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 التحلیل الِقَیِمي للتحرر من االستبداد 

 د. إبراهیم الدیب 

فهم العمق القي�ي لظاهرة االستبداد، والن�وع الفطري للمجتمعات اإل�سانية نحو التحرر ع�� مجموعة من يقوم  

العمليات األساسية، حيث يمتلك اال�سان نزعات فطر�ة نحو شهوة.. السيطرة، وأخرى نحو ا�خ�� والعدل وال��، 

الفجور أسر  إ��  تميل  الكر�م،  القرآن  بي��ا  البشر�ة كما  النفس  توافرت  كما  إذا  يدفعها  التقوى، والذي  إ��  م��ا  ع 

اإل�سان  يصل  املنفعة،  استمرار  ع��  ا�حافظة   �� ورغبة  واالعتداء،  والطغيان  الفجور  إ��  والفرصة  اإلم�انيات 

ن لھ وألبنائھ وأحفاده من �عده.  الطاغية إ�� نموذج مأسسة نظام استبدادي، ُيَمّكِ

عز�زا كر�ما، غاية الكتب السماو�ة والرسل واملص�ح�ن �� األرض، �� تزكية النفس  وقد َخَلَق ُهللا �عا�� اإل�سان حرا  

م القدرات واملمكنات البشر�ة، االستبداد  بالقيم و�ناء اإل�سان ا�حر، ومنحھ أك�� قدر من ا�خيارات، والِقَيم ُ�َعّظِ

مة لتفك��ه وسلوكھ، ثم إ�� قيمة ُعليا  والطغيان يتمكنان �� النفس البشر�ة الظاملة، و�تحوالن إ�� أيديولوجيا حاِك 

الزمة �حياتھ، و�� نفس الوقت قيمة التحرر �عد قيمة عليا حاكمة للنفوس ا�حرة األبية، و�توافر األسباب والظروف  

ن منھ و�تحول إ�� نظام استبدادي �ستِبد فيھ بالشعب،  �� �حظة تار�خية ما، يقفز الطاغية ع�� ا�حكم، و�َتَمكَّ

ة، دائم ا�حركة ب�ن الصعود والهبوط، تتشابك املصا�ح، و�ي��ما تتال�� مصا�ح �عدها يدور   صراع مح�� متباين ا�ِحدَّ

الرعاية  عالقات  من  شبكة  تلقائيا  فتتش�ل  ا�حلية،  �شعو��م  املستِبدين  مصا�ح  مع  الك��ى  االستعمار�ة  الدول 

 والدعم �حماية وتأم�ن مصا�ح كال الطرَف�ن.

 قیمة التحرر: 

مھ ونفخ فيھ من ُروحھ، ا�حر� ة قيمة أساسية مرتبطة بوجود اإل�سان �� ا�حياة، فقد خلق هللا �عا�� اإل�سان وَكرَّ

  �� �� االختيار ح�ى  ال�املة  ا�حر�ة  ال�ون، ومنحھ  بمهمة عمارة  فھ  ال�ون، و�لَّ  �� ما  لھ �ل  ر  العقل، و�خَّ ومنحھ 

 اإليمان بھ من عدمھ. 

إ�سان ما للقهر واالستبداد ُ�عد ذلك أمر استثنائي يجب التخلص منھ، لذلك    لذلك عندما تتعرض حر�ة و�رادة  

د  فإن قيمة التحرر من االستبداد قيمة وجودية ما ُوِجد اإل�سان لضمان تحر�ر اإل�سان من �ل ما يمِكن أن ُيقّيِ
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ر هللا �عا�� لها �ل ما �� ال�ون، وال�ي  حر�تھ وُ�ِحد من إرادتھ وخياراتھ �� ا�حياة، وحفظ كرامتھ اإل�سانية وال�ي َ�خَّ

 نزلت الرساالت السماو�ة للمحافظة عل��ا، وعَكف الفالسفة واملفكرون ع�� �عر�فها وحماي��ا. 

ولهذا َعِملنا ع�� بناء مفهوم التحرر كِقيمة ُعليا وترجم��ا إ�� واجبات عملية سلوكية، وتحقيقها َوفق معَطيات واقعنا  

ْيل من  املعاصر، وما يواجھ اإل�سا   ن والشعب من تحديات تحاول تقييد حر�تھ والنَّ

 كرامتھ اإل�سانية. 

 أهداف قيمة التحرر:  

 ــ ا�حافظة ع�� قيمة و�عمة ا�حر�ة ال�ي منَحها ُهللا �عا�� لإل�سان �ل اإل�سان.1

 ــ صيانة الكرامة اإل�سانية.  2

 ــ تحص�ن وحماية اإل�سان من �ل ما يمكن أن ينال من حر�تھ.  3

 ــ تحس�ن جودة حياة الناس جميعا. 4

 عناصر ومكونات قيمة التحرر من االستبداد: 

دائمة  متحركة  ديناميكية  وظيفية  قيمة  ف�ي  ولذلك  األرض،   �� واالستبداد  الطغيان  واقع  فرضها  عليا  قيمھ   ��

 د حر�تھ. التطور بتطور حركة ا�حياة وأدوات االستبداد غاي��ا تحر�ر اال�سان من �ل ما يمكن أن يقي

 و�ت�ون مفهوم التحرر من االستبداد من أر�عة مفاهيم أساسية: 

 ــ صناعة الو�� ا�جتم��. 4/ 1

 ــ إعالء وحماية الكرامة اإل�سانية.  4/ 2

 ــ إعالء وتمك�ن قيمة ا�حر�ة. 4/ 3

 ــ تحقيق االكتفاء الذا�ي. 4/ 4
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عشرة  ول�ل   ست  ُمجَملها   �� �ش�ل  وال�ي  السلوكية  واملهارات  الواجبات  بمثابة   �� عملية،  تطبيقات  أر�ع  مفهوم 

 وسيلة، �� �� ذا��ا برنامج عمل التحرر من االستبداد.  

 الواجبات العملية ــ المهارات السلوكية ــ لقيمة التحرر من االستبداد: 

 ــ التحرر من املعيقات الذاتية. 1

 طهر من أمراض الفردية والعنصر�ة والتحزب واإلقصاء.  ــ الت2

 ــ الن�وع املستمر نحو الوحدة. 3

 التحرر من أثر األ�اذيب والتضليل ال�ي تطرحها وسائل إعالم املستبد.   4

 ــ االع��از بالذات والكرامة اإل�سانية.  5

 ــ اح��ام الكرامة اإل�سانية ل�ل م�ونات ا�جتمع. 6

 جاعة واملبادرة لرفض ومواجهة أي تجاوز أو انتقاص للكرامة اإل�سانية.ــ الغضب وال�7

 ــ املواجهة ا�جتمعية العملية والقانونية ألي تجاوز �حقوق وكرامة أي مواطن.  8

 ــ بناء وتمك�ن مفهوم ا�حر�ة ثقافة حياة ال يمكن التفر�ط �� جزء م��ا.  9

 ــ بناء وتطو�ر اإلعالم الثوري ا�حر. 10

 نمية وتفعيل ا�جتمع املد�ي ومقاومة �غول النظام ع�� الشعب. ــ ت11

 ــ االستثمار األمثل للموارد ا�حلية املتاحة ــ االكتفاء الوط�ي.12

 ــ ابت�ار البدائل ا�حلية البديلة.13

 ــ العمل ا�جاد واإلنتاج الالزم لتحقيق االكتفاء الذا�ي والتحرر من ا�حاجة لآلخر. 14

 س��الك �� حدود الضرور�ات والتوقف عن التحسينات وال��ف. ــ ترشيد اال 15
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 قيمة ومهارات وبرنامج عمل التحرر من االستبداد: 

 تت�ون قيمة التحرر من أر�ع مفاهيم أساسية:

ومهارات   عملية  واجبات  ثالث  م��ا  ول�ل  الذا�ي،  واالكتفاء  ا�حر�ة،  وتمك�ن  اإل�سانية،  الكرامة  وحماية  الو��، 

 مهارة وواجبا عمليا.  12ة تضمن تحقيقها واقعا عمليا �� حياة الناس بإجما�� إجرائية سلوكي 

 

والتطبيقات السلوكية، بمع�ى   الش�ل يب�ن املفاهيم التفصيلية األر�عة، امل�ونة لقيمة التحرر من االستبداد

 للتحرر من االستبداد. بما يمثل برنامجا عمليا واقعيا  الواجبات العَملية للساع�ن إ�� التحرر وتحر�ر شعو��م
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 قیمة االستبداد:

 ـــ كشف عناصر مفهوم االستبداد وتطبيقاتھ السلوكية: 

 مفهوم قيمة االستبداد: 

 . ..هو االنفراد بأية سلطة من السلطات ـ سياسية أو مالية أو إدار�ة :االستبداد

، والذي �عد مقدمة وعن إشراكهم �� صناعة القرار  واالنفراد �ع�ي استغناء املستِبد بنفسھ عن شورى اآلخر�ن،

 للطغيان والفساد �� �افة شؤون الدولة. 

 نافعة وحاكمة والزمة للمستبد. االستبداد �� ذاتھ ليس نافعا لإل�سانية، ولكنھ قيمة 

وا�خدرات   ا�خمر.  لشارب  ا�خمر  �إدمان  هو  تماما  بدونھ،  كحاكم  العيش  وال  عنھ  االستغناء  لھ  يمكن  ال  حيث 

ملتعاطي ا�خدرات، ف�ي قيمة �� حقيق��ا مهدرة إ�سانيا، ولك��ا معت��ة جدا ل�ل مستِبد حيث �ستخدمها �� االنفراد 

 ة الناس والسيطرة عل��م، واستن�اف وسرقة مواردهم ومقدرا��م العامة. بالسلطة والتحكم �� قياد

لذلك يمثل االستبداد قيمة ك��ى حاكمة لتفك�� وتوجهات وخطط وقرارات و�عمال املستبد، أل��ا تحقق لھ أهدافھ 

 �� االحتفاظ منفردا بالسلطة وال��وة.

 أهداف قيمة االستبداد:  

در ممكن من املنافع ع�� تجهيل و�ضعاف وتفكيك وحصار وتركيع واستن�اف الشعب  غاية املستبد �� تحقيق أك�� ق

إ�� ��اية عمره، ثم تور���م ألبنائھ وأحفاده، من خالل إضعاف البنية الثقافية واالجتماعية للمجتمع، وخلق مجتمع  

 العِبيد، الذي �سهل قيادتھ بمنطق القطيع، الذي ُيقاد بالعصا وا�جزرة. 
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 يم العِبيد.. مجتمع القطيع:  ــ منظومة ق

 الش�ل يب�ن منظومة قيم مجتمع العِبيد الرك��ة األساسية لنظام االستبداد 

 السؤال الكب�� الذي يفرض نفسھ دائما هنا هو: 

 كيف يتمكن مستبد واحد من تركيع وقيادة ماليين البشر؟  

 يتحقق ذلك من خالل: 

 ال�ي كفلها هللا �عا�� لهم.    التفك�� وحقهم �� ا�حياة الكر�مة ــ تجر�دهم من كرام��م اإل�سانية، وحرما��م من1

 ــ تجهيل و�شتيت عقولهم و�غييب وْعِ��م، باالستعانة ِبَخَوَنِ��م ع�� مص�ح��م  2

 ــ قهرهم بقوة صلبة غاشمة.3
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 عناصر ومكونات قيمة االستبداد:  ــ

ُثة إجراءات بإجما�� اثنا عشر إجراًء عملًيا يحافظ املستِبُد وتت�ون قيمة االستبداد من أر�عة مفاهيم، ل�ّلٍ م��ا ثال

 ع�� تنفيذها لضمان السيطرة ع�� شعبھ. 

 

ا لها، َنة ملفهوم االستبداد، وأهم اثنا عشر إجراًء تطبيقي� وال�ي يمكن قياس منسوب   الش�ل يب�ن العناصر األر�ع امل�ّوِ

 �� واقع ممارسات النظام وا�جتمع. االستبداد من خالل قياس انتشارها أفقيا ورأسيا،

 ــ التطبيقات العملية ــ برنامج عمل ــ قيمة االستبداد: 

 ــ تفكيك واستبدال الِقَيم األساسية للمجتمع بِقَيم العِبيد والَقطيع.  1

 �سطيح عقل ا�جتمع، والهبوط بتطلعاتھ إ�� ا�حد األد�ى من ا�حياة. ــ 2

 ــ تجر�د ا�جتمع من كرامتھ اإل�سانية.  3

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 8 of 14 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 18, 2022      

خب الوطنية املؤثرة. 4  ــ حصار وَقمع وتصفية النُّ

 ــ تخو�ف و�رهاب ا�جتمع �عدو ومخاطر وهمية متجددة. 5

ل م6  فتوحة.  ــ منح أجهزة األمن صالحيات َتجاوز وان��اك وَ�غوُّ

 ــ إْفقار وتجويع الشعب واسِتن�افھ �� توف�� أولو�ات ا�حياة.  7

 عن التفك�� �� السياسة.  وتصرفھــ افتعال حوادث وحرائق دور�ة، تخيف وترهق و�ستن�ف الشعب 8

 بالفن والر�اضة وا�جنس وا�حوادث املث��ة.   العامــ إلهاء الرأي 9

 برنامج تأليھ الزعيم.  ــ 10

هات وَمُقوالت الزعيم ع�� ا�جتمع.  11  ــ َفرض أف�ار وَتَوجُّ

 ــ تصو�ر الزعيم فوق ا�حاسبة والقانون. 12

 الحكْم الفقْهي والسياسي والمنطقي والعملي في مقاومة االستبداد:   

ل�ي تواجھ ا�جتمع ملا يحققھ من فساد وظلم، االستبداد من أك�� ا�جرائم اإل�سانية العامة واملهددات وا�خاطر، ا

وما ي��تب عل��ا من �وارث اقتصادية واجتماعية كب��ة، تؤدى إ�� ا��يار الدولة بأْسرها، وما تار�خ ا��يار األمم إال  

 قصة متجددة، من قصص ��اية عصر من عصور االستبداد.

 ولهذا فإن مقاومة االستبداد ُ�عد:

 ا �حماية وضمان حقوق اإل�سان �� ا�حياة. أوال: مبدأ إ�سانيا عام

 ثانيا: واجبا ع�� �ل مواطن حر وا�� بذاتھ وكرامتھ، ومحب لوطنھ ودينھ.  

 ثالثا: مطلبا سياسيا �حماية األمن القومي للمجتمع.  

ُظم الديموقراطية ا�حديثة ع�� ثالثة مبادئ أساسية:   ولذلك تواَفقت النُّ

 حافظة ع�� حقوق املواطن�ن.وظيفة ا�جتمع السيا��ي �� ا� -1

 ال َحَكم ع�� الشعِب سوى الشعِب نفِسھ �� تدب�� جميع أموره.  -2
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 الشعب قادر ع�� توحيد اإلرادات الفردية �� إرادة عامة واحدة.  -3

 : مقاومة االستبداد فر�ضة شرعية وواجب دي�ي: را�عا

 : عن فقھ مقاومة االستبداد:  يقول د. محمد عمارة

والسياسة الشرعية ـ ُتقرر أن االستبداد ُمنَكر من أشّدِ املُْنكرات، ألنھ ال يقوم إال ع�� أنقاض فر�ضة الشوري ـ ال�ي "

مة 
ُ
�� املشاركة �� صنع القرار ـ وألن هذا االستبداد قد أصاب الدولة اإلسالمية لف��ات طو�لة من تار�خها، �انت األ

�ار هذا املنكر، وقائمًة وعاملًة ع�� �غي��ه ـ باليد والثورة حينا ـ و�اللسان والقلم و�� مقدم��ا العلماء، قائمًة ع�� إن

ـ و�القلب والعصيان املد�ي والرفض �� �ل األحاي�ن. ولقد تأسست هذه السياسة الشرعية ع�� ما جاء ��  أحيانا 

ي �شمل �ل ألوان العمل العام، أي  القرآن الكر�م من جعل األمِر باملعروف والن�ي عن املنكر فر�ضَة الفرائض، ال�

أ��ا فر�ضة اجتماعية، واجبة ع�� األمة ـ أفرادا وجماعات ـ يقع اإلثم ع�� األمة �لها عند التخلف عن إقام��ا، أي  

نُكْم  َوْلَتُكن مِّ أ��ا آكُد وأهم من الفرائض الَعْيِنية ـ الفردية ـ ال�ي يقع إْثم التخلف ع��ا ع�� الفرد وليس ع�� ا�جموع: "

ُنَكِر ۚ َْعُروِف َوَ�ْ�َ�ْوَن َعِن املْ ُمُروَن ِباملْ
ْ
ٌة َيْدُعوَن ِإَ�� اْ�َخْ�ِ� َوَ�أ مَّ

ُ
ُْفِ�ُحوَن   أ

ْ
ِئَك ُهُم امل

ٰ
وَل

ُ
)، و�� واجبة 104" آل عمران: (َوأ

 ع�� النساء والرجال.

ْوِلَياُء َ�ْعٍض ۚ"
َ
ُْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ ُْؤِمُنوَن َواملْ ُمرُ   َواملْ

ْ
َ�اَة  َيأ َالَة َوُ�ْؤُتوَن الزَّ ُنَكِر َوُ�ِقيُموَن الصَّ

ْ
َْعُروِف َوَ�ْ�َ�ْوَن َعِن امل وَن ِباملْ

َ َوَرُسوَلھُ   ). 71" التو�ة (َوُ�ِطيُعوَن �َّ

ـ   ـ بل إن خ��ية األمة اإلسالمية �� خ��ية مشروطة، و�� مقدمة شروط هذه ا�خ��ية �غي�� املنكر.. �ل ألوان املنكر 

"  ومقاومة والسلطان:  بالسلطة  َعِن  االستبداد واالنفراد  َوَتْ�َ�ْوَن  َْعُروِف  ِباملْ ُمُروَن 
ْ
َتأ اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخْ�َ�  ُكنُتْم 

ُنَكِر 
ْ

ِ  َوُتْؤِمُنوَن امل  ). 110" آل عمران: (ِبا�َّ

ة النبو�ة �� البيان النبوي للبالغ القرآ�ي، فلقد امتألت أحاديث   نة النبو�ة بكنوز من التعاليم وألن الُسنَّ هذه السُّ

هذه  ومن  والفساد..،  ا�َجْور  واقع  و�غي��  واملستبدين،  االستبداد  ومقاومة  املنكر،  إن�ار  فر�ضة  ي  ُتزّ�ِ ال�ي  والِقَيم 

جيال حرة  األحاديث ـ ال�ي يجب أن َ�ِعَ��ا العلماء، وأن ُتذ�َعها املنابر، وأن توضع �� منا�ج ال��بية والتعليم، لتخر�ج أ

��� أن دي��ا قد جاء لتحر�ر اإل�سان من االستعباد ألي طاغوت، فالتوحيد الذي يفرد الذات اإللهية بالعبادة، إنما  
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�ع�ي قمة التحر�ر لهذا اإل�سان.. كما يجب أن َ�ِ�� هذه األجيال ا�جديدة، فقھ القرآن والسنة، وأن هذا الدين قد 

 ستبداد.. جاء ليضع عن الناس إصرهم: جاء ليحطم سالسل العبودية وقيود اال 

ِ�ي َ�اَنْت َعَلْ�ِ�ْم " ْغَالَل الَّ
َ
 ).  175" األعراف: (َوَ�َضُع َعْ�ُ�ْم ِإْصَرُهْم َواْأل

ـ ومن هذه األحاديث ال�ي تمثل ثروًة �� فلسفة ا�حر�ة واملقاومة لُنُظم ا�جور واالستبداد، قول رسول هللا ـ ص�� هللا 

 عليھ وسلم: 

 منكم منكرا فليغ��ه َبْيَده، فإن لم �ستطع فبلسانھ، فإن لم �ستطع فبقلبھ، وذلك أضعف اإليمان).   ــ (من رأي 

 ــ (خ�� الشهداء حمزة بن عبد املطلب، ثم رجل قام إ�� إمام جائر فأمره و��اه �� ذات هللا �عا�� فقتلھ ع�� ذلك). 

 ــ (أفضل ا�جهاد �لمُة حق عند سلطان جائر). 

 ة للوالة الظلمة والسالط�ن املستبدين، وردت العديد من األحاديث: و�� فقھ املقاوم

 ــ (إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا ع�� يديھ، يوشك هللا أن �عمكم �عذاب من عنده). 

ــ (ما من ن�ي �عثھ هللا �� أمة قب�� إال �ان لھ من أمتھ حوار�ون وأ�حاب، يأخذون �سنتھ و�قتدون بأمره، ثم إ��ا  

من مؤمن، ومن   َتْخُلف  فهو  َبْيَده  جاهدهم  يؤَمرون، فمن  ما ال  و�فعلون  يفعلون،  ال  ما  يقولون  ُخلوف،  �عدهم 

 جاهدهم بلسانھ فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبھ فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل). 

َقُهم بكذ��م وأعا��م ع�� ي ولسُت مْنھ، ولم   ــ (سي�ون من �عدي أمراء َيكِذبون وَ�ْظِلمون، فمن َصدَّ ُظلمهم فليس مّ�ِ

 َيِرد عَ��َّ ا�حوض.. ومن ناَبذهم نجا، ومن اع��لهم َسِلم أو �اد أن َ�ْسَلم، ومن َوَقع م��م �� دنياهم فهو م��م).  

املد�ي ضدهم وضد استبدادهم وردت  العصيان  املستبدين، وممارسة  الظلمة والوالة  ل�ح�ام  املقاطعة  و�� فقھ 

 بو�ة ال�ي تؤكد ذلك، وخاصة ع�� العلماء الذين يجب أن يحرصوا ع�� االستقالل عن األمراء: األحاديث الن
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َيُزورون األمراء.. وَخْ�ُ� األمراء الذين يأتون العلماَء، وَشرُّ العلم اء (أي العلماء) إ�� هللا �عا�� الذين  اء  ــ (أْ�َغُض الُقرَّ

َمناء الرُّ 
ُ
مراَء.. والعلماء أ

ُ
ُسَل، الذين يأتون األ ُسل ع�� عباد هللا ما لم يخالطوا السلطان، فإن فعلوا ذلك فقد خانوا الرُّ

 فاحذروهم واع��لوهم).

ُمِدح الفاسق، ومن أكرم فاسقا فقد أعان ع�� َهْدم اإلسالم، ومن دعا ِلظالم بالبقاء فقد  َلَيغضب إذا  ــ (إن هللا 

 أحب أن ُ�ع��ي ُهللا �� أرِضھ).

 ة َتحت َيِد هللا وَكَنِفھ ما لم ُتماِ�� قراُؤها (أي علماؤها) أمراَءها). ــ ال تزال هذه األم

 ــ (إن هللا لعن علماء ب�ي اسرائيل إذ خالطوا الظامل�ن �� معاِشهم). 

�عم.. لقد جعل اإلسالم إن�اَر املنكِر، و�� مقدمتھ االستبداد، الذي �شيع �� ِظالِلھ �ل ألوان املنكرات، فر�َضًة ع�� 

مة إلن�ار املنكر، ألن التنظيم أفعُل �� إقامة هذه الفر�ضة  ال�افَّ  ة، أفرادا وجماعات، وأوَجب إقامة ا�جماعات املُنظَّ

وهو يفسر مع�ي األمة با�جماعة   -�� العصر ا�حديث ـ اإلمام محمد عبده  -االجتماعية.. لقد أشار إ�� هذه القضية 

" و�عا��:  سبحانھ  هللا  قول   �� مة  ُنَكِر ۚ َوْلتَ املنظَّ
ْ

امل َعِن  َوَ�ْ�َ�ْوَن  َْعُروِف  ِباملْ ُمُروَن 
ْ
َوَ�أ اْ�َخْ�ِ�  ِإَ��  َيْدُعوَن  ٌة  مَّ

ُ
أ نُكْم  ّمِ   ُكن 

ُْفِ�ُحوَن  ِئَك ُهُم املْ
ٰ
وَل

ُ
فا بإقامة هذه الفر�ضة.. 104" آل عمران (َوأ )، فقال: و�ذا �ان �ل فرد من أفراد املسلم�ن ُم�لَّ

ة َفُهم م�لفون ـ أيضا ـ بأن يخت  مَّ
ُ
ًة م��م، تقوم ��ذا العمل ألجل أن ُتْتِقَنھ وَتْقِدر ع�� تنفيذه.. فإقامة هذه األ مَّ

ُ
اروا أ

ف، أن �ش��ك فيھ ُ�لُّ فرد مع اآلخر�ن، وال مشقة �� هذا علينا، فإنھ يتيسر   ة، فرُض َعْ�ن يجب ع�� �ل ُم�لَّ ا�خاصَّ

ن ُيطَلَق عل��م لفظ األمة، ليتولوا إقامة هذه الفر�ضة ف��ا، كما ألهل �ل َقر�ة أن يجتمعوا و�ختاروا جماعًة، َيِ�حُّ أ

ة،  ة يدخل ف��ا مع�ى االرتباط والوحدة ال�ي تجعل أفراد هذه األمَّ مَّ
ُ
َيِجُب ذلك �� �ل مجتمع إسالمي.. ذلك أن مع�ى األ

 ا�جماعة �أ��م �ْخٌص واحد.

ھ املعروُف واإلصالُح الفر�ضَة االجتماعية الشاملة، ل�ل فرائِض  وهكذا جعل اإلسالُم إن�اَر املنكِر و�غي��ه، ليِحلَّ مَ  حلَّ

الشريعة  قامت  وهكذا  اإليمان..،  ُشَعِب  �ّلِ  إقامُة  إقام��ا  ع��  يتوقُف  ال�ي  الفر�ضُة  ل�أ��ا  ح�ى  العام،  العمِل 

 ياة.اإلسالمية ملقاومة االستبداد، الذي هو املناخ املناسب النتشار املنكر �� �افة منا�� ا�ح

 ــ هذا جيل االستجابة الك��ى لتحدي االستبداد ومقاومتھ والتحرر الدائم منھ:5
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يناير ليقطع عهدا ووعدا مع هللا �عا��، ون�ي التحرر وقائد أعظم حركة تحرر �� تار�خ البشر�ة الثائر    25جاء جيل  

 ا�حق َعَ�� الظلم والطغيان، الن�ي القائد محمد ص�� هللا عليھ وسلم.  

 شباُب يناير ومعھ الشعُب املصريُّ والعر�يُّ العظيم أ��م قبلوا التحدي، وسي�ونون من الطبقة األو��   �علن

�� التعامل مع تحدي االستبداد، الذي يواجھ مصر ومنطقتنا العر�ية منذ قرن من الزمن، و�ان السبَب الرئيَس �� 

ِفها وَضعِفها حضار�ا.   تخلُّ

�َن"ــ " ِ
َ

َ ُذو َفْضٍل َعَ�� اْلَعامل ِكنَّ �َّ
ٰ
ْرُض َوَل

َ
َفَسَدِت اْأل اَس َ�ْعَضُهم ِبَبْعٍض لَّ ِ النَّ

 ). 251( البقرة َوَلْوَال َدْفُع �َّ

ُكْم َوآَخ ــ " ِ َوَعُدوَّ
َ�اِط اْ�َخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِھ َعُدوَّ �َّ ٍة َوِمن ّرِ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم ّمِ وا َلُهم مَّ ِعدُّ

َ
ُ وأ ِر�َن ِمن ُدوِ�ِ�ْم َال َ�ْعَلُموَ�ُ�ُم �َّ

ِ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم وَ  َ�ْعَلُمُهْم ۚ
ْيٍء ِ�� َسِبيِل �َّ نُتْم َال ُتْظَلُموَن"َوَما ُتنِفُقوا ِمن ��َ

َ
 ). 60األنفال ( .أ
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ن قيمة التحرر �� نفوس ا�جتمع: 6  ــ معاي�� ومؤشرات بناء و�عز�ز وَتمكُّ

وإلم�انية متا�عة ورصد وتقو�م مستوى الو�� ا�جتم�� بقيمة التحرر من االستبداد، وممارس��ا عمليا ح�ى تصبح 

و  بأن  ثقافة  ِعلما  االستبداد،  ع��  القضاء  لتسونامي  ا�جتمع  جاهز�ة  عن   � ُ�عّ�ِ وال�ي  املصر��ن،  ل�ل  حياة  نمط 

قاط، ح�ى تح�ن ا�جولة األخ��ة معلنة  مستوى الو�� ا�جتم�� ينمو بالتدرج مع الس�� �� املعركة مع املستبد بالّنِ

 زوال املستبد. 

 ستبدادجدول مؤشرات تطور ونمو صراع التحرر ضد اال 

 ضعيف متوسط  جيد املعاي��  املؤشر 

 نمو الو�� ا�جتم��

مات واملفاهيم ا�خاطئة.      التحرر من طرق التفك�� واملَُسلَّ

    التح��: بالقيم ا�حضار�ة العابرة إ�� املستقبل. 

    بالواجبات وا�حقوق الوطنية. 

مة �حركة العالم.      �سنن وقوان�ن الصراع املنّظِ

حماية الكرامة  

 اإل�سانية 

    االح��ام املتبادل للتنوع وا�خصوصية واالختالف. 

ن ثقافة اح��ام و�عالء الكرامة الوجودية لإل�سان.      َتَمكُّ

بالرفض والغضب ومواجهة محاوالت ان��اك حقوق  

 املواطن�ن. 
   

باملواجهة القانونية واملدنية املناسبة الن��ا�ات حقوق  

 اال�سان. 
   

 تمك�ن ا�حر�ات 

ن ثقافة ا�حر�ة كثقافة ونمط حياة مجتم��.      تمكُّ

    نمو الو�� الوط�ي بواجباتھ وحقوقھ. 

ن مبدأ الفصل ب�ن السلطات وسيادة  نفاذ  و�تمكُّ

 القانون 
   

ل   غوُّ نمو قيمة ودور ا�جتمع املد�ي �� مواجهة التَّ

 ا�حكومي. 
   

ن ثقافة االكتفاء الذا�ي.  االكتفاء الذا�ي     تمكُّ
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    تطو�ر مستوى االستثمار األمثل للموارد ا�حلية. 

    نمو االبت�ارات الوطنية. 

    نمو اإلنتاج الوط�ي والناتج ا�ح��.

 

 أدوات رصد وجمع بيانات املؤشر: 

 ــ االستبيانات امليدانية للشرائح ا�جتمعية الثالث.. الطلبة واملهن�ن والعمال. 1

نات من الشرائح ا�جتمعية الثالث.  ــ 2  حوارات الباحث�ن مع ِعّيِ

ھ من الباحث�ن املتخصص�ن. 3  ــ الرصد امليدا�ي التخص��ي املُوجَّ

 ــ تحليل تقار�ر املنظمات ا�حقوقية املتا�عة للشأن املصري. 4

 ــ تحليل تقار�ر جهاز التعبئة واإلحصاء، فيما يخص ملف ا�حر�ات وحقوق اإل�سان.5

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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