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 من الرحيمبسم اهلل الرح

 جواب سؤال

 ؟ا الذي جعل أمريكا تنقلب على مرسيم

ال زالت أمريكا ترتدد يف وصف ما حدث يف مصر باالنقالب، بل  تجل خ راة لل القريليت اللن أ احلكلا اؤكل  اديدلت ادديلد،  قلد  :السؤال
كحلا نقاتلا ادريلرت نلت   ،" لل  ريليت لاحرحالل ادق الل أملر مجل خإن ةس  السلاقل اديدتلل راة : "صرحت متحدثل باس  اخلاةجيل األمريكيل دائال

حكل  اللرئيا ادقلام  حلد  بلنن 13/7/3112، ادتحدثلل باسل  وزاةت اخلاةجيلل األمريكيلل،   "جني ساكى" وصرحت .11/7/3112يف 
األبلي  جلاك كلاةل لاصلحأيني أملا كللل  صلرا ادتحلدث باسل  ال يلت (. اليوم السابخ ادصلريل)كحا جاء يف   ".مل يكن دميقرا يا"مرسى 

وزيلللر ، يف إشللاةت دللا أ احلللا "حنللن نقلليي  كيللف تتصللرت السللاقاا وكيللف تتعاملل  مللخ الو للخ اؤللاي: "كحللا نقاتللا ادريللرت نللت  11/7/3112
يل ةئيسلا وتعيني  دي محلصوة ةئيا احملكحلل الدسلتوة  ،عرم  حد مرسيب 2/7/3112الد اع ودائد اديش يف مصر   د الأتاا السيسي يف 

 اى مرسى، وهي كانت دد د حتا محلل بدايل حكحا؟ وداذا مل تس  أمريكا ملا حلدث انقالبلاو، وال  حا اللك جع  أمريكا تحلقاب  ...انتقاليا
 وماذا ميكن أن يتحخ   ن ك  ذل ؟ !حىت اليوم "تقّي "زالت 

 :النقاط التالية إن الجواب يتضح باستعراض :الجواب

لأللوز  يكللا  الل  يللتحكن مرسللي مللن ا 3113يللاة أ/مللايو 32-32لللل يف كانللت ادو ا الرئاسللل العللام ادا للي حيلل   انتخابللا حلللدما جللرا  -1
%  31,72 الن  لن  لوز مرسلي بحلسل ل أو  3113 حريلران/نيويو  17-11ل الثانيل يوم ادول وجرا.  دت مرشحني صواا بنيوتوز ت األ

جللرتكني يف التصللويت ن هحلللان نصللف ادأيعلل  مللا  .مايللون صللوا 13وحنللو % 22,37محللد شللأييت بحلسلل ل أمقابلل   مايللون صللوا 12بحلحللو 
نتخابللاا ال للالن  للن نتللائ  ااإلن أدللدير باللللكر وا .حللد ةجللام الحلاللام السللابيت اللللك ثللاةوا  ايللاأ  و ضللاوا مبرسللي ةئيسللا  لليرغ للوا  تقري للا مل

بعلدما دلدم  محلد شلأييتأ الن  لوز   الى إمرسلي بل  لصلا  ملا وةاء الكلواليا، وملن س حسل يءملا يلدم  الى وجلود شلدد تلنرر كان ل  يالرئاس
سلكا معاهلدت كاملب ديأيلد، وهلل  الن  قدها الحلاام السابيت و الى ةأنا سياترم بادعاهداا واالتأادياا نمريكيني ب حد مرسي تنكيداا لأل
مريكيل لصحيأل الرأك الكويتيلل نجلر ا  قد صرحت السأريت األ تدم  ايا التصرحياا األمريكيل السابقل والالحقل، بالحلس ل ألمريكا أمر مك ،

سللرائي  وتعتاهللا حااللل بالحلسلل ل لاسللالم واالسللتقراة يف ادحلققللل إماترمللل مبعاهللدت السللالم بللني مصللر و الواليللاا ادتحللدت " :21/11/3113يف 
سلللرها نسلللتقراة يف ادحلققلللل بالسلللالم واال سلللاه دكلللود صلللحلخي  كحلللا نعتلللا هلللل  ادعاهلللدت هلللي األسلللرائإوم لجلللعب مصلللر و والررلللاء يف ادقلللام األ

سلرائي   الى مواصللال إحنلن نجل خ مصلر و " :وأ لا ت" هنلا سلتحرتم كل  التراملاا مصلر الدوليللأربلت ملراةا أ ن حكوملل مصلر أوبلالق خ سلرّنا 
وال ود ل   أهل  األملن يف سليحلاء هلو ن األأيا ذاا االهتحلام ادجلرتن، ونيكلد م  يف سيحلاء وغريهلا ملن القضلامحلادجا   اد اشرت حوم الو خ األ

ك أ ،كلان ملن وةائكلا بادكلاد ملخ العلدو تقوم شكر  اى اؤركاا ادساحل النأن محال الحلاام ادصرك محلل أويف هلا داللل  اى ". ءك  شي
 ...ريكا وكيان يكودأم ،من وةاء اؤحال
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صلا  أمريكلا وأملن يكلود هلو ملا دلام بلا ملن د حتلا و حالت  الى اؤألا  للا  الى كرسليا، وكلان ملن بلاكوةت  قيقلا د مريكااأن إولهذا ف -2
و للعت محللاه حيحلكللا بعلل   حلاصللرها  اللى  أن   وكللان ودأللاو  عايللاو لدةجللل  حكومللل محللاه يف غللرت،  للالا الحلللاة بللني كيللان يكللود و إأجلل  ودللف 

ونأللل  مرسللي دللام بللامريكللا ادللديى  اللى مللا أودللد كالللت لللا ! ن يكللوداالأاصلل  بيحلكللا وبللني كيللان يكللود ليححلعللوا أك تللاوز أو  اقللاا  اللى كيلل
يومئللل ادتحدثللل دا عللت  ،  قللدادتعالليت بتحصلليحلا مللن القضللاء القللراة الدسللتوةك حادثللل  حلللدوكااذلد معمتاا   ...سياسللتكا ادتعاقللل مبو للوع غللرت

صلاحل صلحاب ادأمحلادجاا مخ الساقل القضائيل وملخ الرئيا در  يف " :مريكيل  يكتوةيا نوالند  ن الرئيا ادصرك دائالباس  اخلاةجيل األ
ملا  ريقلي إا  لن صلوةت ملن يسلت د برأيلا ويقلوم متامل ن نتلائ  ذلل  لكلن ادودلف هحللا بعيلدحلا ال نعرت حىت اآلن ملاذا سلتكو أن تقد أاآلررين و 

و أن وصلأوا اللرئيا مرسلي باللدكتاتوة دلوام احملت لني اللليأنألت نوالنلد ن أ كأ ،(37/11/3113وسل  ألن اء الجلرا اأوكالل ". )ال شيئأو 
زاحلت بعل  دلادت ادليش ن  ،يف حسل  القيلادت يف الل الد أيضلاو  ريكااأممعمتا  و ... ودا عت  حلا و حا اختل  ملن دلراةامصر ادديد بأر ون 
ومل ياليت  ،صلدة مرسلي دلراةا دسلتوةيا يتعاليت بللل ، حي  أةكان سامي  حلانةئيا األسك  وزير الد اع ودائد اديش حسني  حلقاوك و أ اى ة 

كلا السليدت كايحلتلون رلالم زياة لا لاقلاهرت ولقائ" :ننمريكيل نوالنلد بلألايف مو وع الدستوة،  قد ذكرا ادتحدثل  ثم معمت .. .معاة ل ك ريت
 ،(37/11/113وسلل  ألالجللرا ا". )حللي  يللخ حقللوا كا للل ادصللرينيصللداة الدسللتوة اللللك حيإمهيللل أالللرئيا ادصللرك مرسللي  للدثت  للن 

 للن  "محلقحللل"مبوا قللل أمريكيللل، وهللو نسللخل  دللراة الدسللتوةإوهكلللا جللر   ...ي ومعاة لليال وا للى  اللى حكلل  مرسلليللكوتللنثري السياسلليل األمري
ودا علا الثاثلان، وكانلت ك ثال  الحللاه الللين  ل  حليت التصلويت، أ ،%23,7استأتاء شعيب اشرتن  يلا  بعد لاحلاام السابيت 1771دستوة 

 .تااة مل تكن ةا يل  ن الدستوة وال  ن الرئيا وال  ن دراكثريل الحلاه ن ! من الثا  ادجرتن% 12,2يا نس ل ن وا قت  اأ  لالحلتي

ة يف نالام اؤكل  الللك اسلتقا ت و اع وتقحلخ الحلاه بالرئيا وبقراةاتا وبالدستوة حىت توجد االسلتقرااأل ئن  دأمريكا أ حاولتلقد  -3
ن مرسللي واإلرللوان  اللى ا ت للاة أهنلل  حللرب ومللخ ذللل  مل حيصلل  االسللتقراة اللللك كانللت تحلجللد  ملل.  للا ع  اللى بقائللا بيللدها بعللد الثللوةت أن

الللرئيا وأكلللا حللرب ملللحلا  بعلللد إلينللاء اؤلللرب الللو  ، وكانلللت تتودلللخ أن يعحاللوا  الللى اسللتقراة الو لللخ كحلللا  علل  اؤلللرب الللو   ملللخ اللللرئيا 
هللو مللن أجلل   يللون   نمريكللا  للت  بللنن تكللون مصللر مركللر اسللتقراة لاحلأللوذ األمريكللي، وللليا االسللتقراة ادقصللود هحلللا سللحلل، 21ادخاللوع  للوام 

ومللا سللا د  اللى تللنزم األو للاع  ...دومنللا اسللتقراةغللري أن األمللوة سللاةا  ،مصللر، بلل  لتسللتقيخ أمريكللا اختللاذ  محلقاقللاو  محلللا لحلأوذهللا ومجللاةيعكا
راةاا وملن س رلرك الرتاجلخ  حلكلا  لت الضلين ، وكللل  التألرد باختلاذ القل ،التخ   الللك كلان حيصل  ملن الرئاسلل يف مو لوع اختلاذ القلراةاا

ن يقللدم  اللى أالجللاةع و يئللل الللرأك العللام د لل    يقللوم بعحايللل جللا نلل  أندحلللا ك ، ومللن دون إ اولللل دون و  ،مللن دون مجللاوةت ادلليتاأني معللا
 .هل  السحلل الن دضاها يف اؤك  و اوالا القيام بثوةت  د الرئيا  وامحام الأو ى أ وبقيت . ك دراةأاختاذ 

مل  .رقلللاءأنلللا اةتكلللب أ ا رتت للل حلللر  يف و لللخ ،  قلللد بلللدا اللللدكتوة مرسلللي31/1/3112 ادقلللوم يلللوم رقابلللاس ا لللقربت األملللوة  حللللد 
ويف  رللر  .سللقا ا اللى الللد وت إلأه  ر  ثللاة الحلللاه  ايللا وجللأاللللك  33/11/3113 للالن الدسللتوةك يف اإل إىل ا كللان يجللريولكحللل ها،حيللدد

نلا  الى اسلتعداد لتصلحيى كل  ذلل ، إو  صل  محللا بعل  التقصلريرقلاء وحأا اةتكلب نإدولا  ة  حد مرسير ك 3/7/3112رقاب لا يوم 
سلقا ا إملر أسل  نلا دلد ح  أذلل    حعلى سلا ل، 22مكالل   قائلا ديلد ادليش للا بإ  قلب دلابالو بلنك حل  وسل ، وذلل  ما يوحي بننا كلان
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 ،مريكللا يف اختللاذ تالل   القللراةااأكللان مللد وما مللن د لل    ،ك مرسلليأ ،نللاأمللخ العالل   ،مريكللاأك مللن د لل  أ ،وةاء ادلليش ن  مللن د لل  ادلليش وم لل
 !تأع  مخ ك   حالئكا اللين ال يعتاون كحا ،ب  تآمرا  ايا ،ولكن  حلدما ظكرا نتائ كا العكسيل ختات  حلا وتركتا يسق 

 مسلليولني ك للاة يف للن  3/7/3112مريكيللل يف األ" نإن إسللي "نقاللت دحلللات   قللد. دراةاتللا مريكللا  حلللا وتحلصللاكا مللنأختاللي  ةأيحلللاوهكلللا  -4
ير عكلللا ن ادقاللللب اللللن إ دلللالوا بلللي رلللرين يف ال يلللت األ ومسللليولني مريكيلللل للللد  مصلللر  ن باترسلللون السلللأريت األ"ن إدلللو   مريكيلللل اةت األداإل

ملا نقاتللا وملا ييكللد ذلل  ". سلابيخأهللا محللل ؤ تقاللب الا واشلحلقن وحاأا صلالحاا الللنإىل حللد ك لري ملخ اإلاجلا   تتقلابيت ادصلريون يف احت 
دقاللب  نا يسلت يبأيا مرسي  اى اختاذ رقواا لتو يى وباما ش خ الرئأن الرئيا إ" :3/7/3112 بي  يفن ال يت األبيان ةويرتز  

مريكللا  للن مرسللي وال حلل   للن أمللا يعلل  ختاللي ". ن  لل   للا  حايللل سياسلليلأمللل اؤاليللل ميكللن  قلل  ز األ"ن أ اللى  وبامللاأ كللدوأ ،"ادتاللاهرين
انوا نلللا يلللد   اللللرئيا ادصلللرك ادحلتخلللب بللل  يقالللب محللللا االسلللت ابل دقاللللب ادتالللاهرين الللللين كلللأ يلللان اليف  ومل يلللرد ،جديلللدت  حايلللل سياسللليل

بللي  تجللاةيا يف ال يللت األوبامللا مللخ ك للاة مسأ مريكللي اللن  للن اجتحللاع الللرئيا األأنقللالب  قللد الو حلللد حصللوم ا !سللقاا الللرئياإيقللال ون ب
السلاقل الكامالل  لادت ن تتحلرن بسلر ل ومبسليوليل إلأواا ادسلاحل ادصلريل يحل ينلي ن القلإ" :بعلد ذلل  دلام ، ودلدخبصوص ما حصل  يف مصلر

 سلكريا، ومل يقاللب بعلودت  بل  مل يسلحا انقالبلاو  ،االنقلالبوباملا أن د   ال  ي ل ،(2/7/3112ةويلرتز ) ".درب ودت ممكلنأؤكومل مدنيل يف 
إىل حكوملل  لادت السلاقل إبل   اللب ب !سلحلل و رللا ملن محلصل ا سل نالمرسلي ب ةئليا وزةاءبحلق  اؤك  الصادة  الى وال د  رلا، مرسي بع
 نإبلل  . سللقاا مرسللي وحكومتللاإو اللى   اللى االنقللالب لوا قللكللا ممريأن أمللا يللدم  اللى وجللودت حاليللا، ادرللر  غللري أإىل حكومللل ك أمدنيللل، 

ا كحللا دالللت ديلللادت متاملل( نأسللا ادصلللدة)" و يسللت ب  للاأصللواا الجللعب أإىل يسلللتحخ مل  ك مرسلليأ نللاإ": صللرحت دائالللمريكيللل داةت األاإل
كثريللللل أو ، مريكلللاأبيللللد محلضللل قل ديلللادت ادللليش ادصللللرك ن أادعاللللوم و . "اللللرئيا  حللللد مرسلللي مل يالللب مقالللللب الجلللعب"ن نادللليش ادصلللرك بلللل

 .إىل اديشتلهب تقري ا ونصف سحلويا  او ة مريكيل ال الينل ماياادسا داا األ

مريكلللي بعلللدما وا قكلللا  الللى ات لللاع سياسلللا ا اغلللرت باللللد   األ  ي لللدو أنلللا أك اللللدكتوة مرسلللي مل يلللدةن مرسلللي واإلرلللوان هلللل  األملللوة، بللل -5
 نزاللللت ديلللاداا ادللليش  واحملا اللل  الللى مصلللاؤكا و الللى ادعاهللداا اللللن  قلللدها الحلالللام ادحكللوةك ادصلللرك وراصلللل معاهلللدت كامللب ديأيلللد،

ن أمريكللا تريللد أن نا لللن تتخاللى  حلللا، وهللو  اللى دحلا للل بللريكللأمن أ   تللوه. جعاللتك  يتوا قللون مللخ مرسللييف ادلليش و بينللريه  تللت أالسللابقني و 
مريكلللا أن أهلللو حاصللل  يف تركيلللا، وهلللو ال يلللدةن  اؤكللل  وت قلللى دا حلللل  للل  كحلللا إىلو الوسلللقيني أسلللالميني ادعتلللدلني توصللل  ملللا يسلللحى باإل

يف ال الد، وتلنب بينلري  لتحلا ع  الى يف نالام اؤكل  ن حيقيت االستقراة أذا مل يستقخ إو  ذا اهرتأ واستحلرت،إك  حي  أن تتخاى  ن أمكاهنا إب
ا  اجن لا التحركلاا الجلع يل، صدا الصاددني  ا وكانلت  يلئ ابحللا  لام لوةاثتلا،  اّحلأاللك كان   مخ ساأا حس  م اةن نأوذها كحا حص

ّا، كليقيليت مصلا  أمر حلاسل ل السلتحراة  ووجدتا أ عف من أن يعاجل هل  التحركاا ويعيد االسلتقراة لتكلون مصلر بيئلل م وجدتلا كللل   الم 
 لن تلو ري االسلتقراة السلتحراة  وجدتلا  لاجرا احلاوتكلرة األملر ملخ مرسلي  ... ألقت با جان لاو وةك لت موجلل التحركلاا الجلع يل وأتلت مبرسلي

ر حركلل مصل"نقل  مودلخ قلد ،  حللل  لرتتومل يكلن هللا األملر ابلن سلا تا بل  م ...تحراو دون ا لقراب ألقلت بلا جان لاو مصاؤكا  محلل ونأوذها مس
 البجلك   مريكلا لاحوا قلل  الى تلدر  ادليشأ لت  حللوان شلروا  33/2/3112ك يف أملن شلكرين  كثلرأوهو مودخ  احلال د ل  " اددنيل

يللام ادا لليل ن زاةا الواليللاا ادتحللدت رللالم األكللا حللىت اآلإاشخصلليل نللتحأع  اللى "ن أ لللكر ادودللخ . !ياكللر  يللا أنللا انقللالب  سللكرك



4/5 

 

ملن القلومي حيل  ن محلادجلل مودلف مريكيلل وال حلتلاغون واألداةت األاإل جلرا جوللل لقلاءاا وملداوالا مكثألل ملخ متحلأللين يفأا بعدما و اد
لا للليش ادصلللرك يف السللليقرت  الللى  جلللون كلللريك الللللك حضلللر الاقلللاء  لللدث  لللن دوة مكللل "ن أادودلللخ  وذكلللر. "رلللوانمريكلللا ملللن حكللل  اإلأ

نللا صللدم مللن إ : للات كللريك دللائالأ هايللل بللني التيللاةاا ادختاأللل، سأن واؤياولللل دون نجللوب حللرب احيللاديحللداث ؤاللل نللروم الجللعب لاأل
وذكلرا . ن ادليش سليقوم بلدوة نبلنلا يثليت يف الودلت ادحلاسلب أكلد أإىل شليئ و روان، وا قراب حديثك  اللك ال يأضلي  عف ددةاا اإل

دلخ  للن ونقل  ادو . اةت العحايلل االنتقاليلل ادق اللإدو لخ ادليش مللن رلوان و لن اؤلدي  جلر  حلوم ال لدي   للن حكل  اإلان : هلل  الجخصليل
نللا ننلا حلىت للو ادتحللخ مرسلي بأإىل هنل  توصلاوا إ": مريكلي ودلد حضلر الاقلاء دوللاينلر األحلاغون وهلو  ضلو يف معكلد بروكيحلد ادتحلأللين يف ال حلتلأ

 لداد ك لريت نيكلون  اليك  التحلرن ببلنن رلر  أدوة ادصلريني ملرت ب نوهحللا يل ،نصلاة  للن يق الواأن إىب  لأم أنا سلريح  شلاء أو أن يرح  أرب 
كثر من شلكرين ملن حلدوث االنقلالب، ووا لى أك د   أ 33/2/3112 كلا الكالم نجر يف . "لد   اديش والتااهر  ا ا لرحي  مرسي

، وامتحلعللت 2/7/3112ؤسلل  يف ا، وكللان مللوة  اللى هلللا الجللك ن  سلل  األأةادا أد دبللرا االنقللالب محلللل ذللل  اليللوم و مريكللا دللأ محلللا أن
 "غلري دميقرا لي"، وأن مرسلي "تقليي "الو خ، وال ترام " تقيي " ن وصأا انقالباو، ب  ساةا تقايت التصرحياا الض ابيل س تتدة   يكا إىل أهنا 

 ...كحا جاء يف السيام  "أمر مج خ"وأن ةس  الساقل اديدتل راة ل القرييت 

ا وكسل وا  املل الحللاه  كلللا  احت اجلا   وزادوا ملن زاكللا وتوليتكلذا واصلاوا إ ل ،اديللادين لالحت لا إىل وم مييلدو اللرئيا ادعلر قلد نلرم ل -6
ن اللرئيا كلان أوهلي  ةاحبلل اوةادلأبيلده  ن أراصلل و و . رلوانمخ حركل اإل الت اوب إىلتا ن مريكا  أوحير  داةت العسكريل ن حير  اإلنكأي  ب

مريكللا وكا للل أل ومللن اديسسللاا الدوليللل ومللن د لل  بللا مللن د لل  احملكحللل الدسللتوةيل واديسسللل العسللكري محلتخ للا مللن د لل  الجللعب، وكللان معرت للا
وهلللا  ،زيلى بقلوت العسلكرأو  ا للرتت بحلراهتكلا اؤكل  بواسلقل انتخابلاا إىلقلد وصل   . ..مبقاييسللك  ك  حل  يسلتحيت  رللاأاللدوم ومل يعحل  

حلاحيللل مللن هللل  ال يف و للخ حللر وا الللرئيا هلل  يللدوا االنقللالب و رلللأواللللين .  رللرين معكلل   حللا   ويسللتققبأوت ومجللرو يل يف يكسلل ك  دلل
ولللل   !ويف الودلت نأسلا يييلدون التينيلري  لن  ريليت العسلكر، يلل االنتخابيللهن  ير ضون حك  العسلكر وتدرالا ويصلرون  الى العحاإحي  

ذا إاصلل خبو  كلون  ل  حصلل كلا  مليثرت يف الو لخ ادديلد،، أو  الى األدل  تاؤكل  إىلسقاا االنقالب والعلودت إةون  اى ادد  إن اإلروان
يحلللدمون  ايكللا  رسللاةت ذاا شللنن سللوت رسللرون هن إ لل... والتحلللازالابادأاو للاا  ذا ة للي مييللدو الللرئيا ادعللرومإ أمللا.. .ج للوا ادجللا رأ

 !ل و دم الو ي  اى جمريا اوتكون جكوده  دد  ا ت سد  يف دهالير السياس، والا حني محلدم

ملر  وتسلوء  الدتلا بالحللاه، وهللا اهلل سليكاا اهلل لاحللاه،  يضلقرب أ  وخنت  هلا ادواب حبقيقل وادعل، وهي أن من أة ى الحلاه بسلخ -7
ديأيللد الللن تضلليخ  اسللقني  بجللاهد  سللوه،  قللد حللاوم مرسللي واإلرللوان أن ير للوا أمريكللا،  وا قللوا  اللى مجللاةيعكا و اللى اتأاديللل كامللم

وأ ان ادوا قلل  الى الحلالام ادحكلوةك  ،تاةاا ن كثري من شع مرسي ىوختا  ... تعرتت باو كود ادينتصب لأاسقني وتضعف سيحلاء وتقر كيان ي
ب ةئيسلاو،   عل  اإلسلالم وحكل  اإلسلالم وةاء ظكلر ، وكل  ذلل  إة لاء صي واؤكومل العاحانيل اددنيل الدميقرا يل، وأدس   اى ذل   حلدما ن  

صلاى صلاى أملر ، وصلدا ةسلوم اهلل رلرت إال أن يتلوب وي  آلرسلاةت اللدنيا وا إىلا،  انتكى با ادقلات دوائح   معوجل   ألمريكا لي قى  اى كرسي  
 .الرتمل « الناس ومن أسخط الناس برضا اهلل كفاه اهلل مؤنة الناس إلى من أرضى الناس بسخط اهلل وكل  اهلل » اهلل  ايا وسا 
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يف  والثانيللللللل 33/1/3113األوىل يف : يف نجللللللرتني لحلللللللا سللللللي مللللللرتنير بننحلللللللا سلللللل يت أن نصللللللححلا الللللللدكتوة مر ورامتللللللل اخلتللللللام  إنحلللللللا نلللللللكي  -8
 :،  قاحلا يف األوىل12/2/3113

أن تتقللي اهلل   تعللود   للن ادحلللادات بدولللل  مدنيللل  دميقرا يللل   احانيللل  : الللرئيا ادديللد يف مصللر إىلس نصلليحل رالصللل هلل سلل حانا نتوجللا اللا ..."
يت  ضلليال، وذللل  لكللي ال ختسللر الللدنيا كاكللا بعللد أن رسللرا جا كللا بللنن دلل   ا اللا العسللكرك مللن اؤلل إىلالأكللر  وادللحلك   وا للو ،  للالرجوع  

إغضلاب ةب أمريكلا بولكي ال ختسر  اآلررت  بإة ائ  أمريكا والينرب بتصريى  الدولل  اددنيلل الدميقرا يلل، و ... أجحلحت  ، ودّا  صالحيات    
ماان أرضااى الناااس » صللاى اهلل  ايللا وسللا وال شلل  أنلل  دللرأا حللدي  ةسللوم اهلل ... اهلل والينللرب بللالقعود  للن إدامللل  اخلال للل وتق يلليت شللرع

 .اؤايل  ن  ائجل  الرتمل  ، وأبو نعي  يف« الناس ومن أسخط الناس برضا اهلل كفاه اهلل مؤنة الناس إلى بسخط اهلل وكل  اهلل 

ء  تاتللل  الكأللاة  و حالئ كلل  وكلل ي أ للداء  اإلسللالم  حلللدما إن هللل  نصلليحلل رالصلللل هلل سلل حانا ، ال نريللد مللحلك   ايكللا جللراءو وال شللكوةاو، إال اتقللا
وإنلا هلل يضحكون  م ء  أ واهك  وه  يسحعون أن  مجرو  ك  يف الدولل  ادديحلل  الدميقرا يل  دد أص ى  ي حللادك بلا مسلاحون، اإلرلوان  ادسلاحون، 

 ."وإنا إليا ةاجعون

 إنحللا للن نيلنه ملن الحلصلى  ...ئيا ادصلرك  حلد مرسلي حلىت وإن مل ينرلل بحلصليحتحلا األوىلوخنت  ال يلان بتكلراة الحلصلى لالر : "وداحلا يف الثانيل
األوسللاا  إىل إنللا وإن كانللت األذةع األمريكيللل ممتللدت : لكلل  مسللا ، وخباصللل  إذا كللان متا سللاو بللاؤك ،  حل ت   للخ نصلليحتحلا األوىل بللنرر  دللائاني

ة، وتلداةن  رقللن اسللتق ا ا مللرت رلريل مللن التحللادك يف رقلن اسللتق ا ا مللراا،  للإن األذةع السياسليل القدميللل وادديللدت إال أن دقعكلا ممكللن ميسللو 
وكحلانلل  اهلل يف أة لا هلي ذاا دلوت ! ب  هو الققخ وال رت  لل  األذةع، وإال  الحللدم والا حلني محللدم ...األمريكيل ال يحلأخ  يكا التودد والتقرب

ن حقلاو ملخ اهلل  قلد غالب،  لآك الللكر اؤكلي  يحلقليت بللل ، ودلد ةدد  اللرئيا ادصلرك ومحلعل، وسابقتكا يف ذل  مجكودتل معدودت، ومن كلا
أو هاال . ((ومان أدا م مان اهلل حا يلا))، نعل ، صلدا اهلل، ((واهلل غالاب  علاى أماره ولكان أكلار النااس و يعلماون))يف رقابلا األرلري 
 انتكى "فاشه  أو هل بلغنا اللهم... أو هل بلغنا اللهم فاشه  ...بلغنا اللهم فاشه 
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