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 بيان صحفي

 نفسها تأكل المقدسة أمريكا ديمقراطية

 الكونجرس مقر واليته، المنتهية ترامب دونالد األمريكي للرئيس مناصرون أمريكيون محتجون اقتحم

 نفسهمأ واعتبروا االنتخابات، زور أنه يرون الذي بايدن جو الجديد الرئيس لتنصيب رفضا   األمريكي

 على أنصاره فيه حث ناريا   خطابا   لقىأ قد ترامب وكان هذا األمريكي، ستوروالد الديمقراطية عن مدافعين

 هو نفسه معتبرا   بالهزيمة مطلقا   يعترف لن نهإ وقال الكونجرس جلسة انعقاد وعرقلة حتجاجلال النزول

 .باالنتخابات الفائز

 من امونهسيح مأنه على ينمشدد الديمقراطية على ونحريص مأنه نصارهأو مرشح كل أبدى لقد

 .أكلوه جاعوا إذا ثم يقدسونه تمر من صنما   الفريقين كال عند الديمقراطية أصبحت وهكذا السقوط،

 وأن ية،مادال القيمة عدا القيم كل على داس نفعي مبدأ أزمة تعاني أمريكا بأن جليا أصبح لقد

 شاؤوا متى ونهاركلي حيث يقدسونها من عند فسادها بان قد بعضهم بها ينخدع التي الغربية الديمقراطية

 .المشكالت تحل وال واألزمات الشقاق سبب وهي

 إن بل. بالقوة وحكمها احتلها بالد في الديمقراطية إنجاح في مرارا الغرب فشل كيف أيضا ننسى وال

 في وصلو ،والظلم والقهر الفساد أتون في البالد تلك أدخلت "الديمقراطي االنتقال" سماها التي فذلكته

 أمريكا جرت الديمقراطية المسماة واألزمات الشقاق بذرة اليوم هي وها. أهلية حروب إلى األحيان من كثير

 .القعر نحو

 فقط ليس اليوم أمامها مفتوح الباب وبأن إنسانية، حضارة صاحبة أمة بأنها اإلسالمية األمة نذكر وهنا

 التي الشعوب تلك الغرب، لشعوب حضاري كبديل اإلسالم لتقديم وإنما المسلمين، بالد في الخالفة إلعادة

 .بها الكفر معلنة الديمقراطية معبد على تهجم اليوم هي وها حكامها، ومادية عشج من ذرعا ضاقت

 السيادة بين يفصل ، فهووالعباد البالد شؤون إدارة في مميز طراز له اإلسالم في الحكم ونظام

 اإلسالم في يوجد فال. به تؤمن الذي الشرع عليها ليطبق لمنتخبا للخليفة السلطان األمة فتعطي والسلطان،

هو النظام  ياإلسالمالنظام  يكون وبهذا هللا، شرع يطبق أنه طالما خليفةال تطيع أمة وإنما ومواالة معارضة

سَ  أََفَمن  ﴿ :تعالى قال ،الوحيد الذي يضمن دوام االستقرار َياَنهُ  أَسَّ ِ  ِمنَ لَى َتق َوى عَ  ُبن  َوان   ّللاَّ ر   َوِرض   أَم َخي 

ن   سَ  مَّ َياَنهُ  أَسَّ َهارَ  َهار   ُجُرف   َشَفاَعلَى  ُبن  مَ  َنارِ  فِي بِهِ  َفان  ُ  َجَهنَّ
ِدي اَل  َوّللاَّ مَ  َيه  َقو  الِِمينَ  ال   .﴾الظَّ
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