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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 مقدمة

 فيه وهيدى الطاعة، أهل فيه يعز رشد أمر املسلمني بالد ولسائر ملرص هيئ اللهم

 .املنكر عن فيه وينهى باملعروف فيه ويؤمر املعصية، أهل

 يف وطموحاهتم آماهلم وأدت ومظامل وفقر فساد أوضاع عىل مرص شباب ثار

 نجحت حقا  . حاجاهتم خالله من ويشبعون ذاهتم، فيه جيدون مرشق مستقبل

 بعض قائمة ووضع املرصي، للنظام األعىل بالقائد اإلطاحة يف الشباب ثورة

 للمحاكمة متهيدا   األرصدة، وجتميد التحقيق، قيد البالد ثروات وناهبي الفاسدين

 .األرصدة ومصادرة

 الرشطة قادة فأصدر بأنفسهم، أنفسهم الظاملني هيلك أن وتعاىل سبحانه اهلل وشاء

 عقد انفراط إىل القرار هذا أدى البوليسية الساحة من باالنسحاب قرارا   املرصية

 الدولة أمن مباحث بجهاز عرف ما وبخاصة الداخيل املرصي األمن جهاز

 أعنف املرصي األمن استخدم أن بعد واملحللني، املراقبني كافة أدهشت بصورة

 العقل يسلب شنيع تعذيب الليل، جوف يف موحشة اعتقاالت من القمع وسائل

 مسيلة أمريكية قنابل قذف للنساء، ترميل لألبناء، تيتيم حسه، واجلسد وعيه

 أعني استهداف الكهربائية، بالعيص املربح الرضب للعيون، ومهلكة للدموع
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 فتحت للمياه خراطيم األعني، آالف معها فقدت مطاطية بطلقات املتظاهرين

 األمر ليبلغ بالسيارات، للمتظاهرين دهس للصلوات، تأديتهم أثناء املصلني عىل

 عىل يسقط األخرية التظاهرات مناطق بعض يف احلي الرصاص باستخدام ذروته

 شباب من -الشهداء من يكونوا أن اهلل عند نحتسبهم والذين -القتىل مئات أثرها

 وهو فقط واحد يوم يف قتيل ثالثامئة من بأكثر الصحية اجلهات قدرهتم مرص،

 فضال   هذا ،5122 يناير 52 واملوافق "الغضب مجعة" بـ إعالميا   املعروف اليوم

 .خطرة حاالت يف منهم الكثري املصابني آالف عن

 السجون يفتحون الفرار وقبل رؤسائهم، بأمر ساحتهم من القمع رجال ويفر

 عىل السحر والنقالب وللمفارقة املرصي، الشعب ويروعوا البلطجية، ليهرب

 كرمز الدولة أمن أجهزة أفرع فيها بام الرشطة مبان عىل البلطجية ينقض الساحر

 وخيربون واألثاثات األسلحة فيرسقون والرتويع واإلرهاب القمع رموز من

 الدولة أمن وثائق يتفحص أن املرصي للشعب وليبقى حيرقوهنا، ثم ومن املباين

 وكشوف واملتظاهرين، املتدينني وأد خمططات حيث الطرقات يف املبعثرة الرسية

 وحجم مشارهبم، باختالف املتدينني أوساط يف املندسني الدولة أمن عمالء

 خراب آية  املجتمع وليتأمل وشاياهتم، نظري عليها حيصلون كانوا التي املكافآت

 ليجعلها عروشها عىل خاوية خربة صارت وقد قمعية كانت التي الدولة أمن أبنية

 بغرف املغيبة املرصي املجتمع أطياف بعض صدمت وقد يعترب، ملن أية اهلل
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 يف كام األمر ليصل الدولة، أمن أجهزة أرض باطن يف املهيبة التعذيب

 عظمية، هياكل به الدولة أمن أبنية أحد أسفل قرب عىل العثور إىل "اليوتيوب"

 اهلل ولكن قتلوا، ذنب وبأي ماتوا كيف ندري وال البرش، يعرفهم ال ماتوا ألناس

 .راجعون إليه وإنا هلل وإنا هيمل، وال يمهل وتعاىل سبحانه

 هي ما بعمق ويتساءل وأكثر أكثر اهلم املرء حيمل األحداث هذه خضم يف

 ومنطلقاهتم مشارهبم باختالف مرص يف املتدينني عىل "يناير 52 ثورة" تداعيات

 .فكرية؟ال

 فانقشاع قادم، هو مما التفاؤل يف غاية بأهنم املتدينني من األكثرية تبسطه سؤال

 أو حماذير أية عىل البعض عند يطغي بذلك والتفاؤل املكاسب، أعظم من الظلم

 واالستبشار الظلم، انقشاع مكسب عىل نختلف ال. معقدة مستقبلية تفكريات

 فيها، املتدينني وواقع مرص، واقع لكن والعدل، احلرية من جديد فجر ببزوغ

 املرتبصة العاملية والتحركات واألحداث واالسرتاتيجي، اجلغرايف مرص وموقع

 يف صوهتا عال التي األجنحة لبعض املموجة والرتكيبة وبمرص، اإلسالمي بالعامل

 واملشهد اخلطاب مستقبل وعلمنة لربلة وحماولتها املتظاهرين، شباب أوساط

 للمتدينني املستقبلية املهمة من يثقل ذلك كل مرص، يف واالجتامعي السيايس

 يناير 52 ثورة تداعيات نناقش اآلن دعونا ذلك وعىل. املرصي املجتمع داخل

 .وحتدياهتا بمكتسباهتا مرص يف املتدينني عىل



 اهليثم زعفان                                                                          يناير عىل املتدينني يف مرص                       52ة ثورتداعيات 

5 
 

 للمتدينني يناير 52 ثورة مكتسبات.... أولا 

 .الدولة أمن وترهيب فزاعة غمة انقشاع(    1

 حجم يعلم واجلميع الدولة، أمن جهاز من مرص يف املتدينون عانى كم

 املرة واملعامالت املدمر الشنيع والتعذيب األسوار، خلف واألبرياء االعتقاالت،

 يكرس أن شأنه من البالء، وهذا الغمة هذه وانقشاع. واملعتقالت السجون داخل

 الصعداء، أوال   فيتنفسون مرص، يف املتدينني غالب بل كثري عند اخلوف حاجز

 التدينية هبويته املجتمع يف املرء فيتحرك نفوسهم، من والروع اخلوف ويذهب

 أن يتوقع ال رسبه يف آمن املرء ويبيت مفاجئ، اعتقال أو توقيف من خوف دون

 من وكثري للحرمات مراعاة أو إذن دون بيته، باب ويكرسون الفجر زوار يزوره

 . مرص إىل ثانية يعود أال اهلل نسأل الذي املحزن البالء

 مرافق كافة يف والسكنات التحركات كافة يف اخلوف فزاعة ذلك عىل ولنقيس

 الشباب بعض أن يكفي اإلنعاش وغرف بل املساجد، يف حتى وشوارعها، مرص

 احلاالت أصحاب املرىض ليذكروا املستشفيات إىل الذهاب حاولوا املتدين

 املتدين الشباب هؤالء مصري فكان املظامل، ورد التوبة عىل ويعاونوهم باهلل احلرجة

 من. بعد ومن قبل من األمر وهلل كثرية، األليمة والقصص لسنوات، االعتقال هو

 للظاملني اهلل من عقاب الزبانية مهابة وضياع الغمة هذه انقشاع كان هنا

 .  واملتكربين
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 أهنا وأحسب املرصيني عىل اهلل يمنها ذاهتا حد يف نعمة فهي الوقت ذات ويف

 أال اهلل أسأل فشلنا وإن النعمة، دامت فيه اهلل بمراد وجتاوزناه نجحنا إن اختبار

 .مؤمل القادم ويكون بفشلنا نؤخذ

  .أوسع بصورة الدعوة ميدان انفتاح(    5

 يعاين أخرى، عربية دول من بكثري أفضل كان احلمد وهلل مرص يف الدعوة حال

 يف األقل عىل اآلن املرصي املجتمع لكن املعاناة، أشد فيها واملتدينني الدعاة

 األمنية، الفزاعة يف املتمثلة الدعوة ومعرقالت انفتاحا ، أكثر أصبح الراهنة املرحلة

 عند السابقة فالرهبة ثم ومن حاليا ، حاالهتا أضعف يف تعترب للتدين القامعة

 أصبحت التدين حلقة من أرسته أفراد أحد اقرتاب أو اقرتابه من العادي املواطن

 . هلا مربر ال

 العادي، املواطن بني حتول كانت األمنية الرهبة هذه أن اجلزئية هذه يف واألمهية

 أن كام. املسلم حياة يف العملية وتطبيقاته الدعوي باخلطاب املبارش واالحتكاك

 مشارهبم بمعظم والعلامء الدعاة فيهم بام املتدينني من كثري لعبه الذي الكبري الدور

 لسامع شوقا   أكثر املرصي املجتمع جيعل مباركاهتا، أو الشباب ثورة تغذية يف

 مع التدين واقع عىل للتعرف شغفا   ويكون االهتامم، من بمزيد التديني اخلطاب

 . والبالد العباد لشئون اإلسالم وتنظيم السياسة،
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 نسبيا ، أكثر بحرية التدين مظاهر النتشار دمةالقا املرحلة سامح عن فضال   هذا

 عىل أكثر بصورة املرصي املجتمع إقبال اهلل بإذن هناك يكون أن املتوقع فمن وعليه

 من بمزيد العلمية الدروس وحضور التعبدية الشعائر وممارسة التدين مظاهر

 كافة يف التدين خطاب مع التعاطي من الرهبة تنعدم أن اهلل بإذن نتوقع كام. احلرية

 واجلامعات واملدارس املساجد يف والبحث الدرس وحلقات الدعوية، املنابر

 املقروءة اإلعالمية الوسائل يف اإلعالمي اخلطاب وكذلك البحثية، واملراكز

 الدعوة خدمة يف اهلل بإذن سيصب بدوره هذا وكل. واملرئية واملسموعة

 داخل التدين مؤرش ارتفاع ثم ومن املرصي، املجتمع يف وانتشارها اإلسالمية،

 .ذلك قبل عليه كانت مما أعىل بصورة املجتمع

 .املأمولة القتصادية والنهضة الفساد انتفاء(    3

 يف واالقتصادي املايل الفساد حماربة "يناير 52" شباب ثورة مكتسبات أهم من

 واالستثامر الثروة، توزيع لعدالة أمل بصيص وجود ثم ومن املرصي، املجتمع

 املعيقات كافة من واخلايل املرصي املجتمع يف اآلمن والزراعي االقتصادي

 وطرد الناجحة، املرشوعات عىل والسطو واملصادرة، كالرشاوى، السابقة،

 عميل مناخ صناعة شأنه من ذلك وكل والشهوات، التفاهات لصالح الكفاءات

 للشعب االقتصادي املستوى معه يرتفع أن اهلل بإذن منه مأمول ومهني تقني

 بال هيدأ وهبذا. للمجتمع واملايل النفيس االستقرار من نوع وحدوث املرصي،
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 اهلل بإذن املتدين وسيكون اليومية، املالية األزمات يف التفكري عن املرصي املواطن

 وينتج املتدين فيبدع املنشود العادل املهني املناخ هذا ظل يف استقرارا   أكثر

 وقوة اإلسالم مصلحة يف فيصب التطور هذا تدينه له هيذب أن ونحسب ويتطور،

 املرء بعقيدة لالهتامم خصبة بيئة توفري شأنه من ذلك وكل. وعزهتم املسلمني

 .اهلل من أكثر اقرتابه ثم ومن أمته، وقوة ورشيعته وآخرته،

 أو بضعف تصاحب أن املأمولة واالقتصادية املالية النهضة هذه مع خيشى لكن 

 بالء من وأهلك أشد الغني بالء فيكون التديني، أو الدعوي املناخ يف تقصري

 .الفقر

  العلمي بالبحث الهتامم(    3

 أبعدوا يكونوا قد والذين املتدينني أوساط يف واملهنية العلمية الكفاءات هي كثرية

 املرصي املجتمع يف العدالة وتوافر تدينهم، بسبب واملهنية العلمية الساحة عن

 وإبداعات طاقات استثارة شأنه من العلمي، بالبحث باالهتامم واملصاحب

 العقول رسقة معه تقل عمليات قلة معه يتوقع الذي األمر املرصي، الشباب

 هنضة للدولة، علمية هنضة حدوث وبالتايل. للخارج وهروهبا املفكرة الوطنية

 وربط باهلل، العلامء ربط ولحيا دعوي ومناخ متدينة برؤية مصحوبة تكون أن نأمل

 علمية حدوث شأنه من ذلك وكل اهلل، بآيات والعملية العلمية والنتائج البحوث
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 النهضة تلك مسار يضبط تديني توجيه وفق علميا   مرص هنضت وإذا ملرص، ملفتة

 .بكثري أفضل اهلل بإذن اإلسالمية األمة حال فسيكون

 .للمتدينني يناير 52 ثورة عظمتها التي التحديات.....ثانياا 

 املتدينني صف احتاد.    1

 املرحلة يف مرص يف املتدينني ستواجه التي النقاط أهم من املتدينني احتاد نقطة تعد

 . يناير 52 شباب ثورة فرضتها التي التحديات أعظم ومن املقبلة

 اخلالفات من كثري معاجلة تستلزم مرص هبا ستمر التي اجلديدة فاملرحلة ثم ومن

 كل عن فضال  - املرحلة هذه فقه ألن املرصي، املجتمع داخل املتدينني بني

 عىل كثرية حتدياهتا القادمة فاملرحلة. املتدين الصف وحدة يستلزم -مرحلة

 يف اخلالفات انتشار جدا   املضعف من وسيكون واخلارجي، الداخيل املستويني

 الرشعيني مرص علامء كبار من رشعية جلنة تشكل أن أقرتح ولذا املتدينني، أوساط

 بأقىص اخلالفات تقزيم مع مرص، يف التدين قادة بني النظر وجهات تقريب حتاول

 تكليفية فاعلية ذو املجتمع يف وقادهتم املتدينني خطاب يكون حتى ممكن، قدر

 .العباد رب تريض التي الربانية الوجهة نحو البالد سفينة توجه مثمرة،
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 املجتمع يف الدعوي الندماج من ملزيد املتدين ذات تطوير.     5

 املرحلة وهذه مفتوحا ، دعويا   ميدانا   اهلل بإذن ستشهد مرص يف التالية املرحلة

 من مزيد واكتساب الدعوة من التمكن أجل من املتدين ذات تطوير تستدعي

 فقد. املتدين غري الشباب وبخاصة املرصي الشعب من أوساط يف الدعوة آليات

 الفئات، هذه أوساط يف املريح الدعوي التحرك دون حتول املاضية املرحلة كانت

 كافة يف تتواجد متعددة، رشعية دعوية قنوات فتح الصدد هذا يف ويمكن

 السياسية، االجتامعية، اخلريية، اإلعالمية، التعليمية، وجماالهتا الدولة قطاعات

 وكافة املتدينني بني والتعاون بالتنسيق وذلك. والثقافية البحثية، االقتصادية،

 .الدولة مؤسسات

 يتخيل وال السابقة املرحلة بربودة جممدا   يكون قد للبعض احلايل اخليال أن أعلم 

 وقد االنفتاح هبذا طالب الثورة يف فاجلميع فعليا   الواقع لكنه التحوالت، هذه مثل

 وقد االنفتاح، هذا مقدمة يف املرصي املتدين يكون ال فلامذا فعليا ، منه كثري حتقق

 . كثرية؟ عقودا   منه وحرم ظلم

 اإلسالم مع الغرب رصاع ظل يف الدولية التحديات.    3

 عامة، بصفة اإلسالم حماربة هتدف التي الدولية للمخططات أواملستقر الدارس

 حالة مع الغرب تفكري آليات من مداه يبلغ احلذر جيعل خاصة، بصفة واملتدينني
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 مفتوحة ستكون القادمة فاملرحلة ،"يناير 52 شباب" ثورة بعد مرص يف املتدينني

 من اليقظة من مزيد ذلك يصاحب أن البد وبالتايل واردة، فيها االحتامالت وكافة

 اإلسالم، أعداء عليه سيقدم ما استقراء وحماولة مرص يف املتدينني قبل

 االستعداد ثم ومن باملنطقة، التحوالت ظل يف اجلديدة واسرتاتيجياهتم

 األعداء، مكر من ومتدينيه املرصي املجتمع حتصني مع الغربية للتحوالت

 .املحتملة اخليارات لكافة عقديا   وتعبئتهم العدائية، وحيلهم

 مرص يف النصارى ورقة.    3

 شديدا   وضعفا   ارتباكا   أحدث الصورة هبذه السابقة املرحلة اهنيار فإن شك بال

 عنيفة توترات أحدثت ما كثريا   املرصية الكنيسة داخل عصبة أوراق يف وواضحا  

 بالضغوطات اخلط طول عىل وحتامت األخرية، السنوات يف املرصي املجتمع يف

 هذه مع والتعامل. الطائفية الفتنة أكذوبة ذريعة حتت األمنية وبالقبضة األمريكية،

 سرييد من فإن األحوال من حال بأي لكن واالنتباه، احلذر من لكثري حيتاج الورقة

 يف يرغبون أو إسالمهم خيفون الذين من مرص نصارى من اآلن إسالمه إعالن

 كانت التي والتهديدات املخاطر تلك اآلن بعد جيد لن اإلسالم يف الدخول

 الكنيسة رعاة طموحات من أكرب احلرية فطوفان قبل، من الكنيسة هبا تواجهه

 . املرصية
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 هلم، احلامية وتوفري املهتدين هؤالء احتضان يف واملتدينني العلامء دور فإن هنا ومن

 املهتدين من ملزيد الدعوي الطريق متهيد كذلك معه ويتعاظم كثريا ، يتعاظم

 .الغفار الواحد عبادة بلذة وينعموا اإلسالم عبري ليتنفسوا

 الشيعة ورقة.    2

 الكيان مع واضحة سياسية خصومة ذات بأهنا تتميز كانت السابقة املرحلة

 اإليرانية املسألة يف العقدي البعد عىل السياسية اخلصومة هذه انعكست الفاريس،

 داخل شيعية خاليا أية ظهور من مرص فحفظت برمتها، الشيعية املسألة ثم ومن

 الرغم وعىل الناحية، هذه من نسبي آمان يف مرص كانت ثم ومن املرصي، املجتمع

 للنظام األعىل القائد بسقوط هيتزا مل االستخباراتية، وأجهزته اجليش أن من

 مع احلازمة السياسة نفس باستمرار يبرش الذي األمر الفاسدة أركانه وبعض

 التي التوترات فإن. املرصي املجتمع يف والشيعية الفارسية التغلغل حماوالت

 الشيعي للفكر الداخيل بالتبشري املرتزقة لبعض ستسمح حاليا ، مرص تشهدها

 ومنع املرتزقة، هؤالء بؤر لتعقب مرص يف املتدينني دور معه سيعظم الذي األمر

 . احلصني السني املرصي املجتمع يف الضال الفكر هذا مثل إنبات حماوالت
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 .الثورة يف شاركوا ممن الغرب موائد عىل واآلكلني والليرباليني العلامنيني ورقة.  6

 األجنحة لكافة مرسحا   كانت "يناير 52 شباب" ثورة فإن قبل من أرشنا كام

 موائد عىل واآلكلني والليرباليون العلامنيون لعب وقد والتوجهات، واملشارب

 ثامر جني هؤالء حياول أن ومنطقي الثورة، هذه يف بارزا   تصعيديا   دورا   الغرب

 األحزاب قيام عدم املطلقة، للمدنية بالدعوة احلقيقية مطالبهم بدأت وقد الثورة،

 وفقا  - حاليا   املعطل املرصي الدستور من الثانية املادة وتعديل دينية، أسس عىل

 أن عىل تنص والتي ،-العرفية وأحكامها الراهنة العسكرية املرحلة لطبيعة

 من. رشيعالت مصادر من رئييس مصدر اإلسالمية والرشيعة الدولة دين اإلسالم

 املتدينني فإن مستقبال   صوته وعلو تصعيده املتوقع التحدي هذا ضوء ويف هنا

 مع. التغريبيني هؤالء مع خاص نوع من فكرية معركة مع موعد عىل سيكونون

 الليربالية التوجهات أصحاب بعض أن إىل الصدد هذا يف التشديد رضورة

 التحذير أن يبقى لكن السابقة، املرحلة بانطواء كثريا   خرسوا قد والعلامنية

 املرحلة إقصاء يف سببا   كانوا أهنم العلامنيني من أنفسهم يف يرون ممن هو والتحدي

 .السابقة
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 للمتدينني اجلديد السيايس الدور حتدي    .7

 زخم ذات تكون أن الكثريون هلا يتوقع مرص عليها ستقبل التي اجلديدة املرحلة

 ومهني، برشي ثقل أصحاب مرص يف املتدينون كان وملا عادي، غري سيايس

 فئات لدى التوقري تعاظم شعبي، وتقدير بتوقري مصحوبة نافذة اجتامعية ومكانة

 وعلامء الدعاة من كثري لعب حيث يناير، 52 شباب ثورة بعد الشعب من كثرية

 . يناير 52 شباب ثورة تأييد يف بارزا   دورا   مشارهبم، باختالف واملتدينني األزهر

 شعبيا   ومدفوعة مضطرة نفسها ستجد املجتمعية املكانة وتلك الثقل هذا فإن

 ثقل تكوين أو الربملان، أو األحزاب خالل من سواء السياسية، احللبة إىل للدخول

. اجلديد الدولة رئيس مسار عىل أو الدستور، عىل االستفتاءات يف يؤثر انتخايب

 السيايس املشهد من الثورة أيدوا من خاصة املتدينني بعض انسحاب فإن وبالتايل

 املتدينني، احتاد بأمهية واخلاصة األوىل النقطة إىل نعود وهنا نظر، حمل يكون قد

 الوصول ثم ومن السياسية باملامرسات املتعلقة الرشعية اإلشكاالت كافة وبحث

 بام مرص يف املتدينني لثقل األمثل االستثامر يتم هبا والتي التوافقية النقاط أقرب إىل

 .مرص أرض عىل وتعايل سبحانه اهلل مراد حيقق
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 ةخامت

 ظل يف مرص يف للمتدينني املستقبيل الدور قضية أن عىل التأكيد أود اخلتام ويف

 لرسم الثقات، األمة علامء جهود إىل بحاجة "يناير شباب 52" ثورة تداعيات

 العلمية، الرشعية، البحثية الدراسات من العديد إىل بحاجة أهنا كام. معامله

 واضحة رؤية لتكوين واإلعالمية االقتصادية، االجتامعية، الدولية، السياسية،

 العبودية فيها تتحقق أن اهلل نسأل التي املقبلة املرحلة يف املتدينون هبا يستنري املعامل

 .واملحكوم احلاكم ولدى القطاعات، كافة يف مرص أرض عىل هلل

 


