دي   وما هو د يوي ال
وه   صوؿ تعميمية وتثايفية دااؿ الك ا،س    ت كجفود تطولية دااؿ  مدارس ااحد: -

الك ا،س ولك فا تحولت إل  مؤسسة رسمية تتبق أساؼ التعميـ وتعمؿ و ؽ أسس رسمية 
أهـ مطبولاتفا مجمة مدارس  در مطبولات تعبر لف آرال ومواقؼ الك يسة ومفوتص
 . 271ص ،9115 زايد، ااحد
 أشهاٍ املعاجل١ ايصشف١ٝ يًدطاب ايدٜين املطٝشٞ: _ٖـ 

لف الاطاب الدي   ب ساليب  ت  م فا: الاطبة والماالة والكتاب والرسالة  ُيعبر
والعمؿ الدرام " المسمسؿ والفيمـ والمسرحية" ، والعمؿ  وال دوة والبر ام  ا ذال  والتميفزيو  

 حسف،   للف و بكة ا  تر ت والصحا ةاادب "  ثر أو  عر أو زجؿ أو قصة" وكذلؾ ا
 . 272، ص9112
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وياصد بفا طرياة المعالجة الصحفية لماطاب الدي   لمعمومات أو بيا ات حوؿ حدث 
  ر هذه البيا ات أو المعمومات، وت مؿ المعالجة  معيف واآلثار والتداليات الت  ترتبت لم 

كاتير يوباق  الف وف الصحفية مف مااؿ وحديث وتحايؽ وكار  إل  جا ب ااابار والتاارير
، 9112 أبو يزلة،فية الت  يمكف توايحفا  يما يم وصور ورسوـ وييرها مف الف وف الصح

 : 732ص
الكاتب ب فسم ويحك  بفا تجربة مارسفا  ويعرؼ ب  م قطعة مف ال ثر يتحدث بفا المااؿ: -

 أو حادث وقق لم أو ااطرا اطر لم    مواوع مف المواولات.
وهو  ف التحاور أو ادكتفال بمصدر مف المصادر بفدؼ الحصوؿ  الحديث الصحف : -

لم  معمومات جديدة واقعية، أو بفدؼ معر ة وجفات ال ظر أو اآلرال حوؿ هذه الواقعة، أو 
الاول لم   اصية معي ة، ولادة يكوف بيف صحف  أو أكثر مق  اصية أو  بفدؼ إلاال

 أكثر لمحصوؿ لم  معمومات واقعية حوؿ قاية معي ة.
 لوف أدب  تروي حادثة معي ة تتصؿ أجزاؤها بحيث يكوف مجممفا مع   كميا. الاصة: -
بيف اامريف وهو    وه  ااقواؿ السا،رة الت  يت اقمفا ال اس لعاد مماثمة  الحكمة والمثؿ: -

يبيف أحدهما أصمم، والمثؿ لبارة لف قوؿ       ي بم قود       آار بي فما م ابفة ل
 اآلار ويصوره.

 ييره لف طريؽ السرد الاصص . و ثر يت اوؿ حياة الكاتب  فسم أ السيرة الذاتية: -
العموـ ـ واداتصاص    وه  الدراسات الت  يجريفا أهؿ العم البحوث والدراسات: -

 .لم للقة بمواولات الاطاب الدي  ية والكو ية مما لال ر 
أبعاده ومؤسسات وبعد العرض السابؽ لمففوـ الاطاب الدي   المسيح  واصا،صم و 

ال  إل  دراسة تحميمية البحث مف الؿ المحور الت كاؿ المعالجة الصحفية لم يتجم إ تاجم وأ
 يح  ببعض الصحؼ والمجلت الابطية.المسلاطاب الدي   لممااميف التربوية لااايا ا

طاب ايدٜين املطٝشٞ ببع  ُضاَني ايرتب١ٜٛ يكضاٜا اخلتش١ًًٝٝ يًايدزاض١ اي: احملٛز ايجاْٞ

 ايصشف ٚاجملالت ايكبط١ٝ

لم   ولية الااايا الت  فدؼ الدراسة التحميمة إل  الوقوؼ : تهدؼ الدراسة التحميمة -
 ، والك ؼ لف اآلليات الت  ي ت  بفا الاطاب.مامو فا التربوييعالجفا الاطاب و 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 050 - 

، وهذا ااسموب ديتب     التمدت الباحثتاف أسموب تحميؿ الاطاب أسموب التحميؿ: -
اتيجية ذات أ ؽ مفتوح ، ود يرتبط بإطار معر  ، واس ما ي طمؽ مف استر اتجاهاا  ظرياا معي اا 

ؼ لف ما هو مامر    طر معر ية وأساليب تحميمية مف أجؿ أف تك تستدل  أي إ
وتسمح هذه ادستراتيجية    تحميؿ الاطاب ، ال ص المسموع أو المارول أو المر، 
  :292، ص292، ص9115باستاداـ استراتيجيات  رلية مثؿ  زايد ، 

يد ب ي مف الؿ البحث الدا،ـ لف اداتلؼ، مق لدـ التااستراتيجية تفكيؾ ال ص:  -1
و أطر تفسيرية مثالية مسباة ، تااق ال ص مف ألم  ، أمسممات أو مادمات تفسيرية

 وتجره إل  قوالب ثابتة.
د يمتد ال اد الذي يعتمد هذه ادستراتيجية إل  ال ص استراتيجية  اد ال ص والسياؽ:  -9

 اط، بؿ يمتد إل  كؿ المكو ات المرتبطة بب ية ال ص كالمغة المستادمة، وكاتب ال ص 
والب ال ادجتمال  والثاا   الذي يت كؿ ال ص    ، ا    كمثاؼ أو كاتب أو م ت  ثا

 طاره. إ
  تحميؿ الاطاب د يارج لف كو م ت ويلا لم صوص يحتمؿ الصواب استراتيجية الت ويؿ:-7

 -أ ؽ الباحث وأ ؽ ال ص الذي يحممم –تاال ذات  والاط ،  ا لتاال بيف ال ص والمحمؿ هو إل
والثبات    تحميؿ الاطاب ه  معايير ذاتية ،  ال ص  معايير الصدؽ  كما ياوؿ جادمار.

   ال فاية  صاا مفتوحاا لم  الابرة قابلا لم اد   تجم الباحث مف تحميمم لماطاب با الذي ي
 والت ويؿ والتفكيؾ.

 :ايدزاض١  أدا٠-

لاطاب، تستادـ تحميؿ ا أسموبيو رها  ة الت ي   اول ادستراتيجيات التحميم
تمثؿ  الؿ قرالة مجمولة مف ال صوص الت حميؿ الماموف الكيف  مف تالباحثتاف أداة 

الاطاب الدي   المسيح  بالصحا ة الابطية لموقوؼ لم  ددلتفا وطبيعة ما تتام م مف 

                                                           
)
ار انذكتىر أحمذ زايذ يم انخطاب انمستخذمح في تحث األستاعتمذ انثحث انحاني عهً مىهجيح تحه (

" وانمىشىر تمؤتمر حال تجذيذ انخطاب انذيىي تمصر ، عاو انمعىىن " خريطح انخطاب انذيىي في مصر

.مع مراعاج إضافح انرؤيح انترتىيح في مىضىعاخ انخطاب محم انتحهيم ومىاكثتها نهقترج انتً 6002

 أجري فيها انثحث .
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، وتاوـ ية    تمؾ الاااياو والوقوؼ لم  المااميف الترب قاايا مامرة    هذه ال صوص
 لي ة الدراسة.    الصحؼ الباحثتاف بتحميؿ الاطاب وما ورال الاطاب

 دلتُع ايدزاض١ : -

يتمثؿ مجتمق الدراسة     الصحؼ الابطية   جرا،د ومجلت   مف ألداد جريدة 
الت  يتواصؿ صدورها إل      مصر قباطالجريدة العامة لألتمثؿ  فا ا  وقد تـ ااتيارهاوط   

مجادت الدي ية ت اولوف ماتمؼ اليتاـ  ابم مف المحرريف والكتاب الذيف اآلف، و 
فا تفتـ بجوا ب الفف والثاا ة، قتصادية وال باب والمرأة، كما أ وادجتمالية والسياسية واد

والايادات  وتاـ ماادت لرجاؿ الديف المسيح   ،وتفرد اهتماماا ااصاا ل ،وف ااسرة والطفؿ
لم باب ولكتاب مف و الكاثوليكية   –ا  جيمية  –مف الطوا،ؼ الثلثة   اارثوذكسية الدي ية 
 بالتبارهاتـ ااتيارها وقد وألداد مجمة   الكرازة   ت المصرية مف المسمميف وااقباط،الايادا

والت  يتواصؿ صدورها إل   بمصر الرسميةالمتاصصة المعبرة لف الك يسة  المجمة الابطية
 . اآلف 
 ع١ٓٝ ايدزاض١:  -

صدرتفا جريدة وط   ومجمة مف االداد الت  ألي ة  مثؿ لي ة الدراسة   تت  
وتـ تحميؿ  ،لدداا بمجمة الكرازة  92  ، وبواققاا بجريدة وط    لدد23الكرارزة بواقق  

ـ ، وحت   1/11/9112ا    الفترة مف ممااميف بعض المواد الصحفية الت  وردت بف
 ث اللفا،ترة الت  تـ إجرال البحالف وتـ ااتيار هذه الفترة بالتبارهاـ، 92/11/9191الفترة 
الت  مر بفا المجتمق والصحية امف العديد مف ااحداث السياسية وادجتمالية ت فا تأكما 

  المصري.
تـ ااتيار العي ة بحيث: تمثؿ الاطاب الدي   المسيح ، وتمثؿ ادتجاهات وبذلؾ 

وحت   1/11/9112ية مف الماتمفة دااؿ هذا الاطاب، وتمثؿ الفترة الزم 
 اول ذلؾ تـ تحديد المصادر التالية داتيار العي ة: و    ـ،92/11/9191
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رثوذكسية  بما ت  تصدر لف الك يسة اا لم  ورة الماادت البابا توااروس ولظاتم ا -1
 .مااؿ بمجمة الكرازة     77  مااؿ بجريدة وط   ،  25لدد الماادت الت  تـ تحميمفا  

  13لدد الماادت الت  تـ تحميفا  بما  ماذج مف ماادت اا با موس  أساؼ ال باب    -9
  .مااؿ بمجمة الكرازة  2مااؿ بجريدة وط  ،  

ماادت يوسؼ سيدهـ الم  ورة    جريدة وط   ، لم  أ م يمثؿ الجا ب  ماذج مف  -7
 .   مااؿ بجريدة وط   92الفكري الصحف   بما لدد الماادت الت  تـ تحميمفا  

بد الممؾ بالتباره يمثؿ الجا ب الفكري التربوي  بما لدد رسم  ل ماادت د. ماذج مف  -2
  .  مااؿ بمجمة الكرازة 17الماادت الت  تـ تحميمفا  

 :خطاب قداض١ ايبابا تٛاضسٚس ايجاْٞأٚاًل: 

كتبفا البابا    لظات وماادت  التمد تحميؿ الاطاب البابوي لم   صوص
 ،الت  تصدر لف الك يسة الرسمية مرقسية توااروس الثا   ب كؿ م تظـ    مجمة الكرازة ال

الت  تصدر أسبولياا كؿ يوـ أحد لف مؤسسة وط   لمطبالة وال  ر وتعبر لف وط    جريدةو 
   صاا بجريدة 25 وبمجمة الكرازة ،     صاا  77ال صوص   ، و كمت هذه ااقباط    مصر

ويمكف است باط أبرز  .ـ 9191حت   و مبر  9112اتيارها    الفترة مف  و مبر اتـ وط   
 الااايا بالاطاب البابوي  يما يم  :

 ايكضاٜا ايسٚس١ٝ: -أ

والايـ والفاا،ؿ الروحية ،  مساف حاؿ الاطاب  العاا،دية الااايا ركز الاطاب لم 
بالت كيد  هايبدألاا،دية و مواولات ياوؿ لممتما  تسمح بالعايدة والفاا،ؿ ، وي اقش الاطاب 

يجب أف يتحم  بفا  ، كما يعال  الايـ والفاا،ؿ الت  ماصود و رحملم  تحديد المع   ال
  اا راد مف م ظور روح ، ويمكف توايح ذلؾ  يما يم :

                                                           
)
وي انثاتا تىاضروس انثا   وررا ألو  في تع  األعذاد كتة   مقاال 33تهغ عذد انمقاالخ تمجهح انكرازج  (

 حذيث صحفي تىفس انعذد.أجري أكثر مه و أكثر مه مقال ، أ
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 ايكضاٜا ايعكائد١ٜ : -1

وصايا السػػػيد  حفظمف الؿ  ريال لبالذي يماف ا  يت اوؿ "طبيعة ا يماف " ويؤكد لم  -
ا يماف لدـ ال ؾ    ولود كما يحمؿ  ،لعامػػػؿ بالمحبػػػةالمسػػػيح، هػػػذا هػػػو ا يمػػػاف ا

يذكر ل ا بعض اامثمة لمتعمـ وأاذ الابرة،  ع دما طمب ا  مف  بيم و ا  ومعاملتم 
  ول دما أمره الرب أف يادـ اب م 1:19إبراهيـ أف يترؾ أهمم ول يرتم وبيت أبيم  تؾ

 اع، وهكذا  عؿ يوسؼ ال جار.   إبراهيـ لـ ي ؾ ، بؿ آمف وأط9:99محرمة  تؾ
العصػػػا التػػػ  كا ػػػت  ػػػ  يػػػد موسػػػ  ل دمػػػا لاوة ال عمة " استعرض أف  ول دما تطرؽ " -

ولكف بال عمة الت   يفا  لبحػػػر، هػػػ  لصا لادية معػػػروؼ قدرتفا وقوتفا،ا  ػػػؽ
 .ف ومركباتػػػمويعبػػػر ال ػػػعب ويغػػػرؽ  رلػػػو استطالت أف ت ؽ البحر

مع وياتفـ، وأظفرت أف  تلميذمالايامة ألادت لقوة أف يرب يت اوؿ مواوع "الايامة" ول دما  -
 وأف الباطؿ قد يبدو معتزاا     بادئ اامر،  لبد سي تصر أايراا  الحؽ مفما بدا م فزماا 

  بااطفاده لمحؽ ولكف ما يمبث أف يتبدد أماـ قوة الحؽ. ومفتاراا  وم تفااا 
ول دما تطرؽ لممواهب   كلـ الحكمة، كلـ العمـ ، ا يماف الاوي ، التدبير الحسف    -

، ت اػػػ  العاػػػؿيكتسبفا ا  ساف مف الارالة المستمرة    الكتاب المادس  ف    والت
 ".أما ا  سافال ػػػريرة تم ػػػق  اػػػاوة الامػػػب احفػػػظ لامؾ طاهػػػرا؛  اا كار" وتحفظ الامب

 ات الكذب والريال وال كميات وي س البعيد لف الحؽ الكتاب  يتموث ذه م ويداؿ    متاه
 أف حياتم باار يظفر قميلا ثـ يامحؿ. 

ول دما تطرؽ لاوة "التسبيح"  الصلة الت  يصاحبفا الموسيا  أو ال غـ  أواح أف  -
وي زلفا مف التسبيح ي  ط الروح ويكوف دوال لم فس" د   ل يعط  لم فس أج حة 

اارض ويامصفا مف رباطات الجسد ويعممفا احتاار اامور الزم ية مثؿ التسبيح  ذهب  
 الفـ  .  كمما لاش ا  ساف    جو التسبيح ي مو ا تياقم لمسمال.

كما يتطرؽ الاطاب إل  طاوس العبادة حيث يواح طبيعة هذه الطاوس وأهميتفا، وم فا  -
تفا الب رية وهبفا ا  لإل ساف ااوؿ ، بم عم لف ااكؿ الصوـ بالتباره أقدـ وصية لر 

 ، وأف الصـو الحايا  هو الذي يتدرب  يم الصا،ـ 13- 15:9مف  جرة معي ة  تؾ 
لم  ابط ال فس ويستمر معم كم ف  حياة، وبفذا واق ا  حدوداا لمجسد د يتعداها ، 
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أف يابط إرادتم مف جفتم،   فو ليس مطمؽ الحرية ، بؿ ه اؾ ما يجب أف يمت ق ل م أي
وتاق الك يسة قالدة روحية وه  : بالصوـ يتداؿ ا  ويحؿ الم اكؿ  ياوؿ داود ال ب  " 

 ،  حكمة 92:112بكيت بالصوـ  فس "  مز ، وياوؿ "أ17:92بالصـو  فس "  مزأذلمت 
رب الصـو أف يرتفق ا  ساف  وؽ مستوب الجسد والمادة. كما ت اوؿ مواوع الصلة والتا

تعاب ال فسية  بتعاده لف مصدر ال بق  الصلة وقرالة إل  ا ،  العالـ ازدادت بم اا 
ويؤكد لم  أهمية المواظبة لم  قرالة الكتاب المادس  ،الكتاب المادس ت ا  ال فس

، ، وواسطة ل واؿ ال عمة ي صح المتما  "اتاذ م م صديؽ وه  صداقة  رح  تمذذ  فسؾ
، و   للقاتؾ ا  سا ية وادجتمالية العمؿ، و   التربية الادمة، و   ومر د   
 وااسرية ".

ويسػػتطرد الاطػػاب  ػػ  هػػذه الحالػػة مػػف مجػػاؿ العبػػادات إلػػ  الحيػػاة اليوميػػة وتربيػػة 
ااب ال، حيث ي صح المتمايف ب  م مف اامور الجيػدة أف  ربػ  أب ا، ػا بال عمػة ولػيس بػااوامر، 

و ػ    ،اد لمػ  الكتػاب الماػدس ل ػدما تػداؿ  ػ  حػوار أسػريوي صح اابال واامفػات بادلتمػ
 جيػؿ ، لػتكف أ ػت وبيتػؾ وأسػرتؾ أحيػال بكممػة ا   ػ  مػف ا   إر ادؾ دب ؾ    التربية ب يػات

 كؿ حياتكـ اليومية.
كمػػا ي صػػح ال ػػاس بالحكمػػة ،  الكتػػاب الماػػدس يعػػرؼ الجاهػػؿ ب  ػػم هػػو الػػذي يجفػػؿ 

مػػ  حكمػػة مػػف كممػػة ا  ، " اجعػػؿ الكتػػاب الماػػدس مصػػدراا كممػػة ا  ، والحكػػيـ هػػو الػػذي يمت
لمحكمػػة". ود يكتفػػ  بطػػرح الطاػػوس وأهميتفػػا بػػؿ يتجػػم إلػػ  الفا،ػػدة التػػ  تعػػود بممارسػػة هػػذه 

 الطاوس    الحصوؿ لم  الولود الكتابية بالالص.
 ايكِٝ ٚايفضائٌ ايسٚس١ٝ : -2

"، و" درس مػػف لظػػة "  تحػػت سمسػػمة مػػف ال صػػوص بع ػػاويف " ماتػػارات حمػػو الكػػلـ 
التمد الاطاب  يفا لمػ  ادست ػفاد ب يػات مػف الكتػاب الماػدس والاػدوة وادمتثػاؿ ب اصػيات 
الكتػػاب الماػػدس، ا طلقػػا مػػف مبػػدأ كتػػاب  " المسػػاير الحكمػػال يصػػير حكيمػػاا ، ور يػػؽ الجفػػاؿ 

 اصػيات   ، ويؤكد البابا لم  ذلؾ باولم "ما أ ف  أف يسػاير ا  سػاف91:17يار "  أمثاؿ 
الكتػػػػاب ويػػػػتعمـ م فػػػػا" ، وكػػػػذلؾ التمػػػػد الاطػػػػاب لمػػػػ  أقػػػػواؿ قديسػػػػيف، و لسػػػػفة، وأدبػػػػال، 
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الفاػػا،ؿ ا يجابيػػة  ػػ   فػػوس السػػموكيات والاػػيـ و ترسػػيم مجمولػػة مػػف وادست ػػفاد باامثػػاؿ ل
 متمايم وم فا:

 ح ذاتؾ  الاطاب يؤكد لممتما  أف السعادة الحاياية    إ كار الذات وأف تم إ كار الذات: -
ف، وليست    ما تات يم مف مففوـ الادمة الذي لاش بم الاديسووهذا هو  لآلاريف،

 جيؿ يعمـ كيؼ يارج ،  العالـ يعمـ اا ا ية وا  أمور مادية أو م اصب أو مكا ة معي ة
 ا  ساف مف ذاتم لآلاريف، وه اؾ  رؽ كبير بيف المع ييف.

ا رادة ا لفية    حيات ا ، إف ا  هو رجاؤ ا ويع   اليايف الكامؿ لم  وجود  الرجال: -
اابدي " ل تمسؾ بالرجال المواوع  أمام ا ، الذي هو ل ا كمرساة لم فس مؤتم ة وثابتم " 

 . ويربط الكاتب المففـو بالواقق المعاش: "  ا ت ار وبال  يروس كورو ا 12:5 لبرا يف  
ؿ، لذلؾ  حتاج إل  جرلات مف  فسية أصاب ال اس بالفمق والامؽ والاوؼ مق  اداف اام

ال فدال حامم  الفرح والرجال وهـ يواجفوف الموت ، ا فـ لر وا أ م بال سبة لإل ساف 
المسيح  ليس الموت هو  اطة ال فاية ود للمة استففاـ " ، بؿ كما  اوؿ    صلة 

ااموات وحياة الراقديف : " ا م ليس موت لعبيدؾ ، بؿ هو ا تااؿ "حيث   تظر " قيامة 
 الدهر اآلت " ، الرجوع إل  الكممة المكتوبة يعيد ت كيؿ رجا، ا.

    مسفة وأدبال أقواؿ الاطاب    كثير مف ااحياف لم  : يعتمد  التفاؤؿ وال جاح -
توصيؿ المع   لم  سبيؿ المثاؿ: " التفاؤؿ يم حؾ ال جاح قبؿ اكتمالم ، والت اؤـ يذياؾ 

" ، " ال جاح ليس لدـ  عؿ اااطال ، بؿ هو لدـ تكرار اااطال"   مرارة الف ؿ قبؿ حدوثم
  جورج بر ارد  و .

 ، ا  ساف الذي د يطيق 99:12صـ 1: " هوذا ادستماع أ اؿ مف الذبيحة "  الطالة -
ياسر كثيراا    حياتم ، وي صح المتما " ابحث لف الطالة    قمبؾ ، وقؿ لمرب لمم   

يش هذه الوصية ، لمم   يارب أف يكوف قمب  مممولاا بالماا ة كيؼ اطيق وصيتؾ ، وال
 أودا ، وبالطالة ثا ياا ليكوف مراياا أمامؾ كؿ حيف".

حك  أف الاديس اا با مج  الاطاب إل  الاصة لتوصيؿ المع   ،  ياوؿ : "ي قمق الذات: -
مف : "البطريرؾ  ول د داولم الك يسة قاؿ ااب موس  ااسود ل دما أرادوا رسامتم كاه اا 

إد أ م ارج بكؿ هدول  مـ يتذمر أو  الاديسالذي أداؿ هذا ااسود إل  ه ا" وما كاف مف 
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: هؿ هذه آارة التوبة وبعدما ارج أرسؿ إليم    طمبم ااب ي كو أو يصرخ أو ياوؿ مثل ا 
 ."، وكاف هذا مجرد ااتبار لذات هذا الاديس العظيـالبطريرؾ، وقاـ برسامتم كاه اا 

ؿ "الاديس اا با يوسؼ" ،سكما يعتمد الاطاب لم  أقواؿ اآلبال للقتدال بفـ ،  :التوااق -
ف  : أيفما أ اؿ الكلـ أـ السكوت؟   جاب قا،ل: أف كاف الكلـ مف أجؿ ا   فو جيد واس

و   توايح أهمية التوااق استعرض أف ،  "كاف السكوت مف أجؿ ا   فو جيد أيااا 
أ راـ  قاؿ الاديس مارو   ذلؾ    ياوؿ" أ اؿ الحم  هو التوااق" .ه اؾ مثؿ ألما 

السريا  " كما أف الجسد يحتاج إل  ثوب، وكذلؾ ال فس تحتاج إل  ردال التوااق". وقاؿ 
الاديس يوح ا الدرج "    ادتااع ال فال مف ااوجاع " وه اؾ مثؿ ياوؿ" أف مف يجمس 

 لم  اارض د ياق".
 ياوؿ إف وجد  اص     لتوصيؿ المع   اامثاؿ ال عبيةحيا اا ويستادـ الاطاب أ

موقق مس،ولية، صغرت كا ت أـ كبرت مس،وليتم ود يمتمؾ الامب الواسق والروح المتاق 
 والفكر الم فتح  إ م يعطؿ كؿ    وي طبؽ لميم المثؿ" يعطؿ المراكب السايرة".

بعاكـ  حو بعض،  فوقيف  ياوؿ بولس الرسوؿ " كو وا لطفال المطؼ والتسامح: -
" د تسرع بروحؾ إل   . 79:2   المسيح"  أؼ  متسامحيف كما سامحكـ ا  أيااا 

عمم ا الكتاب المادس" ليكف يو   . 2:3الغاب، اف الغاب يستار    حاف الجفاؿ"  جا 
قاؿ ، و   12:1   الغاب"  يق  اا ،   التكمـ مبط اا ،   ادستماع مبط كؿ إ ساف مسرلاا 

  .1:12اف الحكيـ "الجواب الميف يصرؼ الغاب"  أـ سميم
ياوؿ الكتاب "  يجب لمي ا  حف ااقويال أف  حتمؿ أاعاؼ : ادحتماؿ وت جيق اآلاريف -

، وثاا ة الت جيق هذه مطموبة لكؿ إ ساف      1:12الاغفال، ود  را  أ فس ا"  رو 
فر الرؤيا    الرسا،ؿ المرسمة حيات ا ،  كؿ إ ساف يحتاج إل  الت جيق وهذا  ممسم    س

 إل  الك ا،س  اد كاف ي جق أودا ثـ يذكر الاعؼ .
 ، ويوجم الاطاب إل  11:9"كف أمي اا إل  الموت  س لطيؾ أكميؿ الحياة"  رو ااما ة:  -

أ م ليس مف المفـ أف يكوف لإل ساف مكا ة أو م صب مف الممكف أف يكوف يير معروؼ 
 لؾ أما ة أماـ ا  . أو م فور، المفـ أف تكوف
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لبر لف ذلؾ معمم ا بولس الرسوؿ باولم "مف أجمؾ ُ مات كؿ ال فار" البذؿ والتاحية:  -
 فيداا      السمال المثؿ    التاحية   91  ،  ويارب ب فدال ليبيا  75:2 رو 

وياوؿ : "ربما كا ت حياتفـ لادية جداا ، ولكف    لحظة ما طمبت حياتفـ  ادموها لف 
، وماتوا وهـ يحمموف اسـ ا  لم   مفـ ،   الوا : أكميؿ ا يماف ، أكميؿ ال فادة ،  راا

أكميؿ الوط ية وسوؼ يذكرهـ تاريم الك يسة وتاريم الوطف" ، ويستطرد إل  أف الوطف يادـ 
 فدال    مجادت كثيرة لم  قمتفا الاوات المسمحة وقوات ال رطة ، ا فـ الاط ااوؿ 

 تراب مصر المادس.   الد اع لف 
: الصديؽ الو   هو الذي يحمؿ محبة حاياية لمطرؼ اآلار، والو ال الصداقة والو ال -

إحدب الفاا،ؿ ا  سا ية العمياة،  الذي يغيب ل م الو ال يفاد إ سا يتم، ومثاؿ لذلؾ 
" الصديؽ    الكتاب المادس يو اثاف ال ب  " وقطق يو اثاف وداود لفداا ا م أحبم ك فسم 

 ، والو ال لم  هذا المستوب   مستوب اا راد  ، أما    اامور ادجتمالية 7:12صـ 1 
  تمال ، ولكس الو ال كممة سي،ة " الايا ة " ود يوجد       الوسط.   إ اوؿ ل م 

السموكيات والايـ السمبية  بعضمتحذير مف ولم  ال ايض مف ذلؾ  اد تطرؽ الاطاب ل
 وم فا:

" إف كؿ كممة بطالة يتكمـ بفا ال اس سوؼ يعطوف ل فا حساباا يـو  :الكلـ البطاؿ -
  .73-77: 19الديف.اف بكلمؾ تتبرر وبكلمؾ تداف "  مت 

"الرب  ،  12:15" قبؿ الكسر الكبريال ، وقبؿ الساوط ت امم الروح "  أمثاؿ  :التعال  -
والكتاب المادس ياوؿ"   .5:172لاؿ ويرب المتوااق أما المتكبر  يعر م مف بعيد"  مز 

  ثـ يعرض بعض اامثمة للتعاظ 19:11كو 1مف يظف أ م قا،ـ  مي ظر اد يساط"  
وم فا: أيوب الصديؽ  اد سمح الرب أف يتعرض لمفار وموت أودده وتحاير أصدقا،م لم 

 ، وكذلؾ  رلوف ممؾ مصر أيرقم الرب    1:79   لي    فسم"  أي  حت  د يكوف "باراا 
وكؿ ج وده ا م لـ يتراجق لف تعاليم وكبريا،م ريـ الاربات الع ر الت  وقعت البحر 
 لميم.

 ب  مالاريب ويعرؼ  ، 15:91روج " د ت فد لم  قريبؾ  فادة زور"   ا  فادة الزور: -
الااا  أو المحكمة أو  ار تعر م أو د تعر م ، ثـ أف هذه ال فادة د تاصأي إ ساف آ
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فادة ه  ما تاولم    حؽ اآلار سراا أو جفراا، سوال بفمؾ أو ار  إ ما ال أي وسط آ
 كتاباتؾ أو الؿ الوسا،ط الحديثة. 

ا  يكره الكذب حيث ياوؿ الكتاب "كراهة الرب  فتا كذب، أما العامموف بالصدؽ  الكذب: -
  ، و"جميق 5:2 . ويبيف جزال الكذب "تفمؾ المتكمميف بالكذب"  مز99:19اه"  أـ ا ر 

كما  ، 2:91ة   صيبفـ    البحيرة المتادة ب ار وكبريت، الذي هو الموت الثا  " رؤالكذب
د تابؿ ابراا كاذباا "    سفر الاروج  استراتيجية تربوية لعلج الكذبالكتاب المادس يادـ 

، د تاق يدؾ مق  الم ا ؽ ، د تجب    دلوب ما،لا ورال الكثيريف لمتحريؼ، ابتعد لف 
كما إف قالدة السموؾ    العفد الجديد ه  " ليكف كلمكـ  عـ  عـ ، ود د "  ."كلـ الكذب

  ، وكلـ السيد المسيح الذي يبدأ دا،ما ا بعبارة " الحؽ أقوؿ لكـ .." ، " لذلؾ 73:2 مت 
اطرحوا ل كـ الكذب ، وتكمموا بالصدؽ ، كؿ واحد مق قريبم ، ا  ا بعا ا ألاال بعض" 

  .92:2 أؼ
" طوب  لمرجؿ الذي لـ يسمؾ    م ورة اا رار، و    :ر مف المعا رات الرديةكما يحذ -

  ، ويطرح المثؿ 1:1طريؽ الاطاة لـ ياؼ، و   مجمس المستفز،يف لـ يجمس"  مو
  المصري العام  الاديـ "مف لا ر الاـو أربعيف يـو صار واحد م فـ".
ااروس الثا   تطرؽ ومف الؿ العرض السابؽ يمكف الاوؿ أف اطاب البابا تو 

، اامثاؿ  ك بااساليب التربويةلمعديد مف الايـ والفاا،ؿ الروحية ا يجابية وأف الاطاب ي   
 ، كما حذر مف العديد مف السموكيات الادوة الحس ة، و التوجيم وا ر اد، و الولظو  الاصة و 

 والايـ السمبية الت  مف الممكف أف تفدد تماسؾ المجتمق . 
 :يرتب١ٜٛايكضاٜا ا-ب

 م فا: التربوي التجديد إل  تؤدي الت  الااايا مف العديد ت اوؿ الاطاب   
 :ايتٓصئ١ األضس١ٜ ايط١ٜٛ  -1

ركز الاطاب لم  تربية ااب ال تربية سميمة  ياوؿ : " مف تروهـ اليوـ أحداثاا هـ 
فايمة، رجاؿ المستابؿ ، رجاؿ الك يسة ،  عمموهـ والت وا بفـ ، وربوهـ لم  الحؽ وال
يذكروا  وازرلوا     فوسفـ أيراس البر وال عمة ، اجذبوا ال باب إل  الك يسة ولمموهـ أف

   ، وي تاد الاطاب ااساليب التربوية الااط،ة    تربية ااب الاالافـ    أياـ  بابفـ "
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 – ااوامر  ، وياوؿ : " ما أجمؿ أف  رب  أودد ا بال عمة   ا  جيؿ –الاسوة  –التدليؿ ك
، الحاياية مف م ظور الكتاب المادسالصموات   ، وي ير إل   التربية الصحيحة و  –الك يسة 

  تـ أيفا اآلبال ، د تغيظوا أوددكـ ، بؿ ربوهـأف  رب  أب ا، ا : " وأا الكتاب  ياوؿ : "يعمم 
  ".2:5ذاره"  أؼبت ديب الرب واس 

أياو ة الك يسة وصا عة  ويؤكد لم  ااسرة بالتبارها أهـ وسيط تربوي  ف  "
، كراهيػػػة الج ػػػس اآلاػػػر الاديسيف "، ويحذر مف التيارات الت  ت وه قيمة ااسرة وتدلو إل 

وت ار سف الزواج،  ا  امؽ آدـ وحوال وتوج بفما الب رية ، ولمؿ الصورة الجميمة لمك يسة 
 وااسرة.

وااصة وأف اغوط  ،ديا   ظؿ طو اف المي قاية تربية ااب اليطرح الاطاب و 
الحياة ادقتصادية وادجتمالية  رات اد ت ار الواسق لمميديا والتك ولوجيا الحديثة، وهو ما 
يفرض لم  ااسرة أف تفتـ بالمساحة التربوية والياظة الروحية اب ا،فا ، قدر اهتمامفا 

حيث يؤكد الاطاب مف  باامور العممية أو الدراسية أو المواهب ، اف سموكيات ال ااوة أهـ ،
  س ة ، ياا  2-12الؿ رد  تا،  بعض الدراسات أف كؿ طفؿ    الف،ة العمرية مف  

 -أكثر مف امسيف سالة لم اهدة الميديا كؿ أسبوع ، وياق  أماـ " حراس ال ااوة "   ااب
تماع كثار مف  ترات ادسحماية ااب ال ، وي صفحـ با   الاادمة  مس،ولية -الاادـ  –ااـ 

كسبوهـ مفارات تزرلوا  يفـ ماا ة ا  ، وكذلؾ أوالارالة والاصص الكتابية لمصغار ، حت  
يجب أف  ايـ لميفا  الت  وكممة ا  ه  ،التمييز وا  راز بيف الجيد والردئ، الوصايا المادسة

ر وال ااش اتباع وسيمة الحوالوهمية الزا،فة، وي صحفـ بارورة  ا، ا، وليس الثاا ات اتربية أب
مف الصغر و    ترة المراهاة ، ا فـ إف مق ااب ال، وواق حدوداا سموكية بحكمة والصداقة 

لـ يسمعوا كممة  د   مـ يكف باستطالتفـ استاداـ هذا المفظ لعمؿ حواجز    المواقؼ الت  
 يتعراوف لفا. ويوجففـ  " كف حارساا ياظُا لم ااوة الت  بدو فا لف يرب أحد الرب" .

 تسب١ٝ ايٛددإ :   -2

كؿ أب وأـ واادـ وكؿ المع ييف بالطفولة أف يادموا الحب لألطفاؿ، البابا يدلو 
اعم    أي مكاف    المجتمق تجده ي جز  ياوؿ:  الطفولة السعيدة تامؽ مواط اا صالحاا 

والوجداف بادست فاد ب قواؿ  ويؤكد الاطاب لم  أهمية تربية الامب العمؿ لم  أكمؿ وجم.
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  ، 91:3: " ا م مف الدااؿ، مف قموب ال اس، تارج اا كار ال ريرة"  مر  المسيحلسيد ا
الاديس مااريوس: " أ كار ا ليست اارجية بال سبة ل ا بؿ ه  ت ت  وت بق مف الامب ياوؿ و 

ردية  جد الكتاب المادس يصفم بالعديد مف التعبيرات     الدااؿ" ، والامب الذي ي    أ كاراا 
 ، 12:12 ، وقمب ماكر إر 97:2 ، وقمب لاص ومتمرد  إر 97:95قمب  رير  أـ م فا: 

  .  2:9  ، وقمب يير تا،ب  رو 91:1  ، وقمب مظمـ  رو 15:22وقمب متكبر  إر 
 ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ : -3

 وا،د التربية الموسياية  ياوؿ: الموسيا  ه  لغة كؿ العالـ، وه  ركز الاطاب لم  
ات وأسس ،  ف   ف رقيؽ يعبر لف ال عور وااحاسيس وه  ليست لمـ لم قوالد و ظري

بيح، سمق ،  ما أجمؿ أف  رب  أب ال ا    جو التسبارأ وتُ كتب وتُ لمماا و  اا  اط بؿ ه  لغة تُ 
مريـ ال بية أات هاروف وموس   مثؿ:ويذكر أمثمة ا ااص موسياييف    الكتاب المادس 

يؤكد أف   . و 1:97صـ 9سرا،يؿ الحمو  د ال ب  مر ـ إر يمة العبور، وداو ر مت ت  ف  الت 
بعض موسيااها مف  ، و 1:123بالتسبيح "  لف ا يمذ التسبيح "  مز تمتاز الك يسة الابطية 
  والذي الغولوثا اؿ إ فا لر ت    ج ازة او و كمحفالموسيا  الج ا،زية   وياأياـ الفرال ة  

اطاب مف الدي   إل  الد يوي  يواح  وا،د وي سحب ال ،يصم     يـو الجمعة الكبيرة
: يذال لمروح،  فال لم فس، ممفمة لمف اف، مفككة  ف   لإل ساف ب كؿ لاـ  الموسيا 

لألحزاف، محركة لم عور، مفد،ة لأللصاب، ماوية لمعزيمة، مبعدة لمفزيمة، للج لألمراض، 
 محفزة لمحياة السماوية.

 ايكضاٜا ايجكاف١ٝ : -ز

 مثؿ: ل  بعض الااايا الثاا ية تطرؽ الاطاب إ
 ايتكًٝد ٚايتذدٜد :  -1

يبرز الاطاب أف  لكؿ زمف التغير الااص بم،  العالـ يتغير،  يجب أف تتواكب 
 لاول ا مق هذا العالـ المتغير ، ويسرد بعض اامثمة: 

   بداية الك يسة المصرية ك ا  صم  بالمغة الابطية بمفجاتفا المت ولة، ول دما وجدت  -
مغة العربية للستاداـ ، وم ذ لصر الاديس ساويرس ابف المافق    الارف العا ر ال

الميلدي ، أصبح ا  صم     ك ا،س ا بالمغة الابطية والعربية واليو ا ية . ول دما  وجد 
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، ة أو السويدية، أو الفر سيةما يية لمبمد سوال ا  جميزية أو االالمغة المحمببالاارج  صم  
وي ير البابا أف ادصرار لم  لغة واحدة يفاد ، لغة المكاف،  لبد مف التطويروهكذا حسب 

 الك يسة  فوساا كثيرة .
ا البطريرؾ ـ  ، هذ1259 -1227و   لصر البابا البطريرؾ كيرلس الرابق أبو ا صلح   -

كا ت    مثؿ هذه  ، وأمر باستاباؿ هذه المطبعة الت حار مطبعةالمبارؾ سبؽ لصره ، وأ
اياـ ارباا مف اروب الاياؿ بالتراتيؿ واالحاف، والترض البعض لم  هذا ادستاباؿ ، ا

ول دما  ارأ    التاريم  جده سابااا لعصره ،  ف  زم م أيااا لمؿ لم  تعميـ الفتيات    
 مدرسة ااصة بفف ، وكا ت ااول     مصر، وكثير مف ال اس لـ يتابموا الفكرة .

لتطوير م اه  التعميـ اللهوت ،  اار يدياكوف حبيب جرجس والذي كما  مؿ التجديد وا -
ض بالك يسة الابطية،  فكر    رأب أف ادمتم بالولظ وتعميـ الكبار لـ تكف كا ية لم فو 

ـ ، ريـ ما تعرض لم مف 1211هتماـ بااطفاؿ الصغار، وأسس مدارس ااحد لاـ اد
، ومف يعارض د هاجمم المتمسكوف بالاديـ،  اا تاادات مف بعض الايادات الدي ية آ ذاؾ

التحديث، وقابمت مدارس ااحد لدة حروب وصرالات حت  بزيت لم ور مف الؿ صدؽ 
رسالتفا وسمو أهدا فا، وكا ت مدارس ااحد العمود الر،يس  الذي قامت لميم  فاة الك يسة 

    الارف الع ريف .
تـ التدليؿ لميم بذكر العديد مف ولم  الريـ مف اتجاه الاطاب إل  التجديد والذي 

يرب أف ييبة اب يتمسؾ بالتاميد الك س  والذي اامثمة مف واقق الاطاب البابوب، إد أف الاط
 االعودة الجادة إل  جذور الك يسة المت صمة    أرثوذكسية ال رؽ أحدثت ا اسامات وحروبا 

    وطوا،ؼ جديدة .
 ايعكٌ املٓفتح :  -2

، و   حاجة إل   كر م فتح متجدد ي ير الاطاب إل  أف الع الـ يتطور يوماا بعد يـو
دا،ماا ، و يبرز     أحد ال صوص  صفات العاؿ الم فتح :  فو لاؿ لمم  دا،ما ا يرال  

يصمح اآلف    تربية أب ا، ا أو م اق ت ا أف  عط   تغير الزمف الذي  يم، لاؿ محاور  ل
 العاؿ المحاور يتـ مف اللم تبادؿ اا كار بيفأوامر بؿ يجب الحوار أودا والم اق ة اف 

إل  ت مية التفكير والوصوؿ إل  الحاياة، كما أ م لاؿ  ال اس وتتفالؿ  يم الابرات ويسع 
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والعاؿ الم فتح ، مفمـو بإصلح مجتمعم، ولاؿ واقع  د يتكمـ بال ظريات  اط  ولاؿ مبدع
 ، " وصية الرب ماي،ة ت ير 112:112 ياوده ا  " سراج لرجم  كلمؾ و ور لسبيم "  مز

  .2:12العي يف لف بعد"  مز 
  وي ير إل  أف ه اؾ طرؽ لب ال العاؿ الم فتح وم فا:

ف الذي يكمف ورال كؿ  ، لاد اتاح أ7:1:"طوب  لمذي يارأ"  رؤ  بالارالة والمعر ة -
لميم مف الؿ  تحيط با  ساف بصفة لامة هو  ار الفكر، الذي يمكف التغمب الم اكؿ الت 

 سفارأمازالت الوصية قا،مة    آار  . و 1:19المعر ة "مف يحب الت ديب يحب المعر ة "  أـ 
الوصيػػػة  ػػػ    7:1  سػػػفر الرؤيا "الوقت قريب طوبػػػ  لمذي ياػػػرأ... اف"الكتػػػاب الماػػػدس 

  وهػػػ  5:2 سػػػفر هو ػػػق ، "المعر ػػػة ػدـقػػػد همػػػؾ  ػػػعب  مػػػف لػػ"الماػػػدس  الكتػػػػػػػػػػػػػػاب
. ولف ذلؾ تو يػػػر المعر ػػػة لػػػكؿ جيػػػؿ و ػػػ  كؿ زمػػػف  ػػػ  اػػػرورة وصيػػػة وااحػػػة جػػػداا 

ر ق ي ير إل  أهمية دور المكتبة الابطية    و  .إف بيتاػػػا بل مكتبة، جسػػػد بل روحقيؿ 
أصيػػػال مػػػف مكو ات وط  ػػػا الحبيب  ػػة الابطيػػػة كو فػػػا جػػػزلاالول  المجتمعػػػ  بالحابػ

اا تعػػػاو وي ير إل  ارورة أف يكوف ه اؾ  .ومػػػف وجدا ػػػم الحاػػػاري وتراثػػػم الفكػػػري مصر،
يػػػف دلػػػـ الباحثلكاديميػػػة اا في،ػػػات الو والعالمية  مصريػػػةال جامعػػػاتبي فا وبيف مكتبات ال

لمدراسػػػات ال ػػػرقية  لدومي يػػػكافال مػػػوذج مكتبػػػة معفػػػد اآلبػػػال  اتبالػػػاا  ولالميػػػاا  محميػػػاا 
 .بالااهػػػرة

 يعكره د هدول    قرالتؾ  متكف" هد ؾ تعزز الارالة"  ياوؿ:  الارالة  وا،د ولف
 ا  ساف يما  لف الارالة دوف مف" و ، لمصلة وقو فا ل د ال فس تسالد الارالة"و ،"   
 الحفلت سوب يعرؼ د الذي  المرل ، التوا م لف الفكر تبعد والارالة"  ،"ا كاره تفذيب أي
 الرجؿ العكس ولم  ، وتار  فق بل وأحاديثم ، سطحية  اصيتم تكوف والمااه  ال واديو 

 يب   ما هو الارالة  واعأ اير"  ،" ومعر ة لمماا  ييره يزيد أف قادر  فسم ويثاؼ يارأ الذي
  ا عة قرالة كؿ  ميست تارأه ما ااتيار    حكيماا   كف ... والعاؿ الروح وي بق ويثاؼ ال فس

 التفكير،    تعمؽ أو دراسة دوف تارأ ما كؿ تعت ؽ ود وبفحص ، بففـ أقرأ وكذلؾ ، ب الة ود
 ما كؿ تصدؽ ود ، أدؽ حميؿوبت دقيؽ، بميزاف تارأ أف لميؾ!! بوح  مكتوباا  ذلؾ كاف لو كما

 ومف أابار مف الجرا،د ت  ره  يما بعااا  بعافا يعارض أ يال  جد ما  كثيراا  ي  ر، أو يكتب
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 وتحتاج ،وتوظيففا المعمومات واستالص الابرة، اكتساب:  لمارالة هد اف ه اؾ"و ،"أ كار
 "المستمر والتحسف والممارسة ادستمرارية الجيدة الارالة

 ، ال بوة أقواؿ يسمعوف ولمذيف يارأ لمذي طوب "  والتحفيز الحث إل  الاطاب ويتجم
  .1:7رؤ"  قريب الوقت اف  يفا مكتوب ماهو ويحفظوف

والاادمات والمجتمق مفمة تولية  : يحمؿ اآلبال اآلساقفة والكف ة والاداـ بتولية العاؿ -
ثيؽ بيف الكممات الثلث ؾ ارتباط و وذلؾ لف طريؽ التعميـ وا ر اد ، والم ورة  ف ا العاؿ،

 .والك يسة
وذلؾ بالحكمة والتممذة  " الحكيـ لي اه رأسم أما الجاهؿ  يسمؾ    الظلـ"  : بابط العاؿ -

مرة      العفد الاديـ، ومف التعمـ مف ااكبر  711 ، وقد وردت كممة الحكمة  12:9 جا
ر الاديسيف     الاداس، والس كسار ليس والابرة والحياة ولفذا تارأ الك يسة الس كسار  سي

كتاب تاريم  حسب، ولك م كتاب تعميم  لك   تعمـ مما سباو ا وه اؾ ماولة " التاريم هو 
 الحياة ".

 والدراسة بالارالة الفكر تجديد الؿ مف لمتجديد يتاح مما سبؽ أف الاطاب يدلو
 والمواقؼ، والعلقات الكلـ    ادستاامة لف دبتعادها ال فس مراجعة يجب بحيث والمعر ة،

 أو بإرادت ا ص ع اها واطايا وسفوات اعفات    وساط ا إرادت ا اا ت ا ما وياوؿ : " كثيراا 
 لمممؿ تعرا ا آار جا ب ومف العمف، أو الافال    ، معر ة بغير أو بمعر ة إرادت ا بغير

 إل  دالياا  حيات ا مف لتجديدا يغيب ل دما تصيب ا الت  اا عاؿ مف ذلؾ ويير والزهؽ والاجر
  كمكـ لف "تغيروا" . أح ا،     جدده مستايماا  حاا و ور  يا     اامؽ  ايا قمبا"  التجديد
 .  " 19:رومية"  أذها كـ بتجديد

 اإلبــــــــــــداع : -3

بالتباره طاقة لامية ها،مة ،  طرية    أساسفا ، يؤكد الاطاب لم  ا بداع 
 تما،فا ، وأف العاؿ هو مركز ا بداع ، ويبرز مجتمعية إ سا ية    إ     ما،فا ،اجتمالية 

   أحد ال صوص سمات العاؿ المبدع والت  تتمثؿ   : التمتق بادرة  ا،اة لم  الصبر 
حب ادستطلع والميؿ إل  طرح ااس،مة و والتحمؿ لمم كلت أو المواقؼ الغاماة، 
ادتصاؼ با فتاح العاؿ وتابؿ وجفات  ظر و وادستفسار مف أجؿ ادستزادة    المعر ة، 
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الادرة لم  و ادتصاؼ بالدلابة وافة الظؿ والمرح، و اآلاريف والمرو ة    المواقؼ الماتمفة، 
،  ا  ساف ذو العاؿ الم فتح والمبدع يفكر    المستابؿ وياطط لم بطرياة توليد اا كار

 جيدة.
 ايكضاٜا االدتُاع١ٝ : -د

 الااايا ادجتمالية م فا :ض ظفرت    الاطاب بع
 ايطالّ اجملتُعٞ : -1

 عيش  يفا اليوـ  الت يؤكد الاطاب لم  أهمية السلـ واطورة  ادا م،  المجتمعات 
ممتم،ة بالمتالب والصرالات والم كلت والاصومات، وهذا لم ت ثير    مجاؿ العمؿ مما 

 ساف واامراض الت  يؤدي إل  اعؼ ا  تاج ، و   مجاؿ الصحة لم أثره لم  صحة ا  
، وبالتال  صارت المجتمعات تحتاج إل  ومق  فسمتصيبم بسبب  اداف السلـ مق اآلاريف 

   المجتمق إد بعد أف يب      الاموب أودا ثـ البيت ثـ  ، ولكف هذا السلـ ديب  سلـ
لعالـ ومف دا،ما مف أجؿ السلـ : سلـ اذلؾ    المجتمق ، والك يسة تصم   الك يسة ثـ بعد

أجؿ أف يحؿ السلـ لم  اارض ولكف سلـ العالـ يبدأ بالسلـ الصغير    قمب ا  ساف، 
  كثر صلة تتكرر    الطاوس دااؿ الك يسة " اذكر يارب سلـ ك يستؾ ، الواحدة الوحيدة 
المادسة الجامعة الرسولية ، هذه الكا، ة مف أقاص  المسكو ة إل  أقاصيفا ، احفظفا 

 ".بسلـ
 ا  بيف سلماا  المسيح السيد ص ق ويوجم الاطاب المتما  إل  حفظ السلـ ،  ماد

 ود يصيح، ود يااصـ د " ل م قيؿ  اد السلـ ممؾ وا م" السلـ ممؾ" يسم  ولذلؾ وال اس،
أف حفظ السلـ مف واجباتؾ كمواطف " وياوؿ:  ، 12:19 مت"  صوتم ال وارع    أحد يسمق

حاوؽ لميؾ واجبات وب الا لم  ذلؾ  إف المواطف الذي يتام  لف م اركتم     ،  كما أف لؾ
سلـ مجتمعم يعتبر ماصراا    واجبات المواط ة، لذلؾ كف حريصاا لم  حفظ السلـ مق مف 
حولؾ ولو كمفؾ ذلؾ الت ازؿ لف بعض حاوقؾ ، أو احتماؿ بعض ا ها ات،  السلـ أيم  

ويدلؿ ب مثمة مف الكتاب  سلمؾ ستاسر للقاتؾ".مف أي    مادي ا ؾ لو اسرت 
للقتدال بفا م فا :إبراهيـ ولوط ، ياوؿ الكتاب المادس " لـ تحتممفما اارض أف المادس 

يسك ا معاا، إذ كا ت أملكفما كثيرة ،  مـ يادرا أف يسك ا معاا  حدثت مااصمة بيف رلاة 
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الفرزيوف حي ،ذ ساك يف    اارض"  تؾ موا   أبراـ ورلاة موا   لوط وكاف الك عا يوف و 
لمؿ إبراهيـ لم  حفظ السلـ ،  ااؿ لموط " د تكف مااصمة بي   وبي ؾ وبيف   .5-3: 17

  ، وجعؿ لوط أف ياتار اارض الت  تروؽ     ظره 2:17رلات  ورلاتؾ ، ا  ا أاواف " تؾ 
ف يمي اا    ا   وياوؿ الاديس  . 2:17مادا"  تؾ وقاؿ لم :" إف ذهبت  مادا    ا يمي اا ، واس

بولس    رسالتم إل  أهؿ رومية "  م عكؼ إذاا لم  ما هو لمسلـ ، وما هو لمب ياف بعا ا 
عطؿ وتجرح السلـ المجتمع  ويطرح الاطاب أمثمة لألمور الت  ت  .12:12لبعض" رو

الجماؿ ، وا عداـ يياب و ادزدحاـ ، و قمة المساحات الاارال ، و : ااصوات المرتفعة ، وم فا
 .ال ظا ة وال ظاـ

 ايعٓف : -2
 قاييف أف الحاؿ    كا ا إذ وحدث. أااه هابيؿ قاييف وكمـ: "المادس  الكتاب ياوؿ

 د:  لمادمال قيؿ أ م سمعتـ قد:"  المسيح السيد وياوؿ ، 2:2تؾ" وقتمم أايم هابيؿ لم  قاـ
 أايم لم  يغاب مف كؿ إف:  لكـ   قوؿ أ ا وأما. الحكـ مستوجب يكوف قتؿ ومف تاتؿ،
 أااه يبغض مف كؿ:"يوح ا الاديس وياوؿ ، 99-91:2 مت" الحكـ مستوجب يكوف باطلا 
 أف الع ؼ  ليواح العامية اامثاؿ بعض يستادـ أيااا  و راه  12:7 يو1"   فس قاتؿ  فو

 يستادـ أف لإل ساف  يمكف الكاذبة والكممات االفاظ دستاداـ اامر يصؿ ولكف بالاتؿ ديكوف
 الكتابة هذه ولكف ال ت، لم  أو مجمة أو جريدة    ماالة يكتب ك ف الااتمة الكتابة    يده

 ".السيؼ مف أحد قمـ " ياولوف وأحيا ا" الرصاص مف أحد الكممة إف" ياولوف ولذلؾ كاذبة
 الم تادة ااقلـ البابا يحذر"  الك يسة أمومة"  بع واف ال صوص مف سمسة وتحت

 أباه سب مف"  والمـ ال رير وقممؾ ماايؾ واترؾ ، يداا  وليس اآلف استياظ"   ياوؿ سةلمك ي
 و يكتب مف كؿ إل  اطابم ويوجم ، 91:91 أمثاؿ"    الظلـ حدقة    سراجم ي طف  أمم أو

 وتعباا  قمااا  وي  ر هاوأبال الك يسة ويفاجـ ادجتمال  التواصؿ وصفحات مواقق لم  ي  ر
 لم  الموت" احترس" أقوؿ لؾ إليؾ طريافا تعرؼ لـ التوبة يالباا : "وؿ يا ال اس، بيف

 ".  ل أي مف أهـ أبديتؾ  91:19لوقا  الميمة هذه    م ؾ  فسؾ تؤاذ قد اابواب،
ا اوة والت  لفا  بيف الاصومات وي ير الاطاب إل   كؿ أار لمع ؼ وهو زرالة

 المستفزة، والتصريحات ا  الات ومروجو ،ال ا  ا يماف ومفسدو الفراطاة: م فا أ كاؿ لدة
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 الكلـ و اقمو الكراهية، و  ر الفتف وأصحاب كالسحر، الردي،ة والثاا ة الردئ الفف وأصحاب
 . والمغتابوف وييرهـ السيرة ومسؾ

 املطئٛي١ٝ االدتُاع١ٝ :   -3 
اه رد بتحمؿ مس،وليتم اتجالبابا المتما  لم  واق إطار أالق  يمـز الف حث اطاب

 صغيرة، لوكا ت حت  بالمس،ولية اهتـ الصفة، هذه لديؾ يكوف أف ،  ياوؿ : "اجتفدالمجتمق
 بعض   ، "  تادمم أف يمكف الذي بالثمر وستفرح تعبؾ ويبارؾ سيعواؾ ا  أف وثؽ

   المجتمق   دوره يياب يع   وهذا ما،  اص لف بالمس،ولية ا حساس يغيب قد ااحياف
 يتحمؿ ود ااـ أو ااب مكا ة ي غؿ إ ساف مثؿ يمارسم، ود ال   ل واف يحمؿ قد أو

 . عاليتم يمارس ود الماب حمؿ قد ال اص هذا  يكوف ، ااسرة دااؿ مس،وليتفا
 البابا ياصده الذي والعمؿ العمؿ والو ال بالمس،ولية، كما ركز الاطاب لم  ارورة

 ا  أجؿ مف الك يسة والعمؿ بمستو  لم  ولكف ال اص  المستوب لم  العمؿ  اط ليس
 الحديث الؿ مف الحر   العمؿ أهمية إل  ي ير كما ، ادمة المجتمق    الجمال  والعمؿ
"  الاياـ ص الة    يعملف كا ا"  ل فـ المادس الكتاب يذكر والت  وبريسكل أكيل أسرة لف
 حر ة اب م يعمـ لـ مف إف: " تاوؿ اليفودي ال عب لدب تربوية لاالدة ت كيداا   72:91 أع 
 ".السرقة يعممم...
 املسأ٠ ٚدٚزٖا يف اجملتُع :  -2 

التادير ، ويوجم اطاب البابا  ها    ااسرة وتربية ااب الر المرأة ودو  الاطاب يغفؿ لـ
ا    الك يسة، وادمتفا    كؿ أسرة وتعبفا ومجفودها  لممرأة    كؿ مكاف و   ادمتفا أياا

وأبرز الاطاب  ماذج متعددة مف الكتاب والعمود    كؿ أسرة،  الكبير  ف   صؼ المجتمق
 تر عفا إذ ومعجزاتفا ولظمتفا مريـ الاديسة كرامة    ذلؾ المادس لممرأة الفاامة، وتمثؿ

  وؽ مريـ يا لموت" وألحا فا تسابيحفا    ل فا  تاوؿ المل،كة رؤسال مرتبة  وؽ الك يسة
 قاؿ لفذا ال سال جميق لظمتفا    تفوؽ كما ،" را يـالسا  وؽ مريـ يا وسموت ال اروبيـ،

  72:71 أـ"  جميعا لميفف  فات أ ت أما ، الا  لممف كثيرات ب ات" ا لف  الوح  ل فا
 لآلاريف وادمتفا الروحية ومعر تفا وبتوليتفا ولفتفا العذرال لظمة لفاا،ؿ الاطاب وتطرؽ
 .والرسؿ لآلبال الروحية وأمومتفا
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ويحذرها مف الجفؿ المرأة بالحكمة والعاؿ الم فتح  مية أف تتصؼوي ير إل  أه
ويدلؿ بمثؿ العذارب الحكيمات والجاهلت، الحكيمات كف يتمتعف بالعاؿ الم فتح،  والحماقة،

وادستعداد وتادير قيمة الوقت، أما الجاهلت  كف ذوات لاؿ ايؽ، ولذلؾ ج،ف أماـ المسيح 
  وبسبب تفكيرهـ 92مت ا ،  ااؿ لفف : أ   د ألر كف"  ل  وطرقف الباب قا،لت: "رب ا ا تح

 المحدود  ادف الوجود وال صيب السماوي.
 اإلدَإ : -5  

تطرح أحد ال صوص اطورة ا دماف،  المجتمق أصبح ي،ف مف هذه الظاهرة والت  
اماا لـ يكف ا دماف بفذه أصبحت تؤثر لم  ااسرة وااصة هذه ااياـ ولكف مف امسيف ل

، ويطمب مف المس،وليف دااؿ الك ا،س واارجفا كد البابا لم  اطورة هذه الظاهرة، ويؤ لصورةا
أف يعالجوا اامور مف م ظار واقع  وليس مف م ظار ايال ، و مرالاة هذه الظاهرة أث ال 

أكد لم  ما اتاذتم الك يسة مف إجرالات لمكا حة الظاهرة ، ما ك واق قوا يف جديدة لألسرة.
م م والعلج تم ، ولممت لم  ا تتاح مراكز لمكا حتماامفا لج ة مجمعية لمكا ح سست بد 

 .لم  مستوب الجمفورية، لمواجفة هذا الاطر
 ايكًل:  -6 

اا راد أبرزها الامؽ والذي  غؿ تطرح قاايا ترتبط بحياة  طار  فس  اجتمال    إ
ؽ للج الامؽ    مكا اا بيف مواولات الاطاب البابوي، ويركز الاطاب لم  طرح طر

التمسؾ بولود ا  وادتكاؿ لم  المعو ة والع اية ا لفية " ليس لصفوراف يبالاف بفمس 
اط لم  اارض بدوف أبيكـ ؟ وأما أ تـ  حت  جميق  عور رؤوسكـ وواحد م فا د يس

 ا يجب أد  اطرب أو  امؽ وكؿ هذه  ل تاا وا أ تـ أ اؿ مف لصا ير كثيرة" أ  ،محصاة
ف سرت    وادي ظؿ الموت د أااؼ  راا ا ؾ الع  اية موجودة ،  م اؿ مق داود ال ب  " واس

وتاـو الك يسة بدور مجتمع   اد أداؿ لمـ الم ورة المسيحية      .2:97أ ت مع "  مز
العمؿ الك س ، وهو لمـ يتعامؿ مق ا  ساف جسداا و فساا وروحاا    حادت الامؽ والي س 

 بالذ ب، بإر اد الكتاب المادس، ولمـ ال فس التطبيا .   وادكت،اب وال عور 
 ايكضاٜا ايطٝاض١ٝ : _ٙ 

 يتطرؽ الاطاب لمجمولة مف الااايا السياسية م فا:
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 ْتُاء يًٛطٔ ٚاالعتصاش ب٘: اإل -1 

 تمال لموطف مف الؿ لدة أساليب م فا: يركز الاطاب لم  تعزيز قيمة ا  
 ، مػػػرة 311   ػػػ  ا  جيؿ ذكػػػرت مصػػػرادس   اد ادست فاد بايمة مصر    الكتاب الم

تباركت مصر بزيارتفا وكا ت بمثابة أماف وحماية لفا،  الت  العا،مة المادسػػػةادقتدال بو 
المسػػػيح  مادسػػػة  مصر ه  البمد الت  اسػػػتابمت السػػػيد بلد ا وأرا ا أرض  صبحت 

 يفا. وحمتػػػم وهػػػ   عمػػػة أف  وجػػػد 
 ايكبط١ٝ : ايدٚز ايٛط٢ٓ يألدٜس٠  -2 

وه  ، م ذ    ت ااديرة     مصر ثـ امتدادها إل  كؿ العالـي ير الاطاب إل  أ م 
م ذ    تفا دور وط   متميز، حيث أ م مف مبادئ راكز حاارية، ولألديرة الابطية بمثابة م

لبااع الصحراوية، مما يسفـ    ، وتعمير بعض اية الاياـ ب لماؿ يدوية واس تاجيةالرهب ة الابط
، ومف الؿ ال ص يدلو البابا وزارة السياحة بادهتماـ باآلثار ولةتعمير وت مية المجتمق والد

، وير ض قداسة البابا التداؿ   ااديرة والك ا،س  الت  د تجد مف يصو فا ويحفظفاالابطية
حفوظة بفاؿ الحياة العامرة م    ،وف ااديرة والرهباف تحت أي مسم  ،  ياوؿ " أديرت ا 

لـ ت اطق يوماا  يفا، وهو يرب أف داوؿ م طاة وادي ال طروف إل  مواقق  الرهبا ية الت 
اا ة لبلد ا مصر ولكف يجب أد يكوف هذا  ،التراث العالم     هي،ة اليو سكو أمر م رؼ واس

دارة الكاممة لكؿ دير الداوؿ لم  حساب الحياة الرهبا ية المستارة والفاد،ة، ولم  حساب ا 
 مف الؿ قداسة البابا ور،يس الدير واآلبال الرهباف" .

 : ايفًطف١ٝ ايكضاٜا -ٚ 

 :م فا الفمسفية الااايا لبعض يتطرؽ كما
 :  "ايرتب١ٝ" إىل املطٝش١ٝ ايٓعس٠ -1 

،  ياوؿ    أحد ال صوص :" التربيةي ير الاطاب إل  طبيعة ال ظرة المسيحية إل  
 لمياة معر ة  واؿ إل    الرسؿ اآلبال ك يسة   ااول  الك يسة أياـ المسيحية التربية هد ت
 كما الحؽ كاستعلل ااتيارية معر ة ه  بؿ ، والعممية ال عورية العامية المعر ة  وؽ ترتا 
 كا ت  فسم الوقت و  مواحاا هدؼ التربية : " ،" الك يسة ولايدة المادس الكتاب ل فا لبر

 والوصايا الاوا يف بحسب ااالقية والحياة التدريب إل  أيااا  تفدؼ ةالمسيحي التربية
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 أيااا  ه اؾ كا ت وبجا بفا ،لممولظيف مدارس ه اؾ كا ت الفدؼ هذا ولتحايؽ، " المسيحية
 الكلسيك  التعميـ ومف المسيح  اللهوت  التعميـ مف متادماا  مستوب تادـ تعميمية مدارس
 .ادجتماع ولمـ ات،والريااي العموـ، مثؿ أيااا 
 ": احلٝا٠" ملع٢ٓ  ْعس٠ املطٝش١ٝ-2

 تتكوف ال كؿ ثلثية الحياة م ظومة أف     ظرة  مسفية لمع   الحياة : ي ير البابا
 الزماف دا،رة    تاه إذا مع   بل تكوف ا  ساف حياة فوأ والحب، والزماف ا  ساف مف

 با  ا يماف مسار:  المستايـ لمطريؽ وازيةمت مسارات ه اؾ وأف المتعرجة، الجا بية وطرقفا
 مف وادجتفاد العمؿ ومسار ، ا  ساف  حو الممدودة ويده لممم    والثاة بوجوده واليايف

 أجؿ مف الذات مف والاروج والادمة والتاحية البذؿ و يم موقعم، يكوف كيفما اآلار أجؿ
 والابوؿ وال كر الراا مسار ، ا يةا  س أو الوطف أو المجتمق أو ااسرة أو الحياة ر يؽ

 لماير معاا  تعمؿ اا يال كؿ"  باآلية المسيح  ا  ساف امتثاؿ    الراا قمة وت ت  والا الة
  .2:92 رومية"   ا  يحبوف لمذيف
 ْعس٠ املطٝش١ٝ إىل " املاٍ " :   -3

 دؽاا لم  الماؿ مسار: م فا المتعرجة أو بالجا بية يصففا الاطاب مسارات يحدد
 لف والبحث السمطة مسارو  ، 11:5 تيمو ا  ال رور كؿ أصؿ ه  الت  الماؿ محبة

 وظفور وا رهاب والجريمة الع ؼ حركات قياـو  ال ا ، يير والت ا س الذات وت ليم الم اصب
 ااالقية، واد حرا ات ا باحيات مف الج س مسارو  والمتسمط، والديكتاتور الطايية

 بحسب الاويـ والسموؾ الحياة    البركات  يؿ بيف الاطاب ربطوي .بالجسد وادستفا ة
 السميمة الحياة أفو  ، معا يفا    وسامية ا ، مف ولطية ااتيار، الحياة:أف مواحاا  الوصايا

 ااتبار  عيش ،"يجري وهو لميم واتكؿ طرياؾ لمرب سمـ"  ا  كممة    المواليد لم  تب  
  .17:19جامعة"   كمم ا  ساف هو هذا اف ، وصاياه واحفظ ا  اتؽ" الحكيـ سميماف

 ايكضاٜا ايصش١ٝ : -ٟ

واكب الاطاب ااحداث ادجتمالية والصحية الت  طرأت لم  المجتمق   غمت جا،حة 
 كورو ا و  ر الول  الصح  أبرز الااايا الصحية لم  ال حو التال : يروس 

 دائش١ فريٚس نٛزْٚا املطتذد: -1
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البابا جا،حة  يروس كورو ا المستجد  يرب    إيلؽ    إطار روح  ي اقش 
الك ا،س وتوقؼ كا ة الادمات واا  طة م عاا للزدحاـ والتجمق سبيلا لموقاية والسلمة 
 ياوؿ أ عيال ال ب  "همـ يا  عب  اداؿ ماادلؾ وأيمؽ أبوابؾ امفؾ ااتب   حو لحيظة 

تفسػػػيرات سياسػػػية أو اقتصاديػػػة  ف أيػػػةلػػػ وبعيػػػداا   91:95حت  يعبر الغاب "  ا عيال 
ماػػػد صػػػار  مسػػػيح .  روح يادـ البابا رؤية لمموقؼ مف م ظور اجتماليػػػة،  أو صحيػػػة أو

بااترالاتػػػم  بعػػػد يػػػـو يبعػػػد لػػػف ا  االاػػػم. وصػػػار يومػػػاا  لذاتػػػم وليس ا  سػػػاف لابػػػداا 
  ػػػ  حػػػؽ االاػػػم إلػػػ  أبعػػػد مػػػدب بصػػػور متعػػػددة م و ظرياتػػػم، وتفاوفواكت ػػػا ات

ومف هذه وييرها ، والحياة حسػػػب المزاج كا لحػػػاد والع ػػػؼ وا باحيػػػات والسػػػرلة واا ا يػػػة
ور ػػػض الحيػػػاة  تحػػػار واد  كت،ابحبػػػاط والتابط واد إليػػػم الاػػػوؼ والامؽ وا  تسػػػمؿ

مػػػف ا   العالػػػـ االيػػػاا  رصػػػا، و االػػػؽ للػػػم، وصػػػار المامػػػوؽ ك  ػػػم بػػإ وال ػػػعور بالذ ػػػب
ويرب أف اازمة تدلو الجميق إل  التوبة " إف لـ تتوبوا  جميعكـ كذلؾ  واهػػػب الحيػػػاة
   .17:2تفمكوف" لوقا

 ْصس ايٛعٞ ايصشٞ : -2

مػف   ر الول  الصح  بيف المواط يف مكا اا    الاطاب البابوي ،  ياوؿ غؿ   
كفيػؿ  يكسػر دا،ػرة اد ت ػار، وابتعػد لػف أي تجمػق اف هػذا  امػؾ اجمػس  ػ  البيػت اف هػذا

واهتـ أف د تممس ااسػطح، هذا يسػالد إل   مػف  امػؾ اكسػر دا،ػرة العػدوب، ،ب  ػر العػدوب
بحك ػػة. ول دمػػا تتواجػػد مػػق  واسػتادـ المطفرات ،تاميؿ  اؿ العدوب واد ت ػار    حد كبير

ذا تواجد إ سػاف لديم إصابة ا تب ،بي ؾ وبيف اآلار أي إ سػػاف اجعػػؿ مسػػا ة  وكػػف بعيػػداا  مواس
 جػرالاتإولمػ  الريػـ مػف ا ت ػار الفيػروس إد أف لػم ر، لػػف مجػػاؿ ال فػػس اي إ سػػاف آاػ

وم اركة مف مػف الصحػة لإل سػاف،  بسػيطة يجػب أف  تبعفػا لم ػق ا ت ػاره،  ػل يوجػد أيمػ 
ممارسػػة الك يسة    حؿ اازمة اتجفت لبث الادمة رقمياا مف الؿ  بكات ا  تر ت، و 

 الصػػلة والتسػػبحة. ، وبعػػض اجتمالػػاتالحديثة  اد تاػػاد بفػػذه الوسػػا،ؿ
يرتبط بالواقق ب كؿ مبا ر    تعاممم  ارئ مف اطاب البابا توااروس الثا   أ ميست

بعض الايـ والفاا،ؿ وظفر ذلؾ    الحديث لف أهمية مق الااايا التربوية وادجتمالية 
وتاديـ ال صا،ح لألبويف    تربية ااب ال أكد لميفا مف الؿ لظاتم وكتاباتم  الروحية والت 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 005 - 

اليب التربوية    الت  ،ة السميمة، وطرح أمثمة للقتدال بفا مف الكتاب واستاداـ بعض ااس
المادس وسير الاديسيف ، وب كؿ يير مبا ر إذ د يتاذ مف الواقق مواولاا لماوؿ،  ولكف 

ذ يسير الاطاب لم  هذا ال حو    .الواقق يبدو حااراا امؼ  صوص الاطاب  م يحاوؿ أف واس
 تمال ، ياس  مف الؿ الحديث لف قاايا ا  الطابق الس  ما ظفريحيد لف السياسة ، واس 

 والدور الوط   لألديرة الابطية.
ويلحظ أف الاطاب ي تاؿ مف العاـ إل  الااص ومف الدي   إل  الد يوي، ويركز    

ر اد ، وادلتماد لم  ال صوص    اساليب التربوية مثؿ: الولظ وا  مجممم لم  العديد مف ا
اجتمالية أو ثاا ية أو  كرية يداؿ    اتجاه  قااياف، ول دما يتجم إل  تاديـ صحيح الدي

لم  ا قلع ل فا. ويالباا ات والعادات السي،ة وحث المتمايف التحذير مف بعض السموكي
ت كؿ حياة المؤمف المسيح  ،  اديـ  صا،ح بالتحم  بالفاا،ؿ الت ماي تف  اطاب البابا بت

تتجم بالسموؾ  اذ هذه ال صا،ح صورة المولظة الت اتم، وت ويعط  لفا جا ب كبير    كتاب
الوط  ، كما لـ يغفؿ قاية  المثؿ. ولـ يغفؿ الاطاب يرس الحس إل  ال مط المثال  ولالـ

ظ السلـ مف السلـ بالتبارها مف الااايا المطروحة مف قبؿ م ظمات لالمية وبالتبار حف
بعض الااايا الصحية مثؿ مواجفة جا،حة ، وكذلؾ تطرؽ الاطاب لأهـ واجبات المواط ة

  يروس كورو ا المستجد و  ر الول  الصح  بيف المواط يف باتباع ا جرالات ادحترازية.
: مف الؿ ما تـ تحميمم يمكف الاوؿ أف الاطاب تامف بعض المااميف التربويةو 

 ة وتماسؾ  يمكف مف  اللم الاروج ب سؽ قيم  يحفظ المجتمق، بما يحاؽ أبعاد المواط
المجتمق، كما يمكف أف  ستارئ مما طرحم مف قاايا تؤدي إل  التجديد التربوي وه  الااايا 
المرتبطة بتربية الوجداف، وتربية ااطفاؿ، وأساليب ب ال العاؿ الم فتح وسمات العاؿ المبدع 

ت مية والموسيا  بما يعمؿ لم  إلماؿ العاؿ و باا  طة اللصفية مثؿ الارالة  وادهتماـ
ا بداع وهو ما يمكف أف  ثري بم الم اه  الدراسية  مسفة وتوجيفا وممارسة وأهدا اا وبما 

 يجابية  الت  لديفا التزاز بوط فا. أبعاد المواط ة وب ال ال اصية ا يحاؽ 
 )ْٝاف١ األْبا َٛض٢(: اخلطاب ايهٓطٞ املٛد٘ثاًْٝا: 

اارثوذكسية، وقد تـ قرالة  يعد اا با موس  أساؼ ال باب بالك يسة الابطية
   صاا بمجمة 2   صاا بجريدة وط  ، و 13مجمولة مف ال صوص لم تراوح لددها بيف   
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ـ، ووقق اداتيار لم  اا با  92/11/9191حت   1/11/9112الكرازة    الفترة مف 
 اا ل ريحةدااؿ الك يسة ، وموجف بالتبار اطابم يمثؿ الحركة الفكرية ادجتماليةموس  

،  فو ي اقش قاايا وم كلت اجتمالية وثاا ية      ،ة ال بابمجتمعية ليست باميمة  
، ولـ يامو الاطاب مف م اق ة الااايا المسيحية لفذه الاااياإطار دي   برزت  يم الرؤية 

تطرأ لم  الساحتيف المحمية والعالمية،  ابق الغالب مواكبة المستجدات الت الروحية، ولكف الط
 لالجتفا ال صوص لم  ال حو التال : رح مجمولة مف الااايا الت  يمكف طو 
 : قضاٜا ضٝاض١ٝ  - أ

 لميم ادهتماـ ببعض الااايا الت  لف السياسة ولكف يبدويواصؿ الاطاب الحياد 
 دراجفا امف الااايا السياسية أبرزها: إيمكف 

 اإلْتُاء:   -1
موس  مؤكداا لم  للقة   غمت قاية ا  تمال لدب ال باب حيزاا مف اهتماـ اا با

ا  تمال لموطف والمجتمق والك يسة بإ باع العديد مف ادحتياجات 
 ال فسية/الروحية/ا  سا ية .  دوا،ر ا  تمال تتسق  ي،اا   ي،اا مف ااسرة إل  الك يسة 
المحمية إل  الطا،فة إل  الديف إل  الوطف إل  الب رية، ولإل تمال ماومات هامة مثؿ : الحب 

، والول :  ا  ساف الم تم  يكوف د  وؽ الذاتية والتعصب والطا،فية لف  الذي ير ق الفر ا
والياا بما حولم وبمف حولم مف ب ر وتيارات وتفاللت وثاا ة، المرو ة الاوية :  فو يسير 
   ادتجاه الصحيح دا،ماا سوال مق التيار  إذا كاف م اسباا وصالحاا  أو اد التيار   إف كاف 

ير م اسب ، ا سفاـ ا يجاب  والمس،ولية تجاه ادمة المجتمق والوطف سوال    المدرسة ي
أو الجامعة أو الح  أو العمؿ أو الحزب أو ال اابة أو ادتحاد الطلب  ..إلم، المساواة ولدـ 

تحمموف صورتم     لممسيح    العالـ كمم، التمييز ويواح  لم باب أ م بذلؾ تكو وا رسلا 
ـ، و   ملمحكـ حباا وسلماا وايراا لمجميق يير  اظريف إل  الفروؽ ادجتمالية أو ألماقك

التعميمية أو السياسية أو الدي ية ،  ا  ساف هو ا  ساف ماموؽ لم  صورة ا  ، ومفما 
 تبدلت الملمح الاارجية ، هو    ال فاية أا     ا  سا ية .

رسيم قيمة ا  تمال لممسيحية اارثوذكسية ويما  بالدور لم  الك يسة والاداـ    ت
المصرية لدب ال باب. وترسيم  وا،د الارالة الروحية    ال مو    ال عمة والمعر ة " ا مو    



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 005 - 

 –  ، و وا،د ادلتزاـ بالاا وف الروح    الصلة 7:12بط 9المعر ة ، و   معر ة رب ا "   
الذي يعمؿ لم  تفتيت هذا السلـ  الصوـ      تحايؽ السلـ ال فس  ومجابفة العالـ

 واست زا م.
 ايكٝاّ بايدٚز ايٛطين ٚسب ايٛطٔ:  -2

أواح أف الك يسة د ت تغؿ بالسياسة إد أ فا ت جق أوددها لم  أدال دورهـ    
المجتمق بدا ق وط   يفدؼ إل  ب ال الوطف ولم  سبيؿ المثاؿ: أدال الواجب اد تااب  

السياسية ، واد تراؾ    اتحادات الطلب، والعمؿ    الجمعيات  واد تراؾ الفعاؿ    ااحزاب
ومؤسسات المجتمق المد  . كما أ ار     ص آار إل  أف الك يسة الابطية اارثوذكسية 

ولـ يامو  ك يسة وط ية لم  مر العصور وااقباط يحبوف بمدهـ ويدا عوف ل فا دا،ماا.
مادس لت كيد الفكرة " حسب طاقتكـ سالموا الاطاب مف ادلتماد لم  آيات مف الكتاب ال

ف لطش  اسام ا ؾ إف  عمت هذا 19:12جميق ال اس"   رو   ، " إف جاع لدوؾ   طعمم واس
  ، " د يغمب ؾ ال ر ، بؿ أيمب ال ر بالاير "  رو 19:91تجمق جمر  ار لم  رأسم "   رو 

19:19.  
 قضاٜا ادتُاع١ٝ :  - ب

 ظفرت  يما يم : جتمالية مجمولة مف الااايا ادتـ م اق ة 
 املٛاط١ٓ ايسق١ُٝ :   -1

قادر لم  التفالؿ مق  بكة ا  تر ت ؿ الرقم  الحاار تؤكد أحد ال صوص أف الجي
احت لم التك ولوجيا العديد مف الوسا،ؿ لمتفالؿ ادجتمال ،  مف أتحيث  والداتا والميديا ،

 -ماس جر –ال    يس بوؾ الؿ ا مكا ات الفا،مة لإل تر ت ومواقق التواصؿ ادجتم
لب ال الجمالة الوط ية    محبة ووحدة  مما يمكف استثمارهوالزوـو  وييرها  -ا ستجراـ 
 وت لؼ.

 احلٛاز : -2
برزت قاية الحوار    اطاب اا با موس  ا طلقا مف موجة التغيير الت  اجتاحت 

حكمة ومعر ة حت   ،  ف  معادلة تحتاج إل مصري    الس وات الاميمة الماايةالمجتمق ال
وار وليس مف الؿ يمكف استيعابفا والتعايش معفا لففـ الذات واآلار، وذلؾ مف الؿ الح
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أي  رض الرأي والرؤية حت  لو كا ت  الامق الفكري: الولظ وا ر اد، ويفرؽ  الاطاب بيف
باب بما ولة إق اع ال والماصود محا وا ق اع الفكريهو مر وض إ سا ياا و بابياا، صواباا و 

أي أف يصؿ  وادقت اع ال اص ، حت  لو كاف سميماا وهذا يير مابوؿ أيااا،    أذها  ا
ح الادس وهذا ، ولمؿ الرو ذات  باامر وذلؾ مف الؿ الحوار، والمحبةال باب إل  اقت اع 

،  يسع  ال باب ذاتياا واميرياا و كرياا  وااكثر  المية  مف اللم يات قااسموب هو ااجدب 
   هذا الطريؽ لف  ويجاهد د يا واآلاره إل  تطبيؽ الوصية لب ياف حياتم وسعادتم    ال

 ، بغية الوصوؿ إل  الفدؼ الذي أحبم.اقت اع وسعادة
 ايعٝض املصرتى : -3

 وتدلو إل  ا يجابية العالـ، مف اد سحاب سياسة تر ض المسيحية أف يؤكد
 ب ف المسيحية ت ادي بالعكس بؿ  روره، وأ العالـ أاطال كا ت اآلار، مفما مق والتفالؿ
يجابية وايرية بمحبة  يم مف كؿ مق متفالميف العالـ هذا    و مكث  ستمر  .واس

 يؤكد  حيث باآلار، وللقتم المسيح  لإل ساف مثالية  ظرة ه اؾ أف الوااح مف
 أف ال صوص أحد    جال كما ل م وياتمؼ العالـ أهؿ ي بم د المؤمف أف لم  الاطاب
 ومباد،م وسموكياتم المسيح السيد كممات  يفا ال اس ليرب لمجميق مفتوحة رسالة المسيح 
 والعاؿ الروح: الع اصر بكؿ تفتـالت   ه  المتكاممة المسيحية ا  سا ية  ال اصية وروحم،
 إحدب ه  ادجتمالية الكفالة أف إل  ال صوص ت ير كما والعلقات، والجسد وال فس
"  المجتمق    دوره  يؤدي ا  ساف    ال اجح ا  لعمؿ ثمرة وه  اصيةال   اوج للمات
 " .و ور كممح

 صرالػػػاتكما يحذر الاطاب ال باب مف الغيرة والتمركز حوؿ الذات بالتبارها 
ف مػػػرارة الغيػػػرة، لميػػػم أف يػػػدرؾ أ ػػػم بعيػػػد لػػػ لػػػاش  ػػػ  اب كؿ يحذر و  الغرا،ػػػز والػػػذات

والعػػػلج يكمػػػف    اتسػػػاع الامب . والروحيػػػات، وبعيػػػد لػػػف العاػػػؿ والمواوليػػػة ا 
لطػػػال الحػػػب لذات المحبوب وليس اسػػػتيلل لم  و ااوتم، حبػػػم، ولػػػدـ اد حصػػػار  ػػػ   واس

المحػػػب لمػػػ   مػػػا يسػػػاطفا كثيػػػراا الػػػذات الااصػػػة، و   الابػػػرات السػػػاباة الااط،ػػػة التػػػ  
 .أاطػػػال، ومػػػا رآه مػػػف ا حرا ػػػات محبوبتػػػم، بسػػػبب مػػػا لا ػػػم مػػػف
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 قضاٜا ثكاف١ٝ : -ز

 م فا: مجمولة مف الااايا الثاا ية  ل صوص اقش ا
 ايعٛمل١ ٚحتدٜاتٗا : -1

ب بعادها السياسية،  إذ ي ير    أحد ال صوص إل  أ م يتـ مف الؿ العولمة
طمس الفوية وادقتصادية، والثاا ية، والعممية ، وادجتمالية  ااتراؽ الدوؿ وحدوها و 

، لحساب ما يسم  بػ " الثاا ة الكوكبية " ، أي أف ال اصية، وااالقية، والدي ية، والاومية
مية ، بؿ حت  تمح  الثاا ات والحاارات المح –مق مرور الوقت  –تعـ العالـ ثاا ة واحدة 

 الفوية الاومية وا  تمال الدي  .
 : احلايٞ ايعصس خصائص -2

 المسيحية الرؤية وتادـ ،الحال  العصر اصا،ص لف حديثفا ال صوص تواصؿ
 : م فا الاصا،ص لبعضال صوص   يروت  يفا،

 المذهؿ العمم  التادـ مق وااصة العمـ، سيطرة لصر هو الحال  العصر أف:  العمـ لصر -
 والتسمح،  والطاقة والفاال، وادتصادت، والمعموماتية،  التك ولوجيا:  المياديف كؿ   

 . الب ر حياة    كبرب قيمة العمـ مف جعؿ الذي اامر الوراثية، والف دسة
 وادستعا ة ، العصر بعمـو التسمح ارورة مف الاادـ لم  يما  ما ال ص يغفؿ ود

 -ادجتماع لمـ – ال فس لمـ  ا  سا ية العموـ  جزاتم لم  يتطمق أف  عميم الادمة،    بفا
 ا  سا   الفكر – وااسرية الج سية التربية – ا دارة – الايادة – والسياسة ادقتصاد لمـو

   .السا،دة والتيارات والفمسفات
 لصر أ م إل  با اا ة العصر سمات مف أف ال صوص أحد     ي ير: الحرية لصر -

 ملمح مف هاـ مممح وه  الحرية لصر أيااا  إ م ، وادستفلؾ والعولمة والمعمومات العمـ
 لاد:   ياوؿ  المسيحية    الحرية لمففـو يتطرؽ  مسفية  ظر وجفة ومف. الحال  العصر
 الجسد حسب سادتكـ أطيعوا" العبيد أوصت لفذا ، الدااؿ مف ا  ساف المسيحية حررت
 يتركوا أف السادة أوصت كما . "2-5:2 أؼ"  مسيحلم كما قموبكـ بساطة    ، ورلده باوؼ

   .2:12اؼ"  محاباة ل ده ليس السموات،    سيداا  لفـ أف لالميف التفديد،
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 الاارج     الحرية ، واد فلت الحرية بيف التفرقة وجوب ال صوص أحد    ويواح
 لم  الادرة ه  يةالحايا الحرية أف ويرب الاطية، لبودية إل  أدب الذي اد فلت إل  تحولت

 لصر     عيش   حف. ااترتم ما فذوأ  ااتار، أف لم  الادرة وه  ، وأ فذها" د" أقوؿ أف
 لما  عبر أف  حتاج لذلؾ التزامات، معفا ولكف حرية يوجد  عـ الحرية، لف كثيراا  يتكمـ
      ".الممتزمة الحرية: " سميم
 ايكضاٜا ايع١ًُٝ املعاصس٠ :  -3

يمكف أف تؤثر       الااايا العممية المعاصرة والت ديـ الرأي  تالـ يغفؿ الاطاب 
، أو تتعارض مق الديف أو ااالؽ، وظفر ذلؾ مف الؿ م اق ة حياة ا  ساف، وااسرة

جفاض، ووسا،ؿ ت ظيـ دست ساخ، الف دسة الوراثية، وا مثؿ: اال صوص بعض الااايا  
  .ااسرة
 : ايدٜين جتدٜد اخلطاب -4

 ما بادر كتب، مف م اودا  كلماا  تريد د ال اس: " ياوؿ تب أسموب الولظ ،ي تاد الكا
 ال اصية الحياة    سوال ومبادئ تعاليـ مف  اولم لما يعبر وسموكاا  ، معا ة حياة يريدوف

    ويؤكد لم  أهمية الابرات الحياتية ،  ياوؿ : "ال باب .العامة أو الك سية أو ااسرية أو
أساليب  ال ص ويادـ" .  يمسوؼ أو والظ إل  حاجةال مف أكثر ،  ريب  موذج إل  حاجة

 ا  ساف حياة    الادس الروح و عؿ الكممة، وحرارة  الحجة قوة الؿ مف تجديد الاطاب 
 ممي،اا  ويجعمم ا  ساف ير دو  التوبة، إل   ياوده اطية كؿ لم  ا  ساف يبكت الذي  فو

 والب ر، والك يسة ا  لادمة مواهب ميعطيو  الحياة بم تااق كمما ميعزيو  ، الروحية بالثمار
 وا  راز اداتيار سالة تحيف ل دما مواقففـ والكممات السموؾ    قدوه بالتبارهـ الاداـو 

 ، ما قاية    ي اق و فـ أو أس،متفـ لم  يجيبوف حي ما ال باب مق وحوارتفـ والتمييز
 واتااذ الب الة وادتجاهات السميـ الفكر إل  فـب  فس ليصموا ال باب لدب البحث روح اس مالو 

 .الب ال الارار
الدي ية والعظات  ويؤكد لم  ارورة وجود لمحة لممية ، ومادة لممية    الاطب

، أو    ا ر ادات وااحاديث الفردية ، لما لم مف أثر كبير    إق اع ال باب المادمة لم باب
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وؿ بعض هذه اا كار دي ياا يتـ ب روط ،  إرادة ا  إف العمـ د يتعارض مق ا يماف، وأف قب
 لفـ ه  السعادة والفرح ، والسلمة الروحية والفكرية وال فسية والجسدية وادجتمالية.

 قضاٜا تسب١ٜٛ : -د

 ااايا مثؿ : بعض الطار تربوي روح   اقش اا با موس     إ
 ايرتب١ٝ اجلٓط١ٝ : -1

باب ، وتربط ال صوص بيف استاامة الحياة يتطرؽ الاطاب إل  العفة    حياة ال 
، يمكف أف يحفظ روح  وااما ة    الحياة اليومية   المسيحية والعفة  مف الؿ الجفاد ال

ويرا،زه   عم الطبيعية،ال اب  فسم سميماا ، وتعطيم إمكا ية ال صرة والظفر    جفاده مق دوا
 : يؿ مف الؿسد قابمة لمتعدالموروثم. وتطرح ال صوص أف يريزة الج

وذلؾ مف الؿ تاديـ الثاا ة الج سية السميمة ، لك  ي     باب ا : اك ترقية الجا ب ا در  -
 ، وارتباطم بالمحبة الطاهرة وليس ال فوة الجسدية .الياا لمع   الج س    حياة الب رو 

الت اسؿ  ، وكثمرة لم يكوفدرتباط الحب ال ا  بيف الزوجيف ولماذا واعم ا   ي ا، كميداف
 وحفظ ال وع ا  سا  .

 ا  ساف الروح  هو مف تحكـ روحم جسده ، ومف : بالروحا ية ابط الجا ب اد فعال  -
 تحكـ روح ا  روحم. 

، حيث إ  ا ابط ا اطي،ةبمع   م ق الجسد مف التحرؾ  حو ال :ابط الجا ب ال زول  -
  ساف مف الممارسات الااط،ة بالروح اد فعادت والحواس والسموكيات ، وهكذا ي جو ا

 والتصر ات الم حر ة.
وي ير ال ص إل  أف العفة لدب ال باب المسيح  د ت بق مف كبت    فوات سمبية 

وأ م  سوؼ تستمر ، + إرادة اعيفة   ولكف مف ابط   ريبات مادسة + إرادة قوية  
، لك م سيتمكف رضمعصوماا مف الاط  لم  هذه اا  الحروب الروحية ، ولف يصير ا  ساف

مف ال صرة لم  ال فوات السمبية الاعيفة الكام ة  يم باوة الروح، وأما ة الجفاد، أف  باب ا 
قادر لم  أف يدوس لسؿ الاطية المسمـو الذي ياابمم كؿ يـو مف أصدقا،م أو وسا،ؿ 

ة التواصؿ ادجتمال  وذلؾ مف الؿ ت  ،تم ت  ،ة روحي ا للـ و بكة ا  تر ت ومواقق
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، حي ما ي بق    العلقة مق ا   يستغ   لف العسؿ المسموـ " وحي ،ذ ياتبر قوؿ سميمة
  .3:93الحكيـ :" ال فس ال بعا ة تدوس العسؿ"  أـ

 :بساَر ايرتب١ٝ ايهٓط١ٝجتدٜد   -2
وجفوده التربوية    تجديد برام  التعميـ الاديس حبيب جرجس  إل الاطاب  ار أ

لما يسم  بالتجديد أو التطوير    اللهوت لمتوا ؽ مق العصر لـ يسق الك س  مواحا أ م 
 اط ، ولـ يكف حرصم لم  التعميـ  اط اسباب  فاوية أو أكاديمية ، أو لص ق وجاهة 
اجتمالية لمك يسة    وسط المجتمق، بؿ كا ت حركة التجديد    الك يسة  لمحفاظ لم  

رس ااحد لمواجفة يزو الطوا،ؼ لمك يسة ا يماف كما هو بدوف تغيير، كما قاـ بت سيس مدا
الابطية اارثوذكسية وكذلؾ تحايؽ الوحدة بيف الاداـ، كما استادـ ال ظريات التربوية 
وتجريب الم اه  واتبق أحدث ال ظريات إذ ألط   رصة لممدارس لتجربة الم اه  كما يحدث 

بوية لتبرز  الميتفا، ووجم    ااسموب التربوي الحديث    إلطال  رصة لمم اه  وال ظـ التر 
 اهتمامم اطفاؿ و باب الارية ماططا الم اه  والم رولات لتوثيؽ العلقة بي فما.

 : املتها١ًَايصدص١ٝ دٚز ايهٓٝط١ يف بٓاء  -3
 ال اصية سمات لم  الماادت مف متتابعة سمسة الؿ مف ال صوص تؤكد

 :     تتمثؿب ا،فا و أف تغرسفا الك يسة    أ يجب الت  المتكاممة  ا  سا ية
 ادجتمالية وللقتفا ، الداامية ل اصرها بيف دا،ـ ت اسؽ ه اؾ يكوف أف بمع   :الت اسؽ -
 ويحث. جميعاا  هذه ولك م للقات، أو لاؿ أو  فس أو جسد أو روح مجرد ليس  ا  ساف ،

  حت  أو ،  فسم لم  الم غمؽ  ال اب ، الجوا ب كا ة بيف الت اسؽ ارورة لم  الاطاب
 هو ، مواط يم بيف ي  رها حب وطاقة ، مجتمعم    رسالة لم تكوف أف دوف أصدقا،م لم 

 ملمح ال ص يبرز كما .واجتمالياا  روحياا  يف ؿ أف ويمكف ، ال اصية متكامؿ يير بالارورة
 والعواطؼ الغرا،ز ابطو  الكممة، وقرالة بالصلة الروح ت بق:   يفا الت  المت اساة ال اصية

، والثاا ة بالارالة الذهف يست يرو  السميمة، وادتجاهات العادات يارواات  الجسد ويصح والعمـو
 الاوية والمرو ة ، الطاهرة بالمحبة العلقات وت جح ،  جاسة ود إدماف ود ا حرا ات د حيث
 اتجاه    يداموف حيف ل فـ ويرجق الب ال، ادتجاه    اآلاريف مق يسير الفرد تجعؿ الت 
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 ماتمؼ لف بعيدا ت اذهـ أف تحاوؿ"  دورؾ واجبات مف أف ال باب وي صح  ـهدا
 ". اد حرا ات

 ل فا معزودا  يحيا ود الك يسة،    إاوتم مق ويتكامؿ يتعاوف أف المسيح  لم : التكامؿ -
 مق والتكامؿ ، الجمال  والعمؿ الجمال ، التفكير لم  ي جق المسيح   الفكر ول فـ،

 ولكف واايصاف الحجارة تتعدد كرمة أو ب ال أو واحد جسد ه  الك يسة أف اربالتب اآلاريف،
 .معاا  مترابطة كمفا
 الذي أباكـ ويمجدوا الحس ة ألمالكـ يروا لك  ال اس قداـ هكذا  وركـ  ميا : " اد عاع -
 لرجم  سراج"   جيؿا   الؿ ومف بالرب ادلتصاؽ الؿ مف ،  15:2مت"  السماوات   

    المسيح لمسيد سفير هو العالـ     المؤمف  112:112 مز"   لسبيم  و ور كلمؾ
 صورة تاديـ لم  ويحرص ، يمثمفا الت  الدولة وصفات ملمح السفير يحمؿ  كما ، صفاتم
 وكما ، العالـ أماـ لمسيحم ي فد المسيح  ا  ساف كذلؾ ،المايؼ الوطف أماـ لوط م طيبة
 إل  ويتطمق ، العالـ لف يريب المسيح  كذلؾ  يم، يحيا ذيال البمد    يريب السفير أف

 والادمة ال ااوة لم  للمة اارض ممح المسيح  كذلؾ .سما،  إ ساف بالتباره السمال
  عـ ، 17:2 مت"   ؟ يممح  بماذا ،   المسيح لف والبعد بالاطي،ة  الممح  سد إف"  والعطال

 بالمسيح مؤمف كؿ مصير وهكذا ال اس، وتدوسم اارجاا  يطرح بؿ ، لمزبمة ود ارض يصمح د
 .ال اس مف يداس وسوؼ ل   يصمح لف بالفعؿ  فو ، والسع  الجفاد مواصمة ير ض

 : تطسم اخلطاب يبع  ايكضاٜا ايصش١ٝ -ٙ

حيث تربط بعض ال صوص بيف ا يماف والتوبة وت فيذ الوصايا اآللفية كسبيؿ 
ا  تحاؽ   ال فال العام  وال فس  والجسدب ،  العلقة مق  كورو ا لمتامص مف وبال

وادجتمال    و   ظؿ جا،حة كورو ا ما أحوج ا إل  هذه العلقة وتحايؽ التوازف المطموب 
يما  ا ب  م لادؿ أيااا،  ا  لادؿ    رحمتم ورحيـ     حيات ا : بيف ثات ا    محبة ا  ، واس

إلف   اتكؿ لميم ، ا م ي جيؾ مف  م     لدلم ، وياوؿ الكتاب المادس " ممج ي وحص  
 ." ويكوف الرب ممج ي    أزم ة الايؽ"   مز 7-9: 2الصياد ومف الوبا الاطر"  مز 

2:2.  
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يستارئ مف العرض السابؽ أف اطاب اا با موس  يتفالؿ تفاللا كبيراا مق الااايا 
لمسيح   اط واس ما ادجتمالية والثاا ية والسياسية والروحية الت  ت غؿ ليس ال باب ا

ال باب المسيح  والمسمـ أيااا،  فو ليس اطاباا ا سحابياا يكتف  بال ظر    أمور الديف أو 
ذلؾ  ر ويتاحاطاب لظات وموالظ  اط ، ولك م اطاب قادر لم  التفالؿ مق متغيرات العص

ل . مف الؿ استادامم لكممات العولمة وثورة ادتصادت والمعمومات واصا،ص العصر الحا
وم كلت متفرقة تتوا ؽ مق معطيات الحداثة ، وتعكس روح  وهو اطاب يت اوؿ قاايا لامة

العصر، وتعمؿ لم  د ق ال باب إل  ادقت اع ب  م د تعارض بيف الديف وا يماف والحياة 
المعاصرة، وظفر بواوح    ت اولم لمااايا العممية المعاصرة الت  يمكف أف تؤثر    حياة 

 جفاض.اخ والف دسة الوراثية وا سرة أو تتعارض مق الديف وااالؽ مثؿ ادست سالفرد واا
 كؿ تصوراا  مسفياا بم بعض المااميف التربوية الت  تولعؿ اطاب اا با موس  

جديراا ب ف يوجم الكثير مف الم اه  المدرسية    ماتمؼ المراحؿ الدراسية  مف اللم يمكف 
 مة تدور حوؿ:تحديد لدة أهداؼ تربوية لا

 االقية.الحرية الممتزمة الت  تحددها مجمولة مف المعايير التربوية وا -
 اااذ بالم ف  العمم . -
م  الطبيعة الثورة الرقمية ومواكبة العولمة دوف اد اراط  يما تفرزه مف أمور تؤثر ل -

 ا  سا ية وا  تمال.
 يؽ ال اصية ا  سا ية المتكاممة.تحا -
 وتاديـ الثاا ة الج سية السميمة.  حياة ال باب العفة   -
 الت كيد لم  الحوار كاستراتيجية تربوية تسفـ    تحايؽ اد فتاح لم  اآلار. -
ب  فسفـ إل  الفكر  واالتطبياات الحياتية ودورها    إ مال روح البحث لدب ال باب ليصم -

لماؿ العاؿ .   السميـ واتااذ الارار الب ال باوة الحجة واس
 تجديد الاطاب الدي      ماررات التعميـ العاـ    مصر. -

  ايطابع ايجكايف ايفهسٟ: ذٚاخلطاب املطٝشٞ ثايجًا: 

هو اطاب د ي طمؽ مف مؤسسة دي ية الطابق الثاا   الفكري  يح  ذوالاطاب المس
لدة رسمية وأصحابم ليسوا مف رجاؿ الديف ،  فـ رجاؿ لمما يوف ، يتاذوا مف المسيحية  قا
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السياس  وادجتمال  كما    ماادت يوسؼ سيدهـ ،  د طلؽ أ كارهـ سوال لم  المستوب
وهو رجؿ لمما   تتميز  اصيتم لف ال اصيتيف الساباتيف    أ فما رجاؿ ديف ولفما 
مكا تفما الدي ية الت  تؤثر    أ راد المجتمق ، أما هو كاتب صحف  يستادـ أسموب الكتابة 

تسـ بال اد اللذع والذي يارج    بعض ااحياف لف الحاياة،  طبيعة الكتابة الصحفية الت  ت
أو لم  المستوب يؽ مزيد مف الربح والبيق لمجريدة، الصحفية طبيعة  دلا،ية تفدؼ إل  تحا

و يما  ".رؤية تربويةالتربوي كما    ماادت رسم  لبد الممؾ حيث ذيمت معظـ كتاباتم بػ "
 ف :يم  لرض لكل الاطابي

 خطاب ٜٛضف ضٝدِٖ :-1

   صاا مف  صوص يوسؼ سيدهـ ر،يس تحرير جريدة وط   الت  92تـ قرالة  
ـ إل  1/11/9112تصدر أسبولياا لف مؤسسة وط   لمطبالة وال  ر    الفترة مف 

، وتعبر جريدة وط   لف سيدهـ رجؿ لمما   يعمؿ بالصحا ة ، ويوسؼـ92/11/9191
ايا لامة وأحداث لتفـ ، و   بعض ااحياف يطرح الاطاب قاقاايا ااقباط ، وتبرز م ك

، ويمكف الاوؿ أ م اطاب يزاا كبيراا مف الاطابقاايا ااقباط ح وت غؿ ، محمية أو لالمية
بعيد كؿ البعد لف ال واح  الروحية إد  يما ظفر    تاديـ تف ،ة بعيد الميلد المجيد ، وليد 

ة لم  سبيؿ المثاؿ تصدرت اممفا بعض اآليات الدي يالايامة المجيد     صوص قصيرة يت
التف ،ة بعيد اس المسرة " ماالتم    المجد      االال  ولم  اارض السلـ وبال اآلية "

ما ويمكف إبراز أهـ  لروح ،الميلد المجيد ، كما بعد الاطاب لف الولظ الدي   أو ا ر اد ا
 :جال بال صوص مف قاايا لم  ال حو التال 

 قضاٜا ادتُاع١ٝ :  -أ

ادجتمالية الت  ت غؿ المجتمق المصري ااايا اليمكف الاوؿ أف الاطاب ت اوؿ 
 : مف بي فاقاايا متفرقة ب كؿ  ادب است كاري ويتجم إل  

 :االْفالت يف ايصازع املصسٟ -1

مجمولة مف الااايا مسة ماادت اامور المسكوت ل فا  اق ت ال صوص    س
واقق الع وا،يات م والذي  را ،لظاهرة " التوكتوؾ" ، واد ت ار السرطا    "أزمة المرور"مثؿ 

 داري لم ظومة المرور لتاالس السياسات المرورية والترهؿ ا ا، ووجفت  ادا والطرؽ الممتوية
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ما ك يرب إ فا تامت لف دورها    ااساس كعيف ساهرة صارمة د ت اـ.  ت، وال   بلد ا
 ماذج مف أوجم المعا اة الت  د تغيب لف إدراؾ الماططيف  طرح  إل ال صوصإحدب  تتطرق

وكيؼ  متسا،لا ، ا لمجرد أ فـ د يعا وف م فاأو المس،وليف ولك فا متروكة د يتصدوف لعلجف
يعا وف م فا إذا كا وا    يمرة ألبا،فـ ومس،ولياتفـ يستاموف سيارات رسمية ياودها سا،اوف 

،ة بتعميمات المرور ومحاذيره، يير م سورة بة مرورهـ يير لاوت طمؽ لبر طرؽ مؤم ة لسرل
 مولد بمويفا ماصدها أو أماكف وقو فا وا تظارها.     زحاـ الطرؽ المكدسة يير قمؽ لم

،    ال ارع المصري يياب الادوةم  لستارئ مف ال صوص الساباة ت كيده ي
بددا مف لمؿ تسفيلت ااصة  أف ي ظروا لمعا اة أ راد المجتمقلميفـ  المس،ولوف ي بغ  

 بفـ،  عم  المس،وؿ أف يكوف قدوة لمجميق.
 :اإلدازٟ ايفطاد   -2

مثؿ ال اد الموجم  هماؿ وتاالس  واولات لت مؿ  اد سياسات متفرقة تتسق الم
واامطار  ،  -  أزمة ا لصار مثؿ: وساوط المحميات، ويياب وااتفال أجفزة إدارة اازمات

لمسياسات ولـ يامو الاطاب مف توجيم ال اد ، ية لإلصلح ادقتصاديلاطة الاومجوا ب او 
بمفجة است كارية حيث حمؿ المااؿ ل واف "اروح لميف ..وأقوؿ يا ميف..ي صف    ا للمية
أف ه اؾ ممفيف مسكوت ل فما مف قبؿ سا،ر ااجفزة المس،ولة بالريـ مف  احاا و م "م ؾ؟ !!

ا لل ات وبرام   أ فما ممفاا  ،مفور وال ااد والابرالأ فما يير مسكوت ل فما مف قبؿ الج
ومف الؿ  اده لفذه السياسات يمكف أف  ستارئ  اد اف  لغياب الايـ    إدارة الماالب. 

المؤسسات المحمية وا تااد المعايير    إدارة اازمات وقاايا ا صلح التعميم  وادقتصادي 
 والسياس .

 بٓاء اإلْطإ املصسٟ : -3

تغير طباع ا  ساف المصري ،  بعد أف أكدت الكثير مف الدراسات لالاطاب  يتطرؽ
لم  مايتمتق بم ا  ساف المصري مف الطيبة والفدول ودماثة الامؽ والودالة ، يجتفد 
الابرال والمحمموف    تفسير الكثير مف سموكيات المواطف المصري الذي تغيرت طبيعتم لبر 

: الفوا  واد فلت. وتصب ال صوص  ادها لم  صؼ الارف الماا  ليحؿ محمفا 
سموكيات المواط يف المرورية واد فلت والفوا     المرور    ال ارع المصري، والتردي 
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   سموكيات الايادة   و فا وأالقياتفا،  تتحدث أحد ال صوص لف أف الفوا  واد فلت 
كؿ اطط التحديث والتطوير     المروري يعملف بامتياز لم  ت ويم إرث ا الحااري وياوااف

واستمراراا لرصد السموكيات السمبية ي ير الاطاب إل  سموكيات المصرييف إزال   وارل ا.
 مواجفة    المصري ال عب سموكيات يديف  ص هو  فاجا،حة  يروس كورو ا المستجد ، 

 لدد اعؼ إل  است كارية إ ارة    الغرب، بسموكيات ماار ة المستجد كورو ا  يروس جا،حة
 ب رقاـ آسيا  رؽ وج وب وأمريكا أوربا دوؿ باجتياحم ماار ة بالفيروس مصر    ا صابات
 الصحة لم ظمة بتارير جال ما وو ؽ ، ادحترازية بادجرالات مواط يفا التزاـ ريـ مايفة
"  درجة تعكس وأ ريايا ااوسط ال رؽ ودوؿ مصر    الواق أف اللم مف ُأظفر العالمية

 والتموث، ، ال ظا ة مستويات تد   لف وال اتجة ، الدوؿ تمؾ  عوب لدب" المكتسبة لةالم ا
. الصحية والرلاية بال ظا ة اهتماما ااكثر بالدوؿ بالماار ة  يفا المتد ية الصحية والرلاية
 ادحترازية التدابير كا ة باتباع وادستفا ة الحاياة هذه إل  ادرتكاف مف التارير ويحذر
 سيكوف م طات ا ل عوب المكتسبة الم الة درجة لم  الفيروس تفوؽ حالة    ا م ةبصرام

 .مرلباا  اجتياحم
 يرصد:تحت ل واف " كورو ا ...والعيب"  وامف ممؼ اامور المسكوت ل فا

اد د اع الفستيري ل رال كميات ها،مة مف كا ة السمق ادستفلكية بادر يتجاوز ادستفلؾ  -
 الفعم .

ال غب والمتمثؿ    مااومة المصرييف لمتدابير ادحترازية وقيود الحجر الصح  سموؾ  -
 الذي تفرام السمطات.

ادلتفاؼ لم  التدابير ادحترازية مف يمؽ المااه  بادحت اد داامفا مف أبواب امفية هرباا  -
 .مف الرقابة

 تعمد ارؽ سالات حظر التجواؿ وييرها مف صور اد فلت. -
ولدـ المس،ولية ، والذي تمثؿ    اد د اع يير العاقؿ والمس،وؿ مف بعض  ادستفتار -

المصرييف باستغلؿ تعطيؿ الدراسة وبعض االماؿ امف التدابير ادحترازية مف جا ب 
 برتياد ال واط ل والمت زهات والار ، لماروج واط يفالدولة لمحفاظ لم  صحة الموا

 السياحية والم تجعات . 
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 –ولية لدـ المس، -اا ا ية –ماف لدـ اا –الت  تعكس   الاوؼ  كياتوه  السمو 
، ماار ة با  ساف المصري المس،وؿ والطموح الذي حوؿ ال غب      سموؾ المصرييف

ق اة و  –  ب ال ااهرامات م فا معاش واامثمة لديدة والده اا كار الطموحة إل  واقق بس
التاريم سيستمر ي سب م روع الا اة  ياوؿ    أحد ال صوص :" صحيح أف  السويس 

لممف دس الفر س " ردي ا د ديمسبس" مثمما ي سب ااهرامات لمحكاـ الفرال ة " او و" و"افرع 
" و" م ارع" ، لكف د يمكف لمتاريم إد أف يذكر وي صؼ  السوالد العفية والجفد الاارؽ 

 ة إل  واقق معاش".لإل ساف المصري البسيط ااصيؿ الذي حوؿ تمؾ اا كار الطموح
ب ال ا  ساف يعتبر تحدي ا  سا ية أف يؤكد لم  الاطاب سبؽ أف ا مو ستامص م

المصرية الممتدة لبر الحاجة لتحرؾ  الؿ  لادة ال اصية و كمفا لم  مر العصور، 
 .التاريم

 ايعٓف ضد املسأ٠: -4

لدور لـ يغفؿ الاطاب دور المرأة    المجتمق حيث يبرز    أحد ال صوص " ا
العظيـ الذي ت غمم المرأة    المجتمق المصري " ، وتاديراا لفذا الدور تصدر جريدة وط   

ا   رجؿ" حممة تولية المجتمق تغطية صحفية تحت ل واف "امف صفحاتفا    باب ااسرة و 
 لم باب والرجاؿ بااايا المرأة وااصة قاية الع ؼ اد المرأة وأساليب مواجفتفا. 

 يف َعاجل١ بع  ايكضاٜا اجملتُع١ٝ: دٚز ايهٓٝط١ -5

أساؼ ال باب " اا با موس  "     الك يسة ممثمة     أ ار الكاتب إل  دور
، وييرها مف  ، وحاوؽ ا  ساف، والتطرؼ الدي مافدمثؿ ا مجتمعية التصدي لااايا 

هذه  الااايا الت  ت غؿ المجتمق المصري وأ اد بدور اا با موس  والذي لـ يكتؼ بم اق ة
لم  مستوب  ريحة ال باب المسيح  ، بؿ دل  إل  الم اركة    بحثفا ، ومحاولة الااايا 

  ف.يمف ابرال مصرييف مسمميف ومسيحيتاديـ حموؿ لفا 
 قضاٜا ثكاف١ٝ :-ب

يبدأ ال اد مف موقؼ داام  لطرح  قدسياؽ ال ص تبيف أف الكاتب  مف الؿ تحميؿ
،  عم  سبيؿ المثاؿ يطرح لااية الت ويربرز    تحميمم وهو ما   كاليات  كرية أو ثاا ية إ

:  ياوؿأـ حممة ت ويرية   إ كالية هؿ الحممة الفر سية لم  مصر كا ت حممة استعمارية
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ـ  قاومم المصريوف طيمة مكوثم 1322 لاـ أف الحممة بدأت بعدواف استعماري "لست يا لا 
م لمجابفة ااطرابات سياسية لم  أرض مصر حت  ااطر  ابميوف إل  اد سحاب بجي 
استحارهـ مق حممتم  لاـ  تفجرت     ر سا تاركاا بعااا مف ج وده وكؿ لمما،م الذيف

العممال ب كؿ ها،ؿ حت   هؤدلتوالت اكت ا ات وا جازات أ م حدث بعد ذلؾ   ما .ـ 1211
الكاتب أهـ تاالؿ أمامفا الجا ب ادستعماري لمحممة وسطح بريؽ الجا ب الت ويري" ، ويبرز 

 ملمحم    :
 . ت سيس المجمق العمم  المصري لم  يرار المجمق العمم  الفر س 
 بعة إل  مصر مق الحممة الفر سية.لر ت مصر الطبالة مق استحاار أوؿ مط 
  موجات البعثات العممية لممصرييف الذيف سا روا إل   ر سا ولادوا إل  مصر ليحمموا

 م الؿ الت وير    لصر محمد لم .
وي تف  ب ف الثاؿ الوااح لألثر الت ويري لمحممة الفر سية لم  مصر هو ما يفسر 
لمؽ ولراقة العلقات المصرية الفر سية م ذ وصوؿ الحممة إل  مصر وحت  يوم ا هذا ، 

  ر سا". -بالتباره " لاـ مصر 9112وتتوي  ذلؾ ا رث العظيـ بادحتفاؿ بعاـ 
 قضاٜا ضٝاض١ٝ : -ز

تصدر لف رجؿ لمما   يمارس لملا مف يا ا ،  ف  تفتـ ببمورة حيث أف ال صوص 
، وربما ياف  للذع قاايا سياسية ، لذلؾ مف المتوقق الاروج إل  لغة مغايرة يرا افا ال اد ا

   طرح الااايا لميفا هذه الصفة كو فا  صوص دتصدر مف رجؿ ديف ، وظفر ذلؾ 
  :التالية

 قاايا ااقباط: -1
 ، سيدهـ يوسؼ  صوص    كبيرة دا،رة وم كلتفـ   مصر  اطااقب قاايا ت غؿ

 : يم   يما رصدها يمكف والت  ااقباط هموـ لميفا يطمؽ
رهابفـ وترويعفـ ، ااقباط ك ا،س لم  ادلتدالات -  أحداث وكذلؾ لميفـ، وادلتدال واس

 ؼيا الت  والارب المراكز    وااصة الابطية الك ا،س بعض لم تتعرض الذب الع ؼ
 الك ا،س إقامة    لألقباط الدستوري لمحؽ والرا اوف والمتطر وف المت ددوف ورالها
 هو ذلؾ لمجابفة الواق  الدرع أف مواحاا  ، ال صوص أحد أ ارت كما الصموات ومبا رة
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   ودة البابا قداسة المت يح البابا ماولة إل  م يراا  الوطف،  ركال مق والتلحـ الحب
" توااروس البابا قاؿ كما ،"  ي ا يعيش وطف بؿ  يم  عيش ط او  ليست مصر"  الثالث
 " .وطف لب ك ا،س مف اير ك ا،س بل وطف

 المواط ة، حؽ مف وحرما فـ ااقباط اد والتحيز الظمـ صور إبراز مف الاطاب يامو لـ -
 الزماـ دااؿ طويمة لاود م ذ الماامة ك ا،سفـ لف الت ازؿ لم  ااقباط مساومة ويديف

 الزماـ ذلؾ اارج جديدة ك ا،س لميفا يايموف أرض لم  حصولفـ ماابؿ عمرا  ،ال
 ل فا المسكوت اامور ممؼ    ال صوص أحد وت ير المجتمع ، السلـ صوف بدلوب

 حافـ مف م عفـ مف ق ا، محا ظة – قوص مركز – قبم  حجازة قرية اهال  حدث ما إل 
 " . المرير الواقق"  بػ ااقباط حاؿ ويصؼ ، الصلة    والاا و   الدستورب

 لدـ صورة    تطرح كا ت ما ويالباا  ال صوص مف حيز  غمت والت : الك ا،س ب ال قاية -
 وت ريعات الك ا،س ب ال قا وف لف الحديث أو الك ا،س لترميـ محاودت مف يتـ لما راا

 أحد الؿ مف ادست كارية ال ظرة هذه وتبرز المراصة، يير الك ا،س أوااع تا ييف
 قرار بصدور لفا التابعة الادمات ومبا   الك ا،س أوااع تا يف لف  يم يتحدث ال صوص

 موا اة إصدار أو ااوااع تا يف لف ا للف ثـ ،9112 لس ة  72  رقـ الوزرال ر،يس
 سمسمة امف لفا التابعة الادمات ومبا   الك ا،س مف ل ر الحادية لممجمولة م روطة

 ألمادا ـ 92/2/9113 مف بدلاا  مراجعتفا الك ا،س تا يف لج ة ولتت الت  المجمولات
 الحادية والمجمولة ،ـ92/2/9115 بتاريم الصادر الك ا،س وترميـ ب ال قا وف ل صوص

 مف حالة 1972 المج ة لمؿ حصيمة بذلؾ لتصبح ادمات ومب   ك يسة 52 ت مؿ ل ر
 الثمث إ جاز تـ ااوراؽ، تما  إيلؽ قبؿ المج ة إل  أوراقفا مادمة حالة 7371 أصؿ

قرار دراسة أمامفا ويتبا  ،  فر  92     الحادت مف  77%   م فا%  53  الثمثاف واس
 !!". الكثير إد با  ما..  الاميؿ  ات يامسفؿ" أارب  فرا  21   حتاج  فؿ

 تو يؽ لمج ة وتادير  كر" بع واف أار  ص    ذكر حيث الواق تغير الوااح ومف
 قرار صدور استابمت والتادير  ادرتياح مف كبير بادر: "ـ 9191 مايو   "   ا،سالك أوااع
 لفا، تابعة ادمية ومباف ك ا،س أوااع بتا يف 9191 أبريؿ 2 بتاريم الوزرال مجمس ر،يس
 ك يسة 21 تاـ حالة 32  مؿ المج ة قرارات سمسمة    ل ر الاامس يعد الذي الارار
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 قرارات وأصدرت المج ة درستفا الت  الحادت لدد مال إج بذلؾ ليصؿ ادميا مب   77و
    لممفا بدل قبؿ المج ة    أوراقفا مادمة حالة 7371 أصؿ مف حالة 1252 ب   فا
  فر 71    الحادت مف%  29 إ جاز مف ا تفت قد المج ة تكوف وبذلؾ 92/2/9113
 .  اط
 مادتم    ـ9112 دستور الميف  ص والت : يفيلممسيح ال اصية ااحواؿ د،حة قاية -

 اارج يارج لممسيحييف ال اصية ااحواؿ ممؼ أف الكاتب يرب حيث التمادها، ولدـ ، الثالثة
لحاحم أهميتم ريـ الاول دا،رة  ال فاة سد قاية:  مثؿ الوطف تجابم تحديات أماـ واس

 مجمس باتا تاا مسار بدل لم  للوة كورو ا وبال وقاية الميبية، اازمة وقاية ا ثيوب ،
 الت  الفامة واامور الااايا مف لمعديد تطرؽ قد الكاتب أف بالذكر الجدير ومف ال يوخ،
 يتطمق أ م إل  م يرا. الل،حة التماد ولدـ بالتباطؤ المس،وليف يتفـ ذلؾ ومق الوطف يواجففا

 أ صبة    والرجؿ المرأة بيف التامة المساواة يرسم الذي" المواريث باب" الل،حة تاميف إل 
 ل م  ت  مما" اا ثييف حظ مثؿ لمذكر إف"  مبدأ ل يوع  ظرا المسيح  لمت ريق طباا المواريث
 ذلؾ يعاب ب ف اامؿ يحذوه وأ م كرامتفا وجرح حاوقفا واستباحة المسيحية بالمرأة ا ارار
 أف تجدر ا  ارة إل وه ا ، المسممة لممرأة ال اصية ااحواؿ لم  ي سحب مماثؿ ت ربق
 .أومثمم الرجؿ مف أكثر المرأة  يفا ترث الحادت بعض ه اؾ وأف المرأة كـر ا سلـ

 تثير قد لمواولات تطرؽ قد سيدهـ يوسؼ أف السابؽ العرض الؿ مف يتاح
 ال اد امف إدراجم يمكف ما وهو ، المواط ة لم  وتؤثر اامة ل صري بيف الوط ية الحساسية

. تمييز دوف جيد  حو لم  تسير الحال  الوقت    مصر    الك ا،س أمور وأف وااصة الزا،د
المسيحية       –ا سلمية بالحس الوط   لمر،اسات الدي ية  إد أ م    موقق أار ي يد 

   ظؿ جا،حة  اتااذ قرارات إيلؽ المساجد والك ا،س وااديرة أماـ جميق الصموات والطاوس
 كور ا .

 صالح احلصبٞ :اإل -2
صلح الاريطة الحزبية لتكويف كتؿ إ ارورة حد ال صوص إل أ ار مف الؿ أ

سياسية قوية و المة لفا برام  حزبية محددة وتتمتق بعاوية حزبية متسعة تتواصؿ مف 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 055 - 

اللفا مق الجماهير وتعزز  اصيات قيادية و بابية والدة تت ا س لم  ماالد اايمبية 
 والمعاراة.

، كما طرح حركاا إيجابياا    هذا ادتجاهت وي تاد الواقق السياس  الذي لـ ي فد
"    لاد حماات  اا ية لامؽ ما د  " صالوف وط  الكاتب  كرة اد دماج الحزب  ودور 

لسياسية وتوجفاتفا: يتجاوز امس كتؿ سياسية تصطؼ  يفا ااحزاب ب ال لم  ا تمالاتفا ا
سط ، كتمة اليسار ، ويكوف كتمة يميف الوسط ، كتمة الوسط ، كتمة يسار الو  كتمة اليميف ،

   ذلؾ طوالية بيف ااحزاب أما باد دماج أو باد،تلؼ.
 الديماراطية :  -7

 حياة، ولكف لم  وأسموب ولادات ديماراطية بالغرب لجابا يبدو مف الاطاب 
 اد تاابات لف ال صوص أحد     جده ، أمريكا    الديماراطية با جرالات إ ادتم مف الريـ

 الديماراطية ب لية حاقت الت  ترامب يد لم  الديماراطية اد تكاسة لف يتحدث يةاامريك
 صرالات    وا زدقفا اامريكية اامة ا  ااؽ لف يتحدثوف البعض جعمت والت  اامريكية

 البيت إل  يصؿ مف  تيجة لم  لم ت ثير د ي غمم ما أف معتر اا . ااهمية بالحرب أ بم
  ترة بفا تميزت الت  السياسات مف مجمولة لف الطرؼ يض قيستطي د وأ م اابيض
 وادستارار بالسلـ لصفت أ فا يرب والت  9115/9191 ترامب لمر،يس ااول  الر،اسة
 السياسات تمؾ    قدما مايم يع   لف ثا ية بفترة  وزه أف واااطر اطيرة بدرجة العالم 
 تمؾ لم  يكا ،م اامريك  المواطف أف رهالتبا مف  وزه لم يمثمم ما إ ما  اط، الكارثية

 تعاممم    والغطرسة بالصمؼ ترامب تصر ات واصفا.  يفا ادستمرار لم  ويوا ام السياسات
  سرا،يؿ لاصمة بالادس الترا فا أمريكا بإللف بدأت والت  والعربية الفمسطي ية الحاوؽ مق

 لف والاروج المفظ  الع ؼ إل  ا ةبا ا. السورية الجودف مرتفعات لم  إسرا،يؿ وبسيادة
 والتاحية المس،ولة ويير الحماال والتصر ات اد تاابات بتزوير وادتفاـ الحوار وآداب تااليد
وه  الممارسات البعيدة كؿ البعد لف ، السمطة    أطمالم سبيؿ    وال عب بالبمد

 الديماراطية . 
ال صوص، إد أ م أحيا ا يتجم  لم  الريـ مف الحس ال ادب ادست كاري الغالب لم و 

 بادجرالات الديماراطية لم  سبيؿ المثاؿ : الاطاب با  ادة 
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الؿ  ال واب ي يد بتحايؽ إ جازات يير مسبوقة    المساريف الت ريع  والرقاب  لمجمس -
با اا ة إل  العديد مف ادتفاقات  قا و اا  233أدوار ا عااده الامسة الذي يتامف إقرار 

اهدات الدولية وترسيـ الحدود م يراا إل  العديد مف الاوا يف الت  أ جزها المجمس والمع
وم فا: قا وف ادستثمار وحماية البيا ات ال اصية وقا وف المواريث والعدالة ادجتمالية 
وقا وف الت مر با اا ة إل  قا وف ت ظيـ ب ال وترميـ الك ا،س والمبا   التابعة لفا الذي 

 . 9115بتمبر س 92صدر    
لاا وف مجمس ال يوخ  جد أ م ال مف الع واف التمفيدي  ال صوصإحدب  توحي ما تطرق -

أ م  الم لوؼ الذي يتصدره كؿ أسبوع  وهو "قرالة    ممؼ اامور المسكوت ل فا" مواحاا 
اف المواوع والماموف لم  درجة لالية مف  إ ما تـ تج يبم قصداا  لـ يساط سفواا 

أف مجمس ال يوخ ياتص  أ م مطروح لم ااش العاـ بكؿ  فا ية، مواحاا  ااهمية كما
بترسيم دلا،ـ الديماراطية ودلـ السلـ ادجتمال  والماومات  بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا 

ااساسية لممجتمق وقيمم العميا والحاوؽ والحريات العامة، با اا ة إل  أ م يتـ تادير 
% مف إجمال  لدد 11لم  ذلؾ ب  م يتـ تاصيص  مؤكداا  المرأة    المجتمق المصري

 ماعدا  لممرأة. 71الماالد  
لم  سبيؿ المثاؿ    طرح قاية " سد  :ي اذ الاطاب أحيا اا م ح  تفدأة الرأي العاـ -2

ال فاة " بالتبارها قاية ذات أبعاد قومية وحياتية وحيوية مرتبطة بمصر والمصرييف ، 
ف مس،ولية الصحا ة الت  تجعؿ مف رسالتفا قيمة ماا ة لمعمؿ بالتبار أف ذلؾ ياق ام

الوط  .  اتجم الاطاب إل  كبح جماح الم الر المت ججة واحتوال الغاب المبرر، 
وترجيح العاؿ والتروي    التعامؿ مق الااية بعدـ إثارة الرأي العاـ ، ومسا دة الايادة 

الاطاب بالحكمة    التعامؿ مق  المصرية  يما تتحم  مف هدول وا اباط وبما وصفم
 .رو اكو   يروس يأماـ تحدي يد  بياظة أجفزة الدولة  كما اآلار.

  :قضاٜا بٝئ١ٝ ٚصش١ٝ -ز

" قاية ال فايات البلستيكية "  يتجم الاطاب إل  م اق ة بعض الااايا البي،ية مثؿ
ار ،  بعكس ادلتااد و "الارر الكارث " يير المتوقق د ت ار ال فايات البلستيكية    البح

السا،د أف  فايات البلستيؾ افيفة الوزف وتظؿ طا ية لم  سطح المال ، تبيف لمباحثيف أف 
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التيارات البحرية تتسبب     تجميق وا اغاط أجزال م فا وتحولفا إل  كتؿ ثايمة تغرؽ  حو 
بيعية وبي،ية" بجميق مفا الكا، ات البحرية  تؤدب إل  اات اقفا و فوقفا    " كارثة طفالااع تمت

اامر الذي يستدل  دؽ  اقوس الاطر ، والتصدي لمااية بت ريق يحد مف  المااييس.
 اد سياؽ    استاداـ م تجات البلستيؾ وتطبيؽ سياسات  لادة تدوير  فاياتم.

 قضاٜا اقتصاد١ٜ :  -د

كاس تداليات أزمة كورو ا لم  لجمة ا  تاج ، وا ع ك حد البطالة الاطاب  اقش
لم  الصحا ة مف تاميص الكوادر التحريرية والعامميف ولدد الصفحات مف ب كؿ وااح ذلؾ 

جا ب، وا كماش لا،د ا لل ات والتوزيق مف جا ب آار ، وأ وؿ  جـ الصحا ة المطبولة 
وصعود  جـ الصحا ة ا لكترو ية، بي ما ي ير    موااق أارب إل  أ م قبؿ كورو ا كاف مف 

ر مكاتب لمصحفييف يت ازلو فا  يما بي فـ، للوة لم  الفرايات المل،مة لعاد ااهمية تو ي
ادجتمالات وتو ير قالة اجتمالات لم دوات والم اسبات وادحتفادت  اد تحوؿ ال  اط إل  
ق وات أارب وم صات تواصؿ بديمة بات يرتادها الصحفيوف بكؿ ا تظاـ وسلسة ، ومف 

إل  السداد ا لكترو   لبر وسا،ؿ الد ق ا لكترو   واستاداـ  مظاهر التحوؿ أياا ادتجاه
التك ولوجيا الرقمية ، وكذلؾ ت فيذ ادجتمالات لف بعد والعمؿ لف بعد بتا بة الفيديو 

 كو فرا س.
الاطاب يتفالؿ مق ااحداث، وتبدو الذات  سيساا لم  ما سبؽ مف الوااح أف ت

 ادية، وهو اطاب  ارج،  الاطاب يتجم  حو وجفةؿ والاال اقدة حاارة  لم  مستوب الداا
ممتعض    كثير مف ااحياف، ويست فد باادلة والبراهيف لمفت اد تباه إل  ما ي بغ  أف 
تكوف لميم اامور، وأحيا اا يعمؿ الاطاب لم  تصوير الواقق لم   حو مبالا  يم، ويدور 

، ويداؿ ام فا طرحم قباط وهمومفـجتمالية، وقاايا ااالاطاب حوؿ  اد لااايا سياسية وا
لمظمـ وا هماؿ الواقق لم  ااقباط، كما أ م د ي طمؽ مف مسممات  كرية وااحة بادر ما 
يعتمد لم  رؤية  ادية،  يساط لم  الواقق الحاار ويمفت ال ظر إل  لظمة الماا  لم  

إل  الغرب  مستوب الدااؿ وظفر ذلؾ    ساطم لم  سموكيات المصرييف، أو يمفت ال ظر
يياب الادوة  –الديماراطية  –أما لمماار ة أو مف أجؿ توايح الموقؼ، وتعد قاايا  المواط ة 

تداليات أزمة كور ا لم  ااوااع  -الفساد ا داري –التغير    قيـ وسموكيات المصرييف  –
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عية  دور الك يسة    معالجة بعض الااايا المجتم –ادقتصادية وما تسببت  يم مف بطالة 
 أهـ ما تـ استالصم مف ال صوص الت  تمت قرالاتفا.

ببعض المااميف اطاب يمكف الاروج الومف الؿ العرض السابؽ لماموف 
، الادوة غياب ك قااياتاديـ دراسات تربوية لما يبث لبر الصحؼ مف  التربوية وم فا ارورة 

، ير    قيـ المصرييفوالتغ والفوية، واصا،ص السموؾ الديماراط  والفساد ا دراي، 
يعد ا  ساف هو الركيزة ااساسية حيث ب ال ا  ساف    المجتمق المصري، ومتطمبات 

يجب أف يكوف لم   ب ال ا  ساف والفوية المصرية لص الة الحاارات وال فوض ب ي دولة، 
ة كؿ كما أ م مس،وليكا ة المؤسسات التربوية أولوية ادستراتيجيات التربوية وتكاتؼ جفود 

ا للـ وكؿ ما هو  ريؾ    تكويف الدي ية و و  يةالتعميم لم  رأسفا المؤسساتو المؤسسات 
  .ماموف ا  ساف وصياية لامم ووجدا م وقيمم

 :زمسٞ عبداملًو خطاب-2

رسم  لبد الممؾ أستاذ العمـو التربوية وال فسية تـ قرالة مجمولة مف ال صوص ل
   صاا بمجمة 17تراوح لددها إل   ،  ملتعميـ بالمجمس الممر لج ة ابالكمية ا كميريكية، ومار 

وتامف الاطاب مجمولة مف  ـ 92/11/9191حت   1/11/9112الكرازة    الفترة مف 
 تركز    مجممفا لم  ااساليب التربوية    تربية ااب الالت  ادجتمالية و  التربوية الااايا

 :   ت اولم لآلت وظفر ذلؾ اتمفة ببرامجفا المة يسوالادمات الك ودور الك يسة 
 قضاٜا تسب١ٜٛ :-أ

 ركز الاطاب لم  مجمولة مف الااايا التربوية م فا :
 ّ : داإعداد ٚتدزٜب اخل-1

دال مفاـ وظيفية بؿ ه  روح الادمة ليست روتيف أو مجرد أي ير الكاتب إل  أف 
 : ـ مفاـ الاادـ مف أه،  فس  لموصوؿ لمعمؽ الروح  السميـ، ولفا التاثير الوحياة

 وطوؿ اآل اة، ادحتماؿتاديـ ذا ،  .، التوااق  يسؿ أرجؿ التلميذ تم كادوة     الحـز
 وت جيعفـ لم  العمؿ  ،كسابفـ الثاة والاوة، واس حب مق تلميذه بالت جيقلقة تكويف ل

 الجمال  وم اركتفـ    لممم .
 . تدريبفـ لممياا ، وتصحيح المفاهيـ الااط،ة لديفـ 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 055 - 

  ااس،مة .و الاصص، و اامثاؿ ، ، و ـ الت بيفاتاطرؽ تعميمم وجاذبيتفا حيث استادت وع 
 .يتحدث معفـ بما يت اسب مق اصا،صفـ ومستواهـ العام  ، مق التدرج    التعميـ 
  : يعممفـ دهوتيات، وسموكيات  ومبادئ وقيـ،  كما كاف السيد المسيح مولية التعميـ

 ـ  بالجديد.تارياية لربط العفد الادي وأحداث
  "  بذؿ الذات:  "إف أراد أحد أف ي ت  ورا،  ،  مي كر  فسم ، ويحمؿ صميبم كؿ يوـ وتبع 

حفظ الوديعة وااما ة    و : ادلتزاـ الكامؿ ،     صفات الاادـ الجيد كما يواح
اتباع ااساليب التعميمية الت  تحوؿ الوصايا وااقواؿ إل  أ عاؿ وممارسات و ادمة الكممة ، 

جفاد    حفظ الو حياتية "ليرب ال اس ألمالكـ الحس ة  يمجدوا أباكـ الذي    السموات" ، 
واحتماؿ لداد المادوميف معر ياا ومفارياا ل رح المواولات العاا،دية. وت فيذ وصايا الرب  

ة، معاصر أف االـ واداطفادات وادها ات والم اات مف طبيعية الحياة الالم اات بالتبار 
   ويدلو ا 21:12كػػػو ،1  "ليكف كؿ  ػػػ ل بمياقة وحسػػػف ترتيػػػب"إدارة الوقت: رة لم  والاد

إل  أف  فتػػػـ بوقت ػػػا بػػػإدارة  اجحة،  فو مجموع لمر ا لم  اارض، والذي سػػػ ادـ ل م 
 حسػػػابا لف هػػػذه الوكالة.

 دٚز ايهٓٝط١ يف تسب١ٝ األبٓاء: -2

 ، مففـو ال فادة المسيحية 2:1ع 1" تكو وا ل   فوداا"  ت فيذاا لوصية المسيح 
ه  ثمرة الحياة الجديدة    المسيح " مق المسيح صمبت   حيا د أ ا ، بؿ المسيح يحيا  يا" 

 ، ال فادة لفد متجدد ومتبادؿ بيف ا  ساف وا  لف طريؽ الادمة ، والتعميـ ، 9:9 يؿ 
ياؿ المتلحاة  لم  حمؿ سلح ا  الذي هو " الكتاب والغيرة المادسة ، وترب  الك يسة ااج

المادس" ، ليس  اط يحفظو م ، بؿ تغذي الك يسة أوددها بكممة الحياة م ذ حداثتفـ ليثبتوا 
لداد اب ا،فا  باموب مست يرة ، ي فدوف لممسيح ، وتحرص الك يسة لم  تربية وت هيؿ واس

يو  1، كما ألدتفـ بالزهد    العالـ "  بت، والد اع لف ا يماف المسيح با يماف الثا
كما تاق مجادت لم فادة   الاداسة ، المحبة الكاممة ، ا كار الذات ، البذؿ ،   .12:9
 س ، العفاؼ ، التممذة ، ال سؾ  .التكري
 دٚز األضس٠ يف تسب١ٝ األبٓاء:  -3
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ال، اف الفػػدؼ أواح الكاتب أهمية التكامػؿ بيػف دور اابويػػف  ػػ  تربيػػة ااب ػػ
واحػػد والمارجػػات واحػػدة،  وهػػو اػػروج ثمػػرة  ااجػػة تاػػر لي ػػ  أبويفػػا، حاػػا قػػد تكػػوف 

أكثػػر لاطفػػة، وقػػد يكػػوف ااب أكثػػر حزمػػا، العاطفػػة والحػػـز ي سػجاف معػا إطػار تربيػة ااـ 
ػػط بالعاطفػػة،  اػػد يػػؤدي  ػػ  بعػػض الحػػادت إلػػ  ااب ػال،  ػػل يمكػػف تربيػػة ااب ػػال  ا

اد حػػراؼ. ولمػػ  ال ايػػض لف يصمػػح الحػػـز وحػػده  ػػ  التربيػػة،  اػػد ي جػػـ ل ػػم لػػدـ 
ال ػػعور باامػػاف أو الاغػػوط ال فسػػية، أو يػػؤدي إلػػ  اعػػؼ ال ػاصية. ولف يصػح أف 

ػػف  ػػ  التربيػػة لمػػ  اتجػاه معيػف دوف اآلاػر، حتػ  د يميػػؿ الطفػػؿ يسػتحوذ أحػػد اابوي
.  لمطػػرؼ الػػذي يدلػػؿ أو يسػتجيب لػكؿ مطالبػم، ويبتعػد لػف الطػرؼ الػذي يعاممػم بالحػـز

بالحب والح اف مف والديم ليولد كما أ ار     ص آار إل  أهمية أف ي ػػػعر الطفػػػؿ 
د يوجػػػد ت ػػػازع بيػػػف اابويػػػف، ود ت اقػػػض  مأ سعادة والدؼل العاطف  ، و لديم البفجة وال

أوتاػػػارب  ػػػ  قراراتفمػػػا، وهػػػذا يوجػػػم الوالديػػػف إلػػػ  واػػػق  ظاـ وقوالػػػد يمتػػػـز بفػػػا 
ػػاـ بواجباتفـ ومسػػػ،ولياتفـ الجميػػػق، بحيػػػث ُتتػػػاح الفرصة أمػػػاـ جميق ألاػػػال ااسػػػرة لمايػ

دراؾ قوالػػػد مبػػػدأ الثػػػواب والعاػػػاب وكذلؾ م ػػػاركة اآلبال مػػػق  .ومعر ػػػة حاوقفػػػـ، واس
المدرسػػػة، يحاػػػؽ قػػػدرة ااب ػػػال لمػػػ  أدال أ اؿ  ػػػ    تربيػػػة ااب ال  ػػػ  سػػػف اامفػػػات  

بػػػؿ ويػػػزداد تفوقفػػػـ بال سػػػبة اقرا فـ، كمػػػا يتولػػػد لديفػػػـ تاديػػػر  المسػػػ،ولية المدرسػػػية،
افػػػـ ل ػػػد وصولفػػػـ لمرحمػػػة المراهاػػػة ر  -إلػػػ  حػػػد كبيػػػر-لمػػػذات، كمػػػا يامػػػف ػؿ أ اػػ

 .ابية ومسالدة اداريف ا يج كما يكسبم، لإلدمػػػاف بكا ة صػػػوره
ؿ أ ارتم  لممبدأ الكتاب   " أيفا اآلبال د تغيظوا أوددكـ ل،ل يف موا "  كو مف ال و 

لميم اتفات  وي ير إل  ما  ،  ي تاد ااساليب التربوية الااط،ة    تربية ااب ال، 91:7
: الماار ة باآلاريف ، والتفرقة    ية مف أف أ كاؿ ااياظة تتماص   معظـ اآلرال التربو 

لتحاير وااها ة والسارية ، وتاميؿ ال  ف وتجاهؿ م اكؿ ااب ال مفما كا ت المعاممة ، وا
صغيرة والتفويف مف أحاسيسفـ ، ويياب لغة الت جيق ، وكثرة ااوامر وال واه  والتعميمات ، 

حيث يؤدي إل  توليد تفديد وي درج تحت ااساليب التربوية الااط،ة    تربية ااب ال ال
تجاه ااسرة ، وقد تمتد إل  اارجفا ، والمجول إل  الع ؼ تعويااا لما  م الر الكراهية  يفـ

يحدث لفـ ، وكذلؾ تجاهؿ استالليتفـ ، لدـ تمكي فـ مف اتااذ قرار    حياتفـ ، الصداـ 
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 لما ك ا    س كـ ، الت ديب باستاداـ لبارات مثؿ والماار ة المستمرة بي فـ وبيف أب ا،فـ 
ق ة الموقؼ الااط  حت  يكتسب الابرات الحياتية    المواقؼ دوف  رح لألسباب أو م ا

 الم ابفم  يما بعد.
 قضاٜا ادتُاع١ٝ: -ب

 ها مف الؿ تحميؿ ال صوص ما يم  :ااايا ادجتمالية الت  تـ استاراؤ مف ال
 ايعٌُ ٚاإلسطاس باملطئٛي١ٝ:  -1

ػػػػػت وسػػػػػػػػػػػػػادة لمجمػػػػػوس الحيػػػػػػػػػػػػاة ليسػػػػػإف  ارتم إل  أهمية العمؿ ياوؿ :  ف  إ
لميفػا، واس مػا هػ  لػوف مػػف التحػػػػػػدي الػػذي ي بغػػػػػ  أف  عد لػػم العػػدة. وياػػاؿ إف المتحمػػس 
لمحيػػاة يمتمػػؾ ألظػـ رصيػد  ػ  العالػـ، وذلػؾ با يمػاف بمػا يعمػؿ د أكثػػر ود أقػػؿ.   كثػػر 

لمػػ   فػـ الحيػاة هػو ذلػؾ ا  سػاف الكثيػر السػ ـ، الكثيػر ال ػكوب. ولكػف ال ػػاس اسػػتعصال 
حيػػف يحػػاوؿ بمتعػػة الايػػاـ بمػػا يعفػػد إليػػم مػػف لمػؿ  اؾ مػف ي ػعر بالغبطػة والسػعادةه ػ

لمػ  ايػر وجػم لمػ  قػدر اسػتطالتم،  ػإف الجفػد الما ػ ، وا حسػاس بالمسػ،ولية 
كف أمي ا إل  الموت  س لطيؾ اكميؿ الحياة"  رو  رهػا، ي طويػاف لمػ  متعػة حايايػة "وتادي
11:9  . 

 األَساض االدتُاع١ٝ :  -2
وُيرجق السبب  يفا إل " أ  ا  عيش لصر ا فجػػػار المعر ػػػة والتك ولوجيػػػا، ولصػػػر 

و عيػػػش مػػػق أوااع يتـ حسابفا  تجاوز ػػػا  يػػػم مػػػا أاذ ػػػاه مػػػف أدبيػػػات السػػػمحفاة،
لصػػػر ا فػػػارت  يػػػم  .بالفيمتو ثا ية لمسايرة الواقق ومعطيػػػات الحداثػػػة وتجػػػاوز الزمػػػف

الايػػػـ ا  سػػػا ية والروحيػػػة وادجتماليػػػة، وااتفػػػت  يػػػم المسػػػ،ولية ااالقيػػػة، وظفػػػرت 
تجاسػػػر ا و سػػػي ا أ فسػػػ ا، وظػػػف  كؿ م ػػػا أ ػػػم  دسػػػتعلل والتسػػػمط. لمػػػ  الب ػػػر للمات ا

وأصبح ػػػا لبيػػػدا أ ػػػرار د  رحػػػـ ود  تسػػػامح، حيات ػػػا ممي،ػػػة بالرجاسػػػات  !إلػػػم لظيػػػـ
و سػػػد ا وألوز ػػػا مجػػػد  والكػػػذب وال فػػػاؽ وادسػػػتفتار، وقتػػػاؿ وحػػػروب ويػػػدر، وزي ػػػا

، أهػػػـ بكثيرمػػػف لما يدور حولؾ   ف يكػػػوف لديػػػؾ رؤيػػػة وبصيػػػرة : " ". وي صح المتما ا !
 . "أف يكػػػوف لديػػػؾ بصػػػر جيػػػد وليػػػس لػػػؾ رؤية



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                                    ...   المضامين التربوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 055 - 

يمكف الاروج ببعض المااميف  الممؾ اطاب رسم  لبدالدراسة التحميمية لمف الؿ 
    تفتـ والت ربية ا يجابية الت  صايفا أدلر وتمميذه دريكرز رس  لاوالد التتربوية الت  تال

بعدة مفارات مثؿ الفالمية    العلقات والت ثير    الحياة واد اباط الذات  والادرة ااساس 
لم  التحكـ    ال فس و فـ الم الر ال اصية، كما تحث لم  كؿ ما ي م  الم الر 

التربية بالحب ، كما يلحظ ت كيده لم  ة لدب الطفؿ وي ح  الم الر السمبية جا باا ا يجابي
مف أجود أ واع التربية ا يجابية الفاد ة،  ف  ممموسة الثمار، ومحصمة ال جاح، بالتبارها 

اآلبال اب ا،فـ حت  يتعمـ وُي    ااطفاؿ لم  حب الوالديف  ت مية حب  جده يحث لم  
كما  .حب سبباا    استمرار ترابط ااسرة ودواـ ادحتراـ والرلاية مف الجا بيف يكوف تبادؿ ال

ة العمؿ وت مية يم  أهمليؤكد و  يحذر مف بعض اامراض ادجتمالية كالتسمط وادستعلل،
 لما ي طوياف لميم مف متعة حاياية.ال عور بالمس،ولية 
اطاب المسيح  الوارد    للااايا ا ةيستارئ مف الؿ الدراسة التحميمويمكف أف ي

بالاطاب  المااميف التربويةمجمولة مف  الكتابات الصحفية الم ار إليفا التركيز لم 
 :أبرزها

ي بغ  ، وما مس،وؿ    الحكومة الالك يسة أو ادـ ا   أهمية الادوة سوال    اابويف، أو  -
 ادوة    سموكفـ.لميم ك اف يكو وا 

واط ة الحاة والبعد لف الصراع ادجتمال  دااؿ الديف الم تمال ، و ا  الت كيد لم   -
 المسيح  أو مق المسمميف.

 . وأسس السموؾ الديماراط  الديماراطية -
رسال قوالد التربية و إصلح ال ظـ التعميمية  -   .، وتربية الوجدافيجابيةا اس
البابا  يمكف استالص الكثير مف أبعادها مف اطاب الفمسفة التربوية الموجفم الت  -

تؤكد لم  ت مية ال اصية ا  سا ية المتكاممة،  توااروس واطاب اا با موس ، والت 
  تكا ؤ الفرص.العدالة ادجتمالية و و 
وا للـ والدي ية  يةالتعميم تكاتؼ جفود كا ة المؤسسات التربوية ولم  رأسفا المؤسسات -

  .جدا م وقيمموكؿ ما هو  ريؾ    تكويف ماموف ا  ساف وصياية لامم وو 
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التعميمية  تغيير الصورة الذه ية لف المرأة    محتوب الم اه  الدراسية    المراحؿ -
وم اهاة    بم المرأة مف مكا ة متميزة    الوقت الحال  ،مق ما تحظ ، لتتما   تمفةالما

 كا ة أ كاؿ الع ؼ ادها.
 .تجديد الاطاب الدي  ، و  اااذ بالم ف  العمم  -
 لم  الحوار كاستراتيجية تربوية تسفـ    تحايؽ اد فتاح لم  اآلار.الت كيد  -
التطبياات الحياتية ودورها    إ مال روح البحث لدب ال باب مف الؿ الت كيد ل   -

لماؿ  أهميتفا ليصؿ ال باب ب  فسفـ إل  الفكر السميـ واتااذ الارار الب ال باوة الحجة واس
 العاؿ .

 املطٝشٞ: ايدٜين تُد عًٝٗا اخلطاب زابعًا: اآليٝات ايت٢ اع

اطاب الدي   مااميف التربوية    قاايا اللمالسابؽ  التحميم  مف الؿ العرض
يمكف التوصؿ لمجمولة مف اآلليات الت  التمد لميفا الاطاب المسيح  بالصحا ة الابطية 

 :وم فاالمسيح     الصحؼ والمجلت لي ة الدراسة 
يمثموف المؤسسة والذيف تمد الاطاب البابوي والك س  : يعادلتماد لم  ال صوص -

س    إثبات صحة واطاب رسم  لبد الممؾ لم   صوص الكتاب المادالدي ية الرسمية 
والتمد اطاب البابا توااروس  وتعط  ال صوص لماطاب المصداقية . المواوع وأهميتم 

ل و لسفة وهو ما ظفر لم  وجم الاصوص لم  تاميف أمثاؿ  عبية ، وأقواؿ م ثورة ادبا
ب كؿ وااح    سمسمة ماادتم " ماتارات مف حمو الكلـ"،     حيف لـ يتـ ادلتماد لم  

 تاميف آيات مف الكتاب المادس    اطاب يوسؼ سيدهـ.
وظفر الاطاب ال اقد ب كؿ أساس     ماادت يوسؼ سيدهـ واتاذ أحيا ا ا صورة  ال اد: -

يف ظفرت  صور أارب امف آلية ال اد    الاطاب البابوي الده ة أو ادست كار ،    ح
والك س  الموجم ، واطاب يوسؼ سيدهـ م فا الحث والتحفيز ، ال صح وادر اد، المزاوجم 

 الحوار.الت اـؤ ، السرد وااسموب الاصص ، و بيف التفاؤؿ و 
الاطاب     لتمد لميفاإحدب اآلليات الت  ا :الماار ة بيف واقق الحاؿ والمثؿ العميا -

 جعفا لم  آيات مف الكتاب المادس ف ويرايإ تاج ذاتم ،  الاطاب ياارف بيف أحواؿ المسيحي
،   وربطفا ب سباب ا ت ار الوبالوظفر ذلؾ بواوح    مواولات التوبة والرجوع إل  ا
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إل  المسيحية ااول  المثالية الاالصة كما ـ الم وطم بالاطاب إلادة الحياة  إحدب المفا
 ظفر    اطاب البابا.

 تعكس معظمفا     الاطب ، البابا بااط    الااصية هذه وتظفر :التفاؤؿ روح إ الة -
 أ م    والرجال الايرات صا ق ا  ب ف ا يماف والرجال، ا يماف مف ي ت  الذي التفاؤؿ روح

  :متعددة م فا آليات يستادـ الروح هذه بث  حو سعيم    وهو لمل، يعمؿ سوؼ
 ات المسػػيحية المؤم ػػة سػػرد الاصػػص والحكايػػات حػػوؿ الرسػػؿ والاديسػػيف وال اصػػي

 بااال ا .
  ،ادستففاـ المصحوب بتاديـ التفسيرات والبراهيف والحج  الت  تؤكد لم  التفاؤؿ

  فو    العادة يطرح سؤاد ثـ ي ت  كؿ ال ص لإلجابة ل م.
 لمرية  ريحة  حو موس  اا با كتابات    المسيح  الاطاب يتجم :الك سية الت  ،ة -
 الت  الااايا بمورة إل  يتجم الاطاب أف  جد ولذلؾ ، ال باب  ريحة وه  التكويف طور   
 .ال باب م كلت إل  يتجم أو ال باب تفـ

 ايتش١ًًٝٝ ايدزاض١ ْتائرخالص١ 

 ة التحميمية لااايا الاطاب الدي   المسيح  الرسم سيتاح مف العرض السابؽ لمدرا   
لم  ركز    مجممم  الصادر لف الك يسة اارثوذكسية ، والاطاب يير الرسم  أف الاطاب 

دور المؤسسات التربوية وااصة يير ال ظامية    ت  ،ة ااب ال ت  ،ة سوية    ظؿ 
سوية    ت  ،ة الغير كا قدـ  اد لألساليب التربوية التغيرات الت  ي فدها العصر الحال  ، 

، كما قدـ استراتيجية تربوية  ساليب التربوية السميمة    ت  ،تفـاتباع اام  ااب ال ، وأكد ل
 يما يم  لرض اهـ ادق اع    التعامؿ مق الجيؿ الحال . و و قوامفا التجريب ، والحوار، 

 تا،  الدراسة التحميمية لممااميف التربوية    قاايا الاطاب الدي   المسيح  بالصحا ة 
 الابطية:
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 (5صـٚي )

اٌصاؿك )ؽالصت ٔخائش اٌـكاىت اٌخغ١ٍٍت عٛي اٌّعا١ِٓ اٌخلب٠ٛت فٟ لعا٠ا اٌؾطا  اٌـ٠ٕٟ اٌّي١غٟ 

 باٌصغافت اٌمبط١ت (عٓ اٌّؤىيت اٌلى١ّت اٌـ١ٕ٠ت

 اٌّعا١ِٓ اٌخلب٠ٛت اٌمعا٠ا اٌّخعّٕت اٌؾطا  اٌـ٠ٕٟ اٌّي١غٟ

 

ؽطا  لـاىت اٌبابا حٛاظلٚه  -5

 اٌزأٟ

 

: ائـ٠ااااتاٌمعااااا٠ا اٌلٚع١اااات ٚاٌعم-أ

ٚظٙاال فٌااه  فااٟ ِٕالشاات اٌؾطااا  

ٌّٛظااااااٛعاث ِخعاااااااـؿة وطب١عااااااات 

اإل٠ّاااْ، ٚحيؿ٠اات اٌطمااٛه ، ٚعااذ 

اٌّخٍمااٟ ٌٍخيااٍظ باٌفعااائً ٚاٌمااا١ُ 

اإل٠ضاب١اااات وّااااا عااااقك ِاااآ بعااااط 

اٌيٍٛو١اث ٚاٌم١ُ اٌيٍب١ت اٌخاٝ ِآ 

 اٌّّىٓ أْ حٙـؿ حّاىه اٌّضخّ  .

أبلم٘اا اٌخٕشاا ت  لعاا٠ا حلب٠ٛاات:- 

ت فٟ ظً ِا األىل٠ت اٌي٠ٛت ٚؽاص

احاعخااااااااٗ ٚىااااااااائً اٌخىٌٕٛٛص١ااااااااا 

ٚظاااااالٚكة أْ حفاااااالض األىاااااالة 

لااااـك ا٘خّاِٙااااا ِياااااعت ألبٕائٙااااا 

وّاا أواـ اٌؾطاا  باألِٛك اٌع١ٍّات ، 

عٍاااٝ ظاااالٚكة اىااااخؾـاَ األباااا٠ٛٓ 

ب٠ٛت اٌبٕااءة وااٌغٛاك األىا١ٌب اٌخل

، ٠ٕٚخمااااااـ األىااااااا١ٌب ٚإٌّالشاااااات 

اٌخلب٠ٛت اٌؾاغ ت فاٟ حلب١ات األبٕااء 

 األٚاِل(، –اٌميٛة  –ِزً )اٌخـ١ًٌ 

 وّا أوـ عٍٝ حلب١ت اٌٛصـاْ 

ٔخّاااء أّ٘ٙااا اإل لعااا٠ا ى١اىاا١ت-س

ٌٍااااٛغٓ ، ِٚااااا حمااااَٛ بااااٗ األؿ٠اااالة 

اٌمبط١اات ِاآ ؿٚك ٚغٕااٝ ٠يااُٙ فااٟ 

حع١ّاال ٚح١ّٕااات اٌّضخّاا  اٌّصااالٞ 

ٚ٘ٛ ِا ٠ّىٓ أْ ٔزلٞ باٗ ِٕا٘ضٕاا 

اٌخع١ّ١ٍت بّا ٠غمك أبعااؿ اٌّٛاغٕات 

ٚحّاىه اٌّضخّ  ٚبٕااء اٌشؾصا١ت 

 خٟ ٌـ٠ٙا اعخنام بٛغٕٙا.اٌ

٠ااـعٛ ِآ ؽالٌٙااا  لعاا٠ا رماف١ات:-ؿ

ٌخضـ٠اااـ اٌفىااال بااااٌملاءة ٚاٌـكاىااات 

ٚاٌّعلفااااات ٚاال٘خّااااااَ باألٔشاااااطت 

اٌالصااااااااااف١ت ِزااااااااااً اٌماااااااااالاءة ، 

ٚاٌّٛىاا١مٝ بّااا ٠عّااً عٍااٝ  عّاااي 

 اٌعمً ٚح١ّٕت اإلبـاع.

أبلم٘اا: اٌياالَ لعا٠ا اصخّاع١ات -ٖ

اٌّضخّعاااٟ ٚؽطاااٛكة فمـأاااٗ، ٌٚاااُ 

ٔاات اٌّاالأة ٚلااـ حّزااً فٌااه ٠غفااً ِىا

فٟ حطلق بعاط إٌصاٛل ٌىلاِات 

اٌمـ٠ياات ِاال٠ُ ، وّااا حٕاااٚي لعااا٠ا 

 األؿِاْ ٚاٌعٕف ٚىبً ِٛاصٙخٙا.

اٌؾطا  حعّٓ بعط اٌّعا١ِٓ 

 اٌخلب٠ٛت:

ف١ّىٓ ِٓ  ؽالٌٗ اٌؾلٚس بٕيك -

ل١ّٟ ٠غفع اٌّضخّ ، بّا ٠غمك 

 اٌّضخّ .أبعاؿ اٌّٛاغٕت ٚحّاىه 

وّا ٠ّىٓ أْ ٔيخملئ ِّا غلعٗ  -

لعا٠ا حؤؿٞ  ٌٝ اٌخضـ٠ـ ِٓ 

اٌخلبٛٞ ٟٚ٘ اٌمعا٠ا اٌّلحبطت 

بخلب١ت اٌٛصـاْ، ٚحلب١ت األغفاي، 

ٚأىا١ٌب بٕاء اٌعمً إٌّفخظ 

ٚىّاث اٌعمً اٌّبـع ٚاال٘خّاَ 

باألٔشطت اٌالصف١ت ِزً اٌملاءة  

ٚاٌّٛى١مٝ بّا ٠عًّ عٍٝ  عّاي 

اٌعمً ٚح١ّٕت اإلبـاع ٚ٘ٛ ِا ٠ّىٓ 

اى١ت ٚبّا أْ ٔزلٞ بٗ إٌّا٘ش اٌـك

٠غمك أبعاؿ اٌّٛاغٕت ٚبٕاء 

اٌشؾص١ت اال٠ضاب١ت  اٌخٟ ٌـ٠ٙا 

 اعخنام بٛغٕٙا.

اٌخلب٠ٛت ٚاٌؾطا  غٕٟ باألىا١ٌب -

)واألِزاي، ٚاٌمصت ، ٚاٌٛعع ، 

ٚاٌخٛص١ٗ ٚاإلكشاؿ، ٚاٌمـٚة 

اٌغيٕت ( ٠ّٚىٓ أْ ٔزلٞ بٗ 

ِٕا٘ضٕا اٌـكاى١ت فٍيفت ٚحٛص١ٗ 

 ِّٚاكىت ٚأ٘ـافاً  .
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اٌمعاااااا٠ا ٠طاااالط اٌبابااااا بعااااط -ٚ

أبلم٘ااا ٔةاالة اٌّياا١غ١ت  اٌفٍيااف١ت

 ٌٝ ِفَٙٛ اٌخلب١ت ، ِٚعٕاٝ اٌغ١ااة 

. 

 لعاااا٠ا صاااغ١تٔاااالل اٌؾطاااا  -م

ضاااء اٌؾطااا  ِٛاوباااً ٌّااا حيااببج ف

ف١ٗ صائغات وٛكٔاا ِآ أمِااث عٍاٝ 

ِيخٜٛ اٌفلؿ ٚاٌّضخّ  وّاا ىااُ٘ 

ٔشاال اٌااٛعٟ اٌصااغٟ  اٌؾطااا  فااٟ

 ب١ٓ اٌّٛاغ١ٕٓ.

ؾطا  اٌىٕيٟ اٌّٛصٗ )١ٔافت اٌ -5

 األٔبا ِٛىٝ(

 

٠ٕالل اٌؾطا  لعا٠ا عاِت 

ِٚشىالث ِخفللت حخٛافك ِ  

ِعط١اث اٌغـارت ، ٚحعىو كٚط 

 اٌعصل ِٕٙا: 

أبلم٘ا لع١ت  لعا٠ا ى١اى١ت:-أ

 اإلٔخّاء ٚاٌم١اَ باٌـٚك اٌٛغٕٟ

 ٚعب اٌٛغٓ .

أبلم٘ا  :لعا٠ا اصخّاع١ت - 

ل اٌّٛاغٕت اٌلل١ّت ٚاٌغٛاك ٚاٌع١

 اٌّشخلن.

اٌعٌّٛاااات  ِزااااً :رماف١ااااتلعااااا٠ا -س

ٚحغـ٠احٙا، ٚحضـ٠ـ اٌؾطاا  اٌاـ٠ٕٝ 

بّااا ٠عّااً عٍااٝ ؿفاا  اٌشاابا   ٌااٝ 

االلخٕاع بئاٗ ال حعااكض با١ٓ اٌاـ٠ٓ 

ٚاإل٠ّاااْ ٚاٌغ١اااة اٌّعاصاالة ، وّااا 

حغاااٚي إٌصااٛل حمااـ٠ُ اٌاالأٞ فااٟ 

بعااط اٌمعااا٠ا اٌع١ٍّاات اٌّعاصاالة 

اٌخٟ ٠ّىٓ أْ حؤرل فاٟ ع١ااة اٌفالؿ 

ىااالة أٚ حخعااااكض ِااا  اٌاااـ٠ٓ ٚاأل

ٚاألؽاااااااااالق ِزاااااااااً االىخٕيااااااااااػ 

 ٚإٌٙـىت اٌٛكار١ت ٚاالصٙاض .

أّ٘ٙا ؿٚك  لعا٠ا حلب٠ٛت: -ؿ

اٌى١ٕيت فٟ بٕاء اٌشؾص١ت 

ٚاٌخلب١ت اٌضٕي١ت  ،اٌّخىاٍِت

 ٌٍشبا .

ٚٔالشج إٌصٛل فٟ  غاك  -ٖ

بلمث  اٌمعا٠ا اٌصغ١تؿ٠ٕٟ بعط 

ف١ٗ اٌلؤ٠ت اٌّي١غ١ت ٌٙقٖ اٌمعا٠ا 

بػ بعط إٌصٛل ب١ٓ ع١ذ حل

اإل٠ّاْ ٚاٌخٛبت ٚحٕف١ق اٌٛصا٠ا 

ا١ٌٙ٢ت ويب١ً ٌٍخؾٍص ِٓ ٚباء 

 وٛكٚٔا اٌقٞ ٠ضخاط اٌعاٌُ .

باااااٗ بعاااااط اٌّعاااااا١ِٓ اٌؾطاااااا  

 ٠ت:اٌخلبٛ

فّاااآ ؽالٌااااٗ ٠ّىاااآ حغـ٠ااااـ عااااـة  

أ٘ااـات حلب٠ٛاات عاِاات حااـٚك عااٛي: 

اٌغل٠اااات اٌٍّخنِاااات اٌخااااٟ حغااااـؿ٘ا 

ِضّٛعااات ِااآ اٌّعاااا١٠ل اٌخلب٠ٛااات 

ٚاألؽالل١ت، ٚاألؽق بإٌّٙش اٌعٍّاٟ 

ٚحضـ٠اااـ اٌؾطاااا  اٌاااـ٠ٕٟ ، اٌزاااٛكة 

اٌلل١ّااااات ِٚٛاوبااااات اٌعٌّٛااااات ؿْٚ 

االٔؾلاغ ف١ّا حفلمٖ ِٓ أِٛك حؤرل 

ا١ٔت ٚاإلٔخّااء ، عٍٝ اٌطب١عات اإلٔيا

اٌعفااات فاااٟ ع١ااااة اٌشااابا  ٚحماااـ٠ُ 

اٌزمافااات اٌضٕيااا١ت اٌيااا١ٍّت، أ١ّ٘ااات 

اٌغٛاك واىاخلاح١ض١ت حلب٠ٛات حياُٙ 

فااٟ حغم١ااك االٔفخاااط عٍااٝ ا٢ؽااال، 

 ّٔاااااء ٚؿٚك اٌخطب١ماااااث اٌغ١اح١اااات 

 كٚط اٌبغذ ٚ عّاي اٌعمً .
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ٌُ ٠ؾٍٛ اٌؾطا  ِٓ ِٕالشت -ٚ

اٌمعا٠ا اٌلٚع١ت، ٌٚىٓ اٌطاب  

 اٌخٟاٌغاٌب ِٛاوبت اٌّيخضـاث 

حطلأ عٍٝ اٌياعخ١ٓ اٌّغ١ٍت 

 ٚاٌعا١ٌّت.

 

 (5ـٚي )ص

لعا٠ا اٌؾطا  اٌـ٠ٕٟ اٌّي١غٟ )غ١ل  ؽالصت ٔخائش اٌـكاىت اٌخغ١ٍٍت عٛي اٌّعا١ِٓ اٌخلب٠ٛت فٟ

 اٌلىّٟ فا اٌطاب  اٌزمافٟ اٌفىلٞ ( باٌصغافت اٌمبط١ت

 اٌّعا١ِٓ اٌخلب٠ٛت  اٌمعا٠ا اٌّخعّٕت اٌؾطا  اٌـ٠ٕٟ اٌّي١غٟ

 ؽطا  ٠ٛىف ى١ـُ٘ -5

 

اٌؾطا  ٠خفاعاً ِا  األعاـاد، ٚحباـٚ 

اٌااقاث إٌالااـة عاظاالة عٍااٝ ِيااخٜٛ 

غٛ اٌـاؽً ٚاٌؾاكس، فاٌؾطا  ٠خضٗ ٔ

ٚصٙاٗ ٔمـ٠اات ، ٚ٘ااٛ ؽطااا  ِّااخعط 

فاااٟ وز١ااال ِااآ األع١ااااْ، ٠ٚيخشاااٙـ 

باألؿٌت ٚاٌبلا١٘ٓ ٌٍفج االٔخباٖ  ٌٝ ِا 

٠ٚاـٚك  ٠ٕبغٟ أْ حىْٛ ع١ٍاٗ األِاٛك،

 عٛي ِضّٛعت ِٓ اٌمعا٠ا أبلم٘ا :

االٔفاالث فاٟ :أّ٘ٙا لعا٠ااصخّاع١ت-أ

اٌشاكع اٌّصلٞ، ٚاٌفيااؿ فاٟ  ؿاكة 

 اٌّغ١ٍاااااث ٚاٌّؤىياااااث االعال١ِاااات

،ٚحغ١اااال غباااااع اإلٔياااااْ اٌّصاااالٞ، 

 ِٕٚا٘عت اٌعٕف ظـ اٌّلأة.

 أبلم٘ا :لعا٠ا ى١اى١ت - 

اٌـ٠ّملاغ١ت ، ٌُٚ ٠ؾٍاٛ اٌؾطاا  ِآ 

حغ١ٍٍااٗ ٌٍةٍااُ ٚاإلّ٘اااي اٌٛالاا  عٍااٝ 

، ٚحٕاااااٚي )لعااااا٠ا االلباااااغ( األلباااااغ

صااالط اٌغنبااٟ فااٟ ِصاال،  لعاا١ت اإل

ٚأع١أاااً ٠عّااً اٌؾطااا  عٍااٝ حصاا٠ٛل 

ذ أٔاٗ ع١اف١اٗ  اٌٛال  عٍٝ ٔغٛ ِبااٌ 

لااااـ حطاااالق ٌّٛظااااٛعاث لااااـ حز١اااال 

اٌغياىااا١ت اٌٛغ١ٕااات بااا١ٓ عٕصااالٞ 

األِت ٚحؤرل عٍٝ اٌّٛاغٕت ، ٚ٘ٛ ِاا 

٠ّىااآ  ؿكاصاااٗ ظاااآّ إٌماااـ اٌنائااااـ 

ٚؽاصت ٚأْ أِٛك اٌىٕائو فٟ ِصال 

فٟ اٌٛلج اٌغاٌٟ حي١ل عٍٝ ٔغٛ ص١ـ 

 ؿْٚ ح١١ّن.

لـ ٠بـأ إٌمـ ِٓ  لعا٠ا رماف١ت:-س

١اث فىل٠ت ِٛلف ؿاؽٍٟ ٌطلط  شىاٌ

 أٚ رماف١ت ِزً حٕاٌٚٗ ٌمع١ت اٌخ٠ٕٛل.

لعا٠ا وّا ٔالل اٌؾطا   -ؿ

واٌبطاٌت ويعـ أبلم  الخصاؿ٠ت

٠ّىٓ اٌؾلٚس ببعط اٌّعا١ِٓ 

اٌخلب٠ٛت ِٓ اٌمعا٠ا اٌخٝ حٕاٌٚٙا 

 أبلم٘ا : 

ظلٚكة  حمـ٠ُ ؿكاىاث حلب٠ٛت  -

ٌّا ٠بذ عبل اٌصغف ِٓ لعا٠ا 

ٚة ، ٚاٌفياؿ اإلؿكاٞ ، وغ١ا  اٌمـ

، فٟ ل١ُ اٌّصل١٠ٓا٠ٌٛٙت ٚاٌخغ١ل 

بٕاء اإلٔياْ فٟ ِٚخطٍباث 

فبٕاء اإلٔياْ اٌّضخّ  اٌّصلٞ،

ٚا٠ٌٛٙت اٌّصل٠ت ٠ضب أْ ٠ىْٛ 

عٍٝ أ٠ٌٛٚت االىخلاح١ض١اث 

احف صٙٛؿ وافت اٌخلب٠ٛت ٚحى

وّا أٔٗ اٌّؤىياث اٌخلب٠ٛت 

ِي ١ٌٛت وً اٌّؤىياث ٚعٍٝ 

خع١ّ١ٍت كأىٙا اٌّؤىياث اٌ

ٚاٌـ١ٕ٠ت ٚاإلعالَ ٚوً ِا ٘ٛ 

شل٠ه فٟ حى٠ٛٓ ِعّْٛ اإلٔياْ 

 ٚص١اغت عمٍٗ ٚٚصـأٗ ٚل١ّٗ. 
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 حـاع١اث أمِت وٛكٚٔا .

 ؽطا  كىّٟ عبـاٌٍّه-5

 

 لعا٠ا حلب٠ٛت -أحعّٓ اٌؾطا  

:   كىاء لٛاعـ اٌخلب١ت حخّزً فٟ

 اإل٠ضاب١ت ٚحلب١ت اٌٛصـاْ ، ٚاٌخٟ

حلون فٟ ِضٍّٙا عٍٝ األىا١ٌب 

ـ األىا١ٌب اٌخلب٠ٛت اٌصغ١غت ٚٔم

اٌخلب٠ٛت اٌؾاغ ت فٟ حلب١ت األبٕاء 

ِزً: )اٌخفللت فٟ اٌّعاٍِت ، اٌخغم١ل 

ٚحم١ًٍ اٌشيْ  ٚاأل٘أت ٚاٌيؾل٠ت،

ٚحضاً٘ ِشاوً األبٕاء ِّٙا وأج 

صغ١لة  ٚاٌخ٠ٛٙٓ ِٓ أعاى١يُٙ ، 

، ٚوزلة األٚاِل اٌخشض١ ٚغ١ا  ٌغت 

ٚإٌٛاٟ٘ ٚاٌخع١ٍّاث(، وّا أشاك  ٌٝ 

ب١ـٓ األب٠ٛــٓ فــٟ  أ١ّ٘ت اٌخىاِـً

حلب١ــت األبٕــاء ٚأٔـــٗ ال ٠ضب أْ 

٠ٛصــــ حٕـــامع ب١ـــٓ األب٠ٛـــٓ، ٚال 

حٕالـــط أٚحعـــاك  فـــٟ 

للاكاحّٙـــا، ٚ٘ـــقا ٠ٛصـــٗ 

اٌٛاٌـ٠ـــٓ  ٌـــٝ ٚظـــ  ٔةاَ 

ٚلٛاعــــ ٠ٍخـــنَ بٙـــا اٌض١ّـــ ، 

  بغ١ـــذ حُخـــاط اٌفلصت أِـــاَ ص١ّ

أععـــاء األىـــلة ٌٍم١ـــاَ بٛاصباحُٙ 

ِٚيـــ ١ٌٛاحُٙ ِٚعلفـــت عمٛلٙـــُ، 

ٚ ؿكان لٛاعــــ ِبــــأ اٌزـــٛا  

ٚاٌعمـــا ، ٚ ٌٝ أ١ّ٘ت حلب١ت 

اٌٛصـاْ ٚأْ ٠شـــعل اٌطفـــً باٌغب 

ٚاٌغٕاْ ِٓ ٚاٌـ٠ٗ ١ٌٌٛـ ٌـ٠ٗ اٌبٙضت 

 ٚاٌيعاؿة ٚاٌـتء اٌعاغفٟ .

 –األَ  –ٚأٚظظ صفاث ) األ  

اٌؾاؿَ فٟ اٌى١ٕيت ( اٌض١ـ ِّزٍت 

فٟ:االٌخناَ اٌىاًِ ، ٚعفع اٌٛؿ٠عت 

ٚاألِأت فٟ ؽـِت اٌىٍّت ، ٚاحباع 

األىا١ٌب اٌخع١ّ١ٍت اٌخٝ حغٛي 

اٌٛصا٠ا ٚاأللٛاي  ٌٝ أفعاي 

ِّٚاكىاث ع١اح١ت، ٚ ؿاكة اٌٛلج، 

لعا٠ا  -ٚحخطلق اٌؾطا   ٌٝ  

اإل٠ّاْ باٌعًّ أبلم٘ا:  اصخّاع١ت

ٚغ١ل٘ا ِٓ  عياه باٌّي ١ٌٛتٚاإل

اٌفعائً ٚاٌم١ُ اال٠ضاب١ت ، ٚأىا١ٌب 

 ِٛاصٙت األِلاض االصخّاع١ت.  

٠ّٚىٓ اٌؾلٚس ِٓ ؽطابٗ ببعط 

اٌّعا١ِٓ اٌخلب٠ٛت اٌخٟ حلىٟ 

ٌمٛاعـ اٌخلب١ت اإل٠ضاب١ت اٌخٟ حٙخُ 

بعـة ِٙاكاث ِزً اٌفاع١ٍت فٟ 

اٌعاللاث ٚاٌخير١ل فٟ اٌغ١اة 

ٌمـكة عٍٝ ٚاالٔعباغ اٌقاحٟ ٚا

اٌخغىُ فٟ إٌفو ٚفُٙ اٌّشاعل 

اٌشؾص١ت، حلب١ت اٌغب باعخباك٘ا 

ِٓ أصٛؿ أٔٛاع اٌخلب١ت اإل٠ضاب١ت 

اٌٙاؿفت، ٚاٌعـ٠ـ ِٓ اٌفعائً 

ٚاٌم١ُ اإل٠ضاب١ت اٌخٟ ٠ّىٓ أْ 

حٛصٗ عًّ اٌّلب١ٓ ٚٔزلٞ بٙا 

ِٕا٘ضٕا اٌـكاى١ت بّؾخٍف اٌّلاعً 

 اٌخع١ّ١ٍت.
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 ملسادع ا

 ايعسب١ٝ:  أٚاًل: املسادع

(: الخطاب الديني وتأثيره في الشباب "قراءة 8108أحمد، محمد جميل) –إبراىيم، حسين خميل  -
سوسيو انثروبولوجية لمواقع العراقي"، مجمة جامعة االنبار لمعموم اإلنسانية، جامعة االنبار، كمية 

 .88-67، ص ص4التربية لمعموم اإلنسانية، ع
 .، القاىرة، دار المعارفربلسان الع(: 0981)ابن منظور -
المعالجة اإلعالمية لقضايا الخطاب اإلسالمي في الصحف الدينية:  (:8107)عبد الحكم ،أبو حطب -

، 81دراسة تحميمية، مجمة دراسات الطفولة كمية الدراسات العميا لمطفولة  جامعة عين شمس، مج 
 .088-069ص رس ، صام ، 74ع

ألساليب اإلقناعية واألشكال الصحفية لمخطاب الديني في الصحافة (: ا8104أبوغزلة، محمد عقمة ) -
، 01األردنية اليومية "دراسة حالة"، المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، مج

 .393-373، ص ص4ع
بعض المتطمبات التربوية لتجديد الخطاب الديني في  (:8106)محمد عبد العاطي سالمة ،أبوكمون -

وء التحوالت العالمية المعاصرة، المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث، المركز القومي لمبحوث ض
 .018-86ص ، سبتمبر ، ص6، ع8بغزة، مج

( : الباب الرابع الصحافة القبطية، موسوعة من تراث القبط، المجمد الرابع ) 8114أسعد، موريس) -
قبطية والمغة العربية (، دار القديس يوحنا الحبيب الطب والعموم والحياة االجتماعية والصحافة ال

 لمنشر ، القاىرة.
معالجة الصحف اإللكترونية المصرية لقضايا األقباط في مصر  (:8108)محمود حسن، إسماعيل -

وعالقتيا باتجاىات المراىقين نحو الوحدة الوطنية، مجمة دراسات الطفولة، كمية الدراسات العميا 
 .03-9، سبتمبر، ص ص 81، ع80شمس، مج لمطفولة، جامعة عين

، الييئة المصرية ، القاىرةاألقباط في اطار الجماعة الوطنية(: المسممون و 0981البشري، طارق) -
 .العامة لمكتاب

 (:8104)أمل عبدالفتاح ،شمس -محمد مصطفى ،الشعبيني -رباب جالل محمد محمد، البصراتي -
ر: دراسة تحميمية، مجمة القراءة والمعرفة، كمية التربية، قضايا المرأة في الخطاب الديني المعاص

 .64-40ص ، يوليو ، ص053جامعة عين شمس، ع
 ، دمشق ، دار الفيحاء . مختار الصحاح(: 0986الرازي، محمد بن أبي بكر ) -
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 "دراسة الديني الخطاب بتجديد الدينية الفضائية القنوات (: عالقة8107عبدالبديع) السيد، محمد -
 ،3ع ،06 مج القاىرة، جامعة اإلعالم، كمية العام، الرأي لبحوث المصرية المجمة كيفية"، ريةنظ

   .356-877 ص ص سبتمبر،
تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد، حولية كمية أصول  (:8115)أحمد عبداهلل ،الطيار -

 .08، ص 3، المجمد 88الدين، القاىرة، العدد 
( : المرأة في الخطاب المسيحي القديم والمعاصر ، مجمة 8109الخطيب ، محمد) –فال الكندري ، أن -

 .880 -850الجامعة لمدراسات اإلسالمية ، ص
، 35،  جمقاالت وموضوعات في المجامع والقوانين الكنسية(: 8101المتنيح، األنبا غريغوريوس) -

 .القاىرة، جمعية األنبا غريغوريوس لمنشر
(: مضامين تربوية في سورة البقرة، مجمة دراسات تربوية، المجمد 0995ال حمزة)المرزوقي، آم -

 .815-059، ص ص 70العاشر، ج
 ، الجزء الخامس، القاىرة ، مكتبة المحبة. قصة الكنيسة القبطية(: 0984المصري، ايريس حبيب) -
دور الخطاب  (:8103)ثروت فتحي ،كامل -أمين سعيد ، عبدالغني - أمين كريستينا بدويبدوي،  -

الديني بالقنوات المسيحية العربية في التثقيف الديني لدى الشباب المسيحي المصري، مجمة بحوث 
 .58-31، أبريل ، ص ص89التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع

ية في التثقيف (: دور الخطاب الديني بالقنوات المسيحية العرب8103بدوي، كريستينا بدوي أمين) -
 الديني لدي الشباب المسيحي المصري، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

، الخطاب النقدي عند عبدالممك مرتاض قراءة في المنيج واإلشكالية (: 8111أوغميس، يوسف ) -
 إصدارات رابطة اإلبداع الثقافية، الجزائر.

 األمان.  دار الرباطـ، ،التفكيكية إلى النصية من التأويل يةاستراتيج(: 8100محمد) بوعزة، -
الثاني ،الجزء االول ،  ،الكتاب السجل التاريخي لقداسة البابا شنودة الثالث :القمص ميخائيل ،جرجس -

 : متاح في
http://www.coptichistory.org/new_page_6947.htm 

 .دار الفجر لمنشر والتوزيعالقاىرة، ، المعجم اإلعالمي (:8114)محمد منير ،حجاب -
مسئولية التربية نحو تجديد الخطاب الديني المعاصر، مجمة العموم  (:8104)محمد النصر  ،حسن -

 .464-480ص  ، ديسمبر، ص80التربوية، كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي، ع
 ،الحديثة المسانيات معجم (:0997جريس، نجيب) – زكي كريم الدين، حسام - عياد حنا، سامي -

 ناشرون. لبنان مكتبة بيروت،

http://www.coptichistory.org/new_page_6947.htm
http://www.coptichistory.org/new_page_6947.htm
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مدى الحاجة إليو ،  –وسائمو -تجديد الخطاب الديني:مفيومو  :(8106أحمد السيد عمي)رمضان ، -
 .78-0(، ص ص 68مجمة كمية التربية ، جامعة طنطا، ع)

 ، دبي، دار القراءة لمجميع.  خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري(: 0998)دأحم ،زايد -
خريطة الخطاب الديني في مصر في:  حال تجديد الخطاب الديني في مصر،  (:8116)أحمد، زايد -

  .584-480مركز البحوث والدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، المجمد الثاني، ، ص ص 
 .، القاىرة، دار العين صور من الخطاب الديني (:8117)أحمد ،زايد -
(: الخطاب الديني وتحديات العصر، المؤتمر السادس لإلصالح العربي " العالم 8119سرياني، رازق) -

 العربي بين الحاضر والمستقبل" ، اإلسكندرية، مارس.
 المحبة . ، القاىرة ، مكتبة09المجتمع القبطي في القرن (: 0984سولاير ، رياض) -
 في الشباب ومشكالت اإلسالمي الديني لمخطاب سيسيولوجية رؤية (:8101) محمد صادق، نسرين -

  . المنصورة جامعة ، األداب كمية ماجستير، رسالة المصري، المجتمع
، القاىرة، المجمس األعمى صحافة األقباط وقضايا المجتمع المصري( : 8119صديق، رامي عطا) -

 لمثقافة.
رادة االختالف(: 8111ل، عبداهلل )عاد -  ، دمشق، دار الحصاد.التفكيكية سمطة العقل وا 
، الطبعة الرابعة ، القاىرة ، م0980-0798تطور الصحافة المصرية (: 0988عبده، إبراىيم ) -

 مؤسسة سجل  العرب.
 ربي.الع الثقافي المركز بيروت، ،المفكرة الذات نقد والممتنع الممنوع (:8111عمي، حرب) -
صرية ألحداث محرم بك الطائفية "دراسة م(: معالجة الصحف ال8115عمي، ىناء السيد محمد) -

تحميمية مقارنة"، المجمة المصرية لبحوث الرأي العام، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، المجمد السابع، 
 العدد الثاني.

في مائة عام ، مجمة مدارس (:تطور حركة التأليف والترجمة والنشر 8111غبلاير، باسم يوسف) -
 .006-99(، ص54(، السنة )89األحد، العدد)

، معجم مصطمحات التربية لفظا واصطالحا( : 8114الزكي، أحمد عبد الفتاح) -فمية، فاروق عبده  -
 اإلسكندرية، دار الوفاء. 

المسممين  (: العالقة بين تناول صحافة المواطن لقضية الفتنة الطائفية وقيم8107فؤاد، أسماء) -
واألقباط في مصر واتجاىاتيم، المجمة االجتماعية القمية ، المركز القومي لمبحوث االجتماعية 

 .050-039، ص ص 8، ع 54والجنائية ، مج
 فوزي ،سامي القس، متاح في: -
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http://orientandoccident.dioceseofegypt.org/ 
دور الجمعيات  (:8181)أماني زاىر ،حاتوش -سيد جاب اهلل ، السيد -سيام محمد السعيد ، وكشك -

، 888الدينية في تجديد الخطاب الديني، مجمة القراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، ع
 .349-305ص أكتوبر، ص

 األردن، دار المعتز. -، عمانالصحافة مفيوميا وأنواعيا(: 8103كنعان ، عمى ) -
(: الخطاب 8108النجار، جمال عبدالحي عمر) -ب خيري عبدالمبدي، إييا-معبد، اعتماد خمف  -

الديني في القنوات الفضائية المصرية وعالقتو بالوعي الديني لدى المراىقين، مجمة دراسات الطفولة، 
 .48-35، ص ص78، ع80كمية الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس، مج

 ( ، متاح عمى :8181معجم المعاني الجامع )  -
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D%8A%7D%84%9D%8B%5D%8AD%D%8A%7D%80%9D%8A/9  
(، السنة 89( : جولة عمى أوراق الصحافة القبطية ، مجمة مدارس األحد، العدد)8181منير، نادية) -

 .98-65(، ص54)
 المنقول المعاصرة "سمبيات األزمات مواجية في الديني الخطاب (:8107تيسير) محمد ناجي، طارق -

 لمبنين والعربية اإلسالمية الدراسات كمية والعربية، اإلسالمية الدراسات كمية مجمة المأمول"، وسمات
 .0861-0807ص ص األزىر، جامعة بالقاىرة،

، 8561 العدد وطني، جريدة ، األوسط بالشرق المسيحين أوضاع أنطونيوس، األنبا ةنجيب، نياف -
 .06/0/8100 ،035السنو

 :في متاح ، الكنيسة حول تساؤالت ، موسي األنبا نيافة -
Issues-Orthodox-Dogma/Coptic-Creed-Faith-ctakla.org/Copti-http://st 

 .، مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت  األقباط والقومية العربية،(: 0987أبو سيف) يوسف، -

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Orthodox-Issues
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Orthodox-Issues
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