
 اإلحصائيات المركزية العامة
  لمكتب رئيس الجامعة

The Central 

Administration of Statistics 

 

 ةــــالـــرسـص الـــملخ
 باللغتني العربية واإلجنليزية

 ملخص  الرسالة بالغة العربية
تتبلور مشكلة الدراسة فى الكشف عن االستخدامات السياسية للدين دراسة لعالقة الدين بالسياسة فى مصر الحديثة, 

اعتمدت وللوقوف على طبيعة هذه االستخدامات, وأهم اآلليات التى تستخدم لتسخير الدين لصالح األهداف السياسية. 
النظريات المالئمة لدراسة االستخدامات السياسية للدين من قبل الطبقة الحاكمة,  الباحثة فى هذه الدراسة الوقوف على

واستخدمت  كنموذًجا تفسيًرا . هيكل الفرص المتاحةحيث تم االستعانة بنظرية المجال العام, كما تضمنت الدراسة مقاربة 
وحددت الدراسة مجتمع البحث من فترة بداية حكم محمد , لدراسة االستخدامات السياسية للدين المنهج التاريخىالباحثة 

يونيه على أنها الوعاء التاريخى المعنى بالبحث. وتوصلت الدراسة إلى ان  30يناير و 25وحتى قيام ثورتى  -على
إال بتوافق سياسى واجتماعى بين كافة اإلجابة تكمن فى آفة التسخير السياسى للدين فى الحياة العربية وال مخرج أمامنا 
وأخيًرا سيظل المستقبل نهاية مفتوحة األطراف السياسية واألنظمة الحاكمة, على إخراج الدين من التسخير السياسى, 

Open- Endعلى أمل فى الربع الثانى من القرن الحادى والعشرين ,. 
 

 الجنليزيةاملخص الرسالة باللغة 
This study aims at unveiling the political usages of religion and a study of the relation of religion 

with politics in modern Egypt this to know the nature of these usages, and the most important 

means used in using religion for the sake of political goals. The researcher depends on stating the 

theories which suit  this study from the perspective of the ruling regimes, the theory of Haibermas' 

public sphere This study also contains explanatory model of political usages of religion.  The 

researcher used the historical methodology of studying the political usages of religion since the 

reign of Mohamed Ali up to 25
th

 January and 30
th

 of June Revolutions. This study focused on 

religion's political usages The answer lies in political harnessing of religion, we have no other 

choice but a political and social acceptance or agreement including all political and ruling regimes. 

Religion should not be politically used or harnessed. Future will be an open end, yet there is 

ahope in th second quarter of twenty first century.            

: ال يجب أن يتعدى ملخص الرسالة باللغة العربية )نصف الصفحة وملخص الرسالة باللغة األجنبية ملحوظة
النصف اآلخر للصفحة(  .

 


