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  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

  

 
 ونعوذ باهللا من شرور ، ونتوب إليه ونستغفره، حنمده ونستعينه،إن احلمد هللا

 وأشهد ، ومن يضلل فال هادي له، فمن يهد اهللا فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا،أنفسنا
 صلوات اهللا ،ده ورسوله وأشهد أن حممداً عب، وحده ال شريك له،أن ال إله إال اهللا

   . وعلى آله وصحبه أمجعني،وسالمه عليه

  :أما بعد

 تشنها عليها قوى ،فإن األمة املسلمة يف هذه األيام تواجه هجمةً كافرةً شرسة
 ، وبتوجيه من الشياطني اليهود، بقيادة أمريكا الظاملة الباغية،الكفر اليهودية والصليبية

  . وتطبيق براجمهم، لتحقيق مصاحلهم،الكفرالذين يوجهون أمريكا وباقي قوى 

 ، دف القضاء عليه،وتستهدف هذه اهلجمة اليهودية الصليبية اإلسالم العظيم
 وسلخ أبنائهم ، ونشر املبادئ والقيم والسلوكيات الغربية اجلاهلية بينهم،وتغريب املسلمني

 ، أبناء املسلمني وختريج أجيال جديدة من، ومصدر عزم وقوم،عن هويتهم وأصالتهم
  . وأعواناً وأتباعاً لألعداء،غرباء عن أمتهم ودينهم

 ألم يعلمون أن املسلمني ،وهم يفعلون ذلك الستمرار إخضاع املسلمني هلم
 ، وإمنا ينحازون إىل إسالمهم، وال يوالوم، وال يذلّون هلم،الصادقني ال يتبعوم

  .داً مربوراً وجياهدوم جها،ويواجهون األعداء الطامعني

 من باب احلرص ،وتستهدف هذه اهلجمة اليهودية الصليبية بالد املسلمني أيضاً
"  وعلى رأسها ، وب خرياا ومواردها وخاماا،على السيطرة عليها واستعمارها

 والذي جعل اهللا معظم االحتياطي منه ،عصب احلياة املادية يف العامل اآلن" البترول 
  .دمة يف بالد املسلمنيلعشرات السنني القا

 ،املنطقة" استعمار " تريد أمريكا من هجمتها الصليبية على بالد املسلمني إعادة 
 وإعادة رسم اخلارطة السياسية واجلغرافية لدول ،وإخضاعها للسيطرة واهليمنة األمريكية

سالم إىل  دف احليلولة دون إعادة اإل، وإجياد أنظمة جديدة تابعة تبعية مطلقة هلا،املنطقة
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 ومتكني اليهود من حتقيق براجمهم ، ودف ب اخلامات واملوارد،احلكم والتوجيه
  .ومطامعهم التوسعية يف املنطقة

 حرب اخلليج األوىل بني :وقد خططت أمريكا لثالث حروب ضد املسلمني
جه من  إلخرا، بإجياد التحالف العاملي ضد العراق،مث حرب اخلليج الثانية. .العراق وإيران

 حبجة حماربة ،مث حرب أفغانستان يف مطلع القرن احلادي والعشرين. .الكويت يف الظاهر
  .اإلرهاب يف الظاهر

 اليت حتشد هلا ،ولعل هذه احلروب الثالثة متهيد ويئة للحرب األمريكية الرابعة
  وذلك دف غزو، ويء العامل هلا حبرب إعالمية عاملية ضخمة،أمريكا احلشود اآلن

  . حسب املزاعم األمريكية الظاهرية، للقضاء على أسلحة الدمار الشامل فيه،العراق

 االنطالق من احتالل - اليت تدق طبوهلا بقوة -إن أمريكا تريد من حرا الرابعة 
 والسيطرة ، وإعادة رسم خارطة الدول القائمة،العراق إىل احتالل بالد العرب واملسلمني

  . والتحكم يف منابع البترول فيها،يهاعلى املوارد والطاقات ف

 وهو لن ، وإعادة استعمارها من جديد،وبعبارة أخرى تريد إعادة احتالل املنطقة
 وإمنا سيكون ، كما كان يف مطلع القرن العشرين،يكون استعماراً إجنليزياً أو فرنسياً

  .استعماراً أمريكياً يهودياً

 والتحكم ، املنطقة ألطول فترة ممكنةوهي تريد من هذه احلرب الشاملة البقاء يف
 وتغيري قيم وتصورات وأفكار شعوب ، والوقوف أمام الدعاة والعاملني،يف مستقبل أبنائها

 ، القائمة على العبودية للشهوات، وخترجيهم على مناهج احلياة األمريكية املادية،املنطقة
  ! لتقوية االقتصاد األمريكي،وب خريات وموارد املنطقة

 وال ،ري من املسلمني ال يدرك هذه األبعاد اخلطرية حلروب أمريكا السابقةوكث
 ومل يبق إال قصف الطائرات وإطالق ،حلرا الرابعة اليت قطعت أشواطاً ومراحل منها

  ! الذي قد يكون يف أية حلظة،الصواريخ

واللطيف أن لسيد قطب رمحه اهللا حديثاً مفصالً عن حرب أمريكا لبالد العرب 
 الذي أصدر طبعته األوىل - "السالم العاملي واإلسالم "  سجله يف خامتة كتابه ،ملسلمنيوا

 ،"على حافة اهلاوية " وبين فيه أن أمريكا أوقفت البشرية  - ١٩٥١يف مطلع عام 
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 إلحكام نفوذها وسيطرا ، مبا تثريه من حروب يف العامل،وقضت على السالم العاملي
  .عليه

بل أكثر من مخسني عاماً عن احلرب الشاملة اليت ختطط هلا وحتدث سيد قطب ق
 وجتعل ماليني املسلمني ، وجتعل منابع النفط وما حوهلا يف بالد املسلمني ميداناً هلا،أمريكا

  . وجتعل موارد املسلمني متويالً هلا،وقوداً هلا

 كما ذكر ، حتققت يف هذه األيام،وقد توقع سيد قطب يف حديثه عدة توقعات
  .. تنطبق على التحركات األمريكية احلالية،يه جمموعة من احلقائقف

وقد حذف حديث سيد قطب عن احلرب األمريكية من الطبعات الالحقة 
  . رغم أمهيته البالغة،"السالم العاملي واإلسالم " لكتاب 

إن حديث سيد قطب عن التخطيط األمريكي حلرب املسلمني بنطبق على ما 
 ، ويتابع تطورات األحداث، وكأن الرجل رمحه اهللا يعيش اآلن، وما جيري اآلن،جرى

 ومعلوم ، وصدق فراسته، ونفاذ بصريته، وهذا من دقة نظرته،ويقوم بتحليلها واستنطاقها
 حيسن ا النظر والتحليل والتوقع ،أن اهللا يهب املؤمن البصري الواعي فراسة صادقة

  .واالستنتاج

 ال يوجد إال عند ، ال سيما أنه مفقود،حلديثلذلك أحببت أن أعيد نشر هذا ا
  . "السالم العاملي واإلسالم" من ميلك الطبعة األوىل من كتاب 

صفحات : " وقد أورد هذا احلديث األستاذ األديب حممد احلسناوي يف رسالته
 اليت تصدرها دار ،"كتب قيمة "  من سلسلة )٤٢( اليت أخذت رقم ،"يف الفكر واألدب 

 ، ودعا األستاذ احلسناوي إىل إعادة نشر هذا احلديث،٢٠٠٠رت عام  وصد،القلم
  .ألمهيته البالغة

  : تكلمت فيها عن األمور التالية،وقد مهدت لنص احلديث بدراسة جمملة

  :بني إرادة اهللا وإرادة األمريكان: األول

 من التتار والصليبيني ،أشرت فيه إىل حرب األعداء السابقني لألمة املسلمة
 ، وحروا املعاصرة ضدنا، وإىل وراثة أمريكا للعداوة الصليبية، وفشلهم يف ذلك،هموغري

 وسيكون ،وأا ستفشل يف حتقيقها. .وأهدافها احلقيقية من حرا اليت حتشد هلا اآلن
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 . وجعل املستقبل هلا، ألن اهللا أراد أن تبقى هذه األمة،مصريها مصري األعداء السابقني
  !أراد اهللاولن يكون إال ما 

  : كالم سيد قطب عن أمريكا:الثاين

أمريكا من "  وأحلت على كتايب ،أشرت فيه إىل تقييم سيد قطب ألمريكا
 وسجلت فيه ،الذي أصدرته قبل أكثر من مخسة عشر عاماً" الداخل مبنظار سيد قطب 

وأصل  ، ال رصيد ألمريكا من القيم اإلنسانية:فقراٍت لسيد قطب يف تقييم أمريكا منها
 وما ميكن أن تقدمه ، وسيطرة شهوة احلرب على العقلية األمريكية،األمريكيني الغريب

  .. والضمري األمريكاين،أمريكا للعامل

   حديث سيد قطب عن احلرب األمريكية :الثالث

 وهدفه ."السالم العاملي واإلسالم " ذكرت فيه أجواء تأليف سيد قطب لكتابه 
"  مث عرفت بالفصل األخري من الكتاب .لكتاب الستة وعرفت بفصول ا،من تأليفه

  .الذي هو موضوع احلديث. " .واآلن

  : أمهية نشر هذا احلديث:الرابع

 ، وانطباقه على واقعنا الذي نعيشه يف هذه األيام،وضحت فيه أمهية هذا احلديث
 وبينت فيه أمهية ،وذكرت حتقق بعض ما توقعه سيد قطب قبل أكثر من مخسني عاماً

  . لتبصري وتوعية املسلمني مبا خيططه األعداء ضدهم،شرهن

  : وقد قسمه هو إىل أربعة أقسام،وأوردت بعد ذلك حديث سيد قطب كامالً

  . على حافة اهلاوية:األوىل

  . يف مفرق الطريق:الثاين

  . طريق اخلالص:الثالث

  . كلمة اإلسالم:الرابع
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وضعت لكل فقرة عنواناً  و، بلغت أربعني فقرة،وقد قسمت احلديث إىل فقرات
  . وعلقت بعض التعليقات يف احلاشية، داالً على موضوعها،من عندي

 ، ليعرفوا ويعوا ويبصروا،وأقدم هذا احلديث الواعي الكاشف إىل القراء الكرام
  . ويقربوا النصر القادم بإذن اهللا، ويواجهوا أعداء اهللا،ويسريوا يف طريق احلق

  يصالح عبد الفتاح اخلالد. د
   هـ١٤٢٣ / ١٢ / ١٩اخلميس 
   م٢٠٠٣ / ٢ / ٢٠
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 وقد بدأ هذا .شاء اهللا احلكيم أن يكون الصراع بني احلق والباطل مستمراً

 ومتثل يف املواجهة بني آدم عليه السالم ،الصراع منذ اللحظات األوىل لتاريخ البشرية
  .وإبليس عليه اللعنة

 وأن ،اهللا احلكيم أن ميثل احلق يف هذه املواجهة املستمرة الرسلُ وأتباعهموشاء 
  ! وأعوانه من شياطني اإلنس واجلن،ميثل حزب الباطل إبليس اللعني

أُولَِئك ِحزب الشيطَاِن أَال ِإنَّ { :وشاء اهللا احلكيم اخلسارة للشيطان وحزبه
 وشاء الفالح والنجاح والفوز حلزبه .]١٩ :اادلة[ }ِحزب الشيطَاِن هم الْخاِسرونَ

  .]٢٢ :اادلة[ }أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَال ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ{ :الصادق

 ، وختم كتبه بالقرآن الكرمي،وختم اهللا رسلَه برسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم
 : قال تعاىل، ورضيه ديناً للبشرية،يد املقبول عنده وجعله هو الوح،وختم أديانه باإلسالم

 :املائدة[ }الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْأسالم ِديناً{
٣[.  

 وطالبها ، وامنت عليها ذه النعمة، ومكّن هلا يف األرض،ونصر اهللا األمة املسلمة
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا { : قال تعاىل،خالص له وإحسان عبادتهباإل

 مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحالص
لَندبلَيو مى لَهضتئاًالَِّذي اريِركُونَ ِبي ششِني ال يوندبعناً يأَم ِفِهموِد خعب ِمن مالنور[ }ه :

٥٥[.  

  :مما خص اهللا به بالد املسلمني

 ، مل تتوفر يف غريها من البالد والبقاع،وخص اهللا بالد املسلمني خبصائص ومزايا
 وفيها املساجد الثالثة "الكعبة املشرفة "  ومركز األرض كلها ،"أم القرى " وجعل فيها 

 واملسجد األقصى يف بيت ، واملسجد النبوي يف املدينة، املسجد احلرام يف مكة:املباركة
 تلتقي فيها خطط الطول .األرض" وسط "  و ،العامل" قلب "  فبالد املسلمني .املقدس
  ! وتتجمع عليها االتصاالت بني الشرق والغرب،والعرض
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 منها ما هو على وجه األرض ،ارد وركائز وخاماتوخص اهللا بالد املسلمني مبو
"  وعلى رأسها ، ومنا ما هو يف باطن األرض من خريات ومعادن وكنوز،من زروع ومثار

 حيث جعل اهللا يف هذه البالد اإلسالمية ،الضروري للحياة البشرية املعاصرة" البترول 
 والدول ،جلزائر وليبيا يف دول اخلليج والعراق وإيران وا،معظم االحتياطي العاملي

  ."قزوين " اإلسالمية احمليطة ببحر 

 وشاء أن يبقى فيها ،وجعل اهللا اإلسالم قوياً ثابتاً راسخاً يف هذه البالد اإلسالمية
  . وحىت قيام الساعة، منذ أن فتح املسلمون األوائل هذه البالد جبهادهم،متجذراً حياً

أَلَم تر { :وينطبق عليها قوله تعاىل ،إا أرض اإلسالم القوي الثابت الراسخ
تؤِتي ، كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثَاِبت وفَرعها ِفي السماِء

  .]٢٥ :براهيمإ[ }أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها

  :فشل الكافرين يف القضاء على املسلمني

 على اختالف ،شاء اهللا احلكيم اخلبري أن يبقى الكافرون معادين للمسلمنيو
قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإلَّا أَنْ آمنا { : قال تعاىل:أديام وشعوم وبلدام

  .]٥٩: املائدة[ }م فَاِسقُونَِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُ

 : قال تعاىل:والذين يقودون الكافرين يف معاداة وحرب املسلمني هم اليهود
  .]٨٢ :املائدة[ }لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا{

 : قال تعاىل:وا عن اإلسالمولن يرضى اهلود والنصارى عن املسلمني إال إذا ختل
ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه هو الْهدى {

 } نِصٍريولَِئِن اتبعت أَهواَءهم بعد الَِّذي جاَءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي وال
  .]١٢٠: البقرة[

 ،وإن الصراع واملواجهة والقتال واحلرب ستبقى ناشبة ضد هذه األمة املسلمة
 وقد أخربنا اهللا عن هذه احلقيقة .وشاء اهللا احلكيم أن ال تتوقف إال لتبدأ من جديد

كُم حتى وال يزالُونَ يقَاِتلُون{ : قال تعاىل: ونستعد هلا، ونتعامل معها،لنعرفها ونعيها
  .]٢١٧ :البقرة[ }يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعوا
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ولكن األعداء الكافرين بقيادة اليهود والصليبيني فاشلون يف القضاء على األمة 
 ، مهزومون يف النهاية، عاجزون عن االحتفاظ بالبالد اإلسالمية مستعمرة حمتلة،املسلمة

 ، إال أم يفشلون يف النهاية،قد تستمر لعشرات السننيورغم أن حرم ضد املسلمني 
  !وتكون الغلبة والنتيجة لألمة املسلمة

 ، منذ عهد الصحابة حىت اآلن،التاريخ اإلسالمي هلذه البالد" يستقرئ " ومن 
 ، وأا شهدت عدة هجمات من الكافرين ضد املسلمني،يعرف أن احلرب مستمرة

  . وطردوا من هذه البالد، مث هزم الكفار،ت السننيوبعض هذه اهلجمات استمر لعشرا

  :الصليبيون القدماء واجلدد

 اليت دامت ،وأشهر احلروب اليت انتهت بفشل وطرد األعداء احلروب الصليبية
  . وانتهت بطرد الصليبني وحترير البالد املقدسة،أكثر من قرن

لذي انتهى زمية  ا،واجتياح املغول للعامل اإلسالمي واحتالل عاصمة اخلالفة
  . بل ودخوهلم يف اإلسالم،املغول

وشهدت البالد اإلسالمية منذ ما بعد منتصف القرن التاسع عشر وطيلة القرن 
 احتلّت فيها دول االستعمار ،العشرين هجمة عنيفة شرسة من أوروبا الصليبية الكافرة

وإيطاليا وإسبانيا  بريطانيا وفرنسا وروسيا : وعلى رأسها،األوروبية بالد املسلمني
 لكن حركات التحرير ، واستمر استعمارها للبالد اإلسالمية عشرات السنني،وهولندا

"  وحصلت معظم الدول اإلسالمية على استقالهلا ،واجلهاد حاربت هؤالء الصليبيني
  ."الظاهري 

 وهزم اليهود ، ودعموا كيام،ومكّن الصليبيون لليهود على أرض فلسطني
  . وجعل الدعم الصلييب الكافر اليهود أقوى دولة يف املنطقة،دة حروبالعرب يف ع

من االستعمار األورويب " الظاهر " وملا حتررت الدول العربية واإلسالمية يف 
 وكان هذا بعد ، انتقلت زعامة العامل الصلييب املعادي للمسلمني إىل أمريكا،الصلييب

  .نتصف القرن العشرين اليت انتهت قبيل م،احلرب العاملية الثانية
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  :أمريكا وارثة العداوة الصليبية

وقد ابتليت البالد العربية واإلسالمية منذ منتصف القرن العشرين بالعداوة 
  .. واحلرب األمريكية الناشبة،األمريكية الشرسة

 والقضاء على ،ومتكنت أمريكا واليهودية العاملية من حتطيم االحتاد السوفيايت
 وجعلت الدول ، وانفردت أمريكا باهليمنة على العامل، اية القرن العشرين قبيل،الشيوعية

  . ودائرة يف فلكها،األخرى تابعة هلا

 واملوجهة للقوة ،هي املسيطرة على أمريكا" اليهودية العاملية " وإذا كانت 
 فإن العامل يشهد منذ ، ودولتهم على أرض فلسطني،الطاغية لتحقيق مصاحل اليهود

  ! متستراً خلف اهليمنة األمريكية، القرن العشرين نفوذاً يهودياًمنتصف

  :حروب أمريكا املعاصرة ضدنا

 ، شنتها أمريكا على املسلمني،وابتلي العامل العريب واإلسالمي بعدة حروب عنيفة
 الذي شهد قيام دولة اليهود على أرض ١٩٤٨ كما حدث عام ،سواء بصورة خفية

 أو ، شهد احتالل كامل فلسطني وأراض عربية أخرى الذي١٩٦٧ أو عام ،فلسطني
  .١٩٩١بصورة علنية كما حدث يف حرب اخلليج الثانية 

خططت أمريكا خببث ودهاء حلرب اخلليج األوىل بني العراق وإيران منذ عام 
 ،١٩٩٠وورطت العراق يف احتالل الكويت عام . . اليت استمرت عدة سنوات،١٩٨٠

 واستعمرت البالد العربية جبيوشها وقواعدها منذ ذلك ،ضده " حتالفاً دولياً" مث قادت 
" ونتج عن ذلك معاهدات " مدريد "  وجلبت الدول العربية بعد احلرب إىل ،التاريخ
  .. وانتشار لليهود يف بالد العرب واملسلمني،بني اليهود ودول عربية" سالم 

 وشن ،رياً على اليهود شكلتا خطراً كب،وفوجئ اليهود بانتفاضتني غري متوقعتني
 خسر فيها اليهود ،ااهدون على أرض فلسطني عمليات جهادية استشهادية ضد اليهود

وتوجه الشعب . . ومئات املاليني من الدوالرات، وأضعافهم من اجلرى،مئات من القتلى
  . الذي تطرحه الفصائل ااهدة على أرض فلسطني،الفلسطيين للطرح اجلهادي

القرن العشرون وابتدأ القرن احلادي والعشرون حىت شهد العامل وما أن انتهى 
 وسجل ااهدون ،اإلسالمي بداية استيقاظ الروح اإلسالمية اجلهادية يف العامل اإلسالمي

 ويف جنوب لبنان أدت هلزمية ،مواقف جهادية بطولية رائعة على أرض فلسطني ضد اليهود
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 ويف الصومال ضد ، البوسنة ضد الصرب ويف، ويف الشيشان ضد الروس،اليهود منه
  . ويف الفلبني ضد الصليبيني،األمريكان

يف " طالبان "  وقامت حركة ،وجنح ااهدون يف أفغانستان يف هزمية الروس
  ."أفغانستان " النهاية حبكم 

 ،وفوجئ العامل يف مطلع القرن اجلديد بعمليتني كبريتني يف داخل أمريكا نفسها
 ومت تدمري املبىن الضخم ملركز التجارة العاملي . واملهيمنة على ما فيه،لعامليقائدة الطغيان ا
"  وأسندت العمليتان إعالمياً إىل تنظيم .يف واشنطن" البنتاغون "  ومقر ،يف نيويورك

  .اجلهادي الذي يقوده ااهد أسامة بن الدن" القاعدة 

  :احلشد األمريكي للحرب الشاملة القادمة

"  على ما أمسته ،إىل شن حرب عنيفة شرسة" هائجاً " يكا اندفاعاً واندفعت أمر
 .لإلرهاب" طالبان "  حبجة دعم ، وقامت بغزو أفغانستان."اإلرهاب اإلسالمي العاملي 

 ونصبت ، ورغم أا أسقطت النظام األفغاين،وحاربت الشعب األفغاين حرباً مهجية
 اعتربما ،عجزت عن القضاء على أخطر رجلني إال أا ،هلا" عميلة " حكومة أفغانية 

 ، أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة: ضد أفغانستانالرئيسيني من احلرباملقصودين 
  !واملال عمال حاكم أفغانستان

 حبجة ،والحقت أمريكا كل مسلم صاحل وكل مسلمة ملتزمة على أراضيها
 وألغت أمريكا كل القوانني ،ن أينما كا، واعتربت كل مسلم صاحل إرهابياً،اإلرهاب

 رغم زعمها الدفاع عن الدميقراطية ،"إسالمي " واألنظمة اإلنسانية يف حرا لكل ما هو 
  !واحلرية وحقوق اإلنسان

ومل تكتف أمريكا بكل جرائمها يف أفغانستان وغريها من دول العامل ضد 
 وقامت ،العراق وإمنا وجهت هجومها اإلعالمي والدويل ضد ،الصاحلني والصاحلات
 وضغطت على كثري من ، وهي تعد حلرب شاملة لغزوه واجتياحه،حبشد جنودها ضده

  ! وتقدم هلا التأييد أو الدعم أو التسهيل أو التمويل،الدول لتوافقها وحتارب معها

  :األهداف األمريكية من احلرب القادمة

 ، حماربة اإلرهاب ال تريد؟ماذا تريد أمريكا من هذه احلرب العدوانية ضد العراق
 كما تدعي يف ، وال تدمري أسلحة الدمار الشامل فيه،وال القضاء على النظام احلاكم فيه
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استعمار "  وإعادة ، وإمنا تريد السيطرة على منابع النفط يف املنطقة كلها.دعايتها الكاذبة
وضاع يف  وترتيب األ، وإعادة رسم اخلارطة السياسية لدول املنطقة كلها،املنطقة كلها" 

  . والبقاء فيها ألطول فترة ممكنة،كل دول املنطقة لتحقيق اهليمنة األمريكية على املنطقة

  :وأهداف أمريكا من هذا كله هي

 وب تلك ،"النفط "  ويف مقدمتها ، التحكم يف موارد املنطقة الكثرية)١
سيطرا على العامل  لضمان ، ودعم اقتصادها وصناعتها وأمواهلا ا، وتقوية نفسها،املوارد

  .ألطول فترة ممكنة

 ومتكني دولة اليهود على أرض ، الدعم املباشر للمخططات اليهودية يف املنطقة)٢
 واالنتشار السياسي واالقتصادي واإلعالمي والثقايف ،فلسطني من السيطرة على املنطقة

قة وشعوا  واحلرص على إخضاع دول املنط، وحتقيق الربامج اليهودية املختلفة،فيها
  .للهيمنة اليهودية

 ومنعها من حتقيق براجمها اإلسالمية ، حماربة احلركات اإلسالمية يف املنطقة)٣
 والقضاء على الصحوة ، والوقوف أمام مظاهر العمل اإلسالمي املختلفة،الدعوية

ستمرار  وا، ووأد الروح اجلهادية باسم حماربة اإلرهاب والغلو والتطرف،اإلسالمية املتنامية
 وغزو جمتمعام بالقيم ،سلخ األجيال الناشئة من املسلمني عن إسالمهم وهويتهم

  ! لضمان إذالهلم وتبعيتهم لليهود والصليبيني،والثقافات واملظاهر الغربية

  :تريد أمريكا القضاء على اإلسالم يف املنطقة

قة إىل  ولئال تعود جمتمعات املنط،كل ذلك لئال تقوم لإلسالم قائمة فعلية
 حتكُمهم وتوجههم وحتميهم من ،"اخلالفة الراشدة "  ولئال يعيد املسلمون ،اإلسالم

  .. وتقودهم يف جهادهم ضد الكافرين الطامعني،خمططات األعداء

 ، منذ منتصف القرن املاضي،هذا ما أرادته أمريكا من حروا السابقة ضد املنطقة
 وما توجيهها ضد العراق إال مقدمة ،حتشد هلا اآلنوهذا ما تريده من حرا الشاملة اليت 

  .لتوجيهها ضد دول املنطقة كلها فيما بعد

 وإذا حدثت تطورات ،وإذا مل جتر الرياح مبا تشتهيه العقلية األمريكية املعادية لنا
 فإن أمريكا جادة يف العمل ،للعراق" الغزو األمريكي العسكري "  حالت دون ،جديدة



 

 )١٢(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 ليست ،داف الثالثة املذكورة مبختلف األسلحة واألسايب والوسائلعلى حتقيق األه
  !احلرب العسكرية إال واحدة فيها

 عن ما أراده الصليبيون من غزو ،ومل خيتلف ما تريده أمريكا منا ومن بالدنا
  ! وال عن ما أراده الغزاة املعتدون اآلخرون،بالدنا يف املاضي

 يتعارض مع ما يريده اهللا هلذه املنطقة وما يريده األعداء يف املاضي واحلاضر
 يريد اهللا ، وموئالً لإلميان، فاهللا يريد هلذه املنطقة أن تبقى أرضاً لإلسالم!وسكاا من اخلري

 ، وميداناً للمعارك اجلهادية الفاصلة، واالستعداد واجلهاد،هلا أن تبقى أرض احلشد والرباط
  .طام وجهودهم ومظهراً لفشل خمط،ومقربة للغزاة املعتدين

  :ستفشل أمريكا يف حتقيق ما تريد

 سيفشل ،وكما فشل الصليبيون يف املاضي يف االستقرار األبدي يف املنطقة
 من خالل طبول ، اليت يريدون حتقيقها يف املنطقة،األمريكان يف خمططام وأهدافهم

 اهلجمة األمريكية  ستكون هذه! واحلشود الضخمة اليت جييشوا،احلرب اليت يدقوا بقوة
 لإلمرباطورية األمريكية - بإذن اهللا -على املنطقة وإسالمها ومسليمها بداية النهاية 

وسيقضى . . مهزومة ذليلة- بإذن اهللا - وستخرج أمريكا يف املستقبل القريب ،العاملية
  !على الكيان اليهودي املقام على أرض فلسطني بعون اهللا

 وستعود ، وسيبقى اإلسالم فيها قوياً راسخاً ثابتاً،ركةستبقى املنطقة إسالمية مبا
 ، وسيبقى العلم اإلسالمي مرفوعاً، وستعود اخلالفة الراشدة،إىل حكم اإلسالم املبارك 
  .واجلهاد اإلسالمي مربوراً

 " ،ليست عاقراً وال عقيماً" والَّدة "  وهي أمة ،ويف األمة اإلسالمية خري كثري
 فِْرزملواجهة ، خيتارهم اهللا لقيادة األمة، جماهدين صادقني،ة رجاالً ربانينييف كل فتر" ت 

  .أعدائها وحرم وهزميتهم

  :لن يكون إال ما يريده اهللا

 ألنه ال راد ألمر ،وما أراده اهللا هلذه املنطقة وسكاا من اخلري ال بد كائن وواقع
 ألنه يتعارض مع ما ،ا لن يكون هلذه املنطقة وسكا- واليهود - وما تريده أمريكا ،اهللا

 يف الوقوف أمام قوة اهللا - مهما عظمت - ولن تنجح أية قوة يف األرض ،يريده اهللا
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وما هزمية الصليبيني عن ! ! وما خرب عاد وفرعون عنا بغريب أو جمهول!الغالب القوي
  !!أمريكا واليهود ببعيدة

 ويأْبى اللَّه ِإلَّا أَنْ يِتمِبأَفْواِهِهم ر اللَِّه يِريدونَ أَنْ يطِْفئُوا نو{ :وصدق اهللا القائل
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى   *نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ

بلْ نقِْذف ِبالْحق علَى { :والقائل، ]٣٣ - ٣٢: التوبة[ }الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
  .]١٨: نبياءاأل[ }الْباِطِل فَيدمغه فَِإذَا هو زاِهق ولَكُم الْويلُ ِمما تِصفُونَ
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 ووزا ، قيم فيه أمريكا تقييماً واضحاً،تكلم سيد قطب عن أمريكا كالماً دقيقاً

  .وزناً صحيحاً

 . ويف كتب ومؤلفات، يف صحف وجمالت، عنها يف مواضع عديدةوتفرق كالمه
 وأعلن عنه يف أكثر من ،"أمريكا اليت رأيت : " وكان يريد أن يصدر كتاباً عنها بعنوان

 ، بسبب ما تعرض له سيد قطب من حمن وابتالءات، لكن الكتاب فُِقد وتلف،موضع
  .١٩٦٦شهاده عام  وانتهت حمنته بإعدامه واست،حيث سجن وعذِّب وأوذي

 من ، على مجع معظم كالمه عن أمريكا- وله احلمد والشكر -وأعانين اهللا 
 ، وقدمت له بدارسة عن موقفه من أمريكا، وإشاراته هلا يف كتبه املختلفة،صحف وجمالت

عام " أمريكا من الداخل مبنظار سيد قطب "  وأصدرت يف ذلك كتايب ،وتقييمه هلا
  . وهللا احلمد والشكر، وطُبع عدة طبعات،جاً وانتشاراً وقد لقي روا،١٩٨٥

  :تقييم سيد قطب ألمريكا

 وقد كان من كبار رجال -وقد أوفدت وزارة املعارف يف مصر سيد قطب 
 يف ، هدفها االطالع على مناهج التربية، يف مهمة تدريبية تربوية يف الظاهر-التربية فيها 

 واالستفادة من ذلك يف تطوير التربية والتعليم يف ،ةاملدارس واملعاهد والكليات األمريكي
  .مصر

 وإقناعه مبناهج ،لسيد قطب" غسل دماغ " وكان اهلدف احلقيقي هلذه البعثة 
 ومبشراً ، داعية ألمريكا- كما عاد الكثري من املبعوثني - ليعود إىل مصر ،احلياة األمريكية

  !حبياا وقيمها وأعرافها وسلوكها

حملِّالً ، ناظراَ هلا مبنظاره، فكان يف أمريكا ملتزماً به،ته على اإلسالمولكن اهللا ثب 
 وظلمها ، وغطرستها واستكبارها، فعرفها على حقيقتها وجهلها،هلا على أساسه

 ، وكان فيها املؤمن امللتزم، ومل تفقده ثوابته وبصائره، ومل ختدعه،مل تبهره. .وعدواا
 - من أغسطس : وقد أقام يف أمريكا سنتني كاملتني. والباحث البصري،والدراس الفاحص

  .١٩٥٠ آب - إىل أغسطس ١٩٤٨ -آب 
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  :فقرات لسيد قطب عن حقيقة أمريكا

وملا عاد إىل مصر جعل مهمته الوقوف أمام املخططات األمريكية الحتواء 
 ،مياً وسلوكياً وسياسياً وإعال، واستعمارها ثقافياً وفكرياً واقتصادياً، واهليمنة عليها،املنطقة

 واالنطالق منه ، وتطبيقه بصدق، ويدعو إىل االحنياز إىل اإلسالم،يحذِّر من التبعية هلا
  .ملواجهة أمريكا وغريها من األعداء

 فهو ،"أمريكا من الداخل مبنظار سيد قطب " وال أعيد هنا كتايب املشار إليه 
 ،خطة أمريكا الحتواء املنطقة ولكنين أبرز ما قاله عن ،متيسر ملن أراده وهللا احلمد

 ،عليها" شهوة احلرب "  وسيطرة ، وطبيعتها العدوانية،وإحكام إخضاعها والسيطرة عليها
 مما جيعل زعمها برغبتها يف السالم العاملي ،حبيث إا ال ميكن أن تعيش بدون حروب

  !خرافة كاذبة

ني فيها حقيقة  يب،وأقدم فيما يلي بعض الفقرات الكاشفة اهلادية لسيد قطب
  . وسيطرة شهوة احلرب والعدوان عليها،أمريكا

  : ال رصيد ألمريكا من القيم اإلنسانية)١

. .أمريكا: ( وحتليله لعقليتها وطبيعتها وإنتاجها،قال يف بداية كالمه عن أمريكا
 ، الذي يشغل من أذهان الناس وتصورام،ذلك العامل املترامي األطراف. .الدنيا اجلديدة

 وترف عليه من أخيلتهم وأحالمهم باألوهام ،ر مما تشغلُ من األرض رقعتها الفسيحةأكث
 شىت املسالك ، شىت األجناس واأللوان، ووي إليه األفئدة من كل فج،واألعاجيب

  . وشىت املذاهب واألهواء،والغايات
 تلك ، بني األطلنطي والباسفيكي،تلك املساحة الشاسعة من األرض. .أمريكا

 ، تلك املصانع الضخمة. ومن القوى والرجال، من املواد واخلامات،وارد اليت ال تنضبامل
 تلك . ذلك النتاج اهلائل الذي يعيا به العد واإلحصاء،اليت مل تعرف هلا احلضارة مثيالً

 عبقرية اإلدارة والتنظيم اليت تثري العجب . املبثوثة يف كل مكان،املعاهد واملعامل واملتاحف
 ذلك اجلمال الساحر يف الطبيعة . ذلك الرخاء السابغ كأحالم اجلنة املوعودة.بواإلعجا

 تلك األحالم . املطلقة من كل قيد أو عرف،تلك اللذائذ احلرة. .والوجوه واألجسام
  ..اسمة يف حيز من الزمان واملكان

ته  وما الذي أضاف؟ما الذي تساويه يف ميزان القيم اإلنسانية. .أمريكا هذه كلها
  ؟ أو يبدو أا ستضيفه يف اية املطاف؟إىل رصيد البشرية من هذه القيم
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 وعظمة ،أخشى أال يكون هناك تناسب بني عظمة احلضارة املادية يف أمريكا
 ويطوى سجل ،وأخشى أن متضي عجلة احلياة. .اإلنسان الذي ينشئ هذه احلضارة

 إىل رصيد اإلنسانية من -ري الزهيد  أو مل تضف إال اليس- وأمريكا مل تضف شيئاً ،الزمن
: أمريكا من الداخل[) .!. مث بني اإلنسان واحليوان، اليت متيز بني اإلنسان والشيء،تلك القيم

٩٨ - ٩٧[.  

  : أصل األمريكيني الغريب)٢

 رافق ،يف الشخصية األمريكية متجذر متعمق" التشوه " بني سيد قطب أن 
  .د األمريكيني املعاصرين الذين هم أجدا،األمريكيني األوائل

وحيسن أن ال ننسى احلالة النفسية اليت : (قال عن طبيعة أولئك األجداد األوائل
 فهي مزيج من ، وجيالً بعد جيل، فوجاً بعد فوج،وفد ا األمريكي إىل هذه األرض
 ومن هذه ، والرغبة يف التحرر من قيوده وتقاليده،السخط على احلياة يف العامل القدمي

ومن الرغبة امللحة يف الثراء بأي جهد . . والضروري السليم،يود والتقاليد الثقيل الفاسدالق
 تعويضاً عما يبذله من اجلهد يف ،واحلصول على أكثر قسط من املتاع. .وبأية وسيلة

  .الثراء
 ، لغالبية األفواج األوىل،وحيسن أن ال ننسى كذلك احلالة االجتماعية والفكرية

 ، فهذه األفواج هي جمموعات ومظاهرات، نواة هذا الشعب اجلديداليت تألفت منها
  . لتشغيلهم يف البناء واإلنتاج،وارمون جيء م من بالد اإلمرباطورية اإلجنليزية

 من شأنه أن ينمي ، وهذا املزيج من األفواج،ذلك املزيج من املالبسات
و يقاوم الصفات الراقية يف  وينيم أ،ويستنهض الصفات البدائية يف ذلك الشعب اجلديد

 ، وضمرت نفسه،وبذلك ضاقت آفاق ذلك الشعب اجلديد. .نفسه أفراداً أو مجاعات
أمريكا من [) .. وضؤل مكانه على املائدة العاملية الزاخرة باألمناط واأللوان،وحتددت مشاعره

  .]١٠١ - ١٠٠: الداخل

  :على العقلية األمريكية" شهوة احلرب "  سيطرة )٣

 ، ورعايتها له،ب سيد قطب الدعايات األمريكية حول حمبة أمريكا للسالميكذ
 حبيث إن أمريكا ،مسيطرة على العقلية األمريكية" شهوة احلرب "  ويبني أن ،ورغبتها فيه

 لتحقيق أهوائها ، وأا تتلذذ وتستمتع بتعذيب غريها،ال ميكن أن تعيش بدون حرب
  .ومصاحلها
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 تلك - وخباصة يف الشرق -اجت يف العامل لست أدري كيف ر. (. :قال
  .. خرافة أن الشعب األمريكي شعب حمب للسالم:اخلرافة العجيبة

 وفكرة احلرب والصراع قوية يف ، حمب للصراع،إن األمريكي بفطرته حمارب
فقد خرجت األفواج . . وهذا هو الذي يتفق مع تارخيه كذلك، بارزة يف سلوكه،دمه

  .. بفكرة االستعمار واملنافسة والصراع،صدة إىل أمريكا قا،األوىل من أوطاا
 مث قاتلوا مجيعاً سكان البالد ، وهم مجاعات وأفواج،توهناك قائلَ بعضهم بعضاً

 مث . وما يزالون حياربوم حرب إفناء حىت اللحظة احلاضرة،"اهلنود احلمر " األصليني 
 يف أمريكا ، وطرده إىل اجلنوب،قاتل العنصر اإلجنلوسكسوين العنصر الالتيين هناك

"  بقيادة ، مث حارب املتأمِركون أمهم األوىل إجنلترا يف حرب التدمري.الوسطى واجلنوبية
  ..حىت نالوا استقالهلم عن التاج الربيطاين" جورج واشنطن 

تلك احلرب اليت اتسمت " إبراهام لنكولن " مث حارب الشمالُ اجلنوب بقيادة 
  .. املنافسة االقتصادية: وإن كانت دوافعها احلقيقية هي،"لعبيد حترير ا" بسمة 

 عندما دخلت أمريكا احلرب العاملية ، وانتهت سياستها،وانقضت فترة العزلة
 ، مث ها هي ذي تنهض باحلرب يف كوريا، مث اضطلعت باحلرب العاملية الثانية،األوىل

  !!واحلرب العاملية الثالثة ليست بالبعيدة
 إذن كيف راجت تلك اخلرافة العجيبة عن شعب هذا تارخيه يف ولست أدري

  .]١٠٥ - ١٠٤: أمريكا من الداخل[) ..؟احلروب

  : ما ميكن أن تقدمه أمريكا للعامل)٤

 ، وهي تلك املتعلقة بالتنظيم واإلدارة،بني سيد قطب أن ألمريكا بعض الفضائل
 ،ة منها يف هذا اجلانب املادي وميكن االستفاد،واإلنتاج املادي والصناعي والتكنولوجي

  . فال دور هلا فيها،أما القيم واألخالق واملبادئ اإلنسانية

 ويف ، يف جمال العامل التطبيقي،إن ألمريكا دورها الرئيسي يف هذا العامل: (قال
كل ما حيتاج إىل . . واإلنتاج واإلدارة، ويف جمال التنظيم والتحسني،جمال البحوث العلمية

 فهنا تبدو ، وكل ما حيتاج إىل روح وشعور،هنا تربز العبقرية األمريكية ف،ذهن وعضل
  ..البدائية الساذجة

 فتضيف قوة ضخمة ،وإن البشرية لتملك أن تنتفع بالعبقرية األمريكية يف جماهلا
 وتعرض رصيدها من القيم اإلنسانية ،ولكن هذه البشرية ختطئ أشنع اخلطأ. .إىل قواها
  .لت املثلَ األمريكي مثَلَها يف الشعور والسلوك إذا هي جع،للضياع
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ولكنه . . وإال ملا أمكنه أن يعيش،إن ذلك ال يعين أن األمريكان شعب بال فضائل
. !. ال فضائل القيادة اإلنسانية واالجتماعية،يعين أن فضائله هي فضائل اإلنتاج والنظام

  .]١٢٣ - ١٢٢: من الداخلأمريكا [) .. ال فضائل الذوق والشعور،فضائل الذهن واليد

  : الضمري األمريكاين)٥

 وأن ،"متعفن "  وبني أنه ضمري ،حتدث سيد قطب عن الضمري األمريكاين
 ، وأا ذه الصفة تتعامل مع قضية فلسطني،أمريكا تتعامل مع اآلخرين بدون ضمري

  .فتعاملها مع العرب تعامل غري أخالقي

الذي تعلقت به أقطار كثرية يف " املتحدة الواليات " أخرياً يتكشف ضمري : (قال
 وسائر الضمائر ، وحسبته شيئاً آخر غري الضمري اإلجنليزي والضمري الفرنسي،الشرق

  ..األوروبية املعروفة
 ككل شيء أمريكي - فإذا هو ،هذا" الواليات التحدة " أحرياً يتكشف ضمري 

  !"ضمري أمريكاين  " -آخر 
 وقد ،"نصب يف نصب "  ونعرف أا ،"ألمريكية اللعبة ا" وحنن نعرف يف مصر 

الذي تكشف عنه " الضمري األمريكاين " و . .حرمت هذه اللعبة ملا فيها من غش وخداع
  !!ال يرتفع كثرياً عن هذه اللعبة األمريكية املمنوعة" ترومان " تصرحيات 

  وخدعة ضخمة، وحضارة زائفة، ضمري متعفن:وكلهم سواء أولئك الغربيون
  .يؤمن ا املخدوعون" الدميقراطية " امسها 

 يف الوقت الذي كان بعض الناس حيسن الظن ،تلك كانت عقيديت يف اجلميع
  . وكانت أمريكا يف الغالب هي اليت تتمتع حبسن الظن من الكثريين،بفريق

الضمري " يكشف عن " ترومان "  هذا هو ،فها هي ذي أمريكا تتكشف للجميع
 ال يثق به إال ، ضمري متعفن. فإذا هو نفسه ضمري كل غريب، حقيقتهيف" األمريكاين 
  .]١٢٥ - ١٢٤: أمريكا من الداخل[) ..املخدعون

  : عبارات لسيد قطب يف تقييم أمريكا)٦

 وهي أصدق ما تكون يف التعريف ،لسيد قطب عبارات جمملة يف تقييم أمريكا
  : منها، وبيان حقيقتها،بأمريكا وتقييمها
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:  قال له فيها،"عباس خضر " و يف أمريكا رسالة إىل صديقه يف مصر  بعث وه)أ
أما أن . . فتؤدي وظيفتها على خري ما يكون،"ورشة العامل " تصلح أمريكا أن تكون (

  )... فتلك هي كارثة اإلنسانية بكل تأكيد،يكون العامل كله كأمريكا

 قال له فيها ،ملعداوي وبعث من أمريكا رسالة إىل صديقه الناقد األديب أنور ا)ب
غربة . . غربة النفس والفكر. الغربة احلقيقية،هنا الغربة. (. :عن أمريكا وغربته فيها

  .. العامل اجلديد: اليت يدعوا،هنا يف تلك الورشة الضخمة. .الروح واجلسد
 واليت يسهم فيها املصريون ،عرفت اآلن مدى الدعاية اليت تغمر ا أمريكا العامل

 مدى الدعاية اليت - على ضوئها - وأستطيع أن أقيس ،ن جاءوا ألمريكا مث عادواالذي
  . واليت يسهم فيها املصريون العائدون من هناك،تغمرنا ا أوروبا

 وتضخيم ، فيبالغون يف تضخيم أوروبا،إم ال يجدون ألنفسهم قيمة ذاتية
  .]١٥٨ -  ١٥٧: لداخلأمريكا من ا[!)  علّهم يستمدون منها قيمة ذاتية،أمريكا

بعد عام من إقامته " محائم يف نيويورك "  جعل عنوانه ، وكتب مقاالً ساخراً)ج
وقضيت عاماً يف : ( ومما قاله فيه. "١٩٤٩ ديسمرب :الكتاب"  ونشره يف جملة ،يف أمريكا

   ."العامل اجلديد "  اليت يسموا ،"الورشة الضخمة " تلك 
ومل أملح خالل هذه . . إىل جريلي، إىل دنفر،اشنطن إىل و،وتنقلت من نيويورك

 إال يف حاالت - وال يف خالل تلك املساحة الشاسعة من املكان ،الفترة الطويلة من الزمان
  .. أو نظرة إنسانية تطل منها معاين اإلنسانية، وجهاً إنسانياً يعبر عن معىن اإلنسان-نادرة 

 ال يعرف له ،القطيع اهلائج اهلائم ،يف كل مكان" القطيع " ولكنين وجدت 
 ومد ريثما تستيقظ ،لذة اجلسد الغليظة اليت ترتوي حىت مد. .وجهة غري اللذة واملال

الدوالر "  يف سبيل ، ليلها وارها، خريها وشرها،ورغبة املال اليت تنفق احلياة. .يف سعار
  .]١٤٢: أمريكا يف الداخل[) "
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 انصرف عن ،١٩٥٠عام " آب " ملا عاد سيد قطب من أمريكا يف أغسطس 

 ،النقد األديب إىل اإلصالح االجتماعي والسياسي واألخالقي والثقايف على أساس اإلسالم
 ونشر املقاالت يف الصحف ، متثل يف إصدار الكتب،وقام بنشاط إسالمي اجتماعي واسع

  . وحضور االجتماعات،وترتيب اللقاءات ، وإعطاء احملاضرات،واالت

  : كتابني إسالميني إصالحيني١٩٥١وأصدر عام 

 وصدر عن دار الكتاب العريب حملمد حلمي . معركة اإلسالم والرأمسالية:األول
  .١٩٥١ عام - يف فرباير ،املنياوي

 وصدر عن دار الكتاب العريب للمنياوي يف . السالم العاملي واإلسالم:الثاين
  .١٩٥١ عام - تشرين أول - أكتوبر

  . إذ بني الكتابني سبعة أشهر؛ وغزارة نتاجه،ويدل هذا على نشاط سيد قطب

  :"السالم العاملي واإلسالم " أجواء تأليف كتاب 

 ،"السالم العاملي واإلسالم " : وال ننسى األجواء اليت أصدر فيها كتابه الثاين
 وأدت إىل ،١٩٥١ عام ،ى كوريا الشماليةاليت شنتها أمريكا عل" احلرب الكورية " وهي 

  . وكان التهديد حبرب عاملية ثالثة على أشده،هزميتها فيها

 ، من التهديد باحلروب املختلفة،الحظ سيد قطب األجواء العاملية املرعوبة
 فأعد ،رغم إنشاء األمم املتحدة" السالم العاملي "  وعدم حتقق ،واحلرب العاملية الثالثة

 ودعا ،ليبني املبادئ اإلسالمية اليت حتقق السالم العاملي" الم العاملي واإلسالم الس" كتابه 
  .البشرية لتفيء إىل اإلسالم لتحصل على ما ترجوه من سالم

 تطالب باإلعداد ]٦٦ - ٥٥[وضع يف بداية كتابه اثنيت عشرة آية من سورة األنفال 
  . ليجنحوا للسلم، لتحطيم قوة الكفار،واجلهاد
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  :الكتاب الستةفصول 

 بين فيه أن العقيدة اإلسالمية ."العقيدة واحلياة : " جعل عنوانه: الفصل األول
 ، وحتل خمتلف املشكالت اليت تعترض األمة املسلمة، توجه املسلم يف حياته،عقيدة حية
  :ومن أمهها

  . واملشكالت يف احلقل الدويل،املشكالت يف احلقل االجتماعي

 ومل ، فرمبا كان العمل فيه قليالً،وأما احلقل الدويل: (هوختم هذا الفصل بقول
اليت " السالم العاملي " وأمامنا اليوم مشكلة . .تشرح هذه الناحية بعد شرحاً كافياً

 ؟ وهلا عنده حل؟فهل لإلسالم فيها رأي. . ونواجهها حنن ضمناً،تواجهها البشرية مجيعاً
  .]١٢: السالم العاملي واإلسالم[)  هذا السؤالهذا الكتاب كله هو اإلجابة التفصيلية على

 أشار فيه إىل نظرة اإلسالم إىل :"طبيعة السالم يف اإلسالم " : الفصل الثاين
هو " السالم "  وبين أن ، وربط السالم يف اإلسالم ذه النظرة،الكون واحلياة واإلنسان

 وأن اإلسالم يحرم ،لقاعدة واحلرب هي االستثناء من هذه ا،القاعدة الدائمة يف اإلسالم
 ، وال جييز إال نوعاً واحداً من احلروب،مجيع احلروب القومية والعنصرية واالستعمارية

 فاحلرب ! وحماربة أعداء اهللا، ونشر دين اهللا، لرفع كلمة اهللا،وهي اليت تكون يف سبيل اهللا
رر الناس من العبودية  ليتح، ال يلجأ إليه املسلمون إال عند الضرورة،يف اإلسالم استثناء

  .. لتكون كلمة اهللا هي العليا، بنشر دين اهللا، وحتقيق اخلري للبشرية،لغري اهللا

 وإمنا يشمل كافة حقوق احلياة ،وبني أن السالم الشامل يف اإلسالم ال يتجزأ
  .الفردية واجلماعية

باجلماعة  مث ارتباطه ، مث عالقته بنفسه،إن اإلسالم حيقق سالم الفرد يف صلته بربه
  . وعالقة املسلمني بغريهم، وحيقق السالم يف عالقة األفراد باحلكومات.من حوله

 وسالم . سالم الضمري:واإلسالم حيقق السالم يف أربع دوائر ومراحل متدرجة
  . وسالم العامل. وسالم اتمع.البيت

 ومن مث أدار الكتاب يف فصوله .وجعل سيد قطب لكل مرحلة ودائرة فصالً
  .اقية عليهاالب

  .سالم الضمري: الفصل الثالث



 

 )٢٢(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

  .سالم البيت: الفصل الرابع
  .سالم اتمع: الفصل الرابع

  .سالم العامل: الفصل السادس

 يف حتقيق السالم ،وبين يف كل فصل خطة اإلسالم وبرناجمه وخطواته وتوجيهاته
  .ودالشامل املنش" السالم العاملي "  وبذلك يحقق اإلسالم .يف كل دائرة

 فهي ال حتقق :بينما تعجز اجلاهلية عن حتقيق السالم يف أي دائرة من هذه الدوائر
 وال حتقق ، وال حتقق السالم يف صلته ببيته وأسرته،سالم الفرد الكافر مع ضمريه ونفسه
 وال حتقق السالم العاملي بني الدول واحلكومات ،السالم بني أفراد وفئات اتمع

  .واألنظمة

  :السالم العاملي إال باإلسالملن يتحقق 

فإذا حنن ألقينا من هذه : (بقول" سالم العامل " وأى سيد قطب الفصل السادس 
 نظرة على املستنقع اآلسن الذي ،القمة الشاخمة اليت يقف عليها اإلسالم يف سلمه وحربه

 ونظام ،اهللا للبشر أدركنا بعد الشقة بني نظام يرتله ،تِلغُ فيه احلضارة الغربية سلماً وحرباً
 وهي تتعثر يف .وأدركنا كم خسرت البشرية يوم تنكرت لنظام اهللا. .يضعه الناس للناس

 ، إا تريد لنفسها خرياً مما أراد اهللا:تريد أن تقول. . ويف تعامل مضحك،تكرب مضحك
  !وإا متلك لنفسها خرياً مما أعطاها اهللا

 وتلغُ يف مستنقع ،درات وآالموستظل هذه البشرية تطلع يف طريق كلها منح
 ، إىل أن يتسلم اإلسالم الزمام. من صنع احلضارة الكافرة املغرورة الضالة عن اهللا،آسن

  .]١٩٩: السالم العاملي واإلسالم[) ..فيقود البشرية احلائرة إىل مثابة العدل والنظام والسالم

ق السالم  اإلسالم وحده هو الذي حيق:واخلالصة اليت خرج ا من الكتاب
. . وسالم العامل، وسالم اتمع، وسالم البيت، سالم الضمري:العاملي الشامل املتكامل

 واحلرب استثناء ،والسالم فيه هو القاعدة الدائمة. .وكل مبادئه وتوجيهاته تدعو للسالم
 اليت يكون اجلهاد ، إال احلرب اجلهادية، وكل أنواع احلروب يف اإلسالم حمرمة،للضرورة

  .ا يف سبيل اهللا حملاربة أعداء اهللافيه

 ، فإا لن حتقق سالماً عاماً وال دولياً،أما اجلاهلية املتمثلة اآلن يف احلضارة الغربية
  !! وتثري احلروب اليت ينتج عنها الدمار واخلراب،وإمنا توجد القلق واالضطراب



 

)٢٣(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

  :. ".واآلن: " الفصل األخري من الكتاب

 ، العقيدة واحلياة-ر عليها سيد قطب كتابه املذكور بعد الفصول الستة اليت أدا
 رأى - سالم العامل ، سالم اتمع، سالم البيت، سالم الضمري،طبيعة السالم يف اإلسالم

ليكون . " .واآلن: "  اختار عنوانه،سيد قطب من املناسب أن خيتم كتابه بفصل ختامي
 ويقدم فيه برناجماً ، الستة السابقة الذي توصل إليه الفصول،هو اخلامتة العملية للكتاب

السالم "  ويبني فيه من أهم أعداء ،عملياً لتحقيق املبادئ النظرية يف الفصول السابقة
 إم . مبا يثريون من حروب هنا وهناك، احلر يصون على منع حتقيق ذلك السالم،"العاملي 

  !األمريكان

 واإلملام بفكرة ، يف اإلسالمبعد استعراض فكرة السالم. .اآلن: بدأ كالمه بقول
 هذا .اآلن بعد معرفة املدلول الكامل لكلمة السالم يف اإلسالم. .اإلسالم الكلية عن احلياة

 ومن اخلري ، على أسس من العدالة املطلقة،املدلول الذي يشمل إقرار السالم يف األرض
 والكفاح الدائم لدفع ،مة وإال فاجلهاد الدائم لتحقيق هذه الكل، حتقيقاً لكلمة اهللا،الشامل

  . والصراع الدائم مع الفساد والشر والطغيان،البغي والعدوان

 ما موقفنا من الصراع العاملي الذي يدور ؟ما طريقنا حنن األمة املسلمة. .اآلن
  ؟ وجتاه أنفسنا، وجتاه اإلنسانية، ما واجبنا جتاه احلياة؟حولنا

 ؟الم العاملي بعقيدتنا اإلسالمية كيف نواجه مسألة الس؟ما طريقنا. .اآلن.. 
  ؟وكيف نتصرف يف اال الدويل طبقاً هلذه العقيدة

قبل اإلجابة على هذا السؤال أحب أن نواجه الواقع العملي يف حميط الكتل .. 
 أحب أن نستعرض املبادئ اليت يقوم عليها هذا .اليت تتصارع اليوم يف اال الدويل

  ! وتؤثِّر فيه والعوامل اليت تدفعه،الصراع

 لنعرف فيه رأي ،فلنأخذ على بركة اهللا يف استعراض الواقع البشري الذي نواجهه
  . ورأي اإلسالم،املصلحة اإلنسانية واملصلحة القومية

  :قسم سيد قطب حديثه يف الفصل املذكور إىل أربعة أقسام

  

  



 

 )٢٤(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

  : على حافة اهلاوية:القسم األول

 بسبب ،العشرين تقف على حافة اهلاويةذكر فيه أن البشرية يف منتصف القرن 
 فهي منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية ، اليت تدقها وتقرعها أمريكا،طبول احلرب العاملية

 وتعبئ الرأي ، وتعد اإلعداء الكامل هلا، وحتشد احلشود هلا،ختطط حلرب شاملة جديدة
  . وتدفع أوروبا هلا دفعاً،العام الداخلي واخلارجي هلا

 وذكر ،أن أمريكا تريد أن تشعل حرباً شاملة حلل مشكالا الداخليةوبني 
"  الذي سمي ،األهداف احلقيقية األنانية االستعمارية للمشروع االقتصادي اخلطري

  ."جورج مارشال"نسبة إىل اخلبري االقتصادي االستعماري الذي قدمه " مشروع مارشال 

 والصراع االقتصادي املاكر ،بريطانياوأشار إىل املكائد املتبادلة بني أمريكا و
 وإرادة كل منهما حتقيق مصاحلها االقتصادية واملالية على حساب البشرية املبتالة ،بينهما
  !ما

 وأن احلرب بالنسبة ،وبني سيد قطب يف هذا القسم أن أمريكا ال بد أن حتارب
 وحتقيق ،ها من االيار وإنقاذ اقتصاد،حلل مشكالا الداخلية" ضرورة حياة قومية " هلا 

 أدت إىل تشغيل ١٩٥١ - ١٩٥٠ فاحلرب الكورية مثالً عام .األرباح العالية لرأمساهلا
  ! كانوا عاطلني عن العمل،مليوين أمريكي

فاملستفيدون من احلرب اليت حتشد أمريكا هلا احلشود هم أصحاب رؤوس 
 واإلدارة األمريكية ،أسلحتهم احلريصون على جين األرباح ملصانعهم و،األموال األمريكان

  .اليت تريد حل مشكالا االقتصادية واالجتماعية

وخالصة هذا القسم أن أمريكا املعتدية الباغية الظاملة هي اليت أوقفت البشرية 
 وهي اليت تتلذذ مبآسي الشعوب ، وهي اليت دد بعدواا السالم العاملي،على حافة اهلاوية

  !! وال تعيش بدوا،ب األنانية اليت تريدها وحتشد هلا الناجتة عن احلر،األخرى

  : يف مفرق الطرق:القسم الثاين

بعد أن حتدث سيد قطب عن وضع أمريكا للبشرية كلها على حافة اهلاوية 
 حيارى ،الذي يقف كثري من الناس عليه" مفرق الطرق "  انتقل للحديث عن ،واهلالك
  . ال يعرفون أي طريق يسلكون،تائهني



 

 )٢٥(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 الكتلة الرأمسالية اليت :ر يف هذا القسم الصراع العاملي بني الكتلتني املتحاربتنيذك
 أي أن الصراع بني ، والكتلة الشيوعية اليت يقودها االحتاد السوفيايت،تقودها أمريكا

  . أمريكا واالحتاد السوفيايت:الدولتني الكبريتني

 ، اليت حتشد هلا أمريكا واحلرب،بدأ هذا القسم باحلديث عن الكتلة الرأمسالية
  .وتريد أن تستخدم موارد البشرية االقتصادية واجلغرافية واإلنسانية وقوداً هلا

 وهي يف ،وذكر وسائل أمريكا يف الضغط على أتباعها لدخوهلم احلرب معها
  . وال تعتمد على الشعوب واجلماهري،دول العامل الثالث تعتمد على الطبقات احلاكمة

 ذكر أن أمريكا ، العريب الذي حترص أمريكا على السيطرة عليهوبالنسبة للعامل
 وتريد جعل بتروهلم ومواردهم غذاء ،تريد أن جتند العرب ليكونوا وقوداً حلرا القادمة

 وبعد ذلك تتخلّى أمريكا عن أتباعها كما فعلت مع أتباعها يف احلرب ،لتلك احلرب
  .الكورية

 ، فأشار إىل أهم أسباب انتشار الشيوعية،وانتقل للحديث عن الكتلة الشيوعية
  .. ودعم االحتاد السوفيايت لليهود ودولتهم على أرض فلسطني،وإىل عداوا لألمة املسلمة

 مع أا يف احلقيقة ال تريد ،وذكر أن روسيا تريد توظيفنا يف صراعها مع أمريكا
  . وإمنا تريدنا ذيوالًً ذليلة هلا،اخلري لنا

 ولكن وجود ، ألما عدوتان لنا،ا إىل إحدى الكتلتنيوذكر خطأ انضمامن
 وليس من مصلحة البشرية قضاء ،الدويل" التوازن "  حلفظ ،الكتلتني متواجهتني ضروري
 ألن يف هذا االنفراد التسلّطي ، وانفرادها باهليمنة على العامل،إحدى الكتلتني على األخرى

  . وقضاء على السالم العاملي،تدمري لآلخرين

 ولكن ذلك ، وانفراد أمريكا باهليمنة على العامل،توقع زوال االحتاد السوفيايتو
 وال بد من ظهور قوة أخرى تقف أمام القوة ،االنفراد لن يكون إال فترة قصرية

" أوروبا "  وتوقع ظهور قوة ، ألن طبيعة احلياة البشرية تأىب انفراد قوة بذلك،األمريكية
  .ملواجهة القوة األمريكية

هيمنة أمريكا على العامل بعد زوال االحتاد السوفيايت معناها اخلسارة األكيدة و
 بال قوة ،وويل للبشرية يوم يوقعها سوُء الطالع يف ِربقة هذا الصلف األمريكاين: (للبشرية

  !). ويعمل هلا حساب،يف األرض ختشى
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  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

حقق على يد ال ميكن أن يت" السالم العاملي " وختم هذا القسم بالتأكيد على أن 
وستبقى البشرية تعيش . . الرأمسالية األمريكية والشيوعية السوفياتية:أي من الكتلتني

  .ويالت احلرب طاملا بقيت الكتلتان متصارعتني

  : طريق اخلالص:القسم الثالث

 من احلرب الشاملة اليت ،حتدث يف هذا القسم عن طريق اخلالص لألمة املسلمة
 ،أن اخلالص لن يكون باالنضمام إىل املعسكر األمريكي وذكر ،حتشد أمريكا حشودها

  .وال باالنضمام إىل املعسكر الشيوعي

 والعراق ،ستدور يف تركيا وإيران: (وذكر أن املعركة القادمة ستدور على أرضنا
 ويف منابع البترول ،ويف باكستان وأفغانستان. . ومصر والشمال األفريقي،وسوريا

 ، وحتطم حياتنا حنن،إا ستدمر مواردنا حنن. .عبادان والظهران ويف ،اإليرانية والعربية
  )...وتدع أرضنا بقعاً خراباً يباباً

 لتحقيق اخلالص من ،وكذّب مزاعم دعاة االنضمام إىل العمسكر األمريكي
  . فأمريكا حريصة على إيقاعنا يف املشكالت،املشكالت

 ،بالد املسلمني وبني أمريكا الباغيةوفضح التحالف املريب بني الرأمسالية احمللية يف 
 ،ألن االستعمار األمريكي هو السند واحلماية هلؤالء األتباع من أصحاب األموال والتوجيه

 بينما ستكون ، ولن خيسروا منها شيئاً، بزيادة أمواهلم،وهم املنتفعون من احلرب القادمة
  . واملتضررة منها،الشعوب واجلماهري وقود املعركة

 املستقلة ، بأنه يف إنشاء الكتلة الثالثة،ق اخلالص الوحيد لألمة املسلمةوحدد طري
 ال لكل من أمريكا : الكتلة اإلسالمية اليت تقول،عن الكتلة الرأمسالية والكتلة الشيوعية

  .وروسيا

 عندما تبدأ معركتها ،ودعا يف هذا القسم إىل وجوب مواجهة أمريكا وومقاومتها
 وإحلاق اهلزمية ا يف ،سلمون قادرون على إيذائها وإزعاجها وامل،على بالد املسلمني

  .النهاية

  

  



 

)٢٧(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

  : كلمة اإلسالم:القسم الرابع

 وطريق ، ويف مفرق الطرق، على حافة اهلاوية-قادته األقسام الثالثة السابقة 
 حيث حدد فيه ، الذي هو خامتة الفصل وخامتة الكتاب، إىل القسم الرابع-اخلالص 

  . وموقفه من احلرب الشاملة اليت تعد هلا أمريكا العدة،كلمة اإلسالم

  . اليت حصرها يف أربع حقائق،وكان واضحاً وصرحياً يف حتديد كلمة اإلسالم

 وحيرم ، ويلعنها ويلعن القائمني عليها، حيرم اإلسالم هذه احلرب:األوىل
  .االنضمام إىل أي من األطراف املشاركة فيها

 وأخرجتهم ، مساعدة الدول اليت حاربت املسلمني يف دينهم حيرم اإلسالم:الثانية
 ، وبرطانيا، أمريكا: ويف مقدمتهم، وحيرم عقد املعاهدات واالتفاقيات معهم،من ديارهم

  . وروسيا،وفرنسا

 واليقني ، يوجب اإلسالم على املسلمني جهاد األعداء احملاربني وقتاهلم:الثالثة
 ودولة اليهود على ، وفرنسا، وبريطانيا، أمريكا:تهم ويف مقدم،بأم يف حالة حرب معهم

  .أرض فلسطني

 ، يوجب اإلسالم على املسلمني مقاومة األعداء احملاربني مقاطعة تامة:الرابعة
 ، وعدم تقدمي املساعدات والتسهيالت هلم،وذلك بعدم إمدادهم باألطعمة أو املهمات

  .وعدم التعاون والعمل معهم

 بين أن هذه احلقائق اإلسالمية األربعة لن ،مة اإلسالموبعد ذلك التحديد لكل
  .تتحقق يف واقع احلياة إال بعد أن ختطو األمة املسلمة خطوتني متالزمتني

 وتطبيقه اجلاد اهلادف يف ، رجوع كل دولة يف بالد املسلمني إىل اإلسالم:األوىل
  . وتربية املسلمني عليه،كافة جماالت احلياة

 ووقوفها أمام الطامعني فيها ،ول اإلسالمية كلها يف كتلة واحدة تكتل الد:الثانية
  .من األمريكان وغريهم

 وحتقق التوازن بني الكتلتني ،وهذه الكتلة اإلسالمية هي اليت جتمع املسلمني
  . الرأمسالية والشيوعية:املتصارعتني



 

)٢٨(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

ه ودعا يف خامتة هذا القسم املسلمني إىل العمل اجلاد على حتقيق وإجياد هذ
 وهو العودة ، والسري يف طريق اخلالص الوحيد، والوقوف أمام األمريكان وغريهم،الكتلة

الذي تتنادى " السالم العاملي "  عند ذلك يتحقق . وتطبيقه ونشره يف العاملني،إىل اإلسالم
  !!إليه البشرية كلها



 

)٢٩(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 
الذي جعله سيد قطب خامتة  ،. ".واآلن: " ذا التعريف بأقسام الفصل األخري

 وأن حديثه فيه عن احلرب ، جند أنه فصل مهم جداً،"السالم العاملي واإلسالم " كتابه 
 وأنه قدم فيه حتليالً دقيقاً صادقاً للصراع ،األمريكية ضد األمة املسلمة حديث خطري

ليالً دقيقاً  وحت، القطب األمريكي والقطب السوفيايت:العاملي بني القطبني املتصارعني فيه
الرتعة "  ومتكن ،على أمريكا" شهوة احلرب "  وسيطرة ،صادقاً للطبيعة األمريكية احملاربة

  !العسكرية العدوانية فيها" 

  :توضيح عشرة أمور هامة

 أن سيد قطب ، والتحليل السياسي الرائع،واملهم يف هذا احلديث الدقيق الصادق
  :أبدع فيه يف األمور التالية

 املعسكر : بقيادة املعسكرين الظاملني،قوى املتصارعة يف العامل بيان ال)١
 وتقرير أن هذه القوى املتصارعة هي اليت تنشر احلرب ، واملعسكر السوفيايت،األمريكي

 ، رغم زعمها احلرص عليه،"السالم العاملي "  واليت دد ،والدمار واخلراب يف العامل
  . ولو عن طريق احلرب،والدعوة إىل حتقيقه

 وتقرير ، ورسم مالحمها الواضحة، التحليل الدقيق للطبيعة األمريكية العدوانية)٢
 ، وأا لن خترج من حرب إال لتدخل يف حرب أخرى،أن أمريكا ال تعيش إال باحلرب

 فهي العدوة األوىل للسالم ، ووجهت خططها وبراجمها،فاحلرب قد سيطرت عليها
 ويف مقدمتها ،ت ومصائب ومآسي الشعوب وهي السبب األول يف مشكال،العاملي

  .الشعوب املسلمة

 ، واستعماره، واهليمنة عليه، بيان اخلطة األمريكية يف السيطرة على العامل)٣
 وأا ال تساوي شيئاً ،وإدراك حقيقة هدفها من تقدمي املساعدات املالية واالقتصادية له

  . ليتبعها ويسري معها،غط عليه وبيان أساليبها يف الض،أمام بها ملوارده وخاماته

 ، بسبب انضمامهم إىل أمريكا، املعرفة الدقيقة باألخطار اليت تلحق باملسلمني)٤
 ، وبيان خطورة وخطر كل من أمريكا وروسيا عليهم، وحتذيرهم من ذلك،أو إىل روسيا

  !الذين ينشرون الدعاية هلذه أو تلك يف بالد املسلمني" الطابور اخلامس " وتكذيب 



 

)٣٠(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وأن أمريكا ستجعلها يف بالد ، التوقع الصادق مليدان احلرب األمريكية القادمة)٥
 واستعمارها ، وجعل موارد املسلمني وخامام زاداً هلا، جلعل أبنائهم وقوداً هلا،املسلمني

  ! وبها خلريام،لبالد املسلمني

 الرأمسالية  وبيان التحالف الوثيق بني، كشف أعوان أمريكا يف بالد املسلمني)٦
 وأن أصحاب رؤوس األموال هؤالء هم ،احمللية يف بالد املسلمني والرأمسالية األمريكية

  !املستفيدون من تلك احلرب

 وال ، بأنه يف عدم االنضمام إىل أمريكا، حصر طريق اخلالص أمام املسلمني)٧
 ورسم ،د املسلمني وتطبيقه اجلاد يف بال، وإمنا يف العودة الصادقة إىل اإلسالم،إىل روسيا

  .اخلطوات العملية لذلك

 ووقوفها أمام الكتلتني ، الدعوة الصرحية إىل إنشاء الكتلة اإلسالمية القوية)٨
  . الكتلة األمريكية والكتلة الروسية:الطامعتني يف بالد املسلمني ومواردهم

 من ، والوقوف أمام الغزاة الطامعني، الدعوة إىل جهاد األعداء احملتلني)٩
  . وتقرير أن األمة املسلمة القوية قادرة على الصمود أمامهم،األمريكان وغريهم

 ، الدقيقة الفاصلة يف لعن احلرب األمريكية القادمة، تقرير كلمة اإلسالم)١٠
 وحترمي تقدمي الدعم ، وحترمي التحالف معهم، وحترمي مشاركتهم فيها،ولعن القائمني عليها

  .الطعام واحلاجات هلم وحترمي توريد ،والتسهيل هلم

  :احلديث ينطبق على واقعنا اآلن

 ، وكالم إسالمي حمدد،وهكذا نرى أن هذا احلديث اهلام حتليلي سياسي صادق
"  وتقدمي ، ووضعها على طريق اخلالص،وفيه حتصني األمة املسلمة من التبعية ألمريكا

  .. ويضمن هلا النصر،حيقق هلا ما تريد" برنامج عملي 

 والنتيجة احلتمية اليت توصل ،ل األخري من الكتاب هو الثمرة الطيبة لهفهذا الفص
الذي تنشده شعوب " السالم العاملي " ويف تنفيذ ما فيه يتحقق . .إليها فصولُه السابقة

  . والذي ال يتحقق إال يف احتاد املسلمني يف كتلة ثالثة،العامل أمجع

ينطبق على ما تواجهه األمة ومن دقة حتليل سيد قطب يف الفصل املذكور أنه 
 وكأنه مل يكتبه قبل ثالث ومخسني سنة يف ظالل احلرب الكورية ،اإلسالمية يف هذه األيام



 

)٣١(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وإمنا كتبه بعد تدمري مركز التجارة العاملي ،١٩٥١اليت ازمت فيها أمريكا عام 
 اليت ، يتابع تطورات األحداث، وكأن سيد قطب معنا،٢٠٠١والبنتاجون يف أيلول 
 ويسمع طبول احلرب العالية اليت ، ويرى غزو أمريكا ألفغانستان،أعقبت تلك التفجريات

  !! وحيلل كل ذلك حتليالً إسالمياً،تقرعها أمريكا اآلن ضد العراق

  :حتقق مخسة أحداث توقعها سيد قطب

 ونفاذ ، وصدق تنبؤاته،ومن صحة توقعات سيد قطب يف الفصل املذكور
  : ومن ذلك،ه وتنبأ به انطبق وحتقق بعد ذلك أن بعض ما توقع،فراسته

 وبني أن زواهلا وحموها ليس من ، توقع زوال الكتلة الشرقية الشيوعية)١
 وال من مصلحة اإلنسانية أن تتغلب اآلن ،إنه ليس من مصلحتنا حنن: ( قال:مصلحتنا

زم ليس من مصلحتنا أن . . ومتحوها من الوجود حمواً،إحدى الكتلتني على األخرى
  )... وال من مصلحة اإلنسانية كذلك،اجلبهة الشرقية هزمية ائية

وقد زالت الكتلة الشرقية بعد حتطم االحتاد السوفيايت يف مطلع التسعينيات من 
  !القرن العشرين

 وختلي الدول الشرقية التابعة ، وموت الشيوعية، توقع حتطم االحتاد السوفيايت)٢
 من ، فَلَينِبتن هلا عدوها من ذات نفسها،رت الشيوعيةولئن انتص: (قال. .لروسيا عنها

 وقد بدأت يوغسالفيا حىت قبل !الضغط والكبت اللذين ال تطيقهما البشرية طويالً
   )... وسيتبعها التشقق يف املعسكر الشيوعي لنفس األسباب،املعركة

 ،الشيوعي" وارسو "  وانتهى حلف ،ولقد تشقق املعسكر الشيوعي وحتطم
 ،ومن بعده" غورباتشوف "  ودفنت روسيا الشيوعيةَ على يد ،وختلت دوله عن الشيوعية

  .وصارت تابعاً ألمريكا

 والتعامل معه ، وتوجيهه لصاحلها، توقع انفراد أمريكا باهليمنة على العامل)٣
على أنين أعيذ : ( قال. وعند ذلك ستخسر البشرية خسارة بالغة،بصلف واستكبار

 الذي قد ال يقاس إليه الصلف الربيطاين ،ستبد ا الصلف األمريكي السخيفالبشرية أن ي
  .ذاته يف أرض املستعمرات



 

)٣٢(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وإن احتقاره للملونني لتهون ،إن عداوة األمريكي للملونني عداوة كريهة بغيضة
 وإن صلف الرجل األبيض يف أمريكا ليفوق كل ماكانت تتصوره ،إىل جانبه تعاليم النازية

  .اهلتلرية
 بال قوة يف ،وويل للبشرية يوم يوقعها سوء الطالع يف ربقة هذا الصلف األمريكي

  )... ويعمل هلا حساب،األرض ختشى

 وها ،وقبل أن ينتهي القرن العشرون انفردت أمريكا باهليمنة والسيطرة على العامل
حنن نرى الصلف والغطرسة والتكرب واالستعالء يف تعامل أمريكا مع الدول والشعوب 

 وعلى العامل أن يكونوا ، والصواب ما معها، واحلكمة عندها، فالرأي رأيها،األخرى
 ، إا تستعمر البلدان!ومن مل يكن معها فهو ضدها. . دائرين يف مدارها،تابعني هلا

  !وكم ستدفع البشرية من انفراد أمريكا بالسيطرة على العامل. .وتستعبد الشعوب

 بعد حتطيمها لقوة االحتاد ،ام أمريكا توقع ظهور قوة جديدة تقف أم)٤
على أن طبيعة احلياة تأىب االنتصار الكامل : (قال . وهذه القوة ستكون أملانيا،السوفيايت

  ..احلاسم لقوة واحدة من هاتني القوتني املاديتني
وها حنن أوالء نرى أن احللفاء الذين بذلوا ما بذلوا ليقهروا أملانيا واليابان، 

على احلطام واألشالء، ليستنقذوا منها املارد الذي صرعوه باألمس، كي ينحتون اليوم 
  ..نفس الذي فعلوه بعد احلرب العاملية األوىل.. يستعينوا به على املارد اجلديد

  )... من جديدولئن انتصروا غداً على اجلبهة الشرقية، فليواِجهن أملانيا

 كما -االحتاد السوفيايت  وحطمت ،ولقد انتصرت أمريكا على اجلبهة الشرقية
وها هي تعمل على . . وتظهر من جديد،تتقوى" أملانيا "  وها هي -أشرنا قبل قليل 

 وتضع ، للوقوف أمام أمريكا،وتعمل على تقوية أوروبا" االحتاد األورويب " ظهور قوة 
 األيام  وتتعاون أملانيا وفرنسا معاً يف هذه. وهي فرنسا،يدها بيد شريكتها يف بعث أوروبا
 ، وسيكون هلما يف املستقبل دور كبري يف قيادة أوروبا،يف الوقوف أمام األطماع األمريكية

  ..وجعلها قوة عظمى تكبح مجاح االستعمار األمريكي

  :كالم سيد قطب عن احلرب األمريكية احلالية

 توقع أن تكون بالد العرب واملسلمني ميدان املعركة القادمة اليت ستديرها )٥
ستدور يف . .إن املعركة يف صميمها ستدور يف أرض غري أرض الكتلتني: (قال. .كاأمري

، ويف باكستان وأفغانستان . . ومصر والشمال األفريقي، والعراق وسوريا،تركيا وإيران



 

)٣٣(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وحتطم ،إا ستدمر مواردنا حنن. .ويف منابع البترول اإليرانية والعربية يف عبادان والظهران
  .ع أرضنا بقعاً خراباً يباباً وتد،حياتنا حنن

 فسنخرج حنن من املعركة فتاتاً ، أم انتصرت تلك،وسواء علينا انتصرت هذه
 ولكن كما مل خترج أمة من حرب ، ال كما خرجت أوروبا من احلروب املاضية،وحطاماً

  ..قط
 فسنكون حنن تلك ، بقنبلة ذرية صغرية،قد ذهبت مثالً" هريوشيما " وإذا كانت 

 ، وغاز املوت الزاحف،ن الصغرية لتجارب القنابل الذرية والقنابل اهليدروجينيةالفئرا
 وسائر ما يتمخض عنه الذهن ، وحرب امليكروبات الطائشة،وأشعة املوت السحرية

  )... يف دنيا الضمري الغريب امللوث،الكافر

 قبل أكثر  اليت توقَعها سيد قطب،وندعو إىل قراءة هذه الفراسة والبصرية النافذة
 ومالحظة انطباقها على واقع بلدان العرب ، قراءِتها أكثر من مرة،من مخسني عاماً

  ..واملسلمني يف هذه األيام

  :احلروب األمريكية األخرية ضدنا

 وقد نفَّذا يف عدة ، ميداا أرض العرب واملسلمني،أمريكا ختطط حلرب شاملة
 بل تبقى ، وأمريكا حريصة على أن ال تنشب املعركة على أرضها.مواقع من هذه البالد

 تريد أن جتعل بالد اآلخرين ،أراضيها ومدا ومنشآا ومصانعها يف منأى عن تلك احلرب
  . ولتحقيق مصاحلها،ومواردهم ومدم وشعوم وقوداً حلرا

ني  وكانت ب، اليت استمرت عدة سنوات،خططت أمريكا حلرب اخلليج األوىل
  ..يف إيران" عبادان "  وحول منابع النفط يف ،العراق وإيران

 الحتالله ، وقادت حتالفاً دولياً ضد العراق،وخططت أمريكا حلرب اخلليج الثانية
 يف ،وغريها من آبار النفط" الظهران "  ودارت احلرب حول منابع النفط يف ،الكويت

  ..السعودية والعراق وباقي دول اخلليج

 وجعلت ،ريكا يف هاتني احلربني خمتلف أسلحتها البيولوجية وغريهاوجربت أم
 كما تكون الفئران جتارب يف خمتربات ،الناس يف املنطقة حقل جتارب لتلك األسلحة

  !العلماء البيولوجيني



 

)٣٤(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 ،ويف مظلع القرن احلادي والعشرين شنت أمريكا حرباً تدمريية ضد أفغانستان
 ، وقضت على مئات اآلالف من األفغان،ال والودياندمرت فيها املدن والقرى واجلب

  .وجربت فيها ما جربت من األسلحة املختلفة

 إال أا مل ،واإلتيان بنظام تابع هلا" طلبان " ورغم أا جنحت يف إسقاط نظام 
 ،"أسامة بن الدن "  وهو إلقاء القبض على ،تنجح يف حتقيق هدفها العلين من احلرب

 ،وما زالت أفغانستان نقطة ساخنة. .ض على ابن الدن واملال عمرحيث عجزت عن القب
املستنقع "  وقد تورطت أمريكا يف ، وستبقى مستعرة يف املستقبل،مل تنته فيها احلرب

 كما كان له دور ،الذي سيكون له دور كبري يف إزالة اهليمنة األمريكية الظاملة" األفغاين 
  ..يف إزالة االحتاد السوفيايت من قبل

 حبجة امتالكه ، وتستعد لغزو العراق،وها هي ختطط اآلن حلرب اخلليج الثالثة
 ويف العامل ، وهي يف هذه احلرب دد السالم واألمن يف املنطقة،ألسلحة الدمار الشامل

 وخطورا على املنطقة العربية ، وال يعلم إال اهللا أبعاد هذه احلرب الشاملة،كله
  .. واملشكالت اليت ستنتج عنها،رها ونتائجها وآثا،واإلسالمية

 وستكون ،لكنها ستكون يف النهاية بداية النهاية للهيمنة األمريكية على العامل
  .أمريكا هي اخلاسر األكرب من هذه احلرب بإذن اهللا

  :حذف ذلك الفصل من طبعات الكتاب الالحقة

" ب الذي ختم به سيد قطب كتا. " .واآلن: " هذه هي أمهية الفصل األخري
 ونشرته دار ،١٩٥١ عام - تشرين أول -وأصدره يف أكتوبر " السالم العاملي واإلسالم 

  .الكتاب العريب

 وقد صدرت ،وملا صدرت الطبعة الثانية من الكتاب حِذف منه ذلك الفصل
وظهر الكتاب يف الطبعات . . بعد قيام الثورة.١٩٥٢الطبعة الثانية عن مكتبة وهبة عام 

 الطبعات اليت صدرت يف القاهرة قبل استشهاد سيد قطب ، من ذلك الفصلالالحقة خالياً
 وطبعات دار الشروق ، والطبعات غري الشرعية الصادرة بعد استشهاده،١٩٦٦عام 

  .١٩٩٣ - ١٤١٣ اليت كان آخرها طبعة عام ،الشرعية السبعة

 وجدت نسخة ،١٩٧٨وبينما كنت أعد دراسيت للماجستري عن سيد قطب عام 
 ، وقرأت الفصل األخري املذكور١٩٥١لطبعة األوىل من الكتاب الصادرة عام من ا



 

)٣٥(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وكنت أحدث . فصورته واحتفظت به،وعجبت لعدم وجوده يف الطبعات الالحقة
 ، وكلما حتققت واحدة مما توقعه سيد قطب يف الفصل املذكور،إخواين ومعاريف عنه

 أو انفراد ، حتطيم االحتاد السوفيايت أو، سواء زوال الشيوعية،كنت أعجب مما توقعه
  . أو حروب اخلليج،أمريكا باهليمنة على العامل

 مث أنصرف ، وأنوي نشره ليطلع عليه القراء،وكنت أرى أمهية نشر ذلك الفصل
  ..عنه إىل عمل علمي آخر

  :حديث األستاذ حممد احلسناوي عن الفصل املذكور

 ، حممد احلسناوي رسالة قيمة أصدر األستاذ األديب٢٠٠٠ - ١٤٢١ويف عام 
" كتب قيمة " اليت صدرت ضمن سلسلة " صفحات يف الفكر واألدب : " هي رسالة

  ).٤٢( وكانت برقم ،اليت تصدرها دار القلم

سيد "  جعل عنواا ، ومهد له بكلمة،ونشر األستاذ احلسناوي الفصل املذكور
" الفصل من طبعات كتاب  أبدى فيه استنكاره حلذف ذلك ."قطب والفصل املفقود 
  ."السالم العاملي واإلسالم 

  : وسجل ثالث نقاط حول ذلك،واعترب حذف ذلك الفصل جرمية نكراء

ولكي نكون موضوعيني يف تقدير حجم اجلرمية املقترفة حبق مؤلّف : (قال
  : نثبت النقاط التالية،الكتاب

 هذا ،اً وال علماً إن حذف شيء من مؤلٍَّف بغري إذن صاحبه ال جيوز خلُق)١
  ..بالنسبة إىل صاحب الكتاب

ألن خطَّة الكتاب . . فإنه خيسر اجلزء األهم يف الكتاب، أما بالنسبة إىل قارئه)٢
 فيأيت من يقطع هذه ، حىت تصل إىل اخلالصة أو الزبدة أو النتيجة،جارية خطوة خطوة

  . وبال أدىن إشارة أو اعتذار، ويلقي ا يف الفناء،الثمرة
 وهم أعداء ، إذا عرفنا أن القسم احملذوف خيدم حذفه أعداء البشرية مجعاء)٣

صفحات يف الفكر [) .. ومن يقف وراء اقترافها، اتضح حجم اجلرمية،الشهيد سيد قطب
  .]٧٥ - ٧٤: واألدب



 

)٣٦(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

ويف : (وختم األستاذ حممد احلسناوي كلمته بني يدي الفصل احملذوف بقوله
 ، وندعو إىل إعادة نشره،فت هذا القسم املهم من الكتاباخلتام ندين اجلهات اليت حذ

  .]٧٨: صفحات يف الفكر واألدب[) ..مفرداً أو ضمن كتاب

وقد حركت دعوة األستاذ احلسناوي الرغبة لكامنة عندي لنشر ذلك الفصل 
  .احملذوف

  ؟ملاذا نشر احلديث اآلن

نذ مطلع القرن  م،والذي قوى من عزمييت لنشره األحداث اخلطرية املتسارعة
 وحتمل من ، تستهدف بالد املسلمني، وهي أحداث مهمة ومتتابعة،احلادي والعشرين

 جبيث صار جمرد متابعتها ورصدها يتعب األنفاس ،التطورات واملفاجآت الكثري
  ..واألعصاب واملشاعر

 باحلدث ،لقد بدأ القرن اجلديد الذي شهد انفراد أمريكا بالسيطرة على العامل
 الذي أدى إىل تدمري مبىن التجارة العاملي يف نيويورك ومبىن البنتاجون يف ،املثرياخلطري 
 مع أن ، والذي اتهم فيه تنظيم القاعدة بقيادة ااهد أسامة بن الدن بتدبريه،واشنطن

 أو اليهودية ، أو مجاعات أمريكية داخلية-األنظار تتجه إىل اام اإلدارة األمريكية نفسها 
  . به-العاملية 

 كما نطق -" صليبية "  وأعلنتها حرباً ،وهاجت أمريكا وماجت بعد احلادث
 على اإلسالم واملسلمني - مث تراجع عنه بعد ذلك للتمويه ،بذلك الرئيس األمريكي نفسه
  ..حبجة حماربة العنف واإلرهاب

 حبجة أن نظام طالبان ،وأدى تسارع األحداث إىل احتالل أمريكا ألفغانستان
ولن خترج منها ساملة . .ومل خترج أمركيا حىت اآلن من أفغانستان. .اعماً لإلرهابكان د

  .بإذن اهللا

 وكيل االامات ، إىل احلديث عن العراق٢٠٠٢وانتقلت أمريكا يف اية عام 
 وحشد احلشود وإحضار األسلحة ، والتخطيط حلربه،العامل ضده" ييج "  و ،العديدة له

 متهيداً حلربه عسكرياً وغزوه ، وإعالن حرب إعالمية عاملية ضده،والقوات واجلنود لذلك
  !!واحتالله



 

)٣٧(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 ينتظرون ما ، والناس على أعصام، والتطورات متتابعة،واألحادث متالحقة
  . القادمة- بل والساعات -حتمله هلم الشهور واأليام 

 . قبل أكثر من مخسني عاماً،وهذا ما حتدث عنه سيد قطب يف الفصل املذكور
 ، تبصرياً للمسلمني وتعريفاً هلم بأعدائهم، مسبوقاً ذه الدراسة،ولذلك عملنا على نشره
  !!واهللا املستعان. . ويميزوا بني احلق والباطل،ليعرفوا مواقعهم ودورهم



 

)٣٨(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 
  ..واآلن

ن  واإلملام بفكرة اإلسالم الكلية ع،بعد استعراض فكرة السالم يف اإلسالم. .اآلن
 هذا املدلول الذي ،يف اإلسالم" السالم " اآلن بعد معرفة املدلول الكامل لكلمة . .احلياة

 حتقيقاً . ومن اخلري الشامل، على أسس من العدالة املطلقة،يشمل إقرار السالم يف األرض
 والكفاح الدائم لدفع البغي ،وإال فاجلهاد الدائم لتحقيق هذه الكلمة. .لكلمة اهللا
  . والصراع الدائم مع الفساد والطغيان،والعدوان

)١(  
  اإلسالم هو احلل

 ما موقفنا من الصراع العاملي الذي يدور ؟اآلن ما طريقنا حنن األمة املسلمة
  ؟ وجتاه أنفسنا، وجتاه اإلنسانية، ما واجبنا جتاه احلياة؟حولنا

ول  إن عقيدتنا اإلسالمية متلك أن تسعفنا حبل:لقد قلت يف مطلع هذا الكتاب
وقد تبني من هذا االستعراض أن هذه . . ملواجهة مشكالتنا الداخلية واخلارجية،عملية

 فهي تربط بينها يف حياة ،العقيدة ال تفصل بني املشكالت الداخلية واملشكالت اخلارجية
  . وتربط بينها يف وسائل العالج،اإلنسانية

 وبني حياة ،يط الدويلولقد شهدنا روابط كثرية بني مسألة السالم العاملي يف احمل
 وشهدنا روابط كثرية بني مثريات . وحياته يف اجلماعة، وحياته يف األسرة،الفرد يف ضمريه

 وكثري من املشاعر والنظم واالقتصاديات يف داخل ،الرتاع والصراع يف امليدان الدويل
  ..اجلماعة

)٢(  
  النظر للصراع الدويل مبنظار اإلسالم

 وكيف ؟اجه مسألة السالم العاملي بعقيدتنا اإلسالمية كيف نو؟فاآلن ما طريقنا
  ؟نتصرف يف اال الدويل طبقاً هلذه العقيدة



 

 )٣٩(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 أحب أن نواجه الواقع العملي يف حميط الكتل اليت ،قبل اإلجابة علىهذا السؤال
 ، أحب أن نستعرض املبادئ اليت يقوم عليها هذا الصراع،تتصارع اليوم يف اال الدويل

  ..اليت تدفعه وتؤثر فيهوالعوامل 

فعلى ضوء هذه املواجهة ميكن أن نعرف رأي اإلسالم يف تلك املبادئ ورأيه يف 
 وندرك إن كان املوقف ؛ وأن نعرف كذلك موقفنا الذي جيب أن نتخذه؛هذه الدوافع

 أم إن هنالك تعارضاً بني ؟الذي تمليه علينا عقيدتنا هو ذات املوقف الذي حيقق مصاحلنا
  ! إن كان هنالك مثل هذا التعارض، وواجبنا ملصاحلنا، لعقيدتناواجبنا

فإذا اتضح أن احللول اليت متليها علينا عقيدتنا اإلسالمية هي ذات احللول اليت 
 وخري البشرية ، بل هي ذات احللول اليت متليها مصلحة اإلنسانية العليا،متليها علينا مصاحلنا

  .. ونسري فيها باطمئنان، ونسري فيها بقوة،على هدىفإننا نسري إذن يف الطريق . .مجيعاً

ويف هذه احلالة يصبح اهلتاف بتنحية العقيدة اإلسالمية عن جمرى حياتنا السياسية 
  ! وهذراً ال يستحق االحترام،أو االجتماعية لغواً ال يستند إىل دليل

ه رأي  لنعرف في،فلنأخذ على بركة اهللا يف استعراض الواقع البشري الذي نواجهه
  . ورأي اإلسالم،املصلحة اإلنسانية واملصلحة القومية



 

)٤٠(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 
 

  
)٣(  

  أمريكا تقرع طبول احلرب

 ولقد مسعته من ، ها هو ذا يقرع مسع البشرية املنكودة الطالع.ناقوس احلرب يدق
  .)١( حىت قبل قيام احلرب الكورية ،قبل يف أمريكا

 يدرك بوضوح أن أمريكا ،ألعوام األخريةوكل من عاش يف أمريكا خالل ا
 التعبئة العامة لكل قوى الشعب ، كل شيء ينطق ذه احلقيقة أو يوحي،ستحارب

 ، وما يغطي هذه التعبئة إال ستار رقيق من الديبلوماسية؛)٢(وموارده قائمةعلى قدم وساق 
ها ذلك  أما يف داخلها فهي أبرز من أن حيجب،قد حيجب احلقائق يف خارج أمريكا

  ..الستار

 يف اإلذاعة والسينما ، وأجهزة الدعاية األخرى،وكل من يتتبع الصحافة األمريكية
 - يدرك بوضوح أن هذه األمة تستعد للحرب - بل يف داخل اجلامعات واملعاهد -

 ال  وأا إن؛)٣( وتِعده إعداداً ثابتاً كامالً شامالً ، وأا تعبئ الرأي العام-للحرب القريبة 
 وعن ، فإا احلرب املؤكدة إذن،تكن هي احلماقة املؤكدة يف إنفاق كل هذه اجلهود

  !قريب

                                     
 ، موفداً من وزارة املعارف يف مصر،)١٩٥٠ - ١٩٤٨( أقام سيد قطب يف أمريكا حوايل سنتني  )١(

نظار أمريكا من الداخل مب"  وقد تكلمنا عن ذلك يف كتابنا ،لالطالع على مناهج التعليم يف أمريكا
  ."سيد قطب 

 وتقسيم شبه اجلزيرة الكورية ، اليت أدت إىل هزمية أمريكا،)١٩٥١( قامت احلرب الكورية سنة  )٢(
 وبذلك حتقق ما جزم به سيد .التابعة ألمريكا" كوريا اجلنوبية " الشيوعية و " كوريا الشمالية " إىل 

 .يكا لطبول احلرب وبعد ثالث سنوات من دق أمر، بعد شهور من كتابته له،قطب
 واستخدام خمتلف املؤثرات لغسل ،الرأي العام عندها للحرب" ييج "  ألمريكا طريقة عجيبة يف  )٣(

 هذا ما فعلته قبل أكثر من مخسني سنة ، والضغط على شعبها ليوافقها على حرا،أمغة الناس وعقوهلم
 ويف ،١٩٩١يف حرب اخلليج عام  و، وهذا ما فعلته بعد ذلك يف حرب فيتنام،كما ذكر سيد قطب
  ! وما تسميه باإلرهاب، وما تفعله اآلن يف حشودها العاملية ضد العراق،٢٠٠٢حرب أفغانستان عام 



 

)٤١(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)٤(  
  أمريكا تدفع أوروبا للحرب

 ولو طاوعتها أوروبا ملا صربت عن احلرب حىت ؛إن أمريكا تريد أن حتارب
ولكن  ؛)٤( فلقد كانت تريدها حرباً كاملة منذ أزمة برلني املعروفة ،"كورية " حادث 

 ، وهي ما تزال تلعق جراحها،أوروبا احملطمة كانت أعجز من أن تليب رغبة أمريكا امللحة
 وإغراء ؛ تتهيأ للّحظة املنظورة، فضالً عن أن للشيوعية فيها قوى مذخورة؛وتعاجل مآسيها

. . إال أن يدفعها إىل حرب عاملية ثالثة،الدوالر كان ميلك أن يصنع كل شيء يف أوروبا
  ! وحده صربت أمريكاوهلذا

)٥(  
  أمريكا حتارب حلل مشكالا الداخلية

 ! هذه هي املسألة!إن رؤوس األموال األمريكية يف حاجة ملحة إىل حرب جديدة
 والتجارية اليت أفادا ،إن الفتوحات العلمية اليت أسرعت خطاها يف احلرب املاضية

ت للصناعة األمريكية فرصاً جديدة  قد هيأ،الصناعة من تعبئة املوارد يف أيام هذه احلرب
  ! يف الوقت الذي أصبحت مسألة التصريف مسألة عسرية،)٥(ملضاعفة اإلنتاج 

 ، ويف حاجة ماسة إىل اإلنتاج املدين،ومع أن األسواق كانت بعد احلرب خاوية
 وخباصة يف أوروبا ، إال أن القدرة على الشراء كانت ضعيفة،وخالية من املنافسة األوروبية

  ..حملطمةا

 ومعىن الكساد هو اخلسارة ؛ومعىن هذا هو الكساد بالقياس إىل اإلنتاج األمريكي
  ..املؤكدة لرؤوس األموال األمريكية

  

  

                                     
 وتشترك حبامالت ، وتدفع فرنسا إىل االستمرار فيها، وقد كانت تصر على حرب اهلند الصينية )٤(

 ).سيد قطب(! ا آثرت السالمة لوال أن فرنس،الطائرات وتنذر بدخول القوات األمريكية
 ، إذا كان هذا هو الوضع الصناعي والتجاري والتسويقي األمريكي قبل أكثر من مخسني عاماً )٥(

 بعد القفزة الصناعية املذهلة؟ إن احلرب اآلن أكثر من ضرورة ،فكيف سيكون مستواه يف هذه األيام
  !حتمية للصناعة األمريكية



 

)٤٢(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)٦(  
  "مارشال " األهداف األنانية ملشروع 

 وكان هلذا املشروع غايات أساسية ،)٦(" مشروع مارشال " ومن هنا كان 
  :ثالثة

 دون أن تدفع ،يف اإلنتاج األمريكي الفائض كانت هي تصر:الغاية األوىل
 فقد كانت احلكومة األمريكية تفتح ،الدول املنتفعة به مثنه نقداً بالدوالر األمريكي

  . لتنفقها هذه الدول يف شراء اإلنتاج األمريكي يف الغالب،االعتمادات للدول األوروبية

 لتمكني ،ةوحقيقة إن رؤوس األموال األمريكية كانت تتحمل ضرائب عالي
 ولكنها مع هذه الضرائب العالية كانت حتقق رحباً ال ؛احلكومة من تنفيذ مشروع مارشال

  ! وتتقي اخلسارة اليت تنشأ من الكساد،شك فيه بتنفيذ املشروع

 وما يتبع التبطل ، كانت هي اتقاء حالة التبطل بني عمال أمريكا:والغاية الثانية
 ،ج احلريب الذي كان يستغرق هذه األيدي العاملة بعد وقف اإلنتا،من هزات اجتماعية

. .وكان هذا يقتضي إجياد متصرف لإلنتاج املدين يسمح بتشغيل املصانع إىل احلد األقصى
 ، هو الوسيلة لتحقيق هذا اهلدف،فكان مشروع مارشال وتغذية دول أوروبا باآلالت

  .مريكيةالذي ينطوي بدوره على حتقيق نوع من الربح لرؤوس األموال األ

 وخباصة حياة - وإعادة سري احلياة فيها ، كانت هي تعمري أوروبا:والغاية الثالثة
 ومقاومة للشيوعية يف أوساط ، حتقيقاً للنشاط االقتصادي العاملي كله من ناحية-العمل 

  .وكان مشروع مارشال يعاون على حتقيق هذه الغاية. .املتعطلني من ناحية أخرى

 أحد - يف نظر األمريكان -صاحب هذا املشروع " ل مارشا" ومن هنا يعد 
العشرين الذين صاغوا " أحد  " LOOKلوك " وقد عدته جملة . .رجال التاريخ األمريكيني

  ! بل يف العامل على اإلطالق،ال يف أمريكا وحدها" القرن العشرين 

  
                                     

 الذي وضع مشروعاً اقتصادياً بعد احلرب ،اخلبري االقتصادي األمريكيهو الوزير و" مارشال  "  )٦(
 وإلحكام السيطرة األمريكية االقتصادية ، للنهوض باالقتصاد األورويب والعاملي يف الظاهر،العاملية الثانية

وهلذا كان جلورج مارشال !  وحتقيق االستعمار األمريكي االقتصادي للعامل،على العامل يف احلقيقة
  .رتلته العالية عند املخططني األمريكينيم



 

)٤٣(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)٧(  
  بريطانيا متكر بأمريكا اقتصادياً

 فطبائع األشياء تقتضي ،تداده إىل األبدولكن مشروع مارشال مل يكن ميكن ام
 وعندما ، عندما تصل األسواق األوروبية إىل درجة التشبع من جهة؛وقوفه عند حد معني

وقد استعادت . .تصل أداة اإلنتاج األوروبية إىل درجة اإلنتاج الكامل من جهة أخرى
 إىل املوقف الذي  وعادت؛ قدرا الكاملة على اإلنتاج- أو أوشكت أن تستعيد -أوروبا 

 ال يف األسواق األوروبية ، ومزامحة لإلنتاج األمريكي،تصبح فيه مصدرة ال مستهلكة
  ..وحدها بل كذلك يف أسواق العامل األخرى

 اليت استغلّت فيها سذاجة العقلية ،عند ذلك لعبت بريطانيا لعبتها املاكرة
قيمة اجلنيه اإلسترليين بالنسبة لقيمة تلك هي لعبة ختفيض . . وقلة خربا الدولية،األمريكية
  .الدوالر

 ال ، حتقيقاً للقيمة الواقعية للدوالر يف األسواق،فلقد تركت أمريكا تقدم عليها
 تلك ! وهي تكتم عن حليفتها نية أخرى، وتظاهرت بالذعر منها واإلشفاق،القيمة االمسية

  !)٧(النية اليت مل تتبينها أمريكا إال أخرياً 

 اليت أصبحت ،تيجة فكانت هي إغالق األسواق يف وجه البضائع األمريكيةأما الن
 احتفاظاً ذه األسواق للبضائع .أسعارها مرتفعة بالقياس إىل العملة يف منطقة اإلسترليين

 أما ، اليت مل تتأثر أسعارها بتخفيض قيمة اجلنيه اإلسترليين يف منطقة اإلسترليين،اإلجنليزية
  . أرخص بكثري من مثيلها األمريكاينيف سواها فقد صارت

)٨(  
  أمريكا ترد على اخلديعة الربيطانية

 أخذت ترد عليها باسترتاف ،وعندما تنبهت أمريكا أخرياً إىل هذه اخلدعة
 وبقوة نقدها يف ، مستعينة بقدرا الفائقة على الشراء،اخلامات من األسواق العاملية

 وجتعلها ؛ اخلامات يف وجه الصناعة الربيطانية ذلك كي ترفع سعر هذه،األسواق العاملية

                                     
 وهي حرب ، حىت بني الدول املتحالفة يف الظاهر، احلرب االقتصادية ناشبة بني الدول والشركات )٧(

 حبيث تبدو أمريكا ،وبريطانية معروفة بالكيد واملكر والدهاء واخلبث يف هذه احلرب. .ليست أخالقية
  !أمامها ساذجة مغفلة



 

)٤٤(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 ألن ارتفاع مثن اخلامات يجرب الصناعة اإلجنليزية على رفع أسعار ،أقل قدرة على املنافسة
  . وبذلك يقع شيء من التعادل بني األسعار األمريكية واألسعار اإلجنليزية؛املنتجات

 ألن الصوف صناعة ،وقد ارتفع سعر خامات الصوف مثالً مخسمائة يف املائة
 اليت تقوم على أساسها الصماعة ، وكذلك ارتفعت أسعار معظم اخلامات،إجنليزية رئيسية

 وكان هذا ! اليت جاءت رداً على اخلدعة األمريكية، بتأثري هذه اخلطة األمريكية،الربيطانية
لطبيعية الناشئة  جبانب األسباب ا،)٨(سبباً رئيسياً يف موجة الغالء اليت عمت العامل أخرياً 

  .من االستعدادات للحرب العاملية

)٩(  
  انتشار البطالة بني ماليني األمريكيني

 ملواجهة هجوم ،إال أن هذا اإلجراء األمريكي مل يكن ليزيد على أنه إجراء وقيت
 بالقياس إىل استقبال اإلنتاج األمريكي مل تتأثر تأثراً ، ولكن احلالة العامة يف األسواق،معني
  ..يذكر

 باكتساح الشيوعية لذلك القسم اهلام من أسواق ،وقد صادف ذلك صدمة كاملة
 ربع سكان األرض ،)٩( الصني ذات اخلمسمائة مليون من السكان ، وهو الصني،العامل

  !.على وجه التقريب

 ولكن كان املرجو بعد هزمية ،وحقيقة إن الصني مل تكن سوقاً أمريكية رئيسية
  .. فلما اكتسحتها الشيوعية أغلق هذا املنفذ،اليابان أن تصبح كذلك

 كما أحست الدوائر ،وأحست رؤوس األموال األمريكية بشيء من االختناق
 وقد بلغت األيدي املتعطلة قبيل احلرب الكورية حنو ،االجتماعية باخلطر من انتشار البطالة

  !- نقصت إىل ثالثة ماليني بعد ابتداء هذه احلرب -مخسة ماليني 

  

                                     
 فالظاملون ، والضنك والفقر، يوقع الشعوب يف املصائب والنكبات، الدول الكبار جشع وصراع )٨(

 ، يتكرر باستمرار، وما حصل نتيجة الصراع بني أمريكا وبريطانيا، والشعوب تدفع الثمن،يتصارعون
  .وتدفع شعوب العامل الثالث مثنه باهظاً عالياً

  !ن عدد سكان الصني أكثر من مليار ومائة مليون أما اآلن فإ، كان هذا قبل أكثر من مخسني عاماً )٩(



 

)٤٥(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)١٠(  
  أمريكا ختطط حلرب شاملة

وإذا كانت احلرب الكورية قد . .ومن هنا مل يكن بد ألمريكا أن حتارب
وال بد . . فإا ال تصلح وحدها عالجاً للموقف،اجتذبت حنو مليونني من األيدي املتعطلة

 وتضمن لرؤوس األموال أرباحاً ،من حرب شاملة جتتذب مجيع األيدي العاملة من جهة
  ! )١٠(هة أخرى كاملة من ج

 فضالً على ، هي ضرورة حياة قومية)١١(فاحلرب بالقياس إىل أمريكا اليوم 
 الذي يغمر ، هذا التيار الزاحف،الرغبة القوية يف وقف تيار الشيوعية العاملية بطبيعة احلال

  ! )١٢( ويقفل يف كل يوم سوقاً جديدة ،يف كل يوم أرضاً جديدة

)١١(  
  كا احلربيةتلكؤ أوروبا أمام ضغوط أمري

 فتؤجل بذلك التلكؤ موعد ،وإذا كانت أوروبا تتلكأ يف االستجابة ألمريكا
 ألا ستجد نفسها قريباً مدفوعة إىل ، فأا لن تتلكأ طويالً؛ املطلوبة،نشوب احلرب

  .احلرب بنفس األسباب اليت تدفع أمريكا

 املوقف ذاته  سيواجه،ويف اليوم الذي يبلغ اإلنتاج األورويب الرأمسايل ذروته
 تملي هلا ،)١٣( وهي ال بد أن تزحف ،وما دامت الشيوعية تزحف. .بالنسبة إىل األسواق

 اليت تثري ، وفوارق الطبقات السحيقة،تلك األحوال االجتماعية السيئة يف معظم بالد العامل
 ، الذي تستمسك به الرأمسالية واإلقطاعية، ويغذيها ذلك اجلشع الغيب،احلنق يف الصدور

  ..وخباصة يف مناطق الشرق

                                     
 فمن مكاسبها االنتهازية العديدة من احلرب ، تعتدي أمريكا على اآلخرين حلل مشكالا الداخلية )١٠(

 وعلى اآلخرين ،املهم عندها أن تنتفع هي!  تشغيل مليونني من العاطلني عن العمل١٩٥٠الكورية عام 
  . اهلدفني االنتهازيني يف احلروب املستمرة اليت ختطط هلا أمريكاوانظر إىل حتقيق هذين! السالم

 ).سيد قطب( ،١٩٥١ ظهرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب يف عام  )١١(
 ولكنها ، كان للشيوعية بريقها اخلادع يف اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين املنصرم )١٢(

  . ودفنتها يف ملفات التاريخ، أمها روسيا بعدما ختلت عنها،انتهت قبل اية ذلك القرن
  . يف الصفحة السابقة)٩( انظر احلاشية رقم  )١٣(



 

)٤٦(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 يف وجه ، فهي تغلق يف كل يوم سوقاً جديدة،وما دامت الشيوعية تزحف
  .. يف أوروبا أو أمريكا،اإلنتاج الرأمسايل

)١٢(  
  الرأمساليون املستفيدون من ازرة العاملية

 ، يف حماولة وقف هذا التيار،وهنا تلتقي مصلحة رؤوس األموال هنا وهناك
 وإنتاج األسلحة ، أو على األقل باالستهالك احلريب،سواق بقوة السالحواسترداد األ

  .. وأدوات املوت والدمار،والذخائر

 وللماليني أن ، ولرؤوس األموال أن تربح،تلك اليت تضمن للمصانع أن تعمل
  !متوت

 وحماولتها دئة ، وتلكؤها يف االستجابة هلاتف احلرب،فموقف أوروبا احلاضر
 وليست ضمانات ؛كل أولئك عوامل وقتية للسالم. .)١٤(يكية الثائرة األعصاب األمر

 اليت تدفع ا إىل ازرة مصاحل رؤوس األموال ،حقيقية هلذه البشرية املنكودة الطالع
 ال تقيم وزناً ألي ، وما يكمن وراء هذه املصاحل واملطامع من مادية فكرية،ومطامعها

 ،أل به دعايتها من تلويح باسم املبادئ األدبية على الرغم مما مت،عامل أديب أو روحي
  !واألهداف اإلنسانية

                                     
 مث تشارك ، وحتاول دئة أعصاا الثائرة لشن احلرب، أوروبا تتلكأ دائماً يف االستجابة ألمريكا )١٤(

 ضد ١٩٩١ وهذا ينطبق على موقف أوروبا من حرب اخلليج الثانية عام ،معها يف احلرب مرغمة
 وينطبق على موقف بعض الدول األوروبية يف احلرب اليت تدق أمريكا طبوهلا بعنف يف هذه ،العراق

 . اليت تدق أمريكا طبوهلا بعنف يف هذه األيام،األيام ضد العراق



 

)٤٧(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 
 

  
)١٣(  

  الكتلتان املتحاربتان

 ؛ ويف اجلانب اآلخر تقف الكتلة الرأمسالية،وتقف الكتلة الشيوعية اليوم يف جانب
دم يف ازرة موارد  وأن تستخ،وحتاول كلتامها أن تستدرج البقية الباقية من العامل إليها

  . مواردها البشرية واالقتصادية واجلغرافية مجيعاً،هذه البقية

)١٤(  
  وسائل أمريكا يف الضغط على أتباعها لدخول احلرب

  :)١٥( فتستخدم عدة وسائل هلذه الغاية ،فأما الكتلة الرأمسالية بقيادة أمريكا

 وخباصة يف العامل -امل تستخدم أوالً عامل التخويف للرأمساليني يف كل أحناء الع
 وتناشدهم املصلحة املشتركة ؛ من الشيوعية اليت تزحف يوماً بعد يوم-العريب اإلقطاعي 

 وتلجأ يف ذلك إىل احملالفة الطبيعية بني الرأمسالية احمللية ،بني االستعمار والرأمسالية
  .والرأمسالية العاملية

 يف البالد ،اناً الضغط املسلح وأحي،وتستخدم ثانياً الضغط السياسي واالقتصادي
  . كما هو الشأن يف جمموعة البالد العربية،الواقعة يف ربقة االستعمار املباشر وغري املباشر

 ، منها ذلك العنوان اجلديد،وتستخدم ثالثاً إغراء الدوالر حتت عنوانات كثرية
 النقطة " وعنوان ،"املساعدات االقتصادية "  وهو عنوان ،الذي خلف مشروع مارشال

  ! )١٦(" ترومان " يف مشروع " الرابعة 

                                     
 ما زالت أمريكا تستخدم هذه األساليب الثالثة يف الضغط على أتباعها يف العامل العريب  )١٥(

 وتبدو هذه األساليب واضحة يف حشد أمريكا قواا ،يل ملشاركتها يف حرواواإلسالمي والدو
  . اليت ختطط هلا ضد العراق وغريه،للحرب

 بعد دفن الشيوعية ، فهو مل يعد اخلطر الشيوعي،والذي تغري هو اخلطر الذي ختوف أمريكا أتباعها منه
  . "٢٠٠١ سبتمرب ١١" بعد أحداث " اإلرهاب اإلسالمي "  وإمنا خطر ،يف روسيا



 

)٤٨(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)١٥(  
  اعتماد أمريكا على الطبقات احلاكمة وليس الشعوب

 وال تعتمد كثرياً على ،وهي على العموم ختاطب الطبقات احلاكمة واملستغلة
وتبذل جهوداً جبارة . . ألن مصاحل هذه الطبقات معلقة بانتصار الكتلة الرأمسالية،اجلماهري
 وإن كانت ال تريد يف الوقت ذاته أن تلقي باالً إىل مطالب الشعوب ،السبيليف هذا 
  ..القومية

 وتربهن ؛ إىل أن تتوىل هذه الشعوب قضاياها بأنفسها،وسيظل موقفها كذلك
 وأا معتزمة أن تسبب ؛على أا ال تستنيم لشعوذات املشعوذين من زعمائها وكربائها

 وتعرض مصاحل هذه اجلبهة وجيوشها ؛تاعب حقيقيةلالستعمار وللجبهة الرأمسالية م
عندئذ فقط قد تفكر الكتلة الرأمسالية . .ألخطار حقيقية يف حالة نشوب حرب

  !االستعمارية يف اإلنصات قليالً لصيحات هذه الشعوب

)١٦(  
  العرب ومواردهم وقود احلرب األمريكية

تجند من العرب وحدهم  لتستطيع أن ،إن هذه الكتلة تريد أن تضمنا إليها
 ومواقعنا ، مث لتتخذ من بترولنا ومواردنا الغذائية؛ كما ورد يف بعض الربقيات،مليوناً

 وخباصة بعد تلك الصفعة ؛ يف املذحبة العاملية املنتظرة،)١٧( عدة للنصر ،االستراتيجية
 :ل يف احلرب املاضية ولقد قي! وما تزال تترنح منها،القاسية اليت أصابتها يف اهلند الصينية

إن احملاربني كانوا يطهرون حقول األلغام أحياناً يف الصحراء الغربية بإطالق اجلمال 
 ، فإذا عزت عليهم اجلمال والبغال أطلقوا زنوج املستعمرات األفريقية؛والبغال عليها

  !يطهرون بأشالئهم املتطايرة حقول األلغام
                                                                                            

املساعدات االقتصادية "  ويف عهده أقرت ،هو رئيس أمريكا بعد احلرب العاملية الثانية" ترومان  "  )١٦(
استعمار الدول األخرى اقتصادياً باسم املساعدات واملعونات :  أو ،للدول األخرى" األمريكية 

ا ومنحها االقتصادية لدول العامل الثالث  وقد ضاعفت أمريكا من مساعدا،واهلبات واملنح االقتصادية
  . مما جعل هلا هيمنة مباشرة على تلك الدول،يف اية القرن العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين

 ،يف مساعدات أمريكا االقتصادية" ترومان " هي البند الرابع من بنود مشروع " النقطة الرابعة " و 
 !دف هيمنتها على العامل

 وحرب اخلليج الثانية؟ وما ،دفع العرب من بتروهلم ومواردهم يف متويل حرب اخلليج األوىل كم  )١٧(
 ،اليت طالبتهم أمريكا بتسديدها؟ وكم سيدفع العرب يف متويل احلرب ضد العراق" الفواتري " هي أرقام 

  .اليت حتشد هلا أمريكا احلشود اآلن



 

)٤٩(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

ة جند املستعمرات كانت دائماً هي تطهري  فإن وظيف،وسواء صح هذا أم مل يصح
  . واحتمال الصدمة األوىل يف املعارك احلامية، ومتهيدها للسادة البيض،حقول احلرب

 -  اللواء التركي -التركي " األالي "  تلقى ،ويف هذه احلرب الكورية احلديثة
  . وقام بنفس الدور،الذي ذهب إىل هناك نفس املصري

 اليت سيقدمها السادة هنا حللفائهم ، من اِخلراف العربيةولن خيتلف مصري املليون
 لو قُدر هلا أن ، عن مصري جند املستعمرات واألالي التركي يف احلرب القادمة،الطبيعيني

   !)١٨(تثور 

)١٧(  
  من أسباب انتشار الشيوعية يف املاضي

نتج كل  ختاطب املاليني اليت ت، فتخاطب اجلماهري الكادحة،وأما الكتلة الشيوعية
ختاطب الضحايا اليت طال . . واألجساد العارية،ختاطب املعدات اخلاوية. .شيء وجتوع
 ، وأصبحت تستجيب لكل من يلَوح هلا بالرغيف؛ وطال عليها احلرمان،عليها اإلمهال

 الذي تزاوله على مرأى منها ومسمع ،وكل من يِعدها اخلالص من الترف الفاجر الداعر
 بينما الشظف الكافر السافر حييل هذه املاليني الكادحة ، فاحشة املوارد،فئة قليلة العدد

  !)١٩( مث يفتت ذلك احلطام ،حطاماً

 ورغبة الشعوب املستعبدة يف ،وهي تستخدم كذلك أخطاء االستعمار وجرائمه
 اليت يغتصبها االستعمار الفاجر ، واالستمتاع باحلرية الطبيعية،إلقاء هذا النري عن أعناقها

  . مبعاونة اخلونة من املستغلّني يف هذه البالد،آلمثا

                                     
 فهي حتارب ، ليتلقوا الضربة، يف مقدمة قواا أن جتعل اجليوش األخرى، هذه هي خطة أمريكا )١٨(

 مثل قريب هلذه اخلطة ، ودور قوات التحالف الشمايل يف غزو أمريكا ألفغانستان،جبنود غريها
  !األمريكية االنتهازية

يف احلرب اليت تعد أمريكا العدة هلا ضد العراق؟ سواء من الشعب " اِخلراف العربية " وكم سيذبح من 
  !!و من باقي الشعوب العربية واإلسالمية أ،العراقي

 ال يكاد يذكر ، ما ذكره سيد قطب عن مظاهر الترف الفاجر الداعر قبل أكثر من مخسني سنة )١٩(
 الذي متارسه فئة قليلة من املترفني أصحاب الثروات يف عاملنا ،أمام مظاهر الفجور والتبذير واالحنالل

 عرب االنترنت والفضائيات ،ذي يتسرب إىل العامة شيء قليل منه ال، يف هذه األيام،العريب واإلسالمي
  !والصحف واالت واملنشورات



 

)٥٠(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

كما تستفيد من مقاومة الصليبية الغربية والرأمسالية احمللية لكل دعوة إسالمية 
  ! وكل عدالة اجتماعية إسالمية،حقيقية

)١٨(  
  خطأ االنضمام إىل أي من الكتلتني

 ،ة الباقية من العامل فإن كلتا الكتلتني حتاول أن تلقي يف روع البقي،وعلى أية حال
 ، وأن تنضم إىل كتلة من الكتلتني،أن ليس للبشرية كلها إال أن تسلك طريقاً من طريقني

 ، ليسود السالم، أو أن تنتصر اجلبهة الشرقية،وأنه ال مفر من أن تنتصر اجلبهة الغربية
 ،قية من العامل وأن انضمام البقية البا؛ وتصل اإلنسانية إىل استقرار،وتنعم البشرية باألمن

 إلاء حالة القلق ،هو السبيل الوحيد لتغليب إحدى القوتني على األخرى بصفة حامسة
  .والتأرجح واالضطراب

)١٩(  
  خطورة انفراد أمريكا بالسيطرة على العامل

 وأين وجه املصلحة القومية واملصلحة اإلنسانية ؟فأين وجه احلق يف هذه الدعوى
  ؟يف هذا االدعاء

 وال من مصلحة اإلنسانية أن تتغلب اآلن إحدى ،ن مصلحتنا حننإنه ليس م
 فنحن يف دور استكمال وجودنا ؛ ومتحوها من الوجود حمواً،الكتلتني على األخرى

  .. واستنقاذ مصاحلنا املغصوبة بأيدي املستعمرين،الطبيعي يف احلياة

حة اإلنسانية  وال من مص،ليس من مصلحتنا أنُ زم اجلبهة الشرقية هزمية ائية
 ، هلو إحدى الضمانات لنا، يف هذه الفترة، ذه القوة،وإن وجود هذه الكتلة. .كذلك

 كما أنه الضمانة املؤقتة للبشرية أال تسيطر عليها ؟لنستخلص هذه احلقوق يوماً بعد يوم
  .)٢٠(قوى االستعمار اجلائر الغاشم الظامل 

                                     
 ليس حمبة ، حديث سيد قطب عن أمهية وجود الكتلة الشرقية السوفياتية مقابل القوة األمريكية )٢٠(

 ولكنه ،ا وللرأمسالية فإنه يكرهها أكثر من كرهه ألمريك، وال تأييداً منه للشيوعية،منه لالحتاد السوفيايت
 ألن كل قوة حتسب حساباً كبرياً للقوة ،بني القوى الكربى على األرض" التوازن " من باب حفظ 

 ختشاها أمريكا يف احلرب الباردة ، عندما كان االحتاد السوفيايت قوة كربى، وهذا ما كان،األخرى
 ،شعوب يؤدي إىل تسلط واستبدادووجود قوة عظمى واحدة يمن هلى الدول وال. .والساخنة بينهما



 

)٥١(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 سيطرا ستحد من شره  ويظن أن،وإذا كان فينا من حيسن الظن بأمريكا
 وكيف متده بقوة احلديد ، فلينظر كيف تقف أمريكا يف صف هذا االستعمار،االستعمار

  ..والنار عند االقتضاء

 الذي قد ال ،على أنين أعيذ البشرية أن يستبد ا الصلف األمريكي السخيف
  ..يقاس إليه الصلف الربيطاين ذاته يف أرض املستعمرات

 وإن احتقاره للملونني لتهون ،مريكي للملونني عداوة كريهة بغيضةإن عداوة األ
 وإن صلف الرجل األبيض يف أمريكا ليفوق كل ما كانت ؛إىل جانبه تعاليم النازية

  !!تتصوره اهلتلرية

 بال قوة ،وويل للبشرية يوم يوِقعها سوء الطالع يف ربقة هذا الصلف األمريكاين
   !)٢١(ب  ويعمل هلا حسا،يف األرض ختشى

)٢٠(  
  بعض ما لنا وما علينا من الكتلة الشرقية السوفياتية

 لتخويف الطغاة ،كذلك حنن يف حاجة مؤقتة إىل وجود الكتلة الشرقية يف األرض
 وإننا لندين لوجود ! يف ظل هذا التخويف، واسترداد حقوق اجلماهري املسلوبة،واملستغلّني

 ولوال اخلوف من !يق العدالة االجتماعية من حماوالت حتق،هذه القوة بالشيء الكثري
  ! !الشيوعية ما مت منها كثري وال قليل

ولكن هذا كله ليس معناه أنه من اخلري لنا ولإلنسانبة أن ينتصر املعسكر الشرقي 
  ! ويدين للشيوعية اجلميع، وأن يتحقق ذلك احللم الشيوعي الواهم؛انتصاراً حامساً كامالً

                                                                                            
 عندما انفردت القوة األمريكية الغامشة يف اهليمنة ، كما هو احلاصل اآلن،وتدمري ملقومات البالد والعباد

  .على العامل
 وانفرادها بتوجيهه ، ما توقعه سيد قطب قبل أكثر من مخسني سنة من سيطرة أمريكا على العامل )٢١(

 املقترنة ، وكم ستخسر البشرية من هذه اهليمنة األمريكية، قد حتقق اآلن،وديده وإرهابه واستعماره
 دقيق ،ورحم اهللا سيد قطب فقد كان ثاقب النظرة! بالصلف واالستكبار والظلم والعدوان األمريكي

 وها حنن نعيش اآلن ما ، وهبه اللخ فراسة إميانية صادقة استشرف ا أحداث املستقبل،التحليل
  !هاستشرفه وتوقع



 

 )٥٢(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 إنه يريدنا ، وال يطيق أن تكون لنا فيه كرامة،لنا اخلريإن هذا املعسكر ال يبغي 
  ! وكيان حمترم، ال أن يكون لنا وجود ذايت،جنوداً له أو عبيداً

)٢١(  
  دور الشيوعية يف دعم دولة اليهود

  ..ولقد دلتنا جتربة فلسطني على حقيقة ما تضمره لنا روسيا الشيوعية

ما أن أسلحة الكتلة الشيوعية  ك،لقد وقفت منا موقف العداء يف جملس األمن
 ذلك أن روسيا كرهت أن يكون لألمة ،)٢٢(لليهود هي اليت وقفت يف وجوهنا بفلسطني 

 تستعصي على السيدة ، وأشفقت أن تستحيل الكتلة العربية قوة حقيقة،العربية كيان
 وأن ، فآثرت أن تتبخر كل دعاواها يف حقوق الشعوب الطبيعية؛الشيوعية يف املستقبل

 وأن تسمح بقيام دولة إسرائيل على أساس ،سر أساساً من أسس دعايتها ضد االستعمارخت
 ؛ آثرت ذلك كله على تقوية الكتلة العربية- وهو أنكر ما تنكره الشيوعية -الدين وحده 

 متزق وحدا ، لتقوم إسرائيل يف جنبها كالشوكة،وضربتها تلك الضربة القاسية املنكرة
  . وحترمها القوة والتماسك والشخصية،دودها املتصلة وتفصل ح،اجلغرافية

)٢٢(  
  روسيا تريدنا ذيالً هلا

وكل ما تلوكه ألسنة دعايتها . .إن روسيا عدوة وحدتنا وقوتنا ووجودنا الذايت
  .. سواء بسواء، كدعاية هذه الكتلة ضداه،هو جمرد أسلحة يف صراعها مع الكتلة الغربية

لروسية أن نأىب على الكتلة الغربية استخدام مواردنا إنه ال بأس يف نظر الشيوعية ا
  .. فال، ووجود قومي، وقوة شخصية، أما أن يكون لنا كيان ذايت،يف احلرب ضدها

 إذا مسعوا دعوة ، كما لو كانت قد لدغتهم أفعى،وإن دعاا فال بالدنا ليفزعون
 ، تنعق بالشيوعية، ذليلةإم ال ييدوننا إال ذيوالً. . الذي يوجد لنا شخصية قوية،للتكتل

                                     
 ، لالحتاد السوفيايت والدواللشيوعية السابقة دور كبري يف دعم دولة اليهود على أرض فلسطني )٢٢(

 ابتداء من اعتراف االحتاد السوفيايت بدولة ، وإمدادها باملساعدات والرجال والتأييد،والتمكني هلا
 فكان ،ريكا مباشرة حيث جاء اعترافه ا بعد اعتراف أم،١٩٤٨اليهود بعد ساعات من قيامها عام 

  .بذلك ثاين املعترفني ا



 

)٥٣(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وهو وضع تأباه علينا ! حني يستعر القتال،وتؤدي هلا التسهيالت املمكنة يف أرضنا
  !! ال سوائم وال أشياء، بل يأباه جمرد الشعور بأننا ناس،مصاحلنا

)٢٣(  
  الشيوعية مصادمة للفطرة

ذين تصاغ  ال، يف عيون الكادحني احملرومني،والشيوعية قد يكون هلا اليوم ألالء
ولكن . . ويقطر عرقهم كؤوساً للسكارى واحملرومني،كماؤهم يواقيت للتحور والصدور

 ال يسمح لفكر واحد فيها ،تصور البشرية كلها نسخاً مصبوبة يف قالب الشيوعية الواحد
هذا التصور . . وال لقلب واحد فيها أن ينبض خباجلة ال يرضاها لينني وستاليم،أن يشذ

  .!. ويشفق من حتققه كل إحساس آدمي سليم،ه األبدانوحده تقشعر من

)٢٤(  
  التبنؤ بقوة أوروبا واليابان وزوال االحتاد السوفيايت

على أن طبيعة احلياة تأىب االنتصار الكامل احلاسم لقوة واحدة من هاتني القوتني 
 اهلزمية  وإن، اللتني ال يفرق بني طبيعتهما إال اختالف املصاحل واملطامع،)٢٣(املاديتني 

وها حنن أوالء نرى أن ! ! كما ان النصر ينبت يف ركام اهلزمية،لتنبت يف زمحة النصر
 ، ينحنون اليوم على احلطام واألشالء،احللفاء الذين بذلوا ما بذلوا ليقهروا أملانيا واليابان

 نفسس. . كي يستعينوا به على املارد اجلديد،ليستنقذوا منها املارد الذي صرعوه باألمس
 فليواجهن ،ولئن انتصروا غداً على اجلبهة الشرقية. . بعد احلرب العاملية األوىل.الذي فعلوه

  !! )٢٤(أملانيا من جديد 

 من الضغط والكبت ، فلينبنت هلا عدوها من ذات نفسها،ولئن انتصرت الشيوعية
بعها  وسيت، حىت قبل املعركة، وقد بدأت يوغسالفيا!اللذين ال تطيقهما البشرية طويالً

                                     
 فال بد من قوتني كبريتني ، طبيعة احلياة الدولية املتوازنة أن تتحكم قوة واحدة يف العامل مدة طويلة )٢٣(

 وقد انفردت أمريكا يف هذه ، ليتم التوازن بني القوى املختلفة املتصارعة املتحكمة يف العامل،أو أكثر
 ، ولكن هذا لن يستمر ملدة طويلة، بعد حتطيم االحتاد السوفيايت،ة الظاملة على العاملالسنوات يف السيطر

وها !  وال بد من ظهور قوة كبرية أخرى تقف أمام قوة أمريكا،ألنه ال يتفق مع طبيعة احلياة الدولة
 !هي أوروبا بدأت يف إثبات قوا أمام أمريكا

ريكا / وستواجه أ، وتفعل فرنسا نفس الشيء،ام أمريكا والوقوف أم، تسعى أملانيا لشق طريقها )٢٤(
 . كما توقع سيد قطب قبل أكثر من مخسني سنة،قوة أملانيا من جديد يف القريب



 

)٥٤(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 الناشيئن ،أو بسبب اجلمود والتوقف!  !)٢٥(التشقق يف املعسكر الشيوعي لنفس األسباب 
 ال تسمح بأي تطور ،من صب البسرية كلها يف قالب واحدح تسيطر عليه فكرة واحدة

 إا للعنة ال تصاب ا ! اليت تعد ختاماً للحلم املاركسي ال تتعداه،بعد مرحلة الشيوعية
  !وقد أريد ا شر عظيماإلنسانية إال 

)٢٥(  
  ال يتحقق اللسالم العاملي على يد إحدى الكتلتني

إنه ملن السذاجة أن نتصور أننا نستطيع أن جنحين مثرة السالم العاملي من وراء 
  .اصطدام هاتني الكتلتني الضخمتني يف حرب حامسة أخرية

لوة يانعة بعد كل من ولقد كان الطيبون األبرياء يف العامل يتخيلون هذه الثمرة احل
 ، جترعها هؤالء الطيبون األبرياء، فلم تطلع شجرة احلرب إال مثرات مرة؛احلربية املاضيتني

  ! من الشرقيني أو الغربيني،وكان اجلىن احللو كله للطغاة واملستغلني

                                     
 فقد حتقق ما توقعه بالنسبة ، من صدق فراسة وتوقع سيد قطب هذه الفراسة اإلميانية النافذة )٢٥(

 مث يف ،يف تشيكوسلوفاكيا" ربيع براغ "  مث يف ، حيث بدأ التشقق من يوغسالفيا،للمعسكر االشتراكي
 وألغى الشيوعية ن ،الذي أزال االحتاد السوفيايت" غورباتشوف "  وحكم االحتاد السوفيايت ،بولندا

 وذلك بعد أربعني سنة من هذا الكالم الذي قاله سيد ،وعادت روسيا دولة نصرانية أرثوذوكسية
  !!قطب



 

)٥٥(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 
 

  
)٢٦(  

  بالدنا ميدان احلرب األمريكية القادمة

ية املنكودة الطالع لن يكون هو االنضمام إىل هذا إن طريق اخلالص للبشر
 وخيلو له وجه العامل ن يسيطر عليه ،املعسكر أو ذاك ن ليسحق أحدمها اآلخر سحقاً

  ! ويسيره كما يريد،وحده

ستدور يف تركيا . .إن املعركة يف صميمها ستدور يف أرض غري أرض الكتلتني
ز ويف .ويف باكستان وأفغانستان. .فريقي ومصر والشمال األ،والعراق وسورية. .وإيران

  .)٢٦(منابع البترول اإليرانية والعربية يف عبادان والظهرات 

. . وتدع ارضنا بقعاً خراباً يباباً، وحتطم حياتنا حنن،إا ستدمر مواردنا حنن
ال ! ! فسنخرج حنن من املعركة فتاتاً وحطاماً، أم انتصرت تلك،وسواء علينا انتصرت هذه

  ! وولكن كما مل خترج أمة من حرب قط، خرجت أوروبا من احلروب املاضيةكما

 فسنكون حنن تلك ، بقنبلة ذرية صغرية،قد ذهبت مثالً" هريوشيما " وإذا كانت 
 ، وغاز املوت الزاحف، والقنابل اهليدروجينية، لتجارب القنابل الذرية،الفئران الصغرية

                                     
 لتقي بالدها ومواردها ومنشآا أخطار ،ب على غري أراضيها أمريكا حريصة على أن حتار )٢٦(

 ، وبغري جنودها، وبغري أمواهلا، فهي حتارب على غري أرضها. إا تريد أن تدمر البالد األخرى،احلرب
  !لتحقيق مصاحلها ومنافعها

قطار اليت  يف بعض األ، حتقق بعد ذلك،وما قاله سيد قطب يف األقطار العربية اليت ستنشب فيها احلرب
 ، لقد وقعت حرب اخلليج األوىل والثانية يف دول منابع البترول يف اخلليج والعراق وإيران،ذكرها

 لقد حتقق ما توقعه سيد قطب ، واآلن احلشد للحرب ضد العراق،ووقعت حرب أفغانستان بعد ذلك
  !!يف فراسته اإلميانية النافذة



 

)٥٦(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وسائر ما يتمحض عنه الذهن ،الطائشة وحرب امليكروبات ،وأشعة املوت السحرية
  .)٢٧(. . يف دنيا الضمري الغريب امللوث،الكافر 

)٢٧(  
  التحالف املريب بني الرأمسالية احمللية واالستعمار األمريكي

 إذا حنن ،إن دعاة الكتلة الغربية هنا مينوننا حبل قضايانا املعلّقة مع االستعمار
 كأننا مل ننضم إىل هذا !ي يدعونه معسكر الديقمراطية الذ،انضممنا إىل معسكر الرأمسالية

وأنا أعرف السبب يف . . وكأننا مل نلدغ من ذلك اجلُحر مرتني،املعسكر مرتني متواليتني
إنه تلك احملالفة الطبيعية بني الرأمسالية احمللية واالستعمار . .ذلك املوقف الغريب املريب

  ..تلني واملستغلنيإنه املصلحة املشتركة بيناحمل. .الغريب

مما مردوا عليه من طغيان  إن الطغاة واملستغلني هنا ال يطيقون أن يرتلوا عن القليل
  "أوجدهم" وهم يدركون جيداً أن االستعمار هو سندهم الطبيعي وأنه هو . .واستغالل
  .. ومنحهم النفوذ والثراء،وأنشأهم

وساعدوا جيش االحتالل " عرايب "  الذين خدعوا جيش ،فهو الذي كافأ اخلونة
أبناء "  حىت لقد أضبحوا اليوم يدعون ، ووهب هلم الضياع واألموال.)٢٨(يف مصر 
  .)٢٩(" باألسر الكرمية " ويلقبون " البيوتات 

" اجلالوي "  وأقرب األمثلة األخرية ذلك ،واالستعمار يصنع هذا يف كل مكان
له يف محلة فرنسية على الوطنيني  الذي ال يستحي أن يفخر مبصرع جن،اخلائن قس مراكش
  ! )٣٠(املسلمني يف البالد 

                                     
وهذا هو ما جنيناه من حرب !  أمريكا على أرضنا هذه هي مكاسبنا من احلرب اليت ستشعلها )٢٧(

"  وحرب أفغانستان وإسقاط نظام ، وحرب اخلليج الثانية ضد العراق،اخلليج األوىل بني العراق وإيران
وهذا !!  وهذا ما سنجنيه من احلرب الشاملة اليت حتشد هلا أمريكا ضد العراق يف هذه األيام،"طالبان 

  !!تقدمه لنا وما ،ما تريده أمريكا بنا
 الذي كان ، وحشد جنوده لقتال اجليش اإلجنليزي،قائداً للجيش املصري" أمحد عرايب "  كان  )٢٨(

 وغدر اخلونة يف اجليش املصري ،١٨٨٢سنة " التل الكبري "  ووقعت معركة ،يطمع يف غزو مصر
 ونتج عنها االحتالل ، وانتهت املعركة زمية أحد عرايب، وانضموا إىل اإلجنليز،بقائدهم أمحد عرايب

 .اإلجنليزي ملصر
سيد ( وأبقيناه يف هذه الطببعة للتسجيل التارخيي ، كتب هذا الكالم يف عهد امللك املخلوع )٢٩(

  ).قطب



 

)٥٧(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)٢٨(  
  املنتفعون من احلرب األمريكية هم أغنياء احلرب احملليون

  ؟وماذا على السادة أن تصبح اجلماهري وقوداً للحرب اجلديدة

 اليت تثقل أراضيهم ، وتؤدي عنهم الديون،إن احلروب تضاعف أمواهلم
 أو باملتاع الفاجر الداعر الذي ،فوا على أنفسهم خبسائر القمار إن كانوا أسر،وشركام

 إىل محاية ،وإم ليطمئنون يف ظل األحكام العرفية اليت تصاحب احلرب. .يذهب باألموال
 ،وإىل البطش باألحرار. . وحتطيم األقالم،وإىل تكميم األفواه. .أشخاصهم من الفضائح

 ،وإم يف مأمن من ويالت احلرب بأرواحهم. .الذين يوقظون اجلماهري حلقوق اجلماهري
 ولقد !فضريبة الدم ال يؤديها يف بالد الشرق إىل الفقراء. .كما هم يف مأمن منها بأمواهلم

جينبون ويالت احلرب " أوالد الذوات " رأينا يف معارك فلسطني كيف كان الضباط من 
"  غارقون يف املواخري و ، وهم يف القاهرة، مث يمنحون أومسة الشجاعة،يف امليدان

 حليفتهم الطبيعية - فماذا على السادة أن يربطوا بالدهم بعجلة الرأمسالية !"الكباريهات 
 وماذا على الرأمسالية الغربية أن تزدري صيحات ؟ وهم يف مأمن من كل خسارة-

ام  الذين يعرفون أولياء نعمتهم احلقيقيني ومح، ويف يدها زمام السادة،الشعوب للحرية
  ! ؟)٣١(األصليني 

)٢٩(  
  ليس طريق اخلالص باالنضمام إىل الكتلة الشيوعية

 إذا حنن انضممنا إىل صفوف ،وأما دعاة الشيوعية فإم ميونوننا باخلبز والسالم
  .. حىت تنتصر الشيوعية،الشيوعية

 ولكننا يف حاجة معهما إىل القوة ،وحنن يف حاجحقاً إىل اخلبز والسالم
  ..والكرامة

                                                                                            
 ،يف أفغانستان" رباين ودوستم وحامد قرضاي "  مثل ،أمريكا يف املنطقة"  وهذا ما فعله  صنائع  )٣٠(

  ! وغريهم كثريون، ونزار اخلزرجي، ووفيق السامرائي،أمحد احلليب: ل  من أمثا،وقادة املعارضة العراقية
 فبينما يضحي ، هذه الطبقة من االنتهازيني أغنياء احلرب موجودة يف بالد العامل اإلسالمي )٣١(

 كما استفادوا من احلروب ، وهم املستفيدون من احلرب القادمة، يتقدم هؤالء لقطف الثمرة،اآلخرون
  !!ة البالد اإلسالمية يف هؤالء كبرية ومصيب،املاضية



 

 )٥٨(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 . أو أن نرفع رؤوسنا كآدميني،والشيوعية تأىب عليما أن يكون لنا وجود ذايت
 حينما مهت أن ،"يوغسالفيا " وها هي ذي تقدم لنا املثل يف موقفها من ربيبتها األوىل 

  ..يكون هلا يف ذاا وجود

والشيوعية قد تكون الطريق الوحيد يف أوروبا املسيحية لتحقيق عدالة اجتماعية 
 حثي منلك وسائل أخرى لتحقيق عدالة ،ولكنها ليست الطريق الوحيد يف بالدنا. .مادية

 وال تقاوم ، ال تسليبنا وجودنا الذايت،اجتماعية أمشل وأكرم من عدالة الشيوعية املادية
  .. وهي عندنا أكرم وأوىل،رغبتنا الطبيعية يف الكرامة

)٣٠(  
  طريق خالصنا يف استقاللنا احلقيقي عن أمريكا

 ، طريق اخلالص هو أن تربز إىل الوجود ن أرض املعركة املنتظرة كتلة ثالثةإن
 ، إننا لن نسمح لكم بأن تديروا املعركة على أشالئنا وحطامنا! ال:تقول هلؤالء وهلؤالء

 ولن ، ولن ندع أجسادنا تطهر حقول ألغامكم،إننا لن ندع مواردنا ختدم مطامعكم
  ! )٣٢(نسلمكم رقابنا اخلراف واِجلداء 

 وإىل اخلطوات ،إن هذا وحده هو الذي يعيد إىل األدمغة احملمومة شيئاً من اهلدوء
  ..انونة شيئاً من االتزان

 حيسب هلم ،مث يشعر هؤالء أن يف هذه الرقعة الفسيحة الضخمة اهلائمة ناساً
  ! وال ماشية وأذناب، ال كميات هائلة،حساب

 ما ، إن هذا مستحيل:رواحهم ليقولونوإن الذين استعمرت دعايات الكتلتينن وأ
 وستدوسنا األقدام ، فنحن ال منلك القوة اليت نقف ا حاجزاً بني الكتلتني،إليه من سبيل

  !! أو أن ننضم إىل هذا أو ذاك، ال يغين عنا أن نعلن احلياد،من هنا أو من هناك

  

                                     
 مهما كانت مواقعهم ومراكزهم ، هذا ما جيب أن يقوله املسلمون يف العامل اإلسالمي ألمريكا )٣٢(

إن !!  وأن ال يوافقوا على أن حتقق أمريكا مصاحلها من احلرب القادمة على حسام،ومسؤوليام
 ورغبوا يف محاية أوطام ومواردهم من ،ل واهلوان ورفضوا تاذ،حرص املسلمون على العزة والكرامة

  ! فهذا هو أضعف اإلميان،أطماع األمريكان



 

)٥٩(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

)٣١(  
  وجوب مواجهة احملتلني

 ولكين ال أدرك كيف يهون ،اح واألذهانوأنا أدرك كيف تستعمر الدعاية األرو
 وكيف ال خيجلون أن يصبحوا بإرادم عبيداً ،الناس على أنفسهم إىل هذا احلد املزري

  !)٣٣(وأشياًء 

 ؛ يتربص به أهلها الدوائر،إن جيشاً ما ال يأمن أن يدير املعركة يف أرض معادية
 ،سون عليه للعدو ويتجس، ويقطعون خطوطه ومواصالته،ويتِلفون ذخريته ومؤنه
 ، أو توىل احلملة عليهم، سواء ساملهم فتركهم على ما هم فيه،وحيرمونه اهلدوء والراحة

  ! بينما هو يواجه األعداء يف امليدان،ليواجه الثورة الداخلية

 ، بسبب الثورات واالنتفاضات الداخلية،ولقد هِزم اجليش األملاين الظافر مرتني
  ..القتالقبل أن يهزم يف ميادين 

وما . . يف قدمي احلروب أو حديثها،وما من جيش يواجه عداَء الشعوب وهو آمن
 واليت تتحكم ،إن هذه الشعوب اليت تعد مئات املاليني.يؤمن بذلك إال املستفلون األذالء

 وتتحكم مواردها الطبيعية يف النصر ،مواقعها االستراتيجية يف نتائج أية حرب عاملية
   !)٣٤( وكل قول غري هذا هراء !ه الشعوب ال تعجز عن شيء حني تريدغن هذ. .واهلزمية

  
  
  
  
  
  
  

                                     
للشهيد " دراسات إسالمية " من كتاب " ضريبة الذل : " وفصل" العبيد : "  ننصح بقراءة فصل )٣٣(

ن كرامتهم  ويدفعو، ملعرفة مالمح العبيد الذين يسريون إىل العبودية برغبة ولذة واستمتاع،سيد قطب
 ! وما أكثر هؤالء يف عاملنا اإلسالمي املعاصر،ضريبة لذهلم واستعبادهم

 ، وال جيوز ترك األعداء احملتلني يسروحن يف بالد املسلمني، الدفاع عن األوطان واإلنسان واجب )٣٤(
  "!نزهة " وكأم يف 



 

 )٦٠(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 
 

  
)٣٢(  

  اإلسالم حيرم مساعدة األعداء احملتلني

 فأين ! وما تؤدي إليه النظرة العملية لألوضاع واألشياء،ذلك ما ينطق به الواقع
  ؟كلمة اإلسالم يف املوقف من واقع األوضاع واألشياء

يلعن هذه . . وبفكرته العامة عن السالم،ن هذا اإلسالم مببادئه الكلية عن احلياةإ
 ، ويلعن األسباب اليت تدفع ا إىل الوجود،احلروب اليت ختوضها البشرية يف هذه األيام

  .. واخلائضني فيها،ويلعن الداعني إليها

ا كلها حرب على أل. . ملعونة النتائج، ملعونة الوقائع،إا حرب ملعونة الدوافع
ومن فاإلسالم حيرم علينا أن . . وحرب على املبادئ العليا اليت أراد،كلمة اهللا يف األرض

الَِّذين { : قال تعاىل. وأن نعاون على اإلمث والعدوان،ننضم إىل قوى الطاغوت يف األرض
  .]٧٦ :النساء[ }.. ِفي سِبيِل الطَّاغُوِتآمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ

 ،وما من شك أن بواعث هذه احلرب وأهدافها ليست يف شيء من كلمة اهللا
  .وليست حبال من األحوال يف سبيل اهللا

)٣٣(  
  اإلسالم حيرم املعاهدات واتفاقيات مع األعداء

 وخيرجوم ،وإن اإلسالم ليحرم علينا أن مند أيدينا إىل الذين يؤذون املسلمني) ٢
ِإنما ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَاتلُوكُم { : قال تعاىل. ويظاهرون على إخراجهم،من ديارهم

مهلَّووأَنْ ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهو اِركُمِدي ِمن وكُمجرأَخيِن و٩ :املمتحنة[ }ِفي الد[.  

 ،ومعهما روسيا يف إخراجنا من ديارنا بفلطنيولقد اشتركت إجنلترا وأمريكا 
ولقد اشتركت فرنسا يف إيذائنا ومقاتلتنا يف . .وكل دار للمسلمني يف األرض دارنا

ومن مث فكل . . وما يزالون،ولقد قاتلونا مجيعاً يف الدين. . وما تزال،الشمال األفريقي كله
 ، حيرمها اإلسالم حترمياً،ربع مع واحدة أو أكثر من هذه الدول األ، وكل تعاون،معاهدة



 

)٦١(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 فال طاعة هلذه الدولة على ؛)٣٥(ويعد الدولة اليت تعقدها خارجة على نص إسالمي صريح 
  ! بل على األمة أن ترد الدولة عن املنكر بكل وسيلة وبكل طريق،رعاياها يف هذا املنكر

)٣٤(  
  وجوب جهاد املعتدين

 ، وأن نبدأ بأنفسنا،لبشرية الظلموإن هذا اإلسالم ليحتم علينا أن ندفه عن ا) ٣
وهو يتمثل بالقياس . .وليس ظلم على وجه األرض من االستعمار. .يف دفع هذا الظلم عنا

  .)٣٦( وإسرائيل ، وفرنسا، إجنلترا:إىل الوطن اإلسالمي اآلن يف ثالث دول ظاملة عادية

 احلسام  وأن منتشق،ومن مث فاإلسالم يدعونا ألن جناهد هذه الدول يف كل ميدان
 حىت تكف عن ، وأن نعد أنفسنا يف حالة حرب معها، يف أول فرصة تسنح،يف وجهها

  .]١٩٠ :لبقرةا[ }وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُم{ : قال تعاىل.)٣٧(هذا العدوان 

)٣٥(  
  وجوب املقاطعة التامة للمعتدين احملتلني

 ينطبق على اجلماعات ،ومات يف هذا االوما ينطبق على الدول واحلك) ٤
  .واألفراد

                                     
 أو حتتل أزاء من ،ارب املسلمني اليت حت، اإلسالم حيرم املعاهدات واالتفاقيات مع الدول املعادية )٣٥(

 ينطبق ،فرنسا وبرطيانيا وروسيا وأمريكا:  وما ذكره سيد قطب عن الدول األربع الكربى ،بالدهم
 ودولة ،بريطانيا وفرنسا وأمريكا:  ويف مدقمتها ، أو حتتل بالدنا،على الدول اليت ما زالت حتاربنا

 !هؤالء األعداء احملتلني فيحرم عقد املعاهدات مع ،اليهود على أرض فسطني
 مع أن ، ال أدري ملاذا أسقط سيد قطب اسم أمريكا من الدول الكثر ظلماً لنا واعتداء علينا )٣٦(

  . وحرصها على استعمارنا،كالمه كله عن شدة عداوة أمريكا لنا
إننا نرى يف مطلع القرن احلادي والعشرين دولة اليهود على أرض فلسطني املغتصبة هي 

 واملنفذة ملخططات اليهود ،لدولة اليهود" الذراع الضاربة "  مث أمريكا اليت هي ،اوة لنااألشد عد
 ، فهذه هي الدول الثالثة األشد عداوة لنا، مث بريطانيا اليت مل تتوقف عن عداوتنا والتآمر علينا،ضدنا

  .نا وأوطاننا وأن ال منكِّن هلا على بالد، وحنارب مصاحلها يف كل مكان،واليت جيب أن جناهدها
 هذا ما جيب أن يعلمه املسلمون يف العامل اإلسالمي كله  أم يف حالة حرب مع اليهود احملتلني  )٣٧(

 ويف حالة حرب مع روسيا احملتلة لبعض ، ويف حالة حرب مع أمريكا احملتلة لبالد املسلمني،لفلسطني
 . أو ختطط إلخضاع وإذالل املسلمني، ولكل دولة ظاملة حتتل جزءاً من بالد املسلمني،أقطار املسلمني



 

)٦٢(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 ، يتعاون مع هذه الدول، وكل فرد، وكل مؤسسة مالية أو جتارية،فكل شركة
 خارج على األمة ، خمالف عن أمر اهللا،هو خارج على اإلسالم. .أي نوع من التعاون

  .. مؤذ للمسلمني يف كل مكان،املسلمة

ألطعمة أو املهمات جليوش هذه الدول يف أي وهؤالء املقاولون الذي يوردون ا
 أو يقومون هلم بالشحن يف املوانئ ، وهؤالء العمال الذي يعملون هلم يف املعسكرات.كان

 الذين تستخدمهم شركات االستعمار إلنقاذها ،احملترفون" يخ ااملش " وهؤالء. .وسواها
 ويعصون ،وخيتانون أنفسهم ، وخيونون املسلمني،إمنا خيونون اهللا ورسوله. .من الورطات
  ..)٣٨( أو فتوى ، أو معونة، أو خدمة، كلما امتدت أيديعن بلقمة،اهللا ورسوله

 يف كل . وكل دولة، وكل حكومة، وكل هيئة،إن اإلسالم حيتم على كل فرد
 وأن يوجه إليها الطعىن اليت ، وأن يكافحها، أن جياهد هذه القوى الباغية،بلد إسالمي

 حىت تكف عن ،فنحن يف حالة حرب دائمة معها. .ق الذي يستطيعه بالطري،يستطيعها
  ! وتكف عن البغي يف األرض كافة،العدوان علينا

 تفتح لنا طريق ،)٣٩( عالية مدوية ، صرحية واضحة،هذه هي كلمة اإلسالم
 املربأ من البغي ، السالم الكامل الشامل، وترسك للبشرية كلها طريق السالم،اخلالص

  .عدوانوالفساد وال

)٣٦(  
  وجوب التطبيق الصادق لإلسالم 

 فاجلواب أا ال تستطيع يف ؟فأما كيف تتحقق كلمة اإلسالم هذه يف واقع احلياة
  :الظروف العاملية الراهنة أن تتحقق إال أن ختطو األمة اإلسالمية خطوتني متالزمتني

                                     
 من اليهود ، الذين احترفوا الفتاوى والتربيرات لألعداء،"املشايخ " طلة من اتاوى البف كثرت ال )٣٨(

 وحيرمون على املسلمني جهاد األعداء وحياربون يف ، ميكّنون هلم بفتاواهم يف بالد املسلمني،واألمريكان
  . بدل أن حياربوا األعداء احملتلني، اجلهادية االستشهاديةفتاواهم ااهدين يف عملييام

 يف مواجهة ، هو كلمة اإلسالم، ما قاله سيد قطب بصراحة ووضوح يف النقاط األربعة السابقة )٣٩(
 وإمنا تنطبق على احلرب ، وهي ال تنطبق على األعداء قبل أكثر من مخسني سنة فقط،احلرب والعدوان

 والغزو الروسي ، والعدوان اليهودي على أهلنا يف فلسطني،بالد املسلمنياألمريكية القادمة على 
  . وال بد من إعالن كلمة اإلسالم وااللتزام ا، وغري ذلك،إلخواننا يف الشيشان



 

)٦٣(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

يالا  هي الرجوع إىل حكم اإلسالم يف داخل كل دولة من دو:اخلطوة األوىل
 وتنفيذ املبادئ .واستمداد القوانني والتشريعات من الشريعة اإلسالمية. .ودوهلا القائمة

 وصياغة مناهج تعليمها ،اخللقية واالقتصادية واالجتماعية املستمدة من هذه الشريعة
  ! يف ظل الفكرة اإلسالمية عن احلياة،وتربيتها وبراجمها

)٣٧(  
  ةإجياد الكتلة اإلسالمية املستقل

 هي تكتل هذه الدويالت والدول حتت الراية اإلسالمية تكتلها :واخلطوة الثانية
تكتلها على . . ويف اال احلريب سواء، ويف اال االقتصادي،يف ميدان السياسة الدولية

  :أساس

 وهلا وألهلها مجيعاً وأا ستكون ، تطلب االستقالل واحلرية كاملني:أا أوالً
  .د على هذا االستقالحرباً على كل معت

 على ظهر هذه ، من أي نوع، تقف ضد كل اعتداء وكل استعمار:وأا ثانياً
  .األرض مجيعاً

)٣٨(  
  مظاهر قوة الكتلة اإلسالمية

 متثل فكرة إنسانية ،املتجانسة هي اليت متلك أن حتمل راية جديدة وهذه الكتلة
  .نكودة وتلوح ا للبشرية الضالة املعذبة الشقية امل،جديدة

 والتض ، من شواطئ األطلنطي إىل شواطئ الباسفيكي،هذه الكتلة املتصلة احلدود
تضم مراكش وتونس واجلزائر وليبيا ووادي النيل وسوريا ولبنان والعراق واألردن 

  . وتركيا وإيران وأفغانستان وأندونيسيا،واجلزيرة العربية واليمن

 واليت متلك .)٤٠(ليون من السكان هذه الكتلة اليت يرىب عددها على ثالمثائة م
 واليت تتحكم مبواقعها االستراتيجية يف مواصالت ،)٤١( واملواد اخلامة لأغىن منابع البترو

  .العامل

                                     
  ! أما اآلن فإن عدد سكاا يزيد على مليار ونصف، كان هذا قبل أكثر من مخسني سنة )٤٠(



 

)٦٤(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 ومتلك أن ، حىت لوكانت جمردة من السالح،هذه الكتلة متلك أن يكون هلا وزن
 جتتاح فيها ،حربجتعل كل كتلة من الكتلتني املتنازعتني تفكر مرتني قبل افقدام على 

 الطاغية الباغية يف هذه ، اليت تقوم مصرة على سياستها االستعمارية،هذه املناطق الشاسعة
  ! املنكوبة بلعنة االستعمار،األرض

 إذا وصلت درجة اليقظ فيها إىل احلد الذي تقف به ،هذه الكتلة متلك هذا كله
  ..كتلتني فيها اليت يقوم ا دعاة كل من ال،يف وجه الدعايات املزيفة

إذا هي عرفت كيف جترب حكامها واملستغلني فيها على انتهاج سياسة إسالمية 
" االستعمار االقتصادي "  وخلّصتها من ،إذا هي نظمت اقتصادياا وإمكانياا. .خالصة

 الذين ال يهمهم ، وأصحاب رؤوس األموال املستغلون، الذي ميكّن له فيها حكامها،)٤٢(
  . وال دينوطن وال قومية

)٣٩(  
  األمل يف املستقبل والشعوب قادرة على التغيري

وأنا . . ال للمستغلني، أكتبه للجماهري. ال للحكومات،وأنا أكتب هذا للشعوب
  ! يف تلك الرقعة العريضة من األرض،مؤمن بالشعوب واجلماهري

 فإن واجب ، وعوامل الضغط والكبت،وأياً ما كانت عوامل الضعف والفرقة
  .)٤٣(ة إال يفقدوا إميام بالشعوب الدعا

                                                                                            
 ،اجلزائر وليبيا ودول اجلزيرة العربية والعراق وإيران:  مثل ،المية معظم منابع البترول يف دول إس )٤١(

  .والدول اإلسالمية احمليطة ببحر قزوين
 واملصيبة أن بلدان العامل ، االستعمار االقتصادي أبشع من االستعمار العسكري واالحتالل املباشر )٤٢(

 وها هي أمريكا ،عالمياً وثقافياً وفنياًاإلسالمي مستعمرة قبل أمريكا استعماراً سياسياً واقتصادياً وإ
 أي أن االستعمار العسكري ،تعود لوضع جنودها وقواعدها يف العامل اإلسالمي حبجة حماربة العراق

 !عاد من جديد
 ويأمل مبا ، ويثق م، حيترمهم ويقدر دورهم، كانت نظرة سيد قطب للشعوب واجلماهري إجيابية )٤٣(

وال بد  .. بينما غسل يديه من املسؤولني واحلاكمني،ن على فعل الكثري ويعتقد أم يقدرو،عندهم
  . وجتنيدهم ملواجهة العدوان، والعمل على تبصريهم وتوعيتهم،للدعاة من احنيازهم إىل جانب الشعوب



 

)٦٥(

  األمريكية من منظور سيد قطباحلرب 

 وحللفائهم من أهل ،متلك أن تسبب املتاعب لألقوياء. .فالشعوب متلك حني تريد
 وال حيمون ،متلك أن تكلف هؤالء وهؤالء عنتاً دائماً ن ال يأمنون معه االندفاع. .البالد

  ..معه ظهورهم من االضطراب واالنتقاض

 الذي يزاوله حكامها ، العبث اآلمثولقد آن للشعوب أن تضع حداً لذلك
 لغاية ، وتقطع كل يد تعبث ذه املصائر، وأن تقرر مصائرها بأيديها،واملستغلون فيها

  ..خاصة ال تعين هذه الشعوب

)٤٠(  
  العودة إىل اإلسالم طريق اخلالص الوحيد 

 ال ألن قوى ،لقد ضاعت فلسطني على مذبح املنافسات بني عدة بيوت حاكمة
 مهما ، عجزت عن الوقوف أمام حفنة من اليهود- أياً كانت ضعيفة -لعربية األمة ا

  ..جاءم النجدة من الكتلة الشيوعية والكتلة الرأمسالية

ولو كان يف جمموعة الشعب العريب من احليوية إذ ذاك ما تحطّم به من أطماع 
  . ما وقعت الكارثة، وتضرب على أيديهم العابثة،الطامعني

 قد جعلت ، رايات القوميات اهلزيلة،لكارثة إال أن الرايات املتفرقةوما وقعت ا
  . والكلمة الغالبة،ألطماع الدويالت وبيوا احلاكمة املقام األول

 إن هذه الراية ،إن العودة إىل راية اإلسالم الواحدة هي الطريق الوحيد الباقي
 اليت ينادي ا املسلمون ،ة وإن كلمة اإلسالم هلي الكلمة األخري.اليوم هي شارة اخلالص

  .)٤٤( بل تتنادى ا البشرية لألمن واحلياة ،للنجاة
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