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مقدمة:
مع فوز املر�شح اجلمهوري دونالد ترامب يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية ،ال بد
من ال�سعي لبدء تلم�س اجتاه ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية خالل الفرتة املقبلة .وعند
هذه املرحلة ميكن البدء باعادة قراءة خطابه بخ�صو�ص ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية،
وذلك بانتظار �أن تتبلور عملية ت�شكيل االدارة اجلديدة وفريق معاونيه الأ�سا�سيني
وطبيعة الت�سوية التي �سي�صل اليها مع احلزب اجلمهوري حول امللفات الداخلية
واخلارجية و�أي مقاي�ضة حمتملة يف هذا االطار .هذا اخلطاب ميكن �أن يحدد معامل
ومنط التفكري لدى ترامب ويعك�س هواج�سه ،كما �أنه ال بد �أن يرتك �أثره يف ال�سيا�سة
اخلارجية مهما تعر�ض ل�ضغوط م�ؤ�س�ساتية او خارجية .يف هذا ال�سياق نورد �أبرز
مواقف الرئي�س املنتخب كما وردت يف خطبه منذ بدء احلمالت االنتخابية بخ�صو�ص
�أهم الق�ضايا وامللفات يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،وقد جرى ترتيبها وفق
			
�صدورها الزمني.
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املوقف من ايران
عنوان م�صدر االقتبا�س
 1ترامب يتوعد �إيران

ن�ص االقتبا�س

التاريخ /امل�صدر

توعد برد قا�س على �أي �سفينة �إيرانية ت�ضايق البحرية الأمريكية يف مياه اخلليج ،حال فوزه يف
انتخابات الرئا�سة الأمريكية.

موقع �آر تي 10-6-2016 /

« 2عندما يطوقون مدمراتنا اجلميلة بقواربهم ال�صغرية ويلوحون ب�إ�شارات يجب �أال ي�سمح لهم بها لأبنائنا ف�إنهم �سيطردون من املياه بقوة ال�سالح».
ترامب يتعهد بـ «تفكيك االتفاق الكارثي مع تعهد �أمام جمموعة ال�ضغط «ايباك» الداعمة لإ�سرائيل ،ب�إلغاء االتفاق «الكارثي» الذي عقد يف
3
 2015بني �إيران والقوى العظمى ،يف حال فوزه يف االنتخابات الرئا�سية.
�إيران» يف حال فوزه باالنتخابات

موقع فران�س 10-8-2016 / 24

�« 4إن �أولويتي رقم واحد هي تفكيك االتفاق الكارثي مع �إيران».
�« 5سنفكك بالكامل ال�شبكة الإرهابية العاملية لإيران التي هي حا�ضرة وقوية لكن لي�ست �أقوى منا».
�إن �أمريكا �سمحت بذلك بو�صول  150مليار دوالر جممدة لإيران مقابل تنازالت ب�سيطة ،ودعا �إىل �إعادة التفاو�ض على االتفاقية ،مع �أنه مل ي�شرح ماذا يريد من تلك املفاو�ضات ،ودعا
6
�إىل م�ضاعفة العقوبات مرتني �أو ثالث؛ للح�صول على التنازالت من �إيران.
ترامب يدعو للتعاون مع العامل العربي �ضد «باخت�صار� ،سيا�سات �أوباما كلنتون �أطلقت العنان لداع�ش وت�سببت بعدم ا�ستقرار ال�شرق
7
الأو�سط وجعلت من �إيران قوة �إقليمية بل تنظر لكونها قوة دولية».
�إيران والتطرف

موقع العربية 16-8-2016 /

قال ترامب يف �سياق حديثه عن املحتجزين االمريكيني يف ايران »:بحال فزت باالنتخابات
ترامب يهدد ايران ب�سبب وجود رهائن وا�صبحت رئي�سا� ،أ�ضمن ان ه�ؤالء الأربعة �سيعودون اىل البالد قبل ان ادخل مكتبي ،لأن
موقع جنوبية 13-9-2016 /
8
الإيرانيني يعرفون ماذا ميكن ان يح�صل يف حال مل يتم االفراج عنهم ،وبحال مل يعرفوا ،ف�أنا
امريكيني لديها
�أقول لهم ذلك الآن».
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املوقف من �سوريا وتنظيم داع�ش

9
«لن �أتدخل يف �سوريا و�أقوم مبحاربة الأ�سد مبثل هذه ال�شدة ...كل من �إيران ورو�سيا تعمالن
ترامب :لن �أحارب الأ�سد لكنني �س�أطارد
ل�صالح الأ�سد ،ما يعني �أن علينا مواجهة كل منهما ،ويف الوقت نف�سه ينبغي علينا �أن نحارب موقع �آر تي عربي 20-5-2016 /
«داع�ش» جديا
داع�ش ،الذي بدوره يقاتل �ضد الأ�سد».
 10كيف يرى ترامب ال�شرق االو�سط

عار�ض �سيا�سة الواليات املتحدة يف تدريب ودعم املعار�ضة ال�سورية ،قائال «ال ندري من ه�ؤالء
الأ�شخا�ص وال نعرف نواياهم».

موقع احلرة 22-8-2016 /

11
وقال ترامب يف مطلع خطابه« :نريد �أن ن�ضاعف القوة الع�سكرية للواليات املتحدة لن�صبح
�أكرب قوة ع�سكرية على الأر�ض ،لأن امتالكنا لقوة ع�سكرية عمالقة �سيجعل العامل يهابنا..
ترامب يتوعد بغزو �سوريا والعراق ويح�سب لنا �ألف ح�ساب ولن يفكر حتى ولو بالتفكري �أن يدو�س على طرف لنا».وا�ضاف�« :إذا
تلفزيون العامل 18-9-2015 /
ما انتخبت رئي�س ًا للواليات املتحدة ف�س�أقوم ب�إر�سال قوات برية �أمريكية للعراق ون�ستويل على
واال�ستيالء على نفطه
النفط العراقي ونبيعه عندها �سيكون لدينا �أموال طائلة نخ�ص�صها للعناية بقدامى املحاربني
الأمريكيني وعائالتهم».
�« 12إن داع�ش ي�سيطر على النفط وعلى �أجزاء من العراق وعلينا �أن ن�سلب داع�ش تلك الرثوات النفطية وعلينا ال�سيطرة واال�ستحواذ على النفط العراقي عن طريق غزو هذا البلد
13
قال« :ا�سمحوا يل �أن �أقول هذا ،داع�ش يف �سوريا ،الأ�سد يف �سوريا ،الأ�سد وداع�ش هم �أعداء
دونالد ترامب :دعوا بوتني يحارب داع�ش
لدودين .نذهب نحن لقتال داع�ش ،لكن ملاذا ال ميكننا ال�سماح لداع�ش بقتال الأ�سد وبعد ذلك �سي ان ان عربي 28-9-2016 /
يف �سوريا ..مل علينا �أن نهتم بحق اجلحيم؟
ن�ستطيع التقاط ما تبقى؟».
 14على الواليات املتحدة ترك زمام املبادرة يف �سوريا لرو�سيا ،حيث حتالفت احلكومة الرو�سية مع نظام الأ�سد ،م�ؤكدا« :رو�سيا تريد التخل�ص من داع�ش ،نحن نريد �أن نتخل�ص من داع�ش،
مل ال ن�سمح لرو�سيا �أن تفعل ذلك؟ دعوهم يتخل�صوا من داع�ش .مل علينا �أن نهتم بحق اجلحيم؟».
15
ترامب املر�شح لرئا�سة �أمريكا� :س�أعيد من ي�أتي �إىل هنا من �سوريا كجزء من هجرة جماعية� ،أقول �إذا انتخبت� .إذا انتخبت ،ف�إنهم
موقع العربية 1-10-2016 /
�سيعودون� .أقول لكم �إنهم �سيعودون»
الالجئني �إىل �سوريا
5

�« 16إمكانية �أن يكونوا جي�شا من �إرهابيني انتحلوا �شخ�صيات الجئني ..من املمكن �أن يكونوا دواع�ش ،ال �أدري» ،مثريا بعباراته ت�سا�ؤالت «عن نواياهم احلقيقية».
«رمبا كانوا جي�شا من الإرهابيني مت�سرتا ،و�أن االقرتاح بقبول � 200ألف (منهم) يف ال�سنوات املقبلة ،ي�صعب ت�صوره ،فلي�س معروفا من �أين هم متاما ه�ؤالء ..هويتهم غري معروفة
17
متاما» .و�أنهى كالمه بقوله�« :إذا خ�سرت (االنتخابات) ف�أعتقد �أنهم �سيبقون ،ولكنهم �سيعودون �إىل ديارهم �إذا خرجت فائزا».
«�سوف ن�ستخدم القوة الع�سكرية فقط يف احلاالت ،التي يكون فيها الأمر حيوي ًا من وجهة نظر
وعد دونالد ترامب املر�شح يف انتخابات
�ضمان �أمن الواليات املتحدة القومي ،ونتوقف عن حماوالت فر�ض الدميقراطية يف اخلارج
الرئا�سة الأمريكية عن احلزب اجلمهوري
و�إ�سقاط الأنظمة» .و�أ�ضاف ترامب« :علينا �أن نركز على املحافظة على �أمن الواليات املتحدة ،تلفزيون العامل 4-11-2016 /
18
ب�أنه يف حال انتخابه ف�إن الواليات املتحدة
وتدمري تنظيم «داع�ش» الإرهابي» ،م�ضيفا �أن «�أية دولة ت�شاطر هدفنا ب�ش�أن تدمري داع�ش
لن تتدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى
والإرهابيني �ستكون حليف ًا لنا يف هذه املهمة.
قدم ترامب موقفه من �سوريا ب�صورة �أكرث تف�صي ًال و�أو�ضح يف تلك املقابلة� ،أنه على الرغم
 19ماذا ينتظر ال�سوريني يف ظل فوز ترامب؟ من حتفظاته ب�ش�أن خيار التدخل الع�سكري� ،إال �أن «هناك حاالت معينة عندما نرى جرائم تلفزيون العامل 9-11-2016/
مروعة» ..مبا يف ذلك (ما يفعله) داع�ش.
 20ويف رده على �س�ؤال حول ما �إذا كان ال�سيا�سي اجلمهوري يعتزم حماربة الأ�سد ،قال ترامب�« :صحيح ،لكنني �س�أطارد داع�ش ب�أ�سلوب جدي».
هذا ما قاله ترامب عن الرئي�س الأ�سد �إن خطة ال�سيا�سة اخلارجية ملناف�سته هيالري كلينتون ب�ش�أن �سوريا �ست�ؤدي �إىل اندالع حرب
21
عاملية ثالثة.
ورو�سيا
 22على الواليات املتحدة الرتكيز على هزمية تنظيم الدولة الإ�سالمية بدال من حماولة �إقناع الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد بالتنحي عن من�صبه.
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�صحيفة الديار 9-11-2016 /

املوقف من امل�سلمني
خفف امللياردير الأمريكي دونالد ترامب ،فيما يبدو ،من حدة موقفه ب�ش�أن منع امل�سلمني
ترامب :منع امل�سلمني من دخول الواليات م�ؤقتا من دخول امل�سلمني الواليات املتحدة .وقال ترامب ،الذي ي�سعى للفوز برت�شيح احلزب
موقع بي بي �سي 12-5-2016 /
23
اجلمهوري يف انتخابات الرئا�سة املقبلة ،يف مقابلة مع «فوك�س نيوز» الأمريكية �إن ما ذكره كان
املتحدة «جمرد اقرتاح»
«جمرد اقرتاح»
ترامب يجدد الدعوة ملنع امل�سلمني من «هل �سيذكر الرئي�س �أوباما �أخريا عبارة (الإرهاب الإ�سالمي املتطرف)؟ �إن مل يفعل فعليه
24
اال�ستقالة فورا ..هذا عار».
دخول �أمريكا

موقع �آر تي بالعربي 12-6-2016 /

دعا ترامب بعد �أيام من قيام رجل وزوجته بقتل � 14شخ�صا يف �سان برنارديو �إىل منع تام للم�سلمني من دخول الواليات املتحدة ،حتى حتدد ال�سلطات ما الذي يح�صل .وقال ترامب �إن
 25التهديدات القادمة من املتطرفني الإ�سالميني خطرية جدا ،ولذلك ف�إنه يجب �أن تكون هناك اجراءات جديدة حلماية البالد ،ثم بد�أ يخفف من لهجته يف مقابالته الإعالمية ،فمن املنع
التام و�صل �إىل اقرتاح عدم �إدخال �أي �شخ�ص دون تدقيق �شديد.
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املوقف من ال�سعودية
اعترب ترامب� ،أن �آل �سعود ي�شكلون البقرة احللوب لبالده ،ومتى ما جف �ضرع هذه البقرة ومل
يعد يعطي الدوالرات والذهب عند ذلك ن�أمر بذبحها او نطلب من غرينا بذبحها او ن�ساعد
موقع �آر تي عربي 3-4-2016 /
 26ترامب يهاجم ال�سعودية واحللفاء يف الناتو
جمموعة اخرى على ذبحها وهذه حقيقة يعرفها ا�صدقاء امريكا واعدائها وعلى را�سهم ال
�سعود.
وخاطب النظام ال�سعودي « :ال تعتقدوا ان جمموعات الوهابية التي خلقتموها يف بلدان العامل وطلبتم منها ن�شر الظالم والوح�شية وذبح االن�سان وتدمري احلياة �ستقف اىل جانبكم
27
وحتميكم فه�ؤالء ال مكان لهم يف كل مكان من االر�ض اال يف ح�ضنكم وحتت ظل حكمكم لهذا �سياتون اليكم من كل مكان و�سينقلبون عليكم ويومها يقومون ب�أكلكم «.
�« 28إننا نرعى ال�سعودية .الآن ال ي�ستطيع �أحد �إزعاج ال�سعودية لأننا نرعاها ،وهم ال يدفعون لنا ثمنا عادال� .إننا نخ�سر كل �شيء».
29

ال�سعوديون ال ميلكون �شيئ ًا �سوى املال و�أنا �أحبهم لأنهم كاملعاتيه .ي�شرتون عقاراتي

you tube

�س�أذهب �إىل دول اخلليج التي ال تقوم بالكثري �صدقوين ،دول اخلليج ال متلك �أي �شيء لكنها
ترامب :الدول اخلليجية ال متلك �شيء �سوى
متلك الأموال» م�ضيف ًا «�س�أجعلهم يدفعون الأموال ،لدينا دين عام يقدر بـ  19تريليون دوالر ،قناة امليادين 3-8-2016 /
30
!
وجود
لها
لي�س
دوننا
ومن
أموال
ل
ا
ولن ندفع �أموا ًال عن هذا»« ...ال تن�سوا دول اخلليج بدوننا لي�س لها وجود.
«�إذا كنتم تفكرون باليمن ،فال�سعودية جتري وتلهث خلف اليمن»  ...هل ر�أيتم حدود ال�سعودية
موقف الرئي�س االمريكي اجلديد دونالد امل�شرتكة مع اليمن من قبل؟ �إنها ال تنتهي ،خط جغرايف طويل لي�س له نهاية ،فهل تعرفون
موقع املرا�سل نت 9-11-2016 /
31
ماذا يوجد على ال�ضفة الأخرى (اليمن) ؟ �إنه النفط�..إنهم ي�سعون خلف نفط اليمن وثروته
ترامب من احلرب على اليمن
الطبيعية ولي�س �شيء �آخر».
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«�إنهم ال ميلكون �شيئا البتة�..إال املال وال �شيء �آخر» « ...ان امتالك ال�سعودية للمال �أمر غري عادل ،جتني مليارات الدوالرات يوميا ولأكون واقعيا �إنهم يجنون ن�صف مليار دوالر كل يوم،
32
ولكننا نحن من يحميهم ،نحن من يحافظ على عرو�شهم ونحفظ امنهم مقابل ال �شيء» .ور�أى ترامب �أنه حان الوقت لكي تدفع ال�سعودية الأموال المريكا نظري حمايتها للنظام يف املا�ضي.
�س�أذهب �إىل دول اخلليج التي ال تقوم بالكثري �صدقوين ،دول اخلليج ال متلك �أي �شيء لكنها متلك الأموال» م�ضيف ًا «�س�أجعلهم يدفعون الأموال ،لدينا دين عام يقدر بـ  19تريليون دوالر،
33
ولن ندفع �أموا ًال عن هذا» .وقال «ال تن�سوا دول اخلليج بدوننا لي�س لها وجود
ويف منا�سبة �أخرى �س�أل احد ال�صحفيني دونالد ترامب عما اذا كانت الواليات املتحدة �ستوا�صل دعمها للتحالف ال�سعودي يف حال فوزه باالنتخابات؟ ف�أجاب ترامب �أن بالده يجب ان
34
تكون بعيده عن ال�صراع يف اليمن ،لأنه ال ميثل خطرا مبا�شرا عليها.
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املوقف من رو�سيا
ترامب ال ي�ستبعد االعرتاف ب�سيادة رو�سيا تعليقا على �س�ؤال حول ا�ستعداده لالعرتاف ب�أن القرم �أر�ض رو�سية ورفع العقوبات املفرو�ضة
35
على مو�سكو« :نعم� ،سننظر يف ذلك».
على القرم

موقع �آرتي بالعربي 28-7-2016 /

ال �أعرف �شيئا عن املو�ضوع  .ا�ستطيع �أن اقول لكم  .واعتقد اذا عاد االمر يل � ,سيقولون �إنها
دوناالد ترامب  :لي�س لدي �شيء افعله مع
نظرية م�ؤامرة � ،أنه �أمر مثري لل�سخرية ،لي�س لدي �شيء افعله مع رو�سيا  ،لي�ست لدي وظائف يف � / 27-7-2016سي بي �أ�س نيوز
36
رو�سيا
رو�سيا � ،أنا موجود يف جميع �أنحاء العامل  ،ولكن ال يوجد لنا �أي ا�ستثمار يف رو�سيا .
�أريد �أن �أ�ساعد كل حلفائنا ،ولكننا �سوف نخ�سر املليارات واملليارات من الدوالرات .وال ميكننا �أن نكون �شرطي العامل وال ميكننا �أن نحمي بلدا يف جميع �أنحاء العامل حيث انهم ال يدفعون
37
لنا ما نحتاج
وقال ترامب خالل املناظرة رد ًا على كلينتون�« :إنني ل�ست معجب ًا بالأ�سد على الإطالق ،لكن
 38ماذا ينتظر ال�سوريني يف ظل فوز ترامب؟ الأ�سد يقتل «داع�ش» .رو�سيا تقتل «داع�ش»� ،إيران تقتل «داع�ش»� .أما الآن فيقف الثالثة يف �صف موقع �آر تي -9-2016 13 /
واحد ب�سبب �سيا�ستنا ال�ضعيفة
 39ترامب خماطب ًا االوروبيني :لي�س من املحتم �أن نهب لنجدتكم يف حال ظهر «التهديد الرو�سي» �ضدكم.
ترامب :رو�سيا خالفت االتفاق ب�ش�أن �سوريا �إن رو�سيا خالفت اتفاقها مع وا�شنطن ب�ش�أن وقف �إطالق النار يف �سوريا و�إنها ال حترتم قادة
40
الواليات املتحدة.
وال حترتم قادة �أمريكا

موقع العهد 5-10-2016 /

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني زعيم �أقوى من الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،ودعا رو�سيا يف تعليقات  -قال الحقا �إنها �ساخرة  -لفح�ص ر�سائل الربيد الإلكرتوين لكلينتون عندما
41
كانت وزيرة للخارجية.
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املوقف من ال�صني
ترامب :ال مُيكننا ال�سماح لل�صني «ال ميكننا اال�ستمرار يف ال�سماح لل�صني ب�إغت�صاب بالدنا ،وهذا ما يفعلونه»  ...و�أ�ضاف �أنه
 42باال�ستمرار بـ«اغت�صاب» �أمريكا ..و�أنا لي�س «غا�ضبا من ال�صني» ،ولكن من قادة الواليات املتحدة الذين اتهمهم ب�أنهم «عاجزون موقع  cnnبالعربي 3-5-2016 /
ب�شكل �صارخ».
غا�ضب من «عجز» قيادة وا�شنطن
و�صف ترامب العني ب�أكرب عدد لأمريكا ،خا�صة عندما يتعلق الأمر بال�سيا�سة االقت�صادية ،وقال �إنه �سيعترب ال�صني ب�أنها متالعبة يف املال ،و�إنه �سيحارب القر�صنة ،وهدد ال�صني بتعرفة
 43عالية �إن مل توافق على �إعادة �صياغة االتفاقيات التجارية .وقال ترامب �أي�ضا �إنه �سريفع من الوجود الع�سكري الأمريكي يف بحر ال�صني اجلنوبي ردعا لل�صني ،التي تعد بع�ض اجلزر
ال�صناعية هناك جزءا من �أرا�ضيها ،و�أ�ضاف �أنه �سيزيد من عقوبة �سرقات امللكية الفكرية.

 44ال�صني واخلالف االقت�صادي الدويل

«اعرت�ض دونالد ترامب على االتفاقية الدولية التي عقدها بيل كلينتون عام  2000مع ال�صني،
والتي تق�ضي بان�ضمام ال�صني ملنظمة التجارة العاملية ،وو�صف ترامب تلك االتفاقية ب�أ َّنها
عادت باملكا�سب على دولة ال�صني فقط ،واقرتح �أنه يف حال فوزه بالرئا�سة �سيتخذ جمموعة
من القرارات �أهمها جلب ال�صني على من�ضدة املفاو�ضات من خالل التحكم يف انت�شار العملة
ال�صينية داخل الأ�سواق بالواليات املتحدة.
– حماية امل�ستثمرين الأمريكان عن طريق ال�ضغط على دولة ال�صني لإن�شاء قوانني
حلماية امللكية الفكرية ،و�إلغاء بند م�شاركة امل�شاريع اال�ستثمارية والتكنولوجية مع املناف�سني موقع �سا�سة بو�ست 5-10-2016 /
ال�صينيني ،ك�شرط �أ�سا�سي للعمل يف ال�سوق ال�صيني.
– ا�ستعادة الكثري من الوظائف للمواطنني الأمريكان عن طريق وقف ت�صدير ال�صني للعمالة
غري القانونية.
– تقليل معدل ال�ضرائب املفرو�ضة على ال�شركات الأمريكية داخل الواليات املتحدة
الأمريكية ،حتى يحافظ على اال�ستثمار داخل الواليات املتحدة ،وال يلج�أ امل�ستثمرون ل�سوق
�آخر يفر�ض �ضرائب �أقل للعمل فيه.
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املوقف من «�إ�سرائيل» والق�ضية الفل�سطينية
قال ترامب �إن �أحد الأهداف التي ي�صبو �إىل حتقيقها حال و�صوله للرئا�سة هو «حتقيق ال�سالم
ترامب يفاجئ اجلميع مبوقفه من الق�ضية
باخلي والآخر موقع العربية 27-2-2016 /
45
بني �إ�سرائيل وجريانها» ،وهو ال يعتقد �أن هذا ميكن �أن يتحقق بت�صنيف طرف رِّ
الفل�سطينية
بال�شرير.

 46ترامب رئي�س ًا� ...أه ًال «باالنهيار»

«على الفل�سطينيني �أن ي�أتوا �إىل طاولة املفاو�ضات ،وهم يعرفون �أن �إ�سرائيل �ستبقى �إىل الأبد
يهودية» .و�أكد ترامب �أن « العالقة بني الواليات املتحدة و�إ�سرائيل غري قابلة للك�سر» .وذهب
ابعد من ذلك حيث �أكد انه �سيقاوم �أي حماولة من الأمم املتحدة لفر�ض �إرادتها على �إ�سرائيل
�صحيفة النهار 30-6-2016 /
و�سينقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س يف حال انتخابه ،قائ ًال« :ال يوجد من ي�ؤيد
�إ�سرائيل �أكرث مني .علينا حماية �إ�سرائيل» .و�أي�ض ًا يف �إحدى مقابالته مع موقع «�إ�سرائيل اليوم»
الإلكرتوين و�صف ترامب �إ�سرائيل بـمعقل الأمل الأمريكي يف منطقة ال�شرق الأو�سط .

دعا ترامب �إىل املزيد من الدعم لإ�سرائيل ،وعمل على بناء اجل�سور مع �إ�سرائيل ،برف�ضه لالتفاقية النووية مع �إيران ،و�أقلق بع�ض الإ�سرائيليني عندما قال �إنه �سيحاول �أن يكون حمايدا
 47يف �أي حمادثات �سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،ثم هد�أ من قلقهم قائال �إنه من ال�صعب البقاء حمايدا ،وخطب يف �آذار /يف �إيباك ،قائال �إنه �سيتبنى مواقفهم ،وقال يف خطابه يف
كليفالند �إن �إ�سرائيل هي �أهم حليف لنا يف املنطقة
املر�شح اجلمهوري للرئا�سة :وطن قومي �أكد ترامب �أن �إدارته «�ستقف بجانب ال�شعب اليهودي وقادة �إ�سرائيل من �أجل اال�ستمرار بتقوية
 48للفل�سطينيني يف «بورتوريكو» ون�سخة من اجل�سور التي ت�صل لي�س فقط بني اليهود الأمريكيني والإ�سرائيليني ،بل �أي�ضا جميع الأمريكيني موقع �صحيفة التقرير 4-8-2016 /
والإ�سرائيليني».
امل�سجد الأق�صى
ترامب يتعهد باالعرتاف بالقد�س عا�صمة
49
موحدة لإ�سرائيل حال فوزه
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�إن «القد�س عا�صمة �أبدية لل�شعب اليهودي منذ  3000عام».

موقع بي بي �سي 26-9-2016 /

ترامب يخاطب جتمعا بالقد�س ويبذل «�أنا �أحب �إ�سرائيل ،و�أحرتم و�أقدر التقاليد اليهودية ،ومن املهم �أن يكون لدينا رئي�س ي�شعر بهذه
50
الطريقة.
الوعود لإ�سرائيل

موقع عربي 26-10-2016 / 21

« 51معا �سوف نواجه الأعداء؛ مثل �إيران ،العازمة على دمار �إ�سرائيل و�شعبها ،معا �سوف جنعل �أمريكا و�إ�سرائيل �آمنتني من جديد».
�« 52أعطوا اجلزيرة الأمريكية بورتوريكو للفل�سطين ّيني كتعوي�ض عن خ�ضوعهم «لإ�سرائيل» ،وابنوا لهم ن�سخة طبق الأ�صل من م�سجدهم «الذي يقتلون ب�سببه الإ�سرائيليني الأبرياء».
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مواقف متفرقة
االجها�ض وع�شرة موا�ضيع اخرى مت�أرجحة
53
لدونالد ترامب

«لقد ارتكبنا خط�أ فادحا بتورطنا يف افغان�ستان»

موقع �سي ان ان 1-4-2016 /

انتقد ترامب قرار جورج بو�ش االبن لغزو العراق عام  ،2003وقال �إن ذلك �ساعد على �إطالق موجة من عدم اال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار الفو�ضى ،ومع �أن
 54ترامب قال �إنه عار�ض الغزو يف وقته� ،إال �أن منتقديه يقولون �إن معار�ضته مل تكن بذلك الو�ضوح ،كما �إنه مل يحدد كيف �سيتعامل مع العراق ،عدا عن قوله �إنه �سيتعاون ب�شكل �أكرب مع
الأكراد.
على احللفاء يف الناتو دفع املزيد من الأموال للح�صول على احلماية يف �أوروبا ،واقرتح ب�أن تغادر �أمريكا احللف� ،إن مل يتم هذا» «خالل حكمه� ...إن احللف �أ�صبح ال فائدة منه ،وعليه
55
�أن ينقل اهتمامه من رو�سيا �إىل الإرهاب.
 56ترامب رئي�س ًا� ...أه ًال «باالنهيار»

«�س�ألغي دفع مليارات الدوالرات لربنامج الأمم املتحدة للتغري املناخي لتحويل تلك املوارد املالية
�إىل حت�سني البنية التحتية الوطنية» .كما �س�أدعو �إىل قمتني منف�صلتني حللف �شمال الأطل�سي
�صحيفة النهار30-6-2016 /
وحللفاء الواليات املتحدة يف �آ�سيا ملناق�شة «�إعادة توازن» اىل االلتزامات املادية الأمريكية
للدفاع عنها .

«يجب �أن يعرف العامل �أننا ال نخرج بحثا عن �أعداء ،و�أننا دائما ن�سعد عندما ي�صبح �أعداء
الأم�س �أ�صدقاء ،و�أ�صدقاء الأم�س ي�صبحون حلفاء»� ....سنتخلى عن نهج بناء الدول» ،لكنه
ديلي تلغراف  :ر�ؤية ترامب لل�سيا�سة
�أ�ضاف قائال «�س�أعمل مع حلفائنا على �إعادة تن�شيط القيم وامل�ؤ�س�سات الغربية» ....يجب �أن موقع اجلزيرة
57
اخلارجية مليئة بالتناق�ضات
نكون متقلبي املزاج ،و�أن يبد�أ هذا الأمر الآن» ،لكنه يف نهاية اخلطاب قال �إن «�أف�ضل طريقة
لتحقيق الأهداف تكون من خالل �سيا�سة خارجية من�ضبطة ومدرو�سة ومت�سقة».
«الدولة القومية تبقى الأ�سا�س احلقيقي لل�سعادة واالن�سجام» ،و�أعرب عن �شكوكه «جتاه
كيف يرى دونالد ترامب ال�سيا�سة اخلارجية
االحتادات الدولية التي تقيدنا والتي ت�سقط �أمريكا» ،م�ضيفا �أن �أمريكا لن تدخل يف �أي اتفاق موقع الغد 28-4-2016 /
58
الأمريكية؟
يقلل من قدرتها على �إدارة �ش�ؤونها.
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