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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 األمريكية! االنتخاابت يف ترامب فوز

 اليت الرأي استطالعات أبن علماا  كبري، بفارق كلينتون على ترامب فاز كيف وهو: مقنعاا، جوابا  له أجد مل سؤال هناك :السؤال
 ترامب تصرحيات فإن وكذلك للنظر؟ تالف بفارق ترامب على كلينتون تقدم على تدل كانت 8/11/2016 االنتخابت سبقت
 وكان... كوراي على وحىت بعامة، واملسلمني والسعودية، والصني، أوروب، على اجلبهات: كل على انرية كانت االنتخابت محلة خالل
 .خرياا  هللا وجزاك الشكر، ولك سوراي؟ يف وخباصة ستتغري، أمريكا سياسة أن يعين فهل... وبشار لروسيا تصرحياته يف مدح هناك

 التالية: األمور استعراض من بد فال أعاله األسئلة أجوبة واقع ندرك لكي :اجلواب
 والية لكل بل األصوات، عدد وقياس الناس آراء على يتوقف الذي العادي الوضع خيالف أمريكا يف االنتخابت قانون إن -1

 حيوز فإنه %(،1بـــ) ولو حىت ما والية يف األصوات أبغلبية يفوز لذيا واملرشح ،(538) البالغ االنتخايب اجملمع يف األصوات من عدد
 بنسبة املرشحني أحد فاز فإذا االنتخايب، اجملمع يف صوتا  (20) وهلا مليون( 2) سكاهنا والية كانت إذا فمثالا  الوالية، أصوات مجيع

 نسبة فقط وليس (،20) الـــ األصوات مجيع أيخذ %(51الــ) صاحب فإن %(،49) واآلخر %(،51) مثالا  املنتخبني، أصوات
 .كاملة (20) الـــ أيخذ بل أصوات، (9) واآلخر صوتا، (11) حنو أي (10.2 = 20 * %51) ليس أي هبا، فاز اليت األصوات

 على وقفيت هذا إن حيث االنتخايب، اجملمع أصوات أبكثر يفوز ال ولكنه الناخبني أصوات أبكثر املرشحني أحد يفوز فقد وهكذا
 .اآلخر عن املرشحني أحد فيها يفوز اليت والنسبة االنتخايب، اجملمع يف هلا املخصصة األصوات وعدد الوالية، سكان كثافة

 أصوات أكثرية تتفق ال قد ولذلك االنتخايب، اجملمع يف األصوات وليس الناس، أصوات عليها فيغلب الرأي استطالعات وأما
 :الناس أصوات أبكثرية كلينتون فازت) :فقد فعالا، حدث ما وهذا آنفاا، بينا كما االنتخايب معاجمل أصوات أكثرية مع الناس

 أصوات من أقل بنسبة ففاز ترمب أما ..."االنتخايب اجملمع من صوتا  "232" بـــ فازت حني يف "،%47.6 بنسبة 60،556،142"
 8 - 2016 األمريكية الرائسة انتخابت) "..."306" االنتخايب اجملمع أبكثرية فاز ولكن ،"%47.3 بنسبة 60،116،240" الناس

 .(2016 نوفمربتشرين الثاين/
 قيمة، أية تراعي ال اليت واألعمال املرشحني، يصاحب الذي واألمين والسياسي املايل النفوذ فإن آخر جانب ومن جانب، من هذا

 قضية حتريك فمثالا  معني، اجتاه إىل الناخبني دفع يف يؤثر هذا وكل... والطاحل منها للصاحل النظر دون طاقته ديستنف مرشح كل بل
 عن االنتخابت موعد من يوما 11 حوايل قبل أعلن قد آي" يب "أف الفيدرايل التحقيقات مكتب مدير كومي جيمس )وكان كلينتون

 يف أثر له انك التحريك هذا م(،13/11/2016 ،عريب سي يب يب) (...لكرتوينإلا للربيد كلينتون استخدام بشأن جديد حتقيق
 وزيرة كانت عندما اخلاص لربيديها استخدامها يف التحقيق إعادة عن كومي جيمس إعالن) صرحت نتونيكل إن حىت االنتخابت

 هلا أساس ال كان كومي شكوك "أن وأضافت: ،االنتخابية" محلتها على كبري سياسي ضرر له كان االنتخابت من أايم قبل للخارجية
 ،عريب سي يب يب) (...االنتخابت" نتائج على سليب أثر له كان ذلك أن إال إلدانيت، شيئاا  جيد مل أنه أعلن وقد الصحة، من
 هبوط من يثريونه ما بسبب إلنقاذها التغيري إىل حباجة أمريكا أن إىل األجواء يهيئون كانوا اجلمهوريني إن مث. م(13/11/2016

 ليز وأخته هو كتبه كتاب يف السابق األمريكي الرئيس انئب تشيين ديك اجلمهوري فمثال الدميقراطيني، حكم ظل يف الدويل مستواها
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 نيسان شهر يف مقتطفات منه نشرت قوية( أمريكا إىل العامل حيتاج ملاذا )استثناء: عنوان حتت اخلارجية بوزارة سابقة مسؤولة تشيين
 اخلطر فيه نواجه الذي الوقت يف "لألسف فيه: يقول االنتخابت من شهرين قبل أيلول شهر يف صدرو  (8/4/2016 )رويرتز املاضي
 هذا ان"ءأعدا وجرأ أمريكا حلفاء عن وختلى كبري بشكل قوتنا أوبما الرئيس أضعف سريعة بصورة متزايد إرهايب لتهديد والقائم الواضح

 أصواهتم، لنيل اليهودي اللويب استغالل مث املرشحني! من لكل اخلفية لقوىوا املخابراتية، السياسية والتأثريات املالية، لألوساط بإلضافة
 طويل وقت منذ كان ولكياهنم لليهود "حبه أن 11/5/2016 يوم نشرت اليوم" "إسرائيل يهودي موقع مع له مقابلة يف ذكر فقد

. جدا" مهمة إسرائيل فإن لذلك املنطقة، يف لنا مالعظي األمل معقل إسرائيل أن تنسوا أال وعليكم إسرائيل سنحمي "إننا وقال:. جدا"
 ...القدس إىل أبيب تل من أمريكا سفارة بنقل ووعد

 عن يتورعون فال املرشحني، من لكل "الغسيل نشر" محالت هي أمريكا، وخباصة الرأمسالية الدول يف االنتخابية احلمالت إن -2
 بوضوح دلت فقد سبق ما فاقت املرة هذه أن غري ...للمرشحني خطااي أو أخطاء كل عن والبحث والسباب، والشتائم، الفضائح،

 وحلوال أفكارا لديهم أن يظهر ومل األعراض، وتناول الشخصية االهتامات سادهتا وقد خطاهبم، وسقوط املرشحني مستوى هبوط على
 حنو أمريكا احندار إىل يشري وهذا أسوأ، هو ومن ئسي هو من بني األمريكيني من كثري ترجيح وصار. املتفاقمة أمريكا ملشاكل انجعة

 لقد ...ترامب تصرحيات عمقتها وقد األمريكي اجملتمع يف االنقسامات وزايدة واالقتصادية الداخلية وأزماهتا مشاكلها تفاقم مع األسفل
 منبوذ وشخص طينو  عار) أبنه ترامب حزبه مرشح بقساأل األمريكي اخلارجية ووزير اجلمهوري احلزب عضو بول كولن وصف

 اجلمهورية، لرائسة تصلح وال مهملة أبهنا البعض اعتربها فقد كلينتون هيالري وأما (،14/9/2016 ،عريب سي يب يب) (...دولياا 
 يب أف" الفديرايل التحقيقات مكتب وكان. خارجية كوزيرة عملها أثناء سرية معلومات إلرسال اخلاص بريدها استعماهلا ذلك ودليل

 وزارة وتنظر. ..للخارجية وزيرة كانت عندما لكرتوين،إلا بريدها بشأن) كلينتون هيالري ية،مريكاأل رائسةال مرشحة ستجوبا قد "آي
 بدأت يذال االحنطاط على يدل ذلك فكل ،(2/7/2016 ،عريب سي يب يب) (...جرمية يشكل اإلمهال هذا كان إذا فيما العدل
 من هذا ...ألمريكا القادم السقوط على يدل ذلك فإن لديها ما أفضل ومها املرشحني هذين غري جتد مل فعندما أمريكا، إليه تنحدر
 ..."الغسيل نشر" من االنتخابية التصرحيات به تتميز ما حيث

 عنجهية مع تناُسِبها مبقدار إال شأن ذات مصداقية أي من ختلو تكاد فهي التصرحيات هذه تنفيذ مصداقية حيث من أما
 للمرشح التنفيذية للسياسة حقيقياا  مقياساا  االنتخابية التصرحيات تؤخذ فال وهكذا ...الدميقراطي األسلوب وخداع هوري،اجلم األسلوب

 يف حاله على بق اآلن وهو غوانتينامو سجن سيغلق أبنه صراخاا  االنتخابية محلته وبماأ مأل فقد حمسوس مشاهد وهذا... انتخابه بعد
 بتصرحياته: يتالعب بدأ فقد نفسه مباتر  وحىت االنتخابيتان! وبماأ مرحلتا انتهت الذي الوقت

 لذكر هبم خاصة بطاقة واعتماد أمريكا املسلمني دخول على وشامل كامل "حظر إىل 2015 األول كانون يف ترامب دعا -
 إنه) وعده عن ذلك بعد قال هولكن ،(7/12/2015 ،سي يب يب)... املساجد" مراقبة إىل ودعا هلم بياانت قاعدة وختصيص داينتهم

 ينفذ مل وإن عليهم والتضييق للمسلمني التهديد أسلوب يستعمل سيبقى ولكن (11/11/2016 ،اجلزيرة) (...أكثر ليس اقرتاح جمرد
 .كالمه

 خلداع جتاهها التشدد سيظهر وإمنا ذلك يفعل أن املتوقع من وليس االتفاق يلغي سوف أبنه صرح اإليراين النووي امللف يف -
 يتعمد أنه أو تصرحياته يف نفسه مع يتناقض أنه على يدل مما. سياساهتا وتنفذ أمريكا فلك يف تدور أهنا يدرك وهو إيران ضد أبنه الناس

 يتخذه أسلوب ذلك وكأن. األوائل يفعله مل شيئا هلم سيفعل أبنه مشاعرهم ويدغدغ األمريكيني وليوهم املقابل الطرف ليخيف التناقض
 .تنفيذه على قدرهتا وعدم أمريكا عيوب على يغطي حىت يلللتضل
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 غري مهاجر نييمال ثالثة حنو برتحيل سيقوم إنه أس يب سي شبكة مع مقابلة يف ترامب دوانلد املنتخب يمريكاأل الرئيس قال) -
 العصابت، أعضاء إجرامي، سجل لديهم الذين األشخاص نرحل أن هو سنفعله، "ما: املقابلة يف ترامب وأضاف... البالد من شرعي
 من سنخرجهم لكننا ...السجن يف نضعهم أو بالدان من خنرجهم سوف ماليني، ةثالث أو شخص مليوين يكونون رمبا املخدرات، مهريب

 اختاذ يف اهلجرة مسؤولو سيبدأ احلدود، "أتمني" بعد إنه قوله اجلمهوري الرئيس وتبع... شرعي" غري بشكل هنا موجودون إهنم بالدان،
 إن ترامب قال واملكسيك، املتحدة الوالايت بني حائط بناء قضية وعن... املتحدة الوالايت يف املسجلني غري املهاجرين بشأن القرارات

 بعض يشمل ا"رمب موضحا سياج، على تقتصر جزاءأ يشمل وقد احلجارة من بكامله يبىن ال قد احلدود على بناءه يعتزم الذي اجلدار
 م(،13/11/2016 ،احلرة) (...البناء" يسمى الذي العمل هذا يف برع أان جدار، بناء األنسب من املناطق بعض يف ...التسييج
 حجارة بعضه فيه يفصل عاد السياج وحىت ويستثين، يفسر عاد ماليني ثالثة حنو برتحيل قال أن فبعد تصرحياته يف يتالعب أنه وواضح
 .يرتاجع أن استعداد على وهو الغري على واهلجوم التهديد هو أسلوبه أن يؤكد وهذا... سياج وبعضه

 إذا األوروبيني حلفائها جانب إىل واشنطن تدخل أن إىل ولفت ،"جدواه فقد") األطلسي احللف أبن ترامب صرح أن سبق وقد -
 م(11/11/2016 ،اخلليج يدةجر ... "ب.ف.أ") (.احللف ميزانية يف األوروبية املالية بملسامهات رهن روسي، لعدوان تعرضوا ما

 سي يب يب) (...قوي" انتو حبلف "ملتزما سيظل أن بلغهأ ترامب إن) :أوبما براك احلايل، األمريكي يسالرئ قال ذلك غضون ويف
 م(14/11/2016 ،عريب

 أن املتوقع غري من العريضة اخلطوط فإن السابق الرئيس عهد يف املتداولة األساسية القضااي يف األمريكية السياسة تغيري عن أما -3
 تنقص، أو تزيد صالحيات منها ولكل خمتلفة، مؤسسات فيه تتحكم األمريكي فالنظام تتغري، أن ميكن اليت هي األساليب وإمنا تتغري،
 العريضة طوطبخل االحتفاظ يف تؤثر وهذه... األمنية الدوائرو  القومي، األمن جملسو  الكونغرس،و  والبنتاغون، وإدارته، الرئيس فمثالا 

 السؤال: يف الوارد سوراي موضوع أتناول ذلك ولتوضيح األساليب، يف الفارق مع اثبتة شبه األمريكية للسياسة

 بشار... معه يُتفاوض ال بشار... سوراي يف له مستقبل ال بشار يقول بل صراحة ذلك يعلن ال ولكنه بشار يدعم كان أوبما -
 حكم يف له دور ال ولكن االنتقالية املرحلة يف وجوده من مانع ال... االنتقالية املرحلة يف له وجود ال لكن معه التفاوض من مانع ال

 فهو اإلرهاب حيارب بشار واحدة مرة فقاهلا ترامب وأما الرائسة!! انتخابت يف يشارك أن من مانع ال قال وأخرياا ... ذلك بعد سوراي
 وسوراي روسيا مع حتالفا أن جمددا أكد ترامب إن غارداين صحيفة )وقالت لبشار ليسو  اإلرهاب على للقضاء واألولوية فعال عنصر
 ال إنه جورانل سرتيت وول لصحيفة قوله ترامب عن ونقلت. السورية األزمة مع للتعامل يفضلها اليت السياسة هو الدولة تنظيم هلزمية
 يهدد والذي األهلية احلرب فوضى يف ازدهر الذي التطرف لىع للقضاء األفضل الطريق هو نظامه تعزيز "لكن مطلقا، األسد حيب
 املاضي متوز يف تميز نيويورك نشرهتا مقابلة يف السورية األزمة يف رأيه عن ترامب عرب قد وكان م(،13/11/2016 ،اجلزيرة) (...ا"أمريك
 اآلالف عشرات إبرسال االنتخابية محلته يف هب وعد ما أما. األسد" من التخلص قبل داعش من التخلص أوال علينا أن "أعتقد قائال
 يوم األنباء وكاالت نقلت فقد ...الناتو قوات كذلك معهم سريسل أنه وذكر الدولة تنظيم حملاربة والعراق سوراي إىل اجلنود من
 من حيواي ألمرا فيها يكون اليت احلاالت يف فقط العسكرية القوة نستخدم سوف) فيها: قال اليت ترامب تصرحيات 4/11/2016

 العدوان عن يتورعون وال والالحق، السابق مريكي،أ رئيس كل يقوله فهذا (،...القومي املتحدة الوالايت أمن ضمان نظر وجهة
 .الصراح! بلكذب ُغلِ فت وإن حىت القومي األمن حبجة يلد أي على الوحشي
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 مبنع يقول وترامب... اإلرهابيني يد يف وقوعها خشية لكذ معلالا  املعارضة عن الفعالة األسلحة مينع كان فأوبما وكذلك -
 إهناء عزمه عن عرب   ترامب إن غارداين صحيفة )قالت تقع مل أو املعارضة مع وقعت إن يهمه وال واحداا  قوالا  املعارضة عن األسلحة

 ...م(13/11/2016 ،اجلزيرة) (...منه املساعدة طلبها رغم املسلحة السورية للمعارضة يمريكاأل الدعم
 من يغين وال يسمن ال بجتماع يراضيها التايل اليوم يف ولكنه لوزان من فُيقصيها السورية األزمة عن أوروب يُقصي أوبما وأيضاا  -

 الفرنسي فالرئيس...) شدهتا على فعلهم بردود يعبأ وال شيء! ال كأهنا أوروب وجه يف يصيح بل أوروب ترضية يعنيه ال وترامب... جوع
 الوزراء رئيس وقال متاما" "خمتل أبنه جونسون بوريس بريطانيا خارجية وزير ووصفه "منه بلتقيؤ أشعر" ترامب: حق يف يقول أوالند

 فقط وليس للعامل مشكلة ترامب "إن شولتز مارتن األورويب الربملان رئيس وقال اخلوف" سياسة "يبث إنه ترامب حق يف رينزي اإليطايل
 خالل من ترامب الين دير فون األملانية الدفاع وزيرة وخاطبت .(11/11/2016 ،األوسط الشرق جريدة) (..."األورويب لالحتاد
 ما إذا األوروبيني حلفائها جانب إىل واشنطن تدخل أن عن ترامب تصريح على رداا  11/11/2016 يوم األملاين إف. دي. زد تلفزيون
 القيم وإن يهم ال املاضي إن تقول أن ميكنك ال) قائلة: احللف ميزانية يف األوروبية ةاملالي بملسامهات رهن روسي، لعدوان تعرضوا

 مشروعا ليس األطلسي مشال حلف إن ...تستطيع ما بقدر احللف من أمواال تكسب أن ذلك من بدال وحتاول مهمة غري املشرتكة
 (10/11/2016 ،رويرتز) (...شركة ليس جتاراي،

 بب من وذلك !...الروسية الوحشية اهلجمات ضد يصرح ولكنه سوراي على الوحشية هجماته يف ياروس على يعتمد وأوبما -
 منافسته وعلى وبماأ رئيسه على يقدمه بل بوتني على ويثين هناراا  جهاراا  روسيا على يعتمد وترامب ...للمعارضة واخلداع املراوغة

 أن ترامب )وأضاف... م(14/11/2016 ،عريب سي يب يب) (...رئيسنا" من بكثري أكثر قائدا كان "لقد نيتبو  عن فيقول كلينتون!
 يتعامالن كالمها مباوتر  وبماأ فإن وهكذا .(20/10/2016 ،عربية نيوز سكاي) (...سوراي يف هزمها وقد كلينتون من أذكى بوتني

 أو أوروبية دولة تصبح أن يف نقص عقدة من روسيا لدى ما ذلك يف يساعدهم األساليب اختالف مع مريكاأ مصاحل خلدمة روسيا مع
 فوز عن أعلن أن بعد بلتصفيق الروسي الربملان ضج وقد. السوفيايت االحتاد عهد على أجمادها وتعيد عظمى دولة ترجع وأن غربية
 الروسي! الغباء شدة يؤكد مما بترام

 وإمنا الدميقراطي احلزب وبني اجلمهوري احلزب بني ختتلف ال األمريكية السياسة يف العريضة اخلطوط أبن يتبني ذلك كل من
 .ختتلف األساليب

 يتشدقون هبا اليت الدميقراطية بلبوس الظهور كثرياا  يهمه ال اجلمهوري فاحلزب احلزبني نشوء خلفية إىل فريجع ذلك سبب أما -4
 إىل متيل البقر رعاة وثقافة... عليه تغلب زالت وال الوسط هذا من نشأ قد وهو بلعنجهية املشبع البقر رعاة سلوك عليه يغلب بل

 أو يعرتض أن يستطيع أحد وال ذاك ويسرق هذا وينهب وهناك، هنا ويفجر ذاك، وقتل هذا بضرب ويقوم القوة يظهر الذي الشخص
 واستعماله حالسال محل وحيبون بالدهم، يف سائدة فهي األبرايء، الناس قتل من اجلرائم هتمهم وال وخيضع، يسكت أن فعليه يتحداه
 اإلجرامي التاريخ عن التحرايت بتوسيع يسمح الدميقراطي للحزب اقرتاحاا  االثنني رفض األمريكي الشيوخ جملس وكان. األهواء حسب

 الدميقراطيون حياول الذي اإلجراء هذا ضد 20/6/2016 االثنني جلمهوريونا )وصوت... فردية أسلحة شراء يف للراغبني والنفسي
. (21/6/2016 ،اليوم روسيا) (...معارضاا  صوتا  56 مقابل لالقرتاح داعماا  صوتا  44 التصويت نتيجة وكانت سنوات، منذ متريره

 املنطلق هذا من... اجلمهوريني على السالح وجتار منتجي لويب سيطرة بسبب السالح حيازة تنظيم يهمهم ال اجلمهوريني فإن وهكذا
 مل أم نفذها سواء واالبتزاز بلتهديدات هيبتها ليستعيد قوية بالده وأن قوي كأنه يظهر لذيا الرجل أسلوب فهو ترامب سلوبأ أييت

 (10/11/2016 ،زرويرت ) مبواقفه" التنبؤ ميكن ال شخصا أكون أن "أريد قال كما فهو آخر، أسلوب إىل وجلأ عنها تراجع و ينفذها
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ِبط تصرحياته جاءت وهلذا، معارضتها خيشون أو هلا خيضعون أو كاأمري بسياسة يقبلون ليجعلهم اآلخرين إخافة إىل يعمد فسوف  يف ختخ
 اجلنوبية كوراي يف أتباعه منه يسلم ومل ...الصني ساحة يف ونزل... واملسلمني سالمإلا على حقده واضحاا  كان فقد األربع! اجلهات

 كذلك وسيستعمل ...العنجهية سلوبأ حيث من ذاه ذلك! يتعمد وكأنه زياستفزا بشكل بقوة وروبأ وهاجم ...وإيران والسعودية
 ألمريكا، وزايدة التكاليف يدفعون اآلخرين وجيعل يربح أن ويريد األخرى الدول ابتزاز على سيعمل حيث احملتالني التجار أسلوب
 تصرحياته: يف جاء ولذلك
 كبرية ورطة يف ستكون السعودية وقال:. وأمنيا سياسيا امن عليه حتصل ما لقاء املال تدفع أن وعليها ثرية دولة السعودية إن) -

 يف وذلك (19/8/2016 ،األمريكي سي يب إن تلفزيون) (...تبقى أن هلا كان وما وجدت ملا لوالان ملساعدتنا، وستحتاج قريبا،
 بدفع السعودية يرغم ااجلاست عليه أطلق قانوان أقر الكونغرس وأن سيما أمريكا، يف املوجودة إيداعاهتا كافة وأيخذ ليبتزها خطوة

 .بنيويورك العاملي التجارة مركزي يف 2001 عام 11/9 أحداث عن لألمريكيني تعويضات
 تكلفة من أكرب حصة األخرية تدفع مل ما اجلنوبية كوراي يف املتمركزة األمريكية القوات بسحب يرغب أنه محلته أثناء ترامب ذكر -

 .الشمالية كوراي ضد املشرتك الدفاع إطار يف أمريكي جندي 28500 تعدادها يبلغ اليت القوات هذه نشر
 تدخل أن إىل ولفت ،"جدواه فقد)" األطلسي احللف أبن وقال ،األطلسي حلف ميزانية يف أكثر تدفع أن أوروب من وطلب -
 (.احللف ميزانية يف ةاألوروبي املالية بملسامهات رهن روسي، لعدوان تعرضوا ما إذا األوروبيني حلفائها جانب إىل واشنطن

 م(11/11/2016 ،اخلليج جريدة... "ب.ف.أ")
 أبنه املناخ تغري ووصف العاملية السوق يف املنافسة على قدرة أقل جيعلها الشركات على البيئية القيود إن) قال املناخ حولو  -
 ه!وأتباع عمالئه مع حىت ترامب له يسعى الذي املايل االبتزاز مدى يتبني وهكذا (،خدعة

 بغالف السم فيقدم جنليزيإلا األسلوب وتقليد الزائفة الدميقراطية بلبوس والظهور اخلداع عليه فيغلب الدميقراطي احلزب وأما -5
 فإن ولذلك... أسنانه على يضغط وهو فيقتلك خالصاا  السم يقدم اجلمهوري احلزب نإ حني يف ،يبتسم وهو فيقتلك الزائف الدسم من

 سافرة عداوهتم نألل أحداا  خيدعون ال اجلمهوريني الرؤساء نإ حني يف ،املغفلني ود وكسب اخلديعة على أقدر نيالدميقراطي الرؤساء
 األب وبوش ونكسون فريغان ؛الطرفني من للرؤساء البعيد غري التاريخ من ألمثلة الناس رؤية استعراض عند ذلك مالحظة وميكن معلنة،

 وكندي... برزة وأنياهبم مكشوف عدواين اسستفزازي بشكل واملسلمني اإلسالم جتاه وخاصة وعنجهيتهم اجلمهوري احلزب من بنواال
 بحلرب يقول فبوش ...ظاهرة وابتسامتهم واملسلمني لإلسالم وكيدهم وخداعهم وخبثهم الدميقراطي احلزب من وأوبما نتونيوكل وكارتر

 الرؤساء فإن ولذلك" :آنفاا  قلنا فكما وهلذا !...كيداا  لإلسالم نايكيد ثنانالوا... قرآنية آبية القاهرة يف يستشهد نتونيوكل الصليبية
 ."معلنة سافرة عداوهتم نأل أحداا  خيدعون ال اجلمهوريني الرؤساء نإ حني يف ،املغفلني ود وكسب اخلديعة على أقدر الدميقراطيني

 - األصل األملاين - يمريكاأل الكاريكاتري رسام نشر أن نذفم قلناه ما يناسب ةالدالل يف فارق فهناك احلزبني شعار يف وحىت -6
 من احليواانت، من جمموعة لتخويف أسد هيئة يرتدي محار صورة فيه أظهر هاربر جملة يف رمساا  (1874 و ،1870) يف انست توماس

 الشعاران وهذان اجلمهوري، زباحل شعار والفيل ،الدميقراطي احلزب شعار احلمار أصبح مث ...حوله ما حيطم هائج ضخم فيل بينها
 الدميقراطي، احلزب شعار جيسد محار األوىل يف يظهر صورتن انتشرت 2008 عام انتخابت محلة فخالل ،احلزبني صورة يعكسان

 يقدم منهما واحد كل وأخذ أوبما، براك إىل يرمز اللون أمسر شاب وخلفها كلينتون، هيالري إىل وترمز أصفر بفستان امرأة متتطيه
 "الرتغيب على املرتكزة الدميقراطي احلزب سرتاتيجيةا عن انتخابيا تعبريا حينها شكل ما وهو طويلة، عصا طرف يف مربوطة جزرة للحمار

وميت ويف املقابل، ظهرت صورة أخرى يف نفس احلملة يربز فيها مرشحان اثنان أيضا، يف إشارة حينها إىل جون ماكني ."والرتهيب
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 احملافظة السياسة إىل ترمز غليظة بعصا يضربه منهما كل وأخذ احلزب( شعار )ميثل فيال ميتطيان - اجلمهوري حلزبا من - رومين
 ".والقوة "احلزم على تعتمد اليت للجمهوريني
 آخر عن شخصاا  متيز اليت الشخصية اخلصائص بقدر إال اجلمهوري احلزب مرشحي تصرفات من بدعاا  مباتر  تصرفات فليست وهكذا

 .آنفاا  ذكرت كما الشخصية اخلصائص بستثناء احلزب مرشحي مجيع على تنطبق تكاد اجلمهوري للحزب العامة اخلصائص تبقى ولكن

 واخلالصة:
 اإلسالم جتاه وخاصة شأن، ذا تغرياا  تتغري ال السابق الرئيس عهد يف تقررت اليت األمريكية للسياسة العريضة اخلطوط إن -أ

 مؤسسات تقررها األمريكية السياسة ألن وذلك دميقراطياا، أم مجهورايا  الرئيس أكان سواء السورية، األزمة جتاه خصأ وبصورة واملسلمني،
 ...ينقص أو يزيد التأثري من شيء منها لكل

 ...اخلارجية املشاكل حللول أو الدولية، للعالقات العملي للتنفيذ مقياساا  ليست االنتخابية التصرحيات إن -ب
 استخدامها يف وكذلك وأنظمتها، نظامها على اثروا الذين املسلمني على حرهبا يف روسيا استخدام يف أمريكا تستمر وسوف -ج

 على تشويشهم وتوقف الكبري، األخ وهي تعتربهم كما الصغار خوةإلا وهم عليها األوروبيني مترد من حتد أن تريد ألهنا أوروب، جملاهبة
 وعسكرية واقتصادية سياسية قوة تشكيل وحماولتهم ومظلتها إرادهتا خارج املستقل وعملهم نفوذها، مناطق ويف وسياساهتا مشاريعها

 .مستقلة
 ولذلك. والعنجهية الغطرسة ممارسة وكذلك أعداء، حتسبهم الذين على واهلجوم والتهكم التهديد اجلديدة اإلدارة أساليب ومن -د

 بل فنجان، يف زوبعة فكلها هتديداهتا ختشى وال لضغوطاهتا ختضع وال تنصاع أال انفسه حترتم اليت األخرى للدول أسلوب خري فإن
 عندما بناال بوش عهد على الذروة بلوغها يف وهي ألهنا. املنطقة من إخراجها على والعمل وجماهبتها ألمريكا حتديها يف متضي أن عليها

 األسفل؟! إىل احندار يف وهي اليوم فكيف، فيها ؤثرت أن استطاعت أمريكا ملعارضة أخرى دول مع حموراا  فرنسا شكلت
 هلا بقي فما الدفع، على الدول إلرغام منه بدى كما االبتزاز أسلوب تستخدم سوف ترامب برائسة األمريكية اإلدارة أن يبدو -ه

 .لعاما الرأي عليها وتثري البتزازها ختضع ال أن األخرى الدول على جيب احلالة هذه ويف. احليلة هذه غري
 هبدوء تنام ترتكها وال مضجعها تؤرق واليت أمريكا حلق يف والصلبة الكربى الشوكة وهي الثائرة اإلسالمية األمة شعوب وأما -و
 العراق رمال يف أنفها غتمر   وقد االستعمارية، القوى كافة وعلى أمريكا على هللا إبذن منتصرة وهي وكفاحها، ثورهتا مواصلة فعليها
 أن األمة على ولكن السقوط، حنو يهتو  وهي وآتكلت اهرتأت وقد العنكبوت بيت من أوهن أمريكا أن ولتعلم ...ستانأفغان وثرى
 سيقودوهنا الذين الواعني املخلصني حنو األمة تتوجه وأن ...املسلمني بالد يف ألمريكا املداخل فهم واألشياع واألتباع امريكأ ءعمال حتذر
ُتمْ ﴿ ركنيه: من للمجد ممسكة كانت كما فتعود والسؤدد، تحريروال النجاة إىل هللا إبذن رَ  ُكن ْ  َتَُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأمَّة   َخي ْ

َهْونَ  اِبْلَمْعُروفِ   َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثَّ  َتُكوَن، َأنْ  اّللَُّ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجْْبِيًَّة، َتُكونُ  ثَّ  ...»و ،﴾اِبّللَِّ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ
َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفة   َتُكونُ  ثَّ  يَ ْرفَ َعَها، ةِ  ِمن ْ  .بعزيز هللا على ذلك وما ...الطيالسي داود أبو أخرجه «الن ُّبُ وَّ
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