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بسم اهللا الرحمن الرحیم

ِذینَ ( ُروَن َوالَّ ْم َینَتِص ُي ُھ اَبُھُم اْلَبْغ َزاُء) 39( ِإَذا َأَص  َوَج
ا     ُھ َل ِھ ِإنَّ َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة مِّْثُلَھا َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَّ

ا     ) 40(ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن  َك َم ِھ َفُأْوَلِئ َد ُظْلِم َوَلَمِن انَتَصَر َبْع
ِبیٍل    ن َس ِذیَن َیْظلِ    ) 41(َعَلْیِھم مِّ ى الَّ ِبیُل َعَل ا السَّ وَن  ِإنََّم ُم

َذاٌب       م َع َك َلُھ قِّ ُأْوَلِئ ِر اْلَح النَّاَس َوَیْبُغوَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْی
یٌم  رَ  ) 42(َأِل َبَر َوَغَف ن َص ْزِم    حَوَلَم ْن َع َك َلِم ِإنَّ َذِل

                   )43(اْلُأُموِر
    



}43 -39، الشورى{
صدق اهللا العظیم



المقدمة
عب و  د األرض والش دة       تع ة أو الوح وین الدول رئیس لتك وام ال م الق ام الحك نظ

یة           ا السیاس ن الجغرافی ل م ام ك ز اھتم ا مرك ل منھ ة ك ل دراس یة، وتظ السیاس
، فضال عن   عالقات الداخلیة المتبادلة بینھاتیكا وعلم السیاسة وقت السلم والیوالجیوبول

ل  تالف ك ع اخ ة م ات الدولی ن العالق ةم ھ والغای ور والتوج طرب و. المنظ دما تض عن
ي ت الالعالقات بین الدول وتتصاعد المشكالت الدولیة لمستوى األزمة تظھر الحروب  

ات     ي أوق كریة ف تحول اھتمام الجغرافیا السیاسیة للعالقات بین الدول إلى جغرافیا عس
.غیر السلم

والثورات أو االنقالبات واالنتفاضات مثلھا مثل الحروب تقوم عندما تتصادم أو  
ة  تتصارع  م    -مكونات قوام الدول ا عن إصالح أو     -األرض والشعب ونظام الحك بحث

ا     ،توافق ة لم ام للدول أو من أجل تحقیق مطالب الشعب أو فئة منھ، ویتحول المزاج الع
اة    یشبھ بحالة الحرب حیث یكاد یتوقف اإلنتاج وتضطرب الحالة األمنیة وتتحول الحی

.المدنیة إلى ھرج ومرج
د   25 ولما لم تكن ثورة أة بع ورة ( ینایر ھوجة لم تلبث أن تتھاوى فج ا   ،)ف ولكنھ

فرد (لقیادة لأیضا لیست مثل الثورات العالمیة الفائتة، بل ھي ثورة ذكیة رغم افتقارھا 
.ولوجیةیأیدأو قیدة لم تحركھا أي ع ، كما)أو مجموعة أو مؤسسة

دالعھا    ن ان ورة ع ت الث د أن أعلن ىفبع ي   عل ري ف راب المص ائر الت ا  س أیامھ
لمیّ  ارك س ى مع ة إل ة واالنتفاض وذج الھوج ن نم رج م دأت تخ ى ب د الّناألول ام ة ض ظ

ف الشعب        الحاكم بعد أن تلّق ب طوائ د ودعم أغل ورة تأیی باب الث ع ش ل أن  . ى طالئ فقب
ورة أو   ت ى للث ة        أن خمد الھوجات األول ى كاف ي عل بب انتشارھا األفق ذوتھا بس و ج تخب

اء ت ن أنح ري اتجھ وطن المص اھرات الثوریّ ال احة التظ غیر س و تص ؤتي  ةح ي ت لك
لمیّ  ورة الس ا الث ر ة ثمارھ ى آخ ان ب ، وبمعن ید  الوطنانتخاب مك ورة  لتجس رح (الث مس

ویر  ورة والتث ات   ) الث ف والفئ ل الطوائ اھرین (وتمثی وى المتظ ذا  ؛)ق ى ناكل ت أول
وات الذكّی ورة الفتّیالخط ك الث اھرا ة لتل احة التظ ا لس ي اختیارھ ل ف ة ت الثورّیة تتمث

.عقر دار رؤوس النظام الحاكم بالعاصمة والقاھرة الكبرىوفي ظام ة ضد الّنالسلمّی
اني     كما  ة االنتخاب المك ارات عملی لم یكن غیر متوقعا أن تخرج القاھرة من خی

اكم        ساحة تظاھرات الثّو وانتقاء یس لوجود رؤوس النظام الح اكم، ل ع النظام الح ار م
ط   وار فق اد للث ل ؛المض عب        ب ف الش ا لطوائ رة وتمثیلھ ریة الكبی ا البش ا لكتلتھ أیض

ھولة    ي وس داد   المصري في سائر المحافظات واألقالیم وتوسطھا الجغراف وصول اإلم
.ء الوطنرجاالشعبي من كافة أ

ى          ار عل تقر االختی رى لیس اھرة الكب اني داخل الق اء المك واكتملت عملیات االنتق
ط  "میدان التحریر"شھر میادینھا وھو قلب المنطقة المركزیة بالقاھرة وأ ، فھو لیس فق

ن  أیضا بل  ،المھمةأبرز أماكنھا  ھ م رّ   لما یتمتع ب ات متف ھ    مقوم نجح مع ن أن ت دة یمك
ورة  ة، والث ة ممكن ل تكلف ل  إذبأق ر(یمث دان التحری ز اّل) می ي ومرك ب الحرك ل القل ثق

.شك بالالسكاني بالقاھرة ومركز مدارك الثورات الحدیثة 
ا  وّ كم ن الث تراتیجیة ار تخّیأحس ع الّنالّص"ر اس امراع م ان    "ظ ذا المك ن ھ م

الي المخاطر  الّت :ھي ةثالثأبعاد میدان والتي ارتكنت على البالعبقري   ظاھر الكثیف ع
تعطیل القلب شّل والمتظاھرین والمعتصمین، و جموعواتخاذ المنشآت الحیویة رھینة 

امیع البسطاء   )ائھا الھامشیةبین قلبھا وأحی(الحركي للقاھرة الكبرى  ي  ، وحصار مج ف
.حیط بالمنطقة المركزیة للقاھرة الكبرىذي یال "حزام الفقر" شكل

 "الموزایك الحضاري"في  كما استفادت الثورة والثوار من موقع میدان التحریر
امن عشر     ،بین القاھرة اإلسالمیة المتنوع رن الث اھرة الق رین     ،وق رن العش اھرة الق وق

ع النّ    حشدفي  ون م ا لیلتق ة  خب  نخبة أحیائھ ة  المتدفق ة  المتالحق ي    إالقادم دان ف ى المی ل
ل  ممحف الیم و  خض ة األق ون كاف اھرین یمثل ن المتظ ّتى م ت ش ا اجتمع ف، فھن  الطوائ

دت  ل اتح ت ب اء      والتحم ن أبن ال م اجرون وأجی اھریون المھ ة والق ول القاھری األص
.والتأكید على سلمیتھا دعم الثورةالمھاجرین إلیھا والقادمون من الریف من أجل 



أرض  )اختزال( ة قد اقتضت امكاناتھا تصغیرلمّیسِّینایر ال 25إذا كانت ثورة    
ادة    صغّ المعركة مع النظام الحاكم من الوطن الكبیر إلى وطن ُم ر لزی دان التحری ر بمی

ر         دان التحری ذا فضال عن أن می ا، ھ ا ومردودھ ان  فعالیة تأثیرھا وتعظیم مخرجاتھ ك
تنتشر مقرات  الذياالختیار األنسب إلستراتیجیة صراع تلك الثورة السلمیة مع النظام 

.حكمھ حول میدان التحریر
ورة    ارصّغُم اة أفرزت وطنقموّفانتقائیة تلقائیة  ارك ث  25تجري على أرضھ مع

ف  شتى ینایر، وقوى ثوریة منتخبة وعالیة التمثیل ل ن داخل     اطوائ ري م لشعب المص
ات    وخارج  م مقوم ورة أھ العاصمة، ھذان االنتخاب المكاني والتمثیل البشري منحا الث

ارك    دان المع ا می ا أال وھم وطن الُم( نجاحھ غرال ة ) ص وى الثوری عب ( والق الش
ب ات  )المنتخ وات وآلی ل وخط ة ومراح اق الثوری ام واألنس ا النظ ا فرض ، وكلیھم

.الصراع الثوري مع النظام الحاكم
ر تُ   رغم أن المعالم     دان التحری ة می ق   ؤشّ التاریخیة المحیطة بمنطق ى العب ر عل

وار       ياریخالّت اء الث ن قض ى، لك ا مض ریین فیم ر والمص ا اأیاًملمص دان  لولی بمی
ر غّ  (التحری وطن المص ب وال عب المنتخ ن التَ  ) رالش دة م ة جدی ق حال ا  َوخل د بینھم ح

ة رفّیالمواطنة الشّ  تطورت فیھا وشائج ذھنیة وعاطفیة ونفسیة تكونت خاللھا نوع من
ة    إتمركزت في مركز المواطنة المصریة،   ة بدیل ا لیست مواطن ة     ؛نھ ة ارتقائی ل حال ب

ات  للمواطنة المصریة، وقد عّب ر عنھا مجتمع الثوار باقتناء عالمات وملصقات وبطاق
ة  یّ ُأھوی ى الس قت عل س، لص ازل والمالب الت والمن ارات الّش ارات والمح ة رفّیوالزی

ر  یشھد یوف لمیدان التحریر الذي استقبل ومازال ول الّضلّدلكبار رجال ا الكثیر والكثی
ریین  اء المص راء وأغنی ارات فق ن زی ات -م رادى وجماع ا، -ف ة  وكلھ ات لھوی عالم

."المواطنة الثوریة"جدیدة من المواطنة المصریة ھي 
ذا التوّح   وار و  ھ ین الث ة      الد ب مى بدول ا یس ق م دان خل ر -می األرض  -التحری

حرسھم قوات الجیش الذین یحیطون  تات إدارة المجامیع في المیدان ومنّص ،مداخلوال
دان وب وَن المی آتھ الحیوّیُیؤِمن ة لتة، منش ب الوزاری یحات للحقائ ھ الترش رج من  ،خ

ر     المناسبة واألفكار اإلصالحیة  ة التحری ت دول د نال لتلك المرحلة من المد الثوري، وق
لم یبرح الثوار موقعھم بالمیدان سوى كما التحریر، ظام الحاكم على أرض اعتراف الّن

س األ  بلمھمات تكتیكیة إلى مواقع قریبة  ة شارع مجل ريّ   م ث مق وزراء   ّيمجلس  حی ال
ار    أ لمواقع فزیون، أویومبنى التل ،والشعب دة إلجب بعد إلى قصر الرئاسة بمصر الجدی

 .رأس النظام على التنحي
تدفقاتھا في نھر  تراضي المصریة، وتجمعر نبع الثورة في األوفي الحقیقة تفّج

ابیع   واحد من اتجاھات مختلفة في  فت ین ر   القاھرة الكبرى، وقد أض دان التحری ھ  می إلی
دا  ا جدی ا ثوری ا وزخم ورة فیض رة الث زان بحی ون خ تم لیتك ا ی ر، ومنھ دان التحری بمی

ا   ورة وتیاراتھ دفقات الث م ت ي حج تحكم ف الل ال ن خ ات ام ات والحرك ة االئتالف لثوری
ك      وجمعیات التغییر ت حول تل ي تجمع واألحزاب القائمة وتلك التي تحت التأسیس الت

.البحیرة
وري   ار    الشعبي  ویتصاعد الفیض الث ل األنھ ر مث ا    ویفت دا، م ا ال تموت أب  ولكنھ

ة    دامت  ة قابل ة ومكبوت مناطق كثیرة من المجتمع المصري تختزن طاقة سلبیة متراكم
یش   ؛رللتفّج ة    بسبب التھم رات طویل اني لفت ن تفجّ    اإلنس ببھ اآلن م ا یس ب  ر وم المطال

.فئات كثیرة من الشعبالفئویة والعامة ل
لمیة      ینایر  25أن ثورة یبدو و یطرتھم الس ن س وار م د الث قد وھنت قلیال عندما فق

ر     دان التحری تھم بمی ى دول ة عل ة     خاص داث البلطج ى وأح ت الفوض د أن اختلط بع
د   ة، وعن اھرات الثوری كري       بالتظ س العس ع المجل وار م رق الث ض ف ت بع ما تعامل

كمرادف أو امتداد للنظام السابق، وعندما تورط بعض الثوار في تعطیل العمل بمجمع 
  .التحریر

اریخ   - میدان التحریر ونھر الثورة(وقد جاء عنوان الكتاب وطن والت ) الشعب وال
ر  لیؤكد على استمرار  ورة وتجددھا  تدفق نھ تنطقت   الث د اس عب    ، فق وع الش ورة جم الث

ادیین  والصامتة  والمغیَّبة الغائبة رالیین  یواللمن اإلخوان والسلفیین والصوفیین والجھ ب



ي   ،والوطن ینتظر تفاھماتھم بما یتبلور في سلوك مجتمعي جدید لیعلن عن تحول حقیق
ة خریطة السَّ         ي مقدم د لتشارك ف ن جدی ر م دأبھا   یضمن صعود مص بق الحضاري ك

.صوردائما عبر الع
وان   من ستة أبواب، تشتمل على تسعة عشر فصال، یتألف الكتاب   اء عن ربما ج

اب األول  امش   "الب بض الھ ب ون ز القل اھرة     " مرك ب الق ین قل اعالت ب یعكس التف ل
ن  وأقالیمھا وصفاتھا التمثیلیة للوطن والشعب المصري    ا     م ة فصول، أولھ خالل ثالث

اھرة      ینایر كثورة مجتمعیة كا 25یتعامل مع ثورة  اني فیعرض للق ا الفصل الث ملة، أم
.قلب الدولة، ویتناول الفصل الثالث میدان التحریر كمركز القلب

ول،      ة فص ي ثالث ع ف وري، ویق دفیع الث وى الت وان ق اني بعن اب الث اء الب د ج وق
راء    یتعامل الفصل الرابع  اطق الحم یش والمن اقش الفصل الخامس     ،مخاطر التھم وین
ة،  بطالة المتعلمین وأنش ات الدولی ة        طة المعلوم ع التنمی ل م ا الفصل السادس فیتعام أم

.بالھدر بین توجھ الصفوة والدولة
تمل         ویحّل د اش ي المشھد الحضاري، وق ة ف دارك الثوری ق الباب الثالث حول الم

ول؛ تعلّ   ابع،         على أربعة فص ل الس ي الفص ر ف ر والتعمی ین التحری األرض ب ا ب ق أولھ
امن ب   ل الث اء الفص ا ج ر، وتعلّ   بینم دان التحری ي لمی ھد األرض ور المش وان تط ق عن

الفصل التاسع بالتحریر ومشھد الثورات الحدیثة، وأخیرا الفصل العاشر الذي یعرض  
. ة للقاھرة في قرن من الزمنھضوّیللرؤیة الّن

ب      ین القل ا ب ي فیم راك المجتمع ن الح ول ع ة فص ع ثالث اب الراب من الب تض
واحي ل ال. والض تعرض الفص اني  فاس ل الث ق الفص وار، وتعل ع الث ر مجتم ادي عش ح

ن المجت بعشر  ات  مالمح المجتمع المضیف، أما الفصل الثالث عشر فجاء بعنوان م مع
.العشوائیة إلى ضواحي الصفوة

ى   رضویتع الباب الخامس الستراتیجیة صراع الثورة مع النظام، وقد اشتمل عل
وان   ة،     ثالثة فصول، فقد جاء الفصل الرابع عشر بعن ة البشریة والرھین ورة والقنبل الث

وفي الفصل الخامس عشر تعرض للتظاھرات وتعطیل القلب الحركي، وتعلق الفصل  
.الثالث عشر بحزام الفقر وحصار البسطاء 

ورة  تأّل فیما  25ف الباب األخیر من ثالثة فصول تعلقت بتشخیص مالمح نظام ث
راع     ك والص ین التاكتی ورة ب عبیة، والث ایر الش ین   ین ورة ب را الث ى األرض، وأخی عل

.التكلفات وحلم الصعود الحضاري
اإلدارة      املین ب ین والع احثین والمخطط ن الب ین م اب للمھتم ذا الكت دم ھ ونق
ى        ادة، ویسعدني تلق ھ اإلف ون ونرجو من المركزیة والمحلیة، وأخیرا المواطنون المثقف
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