
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ابالنتخاابت؟ إمياهنم األمريكيون فقد هل: لدميقراطيةا فشل

 البالد، يف الدميقراطية ووضع السياسية البيئة حول كثرية  أسئلة أثريت م2022 لعام النصفية االنتخاابت اختتام مع
 يف الدميقراطية إن قالوا الناخبني من ٪71أن  جيكول  وسيينا اتميز نيويورك صحيفة أجرته للرأي استطالع أظهر حيث
 أن للنظر والالفت. احلكومي الفساد عن انتج للدميقراطية هتديد أخطر أن االستطالع يف املشاركني معظم ورأى خطر
 عن عربت كما  للدميقراطية، األساسي األداء بشأن الطويل املدى على خماوف بوجود أفادوا االستطالع مشلهم الذين
 غالبية أن آخر استطالع أظهر كما.  الشعب؟" عن ابلنيابة تعمل احلكومة "هل: بقوهلا اتميز ركنيويو  صحيفة ذلك

 / NPR أجرته آخر استطالع أظهر وكذلك. للدميقراطية"اً رئيساً "هتديد اآلخر احلزب اعتربوا احلزبني كال  يف الناخبني
Ipsos معرضة وهي أزمة "يف األمريكية الدميقراطية أن نيعتقدو  األمريكيني من ٪64 أن م2022 ينايركانون الثاين/  يف 
 .فشل حالة يف نفسها أمريكا أن منهم ٪70 عرب بينما للفشل"،

 هذه يف عنها التعبري مت اليت املشاعر أن يالحظ املاضية القليلة العقود مدى على األمريكية السياسة يتابع من إن
 يف السياسة حول العاديني املواطنني لدى عميقاً  تشاؤماً  كهنا وأن الواقع، أرض على احلقيقة تعكس االستطالعات

 مدى على السياسي العنف حوادث ذلك على والدليل للغاية متقلبة البالد يف السياسية البيئة أصبحت لقد. البالد
 مقر يف وقع الذي التمرد" "أو السياسي والعنف احلالية النصفية االنتخاابت ذلك يف مبا املاضية، القليلة السنوات

 الكوجنرس أعضاء ضد والتهديدات بيلوسي اننسي زوج على واهلجوم م2021 ينايركانون الثاين/  6 يف الكوجنرس
 .السياسية لألحزاب والوالء واهلجرة واجلرمية السالح وقضااي اإلجهاض مثل قضااي حول سياسية أسس على واالنقسام

 وعدم احلكومية املؤسسات يف الثقة فقدان فمن ،اإلطالق على مستوايهتا أدىن يف احلكومية املؤسسات يف الثقة إن
 مؤسسة أجرته للرأي استطالع يف ظهر ذلك كل  ،السياسية التعيينات فساد إىل الناخبني وقمع االنتخابية العملية نزاهة

 وأن كربىال األمريكية املؤسسات يف الثقة من قدر لديهم األمريكيني من فقط ٪27 أن االستطالع أظهر حيث غالوب
 أن لالهتمام املثري ومن والكونغرس، العليا واحملكمة الرائسة: االحتادية للحكومة الثالثة ابلفروع الثقة يف حاداً  تراجعاً  هناك
 الناس أجل من تعمل الدميقراطية كانت  إن التساؤل كمثل  أخرى غربية دول يف أيضاً  ظهرت قد االجتاهات هذه مثل

 .ال أم الشعب ملصلحة النظام يعمل وهل الدولة ساتمؤس يف ثقة هناك وهل فعال،

 من الناس لدى اإلحباط مدى يبني وترامب بولسوانرو مثل شخصيات وانتخاب والقومية الشعبوي التيار صعود إن
 .أبسره الدميقراطي النظام يف الثقة وفقدان الراهن الوضع

 وفساد جنسياً  واملتحولني الشواذ وحقوق اإلجهاض لمث قضااي حول الدائر واجلدل أمريكا يف الثقافية الصراعات إن
 مسألة الصراع هذا جتاوز لقد. اجملتمع وتفكك الشعب انقسام على دليل أكرب هي العليا احملكمة يف السياسية التعيينات
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 كما  يةاالنتخاب العملية ونزاهة الدميقراطية جوهر يف الشك إىل وصل أن إىل وتعداه األحزاب بني السياسي االستقطاب
 أولئك..": بقوله أمريكا يف املناصب على يتنافسون الذين املرشحني قضية على علق عندما ابيدن الرئيس ذلك عن عرب

 قانوين وغري مسبوق غري أمر إنه أمريكا، يف الفوضى طريق هو هذا... خيوضوهنا اليت االنتخاابت نتائج يقبلوا لن الذين
 عام األمريكية برينستون جامعة أجرهتا قدمية دراسة يف ظهر قد الدميقراطي النظام فشل أن هي واحلقيقة ،أمريكي" وغري

 األساس يف هي املتحدة الوالايت أن إىل الدراسة خلصت حيث ،األمريكية" السياسة نظرايت "اختبار بعنوان م2014
 "أن الدراسة ذكرت كما  احمللية، أو اخلارجية سواء العامة السياسة على أتثرياً  ميلكون ال الناس أن وبينت األقلية، حكم

 ومجاهري الوسطى الطبقة نإ حني يف األمريكية احلكومة سياسة على كبري  أتثري هلم األعمال ورجال االقتصادية النخب
 األخرية النصفية االنتخاابت خالل جرى ما إن. معدوماً  يكون يكاد أو احلكومة سياسات على جداً  ضئيل أثر هلا الناس

 أاثر مسبوق غري تضخم من البالد تعاين بينما االنتخابية احلمالت على دوالر مليار 17 من يقرب ما إنفاق من
 من اخلروج أو عليها السيطرة ميكن ال لدرجة الناس لدى الثقة وانعدام اإلحباط زايدة من ابيدن الرئيس لدى املخاوف

 .األيديولوجية تبعاهتا

 يفقد حيث ،اً داخلي االهنيار يف آخذة - والعدالة احلرية مثال أهنا الغرب هلا وجير  عماًا بعيد - اليوم قراطيةالدمي إن
 قلوب فإن ذلك مقابل ويف اليومية، الناس مشاكل حل على الدميقراطي النظام وقدرة االنتخاابت وبنزاهة هبا إميانه شعبها
 .ابإلسالم شؤوهنم ويرعى اعملي ليحكمها اإلسالمي للنظام تتوق العامل أحناء مجيع يف املسلمني وعقول

 به اخلاص احلكم نظام له فاإلسالم الفاشل، العلماين الليربايل للنظامًا كبري   حتدايً  ويشكل ينهض اليوم اإلسالم إن
 القدرة ميتلك أنه وأثبت عام 1300 ما يزيد على مدار على عمليا اإلسالم طُّبق لقد اخلالفة، نظام يف يتجلى والذي
 حيمي متماسك منسجم بشكل واحدة ةبوتق يف املعتقدات وصهر بل واملنابت األعراق شىت نم الناس توحيد على

 يف فالسيادة م،1924 عام اخلالفة سقوط منذ والشقاء والبؤس واالنقسام األزمات يعيش العامل إن. واجملتمعات الشعوب
 شرع وتطبيق العدالة على تبىن اجملتمع يف األساسية فاملبادئ التشريع يف حق للبشر وليس سبحانه هلل حصراً  هي اإلسالم

: تعاىل قال البالد، يف واملتنفذين احلاكمني رغبات حسب أو واملتغرية واحملدودة املتحيزة الناس أهواء على ال سبحانه هللا
مُ  ِإنِ ﴿ ُكح يُن الحَقيِ ُم وَ أَ  َأَمرَ  لِِلَِ  ِإاَل  اْلح ثَ رَ  ِكنَ لَ اَل تَ عحُبُدوا ِإاَل ِإََّيُه َذِلَك الدِ   [40 :يوسف] ﴾يَ عحَلُمونَ  اَل  الَناسِ  َأكح
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