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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
ِة امل ِوي 

َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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يف  حتليليٌة دراسٌة -ّياإِلسالمللثورات يف العامل  ر الغربّيالتصوُّ

 لربنارد لويس السياسّي الفكر الفلسفّي

  العلَّاف سليم حممَّد حسني ذنون

15/10/2022 تأريخ القبول:       3/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

مريكي( وله كتابات عن أ-نجلوعالم االستشراق )الإ برز أ  برنارد لويس من أ   عد  ي          
سالمالتاريخ  سالمة، واكتسبت كتاباته عن العرب و يالإسالمي والحركات الإ خصوصية  الإ

 في العالم الغربي، وفي الدراسات االستشراقية والسياسية.
سالموكان موضوع الثورة في العالم          طروحاته التي سعى في بعض أ برز  ي منالإ

سالمين الشرق والغرب بصورة عامة و من جوانبها تحديد العالقة ب والغرب بصورة  الإ
سالمإذ انطلق في تحليله لمفهوم الثورة في العالم  ؛خاصة ي من خالل تتبعه في أدبيات الإ

سالمالحركات  سالمية التي ظهرت في التاريخ الإ ية المعاصرة، الإسالمي والحركات الإ
 في المقابل امتازت بالتعميم، وهذا يعودوامتازت معلوماته بالسعة والدراية الفكرية، لكنها 

ساسية ا مع التوجهات ال  االنتقائية التي حدثت في منهجية االستشراق بشكل عام تماشي  إإلى 
عالمذ ساعدت بعض شبكات إإ  ؛وليس الكاديمية طروحات  على ترويج في الغرب الإ

التصاالت نحاء العالم مستفيدة من ثورة المعلومات واإإ ت تغطي معظم صار لويس التي 
سال نَّ أ  من لويس مفادها  مستنبطةلى فكرة  ركزت ع الَّتيعالية التقنية  هو العدو القادم  مالإ

 .الذي يهدد العالم
 .مالمح، اقتصادية، قوانين الدواوين، ابن مماتيالكلمات المفتاحية:     

 
 
 

                                                 

 /قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الموصلمدرس. 
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 :المقدمـة
سََّّالمت دراسََّّة الثََّّورات فََّّي  العََّّالم احتلَََّّّ      مََّّا  المستشََّّرقين، وكثيََّّر  ا مََّّني أهميََّّة كبيََّّرة الإ

سََّّالمنشََّّ ت هََّّذد الدراسََّّات فََّّي سََّّياق المناقشََّّات العلميََّّة مََّّن أجََّّل تحديََّّد العالقََّّة بََّّين   الإ
القَّراءة والتحقَّق مَّن إإلَّى  والغرب محاولين تتبع مسَّارها التَّاريخي والَّديني والسياسَّي، فسَّعوا

سََََّّّّالمكََََّّّّل مََََّّّّا كتََََّّّّب فََََّّّّي المََََّّّّورو  الثقََََّّّّافي  ذ كانََََّّّّت الحضََََّّّّارة الإ سََََّّّّالمي، وا  ية والََََّّّّدين الإ
سَّالم سَّالمي والثََّّورات التََّّي وقعََّّت فََّّي التََّّاريخ الإ الموضََّّوعات التََّّي شََّّغلت أ بََّّرز  ي مََّّنالإ

 ذهان المستشرقين المعاصرين.أ  
فقد كان لبرنارد لويس اسهامات في مثل هكذا مواضيع، إذ تناول الثورات فَّي العَّالم        
سالم ت طارها الواسع، وفي اتجاهَّات عَّدة. انطالقَّا مَّن التحليَّل التَّاريخي للحركَّاإإ ي في الإ
سَََّّّالمالثوريَََّّّة  لَََّّّية، والَََّّّذي بَََّّّين فيهَََّّّا الثَََّّّورات الإ سَََّّّالمى التَََّّّي وقعَََّّّت فَََّّّي التَََّّّاريخ ال وَّ ي، الإ

جرائََّّي ومعيََّّاري، وتشََّّبيه الثََّّورات المعاصََّّرة بََّّالثورات إإ وتحليلََّّه لمفهََّّوم الثََّّورة مََّّن منطلََّّق 
سََّّالمإعطََّّاء الصََّّفة الكونيََّّة للثََّّورات إإلََّّى  التََّّي وقعََّّت عبََّّر التََّّاريخ، وصََّّوال   ية، وكشََّّ  الإ

سََّّالمللعََّّالم  التوجهََّّات الثوريََّّة باتََّّت ضََّّرورة دينيََّّة وعلميََّّة وسياسََّّية  الَّتََّّيي المعاصََّّر، الإ
 بالنسبة لصناع السياسة العالمية.

سَّالمالفكار التي حاول لويس طرحها في موضوع الثورة في أ برز  فمن        هَّي  إن  الإ
سََّّالم ن  الإ سََّّالمفكََّّرا  ووجََّّودا  خطََّّرا  علََّّى الحضََّّارة الغربيََّّة، وا  بالنسََّّبة للمسََّّلمين هويََّّة  الإ
نتما ن وا  سَّالمء ونمط عيش، وا  سَّو  يظَّل المعيَّار للتماثَّل والهويَّة العامَّة وتحديَّدا  هَّذا  الإ

روا بطروحاتَّه اتجَّاد تعَّاملهم مَّع ما تعلمته التيارات المتشددة في الغرب من لويس الذين ت ثَّ 
 العرب والمسلمين.

 مشكلة البحث وأهميته:
ت دراسَّة الثَّورة تتمثل مشكلة البح  في الجابَّة عَّن التسَّاال ا:تَّي  هَّل تعرضَّ          
سالمفي  القَّراءة االيديولوجيَّة مَّن أجَّل تشَّكيل وعَّي جمعَّي إإلى  عند بعض المستشرقين الإ

سََّّالملََّّدا المتلقََّّي الشََّّعبي والنخبََّّوي بََّّ ن الََّّدين  ن الإ ي هََّّو الخطََّّر الََّّذي يهََّّدد الغََّّرب، وا 
سالمالدين   ي هو دين االستبداد، وينعدم فيه روح االبداع والتطور ويعتمد على التقليد؟ الإ

هَََّّّذا تعتمَََّّّد أهميَََّّّة البحَََّّّ  علَََّّّى تقَََّّّديم صَََّّّورة لفهَََّّّم التصَََّّّور الغربَََّّّي للثَََّّّورات فَََّّّي العَََّّّالم وب
سالم  ي من خالل طروحات المستشرق برنارد لويس.الإ
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   :منهجية البحث
جل بيان المضمون واالهدا  المتوخَّاة مَّن أ  بح  على منهج التحليل النقدي من اعتمد ال  

سالمم طروحات لويس فيما يخص دراسة الثورات في العال ا علَّى حيان َّأ  استند البح  و ي، الإ
المََّّنهج التَََّّّاريخي المقَََّّّارن مََّّن اجَََّّّل االستشَََّّّهاد بالحقَََّّّائق التاريخيََّّة التَََّّّي اسَََّّّتخدمها لَََّّّويس 

 كشواهد وامثلة لطروحاته الفكرية.    
 َولالأ المبحث 

 ي قراءة معاصرة للتاريخ من منظور برنارد لويس  اإِلسالمثورات العالم     
 ياإِلسالميل التاريخي للثورات في العالم : التحلالأَولالمطلب 

وقعَّت فَّي التَّاريخ  التيورية حركات الثوال )*(الثورة لدراسة التحليل التاريخيانطلق 
سالم سَّالمطر العامة لمفهوم الثَّورة فَّي من وضع ال   (*)*ي عند برنارد لويسالإ كانَّت ، و الإ

                                                 
الثورة  هي انقالب جذري في حياة المجتمع يادي الى قلب النظام االجتماعي وتوطيد نظام تقدمي  )*(
د ناقلة السلطة من ايدي طبقة رجعية الى طبقة تقدمية ويتم هذا االنتقال عبر نضال طبيعي حاد غالبا جدي

ما ي خذ شكل حرب اهلية ، وال يمكن ان تسمى كل اطاحة بالقوة لطبقة ما من قبل طبقة اخرا ثورة ، 
مجتمع وتعر  الثورة فمفهوم الثورة يعني مجيء طبقة تقدمية الى السلطة تفتح طريق الطور التقدمي لل

بانها ايضا عمل من اعمال العن ، ويتخذ شكل نضال مسلح يقوم به جانب من الشعب في وجه 
حكومتهم خروجا على قوانينها مما يعرقل ممارستها لسيادتها. ينظر  زيتون، وضاح، المعجم السياسي، 

 .111م، ص2010دار المشرق، عمان، الردن، 
م وتلقى تعليمه الول في كلية ولسون والمدرسة المهنية إذ 1916مايو  31ولد برنارد لويس في – (*)*

أكمل دراسته الثانوية فيها. أما دراسته الجامعية فكانت في جامعة لندن، إذ درس التاريخ االسالمي واهتم 
في نفس الوقت بدراسة اللغة العربية واللغات السامية وبعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة 

دن. انتقل الى باريس لينال فيها دبلوم الدراسات السامية وفي هذد السنة تتلمذ على يد ماسنيون وغيرد لن
من المستشرقين الفرنسيين، بدأ لويس حياته العلمية مدرسا  في مدرسة الدراسات الشرقية واالفريقية في 

دعي لداء الخدمة العسكرية جامعة لندن، ولم يمضإ وقت طويل حتى وقعت الحرب العالمية الثانية فاست
م ارتبط بوزارة الخارجية البريطانية حتى عام 1941م، وفي عام 1945-1940في الجيش البريطاني 

م، إذ عاد بعدها الى مدرسة الدراسات الشرقية واالفريقية لتدريس التاريخ االسالمي، وأصبح استاذا  1945
مرد آنذاك واحد وثالثون عاما ، وبعد ثمان سنوات م، وكان ع1949لتاريخ الشرق االدنى والشرق الوسط 

من التدريس عين رئيسا  لقسم التاريخ، وظل رئيسا  لهذا القسم حتى غادر لندن للعمل في جامعة بريستون 
في الواليات المتحدة االمريكية استاذا  للتاريخ االسالمي في قسم دراسات الشرق االدنى اعتبارا  من سبتمبر 
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لفََّّي ذلَََّّّك انََّّه مََّّارا مََّّن الطَََّّّراز  سََّّاعددذا بعََّّد منهجََّّي  لقََّّدرة علََّّى التحليَََّّّل ويملََّّك ا ال وَّ
رض الجَّدلي ال العلمََّّي فَّي تقََّّديم مفهَّوم الثََّّورة غَّذلََّّك الإإلَّى  النصَّوص التاريخيَّة، ويضََّّا 

سالمفي   . الإ
سَََّّّالمعَََّّّن الثَََّّّورة فَََّّّي  رايتَََّّّهبخصَََّّّوص          لشَََّّّهد القَََّّّرن "يقَََّّّول   الإ مَََّّّن التوسَََّّّع  ال وَّ
سالم  .(1)"الشكاوي التي عبرت عن نفسها بالثورة تعظيمإإلى  ادت كثيرةي ثورات الإ

سََّّالمالعََّّالم ل ثََّّورة فََّّي وَّ أ  ان "إإلََّّى  شََّّاروأ  مََّّن  الَّتََّّي( هََّّي ثََّّورة الحسََّّين ) يالإ
أكثَّر  ادون شَّفقة، والَّذين كَّانو بَّ ا  جميعَّ اخاللها واجه الحسين وعائلتَّه قَّوة امويَّة كبيَّرة وقتلَّو 

( وتَّرك Ali Binhusseinسبعين شخصا، ونجا مَّنهم صَّبي، وهَّو علَّي ابَّن الحسَّين) من
 .(2)"في احدا الخيم

خََََََّّّّّّر حصََََََّّّّّّل فََََََّّّّّّي نهايََََََّّّّّّة القََََََّّّّّّرن السََََََّّّّّّابع المََََََّّّّّّيالدي آ هنََََََّّّّّّاك تحََََََّّّّّّوال   أن  ضََََََّّّّّّا  أ  و 
( Al-moctarالمختََََََّّّّّّار ) سََََََّّّّّّم ىم( قََََََّّّّّّاد قائََََََّّّّّّد عربََََََّّّّّّي ي  685وبدايََََََّّّّّّة الثََََََّّّّّّامن فََََََّّّّّّي عََََََّّّّّّام )

 (Mohammed bin Hanafiمحمَََّّّد بَََّّّن الحنفيَََّّّة )ثورتَََّّّه بثَََّّّورة مَََّّّن الكوفَََّّّة عرفَََّّّت 
 للمسََََََّّّّّّلمين، وهََََََّّّّّّزم الفعلََََََّّّّّّي( أي القائََََََّّّّّّد Imamالََََََّّّّّّذي كََََََّّّّّّان علََََََّّّّّّى حََََََّّّّّّد قولََََََّّّّّّه االمََََََّّّّّّام ) )*(

                                                                                                                         

م، وبعد وصوله سن  التقاعد 1982واطنا  امريكيا  بعد حصوله الجنسية االمريكية عامم، وأصبح م1974
م عين مديرا  لمعهد انتبرج للدراسات الدبية ودراسات الشرق الدنى، وهو معهد مخصص 1986عام 

م. 2017 لدراسات ما بعد الدكتوراد في مدينة فيالديفيا بوالية بنسلفانيا المريكية الى ان وفاد الجل عام
ينظر  مطبقاني، مازن صالح، منهج المستشرق برنارد لويس في دراسة الجوانب الفكرية في التاريخ 

، 1االسالمي، المملكة العربية السعودية، الناشر  جامعة االمام محمد بن سعود، الرياض،السعودية،ط
 .  60-58م ص1999

يب  محمد الغرب موسى، مكتبة مدبولي، لويس، برنارد، الحشاشون فرقة ثورية في االسالم، تعر  (1)
 .33م، ص 2006، 2القاهرة، ط -مصر

 .34المصدر نفسه، ص (2)
( الهاشمي القريشي، وامه خولة بنت محمد بن الحنفية  أبو القاسم محمد بن علي بن ابي طالب ) )*(

قاسم، حي  اذن جعفر فينسب إليها تمييزا  عن اخوانه الحسن والحسين )رضي اهلل عنهما( يكنى ابو ال
( لولد من علي بن أبي طالب ان يسمى باسمه ويكني بكنيته ولد سنة احدا وعشرين رسول اهلل )

للهجرة، وهو احد االبطال االشداء كان ورعا  واسع العلم،  ينظر  الدجيلي احمد، المختار الثقفي، مكتبة 
 .20-11م،ص 1955، 1النج ،العراق،النج ،ط
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بقيََََّّّّت قائمََََّّّّة، وكََََّّّّان مََََّّّّن يقََََّّّّول ان االمامََََّّّّة  ثورتََََّّّّهم(، لكََََّّّّن 687المختََََّّّّار، وقتََََّّّّل عََََّّّّام )
فََََّّّّي الجبََََّّّّال قََََّّّّرب مكََََّّّّة،  بََََّّّّاءابنََََّّّّه ، وادعََََّّّّى اخََََّّّّرون انََََّّّّه لََََّّّّم يمََََّّّّت لكنََََّّّّه اختإإلََََّّّّى  انتقلََََّّّّت

يعود وينتصََََََّّّّّّر علََََََّّّّّّى اعدائََََََّّّّّّه ، وهََََََّّّّّّذا االمََََََّّّّّّام يََََََّّّّّّدعى سََََََّّّّّّومََََََّّّّّّن هنََََََّّّّّّا وعنََََََّّّّّّدما يشََََََّّّّّّاء اهلل 
 .(1)(Al-Mahdiالمهدي)

ََََّّّّأ  و  مََََّّّّن الحركََََّّّّات الثوريََََّّّّة  االطََََّّّّار العََََّّّّام لمجموعََََّّّّةعت وضََََّّّّ المواقََََّّّّ هََََّّّّذد  نَّ أ  د كَّ
 وهَّوفي كل حركة وهو االمام ، والذي يتمثَّل بالمهَّدي،  رئيسةذ هناك شخصيات إإ ، الدينية

وهََّّو  الحََّّق والعدالََّّة، يسََّّعى لقامََّّةعلََّّى الطغََّّاة ، و ليقضََّّي تي  يسََّّالََّّزعيم الحقيقََّّي الََّّذي 
 .(2)الشهادة أ و  النصرإإلى  الذي ينظم مايديه ويقودهم

سََّّالمنََّّا توصََّّل لََّّويس بََّّان ومََّّن ه  إقََّّرارمََّّن هنََّّا جََّّاء ":  الثورة بقولََّّهبََّّ اعتََّّر  الإ
سالمالترا   وامتَّدت عصَّر الحَّدي  الوسرعان ما وجَّد مَّثلهم فَّي  (3)"الثورة المشروعةبي الإ

 برايَّةحالم جديَّدة تبحَّ  عَّن تحقيقهَّا    يدة وبَّسباب جد بالمتغيرات الكبرا في هذا العصر 
 عَّنوتصَّوراته  فكَّرد السياسَّيمرحلَّة مَّن مراحَّل تطَّور  د  عَّت  حلَّة مر ان هذد الإإلى  (4)جديدة 
سالم التاريخ  .يالإ

ََّّأ   رض الجََّّدلي ال العلمََّّي الََّّذي قدمََّّه لََّّويس فََّّي غََّّال نَّ إإ فََّّ -  أ خََّّراا مََّّن ناحيََّّة مَّ
سَّالم فَّاهيممقالتَّه الم لثَّورة  دراسَّته( لIslam concepts of revolation) (*)ية للثَّورةالإ

                                                 
 .35-34الحشاشون فرقة ثورية في االسالم، ص ينظر  لويس برنارد، (1)
 .35ينظر  المصدر نفسه، ص (2)
 .135المصدر نفسه، ص (3)
 .17المصدر نفسه، ص  (4)

م مجلََّّدا  اشََّّرفت عليََّّه مدرسََّّة الدراسََّّات الشََّّرقية واالفريقيََّّة بعنََّّوان الثََّّورة فََّّي الشََّّرق 1972صََّّدر عََّّام  ()*
(، الذي لم B.G.Fatycotiisوفاتيكوتيس) ( من تحرير ب.جRovolution the middle eastاالوسط )

)ان  -تكَّن عقليتَّه االسَّتعمارية تحََّّب الثَّورة وال العَّرب ، فََّّان فَّاتيكوتيس عنَّدد عبََّّارة موضَّوع جَّدل وهََّّي  
الثَََّّّورات تَََّّّدمر للبشَََّّّر والمبَََّّّادو، وان االيَََّّّديولوجيا الثوريَََّّّة كلهَََّّّا تنَََّّّاقض، بَََّّّل وتشَََّّّمل هجومَََّّّا مباشَََّّّرا علَََّّّى 

(، والنفسَََّّّي لانسَََّّّان، فالسياسَََّّّة عنَََّّّد الثَََّّّوريين ليسَََّّّت مسَََّّّالة Biologicalالتكَََّّّوين العقالنَََّّّي، والبيولَََّّّوجي)
عقيدة ، وال هي بديل عن العقيدة الدينية، وانمَّا نشَّاط للتكيَّ  مَّع العصَّر مَّن اجَّل البقَّاء ، فعقيَّدة الثَّوري 
ال تقبل القَّول بَّان السياسَّة جعلَّت لخدمَّة االنسَّان، بَّل يقَّول بَّان االنسَّان مَّا وجَّد  لينشَّع  نظامَّا ابتدعَّه 

وفرضته فرضا وحشيا، وكل ما يدعو اليه الثوري وحشي، وغير عقالنَّي، ومخَّدر وشَّيطاني(، لقَّد السياسة 
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سَََّّّالمفَََّّّي  التَََّّّي تنطَََّّّق  المَََّّّدنكانَََّّّت "لكلمَََّّّة بقولَََّّّه صَََّّّل االشَََّّّتقاقي لال   مَََّّّن اسَََّّّتقادالَََّّّذي  الإ
( فَّي  ووهَّ صَّطلحتطلَّق كلمَّة مختلفَّة علَّى هَّذا المبالعربية الفصَّحى  )ثَّورة( ، ومَّادة )ث َّو ر 

االنفعَََّّّال ، ومَََّّّن ثَََّّّم أ و   الهيجَََّّّانأ و   العربيَََّّّة كانَََّّّت تفيَََّّّد النهَََّّّوض مثلهَََّّّا يَََّّّنهض الجمَََّّّل
فََّّي  متاسََّّتخد( وكثيََّّرا  مََّّا Insurg encyتعنََّّي ، فََّّي االسََّّتعمال الغربََّّي التمََّّرد) صََّّارت
الطوائَََّّّ  الََََّّّّذين  مَََّّّراءأ  سَََّّّلطة مسَََّّّتقلة، وهكََََّّّّذا كَََّّّان مَََّّّن يسَََّّّمون و  أ   سَََّّّيادة انشَََّّّاءسَََّّّياق 

الخالفََّّة فََّّي قرطبََّّة  انهيََّّارسََّّبانيا فََّّي القََّّرن الحََّّادي عشََّّر بعََّّد إإ الحكََّّم فََّّي  سََّّيطروا علََّّى
 .(1)"المفرد ثائرو  يطلق عليهم الثوار

فََّّي برنََّّارد لََّّويس اسََّّتفاض فََّّي دراسََّّته للثََّّورات التََّّي وقعََّّت  نَّ والجََّّدير بالََّّذكر  أ  
سََّّالمالتََّّاريخ  ي مثََّّل الثََّّورة االسََّّماعيلية ذات الطََّّابع الثََّّوري والثََّّورات فََّّي جنََّّوب العََّّراق الإ

 .(2)وثورة الفالحين في بالد فارس
الهيجان اول االمر، على نحو مَّا االنفعال و )ثورة( يعني  مصطلحوكان "ويضي  

ل اعتمَََّّّد فَََّّّي العصَََّّّور الوسَََّّّطى، والمثَََّّّاالَََّّّذي جَََّّّاء فَََّّّي الصَََّّّحاح ، وهَََّّّو المعجَََّّّم العربَََّّّي 
. ويسَََّّّتخدم االيجَََّّّي  مَََّّّا حَََّّّد  إإلَََّّّى  تسَََّّّكن هَََّّّذد الثَََّّّورة(، وهَََّّّي نصَََّّّيحة مناسَََّّّبة لكَََّّّي)انتظَََّّّر 

(Aegean )خطَّار التَّي ذلَّك مَّن ال  ل جل   فتنةثارة إإ  أ و فعل في صورة ثورانالمصطلح ك
، وأعَّاد (3)"الظالمَّة الحكومَّاتالواجَّب الَّذي يقضَّي بمقاومَّة  عمَّلمَّن  أحدن تمنع أ  ينبغي 

سالمثورة المقولة نفسها في مقالته   .(4) (Islam revolation) الإ

                                                                                                                         

 Theكان لبرنارد لويس اسهامات في هذا المجلد ، اذ نشر بحثَّه فيَّه بعنَّوان المفهومَّات االسَّالمية للثَّورة)

Islamic concept of revolution)  للشَّرق،ترجمة ينظَّر  ادوارد، سَّعيد، االستشَّراق والمفَّاهيم الغربيَّة
 .  475م  ص2006، 1محمد عناني،راية للنشر والتوزيع،مصر،القاهرة،ط

لويس برنارد، المفهومات االسالمية للثورة، نقال عن  ادوارد سعيد، االستشراق والمفاهيم الغربية للشرق،  (1)
 . 478ص

ومحمد يوس  زايد، دار ينظر  لويس برنارد، العرب في التاريخ، نقله الى العربية  نبيه أمين فارس  (2)
 .150-149م، ص1954، 5بيروت، ط -العلم للماليين، لبنان

 
لويس برنارد، المفهومات االسالمية للثورة، نقال عن  ادوارد سعيد، االستشراق والمفاهيم الغربة للشرق، (3)
 .  478ص

(4)
Lewis , B, From Babel To Dragomans, oxford, new York, university press, 

2004 , p.299. 
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بنبََّّرات  مليئََّّةكلهََّّا  اتالفقََّّر بقولََّّة  "لََّّويس عنََّّد الثََّّورة  فهََّّومم تحليََّّلرد سََّّعيد فََّّي ادو إإ  عقََّّب 
 عَّد هابفكَّرة نهَّوض الجمَّل بيَّزج  –يقصَّد لَّويس  –، فلمَّاذا الكاتَّب يةوسوء القصد التعالي 

إإلَّى  دفَّع لَّويس؛ ولَّذا لثَّورةتشويه سمعة امن أجل صل االشتقاقي للكلمة، اال على ال دليال  
عََّّن  وال رفعََّّة   ا، بحيََّّ  ال تزيََّّد شََّّرف  التََّّي تتمتََّّع بهََّّا الثََّّورات عاليََّّةمََّّن المكانََّّة ال هََّّذا الحََّّط  

قامَّة سَّلطة تافهَّة ا إ و  باالنفعَّال والهيجَّان، وهو يقرن الثورة كانهن ينهض من مأ  جمل يوشك 
ا كتراث َّاالجمَّل، وال تسَّتحق  ضنهَّو هميتهَّا عَّن أ  أي ان الحركَّات الثوريَّة ال تزيَّد  ال اكثر ،

 . (1)ال قيمة لها"كثر من تخاري  أ  
، الهيجََّّانأ و   لََّّويس بَّين الثََّّورة ونهَّوض الجمََّّلالتشَّبيه الََّّذي يقد مَّه  نَّ أ  سََّّعيد  ياكَّدو       

عَََّّّن أكثَََّّّر العربَََّّّي فَََّّّي صَََّّّورة ال تزيَََّّّد النسَََّّّان ر القَََّّّيم، وكَََّّّذلك يصَََّّّو   مَََّّّن أجَََّّّلال بالكفَََّّّاح 
بلَََّّّون جنسَََّّّي مثَََّّّل  ممزوجَََّّّة لوصَََّّّ  الثَََّّّورة يسَََّّّتخدمهاصَََّّّورة كَََّّّائن عصَََّّّابي ، فكَََّّّل كلمَََّّّة 

 . (2) االثارة والهيجان
 :ي  اإِلسالمالرؤية المعاصرة للثورات في العالم العربي  الثاني: المطلب

سَّالمحاول لويس تشبيه الثورات المعاصَّرة فَّي العَّالم العربَّي و  ي بَّالثورات التَّي الإ
سََّّالمحصََّّلت فََّّي التََّّاريخ  منََّّذ  ان هََّّذد الثََّّورات تحمََّّل نفََّّس المثاليََّّة والعنََّّ " ي، بقولََّّهالإ
 )*( (Mehdi Sudanعصََّّر مهََّّدي السََّّودان)إإلََّّى  القرامطََّّة، وصََّّوال  و عصََّّر الحشاشََّّون 

 .(1) )**("(Chamal Dagestanشامل داغستان)و 

                                                 
 .479سعيد، ادوارد، االستشراق والمفاهيم الغربية للشرق، ص  (1)
 480-479، ص ينظر  سعيد، ادوارد، االستشراق والمفاهيم الغربية للشرق (2)
( زعيم سوداني وشخصية دينية، 1885 -1843مهدي السودان  وهو محمد المهدي عبداهلل الفحل ) *()

السودان وأنهى حكمها في )السودان( وقتل حاكمها العام غوراون باشا،  ثار على الحكومة المصرية في
اتبعه الكثير من أهل السودان وسماهم النصار توفي بعد استيالئه على الخرطوم ب شهر قليلة وانتهت 
دولته بالغزو االنكليزي المصري على السودان وقتل خليفته التعايشي. ينظر  عبد الودود شبلي،االصول 

 .11-4ص 1م، ط2001ة لحركة المهدي السوداني ودعوته، مكتبة القاهرا،مصر، القاهرا،الفكري
 

( ، قائد وسياسي ديني افاري في شمال 1871-1797شامل داغستان  عر  باسم االمام شامل ) )**(
القوقاز، واحد المقاومي للوجود الروسي في القوقاز ولد في قرية غيمري الداغستانية، وهو ثال  ائمة 
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 ي يَّة التَّي تسَّمى فَّدائييرانفي المنظمة الإ نفسه المثالية و  العن أن  ، لويس ويضي         
 gerybear)تعبيَّرا اسَّتعملود مبعوثَّو شَّيخ الجبَّل أرجعَّت الَّتَّي  (Fdyaat Islamسَّالم)إإ 

barrow) (**)* سَََّّّالمفكَََّّّرة عَََّّّن الوحَََّّّدة ب يامنَََّّّون، فهَََّّّم  عنَََّّّدالصَََّّّورة نفَََّّّس ل مث َََّّّتية ، وتالإ
 .(2)االخوان المصريين

الََََّّّّدين ان " عنََََّّّّدما  قََََّّّّال ثر باطروحََََّّّّات لََََّّّّويس مََََّّّّا سََََّّّّينيون  لََََّّّّويس متََََّّّّ نَّ أ   تبََََّّّّي ني
سَََّّّالم سَََّّّالمالَََّّّدين  نَّ أ  ، و ش المشَََّّّتركلعَََّّّيلرادة إإ هَََّّّو  يالإ هَََّّّو مَََّّّن الناحيَََّّّة التاريخيَََّّّة ،  يالإ

الفَََّّّرق بَََّّّين  هَََّّّو مَََّّّا -ليَََّّّه لَََّّّويس، عنَََّّّدما سَََّّّال إإ وهَََّّّذا مَََّّّا ذهَََّّّب  ،(3)"ديَََّّّنو وثقافَََّّّة  ارةحضَََّّّ
سََّّالمالحركََّّات السياسََّّية التََّّي ظهََّّرت فََّّي القََّّرون الوسََّّطى مََّّن الحضََّّارة  ية والحركََّّات الإ

سََّّالمفَّي ظهَّور الحركَّات  اهنََّّاك فرق َّ نَّ أ  ال اعتقَّد " -جَّاب   السياسَّية المعاصَّرة ؟ ف  ؛يةالإ
 ا  واحََّّد ا  يََّّإله ا  يعتمََّّدون تشََّّريع ؛ لكََّّونهم(4)"وهََّّي ثوريََّّة  نفسََّّها مََّّن المرجعيََّّات تنطلََّّقهََّّا نَّ ل  
(5). 

سَّالميخلَّط بَّين الثَّورات و ه في العصر الحدي  نجدد يشَّب  ف القوميَّة،  ية والثَّوراتالإ
شَّعورها  حقيقيَّا ، قَّل   شَّعبيا   طابعَّا  العربية عندما اكتسبت القومية له  "في ذلك بقو  رأيهوكان 

                                                                                                                         

لقب ب سد القفقاز، وصقر الجبال. ينظر  ابو عبداهلل عيسى  1859-1843لشيشان وداغستان منا
 8-6الشامي،سيرة الهمام اسد القوقاز االمام شامل الداغستاني،كنوز االندلس،السنة بال،ص

 .171م، ص1995لويس، برنارد، الغرب والشرق االوسط،  تعريب  نبيل صبحي، بال طبع،  (1)
تسميته اطلق على االسماعيليون النزاريون وكذلك على الشيخ حسن الصباح، الذين  -لجبل شيخ ا *(** )

سكنوا الجبال وحولوا منطقهم الى بساتين كانت اكبر واجمل ما رأته اعين الناس في ذلك الوقت، اكتنزت 
صدق ان بكل انواع الفاكهة وانتصبت في هذد البساتين اجمل القصور، لقد رغب الشيخ في جعل شعبه ي

هذا المكان هو الجنة بام عينها. ينظر  العمري، بارق، الماامرات حقيقة ام نظريات، مطبعة االهرام، 
 .118، ص 2007، 1مصر، ط

    176، صسعيد،ادوارد،االستشراق والمفاهيم الغربية للشرق (2)
لناشر دار التنوير اركون، محمد، ولاي غارديه، االسالم بين االمس والغد، ترجمة  علي المقلد، ا (3)

 .8م، ص2006للطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ينظر  لويس، برنارد، مقابلة، العرب واالسالم والغرب والظرو  الراهنة، مجلة التسامح في  (4)

 .www.altsaman.net، منشورة على الموقع االلكتروني  45م، العدد28/4/2003
 ينظر  المصدر نفسه. (5)
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طابعهََّّا الََّّديني،  زادطابعهََّّا العربََّّي، و  تنََّّاقص أ خََّّراالََّّديني، وبعبََّّارة  شََّّعورها وازدالقََّّومي 
 . (1)"االزمات وخاصة في أوقات

لَّلَّويس فَّي كتابتََّّه  إن  هَّذد التصَّورات أظهرهََّّا       ى ففَّي كتابََّّه )العَّرب فَّي التََّّاريخ( ال وَّ
سالمبالثورات القومية نراد يشبه الثورات  سَّالم-ترجَّع هَّذد الحركَّات"  ية بقولهالإ إإلَّى  -يةالإ

، على الرغم مَّن تبَّاين ةية واجتماعية وكان لبعضها صبغه قومياقتصاد بعٌض منهاصول أ  
علََّّى  ويضََّّرب مََّّثال   .(2)"بثََّّوب دينََّّي ةمتشََّّح بكونهََّّافقََّّد كانََّّت تشََّّترك  ،اسََّّبابهاو  ظروفهََّّا

عََّّالن وعََّّد إإ ثََّّر أ  علََّّى م قامََّّت المظََّّاهرات فََّّي مصََّّر 1945فََّّي شََّّهر نََّّوفمبر " ذلََّّك بقولََّّه
 .(3)االمبريالية" على  بلفور احتجاجا  

مسَََّّّيرات إإلَََّّّى  ن فَََّّّي مصَََّّّريالسياسَََّّّي القَََّّّادةدعَََّّّا  1945فمبر فَََّّّي يَََّّّوم نَََّّّو "ويضَََّّّي       
عََََّّّّالن بلفََََّّّّور، وسََََّّّّرعان مََََّّّّا تطََََّّّّورت هََََّّّّذد لإ  ةتنظََََّّّّيم مظََََّّّّاهرات بمناسََََّّّّبه الََََّّّّذكرا السََََّّّّنويو 

 ةرمنيَََّّّأهَََّّّاجم المتظَََّّّاهرون كنيسَََّّّة قَََّّّد ف عنَََّّّ صَََّّّبحت احَََّّّدا   المظَََّّّاهرات، فالمسَََّّّيرات و 
ن  شَََّّّهَََّّّو ن نسَََّّّال مَََّّّا لَََّّّيس لنَََّّّا اأ ، كبيَََّّّرة   اضَََّّّرار  أ  فيهَََّّّا  احَََّّّدثو أ، و ةو ارثدوكسَََّّّي ةكاثوليكيَََّّّو 

 . (4)؟!"عالن وعد بلفورإب الرثدوكسرمن الكاثوليك وال
منََّّه فََّّي محاولََّّة   ان المظََّّاهرات قامََّّت"  ه  رد سََّّعيد كََّّال النصََّّين بقولََّّادو إإ  يحل ََّّل       
َََّّّأ   ،لَََّّّوالء الغريَََّّّزي  ليبَََّّّين ا  ا فَََّّّي الصَََّّّورة الثانيَََّّّة فكَََّّّان )القَََّّّادة السياسَََّّّيون( وهمَََّّّا المسَََّّّاولينمَّ

وعَََّّّد عَََّّّالن صَََّّّدار الحكومَََّّّة البريطانيَََّّّة لالسَََّّّنوية ل افَََّّّي ذلَََّّّك بمناسَََّّّبة الَََّّّذكر  المباشَََّّّرين
شَّعب إإلَّى  ذا بالشَّعب يتحَّولا إ معاديَّة، و  عنَّ اعمال وصارت تطورت بسرعة  الَّتيبلفور، 

 .(5)يعادي اليهود"

                                                 
، عودة االسالم، مقالة، نقال عن  زكاري، لوكمان، تاريخ االستشراق وسياسته، الصراع لويس، برنارد (1)

، 1القاهرة، ط -على تفسير الشرق االوسط، ترجمة  شري  يوس ، دار الشرق للطباعة والنشر، مصر
 . 287م، ص2007

 .138ينظر  لويس، برنارد، العرب في التاريخ، ص (2)
(3)

Lewis ,B,From babel to dragomans .oxfod,new uork 

,university,prss,2004,p,299      
 .147لويس، برنارد، الغرب والشرق االوسط، ص (4)
 .481سعيد،  ادوارد، االستشراق والمفاهيم الغربية للشرق، ص(5)
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خََّّوان المسََّّلمون الإ و لحكََّّم العسََّّكري ام فََّّي مصََّّر تعََّّاون 1952 عََّّامفََّّي "ويضََّّي  لََّّويس  
(Muslim Brotherhood ولكَََّّّن بعَََّّّد ،)تَََّّّدهورت العالقَََّّّات  همبيَََّّّن االلتحَََّّّاممَََّّّن  مَََّّّد ة

لتشَََّّّرين  26بسَََّّّرعة، وفَََّّّي  جَََّّّرت محاولَََّّّة فاشَََّّّلة لقتَََّّّل الكونيَََّّّل أ   1954اكتَََّّّوبر سَََّّّنة  ال وَّ
 .(1)"جمال عبدالناصر

 ، وهَّذامَّن طبيعَّتهم اغريزي َّ الويس ان التضامن الديني عند المسلمين جزء   عد  بهذا         
 .  (2)ليهاإإ التي ينتمون والثقافة الدينية بسبب الحضارة 

 نيالمبحث الثا
التنظير السياسي حسب وجهة برنارد ِإلى  ي من الكونيةاإِلسالمالثورات في العالم 

 لويس
 :اإِلسالم: كونية الثورة في الأَولالمطلب 

سََّّالملثََّّورات إعطََّّاء صََّّورة كونيََّّة لحََّّاول لََّّويس فََّّي هََّّذا االتجََّّاد  ية المعاصََّّرة الإ
سَّالمالم فَّي العَّالثَّورة  نَّ إإ "  هبقولَّ الفرنسية والثَّورة الروسَّية  ةبالثور وتشبيهها   ي المعاصَّرالإ

ثير هائََّّل  تََّّإإلََّّى  تدَّ أ  هََّّا نَّ ل   ؛نََّّواحيعََّّد ة مثََّّل الثََّّورات الفرنسََّّية والروسََّّية التََّّي تتشََّّابه فََّّي 
بََّّين شََّّعبها بََّّل وبََّّين كََّّل البلََّّدان والشََّّعوب التََّّي تشََّّترك أ و   فقََّّط لََّّيس فََّّي مكََّّان حََّّدوثها

 ال  مَّا  وأحماسَّ ضَّافةامهَّا ايَّ أ  الفرنسَّية فَّي و  خطاب كَّوني، ومثَّل الثَّورتين الروسَّيةفي معها 
سَََََََّّّّّّّالمكبيَََََََّّّّّّّرين ومثَََََََّّّّّّّل تلَََََََّّّّّّّك الثَََََََّّّّّّّورتين كانَََََََّّّّّّّت الثَََََََّّّّّّّورة   ذ كَََََََّّّّّّّان لَََََََّّّّّّّديهاإإ  ؛إإيَََََََّّّّّّّرانية فَََََََّّّّّّّي الإ

مَََّّّن الَََّّّذين يتشَََّّّبثون  أنصَََّّّارها الخاصَََّّّينوكَََّّّان لهَََّّّا  ،رهبانهَََّّّاو ( Bolsheviks))*(بالشَََّّّفتها
ه َََََََََََّّّّّّّّّّّي مقالتَََََََّّّّّّّفف (3)يمثلهَّا" ه نََّّأ  قل النظام الَّذي يَّراد على ال  أ و  عالء الثورةإإ إإلى  بسبٍل شت ى

سالمالثورة  نَّ إإ بالقول  ت إ ( لم يك The Enemies of cod) داء اهللَََََّّّّّاع   ية لها بالشَّفتهاالإ
ََّّحبََّّل   ويعاقبتهََّّا سََّّالمالثََّّورات  نَّ أ   ذ كشََّّ إإ  ؛جديََّّدة فََّّي هََّّذد المقالََّّة راء  آ وض   امتََّّازتية الإ

                                                 
 .174لويس، برنارد، الغرب والشرق االوسط، ص(1)

(2) L
ewis , B, From Babel To Dragomans , p.301   

البالشفة  هم االشتراكيون الديمقراطيون الثوريون وعلى راسهم لينين، وفازوا باالغلبية في الماتمر  )*(
ومن هذا جاءت تسميتهم من كلمة  1903الثاني لحزب العمال االشتراكي والديمقراطي الروسي في اب 

)المناشفة(. ينظر  )بولشينتفو( انصار الجناح ودعى حضورهم انهم انصار الجناح االنتهازي في الحزب 
 .77زيتون، وضاح، المعجم السياسي، ص

(3)
 Lewis, B, From Babel to Dragomans, p.313. 
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فَََّّّي الثَََّّّورة  تثر  مَََّّّر تَََّّّي، ففَََّّّي بدايَََّّّة الو الجامَََّّّدة والعنَََّّّ  الَََّّّدم القواعَََّّّدبالحماسَََّّّة الشرسَََّّّة و 
سَّالمالعَّالم  النََّّابليوني، و  ي بَّالثورة الروسَّية والثََّّورة الفرنسَّية، وتعكَّس النمَّوذج االسَّتالينيالإ

ذا كانَََّّّت الثَََّّّورة إإ حربهَََّّّا ضََّّد اعَََّّّداء اهلل، فَََّّّ تهَََّّّا عكسَََّّّنَّ إإ الََّّذروة فإإلَََّّّى  وصَََّّّلتولكََّّن عنَََّّّدما 
فََّّي العََّّالم الثورة المضََّّادة، فََّّان الثََّّورة بََّّ اواقتصََّّادي   ااجتماعي ََّّو  رفََّّت ايََّّديولوجيا  الفرنسََّّية قََّّد ع  

سََََّّّّالم   ا  عََََّّّّداء اهلل( يطغََََّّّّي علََََّّّّى المجتمََََّّّّع ايََََّّّّديولوجيإإ هََََّّّّو )و ر  بمصََََّّّّطلح وحيََََّّّّد عََََّّّّي ت  الإ
 تدَّ أ  حََّّدا  مََّّن ال   مجموعََّّة إإيََّّرانت فََّّي أبََّّد م1979ففََّّي سََّّنة  (1) ن معََّّا  آفََّّي  واقتصََّّاديا

فََّّي رت ثَََّّّأ  و  ،بََّّل فََّّي النظََّّام االجتمََّّاعي للدولََّّةفقََّّط ال فََّّي نظََّّام الحكََّّم  كبيََّّرةتغييََّّرات إإلََّّى 
مََّّن قََّّام بهََّّذد التغيََّّرات  سََّّم ى، ولقََّّد ةيََّّيرانالإ  وراء الحََّّدود مََّّاعواقبهََّّا ونتائجهََّّا فيمََّّن بعََّّض 

 . (3 )منهم في الخارج عن هذد التسمية كثيربالثوريين ووافق 
 الخاصََّّة طرائقهََّّاولكََّّل منهََّّا  ال تعبر الثََّّورات عََّّن نفسََّّها بشََّّكل مخََّّشََّّار لََّّويس"أ  و        

فَََََّّّّّي صَََََّّّّّياغة تقييمهَََََّّّّّا للماضَََََّّّّّي وطموحاتهَََََّّّّّا للمسَََََّّّّّتقبل، فَََََّّّّّالثورة الفرنسَََََّّّّّية بخلفيتهَََََّّّّّا  بهَََََّّّّّا
)الحريَََّّّة، واالخَََّّّاء،  ا  صَََّّّاغت تعبيَََّّّر و تنَََّّّوير القَََّّّرن الثَََّّّامن عشَََّّّر عَََّّّن  عب َََّّّرت االيديولوجيَََّّّة

مصََّّطلحات بللمسََّّتقبل  ا  والمسََّّاواة( والثََّّورة الروسََّّية فََّّي القََّّرن التاسََّّع عشََّّر صََّّاغت خططََّّ
يَّة فقَّد قَّدمت يرانلإ الثَّورة ابخصَّوص ا مَّ أ  ، )*(البروليتاريا مندار عن الدولة الالطبقية التي ت  

سََّّالمت عََّّن مصََّّطلحابنفسََّّها  ، وصََّّياغة اديني ََّّ امنطلق ََّّهََّّا حركََّّة دينيََّّة، وذات نَّ ب   تعتََّّر   الإ
خطََََّّّّط للحاضََََّّّّر، فقََََّّّّد نظََََّّّّرت الثََََّّّّورة ينظََََّّّّام قََََّّّّديم، وذات تعبيََََّّّّر دينََََّّّّي، لكََََّّّّل نقديََََّّّّة دينيََََّّّّة 

سالمإإلى  إإيرانية في الإسالم ال ضَّد ضَّنَّاس مهيئَّون للنأ  نفسَّهم أ   عَّد وانموذج لها كما ك الإ
   .(2)"نظام اسالمي حقيقي ت سيس جلأالكفر والطغيان، من و  االمبريالية

                                                 
(1)

 Ibid, p.306 
البروليتاريا  وهو مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب بيان الحزب الشيوعي لكارل  )*(

تحول اقتصاد العالم من اقتصاد تنافسي  ماركس وفريدريك انجلز يشير فيه الى الطبقة التي ستتولد بعد
الى اقتصاد احتكاري، ويقصد كارل ماركس بالبروليتاريا الطبقة التي ال تملك أي وسائل انتاج وتعيش مع 
بيع مجهودها العضلي او الفكري. ينظر  الموسوعة الحرة  ينظر وضاح زيتون،المعجم السياسي،دار 

 76-74، 2010 ،1اسامة للنشر والتوزيع، االردن عمان،ط

 .9لويس، برنارد، لغة السياسة في االسالم، ص (2)
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 ، ومَّن(1)الفكر التركَّي والعربَّيو  الدباافكار الثورة الفرنسية صداها في  أن  إإلى  أكد لويسو 
سَّالمالعَّالم راضَّي أ  خَّل دا التوغَّلمميزات الثَّورة الفرنسَّية هَّي أ برز  رت علَّى ثََّّأ  التَّي  ،يالإ

سَََّّّالمالتفكيَََّّّر  عَََّّّالم الكفَََّّّار بَََّّّين  الفاصَََّّّلةالحَََّّّدود  التَََّّّي حط مَََّّّتي، وكانَََّّّت هَََّّّذد الحركَََّّّة الإ
سالمعالم و  فريقيا وعلَّى أ  إإلى  بعدما انتشرت الحروب الثورية في اوروبا امتدت" أشارو  (2)الإ
 .(3)"القوةعن طريق سيا آإإلى  كثر خصوصيةأ  

يمكَّن رايَّة إذ ، فقَّط علَّى تركيَّا مقتصَّرا  ثير الغربي  الت" لم يكن  وذكر  لويس أنَّ 
سَََّّّباب أ  أ بَََّّّرز  ويشَََّّّير ان مََّّن (4)عربَََّّّي"ق الشََّّر م، وحتََّّى فَََّّّي الإإيَََّّّرانفَََّّّي  يضََّّا  أثير  هََّّذا التَََّّّ

سالمفي العالم ظهور الثورات   .(5)نكليزي الحتالل وخاصة االحتالل الإ هو اي الإ
سالمان التاريخ  تقدلويس يعو           ناجحة، الفاشلة  والمن الثورات منها  ي قدم كثيرا  الإ

له لغة  صارفعليه وربية ل  الثورة الفرنسية والثورات ات ثر  استطاع ان ي بعدخر والبعض ا:
سالمفي دراسته للثورة في العالم ويتطرق لويس  ،(6)سياسية خاصة به عدم ت ثر ي بالإ

دبياتهم لم نجد أ بالثورة الفرنسية، وحتى في  اثرو  تفي المقابل و  ،المسلمين بالثورة االمريكية
 يتطر ق، فلم زمانها ه لم يذكر في صح نَّ إإ  ذإإ  ؛ةمريكيَّ العناية بالثورة ال  سوا القليل من 

ها نَّ ب  أ مريكاوص  قد وهو )رفاعي رفعت الطهطاوي( ف م1883اليها سوا كاتب في عام 

                                                 
لويس، برنارد، ازمة االسالم الحرب المقدسة واالرهاب غير المقدس، ترجمة  عمار أحمد ينظر   ( 1)

 .64م، ص 2006، 1دمشق، ط -حامد، دار الرضا للنشر والتوزيع، سوريا
 -ا، ترجمة  ماهر عبدالقادر، المكتبة االكاديمية، مصرينظر  لويس، برنارد، اكتشا  المسلمين لورب (2)

 .60م، ص 1996القاهرة، 
لويس، برنارد، اين يكمن الخط  صدام االسالم والحداثة في الشرق االوسط، دار الرأي للنشر والتوزيع،  (3)

 .35م، ص2006، 1دمشق، ط -سوريا
 .285لويس، برنارد، اكتشا  المسلمين الوربا، ص  (4)
 .138ر  لويس، برنارد، لغة السياسة في االسالم، ص ينظ( 5)
 .146لويس، برنارد، لغة السياسة في االسالم، ص ينظر   (6)
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على  سيطروانكلترا و أ من  اسكانها قبائل قدمو ف وجمهوريات، قاليمأ  مجموعة ل  من  دولة تت
 .(1)احرار  أ  فصاروانكليز نفسهم من قبضة الإ أ  رواحرَّ رض، ثم تلك ال  

 اامريكيََّّالتََّّي وقعََّّت فََّّي ر المسََّّلمين بََّّالثورة  ث  تََّّ ملََّّويس بعََّّد هيبينََّّوالسََّّبب الََّّذي           
مَََّّّن موضَََّّّع  -الثَََّّّورة الفرنسَََّّّية–ليهَََّّّا إإ ه ينظَََّّّر نََََّّّّل   ؛افرنسَََّّّالتَََّّّي وقعَََّّّت فَََّّّي بَََّّّالثورة  اوتَََّّّ ثرو 

سَّيا، فَّالعيون ال تنظَّر اليهَّا وآ الرغم من تخليها عن امبراطوريتهَّا فَّي افريقيَّالى ع رتياباال
َََََّّّّّدولَََََّّّّّة م  ك َََََّّّّّدولَََََّّّّّة م  ك)سَََََّّّّّابقة( بَََََّّّّّل  ة  ر  مإ ع  ت  س  السَََََّّّّّيطرة ممارسَََََّّّّّة إإلَََََّّّّّى  ة، تحَََََّّّّّاول العَََََّّّّّودةر  م  ع  ت  س 
ََََّّّّأ  االسََََّّّّتعمار، و  ََََّّّّفكانََََّّّّت م   أ مريكََََّّّّاا مَّ حريتهََََّّّّا بعََََّّّّد الثََََّّّّورة مََََّّّّن علََََّّّّى  حصََََّّّّلت الَّتََََّّّّي رة  م  ع  ت  س 

فََّّي  مريكََّّاأ  ، فالََّّدول سََّّتقلد ذلََّّكالمسََّّتقبل علََّّى عكََّّس مََّّن فََّّإن  االمبرياليََّّة االنكليزيََّّة، لََّّذلك 
 .(2)ة المودو  ترتبط معها برباط طبيعي من العط و  وس ،ثورتها

 وأثرها على التنظير السياسي في الغرب اإِلسالمالمطلب الثاني: التوجهات الثورية في 
سََّّالملتوجهََّّات ل تهدراسََّّفََّّي حََّّاول لََّّويس  لََّّم  الَّتََّّي، ال وسََّّطمنطقََّّة الشََّّرق لية الإ

ثير بَّال   لمَّا لهَّذد الدراسَّات مَّن تَّ سياسية ؛فحسب بل باتت ضرورة  اكاديمي  أ  ة ميَّز م يرتص
 عتنََّّق اعََّّداد متزايََّّدة مََّّن الشََّّرق افََّّي يومنََّّا هََّّذا " إذ  يقََّّول  ؛ال وسََّّطالشََّّرق علََّّى مسََّّتقبل 

َََّّّ بالماضَََّّّي المخَََّّّدوعين  اوسَََّّّطيين الحَََّّّاليين فَََّّّي الكثيَََّّّر مَََّّّن القَََّّّادة اعرين بَََّّّالنفور مَََّّّن والش 
سالمو  الدول العربية سَّالم، احَّدا هَّاتين االصَّولية يةالإ الديمقراطيَّة الليبراليَّة، وتَّوفر و ية الإ

سَّالمصَّولية ز ال  فتتمي َّ (3)"صَّفة عالجيَّةمَّراض المنطقَّة وو ل كل عقيدة تشخيصا   فَّي ية الإ
كبيََّّرة مََّّن  اعََّّداد  إإ وتجََّّذب وشََّّائعة ة مميََّّزات، فهََّّي تسََّّتخدم لغََّّة مفهومََّّة هََّّذا الصََّّراع بعََّّد  

سالمد بالفي  الناس االقتصَّادي واالضَّطراب السياسَّي يكَّون الكثيَّر  فقَّر، ففي زمَّن الةيالإ
العَّالج يكمَّن  نَّ  ة وكَّافرة، وبَّغربيَّ اامرةهَّذد الشَّرور نتيجَّة لمَّ ن   بَّ يمَّانمسَّتعدين لامنهم 

سََّّالم الََّّنهجإإلََّّى  فََّّي العََّّودة علََّّى  كبيََّّر ا تفوقََّّا   ونصََّّوليصََّّلي، ويمتلََّّك ال  ساسََّّي وال  ي ال  الإ

                                                 
ينظر  لويس، برنارد، ازمة االسالم الحرب القدس واالرهاب المدنس، ترجمة  حازم مالك محسن،  (1)

 .60، ص 2013، 1بغداد، ط -ترجمة  دار عدنان للطباعة، العراق
 203-202ظر  لويس، برنارد، الغرب والشرق االوسط، ص ين (2)
بيروت،  -لويس، برنارد، مستقبل الشرق االوسط، الناشر  شركة رياض الريس للكتب والنشر، لبنان (3)
 .28م، ص 2000، 1ط
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فيهََّّا شََّّبكة لعقََّّد  وينشََّّاونن يسََّّتخدمون المسََّّاجد و صََّّولي، فال  التََّّي تعارضََّّهاسََّّائر القََّّوا 
 ،(1)تمامَّا  تسَّيطر عليهَّا أ و   ن تقمعهَّاأ   قَّوة  كثَّر الحكومَّات يمكَّن ل  فَّال االتفَّاق، و  التواصل

ََّّأ   ََّّفيقََّّد   ونا الََّّديمقراطيمَّ الكثيََّّر إإلََّّى  وغيََّّر مفهََّّومين بالنسََّّبة شََّّائعينولغََّّة غيََّّر  امون برنامج 
االحََََّّّّزاب و ديمقراطيََََّّّّة ال مصََََّّّّطلحف ،ااتمََََّّّّويعََََّّّّاني هََََّّّّاالء مََََّّّّن وضََََّّّّع غيََََّّّّر مََََّّّّن النََََّّّّاس، 
عَّين الكثيَّر مَّن المسَّلمين بسَّبب االنظمَّة أ  التي تعمل على تطبيقها تختلط فَّي والبرلمانات 
اسَّتخدمت هَّذد االسَّماء فَّي الماضَّي، وفَّي هَّذد االثنَّاء ال تَّزال  الَّتيلفاسدة او غير الكفوءة 

ال يمكَََّّّن للَََّّّديمقراطيين فَََّّّ ،القَََّّّانون االلهَََّّّيإإلَََّّّى  الَََّّّدعوات باسَََّّّم اهلل لتنظَََّّّيم المجتمَََّّّع بَََّّّالعودة
 ، فمصََََّّّّطلحمثلََََّّّّتهم ومفََََّّّّرداتهم ال تََََّّّّزال غريبََََّّّّةأفََََّّّّي حججهََََّّّّم و  وخاصََََّّّّةالحصََََّّّّول عليهََََّّّّا، 

 .(2)الذي تتميز به كلمة الشريعة  الرونقفتقد يالديمقراطية الدخيل على العربية 
إإلََّّى  تسََّّتمر المشََّّاكلسََّّو  مسََّّتويات حرجََّّة و إإلََّّى  التََّّوتراتتصََّّل  و ولهََّّذا سََّّ

 .(3)اليوم الذي ال تعود فيه احتياطات النفط متوافرة 
 مسََّّتقبال   ال وسََّّطضََّّرة والتاليََّّة سََّّتواجه فََّّي الشََّّرق الحاجيََّّال "ال   نَّ علََّّى أ   ياكََّّد و 

ََّّ سََّّالمالجََّّزء الََّّذي يعتنََّّق فََّّي ود ينتظََّّر العََّّالم خاصََّّة سََّّال  وكََّّذلك المسََّّتقبل  (4)"اقاتم   (5)الإ
ن عرضََََّّّّة يالقََََّّّّومي القََََّّّّادة، لكََََّّّّن حتََََّّّّى جيََََّّّّداالتفََََّّّّاق مََََّّّّع القوميََََّّّّة العربيََََّّّّة امََََّّّّر  نَّ إإ هََََّّّّذا فََََّّّّوب

 .(6)للزوال
، وال التسَََّّّليم بكَََّّّل جميعهَََّّّالَََّّّيس مَََّّّن الممكَََّّّن سَََّّّحق المعرضَََّّّة العربيَََّّّة ه "نََََّّّّأ   شَََّّّير وي      

ن  مصَّالحهم  مصَّالح الغََّّرب فََّّي لالتقََّّدم إإلََّّى  ن تَّادياسََّّتعمال احََّّدا الطَّريقتين منفََّّردة لََّّ وا 
 .(7)"العالم العربي

                                                 
 .29، ص ينظر  لويس، برنارد، مستقبل الشرق االوسط (1)
 .30المصدر نفسه، ص ينظر   (2)
 .33سه، ص المصدر نفينظر   (3)
 .133المصدر نفسه، ص  (4)
 .120لويس، برنارد، ازمة االسالم الحرب القدس واالرهاب المدنس، صينظر   (5)
 .222-221لويس، برنارد، الغرب والشرق االوسط، ص ينظر   (6)
 .222المصدر نفسه، ص  (7)
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مكانيََّّات المسََّّتقبلية التََّّي يمكََّّن االختيََّّار مََّّن مََّّن الإ  حي ََّّزهنََّّاك  ال وسََّّطولكََّّن فََّّي الشََّّرق 
السَََّّّالم و والحريَََّّّة  التعَََّّّاون والتقَََّّّدم نحَََّّّو التنَََّّّوير مكَََّّّنبينهَََّّّا، فعلَََّّّى احَََّّّدا طرفَََّّّي النطَََّّّاق ي

الفقَََّّّر والجهَََّّّل والخَََّّّو  و  لتسَََّّّلطواالزدهَََّّّار، بينمَََّّّا تقَََّّّع علَََّّّى الطَََّّّر  النقَََّّّيض حلقَََّّّة مَََّّّن ا
سَََّّّيطرة غربيَََّّّة إإلَََّّّى  والضَََّّّع  والفوضَََّّّى واالنشَََّّّقاق علَََّّّى الَََّّّذات، وكلهَََّّّا تَََّّّادي فَََّّّي النهايَََّّّة

كمة جديدة م ح 
(1). 

يتغيَّر و  زلَّي ال شَّيء يتغيَّر وال شَّيء سَّأ  لويس سَّرمدي  حسب ال وسطالشرق  نَّ إإ ف     
 .(2)  التغييراحدإمل في وحدها تفتح بصيص ال  هي صولية الدينية وال  

سََّّالمان دعََّّوة " ال وسََّّطلمسََّّتقبل الشََّّرق  استشََّّرافهفََّّي   راذ يََّّإإ         يين للديمقراطيََّّة الإ
 .(1)"لحكمسد ة اإإلى  ليها هو بهد  الوصولإإ ن دعوتهم أ  دعوة خادعة، و 

عَََّّّن اسَََّّّتثمار الفكَََّّّر  ا  تعبيَََّّّر  سَََّّّواالحركَََّّّات الدينيَََّّّة الراهنَََّّّة ليسَََّّّت  نَّ أ  هَََّّّذا يعنَََّّّي و 
التعصَّب يعكَّس حقيقَّة الفكَّر  هَّذا نَّ أ  ، و جديد القديم وعجزد عن التفتح على عصر شددالمت

سالم سالمبل  يالإ  .(3)نفسه الإ
سََّّالموهكََّّذا يلخََّّص لََّّويس التََّّاريخ              بسََّّاطة، فََّّال يميََّّز بََّّين المسََّّلمين فََّّي ي بالإ

سََّّالمعصََّّر الفتوحََّّات  سََّّالمالمسََّّلمين المعاصََّّرين، وال يميََّّز بََّّين موقََّّ  الََّّدول و ية الإ ية الإ
سََّّالمبََّّين مواقََّّ  الََّّدول أ و   بعضََّّها عََّّن الََّّبعض االخََّّر صََّّديقة أ و   عََّّدوة ية تجََّّاد دولالإ

 مسلمة.أ و   كانت غير مسلمةأ سواء  
حََّّدو  أول ثََّّورة إإلََّّى  شََّّار أ  أ صََّّاب حينمََّّا لََّّويس كََّّان قََّّد  نَّ إإ وبهََّّذا يمكََّّن القََّّول           

سََّّالمفََّّي  سََّّالمالثََّّورة فََّّي  نَّ أ  إإلََّّى  ، وكََّّذلك اصََّّاب عنََّّدما أشََّّارالإ وجََّّدت مقلََّّديها فََّّي  الإ
جَََّّّود فَََّّّي طََّّر العامَََّّّة لمفهَََّّّوم الثََّّورة، كَََّّّون التغييََّّر، مو هََّّا وضَََّّّعت ال  نَّ ؛ ل  العصََّّر الحَََّّّدي 

سالمالعالم  سَّالمي منذ بدايَّة التَّاريخ الإ سَّالمي ومسَّتكيٌن فيَّه وراء المفَّاهيم الإ ولكَّن  ،يةالإ
سَََّّّالمنسَََّّّي لَََّّّويس عنَََّّّدما حَََّّّاول أن يشَََّّّب ه الثَََّّّورة فَََّّّي أ و   هَََّّّل تناسَََّّّى بَََّّّالثورات الغربيَََّّّة  الإ

                                                 
 .134لويس، برنارد، مستقبل الشرق االوسط، صينظر   (1)
دوارد، تعقيبات على االستشراق، ترجمة وتحرير  صبحي حديدي، الماسسة العربية سعيد،  اينظر   (2)

 .2م، ص1996، 1بيروت، ط -للدراسات والنشر، لبنان
غليون، برهان، نقد السياسة، الدولة والدين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ينظر   (3)
 .229م، ص2004، 3ط
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(، فهََّّي ثََّّورة حققََّّت ل ثََّّورة فََّّي تََّّاريخ البشََّّرية جََّّاءت علََّّى يََّّد الرسََّّول )وَّ أ   نَّ أ   ،وغيرهََّّا
فَّي كافَّة الميَّادين واهمهَّا فَّي الفكَّر والعقيَّدة، وهَّل تناسَّى لَّويس ان الثَّورة  ري  التغيير الجذ

َّأ  ا كانت ضد رجَّال الَّدين والكنيسَّة، في فرنس سَّالما الثَّورة فَّي مَّ  فكانَّت مَّن أجَّل العَّودة الإ
التحيَََّّّز إإلَََّّّى  الَََّّّدين الحقيقَََّّّي، فَََّّّي الحقيقَََّّّة ان االزدواجيَََّّّة التَََّّّي وقَََّّّع فيهَََّّّا لَََّّّويس تعَََّّّودإإلَََّّّى 

سََّّالملك أنكََّّار مفهََّّوم الثََّّورة فََّّي والقصََّّد الََّّذي يملََّّي عليََّّه وكََّّذ هها بمصََّّطلحات وتشََّّبي الإ
 أنكَّار مفهَّوم الثَّورة والنابعَّة مَّن نظَّرة مَّن زاويَّة واحَّدة، فهَّي رايَّة الَّ إإ غير الئقة، فما هَّي 

سالمايديولوجية يراد منها التقليل والطعن بالثورة في العالم   ي المعاصر.الإ
سَََّّّالمالثَََّّّورة فَََّّّي إإلَََّّّى  ذا مَََّّّا رجعنَََّّّاا إ و             َََّّّرها ك نهَََّّّا ثَََّّّورة عنَََّّّد لَََّّّويس وجَََّّّد الإ ناد يفس 

الغَََّّّرب. ففَََّّّي عَََّّّالم الغَََّّّرب ثَََّّّار النَََّّّاس علَََّّّى سَََّّّلطة رجَََّّّال الَََّّّدين والكنيسَََّّّة ولكَََّّّنهم اعطَََّّّوا 
ولََّّيس فقََّّط لرجََّّال الََّّدين ولسََّّلطة الكنيسََّّة، ومََّّن هنََّّا نشََّّ ت العلمانيََّّة، امََّّا  ،ظهََّّورهم للََّّدين

سَََّّّالمفَََّّّي  المسَََّّّلمين كَََّّّانوا يفرقَََّّّون بَََّّّين السَََّّّلوك الَََّّّذي يتبعَََّّّه الحَََّّّاكم الظَََّّّالم وبَََّّّين  نَّ فَََّّّإإ  الإ
سَّالم هََّّم يامنَّون إيمانََّّا  جازمََّّا  ان التبَّرا مََّّن الحََّّاكم الظَّالم أيََّّا  كََّّان ظلمَّه لََّّيس هََّّو نَّ ؛ ل  الإ

سالمتبرا من  سالموعقيدة  الإ َّل أ  ه ليس من الصَّواب نَّ أ  ، و الإ سَّالمن نحم  أخطَّاء اتباعَّه  الإ
سَّالمحتى لَّو كَّانوا حكامَّا ، ولَّذلك ع َّر  فَّي التَّاريخ  ي مفَّاهيم كثيَّرة مقاربَّة للثَّورة منهَّا الإ

سَّالملتغيير واالصالح، فقد كان االصَّالح والتغييَّر التجديد وا ي فعَّال  متواصَّال  ومسَّتمرا  الإ
يديولوجيََّّة التََّّي حكمََّّت أ ن الإ ذلََّّك إإلََّّى  مََّّع القََّّيم التََّّي حََّّاد عنهََّّا معظََّّم الحكََّّام، ويضََّّا 

فقَّد فقَّدت مصَّداقيتها، وحَّل محلهَّا  البالد العربية في العقود الماضية صَّارت خَّارج قَّوس،
السياسََََّّّّة، وكََََّّّّذلك تتبََََّّّّع  عََََّّّّن المعرفََََّّّّة والواسََََّّّّعة فََََّّّّي اعبيََََّّّّر   تالَّ مََََّّّّا هََََّّّّي إإ  أ خََََّّّّرايََََّّّّديولوجيا إإ 

 حدا .لمجريات ال  
ََّّأ           شََّّرنا أ  كمََّّا  الََّّذي يََّّرا فيََّّه   ال وسََّّطتصََّّوراته عََّّن مسََّّتقبل الشََّّرق ا بخصََّّوص مَّ
َّ نَّ إإ فَّسابقا   هَّذد الرايَّة مَّا  نَّ إإ  ،المشَّكالت سَّو  تسَّتمر نَّ ، وا إ االشَّرق يواجَّه مسَّتقبال  قاتم 

أن  ال وسَََّّّطيريَََّّّدون مَََّّّن الشَََّّّرق  الَََّّّذينهَََّّّي إال تنظيَََّّّر سياسَََّّّي لصَََّّّناع السياسَََّّّة العالميَََّّّة 
 ام.د  منطقة صراع وصإ ير يص

   :الخاتمة 
ة جملة من النتائج  توضح ذلك التصَّور الغربَّي للثَّورات العربيَّإإلى  خلص البح          

 تي إإجمال تلك النتائج على الشكل ا:وفقا لراية برنارد لويس ويمكن 
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سَّالملقد سعى لويس لتحليل مفهوم الثَّورة فَّي  -1 خطَّ   عَّد  مسَّبق، وهَّذا ي   وفَّق افتَّراض الإ
فََّّي البحََّّ  العلمََّّي، فهََّّو فََّّي الحقيقََّّة يحََّّدد هدفََّّه بشََّّكل مسََّّبق فيصََّّير بحثََّّه مجََّّرد ذريعََّّة 
لتبريََّّر ذلََّّك الواقََّّع فيسََّّتنطق ذاتََّّه، ثََّّم يلََّّوي عنََّّق الحََّّدا  لكََّّي تنسََّّجم معهََّّا وهََّّو الخطََّّ  

 الذي وقع فيه لويس.

سَََّّّالمقَََّّّراءة لَََّّّويس لمفهَََّّّوم الثَََّّّورة فَََّّّي العَََّّّالم  نَّ إإ  -2 فادهَََّّّا أن ي أراد أن يسَََّّّوق فكَََّّّرة مالإ
ن العَّالم  سَّالمالتعايش بين الشرق والغرب كانت منذ البداية تعايشا  إشكاليا ، وا  ي والشَّرق الإ

ََّّدام ونََّّزاع وانفصََّّال، و هََّّو منط ال وسََّّط سََّّالمالََّّدين  نَّ أ  قََّّة صََّّراع وصإ ي هََّّو العََّّدو الََّّذي الإ
 ال وسَّطيجب الخو  منه مستقبال ، وبالتالي يقَّدم تبريَّرا  لدارة الهيمنَّة الغربيَّة علَّى الشَّرق 

. 

سَََّّّالمان بعَََّّّض مَََّّّن طروحَََّّّات لَََّّّويس حَََّّّول الثَََّّّورة فَََّّّي العَََّّّالم العربَََّّّي و  -3 ي روج لهَََّّّا الإ
عََّّالم سََّّالمثبتََّّت قََّّدرة كبيََّّرة مََّّن العلََّّم والدرايََّّة حََّّول العََّّرب و أ  الغربََّّي، كََّّون كتاباتََّّه  الإ ، الإ

سََّّالمكمََّّا كشََّّفت كتاباتََّّه عَََّّّن موسََّّوعة هائلََّّة فَََّّّي البحََّّ  فََّّي التَََّّّاريخ العربََّّي و  ي، فقَََّّّد الإ
المطروحََّّة، ثََّّم قََّّام بتشََّّريحها وتقََّّديمها للقََّّارو الغربََّّي كمََّّادة اختََّّار المناسََّّب منهََّّا لفكرتََّّه 

 ثقافية جذابة.
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Abstract 

         Bernard Lewis is considered one of the most prominent 

figures of (Anglo-American) Orientalism. He has written about 

Islamic history and Islamic movements. His writings on play and 

Islam have gained privacy in the Western world, and in Orientalist 

and political studies. 

        The subject of revolution in the Islamic world was one of his 

most important thesis, in some aspects of which he sought to define 

the relationship between East and West in general, and Islam and 

the West in particular. In his analysis of the concept of revolution in 

the Islamic world, he proceeded from tracing the development of the 

concept by tracing it in the literature of Islamic movements that 

appeared in Islamic history and contemporary Islamic movements, 

and its information was characterized by extensive intellectual 

know-how, but in return it was characterized by generalization, and 

this is due to the selectivity that occurred in the methodology of 

Orientalism. In general, in line with basic trends, not academic. 

Some media networks in the West helped to promote Lewis's 

propositions, which now cover most parts of the world, benefiting 

from the revolution of information and high-tech communications, 

which focused on an idea derived from Lewis that Islam is the next 

enemy that threatens the world. 

        Key words: Bernard Louis, The Western, The Revolution, The 

Islamic. 
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