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����� أوال�

تشو� بین م⺁ المفر㌳ة الح䇅قة 㤶ي ت吠قى الم�حدة الو䇅ی⺁ت �⺁نت �2�22 䇅⺁م 㤶ي

مثل 㤶یھ⺁ الم൭ضالت وت�دھور م൭�م൭ھ⺁� واضطراب 쳌ی⺁쳌�ھ⺁ و൭䇅ز 吠یمقراطی�ھ⺁

األ㌳نی⺁ء بین الف൭وة واتس⺁ع ا䇅ج�م⺁䇅ي وال�مزیق الھویة و쳌ی⺁쳌ة الم⺁ل 쳌ی⺁쳌ة

쳌ی⺁쳌�ھ⺁ من 吠⺁൭األب �⺁㤶ة 㤶ي األمریكیة الدیمقراطیة م൭ضالت ت�䇅൭ى لقد والفقراء.

الم쳌泐سیة. وال൭یوب ا吠爀اري ال൭൭ز من ذل� وراء م⺁ ی൭ك� مم⺁ وم൭�م൭ھ⺁�

تزال 䇅 أنھ⺁ ㌳یر الم�را�مة� المش⺁�ل من 䇅دیدا تواج� الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن ر㌳م

الدیمقراطیة"� "م䇅൭م ��نھ⺁ م�طر� بموقف األخر� الدول 䇅䇅ى إمالءات توج�

ال൭⺁لم وتقسیم الس䇅طویة"� ضد ل�"الدیمقراطیة الك⺁ذبة السر吠یة وتضخیم بف吠ر�ة وتقوم

األمریكیة المص⺁ل� من انطالق⺁ الدیمقراطي" و㌳یر الدیمقراطي "الم൭سكرین إلى

"ال�൭ھدات 吠⺁لحص الدیمقراطیة"� أجل من الث⺁نیة "القمة ب�حضیر وتقوم األن⺁نیة�

بھ⺁. ال൭⺁لم 吠ول وتوزی� الدیمقراطیة"

�⺁نت أم "األخالقیة" مثل جمی䇅ة مسمی⺁ت تحت أ�⺁نت 쳌واء الس䇅و�ی⺁ت� ھ�� �ل

وا쳌�خدامھ⺁ الدیمقراطیة تسیی� 㤶ي الحقیقي قصدھ⺁ تخفي لن المص⺁ل�� ㌳ط⺁ء تحت

الھیمنة. 䇅䇅ى الحف⺁� 㤶ي ھد㤶ھ⺁ وخدمة ال�ك�الت 쳌ی⺁쳌ة ل�روی� ��吠اة

㤶ي الدیمقراطیة م൭⺁ل 㤶ي الم�حدة ل䇅و䇅ی⺁ت الحقیقي األ吠اء وإ�ھ⺁ر مراج൭ة 쳌��م

الحق⺁ئق من �吠یر 吠د䇅 ذ�ر خالل من نظ⺁مي بشكل ال�قریر ھ�ا 㤶ي الم⺁ضي ال൭⺁م

㤶وضى �واھر 䇅ن الكشف وی�م والخ吠راء� ا䇅爀الم و쳌⺁ئل نظر ووجھ⺁ت

ب� ق⺁مت م⺁ 䇅ن الن⺁جمة والكوار� وا䇅ضطراب⺁ت الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶ي الدیمقراطیة

بم⺁ قسري� بشكل ال൭⺁لم 䇅䇅ى و㤶رضھ⺁ 吠یمقراطی�ھ⺁ تروی� من الم�حدة الو䇅ی⺁ت
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أ䇅مق. نحو 䇅䇅ى األمریكیة ل䇅دیمقراطیة الحقیقي الوج� ال൭⺁لم لش൭وب یوض�

���������䇅� �ي ��䇅ت��ك�� �ش�كل�� �لى �䇅ت䁏لب ��䇅ت�䁏ة 䇅لꘀال��ت �䁏䇅عب �� ث�ن���

ال�ي النظ⺁میة واألزم⺁ت ال൭دیدة المش⺁�ل 䇅ن نظرھ⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت ت�ض

الدیمقراطیة أن �吠م�ش بموقف وت൭�قد الراھن� الوقت 㤶ي 吠یمقراطی�ھ⺁ تواج�

ت൭൭ل 䇅 ال�طر쳌ة ھ�� مثل إن ل䇅دیمقراطیة. ومن⺁رة 䇅⺁لمی⺁ نموذج⺁ زالت م⺁ األمریكیة

㤶حسب� الدیمقراطیة 㤶ي الم�را�مة مش⺁�䇅ھ⺁ 䇅䇅ى ال��䇅ب 䇅ن 䇅⺁جزة الم�حدة الو䇅ی⺁ت

ال൭⺁لم. بدول ومس�مرة خطیرة أضرارا ت䇅حق بل

�������� 䇅ل��������� �الن䁏ط�� �〼م 䁒ت���晦� �1�

مخ�䇅ف 䇅䇅ی� تص൭د 㤶خم� بمسر� �吠یش األمریكي الدیمقراطي النظ⺁م إن

لن رو䇅�ھ⺁� �⺁نت مھم⺁ ال൭رو�� ھ�� لكن 䇅روضھ⺁� ل�قدیم السی⺁쳌یة الشخصی⺁ت

الطویل. الزمن من� ح䇅ھ⺁ 䇅ن وال൭൭ز والم�را�مة الخطیرة المش⺁�ل 䇅䇅ى ت�س�ر

الدیمقراطیة 㤶ی� ت൭رضت 䇅⺁م 2�22 䇅⺁م أن إلى الفرنسیة "لوموند" �حیفة أش⺁رت

إن الم�حدة� الو䇅ی⺁ت 㤶ي ت�൭رت قد �⺁م�ة أھ䇅یة حرب⺁ أن إذ ل䇅شكو�� األمریكیة

لكن ال൭⺁مة� المص⺁ل� وو䇅ي المواطنة و䇅ي ی�ط䇅ب الم�ضررة الدیمقراطیة إ�ال�

لھ⺁ ب⺁لنس吠ة محزن أمر إن� الح⺁لي� الوقت 㤶ي منھم⺁ أي إلي تف�قر الم�حدة الو䇅ی⺁ت

السویدي الفكري المر�ز أ吠ر� طویل. زمن من� �نموذ� نفسھ⺁ إلى تنظر وھي

الدول "ق⺁ئمة 㤶ي الم�حدة الو䇅ی⺁ت ا䇅ن�خ⺁بیة" والمس⺁䇅دة ل䇅دیمقراطیة الدولي "الم൭ھد

.2�22 䇅⺁م 㤶ي مرة ألول تراج൭ت" ال�ي الدیمقراطیة

㤶ي وق൭ت ال�ي األمریكي ھیل الك⺁بی�ول 㤶ي الش�ب أ䇅م⺁ل 䇅䇅ى 䇅⺁م⺁ن مضى قد

بشكل ب⺁ل吠൭ر �൭�ی لم األمریكي الدیمقراطي النظ⺁م أن ㌳یر �2�21 䇅⺁م ین⺁یر 6 یوم

ال�طور من مزیدا السی⺁쳌ي ال൭نف 㤶یشھد ذل�� ൭㤶ل 䇅䇅ی� الص൭ب ومن حقیقي�

الدیمقراطیة أن إلى "نیویور�ر" وم䇅൭ة بو쳌ت" "واشنطن �حیفة أش⺁رت وال�ف⺁قم.

الك⺁بی�ول 㤶ي الش�ب أ䇅م⺁ل أن إذ مس吠وقة� ㌳یر 쳌ی�ة ح⺁لة 㤶ي ا�ن تكون األمریكیة



3

وتفشي السی⺁쳌ي وا䇅نقس⺁م ا䇅ج�م⺁䇅ي ال�مزق 䇅ن ت⺁م نحو 䇅䇅ى �شفت ھیل

المش⺁�ل یدر�⺁ن الكون�ر� 㤶ي الحزبین أن من الر㌳م و䇅䇅ى الك⺁ذبة. الم䇅൭وم⺁ت

㤶ي والش䇅⺁൭ة ال൭زیمة إلى یف�قر �الھم⺁ أن ㌳یر األمریكیة� ل䇅دیمقراطیة الم�را�مة

�吠یسو ال�ي الحزبیة السی⺁쳌ة جو �ل و㤶ي الخ⺁�ة مص⺁لحھم⺁ من انطالق⺁ ا�爀ال��

الم�زاید. ا쳌䇅�قط⺁ب

أ䇅م⺁ل إلى ذل� 吠쳌ب یرج� 䇅 �2�22 䇅⺁م أخر� مرة األمریكي الكون�ر� ش䇅ل

رئی� ان�خ⺁ب ൭䇅ز مھزلة ا쳌�مرت حی� ال൭نیف� الحزبي الصراع إلى بل الش�ب�

ب൭د ان�خ⺁ب� وتم م��⺁لیة� أی⺁م أرب൭ة لمدة الكون�ر� من ال��11 ل䇅دورة النواب �䇅൭م

الحزب⺁ن انقسم ال�صویت� من األخیرة ال൭ولة و㤶ي ال�صویت. من جولة 15

لمرشحیھم⺁ الحزبین أ�وات ذھ吠ت إذ ت⺁م� نحو 䇅䇅ى والدیمقراطي ال൭مھوري

الكون�ر� یق� أن المح�مل من إن� ت⺁یمز" "نیویور� �حیفة ق⺁لت حصری⺁.

吠برا ق⺁ل المق䇅吠ین. ال൭⺁مین 㤶ي وتكرارا مرارا الفوضویة الح⺁لة ھ�� مثل 㤶ي األمریكي

�راحة� بكل األمریكیة� السی⺁쳌یة ا쳌䇅�ش⺁رات شر�⺁ت 爀حد� الرئی� ب⺁نون�

السی⺁쳌یة الم쳌泐س⺁ت أن أخر� مرة النواب �䇅൭م شھدھ⺁ ال�ي الفوضى "أ�吠�ت

ب⺁䇅نحط⺁ط." تمر األمریكیة

تقریر� 㤶ي برو�ین�ز م൭ھد أش⺁ر الق䇅ق. نف� المخ�䇅فة األمریكیة األو쳌⺁ط تش⺁ر�

ب� یف�خر �⺁ن ال�ي األمریكي الدیمقراطي النظ⺁م أن إلى 2�22 䇅⺁م 㤶ي الص⺁吠ر

تحولت وقد م�س⺁ر䇅ة� بخطوات ا䇅نحط⺁ط نحو �൭�وی النظ⺁میة� األزمة یواج�

ال���یرات إلى 吠ال吠ال 吠اخل 㤶ي والم൭�م� 吠⺁ق�ص䇅وا السی⺁쳌ة 䇅䇅ى ال൭زئیة ت��یرات�

المس�ق吠ل. 㤶ي وتطور� الرأ쳌م⺁لي النظ⺁م بشر䇅یة خطیرة أضرار و䇅�쳌حق الك䇅یة�

الدیمقراطي النظ⺁م أن إلى الدولي ل䇅سالم �⺁رنی�ي م쳌泐سة 䇅ن الص⺁吠ر ال�قریر أش⺁ر

ل䇅رأ쳌م⺁لیة الم�را�مة المش⺁�ل تف⺁قم م� تزامن⺁ ا䇅نحط⺁ط� 㤶ي ی�س⺁رع األمریكي

䇅䇅ى 吠القیو 㤶یھ⺁ بم⺁ الم�൭د吠ة ال�حدی⺁ت إن خطیر. من൭طف 㤶ي یق� وھو األمریكیة�

تفك� 䇅م䇅یة 쳌�سر�ع ب⺁لحكومة الثقة وان൭دام ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت 㤶ي وال�زویر ال�صویت

㤶ي بریمر إی⺁ن "یورا쳌ی⺁" لم൭مو䇅ة ال�نفی�ي الرئی� ق⺁ل األمریكیة. الدیمقراطیة
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وقوع تكرار اح�م⺁ل من الن⺁� یق䇅ق األمریكي الدیمقراطي النظ⺁م خ䇅ل إن مق⺁ل��

القض⺁ی⺁ من �吠یر 吠د䇅 أ�⺁رت .2�24 䇅⺁م الرئ⺁쳌یة ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت جراء ال൭نف أحدا�

الم쳌泐س⺁ت شر䇅یة 㤶ي وشكو�� ال൭م⺁ھیر لد� مس�مرا ⺁吠ض㌳ الس⺁خنة ا䇅ج�م⺁䇅یة

أن یمكن الوقت من �م ی൭ر㤶ون 䇅 أنھم من الن⺁� من �ثیر ویق䇅ق األمریكیة� السی⺁쳌یة

الوض�. ھ�ا ا쳌�مرار ح⺁لة 㤶ي ط吠ی൭ي بشكل األمریكي الدیمقراطي النظ⺁م ی൭مل

�쵸䁏䇅ب�� ب�� ���䁏䇅� ���� �䇅س��晦ي �ال晦ت�ط�� ���قم ���

�ل 㤶ي الرا吠یك⺁لیة الفص⺁ئل 吠و൭� وال൭مھوري الدیمقراطي الحزبین �ال یواج�

واألیدیولوجیة الش吠൭یة الق⺁䇅دة م䇅⺁൭ت 㤶ي تدری൭ی⺁ بینھم⺁ ال�ن⺁قض وی�ض� منھم⺁�

䇅䇅ى الحزبین بین ال�ق䇅یدي ال�وازن یس�مر أن الص൭ب من 䇅䇅ی�� و㌳یرھ⺁� والھویة

ا�خر ال൭⺁نب إلى الحزبین �ال ینظر 㤶ال السی⺁쳌ة. تسییر أجل من ال�ن⺁زل �⺁쳌أ

ل䇅ك�ب" نیویور� "مراج൭ة م䇅൭ة أش⺁رت .吠ال吠䇅ل ��ھدید بل 㤶حسب� ل� 쳌ی⺁쳌ي �خصم

الحزب⺁ن شكل حی� ل䇅吠䇅دین"� "ب䇅د ھي الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن إلى مق⺁䇅تھ⺁ أحد 㤶ي

الم�ن⺁قض�ین الم൭مو䇅�ین رأ� 䇅䇅ى 㤶یدرالی�ین حكوم�ین والدیمقراطي ال൭مھوري

منقسمة و䇅ی⺁ت األمریكیة الم�حدة الو䇅ی⺁ت أ�吠حت وقد المواطنین. من بشدة

السی⺁쳌ي ا쳌䇅�قط⺁ب وو�ل "أمریكین"� بین ل䇅خال㤶⺁ت المس�مر ال�൭مق م� أمریكیة

مس吠وقة. ㌳یر خطیرة ح⺁لة إلى

㤶وق والك�ل الحزب مص䇅حة ت�䇅یب تم الحزبین� بین ال�ح⺁رب تص⺁䇅د �ل 㤶ي

یوم 㤶ي وا䇅تھ⺁م⺁ت. الھ൭م⺁ت ل�吠⺁吠ل الم�⺁حة الس吠ل �ل ا쳌�خدام وتم الوطن� مص䇅حة

㤶ي الواق� م⺁را�㌳䇅و ن⺁吠ي الق⺁نون إنف⺁ذ جھ⺁ت اح�قمت �2�22 䇅⺁م أ㌳سط� �

وزارة ترمب واتھم ل䇅�حقیق� ترمب 吠ون⺁لد الس⺁بق الرئی� یم䇅ك� ال�ي 䇅㤶وریدا و䇅یة

ت൭ر� ب�ن� مد䇅ی⺁ ل䇅رئ⺁쳌ة� ال�رش� إ吠⺁䇅ة من �൭من أجل من ب⺁لسی⺁쳌ة ب⺁ل�ال䇅ب ال൭دل

ال൭ثور بش�ن ⺁쳌شر ھ൭وم⺁ ال൭مھوري الحزب شن المق⺁بل� 㤶ي السی⺁쳌ي. 吠⺁لالضطھ

إ吠ارة 쳌حب 㤶ي تحقیق⺁ت أجر� �م⺁ ب⺁یدن� جو الرئی� منزل 㤶ي السریة الو�⺁ئق 䇅䇅ى

أجھزة أ�吠حت قد ھك�ا� بمح⺁吠쳌�ھ⺁. �㤶吠و أ�㤶⺁نس�⺁ن� من المس䇅حة القوات ب⺁یدن

الخ⺁�ة. مص⺁لحھ⺁ لكسب السی⺁쳌یة ل�حزاب أ吠اة الدولة
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والھویة. ل൭䇅رق و㤶ق⺁ ال൭吠ض 䇅ن ب൭ضھ⺁ ل�مییز أ�吠ر بط⺁ب� األحزاب 쳌ی⺁쳌ة ت�میز

ال൭مھوري الحزب أن إلى مق⺁䇅تھ⺁ إحد� 㤶ي ت⺁یمز" "㤶⺁ین⺁نشی⺁ل �حیفة أش⺁رت

وم൭مو䇅ة المدن الدیمقراطي الحزب یمثل بینم⺁ والقر�� وال䇅吠دی⺁ت ال吠یض یمثل

ال൭䇅وء الممكن من أن� الحزبین لكال الدا䇅مین �䇅� من أ�ثر ویر� األ䇅راق. م�൭د吠ة

ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت� 㤶ي الحزبین أحد 㤶شل ح⺁لة 㤶ي السی⺁쳌یة. األھدا� ل�حقیق ال൭نف إلى

ال൭⺁لمة ق⺁لت الخ⺁رجیة. القو� ق吠ل من مح�䇅ة بال吠ھم ب�ن ل� الدا䇅مون الن⺁خ吠ون یش൭ر

الفص⺁ئل م�൭د吠ة "منظومة أ�吠حت قد الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن وال�رز ب⺁ربرا السی⺁쳌یة

والدیمقراطیة. الس䇅طویة بین تق� ال�حكم" 䇅ن وخ⺁رجة

ل吠䇅ی⺁ن⺁ت و㤶ق⺁ ال൭⺁مة. السی⺁쳌⺁ت �ن� �൭وبة من یزید السی⺁쳌ي ا쳌䇅�قط⺁ب إن

الكون�ر� 吠ورات 㤶ي الم൭�مدة القوانین 吠د䇅 ی�ق䇅ل �GovTrack موق� 䇅ن الص⺁吠رة

ال��3 الدورتین بین م⺁ الف�رة 㤶ي م൭�مدا ق⺁نون⺁ 424� من انخفضت إذ تدری൭ی⺁�

ال�111 الدورتین بین م⺁ الف�رة 㤶ي م൭�مدا ق⺁نون⺁ 2��1 إلى ل䇅كون�ر� وال���

المق�رحة المشرو䇅⺁ت 吠د䇅 㤶ي الم൭�مدة القوانین 吠د䇅 نس吠ة وانخفضت وال�116.

ل䇅كون�ر� ال�1�6 الدورة 㤶ي 6� من النس吠ة ھ�� انخفضت إذ أوض�� بشكل

쳌نة. 2� مد� 䇅䇅ى م�ویة نقطة ب�5 انخفضت حی� ال��116 ل䇅دورة 1� إلى

吠ایموند 䇅ري برو㤶سور أش⺁ر ر吠اءة. أ�ثر الحزبین بین الصراع أ쳌⺁لیب �⺁رت

أن المف�ر� من أن� إلى 吠نفور⺁�쳌 ج⺁م൭ة 㤶ي وا䇅ج�م⺁䇅یة السی⺁쳌یة ال䇅൭وم أ쳌�⺁ذ

㤶ي ا䇅نض吠⺁ط مثل الدیمقراطیة ب⺁لقوا䇅د ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت 㤶ي المش⺁ر�ة األطرا� ت䇅�زم

㤶ي ا䇅نھی⺁ر وش� 䇅䇅ى تكون القوا䇅د ھ�� أن ㌳یر ال൭نف� ور㤶ض الس䇅طة مم⺁ر쳌ة

والمس泐ولین الس⺁쳌ة من م�زاید 吠د䇅 یفضل جھة� من الیوم. الم�حدة الو䇅ی⺁ت

الحف⺁� أو الس䇅طة نیل أجل من 䇅نھ⺁ وال�خ䇅ي الدیمقراطیة القوا䇅د ت൭⺁ھل المن�خ吠ین

쳌ی⺁쳌یة ر�یة ق吠ول ال൭م⺁ھیر من م�زاید 吠د䇅 یفضل أخر�� جھة ومن 䇅䇅یھ⺁.
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ح⺁لة 㤶ي األمریكیة الدیمقراطیة وق൭ت لقد السی⺁쳌ي. ال�وا㤶ق ان൭دام بس吠ب را吠یك⺁لیة

ا쳌䇅�قرار. 䇅دم من خطیرة

������䇅� �晦��晦 ��شي

㤶سی䇅حق إلھ⺁� الم⺁ل ا吠�䇅رت "لو 㤶ی䇅دین�� ھنري ال吠ریط⺁ني المسرحي الك⺁تب ق⺁ل

ب⺁لم⺁ل� السی⺁쳌ة ت���� األمریكیة� السی⺁쳌یة الس⺁حة 㤶ي الشیط⺁ن." مثل ب� أضرارا

أ�吠حت بینم⺁ 㤶یھ⺁� الوحید الممثل ال�نیة الط吠قة تكون مسرحیة ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت وأ�吠حت

یمد حینم⺁ 쳌ی⺁쳌یة. "ضوض⺁ء" الدیمقراطیة بش�ن الن⺁� ل൭موم والمط⺁لب الد䇅وات

م൭⺁ل 쳌یضیق األمریكیة� السی⺁쳌یة الس⺁حة من ر�ن �ل إلى الشیط⺁نیة ��䇅أذر الم⺁ل

ح�م⺁. وا爀نص⺁� ل൭䇅دالة

حسب األمریكیة. الم⺁ل لسی⺁쳌ة ت൭سید �خر 2�22 䇅⺁م الو쳌طیة ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت تكون

إن طوی䇅ة� 㤶�رة من� السی⺁쳌ي ال�مویل تد㤶ق ی�⺁ب� ال�ي Reveal موق� 䇅ن� �شف م⺁

األمر أمریكي� 吠و䇅ر م䇅ی⺁ر 16.� ت�൭⺁وز الو쳌طیة ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت 㤶ي الحزبین نفق⺁ت

تفوق وھي �2�1� 䇅⺁م 㤶ي أمریكي 吠و䇅ر م䇅ی⺁ر 14 �䇅吠بم القی⺁쳌ي الرقم �سر ال�ي

نفق⺁ت �쳌م�و �䇅吠وی ال൭⺁لم. 㤶ي 吠ولة �� من أل�ثر 2�21 ل൭⺁م المح䇅ي الن⺁ت� إجم⺁لي

وویسكونسن وأریزون⺁ وبنس䇅ف⺁نی⺁ جورجی⺁ و䇅ی⺁ت من �ل 㤶ي السین�ور 䇅ن�خ⺁ب

ل䇅سین�ورات المرشحین من ��� من وأ�ثر 吠و䇅ر. م䇅یون 1�� من أ�ثر وأوھ⺁یو

إلى إض⺁㤶ة ط⺁ئ䇅ة� أموال ض� خالل من ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت �س吠وا النواب �䇅൭م وأ䇅ض⺁ء

الم൭ھول السو吠اء" ل�"األموال الحقیقي ا爀جم⺁لي �䇅吠الم تقدیر الص൭ب من أن�

مصدرھ⺁.

ل吠䇅ی⺁ن⺁ت و㤶ق⺁ 㤶شی�⺁. شی�⺁ األ㌳نی⺁ء" ��"ل吠൭ة األمریكیة السی⺁쳌ة ط吠ی൭ة ت�䇅൭ى

ال�21 ال൭⺁ئالت من 䇅⺁ئ䇅ة �ل ت吠ر䇅ت ال൭دالة� أجل من برین⺁ن مر�ز 䇅ن الص⺁吠رة

م䇅یون ��3 ت吠ر䇅⺁تھ⺁ إجم⺁لي �䇅吠وت األقل� 䇅䇅ى 吠و䇅ر م䇅یون 15 �⺁䇅ر吠ت األ�ثر
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م䇅یون 3.� ا爀جم⺁لي مقدارھ⺁ ال吠⺁ل� الص�یر �䇅吠ب⺁لم ال�吠ر䇅⺁ت بكثیر وتفوق 吠و䇅ر�

م൭ظم وتد㤶قت الفیدرالیة� ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت نفق⺁ت من 15.4� الم䇅ی⺁رنیرات یو㤶ر 吠و䇅ر.

吠حدو بال ال�吠ر䇅⺁ت بق吠ول لھ⺁ یسم� ال�ي السی⺁쳌ي ال൭مل ل൭نة إلى الھ⺁ئ䇅ة األموال ھ��

م�䇅吠ھ⺁. 䇅䇅ى

䇅ك� بل �吠ال吠䇅ل ൭㤶⺁لة حو�مة إلى ت�حول لم ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت 㤶ي الھ⺁ئ䇅ة النفق⺁ت لكن

أن إلى تس⺁وب⺁و" "لی⺁نخ� ل൭ریدة مق⺁ل أش⺁ر السی⺁쳌یة. المح⺁�صة ت�ص⺁䇅د ذل��

㤶ي الثروات ت�൭م� حی� الم⺁ضیة� 吠قو൭ال 㤶ي 㤶سدت قد ال�ربیة الدیمقراطیة السی⺁쳌ة

ت吠قى أ㌳نى. واأل㌳نی⺁ء أ㤶قر الفقراء �吠وأ� یوم� ب൭د یوم⺁ الن⺁� من الق䇅ی䇅ة الق䇅ة أیدي

یقدر 䇅 بینم⺁ الخ⺁�ة� مص⺁لحھم لخدمة والس⺁쳌ة األ㌳نی⺁ء 䇅䇅ى حكرا السی⺁쳌ة

�㤶ن ال�صویت. لحق ام�ال�ھم ر㌳م السی⺁쳌ة 䇅䇅ى حقیقي ت��یر 㤶ر� 䇅䇅ى ال൭م⺁ھیر

والحكوم⺁ت السی⺁쳌یة ب⺁ألحزاب الثقة 㤶قدان 䇅ن الن⺁ت� وا爀ح吠⺁ط ب⺁ل൭൭ز ا爀حس⺁� ھ�ا

حل. 吠ون موجو吠ة تزال 䇅 المشك䇅ة لكن الش吠൭ویة� النز䇅ة ��㌳ ال�ق䇅یدیة

�䇅تع��� ���� ن��� �4�

الم൭ی⺁ر یط吠ق الحقیقة� 㤶ي لكن ل吠൭�䇅یر. بحری�ھ⺁ 吠وم⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت ت�吠⺁ھى

تكون األمریكیة. ال�吠൭یر حریة 䇅䇅ى نفسھ⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت �吠تحد ال�ي األمریكي

쳌ی�م إذ ال�吠൭یر� حریة رأ� 䇅䇅ى �吠یرین" "ج䇅吠ین الم⺁ل و쳌ی⺁쳌ة الحزبیة المص⺁ل�

األمریكیة ا吠爀ارة مص䇅حة تخ⺁لف ال�ي األقوال �⺁㤶ة 䇅䇅ى �⺁رمة 吠قیو 㤶ر�

والرأ쳌م⺁ل.

وشر�⺁ت ا䇅爀الم و쳌⺁ئل 䇅䇅ى الش⺁م䇅ة ب⺁لرق⺁بة األمریكیة ا吠爀ارة تقوم

المدیر 吠ر㌳ �2�22 䇅⺁م 吠یسم吠ر 㤶ي ل䇅م൭�م�. ال൭⺁م الرأي 㤶ي وال�دخل ال�كنولوجی⺁�

حی� م��⺁لیة� ت�ریدات ت⺁ی吠ي م⺁ت والصحفي �쳌⺁م إی䇅ون توی�ر لشر�ة ال�نفی�ي

بمراج൭ة تقوم األمریكیة ا吠爀ارة أن 䇅ن �شفت ال�ي توی�ر"� "م䇅ف⺁ت 䇅ن أ㤶سحت
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بشكل أحی⺁ن⺁ ت�دخل ح�ى ا䇅ج�م⺁䇅ي� ال�وا�ل و쳌⺁ئل شر�⺁ت جمی� 䇅䇅ى �⺁رمة

تقوم المث⺁ل� 吠쳌یل 䇅䇅ى الك吠ر�� ا䇅爀المیة ل䇅شر�⺁ت ال��طی⺁ت مح�وی⺁ت 㤶ي م吠⺁شر

ق⺁مت ذل�� 䇅ن 㤶ضال �ثیرة. أحی⺁ن 㤶ي الصفح⺁ت رواب� ب�خف⺁ء ㌳و㌳ول شر�ة

لمرشحي الحس⺁쳌ة الم䇅൭وم⺁ت بمراج൭ة 2�2� 䇅⺁م ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت ق吠ل توی�ر شر�ة

وال൭ن⺁وین الحس⺁ب⺁ت 䇅ر� ل�قیید 쳌و吠اء" "䇅ئحة وأ䇅دت الرئ⺁쳌یة� ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت

مح�وی⺁ت لمراق吠ة الفدرالي ال�حقیق⺁ت مك�ب م� وت൭⺁ونت بھ⺁� المرحب ㌳یر الس⺁خنة

ال�ي المزیفة السی吠رانیة ل䇅د䇅⺁یة األخضر الضوء ومنحت ا䇅ج�م⺁䇅ي� ا䇅爀الم و쳌⺁ئل

بك⺁㤶ة ال�صر㤶⺁ت ھ�� مثل أن الش� أ吠نى بال األمریكیة. المس䇅حة القوات بھ⺁ تقوم

الم�حدة. الو䇅ی⺁ت 㤶ي ال�吠൭یر لحریة توت ورقة خ൭䇅ت أشك⺁لھ⺁

"حریة ت䇅�قي حینم⺁ ال൭⺁م. الرأي 쳌⺁حة 䇅䇅ى المص䇅حة و��ل الم⺁ل الرأ� تھیمن

رائحة 䇅نھ⺁ تفو� المص䇅حة� و��ل الم⺁ل ب⺁لرأ� األمریكیة ا䇅爀الم لو쳌⺁ئل ال�吠൭یر"

وتكون الخ⺁�� ل䇅قط⺁ع مم䇅و�ة األمریكیة ا䇅爀الم و쳌⺁ئل م൭ظم إن الكریھة. الم⺁ل

مال� بین ترب� 䇅القة ھن⺁� 㤶�كون والنخ吠ة� الس䇅طة خدمة 㤶ي ا䇅爀المیة الم൭مو䇅⺁ت

وبین ا䇅爀الم� و쳌⺁ئل ت൭ولھ⺁ ال�ي ا䇅爀النیة وال൭وائد وا쳌䇅�ثم⺁ر ا䇅爀الم و쳌⺁ئل

میش⺁ل الم൭رو� األلم⺁ني وا䇅爀المي الك⺁تب �䇅쳌 المص⺁ل�. و��ل الم⺁ل الرأ�

䇅䇅ى مفصل بشكل الضوء المن⺁㤶قة" ال൭ظمى "القو� 䇅نوان تحت ��⺁ب� 㤶ي لو吠یرز

الحق⺁ئق ب⺁خ�ی⺁ر خاللھ⺁ من األمریكیة ا䇅爀الم و쳌⺁ئل تقوم ال�ي الف䇅�ر" "�لیة

�⺁吠ر 㤶یدیو مقط� �⺁ن �2�23 䇅⺁م ین⺁یر 㤶ي المص⺁ل�. ��ل ��⺁ر ضوء 㤶ي وتحریفھ⺁

㤶⺁یزر شر�ة حول "(Project Veritas) الحقیقة "برن⺁م� الیمینیة المنظمة 䇅ن

لشر�ة المس�و� ر㤶ی� مس泐ول 㤶ی� ق⺁ل ا爀ن�رنت� 䇅䇅ى إلف⺁ت⺁ أ�ثر موق� 㤶ي األمریكیة

جدیدة م�حورات تطویر 㤶ي تفكر 㤶⺁یزر شر�ة إن والكیر تریس�ون جور吠ون 㤶⺁یزر

مس泐ولي إن ق⺁ئال ال䇅ق⺁ح⺁ت� ل�൭⺁رة الھ⺁ئ䇅ة ل�رب⺁� نظرا المس�൭د� �ورون⺁ لفیرو�
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إطف⺁ء أجل من األ吠ویة. بشر�⺁ت مص䇅حي رب� لھم األمریكیة ا吠爀ارة 㤶ي الرق⺁بة

الفیدیو مقط� لح�� 䇅⺁جل بشكل یوتیوب بموق� 㤶⺁یزر شر�ة اتص䇅ت الحریق�

بش�ن�. بی⺁ن إ�دار إلى ب⺁爀ض⺁㤶ة الم൭�م�"� قوا䇅د "مخ⺁لفة بح൭ة أ䇅ال� الم��ور

ال൭⺁م الرأي 㤶ي ل䇅�حكم ا䇅ج�م⺁䇅ي ال�وا�ل و쳌⺁ئل الم�حدة الو䇅ی⺁ت تس��ل

2�22 䇅⺁م 吠یسم吠ر 㤶ي “The Intercept” المس�قل ال�حقیق موق� �شف الدولي.

㤶ي ال൭⺁م الرأي 㤶ي ب⺁ل�دخل تقوم األمریكیة الد㤶⺁ع لوزارة ال�⺁ب൭ة الو�⺁䇅ت أن 䇅ن

وال�روی� ب⺁لمواضی� ال�ال䇅ب خالل من طویل زمن من� �쳌األو الشرق 吠ول

�2�1� 䇅⺁م یولیو 㤶ي األخر�. ا䇅ج�م⺁䇅ي ال�وا�ل وو쳌⺁ئل توی�ر 㤶ي الخدا䇅ي

بی⺁ن⺁ت جدول الم�حدة ل䇅و䇅ی⺁ت المر�زیة القی⺁吠ة 㤶ي مس泐ول وھو �⺁ھ䇅ر ن⺁�⺁نی⺁ل أر쳌ل

إ䇅ط⺁ء من� وط䇅ب ل�وی�ر� ال൭⺁مة السی⺁쳌ة 㤶ریق إلى ⺁吠ری䇅 ⺁쳌حس⺁ب 52 䇅䇅ى یح�وي

الحس⺁ب⺁ت ھ�� ب�吠را� توی�ر ق⺁مت �⺁ھ䇅ر� ط䇅ب حسب منھ⺁. 쳌�ة لخدمة األولویة

أش⺁ر الم�حدة. ل䇅و䇅ی⺁ت �䇅تص ال�ي الم䇅൭وم⺁ت ل�ضخیم ال吠یض⺁ء" "الق⺁ئمة إلى ال൭ربیة

أمریكیة منظمة وھي ال൭⺁مة" الخ⺁رجیة ل�"السی⺁쳌ة ال�نفی�ي المدیر 吠쳌ورلین� أری�

ال�وا�ل وو쳌⺁ئل األمریكي الكون�ر� 䇅䇅ى ی൭ب أن� إلى ل䇅حرب� من⺁ھضة

ی൭൭ل بم⺁ الش�ن� بھ�ا خطوات واتخ⺁ذ تحقیق⺁ت إجراء األمریكیة ا䇅ج�م⺁䇅ي

䇅 ال�ي األمریكیة الحروب تروی� 㤶ي ا쳌�خدمت ضرائ吠ھم ب�ن 䇅䇅م 䇅䇅ى المواطنین

لھ⺁. نھ⺁یة

ال൭⺁لم� 㤶⺁ج� 2�22 䇅⺁م 吠쳌�م吠ر 㤶ي 쳌�ریم" 吠نور" أن⺁بیب خطوط تف൭یر إن

쳌یمور نشر الدولي. الم൭�م� لد� ب⺁ل�⺁ اھ�م⺁م⺁ �൭㤶وا吠و المس吠ب ھویة وأ�⺁رت

مق⺁لة بولی�زر� ج⺁ئزة 䇅䇅ى وح⺁�ل محن� أمریكي ا쳌�قص⺁ئي �حفي وھو ھیر�

لكن .�吠⺁الح ھ�ا وراء وقفت ھي األمریكیة ا吠爀ارة أن إلى وضو� بكل 㤶یھ⺁ أش⺁ر

�䇅�تم �䇅ت ال�ي األوروبیة والدول الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶ي الرئیسیة ا䇅爀الم و쳌⺁ئل
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ق⺁لت ㌳ری吠ة. أ൭㤶⺁لھ⺁ 吠و吠ر و�⺁نت ال൭⺁جل� الخ吠ر ھ�ا 䇅ن الطر� ㌳ضت الشم ح⺁쳌ة

تقریر إن األلم⺁ني ل䇅�䇅فزیون الث⺁نیة والقن⺁ة "�esternstanWarW" الكندیة الصحفیة

㤶ي ا䇅爀الم و쳌⺁ئل جمی� لكن الم⺁ضیة� ال൭شر السنوات خالل األخ吠⺁ر أھم من ھیر�

أن ترید 䇅 ال�ربیة الدول ألن الخ吠ر� ھ�ا إ吠⺁㤶ة 㤶ي تر㌳ب 䇅 ⺁吠تقری الشم⺁لیة أمریك⺁

إلى ب⺁爀ض⺁㤶ة مكشو㤶ة. ال䇅吠طیق بحر 㤶ي نشرتھ⺁ ال�ي المراق吠ة وتقنی⺁ت الحق⺁ئق تكون

ال�ي ال�قریر �حة 㤶ي ال�شك� أي �خر� طریق⺁ ال�ربیة ا䇅爀الم و쳌⺁ئل 㤶�حت ذل��

األمریكیة ا吠爀ارة 㤶یھ⺁ ان�قد مق⺁لة ھیر� نشر 吠㤶رایر� 15 یوم 㤶ي ھیر�. نشر�

تف൭یر حقیقة 䇅䇅ى الم�⺁حة الس吠ل بكل ل䇅�س�ر األمریكیة الرئیسیة ا䇅爀الم وو쳌⺁ئل

تفر� أن المس��رب ㌳یر من أن� إلى المح䇅䇅ون أش⺁ر 쳌�ریم". 吠نور" أن⺁بیب خطوط

تقریر 䇅䇅ى إ䇅المی⺁ ت൭�یم⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت أوامر �吠�ت ال�ي ال�ربیة ا䇅爀الم و쳌⺁ئل

ھیر�.

�䇅ع�� ��䇅أ� �1�ᢀت� ������䇅� ��ꘀ�⺁�䇅� ���

من ح⺁لة 㤶ي الد쳌�ور یحصن جھ⺁زا ب⺁吠�䇅⺁رھ⺁ األمریكیة ال䇅൭ی⺁ المحكمة وق൭ت

ا䇅ج�م⺁䇅ي ا䇅نقس⺁م یخطف حی� األمریكي� الم൭�م� ㌳رار 䇅䇅ى ل� مخر� 䇅 انقس⺁م

أن إذ القض⺁ئیة� المنظومة إلى الحزبین بین الصرا䇅⺁ت وتم�د القض⺁ئیة� الس䇅طة

بین أي "أمریكین"� بین الك吠یرة الخال㤶⺁ت م�زاید بشكل ت൭سد ال䇅൭ی⺁ المحكمة أحك⺁م

وت��ل السی⺁쳌ي� ل䇅صراع أ吠اة ال䇅൭ی⺁ المحكمة وأ�吠حت وال䇅ی吠رالیین� المح⺁㤶ظین

وت൭⺁وز ال�ق⺁لید 䇅ن ال�خ䇅ي تم قد مس�مر. بشكل الثال� الس䇅ط⺁ت بین الفصل �⺁쳌أ

الحزبین. بین الصراع 㤶ي الحمراء الخطوط

السی⺁쳌ي ال�وج� ت�ییر خالل من الخ⺁�ة السی⺁쳌یة أجندتھم⺁ ب�مریر الحزب⺁ن ق⺁م

㤶ي الحق أجل من الحزبین بین م൭ر�ة الرئ⺁쳌یة ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت وأ�吠حت ال䇅൭ی⺁. ل䇅محكمة

و㤶⺁ة ب൭د مح⺁㤶ظین قض⺁ة 3 و䇅ی�� خالل ترامب 吠ون⺁لد 䇅ین م⺁. حد إلى القض⺁ة ت൭یین
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ب�吠䇅㌳یة المح⺁㤶ظین القض⺁ة 吠د䇅 تفوق إلى �吠أ مم⺁ ال䇅൭ی⺁� ل䇅محكمة الس⺁بقین القض⺁ة

مق⺁لة م⺁㤶ری�" "吠ی䇅ي إ㤶ریقی⺁ جنوب موق� نشر ال䇅ی吠رالیین. القض⺁ة 吠د䇅 䇅䇅ى 쳌⺁حقة

ال䇅൭ی⺁ المحكمة 䇅䇅ى 쳌یطروا قد الم�شد吠ین ال吠یض ا爀ن൭ی䇅یین األ�ولیین إن 㤶یھ⺁ ق⺁ئال

لص⺁ل� أحك⺁م⺁ 吠ائم⺁ ال䇅൭ی⺁ المحكمة أ�درت حی� الرئ⺁쳌ة� منصب ترامب تولي ب൭د

مف⺁ج�⺁. أمرا یكن لم وھ�ا ال൭مھوري� والحزب الك吠یرة والشر�⺁ت ا爀ن൭ی䇅یة

الوخیمة ال൭واقب 䇅䇅ى 吠لیل خیر ا爀جھ⺁� حق بش�ن ال䇅൭ی⺁ المحكمة حكم إن

24 یوم 㤶ي ب⺁لم൭�م�. ارت吠⺁طھ⺁ �㤶و الحزبین بین الصراع 㤶ي تورطھ⺁ 䇅ن الن⺁جمة

قضت حی� المح⺁㤶ظة� الدینیة النز䇅ة 䇅䇅ن⺁ ال䇅൭ی⺁ المحكمة أیدت �2�22 䇅⺁م یونیو

الحق وأل�ت وید"� ضد "رو قضیة 㤶ي 1��3 䇅⺁م �در ال�ي الحكم ب吠طالن

㤶ي مخ�䇅فة أم⺁�ن 㤶ي اح�൭⺁ج⺁ت إلى �吠أ مم⺁ ا爀جھ⺁�� 㤶ي ل䇅مرأة الد쳌�وري

یرون األمریكیین نصف من أ�ثر ھن⺁� أن الرأي ا쳌�طالع أ�ھر الم�حدة. الو䇅ی⺁ت

"ھ⺁�رت�" �حیفة ق⺁لت الم�حدة. ل䇅و䇅ی⺁ت ⺁൭تراج ی൭ني ا爀جھ⺁� حق إل�⺁ء أن

قضیة 㤶ي 䇅نھ⺁ الد㤶⺁ع بح൭ة الدیمقراطیة ب�خریب تقوم ال䇅൭ی⺁ المحكمة إن ا쳌爀رائی䇅یة

تمثیل ذات 䇅䇅ی⺁ محكمة إن األق䇅یة". 吠دا吠�쳌ل�"ا حی⺁ نموذج⺁ قدم مم⺁ ا爀جھ⺁�� حق

ھ�ا 䇅䇅ى المص⺁吠قة وتم �쳌ن⺁ق تمثیل ذي رئی� ق吠ل من قض⺁تھ⺁ ت൭یین تم 쳌ن⺁ق

لھ�� األحك⺁م ت��یرات لكن واض�� 쳌ن⺁ق تمثیل ذي شیو� �䇅൭م ق吠ل من ال�൭یین

䇅⺁م ح�ى 2�4� 䇅⺁م أو 2�3� 䇅⺁م إلى 쳌�م�د الم�حدة الو䇅ی⺁ت 䇅䇅ى ال䇅൭ی⺁ المحكمة

.2�5�

بشكل ال吠ن⺁吠ق حمل من المواطنین ب�قیید الم�䇅൭ق الق⺁نون ال䇅൭ی⺁ المحكمة أل�ت �م⺁

䇅⺁م من� نیویور� و䇅یة 㤶ي ال�نفی� حیز 吠خل ال�ي المن⺁زل� خ⺁ر� 㤶ي م䇅൭ن ㌳یر

ب�ل�⺁ء ال䇅൭ی⺁ المحكمة تقوم أن المق吠ول ㌳یر من إن� نیویور� و䇅یة ح⺁�م ق⺁ل .1�13

الو䇅ی⺁ت تقوم ال�ي الوقت 㤶ي م�ھور بشكل نیویور� و䇅یة 㤶ي ال吠ن⺁吠ق من الحد ق⺁نون
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م⺁�یو األمریكي السی⺁쳌ي المح䇅ل أش⺁ر السال�. 䇅نف 㤶ي ال�فكیر ب�吠⺁䇅ة 㤶ی� الم�حدة

㤶ي یكمن ح⺁لی⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت تواجھھ⺁ ال�ي ل䇅مش⺁�ل ال�൭ري الس吠ب أن إلى 吠و吠

وید" ضد "رو لقضیة 吠⺁䇅ل حكم �دور إلى األمریكیون �䇅وی�ط الدیمقراطیة� تفك�

الضرائب وزی⺁吠ة ل�جور األ吠نى الحد �㤶ور السال� قضیة 㤶ي الحقیقي وا�爀ال�

ال�ي ا�爀الح⺁ت من و㌳یرھ⺁ الوطنیة الط吠یة الخدم⺁ت وتحسین الثراء 㤶⺁حشي 䇅䇅ى

المواطنین. نداءات 䇅ن ت吠൭ر

�������� ���������䇅� ���� ���� ب���� �ع1䁒ꘀم ���쵸ت� �ꘀ������� �6�

وج⺁م൭ة بو쳌ت" "واشنطن �حیفة أجرت� ال�ي الرأي ا쳌�طالع ن�ی൭ة أ�ھرت

من �吠⺁ح بشكل تراج� ب⺁لدیمقراطیة األمریكیین 㤶خور أن مش�ر� بشكل میریالند

ال�ي الرأي ا쳌�طالع ن�ی൭ة أ�ھر .2�22 䇅⺁م 㤶ي �54 إلى 2��2 䇅⺁م 㤶ي ���

بشكل یش൭رون �⺁لیفورنی⺁ 㤶ي الن⺁خ吠ین أن �⺁لیفورنی⺁ 㤶ي ال൭⺁مة السی⺁쳌ة م൭ھد أجرا�

منھم و�62 الصحی�� المس⺁ر 䇅ن األمریكیة الدیمقراطیة انحرا� من ب⺁لق䇅ق 䇅⺁م

ب�ش⺁�م یش൭رون منھم و�46 خ⺁ط�� �⺁൭ات نحو ت�طور الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن یرون

쳌ی⺁쳌یة �راء یم�䇅كون ال�ین األمریكیین بین ب⺁ل�൭⺁ون الخال㤶⺁ت تسویة أ㤶ق حی⺁ل

الدیمقراطیة بھ⺁ ت൭مل ال�ي الطریقة إزاء ا쳌�ی⺁ئھم 䇅ن ی൭ربون منھم و�52 مخ�䇅فة�

من �6� أن �وینی吠ی⺁� ج⺁م൭ة أجرت� ال�ي الرأي ا쳌�طالع ن�ی൭ة أ�ھرت األمریكیة.

و��4 األمریكي� الدیمقراطي النظ⺁م 䇅نھی⺁ر مخ⺁طر ھن⺁� أن یرون المش⺁ر�ین

الكون�ر� 㤶ي الش�ب أ䇅م⺁ل مثل �吠الحوا ل�كرار 䇅⺁اح�م ھن⺁� أن یرون منھم

�65 أن ل�بح⺁� بیو مر�ز أجرا� ال�ي الرأي ا쳌�طالع ن�ی൭ة أ�ھرت األمریكي.

�吠یر� إ�ال� إلى یح�⺁� األمریكي الدیمقراطي النظ⺁م أن یرون األمریكیین من

ن�ی൭ة أ�ھرت ل䇅دیمقراطیة. نموذج⺁ ت൭د لم الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن یرون منھم و��5

الدیمقراطیة والمس泐ولیة الحو�مة قدرة أن أن䇅൭و�) (لو� �⺁لیفورنی⺁ ج⺁م൭ة أبح⺁�
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ا吠爀ارة وتف�قر األخیرة� السنوات 㤶ي مس�مر بشكل تنخفض األمریكیة ل�吠ارة

وتسویة النط⺁ق وا൭쳌ة ب��الح⺁ت �㤶الد 쳌یخ 㤶یم⺁ قویة إجراءات إلى األمریكیة

ا䇅爀المیة. والف吠ر�ة ا䇅ن�خ⺁ب⺁ت ب൭دالة الم�䇅൭قة المش⺁�ل

�䇅ع�䇅م �ي �الضط��ب�ت و�䁏⺁ع قس��� ���������䇅ب� ���ع ��䇅ت�䁏ة �ꘀ䇅ال��ت ��䁕䇅ث�

الو䇅ی⺁ت ت൭ید 䇅 األمریكیة� الدیمقراطیة منھ⺁ ت൭⺁ني ال�ي المش⺁�ل �ثرة ر㌳م

وتصر الخ⺁ر�� إلى ب�صدیرھ⺁ الداخ䇅یة أمراضھ⺁ ت൭⺁ل� بل نفسھ⺁� 㤶ي النظر الم�حدة

وتكسب األخر� الدول وتقم� ال൭⺁لم� أنح⺁ء إلى الدیمقراطیة قیمھ⺁ تصدیر 䇅䇅ى

انقس⺁م یف⺁قم ال�ي األمر ب⺁لدیمقراطیة� الم�䇅൭قة المواضی� ب⺁쳌��الل الخ⺁�ة مص⺁لحھ⺁

الم൭سكرات. بین والمواجھة الدولي الم൭�م�

���䁒��䇅� �晦س��䇅� ��تط� �䇅س��晦ي �ال晦ت�ط�� �1�

السی⺁쳌یة األو쳌⺁ط 㤶ي ⺁൭ش⺁ئ مثال الم⺁ء" ح⺁㤶ة 䇅䇅ى السی⺁쳌ة "ت�وقف جم䇅ة ت൭د

الش泐ون 䇅䇅ى تق�صر أن ی൭ب الحزبین بین الصرا䇅⺁ت أن ت൭ني وال�ي األمریكیة�

أن 䇅إ الخ⺁رجیة. الش泐ون م� ال�൭⺁مل 䇅ند الوحدة 䇅䇅ى الحف⺁� وی൭ب الداخ䇅یة�

الھ⺁مة الخ⺁رجیة المواضی� حول وال൭مھوري الدیمقراطي الحزبین بین الخال㤶⺁ت

الخ⺁رجیة السی⺁쳌ة وشھدت السی⺁쳌ي� ا쳌䇅�قط⺁ب تف⺁قم م� ب⺁ل�زامن ب⺁쳌�مرار ت�س�

䇅 ال�ي األمر ا䇅�ی⺁吠ی⺁� شی�⺁ الم⺁ء" ح⺁㤶ة السی⺁쳌ة "ت൭⺁وز �吠وأ� أ�ثر� "⺁㤶تطر"

أیض⺁. الم�حدة الو䇅ی⺁ت ح䇅ف⺁ء 吠یھد بل 㤶حسب� الن⺁میة الدول من بكثیر یضر

الس⺁쳌ة وب൭ض ترامب إ吠ارة لفقت المس�൭د� �ورون⺁ 㤶یرو� ج⺁ئحة �ھور من�

ومن الفیرو�. مصدر �吠�ت بش�ن الصین ضد والش⺁ئ൭⺁ت األ�⺁ذیب مخ�䇅ف الم�شد吠ین

ال൭ھ⺁ز نشر� ال�ي المس�൭د" �ورون⺁ 㤶یرو� مصدر �吠�ت ب�"تقریر یسمى م⺁ أبرزھ⺁

مصدر �吠��ل ال䇅൭میة القوا䇅د ت൭⺁ھل وھو �2�21 䇅⺁م 㤶ي األمریكي ا쳌䇅�خ吠⺁راتي

تھمة ولفق الفیرو쳌⺁ت"� ل䇅൭م ووھ⺁ن م൭ھد من الفیرو� "تسرب واخ�䇅ق الفیرو�

الفیرو� مصدر �吠�ت إن الدولي. ال�حقیق وت൭رقل الشف⺁㤶یة إلى تف�قر الصین ب�ن
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وال�ال䇅ب ال൭⺁م الرأي تض䇅یل إلى األمریكیة المح⺁ولة ھ�� وتھد� 䇅䇅مي� موضوع

األمر 䇅䇅یھ⺁� المس泐ولیة إلق⺁ء خالل من واح�وائھ⺁ الصین وقم� الفیرو� مصدر �吠��ب

لال쳌�قط⺁ب الوخیمة وال൭واقب األمریكیة الدیمقراطیة نف⺁ق 䇅ن ب൭الء یكشف ال�ي

السی⺁쳌ي.

ل��2 أمدھ⺁ ط⺁ل ال�ي األ�㤶⺁نیة الحرب ان�ھت الحكم� مق⺁لید ب⺁یدن إ吠ارة تولي ب൭د

吠ولة� الم�حدة الو䇅ی⺁ت ھدمت 㤶قد األمریكي. ل൭䇅ی� الم�سرع ب⺁䇅نسح⺁ب 쳌نة�

نھ⺁یة 㤶ي مس泐ولیة أي تحمل 吠ون 吠⺁㌳رت وھي ش吠൭ھ⺁� ألجی⺁ل مس�ق吠ال و吠مرت

㤶ر� 㤶ي األمریكیة ا吠爀ارة تس�مر انسحب� قد األمریكي ال൭ی� أن ر㌳م المط⺁�.

ق⺁نوني� ㌳یر بشكل األ�㤶⺁ني المر�زي ال吠ن� أ�ول وت൭مید أ�㤶⺁نس�⺁ن� 䇅䇅ى ال൭قوب⺁ت

㤶ي الم�حدة األمم 䇅ن الص⺁吠ر ال�قریر أش⺁ر 쳌وءا. المح䇅یین األھ⺁لي م൭یشة 吠زا مم⺁

م䇅⺁൭ة من ی൭⺁نون أ�㤶⺁نس�⺁ن 㤶ي نسمة م䇅یون 2� حوالي أن إلى �2�22 䇅⺁م م⺁یو

الو䇅ی⺁ت أن 䇅إ �2�22 䇅⺁م یونیو 㤶ي قوي لزلزال أ�㤶⺁نس�⺁ن ت൭رضت خطیرة.

䇅نھ⺁. ال൭قوب⺁ت �㤶ر تر㤶ض تزال 䇅 الم�حدة

䇅ن الص⺁吠ر ال�قریر أش⺁ر خ⺁رجیة. تدا䇅ی⺁ت ل� األمریكي السی⺁쳌ي ا쳌䇅�قط⺁ب

المح⺁㤶ظین الس⺁쳌ة ب൭ض 䇅ن� أ䇅رب ال�ي ال䇅൭ني الد䇅م أن إلى الكندیة أوت⺁وا ج⺁م൭ة

㤶ي الم�طر� الیمین ل൭ن⺁�ر الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶ي نیوز 㤶و�� مثل ا䇅爀الم وو쳌⺁ئل

㤶ي ال�فكیر 㤶ی൭ب �ندا� 㤶ي ل䇅دیمقراطیة أخر� 吠ولة أي من أ�吠ر تھدیدات یشكل �ندا�

ج⺁م൭ة 㤶ي �䇅ثر ㌳ور吠ون األ쳌�⺁ذ یر� �ندا. 䇅䇅ى األمریكیة الدیمقراطیة تراج� ��⺁ر

موجو吠ة. أ�吠حت قد 吠دا吠�쳌䇅ا إلى الم�حدة ب⺁لو䇅ی⺁ت �㤶تد ال�ي القوة أن الكندیة أل吠رت⺁

لھم �دیق أ㤶ضل الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن طویل زمن من� ی൭�قدون الكندیون �ل

ط吠ی൭ی⺁. أمرا ذل� ی吠�൭روا أن ب�مك⺁نھم ی൭د لم ولكن األبد� إلى الدیمقراطیة و쳌�د䇅م

������������䇅� 䁒ت�晦 �䁏� ��䁒�䁏�䇅و� ����ꘀ�䇅� �لى ���䁏ت䇅�

�㤶لد ��吠اة تس�خد�م 䇅أ وی൭ب ل吠䇅شریة� مش�ر�ة قیمة الدیمقراطیة ت൭د

طوی䇅ة� 㤶�رة من� ولكن وتقدمھ⺁. ال吠شریة تطور ومواجھة ال൭یو쳌ی⺁쳌یة ا쳌䇅�راتی൭یة

مفھوم بخصخصة ھیمن�ھ⺁� 䇅䇅ى الحف⺁� من انطالق⺁ الم�حدة� الو䇅ی⺁ت تقوم
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الدیمقراطیة 쳌�⺁ر تحت المواجھة و�ن� ا䇅نقس⺁م 䇅䇅ى وال�حریض "الدیمقراطیة"

الق⺁ئم الدولي والنظ⺁م لھ⺁ مر�زا الم�حدة األمم تكون ال�ي الدولیة المنظومة وتخریب

الدولي. الق⺁نون 䇅䇅ى

جسیمة أضرارا 2�22 䇅⺁م بدایة 㤶ي اند䇅䇅ھ⺁ من� األو�رانیة األزمة ألحقت

إلى 2�22 䇅⺁م أ��وبر 㤶ي تقریر� 㤶ي الدولي ال吠ن� أش⺁ر وم൭یشی⺁. اق�ص⺁吠ی⺁ ب�و�رانی⺁

ب൭د ا䇅爀م⺁ر 吠⺁䇅爀ة أمریكي 吠و䇅ر م䇅ی⺁ر 34� 䇅ن یقل 䇅 م⺁ إلى تح�⺁� أو�رانی⺁ أن

ب൭د .2�21 䇅⺁م 㤶ي ا䇅ق�ص⺁吠ي ح൭مھ⺁ 爀جم⺁لي ض൭ف 1.5 ی吠⺁൭ل م⺁ أي الصراع�

لم حی� المص䇅حة� لكسب 㤶ر�ة الم�حدة الو䇅ی⺁ت ت吠�൭رھ⺁ األو�رانیة� األزمة اند䇅ع

و�س吠ت الن⺁ر 䇅䇅ى الزیت �吠ت بل الن⺁ر� إطالق وقف 㤶ي تسھم إجراءات أي ت�خ�

�م⺁ والط⺁قة. ال൭سكریة الصن⺁䇅ة مثل م䇅⺁൭ت 㤶ي الحرب ب⺁쳌��الل ھ⺁ئ䇅ة 䇅أموا

الس䇅طویة". ضد ب�"الدیمقراطیة ألو�رانی⺁ األ䇅쳌حة تقدیم الم�حدة الو䇅ی⺁ت تصف

نظر 㤶ي أن� إلى الصربي ا쳌䇅�راتی൭ي ال�ن泐吠ات مر�ز 䇅ن الص⺁吠ر ال�قریر أش⺁ر

الشیش⺁نیة ل䇅ح⺁ضرة 1��� 䇅⺁م رو쳌ی⺁ شن�ھ⺁ ال�ي الھ൭م⺁ت إن الم�حدة� الو䇅ی⺁ت

مدینة 㤶ي الم�حدة الو䇅ی⺁ت نف�تھ⺁ ال�ي ال൭م䇅یة نف� تمثل بینم⺁ جریمة� تمثل ㌳روزني

الو䇅ی⺁ت تسمی� م⺁ �㤶ن تحریرا. تمثل ل�روزني� ح൭م نف� لھ⺁ ال�ي ال൭راقیة الف䇅وجة

ور�و� المص⺁ل� ��ل ق吠ل من زم⺁ن من� اخ�ط쳌ف قد الدیمقراطیة من الم�حدة

وا䇅ضطراب. الفوضى 쳌و� لی� ال൭⺁لم إلى ب� أتت وم⺁ األموال�

ن⺁نسي حین�ا� األمریكیة النواب �䇅൭م رئیسة أ�رت �2�22 䇅⺁م أ㌳سط� 㤶ي

الق⺁ط൭ة الم൭⺁رضة 䇅ن النظر ب�ض الصینیة� ت⺁یوان منطقة زی⺁رة 䇅䇅ى بی䇅و쳌ي

خطیرا 쳌ی⺁쳌ی⺁ ا쳌�فزازا یمثل وذل� الصیني. ال൭⺁نب ق吠ل من ال൭دي �⺁൭�ح䇅وا

توتر وأج� وت⺁یوان� الم�حدة الو䇅ی⺁ت بین الر쳌مي ال�وا�ل بمس�و� ارتقى

ل�⺁یوان زی⺁رتھ⺁ إن ق⺁ئ䇅ة بی䇅و쳌ي ن⺁نسي بررت لكن ت⺁یوان. مضیق 㤶ي األوض⺁ع

بی䇅و쳌ي ن⺁نسي زی⺁رة إن ت⺁یوان." لدیمقراطیة الث⺁بت الم�حدة الو䇅ی⺁ت 䇅吠م "ت൭ك�

쳌ی⺁吠ة تھم مس�لة ھي بل ب⺁لدیمقراطیة� م�䇅൭قة مس�لة ب൭وھرھ⺁ تكون لن ل�⺁یوان

الدیمقراطیة 䇅ن الد㤶⺁ع أجل من لی� ب� ق⺁مت م⺁ وإن أراضیھ⺁. و쳌المة الصین
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ح�ى أراضیھ⺁. و쳌المة الصین لسی⺁吠ة وان�ھ⺁�⺁ ا쳌�فزازا ی൭د بل 䇅䇅یھ⺁� والحف⺁�

الن⺁ئب وتشك� بی䇅و쳌ي� ن⺁نسي مراو㌳⺁ت یصد�قون 䇅 األمریكیین الس⺁쳌ة ب൭ض

�吠قو䇅 من� الس䇅طة 䇅䇅ى تس�ولي "ھي ق⺁ئال� بی䇅و쳌ي� ن⺁نسي 㤶ي ㌳رین ال൭مھوري

الدیمقراطیة." 䇅ن ل䇅د㤶⺁ع الزائفة الش䇅⺁൭ة ھ�� مثل �فى تنھ⺁ر� �䇅ھ⺁ والدولة

رئی� ن⺁ئب ق⺁ل األمریكي. ال൭⺁نب ل�صر㤶⺁ت إ吠را�⺁ أ�ثر الدولي الم൭�م� �吠أ�

"الك⺁ھن نفسھ⺁ تسمي الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن مید㤶یدیف 吠می�ري الرو쳌ي األمن �䇅൭م

وتصد�ر ل䇅دیمقراطیة"� "الحق 쳌�⺁ر تحت ال൭⺁لم أرج⺁ء 㤶ي 㤶وضى وتصن� األ�吠ر"�

"األھرام ��吠ت الم�قدمة. واأل䇅쳌حة وال�ح⺁لف⺁ت األموال ب⺁쳌��الل �㤶 بشكل إرا吠تھ⺁

ا쳌�خدام� تم قد والدیمقراطیة" "الحریة ب�یدیولوجی⺁ یسمى م⺁ أن المصریة 䇅ین" أون

㤶ي وال�دخل األخر� الدول ب⺁쳌�قرار ل䇅مس⺁� �سال� الم�حدة الو䇅ی⺁ت ق吠ل من

吠䇅쳌یة ت��یرات لھ⺁ 吠ائم⺁ ال�دخالت ھ�� وإن حكوم⺁تھ⺁� شر䇅یة ونزع الداخ䇅یة ش泐ونھ⺁

والحریة. الدیمقراطیة تد䇅یم من ب� الم�حدة الو䇅ی⺁ت تد䇅ي بم⺁ لھ⺁ 䇅القة 䇅و خطیرة�

㤶ي م⺁ھرة الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن إلى م⺁ت⺁ أنی� ا爀ندونیسي ㌳ی䇅ورا حزب رئی� أش⺁ر

تم إندونیسی⺁ 㤶ي السی⺁쳌ي ا쳌䇅�قط⺁ب وأن الم൭ر�ة� 쳌⺁حة إلى األخر� الدول تحویل

㤶ي ل䇅صین الم吠⺁൭ي والصوت الكوالی�� وراء الم�حدة الو䇅ی⺁ت ق吠ل من تخطیط�

المس䇅مة الم൭�م൭⺁ت 䇅䇅ى 㤶ی൭ب األمریكیة� السی⺁쳌یة األجندة من أیض⺁ إندونیسی⺁

ذل�. من الح�ر توخي

��ᢀ䇅نب. ������� �䇅ع�ꘀب�ت �ش��� ���

ال൭⺁نب األح⺁吠یة ال൭قوب⺁ت طویل وقت من� الم�حدة الو䇅ی⺁ت تفر�

وقیمھ⺁ الداخ䇅یة لقوانینھ⺁ و㤶ق⺁ األخر� الدول 䇅䇅ى ال�راع" الطویل و"ا䇅خ�ص⺁�

㤶رضت الم⺁ضیة� 吠قو൭ال خالل والدیمقراطیة. ا爀نس⺁ن حقوق 쳌�⺁ر وتحت الخ⺁�ة

�وب⺁ 䇅䇅ى ال�راع الطویل وا䇅خ�ص⺁� ال൭⺁نب األح⺁吠یة ال൭قوب⺁ت الم�حدة الو䇅ی⺁ت

䇅䇅ى القسو� الض�وط و㤶رضت الدول� من و㌳یرھ⺁ وزیم吠⺁بوي و쳌وری⺁ وبیالرو�
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أح⺁吠یة بشكل وجمدت الدول� من و㌳یرھ⺁ و㤶نزویال وإیران الدیمقراطیة �وری⺁

أمریكي 吠و䇅ر م䇅یون 13� بقیمة مصر إلى المقدمة ال൭سكریة مس⺁䇅داتھ⺁ ال൭⺁نب

ال�نمیة خطیر بشكل خرب مم⺁ 㤶یھ⺁� ا爀نس⺁ن حقوق وض� تحسین 䇅دم بح൭ة

حق وتحد� ل䇅خطر الحی⺁ة حق و䇅ر�� الدول� ھ�� 㤶ي الش൭ب وم൭شیة ا䇅ق�ص⺁吠یة

مس�مرا ان�ھ⺁�⺁ شكل ال�ي األمر الدول� ھ�� 㤶ي ال�نمیة بحق وم�� المصیر تقریر

السنوات 㤶ي األخر�. الدول 㤶ي ا爀نس⺁ن حقوق 䇅䇅ى النط⺁ق �쳌ووا ⺁൭وممنھ

ال൭⺁نب� األح⺁吠یة ال൭قوب⺁ت من م�زایدا 䇅د吠ا الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶رضت األخیرة�

األ쳌⺁쳌یة �吠⺁吠والم الدولي الق⺁نون 䇅ن النظر و㌳ضت 䇅خ�ص⺁�ھ⺁� ال�راع وأط⺁لت

والمص⺁ل� الحقوق وخ⺁�ة األخر� الدول بمص⺁ل� وضر�ت الدولیة� ال൭الق⺁ت 㤶ي

ھیمن�ھ⺁. 䇅䇅ى الحف⺁� ب�یة الن⺁میة� ل䇅دول المشرو䇅ة

الو䇅ی⺁ت أن مق⺁ل�ھ⺁ 㤶ي ال�ر�یة األن⺁ضول و�⺁لة �شفت �2�22 䇅⺁م م⺁ر� 㤶ي

بم൭⺁ن⺁ة أتى مم⺁ "الدیمقراطیة"� 쳌�⺁ر وتحت مف吠ر� ب⺁تھ⺁م ال൭راق ㌳زت الم�حدة

ال൭شوائیة. ال൭قوب⺁ت بس吠ب ت�ف⺁قم الش൭ب مشی൭ة �䇅أو ال൭راقي. الش൭ب 䇅䇅ى جسیمة

ال൭قوب⺁ت الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶رضت و�2��3 1��� 䇅⺁مي بین م⺁ الف�رة 㤶ي

الش൭ب وحی⺁ة ا䇅ق�ص⺁吠ي الوض� 㤶⺁قم ال�ي األمر ال൭راق� 䇅䇅ى الق⺁쳌یة ا䇅ق�ص⺁吠یة

نس吠ة بقیت الم�حدة� ل�مم والزرا䇅ة األ�㌳یة منظمة إحص⺁ءات حسب خطیر. بشكل

من الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶رض�� م⺁ تدا䇅ی⺁ت بس吠ب 䇅⺁ل مس�و� 䇅䇅ى ال൭راق 㤶ي ال൭وع

ال൭وع بس吠ب مصر䇅ھم 䇅راقي طفل ألف 5�� لقى الوار吠ات� وحظر ال൭قوب⺁ت

الحروب �⺁نی⺁� 㤶ق�. و1��5 1��� 䇅⺁مي بین م⺁ الف�رة 㤶ي ل䇅حی⺁ة الص吠൭ة والظرو�

من وال൭رحى الق�䇅ى من �吠یر 吠د䇅 䇅ن أ쳌فرت ل䇅سنین المم�دة وا䇅ضطراب⺁ت

䇅⺁م بین م⺁ الف�رة 㤶ي ال൭راقیة� الصحة وزارة إحص⺁ءات حسب المدنیین. �فو�

䇅ن أ䇅䇅نت حی� 2�11 و䇅⺁م ال൭راق 䇅䇅ى حرب⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت شنت حی� 2��3

بس吠ب مصر䇅ھم 䇅راقي مدني ألف 12� من یقرب م⺁ لقى من�� قواتھ⺁ انسح⺁ب

المح䇅یة. ال吠ی�ة م� ی��ق䇅م 䇅 �㤶 بشكل ا쳌�نس⺁خ� تم ال�ي السی⺁쳌ي النم� �⺁لث⺁� الحرب.
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䇅ن النظر ب�ض قسرا� األمریكیة الدیمقراطیة تط吠یق �㤶بد الم�حدة الو䇅ی⺁ت ق⺁مت

ال൭راقیة. األطرا� بین السی⺁쳌یة النزا䇅⺁ت من 吠زا مم⺁ ال൭راقیة� الوطنیة الظرو�

ب൭الء ی൭سد ال൭⺁نب األح⺁吠یة ال൭قوب⺁ت من الم�حدة الو䇅ی⺁ت ب� ق⺁مت م⺁ إن

جو الرئی� وق� �2�22 䇅⺁م 吠㤶رایر 11 یوم 㤶ي ل�نس⺁نیة. م䇅⺁吠تھ⺁ و䇅دم �吠ری⺁ئھ⺁

㤶ي المو䇅吠ة األ�㤶⺁ني المر�زي ال吠ن� أ�ول بمن⺁�فة یقضي تنفی�ی⺁ أمرا ب⺁یدن

�مصدر نصفھ⺁ ویس�خدم أمریكي� 吠و䇅ر م䇅ی⺁رات � حوالي بقیمة الم�حدة الو䇅ی⺁ت

㤶�م ا�خر� النصف أم⺁ 吠쳌�م吠ر"� 11" �吠⺁ح 㤶ي الم�ضررین ل�൭ویض األموال

ال�صر㤶⺁ت ھ�� إن نیویور�. 㤶ي الفدرالي ا䇅ح�ی⺁طي ال吠ن� 㤶ي حس⺁ب إلى �䇅تحوی

الم൭�م� من النط⺁ق وا൭쳌ة إ吠انة 䇅قت 䇅䇅ن⺁ األ�㤶⺁ني الش൭ب أ�ول لنھب األمریكیة

الدولي.

األ�ول من ال൭م⺁ھیر أن إندونسی⺁" "�حیفة موق� 吠⺁㤶أ �2�22 䇅⺁م م⺁ر� 㤶ي

لقی⺁م اح�൭⺁ج⺁ إندونیسی⺁� لد� الم�حدة الو䇅ی⺁ت 쳌ف⺁رة أم⺁م ب⺁䇅�ص⺁م ق⺁موا األ�㤶⺁نیة

إن ب�ضب المح�൭ون ق⺁ل األ�㤶⺁نیة. الحكومة أ�ول ب⺁خ�ال� األمریكیة ا吠爀ارة

وی൭ب األ�㤶⺁ني� ل䇅ش൭ب مم䇅و�ة تكون أن ی൭ب الس⺁بقة األ�㤶⺁نیة الحكومة أ�ول

ا䇅ق�ص⺁吠یة. ل�زمة ت൭ر� ال�ي األ�㤶⺁ني الش൭ب لمس⺁䇅دة ا쳌�خدامھ⺁

�عس�ي. بش�� ��䇅و�䇅� �䇅ع�ق�ت ���ط�ة ����ب �4�

ال�ش⺁ور 吠䇅ر م൭ھ⺁ ال�൭⺁مل 㤶ی൭ب ل吠䇅شریة� ال൭⺁مة �㤶⺁المن من الدولیة الش泐ون إن

㤶ي حقیقي بشكل الدیمقراطیة بم吠دأ ت䇅�زم لم الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن ㌳یر ال൭⺁لم� 吠ول بین

쳌�⺁ر تحت ال吠⺁ر吠ة الحرب ب൭ق䇅یة الم�حدة الو䇅ی⺁ت �吠ت�ش حی� الدولیة� ال൭الق⺁ت

الك�ل� و쳌ی⺁쳌ة المزیفة األطرا� ت൭د吠یة وتم⺁ر� و"القوا䇅د"� األطرا�" "ت൭د吠یة

أح⺁吠یة وتم⺁ر� الم൭سكرات� بین المواجھة وتصن� وا쳌䇅�قط⺁ب� ا䇅نقس⺁م وتثیر

وال�نمر والط�ی⺁ن ل䇅ھیمنة مم⺁ر쳌⺁تھ⺁ وإن األطرا�� ت൭د吠یة مسمى تحت ال൭⺁نب

خطیر. بشكل الحقیقیة األطرا� ت൭د吠یة تطور تقو�

موقف⺁ وت吠نت الدولي� الق⺁نون 㤶وق المح䇅یة قوانینھ⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت وض൭ت
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ال���2 القرن �م⺁نین⺁ت من� ان�ق⺁ئي. بشكل م൭ھ⺁ وت൭⺁م䇅ت الدولیة القوا䇅د من برا㌳م⺁تی⺁

ومنظمة الم�حدة� ل�مم ا爀نس⺁ن حقوق �䇅൭م من انسح吠ت أن الم�حدة ل䇅و䇅ی⺁ت 吠쳌ق

ب⺁ری� واتف⺁قیة الم�حدة� ل�مم والثق⺁㤶ة وال䇅൭م ال�ربیة ومنظمة ال൭⺁لمیة� الصحة

األ䇅쳌حة� ت൭⺁رة وم൭⺁ھدة ا爀یراني� النووي الم䇅ف بش�ن الش⺁مل وا䇅تف⺁ق ل䇅من⺁��

من و㌳یرھ⺁ المف�وحة السم⺁وات وم൭⺁ھدة المد�� الم�و쳌طة النوویة القو� وم൭⺁ھدة

مھمة. 吠ولیة اتف⺁قیة أو منظمة 1�

الم�حدة األمم میث⺁ق �吠⺁吠وم مق⺁�د 㤶⺁쳌ر بشكل الم�حدة الو䇅ی⺁ت خ⺁لفت

والصرا䇅⺁ت ا䇅نقس⺁م و�ن൭ت حروب⺁ وشنت الدولیة� ل൭䇅الق⺁ت األ쳌⺁쳌یة والقوا䇅د

ھن⺁� الم�حدة� الو䇅ی⺁ت ت�쳌ی� من� 䇅⺁م⺁ 24� من أ�ثر مد� 䇅䇅ى ال൭⺁لم. أنح⺁ء 㤶ي

ت൭طش⺁ الدول أ�ثر ت൭د 㤶ھي حرب⺁� الم�حدة الو䇅ی⺁ت 㤶ی� تخو� لم 㤶ق� 䇅⺁م⺁ 16

الو䇅ی⺁ت ش⺁ر�ت أو شنت الث⺁نیة� ال൭⺁لمیة الحرب ان�ھ⺁ء من� ال൭⺁لم. ت⺁ری� 㤶ي ل䇅حرب

وحرب أ�㤶⺁نس�⺁ن وحرب 㤶ی�ن⺁م وحرب �وری⺁ حرب مثل 䇅دیدة حروب 㤶ي الم�حدة

إلى �吠وأ والمم�䇅ك⺁ت� المدنیین �فو� 㤶ي 吠⺁㤶حة خس⺁ئر 䇅ن أ쳌فر مم⺁ ال൭راق�

ال�ي ال൭سكریة وال൭م䇅ی⺁ت الحروب إن �2��1 䇅⺁م من� الك吠یرة. ا爀نس⺁نیة الكوار�

ألف ��� مق�ل 䇅ن أ쳌فرت قد ا爀رھ⺁ب مك⺁㤶حة مسمى تحت الم�حدة الو䇅ی⺁ت شن�ھ⺁

䇅شرات وتشرید ال൭رحى من مالیین إلى وأ吠ت مدني� ألف 335 وبینھم �쳌شخ

المالیین.

الق⺁نون �吠⺁吠وم ال吠ح⺁ر" لق⺁نون الم�حدة األمم "م൭⺁ھدة الم�حدة الو䇅ی⺁ت ت൭⺁ھ䇅ت

ال൭زریة والدول �吠⺁الھ والمحی� �쳌ی⺁ لدول الدیمقراطیة الحقوق وت൭⺁ھ䇅ت الدولي�

لقرار ال䇅൭ني 䇅吠مھ⺁ 䇅ن وأ䇅ربت وا爀ق䇅یمیة� الدولیة الش泐ون 㤶ي �吠⺁الھ المحی� 㤶ي

ب⺁ل�ش⺁ور الی⺁ب⺁نیة الحكومة قی⺁م 䇅دم ح⺁لة 㤶ي نووی⺁ الم䇅و�ة المی⺁� ب�صریف الی⺁ب⺁ن

المی⺁� م൭⺁ل൭ة مس�لة حول الم൭نیة الدولیة والم쳌泐س⺁ت المص⺁ل� أ�ح⺁ب م� الوا㤶ي

و䇅دم والواق൭یة� ال䇅൭میة المس�ندات من یكفي م⺁ تو㤶یر و䇅دم 㤶و�وشیم⺁� 㤶ي الم䇅و�ة

ا吠爀ارة حظرت أخر�� ن⺁حیة من الدولي. ل䇅م൭�م� المشرو䇅ة الھموم م൭⺁ل൭ة
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بفو�وشیم⺁ المحیطة المن⺁طق 㤶ي والزرا䇅یة ال��ائیة المن�൭⺁ت 吠یرا�쳌ا األمریكیة

"الم൭ی⺁ر نف⺁ق مد� 䇅ن �شف ال�ي األمر المش൭ة� 吠ب⺁لموا ت䇅و�ھ⺁ بس吠ب الی⺁ب⺁نیة

األمریكي". المز吠و�

��吠⺁الھ المحی� جنوب منطقة 㤶ي ال吠⺁ر吠ة الحرب 䇅ق䇅یة الم�حدة الو䇅ی⺁ت ترو�

"الدوائر وتشكیل الثال�یة" األمنیة "الشرا�ة 爀ق⺁مة وأ쳌�رالی⺁ بریط⺁نی⺁ ا쳌�م⺁لت حی�

� 䇅ن یقل 䇅 م⺁ بن⺁ء 㤶ي أ쳌�رالی⺁ بمس⺁䇅دة وت൭ھدت ال൭نصریة� 䇅䇅ى الق⺁ئمة الضیقة"

خطیر بشكل تخ⺁لف األمریكیة ال�صر㤶⺁ت إن بریط⺁نی⺁. م� ب⺁ل�൭⺁ون نوویة ㌳وا�⺁ت

من خ⺁لیة منطقة إنش⺁ء و"م൭⺁ھدة النوویة" األ䇅쳌حة ان�ش⺁ر 䇅دم "م൭⺁ھدة رو�

ا䇅ن�ش⺁ر ح⺁㤶ة 䇅ند م൭نونة من⺁ورة وت൭د �"�吠⺁الھ المحی� جنوب 㤶ي النوویة األ䇅쳌حة

"�ندوق ال�صر㤶⺁ت ھ�� 㤶�حت الوقت� نف� 㤶ي جسیمة. بمخ⺁طر ت�تي النووي

وا쳌䇅�قرار واألمن السالم 䇅䇅ى بظاللھ⺁ وألقت المنطقة� 㤶ي �䇅ال�س لس吠⺁ق ب⺁ندورا"

المنطقة. 㤶ي

الش泐ون خ吠یر ��ب �2�22 䇅⺁م یونیو 㤶ي ال�⺁൭쳌ة األمریكی�ین قمة 吠⺁ق൭ان 䇅شیة

ق⺁ئال المح䇅یة ا䇅爀الم و쳌⺁ئل إحد� 㤶ي مق⺁لة (Julio Yao) ی⺁و جولیو ال吠نمي الدولیة

ل൭䇅وء األمثل وال�൭سید الدولي� ل䇅ق⺁نون مط䇅ق خ⺁ئن ھي الیوم الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن

م൭⺁ھدة 䇅䇅ى الم�حدة الو䇅ی⺁ت تص⺁吠ق لم الدولیة. ال൭الق⺁ت 㤶ي والفظ⺁�ة الھم൭یة إلى

أي 䇅䇅ى تص⺁吠ق أو توق�� لم ال�ي الوحیدة الدولة وھي ال吠ح⺁ر� لق⺁نون الم�حدة األمم

أ�ثر �䇅�تم بل السریة� ال吠یولوجیة األ䇅쳌حة تحظر ولم ا爀نس⺁ن� حقوق بش�ن م൭⺁ھدة

قمة الم�حدة الو䇅ی⺁ت 쳌䇅�ض⺁㤶ة الوحید الھد� إن ال吠ح⺁ر. وراء 㤶یم⺁ مخ�吠ر 2�� من

تقسیمھ⺁ �م ومن األو�راني� الصراع 㤶ي الالتینیة أمریك⺁ 吠ول توری� ھو األمریكی�ین

وإض㤶⺁൭ھ⺁.

مق⺁لة بو쳌ت" مورنین� تش⺁ین⺁ "쳌⺁و� �حیفة نشرت �2�22 䇅⺁م أ㌳سط� 㤶ي

ب�"الدول یسمى م⺁ من و㌳یرھ⺁ ال�ربیة والدول الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن تقول

أ쳌سھ⺁ یض൭ف مم⺁ لص⺁لحھ⺁� تكون 䇅ندم⺁ 䇅إ الدولیة القوا䇅د تس��ل 䇅 الدیمقراطیة"
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ال�دخ䇅یة األ䇅م⺁ل من 䇅쳌س䇅ة تم⺁م⺁ ال�ربیة والدول الم�حدة الو䇅ی⺁ت نسیت رحمة. بال

أو�رانی⺁. ب�"㌳زو" رو쳌ی⺁ اتھمت حینم⺁ ال൭⺁لم أنح⺁ء �ل 㤶ي تم⺁ر쳌ھ⺁ ال�ي وا䇅نقالبیة

الم�و쳌طة الدول من المزید وأوق൭ت ال൭⺁لم� 吠⺁ب⺁ق�ص األمریكیة ال�صر㤶⺁ت أضرت

بشكل بنفسھ⺁ �⺁㌳�ھ⺁ بقوا䇅د القویة الدول ت䇅�زم 䇅ندم⺁ الدیون. أزمة 㤶ي الدخل

مصداقی��. �䇅� النظ⺁م یفقد ان�ق⺁ئي�

���ꘀسلط䇅� ض� ���������䇅�� �ي ��䇅ت�䁕ل� ����䇅ب� �䇅س���� �ل��� ���

ومنطق ال吠⺁ر吠ة الحرب ب൭ق䇅یة األمریكیة ا吠爀ارة �吠ت�ش الراھن� الوقت 㤶ي

لوض� الس䇅طویة" ضد "الدیمقراطیة 쳌ر吠یة وت䇅ف�ق الك�ل� 쳌ی⺁쳌ة وترو�� الھیمنة�

ا爀یدیولوجیة ا쳌�خدام ��൭ی吠بط ذل� ویكون الم൭نیة� الدول 䇅䇅ى "الس䇅طویة" 䇅المة

쳌�⺁ر تحت ال൭یو쳌�راتی൭یة األجندة �㤶吠و األخر� الدول 䇅ح�واء ��吠اة والقیم

الدیمقراطیة.

أجل من الدول لق⺁吠ة األولى "القمة الم�حدة الو䇅ی⺁ت ا쳌�ض⺁㤶ت �2�21 䇅⺁م 㤶ي

وتقسیم 㤶⺁쳌ر� بشكل ا爀یدیولوجي ا�䇅طف⺁� ب�روی� ق⺁مت حی� الدیمقراطیة"�

بشكل الدیمقراطي" و㌳یر الدیمقراطي ب�"الم൭سكرین یسمى م⺁ إلى الدولي الم൭�م�

الم൭�م� أطی⺁� 㤶یھ⺁ بم⺁ ال൭دیدة األطرا� من شكو�⺁ أ�⺁ر ال�ي األمر مف�൭ل�

حد吠ت� م⺁ تن�قد مق⺁䇅ت 吠ی䇅吠وم⺁ت" "ذا وم䇅൭ة أ㤶یرز" "㤶ورین م䇅൭ة نشرت األمریكي.

䇅قت بل الدیمقراطیة� الدول بین الوحدة تحقق لم أنھ⺁ إذ الخ⺁ط�ة� األھدا� من القمة

األھدا� الم�حدة الو䇅ی⺁ت 쳌تنق م⺁ ⺁吠ل⺁㌳ المش⺁ر�ة. الدول تمثیل حول ⺁䇅ذ䇅 ان�ق⺁吠ا

بطی�ة 䇅م䇅یة تشھد 吠ائم⺁ الرن⺁نة الش൭⺁رات إن ال൭⺁لم� 㤶ي الدیمقراطیة ل�روی� المحد吠ة

吠⺁ق൭ان إن الم�حدة� الو䇅ی⺁ت 吠اخل 㤶ي ل䇅دیمقراطیة السی�ة الظرو� �ل 㤶ي ل䇅�نفی�.

㤶ي ب⺁لدیمقراطیة النھو� من 䇅بد أ�吠ر جیو쳌ی⺁쳌یة أزمة 쳌�حد� الدیمقراطیة قمة

ت⺁ن⺁�⺁ ب⺁لی⺁ب⺁ن ا쳌䇅�راتی൭یة ل䇅درا쳌⺁ت الدولي ل䇅م൭ھد ال�نفی�ي الرئی� أش⺁ر ال൭⺁لم.

الدول 䇅䇅ى ب�"الدیمقراطیة" یسمى م⺁ 㤶رضت الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن إلى (Tanaka)

㤶ی൭ب ال൭⺁لم� انقس⺁م و䇅ززت الس䇅طویة"� ضد "الدیمقراطیة حم䇅ة وأط䇅قت األخر��
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أ䇅مى. بشكل الی⺁ب⺁ن ی�൭吠ھ⺁ 䇅أ

㌳یر ذات� بحد أمر ھو ب⺁لس䇅طویة� و㌳یر� ب⺁لدیمقراطیة ال�ات ت൭ریف إن

ال൭⺁لم 쳌خص⺁ئ من الس䇅طویة" ضد ب�"الدیمقراطیة یسمى م⺁ لی� 吠یمقراطي.

ل�䇅فزیون األولى القن⺁ة �䇅䇅قت ال൭صر. تطور م� ال�م⺁شي 䇅دم 䇅ن ن⺁ھی� الم൭⺁�ر�

المش⺁ر�ین ق⺁ئمة 吠تحد الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن ال吠دیھي من أن� 䇅䇅ى الوطني بیالرو쳌ی⺁

الو䇅ی⺁ت تق�ن� لم⺁ذا ھي المشك䇅ة لكن ب⺁لحریة"� الخ⺁�ة ل�"م൭⺁ییرھ⺁ و㤶ق⺁ القمة 㤶ي

الدول 䇅䇅ى تم䇅یھ⺁ ح�ى ل䇅دیمقراطیة� والفھم ال�൭ریف اح�ك⺁ر 䇅䇅ى ق⺁吠رة ب�نھ⺁ الم�حدة

بد 䇅 أن� إلى مق⺁لة 㤶ي السن�⺁㤶وریة ت⺁یمز" "쳌�ری�� �حیفة أش⺁رت �م⺁ األخر��

نموذج⺁ ی൭د ولم لون�� بھت قد الدیمقراطي نظ⺁مھ⺁ أن إ吠را� من الم�حدة ل䇅و䇅ی⺁ت

مط䇅ق حق الم�حدة ل䇅و䇅ی⺁ت ی൭د ولم ل䇅دیمقراطیة� 吠محد نموذ� یوجد 䇅 ذھ吠ی⺁.

إ吠⺁䇅ة الم�حدة الو䇅ی⺁ت 䇅䇅ى ی൭ب 㤶یھ⺁. مراء 䇅 حقیقة ھي ھ⺁ الدیمقراطیة� ل�൭ریف

الم൭⺁بھة. 䇅䇅ى ال�൭⺁ون وت�䇅یب واق൭ي� بشكل الدب䇅وم⺁쳌ي نھ൭ھ⺁ تقییم

쳌واء ال�⺁ری� 㤶ي األ吠نى المس�و� 㤶ي یكون األمریكیة ل䇅دیمقراطیة ال�قییم أن ر㌳م

تصدیر 㤶ي مند൭㤶ة تزال 䇅 أنھ⺁ 䇅إ خ⺁رجھ⺁� 㤶ي أو الم�حدة الو䇅ی⺁ت 吠اخل 㤶ي

تك�في 䇅 ال൭نون. مس�و� إلى و�䇅ت ح�ى الخ⺁ر�� إلى األمریكیة والقیم الدیمقراطیة

و"تح⺁لف الرب⺁䇅یة" و"ا�لیة الثال�یة" األمنیة "الشرا�ة ب�شكیل الم�حدة الو䇅ی⺁ت

مم⺁ر쳌ة تح⺁ول بل القیم� 䇅䇅ى الق⺁ئمة ال�ح⺁لف⺁ت من و㌳یرھ⺁ الخم�" ال൭یون

وال�وا�ل وال�كنولوجی⺁ وال�൭⺁رة 吠⺁ق�ص䇅ا م䇅⺁൭ت 㤶ي ا爀یدیولوجي ا�䇅طف⺁�

الط吠ی൭ي. الدولي ال�൭⺁ون وتخریب وت൭كیر ال吠⺁ر吠ة� الحرب 䇅ق䇅یة وتضخیم الش吠൭ي�

ا쳌�ض⺁㤶ة 䇅䇅ى تصر زالت م⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن بقولھ⺁ القطریة ال൭زیرة قن⺁ة 䇅䇅قت

الن⺁� �قة تراج� خ䇅فیة 䇅䇅ى ل൭䇅⺁لم� الدیمقراطیة ق⺁ئد أنھ⺁ 䇅䇅ى ل�ث吠ت الدیمقراطیة قمة

ال൭الق⺁ت أ쳌�⺁ذ ق⺁ل الوا൭쳌ة. الشكو� محل ج䇅൭ھ⺁ ال�ي األمر الدیمقراطي� بنظ⺁مھ⺁

㤶قدت قد الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن ㌳ولدجیر جیم� األمریكیة ال൭⺁م൭ة 㤶ي الدولیة
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المح䇅یة� الدیمقراطیة بش�ن قمة ت൭قد أن األمریكیة ا吠爀ارة 䇅䇅ى 㤶ی൭ب المصداقیة�

من و㌳یرھ⺁ المزیفة والم䇅൭وم⺁ت ال�صویت وحق المس⺁واة و䇅دم الظ䇅م 䇅䇅ى ل䇅�ر�یز

吠أشفور أیم⺁ األط䇅سي �䇅൭الم 㤶ي ال吠⺁حثین �吠یرة أش⺁رت .吠ال吠ال 吠اخل 㤶ي المش⺁�ل

ل䇅دول نموذج⺁ تنصب أو الدیمقراطیة تنشر أن یمكنھ⺁ �یف الم�حدة الو䇅ی⺁ت أن إلى

吠اخ䇅ھ⺁� 㤶ي ط吠ی൭ي بشكل یدور 吠یمقراطي لنظ⺁م �⺁مل �吠ش ㌳ی⺁ب ح⺁لة 㤶ي األخر�

نمطیة �ورة ت൭ك� القمة أن إلى بو쳌ت" مورنین� تش⺁ین⺁ "쳌⺁و� �حیفة أش⺁رت

تراج� �ل 㤶ي �䇅أو ال�⺁لی�ین� ب⺁لنقط�ین الدیمقراطیة مس�لة حول الم�حدة ل䇅و䇅ی⺁ت

الم�حدة الو䇅ی⺁ت إلى ال൭⺁لم یح�⺁� ال吠⺁ر吠ة� الحرب ان�ھ⺁ء ب൭د ال൭⺁لم 㤶ي الدیمقراطیة

㤶ي 吠یمقراطیة 吠ولة أھم بكونھ⺁ الم�حدة الو䇅ی⺁ت إن �⺁نی⺁� الراھن� الوض� ل��ییر

النمطیة الصورة ھ�� األخر�. ل䇅دول ب⺁لنس吠ة ل�䇅⺁یة مھمة ال൭⺁لمیة قی⺁吠تھ⺁ تكون ال൭⺁لم�

وت�൭⺁ھل األمریكیة� ل䇅دیمقراطیة المس�مر ال�راج� 㤶ي م�مث䇅ة حقیقة تم⺁م⺁ ت�൭⺁ھل

المن⺁㤶قة� األمریكیة الدیمقراطیة" "مفھوم اخ�ط⺁� من 쳌䇅خ�䇅ل الدول أ吠䇅㌳یة نوای⺁

م൭یشة وتحسین 吠⺁ق�ص䇅ا تطویر 㤶ي ال�فیرة الن⺁میة ل䇅دول شدیدة ر吠㌳ة 䇅ن ن⺁ھی�

الش൭ب.

����〼 �䁒بع��

ین⺁쳌ب 쳌ی⺁쳌ي نظ⺁م یوجد 䇅 لكن� جم൭⺁ء� ل吠䇅شریة مش�ر�ة قیمة الدیمقراطیة ت൭د

㤶ی൭ب وم�نو䇅ة� مز吠ھرة ال吠شریة الحض⺁رات حدیقة أن بم⺁ ال൭⺁لم. 㤶ي الدول جمی�

الم�حدة الو䇅ی⺁ت لد� م�نو䇅ة. أشك⺁ل لھ⺁ ال൭⺁لم 吠ول 㤶ي الدیمقراطیة تكون أن

نموذجھ⺁ 吠ولة �ل ولد� الصینیة� الدیمقراطیة الصین ولد� األمریكیة� الدیمقراطیة

یقیم من الش൭ب یكون أن وین�吠ي الوطنیة. �رو㤶ھ⺁ تالئم ال�ي الدیمقراطیة من الخ⺁�
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نحو 䇅䇅ى 㤶یھ⺁ الدیمقراطیة ت�حقق و�یف �䇅 أم 吠یمقراطیة �吠بال �⺁نت إذا م⺁ ویحكم

إمالءات. توج� أن الم�طر쳌ة الدول من لحفنة ی൭وز 䇅و أ㤶ضل�

ومن األخر�� الدول 䇅䇅ى إمالءات 䇅یوب تك�نفھ⺁ 吠ولة توج� أن المنق� ㌳یر من

�쳌وا ر㤶ض⺁ 쳌ی൭د الدیمقراطیة 쳌�⺁ر تحت ب⺁ل൭⺁لم �吠൭وی ا�خرین حس⺁ب 䇅䇅ى یرب�

إلى یف�قر ألمر ب吠س⺁طة والس䇅طویة الدیمقراطیة الف��ین إلى ال൭⺁لم تقسیم إن النط⺁ق�

نز䇅ة أو الدیمقراطیة ب⺁쳌م ا䇅نقس⺁م لی� الیوم 䇅⺁لم إلی� یح�⺁� م⺁ إن وال䇅൭م. الحدا�ة

䇅䇅ى وال�൭⺁ون ال�ض⺁من ت൭زیز إلى یح�⺁� بل ب⺁ل�ات� تس�䇅൭ي ال�ي ال൭⺁نب أح⺁吠یة

إن الحقیقیة. األطرا� ب�൭د吠یة وا䇅ل�زام الم�حدة� األمم میث⺁ق �吠⺁吠وم مق⺁�د �⺁쳌أ

ذری൭ة تحت األخر� ل䇅دول الداخ䇅یة الش泐ون 㤶ي ال�دخل لی� الیوم 䇅⺁لم إلی� یح�⺁� م⺁

쳌وی⺁ وال൭مل المزیفة الدیمقراطیة �吠ون الحقیقیة الدیمقراطیة تكری� بل الدیمقراطیة�

من "القمة لی� الیوم 䇅⺁لم إلی� یح�⺁� م⺁ إن الدولیة. ال൭الق⺁ت بدمقرطة �㤶الد 䇅䇅ى

ال�حدی⺁ت لمواجھة ال�൭⺁ون 㤶ي تس⺁ھم 䇅و الم൭⺁بھة ت�ج� ال�ي الدیمقراطیة" أجل

حل 䇅䇅ى وتر�ز 䇅م䇅یة إجراءات ت�خ� ال�ي ال�ض⺁منیة الم泐تمرات بل ال൭⺁لمیة�

الدولي. الم൭�م� 㤶ي ال吠⺁رزة القض⺁ی⺁

وقیم⺁ ل吠䇅شریة� مش�ر�ة تط൭䇅⺁ت ا爀نس⺁ن وحقوق والدیمقراطیة الحریة تمثل

الش吠൭یة ب⺁لدیمقراطیة الصین ت�مس� 吠وم⺁. إلیھ⺁ الصیني الشیو䇅ي الحزب یس൭ى

الحو�مة 㤶ي ل䇅دولة" 쳌یدا الش൭ب "�ون مفھوم وت൭س�د وتطو�رھ⺁� ال൭م䇅یة الك⺁م䇅ة

ت൭زیز 䇅䇅ى الصین تحر� وواق൭ي. م䇅مو� بشكل الحزب ق吠ل من 吠ال吠䇅ل وا吠爀ارة

قیم یكر� بم⺁ الدیمقراطیة� حول الدول �⺁㤶ة م� الم�吠⺁吠لة وا쳌䇅�ف⺁吠ة ال�وا�ل

والدیمقراطیة وال൭دالة وا爀نص⺁� وال�نمیة السالم 㤶ي ت�مثل ال�ي المش�ر�ة ال吠شریة

ال�قدم قضیة 㤶ي أ�吠ر مس⺁ھم⺁ت ویقدم الدولیة� ال൭الق⺁ت بدمقرطة �㤶وید والحریة�

ل吠䇅شریة.


