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»سيد قطب واألصولية اإلسالمية«: 
هل تجاوز اإلخوان هذا الفكر؟

سالمية أّن سيد قطب  ة الأصولية الإ ن لمس�ي ن والمتتبع�ي يرى الكث�ي من الباحث�ي
سالمي بشكل عام،  ي تاريخ الفكر الأصولي الإ

قد شّكل مرحلة انعطاف راديكالي �ن
ي مرص بشكل خاص، وذلك بتكريس القطيعة 

ي �ن
والفكر الحركي والسياسي الإخوا�ن

ي خطاب التكف�ي والجهاد  ّ
النهائية مع الفكر السلفي الإصالحي النهضوي، وتب�ن

ي مواجهة الدولة والمجتمع تحت شعارات »الحاكمية« 
والعنف الحاقد �ن

ي مواجهة النظام النارصي 
ي تبّناها قطب �ن

«... ال�ت و«الجاهلية« و«التكف�ي
والدولة القومية الناشئة آنذاك، بعد أن طور تلك الأفكار عن المودودي رغم 

؛ الهندي والمرصي. ن تباين السياق�ي

 جاد اهلل الجباعي
 كاتب وباحث سوري
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يرى كثيرون أّن سيد قطب شّكل مرحلة انعطاف راديكالي في 
تاريخ الفكر اإلسالمي األصولي والحركي

وقــد عملــت تلــك الأفكار عــى التمهيــد النظري 

ــات  ــن التنظيم ــد م ــل جدي ــاد جي ــركي لمي والح

ــذت  ي اتخ
ــىت ــة ال ــامية الجهادي س ــات الإ والجماع

العنــف منهجــاً وطريق الغتيالت مســلكاً وأســلمة 

ســامية أو  الدولــة والمجتمــع وبنــاء الدولــة الإ

ســامية غاية وهدفــاً، »كحركة الجهاد«  الخافــة الإ

ــا بعــد.  هــا فيم ــة التكفــ�ي والهجــرة« وغ�ي و«حرك

 : ــ�ي ــاج إىل التفس ــذي يحت ــؤال ال ــى الس ــن يبق لك

مــا طبيعــة التحــول الــذي أدى بســيد قطــب 

عملت أفكار قطب عىل التمهيد النظري والحريك مليالد جيل جديد من 

التنظيامت والجامعات اإلسالمية الجهادية

كان  الــذي  الرومانــ�ي  ي  الأد�ب والناقــد  الشــاعر 

ــة بالأديــب المــري  ــداً وثيــق الصل ــذاً ومري تلمي

 ، ن عبــاس العقــاد، متنــوراً عــى طريقــة طــه حســ�ي

وفديــاً مــن أنصــار الوطنيــة المريــة، ومصلحــاً 

اجتماعيــاً ذا نزعــة يســارية واضحــة، وواحــداً مــن 

ي 
ــة �ن ــبه العلماني ــة ش ــيا القومي ــال النتليجنس رج

ذلــك العــر، ليختــار النضمــام إىل صفــوف 

ســام الســياسي ويحمــل لــواء حركــة الإخــوان  الإ

ي طالمــا انتقدهــا مــن قبــل؟ هــل 
ن الــىت المســلم�ي

ي تحقيــق الأحــام الطوباويــة لذات 
هــو الفشــل �ن

ــة  ــة الحالمــة؟ أم هــي صدم الشــاعر الرومانتيكي

ن عــى  ــ�ي ــت أثرهــا الب ي ترك
ــىت ــة ال ــة الغربي الحداث

يــن مــن رجــالت النخبــة المريــة  فكــر الكث�ي

ــذاك وقطــب واحــد منهــم؟ آن

ي فكــر وتوجهات 
وهــل يعــود الأثــر الذي تركــه �ن

ن وتفرعاتهــا الاحقة إىل  جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ي شــخصية وفكــر ســيد قطــب؟ 
صفــات خاصــة �ن

ي عــاش 
ــىت ــة ال ــة التاريخي أم إىل مابســات المرحل

فيهــا ســيد قطــب والنســق الفكــري الأيديولوجــي 

ي التاريــخ؟
الســائد الــذي يعــىي مــن دور الفــرد �ن

ــؤرخ  ــث والم ــق الباح ــؤال ينطل ــذا الس ــن ه م

ــه »ســيد قطــب  ي كتاب
ــس �ن ــف يون ي المــري �ش

ــة  ــن دار طيب ــادر ع ــامية« الص س ــة الإ والأصولي

أوىل  طبعــة  ي 
�ن مــر  ي 

�ن والنــرش  للدراســات 
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ي مــر بطبعتــه الثانيــة 
وعــن مكتبــة الأ�ة �ن

ســامية مــن خــال  2012 لدراســة الأصوليــة الإ

حيــاة وتحــولت أفــكار واحــد مــن أهــم أعامهــا 

، ومحاولــة تقديــم  الأصــوىلي الفكــر  ي مجــال 
�ن

ي مختلــف 
ــاة ســيد قطــب �ن رؤيــة موضوعيــة لحي

ي 
مراحلهــا، ورؤيــة جامعــة لأفــكاره السياســية �ن

ي عارصهــا، مــن خال 
إطــار الأفــكار السياســية الــىت

ــة ودراســة  ــه العاصف ــه وتحولت ة حيات ــع ســ�ي تتب

ة  ــكاره الأخــ�ي ــة أف ــري وبني تطــوره الروحــي والفك

ي تركــت أثرهــا الواضــح عــى الفكــر الســياسي 
الــىت

ســامية. لمختلــف الجماعــات والتيــارات الإ

يســتعرض الكتــاب عــى مــدار خمســة فصــول 

متداخلــة طفولــة ونشــأة ســيد قطــب، وخلفيتــه 

ــة مــن صغــار  ي أ�ة ريفي
ــة �ن ــة والفكري الجتماعي

ي قريــة موشــا القريبــة مــن 
ن الميســورين �ن المّاكــ�ي

ي الصعيــد المــري، ودور الأم ذات 
أســيوط �ن

الشــخصية القويــة والمنحــدرة مــن عائلــة عريقــة 

ــم  ــه، ث ــه وطموح ــو ذاتيت ــه وعل ي تربيت
ــب �ن النس

ــة لســتكمال تعليمــه، وترافــق  ــه إىل المدين انتقال

ذلــك مــع تدهــور حــال الأ�ة المــادي واضطــراره 

ي مرحلــة مبكــرة مــن 
ليكــون الســند والمعيــل لهــا �ن

ي شــكلت أول صدمــة اختبــار لتلــك 
شــبابه، والــىت

الذاتيــة المشــبعة بأحــام العظمــة الرومانتيكيــة 

ة بــدون الســند  ي مدينــة كبــ�ي
ثبــات ذاتهــا �ن لإ

هــا  ن الجتماعــي الــذي كان يعضدهــا ويغــذي تم�ي

. وهــو مــا »جعلــه يهــرب مــن  ي الريــف الصغــ�ي
�ن

ــاً  ــة واكتســاب شــخصيته نوع كل مظاهــر الطفول

.» مــن التصلــب والتقوقــع النفــ�ي

ويلجــأ الباحــث لاســتعانة بمنهــج الديالكتيــك 

الهيغــىي لدراســة تحــولت ســيد قطــب الفكريــة 

وتطــوره الروحــي، والنطــاق مــن فــرض أوىلي 

نتليجنســيا المرية  يقــول بالطبيعــة النخبويــة لاإ

المتمركــزة  ورؤيتهــا  الجتماعيــة،  وأفكارهــا 

حــول الــذات لاإصــاح الجتماعــي والســياسي 

أو  إدراك رصيــح  إىل  تســتند  ي 
والــىت والفكــري، 

ة ذات  ن ي لوضعهــا كفئــة اجتماعيــة متمــ�ي
ضمــىن

ــن  ة ع ــ�ب ــا مع ــة لكونه ضاف ــة، بالإ ــح خاص مصال

مصالــح طبقــات اجتماعيــة أخــرى، وأّن هــذه 

تهميــش  لمفاعيــل  تعرضــت  قــد  نتلجنســيا  الإ

اجتماعــي ضاغطــة دفعــت بقطاعــات واســعة 

انعزاليــة  نخبويــة  أيديولوجيــا  ي 
تبــىن إىل  منهــا 

ي غمــار الأزمــة 
رافضــة لقيــم المجتمــع الحديــث �ن

. ي ــر�ب ــم الع ي العال
ــث �ن ة التحدي ــ�ي ــة لمس المزمن

ي مرحلــة مبكرة من 
فرغــم اتصــال ســيد قطــب �ن

شــبابه بالعقــاد وانفتاحــه مــن خالــه عــى عالــم 

ــة،  ــة الأوروبي ــة بالثقاف ــق الصل ــد وثي ي جدي
ــا�ن ثق

الثقافــة  أو  الأدب  لمــدارس  بالنســبة  ســواء 

ل أســتاذه الــذي  ن الأوربيــة عامــة، �عــان مــا اعــ�ت

طالمــا كال لــه المديــح وخــاض لأجلــه الكثــ�ي مــن 

ــه  ــاد نفس ــم العق ــل وهاج ــة، ب ــارك الأدبي المع

ما طبيعة التحول الذي أدى بسيد قطب ليختار االنضمام إلى صفوف 
اإلسالم السياسي؟
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ي كتاباتــه الصحفيــة لأنـّـه لــم 
بشــكل غــ�ي مبــا�ش �ن

ــاً  ــه، علم ــذي يطمــح إلي اف ال ــه بالعــ�ت يحــظ من

ــد  ــه لتأكي ــبيل أمام ــح الس ــد فت ــاد كان ق أّن العق

الماديــة  ظروفهــا  مــن  أ�تــه  وانتشــال  ذاتــه 

ي الصحــف، إضافــة 
الصعبــة عــن طريــق العمــل �ن

ــارف. ي وزارة المع
ــه �ن لوظيفت

والشــعور  النفــ�ي  التمــزق  مــن  زاد  ومــا 

ي ذات الشــاعر الوافــد مــن ثقافــة 
اب �ن بالغــ�ت

ريفيــة أمــام ثقافــة وعــادات وأخــاق النخبــة 

ي يصبــو 
المدينيــة هــو عــدم تحقيقــه للمكانــة الــىت

ي عالــم 
إليهــا ويعتقــد أنّــه يســتحقها ســواء �ن

الــذي  ن  المتمــ�ي الوظيفــي  المركــز  ي 
�ن أو  الأدب 

كان يطمــح إليــه ويــرى نفســه فيــه، رغــم كل 

ــة  ــات لمحاول اح ــهامات واق�ت ــن إس ــه م ــا قدم م

إصــاح التعليــم.

ي حيــاة ســيد قطــب 
ولعــّل الفشــل الأكــ�ب �ن

ــا  ــت إليه ي لف
ــىت ــة وال ــاة المدين ــع حي ــم م بالتأقل

الكاتــب وإن لــم تأخــذ الكثــ�ي مــن الهتمــام 

ــه  نســانية بعاقت ــه الإ ي أعمــق تجارب
هــو فشــله �ن

بنــات  مــن  واحــدة  مــع  الوحيــدة  العاطفيــة 

بــاً لقيمهــا المتحــررة نســبياً  المدينــة أكــ�ش ترش

تمزقــه  »فــازداد  الصعيــدي؛  بالريــف  قياســاً 

ن الميــل إىل التأقلــم مــع مفاهيــم  الداخــىي مــا بــ�ي

عــة  ن ن ال�ن ي إطــار محافظ-وبــ�ي
الحضــارة الحديثــة-�ن

ــ�ي  ي رؤيتهــا للمــرأة ومعاي
ــة �ن ــة التقليدي الصعيدي

ــا«. ــى أخاقه ــم ع الحك

ي 
ن فيما بعــد �ن

ّ ك أثرهــا البــ�ي تلــك العاقــة ســت�ت

موقــف قطــب الأصــوىلي مــن المــرأة ومــن القيــم 

الحديثــة والحضــارة الغربيــة كلهــا، وســتدفعه 

نحــو عزلــة داخليــة صوفيــة، خاصــة بعــد تجربــة 

ــن وزارة  ــداً م ــدة موف ــات المتح ــفره إىل الولي س

ي بعثــة أُثــ�ي 
المعــارف لتطويــر مناهــج التعليــم �ن

حولهــا الكثــ�ي مــن الشــكوك والتســاؤلت؛ فمهمــة 

»إصــاح التعلــم« كانــت ومــا زالــت حــىت اليــوم 

ــج  ــى مناه ــيطرة ع ــوان للس ــة الإخ ــاً لحرك هدف

ي جميــع البلــدان العربيــة.
التعليــم والثقافــة �ن

ــه »يبــدأ تاريــخ  وهنــا كمــا يشــ�ي الكاتــب إىل أنّ

ســامي ســيد قطــب الــذي حــاول أن  الداعيــة الإ

ي الجديد( 
ن )الحــزب الوطــىن يجمــع حولــه الوطنيــ�ي

وأن  والإخــوان«،  الفتــاة(  )مــر  ن  اكي�ي والشــ�ت

ــراً  ــو منتظ ــاب يولي ــرار وانق ــاط الأح ــل للضب يهل

ي طالمــا كانــت هدفــاً لــه 
تــوىلي وزارة المعــارف الــىت

ســامي، ويتحــول  ــذ برنامجــه الإصاحــي الإ لتنفي

ن  بعــد تــردد إىل النضمــام إىل الإخــوان المســلم�ي

بعــد أن خذلــه الضبــاط الأحــرار، فيختــار الطريق 

ــدة،  ــكاره ليهاجــم الســلطة الجدي ــرب إىل أف الأق

ي 
ــاً �ن ــرش عام ــة ع ــجن خمس ــاً بالس ــى حكم ويتلق

ــب  ــن التعذي ــاً م ــاً فائض ي ونصيب ــر�ب ــجن الح الس

يستعرض الكتاب على مدار خمسة فصول متداخلة 
طفولة ونشأة سيد قطب وخلفيته االجتماعية والفكرية 

وتحّوالته



6

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

الجســدي الــذي دفعــه إىل الحقــد حــىت عــى 

ي تحطــم مــن يريــدون لهــا الخــ�ي 
الشــعوب »الــىت

ــا. «، حســبما وصفه ن ــ�ي ــق للمهرج وتصف

صــف  ي 
�ن الوقــوف  خيــاره  قطــب  ويقــدم 

نفســه  استشــهادي، ويصــور  كخيــار  الإخــوان 

وع شــهيد، ويعمــل مــن خــال تقويمــه  مــرش

ي إســامي  لتجربــة الإخــوان عــى بنــاء حــزب انقــا�ب

مــن صفــوٍة مقاتلــٍة عقائديــٍة )العصبــة المؤمنــة(، 

ويتبــىن ويطــور أفــكار المــودودي، ويطّعمهــا 

ليعلــن  المتشــددة  الحنبلية-الوهابيــة  عــة  ن بال�ن

الجاهليــة  النظــام والمجتمــع، وشــمول  كفــر 

ــن  ــام م س ــاء الإ ــة بن ــن مهم ــه، ويعل ــم كل العال

ي تقــوم عــى مبــدأ الحاكميــة والدمــج 
جديــد الــىت

ي 
�ن ويحتفــي  والسياســة،  ســام  الإ ن  بــ�ي التــام 

ي الطريــق« 
داخــل ســجنه بنــرش كتابــه »معالــم �ن

ــامية  س ــة الإ ــل الحرك ــل عم ــيصبح دلي ــذي س ال

الداعيــة  قطــب  ســيد  ليســتقيل  الراديكاليــة، 

وينبعــث المقاتــل، وتصبــح العصبــة المؤمنــة 

أو الصفــوة أو الفئــة المختــارة هــي ذاتهــا الأمــة 

ســامي،  ســامية المنــوط بهــا إقامــة النظــام الإ الإ

ي مــن حقهــا أن تغــزو العالــم 
ســام الــىت أو دار الإ

ســام  الإ ن  بــ�ي التوحيــد  مــن  ويخلــص  كلــه. 

والحاكميــة ورصــد شــمول الجاهليــة للعالــم 

ن مهمــة الإخــوان »بإعــادة إنشــاء  كلــه إىل تعــ�ي

ن  بــ�ي الحاســم  والفصــل  الأرض«  ي 
�ن ســام  الإ

ــة جديــدة«  الإخــوان والعالــم باعتبارهــم »كينون

ــة  ــع التشــكيات الوطني ــة عــن جمي تنشــأ منفصل

ــه  ــق علي ــا أطل ــو م ــة، وه ــة أو العالمي أو القومي

ســيد قطــب »المفاصلــة الشــعورية«.

يهاجــم  ي 
الــىت الأوىل  المــرة  ليســت  وهــذه 

فيهــا ســيد قطــب الأحــزاب والقــوى الوطنيــة 

والحضــارة الغربيــة، لكنهــا الأكــ�ش حقــداً وعنفــاً، 

ــزب  ي ح
ي �ن ــز�ب ــل الح ل العم ن ــ�ت ــه أن اع ــبق ل إذ س

ه، واتهــم النخبــة المريــة بالتغــرب  الوفــد وغــ�ي

ــة  ــا الوطني ــة القضاي ــتعمار وخيان ــة الس ومداهن

ــامية. س ــة والإ ــة القومي ــى الهوي ــر ع والتآم

يــف يونــس بعــد العــرض  يخلــص المــؤرخ �ش

ــاة  ــداث حي ــىي لأح ــل التفصي ــهب والتحلي المس

ســيد قطــب العاصفــة وتاريــخ الحركــة الأصوليــة 

عارصهــا،  ي 
الــىت المــري  التاريــخ  وأحــداث 

وتأثــر وأثــر بهــا، إىل القــول إّن اهتمامــه بدراســة 

بــأّن  إيمانــه  مــن  ينبــع  قطــب  ســيد  حيــاة 

ي بادنــا، رســالة 
نســانية، خصوصــاً �ن »للعلــوم الإ

نســان مــن دوغما  ي تحريــر الإ
أيديولوجيــة تتمثــل �ن

العقائــد المغلقــة وإخضاعهــا للمناقشــة الفكريــة 

مــن  نســان  الإ تحريــر  عــن  فضــاً  وأنســنتها، 

ــاع  ــن الندف ــة، وم ــ�ي العقاني ــان غ يم ــال الإ أفع

نحــو هاويــة التعصــب الأعمــى النابــع مــن الرغبــة 

ي مبــدأ أو شــخص أو اتجــاه يفــرض 
ي الفنــاء �ن

�ن

يقدم قطب خياره الوقوف في صف اإلخوان كخيار استشهادي 
ويصور نفسه مشروع شهيد
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الً كامــاً للحقيقــة«. وأّن  ن نفســه باعتبــاره اخــ�ت

ــاً ل  ــكاره علمي ــل أف ــب وتحلي ــيد قط ــة س مواجه

ي أدت 
ام تجربتــه الشــخصية الــىت يقلــل مــن احــ�ت

بــه إىل تشــييد هــذه البنيــة الاعقانيــة المغلقــة 

ودفــع حياتــه ثمــن ذلــك، وفهــم مجريــات تطوره 

ــة  ــر موضوعي ــا ظواه ــري باعتباره ــي والفك الروح

وظروفــه  وتياراتــه  العــر  ي 
�ن أساســها  لهــا 

ــه لبــد مــن الكشــف  الجتماعيــة والسياســية، وأنّ

ــا  اته ن ــة وم�ي ــة الفكري ــذا البني ــ�ي ه ــوة تأث ــن ق ع

ي مكنتهــا مــن منافســة عقــل التنويــر المجــرد 
الــىت

ــع. ــدس الواق ــ�ي ح ــد كب ــد إىل ح ــذي فق ال

إّن رفــض الخطــاب الأصــوىلي الراديــكاىلي لمنطــق 

ه  العقــل والقيم والأخــاق الحديثة ل يجد تفســ�ي

وع  لمــرش والأخاقيــة  الطوباويــة  الطبيعــة  ي 
�ن

ــتخدام  ي اس
ــل �ن ــب، ب ــياسي فحس ــام الس س الإ

ي 
�ن المجــرد  العقــل  ومنطلقــات  القيــم  هــذه 

يــر وضــع الدولــة القوميــة واســتبداد ســلطاتها  ت�ب

ي 
الــىت التنمويــة  سياســاتها  وفشــل  السياســية، 

ــن الســكان  ــات واســعة م ــش قطاع أدت إىل تهمي

ومــن النتليجنســيا خصوصــاً، وســدت الأفــق 

الوســطى  للطبقــة  الجتماعــي  الحــراك  أمــام 

ــة  ــة؛ فهــذه الفئــة الجتماعي ذات الأصــول الريفي

ي مثلــت الحامــل الجتماعــي لأفــكار الأصوليــة 
الــىت

ســامية الراديكاليــة الاعقانيــة »تعــ�ب عــن  الإ

ــل  ي إطــار مفاعي
ــي �ن ــا الجتماع ــة وضعه لعقاني

عقــل  »لعقانيــة«  وعــن  الجاريــة،  التهميــش 

ي إدراك أزمتهــا«.
التنويــر المجــرد وفشــله �ن
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سيد قطب وفلسطين ... محاولة للفهم

ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، عام 1945، ح�ت أخذت شمس 
 ، ي

ي ظّل صعود حركات التحرر الوط�ن
ي طريقها نحو المغيب، �ن الستعمار الغر�ب

ت عن وجودها بأشكال متعددة من النضال المسلح، الذي اجتاح العالم  ّ ي َع�ب
ال�ت

ن شعوبه عىل اختالفها، من فيتنام إل  الثالث آنذاك، لتجمع وحدة المعركة ب�ي
اً عن  كوبا، ومن الجزائر إل الكونغو، ويظهر مصطلح المقاتل الأممي، تعب�ي

ي أحراش أمريكا 
ي القتال ضّد الستعمار، �ن

ن الذين انغمسوا �ن نموذج من المناضل�ي
الالتينية وإفريقيا وآسيا، بغض النظر عن عرق أو لون أو دين، وهو المثال الذي 

ي التاريخ.
ي جيفارا ورفاقه ذروة انفجاره �ن

جسد ت�ش

  سامح إسماعيل
  كاتب وباحث مرصي
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الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وضعــت  إن  مــا 

شــمس  أخــذت  حــىت   ،1945 عــام  أوزارهــا، 

ي ظّل 
ي طريقهــا نحو المغيــب، �ن الســتعمار الغــر�ب

ت عــن  ّ ي َعــ�ب
، الــىت ي

صعــود حــركات التحــرر الوطــىن

وجودهــا بأشــكال متعــددة مــن النضــال المســلح، 

الــذي اجتــاح العالــم الثالــث آنــذاك، لتجمــع 

ن شــعوبه عــى اختافهــا،  وحــدة المعركــة بــ�ي

مــن فيتنــام إىل كوبــا، ومــن الجزائــر إىل الكونغــو، 

ــن  اً ع ــ�ي ــي، تعب ــل الأمم ــح المقات ــر مصطل ويظه

ي القتــال 
ن الذيــن انغمســوا �ن نمــوذج مــن المناضلــ�ي

الاتينيــة  أمريــكا  أحــراش  ي 
�ن الســتعمار،  ضــّد 

وإفريقيــا وآســيا، بغــض النظــر عــن عــرق أو لــون 

ي جيفــارا 
أو ديــن، وهــو المثــال الــذي جســد تــ�ش

ــخ. ي التاري
ــاره �ن ــه ذروة انفج ورفاق

 ، ــرش ــع ع ــرن التاس ــر الق ي أواخ
ــل، و�ن ــن قب م

ــات  ــر القومي ــاق بع ــة اللح ــت الصهيوني حاول

وط  الــرش تقديــم  ي 
�ن فشــلت  ولمــا   ، ي الأورو�ب

ركــوب  قــررت  القوميــة،  لتحّقــق  الموضوعّيــة 

ي 
ة مــن موجــات الســتعمار، �ن الموجــة الأخــ�ي

ــة  ي خدم
ــها �ن ــة نفس ــت الصهيوني ــة وضع البداي

ي 
�ن تجســد  مــا  وهــو  يطانيــة،  ال�ب ياليــة  م�ب الإ

إىل  للقتــال  اليهــودي  الفيلــق  تكويــن  محاولــة 

الأوىل،  العظمــى  الحــرب  ي 
�ن الحلفــاء  جــوار 

ــذي حــارب عــى  ــودي ال ــواء اليه ــن الل ــم تكوي ث

في أواخر القرن 19 حاولت الصهيونية اللحاق بعصر القوميات 
األوروبي ولما فشلت قررت ركوب الموجة األخير من موجات 

االستعمار

ي أوروبــا ضــد النازيــة، 
ى �ن هامــش المعــارك الكــ�ب

الثانيــة، بعــد أن  ي أواخــر الحــرب العظمــى 
�ن

ــة/  ــولت الديني ــف المق ــة توظي ــررت الصهيوني ق

التوراتيــة لحســابها بشــكل حــري، وممارســة 

أبشــع أشــكال الســتيطان الإحــاىلي باســم الديــن، 

ــرز  ــن أب ــدة م ــا كواح ــذي يصنفه ــر ال ــو الأم وه

ي العــر الحديــث.
حــركات الســتعمار �ن

اإلخوان المسلمون وحرب 
فلسطين

ي 
�ن العربيــة  الجيــوش  خرجــت  1948؛  عــام 

ــبقتها  ــد س ؛ وق ن ــط�ي ــاذ فلس نق ة لإ ــ�ي ــة أخ محاول

ن الذيــن انضمــوا إىل جيــش  كتائــب مــن المتطوعــ�ي

ة لــم تكــن  نقــاذ، لكــّن محاولــة اللحظــة الأخــ�ي الإ

 ، ي
ي ظــل نجــاح الكيــان الصهيــو�ن

ي ثمارهــا، �ن
لتــؤ�ت

ي 
ي التمفصــل �ن

ــاه(، �ن وجناحــه العســكري )الهاغان

ــة إىل  ــة، إضاف اتيجية الحساس ــ�ت س ــز الإ كّل المراك

ــا  ي أحدثته
ــىت ــادة ال ــة الح ات الديموغرافي ــ�ي التغي

ــلطات  ــز س ــدة، وعج اي ن ــة الم�ت ــرات اليهودي الهج

، أو حــىت  ن النتــداب عــن حمايــة الفلســطيني�ي

ي الذي طال 
رهــاب الصهيــو�ن حمايــة نفســها من الإ

دارات المحليــة،  يطانيــة، ومقــار الإ القــوات ال�ب

ي 
وكان تفجــ�ي فنــدق الملــك داود، مقــر الحكــم �ن

القــدس، مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة رســالة 
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ــاً  ــلحاً وإرهابّي ــاً مس ــأّن كيان ــع، ب ــة للجمي واضح

خــرج عــن الســيطرة.

قضيــة  مــع  المســلمون  الإخــوان  تفاعــل 

 ، ي
ــىن ــاً مــن مفهــوم الجهــاد الدي ن انطاق فلســط�ي

ــى  ــوم ع ــا يق ــاد هن ، والجه ي
ــىن ــال الوط ل النض

ــة،  ورات ديني ــاح رصن ــت إلح ــدس، تح ــاس مق أس

ي 
ن أّكــد رصاحــة، �ن نَّظــر لهــا حســن البنــا، حــ�ي

ــال  ــوب قت ــاد«: »وج ــالة الجه ي »رس
ــائل« �ن »الرس

أهــل الكتــاب، وأّن هللا يضاعــف أجر مــن قاتلهم، 

ن فقــط، ولكنــه لــكل مــن  كــ�ي فليــس الجهــاد للمرش

ه. ــ�ي ــّد تعب ــى ح ــك ع ــلم«، وذل ــم يُس ل

ن فرصة لأســلمة  مــن هنــا كانــت قضيــة فلســط�ي

ن المجاهــدة، بحســب  معركــة التحــرر، ففلســط�ي

ــاء  ســام ومهــد الأنبي ــا، هــي أرض الإ ــ�ي البن تعب

ومقــر المســجد الأقــى، ليــس إل، داعيــاً إىل 

مــن  ن  المســيحي�ي لُيخــرج  ســامي،  الإ الجهــاد 

ــة،  ــد الصهيوني ــاح ض ــة الكف ــن معادل ــا، م أهله

الأرض  أبنــاء  مــن  هــم  كغ�ي تجرعــوا،  والذيــن 

المحتلــة، مــرارة الحتــال واللجــوء، ونالــوا كذلــك 

إّن  بــل  والصمــود،  المقاومــة  ف  بنضالهــم �ش

ــدس،  ــود الق ــن يه ــة م ــت بالقليل ــة ليس مجموع

أطلقــوا عــى أنفســهم »ناطــورى كارتــا« )حــراس 

المدينــة(، رفضــوا النصيــاع للصهيونّيــة، وأيــدوا 

ــام 1935.  ــذ ع ــة من ــة العربي المقاوم

سيد قطب والمتاجرة بالقضية

ت مجلــة الدعــوة  ي بدايــة الخمســينيات؛ نــرش
�ن

سلســلة مــن المقــالت لســيد قطــب، حمــل 

أحدهــا عنــوان »معركتنــا مــع اليهــود«، وهــو 

العنــوان نفســه الــذي حملــه كتــاب صغــ�ي ضــّم 

ــد. ــا بع ــرش فيم ــك، ون ــالت تل ــة المق مجموع

ي البدايــة؛ يرفــض ســيد قطــب بشــكل قطعــي 
�ن

ــث  ــة؛ حي ي مواجهــة الصهيوني
ــة �ن ــة المعرك عروبي

يــّر عــى رّد الــراع إىل جــذور تاريخّيــة بعيــدة، 

ي  ــىب ن الن ــ�ي اع ب ن ــ�ن ــان ال ــوة إب ــر النب ــود إىل ع تع

ب،  محمــد، صــى هللا عليــه وســّلم، ويهــود يــ�ش

معركــة  أنّهــا  مؤكــداً  الأحــزاب،  غــزوة  عقــب 

واليهوديــة،  ســام  الإ ن  بــ�ي الأســاس  ي 
�ن دينيــة 

ن الأمــة المســلمة  حيــث يقــول: »إّن المعركــة بــ�ي

ــذه  ــة ه ء معرك ي
ــل كّل سش ــي قب ــا ه ن أعدائه ــ�ي وب

ــى  ــيحية ع ــول المس ــاً إىل دخ ــدة«، ملمح العقي

ي حديثــه عــن 
خــط ّالمواجهــة؛ حيــث يقــول �ن

ه:  ــ�ي ــّد تعب ــى ح ــدّس«، ع ــس وال ــة التدبي »خط

»اليهــود بــدؤوا منــذ اللحظــة الأوىل، ثــم تابعهم 

ــون«، ويمــّد قطــب خــط المؤامــرة عــى  الصليبي

ــن  ــث ع ــوع الحدي ــا، بذي ــراً، ربم ــتقامته، متأث اس

ي ظهــرت 
والــىت بروتوكــولت حكمــاء صهيــون، 

ي طبعتهــا العربيــة، للمــرة الأوىل، عــام 1946، 
�ن

يرفض سيد قطب بشكل قطعي عروبية المعركة في مواجهة 
الصهيونية؛ حيث يصّر على رّد الصراع إلى جذور تاريخية بعيدة
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ن يقــول: إّن »اليهــود دّســوا رجــالً وزعامــات  حــ�ي

للكيــد لهــذه الأمــة، فالمئــات والألــوف كانــوا 

ي 
ســامي، ومــا يزالــون �ن ي العالــم الإ

دسيســة �ن

، الذيــن  ن ق�ي ن وتاميــذ مســترش ق�ي صــورة مســترش

ي 
يشــغلون مناصــب الحيــاة الفكريــة اليــوم، �ن

ي يقــول أهلهــا إنّهــم مســلمون«، وعليه 
البــاد الــىت

ــا هــو جــزء مــن مؤامــرة  ــا يجــري، إنّم ــإّن كل م ف

ــك  ــود، وتمتل ــا اليه ــوى يحركه ــا ق ــة تعده كونّي

ه، »جيشــاً جــراراً  ــ�ي هــذه القــوى، عــى حــّد تعب

ي صــورة أســاتذة وفاســفة ودكاتــرة 
مــن العمــاء، �ن

ن  ن وصحفيــ�ي ، وأحيانــاً شــعراء وفنانــ�ي ن وباحثــ�ي

، وبعضهــم مــن علماء  ن يحملــون أســماء المســلم�ي

، هــذا الجيــش الجــرار موجــه لخلخلــة  ن المســلم�ي

ي صــورة 
ي النفــوس، بشــىت الأســاليب، �ن

العقيــدة �ن

بحــث وعلــم وأدب وفّن وصحافة«. هنا، يســتثمر 

، ل لتجييــش النــاس  ن ســيد قطــب قضيــة فلســط�ي

فحســب،  الســياسي  الإخــوان  وع  مــرش خلــف 

وإنمــا لتخويــن كّل مــن يخالــف أيديولوجيــا القهــر 

ي فجاجــة 
والتغييــب، فيحمــل وهــو يفصــح �ن

بــداع، عــى كّل  عــن أفــكاره المعاديــة للفنــون والإ

ــة. ــان يخــرج عــن الجماع ــدع وفن ــر ومب مفّك

يقتطــع ســيد قطــب الآيــات القرآنيــة الكريمــة 

ــود  ــن ســياقها التاريخــي، ويســقط عــى كّل يه م

ب؛  ــ�ش ــود ي ــن يه ــروا م ــن تآم ــات م ــم صف العال

ي منهــج دائــري نفــس ألعيــب 
بــل ويمــارس �ن

ــر  ــة الأم ي نهاي
ــا، ليصــل �ن ــة ومغالطاته الصهيوني

ي طبيعتــه عــن طروحات 
إىل توصيــف، ل يختلــف �ن

»اليهــود  أّن  فيــه؛  يؤكــد   ، ي
الديــىن المتعصــب 

ــون  بص ــاة، وي�ت ــجرة الحي ــن ش ــوع م ــرع مقط ف

يــة الدوائــر، ويكنــون للنــاس الأحقــاد،  بالبرش

ــض،  ــعوب وبع ــض الش ن بع ــ�ي ــا ب ــاً يوقدونه فتن

ونهــا ليجــروا مــن ورائهــا الغنائــم«،  ــاً يث�ي وحروب

ســامية  ي الدولــة الإ
متجاهــا أّن بعــض اليهــود �ن

أثمــرت جهودهــم ذات يــوم علمــاء وفاســفة 

ســامية،  الإ الحضــارة  محيــط  ي 
�ن اندمجــوا 

ــة تامــة، مــن  ــداوىلي بحري ــا الت ي مجاله
ونشــطوا �ن

ي،  ن أمثــال: مــوس بــن ميمــون، ويعقــوب القرقــ�ي

، وإســحاق  ن ول، وابــن عقنــ�ي وســليمان بــن غابــ�ي

ن اليهــود غــ�ي  هــم، وأّن مــن بــ�ي ، وغ�ي الإ�ائيــىي

الصهاينــة علمــاء ومفكريــن مــن أمثــال إســبينوزا، 

هــم، ومتناســياً فــوق  وأينشــتاين، وكافــكا، وغ�ي

ــه ل أحــد  نســانية ل تتجــزأ، وأنّ هــذا وذاك أّن الإ

ه. ــ�ي ــمها دون غ ــث باس ــر الحدي يحتك

متواصلــة  �ديــة  ي 
�ن قطــب  ســيد  ي 

يمــىن

ــيوعية، أي  ــرون الش ــوم يُؤث ــم الي ــول: »وه فيق

صلــة أخــرى فاســدة عــى هــذا الديــن، بــل إنّهــم 

لحادية إنشــاء لمحاربة  ينشــئون هــذه المذاهب الإ

ســام«، وربمــا أدت شــحنة النفعــال والرغبــة  الإ

يستثمر قطب قضية فلسطين ال لتجييش الناس خلف 
مشروع اإلخوان السياسي فحسب وإنما لتخوين كّل من يخالف 

أيديولوجيا القهر



12

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ي إلحــاق كّل الخطايــا باليهــود إىل ذلــك الخلــط، 
�ن

وهــو مــا جعلــه عاجــزاً عــن قــراءة المشــهد الدوىلي 

ن انخرطــت  العــام إبــان الحــرب البــاردة، حــ�ي

ــة  يالي م�ب ــة لاإ ــت رأس حرب ي بات
ــىت ــة، ال الصهيوني

، وهــو مــا  ن ن القطبــ�ي اع بــ�ي ن ي الــ�ن
الأمريكيــة، �ن

ي )الشــيوعي( 
أّدى إىل تهديــد التحــاد الســوفيىت

الصــارم، بإزالــة إ�ائيــل مــن الوجــود أثنــاء حرب 

ــام 1956. ــويس، ع الس

تجــاه  الصهيونيــة  جرائــم  أّن  ي 
�ن شــّك  ل 

ــن  ــات، لك ــت كّل التوقع ــة فاق ــعوب العربي الش

ــط،  ــة فق ــرب ديني ــا إىل ح ــة معه ــل المعرك تحوي

يحمــل  أنّــه  ذلــك  بالقضيــة،  اً  كثــ�ي  ّ
أرصن أمــر 

يــن مــن غــ�ي  قــدراً مــن تجاهــل نضــال الكث�ي

 ، ن ــ�ي ن الأوروبي ــ�ي ــن المتطوع ــة م ، بداي ن ــلم�ي المس

هــا،  وغ�ي قيــة  الرش وألمانيــا  يوغســافيا  مــن 

ــام  ــاذ، ع نق ــش الإ ــوف جي ي صف
ــوا �ن ــن قاتل الذي

ن  ــ�ي ن والفدائي ــب المقاومــ�ي 1948، وصــولً إىل كتائ

بدافــع  ناضلــوا  الذيــن  العــرب،  ن  المســيحي�ي

يمــان بقضيــة الوطــن المحتــل، وكذلــك اليهــود  الإ

ــن  ــة، وم ــط الصهيوني ــاعي وخط ن لمس ــ�ي الرافض

بينهــم: الحاخــام يــرول دوفيــد ويــس، الــذي 

يقــول: »يســتغل الصهاينــة مســألة الهولوكوســت 

ــا  ــن ُقتلن ــود الذي ــن اليه ــم، نح ــق أهدافه لتحقي

لتحقيــق  نســتغلها  ل  أن  يجــب  المحرقــة  ي 
�ن

مآربنــا، مــا نريــده ليــس فقــط النســحاب إىل 

ــم  ــة إىل حك ــة كامل ــودة الدول ــل ع ــدود 67؛ ب ح

.) ن الفلســطيني�ي
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»أشواك« سيد قطب.. 
هل تصنع المرأة متطرفًا؟

ي نفسه 
ربما ل تنتهي قصة عشق رجل لمرأة بمجرد الفراق، بل يمكن أن تغوص �ن

ي اتجاهات 
ي أغوار أعماقه، تاركة جراحاً حّية ل تندمل، تدفعه �ن

ول وعيه لُتدفن �ن
عديدة وغامضة، وتحّول مسار حياته.

  صالح الدين حسن
  كاتب وصحايف مرصي
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وقــد تدفــع الصدمة، والآثــار الغائــرة القديمة، 

ي قلــب الرجــل إىل التمــرد عــى المجتمــع كّلــه، إن 
�ن

ــه، أو  ــت حّب ــه، أو رفض ــرأة، أو خانت ــه الم خدعت

ــاً  ــك نابع ــو كان ذل ــىت ل ــه، ح يائ ــن ك�ب ــت م حّط

مــن شــّك أو توّهــم.

الفكــري  بالمنتــوج  المتخصصــون  انشــغل 

نســان  الإ كوامــن  ي 
�ن التفتيــش  دون  المتشــّدد، 

المنتــج لذلــك الفكــر وطفولتــه، ومــا تعــرّض لــه 

ي مراهقتــه وشــبابه، ومــن أ�تــه، ومحيطــه، 
�ن

ومجتمعــه.

ــك  ــب؛ ذل ــيد قط ــكار س ــون بأف ــم الباحث واهت

الرجــل الــذي دّشــن قواعــد راســخة تأّسســت 

ــة،  ــة والعنيف رهابي ــات الإ ــع التنظيم ــا جمي عليه

ي 
ــرأة �ن ــم يضعــوا تحــت مجهرهــم الم ــم ل لكّنه

ــه. ــت ب ــا صنع ــه، وم قلب

كاملــة  روايــة  أفــرد  نفســه  قطــب  أّن  مــع 

ــط  ــها، اختل ــّب عاش ــة ح ــن قص ــا ع ــدث فيه تح

فيهــا العشــق بالشــّك القاتــل للتجربــة، وبالــورد 

ــّر،  ــط بالم ــل المختل ــواك، والعس ء بالأش ــىي الم

ن المنتهــي بالضيــاع. والحنــ�ي

تجربة شخصية

»أشــواك«؛ روايــة حــاول الجميــع إســقاطها 

مــن أعمــال ســيد قطــب، ســواء كانــوا مــن أنصــاره 

ســامويون  ومحبيــه، أو مــن أعدائــه وكارهيــه، فالإ

ي »الجاهلية«، 
يــرون أنـّـه كتبها عندمــا كان غارقــاً �ن

ــون  ــد، والعلماني ــام بع س ــور الإ ــد لن ــم يهت ول

عّدوهــا منتجــاً أدبيــاً ضعيفــاً، حــاول صاحبــه 

ــه فشــل،  ــة، لكّن ق مجــال الأدب والرواي أن يخــ�ت

فذهــب إىل مســاحة أخــرى رأى فيهــا نفســه، 

ســامي المتطــرف. ــر الإ وهــي مســاحة الفك

ــام 1947،  ــدرت الع ي ص
ــىت ــواك«؛ ال ــّن »أش لك

ي مــر، لــم تكــن روايــة 
عــن دار ســعد بالفجالــة �ن

ضعيفــة مــن الناحيــة الأدبيــة، وبمعايــ�ي عرهــا، 

ق بهــا عالم  كمــا أّن قطــب لــم يكتبهــا حــىت يخــ�ت

ي ذلــك الوقــت؛ 
الأدب، وهــو أحــد أبــرز كّتابــه �ن

»بطلــة  حبيبتــه  إىل  يهديهــا  أن  أراد  لأنّــه  بــل 

ــرة. ــه المري ــة«، وينفــث بهــا آلم تجربت الرواي

ي روايتــه عــن قّصــة حــّب حقيقية 
كتــب قطــب �ن

عاشــها بنفســه مــع خطيبتــه، وقــد أهداهــا إليها، 

ة، كمــا أســمى نفســه  ــق عليهــا اســم ســم�ي وأطل

ي خاضــت 
هــداء: »إىل الــىت ي الإ

ســامي، يقــول �ن

ي الأشــواك، فدميــت، ودميــت وشــقيت، 
معــي �ن

غالف رواية »أشواك« لـ سّيد قطب
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ن  ي طريــق: جريحــ�ي
ي طريــق، و�ُت �ن

ثــم ســارت �ن

بعــد المعركــة، ل نفســها إىل قــرار، ول نفــ�ي إىل 

اســتقرار..«.

ــىت  ــرى، ح ــرة أخ ــة م ــذه الرواي ــرش ه ــم تن ول

ــدار  ــة؛ ك ــر العام ــات م ي مكتب
ــد �ن ــا ل توج أنّه

الكتــب، أو مكتبــات الجامعــات المريــة، وقــد 

هــا،  أعــادت الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب نرش

كانــون  مــن  يــن  والعرش الخامــس  ثــورة  بعــد 

ي شــعبان  ي )ينايــر(، وقــّدم لهــا الناقــد الأد�ب
الثــا�ن

ــف. يوس

الجنوبي العاشق

كانــت لوالــدة ســيد قطــب شــخصية قويــة 

«، التابعــة  وصلبــة، وهــي ابنــة قريــة »مــوسش

لمحافظــة أســيوط، جنــوب مــر، فــأرصت عــى 

ــر  تعليمــه وإخوتــه، فأرســلتهم إىل القاهــرة، فتأثّ

ــة  ــة والمحافظ ــة والمدين ــة )القري ــاب بثنائي الش

والتحــرر(.

ي وجــدان الشــاب الريفي، 
تاطمــت الثنائيــات �ن

ي حــّب فتــاة قاهريــة، اكتشــف فجــأة 
ن وقــع �ن حــ�ي

-يــوم خطوبتهــا- أنّهــا كانــت، ومــا تــزال، تعشــق 

ي وجدانــه، لــم 
شــاباً آخــر، فطعنتــه بشــوكة �ن

اعهــا دون أن تدمــي فــؤاده. ن يســتطع ان�ت

ي الفصــل الأول مــن 
يحــ�ي الصدمــة الأوىل �ن

ــم  ــا أمســك بيدهــا ليلبســها خات ــة: »حينم الرواي

ي 
ي حفــل مــن الأهــل والأصدقــاء، و�ن

الخطوبــة، �ن

ضــوء الأنــوار الســاطعة، وعــى أنغام الموســيقى 

وهــي  بيدهــا  أحــّس  المجــاورة،  الحجــرة  ي 
�ن

ي يــده، ونظــر فــإذا دمعــة تنــّد 
ترتعــش متقلصــة �ن

مــن عينيهــا.

ي فــؤاده، وغامــت 
شــعر بشــوكة حــاّدة تنغــرز �ن

يوشــك  ّاً غامضــاً 
ي عينيــه، وتوّقــع �ش

الدنيــا �ن

ي 
ــه، وتغــ�ش ــة تظّلل ــل شــعر بالكارث أن ينفــض، ب

ــه«. حيات

ــاة تســتعّد لصدمــه، والخــاص مــن  كانــت الفت

ي 
الحمــل الثقيــل الــذي يثقــل كاهلهــا، لكــن �ن

ي نهاية 
ي قلبــه، �ن

ســبيلها لذلــك، غرســت الأشــواك �ن

ّ وتختلــج: »وهذه  ن قصتهــا كانــت تقــول، وهــي تهــ�ت

ــت  ــّد، كن ــا ب ــن منه ــم يك ــا ل ي رأيته
ــىت ــة ال الدمع

ــيقي  ــن الموس ــزاً، كان الّلح ــداً عزي ــا عه ــّيع به أش

ــه نعشــه  ــازة، أشــبع ب مــن حــوىلي هــو لحــن الجن

ــى ...«. ــد انته ة، والآن لق ــ�ي ــرة الأخ للم

ي 
يصــف شــعوره فيمــا بعــد الصدمــة: »أحــّس �ن

هــذه اللحظــات القصــار أنـّـه يشــيخ، وكان يحّبهــا 

ة، متوفــز  حّبــاً عنيفــاً مجنونــاً... وكان شــديد الغــ�ي

حساس«. الإ

تالطمت الثنائيات في وجدان الشاب الريفي حين وقع في حّب 
فتاة قاهرية اكتشف فجأة عشقها لشاب آخر



16

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

عــى  قــدرة  الروايــة(  )بطــل  لديــه  تكــن  لــم 

ّ الغيــور، لكــّن لــم تكــن  ي الصفــح، وهــو الجنــو�ب

ي 
ــه �ن ــل وصف ــاً، يكم ــيانها أيض ــى نس ــدرة ع ــه ق لدي

ــة،  ــا بعــد الصدمــة: »لقــد أحــّس بالطعن شــعور م

ــة  ــم الحوري ــم، حل ــم القدي ــد الحل ــه فق ــرف أنّ وع

ن إىل العــّش  ي ســيقودها مغمضــة العينــ�ي
الهاربــة الــىت

ن  ــ�ي ــم عام ــذا الحل ي ه
ــاش �ن ــد أن ع ــحور، بع المس

، وبعــد أن ســحر بهــا منــذ اللقــاء الأول، وأعّد  ن كاملــ�ي

ــود،  ــوم الموع ــاب الي ــا لرتق ــه كّله ــه وأحاسيس نفس

ــام«. ــه رحمــة هللا فن ــم أدركت ، ث ــ�ي وجــد نفســه يب

الشّك القاتل

ي روايتــه، التعبــ�ي بوضــوح 
أجــاد قطــب، �ن

ي 
ي صــدره تجــاه محبوبتــه، الــىت

عّمــا يختلــج �ن

لكّنــه  ه،  غــ�ي بحــّب  قلبهــا مســكون  أّن  أيقــن 

ــا  ــتطيع أن يجمعه ــه يس ــوى أن ــا، بدع ــاد إليه ع

ــدوء  ي ه
ــو �ن ــحب ه ــا ينس ــم، بينم ــا القدي بحّبه

ــاة  ــره فت ــر�ن أن يك ــذي ل ي ــهم، ال ــل الش النبي

عــى الــزواج منــه، إّل أنّــه فوجــئ بأنّهــا تــرى أنّــه 

يســتحق أفضــل منهــا؛ فهــو الطّيــب النبيــل، 

يــرة الآثمــة. وهــي الرش

ــد  ــواك، بع ــن الأش ــيتخلص م ــه س ــا بأنّ وعده

أن رفــض محبوبهــا الأول العــودة إليهــا، لكّنــه 

اصطــدم بمــا زاد أشــواكه؛ عندمــا عــرف مــن 

ي 
الحبيــب الأول أنّهــا ذهبــت إليــه ذات مــرة �ن

ي عقلــه، وظــّن 
معســكره، فاشــتعلت التخيــات �ن

أنّهــا دخلــت معــه خيمتــه، ثــم اكتشــف أّن ذلــك 

ــل تمّشــت مــع الأّول عــى  ــم يكــن صحيحــاً؛ ب ل

ــات. ــراء الأهرام ــال صح رم

يقــول: »عــاد إىل داره موحــش النفــس مظلمــاً 

كئيبــاً، تجثــم عــى صــدره الكآبــة، ويغــ�ش نفســه 

ــمح  ــض ل يس ــؤال غام ــه س ي أعماق
ــوم، و�ن الوج

ي 
ــه �ن ــأ طريق ــراه أخط ــوح: ت ــور والوض ــه بالظه ل

وع كّلــه؟ وأّن هــذه الفتــاة ليســت لــه،  هــذا المــرش

ل هــي ول فتيــات القاهــرة جميعــاً؟ إنّــه يتطلــب 

ي فتــاة أحامــه مفارقــات ل تجــود بهــا الحيــاة، 
�ن

 ، ن يتطلــب الحوريــة القاهريــة المغمضــة العينــ�ي

ي زّي 
يتطلــب الفتــاة العــذراء القلــب والجســد، �ن

قاهــرّي، ويتطلــب فيهــا الحساســية المرهفــة 

والشــاعرية المتوهجــة، ومــع هــذا كّلــه طيبــة 

ــروح«. ــاء ال ــب وصف القل

ظاهــرة  كراهيــة  قطــب  روايــة  مــن  تنضــح 

للقاهــرة، وثقافتهــا، ونســائها، كان يبحــث عــن 

مثيلــة أّمــه، ابنــة الصعيــد، يبحــث عّمــن تمنحــه 

.. الحــّب الأول والأخــ�ي

يقــول: »تــراه أخطــأ الطريــق، فطلــب الحوريــة 

ــراه  ــرة، أم ت ي بنــت مــن بنــات القاه
ــذراء �ن الع

ربما ال تنتهي قصة العشق بمجرد الفراق بل تغوص لتدفن في 
أغوار النفس تاركًة جراحًا ال تندمل
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أخطــأ الطريــق مــن أولــه، فطلــب حيــاة زوجيــة 

ــل هــذه الهواجــس  ي مث
ــه بحــال؟ و�ن ــح ل ل تصل

ي نفســه، هــّم ثقيــل وهمــود 
ي كان يصاحبهــا �ن

الــىت

ــه  ــاف، وانتاب ــراغ والجف ــعر بالف ــد ش ــب؛ لق كئي

ــب  ــا يصي ــاد، وم لح ــد الإ ــن بع ــاب المؤم ــا ينت م

ي بعــد الضــال!
الصــو�ن

المعبــود،  الصنــم  مــن  الهيــكل  لقــد خــا 

الشــهود،  ســبحات  مــن  ي 
الصــو�ن واســتوحش 

كلــه ظــام  العالــم  نفســه وعــى  وران عــى 

وخمــود، لقــد عــادت الحيــاة تكلفــاً ل يطــاق، 

وراح يقطعهــا كمــا يقطــع الأجــ�ي المســخر أيامــه 

ــه  ــس ل ــه، ولي ــد الكري ــل المجه ي العم
ــه �ن وليالي

ــن  ــا أشــقى الملحدي ــد، إل م ــه إل أجــره الزهي من

الحيــارى الشــاردين عــن الهيــكل، ولــو كانــت 

الأصنــام!«. تعمــره 

ي وصــف الأنــىش المعشــوقة، 
اســتغرق قطــب �ن

لكّنــه لــم يعــِط وصفــاً للعاشــق الــذي لــم يكــن 

ــبهن  ــا يحس ــن مّم ــم تك ــال: »ل ــة ح ــيماً، بأي وس

العــرف جميــات، كان تكوينهــا الجســدي، إذا 

ــن  ــازاً، ولك ــس ممت ــن، لي ــا الفات ــتثنينا صدره اس

ــت  ــاحرة، كان ــة س ــا جاذبي ي وجهه
ــاك �ن ــت هن كان

عينيهــا  ي 
و�ن  ، ن الجبــ�ي واضحــة  اللــون  خمريــة 

اقــة مســحورة، وكان  وهــج غريــب تطــّل منــه إ�ش

ي 
شــعاع الكهربــا�أ ء بالإ ي

هــذا الوهــج أشــبه سش

ق  تــرش ن  حــ�ي لحظــة  ينبعــث   ، المغناطيــ�ي

تذبــل  ن  حــ�ي التــّو  عــى  وينطفــئ  وتتوهــج، 

تأثّر سيد قطب بثنائية القرية واملدينة واملحافظة والتحرر

اهتم الباحثون بأفكار سيد قطب لكّنهم لم يضعوا تحت 
مجهرهم المرأة في قلبه وما صنعت به
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ن إل  ن اللحظتــ�ي بــ�ي ي 
وتنطفــئ، وقــد ل يمــىن

مقــدار مــا تديــر زر الكهربــاء!«.

ي وصــف 
عــى عــادة جيلــه، ذهــب قطــب �ن

ــه بحكــم  ، لكّن ن الجســد ومامــح الوجــه والعينــ�ي

ي 
تكوينــه المحافــظ لــم يجــرؤ عــى التغــول �ن

الوصــف، ولــم يذهــب بعيــداً، كمــا كان يذهــب 

ــه. ــاء جيل أبن

يكمــل قائــاً: »كانــت خطوتهــا القافــزة الرشــيقة 

شــعاع  الخفيفــة، وصدرهــا البــارز الفاتن، وهذا الإ

الســحري الغريــب، ل تــدع مجــالً للفحــص عــن 

ي 
ــق �ن ــاس الدقي ــل الإحس ــا، ول تمه ــة تكوينه بقي

ء منهــا، وكان يحســب نفســه يراهــا هكــذا لأنـّـه  ي
سش

يحــّب، ثــم علــم بالتجربــة، أّن الجميــع يقفــون 

ي كّل مــكان«.
تجاههــا هــذا الموقــف، �ن

طلــب أن تمنحــه شــيئاً مــن الحــّب فلــم تبخــل 

ي 
ــّك �ن ــب الش ــتّد لهي ــل اش ــد أن فع ــه، وبع علي

داخلــه، فــإذا كان لهــا أن تفعــل ذلــك معــه، فإنّها 

يمكــن أن تكــون قــد فعلتــه مــع الحبيــب الأول، 

يقــول: »دخــا دار الســينما، وجلســا متجاوريــن، 

ي وّد 
ــا نفســه، �ن ــض به وهــو يحــس بســعادة تفي

ــه، وتحركــت ذراعــه اليمــىن  ــق الكــون كّل ــو يعان ل

ــاً  ــه قلي ــت عن ــد، وانزلق ــر المقع ــت ظه فطوق

اختاجــة  هــي  واختلجــت  ظهرهــا،  فلمســت 

خفيفــة، ثــم اســتقرت، ونظــرت إليــه متــوردة 

غــراء، ولــو كان النــور  راضيــة، تمازجهــا الفتنــة والإ

مطلقــاً لصنــع شــيئا آخــر، لكــّن آدابــه التقليديــة 

ي قلبــه 
لــم تســمح لــه إل بنظــرة أودعهــا كّل مــا �ن

مــن أشــواك.

ثــم أُطفئــت الأنــوار، وبــدأت »الجريــدة«، 

ي جســده هــزّة، 
وتحركــت ذراعــه قليــاً، فــرت �ن

ومالــت إليــه قليــاً، فصافــح شــعرها خــّده، 

وأحــّس بالنشــوة، فثمــل، وطافــت برأســه الــرؤى 

ي الفــردوس النعســان!
الغامضــة �ن

الرســوم  وأعقبتهــا  »الجريــدة«،  وانتهــت 

فانتفضــت  المضحكــة،  بمواقفهــا  المتحركــة، 

ي توفــز 
ــع القصــة �ن ــة، وهــي تتاب ضاحكــة كالطفل

ظاهــر، رّده مــن حلمــه المهــوم إىل يقظــه طافــرة 

ترقــص فيهــا الحيــاة، وأعيــدت الأنــوار، فأحــّس 

نقلــة عنيفــة مــن عالــم إىل عالــم، وفــرك عينيــه، 

ل يــدري أمــن النــور المفاجــئ أم مــن النقلــة 

ي 
�ن واســتغرق  عينيــه  أغمــض  ثــم  المفاجئــة؟ 

ــام. أح

ثم بدأت الرواية!

ي أول الأمــر، فعــاد هــو يضــع 
ــة �ن ــدأت عادي ب

يحّركهــا،  ثــم  المقعــد،  ظهــر  فــوق  ذراعــه 

رويــداً رويــداً، ثــم يضغــط بهــا ضغطــاً خفيفــاً، 

»أشواك« رواية حاول الجميع إسقاطها من أعمال سيد قطب 
سواء كانوا من محبيه أو كارهيه
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ــث  ــا إىل حي ــي بهم ــطء، ينته ي ب
ــه �ن ــتجيب ل فتس

ي الفــردوس النعســان!
كانــا �ن

ي 
ولكــن، يــا للشــيطان! إن القصــة لتأخــذ �ن

طريقهــا، فتجــري حيــث تجــري قصتهــا بالــذات، 

يــط! فخرجــا  ي �ش
ــا قصتهــا ذاتهــا معروضــة �ن إنّه

ــق«. ــت مطب ي صم
�ن

نهاية بال زواج

ي خطيبتــه المحبوبــة، كّلما ســمحت 
ازداد شــّكه �ن

اب منهــا، فيصــف كيــف اســتطاع  بالقــ�ت لــه 

ل، وعــى بعــد عــدة  ن ي المــ�ن
احتضانهــا وتقبيلهــا �ن

ــه،  ــن في ل وم ن ــ�ن ــ�ي الم ــا: »ن ــن والديه ــار م أمت

وهــم عــى مقربــة منهمــا، وراح يضّمهــا إليــه 

ــف  ي له
ــفتيها �ن ــى ش ــوي ع ــارم، ويه ــوق ع ي ش

�ن

وتتفــا�ن  فيــه،  تتــذاوب  أنهــا  وأحــّس  حــرور، 

بكاملهــا، وأنّهــا تســتجيب لــه بــكل ذرة فيهــا، وأنها 

ــك  ــن يمل ــم يك ــاوى، ول ــل وتته ــاسش وتتداخ تت

ي نفســه 
ــف، وهــي تســكب �ن ي عن

ــا �ن إل أن يضّمه

ــك  ــرة وتل ــذه النظ ــور، به ــا المذخ ــى رحيقه أح

الفتنــة، ثــم تمّلصــت منــه، وانفلتــت تجــري، 

وعــاد هــو إىل الحجــرة نشــوان، لكّنــه تعبــان! عــاد 

ــه شــيئاً،  ــم علي ــم يلحــظ أحــد منه ــس، ول وجل

ولــو تنبــه أحدهــم إىل عينيــه لرآهمــا تقطــران 

ــكراً«. ــوة وس نش

ي منامــه، 
ــة �ن ــة بعــد أن رآهــا عاري كانــت النهاي

ها بقطعــة قمــاش، وهــي  وهــو يحــاول أن يســ�ت

لها  ن تمنعــه مــن ذلــك، فلمــا اســتيقظ ذهــب إىل م�ن

حــىت يحدثهــا فيمــا رأى، ففاجأتــه بالقــول إنّهــا ل 

تصلــح لــه، لأنّهــا عاريــة، وطلبــت منــه أن يظــّا 

ــب،  ــة وذه ــه الحديدي ــوى بإرادت ، فتق ن ــ�ي صديق

ــا، ول  ــن حّبه ــص م ــتطع أن يتخل ــم يس ــه ل لكّن

ي طهارتهــا.
مــن الشــّك فيهــا، و�ن

العــام  أعــدم  حــىت  قطــب،  ّوج  ن يــ�ت ولــم 

!1 966
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»في ظالل القرآن« لسيد قطب: 
هل اختبأ التكفير خلف سحر البيان؟

ي ظالل القرآن« لن يحتاج الأمر إل كب�ي عناء 
بمجرد الطالع عىل مقدمة تفس�ي »�ن

ي يرمي إليها سيد قطب من كتابه؛ فهو ل يمهل القارئ 
للوصول إل الغاية ال�ت

ي تفس�ي آخر، يفصح 
ن قبل أن يصدمه بكلمات لم تُعهد �ن ت�ي ن صغ�ي سوى فقرت�ي

ي ظالل القرآن - أنظر من علّو إل 
فيها عن مراده دون أي مواربات.. ».. وعشت - �ن

ة الهزيلة.. أنظر إل  ي الأرض، وإل اهتمامات أهلها الصغ�ي
ي تموج �ن

الجاهلية ال�ت
تعاجب أهل هذه الجاهلية..«!

  نادر رزق
  كاتب وباحث أردين
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»ظالــه«  ي 
�ن قطــب  ســيد  مــع   ّ ي

المــىن إّن 

سيكشــف أّن هــذه الكلمــات ليســت فلتــة قلــم، 

ــور  ــي المح ــون ه ــكاد تك ــل ت ــراً، ب ــازاً عاب أو مج

ه لآيــات القــرآن  ّ لــه تفســ�ي الرئيــس الــذي ســيج�ي

الكريــم مــىت اســتطاع إىل ذلــك ســبياً، فلــن 

يفــّوت أي فرصــة ليكــرّس مفهومــه لـ«الســتعاء 

عــى جاهليــة« هــذا الزمــان، التعبــ�ي الــذي هــرب 

ي ل يُفهــم 
ــىت ــات نفســه ال اً عــن مكنون ــه معــ�ب إلي

ــرك  ــم ت ن باس ــلم�ي ــم المس ــ�ي معظ ــا إل تكف منه

حاكميــة هللا، بعــد أن مــّر بمجموعــة عاصفــة مــن 

اً بالســخط  ي حياتــه اســتقر فيهــا أخــ�ي
التحــولت �ن

طريــق  »هجــر  الــذي  المجتمــع  هــذا  عــى 

ــق«. الح

رحلة »الظالل«

ي الســنوات 
ل يمكــن فهم ســيد قطــب، خاصة �ن

ة مــن حياتــه، دون التعريــج عــى التقلبــات  الأخــ�ي

ــى  ــت ع ــل، وانعكس ــها الرج ي عاش
ــىت ــة ال الفكري

ي ظــال القــرآن« نفســه، الــذي مــّر 
كتــاب »�ن

بعمليــة تنقيــح مقصــودة لآرائــه الســابقة، بــل 

ــاب  ــل بالكت ــىت وص ــا رّصح، ح ــا كم ؤ منه ــ�ب والت

ي يريدها، بعــدم مجاراة 
»تقريبــاً« إىل الصــورة الــىت

ء مــن  ي
ي سش

ء مــن تصوراتهــا، ول �ن ي
ي سش

الجاهليــة �ن

ي 
ــم �ن ــه )معال ــر كتب ي آخ

ــول �ن ــا يق ــا، كم أوضاعه

ــد  ــه«: »ل ب ــذي يعــد خاصــة »ظال ــق( ال الطري

ال يمكن فهم سيد قطب خاصة في سنوات األخيرة دون 
التعريج على التقلبات الفكرية التي عاشها

ــد  ــاً، ول ب ــد أن نســتعىي ثاني ــت أولً، ول ب أن نَثُب

أن نُــري الجاهليــة حقيقــة الــدرك الــذي هــي 

قــة للحيــاة  فيــه بالقيــاس إىل الآفــاق العليــا المرش

ي نريدهــا«.
ــىت ســامية ال الإ

ي حياتــه، 
مــّر ســيد قطــب بعــدة مراحــل �ن

بدأهــا شــاعراً رومانســياً وناقــداً لمعــاً )أقــرب إىل 

عــة  ن ــه الــروح الوطنيــة وال�ن ــة( تغلــب علي الي اللي�ب

تأثــره  اتجــه بحكــم  ثــم  القوميــة الواضحــة، 

ســاميات، ثــم  ي الإ
بأســتاذه العقــاد إىل الكتابــة �ن

ســام الحــركي بعــد انضمامه  ليحســم أمــره إىل الإ

ــام 1953. ن الع ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ إىل جماع

غالف »يف ظالل القرآن« لسيد قطب
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ات الحّديــة، إل أّن ثمــة  ورغــم هــذه التغــ�ي

كاً ينتظــم شــخصيته وانعكــس عــى  مزاجــاً مشــ�ت

كل كتاباتــه رغــم تباينهــا، وهــو »الســتعاء« 

ي معركــة دائمــة 
والعتــداد بالنفــس الــذي جعلــه �ن

ــب. أ بالعواق ــا�ب ــ�ي ع ــه، غ ــن حول ــع م م

تحــولت  القــرآن«  ظــال  ي 
»�ن رحلــة  تمثــل 

ي 
ــىت ــب؛ ال ــيد قط ــاة س ي حي

ــامية �ن س ــة الإ المرحل

ي 
ي �ن ي والأد�ب

ن عــى الجانــب الفــىن كــ�ي بــدأت بال�ت

ي 
ي كتابيــه »التصويــر الفــىن

القــرآن الكريــم، كمــا �ن

ــة  ــاهد القيام ــام 1945، و«مش ي الع
ــرآن« �ن ي الق

�ن

ــا  ي كليهم
ــل �ن ــد عم ــام 1947، وق ــرآن« الع ي الق

�ن

عــى إظهــار نمــاذج مــن الصــور الفنيــة الرفيعــة 

ي كتــاب هللا بأســلوب أّخــاذ غــ�ي مســبوق موظِّفــاً 
�ن

ــة  قلمــه الــذي صقلتــه قراءاتــه وحصيلتــه النقدي

ــدة. الفري

ــة  ي نهاي
ــدة �ن ــات المتح ــفره إىل الولي ــد س وبع

ســامي يتبلــور حركيــاً  الأربعينيــات أخــذ مزاجــه الإ

ي 
ــة �ن ــة الجتماعي ــه »العدال بالتدريجــي، فظهــر ل

ســام  ي العــام 1949، و«معركــة الإ
ســام« �ن الإ

ي 
ســام« �ن والرأســمالية« و«الســام العالمــي والإ

ــام 1951. الع

ي بدايــة الخمســينيات أخــذت عاقتــه  بجماعة 
�ن

ن تتوثــق باعتبارهــم »حقــاً  الإخــوان المســلم�ي

ي 
ــع �ن ــاق واس ــى نط ــام ع س ــل لاإ ــاً للعم صالح

ــاملة«،  ــث ش ــاء وبع ــة إحي ــا بحرك ــة كله المنطق

أكــ�ش  طابعــاً  يأخــذ  ســامي  الإ نََفســه  وأخــذ 

ي أصدرهــا 
ــىت ــات ال ــة، ومــن أهــم المؤلف راديكالي

ســام  و«الإ الديــن«،  »هــذا  ة،  الفــ�ت تلــك  ي 
�ن

التصــور  و«خصائــص  الحضــارة«،  ومشــكات 

مــن  المعدلــة  الطبعــة  وتعــد  ســامي«،  الإ

ســام« أبــرز عامــات  ي الإ
»العدالــة الجتماعيــة �ن

التغــ�ي الجديــد الــذي أصابــه بعــد الفصــل الــذي 

ــارصن  ــدة )ح ــكاره الجدي ــل أف ــه ليحم ــه إلي أضاف

ســام ومســتقبله(، وقــد صــّدر هــذه الطبعــة  الإ

ــح  ــه تلمي ــه بأنّ ــم من ــذي ُفه ــه�ي ال ــه الش بإهدائ

لجماعــة الإخــوان رغــم نفيــه لذلــك لحقــاً: »إىل 

ن يــردون  ي خيــاىلي قادمــ�ي
الفتيــة الذيــن ألمحهــم �ن

هــذا الديــن جديــدا كمــا بــدأ.. إىل هــؤلء الفتيــة 

ي ســبيل هللا، عــى 
الذيــن يجاهــدون باســم هللا، �ن

ــاب«. ــذا الكت ــدي ه ــة هللا أه برك

ي 
ي هــذه المرحلــة أعــاد قطــب نــرش كتابــه »�ن

و�ن

ــات  ــه تعدي ــرى علي ــد أن أج ــرآن« بع ــال الق ظ

وتنقيحــات جوهريــة لتتوافــق مــع مــا اســتقر عليه 

مــن أفــكار وآراء انقلــب فيهــا عــى معظــم مــا كان 

يؤمــن بــه طيلــة حياتــه الســابقة.

مل يفّوت قطب فرصة ليكّرس مفهومه لـ»الجاهلية«
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ُولــد كتــاب »الظــال« أواخــر العــام 1950 مــن 

ي ظــال القــرآن( 
خــال زاويــة تحــت عنــوان )�ن

ــا زوج  ي كان يصدره
ــىت ــة »المســلمون«، ال ي مجل

�ن

مــام حســن البنــا والســكرت�ي الشــخىي لــه  ابنــة الإ

ي الشــه�ي 
ســعيد رمضــان )والــد الداعيــة الإخــوا�ن

طــارق رمضــان(.

لقيــت هــذه الكتابــات قبــولً واستحســاناً واســعاً 

ــب  ــاء الكت ــة دار إحي ــع مكتب ــا دف ــراء، مم ــن الق م

قطــب  ســيد  مــع  للتعاقــد  بالقاهــرة  العربيــة 

ــرش  ــن ن ــف ع ــاب مســتقل، فتوق ي كت
لإصدارهــا �ن

ي المجلــة عنــد الحلقــة الســابعة، وظهــر 
سلســلته �ن

يــن الأول )أكتوبــر(  ي ترش
الجــزء الأول مــن الكتــاب �ن

1952، وواظــب عــى نــرش تفســ�ي جــزء واحــد مــن 

ن شــهرياً وفــق اتفاقــه مع دار  أجــزاء القــرآن الثاثــ�ي

ــر(  ي )يناي
ــا�ن ــون الث ــم 16 جــزءاً حــىت كان ــرش ليت الن

1954، قبــل اعتقالــه والحكــم عليــه بـــ15 عامــاً إثــر 

حادثــة المنشــية، لكنــه تابــع إصــدار بقيــة الأجــزاء 

مــن ســجنه الــذي لــم يكمــل فيــه محكوميتــه 

ــو( 1964.  ــار )ماي ي أي
لخروجــه بعفــو صحــي �ن

ورغــم مــا رّوجــه الإخــوان من تعرض ســيد قطب 

ة ســجنه الأوىل، فــإّن الوقائــع  للتعذيــب خــال فــ�ت

تفنــد هــذه المزاعــم قطعــاً، بــل يمكــن القــول إّن 

ــدور  ــل ص ــل، بدلي ــا حص ــو م ــاً ه ــس تمام العك

ــوام  ــة 5 أع ــل قراب ــاب قب ــن الكت الطبعــة الأوىل م

فــراج عنــه؛ ذلــك أّن الســلطات ســمحت لــه  مــن الإ

ــت  ــجون كان ــح الس ــم أّن لوائ ــة رغ ــة الكتاب بحري

تمنــع ذلــك، والأغــرب، وفــق مــا يقــول خالــد 

ــام  ــادر الع ــدم« الص ــراء ال ــه »أم ي كتاب
ــة �ن عكاش

2014، أّن »الرئيــس جمــال عبــد النــارص أصــدر قــراراً 

، وكان مــن كبــار  ن الشــيخ محمــد الغــزاىلي بتعيــ�ي

ــوال  ــ�ي أح ــذاك، لتيس ــاف آن ــي وزارة الأوق موظف

ســيد قطــب فيمــا يتعلــق بإمــداده بمــا يشــاء مــن 

الكتــب، ومراجعــة مــا يكتبــه مــع النــا�ش قبــل أن 

ــع«. ــا إىل الطب ــذ طريقه تأخ

وبالمناســبة يذكــر محمــد عمــارة أّن الشــيخ 

ــنة  ــن س ــل م ــاً لأق ــل لحق ــذي اعتق ، ال ــزاىلي الغ

العــام 1965، كان هــو أول مــن دعــا ســيد قطــب 

، وكان  ن لانضمــام إىل جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ي العــام 1950 بعــد أن توّطــدت عاقــة 
ذلــك �ن

، لكنــه قــال لــه: »الأفضــل أن أكــون  ن الرجلــ�ي

ــداً«! بعي

ي 
ألقــي القبــض عــى ســيد قطــب مــرة ثانيــة �ن

ــم  ــكيل تنظي ي تش
ــدوره �ن ــطس( 1965 ل آب )أغس

�ي »منفصــل عــن الجماعــة« لقلــب نظــام 

يــة، وفــق شــهادة  الحكــم وتفجــ�ي القناطــر الخ�ي

ــا وعضــو  ــق مرافــق حســن البن ــد الخال ــد عب فري

ي 
ــبق �ن ــاد الأس رش ــب الإ ــية ومكت ــة التأسيس الهيئ

ــرة  ة مــن لقــاء الجزي ي الحلقــة الأخــ�ي
الجماعــة، �ن

أعاد قطب نشر »في ظالل القرآن« بعد أن أجرى عليه تنقيحات 
جوهرية لتتوافق مع ما استقر عليه
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الشيخ الغزايل كان هو أول من دعا سيد قطب لالنضامم إىل جامعة اإلخوان

ــت  ي بُث
ــىت ي برنامــج شــاهد عــى العــر ال

معــه �ن

بتاريــخ 2004/3/14.

ــح  ــب تنقي ــيد قط ــل س ــام 1965 أكم ــىت الع ح

تفســ�ي أول ثاثــة عــرش جــزءاً مــن القــرآن وتوقــف 

ي عنــد بدايــة تفســ�ي ســورة 
بســبب اعتقالــه الثــا�ن

ــة  ــن الطبع ــزء الأول م ــدر الج ــر، وكان أص الحج

ــع العــام 1960. المنقحــة الأوىل مطل

وبعــد إعدامــه بتاريخ 29 آب )أغســطس( 1966، 

ظهــرت الطبعــة الثانيــة كاملــة وقــد تضمنــت 

ــن الطبعــة  ــه م ــم حذف ــا ت هــذه التنقيحــات وم

الكتــاب  بمراقبــة  المعنيــة  اللجنــة  مــن  الأوىل 

وج  ــ�ب كمقدمــة ســورة الفجــر، ومقدمــة ســورة ال

ي 
ــم �ن ــه »معال ــاً كتاب ــف أيض ــا المؤل ي ضمنه

ــىت ال

ــق«. ــو الطري ــذا ه ــوان »ه ــت عن ــق« تح الطري

عيــة  الرش »الطبعــة  العــام 1978 ظهــرت  ي 
�ن

ي قــدم لهــا شــقيقه محمــد قطــب، 
الســابعة« الــىت

ي ســتة مجلــدات مــن الحجــم الكبــ�ي عــن 
وذلــك �ن

وق« اللبنانيــة، وتضمنــت إضافــات  »دار الــرش

ت لأول مــرة بعــد  وتنقيحــات تركهــا المؤلــف ونــرش

ي اســتقر عليهــا 
ــىت ــه، وتعــد هــذه الطبعــَة ال موت

ــة. ــه الطويل ي رحلت
ــاب �ن الكت

 ما بين الظاللين

ــة  ن الطبعــة الأصلي ــ�ي يمكــن ماحظــة الفــرق ب

 ، ي ي تقــوم »أساســاً« عــى منهــج التــذوق الأد�ب
الــىت

ي تضاعــف حجمهــا عــن الطبعــة 
ــىت والمنقحــة )ال

؛  ن الأوىل( مــا إن تتــم مقارنــة لغــة المقدمتــ�ي

ي الأوىل:
ــب �ن ــول قط يق

ي بحــوث 
»كل مــا حاولتــه أل أُغــِرق نفــ�ي �ن

لغويــة أو كاميــة أو فقهيــة تحجــب القــرآن عــن 

ــرآن«. ــن الق ــي ع ــب روح ــي، وتحج روح
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ــوان  ــرآن، عن ــال الق ي ظ
ــاً: »�ن ــع موضح ويتاب

ي الحيــاة؛ 
لــم أتكلفــه؛ فهــو حقيقــة عشــتها �ن

ي نفــ�ي رغبــة 
ن كنــت أجــد �ن ن والحــ�ي ن الحــ�ي فبــ�ي

وح  ة، أســ�ت ي ظــل القــرآن فــ�ت
ي أن أعيــش �ن

خفيــة �ن

ي ظــل ســواه.. حاولــت أن 
وحه �ن فيهــا مــا ل أســ�ت

ــج نفــ�ي مــن إحســاس بالجمــال  ــا خال ّ عم أعــ�ب

ي هــذا الكتــاب المعجــز، ومــن 
ي العجيــب �ن

الفــىن

ــد  ــر، ولق ــ�ي والتصوي ي التعب
ــق �ن ــعور بالتناس ش

ي منــذ فرغــت مــن كتــاب 
كانــت هــذي إحــدى أمــا�ن

ــرآن..«. ي الق
ي �ن

ــىن ــر الف التصوي

ــيد  ــذف س ــة يح ــة الثاني ــة الطبع ي مقدم
و�ن

أ  قطــب هــذا الــكالم الشــفيف كلــه، ليهــ�ي

ه لخطابــه الجديــد: ســاحة تفســ�ي

ي ظال القــرآن - ذلك التصور 
»عشــت أتمــى - �ن

الكامــل الشــامل الرفيــع النظيــف للوجــود.. لغاية 

.. وأقيــس  ي
نســا�ن الوجــود كلــه، وغايــة الوجــود الإ

فيهــا  تعيــش  ي 
الــىت الجاهليــة  إليــه تصــورات 

ي شــمال وجنــوب.. 
ق وغــرب، و�ن ي �ش

ــة، �ن ي البرش

ــتنقع  ي المس
ــة، �ن ي ــش البرش ــف تعي ــأل.. كي وأس

ي الظــام البهيــم 
ي الــدرك الهابــط، و�ن

الآســن، و�ن

، وذلــك المرتقــى  وعندهــا ذلــك المرتــع الــزكي

ء؟ ي
ــو�ن ــور ال ــك الن ، وذل ــاىلي الع

ــق  ــس التناس ــرآن - أح ــال الق ي ظ
ــت - �ن وعش

ــا هللا،  ــا يريده ــان كم نس ــة الإ ن حرك ــ�ي ــل ب الجمي

وحركــة هــذا الكــون الــذي أبدعــه هللا.. ثــم 

ي 
يــة �ن أنظــر.. فــأرى التخبــط الــذي تعانيــه البرش

ن  ــ�ي ــادم ب ــة، والتص ن الكوني ــ�ن ــن الس ــا ع انحرافه

ــا  ــى عليه ي تم
ــىت ــرة ال ي ــدة الرش ــم الفاس التعالي

ــول  ــا. وأق ــا هللا عليه ي فطره
ــىت ــا ال ن فطرته ــ�ي وب

ــود  ــذي يق ــذا ال ــم ه ــيطان لئي : أي ش ــ�ي ي نف
�ن

خطاهــا إىل هــذا الجحيــم؟«.

ل يقــف الأمــر عنــد المقدمــة بطبيعــة الحــال 

خمــس  »الجاهليــة«  كلمــة  فيهــا  وردت  ي 
الــىت

مــرات، إذ يظهــر هــذا الهاجــس الجديــد بتعمــده 

ه،  ي تفســ�ي
ذكــر هــذه الكلمــة أكــ�ش مــن 560 مــرة �ن

وهــذا العــدد بالتأكيــد كان مرشــحاً للتضاعــف لــو 

ه. ُكتــب لــه تنقيــح بقيــة تفســ�ي

ابحث عن »المسلم العظيم«

لطالمــا مّثلــت نقطــة التحــول الجــذري الأخــ�ي 

ي تنقيحاته 
لأفكار ســيد قطــب �اً غامضاً خاصــة �ن

ــة  ــراءة متأني ــن ق ــرآن«، لك ــال الق ي ظ
ــه »�ن لكتاب

للكتــاب تزيــح جانبــاً مــن هــذا الغمــوض.

ي أجراهــا ســيد 
مــن ضمــن التعديــات الــىت

ي 
قطــب عــى كتابــه ولــم يكــن لهــا أي ذكــر �ن

ه عــى كلمــة  ن الطبعــة الأوىل –إضافــة إىل تركــ�ي

الجاهليــة- تكــراره لـــ »الحاكميــة« 77 مــرة، وهــو 

رغم محاوالت التجميل فثمة شواهد عديدة في »الظالل« أّن 
»الجاهلية« عند قطب ليست سوى تعبير عن التكفير
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ما يقطع بتأثري أيب األعىل املودودي عىل سيد قطب أنه ذكره يف 31 موضعاً من »الظالل«

ــو  ــح الــذي أشــاعه أب كمــا هــو معــروف المصطل

ي معظــم 
الأعــى المــودودي قبلــه بســنوات �ن

كتاباتــه.

ــامية  س ــة الإ ــم الجماع ــ�ي زعي ــع بتأث ــا يقط م

ي 31 موضعاً من 
بباكســتان عــى قطــب أنــه ذكــره �ن

»الظــال« بالإحالــة إىل 12 كتابــاً لــه، واصفــاً إيــاه 

بـ«المســلم العظيــم« و«المســلم الصــادق«.

ي كتابــه 
وهــو مــا يؤكــده أبــو الحســن النــدوي �ن

ســام« تحــت عنــوان  الســياسي لاإ »التفســ�ي 

ــب«، إذ  ــيد قط ــدى س ــة ل ــات المماثل »التريح

ــ�ي  ــامي الكب س ــب الإ ــب الكات ــد أعج ــول: »وق يق

الأســتاذ ســيد قطــب الشــهيد إعجابــاً شــديداً 

»المصطلحــات  المــودودي  الأســتاذ  بكتــاب 

ي الآراء 
ي القــرآن« ووافقــه كل الموافقــة �ن

الأربعــة �ن

ــا«. ي يتضمنه
ــىت ــكار ال والأف

ــح  ــر الواض ــى التأث ــدة ع ــة العدي ــن الأمثل وم

بطروحــات المــودودي حــول الحاكميــة عندمــا 

ــورة  ه لس ــ�ي ــرض تفس ي مع
ــب �ن ــيد قط ــول س يق

ــا  ــوم عليه ي يق
ــىت ــة ال ــدة النظري ــال »والقاع الأنف

ي- هــي  ســام -عــى مــدار التاريــخ البــرش الإ

ــراد  ــه إل هللا«. أي: إف ــهادة أن ل إل ــدة: »ش قاع

والقوامــة  والربوبيــة  بالألوهيــة  هللا –ســبحانه- 

ي 
ــاداً �ن ــا اعتق ــراده به ــة.. إف ــلطان والحاكمي والس

ي واقــع 
يعــة �ن ي الشــعائر، و�ش

، وعبــادة �ن الضمــ�ي

الحيــاة؛ فشــهادة أن ل إلــه إل هللا، ل توجــد 

غلبت على النافين تهمة التكفير عند سيد قطب »القراءة 
المبيتة« لنصوصه
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ي هــذه 
عــاً إل �ن فعــاً؛ ول تعتــ�ب موجــودة �ش

ــاً  ــوداً جدي ــا وج ي تعطيه
ــىت ــة ال ــورة المتكامل الص

حقيقيــاً يقــوم عليــه اعتبــار قائلهــا مســلماً أو غــ�ي 

مســلم..«.

لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، إذ نقــل 

قطــب عــن المــودودي مقتطفــات حرفيــة كان 

ي 
ي ســبيل هلل( تمتــد �ن

أطولهــا مــن كتابــه )الجهــاد �ن

المجلــد الثالــث مــن »الظــال« عــ�ب الصفحــات 

1444 – 1452، بعــد أن مّهــد لهــا بقولــه »فــإن 

ســام  ي الإ
ي بيــان طبيعــة الجهــاد �ن

هنــاك بقيــة �ن

وطبيعــة هــذا الديــن يمدنا بهــا المبحــث المجمل 

القيــم الــذي أمدنــا بــه المســلم العظيــم الســيد 

ــس  ــنحتاج أن نقتب ــودودي .. وس ــى الم ــو الأع أب

ــد  ــارئ يري ــا لق ــىن عنه ــة ل غ ــرات طويل ــه فق من

ــذا الموضــوع الخطــ�ي  ــة له ــة واضحــة دقيق رؤي

ــامية«. س ــة الإ ــاء الحرك ي بن
ــق �ن العمي

عــى  الواضحــة  المــودودي  ات  تأثــ�ي ورغــم 

ــه  ــل خطابات ــه يمكــن بتحلي ــب، إل أنّ ــيد قط س

بشــكل عــام، ماحظــة عامــل آخــر ل يمكــن 

ــه الســتعداد  ــد لدي ــه داخــل شــخصيته وّل إهمال

ــم  ــ�ي الدائ ــه الرومان ــو نزوع ــي، وه ــذا التلق له

ي النهايــة إىل التطــرف 
ي قادتــه �ن

نحــو المثاليــة الــىت

ــام«. س ــاف الإ ــادة اكتش ــم »إع باس

ي كتابــه »نظريــة المعرفــة 
ولعــل عــىي الــوردي �ن

عنــد ابــن خلــدون« الــذي كتبــه العــام 1950، 

يقــدم تنبــؤاً فريــداً بحتميــة مــآلت مــن يحملــون 

مثــل أفــكار ســيد قطــب )والمــودودي نفســه( 

ممــن يدعــون إىل »تأســيس ديــن جديــد« أول 

غالف كتاب »التفسري السيايس لإلسالم« أليب الحسن الندوي

أهدافــه إحيــاء أو اســتعادة التقاليــد القديمــة 

ــول  ه، إذ يق ــ�ي ــد تعب ــى ح « ع ي ــىب ــر الذه »للع

»غــ�ي إّن تلــك التقاليــد الأقــدم غالبــاً مــا تُفــر 

مــن جديــد وتكتســب معــىن جديــداً.. يُعتقــد أنــه 

ء  ــذي أسي ــح« ال ــي« و«الصحي ــىن »الحقيق المع

فهمــه أو تشــّوه بمــرور الزمــن« موضحــاً أن هــذا 

ــاعره  ــرب مش ــرد أن تضط ــيبدأ بمج « س ــاىلي »المث

ليتغلــب  و«المنطــق«  »العقانيــة«  بتوظيــف 

ي ل تــر�ن عنهــا قناعاتــه، حــد 
عــى العقبــات الــىت

ــه. ــن يعارض ــيطنة« كل م »ش

جاهلية أم تكفير؟

ي كتابــه )ســيد قطــب 
ن الخطيــب �ن يقــول د.معــ�ت

ن الأفــكار  ( »يجــب الفصــل، بحــّدة، بــ�ي والتكفــ�ي

وتضحيــة  الأفــكار  صحــة  ن  وبــ�ي والأشــخاص، 
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ي 
�ن الأشــخاص  فمــوت  هــم،  ومص�ي أصحابهــا 

ــا«. ي صحته
ــىن ــرة ل يع ــبيل فك س

ــل الخــاف حــول أفــكار ســيد قطــب ســاحة  مّث

ن لــه بتهمــة  ن المهاجمــ�ي معركــة لــم تهــدأ بــ�ي

ــم  ــت عليه ــن غلب ــه مم ن عن ــ�ي ، والمدافع ــ�ي التكف

، فيمــا يبــدو،  ن »القــراءة المبيتــة« للنــص، واقعــ�ي

تحــت ســطوة مــوت الرجــل »شــهيد مبادئــه«، 

ــ�ي المجتمعــات، وأّن  ــم يقــل بتكف ــه ل ن أنّ ــ�ي ذاهب

ــن  ــاً م ــه نوع ــة ل يعــدو كون ــا بالجاهلي ــه له وصف

ي 
ء فهمها، كســلمان العودة �ن ي  أسي

الســتعارة، الــىت

ي 
ان(، وراشــد الغنوسش ن ي المــ�ي

مقالــه  )ســيد قطــب �ن

فيمــا كتبــه تحــت عنــوان )مــا مــدى مســؤولية 

ــف؟(. ــ�ي والعن ــركات التكف ــن ح ــب ع قط

إليهــا  يلجــأ  ي 
الــىت التجميــل  محــاولت  رغــم 

ــواهد  ــة ش ــإن ثم ــألة، ف ــذه المس ي ه
ــون �ن المدافع

ك أي احتمــال  ي »الظــال« تثبــت بمــا ل يــ�ت
عديــدة �ن

للشــك أّن »الجاهليــة« عنــده ليســت ســوى تعبــ�ي 

مخاتــل عــن تكفــ�ي يتــوارى خلــف ســحر البيــان 

: »إن  ي
ي المجلــد الثــا�ن

الــذي طالمــا أتقنــه؛ إذ يقــول �ن

ة مــن الزمــان؛ ولكنهــا وضــع  ــة ليســت فــ�ت الجاهلي

مــن الأوضــاع، هــذا الوضــع يوجــد بالأمــس، ويوجد 

اليــوم، ويوجــد غــداً، فيأخــذ صفــة الجاهليــة، 

ــام..«. س ــة لاإ ــام، والمناقض س ــة لاإ المقابل

ي عبــارة ل 
ي المجلــد الثالــث، �ن

كمــا يؤكــد �ن

تقبــل تأويــاً ول تــدع مجــالً للنقــاش )وفــق 

الدعــوة  »إّن  النــدوي(:  الحســن  ي  أ�ب تعبــ�ي 

ســامية -عــى يــد محمــد رســول هللا صــى  الإ

ة  هللا عليــه وســلم- إنمــا تمثــل الحلقــة الأخــ�ي

كتاب »نظرية املعرفة عند ابن خلدون« لعيل الوردي

ســام بقيــادة  ي سلســلة الدعــوة الطويلــة إىل الإ
�ن

موكــب الرســل الكــرام.. وهــذه الدعــوة عــى 

ي كانــت تســتهدف أمــراً  مــدار التاريــخ البــرش

واحــداً: هــو تعريــف النــاس بإلههــم الواحــد 

وربهــم الحــق، وتعبيدهــم لربهــم وحــده ونبــذ 

ــدا  ــا ع ــاس - فيم ــن الن ــم يك ــق.. ول ــة الخل ربوبي

ة - ينكــرون مبــدأ  ات قصــ�ي ي فــ�ت
أفــراداً معــدودة �ن

الألوهيــة ويجحــدون وجــود هللا البتــة، إنمــا هــم 

ــق،  ــم الح ــة ربه ــة حقيق ــون معرف ــوا يخطئ كان

ي صــورة 
ــا �ن ــة أخــرى: إم ــون مــع هللا آله ك أو يرش

ي صــورة الحاكميــة 
العتقــاد والعبــادة، وإمــا �ن

ك كالآخــر يخــرج بــه النــاس  والتبــاع، وكاهمــا �ش

ــد كل  ــه عــى ي ــوا يعرفون ــذي كان مــن ديــن هللا ال

ــد،  ــم الأم ــال عليه ــه إذا ط ــم ينكرون ــول، ث رس

ي أخرجهــم منهــا، 
ويرتــدون إىل الجاهليــة، الــىت

ي 
ــا �ن ــاهلل مــرة أخــرى.. إم ك ب ويعــودون إىل الــرش

ــة،  ــاع والحاكمي ي التب
ــا �ن ــادة، وإم العتقــاد والعب

ــاً«. ــا جميع ــا فيه وإم
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ك  الــرش ن  بــ�ي المرادفــة  ي 
�ن أيضــاً  ويقــول 

المجتمعــات  بهــا  يصــف  ي 
الــىت والجاهليــة 

المعــارصة عنــد تفســ�ي الآيــات 12 إىل 19 مــن 

ســورة الأنعــام: »إن هــذه العصبــة تواجــه اليوم 

ي الأرض، نفــس مــا 
الشــاملة �ن الجاهليــة  مــن 

لــت عليهــا هــذه  ن ي ت�ن
كانــت تواجهــه العصبــة الــىت

ــا، ولتســ�ي  ــا موقفه ــات، لتحــدد عــى ضوئه الآي

ي طريقهــا«.
عــى هــذا الضــوء �ن

ويتابــع بقولــه: »لقــد اســتدار الزمــان كهيئتــه 

ــادت  ــة، وع ي ــن إىل البرش ــذا الدي ــاء ه ــوم ج ي

ــه  ــت في ــذي كان ــف ال ــل الموق ــة إىل مث ي البرش

ل هــذا القــرآن«، بــل يصــل بــه الأمــر  ن يــوم تــ�ن

يــة بجملتهــا، بمــا  إىل القــول رصاحــًة: »البرش

ي 
ــآذن �ن ــى الم ــرددون ع ــن ي ــك الذي ــا أولئ فيه

مشــارق الأرض ومغاربهــا كلمــات: »ل إلــه إل 

هللا« بــا مدلــول ول واقــع.. هــؤلء أثقــل إثمــاً 

ــدوا إىل  ــم ارت ــة، لأنّه ــوم القيام ــاً ي وأشــد عذاب

ي ديــن 
عبــادة العبــاد.. مــن بعــد أن كانــوا �ن

هللا«!

ــا إســام  ــد قطــب: » إم ي موضــع آخــر يؤك
و�ن

وإمــا جاهليــة، إمــا إيمــان وإمــا كفــر، إمــا حكــم 

ــة«. ــا حكــم الجاهلي هللا وإم

وشهد شاهد من أهلها

يــن يجهلــون أّن مــن أبــرز مــن اتهــم  لعــل كث�ي

ن يوســف القرضاوي  ســيد قطــب بتكفــ�ي المســلم�ي

كانــت  مناســبة،  مــن  أكــ�ش  ي 
�ن وذلــك  نفســه، 

ــن  ــه )اب ــاب مذكرات ــع كت ــام 2004 م ــة الع البداي

القريــة والكتــاب( فضــاً عــن لقــاءات تلفزيونيــة 

ي هــذا الســياق 
ومقــالت؛  ومــن أبــرز مــا كتبــه �ن

ــخ  ــن« بتاري ــع »إســام أون لي ه موق ــرش ــال ن مق

5/4/ 2004 تحــت عنــوان »هــل يكّفــر ســيد قطــب 

 .. ن ن مــن المجرم�ي ن المؤمنــ�ي مســلمي اليــوم؟ تميــ�ي

ــام!«. أُوىل المه

يبــدأ القرضــاوي هــذا المقــال بقولــه: مــن 

ي طبعتــه 
قــرأ »ظــال القــرآن« لســيد قطــب �ن

الأوىل لــم يجــد فيــه شــيئاً يــدل عــى هــذه 

أبرز من اتهم سيد قطب بتكفري املسلمني يوسف القرضاوي نفسه
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ي 
ن الذيــن يعيشــون �ن الفكــرة: تكفــ�ي المســلم�ي

ســامي اليــوم. ولكــن مــن قــرأ الأجــزاء  العالــم الإ

ي الســجن بعــد 
ــا وهــو �ن ي كتبه

ــىت ــه ال ة من الأخــ�ي

ــزاء الأوىل  ــك الأج ــري، وكذل ــه الفك ــ�ي اتجاه تغ

ي طبعتــه الثانيــة ومــا 
ي عّدلهــا، وظهــر ذلــك �ن

الــىت

ي 
ــري �ن ــة ت ــرة المحوري ــا يجــد هــذه الفك بعده

ي مئاتهــا، 
ات المواضــع، بــل �ن ي عــرش

الكتــاب �ن

ي 
ــل �ن ــبة، ب ــاءت مناس ــا ج ــا كلم ــا ويؤكده يذكره

أد�ن مناســبة لهــا«.

ــن  ــاس م ــا بالقتب ــنكتفي هن ــع: »وس ــم يتاب ث

تفســ�ي ســورة الأنعــام، مــن الجــزء الســابع، ومــن 

، عــى  ســورة الأنفــال والتوبــة مــن الجــزء العــا�ش

 ، اعتبــار أن ســورة الأنعــام مــن القــرآن المــ�ي

.» ي
ــرآن المــد�ن ــن الق ــة م ــال والتوب ي الأنف

وســور�ت

وممــا يقتبســه القرضــاوي مــن »الظــالل« 

ــه: ــب إلي ــا ذه ــىل م ــل ع للتدلي

ــركات  ــه ح ي تواج
ــىت ى ال ــ�ب ــقة الك ــن المش »ولك

ــن  ء م ي
ي سش

ــت �ن ــوم ليس ــة الي ــام الحقيقي س الإ

ي وجــود أقــوام مــن النــاس 
هــذا.. إنهــا تتمثــل �ن

ي يــوم 
ي أوطــان كانــت �ن

، �ن ن مــن ســالت المســلم�ي

ســام«. ــام دارا لاإ مــن الأي

إل هللا  إلــه  ل  أن  يشــهد  لــم  فــرد  »وأيمــا 

ي 
-بهــذا المدلــول- فإنــه لــم يشــهد ولــم يدخــل �ن

ســام بعــد، كائنــاً مــا كان اســمه ولقبــه ونســبه.  الإ

وأيمــا أرض لــم تتحقــق فيهــا شــهادة أن ل إلــه إل 

هللا -بهــذا المدلــول- فهــي أرض لــم تَــِدن بديــن 

ســام بعــد«. ي الإ
هللا، ولــم تدخــل �ن

ســام ليــس بهــذا التميــع الــذي  ويتابــع »إن الإ

ن والكفــر 
ّ ســام بــ�ي يظنــه المخدوعــون، إن الإ

ــك  ــه إل هللا بذل ــهادة أن ل إل ــام ش س .. الإ ن
ّ ــ�ي ب

المدلــول، فمــن لــم يشــهدها عــى هــذا النحــو، 

ــو؛  ــذا النح ــى ه ــاة ع ي الحي
ــا �ن ــم يقمه ــن ل وم

أنــه مــن الكافريــن  فحكــم هللا ورســوله فيــه 

.».. ن .. المجرمــ�ي ن ن الفاســق�ي الظالمــ�ي

ثــم يعقــب القرضاوي عــى هذا الــكام بقوله: 

»هــذا هــو الرجــل يــرح -بــل يــرخ- بمــا ل يدع 

ي كانت 
مجــالً للشــك والحتمــال: أّن الأوطــان الــىت

ســام«، وأّن  ي يــوم مــن الأيــام »داراً لاإ
تعتــ�ب �ن

( الذيــن  ن هــؤلء الأقــوام )مــن ســالت المســلم�ي

ي يــوم مــن الأيــام.. لم 
ن �ن كان أجدادهــم مســلم�ي

، .. لأنهــم لــم يشــهدوا أّن »ل  ن يعــودوا مســلم�ي

إلــه إل هللا« بمدلولهــا الحقيقــي كمــا حــدده هــو، 

ــم  ــا ل ســامية أنه ــه الحــركات الإ ــا تعاني وأشــق م

يتضــح لهــا هــذا المفهــوم الجديــد.. وهــو يريــد 

ــة  ــروا بكلم ــا أن يجه ــركات ودعاته ــذه الح ــن ه م

 ،» ن ــلم�ي ــ�ي المس ــة تكف ــوا بـ«تهم ــل ول يبال الفص

.»!! ن فالحقيقــة أنهــم ليســوا مســلم�ي

ال يكاد يختلف الباحثون حول تأثير كتابات سيد قطب في 
معظم الجماعات اإلسالمية
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»التهذيب« هو الحل؟!

ه قــد وضــع  مــن الواضــح أّن هــذا الــكام وغــ�ي

ــو  ــا ه ــرج، فه ي ح
ن �ن ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ جماع

ي الهــارب المديــر 
عصــام تليمــة الداعيــة الإخــوا�ن

يدعــو  القرضــاوي  يوســف  لمكتــب  الســابق 

ي مقــال لــه عــى 
لتهذيــب »الظــال« وذلــك �ن

موقــع »إســام أون ليــن« تحــت عنــوان »نعــم 

ــب واختصــار«، بحجــة أن  ــاج الظــال لتهذي يحت

ي كتــاب 
مــا يجــب حذفــه، بنظــره، موجــود كامــاً �ن

ــق(! ي الطري
ــم �ن )معال

وحــىت تتضــح فكرتــه، كمــا يقــول، يســوق 

ن الأوىل  ن الطبعتــ�ي تليمــة نموذجــاً يقــارن فيــه بــ�ي

والثانيــة، وهــو تفســ�ي قطــب لقولــه تعــاىل: 

ــا  . ونجن ن ــة للقــوم الظالمــ�ي ــا فتن ــا ل تجعلن »ربن

إىل  وأوحينــا  الكافريــن.  القــوم  مــن  برحمتــك 

ــاً،  ــه أن اتخــذا لقومكمــا بمــر بيوت مــوس وأخي

واجعلــوا بيوتكــم قبلــة« )يونــس: 87-85(.

ــاً  ي الطبعــة الأوىل تعقيب
فيقــول ســيد قطــب �ن

ي 
، و�ن ن ــ�ي ــذا التم ــب ه ــات: »وعق ــذه الآي ــى ه ع

ة النتظــار بعــد الجولــة الأوىل، وإيمــان مــن  فــ�ت

آمــن بمــوس، أوحــى الّلــه إليــه وإىل هــارون 

ي إ�ائيــل بيوتــاً خاصــة بهــم، 
أن يتخــذا لبــىن

ــل  ــتعداداً للرحي ــم اس ــم وتنظيمه ــك لفرزه وذل

غالف كتاب »معامل يف الطريق« لسيد قطب

ــار، وكلفهــم تطهــ�ي  ي الوقــت المخت
مــن مــر �ن

كيــة  ن وب�ت قبلــة(،  بيوتكــم  )واجعلــوا  بيوتهــم 

نفوســهم )وأقيمــوا الصــاة(، والستبشــار بنــر 

الّلــه.. وتلــك هــي التعبئــة الروحيــة إىل جــوار 

ــذه  ــوم به ن ق ــد يســته�ي ــة.. ولق ــة النظامي التعبئ

ــزال إىل  ــا ت ــارب م ــن التج ــة، ولك ــة الروحي التعبئ

أ بــأن العقيــدة هــي الســاح  هــذه اللحظــة، تنــىب

يــد  ي 
�ن الحربيــة  الأداة  وأّن  المعركــة،  ي 

�ن الأول 

اً  الجنــدي الخائــر العقيــدة ل تســاوي شــيئاً كثــ�ي

ــدة«. ــاعة الش ي س
�ن

دعا عصام تليمة إلى تهذيب »الظالل« بحجة أن ما يجب حذفه 
موجود في )معالم في الطريق(
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ي الطبعــة الثانيــة فيتغــ�ي خطــاب قطــب 
أمــا �ن

الّلــه  ي يعرضهــا 
الــىت التجربــة  تمامــاً: »وهــذه 

عــى العصبــة المؤمنــة ليكــون لهــا فيهــا أســوة، 

تجربــة  فهــي  ي إ�ائيــل، 
ببــىن ليســت خاصــة 

إيمانيــة خالصــة. وقــد يجــد المؤمنــون أنفســهم 

، وقــد  ي المجتمــع الجاهــىي
ذات يــوم مطارديــن �ن

عمــت الفتنــة وتجــ�ب الطاغــوت، وفســد النــاس، 

ــه إىل أمــور:  وأنتنــت البيئــة.. وهنــا يرشــدهم الّل

هــا..  و�ش وفســادها  بنتنهــا  الجاهليــة  ال  ن اعــ�ت

ال معابــد الجاهليــة واتخــاذ بيــوت العصبــة  ن اعــ�ت

ــن  ــزال ع ــا بالنع ــس فيه ــاجد. تح ــلمة مس المس

؛ وتــزاول فيهــا عبادتهــا لربهــا  المجتمــع الجاهــىي

عــى نهــج صحيــح، وتــزاول بالعبــادة ذاتهــا نوعــاً 

ــور«. ــادة الطه ي جــو العب
ــم �ن ــن التنظي م

ــه  ــا فعل احــه هــذا إىل م ي اق�ت
ويســتند تليمــة �ن

محمــد قطــب، عندمــا قــام بحــذف فصــل كامــل 

ي 
ســام والســام العالمــي(، �ن مــن كتــاب )الإ

ــاك  ــاً »أّن هن ــا، متهم وق كله ــرش ــات دار ال طبع

ــال،  ــش الظ ي هوام
ــة �ن ــال العلمي ــض الأعم بع

ونســبة بعــض الكتــب، والإحــالت، هــذا أعتقــد 

جازمــاً أنّــه مــن عمــل الأســتاذ محمــد قطــب 

ــب«! ــيد قط ــهيد س ــقيق الش ش

ومعــه  القــرآن«  ظــال  ي 
»�ن قطــب  دّشــن 

بمصطلحاتــه  الطريــق«  ي 
�ن »معالــم  ملخصــه 

ــة  ــتعاء والعصب ــا كالس حه ي اج�ت
ــىت ــة« ال اق »ال�ب

يــن، بدايــة النهج  المؤمنــة وجاهليــة القــرن العرش

ي ســتتبناه وتطبقــه عمليــاً بالقتــل 
للجماعــات الــىت

رهــاب باســم نــرة ديــن هللا، اقتــداء بقطــب  والإ

نفســه الــذي خطــط لذلــك باســم »رد العتــداء«، 

ــده  ــط ي ــه بخ افات ــة اع�ت ي وثيق
ــر �ن ــا يذك ــق م وف

!» ي
ــو�ن ــاذا أعدم ــم »لم ــتهرت باس ي اُش

ــىت ال

ول يــكاد يختلــف الباحثــون حــول تأثــ�ي كتابــات 

ســامية  ي معظــم الجماعــات الإ
ســيد قطــب �ن

ي ظهــرت منــذ الســبعينيات وعــى رأســها 
الــىت

كتاب »فرسان تحت راية النبي« للظواهري

أكد سيد قطب أن الجاهلية هي الجاهلية والذين يظنون 
أنفسهم »مسلمين« عليهم أن يستفيقوا
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ي مــر، حــىت أّن زعيمهــا أيمــن 
جماعــة الجهــاد �ن

ي كتابــه »فرســان تحــت رايــة 
ف �ن الظواهــري اعــ�ت

« أّن أفــكار ســيد قطــب كانــت المحــرك  ي النــىب

أكــد  ن  حــ�ي ي 
�ن نفوســهم،  ي 

�ن للجهــاد  الرئيــس 

ــى  « شــكري مصطف ن ــة المســلم�ي مؤســس »جماع

ي كتابــه »وثيقــة الخافــة« أّن كل مــن خــرج 
�ن

عــى أفــكار صاحــب »الظــال« وأقــر بإســام 

الكفــر  ي 
�ن فقــد وقــع  المعــارصة  المجتمعــات 

ى.. تمامــاً كمــا لخــص ســيد  والجاهليــة الكــ�ب

قطــب هــذه الحــال عندمــا قــال: الجاهليــة هــي 

 » ن الجاهليــة.. والذيــن يظنــون أنفســهم »مســلم�ي

ــوا  ــم أن يســتفيقوا.. إن كان ــن هللا« عليه ي »دي
و�ن

ــام! س ــم الإ ــى ادعائه ــرون ع ــون ي ــا يزال م
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كيف نظر سيد قطب 
إلى المرأة؟

ي مخيلة حسن البنا أدركنا أّن ثمة مخيلة لدينا تصنع 
ن تناولنا من قبل المرأة �ن ح�ي

قداسة لكّل ما سلف، وتحيطه بطهرانية زائفة؛ إذ كانت ردة الفعل كما شاهدناها 
ون أّن يقول حسن البنا ما كتبنا رغم  ُعصابّية لدرجة العمى؛ حيث أنكر كث�ي

ي هذا المقال، ونحن نعيش 
وضوح المرجع وتوفره ورسعة الحصول عليه!. و�ن

، نتناول  ي
ي والمعر�ن

ي سياقنا؛ الثقا�ن
أيام يوم المرأة ونتذكر حقوقها المستلبة �ن

سيد قطب ونظرته لمكانة المرأة ودورها .

   جهاد حسين
  كاتب وباحث سوداين



35

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ذريعة اختالل الوظائف

ي 
ي كتابــه الأشــهر »معالم �ن

يــرى ســيد قطــب، �ن

ي 
ّ �ن الطريــق«، أّن عمــل المــرأة، ودورهــا الأســاسي

بيــة تمامــاً مثــل؛ حســن البنــا، إل  الحيــاة، هــو ال�ت

ر  ات أدبيــة راقيــة ليــ�ب أّن الأخــ�ي يســتخدم تعبــ�ي

ــا  ــل كونه ــة للتمث ــ�ي قابل ــة، غ ــف بالي ــا مواق به

ي واجتماعــي وفقهــي جــرت 
تنتمــي إىل فضــاء ثقــا�ن

ي الســتمرار والتجــاوز.
ن التاريــخ �ن عليــه ســ�ن

ي 
ر ســيد قطــب حــره وظيفــة المــرأة �ن ويــ�ب

بيــة والرعايــة بحجــة اختــال الوظائــف إذ يقول:  ال�ت

ي 
ــية �ن ــا الأساس ــن وظيفته ــرأة ع ــى الم ن تتخ ــ�ي »ح

رعايــة الجيــل الجديــد وتُؤِثــر هــي أو يُؤِثــر لهــا 

ي فنــدق أو ســفينة أو 
المجتمــع أن تكــون مضيفــة �ن

ــادي«  ــاج الم نت ي »الإ
ــا �ن ــق طاقته ن تنف ــرة، حــ�ي طائ

»صناعــة  ي 
�ن تنفقهــا  ول  الأدوات«  »صناعــة  و 

نتــاج المــادي يومئــذ أغــى وأعــز  نســانية«.. لأن الإ الإ

«، عندئــذ يكــون هنــا  ي
نســا�ن نتــاج الإ وأكــرم مــن »الإ

ي أو 
ــا�ن نس ــاس الإ ــاري« بالقي ــف الحض ــو »التخل ه

ــامي« س ــح الإ ــة« بالمصطل ــي »الجاهلي ــون ه تك

ــا  ــرى ســيد قطــب أّن خــ�ي م بهــذه الصــورة ي

ي هــذا العالــم هــو 
يمكــن أن تبــدع فيــه المــرأة �ن

ــال  ــة الح ــج بطبيع ــة تنت ــض مربي ــون مح أن تك

نســانية  جيــاً ذكوريــاً؛ إذ إن الشــق الأنثــوي من الإ

ليس ثمة سبب مقنع وراء حبس النساء في المنازل إال أنها 
جاهلية يعاد صياغتها في ثوب إسالمي

بيــة  ي ال�ت
الــذي تربيــه ســيكون دوره منحــراً �ن

تب عى  وهــذا مــا نســميه لزم القــول أو الــذي ي�ت

هــذا التصــور ليكــون الشــق الذكوري هــو المنفرد 

. بالفعــل الحضــاري والمــادي والســياسي

بــوي للمــرأة  ــر ال�ت لــم يــدرك ســيد قطــب أّن الأث

لــم يعــد هو الأثــر المركــزي والبائــن فاليوم وباتســاع 

ــدور  ــا ال ــة أدوات له ي ثم
ــا�ن ــاح الثق ــاء وبالنفت الفض

ي 
ي لهــا أثــر مبــا�ش �ن

ي والمعــر�ن
ي التبــادل الثقــا�ن

الأكــ�ب �ن

بيــة؛ إذ يتلقــى الفــرد بضغطــة زر معــارف  عمليــة ال�ت

ي حيــاة 
متنوعــة مــن اتجاهــات عــدة ويــكاد وجــوده �ن

ي فضــاء 
ــة وجــود الأم �ن ي حال

أمــه يقــل، خصوصــاً �ن

ي زمــن لــم يكــن العالــم فيــه 
ي مغايــر ونشــأتها �ن

ثقــا�ن

غــراء والزخــم. بهــذا التواصــل وهــذا الإ

ثقافتنــا  ي 
�ن النســاء  مــن  الكثــ�ي  اكتفــاء  إن 

ي عزلــة عــن فهــم 
بيــة فقــط جعلهــن �ن بعمليــة ال�ت

ــع  ــّن التعامــل م ــن يتق ــة منه ــوم، وقل ــم الي عال

التكنولوجيــا الحديثــة وهــذا يحــدث تراجعــاً حــىت 

ي ذلــك الــدور الــذي يريــد ســيد قطــب حرهــا 
�ن

فيــه؛ أي إننــا نســتطيع القــول بأننــا نشــهد نتائــج 

فاشــلة لمــا دعــا إليــه ســيد قطــب بتلــك الطريقــة 

ي تنطــوي عــى تصــور 
المثاليــة الحالمــة والــىت

ــدرة  ــل الق ــان كام ــرأة كإنس ــة الم ــن رؤي ــارص ع ق

وبها  نســانية بكافــة رصن ي الحيــاة الإ
عــى المشــاركة �ن

ة؛ فالمرأة الأم  ليســت  والشــواهد عــى ذلــك كثــ�ي
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ــدة  ــة وقائ ــل صانع ــب؛ ب ان وحس ــ�ي ــة ط مضيف

ولطالمــا  وزراء..،  ورئيســة  ومحاميــة  وقاضيــة 

ي نضعهــا 
كان يحطــم التاريــخ تلــك الحــدود الــىت

ــان  نس ــة الإ ــة لحرك ــة وحاكم ــا نهائي ــور أنّه ونتص

حــىت نهايتــه كمــا يتصــور ســيد قطــب.

حياة عامة بال نساء

لهــا  ن يرفــض ســيد قطــب خــروج المــرأة مــن م�ن

ــل  ــن قب ــه م ــا قال ــذا م ــة وه وري ــة رصن ــا حاج ب

حســن البنــا ويعتــ�ب الخــروج »جاهليــة معــارصة« 

ــه ســيد قطــب  ــذي وظف ــة ال ــح الجاهلي ومصطل

ن ينطبــق عى كل  ي وجــه المخالفــ�ي
ليكــون ســاحاً �ن

مــا تصــوره هــو عــن المــرأة كــون الجهــل هنــا هــو 

ــس  ــي إىل جن ــه ينتم ــان كون نس ــة الإ ــل بماهي جه

ــذي  ــر ال ــوري، الأم ــوي والذك واحــد بشــقيه الأنث

ــاً  ــوراً وإناث ــا؛ ذك ى لكليهم ــ�ب ــة الك يجعــل الوظيف

ــاً  ــاة تربيــة وإنتاجــا حضاري ــراء هــذه الحي هــي إث

ي 
ــن دوره �ن ــا ع ــد منهم ــىي أي واح ــاً وتخ وأخاقي

نســانية تســ�ي عرجــاء . ــاة يجعــل الإ هــذه الحي

ي 
ليــس ثمــة ســبب مقنــع وراء حبــس النســاء �ن

ي ثــوب 
المنــازل إل أنهــا جاهليــة يعــاد صياغتهــا �ن

ــى الأرض  ــدن ع ــة ع ــرأة بجن ــد الم ــامي يع إس

ــل تخليهــا عــن دورهــا كإنســان . مقاب

يدعو قطب المرأة المسلمة إلى استعالء زائف على الزمن 
الذي تعيش فيه كونه عبارة عن درك مقابل الحياة المتخيلة 

والمتعالية في ذهنه

الدعوة الى استعالء زائف

يدعــو قطــب المــرأة المســلمة إىل اســتعاء 

زائــف عــى الزمــن الــذي تعيــش فيــه كونــه عبــارة 

عــن درك مقابــل الحيــاة المتخيلــة والمتعاليــة 

ــك  ــلمة انتظــار ذل ــرأة المس ــه، فعــى الم ي ذهن
�ن

ي ليصبــح حقيقــة وهــو متخيــل  المتخيــل القطــىب

انتهــت معالــم طريقــه إىل تيــه منعــزل عــن الزمن 

ــاة؛ فالدعــوة إىل الســتعاء هــي دعــوة إىل  والحي

ــه المــرأة،  النكــوص عــن الزمــن الــذي تعيــش في

ــذي  ي ال ــم القطــىب ــك الحل ــوغ ذل فتقعــد دون بل

ل ودون  ن المــ�ن لتتجــاوز مكانتهــا فيــه جــدران 

ــا  ــا عقله ــا يمكنه ــاز م ــاة وإنج ي الحي
ــراط �ن النخ

ــن إنجــازه. ــا م وفكره

بيــوم  العالــم  احتفــل  أيــام  قبــل  اً،  أخــ�ي

المــرأة، والــذي يجــب أن يكــون هــذا اليــوم 

ــرأة  ــن الم ــة ع ــك التصــورات البالي مناســبة لتفكي

ي كتبــت وأصبحــت حيــاة نعيشــها تقعدنا عن 
والــىت

التقــدم،  كمــا يجــب التذكــ�ي بحقوقهــا كإنســان 

ــة  ــا الحضاري اح لحظتن ــ�ت ي اج
ــدور �ن ــه ال ــل ل كام

ــف  ــن التخل ــروج م ــاء والخ ــة البن ــة فمهم القادم

تقــع عــى عاتــق الرجــل والمــرأة معــا كمــا يقــول 

ــه »مشــكات الحضــارة«. ي كتاب
ي �ن ــىب ــن ن ــك ب مال
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صفحات مجهولة من حياة 
سيد قطب

ة من حياته، يجيب من يسأله  ي السنوات الأخ�ي
يُروى عن سيد قطب أنّه كان، �ن

ي الأربعينيات، 
، المنشورة �ن ي ي النقد الأد�ب

ن أعماله الأول �ن عن تطور أفكاره ب�ي
ي أواخر الخمسينيات والستينيات، بأّن 

سالمية الراديكالية المنشورة �ن وكتاباته الإ
ي عيونه؛ 

ي الطريق«، ل قيمة له �ن
ي ظالل القرآن«، و«معالم �ن

كّل ما سبق كتابيه »�ن
ن عاماً من  بل كان يجحده؛ شكالً ومضموناً، وإذا كان قطب يستنكر حصاد أربع�ي

ي دنيا الفكر والكتابة، يحّق 
اً �ن ن ي المتنوع، الذي حفر له مكاناً مم�ي

التحصيل المعر�ن
ن العتبار، تعريفاً بحقيقة  ي تلك السنوات بع�ي

للقارئ والناقد أن يأخذا ما كتب �ن
أفكار الرجل، فال يصح، بحال، أن تعدل سنوات الأزمة سنوات العافية؛ فالأول 

ي فيها أمراضاً عضوية متشعبة، 
ي عمر الرجل، كان يعا�ن

لم تتجاوز ستة ع�ش عاماً �ن
ي صنعت مناخاً نفسياً مأزوماً، كان هو البيئة 

ن أوجاع المعدة والكىل والرئة، ال�ت ب�ي
ن عاماً من العافية النفسية والفكرية  ي صاغت أفكاره، أما الثانية فُتقّدر بأربع�ي

ال�ت
ي هذا المقال؛ 

اً، ونحن �ن والصحية، أنتجت نصوصاً مختلفة، لغًة ومنطقاً وتأث�ي
ة العافية؛ الذهنية  ي ف�ت

نتاج الفكري للرجل، �ن نحاول لفت الأنظار إل بعض الإ
ي 

ت �ن ن مقالت ن�ش ناها من ب�ي والنفسية، ع�ب فقرات من نصوص كاشفة، اخ�ت
ٍة كان سيد قطب قد جاوز فيها النصف  ي ف�ت

ة من 1940 وح�ت 1946؛ أي �ن الف�ت
ي تتصف عادًة بالنضج 

ي للعقد الثالث من حياته، وهي مرحلة الكهولة ال�ت
الثا�ن

. ي
ي تكوين قطب الروحي والذه�ن

والرصانة، اللذين يظهران بوضوح �ن

    أحمد بان
  باحث مرصي
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ــة،  ــانية مكتمل ــا إنس ــدو درام ــل تب ــاة الرج حي

عامــاً،  ن  خمســ�ي قبــل  شــنق،  الــذي  فالرجــل 

ــه  ــكاره وحيات ــّل بأف ــى أن يط ــادراً ع ــزال ق ــا ي م

ته  ــ�ي ــاع مس ــده أتب ــب، يجس ــا بصخ ــى عالمن ع

ن  ي النظــر إىل أفــكاره، بــ�ي
وأفــكاره، فرغــم التبايــن �ن

إخــوان يحبــون أن يجّملــوا أفــكاره، وينفــون عنهــا 

ريــن ذلــك بأنّــه  ّ الدعــوة للتكفــ�ي والمفاصلــة، م�ب

ــد  ــم يقص ــه ل ــٍة، وأنّ ــٍة خاص ــب لغ ــٌب صاح أدي

ي تّربــت للبعــض مــن مؤلفاتــه، 
ي الــىت

المعــا�ن

يتحــدث أتبــاع الســلفية الجهاديــة عــن أّن أفــكار 

الرجــل؛ هــي الأســاس الفكــري الــذي ســّد حاجــة 

ــن  ــة يتحــرك م ــادي المســلح، لنظري ــار الجه التي

أرضيتهــا، خاّصــًة وقــد تقادمــت أفــكار ابــن تيميــة 

ــن  ــة ع ــض بالإجاب ــد تنه ــم تع ــم، ول ــن القي واب

ي أجــاب عنهــا قطــب 
أســئلة الواقــع الجديــد، الــىت

ي جســدت أســاس 
عــ�ب عــدد مــن المفاهيــم الــىت

ــة، والعزلــة  نظريــة الجهــاد المســلح؛ كالجاهلي

المؤمنــة،  والعصبــة  والحاكميــة،  الشــعورية، 

الــردة،  وأحــكام  اء،  والــ�ب والــولء،  والخافــة، 

ــت  ي صنع
ــىت ــم ال ــك المفاهي ــي تل ، وه ــ�ي والتكف

ــا. ــدت طريقه ــات، وعّب ــذه التنظيم ــس ه أس

مــا نتوّخــاه عــ�ب هــذا المقــال، هــو عــرض 

ي يحاول 
ي المرحلة الــىت

ن مــن أفــكار قطــب �ن نموذجــ�ي

التنّكــر لهــا، رغــم مــا عكســته مــن نضــٍج واكتمــاٍل 

ــة. ــكار الأزم ــًة بأف ــٍة، مقارن ــروٍف طبيعي ي ظ
�ن

شّتان بين تلك الروح الشفافة التي تحنو على الناس والروح 
الغليظة التي تحمل عصا التقريع والتكفير

ــز إىل  ــب، تقف ــاة قط ــل حي ــع مراح ــا أطال وأن

مــام محمــد عبــده، الــذي  ة حيــاة الإ خاطــري ســ�ي

، فيتحول إىل  ي
بــدأ إصاحيــاً قبــل أن يتأثر بالأفغــا�ن

، إىل المبتــدأ، إصاحياً  ي الأخــ�ي
ثائــٍر، ثــم يعــود، �ن

، وهــو مــا  كيــة طريقــاً للتغيــ�ي ن بيــة وال�ت يؤمــن بال�ت

كنــت أظــّن أن تنتهــي بــه حيــاة قطــب، لــو لــم 

ض حياتــه تلــك التجربــة الحركيــة لاإخــوان،  تعــ�ت

الذيــن دخلــوا، مــن لحظــة اختفــاء حســن البنــا، 

، وأدخلــوا قطــب  مرحلــة التيــه الفكــري والنفــ�ي

ــة،  ــآل التجرب ــب م ــو أدرك قط ــا ل ــم، وربم معه

ي خاصمهــا، دون أن 
وتأملهــا بــروح الناقــد الــىت

عــدام، ربمــا كان له شــأن  يقطــع حياتــه مشــهد الإ

ي تلــك النصــوص 
واجتهــاد آخــر، وهــو مــا يظهــر �ن

ن أيدينــا عــ�ب تلــك المســاحة: ي بــ�ي
المختــارة الــىت

النــص الأول، يلفــت فيه ســيد قطــب إىل أهمية 

 ، ي
از بتاريخنــا القومــي، خاّصــة الفرعــو�ن ن العــ�ت

ي 
ه �ن ــ�ي ــا غ ــِد له ــم يهت ــا ل ــاٍن، ربم ملمحــاً إىل مع

النــص الــذي يحاول تكريــس روح مريــة قومية، 

ي مرحلــة 
ي أغوتــه �ن

ي مواجهــة دعــاوى الأمميــة الــىت
�ن

ــة الصميمــة يجــب أن  ــروح المري الإخــوان، »ال

ي 
نــا وتاريخنــا، ليــس �ن ي دمائنــا وتفك�ي

تنبعــث �ن

أمــم العالــم مــن تلــوك ألســنتهم عبــارات الفخر 

، والتشــدق بالمجــد  ي
بالأجــداد والمباهــاة بالمــا�ن

ــر  ــة م ــد نهض ــيما بع ، س ن ــ�ي ــم كالمري القدي

ــم إىل  ــل بحاجته ــاء الجي ــعور أبن ــة، وش الحديث
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ســنٍد مــن مجــد التاريــخ، لمــا يطلبــون مــن مجــد 

ي أمــم العالــم كذلــك مــن هــو 
حديــث، وليــس �ن

منبــت عــن ماضيــه، منقطــع الصلــة الروحيــة عــن 

 ، ن قديمــه، جاهــٍل بحقيقــة تاريخــه كالمريــ�ي

الذيــن ل تربطهــم بماضيهــم العظيــم إّل معرفة 

ــو  ــوهة«، ه ــة أو مش ــات ناقص ــة ومعلوم غامض

 ، ن يعتــب عــى طريقــة تدريــس التاريــخ للمريــ�ي

ــول  ــح العق ــار، تصاف ــخوص الآث ــن ش ــم م بالرغ

ي كّل بقعــٍة مــن أرض مــر، فيقــول: 
والقلــوب �ن

»وحيثمــا ســار المــري الآن، يجد مــر القديمة 

ــة،  ــات الأثري ــل، والكتاب ــار، والتماثي ي الآث
ــة �ن ماثل

ي 
ٍ مــن العــادات والتقاليــد والألفــاظ، الــىت ي كثــ�ي

و�ن

ــال  ــا خ ــيان، ونقله ــد النس ــن ي ــن م ــا الزم صانه

هــذه الأجيــال، ومــع هــذا، فــا يفتــح قلبــه 

ي مجاهــل 
ليســمع نــداء هــذه الأطيــاف الســارية �ن

ــداده  ــار أج ــام آث ــه، أم ــف كالأبل ــا يق ــد، إنّم الأب

ي تهتــف أرواحهــا الحيــة بــه، وهــو عــن ندائهــا 
الــىت

ــذي عامــل مــر بســخاء  ــن ال أصــم، ...إّن الزم

ــا، ليجعــل  ــا آثارهــا وتاريخه ــب، فحفــظ له عجي

هــذه المعجــزة أمــراً هينــاً، فعــى مــرأى ومســمع 

ــا إّل أن  ــا علين ــف، م ــة، وتهت تطــل مــر الفراعن

نلقــي بــالً إليهــا، فتتــم المعجــزة مــن أيــر 

ــق«. طري

ــد  ــارات التمجي ــص بعب ــر الن ــف يزخ ــل كي تأّم

ن  والنتصــار للقوميــة المريــة، وحــث المريــ�ي

روابطهــم  وتعميــق  لوطنهــم،  النتمــاء  عــى 

ي شــجرة 
بوطنهــم عــى قاعــدة الجــذر الواحــد �ن

ــه أفــكار الرجــل مــن  ــة بمــا نضحت واحــدة، مقارن

ــاط�ي  ــاره أس ــخ، واعتب ــذا التاري ــ�ي وازدراء له تكف

ي عمــق التاريــخ، 
، وجاهليــة ممتــدة �ن ن الأولــ�ي

ي 
�ن بالكليــة  منهــا، وطمســها  اءة  الــ�ب تســتدعي 

ســام  نصــوص أخــرى، احتفــى بهــا أربــاب الإ

الحــركي المزيــف. بقــي أن نقــول: إّن هــذا النــص 

ي مجلــة الشــؤون 
ي مقــال منشــور �ن

كتبــه قطــب �ن

ي آذار )مــارس( عــام 1942، ول يقــّل 
الجتماعيــة، �ن

ي 
أهميــة عــن مقــال حمــل عنــوان »الوعــظ الديــىن

ء«، وهــو يتعــرض  ي
وظيفــة اجتماعيــة قبــل كّل سش

ي عالمنــا اليــوم، 
لجانــب يحتــل بــؤرة الهتمــام �ن

وهــو مــا وصلــت إليــه خطــب المســاجد، كمفــردٍة 

ــّل  ــول: »لع ، يق ي
ــىن ــاب الدي ــردات الخط ــن مف م

ــن المجتمــع  ــة بتكوي ــان عناي ســام أشــّد الأدي الإ

ــة  يعي ــس الترش ــع الأس ــاً بوض ــح، واهتمام الصال

لقيــام العالــم الفاضــل، فلــم يكــن هّمــه إعــداد 

النفــوس لاآخــرة وحدهــا؛ بــل اهتــّم قبــل ذلــك 

ــل  ــا، وجع ــاة الدني ــذه الحي ــوس له ــداد النف بإع

هــذه وســيلة لتلــك، وحــرص القــرآن عــى أن 

ــوا  ــن آمن ــم ]الذي ــة، بأنّه ــة أهــل الجن ــرر صف يك

وعملــوا الصالحــات[، وإّن المتديــن ليســتطيع أن 

ــه إذا كان  يقــول، دون أن يخــ�ش عــى إيمانــه، إنّ

ســامي قــد جعــل الدنيــا وســيلة لاآخرة،  الديــن الإ

فهــو كذلــك قــد جعــل الآخــرة، بثوابهــا وعقابهــا، 

الرجل شّذ في أفكاره عما سار عليه في جّل حياته خاّصة في 
فترة العافية النفسية والفكرية
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وســيلة لصــاح الدنيــا واســتقامة أمرهــا، وضمــان 

العمــل الفاضــل فيهــا«، ثــم يتابــع قائــاً: »ونحن 

ن  ى، حــ�ي نظلــم هــذا الديــن، ونشــّوه غايتــه الكــ�ب

نجعلــه دينــاً أخرويــاً فحســب، ونقــف غايتــه عــى 

إعــداد النــاس لاآخــرة، ونجعــل مــن هّمــه تصغــ�ي 

الحيــاة الدنيــا، بمعــىن احتقارهــا، وإهمالهــا، 

وتــرك العمــل لهــا«.

هــل قــرأ ذلــك الحديــث أحــد مّمــن يحتقــرون 

الدنيــا ويحتفــون بالمــوت؟ فيمــا يتصورونــه نرة 

للّديــن الــذي ل تمــّر نرتــه إّل عــ�ب نــرة الدنيــا، 

ــّدم  ــم يق ــان، ث ــذا البي ي ه
ــب �ن ــول قط ــا يق كم

ي إليهــا ما 
مقالــه هــذا بقولــه »هــذه مقدمــة ســاقىن

يــة  أســمعه معظــم الأحيــان مــن الخطــب المن�ب

تحريــض  مــن  المســاجد،  ي 
�ن الجمــع  أيــام  ي 

�ن

عــى احتقــار الحيــاة، والحــّط مــن شــأنها، وتــرك 

هــذه  إنــكار  مــن  بــل  ومحاســنها؛  مباهجهــا 

ــي  ــن يوح ــار أّن الدي ــج، باعتب ــن والمباه المحاس

ي يصفهــا بأنّهــا »خطــب 
بمثــل تلــك الخطــب، الــىت

شــاردة عــن فهــم روح الديــن الصحيــح ..وإذا كان 

مــن حســن الحــظ أّن الشــعب المــري متديــن، 

الوعــظ  يكــون  أن  الحــظ  حســن  مــن  فليــس 

ــر مــن الحيــاة  ي ســالكاً هــذا المســلك المنفِّ
الديــىن

وطيباتهــا، عــى أنـّـه فيــَم كان الوعــظ منصّبــاً عى 

الدعــوة الغامضــة لاآخــرة، والحــط المجمــل مــن 

ي إصــاح النفــوس؟ 
شــأن الدنيــا، مــا قيمــة هــذا �ن

ــا أرى، أن  ــوة، فيم ــذه الدع ــل ه ــارى مث إّن قص

ــاع  ــا مت ــ�ت عن ــزن، وأن تس ــة والح ــعرنا بالكآب تش

ــذا  ــل ه يء«، تأّم ــ�ب ــا ال ــة وجماله ــاة الطيب الحي

ي تضمنهــا، 
النــص وروح الإصــاح الجتماعــي الــىت

ــا  ــا بم ــع، وقارنه ــة بالواق ــة الحميم ــك الصل وتل

ــٍة  ــة شــعوريٍة، وعزل ــن مفاصل ــه الرجــل م ــا ل دع

ــاره،  ــن احتق ــق م ــع، تنطل ــن المجتم ــٍة ع وجداني

ــجرة  ــن ش ــرع ضم ــه كف ــفقة بأعضائ ــس الش ولي

ــة الظــال، تتغــذى مــن جــذٍر واحــٍد. وارف

ــو  ي تحن
ــىت ــروح الشــفافة ال ــك ال ن تل ــ�ي شــّتان ب

ي تحمــل 
عــى النــاس، وتلــك الــروح الغليظــة الــىت

، واحتقــار الدنيا لحســاب  عصــا التقريــع والتكفــ�ي

الآخــرة.

ي 
ــّذ �ن ــل ش ــفان أّن الرج ــان يكش ــذان نموذج ه

ي 
ي جــّل حياتــه، خاّصــة �ن

أفــكاره عمــا ســار عليــه �ن

ة العافيــة النفســية والفكريــة، كمــا أســميتها،  فــ�ت

ــم  ــة المأزومــة، ل تت وأّن مقاومــة أفــكاره الظامي

رغــم  المجهــول،  الجانــب  هــذا  كشــف  دون 

ــكار،  ــن أف ــت ركام م ــب تح ــذي غي ــه، وال أصالت

ــا تخاصــم الدنيــا والآخــرة  هــا الــزوال؛ لأنّه مص�ي

ــة. ي الحقيق
ــاً �ن مع

يتحدث أتباع السلفية الجهادية عن أّن أفكار الرجل هي 
األساس الفكري الذي سّد حاجة التيار الجهادي المسلح
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سيد قطب: 
معالم في طريق مضطرب

ّ قرابة نصف قرن عىل رحيله، ما يزال سيد قطب اسماً ل يمكن تجاوزه  ي
رغم م�ن

سالمي الذي يعد رائده و»أيقونته«. ي تاريخ التيار الحركي الإ
�ن

     منى شكري
  كاتبة وصحافية أردنية



42

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ــم  ــاً ث ــوي شــاعراً مرهف ب ــم وال�ت ــدأ هــذا المعل ب

اً مفــراً  ــّذاً وسياســياً وأخــ�ي ــاً وناقــداً ف ــاً وروائي أديب

ــرآن. للق

ــة ووطنيــة  ّ معظــم أفــكار عــره مــن وفديّ تبــىن

ن عامــاً  ّأ مــن أربعــ�ي اكية قبــل أن يتــ�ب اليــة واشــ�ت ولي�ب

ــق«  ي الطري
ــم �ن غــ�ي آســف. وأنهــى صاحــب »معال

هــذا المشــوار المضطــرب، قصــد أم لــم يقصــد، 

للســلفية  ومنظــراً  »مظلومــاً«  إســامياً  مفكــراً 

ــد. ــا يري ــرؤه كم ــة«؛ كلٌّ يق رهابي ــة »الإ الجهادي

 ، ن الشــاذىلي ظهــر ولــع ســيد قطــب إبراهيم حســ�ي

ــيوط،  ــرى أس ــدى ق ي إح
ــام 1906 �ن ــد الع ــذي ول ال

بالكتــب منــذ نعومــة أظفــاره فــكان يوفــر مروفــه 

ائهــا، وظــل لــه طــوال حياتــه َجَلــٌد عجيــب عــى  لرش

ن كتبــت عــن طــه  القــراءة؛ وهــذا مــا جهــر بــه: »حــ�ي

ي 
، كلفتــىن ي

ن وتوفيــق الحكيــم والعقــاد والمــاز�ن حســ�ي

كل مقالــة قــراءة كل كتــاب لهــؤلء ومعظــم مــا 

كتبــوه مــن مقــالت«.

ي العــام 1919 
بــرزت اهتمامــات قطــب السياســية �ن

ــب  ــاً يكت ــرش ربيع ــة ع ــىت ذو الثاث ــك الف ــكان ذل ف

ــذاك،  ــت آن ي اندلع
ــىت ــورة ال ــدة للث ــب المؤي الخط

ــام  ي الع
ــه. و�ن ــات قريت ــاجد وتجمع ي مس

ــا �ن ليلقيه

اســتكمل دراســته  القاهــرة حيــث  إىل  1920 رحــل 

الثانويــة العــام 1924.

ي مهــّب الريــح، بعــد 
وفــاة والــده، الــذي تركهــم �ن

ي حياتــه، 
أن بــاع معظــم أراضيــه شــكلت منعطفــاً �ن

ي بعــض 
فاضطــر قطــب أن يعمــل ُمدرّســاً ومدّققــاً �ن

امــن مــع التحاقــه  ن الصحــف ليعيــل أ�تــه، بال�ت

ي حصــل منهــا عــى شــهادة 
بكليــة دار العلــوم الــىت

ــام 1932. ي الآداب الع
ــوس �ن البكالوري

ي حياتــه عقــب تعرفــه عــى عبــاس 
بــدأ التحــول �ن

محمــود العقــاد عــن طريــق خالــه الوفــدّي؛ إذ قدمه 

ــا  ــاض فيه ي خ
ــىت ــات ال ــف والمج ــم الصح لمعظ

ــا  ــاد، جمــع بعضه ــاً عــن العق ســة دفاع معــارك �ش

ي كتابــه »كتــب وشــخصيات«)1946( الــذي بــدا فيــه 
�ن

تأثــره بأســتاذه وآرائــه حــول بعــض الصحابــة، وقــد 

ــن  ــاً ع ــاً، فض ــن كتاب ي ــتة وعرش ــه س ــت مؤلفات بلغ

ي كرســته واحــداً مــن أهــم نقــاد 
مئــات المقــالت الــىت

عــره.

ي 
كانــت »وردة ذابلــة« باكــورة قطــب الشــاعر الــىت

ي العــام 1933 
ي العــام 1925، ليصــدر �ن

نظمهــا �ن

ــم أول  ــاة«، ث ي الحي
ــاعر �ن ــة الش ــه الأول »مهم كتاب

دواوينــه العــام 1935، لتكــون »دعــاء الغريــب« 

ي العــام1950 الــذي أســدل فيــه 
آخــر قصائــده �ن

ــة. الي ــه اللي�ب ــى مرحلت ــتار ع ــب الس قط

ي ســياق تأثــره بمعارصيــه، أصــدر العــام 1946 
و�ن

ته الذاتيــة »طفــل مــن القريــة« مــن وحــي  ســ�ي

، وكتــب روايــة »المدينــة  ن »الأيــام« لطــه حســ�ي

ي لعبــة مكشــوفة أســقط 
المســحورة« )1946(، و�ن

ي 
ــه الــذي انتهــى دون ارتبــاط وحياتــه الــىت قصــة حّب

ة »أشــواك«  ي روايتــه الأخــ�ي
اســتمرت بــا زواج �ن

ي  ي العــام 1948صــدر كتابــه »النقــد الأد�ب
)1947(، و�ن

ــه«. ــه ومناهج أصول

ويســجل لقطــب أنــه أول مــن ســلط الضــوء 

عــى موهبــة الأديــب الراحــل نجيــب محفــوظ بعــد 
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 » ــىي ــة« و«خــان الخلي ــاح طيب ي »كف
ــىت إصــداره رواي

ن  ــ�ي ــع الرجل ــاء جم ــر لق ي آخ
ــي 1944 و1945، و�ن عام

العــام 1965 كانــت آخــر كلمــات محفــوظ لــه »لــدي 

ــو أن  ــاً.. ه ــون جاهلي ــ�ش أن يك ي أخ
ــىن اح، لك ــ�ت اق

«، لكــن قطــب الناقــد كان  ي تعــود إىل النقــد الأد�ب

قــد مــات لتســتوىلي عليــه شــخصية عبدالوهــاب 

ي 
ــب �ن ــيد قط ــوظ لس ــمها محف ي رس

ــىت ــماعيل ال إس

ــام 1972. ــا« الع ــه »المراي روايت

الضطــراب والغلــّو لزمــا حيــاة هــذا الرجــل 

شــديد العتــداد بنفســه؛ فرغــم عاقتــه القويــة مــع 

يــن عامــاً، حــل  ي اســتمرت خمســة وعرش
العقــاد، الــىت

الجفــاء بينهمــا، بعــد أن أعلــن قطــب القطيعــة مــع 

ة  ــه الشــه�ي ي مقالت
ــل »الأســاتذة« العــام 1947 �ن جي

ي مــر: شــبان 
ي �ن »بــدء المعركــة: الضمــ�ي الأد�ب

. ن وشــيوخ« رداً عــى مقــال لطــه حســ�ي

السياســية،  حياتــه  ي 
�ن المــزاج  هــذا  وانعكــس 

فبعــد أن انتســب ســنوات طويلــة لحــزب »الوفــد« 

مــا لبــث أن تركــه العــام 1942م، ثــم دخــل مرحلــة 

ــار  ــه إىل المس ــه دفت ــل أن يوج ــري« قب ــاع فك »ضي

ــر  ــل؛ »التصوي ــة مث ــه النقدي ــىت كتب ــامي؛ ح س الإ

القيامــة  و«مشــاهد   ،)1945( القــرآن«  ي 
�ن ي 

الفــىن

ي القــرآن« )1947م( لــم تكــن نابعــة مــن توجــه 
�ن

لمنهجــه  اســتكمالً  كانــت  بــل  نم،  ملــ�ت إســامي 

ي 
ــب �ن ــا كت ــم م ــن معظ ــع ع اج ــذ ي�ت ــدي، وأخ النق

هــذه المرحلــة ويقــارب الكتابــة الدينيــة حــىت انتهــى 

ســامي«  إىل مــا انتهــى إليــه »رائــداً للفكــر الحــركي الإ

ــه الآن. ــرف ب ــذي يع ال

عقــب تخرجــه مــن دار العلــوم تنقــل قطــب 

ن مــدارس متعــددة حــىت اســتقر موظفــاً  مدرســاً بــ�ي

ــده  ــام 1938، وأوف ــة الع دارة الثقافي ــالإ ــوزارة ب ي ال
�ن

ن عندمــا أصبــح وزيــراً للمعــارف إىل أمريــكا  طــه حســ�ي

العــام 1948 لدراســة المناهــج مــع تزايد الســتياء من 

ســاطة قلمــه، وعــاد منهــا العــام 1950، ولكنهــا لــم 

ن  تكــن عــودة محمــد عبــده؛ فــا إســام ول مســلم�ي

ي ســتحتاج بنظــره 
هنــاك أو هنــا.. إنهــا الجاهليــة الــىت

ي الطريــق« لجتثاثهــا.
إىل »معالــم �ن

ي 
ــىت ــه ال ي مقالت

ــى �ن ــذري تج ــول الج ــذا التح ه

كان يرســلها، وبــدا فيهــا شــديد العــداء للرأســمالية، 

اكية قبــل أن ينقلــب عليهــا. فــكان  ميــالً لاشــ�ت

ثــم  ســام«  الإ ي 
�ن الجتماعيــة  »العدالــة  كتابــاه 

ــا  ــرى فيهم ــمالية«، وكان ي ــام والرأس س ــة الإ »معرك

لحــاد للتقــت  أن الشــيوعية لــو تخلــت عــن فكــرة الإ

ي العدالــة الجتماعيــة. وبعــد عودتــه 
ســام �ن مــع الإ

ي 
ــىن ــن عــدم تب ــه وزارة المعــارف مستشــاراً، لك عينت

ســامية، ونقلــه أكــ�ش مــن  احاتــه ذات الميــول الإ اق�ت

ــام 1952. ــتقالة الع ــه لاس ــرة، دفع م

أحدث قطب انقالبات جذرية في فكر »اإلخوان« وما تزال كتبه 
ملهمة لحاملي هذه األفكار، ما دفع البعض للقول إن سيد 

قطب ما يزال يحكم من قبره
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»الإخــوان  إىل  قطــب  ينظــر  كان  أن  وبعــد 

ــن  ــق اب ــ�ي حن ــا كان يث ــتخفاف، م « باس ن ــلم�ي المس

ــال  ــم خ ــن أفكاره ــرب م ــدأ يتق ، ب ي
ــوا�ن ــه الإخ أخت

ي أمريــكا، خصوصــاً بعــد اغتيــال حســن البنا 
مقامــه �ن

ي حياتــه، فكتــب 
العــام 1949 الــذي لــم يلتــق بــه �ن

ســام«:  ي الإ
ي إهــداء كتــاب »العدالــة الجتماعيــة �ن

�ن

ن يردون  ي خيــاىلي قادمــ�ي
»إىل الفتيــة الذيــن ألمحهــم �ن

ي ســبيل هللا 
هــذا الديــن جديــداً كمــا بــدأ يقاتلــون �ن

ــون«. ــون ويُقتل فيقتل

ي العــام 1953، وأصبــح 
انتمــى للجماعــة رســمياً �ن

ــر  مســؤول نــرش الدعــوة فيهــا، وتــوىل رئاســة تحري

ــدد الأول  ــذ الع ــة، ومن ــبوعية الفتّي ــم الأس جريدته

ته الأوىل؛ مبتكــراً شــخصية »قرفــان  عــاد قطــب لســ�ي

أفنــدي« الكاريكاتوريــة مهاجمــاً المرحلــة الجديــدة، 

بعــد أن ســاند حركــة الضبــاط الأحــرار العــام 1952 

ن كان يحــرن اجتماعــات مجلــس قيــادة الثــورة،  حــ�ي

مطالبــاً بممارســة »ديكتاتوريــة إصاحيــة«، حــىت إن 

ــر«،  ــة التحري ي »هيئ
ــه �ن ــاً ل ــاره نائب ــارص اخت عبدالن

أول تنظيــم ســياسي شــكلته الثــورة بعــد قرارهــا 

بحــل الأحــزاب.

غــ�ي أن شــهر العســل لــم يــدم طويــاً، فاعتقــل 

قطــب العــام 1954 عقــب اتهــام الجماعــة بمحاولــة 

اغتيــال عبدالنــارص، ليحكــم عليــه بالســجن 15 عاماً، 

ثــم أفــرج عنــه العــام 1964 لأســباب صحيــة كانــت 

ــح الســجون  ــة. ورغــم أن لوائ ــذ الطفول ــه من رفيقت

لء مــن الكتابــة أو امتــاك أدواتهــا،  ن كانــت تمنــع الــ�ن

الشــيخ  ن  بتعيــ�ي قــراراً  أصــدر  عبدالنــارص  أن  إل 

محمــد الغــزاىلي ليوفــر لقطــب مــا يشــاء مــن مراجــع؛ 

ــن« و«المســتقبل  ليصــدر مــن محبســه »هــذا الدي

ي ظــال القــرآن« الــذي 
لهــذا الديــن«، ويســتكمل »�ن

اختــط فيــه لنفســه منهجــاً بديعــاً غــ�ي مســبوق 

ــه أن  ــراج عن ف ــد الإ ــث بع ــا لب ــه م ، لكن ــ�ي ي التفس
�ن

أحــدث فيــه تعديــات كانــت نــواة آخــر كتبــه.

وفــر لــه الســجن فرصــة لبلــورة أفــكاره الجديــدة، 

ي كانــت تعتــوره إل 
ة الــىت ولــم يجــد حــاً للحــ�ي

ي الحاكميــة، وأفــكار 
باســتدعاء أقــوال الخــوارج �ن

ــل  ــة، وتجهي ــل الصحاب ــاء جي ــول إحي ــة ح طوباوي

ــان،  يم ــتعاء بالإ ــم، والس ــن بعده ــات م المجتمع

ي 
�ن »معالــم  كتبــه جــدلً  أكــ�ش  ي 

�ن كلهــا  ليصبهــا 

ي 
ــدة �ن ــه الجدي ــه قناعات ــز في ك ــذي ت�ت ــق« ال الطري

ي لــم تخــرج عمــا أ�ت بــه مجايلــه أبــو 
«، الــىت »التغيــ�ي

ــة  ــ�ش جاذبي ــلوب أك ــن بأس ــودودي، ولك ــى الم الأع

ــد  ــودودي بع ــدم للم ــا ُق ــه عندم ــىت إن ــاً، ح وبريق

ي الصباح 
ي ليلة واحــدة، ليخــرج �ن

وفــاة قطــب قــرأه �ن

ــا الــذي أّلفــت هــذا الكتــاب«. ولــم  ي أن
قائــاً: »كأ�ن

ــد يفــرغ مــن  ــم يك ــارص ل يكــن مســتغرباً أن عبدالن

ــىت  ــام 1965 ح ــكو الع ــه لموس ــال زيارت ــه خ قراءت

ــاب وراءه  ــذا الكت ــه الأوىل: »ه ــى صفحات ــب ع كت

مؤامــرة  بقيــادة  إثرهــا  ليــدان قطــب  تنظيــم«، 

إخوانيــة لَقْلــب نظــام الحكــم؛ ليعــدم العــام 

.1966

فكــر  ي 
�ن جذريــة  انقابــات  قطــب  أحــدث   

ــة  ي نهاي
ــا �ن ي خطه

ــىت ــه ال ــزال كتب ــا ت »الإخــوان«، وم

حياتــه ملهمــة لحامــىي هــذه الأفــكار، مــا دفــع 

البعــض للقــول إن ســيد قطــب مــا يــزال يحكــم مــن 

ي تعليــم »الســتعاء«.. عــى 
ه، ونجــح بامتيــاز �ن قــ�ب

ــع. الواق
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سيد قطب: 
تأمالت في مشروع ملغوم

ن بها، وهي مرّشحة  ي قلوب وعقول المؤمن�ي
مات سيد قطب وبقيت أفكاره حّية �ن

ي أفرزتها ل تزال 
للبقاء والنتشار؛ لأن البيئة الثقافية والسياسية والدينية ال�ت

قائمة ومؤثرة رغم تغ�ي الظروف والسياقات.

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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قــد  ن  المســلم�ي الإخــوان  حركــة  أّن  ورغــم 

ــم، إل  ــاب القل ــاب وأصح ات الكّت ــرش ــت ع أنتج

اً والأقــدر عــى  أّن قطــب يعتــ�ب الأكــ�ش تأثــ�ي

تجــاوز الزمــان والمــكان؛ نظــراً لأســلوبه الســاحر 

ي نســج منظومــة 
ي الكتابــة، وذهابــه بعيــداً �ن

�ن

مفاهيميــة متشــعبة ل تــزال تــؤدي بأصحابهــا إىل 

انســداد فكــري وحــركي وســياسي ل مخــرج لهــم 

ــه. من

ي 
�ن كانــوا  ن  الإخــوان حــ�ي قــادة  بعــض  أدرك 

ــس  ــع الرئي ــم الأوىل م ــد مواجهته ــجون، بع الس

ــف  ــذا المثق ــارص، أّن ه ــد الن ــال عب ــل جم الراح

ــه  ــم وورّط نفس ــد ورّطه ــريء ق ــؤدب والج والم

لقــراءة ل  القرآنيــة  النصــوص  أخضــع  عندمــا 

تاريخيــة أعــادت تركيــب الآيــات بطريقــة مــن 

ي وعنيف.  ي حتمــاً إىل منهــج انقــا�ب
شــأنها أن تفــىن

ي عديــد المواقــف 
دراك �ن وقــد تجــّى ذلــك الإ

والكتابــات لعــل أهمهــا، مــن حيــث الدللــة 

المرشــد   ، ي الهضيــىب كتــاب حســن  السياســية، 

العــام الأســبق لاإخــوان، تحــت عنــوان »دعــاة ل 

قضــاة«.

ــدف إىل  ــه ته ــة من ي محاول ــىب ــاب الهضي كان كت

ــكار  ــتهوتهم أف ــن اس ــام الذي ــق أم ــع الطري قط

الورطــة  مــن  الحركــة  وإنقــاذ  قطــب،  ســيد 

مات قطب وبقيت أفكاره حّية وهي مرّشحة للبقاء واالنتشار 
ألن البيئة الثقافية والسياسية والدينية التي أفرزتها ال تزال 

قائمة

ــاب  ــب كت ــا صاح ــم فيه ي أوقعه
ــىت ــة ال التاريخي

ي  الهضيــىب خفــف  وإذ  الطريــق«.  ي 
�ن »معالــم 

ــا أوضــح  ــة عندم ــة الفكري ــن حــدة الأزم ــاً م قلي

بعــض نقــاط التبايــن مــع ســيد قطــب، لكــن 

المرشــد العــام عجــز عــن تغيــ�ي الأوضــاع بشــكل 

ي 
جوهــري؛ حيــث اســتمرت الورطــة التاريخيــة الــىت

علــق بهــا المئــات مــن شــباب الإخــوان، واســتمرت 

ي ترتّبــت عــن انخــراط الآلف 
معهــا التداعيــات الــىت

ــد  ــن بل ــ�ش م ي أك
ــل �ن ــر الرج ــن بفك ــن المتأثري م

ــد. ــن صعي ــ�ش م وعــى أك

 ، ي وع القطــىب رغــم محــاولت التصــدي للمــرش

ــون  ن ل يزال ــن الإخــوان المســلم�ي ــ�ي م إل أّن الكث

يدافعــون حــىت اليــوم وبقــوة عــن ســيد قطــب، 

ونــه ضحيــة ســوء فهــم مــن قبــل مــن  ويعت�ب

لــم يحســنوا فهــم كتاباتــه، أو أولــوا بعــض 

اجتهاداتــه وتعمــدوا الدفــع بهــا نحــو اتجاهــات 

ة. لكــن هــذه المحــاولت لــم  خاطئــة وخطــ�ي

ــن الأخطــاء  ــه م ئت ــه الشــخص وت�ب ي ن ي ت�ن
تنجــح �ن

ــا  ــا صاحبه ــع فيه ي وق
ــىت الجســيمة والواضحــة ال

ــوان  ــة الإخ ــه تجرب ــت إلي ــا آل ي م
ــه �ن ــاء تأمات أثن

، إىل جانــب  كجماعــة وتنظيــم حــركي وســياسي

لنصــوص  التجربــة  تلــك  إخضــاع  محاولتــه 

النبويــة  ة  بالســ�ي ومقارنتهــا  الكريــم  القــرآن 

ومآلتهــا. خافــاً لمــا ذهــب إليــه أصحــاب هــذه 
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ــاً؛  ــت عكســية تمام ــا كان ــإّن نتيجته المحــاولت ف

يــر والدفــاع عــن  إذ بــدل أن تــؤدي محــاولت الت�ب

ســيد قطــب إىل إصــاح الخطــأ وتخفيــف حجــم 

الخســائر، أعطــت نتائــج معاكســة لمــا كان يرمــي 

ات  ــرش ــاء ع ــى إبق ــاعدت ع ــا، وس ــه أصحابه إلي

الآلف مــن الشــباب المؤمــن تحــت تأث�ي المدرســة 

ي رّوجتهــا والمطبــات 
القطبيــة بــكل الأوهــام الــىت

ي منعرجاتهــا، وأضفــت المزيــد مــن 
الكامنــة �ن

ــزال  ي ل ت
ــىت ــر ال ــف المخاط ــى مختل ــة ع عي الرش

ــا. ن نحوه ــ�ي ــن المندفع ــود الآلف م تق

ن – ســواء  ســامي�ي مــا لــم يفهمــه الكثــ�ي مــن الإ

ن  ي كانــت تمــ�ي
أكانــوا إخوانــاً أم ل – أّن الطيبــة الــىت

ــوه  ــن عرف ــك كل م ســيد قطــب ويشــهد عــى ذل

ي 
عــن قــرب، وكذلــك المحاكمــة السياســية الــىت

ــبان  ــن الش ــدد م ــة ع ــل صحب ــا الراح ــع له خض

م الحــد  ــم تحــ�ت ي ل
ــىت ــكاره، وال ــروا بأف ــن تأث الذي

نم القضــاة  الأد�ن مــن حقوقــه الأساســية ولــم يلــ�ت

الذيــن كلفــوا بالقضيــة بالمواثيــق الدوليــة لحقــوق 

نســان، ول إرصار القيــادة السياســية عــى تنفيــذ  الإ

عــدام فيــه رغــم مناشــدات المنظمــات  حكــم الإ

ــات  ــكام والهيئ ــن الح ــ�ي م ــل الكث ــة وتدخ الدولي

هــا. كل ذلــك عــى أهميتــه وواجب  ســامية وغ�ي الإ

ــر  ر التعامــل مــع فك ــ�ب ــه، ل ي ــد ب ــه والتندي إدانت

الراحــل بــردود فعــل عاطفيــة تفتقــر للموضوعيــة 

كتاب الهضيبي »دعاة ال قضاة« محاولة تهدف إلى قطع 
الطريق أمام الذين استهوتهم أفكار سيد قطب

بالمنهجيــة  تتقيــد  ول  بالمســؤولية  والشــعور 

العلميــة. قطــب لــم يؤلف قصــة خياليــة أو وضع 

، وإنمــا أنجــز  ي
ا�ن ي افــ�ت

يــط ســينما�أ ســيناريو لرش

ن  اً للقــرآن الكريــم، ورســم منهجاً للمســلم�ي تفســ�ي

ــاره  ــى أنص ــاً، وأضف ن خصوص ــامي�ي س ــاً والإ عموم

ــة بلغــت حــد  ــاً مــن الوثوقي ــه نوع عــى اجتهادات

ــم  ــكاره ل ــا أّن أف ــم. كم ــدى بعضه »القداســة« ل

ــا  ــة، وإنم ــرف المغلق ــب والغ ــة الكت ــق حبيس تب

تحولــت إىل عقــول تفكــر وبــرش يخطــط وجماعــات 

تنّفــذ خاضــت ول تــزال مواجهــات مســّلحة ســقط 

بســببها آلف الضحايــا، كمــا أســفرت تلــك الأعمال 

ول تــزال عــن نتائــج كارثيــة عــى الأصعــدة المحلية 

قليميــة والدوليــة. وكذلــك الإ

ربّــه،  يــدي  ن  بــ�ي الآن  الرجــل، وهــو  مــات 

ــاس، خاصــة  ن الن ــ�ي ــكاره تســعى ب ــت أف لكــن بقي

ــأّن هــذه  الشــباب منهــم. وكّلمــا ظــن البعــض ب

ــن  ــزء م ــت إىل ج ــرت وتحول ــت واندث ــكار مات الأف

ــى  ــت ع ــل وضع ــى الأق ــد، أو ع ي البعي
ــا�ن الم

بــأّن  الجميــع  لتذكــر  الأخبــار  ي 
تــأ�ت الهامــش، 

ــاد  ــكل ح ــرة بش ــة ومؤث ــزال حي ــكار ل ت ــك الأف تل

ي 
ي أماكــن عديــدة مــن العالــم، وأّن ضحاياهــا �ن

�ن

ي 
ــك �ن ــم يمس ــا ل ــم أّن صاحبه ــرد رغ ــاد مط ازدي

حياتــه أي نــوع مــن أنــواع الأســلحة، ولــم يقــدم 

ــروف. ــح خ ــى ذب ــىت ع ح
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مــا ســتتناوله المقــالت التاليــة مــن أفــكار وآراء 

تتجــاوز إدانــة الرجــل الــذي غادرنــا منــذ خمســة 

ن عامــاً. لقــد تــرك الدنيــا بمــا فيهــا، ولــم  وأربعــ�ي

ــه ويقيمــه  ــا كتب ــ�ي يراجــع م تســعفه الظــروف ل

بشــكل هــادئ، ولــو بقــي حيــاً، وتابــع مــا نتــج عن 

ــا  ّأ منه ــ�ب ــوي، لت ــادي ومعن ــار، م ــن دم ــكاره م أف

وربمــا قــام بمراجعتهــا وتصحيحهــا ونقضهــا 

ي ضــوء 
الواحــدة تلــو الأخــرى. الموضــوع اليــوم �ن

ســامي  ي تواجــه الفكــر الإ
ى الــىت الأزمــة الكــ�ب

ــد  ــم يع ــاً، ل ــركي خصوص ــري الح ــاً، والفك عموم

دفاعــاً عــن قطــب أو إعــادة محاكمتــه، وإنمــا 

ــزأ  ــزءاً ل يتج ــة ج ــة القطبي ــد الأطروح ــح نق أصب

ي يجــب أن يتصدى 
مــن المســؤولية التاريخيــة الــىت

لهــا الجميــع، كل مــن موقعــه واختصاصــه، حــىت 

يقــع التصــدي لمفاهيــم أثبتــت مختلــف التجارب 

ــن؛  ــى الصعيدي ــا ع ــا بطانه ــت به ي التصق
ــىت ال

ــا  ــع خطورته ــت الوقائ ــي، وبين ــري والتاريخ النظ

عــى الأفــراد والمجتمعــات. بــل اتضحــت الأمــور 

اليــوم أكــ�ش مــن أي وقــت مــىن كيــف تحولــت 

هــذه الأفــكار إىل جــزء مــن اللعبــة الدوليــة، 

ــات  ــل جماع ــن قب ــددة م ــكال متع ــت بأش ووظف

كأدوات  اتيجي  إســ�ت تخطيــط  ومراكــز  وأنظمــة 

الســام  وتهديــد  الدينيــة  الحــروب  لتغذيــة 

العالمــي، والعمــل تحــت عناويــن مختلفــة عــى 

يقــوم  إنتــاج نظــام دوىلي غــ�ي عــادل  إعــادة 

عــى الظلــم والــراع وتحويــل الديــن إىل ســاح 

ــن نفســه. يســتعمل ضــد الدي
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سيد قطب: 
الوجه المطمئن مقابل الوجه اآلخر

ي المطلق، 
ن معه إدانته �ن سيد قطب شخصية متعددة الأبعاد، ل يحق للمختلف�ي

ي سلة المهمالت؛ فالرجل مّر بمراحل، وكل مرحلة طبعته 
وإلقاء كل ما كتبه �ن

ي وقع 
بطابعها، ومن الظلم التنّكر لجميع مواقفه ومؤلفاته بحجة الأخطاء ال�ت

ي الموضوعية أن يتم التعامل 
ة من حياته؛ إذ تقت�ن فيها خالل المرحلة الأخ�ي

مع إنتاجه الفكري بقدر عاٍل من المسؤولية؛ لأن المطلوب هو الوقوف عند 
ة للجدل وليس الهدف من هذه السلسلة  ي جعلت منه شخصية مث�ي

المسائل ال�ت
من المقالت إعدامه مرة أخرى وحرق كتبه مثلما فعل سابقون مع الفيلسوف 
ن وجعلت  نت تجربة الرجل�ي ي م�ي

الأندل�ي ابن رشد، مع الفوارق العديدة ال�ت
ن كلياً. مساريهما متناقض�ي

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ته البداعيــة أديبــاً رقيقــاً،  بــدأ قطــب مســ�ي

ي الكشــف 
يحســن اختيــار الكلمــات، ويختــص �ن

اجهــا بالقــرآن والأشــواق  ن عــن أ�ار اللغــة وام�ت

ي 
ي �ن

الفــىن ألــف »التصويــر  الروحيــة عندمــا 

ي 
ي القــرآن«. �ن

القــرآن« ثــم »مشــاهد القيامــة �ن

تلــك المرحلــة كان اهتمامــه منصبــاً عــى فنيات 

ــاهد  ــاٍن ومش ــن مع ه م ن ــ�ن ــا تكت ــوص وم النص

ن بمصدرهــا  آ�ة لقرائهــا، ســواء أكانــوا مؤمنــ�ي

ــه  ــات لميول ــك مقدم ــت تل ــي أم ل. وكان له الإ

ــامي.  س ــر الإ ــتغاله بالفك ــة اش ــة وبداي الديني

أثــرت تلــك المرحلــة عــى أســلوب الكتابــة 

عنــده، وعــى كيفيــة فهمــه للقــرآن الكريــم من 

. لقــد اكتســبت الصــورة  ن والمعــىن حيــث المــ�ت

ى لديــه، ممــا جعلــه يعمــل  الفنيــة أهميــة كــ�ب

عــى إيصــال أفــكاره إىل قرائــه بقــوة وتأثــ�ي 

ــن  ــان م ــوة البي ــاع وق يق ــة الإ مســتعماً جمالي

يحــاء  أجــل تمريــر مواقفــه وآرائــه إىل درجــة الإ

ــه  ــق بذات ــم ينط ــرآن الكري ــأّن الق ي ب
ــىن الضم

بــدل أن ينطــق مــن خــال لســان مــن يتصــدى 

ي حــالت 
يــن �ن ه. وهــو مــا أوقــع الكث�ي لتفســ�ي

وا  ن ن اختلــط عليهــم الأمــر ولــم يمــ�ي لبــس حــ�ي

ــب كان  ي أّن قط
ــىن ــه. ل يع ــص وتأويل ن الن ــ�ي ب

القــدرة  اكتســب  لكنــه  منــاوراً،  أو  مخاتــاً 

قنــاع بمــا كان يعتقــد بكونــه الخطــاب  عــى الإ

لهــي.    الفعــىي للوحــي الإ

ي المرحلــة المواليــة بــدت عى الرجــل تحّولت 
�ن

ملموســة ذات طابــع ثــوري وتقدمــي رغــم قربــه 

ن المحافظــة، وربــط  مــن حركــة الإخــوان المســلم�ي

ــع مظاهــر  ــاً م هــم. تفاعــل وطني ه بمص�ي مصــ�ي

ي ظــل 
قطاعــي �ن التخلــف والفقــر والحيــف الإ

ــذا  ي ه
ــب �ن ــر. كت ــى م ــة ع يطاني ــة ال�ب الهيمن

ي 
الســياق مؤلفاتــه التاليــة »العدالــة الجتماعيــة �ن

ســام«، الــذي صــدر خــال عــام 1949، وأبــرز  الإ

اكية دون  ــكار الشــ�ت ــك اللحظــة لاأف ي تل
ــه �ن ميول

ي 
ه �ن ــا فعــل غــ�ي ــك رصاحــة كم ــن عــن ذل أن يعل

ــذي  ــد، ال ــد محمــد خال ــل؛ خال ة مث نفــس الفــ�ت

ــاط  ــوم الأوس ن وعم ــلم�ي ــوان المس ــب الإخ أغض

هــا، وذلــك  الدينيــة المحافظــة الأزهريــة وغ�ي

عندمــا أصــدر كتابــه الشــه�ي والجــريء »مــن هنــا 

نبــدأ«، فــرّد عليــه الشــيخ محمــد الغــزاىلي بكتــاب 

مضــاد يحمــل عنــوان »مــن هنــا نعلــم«، اتهمــه 

ــه شــيخاً  ســام رغــم كون ــه جاهــاً بالإ ــه بكون في

مــن خريجــي الأزهــر.

ــاً  ــدوا كاتب ــا وج ــوان عندم ــة الإخ ازدادت غبط

ــل ســيد قطــب ينحــاز إىل معســكرهم.  ــاً مث قوي

ي هــذا الشــأن 
ــيخ يوســف القرضــاوي �ن ــال الش ق

ــة  ــاب (العدال ســامية كت »اســتقبلت الأوســاط الإ

ــار  ــأّن التي وا ب ــب... واســتبرش حي ــاوة وال�ت ) بالحف

ي وقلمــه  ســامي قــد كســب كاتبــاً لــه وزنــه الأد�ب الإ

بدأ قطب مسيرته اإلبداعية أديبًا رقيقًا يحسن اختيار الكلمات 
ويختص في الكشف عن أسرار اللغة وامتزاجها بالقرآن 

واألشواق الروحية
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إىل  قيمتهــا  لهــا  إضافــة  يعتــ�ب  فهــو  البليــغ، 

ــه  ــت ب ي لحق
ــىت ــارة ال ــوض الخس ــار تع ــذا التي ه

ــار  ــد إىل التي ــد محمــد خال بانضمــام الشــيخ خال

، فــكأّن عدالــة الأقــدار عوضــت عــن  ي
العلمــا�ن

ــيد« .   ــد بس خال

ي كتابــه 
اتضــح هــذا التوجــه عنــد ســيد قطــب �ن

ســام والرأســمالية« الــذي رأى النــور  »معركــة الإ

ن  ي العــام 1951، حــاول فيــه إبــراز التعــارض بــ�ي
�ن

ــمالية  ــفة الرأس ــة وفلس ــن جه ــام م س ــة الإ رؤي

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــاً م ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي فكري

ي مرحلــة حــاول خالهــا البعــض 
صــدر المؤلــف �ن

ســام  مــن كتــاب وأنظمــة أن تجعــل مــن الإ

ــة  ــة الرأســمالية ومواجه ي خدم
ــة �ن ــة فكري منظوم

اكي بحجــة عــداء  الشــيوعية والمعســكر الشــ�ت

ــن. ــة التدي ــن وحري هــذا الأخــ�ي للدي

بمقاومــة  ن  مشــغول�ي الإخــوان  يكــن  لــم 

ي كتاباتهــم واهتماماتهــم 
الظلــم الجتماعــي �ن

اتيجية عملهــم. ولعــل أول مــن بــدأ يفكــر  واســ�ت

قطــاع والجشــع الرأســماىلي هــو الشــيخ  ي نقــد الإ
�ن

محمــد الغــزاىلي الــذي كتــب سلســلة مــن المقالت 

ضمــن رده عــى خالــد محمــد خالــد. حــىت بعــد 

ــألة  ــول المس ــب ح ــة لقط ــب الثاث ــدور الكت ص

الجتماعيــة والســام العالمــي، لــم يســتمر هــذا 

ســخ  ــم ي�ت ن ول ســامي�ي التوجــه داخــل أوســاط الإ

ــية. ــم السياس ي خططه
ــم و�ن ي فكره

�ن

ن  ــ�ي ــد ب ــذي احت ــراع ال ي ال
ــوان �ن ــورط الإخ  ت

ق والغــرب«، عندمــا اعتقــدوا بــأّن الوليات  »الــرش

ــو  ــماىلي ه ــكر الرأس ــة والمعس ــدة الأمريكي المتح

ي 
ســامي مــن التحــاد الســوفييىت أقــرب للعالــم الإ

اكي ســابقاً. جــاء ذلــك بوضــوح  والمعســكر الشــ�ت

، وتمــت  ي
عــى لســان المرشــد عمــر التلمســا�ن

والمواقــف  النصــوص  ي عديــد 
�ن إليــه  شــارة  الإ

ــن  ــة م ــات الدولي ــر إىل السياس ــم النظ ــا ت عندم

يمــان والكفــر. وقــد كان الديــن يوظــف  ــة الإ زاوي

ي تلــك المرحلــة مــن قبــل جهــات متعــددة 
�ن

ي 
الــىت البــاردة«  بـ«الحــرب  ســّمي  مــا   ضمــن 

ن المعســكرين.  ــ�ي ــة ب ــوام طويل ــا لأع دارت رحاه

وترتــب عــن رصاعهــم مــع عبــد النــارص احتضــان 

ــك  ــن ذل ــر ع ــا أنج ــعودية وم ــن الس ــوان م الإخ

ي داخلهــم. ثــم جــاءت 
مــن آثــار وتحــولت �ن

ــامية  س ــركات الإ ــع بالح ــتان لتدف ــرب أفغانس ح

ي 
ي ذلــك الإخــوان نحــو النخــراط الفعــىي �ن

بمــا �ن

هــذه الحــرب السياســية والأيديولوجيــة وتقاطــع 

ي 
دارة الأمريكيــة، والــىت ن الإخــوان والإ المصالــح بــ�ي

ة أثــرت بشــكل  ات خطــ�ي تب عنهــا متغــ�ي ســت�ت

ت  ــ�ي ، وغ ن ــامي�ي س ــاحة الإ ــى س ــبوق ع ــ�ي مس غ

ــة. ــا المختلف ن أجنحته ــ�ي ــوى ب ــن الق موازي

صدر لقطب كتاب »العدالة االجتماعية في اإلسالم«، وأبرز 
ميوله بتلك اللحظة لألفكار االشتراكية دون أن يعلن عن ذلك 

صراحة
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ي هــذا الســياق شــهادة 
مــا يلفــت النظــر �ن

ســامي الســعودي عبــد هللا العقيــل الــذي ذكر  الإ

ي مــر والعالم 
أّن ســيد قطــب »بعــث لإخوانــه �ن

ــه  ــات ل ــتة مؤلف ــوى س ــد س ــه ل يعتم ي أنّ ــر�ب الع

وهــي: هــذا الديــن، المســتقبل لهــذا الديــن، 

ســام ومشــكات الحضــارة، خصائــص التصور  الإ

ي ظــال القــرآن، ومعالــم 
ســامي ومقوماتــه، �ن الإ

ــم  ــة – رغ ــذه الرواي ــت ه ــق« . إن صح ي الطري
�ن

أّن قائلهــا غــ�ي معــروف عليــه الكــذب - فالســؤال 

ي هــذا الســياق: لماذا شــطب ســيد 
الــذي يطــرح �ن

ــي،  ــع الجتماع ــة ذات الطاب ــه الثوري ــب كتب قط

ــة؟.  ــة والحركي ــه العقائدي ــى كتب ــط ع ــى فق وأبق

ي ذلــك أنّــه تخــّى عــن مقاومــة الظلــم 
هــل يعــىن

القتصــادي، أم لــم يعــد يعطــي لهــذه المســألة 

ــ�ي والإصــاح؟ ــا التغي ــه لقضاي ي رؤيت
ــة �ن الأولوي

ي انتقــل إليهــا قطــب 
المرحلــة المواليــة الــىت

ي هيمنــت عليــه كلياً، 
هــي المرحلــة العقائديــة الــىت

؛ بــل والوحيــد إىل أن  وأصبحــت شــاغله الرئيــ�ي

ــه  ــدأ رحلت ــة تب ــذه المرحل ــع ه ــه. م ــم إعدام ت

المفاهيــم،  تغيــ�ي  نحــو  ة  والخطــ�ي الصعبــة 

ي 
ســيبىن ي 

الــىت الرئيســية  مصطلحاتــه  وتحديــد 

للجــدل.  ة  المثــ�ي منظومتــه  وبفضلهــا  عليهــا 

اً  ولعــّل هــذه المرحلــة مــن شــأنها أن تســاعد كثــ�ي

ــف  ــاه، وتكش ــه أع ــار ل ــس المش ــع اللب ــى رف ع

ــه  ي جعلت
ــىت ــة ال ــولت العميق ــن التح ــوح ع بوض

يغــ�ي زاويــة النظــر، ويقــدم المســألة العقائديــة 

عــن بقيــة المســائل الجتماعيــة وحــىت السياســية. 

ي 
العقيــدة أولً، مقولــة طالمــا رّددهــا الرجــل �ن

ــا  ــة القضاي ي بقي
ــأ�ت ــا ت ــدة، وبعده ــه الجدي رؤيت

ي تشــغل الشــعوب وأطــراف التغيــ�ي 
الأخــرى الــىت

الجتماعــي مــن مســائل اقتصاديــة واجتماعيــة 

ي تعميــق الفــراغ 
وسياســية. وهــذا الأمــر ســاهم �ن

ســامية، وأبعدهــا عــن المحاور  داخــل الحركــة الإ

ي 
الحقيقيــة للــراع، وزاد مــن حجــم المســافة الىت

ــث. ــم الحدي ــن العال ن ع ــامي�ي س ــل الإ تفص
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سيد قطب: 
القفز نحو المواقع الخطرة

، وهو ما  ي
ا�ن كان سيد قطب يتمتع بقدرة عالية عىل التجريد والتنظ�ي الف�ت

ي رحلته الفكرية والسياسية يتجاوز الواقعية ويلقي بنفسه وبقرائه 
جعله �ن

ي إل جميع الحتمالت. ليس برجل 
ي منطقة فراغ تعج بالمخاطر وتف�ن

ومتابعيه �ن
ي هذا المجال. فشخصيته مختلفة كلياً عن شخصية، 

اً �ن تنظيم، ول يفقه شيئاً كث�ي
مؤسس الجماعة، حسن البنا، الذي كان عقله يشبه الجهاز الداخىلي للساعة، 

وهو ما مّكنه من بناء حركة متعددة الطوابق، ومتداخلة الوظائف، لها ظاهر ولها 
باطن، وقد ل يعلم ساكن الغرفة )أ(  ما يجري بالغرفة )ب(.  أما قطب فقد كان 
ي الآخرين، وكالهما 

ي بحور مختلفة، ويفكر بطريقة مغايرة. كالهما مؤثر �ن
يسبح �ن

ي 
كان يطمح إل تغي�ي الواقع للوصول إل نفس الأهداف، لكن لكلٍّ منهما أدواته �ن

التحليل والمرور إل نفس الأهداف.

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ــا  ــاط به ــوان والرتب ــة الإخ ــه بحرك ــن التحاق تزام

، وتورّطهــا  ي منعــرج خطــ�ي
تنظيميــاً مــع دخولهــا �ن

ــة بـــ  ــت الحرك ــعبة. اصطدم ى ومتش ــ�ب ــة ك ي أزم
�ن

»الضبــاط الأحــرار« الذيــن أطاحــوا بالنظــام المل�ي 

ــدة. كان الإخــوان  ــة الجدي وأصبحــوا ســادة المرحل

يظنــون بــأّن هــؤلء الذيــن اســتولوا عــى الســلطة 

وعهــم  مرش تنفيــذ  ي 
�ن لهــم  ســنداً  ســيكونون 

بعــد  ولذلــك  بالغمــوض  المّتســم  الســياسي 

ــم العســكر  ن توّه ي حــ�ي
ــوة، �ن ــرّدد ســاندوهم بق ت

ن حــول زعامــة جمــال عبــد النــارص أّن  الملتفــ�ي

وط، وســتكون  حركــة الإخــوان ســتدعمهم بــدون �ش

ي أعلنــوا 
نجــاز الأهــداف الــىت تحــت ترفهــم لإ

. اختلفــت الحســابات،  ي بيانهــم الشــه�ي
عنهــا �ن

 ، ن ن الطرفــ�ي وتصاعــدت الشــكوك المتبادلــة بــ�ي

وانتهــت العاقــة إىل أزمــة مفتوحــة تــم الحتــكام 

ــدام  ــة الص ــت النتيج ــاء، وكان ــوة والده ــا للق فيه

المبــا�ش والمفتــوح.

تعامــل العســكر مــع خصومهــم بكثــ�ي مــن 

عديــد  ووضعــوا  والعنــف.  والقــوة  اســة  الرش

ُحّلــت  تلــك.  سياســتهم  لتمريــر  يــرات  الت�ب

الجماعــة، وحوكــم قادتهــا، وأعــدم بعضهــم، 

ي 
�ن الألــوف  ات  بعــرش وألقــي  شــملهم،  وتفــرق 

يــن  الســجون والمعتقــات، وانتهكــت حقــوق الكث�ي

منهــم.

ي ظــل هــذا الــراع 
ي تلــك الظــروف القاســية و�ن

�ن

المحمــوم عــى الســلطة والنفــوذ، انطلقــت رحلــة 

: مــا  ســيد قطــب لاإجابــة عــن الســؤال التــاىلي

ــل؟ العم

ــة  ــذ البداي ــك من ــوان تمل ــة الإخ ــن حرك ــم تك ل

منهجــاً واضحــاً مــن شــأنه أن يحقــق أهدافهــا. 

ي 
�ن قــام  المؤســس  البنــاء  حســن  أّن  صحيــح 

مراحــل  عــى  قائمــة  »خطــة«  برســم  رســائله 

وآليــات. لكــن الحركــة وجــدت نفســها بعــد أعــوام 

ــواج  ــث الأم ــا تعب ــداث مثلم ــا الأح ــة تتقاذفه قليل

ــة واضحــة.  ــدون بوصل المتاطمــة بقــارب يســ�ي ب

ــاح  ــارب محاطــاً بري ــا كان الق ــا عندم ي لحظــة م
و�ن

متعاكســة تعصــف بــه مــن كل جانــب تــم اغتيــال 

ــاب  ــرر أصح ــث ق ــة؛ حي ــروف غامض ي ظ
ــان �ن الرب

ــا  ــال البن ــة اغتي المصلحــة بإحــدى الغــرف المغلق

ي مرحلــة فارقــة مــن مســار الجماعــة ومــن تاريــخ 
�ن

ــا  ــم صفوفه ي ترمي
ــة �ن ــاح الحرك ــم نج ــر. ورغ م

ــا بقيــت منــذ ذلــك  ــار مرشــد جديــد، إل أنّه باختي

التاريــخ خاضعــة لخطــط ظرفيــة ووقتيــة ومحكومة 

اتيجي، تلتقــط  بالتذبــذب وغيــاب الوضــوح الســ�ت

كل فرصــة تتــاح لهــا حــىت تحمــي نفســها مــن 

ــه  ــا لتواج ــن ماضيه ــات م ــار، وتقت ــوت والندث الم

ات ل تتوقــف وتحديــات جديــدة تتجــاوز  متغــ�ي

التنظيــم  الكــم والنــوع منهجيــات  مــن حيــث 

القديمــة والجامــدة.

تزامن التحاق سيد قطب بحركة اإلخوان واالرتباط بها تنظيميًا 
مع دخولها في منعرج خطير وتوّرطها في أزمة كبرى ومتشعبة
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رغــم كونــه ل يتحمــل أي مســؤولية تنظيميــة أو 

قياديــة، ولــم يشــارك عمليــاً فيمــا آلــت إليــه أوضاع 

ــه  ــة جعلت ــة انفرادي ي زنزان
الحركــة، إل أّن وجــوده �ن

ي أدت إىل انقــاب الأوضــاع 
ــىت ي الأســباب ال

يفكــر �ن

ن  رأســاً عــى عقــب، وبــدل التضامــن والتعــاون بــ�ي

جميــع الفرقــاء مــن أجــل حمايــة المرحلــة الثوريــة 

ي صفــوف الإخــوان 
الجديــدة، عمــت الأحــزان �ن

ــادئ  ــف اله ــذ المثق ــم. وأخ ــم وأنصاره وعائاته

ــا  ــل لم ــن الح ــث ع ــة يبح ــه بالحكم ــهود ل والمش

ــن  ــدأ؟ وأي ــن يب ــن أي ــة. م ــع الجماع ــه وض آل إلي

ــة  ــة الفارق ــذه المحط ي ه
ــل؟. �ن ــذا الح ــيجد ه س

ــب إىل  ــف وكات ــب ومثق ــن أدي ــب م ــيتحول قط س

اتيجيات مســتقبلية« لتغيــ�ي الأوضــاع  »واضــع اســ�ت

تكــون عــن  أبعــد مــا  بــأدوات ومناهــج  ولكــن 

ــه  ــه ضوابط ــم ل ــول إىل عل ــذي تح ــن ال ــذا الف ه

وخصوصياتــه. 

لجــأ ســيد إىل القــرآن الكريــم الــذي كان أنيســه 

ي وحدتــه، ومــن جهــة أخــرى اســتحرن تفاصيــل 
�ن

ــم  ــى فه ــاعده ع ــاها أن تس ــة عس ة النبوي ــ�ي الس

ن  ي بلــده مــر بــ�ي
ي حصلــت �ن

الأزمــة السياســية الــىت

المؤسســة العســكرية وجماعــة كانــت تنشــد الحكم 

ــا  ــلطان م ــزع بالس ــة »أّن هللا ي ــا بحج ــذ ولدته من

ــث  ــة الثال ــن الخليف ــل ع ــا نق ــرآن« كم ــزع بالق ل ي

ي هللا عنــه، وكمــا أكــد حســن 
عثمــان بــن عفــان، ر�ن

ــاق  ــق لإحق ــن طري ــوة أضم ــه »إّن الق ي قول
ــا �ن البن

ــاً  الحــق، ومــا أجمــل أن تســ�ي القــوة والحــق جنب

ــب«. إىل جن

ــم يســتعرض ســيد قطــب الســياق التاريخــي  ل

ي أحاطــت بذلــك الصــدام. لــم 
والظــروف الــىت

ي دفعــت بالعســكر 
يتحــدث عــن الأســباب الــىت

ــاء  ــم البق ، وقراره ــياسي ــال الس ــام المج إىل اقتح

ــاكل  ــل هي ــا دار داخ ــا عم ــم يطلعن ــلطة. ل ي الس
�ن

المواجهــة  حصــول  قبــل  ن  المســلم�ي الإخــوان 

ي 
ــىت ــئلة ال ات الأس ــرش ــن ع ــب ع ــم يج ــا. ل وبعده

ي تلــك الأيــام حــىت يســتطيع 
كانــت مطروحــة �ن

هــم معرفــة مــا الذي حصــل وماذا  المريــون وغ�ي

ن  ي الكواليــس. هــل كانــت المواجهة ب�ي
كان يحــدث �ن

ــن  ــ�ب م ــت أك ــة كان ن أم أّن المعرك ــ�ي ن محلي ــ�ي فريق

ي الســلطة 
؟ هــل كان الإخــوان زاهدين �ن ذلــك بكثــ�ي

ــم  ــل؟ أل ــى الأق كاء ع ــرش ــا ك ن به ــ�ي ــوا معني أم كان

ي مرحلــة أوىل عــى انفــراد الجيش 
يســاعد الإخــوان �ن

ــذي  ــرار حــل الأحــزاب ال ــدوا ق ــا أي بالحكــم عندم

ي )ينايــر( 1953 ، قبــل 
صــدر بتاريــخ 16 كانــون الثــا�ن

أن يعدلــوا موقفهــم عندمــا اتجهــت نيــة الضبــاط 

نحــو حــل الجماعــة وطلــب منهــا العمــل مــن 

ي ســتكون 
داخــل مــا ســّمي بـــ »هيئــة التحريــر« الــىت

لمــان؟ فالإخــوان  بديــاً عــن الأحــزاب وعــن ال�ب

ي 
ــىت ــعبية ال ــدة الش ــهم القاع ي أنفس

ــرون �ن ــوا ي كان

لم يعد الحديث لديه عن أحزاب وقوى.. اختفى هؤالء واستبدلوا 
بمعركة بين جبهتين؛ واحدة تضم المؤمنين، وأخرى تشمل 

األعداء لهم
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ــد، لكــن  يمــن أن تســند الحكومــة والنظــام الجدي

ــس. ــاه معاك ي اتج
ــارت �ن ــداث س الأح

لــم يســتعرض قطــب كل ذلــك، فهــي بالنســبة 

لــه تفاصيــل ل قيمــة لهــا، وإنمــا بحــث عــن إطــار 

»الخطيئــة  عــى  العثــور  مــن  يمكنــه  مرجعــي 

ــا المســيحيون. تســاءل عــن  ــا يصفه ــة« كم الأصلي

ي 
مكمــن الخطــأ والخطــر. لــم يبحــث عــن ذلــك �ن

، ولــم  وعهــا الســياسي ي مرش
بنيــة الجماعــة أو �ن

ي تلــك المرحلــة، 
يحلــل طبيعــة النخــب المريــة �ن

ولــم يحفــر مــن أجــل فهــم تاريــخ المؤسســة 

طــرأت  ي 
الــىت ات  والمتغــ�ي مــر  ي 

�ن العســكرية 

ن الذيــن مــروا بهــا.  عليهــا وعــى أجيــال العســكري�ي

ــت  ي كان
ــىت ــة ال ــوى الدولي ــن الق ــل موازي ــم يحل ول

ــا مــن  ــات المتحــدة وبريطاني ن الولي ــ�ي متصارعــة ب

ي مــن جهــة أخــرى. 
ن التحــاد الســوفييىت جهــة وبــ�ي

تجــاوز قطــب كل ذلــك واعتــ�ب أّن الأصــل هــو 

ــاره  ــق وأنص ن الح ــ�ي ــتمر ب ــدي والمس ــراع الأب ال

والباطــل وأتباعــه. أو بعبــارة أخــرى المؤمنــون 

والكافــرون.

عندمــا وضــع المنظــار عــى عينيــه اختلــف 

المشــهد أمامــه كليــاً. لــم يعــد الحديــث لديــه عــن 

ن  أحــزاب وقــوى سياســية وعســكر وعمــال ومثقفــ�ي

ن وعمــاء.  ن ووطنيــ�ي وفقــراء وإقطــاع ورأســمالي�ي

بــه  ليــس  ســميك  جــدار  وراء  هــؤلء  اختفــى 

نوافــذ ول ثقــوب، واســتبدلوا بمعركــة مفتوحــة 

، مقابــل  ن ؛ جبهــة تضــم المؤمنــ�ي ن ن جبهتــ�ي بــ�ي

هــم  أخــرى تضــم أعــداء لهــم يريــدون تدم�ي

وإخضاعهــم بالقــوة والحيلــة والمــال والســلطة 

للطاغــوت. إنّــه ســيناريو يتكــرر عــ�ب التاريــخ، 

تتغــ�ي الشــخوص لكــن يبقــى جوهــر الــراع. 

يقــول قطــب »إنّهـــا مـــعركة تتـــجمع فيـــها قـــوى 

نــس والجن..  ن الإ الشـــر فـــي هذا الكــون.. شــياط�ي

مضــاء خطـــة مقــررة..  ي تعــاون وتناســق لإ
تتجمــع �ن

ــاء ـ  ــالت الأنبي ي رس
ــل �ن ــق ـ الممثَّ ــداء الح ــي ع ه

وحربــه.. ولكــن هــذا الكيــد كلــه ليــس طليقــاً.. إنـّـه 

ن  محــاط بــه مشــيئة هللا وقــَدره.. ل يقــدر الشــياط�ي

يشــاؤه هللا  الــذي  بالقــْدر  إل  منــه،  ء  ي
عــى سش

وينفــذه بقــدره، ومــن هنــا يبــدو هــذا الكيــد ـ عــى 

ضخامتــه وتجمــع قــوى الــرش العالميــة كلهــا عليــه 

ي 
ــاب »�ن ــولً! )ســيد قطــب، انظــر كت ــداً مغل ـ مقيَّ

ــرآن«(  ــال الق ظ

ــذي وضعــه قطــب  طــار العــام ال هــذا هــو الإ

لمعركــة سياســية وثقافيــة، ووضــع لتلــك المعركــة 

ــا  ــل إدارته ــن أج ــاً م ــه عملي ــد بكون ــاً« اعتق »منهج

ي المقــال المقبــل.
والنتصــار فيهــا. ونتابــع ذلــك �ن
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سيد قطب: 
الجاهلية نظرية في الخروج من التاريخ 

لم يكن من باب الصدفة أو الختيار العفوي أن يعنون سيد قطب كتابه الأخ�ي 
ي 

ه »�ن ي الطريق«. هذا الكتاب الذي انتقى بعض فصوله من تفس�ي
»معالم �ن

ظالل القرآن« وأضاف إليه فصولً أخرى، لم يكن تحريره عمالً اعتباطياً بقدر ما 
كان فعالً إرادياً وواعياً يعكس انتقاله من مرحلة التأمالت الفكرية ذات الخلفية 

ي 
ن �ن ن الحركي�ي سالمي�ي اتيجي« الموّجه إل الإ سالمية إل مرحلة التخطيط »الس�ت الإ

 ، ن ي هذه المسألة يشبه ما قام به الزعيم الشيوعي، فالديم�ي لين�ي
كل مكان. وهو �ن

الذي اطلع عىل كتاب كارل ماركس »رأسمال« الذي تحدث فيه عن أزمة الرأسمالية 
نجاز المهمة فكتب مؤلفه  ورة مقاومتها، لكنه لحظ غياب الخطة العملية لإ ورصن

ة الثورة الروسية. الشه�ي »ما العمل؟« قبل أعوام قليلة من ف�ت

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ن مــا حققــه كتــاب »لــو مانيفســت  شــتان بــ�ي

عــان الشــيوعي(« للقائــد البولشــيفي عــى أرض  )الإ

ــع  ــال مطل ــخ خ ــرى التاري ّ مج ــ�ي ن غ ــ�ي ــع ح الواق

لتأســيس  مقدمــة  ذلــك  وكان  يــن،  العرش القــرن 

اكي الــذي صمــد مــدة نصــف قــرن،  المعســكر الشــ�ت

ي الطريــق« من 
ن مــا ترتــب عــن كتــاب »معالــم �ن وبــ�ي

تشــّوه فكــري وانحــراف عقائــدي، ورصاعــات دمويــة 

ل تــزال مســتمرة، وعجــز هيكيــىي عــن مواجهــة 

ــدد. ــددين الج ــم المتش ــن فه ــتعٍص ع ــم مس عال

ي أقــدم عليها ســيد 
لــم تكــن الخطــوة الأوىل الــىت

ي التجــاه الصحيح. أراد أن 
ي كتابــه خطــوة �ن

قطــب �ن

ي يمــر بها المســلمون 
يحــدد المرحلــة التاريخيــة الــىت

ــىت  ي ح
ــا�ن ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــوام الس ي أع

�ن

ي ضوئهــا منهجــه الجديــد، فلــم يتوقــف 
يؤســس �ن

ــم  ــة، ول ــة والجتماعي ــص القتصادي ــد الخصائ عن

ون فيهــا،  ي ينتــرش
ــىت ــة ال يهتــم بالمواقــع الجغرافي

ي الهــام، ولــم 
ولــم يــرش إىل حجمهــم الديمغــرا�ن

بالغــرب  تربطهــم  ي 
الــىت العاقــات  إىل  يلتفــت 

اً. كل هــذه المســائل ســبق  ق ماضيــاً وحــارصن والــرش

ــاول  ــات ح ــالت ودراس ي مق
ــا �ن ــرض له ــه أن تع ل

ــن  ــا، لك ــيئاً م ــه ش ي ل
ــىن ــت تع ــا كان ــا عندم تحليله

بعــد التحــول الــذي حصــل لــه وجــد تعريفــاً آخــر 

ــا  ــوم، إنّه ــلمون الي ــها المس ي يعيش
ــىت ــة ال للمرحل

. ــة« ل غــ�ي »الجاهلي

هــذا  إىل  اســتند  مــن  أول  قطــب  يكــن  لــم 

قبلــه  مــن  اســتعمله  أن  ســبق  إذ  المصطلــح؛ 

رســالة  ي 
�ن الوهــاب  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ 

ة لــه عــّدد فيهــا بــدع أهــل الجاهليــة، لكــن  صغــ�ي

ــو  ــن ه ــراع الراه ي ال
ــح �ن ــل المصطل ــذي أدخ ال

ســامية بباكســتان أبــو الأعــى  مؤســس الجماعــة الإ

لتوصيــف  المصطلــح  وضــع  الــذي  المــودودي 

ن أّن ســيد قطــب دفــع  ي حــ�ي
الحضــارة الغربيــة، �ن

ــه  ن حّول ســامي حــ�ي ــح نحــو الملعــب الإ بالمصطل

ــة  ــة العقدي ــه الطبيع ــن خال ــّدد م ــاس ح إىل مقي

ــه  ــه وهويت ــن تاريخ ــر ع ــع النظ ــع بقط لأي مجتم

. ي
العامــة وموقعــه الجغــرا�ن

ة  فــ�ت »ليســت  الجاهليــة  إّن  قطــب  يقــول 

ــذا  ــاع. ه ــن الأوض ــع م ــا وض ــان؛ ولكنه ــن الزم م

الوضــع يوجــد بالأمــس، ويوجــد اليــوم، ويوجــد 

ســام،  غــداً، فيأخــذ صفــة الجاهليــة، المقابلــة لاإ

ــع  ــع م ــ�ي يقط ــذا تفس ــام«. ه س ــة لاإ والمناقض

ســام  نــاً بمرحلــة مــا قبل الإ اعتبــار المصطلــح مق�ت

مــا تعــود عليــه المؤرخــون. فهــو عنــده تشــخيص 

يلهــا عــى أي  ن لحالــة مفارقــة للزمــان، يمكــن ت�ن

ــك؟ ــم ذل ــف يت ــكان. كي ــان وم ي كل زم
ــع و�ن مجتم

ــكان،  ي أي م
ــان و�ن ي أي زم

ــاس »�ن ــاف أّن الن وأض

يعــة هللا - دون فتنــة عــن  إمــا أنّهــم يحكمــون برش

ــليماً،  ــا تس ــلمون به ــا ويس ــا- ويقبلونه ــض منه بع

ترتب عن كتاب سيد قطب »معالم في الطريق« تشّوه فكري 
وانحراف عقائدي، وصراعات دموية ال تزال مستمرة
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يحكمــون  أنّهــم  وإمــا  ديــن هللا.  ي 
�ن إذن  فهــم 

ي أي صــورة مــن 
يعــة مــن صنــع البــرش - �ن برش

ــم  ــة؛ وه ي جاهلي
ــم إذن �ن ــا فه ــور- ويقبلونه الص

ــال  ــوا بح ــه، وليس يعت ــون برش ــن يحكم ــن م ي دي
�ن

ــي  ــم هللا يبتغ ــي حك ــذي ل يبتغ ــن هللا. وال ي دي
�ن

يعــة هللا يقبــل  حكــم الجاهليــة؛ والــذي يرفــض �ش

ي الجاهليــة«.
يعــة الجاهليــة، ويعيــش �ن �ش

بنــاء عليــه انتهــي إىل القــول بــأّن »العالــم يعيش 

ــذي  ــة الأصــل ال ــن ناحي ــة م ي جاهلي
ــه �ن ــوم كل الي

ــة  ــا. جاهلي ــاة وأنظمته ــات الحي ــه مقوم ــق من تنبث

ات الماديــة  ل تخفــف منهــا شــيئاً هــذه التيســ�ي

ــق«. ــداع المــادي الفائ ب ــة وهــذا الإ الهائل

صاحــب  نظــر  وجهــة  مــن  الجاهليــة  هــذه 

عــى  العتــداء  أســاس  عــى  »تقــوم  المعالــم 

ي الأرض، وعــى أخــص خصائــص 
ســلطان هللا �ن

ــة  ــند الحاكمي ــا تس ــة. إنه ــي الحاكمي ــة وه الألوهي

ي 
ــاً، ل �ن ــرش فتجعــل بعضهــم لبعــض أرباب إىل الب

ي عرفتهــا الجاهليــة 
الصــورة البدائيــة الســاذجة الــىت

وضــع  حــق  ادعــاء  صــورة  ي 
�ن ولكــن  الأوىل، 

ن والأنظمــة  ائــع والقوانــ�ي التصــورات والقيــم والرش

والأوضــاع، بمعــزل عــن منهــج هللا للحيــاة، وفيمــا 

ــه هللا«. ــأذن ب ــم ي ل

ن طريقــة قطــب أّن أســلوبه واضــح  مــا يمــ�ي

ن عنــه  ل غبــار عليــه رغــم محــاولت المدافعــ�ي

الذيــن بحثــوا لــه ول يزالــون عــن مخــارج وتأويــات 

ــه، والتخفيــف مــن وطــأة أحكامــه  لتلطيــف مفردات

ة. ــج خطــ�ي ــن نتائ ــا م ــب عنه ــا ترت وم

لــم يكــن اســتعمال مصطلــح »الجاهليــة« 

تيبــات التاليــة: ســوى مقدمــة أفضــت إل ال�ت

ســام رغــم  أولً: إخــراج الأمــة مــن دائــرة الإ

تأكيــد أبنائهــا بكونهــم ل يزالــون عــى العهــد. لــم 

يكفــر قطــب الأفــراد، ولكنــه فعــل أخطــر مــن ذلك 

عندمــا كفــر أمــة بكاملهــا. فهــو بجــرة قلــم شــطب 

تاريخــاً كامــاً، وفصلــه عــن مرحلــة النبــوة بحجة أّن 

الذيــن جــاؤوا بعــده انحرفــوا عنــه. لقــد انقطعــت 

ي الرديــة القطبيــة عــن مصادرهــا الدينيــة 
الأمــة �ن

والروحيــة فأصبحــت معلقــة توهــم نفســها بكونهــا 

ن أنّهــا عــى أرض  ي حــ�ي
ســام نظريــاً �ن منتميــة إىل الإ

الواقــع ل تحتكــم لــه. ورغــم أّن جــزءاً مــن هــذه 

ــا  ــوم، لكنه ــاً وحــىت الي ــة صحيحــة تاريخي الفرضي

ــردة والنقــاب  ــة للحكــم عــى الأمــة بال غــ�ي كافي

الكامــل عــى الديــن كوحــي ورســالة.

وربــط  بالحاكميــة،  الجاهليــة  ربــط  ثانيــاً: 

وط  ط مــن �ش يعــة كــرش الحاكميــة بتطبيــق الرش

ــزال مســتمرة إىل  ــة ل ت إســام الأمــة شــّكل معضل

ن مــن  ســامي�ي حــد الآن لــم يتمكــن معظــم الإ

ــاً  ــاً وعملي ــة نظري ــكل محاول ــا وتجاوزهــا. ف تفكيكه

إليهــا  يعــة ينظــر  العقيــدة والرش ن  بــ�ي ن  للتميــ�ي

كان استعمال مصطلح الجاهلية مقدمة أفضت إلى إخراج األمة 
من اإلسالم فلم يكفر قطب األفراد ولكنه كفر أمة بكاملها
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لتقويــض  ة  خطــ�ي أداة  بكونهــا  أصحابهــا  وإىل 

ــون  ــدل أن تك ــه. وب ــرب علي ــان الح ــام وإع س الإ

يمــان  طــار المرجعــي والمحــدد لاإ العقيــدة هــي الإ

ــذ  ــاً بتنفي ــا عضوي ــم ربطه ــي، يت ــردي والجماع الف

الكريــم  القــرآن  نصــوص  ي 
�ن الــواردة  الأحــكام 

ــب  ــط إىل قل ــذا الرب ــول ه ــة، ويتح ــّنة النبوي والس

ــكام  ــك الأح ــق تل ــة؛ أي إّن تطبي ــة الأصلي للمعادل

ــل  ــدة والدلي ــى العقي ــدم ع ط المق ــرش ــة ال بمثاب

ــذه  ــن ه ــد م ــا أّن العدي ــا. وبم ــليم به ــى التس ع

ــىي  ــق الفع ــن التطبي ــاً ع ــت تدريجي ــكام غاب الأح

لمعظــم  القانونيــة  المنظومــات  مــن  واختفــت 

ســامية واســتبدلت بأخــرى عــ�ب الجتهــاد  الــدول الإ

ي 
ــىت ــة ال يعــات العالمي ي الترش

ــىن أو الســتعارة أو تب

ــك يفــر  ــإّن ذل ــي، ف ــن النظــام العولم ــت ع ترتب

ســام،  مــن وجهــة نظــر ســيد قطــب إىل كفــر بالإ

ك بــه، والدخــول  ي الــرش
وتمــرد عــى هللا والوقــوع �ن

ي أزمــة حــادة مــع الــذات وتجريــد الأمــة مــن 
�ن

ي والتاريخــي.
ســندها الثقــا�ن

ثالثــاً: يــؤدي مصطلــح الجاهليــة بهــذا المفهــوم 

ــة  ي ل عاق
ا�ن ــ�ت ــم اف ــه إىل عال ي دللت

ــع �ن والتوس

ــه المســلمون  ــذي يعيــش في ــه بالواقــع الحــي ال ل

ــة  ــة الراهن ــة إىل اللحظ ــأي صل ــت ب ــاً، ول يم يومي

بمختلــف مكوناتهــا المعرفيــة والماديــة. إذ بــدل أن 

يســاعد ســيد قطــب قــّراءه وأنصــاره عــى دخــول 

ــرى،  ــة أخ ــم إىل وجه ــه، حّوله ــن أبواب ــخ م التاري

ي ل 
ــىت ــروب ال ــن الح ــة م ــوض سلس ــم لخ وهيأه

ــام  س ــر، والإ ــد الكف ــان ض يم ــا الإ ــي محوره تنته

ــود  ــك كل الجه ــبب ذل ــاع بس ــة فض ــد الجاهلي ض

ن لــه  ي قــام بهــا مــن قبــل، بعــد أن تبــ�ي
المهمــة الــىت

ي البحــر؟.
ــه كان يحــرث �ن بكون
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سيد قطب و»الظالل«.. 
اختل المنهج فسقط البناء 

ة،  عايش سيد قطب القرآن الكريم ولزمه لأعوام طويلة ل تقل عن الع�ش
ورة  ه من الكتب والمراجع إل عند الرصن وتوقف خاللها عن الرجوع إل غ�ي

ن عموماً، أن  سالمية؛ بل ومن المسلم�ي القصوى. وقد طلب من أبناء الحركة الإ
ي 

يفعلوا مثله ويحذوا حذوه، وأن يقطعوا صلتهم بأي نوع آخر من المصادر ال�ت
وصفها جميعاً بكونها »جاهلية » أو أنّها عىل الأقل اختلطت بها، مما يجعل منها 
مادة خطرة عىل عقل المسلم ووجدانه. ومن شدة ارتباطه بالقرآن الكريم وصفه 
ي أّن توثيق العالقة بالقرآن الكريم 

«. ول شك �ن ي
بعض أتباعه بكونه »الرجل القرآ�ن

ي مجال له عالقة 
اً �ن مسألة أساسية عند كل مسلم، خاصة إذا كان عالماً أو خب�ي

ي المنهج الذي 
شكال الذي يطرح مع قطب يتعلق بدرجة أساسية �ن بالدين، لكن الإ

ه وتأويله. اعتمده لقراءة القرآن الكريم وتفس�ي

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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وضــع فرضيــة واســتند إليهــا ليخــوض مغامــرة 

لــم تكــن عواقبهــا ســليمة. تقــوم أطروحتــه عــى 

ــلم إىل  ــوة المس ي دع
ــل �ن ــة وتتمث ــة التالي الفرضي

ي علقــت بفكره 
التخلــص مــن جميــع الرواســب الــىت

هــا ثمــرة مــن ثمــرات الجاهليــة، وأن  ي يعت�ب
والــىت

ــرت  ي أث
ــىت ــل ال ات والعوام ــ�ي ــن كل التأث ــرد م يتج

ي بنائــه، العقــىي والنفــ�ي والجتماعــي، قبــل أن 
�ن

يمــان، حــىت يصبــح صفحــة بيضــاء،  يتحــول إىل الإ

وأن يتهيــأ نفســياً عنــد وصولــه إىل هــذه المرحلــة 

ليتلقــى القــرآن الكريــم وحــده، وأن يجعــل منــه 

المصــدر الوحيــد الــذي يســتمع لــه، ويعمــل 

عــى تنفيــذ أوامــره وتوجيهاتــه.

ــى  ــاً، ع ــة نظري ــة ومقبول ــدو مغري ــرة تب الفك

الأقــل، لكنهــا عمليــاً تدفــع نحــو خــوض مغامــرة 

ــان، ل  ــلم إنس ــان، والمس ــكل إنس ــتحيلة. ف مس

ــن الرواســب  ــا حــاول أن يتجــرد م يســتطيع مهم

ــه  ــن محيط ــاً ع ــل كلي ــه، أو أن ينفص ــة في الكامن

ي حــىت لــو كان هــذا 
المــادي والجتماعــي والثقــا�ن

المحيــط جاهليــة محضــة. فعلــم الوراثــة ينفــي 

إمكانيــة تحقــق مثــل هــذا الحتمــال، وكذلــك 

ات الأدلة عى اســتحالة  علــم النفــس يقــدم عــرش

ي مختلــف 
الفرضيــة، وأيضــاً يجمــع المختصــون �ن

نســان  نســانية عــى القــول بــأّن الإ العلــوم الإ

ي تســبق 
يبقــى محكومــاً بعديــد المؤثــرات الــىت

إرادتــه، وتجعــل حريتــه  ي 
وجــوده وتتدخــل �ن

ــة. ــت مطلق ليس

نســان آلــة صمــاء، يخضــع  ي ذلــك أّن الإ
ل يعــىن

لعوامــل خارجــة عــن ســلطته مثلمــا هــو الحــال 

 » ىلي
نســان الآ بالنســبة لمــا يطلقــون عليــه »الإ

ــن  ــة ل يمك ــورة كاركاتوري ــذه ص ــو«. ه أو »الروب

نســان خلــق ليكــون  ي هــذا الســياق. الإ
اعتمادهــا �ن

حــراً، ولهــذا الســبب بالــذات يتمتــع بــإرادة يقــرر 

ــه. وعــى هــذا  ي حيات
ة �ن ــ�ي ــا أشــياء كث مــن خاله

الأســاس دافــع الكثــ�ي مــن الفاســفة والمتكلمــون 

نســان هــو صانــع أفعالــه، وأّن  عــن القــول بــأّن الإ

ط أســاسي يكــون مســؤولً عنهــا، وبدونــه  ذلــك �ش

تســقط آليــاً فكــرة محاســبته عــى مــا يقــول 

ي معقــد، تتشــابك  ويفعــل. لكــن الســلوك البــرش

ــع  ــا خاض ــة، بعضه ة ومتداخل ــ�ي ــارص كث ــه عن في

للســيطرة وبعضهــا الآخــر مســتقل عــن الفــرد 

ومســؤول عنهــا الأ�ة أو المجتمــع أو الســياق 

ــا. ــة بقوانينه ــي أو الطبيع التاريخ

الكريــم  القــرآن  قــارئ  إرادة  كانــت  مهمــا 

وجنســيته وقوتــه الروحيــة وتكوينــه لــن يســتطيع 

أن يتجــرد مــن كل ذلــك ويتحــول إىل مــرآة عاكســة 

ض ذلــك  افــ�ت النــص مثلمــا  للنــص وحقيقــة 

ســيقرأ  إنّــه   . الطريــق«  ي 
�ن »معالــم  صاحــب 

مهما كانت إرادة قارئ القرآن وجنسيته وقوته الروحية لن 
يستطيع التحول لمرآة عاكسة للنص وحقيقته مثلما افترض 

ذلك قطب
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، ووفــق  القــرآن الكريــم مــن منظــوره الشــخىي

ــه  ــه وتجارب ــى ثقافت ــاء ع ــة، وبن ــه العقلي مدارك

الســابقة للنــص بقطــع النظــر عــن مصادرهــا 

ــري  ــع كل مف ــذا خض ــا. له ــا وخطئه أو صحته

القــرآن الكريــم لســياقاتهم التاريخيــة والمعرفيــة 

بمــن فيهــم ســيد قطــب نفســه، الــذي لــو وجــد 

ي ســياق ديمقراطــي، وتمتــع بحريــة الــرأي 
نفســه �ن

بشــكل  الشــخصية  حياتــه  وعــاش   ، والتفكــ�ي

مختلــف، ولــو تعامــل معــه الرئيــس جمــال عبــد 

النــارص بطريقــة مغايــرة، وأدرك أهميتــه كمثقــف 

ه للقــرآن الكريــم مختلفــاً  وإنســان، لجــاء تفســ�ي

تمامــاً عــن »الظــال«، ولتعامــل مــع النــص 

ــرة. ــة مغاي ــي بمنهجي له الإ

ي القرآن 
لقــد تمحــور الجــزء الأك�ب مــن تأماتــه �ن

بكونهــا  اعتقــد  الكريــم حــول 3 مصطلحــات 

ــاب  ــن أ�ار الخط ــف ع ــية للكش ــردات أساس مف

، وهــذه المصطلحــات  لهــي الموجــه إىل البــرش الإ

و«الحاكميــة«.  و«الربوبيــة«  »الجاهليــة«  هــي 

واعتقــد بــأّن هــذه المصطلحــات عبــارة عــن 

ابطــة تشــكل مداخــل رئيســية لكتــاب  مفاتيــح م�ت

ــا والمســائل والهتمامــات  مقــدس يعــج بالقضاي

ــة  ــة كافي ــك المعادل ــأّن تل ض ب ــ�ت ــائل. واف والرس

ــه  ــث عن ــذي بح ــج ال ــع المنه ــن وض ــه م لتمّكن

هــا مــن دول  لتغيــ�ي الوضــع القائــم بمــر وبغ�ي

ــم. العال

ي وضعهــا قطــب فــوق 
هــذه النظــارات الــىت

عينيــه جعلتــه، عــى ســبيل المثــال، ل يــدرك 

ي نفــس 
أهميــة مــا كتبــه مثقــف آخــر عــاش معــه �ن

 ، ي ة هــو المهنــدس الجزائــري مالــك بــن نــىب الفــ�ت

ــن  ــن م ــغلته ولك ي ش
ــىت ــة ال ــس القضي ــه نف وواج

زاويــة أخــرى وبمنهجيــة مختلفــة. ذكــر ســيد 

ي الطريــق« وتحــت عنــوان 
ي كتابــه »معالــم �ن

�ن

: »لقــد كنــت  ســام هــو الحضــارة« مــا يــىي »الإ

قــد أعلنــت مــرة عــن كتــاب ىلي تحــت الطبــع 

«، ثــم  بعنــوان »نحــو مجتمــع إســامي متحــرن

عــان التــاىلي فحذفــت كلمــة متحــرن  ي الإ
عــدت �ن

مكتفيــاً بــأْن يكــون عنــوان البحــث- كمــا هــو 

موضوعــه »نحــو مجتمــع إســامي«، ولفــت هــذا 

ــب بالفرنســية  ــري يكت ــٍب جزائ ــل نظــر كات التعدي

أ عــن عمليــِة دفــاع نفســية  ه عــى أنَّــه نــاسش ففــرَّ

نَّ هــذه العملية- 
ســام، وأســف لأ داخليــة عــن الإ

ي مــن مواجهــة المشــكلة 
غــ�ي الواعيــة- تحرمــىن

عــى حقيقتهــا«. وأضــاف قطــب »أنــا أعــذر هــذا 

ــى  ــر ع ــل أفك ــن قب ــه م ــت مثل ــد كن ــب؛ لق الكات

ــه الآن«. ــو علي ــر ه ــذي يفك ــو ال النح

كانــت كلمــات ســيد كافيــة لــ�ي تحجــب الإخوان 

ن عمومــاً عــن هــذا الرجــل  ســامي�ي ن والإ المســلم�ي

ــه  ــن كتب ــن الســتفادة م ــم م ــري، وتحرمه الجزائ

ن  الكاتبــ�ي ن  بــ�ي فالخــاف  والنوعيــة.  العميقــة 

ون. حــىت  عميــق وليــس شــكلياً كمــا تصــور الكثــ�ي

رغم تأثر الغنوشي بمالك بن نبي إال أّن تعّلقه بقطب جعله 
يسعى للتوفيق بينهما في معادلة ال تستقيم
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 . ي قطــب لــم ينتبــه إىل مــا رواء ماحظــة بــن نــىب

لــم يــدرك أّن الحضــارة غــ�ي مرتبطــة عضويــاً 

بالتديــن. لهــذا اعتــ�ب أنّــه بمجــرد وجــود مجتمــع 

ن أّن  ي حــ�ي
إســامي يحصــل تقــدم حضــاري، �ن

ن  ام بقوانــ�ي ن الحضــارة تكتســب عــن طريــق اللــ�ت

وط، يمكــن أن يأخــذ بهــا المســلم أو غــ�ي  و�ش

المســلم. وهــو مــا يفــر الحالــة الراهنــة؛ حيــث 

ــك  ــد أن أمس ــارة بع ــار الحض ــرب مس ــود الغ يق

ن ل يــزال المســلمون يتحركــون  ي حــ�ي
بخيوطهــا، �ن

رغــم  بالتخلــف  ويوصفــون  الهامــش  عــى 

تديّنهــم. ويعــود ذلــك إىل الفهــم الخاطــئ عنــد 

ن لجوهــر دينهــم مــن جهــة، ولجوهــر  المســلم�ي

ــة أخــرى. ــن جه الحضــارة م

، إل أّن  ي ي بمالــك بــن نــىب
رغــم تأثــر الغنــوسش

التوفيــق  نحــو  يســعى  جعلــه  بقطــب  تعّلقــه 

ــاً  ــزءاً هام ــر ج ــتقيم تف ــة ل تس ي معادل
ــا �ن بينهم

. قــال »بعــد  ن ســامي�ي مــن تناقضــات الكثــ�ي مــن الإ

ن  بــ�ي نفــ�ي  ي 
�ن وتجــاذب  ة  وحــ�ي تفّكــر طويــل 

ي 
)، تجّلــت �ن ي ن (يقصــد قطــب وبــن نــىب مامــ�ي الإ

ن وموقــع  ن العظيمــ�ي نفــ�ي كالصبــح مكانــة الرجلــ�ي

اً لآي  ــت تفســ�ي ي إذا ابتغي
ــىن ــت أن ــا.. أدرك كل منهم

ي والمنظور 
مــن كتــاب هللا وبخاصــة التفســ�ي البيــا�ن

ي ترابــط وتماســك آيهــا ومحايثتها 
الشــامل للســورة �ن

المســتمرة للواقــع باعتبارهــا قــوة تغيــ�ي لــه وليــس 

 ( (الســيد  مــن  أوىل  فليــس  تشــخيص،  مجــرد 

صاحــب »الظــال« أظفــر عنــده بمبتغــاي، ولكــن 

ــه. ــتغناء عن ــه أو اس ــار علي دون اقتص

ــكاً لظواهــر التخلــف  ــاً وتفكي أمــا إذا رمــت بحث

ــا  ي تاريخن
ــا �ن ــى محركاته ــوف ع ــرن والوق والتح

ــارص  ــامي المع س ــر الإ ي الفك
ــس �ن ــا، فلي وواقعن

مــا يســعف وينــ�ي الطريــق إىل الواقــع وإىل كتــاب 

ــلة  ــب سلس ي صاح ــىب ــن ن ــك ب ــن مال ــ�ي م هللا خ

ي الحضــارة فــا 
»الحضــارة«، فــإذا كان الحديــث �ن

ــه  ــا يبني ــك م ــة ». مــع ذل ي المدين
ــك �ن يفــىت ومال

ــك ينســفه ســيد؟ !!. مال
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سيد قطب والصحابة: 
االنتقاء وفن تلميع التاريخ

ي هللا عنهم، بصفات مثالية عديدة من بينها 
وصف سيد قطب جيل الصحابة، ر�ن

ن ذلك  ية جميعه«. ويعود تم�ي ي تاريخ الب�ش
ن �ن ي فريد«، و«جيل مم�ي

»جيل قرآ�ن
ي تلّقي فكره من نبع وحيد هو القرآن الكريم« 

الجيل، من وجهة نظره، إل »تفرّده �ن
غريق، وأساط�ي الفرس، وإرسائيليات  قبل أن »تختلط الينابيع مع فلسفة الإ

ي ذلك الجيل 
اليهود، ولهوت النصارى، فلم يتكرر ذلك الجيل أبداً«. ورأى �ن

ي 
ي كل أرض و�ن

سالمية �ن »ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإ
ي منهج الدعوة واتجاهها«.

كل زمان«. لماذا؟ يجيب قطب »لأنها ذات أثر حاسم �ن

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ي أّن 
ل يشــك أّي مســلم وأّي مــؤرخ نزيــه �ن

الرســول محمــد صــى هللا عليــه وســلم لــم يكتف 

ــة  ــس جماع ــا أّس ــافهة، وإنم ــي مش ــغ الوح بتبلي

قويــة خاضــت تجربــة فريــدة، وأّن هــذه الجماعة 

ي القــرآن 
ي تجســيد معــا�ن

لعبــت دوراً حاســماً �ن

الكريــم عــى أرض الواقــع، وخلقــت نــواة الأمــة 

ــخ. ي ســتمتد وتغــ�ي مجــرى التاري
ــىت ســامية ال الإ

ورة أن تــدرس أّي حركــة  ل خــاف حــول رصن

ســام، لكونها  إســامية الحقبة الأوىل من تاريخ الإ

ي لــم يرتبــط وجودهــا 
الحقبــة التأسيســية الــىت

ين  فقــط برديــة نــزول الوحــي لمــدة ثــاث وعرش

ــل قــد  ــار أّن ذلــك الجي ــا أيضــاً باعتب عامــاً، وإنّم

ي 
ســامية الــىت ي بنــاء المرجعيــة الإ

كان لــه دور �ن

ــة  ــا إل بالرجــوع إىل البيئ ــن فهــم تفاصيله ل يمك

ي احتضنــت تلــك المرجعيــة وغّذتهــا بتجربتهــا 
الــىت

ــا  ــا حفظته ــا. كم ــا وخافاته ــا وصموده ومعاناته

ــة. ــال الاحق ــا إىل الأجي ونقلته

ــب  ــيد قط ــب س ــك، ارتك ــليم بذل ــع التس م

ي تناولــه لمرحلــة الصحابة 
ى �ن ثالثــة أخطــاء كــ�ب

ــم: ي هللا عنه
ر�ن

ي وقوفــه عنــد جيــل 
أولً: كان مثاليــاً جــداً �ن

ي هللا عنهــم، حــىت كاد أن يحولهم 
الصحابــة، ر�ن

ي 
ــى �ن ــذي يبق ــاع ال ــة. فالنطب ــة مائك إىل مجموع

ــه  ــر ب ــق« وتأث ي الطري
ــم �ن ــرأ »معال ــن ق ــن م ذه

ــة بــرش فــوق النقــد،  ــه أّن الصحاب وأعجــب بكاتب

هــون عــن الخطــأ، وكأنهــم عاشــوا  ن وأنّهــم م�ن

ــز  ــروا بغرائ ــدون أن يتأث ــوا ب ــخ ومات ــارج التاري خ

الحســابات  أحيانــاً  تســتهوهم  ولــم   ، البــرش

ي رصاعــات 
ة ولــم يتــورط الكثــ�ي منهــم �ن الصغــ�ي

هــم مــن  ة، ولــم يقعــوا فيمــا وقــع فيــه غ�ي خطــ�ي

ي الغنيمــة. 
ــة �ن الخضــوع لشــهوة الســلطة والرغب

ي اْلَغــْزِو َمَعُه،  ِ
ــا َمــاَت �ن ي َلمَّ ي صحــا�ب ِ

َقــاَل الرَُّســوُل �ن

ــُه،  ــاً َل ِّ َخاِدم ي ــىبِ ــِل النَّ ــاً ِبَثَق ًا أي مكلف ــَوكَّ َوَكاَن ُم

ــْمَلًة( ــُه َش ــُدوا َمَع ــُروا َفَوَج ــاِر(، َفَنَظ ي النَّ ِ
ــَو �ن )ُه

َقَهــا  ــى بــه)  َ�َ ِكســاء مــن صــوف أو شــعر يَُتَغطَّ

ــِة! ــَن اْلَغِنيَم ِم

ســامي  هــذه النظــرة التمجيديــة للتاريــخ الإ

ي اعتمدهــا قطــب تشــكل خطــورة عــى 
الأول الــىت

ســامية؛ لأنهــا  ي حقــل الدعــوة الإ
ن �ن وعــي العاملــ�ي

التاريــخ،  للتعامــل مــع حقائــق  تهيئهــم  لــن 

للفتنــة  عرضــة  تجعلهــم  أن  شــأنها  ومــن 

ــا  ي موقــع الأضعــف عندم
ــة، وتضعهــم �ن العلمي

يتــم إخراجهــم مــن دائــرة الدعــوة إىل دائــرة 

ــع،  البحــث العلمــي، عندهــا ســتصدمهم الوقائ

ي 
�ن يفتنــون  وقــد  معارفهــم،  ي 

�ن وسيشــكون 

دينهــم عندمــا يشــعرون بالعجــز أمــام أهــل 

الختصــاص.

كان قطب مثاليًا جدًا في وقوفه عند جيل الصحابة، رضي اهلل 
عنهم، حتى كاد أن يحولهم إلى مجموعة مالئكة
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لــم يســاعد قطــب أنصــاره عــى تحديــد هويــة 

ــوا  ــم كان ــل جميعه ــم؟ وه ــن ه ــة«. م »الصحاب

صفــاً موحــداً وصنفــاً واحــداً أم هــم أجيــال 

وتيــارات ودرجــات وانتمــاءات اجتماعيــة مختلفــة 

ــارة  ــود الجب ــم الجه ــددة. إذ رغ ــات متع وطموح

ي بذلهــا الرســول، صــى هللا عليــه وســلم، 
الــىت

ي ســبيل تربيتهــم وتطهــ�ي ثقافتهــم 
معهــم �ن

ــص  ــى التخل ــاعدتهم ع ــم ومس ــل مواهبه وصق

، إل أّن الواقــع التاريخــي  مــن موروثهــم الجاهــىي

ــت  ــه كان ــل مع ــة التفاع ــوح أّن درج ــف بوض يكش

ــن شــخص  ي العمــق م
ــا اختلفــت �ن ــة، وأنّه متباين

إىل آخــر. وهــو مــا ستكشــفه الأيــام والأعــوام 

ــم،  ــاة الرســول الكري ــا بعــد وف ــت فيم ي توال
ــىت ال

ي أدت 
لتكشــف الخافــات العميقــة بينهــم، والــىت

إىل أحــداث ضخمــة ومؤلمــة شــهدتها الجزيــرة 

دد حــىت اليــوم. العربيــة، ول تــزال أصداؤهــا تــ�ت

مــا لــم يذكــره قطــب وأراد أن ينســاه المتأثــرون 

بــه أّن جيــل الصحابــة خــاض حربــاً أهليــة كادت 

ــا الأخــرن  انه ــأكل ن�ي ــه، وأن ت ــاء كل ــر البن أن تدم

ى«. لــم  واليابــس، وقــد ســميت بـــ »الفتنــة الكــ�ب

ي 
ــىت ــك الحــرب ال ــة لتل يتعــرض لاأســباب العميق

قضــت عــى الآلف مــن القــراء وتــم اغتيــال كبــار 

ــة؟ ومــاذا ترتــب عنهــا؟ وكيــف يجــب أن  الصحاب

ــل  ــوم؟ ه ــوة الي ــاب الدع ــا أصح ــل معه يتعام

ة  يتجاهلونهــا، أو يكذبــون وقوعهــا؟. أســئلة كثــ�ي

هــا المؤلــف  قفــز عليهــا كتــاب »المعالــم« واعت�ب

العقــل  أّن  ض  افــ�ت أو  غــ�ي موجــودة،  وكأنهــا 

ســامي الســليم لــن يطرحهــا؛ لأنــه لــو طرحهــا  الإ

ــة  ــاً بلوث ــه مصاب ــه بكون ــت قطــب ل ــة لأثب الداعي

ــة«! »الجاهلي

ــرة  ــه فك ي أطروحت
ــب �ن ــيد قط ــق س ــاً: عّم ثاني

ي أّن 
، تتمثــل �ن ن راســخة عنــد عمــوم المســلم�ي

ي 
�ن تحقــق  قــد  الأعــى  ونموذجهــم  مجدهــم 

ــات  ــم هــو اللتف ــوب منه ــم، وأّن المطل ماضيه

مــا حصــل  تكــرار  لمحاولــة  الــوراء  إىل  دائمــاً 

ي 
ــن �ن ــتقبلهم يكم ــيس. فمس ــة التأس ــال لحظ خ

ماضيهــم، ولهــذا يجــدون أنفســهم باســتمرار 

عــى  قادريــن  وغــ�ي  الأجــداد،  إىل  مشــدودين 

ي تجاوزهــم.
التحــرر منهــم والتفكــ�ي جديــاً �ن

ســام؛  الإ إىل  بالعــودة  باســتمرار  يطالبــون 

الحلــم  بــأّن  أعماقهــم  ي 
�ن يعتقــدون  لأنهــم 

ضــوا أّن  الجميــل موجــود وراءهــم، ولــم يف�ت

وع  ســام أمامهــم وليــس خلفهــم، وأنّــه مــرش الإ

ن  ــاً. وشــتان بــ�ي وعــاً ماضوي مســتقبىي وليــس مرش

ــق إذا  ــن يتحق ــد الحضــاري ل . فالتجدي ن ــ�ي الحالت

ن المجــد القديــم  ىلي بــ�ي
لــم يتــم فــك الرتبــاط الآ

ــاط  ــاء المســتقبل. وفــك الرتب ن الحــارصن لبن ــ�ي وب

بالتاريــخ وتحليلــه  الســتعانة  ي رفــض 
يعــىن ل 

ــىت  ــن ح ــيس. ولك ــاء والتأس ــادة البن ــة إع ي عملي
�ن

ــخ، وبشــكل أدق  ــة للتاري نتجــاوز النظــرة الدائري

حــىت يتــم التخلــص مــن الرؤيــة النحداريــة 

ي بنيــت عــى حديــث نبــوي 
ســامي الــىت للتاريــخ الإ

ي ثـُـمَّ الَِّذيــَن يَُلونَُهــْم  ِ
ُ اْلُقــُروِن َقــْر�ن ْ ورد فيــه »َخــ�ي

(. لقــد فهــم  ِْمــِذيُّ ِّ ثـُـمَّ الَِّذيــَن يَُلونَُهــْم« )َرَواُه ال�ت

ــدأ  ــامي يب س ــخ الإ ــك أّن التاري ــن ذل ون م ــ�ي الكث

ــوق أي  ــن ف ــدأ م ــّلم يب ــكل س ي ش
ــى �ن ــن الأع م

ي كل 
ــة �ن ــ�ب القم ي تعت

ــىت ــة ال ــة الصحاب ــن مرحل م

ــم كلمــا اتجــه المســلمون نحــو الأمــام؛  ء، ث ي
سش

أي ســايروا حركــة الزمــن إل وزادت أوضاعهــم 

ســوءاً مقارنــة بنقطــة البدايــة. وهــي نظــرة قاتلــة 
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ــم.  ــعوب والأم ــرة للش ــاري ومدم ــي الحض للوع

ــائق  ــت الس ــيارة أن يلتف ــياقة الس وط س ــن �ش فم

ي تكشــف لــه 
ن لآخــر للمــرآة العاكســة الــىت مــن حــ�ي

ــو بقــي ينظــر إليهــا باســتمرار  ــه ل مــا وراءه، لكن

ي حــادث خطــ�ي 
ولــم ينظــر أمامــه لتســبب �ن

ــوت.    ــه إىل الم ــؤدي ب ــن أن ي يمك

ــة  ي المرحل
ــه �ن ــاً: خلــص قطــب مــن تأمات ثالث

إىل الوقــوع  التأسيســية إىل نتيجــة أدت عمليــاً 

ة. اعتقــد بــأّن تجربــة الصحابــة  ي مــآزق كثــ�ي
�ن

ــامية،  س ــوة الإ ــح للدع ــج الصحي ــن المنه تتضم

ي أي زمــان ومــكان مطالبــون 
وأّن جميــع الدعــاة �ن

ــه  ــروج علي ــدم الخ ــج وع ــك المنه ام بذل ن ــ�ت بالل

ي هــذا عنتــاً ومشــقة، 
أو تجــاوزه. قــال »ســنلقى �ن

وســتفرض علينــا تضحيــات باهظــة، ولكننــا لســنا 

يــن إذا نحــن شــئنا أن نســلك طريــق الجيــل  مخ�ي

لهــي، ونــره  الأول الــذي أقــر هللا بــه منهجــه الإ

عــى منهــج الجاهليــة. وإنــه لمــن الخــ�ي أن 

نــدرك دائمــاً طبيعــة منهجنــا، وطبيعــة موقفنــا، 

وطبيعــة الطريــق الــذي ل بــد أن نســلكه للخــروج 

ن  ــ�ي ــل المم ــك الجي ــرج ذل ــا خ ــة كم ــن الجاهلي م

ــد... «. الفري

الفرضيــات  مثــل  مثلهــا  الفرضيــة  هــذه 

وأدت  المنهــج،  تعقيــد  مــن  زادت  الســابقة 

ــة  ــاً إىل وضــع معالــم خاطئ ــاً وحــىت نظري عملي

الطريــق. ي 
�ن

ل يوجــد منهــج واحــد ووحيــد لإصــاح الواقــع 

والزمــان  بالظــرف  مرتبــط  المنهــج  ه.  وتغيــ�ي

والمــكان والســياق وطبيعــة التحديــات المطروحة 

اختلفــت  لهــذا  والجماعــات.  الشــعوب  عــى 

ي خاضتهــا 
المســارات والتجــارب والمحــاولت الــىت

حــىت الحركــة الواحــدة، وهــو مــا حصــل لاإخــوان 

التنظيــم  وحــدة  إىل  دعــوا  الذيــن  ن  المســلم�ي

ــن  ــاً، لك ــاً دولي ــك تنظيم ــوا لذل ــج، وأسس والمنه

ــددت  ــث تع ــرة؛ حي ــن الفك ــوى م ــع أق كان الواق

الجتهــادات إىل حــد التناقــض فيمــا بينهــا، وهــو 

هــا  مــا أدى إىل انفــراد كل حركــة بتحديــد مص�ي

وفــق مــا تقتضيــه مصلحتهــا، وأصبــح النتمــاء إىل 

هــذا التنظيــم صوريــاً أو يــكاد بالنســبة للعديــد 

مــن هــذه الحــركات، تســتفيد مــن الغطــاء لكنهــا 

ــع...( ــال. )يتب ــا يق ــ�ي مم م بكث ن ــ�ت ل تل

هذه النظرة التمجيدية للتاريخ اإلسالمي األول التي اعتمدها 
قطب تشكل خطورة على وعي العاملين في حقل الدعوة 

اإلسالمية
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سيد قطب: محاولة إيقاف الزمن وتأجيل 
النهضة الفكرية

، الذين يعتقدون بوجوب أسلمة مجتمعاتهم من جديد،  ن سالمي�ي اعتاد عموم الإ
يعة ولو ع�ب مراحل. فتنفيذ الأحكام الفقهية خاصة  عىل المطالبة بتطبيق ال�ش

تلك الوارد فيها نص من القرآن الكريم أو السّنة النبوية، تعت�ب من وجهة نظرهم 
يمان باهلل تعال والتسليم له. ووضعت  ورياً لقياس درجة الإ اً مهماً ورصن مؤرسش

اتيجيات، ونظمت من أجلها تحالفات  لهذه المهمة شعارات وكتب وخطط واس�ت
ها، ولجأ البعض من أجل ذلك إل  ي الكث�ي من الدول العربية وغ�ي

ومبادرات �ن
ي مراحل مختلفة 

استعمال العنف بأشكاله المختلفة. كما ناورت حكومات �ن
ي تنفيذ بعض 

عت فعالً �ن يعة، ورسش نمة بتطبيق ال�ش عندما ادعت بكونها مل�ت
امها للدين. فعلت ذلك ول تزال من أجل كسب  الأحكام لتثبت إخالصها واح�ت
ن أو تحييدهم وسحب البساط منهم. وبعض هذه الحكومات  سالمي�ي ود الإ

يعة لمراوغة الرأي العام المحىلي وإبعاده عن  أقدمت عىل رفع شعار حماية ال�ش
مشكالت أخرى تريد هذه الحكومة أو تلك إخفاءها وعدم تحمل المسؤولية عنها 

ي السودان.
ي أو عمر البش�ي �ن مثلما حصل مع جعفر النم�ي

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ــا  ــع عنه ــزال يداف ي ل ي
ــىت ــة ال ــرة المحوري الفك

ــة  ــة التالي ن تســتند إىل الفرضي ســامي�ي معظــم الإ

ــار القانــون هــو الــذي يغــ�ي  ي اعتب
ي تتمثــل �ن

الــىت

مــن  والمجتمعــات  الــدول  ويحــول  الواقــع 

ــه.  ــد ذات ي ح
ــاب �ن ــس الخط ــر ولي ــار إىل آخ مس

فالخطــاب يســاعد عــى تمهيــد الأرضيــة لتحقيــق 

ي تســهر 
يعــات الــىت التغيــ�ي المنشــود، لكــن الترش

طــة  عــى تنفيذهــا أجهــزة الدولــة مســتعينة بالرش

ــات  ــراد والجماع ــ�ب الأف ي تج
ــىت ــي ال ــاء ه والقض

عــى تعديــل حياتهــم وتغيــ�ي اتجاهاتهــم خوفــاً 

ــع  ــف م ــؤدي إىل التكي ــذي ي ــو ال ــاً، وه أو طمع

ــة. ــلطة القائم الس

ي تحّولــه الفكــري 
عندمــا بــدأ ســيد قطــب �ن

ســام الحــركي اعتقــد  ي إىل الإ
ســام الثقــا�ن مــن الإ

ــه  ــا ينتظــره المســلمون من ــأّن م ــن ب ــل الآخري مث

اء هــو  ن والعلمــاء والخــ�ب ه مــن المثقفــ�ي ومــن غــ�ي

ــذ،  ــة للتنفي ــون قابل ــامية تك ــل إس ــم بدائ تقدي

ــأّن الحلــول الحقيقــة ل يمكــن  وتثبــت للجميــع ب

البحــث عنهــا خــارج دائــرة المرجعيــة الســامية. 

ي 
�ن الجتماعيــة  »العدالــة  كتــب  ذلــك  ولأجــل 

والرأســمالية«  ســام  الإ »معركــة  و  ســام«  الإ

ــن  ــامي«. لك ــع إس ــو مجتم ــه »نح ــة كتاب وخاص

ــه،  ــذي دخل ــد ال ــري الجدي ــرج الفك ــد المنع بع

ي هــذا التجــاه مضيعــة 
اعتقــد أّن بــذل الجهــود �ن

ــت. للوق

يمكن اعتبار ما طرحه قطب برنامجًا لتأسيس جماعة صغيرة أو 
لبناء طائفة لها قواعدها وليس مشروعًا ألمة أو دولة

كتــب بعــد هــذا التحــول أّن النــاس »ليســوا 

ســام  ي حاجــة إىل أن نعــرض عليهــم نظــام الإ
�ن

أو  الســياسي  أو  القتصــادي  أو  الجتماعــي 

، ونحــو ذلــك، لأّن هــذه الأنظمــة إنمــا  ي
القانــو�ن

ينتفــع بهــا المؤمنــون بهــا، وبأنّهــا مــن عنــد 

ــرض  ــب أن نع ــا فيج ــن به ــن ل يؤم ــا م هللا. أم

عليــه )العقيــدة أولً( حــىت يؤمــن بــاهلل ربــاً، 

يعــة  ــاً، وبمحمــد رســولً، وبالرش ســام دين وبالإ

ــة«. حاكم

ــض  ــى بع ــط ع ــة تضغ ــاف »إّن الجاهلي وأض

ســامية، وتســألهم: أيــن  أصحــاب الدعــوة الإ

تفصيــات نظامكــم؟ ومــاذا أعددتــم لتنفيــذه 

ن عــى الأصــول  مــن دراســات ومــن فقــه مقــ�ن

هــذا  ي 
�ن النــاس  ينقــص  الــذي  كأّن  الحديثــة! 

ســام هــو مجــرد  الإ يعــة  قامــة �ش الزمــان لإ

ذلــك  ي 
�ن قطــب  ورأى  ســامية«.  الإ البحــوث 

ســخرية ومنــاورة! وحــذر مــن الوقــوع فيهــا.

ــون  ــه المحاول ــه »ل معــىن لمــا يحاول ــاء علي بن

ــه  ــر الفق ــموه تطوي ــا س ــر لم ــاء الع ــن علم م

ســامي أو تجديــده أو إحيــاء الجتهــاد فيــه؛ إذ  الإ

ل فائــدة مــن ذلــك كلــه مــادام المجتمع المســلم 

ــلم أولً  ــع المس ــوم المجتم ــب أن يق ــاً، يج غائب

ي ضــوء واقعنــا 
ي حــل مشــكاته �ن

ثــم نجتهــد لــه �ن

ــامي«. س الإ
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ي ســياق 
كان ســيد قطــب منســجماً مــع نفســه �ن

نّــه لــم يعــد مؤمنــاً بوجــود 
مرحلتــه الجديــدة؛ لأ

ر  ســامية، لهــذا ســقط الم�ب المجتمــع أو الأمــة الإ

الواقعــي لتقديــم حلــول وبدائــل موجهــة لكيــان 

ــاً.  ــوا تمام ن انقرض ــتهلك�ي ــاً ولمس ــد قائم ــم يع ل

ــة  ي هــذه المرحل
ــوب �ن ــح المطل ــه أصب ــاء علي وبن

 ، إعطــاء الأولويــة كليــاً للجانــب العمــىي والحــركي

والتخــىي نهائيــاً عــن المجــال النظــري والفكــري. 

ســام  الإ أزمــة  قطــب  ســيد  عّمــق  هكــذا 

الســياسي بــدل أن يخفــف منهــا أو يعالجهــا مــن 

ي بعــد مــن أبعادهــا هــي 
جذورهــا. فالأزمــة �ن

أزمــة فكريــة بامتيــاز، وليســت كمــا يقــال تنظيميــة 

أو روحيــة أو حــىت سياســية. فهــذه الحــركات 

ي وصــل بعضهــا إىل الحكــم، وتوفــرت لديهــا 
الــىت

فرصــة كي تمســك بدواليــب الســلطة وتقــود دولــة 

ها، أصابهــا ارتبــاك شــديد  ي تســي�ي
مــا أو تشــارك �ن

ــك  اتيجية، ول تمل ــ�ت ــة الس ــدة للرؤي ــدت فاق وب

بدائــل حقيقيــة وقــادرة عــى مواجهــة التحديــات 

ــة. ــة والخارجي الداخلي

يدفــع صاحــب  أن  بــدل  الســياق،  ي هــذا 
�ن

»المعالــم« نحــو تعميــق النقــاش الفكــري حــول 

ــل  ــام بتحوي ــاء والتأســيس، ق ــادة البن ــا إع قضاي

ن عــى الدعــوة والشــأن  وجهــة نظــر القائمــ�ي

ي عمومــاً، قافــزاً عــى البنــاء القائــم بأزماتــه 
الديــىن

ي هــذا الظــرف 
ومخاطــره، واعتــ�ب أّن المطلــوب �ن

العصيــب الــذي تمــر بــه الأمــة هــو دعــوة النــاس 

كل النــاس إىل العقيــدة الصافيــة بعيــداً عــن أفكار 

ــة. ــا والحديث ــة منه ــرش وفلســفاتهم القديم الب

يمكــن اعتبــار مــا طرحه قطــب برنامجاً لتأســيس 

ة أو »رؤيــة« لبنــاء طائفــة لهــا  جماعــة صغــ�ي

ــا  ــا، لكــن ل يمكــن أن يكــون م قواعدهــا وأصوله

وعــاً لأمــة أو دولــة. فالزمــن ل يتوقــف،  كتبــه مرش

ــى  ــاء ع ــا بن ــن تأجيله ــاس ل يمك ــات الن واحتياج

ــتمر،  ــق مس ــاة تدّف ــّان. فالحي ــان أو ع ــة ف رغب

ــولً  ــب حل تعــّج بالمشــاكل والمســتجدات، وتطل

ــكار  ــن أف ــم تتمك ــذا ل ــة. له ــرى آجل ــة وأخ عاجل

قطــب أن تصمــد طويــاً عــى أرض الواقــع، 

ســامي  ي أوســاط الشــباب الإ
رغــم انتشــارها �ن

عامــاً  كان  إعدامــه  أّن  صحيــح  بالخصــوص. 

ام لشــخصه،  ي إضفــاء هالــة مــن الحــ�ت
حاســماً �ن

قبــال عــى كتبــه وأفــكاره، لكــن كلمــا حــاول  ي الإ
و�ن

البعــض أن يجعــل منهــا أرضيــة لتأســيس تجربــة 

سياســية أو مجتمعيــة إل وكانــت النتائــج مأســاوية 

وعقيمــة. إذ بــدل أن تحصــل نهضــة وتبــىن دولــة 

حقيقيــة، انقلبــت الأوضــاع باســتمرار إىل كــوارث 

الحتمــالت  عــى جميــع  مفتوحــة  ورصاعــات 

الســيئة.

ــاروا  ــرون س ــب وآخ ــيد قط ــه س ــم يدرك ــا ل م

ــت  ــامي ليس س ــم الإ ــة العال ــه أّن أزم ــى نهج ع

عّمق قطب أزمة اإلسالم السياسي بدل أن يخفف منها أو 
يعالجها من جذورها؛ فاألزمة فكرية بامتياز
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 . فقــط فكريــة، وإنمــا هــي أعمــق مــن ذلــك بكثــ�ي

ســامي  ي والإ ــة العقــل العــر�ب ي العمــق أزم
ــا �ن إنه

الــذي تمــت صياغتــه عــ�ب قــرون بطريقــة جعلتــه 

ــن  ــة ع ــة خاطئ ــج أجوب ــالت ينت ــم الح ي معظ
�ن

ــا  ــة أو كونه ــ�ي دقيق ــة أو غ ــ�ي صحيح ــئلة غ أس

ي الزمــن الخطــأ ووجهــت لأطــراف غــ�ي 
وضعــت �ن

مؤهلــة لاإجابــة عنهــا. هــذه المســألة انتبــه لهــا 

ة  ي موســوعته الشــه�ي
محمــد عابــد الجابــري �ن

ــن  ــدث ع ــاب ليتح ــة الخط ــاوز دراس ــا تج عندم

ي المنتــج للخطــاب. إذ عندمــا تكون  العقــل العــر�ب

ــن  ــك م ــا فذل ــب م ــن عط ي م
ــا�ن ــ�ي تع ــة التفك آل

ورة عــى مرودهــا وانتاجهــا  شــأنه أن يؤثــر بالــرن

ن  . لهــذا يســتمر الجــدل بــ�ي النظــري والعمــىي

ــزون  ــم، ويرك ــة التعلي ــول أزم ــة ح بي اء ال�ت ــ�ب خ

ي نقــل 
بالخصــوص عــى المناهــج المعتمــدة �ن

ــذه  ــوى ه ــغالهم بمحت ــن انش ــ�ش م ــارف أك المع

المعــارف. فهــم مهتمــون أكــ�ش بطريقــة التفكــ�ي 

وكيفيــة بنــاء العقــل المتلقــي. الســؤال يكــون 

أهــم مــن الإجابــة باعتبــاره المقدمــة  أحيانــاً 

ــه  ــه. ولكون ــواب وماهيت ــة الج ــة لطبيع وري الرن

ربــط العقــل بالثقافــة الموروثــة والمهيمنــة انتهــى 

الجابــري إىل القــول »ل نمــارس النقــد مــن أجــل 

ــت أو  ــل مــن أجــل التحــرر ممــا هــو مي النقــد ب

.» ي
ــا�ن ــا الثق ــىي وإرثن ــا العق ي كيانن

ــب �ن متخش
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عندما شرع سيد قطب حرب الحضارات

ن  ي العلوم السياسية صامويل هنتغتون وب�ي
ن الباحث الأمريكي �ن ثار جدل ب�ي

ي علم المستقبليات مهدي منجرة حول من هو الأسبق 
ي المختص �ن المفكر المغر�ب

ي الحديث عن رصاع الحضارات. بقطع النظر عن ذلك النقاش، فإّن هناك 
�ن

ي التبش�ي بحرب الحضارات هو بالتأكيد سيد قطب.
شخصاً آخر كان أسبق �ن

ي احتالل نابوليون مرص 
بعد انتهاء الحروب الصليبية، حدث أمر مهم تمثل �ن

ق والغرب، وهيمنت عليها من  ن ال�ش فعادت منذ ذلك التاريخ العالقة المتوترة ب�ي
جديد روح الرصاع والعداء المتبادل رغم مظاهر الستقرار والتعاون.

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ــوح  ــراع المفت ــذا ال ي ه
ــرف �ن ــاميون ط س الإ

هــذا  ي 
�ن الوحيديــن  ليســوا  كونهــم  رغــم 

ك معهــم أطــراف أيديولوجيــة  المجــال؛ إذ تشــ�ت

ــار  ــن اليس ــل م ن وفصائ ــ�ي ــل؛ القومي ــدة مث عدي

، غــ�ي أنـّـه لــكل تيــار منطلقاتــه وزاويتــه  الماركــ�ي

ــا؛  ي يســتند إليه
ــىت ــدة ال ــرة بالعقي الخاصــة المتأث

ي 
فالعروبيــون يســتندون إىل الخلفيــة القوميــة الــىت

ونــه معركــة وجــود  كانــت تدفعهــم نحــو مــا يعت�ب

ــا الشــيوعيون  ــع الغــرب. أم ــر م ــراع الدائ ي ال
�ن

ون  ن ي انبثقــت عنهــم يمــ�ي
العــرب والفصائــل الــىت

ن الغــرب الرأســماىلي الــذي دعــوا إىل مواجهتــه  بــ�ي

ــاً  وه صديق ــ�ب ــذي اعت اكي ال ــ�ت ــرب الش ن الغ ــ�ي وب

ــا  ــه. أم ــوف إىل جانب ــه والوق ــب دعم ــاً يج وحليف

ســاميون فــا يــزال موقفهــم مــن الغــرب  الإ

ن العــداء المطلــق والنفتــاح  غامضــاً، يتأرجــح بــ�ي

ــذر. الح

حــاول ســيد قطــب أن يؤصــل الــراع مــع 

عــام  نظــري  ســياق  ي 
�ن يضعــه  وأن  الغــرب، 

ن عــى اتخــاذ  ســامي�ي مــن شــأنه أن يســاعد الإ

شــكالية المركزيــة  ي مــن هــذه الإ
موقــف نهــا�أ

اتيجية. الــراع مــع وضــده رصاع حتمــي  ســ�ت والإ

ــام.  س ــح الإ ــمه لصال ــم حس ــتمر إىل أن يت ومس

ــزأ  ــزء ل يتج ــره ج ــة نظ ــن وجه ــراع م ــذا ال ه

ــتعيد  ــب أن يس ي يج
ــىت ــارة ال ــة الحض ــن معرك م

اســتعادة  ي 
�ن حقهــم  خالهــا  مــن  المســلمون 

ــم  ــون ه ــم يتول ــاء عال ــة وبن ــادرة الحضاري المب

قيادتــه وفــق أفكارهــم وقناعتهــم المســتمدة مــن 

اكــة مــع أي  ســام. وهــي قيــادة ل تحتمــل الرش الإ

ــرى. ــارة أخ حض

ينطلــق قطــب مــن مســّلمة تقــول بــأّن الغــرب 

ي ذلــك 
يواجــه أزمــة شــاملة وهيكليــة. دليلــه �ن

ي تواجههــا الحضــارة الغربيــة. 
المشــكات الــىت

وللتدليــل عــى ذلــك قــام باســتعراض هــذه 

ــد  ــا عن اته ــا مؤ�ش ــن بعضه ي عاي
ــىت ــكات ال المش

زيارتــه للوليــات المتحــدة الأمريكيــة، أو قــرأ عنها 

. وخلــص  ن ي مؤلفــات بعــض المفكريــن الغربيــ�ي
�ن

ات أن هــذه الحضــارة  إىل أنـّـه وفــق هــذه المــؤ�ش

إىل  ي طريقهــا 
�ن ليســت فقــط مريضــة، ولكــن 

ــة فهــي  ــا الحتمي المــوت. وإذ تتجــه نحــو نهايته

ي. ــرش ــود الب ــان والوج نس ــ�ي الإ ــدد تدم بص

الأبيــض  الرجــل  »قيــادة  إّن  قطــب  قــال 

لأن  ل  الــزوال،  عــى  أوشــكت  قــد  يــة  للبرش

الحضــارة الغربيــة أفلســت أو ضعفــت ماديــاً 

والعســكرية،  القتصاديــة  القــوة  ناحيــة  مــن 

ــه  نّ
ي قــد انتهــى دوره لأ ولكــن لأّن النظــام الغــر�ب

لــم يعــد يملــك رصيــداً مــن )القيــم( يســمح لــه 

القيــادة«.

وهم السقوط القريب للحضارة الغربية لدى قطب جعل بعض 
اإلسالميين يعتقدون بأّن انهيار الحضارات عملية بسيطة 

يمكن قياسها
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ــد قطــب أّن الغــرب  ــن هــذا المنظــور يعتق م

ــم  ــاً، ول ــس قيمي ــه أفل ــة أنّ ــاً بحج ــينهار حتم س

ن  يعــد لــه مــا يقدمــه للعالــم. وبمــا أّن المســلم�ي

لهــم قيــم جاهــزة تنتظــر اللحظــة المناســبة 

للــرواج فــإّن مــا تشــهده الحضــارة المهيمنــة مــن 

انهيــار متســارع ســيكون عامــاً مســاعداً لتتصــدر 

ســامية المشــهد، وتعمــل عــى تعميــم  الأمــة الإ

ــم. ــة عــى العال الســيطرة الحضاري

ــن  ــدث ع ــن تح ــب أول م ــيد قط ــن س ــم يك ل

ــذ مــا ل يقــل عــن  أزمــة الحضــارة الســائدة. فمن

مطروحــاً  الموضــوع  وهــذا  الزمــن  مــن  قــرن 

. إذ  ن ن الفاســفة والمؤرخــ�ي ــ�ي للنقــاش والجــدل ب

جــازف العديــد مــن هــؤلء – معظمهــم غربيــون 

الغربيــة  الحضــارة  انهيــار  بقــرب  بالتبشــ�ي   –

وتكهنــوا بموتهــا واندثارهــا.

ي أّن المرحلة التاريخية الراهنة تشــكو 
ل شــك �ن

ــع  ــى جمي ــك ع ــة، وذل ــة مخيف ــة قيمي ــن أزم م

ــة.  ــة والسياســية والقتصادي الأصعــدة الأخاقي

نســانية  كمــا أّن التــداول عــى قيــادة الحضــارة الإ

ــن لأي  ــه. إذ ل يمك ي خلق
ن هللا �ن ــ�ن ــن س ــّنة م س

أمــة أو شــعب ادعــاء احتــكار القيــادة الحضاريــة 

المســلمون  ذلــك  ي 
�ن بمــن  الديــن،  يــوم  إىل 

لمــدة  الحضــاري  المشــهد  تصــدروا  الذيــن 

ــم،  ه ــوا كغ�ي ــم تراجع ــاً، ث ــن 12 قرن ــل ع ل تق

ــة  ــباب موضوعي ــاً لأس ــقوطاً مدوي ــقطوا س وس

ــا. حه يطــول �ش

لــو بقــي ســيد قطــب حيــاً لتكامــل موقفــه 

ّ بــه مــع مــا طرحــه فوكــو يامــا الــذي  الــذي بــرش

التاريــخ، ممهــداً بذلــك لدعــوة  ّ بنهايــة  بــرش

ــل  ــتعال فتي ــؤ باش ــى التنب ــة ع ــون القائم هنتغت

حــرب الحضــارات.

ــىل  ــة ع ــات الجوهري اض ــم الع�ت ــل أه تتمث

المعــارصة  الحضــارة  مــن  قطــب  موقــف 

بنهايتهــا: والتبشــ�ي 

* وصــف الحضــارة القائمــة بكونهــا »جاهليــة«، 

ن  بــ�ي العاقــة  إعــادة  شــأنه  مــن  مــا  وهــو 

ي بمعنــاه الضيــق، 
الحضــارات إىل المجــال الديــىن

نســانية مــن جديــد نحــو أجــواء  وبالتــاىلي دفــع الإ

الحــروب الدينيــة. فصاحــب »المعالــم« يســتند 

ي أطروحتــه إىل البعــد العقائــدي، الــذي تنبثــق 
�ن

منــه منظومــة القيــم، والــذي يجــب توظيفــه 

ليصبــح المغــذي الرئيــ�ي للــراع الدائــم ضــد 

ــرب. الغ

ي 
ــا�ت ــد الأخ ي البع

ــارة �ن ــة الحض ــه أزم ال ن * اخ�ت

ي 
ــك �ن ــر. ل ش ــا نظ ــألة فيه ــي مس ــي، وه والقيم

ي حمايــة الشــعوب مــن 
أّن لاأخــاق دوراً أساســياً �ن

التحلــل والندثــار، لكــن الحضــارات ل تســتند 

خلص سيد قطب إلى أّن الحضارة الغربية ليست مريضة فقط، 
ولكن في طريقها إلى الموت
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فقــط إىل قيمهــا الأخاقيــة، وإنمــا توجــد روافــد 

الجماعــي،  الجســم  لتحقــن  تتدخــل  أخــرى 

. يعتــ�ب تطــور  ي
وتحميــه مــن المــوت الفجــا�أ

مقدمتهــا  ي 
و�ن المختلفــة  والصناعــات  العلــوم 

الصناعــة العســكرية والتكنولوجيــات الحديثــة 

رافــداً مهمــاً لتحقيــق التماســك الداخــىي وضمــان 

التفــوق عــى الصعيــد العالمــي. كمــا أّن ازدهــار 

التجــارة يشــكل مدخــاً حيويــاً آخــر للتمديــد 

ــك  ــاف إىل ذل ــة. يض ــة والوصاي ات الهيمن ــ�ت ي ف
�ن

ي أّن 
ي الغــرب ل يعــىن

أّن القــول بأزمــة القيــم �ن

المجتمعــات الغربيــة أصبحــت بــدون أخــاق 

ــاع  ــذا انطب ــة. ه ــا القيمي ــاً مرجعيته ــدت كلي وفق

ســطحي عــن شــعوب ل تــزال تتمتــع بالحــد 

المحليــة  مكوناتهــا  ن  بــ�ي التضامــن  مــن  الأد�ن 

نســان  ــات وحقــوق الإ ــا أّن الحري ــة. كم قليمي والإ

والديمقراطيــة ودور الديــن ل تــزال قائمــة وفاعلــة 

المجتمعــات، وهــو  ي بعــض 
رغــم ضعفهــا �ن

ــع  ــة تتمت ــة الغربي ــا جعــل المجتمعــات المدني م

ي 
بالقــوة والقــدرة عــى المقاومــة والحمايــة، �ن

ن أّن تلــك الضوابــط ضعيفــة ومفككــة داخــل  حــ�ي

ي أراد ســيد قطــب 
ســامية الــىت المجتمعــات الإ

ــم بعــد ســقوط الغــرب.   ــادة العال ترشــيحها لقي

ة يوقعــك  ي كتــب ســيد قطــب الأخــ�ي
* التأمــل �ن

ــة،  ــارة الغربي ــب للحض ــقوط القري ــم الس ي وه
�ن

ن يعتقــدون  ســامي�ي وهــو مــا جعــل الكثــ�ي مــن الإ

بــأّن انهيــار الحضــارات عمليــة بســيطة يمكــن 

ن أّن التاريــخ أثبــت أّن الــدورة  ي حــ�ي
قياســها، �ن

الحضاريــة الواحــدة يمكــن أن تــدوم عــدة قرون. 

ي 
ســامية �ن عــى ســبيل المثــال كانــت الجماعــة الإ

تونــس تصــدر مجلــة تحــت عنــوان »المعرفــة«، 

ــوان »فــوق  ن أركانهــا ركــن تحــت عن ــ�ي وكان مــن ب

عــن  منقولــة  مقــالت  يتضمــن  هــار«  جــرف 

ــا  ــة هن ــات قائم ــول أزم ــدور ح ــة ت ــف غربي صح

ــذي  ــّداد ال ــبه الع ــن يش ــك الرك ــاك. كان ذل وهن

عمــر  مــن  المتبقيــة  الزمنيــة  ة  الفــ�ت يحــىي 

ي غرفــة 
ي تــم إدخالهــا �ن

الحضــارة الغربيــة الــىت

نعــاش. لكــن مــرت الأعــوام واحتــدت الأزمــات  الإ

دون أن يــؤدي ذلــك إىل مــوت الحضــارة، غــ�ي أنـّـه 

ن  ســامي�ي ي صفــوف الإ
ة �ن ي المقابــل أشــاع الحــ�ي

�ن

ي وقــت 
ة زائفــة، وهيــؤوا أنفســهم لوراثتهــا �ن حــ�ي

ــب!!. قري

ي 
* اســتعرض قطــب جوانــب الضعــف الــىت

ــف  ــى بالتوق ــة، واكتف ــات الغربي ي المجتمع
ــا�ن تع

عنــد الأزمــات القائمــة، لكنــه غفــل أو غــض 

ي 
ــن �ن ي تكم

ــىت ــوة ال ــل الق ــر عوام ــن ذك ــرف ع الط

هــذه المجتمعــات وتجعلهــا قادرة عى الســتمرار 

الســلبية  الظواهــر  اســتفحال  رغــم  والبقــاء 

اجع  ة. فالحضارات يمكــن أن تضعف، وت�ت الخطــ�ي

بعضهــا  لكــن  المهمــة،  المجــالت  بعــض  ي 
�ن

يتمتــع بحوافــز وآليــات يمكــن أن تســاعدها عــى 

تمسك الحزب بموقفه النضالي ضد الطائفية وظل خصمًا 
شرسًا لإلسالم السياسي حتى اليوم
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ات طويلــة. هــذا  الصمــود والتــدارك والبقــاء لفــ�ت

ي الحضــارة المعــارصة، فهــي تظهــر 
مــا ياحــظ �ن

ي كل مــرة قدرتهــا عــى تجــاوز أزماتهــا، والتغلــب 
�ن

ي تواجههــا، مــن خــال 
عــى عديــد التحديــات الــىت

اكتشــاف حلــول جديــدة، والتخفيــف مــن حجــم 

ــادي  ــدم الم ة التق ــ�ي ي وت
ــع �ن ــائر، والتري الخس

ــا جعــل المســافة  ي والجتماعــي، وهــو م
ــىن والتق

ن مــن يتمــىن موتها  تــزداد عمقــاً واتســاعاً بينهــا وبــ�ي

ــا  ــا مثلم ــىت تجاوزه ــا أو ح ــول إليه ــد الوص ويري

ســامية ليســت  . فالأمــة الإ ن هــو شــأن المســلم�ي

ة المتبقيــة لســقوط  ي مرحلــة قيــاس الفــ�ت
حاليــاً �ن

وط  الحضــارة بقــدر مــا هــي مطالبــة بوضــع الــرش

ي مــن شــأنها أن تقلــل مــن الفجــوة 
والآليــات الــىت

ــادرة  ن الغــرب الممســك بالمب ــ�ي القائمــة بينهــا وب

ــة. الحضاري

القيــادة الجديــدة  بــأّن  * كان قطــب واعيــاً 

ي ســتخلف الغــرب يجــب أن تتمتــع بقــدر 
الــىت

مــن الــذكاء والقــدرة عــى الريــادة، لهــذا الســبب 

ذكــر أنّــه »لبــد للقيــادة الجديــدة أن تملــك 

ي وصلــت 
إبقــاء وتنميــة الحضــارة الماديــة الــىت

ي 
يــة عــن طريــق العبقريــة الأوروبيــة �ن إليهــا البرش

ــة مــن  ــداع المــادي«. وهــي مســألة عــى غاي ب الإ

الأهميــة. ولكــن كيــف يســتطيع المســلمون الجدد 

التمتــع بهــذه المؤهــات العليــا دون التوجــه 

نحــو المجتمعــات الغربيــة، وتوجيــه أبنائهــم 

ي أهــم جامعاتهــا، والتصــال 
نحــو الدراســة �ن

ــة دون  عيهــا، والتقــاط الحب ــار علمائهــا ومخ�ت بكب

ي شــباك الصيــاد كمــا جــاء عــى لســان 
الوقــوع �ن

ــن  ــف يمك ــال؟ كي ــد إقب ــ�ي محم ــوف الكب الفيلس

اق  ــ�ت اكات، واخ ــة �ش ــك دون إقام ــل ذل أن يحص

ــة؟ ل  ــر البضاعــة الوطني ــة لتمري الأســواق الغربي

ــر  ــودها التوت ــواء يس ي أج
ــك �ن ــق ذل ــن تحقي يمك

ي تضمنتهــا 
وتخيــم عليهــا الحــرب العقائديــة الــىت

ة. ــ�ي ــب الأخ ــيد قط ــب س كت

وصف قطب الحضارة القائمة بكونها »جاهلية«، وهو ما من 
شأنه إعادة العالقة بين الحضارات للمجال الديني بمعناه الضيق
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سيد قطب لم يكن ديمقراطيًا

لم يكن سيد قطب ديمقراطياً. يكفي أن تتطلع عىل آخر كتاباته ح�ت تدرك 
ورة؛ فالرجل لم  ي ذلك أنّه كان شخصية استبدادية بالرصن

ذلك بوضوح. ل يع�ن
ها من  ن أو غ�ي يصبح رئيساً، ولم يتحمل مسؤولية قيادة حركة الإخوان المسلم�ي
التنظيمات، كما لم يتولَّ إدارة مجموعة التّفت حوله وخاض معها أو بها تجارب 
ي قيادته 

تنظيمية ح�ت يتم الحكم عليه بكونه مستبداً برأيه، ولم يكن ديمقراطياً �ن
ه. فالذين عرفوه عن قرب يشهدون بأنّه كان شخصية مؤدبة ولطيفة  وتسي�ي

وحساسة، إضافة إل كونه مستمعاً جيداً لالآخرين. لكن رغم ذلك لم يكن الرجل 
مع الديمقراطية كنظام سياسي يصلح للمجتمع المسلم الذي دعا إل إعادة 

تأسيسه من جديد.

  صالح الدين الجورشي
 باحث ومفكر تونيس
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ي 
النوايــا الطيبــة غــ�ي كافيــة وحدها لمنــح الثقة �ن

ي مجمــل أقوالــه 
الأشــخاص، وإنمــا يجــب النظــر �ن

ــم  ــم والحك ــان له ــن الطمئن ــىت يمك ــه ح وأفعال

وتكفــي   . ن ديمقراطيــ�ي فعــاً  بكونهــم  عليهــم 

ي هــذا الســياق إىل أنـّـه عمد منذ الســطور 
شــارة �ن الإ

ي الطريــق« 
ي كتابــه »معالــم �ن

ي خطهــا �ن
الأوىل الــىت

ــا  ــة »انتهــت إىل م ــد عــى أّن الديمقراطي إىل التأكي

فــاس حيــث بــدأت تســتع�ي ببــطء مــن  يشــبه الإ

ــة  ي الأنظم
ــة �ن ي وبخاص

�ت ــرش ــكر ال ــة المعس أنظم

ــم  ــا ل اكية«. كم ــ�ت ــم الش ــت اس ــة تح القتصادي

يكــن قطــب يستســيغ الحديــث عــن »ديمقراطيــة 

ي كتابــه 
ســام«، وهــو مــا تجــى بوضــوح �ن الإ

ــام«. س ي الإ
ــة �ن ــة الجتماعي »العدال

ســام  الإ ربــط  أّن  قطــب  ســيد  اعتــ�ب 

تلــك »المحــاولت  بالديمقراطيــة محاولــة مــن 

يحاولهــا  أن  للمســلم  يجــوز  ل  ي 
الــىت الذليلــة 

ي 
ــىت ــة، ال ي المتقلب ــاء التفكــ�ي البــرش اســتجابة لأزي

ل تثبــت عــى حــال باســم تطــور وســائل الدعــوة 

إىل هللا!«. وعلــل ذلــك بقولــه إّن الديمقراطيــة 

 ،.. ــرش ــع الب ــن صن ــم م ــاة أو للحك ــام للحي »نظ

للصــواب  القابليــة  مــن  البــرش  صنــع  يحمــل 

ســام »منهــج حيــاة  ن أّن الإ ي حــ�ي
والخطــأ أيضــاً« �ن

يشــمل التصــور العتقــادي، والنظــام الجتماعــي 

. وهو  القتصــادي، والنظــام التنفيــذي والتشــكيىي

أ مــن النقــص والعيــب.. فأيــن  مــن صنــع هللا المــ�ب

ســام مــن يريــد أن يستشــفع لمنهــج  يقــف مــن الإ

هللا، ســبحانه وتعــاىل، عنــد البــرش بوصفــه بصفــة 

ســام  ــن يقــف مــن الإ ــل أي ؟ ب مــن أعمــال البــرش

مــن يريــد أن يستشــفع هلل، ســبحانه وتعــاىل - عنــد 

ــد؟! ــؤلء العبي ــوال ه ــن أق ــول م ــد بق العبي

ســام  ك«، مؤكداً »أّن الإ وصــف ذلــك بـــ »الــرش

اكية.  الشــ�ت هــي  اكية  والشــ�ت ســام.  الإ هــو 

ــج  ــك منه ــة.. ذل ــي الديمقراطي ــة ه والديمقراطي

ــذي  ــوان ال ــة إل العن ــه ول صف ــوان ل هللا ول عن

ي وصفــه بهــا.. وهذه 
جعلــه هللا لــه، والصفــة الــىت

 .. . ومــن تجــارب البــرش وتلــك مــن مناهــج البــرش

وإذا اختاروهــا فليختاروهــا عــى هــذا الأســاس.. 

ول ينبغــي لصاحــب الدعــوة إىل ديــن هللا، أن 

غــراء الــزي الرائــج مــن أزيــاء الهــوى  يســتجيب لإ

ي المتقلــب. وهــو يحســب أنـّـه يحســن إىل  البــرش

ــن هللا!«. دي

لــم يقــف عنــد ذلــك، بــل تقــدم خطــوة أخرى 

نحــو التأويــل الخطــأ عندمــا نقــل الجــدل حــول 

هــذه المســألة مــن المجــال الســياسي العمــىي إىل 

المجــال العقائــدي الصــارم الــذي يجعــل قــراءه 

ــب »إّن  ن كت ــ�ي ــون ح ــق الك ــم بخال ــام عاقته أم

، ومــن لــم يســتجب لدينه  ن ي عــن العالمــ�ي
هللا غــىن

عبوديــة لــه، وانســاخاً مــن العبوديــة لســواه، فــا 

حاجــة لهــذا الديــن بــه«.

لم يكن قطب مع الديمقراطية كنظام سياسي يصلح للمجتمع 
المسلم الذي دعا إلى إعادة تأسيسه من جديد
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لــم يــدرك قطــب أّن الحريــة السياســية ل 

تقــوم إل مــن خــال تغيــ�ي طبيعــة العاقــة 

ــك إل  ــل ذل ــوم، ول يحص ــم والمحك ن الحاك ــ�ي ب

ي لهــا 
بإعــادة ســلطة القــرار إىل الشــعوب الــىت

صاحيــة الختيــار والمحاســبة ووضع السياســات. 

المجتمعــات  ي 
�ن خاصــة  ذلــك،  يتجســد  ول 

إقامــة  خــال  مــن  إل  والمتعــددة،  المعقــدة 

نظــام ديمقراطــي فعــىي ومحصــن بآليــات قويــة 

ومؤسســات فاعلــة.

لــه  عاقــة  ل  السياســية  الأنظمــة  تعديــل 

يمــان والكفــر، أو المســاس بالربوبيــة ومحاولــة  بالإ

ــام  س ــن الإ ــىي ع ــم هللا والتخ ــى حك ــرد ع التم

. عندمــا يقــع تنظيــم انتخابــات  ي
كديــن ربــا�ن

ة  لختيــار حاكــم مــا لتســي�ي أحــوال النــاس لفــ�ت

ــن  تب ع ــي�ت ي س
ــىت ــر ال ــي المخاط ــا ه ــددة، م مح

لهيــة  ذلــك ومــن شــأنها أن تمــس مــن الــذات الإ

يمــان إىل الكفــر؟. وتخــرج المجتمعــات مــن الإ

ي،  لــم يــدرك ســيد قطــب أّن الدولة شــأن برش

ي عاقتــه 
نســان �ن وأّن تاريــخ الدولــة هــو تاريــخ الإ

الدولــة أو ســقوطها،  بنــاء  ي جنســه، وأّن 
ببــىن

النفــراد بهــا أو مأسســتها، طريقــة إدارتهــا ووضع 

سياســاتها، اختيــار الصيغة الأفضل لتخــاذ القرار 

ــة،  ــت ثابت ــة وليس ــائل متحرك ــا مس ــا، كله داخله

يحددهــا النــاس بمطلــق إرادتهــم، وليســت جــزءاً 

 ، ن ــ�ي ــى المؤمن ــروض ع ــي المف له ــي الإ ــن الوح م

ول خيــار لهــم فيــه.

ي 
الــىت السياســية  التعدديــة  أّن  ي 

�ن شــك  ل 

ــرار«  ــاط الأح ــة »الضب ــل حرك ــر قب ي م
ــت �ن كان

ــة،  ــة مريض ــت تجرب ــال 1952 كان ــت خ ي تم
ــىت ال

ــة  ــتغلها الســتعمار والعائل ــا الفســاد، واس نخره

ــتناد  ــن الس ــرى. لك ــآرب أخ ــق م ــة لتحقي المالك

إىل هــذا المثــال ليــس كافيــاً للحكــم عــى بطــان 

الديمقراطيــة والتخــىي عنهــا. مــع ذلــك، فــإّن 

ي 
تلــك التجربــة المريضــة والمهــزوزة هــي الــىت

ــه  ــاً يحمــل اســم ســيد قطــب، وبوأت أفــرزت كاتب

ــر. ي م
ــرأي �ن ــاع ال ــن صن ــون م ليك

ي 
ــدة �ن ــة ومعق ــاهمة ضخم ــب مس ــهم قط أس

ــة،  ــة الديمقراطي ن بأهمي ــامي�ي س ــي الإ ــ�ي وع تأخ

ي تبّنيهــا كمنظومــة 
ي انخراطهــم �ن

اً �ن وأخــر كثــ�ي

اتيجي. والذيــن تولــوا  والدفــاع عنهــا كاختيــار اســ�ت

ي 
ء فهمهــا �ن الدفــاع عنــه بالقــول إنّــه قــد أسي

ن بلــة؛ لأن موقفــه  هــذه المســألة قــد زادوا الطــ�ي

ــة كان واضحــاً شــديد الوضــوح.  ــن الديمقراطي م

بهــا  يمــان  الإ بالصنــم، وحــول  لقــد وصفهــا 

كاً  إىل جريمــة ل تغتفــر مــن خــال اعتبارهــا �ش

ي مرحلــة 
ســام. وإذا كان الإخــوان �ن واســتبدالً لاإ

اليــة  حســن البنــا قــد تعاملــوا مــع التجربــة اللي�ب

ــة  ــة تكتيكي ي عاشــتها مــر بمنهجي
ــىت المأزومــة ال

أسهم قطب مساهمة ضخمة ومعقدة في تأخير وعي 
اإلسالميين بأهمية الديمقراطية وأخر كثيرًا في انخراطهم في 

تبّنيها كمنظومة
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لتثبيــت أقدامهــم، فــإّن قطــب قــد شــن هجومــاً 

ــة. ــد الديمقراطي ــحاً ض ــاً كاس أيديولوجي

لهــذا الســبب تصــدى كل الذيــن آمنــوا بأفــكاره 

ي المشــاركة السياســية، 
ة رفضــوا النخــراط �ن الأخــ�ي

وحاربــوا بقــوة الخيــار الديمقراطــي، وقاومــوا 

ــات  ي النتخاب
ــاركة �ن ــة والمش ــرة الحزبي ــدة فك بش

لمانــات. ولــم يقفــوا عند الرفض  وتفعيــل دور ال�ب

نظريــاً بــل عملــوا عــى تخريــب تجــارب النتقــال 

ي تبنــت هــذا 
ي مختلــف الــدول الــىت

الديمقراطــي �ن

رهــاب  ــك مــن خــال اســتعمال الإ ــار، وذل الختي

واللجــوء إىل العنــف الفــردي والجماعــي حــىت 

ــات  ــلم والحري ــتبدلوا الس ، واس ــو�ن ــم الف تع

وإخضــاع  الأهليــة  الحــروب  دوائــر  بتوســيع 

رادة القــوة والغلبــة. وهــو مــا هيــأ لــه  الشــعوب لإ

تنظيــم القاعــدة وحولــه تنظيــم داعــش إىل واقــع 

فعــىي وخيــار دائــم.

حــارب ســيد قطــب الســتبداد باســتبداد بديــل 

ي مقابل 
أشــد فظاعــة وذلً عندمــا وضع الشــورى �ن

وعيتهــا.  ي مرش
الديمقراطيــة، وعمــل عــى القــدح �ن

ن كان يعلــم جيــداً أّن الشــورى فقــدت  ي حــ�ي
�ن

مضمونهــا الثــوري العميــق منــذ لحظــة ميادهــا، 

ــة إىل مســألة  عي ــب السياســة الرش ي كت
ــت �ن وتحول

شــكلية ل تحكمهــا ضوابــط واضحــة وملزمــة. 

مضامينهــا  تطــورت  الديمقراطيــة  أّن  ن  حــ�ي ي 
�ن

وأشــكالها، وتعــددت تطبيقاتهــا ونماذجهــا، ولــم 

بأنّهــا  عنهــا  والمدافعــون  أصحابهــا  هــا  يعت�ب

قــد تحولــت إىل ديــن يمكنــه أن يعــوض بقيــة 

ــان. الأدي


