
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 األمريكي الكونغرس انتخاابت

 )إذ ،435 من املكون النواب جملس يف بسيطة أبغلبية األمريكي النواب جملس على السيطرة اجلمهوري احلزب َضمن: السؤال
يب يب سي،  ...املتحدة تالوالاي يف سي يب يب شريك نيوز"، إس يب "سي شبكة تقديرات حبسب األقل، على مقعدا، 218بـ فاز
 ...يمريكاأل الشيوخ جملس يف البسيطة ابألغلبية احلزب ابحتفاظ )األحد احتفلوا فقد الدميقراطيون وأما ،(2022 الثاين تشرين 17

 األمريكي الكونغرس جملسي انتخاابت أخبار تنقل العامل دول معظم يف احمللية اإلعالم وسائل وكانت. (14/11/2022، اجلزيرة
 كبرياا  حدثا  تصبح أن - أمريكا غري يف ملثيالهتا كثرياا  يُلتفت ال - أمريكا يف حملية أحداثا  أن فهم ميكن فكيف ،والشيوخ( النواب)

 تنقل اليت بريطانيا غرار على دولية مسألة جلعلها الداخلية أبحداثها االهتمام وتوابعها عمالئها من تطلب أمريكا أن أو العامل؟ حول
 العامل؟ حول اا حقيقي اا أثر  االنتخاابت لتلك أن أو ذلك؟ وغري وأطفاهلم وزواجهم ملوكها عن التافهة األخبار عمالئها المإع وسائل

 لدى والكبري العميق الشعور ابب من بريطانيا يف األمور بتوافه االهتمام وتوابعها عمالئها من بريطانيا تطلب نعم، :اجلواب
 فإن بريطانيا حالة ففي اليوم، حىت قائماا  يزال ال الشمس عنها تغيب ال اليت اإلمرباطورية قدمياا  عليه قأطل ما وكأن ابلعظمة اإلجنليز

 :يلي ما نستعرض ذلك ولتوضيح. متاماا  خمتلفة املسألة فإن أمريكا وأما ابلعظمة، الغابر شعورها إحياء ابب من ذلك
 مالحظة جيب أبنه ابيدن األمريكي الرئيس قاله ما إىل نشري الدولية الساحة على األمريكية الداخلية األحداث أتثري لفهم -1

 ونشري (،11/11/2022 )اجلزيرة، خريسون من انسحاهبا تبدأ أن قبل األمريكي الكونغرس انتخاابت نتائج انتظرت روسيا أن
 ويضج عاملياا  األسعار ترتفع حىت يومياا  برميل مليوين بواقع النفط إنتاج خفض بالس" "أوبك خالل من السعودية قرار إىل كذلك
 ما أتكيد اللحظة حىت ميكن وال اجلمهوريني، وينتخب الدميقراطيني انتخاب عن فيحجم حملياا  الوقود أسعار على األمريكي املواطن

 ميكن ما اوهذ ،انتخابيا ابيدن الرئيس حزب دعم ابب من أم حقيقةا  املعلنة لألسباب هي كوروان حبجة الصني إغالقات كانت إذا
 ويكفي بل كبرياا، دولياا  حدثا  متثل كانت 8/11/2022 النصفي التجديد انتخاابت أبن القول وجممل. القادمة األايم تكشفه أن

 هذه أمهية من التقليل جيدر ال لذلك العامل، حول أخرى مناطق هتز أن الرتداداته ميكن أمريكا داخل حيصل اهتزاز أي أبن القول
 للغاية حاد انقسام عن كشفت قد ترامب السابق الرئيس إدارة فرتة أن ابلغة األمهية هذه جيعل وما دولياا، مريكيةاأل االنتخاابت

 االنتخاابت نتائج عنه تتمخض أن ميكن ما يراقب كان العامل فإن ذلك لكل املال، وشركات وأحزاابا  وحكومةا  شعباا  أمريكا داخل
 للكونغرس األمريكي.

 منهما وكل حزبني، بني حصراا  املنافسة السياسي النظام جعل فقد أمريكا، العامل، يف واألكرب األشهر أمساليةالر  الدولة يف -2
 العمالقة الرأمسالية الشركات هو كلمته يقول الذي أن إىل إشارة أبلغ ويف! االنتخاابت يف للفوز الرأمسالية الشركات على يرتكز
 دوالر، مليار 17 حنو كان العام هذا مبجلسيه الكونغرس النتخاابت املرشحني عمد على الشركات إنفاق أن هو الشعب وليس

 سجل اترخيي، تضخم من البالد فيه تعاين الذي الوقت ففي املتناقض، النموذج لتقدم املناسبات كل يف املتحدة الوالايت )تظهر
 التجديد انتخاابت لتكلفة قياسي رقم عن مريكيةأ منظمة كشفت. قياسيا مستوى النصفي التجديد انتخاابت دعاية على اإلنفاق
 يعادل ما وهو (،13/11/2022 عربية، نيوز سكاي. دوالر مليار 16.7 جتاوز والذي ،2022 لعام املتحدة الوالايت يف النصفي
 يوجهون من هم الكربى الشركات أصحاب أمريكا يف الرأمساليني أن بوضوح يظهر ومنه وغريها، فريقياأ يف الدول بعض ميزانية



 السيادة أن ابطنها لكن للشعب السيادة أن ظاهرها األمريكية فاالنتخاابت ذاك، انتخاب وعدم هذا النتخاب األمريكي الشعب
 من هم أمريكا يف السياسيني أبن قيل حىت بعينه، مرشح لدعم الدوالرات من املاليني مئات صرف ميكنها اليت الكربى للشركات

 ومن ،النتخابه النساء من مجهوراا  يريد جهاضإلا حرية شعار يرفع من أن ذلك على أدل وليس العكس، وليس مانخبيه خيتارون
 لينتخبوه، البيض األمريكيني يستهدف عنصرية شعارات يرفع ومن لينتخبوه، األقليات يستهدف اهلجرة عن الدفاع شعار يرفع

 .وهكذا
 عن كشفت قد ترامب السابق الرئيس إدارة فرتة لكن دائماا، يكاأمر  يف احلال هي والشركات املال سيطرة كانت لقد -3
 رايضياا  تنافساا  يعد مل الكربى الشركات بني احلاد التنافس أن األبرز عنواهنا كان التغيريات وهذه أمريكا، داخل حتصل حادة تغيريات

 يسمح ال الرأمساليني جشع أصبح دماعن الغليان درجة كاد أو وصل حىت سخونته وزادت يسخن صار بل السابق، يف كان كما
 من حالة إىل الشركات بني احلادة الرأمسالية املنافسة حينها فانتقلت الرأمساليني، هلؤالء املتضاربة املصاحل ظل يف السلمي ابلتعايش

 عليه تغلب قسم: اآلن حىت قسمني إىل الرأمساليون انقسم فقد وابجململ الشركات، تلك ملصاحل املمثلني السياسيني بني العظم كسر
 اجلمهوري احلزب وميثله والطاقة النفط شركات عليه تغلب آخر وقسم األمريكي، الدميقراطي احلزب وميثله التكنولوجيا شركات

 الوالية وحبسب ذاك أو هذا خلف تقف اليت الكربى الشركات ملصاحل تبعاا  االنقسام من ملزيد نمرشحا القسمان وهذان األمريكي،
 جوهرة لعقود متثل كانت األمريكية والطاقة النفط شركات أن مالحظته بجت ومما. الشركات تلك مصاحل فيها ترتكز اليت ةاألمريكي
 خطوط مد وسياسات النفط حروب فكانت اخلارج يف كبري وأتثري أمريكا داخل كبرية سطوة هلا تنوكا األمريكية، الرأمسالية
 املاضيني العقدين يف لكن كبرية، وأرابحاا  كبرياا  نفوذاا  الشركات هذه على تدر اليت مالقةالع الناقالت وبناء الدول بني األانبيب

 عقدين من أقل يف بعضها رأمسال فاق حىت صاروخي بشكل ترتفع رساميلها أخذت اليت التكنولوجيا شركات السطح إىل زتقف
 زادت اليت املشكلة هذه حدة ارتفاع ومع الزمان، من قرن من يقرب ما خالل راكمتها اليت والطاقة النفط شركات بعض رأمسال
 النفط سعر وصل بل األرابح، من الكثري من النفط شركات حرمت اليت اإلغالقات سياسة حيث كوروان، فرتة خالل متفاقم بشكل
 من عماهلمأب مونيقو و  بعضهم مع يتواصلون منازهلم يف الناس جلس حني التكنولوجيا شركات قفزات زادت فيما للسالب، أحياانا 
 األمريكية "أمازون" شركة سيطرة مثل الشركات هذه خالل من واملالية التجارية املعامالت وزادت والكمبيوتر، االتصال أجهزة خالل
 مع اهلائلة القفزات هذه تزامنت وقد للمنازل، البضائع وتوصيل لكرتونيةإ بطرق جتارة إىل وحولتها التجارة قطاعات من الكثري على

 بعضها كسر حملاوالت احلدة وصلت حىت والراحبة اخلاسرة الكربى الشركات هذه بني الصراع انر أتججت وهنا ترامب، إدارة دومق
 سيني قد انقسموا انقساماا حاداا.السيا هؤالء فإن السياسيني عرب تريد ما تنفذ الشركات هذه وألن. بعض عظم

 شركات ضد القوانني تسن الدميقراطيون عليها يسيطر اليت الوالايت فأخذت األمريكية، الوالايت يف االنقسام زاد لقد -4
 أخذت فيما ،2035 سنة الكهرابئية السيارات على كلياا  واالعتماد انبعاثت صفر سياسة من كاليفورنيا أصدرته ما مثل النفط

 الصناعية الشركات تدرج الوالية على رتسيط اليت النفط شركات خلفهم ومن اجلمهوريون عليها يسيطر اليت تكساس مثل والايت
 اليت الوالايت أخذت حني االنقسام شرعنة وزادت. السوداء قائمتها على االنبعاثت، تقليل سياسة تتبىن اليت تلك أي "اخلضراء"،

 مثل قادمة، تخاابتان أي يف الوالية على سيطرهتم يضمن مبا القوانني وإصدار االنتخابية الدوائر بتقسيم اجلمهوريون عليها يسيطر
 بتقسيم الدميقراطيون عليها يسيطر اليت الوالايت أخذت فيما الدميقراطيني، أنصار حيبذه الذي ابلربيد التصويت تضيق اليت القوانني
 عن انهيك الوالايت، هذه إىل اجلمهوريني نفاذ عدم يضمن مبا ابلربيد التصويت كتسهيل قوانني وإصدار االنتخابية الدوائر

 ضد ثقافة ونشر اجلمهوريون عليها يسيطر اليت الوالايت يف الدراسية املناهج يف العرق" "نظرية ثقافة إدراج مثل الثقايف قساماالن
 أهنا اعتبار على الدميقراطيون عليها يسيطر اليت الوالايت يف اإلجهاض حرية ثقافة نشر يتم األخرى اجلهة ويف واملهاجرين، اهلجرة



 محراء والايت إىل األمريكية الوالايت انقسمت وهكذا ابملهاجرين، الرتحيب ثقافة وكذلك للجمهوريني افظةاحمل للنظرة مناهضة
 جاليات معظم معهم وجيمعون الدميقراطيون عليها يسيطر زرقاء ووالايت البيض األمريكان عليهم يغلب اجلمهوريون عليها يسيطر

 يف السياسيون وتوجه متزايدة، بدرجة الدميومة طابع االنقسام هلذا وصار عرقياا، طابعاا  ليأخذ انتقل االنقسام أن أي املهاجرين،
 حنو تعظيم املسائل اخلالفية! الوالايت

 وفق وذلك األمريكي، للكونغرس النصفي التجديد انتخاابت نتيجة تراقب العامل حكومات ومعها أمريكا كانت -5
 الذي الكبري األمريكي الدعم االنتخاابت هذه يف فوزهم عند ترامب" مجاعة" يعيق أن تنتظر كانت روسيا انحية فمن مصاحلها،

 لصد أورواب مع أمريكا وقوف على ترامب" "مجاعة أتثري من تتخوف أملانيا، خاصة أورواب، وكانت... ألوكرانيا ابيدن إدارة تقدمة
 اجلنوبية لكوراي نووي تسليح أو الصني ضد أمريكا هتور ابجتاه أتثري من أيضاا  الصني ختوفت ورمبا... التوسعية روسيا توجهات
 ابيدن"، "مجاعة من هلم أفضل ترامب" "مجاعة أن كالسعودية بعضهم فريى اإلسالمية املنطقة يف أمريكا عمالء وكذلك... والياابن

 كوهنا عن انهيك رائسية، وكأهنا توصف كانت أهنا إال رائسية ليست االنتخاابت هذه أن صحيح. العكس اآلخر بعضهم ويرى
 سادت فقد الوقود أسعار ارتفاع ومنه مريكاأ يف الكبري التضخم وبسبب. 2024 ةسن القادمة الرائسية لالنتخاابت اا كبري  اا مؤشر 
 أخافت بدرجة اإلعالم وسائل له وتروج الرأي استطالعات به تتنبأ كانت ما وهذا لالكتساح، اجلمهوري للحزب مواتية أجواء

 حىت ظهر ما لكن اجلمهوريني، صاحل يف مبجملها كانت االنتخابية الظروف أن مبعىن كاسحة"، محراء "موجةـب مسي   امم الدميقراطيني
 توقعت اليت الدميقراطيني، صف يف كان الوسائل تلك وبعض اإلعالم، ووسائل الرأي الستطالعات صفعةا  يشكل نتائج من اآلن

 رائسية، انتخاابت محلة وكأهنا اجلمهوريني املرشحني لدعم الوالايت بني يتنقل امبتر  السابق الرئيس وكان كاسحة"، محراء "موجة
 املوجة "وقف أمل على وكلينتون أوابما مثل والسابقون ابيدن، احلايل الرئيس هبا قام محالت الدميقراطيون استخدم املقابل ويف

 السيطرة اجلمهوري احلزب ضمان إىل االنتخاابت نتيجة تشري بل تتحقق، مل املوجة هذه ولكن. دامهة أهنا يتصور كان اليت احلمراء"
 حبسب األقل، على مقعدا، 218بـ فاز )إذ ،435 من املكون النواب جملس يف بسيطة أبغلبية األمريكي النواب جملس على

 وأما ،(2022 الثاين تشرين 17يب يب سي،  ..املتحدة الوالايت يف سي يب يب شريك نيوز"، إس يب "سي شبكة تقديرات
 50 حاليا الدميقراطيون وميلك ...يمريكاأل الشيوخ جملس يف البسيطة ابألغلبية احلزب ابحتفاظ األحد )احتفلوا فقد الدميقراطيون

 مقعد ويبقى للجمهوريني، 49 مقابل الشيوخ، جملس ترتأس اليت هاريس كاماال يمريكاأل الرئيس انئبة صوت لوجود إضافة مقعدا،
 األول، ديسمرب/كانون من السادس يف املقررة جورجيا والية يف اإلعادة جولة ابنتظار الشيوخ جملس انتخاابت يف بعد محُيس مل واحد

 التوقعات لكافة خمالفة النتائج وهذه ،(14/11/2022، اجلزيرة من خالهلا أيضا تعزيز غالبيتهم... للدميقراطيني وميكن
 االستطالعات!و 

 الوالية يف حمليني وشيوخ نواب غالبية وفيها مجهوري حاكم وفيها اجلمهوريون، عليها يسيطر اليت الوالايت جند وابلتدقيق -6
 أن مثل صغرية استثناءات مع فيها، معترب نفاذ أي حتقيق من الدميقراطي احلزب يتمكن أن دون مجهورية ظلت قد اجلمهوريني، من

 السيطرة تبقى فيما الدميقراطيني، من قلة، وهم نواهبا، بعض جتعل تكساس يف مثالا  الالتينية أمريكا من خاصة املهاجرين أعداد زايدة
 أنه على االنقسام هذا وظهر الدميقراطيون، عليها يسيطر اليت الوالايت تلك يف صحيح والعكس للجمهوريني، عليها التامة شبه

 ونيفادا وأريزوان جورجيا مثل املتأرجحة ايتابلوال ويسموهنا الطرفني بني صراع موضع الوالايت بعض ظلت فيما وراسخ، عميق
 لعمليات العادية والقراءات الرأي استطالعات وخالفت التقليدية التوقعات كل خالفت اليت االنتخاابت نتيجة ولعل. وبنسلفانيا
 مسة إن بل السابق، يف كانت كما متحدة والايت تعد مل واشنطن العاصمة جتمعها اليت األمريكية الوالايت أن إىل تشري االنتخاب

 اليت الكربى للشركات املتباينة واملصاحل احلكم على احلزبني صراع فإن أخرى انحية ومن الدميومة، حنو طريقها أتخذ بينها التفكك



 وتشريع االنتخاابت هذه يف منها أي على طرف سيطرة ألن املتأرجحة، الوالايت يف حاد وبشكل يسخن قد احلزبني خلف تقف
 يقبله ال الذي األمر اآلخر، الطرف عن أكثر بعيداا  الوالية جتر له مناهضة ثقافة ونشر اآلخر الطرف ضد فيها ديدةج قوانني

 السياسة فرتتبك العنف، من ملزيد البالد تقود واليت العنف، شرارات تنطلق أن املتأرجحة الوالايت هذه من فيمكن اخلاسر، الطرف
 خطرياا  مؤشراا  النفط ختفيض خبصوص ترامب" "مجاعة مع السعودية اصطفاف كان وقد اليوم، منذ مرتبكة إهنا بل للدولة، اخلارجية

 يف تؤثر وال القوة، يف متساواين تقريباا  فالطرفان االنتخاابت، هذه كشفته ما أشهر هو العميق االنقسام وهذا. التوجه هذا على
 ظهرت وقد. بعده ما له خطري أمر وهذا العصبية، احلزبية النظرة وبقوة رسخ ما األسعار ارتفاع مثل املستجدة الظروف قوهتما

 والبنادق االنتخابية ابحلملة يقمن النساء حىت ترامب" "مجاعة من املرشحني بعض فكان االنتخاابت، يف واضح بشكل العصبية
 من البيض لغري متزايدة وهجرة ايتالوال بني التباعد ذلك وشرعنة التباعد من مزيد عن تكشف القادمة األايم ولعل. أكتافهن على

 فيها لنظرية تفوق العرق األبيض. ويروج اجلمهوري احلزب عليها يسيطر اليت املناطق
  النصفية الكونغرس انتخاابت نتيجة يتبع ما على األضواء بعض إلقاء فيمكن االنتخاابت، يف جرى ما واقع على وبناء -7

 كما يلي:

 يبدي وفيما واشنطن، يف احلكم على املتصارعني الطرفني بني اهلوة ردم ميكنهم الذين العقالء من خالية أمريكا تبدو فيما -أ
 من مزيد على مقبلة تنياملقبل السنتني يف ابيدن الرئيس إدارة فإن السياسية، واالصطفافات الوالء يف العصبية من مزيداا  األمريكان

 االهتمام من ملزيد الدولة يقود كله وهذا النواب، جملس وكذلك حلمراء"،"ا اجلمهورية الوالايت تضعها أن ميكن اليت العقبات
 أن االنتخاابت قبل يبدو كان فقد مباتر  عن أما. اخلارجية السياسة على تركيزها حساب على الداخلية أبوضاعها واالنشغال

 املرشحني بعض أن ظهر فقد نتخاابتاال نتيجة إعالن بعد لكن لكامل،اب اجلمهوري احلزب على سيطرته فرض قد ترامب دوانلد
 يف ثنية لرائسة ترشح حيث االنتخاابت يف لرتامب صعوبة ذلك يوجد وقد جنح، قد بعضهم لكن سقطوا، قد ترامب دعمهم الذين
 ...اجلمهوري احلزب ابسم أمريكا

 قرار كشفه الذي األمر معترب، دويل نفوذ ذات اجلمهوري احلزب وراء تقف اليت الضخمة األمريكية الشركات وألن -ب
 وهذا دولياا، أمريكا يضعف الذي األمر للزايدة، عرضة ألمريكا الدويل النفوذ انقسام أعراض فإن النفط، نتاجإ بتخفيض السعودية

 تضعف دميقراطي، وهو كريي، جون األسبق اخلارجية وزير اتصاالت كانت حني مبكراا  ظهر فقد به، االستهانة ميكن ال أمر
 خلفض السعودية بتحريض الدميقراطية ابيدن إدارة إابن اجلمهوريون عليها ورد إيران، مع ترامب إلدارة القصوى ضغوطال سياسات

 بعض ويقسم نفوذين، ألمريكا الدويل النفوذ جيعل وهذا... روسيا على ابيدن إدارة ضغوط أضعف الذي األمر النفط، إنتاج
 روسيا مكافحة مثل مشرتكة االسرتاتيجية املصاحل من دائرة تبقى فيما للدميقراطيني حلومصا للجمهوريني مصاحل إىل الدولية مصاحلها
 السياسات الفرعية لتحقيق ذلك.و  الكيفيات يف بينهما االختالف ميكن ولكن والصني،

 ملفاوضاتا ابب أمريكا فتحت لو وحىت أوكرانيا، خبصوص روسيا على للضغط كاملتني سنتني متتلك ابيدن إدارة تزال ال -ج
 حتت وتبقى القريب، املدى يف األوكرانية مكاسبها كافة عن لتتخلى روسيا على الضغط يف ستستمر أمريكا فإن وروسيا أوكرانيا بني

 روسيا سالح أن ضمان مثل األوكرانية الساحة خارج أخرى مكاسب أمريكا حتقق حىت عليها فرضت اليت اهلائلة العقوابت طائلة
 ستبقى روسيا فإن املكاسب هذه ابيدن حتقيق وبدون ابيدن عهد يف ةسالسيا هي هذه أن ويبدو ألمريكا، ديداا هت يشكل ال النووي

 تصادها حيبو ال يقدر على الوقوف.اق ويبقى وتوابعه الغريب العامل عن عزلتها يف
 التصرحيات عن النظر بغض ،روسيا عن عملياا  الصني إبعاد يف روسيا دعم من الصني ختويف طريق عن ابيدن إدارة جنحت -د
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 مل هذه اإلبعاد وعملية شيئاا، األمر حقيقة من تغري ال اليت التصرحيات تلك عالقتهما، قوة عن حمتواها من الفارغة والروسية الصينية
 تقدم يتال الناتو دول ومواجهة أمريكا مواجهة يف وحدها وتركتها خذلتها قد الصني أبن وبقوة تشعر روسيا أن رغم بعد تكتمل
 حلليف النجدة صفة فيه شيء أبي الصني تتقدم وال كبرية اقتصادية عقوابت روسيا على وتفرض ألوكرانيا كبرياا  عسكرايا  دعماا 

 يف اوكرانيا أبنه "ال حدود له". احلرب اندالع قبل حتالفهما وصف

 عن أم أخرى مرةا  للرائسة عودته يقطر  عن سواء للسلطة "ترامب" عودة من شكل أي ختشى الغربية أورواب دول كانت -ـه
 ضعيفة العسكرية أورواب قوة كونو  الزمن، عليه عفا قد حلف الناتو أن سياسة يتبىن كان ألنه الكونغرس على مجاعته سيطرة طريق
 أحرجت قد كيةاألمري الغاز شركات أن كما. ألورواب ابيدن إدارة عودة سرها قد فإنه التوسعية روسيا سياسة جماهبة على قادرة وغري
 األمريكية، ألسعارها أضعاف األربعة فاقت أبسعار ألورواب الروسي الغاز عن بديالا  األمريكي الغاز بتوفري قامت حني ابيدن إدارة

 يف احلرب خالل فلكية أرابحاا  حققت إهنا قال اليت الشركات هذه بنفسه ابيدن الرئيس انتقد وكذلك... األوروبية الدول واحتجت
 أورواب يف األسعار ارتفاع ألن حملياا  النفط أسعار ارتفاع ينتقد ابيدن كان وطبعاا  أرابحها، على إضافية ضرائب بفرض وهدد ا،أوكراني

 الرئيس بسياسة شبيهة وهي أورواب، لتفكيك تقود أملانيا حمور على ابيدن يقودها اليت األمريكية السياسة إن بل كثرياا، يعنيه ال
 بريطانيا" لضرب وحدة األوروبيني. "بريكست ورحم على ترامب السابق
 وخارجية داخلية ودالالت أبعاد هلا األمريكي للكونغرس النصفي التجديد انتخاابت أن كيف تبني فقد اخلالصة ويف -8
 اخلارجية، اأمريك سياسة يف أثرها ابب من العامل دول معظم هبا هتتم عاملياا  دثا ح منها جعلت قد اكأمري يمنةه أن وكيف كثرية،
 عالمي هبا من ابب عطشها للعظمة.اإل االهتمام عمالئها من بريطانيا تطلب اليت الداخلية بريطانيا أحداث يشبه ال وهذا

 األمة وأتخذ اإلسالم دولة بقيام هللا أيذن وحينما الداخلية، أحداثها أمهية تبدو وهكذا، عظمى سماةامل الدول هي هكذا
 وإعالمية سياسية قيمة ذا سيصبح املسلمني عند كبري أم صغري حدث أي فإن اهلدى هلم حاملةا  العامل يف للتأثري طريقها اإلسالمية

 وهتتم اإلسالمي، العامل يف وكبرية صغرية بكل اليوم هتتم الكربى الكفر دول إن بل عليها، آثره وحتلل تبحثه الكفر، دول لدى عالية
 أخرى حركات عن األمة إبعاد وحياول "معتدلة"، يسموهنا اليت احلركات هذه بعض هلا بعالتا اإلعالم فيعلي اإلسالمية ابحلركات
 دولة قيام قبل هذا وأدها، عمالئها من وتطلب فرتاقبها املخلصة املسلمني لتحركات حساب ألف هذه الكفر دول وحتسب خملصة،

 رهبا إلرضاء تعمل واعية خملصة قيادة حتت اجلبارة اهتاوطاق اإلسالمية األمة صارت إذا ابلكفار فكيف اخلالفة، دولة اإلسالم،
َقَلب   َأيَّ  ظََلم وا الَِّذينَ  َوَسيَ ْعَلم  ﴿ ،كربى املسماة الدول تلك هزال وينكشف جملدها األمة تعود فعندها أمتها؟ مصاحل وخدمة  م ن ْ

َقِلب ون  .﴾يَ ن ْ
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