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  اجلهاد ثورة عند سيد قطب

الشــك أن مــن أكثــر المفاهيــم الدينيــة التــي يثــار حــول حقيقتهــا وغاياهتــا وتطبيقاهتــا )خاصــة 
المعاصــرة( لغــط كثيــر هــو مفهــوم الجهــاد. فالجهــاد عنــد البعــض هــو فقــط الحــرب الدفاعيــة ضــد 
غــزو الكفــار )عســكريًا( لبــاد المســلمين. وعنــد البعــض اآلخــر فــإن الجهــاد هــو أي حــرب بين أي 
تجمــع )رســمي أو غيــر رســمي( مــن المســلمين يف مواجهــة أي تجمــع )رســمي أو غيــر رســمي( مــن 
غيــر المســلمين بغــض النظــر عــن الغايــة أو التموضــع السياســي لــكل طــرف يف هــذا النــزاع المعيــن. 
وعنــد بعــض االتجاهــات، الجهــاد هــو حــرب مــن يراهــم مشــركين أو مرتديــن أو منحرفيــن ككثيــر 
ــتهداف  ــع اس ــى م ــوى العظم ــرب الق ــو ح ــن ه ــد آخري ــوم، وعن ــرة الي ــة الدائ ــروب الطائفي ــن الح م
مدنييهــا. وعنــد آخريــن هــو الثــورة اإلســامية علــى األنظمــة السياســية الحاكمــة. وقــد تشــارك أو 
تمــزج بعــض األطــراف أو الجهــات بيــن الصــور الســابقة أو بيــن بعضهــا بحســب فكرهــا أو الظــروف 

المحيطــة. 
بدايــًة، فــإن ســيد قطــب يرفــض حصــر الجهــاد يف صورتــه الدفاعيــة وذلــك ألن الجهــاد مرتبــٌط 
ــان يف  ــر اإلنس ــام لتحري ــان ع ــو »إع ــة فه ــام عالمي ــالة اإلس ــه، ورس ــٌط ب ــام مرتب ــام واإلس باإلس
األرض مــن العبوديــة للعبــاد« وهــو »الثــورة الشــاملة علــى حاكميــة البشــر يف كل صورهــا وأشــكالها 
ــًا  ــًا فلســفيًا ســلبيًا إنمــا كان إعان ــًا نظري وأنظمتهــا وأوضاعهــا« وهــذا اإلعــان لــم يكــن »إعان
حركيــًا واقعيــًا إيجابيــًا«. ولــذا فهــذه »الحركــة ال تكتفــي بالبيــان يف وجــه الســلطان المــادي كمــا أهنا 
ال تســتخدم القهــر المــادي لضمائــر األفــراد وهــذه كتلــك يف منهــج هــذا الديــن« وبوصلــة الجهــاد هي 
»تحطيــم األنظمــة السياســية الحاكمــة« وجعــل »شــريعة اهلل هــي الحاكمــة« ثــم تــرك الجماهيــر تعتقــد 

مــا تشــاء بعــد »رفــع الضغــط السياســي عنهــم«)1(. 
ــة  ــأواًل، غاي ــاملة. ف ــورة ش ــاد كث ــفته للجه ــور فلس ــا تص ــب، يمكنن ــابقة لقط ــول الس ــن النق م
ــان السياســي والضغــط االجتماعــي الــذي يكرهــه علــى  ــر »اإلنســان« مــن الطغي الجهــاد هــي تحري
عقيــدة محــددة أو أســلوب معيــن. ولفــظ »اإلنســان« هنــا شــامل لجميــع البشــر يف كل مــكان ومــن 
مختلــف الهويــات الدينيــة والعرقيــة واالجتماعيــة. فهــدف الجهــاد هــو تحطيــم األنظمــة السياســية 

)1(   سيد قطب، »معالم يف الطريق«، الطبعة الشرعية السادسة، )بيروت-القاهرة: دار الشروق، 1979م(، ص 62-57.
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التــي تقــود المجتمعــات بغيــر الهــدي اإللهــي والقوانيــن الربانيــة. وهنــا ملمــح هــام جــدًا ركــز عليــه 
قطــب، وهــو أن حريــة الدعــوة ليســت أمــرًا كافيــًا إليقــاف الجهــاد، حتــى ينضــم لــه رفــع اإلكراهــات 
ــة  ــاة بكاف ــاماً للحي ــًا ش ــل منهج ــي يحم ــن عمل ــام دي ــك ألن اإلس ــة، وذل ــية واالجتماعي السياس
جوانبهــا وليــس فقــط دينــًا اعتقاديــًا نظريــًا، ولــذا فبوصلــة الجهــاد هــي تحطيــم النظــم السياســية غير 
اإلســامية.هذا مــن حيــث التأصيــل، أمــا مــن حيــث التطبيــق يف الواقــع المعاصــر، فنصــل إلــى لــب 
مفهــوم الجهــاد عنــد قطــب، وإلــى أحــد أهــم إســهاماته يف التاريــخ الحديــث، وبالتحديــد يف حقبــة 
ــة  ــة العلماني ــة لألنظمــة السياســية القومي ــا بعــد االســتعمار. الجهــاد هــو مشــروع المقاومــة الديني م
ــا، دمــج قطــب بيــن مفهومــي الثــورة  الحاكمــة يف العالميــن العربــي واإلســامي. بشــكل ملفــت هن
االجتماعيــة والجهــاد اإلســامي، ووفــر المســوغات والدوافــع الدينيــة للثــورة علــى البيروقراطيــة 
العلمانيــة الحاكمــة )يف فــرة مبكــرة جــدًا مــن عمــر دول مــا بعــد االســتعمار()1(، أو مــا بــات يعــرف 

الحقــًا بالدولــة العميقــة. 
ال شــك أن هــذه الســردية تختلــف كثيــرًا عــن التأصيــات المعاصــرة لمعارضــة األنظمــة 
ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أو  السياســية انطاقــًا مــن النصــح للحاكــم أو الحســبة واألم
ــر  ــم تأخــذ يف الحســبان تغي ــة المذكــورة ل ــم. التكييفــات الفقهي ــى الحاكــم الظال ــى الخــروج عل حت
ــام  ــة النظ ــة وهيكل ــت يف مرجعي ــي حدث ــة الت ــة النوعي ــائد أو النقل ــوذج paradigm shift الس النم
السياســي الحاكــم يف عصــور االســتعمار ومــا بعــد االســتعمار واختافــه عــن الصــورة الموجــودة يف 
التاريــخ اإلســامي. األمــر الــذي دفــع قطــب الســتحداث تفســير جديــد للجهــاد يواكــب الواقــع غيــر 

ــبوق. المس
علــى كل حــال، فــإن أصحــاب التوجــه الثــوري والمســلح مــن تيــارات وأيديولوجيــات 
إســامية مختلفــة علــى امتــداد العالــم اإلســامي تأثــروا بتنظيــرات قطــب كثيــرًا، وبــدأوا بالتحــرك 
ضــد األنظمــة العلمانيــة االســتبدادية الحاكمــة انطاقــًا مــن أدبياتــه. األمثلــة كثيــرة ولكــن ســنقتصر 
علــى أربعــة. فمــن جبهــة تحريــر مــورو اإلســامية يف الفلبيــن وقائدهــا ومنّظرهــا ســامات هاشــم، 
ــة  ــم الطليع ــت اس ــي حمل ــوي والت ــي العل ــام البعث ــد النظ ــورية ض ــة يف س ــة الجهادي ــرورًا بالحرك م
(1)  John Calvert, “Sayyid Qutb and origins of Radical Islamism”, (oxford: oxford university press, 

2013). 4.
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ــوا  ــة)1()وإن كان ــة إخواني ــن خلفي ــم م ــه وه ــد ورفاق ــروان حدي ــادة م ــت بقي ــة كان ــة، والحرك المقاتل
ــة يف  ــاء دراســته الجامعي ــًا يف مصــر أثن ــد التقــى قطب ــاك(، وكان مــروان ق ــار العــام هن ال يمثلــون التي

ــورية)2(.  ــره لس ــل فك ــاهم يف نق ــتينيات وس الس
ــل يف  ــب الهائ ــر قط ــى أث ــر، ال يخف ــي الكبي ــاف المذهب ــم الخ ــر، ورغ ــد اآلخ ــى الصعي وعل
التنظيــر للثــورة اإلســامية علــى الثــورة اإليرانيــة، وقــد قامــت الجمهوريــة اإليرانيــة بطباعــة صورتــه 
علــى طابــع بريــدي عرفانــًا بــدوره))(. والمثــال الرابــع مــن مصــر، فقــد مثلــت لحظــة إعــدام قطــب 
شــرارة تأســيس المجموعــات الجهاديــة المصريــة وهــي مجموعــات ذات طابع ومنهج ســلفي، تلك 
المجموعــات )علــى تنوعهــا( اســتهدفت رؤوس النظــام المصــري علــى مــدار عقــود وتمحــورت 
خطــة التغييــر عندهــا علــى القيــام بانقــاب عســكري عــر عناصرهــا داخــل الجيــش))(. وبقطــع النظــر 
عــن تمســك هــذه الحــركات والمجموعــات وغيرهــا باســراتيجية وتكتيــكات وهنــج قطــب فممــا 
ال شــك فيــه أن كتاباتــه يف مــا يخــص الاهــوت السياســي والثــورة اإلســامية ألهمتهــم. وخاصــة 
اســراتيجية وتكتيــكات قطــب التغييريــة )فيمــا يخــص العمــل الجهادي المســلح( كما نقلهــا عنه عبد 
المجيــد الشــاذلي أحــد أهــم الشــخصيات الفكريــة والحركيــة المنتســبة التجــاه قطــب))(. قــال قطــب 
للشــاذلي وغيــره وهــم يف ســاحة المحكمــة ســويًا »ال تســتخدموا الســاح أبــدًا إال وأنتــم متوجهيــن 
إلقامــة ثــورة شــعبية.. والبــد مــن االســتعانة بعســكريين وعــدم االقتصــار علــى المدنييــن«))( وهنــاك 
حالــة أخــرى الســتخدام الســاح نقلهــا الشــاذلي عــن قطــب وهــي حالــة مقاومــة االحتــال))(. وبعــد 
ــرت  ــطس ))19م، انفج ــب يف 29 أغس ــهاد قط ــدام واستش ــى إع ــًا عل ــف تقريب ــود ونص ــة عق أربع
(1)  Ibid, 3-4.
(2)  Raphael LeFevre, Ashes of Hama, the Muslim brotherhood in Syria. (New York: oxford univer-

sity press, 2013). 98-101.
(3)  John Calvert, “origins of Islamic radicalism”, 4. 
)4(  انظر: أحمد موالنا، »الحركات الجهادية المصرية: حدود الدور«، )اسطنبول: المعهد المصري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 

26 يوليو 2017م(، ص 2، 9.
)5(   بل ويعتربه البعض المؤصل الفقهي والشرعي لفكر وأدبيات قطب، للمزيد: التعريف بفضيلة الشيخ بقلم الشيخ رفاعي سرور، 21 مايو 

2015م، موقع فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي.  
)6(   بتصرف من كلمة عبد المجيد الشاذلي، األصول الشرعية للرؤية السياسية المعاصرة، مقطع مرئي، الدقيقة الثامنة والثالثون، 22 يوليو 

2017م. 
)7(   انظر: محمود أبو عجيلة، »القتال مرهون بأمرين: حماية ثورة شعبية أو مقاومة محتل«، موقع فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي، 4 

يونيو 2015م. 
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الثــورات العربيــة بعــد انســداد جميــع أفــق اإلصــاح يف شــتى المجــاالت. بالتأكيــد، فإنــه ال يوجــد 
رابــط مباشــر بيــن بدايتهــا وأهدافهــا وبيــن تنظيــرات قطــب. ولكــّن يف نفــس الوقــت، فــإن أثــر أفــكار 
قطــب علــى الكثيــر مــن الحــركات اإلســامية الثوريــة ال يمكــن إنــكاره واألدلــة كثيــرة مــن ســورية 

ومصــر وليبيــا وغيرهــا. 
ــركات  ــًة، الح ــًا، وعام ــن فقيه ــم يك ــرًا ول ــب كان منّظ ــة. قط ــة للغاي ــرى هام ــة أخ ــاك نقط هن
الدينيــة تحتــاج مرجعيــة فقهيــة بجــوار أيديولوجيتهــا وبرامجهــا التنظيميــة. وخــال العقــود الســابقة، 
أغلــب الجماعــات اإلســامية المســلحة يف العالــم العربــي تبنــت الفقــه الســلفي المعاصــر ورّكبتــه 
ــًا،  ــًا أيديولوجي ــت هجين ــة كان ــية. النتيج ــة والسياس ــب االجتماعي ــرات قط ــورات وتنظي ــى تص عل
ــات  ــن كتاب ــة م ــرك مقتبس ــفة التح ــة وفلس ــة والجاهلي ــول الحاكمي ــي ح ــوت السياس ــات الاه نظري

ــم الســلفية المعاصــرة. ــى التعالي ــة والسياســية فرجــع إل قطــب، أمــا الممارســة االجتماعي
علــى كل حــال، فــإن التغيــرات االجتماعيــة السياســية الجذريــة المصاحبــة للثــورات العربيــة 
وإظهارهــا لمــدى توحــش الطغيــان السياســي الداخلــي وتناغــم أهدافــه وأســاليبه مــع االحتــاالت 
الخارجيــة قــد يفتــح البــاب لتــزاوج جديــد بيــن أفــكار قطــب فيمــا يخــص مفهــوم الجهــاد الثــوري 

وبيــن طيــف واســع مــن المــدارس والتيــارات والنخــب والحــركات اإلســامية الجديــدة.
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 للتواصل :
info@almojaded.com 
 +905526346492 تلفون

عنوان المركز : تركيا، اسطنبول


