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دونالد ترامب ": 2016الرئاسة األمريكية  يخطابات مرشح فيوالمسلمون  يالعالم اإلسالم
  "كلينتون يوىيالر

 يالصبور عبد احل مساح عبد
 :مقدمة
النكجي وضع الوارات وذلك  ،ا ألمريلً ا ا دااعلً ا ععل اللا ي الدولكي ولكي  فق  شنً ا ألمهً  تد ااالنتااات ااألمريكي  دثً  
لعوارات   دردٍ  سٍ  مهكي اانكار رئل وألن ىنا  شيت . فوم او ععل اللا ي الدولكي الذيوالدور  ،ألكزان الفوى التادلكي يفادلنحدة 

 تد و. رنوىل اللعطي الننفكذري ورمسه ألالألح اللكاسي اخلار كي لعوارات ادلنحدة ذباه دوائم التامل ااامى يادلنحدة ااألمريكي والذ
وذبمى . ااالنتااات الثاألني واخلملُت لمئاسي الوارات ادلنحدة ااألمريكي يه 2016الو مرب  يف يذبم يتالااالنتااات ااألمريكي 

وألا اُت دوالالد ، ي وااألا وألم حي احلزب الدديفماط عمد المئكي يفكعكننون وزرم اخلار كي  يااالنتااات لالانكار ألا اُت ىكالر
ألا زالت ادلنا لي ااالنتااكي كما رو د ألم حون آامون إا  ن  .يجلممورا عن احلزب األم حً  ي ماألب ر ل ااعمال ااألمرك

. التادة ععل  ععل ااصوات يفحلصوذلما  يواجلممور ياُت احلزاُت الدديفماط يذبم
ا ألن اَتً ك ا ززً  ياموربنل قضارا التامل اإلس. ة التادلكيااألمريل اإلسًتا كجكي يفوسبثل الدائمة التماكي واإلسالألكي  مهكي كربى 

المئاسي ااألمريكي ذباه   عك الدراسي لنحعكل رؤري ألم حل و شيت(. كعكننون ي ماألب وىكالر)المئاسي ااألمريكي  اطااات ألم حل
المئاسي ااألمريكي  ياطااات ألم ح يف د  از احلدرث عن اإلسالم وادللعمُتولق .وقضاراه وألوضوعا و و واععو يالتامل اإلسالم

ال األند اخلطاب لكشمل  ي؛الطاق التامل اإلسالم يف دال  يترث عن الدول الفوألكي التماكي واإلسالألكي واللكشمل لكي  فق احلد
ا ألن اطاب اذلوري لدى كبَتً  امل ععل اانالال دوائم االنمائو  ززً ام ادليألثل اآلقد و. الغمب يفاجلماعات وااقعكات ادللعمي 

.  المئاسي ااألمريكي يألم ح
  الرئاسة األمريكية يلمرشح الجزئيةالرؤية الكلية و الرؤية بين اإلسالميالعالم 

المئاسي ااألمريكي  ول اإلسالم  يدلم حوالمؤري اجلزئكي  ععل النفمقي اُت المؤري اليعكيرتنمد  فلكه الورقي البحثكي 
 يفألن ردرنون ااإلسالم  حيوي كوالو اإلسالأللمل لعتا ولكي اجلغمايف يععل النفلكه احلضارالمؤري اليعكي   تنمد كث . وادللعمُت

 .ا ععل النفلكه اجلغمايفاعنمادً  اإلسالأللالمؤري اجلزئكي قضارا التامل  نضمن  اكنما .يألمركالداال اا يفافتي  غما كي  ىت  ي 
    :رن ومها  علفي  فلكه الورقي إىل  ز ولذا  شيت
وديثل . المئاسي ااألمريكي ياطااات ألم ح يفري سالم وادللعمُت اصورة كلرنحدث عن صورة اإل يوالذ الجزء األول* 

ادللعمُت الفوألكي ادلتنعفي لدى النمازات اذلك اجلزز رؤري كعكي لعصورة الذىنكي لإلسالم وادللعمُت او و عام ععل اانالال دوائم 
ا ألن ىامً  ارؤري سبثل  ززً  عك ال. الغمب يفا احلدرث عن ااقعكات ادللعمي ولذا رشمل ذلك اجلزز  ريً . المئاسي ااألمريكي يألم ح

 ويف والغميب يالداال ااألمرك يفام ادللعه ااآل يوحيدد ذلك اخلطاب عالقي ااالا ااألمرك. ا ادلم حُتاطاب اذلوري لدى ك
دوائم ىوراهته ادلتنعفي داال الغمب واار و ذباه  يف ا ردود  تل ادللعمُتلك اجلزز  ريً كما رمصد ذ. يواإلسالم اخلارج التميب

. طاب ااالنتااات المئاسكي ااألمريكيخ
 يولكي احلضار ا ععل النفلكه اجلغمايفوذلك اسننادً ، اإلسالأللرشمل المؤري اجلزئكي لفضارا التامل  يوالذ يالجزء الثان* 

وااقنصادري  رشمل ذلك اجلزز قضارا الدول التماكي واإلسالألكي اللكاسكي واالنايل. اجلزز ااول يفكما ىو احلال  اإلسالألللعتامل 

                                                           
 ألدرس أللاعد، كعكي ااقنصاد والتعوم اللكاسكي،  األتي الفاىمة. 



2 
 

وىنا ديين اسندعاز .  المئاسي ااألمريكي يا لمؤى ألم ح م بق انعك الفضارا اليربى  بعً  وكذا ادلوضوعات ادلتنعفي اليت، والثفا كي
وضع ديين اسندعاز  واالنايل،  مرفكي واسنبتاد الدائمة الغماكيسكوري وااالدوائم الفوألكي ادلتنعفي لعملعمُت ألن الدائمة التماكي واآل

. اإلسالأللسوررا والتماق وقضارا ااكلنان و  غااللنان وإرمان وغَتىه ألن دول التامل 
: ن منواألمريكية وموقع اإلسالم والمسلميالرئاسة  يخطاب الهوية لدى مرشح فيخر األنا واآل:  وًو 
 يف يري لألالا ااألمركاليلكعكننون ضمن المؤري  ياطااات كل ألن  ماألب وىكالر يفاحلدرث عن اإلسالم وادللعمُت  رشيت
 مناك ادللعمون ااألمريكون، وىناك . ارريام ادللعه الفوألكي واحليام ادللعه ععل اانالال أللنورات االنماز اآلعالقنو ااآل

 يفرن كعكننون ذباه ادللعه يوزبنعف روري كل ألن  ماألب وىكالر. رُتادللعمون غَت التمب وغَت ااألمركوىناك  ادللعمون التمب،
 يفام ادللعه اطااات  ماألب  و ااالفناح ععل اآل يفكما  از اهته ادلتنعفي ألا اُت إعالن التداز لآلام ادللعه زر االنمادوائ

إطار المؤري  يفام ادللعه عالقنما ااآل يف ياطاب اذلوري وألوقع ااالا ااألمرك يفوىو ألا ديين  ناولو . كعكننون ياطااات ىكالر
. كعكننون يألن  ماألب وىكالرام لدى كل ري لألالا واآلاليل

 :  خر لدى ترامب وموقع اإلسالم والمسلمين منونا واآلالرؤية الكلية وخطاب الهوية لأل -1
ورنبٌت  ماألب رؤري واقتكي  فوم ععل  مهكي وزلورري اناز . يوىو ر ل  عمال  ألمرك يدوالالد  ماألب لعحزب اجلممور يرننه

ولذا  ا ألن قوهتا اتد احلمب الباردة،كبَتً  األب  ن الوارات ادلنحدة  فدت  ززً رمى  ما  كث. لفوري و شألُت احلدودالدولي الفوألكي ا
 ألمريا "و نبٌت محعي  ماألب  تار . اا واار لً قنصادري دااعلً  إالو رمى ضمورة اسنتادة قوة الوارات ادلنحدة ااألمريكي التليمري واا

ىو احملمك ااول  يوااألن ااألمرك يجلتل ألصعحي الشتب ااألمرك وصمح  ماألب اشالو رلتل". اسنتادة قوة  ألمريا"و " وًا 
ألا ك ،يا فاقكات زبفكي النلعح ااألمرك يفواناز ععل ألا سبق رتارض  ماألب الداول  . الي  وزه يفلعلكاسي اخلار كي ااألمريكي 

لنزاألات واستي ا فمض  الدولكي اليتت اإلقعكمكي وورنحفظ  ماألب ععل ااصلماال وراز النينال ،رتارض  تارات الندال اإلاللاين
ولذا رمى  ماألب  ن  ألن احلدود ااألمريكي ىو  ألم غَت . 1النا و وااأله ادلنحدة يفىا ئمحاري  ألن  عفا يفععل الوارات ادلنحدة 

المؤري الفوألكي  عك . لداول لعوارات ادلنحدةاالو اقًتح اناز  دار ععل احلدود ألع ادليلكك دلنع ادلما مرن ألن إقاال لعجدل  ىت 
ن إ كث . ااوالوارات ادلنحدة و ور يام ادللعه و ىت ذباه أللعهاز اآلزا إا ألنشددً رنبناىا  ماألب  تعت لو ألوقفً  الضكفي اليت

ام ادللعه وغَت ادللعه ألن ادلما مرن لعوارات واسنبتادري ذباه اآل اسنتالئكياطاب اذلوري لدى  ماألب رنظم لعذات ااألمريكي الظمة 
 خر المسلمعالقتو باآل فيلدى ترامب  يألمريكالرؤية الكلية لألنا ا يتأت ولذا.  دة ااألمريكي ألن  ألمريا الال كنكي وغَتىهادلت

: يكالتال ترامب الهوية لدى ا على خطاباستنادً 
ري الدور رنبٌت  ماألب رؤري قائمي ععل زلور: يتقديم صورة الوويات المتحدة كمنقذ للعالم من اإلسالم الراديكال"  -1

ت ادلنحدة لدرما  َتى  ماألب  ن الوارا". يعامل يكشمط"ادلنحدة ااألمريكي  ورموج  ماألب لصورة الوارات .اعادللً  يااألمرك
  -الفضاز ععل اإلسالم المادريايل يو ن ادلممي الفادألي ه.  ًتاككيهنا  الفذت التامل ألن النازري مث ااإ كث  اليثَت لنفتم او،

 . ىل اسنتدام الفوة التليمريإ لو اضطماللكاسي اخلار كي ااألمريكي  ىت  يف كمدال  ويل  -اطااا و يفب كما رصفو  مام
 ن الصماع رمى  ماألب  :الخارج يوف يالداخل األمريك فيمع المسلمين  يلوجيوتصور وجود صراع  يد -2

و ن .  ًتة احلمب الباردة يفالصماع   يفاحلال كما ىو  يلوجروولينو صماع  رد األلعحً  الكي  فق صماعً  ألع اإلسالم المادريايل

                                                           
1 Donald Trump’s Foreign Policy Speech, the new york times,  APRIL 27, 2016,available at:  
(http://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign 
policy.html?_r=0&module=ArrowsNav&contentCollection=Politics&action=keypress&region=FixedLeft&pgtype=
article) 

http://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign
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الداال  يفردور  ا ألن الصماع ضد اإلسالم المادريايلكبَتً  اال إالو رمى  ن  ززً  ،اإلسالأللذلك الصماع ا رفنصم ععل دول التامل 
رورة وقف ولذا رمى  ماألب ض. ن داال الوارات ادلنحدةون ألنشددوألما م كث رتكش  لب و مي الظم  ماألب  ي؛ااألمرك

 .1 لب قولو سبنمرب 11 مصي لنيمار  ادثي ألثل  يذبعب ادلنشددرن لعوارات ادلنحدة  ىت ا ريون ىناك   اذلجمة اليت
لداول " كاألل وكعل"إىل وقف   ماألبدعا  :منع المسلمين من دخول الوويات المتحدة األمريكية -3

ا ععل الوارات ادلنحدة  ل كون ادللعمُت رشيعون اطمً  يفام آ رٌ ادللعمُت إىل الوارات ادلنحدة ععل  ساس  الو لكي ىناك اكا
 ال  وزه االمئاسي لن رًتك االده  مرلي ذلجمات ادللعمُت الذرن وصفمه  ماألب اشهنه  يفو ععن  ماألب  الو .  لب رؤري  ماألب

ال  وزه  إالو رلنتد جملموعي ألن ح يفولذا  إالو . 2 لب قولو" اجلماد، وا حيًتألون  كاة اإلاللان"ا رؤألنون اشلز آام سوى 
الوارات ادلنحدة  يفكما  الو سكضع قاعدة اكاالات ااصي اادللعمُت .  ألمريا يف فعل ألن عدد اجلالكي ادللعمي  الفمارات اليت

الوارات ادلنحدة عرب  يف يألعكون ألما م غَت  مع 11ااألمريكي دلتم ي ىوراهته و لمكل ألماقبنمه وكذلك  إالو رلتل لًت كل 
. ألما ل

 م الذرن ريمىون الوارات ادلنحدة، هرن ن ادللعه  ماألب رمى :تصدير خطاب كراىية المسلمين للوويات المتحدة -4
 عنفد  ن اإلسالم "صمح  ماألب اشالو و .ولذا جيب  ن  بفل احلدود ألغعفي  ألام ادللعمُت  ىت رنه النوصل اسباب  عك اليماىكي

كماىكي ادللعمُت  يفرتنفد  ماألب  واالنايل 3".ا، وععكنا  ن اليون  ذررن لعغاريون رفظُت  دً ععكنا  ن الك، وكماىكي ىائعي، ريمىنا
 . لبالده ولذا و ب ألنع داوذله البالد  ىت النحفق ألن  سباب اليماىكي  لب و مي الظمه

عرب رئكي  فد اتهم القومية ءوقد  ثارث تصريحات ترامب العنصرية ردود فعل المسلمين على اختالف دوائر انتما
عن قعفو ألن  الو قد ا رلنطكع اللفم إىل الوارات ادلنحدة إذا   -وىو  ول أللعه رفوز اذلك ادلنصب -اعدري لندن صادق اان 

ألن احليوألي  االوقت ذا و  ززً  يفصادق اان ديثل و. ااو ور يوىو  صمرح ذو دالي ىاألي ألن   د أللعه ،األا  صبح  ماألب رئكيً 
 الفلمه  ألمريا الذرن رمون  يكما  ثارت  صمحيات  ماألب  فكظي أللعه .4ات الواستي ألع الوارات ادلنحدةالربرطاالكي ذات التالق

ىا ه هناد عواد، ولذا  فد .  ماألب الًت ح عنو يرنو الذي يسلنعفي وىه  زز ألن الشتب ااألمرك ةرننمون لدران  ألمريكُت رنألواطن
ىذا  صمال  نكع ألن  تص رود  لعه  ععل ألنصب يف "ألل،  ماألب االفول سالت ااألمريل اإلادلدرم الننفكذي جملعي التالقا

.  إن  صمحيات  ماألب  موج لإلرىابااكلنان قائاًل  يفكما االنفده رئكي رلعي التعماز  ".ألمريلالو  صمال  ىوج وغَت  إ. البالد
ردود  ةثالث يوه .5 الداعه لإلرىابسكي و كدت ألوقف االدىا الثاات غَتيكما ر ضت ذلك الناطفي ااسه وزارة اخلار كي اإلالدون

 و ااالنماز  " ألمريا وأللعه" اذلوري الفوألكي ألع  ماألب رنشارك الذيام ادللعه سواز انالال أللنورات االنماز اآلا ا بعً  تل سلنعفي 
سكا آ وأللعه" االنمازات قوألكي  و  ضارري ألب  يا رنشارك ألع  ما الذي و " ااو ور وأللعه"ااكرب لعحضارة الغماكي  ياحلضار

 ."و  مرفكا كمثال

                                                           
1 Ibid. 

:    ألناح ععل، 2015درلمرب  7، دوالالد  ماألب ردعو دلنع ادللعمُت ألن داول الوارات ادلنحدة2
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/12/151107_donald_trump_us_ban_muslim 

3 Donald Trump: 'I think Islam hates us, march 10, 2016- CNN, 
http://edition.cnn.com/2016/03/09/politics/donald-trump-islam-hates-us/ 

:  ألناح ععل، 2016ألارو  12، ألنع ادللعمُت ألن داول الوارات ادلنحدة رلمد اقًتاح:  ماألب  4
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/05/160511_trump_softens_stance_on_muslim_ban 

 . مرجع سبق ذكره، والالد  ماألب ردعو دلنع ادللعمُت ألن داول الوارات ادلنحدةد 5
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زبنعف  :وموقع اإلسالم والمسلمين منوكلينتون  يخر لدى ىيالرنا واآلالرؤية الكلية وخطاب الهوية لأل -2
و نبٌت ادلم حي عن احلزب  .ام ادللعهوعالقنو ااآل يرؤري ااالا ااألمرك يفكعكننون اشيل كبَت عن رؤري  ماألب  يىكالررؤري 
ام ادللعه داال الوارات ألع اآل وإاللاين يو ضار يألشًتك قوم كث  ؤألن او ود  ،امر االفنا كي ععل اآلرؤري  كث يقماطالدمي

صورة  شارككي دلوا مي اااطار الدااعكي  يفام ادللعه ااآل ااألمريللكننون عالقي ااالا ورفدم اطاب ك .ادلنحدة واار ما
النتاألل  يفام و فتكل الداعوألاسكي الممسكي والشتبكي النشارككي وااالفناح ععل اآلطكي ودبفاىكه الدديفما ل إديان كعكننون  يفواخلار كي 

 كث  مى  هنا ،  ماألب از  صمحياتزإ األتارضً ا ألوقفً كعكننون  يىكالر و نتذ. والشتوب ادللعمي اإلسالأللألع دول التامل 
ألن داول الوارات ادلنحدة ألنع ادللعمُت ا  مى  ن كه .اطورة ععل الدديفماطكي ااألمريكي ودولي احلمرات صمحيات عنصمري وسبثل 

 فيخر المسلم عالقتو باآل في األمريكيص رؤية كلينتون لألنا وتتلخ. وسقالشمق اا يفألمريا حبعفائما اتالقي   رضمسوال 
:  يالتال

 يفوادلواطني ا ألن ألبادئ ادللاواة االطالقً . األمريكيىم جزء و يتجز  من الشعب  األمريكيالداخل  فيالمسلمون  -  
الفوات ادللعحي  يفو هنه خيدألون  ااألمريل ىه  زز ألن النلكج رن ن ادللعه مى كعكننون  ااألمريلالدسنور 

 لتل  الذيالنصمحيات التنصمري لًتاألب  شجع ععل ألناخ النطمال و ن 1. اخلارج يفادلنشددرن ااألمريكي ضد 
و ن اقًتا و   شورو صورة ادللعمُت، يفس ععل  ق  ماألب يل كث  مى كعكننون  ن  .الوارات ادلنحدة لعفضاز ععكو

 .ااألمريلردعمو الدسنور  الذيدبنع داول ادللعمُت لعوارات ادلنحدة ىو االنماك دلبد  احلمري 
ام اآل وااالفناح ععلكعكننون االنشارككي  ؤألن  :ودعم التحالفات القوية خرالعالقة مع اآل فيرؤية تشاركية  يتبن - ب

قائمي ععل ااعنماد ععل  يو نبٌت كعكننون رؤري لعنغكَت التامل. يالتامل ااألمريلداعمي لعدور ربالفات قوري  واناز  بيي
اسنثنائكي كما  ععنت عن رؤرنما األمريا كوهنا دولي . اا عظكهً هنا  تعت  ألمريا اعدً   مى كعكننون  قكه ااألمريكي اليتال

 دعمما  ا دلنظوألي الفكه اليتاسننادً كما  ععن  ماألب ولين  دران واحلوا زطمة لكي ابناز اجلععكما قكادة التامل واللل
 ي الي  ما ع  ألمريا عن دورىا التامل يف الو  ؤألن كعكننون و. لعداعوألاسكي والنحالفات الفوري االوارات ادلنحدة واسننادً 

 ُت الداعوألاسكي والننموري ذباه االًتككز ععل اادا ااألمريل يجيب ذبنبما ادعه الدور التاملسوال حيدث  وضل ال
احلدرث عن رؤري الوارات ادلنحدة  يفوىنا وإن ا ففت كعكننون ألع  ماألب . 2ودوائم التامل ادلتنعفي اإلسالأللالتامل 

 .مها اانعف  ول طبكتي الدور و دوات النداليإا  ن كل،  وسع يجيب  ن ريون ذلا دور عامل ادولي قائدً ااعنبارىا 
إا  هنما اانعفا  ول  ي،وألمكزري دوره التامل ااألمريلاسنثنائكي ااالا  كعكننون  ول يألن  ماألب وىكالر كلٌّل  ق رت ،يوبالتال
وعدم  صم ادلنطم ُت ععل ادللعمُت  ،ام ُت  ؤألن كعكننون االنتددري وقبول اآل ي ف. ام ادللعهااآل ااألمريلالا طبكتي عالقي اا

ام ادللعه ألنطمال رمى  ماألب  ن اآل ؛دراالات ااامىألنلاوون ألع ااصول والألواطنون  رريلاامالداال  يف مى  هنه   فق واليت
اىكي لعوارات ادلنحدة اليم رتنفد  ماألب  الو رينُّن  الذيام ادللعه و الو جيب ر ي قبول اآل .واار و ااألمريلالداال  يف

اا ورري واطااات الكمُت ادلنشدد ذباه ادللعمُت ألن  ور الو الفل ألو ات التنص يف يو م ع اطورة اطاب  ماألب التنصم. ااألمريكي
 الذرن ر ي ألتظممه ام  ىت ألن داال اجلمموررُتسبكزت خبطاب ألتندل ذباه اآل ا واليتإىل الوارات ادلنحدة ااألمريكي  ريً 

.  ارات ادلنحدةاا والفعما  ماألب لعووالغمب اد ت ألن  ور يفوىو ألا رنذر اش واز ا نفان وعنف ألنزاردة . اطااات  ماألب

                                                           
1 - Katie Reilly,  Read Hillary Clinton’s Speech on Donald Trump and National Security, The Time,  June 2, 
2016 (http://time.com/4355797/hillary-clinton-donald-trump-foreign-policy-speech-transcript/ 
2  Hillary Clinton Blasts Donald Trump’s Comments on Muslims, The Time, Dec. 8, 2015, , 
http://time.com/4141599/hillary-clinton-trump-muslims/ 
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 سناذ  لوري النزاعات الدولكي يف  األتي  ورج ألكلُت وزألكل يف ألمكز ربعكل اللمدرات )ي زلمد الشمقاو. وروضح د
عدة  يف رنذباه اإلسالم وادللعه اطاب كال ادلم حُت يفاخلمرطي ادلتجمكي لعنبارن  اجلدول النايل يف (و لوري النزاعات، وا نطن

: الفاط كالنايل
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  يىكالر ماألب    اإلسالم /ونالمسلم
   اللمدري المئكلكي

 
 

 
 
 
 

 مض  ظم  ام وكاألل ععل  داول 
ادللعمُت إىل الوارات ادلنحدة  ىت 

رنوصل الواب ىذه ااألي إىل ألا رنبغل 
.  تعو إزاز ألا حيدث

 ماألب ُرشجِّع اإلرىاب ورُتزِّز  -
 .ألوقف داعش

 .اولي غَت صائبي لنجممي ادللعمُتألح -
ااطئي إىل الدول اإلسالألكي رسالي  -

 .احلعكفي
 

  النََّمثُّنالت
 

. اطم إرىاب اإلسالم المادريايل-
. ادللا د ألتاقل النطمال  -
رتم ون ألن  ااألمريكونادللعمون  -

. رنتاطف ألع اجلماعات ادلنطم ي

ضمورة النمككز اُت ادللعمُت  -
 .واجلمادرُت وادلنطم ُت

عدم اخلعق اُت التدو اإلرىايب  -
وىه ااألمريكُت وادللعمُت  ريااألم

ععل اطوط اجلبمي يف أليا حي 
 .النطمال

 
  يمار احلوادث اإلرىااكي يف اارري  -الفمائن 

. واموكلل وكالكفورالكا و عورردا
 لعُّنل عناصم داعش ضمن   -

. ادلما مرن والال ئُت
. لكي ىناك  لٌّل آام  -

. اإلرىااكون ا دُيثِّعون اإلسالم -
. قاز وقصَتة النظم يمة  ماألب  ه -

  ا  فبل دعوات النمككز  ألمريا  -. ااألمريكُت ولوري محاري  ألن  -احليه ادلتكاري
. وااالفلام

اإلرىااكون رلتون لعن َّْكل ألن الفكه  -
الدديفماطكي اليت ىل  ساس منق  كا نا 

. ولن رفعحوا
  ىه"وال " ضلن"الفطكتي اُت ال  - مناط ادلتاين ."

دليا حي " عمعكي" النعورح حبعول  -
. اإلرىاب

.  ربرم اإلسالألو واكا  -
ذباوز العكاقي اللكاسكي اليت زبفل  -

. اطم اإلسالم المادريايل
 
 

الننبكو إىل سلاطم اا يام   -
. الشمولكي

احلثُّن ععل  فادي النتصب   -
. والنمككز واإلقصاز

ألن قكمما التعكا  ألمريا ذبورف -
. وامق ألبادئ الدسنور

دلواطني ادلشًتكي ألع  تورة اا -
. ادللعمُت
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ألمكز ، والننازع اذلورايت يلوجروالصماع اارد :ااالنتااات المئاسكي يف ااألمريلاخلطاب التام ، يزلمد الشمقاو. د: ادلصدر 
ألناح ععل ، (2016 روالكو 22، اجلزرمة لعدراسات

(http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2016/06/160620141453236.html )
: 2016الرئاسة األمريكية  يخطابات مرشح في اإلسالميقضايا العالم : اثانيً 

وععل المغه . اإلسالأللالمئاسي ااألمريكي ذباه قضارا التامل  يرنطمق ذلك اجلزز إىل ألا ديين  لمكنو المؤري اجلزئكي دلم ح
المئاسي ااألمريكي دون  ياطااات ألم ح  صدرت لفضاراإا  ن اتي  عك ا ،اإلسالأللزبص دول التامل  ألن ا لاع الفضارا اليت

 الو وإن  شاهبت الفضارا زلل  وذبدر اإل ارة إىل .النتاألل ألع  عك الدول يفإطار  م كب  ولورات ادلصاحل ااألمريكي  يفغَتىا 
 إا  ن رؤري كلٍّل   -رات ادلنحدةلعوا يالتامل يثنائا ألن  شككد كعكمما ععل الدور ااستاالطالقً  -المئاسي ااألمريكي  ياىنمام ألم ح

.  عن ااالنمازات احلزاكي ليعكمماا ا رنفصل اانالالً  زبنعف ألنمما  ول  دوات النتاألل ألع  عك الفضارا
ا ععل  غعكب اادوات الداعوألاسكي ألع عدم  ُت  ؤكد كعكننون ععل اسنممار هنج النتاألل ألع الشمق ااوسق اعنمادً  ويف

 ذباه إن  ماألب رننفد اشدة سكاسي الدديفماطكُت  ،اخلار كي اللكاسي يف يا ععل النمج الدديفماطعليمري  شككدً اسنبتاد ااداة ال
حلظي  زألي  يفضلن التكش " قائاًل  يعن احلزب اجلممور ااطاب  نصكبو ألم حً  يف كث رصف الوضع  .يواإلسالم التامل التميب

اتد  اخلطم  ال رصعح لفكادة  ألننا،ا ردرك ىذا  يسكاس ياحلكاة و  يفد حلفنا وهتدي ادلدن، يف وم ععل الشمطي وإرىاب األننا ه
ربولت ألصم  ... الي اماب يفلكبكا   ضلاز التامل، يفدث؟ االنشمت داعش  راع سنوات ألن كون كعكننون وزرمة لعتار كي ألاذا ح

 لَت  إرمان  الي ألن الفوضل، يفالتماق  اللكطمة، ى لندال اجلكش اسنتادةداوان ادللعمُت شلا  ععل رد اإل يللإلسالم المادريا
 يفألن احلموب ا عامً  15اتد  ،نلكي و زألي لال ئُت هتدد الغمب اآل الي  مب  ه يفوداعت سوررا  ضلو طمرق صنع  سعحي الووري،

. 1"وقت ألضل ي  يفالوضع  صبح  صتب شلا كان ععكو  ،اارواحألن ال لكوالات الدوارات واآلايالفاق  مالشمق ااوسق واتد إ
 يف ااألمريلكالمها ععل الدور  لذا وإن ا فق .ادلنطفي يفادلنحدة الائم طائعي  كعفت الوارات النداالت اليت  ماألب رننفد ولذا

وألوقف كل ألنمما  اإلسالأللزبص التامل  وديين رصد  ىه الفضارا اليت .هنما اانعفا  ول هنج النتاألل إا  اإلسالأللدول التامل 
  :ه اجلزئكي ادللنمدة ألن رؤرنو اليعكي كالنايلرؤرت يف

 
 

                                                           
1  Donald Trump’s acceptance speech at the RNC,  July 21,2016, available at:  
http://www.vox.com/2016/7/21/12253426/donald-trump-acceptance-speech-transcript-republican-
nomination-transcript  

  وضكحكي،  صحكحكي،  - شيكيكي، االتزالكي، محاسكي  -النربة اخلطااكي 
 لنند إىل ادلنطق  كثم ألن 

. ادلشاعم
 مب ادوا ع درنكي -ادلم تكي الفيمري  /البنكي  .

. كماىكي ادللعمُت لعغمب -
. صدام احلضارات -
 

اإلسالم لكي عدوالا، 
ساألح وادللعمون  تب أللامل وألت

. ولكلت لو صعي ااإلرىاب
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 : اإلسالميالعالم  في يمواجهة خطر الجماعات المسلحة والتدخل العسكر -1
ا لعمصاحل سبثل هتدردً  عدم إرسال قوات امري لعتماق حملاراي الننظكمات ادللعحي اليت يفالديمقراطيين ترامب سياسة انتقد 

الننظكه  ألن   ل الفضاز ععلإرسال قوات امري  لنمدال  نظكه داعش  ور ى  ماألب ضمورة. ادلنطفي التماق ويف يفااألمريكي 
كما اقًتح قنل  ،الو جيب  غكَت الفواعد التادلكي ادلاالتي اسنتدام الفوة ضد  عك اليكاالاتكما رمى  ماألب  . وألصادر قو و وسبورعو

 كث  ؛التماق يف ااألمريللمغه ألن ذلك  فد االنفد  ماألب الندال وععل ا. رىااكُت كمادع لأل ماد ألن ااالنماز لداعشعائالت اإل
ألنطفي الشمق  يفسنفمار ىل عدم ااإ دى  ىذا الندال  لب و مي الظمه ان ا ردعه  ماألب الندال لنغكَت ااالظمي اللكاسكي

ة كنظام صدام  لُت كان  وا د ااالظمي اللعطوي انكان غَت صحكح التماق  يف يقمار الندال التليم واعنرب  ن ااوسق،
الننظكمات ادللعحي ألن احلصول ألمريكي لتمقعي دعا  ماألب لبذل ادلزرد ألن اجلمود ااو. 1ألن عواألل اسنفمار التماق وادلنطفي عاألاًل 

. 2لعمدالكُتألني ا خلعق ألناطق آكما  كد  ماألب ععل ضمورة الندال عليميً  ."الفنوات ادلصم كي ادلظعمي"ععل عائدات النفق و
سًتا كجكي كعكننون ععل  فتكل إو تنمد . حملاراي الننظكمات ادللعحيسًتا كجكي ألوضحي ادلتامل إ كلينتون فتتبنى يىيالرا  م

وتقوم . التليمري والداعوألاسكي والننموري وااقنصادري والثفا كي والنينولو كيادلتنعفي الفوة  شمل اجلمع اُت  دوات  لذككي اليتالفوة ا
 : على ثالثة عناصر رئيسية ىي يون بالتالستراتيجية كلينتإ

  ىزديي  نظكه داعش  يف سوررا، والتماق، والشمق ااوسق  .
 تطكل و فيكك البنكي النحنكي لإلرىاب .  
 سًتا كجكي كعكننون ععل عدد ألمه ألن إوربنيه . ضد النمدردات اخلار كي واحملعكي محاري  عفاز الوارات ادلنحدة

:  سًتا كجكي ثالثكي اااتاد اللاافي عرب اادوات النالكياادوات ألن   ل  نفكذ اإل
ا ععل الوسائل النينولو كي احلدرثي ادلنطفي عرب زرادة النتاام ادلبا م يف ادلنطفي اعنمادً  يفألمريا سنفادة ألن  عفاز  اا  -

 . اوسقجباالب ااعنماد ععل ادلنحدثُت االعغي التماكي والذرن لدرمه اربة عمكفي يف ألنطفي الشمق ا
 .وادللاعدة يف الضماات اجلوري انفدمي ادلشورة و دررب التماقكُت،قكام الفوات اخلاصي ااألمريكي  -
.  لعكح الفوى اللنكي واليمدري يف احلمب ضد  نظكه داعش ععل اجلاالب اللوري -
 ألن  يف البالد ادًا اللوررُت يواعق ألناطق آألني  بق  مض ألناطق  ظم الطَتان لوقف ذاح ادلدالكُت وادلتارضي ألن اجلو، -

 .اذلموب ضلو  ورواا
ألن االنزاألات ععل الدول دلماقبي  ووضع ألزردٍ  ألنع ااالشطي وادلتاألالت غَت ادلشموعي عرب قمارات رلعي ااألن الدويل   -

  .البنوك اخلاصي
 كث مت اناز  اعمه،ن ألع   بوال الدرد ي،  كث رنواصل ادلنطمالدبا يف ذلك ادلواقع وغم اللكطمة ععل الفضاز اإلليًتوين -

 . الًتالتو دة ألن ادلنتصصُت ذبكد العغات ادلتنعفي لعنتاألل ألع ادلنطم ُت ععل اإل

                                                           
1 Damian Paletta,  Where Hillary Clinton and Donald Trump Stand on Foreign-Policy Issues, July 28, 2016, The 
wall street journal.  
2 The candidates and the world: trump on issues, council on foreign affairs, available at:  
http://www.cfr.org/campaign2016/donald-trump/on-islamic-state 
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 ا دياالع  يٌّل  واالنايل .1غالق  لااات ادلنطم ُتإ ن  فوم الشمكات ووسائل اإلعالم اا نماعكي ادورىا ألن االل  -
.  وري اسنتدام الفوة التليمري ألفارالي ااادوات ااامى م كب  ول يفادلنطفي وإن اانعفا  يفا الندال عليميً  يفألنمما 

:  األزمة السورية ومشكلة الالجئين -2
ا ععل ؤثم سعبً و الو سوال ي ااألمريل يا ععل ااألن الفوما كبَتً رمى  ماألب  ن اسنفبال الال ئُت اللوررُت رشيل اطمً 

الال ئُت ااعنبار  ن اكنمه ألنطم ُت قد رنلببون ألام لذا  ععن  ماألب  ن رؤرنو  فوم ععل غعق احلدود  . ااألمريلااقنصاد 
ولذا دعا  ماألب إلعادة . النكجي ا نمالكي عالقي الال ئُت اننظكه داعشاش داث شلاثعي ذلجمات سبنمرب ععل الوارات ادلنحدة 

.  2 ال  وزه يفالال ئُت الذرن داعوا االفتل إىل الوارات ادلنحدة لبالدىه 
ا ئ  65000 الو جيب ععل الوارات ادلنحدة  ن  فبل ألا رصل إىل  2015 كنوام  يفععنت  فد   ما عن كلينتون 

 و ؤألن كعكننون اضمورة النتاألل ااألٍت. ألماقبي الال ئُت الذرن رداعون إىل الوارات ادلنحدة يفالكفظي واحلذر  يسوري ألع  وخ
 نلكق سكاسي ادلما مرن ألن   ل  ؤون لدرالكي  دردة، وألينب إلالشاز وكالي يف كعكننون لذا  لتل .ألع  زألي الال ئُت واإلاللاين

 طبكق قواالُت اذلجمة كما  ععنت كعكننون  ن . اذلجمة يف مجكع أللنورات احليوألي وأللاعدة ادلما مرن ععل ااالدألاج يف رلنمتاهته
 .3ألن احلبي" الضتفاز"ن الناس ألن   ل ذبنكب ااطفال وغَتىه م"  كثم إاللاالكي"ألمريكي وشلارسات ااعنفال جيب  ن ريون اا

الوارات  يفسنفبال الال ئُت اوااصي ألن  كث ألدى إألياالكي النتاألل ألع قضكي الال ئُت  يفرؤري سلنعفي لذا   مم كال ادلم حُت 
.  اادلنحدة وإدألا مه رلنمتلًّي 

 :ياإلسرائيل يالصراع العرب -3
 د كبَت دور إىل وىو ألا روضح  ،ىكوينالص لتالقي ألع اليكانععل ادلنااع لعلكاسي اخلار كي ااألمريكي زلورري ا غَت ااالٍ 

دعه ادلم حُت ااكثم قدرة ععل التمل ألع إسمائكل ومحاري  يفودوره  الوارات ادلنحدة، يفااالنتااكي  التمعكي يف الصمكوين العويب
سًتا كجكي اإل يف ألن اليكان الصمكوينمحاري  ألمكزري  ول المئاسي ااألمريكي  يولذا  ال خينعف اطاب ألم ح. يااألن اإلسمائكل

.  ااألمريكي
ععل الدعه غَت ادلشموط " إرباك" ة ئون التاألي ااألمريكي اإلسمائكعلالجلني  اطااو  ألام يف فد  كد  فبالنسبة لترامب 

كما ذكم  الو  . يون الفدس عاصمي  ادري إلسمائكل ال  وزه االمئاسي  إالو سوال رنبٌت قضكي  ن  يفو الو . لعيكان الصمكوين
وذلك جباالب  الو سكدعه اذباه اناز ادللنوطنات واللكاسات النوستكي  ،سكفوم انفل اللفارة ااألمريكي ألن  ل  اكب إىل الفدس

 ي  ه سكفف ضدكما ذكم  ن.  الو سكتنرب  ن اذلجوم ععل إسمائكل ىو ىجوم ععل الوارات ادلنحدةكما ذكم  ماألب . اإلسمائكعكي
ععل إسمائكل ععل  يالكوم اإلرىاب الفعلطكٍت وروقف ،و الو سوال ردعه رمودري الدولي ،إسمائكل رلنمدال دة قمار ألن ااأله ادلت

. 4 د قولو و ن ععل الفعلطكنكُت الفبول اذلك اشيل غَت ألشموط

                                                           
1 Hillary Clinton on National Security and the Islamic State: A Conversation with Hillary Clinton, council on 
foreign relations,  November 19, 2015,( http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/hillary-clinton-
national-security-islamic-state/p37266.) 

:  ألناح ععل ،2016، ألارو 16ثنُت اا، " دردة"راألب حيذر ألن  نفكذ الال ئُت ىجمات سبنمرب ت 2
http://www.skynewsarabia.com/web/article/ 

 3The candidates and the world: Hillary Clinton on issues, council on foreign relations, available at:     
http://www.cfr.org/campaign2016/hillary-clinton/on-immigration#on-the-issues. 
4  AIPAC policy conference transcripts: Donald trump, 21-3-2016, available at 
http://www.policyconference.org/article/transcripts/trump-2016.asp. 
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ع عمق الموااق م ععل" إرباك"اطاهبا  ألام  يفا  فد  كدت  ريً  ألن   د الداعمُت لعيكان الصمكوين يوه  ما كلينتون
 ةثالث وذكمت  ن ىناك. ألع إسمائكل وااسنتبارايت ولذا  فد  ععنت  هنا  لتل لنوسكع النتاون ااألٍت. سمائكل ععل كل ادللنوراتإ

ولذا . اسمائكل دويلًّي إو فعكل  معكي  ،وسبدد ادلنشددرن ،رمايناإل يااعنداز النوو يالشمق ااوسق وه يفسمائكل إهتدردات  وا و 
و الو ععل الفادة الفعلطكنكُت وقف دعه التنف .  عك التفبات يا لنتقا وعليميً ربدة دعه إسمائكل داعوألاسلً ععل الوارات امل

. اسنفمار الشمق ااوسق يف رًاقو ا مركً اوصفما الوارات ادلنحدة  دعه إسمائكل و ععنت كعكننون  ن .  لب قوذلا إسمائكلضد 
  تيبال بادل الو ثفايفال تاون الودعه  ،اكثم  طورً ائكل انينولو كا الد اع اا زورد إسمو ععنت كعكننون  ن سكاسنما  لنمدال 

ولذا  ععنت كعكننون  ن  ألمريا لن  فف ععل  .ااوألمريا و ور  يفسمائكل إ مكات ألفاطتي زلاراي و ،وزلاراي  عداز اللاألكي ،طاليبالو
 يفاطاهبما الداعه إلسمائكل وإن اانعفا  يفكعكننون  يب وىكالرولذا رنفق كل ألن  مام، 1احلكاد عندألا رنتعق ااألم اشألن إسمائكل

 ن ذلك  ماألب ألوا فنو ععل  ل الدولنُت ااعنبار  مل ربد ُت  يف ل الدولنُت  علطُت  كث  دعه كعكننون  يفرؤري  ل الصماع 
  . يا ععل ااألن اإلسمائكلسعبً ألن  شالو النشثَت 

. ألن اليكان الصمكوينواُت   اإلرماين ير حُت اُت الربالاألج النوورماق كال امل :ياإليران يالبرنامج النوو -4
 . دوات النتاألل ألع إرمان يفن خينعف كالمها ولك ا عن المقااي الدولكي،لنووري اتكدً ورتارض كل ألنمما األنالك إرمان لعنينولو كا ا

 الو  عطل إرمان ألالرُت  يفاا فاق ب كما رننفد  مام .مت النوصل إلكو ألع إرمان الذي ياا فاق النوو حيث يرفض ترامب
 و  ألع إرمان يالنفاوض النمجالو جيب وقف  ولذا رمى  ماألب  . ُت  هنا  لب قولو الدولي الماعكي لإلرىاب الدويل يفالدوارات 

سًتا كجكي إرو ولذا ذكم  ماألب  ن لد.  ال وصولو لعلعطي يفو الو لن رتًتال ااا فاق  ،ألزارا  ماز اا فاقات الدولكي يىا  ئإعطا
عدم   داث  يفكبَتة  اإلرمان ردً   ن ماألب رمى ادلنطفي  كث  اسنفمار رمان لزعزعيإرمان  لنمدال وقف زلاوات إلعنتاألل ألع 

ولذا رمدال  ماألب . سوررا يف و ودهودعه زب اهلل وذلك جباالب دعه إرمان حل سوررا والتماق والكمن واللتودري، يفااسنفمار 
ا جباالب  الو  ععن عن ستكو اسنتدام  دوات سلنعفي لألالشطي التليمري واإلرىااكي عادللًّي  اإلرماين يلدعه التاملا لب رؤرنو لوقف 

وععل ادلصاحل  ا ععل  ألن اليكان الصمكوينا كبَتً االو ديثل اطمً  يإل بار إرمان ععل ااألنثال لعفمارات الدولكي ووقف امالارلما النوو
   .2ادلنطفي يفالغماكي 

 لعفمارات الدولكي اليت إالفاذ قوري لالألنثال كوالو رشمل  دوات ألع إرمان و دا ع عنو ي إهنا  دعه اا فاق النوو لينتون ما ك
إرمان واسنممار عمعكات ادلماقبي الدقكفي ععل  الشطي إرمان  يفوألع ذلك  تعن كعكننون ضمورة عدم الوثوق  .ألنما إرمان هتماتطادلا 

 ، لب احلا يععل إرمان و هنا سوال  لتل لفمض عفواات إضا كي  ااألمريلو يلألألن اإلسمائكل اسبثل هتدردً  اليتالنووري 
ت  ال  صم يفادلنطفي  يفاز  ألمريا لفوة التليمري حلماري  ألن  عفااسنتدام  يفلن  ًتدد  هناااإلضا ي لذلك  ععنت كعكننون  

  .3رمان ععل احلصول ععل الفنبعي النووريإ
عد دول اخلعكج وععل ر سمه اللتودري احلعكف ت: يومركزية المحدد النفط خليجالعالقة مع دول ال -5

.  كي ااألمريكيالتالقات اخلعل يفسًتا كجكي ااألمريكي ألن ألنطعق زلورري النفق وادلصاحل اإل لعوارات ادلنحدة يالنفعكد يسًتا كجاإل
. طبكتي التالقي ألع احلعفاز النفعكدرُت لعوارات ادلنحدة يفكعكننون  يعن رؤري ىكالروععل المغه ألن ذلك اانعفت رؤري  ماألب 

                                                           
1 Ryan Teague Beckwith, Read Hillary Clinton’s Speech to AIPAC, The Time,  March 21, 2016,  
http://time.com/4265947/hillary-clinton-aipac-speech-transcript  
2 AIPAC policy conference transcripts: Donald trump, op.cit. 
3 -hillary Clinton addresses the Iran nuclear deal, brooking institute, 9-9-2015, 
https://www.brookings.edu/events/hillary-clinton-addresses-the-iran-nuclear-deal/ 

http://time.com/4265947/hillary-clinton-aipac-speech-transcript
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 و مىا  دولي غنكي االنفق جيب  ن  د ع لعوارات ادلنحدة ألفاال ااألن واحلماري اليتااعنبارىا  ن اللتودري  كث رمى  ماألب 
ارات ادلنحدة و ن الو .النفق  ن اللبب المئكي لالر باط االلتودري ىو وذكم  ماألب. ول اخلعكجدلعلتودري و الوارات ادلنحدة

الننظكمات   ا ي لعملاعدة البب  دودىا ألع الكمن والبب يفو ن اللتودري وديينما ااسنغناز عنو،  لكلت حبا ي لعنفق
 ، لب رؤري  ماألب حبا ي دللاعدة الوارات ادلنحدة ااألمريكي إن اللتودري  واالنايل ،البب إرمان ادللعحي ادلنشددة وكذلك

 يفسوال ردعه ادلمعيي ال ال  وزه  يفا  الو مث ذكم ا قً . ياحملدد النفق يفعالقي دول اخلعكج االوارات ادلنحدة راألب و صم ت
 مى  الذيالوقت  يف. 1هنا دولي غنكي االنفقاا قنصاديً اولين جيب ععل اللتودري الد ع ألن   ل ادللاعدة  يصماع إقعكه ي 

. ادلنطفي يفسًتا كجكي ااألمريكي ربفكق ادلصاحل اإل يفلعوارات ادلنحدة لعملامهي  رًاسًتا كجإ ا عكفً كعكننون اللتودري ودول اخلعكج 
وقد دعه  ماألب ذلك سبنمرب ألفاضاة اللتودري  11ضحارا   داث  يلذورنكح  ا قم قاالونً  ااألمريلو درم االذكم  ن اليوصلمس 

.  الفاالون اشدة
ا ألن ااسنثنائكي ااألمريكي االطالقً  يالتامل ااألمريلالدور رؤري  يفلكننون ك يمل خينعف اطاب  ماألب عن ىكالر: اتمةخ

ري واااالفناح ععل  ُت  ؤألن كعكننون االتامل ي ف.  دوات النتاألل ام ويفرؤرنمما اليعكي لآل يفوإن اانعفا  ،رؤألن هبا كالمها اليت
هتدال خلدألي ادلصاحل سًتا كجكي كربى إإطار  يفال  ي ألنما ا لعلكاق ألع عدم إىهام واادلزج اُت  دوات الفوة ادلتنعفي  بعً اآل

رؤألن  ماألب امؤري ضكفي  نضمن ربفكق ادلصاحل ااألمريكي انغعكب ااداة التليمري وااالغالق ععل  ؛اإلسالأللالتامل  يفااألمريكي 
 اجلزئكياليعكي و وىذه المؤري. رات ادلنحدةالكي ااقنصادري لعوا ؤثم ععل ادلكزا قعكمكي والدولكي اليتوعدم دعه النحالفات اإلالذات 

 أللنوى اخلطاب طبكتي اللكاسات اليت وقد ا رتيي. اتليعكمما قائمي ععل أللنوى ربعكل اخلطاب ولكي ععل أللنوى اللكاس
سلنعف لعنحعكل ولينو  كثم ربعكل اللكاسات ىو أللنوى وأللنوى  .سوال رنبناىا كل ألنمما عند النتاألل ععل  رض الواقع

 يفن اللكاسات الفتعكي ععل  رض الواقع  تيي ااىداال احلفكفكي وادلليوت عنو اداقكي ألن أللنوى اخلطاب ادلتعن ألص
  .ألنمما اطاب كلٍّل 

                                                           
1 Donald Trump Adds Saudi Arabia to List of Countries Ripping Off the U.S, Bloomberg institute,  August 16, 
2015 (http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-08-16/donald-trump-adds-saudi-arabia-to-list-of-
countries-ripping-off-the-u-s.). 


