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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 األمريكية الرائسية االنتخاابت تداعيات

 :السؤال
 كما ابيدن فاز مث ابيدن، الدميقراطي ومنافسه ترامب الرئيس بني توترات املرة هذه األمريكية الرائسية االنتخاابت صاحبت

 ابيدن؟ فوز بعد للهدوء طريقها يف االنتخاابت صاحبت اليت التوترات فهل ابلنتيجة، ترامب يعرتف ومل األنباء وسائل أعلنت
 وأخطر من ذلك يف الداخل واخلارج؟ أبعد تبعات األمور جملرايت أن أم واشنطن؟ يف للسلطة سلس انتقال جيري وهل

 :اجلواب
 ووصف شديد توتر صاحبها فقد مسبوقة، غري أمريكا يف الرائسية االنتخاابت هذه أن على جيمعون املرة هذه اجلميع يكاد

 االنتخاابت قبل هذا وكان فقط، التزوير حال يف احلصول ممكن أبنه لالنتخاابت خسارته احتمال ترامب األمريكي الرئيس
 كيفية يف يبحثون كانوا واشنطن يف السياسيني أن لدرجة للعيان ابدايا  الرائسة مبنصب االحتفاظ على صرارهإ فكان بشهور،
 اليت مث االنتخاابت سبقت اليت الظروف بيان املهم من هفإن وعليه! األبيض البيت مغادرة هرفض حال يف ترامب مع التصرف

 :يلي كما وهي ،تلتها

 رجياا بطريقة مثرية الفتة للنظر:وخا داخلياا  يتصرف مباتر  أخذ م20/1/2017 للسلطة تسلمه فور :أوالا 
 وزراء تغري فقد إدارته، ألركان ةرز ابال السمة االستقالة أو إلقالةاب التغيري وكان مناوئيه بكل الرئيس يبال فلم داخلياا  أما -1
 يف إسرب مارك دفاعه وزير فأقال ...نفسها ابلعقلية يتعامل يزال ال وهو سنوات، أربع غضون يف مرة من أكثر إدارته ومدراء

 من األمريكيني مع العنصري ةاألمريكي الشرطة تعامل موضوع ويف ابالنتخاابت، ابيدن فوز إعالن بعد أي م،9/11/2020
 من التقليل أو الشرطة على الضغوط ملمارسة الدعوات كل ترامب رفض ضده، اندلعت اليت احلادة واملظاهرات أفريقي أصل

 كبري بشكل الضرائب خبفض وقام مبطن، غري وأحيانا  مبطن، بشكل العنصرية الرائحة حتمل تصرحياته وكانت ميزانيتها،
 !عمل فرص خلق ةذريع حتت للشركات

 االقتصادية، احلماية سياسة من ألمريكا جديداا  عهداا  ودشن الصني مع اقتصادية حرابا  أشعل فقد خارجيا وأما -2
 عديدة دولية منظمات من وانسحب الشمالية، أمريكا يف للتجارة والنافتا للمناخ، ابريس مثل دولية اتفاقيات من وانسحب
 إايها ممنياا  األورويب االحتاد من إخراجها يف للمساعدة بريطانيا مع علناا  فوقف كاألوروبيني هحللفائ وتنكر العاملية، كالصحة

 أمريكا وأتباع عمالء مع كبري ابزدراء تعامل وكذلك إخل...نفاقإلا من املزيد منهم طالباا  الناتو دول وهاجم كبري، جتاري ابتفاق
 ...اإلسالمية املنطقة يف

 ظهرت قد األمراض من الكثري أعراض فإن حادة ابنعطافات تقوم ترامب إدارة أخذت ملا: يكاأمر  انقسمت كيف :اثنياا 
 :واضح بشكل األربع اإلدارة سنوات خالل السطح على وطفت أمريكا يف
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 كبرية شرائح لدى هوى القت ما سرعان عنصرية توجهات 2016 سنة االنتخابية محلته ومنذ ترامب الرئيس أظهر -1
 وقتلت حكمه، خالل وترعرعت انتعشت أهنا إال ترامب قبل موجودة كانت وقد األبيض، العرق تفوق مجاعات فظهرت
 سياسية كجماعة مهمة" السود "حياة مجاعة وظهرت وأسود، أبيض بني أمريكا فانقسمت السود، من رجاالا  "البيضاء" الشرطة
 تتهيأ وأخذت تنظيماا  أكثر بشكل البيض من مسلحة شياتملي ظهرت املقابل ويف واملساواة، ابملطالب وتنادي وحتشد تتظاهر
 ...االستقرار بزعزعة للقيام

 "جيب رسالته يف وكتب استقالته أعلن ماتيس دفاعه وزير إن حىت األوروبيني، ابحللفاء زدراءا ا ترامب إدارة أظهرت -2
 .(م21/12/2018 السابع، اليوم) "ابحرتام احللفاء معاملة
 االقتصاد محاية أي احلمائية االقتصادية ابلسياسة 2017 سنة للرائسة تسلمه منذ ترامب مريكياأل الرئيس ندى -3

 ظل يف املنافسة على قدرهتا لعدم املصانع إغالق مسلسل ووقف بالده، تغزو اليت واألوروبية الصينية املنتوجات من األمريكي
 الداخل، يف له شرسني أعداء بذلك يصنع أنه األخرى عينه ترى أن دون واحدة بعني ينظر ترامب فكان الدولية، التجارة حرية

 مسائل يف ضده للتظاهر موظفيها من اآلالف وأخرجت بقوة، ضده ووقفت أعدائه، أشرس من التكنولوجيا شركات فكانت
 احلواجز، يدتر  هي فال العاملية، عملها طبيعة من الشركات هذه أن وذلك احملرجة، التسريبات سالح بوجهه شهرتأو  عديدة،

 على احلواجز بفرض هتدد الصني أخذت وملا ترامب، سياسة على كرد احلواجز عليها تفرض أن األخرى الدول من تريد وال
 عزمت فقد الفرنسية حتصيالهتا ضرائب بدفع تطالبها فرنسا وأخذت الكبرية الصينية للسوق لعاهبا يسيل اليت الشركات تلك
لقلب ا موضع يف وكانت لرتامب املناهضة احلمالت يف الزاوية حجر فكانت ترامب، رئيسال من التخلص على الشركات تلك

 حلملة جو ابيدن االنتخابية.
 يف يركز األمريكي الرئيس كان فيما كورون فريوس من الناس ومحاية والوقاية العامة الصحة عن يتحدث العامل كان -4
 وكأنه فظهر االمتياز، وحقوق الدواء ينتج ملن اهلائلة واألرابح التجاري والسبق واللقاح الدواء عن احلديث على الرأمسالية نظرته
 واشتعلت االقتصاد، ذريعته وكانت كورون، فريوس ةهملواج البالد إغالق األمريكي الرئيس عارض مث رعوية، نظرة ألي يفتقد
 فريوس ملواجهة الوالايت إغالق حول ترامب ئيسالر  وبني الوالايت يف الدميقراطيني زعماء بني اللهجة شديدة تصرحيات حرب

 احلزب قيادات ومنهم آخرون وكان االقتصاد، تشغيل تريد اليت والتجزئة والتصنيع النفط شركات صف يف ترامب وكان كورون،
 وسفري  نتيجة عمت اليت والرعب اهللع حبالة متذرعني االقتصاد إغالق صف يف يقفون ضده املعارضة ابب من الدميقراطي

 تلك للعلن، تظهر مل جهات تقف كانت ترامب خصوم وخلف هبا املنادين وخلف االقتصاد إغالق خلف لكن كورون،
 جاء وملا االقتصاد، اتريخ يف مسبوق وغري بل مستمر، بشكل تتعاظم فهي الصناعي والذكاء التكنولوجيا شركات هي اجلهات
 ذلك حتول فقد األخرى مصروفاهتم يف واقتصدوا منازهلم يف الصغرية تالشاشا خلف العامل حول الناس وجلس كورون فريوس

 وقيمها أرابحها قفزت قد "أمازون" وأشهرها كرتونيةإل ا التجارة فشركات التنكولوجيا، شركات رساميل يف خيالية زايدة ىلإ
 ساعة 24 يف دوالر مليارات ستة ربح قد أمازون( شركة )مؤسس بعضهم إن حىت احلسبان، يف تكن مل مستوايت ىلإ السوقية
 38 إمجايل بلغت ضخمة أرابح تسجيل العمالقة األمريكية التكنولوجيا شركات )أعلنت لشركته، السوقية القيمة ارتفاع نتيجة
 أمازون، شركات حتققها اليت الفلكية األرابح وهذه. (30/10/2020 ،يب يب سي .احلايل العام من الثالث الربع يف دوالر مليار
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 الشركات غيظ تثري األمريكية التكنولوجيا عمالقة من وغريها ماسك إيلون وشركات وفيسبوك، لغوغل، املالكة لفابيتأو  ل،وآب
 نفسه األمريكي الرئيس فيها يستثمر اليت السياحة وشركات والطاقة، النفط شركات مثل خاصةا، كورون فريوس ظل يف اخلاسرة

 أتثرت هي األخرى بفريوس كورون. اليت بريطانيا يف الرايضية استثماراته ىلإ لوريداف يف منتجعه ىلإ نيويورك يف برجه من

 :والتزوير األمريكية االنتخاابت :اثلثاا 
 بسبب وذلك األسبوع، قرابة الفائز عن اإلعالن أتخر إذ سابقاهتا كما أمريكا يف 2020 الرائسة انتخاابت تكن مل -1

 من شهور وقبل ترامب الرئيس وكان الغالب، يف الدميقراطيون خالهلا من صوت اليت يدالرب  عرب األصوات فرز يف االستمرار
 وكان. املباشر التصويت مؤيديه من وطلب للتزوير، كبري ابب أبنه ويقول الربيد عرب التصويت يرفض االنتخاابت موعد

 التصويت، من الصنف هذا أمام القانونية العقبات كافة وإزالة الربيد( )عرب الغيايب التصويت يف ابلتوسع يطالبون الدميقراطيون
 ىل كونه تزويراا.إن الدهاء أقرب م هذا وكان

 احلزب خيسر وبذلك العادي، التصويت يف كامل بشكل يشاركون ال الدميقراطي احلزب مؤيدي فإن دهاءا  كونه أما -2
 وهذه الغيايب، التصويت لوال األصوات من ريالكث خيسر أن ميكن كان احلزب فإن كورون فريوس جاء وملا األصوات، بعض

 إقرار كان لذلك يتخلفون، وال املبدئية، من وقريب صلب بشكل له يصوتون مؤيديه إن إذ ترامب، منها يعاين ال املشكلة
 األول ومالي يف عنها املعلن النتائج كانت وفعالا  الدميقراطي، للحزب كربى نعمة كورون ذرائع حتت الغيايب ابلتصويت التوسع

 وبشكل مييل االنتخايب املنحىن أخذ فقد الغيابية األصوات تفرز املتأرجحة الوالايت أخذت ملا لكن لرتامب، حاسم بشكل متيل
 ابيدن أنصار كان بنسلفانيا والية عاصمة فيالدلفيا ففي متوقعة، النتائج هذه مثل وكانت ابيدن، الدميقراطي لصاحل كبري

 لتوقعهم وذلك صوت، ألف مبئة ابيدن على يتفوق يزال ال كان ترامب أن من الرغم على الرئيسي زالفر  مركز خارج حيتفلون
 هذه يف ابيدن فوز اإلعالم وسائل لتعلن فعالا  كان ما وهو ،ندابي لصاحل اآلية بقلب كفيل غيابية أصوات من تبقى ما أبن

 املطلوب الرقم ىلإ يصالهإب كفيلة بنسلفانيا أصوات كانت ذإ االنتخاابت، يف الفوز إعالن من مكنه ما املتأرجحة، الوالية
 صواتا( يف اجملمع االنتخايب. 270)

 :اليوم األمور تسري أين إىل :رابعاا 
 خبصوص صحية إحاطات عن إعالنته مثل ابالنتخاابت، فوزه تؤكد يومية شبه بتصرحيات ابإلدالء الفائز املرشح يقوم -1
 بزعماء ويتصل والدولية احمللية التهنئة رسائل ويتلقى الفائز، املرشح بصفته منزله فوق طريان حظر منطقة فرض ومثل كورون،

 على جارية االنتخابية احلملة أبن ويعترب بفوزه يعرتف فلم ترامب وأما املتحدة، للوالايت والقادم املنتخب الرئيس بصفته العامل
 فاز أنه على دليل دون الفوز إبعالنه تعجل قد ابيدن أبن ويقول ر،األمو  ستقلب اليت القانونية الدعاوى عرب وساق قدم

 ونعته األبيض، البيت خارج ابلقوة ترامب إخراج سيتم أبنه ابيدن محلة ابسم املتحدث بيتس أندرو وملّح... قانونية أبصوات
 !ابملتسلل
 اقتحام يتوقع البعض وكان جداا"، "املتفجرـب األملانية الدفاع وزيرة ووصفته اخلطورة، عايل اليوم أمريكا يف عضوالو  -2

 بعض يف ظهوره من الرغم على كبرية بدرجة حيصل مل وهذا الفوضى، وإشاعة الفرز مراكز ترامب أنصار من املسلحة املليشيات
 ى القانونية واألالعيب السياسية.الدعاو  طريق عن اثنية بوالية أيمل الرئيس دام ما مؤجل أنه والظاهر الوالايت،
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 أمر" األبيض البيت أبن "بوست "واشنطن صحيفة عن م10/11/2020 يف نت، اجلزيرة نقلت فقد آخر جانب ومن
 مالية مبالغ صرف ترامب إدارة ورفضت. ابيدن" جو املنتخب للرئيس االنتقايل الفريق مع التعاون بتجنب دراليةيالف الوكاالت

 يف م10/11/2020 يف ترامب وقال املصاريف، من ذلك وغري كاتبم الستئجار الفائز للمرشح األمريكي القانون يقرها
 اثنية والية عن بومبيو خارجيته وزير وحتدث. "فيها وسنفوز املقبل األسبوع ابلظهور ستبدأ االنتخاابت "نتائج تويرت على تغريدة

 تعيش املتحدة الوالايت حتأض وهكذا. حكومي مسؤول من جداا  خطري تصريح هذا أبن مجهوري سيناتور عليه لريد لرتامب،
 وهي كاليفورنيا، خاصة الغريب الساحل فوالايت جدايا، هتديداا  ليصبح يتطور ورمبا أراضيها، ووحدة استقرارها هتدد فعلية أزمة

 جلمهوريةا الوالايت وأما لرتامب، اثنية بوالية التسليم ميكنها ال التكنولوجيا شركات مراكز وهبا بعيد، زمن منذ دميقراطية والايت
 بفوز تسلم ال فإهنا الكربى األمريكية والطاقة النفط شركات وهبا كاليفورنيا، لوالية موازية قوة وهي اجلنوب، يف تكساس خاصة
 ابريس اتفاقية ىلإ املتحدة الوالايت بعودة تنفيذايا  أمراا  سيوقع للحكم تسلمه وفور أبنه يهددها الذي ابيدن، املنتخب الرئيس
 من حطت اليت التكنولوجيا شركات مع أبداا  مبتسامح يكون فلن اثنية والية على حصل ما إذا أبنه فيهدد مبار ت ماوأ ...للمناخ
 !تغريداته وحظرت كثرياا  قيمته

 :وأحداثه جمرايته يف النظر وإنعام عنده الوقوف يستحق املتحدة الوالايت يف جيري ما أن هي واخلالصة :خامساا 
 من للتخفيف وقانونية قضائية ذرائع حتت صريح بشكل اليوم هدمها جيري أمريكا هبا تغنت طاملا اليت الدميقراطية إن -1
 فقد االنتقامية، واألعمال االحتماالت كافة على مفتوحة أمريكا نإو  ابلسلطة، لالحتفاظ ترامب الرئيس به يقوم ما فظاعة
 كان وأايا . اثنية بوالية فيحتفظ ترامب، احلايل الرئيس اخلاسر املرشح يكون وقد ابيدن، الفائز املرشح هو القادم الرئيس يكون
 على مقبلة أمريكا فإن وبذلك الذراع، يلّ  ىلإ منه العظم كسر ىلإ أقرب انتقاماا  الثاين الطرف من سينتقم فإنه القادم الرئيس

 فيه تكون التفكك طريق على يكاأمر  وضع سيناريو ذلك من يستثىن وال الداخلية، واملشاكل اهلموم يف نغماسالوا الفوضى
 والشركات والدميقراطيني لبايدن خرآ مركزاا  كاليفورنيا فيه وتكون الداعمة، والشركات واجلمهوريني لرتامب مركزاا  تكساس
 ترامب هذه، بل متواصل بعد ذلك... والية من نييقاملتب الشهرين على مقتصراا  ليس وهذا الداعمة،
 فأبرز ...بوضوح ذلك له بنييت واعية وأذن ابصرة بعني واملدقق فيه، متأصلة الدميقراطي يلالرأمسا النظام مساوئ إن -2

 صالحياته وفق الرئيس مباشرة، غري أو مباشرة يقررها، وهذه املادية املصلحة أي النفعية هي الدميقراطي الرأمسايل النظام يف القيم
 الرئيس هذا عند فتكون خرآل رئيس من ونوعيتها املنفعة درجة حتدد اليت اتالقرار  ختتلف ولذلك النيابية، اجملالس يف حزبه ونفوذ
 أو فتمنع ضارة بل لرغبته موافقة غري بعده، أو قبله آخر، رئيس عند وتكون اا يإجياب اا ر قرا هبا فيصدر رغبته وفق للنفعية حمققة
 وكل يسري على هواه! ،دستور الوضعيابل وملتزم يالدميقراط الرأمسايل النظام ينفذ أنه منهما كل يؤكد الذي الوقت يف تلغى

 فقام حاد، بشكل أوابما إدارة بنته ما يهدم ترامب وقتها اجلديد الرئيس أخذ 20/1/2017 يف للسلطة تسلمه فور فمثالا 
 لطاقةوا النفط شركات لصاحل هذا وكان للمناخ ابريس اتفاقية من ابالنسحاب وقام كري"، "أوابما الصحي التأمني إبلغاء

 األمريكية ولوجيانكتال شركات على القيود من الكثري فرض وحاول أمريكا، يف السالح محل لتقنني دعاوى أي ورفض ،األمريكية
 منافسه خالف وعلى وابما،أ قبله الرئيس خالف على هذا وكل إخل،...الصني ملغادرة محلها وحاول لكرتونية،إلا كالرقابة

 س هذا متاماا، فهو يدعم التأمني الصحي، وحياول تقنني محل السالح، ويعلن ابيدن عناالنتخايب ابيدن الذي يصرح عك
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 بل النفط، شركات مصاحل مناهضة أي املناخي، التغيري سياسات إىل ابلعودة احلكم استلم إذا وبالده حلزبه مبدئية ةسياس
 التكنولوجيا شركات خلفه ومن يضعه الذي األمر خففها، قد ترامب كان اليت الضرائب تلك عليها، الضرائب من املزيد وفرض

 علماا  ،إخل...منها الدولة ميزانية جل جلمع ابيدن خيطط اليت السالح شركات وكذلك والطاقة النفط شركات مع حاد صراع يف
 فورنيايلبكا السليكون وادي يف التكنولوجيا شركات كربايت ترتكز بينما تكساس يف ترتكز مريكيةألا النفط شركات كربايت أبن
 دميقراطي لتكساس وكاليفورنيا!وال اجلمهوري احلزبني من كل نظرة على هذا انعكس وقد

 والصناعة النفط شركات مع و"العاملية" االنفتاح تريد اليت التكنولوجيا شركات أصحاب الرأمساليني مصاحل تصطدم وهكذا
 وفق تلك أو الشركات هذه يدعمون وأعواهنم والرؤساء ...خسائرها نزيف لوقف الصينية املنافسة من احلماية تريد اليت والزراعة
 النظام يطبق إنه يقول والضرر النفع أصحاب من وكل! ضاراا  منافسوهم رآه لو حىت مصاحلهم حمققاا  يرونه الذي النفعية مقياس

 !منفذيه رغبات وفق فيه يستواين والضرر( )النفع النقيضني أن سوءاا  النظام هذا ويكفي الرأمسايل،
مب وابيدن ار صمني تاخل هذين ظرف يف إال املتحدة الوالايت يف صارخ بشكل املساوئ هذه تظهر مل ملاذا أما -3

 فألسباب ثالثة:

 يف الكربى القيمة هي فاملنفعة بنفعه، منتفعاا  يؤيده الناس من واسعاا  مجهوراا  واخلاسر الرابح اخلصمني من لكل أن :األول
 .فيه ما هذا ويف املنفعة مكان ستحل الظهر قاصمة فإن الرئيس هو اخلصم أصبح اذإ نفسه لوقتا ويف... الرأمسالية

 جيريها مقارنة فأية لذلك األمريكي النظام من اا ءسو  أكثر وهي الرأمسالية األنظمة هي العامل يف السائدة األنظمة أن :الثاين
 أخف ويراه عنده ما قبلفي األخرى األنظمة مساوئ من أقل دهعن النظام مساوئ جيد األخرى األنظمة مع األمريكي املواطن

 !الضررين

 نظامهم مقابل يف احلق هو كيف هلم يتبني حبيث الرأمسايل والنظام أمريكا وجه يف يقف صحيح نظام هناك ليس :الثالث
 الرأمسايل ابلنظام الناس ثقة زتالهت واطمئنان، وعدالا  وبركة، خريا ميلؤها األرض يف مطبقاا  اإلسالم نظام كان ولو الباطل،
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حممد هللا إال إله ال دولة اإلسالم، دولة اخلالفة دولة يف اخلري إىل وتطلعوا

 بنهاره ليله يصل التحرير حزب حزابا  األمة عند وأن وخباصة والتوج جوالت فللحقّ  جولة للباطل كان إن نقول وأخرياا 
م   َوتِْلكَ : ﴿العظيم هللا وصدق والغرب، الشرق يف الطغاة عروش تهاوىفت جديد من اخلالفة فجر يبزغ حىت َا اأْلَايا  بَ ْيَ  ن َداِوُل 

ب   اَل  َواّللا   ش َهَداءَ  ِمْنك مْ  َويَ تاِخذَ  آَمن وا الاِذينَ  اّللا   َولِيَ ْعَلمَ  النااسِ   َحقَ َويَْ  آَمن وا الاِذينَ  اّللا   َولِي َمحِ صَ  * الظااِلِميَ  ُيِ 
 .﴾اْلَكاِفرِينَ 

 
 ه1442 اآلخر ربيع من امساخل

 م20/11/2020

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

