س ّيد قطب :حياته ونظرته إلى اآلخر
اليسوعي
يوسف عبد النور
ّ

*

ت َّتضح نتيجة الربيع العربيّ في انتقال الجماعات اإلسالميّة من مربّع
المعارضة إلى س ّدة الحُكم في مصر وتونس .ولـمّا كانت مصر مھد جماعة
اإلخوان المسلمين أولى الجماعات التي تب ّنت المشروع اإلسالميّ في العصر
الحديث ،فمن الضروريّ محاولة فھم ھذا المشروع من خالل التعرُّ ف على
مفرداته .من ھنا تأتي أھ ّميّة الحديث عن كتابات سيّد قطب الذي أسَّس ھذا
المشروع ،وغاية المقال تسليط الضوء على حياته وأفكاره.

حياته
وُ لد س ّيد قطب في إحدى قرى أسيوط بمصر العام  .١٩٠٦حفظ القرآن
الكريم في العاشرة ،ث ّم تخرَّ ج من دار العلوم مح ِّ
صالً اإلجازة في فنّ ال ّتعليم.
أظھر سيّد قطب حبّه لألدب منذ نعومة أظفاره ،إذ صدر له العديد من القصص
واألشعار التي ترتكز على األمور ال ّنفسيّة االجتماعيّة .وفي العام ١٩٤٨م غادر
سيّد قطب مصر إلى الواليات الم ّتحدة األمريكيّة ،بغرض دراسة مناھج التعليم
الحديثة .ھناك بدأت تظھر للمرّ ة األولى ا ّتجاھات أصوليّة في فكره السياسيّ .
* دارس في الرھبانيّة اليسوعيّة .مجاز في الفلسفة والحضارة العرب ّية.
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وھكذا نستنتج أنّ ھذه البعثة ّ
مثلت نقطة تحوّ ل في تطوّ ره الفكريّ والسياسيّ  ،ذلك
أنّ إقامته تزامنت مع نشأة إسرائيل ،كما شھدت أيضا ً ھذه الفترة نھاية الحرب
ّ
منظمة اإلخوان المسلمين ومقتل
العالم ّية الثانية وبداية الحرب الباردة ،وت ّم ح ّل
حسن الب ّنا.
ُ
رأيت يمكننا حصر ثالث خصائص كان لھا أث ٌر بال ٌغ
من كتابه أمريكا التي
في رفضه كون الغرب نموذجا ً ُيحتذى به ،أال وھي :الماديّة ،والعنصريّة،
ً
واإلباحيّة الجنسيّة .وقد تركت ھذه الرّحلة عند سيّد قطب اعتقا ًدا
راسخا أنّ
اإلسالم ھو أقوى عقيد ًة وإيديولوجيا ،وأنّ العمل إلحياء نھضة إسالميّة واجب،
وأنَّ الغرب يضمر الحقد لإلسالم .وھكذا قادته الخبرة في أمريكا إلى استعداده
لل ّتعاون مع اإلخوان المسلمين .وفي العام ُ ،١٩٥٣عيِّن رئيسا ً لتحرير المجلّة
ً
وعضوا في مجلس اإلرشاد .وقد
األسبوعيّة للجماعة ،ثم ُعيِّن رئيس قسم ال ّدعوة،
بدور مميّز ،لك ّنه
قام سيّد قطب في بداية حركة الضبّاط األحرار العام ١٩٥٢
ٍ
سرعان ما اختلف مع جمال عبد الناصر عندما دعا قطب إلى تطبيق ال ّ
شريعة
اإلسالم ّية ،وكان ھذا سببًا في اعتقاله مرّا ٍ
ت عديدة .صار القرآن في فترة اعتقاله
مرجعه الفكريّ الوحيد ،إذ وضع س ّيد قطب في أثنائھا تصوّ ره عن مدينة فاضلة
ّ
ُتبنى على ال ّ
منظمة عسكر ّية لل ّدفاع عنھا،
شريعة اإلسالم ّية ،ودعا إلى تكوين
مروّ جا ً لشرع ّية استعمال القوّ ة ضد عنف الحكومة .وقد اس ُتخ ِد َمت أفكاره إلدانته،
وت ّم الحُكم عليه باإلعدام ،فقامت الحكومة بتنفيذ ھذا الحكم بالرغم من ك ّل
االنتقادات ال ّ
شعب ّية والعالم ّية.

اإلسالمي كما يراه س ّيد قطب في خطابه
المجتمع
ّ
توصّل س ّيد قطب أثناء فترة سجنه إلى رفض ك ّل ال ّنظم السّياسيّة
واالجتماعيّة واالقتصاديّة العالميّة ،داعيًا إلى إنشاء الحركة اإلسالميّة التي ينتج
منھا ميالد المجتمع اإلسالميّ  .يرى سيّد قطب أنّ البشريّة بسبب ھذه ال ُنظم عادت
إلى الجاھل ّية التي كانت عليھا قبل مجيء الرسول .والمقصود بالجاھليّة بحسب
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ّ
متمثلة ھذه
سيّد قطب" :ھو ك ّل مجتمع غير مسلم ...ال يُخلِص عبوديّته وحده،
شعائر ال ّتعبديّة ،وفي ال ّ
العبودية في ال ّتصور االعتقاديّ  ،وفي ال ّ
شرائع القانونيّة".
نتيجة لذلك يتنبّأ سيّد قطب بقرب زوال الحضارة الغرب ّية المھيمنة بسبب إفالسھا
في عالم القيم .ويرفض اإلسالم في رأي الكاتب ال ّنظام الرأسماليّ الغربيّ بسبب
الرّ با واالحتكار ،وبسبب ما نشأ عنه من قيام قوميّات منحت نفسھا ّ
حق احتالل
ال ّدول الضّعيفة واستغاللھا .كما يرفض ،على مستوى آخر ال ّنظام الشيوعي الذي
بنى وجوده على إنكار وجود ﷲ .ويشير في كتاباته إلى أنّ الماركسية اجتذبت
عدداً كبيراً من ال ّ
شعوب كا ّفة لما تحمله من فكرة تجسِّد طابع العقيدةّ ،إال أ ّنھا
تناھض الطبيعة البشر ّية ،وال تنمو إال في بيئة ألفت ال ّنظام ال ّديكتاتوريّ  .يحاول
س ّيد قطب ھنا تصوير صراع بين الماديّة و ُت ُّ
مثلھا الرأسماليّة الغربيّة
واالشتراكيّة ،والروحانيّة التي ي ُّ
ُمثلھا اإلسالم .ويتو ّقع من ناحية أخرى أنّ ينتھي
الصّراع القائم بين الرّ أسماليّة واالشتراكيّة بانتصار المعسكر االشتراكيّ أل ّنه
يُخاطب ّ
الطبقات الفقيرة الـ ُمست َغلَّة ،لك ّنه يرى أ ّنه من نتائج ھا َت ْين العقيد َت ْين غياب
العدالة.
مجتمع إسالميّ بدي ًال وحي ًدا لألنظمة كا ّفة.
قيام
ٍ
يطرح قطب بعد ذلك ِ
ويتناول في كتاباته شروط تحقيق ھذا المجتمع الذي يقوم قبل ك ّل شيء على
وحده ،ومن ث ّم يبني ھذا المجتمع حياته على تلك القاعدة.
قاعدة العبود ّية
والوسيلة الوحيدة لتحقيق العبوديّة ھي تطبيق ال ّ
شريعة اإلسالميّة في نواحي
الحياة كا ّفة ،فھو مجتمع يفرض منھجه الخاصّ بدون أيّ تنازل أو توافق مع
ال ّتصوّ رات الجاھل ّية القائمة .ھذه ال ّ
شريعة اإلسالميّة ُتس َتم ُّد بديھ ًّيا من القرآن الذي
يصير ال ّنبع الوحيد ومنه ُتستقى العقيدة والعبادة ،ويؤسَّس ال ّنظام السياسيّ
واألخالقيّ ويُك َتب ال ّتاريخ .أمَّا الھدف العمليّ األوّ ل لھذا المجتمع فھو القضاء
على الجاھليّة ،وإحالل الوجود اإلسالميّ مكانه.

موقف س ّيد قطب من اآلخر
يرى سيّد قطب أنّ المجتمع اإلسالميّ الذي يدعو إليه ھو مجتمع عالميّ ،
ال يقوم على القوميّة أو العنصريّة .فھو "مفتوح لجميع بني اإلنسان ،بدون ال ّنظر
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إلى جنس أو لون أو لغة ،بل من دون نظر إلى دين أو عقيدة" .ويؤ ِّكد كاتبنا أ ّنه
مجتمع قادر على جمع األلوان كا ّفة تحت حمى اإلسالم ،من خالل سعيه إلى
إزالة الحواجز الجغرافيّة والقوم ّية .وبذلك يقضي على االستعمار واالستغالل،
ويحافظ في الوقت نفسه على مفھوم الوطن بمعنى ال ّتعاون وال ّتآخي.
يقرّ اإلسالم داخل ھذا المجتمع ب ّ
حق حريّة العبادة ألصحاب ال ّديانات
ّ
الحق ،وبذلك يستطيع الجميع ال ّتم ُّتع
المخالفة ،وعلى المسلمين ال ّدفاع عن ھذا
بحر ّيتھم ال ّدينية .ويُسمَّى الذين يدخلون في ظ ّل ھذا ال ّنظام من غير المسلمين
بالذميِّين "أي الذين أعطاھم اإلسالم ذمّته أن يحميھم ،ويدفع عنھم ك ّل اعتداء
خارجيّ  ،وأن يكفل لھم في ال ّداخل حرمة أرواحھم وأموالھم وعقائدھم ،ويسمح
لھم بمزاولة نشاطھم االجتماعيّ واالقتصاديّ في الحدود التي ال ُتفسد نظام
المجتمع" .ھؤالء الذمّيون يجب عليھم دفع الجزية التي يعادلھا سيّد قطب بال ّزكاة
عند المسلمين ،وھي فرض عليھم وحدھم .أمّا الجزية فھي لقاء الدفاع عن غير
المسلمين وتأمين حر ّية نشاطھم االقتصاديّ داخل المجتمع اإلسالميّ .
وحينما يكون اآلخر ھو المجتمع غير اإلسالميّ  ،فاألمّة اإلسالمية -في
نظر س ّيد قطب -تخوض معركة مستمرّ ة من أجل حمايتھا ،وال ّدفاع عن قرآنھا
وعقيدتھا .وأوّ ل أعداء ھذه األ ّمة ھم اليھود ،لذلك فإنّ موقف س ّيد قطب منھم
واضح في كتاباته ،إذ يقول" :ك ّل من يصرف ھذه األمّة عن دينھا وعن قرآنھا،
فإ ّنما ھو من عمالء اليھود ،سواء عرف أم لم يعرف أراد أم لم يرد" .فھو يرى
أنّ ك ّل عدو لھذه األ ّمة ھو يھوديّ منذ عھد الرسول والصحابة ح ّتى يومنا ھذا.
ويظ ّل ھدف اليھود األوحد ھو القضاء على ھذه األمّة ،من خالل القضاء على
عقيدتھا اإليمانيّة ،سواء بال ّتشكيك ،أو نثر ال ّ
شبھات قدي ًما ،وحال ًّيا من خالل جيش
من العلماء ھدفه زعزعة العقيدة في ال ّنفوس.
أمّا في كالمه عن المسيح ّية األوروبيّة فھو يستخدم لفظة "الصليب ّيين"،
مُعتبرً ا أنّ الحروب الصليبيّة لم تنت ِه ّإال عند المسلمين .ويؤ ِّكد ھنا أنّ المجتمع
األوروبيّ المسيحيّ ھو الذي بدأ الحرب ض ّد اإلسالم .فال ّدين اإلسالمي ھو
الخطر الحقيقيّ الذي يھ ّدد المسيح ّية في أوروبّا ،لذلك فھم يبذلون جھوداً تبشيريّة
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ضخمة من أجل نشر الدين المسيحيّ في العالم كلّه ،ال من أجل نشر اإليمان ،لكن
من أجل وقف الزحف اإلسالميّ  .نضيف إلى ذلك ،أ ّنه يرى أنّ المجتمع الغربيّ
المسيحيّ ال تحكمه المسيح ّية ،ألنّ المسيحيّة لم تتضمّن شريعة تستطيع تنظيم
المجتمع عن طريق القانون .وبذلك وقفت العقيدة في عزلة عن المجتمع ،واعتمد
الغرب على القوانين الوضعيّة وحدھا.

إستنتاجات ختام ّية
إنَّ المجتمع اإلسالميّ الذي أبرزه قطب ،ال يُع ّد سوى مدينة فاضلة يتم ّناھا
سيّد قطب كما يتم ّناھا ك ّل إنسان ،وقد اختار اإلسالم ليصوّ ر من خالله ھذه
المدينة .وبعد استعراض أفكاره نجده يعتمد بصورة كليّة على القرآن ،وال نقرأ
أيّ مرجع تاريخيّ أو علميّ يدعم فكره ،وھذا ما يقلّل من قيمة بحثه .ذلك أ ّنه
ّ
الحق المطلق ،واآلخر ھو الجاھليّة المطلقة.
يتكلّم دائمًا في المطلق :اإلسالم ھو
لكن ھل نستطيع على ھذه األحكام المطلقة أن نقيم مجتمعا ً عادالً يحترم اآلخر؟
ً
إ ّنه يضع للمجتمع اإلسالميّ صور ًة متكاملة،
متجاھال ال ّتاريخ والواقع .ويكفينا
ھنا أن نعود إلى أقرب المجتمعات التي بُنيت على الشريعة اإلسالميّة ،وھي دولة
ّ
بحق المرأة ،وتحطيم تماثيل بوذا،
أفغانستان وما ارتكبته حكومتھا من ظلم
والقضاء على ك ّل أشكال الحريّة ال ّدينيّة .كما يتنبَّأ قطب بسقوط الحضارة
الغربيّة ،وانتصار الشيوعيّة ،وقد حدث العكس تماماً ،إذ سقطت الشيوعيّة ،في
حين ت ّتجه أوروبا نحو الوحدة بعد قرون من الحروب .تلك النتائج تھ ّز أركان
فكر سيّد قطب ،وتوضّح ضعف استنتاجاته ،بالرغم من ال ّ
شحنة العاطفيّة التي
تحملھا كتاباته .وأخيرً ا ،فإنّ مفھوم الذمّة يحمل إھانة واضحة ،أل ّنه ينظر إلى
ً
عاجزا يدفع من أجل حماية نفسه ،وليس شري ًكا في الوطن يساھم في
اآلخر ضي ًفا
نموّ ه وتطويره ،بل يجبره أن يطيع شريعة مخالفة لشريعته .ناھيك عن فرضيّته
التي تقول بضرورة أن يكون المواطن دائمًا من المؤمنين ،فال مكان في ھذا
المجتمع لغير المؤمنين.
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