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Abstract 

This study examines contemporary Arab revolutions in general and the Arab Spring revolution in 

particular. and the motives that sparked the Arab Spring revolution, Using the statistical method, 

this research also examines the legitimacy of the revolution in terms of its motives and realities 

and consequences to topple a government on the views of Algerian scholars who are the 

respondents of this study. the researcher applied the descriptive survey methodology, which is 

related to the study of a contemporary phenomenon with the intention of describing and 

interpreting it. Using statistical methods, the findings from the survey of respondents show that 

the Arab Spring revolution has several motives; the religious motives as the finding shows that it 

has a weak tendency, political motives which the finding shows to have strong tendencies, and 

socio-economic motives that the findings shows to have the strongest tendencies. And this study 

illuminate that the Arab Spring revolution also did not compatible with the Maqasid al-Syariah in 

its consequences. Most respondents are of the view that the Arab Spring revolutions have had a 

negative impact on religious, social and economic levels, and if there any positive impact, it is 

only a little and circumstantial. The findings also show that the Arab Spring revolutions has further 

strengthened the influence of Western powers on Muslim countries. 
Key words: Algerian scholars, Motives, Consequences, Ccontemporary Arab Revolution, 

Siyasah Shar'iyyah 
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 الملخص

الربيع ثورات الرت خباصة، وأهم الدوافع اليت فجالربيع العريب ثورات ، و بعامة يدرس هذا البحث الثورات العربية املعاصرة
دية من أهل بدراسة تطبيقية إحصائية لعينة قصتغيري نظام احلكم .كما تناول البحث مدى مشروعية الثورة يف العريب

ج الوصفي املسحي، هانتهج الباحث يف هذه الّدراسة املن. وقد دوافع الثورات وواقعها ومآالهتا العلم باجلزائر خاصة حول
وصل الباحث ت. و لعينة القصدية هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودهادراسة ا يف متمثلا 

دوافع الالدوافع الدينية العقدية اليت أثبتت الدراسة أهنا ضعيفة، و : منها ؛إىل أّن للثورات العربية املعاصرة دوافع عدة
البحث برز أو . ألقوىااليت أثبتت الدراسة أهنا  جتماعيةاالقتصادية االدوافع الالدراسة أهنا قوية، و أثبتت اليت  سياسيةال
 هم قالوا إنّ وأّن جل املستطلع آراؤ  الثورات ال تتوافق مع مقاصد الشريعة يف الضروريات اخلمس يف ما آلت إليه. أنّ 

كانت ظرفية –دتإن وج -، وأّن فائدهتا ادي واإلجتماعيالثورات آلت إىل نتائج سلبية على املستوى الديين واإلقتص
 . ، وأهّنا عززت مصاحل الغرب يف الدول اإلسلميةضعيفة

 عربية املعاصرة، السياسة الشرعية الدوافع، املآالت، الثورات الأهل العلم من اجلزائر،  الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة
ومن  ى آله وصتتتتتتحبهوعل أستتتتتتتعني، والصتتتتتتلة والستتتتتتلم على الر ة املهداة للعاملني، احلمد هلل رب العاملني، وبه ثقيت وبه

 بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:  متبعه
نها حقبة تأثريا مباشرا على استقرارها ووحدهتا، حبيث مل تسلم م وتؤثر األمة اإلسلمية بثورات عنيفة أثرت ومتر مرت

االسلمية  تعصف من جديد يف األوطان العربيةوها هي  من احلقب ابتداء من فرتة اخللفاء الراشدين وإىل يوم الناس هذا.
وترتصد  دوافعها رسقة تدتأصيلية معمحيّتم علينا أن ننظر إىل هذه الظاهرة نظرة مما حتت ما يسّمى بالربيع العريب، 

واه أبو بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة الوداع يف احلديث الذي ر  عملمآالهتا لدفع الضرر وحتقيق النفع ما أمكن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم،  بكرة: "... فإنّ 

 .1نعم، قال: "اللهّم اشهد، فليبّلغ الشاهد منكم الغائب..." أال هل بلغت؟" قالوا
ة منها ، مث عدم اعتبار املآل من جه فعدم التصدي للدراسة املعمقة لدوافع الثورات من جهة للحد ما أمكن  

لق اأخرى وذلك لعدم اإلحاطة الكافية بروح الشتتتتتتريعة يف مقاصتتتتتتدها فيما يتعلق بالضتتتتتتروريات اخلمس أوقع األمة يف مز 
ة دفعين للبحث حول املوضوع سالكا الدراسة امليدانية لعين مهلكة حتت شعارات ومهية كادت أن جتهز عليها. وهذا ما
شتتي  لى أن أستتهم يف ع لتفصتتيل وحتليل هذه الظاهرة أملا قصتتدية متمثلة يف أهل العلم باجلزائر ملا  ا من ستتبق وذلك 

 . اليت تعيشه األمة اإلسلمية احملزن واقععلج المن 
 

 مفهوم الثورة:

 4والوثوب والظهور 3والغضب 2معىن ا يجان تدور حولفهي متيز مصطلح الثورة بعدة مفاهيم؛ فمن الناحية اللغوية 

واإلزعاج  6دور غالبا حول تقليب األموري؛ ويف نصوص الشريعة فاملعىن 5والنهوض والتمرد واإلندفاع

                                                           
حديث ، (133)باب اخلطبة أيام ، (25كتاب احلج )،  ه(1422، 1)دار طوق النجاة، ط الصحيح الجامع، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل، البخاري 1
 .176، ص2ج، (1741)
 . 102ص ، 1م (، ج1392/1972، 2دار الدعوة، ط :، )استنبولالمعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  ينظر: 2
 .108، ص4، ج (ه1414، 3ط دار صادر،: ، )بريوتلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  ينظر:  3
 .121(، ص5املطبعة األمريية، ط :، )القاهرةالمصباح المنير، الفيومي، ا د بن حممد بن علي ينظر: 4
 .223-222(،  ص1989، ، )الروسالمعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية ومتعلميهااملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أليسكو، ينظر: 5
، مجاعة من علماء التفسري، )مكتبة روائع اململكة، بريوت، دت(، ص  المختصر في تفسير القرآن الكريم من سورة البقرة، 71ينظر تفسري اآلية  6

405. 
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 نقطة بأهنا الثورة وعند الفلسفة عرفت ؛9والوثوب والظهور والنهوض والتمرد واإلندفاعوالغضب 8وا يجان7والتحريك
 اإلنقلب من تميزت أهّنا على اجملتمع، تطلعات معه حيمل جديد نظام إىل بايل قدمي نظام من اجملتمع حياة يف حتول

ية تغيريات سياسية أساسعلى أهّنا  الثوراتوعند السياسيني عرفت  ؛10ألخرى يد من السلطة نقل يف يتلخص الذي
، وتتصارع عدة جمموعات، مبا فيها احلكومة القائمة ...غالبا ما جتري بصورة دراماتيكية ووفق سريورة معقدة دائما

ها فصل ال جتري وفق مراحل مفصولة عن بعضلب ما جتتمع فيها ثلثة عناصر اغ و لإلستلء على السلطة املركزية.

 .11اهنيار الدولة، الصراع على السلطة، قيام مؤسسات جديدة :برتتيب منطقي واضحا وال
 

 التعريف المختار للثورة: 
 تعريفأّن ال رىأها وبني الدراسة امليدانية وما أفرزته من نتائج، ومجعا بين من التعريفات املختلفة ما أسلفنا إىلاستنادا 

كل حركة احتجاجية ضد السلطة احلاكمة، شعبية كانت أو ذات "الثورة هي  :اإلصطلحي املناسب للثورة ما يلي 
، يقصد هبا التغيري 12شوكة، سلمية كانت أو عنيفة، مدبرة كانت أو عفوية، يغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائي

  .13ا شرعية"ا أهنّ ، يرى أصحاهب.(.اجتماعية.، اقتصادية، عقدية، )سياسيةاإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومهاا بدوافع شىت 

 منهجية البحث: 
 انتهج الباحث يف هذه الدراسة التطبيقية ما يلي:

                                                           

، (1هت ، ط1415دار القلم،  :دمشق)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو احلسن علي بن أ د،  ،الواحدي من سورة فاطر، 09ينظر تفسري اآلية  7
 . 844ص
، (جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، دط، دت :الرياض)، التفسير الميسرالعلماء،  جمموعة من من سورة العاديات، 04ينظر تفسري اآلية   8

 .599ص 

 -313ص  ، 1، ج)م1936مكتبة بريل، ، (، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويفنسنك، أ. ي،  ينظر: 9
314. 

 .58ص، م(1983 -هت 1403)القاهرة:  جممع اللغة العربية، المعجم الفلسفي ينظر: 10
 .201-199ص، 1ج، م(1994، ترمجة الدكتور أنطون  صي )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، قاموس الفكر السياسي، جمموعة من املختصنيينظر:" 11

 الغوغائية: مصدر صناعي من غوغاء : حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد اجلماهري 12

 ،دوافع ومآالت الثورات وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية المعاصرةصاحل الدين يوسف عزيز،  13
لنفس  ورةالث لمصطلح ومقاصدية اصطالحية دراسة؛ ينظر: 21، ص2018 ،جامعة مااليا،أكادميية الدراسات االسلمية  ،حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه

 الباحث.
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وذلك من خلل املنهج التحليلي، وأتبعه ب(، Descriptive survey method) املنهج الوصتتتتتتتتتتتفي املستتتتتتتتتتتحي
اعتمتتتتد البتتتتاحتتتتث الطريق الكمي للبحتتتتث (. Statistical methodحتليتتتتل نتتتتتائج العينتتتتة بطريقتتتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتتة )

(Quantitative approache).  و( وجتتد البتتاحتتث أّن األداة األكثر ملءمتتة جلمع البيتتانتتاتData لتحقيق )
(، واليت متثل البيانات األولية، ومن مث معاجلتها وحتليلها Questionnaireأهداف الدراستتتتتتتتتتتتتتتة هي االستتتتتتتتتتتتتتتبانة )

(Analyze( بربنامج )SPSS كما اعتمد الباحث على بيانات ثانوية متمثلة .) يف الدراستتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتابقة من كتب
 ورسائل جامعية، ومقاالت علمية. 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
تكون أساسا من النخبة العلمية وت، يف عملية التوزيع( Selective sample)عينة قصدية باستهداف قام الباحث 

ي والسياسي يف اجملال الشرعتخصصني املوغريهم من (، جامعينيوأكادمييني )من علماء  اجلزائري والفكرية للمجتمع
 .والقانوين

صاحلة  استبانة 207اسرتداد مت خاصة، جلزائر يف ايف عدة جامعات ومؤسسات استبانة  300قام الباحث بتوزيع 
 41د الفقراتحيث كان عد االستبانةعلى عدد أسئلة وفقرات   تقدير حجم العينة بناءقد متللتحليل اإلحصائي. و 
أّن عدد االستبانات )حجم العينة(  1998Kline ,2005 and Hair )14,(حماور، ويشريفقرة موزعة على ثلثة 

 مقياسوذلك الختيار  استبانات 5تقابلها  ةناكل فقرة من فقرات االستبمرتبط بعدد الفقرات مضروبة يف مخسة، ألّن  
 حالة.  235= 47* 5يكون حجم العينة مساوياا  ، وبذلكاخلماسي Likert scales ليكرت

  العينة: خصائص أفراد 
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 1.4 3 عالم
 26 12.6 (Professorأستاذ دكتور)

 65.2 135 دكتور
 13.0 27 ماجستير

 5.8 12 ليسانس )بكالوريوس(
 1.9 4 غيرذلك

 %100 207 المجموع

                                                           
, 2ndedt, (2005) The guilford press, Principle and practice of structural equation modelingSee: Kline, R. B.  14

New York London, p111; see: Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C., Multivariate Data 
Analysis, (5th ed.), (1998), Prentice-HallUIKL New Jersey, pp 23, 98-99, 258. 
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 أداة البحث )االستبانة(: 
حبيث اعتمد  (،Questionnaire) هي االستبانة( Dataجلمع البيانات )وجد الباحث أّن األداة األكثر ملءمة 

 الباحث على نوعني من البيانات: 
 األولية:  البيانات -1

اليت حتتوي على ( Selective sample)القصدية  العينةخلل  املرجو حتصيلها من على املعلوماتوذلك اعتمادا 
  .(SPSSبربنامج ) (Analyze)وحتليلها  ومن مث معاجلتهاعلماء وأكادميني من ذوي االختصاص 

 : البيانات الثانوية -2
وذلك اعتمادا على الدراسات السابقة من كتب ورسائل ومقاالت، وكذلك استنادا إىل املعلومات املتاحة من قبل وسائل 

 احلديثة. االتصاالت
 

 :بناء االستبانة 
 قام الباحث ببناء أداة الدراسة واملتمثلة يف االستبانة، وقد تكونت من قسمني رئيسسني مها: 

التعليمي  املستوىعدة متغريات متعلقة مبجتمع الدراسة )، االستبانةموضوع حيوي باإلضافة إىل : ولالقسم األ
، الوظيفة، سنوات اخلربة  (.للُمستبنين

  كاآليت:حماور  ثة ثلموزعه على ( فقرة، و 41)وتتكون من  االستبانةوفقرات  الدراسة: وهو عبارة عن حماور الثاني القسم
 ( فقرة.22) اثنتان وعشرين احملور األول: دوافع الثورات العربية املعاصرة )ثورات الربيع العريب( ويتكون من

 ( فقرات.8على مثان )بيع العريب( وحيتوي احملور الثاين: واقع الثورات العربية املعاصرة )ثورات الر 
 .فقرة (11) احدى عشرة )ثورات الربيع العريب( وحيتوي على العربيةاحملور الثالث: مآالت الثورات 

والذي  15اخلماسي scale tLiker ليكرت مقياس استخدام متّ  وقدسنتناول يف دراسنا هذه احملور األول والثالث، 
 االستبانة قراتف على العينة أفرادموافقة موافقة أو عدم  راء حول مدىالتقارب والتباعد يف اآللقياس درجة  ميثل أداةا 
 : (1يف اجلدول )  عنها مبا يلياملعرّب 

                                                           
15See: Uma Sekaran, Research Methods For Business: A skill-building approach, (4th ed), 2006, Wiley India , p 
197. 
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والذي عرب عنه الباحث بل أدري:  و)حمايددرجات(،  (4)درجات(، و)موافق: أعطيت  (5))موافق بشدة: أعطيت 
 درجة واحدة(.( 1)((، و)غري موافق بشدة: 2درجتان )موافق: (، و)غري ( درجات3)
 

 يالخماس Likert scale ليكرت مقياس( 1جدول )
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد )ال أدري( موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 

 اختبار أداة البحث: 
 مت اخضاع أداة البحث إىل اختبار صدقها وثباهتا مث جتربتها بعد ذلك كما هو موضح يف النقاط التالية: 

 االستبانة )صدق البناء(: صدق -1
، ويعين هذا التأّكد من خدمة فقرات 16( تعين أهّنا سوف تقيس ما أعدت من أجل قياسهValidityصدق االستبانة )

 جمموعة علىاالستبانة  عرضبوذلك االستبانة  دفها، من خلل وضوح األسئلة ومدى ارتباطها باحملاور وباملوضوع . 
اخلربة واالختصاص يف جمال السياسة الشرعية والعلوم السياسية والقانون والعلوم الشرعية للتأكد  ذوي من احملّكمني من

 .االستبانةمن صحة 
 ثبات االستبانة )االتساق الداخلي(: -2

( تعين التأكد من أّن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص Reliabilityثبات االستبانة )
، وميكن معرفة ذلك باستخراج معامل 17ذاهتم ويف نفس الظروف وملعرفة أيضا مدى االتساق الداخلي للستبانة

الدال على وضوح األسئلة واتساقها وارتباطها وعدم  رتباط( وهو معامل إcronbach’s alphaألفا ) رونبخك18الثبات
( ترتاوح بني الصفر والواحد، وتعترب قيمة كرونباخ ألفا cronbach’s alpha. وقيمة معامل كرونباخ ألفا )تناقضها

                                                           
 .369، صم(2006-هت1427، 4ط، )الرياض: مكتبة العبيكان المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ينظر : صاحل بن  د العساف 16

See: Hair, 17 ,J. F ,Multivariate Data Analysis pp 9, 90, 118; Kline,-117 Principle and practice of structural R. B. 
equation modeling, p59. 

 . 369مصدر سابق ص، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ينظر : صاحل بن  د العساف 18
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(cronbach’s alpha اليت تتجاوز )فهي  %80للحكم على االستبانة، واليت تصل إىل قيمة مقبولة  %70إىل  %60
 .19(Sekaran, 2006فهي ضعيفة ) %60جيدة أما اليت تقل عن 

 :األساليب اإلحصائية المناسبة
وسيتطرق الباحث من خلله إىل  .20(22نسخة ) SPSSمت استخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية  

ت االستبانة وهذا ما ملعرفة صدق وثباكرونبخ ألفا معامل  أهم األساليب اإلحصائية املناسبة لدراستنا املتمثلة فيما يلي: 
 .ةلوصف ومقارنة أسئلة الدراسواالحنراف املعياري  سط احلسايبتو واملرأيناه يف الصدق الداخلي لإلستبانة، 

 :المعالجة اإلحصائية وتحليل البيانات 

 :(cronbach’s alphaكرونبخ ألفا )معامل  أوال: 
تبانة ملعرفة صدق وثبات االسكرونبخ ألفا معامل   للمعاجلة اإلحصائية للبيانات إلظهار( spss) استخدام برنامج بعد

( تعين Reliabilityثبات االستبانة )ف ،الداخلي(ثبات االستبانة )االتساق ب النقطة الثانية املتعلقة وهذا ما رأيناه يف
التأكد من أّن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاهتم ويف نفس الظروف وملعرفة أيضا 

( cronbach’s alphaألفا ) كرونبخ22، وميكن معرفة ذلك باستخراج معامل الثبات21مدى االتساق الداخلي للستبانة
تربة  ذا وقد رأينا سالفا القيمة املع .الدال على وضوح األسئلة واتساقها وارتباطها وعدم تناقضها رتباطمل إوهو معا
 العامل.

 0.734ب:  املقدرة( دوافع الثورات العربية المعاصرة) ي:حملور  (2)كما هو موضح يف اجلدول   فقيمة كروبخ ألفا
وهي قيمة جيدة،  0.851( املقدرة قيمتها ب: الثورات العربية المعاصرةمآالت تقرتب إىل اجليدة، وحمور )فهي قيمة 

 مبا يدل على ثبات االستبانة )االتساق الداخلي( ومبا يدل على وضوح األسئلة واتساقها وارتباطها وعدم تناقضها. 
 

                                                           
19 See: Hair, J. F, Multivariate Data Analysis, p88, 118; Uma Sekaran, Research Methods For Business: A skill-
building approach, (4th ed), 2006, Wiley India, p311. 

اجمللة ، ورة وآخرونحممد سليم الش، المستهلك األردني "دراسة ميدانية" المحفزات والعوائق أمام، التسوق االلكتروني باستخدام الشبكة العالميةيُنظر:  
 .13ص، (2009يونيو )، 1ع، 29مج، العربية للدارة

20 Statistical Package for the Social Sciences  
21 See: Hair, J. F, Multivariate Data Analysis, pp 9, 90, 117-118; Kline, R. B. Principle and practice of structural 
equation modeling, p59. 

 . 369مصدر سابق ص، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ينظر : صاحل بن  د العساف 22
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 ( لمحاور الدراسة واألداة ككلcronbach’salphaكرونبخ ألفا ): معامل  (2)جدول 
 كرونبخ ألفا المحاور

 0.734  دوافع الثورات العربية المعاصرة
 0.686 واقع الثورات العربية المعاصرة

 0.851 مآالت الثورات العربية المعاصرة
 0.828 األداة ككل

 
 الذي يهمنا يف دراستنا هذه احملور األول والثالث. مالحظة:

 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  :ثانيا
االحنراف املعياري و الدراسة، مستوى إجابة أفراد العينة على فقرات درجة أمهية سط احلسايب ملعرفة تو امليقاس  

 .من جهة أخرى سايبحلا بعضها البعض من جهة وعن وسطه ملعرفة مدى تركز وتشتت اإلجابات عن
يتضح و ر الدراسة، حاو مبلفقرات االستبانة املتعلقة واالحنرافات املعيارية ات احلسابية طاملتوس (4و 3) نوالوضح اجلدي

ت الثورات آالمو  ،اجتاهات أفراد العينة كانت إجيابية حنو فقرات حماور الدراسة )دوافع الثورات العربية من اجلداول أنّ 
 .( العربية
 العربيةلمحور دوافع الثورات  المعياري فواالنحرا الحسابي طالمتوس -1

قرات مبعىن مدى استجابتهم لف فراد عينة الدراسة حول حماور الدراسةأ اجتاهاتمدى  احلسابيةتقيس املتوسطات 
افع الثورات العربية دو  االستبانة املتعلقة مبحوريستعرض املتوسطات احلسابية جلميع فقرات  (3)اجلدول رقم ، االستبانة

 حده.فقرة على  وكذلك كل
انت كأفراد العينة كانت إجيابية حيث املتوسط احلسايب العام للفقرات املتعلقة هبذا احملور   اجتاهات وتظهر النتائج أنّ 

مجيع االحنرافات  نّ أكما نرى من خلل اجلدول (.  3االفرتاضي )من الوسط  أكرب %60بنسبة موافقة  3.002
 يعكس عدممما ، قيم جيده وغري مرتفعة وهي 0.473مبتوسط حسايب  0.927و 1.464املعيارية حمصورة بني 

 جابات حول وسطها احلسايب. تشتت اإل
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 مناقشة النتائج: 
، يةهناك دوافع لقيام الثورات العرب نّ أجابوا الدراسة أفراد عينة أ نّ أيتضح  (3)يف اجلدول رقم  املوضحةمن خلل النتائج 

أكرب من الوسط  4.13متوسط حسايب لفقرات هذا احملور هي  ةكثر قيمأكان وهي متنوعة من ناحية القوة والضعف و 
الثورات العربية المعاصرة لها عالقة بضعف وهي " 1.062واحنراف معياري  %83وبنسبة موافقه  3 االفرتاضي

ثورات، يلي هذه ال اندالعويعزو الباحث ذلك اىل ضعف احلكومات العربية اليت أدت إىل قيام و  "الحكومات الحالية
واحنراف  %81بنسبة موافقه  4.06" مبتوسط حسايب الحاكم استبداد دافعها المعاصرة العربية "الثوراتالفقرة ذلك 
 إىل ظاهرة االستبداد باحلكم هي من أهم الدوافع. ذلك ويعزو الباحث 1.078معياري

على التوايل يف االجابة على  %76و %78موافقة مرتفعة  إجيابية وبنسبةفراد عينة الدراسة اجتاهات ايضاا كانت أ
 دافعها رةالمعاص العربية الثوراتو" "أفضل حياة على الحصول دافعها المعاصرة العربية "الثوراتالفقرات 

 الدوافع االقتصادية كانت سبباا رئيسيا لدوافع قيام الثورات العربية.  نّ يف ذلك أويرى الباحث ، "قتصاديا
لثورات اكانت سلبية على بعض الفقرات، "   الدراسةفراد عينة اجتاهات أ أنّ ( 13)يف اجلانب االخر يوضح اجلدول رقم 

الثورات العربية المعاصرة دافعها القتال إلقامة الدولة "و  "العربية المعاصرة دافعها الجهاد في سبيل اهلل
( 3ضي الذي هو )من الوسط االفرتا أقل 2.06و 1.96قل متوسط حسايب أحيث حصلت على  ".اإلسالمية

التوايل وهي نسب ضعيفة. ويعزو الباحث  على %41و  %39بنسبة موافقه  0.927و 0.959واحنراف معياري 
ح يف كما هو موض  افع أخرىو قامت على د ديين أو عقدي، إّّناساس أذلك أن دوافع الثورات العربية مل تقم على 

 اجلدول.
 المعاصرة محور دوافع الثورات العربية الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات( 3)جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

 %69 1.243 3.45 دافعها النهوض حبق الشعوبالثورات العربية املعاصرة  1

 %78 1.251 3.65 احلصول على حياة أفضل املعاصرة دافعهاالثورات العربية  2

 %83 1.063 4.13  ا علقة بضعف احلكومات احلالية الثورات العربية املعاصرة  3

 %39 959. 1.96 الثورات العربية املعاصرة دافعها اجلهاد يف سبيل اهلل  4

 %54 1.308 2.71 الثورات املعاصرة دافعها القتال ضد احنراف احلاكم 5

 %81 1.078 4.06 دافعها استبداد احلاكم الثورات العربية املعاصرة  6

 %51 1.231 2.56 الثورات العربية املعاصرة دافعها قتال مغتصب السلطة 7
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 %41 927. 2.06 الثورات العربية املعاصرة دافعها القتال إلقامة الدولة اإلسلمية 8

 %48 1.117 2.41 بغي الثوارالثورات العربية املعاصرة املسلحة دافعها  9

 %48 1.187 2.44 التجربة التغيريية الدامية يف اجلزائر دافعها بغي الثوار 10

 %55 1.338 2.75 الثورات العربية املعاصرة دافعها اخلروج على احلاكم 11

الثورات العربية املعاصرة دافعها احلصول على مناصب ومنافع  12
 شخصية

2.79 1.292 56% 

 %52 1.310 2.64 العسكرية االنقلباتالثورات العربية املعاصرة دافعها  13

 %54 1.254 2.71 لذايتا االستقللالثورات العربية املعاصرة دافعها حتقيق  14

 %54 1.216 2.70 أيدلوجيالثورات العربية املعاصرة دافعها عقدي/ 15

 %50 1.184 2.53 الثورات العربية املعاصرة دافعها طائفي 16

 %73 1.293 3.66 الثورات العربية املعاصرة دافعها سياسي 17

 %76 1.231 3.80 الثورات العربية املعاصرة دافعها اقتصادي  18

 %75 1.160 3.84 دافعها اجتماعيالثورات العربية املعاصرة  19

 %62 1.461 3.08 الثورات العربية املعاصرة صناعة غربية 20

 %65 1.272 3.24 املثقفني دورا فعاال يف تفجري الثوراتلعبت طبقة  21

 %58 1.253 2.89 يك الثورات الربيع العريبيف حتر عملت النقابات املهنية  22

 %60 0.473 3.002 الفقرات لجميع الحسابي المتوسط إجمالي 

 
 المعاصرة الت الثورات العربيةآالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور م -2

سايب مبتوسط احل إجيابيةاحملور كانت أفراد عينة الدراسة حول هذا  اجتاهات أنّ يف  (4)جدول  أظهرت نتائج الدراسة
معياري  واحنراف %71موافقة  بنسبة(، و 3االفرتاضي )كرب من الوسط أ 3.548 الفقرات مساويةإمجال جلميع 

0.729. 

قيم جيده وغري  وهي 0.965و1.360مجيع االحنرافات املعيارية حمصورة بني  نّ أ (4) كما نرى من خلل اجلدول
 جابات حول وسطها احلسايب لفقرات احملور. تشتت اإل يعكس عدممرتفعة مما 

 مناقشة النتائج: 
حيث أظهرت نتائج املآالت كانت متوقعة لدى النخبة.  نّ يتضح أ (4) يف اجلدول رقم املوضحةمن خلل النتائج 
 متوسط حصلت على أكرب الدماء" إراقة في المعاصرة العربية الثورات "تسببتاجلدول أّن فقرة:الدراسة من خلل 
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إىل العنف الدموي الداخلي الذي ، ويعزو الباحث ذلك 0.990 واحنراف معياري %85موافقه  ونسبة 4.27حسايب 
ّن الثورات . على الرغم أّن األغلبية مل يروا أمصريمن وليبيا وما جرى يف والسوريا  هو احلال يف الثورات كما آلت إليه

)مل نتناوله يف حبثنا رة املعاص حمور واقع الثورات العربيةالعربية املعاصرة اختذت الشكل العنيف كما هو موضح يف فقرات 
 وهذا ما يؤكد فرضية قلة االدراك يف فقه املآالت لدى املستطلع آراؤهم. هذا(

وبنسبة  4.13مبتوسط حسايب" الثورات العربية المعاصرة سلبا في الجوانب االقتصادية "أثرت: فقرةلي ذلك ي
السلبية يف اجلانب االقتصادي إىل اخلراب والدمار الذي  تآال، ومرد هذه امل0.971واحنراف معياري %82موافقه 

ت الثورات العربية "أثر يلي ذلك الفقرة مّس الكثري من الدول )سوريا، ليبيا، اليمن وقبلهم اجلزائر( بسبب الثورات. 
 1.040معياري واحنراف %80نسبة موافقه ، و 4.04توسط حسايب مب االجتماعية"المعاصرة سلبا في الجوانب 

 أوساط الشعوب من تشريد وترحيل يفتفكيك النسيج االجتماعي املعاصرة يف  الثورات العربية هخلفت ذا يفسره ماهو 
 وكذلك احلروب األهلية النامجة عن ذلك كما جيري يف اليمن وليبيا وسوريا.

من  ، أقل2.01حسايب قل متوسط أحصلت على  " الثورات حققت آمال الشعوب"فقرةيف اجلانب االخر جند 
ك ذلوهي نسبة موافقه ضعيفة. ويعزو الباحث  %40بنسبة موافقه 0.965(، واحنراف معياري 3االفرتاضي )الوسط 
.  عينة الدراسة دالثورات العربية املعاصرة آلمال الشعوب من خلل اآلثار السلبية للثورات اليت أدركتها أفرا قيحتق إىل عدم
ونسبة ، 2.11" حصلت على متوسط حسايب منخفض معاصرة أهدافهاالثورات العربية ال حققتفقرة: " نّ أكما 
وهذا  .الهجأهدافها اليت قامت من أمل حتقق املعاصرة الثورات العربية  نّ مما يدل على أ، %42 منخفضة أيضا موافقه

شجيع ت مما يؤكد عاطفية الشعوب يف تصرفاهتا من جهة وقلة إدراك لفقه املآالت للنخبة العلمية من جهة أخرى مع
 الكثري منهم  ا يف البداية.

 
 الت الثورات العربيةآمحور م الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات( 4) جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

%69 1.103 3.46 أثرت الثورات العربيةاملعاصرة يف اجلوانب العقدية 1  

%85 990. 4.27 إراقة الدماء سببت الثورات العربية املعاصرة يف ت 2  

%78 1.218 3.94 يف انتهاك األعراض سببت الثورات العربية املعاصرة ت 3  

%80 1.214 4.02 يف ضياع األموالسببت الثورات العربية املعاصرة ت 4  

%75 1.308 3.77 ةتُغّذي خمططات الغرب يف الدول اإلسلمي العربية املعاصرةالثورات  5  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 298 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

%70 1.360 3.54 تسببت الثورات العربية املعاصرة يف تشويه الدين 6  

%75 1.208 3.78 يف اجلوانب السياسيةسلبا أثرت الثورات العربية املعاصرة  7  

%80 1.040 4.04 يةاالجتماعيف اجلوانب سلبا أثرت الثورات العربية املعاصرة  8  

%82 971. 4.13 ةاجلوانب االقتصادييف سلبا أثرت الثورات العربية املعاصرة  9  

%42 1.068 2.11 أهدافهاالعربية املعاصرة حققت الثورات  10  

%40 965. 2.01 الثورات حققت آمال الشعوب 11  

 %71 0.729 3.548  الفقرات لجميع الحسابي المتوسط إجمالي 

 

 الخاتمة
 

ي ذات دوافع حركة تغيريية ال تستند إىل قواعد ثابتة، وهمن اخللل التحقيق االصطلحي لكلمة الثورة أهّنا لنا أنّ تبني 
ما تبني لنا ك  ، وأّن هذه الدوافع ختتلف من حيث وجودها قوة وضعفا.خمتلفة )عقائدية، سياسية، إقتصادية، إجتماعية(

.  حمزنة مرّت بنتائج سرابية ضرفية اغرت هبا أصحاهبا يف البداية، واليت انتهت هبم إىل مآالت أّن الثورات العربية املعاصرة
صطلحات فقه املآالت وذلك يعود لعدم الفقه الكايف لداللة امل االدراك يفظهر فيها قلة أّن النخبة العلمية باجلزائر  كما

التأصيل الشرعي ممّا  والذي يؤدي بدوره إىل اخللل يف  مثل، اهدينالشرعية يف التمييز بني البغاة والثوار وبني الثوار واجمل
يؤدي بدوره إىل اخلطأ يف الرأي والتوجيه والفتوى، ودّل على هذا تشجيع الكثري منهم للثورات العربية املعاصرة يف 

  بدايتها.

يف جلب املصاحل الدنيوية  23الشرعيفالثورة يف أبعد أحوا ا ال خترج من طلب احلكم السياسي مبقتضى النظر العقلي ال 
   .ودفع املضار. وهي من األساليب التغيريية اليت مل يثبت جناحها تارخييا وواقعيا وتطبيقيا ومقاصديا

 نتائج البحث:أهم 

 بعد الدراسة النظرية وامليدانية توصل الباحث إىل أهم النتائج اآلتية:

ها وبني مجعا بينو  ه من التعريفات املختلفةما أسلف إىلاستنادا  للثورة مناسب اصطلحي بتعريفالباحث خروج  .1
"الثورة هي كل حركة احتجاجية ضد السلطة احلاكمة، شعبية كانت أو  :الدراسة امليدانية وما أفرزته من نتائج

                                                           
 .180صهت(.1377)بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، المقدمة عبد الر ن بن حممد، ينظر: ابن خلدون،  23
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ذات شوكة، سلمية كانت أو عنيفة، مدبرة كانت أو عفوية، يغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائي، يقصد 
، يرى .(.جتماعية.ا، اقتصادية، عقدية، )سياسيةا التغيري اإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومهاا بدوافع شىت هب

  ".أصحاهبا أهّنا شرعية
توصل الباحث عن طريق الدراسة اإلحصائية للعينة القصدية )أهل العلم يف اجلزائر خاصة( إىل أّن للثورات  .2

عكسية  دوافع الدينية العقدية اليت أثبتت الدراسة اإلحصائية أهّنا كانتالعربية املعاصرة دوافع متعددة، فمنها ال
 مبعىن مل تقم بدوافع دينية، ودوافع سياسية واليت أثبتت الدراسة أهّنا إجيابية مبعىن أهّنا قامت بدوافع سياسية،

تصادية واجتماعية وكانت ع اقودوافع اقتصادية اجتماعية واليت أثبتت الدراسة أهّنا إجيابية مبعىن أهّنا قامت بدواف
 هي األقوى. 

على احلكمة  يتغلب عليها الطابع الغوغائالعربية املعاصرة ثورات التوصل الباحث بالداللة اإلحصائية إىل أّن  .3
 اسد واملضار.وأهّنا مل ختل من املفراشدة حتتضنها وتوجهها مل تكن متتلك قيادة سياسية  أهّناوذلك بإثبات 

احملافظة على ة يف مع مقاصد الشريع مآالهتاتتوافق يف  مل العربية املعاصرة الثورات إبراز أنّ  توصل الباحث إىل .4
 الثورات آلت إىل نتائج سلبية على املستوى الديين الضروريات اخلمس. وأّن جل املستطلع آراؤهم قالوا إنّ 

يف  يةبوأهّنا عززت املصاحل الغر ، كانت ظرفية ضعيفة  -إن وجدت  -وأّن فائدهتا  واإلقتصادي واإلجتماعي
  الدول اإلسلمية.

وجود نقص يف فقه املآالت عند الكثري من أهل العلم يف  توصتتتتتتتتتتتتتل الباحث من خلل الدراستتتتتتتتتتتتتة امليدانية إىل .5
مسائل السياسة وفق قواعد الشريعة اإلسلمية ومقاصدها من خلل ما آلت إليه الثورات من نتائج سلبية مع 

 يف البداية. دعم أهل العلم  ا
نظور السياسة مب وفق قواعد الشريعة ومقاصدها و يف تغيري نظام احلكمثورات منهج الاخلروج حبكم شرعي حول  .6

الشرعية والذي يُرّجح الباحث عدم مشروعية هذا املنهج بالنظر إىل مآالت هذه الثورات اليت رنجنحنت مفاسُدها 
  .وضررُها سواء اليت سبقت تارخييا أو املعاصرة 
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