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 دـيـمهـت

 فجر جديد

أن تغنا  أماة مركر اة بعاد ن باتما  لمرارأنأن تتكارع باععد بعاد  اع    اة عافيتها بعد معاناا ةأن تسترد أم

أن تجري لمادما  فا  بارل ين بعدما ظن لمجري  أنهم لنكرفعل ن نأن  قعد بباد لمثعرة نعلحها عرى لمظرمل   ع

أن تنتفض مجترعات قيل عنها أنها خارج حركة لمتار خن كل ذمك وأكثر حصل فا  رلقبين أنها تصربتن مرر لبد

ثعرة لمكرلماة فا  مصار  إمىا رين ف  تعنس لمخضرل ن ولنتقرت بعرتها لميربي  لمثعرلت لمعرب  لمتيبدأتبثعرة 

رن لمايفا  ميبياا عرار لمرختاارن وتجرات  ارريتها فا  ثاعرة  (فبرلبار 71)ة بةن وتجسادت بوعمتهاا فا  ثاعرلمعرو

 .لمسعيدن وتفرد صرعدها ف  ثعرة لمشعب لمسعري لمبول

أبهرت لمعامم من حيث عادد لمجرااهير لمرشااركةن وقادرة لمكسام لمخا فاة وبرلعاة لمرنااورة  لمت هذه لمثعرلت  

مان  ىة لمكاكرة وعدم لمعقعع فا  فاخ لتنتقاام ل عرايررلمكرص عر  لمسقدمةن ولمر   م لمتضكياتحجلمرذهرة و

 .لمرستبد ن وأععلنهم

 وهم متبدد 

 إالكل هذه لمعناصر لمسابقة جعرت بعض لمررلقبين غيار لمرنصافين  عتبارون أن هاذه لمثاعرلت لمعربياة مااه   

معتبر ن أن هاذه لمثاعرلت حصااد مساتك  ياة ولت االميةنة وثقافتهاا لمعربال عالقة مه بتار خ لمرنوقا  غر ب تا  نب

 ير لمثعرة ولماذو ط لمشباد لمعرب  لمرثقف لمذي فج   -لمكر ة ولمعدلمة ولمرساولة -منشر قيم لمكضارة لمغربية 

 !.تعريراااااااه فاااااااا  لمجامعاااااااات لمغربيااااااااة لمرعجاااااااعدة فاااااااا  دلخااااااال لمعااااااااامم لمعربااااااا  أو خارجااااااااه ىترقااااااا

ل لمرنجز لمكضاري لمذي أبدعته لمشععد لمعربية بامدم ول مم عبر ترلكم متهافته تكاو   رقة هذى وهذه دعع 

 .لمعصعر ولمدهعر لمتضكيات ولمنضاالت لمدلمية عر  مر  

 اتبدلد ولمقهار ولمقرا  لمرتعلصال مرجترعات لمعربية لمرتعلصال داد لالفهذه لمثعرلت ما ه  إال تتع ج مجهاد ل 

ومناصارل  ومي ادل  بامراا  ا  د ووقف بجعلرها عر   ع  لمخط دلعرامن قبل ل نظرة لمواغية لمت   اندها لمغر

 .ل من لمسيا   و ولمسالح ولمدعم
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 صناعة عربية 

 ااورها فاا  كتابااه   تاا لم "عبااد لماارحرن لمكااعلكب " ااتجابة مصاارخة لمثااا رلماااهع إالربياا  لمثااعرلت لمعربيااة إن 

أبا  "ن وترجرة  باعار"جرا  لمد ن ل فغان  "مندل  ثا ر لمشرق وتربية  ن" تعبادلال تبدلد ومصارع  با   لال"

 اايد "مفدل يااة لمشااهيد  رل اا  وتجراا ن"عراار لمرختااار"ول ااترهام مساايرة بواال لمصااكرل  لمشاايخ ؛"لمقا اام لمشاااب 

 .لمرهيرنااة عراا  ثقافااة ووجاادلن لمشااععد لمعربيااة لمكباارىنوقباال كاال ذمااك هاا  إنعكاااإل مفرساافة لت ااالم "قوااب

عاات عاانهم ععد لمرنوقااة عناادما رف  فاات بااين باام  أ..تجااددة لمعوا نعريقااة ل غااعلرمتكر ر ااة ن فات ااالم ثااعرة

ثام قاذفت ..رتهم مان لمضاغع  ولمقياعد ول غاال حيت  اقاتهم لمخالقة ولمربدعاة عنادما حارأإصرلموعلغيتنو

مراا .فا  لتختياارذل لمعقال وباين حر تاه لموغياان لمتا  تكاع  باين ها ىقعمحارقا  نور   لمعقلمبهم بهابا  منيرل  

منااا أن ثااعرلت لمربياا  لمعرباا  منااتج عرباا  خاااما منفااتا عراا  ثقافااات لمعااامم ماان باااد لمع ااا ل  ى ااب   تجراا

ومات عرداه ؛ وهاذل ماا حا   وتوبيقا  ووفاا  ترهاما  إولت المية  مكنه منكاز مقيم حضارته لمعربية نولتجرل لت

  ولمرقاابالت لمركثفاة ما  بعاض ىكتبا  ولمنقااا لمهاادمن خال  لمرصد لمريدلن  ولت االع لمر لمكتادف  هذل 

 .صناع لمكدث من لمشباد لمر فجر مرثعرة ولمرنادل من أجرها

 تحية للشهداء 

باالخرا لماادععلت ولتبتهاااالت  ههللا  اابكان إماى أوال   تعجااهأأن  لمكتاااد لقادم هااذأوأنااا  مان لمعلجااب عراا    ىوأر

وأن  ناازمهم فاا  لمفااردوإل  نولمنسااا  ول  فااا  أحساان لمجاازل نا لمبعل اال ماان لمشااباد ولمرجااا   ميجاازي بااهدل

ولمقهار   اتبدلد   ابيل رفعاة ل ماة وتكررهاا مان لالجزل  ما قدمعل من تضكيات وبوعالت  ااهرة فا ىل عر

رن و اعر ا لمايكية لمت   امت ف  مياد ن لمتغيير ولمتكر ار فا  تاعنس ومصار وميبياا وولمظرم نفعبر دما هم لمز

 . المية ولمعربية من جد د وتنسرت عبير لمكرلمة ولمعزة و لمسيددمدت ل مة لتو  

هيال  لمشهدل  عبر درل اة هاذه لمثاعرلت ولمعقاع   ى ساهم بدرجة متعلدعة ف  تخريد ذكر لمكتادومعل هذل 

 ومعرفةة وإ قا  أنظرتهم لمفا ادة؛حرلز لمنصر عر  لمرستبد ن لموغاإتها لمرتنععة لمت  مكنتها من اعر  إبدلع

 امرثابرةوت ساددب فت صاعد بامنقاد ولمعرالومعرفة معل ن لمخرل فيها  ؛دعمـت  هذه لمثعرلتفات ثبت و جعلنب لمقعة ف 

  .وهللا لمرستعان عر  ذمك...ولمجهد
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 محاولة بحثية 

أ ئرة لمعلق  من  ىمثعرلت لمربي  لمعرب  تجيب عر بابة تقد م قرل ة عربيةمكاومة م لمكتادصفكات هذل 

 :قبيل

 ؟ ؟ ما هع دور لمشباد فيها  مراذل قامت ثعرلت لمربي  لمعرب 

 ؟  هذه لمثعرلت بامثقافة لت المية ؟ ماه  عالقة نتصارهاإفاعرية لمشباد ف   ىما مد

 ؟  م لمتكد ات لمت  تقف أمام لمثعرةوهل  اهم لمفن ف  إنتصار لمثعرة ؟ وماه  أه

 ؟ ةينجازلت لمثعرة لمر يسإوأخيرل  ماه  

 :التالي الترتيب فصول وفق  ثمانيةفي  الكتابجاء  وقد

   لت الم ولمثعرة: لمفصل ل و. 

   أثر لت الم ف  تغيير لمرجترعات ولمشععد: لمفصل لمثان. 

 لت الم ولمشباد: لمفصل لمثامث. 

   لمشباد وثعرلت لمربي  لمعرب : لمفصل لمرلب. 

  لمفنعن وثعرلت لمربي  لمعرب : لمفصل لمخامس. 

 بعلعث ومظاهر ثعرلت لمربي  لمعرب  :لمفصل لمسادإل 

   حصاد وتكد ات ثعرلت لمربي  لمعرب  : لمفصل لمساب 

  لمكتادنتا ج وتعصيات : لمفصل لمثامن  

مان  ةعر  تقد م إدا ة معرفية متنععة ترصد ربيا  لمثاعرلت لمعربيا لمكتادوقد حرصت قدر لتمكان ف  هذل 

ال ا  لمبااحثين ولمشاباد لمثقافاة لت االمية ولمعراعم لتنساانية ومان خبارلت زمعده جعلنب متنععة مستفيدل  مان 

 ا  أن   بااارع فاا  هااذل لمجهااد لمرتعلداا  وأن  جااد فيااه لمشااباد لمعرباا  نفعاا تعااامىو ه ااا ال  هللا  اابكاننلمرنادرين

 .وخيرل  مهم و متهم ف  لمقر ب لمعاجل ولمرستقبل لمرنشعد

 ياسر الغرباوي

 قطر - الدوحة

71 /2 /2073 
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 الكتابفي  هتعريف بأهم المصطلحات المستخدم

لمصارلع عراى لمخصااعم لمرعاناد ن مان خاال  لمااتككم لمرقصاعد ولمرخواط فاا   باان  هاع :   حررب الععنرف - 1

.نبإ تخدلم أ ركة العنيفة قع ة لمتلثير قعة لمسيا ية متكويم إرلدة لمخصمأدولت لم
7
 

ومي ساات  ىنانحيث تتفكاك ب  بامقضاا  عرا   رفا  لمصارلع ي  نتها هع لمصارلع لماذ:  الصراع الصفري- 2

.لمعامة  ىقتصاد ة وتسعد لمفعدلمدومة لالجتراعية ولمسيا ية ولت
2
 

مجرععااة ماان ل فكااار لمرترلبوااة بدرجااة أو باالخرينولمت  ترثاال أ ا ااا  معراال  يا اا  :  األيررديولوجيا– 3

.مقعة لمقا مهدم نظام تعز   لوأعل  كان لمهد  منه حفظ أو توع ر منظمن 
3
 

ل جاذر  ا وباامال ن من أجال تغييار لمرجعدا  فاى لمررار اة ولمتوبيا نه  لمعرام لماذى    :  الثورة– 4 ترا  تغييار 

انل مر لمذى  تيا مرقعىاالجتراعيةنتقا  به من مرحرة توعولت لمرتقدمة فاى هاذل  ر ة معينة إمى أخرى أكثر تقدم 

فتصن  لمكيااة ل كثار مال ماة وتركين اا مساعادة لتنساان ورفاهيتاهن مكققاة د ل معرناميلمرجتر  أن تلخذ بيدها مق

ل زلخارة بامجد ااد لماذى     اا وأبااد  غاارى باذمك خوااعة عراى درد لمتقاادم لتنساانى نكااع مثراه لمعريااا لمتاى  ااتظل دل ر 

.بامتقدم و ستعصى عرى لمنفاد ولمتكقي  
 
 

ولمخواط  ىمرفتعحاة ول غارلأ ولمسيا اات لمكبارنرط من ل هادل  لمركاددة ول هادل  ل:  اإلستراتيجية– 5

.مرعصع  مهذه ل هدل 
1
 

لمكركااة لمتغيير ااة فاا  معلجهااة نقااا  دااعف  ى ر قااة  ااتم فيهااا حشااد قااع:  اسررتراتيجية اإلقتررراب المبا ررر- 6

.لمنظام لمسيا   لمقا م ثم لمدخع  ف  معلجهة حا رة تنته  بامقضا  عر  قعة أحد لمورفين 
 
 

لمكركة لمتغيير اة فا  معلجهاة نقاا  داعف  ى ر قة  تم فيها حشد قع: قتراب غير المبا راستراتيجية اإل- 7

حادلث فجااعلت فاا  بنيااان لمنظااام إصااودلم لمرباباار بهااد  لمقااا م ماان خااال  لمرنااورة وعاادم لتلمنظاام لمسيا اا  

.لمسيا   وتفكيكه 
1
 

                                                             
7002 -بيروت  –الدار العربية للعلوم ناشرون  –حرب الالعنف  –أحمد عبد الحكيم وأخرون  -1  
نفس المصدر -7  
نفس المصدر -3  
القاهرة  –دار الشروق  –اإلسالم والثورة  –محمد عمارة  -4  
33ص 7005 –التفكير اإلستراتيجي أم القري  –جاسم سلطان  -5  
7002 -بيروت  –الدار العربية للعلوم ناشرون  –حرب الالعنف  –أحمد عبد الحكيم وأخرون  -6  
1833-عمان  –دار البشير  –الرأي العام والعالقات العامة  –غازي اسماعيل  -2  
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ف  لمرعقف  و لمت  تعكس تعلفقا  ؛أولحدكثر من مجتر  أتجاهات لمت  تسيور عر  لت : الرأي العام العالمي- 8

.وهع  رة من  رات لمرجتر  لمدوم  لمعام نكثر من وحدة  يا ية ولحدة أبين 
 
 

 .لالجتراعيةأعضا  ف  نفس لمجراعة ن ميع  لمناإل إزل  قضية ما حينرا  كعنع: الرأي العام- 9

عياة كراا تشاا  باال تتصارمعنان فعاال  أو حكراا ن لمتا  مورقة لصفة مرككعمة  :ستبداداال - 11   فا  بايون لمر 

.خشية حساد وال عقاد مكقَّقَين
 

 

 : ثورات الربيع العربي - 11

 ن ميبيا ولميرنإل ل نظرة لمسيا ية ف  كل من تعنس ومصر وؤولمثعرلت لمعربية لمت  نجكت ف  لت احة بر

نو  ضاا  مهاا لمثاعرة لمشاعبية   2070/ 71/72باععز زى نفساه  اعم مكراد حرلق لمشاد إولمت  بدأت بكادثة 

 .لمقا رة ف   عر ا ل ن

.لمرتعبد بتالوته-صرى هللا عريه و رم-كالم هللا لمرنز  عر  مكرد  : القرآن -12
70
 

.و تقر رأمن قع  أو فعل -و رم  ههللا عري ىصر -ما صدر عن ر ع  هللا : ة النبويةالسن- 13
77
 

.لمشرعية لمعررية عررا  مستردل  من ل دمة لمتفصيرية مهذه ل حكاملمعرم با حكام :  الفقة اإلسعمي - 14
72
 

.لمغا ات لمت  ودعت  جل تكقيقها مرصركة لمعباد:  مقاصد الشريعة - 15
73
 

ه  لمدومة لمت  تقعم عر  حكام لمفارد أو لمقراة لمتا  تسايور عرا  لمجراعاة لمسيا اية :  الدولة الدكتاتورية- 16

.شعبولمغامبية وعر  إرلدة لم
7 
 

 

 

                                                             
.نفس المصدر السابق -3  
.نفس المصدر السابق -8  
 31ص –لمقاهرة  –دلر كررات عربية - تعبادات تبدلدومصارعات با ع -مكعلكب ل -70
 1833-مؤسسة الرسالة  –مباحث في علوم القرآن  –مناع القطان  -11
 47ص-1833دار القلم الكويت  –علم أصول الفقة  –عبد الوهاب خالف  -17
 1883بيروت -المكتب اإلسالمي –الفقة اإلسالمي في طريق التجديد  –محمد سليم العوا  -13
  2ص-7010دار السالم -مدخل إلى مقاصد الشريعة –أحمد الريسوني  -14
 1826 -الهيئة المصرية العامة للكتاب–أصول النظم السياسية  –أحمد سويلم العمري  -15
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 اإلسعم دين وثورة

مسااتع ات  ىأعراا إمااىلمتاا  وصاارت  لمثعر ااة لت ااالم  كراال مقعمااات لمثااعرة فاا  أكراال صااعرها؛ ففيااه لمنظر ااة

لمسيا اا   قهاار ولمفسااادلمتغيياار لمشااامل لمقااا م عراا  هاادم كاال رمااعز لم نحيثلمتنظياار حتاا  أخااذت بااكل لمعقياادة

تتضاا   دونهاا نظر اا   ىثاعرة كبار فات الم فا  غا تاه وو ايرته"؛جتراع  ف  لمرجترعات ولمدو ولمد ن  ولال

 زمز  ل ودااع ..ىثعرة بكل ما تكرل لمكررة من معن؛فهع آثارلمثعرةلمفرنسيةأولمثعرةلمرو يةا  وتار خي وعرريا  

ت لماادعا م لمكياااة وأوداااعهانو قيرهاعر  أثبااعااامم لمفا اادةنو كوم صااروح لمبغاا  ولمعاادولن لمشااامخةنو جدد م

."وأكرم لمقعل م
71
 

 ىجااا ت مفتاارة زمنيااة مكااددة وإنرااا هاا ساات عالقااة هامشااية إجرل ياة ميقتااةيفعالقاة لت ااالم بااامثعرة ولمتغيياار م

ة يلمتل يساع اة نية لمبيبافامتركاد ل مام بككام خراعد لماد ن نفساه نبنيع ة مرتدة عبر آماد لمزمن وآبا  نيةعالقة تكع

ومقاصاد لمشار عة وأصاع  لمفقاه تادعع مرثاعرة  فا  ثنا اا لا اات ول حاد اث مررادة لمرعرفية لت االمية لمربثعثاة

 د لالجتراعيااةاميا اوعة لمتق نو غياان لمساارواننووجفاا  لمروحنوجرااعد لمعقلنلمرتعلصارة عرا  باهعلت لمنفس

ة لمرعرفيااة تقاتاال عراا  جبهااات مفتعحااة قتااا  باايفهذه لمتركلمسااد د؛لمخا ئااة ولمضاااغوة عراا  لمفعاال لتنسااان  

 ااتبدلد ولمقهاار ولمجبااروت عباار لمررلكااز لمثعر ااة لمرترثرااة فاا  درل ااات بوااا  لمشااجعان دااد كاال أبااكا  لالل 

 .هللا أكبر...ذن هللا أكبرآلمعررا  وخواد لمععاظ وحرقات لمقرآن بل عبر ندل لت لمر

 هاينولمر   نابايد ثعر اة تادما  لمظرام لمضااغطلمنهاار مااه  إال أل ولمتعبد ة لمت  تكاد ترأل لمريفرظاهر لت الم  

أال  ولمرعننمناد ة عر  لتنسانية جرعا أولمرغة أولمعرق أعن لمجنس  بغض لمنظر؛مركرلمة لتنسانية حيثرا كان

لمكياة كرا  نبغ  بعازة  يارقت من أجرها نوأن تكة لمت  خ  يلمر يس لمكيعلنية وتنس ر امتها ومهرتها تق  ف  درع

 .إنكسار  عقبه ال ذ  فيهانوحر ة القهر معهانوإبا  ال

 :أن نحدد الكتابذا ولكن من المهم أوالً قبل اإلبحار في ه

 ؟ماذا نعني بمصطلح الثورة

ل جاذر  ا وباامال نولتلمذى  عد  فى لمررار ة ولمتوبيقرن أجل تغييار لمرج لمعرم ىه : لمثعرة"  نتقا ترا  تغييار 

انل مر لمرتقدمة فاى هاذل لمرجترا   لالجتراعيةلمذى  تيا مرقعى به من مرحرة توعر ةمعينة إمى أخرى أكثر تقدم 

مكققة بذمك خواعة ا مسعادة لتنسان ورفاهيتهنفتصن  لمكياة ل كثر مال مة وتركين  د ل معرناميأن تلخذ بيدها مق
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ل زلخرة بامجد د لمذى    عرى درد لمتقدم لتنسانى نكع مثره لمعريا لمتى  تظل  ا وأبد  غرى بامتقدم و ستعصاى دل ر 

"عرى لمنفاد ولمتكقي 
7 
. 

نادرع أن لمتاار خ لمعربا  ولت االم  قاد باهد لمعد اد مان  لمكتاادمان هاذل لمتعر اف لمرعتراد فا  هاذل  وإنوالقا  

فا  باكل رلت جذر ة لمثعرلت لمعريقة لمت  أحدثت تغييى مستعى إمى لمت  ترق لالجتراعيةلمتغيرلت لمسيا ية و

عن هذه ل حدلث لمكبيارة ولمعريقاة  وروله لمتار خ لت الم  قد عبرول وتقريم لمركيط نومكن  لمرجتر  ولمدومة

دالماة ومكنها كانت تعن  نفاس لم؛"لمثعرة"متعددة ومتنععة بجعلرمصورا  ىل ثر ف  لمتغيير برصوركات أخر

لمعارد ولمرساررعن مهاذه لمرصاوركات ظان لمابعض أن لمعارد  اتخدلم نتيجة النولمعلردة ف  لمتعر اف لمسااب 

 !.وهذل أمر جاف  لمكقيقية لمتار خية لمعلدكة ولمرسررعن ال عرفعن مصورا لمثعرة أصال  

لمهيااج :ى عندهم دارن ماا  عناىوكان  عنول تخدمعهن"لمثعرة"رفعل مصورا فامعرد ولمرسررعن ل ول ل قد ع

 لمكتاادرصاورا عراى نراط فاى بل مقد دمَّت بعض مشتقات هاذل لم..لمغضبنتشارننقالدنلمتغييرنلمعثعدنلتولت

 !وتجاوزها بكث ا عن لمركنعنات ولمغعص ورل  لمرعانى بامعر  ولمتفكير تسم

فاإن فياه خبار أثيارول لمقرآنن:" و ارمعرياه صار  هللا  -البان منظعرنواام  حاد ث لمر اع  ( مسان لمعرد )وفى

 (132:روله أحرد ف  لمزهد)"يثعر لمقرآنرمن أرلد لمعرم ف":وحد ث -"ل ومين ولاخر ن

 :من خعل التالي لععقة البنيوية بين اإلسعم والثورةاتتجلي 

    مان حياث مركز اة قايم لمعاد(لمقرآن لمكر م ولمسانة لمنبع اة)ة لت الميةيلمبينة لمفكر ة مرنصعص لمتل يس: أوال  

 .هافيولمكر ة ولمكرلمة لتنسانية 

لمرجتر  لمذي نز  فيهنأو ف  حيااة لمشاععد لمتا  فتكهاا مان  حياة معرفة لمتغيير لمذي أحدثه لت الم ف :  ثانيا  

 .لالجتراعية ولتقتصاد ةلمناحية لمسيا ية و

عرا  ماا   بيعة لمبنية لمفكر ة مررعرفة لت المية و نبدأ بامنا لمقرآن  بإعتباره لمنا لمرهايرناو  أوال  ن نتو

قا  مَِّراا بَاْيَن  ََدْ اِه ِماَن يإمَوأَنَزْمنَا "وتعامى ه بكان قا كرا  ىإ المية أخردونه من نصعص  َصدِّ َك لْمِكتَاَد بِاْمَك ِّ م 

هَْيِرنااا  َعرَْيااهِ  بااين كاال لمرسااررين بااإختال   ثبعتااا  وبإعتباااره لمررجاا  ل وثاا  إجراعااا  ون(   لمرا اادة)"لْمِكتَاااِد َوم 

 .ولمرعاصرة قد رةمذلهبهم و عل فهم لم
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 مصطلح الثورة في القرآن 

خار بامعد اد مان لمرصاوركات زكان آ اات لمقارآن لمكار م تومنهكذل مم  رد ف  لمانا لمقرآنا   "ثعرة"مصورا  

 ولمعرياا  فاا  لماانفس ولمرجتراا  ولمشااععد ولمفعاال لمتغييااري لمشااامل مرتغيياار  "لمثااعرة"لمتاا  تتعلفاا  ماا  دالمااة 

جاعلر لمعد اد  إماى"لمثاعرة"ثعرة نجد أن لمقرآن لمكر م ل تخدم ماادة مصاورا نف لمذكر مرآوف  تعر فنا .ولمدو 

مفهاعم لمعررياة لمثعر اة فا  لمتغييار لمعرياا   إماىلمرتنععاة لمتا  تشاير بشاكل مباباار  ىمان لمرصاوركات ل خار

 : لمتام من خال   تعامىو ركننا لمعقع  عر  بعض هذه لمشعلهد ف  كتاد هللا نولمجذري

 .هياااااااجنقااااااالدن ولتثاااااارة ولملت":عرىمردالماااااة" لمثاااااعرة" مصااااااوران لمكاااااار م ماااااادة  اااااتخدم لمقااااارآل– 7

ل َْرأَ )فبقرة بنى إ رل يل كانت -  ..تقربها بامكرث لمذى  غيرها يأ(ت ثِير 

وهَاك"ومن ل مم لمسابقة من - ول ل َْرَأ َوَعَرر  ة  َوأَثَار  لمبيضااوى  كراا  قاع  قرباعل وجههاا يأ"ان عل أََبدَّ ِمْنه ْم ق عَّ

 .هفى تفسير

ااا بِااهِ  فَاالَثَْرنَ )لمخياال إذل لقتكراات مياادلن لمقتااا  و -  .لمتاارلد فصاانعن بااه  ااكب ا ماان لمغبااار هاايجن  ي أ (نَْقع 

َ اَكاب ا لمرِّ َااحَ    ْرِ ال   لمَّاِذي)وهللا  ابكانه هاع -  فِا   َْبس او ه  )كاى  نتشار فيساقى لمابالد لمريتاة أوتهيجاه  يأ(فَت ثِير 

َرا ِ  "(ََ ََشا    َكْيف لمسَّ
71
 

مم  قتصر معقف لمقرآن لمكر م من قضية لمثعرة عرى ل تخدلم لمرادة لمرغع ة مرصاوركها فاى لمدالماة عراى  - 2

بارع لمقارآن "نتقا  به إمى  عر جد دن بل مقاد  ارها لمذى هع تغيير لمرجتر  ولتمعانيها برجاالت بعيدة عن إ

ولجباات مثال  لمقارآن قاد أوجاب عراى ل ماة فنجاد أنر بامرجترعاتنغيير لمعلقا  ولمتواعلمثعرة كسبيل إنسانى مت

ل ااتخدلم  علجباااتلم هل ماار بااامرعرو  ولمنهااى عاان لمرنكاارن فااإذل لقتضااى لمنهااعأ بهااذون ولمتكافاال تضااامنلم

ـا كاان "لمسايف"قضاية : عراى تساريتهابعاض لمعرراا   لمتاى لصاورا" باامقعة"ن ولال تعانة "لمقع "بعد " لمفعل"

ا : عتعاامى ه  بكاند ل تندول فى ذمك إمى قع  هللا وهم ق..مدى لمبعض وولجب ا مدى لمبعض لاخر -ذمك مشروع 

نَكاِر َوأ ْومَاـئَِك ) وِ  َو َْنهَاْعَن َعاِن لْمر  وَن بِااْمَرْعر  عَن إِمَاى لْمَخْياِر َو َالْم ر  ةٌ  َْدع  ْم أ مَّ نك  اعنَ َوْمتَك ن مِّ ْفرِك  وقعماه ..(ه ام  لْمر 

نَكرِ  ْنت ْم َخْيرَ ك) وِ  َوتَْنهَْعَن َعِن لْمر  وَن بِاْمَرْعر  ٍة أ ْخِرَجْت مِرنَّاإِل تَلْم ر   13" ..(.أ مَّ
فاامثعرة تعناى ..عراى تغيياره آ اات لمقارآن لمكار م لمتاى تادعع لتنساان إماى رفاض لمظرام ولمعرال هاى ةكثير - 3

ووثباة  تجااوز ؛مرركاعد ولمرعلت تسالم ولمسكعن إمى حا  لمتررد ولمكركاةن فهاى هجارلن لمهجرة من حا  لال

                                                             
.نفس المصدر السابق -13  
13الطبعة الثالثة ص   -1833هرة القا –دار الشروق –اإلسالم والثورة -محمد عماره -18  



 
 

11 
 

فريسات لمهجارة ؛تبدمه باآخر أكثار إبارلق ا وودا هولمعلق  لمظاامم ميسانسان ولمرجتر  ذمك لمعدا  لمجاا ربها لت

ل وهروب ا   ! بل وو يرة تلد ببىنفهىفى لت الم فعل إ جا؛فرلر 

ع لمظرمن  ن داكيته ميسات ذلت وهع أبد أنعلظامم متغييره هم ظامرعن  نفسهمنولمذ ن ال  هجرون لمرجتر  لم

لن بل ل مة ومصامكها ولمقيم لمتاى دعا ل أو أفرلد  ا ى هللا إميهاالمظامم منفسه وحدهان وميست فرد  ر اعمه هاا ر بوبش 

 :وفى ذمك  قع  هللا  بكانه..صر  هللا عريه و رم

اْن أَْرأ   نَّ لمَِّذ َن تََعفَّاه م  لْمَرال َِكة  ظَامِِر  أَنف ِسِهْم قَام عل فِيمَ إ" ْستَْضاَعفِيَن فِا  ل َْرِأ قَاام عل أَمَاْم تَك  نَّاا م  نت ْم قَام عل ك  ك 

ل  ول فِيهَا فَل ْومَئَِك َملَْوله ْم َجهَنَّم  َوَ اَ ْت َمِصير  ِ َولِ َعة  فَت هَاِجر   (1 :لمنسا  عرة ) ".هللاَّ

مشاامل ولماذي  شارل فا  بعاض جعلنباه  تخدم لمقرآن مصورا لتنتصاار ولمنصار مردالماة عرا  لمتغييار لل –  

ه م  :"تعاامىفا  قعماه نجاد ذماك  ن"لمثعرة"وهذل غا ة  لتنتقام من لمظامرين ولتنتصار مررظرعمين اَعَرل   َتَّابِع  َولمشُّ

ونَ  اعنَ * لْمَغااو  ااامَِكاِت  َوأَنَّه اْم  َق عم ااعَن َماا اَل  َْفَعر اعنَ * أَمَاْم تَاَر أَنَّه اْم فِا  ك الِّ َولٍد  َِهير  إاِلَّ لمَّاِذ َن آَمن اعل َوَعِرر اعل لمصَّ

نقَرَااااابٍ  اااااعل أَيَّ م  اااااعل َوَ ااااايَْعرَم  لمَّاااااِذ َن ظَرَر  ول ِماااااْن بَْعاااااِد َماااااا ظ رِر  ل َولنتََصااااار  َ َكثِيااااار  ول هللاَّ  ." َنقَرِب اااااعنَ  َوَذَكااااار 

ونَ " تعامى قعمه؛و(   : عرة لمشعرل )  ( 3: عرة لمشعرى) "َولمَِّذ َن إَِذل أََصابَه م  لْمبَْغ   ه ْم  َنتَِصر 

 ؛نتقااام ماانهمولت نتصااا  ماان لمظراام وأهرااهنتصااار عنى لتلمرظرعمنولت إعانااة   عناا فاا  هااذه ل  ااات فامنصاار

 اتوامة هع لمظرام ولمفسااد ولال لمذى"دد لمبغى"ل نصاره لتيكفعل   لمرعنىبهذل نتصار ذكر لت لمكر م ولمقرآن

 .نصارهم ل  ولمثعلر..ثعرة: نتصاربذمك  صبا لت..ومجاوزة لمكدود

 السنة النبوية والثورة

فا  " لمثاعرة"عند مكاومة لمتعر  عر  قسرات ومالماا لمفعال لمتغيياري لمشاامل ولمعريا  فا  كافاة لمرجااالت 

 ا فااة  و مصااورا لمثااعرة ودالالتااه فاا  لمساانة لمنبع ااةمكوتااين ر يساايتين هرا؛لمساانة لمنبع ااة لمكر رااة  اانجد 

 .ل حاد ث لمنبع ة لمر يسة لمت  ت شرع مرفعل لمثعري ولمثعرة

 الثورة في السنة النبوية مصطلح: أوالً 

 ...حاد اااث لمصاااكيكة  لمعد اااد مااان ل ورد فااا  لمسااانة بشاااكل صااار ا ومبابااار فااا" مصاااورا لمثاااعرة" –أ 

فامصاكابى  ؛ وامعنا فى لمكثير من ل حاد اث    "لمثعرة"نجدهذل لمرصورا كاح لمسنة ومسانيدها لمشهيرةص فىف

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1887#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1887#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1887#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1887#docu
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لمنااإل  فثاار  بينراا نكان فاى لمساعق إذ مارت لمارأة تكرال صابي ا": روى منا لمكد ث لماذى  قاع  فياه" لمرجالج"

 "فسكتت! من أبع هذل؟: عريه و رم ـ وهع  قع  مها عهمن فانتهيت إمى ر ع  هللا ـ صرى هللام ثرتو

قصاة حاد ث لتفاك لماذى بااع   علمذى  ككاـ رداى هللا عنهاا ـ وفى لمكاد ث لماذى روتاه أم لمرايمنين عا شاة 

فنجااد ينرااا لمر ااع   خوااب ماان فااعق لمرنبرننقرأ وصااف لمخااال  لمااذى نشااب بااين ل وإل ولمخاازرج بداادهان

 "وإل ولمخزرج حتى هرعل أن  قتترعلل ؛لمكيان فثار "..:شةتقع  عا ؛حيث ل تخدلم هذل لمرصورا

باامثعرة عراى عثراان بان  -صار  هللا عرياه و ارم-فإناه  اروى مناا فاى تنباي لمر اع " مرة لمبهزى"أما لمصكابى 

؛فقاد جاا  .فاى رول اة أخارى" لمثاعرة" فاى رول اة ومصاورا"لمهياج" ستخدم فيه مصورا  حد ث ا  فيروي   عفَّان

ول اة فاى لمروجاا  ..."فتناة كامصياصاىتهايج  -عريه و ارم صرى هللا-قا  ر ع  هللا:" وم  أنه قا ف  لمرول ة ل

 .."فى أقوار ل رأ كلنها صياصى بقر تثعر  فتنةبكيف :"برفظ ل خرى 

كراا ؛كور ا  مرتغيير" لمثاعرة"عررياة  بترلع أكثر مان مصاورا فاى لمدالماة عراىإه من يإمنشير ما ذمك  يكد و

وجاعد هاذل  ماذمكلماذى  شاهد ل مر"ع هاذل لمرصاورا فاى ترلثناا لمنباعىنصكاح لمسنة ومساانيدها بايعتيكد منا 

."أربعين حديثًالمرصورا فى كتب لمصكاح ولمرسانيد لمشهيرة فى أكثر من 
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ورد ف  لمسنة لمشر فة مصوركات متعددة تشترع م  مصورا لمثعرة من حياث لمدالماة ول ثار لمرقصاعد  –د 

 .نقضااااااااااااأ عناااااااااااى لمعثاااااااااااعد ولت -مثعرةكاااااااااااا - ن لمنهاااااااااااعأ" لمنهضاااااااااااة"مثااااااااااال مصاااااااااااورا 

عرياه و ارم ـ  كاب أن  انهض  صارى هللاكاان لمنباى ـ ":فيقاع  ففى لمكد ث لمذى  رو ه لمصكابى لبن أبى أوفاى

ـ مراا ناز  لمر عما"عان فاتا خيبار قعماه بر ادة ل  اررى  كرا نقرأ فى حد ث أب".. إمى عدوه عند زول  لمشرس

نهاض مان لمرساررين صرى هللا عريه و رم ـ بكصن أهل خيبر أعوى لمرعل  عرر بن لمخواد ونهض معاه مان 

ل رجاال   كاب :صرى هللا عريه و رمفقا  ر ع  هللا ـ فرقعل أهل خيبرن ور اعمه و كباه هللا هللا  عواين لمراعل  غاد 

 (روله لموبرلناا ".)خيباار أهاال  فرقااعري  ااا وأعواااه لمرااعل  ونهااض لمناااإل معااه ى ور ااعمهن فررااا كااان لمغااد دعاا

ــْسـتــاـ َر ِعْناَد إَِدااَ ِة لْمفَْجاِر َولْباتَدَّ لْباتَِعا   م َناهََضاةِ ِعْنَد َحَضاْرت  :"فيقاع أ ضا  أنس بن مامك و روي   ِحْصاِن تـ 

اَلِة فَرَْم ن َصلِّ إاِلَّ بَْعَد لْرتِفَاعِ لمنَّهَارِ  لْمقِتَا ِ  ول َعرَى لمصَّ  (صكيا لمبخاري)".مَْم  َْقِدر 

ع برعنى لمبروز ولمعثاعد ولمصارل" لمرناهضة"و" لمنهضة"إمى غير ذمك من ل حاد ث لمتى تستخدم مصورا 

 !.متالع لمجد د وإحرلز لمفتا لمربينإقتكام مررستقبل وم  ل عدل  تحدلث لمتغيير ولت
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لماتالحم فاى عراى  د َّ ـفان"لمثاعرة"معانى مصورا  ف  لمسنة مردالمة عرى بعض" لمرركرة"كرا ل تخدم مصورا 

 " نااه رااى عرريااات لتصااالح لمجااذرى لمعرياا وبخاصااة إذل كااان لمقتااا  فااى ثااعرةن كرااا د َّ علمصاارلع ولمقتا ن

د قاا -صاارى هللا عريااه و اارم-و ن لمر ااع ؛ن ل مااة و كقاا  وحاادتها وتالحرهاااف باايميللمتااإمااى    فضاا "كااامثعرة

ا  ".نبى لمرركرة"..جعرعل من أوصافهوقد تصالح لمعري نلمقتا ن ول:مارإل لمتغيير بامع يرتين مع 

بال داربت مناا نرااذج  ه؛ولمكاث عريا رد مصورا لمثعرة فيهاالعتأبعد من  ا  مقد قوعت لمسنة لمنبع ة بع   – ج

 هاع معراعممن حياة ل مم ول فرلد ف  رفضهم مرظرم ولمقهر وبينات ععلقاب لمظاامرين وثاعلد لمرناداريننوكرا 

نفامعد اد مان وم فا  لماذلكرة وأد لمبالغية تلثيرل  فا  لمانفس ولمعجادلن اميبصص  من أكثر ل  أن ل  رعد لمق

وقاف جرهعر لمرسررين  عر  قصة لمغالم ولمساحرلمت  جا ت ف  صكيا مسرم ولمت  تروي قصة باد ثا ر 

تساعين نفساا  وقارر وقصة لمرجل لماذي قتال تساعة و؛لمقيم لمعريا عر  متاع لمدنياوحده دد لمظرم ولموغيان وأثر

 .لمصامكينصكبة  فرلر إمى بيئة لمواعة وبترع بيئة لمرعصية ولم كياةلمف   - لمتعبة-لمتغيير لمشامل

د انكاااع مفهاااعم لمثااعرة ودااارورة لمقياااام باااامتغيير لمشاااامل عناااد فسااا ىتقاادمت لمسااانة لمنبع اااة خواااعة أخااار –د 

ذماك بعداعح فا  ى لمفساد ولمرفساد نن و تجرارآالت عدم لمضرد عر   د ولمتذكيز بنل معرعبر درد لمرثل

 :قعمه صر  هللا عريه و رم

اه مْ "  عل َعرَاى َ افِينٍَةن فَلََصااَد بَْعض  ِ َولْمَعلقِا ِ فِيهَاان َكَرثَاِل قَاْعٍم لْ اتَهَر 
اد وِد هللاَّ اه ْم َمثَل  لْمقَا ِِم َعرَى ح   أَْعالهَاا َوبَْعض 

ول َعرَى َمْن فَْعقَه ْمن فَقَام علأَْ فَرَهَان فََكاَن لمَِّذ َن فِ  أَْ فَ  مَْع أَنَّا َخَرْقنَا فِ  نَِصيبِنَا َخْرق ان : رِهَا إَِذل لْ تَقَْعل ِمَن لْمَراِ ن َمرُّ

ااعل َجِريعااا ن َوإِْن أََخااذ ول َعرَااى أَْ ااِد ِهْم نََجااعْ  ااعه ْم َوَمااا أََرلد ول هَرَك  ك  ااال وَ َومَااْم ن ااْيِذ َمااْن فَْعقَنَااان فَااإِْن  َْتر   " نََجااْعل َجِريع 

 (كةللمشر باد -2 7/  3:روله لمبخاري)

لمناااإل ببعضااهم  قاااتعراا  ل رأ وعاان عاللمبشاار  حااا  لمرجترعااات وحياااة وهااذل لمكااد ث  قاادم صااعرة عاان

حااا   -و اارم  هعرياا صاارى هللا-لمر ااع   هبااب"نحيااث كفاااظ عراا  عافيااة لمرجترعااات ول مملماابعض ومساائعمية لم

و عدا لمر اع  لمخواة لمعلجاب لتباعهاا تتال م بها أمعلج لمبكرن مجترعاتهم بركاد  فينةحياتهم ولمناإل ف  

ولمسالمة من ل خذ عرى  د لمظاامم وإعاناة لمرظراعم نوجبار لمخرال قبال  ع لمسفنية وتر ععر  برل مانمك  تنج

توبيقاة فا   ومكاوماة هحاع  فرسافت مركتاباةعد د من لمرفكار ن وقد أمهم هذل لمكد ث لمأن  ستشري ف  لمرجتر  ؛

".ه موبيعة لمرشاكل دلخل لمرجترعاتوتصع ر يههوذمك مدقة تشبنولق  لمكياة لمرعاصرة
20
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 "الثورة"مجموعة من األحاديث المؤسسة للفعل التغييري الشامل : ثانياً 

عاان  ال  يوجعرت لتنساان مساتكر ار عقراه وتهاذ ب وجدلناهنومساتهدفة  لتنساان  ة جاا ت أوال   اردلمر اامة لمرك

  عان دعاام يفامكال مسا..أو لمسيا ا  تجترااع أو وداعه له أو مكانتااه ه بغاض لمنظار عان مكاناتاوبيئ يواهمك

 .مظرم ولمقهرحسب لمع   ولمواقةلمتغيير لت جاب  ومكاصرة لتنكرل   ولمفساد ومقاومة ل

صارى -قا  ر ع  هللا :قا  بن لمخواد من حد ث عرر لمصكيكينف  لمسنة لمنبع ة كرا جا  هذل ف   ىوقد تجر

ااْم َمْسااك  )هللا عريااه و اارم رُّك  ااْم َرلعٍ َوك  ك 
ٌ  َعااْن َرِعيَّتِااِه يَوه ااَع َمْسااٌ  َعااْن َرِعيَّتِااِه فَاااْ َِمير  لمَّااِذي َعرَااى لمنَّاااإِل َرلعٍ يرُّ

ل  َرلعٍ َعرَى أَْهِل بَْيتِِه َوه َع َمسْ  ج  َولْمَعْباد   ؛مَةٌ َعاْنه مْ يٌ  َعْنه ْم َولْمَرْرأَة  َرلِعيَةٌ َعرَى بَْيِت بَْعرِهَا َوَومَِدِه َوِهاَ  َمْسايَولمرَّ

ْم َمْسئ عٌ  َعْن َرِعيَّتِهِ  ؛ٌ  َعْنه  يَرلعٍ َعرَى َماِ  َ يِِّدِه َوه َع َمسْ  رُّك  ْم َرلعٍ َوك  ك 
رُّ  .(أاَل فَك 

 لمفعاال لمتغييااري  اهتجاارشاااعر وعقااع  لمجراااهير مبرنواا  لمفعاال لمثااعري  لمرعاصاار هااع كسااب   مكااد ثوهااذل ل

وأحيانااا  تااه نفعناادما  كااعن لمعقاال لمجرعاا  مهيااى  مقبااع  لمتغيياار لمشااامل ودعرااه ولمرشاااركة فيااه وتقع ولمثعري

 .ضكية من أجره تكعن مهرة لمثعلر ولمرنادرين قد أنجز منها لمكثيرلمت

لمعااد  ولمكر ااة ولمرساااولة غامباا  مااا تاادور حااع  كسااب  لمرسااتبد ن ولمرنكارفين ودعاااة فامرعركاة بااين لموغاااة و

مرثاعلر عرا   ةراهروقاد وردت فا  لمسانة لمنبع اة لمشار فة كعكباة مان ل حاد اث  لمرن -اهير لمجرا –لمرأي لمعاام 

منهاا    حاع  بعاضكراحت  وقتناا لمرعاصار و اع  ن (و رم هعري صرى هللا)ر ل زمان منذ بعثة ر ع  هللامدل

عرياة  صارى هللا)مرتغيير لمشامل ف   انة لمر اع مركز ة قضية لمثعرة ولمدععة  ىة مندرع مدلمتاميف  ل  ور 

مهاذه لمقايم لماعلردة فا  هاذه  رل عا   يدل  و رم ولمت  كانت تجس هعري صرى هللاته  تشهاد بسيرعن لال اهيكن( و رم

 .خر أأو منادل  بسيرة أي ثا رته ل حاد ث عر  نكع إنسان  باهر ال ركن بلي حا  من ل حعل  مقارن
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 :طائفة من أحاديث الثورة 

ا ):وسلم هعلي صلى هللا -هو قول الرسولفي هذا المقام  ةالحديث العمد ْنَكنر  ْم مم نْرهم بَِينِدِهف َفنِْْن َمْن َرأَى ِمنْنكم َفْليمَغيِّ

مسرم روله( لَْم َيْسَتِطْع َفبِلَِسانِِهف َفِْْن لَْم َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِهف َوَذلَِك أَْضَعفم اإْلِيَمانِ 
27 

إنراا  باين و اا ل لمتغييار "لح لمسنة لمنبع ة هاذل لمكاد ث ال  كاث عرا  لمتغييار فقاط ور  حيث  عتبر لمعد د من ب  

   لمرنكر بكيث ال دع عذرل   حد معدم لمقيام بهاذه لمرهراة لمتا  تبادأ مان لمتغييار فا  لمعلقا  إنتهاا ومرلحل تغيير

"إنكار لمقرب ولمرقا عة لمعجدلنية ولمشععر ةب
22
 . 

 :ومن هذه األحاديث الثورية أيضاً نجد

ورجال قاام إماى إماام  ن ايد لمشاهدل  حرازة بان عباد لمروراب": عن جابر بن عبد هللا قا  صرى هللا عرياه و ارم-

    / 7صككه ل مبان  ف  لمسرسرة لمصكيكة "فقتره ننهاهجا ر فلمره و

مْ  لمَّاِذ نَ   َاأَ ُّهَاا)ن هاذه لا اة أو اا أ هاا لمنااإل إنكام تقار":قاا  -ردى هللا عنه -عن أب  بكر لمصد   -  آَمن اعلَعرَْيك 

مْ  مْ  أَْنف َسك  ك  رُّ ِ  إِمَى إَِذللْهتََدْ ت مْ  َدلَّ   َمن ال َض  ك مْ مَ   هللاَّ ا ْرِجع  ْنت م فَي نَبِّئ ك م َجِريع    (تَْعَرر عنَ  بَِراك 

ل لمظامم فرم  لخذول عرى  د ه أوبك أن  عرهم هللا بعقاد من ؤإن لمناإل إذل ر" قع   وإن   رعت ر ع  هللا

 (3/732: أولمرقم لمصفكة – ولمترهيب لمترغيب – لمرنذريروله ".عنده

 

قا   ؛من خير لمناإل -صرى هللا عريه و رم-قرت  ا ر ع  هللا ":قامت -ردى هللا عنها-أب  مهبعن ذرة بنت  -

 (روله أحرد ف  مسنده)"أتقاهم مررد عز وجل وأوصرهم مررحم وآمرهم بامرعرو  وأنهاهم عن لمرنكر

أمتا  تهااد أن إذل رأ ات ":قاا  -صارى هللا عرياه و ارم-عان لمنبا -رداى هللا عنهراا  -عن عبد هللا بن عرارو -

دَع منهم  (روله لمكاكم ف  لمرستدرع) "تقع  مرظامم  ا ظامم فقد ت ع 

 "لمثاعرة"وبعد هذه لمجعمة لمرعرفية بين آ اات لمقارآن ونصاعص لمسانة لمكر راة مركشاف عان دالالت مصاورا 

رعاات ول فارلدن وما  تعر  بهان ومعقف لمقرآن ولمسنة من فرسفة لمتغيير لمشامل ولمعري  ف  حياة ل مم ولمرجت

نااا  لمرياال وأ اارل  آر ااامة لت ااالم لمثعر ااة ولمتغيير ااة لمعلجااب عراا  لمرسااررين لمعراال ماان أجرهااا  منااا  ى تجراا

 .لمنهار
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 هوبككم أن لمقرآن كتاد خامد جا  مرناإل كافة نذ رل  وبشيرل  فقد تنااو  جعلناب لمكيااة كرهاا بامتصاع ب ولمتعجيا

لمعدلمااة لتقتصاااد ة ولمكر ااة لمسيا ااية ولمعدلمااة  تااارة  تناااو لمنراااذج نفتجااده ماان خااال  عاارأ لمقصااا و

 عاد  لمسنة إدا لت معرفياة جد ادة  ت  قدمت بخصعصها نوكل هذه لمجعلنب لمسابقة قدم فيها لمقرآن و لالجتراعية

و اع  نقاف عرا  أربا  معاامم ثعر اة تناومهاا نة تجد د ة تنتظم كال هاذه لمرجاالتبرصورا لمعصر رؤى ثعر 

لماذي  يكصال فا  دنياا -لمثاعري-لمتغييار لمعريا  مادىقف عر  نعع لمرعامجة لمقرآنية مها حت  نادرع لمقرآن من

 .هالمناإل عندما  ستجبعن مها و عيشعن عر  هدل

 ثورات متعددة وهدف واحد

فاا  لمكياااة  قااد تباادو متشااعبة  إحاادلث تغيياار بااامل فاا  جعلنااب باات  إمىلا ااات فاا  لمقاارآن لمكاار م لمتاا  تاادعع

لمهااد  ولمغا ااة؛ فهناااع آ ااات تاادعع متغيياار بااامل وعرياا  فاا  عالقااة كاادة متفاا  ذلت لمعقاات  مكنهااا  لمجعلنااب

تغييار عريا   إماىو نجد آ اات تادعع (...ثعرة روحية)بامعبادة  تعامىلتنسان باهلل ودرورة إفرلد هللا  بكانه و

حادلث تغييار باامل ودل ام فا   نجد آ ات تكث لمبشر ة عرا  إ وأ ضا  (..ثعرة لقتصاد ة)ف  لمجانب لتقتصادي

 (...ثعرة لجتراعية)قضية لمرساولة ولمعد 

فاا  لمكقاال لمسيا اا  أو لمفضااا    ااات لمقاارآن لمعظاايم  مهاادم أركااان لموغيااان لمبشااري  ااعل   ت آوهكااذل  جااا 

فا   بكار معاا  ن  ع  حتكاار لمراا  ولمثاروة ولمساروةنو  اإو لتجتراع  أو لتقتصادي لمقا م عر  إ تغال  لمبشر

عظرااة لمقاارآن لمكاار م  فاا  لمتعااا   ماا  هااذه لمقضااا ا لمتاا  بااغرت  ماادىى اه هااذه لمنصااعص لمكر رااة مناارلتجاا

ة ترثال يمكااور ر يساو اع  نركاز هناا عرا  أربعاة أن  ارث هللا ل رأ ومان عريهان إماىو تشاغل لتنساانية 

نازولت لمانفس وهاذه و تكرر لتنسان من أوهام ل فكاار وقياعد ل رأ إمىأمهات لمخواد لمقرآن  ف  لمدععة 

 .لمكر ة...لمعدلمة...لمكرلمة لتنسانية...لمعالقة باهلل : ه لمقضا ا

 لمحاور األربعة دون غيرها؟ولكن لماذا هذه ا

لمبشر عرى إخاتال  لمت  بغرت با   دلمعجع لتجابات لمشافية  ئرة تتناو  مكعنها ةهذه لمركاورل ربعلخترت 

بااادن رجااا   يا ااية أو ماان عامااه  أجنا ااهم وبراادلنهم  ااعل   ااعدل  أو بيضااا  ن عربااا  أو عجرااا  ن فال اافةن أو ع 

  ؟؟لمرجتراا   ما  بيعااة لمعالقااة بااين أفاارلد؛؟ومااا أصاال لتنسااان؟؟نماااهع أصاال لمعجعد: فل اائرة مثاال .لمناااإل

ساان مخيار أم  مساير؟؟ مااه  لمكر اة ؟؟ نالحاظ أن وهل لتن ؟وكيف تعزع وةوماهعلمرعقف من لمسروة ولمثر

 (اإلنسان ، الدين ، السلطة ، الثروة ): كل هذه لمتساؤالت تدور حع  أربعة مكاور ر يسية وه  
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لمساابب هاا   لمنظاار حعمهااا  وجهااات خااتال إاناات هااذه لمقضااا ا ولمتعااا   معهااا ووعراا  لمرسااتعي لتجرل اا  ك

وغيرهااا ماان  لمفاباايةن ولمناز ااة ةن واميفاا  بااروز ل  ااد عمعجيات لتنسااانية  مثاال لمشاايععية نولمرأ اار  لمر يساا

خاتال  مقاربتهاا إ إماىفا  ل  ااإل   رجا  ما  بعضاها لمابعض تصارع هذه ل  د عمعجياتوار لمرركز ةنل فك

 .مأل ئرة لمعجعد ة لمسابقة

لمتا  تشاغل  لمكبرىمهذه لمقضا ا  يةلت المرؤ ةلمة رع ماهيمك  ند فكان البد من عرل هذه لمرقاربة لمرعرفية  

 ؟عر  لمرستعي لمرعرف  ولتجرل   رعهاموكيف تعا   لت الن با  لمبشر ة

عرا  ل رأ بجهااعد  ثاعرة حقيقياة وماا أبدعاه مان قارآن لمرباركةنولمسانة لمر وهارةنعبار نصاعص لم لت االم 

قادم معامجاات فكر اة عريقاة مهاذه لمقضاا ا  -و ارم ههللا عريا ىصار -لمصاكابة  بقياادة لمر اع لمرعيل ل و  من 

وكان نوكانت هذه لمرعامجات فاتكة خيرمإلنسانية من حيث إعادة تعر اف لمعجاعد لتنساان  وقضاا اه لمرركز اة

إمى نظر ات  يا ية وإقتصااد ة ولق  لمرسررين حت  تتكع   من لمعلجب أن تترعرع هذه لمرعامجات وتنرع ف 

تااعفر إجابااات حقيقيااة   اائرة لمعصاار لمرتجااددةنومكن  باادو أن جهااعد لمرسااررين ترلجعاات فاا  هااذل جتراعيااة لو

 ىمثاال لمشااعر ىلمقاايم لت ااالمية لمكباار"مكرااد إقبااا  بقعمااه سااع  يروقااد عباار عاان هااذه لمرعضاارة لمف انااب لمج

."مم تنرع كرا  نبغ  مكنها ةقيم ومدت أجن   نمة ولمرساولةولمعدل
23
 

ن لمااذ  لمكعنياة فا  قضاا ا لمعجاعد لتنساان   هاع تكر ار لتنساان ما همان  ارح رؤ تا ىهاد  لت االم ل  ارف

 . تغال  عبر مكاربة مناب  لموغيان ف  لمنفس ولمعجعدولمقهر ولال

و ع   تضا ذمك ؛جتراع د لمسيا   ولتقتصادي ولت تعباجا  لمتفصيل ف   بل لمتكرر من لالثم بعد ذمك 

ا مانا لمقرآنا  لمكار م كالدلة متكر ار لمبشار ة جرعاا  مان هرعمهاا وأمرلداهدور ل ىمنا من خال  لمعقع  عرا

 تكرا   ر   لمكر ة ولمسعادة لمت  تبادأ مان لمادلخل نكاع لمخاارج لعبر إدا لت نعرلنية مرهرة وحافزة عر  

 .أي من معامجة لتنسان أوال  ثم معامجة قضا ا لمكعن ولمعجعد

ودوره لمروراعد مناه فا  لمكيااة  وعالقته بااهلل نظرة لت الم مإلنسانة لمتعر  عر  لمتامي  نبدأ ف  لمصفكات 

 ل لمقارآن ما  لمكرلماة لتنساانية ننوكيف تعاماكر ار لمانفس لتنساانية مان لماعهم ول فكاار لمقاتراةوماه   بل ت

إنراا فات الم مم  كتف فقاط بتعر اف لتنساان بذلتاه وو ا ل تكر ر لتنسان من لمقيعدن وماه ولمكر ة ولمعد  

وأو  قضاية ى و وراب هدل اة لمسارا نام ايدل  مركاعن  ساع  نكاع لمرعا..ميكاعن كراا أرلد هللا ىقادم ماه و اا ل بات

مرذلت ولمكاعن ولمكيااة نفها  ل رداية  ىمركز ة ف  هذل لت ار كانت قضية لمتعحيد مرا  ينبث  عنها من رؤ
                                                             

  7011الدوحة  –محاضرة عن إقبال  –محمد مختار الشنقيطي  -73



 
 

18 
 

الم عرا  لمعبعد ة ولمقهرنومذمك قدمها لت  لمتل يسة لمت   ع  تبن  عريها دعا م تكر ر لتنسان وتكر ره من

 .ىغيرها من لمقضا ا ل خر

 جعله  توحيد هللا جل  : أوالً 

متكر ر لتنسانية كرهاا مان كال أباكا  لت اتعباد مغيار هللا  لمذي جا   لت المبعار لمتعحيد ف  ...ال هللاإمه إال "

 هفهاع  ابكان" لْمَكا ُّ  لْمَررِك   هللاَّ   فَتََعامَى"تعامىرا هللا وال جبابرةنكننوال فرلعنةنفال مرععنوالقياصرةنوال أكا رة

".د ولمررك ولتمهوحده لمر  
2 
 

ااا "ماااه إال هللاإال "فشاااعار لمتعحياااد  ركناااات تار خياااة فتكت أماااام لمبشااار ة م  مكركاااةنة لميااان فياااه  اقاااة إختزترك 

ومن لمفقر نلمعد  إمى تبدلد مجترعات وبععد ودو  من لال حا  وحضار ة ها رة كان مها باما ل ثر ف  تغيير

 .فاقلمع إمىومن لمتنازع ىنلمغن إمى

فاال تهااد إال هللا وال تخشا   ى ضرد مكاامن لمخاع  لمبشاري بقاعة و جعرهاا تتهااو -لمتعحيد -فشعار لمتكر ر

دهااد لمقرااب لمبشااري آنااا  لمرياال وآ اارل  لمنهااار مت ه ترااى ااات لمقاارآن لمكاار م ت  آنثم جااا ت تعااامىو ه ااعله  اابكان

 .بشكل كامل هل  سرم وجهه مبهللان وتعامج مخاوفهنفال  تع ل بغير

بينهاا وباين  ولمرقارناة نتعاامى ة هللياومتلكيد ذمك فقد جاوزت ل  ات لمكر رة لمتا  تصاعر معنا  لمعبعد اة لمكقيق

ر ه  تكر   بين بذمك مإلنسان أن تعحيد هللا وعبعد ته وتعامى  بكانهنوكلن هللا يةآمائتي  عبادة ما  عله قرلبة

 :ومنها ىلمكبر "ال إمه إال هللا"  لتنسان برقاصد عبر تخر  ن مكنها تكر روتشر ف وميست إذالال  وإخضاعا  

  1:ل عاااارل  "مَِرينأاَل مَااااه  لْمَخْراااا   َول َْماااار  تَبَاااااَرَع هللاَّ  َردُّ لْمَعااااا"تعااااامىو هفيقااااع  هللا  اااابكان:لمخامقيااااة  -7

ْم اَل إِمَهَ إاِلَّ ه َع َخامِ   ك لِّ َبْ ٍ  فَاْعب د وه  َوه َع َعرَى ك لِّ َبْ ٍ  َوِكيلٌ "وقعمه م  هللاَّ  َربُّك   2 :غافر"َذمِك 

ِ "تعاااامى كقعماااه: لمربعبياااة -2 اااعذ بَِردِّ  ق ااال"وقعماااه ؛ اااعرة لمفاتكة "لْمَعاااامَِرينَ  َردِّ  لْمَكْراااد هلل  أَع   اااعرة "لمنااااإل َْ

ِ أَْبِغ  َرب ا  َوه َع َردُّ ك لِّ َبْ ٍ  َوالَ تَْكِسب  ك لُّ نَْفٍس إاِلَّ َعرَْيهَاق  "لمناإلنوقعمه    7:نعامل (ْل أََغْيَر هللا 

ه عَ  الإِمَهَ  هللاَّ  "كقعمه  : معهيةل  -3  211:بقرةلم "إاِلَّ

ولْ لمَّاااِذ َن   ْرِكاااد وَن فِااا  َوهلل ل َْ اااَرا  "كقعماااه :صااافات لمكراااا  وأ ااارا  لمجاااال  -  عه  بِهَاااا َوَذر  ْسااانَى فَااااْدع  لْمك 

  70 : ل عرل"أَْ َرآ ِهِ 
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ْرك  َولمَِّذ َن تَْدع عَن ِمن د ونِِه َما  َْررِك عَن ِمن قِْوِريرٍ ذ"كقعمه: لمررك -1 ْم مَه  لْمر  م  هللاَّ  َربُّك   73:ر عرة فا "مِك 

 0  : ع ف" إن لمككم إال هلل"كقعمه: لمككم - 

َ  لْ ق"كقعمه: لمواعة – 1 عللمرَّ  ع َ  أَِ يع علهللاَّ     :لمنسا  "َوأَِ يع 

ااعٍ  إاِلَّ ن ااعِح  "كقعمااه: لمعبااادة -  ن  21ل نبيااا ( أَنَّااه  ال إِمَااهَ إاِلَّ أَنَااا فَاْعب ااد ونِ  يااهإمَوَمااا أَْرَ ااْرنَا ِماان قَْبرِااَك ِماان رَّ  

  1:تلمعنكبع"فَاْعب د ونِ  فَإِ َّايَ  َولِ َعةٌ  أَْرِد  آَمن علإِنَّ  لمَِّذ نَ   َاِعبَاِديَ "كقعمهو

 0 :لمبقرة "َوإِ َّاَي فَاْرهَب عنِ "ف  قعمه:لمرهبة ولمخشية ولمخع  - 

َ َوَكفَى بِا "هوقعمه  بكان  ل إاِلَّ هللاَّ ِ َو َْخَشْعنَه  َوال  َْخَشْعَن أََحد  ِ َحِسيب المَِّذ َن   بَرِّغ عَن ِرَ االِت هللاَّ  0 :دلالحزل "هللَّ

 2 :ل عرل "أاَل مَه  لْمَخْر   َول َْمر  تَبَاَرَع هللاَّ  َردُّ لْمَعامَِرين"ف  قعمه: قهل مر ولمعال ة عر  خر – 70

مركز اة قضاية لمتعحياد مان ناحياة كعنهاا تكرياف إمها   ىمناا ماد ى اتقرل  هاذه لمنصاعص لمساابقة  تجراإوبعد  

وهذل  يكااد عراا  أن لت ااالم ماام  نااز  كثااعرة تغيياار  ااريننولجااب لتتباااع  جااا  عراا  مسااان كاال ل نبيااا  ولمرر

ثم تقاادم عريهاا لمعهاد ندم وعرا  جريا  ل نبياا آلجتراع  فقط وإنرا جا  كدععة تذكير بامعقيدة لمت  نزمات عرا  

وتاذكير بامتعحياد وتعر اف بااهلل وصافاته ندم آلمعقيادة لمتا  نزمات عرا   إماىفات االم عاعدة  .حرفها لمركرفاعن

-و ارم هعريا صارى هللا-كاان مكرادمنوإال لت الم فقاط ثاعرة تغييار لجترااع  نوميسه وأحكامه وبرل عهوأ را 

هللا و اعاة  ىمرتعحيد وتقع عةلالجتراعية ف  لت الم ه  نتا ج بامتبمجرد جيفارل أو كا ترو أو مينين؛ فامعدلمة 

كرراة  إماىوبهذل لمرعن  ال كعن لت الم ثعرة تغيير فقط بل كررة تذكير وتثبيات مرقاد م ل زما  وعاعدة . وصا اه

وهذل  جعل ثعر ة لماد ن لت االم  فا  مرتباة أعرا  وأكبار مان أي "ف  صفا ها ونقا ها ىل وم "ال إمه إال هللا"

"خرل مكدد ف  نظام  يا   قا مجز ية تقعم مرعامجة  ىثعرة أخر
21
. 

ثاعرة تكر ر اة نمتجاددة  -فا  لمجاناب لماد نعي -"ال إماه إال هللا "ومن خال  ذماك  تضاا مناا أن كرراة لمتعحياد  

حياات  اقاااتهم لمخالقااة أصاار لموعلغيتنومفاات بااين لمناااإل عناادما رفعاات عاانهم إأفرقااد "ة ل غااعلرعريقاالمعوا ن

 ىثم قذفت بهم باهابا  منيارل   ر ا  لمعقال وحارقاا  قاع؛مقيعد ول غال ولمربدعة عندما حررتهم من لمضغع  ول

"يارختين هذل لمعقل وبين حر ته ف  لتلموغيان لمت  تكع  ب
2 
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 ة االنسانية واإلستخعف في األرضالكرام: ثانياً 

وتناز  ؛ل رأركناات لمبشار معراارة جاا  دور إ االق م  "ال إماه إال هللا وحاده البار ك ماه"فبعد دععة لمتعحياد 

 ؟؛وفعال  نومن  كصل ذمك مربشر إال بامعقع  عر   يل  من نكن وقعال   معان  لمتعحيد هلل ف  دنيا لمناإل عرال  

 ؟ وما مصيرنا بعد ذمك ؟؛ومراذل نكن هنا

فاعرياة لتنساان فكراا هاع معارو  أن  رثل أو  خوعلت لتنواالق نكاع تجابة عر  هذه لت ئرة لمعجعد ة فات 

فامعجعد  نا  كعن معدوم كاد  ها ومكن فاعريتها وإنتاج قا رةلملمعجعد ال عن  لمفاعرية نفكم من هيئات ومي سات 

ر اف لتنساان ال ساوي لمفاعرية نولمقرآن  كاث عرا  لمفاعرياة ولت جابياة ول اتعرار ل رأنفكاان الباد مان تع

 : لمتام و تضا ذمك من خال  ؛بتغامه للن دومي هبقدره ومسيرته ومصير

َوإِْذ قَااَ  َربُّاَك مِْرَرالَ َِكاِة إِنِّاا  "تعاامىن جانس لتنساان خريفاة هلل فا  ل رأ كراا قاا  هللا أتلكياد لمقارآن عرا   -7

َما   َونَْكن  ن َسبِّا  بَِكْرِدَع َون قَدِّإل  مََك قَااَ  إِنِّا  َجاِعٌل فِ  ل َْرِأ َخرِيفَة  قَام علْ أَتَْجَعل  فِيهَا َمن   ْفِسد  فِيهَا َو َْسفِك  لمدِّ

 30:لمبقرة "أَْعرَم  َما الَ تَْعرَر عنَ 

ْم ِمااَن ل َْرِأ "تعااامىصااالحها كرااا قااا  إ ااتعرار ل رأ وامرنااعع لتنسااان  بوفاا  هااذل لختصاااص   ه ااَع أَنَشاالَك 

وه  ث مَّ ت عب عل  ْم فِيهَا فَاْ تَْغفِر  ِجيبٌ إمىَولْ تَْعَرَرك   7 :هعد"ِه إِنَّ َربِّ  قَِر ٌب م 

ى إنوالقا  نه الفرق بين ذكر وأنثأصل ولحد ومن أد ولحد وأم ولحدة وأت لمقرآن أن لتنسانية كرها من أثب– 2

ن نَّْفٍس َولِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا مِيَْسك َن "من قعمه تعامى ايإمه َع لمَِّذي َخرَقَك م مِّ تََغشَّاهَا َحَررَاْت َحْراال  َخفِيفاا   هَا فَرَرَّ

َ َربَّه َرا مَئِْن آتَْيتَنَا َصامِكا  مَّنَك عنَنَّ ِمَن لمشَّاِكِر نَ  َعَعل هللا  ا أَْثقَرَت دَّ ْت بِِه فَرَرَّ    7:ل عرل  "فََررَّ

 ىل عرا  لمبار ولمتقاعمفعل و تعااونعآوقبا ل ميتعارفعل و ت أكد لمقرآن عر  أن لمرقصعد من جعل لمناإل بععبا   -3

عب ا َوقَبَا ِاَل مِتََعااَرف عل إِنَّ " وال  تعاونعل عر  لتثم ولمعدولن ْم ب ع  ْم ِمْن َذَكٍر َوأ نثَى َوَجَعْرنَاك   َا أَ ُّهَا لمنَّاإل  إِنَّا َخرَْقنَاك 

َ َعرِيٌم َخبِيرٌ  ْم إِنَّ هللاَّ ِ أَْتقَاك  ْم ِعْنَد هللاَّ  73:لمكجرلت" أَْكَرَمك 

ْمنَا بَنِ  آَدمَ :"سخر مهمه وم   م لمقرآن لتنسان وجعل لمكعن خادما  كر   -   10:لت رل  "َومَقَْد َكرَّ

وال عربا  ن  اعدأفاال فارق باين أبايض ونوماعن نوماعن نسجنس وجنوفرق بين أماة وأماةأكد لمقرآن أنه ال -1

 .لمرشط وأن لمناإل  عل ية كل نانىنإال بامتقع ىنوال ذكر وأنثنوعجر 
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" ِ ْم َوال أََمانِ ِّ أَْهاِل لْمِكتَااِد َمان  َْعَراْل   اع ل    ْجاَز بِاِه َوالَ  َِجاْد مَاه  ِمان د وِن هللا  َوَمن ؛َومِي اا  َوالَ نَِصايرل   مَّْيَس بِلََمانِيِّك 

ر عَن لْمَجنَّ  ْيِمٌن فَل ْومَـئَِك  َْدخ  امَِكاَت ِمن َذَكٍر أَْو أ نثَى َوه َع م  اعَن نَقِيارل   َْعَرْل ِمَن لمصَّ  723: 72لمنساا  "ةَ َوالَ   ْظرَر 

ران قتاال لمناااإل ان كلمقارآن حرمااة لمانفس لمبشاار ة وحرماة لتعتاادل  عريهاا وأن ماان قتال نفسااا  ولحادة كااقرر - 

َمان قَتَاَل ِمْن أَْجِل ٰذمَِك َكتَْبنَا َعرَاٰى بَنِاى إِْ اٰر  َل أَنَّاه  "فقا  تعامى يعا  لمناإل جرى رن أحيها كان كومن أحيايعا  جر

هَا فََكلَنََّرا أَْحيَ  ـٰ ا لمنَّاإَل َجِريعاا  َومَقَاْد َجاا ْته ْم نَْفسا  بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِى ٱ ْرِأ فََكلَنََّرا قَتََل ٱمنَّاإَل َجِريعا  َوَمْن أَْحيَ

ْنه ْم بَْعَد ٰذمَِك فِى ٱ ْرأِ  ِت ث مَّ إِنَّ َكثِيرل  م  ـٰ ر نَا بِٱم بَي نَ ْسِرف عنَ  ر     32:لمرا دة" مَر 

ْم " اتخال  فا  ل رأر م عباادة لمرايمنين لمرصاركين بااللمكا هوعد هللا ف  كتاب -1 َوَعاَد هللاَّ  لمَّاِذ َن آَمن اعل ِماْنك 

ا امَِكاِت مَيَْستَْخرِفَنَّه م فِ  ل َْرِأ َكَرا لْ تَْخرََف لمَِّذ َن ِمْن قَْبرِِهْم َومَي َركِّ نَنَّ مَه اْم ِد انَه م  لمَّاِذي لْرتََضاى مَه اْم َوَعِرر عل لمصَّ

مَنَّه ْم ِمْن بَْعِد َخْعفِِهْم أَْمن ا  َْعب د ونَنِ  ال   ْشِرك عَن بِ  َبْيئ ا َوَمْن َكفََر بَْعَد َذمَِك فَل    11:لمنعر  "ْومَئَِك ه م  لْمفَاِ ق عنَ َومَي بَدِّ

 اإلنسان سيد الكون

لمقرآن مإلنسان تسخير لمكعن وجعل لتنسان  يد هذل لمكعن ولمكل ف  خدمتاه ورهان ومن أبرز مظاهر تكر م 

 :كرا ف  قع  هللا عزوجل إبارته

َرلٌت بِاالَْمِرِه إِنَّ فِاا  َذمِاا)  َسااخَّ ااعم  م  ااْرَس َولْمقََرااَر َولْمنُّج  اام  لمرَّْيااَل َولْمنَّهَاااَر َولمشَّ َر مَك   (نَك َا َاااٍت مِّقَااْعٍم  َْعقِر ااعَوَ ااخَّ

 72:لمنكل

علْ ِمْنه  ِحْريَة  تَْربَس عنَهَا َوتَرَ ) ا  َِر   ا َوتَْستَْخِرج  ر علْ ِمْنه  مَْكر  َر لْمبَْكَر مِتَلْك  اعلْ َوه َع لمَِّذي َ خَّ ى لْمف ْرَك َمَعلِخَر فِيِه َومِتَْبتَغ 

ونَ  ْم تَْشك ر    7:لمنكل( ِمن فَْضرِِه َومََعرَّك 

ْن آ َاتِِه إِنَّ فِ  َذمَِك َا َاٍت مِّك لِّ َصبَّاٍر َبك عرٍ أَمَْم تََر أَنَّ لْمف رْ ) ِ مِي ِر َك م مِّ  37:مقران( َك تَْجِري فِ  لْمبَْكِر بِنِْعَرِت هللاَّ

م  لْ َْرَأ َمْهدل ﴾  ه)  13:لمَِّذي َجَعَل مَك 

لتنسااان مااا  عرفاات حيااث  فهااذه لمنصااعص فاا  تقااد س لمكرلمااة لتنسااانية قضاات عراا  جهاال لتنسااان بنفسااه 

عر  لمتفكياار ولمكاعن وجعرات دولم لمنظار ولمادأب هعلتنسااننوربوت هاذه لمنصاعص برباا  وثيا  بااين لتنساان

رهم وكاافرهم برركنااتهم كال لمنااإل مسارنمرناإل  ر   لمعرم ولمعرفانن فتعر ف لتنسان بكرلمته فتا بابا  ول عا  

وحادد مكاامن لمضاعف حتا  تصاعد ي ر لمضاعف لمبشارنوقدم لت الم عالجا  بافيا  مرعد د من مظااهلتنسانية
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غبا  ولمجهل وأن امبامشا ولتثم وأن دعف لمرؤوإل بف لمنفعإل عفكدد أن د نجة نكعهالمبشر ة  هام لمرعام

 .امشهعلت ولمسقمبدعف ل بدلن 

عالجها  تتقرا مسااحة لمظرام ولمقهار و اتكبر ة ر ق تعديادول  لتنسانية وفرن خال  وصف قا رة هذه ل 

 .مرثعرلت لمكبرىمساحة لمعد  ولمرساولة ولتنصا  وهذه هى لمغا ات 

 نحرية اإلنسا : اً ثالث

الحر اة فا  "باعارهم  هناع فر    دع  أن لت الم ال  قدإل لمكر اة وال عتنا  بهاا وال عتبرهاا قضاية مركز اة

 :لمعلهية منها ةل دمو سعقعن ف  ذمك مجرععة من "لت الم

هاااع أن كرراااة حر اااة مااام ت اااذكر فااا  لمقااارآن لمكااار م مورقاااا  وربراااا كاااذمك فااا  لمسااانة لمنبع اااة : لمااادميل ل و    

 .!!ولمقيرة ىو عتبرون أن غياد لمرفظ  عن  غياد لمرعن؛لمروهرة

لمكر اة   اع   جاد قيراة (و ارم هعريا صارى هللا)تعاامى و انة لمر اع ومكن من  ستعرأ كتااد هللا  ابكانه و

نو ايجد أنهاا ومقاصاد لمشار عة لمعرياى و ع   كتشف أنها من غا اات لماد ن لمكبارولدكة لمرعامم ولمقسراتن

 .ىلت الم  لمرعتبرةنومن أ ئرة لمفرسفة لت المية لمكبره مباحث لمفق من أهم

وإفارلده   ابكانه وتعاامىخضاعع هلل أن لت الم مبن  عر  أمر ن هرا لمتعحيد ووجاعد لم  قعمعن :لمدميل لمثان 

؛و سعقعن ف  ! ن لمكر ة نقيض لمعبعد ة؛الحر ة ف  لت المستدمعن بلنه بامخع  ولمرجا  ولمعبادة من هنا  

ْزقٍ  ؛َوَما َخرَْقت  لْمِجنَّ َولِتنَس إاِلَّ مِيَْعب اد ونِ " :ذمك آ ات قرآنية مثل اعنِ َوَماا أ ِر اد  أَ  َماا أ ِر اد  ِماْنه م ِمان رِّ " ن   ْوِعر 

 ..!امكر ة نقيض لمعبعد ةفامتاميوب

اِعاٌل َوإِْذ قَاَ  َربَُّك مِْرَراَل َِكِة إِنِّا  جَ "ودا أن لت الم قا م عر  لمتكريفومكن إذل دققنا ف  ل مر نجد أن لمقرآن أ

  لمتكرياف كراا ر اة مناانفامكمشرو  بعامرين هرا لمعقال ولمكر ةوهذل لمتكريف ؛(30:لمبقرة)"فِ  لْ َْرِأ َخرِيفَة  

ْمنَاااااا بَنِااااا  آَدمَ "ساااااترد ذماااااك مااااان قاااااع  هللا عاااااز وجااااالنو    قاااااع  عرراااااا  ل صع   .10:لت ااااارل "َومَقَاااااْد َكرَّ

 

 ابكانه لتختيار لمذي بيناه هللا   ىعرا   جعل لمفعل لتنسان  قا رمها تكر م وهذل تقر ربامكرلمة لتنسانية وهذل لم 

ِ فَقَْد لْ تَْرَسَك بِااْمع رْ اَل إِْكَرلهَ فِ  ل"وتعامى بقعمه ْبد  ِمْن لمَغ ِّ فََرْن  َْكف ْر بِاموَّاغ عِت َو  ْيِمْن بِاهللَّ َوِة مدِّ ِن قَْد تَبَيََّن لمرُّ

ْثقَى اَل لنفَِصاااَم مَهَااا َوهللاَّ  َ ااِريٌ  َعرِاايمٌ  فََراان َبااا  فَْري ااْيِمن َوَماان َبااا  "فاا  قعمااه  وذكااره أ ضااا  (  21:لمبقاارة)"لْمااع 

ْيِمنِينَ  َحتَّى لمنَّاإلَ  ت ْكِره   فَلَْنتَ "وقعمه ( 2:مكهفل")ْريَْكف رْ فَ   .    عنس " َك عن علم 
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وهنا  نتفاا  لمتعاااارأ ؛ومساائعال   ا  ما  كااعن حاارل  مر اادل  وولعيااإال بقاادر ا   ااتخالف  ال كااعن تعبااد فامفعاال لال"

"بل تصبا لمكر ة بر ا  مرتد ن ف  حد ذلته نلمظاهري بين لمد ن ولمكر ة
21
 . 

عجاعد ماا  عار  ؛ م ة وال  رلع  إختيارلت لتنساانعند هذل لمفر   هع أن لت الم ال   قدر لمكر: لمدميل لمثامث

فإن رفاض لمتعباة ولمعاعدة نتادتفرن دخل ف  لت االم ولرتاد وخارج مناه وجاب أن   سانعند لمفقها  بكد لمردة 

 "..!من بد  د نه قترعه"صرى هللا عريه و رم-مكد ث لمر ع  ا  مرد ن  قتل مصدق

 :نمشهعرة وذلع صيتها  مر ة هذه لمشبهمكن   رد عر  ذمك بلن بامقع  أن 

أدلة هاماة فا  ه معتبر نا -حاد لماردة -مهذل لمككم لمفقه  ةترد د لمعد د من لمفقها  ولمععاظ ولمدعا : األمر األول 

ماان لماادععلت  غيرهااال فكارلمجد اادة لمعلفاادة عراا  لمعااامم لت ااالم  مثاال لمهجرااات لمتنصاار ة ولمتصاادي مغاازو 

لمجرهعرلمرسرم من لمساراع عتكذ رمن ذمك إغالق لمرنافذ لمفكر ة أمام هذه لمدععلتعن و هدف؛لتباحية ولمالد نية

 .مهذه لمدععلت

عبر و اا ل لمتعلصال لمسار عة نجز باين لمعقا اددخع  لمعامم ف  مرحرة لمععمراة وكسار لمرساافات ولمكاعل: ثانيا  

 ا  وحرص كل  ر  د نا  أو  يا ا  أو ثقااف  عرا  لمتارو ج منفساه ومعتقدلتهنمساتخدم؛مثل لتنترنت وغيرها

هااا زلبرإنقااا  لمضااعف و  متقااا لرلث ل خاار وتاا  ماان خااال  لمغااعص فاا  فاا  ذمااك كاال لمساابل لمرتاحااة  ااعل

ية حاد لماردة فا  لت االم مان أكثار لمقضاا ا  ايلال  فا  وجاه دعااة كانات قضا امتام وتضخرها ولمرعب عريهانوب

 .معصرلت الم ولمرسررين ف  هذل ل

 :ومتفكيك هذه لمقضية البد من لمعقع  عر  هذه لمركوات 

عرار بان  فامخريفاة لمثاان  ة لت المية بقتل لمررتد ميس صاكيانيهعم بعجعد إجراع بين لمردلرإل لمفقلمز" – 7

"ن لمررتد   ستتاد وال  قتلألمخوادن و فيان لمثعرينولبرلهيم لمنخع   رون 
2 
 

بل قاد جاا  نلمرصنفات لمرشهعرة أناه قتال مرتادل  وال زناد قا    رد عنه ف مم  -و رم هعري صرى هللا-لمر ع  – 2

 ."و ارم هعريا صارى هللا نثم أظهر لت ران نفرم  قتراه ر اع  هللاثم لرتدآمن بعض لمناإل أن هناع "لمشافع  عن
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ا  أخر دون تكر ض لمرجترا  عرا  تارع لت االم وباين مان نسان  ترع لت الم و ختار د نإق لمفقها بينفر  " -3

"جعل هره ل و  ول خيردععة لمرجتر  لمرسرم مرغادرة مقعد لت الم
2 
 

 .دم معدععيةهع رأي به تكيز كبير وع-لمقتل -معقف لت الم لمعام من لمررتدلمقع  بلن  –  

نوأن لت االم  أصاال   ههناع بكعث أكاد رية برعية رصينة وحد ثة ذهبت معدم وجعد هذل لمكد ف  لمفقا" – 1

وميس ماان أحكااام لمشاار عةنوبرا أن لمرقااام رلث لمتااار خ لمسيا اا  لت ااالم نتااإمااى  نتراا   -لمردةحااد-هااذل ل ماار

"ال تس  مهذل مذمك أكتف  بهذه لتبارلت
*
 

 تضا مناا كام ها  مركز اة قيراة نف  لت الم ة فضا  لمكر ة  لمرغاموات لمسابقة حع  مكدود وبعد تفكيك هذه

لمكر ة ف  لت المنوأنها قيرة حاكرة ومهيرنة عر  ما  علها من قيمنومن أجرها أر ل هللا لمر ل ولمكتبنوأن 

صارة نو تتضاا ل ماعر لمرقاربة لت المية مركر ة متقدمة عر  ما  اعلها مان منظرعماات فكر اة قد راة ومعا

راا  أكثاار فاا  عالقااة لت ااالم بامكر ااة ماان خااال  لتبكااار فاا  كتاااد هللا و اانة ر ااعمه ماان خااال  لمعقااع  ع

رجاد ت  ؛فامرتتب  ا ات لمقرآن لمت  تتنااو  قضاية لمكر اة لتنساانية  ايجد أنهاا لمنصعص لمررهرة ف  هذل لت ار

مرا ال  دع مجا   مرشك مدي لمرسرم وغير لمرسرم بلن لمكر ة  نكانت آ ات مكية أم مدنية  عل   قيرة لمكر ة بقعة 

ا ىه  أحد أهم لمقضا ا لمرركز ة لمكبر ر بهاا ونادال مان أجرهاا وماازل  منتصارل  مهاا مرد ن لت الم  لمتا  بش 

 .عبر آماد لمزمن وآماد ل مم

باانا قعمااه  فااعق لمقتاال  "جاارم كبياار" دة معينااةعتباار لماانا لمقرآناا  إجبااار لمناااإل وقهاارهم عراا  إعتناااق عقياال

ه نبل مقد جاا  لماعح  ولمهادي لمنباعي متكقيا  حر اة لتنساان وتكر ار(7 7لمبقرة ")بد من لمقتلألمفتنة "تعام 

رعن كمن لمرهباان ول حباار لماذ ن  سات من قيعد ل رأ وأوهام لمعقع  وخرلفة  يورة قعي لموبيعة و يورة

َو ََضاا   َعااْنه ْم إِْصااَره ْم َول َْغااالَ  لمَّتِاا  َكانَااْت "تعااام  قعمااه اام لمااد ن و تضااا ذمااك ماان ادمااا  وعاارق لمخراا  ب

ول ِماْن أَْهاِل لْمِكتَااِد "مان قعماه تعاام   و تضا فا  مكاان أخار -711: عرة ل عرل "َعرَْيِهمْ  اِن لمَّاِذ َن َكفَار  مَاْم  َك 

ينَ َحتَّى تَلْتِيَه م  لْمبَيِّنَة   نفَكِّ ْشِرِكينَ م  نَ ؛َولْمر  وَهََّرة   َر  عٌ  مِّ فا  مُّ ك  ِ  َْتر عص  لمعالماة ؛و عرا  عرا  هاذل (2ن7لمبيناة ")هللاَّ

 ل  حر ته معال نزو  لماعح نوإن لتنساان مام  خرا  حار إمىما كان لتنسان ميصل "بقعمه  لمرغرب  عال  لمفا  
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لتنساان لمجاد ر إن فانوالقاا  حيعلنياا  نإنإن لمكر ة كدح ونضا  ف   ر   عبعد ة هللا وميسات ل  وإنرا ميكعن حر

"لمكر ة وعالمتهاهذه بصفة لمكر هع لمريمن باهلل نوإن لمتكريف هع أ اإل 
**
. 

ل َوَمااا أَْرَ اْرنَاع:"إ ااالق لت االم مكر اة لتنسااان لمعقد اة ولمفكر اة فاا  قعماه تعاام  ىو تجرا ل َونَااِذ ر  ار  بَشِّ " إاِلَّ م 

عر  إنكاركم ماه ذل بئتم أو لبقعلمنعل إآ"بقعمه  -رحره هللا-ىلملمغزمكرد  لمشيخو عر  عر  ذمك ن  70:لت رل 

عتناااق مااا تكرهااعننإن لمع اايرة لمعحياادة مإل رااان لمرنشااعد هاا  إرن  جبااركم أحااد عراا  فوكفااركم بااه إذل باائتمن

 ***"عن عا فة جيابة بامصدق ولتخالص لت  لت ران بعد ذمك نلمكرة ولتقتناع لمرجرد ولمخشععلمرعرفة

أن لت االم لعتنا  "لمادكتعر مكراد  ع اف مع ا قاع  ار لمفقه لت الم  ف  هاذل لت ا ر  لمرضئية ف ومن لمر  

ما  هال إذل وجد صب  غير معرو  نسبه فقد جا  أن لمفقها  قامعل أنه بامكر ةوقدرها ح  قدرها خاصة عنا ة 

ه بهذل لمككم  نا  وذمك  ننككم بكر ته وبنعته مركافر   نععبديه وقا  لمرسرم؛لبن  هعنفقا  لمكافرمسرم أو كافر

 &"ف  لمكا حر ة 

ينِ  فِي إِْكَراهَ  اَل "(1 2: عرة لمبقرة)  ْ د   تَبَيَّن قَدْ  الدِّ  "الَغيِّ  ِمنْ  الرُّ

 فا  حتفاا  لت االم بامكر اة ول حارلر حتا  ماع كاانإمنا حقيقاة  ىومن خال  معرفة  بب نزو  هذه ل  ة  تجر

كتاب أ اباد لمنازو  وكتاب لمتفسااير به ؛وقاد ذكارت بعاض بعاض ل فارلد ولمقبا ال ول  ار تالخر إمتكااق ذماك 

 :من ذمكوبعضا  من ل خبار لمعلردة ف   بب نزو  هذه لا ةن

فتجعل عراى  -ال  عيش مها ومد:أي -َ   تكعن مقالتا كانت لمررأة"رد  هللا عنهرانأنه قا -لبن عباإل لهروما * 

ال نادع أبنا ناان :فايهم مان أبناا  ل نصاارن فقاامعل كانتهعدهنفررا أجريات بناع لمنضايرنن إن عاا مها ومد أ نفسها

 (باد لمجهاد - نن أبع دلود)."ال إكرله ف  لمد ن قد تبين لمربد من لمغ : فلنز  هللا عز وجل

وكان هااع رجااال  ان مااه لبنااان نصاارلنياننكن أنهااا نزماات فاا  رجاال ماان ل نصااارنلباان عباااإل أ ضااا   وروى* 

 .فلنز  هللا فيه ذمكنلمنصرلنية أال أ تكرههران فإنهرا قد أبيا إال:فقا  مرنب  صرى هللا عريه و رما نمسرر

صابيان  قا  مهكان ماه غاالم أ اعدنمت هذه لا ة ف  رجل مان ل نصاارننز:لمعلحدي عن مجاهدن قا ى ورو* 

 ** .وكان  كرهه عرى لت الم
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راه لتفصااح عراا أن عر   هعريا تعاامى ات خرا  لتنساان ومان مانن هللا  ابكانه وآوقد ذكر لمقرآن لمكر م أن من 

نَسااااااااانَ "تعااااااااامىمج نفسااااااااه و شااااااااغل عقرااااااااه فقااااااااا  هللا  خااااااااا  (  ن3لماااااااارحرن ")َعرََّره  لْمبَيَااااااااانَ ؛َخرَااااااااَ  لْتِ

ذكار بعاد خرا  لتنساان مبابارة  تعاامىأن هللا  ابكانه و"و عر  لمادكتعر أحراد لمر ساعن  عرا  هاذه ل  اة بقعماه

نهراا أز ة حر ة لمتعبير وإبدل  لمرأي وكتعريم هللا مإلنسان لمبيان قبل أمره بامعبادة ولمخضعع هلل وهذل تقد ر مرر

 "*من لمعدم هملتمه  عر  لمبشر بإ جاد متالزمان م  بن  لمبشر مكظة لمرن  

متكر اار تقااد ر لمكرلمااة لتنسااانية ودععتااه وبعااد لتبكااار فاا  خواااد لماانا لمقرآناا  حااع  حقيقااة لمتعحيااد و

قاماة لمخوااد لمقرآنا  ت عناد دعاعةة لمتاميا كسن بنا أن نقاف فا  لمساوعر نلتنسانية من كافة مظاهر لمعبعد ة

 .لمناإل نيالمقسط ولمعد  ف  د

 :العدل والحق إلىدعوة الخلق : رابعاً 

صاافكات كتاااد هللا لمكاار م  ااعل  فاا  لمررحرااة لمركيااة أو  فاا لمعااد  ولتنصااا  ولمقسااط مبثعثااة  إمااىلماادععة 

مإل االم إقامااة لمعاد  ولتنصاا  فا  دنياا لمنااإلن فات االم  ر اادلمفرد  ىلمكبارلمررحراة لمردنياة نفلحاد لمغا اات 

لمقارآن لمكار م حرراة باععل   فقد بان  منصافةن هعادمه وأمتا تهو ر د أن تكعن دوم؛وم  مجترعه هلمعاد  م  نفس

 ارق لمخاالص مان  إمىبذمك بل أبار  ومم  كتفنلالجتراعية ولتقتصاد ة ولمسيا يةعر  لمظرم بجري  أنعلعه 

وفتا مهم  اقة من ل مال مان أجال غاد أرحاب تساعد فياه قايم لمعاد  ر لمرقهعر ن بإمكانية لمفعلنهذل لمظرم وبش  

و  قتا فيهااااا ماااان لمجبااااابرة ولموغاااااة لمااااذ ن  اااالكرعن أمااااعل  لمعباااااد و نهبااااعن ثاااارولت ؛ولمرساااااولة ولتخااااا 

نَّ َعرَاى لمَّاِذ َن لْ ت  "...لمبالد اَون ِر د  أَن نَّر  اَن مَه اْم فِا  ؛ ة  َونَْجَعرَه ام  لْماَعلِرثِينَ ْضاِعف عل فِا  لْ َْرِأ َونَْجَعرَه اْم أَ ِرَّ َون َركِّ

 1: عرة لمقصا" لْ َْرأِ 

نهااا كاناات أمتااار خ لمثااعرلت لتنسااانية  اادرع  لمرتلماال أن"عراا  عاازت بيجااعفيتشمرفكاار لمرساارم وكرااا  قااع  ل  

مااااة مباااادأ د ناااا  وميساااات مباااادأ إنتاااااج  وال صااااناع  وال عاااان لمعدلمةنولمعدل بكااااثلمصاااارخة فاااا   اااابيل 

ركة  بقاة أو ماعن أو نوال  ركن أن تكعن مرصا م هللا ومرصركة لتنساناروامب لمد ن ه  موامب ب؛فلجتراع 

 **."نوال  ركن أن تكعن مرصركة لموبقة لمكاكرة أو  بقة ل غنيا معينة جنس أو قعمية

 2077-لمقاهرة   -عدد أكتعبر –مجرة ل زهر *

 1  7 .جرعية قور لمخير ة - ععل   لمنهضة لت المية –عر  عزت بيغعفيتش  **
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 اات لمتا  تساتكث لمبشار ة عرا  مغاادرة كهاع  لمظرام ولمترتا  بشارس هذل لمسياق حفل لمقرآن برئات لا وف  

ف  لت االم  ب أ س لمعدلمة لالجتراعية  لمكبير  يد قولمرساولة ولمعدلمة ولمقسط نوقد عرأ لمرفكر لت الم

 :ىامثالثة أصع  كت إمىأنها تستند"وقا  

 .تكر ر لمعجدلن لمرور  – 7

 .لمرساولة لتنسانية لمكامرة -2

."جتراع  لمعثي لمتكافل لال – 3
30

 

وتناومنااا مكاعر لمكرلماة لتنسااانية   ابكانه وتعاامىوقاد فصارنا فا  مكااعر تكر ار لمعجادلن لمروراا  بتعحياد هللا 

نوكلن كال هاذه لمركاعر لمتا  حاث عريهاا لت االم لمشامرة مكل بن  لمبشر ول تعردنا  رفاا  مان صاعر لمتكافال

تساترد مشاروعيتها مان خاام  لمكاعن نوقع اة لمبنياننجتراعياة رل اخة ل ركانلتكقي  عدلمة  إمىلمسابقة تهد  

 .هميفيهمنقع هم ودعر  فقيرهم وغنمنتشر لمرحرة و ط لمخ

 : لمتام  ع  نستعرأ معامجة لمنا لمقرآن  مقضا ا لمظرم وف  و

 مقاومة الظلم اإلقتصادي 

 نااز  لمكتااب ماان أجاال إقامااة لمعااد  ولتنصااا  بااين لمبشاارأأر اال لمر اال و تعااامى ن هللاأأودااا لمقاارآن -7

رَنَا بِاْمبَيِّنَاِت َوأَْنَزْمنَاا َمَعه ام  م" لْمِكتَااَد َولْمِرياَزلَن مِيَق اعَم لمنَّااإل  بِاْمقِْساِط َوأَْنَزْمنَاا لْمَكِد اَد فِياِه بَالإٌْل َباِد ٌد  قَْد أَْرَ ْرنَا ر   

َ قَِعيٌّ َعِز زٌ  رَه  بِاْمَغْيِب إِنَّ هللاَّ ه  َور    ر   ( 2ن21لمكد د ")َوَمنَافِ   مِرنَّاإِل َومِيَْعرََم هللاَّ  َمْن  َْنص 

نهع مقصاد كبيار وعار ض مان مقاصاد بعاث لمر ال وإنازل  و لمقيام بامقسطأقسطنأن إقامة لم  اتأودكت لا 

مر ال كافاةنولعتن  باه بشاكل متريزالفات عاما  مبعاث لنوقد جعره لمقرآن لمكار م مقصادل   لمكتب وود  لمشرل  

ولمريازلن ..عثاعل بهااولمكتاب لمتا  ب  ..ولمبينات لمت  أوتعهاا..إر ا  لمر ل جريعا  ات أن  نتباهن ومقد قررت ل مال

 .أن  قعم لمناإل بامقسطوهع  كل هذل  جل مقصد ولحد ..لمذي فيها ومعها

جرعت كال  ات ن هذه ل  إنرا هع لمقسطن تعددت أ راؤه ومسرياتهن كل ما جا  به لمر ل مهرا أهذل  ىومعن 

 هم ف  بى  ولحد هع لمقيام بامقسطمقاصدهم وأ باد بعثت
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راا باى  ولحاد أو ل اران فه "لمعاد "مارلد  مرفاظ فا  لمقارآن  "لمقساط"سجل أن مفاظ أن نهنا لمرفيد  معل منو

 . "لمقسط"ول خر معرد وهع "لمعد "عرب  وهع  لمرفظينمرسر  ولحدنإال أن أحد 

 جراه نو كياعن  عرراعن قعمعن باه و نجري  لمرجااالتنوف  كال لمكااالتفامقسط مورعد من كل لمناإلنوف  "

نولمقيام بامقسط لمذي هع مقصعد لمر ال ولمشارل   ولمراعلز ن هاع قبال نو تصرفعن برقتضاهنو نعرعن بظره به

فرقصااعد لمشاار عة ؛ ن  قعمااعل بامقسااطأبكانه قااا م بامقسااط نو االمر عباااده نفهع  ااتعااامىذمااك وفعقااه صاافة هللا 

".إقامة حياة لمقسط ومجتر  لمعد هع  ومورعبها
37
 

لْمَكِكيم   الإمه بِاْمقِْسطِ  قَآ ـَِرا َوأ ْوم عللْمِعْرمِ ؛ لْمَراَل َِكة إاِله َعوَ  هللاال أَنَّه هللَّ   ِهَدلب)   7- 7:عررلن آ  "إاِله َعلْمَعِز ز 

 ..من أجل إقامة لمعد  افئينلمكتاد ولمريزلن متك إنزل   بكانه وتعامىجعل هللا -2

 ( 2:لمكد د") مِيَق عَم لمنَّاإل  بِاْمقِْسطِ َوأَْنَزْمنَا َمَعه م  لْمِكتَاَد َولْمِريَزلَن "

نبل مقد قدم لمقرآن لمرك  رعم ونصرة لمضعيف ولمرحرة بامخر إقامة لمعد  وإنصا  لمرظ إمىلمقرآن  ىدع -3

 .. بكانه وتعامىلمقسط عر  تعحيد هللا  إمىلمدععة 

عهَك م" ج  علْ و  ْخرِِصيَن مَه  لمدِّ نَ  ك لِّ َمْسِجدٍ ِعنَد َْ  ق ْل أََمَر َربِّ  بِاْمقِْسِط َوأَقِير  عه  م    (21:ل عرل " )َولْدع 

باكامه أفايهم بكال صاعره و ا  مان ظرام وتظاامم حياث كاان لمظرام فاباي هلمرشركين ماهم في لمكر م لمقرآن ىنع - 

 ف  لمبي  ولمشرل لمظرم لتقتصادي  من ذمكو

وَفِّفِينَ " ونَ ؛َعرَى لمنَّاإِل  َْستَْعف عنَ  لمَِّذ َن إَِذل لْكتَام علْ ؛َوْ ٌل مِّْرر  َزن عه ْم   ْخِسار  أاَل  َظ انُّ أ ْومَاـئَِك أَنَّه اْم  ؛َوإَِذل َكام عه ْم أَْو وَّ

عث عنَ  ْبع    عرة لمروففين " َْعَم  َق عم  لمنَّاإل  مَِردِّ ؛مِيَْعٍم َعِظيٍم  ؛مَّ

 ز مهامه إقامة لمعد  بعد لمدععة مرتعحيد وعبادة هللا رلمقرآن عرينا قصة نب  كانت أب قا   - 

ْم بَيِّنَااةٌ ِمااْن َربِّك ا  نمااد  َوإِمَا" - ه  قَااْد َجااَ ْتك  ااْم ِمااْن إِمَاٍه َغْياار  َ َماا مَك  ااَعْيب ا قَاااَ   َاا قَااْعِم لْعب ااد ول هللاَّ ْم فَاالَْوف عل لْمَكْيااَل أََخااه ْم ب 

ااااعل لمنَّاااااإلَ  ناااات ْم  َولْمِريااااَزلَن َوال تَْبَخس  ااااْم إِْن ك  ااااْم َخْيااااٌر مَك  أَْباااايَاَ ه ْم َوال ت ْفِسااااد ول فِاااا  ل َْرِأ بَْعااااَد إِْصااااالِحهَا َذمِك 

ْيِمنِينَ    3:لمعنكبعت"م 
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َعْيٌب أاَل تَتَّق عنَ إِْذ قَاَ  " - ْم َعرَْيامَه ْم ب  اعِن َوَماا أَْ الَم ك  َ َوأَِ يع  اْم َر  اعٌ  أَِمايٌن فَااتَّق عل هللاَّ إاِلَّ ِه ِماْن أَْجاٍر إِْن أَْجاِرَي نإِنِّ  مَك 

ْخِساِر نَ َعرَى َردِّ لْمَعاامَِرين ْساتَقِيِم َوال تَْبَخس اعل لمنَّااإَل أَْبايَاَ ه ْم ننأَْوف عل لْمَكْياَل َوال تَك عن اعل ِماَن لْمر  َوِزن عل بِاْمقِْساوَاإِل لْمر 

ْفِسِد نَ     7-711لمشعرل " َوال تَْعثَْعل فِ  ل َْرِأ م 

 ...عاقبهم بسبب ظررهم نهأتعامى ف  بلن لميهعدوقا   -

ِ َكثِير" ِهْم َعان َ ابِيِل هللا  ْمنَا َعرَْيِهْم  َيِّبَاٍت أ ِحرَّاْت مَه اْم َوبَِصادِّ َن لمَِّذ َن هَاد ولْ َحرَّ بَاا َوقَاْد ن ه اعلْ ؛ل  فَبِظ ْرٍم مِّ َوأَْخاِذِهم  لمرِّ

 7 7:لمنسا  "را  أمياِ ِل َوأَْعتَْدنَا مِْرَكافِِر َن ِمْنه ْم َعَذلبا  َعْنه  َوأَْكرِِهْم أَْمَعلَ  لمنَّاإِل بِاْمبَ 

 :نواعه وأ كالهأبكل صوره و  جتماعيالظلم االمقاومة  -2

 :ومااان ذماااك قعماااه تعاااام ..م وظرااام لمرااارأة وظرااام لمفقيااار وظرااام لمضاااعيفيتااالميظرااام لمنهااا  لمصااار ا عااان -أ

  71:لمفجر عرة " لْميَتِيمَ  ت ْكِرم عنَ  اَل  بَل َكالَّ "*  

َصرِّينَ نَواَل  َك ضُّ َعرَى  ََعاِم لْمِرْسِكينِ نتِيَم لمي  فََذمَِك لمَِّذي  َد عُّ  نأََرأَْ َت لمَِّذي   َكذِّد  بِامدِّ نِ *" لمَِّذ َن ه ْم نفََعْ ٌل مِّْرر 

ونَ نَعن َصاَلتِِهْم َ اه عنَ  عَن لْمَراع عنَ نلمَِّذ َن ه ْم   َرلؤ    عرة لمراععن" َو َْرنَع 

ا "*  ا لمسَّا َِل فَاَل تَْنهَرْ نتِيَم فَاَل تَْقهَرلميفَلَمَّ  70- :ىلمضك عرة  "َوأَمَّ

 :دخع  لمجنةمكث بامصدقة عر  لمفقرل  ولمرساكين وجعل ذمك  بيال  لم -د

ا َمن أَْعوَى َولتَّقَى* " ْسنَى؛فَلَمَّ ه  مِْري ْسَرى؛َوَصدََّق بِاْمك  ر   1-1:لمريل  عرة "فََسن يَسِّ

ا َذل َمْقَربَاةٍ نأَْو إِْ َعااٌم فِا   َاْعٍم ِذي َمْساَغبَةٍ نفَكُّ َرقَبَاةٍ ؛َوَما أَْدَرلَع َماا لْمَعقَبَاة  ؛اَل لْقتََكَم لْمَعقَبَاةَ ف* " أَْو ِمْساِكين ا َذل ن َتِير 

ْبرِ  ث مَّ َكاَن ِمَن لمَِّذ َن آََمن عل َوتََعلَصْعلنَمْتَربَة  71-77: عرة لمبرد "بِامصَّ

ْم فِاا  َ ااقَرَ "*  َصاارِّينَ  نَمااا َ اارََكك  ااعأ  َمااَ  لْمَخا ِِضااينَ ؛َومَْم نَااك  ن ْوِعاام  لْمِرْسااِكينَ نقَااام عل مَااْم نَااك  ِمااَن لْمر  نَّا نَخ   "َوك 

 1 -2 : عرة لمردثر

 :كقتا  ف   بيل هللامقتا  ف   بيل لمرستضعفين تعامى لجعل  -ج

ْم اَل ت قَاتِر عَن فِ *" َجاِ  َولمنَِّساِ  َولْمِعْمَدلِن لمَِّذ َن  َق عم اعَن َربَّنَاا أَْخِرْجنَاا ِما َوَما مَك  ْستَْضَعفِيَن ِمَن لمرِّ ِ َولْمر  ْن َ بِيِل هللاَّ

ل ْنَك نَِصير  ْنَك َومِي  ا َولْجَعْل مَنَا ِمْن مَد   11:لمنسا  "هَِذِه لْمقَْر َِة لمظَّامِِم أَْهر هَا َولْجَعْل مَنَا ِمْن مَد 
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 مقاومة الظلم الطبقي-د

ِد لمَِّذ َن  َْدع عَن َربَّه ْم بِاْمَغَدلِة َولْمَعِش ِّ   ِر د وَن َوْجهَه  َما َعرَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن " - َبْ ٍ  َوَما ِمْن ِحَساابَِك َوال تَْور 

َده ْم فَتَك عَن ِمَن لمظَّامِِرينَ     2: عرة لمكهف" َعرَْيِهْم ِمْن َبْ ٍ  فَتَْور 

بان حصان  هجاا  ل قارع بان حاابس لمتريرا  وعييناأناه قاد "بن ل رت عن  ابب نازو  هاذه ل  اة  خباد  قع 

فاا  ناااإل ماان  ل  ماا  صااهيب وبااال  وعرااار وخباااد قاعااد-صاارى هللا عريااه و اارم-فعجاادول ر ااع  هللالمفزلرين

ا نر اد إن ا:قروهمن فالتعه فخراعل باه نوقاامعلح -صرى هللا عريه و رم-لمضعفا  من لمريمنين فررا رأوهم حع  لمنب 

أن ترلناا لمعارد ما  هاذه  فإن وفعد لمعرد تلتيك فنساتكي منا به لمعرد فضرنانتعر   ا  أن تجعل منا منك مجرس

فاكتااب منااا عريااك :قااامعل؛نعم :قا ؛إذل نكاان فرغنااا فاقعااد معهاام إن باائتن فااعنااا ل عباادنفإذل نكاان جئناااع فاالقرهم

ِد لمَّاِذ َن )بقعماه تعاام بر ال فنز  جميكتابنونكن قعاعد فا  ناحياةن عرياا   ابامصكيفة ودع افدع:نقا كتابا   َوال تَْوار 

َك َعرَاْيِهْم ِماْن َباْ ٍ   َْدع عَن َربَّه ْم بِاْمَغَدلِة َولْمَعِش ِّ   ِر د وَن َوْجهَه  َما َعرَْيَك ِمْن ِحَساابِِهْم ِماْن َباْ ٍ  َوَماا ِماْن ِحَساابِ 

َده   ."ثم دعانا فلتيناهبامصكيفةن -صرى هللا عريه و رم -فرمى ر ع  هللا( ْم فَتَك عَن ِمَن لمظَّامِِرينَ فَتَْور 
32
 

 ..حيث قا  مه قعمه -عريه لمسالم-قصة نعح كك  منا لمقرآن ف  ذمك ما جا  ف  و* 

ونَ ؛َرر عنَ قَاَ  َوَما ِعْرِر  بَِرا َكان عل  َعْ ؛أَن ْيِمن  مََك َولتَّبََعَك ل َْرَذم عنَ "  "إِْن ِحَساب ه ْم إاِل َعرَى َربِّ  مَْع تَْشع ر 

       771-777: عرة لمشعرل                                                                                                  

 ...كذمك ما جا  عن فرععن ومر  ؛حيث قا  عنهم تعام * 

ْنه ْم   َذبِّا  أَْبنَا ه ْم َو َْستَْكيِ  نَِسا ه  إِنَّ فِْرَعْعَن " ْم إِنَّه  َكاَن َعاَل فِ  لْ َْرِأ َوَجَعَل أَْهرَهَا ِبيَعا   َْستَْضِعف   َا ِفَة  مِّ

ْفِسِد نَ    :لمقصا عرة "   ِمَن لْمر 

جترااع  لمعدا   ي سـمعظرها ف  صدر لت الم ل و  ف  لمررحراة لمركياة مت ا تهذه لمنصعص لمتل يسة نزم

فساادة قار ش ؛ر إنتشاار لت الميوإن كراف تل ايس هاذل ل مار تالخنجد د قا م عر  لمعد  ولتنصا  ولمرسااولة

 رغبعل ف  لمجرعإل م  لمر ع  ف  مجرس خاص دون لمفقرل  ولمضعفا  ميسرععل من لمر اع  دععتاه وقاد هام  

فات االم جاا  دعاعة  ؛من  ر اعمه مان هاذل عامى بكانه وتلمر ع  أن  رب   ربهم رغبة ف  إ المهم ومكن هللا 

مرتعحياد وناادل  مإلنصااا  ولمرساااولة وال ركاان أن  ساارا بكادثااة تقا  فاا  صاادره تيصاال مرظراام وعاادم لمرساااولة 

 .اال فضل  حدهم عر  ل خر إال بامتقعي ولمعرل ولمصام ل  نفامناإل ف  نظر لت الم  عل 
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 قع ااا  وتلد ااب ل غنيااا  ال  جعاال لمساابيل نكااع ذمااك هااع قراا  لثاام إن لت ااالم فاا  دععتااه مررساااولة ولمعدلمااة 

 ةنصااا  ومرلعااامتاازلم قاايم لمعدلمااة ولمرساااولة ولتإ  اادعع لمجرياا  لمفقياار ولمغناا  إمااىوإنرااا نأمعلمهم ةومصااادر

فرسافة "كرا عبر ذماك لمكاتاب مصاوف  مكراعد بقعماه ...ولتقتصاد ة مررجترعات ولمشععد لمكقعق لالجتراعية

  التنتصف مرفقرل  باتنتقام من ل غنيا نومكنهاا تكااو  هف؛ف  لت الم  بيرها مخترف تراما   الجتراعيةللمعدلمة 

وت شااج  وال ..شااتتوتعحااد وال ت  ..وتكاااو  أن تنشاار لمركبااة ولتخااا  فتجراا  وال تفاارق ةأن تكياا  داارير ل ماا

 ة  قتناع مان ماماه زكااإواعان ردانو ادف  ض  لمغنا   اده فا   اد لمفقير ترهبنفه  تعامج ل مر من جذوره بلن 

".متهان أو تعذ بإعتقا  أو إعريه أحد بنزع مركية أو فرأ حرل ة أو ى دون أن   تعدننفاقا  إو
33
 

 الخعصة الجامعة

شارفة وعالقتهاا باامثعرة مر  وف  نها ة هذه لمرحرة بين نصعص لمقرآن لمكر م لمرباركة وأحاد ث لمسانة لمنبع اة ل

ورف  لمظرام عان كاهرهاا وتكر ضاها جاا  مخدماة لمبشار ةن ىعظرة هاذل لماد ن لماذدى م نكتشفدالمة  وتشر عا ؛

ش يال عناا  أن  عاا ىعراا  لمعاايش فاا  هااذه لمكياااة لماادنيا بكرلمااة وعاازة وإبااا نفور   لمجنااة ولمفااردوإل ل عراا

 ن صاالح وإنراا جعال لت االم منافكاة لمرساتبد؛ولمبغاة ةلتنسان فا  لمادنيا ذمايال  منكسارل  م والِ ه رأ اه مروغاا

نياة ولمنبع اة تادور باين هادم مرفسااد وإقاماة مصاروح لمرسااولة آلمنصعص لمقر فرعظممردنيا ورفعة مرد ننومذمك 

 .ولمعدلمة ف  لمنفس ولمرجتر  ولمكعن

أن  جساادها و جراا   -و اارمه عرياا صاارى هللا-ىحاارص لمرصااوف  ااةردمرر ااامة لمرك ى هرياة هااذه لمرعااامم لمكباار

ختااار ماه لمزماان لمرنا ااب ولمركاان لمرال اام اف ؛ركاز ومكاادد وخامادلمعرياا فاا  بياان م  مقاصاادها  عداا باتاتها و

ف  وقات ولحاد هجر  بشري تجر  حعمتجبل لمرحرة و ط أكبر  ىة لمعلدععرحجفكان ذمك ف   ؛ولمكشد لمها ل

 حيث برا عدد من لجتر  حعمه ف  هذل لمرعقف قرلبةةنه ف  مكتمن بعث

 *.ربعة وأربعون ألفاً من الناسمائة ألف وأربعة وعشرون أو أ

 وصية للثوار وتصويب نحو الهدف 

غيارول وجاه لمتاار خ؛  نتسجيل لمركظات ل خيرة ف  حيااة لمعظراا  ولمقاادة لماذ  عادة عرى لمريرخعن كرص 

فارلا لمراعت أو فا   ى فاارقعن لمكيااة إماا عرا مهاا وهايإمترا كهم بلفكارهم لمت  كانعل  دععن  مدىعر  ميقفعل

غيارول وجاه  نكان من أعظم لمقادة لمذ  -صرى هللا عريه و رم -نوالبك أن مكردو ط لمرعارعى  احات لمعغ

اه ك من لمرهام أن نقاف عرا  أخار وصاا ومذم؛ره لمررهرة مربشر ة جرعا يوتعام لمتار خ لمبشري بدععته ونضامه
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ادة لمبشار ة عبار تعريرهاا فرسافة لمثاعرة ولمنضاا  وحرصاه عرا   اع هترساك ىو رم منعر  ماد ه عريصر  هللا

 .نوعدم لمرساولة تعبادد مناب  لمظرم ولمقهرولتد

لمعابر مرجغرلفياا نلمكابادنلمثعرينلمنبعيوااد بقر اة لمخعى شاف مادتعلدع  نكلمافرن خال  لمتفكر ف  خوبة  

هاذه وفيراا  را  ناا لمقضاا ا لمتا   رحهاا وزمان عرداها  من حياثتقدميا  إمى أبعد مدى ولمتار خنولمذي  عد  

 :لمخوبة لمجامعة

 : قا  صر  هللا عريه و رم بعد أن حرد هللا وأثن  عريه 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليهف ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا "

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي لهف 

. أوصيكم عباد هللا بتقوى هللا وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خيرف.أن محمدا  عبده ورسوله

 .أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فْني ال أدري لعلى ال ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا

اضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا أيها الناس إن دماءكم وأعر

 .أال هل بلغت اللهم فاشهدف فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها –في بلدكم هذا 

. وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون وقضى هللا أنه ال ربا

 به عمي العباس بن عبد المطلب وإن أول ربا أبدأ

وإن دماء الجاهلية موضوعةف وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر 

 .بلغت اللهم فاشهد أال هل –وفيه مائة بعيرف فمن زاد فهو من أهل الجاهلية 

أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذهف ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى 

ذلك مما تحرقون من أعمالكم فاحذروه على دينكمف أيها الناس إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به 

هللا فيحلوا ما حرم هللا ويحرموا ما الذين كفروا يحلونه عاما  ويحرمونه عاما  ليوطئوا عدة ما حرم 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السماوات واألرضف وإن عدة الشهور عند هللا . أحل هللا

اثنا عشر شهرا  في كتاب هللا يوم خلق هللا السماوات واألرضف منها أربعة حرم ثالثة متواليات 

أال هل بلغت  –جب مضر الذي بين جمادى وشعبان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ور: وواحد فرد

لكم أن ال يواطئن فرشهم . أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا  ولكم عليهن حقف.اللهم فاشهد

غيركمف وال يدخلن أحدا  تكرهونه بيوتكم إال بْذنكم وال يأتين بفاحشةف فْن فعلن فْن هللا قد أذن لكم 

مضاجع وتضربوهن ضربا  غير مبرحف فْن انتهين وأطعنكم فعليكم أن تعضلوهن وتهجروهن في ال

رزقهن وكسوتهن بالمعروفف واستوصوا بالنساء خيرا ف فْنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئا ف 
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وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا فاتقوا هللا في النساء واستوصوا بهن 

 اللهم فاشهد....بلغتأال هل  –خيرا  

أال هل بلغت  –أيها الناس إنما المؤمنون إخوة وال يحل المرئ مال ألخيه إال عن طيب نفس منه 

 .اللهم فاشهد

فال ترجعن بعدى كافرا  يضرب بعضكم رقاب بعضف فْني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 

 شهداللهم فا... كتاب هللا وسنة نبيهف أال هل بلغت : بعده

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب أكرمكم عند هللا اتقاكمف وليس 

قال فليبلغ الشاهد  –اللهم فاشهد قالوا نعم ....أال هل بلغت –لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى 

 الغائب

رث وصيةف وال يجوز وصية أيها الناس إن هللا قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث وال يجوز لوا

من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه . في أكثر من ثلثف والولد للفراش وللعاهر الحجر

".والسالم عليكم. لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منه صرف وال عدل
3  

 

 : لمتام ة ولمت  تنب  أهريتها من امي كسن بنا أن نقف متلمرين هذه لمعثيقة لمنفيسة ولمغو

 -هااـ70-بجباال عرفااات فاا  لمتا اا  ماان ذي لمكجااة-صاارى هللا عريااه و اارم-هاا  آخاار خوبااة أمقاهااا لمر ااع  - 7 

 .من لمصكابة أمفا   721نكع -كبر تجر   كضره لمرسررعن ف  ذمك لمعقت أو ركن لعتبارها 

نومتقدماة برقارناة منسبة إمى لمازمن لماذي قيرات فيهبال  متقدمة جد ىما ورد فيها من قيم حضار ة كبرأهرية  - 2

 .الن ل مم لمرتكدة مكقعق لتنسانبإعجا  بعدها من وثا   تخا ما  عر  برا 

عدلمااة رااهير فاا  لمعايش بكرلمااة إنساانية ووثيقااة دلعراة امااا  لمشاععد ول فاارلد ولمجتعاد خوبااة لماعلدع "- 3

وإنرا ها  وثيقاة عامرياة قاط فا  خدماة لمرجترا  لت االم ؛ه فجتراعية و يا ية نفرا ورد فيهاا ال ركان حصارل

"إنسانية لمدلف  ال تقف عند حدود لمجغرلفيا وال تخعم لمتار خهنلمتعج
31
. 

مستندة عر  إعادة قرل ة لمتاار خ لت االم  فا  داع   ة معرفية جد دة مرتار خ لت الم  ركن عرل مقارب -  

جتراع  ولتقتصادي م  هذه لمعثيقاة برعنا  ل مة لمسيا   ولال مدى لتساق تار خم خوبة لمعلدع مرعرفة يتعام

لمعصاا ا لماعرلدة فا  هراا  جارل  إلمضارر ولمفسااد جاا   إماىأدي أن كل إنكرل  حصل ف  تار خ لمرسررين و

 أو بآخرهذه لمخوبة بشكل 
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عد اادة   مععلمرإنرا  رجاا؛لمنزلعااات لمعرقيااةصاارلع بااين لمشااععد لت ااالمية وظهعرشااار لمشااععبية ولمتإن فرااثال  

أ هاا لمنااإل إن ربكام ولحاد "ف  هذه لمخوبة عندما قاا   -صرى هللا عريه و رم-أبزرها لمبعد عن وصية لمر ع 

عجرا  فضال إال أوميس معربا  عراى تقااكمنأأكارمكم عناد هللا نوإن م وآدم مان تارلدادنكركاموإن أباكم ولحد ن

 "بامتقعى

فلعرن حرماة دماا  لمرسااررين ؛مخوباة أحكاام لمااد ن ومقاصادهفا  هاذه ل-صارى هللا عرياه و اارم-مخاا لمنبا  - 1

 ؛مورقااا   نتقامياة حظاارل  ععل ااف لتد لمجاهريااة ولمامياكرا حظاار كال ل عرااا  لمتاا  كانات تااتم وفاا  تقنوأعرلداهم

 .امل لمربعي وبدد عرى حقعق لمنسا صرى هللا عريه و رم لمتع  وأمغ

 

فا   ل  لمت   تظل تعان  منها وتسع  مرخروج منها  عل  ىلمعثيقة ودعت  د ها عر  قضا ا لمبشر ة لمكبر –  

ولمعدلمة ولمكر اة وحقاعق لمنسا نولمساع  إماى نقضا ا لمرساولة تهأو بعد وفا-صرى هللا عريه و رم-حياة لمر ع 

باادة  عال لمساع  متكقيقهاا فا  دنياا لمنااإل عنولعتبرت هذه لمقضا ا من كريات لماد ن وج  قتصاد عاد إإنشا  نظام 

 .بها لمرسرم إمى ربه  بكانه وتعامى  تعبد

خوبة لمعلدعننجد  ا  ن لمكر م ونصعص لمسنة لمروهرة وخصعص ات لمقرآ تعرلأ العر  ما تقدم من  نا   وب  

د ان  غاذي فهاع حقاا  د ان تغيياري باامل برعنا  أناه نوفعال   ة  أن لت الم د ن ثعري بإمتياز قرباا  وقامباا  ومرار ا

تجااه لو كسبهم بععرل  بامرسيومية يط بهم من بيئة ماد ة أو معنع ةند ة حيا  كل ما  كتباعه ومعتنقيه برؤ ة نقأ

ناه أ امسارة ل  ا اية مهاذل لماد نف"؛ جعرهم  فكارون بتغيياره و ساععن ماذمك فيراا مام  كان منا ابا  نولمعد  لمقاا م

مباالة حياا  تخاذ معقف لمالإ أو ن بربدأ لمردعخ مألمر لمعلق وال  يمن ر لمعد  لمقا م تبر رل  د نيا  تبر ى تفاد

ة نزعانحياث لمتتسام عاادة بوااب  رلفاض مرعدا  لمقاا م أنهاا حركاة ل نبياا   تضاا  ؛فبعاد مالحظاةماا  كايط به

وثاار فا  مع ا  نهاض ؛وبعد إمعاان لمنظار فا  حيااة لمر ال  انجد مثال ؛تررد عر  كل جعر وفسادلمثعر ة ولم

 كباار بخصااية د نيااة  مرااثال   - وبرعم باان باااععرلفاا  زمانااهن إمىأكباار رأ اار -قارون؛قواااد لمثالثااةل وجااعه 

."لمذي بيده لمقدرة لمسيا ية مذمك لمعصر-وفرععنرلفيةنلنك
3 
 

 : ن هراثنيلرر برسار ن عالقة لت الم بامثعرة ع    ف رنا ن تلم  إلمكتابكرا قررنا ف  مقدمة و

 .ا منهينوعالقتها بامثعرة وقد لنته -لمسنةلمقرآن و -عمة لمفكر ة لمتل يسة مإل الم ل تقرل  لمرنظ:ل و 

معرفةل ثر لمذي أحدثه لت االم فا  لمبيئاة لالجتراعياة ولمسيا اية ولتقتصااد ة لمتا  ناز  فيهاا ولباتبك :لمثان  

 ..ف  ل  ور لمقادمة هوهذل ما  نفصل في؛معها

                                                             
7002 -الطبعة األولي  –دار األمير للثقافة والعلوم  –دين ضد الدين –علي شريعتي  -36  



 
 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني                                      

 

  ثر اإلسعم في المجتمعات والشعوبأ                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

 

 تنزيل الحلم

  ناةردتكقيا  حرام لم ىإما ىلمعلعادة ولمرشاار   لمفكر اة لمكامراة لمتا  تساع  لمسامية ول فكاريرة ه  لمربادكثي 

و دومة إال أفظة مكاوأة  نومدأكاد نجد قر ة نفال لمفادرة وتجسيد قيم لمرساولة ولمكر ة ولمعدلمةف  دنيا لمناإل؛ 

كرا  قع  أوث ن ىور  نكع لمرستقبل بخوف ولمتختررؤ ة لمعلق  بشكل م إمىوبشير  دعع لمناإل وتجد فيها نذ ر

ٍة إاِل َخال فِيهَا نَِذ رٌ " بكانه وتعامىهللا    2:فا ر "َوإِْن ِمْن أ مَّ

ول حاالم لمعلعادة  كاعن برعرفاة نتاا ج صاالحية ل فكاار لمكامراة  ىوكل هذل جيد ومرتاز ومكن لمككم عر  ماد

 .فعااااال  ت مااااه ومااااا تكقاااا  علتتساااااق لتجرل اااا  لمكاصاااال  بااااين مااااا دعاااا ىومااااد نتوبيقهااااا عراااا  ل رأ

 

مرفعال لمبشاري  لمقايم ل خالقياة لمكاكراةصاعرلت لمبشار حاع  هللان ودابط تولت الم كد ن خامد جا  متصع ب 

صاالحية حامرااة ومبشارة بتكقيا  تكساان إبإعتبااره دععةمعاه فيركن أن نتعاماال ؛لمساا دة ةلالجتراعياولمعالقاات 

أم حصال  لمعلقا  وتكساينههال نجاا لت االم فا  تغيير فعاال   ىف  لمبيئة لمت  نز  فيها وتكرع مهاا منارررعإل م

 !؟جز ارة لمعربياةولمسيا ية ولتقتصاد ة لمسا د ف  مكاة و لم لالجتراعيةلمعكس ومم  فرا ف  تغيير وجه لمكياة 

ولمسيا اااية  لالجتراعيااةمرعرفااة لتجابااة عاان هاااذل لمساايل  البااد مااان لمعقااع  عراا   بيعااة لمكاماااة لمد نيااة وو

-ه و ارمصار  هللا عريا-مجز رة لمعربياة  قبال بعثاة لمر اع ولتقتصاد ة لمت  كانت  ا دة ف  لمرجتر  لمرك  ول

ه يإمىمتادلف  لمكاصال بينهاا بعاد نازو  لمر اامةنوما أفضاره بات الم ولمر امة ومعرفة نتيجاة لتباتباع وليوتبش

 .هذه ل وداع لمسا دةخفضرلمعلق  من تعد ل وتهذ بعإعال  ولت الم و روان  اميمبتباع بين تعهذل لت

 

 :المجتمع العربي قبل اإلسعم 

 مكة قبل البعثة

فا   لبرلهيموندل  ؛لمقعلعد من لمبيت ورفعهرا-عريهرامسالم- راعيللو   لبرلهيمكرت مكة تععد لمذلكرة إمإذل ذ  

زل  وماآال  مرر ااامة بامركاان لماذي أصابا مركا  اراعيلل اام لرتابط إ هال هاذل لمبيتنوقاد  اه لمنااإل باامكجن ودعا

 .كرهمتصبا مكة مركز لمتار خ لتنسان  ونمإمى لمعاممتنور  منه لمخاترة؛

وذماك مفهام ل  ااإل لماذي ؛ ادعع مرعرفاة أحعلمها ه لمقارآنيإمهذه لمرركز ة ولمعر  لمتار خ  مركة لمذي  شير  

 .قام عريه لت الم

دها يااوتقر؛لمقاارى ل خرىكال مراا  كراال دالماة عرااى مكعر تهاا بااين " أم لمقاارى" ورا  لمقاارآن عراى مكااة ل ام  

ومنا اك لمكاج فيهاا كاان لمعامال لمرشارفة إمى تلكياد أن وجاعد لمكعباة  معه ال  كتاج نومراىقرهذه لمكعاصرة م
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مان حركياة تجار اة أصاال  إدافة إمى ما كانت تترتا  باه نلمرعنعي لمذي تترت  بهولمرركز؛ل كبر ف  مكانة مكة

 ومرار ااة أهرهااا مرتجااارة ماا ؛لمخصيبشااام وبااالد لم لماايرن بفضاال معقعهااا عرااى لمور اا  لمتجاااري لمبااري بااين

 . كفل باا ات لمدلمة عرى ذمكلمكر م  ولمقرآنمخترف بقاع لمعامم برل  وبكرل نوكذمك لمرهن لمررتبوة بامتجارةن

 

 المجتمع المكي قبل البعثة

ن آيرررة1575 كتااال لمرجترااا  لمجااااهر  مسااااحة كبيااارة مااان آ اااات لمقااارآن نإذ برغااات لا اااات لمتااا  تناومتاااه "

 اتنومعظرهااا ماان لا%  1 ااة مدنيااةن وتشااكل عقا ااد لمرجتراا  لمجاااهر  نساابة آ479مكيااة و آيررة1196منهااا

 :وه    ا لمعقد ة فيها عرى ثالثة مكاوروقد تعزعت لمقضامك ن

"آية 69 :ن إنكـار لمعحـ  آ ة 2 2:ن لمبعثآ ة  17:لمشرع -
31
 

ودارورة معرفتهاا مراا مهاا مان  ؛هذه لمرعويات لمعدد ة إن دمت عرى ب   فإنرا تد  عرى أهرياة تراك لمررحراة

لمقرآنا  عراى مجرععاة مان لمعقا اد ولمتركيز ؛أثر فا  معرفاة لمتغييار لمثاعري لماذي جاا ت باه لمر اامة لمخاتراة

 .لمرركز ة  شير إمى أهريتها ف  مضرعن لمر امة لمجد دة

 دة مسااترهرين ذمااك مان آ ااات لمقاارآنن  انكاو  ل تكشااا  لمركااور لمر يسااية مألفكااار ولمعقا اد لمتاا  كاناات  ااو

 :ورعرى ثالثة مكاف  ذمك و نركز

 

 ةاالجتماعيالحالة - 7

 :عهد مظلم 

عرااى بعااض لمجعلنااب فاا  ذمااك نوهع وصااف ولرد فاا  لمقاارآن لمااذي  ااب  لمبعثااة بامجاهريااةجتراا  عصااف لمر   "

ن وال تصاا ةلالجتراعياوبعض لمعاادلت انب لمعقدي وماا  ارتبط باهنفهع وصف نسب   نوب  عرى لمج؛لمرجتر 

عا  معزوال  صادر مجترلمكثير من لمر تهفرم  كن مجتر  ما قبل لمبعثة كرا تصعره لمتسرية من لمناحية لمثقافيةنهذ

وكانت ماد هم لمعرد أدد ومغة ف  غا ة لمتوعرن إذ كان مدى عر  من لمعرعم بيئا  بل لمعكسن نأو العن لمعامم

عرام عرا تقتضيه لمكركة لمتجار اة لمتا  كانات  اا دة فا  لمرنوقاة مان معار  با نساد ولمتار خ ولمفركنفضال  
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راااام لمعااارد باااامقرل ة ولمكتاباااةولمااادال ل كثيااارة عراااى إمباالقتصااااد ولمكسااااد ولمكتابةن
3 
 .ولنتشاااارها بيااانهم  

ياز بكعنهاا ذكرنا بامبيئات لمت  بعث بها لمر ال مان قبالنولمت  كانات تترهذل لمتقدم لمكضري لمذي  ب  لمبعثة    

عراى  هاذل لمجاناب لمراادي عنادما  وغاىفا  لمعرام ولمتقادم لمرادين ل  نوربرا برغت بلومجترعات حضر ة متقدمة

و صل باامرجتر  إماى مالزق روحا ن فيالت  لمتادخل لتمها  عبار إر اا  ل نبياا  ؛لمجانب ل خالق   سعد لمظرم

وإعارة لمجاناب لمروحا  مان نولت راان بااهلل لماذي  قتضا  لمعاد  ؛متصكيا مسيرة لمناإل وردهام إماى فوارتهم

بل ربراا كاان عا قاا  أماام لنتشاار لمقايم ولمرثال  نا  حياة لتنسان حقهن فامتقدم لمرادي ال  سترزم رقيا  د نيا  أو روحي

 لمت   كافظ عريها قرة ف  لمرجتر ن وهذل ما كان عريه حا  لمرجتر  لمذي  ب  بعثة 

 ."لمر ع 

عد  ما أصاد لمرجترعاات مان نوإنرا جا  مي  ها  افرهااميميهدم كيان لمرجترعات و جعل ع ولت الم كد ن مم  لت

 :صااااااارَّى هللا عرياااااااه و ااااااارَّم-هللا   نكراااااااا قاااااااا  ر اااااااعفااااااا  لمخبيثعواااااااب عبااااااار تشاااااااجي  لمكسااااااان ون

 روله لمبيهق   "إنَّرا ب عثت  ترم مكارَم ل خالق"

م لمكارم مكا ن كثيرة بجعها لت الم ودعرهاا مثال قاي هكان في صرى هللا عريه و رمه تولمرجتر  لمرك  قبل بعث

عريها حربا  درو ا  آناا  لمريال  عية قبيكة فشن  نو كانت هناع مظاهر وعادلت لجتراولمشهامة ولمنجدة وغيرها

 ةلالجتراعياأهام لمعاادلت  ىعراامياة نو اع  نركاز فا  ل  اور لمتعريهاى وآ رل  لمنهار حتا  قعداها وقضا

عبار لمانا -صارى هللا عرياه و ارم-ة لمت  كانت  ا دة ف  مجتر  لمجز رة لمعربياة ولمتا  نافكهاا لمر اع يربلمس

صاكابة لمكارلم جد اد مان خاال   ارعع لم  وحضااري لمنبع ة وتقد م نرعذج لجتراع لمقرآن  و نصعص لمسنة 

ع لمفكااري وتقااد م نفغامبا  تغيياار لمرجترعااات وتشااجعها نكااع ل فضاال  راار بررلحاال لتقناااعراا  كافااة لمرسااتع ات

تاذى فا  ؛وهذل ما فعراه لمنراعذج لت االم  فا  قروناه ل وما  وكاان  اببا  فا  كعناه نرعذجاا    كلمنرعذج لمعرر 

 رعة تغيير لمرجترعات ومقاومة لمظعلهر لتجتراعية لمضارة نو ع  نركز عراى ثاالث  مكااور ر يساة فا  

 :لمجانب لتجتراع  و نرى من خالمها مدي لمتغيير لمثعري لمذي أحدثه لت الم فيها وه  كامتام 

 وضع المرأة – 7

 الروح القبلية– 2

 ظاهرة الرقيق  – 3
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 المجتمع المكي وضع المرأة في  -1

ل  َوه اعَ :"ف  قعمه تعامى برور لمجاهرية أحد إمىلمقرأن لمكر م   شير  ْساَعد  َر أََحاد ه ْم بِاا  نثَى ظَالَّ َوْجه اه  م   َوإَِذل ب شِّ

اااه  فِااا  ؛َكِظيمٌ  ه  َعرَاااى ه اااعٍن أَْم  َد  ُّ اااَر بِاااِه أَ  ْرِساااك  اااعِ  َماااا ب شِّ لمتُّاااَرلِد أاَلَ َ اااا  َماااا  َتَاااَعلَرى ِماااَن لْمقَاااْعِم ِمااان   

 0 - 1لمنكل" َْكك ر عنَ 

منفال يمل ل لمخبارفرا أن   بشر أحدهم بريالد  فرة مه حت   ربد وجهه غضبا نو عروه لمسعلد خجاال  مان وقا  هاذ

ه ماو صابا أما"نن لمقاعملمرغباة فا  لمتاعلري ما إمىحدل به فامخبر عنده برا من لمسع  ؛لمناإل ى  أن  غش ستو

 لمعاار قاعم بغسال أن جرع لمهاعلن مان لمرجترعالو  تلتبقا  عر  حياة لموفراةورن إما دري أ هرا  ختاخيارلن ال 

."بقتل ترك لموفرة ووأدها
3 
 

 ؟لمسيل  هنا كيف عامج لت الم هذه لمقضية وتعامل معها 

 : ام لمتغيير لمثعري لمذي أحدثه لت الم ف  هذل لمررف و تضا ذمك من خال  لمت ىمنر 

ف  حامة  ل  نفكرم قتل ل  فا  تكت أي ذر عة من لمذرل    عل لمقرآن  وقف ف  وجه هذه لمعحشية لمنا – 7

ْم َوإِ َّاه ْم :"لمفقر لمرتكق  ق ك  ْم ِمْن إِْمالٍق نَْكن  نَْرز  خشاية لمفقار قبال  ف  حامة أون  717-ل نعام"َوال تَْقت ر عل أَْوالَدك 

ْم إِنَّ قَْترَه ْم َكاَن ِخْوئا  َكبِيرل  َوال تَْقت ر عل أَْوالَدك  "حدوثه ق ه ْم َوإِ َّاك   .37-لت رل  "ْم َخْشيَةَ إِْمالٍق نَْكن  نَْرز 

 تعاامىب لمنااإل منادل  لا اات ووقعاعل فا  قتال لمبناات جعال هللا  ابكانه وفاإذل مام  ساتجنا  ياثم كان لت االم ولقع

أخبرنااا لمبشااري  ساابا فاا  تصااعر هااذه لمعقعبااة حيااث  نوجعاال لمعقاالقا ااية وكبياارة مراان قااام بهااذل لمفعلعقعبااة 

ائِرَْتنبِلَيِّ َذْناٍب "فرابامك بسايل  لمقاتال إذن؟؛فقاا  تعاام .. بكانه أنه  يسل  لمضكية فيرا ق ترت وَدة     َوإَِذل لْمَراْع  

  - : عرة لمتكع ر "تق تِرَ 

 :يز ظالم يتم

لمرترثل ف  مخترف لمجعلناب  "لمترييز دد لمررأة"لمت  كانت  ا دة ف  مكة قبل لمبعثة لالجتراعيةفرن لمعادلت 

نفاااامعرد كانااات ال تااارى مررااارأة ل اااتقالال  فااا  لمكيااااة وال حرمااااة وال مثااال  ااارق لمنكاحنولموالقنولترث

د لمزوجا بياوكانت تنوكانت ال تعرث لمنسا نكرلمة حاد ث  نو تضاا ذماك فا ت من غير تكد د بعدد معينتعدُّ

وقسَّام فايهن ماا أنز ن ا فا  لمجاهرياة ماا نعاد مرنساا  أمارل  حتاى أناز  هللاكن   اوهللا إن  ":عرر بن لمخواد حيث قا 

 روله لمبخاري" ما قسم مهن  
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 .لماازولج يااز لمرجكااف دااد لمراارآة قباال لمبعثااة صااعر لمتعاماال ماا  لمراارآة فاا  قضاايةيلمترهااذل ماان صااعر و

 

 :صور النكاح قبل البعثة

كرا جا  ف  صكيا لمبخاري-رد  هللا عنها -لمسيدة عا شةوتصف 
 0
 :ام أنعلع لمنكاح ف  لمجاهرية كت 

يتااه أو لبنتااه  خوااب لمرجاال إمااى لمرجاال وملميعمنهااع لمنااعع لمرعاارو  لمااذي عريااه نكاااح لمناااإل : لمنااعع ل و  -

 .وهذل لمزولج لموبيع  كان أحد صعر لمزولجفيصدقها ثم  نككهان

لذهبا  إماى فاالن فا تبضاع  مناهن -حيضاها-مرأتاه إذل  هارت مان  رثهاا قاع  ت ن لمرجالكاا: لمنعع لمثاان  -

بين حررهاا أصاابها فإذل ت-ل بضعت منهمن ذمك لمرجل لمذي :أي-وال  رسها حتى  تبين حررها  و عتزمها زوجها

 . تبضاعسرى بنكاح لتهذل لمنكاح كان    ؛وإنرا  فعل ذمك رغبة ف  نجابة لمعمدزوجها إذل أحبن

رهام  صايبهانفإذل هاع لمنكااح لماذي  جترا  فياه لمارهط ماا دون لمعشارةن فيادخرعن عراى لمرارأة ك: لمنعع لمثاماث -

همن فراام  سااتو  رجاال ماانهم أن  رتناا  حتااى يإمااأر اارت ؛عريهااا ميااا  بعااد أن تضاا  حررهاحرراات وودااعت ومر

ك  اا فاالنن وتختاار ولحادل  مان وقاد ومادت وهاع لبناقد عرفتم لمذي كان مان أمركمن: هم جترععل عندهان فتقع  م

 .لمناإل فتركقه بهن وال  ستوي  أن  رتن  لمرجل

وهاان لمبغا ااا  نصاابن عرااى - جتراا  لمناااإل لمكثياار فياادخرعن عرااى لمراارأة ال ترتناا  مراان جا هااا : لمنااعع لمرلباا  -

حرراات فااإذل ؛عريهنفراان أرلدهان دخر-(بامرل اات لمكراار وهاا  مشاهعرة فاا  لمتااار خ)أباعلبهن رل ااات تكاعن عررااا  

وهم لمرجاا  لماذ ن  ساتويععن تريياز لمعلماد ولمعماد عان -جترععل مهانودععل مها لمقافةإحدلهن وودعت حررها ل

"به يرتك كقعل ومدها بامذي  رون ف رثم  - ر   لمشبه
 7
 

 فعل ..الكعم في زمن الصمت

وبن  هاذل نلمرارأة و لمرجالعالقاة باين  لمودا   تصاعرل  جد ادل  موبيعاة -صرى هللا عريه و رم-وم  بعثة لمر ع 

نوهذه لمنصعص لمقرلنية كانت ومازلمت متقدماة آن  بامرساولة بين لمررآة ولمرجللمتصعر من خال  لمندل  لمقر

 ىمام ل خاروماا حعمهاانأو فا  مقارباات ل  ةجدل برقارنة برا كان  ا دل  ف  ترك لمفترة لمتار خية ف  منوقاة مكا

   مجانس لمبشار أماا أنهاانتراهال لمرارآة ت-وهاع من خال   يل  معرفا قضية  ت ناقشمقضا ا لمررآة فرا بين أمة 

 !ذنب لمخروج من لمجنةتكررها  ىأخرأمة و؛؟أقل رتبة منه
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جد اادل  مربشاار ة ومقاايم لمرسااولة ولمكرلمااة ماان خااال  دل  مايال كاان لماانا لمقرآناا   صاادح فا  بوكااا  مكااة معرنااا  

فا  تكار م لمرارأة  الم ول ترر لت؛ه كامل لمكقعق ولمعلجباتبإعتبارها إنسان م-لمررأة-إنصا  نصف لمرجتر 

 :لمتام نو تضا ذمك من خال  بابة وأما  بنتا  و

بعحدة ل صال لتنساان  لماذي وتعام   بكانه  مرفلن لمرجل ولمررأة ف  أصل لمخرقةنبيلمقرآن لمكر م  اوى * 

 :مااااان ذماااااك قعماااااه تعاااااامى؛ أكثااااار مااااان معدااااا  مااااان لمقااااارآن لمكااااار مخرااااا  مناااااه لمرجاااااا  ولمنساااااا  فااااا  

ان نَّْفاٍس َولِحاَدٍة َوَخرَاَ  ِمْنهَاا َزْوَجهَاا َوبَاثَّ ِمْنه َرا" - م  لمَّاِذى َخرَقَك ام مِّ ل َونَِساا    َا أَ ُّهَا لمنَّاإل  لتَّق عل َربَّك  ا ِرَجااال  َكثِيار 

َ لمَِّذى تََساَ م عَن بِِه َول َْرَحامَ   7:لمنسا  "َولتَّق عل هللاَّ

اااْرنَا لا َااااِت مِقَاااْعٍم  َْفقَه اااعنَ َوه اااَع " - ْساااتَْعَدٌع قَاااْد فَصَّ ْساااتَقَرٌّ َوم  ااان نَّْفاااٍس َولِحاااَدٍة فَر     :ل نعاااام  "لمَّاااِذى أَنَشااالَك م مِّ

َن " - اااااان نَّْفااااااٍس َولِحااااااَدٍة َوَجَعااااااَل ِمْنهَااااااا َزْوَجهَااااااا مِيَْسااااااك  اااااام مِّ     7:ل عاااااارل   "هَااااااايإمه ااااااَع لمَّااااااِذى َخرَقَك 

ن" -   :لمزمر"َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا نَّْفٍس َولِحَدٍة ث مَّ  َخرَقَك م مِّ

اا عراى اميلمتكافقد  اوي ف  بينهرا ف  أصل لمعبعد ة مه وحده  تعام كرا  اوى و ف لمشارعية نومام  فضال جنس 

 ..لمتقاااااااااااااااعى ولمصاااااااااااااااالح ولتصاااااااااااااااالح هاااااااااااااااع بااااااااااااااال جعااااااااااااااال مقيااااااااااااااااإل لمتفضااااااااااااااايلآخرن

ان " َ  َا أَ ُّهَا لمنَّاإل  إِنَّاا َخرَْقنَااك م مِّ ْم إِنَّ هللاَّ ِ أَْتقَااك  ْم ِعناَد هللاَّ عب ا َوقَبَا ِاَل مِتََعااَرف علْ إِنَّ أَْكاَرَمك  اع  ْم ب   َذَكاٍر َوأ نثَاى َوَجَعْرنَااك 

 73:لمكجرلت "َعرِيٌم َخبِيٌر 

 ..و تساوى لمرجا  ولمنسا  وجري  خر  هللا ف  أصل لمعبعد ة 

َرَعلِت َول َْرأِ "  لإِ  إِن ك لُّ َمن فِى لمسَّ ْحَرِن َعْبد   3 :مر م" الَّ آتِى لمرَّ

 .ولمثعلد ولمعقاد عرى فعرها وتركهالمشرعيةن لمتكاميفو اوى هللا بين لمرجا  ولمنسا  ف  أصل 

ْيِمٌن فَل ْومَئِ " ن َذَكٍر أَْو أ نثَى َوه َع م  ا مِّ ر عَن لمَجنَّةَ َمْن َعِرَل َ يِّئَة  فَالَ   ْجَزى إاِلَّ ِمْثرَهَا َوَمْن َعِرَل َصامِك   َك  َْدخ 

ْرَزق عَن فِيهَا بَِغْيِر ِحَسادٍ   .0 :غافر "َ 

ن َذَكٍر أَْو أ  فَاْ تََجاَد مَه ْم َربُّه ْم أَنِّى الَ أ دِ : "وقا   بكانه  نك م مِّ ْن بَْعضٍ ي   َعَرَل َعاِمٍل مِّ ك م مِّ  آ  "نثَى بَْعض 

 1 7:عررلن 

ر عَن لمَجنَّ " :تعامىوقا    ْيِمٌن فَل ْومَئَِك  َْدخ  امَِكاِت ِمن َذَكٍر أَْو أ نثَى َوه َع م  لَوَمن  َْعَرْل ِمَن لمصَّ  "ةَ َوالَ   ْظرَر عَن نَقِير 

  72:لمنسا   

اْيِمٌن فَرَن ْكيِيَنَّاه  َحيَااة   َيِّبَاة  َومَنَْجاِز َنَّه ْم أَْجاَره  ":تعام  وقا   ن َذَكٍر أَْو أ نثَى َوه َع م  ا مِّ م بِلَْحَساِن َماا َمْن َعِرَل َصامِك 

 1 :لمنكل"َكان عل  َْعَرر عنَ 

 ...ف  أصل لمكقعق ولمعلجبات لمرجل ولمررأة بين  بكانهكرا  اوى 

و ِ َومَه نَّ "   22:لمبقرة "ِمْثل  لمَِّذى َعرَْيِهنَّ بِاْمَرْعر 
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اا تَاَرَع لمَعلمِاَدلِن َول َْقَرب اعنَ ": تعامىوقا   رَّ ا تََرَع لمَعلمَِدلِن َول َْقَرب اعَن َومِرنَسااِ  نَِصايٌب مِّ رَّ اا مِرِرَجاِ  نَِصيٌب مِّ  ِمرَّ

ا ود  ْفر   1:لمنسا "قَلَّ ِمْنه  أَْو َكث َر نَِصيب ا مَّ

م  اااابكانه و  .. مااااا كااااان  فعرااااه لمعاااارد قباااال لت ااااالم ماااان كرلهيااااة أن  رزقااااه هللا بااااا نثى تعااااامىَوَجاااارَّ

ل َوه َع َكِظيمٌ " ْسَعد  َر أََحد ه م بِا  نثَى ظَلَّ َوْجه ه  م  ه  َعرَاى  ؛َوإَِذل ب شِّ اَر بِاِه أَ  ْرِساك   َتَاَعلَرى ِماَن لمقَاْعِم ِمان   اعِ  َماا ب شِّ

  1- 1: لمنكل "ه  فِى لمتَُّرلِد أاَلَ َ اَ  َما  َْكك ر عنَ ه عٍن أَْم  َد  ُّ 

 

عادى وإنراا تف عرى لمرساولة ف  أصال لمتكريفنوأصال لمكقاعق ولمعلجباتنومم تقتصر نصعص لمشرع لمشر 

ل وأن  فلوصااى لمرجااا  بهاان   بعهااا وخجرهااا أن توامااب بكقعقهانوذمااك مرقااة ل ماار إمااى لمتعصااية بامررأة؛ خياار 

 :بامرعرو  ف  أكثر من معد  ف  لمقرآن لمكر م  تعامرعل معهن  

ل َكثِيار  " - وِ  فَإِن َكِرْهت ر عه نَّ فََعَسى أَن تَْكَره عل َباْيئ ا َو َْجَعاَل هللاَّ  فِياِه َخْيار  وه نَّ بِاْمَرْعر   (  7:لمنساا  ) "لَوَعاِبر 

ه  "- عِ اا ِ قَااَدر  ااعه نَّ َعرَااى لمر  ْكِساانِينَ  َوَمتِّع  وِ  َحق ااا َعرَااى لمر  ااا بِاااْمَرْعر  ه  َمتَاع  ْقتِااِر قَااَدر   (  23:لمبقاارة ) "َوَعرَااى لمر 

وه نَّ مِت َضايِّق عل َعرَاْيِهنَّ َوإِن ك انَّ أ ْوالِت َحْرالٍ " - ْم َوالَ ت َضاارُّ ْجاِدك  ن و   فَالَنفِق عل َعرَاْيِهنَّ أَْ ِكن عه نَّ ِمْن َحْيث  َ َكنت م مِّ

و ٍ َحتَّى  ول بَْينَك م بَِرْعر  عَره نَّ َوأْتَِرر  ج 
ْم فَآت عه نَّ أ    -(( :لموالق ) ( ََضْعَن َحْررَه نَّ فَإِْن أَْرَدْعَن مَك 

عَره نَّ فَِر َضة  " -  (  2:لمنسا  ) "فَاَت عه نَّ أ ج 

ِ لمَِّذى َ لتَاك مْ " - اِ  هللاَّ ن مَّ  ( 33:لمنعر ) "َوآت عه م مِّ

لفَالَ تَْبغ  " - َ َكاَن َعرِي ا َكبِير   (  3:لمنسا  )" عل َعرَْيِهنَّ َ بِيال  إِنَّ هللاَّ

ر عه نَّ مِتَذهَب علْ "-   7-لمنسا "بِبَعِض َما َ لتَيت ر عه نَّ   َلَ ُّهَا لمَِّذ َن َ لَمن علْ الَ  َِكلُّ مَك م أَن تَِرث علْ لمن َساَ  َكْره ا َوالَ تَعض 

و" - ا آتَْيت ر عه نَّ َبْيئ افإِْمَساٌع بَِرْعر  ذ ول ِمرَّ ْم أَن تَلْخ    22:لمبقرة  "ٍ  أَْو تَْسِر ٌا بِإِْحَساٍن َوالَ  َِكلُّ مَك 

ة وإعاادة أف  تكار م لمراروعريقا   بامال  ثعر ا  معظرها نزمت ف  لمررحرة لمركية كانت تغييرل  كل هذه لمنصعص 

ار خية ف  لمقارن لمعلحاد جد دة وخامدة  نعم بها لمرسرعن حت  ترك لمركظة لمت أ سبنا  لمرجتر  لتنسان  عر  

 .ولمعشر ن

إن لت االم قاد "لمت  قاماتمصكفية لتنجريز ة روز ماري هاورررأة بتعري  لتكر م لت الم مونختم ف  معدعع 

لمغربياة حصارت عراى  مررأةوعرى عكس ما  ظن لمناإل من أن للمررأة وأعواها حقعقها كإنسانةنوكامرأةن كرم

فقد أصابا ؛فامررأة لمغربية ال تستوي  ماثال  أن تراارإل إنساانيتها لمكامراة وحقعقهاا مثال لمرارأة لمرساررة؛حقعقها

حياث ختيارمرارأة لمرساررة فرهاا حا  لتأماا ل؛ولجبا  عرى لمررأة فا  لمغارد أن تعرال خاارج بيتهاا مكساب لمعيش

امرقصاعد هناا أن ؛فلمرجل بكسب لمقاعت مهاا ومبقياة أفارلد ل  رة أن  قعمفرن حقها "..جعل قعلمة لمبيت مررجل

مجارد لمعظيفاةنوهع مان مهاا دور أهام وأكبار فامررأة ف  لت الم ؛عا رتهى لمرجل أن  عرل ميكسب قعته وقعتعر
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وإذل كاا  فاا  لمعراال إذل رغباات هاا  فاا  ذمااكنوم  ذمااك فقااد أعوااى لت ااالم مرراارأة لملتنجاااد وتربيااة ل بنااا ن

"وفها ذمكلقتضت ظر
 2
 

 ة والتعصب لهاليالروح القب - 2

ة ولمذي كان  كرل أكثر من وجه هع ظاهرة لماعال  ولمعصابية يئلمجانب لاخر لمذي كان  ا دل  من لمعادلت لمس

وكان هذل لمجانب  رثل رلبوة لمعقد لمسيا   لماذي  انظم لمرجترعع قاعده  دخل ف  حرفهمن بين أفرلد لمقبيرة ومن

مكن لمجانااب لمخوياار مهااذه لمعااادلت هااع مااا تعرثااه مكفاااظ عرااى لمكااعزة ووحاادة لمقبيرااةنول و ضاارن فيااه ل ماان

 .  عل  كانت عرى ح  أو با لعتدل  و فك مردما نوذمك بامثلر ومناصرة لمقبيرةإلمعصبية لمعريا  من ظرم و

 : ا  بعضااهمحتى قاابااين لمقبا اال كاناات أماارل   بيعيا نولتغااارة عرااى لمغياار كاناات عااادةنولمكاارود لمرسااتررة 

وأحيانا  عرى بكر أخيناإذل مم نجد إال أخانا
 3
 

بكار   اببها أن ر ايس قبيراة بنا كاان حارد لمبساعإل لمرشاهعرة ان فرثال   عنيإن مم نجد أحدل  نكاربه نكارد أخان

 ل خرىنفادلرت حارد باين بكار وتغرابرجال  من لمقبيرة درد ناقة لمبسعإل بنت منقذنفاخترط مبنها بدمهانفقتر

 !ربتن حتى فنعل من أجل ناقة د  هـ0  نة

وكذمك ما وق  بين عبس وذبيان
  
وبعر أب   امب ف  قصيدته لمالمية  بين مادى حرا تاه مر اع  هللان ومادى ؛

 :رلبوة لمعصبية رغم لمخال  ف  لمرعتقدقعة

 ون سرره حتى نصرع حعمه

 ن ذهل عن أبنا نا ولمكال ل

 وأبيَض   ستسقى لمغرام  بعجهه

 عصرةٌ مألرلملتامى لميربي   

 فعهللا معال أن أج   بسبة

 ت جرُّ عرى أبياخنا ف  لمركافل

 مكنا لتبعناه عرى كل حامة

من لمدهر جدل  غير قع  لمتهاز 
 1
 

مهاادم لمقبيرااة وإمغا هااا وإنرااا جااا    قعمهااا و هذبها؛فات ااالم ماام  االتصااكا هااذه لمرظاااهر وميجااا  لت ااالم قااد ف

متكعن رلفعاة ؛ميكفكف من دغط لمروح لمقبيرة عر  وجدلن لتنسان لمعربا  و ضاعها فا  لمنصااد لمركادد مهاا
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 تعصابمررة وتسامانوال  عار  رحنكسار وتشرذمن فات الم د ن إر  ونقوة صععد وتقدم وميست نقوة مررجت

د ن إمها  َ اْرا كار من   عاادي ؛فهعوميس لمرعن أولمجنسلمصاما ن لمرفادرة لمتقعى ولمعرلوجعل أ اإل نوجها  

َر لمقاارآن لمكاار م َوْحااَدة لمنااعع نس أو لمرااعن أو لماادم أو لتقريمنلمتعصااب كرااهن فهااع دااد لمتعصااب مرجاا وقااد قَاارَّ

 ..تعااااااااااام لتنسااااااااااان  كرااااااااااهن وععدتااااااااااه فاااااااااا  ل صاااااااااال إمااااااااااى أد ولحااااااااااد وأم ولحاااااااااادةن فقااااااااااا  

ل ونَِسا     َا أَ ُّهَا لمنَّاإل  لتَّق عل" ْم ِمْن نَْفٍس َولِحَدٍة َوَخرََ  ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنه َرا ِرَجاال  َكثِير  م  لمَِّذي َخرَقَك   " َربَّك 

وأن أ اااإل فارلد هاذل لمنااعع لتنساان  وباععبهنوأباار لمقارآن لمرجياد فاا   اعرة لمكجارلت إماى لمرساااولة باين أ

 فقا   بكانه مةبين لمناإل هع لمتقعى ولال تقا لمتفضيل

عب ا َوقَبَا ِاَل مِتََعااَرف عل إِنَّ أَْكا" اع  ْم ب  ْم ِماْن َذَكاٍر َوأ ْنثَاى َوَجَعْرنَااك  ْم إِنَّ هللاَ  َا أَ ُّهَا لمنَّاإل  إِنَّاا َخرَْقنَااك  ْم ِعْناَد هللاِ أَتقَااك  َرَمك 

 73:لمكجرلت"َعرِيٌم َخبِيرٌ 

 

 :هذه لمرول ات منهاو نى كثيرل  ف  جررة من ل حاد ث هذل لمرع-عريه لمصالة ولمسالم-لمر ع  وأكد  

ِ لْمبََجرِ ِّ قَا َ * ْنَدِد ْبِن َعْبِد هللاَّ يَّاٍة  َاْدع ع َعَصابِيَّة  "قَاَ  َصرَّى هللاَّ  َعرَْيِه َوَ رَّمَ  ؛َعْن ج  َمْن ق تَِل تَْكَت َرل ٍَة ِعرِّ

ر  َعَصبِيَّة  فَقِْترَةٌ َجاِهرِيَّةٌ   روله مسرم. "أَْو  َْنص 

ْوِعٍم أَن  َر  عَ  هللاِ صرى هللا عريه و رم قَا َ *  بَْيِر ْبِن م  مَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا إِمَى َعَصبِيٍَّة َومَْيَس ِمنَّاا :"َعْن ج 

 .روله أبع دلود "َمْن قَاتََل َعرَى َعَصبِيٍَّة َومَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعرَى َعَصبِيَّةٍ 

تََردِّي  َنْ "قا  و رمصرى هللا عريه  عنه*   درولهلحر"ِزع  بَِذنَبِهَمْن أََعاَن قَْعَمه  َعرَى ظ ْرٍم فَه َع َكاْمبَِعيِر لْمر 

ْم ":قَاَ  َصرَّى هللاَّ  َعرَْيِه َوَ رَّمَ :أَبِ  ه َرْ َرةَ َرِدَ  هللاَّ  َعْنه  قَا َ  عن* َ َعزَّ َوَجلَّ قَاْد أَْذهَاَب َعاْنك  بِّيَّاةَ لْمَجاِهرِيَّاِة إِنَّ هللاَّ ع 

ْيِمٌن تَقِ ٌّ َوفَاِجٌر َبقِ ٌّ أَْنت ْم بَن ع آَدَم َوآَدم  ِمْن ت َرلٍد مَيََدَعنَّ ِرَجاٌ  فَخْ  َره ْم بِلَْقَعلٍم إِنََّرا ه ْم فَْكٌم ِماْن َوفَْخَرهَا بِاْابَاِ  م 

ِ مِ   روله أحرد وأبع دلود ولمترمذي  "َن لْمِجْعاَلِن لمَّتِ  تَْدفَ   بِلَْنفِهَا لمنَّتِنَ فَْكِم َجهَنََّم أَْو مَيَك عن نَّ أَْهَعَن َعرَى هللاَّ

و َامَاَب لمقارآن ةنأو صادلقة أو هعىنوعادم لمريال مقرلباتعاامى ـ بامعاد  ما  لمنااإل كرهمنأمار هللا ـ تباارع ووقاد 

 ..فقا  تعامىمتزلم لمعد  م  لمغربا  ول عدل ن إب

ْم أَْو لْمَعلمِاَدْ ِن َولْ َْقاَربِيَن إِ  َا أَ ُّهَا لمَّذِ " اهََدلَ  هللِ َومَاْع َعرَاى أَْنف ِساك  لِميَن بِاْمقِْساِط ب  اْن َغنِي  اا أَْو  َن آََمن اعل ك عن اعل قَاعَّ ْن  ِك 

ااعل  ول أَْو ت ْعِرد  ااعل لْمهَااَعى أَن تَْعااِدم عل َوإِْن تَْرااع  ل فَاااهلل  أَْومَااى بِِهَرااا فَاااَل تَتَّبِع  لفَقِياار   "فَااإِنَّ هللاَ َكاااَن بَِرااا تَْعَرر ااعَن َخبِياار 

 (731:لمنسا )

 .وقا  أ ضاَ  بكانه وتعام 
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ْنَساااااِن إاِلَّ َمااااا َ ااااَعى"   0 - 3: لماااانجم"ث مَّ   ْجااااَزله  لْمَجااااَزلَ  لْ َْوفَااااى؛َوأَنَّ َ ااااْعيَه  َ ااااْعَ    ااااَرى؛َوأَْن مَااااْيَس مِإْلِ

لعررعل منااإل با عراا  وتالتعن  با نساادنال  التين  ل اا آ  مكرادن"وكان عريه لمصالة ولمسالم  قع   هال بيتاه

"فإن  ال أ غن  عنكم من هللا بيئ ا
  

 

 ىمدرسة المواطنة األول

جتراعية ف  لمررحرة لمركياة لرتعصب مرقبيرة وإنرا أنتج نراذج لت الم بامرعامجة لمفكر ة ولمعجدلنية م ومم  كتف

وكعن مجترعااا  ودومااة قا رااة عراا  قاايم لمعااد  ولمرساااولة عااابرة مررلبوااة لمقبيرااة لمتعصاابيةن ولمررحرااة لمردنيااة

و كف  أن نستعرأ  رفا  من د تعر لمردنية ؛ رة عر  أ اإل لمرعل نةلمرعاصر قا ىولمكرلمة لتنسانية بامرعن

لمتا   -لمثاعرة-عريا جترااع  لممادى لمتغييار لمسيا ا  ولالحت  نادرع  -صرى هللا عريه و رم-لمذي صاغه مكرد

 ..فكتب مهم صر  هللا عريهم و رم ما  لت :تجسدت ف  ولق  لمجز رة لمعربية جغرلفيا وتار خيا  

ة م  لمريمنينن*) فإنه ال هم وأنفسهمنإال من ظرَم وأثمنميَمعمهم  نهم ومررسررين ِد نهمنمريهعد دِ  هعد بن  عع  أ م 

 ..هإال نفسه وأهل بيتِ (أي ال  هرك)  عتِا 

ار مثل ما ميهعد بن  عع " *  "ميهعد بن  لمن ج 

 "ميهعد بن  لمكارث مثل ما ميهعد بن  عع وأن *"

 "بن   اعدة مثل ما ميهعد بن  عع  وأن ميهعد* "

َشم مثل ما ميهعد بن  عع وأن ميهعد* "  " بن  ج 

 "عع بن  ل وإل مثل ما ميهعد بن  وأن ميهعد *"

 "إال َماان ظراام وأَثاام فإن ااه ال   عتِااا إال نفَسااه وأهااَل بيتاااهميهااعد بناا  عاااع ن  ثَعرَبااة مثاال مااا بناا وأن ميهااعد*"

 "َجْفنَةَ بوٌن ِمن ثعربة كلنفسهموأن * "

 "وأن  مبن  لمشُّوَيبَة مثل ما ميهعد بن  عع ن وأن  لمبرَّ دون لتثم* "

 "ى ثعربة كلنفسهملمأن  معو* "

 "بوانة  هعد كلنفسهم وأن* "

ارحٍن وأناه َمان فَتَاك  -صرى هللا عريه و رم-ال  خرج منهم أحد إال بإذن مكرد وأنه*  وأن ه ال  َنَكِجز عراى ثالِر ج 

هاعد نفقاتهم وعراى لمرساررين نفقاتهمن وأن  لميوأن  عرى ؛فبنفسه فتك وأهل بيته إال من ظَرمن وأن  هللا عرى أبَرِّ هذل

وأن  بيانهم لمنصاا ولمنصايكة ولمبار  دون لتثام وأناه مام  الثم بينهم لمنصر عرى َمن حاارَد أهال هاذه لمصاكيفةن 

وأن   َثارد حارلٌم جعف هاا ؛هعد   نفقعن م  لمريمنين ما دلمعل مكااربينلميوأن  ؛لمرٌؤ بكريفهن وأن  لمنصر مررظرعم

                                                             
. فتوي موقع إسالم أونالين -46  
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ه ما كاان باين وأن  ؛وأن ه ال ت جار حرمةٌ إال بإذن أهرها؛وأن  لمجار كامنفس غير مضارٍّ وال آثِم؛ هل هذه لمصكيفة

 -وإماى مكراد ر اع  هللا-عاز و جال-أهل هذه لمصكيفة ِمن َحادث أو لباتجار   خاا  فسااد هن فاإن  َماَردَّه إماى هللا

ه -صرى هللا عريه و رم وأن اه ال ت جاار قار ش وال َمان نََصارها وأن  ؛وأن هللا عرى أتقى ما ف  هذه لمصاكيفة وأبَرِّ

  كع  هذل لمكتاد  دون ظامٍم أو آثمن وأنه َمن خرَج آِمٌن ومن قعد آِماٌن وأنه ال؛بينهم لمنصر عرى َمن دهم  ثرد

(نةنإال َمن ظرم وأثمنوأن  هللا جاٌر مرن بَرَّ وت قى ردبام
 1
 

ف  مجتر  "حقعق لتنسان"و "رعل نةمر"و تضا من هذه لمنصعص لمسابقة أن وثيقة لمردنية أو  وأعظم وثيقة

متعادد لمعقا ادي وزماماة لمعلجبات وتساعد فياه لمكر اات ولمتناعع لمفكاري ول صان فيه لمكقعق وتيدى فيهمسرم ت  

 . نااااةردلم إمااااىعقااااب هجرتااااه لمرباركااااة ماااان مكااااة -دااااـ صاااارى هللا عريااااه و اااارمأر اااااها مكرلمتاااا   لمشااارل   

 تسامح متحرك 

نراذج لجتراعية وإنرا أبدع لت الم بهذل لت ار لمد تعري لمرقعأ مرعصيبة ومرروح لمقبيرة لمعريا   ومم  كتف

عر  لمرستقبل نمعررة مربشر ة وحافزة مررجتر  لمجاهر  لمقد م عرا  مغاادرة فضاا  لمتعصاب نكاع باحاة فتكةنم

عرر بن لمخواد ذو لمكسب ولمنساب فا  قار ش  قاع  عان باال   ؛مثللتخا  لتنسان  ولمتعار  بين لمشععد

 .الال   عن  ب" أبع بكر  يدنا وأعت   يدنا"هللا عنه   لمكبش  رد

-عبادل  فلعتقاة لمر اع -صارى هللا عرياه و ارم-أ عد لمبشارة وبيا  مرر اع  -رد  هللا عنه-وكان ز د بن حارثة

 مستساا وكان هذل أمارل  ال تصاعره أحاد وبايئا  غيار -أي جعره لبنا  مه-وجعره حرل  وتنباه  -صرى هللا عريه و رم

بال ؛ار لمصكابة من أمثا  أب  بكر وعرر بن لمخوادعر  جيش فيه كبقا دل   هثم جعل لبنه أ ام ف  هذه لمعقت؛

بتازو ج ز اد مان ز ناب بنات جكاش لمتا  كانات ذلت حساب "-صارى هللا عرياه و ارم-لمنبا  اموأعظم مان هاذل قا

"ونسب وكانت جد رة بلن تكعن زوجة نب 
  
 

 

 الرق وتجارة الرقيق  - 3

لمت  كانت منتشرة ف  مكة قبال لت االمن ومقاد  "ظاهرة لموبقية ولمرق  "  ضا  إمى هذه لمعادلت لمسابقة لمسيئة 

 .وبج  عرى مكرمة لمعت  لمت  كانت منتشرة كفضيرة بين لمناإل؛حارد لت الم هذه لمظاهرة 

 ؟لمعبيد -من هم لمرقي ومكن 

ومعدععا  مرتررك من قبل لاخار ن باإقرلر لمتنظيراات  لمرقي  بشر جردول من لمكقعق لمردنية وصارول مكال  "

ولعترلفها؛ فامرقي  إذل  خرج من دل رة لمبشر ودخل فا  نوااق ل بايا  لمتا  تبااع وتشاترى وترراك  عيةلالجترا

                                                             
51ص  7003الطبعة التاسعة –القاهرة  –دار الشروق  –في النظام السياسي للدولة اإلسالمية  -محمد سليم العوا -42  
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وتشاير موامعاة لمرصاادر لمتار خياة إماى أن لمفارد   ازج  إماى درع ؛وتعهب وترارإل عريها عناصر حا  لمرركية

 -:لمرق من أحد لمردلخل لاتية

خا ة برعدعع تجارتها من لمبشر لمذ ن ل تكامعل إمى أبايا  لمخوف ولمقرصنة لمت  كانت تغذي أ علق لمن- 7

 .مركض تركن ل قع ا  منهم

 .فض  إمى لمعبعد ةولمغزولت وما  نجم عنها من أ ر     لمكرود -2

 - تقاامر بخصاان إماى أن  نتها  ل مار بلحادهرا ؛فكان لمشا عة لالجتراعيةلمقرار ولمريسر وهع من لافات - 3

 .إمى لمرق -أو أحد أفرلد عا رته

قنااة لمرباا تعرال منقال  ن وال باد أن  عجاز حتراا  - عجاز لمفارد عان  ادلد د عناه فكاين"؛نلتعسار ف  لمد   -  

 .ن أو أحد أفرلد أ رته ف  لمرق ردحينئٍذ  هعى لم-ولمثروة دوما  إمى لمررلبين ةلمقير

 وقد نهى لمنب  -عوللمجنسية غامبا  ما كانت ت  تهم بل إن  اقانوحيث ال حر ة مرعبيد ف  لمزولج ؛أبنا  لتما  -1

حارلر لماذ ن ال  عترفاعن لمرسلمة تغادو مكصاعرة فقاط بلبناا  لتماا  مان ل  وم  ذمك مم تكن -عن ذمك وجرمه

."بلبنا هم
  
 

 ؟فاا  هااذل لت ااار -ثعر ااا   -وأحاادث تغيياارل  بااامال وعريقااا   لالجتراعيااةفكيااف تغرااب لت ااالم عراا  هااذه لمعااادة 

 :لمتام لمرقي  ولمعبيد من خال  لت الم متكر ر اتلقتار خيا  

 

 تجاه الرقيقااالجتماعيةتصحيح النظرة : أوالً 

مهاذه لمشار كة مان لمبشار مان خاال   لالجتراعياةعالج لت الم مهذه لمظاهرة أن صاكا لمنظارة من أو   رق 

 :عده و ا ل منها 

 ..من ذمك قعمه تعاامى ة ل حرلر ولمعبيد بشكل خاصخعإولمتلكيد عرى خعة لمبشر ة عرعما نلمتلكيد عرى لت - 7

ِ  ه َعأَْقَسط   ِابَا ِِهمْ  لْدع عه مْ " علآبَاَ ه مْ  مَمْ  فَإِنْ  ِعْنَدهللاَّ م تَْعرَر  فِ  فَإِْخَعلن ك  مْ  لمدِّ نِ  َْ  1:ل حزلد"َوَمَعلمِيك 

"نومع كان لمقاتل  يدهإن قترهفامكر  قتل بامعبد ؛نصعص لمقرآن عامة تفيد بلن نفس لمعبد كنفس لمكر"- 2
10
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أن  ا  وكان منوقياإل لنصار  متساع ة لمرجترا  وأودااعهنمتاعل  لمنفاعإعتقااد وععجااج لتإلت االم  قاعمن أبعد 

 :برناب  لمرق فيردمها كرا  تضا فيرا  ر  ي  بتد

وكان قضا  هللا ف  هاذل لمرصادر مان مصاادر لمارق قضاا  مبرماا ن  :لمتغريظ ف  تكر م لمخوف ولمقرصنة - 7

 ..تعامىقا  ف

ل أَْن   قَتَّر ااعل أَْو   َصاارَّب  " ااعمَه  َو َْسااَعْعَن فِاا  ل َْرِأ فََساااد  َ َوَر   عل أَْو ت قَوَّااَ  أَْ ااِد ِهْم إِنََّرااا َجااَزل   لمَّااِذ َن   َكاااِرب عَن هللاَّ

ر ه ْم ِمْن ِخالٍ  أَ  نيَا َومَه اْم فِا  لاِخاَرِة َعاَذلٌد َعِظايمٌ َوأَْرج  ن 33لمرا ادةن"ْو   نفَْعل ِمَن ل َْرِأ َذمَِك مَه ْم ِخْزٌي فِ  لمدُّ

قة درلهام معادودةنفكيف مام  تسااما فا   ار لمكار م نآوهذه لمعقعبة بقسعتها تتنا ب م  بناعة لمجر رة؛ فامقر

 قع  أن هناع ثالثاة نفار  خصاهم  -صر  لمه عريه و رم-  تساما ف   رقة خال ف هللا لمركرمين؛ونجد أن لمنب

 "!رجل باع حرل  فلكل ثرنه"هللا بخصعمته  عم لمقيامة ومنهم 

 

ن آودابط نتا جهاا؛ فقاد جعال لمقارة فا  تكد اد بارو  لمكارد لمجهاد ةنولمربامغا: تكر م لمكرود ل هرياة - 2

 ...أو إمااااااااااى لمفااااااااااادل  إمااااااااااا إمااااااااااى لمرااااااااااان  :لمكاااااااااار م مصااااااااااير ل  ااااااااااارى إمااااااااااى أحااااااااااد أمااااااااااار ن

اااا فِاااَدل  َحتَّاااى تََضاااَ  لْمَكاااْرد  أَْوَزلَرهَااااح" اااا َمن اااا  بَْعاااد  َوإِمَّ ول لْمَعثَااااَق فَإِمَّ ااادُّ اااعه ْم فَش   (  :مكراااد) "تَّاااى إَِذل أَْثَخنت ر 

إن ظااهر ":ربيد ردا وقا ف  روح لمرعان ن( لامع  )لمعثاق كرا قرر ولمكالم تفصيل معاقبة ما قبره من بد  

 " ترقاق غير جا زأن ل مر لمثامث لمذي هع لت- فيد-تخيير بين ل مر نلم

 ..تعامىوف  ذمك  قع   بكانه و :تكر م لمريسر - 3

ْن َعَرِل لمشَّْيوَانِ إ"  0 لمرا دةن"نََّرا لْمَخْرر  َولْمَرْيِسر  َول َنَصاد  َول َْزالَم  ِرْجٌس مِّ

 .مت  كانت  ببا  ف  ومعج لتنسان وهدة لمرقبرت مرار ة ولحدة من لمرذل ل لوبذمك ق   

إمكاق أبنا  لتما  بآبا هم فرا عادول من وجهة نظر إ المية أبنا  غير بارعيين فا  لمرجترا   ن لت االم  -  

 .؛من ذمك قعمه تعامىمة أكثر من رجلنظ م ذمك ومن  أن  تصل با َ 

ْم  َْعال  أَن  َنِكَا لو" ْيِمنَاِت َوهللا   َمن مَّْم  َْستَِوْ  ِمنك  م  لْمر  ن فَتَيَاتِك  ا َمرََكْت أَْ َران ك م مِّ ْيِمنَاِت فَِرن مِّ ْكَصنَاِت لْمر   ْمر 

اان بَْعااضٍ   ااك م مِّ ْم بَْعض  ْكَصاانَاٍت َغْيااَر  ؛أَْعرَاام  بِإِ َرااانِك  وِ  م  ااعَره نَّ بِاااْمَرْعر  عه نَّ بِااإِْذِن أَْهرِِهاانَّ َوآت ااعه نَّ أ ج  فَااانِكك 

تَِّخَذلِت أَْخَدلنٍ  َسافَِكاٍت َوالَ م  ْكَصنَاِت ِمَن لْمَعَذلدِ  ؛م  َذمَِك ؛فَإَِذل أ ْحِصنَّ فَإِْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فََعرَْيِهنَّ نِْصف  َما َعرَى لْمر 

ِحيٌم مِ  ْم َوهللا   َغف عٌر رَّ ولْ َخْيٌر مَّك  ْم َوأَن تَْصبِر   21:لمنسا  "َرْن َخِشَ  لْمَعنََت ِمْنك 

قااد أكاادذمك و؛باارعيين مهاام جرياا  حقااعق ل بنااا  ماان لمكرل ر متااه أوالد  ماان أ   رجاالوقااد لعتباار لت ااالم أوالد لم

 ..تعامىقا  فى آبا همن ن لمكر م ف  معرأ إبوامه معادة لمتبن  نسبة ل بنا  إمآلمقر
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ْم فِا  لمادِّ ِن َوَماَعلمِيك  " عل آبَا ه ْم فَإِْخَعلن ك  ِ فَإِن مَّْم تَْعرَر  نَااٌح فِيَراا لْدع عه ْم ِابَا ِِهْم ه َع أَْقَسط  ِعنَد هللاَّ ْم ج  ْم َومَاْيَس َعرَاْيك 

ْم َوَكاَن هللاَّ   َدْت ق ر عب ك  ا تََعرَّ ا أَْخوَلْت م بِِه َومَِكن مَّ ِحير  ل رَّ  . -3:حزلدل "َغف عر 

 

 تصفية طبقة الرقيق: اً ثالث

عتقاد اة لمتا  نجام عنهاا لمارق وكفال حصاانة لمرجترا  لمرسارم لت الم بامشرو  لمرعدععية ولت طَ وبعد أن أح

 :وقد كان مه لمبرنامج ولتجرل لت لاتية بصدد تصفيتهامتفت إمى  بقة لمرقي ن؛إبإزل ها

 

 .من لمزكاة  نف  ف  تكر ر لمعبيد تخصيا  هم" – 7

قَاِد وَ " َيمَّفَِة ق ر عب ه ْم َوفِ  لمرِّ َدقَات  مِْرف قََرلِ  َولْمَرَساِكيِن َولْمَعاِمرِيَن َعرَْيهَا َولْمر  ِ َولِْبِن إِنََّرا لمصَّ لْمَغاِرِميَن َوفِ  َ بِيِل هللاَّ

ِ َوهللاَّ  َعرِيمٌ   51"0  :لمتعبة"َحِكيم لمسَّبِيِل فَِر َضة  ِمَن هللاَّ

 ...تعاااامىقاااا  ف-تكر ااار لمرقااااد-إمااازلم ل فااارلد بتخصااايا جاااز  مااان أماااعلمهم  نفااا  فااا  هاااذل لمغااارأ - 2

ِ َولْميَاْعمِ م" ْم قِبََل لْمَرْشِرِق َولْمَرْغِرِد َومَِكنَّ لْمبِرَّ َمْن آَماَن بِااهللَّ عهَك  ج  َولْمَرال َِكاِة َولْمِكتَااِد لاِخاِر  ْيَس لْمبِرَّ أَْن ت َعمُّعل و 

ااا ِرِي اابِيِل َولمسَّ بِّااِه َذِوي لْمق ْربَااى َولْميَتَاااَمى َولْمَرَساااِكيَن َولْبااَن لمسَّ قَاااِد َوأَقَاااَم َولمنَّبِيِّاايَن َوآتَااى لْمَراااَ  َعرَااى ح  َن َوفِاا  لمرِّ

عف عَن بَِعْهِدِهْم إَِذل َعاهَد ول َكاةَ َولْمر  الةَ َوآتَى لمزَّ  711:لمبقرة .(..لمصَّ

وأناه مان لمعلجباات ومايس مان د بات تاا  غيار لمزكااة لمركتعبةنومقد بين لمرلزي ف  تفسيره مهذه لا ة إن لمررل 

 ." عى لمزكاة ف  لمرا  حقعقا  "أنلمتوعع إذ 

ل مااعل  ماادى ل غنيااا  إمااى تكر رل رقااا  بعااد أن كاناات تعجااه  وهكااذل  تجرااى منااا أن لت ااالم  عجااه فااعل ض 

 .عبادهم تت

 ...؛ فقا  تعامىعرى أقسا -نجم م   ام  تعهد فيه ل و  بدف  تعع ض م؛لمعبد و يده  ه  عقد بينو:لمركاتبة – 3

ل َوآت ااعه ْم ِماانْ و" ْم فََكاااتِب عه ْم إِْن َعرِْراات ْم فِاايِهْم َخْياار  ااا َمرََكااْت أَْ َرااان ك  ااعَن لْمِكتَاااَد ِمرَّ ِ  لمَّااِذ َن  َْبتَغ  مْ َماااِ  هللاَّ " لمَّااِذي آتَاااك 

 11:لمنعر

 الحالة الدينية قبل البعثة – 2

أمار بااما لمصاععبة  -صارى هللا عرياه و ارم-قبال بعثاة لمر اع  لالجتراعياةمعرفة ل وداع لمد نية ولمسيا اية و 

فكااان مان لمرفيااد إ اتقرل  هااذل لمعدا  ماان خااال  ؛معادم تااعفر لمررلجا  ذلت لمرصاادلقية لمدقيقاة فاا  هاذل لت ار

فا  -صارى هللا عرياه و ارم-ونزمت عر  أكرم لمخر  مكرادلمركية منها  نها إنرا جا ت  مقرآن خاصة  نصعص ل

كعن بذمك حصرنا عر  قارل ة أكثار دقاة مرعدا  لماد ن  نو؛إ ار معامجة هذل لمعلق  لمرك  عر  كافة لمرستع ات

                                                             
نفس المصدر السابق  -51  
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آن بل اارا  أد ااان كاناات توامعنااا آ ااات لمقاارحيااث  -صاارى هللا عريااه و اارم-فاا  مكااة قباال بعثااة لمر ااع  ا  خصعصا

هاعد ولمنصاارى ولمصاابئعن ولمرجاعإل ولمرشاركعن  لمي: معروفة ومتدلومة مها معتنقعهاا فا  ذماك لمعصار وهام

 :ىاموتعر فهم كت

وكان مهاام حضااعر أكباار فاا  لميهااعد ولمنصااارى فاا  مكااةنة ماان اميااهناااع جتعجااد كاناات : اليهررود والنصررار 

وكانت تجري بينهم وبين مبعضهم مكانة متريزة ف  لمرجتر نوكان نوقد لعتن  بعض لمعرد لمنصرلنيةن نةردلم

وتعررااعل ماانهم بعااض لمفنااعن ولمقصااا ؛وقااد تاالثر بهاام لمعردين حااعلرلت وجااد  فاا  قضااا ا مخترفةنلمرشاارك

 ؛فكان معررهم بامكتااد ترياز عراى لمعارد لماذ ن كاانعل  نتظارون نبياا   بعاث فايهم؛وأخبار ل نبيا  ول مم لمغابرة

 .ن أهل لمكتاد  دَّععن أن لمنب   يبعث منهمبينرا كا

ففضاال  عان كاعن كتسااح لمعثنياة لمجاهرية؛إوكان مهم تلثير ف  أفكاار لمعارد لمد نياة مكان دون أن  تركناعل مان  

فاإن أفكارهاا ال تنا اب بيئاة لمعربا  لماذي  ساعى مركصاع  ن ة د انة قعمية ال تسعى تدخاا  لمنااإل فيهاا لميهعد

وكاذمك لمرسايكية مام تكان متقنا  لمعربا  لماذي  كاب نتفااع بهانلميهعد اة لتكرود بينرا تكارم عرى لمغنا م من لم

 .لمثلر أن  د ر خده ل  سر مرن دربه عرى خده ل  رن كرا تدعع لمرسيكية

 

فاا   "لمرجااعإل"وقااد وردت مفظااة مقااا رين با صاارين لمنااعر ولمظررةن قصااد ل خبااار عن بااامرجعإل ل: المجرروس

ساتبعد وجاعد نفار مانهم وال    لمكجاز عرى خبارهم ومعارفتهم بهامن عرى وقع  أهلذمك فد  د ن نآن عرَرا  ملمقر

ومم  رد دخع  قبا ال عربياة فا  جدول عن  ر   لمتجارة أو لمرقي نربرا ونة ولموا ف وغيرهان ردف  مكة ولم

 . وعران لميرنومهذل كان معظم مجعإل جز رة لمعرد من لمفرإل لمرقيرين ف  لمبكر ن و؛لمرجع ية

 

وقااد لتجااه معظاام لمرفساار ن إمااى جعاال لمرقصااعد بهاام د انااة ن فاا  لمقاارآن ثااالث مرلتنير لمصااابِكااذ  : نؤالصراب

بَّاد لمرال كة أو لمكعلكب أو لمشارسن  لمصابئة لمرخترف ف  عقا د أصكابها بين قا ل إنهم من لمرجعإل أو إنهم ع 

 .مااااااااا  اااااااارأ بعااااااااد لت ااااااااالمومن هااااااااذه لمعقا ااااااااد نهاااااااام فر اااااااا  جراااااااا  بااااااااين مخترااااااااف ل د اااااااااننأو إ

ولمنصااارى ذوي ل صاال  لميهااعدوتصاانيفهم ماا  ؛وكاال هااذه لمتفساايرلت مسااتبعدة نظاارل  مااذكرهم ماا  لمرجعإل

لمكرراة متدلوماة باين لمعارد بكثرةنوتاد  مغع ااا  إداافة إماى أن را  ارجا كاعنهم أقارد إماى لمتعحيدنم؛لمتعحيادي

عراى وبهذل لمرعناى أ رقعهاا د ن لمقعم وعقا دهمنرن لنكر  عن وقد ل تعررها لمعرد منكرل نعرى لمريل ولت

 .ور  عراى مان تارع عباادة ل صانامنكرا كانات تساتعرل فا  مقاام لمكنفاا ت   وكانتمن أ رم ولتب  لمد ن لمجد دن
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 ؛من لمجاهريينن فرم  شركعل بربهم أحادل   لبرلهيمعر  لمكنفا  بين لمرسررين بلنهم من كانعل عرى د ن : الحنفاء

كانت بل  فهعل ترك لمعبادة ولمقا رين بهان و ؛ومم  دخرعل ف   هعد ة وال نصرلنيةن ومم  قبرعل بعبادة ل صنام د نا  

ال تسااعد عراى ر ام صاعرة ولداكة مركنفاا ن فراا صاادروعرى لمعراعم فاإن لمرمهم عادلت خاصة تريازول بهاان

بل كااانعل  ااد نعن فرام  كعنااعل ماان لمرشاركينن نورد فا  لمقاارآن  يكااد أنهام أومئااك لمااذ ن رفضاعل عبااادة ل صاانام

-لبارلهيموكان قادوتهم لميهاعد ولمنصاارىنفرم  كعناعل  هاعدل  وال نصاارىنبامتعحيد لمخامان وهع فاعق تعحياد 

".عريه لمسالم
12
 

 

 ععج ناجع 

مرتشاابكة قيام لمساعة هى لمقدرة معامجة ل معر لمرتعاددة ول إمىولمت  التنفك عنه  لمكبرىمن إبدلعات لت الم 

رآن لمركا  أدول  لمكاماة فرقاد عاامج لمقارا  لمرساتقبل ومتجااوز مرجغرلفياا نعبر نا مكثاف لمادالالت ومنفاتا ع

 .لمرنتشرة ف  مكة بين لمركعنات لمد نية لمرخترفة بضربات قاصرة عر  مفاصل لمعقا د لمد نية لمرنكرفةلمد نية 

 

عتبار ل بكانه وتعامى ونف  لمشار ك ولمعلماد ولمع اوا نووه  تعحيد هللا  لمكبرىنتصار مرقضية فرن خال  لال

فقد قاعأ بضاربة نو اوا  وبافعا  إماىكهناة وال  إماىعالقاة مبابارة وال تكتااج  بكانه وتعامىلمعالقة بين هللا 

 ن  الكرعن أمااعل  لمنااإل بامبا اال نجاال  ولحادة لمكهنااعت لماد ن   معباادة ل صاانام وفكارة ل حباار ولمرهبااان لماذ

 ومعته وحياتاه ورزقاه بياد إماه لمسارا  ال بار ك هوجعل مصيرامين لتنسان من  وعة لمع وا  ولمدجوحرر ن

لمتا  كاناات ترثاال فل ااا  صااربة  وو كفا  أن نسااتعرأ قصااار لمسااعر لمركيااة نىزع  لمالت و لمااوالال بيااد هباال  ماه؛

 .تضرد ف  أ ناد لمشرع لمرعشش ف  عقع  أهل مكة وما حعمها من لمذ ن بدمعل د نهم

 ..ة وأهال كتااد ومجااعإلبئركين وصاااد ل د ااان لمرخترفاة فا  مكااة مان مشافكانات هاذه لمرعامجااة لمقرآنياة معقا ا

 اات لمركياة  اررا  وف  ذلت لمعقات كانات هاذه لا؛عر  تقع ض لمادجل ولمشاععذة لمد نياة لمرنشارةحا رة وقادرة

  ما  لمعد اد مان أهال هاذه ل لمانا لمقرآنافقاد تعاما ؛ ابكانه وتعاامىعرا  هللا أمنا  مرباحثين عان لمكقيقاة ولمتعرف

اةٌ قَآ َِراةٌ  َْتر اعَن آ َااِت  لس علْ َ اَعل مي"ميس من باد أنهم كرهم مجرمين وإنرا أكد أنهم  لمد انات اْن أَْهاِل لْمِكتَااِد أ مَّ مِّ

د ونَ  ِ آنَا  لمرَّْيِل َوه ْم  َْسج   773:آ  عررلن" هللا 
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َرد   ؛ق ْل ه َع هللاَّ  أََحٌد  ":لمصرد  عرة*  ل أََحد ؛مَْم  َرِْد َومَْم   عمَدْ  ؛هللاَّ  لمصَّ ف ع   "َومَْم  َك ن مَّه  ك 

وَن ": عرة لمكافرون*  اا َعبَادتُّ ؛َوال أَنت ْم َعابِد وَن َما أَْعب اد  ؛ال أَْعب د  َما تَْعب د ونَ ؛ق ْل  َا أَ ُّهَا لْمَكافِر   ؛ْم َوال أَنَاا َعابِاٌد مَّ

ْم َومَِ  ِد نِ  ؛َوال أَنت ْم َعابِد وَن َما أَْعب د   ْم ِد ن ك   (مَك 

ل َذلَت مَهَبٍ ؛َماا أَْغنَاى َعْناه  َمام اه  َوَماا َكَسبَ ؛تَبَّْت  ََدل أَبِ  مَهَاٍب َوتَبَّ ": عرة لمرسد* امَاةَ ؛َ يَْصارَى نَاار  َولْمَرأَت اه  َحرَّ

 "َسدفِ  ِجيِدهَا َحْبٌل ِمْن مَ ؛لْمَكوَبِ 

ااضُّ َعرَاى  ََعااِم لْمِرْسااِكينِ  ؛تِايمَ لميفَااَذمَِك لمَّاِذي  َاد عُّ  ؛أََرأَْ اَت لمَّااِذي   َكاذِّد  بِامادِّ نِ ": اعرة لمرااععن*  فََعْ ٌل ؛َواَل  َك 

َصرِّينَ  ونَ  ؛لمَِّذ َن ه ْم َعن َصاَلتِِهْم َ اه عنَ ؛مِّْرر  عَن لْمَراع عنَ ؛لمَِّذ َن ه ْم   َرلؤ   "َو َْرنَع 

أن أحاد لمشاباد  كجاج لمكفاارغاة ململمركثفاة ولمد ر عة لمكفظ و ونكن  ف  رحاد هذه لمسعر لمركية  كضرن 

ة منشاعرلت ثعر اة مذهراة كانات تاعزع عرا  لمجرااهير فا  مكابرثاباة هذه لمسعر تعاد أن "لمثعلر كان  قع  م  

 ".بريغة لمرعن فه   هرة لمتركيب ؛

ه فا  نشار ها  لعتراادعرراه لماد ن  فا  لمرجترعاات لمتا  عرال فيهاا  من قسارات هاذل لمعاالج لمقرآنا  مرعدا و

أصابا إنتصاار لماد ن قاا م عرا  -صارى هللا عرياه و ارم-نفبظهعر لمنبا  لمخااتم مكراد أفكاره عر  و ا ل لمبشار

َوَماا َمنََعنَاا .."؛وقد صرح بذمك لمقرآن فا  قعماه تعاامىمركنات لمبشر و نن لمكياة وميس عر  ظهعر لمرعجرلت

علْ بِهَا َوَما ن   أَن ْبِصَرة  فَظَرَر  عَد لمنَّاقَةَ م  م عَن َوآتَْينَا ثَر  " اْرِ ل  بِاا َااِت إاِلَّ تَْخِع ف انُّْرِ َل بِاا َاِت إاِلَّ أَن َكذََّد بِهَا ل َوَّ

  1:لت رل 

بَه ْم َوأَنَت فِيِهْم َوَما َكاَن هللا    وما" تعامىقعمه و ونَكاَن هللا   مِي َعذِّ بَه ْم َوه ْم  َْستَْغفِر  َعذِّ  .33:ل نفا "م 

 قا رة عر  لمكجة-صرى هللا عريه و رم-لمر ع  ةفلصبا إنتصار لمد ن ونصر

ْنت ْرَصاِدقِينَ "..؛بعار ذمكعتدلفعامكقعلمبا لولمبرهان ْرإِْنك      :لمنرل" ق ْرهَات علب ْرهَانَك 

 .إمى ل نتغييرل  ثعر ا  عريقا  قا را   وتعد  ؛ل فكار ولمعقا د نتصارإفتا جد د وتغيير بامل ف  فرسفة  وهذل
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 الحالة السياسية : أوالً 

حتاى فا  لمساا د بيانهم هاع لمنظاام لمقبر ن وكان لمنظاامة لمعربياة  نقسارعن إماى بادو وحضارنكان  اكان لمجز ار

فاا  لمجنااعد ومرركااة لمكياارة فاا  لمشاارا  لمشاارق ن  لماايرنكررركااة  نشاالت بااامجز رة امااك لمرتكضاارة لمتاا لمرر

فرم تنصاهر لمجراعاة فيهاا فا  باعب ولحادن وإنراا ظرات لمقبا ال وحادلت رركة لمغسا نة فا  لمشارا  لمغربا نوم

 .مترا كة

هاذه لمرلبواة نشال لمنسبعوحدة لمجراعةن وفا  ظال و وحدة لمدم مولمقبيرة لمعربية مجرععة من لمناإلن تربط بينه

عرى أ اإل من لمتضامن بينهرا ف  لمكقاعق ولمعلجبااتن وهاذل ظم لمعالقات بين لمفرد ولمجراعةقانعن عرف   ن

 .لمقانعن لمعرف  كانت تترسك به لمقبيرة ف  نظامها لمسيا   ولالجتراع 

ماا تقادم وم ونكعهاان وخصا صه من بجاعة ومرو ة وكارمرقيادة منزمته لمقبرية وصفاتهن وزعيم لمقبيرة تربكه

  فاا  لمكياااة لمقبيرااة ومكاان لمااروح لمقبيرااة لمواغيااة  عاان لمعداا  لمسيا اا  مرقبيرااة كااان  رثاال لمجانااب لمرضاا

نوكرا هع معرو  غامبا  لمفسااد ى لجتراعية و يا يةولمرتعغرة ف  مجتر  لمجز رة لمعربية  ببت مصا ب كبر

 هرايش لمفئاات لمضاعيفة مان لمرجترا ؛ودياع لمكقاعق وت جتراع   ترثل ف  لنتشار لمظرملفساد  هلمسيا    تبع

بصاعرة بشاعة فسااد لجترااع  وإقتصاادي مثال أكال  هففساد لمرأإل لمسيا   ف  مجتر  لمجز ارة لمعربياة الزما

وغيرها مان لمفعلجا  ولمكاعرلث لمتا  تراتهن كرلماة لميتيم وتجارة لمرقي  وقهرلمررأة وظرم لمعبيد ولتما  ما  

داعن غراار لمقتاال عأذن تسار  أو قراب  اارحم نو خراة  نصاارون  قبيراتهم دون عقال  فكاارأومقبيفلفرلد لتنساان؛ل

مك ال عنيهم إنرا بعصرتهم مضبع ة عر  نصاره لمقبيراة ؛فذولمسرب دون تعقف مرعرفة من لمرظرعم ومن لمظامم

انأو»بعارهم   بامك  أو لمبا ركت  صار  عل   ‹‹مظرعملنصر أخاع ظامر 

 :  لمشاعرحامهم كرا  قع وكان

 ال  سلمعن أخاهم حين  ندبهم

 اف  لمنا بات عرى ما قا  برهان

عادل هاذه لمكارود -ن لمقبا ل عراى قادم و ااق ومان أباهرهذه لمكارود حارد لمفجاار وكاانوكانت لمكرود بي

 .تقااا  إغاااارلت فرد ااة باااين لمقبا ااال تكاااعن أ اابابها بخصاااية أحيان اااان أو  رااب لمعااايش أحيان اااا أخااارى -لمكباارى

ومذمك ماا كانات لمقبيراة ؛فا  حاد  ايعفها كاعن   كثير من ل حياان رزق بعض لمقبا ل فومعل من  بب ذمك أن 

د ارها خاو ة كالن مام وتدع ل أو نهار متسرب أنعامها ومينهانتلمن أن تنقض عريها قبيرة أخرى ف   اعة من مي

 .تسكن با مس
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وأصابا عادم وقاعع  ا  نوصاار لمظرام مرادوحبا  لمفقيرلمظرم بينهم نفاامقعي  لكال لمضاعيفنولمغن   رلوقد باع 

ذلماا  قبيرتاه عرا  عادم وقاعع لمظرام  بااعرهمدعفهم وخعرهم حت  قاا   لمظرم منهم عر  بعضهم لمبعض دميال  

 :لمذي لختاره أبع ترام" د علن لمكرا ة"من بعر ق ر ظ بن أ نيف من  -منها

 ع كنت  من مازن مم تستَبا إبر م"

 ل بن بيبانابنع لمرقيوة من ذه

ش ن  إذل   مقام  بنصري  معَشٌر  خ 

 عند لمكفيظة إن ذو معثة النا

 قعم إذل لمشرُّ  أبدى  ناجذ ه  مهم

 ه زرلفاٍت ووحدلنايإم ارول 

 ال  سلمعن  أخاه م  حين   ند ب هم

 ف  لمنا بات عرى ما قا  برهانا

 مكن  قعم  وإن كانعل ذوي عددٍ 

 ناميسعل من لمشرِّ ف  ب ٍ  وإن ها

  جزون من ظرم أهل لمظرم مغفرة  

"ومن إ ا ة أهل لمسع  إحسانا
13
 

تاد فاا  رعر  لمبنااا  لمقبرا  لمرولتقتصاادي فا  لمجز اارة لمعربياة لمقاا ر كاان هاذل وصاافا  تقربياا  مرعدا  لمسيا اا 

 ىفكاال قبيرااة تعاار  نساابها وقاادرها وأرلدااها و اارا ها وتفاااخر بااذمك وتسااع؛فضااا  لمجغرلفيااا وباحااة لمتااار خ 

ومرار اة لمقتال ولمترو ا  ولمظرام  ىارة عرا  لمقبا ال ل خارغاجتراع  ولمسيا   من خال  لتمكسب لمرجد لال

 .لتجتراع 

 ؟ف  عر  لمزمن بةفراذل  فعل لت الم م  هذه لمرعضرة لمتار خية لمضار

 ؟سااااولةلمعاااد  ولمرحراااة ولمرب ولمظرااام ولمقتااال نكاااع فضاااا    لمساااريوكياااف  نقااال هاااذل لمرجترااا  لمقاااا م مبااااد

 عرااااعد فقااااري مترا اااااك؟ سيا اااا  مااااان جااااذورة و اااادع لمرجتراااا  بالجتراااااع  ولمهاااال  قااااعأ لمبنااااا  لالف

أم  عد  و كفف من ل ثار لمسربية مهذه لمروح لمقبيرية و جعرها رلفعة مررجتر  وأدلة مرترا اك ونصاره لمضاعيف 

 وتلد ب لمرعتدي؟

 إماااىرة عارماااة فااا  فرسااافة لمنظااار ختاااار أقصااار لموااارق نكاااع لتصاااالح عااان  ر ااا  إحااادلث ثاااعللت اااالم 

 : ين هراتم ذمك عبر مكوت ؛ولمعال م رؤ ة جد دة ف  معان  لتنترا  ولمرجتر  ولمقبيرة وقد؛لمكياة
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 . تفكيك ل فكار لمقاترة ف  لمقبيرة لمعربية:  ل وم 

 . تقد م لمنراذج لمررهرة: لمثانية

 اإلسعم وجهاد الظلم :تفكيك األفكار المحطة األولي

 احنة عر  عامم ل فكار لمضاارة فا  رأإل لتنساان  ه لمخامدة ولمرتعبد بها حربا  يرتعامخاأ لت الم عبر  - 7

 اائرة بل  فااهوتعر؛وفورتااه ل وم  تهنسااانيإإمىلمعرباا  فاا  مجتراا  لمجز اارة لمعربيااة عباار رد لتنسااان لمعرباا  

 ابكانه فيقاع  هللا ؛ولمعاد  ولمقساط  ه  دععة مررحراة ةوجعل صرب لمدععة لت المية ف  مك لمكبرىلمعجعد 

 ...وتعامى

ْحَرن  " ْنَسااانَ ؛َعرََّم لْمق ْرآنَ ؛لماارَّ ْساابَانٍ ؛َعرََّره  لْمبَيَانَ ؛َخرَااَ  لْتِ ااْرس  َولْمقََراار  بِك  َدلنِ ؛لمشَّ ااَجر   َْسج  ااَراَ  ؛َولمنَّْجم  َولمشَّ َولمسَّ

ول لْمِرياَزلنَ ؛يَزلنِ أاَلَّ تَْوَغْعل فِا  لْمرِ ؛َرفََعهَا َوَوَدَ  لْمِريَزلنَ  اعل لْماَعْزَن بِاْمقِْساِط َواَل ت ْخِسار  َولْ َْرَأ َوَداَعهَا ؛َوأَقِير 

 70-7: عرة لمرحرن" مِأْلَنَامِ 

  ومان أجرهاا رفانوذكار لمغا اة لمتا  خرا  مان أجرهاا لتنساان  "لمارحرن"فهذه  عرة مكياة لفتتكهاا هللا با اره  

إقامة لمعد  ولمقسط فيرا بينهم وباين ربهام بتعحياده وعادم  إمىهعبادى نثم دعلمسرا  وه  تكقي  لمعد  ولمقسط

بل مقد قادم لمقارآن لمكار م إقاماة لمقساط نلمقسط إمىلمقرآن ى را دعنكهنوهع من لمظرم  بل أبد أنعلعهلتبرلع ب

 ..؛فقا   بكانهعر  تعحيد هللا

ْم ِعنااَد قاا" ااعهَك  ج  ااعلْ و  ااعد ونَ ْل أََمااَر َربِّاا  بِاْمقِْسااِط َوأَقِير  ْم تَع  ْخرِِصاايَن مَااه  لماادِّ َن َكَرااا بَااَدأَك  ااعه  م  االِّ َمْسااِجٍد َولْدع  " ك 

  2:ل عرل 

لمقرآن عر  لمرشركين ما هم فيه من ظرم وتظاامم حياث كاان لمظرام فابايا  بكال صاعره وأباكامه ومان  ىنع – 2

 ..ذمك

أكثار داكا اه نوكان  ة ف  لمبي  ولمشرل لمذي كان  رار ه ل غنيا  ف  معامالتهم لمتجار:قتصاديلمظرم لت –أ 

وَفِّفِينَ .."لمفقرل  ولمضعفا  وَوإَِذل َكاام عه   ؛لمَِّذ َن إَِذل لْكتَام عل َعرَى لمنَّااإِل  َْساتَْعف عنَ ؛َوْ ٌل مِْرر  " نْم أَْو َوَزن اعه ْم   ْخِسار 

 .3-7:لمروفيين

 ...فقاااااا  تعاااااامى:وظرااااام لمضاااااعيفم وظرااااام لمرااااارأة وظرااااام لمفقيااااار يتااااالميكظرااااام  :جترااااااع لمظرااااام لال -د

عَن لْميَتِيمَ " عَن َعرَى  ََعاِم لْمِرْسِكينِ ؛َكالَّ بَل اَل ت ْكِرم  اا؛َواَل تََكادُّ ر عَن لمتَُّرلَث أَْكال  مَر   اا؛َوتَلْك  ب  اَجر   " َوت ِكبُّعَن لْمَرااَ  ح 

  7-71: عرة لمفجر
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 ..أ ضا  جل  بلنهوقا  

َصرِّينَ ؛َواَل  َك ضُّ َعرَى  ََعاِم لْمِرْسِكينِ ؛تِيمَ لميفََذمَِك لمَِّذي  َد عُّ ؛امدِّ نِ َت لمَِّذي   َكذِّد  بِ أََرأَ ْ "  ْم َعن لمَِّذ َن ه  ؛فََعْ ٌل مِّْرر 

ونَ ؛َصاَلتِِهْم َ اه عنَ  عَن لْمَراع عنَ ؛لمَِّذ َن ه ْم   َرلؤ    عرة لمراععن"َو َْرنَع 

 خوة عابرة للجغرافياإ: المحطة الثانية 

ولة ولتنصاا  خاعة لماد ن ولمرسااإلمعالقات لتنسانية لمقا راة عرا  ى ة عر  مستعجكقدم لت الم نراذج نا - 7

باا بكار لمقربا  أ  و ارران لمفار ا  وباال  لمكبشا  وفرقد جر  لت الم بين صهيب لمرومولتحترلم لمرتباد ن

 .ولحدة دون لمناإل ةوجعل منهم أم

 .روله لموبرلن "ا أهل لمبيت رران منَ "قا  صرى هللا عريه و رمف

 .روله لمبخاري"مقد  رعت خشخشة نعريك ف  لمجنة  ا بال "بن رباح  عن بال  وقا 

وبهذه لمنراذج لمكية لمت  ترش  عرا  أقادلمها و اط لمرجترا  لمجااهر  متجااوزة روح لمتعصاب مرقبرياة وحرياة  

بإمكانية لمفعال ولمتل ا  ولمعايش دون تعصاب أو ن كعن لت الم فتا مررجتر  لمجاهر  ما  سر  اهرية ل ثرةلمج

 .تتور 

حضاارت مكاداارة  هنا أناا نأذكرة بشااكل عااام وجعاال مهااا عاادة مسااتع اتخااعة لتنسااانيحتاارم لتنسااان لتإ – 2

ة سااايرأإل لمكن)متقيااات باااا خ بااانعدةإمقاااد "قاااا فوكاااان  تكااادث عااان لمع نياااة  ماااىلمرشااايخ لمرلحااال مكراااد لمغز

فكاان رد لمشايخ  وإثباات لتخاعة ماه؛( ل خ بنعدة)مقع  لمشيخ  ل تهجانا  كبيرل   فإذل بامجرهعر   بدي(ل رذوكسية

نولت االم  قادر كال نسانيةخاعة لتإخاعة لماع ن وإخعة لمد ن وإنفهناع "عاد أخاهم هعدل   إمىهللا  قع  و"لمجريل

ساعر باين لمشاععد إماى بناا  لمجفهاع  ساع  ؛ول مم ات و كترمهاا فيراا  فياد لمرجترعااتهذه ل نعلع من لمعالقا

 .لمفاصرةبنا  لمقالع ولمكصعن مال

ففا  صافع  لمصاالة تتسااقط  ؛لمصالة ولمكج وغيرها قا رة عرا  لمرسااولةمثل ة يعبادلت لت الم لمر يس – 3

 هلمعز ر بجعلر لمغفيرن ولمفقير قدما؛ فامكل  عل  بين  دي هللا؛لمتساوي و نرع لمعد  يابر و كلمرتب و رعت لمكِ 

 .فامرشاااهد لت راااان  فااا  لمكاااج هكاااذل وبشاااكل أعرااا  وأكثااار تنععاااا  ولمرتعرم بجاااعلر ل مااا  ن؛تالصااا  لمغنااا 

مرقساااط  ىفعباار ناادل لت لمقااارآن وبااعا ر لمتعباااد ونراااذج لمعلقااا  حااارد لت اااالم لمتعصااب ولمتكااار ض ودعاا

 ااالم بهااذه لت فتااراااع  ولمتعباادي وهرااا ال نفصااالننومم  كجتلمعراال لال ىن كااان هااذل عراا  مسااتعولتنصااا 
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وه  إقاماة دوماة قا راة عرا  قايم لمرسااولة ورلبواة نتعاد أكثار ثعر اة ىبل تقدم خوعة أخار لالجتراعيةلمنراذج 

هب مها لمكياة ولمخرعد ف  دنياا ع  لمرعل نة حت  تترعرع هذه لمقيم وتنرع دون خع  أو تعتر وت  يلمد ن ومباد

 .لمناإل ولمدو 

 النموذج الملهم  

 عناعلدلة لمتنفيذ اة و كلمسيا   أن  اتككم فر ا  لمثاعرة ولمثاعلر فا  لت ي ثعرة ف  لمرجا من ميبرلت نجاح أ 

 امياادرق؛ ااد رون فيهجد اادل    يا اايا  أو  نشاايل ولقعااا   هعرير فاا  لمجساام لمسيا اا  لمااذي لنتفضااعلهاام صااناع لمقاارل

ردنياة لمرباركاة وماا تام فا  مرحراة إنشاا  دوماة لم -صارى هللا عرياه و ارم-وهذل ما تم عر   اد لمر اع   نل معر

لت االم متكااع ن فضاا  لجترااع  جد اد باين مكعنااات  ىفقاد  اع؛بعادها مان فاتا مكاة وهيرناة  ااد لت االم عريها

لمرجتر  لمرك  ف  لمجز رة لمعربية قا م عر  قيم لمرساولة ولمعد  وخاد  مسروة لمقانعن وميس  روة لمغاادن 

نا  لمريل وآ رل  لمنهاار مان أجال ىآ دعع مذمك و سعا  وجاهد لت الم ف  لمررحرة لمركية  يرة ثالثة عشر عام

 "َوَما أَْرَ ْرنَاَع إاِلَّ َرْحَرة  مِْرَعامَِرينَ "   لمرحرة نشل مجترأن 

صارى هللا عرياه -فا  مكاة و اا ر مكعناات لمرجترا  لمركا  أبات إال معانادة لمر اع  لمكبارىومكن قر ش لمقبيراة 

هم فا   بوتعاذ هومكاربته ولمتضي  عر  دععة لمرساولة ولمركباة ولمرحراةن بال بارعت فا  قتال أصاكاب-و رم

عريهم ماااردهم عااان هاااذه لمااادععة لمتااا  تسااااوي باااين ل بااايض قتصااااد ةإة وبااان حااارد نفساااية وبوكاااا  مكااا

وما  كال هاذه لمشادل د لمتا  وقعات عرا  ن"كركام  دم"لمغفيرولمتا  باعارها ولماعز ر و؛ولمغن  ولمفقير؛ول  عد

مر اامة ول اترر فا  جهااد نشار ل ولمرعيل ل و  مان لمصاكابة لمكارلم مام  تعقاف-صر  هللا عريه و رم-لمر ع 

 .إم  أن مألت ل فاق

تنافا لمعلقا  لمضااغط وت بشار ؛ ولعادة ى ارح أفكاار ورؤ ىفا  مساتع بينفات الم قادم ثاعرة حقيقياة فا  لمجاان

فا   ىبامرستقبل لمعلعد نوقدم ف  ذلت لمعقت لمنراعذج لمعررا  مهاذه ل فكاار عبار إقاماة لمدوماة لت االمية ل وما

 .ة لمرنعرة نلمرد

أن تكعن ر امته عبارة عان كرراات تكتاب عرا  لمرماا  ثام  -صر  هللا عريه و رم-وال ر عمه لت الم فرم  كتف

 ماان لمعجعد؛وإنرااا دااربت لماادععة لت ااالمية نرعذجااا  فتركعهااا  -لمظااامرين ولموغاااة ولموعلغياات -تاالت  أمااعلج

لمقاانعن ولمرعل ناة مان عريهاا مان خاال  إقاماة دوماة  ايادة وأن  ارث هللا ل رأ  إماىومررهاا  مربشار ة  صامكا  

متكعن باذمك أو  نراعذج منظاام  يا ا  قاا م عرا  لمرعل ناة ولمرسااولة وخادا   ؛ولمرساولة ف  لمردنية لمرنعرة

نوأصابكت فيااه لمرلبواة لمد نيااة مكال لمرلبوااة لمقبرياة لمرتعصاابة أو مقاانعن فاا  تاار خ لمجز اارة لمعربيةمساروة ل
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 جترا  فياه لمنااإل قبال لت االم إالعرا  نفرم و  مرة فا  تار خاهرجتر  لمعرب   لمنسبية وهذه ظاهرة  عرفها لم

 .أ اإل من صالت لمقرلبة ولمنسب
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 الحامل التاريخي

فااا  جرياااا  أدولر لمتاااار خ لمبشااااري كاااان لمشااااباد هااام عراااااد ل مم؛و ااابب نهضااااتها؛ومنب  قعتها؛وعاقاااادي 

أمع تهااااا؛ووقعد حروبها؛ومبعااااث فخرهااااا وعزهااااا؛ فبامشااااباد برغاااات دعااااعة هللا تعااااام ؛وأقيم تعحيااااده فاااا  

لت االم مناذ   تغرقهالمزمنية لمت  لل رأ؛وك سرت جكافل لمشرع؛وهد مت رمعز لمعثنية؛وبامنظر إم  لمفترة 

حتا  تجساد هاذه لمقايم لتنساانية لمخامادة وتجريهاا فا  دوماة  بهوبادأ لمتبشاير -صرى هللا عرياه و ارم-بعثة لمر ع 

نوهذه  لمردة لمزمنياة وجيازة بشاكل  متدت قرلبة ثالث عشرة عاما  ل صرى هللا عريه و رمته لمردنية لمرنعرة بقياد

كاذمك مقارناة بادورة عرال لمثاعرلت لمتا   نوتعاد فتارة قصايرة جادل  ؛ر ااالت ل نبياا  ل خر ن إماىمذهل قيا ا  

ة ولتنتصااارعر  لمخصااعم متالع لمشااعكإإمااى تكقياا  لمنصااروعااادة تباادأ بررحرااة لمتبشااير بااامفكرة ووصااعال  

حررات وماه  لمشرل ا لمعرر ة لمت  ؛؟لمرسافات لمزمنية ولختصار لمعقت مإل الم حرق ىنفكيف تسنلمرعاند ن

 ؟مية وتكركت بهالمقيم لت ال

ها  لعترااد لت االم عرا  ومكان أهام هاذه ل  اباد نل متدلخرة حدث هذل لتنجاز لمتار خ  مإل الم معدة ععلم 

و مان خاال  ل اتقرل   ايرة لمرعيال ل و  مان صااكابة ترئاين حرا اة وباجاعة وفرو ايةنربار كة لمشاباد لمر

دل را ماا نفان ف  لمتركين مرد ن ولمدفاع عنه  هذه لمشر كة  اهرت بعدعح  نجد-صرى هللا عريه و رم-لمر ع 

نومن خال  ل تعرلأ  ر  من أعرار لمصكابة لمكارلم عنادما أ اررعل د لمشباد ف   ريعة لمرشهد لمثعرينج

رااه وحساام مركز ااة باار كة لمشااباد فاا  تجساايد حراام لت ااالم وقي  ماادىفاا  لمررحرااة لمركيااة وغيرهااا  تلكااد منااا 

 :عرار هيال  لمشباد لمبعل لأمن وهذه  ا فة نمعركته م  أهل مكة

 منوا بربهم آة تيإنهم ف

 .ت نعل  كان عرره عر  بن أب   امب * "

  نعلت  لمزبير بن لمععلم وعرره *  .

  نة 77 ركة بن عبيد هللا وكان لبن .* 

  نة 72 رقم بن أب  ل رقم وهع لبن ل*  .

  نة  2عبد هللا بن مسععد وهع لبن .* 

 .دون لمعشر ن عيد بن ز د وهع * 
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  نة 71عد بن أب  وقاص وهع لبن  .* 

 . نة 71سععد بن ربيعة وهع لبن م* 

  نة  7عفر بن أب   امب وهع لبن ج.* 

 هيب لمروم  وهع دون لمعشر نص.* 

  د بن حارثة وهع ف  حدود لمعشر نز.* 

 ثران بن عفان ف  حدود لمعشر نع.* 

 ريب بن عرير وهع ف  حدود لمعشر ن .* 

 . ناد بن ل رت وهع ف  حدود لمعشربخ* 

  نة 23امر بن فهيرة وهع لبن ع.* 

  نة  2صعب بن عرير وهع لبن م.* 

  نة  2مرقدلد بن ل  عد وهع لبن ل.* 

  نة 21بد هللا بن جكش وهع لبن ع.* 

  نة  2رر بن لمخواد وهع لبن ع.* 

  نة 21عبيدة بن لمجرلح وهع لبن بعأ* 

"
1 
  نة 21لبن  تبة بن غزولن وهعع* .

 

 

 

                                                             
حزب التحرير-من منشورات-كتاب الدولة اإلسالمية -54  
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 مظاهر اهتمام اإلسعم بالشباب

هاتم لت االم ل وصيانتها بعيدل  عن ماعل ن لمفسااد ولمعواب-لمشباد-ومن أجل لمكفاظ عر  هذه لمواقة لمرتدفقة 

 :بامشباد عبر مستع ين

 .ولمعجدلن   هرية مرحرة لمشباد عبر لمنا لمقرآن  ولمسنة لمنبع ة لمتلصيل لمفكري : ل و 

لمكباارى لمشاباد لمرسارم لمعد اد مان ل دولر  إماىحياث أوكال لت ااالم لمرساتعي لمريادلن  عرا  ل رأن  :لمثاان 

 .فيهم هثقت مدىمثل  قيادة لمجيعا ولمسرل ا ولمعفعد وهذل  عدا  هلمهامة ف  تار خ

 :  لمتام لمرستعي ل و  تتجر  مظاهره ف  

لمروهرة  بامعد د من لمنصعص لمتا  تثنا  عرا  لمشاباد لمعاار  برباه حفل لمنا لمقرآن  ولمسنة لمنبع ة   - 7

ن عل  كان ف  صعرة ر ع  بااد أو فتياة ميمناعن أو فتااة متبتراة ى ل معرامولمركدد مهدفه ولمساع  نكع مع

بعاض  ىتجراتو – ع اف لمصاد   – بكانه وتعامى أو باد  رجم بهعته ونزولعته مخافه هللا  -لمسيدة مر م-هلل

 :نراذج بروعتها ف  تار خ ل مة ف  لمتام ه لمهذ

 ..لمذي حرل فل ه وكسر ل صنام وهع باد؛فقا  قعمه -عريه لمسالم-لمخريل لبرلهيم * 

ه م   قَا   مَه  إِبَرِهيم  "  0 :ل نبيا "َ ِرعنَا فَتى  َذك ر 

 ول تبشر بفتعته -لمسالمعريه -منهم؛ومرا فرح لمخريل بشباد ل راعيل-تعام -فتثبت حين لبتر ؛حت  نجاه هللا

 مثبتة مرنبيين لمكر رين -بعد تعفي  هللا-قعته؛ولنتظر نفعه ومععنته؛ولبتر  بذبكه فا تشاره؛فكانت قعة لمشباد

 ...ي هذل لتبتال ؛وكان ل راعيل بابا   افعا ؛بدميل قعمه تعام 

ا بَرََا َمَعه  مسَّعَ  قَاَ   َب نَ َّ إِنِّ  أََرى فِ  مَرنَ : َك فَنظ ر َماَذل تََرىفَرَرَّ فات"اِم أَنِّ  أَذبَك   702:لمصَّ

ولمرعناا  أنااه قااد براااا  اان ماان  رشااا  ماا  أبيااه فاا  بااايونه؛فكان جااعلد ل ااراعيل لمشااااد معينااا   بيااه فااا  

ابِِر نَ "إبتال هنومثبتا  مه ف  إمتكانه افاتلم "قَاَ   َلَبَِت لفَعل َما ت يَمر  َ تَِجد نِ  إِن َباَ  هللَّ  ِمَن لمصَّ  702:صَّ

ولخاااتا هللا تعاااام  باماااذكر فااا  كتاباااه لمكااار م بااابابا  آمنعل؛فااااعتزمعل ِبااارع قاااعمهم؛وآوول مااا  كرااابهم إمااا  * 

 كهعفهم؛فضرد هللا تعام  عريهم لمنعم ثالثة قرون وتسعا ؛ف  قصة ه  من أعظم لمقصا تلثيرل  ف 
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 .لمنفعإل؛ومن أبدها أ رل  مرقرعد وه  قصة لصكاد لمكهف

 73:لمكهاااااااف"نَق ااااااااُّ َعرَياااااااَك نَبَااااااالَه م بااااااااِمَك ِّ إِنَّه ااااااام فِتيَاااااااةٌ َ لَمن اااااااعلْ بِاااااااَربِِّهم َوِزدنَه ااااااام ه ااااااادىنَّكااااااان  "

وبقيت مثل هذه لمنراذج تظهر وتتلم  ف   را  تاار خ أمتناا وولقعهاا فكاانعل عرراا  وعب ااد ومجاهاد ن وثاعلر * 

 .بباد

 ملحمة الهجرة 

ردا  -فعرا   بان أبا   اماب" تعام  ثم بتفان  ثرة من بباد قار ش؛ولمهجرة لمنبع ة لمرباركة نجكت بفضل هللا

صار  هللا –ميخاادع لمرشاركين؛و لخذ أبصاارهم عان لمنبا   -صر  هللا عرياه و ارم-نام ف  فرلا لمنب  -هللا عنه

 .!و كريه من ميلمرلتهم؛م  عرره أنه قد   قتل مكانه -عريه و رم

تجهاز لموعاام وتاذهب باه إميهرا؛فتشا  بواقهاا نصافين؛تتكزم -ردا  هللا عنهراا-كانت أ را  بنات أبا  بكار"و

بعلحد وتكزم لموعام با خر؛حت   ريت بذلت لمنواقين؛وكانات إذ ذلع بنات  اب  وعشار ن  انة؛وكان أخعهاا 

عبد هللا بابا  ثقفا  مقنا   زودهرا بلخبار قر ش كل ميرة و بيت عندهرا؛فإذل كاان لمَساكر عااد إما  مكاة ال باعر باه 

 رعاى لمغانم حتا   الت  بهاا إما  لمغاار -وقد أ رم وهع فا  بكار لمعشار ن مان عراره-ان عامر بن ف هيرةأحد؛وك

"فنجكت لمهجرة عر  أ دي هيال  لمشباد-رد  هللا عنه–و ب  بكر -صر  هللا عريه و رم-فيكرب مرنب   
11
 

 السفير الشاب

وهااع دون  -رداا  هللا عنااه -ن عرياارحراال لت ااالم ولمقاارآن إماا  لمرد نااة لمرنااعرة بعااد بيعااة لمعقبااة مصااعب باا

لمثالثين؛فكان قبل لمهجرة دلعية لمرد نة ومقر ها؛وكان أغن  باباد مكاة وأعورهم؛وعرا   د اه أ ارم  اعد بان 

كاالم رجاامكم ونساا كم عرا   حارلم :"ومه بض  وثالثعن  نة؛فقام  عد ف  قعماه خويباا  فقاا  - يد ل وإل-معاذ

 .مناإل بركة عر  لت المفكان من أعظم ل..حت  تسررعل؛فل ررعل

أ ارم وهاع لبان ثرانياة عشار عاما ؛وبعثاه لمنبا  -رد  هللا عناه-معاذ بن جبل"وعامم ل نصار ومفتيها وقاديها

"إماااااا  لماااااايرن قاداااااايا  ومعررااااااا  ومفتيااااااا  وهااااااع فاااااا  لمعشاااااار ن ماااااان عرااااااره-صاااااارى هللا عريااااااه و اااااارم
1 
 

 اعم أحااد فاا  لمقتا ؛وأناا لباان أرباا  -مصاارى هللا عرياه و اار-عردان  ر ااع  هللا: رداا  هللا عنااه-قاا  لباان عرار

 .روله مساااارم" عشاااارة  اااانة؛فرم  جزن ؛وعرداااان   ااااعم لمخناااادق وأنااااا لباااان خرااااس عشاااارة  اااانة فلجااااازن 
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 تكررعن مان لمرسايميات ماا  ريا  بقاعة لمشاباد وفتعتاه وبل اه؛ومم -رد  هللا عنهم-وهكذل كان بباد لمصكابة

وم صاارت ل مصااار؛وعز  لت ااالم؛ولرتفعت رل تااه إال  ركنااعن إماا  لمرهااع ولمدعااة ولمكساال؛وما ف تكاات لمفتعح؛

بهم؛وماا نتانعم باه ل ن مان لمتاد ن بات االم بعاد قارون مان عصارهم ماا كاان وهللا إال بساببهم؛فهم حرراة لمااد ن 

 .ونقرته

 باعة األمل عبر العصور

سايادةن قراب لت االم باتنتصاار ولم ىوكرا كان لمشباد هم وقعد ل مل ولمقعة  لمدلفعة ولمنهر لمرتدف  لمذي غذ

ودبن مه كياناه لمرساتقل فا  لمردنياة لمرناعرة  ةف  مك نتصر مه ف  معركته ل وم اورلف  معل ه عبر لمعصعر ف

من أكثر أد اان ل رأ لنتشاارل  ولتباعاا ن برقا  وغربا  وبراال  وجنعبا  نحت  أصبا  أصقاع ل رأ إمىوحرره 

عم لمرعانااد ن ولمكفاار لمرقااترين ولموغااة لمرسااتبد ن فا  جهاااد لت االم داد لمخصافامشاباد كاانعل رأإل لمكرباة 

ردول أن  كرمعل لمبشر ة من هدل ة لمسرا  ونعر لمقرآن ودايا  لمسانة فقاام لمشاباد بادور خاماد فا  هاذل ألمذ ن 

 .لمسيا   لمرستقل هه وتكع ن نعله نظاميادته ولنتشارتركين لت الم و ملمرسار 

نعن وتعاقبت ل  ام  وبدأ لمضعف  دد ف  مفاصل لمدومة لت االمية ووقعات فاتن ومالحام متعاددة وتعلمت لمس 

بعادها لمعد اد لنكار   دلخل لمبيت لمرسرم بدل ة من معركة لمجرل و صفين وغيرها من لمرعارع لمدلخرية ولمت 

وظهرت أنظرااة ى؛عرماان لمككااام لمرسااررين عاان هاادي لت ااالم فاا  إقامااة لمككاام عراا  لمعااد  ولمرساااولة ولمشاا

عان  بيعاة وفرسافة لمخالفاة لمرلبادة نودخرات ل ماة فا  نظاام  بعد فترة لمخالفة لمرلبدة تختراف  يا ية جد دة

ن ونتج ىوإنرا قا م عر  ما  عر  بفقه لمرتغرب و يورة لمور  ل قعند لولمتر ىحكم غير قا م عر  لمشعر

لمنخبااة  مثاال لمتاار  وفساااد ماان قباال رجتراا  لت ااالم جتراعيااة ماام تكاان فاا  لملعاان ذمااك إنتشااار مفا ااد وأدول  

 تئثار فر   بامسروة ولمثاروة نوإنتشاار لماروح لمشاععبيةنوهكذل بادأ  ادد لمضاعف إلمكاكرة وظهعر لمرظامم و

 .0 7:آ  عرااااااارلن"َوتِْراااااااَك ل َ َّاااااااام  ن اااااااَدلِوم هَا بَاااااااْيَن لمنَّااااااااإلِ "ولماااااااعهن فااااااا  جساااااااد ل ماااااااة لت اااااااالمية

ما  مهراة نشار جناب  إماىعريهم أن  نضاامعل فيهاا جانباا  ا   دة مرشباد لمثعلر وكان الزمتكت جهة قتا  جدوهنا ف  

وه  مهرة توهير لمبيت من لمدلخل ونشر لمعاد  ولمرسااولة باين جنباتاه وإعاادة لمبناا  عرا  لت الم بين ل مم ن

ل ل اتواعت بار كة فه ؛ةلمد ن لمكر ة ولمرساولة ولمعدلممهذل  لمكبرىمتكعن مي سة عر  لمقيم  ىقعلعده ل وم

 ك؟لمشباد عرل ذم
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 القتال علي الجبهات المفتوحة

 ااتعادة مجااد وقاايم لمدومااة إر با ماال وتقااعد لمجراااهير ماان أجاال ظراات باار كة ول ااعة ماان بااباد ل مااة ت بشاا 

ولمخرفا  لمرلباد ن وتجاهاد هاذل لتنكارل  -صرى هللا عريه و رم-لمت  قامت عر   د لمر ع   ىلت المية ل وم

رااك عضااعأ بدل ااة ماان ظهااعر دومااة بناا  أميااةنوف  ذلت  إمااىلمكاصال منظااام لمككاام لت ااالم  لمااذي تكااع   م 

فبينراا كانات خياع  لمشاباد لمرسارم تفااتا لمجهااد لمرفتعحاة بارقا  وغرباا  نرلمعقات ترفا  ماعل  لت االم عرا  ثغع

ل ماان لمشااباد  نااافا لمظراام دلخاال لمفضااا  لت ااالم  بعااد عصاار لمخالفااة براادلن أفر قيااا وأ اايا كااان هناااع فصااي

ولمفارإل عبد هللا بان لمزبيار ؛(هجري  7 ثعرة لمكسين )رأ هللا عنه - لت  عر  رأ هم  لمكسين"ونلمرلبدة 

"هجر ة   -لمذي قاد ثعرة دد بن  أمية 
11
ثعرة عرا  بان مكراد قا اد ثاعرة لمازنج لمعربياة  داد تلت  أ ضاا  و؛

 .لمعبا يين ف  هذل لت ار

  علة الثورة 

سيادة لمكر ة ولمكرلمة ملمتار خ لت الم  مرص  برئات لمثعرلت لمدلخرية لمت  قادها لمشباد ل فذلذ لموامكين 

صرى هللا عريه و رم وهادي لمخرفاا  و يرة لمر ع   آنولمذ ن  ستعحعن نضامهم لمدل م من آ ات لمقر ىولمشعر

ثعل ثعرة إنسانية متجاوزة مرجغرلفيا وميثرة ف  وقاا   لمتار خنوهاذه لمثاعرلت كاان لمجاناب لمذ ن أحدلمرلبد ن 

ل برز فيها هع لمنضا  لمسيا  ن ومكن قاد لمعد د من بباد ل مة عبر لمتاار خ  ثاعرلت أخاري فكر اة وثقافياة  

ولد متقاادمين فكر ااا  وكااانعل فيهااا رنجتراااع  لمروحاا  كااري ولتنكاارل  لمعقاادي ولمفساااد لالدااد لمجرااعد لمف

 :من أمثا  هيال  ا  وأخالقي

 :أبع لمعميد بن ربد " -

 .دد لمجرعد وتعويل لمعقل لمرسرم ىوخاأ معارع فكر ة كبر ا  عام  3ف ولمتنظير وعرره ميللمتأولمذي بد

 :لمكسن لمبصري -

."كرجدد ف  هذل لمرضرارلتصالح لمتربعي ولمروح  ف  مسار 
1 
 

متكركاة بهاا ودلعياة مهاا و نلمكبرى  لت المية يه  لمقا رة لمت  تكرل بعرة لمربادفقد ظرت بر كة لمشباد 

بفتارة لمخالفاة لمرلبادة نودوماة بنا   مارورل   -صارى هللا عرياه و ارم-ثا رة ومنادرة من أجرها مناذ بعثاة ر اع  
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لماد ن ل فغااان   أمياة ودوماة لمعبا ايين ولمخالفااة لمعثرانياة ولمتا  باارز فا  أوخرهاا فريساع  لمشرقامساايد جراا 

وغيااره ماان ( 02 7- 1 7)كرجاادد وثااا رن وبجااعلره أ ضااا  كااان عبااد لماارحرن لمكااعلكب ( 1  7 –  3 7)

باارز فيهااا لمعد ااد ماان  ا  بررحرااة لماادو  لمقور ااة لمع نيااة  لمكد ثااة  ولمتاا  أ ضاا ل  لمثااعلر لمشااباد لمرجدد ننإنتها

(   7- 0 7)لمثعلر لمشباد أمثا  لمشيخكسن لمبنا 
1 
راعة لتخعلن لمرسررين  ف  مصرول  تاذ  مي س ج 

( 1 7 -03 7)أبع ل عر  لمرعدودي
 0
وعز لمد ن لمقسام ف  لمشام  ؛مي س لمجراعة لت المية ف  باكستان 

."وفرسوين ولمعامرعبد لمكريد بن باد س ف  لمجزل ر
 7
 

 واقع جديد وثورة متقده ووعي ثاقب

مهاام إظرات هكاذل عامال جاذد و و د فا  صادر لت االممرشابا كراا كانات مرهراة وجذلباة لمكبارىقيم لت االم   

رن خاال  ه  د انيمربااد مشباد ل مة لت المية عر  مر لمدهعر ولمعصعرنفامشباد لمرسرم ظال وفياا  ومخرصاا  

ولمنفايس  ىامجتراع  ثانياا  وإن كرفاه هاذل لمغاثم  عيه منشرها ف  لمفضا  لمسيا   ولال نتوبيقها عر  نفسة أوال  

 .بإعتبارها ه  لمد ن لمعلجب لتتباع

عان لمركواات لمثعر اة  خالفاة لمرلبادة ال  ركان أن  تغافالبعاد لم لمكبارىلمتاار خ لت االم  ولمرتاب  مررلحال  

مستساررا  مضاغع  لمعلقا  لمظاامم  يا ايلن ومكان ظال لمراد  فرم  كان تار خاا   اكعنيا  نلمت  وقعت ف  هذل لمتار خ 

لمعقات لمارلهن فا   إماى خباع حيناا  و ناتفض أحياناا  كثيارةن حتا  وصارنا  ل  عد لمشاباد متجاددلمثعري بفضال جها

ا  لمقرن لمعلحد لمعشر ن وف  ظل ود   يا   ونظم  يا ية مخترفة تراما  عن لمعد  لمسيا   لمذي كان قا ر

لماادو  لمقور ااة  نشائتل  لمرجال لمراار ض و ةوتفتيات تركاا؛ 2 7حاين  ااقع  ماعل  لمخالفااة لمعثرانياة فاا  لمعااام 

هاذل  -لمادو  لمقور اة -لمعربية ن فنكن نعيش ف  ظل نظاام  يا ا  قاا م عرا  عقاد لمجغرلفياا ومايس عقاد لماد ن

 .تشرل كل ل مم ولمشععدية لمتغيير ف  بكل و بيعة لمنظام لمسيا   مردو   نة كعن

ععد لمعربياة ماد نها ولعتززلهاا باه ومكن لمثابت لمذي مم  تغير ف  لمرنوقة لمعربياة ولت االمية هاع إنتراا  لمشا 

وحرصها عريه و عيها مرعيش وف  قيرة ومباد ه تكت أي ظر  نوهذل  يكد أن لنتراا  لمرجترعاات ولمشاععد 

تجعال لمكالمياة حاع  ذماك رعارع لموفتا ؛متلكيده وتعكيده  وال تشنجا   ا  الخع  عريه وال ستدع  تعصبمإل الم 

 .فتت  اقة وجهد لمرجتر ل منها و ستدع  عرريات فرز وتصنيف تلمرجتر   دور ف  حرقات مفرغة ال ا 
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عتزلز لمشععد لمعربية بد نها لت الم  وترسكها به و اعيها متنز ال مباد اه فا  لمعلقا  حرصات عرا  إوبككم 

 عكاس قايم ...(خالفاةن مركا  نجرهاعري ند اتعري)عن نععه بغض لمنظر أن  كعن لمنظام لمسيا   لمقا م فيها

 .ترش  ف  حياتهم ومصامكهم وبيعتهمنلمرهم مدي لمجراهير أن تعيش قيم لت الم ولمكبرىلت الم 

لمشعري ولمكر اة ولمكرلماة ) نكع تنز ل قيم لت الم لمرقاصد ةوهذل لمسع  لمدوؤد من لمرجترعات لمرسررة   

يعااة لمنظاام لمسيا اا  بغااض لمنظارعن  ب امياة؛جعاال قابرياة لمرجترعااات مفرسافة لتصااالح لمثعر ع( ....لتنساانية

لمقا م ؛فامشععد لمعربية ذكية وال تعبد لمع ا ل وإنرا تركاز عرا  لمراآالت ولمرقاصاد نفها  التراان  فا  توبيا  

عر  أي نظام  يا    ككرها  امرا حق  مها لمكر ة ولمكرلمة ولمرساولةن وتخض  مه  امرا كان حار اا  وقا راا  

مه لمعاعن  ات بين لمرعل نين وتقدمأميتجسيدها كإجرل لت وبرلمج وعر  ل رأ وتوبي  مبادى  لت الم لمعريا

ومام  جساد آماا  لمجرااهير فا  ؛وإذل حادث لمعكاس وجاا  نظاام  يا ا  أي كاان نععاه ولمردد ولماذكر لمكسان ن

بدل ااة ماان  ىت تتكاارع و ااط لمرجتراا  بلبااكا  بااتأرلرة لمثااعرة باادلمعاايش بقاايم لت ااالم لمكاكرااة  ااتجد أن باا

حتا  مااع لدعاى هاذل لمنظااام أناه  ككاام  بعااض لمعقات ذماك د ونها ااة باامخر  ولتبعااد وإن تاالخربامنصاا ولترباا

 !بات الم و وبي  لمشر عة

ثقافتهااا  إمااىحيع تها  رجاا  ععبنا لمعربيااة حيااة وولعيااة وأن  ااروهناااع بااعلهد تار خيااة ومعاصاارة تثباات أن باا

غا  وظرام وعادولن مهراا كاان ل اره أو ر اره كل ب ىلت المية لمت  تكرل ف   ياتها بذور لمثعرة ولمتررد عر

لمعبا ايين عنادما ظرراعل  ت دادنتفضاإو ى؛ فقد نادرت ل مة ل مع ين عندما لنكرفعل عن قيم لمشاعرأوبعاره

ل نظرااة  توأ ااقوعراا  لمررااعع عناادما ل ااتعبدول لمشااععد غضاابت عراا  لمعثرااانيين عناادما بغعلنو تارنوثاا

 . لمشعب رتوأفقكرلمة لمرعل ن  لنتهكت لمعسكر ة عندما 

 :لمتام منا  ىعر  ما تقدم  تجر ل  وبنا 

 -لمخالفاة لمرلبادة -لمنراعذج لمسيا ا  لمفر اد ثاميةمتعرقة برع  لمرسرم  ترت  بذلكرة تار خية أن لمعقل لمجر  - 7

 ىنوتعتبره هاع لمرعياار لمااذي تقايس باه مسااتعفياه لمتوبياا  ل مثال مقايم لمعاد  ولمرساااولة ولمكرلماة ىولماذي تار

 . رثل تربة ثعر ة حادنة مرفعل لمثعري ولمتغييري وبي  لمقيم لت المية ف  حياتهانوهذلت

 ؛والعابرد فري طهرران يحلرم برورع سريدنا علري برن أبري طالرب؛فمازال المظلوم في القراهرة يحلرم بعردل الفراروق عمر 

لرى رحمرة عثمران برن عفران ومازال الفقير فري صرنعاء يشرتاق إ ؛والمقيم في مراكش يحن إلى حزم أبي بكر الصديق

 .،فاإلسعم صنع النموذج الحضاريالثوري الملهم لألجيال والشعوب
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وباباد  ايمن بهاذل  لمعاامحرام  ساكن لماعع   امقد م ولمرعاصار كانات نتااج االميلمثعرلت ف  لمتار خ لت أن -2

 .و سع  بكل جهد وتفان ميجسده ف  لمعلق   لمكرم

كافااة لمع ااا ل لمفكر ااة ولمثقافيااة ولمشاارعية  جعرهاام  سااتخدمعن  لمشااباد متكقياا  ذمااك عراا  ل رأ  ااع   

متنااع ولت مثل  لمتكر ض عر  لموغاه عر  أععلد لمرناابرلمنافعة مهم ف  هذل لمرعركة؛ ولمد تعر ة ولتعالمية

 -لمجهااد بامسايف إمىووصاعال   –تعم  لمقضا  فا  فتارة حكام بنا  أمياة -نرعذج رفض أب  حنفية –عن دعرهم 

  -هللا عنه  نرعذج ثعرة لمكسين رد

وباباد ثاا ر -قايم لت االم -عامراة ىفامتار خ لت الم  باهد عقاد زولج مرناعن قاا م عرا  لمتلبياد باين قايم كبار

 ومي ساة وهيئاة نبيات وباارعكال هاا تتجساد فا  لوال  هادأ ماه باا  حتا   رنوال  نثا  ماه عازم نالترين مه قناة 

 .ووزلرة وحكعمة ن ودومة وإقريمن ف  ربعع ل مة لت المية من غانا إم  فرغانة ومدنية وقر ة ن 
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 افتتاحية عصر جديد

 نا ارين فا  تاعنس لمخضارل لميبدأت من ثعرة نوما تشهده لمساحة لمعربية ل ن من ثعرلت جراهير ة هادرة   

فبرلبار فا  ميبياا عرار  71وتجسادت بوعمتهاا فا  ثاعرة  نثعرة لمكرلمة فا  مصار لمعروباة إمىولنتقرت بعرتها 

تنضاعي لمشاعب لمساعري لمبولنعدها فا  ثاعرة وتفارد صارنلمساعيد  لمايرنوتجرت  رريتها فا  ثاعرة نلمرختار 

ة ف  حياتها بعيدل  عان يكرها تكت معل  ولحد جام  هع  ع  لمرجترعات لمعربية متجسيد لمقيم  لت المية لمر يس

ن بااعار لمعد اااد مااان هاااذه لمثاااعرلت ومذمك كاااا ااتبدلد لمسيا ااا  لمغشاااعمنرساااتبد ولاللمظراام لمضااااغط ولمقهااار لم

عرلت لمعربية ميست نبتا  غر با  ال عالقة مه بتار خ لمرنوقاة وثقافتهاا فهذه لمث( كرلمة إنسانية - حر ة -عيش)هع

بإعتبااره حصااد منشار قايم لمكضاارة لمغربياة و اط  ىامتكريال لمعدا  لمثاعري لمكا مكااوال  كرا   اروج لمابعض 

لمتادلد  مكن ف  حقيقة ل مر هذل لمربي  لمعربا  مااهع إالن لمجامعات لمغربية لمكد ثة لمشباد لمعرب  لمرثقف ف 

قيره ومباد ه من لمثرلث لمعرب  ولت الم  ومن رمعزه لمكبار مثل لمشايخ لمعاز بان  مرسار ثعري حامم  سترهم

لمبول عز و نرر لمرختارنولمشهيد حسن لمبناععبد لمسالم نو يف لمد ن قوزن ولمبول صالح لمد ن ل  عب ن و

ن وزعايم ل ماة لمرصار ة  اعد باد لمارحرن لمكاعلكب ربا  عان  ولمر  لمد ن لمقسامن ولمفريسع  جرا  لمد ن ل فغ

 .زغرع  وغيرهم لمكثير 

 تثوير المعيين 

تعد ثعرلت لمربي  لمعرب  لفتتاحية جد دة معصر جد د ف  تار خ لمرنوقة لمعربية مكعنها نقرت لماعع  برركز اة 

كاان أقارد ل  فضاا  لمجرااهير ولمشاععدنفامثعرلت قاد ر إمىمن فضا  لمنخبة ولمرثقفين  لمكبرىلمقيم لت المية 

ماتالع ل دلة لمعساكر ة مان خاال  لمسايورة عرا  لمجايش إقالباات لمعساكر ة لمتا  تعتراد عرا  لتن إمىما تكعن 

فاا  لمرجترعااات  لمكباارى خضاا  لمجرياا  نوكااان هااذل  كاادث أحيانااا  دون تجااذر ولنتشااار لمقاايم لمثعر ااة  امتااام وب

رلت وماا  و ااا ل لمتعلصاال لتعالميااة لمكد ثااة حصاال لمفااارق لمااذهب  فلصاابكت لمقاايم نومكاان فاا  هااذه لمثااع

ورلو اة  ننشيدل   نشد ف  لمشعرلع ولمكعلري وفيررا    بث ف  لمفضاا يات -لمكر ة ولمعدلمة ولمرساولة -لت المية

جرااهيري بااامقيم هاذل  عناا  أن لماعع  لم..وو ااا ل لمرعصاالتنومعحاة فنيااة ت ر ام فا  لمرياد ن نت كتاب مألجياا 

 .ةد نحت  لنتظم كل فئات لمرجتر  ولنتشرعردا  حت  دخل كل قر ة وم تردد  عال   لمكبرى

لرتف  وع  لمرجترعات بععلقاب  كررالت وإنرا لمعع  به هع  بب لمثعرةنفلمظرم وحده ال فجر لمثعرمعرعم أن و

ولموعلغيت من  ةمجددل  ولقتالع لمبغاعر  لمنهعأ  ةقدرأصبكت أكثرلمكرمان من لمكر ة ولمعدلمة ولمرساولة 

 .جذورهم لمعريقة
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 جذر واحد وفروع متعددة

 ؟بين ثورات الربيع العربي والثورات التي وقعت في التاريخ اإلسعمي المشترك  ماهو نإذ

 :ولمتقا   ومن أهرها  شبههناع لمعد د من أوجه لم

 عن الحلم  بحثال

لمثعرلت لمت  وقعت ف  مرلحل لمتار خ لت الم  لمربكرة وإمتدت عر  صفكات لمتار خ لت الم  حتا   -أوالً 

لت االمية  وتكاعن  لمكبارىأفا   يا ا  ولجترااع  تناتعش فياه لمقايم  إماىعصر لمخالفة لمعثرانية كانات تتاعق 

لمثاعرلت لت االمية وخصعصاا   فامعد د مان؛ ولمرساولة ولمكر ة لمعدلمة-مهيرنة عر  لمجري  حكاما  ومككعمين

 ىدارورة تكر ار إدرلة ل ماة وترتعهاا بتوبيا  لمشاعر إماىيبر ـبعد عصر لمخالفة لمرلبدة كانت بعصارتها ت ا

لمد اتعر ة منظاام  ولمرساولة وتكر ر لمشرعية لمسيا ية مرككام ول مرل  وكانات تكااو  جاهادة تاعفير لمشار عة

كرلماة  –حر اة  -عايش)ن لمهتاا  لمار يس مرجراهيرولمشاععد  كاانوف  ثاعرلت لمربيا  لمعربالمككم لت الم 

جرعهاا لمفقهاا  فا  هاذه لمتا  و؛لمكبرىوهذه لمكررات ه  تعبيرمبدع برغة لمعصارعن مقاصاد لت االم ( إنسانية

فاامثعرلت  لمعربياة ولت االمية لمقد راة وثاعرلت ( نولمعارأ نولمراا  نولمعقال نولمنسالحفظ لمانفس )لمخرا ية

ولت المية مرسع  نكع فضاا  جد اد تظرراه لمكر اة ة هرا جناح   ا رمرشععد لمعربية رب  لمرعاصرلمربي  لمع

بتوبي  بربادى  لت االم عرلت لمربي  لمعرب  عندما نادول وع  لمشباد ث مدىو الحظ هنا .ولمكرلمة ولمعدلمة 

وبيااا  أحكاااام لمشااار عة عندها أن تالمية نفا نظراااة لمرساااتبدة ال دااايرومااايس توبيااا  أحكاااام لمشااار عة لت ااا

تقامااة لمعااد  د ن فامشاار عة لت ااالمية هاا  أدلة لمعااها ماان مضاارعنها ماان خااال  غياااد قيرةوتفزعنلت ااالمية

عد  لمت  التقل عن توبيا  فامرساولة ف  فرص لمتنرية ولمتشغيل وتعز   لمثروة من دعا م لم؛ وميست كل لمعد 

 .لمشر عة

 وقود واحد 

فجاارت لمثااعرلت لمقد رااة ولمرعاصاارة فاا  لمرنوقااة لمعربيااة ولت ااالمية هاا  نفااس لمفئااة شاار كة  لمتاا  لم- ثانيرراً 

  بان يافثعرة لمكعفة بقيادة لمشاد ز د بن عر  دد هشام بان عباد لمرراكن وثاعرة  ك"-بر كة لمشباد -لمعرر ة
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عادولن بنا  داد ( لمانفس لمزلكياة)بد هللا بن لمكسان ز د بن عر  دد بن  أميةنوجهاد لمشاد لمثا رمكرد بن ع

"أمية وقتا  عبد هللا بن لمزبير دد لمكجاج وغيرها لمكثير  يكد ذمك
 2
 

 بادأت مان"ونكن ل ن نري نفاس لمرشاهد  فا  ثاعرلت لمربيا  لمعربا   بدل اة مان ثاعرة تاعنس لمخضارل  لمتا  

"2070/ 71/72بععز زى نفساه  اعم مكرد إحرلق لمشاد 
 3

صافكة كرناا خاماد  اعيد ن مارورل  بثعر اة فر ا  

 لماايرنأرأ  إمااىفبرلباار فاا  ميبيااا عراار لمرختااارن ونزوال   71بااباد ثااعرة  إمااىفاا  مصرنوصااعال  وأعضااا ها 

بصارعد لمشاباد لمساعري  ل    لمبا ل فا  ميااد ن صانعا  وعادن نلنتهاا لميرنلمسعيد لمت  لنتفضت بفعل لمشباد 

اما لمقساعة ولمعحشاية ن تجرا  عاري وعزم ال  نفد دد نظام بشار ل  د لمرساتبد لمبالمهصعر لمذي  قاتل بصدر

 .ولمرستبد نة مجرعع لمجراهير دد لموغا وقيادته فى كل هذه لمرالحم دور بر كة لمشباد لمعرب  لمثا ر

نووف  لمبيئاة لمكاداانة ة كال عصار ومصاروبوبيعاة لمكاا  تتفااوت فارص نجااح لمثاعرلت وفشاارها وفا   بيعا

 .ية نجاحهاال عن  حترلمتار خ  نفتصدر لمشباد مرثعرلت ولمظر  

ف  هذل مرعقع  عرى دور لمشباد ف  ثعرلت لمربي  لمعرب    نكاو  لتجابة عرى هذه لمرجرععة من ل  ئرة  

 :لمكتاد

 ؟بعامهاإوكيف نجكت ف   ذه لمثعرلتمفئات لمرفجرة مه بيعة لماه   

 شباد لمعرب  ل ن؟ امومراذل هب  

 مراذل تصدرت  بر كة لمشباد لمرشهد لمثعري لمعام ف  بردلن لمربي  لمعرب ؟  

 مرتعلصل م  لمجراهير؟ هاعوماه  ل دولت لمت  ل تخدم

 ل منية لمضاغوة؟ لمتكد ات غربعل عرىوكيف ت 

 : لمتام و نبدأ بامسيل   

 بي؟  لماذا تصدرت   ريحة الشباب المشهد الثوري العام في بلدان الربيع العر

 :هامة منها  رج  ذمك معده أمعر
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 البنية الشابة :  أوالً 

 :لمتام وف  « بنية بابة»بنية لمسكان ف  لمدو  لمعربية ه منا أن نعرم أن  

حياث تبرا  نسابة ل  فاا  فيااه  :لمتركياب لمعراري مرساكان لمعارد  عاد ل صاغر  ان ا بااين  اكان لمعاامم بل اره  -

اان ونسابة صاغيرة تقدربا 71لمذ ن تقل أعراارهم عان  %(38) اا  0 مراذ ن  برغاعن  %6 ـعام  فراا فاعق  -عام 

 !.لمقارة لمعجعز -ورباأعر  لمعكس مرا هع معجعد ف  وهذل 

تبرا بر كة لمشباد فا  مصار لمفئاة "حيث  :ترتف  نسبة لمشباد بشكل كبير و ط لمشرل ا لمسكانية ل خري  -

نسابة ب (سرنة 31-15)من إجرإمى لمسكانن وف  لمسعدلن لمفئاة لمعرر اة  %35نسبة  (سنة 35-15)لمعرر ة 

وفاا  تااعنس  ،%31وفاا  ل ردن  رثرااعن ، %36ماان إجرااإمى حجاام لمسااكانن وفاا  فرسااوين  رثرااعن % 41

راان ولمساععد ة ولمرغارد   ،%21من حجم لمسكانن وف  مبنان  شكرعن  %31 شكرعن  ف  لمايرن و ارونة ع 

   ."من إجرإمى حجم لمسكان% 51لبة  شكل لمشباد قر

 25تشاكل بار كة لمشاباد لماذ ن ال تعادون "حياث :تعبر لمرنوقة لمعربية ه  لمرنوقة ل كثر ببابا  فا  لمعاامم -

"من حجم لمسكان %61عاما  نسبة 
 1
 

مان خاال  قارل ة هاذه لتحصاا يات :باين  اكان لمبرادلن لمعربياة ل  بر كة لمشاباد ها  لمشار كة ل  ارع نراع  -

مجاااالت أعاادلد ماان لمرباادعين فاا  كافااة لمخاصااة بامشااباد فاا  براادلن لمعااامم لمعرباا  كااان ماان لمرتعقاا  ظهعر

وإنرا كراا هاع معارو  أن لمفاارق ؛أن كل هيال  لمشاباد هام ثاعلر ومنادارين  يا ايين ما تقدموال عن  ؛لمكياة

ة فا  لمرجترا  قاد ال تتعادي لمكضاري ولمتغييري ف  حياة ل مم  كصل أوال من خال  تعفر فئاة مبدعاة ورل اد

لمعرباا   ربياا وهذل مااا حاادث فاا  ثااعرلت لمنى لمسااكان فاا  ترااك لمدومااة أو ذمااك لمشااعبامماان إجراا(%2)نساابة

 .لمرعاصرة
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 الفاعلية الهادرة:ثانيا 

 الوجود اليساوي الفاعلية 

ل حادلث وأخاذ زماام ال عنا  لمفاعرياة ولمقادرة عرا  تكر اك -لمبيناة لمشاابة فا  لمرجترا -وجعد لمرادة لمخام

بقادر تعرام وثقافاة ووعا   -لمشاباد –لمربادرة ومكن لمفاعرية تلت  من لمقيرة لمنععية لمرضافة مهذه لمراادة لمخاام 

مااا  االت  نتيجاة متغيياار منظرعمااة ل فكااار  ا  فااامتغيير لمكضاااري غامبا"هاذه لمشاار كة مركاان أن  كصال لمفااارق ؛

فكانات نفا  مهادله ل و  فا  جز ارة لمعرد لمكبرى  ثعرته لمتغيير ة ولمقيم ف  لمعقع  نوهذل مافعره لت الم ف

نفذة ف  معاارع وهرياة  احناة ال تغنا  تهناع لمسعلعد لمعربية لمشابة ولمقادرة ومكن كانت هذه لمرادة لمخام مس

"وال تسرن من جعع
66
 

لمفضاا ل لمعرياا فتكاع  ه لمعامرة حع  بعصرة هيال  لمشباد نكع لمقيم لمساامية ويرتعامفجا  لت الم وعبر 

ن مااتهجم عراا  ل عاارلأ مااو  حااام  مرعدلمااة ن إمااىخاداا  مراارحرنن لمرغياار عراا  لمضاعفا   إمااىعاباد لمصاانم 

؛ صااحب حاس مرهاف وباا  إماىمنادل  رعت ف   بيل حرا تها ن مان صااحب قراب قا ا   إمىولمكرمات 

 لمعربياااة وقعدااات لتمبرل عر ااااتوعنااادها حصااارت لمفاعرياااة لمكضاااار ة مرقبا ااال لمعربياااة و اااادت لمرنوقاااة 

لمراايرخين ولمبااحثين بشااكل كبيار نفكيااف  تالت  مرجرععااة مان لمقبا اال لمرعاصارة نفاا  زمان وجيااز بشاكل حير

 .داربة ف  قرب لمجغرلفيا ولمتار خلمبدو ة أن تبسط  يورتها عر  مرامك ومدن 

 رصقفاة ولمعلعياة  ز اد مان فاعجاعد لمكتال لمجراهير اة لمرثف ف  حياة ل مم ولمشاععدوهذه قاعدة موردة 

ومااااا حصاااال فاااا  ثااااعرلت لمعرباااا  لمعرباااا   ناااادرج تكاااات هااااذه لمقاعاااادة  ؛لمنهااااعأ ولمتكااااع  لمكضاااااري

شااابة وفياارة لمعاادد تااعفر مهااا أدولت ومعااار  رفعاات  ااقف فاعريتهااا و ااط لمجراهير ااة ؛فامكتل لملمكضااار ة

امعربيااة نكااع فضااا  لمكر ااة اتوقااا رة تغيياار وجساار عبعرمررجترعجعراات منهااا باار كة قيااادة وأماال نمجترعها

 .ولمعدلمة ولمكرلمة

 فكيف أصبكت لمشر كة لمعربية لمشابة أكثر فاعرية ؟

 وماه  لمقيم لمرضافة مها لمت  مكنتها من قيادة لمثعرة؟ 

 وماه  لمع ا ل لمت  ل تخدمتها ف  مسار لمثعرة ؟  
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شاباد ومان خاال  لتجاباة عرا  هاذه ل  ائرة لمساابقة  ركنناا أن نقاف عرا  لمععلمال لمتا  رفعات فاعرياة لم 

وماان أهاام لمععلماال لمتاا  دفعاات لماادما  خواا  خانااة ل رقااام و ل عاادلد نتر  أثااوجعراات معجااعدهم لمااد رعغرلف  

 :أربعة ععلمل هى  لمرتجددة ف  قرب لمفاعرية لمشبابية 

 ت فاعلةإمتعك أدوا: األول 

 تبني أفكار عالمة  :  الثاني 

 تد ن مشاريع فارقة: الثالث

 إنتاج لغة جديدة : رابعاً 

 :عالم األدوات 

من خااال  فا  لمجرااهير ز ااادة تالثيرهماد مان رفا  كفاا تهم وأقصاد باه ل دولت لمتا  مكنات باار كة لمشاب

لمرلهنااةن فامعد ااد ماان لمشااباد  لمررحرااة لمزمنيااةسااتعي وعاايهم لمسيا اا  ولمثقاااف  فاا  صااقل مااعلهبهم ورفاا  م

قبال ثاعرلت لمربيا  لمعربا  وإنراا خااأ معاارع كثيارة ما  لمرساتبد ن ولموغااة  ا  وصاامت اكنا  لمعرب  مم  كن  ا

ماتالكهم أدولت فاعراة مبناا  قادرلتهم إمعادم  ومكن مم  ترنكعل من إحرلز نتا ج صربة م  لتنظراة لمرساتبدة نظارل  

ومكاان هناااع أدولت دخراات عراا  بار كة لمشااباد كاناات رلفعااة مهاام -لمعاماةلمكسا ااية -ولمتعلصال ماا  لمجراااهير

 :ومرفعل لمثعري لمعام ومنها 

 :وسط الشباب العربي اً إرتفاع مستوي التعليم في المجتمعات العربية خصوص – 7

 : لمتام وتجر  ذمك ف  

لدت نساابة لمشااباد لمتاا  هاا  فاا  ز ااادةن فكررااا ز : شااكل قواااع لموااالد نساابة كبياارة ماان فئااة لمشااباد  -أ  

فا  ميبيااا  شااكرعن  ىاملرتفعات معهااا نسابة لموااالد فا  لمررلحاال لمجامعياةن فرااثال  نساابة لمشاباد فاا  لمتعرايم لمعاا

.إمىعدد لموالد ف  لمتعريم لمع ىاممن إجر% 12
 1

 

وهناااع لنتشااار إقريراا  كبياار مرجامعااات دلخاال كاال قواار :هناااع ز ااادة فاا  عاادد لمجامعااات لمعربيااة -د  

                                                             
7006.لشبكة العربية للمنظمات األهليةف الشباب فى منظومة المجتمع المدنيف القاهرةا -62  
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"م1  7جامعة ف  عام  11جامعة مقارنة بنكع  710 ىلم برا عدد لمجامعات لمعربية حع"عرب  حيث
  
 

ونكن عندما نتكرم عن ز ادة عدد لمجامعات ف  لمبردلن لمعربية ال قاف بناا ل مار فقاط عرا  لعتباار  ااحة  

جامعاات هاع  ااحة كرا هع معهعد ف  بردلن لمعامم أن  فضا  لمعد اد مان لم"وإنرا ؛ لمجامعة فضا  تعرير  فقط 

"متباد  ل فكار ولمتنافس بينهاا
  
و اط   ا  خصعصا هومكاوماة كال فصايل جاذد أكبار عادد مان ل نصاار مفكرتا؛

 .قواع لمشباد ولمفتيات

رتباا  وثيا  إعض لمبرادلن لمعربياة كانات مرتبواة وهناع لمعد د من ل حدلث لمسيا ية لمريثرة ف  تار خ ب

ف  مصر نو كف  أن نعار    7 7جامعات لمعربية مثل أحدلث ثعرة بامكرلع لمسيا   لمكاصل ف  باحات لم

لماذي لختارتاه  لمياعمنوهع ا  بإمتياازمصار  ا  هاع عيادل  فبرل ار مان كال عاام  عما 27أن  عم لموالد لمعامر  فا  

كاان عرادهاا و ريعتهاا مجناة و    7ة لمجراهير اة لمشاعبية عاام حتفا ن حيث لبتعرت لمكركالمرتكدة مإللالمم 

كاعبري لمجيازة )بإتجااه كعبر عبااإلة لمعرا  ولموربة حيث نظراعل مظااهرة خرجات مان جامعاة لمقااهرة باامجيز

عرى نهار لمنيال معباعره إماى كرياات لمواب ولمصايدمة عراى دافة نيال لمقااهرة ل خارىن ففتكات لمشار ة ( اميا  ح

 دل  عيا لمياعمهاذل  وأصابكت ذكارى؛لمكعبري وأ رقت لمرصاص عرى لموالد حتى  قط منهم بهدل  وجرحاى 

" كتفل به  الد لمعامم  نع ا  
10
 

مقارنة بعددهم فا  بدل اة لمثرانيناات مان لمقارن % 270لمعرب   ىامكرا زلد عدد  الد لمتعريم لمع -ج  

 .لمراد ن وهذه لمنسبة ترتف  أعدلد لمشباد لمرهترين بامشلن لمعام

 3ن3 فا  مصار ن% 3ن10حياث تبراا ( ولمكتاباةلمقارل ة )لرتفاع نسبة لمتعريم ف  لمرجترعات لمعربياة –د 

وهاذه نساب تعاد مرتفعاة مقارناة بفتارلت %  3ن10 إماىة ف  لمعامم لمعرب  تصل اميف  لمكع ت نولمنسبة لتجر

"زمنية  ابقة مرا وفر بيئة مساعدة مرفعل لمتغييري
17
 

كسن بنا ف  نها ة هذل لمركاعرأن ر لمرشهد لمعرب  لمرلهن    ترع أهرية هذل لمركعر ودوره ف  تعوحت  ند

ال  خفى "حيث  قع نستكضر كالم لمرنادل عبدلمرحرن لمكعلكب  ف  تكد د  بيعة لمعالقة بين لمرستبد ولمعرم 

ن مهرااا كااان غبيا عيااة حرقاا  تخاابط فاا  ظالمأال نا  عراى لمرسااتبد  جهاال لمة ياال ااتعباد وال لعتسااا  إال مادلماات لمر 

                                                             
. نفس المصدر السابق -63  
الطبعة األولي  7003 –دمشق  –دار الفكر  –مترجم  –الديمقراطية وحاكمية األمة –محمد خاتمي  -68  

http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=123483 20-  
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دُّ  يرل  مكان خف ابا   صواد هعلم لمععلم فا  ظاالم لمجهالن وماع كاان وحشاا  مكاان ا ن فرع كان لمرستبيعرلمتيه لمو

نلمعرام قبساةٌ مان ناعر  ةهع لتنساان  صايد عامَِراه جاهر ان لمكعلدر ف  غشا  لمريلن ومكن هلبن آوى  ترق ف دولج

افا  مبصرل ن  عم د ف  لمنفعإل حرلرة  وف  لمرؤوإل بهام ة ن لمعرم ناعر ولمظرام ظاالمن هللان وقد خر  هللا لمن عر كش 

وماان  بيعااة لمن ااعر تبد ااد لمظ ااالمن ولمرتلماال فاا  حامااة كاالِّ ر اايس وماارؤوإل  اارى كاالَّ  ااروة لمر ا ااة تقااعى 

 27"وتضعف بنسبة نقصان عرم لمررؤوإل وز ادته

ل  يارامعامة ال  جب أن  ترقعل أي تربيةنفإذل ما كانعل  عرفعن كثف "كترينا لمعظيرة-قيصرة رو يا  وكرا قامت

 "*نفسها لمت   ويععنن  بها ل ن بامدرجة  مثر  فسع   عصعنن  

 إمتعك الشباب لمهارة صناعة الرأي العام والتواصل الجماهيري – 2

بينرا كانت لمككعمات لمرستبدة ف  بردلن لمربي  لمعرب  تشدد لمكرل ة ولمررلقبة عر  مبان  لتعاالم لمككعمياة 

عبار لمكرل اات ل منياة مان -لمقاهرة-ف  لمعاصرة لمرصر ة-مثل مبن  ما بيرو-مكوات لتذلعة ولمتريفز عنو

عن لمشاععد ظناا  مانهم أنهام باذمك  كجباعن حقاا   لمعلقا  لمرار   ؛لمخارج وعبار لمرقاباة لمتكر ر اة مان لمادلخل

 فاا  تقااع ض هااذه لمهيرنااة ؤلقااد بااد ىلمعربيااة ؛كااان لمشااباد لمثااعلر ومعهاام لمعد ااد ماان باارل ا لمرجتراا  ل خاار

من خاال   لتعالم لمجد د؛ لتعالمية لمككعمية عر  و ا ل لتعالم من خال  إ تخدلم ما  عر  حد ثا  بع ا ل

عار  تو كفا  أن ن(إماخ....عديعت فيس بععننوتجتراع  لمرتعددة مثل تعتيرق  لمتعلصالمعل)عده و ا ط منها 

لمتعلصل لتجترااع  فا  لمعاامم لمعربا   عر  هذه لمكزمة من لتحصا يات لمخاصة بإ تخدلم لتنترنت ومعلق 

 :فاعرية وتلثير هذه لمع يرة مدىحت  ندرع 

 9 عجاد مانهم قرلباة مريعن بخان وأنه ف  مصار وحادها  34فيس بعع قرلبة  صل عدد لمرستخدمين م  - 7

 (2077حسب إحصا يات    إن إن .)مريعن مستخدم

عامااا  فاا  لمعااامم لمعرباا    25حسااب لمتعقعااات  لمرسااتقبيرة  يصاابا عاادد مسااتخدم  ل نترناات  تكاات  اان  - 2

 .2072 إمى  200من مجرعع لمسكان ما بين عام   % 47 إمى 37 يشكرعن قرلبة 

                                                             

ص –القاهرة  –دار كلمات عربية -طبائعاالستبدادومصارعاالستعباد -لكواكبيا -27  

7011عدد فبراير-مجلة وجهات نظر*   

نفس المرجع السابق **   
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 315باااخا عربااا  مااان أصااال  مليرررون 111 ااايكعن عااادد مساااتخدم  لتنترنااات  2071بكرااع  عاااام  - 3

معن  ذمك أن إحتكاار لمساروة ولمرساتبد مع اا ل لتعاالم ؛لمرصر ة   مخترفة من لمعامم نترعن مرنا  **مليون

وقاد تجرا  ذماك فا  عاا  ومقاعأ مرقهار ولمقرا  ولمكبات نسر عر   د بر كة ميهراة ت اتخدلمه كساالح فك  قد 

 .لمثعرتين لمتعنسية ولمرصر ة

ما  فعق رب  لمسكان وبشاكل أكثار تفصايال  هعو؛مستخدم مليون 3برا عدد مستخدم  لتنترنت ف  تعنس   -  

ماان عاادد  ااكان  %34مريااعن مسااتخدم وهاام  رثرااعن  4قرلبااة  2070برااا عاادد مسااتخدم  لتنترناات فاا  عااام 

تعنس
13
 

 الحمولة الذكية 

فعباره تام جنا   ؛عر  قواعات كبيرة من لمشباد ولمرجترا بامنف  لمربابر -لتنترنت -قد عاد هذل لمتوعر لمتقن 

 :لمعد د من لمرناف  لمرعرفية ولتعالمية ومنها 

 .ولمسيا ية ونقل وقا عها مرجرهعر ف  ظل صرت و ا ل لتعالم لمر رية لالجتراعيةحتجاجات لت تغوية -أ 

و كف  أن نعر  أن أو  دععة مرثعرة فا  مصار ؛حتشاد  ستخدمها لمثعلرمالةل تخدم معلق  لتنترنت كلدل –د 

 "صفكة كرنا خامد  عيد "من معق  لمفيس بعع خرجت

لمعد اد مان لمدرل اات لمتا  تتنااو  "فقاد ن شارت ؛أدلة مرتعلصل م  ل خر ن وتبااد  ل فكارتكع  لتنترنت –ج 

" أثاااار و ااااا ل لتعااااالم لمكد ثااااة وخاصااااة لتنترناااات فاااا  نشاااار قاااايم لمد رقرل يااااة فاااا  لمرنوقااااة لمعربيااااة
1 
 

 :لمتام فقد  اهرت ف   

عاة نمراا عازز لمنز ىلمرجترعات لمعربية عر  تجارد ومظاهر لمد رقرل ية ف  لمرجترعات ل خر إ الع – 7

 .لمد رقرل ية ف  لمعامم لمعرب 

نتخابية لمرخترفة نلمكرالت لتنتخابياةن لمكاعلر  رقرل ية ومفرلدتها متل لمنظم لتلمررار ة لمد اميبتعرم أ  – 2

  إمخ..... لمسيا   ن لمرعاردة لمسيا ية 

 . ةاميعريها عرريات لمتكع  لمد رقرل   ف  لمفترلت لتنتق تعرم لمرخا ر لمت  تنوعي – 3

                                                             
7011يناير  70الدوحة  –المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسيات  –ندوة ثورة الشعب في تونس  –ورقة معلومات  -23  
53ص 7011الطبعة األولي  –بيروت  –الدار العربية للعلوم والنشر –انعكاسات العولمة علي الوطن العربي  –وليد عبد الحي  -24  
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أ رقااه  مجرععاة ماان لمشااباد " لمتغييارأكاد ريااة "تعرفاات عرا  معقاا  ل اره  2003وأذكار هنااا أننا  فاا  لمعاام 

نشار مجرععاة نترنت نحيث تخصاا هاذل لمرعقا  فا  نشر و ا ل لمتغيير لمسرر  عبر لتلمرصري لمرهترين ب

اا-صااربيا-ا  أفااالم وثا قيااة عاان عرريااات لمتغيياار لمساارر  فاا  دو  أوربااا لمشاارقية وخصعصاا ن  ااالد حيااث ترك 

إ قا  نظام  وهعم 2007ف  لمعام  عل ف  تكقي  أهدلفهمونجك تكقي  ثعرتهم لمررعنة لمجامعات ف  صربيا من

 .لمرستبد« رعفنس مرع فيش»

 :التجربة الميدانية 

تعترااد بااركات لمسااالح لمعامريااة فاا  تاارو ج منتجاتهااا ماان ل  ااركة لمفتاكااة عراا  تسااجيل وتاادو ن ماتفعرااه هااذه 

دقة تصاع ب هاذل لمساالح مان غياره  مدىل  ركة ف   احة لمرعارع نفامريدلن لمعرر  هع لمكفيل بامكشف عن 

 لتعاالم لمجد اد ر قدرة  الحوهذل ما حصل م  لمشباد لمعرب  عندما لختب؛دقة ف  إصابة ل هدل  مدىوعن 

ف  لمكشد لمجراهيري ولمتعلصل م  لمعامم دد لمسروة لمغابرة ولمرساتبدة لمتا  تكااد تعاد عرا  لمنااإل أنفا اهم 

 . وأحالمهم

عباارة إ-"لمنيعميااد ا"ففاا  لمثااعرتين لمرصاار ة ولمتعنسااية كساارت  حتكااار ل نظرااة لمسيا ااية مرصااعرة ولمرقوااة لمر 

حتاى ماع أثَّار  – قوت إمى حد كبير  ارد ة لتعاالم لمرعجاه  منتجات لتعالم لمجد دولمرعنتاج لمسيا  ن وم  

لمتريفز عن لمرصري لمر ار  نسابيا  عراى بعاض قواعاات لمشاارع لمرصاري فا  أحادلث لمثاعرة خصعصاا  فا  

حتجاجااات لمتاا  تعجااد االت ولتفعاادد لمقنااعلت لمرعباارة عاان لمشااارع صااار بكجاام وبعاادد لمنضاا –أ امهااا ل ومااى

 الح لمرستضعفين ولمرقهعر نن ولمرعنة لمت  وقعت عر  رأإل ل نظراة لمسيا اية " لمنيعميد ا"لخرهن متصبا بد

 .!من حيث ال تدري

خامصة مهاذل لمعاامم لمكادلث  لمجد اد بكال  هف  لمكامة لمرصر ة لمت  تعتبر ثعرة لمخامس ولمعشر ن من  نا ر لبن

 :لمكتااااد عااانهم فااا  تكضاااار نراااعذجين باااهير ن فااا  لمثاااعرة  ااايتم لمكاااد ث إن  ركااان هناااا اتاااهميإأدولتاااه و

 لتخبار ة " رصد"صفكة خامد  عيد وببكة  

 :الحزب البديل 

 ايكيةن وعجازت عان قام بدور لمكزد لمبد ل ف  لمعقت لمذي  قوت فيه ل حزلد لمسيا ية لمكال" فيس بعع"

 .حقيق  وفعر  ف  لمشارع لمسيا  لمقيام بلي دور
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مان لال ااتقواد  عبات أدولر لمكازد بشااكل كامالن بااد   م لالجتراعيااةفايس بااعع وتاع تر وبقيااة لمرعلقا  فرعلقا  )

لمررياااعن  مألعضاااا ن مااارورل  بعررياااات لمتععياااة ولمتربااايد عااان  ر ااا  لمرجرععاااات ولمصااافكات ولمتعريقاااات 

د أعضااا  كاال  تعاادى عاادد أعضااا ها عااد" فيساابعكية"ولماادععلتن أمااا فكاارة لمكشااد فتااتم عاان  ر اا  صاافكة 

(تذهب اال  لمنابوين ف  آن ولحد" تع تر"عرى معق  " تغر دة"لمجراعات ول حزلد لمسيا يةن أو 
11
 

 المنشورات الشفافة 

عتصااامات تاتم با  اااإل مان خااال  هااذل واايط وتكد اد معلعيااد لمتظااهرلت ولتصاارت عرريااات لمتنساي  ولمتخ

ولمرنشعرلت لمعرقية بشكل كبير مصاما و ا ل نقال تَكِشاد لاال  لمعاممن ثم تالبت أو تضا مت فكرة لمبيانات 

فترلدا  عنهاا فا  لمعاامم لت نترا  مرنظعمة  يا ية تام لمتعاع ضعررية لمترلبط لمجرع  ولت؛ف  أقل من دقا  

خاااتال  مسااااحات تعلصااال حتاااى خاااارج منوقاااة لت لمتااا  تخرااا " لمجااارود"بفكااارة ل صااادقا  ولمرجرععاااات 

 .ا   ولمثقاف ل  د عمعج  ولمسي

ل  قعنااة "لمثااعرة مهااذه  ل ااد ن مي سااع إمىاااميعملمثااعرة لت رلنيااةن و" أ قعنااة"فاا  لمساااب  كااان باار ط لمكا اايت 

بامفضل مكعنها كانت أحاد أهام و اا ل لمتعبئاة لمشاعبيةن وعررياات لمتثاع ر لمررنهجاة لمتا  ل اتخدمها "لتعالمية

"م 1 7م لمخعمين  دد نظام لمشاه حتى تم إ قا  ل خير عا
1 
 . 

" لمباماب  ع اار".." لمفايس بااعع".." تاع تر""..براعج  اابعت"صابا مراثال  فاا  للتصادلر لمكااد ث مركا يت لمياعم

 .مرثعرلت لمعربية" لمرلع  لمر ر "و" لمرالع لمكارإل"كان برنزمة ".. عتيعد "..

عريهاا عباارلت  وقاد عبار باباد ميادلن لمتكر ار أن أهرياة ودور معقا  لمفايس باعع عبار حرال الفتاات مكتاعد

 !"فيس بعع عر  كل ظامم " لمثنا  ولمشكر مذمك لمرعق  ومن أظر   هذه لمالفتات رفعت معحة مكتعد عريها 

 الزواج السعيد 

ومن خال  ما  نشره لمشباد لمثعلر من مياد ن لمتكر ر ولمتغيير من مقوات ومعلد إعالمية ناادرة وفر ادة عرا  

فكرااا كااان لمشااباد ولمجراااهير تقاتاال فاا  لمرياادلن عباار  -باابكة لتنترناات  -مكواااتهم لمر اارية لمفرد ااة أحيانااا  

متقااا  لمصااعرة لمتاا  تكشااف هرجيااة إماان خااال  عد ااات لمكاااميرلت و صاارعدها وثباتهااا كاناات تناداال أ ضااا  

  كانمم  "لمجز رة قنعلت" خصعصا  نظرة لمرستبدة مرركوات لمفضا ية ووحشية ل نظرة لمرستبدة نوم  من  ل 
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لمركوات إال إعادة بث ما  صعره لمشباد من مياد ن لتباتباع ولمنضاا  نوتكاع  لمعدا  لتعالما   أمام هذه

أو  (معبا اال)جهاااز هاااتف نقاااال  حيااث أصاابا بإمكااان كاال باااد ثااا ر  رترااك أدله مرتعلصاال  ااعل  ؛مصاااما لمثعلر

ر اايس مكتااب قناااة  – اادعبااد لمفتاااح فا.مقابرااة ماا  أ"مهااذه لمركوااات لمفضااا ية نوفاا   كاااميرل أن  كااعن مرل ااال  

لتعالم  لمذي  اع  تيم مدى نجاح لمثعلر ف  كسر لمتعحك  تفاصيل مثيرة تكشف عن  –لمجز رة ف  لمقاهرة 

مقد تكع  مكتب لمجز رة لتعالم  ف  لمقاهرة بعد من  لمنظام مع ا ل لتعاالم مان لمباث "مه لمنظام فكان  قع  

كرراعن مئاات لمشارل ط لمرصاعرة لمتا  تكشاف ل حادلث وتساجل مكان مكتظ بامشباد لماذي   إمىونقل ل خبار 

لمعقا   نوأصبا مدي مكتب لمجز رة مصادر مألخبار فا  كافاة أنكاا  جرهعر اة مصار لمعربياة عبار مرل ارين 

"متوععين من أنفسهم  كرصعن عر  أ صا  لمخبر ولمرعرعمة
11
. 

خباار فرايس كال بيات عربا  معصاع  بشابكة ن لمرشاهد لمعرب  ف  بيتاه مان معرفاة ل وهذل بوبيعة لمكا  مك   

صال زولج ميراعن باين ح امتاام جترااع  نوبف  لمتعامل م  ببكات لمتعلصل لال لتنترنت أو به باد مكتر 

نترنات عرا  ال  إعادة بث ونشر ما كان عرا  لتفرن خت وبين لمركوات لمفضا ية نعر  لتنترنما  بث مرثعلر

فرن  رترااك أدولت لمتعلصاال ماا  لتنترناات   اايجد ؛لمتعلصاال لمجراااهيريبابااات لمترفز ااعن تاام تع ااي  دل اارة 

قصاة لتنترنات  تصال ماه لمصاعرة ولمرعرعماة عبار باباة لمتريفز اعن نوبهاذل  ومن ال  عر  أصال  ؛ لمرعرعمة

نترنات نابار ومكواات فضاا ية إشاابك ومتعلصال باين مرل ارين ثاعلر و كعن تم إنتاج نرعذج إعالم  جد د مت

 .مرادة ف  بكل  نا ب لمشابة لمتريفز عنيةتعيد إنتاج ل

بدلعات لمشباد فا  كسار لمتعتايم لتعالما  مان قبال ل نظراة لمرساتبدة عرا  لمكارلع لمثاعري مان إمن غرل ب 

فاا  لمتغرااب عراا  هااذه لمرشااكرة عباار  خااال  قواا  لتر ااا  وقواا  لتنترنااتن كناات متابعااا  عراا  مجهااعد لمشااباد

لمروارلت لمدومية مثال مواار لمقااهرة وغياره ومكااومتهم إقنااع بعاض  ىإمتسجيل لمشرل ط لمرصعرة ولمذهاد 

مقرلت لمركوات لمفضا ية لمعامرية مثل لمجز رة وغيرهاا متباث مان مقارلت  إمىلمرسافر ن بكرل هذه لمشرل ط 

"ل  باق لمالقوة هذه لمركوات حت  تصل مرجراهير ف  بردلنهم عبر معجات
1 
. 

بدرجة كبيارة تعامال لمشاباد ما   و اا ل لمتعلصال لمجرااهيري قبال وأثناا  كل ما تقدم من تفاصيل كان  خا 

هل ظرت هذه لمع اا ل ت شاكل أهرياة مرعرال لمثاعري بعاد نجااح لمثاعرلت فا  ..وهنا  لت   يل  هام وهع؛ لمثعرة

 ؟وميبيا لميرنلمعد د من لمبردلن مثل تعنس ومصر و

 جهاد متصل 
                                                             

7011نوفمبر –الدوحة  –مقابلة شخصية مع عبد الفتاح فايد  -22  
7011يناير –الدوحة  –مؤسس موقع الجزيرة توك  –مقابلة شخصية مع أحمد عاشور  -23  



 
 

82 
 

 تبدلد ورجامه ف  لمعامم لمعربا  التقاف فقاط عناد لمرعركة م  لال شف لمرر  أنمن خال  لمرتابعة ولمرصد  كت

ل قا  رأإل لمنظام ورمزه وصانره لمررثال فا  باخا لمار يس فقاط ن فهاذه ل نظراة نشائت حعمهاا دول ار مان 

لمرنتفعين ورجا  لمرا  ول عرا  ولتعالم لمذ ن بات مستقبرهم مهدد بفعل لمغضب لمجراهيري وماازل  هايال  

 خعأ معركتاه ل خيارة لميعمية ومازل  لمعد د منهم لمركوات لمفضا ية ولمصكف  رتركعن ناصية لمعد د من 

 .مثعري وتزهيد لمجراهير ف  قيرتهالمرترثرة ف  تقع ض لمنفس ل

وصاكف وإذلعاات نومكان لمشاباد لمعربا  لمثاا ر إن نو ستخدمعن أدلوتهم لمرتاحة من أجل ذمك مان فضا يات 

  ل رأ فرازل   نادال عبرلمكااميرل ولمرقاا  ولمكاعلر ولمنقااا مان كان غادر مياد ن لتحتشاد ولمنضا  عر

ة وتقرياب لمارأي قامياأجل فضا رمعز لمنظام لمبا د وتساجيل مصاا بهم لمتا   قعماعن بهاا متخر اب لمررحراة لتنت

 .لمعام دد لمثعرة ولمثعلر

ذي  ساتهد  قناعاات فا  لمفضاا  لتعالما  لما مذمك مان ل هرياة بركاان بقاا  وقاعد لمثاعرة مشاتعل وخصعصاا  

صاال لتجتراااع   ااتخدلم و ااا ل لمتعلإ ااجل فيااه لمشااباد عباار  لمجراااهير لمعربيااة نو فاا  هااذل لمرياادلن أ ضااا  

 : نجاحات معتبرة منها

ب ول ترلتيجيات رمعز ل نظرة لمرستبدة لمسابقة مرععدة مررشاهد لمسيا ا  لمعربا  لمجد اد تكات اميكشف أ  - أ

نوقاد أبادع لمشاباد فا  هاذل لت اار تارميم صاعره ل نظراة لمقد رةمكاوماة  ىإماأ را  وبعارلت مخترفة تهد  

ع لمفا اد ومان هاذه ف  لمكامة لمرصر ة نراذج إعالمية فاعرة تستهد  مالحقة كل رماعز نظاام مباار ا  خصعص

"مسك فرع ل"نترنت إ ره عالم  عر  لتإل بكا  مشروع 
1 
 ستهد  فضا كل لمرربكين لمسيا يين لماذ ن  

 . نترعن مركزد لمع ن  لمكاكم كانعل 

إ الق مشاار   إعالمياة نععياة تساتهد  رفا  حاماة لماعع  لمسيا ا  لمعاام برفااهيم لمد رقرل ياة و ارق  – د

 ؛ة ف  لمتكع  لمد رقرل  امينتخابات ومعرفة نظم إدلرة لمررلحل لتنتق تها من كتابة لمد تعر وإجرل  لتمرار

وهااع - سااتهد  رفاا  لمااعع  لمسيا اا  مرشااعب لمرصااري  "قبيراة"ره و الت  فاا  هااذل لت ااار مشااروع معقاا  ل اا

 اارعد عصااري  نا ااب إمشااروع  عااد أحااد لمثراارلت لمرباباارة مرثااعرة لمرصاار ة فاا  مجااا  لمتععيااة لمسيا ااية ب

 .ا  لمشباد خصعص

عالمية تستهد  نشر قيم إدلرة لتختال  ولحترلم لمرعل نة وحقعق لتنسان لمهد  منها إإ الق مشار    – ج

فاا  لمرجترعاات مثاال لمتعصاب ونشاارثقافية لمكرلهيااة وعادم قبااع  ل خاار  لالجتراعيااةعامجاة بعااض ل مارلأ م
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ف  هذل لت ار  لت  مشروع إ اره وهذه أمرلأ حرصت ل نظرة لمرستبدة عر  تعريقها ف  جنبات لمرجتر  و

"مسك مكرأ ل"
 0
مكاصرة لمركردين ولمرتعصبين وتضاي  لمخنااق عرايهم عبار لمنقااا  إمىولمذي  هد   

 .ر لتنقسامية  ف  لمساحة لمرصر ةولمكعلر وتفكيك ل فكا

 تبني أفكار عالمة  -3

م وو ااا ل إتصااا  ولمااتالكهم مااألدولت لمفاعرااة ماان تعرااي -لمشااباد -هاال تااعفر لمرااادة لمخااام..منااا أن نساال  هنااا

 ؟؟ر عامرااااةدث ثااااعرة فاااا  دو  لمربياااا  لمعرباااا  مااااعال وجااااعد أفكااااالمرركاااان أن  كااااجراهير ااااة كااااان ماااان 

رساتفيدة مان أخواا  لمرتكاررة مان ثقال لمتاار خن لمرنفتكاة عرا  لمرساتقبلن لمفكاار نعن  هنا با فكار لمعامراة ل 

كل تغيير ف  عامم لمعجعد تقف خرفه صاعرة ذهنياة مختزناة فا  لمعقال؛ ؛ولمكقيقة أننا نجد بعدعح أن لمراد 

 هلمشاخا لماذي  ايورت عرا  عقراعن إمكانياة لمتغييار فإناه  ساع  إمياه ؛و لمذي كعن صعرة ذهنيةفامشخا 

فعاماه أإماى أ اع   اع   تسام كالماه بامساربية وفكرة أن حدوث لمتغيرغير مركنن وأن ل معر تسير من  يى  

 .!بامبرود تجاه أوجاع ل مة وولقعها

اون أوما  ل  ادي ما  ت عنادما تعاأف  بردلن لمربي  لمعربا  باد مشبادكتساد لمفاعرية مشر كة لإفبدل ة لمتغيير و

ااْر ِعبَاَدنَااا إِْبااَرلِهيَم َوإِْ ااَكاَق َو َْعق ااعَد أ ومِاا  لْ َْ ااِدي َولْ َْبَصااارِ )أوماا  ل بصااار هاام فاالوم  ل  اادي (1 :ص:َولْذك 

كال هام ار وأصاكاد ل بصا؛دارلبات ومظااهرلت وعصايان مدن إعتصاامات وإأصكاد لمفعل لمريادلن  مان 

لمثعر ة لمتغيير ة لمرل دة ف  عامرنا لمعرب  بد ل  من جيل ل باا  لمري سايين جراا  لماد ن ل فعاان   ىذوي لمرؤ

وغيره من لمسيا ايين  ادل عبد لمعهاد لمرسيريبامرفكر لمرن د عبده وربيد ردا وغيرهم إنتها   ولمشيخ مكر

 .ولمصكفيين ولمرفكر ن

 اتعمى عرا  عقاع  ي إحاتال  لمفرنساى فا  لمجزل ار لماذحارد لت يلمذ بن باد سعبد لمكريد  ورحم هللا لمشيخ

ن إحااتال  فرنسااا إ"لمتااى كااان بااعارها  -لمور قاة لمقدر ااة-خاصااة بعااض لمواارق لمصااعفيةبعاض لمجزل اار ين و

يال فهال  تخ( عتقاد وال تنتقادل) وكاان نشايدهم "نقايض لت راان  وأن مقاوماة أقادلر هللاهللامرجزل ر قدر من أقدلر 

قاد  كاعن أتبااع هاذه ون!؟ما  الحا  ف  وجه لمركتل لمفرنسا  و قاوماهن  كرل أتباع هذه لمور قة  عما  أحد منا أ

"لمور قة من لمقعة ولمفتعة بركانن ومكن عامم أفكارهم أصابه لمشرل ولمخرعد
 7
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وفند فيها هذه ل فكار لمقاترة لمتاى تقتال لمقادرة عرا  لمفعال ( لمرنتقد)ومذمك أصدر لمشيخ عبد لمكريد مجرة  راها

عقاع  لمكررتتأن لمفرنسايين نفاال بادعرا  مقاوماة  ي تسالم وتشل قدرة لمشعب لمجزل رولتلميلإل وتبعث عر  

 .يري  مسار لمتغلمقاترة  نها هى لمعقبة ل كبر ول خور فأو   من ل فكار

وكاان عادد  اكان لمهناد فا  ؛عندما فكر فا  تكر ار لمهناد مان لمتااج لمبر وان (غاندى)وهكذل فعل لمقا د لمهندي

لمهناعد  غانادي أماف جنادىن  ال  31نجرياز وعادد لمجناعد لت ةمرياعن نسار 311 ةقرلب 30 7ترك لمفترة  نة 

عر   ااتبدلد لمااذي قباال أن  ساايور  ولاللتحااتال راالع فرساافة ماان خالمااه مرشااعب لمهناادي جعهر ااا  كاباافا    اايلال  

"؟من يحتل من"فقا   مة لمهند؛ تككم ف  عامم  لمعقع أن ل بدلن البد 
 2
 

نورا  بشاعبه فا  لراعل أردانا وثرولتناا ومايس لمعكاس ونكن لمذ ن  ركنا مهام أن  كت:وأجاد عن  يلمه قا ال   

حتاى حارر لمهناد مان لمتااج لمبر واان  مان دون أن  قتال أحادل ن  ومقا عاة لمرنتجاات لتنجريز اة مسيرلت لمرراا

هم لمقااعة نجرياازوأن لت؛عنااد لمهنااعد ماان أنهاام ركااام ال ساااوى باايئا   كراان فاا  أنااه غياار عااامم ل فكارهنااا لمساار و

 .هع أن لمقعة ولمقدرة وإمكانية لمفعل هى بيد لمهنعد وميس لتنجريزوإمى لمنقيض ..ولمسيادة 

لمتا    اكنت عقاع  لمشاباد لمعربا  لمثاا ر ومكناتهم مان إحادلث  لمكبارىفراا ها  ل فكاار  ؛ وبنا  عر  ما  اب

لمرساتبد ن فاا  تااار خ  ىلمفاارق لمرعرفاا  داد ل نظرااة لمرساتبدة وأعوااتهم لمقاادرة ولمفاعرياة عراا  تقاع ض أعتاا

أن  ارث هللا ل رأ  إماىد ل ماة اميالمرنوقة لمعربية ولت االمية لماذ ن ظناعل أنهام خاماد ن هام وأبناا هم عرا  مق

 :لمتام ومن عريها ن ركننا لمتعر ف عر  أهم هذه ل فكار من خال  

 يب السهم  بتد  -المسار الثالث       د  –الثقة في الجنود     ج  –إذابة األيدلوجيا          ب  –أ 

إذابة األيديولوجيا: أوال
83

 

راد فا  هاذل و اع  نعت  "ل  اد عمعجيا" كسن بنا قبل لمخعأ ف  برح هذه لمفكرة لمهامة أن نقف عر  معن  

ولمت  ترثاال ؛و باالخريمجرععااة ماان ل فكااار لمرترلبوااة بدرجااة أ"عراا  تعر ااف أناادروهيعود مهااا بلنهااا  لمكتاااد

"   لمقعة لمقا م هدم نظام تعز عل  كان لمهد  منه حفظ أو توع رأوأ ا ا  معرل  يا   منظم ن
  
 

 تكشف منا أنها فكرة مركز ة مهيرنة تسع  متوبي  رؤ تهاا فا  لمرجترعاات  ؛أل د عمعجياموبهذل لمرعن  لمساب  

بناا  دوماة   إماىلمبشر ة عبر تغييار أو تواع ر أو هادم لمانظم لمسيا اية لمقا راة ن فا  اد عمعجيا لمشايععية تساع  
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نراعذج -قاماة دوماة لمرشااعإف  نها ة لمرواا  مان  مصاما  بقة لمعرا  أمال  مهرتها تجر د لموبقة لمبروجعلز ة 

تكقاا  قاايم لمعدلمااة ولمرساااولة ولمكرلمااة وفاا   إمااى إقامااة دومااةول  د عمعجيا لت ااالمية تسااع  لمثااعرة لمبرشاافية؛

ى عراباد أن تقاعم أن  لمدوماة ال ىة تارلمياول  اد عمعجيا لمربير؛نراعذج لمثاعرة لت رلنية -لمرباادى  لمعرياا مإل االم

تاا  بعكااس ل  ااد عمعجيات لمشاارعمية لم ختال نوهااع مااا  ي ااس مررعل نااة لمكاارةأ اااإل حر ااة لمفاارد وحاا  لت

وكال هاذه ل  اد عمعجيات لمساابقة مهاا أنصاارها حاع  لمعاامم ومنتشارة فا   ؛تصادر ح  لمفرد مع تعارأ معها

فالتكاد تاري دوماة عربياة أو إ االمية إال ن الميةأصقاع لمدنيا برقها وغربها برا ف  ذمك لمرنوقة لمعربية ولت

وهااذل  ؛لمكباارىوبهااا أنصااار مأل ااد عمعجيا لتبااترلكية ولت ااالمية ولمربيرلمبيااة وغيرهااا ماان ل فكااار لمرركز ااة 

 فضا  لمكر ة  عد نقوة قعة مررجترعات  إمىلتختال  ولمتنعع ف  هذه ل فكار ف  ل مم لمت  نهضت ولنتقرت 

 .  إدلرة بئعن لمدومة ولمرجتر و  ستفاد به ف

وجعد هذه ل  د عمعجيات ف  لمرنوقة لمعربية كان  ببا  ف  نزلعات ولحتقانات دلمياة من جانب آخر كان ومكن 

اقة تقدم لمرنوقة لمعربية ولت المية نفهال إعف   وميمرة بعهت لمعقل ولمعجدلن لمعرب  ولمرسرم نوكانت  ببا  

 ؟أم أن مها فعل د وثرار   ركن لت تفادة منها تهمكارب جيا بر مستوير  جبعل  د عم

بدون أفكار مركز ة تفسر ماديه وتتعامل ما  ولقعاة وتبشار برساتقبره يا ك"ال ركن مرجتر  من لمرجترعات أن 

"حت   ركن مه أن  كعن هع ة خاصة به و ط بععد ودو  لمعامم
 1
عجيا هامة ومفيدة ومكن  كصال  د عم؛فا  

 لمتى تتسببف  حجاب –جا م  روان  سبح–جيا علمرجترعات عندما  كصل ما  عر  بكثافة ل  د عمل ف  لمخر

 اري أن أ د عمعجيتاه د ان ولجاب لتتبااع وأن ماا  حينهاا ليصالمتعصب ل عر   ن كال ف معها لمرؤ ة و ظهر

ات لمرجترا  نفيكصال تناافر باين مكعنا ماه بار مكضايجب لقصاا هرخامف أنامو ري ؛دونها با ل ولجب لمهدم 

ساار ين ولت االميين لميكبيارل  باين  ا  تعاونا ىبردلن لمربي  لمعرب  قبل لمثعرة نفرم نار ا  وهذل ماكان قا ر؛ لمعلحد 

وماام نشااهد تكامفااا  قع ااا  بااين لتبااترلكيين  ...جتراااع  ولمسيا اا ساااحة لمرصاار ة عراا  مسااتعي لمعراال لالفاا  لم

ختال  أن  رفاا  رأ اه فاا  ظاال حكاام ل ااايااا ماام  ركان مساارعحا  بفاا  تااعنس نوبوبيعااة لمكاا  فاا  ميب لميينرياولمري

ن تعااون باين هاذه ل  اد عمعجيات عاكاان لمكاد ث  امتام وب...لمكتاد ل خضر بقيادة لمعقيد معرر لمقذلف  وهكذل

 .دربا  من لمخيا  ولمرستكيل -يبرلميةلتبترلكية ولت المية ولمر –لمرخترفة ف  لمساحة لمعربية 

 :نقطة التحول 
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*لمعربياة لمنااتج مان لمصارلع لمصافريو ط هذل لمدخان لمكثيف ف  لمرنوقة 
  
خرج ؛باين هاذه ل  اد عمعجيات 

لمشباد لمعرب  لمثا ر وقد  تخفف من هذل لمصرلع ل  د عمعج  لمواحن  لمذي أعااق عررياة لمتغييار ولمنهاعأ 

فرأ نااا فاا  مياااد ن لمتكر اار  ؛رراا فاا  لمتااار خ لمكااد ث ولمرعاصاار مررنوقااة لمعربيااة نعباار تقااد م لمنرااعذج لمع

لمشااايعع   تعااااون مااا  و..يبرلمااا سااااري  نادااال مااا  لمرولمي.لتباااترلك   ااادلف  عااان لت اااالم   ..ولمتغييااار

كرم بهاا لمبشار ة مناذ لمفادرة لمت  ت  نةوكلنه لمردمثال  حت  بدل لمرشهد ف  ميدلن لمتكر ر ف  لمقاهرة ...لمقعم 

 .ولمفارلب  أفال عن

ل و  مرثاعرة كانات صادمة لمسيا ايين ولمركررااين  لمياعممناذ "ل لمرشاهد كتااد  عمياات لمثااعرة هاذكراا عبار عان 

ولمنابااوين لمتقريااد ينن  عفااان ماان لمبشاار  دفعااه  عفااان ماان لمااعع  لمترقااا  ن بااارع ماام  ااتعرم معنااى لمتظاااهر 

بااعار ماام   رفاا  قابل لمقراا  ل مناا  ورصاصااات لمجنااعد بااامعرود ولمهتافااات لمساارريةن وفاا  لمرياادلن ؛لمساارر 

رغم أن لمريدلن لمتأل مرلت ومرلت با  دمعجيين ولمجبهع ين و عل ف من هناا أ دمعج  أو جبهعي أو  ا ف ن

هااا لمرسااررعن ولمرساايكيعن إميلمرياادلنن ولموا فااة لمتاا  لنضاام  تااهكاناات لمثااعرة  افوااة لمجرياا ن وأ دمعجي؛وهناع

"تقرعنلمرس...عن ول هملميسار عن ولت الميعن ولمريبرلميو
 1
 

 المعالجة الفكرية 

عبار كتاباات  تفكيكهااتام  مرتعااون ولمتعلصال  ةكثافاة ل  اد عمعجيا لمرعيقا    لمشباد ف  هذل لمباد أن ومن رول

وفا  هاذل  .وهذل  يكد أهرية أن  سب  لمفكر لمعرل حت  نكصل عر  نتا ج صربة تتجاوز أخوا  لمراد ؛ هباب

ة كثافاة امينحيث عامج إباك(أحد مي س  أكاد رية لمتغيير)ول ل عاد   /ألت ار نستعرأ  رفا  من مقا  وهع 

 :ه قاااااااع  فيااااااا 2001/ /  منشاااااااعر بتاااااااار خ  "لمكااااااارع"ل  اااااااد عمعجيا فااااااا  مقاااااااا  رباااااااي  بعناااااااعلن 

  ل فكار إن لمشباد لمصاعد مم  شهد صرلع ل  د عمعجيا ف  لمقرن لمساب ن وميس من لمككرة أن  رث عدل"  

 .لمفكااااار لمبشاااااري فااااا  كااااال عصااااار ياااااهإم اااااتفادة مااااان أعظااااام ماااااا تعصااااال قبااااال أن  در اااااها بهاااااد  لت

تباااع أ ااد عمعجيات  رحاات فاا  لمقاارن مضااورل  تأن  كااعن عرااى لمشااباد أن  عراام كااذمك أنااه ماايس بامضاارورة 

لمراد ن فه  مم تكن إال ل تجابات متكد ات لمعلق  حينهاا وتصاعرلت مور قاة تغييارهن فريتعار  عريهاا و لخاذ 

يمن أن لمقرن لمجد د  يشهد حترا  أ روحاته لمجد دة لمتا   ات عجز هاعلة تصانيف لمبشار أن أعظم ما فيهان ثم  

" جدول مرشباد لمجد د تصنيفا  ف  قامع هم ل  د عمعج  لمقد م
  
. 
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 اتفادة مان لمرعرفاة جد ادة قا راة عراى لمعرامن وعراى لت إن لمقرن لمجد د  يشهد ببابا  حرل   صاع  أ اد عمعجيا 

كرية وال تباما ف  مجامرتهن فه  أ د عمعجيا د ناميكية وميست ل اتاتيكيةن * ا كانتن ال ترفظ لمترلثلتنسانية أ نر

تتوعر بتوعر لمعرعم وال تلبه كثيرل  بعبادة أصنام لمرفكر ن ورولد لتصالح مترتل كالمهام عراى لعتبااره ذكارل  

 .هم باالتباااااااااع ااااااااراو ا ن أو تاااااااادخل فاااااااا  معااااااااارع مراااااااادفاع عاااااااان ل مااااااااعلت ماااااااانهم وإثبااااااااات أحقياااااااات

ين برفهاعم لمقارن لمرادا ن فهاذه يملعررانيين أو ماركسيين أو إ الميين أو ميباروبباد هذه ل  د عمعجيا ميسعل 

لمرصااوركات تعجااز عاان أن تبرااعر فكاارهمن  نهاام  اادركعن عراا  لمتاادلخل بااين ل فكااار فاا  لمفكاار لتنسااان ن 

و يمناااعن أن خراااف لمكقيقاااة حقاااا   أخااارى خفياااة ال  ظهرهاااا إال لمعرااامن وأن فااا  ثنا اااا كااال  ااارح مااان هاااذه 

هان فريس هناع أبيض وأ عدن عامم وجاهلن فاتنسان قاد  تفادة منل فكار لمت   ركن لتل  روحات لمناف  من 

 . كعن عامرا  بقضية وجاهال  بلخرىن مي دل  مرعقف ومعاردا  اخر

إن إنسان لمقرن لمجد د  درع وجعد لمتخرا من وهم ل بيض ول  عد ف  لمعقع ن فامرعن ل بيض خريط باين 

ين ل خضاار ول زرق ول حراار   ااعد خرايط باامكال مااعنن ولمرااعن ل 211ل خضار ول زرق ول حراار بدرجااة 

 .فا  ااااعد هاااااع نتااااااج خرواااااة فكر ااااة معيناااااةن ول بااااايض هااااع نتااااااج خرواااااة أخااااارى ؛مكااااال ماااااعن بدرجااااة

ولمقع  بنقا  فكرة وعدم ل تفادتها من ل فكار ل خرى  عنا  جراعد هاذه لمفكارة وتجااوز لمتواعر لمبشاري مهاان 

."ول فكار تتالق  ف  بعض نقا ها وتتنافر كذمك
  
 

ترت عر   د لمشاباد لمعربا  لمصااعد  عة دقيقة وبذمك تكعن فكرة إذلبة ل  د عمعجيا ولمتخفف من كثافتها صنا

بشار باامخير فتتاحمقدمة ال مستبشارل  برساتقبل أفضالن فلحاد ؛لمرادا  لمرر رةآالم متخفاف مان  ؛عصر جد د م 

ق ؛قوة صععد وات لمعربية ميكعن نبرو  لتقالع لمكضاري أن نستثرر تنعع لمرجترع نكساار إوميس مساار ر 

ف  خرل ط لمجغرلفيا وال صفكات لمتار خ أماة نهضات فا  ظال لنقساام دلخرا  وتناافر صاارخ  ىوترزق فرم أر

 .بين مكعناتها لمع نية 

 الثقة في الجنود :  ثانياً 

نفرام تكاعن لمرجترعاات ل خيرة نشيدل  نشااذل  فا  معزوفاة لمنضاا  لمجرااهيري لمعربا  بي  لمعرب  ميست ثعرلت لمر

؛ فال ركان وصاف باباد هاذه لمرجترعاات فا  لمررحراة  تبدلد ولمقهر قبل هاذه لمثاعرلتاللمعربية خامرة ورلدية با

 ىغاااملمساابقة مهااذه لمثااعرلت بامساربية ولمخضااعع ولتنبواااح مررسااتبد لمغابام نفقااد قاادم لمعد ااد مان لمشااباد لمعرباا  لم

 يرااة لمعقااعد لمرنصاارمة عباار أبااكا  لمنضااا  لمرخترفااة   لمعااامم لمعرباا  نظرااة لمرسااتبدة فااولمنفاايس هااع  ناداال ل 
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عهام لمعد اد مان لمكركاات لمسررية وغير لمسررية نومكنه وق   ف  خول ل ترلتيج  قاتل ترثل فا  تصاعر لمشاباد وم

ر ادة  بلنهم قادر ن عرا  إمكااق لمهز راة بهاذه ل نظراة لمرساتبدة عبار لحتشاادها ها  فا  مركراة ثعر اة فول حزلد 

 .أ كامل لمشعب دد لمرستبد وحكعمتهلمكشد لمجراهيري ول نتها إمىدون لمكاجة 

ظهياار جراااهيري  إمااىل ااترلتيجية لمرعلجهااة بامصاادر لمعاااري دون لت ااتناد لختااار هاايال  "ماان لمرعااان  برعناا  ف

"ل ترلتيجية لمرسار لمساخن -حادن
 0
ت عرا  لمرساتبد ن وهذه لت ترلتيجية  هرإمى إ تخدلم لمعنفنولمت  ت شير ؛

هذه لمكركاات مرا أنهك نحقة لمقضا ية ول منيةتها عبر لمكرد لمنفسية ولمرالللتنفرلد بامكركة لمرنادرة ومكاصر

وقض  عر  بعضها تراما  ف  بعض لمرنا    مثل تجربة لمجراعة لت المية وجراعة لمجهاد ف  مصار ولمجراعاة 

 .لت المية ف  لمجزل رهة لتنقاذ لمرقاترة ف  ميبيا وجبيبية لمر

 درس الماضي 

عر  لمنقيض من هذه لمتجرباة لمساابقة تبنات حركاة لمشاباد لمثاا ر فا  برادلن لمربيا  لمعربا  ل اترلتيجية جد ادة فا  

نبرعن  لعترادهااا  ر قااة لمكشااد لمجراااهيري دة قا رااة عراا  فرساافة لماادرع لمكصااينصاارلعها ماا  ل نظرااة لمرسااتب

مان لمشاارل ا ( إمااخ...ل  باا  –لمفالحااين  –لمعراا   –لمشااباد  –لمنساا   –لمرجااا  )ولمشاامل مكال باارل ا لمرجترا  

د وحادها لمرستبد وعادم لتصاودلم بامنظاام لمرساتب هف  وج....لمرخترفة عر  مستعي لمجنس ولمعرق ولمد ن ولمرهنه

عبار ة لمشاباد ومذهراة قادمتها  بار كبادلعات خالقاة إ إماىبوبيعاة لمكاا  لحتااج  لهذدون غوا  جرااهيري حابادن

 لمكثيار مان لمكركاات لمرنادارة وخصعصاا   –لمجرااهير  –ومكن كان من أهرها لمثقة ف  لمجنعد ؛لمعد د من لمع ا ل

وأنهاا باععد  اربية ؛نتااج وتصاني  إإماى إعاادة نهاا تكتااج إكانات تنظار مرجرااهير ولمشاععد عرا  لت المية منهاا 

لمكافية إال إذل لنخر ت فا  عضاع ة هاذه لمجراعاات ولمكركاات ومستكينة ومن تشارع ف  لمفعل لمتغييري بامدرجة 

 .ل  لمكركات ولمجراعات لتصاال   مبابر وأصبكت متصرة بهذه

 نهاا جعرات مان عررياة لمتغييار مساارل  مفتعحاا   ربيا  مرجراهير ولمرجترعات   وأصبكت هذه لمكركات تصدر خوابا  

البد من تربية لمرجترعاات ..قا ية مكصعمه مثل دعة برو ا  ولنعر  لمترلخ  وميس عر  لمفعر عر  لمزمن وقا را  

 تعامال ما  لمجرااهير لمعربياة مان كعنهاا  برعن  أخار مام تتبنا  خواباا   دة عر  نس  جيل لمصكابة ل و  نتربية فر

عناادما  عتقااد لمقا ااد لمسيا اا  أو لمعسااكري أن جنااعده غياار ماايهرين  امتااام وب؛عاقرااة ورلباادة وقااادرة عراا  لمفعل

 .!ركعن مخااعأ غراار لمكاارد ومعركااة لمثاعرة   شاااع فا  لمرجتراا  جااع مان عاادم لمثقاة ولتنهزلميااة لمذلتيااةوال صا

نورا  لمشاباد فا  خواباة مرجرااهير مان لفا  لمرجترعاات لمعربياة حياث ه لمشاباد عناد دععتاه مرثاعرة بوهذل ما تجن
                                                             

.نفس المرجع السابق -80  
 



 
 

89 
 

ومكان ربراا  نقصاها لمع ايرة لمربدعاة ولمذهبياة لمتا  تكال عقادة  نزلو ة أنها قادرة وولعية وترترك مقعماات لمتغييار

عراال معامجااات إجرل يااة مكساار حاااجز لمخااع  ولمتااردد وزرع فرساافة لمربااادرة  فاا   إمااىفسااع  لمشااباد ؛ لت ااتبدلد

أي أنها وفارت -ة  ررية  ركنها أن تستععب كل لمجهعد ولمتيارلت ولمفئات امينفعإل لمجراهير عبر تقد م نراذج نض

 :تنا ب  با   وأوداع وأحعل  كل مجتر  وذمك عبر عدة و ا ل منها د جد دة مرفعل لمثعري ولمتغييري ارمس

موامرا تعردت لامة لتعالمية مررستبد ن ف  لمرنوقة لمعربية تغيب لمجرااهير ( :مكانية الفعل إ)إعطاء الجماهير -أ 

إماى ي مكاومة ف  هذل لمرساار  اتيدي أ تبدلدن وأن عدم إمكانية لمتخرا من لت"ومكاومة إقناعهم بعهم كبير وهع

نتصااار عراا  لمرسااتبد ن ماا  نفجااا ت  ال اا  لمشااباد وبشاارت بإمكانيااة لمتغييرولتبسلمياضاار وخفعداا  تلكاال ل 

 .عر  لمرجترعات ولمدو  لمكفاظ 

 (بإستراتيجية بناء القدرة)إقناع الجماهير  -ب 

 ..جترااااع ياااا  عباار إمااتالع و اااا ل لمتعلصاال لالنفسااها  إعالم  أعاادت لمعد ااد مااان لمرجرععااات لمشاابابية لمعربياااة

ولجتراعيا  عبر لتنتشار ف  لمرناا   لمشاعبية لمرهرشاة ولمفقيارة نونكجات فا  بناا  بابكة تعلصال  ار عة لمكركاة 

وأصابكت هاذه لمرجرععاات تكظا  بثقاة لمراعل ن فا  نقال لمخبار ؛ولمتلثير قبال لمباد  فا  لمعرال لمتغيياري لمريدلن 

عرة ولمتعرياا  مرااا مثاال مرحرااة متقدمااة ماان بنااا  قاادرلت لمجراااهير ولمشااععد فاا  تفكيااك لمخواااد لتعالماا  ولمصا

ول هم من ذماك أنهاا جعرات  –ف  مصر  ةلتعالمي "ببكة رصد"فر   عرل  –لمر ر  ومن أمثرة هذه لمرجرععة 

 صابا فيهاا لمراعل ن مرل اال  أ؛لمرعل ن مشارع ف  تغوية لمكدث عبر تعفير و ا ل تعلصال مبابارة ما  لمجراهير

 (.إعالم لمرعل ن)وناقال  مركدث عبر هاتفه لمركرع  فيرا بات  عر  بإ م 

 استراتيجية بناء الجسور   –ج  

و كاد ؛لمكركاات لمرنادارة فا  لمرنوقاة لمعربياة قبال ثاعرلت لمربيا  لمعربا  كانات قا راة عرا  لتنكفاا  عرا  لمااذلت

ناهيك عر  أن بعضاها قاد تاعر  فا  من أ د عمعجيات مخترفة معدوما  ندة  كعن لمتعلصل بين لمرجرععات لمرعار

حياا  فا  إمكانياة لمعرال  صرلعات ونزلعات حادة م  بعضها لمبعض نفجا  هيال  لمشباد وقدمعل مررجتر  نرعذجاا  

بغاض لمنظار عان  بيعاة ل  اد عمعجيا لمرعجاعدة فا  رأإل كال فصايل أو جراعاة د نياة أو  ؛جنب إمىجنبا   ىاملمنض

لمتاا  تكعناات ماان مكعنااات  يا ااية مصاار ة متعااددة  2003فظهاارت حركااة كفا ااة لمرصاار ة فاا  لمعااام ...و نيااة

يبرلمااا  سااااري ولمرلميوجرعااات باااين لمرسااايك  ولمرسااارم وراااين ولمع اااط لميساااار ولميلمرشااارد ولمخريفاااات ماااا باااين 

 .رهراااا  مرعد اااد مااان لمكركاااات ولمكياناااات نكاااع بناااا  جساااعر باااين بعضاااها لمااابعضم   فكانااات نرعذجاااا   ..ولتبااترلك 
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قا رة عر   يا ية  تهففرسف.. كره هذل لمنرعذج من لمعرل نفامرستبد دل را  نجاز لمتغييرإوهذل لمرنجز  اعد ف   رعة 

 .فرق تسد

تركن لمشباد من كسب ثقاة لمجرااهير فا  قادرتها ( بنا  لمقدرة..لمجسعربنا  ..إمكانية لمفعل :فرن خال  هذه لمثالثية

وهذل بفضل نخبة مان لمشاباد نعث ل مل ف  نفعإل لمناإل من جد د  لمكركة وحسم لمرعركة مصامكها نوبذمك بعر

 .مشععد ولمرستضعفينعر  لل مل  نثرلمعلعد ن لمذ ن نجكعل ف  

 المسار الثالث  -د 

أو مساتبد ؛حاتال  جا ام عرا  صادرها إمتكد ات كثيرة ومتعددة مثل وجاعد ولمشععد لمت  تتعرأ ول مم ولمدو  

موراعد منهاا أن تشاذ قعلتهاا وتبنا  قادرلتها مرخاروج مان هاذل لمتكادي ..وكارثة  بيعة تكال بهاا ؛ تككم ف  أمرها 

براا  تعلفا  ما  ثقافاة وهع اة هاذل ...لالجتراعياة لمسيا ية ولتقتصاد ة  شاكرهنتج حال  مروتبلقل لمخسا ر لمرركنة ن ن

ننعم هناع تجارد وعبر ومكان  ظال لمرضارار مشارعا  أماام كال قابرة مربي  ولمتصد ر فاتصو فريس هناع ؛لمشعب

-فامتجربة لمجنعد أفر قية ف  لمتخرا من نظام لمفصل لمعنصاري "نعب أن  ترع بصرته ف  عامم لمعجعدأمة وب

"ة باماادورإل ولمعباريئاامرهرااة وإنساانية ومر -ل رباتياد
 7
 -أن نتعاماال بهااا فا  لمصاارلع لمعرباا  ومكاان التصاارا ماثال   

 .وإنرا  ستفاد منها و ستلنس بها-لت رل ير  

تخرا ل مم ولمشععد من معضرة لت اتبدلد ولمقهار ولمقرا  متعاددة بتعادد لمشاععد ولمبشار فإن مكاوالت وهكذل  

اً ستبداد التقل تنوعفإن طرق مقاومة اال كذلك" أنفاس البشر طرق الوصول إلى هللا بعدد"فكما قال العارفون أن 

 .!عن هذا

 :عن المخرج  الكتابالتجربة العربية و

 مسار اإلنقعبات  -أ 

فتاارة ل اتعررت لتنقالباات لمعساكر ة "؛خادت لمشععد لمعربية تجارد متعددة ف  لمتخرا مان لت اتبدلد ولمقهار

عر   ااد لمضاابا  رفاا  مصاا -12 7لنقااالد  –لمقاارن لمراداا  نرااعذج فاا  مرحرااة لمخرسااينيات ولمسااتنيات ماان 

"ل حرلر
 2
ف  لمعرلق ن ومكن     7بقيادة حافظ ل  د ف   عر ا ن وإنقالد حزد لمبعث  -17 7وإنقالد عام  

نتجيت هذه لتنقالبات لمعسكر ة حكعمات ل اتبدلد ة جد ادة ومام تورا  لمكر اات ومام تكاافظ عرا  لمكرلماة ل ف مأل
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 نية مررعل ن لمعرب  نوجعرت لمرجترعات لمعربية  احة مفتعحاة مرتشااحن ولمصارلع ل  اد عمعج  خصعصاا  لتنسا

ولمسيا اية فادحاة فرام  تكقا  حرام لمنهاعأ ومام  لالجتراعياةبين لمفكرة لت المية ولمفكرة لمقعمية نوكانت لمخسا ر 

فضا  ل رأ لمعربية وو ا  مسااحة ل رأ تردد ف  " كترل أمل تكر ر فرسوين من  د لتحتال  لت رل ير  بل 

"ولمت  لنتهيت بهز رة منكارة مرجياعا لمعربياة 1  7لمقابض عريها مثررا حدث ف  عام نكسة لمعام 
 3
وناتج عنهاا  

 .لحتال  لمجعالن ولمقدإل وببة جز رة  ينا  

 مسار الدم  -ب 

فتارة لتنقالباات لمعساكر ة فا  خرساينات إزل  هذل لت تبدلد لمعساكري لمقااب  عرا  صادر ل ماة لمعربياة بدل اة مان 

نتخابات  جاري نسدلد لمرسار لمد رقرل  نفاتإ  و تنيات لمقرن لمراد  حت  مشار  لمقرن لمعلحد ولمعشر ن وم

تزور ها بشكل فادا وكبير ومكشع  نوميس هنااع فا  لمعد اد مان لمادو  لمعربياة فرصاة متل ايس أحازلد مدنياة 

مة مثال نراعذج مفكر لمكزد ل وحد لمرهرين عر  مفاصل لمدو غامب فكرة لمخضععف  لمفه   ؛تنافس عر  لمسروة 

متهاان كرماة إإمىوباتداافة ؛"من تكازد فقاد خاان "ونرعذج لمقذلق  لمذي كان من بعارلته حزد لمبعث لمسعرين

لمرعارأ لمسيا   نفقد فتكت لمسجعن لمكربية وتام قتال لمرعارداين ولمتضاي  عرا   لمرعل ن لمعرب  وخصعصا  

من مظاهر قر  لمكر ات ولنتها  حقعق لتنسان إمخ ...ة وإغالق لمصكف لمرستقرةلمكر ات ومصادرة ل قالم لمكر

ت حتا  تساعينيات عيانمتا  لنتشارت فا   بدل اة فتارة لمسابينفإزل  هذل لتنسدلد برزت جراعاات لمعناف لمسيا ا   ول

وبعض هذل لمجراعاات قاام عرا  أ ااإل د نا  عقادي مثال لمجراعاة لت االمية فا  مصار وجراعاة ؛ لمقرن لمراد 

 نظرة لمشرعمية بامسالح ولمدم دد ل  اخنا   وخادت هذه لمجراعات صرلعا   ى؛لمجهاد وغيرها من ل  را  ل خر

نيااف فاا  لمكر ااة ولمرساااولة نونااتج عاان هااذل لمصاارلع لمععبير غرقاات أمااام لمشااعب كاال منافااذ تنفسااألمرسااتبدة ولمتاا  

فيكفاا  أن نعاار  أن عاادد ؛مرحرااة لمكاارود لمدلخريااة  إمااىتصاال يةجتراعيااة و يا للمرجترعااات لمعربيااة فعلجاا  

أماف  200لمضكا ا لمذ ن  قوعل ف  صارلع لمجبهاة لت االمية مإلنقااذ فا  لمجزل ار ما  لمككعماة لمعساكر ة قرلباة 

 !.ك عن عدد لمرعتقرين ولمرفقعد ننوناهي ي رلمعل ن جز

نظراة لمرساتبدة مترو ا  تغل من قبل ل مم  نتج تغييرل  حقيقا  ف  لمرجترعات لمعربية بل ل    ومأل ف هذل لمرسار أ ضا  

وقعاعل فر سااة  إالماان خاال  لمقااع  بالن بقااا  لمرساتبد ن فاا  لمساروة هااع صارام ل مااان ت اتقرلر لمبرااد ولمراعل نين 

فامرساتفيد مان هاذل قا رة عرا  تكفيار لمرجترعاتن ولمت  كان بعضها  نور  من فكرة د نية خا ئة؛مجراعات لمعنف 

نوهذه لمتجربة لمعنيفة لمت  وقعت فيها مجرععاات كبيارة د لمبالداميعر  مقمعنيف كان هم لمرستبدون لمقابععنلمرسار ل
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ث هذل لمخال  وما نتج عنه من كعرل ضا  من لمشباد صكيا بها من أوجه لمخال  ولمقصعر ولمتهعر لمكثير ومكن أ 

حرماات  تهكعللمفعل لمتغييري لمسرر  ولن لتلمذ ن أغرقعل مسار ةجتراعية  تكرل وزرها لمككام لمرستبدون ولموغال

 .إمخ....ا لمد نية ولتقتصاد ة ولمسيا يةلتنسان لمعرب  بكافة أنعلعه

كاناات  ؛فااإذلمااة تقااعأ بهااا أركااان لت ااتبدلد ولمقهرومكاان لمشااععد لمعربيااة ماام تهاادأ وظراات تبكااث عاان و اايرة فعا

نوإن كان مسار لمتغيير لمعنيف قد رل يا   كترم كرلمة وحر ة لمشععدو رق حرل   لتنقالبات لمعسكر ة مم تنتج نظاما  

مساار لتنتخاباات عبار لمصاناد   كاان وإن ؛عرا  لمشاععد وحر تهااه ه أكبر من نفعارتعثر هع ل خر وأصبا در

 ؟ لمرسبعق ما هع لمرخرجغير أمام هذل لتنسدلد لمتار خ   إذنال عبر عن إدلرة لمشعب لمكقيقة 

 .فكان لمرسار لمبد ل لمذى  نفصره ف  ل  ور لمتامية 

 حرب الععنف : الثالث  المسار -ج 

ت ت ما  نسارات ثاعرلأولمكرلماة ولمرسااولة باد  لمكر اة  خوى  من  ظان أن رحراة لمشاععد لمعربياة نكاع باا    

عان ماا  سار   لمكتاادوتجر اب لمبادل ل و؛كانات رحراة بهاا ل مام ول ملقاد  ارفنا ألمربيا  لمعربا  لمرعاصارة نفكراا 

 .لمقاااااااادرة تقاااااااع ض لت اااااااتبدلد مااااااا  لمكفااااااااظ عرااااااا   اااااااالمة ول اااااااتقرلر لمرجترااااااا * بامع ااااااايرة لمذهبياااااااة

وعبار لمقارل ة  ن خاال  جهاعد لمشاباد لمعربا  رة لمزمنياة لمرعاصارة نفراوهذه لمرحرة تكثفت خوعلتها ف  هذه لمفت

كتشاف لمثاعلر لمجادد أن معلجهاة لمرساتبد حياث ل...ولمتعرم عن  ر   نظر ة لمخول ولمصاعلد؛ولمتجر ب  لمكتادو

وأن لمتصادي مرظرام دون ظهياار جرااهيري حاباد وهاادر خواال ؛لمقاتال خياا دون حشاد لمجرااهير هاع دارد ماان لم

وأن إ اتخدلم ر  الزم مرنجاح ف  هاذه لمرعركاة نوفئاته دد لت تبدلد ب هوأن وحدة لمشعب بكل  عل فنيج ل ترلت

لمعنف ولمتخر ب هع لمرسار لمرفضل مروغاة فهم ل قدر عر  ل تخدم لمقعة ولمعنف فرد هم لمسروة لمتنفيذ ة لمغابارة 

مريعنية ف  عرال مسارا  لعدلد ركن مها أن تنخر  بمفاعرة نولمشععد الولمقعلت ل منية لمردربة وو ا ل لمتجسس ل

 ظل لمقسم ل كبر من لمجراهير خارج نواق لمرشاركة ف  لمعرل لمثعري وهذل  خدم لمرساتبد  امتام وبندد لمسروة 

 .!مة قريراة وال ترثال جراعع لمشاعب لمصاامتز تم تشع ه لمثعلر ولمرنادرين عر  أنهام بار هفرن خالمنبشكل كبير 

وكاان باعارهم  هختاورل ميدلنا  جد دل  ال كسن لمرساتبدون لمرعاب فياه ولمسايورة عريالوععل هذل لمدروإل وفامشباد  

 نبغاا  مرثااعلر أن  أنااهوفرساافتهم فاا  هااذل لمرسااار ن"نقااا  قااعة لمخصاام إمااىال تعاارأ نقااا  دااعفك  "لت ااترلتيج  

ما  عار   همسار جد دل  أ رقعل عري  ختارول هم لمررعب لمذي  ع   خعدعن فيه لمرعركة وميس لمرستبدن  فلنتجعل

 :أكاد رية لمتغيير بلنه هتعرف ىبكرد لمالعنف ولمذ
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ة لمسيا اية بن لمصرلع لمكا ام عرا  لمخصاعم لمرعاناد ن مان خاال  لماتككم لمرقصاعد ولمرخواط فا  أدولت لمقاع" 

"خدلم أ ركة العنيفة قع ة لمتلثير تإمتكويم إرلدة لمخصم ب
  
 

فامكال أصابا قاادرل  ؛وقدرلتاه  هحساب  اقتا كالٌ فا  صان  لمتغييار مرعد د من لمجرااهير لمرشااركة  لمخيار لتاحوهذل 

ن وهاذل فارأ ولقعاا  عركاة لمتكارر مان لت اتبدلد ولمقهارفا  م وأن  كاعن جنادل  ن لمرعارأه عن رأ عر   أن  عبر

و اا ل حارد لمالعناف فا  لمسااحة ومن خال  درل ت  مفرسفة ول ترلتيجية ونجد دل   وتكد ا  قا يا  عر  لمرستبد ن 

 :لمتام لمعربية وجدت 

أن لمكاااكم ولمرسااتبد  سااترد قعتااه و اقتااه وعنفعلنااه ماان : أن فرسافة حاارد لمالعنااف قا رااة عراا  لمفردااية لمتاميااة  -

تعاااون لمجراااهير معااه ولمخضااعع مااهن وهااذل لمخضااعع قااد  ترثاال فاا  لمااذهاد مرعراال ولنتظااام دوالد عراال لمدومااة 

يدي إماى ه لمررار اات لميعمياة تاوكال هاذ ..عيادتاهولموبياب إمى ..ولمعامل إمى مصنعه ..إمى مخفرهنفامجندي  ذهب 

بامتااام  لمعلجاب فاا  مساار حاارد لمالعناف هااع قوا  هااذل لمتعااون عاان لمرساتبد حتاا  ؛عررلمرسااتبد  يا ايا   إ الماه

خاف أخساا ر مررجترا  ومكنهاا  ن وهاذل بوبيعاة لمكاا  قاد  ايدي إماىتهقع ة  صاد بامرجاعة لمسيا ية وتقعأ  روت

 .من ل تخدلم مسار لمعنف  بعا  

لمشااباد لمعرباا  قااد  ااجل إباادلعا  كبياارل  ماان خااال  نقاال أدبيااات هااذل لمرسااار مرساااحة لمعربيااة نفكاارد لمالعنااف   -

– كا ترلتيجية مرتغيير لمسرر  مستخدمة من زمن بعيد ف  لمساحة لمسيا ية لمعامرية بدل ة من تجرباة لمقا اد لمهنادي

ولمذي ل تخدم أ رعد لمعصيان لمردن  مرقاومة لمركتال لمبر واان  وحصال مان خالماه عرا  ل اتقال  لمهناد -غاندي

بتجربااة بااععد أوربااا لمشاارقية لمتاا  ل ااتخدمت نفااس ل  اارعد فاا  مقاومااة لت ااتبدلد "ماارورل   – 1  7فاا  عااام 

 –ت اتبدلد فا  قاارة أمر كاا لمجنعبياة فا  تقاع ض ل تخدمت أ ضا  نول    0  7إمى  13 7لمشيعع  بدل ة من لمعام 

"1  7دومة بير   
 1
. 

ولمشاهعر  ىام اخرت نفساها و اهرت لمريا  بهاذل لمجهاد ل كااد ر  لمكبيار ووقد قامت كتيبة من لمشاباد لمعربا 

وهاا  تكاااو  نقاال هااذه لمتجااارد لمعامريااة مفضااا  لمساااحة لمشاابابية لمعربيااة   200ولمساانعلت بدل ااة ماان لمعااام 

افاة لمرنوقاة وتدر ب لمشباد لمعرب  عر  أ س حرد لمالعنف وفرسفة عرره وأ رعد ل تخدمهن وذمك وفا  ثق

  (أكاد رياة لمتغييار)لمجهد ف  لمع ن لمعربا   مهذل ري سة؛ ومن أهم هذه لمجهعد ولمكتا بة لملمعربية ولت المية

مكعر لمرشار   لمجد دة لمت  أنتجهاا لمشاباد لمعربا  ل اتعدلدل  مثاعرلت لمربيا   و ع  أ فصل لمكد ث عنها ف 

 .لمعرب 
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خرلج لمرجترعاات لمعربياة مان مارأ إف  ف  نها ة هذه لمنقوة نيكد أن لمشباد لمعرب  لمثا ر قد  اهم بجهد مقدر 

 تخدلم لمعنف إ تنتج هيئات د تعر ة حقيقةن أو نتخابية مزورة الإكان   ترثل ف   لمدخع  ف  عررية ية ولمذي لمثنا 

باععد  هادم لمرساتبد ن ولمساروة لمغابارةنفعبر مساار حارد لمالعناف تركنات  لمذي  قعأ لمرجتر  ذلتاه  قبال أن

اع  بردلن لمربي  لمعرب  أن تنافا لمقهر ولمظرم ولت تبدلد بسالح ف  ل نظراة لمرساتبدة؛ يثر وقاادر عرا  تقاع ضا  وم 

 .خاص ف  ثعرت  تعنس ومصر بشكل خاصعنف لمسروة نوقد تجرت ل ترلتيجية حرد لمالعنف بشكل وتكيد

 سهم ال تدبيب –ـه

"وماقيمة الهدف إذاكان رأس السهم غير مدبب؟؛ماقيمة السهم إن لم يكن له هدف"
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ت أخصعصااا  فاا  لمكامااة لمرصاار ة بااد 2003ثااعرلت لمربياا  لمعرباا  منااذ لمعااام فاا  لمفتاارة لمزمنيااة لمسااابقة عراا  

 ..أبر ال وغيرهاا مان لمكركاات لمتغيير اة لمرخترفاة  وحركاة نلمكركات لمثعر ة لمشابة مثل حركة كفا ة لمرصر ة 

 ماد هاع قا  لت تبدلد ومقاوماة لمرساتبدن فشاعار حركاة كفا اة لمخاإهع وتكدد هدفها بشكل ولدا ومكدد وصارخ 

و قصاد بهااا إنهااا  فتارة حكاام لمار يس لمرخرااعع حساان  مباارعن وهكااذل كاان جهااد ورؤ ااة " د ااردال مرتعر اث ال مرت" 

 اقا  لمرساتبدن وهاذل لمتكثياف ولمعداعح ولماذي  رثال صاناعة  اهم مادبب لمارأإل مكادد لمهاد  إ..أبر ل  حركة 

 هصااالحإ ااقا  فردااية إنكااع تغيياار لمنظااام و بية فيرااا بعاادمساااعدل  فاا  تعحيااد لمجهااعد لمشااع ن كااان عااامال  ةولمعجهاا

 .عااااادة ترميرااااه وتجرريااااة عباااار مسااااار لتنتخابااااات لمتجريريااااة لمتاااا  برعاااات ل نظرااااة لمعربيااااة فاااا  تزو رهاااااإو

وكاان هاذل لمعداعح فا  لمهااد  مساتفزل  مرعد اد مان لمكركاتات االمية لتصااالحية لمتا  كانات تارلهن عرا  عاماال  

أو لمررلهناة عرا  لمادخع  فا  عرريااة ؛نتظاار قضاا  هللا وقادرهإلمبيعماعج  و لمواغياة بككام لمعرار لمازمن إماابرعت

أو ظهعر بوال مرخاا مرشاععد لمعربياة  كسام مهاا لمرعركاة ما  لمنظاام ند رقرل ية ربرا تعبر عن إرلدة لمشععد 

"لمغابم
 1
 

فاة آعراة لمعرال و لمفعال لمثاعري نكاع  اهامفكان هذل لمتكد د فاتكة خيار قادمها لمشاباد مررجترا  لمعربا  مصاعبين  

لمتعرايم ولمصاكة ولتقتصااد نوماا ن فرا لمرشااكل لمرزمناة فا  قوااع  ستبداد وليس غيرهاالإل لمفساد هع ل فات وأ  

ن "إن فسااد لمساركة  بادأ مان رأ اها"فساد رأإل لمسروةن فكراا قيال  ىنتشار لمفساد ولنتهاع حقعق لتنسان إال صدإ

 اقا   إ-لمفسااد نوهاذل لمعداعح فا  لمهاد   إل لمنظاام لمسااهر عرا  نشاروكذمك لمتغيير لمجاذري  بادأ مان إزلماة رأ

تجر  ف  مسيرة هذه لمكركات لمثعر اة وها  فا  مرحراة بناا  لمقادرة وكساب ل نصاار عبار لتحتجاجاات  –لمنظام 

مصاار وتااعنسن  وتكثفاات بعااد ذمااك فاا  هتافااات  لمكثياارة لمتاا  بااهدتها براادلن لمربياا  لمعرباا  قباال لمثااعرة خصعصااا  
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حاومت ل نظرة عرل ؛ندالع لمثعرلتإوحت  بعد  .."الشعب يريد اسقاط النظام"لمرياد ن وزل ير لمجراهير لمغفيرة 

لمسااحات هاذه لمكرااع   رفاض لمثاعلر فا نمكان تعاد الت باكرية ت بقا   بيعاة لمنظاام كراا ها  ما  تغيياار ل باخاص 

عراا  لصااوياد لمفر سااة عراا  وقاا  نشاايد لمثااعرة وقااادرل   صاابا لمسااهم ماادببا  أو  ن لمهااد  صااار ولدااكا  نلمترقيعيااة

 ...(مش هنمشي هو يمشي)معربية لمخامد ل

 :لمتام وف   احة لمفعل لمتغييري عظرية وكانت فعل د فكرة لمسهم لمردبب عر   

 .مرحرة لنتزلع لمكقعق إمى تجدل  لمكقعق إرفعت  قف لمروامب لمشعبية ونقرته من مرحرة  – 7

تعمد عن هذل لمعدعح ف  لمهد  إبترلع قواعات جراهير ة كبيرة توامب بامتغيير ف  كافة مي ساات لمدوماة  – 2

مرحراة أ فاا  مان أجال لمتغييار كراا فا  لمكاماة  إمىمثل أ با  من أجل لمتغيير ومكامين من أجل لمتغيير ووصرت 

 .لمرصر ة

 ت بابة كانات عازفاة عان لمعرال لمعاام لماذي ال ايدي نفعاا  قواعا –ل قا  لمنظام لمرستبد  –جذبت هذه لمدععة  – 3

عنياف أمار مكفاز مرعد اد  بعرال  ارر  ال هفعجعد هد  كبير  ركن خدمت ؛ف  نظرها مثل لمرشاركة ف  لالنتخابات

 .من لمشباد

رمعز جراهير اة ت عار  بهاذل لمتعجاة وأصابا مهام أنصاار فا  لمشاارع  سارععن مهام  قا  لمنظام إومدت دععة  - 

 .بعن مندل هميستجو 

ف  نها ة لمروا  ودعح لمهد  ومعرفة لمع يرة و اررية لمفعال كانات أفكاار حاافزة ومايثرة فا  لمعقال ولمعجادلن 

 .ولمفعل لمعرب  لمذي أنتج هذه لمثعرلت لمرل عة

 مجال التصويب 

مرشااكل لمر يساية لمتا  ول..لمفقار ولمبواماة ولمتهاان لمكرلماة -تركيز لمثعلر عر  لمرشاكل لمكقيقة لمقا رة فا  لماع ن

عق ما  لمكركاات جرااهيرل  كبيارل  وغيار مساب تعا فاا   باعبية وأوجاد مهام  عان  منها لمناإل كال  اعم وميراة جعال مهام

 .لمرنادرة نوهذل  عد تقدم كبير مركركات لمشبابيةلمثعر ة لمشبابية 

تتكااد  االد كرياة لماا دلد  مساااعدل  عاماا   أميناا   3  7أذكار  أننا  عنادما كناات فا  لمررحراة لمجامعياة فاا  لمعاام  

تكااد  انظم لمعد اد مان كاان لتجامعة لمقاهرة نوكان لتكاد لموالد ف  هاذه لمفتارة معارداا  منظاام مباارع لمرساتبدن 

مانة ومرتار خ  ف  فترة وجاعدي فا  ماعقع  فا  لتكااد ومكن مأل ية ف  دلخل لمكرم لمجامع نلميعمه لمرظاهرلت بب
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افا  مصار مان أجال لمبواماة أو لمفقار ولمجاعع ا  ماالموالد مم نتظاهر  عم لمتظااهرلت كانات عان قضاا ا  ل  نوإنرا ج 

وموراعدن ومكان كاان مان  خارج لمترلد لمع ن  مثل قضية فرسوين ولمشيشان ولمبع نة ولمهر ك وهذل مهام جادل  

لمااذي ال جااد لمقااعت  رااتهنعن قضااا ا لمرااعل ن لمبساايط ولمعاماال لمفقياار ولتنسااان لمر  لمرفتاارأ أن ال نبتعااد كثياارل  

 .!وأهم من ذمك ترتهن كرلمته...ولمعالج ولمعرل

لمجراهير  لمثعري من لتنتشار بينولمرد  وهذل ما فعره بباد لمربي  لمعرب  وعامجعل به لمخرل لمذي كان  رن  لمردد 

تعااا ف  فكساابعل..عناادما لنورقااعل ماان قضااا ا لماادلخل نكااع قضااا ا لمخااارج وماايس لمعكااسفاا  دلخاال ل و ااان؛ وذمك

 .!وأصاد لمسهم لمردبب معد  لمهد ...ولمخارج لمجراهير ف  لمدلخل

 تد ن المشاريع الفارقة: الثالث

عابرل  نشال فا  لمظار  ولمركظاة كراا  بادو  كرا فصرنا ف  لمصفكات لمسابقة بلن ربي  لمثعرلت لمعربية مم تكن فعال  

مشخصية ولمرتابعة لمالصقة مررشهد لمتغييري فا  لمعد اد ومكن من ولق  لمتجربة ل؛مرعد د من لمررلقبين ولتعالميين

تضاا ما  أن ربيا  لمثاعرلت ل(بككم لمجنسية وحامة لمدرل ة)لمكامة لمرصر ة اصة  وخلمعرب  من بردلن دو  لمربي  

ة ول فكاار لمثعر اة ولماتالع اميلكتسااد لمخبارلت لمنضاعرا  بعد مرلحل متعاددة فا  مساار بناا  لمقادرة  لمعربية مر  

أقصاد باه تاعفر أدلوت لمفعال لمثاعري )ل دولت لمقادرة عر  لمتعلصل م  لمعامم وم  لمجراهير فررحراة بناا  لمقادرة 

ودرل اة وتكرايال   رصد بشكل أكثر تفصايال   إمىوهذل جز   كتاج ؛(ولمتدر ب عريها قبل إنوالق لمثعرة ف  لمرياد ن

لتعادلد مرفعال لمثاعري  ختصار  أ ضاا  ؛"لمعرق فا  لمتادر ب   اعفر لمادم فا  لمرعركاة"ن ف  لمرجا  لمعسكري  قعمع

 .تصارل باتنعجلمعقت و   

لمقدرة كان مها ل ثار لمبااما تناو  ثالثة من نراذج بنا  أمسارلت ولتجاهات ن ع    ةعد إمىوبنا  لمقدرة هذل  نقسم 

بشكل عام نوأقصد بامنراذج مجرععة مان لمرشاار   لمتا   ولمثعرلت لمعربية نتصار لمثعرة لمرصر ة خصعصا  إف  

وأقصاد بهااا أنهااا  "لمفارقااة"نوهاذه لمرشااار   لمتاا  أ رقات عريهااا هاتخادم لمفعاال لمتغييااري قبال لمثااعرة وأثنا هااا وبعد

و اهرت بجهد ولدا ف  خدماة نحقيقا  عر  ل رأ  بجهعدها مثرت إدافة نععية مرعرل لمتغييري وأحدثت تغييرل  

 .ة ولمثعلر ولمتعلصل م  لمجراهيرلمثعر

وبعضاها تخصاا نوبعض هذه لمرشار   تخصا ف  نشار ثقافاة لمتغييار ولمعصايان لمرادن  وتنظايم لمرظااهرلت 

وبعضاها تخصاا فا  نف  لمتعلصال لتعالما  وإ صاا  صاعت لمثاعرة ولمثاعلر مرارأي لمعاام لمادلخر  ولمخاارج  

 .معجيا عإذلبة ل  د –عمعجيا  د ثعر ة جامعة مرشباد تتجاوز ل  ئةتعفير بي
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قااة ولمراايثرة ولمتاا  أ رقهااا وماان خااال  لمصاافكات لمقادمااة  ااع  نتعاار  عراا   بيعااة هااذه لمرشااار   لمااثالث لمفار

وقاد لختارت هاذه لمرشاار   لماثالث بهاذل ؛ل تعدلدل   مركظة لمفارقاة وقات لمرعركاة نازو  لمجرااهير مرشاارع لمشباد 

كة رصاد ترثال نوبابمجانب ل كاد ر  ومعامجة ل فكارلهتم با كاد رية لمتغييرألمشكل دون غيرها ذمك  ن مشروع 

وصافكة كرناا خاماد  اعيد ترثال لمفعال لمكاباد وصااع  لمتفجيار مرثاعرة نف  لمتعلصل لمجراهيريوكامة أنبا  لمثعرة 

 :لمتام و نبدأ ف  لت تعرلأ مررشار   وف  لمترتيب ؛لمرصر ة

 

 .أكاد رية لمتغيير – 7

 .ببكة رصد لتعالمية – 2

 صفكة كرنا خامد  عيد -3

أكاديمية التغيير: سوف الثورة يلف -7
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عفها سايروكال ثاعرة مهاا فر تبدأ فا  لمعقاع  قبال لمرياد ننومالحم لمتغيي سب  لمعرل ولمعقل  يد لمجعرلحن لمفكر

وقعات فا  مشاارق ل رأ  نوثعرلت لمربي  لمعربا  مايس بادعا  مان لمثاعرلت لمتا لمررهم ومنظرها لمر بشر بها

نفه  ثاعرة مهاا ة نكاع لمكر اة ولمكرلماة ولمرسااولةوإنرا ه  ميماية منيارة فا  عقاد نضااالت لتنساانيومغاربهان

نأما فرسفة لمثعرلت لمعربية لمرلهناة  ركنناا أن نورا  عريهاا   وبهدل  وأبوا فرسفة ومغة ومنو  ورمعز ورجا

عرا  أكاد رياة تام لمتركياز هناا مرااذل  :هناا لمسايل  لمرنوقا و؛رمن خال  لمتعر  عرا  مشاروع أكاد رياة لمتغيي

 ؟لمتغيير دون غيرها

 :لمتام هذل  يل  باما ل هرية ولتجابة تترخا ف  

فتارة وجيازة  إماىولمذي ظال نلمكقيق  مها هع لمشباد لمعنصر لمقا د فيها ولمرفجركان لمثعرلت لمعربية ل خيرة 

ووفاقااد عرا  وجهن نهاا مغير مكاادد لمغا اة نعرا   أنااه باباد داا   لمهاد  لمعربا عرا  فاا  لمعاامم  إمياهنظار    

ومكن هذه لمصعرة لمنروية تكورت عندما بااهد لمعاامم أجرا  حيع اة وقادرة هاذل لمشاباد عرا  ننترا هإوه مهع ت

هااذل  نوحاااو  لماابعض رغاامولمرسااتبد ن ومألنظرااة لمقرعيااة لمعاتيااة فاا  ثااعرلت لمربياا  لمعرب  ةلمتصاادي مروغااا

خواط وعراال  إمااىلمرشاهد لمبوااعم  لمرهرام لمتقرياال مان جهااد لمشاباد عباار نساب فكاارة لمثاعرة ولمتغيياار لمسارر  
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تكاركهم وتفكار مهام نفكاان  ىأخار ىفا   اد قاع ةهذل لمشباد  مجرد أدلسات لمغربية ول مر كية ميجعرعل لمري 

لمعربا  نظارول مرثاعرلت لمعربياة مناذ  نها مشروع مي ساعه مان لمشاباد (أكاد رية لمتغيير)لختياري مرشروع 

لمعرباا   هومكناه منترا  معروبتاه وو ناىنبجهاد عربا  خااما منفاتا عرا  تجااارد لمادو  ل خر  200لمعاام 

 غر ب عر  لمبيئة لمعربيةتها أمريرامبا رة بلن لمثعرلت لمعربية و رىلمكبير كركاومة متفكيك هذه لمدعع

 الميعد الواعد 

تهاتم بتزو اد لمعقال لمعربا  ن  200رياة بكثياة عربياة فا  لمعاام رعجاعد كري ساة عرمأكاد رياة لمتغييار خرجت 

 . بااااالدولت لمفعااااال لالجترااااااع  ولمسيا ااااا  ميكاااااعن قاااااادرل  عراااااى مرار اااااة لمتغييااااار ولمتكاااااع  لمكضااااااري

نا ثم تل س فرع فيي ؛ 200 بتربر   ثم تل س فرع لمدوحة ف   ؛ 200مارإل عام  تل ست أوال  ف  مندن ف 

هشااام لمدكتعر)مباادع ماان أبنااا  لمااع ن لمعرباا  مكااعن ماان ثااالث أفاارلد هاام عراا   ااد فر اا 2070مااا ع  7فاا  

 :لمتام عرفعن أنفسهم وف  وهم    (أحرد عبد لمككيمل  تاذول ل عاد ن لمرهندإلمر  ن

مكاوال  لتجاباة عراى ؛لمعراعم لمتوبيقياة ولتنساانية جر  فا  درل اته باين؛نكن مجرععة من لمشباد لمباحث"   

نيمن أن لمرجترعاات ال  تغيار عاامم ؛لمكثير من ل  ئرة لمعررية لمروروحاة عراى لمرجترعاات فا   ر ا  تقادمها

 " ع  وهع ما نور  عريه ثعرة لمعقع   ترهيدل  مزمزل  لمعقلمكتابفبدأنا لمعرل ا ها إال إذل تغير عامم أفكارهانأبي

 عن كثب 

مرعرفاة كال جد اد فا  هاذل لت اار مان كتاباات  ا   اعيم لمعربا  فا  لمعاام هترام  بررف لمتغيير لمسيا ا نظرل  ت

ولمقر  أصااابا مرار اااا  نومعروفاااا    اااتبدلد باااات ولداااكا  نفاتدرل اااات مرعرفاااة كيفياااة لمخاااالص مااان مستبدو

قباال  مايس هنااع إباادلع كبيار  ركان أن  دركاه لمرار  فاا  تعصايف لمادل  لمعربا  خصعصاا   امتاام ومركعظاا ن وب

؟ تخرا من لت اتبدلد ولمقهار ولمقرا ثعرلت لمربي  لمعرب  وإنرا كان لتبدلع هع ف  لتجابة عن  يل  كيف ن

فا  هاذل لت اارمن خاال  لتنترنات وماا تنشاره مان مقااالت وكتاب رف  عر  مشروع أكاد رية لمتغيير فجا  تع

ثم ما تعفر ف  عامم لمركتبات من كتب  ؛مكترون رق لمتغيير لمسرر  عر  معقعها لتومكادرلت وأفالم عن  

 لمخيار لمثامث ..حرد لمالعنف  –صدرت عنها وخاصة كتاد 
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فساعيت مرقاا  بهام وعرال عد اد لمرقاابالت "؛  لمتعر  عرا  هاذل لمرشاروع لمجد ادقف عند هذل لمكد فأمم   مكن

"معهم ف  لمقاهرة ولمدوحة
  
مسااهرة ل كاد رياة فا   مادى تجال  حقيقاة لمتجرباة ولمعقاع  عريهاا ومعرفاة ت

لتنترنات عربية نفرن خال  لمقارل ة مهام عبرنشر ثقافة لمتغيير لمسرر  ف  لمرنوقة لمعربية قبل وبعد لمثعرلت لم

 :عن هذل لمرشروع لمرتريز امتام ولمكتب ولمرقابالت لمربابرة م  فر   لمعرل خرجت ب

يااات أكاد ريااة رصااينة تيصاال مفرساافة أدبو  فاا  لمرنوقااة لمعربيااة لمااذي وفرهااع لمرشااروع لمعرباا  ل  -7

لمتغيير لمالعنف ول ترلتيجيات لمعصيان لمرادن  نفسايل  لمفر ا  لمري اس كراا بادل ما  مان لمرقاابالت 

 ".مكاوماااااااة تغييااااااار نراااااااط لمتفكيااااااار لمثناااااااا   لمرعيااااااا  مرفعااااااال فااااااا  لمرنوقاااااااة لمعربياااااااة"هاااااااع 

مدر اة لمصابر  ىدور باين رحالمتغيير لمسيا    قبل لمثعرة كانت ت فقصة لمتغيير ف  لمعامم خصعصا   

هل هناع من مسار ثامث  ركن أن  ايت  أكراه :ومدر ة لمعنف نفكان  يل  لمفر   لمري س مألكاد رية

ولمقارل ة ولمتعلصال ما  لمثقافاات  لمكتاادنومن خاال  ؟ كق  آما  لمشباد لمعرب  و كدث تغييرل  حقيقا  

ولمبنااا  لمنشاالة وجد اادة ماان حيااث لمتوع ريااث وجاادول ل ااترلتيجية قد رااة جد اادة نقد رااة ماان ح ىل خاار

 ة اااتخدمت فااا  قاااارلت لمعاااامم لمخراااس ونجكااات فااا  تقاااع ض عاااروا ومراماااك لموغااااقاااد ل  نوعريهاااا 

 .ولمرستبد ن وعرفعل هذل لمرسار ف  أدبياتهم برسار حرد لمالعنف

 

 ااتة كتااب  بقرلبااة -لمتغيياار لمالعنااف-ثاارت أكاد ريااة لمتغيياار لمركتبااة لمعربيااة لمفقياارة فاا  هااذل لمرسااارأ -2

 .رصينة تيصل مفرسفة ول ترلتيجيات وو ا ل حرد لمالعنف

لمعربيااة مااام خوااعة أكباار وهاا  تاادر ب لمكعلدرفقااط وإنرااا تقاادمت مأل عرريااةبامكتابااة لمماام تكتااف ل كاد ريااة  - 3

ثم ف  مرحرة الحقة نزمات مرتادر ب فا   ؛نترنتلمشابة عر  هذل لمرسار عبر لمتعريم عن بعد من خال  ببكة لت

ولمدرل ة وجدت مثال  أن حركة كفا اة  لمكتادض لمبردلن لمعربية نومن خال  ف  مصر وبع لمريدلن نخصعصا  

أحااد مي ساا   -ول اال عاااد )لمرصار ة ترقاات تاادر با  عراا   ااد خباارل  أكاد ريااة لمتغيياار تكد ادل  عراا   ااد لمراادرد 

عبااد لماارحرن )رباا  لمثااا ر وجاادت أنماان خااال  متااابعت  متاالثير ل كاد ريااة فاا  لمشااباد لمع وأ ضااا  ؛(ل كاد ريااة

قد ل اتق  كثيارل   ( نا ر 21أو  لمصفكات لمت  دعت متظاهرلت  -أحد مي س  صفكة كرنا خامد  عيد-منصعر

 .من أفكاره من خال  أكاد رية لمتغيير
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فامشااهد أن ل كاد رياة كانات حادارة فا  لمرشاهد لمثاعري لمعربا  مان خاال  مسااعدة لمثاعلر فا  بناا  قاادرتهم 

لمفكر ة ولتجرل ية لمريهرة مرفعل لمثعري نولمتد أثر ل كاد رية لمرعرف  ف   ع  لمبرادلن لمعربياة مان لمركايط 

ل دقيا   اع  أعارأ هاذه لتحصاا يات مرعرفاة هاذل ل مار بشاكوندفا  لمخرايج بارقا   إمىل  رنو  غربا  

حتا  تاار خ كتاباة هاذل   200لمخاصة بتفاعل لمشباد لمعربا  ما  أنشاوة ل كاد رياة لمرخترفاة بدل اة مان لمعاام 

 :  لتعالم  مألكاد ريةيوذمك وف  مقابرت  م  لمرس لمكتاد

 مشاهدة 166111عتيعد برا قرلبة   لمرشاهدلت مقناة ل كاد رية عر  عدد  -

 زيارة 15111عدد لمذ ن زرول معق  ل كاد رية عر  ببكة لتنترنت  برا قرلبة -

برختراااف درجاتاااه لمااادروإل لمكااارة ولمااادبرعمات أكثااار مااان (أون ال ااان)عااادد لمشاااباد لماااذ ن ترقاااعل تااادر ب-

 متدرب1111

 .مثل لمركتبة -مشترك 3111عدد لمرستفيد ن بشكل مبابر من لمخدمات ل كاد رية أكثر من  - 

 .متابع 14111لمرتابعين مصفكة ل كاد رية عر  لمفيس بعع أكثر من عدد  -

 :من أهم لمصفكات لمعربية لمثعر ة لمت  تنقل عن ل كاد رية  -

 .خامد  عيد لمرصر ة* 

 .لمثعرة لمسعر ة دد بشار ل  د * 

 .أبر ل  حركة * 

 .أ ام لمكر ة* 

نهاا كانات تعرال تكات خاط لمناار فا  أو خاصاة  أهدل  هذل لمرشروع لمفكري لمثعري تعد متقدماة جدل   -  

و ركان لمتعار  ؛ -كرا  قعمعن-روحها عر  كفهاوكانت تتكركعه  تكرر؛ظل  وعة ل نظرة لمرستبدة 

 :لمتام عر  أهدل  هذل لمرشروع كرا أعرنتها ل كاد رية نفسها وف  

 .لمكضارينشر ثقافة لمتغيير ومنهجيات لمتفكير لمرتوعرة ول ترلتيجيات لمتكع   -أ 

 .تعفير ل دولت لمعررية لمرساهرة ف  إحدلث ثعرلت حضار ة ف  عامم لمفعل لالجتراع  ولمسيا   -د 

 .تدر ب كعلدر مي سات لمرجتر  لمردن  ول حزلد ول فرلد عرى ل ترلتيجيات وو ا ل لمتغيير -ج 

 .متنرية مجترعاتهاول حزلد ول فرلد لمت  تسعى   تشارلت مرككعمات ولمري ساتتقد م لت -د 
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 . بكة رصد :وكالة أنباء الثورة  -3

نجا  مشروع بابكة رصاد لتخبار اة متكاعن وكاماة أنباا  لمثاعرة ا و رعحاتهابلمامه  نو ان مكل ثعرة باعر كرا ك

بتنكاا  رأإل لمنظااام لماار يس لمرخرااعع مكرااد حساان  مبااارع ن وكرااا   ل  لمرصار ة  بدل ااة ماان مرحرااة لتعاادلد وإنتهااا

ومن أهرهاا  االح لتعاالم نوقاد لحتكارت  ىنامرعركة بين لمثعلر وفر   لمثعرة ولمرستبد ن مها مياد ن بتلمرعروفف

ل نظرة لمرستبدة ف  بردلن لمربي  لمعربا  وغيرهاا لمفضاا  لتعالما  مفتارة زمنياة كبيارة بغياة تغياب لماعع  لمعاام 

فا   خاصة  مكن م  تبشا ر ثعرلت لمربي  لمعرب  ولمسكعن ولمردا بامعلق  نو هلمعرب  وتعجية لمرأي لمعام ف  لتجا

عالمياة تعبار عان لمثاعرة إلمكامة لمرصر ة كان لمشباد قد تعررعل لمدرإل جيدل  نولمرترثل ف  درورة وجعد منصة 

 تررلر ف  أصاعب ل دلة لتعالمية لمقدرة عر  لت ة من لمرصدلقية وتكعن مهذهاميوتنقل لمخبر ولمصعرة بدرجة ع

فجااا ت فكارة إنشاا  باابكة  ..معاه حاعل  حتا   ظاال لمشاارع ولمعاامم متااب  مرفعاال لمثاعري ومتعلصاال  لمظارو  ول 

 .رصد لتخبار ة متقعم بهذل لمدور لمبوعم 

 من أين جاءت الفكرة 

 2070نتخابااات لمبرمرااان لمرصااري فاا  لمعااام إعراا   فضااا  لتنترناات متزلمنااة ماا   نشاالة باابكة رصااد لتعالميااة

700
متع ث  لتنتهاكات لمككعمية لمت  تكصال فا  لتنتخاباات مان تزو ار ولعتقااالت لمرصري كركاومة من لمشباد 

لمرصاري  ىامنجاحاا  كبيارل  فا  هاذه لمرهراة نوما  تواعر لمشالن لمنضافا  ذماك وقاد حققاعل ؛مررعل نين ولمرربكين 

صال مقاا  هاام باين مي سا  بابكة ح؛مان صافكة كرناا خاماد  اعيد  ى ناا ر بادعع 21ووجعد دععلت مرتظاهر  اعم 

رصااد لتخبار ااة ومي ساا  باابكة كرنااا خامااد  ااعيد وبرعجااب هااذل لمرقااا  أصاابكت باابكة رصااد هاا  مسااان حااا  

لمرظاهرلت لمت  صارت ثعرة بعد ذمك نفقبل لمتظاهرلت نشرت صفكة كرناا خاماد  اعيد خبارل  هاع أن بابكة رصاد 

 .ن ولمتظاهرلت ف  أنكا  لمجرهعر ةر أخبار لمرتظاهر لتخبار ة  تكعن ه  لمجهة لمرعتردة مدي لمصفكة منش

 دقت ساعة العمل     

لمجااد ف  مصار دقات  ااعة لمعرال  2077 نا ر  21 عم   منهم لاالم  تعلفد لمجراهير ف  لمشعرلع ونزو  

فايس باعع ولرتفا  عنادها عادد خبار ول حدلث عر  معقعها عرا  ت ف  نشر ل أف  ببكة رصد لتخبار ة وبد

وهكاذل متااب  مرصافكة ن عضرو311.111 ناا ر قرلباة   21 عضاا  فا  لمصافكة حتا  براا بعاد أحادلث  اعم ل

                                                             
178الطبعة األولي ص  – 7011-بيروت  –الدار العربية للعلوم ناشرون  –يوميات الثورة المصرية  –مجموعة مؤلفين  -100  



 
 

102 
 

ظراات باابكة رصااد وكامااة أنبااا  لمثااعرة لمرصاار ة تنقاال لمخباار ولمصااعر مكظااة بركظااة عباار فر اا  متوااعع ماان 

.لمفضا يةلمشباد من و ط ل حدلث مرا أعو  مصدلقية كبيرة مرشبكة و ط وكاالتا نبا  ولمركوات 
111
 

 :علي خط النار 

كانت ببكة رصد ه  أو  من نشر فيد عهات  حدلث لمثاعرة فا  لمساع س حياث لعترادت فا  لمتغوياة لمرصاعرة  

عرااى لت رياال ولمررل اارين لمرياادلنيينن وبااذمك تكااعن باابكة رصااد قااد لخترقاات حاااجز عاادم لمتغويااة ماان لمسااع س 

" لمجز ارة"قناعلت عن وهكاذل أصابكت رصاد مصادرل ماـ لمجهة لمعحيدة فا  نقال لمخبار مان هناا" رصد"وأصبكت 

عاان باابكة رصااد  وقتهااا تكتااب لمخباار نقااال  " لمجز اارة"وغيرهااا ماان لمقنااعلت لمفضااا ية ووكاااالت ل نبااا ن وكاناات 

 . لتمكترونية

 :ة لمتاميلمفر   لمري س مرشبكة هم  مجرععة من لمشباد لمرصر ين وكان من أبرزهم ل  را  

ومصاوفى باكاته  هأنس حسن ومكراعد عاال  ومصاوفى عاال  وعرارو فارلج وأ اامه  رباعررو  المة لمقزلز و

مصوفى وخامد متبعمى وأحرد عبد لمعهاد ومكرد مصوفى ومكرد بكاته وأحرد أمين   وخامد نعر لمد ن و امك

 .وحفصة أحرد وعبد لمقادر لمشيشينى

وقد قرت بعرل مقابرة م  لمشاد أنس حسن
702
مكاومة من  مرعقع  عر  تفاصيل أكثر عن  بيعة  -أحد لمري سين-

بابكة  –عرل لمشبكة ودورها لمرل د ف  لمثعرة لمرصر ة نومعرفة خوة لمفر   لمري س ف  لمتعامل م  لمرشاروع 

حياث أنهام لتخاذول قارلرل  بتاعفير كامال  ؛خالقة عند هذه لمرجرععة مان لمشاباد بعد لمثعرة نفعجدت روحا   –رصد 

ولمخبارة لمريدلنياة لمتا  لكتسابعها مان تجاربتهم إماى لمثاعلر فا  ثاعرة ميبياا ولمايرن و اعر ا نوكراا لمادعم لتعالما  

قاامعل بتادر ب مجرععاات مان لمشاباد  لمريبا  ولمساعري ولميرنا  فا  لمقااهرة وغيرهاا مان  أخبرن  أنس أنهم فعال  

ة لمرصار ة نفنجاد ل ن بابكة وودععل تكت تصرفهم كامال خبارلتهم لمتا  لكتسابعها فا  لمسااح؛لمععلصم لمعربية 

 .ة من مشروع ببكة رصد لمرصر ة ببام ف   عر ا وغيرها ه  تجربة قر

قانون الجاهزية 
113
 

 القهاا لمشاباد ترهيادل  مرثاعرة ولمتا  ربراا فقاط كاان حرراا  فا  أرشروع أن لمرشار   لمفارقاة لمتا  لمشاهد ف  هذل لم

هاع لمعجعد نفا حادلث لمتار خياة كراا  إمىعقع  هيال  لمشباد جعرهم  عفرول مه مقعمات لمتكق  وفرصة لمخروج 
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 نومان أهام هاذه لمسانن قاانعن لمفرصاة وقاانعن تعرل وف   انن  كعنياة ال تكااب  أحادل  وإن كاان نبياا  مر اال   معرعم

أنه قد  لت  حدث تار خ  ومعقف حا م مرتغيير وتتكارع لمجرااهير فا  مكظاة تار خياة ماا وهاذه  ىبرعن ؛لمجاهز ة

الم تنقال لمخبار ولمصاعرة وفر ا  مان إعاومكن عادم تاعفر لمجاهز اة مان و اا ل نمرثعرة ولمثعلرتريزة تعد فرصة م

ومكان مان تعفيا  هللا ننقواة داعف  إماىعة ربرا  جهض لمفرصة و كعمها مان نقواة قانلمثعلر  وعر لمفعل لمثعري 

حقيقة مشارفة مكال لمعارد ولمرساررين عبار  إمىجهعد لمشباد تم تكع ل فرصة لمثعرلت ف  لمعامم لمعرب  من حرم م

جاا ت مانن هللا لمكبيارة بعاد ذماك عرا  لمثاعرة قاد و؛انعن لمفرصاة ولتعادلد مرعرال بقاانعن لمجاهز ةقالت اتفادة مان 

 .ولمثعلر

أ ااتاذ لمعرااعم لمسيا ااية بجامعااة ) اايف لمااد ن عبااد لمفتاااح/ ذل لمرقااام عبااارة رصااينة مأل ااتاذ لماادكتعروأذكاار فاا  هاا

 معاهمتقيت به أثنا  لمثعرة لمرصر ة حيث كاان أ اتاذل  زل ارل  فا  مي ساة قوار لمتعريرياة وتكااورت إعندما (لمقاهرة

المرنن ال ترأتي ".فقاا ؛ر ياد ف  وقات  ساف  بلن لمثعرة لمرصر ة وتعجبت من لمنجاحات لمرذهرة لمت  حققها لمشب

وهذل ما مرسته من خاال  متابعاة مجهاعد لمشاباد لمثاعلر فا  برادلن لمربيا  لمعربا  بدل اة مان ؛"إال بعد األخذ بالسنن

إفتتااح  و ط لمريااد ن لمعربياة معرناا   ةميضرد بلقدلم ثابت هتل يس لمكرم وتعفير فرص عيشه وإعدلد لمرسرح مقدوم

 .لمكر ة ولمعدلمة ولمرساولة ق فاعصر جد د  

 األلم واألمل: صفحة كلنا خالد سعيد  -4

ماتالع لمشاباد مع اا ل إن لبا لمكتاادهاا فا  يإمفيس باعع متيكاد لمفكارة لمتا  ذهبناا تلت  صفكة كرنا خامد  عيد عر  

لتماتالع  لهاذ إماىفرابرك ماع أدافنا  نبكد ذلته ف  لمفعل لمثعري ل  كبير ا  قلتتصا  ولمتعلصل لمجراهيري أحدث فار

لمثاااعلر  ةرتعلصااال مااا  جراااعع لمجرااااهير وناااعلممااان هاااذل لمفضاااا  لتعالمااا   نوالقاااا  إتكاااع ن مشاااار   إعالمياااة 

فيس بعع تعد لمرجرععة ل ومى لمت  تتبنى لمدععة إماى صفكة كرنا خامد  عيد عر  فضا   فرشروعلمشباد نخاصة

 .  نا ر لمت  توعرت إمى ثعرة هزت أرجا  لمرعرعرة 21مظاهرلت 

روها ومان  مادفراه  صفكة كرنا خامد  عيد؟ كيف نشلت وكياف تواعرت؟ وكياف قاادت أنشاوتها؟ مان هام 

  7ا ر؟ وماا دورهاا خاال   نا 21مكرروها؟ وكياف أصابكت ها  لمرجرععاة لمرتصادرة مادععة لمتظااهر فا  

 من لمثعرة ف  لمشارع؟  عما  

أهرية هاذل لمرشاروع لمفاارق فا   مدى نكتشف  ها نكاو  لتجابة عر  هذه ل  ئرة لمرركز ة لمت  من خالم

 .. نا ر 21تار خ ثعرة 



 
 

104 
 

 قصة البداية

مجادي فا  ررولمدكتعرعكراا جا ات عرا  مساان قل قصة لمشاد خامد  عيد وأحادلثها ن ن؟؛من هع خامد  عيد

"2077 عميات لمثعرة لمرصر ة  نا ر "هكتاب
70 
لمشااد  وهاع لمربابارة بلحاد مي سا  لمصافكة تاهنظرل  مرعرف 

فااا  عاااروإل لمرتع اااط  2070كانااات ميراااة لمسااادإل مااان  عنياااع عاااام : حياااث  قاااع  ( عبااد لمااارحرن منصاااعر)

آماع  باعلرع أبناا   لت كندر ةن كان مجرععة من لمشباد  جرسعن ف  مقهى إنترنات فا  باارع عاادين مثال

 ساتخدمعن فايس باععن صافكة جد ادة قاد تسافر عان حيااة ..هناا تارلهم  رعباعن أو  دردباعن..لموبقة لمرتع وة

 فعراه فا  لمرقهاى ما  " خاماد  اعيد"ال نعر  بامضابط ماا لماذي كاان لمشااد لمعشار ن  .. ال أحد  دري...جد دة

نين من مخبري قسم  ايدي جاابر بات اكندر ة مسابٍب أصدقا ه ف  ترك لمركظةن مكن ما صرنا نعرفه جيدل  أن لث

 .عرى لمرقهى" كبسعل"أو اخر 

 تباعاا  عشارلت لمرارلت عراى أرأ مصارن مكان ماا  ايكدث  ن  تكرر  عميا  كل ما  ب  حتى لان عادي جدل  

لمرخبار  وراب مان خاماد  اعيد إبارلز بواقتاه لمشخصايةن خاماد  اعيد  صارخ فياه :هع عنصر لمِجدة فا  لمرشاهد

بع ااعنا أن نتخياال حااعلرل  بااين باااد مااتعرم  نتراا  مبقا ااا لموبقااة لمرتع ااوة بلحالمهااا لمرتعثاارةن ؛ذمك ا  ضاارلف

 !". عاااااااار  عررااااااااه جياااااااادل  "و رعحاتهااااااااا فاااااااا  حياااااااااة كر رااااااااة ال كاااااااادرها لمقراااااااا ن وبااااااااين مخباااااااار 

 تواعر ..ك إهاناة مفخامتاهن  كتادم لمرشاهدلمشاد  رفض إبرلز بواقته  نه مم  رتكب جرما ن ولمرخبر  عتبر ذما 

 ... نهااا  لمرخباارلن دااربا  عرااى خامااد  ااعيد و ااكال  مااه أمااام أعااين لمقرااة لمرتعلجاادة فاا  لمركااانإمااى عرلعن

لنتقامهراا تجااوز "وحاين  ادركان أن ..أإل فا  لمكاا ط ودرلباز ن لمساالمم ستخدلمان لمركل ولمصف  وخابط لمار

راه وحيازتاه مفاا ف مان لمرخادرلت ثام وأنه قد فارق لمكياةن  سكبانه إماى  ايارة لمشار ةن  ضاعان فا  ف" لمكد

 أهـ!. . تكرا  لمرشهدتج    يارة لت عا  ت.. ععدلن مقذفه ف  لمشارع

لباد لمعهاعد لعرا  نكاع غيار مسابعق فيكرلماة لمعربا   ناتندرع من خال  قصة لمشاد خامد  عيد مت  لمته

لمشاارع وعرا  مارأي ومسار  ط فقتل لمشاد مم  كن دخل مخفر لمشر ة وإنرا جا  فا  و ا ؛لت تبدلد ة ظالما  

 .من لمناإل

 يا اية مرنهجاة ترار اها وزلرة لمدلخرياة لمرصار ة فا   توهذه لمعلقعة وغيرها من جارل م لمتعاذ ب أصابك

 .!يب أو حسيبرقترك لمفترة دون 
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كرناا خاماد )صافكة ومكن حدث أمر غر ب ف  هذه لمعلقعة لمريمرة حياث قارر مجرععاة مان لمشاباد إ االق 

 وجادلن بعد وفاة خامد  عيد بثالثة أ ام فقطن متكعن صرخة إحتجاج عر  هذل لمعرل لتجرلم  لمذي مس   ( عيد

صاارلر لمصاافكة عراا  لمتااذكير بقضااية هااذل لمشاااد ثاام إكاارة لمااثرج تتاادحرج وتكباار ماان خااال  ت ألمشااباد نوبااد

جاا ت أحادلث مل ااو ة وزرلة لمدلخرياة لمرصار ة وفا  إمتهاان كرلماة لمرصار ين واميب فضا أ ا إمىلتنتقا  

را  متجددل  وقضا ا متعلصرة ل تغرتها لمصافكة خفلعوت لمصفكة زل ؛فيها كانت لمدلخرية لمرصر ة  رفا   ىأخر

فا  لت اكندر ة عرا   ولقعة لمشهيد أحرد بعبان ولماذي ق تال أ ضاا   :مفضا جرل م وزلرة لمدلخرية لمرصر ة مثل

ت لمصافكة فا  أوباد -رة لمقسم لمذي قتل فياه لمشااد خاماد  اعيددل - د قعلت لمشر ة لمرصر ة  ف  نفس لمقسم 

حتجاجية ترارإل عر  ل رأ بعد لتعدلد مها عرا  إيد أفكار وهذل لمتعلصل نتج عنه تعم؛لمتعلصل م  لمشباد 

حتجاجيااة إمرعقااع  ولفقااات ال  رصاافكة لمقاادرة عراا  حشااد لمرئااات ول م وأصااباصاافكات لمعااامم لتفترلداا  

 .داااااااااااد مرارل اااااااااااات وزلرة لمدلخرياااااااااااة داااااااااااد لمراااااااااااعل نين لمرصااااااااااار ينوتنظااااااااااايم مظااااااااااااهرلت 

 

 عيد الشرطة:يناير 25

 ناا ر  21 اعم لحتفااالت لمشار ة لمرصار ة بعيادها لماع ن   اعم  ىذكار إماىوتوعرت ل معر حتا  وصارنا 

فرصاة مرتظااهر ولتحتجااج عرا  لمتعاذ ب ولمقتال لماذي  إماىحيث قرر مي س  لمصفكة تكع ل هاذه لمرنا ابة 

عر  حشد لمشباد ف  لمشاارع وحادثت  هع قدرة لمصفكة فعال   لمكبرىة لجاوزلرة لمدلخرية نوكانت لمرفه ترار 

فقاد مراس  -كراا  قعماعن-ولمت  فضتها لمشر ة لمرصر ة بامقعة ومكن  ب  لمسيف لمعاز   ؛ نا ر 21مظاهرلت 

ومان هناا تكاع  باعار  ؛مهم لمشباد قدرتهم ونجاحهم عر  لمكشد وتكر ك لمشارع وباهدول ل تجابة لمجراهير

 ".سقاط النظام إالشعب يريد " بعار  إمى"ال للتعذيب" لمصفكة من 

  2عنادما دعات مجرعاة لمغضاب  اعم ..فا  هاذه ل ثناا عضع 91.111وصل عدد أعضا  لمصفكة قرلبة  

ام لمجراااهيري مرشااباد مرناازو  مررياااد ن ولمتظاااهر دااد لمنظااراات لمصاافكة ترااارإل دورهااا فاا  لمكشااد  نا رنوظ

لمجرال لمشاهيرة قرلباة ووصل عدد أعضا  لمصفكة بعد معقعة  قو  لمنظام مهبعد ععدة لتنترنت بعد  خاصة  و

ن وبعد تنك  لمر يس مبارع مار ت لمصفكة نشا  لمتععية لمسيا ية مرشباد وتاعفير أدولت عضع211.111

 (2072ما ع )مليون عضو 2 ما ز د عنلمعرل لمسيا   ووصل عدد ل عضا  فيها ل ن 

 :لمفر   لمري س  مهذل لمرشروع لمثعري لمرل د هرا
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رل   ماادباااد مصااري  عرال فاا  بااركة جعجاال  :ر لمصاافكة ماادو  لمري ااس لمر يسا: لمشااد ول اال غناايم - 7

 .بين مصر ولتمارلت مرتسع   ف  لمشرق ل و ط متنقال  

 وهاع بااد تخارج حاد ثا   :بل ام بعد تل يسهفر   ر لمثان  ل  ا  ن ولنضم مر ردلم: عبد لمرحرن منصعر- 2

 .ف  كرية آدلد قسم إعالمن جامعة لمرنصعرةن ونابط إمكترون  وصكف  حر

 :ام أهرية هذل لمرشروع لمثعري مرساحة لمرصر ة مرت مدىمنا  ىمن خال  ما  ب   تجر

 .متالقا ل فكار لمثعر ة ولمتغيير ة مرشباد لمرصري لمعابر مأل د عمعجيا مفتعحا    ل  وفرت لمصفكة فضا – 7

 ناا ر ولمتا  عبادت لمور ا  أماام لنتصاار لمثاعرة  21كانت هذه لمصفكة ه  لمدلعياة ل و  متظااهرلت  – 2

 .لمرصر ة

 اع   نتاج ولق   يا   جد د ميدلن  عبار ل نشاوة لتحتجاجياة لمتا  لنورقات فا إنجكت لمصفكة ف   – 3

فا  بعاض لمعقفاات  (ر يس لمجرعية لمع نية مرتغيير ف  مصر)مكرد لمبرلدع  .وقد بارع د ؛مصر وعردها

 .لمت  دعت مها لمصفكة ف  لت كندر ة

لمظهعر لتعالم  مري اس لمصافكة ول ال غنايم عرا  لمفضاا يات لمرصار ة كاان أحاد لمنقاا  لمفارقاة فا   - 

دلد لمجرااهير لمرتظااهر ن فا  لمرياااد ن لمعاماة لمرصار ة وخاصااة تاار خ لمثاعرة لمرصار ة ماان حياث ز اادة أعاا

 .ميدلن لمتكر ر 

من لمرفارقات لمرويفة ف  هذل لمرساار أن لمشااد عباد لمارحرن منصاعر كاان عرا  تعلصال معا  بككام أننا  

حركات لمتغيير ولمكرلع لمجراهيري -بعنعلن 2001ف  لمعام  أمفت كتابا  
701
د لمشاععد عردت فياه تجاار – 

عر  لمرعرفةن وقد مرست فيه نهرا  معرفيا  تجاه ما  خا عراعم   تبدلد فكان حر صا  لمتخرا من لمقهر ولالف  

راد حسان  و فا  ظال لمقرا  ل منا  لمشاد د فا  عهاد لمار يس لمرخراعع مكيير لمسيا   ومقاومة ل  اتبدلد نلمتغ

 . عيدعن دوره ف  إدلرة صفكة كرنا خامد م  مبارع نمم  عرن م  منصعر

 اار لتجاباة عان  ار فاعرياة لمشاباد لمعربا  إرفية مركعر لمرشار   لمفارقاة فا  ومن خال  ما تقدم من مقاربة مع

لمقدرة لتبدلعياة لمرتعمادة مادي لمشاباد لمعربا  نوأن هاذه لمنرااذج لماثالث  مدىمنا  ىف  زمن لمثعرلت لمعربية  تجر

متعلداعة تقاف خجعماة عرا  أ ارل  غاباة كثيفاة مان   بادو كشاجرة مريدلنية لمفارقة ها  نراعذج صاغيرمررشار   ل
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فرا وق  من جهعد بوعمية ف   ااحات وميااد ن لمتغييار فا  تاعنس ومصار  ؛ل بجار لمعلرفة لمظال  لمكثيرة لمثرار

و دونيها ففا  كال  هاوبعلرع دمش  من بوعالت ال ركن  حد أن  كصي وروميبيا وما تشهده أحيار أدمب ود ر لمز

 .باادلعات  عجااز لمقراام عاان تاادونيها وتسااجريهاإة بامتلكيااد هناااع مالحاام وبوااعالت وعراار لمثااعر  اااعة ودقيقااة ماان

 .مالحم لمبوعمة ولمفدل  ولمتضكية وقبل هذل ال ركن أن ننس  لمشهدل  لمذ ن  ورول ف  صفكات مضيئة من
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 الفصل الخامس

 يــربـع العـربيـورات الـنون وثــفـال                       
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 إنتاج لغة جديدة 

ترثل ف  لمقادرة عرا  جاذد مال اين ل فارلد مان كافاة  عل اف لمشاعب  ل  كبير حق  بباد ثعرة لمربي  لمعرب  نجاحا  

فا  هاذل   نولمسبب لمر يساهذه لمبردلن ىواق عر ض برل جري  مكافظات وبردلن وقرنلمرخترفة مرعرل لمثعري وب

نتاااج مغاة جد اادةإعكبااة لمثااا رة لمشااابة قاد نجكاات فاا  هااع أن هاذه لمكلمجراااهيري لمكبيرلتنجااز 
70 
ورباايقة تنا ااب  

 .أذولق كل لمجراهير لمعربية

ماا  لمبساايط ولمرركااب ول  هااذه لمرغااة لمجد اادة تاام نقاال لمقاايم لمثعر ااة لمفاعرااة مرعجاادلن لمعرباا  ولمعقاالوماان خااال  

وحفاارت نن  نهااا نسااجيت حروفهااا لمجد اادة ماان لمبيئااة لمركريااة ومرساات بقعلعاادها لمبساايوة بااغا  لمقرااعد ولمرااتعرم

 ."لمفن "  م هذه لمرغة ه لكرراتها لمرعان  ف  لمعقع  فكان بكثافة 

لمرساارحيةن ومفاارلدت هااذه لمرغااة تتكااعن ماان لمرلو ااةن ولمفاايرم ولمنشاايدن ول غنيااةن ولمقصاايدةن ولمرااعل ن ولمر اامن و

ودور لمسااينرا ولمنكااات وغيرهااا ماان لمع ااا ط لمفنيااة لمربدعااة نفقااد ل ااتخدلم لمشااباد قاادرتهم عراا  لمتعلصاال ماا  

فنا   خا اب لمجراااهير و كرداهم عراا  لمثاعرة ولمفعاال  ىمكتااع فيرلمجد اادةمن تاع لتعاالملمجرااهير عبار و ااا ل 

 ؛ف أثنااااا  لمثااااعرة ونضااااج بعااااد لمثااااعرةلمثااااعري وهااااذل لمتااااد فتاااارة زمنيااااة  ع رااااة قباااال لمثااااعرة بساااانعلت وتكثاااا

  لمكبرىحع   بيعة دور لمفن ف  لمتكعالت  البد أن نقف أوال   ؛لمفن -لمرغة لمجد دة -وقبل أن نفصل ف  هذل لمركعر

 .لمت  ترر بها ل مم ولمشععد

 :ثالثة أنعلع ه   إمىو عتبرهع هرزة لمعصل بين قواعات لمرجتر  ولمت  تنقسم  مركز ا    رعب لمفن دورل  

 .طبقة المفكرين والفعسفة:  ل وم 

 .طبقة المثقفين والمبدعين:  لمثانية

 .الجماهير العامة:  لمثامثة  

ختال  تخصصااتهم لمرتنععاة  اتم نقال ل فكاار لمعامراة ولمكبياارة إلمرثقفاين ولمك تااد و لمفناانين با فران خاال   بقاة  

باادلعاتهم لمفنياااة عباار ل غنيااة ولمرساارحية ولمفاايرم ولمرلو ااة ن وهااذل كاااان إولمرنفتكااة عراا  لمرسااتقبل ماان خااال  

فعبار لمفان ول غاان  ولمرول اات ولمرسارحيات تام نقال أفكاار ؛فا  لمتجرباة لمغربياة لمرعاصارة  كثفبشكل مولدكا  

اد عي اتإرا  لمجراهير ل وربية نفرايس كال لمنااإل عنادهم لمقادرة ع إمى...يجللمفال فة لمكبار مثل كانط وفعمتير وه
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 اة فرسافية ولل فكارلمفرسفية لمرعغرة ف  لمعر  عرا  أهريتهاان ومكان عقاع  لمنااإل تالنس بامرسارحية لمقا راة عرا  ر

 .مفيرم لمقا م عر  فكرة مبهرةجيدة أو ل

فضاا   إماىلمذي نقل مجا  لمفرسفة من لتهترام بقضا ا ماا ورل  لموبيعاة ( قرل )م  لمفريسع  وهذل ما حدث مثال   

كياف  ركان أن  عايش لمنااإل فا  ظال جرهعر اة )أوجاع لمناإل ف  مكاومة مإلجابة عر   ايل  فرساف  عررا  وهاع 

برجهاا فا  لمسارا  قاا  عان  اقرل  أناه نجاا فا  نقال لمفرسافة مان    نفراذمك  (؟عادمة وتكتارم لمكرلماة وتقادر لمبشار

 .ل رأ عر وودعها 

رتجاددة معراعم لمجرااهير وتهادم ل  اا ين لمبا راة وتنتشار لمقايم لمعلعادة ين تنقال ل فكاار لمين لمربادعيوعبر لمفناني 

لمرخترفاة  اعل   وميازة لمفان أناه  عرال فا  كال لمظارو  ول حاعل  لمسيا اية تقدر لمكرلمة ولمكر اة ولمعدلماة نلمت  

عن عناادما  كااعن لمفنااان حاماال ر ااامة   عباارخاصااة أو لمكااافزة ون  ااتبدلد و ااروة غاباارةإلمضاااغوة ماان وجااعد 

 .مهم  اقة ل مل وتنير مهم لمور  لهترامات لمناإل ف  قعلمب فنية مبدعة تفتا 

لمت  تعبارعن أوجااع لمنااإل هع لمعامال لمركفاز معجاعد لمرول اة لمسيا ايةوجاعد لماد كتاتعر"ن أو عتبر بعاض لمنقااد 

زة ا ولمفاا ز بجا (تر اإلو اأميجيال لنخال )ىاممررول   لمجعلتير" لمسيد لمر يس"عر  ذمك رول ة  ل مثرةبهر أومن 

".1  7نعبل عام 
701
 

أن لمقادرة عرا  لمتعلصال باين " بقعماهعبار مقابراه بخصاية معاه عان هاذه لمقضاية -*حسن بن حسنل  تاذ و عبر  

لمتكاع  ف  مكظات  خاصة    كدث لمفارق ف  حياة لمشععد ول مم  –لمجراهير  –ل فكار لمعامرة ولمكسا ية لمعامة 

رثابة لفتتااح عصار جد اد مررنوقاة أن ميالد ببكة لمجز رة ف  فضا  لمعامم لمعرب  كان بلمكضارينومذل فهع  عتبر 

إمااى ماان فضااا  لمرفكاار ن ولمرثقفااين ...(نولمجهل ااتبدلدنولمفقرلال تعرارنولال)نهااا نقراات لمقضااا ا لمرركز ااة مألمااة 

 "عهختال  مكانه ومعدإفضا  رجل لمشارع لمعادي عر  
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 لغة الفن وتحديات األمة 

عرع أو ونتصااارإ ااتعرارنوهز رة أو إاة ل ماام ولمشاععد ماان فقار وقهرنوكثيارة هاا  لمتكاد ات لمتاا  تكادث فاا  حيا

تعباار عنهااا وترسااك بهااا وتشاارح  مغااةهااا بااال  امرااا أن..عريااا نبكرا نكاال هااذه لمتكااد ات تصاابا خر ااا  ....نكسااارإ

إذل  إماىمها و ط لمجراهيرنفاامرر ض ال  بارأ  ىصد تجدمغة معبرة فرن  بال امرا أنها ..لمتكدي ؛وهذل هع  بيعتها 

نولموفل لمردي   جذد إنتباه أمه عبر  عن بعقه مرعرمولمجاهل ال شف  من دل ه إال إذل عبر نعبر عن أمره مروبيب

 .لمصرلخ لمكاد

م حتا  فهعمة تصل مكال لمجرااهير فا  هاذه ل ماأصبكت مها مغة مإذل مألمم ال ركن تجاوزها إال  لمكبرىفامتكد ات 

 اتعابا  مان مغاة لمفان لمربايقة لمتا  تكرال إس هنااع مغاة أكثار لنتشاارل  وأ ارع ومايتسنهض هرتهم وتورب دعرهم ن

ولمرول ااة لمشاايقةن مقصاايدة لمعلعيةنولمجراااهيرعر  نساارات لمركاان لمبااد   نولمفاايرم لمرصيننى إماا  للمكباارل فكااار 

 .وغيرها من و ا ل لمفن لمربدعة...ويفولمرعل  لمشعب  لمر

 :الربيع العربي والفن 

لمررلقب موبيعة لمصرلع  بين لمرستبد ن ولمثاعلر  ادرع أن ميادلن لمرعركاة ل و  ول خيار هاع كساب لموار  

فراان  فااعز بااه  فااعز بامرعركااة بامضااربة لمقادااية نفامرسااتبد  اارلهن عراا  تغيااب وعاا   –لمجراااهير  –لمثامااث 

وف  ظل هيرنة لمرستبد عر  و اا ل لتعاالم لمر ارية نولمثعلر  رلهنعن عر  ز ادة وع  لمجراهير نلمجراهير 

و ااا ل تعلصاال جد اادة قااادرة عراا  خاارق لمساايورة  –لمشااباد  –أباادعت لمنخبااة لمثااا رة فاا  لمرجتراا  لمعرباا  

ولمبسااا ة  ..خفااةفناا  وأدباا  منا ااب مثقافااة لمجراااهير تتعفرفيااه لم ىنتاااج مكتااعإوكااان لمتكاادي هااع ؛لمر اارية 

ولمعامياة وعبار لمصاعرة لمتا   ىو رعة لتنتشار وقد تم مهم هذل بامفعل عبر قصا د لمشعرل  لمثاعلر بامفصاك..

و كف  دالماة ؛تفضا وحشية لمقر  لمررارإل دد لمرعل نين وعبر ما  عر  برسرح لمشارع لمذي أبدعه لمثعلر

عن بااعار لمثااعرة ل و  فاا  لمربياا  لمعرباا  ثااعرة رتبااا  ثااعرلت لمربياا  لمعرباا  بااا دد ولمفاان أن  كااإعراا  

 :عناااعلنكانااات تكااات ولمتااا  ( أبااا  لمقا ااام لمشااااب )ا اارين فااا  تاااعنس هاااع مورااا  قصااايدة لمشااااعر لمشاااد لمي

 "لحن الحياة" 

ْعب     لمقَـَدر    َْستَِجيبَ   أنْ   ب دَّ   فَال       لْمَكيَـاةَ    أَرلدَ    َْعَما    إذل لمش 

دَّ  * َـْنَكِسـر   أَنْ   مرقَْيدِ   ب دَّ   َوال           َْنَجرِــ   مِرَّيـِْل أنْ   َوال بـ 
70 
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 :ة ه  يمكوات ر يسعبر ثالث  وقد مرت عالقة ثعرلت لمربي  لمعرب  بامفن لمثا ر

 مرحرة بنا  لمقدرة : ما قبل لمثعرة   -7

 مرحرة لتبتباع : أثنا  لمثعرة  -2

 فرحة لمنصر: ما بعد لمثعرة  -3

 قبل الثورة  المحطة األولي مرحلة ما

جذد أكبر عادد مان لمرناصار ن مرثاعرة ولمري اد ن  إمىتهد  ؛و ما  عر  بررحرة بنا  لمقدرة ألتعدلد مرثعرة 

خواد فن  متنعع  نا ب كال ل ذولق ول عراار ول مااكن  إمىوهذل  كتاج نمها ولمرلغبين فيها ولمريمنين بها 

نو ع  نستعرأ ف  لمصفكات لمقادمة  بعض ل مثرة لمرعبرة عن ل بكا  لمفنية فا  كال مرحراة مثال أباهر 

 .لمقصا د ولمرول ات ول فالم ولمرسرحيات لمت  ترثل كل مكوة من لمركوات لمثالث لمسابقة

 القصيدة المتمردة

نتشار لمعد د من ل بكا  لمفنية مثل لمقصا د لمشعر ة  عل  لمقد رة منهاا ولمكد ثاة  اعل  كانات إوتجر  هذل ف  

لمشاعر ةأماام لمارأي لمعاامن فرغوتكشاف  اعل تهم  أو لمعامية لمت  تسخر من لمرستبد ن وتفند مازلعهم ىبامفصك

روله " إن مان لمبياان مساكرل  " مصارى هللا عرياه و ارشار مفهعمة و احرة مرعام  ولمرتعرم كرا قاا  نت ر عة لت

 .لمبخاري

لمشااعر ترايم و -بااعر حركاة كفا اة (عباد لمارحرن  ع اف لمقردااوي)ومن ل مثرة عر  ذمك  قصا د لمشاعر 

مرراف تعر اث لمككام  ىولماذي تصاد( أحرد فيلد نجم)-لمشاعر لمرخضرم رفي  درد لمشيخ إماملمبرغعث  ؛و

 ساخر فيهاا مان لمار يس  ن ناا ر 21كتبهاا لمشااعر قبال ثاعرة " ني د  يادتك "ف  مصر بقصيدة بهيرة بعنعلن 

لمساب  حسان  مباارع و ساتهزف بفكارة لمتعر اث و رقاى لمضاع  عراى ما عانياه لمشاعب بسابب  يا اات مباارع 

 :جا  فيها..مررأ ولمبوامة لمشعب و الت لمجعع ولمفقر ول للمفا دة ورجامه لمذ ن أذلقع

 ني د  يادتك مفترة جد دة

 نكرل خالمها لمرسيرة لمسعيدة

 وبامررة فيها نبي  لمكد دة

 مفيش حاجة تانية نبيعها خالص

 ني د  يادتك  جل لمرز د

 من لمر  تكق  بفضرك أكيد

 بقينا خالص ع لمكريد لمرجيد
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  ده لمخالصإوربك معحده فى 

 هنبا    يادته وال حد غير

 .عرينا نبر   ف  خيرهكفا ا

ا- ةوكذمك قصا د باعر لمعامياة لمرصار ولمتا  " هاامازق دفااترع لمقد راة كر"برزهاا قصايدة أومان -خهشاام لمج 

 ...جا  فيها نا ر لمرصر ةن 21قبل ثعرة أمقاها 

 خبه قصا دع لمقد رة كرهامزق دفاترع لمقد رة كرها

 رل مثرهابع لميعمخبه قصا دع لمقد رة كرها ولكتب مرصر 

  فرأ خعفهفاكتب  الما نيل مصر وأهرها لميعمال صرت بعد 

 عيناع أجرل  فرتين تقررلن بلن هذل لمخع  ماأ ولنتهى

 كانت تدلعبنا لمشعلرع بامبرودة ولمصقي  ومم نفسر وقتها

 كنا ندفه بعضنا ف  بعضنا ونرلع تبتسرين ننس  بردها

 وجههاوإذل غضبت كشفت عن وجهها وحياؤنا  لبى  دنس 

 ال تتركيهم  خبروع بلنن  متررد خان ل مانة أو  ها

 

 الفيلم  الم حرض 

فاايرم  ااينرا   وهااع : "هاا  فعدااى"وأ ضااا  اااهرت ل فااالم لمسااينرا ية بكااظ ولفاار فاا  هااذل لت ااار  االت  فاايرم 

وتجاوزلت لمشر ة لمرصر ةن لمفايرم مان كتاباة ناصار عباد لمارحرن صري  تناو  معدعع لمفساد ف  مصرنم

 عتبر لمفايرم آخار ل فاالم لمتا  أخرجهاا لمرخارج لمرصاري لمرلحال ؛ون إخرلج  ع ف باهين وخامد  ع افوم

 . ع ف باهينن حيث باركه ف  إخرلجه ترريذه لمرخرج خامد  ع ف

كختااام مرحرااة لمرخاارج ( هااع إنتاااج مصااري فرنساا  مشااترعن كعااادة  ع ااف باااهين فاا  أفالمااهو)جااا  لمفاايرم 

حيث جسااد لمفاايرم بانعرمااا جامعااة مصااعر لمفساااد ظاال مهرعمااا  بقضااا ا و نااهن ن كثااا رلمرصااري  ع ااف باااهي

ولمفعداى لمتاا   عيشايها لمرجتراا  لمرصااري فا  لمعقااد ل و  مان ل مفيااة لمثامثااةن كراا مثاال مصار فاا  مهرجااان 

 . 200فينيسا معام 
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 بارز لمفايرم  و روي قصة تدور بشكل أ ا   حاع  بخصاية ولحادةن كراا ىامتدور أحدلث لمفيرم ف  لمزمن لمك

نتخابات ولمسيورة لمغابرة مرساروة ولمكبات بر ولمربعة ولمركسعبية وتزو ر لتلمفساد لمرتجسد ف  لمقر  لمربا

.إمى ثعرة جراعية ف  لمنها ة من لمرقاومة وصعال   كرا  برز لمفيرم نععا   ؛لمجنس 
70 
 

 الرواية الحا دة 

 ؛ير لمعربية مإل ران بفكارة حترياة لمثاعرة ولمفعال لمثاعريو  اهم فن لمرول ة لمعربية بدور هام ف  حشد لمجراه

نوقد جاا ت   200لمت  صدرت ف  عام مركاتب لمرصري أحرد خامد تعفي ن رول ة " عتعبيا"وهنا تلت  رول ة 

 ؛حيثمير تقا رة أكثر لمكتب مبيعا  ف  دلر لمرول ة ف  لمرركز لمثان  ف 

لمثارل  ولمرفاهياة وهاا   ل وما  بامغااةنإماى  بقتاينحياث تكعمات مصاار  2023تادور أحادلث لمرول اة فاا   انة 

ولمثانياة فقار ماادق   ؛ىاملمركا اة بساعر و كر اها جناعد لمراار نز لمتا  تقا  فا  لمسااحل لمشار  ناةردلم( عتعبياا)

من  عتعبيا  ر د أن  تسارى   ولمرول ة تككى قصة باد غن نو تقاترعن من أجل لموعامنوتعيش ف  عشعل يات 

باابرل ولمرعااب بااه ماا  أصااكابه و قااعم برغااامرة مكساار مراال لمكياااة ورتابتهااا وهااى صاايد إنسااان فقياار ماان  ااكان 

حتفااظ بجااز  مان جساده عرااى  ابيل لمفخار وهااى مان لمهعل اات لمجد اادة ثم قتراه ولتمخترفااة؛عرى متعاة مركصاعم

 .ف   عتعبيا لمت  تشكل عامم ل غنيا  ل  تكد د ىاممألغنيا  لمذ ن  عيشعن ف  لمساحل لمشر

كراا  عترااد أحراد خامااد تعفيا  فاا  بعاض لمرااعل ن بشاكل صاار ا عراى إحصااا يات عررياة وتقااار ر مثال تقر اار 

مردكتعر أحرد عكابة عن لتدماان فا  مصار وتقر ار صاكف  فا  مرتقاى لمكاعلر مرتنرياة وحقاعق لتنساان عان 

ع ظهر لمشااعر عباد لمارحرن لوي كعلحاد مان معلقا  لتنترنتاجرل م لمعنف دد لمنسا  وأ ضا عرى معق  مصر

بنعدى بلبعاره لمسيا ية ولمع نية عرى صفكات لمرول ةل 
770
 

 اللحن الثائر 

بل ال أباما إذل قرات ؛بنصيب ولفر  تبدلد ولمقهرعر  كرلهية لمقر  ولتوقد  اهرت ل غنية لمثا رة ولمركردة 

وباذمك تكاعن ننتشار وأ رع ف  لمكفظ والتتورب إمراما  باامقرل ة ولمكتاباة مكعنها أ سر ف  لت نبامنصيب ل كبر

 .وأمتاااه هخااادمت قواعاااا  جرااااهيرل  كبيااارل فااا  لماااع ن لمعربااا   عاااان  مااان ل مياااة ومكناااه  تااالمم مقضاااا ا و نااا

بية ومنها ماا  نترا  مانرط ل غاان  لمشابانمألغنية لمكال يكة   نتر وقد تنععت هذه ل غان  بشكل كبير منها ما 

*أغان  لمرلد إمىووصعال  
777
لمعربية لمت  أبدعها لمشباد لمعرب  ونجكعل فا  نقال هاذل ل  ارعد لمغناا   براا  

                                                             
.موسوعة ويكيبيديا علي اإلنترنت -108  
.المرجع السابق -110  
ما انتقلت عدواه إلى  موسيقي غنائي ظهر في أميركا في أوائل السبعينات عند األقليات السوداء كتعبير ثقافي واجتماعي عن الظروف التي يعيشها هؤالء ثم سرعان الراب هو شكل -*111

ى أوائل القرن الواحد والعشرين حيث ظهرت بعض التجارب حت" محتشمة"أما في العالم العربي فْن التجارب ظلت . أوروبا فأصبحت سالحا  للمهاجرين والمهمشين في المدن األوروبية

الجزائريف الذي ظل يشكل " هيب هوب"واألنموذج األكبر بالنسبة لشباب الرابف هو بال شك الـ. التي تتحدث عن المشاكل االجتماعية فحسب مثل كرة القدمف البطالة والمخيمات الفلسطينية

.أواخر التسعينات إلى العالم العربي" العدوى"تقلت ثقافة حاضرة بقوة منذ وقت طويلف ومنه ان  
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و اط بارل ا لمشاباد ومان أباهر هاذه  كبيارل    نا ب لمبيئاة لمعربياة نوقاد حقا  هاذل لمناعع مان ل غنياة لنتشاارل  

علنن وكانات أغاان  لمارلد لمتعنساية قاد مررغن  لمرصاري  لمشااد رلما  دونجا" دد لمككعمة "ل غان  أغنية 

مررغن  لمتعنس  لمشاد حراده بن عرار لمررقاب  "ر س مبالد"كرل  ومن أبهر هذه ل غان  أغنيةبقت  ر قها مب

و ن كرراات ؛نفسه لحتجاجاا  عراى لمعدا  لمساا دولمت  غناها بعدما حرق لمشابركرد بع عز زي ؛."لمجنرل "بـ

 .لمشباد لنتشرت ف  ببكة لتنترنت لنتشار لمنار ف  لمهشيم هذه ل غنية ترس مبابرة مشاعر

حاع  ل اتخدلم لمفناعن فا  لمثاعرة  (أباع  عارد لمررزوقا )هناا ذكار تعريا  لمفريساع  لمتعنسا  رفيد من لممعل و

امتام   رج  لمابعض لمفضال وب؛وخصعصا  أنرا  من لمفن ولمغنا  لمت   دع  لمبعض نسبتها مركضارة لمغربية 

 :؛حيث  قع إمى ل تخدلم هذه لمفنعن لمغربيةلمثعرلت  نتصارإف  

ت فا  مكادان ثاعرة يق  لمارلد ماثال ؛ نادرع أنهاا لنتجا تقرل  تار خ نشلة هاذه لمفناعن مثال مع اإمن خال   "

داااد لمغاااازي  -أهااال لمبراااد– ة داااد قرااا  لمبااايض وفااا  ثاااعرلت أمر كاااا لمالتينياااةاميلمزناااعج فااا  أمر كاااا لمشااار

فهاذه  نإذ؛ل وربية من قبل لمرهاجر ن لمفقرل  لمرهرشين مان ل غربياة ل وربياة نوف  دعلح  لمردنلمرستعرر

لمفناعن نشالت داد لمهيرناة لمغربيااة متصابا صاعت لمرستضاعفين فاا  مشاارق ل رأ ومغاربهاا نفهاذه لمفنااعن 

"ترثل ف  لمرجرل صرخة لمعامم لمثامث دد ظرم لمعامم لمرتقدم ماد ا  
772
 

 النكتة الساخرة 

عن قسعة لمعلق  من خال  لمنكتة لمسااخرة لمرعبارة عان إمى لمتعبير ريلت يكعمعجية لمشعب لمرصري منذ لمقدم 

كاااانعل  ساااخرون مااان ل ودااااع لمسيا ااااية  ماااانهم لمفناااانين خاصاااة  لمرخااااو  ولاما نفامرصااار ين لمقااادما  

مر اعم بهاا  قواة  شار معحاات نتشاار لمفسااد تتنإم   ولتقتصاد ة ف  عهعدهم عبر لمر عمات لمساخرةن فرثال  

رلع رلكب مركب نهاري ورأ اه عرا  باكل حراار ه عجد فيها لتم ىوأخرترب  لمكتاكيت ن
773

متادت هاذه لن و

كاة ماا  لمرصار ين وتتجراا  أكثاار وتظهار فاا  وقات ل زمااات ولمثااعرلت نوتجرا  ذمااك بشاكل ولدااا بعاادما لمررَ 

رهاعر لمرصاري مان جعبتاه لمعد اد مان حياث أخارج لمج (ز ان لمعاباد ن بان عرا )نجكت ثعرة تاعنس وهارود

عري  ماام تخاال ماان ماادمعم فيساابعع لمرصاار ة مرتعرياا  عراا  لمكاادث لمتعنساا  ولمتاا صاافكات لمنكااات لمتاا  مرئاات 

 : من هذه لمتعريقات فرثال  سا ا  بامررلرة من لمعد  ف  مصرن عكس إح

 !" ف  تعنس عن  لمبرلدع   وامب بامتغيير ف  مصرن ولمشعب  ستجيب :  عن  إ ه كعع ز رو" -

لمفرق بين لمشعب لمرصري ولمتعنس ن إن لمشعب لمتعنس  تقع  ماه ثاعر فيثاعر ولمشاعب لمرصاري تقاع  " -

 ".!ثعر  قع  لحربعه: مه
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 ".أنبا  عن نية لمبرلدع  لمهجرة إمى تعنس: عرى مسئعميت  " -

 ".لختارت بيبس  بامجربريتعنس لختارت لمتغيير ومصر" -

 77211مقاهاا عراى تاردد " لمكيااة"لمشاعب لمرصاري أرلد ..فا اتجاد لمقادرسا  أرلد لمكيااة لمشعب لمتعن" -

 ".أفق 

 ".وتقسم متعنس..تبقى ف  بقك" -

"نعاإل فوبيع  إذن أن تدهسه لمبقرأما إذل أرلد لم...إذل لمشعب  عما أرلد لمكياة البد أن  ستجيب لمقدر" -
77 
 

وصاع  صارخة لمثاعرة ومهيبهاا عبار لمفان  مادى تضا مرا  ب  ووف  لتحصا يات لمخاصةباتنترنت  تضاا 

قواعاات ول اعة مان لمجراااهير لمعربياة عبار و اا ل لمتعلصال لمجراااهيري لمجد ادة لمتا  لمتالكهاا لمشااباد  إماى

فضال لمشاباد لمعربا  لماذي تعرام بو خروها ف  مسار لتحتشاد ولتعدلد مرفعل لمثعري وهنا  جاب لتعتارل  

فايس فا  منافكاة ولمن ىامفساابقا  باذمت لمكركاات لت االمية لمغا ؛هيرلمدرإل وو   بار كة لمتعلصال ما  لمجراا

  لمعصع  مرجراهير لمعامة وتخا بها با  رعد لمرنا ب مها نفصكيا أعاعلد  ف مم تستولمرستبد ن ومكن مأل

 لمرناابر أدلة هاماة وفعاماة فاا  مخا باة لمجرااهير ومكنهاا تظاال تايثر فا  فئاة مكااددة مان لمشاعب ومفتارة وجياازة

 اهعمة لمكفاظ أبرا أثارل  فا  لمجرااهير مان حياث ...نومكن تلثير لمفيرم ولمصعرة ولمقصيدة ول غنية ولمنشيد جدل  

مان  كتاب ل غاان   ايثر فاا  ثقافاة لمشاعب أكثار مران  كتااب "فكرا قاا  لمككايم لمصاين  كعنفااعا نولت اتدعا 

 "لمد تعر

 

 مرحلة اإل تباك : المرحلة الثانية

لمفر قااان لمرسااتبد وجنااعده ولمثااعلر وجراااهيرهم فاا   فخااط لمنااار وعناادما لصااو عناادما كاناات لمجراااهير عراا 

 ةوعناادما خرجاات لمجرااعع تهاادر كاالمعلج لمبكاار لمرتال رااة تاادع حصااعن لموغاااند ن اااحات لمشااعرلع ولمريا

ولمرستبد ن كان البد مهم من بعارلت تكرسهم ومن مغة تترجم حركتهم وتنقرها مرجراهير ف  لمادلخل ولمخاارج 

لمرساتبد ن  أ ااميبأ ضا ما قام به لمفن نفكرا كان أدلة مركشاد قبال لمثاعرة كاان كاذمك أدلة مرثباات وفضاا  نوهذل

 .لمعحشية ف  قر  لمرتظاهر ن

فعبر لمصعر لمرنقعمة من مياد ن لمتغيير ولمتكر ر ف  بردلن لمربي  لمعرب  وعبار ل باكا  لمفنياة لمتا  بارزت  

 اريرة جراهيرهاا  مادىتكضار هاذه لمثاعرلت و مادىمادلخل ولمخاارج مان ف   احة لمرعركة تلكد لمجري  فا  ل

 :ر  دور لمفن هنا عر  مستع ين هرانفقد تجلمهادرة 
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 مشاركة الفنايين أنفسهم في ساحات التظاهر :المستوي األول المبا ر 

لمشار ع  عراار مثرمكركاة لمثاعرة فعجاعد فناان ومع ايق  معارو   عوا  زخراا  كبيارل  أو ط لمجرااهير وهاذل  

دعا لت نظام مبارع عان إفكك كثير من  نبجعلر بباد لمثعرة لمرصر ة ودفاعه عنهم عر  بابات لمفضا يات

لمثعلرنووجعد لمررثرعررو ولكد
771

؛وعر  حراد دلوودن وتعفيا  عباد لمكرياد وتاامر حبيابأخامد لمصااوىن ون و

كبيارة فا  لمتلكياد عرا  أن هاذه لمثاعرلت وغيرهم من لمفنانين  اهم بدرجة ...مكرد لمعد لمكجار؛وجريل رلتبع

 .وميس ثعرة فيصل دون ل خر هلمعربية ه  ثعرة بعب كامل بكل فئات

وهذل لمرشهد  كان حادرل  أ ضا ف  ثعرة تعنس وكاان عرا  رأإل هايال  لمفناانين نعيراة لمجاان ن ورؤو  بان 

مخضارل  وتكارر هاذل فا  ثاعرة  غالنن ومكرد عر  لمنهدين وموف  لمعبدم ن وغيرهم من لمرخرصين متاعنس ل

 .فنانين لمدلعرين مرثعرة لمسعر ةلمككيرة ومازل  هذل لمجهد  تشكل ف  لمرشهد لمسعري عبر لمعد د من لم لميرن

 الثورة تلد النجوم

لمفنياة بعادما فا  لمسااحة  زولمان لتعالمياين ولمفناانين بار ومن لمرفارقات لمعجيبة أن تصن  لمثعرة جيال  جد دل  

با ااام ) عتباااعد مثااال لمراااذ   لمرتااالم  نااادالعها عبااار مقاااا   فنياااة  ااااخرة عرااا  معقااا  إمثاااعرة وقااات  ااااندول ل

نتبااه إكاان بارعاا  بشاكل مفات  لمذي أنتج لمعد د من مقا   لمفيد ع دفاعا  عن لمثعلر بشكل متواعع ومكناه( ع ف

 .جري  وأصبا ل ن مه برنامج مشهعرعر  أحد لمفضا يات لمرصر ةلم

عر  لمجدرلن وقصا د وترثيل وبعر وفن من ر م : إبداع األ كال الفنية الرمزية : المستوي الثاني 

 تور عم  اخرة ف   احات لمثعرلت ولمتظااهر حتا  بادت ميااد ن لمتغييار ولمتكر ار كلنهاا كرنفااالوتصع ر 

 ىبرغة مفهعماة وثعر اة وعامرياة مهاا مفعاع  لمساكر فا  تفنياد  دعااو ىامرخا ب لمرأي لمعام لمركر  ولمعةتفني

دورهاا  إماىل نظرة لمرستبدةن وف  ذلت لمعقت تكرل  اقة قادرة عر  حشد وجذد لمجرااهير لمرترددةنإداافة 

و ااع  نعاارأ  رفااا  ماان هااذه ل بااكا  لمفنيااة ؛عر  لمثااعلر فاا  لمرياد نلاالم لمنضااا  ولتبااتباكفاا  تخفااف 

حتاا   ااعم  2077/ 7/  2لمتاا  ظهاارت فاا  مياادلن لمتكر اار و ااط لمقاااهرة بدل ااة ماان جرعااة لمغضااب لمرخترفاة 

فنيااة تناومتهااا لمصااكافة ولمفضااا يات لمعربيااة  حيااث أباادلع لمثااعلر لمرصاار عن أبااكاال   77/2/2077لمتنكاا  

 ومنها" ولمعامرية 

  فعلصال تهر جياة ال تخراع صناعة لمعرل س لمت  جسدت مسئعمينن أعادمتهم لمجرااهير غيار ذلت مارة فا - 7

باعب ن معرو اة  ىامأعدمتها بعد أن أذلقتها بعض ما تستكقه من ركل وتقر   ف   قاس تجار س كرنفا؛من جد

 .تكرل رأإل حاكمن أبى إال أن  كعن حاكرا  برأإل عرو ة
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 مسحراتي الميدان -2

تقاعم تراك ..لمريادلنرجرععاات لمتا  عساكرت فا  حيث ترر فرقة مان لمشاباد فا  حاماة دروباة غنا ياة عراى لم

مكاانهم هنااا  ..لمرجرععااة بعظيفااة لمرسااكرلت  ذمااك لمااذي  ااعقظ لمناااإل قباال أن  اادلهرهم لمفجاار فيفااعتهم لمسااكعر

عيعنهم فيهااجرهم عادوهم فا  مكظاة غاادرة فهاذل  بعاه  عقظعن لمبشر ميرفهعلعنهم و ستنهضعنهم مك  ال تغفر

 .ومم  تخرف  عما  عن  ع  ظنهم به

:عروض حركية  – 3
116
 

بتجسيد حرك  صامت  عبر عن عصر مبارعن مثل لمذي عا نه ف  لمريدلن حين وقاف  شاارع لمشاباد تجسايد 

ميتكاع  كال مانهم إماى ترثاا   رثال أ قعناة .. حا  لمشباد فا  عصار مباارع عبار أودااع ترثيرياة ثابتاة صاامتة

ث عراى ودا  مرعصرن فهذل باد تجرد عراى ودا  تعاا   لمرخادرلتن وذلع ثبات عراى ودا  لمتساع ن وثاما

 !ميت

 األغاني الوطنية والحماسية –  

إماى  ام ولمت  تنععت أمزجتها لمفنية ما بين كال يكيات تععد مسيد درو ش ولمشيخ إمام ورماعز لموارد لمنضا

 ..بلمعلن لمويف لمغنا ية كافة لمرلد مرورل  

لمثاعرة بامكجاارة عرا  نوكتابة مواماب فن لمتشكير  عر  جدرلن لمربان  نولمر م عر  ل رأمعارأ لم – 1

 .دلر ات لمجريرةأ فرت لمور   وعرل لمج

ة وأبااكامها لمرهررااة فيرااا  عاار  فاا  فنااعن لمنضااا  اميااقيرااة كاال هااذه ل عرااا  وقعتهااا كاناات فاا  رمز تهااا لمع

بااما ل هرياة مان حياث قدرتاه عرا  إ صاا  ر اامة دارنية فهع" عنصر لمرمز ة"لمالعنيف ولمعصيان لمردن  

وتهد د لمرستبد ن ؛فامذي  غن  مركر ة و ر م مها وهع عر  خط لمنار ومستعد أن  رعت فا   متكر ك لمجراهير

 .قدرتاااااااااه عرااااااااا  لمتااااااااالثير فااااااااا  لمجرااااااااااهير لمرتااااااااارددة ماااااااااه مفعاااااااااع  لمساااااااااكرتكاااااااااعن  ااااااااابيرها 

 الفن وفرحة النصر : المرحلة الثالثة 

ظال لمفان  لمايرنتاعنس ومصار وميبياا و خاصاة  بعد نجاح ثعرلت لمربي  لمعرب  فا  لمعد اد مان لمبرادلن لمعربياة 

لمرشهد لمثعري نفالبك  أن فرص لتبدلع لمفن  تتضاعف م  فضاا  لمكر اة ومالحام لمنصار  ومظرال   حادرل  

ما عن فن مرحرة لتحتشاد ولتباتباع  و ط فرحة لمرال ين بسقع  لموغاة نفظهر نرط فن  جد د مخترف نععا  

 :امتام ترثل في
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 ثاء وتمجيد الشهداءسيطرة فن الر  - 7

تركااز لمعراال لمفناا  بكافااة أنعلعااه فاا  لمفتاارلت ل وماا  بعااد لمثااعرة فاا   لمكااد ث عاان دمااا  لمشااهدل  وفضاارهم 

كرراات "  ككا  أن " ودرورة لمعفا  مدما هم ودرور لمتعلصل م  أمهاتهم وحفاظ  لمجريال مهامن مثال أغنياة 

 لمشاعرأمين حدلدن وهذه بعض كرراتها 

 ظرم ل تشرىلم..  ـ ككى أن  

 و لمدم مور ش فى لمنشرة

 حنا  كتناإن  إ. . ـ ككى أن  

 و لتني رنا كدل بخيبتنا

 ن اــإن اا كــــاَكــا مــنـ  إنـو ك

 دقعن اـل مـعصـذ  بيـــولم

 و لمذ  بيعصل معنينا

مسااع بلباكا  لمفان لمتا  م ر ات مإل فقاد  اع  لمعد اد مان لمفناانين ؛عبار لمفانلمقادماة بنا  لمذلكرة مألجيا  – 2

مرثااعرة ووقاات لمزحااف لمجراااهيري نفظهاار لمعد ااد ماان ل فااالم لمعثا قيااة لمتاا  تاادون لمركظااات وقاات لتعاادلد 

مررخرجةهباة لمكساين نوخرجت لمكتاب لمتا  " جرهعر اة لمتكر ار"لمتار خية ف  حياة ل مة لمعربية  مثال فايرم 

من وح  لمثاعرة "ة ولمذي بعنعلن د ن مثل د علن لمشاعرماهر تريرتكعي لمدولو ن لمشعر ة لمت  قريت ف  لمريا

ولمذي جر  فيه أبعاره لمت  أمقهاا  اعل  أ اام لمثاعرة"
771

وإقيرات لمعد اد مان لمرعاارأ لمفنياة معارأ معحاات 

 .فنية عن لمثعرة ومعارأ لمصعر لمضع ية لمتى تيرخ ميعميات لمثعرة 

 

 دور متجدد

مثال  امياةبككام  بيعاة لمررلحال لتنتق عقاب لمثاعرلتلمسيا ية ف  بردلن لمربي  لمعرب ظهرت لمعد د من لمرشاكل

وبوبيعااة لمكااا  مقاومااة رجااا  ؛لتنقسااام ولتخااتال  وبعااض مظاااهر لمتشاااحن لموااا ف  ولمتشاازدم لمسيا اا  

ام هااذه أماا"مثااعرة لمرضااادة"ه أو مااا بااات  وراا  عرياا؛يااريبااامثعرة ولمتغ وعاادم إعترلفهااا اب لمساا وأجهاازة لمنظااام

لمتكد ات لمثعر ة لمجد دة مم  قف لمفن ولمفنانين ولمربدعين متفرجين وإنرا أبدععل أبكاال  فنية جد دة تعاامج هاذه 

رجاااع لمجراااهير أوال  ولمنخااب إ إمااىلمرسااتجدلت لمرتالحقااة برغااة رباايقة ومكرسااة وولعاادة فاا  مكاومااة تهااد  

زر آفا  ميااد ن لمتكر ار ولمتغييار مان لمعحادة ولمتارلبط ولمتاروح لمثعرة لمت  تجرت إمىثانيا  لمسيا ية لمرتشابكة 

 .  لموغاة قاإتركنت لمشععد من  هاولمت  من خالم
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فا   تجراى نجازهاا ل عظام إلمثاعرة متعاددة ومتنععاة فاإذل كاان مناا أن مجااالت نجااح ى ف  نها ة لمروا   تجر

أم لتنجاااز ل كباار هااع إدرلع لمشااععد ؛ ااقا  ل نظرااة لمرسااتبدة فهااذل  رثاال رأإل لمجباال فاا   اارم لتنجااازلت إ

عبار ثير معجات لمفان ولتبادلع أوهذل تم عر  نلمعربية مكرلمتها وذلتها لمكضار ة وقدرتها عر  لمفعل ولمتغيير

 .لمع ا ط لمفنية لمرنتععة

ة يساكل بارع وحارةن وزنقة وح ن وجامعة وجرعياةن ومساجد وكن إمىعور لمثعرة لمشذ  وصل فبفضل لمفن 

سرقاط إالشعب يريد .."نومصن  وبيتنوخيرة ومستشف  نومدر ة وك تاد ننقابة ومي سة نحت  غدل بعارهم 

 .ولمركظة موربا  عاما  وعاجال  ولجب لمتنفيذ ف  لمتع "النظام
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 الفصل السادس                                   
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 البواعث والمظاهر

من خال  ما ب  تعرفنا عرا  بعاض ل دولت ول  اباد لمتا   ااهرت بدرجاة كبيارة فا  نجااح ثاعرلت لمربيا  

ودور لمشاباد فا  لمثاعرة وتعرفناا عرا  جعلناب  (بارل ا لمساكان)لمعرب   عل  من زول ة  لمعامل لمد رغرلف  

حتاارل  لمتعاماال ماا  و ااا ل لمتعلصاال لتعالميااة إمهاام قيرااة مضااافة ماان خاال  لمتعراايم و عوااتألمفاعرياة  لمتاا  

عبر تنقيااه ماان بااتغامهم عراا  تغيياار عااامم ل فكااارإنتاااج مغااة فنيااة رلقيااة وماان قباال هااذل إلمجد اادة وقاادرتهم عراا  

ومألماناة ؛وجاه لمعررةانبا  ولحدة من  رثل جوكل هذل كان ن تسالم ولمقععدكشا ش لمفكر ة لمضارة لمدلعية مإللم

ة مثاال حاادوث لمثااعرلت وتقاادم لماادو  وقيااام لمكضااارلت  امتعاماال ماا  لمظااعلهر لتنسااانية ولمكضااارفلمعرريااة 

وأ ضاا نجاحهاا أو فشارها فا  عنصار ؛ ركان حصار أ اباد حادوثها ونشالتها وغيرها من ل حادلث لتنساانية ال

عر  ل  اباد لمربابارة لمتا  مركادث تكااو  لمعقاعفررياة متنععاة وإنرا هنااع مقارباات ع.. ة ولحدة لوزأوولحد 

 .كانت خرف ل حدلث

ولتقتصاد ة ولمسيا ية لمت   اهرت ها   لالجتراعيةومذمك ف  هذه لمصفكات لمقادمة  ع  نتكدث عن لمبيئة 

إماى ف  تلجج لمغضب لمشعب  حت  تكثف ف  هذه لمركظة لمتار خية وتقاا   ما  مساار لمثاعرة فتكاع   ىل خر

 . ريرة مبدعةثعرة 

 النسق العام المشترك 

ومكان  ىفكل بيئة خصعصيتها لمت  تريزها عان ل خار لميرنعن ميبيا عن تخترف بيئة تعنس عن مصربوبيعة لمكام

نادالع إمبابارل  فا  غضاب لمجرااهير و ركز عرا  لمقعل ام لمرشاتركة لمتا  كانات  اببا  نف  هذه لمصفكات لمقادمة  

 .ن  ف  بردلن دو  لمربي  لمعرب  مهيب لمثعرلت و ط جرعع لمسكا

تشابه كبيار فا   إمىمستع ات لمتعذ ب تشير درجة لمد رقرل ية وميبرلت  تقار رلمتنرية ولمفساد وجد ر بامذكر أن 

ل جاعل  ولمرسااببات ولمنتااا ج نفااامككم لت ااتبدلدي ولمتساارو  ولمرسااتبد كااان  شااكل غامبيااة أنظرااة لمككاام فاا  براادلن 

 .لمربي  لمعرب  م  لختال  ف  بعض لمعناو ن

ورقااة ل نظرااة لمعربيااة لمقا رااةولمت  تتاارلوح بااين لمرركيااة لمر"بقعمااه  عبااد لمعهاااد ل فناادي.دعن ذمااك عباار وقااد

نظاام تفقاد فيااه :لمتاام جرامهاا فا  إنبينها قعل ام مشااتركة  ركان لت االمية ياةإملمرلد ك لمجرهعر اة لمثعر اة والنانسو

لتنتخابات لمنيابية لمكر ة ولمشفافية وتناتج مجرساا  نيابياا  مان ماعن ولحاد نكراا تضاي  فياه حر اة لمصاكافة ومسااحة 

لمد اتعر وجاعد حكام غيار مقياد  هل بامخصاعم نو كارإل فيالمعرل لمسيا   ولمكقاعق  نو ساتخدم فياة لمقضاا  مرتنكيا
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معظفاعن  هدلري  قاعم عرياإ صبا لمكازد لمكااكم مجارد جهااز ود  مرقابة برمران أو  روة قضا  نبزمن وال خا

"قيةلصدمبالمشروع وال 
77 
 

معرفاا   ااار إمقيااام ثاعرلت لمربياا  لمعربا   ركننااا أن نر ام   إماىومان خااال  درل اة لمبعلعااث لمربابارة لمتاا  أدت 

 تشرل  مستقبل هاذه لمثاعرلت فا  إوعر  امية و ساعدنا عر   فهم   بيعة لمررحرة لتنتقى؛ ساعدنا ف  فهم ما جر

 ..لمقر ب أو لمبعيد ردىلم

 : لمتام ومن أهم لمبعلعث لمت  حركت لمجراهير لمعربية وحفزها عر  مرثعرة عر  لت تبدلد ولموغاة   

تقاد رلت تقر ار ل مام لمرتكادة مرتنرياة لتنساانية فف  :لة بين سكان الدول العربيةإنتشار الفقر والجوع والبطا – 7

 200لمعربية معام 
77 
 :لمخصعصف  هذل  لمتام ورد  

 .إنسان عرب   عيشعن ف  حامة فقر مليون 65قرلبة – 

 . عيشعن فقر مدق  2001إنسان عرب  كانعل ف  عام  مليون 34،6– 

 .ف   عر ا ومبنان خاصة  % 31إلى  28،6معد  لمفقر لمعام ف  بردلن لمعامم لمعرب  تترولح بين  – 

 .لميرنف   %59لمسكان وقرلبة  ىامجرإمن  %41قرلبة   200ل  ف  مصر برغت ف  نسبة لمفقر – 

 .من  كان دومة لمرغرد  عتبرون أن لمفقر هع لمرهدد ل كبر مهم %86قرلبة  – ـ 

 – 0  7من لمعاام  % 6،4ف  لمبردلنامعربية مم  تجاوز  ىامدخل لمفرد لمعرب  من لمناتج لمركر  لتجرنصيب  – 

200  . 

 . 2001لمقعي لمعامرة ف  لمعام  ىاممن إجر % 14.4ة ف  لمعامم لمعرب  قرلبة اميتبرا نسبة لمبوامة لتجر – 

 .مريعن وظيفة 51 نبغ  عر  لمدو  لمعربية أن تعفر قرلبة  2020ف  عام  – 

  لمعربياة تلت  لمجزل ر ف  مقدمة لمدو  لمعربية  ل عر  نسبة ف  معدالت لمبوامة وتلت  لتمارلت ف  قا رة لمادو -

 .ل قل نسبة ف  لمبوامة
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.من قعة لمعرل %21قرلبة  2070برغت لمبوامة ف   عر ا ف  لمعام -
720
 

 :التاليقمع الحريات وانتهاك حقوق اإلنسان  في البلدان العربية وفق  -2

  2001معتقل  يا   ف  مصر ف  لمعام  11.111كان هناع قرلبة  –

 .2001ف  لمعام  لميرنمعتقل ف   1.111وكان هناع قرلبة  –

 2001ف  لمعام  24،111ولنكفضعل مقرلبة  2001أمف معتقل ف  لمعرلق ف  لمعام  26،111كان هناع قرلبة -

 .2001ف  عام  5،871  مبنان قرلبة برا عدد معتقر  لمرأي ف – 

مباادى  "عرا  لتفافياة عرفات بإ ام    200/ 2/ 73وق  وزرل  لتعالم لمعرد ما عدل دومت  قوار ومبناان فا   –

 .وكان لمهد  منها قر  هامش لمكر ات لمرتاح ف  لمفضا يات لمعربية "تنظيم لمبث لتذلع  ولمتريفز عن 

 .حقعق لتنسانركر ات ولمعرل بقانعن لموعرلى  مردة جد دة زلد فيها لمقر  م تم ف  مصر مد   –

 .دو  عربية من حيث لمربدأ إقامة أحزلد  يا ية أصال 6تكظر   –

 .قط أمام رؤ ا  ل حزلد لمررخصةتعد ل لمد تعر لمرصري بجعل فرصة لمتربا مفتعحة ف-

ىالعلي مستوي مؤ رات تدهور الوضع الصحي للسكان العرب هناك بعض المؤ رات كت – 3
121
 : 

 .لمرتبرعين إمىمن لجر %21تبرا نسبة لتصابة بفيرو ات لمكبد لمع اب  بين لمرصر ين لمرتبرعين بامدم قرلبة  –

بخا مصابعن بررأ لمرالر ا ف  كل من لمسعدلن وجبيعت  ولمنسبة ل كثر  700000من كل  3،313قرلبة  -

 .باتصابة تلت  ف  لمصعما  رتفاعا  إ

 .دلخل لمدو  لمعربية م  تدن  مستعلها لمعامنصا  ف  تعز   لمخدمات لمصكية لتعدم –

مرلتب متدنية ف  مساتعي لمنتاا ج لمصاكية   لمعربية لحترت لمدو 2000تقر ر منظرة لمصكة لمعامرية  ف  لمعام  –

 .لمجيدة
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التعجد عادمة ف  نسب تعز   لمكادر لموب  من أ با  ومرردين وغيرهم باين ل مااكن لمر فياة ولمكضار ة فا   –

 .لمبردلن لمعربية

لمرااعل ن لمعرباا  ماان لمتهراايش ولمفقاار ولمجااعع  ةهااذه لتحصااا يات ترثاال بعااض لمجعلنااب لمتاا  تكشااف كاام معانااا 

ففقادلن هاذه لماثالث (..لمفقر ولمصكة ولمكر اات)وقد لكتفيت بهذه لمجعلنب لمثالث فقط  ؛هان لمكرلمة لتنسانية متإو

 ف  حياة لمشععد كفيل بصناعة لمتررد ولمثعرة 

ماذا بدأت الثرورة فري ترونس لف ،إذا كانت هذا اإلحصائيات تشمل العديد من البلدان العربية :وهنا يأتي سؤال هام

 ؟غيرها من البلدان التي ربما تبدو أكثر فقراً ومعاناة منهادون 

لالجتراعيااة ولمسيا ااة كرااا ذهباات فاا  مقدمااة باااد لمبعلعااث وأودااكت أن هناااع إخااتال  وتنااعع فاا  لمبيئااات و

عراا  هااذه  ولدااكا   تفاقهااا فاا  لمرعاناااة ماان لت ااتبدلد ولمفقاار ولمبوامااة نفكاناات تااعنس مااثال  إولتقتصاااد ة رغاام 

 اا ر لمبراادلن دون امثعرة بهاا عجراات باوهنااع جرراة ماان ل  اباد ها  لمتا  ؛ظال لمرعاناااة لمعاماة  لمخصعصاية فا 

 :ومن هذه ل  باد ما  ر  لمعربية 

ووصال فيهاا تسااما لمنظاام ما  ؛بكامة دومة بعميسية مم تتا فيها أي فساكة  مكر اة لتعاالم  هببأكانت تعنس "– 7

 .مم تكترم حقعق لتنسان ولمرعل ن نكرا صعلتمن ل %3إمىل حزلد لمقريرة لمرسرعح بها 

 .مم  ترع لمنظام لمتعنس  أي مجا  أو هامش مفئات و يوة بين لمدومة ولمشعب – 2

مهاا برازلج لمشاارع لمعاام وال تهاتم بقضاا ا لمرنوقاة  ةال صار" دكتاتعر اة رماد اة " لمنظام لمتعنس  باال قضاية  – 3

 .لمعربية

 .متجانس وميس به تنعع  ا ف  أو عرق    ذكر  ركن أن  عي  لمعرل لمثعريلمرجتر  لمتعنس  مجتر   –  

"اميةول عة ونسب تعريم ع ى ترت  لمرجتر  لمتعنس  بوبقة و و – 1
722
 

لمتا  جعرات ثاعرلت لمربيا  لمعربا  تبادأ فا  تاعنس  ل  اباد لمعاماة   ركننا أن ناتفهمف  دع  هذه ل  باد لمسابقة 

ل اترلتيجية ولتجارل لت لمدلخرياة وقات لمثاعرة ولتحتشااد فا  مظارو  لمدومياة لمجيعل جرراة مان ومكن هنااع أ ضاا  

 ؛ ركااان تكااارلره وهاااذل ماااا حصااال بامفعااال ا  وجعرااات منهاااا نرعذجااانعجرااات بإنتصاااار لمثاااعرة حياااث  دلخااال تاااعنس

 :لمدلخرية ومن هذه لتجرل لت 
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لمجيش لمتعنس   كسم خياره رت لمعاصرة لمتعنسية ف  أقل من بهر جع إمىوصع  لمرظاهرلت ولتحتجاجات – 7

 .نكياز مرشعب أو لمنظام ولختار لمعقع  جانب لمشعببين لت

 ارة ختياار هايال  لمتخرا  عان ل ل امتاام وب؛ذي لمسبعين أمف متفر  هتركا  حزببن عر  لمككم  ر عا  مغادرةل" -2

"لمكاكرة ولمكفاظ عر  أنفسهم
723
 

اإ د  لمجيعل ترلتيج  لمذي  اعد ف وبامنسبة مرع لمثاعرة  ىقاعمن نتصار لمثعرة لمتعنسية بشكل  ار   و ارر  ومك 

 :امتام بة بلقل لمخسا ر لمرركنة  تضا امي تكقاقات لمررحرة لتنتقإنجاز إرعة من  

مفقاار تااعنس لتقتصااادي وعاادم ترتعهااا باالي مياازة  ؛قتصاااد ة غربيااة كبياارة فاا  تااعنسإعاادم وجااعد مصاااما : أوال  

أو تعقد معقعهاا لت اترلتيج  مثال  اعر ا أو فزلعاة لمقاعادة مثال ؛معق  مصر مثال  أو بترو  ميبيا  ترلتيجية مثل إ

 .لميرن

قربياة مان لمفرسافة إ االمية و اوية تبادو وجعد حزد لمنهضة وزعيراه رلباد لمغنعبا  ولماذي  رتراك رؤ اة :  ثانيا  

نتخابات لمتعنسية ل خيرة؛ جعال تاعنس بعيادة عر  ل غربية ف  لت(لمنهضة حزد)ه  حزبوحصع؛ة لمغربيةلميلمريبر

أصبا لمغرد ال جد خورل  عرا  مصاامكه لمركادودة فا   امتام وب ؛عن مسارلت لمتعصب وفتا نزلعات م  لمغرد

 .تعنس

نجااز لمثاعرة إمان مهراة   اهل  :عدم وجعد حادود مبابارة متاعنس ما  لمكياان لمصاهيعن  مثال  اعر ا ومصار": ثامثا  

"لمغربية ولمت  من أهم أومع تها لمكفاظ عر  أمن إ رل يل ىعيدل  عن تدخل لمقعلمتعنسية  هدلفها ب
72 
 

تكركات ؛  ولمخاارج  رولمظر  لمتار خ  لمادلخ  بكانه وتعامىووف  ما تقدم وتهيى  مرثعرة لمتعنسية بتعفي  هللا 

قرا  لمرساتبد وقعتاه لمغابارة  ف  لمتغيير ولمتغرب عر  -تعنس  -قا رة لمتغيير ف  لمربي  لمعرب  بقعة نجاح لمنرعذج

ربااكة مخاعأ هااذه لمرركرااة م ىوهنااع براادلن أخار...ثاام  ااعر ا  ..لمايرنثاام ..ثاام ميبياا  ..م  مصارىإولنتقرات لمعاادو

 .كة جد دة ف  تار خ ل مة لمعربيةلمت   تفتا صفلمكضار ة 
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 انعةاليثمار الثورة 

 .مرستعي لمدلخر  ولمرستعي لمخارج قد حصدت ثعرلت لمربي  لمعرب  لمعد د من لتنجازلت عر  ل

 :امتام أما أهم لمنتا ج عر  لمرستعي لمدلخر  فه  ك

 كسر حاجز الخوف وفتح باب األمل  - 7

لإلن روح تنثار نسايم لمياوتغرا  بااد  نلمثعرة ولمتغيير روح تسري ف  جسد لمشععد ول مم نروح تفتا باد ل مال

نحيث  تكانة ولمركعن ماألرأ نوهاذل ماا صانعته لمثاعرة فا  لمشاععد لمعربياةتفاؤ  وإمكانية لمفعل بد  روح لاللم

يهم لت اتبدلد مسااارد لمتغييار ونعلفااذ كسارت حااجز لمخااع  وفتكات باااد لمرركناات أماام لمناااإلن بعادما دااي  عرا

معربا  لمرستقبل نوما  يلت  من نتاا ج مرثاعرة إنراا هاع تااب  مهاذه لماروح لمجد ادة لمتا   ارت فا  عاروق لتنساان ل

 .لمصبعر ولمثا ر ف  آن ولحد

 الخيار الثالث التغيير السلمي انتصار نظرية  – 2

لمسريرةن ولمكارص م عبر لمرظاهرلت  قا  لمنظاإمبرد ن فيم   ريرة ثعرة تعنس ومصر ونجاح لمجراهير ف  كال ل

جد ااد أمااام لمشااععد لمعربيااة مرتغييرعباار و ااا ل لمالعنااف ماان خااال   لتمسااارذمااك عراا  عاادم إرلقااة لماادما ؛ فااتا 

 فاا  لمرياادلن حقيقااا   نجاحااا   لتعتصااامات ولمرظاااهرلت وو ااا ل لمعصاايان لمراادن ن وقااد جاارد هااذل لمخيااار وأثباات

 . تخدلم لمعنف ولمقعة  كخيار وحيد مإل احة بامرستبد نإخيار   امتام  ترلج وب

ن جراعاات لت االم لمسيا ا  ترلجا  عادد ينترنت ولمرتخصصاين فا  باظ لمعد د من لمررلقبين مرعلق  لتوقد الح

جتراااع  ن ن لمثااعرلت لمعربيااة قااد قعداات تااابعين مهاام عراا  صاافكات لمتعلصاال لالمي ااد ن متنظاايم لمقاعاادة  ولمر

يااد  رثاال لمبع رادىعراا  لم -لمتغيياار لمسارر  -كثياارة فا  أ ااد عمعجيا تنظايم لمقاعاادة نوهاذل لمرنجااز لمكضااري جعلناب

نزالق لمرجترعات لمعربية ف  صرلعات دلخرية دلمية   رارإل فيها لمعنف نوبذمك تكاعن إصرام أمان ف  لتجاه عدم 

لمبواقاات لتنتخابياة فا   تتدلف  عبار إمى لمرجترعات لمعربية قد غيرت مغة صرلعها لمسيا   من صرلع بامرباا

 .بل مرعامم أجر  ل هرية مرستقبل لمرنوقة وبععبهامنجز باما  من لمشفافية ولمنزلهة وهذل ف  جع
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 الثورات العربية في اإلطاحة بروؤس األنظمة الفاسدة حانج – 3

ن ومازلمات لمايرنف  تعنس وميبيا ومصار وبدرجاة كبيارة فا  خاصة  ف  لمعد د من لمبردلن لمعربية وحيث كان ذمك 

تجاهد  عر ا مركصع  عر  نفس نتا ج لمثعرة لمريبية أو لمرصر ة نورغم ذمك هناع  ر ا   ع ال أماام لمثاعلر فا  

 .لتقتصاد ول جهزة ل منيةإ ار مكاربة رمعز لمنظام لمساب  ولمذ ن مازلمعل  رسكعن بزمام 

 :ومؤثراً في الحياة السياسية فاععً  الجماهيري طرفاً سياسياً  أصبح الرأي العام –  

ن تهررااه وتتجاااوزه باال عراا  لمعكااس أ  ركاان  ي قااعة  يا ااية أو حزبيااة فالأو لمخارجيااة؛لمدلخريااة  ااعل  لمسيا ااة 

د لمكاصال فا  هاذل لمبااإردا  لمرأي لمعام ومكاومة لمتقرد منه نو كف  أن ندرع حجام لمتغييار  إمىى امكل  سعنف

نتخابااات لمر ا ااة لمرصاار ة ماان حيااث عاادد لمرربااكين ونتااا ج ل ااتوالعات لماارأي وتكثااف ذمااك فاا  إماان متابعااة  

عرارو ل  اتاذ عبد لمرانعم أباع لمفتاعح  ولمدكتعرحصع  أو  مناظرة ر ا ية ف  تار خ مصر لمكد ث بين لمرربا 

 .بية أ ضا  ولمعر ولمت  كان مها صدي إعالم  عرب  تجاوز لمجغرلفيا لمرصر ة ىمع 

 اجتماعية وسياسية جديدة في المجتمع  ميعد قو –1

لمسيا ااية  ىنفتاااح باااد لمكر ااة بااهدت لمساااحة لمسيا ااية ماايالد لمعد ااد ماان ل حاازلد ولمقااعإبعااد  ااقع  ل نظرااة و

 وهاذل   بشار؛بعضها كان مكظعرل  ف  عهد ل نظرة لمبا دة وبعضها تشكل من رحم لمثعرة ووحيها لمجد اد ؛لمجد دة 

ت د رقرل ياة أمياا ر  يا ية وحزبية قع ة تنافس عر  لمسروة وف  أدرجة وع  لمرجترعات بضرورة تعفر  ردىب

 .رصينة

 بروز دور المجتمع المدني وقدرته علي التأثير  – 

فاا  لمرجااا  لمثقاااف   خاصااة  نورقاات مشااروعات نععيااة فاا  لمرجترعااات لمعربيااة لعقااب نجاااح لمثااعرلت لمعربيااة 

فاا  لمرشااهد لمقااا م وفاا  لمرسااتقبل لمقر ااب  ل  ماايثر ا  لمرجتراا  لمراادن   رفاا ىتراااع  جعراات ماان قااعجولمسيا اا  ولال

 .ولمبعيد

نشار لماعع    إماومصار مشاار   ثقافياة تهاد   لمايرنفقد باهدت  ااحات لمرجترعاات لمعربياة فا  تاعنس وميبياا و 

وتلت  فا  هاذل ؛لمشاباد فا  أو اا  خاصةعبر لمع ا ل لتعالمية لمرخترفة ويا   ولمثقاف  بين جرعع لمجراهيرلمس

 :لت ار
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 .وها  حركاة بابابية مصار ة منفتكاة قا راة عرا  نشار لماعع  لمسيا ا  ولمثقااف  باين لمشاباد "رناــصـم"حركة 

لمعد د مان أ ضاا  وه  حركية تععع ة برعويات لمرشهد لمسيا   ولالجتراع  لمكاام ؛وظهرت "رـمـتـاس"وحركة 

تهاتم بامتنرياة  ىأخار مجرععاة مشاار  ياإ الق إمهاذل باتداافة لمنهضاع ة ولمتنرع ة؛ف  كافاة لمرجااالت لمكركات 

فاامثعرة مزقات لمقياعد لمسيا اية ولمقانعنياة لمتا  وداعتها ل نظراة لمرساتبدة ية ومعامجة قضا ا لمفقر ولمجعع نلمركر

 .لمكبرىولمت  حامت دون مشاركة لمرجتر  ف  قضا ا ل و ان 

فهل هنااع ثراار ونجاحاات مرثاعرة تكققات عرا  لمصاعيد لتقريرا  :ة عر  لمصعيد لمدلخر  هذل كان عن ثرار لمثعرو

 ولمدوم   تنعكس بات جاد عر  مصاما لمرنوقة ولمشععد لمعربية ؟

 .لمتاميةهذل ما  نتاومه ف  ل  ور  

 ثمراث الثورة العابرة للجغرافيا 

لمخرايج مان أهام مناا   لمعاامم مان حياث لمرعقا  لمجغرلفا  ولمجيعل اترلتيج   إمىمن لمركيط  منوقة لمعامم لمعرب 

ثرولت  بيعاة  عرى ثم ه  تكتعي؛ف  لمعامم لمت  تربط بين لمشرق ولمغرد  لمكبرىفه  تتككم ف  مررلت لمرا ية 

 عاان هااا نهااذل عاان ل رأ أماااإميهامااة ماان لمبتاارو  ولمغاااز ولمتاا  مااازل  لمعااامم لمصااناع  فاا  مساايس لمكاجااة 

ولمرتدفقاة حيع اة وفكعماة و اط بيئاة  اكانية عجاعزة مثال نعامريا   امرنوقة لمعربية ه  لمرقعة ل كثار بابابا  ف..لمبشر

ماان  ساااعد فاا  آتاادف  بشااري  إمااىفاماادو  ل وربيااة فاا  حاجااة  نوهااذل  رثاال عاماال قااعة كبياار؛قااارة أوربااا وأفر قيااا 

ولمرصادر لمقر اب مهاذل لمتادف  هاع لمشاباد لمعربا  ن ل تررلر عجرة لمتقدم فا  لمرصاان  وقوااع لمخادمات وغيرهاا

 .هذل كان عن لمجغرلفية لموبيعة ولمبشر ة و

 ؛لمرتعااددة امكبرىىاامنوقااة تاادلف  وصاارلع بااين لمقعلمعربيااة أمااا عاان لمجيعبعميتكااا ولمجغرلفيااة لمسيا ااية فامرنوقااة 

تغيير ف   بيعة لمنظام لمسيا ا  لمكااكم لي نفوبنا  عر  ما تقدم ؛و  ضا  مهذل وجعد إ رل يل ف  لمرنوقة لمعربية 

 ...اتقتصادي ولمسيا   ولتجتراع  ىهرية مدو  لمعامم أجر  عر  لمرستعحدثا  باما ل ف  لمرنوقة  عتبر 

ماان خاال   غرااة  هفقاد تعاعد لمغاارد عرا  لمتعاا   ماا  هاذه لمرنوقاة وفاا   يا ايات مجكفاة مركفاااظ عرا  مصاامك

 .!بغااااض لمنظاااار عااان مصاااااما لمرنوقااااة ول مااااة -لمبقااااا  فاااا  لمساااروة-فقااااط  هاحاكراااة فا اااادة ترلعاااا  مصاااامك

 ؛ ااااارل يلإلمغربياااااة و ىلمقاااااع خاصاااااة  فلرباااااك لمجريااااا  ..فجاااااا  ربيااااا  لمثاااااعرلت لمعربياااااة لمخاااااا ف ولمسااااار   

 :ومن مظاهر هذه لمتغير ولترتباع لمناتج عن ثعرلت لمعربية عر  لمصعيد لتقرير  ولمدوم  
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تجااه لمشااععد ولمبراادلن لمعربيااة؛ للمعدولنيااة  تهن لت اارل ير  مرلجعاة  يا اايفردات هااذه لمثااعرلت عرا  لمكيااا – 7

يل عر  جناعد مبناان وغازة عدولن إ رل -وقت ل زمات لمواحنة مثل  اصة  فسابقا  كانت ل نظرة تقر  لمشععد وخ

وهنااع لرنإرلدة وقر ذوصابكت أ نهاا ؛فلصبكت ل ن إ رل يل تكسب وتقدر رد فعل لمشارع لمعرب  ولمجراهير -

  لماادو  لمعربيااة بعااد هااذه تباعهااا فاا  لمررحرااة لمقادمااة مااإن لدااورلد فاا  إ اارل يل حااع  لمسيا ااة لمعلجااب ل 

أن لمثعرلت لمعربية تنذر بكارثة  تكل بامتجارة لمخارجياة ى  ر (إمكساندر بر  فيري)حت  أن لمرستشرق ؛لمثعرلت

خاع  فا  توهناع ؛أماام لمتجاارة لمخارجياة ت ارل يل بكر ةعبر لمتكذ ر من إمكانية إغالق لمرررلت لمنلت رل يرية

ر  ارل يل فا  معلجهاة مكاعإإقريرياة قع اة عرا  لمانرط لمتركا  نوهاع ماا  يضا  قاعة  إمىإ رل يل من تكع  مصر 

.قرير   ضم إ رلن وتركيا ومصرإ
721
 

 :علي الصعيد الرأي العام الدولي – 2

ماا  منوقااة فرداات إخادااعة مرقهاار ولت ااتبدلد ولمفساااد تغياارت صااعرة لمرنوقااة لمعربيااة ماان منوقااة خاماادة و 

بكيث أصبكت لمثعرلت لمعربية مرهرة مرعد اد مان لمشاععد لمرقهاعرة  ى؛حترلمها ل دب  عر  لمشععد ل خرإ

 .لمعرباااااا  إميهااااااا لمربياااااا  ىنتقااااااا  عاااااادوإلمسااااااروة فاااااا  رو اااااايا ولمصااااااين تخشاااااا  ماااااان مدرجااااااة أن 

 اتعدلد مرخاروج إمن لماروإل عرا   %49أن  2077إل مار جري ف  رو يا ف أ توالع مررأي إوقد  جل  

  7نقبل ذماك فا  ع لتقتصااد ة ولمسيا اية فا  رو اياحتجاج دد لمسروات لمر رية بسبب ل ودامرشارع مإل

خرجات مظااهرة مررعارداة لمرو اية فا  قراب  -أي بعد أ ام قريراة مان خرا  مباارع -فبرل ر من لمعام لمراد  

 !" علي خطي الثورة المصرية روسيا ستسير" رلفعة بعار ع كعم

فامثعرلت لمعربية دمرت لمصعرة لمنروياة لمتا  كانات  اا دة عان لمشاععد لمعربياة فا  ذهان لمراعل ن لمغربا  

 .ةلمخان  ولمرلفض مرد رقرل ية وقيم لمكر ة ولمرساولوه  صعرة 

ل ورب  ف  لتعدلد مكزمة  مثل لمعال ات لمرتكدة ل مر كية وبر وانيا ولتتكاد لمكبرىلمغربية ى ت لمقعأبد – 3

فا  ظال هاذل لمتكاع  لمثاعري لمجد اد  نتكاو  بها أن تضرن مصامكها لت اترلتيجية فا  لمعاامم لمعربا   يا ية

 عاعد عرا  لمرنوقاة  لمكصاع  عرا  كال لمركا اب دون مقابال فتارةعتبارهاا إنتهاا  إوهذه لمسيا ايات تلخاذ فا  

 .بامنف  ولمخير

نهام  كترماعن كال دو  لمعاامم  امراا لحترمات كرلماة ومشااعر ومصااما أأعرناعل لمثاعرة  ىقعفامثعلر أنفسهم و

سااقف لمسيا اا  لمعرباا  فاا  لمتعااا   ماا  لمقضااا ا لمدوميااة مرتفاا  عرااا كااان قباال لموهااذل جعاال  ؛لمبراادلن لمعربيااة

لمريبيا  وتقادم  ىاموقد تجر  هذل ف  دعم حرف لمناتع مرثعلر ف  ميبيا وتل د لمرجرس لتنتقنثعلرت لمربي  لمعرب  
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وقاد ؛خبرلت تدر بية مرشر ة لمريبياة نوأ ضاا  أ رقات بر وانياا مباادرة مرشارلكة ما  برادلن دو  لمربيا  لمعربا  

تعز ز حر ة لمتعبيار ولمرشااركة لمسيا اية  إمى ترمين  وتهد  لمربادرة إمريعن جنية   ن خصصت مها قرلبة 

.ودعم دور لمقانعن 
72 

 

 أخطاء وتحديات

مان تضاكيات ونضااالت وبواعالت أذهرات لمعاامم أجرا   هعر  عظرته وإبدلعه وما تجر  فيلمعرب   ربي  لمثعرلت

وأنصاار ..؛ فهناع خصعم متربصعن ف  لتقرايم وفا  لمخاارج ا مه أن  دركهمركرا  ومكن أن   ى سع  ظل فعال  بشر ا  

 "ل ن..لمعدلمة ولمكر ة ولمكرلماة ل ن"وجراهير تتعجل ثررة لمثعرة وبعار بعضها ...مألنظرة لمرستبدة ف  لمدلخل

ومعظرهم ؛وأن لمجسد لمرفجر مرثعرلت هع لمشباد دون لمثالثين عاماا  اصة  فع ط كل هذه لمضغع  عر  لمثعلر وخ

أن  دخل ف  عررية  يا ية مترلكبة من بنا  حزد وإعادلد كاعلرد حزبياة  ىبرعن - يا يا  متكامال   مم  رارإل عرال  

فا خوااا   -إماخ...ت لنتخابيااة ومرار اة فان لمتفاااوأ لمسيا ا  ومعرفاة فان لمرركاان لمسيا ا  ولمادخع  فا  تكامفاا

عراا   ة  ااعل   امياالمرتعقعااة فاا  خضاام هااذل لمجااع لمثااعري لمرفعاام بامتجاادد ولمرفلجااات فاا  كاال  ااعم ومكظااة  ااتكعن ع

 .لمتكتيك  ولتجرل   ىلت ترلتيج  أوعر  لمرستع ىلمرستع

د لمتكااد ات ول خوااا  لمتاا  تكاايط بااامثعرلت لمعربيااة ولمتاا  لمتاادت ماان تااعنس وماايس ماان لتنصااا  تعراايم وتعحياا

لمسعيد ومازلمت تاتررس  ر قهاا فا   اعر ا وغيرهاا مان لمبرادلن لمعربياة نومكان كراا أ افرنا فا   إمىاميرنلمخضرل  

ب  وكشفنا متهان مكرلمة لتنسان لمعرإف  لمبيئة لمعربية من فقر وجعع وعرأ لمبعلعث لمركردة عر  لمثعرلت 

هذل لت رعد ف  رصد أهم ل خواا   إمىأ ضا   نرجل ؛ختال  لمبيئات لمعربية برغرإكم لمرشترع بين هذه لمبعلعث 

 .ما  رس  بررحرة لمتكع  لمد رقرل  اصة  ولمتكد ات لمت  وقعت فيها لمثعرلت لمعربية وخ

 :طبيعة المرحلة 

تعد مكظة تار خية كثيفة لمرشاعر ول حادلث ولاماا  تتقاا   رقرل   ف  حامة لمشععد ول مم لمد مرلحل لمتكع  

ن لمقهر ولت تبدلد مرة أخري نو تقا   لترتدلد ف  برلث لمخع  من مشرق م  هعلجس فيها بعلعث ل مل ف  غد

وقاعي لتجتهااد ما  ...ي لمتجد د ما  قاعي لمساكعن ولمجراعدوتتعارع فيها قع ..فيها  قف ل حالم م  حقا   لمعلق 

مرحراة  بيعتهاا قا راة عرا  لماتعرم  -بغاض لمنظار عان أخواا  لمثاعلر ولمثاعرة  -روة لمتقريد نفها  بوبيعاة لمكاا   

 ركها ف  مرحرة لمتكع  ولحدة  نبغ  مرثعرلت أن تس  ر قةلمخول ولمصعلدنفريست هناع  ور قةب
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وتكقا  ماه لت اتقرلر مسيا اية ول لالجتراعياةخصعصاية لمنفكل برد مدعع أن  قدم تجربة جد دة ترلع  لمد رقرل  

 .ن ولمردروإل بعنا ة مولتنتقا  لا

رفة عر  لمعباد ولمبالد هع وع  لمثاعلر بوبيعاة لمررحراة ومكن لمذي  خفف من دغط هذه لمررحرة و جعرها قريرة لمك  

جبهااات  وعاادم فاتا..وتقاد م لمرهاام عرا  لمهاام..وإدرلع قادرلتهم وقاعلتهم وتكد ااد  اقف لمرواماب لمعلجااب إنجازهاا 

ف  لمعد اد مان برادلن لمربيا  لمعربا  بدرجاة  ىرلع ف مم    مصف لمع ن  لمثعري وهذل مأللإمى ترز   قعدبتباع تإ

فعقعت جررة من ل خوا  لمريمرة من قبل لمثعلر ولمجراهير لمثا رة وهذل ما  نكاو  رصاده فا  لمصافكات ؛كبيرة 

 :ة لمتامي

 اليةالمرحلة اإلنتقغياب قيادة منظمة قادرة علي إدارة  – 7

كرا هع معرو  أن أحد إبدلعات لمثعرلت لمعربية ل خيرة ه  عدم وجعد قيادة مركز ة ف  مرحرة لتحتشاد مرفعل 

ا؛لمثعري ولتباتباع لمثاعري  ن لمثاعلر ولمرجرععاات لمثعر اة مان إعاقاة  اد لمقاعلت وهاذل كاان جاناب قاعة كبيارة مك 

 .  مهدهامن درد لمثعرة فل منية ولال تخبارتية 

فا  فرسافة حركتهاا عرا  مجرععاات  ة لمجراهير اة لمعربياة قبال ثاعرلت لمربيا  لمعربا  كانات تعتراداميفامكامة لمنض

و ركن تقاع ض عرراه نل منية ىمرقع صبا مكشعفا  أ  مها بنا  هرم -تنظيرات  -ظرة مها قيادة معروفة ومكددة  تمن

ة فا  اميا تبدلد ة عصبكت لمخبرة ل منية مردو  لتلامتامينوب بسهعمة من خال  لمترغيب ولمترهيب ولمععد ولمععيد

 .وأدبياته هو رق هأ امبي لمتعامل م  فكرة لمتنظيم لمرعرو 

ل  كبيار أذكر ف  هذل لت ار أن جهاز أمن لمدومة لمرصري برا من لمخبرة ف  لمتعامل م  لمجراعاات لت االمية حادل  

فظ ل دبيات لمت  تادرإل فا  دلخال كلمكركات لت المية بعضهم كان  ة أن دبا ه لمرتخصصين ف  مكافكبكيث 

 عار  مان خالماه وهذه لمتنظريات ومن خال   راع أعضا  هذه لمتنظريات  ركنه عرل تصنيف  عضا  لمتنظايم  

 !ف  هذل لمتنظيم أو ذمكمكانه ومسئعميته 

عترااد لمشاباد عرا  فرسافة مجرععاات إ ل منياة هاع ىأبوال مفعاع  لمقاعوما حدث ف  ثاعرلت لمربيا  لمعربا   مكن

 قا  لمنظاام حياث إلمهد  لمعام هع مكاربة لمفساد و ومكنها تشترع ف  لمعرل لمصغيرة لمت  ال عر  بعضها بعضا  

برعنا  أن لمفعال لمثاعري " التبعثر المقصرود والتجمرع المردورس" م ا عر  خبرل  حرد لمالعنف هذه لمور قة ب

فا  حياز جغرلفا  ولحاد والفضاا  تنظيرا   -لمشاباد -تجر  لمجراهير ولمنعلة لمثعر ة ىإمقبل لمثعرة مم  كن  كتاج 
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بادع فا  وكل مجرععة ت  ؛ وإنرا كان  تورب تثع ر لمجراهير ونشر قيم لمتررد عر  لموغيان ولمقهر؛مه عنعلن والفتة

 .هذل لت ار وبجهدها لمخاص

جهازة أف   اعة حا ارة عجازت فيهاا  مرال ين أ ضا  وعندما حانت  اعة لمصفر ونزمت لمجراهير لمشعرلع تجر  ل

قبال وأثناا  لمثاعرة ومكان بعاد نجااح لمثاعرة مثال نقواة  كل هذل كاان مفيادل  ورل عاا  ؛ ل من عر  وقف زحفها وتقدمها

 !دعف مرثعلر ولمعرل لمثعري

مثال غيااد قياادة  امتاام فرجال لمهادم غيار رجال لمبناا  نوب نفوبيعة مرحرة لمهدم تخترف عان  بيعاة مرحراة لمبناا  

جعال لمعد اد   فرلغاا   يا ايا   عتبار هاذل بها من لمجري  وترترك لمتالثير فا  لمفعال لمسيا ا   ومعتر  تر كثعر ة م

أن تتصادر لمرشاهد  يظريةغير ثعر ة ومكنها ربرا ترترك لمخبرة لمتن ىأخر ىجعل قعبو ر؛ زل د عر  لمثعرة ولمثعل   

  عااد خواالأن هااذل لمخراال  مااذمك أريةناميي معتباار فاا   بيعااة إدلرة لمررحرااة لتنتقولمثااعرة رأدون أن  كااعن مرثعلر

.مرثعلر  جب أن  تدركعه بسرعة عاجرة  ل ترلتيجيا  
721
 

 :إنشغال الثوار بإدارة المطالب الجماهيرية  – 2

أمنياة  ىلمرجتر  ف  فعد إغرلقومصر لميرنف  حامة  اصة  تعرد رمعز لمنظام لمساب  ف  بردلن لمربي  لمعرب  وخ

 ؛مة أعرامهم وتارع لمرجارمين  عثياعن فا  ل رأ فساادل  ترثرت ف  رفض رجا  لمشر ة مزلو؛قتصاد ة متعردة إو

نا  لمريل وأ رل  آبتركهم  نهشعن ف  عرأ لمرجتر   ثنا  لمثعرة ومرورل  أ ة من فتا لمسجعن أمام لمرجرمين بدل

 .!هياااااااار ل منااااااا  ولمعقاااااااعع فااااااا  فاااااااخ لمفعدااااااا  لمعارماااااااة باتن ل  لمنهاااااااار حتااااااا  بااااااادل لمرجترااااااا  مهااااااادد

فتعاا  أزماات إلتقتصادي عرا  لمجرااهير مان خاال  لمضغط   ترثل ف لمبا د م ولمقسم لمثان  من خوط رمعز لمنظا

ا لمشاارع فا  لمعد اد مان رن مرساهاعب عمية ف  تعفر لمسر  ل  يا ية من وقعد وخباز وماعلد غذل ياة نوهاذلن ل  ار

أو عر  ل قل عرل حاجز نفسا  باين ؛ د ب لمشعبعر  قيامه بثعرتهللمنظام لمبا د مت ىف  مكاومة من قعبردلن لمربي  

ااااا  .ا لمسااااار لمجرااااااهير ولمثاااااعلر مااااان زول اااااة تكريااااال لمثاااااعلر ولمثاااااعرة نتاااااا ج هاااااذل لتنفاااااالت ل منااااا  وب 

رة فاا  حاال هااذه نوراا  ماان باااد لمكرا ااة ومكاومااة توع اا  ل زمااة فاا  لمرساااهأهناااع قواااع ماان لمثااعلر  ماا  ذمااكو

 اصاة  خارقاا  خ ف  قضية تعز   لمسر  لمغذل ية وتنظيم تعز   لمعقعد وبذمعل ف  ذماك جهادل   اصة  ية وخلميعملمرشاكل 

 إماىولمرادن لمرصار ة  ىف  لمكامة لمرصر ة نفيكف  أن  نعر  أن بباد حركة لتخعلن لمرسررين قاد قسارعل لمقار

ن لمغاااز لموبيعاا  و قعمااعن بتعز اا  ت كاال بااارع وعرااارة ماامجرععااة ماان لمخاارل ط لمدقيقااة لمتاا  ترصااد حاجااا
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لمبعيااد ماام  كاال لمرشااكرة ماان  راادىومكاان عراا  لم -وهااذل جهااد مرتاااز - ااوعلنات لمغاااز بشااكل دوري عراا  لمسااكان أ

 .!لمرنب 

 الثورية ودخولها في تناحر مبا ر مع بعضها البعض  نقسام القوإ – 3

براادلن لمربياا  لمعرباا  أن تتعاادد خيااارلت لمناااإل ول حاازلد ماان لموبيعاا  بعااد نساارات لمكر ااة لمتاا  هباات عراا  

لمقهر ولت تبدلد لمت  مرت عر  لمرجترعات أصابكت قادرة لمرجترعاات  وع  فترلتم ومكن نظرل   االجتراعيةىولمقع

إماى لمعربية عر  إدلرة لمتنعع ولتختال  تكاد تكعن معدومة بدرجة كبيرة مرا حع  لتختال  ف  وجهاات لمنظار 

وهاذل ..ولمتكفيرتهامات بامخيانة ولمعرامة إصبكت هناع أن فيها ولمد  تخدم تم إوأحيانا  ؛ عمعجية صارمة د أ معلقف

 . اااااااااام لمثاااااااااعرة ل ومااااااااا أ اااااااااكا   فااااااااا  امتر لبوبيعااااااااة لمكاااااااااا  مااااااااازق لمصاااااااااف لمثاااااااااعري لماااااااااذي بااااااااد

من حتا  براا ل مار" ن مان خالمهاا عرا  لمرجترا  ولمثاعلر رعباع ؤلوباد؛غارة ثرمعز لمنظام لمساب  هذه لم غلل تفقد 

نظاااام مباااارع  رجااااالت  23/1/2072زمااا  عقااادها فااا  نتخاباااات لمر ا اااة لمرصااار ة لمرإلمساااع  أن  ترباااا فااا  

 ناا ر ودفعات بامعد اد مان  21لمربابر ن وميس هذل فكسب بل لنقسرت لمقاعي لمثعر اة لمتا  كانات فاعراة فا  ثاعرة 

ربرااا مصاااما رمااعز لمنظااام رااا قااد  فتاات أصااعلت لمناخااب لمرصااري م  نااافس بعضااهم بعضااا   نلمرربااكين لمااذ 

".لمساب 
72 
 

 والنضاليالعمل الثوري اليب إمتهان أس –  

ة  اقا  رأإل لمنظاام لمسيا ا  فا  لمعد اد مان لمبرادلن لمعربياإلتحتشاد فا  لمريااد ن حقا  نتاا ج مبابارة ترثرات فا  

ع ة عارماة فا   اع  لمبرادلن درلبات فئإوحدوث   اميةتق تكقاقات لمررحرة لتنإنومكن م  تعدد مشاكل لمرجتر  و

مثاعرة فناتج عان ذماك ب لامية  ع   تم بنفس أ امينظن لمثعلر أن مقاومة هذه لمتكد ات ف  لمررحرة لالنتقوعردها

زعجات رجال لمشاارع لمعاادي وقرصات مسااحة لمتعاا ف لمعار ض ما  لمثاعرة أات لمرريعنياة لمتا  قفالمعد د مان لمع

تعويل عجرة لتنتاج ف  لمبرد نفـلصبا لمعد اد مان لمجرااهير  عتبار أن هاذه لمرريعنياات  ىتكت دعع و ط لمجراهير

  قا  لمنظام لمبا د ورمعزهإس ي قا  لمدومة ذلتها ومإعددة ولمرتكررة لمرقصعد منها هع لمرت

إماى مغاة مجال لمثاعلر  فا  دوماة مثال ميبياالمثعر اة؛ ف رريااد نولداا م متهان فيه إوإذل كان لمعد  ف  مصر وتعنس 

باتباكات باين مجرععاات مان إعاالم  اا ل لتووهناع كرا نقرت لمعد د من ؛.!بعض لمنزلعات لمركرية لمسالح مفض

 ىعر  نكع  ر   حت  التق  لمبالد ف  حاماة مان لمفعدا زوهلمثعلر وهذل أمر خوير  نبغ  مرثعرة ولمثعلر أن  تجاو
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 ااتخدلمها تدلرة مراااف إ نبغاا  الة مفااض لمناازلع ماا  لمرسااتبد ورمااعزه اميلمنضاااميب فا  ااكرااد عقبهااا نلمتاا  الت  

 .لتختال  ولمتنعع م  رفاق لمثعرة ولمنضا 

 فتح جبهات متعددة في وقت واحد – 1

عالمياة  مهام أن  كااومعل فاتا جبهاات إورل  عاعل فهم وما  تكار ض جهاات  وجر اا  غت حرا ة  لمشاباد لمثاعلر بر

 إماىعربية مركز ة تشغل وجدلن كل إنسان عرب  من لمخرايج أن قضية فرسوين قضيةفرن لمرعرعم ؛بتباع جد دة إ

مان لمككراة ل ن لمتعاا   ما  قضاية مايس أنه فامقضية حادرة ف  لمعجدلن ولمفعل لمريدلن  نومكن أعتقد  ؛لمركيط

 لمكبارىا جهاا لمثاعرلت لمعربياة مان حصاد نتتنتاه ولمسيا ا  ومام  ام حتال  فرسوين ومكاومة تكر اك مرفهاا لمنضاإ

 عرال  ية فا  لمقااهرة مان قبال بعاض لمثاعلرنفرذمك جاا  حاادث لقتكاام لمسافارة لت ارل يرأصاال  لمت  قامت مان أجرهاا 

كااان ماان لمرركاان أن  رثاال تكاادي مرسيا ااية لمخارجيااة ؛قضااية دوميااة  إمااىوغياار ماادورإل كاااد أن  تكااع   مااتعجال  

 .لمرصر ة ف  وقت حرج

معاارع  إماىوعادم لتنجارلر ولمكاا  ولمررحراة ظرو  لمزمن ولمركان  ةر ة مرلعالمثع ىعر  لمثعلر ولمقع فينبغ 

 . عمة مرا  هدد مسيرة ومصير لمثعرةتسنفذ جهد لمثعرة وتجرب مها كرا  من لمرشاكل ربرا  صعب تجاوزها بسه

 حدوث صراع أجيال بين الثواروخبراء الواقع –  

هرها ف  مكظات لتقالع لمكضاري مألمم ولمشععد؛ وتجسادت و تتجر  مظا قد رةنسانية إصرلع ل جيا  ظاهرة 

متفااا  إلمشاباد لمثاعلر مان تفجيار لمثاعرة وفرا  لمنجاحاات لمتا  حققهاا نهاذه لمظااهرة بقاعةف  برادلن لمربيا  لمعربا  

مألخار ن مان أهال لمخبارة لمسيا اية  سارععن  لمجراهير حعمهم حدث تضاخم مراذلت عناد لمعد اد مانهم نفلصابكعل ال

 .لمقهر ومم  خدمعل لمنظام لمساب  ولمد تعر ة ولمذ ن مم  شاركعل ل نظرة لمسابقة ف  لمقر  ومرار ة

لمعحياد ن لمقاادر ن عرا  إدلرة دفاة ل ماعر فا  لمابالد دون غيارهم مان  م عتبارون أنفساهم ها لمشباد لمثاعلر فبعض

لمااذ ن  رركااعن  بااخاصما  ل  يعااةقو عرا  بااكل  ااتعال  إنعكااسهااذل لال"ل حازلد لمع نيااة ولمخباارل  لماع نييننو

 ت بعاض ثاعرلت لمربيا  لمعربا  لمرغاة لمسيا اية لمعاقراة ولمككراة لمد اتعر ة لمثاقباةنامتاام  فقادوب؛ لمخبرة ولمرؤ اة

".لمرتسعة مكل أ يا  لمثعرة ومكعنات لمرجتر  لمعلحد لالجتراعيةادنة كولم
72 
 

 طراب الععقات العسكرية المدنية اض – 1
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فا  مصار  ىبدرجة كبيارة نفاامرجرس لمعساكري  تاعم وميثرل   كان دور لمجيش ف  لمثعرة ولدكا   لميرنمصر و ف 

ة لميا  معلميرنامازلمات هنااع قياادلت فا  لمجايش  لمايرنن لمبالد منذ تنك  لمر يس لمرخرعع مباارع نوفا  يإدلرة ب

 .مرر يس عر  عبد هللا صاما

  مباارع وقعات لمعد اد كاي نوخال  لمعام ولمنصف مان تاار خ تنبرل  لمرجرس لمعسكرإفعرريا  مصر تدلر ل ن ب 

قاا  دااكا ا ماان لمسااجاالت لمريدلنيااة ولتعالميااة ولمسيا ااية بااين لمرجرااس لمعسااكري ولمثااعلر ولمجراااهير باال وو

 .تها ف  أحدلث بارع مكرد مكرعد ومجرس لمعزرل  ومنوقة لمعبا يةروبتباكات دلمية برغت ذإو

ل حازلد  ارل  لمثعر اة ولمرجراس لمعساكري وت مررحراة مان فقادلن لمثقاة باين كال ل فامعالقة متعترة ووصر نإذ

دقاة  مادىة وامياعدم خبرة لمثعلر ول حزلد بفرسفة لمعالقات لمردنية لمعساكر ة فا  لمررلحال لتنتق إمىنوهذل  رج  

 . اريرا   د رقرل ياا   عال  حنكاة  يا اية وخبارة ميدلنياة حتا   ركان مرابالد أن تشاهد تكا إماىهذه لمررحرة وأنها تكتااج 

 

فشارت لمقاعة لمثعر ااة فا  داابط لمعالقاة بااين  إذل  تساارطعااعدة لمككام لمر إمكانياةعرا  لمعد ااد مان لمباااحثيين  وقاد أكاد

مان مي ساة لمر ا اة ولمرجراس لمنيااب  وقبال ذماك ودا  د اتعر  رثال  ىمي سة لمجيش ومي سات لمدوماة ل خار

    7 - 1 7بين عام   يا   نتقا  إحامة  1 إمى أن قرلبة كية تشير فهناع درل ة أمر ...آما  كل لمرعل نيين

حاماة  72لمككام لمرورا  و إماىحاماة عاادت فيهاا لمابالد   3د رقرل ياة حقيقياة مقابال   إما حاماة أدت 30فإن هناع 

 .د رقرل ية بكرية إمىلنتقرت فيها لمبالد 

 صاافرداارورة إدرلتهااا بكنكااة وحكرااة حتاا  النعااعد جرعيااا  مرررباا  رقاام ووماان هنااا تاالت  خوااعرة هااذه لمررحرااة   

 اتكرا  أهادل  لمثاعرة إلمردنياة عرا  دارورة  ىتفااق لمثاعلر ول حازلد ولمقاعإعامل مساعد ف  هاذل هاع ى نوأقع

 .ةوبنا  مي سات لمدومة لمقا رة عر  لمد رقرل ية ولمكر ة ولمرساول

لمثعر ة ول حزلد ومنظرات لمرجترا   ىجية لمعلجب عر  لمثعلر ولمقعهم ل خوا  لت ترلتيعرأ  ما تقدم كان 

فيهاا أهادل   تكقا لمردن  تجاوزها بشكل  ر   حت  تتركن بععد وبردلن لمربي  لمعرب  من دخع  مرحرة جد دة 

  ضاا  ولمتا  تعاد أقال خواعرة ومكان  نبغا  أمكا  جرراة مان ل خواا  لمتكتيكياة نومكن هناع بوبيعة ليقيةلمثعرة لمكق

 :لمبعيد مثل ردىتجاوزها عر  لم

معامجاة فكر اة  إماىوهاذل  كتااج : درعر ثقافة وقايم لمرعل ناة باين لمعد اد مان لمجرااهير وبعاض لمقاعي لمثعر اة  -

 .وميدلنية
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 .إمااى تشاارذم لمقااعة لمثعر ااة وهااذل أدي :عاادم وجااعد أ اار  يا ااية تسااتععب لمشااباد لمااذ ن باااركعل فاا  لمثااعرة -

مان مكرياات ومكافظاات وأنظراة حكام مكرا  وهاذل  كتااج :إدلرة لمدوماة  اميبعن أ اة لمثعلرجعد قصعر ف  ثقاف -

 .تااااادر ب ومرار اااااة حتااااا   اااااتركن هااااايال  لمشاااااباد مااااان تاااااعم  زماااااام لمعرااااال فااااا  لمررحراااااة لمقادماااااة إماااااى

لمخواال ولمجهاال عراا  مسااتعي "وفاا  نها ااة لمروااا   نبغاا  عااالج لمقصااعر لت ااترلتيج  ولمتكتكاا  بااامتعلزي  ن 

 !لال ترلتيجيات فيكعن ميمرا نوعر  مستعي فرسفة لمفكرة فهع مهرك ىأما عر  مستعرال نلمتكتيكات قد  كعن مكت
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لمادلخر  ولتقريرا  ولمادوم  نكاعن قاد وصارنا  ىل تعرلأ أهم ثررلت ثعرلت لمربي  لمعرب  عر  لمرستعوم  

نوأن  كاعن ر اامة ة مكادار ل ماة لمعربياة ومساتقبرهالمذي أرجع أن  كاعن فياه لمنفا  ولتفااد لمكتادمنها ة هذل 

لمكر اة ول مالن ورفعات  لتادماة مساارعرفان وتقد ر مهدله مدما  لمشهدل  لمزكية لمت  فتكت منا ومألجياا  لمق

 .عن كاهرنا أ ر لمقهر ولت تبدلد
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 الكتابحصاد 

 –النتائج  –

 :  لمكتادبها من  ركن لمخروج أهم لمنتا ج  لمت  

لمكرلمااة لتنسااانية ولمكر ااة ولمرساااولة قاايم ال قباال لمبشاار لمرقا ضااة عريهااا فهاا  قاايم وجعد ااة مرتبوااة بتكااع ن  -7

مرلهنااة ل نظرااة لمرسااتبدة عراا  تااعفير لمرخااا  لتقتصااادي مقاباال  امتام تجااري فاا  عروقااة ودمااهنوب نلتنسااان

 .لمبعيد ف  تسكين لمشععد ولمجراهير ردىعر  لمكر ات ولمكقعق لمسيا ية من تفرا ز  عن لمالمتن

يااعده ومكاربااة لمعريااا قا رااة عراا  تكر اار لتنسااان ماان بااهعلته وق لمكباارى وفرساافتهلمااد ن لت ااالم  مقاصااده   -2

د ن إنسان   ات الم ف نرتكللع م  لتنسان حيثرا رحل وفه ؛ علغيت ل رأ لمذي  ظررعن لمناإل بغير بك 

"الشريعةعدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلهرا"جا  رحرة مرعامرين فكرا قا  أهل لمعرم 
131

ن 

خامده ومكفعظة بكفظ هللا مرقرآن لمكر م  فينبغ  عر   لمكبرىوهع م  قضا ا لمركرومين ولمرستضعفين وقيره 

 .ظهرول هذل لمجانب لمكضاري مهذل لمد نلمرسررين أن    

أهرية بر كة لمشباد فا  تاار خ  مدىوعرده  لمكتادفكرا رأ نا ف   ع  ؛لمشباد هم ذخيرة ل مم ومستقبرها  -3

عرا   ةوغاامدادل فهم كاانعل حرراة لماد ن وحارلإل لمقايم ووقاعد لمثاعرلت وحادرها ؛ل مة لمعربية ولت المية 

وهكذل كانعل ف  ثعرلت لمربي  لمعرب  هم لمقاا رة لمتا  جاذبت لمجرااهير نكاع باعل ى  لمكر اة ..مرلمعصعر 

 عراىتهم وحرا اتهم اولمرساولة ولمعدلمة نومن أقع  هنا أن نهتم بامشباد ونفتا مهم لمرجاالت فهم قاادرون بواقا

 .صرلع ل جيا  سرىحت  النق  فيرا  أن  ستفيد منهم و تعاون معهم لمرجتر   عر نتزلع لمفرص ؛وإنرا إ

لمرعجعدة فا   ىثعرلت لمربي  لمعرب   من تكعن نها ة لمروا  ف  لمرنوقة ؛فا نظرة لمسيا ية لمرستبدة ل خر - 

ععلمال لمتاا  أدترقياام ثااعرلت لمربيا  لمعرباا  فها  مربااكة فا  لمقر ااب لمعاجال مكاادوث لملمرنوقاة وبككام نفااس 

ثعرلت مراثرة مرا وق  ف  برادلن لمربيا  لمعربا ؛ ماذمك  نبغا  مهاا أن تاعفر لمادم ولمعارق عرا  باععبها ونفساها 

 آما  لمجراهير ولمشععد رب  صالحات حقيقية تإوتشرع ف  عرل 

ولمتاا   ااعت ل نظرااة لمعربيااة لمرسااتبدة متصااد رها عراا   :عد لمعربيااةم فكاارة خنااعع ول تسااالم لمشااعيتكواا -1

لمدلخر  متعهين جهعد لمرنادريننوعر  لمرستعي لمعامر  تقناع لمرأي لمعاام لمعاامر  بالنهم  ككراعن  ىلمرستع

ضل لمثعرلت لمعربية حصل تغير مركعظ فا  لمصاعرة لمنروياة عان ففب؛برد  هذل لمشععد عن حب وإقتناع 

 .لمعرب  ف  لمعد د من بردلن لمعامم  عل  ف  لمشرق أو لمغردلتنسان 

                                                             
3/3إعالم الموقعين : ابن القيم -730  
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ل فكاار ولمواقاات  نقا لمراعلرد و  وميس  تبدلد لمككامإقة لمعربية عن ركب لمكضارة هع لمرنو  بب تخرف - 

نتشااار لمفساااد ولمقهاار وغياااد لمكر ااة ولمعدلمااة إفاا  كااان  لمبشاار ة  كرااا كااان  ااروج لمرسااتبدوننوإنرا لمخراال

 .ولمرساولة لالجتراعية

ةن فوامرا بغرت ل نظرة لمرساتبدة يرتفاع مستعي لمعع  لمجراهيري لمعرب  بامقضا ا لمرركز ة مألمة ولمر يسإ -1

غارلق لمارأي إلمرجترعات بقضا ا هامشية مصر  نظرها عن لمروامبة بكقعقهاا لمسيا اية ولتقتصااد ة فقاد تام 

 (.فارق تساد)مان خاال   يا اية قا راة عرا  فرسافة نوالتسارن مان جاعع  عام لمعرب  ف  قضا ا فرعياة التغانلم

لمعالقات بين لمرسايكيين ولمرساررين حتا   بادو هاع حاام  حرا  ة لمرصر ة رلهن لمنظام عر  تعتيرفف  لمكام 

ل لمكاعلر لمرجترعا  نكاع قضاا ا توبيا  نتقال  بزو  فجر لمثاعرلت لمعربياة لمد ار وصرام ل مان مررجتر  نوم

نو كف  االت لمتنرية لمعلجاب لمبدل اة بهاامج ةبكل لمد تعر لمقادم وماهي  ةلمكر ة لمرورعبة وما  ةلمعدلمة وماهي

 قعم فيهاا لمررباكين بعارأ  ةنتخابات ر ا ية جادإعربية  و  مرة ف  حياتها تشاهد أن لمشععد لم أن نعر 

 .عبر لمرناظرلت وحرقات لمنقاا جهم لتنتخابية منيل رد  لمجرهعربرلم

فراا ظهار مان ؛تعا ف باععد لمعاامم لمكارة ما  قضاا ا لمعارد لمعادماة  مدىثعرلت لمربي  لمعرب  عن كشفت  - 

تل ااد مرثااعرلت لمعربيااة عنااد لماارأي لمعااام لمعااامر  فاا  لمشاارق ولمغاارد كشااف عاان كاام لمرشااترع لتنسااان  بااين 

لمعربياة لمرركز اة مثال ساتفاد باه فا  لمتارو ج مرقضاا ا نلمعامرية وهذل جانب مهم الباد أن لمشععد ولمرجترعات 

 .لت رل ير  عر  ل رلد  لمعربية قضية فرسوين ولمعدولن

ل يقع اة ولمشاابة ولمتا  لنورقات فا  لمتشاكلمأنتجت ثعرلت لمربي  لمعرب   لمعد د منامرنظرات لمرجترا  لمرادن    - 

راات بشااكل أغال  لت اتبدلد ولمقهار لمتاا  كانات تعاعق  اقاات لمرجترعاات وترناا  تكاع ن هاذه لمرنظكسار بعقا

 . رس و ر   

عن أهرية إمتالع و ا ل إعالم جراهير ة صادقة ومتعلصارة ما  لمجرهاعر تنااقش معااهم  لمكتادكشف  -  70

ة مررجترعاات وتنقال هراعمهم وآماامهم نفران خاال  تجرباة لمشاباد فا  لمتعلصال ما  لمجرااهير يلمقضا ا لمر يسا

 .لتضا أهرية هذه لمع ا ل لتعالمية ف  حشد لمجراهير

 

 إماى فقاد كانات حادارة فا  لمرشاهد لمثاعري بقاعة جنباا   تغييار ولمنهاعأ أهرية دور لمررأة لمعربياة فا  لم -77

لمرنادرة  عبر لتعتصام ف  لمرياد ن و كف  أن تكصل ل وم جنب م  لمرجل منذ مكظات لمكشد لمجراهيري 

 لمايرنعر  جا زة نعبل مرسالم هذل لمعام تقد رل  مجهعدهاا لمجريراة فا  عررياة لمتغييار فا   (تعكل كر ران) لميرنية

 ...(؛ ااام  زهرلن؛هبااة رؤ  عزت؛كر رااة لمكفناااويأ اارا  مكفااعظ نوإ اارل  عبااد لمفتاح)نوكااذمك بااات ل اام 

 .ثرها لمبيئة لمعربية نكع لمفضا  لتنسان أرمعزل  ثعر ة تخو   وغيرهن من لمنسا  ولمفتيات
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 الكتاب خعصة                                                    

 رعات عرا  لمعد اد مان لمررلجا  لفقاد  ؛بامغاة لمتعادد ولمعرا  لمكتاادمن إعدلد هاذل  كم لمفعل د لمت  عادت عر   

فية فيراا يعدد غير قريل من لمركادرلت ولمراعلد ل ربا إمىمن لمرقابالت ولمكعلرلت ول ترعت  د دوقرت بامع

 .لمكبااااااااارىأوعاااااااااامم لتجااااااااارل لت ولمراااااااااآالت ل فكارعاااااااااامم ى  تعرااااااااا  باااااااااامثعرلت عرااااااااا  مساااااااااتع

 : لمخالصاتأ  جل هنا أهم  لمكتادوالقا  مرا ورد ف  هذل وإن

مرتغييار ومقاوماة لمظرام  مان حياث نظرتاه ضرورة البدء في عمل دراسات عميقة تهتم بمقاصرد اإلسرعم  – 7

قضاا ا  لمتا  ومان أهام لم؛ ص لمقارآن لمكار م ولمسانة لمنبع اةكاار حاع  نصاعمان خاال  لمغاعص ولتبولمبغا  ن

حضاااري  رلتنسااانية ولمكر ااة ولمعدلمااة ولمرساااولةنمن أجاال عراال تصااعقضااية لمكرلمااة تكتاااج مهااذل لمرجهااعد 

 مسترد من لت الم   قارد هذه لمقضا ا بشكل عامر  وإنسان  

مثال  ه مما يشغب علي قيم اإلسعم الكبرر تالتاريخي وتنقيالبدء في مراجعة التراث اإلسعمي الفقهي و – 2

فعل تاار خ   تنا اب ما  ماهع هع نا مقدإل وما ومكاومة لمفصل بين  لالجتراعيةتوبي  لمشعري ولمعدلمة و

ولمرساااولة ولمعدلمااة ولمشاارعية  ىمااا  تعراا  بقضااا ا لمشااعر اصااة  كااان ولمزمااان لمااذي وقاا  فيااه نوخظاارو  لمر

 لمد تعر ة 

مكظااات  ااقع   إمااىمقاادماتها ماان  مررن توثيررق أحررداث ثررورات الربيررع العربرري بكامررل تفاصرريلها بدايررة البررد– 3

دة لمشاععد حتا  بامري ساات لمككعمياة لمتا  تكعنات بعاد ذماك باإرل وإنتهاا    اميةل نظرة مرورل  بامفترلت لتنتق

 رلت مهذه لمثع ع يعمعجيةندرع ل بعاد لمس

مهذه لمثعرلت ف  مكاوماة  قتصادية تتناول األفاق المستقبليةإتماعية والبد من عمل دراسات سياسية واج - 

أنظراة   بإنتاجالنكررأخوا  لمراد   متربيدها وتصع ب خوعلتها وحفظها من لتنزلق ف  لمخرل ولمتعثر حت 

 .لمثعرةقبل   تبدلد ة تععد بنا مررب  ماإ

فا  مرلقباة لمساروة  المجتمرعمنظمرات تفعيل دور البد من إطعق مشاريع أكاديمية وميدانية تتناول كيفية  -1

مرغبات و رعحات لمشععد نكاع لمتنرياة ولمتقادم نوأخاا باذمك   هاوفا مدىلمسيا ية ولمتشر عية ولمتنفيذ ة و

قااف لت ااالم  وجرعيااات لمتععيااة لمسيا ااية لمعلمبكااعث ولمرشااار   لمخاصااة بتقع ااة دور لمرجتراا  لمراادن  و

 .مي سات لمدومةولمرقابة لمرجترعية عر  
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 قائمة المراجع                                             

 .لمر اأ-مرنشر دلر  يبة–بن كثير لتفسير  –لمدمشق بن كثير ل -7

 .بيروت-دلر لمنفا س –مسيرة لمنبع ة البن هشام ل -لمبصريبن هشام ل-2

 .لمقاهرة -دلر لمرنار –إعالم لمرعقعين عن رد لمعامرين  –لبن لمقيم لمجعز ه  -3

 .بيروت-دلر لمكتب لمعررية  -شرح صكيا لمبخاريبفتا لمباري -بن حجر لمعسقالن  ل - 

 2072 -لمدلر لمعربية مرعرعم-ل تئنا  لمعرد متار خهم لمكعن -ع  عر  لمررزوق بأ -1

 .مإلعالم لمعرب لمزهرل  –لمثعرة لت رلنية  -برلهيم لمد عق  بتال - 

 .لمقاهر-دلر لمسالم -لمكريات ل  ا ية مرشر عة لت المية  –سعن  أحرد لمر  -1

 .بيروت-لمدلر لمعربية مرعرعم  -حرد لمالعنف -نوخرآأحرد عبد لمككيم و - 

  1 7 –أصع  لمنظم لمسيا ية  –أحرد  ع رم لمعرري  - 

 .لمقاهرة -لمشباد فى منظعمة لمرجتر  لمردن  - مشبكة لمعربية مررنظرات ل هريةل -70

 .دلر كررات عربية- با   لال تبدلد ومصارع لال تعباد -لمكعلكب  -77

 .بيروت–لمدلر لمعربية مرعرعم نابرون  -ل  الميعن–بشير مع   ناف   -72

 . 200-برنامج ل مم لمرتكدة لتنرا  –تقر ر لمتنرية لتنسانية لمعربية   -73

 .أم لمقرى -لمرنصعرة -قعلنين لمنهضة لمقعلعد لال ترلتيجية -جا م  روان - 7

  2001 -لمرنصعرة–مكتبة أم لمقري –لمتفكير لت ترلتيج   -ا م  روانج -71

 .لمري سة لمعربية مردرل ات ولمنشر-تكر ر لتنسان وتجر د لموغيان -حاكم لمرويري - 7

 .2000-مصر -ولمتعز   لمرقوم مرنشر -حع  لمر ع  رجا  -خامد مكرد خامد  -71

 2072ة مردرل ات لمدوحة مركز لمجز ر–لمد رقرل ية وحقعق لتنسان ف  لت الم  –رلبد لمغنعب   - 7

 3  7-دلر لمشروق-ف  لت الم لالجتراعيةلمعدلمة - يد قوب - 7

  200لمرنصعرة -دلر لمعفا  -لمرحي  لمرختعم-صف  لمرحرن لمرباركفعري -20

 2003لمقاهرة –مكتبة لمشروق لمدومية  –ال إكرله ف  لمد ن  –ن   ه جابر لمعرعل -27

 2001لمقاهرة  -دلر لمتعز   ولمنشر لت المية–حسن لمبنا :أحاد ث لمجرعة -ةعصام ترير -22

    7دلر لمقرم لمكع ت  –عرم أصع  لمفقة  –خال  عبد لمعهاد  -23

 لمقاهرة –مكتبة مدبعم  –ة مستقبري لمكركة لت المية رؤ ة –عبد هللا لمنفيس  وأخر ن  - 2

 1  7 .جرعية قور لمخير ة - ععل   لمنهضة لت المية –عر  عزت بيغعفيتش  -21

 .درل ة منشعرة عر  لتنترنت -لمرجتر  لمعرب  قبل لت الم -عبد لمرحرن حرر  - 2



 
 

145 
 

 .بيروت –دلر ل مير مرثقافة ولمعرعم  -د ن دد لمد ن –عر  بر ع  -21

    7-عران  –دلر لمبشير  –لمرأي لمعام ولمعالقات لمعامة  –ل راعيل غازي  - 2

 2077-لمقاهرة-مكتبة جز رة لمعرد-ومن وح  لمثعرة -ماهر تريره - 2

  200 -دلر لمنيل مروباعة ولمنشر -مكرد مفخرة لتنسانية -مكرد فتا هللا كعمن -30

  200لمقاهرة  –دلر لمشروق  –لت المية ف  لمنظام لمسيا   مردومة  -مكرد  ريم لمععل -37

    7 -لمقاهرة-دلر  فير-ف   ر   لمتجد د لت الم  هلمفق –مكرد  ريم لمععل  -32

 0  7-لمهيئة لمرصر ة لمعامة مركتاد –تفسير لمرنار  –كرد ربيد ردا م -33

    7لمقاهرة  –دلر لمشروق –لت الم ولمثعرة -ةمكرد عرار - 3

     7لمقاهر -دلر لمشروق -مسررعن ثعلر -مكرد عرارة -31

 .دلر لمرستقبل لمعرب -صكعة لت المية ولمتكدي لمكضاريلم-مكرد عرارة - 3

 .وزلرة ل وقا  لمقور ة–فقة تغيير لمرنكر  –كرد تعفي  مكرد  عد م -31

 .لمدوحة –إحيا  لمترلث  إدلرة–هذل د ننا  – لم مكرد لمغز - 3

 لمقاهرة–دلر لمفكر لمعرب   -لت الم مررجتر  تنظيم -بعزهرةأمكرد  - 3

 2003 -دمش -دلر لمفكر-لمد رقرل ية وحاكرية ل مة-مكرد خاتر  -0 

 .جامعة حرعلن-عرا  لمفنية غير لمتقريد ة فى لمفن لمرصرى لمقد مل -مكرعد لمجارح  -7 

 2072بر ل إ-  عدد –لمقاهرة –جرة لمد رقرل ية م -2 

 2072 -أكتعبرعدد بهر -لمقاهرة  –جرة ل زهر لمشر ف م -3 

  2077 -1 7لمعدد  –لمقاهرة  –مجرة وجهات نظر  -  

 2077-  7لمعدد  –لمقاهرة  -جرة وجهات نظرم -1 

   200قور  –  ولمشيون لت المية وزلرة ل وقا-لمتنرية وو ا ل لمنهعأ اميةإبك-ععة ميمفينرمج -  

 2077بيروت  -لمدلر لمعربية مرعرعم ولمنشر-يات لمثعرة لمرصر ة عم-مجرععة ميمفين -1 

 1  7 -لمقاهرة-دلر لمرعار -سار لت الم لميأكذوبة -مصوف  مكرعد -  

  1  7لمدوحة  –كتاد ل مة  –عبد لمكريد بن باد س  –مصوف  مكرد حريدلتع  -  

 3  7-مي سة لمر امة  –مباحث ف  عرعم لمقرآن  –مناع لمقوان  -10

 كتاد لمدومة لت المية - منشعرلت حزد لمتكر ر -17

 .2077لمدوحة-بكاث ودرل ة لمسيا ياتلمرركز لمعرب  مأل-ندوة ثعرة لمشعب ف  تعنس-ورقة معرعمات -12

  2077لمدلر لمعربية مرعرعم ولمنشر–لنعكا ات لمععمرة عر  لمع ن لمعرب   –وميد عبد لمك   -13



 
 

146 
 

 2001 –لت كندر ة  –دلر مرلصد  –لمتغيير ولمكرلع لمجراهيري حركات  – ا ر لمغرباوي  - 1

  3  7-لمقاهرة  -مكتبة وهبة–سرم مالما لمرجتر  لمر – ع ف لمقرداوي  -11

    7لمقاهرة  –دلر لمصكعة مرنشر  – لميعمولجب لمشباد لمرسرم – ع ف لمقرداوي  - 1

     7جامعة قور  -مبادى  لمعرعم لمسيا ية – ع ف مكرد عبيدلن  -11

 .   7 –بيروت  –دلر لمكتب لمعررية  –لمجام   حكام لمقرآن  –لمقر ب   - 1

 

 ةـيـصـخـعت  ــابـقــم    

 2070قور  –لمدوحة  -حسن بن حسن .قابرة بخصية م  أم -7

  200لمدوحة  -لكاد رية لمتغييرلمرسئع  لتعالم  ب -ول ل عاد  .بخصية م  م مقابرة -2

 2077 –لمدوحة  -أحد مي س  ببكة رصد  -أنس حسن .أ بخصية م مقابرة  -3

 .2077-لمدوحة-مي س ببكة لمجز رة تعع -أحرد عابعر.مقابرة بخصية م  أ - 

 2077نعفربر –لمدوحة  – ر مكتب لمجز رة ف  لمقاهرة مدو  مر ل–عبد لمفتاح فا د .أبخصية م  مقابرة  -1

 امة ـــمحاضرات ع

  200قور  –لمدوحة  -ر مركز لمجز رة مردرل ات  ابقا   مد–مصوف  لمررلبط .مكادرة د -7

 .لمدوحة –عن لمتخويط لت ترلتيج جا م  روان  .مكادرة د -2

 .لمدوحة –قبا  إعن لمشاعر مكرد –مختار لمشنقيو  مكرد .دكادرة  م - 3

 

 

 

 

 

 

 



 
 

147 
 

 الــفـــهـــرس

 2 ........................................................................................................مقدمة  -

 3........................................................................................................ مهيد ت -

  6.......................................................  الكتابتعريف بأهم المصطلحات المستخدمه في  -

    8.........................................................................   والثورة اإلسعم:  األول لفصلا -

  36.........................................   والشعوب تغييرالمجتمعات في أثراإلسعم:  الثاني لفصلا -

  61......................................................................   والشباب اإلسعم: الثالث لفصلا -

    71.................... ................................  العربي الربيع وثورات الشباب:  الرابع لفصلا -

    119...................................................  العربي الربيع وثورات الفنون:  الخامس لفصلا -

  122..........................................  العربي الثورات ربيعبواعث ومظاهر : السادس لفصلا -

                    128..........................................  وتحديات ثورات الربيع العربيحصاد : الفصل السابع  -

  141........................................................... الكتابنتائج وتوصيات : الفصل الثامن  -

   145................................................................................................ المراجع -

 

 


