
 

 

2017نوفمبر   تقاریر        0   

 

  

 



Page 1 of 11 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 16, 2022      

 اإلستراتیجیة األمنیة األمریکیة: املفهوم والتیارات الفکریة 

 د. أمینة حالل 

ال��ديدات ونوعية مصادرها وم�ونات اإلس��اتيجيات  عادة ما تب�ى إس��اتيجيات األمن القومي للدول ع�� طبيعة 

وطبيعة   العالم  ع��  املنتشرة  واملصا�ح  من  املضادة،  جزءا  �ش�لون  الذين  العالم  ع��  واألصدقاء  ا�حلفاء 

مفهوم  ع��  العنصر  هذا   �� سن�كز  ذلك،  من  انطالقا  التحديد.  وجھ  ع��  العظ�ى  للقوى  العامة  اإلس��اتيجية 

إ��  واألسس ال�ي تقوم عل��ا    املؤثرة �� صنع اإلس��اتيجية األمر�كية  اإلس��اتيجية األمنية األمر�كية، التيارات الفكر�ة

 جانب التعرض �ختلف مراحل تطور اإلس��اتيجية األمر�كية.  

 املطلب األول: ماهیة اإلستراتیجیة األمنیة األمریکیة 

املؤثرة �� صنع اإلس��اتيجية   سن�كز �� هذا العنصر ع�� اإلطار املفاهي�ي لإلس��اتيجية األمنية، التيارات الفكر�ة 

 األسس ال�ي ترتكز عل��ا الواليات املتحدة �� وضع إس��اتيجي��ا األمنية.األمر�كية إ�� جانب 

 الفرع األول: مفهوم اإلستراتيجية األمنية
لكيفية   وعقال�ي  وا��  �ش�ل  والتنسيق  التخطيط  ع��  الدولة  قدرة  حول  األمنية  اإلس��اتيجية  مفهوم  يتمحور 

 دام اإلم�انات واملوارد املتاحة لها، تماشيا والظروف ا�حيطة ��ا، ��دف تحقيق املص�حة القومية. استخ

وتتخذ اإلس��اتيجية األمنية من طرف دولة واحدة وتدخل �� إطار إس��اتيجي��ا األمنية الوطنية؛ و�شمل �ل ما يتخذ 

واليات املتحدة. كما تتخذ اإلس��اتيجية األمنية من  من تداب�� لتوف�� األمن سواء ع�� املدى القص�� أو البعيد �ال

طرف مجموعة من الدول �� إطار األمن ا�جما�� واملش��ك �االتحاد األورو�ي. من ا�جانب التطبيقي، �ع��ض عملية 

 �شكيل اإلس��اتيجية األمنية وتنفيذها صعو�تان، وهما:

 غموض العناصر ال�ي تؤثر ع�� البيئة الداخلية وا�خارجية؛  -

 غياب مي�انز�م يمكن من خاللھ وضع إس��اتيجية لألمن القومي تنبع من املصا�ح القومية.  -
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ونتيجة لذلك، فبدال من أن ت�ون هناك خطة مت�املة تخدم املصا�ح القومية وتقود �شكيل سياسة األمن القومي،  

� حدا؛ الهيا�ل والعمليات لصنع  يتم �شكيل اإلس��اتيجية األمنية من خالل املفاهيم واملعتقدات لصا��� القرار ع�

 القرار. و�تطلب تنفيذ اإلس��اتيجية األمنية استخدام اإلم�انيات القومية املتاحة تحت جميع الظروف. 

انطالقا من ذلك، يمكن �عر�ف اإلس��اتيجية األمنية بأ��ا منظومة األساليب والوسائل العملية والعلمية القائمة 

 املصادر القومية من أجل تحقيق أهداف األمن القومي.ع�� االستخدام األمثل للقوى و 

كما يمكن النظر إ�� اإلس��اتيجية األمنية ع�� أ��ا مجموع ا�خطط واملبادئ ال�ي تحدد األهداف القومية للدولة �� 

دئ جميع ا�جاالت، و�دارة تلك ا�خطط واملبادئ لتحقيق األهداف القومية �� حدود القوة املتاحة، و�� إطار املبا

 كوفمان رو�رت والقواعد. لو نظرنا إ�� إس��اتيجية أمر��ا �� تحقيق أم��ا ع�� العالم، نجدها تقوم من وجهة نظر  

 1ع�� مجموعة من النقاط ا�جوهر�ة حددها ��:

القاعدة تقو�ة التحالفات الدولية باإلضافة إ�� املوجودة م��ا من أجل إ�حاق الهز�مة باإلرهاب ومالحقة تنظيم   -1

 أمنيا واقتصادية وعسكر�ا؛

التنسيق مع األطراف األخرى، ليس بالضرورة أن ت�ون األطراف ال�ي سيتم التنسيق معها حليفة أو صديقة  -2

و�نما الشرط الضروري هو املص�حة املش��كة �� عدم �شوب الن�اع املس�ح، ع�� ��دئة الن�اعات اإلقليمية من  

 �ح، مثل نزاعات منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا منطقة القوقاز.  أن تن�لق إ�� هاو�ة الن�اع املس

السيطرة ع�� أس�حة الدمار الشامل ع�� العالم؛ من حيث الصناعة أو املتاجرة بموادها أو وقوعها �� أيدي   -3

�� أيدي ا�جماعات اإلرهابية. ومثل هذا  ال�ي �عت�� أعداء أو مهددة للمصا�ح الوطنية أو ح�ى وقوعها    الدول 

امل�ون �� اإلس��اتيجية يحتاج إ�� مستوى عا�� من التنسيق وتبادل املعلومات ب�ن الدول الصديقة وا�حليفة  

 وغ��ها. 

 

1 Robert G. Kaufman, In Defense of the Bush Doctrine (United States, The University Press of Kentucky, 2007), PP 157-158. 
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و��جيع   -4 أسواقها  وفتح  الثالث  العالم   �� وأخرى  الشرقية  الكتلة  ضمن  �انت  ال�ي  الدول   �� التنمية  ��جيع 

ل محار�ة مظاهر الفقر وا�جر�مة واإلرهاب فيما يمنع التجارة ا�حرة، الدمقرطة السياسية والتعاون الدو��، ألج

 انتقالها إ�� الدول املستقرة.

قد جمع من الناحية النظر�ة ب�ن مقار�ت�ن �� بناء اإلس��اتيجيات األمنية    �وفمانيظهر من خالل هذه النقاط، أن  

مقار�ة اللي��الية صرة األعداء و عندما يتحدث عن األحالف ومراقبة التس�ح ومحااملقار�ة الواقعية ا�جديدة    وهما:

 2عندما يتحدث عن الدمقرطة واالنفتاح االقتصادي والتجارة ا�حرة والتعاون. ا�جديدة 

 الفرع الثاني: التيارات الفكرية المؤثرة في صنع اإلستراتيجية األمنية األمريكية 
تيار فك   �ل  املتحدة حاول  الواليات  داخل  تيارات فكر�ة  الباردة، ظهرت  ا�حرب  ��اية  أعقبت  ال�ي  املرحلة  خالل 

االختالف الدائر ب�ن املؤسسات، النخب واأل�اديمي�ن بخصوص اإلس��اتيجية املناسبة الواجب اتباعها لهذه الف��ة، 

 انحصرت هذه التيارات �� ثالث اتجاهات: 

: دعا أنصاره إ�� تب�ي سياسة تقوم ع�� �عميم النموذج األمر��ي من ا�حر�ة والديمقراطية، و���  �� التيار املثا -1

القانون  دور  وتأكيد  الدو��  ا�جتمع  تنظيم  و�عادة  الدولية  العالقات  إلدارة  األطراف  متعدد  من�ج  إقرار 

 3الدو��.

اق�� -2 الو االتيار  شأن  ورفع  القوة  إ��  ال�جوء  ضرورة  دعاتھ  أكد  العالقات  :  �سي��   �� القومية  ملص�حة 

 الدولية، مع تأكيد ضرورة �عز�ز القدرات العسكر�ة األمر�كية. 

اقعية ا�جديدة -3 : وتقوم فلسفتھ ع�� �ون الساحة الدولية �عد ان��اء ا�حرب الباردة تتيح للواليات  تيار الو

 4املتحدة فرصة فرض هيمن��ا وسياسا��ا واعتماد التدخل بقوة السالح. 

فقا لهذه التيارات، تركز النقاش حول ثالث توجهات أو إس��اتيجيات رئيسية، �ان ع�� الواليات املتحدة اختيار وو 

 إحداها للم��ي قدما �� تحقيق أهدافها العليا تمثلت ��: 

 

 . 121)، ص.2011(لبنان: دار الكتاب الحديث،  التحليل االسرتاتيجي واألمن للعالقات الدوليةعامر مصباح،   2
 .  05، ص 2016، 22-21، جامعة النهرين، عقضايا سياسيةمنعم الع�ر، التفك� االسرتاتيجي وإدارة التغي�: مقاربة يف املقدمات،  3
 . 193)، ص. 2010بنان: مركز دراسات الوحدة العربية، (ل دور مؤسسة الرئاسة يف صنع االسرتاتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردةعامر هاشم عواد،  4
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داخل ركز دعاة اال�عزالية ليس ع�� عودة الواليات املتحدة نحو ال   اإلس��اتيجية اال�عزالية أو التوجھ اال�عزا��:

نظرا إ�� صعو�ة التخلص من االل��امات الدولية، بل أن ي�ون ترك��ها ع�� الدفاع عن مصا�حها ا�حيو�ة، وهو ما  

من عينة االستفتاء أن سياسة بالدهم �� اعتماد    4/5 ، حيث أعرب1992أكده استفتاء الرأي العام األمر��ي سنة  

 1989-19 .592التدخل هو طر�ق خاطئ وهذا سبب أحداث سنوات 

، أين تم وضع أولو�ة ا�حيط الداخ�� ع�� رأس أولو�اتھ 1992وتأكد هذا التوجھ بانتخاب بيل �لينتون �� نوفم��       

السياسية. املالحظ �� هذه اإلس��اتيجية أ��ا أعطت الفرصة لقوى عاملية أخرى �الص�ن، روسيا واالتحاد األورو�ي  

تطلعا��ا، مما أثر سلبا ع�� املصا�ح األمر�كية �� مختلف أرجاء العالم للتحكم بالشؤون العاملية حسب توجها��ا و 

 6(منطقة جنوب شرق آسيا خ�� دليل ع�� ذلك) مما دفعها الن��اج إس��اتيجية مغايرة. 

أمر��ي:  عاملي  دور  ممارسة  إ��  الدعوة  أو  االنتقائية  ان��اء    اإلس��اتيجية  �عد  األمر��ي  اإلس��اتي��  الفكر  تردد 

ب الباردة ب�ن اال�غماس �� الشؤون الدولية أو التعامل معها، إال أنھ اخت�� اغتنام الفرص وانتقاء الواليات ا�حر 

املتحدة للقضايا الدولية ال�ي تنخرط ف��ا باألخص ال�ي تمس مصا�حها وأم��ا القومي بصورة مباشرة �الصراعات 

وانتشار النووي  التس�ح  سباق  العاملية،  األزمات  الشامل.   الدولية،  الدمار  التفوق   7األس�حة  إ��  استنادا  وهذا 

األمر��ي اإلس��اتي��، العسكري والتكنولو�� وكذا االقتصادي. إال أن الواليات املتحدة �غاضت �� أغلب الف��ات  

ن  عن هذا التوجھ لصا�ح توجھ أخر "دور املهيمن"، وهذا بالنظر إ�� أن األحداث العاملية أصبحت ع�� درجة كب��ة م

 ال��ابط والتأث�� والتأثر �� ظل عصر العوملة. 

العاملي: النظام   �� املهيمن  دور  تنفيذ  أو  العاملية  الواليات   اإلس��اتيجية  تفرد  ضرورة  إ��  التوجھ  هذا  رواد  دعا 

فسة  املتحدة بالدور العاملي واالنخراط ال�امل �� القضايا العاملية نظرا لعدم وجود منافس�ن قادر�ن أو راغب�ن بمنا 

يؤمن  بما  و�ل هذا  م��ا  االقتصادية  خاصة  القوة  لعناصر  املتحدة  الواليات  امتالك  جانب  إ��  املتحدة،  الواليات 

 11متطلبات األمن القومي األمر��ي. �انت هذه اإلس��اتيجية �� األ�سب للواليات املتحدة خصوصا �عد أحداث  

 

 . 194نفس املرجع، ص   5
 . 03)، ص 1996(أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،   التقييم االسرتاتيجي زملاي خليل زاد،  6
 نفس املرجع.  7
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مر��ي وقادت �عدها هذه األخ��ة حر�ا عاملية ضد اإلرهاب ، ال�ي حددت ع�� نحو كب�� دعاوى التفرد األ 2001سبتم��  

 ل��سم مالمح منظومة أمن عاملية جديدة تقودها بنفسها.

املالحظ مما سبق، أنھ رغم ت�اليف هذه اإلس��اتيجية الباهظة ال�ي لم �عد تقوي الواليات املتحدة ع�� تحملها، 

لنظام العاملي رغم التعددية القطبية ال�ي �عرفها هذا األخ��. ولكن �ستمر الواليات املتحدة �� تنفيذ دور املهيمن �� ا

بأليات و�س��اتيجيات مغايرة وهو ما يتج�� بوضوح �� آلية القوة الذكية إلدارة باراك أو�اما، واتجاه إدارة ترامب 

إس��اتيجية   إطار   �� وهذا  حماي��ا  أعباء  أمر��ا  حلفاء  لتّحميل  ا  إحداثا�حالية  من   Offshore�خارج  التوازن 

Balancing . 

قام خ��اء األمن القومي األمر��ي ع�� صياغة أسس محددة لإلس��اتيجية األمنية األمر�كية تصب   إضافة إ�� ما سبق،

 8�لها �� تحقيق التفوق األمر��ي املطلق، من أهمها:

الهيمنة ع�� العالم. وأصبح مفهوم الهيمنة  �ان و اليزال هدف الواليات املتحدة منذ ظهورها  الهيمنة العاملية:   -1

أن  �عد  خاصة  الهيمنة،  فكرة  األحادية  وجود  وكرس  السوفيا�ي...  االتحاد  سقوط  منذ  وعمليا  رسوخا  أك�� 

 9وجدت الواليات املتحدة نفسها لوحدها كقوة مسيطرة ع�� العالم. 

، مفادها أنھ �لما زادت الدولة الزعيمة هناك نظر�ة �س�ى "ثبات األحادية القطبية"ثبات األحادية القطبية:   -2

قو��ا، �لما ازداد النظام الدو�� استقرارا، وع�� هذا األساس يدافع أنصار هذه النظر�ة ع�� أن يقود العالم  

املتحدة.  الواليات  و��  واحدة  الزعامة   10قوة  ا�سمت  إذا  الدو��،  ا�جتمع  قبول  الطرح  هذا  يلقى  أن  و�مكن 

 األمر�كية بالسلمية وا�خ��ية. 

ا�خوف:   -3 إثارة  للعالم، مبدأ  القائدة  الوحيدة  الدولة  أ��ا  منطلق  من  املبدأ  هذا  املتحدة  الواليات  �ستعمل 

 املنافسة لها.  و�واسطتھ �ستطيع ردع العالم واالستعداد �حدوث أي طارئ من قبل الدولة

 

 35- 31)، ص ص 2012، أطروحة دكتوراه غ� منشورة (جامعة الجزائر: قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،2011سبتمرب"11اإلسرتاتيجية األمنية األمريكية بعد الزهرة تيغرة، "  8
 32نفس املرجع، ص.   9

 . 33نفس املرجع، ص 10
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�عت�� عملية تحديد هو�ة املنافس�ن ا�حتمل�ن واحدة من املهام الرئيسية لصناع القرار املنافسون ا�حتملون:   -4

األمر�كي�ن. وتوصلت بحوث ودراسات املنظر�ن األمر�كي�ن إ�� وجود أر�ع دول فقط تملك من مؤهالت منافسة 

اليا أملانيا؛  و��:  املتحدة مستقبال  املتحدة الواليات  الواليات  خصوم  أك��  الص�ن  و�عد  وروسيا،  الص�ن  بان؛ 

 ا�حتمل�ن �� القرن ا�حادي والعشر�ن. 

 املطلب الثاني: مراحل تطور اإلستراتیجیة األمنیة األمریکیة 

حلة  بالتفرد األمر��ي بقيادة النظام الدو�� وقواعده، وصوال إ�� مر   2001تم��ت اإلس��اتيجية األمنية األمر�كية �عد 

 تراجع الهيمنة األمر�كية العاملية. 

  ) 2008-2001الفرع األول: مرحلة الهيمنة العالمية (
وا�حة  متماسكة  إس��اتيجية  رؤ�ة  بلورة  ع��  قدر��ا  عدم   �� ت�خصت  حقيقية  أزمة  من  األمر�كية  اإلدارة  عانت 

لتمثل نقطة تحول �� صياغة   2001��  سبتم11املعالم للنظام العاملي �� ف��ة ما �عد ا�حرب الباردة. فجاءت أحداث  

النظام العاملي للقرن ا�حادي والعشر�ن؛ حيث أّدت إ�� �غي��ات كب��ة �� الفكر اإلس��اتي�� األمر��ي، �عززت معها  

امل�انة العاملية للواليات املتحدة بصورة وا�حة، من خالل ا�حرب العاملية ال�ي قاد��ا ضد اإلرهاب. إذ برز موضوع  

وصفھ عدوا عامليا جديدا؛ وهو ما �انت تبحث عنھ اإلدارة األمر�كية لوصفھ محفزا جديدا إلبقاء اإلرادة  اإلرهاب ب

الداخلية متماسكة ومتمسكة با�حفاظ ع�� سياسة التس�ح وا�حافظة ع�� مواقع القوة وسياسة ملء الفراغ �� 

 11حاد السوفي�ي. املناطق ا�حيو�ة �عد غياب ا�حفز اإلس��اتي�� الذي �ان يمثلھ اإلت

أحداث   �عد  األمر�كية  اإلس��اتيجية  الوقائية سبتم��11شهدت  الدبلوماسية  مبدأ  حول  تمحور  جديد  تطورًا   ،

 12والتدخل الوقائي والذي �س�� لتحقيق جملة من األهداف تمثلت ��:  

 االل��ام با�حافظة ع�� مركز الواليات املتحدة كقوة عظ�ى وحيدة دون منافس.  -

 

 . 89، ص 2002يناير،  147أحمد إبراهيم محمود، "اإلرهاب الجديد: الشكل الرئييس للرصاع املسلح يف الساحة الدولية"، السياسة الدولية، ع  11
 . 322-321، ص ص33،2013- 32حسن عالوي خليفة، "فكرة الهيمنة بالقيادة يف اإلسرتاتيجية األمريكية: مدخل للقرن الحادي والعرشين"، قضايا سياسية، ع 12
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 ة مواجهة اإلرهابي�ن الذين �ستخدمون أس�حة الدمار الشامل. كيفي -

 التحول �� اإلس��اتيجية العسكر�ة من سياسة الردع إ�� االستباق وال�جوم السريع ع�� ا�خصم. -

إعادة �عر�ف حدود املصا�ح القومية ع�� التأكيد ع�� حق الواليات املتحدة للتدخل �� أي م�ان للقضاء ع�� أي    -

 ��ديد. 

بوضوح عن تبّ�ي الضر�ات 2002سبتم��  د عّ��ت إس��اتيجية األمن القومي األمر��ي ال�ي أعل��ا الرئيس بوش ��  وق

الوقائية، و�ررت اإلس��اتيجية هذا املبدأ بأّنھ �عود إ�� التحوالت العميقة �� البيئة األمنية األمر�كية باملقارنة مع ف��ة 

�س�ى بالدول املارقة واإلرهابي�ن... فإن طبيعة هذه ال��ديدات تجعل من    ا�حرب الباردة، وأهمها بروز ��ديدات ما

البيئة األمنية للواليات املتحدة أك�� �عقيدا وخطورة و�الذات �� ظل تصميم األعداء ا�جدد ع�� امتالك قوى تدم��ية 

ر الشامل ضّد الواليات لم تكن متوافرة ح�ى للدول القو�ة �� العالم ورغب��م الشديدة �� استخدام أس�حة الدما

 13املتحدة. 

عادية، ف�ي لم �غ�� مسار السياسة ا�خارجية للواليات املتحدة فقط، بل تمخض   2001سبتم��    11لم تكن أحداث   

ع��ا �غي��ات أسست لتحول �� اإلس��اتيجية العاملية األمر�كية وللعالم بأكملھ. إذ ركزت هذه األخ��ة ع�� ضرورة  

ا�حيو�ة، ضمن برنامج إعادة االنتشار العسكري األمر الذي دفع االرتفاع مجددا مع بداية القرن   التواجد �� املناطق

الباردة. و هو ما أكدتھ إحصائيات املعهد الدو��   الواحد والعشر�ن، �عد أن شهدت انخفاضا خالل ف��ة ا�حرب 

  1035سكري العاملي إ�� ما قيمتھ  وصل اإلنفاق الع  2004)، أنھ خالل سنة  SIPRIألبحاث السالم �� ستوكهولم (

دوالر أمر��ي وتقف الواليات املتحدة ع�� رأس تلك الدول، حيث وصل إجما�� املبلغ ا�خصص لإلنفاق العسكري  

 14.سبتم�� وحر��ا ع�� اإلرهاب 11مليار دوالر وذلك �سبب أحداث  346ما يقارب  2001-2005للف��ة ما ب�ن  

 

 .  83، ص )2017توراه غ� منشورة (جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، أطروحة دك: الص� �وذجاآسياالرتتيبات األمنية الجديدة للواليات املتحدة األمريكية يف رشق ، ساعد رشيد 13
 ،) 2009رة (جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية،  طويل نسيمة، االسرتاتيجية األمنية األمريكية يف منطقة ش�ل رشق آسيا: دراسة ملرحلة ما بعد الحرب الباردة، أطروحة دكتوراه غ� منشو   14

 . 59-58ص ص 
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وال�ي    ومحيطها  آسيا  شرق  جنوب  بمنطقة  وخاصة  آسيا   �� أم�ي  نظام  إلقامة  املتحدة  الواليات  توجهت  لهذا، 

بالنسبة للمصا�ح األمر�كية. فإقليم جنوب شرق آسيا وامتداداتھ شهد نموا  العالم   �� أصبحت من أهم املناطق 

متصاعدا �� حجم املصا�ح األمر�كية، لذا �ان من الضرورة أن ت�ون متواجدة فيھ بالصورة ال�ي يجعل من وجودها 

العسكري �� اإلقليم بمثابة عنصر التوازن الذي يوفر و�ضمن األمن واالستقرار، خوفا من ظهور الن�اعات ال�أمنة 

�� تفاعالت املنطقة وتوجها��ا اإلس��اتيجية �الص�ن و�ور�ا ب�ن دول املنطقة وخاصة �� ظل تنامي أدوار قوى إقليمية  

 15الشمالية، مما قد يؤثر �� املصا�ح األمر�كية �� حال قيام تحالف معاد للسيطرة األمر�كية. 

) األمريكية  للمكانة  التوازن  وإعادة  العالمية  الهيمنة  انحسار  مرحلة  الثاني:  - 2008الفرع 
2020 ( 

، ورث أسوأ ال���ات الرئاسية ال�ي خلفها الرئيس األسبق جورج بوش 2008بتو�� الرئيس باراك أو�اما للرئاسة سنة  

االبن، وسعيا منھ لتحس�ن صورة أمر��ا بالداخل وا�خارج، حاول إحداث �غي��ات مهمة ع�� أهم القطاعات �ان من  

 .إس��اتيجية األمن القوميأبرزها 

بالدرجة األو��؛ أهملت األ�عاد االقتصادية، السياسية   وخالفا لإلس��اتيجية ال�ي �انت عسكر�ة  األمنية السابقة 

واالجتماعية؛ ال تؤمن بأهمية ا�حلفاء واالل��ام بالقانون واملؤسسية (دور املنظمات الدولية) فضال عن �عاملها من  

مفارقة   2010األمنية إلدارة أو�اما سنة    وفكرة ا�حرب ع�� اإلرهاب، مثلت اإلس��اتيجيةسبتم��    11أحداث  منظور  

جوهر�ة مع سابق��ا، حيث أكدت ع�� أهمية األ�عاد غ�� األمنية التقليدية �االقتصاد؛ البيئة؛ الطاقة؛ أمن الفضاء  

و�ان من أهم أهداف هذه اإلس��اتيجية: تقو�ة 16 اإللك��و�ي؛ مواجهة األو�ئة وتحديات استغالل املشاعات العاملية. 

لفات للقضاء ع�� اإلرهاب الدو�� والتعاون ملنع ال�جمات ع�� أمر��ا وحلفا��ا، وقف انتشار األس�حة النوو�ة التحا

 والبيولوجية والعمل ع�� �عز�ز األمن الداخ��.  

 

 . 18)، ص. 2004(القاهرة: دراسات اسرتاتيجية،   الخارطة الجديدة لالنتشار العسكري األمرييك محمد عبد السالم،   15
 سبتمرب، املركز الد�وقراطي العريب   11محمد عبد الحميد عبد املجيد، التغي� واالستمرار يف اسرتاتيجية األمن القومي األمريكية بعد أحداث مروة 16

 https://bit.ly/2TZKdEB             )  20/12/2016(تم تصفح املوقع يوم  
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ومع �غ�� املعطيات ع�� الساحة الدولية و�روز قوى جديدة تنافس الواليات املتحدة، جاءت وثيقة األمن القومي  

ملواكبة تلك التطورات وتوف�� موقع أفضل ألمر��ا وحماية مصا�حها �� عالم غ�� أمن. وهو ما سيتم    2015سنة  

 توضيحھ �� العنصر املوا��. 

 : إعادة التوازن للم�انة األمر�كية العاملية  2015وثيقة األمن القومي األمر��ي  -أوال

لإل  النظري  اإلطار  هذه  تضمن��ا  ال�ي  واملفاهيم  األف�ار  الوثيقة ش�لت  أو�اما  اس��ل  األمر�كية.  األمنية  س��اتيجية 

بمقدمة تضمنت مجموعة من األف�ار، من بي��ا: أن أمر��ا اليوم �� أقوى �� "عالم غ�� أمن"؛ تجديد التحالفات ��  

لعالم آسيا وأورو�ا؛ أهم تحدي ستواجهھ أمر��ا هو "العدائية الروسية"؛ كما أكد ع�� أن أمر��ا �� املؤهلة لقيادة ا

و�انت    17ملواجهة هذه التحديات، والسؤال ليس عما إذا �انت أمر��ا ستقود العالم بل كيف ستقوده إ�� املستقبل. 

 18اإلجابة ع�� التساؤل �التا��:

: أي حماية أمر��ا ومواطن��ا؛ تجنب أزمة �� االقتصاد الدو��؛ منع امتالك أو القيادة من خالل األهداف ✔

 ر الشامل؛ التغي�� املنا�� والتحسب ألثار ظهور الدول الفاشلة والضعيفة. استخدام أس�حة الدما

 : أي من خالل �عز�ز عناصر القوة األمر�كية الداخلية. القيادة بالقوة  ✔

 �ستحق االقتداء وهو مرتبط بالقوة الناعمة.  لقيادة من خالل تقديم نموذجا ✔

 .القيادة من خالل شر�اء قادرون ✔

ا ✔ عناصر  خالل  من  األمر�كية:  القيادة  االقتصادية؛ لقوة  التنمية  العقو�ات؛  الدبلوماسية؛  العسكر�ة؛ 

ا�خارجية  السياسة   �� العسكر�ة  القوة  استخدام  من  ا�حد  أي  والتكنولوجيا،  العلم  االستخبارات؛ 

 األمر�كية. 

 

17The white house, National security strategy, February 2015, P02 
https://bit.ly/2QsaBVC  (accessed on 20/12/2016). 

 : استمرار األوبامية  2015حسام مطر، اسرتاتيجية األمن القومي األمرييك 18
 https://bit.ly/3d6DVux   ) 20/12/2016(تم تصفح املوقع يوم               

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/2QsaBVC
https://bit.ly/3d6DVux


Page 10 of 11 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 16, 2022      

األمد ✔ �عيد  بمنظور  البنية القيادة  أن  ع��  والتأكيد  العالم،  حول  القوة  تحوالت  مراقبة  خالل  من   :  

اإلس��اتيجية الدولية اليوم �ستلزم اعتماد مجموعة من األولو�ات املتنوعة واملتوازنة بدل ترك�� السياسة  

 ا�خارجية األمر�كية ع�� إقليم واحد أو ��ديد وحيد. 

توسيع  والتحالفات؛  ا�جما��  للعمل  األولو�ة  املألوفة:  الثوابت  من  جملة  ع��  أو�اما  أكد  مقدمتھ،  ختام  و�� 

" لتفس�� االستثمار �� بناء عناصر الص�� اإلس��اتي�� رات األمر�كية �� إفر�قيا، كما تم اإلشارة إ�� مبدأ "االستخبا

ملصط�ح   استخدامها  هو  الوثيقة  بھ  جاءت  الذي  وا�جديد  األمر�كية.  اتجاه  Rebalance التوازن  "إعادةالقوة   "

آسيا   الصاعدة  -منطقة  األسيو�ة  والقوى  أولو�ات الباسيفيك   �� األو��  املرتبة  املنطقة  تصدرت  حيث  القو�ة؛ 

 19الواليات املتحدة. وقد حددت الوثيقة أولو�ا��ا ا�خارجية حسب ال��تيب التا��:

 الباسيفيك إ�� األمام.-إعادة التوازن �� آسيا  -

 التأكيد ع�� العالقات مع أورو�ا وحلف الناتو. -

 شمال إفر�قيا.تأم�ن االستقرار �� الشرق األوسط و  -

 العالقات داخل القارة األمر�كية.  -

و�� إطار تأكيدها ع�� األهمية اإلس��اتيجية للص�ن وضرورة التنبھ إ�� عملية التحدي العسكري للصدم، أشارت  

الوثيقة إ�� أن نصف معدالت النمو �� السنوات ا�خمسة املقبلة ستأ�ي من آسيا، هذه األهمية دفعت بالواليات 

بإقامة و��ج عالقات أمنية مع العديد من دول شرق آسيا والباسيفي�ي من الفلب�ن إ�� أس��اليا؛ أي محاولة املتحدة  

 20 محاصرة الص�ن �عالقات مع جميع هذه الدول السيما الصغ��ة م��ا: فيتنام؛ إندونيسيا؛ مال��يا؛ اليابان والهند.

ال��ام أمر��ا   بتعز�ز املؤسسات اإلقليمية باملنطقة مثل اآلسيان؛ قمة شرق �� ذات السياق، أكدت الوثيقة ع�� 

آسيا    �� االقتصادي  التعاون  منتدى  ا�حيط APECالباسيفيك-آسيا؛  ع��  الشراكة  اتفاقية  أهمية  إ��  مش��ة   ،

 

 آسيا : إدارة الفوىض يف الرشق األوسط وإدارة االزدهار يف رشق 2015جهاد الزين، قراءة يف نص "اسرتاتيجية األمن القومي األمرييك لعام  19
   (https://bit.ly/33v5h932016/12/19  تصفح املوقع يوم  تم )

 2015لألمن القومي األمرييك: دروس صغ�ة وكاشفة، جريدة الرشوق،   2015ل مطر، إسرتاتيجية جمي 20
( https://cnn.it/2QtxUyp 2016/12/19تصفح املوقع يوم تم)                    
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ة وواصلت الوثيقة تأكيدها ع�� أن أمر��ا ستستمر �� دعم م�انة وحال  21لدفع النمو االقتصادي العاملي.  TPPالهادئ

الباسيفيك، الن ذلك هو مركز مهم جدا لتحقيق الشرا�ات ال�ي تبن��ا مع  -األمن؛ التنمية والديمقراطية �� آسيا  

 22 آسيا بما ذلك فيتنام؛ إندونيسيا ومال��يا.

"، أن دعوات أو�اما لقادة �ل من الص�ن؛ اليابان؛ �ور�ا ا�جنو�ية تايمز نيو�وركهذا واعت��ت ال�حيفة األمر�كية "

�ندونيسيا لز�ارتھ �ش�ل منفصل �� البيت األبيض، بمثابة جزء من جهوده الرامية إ�� إعادة التوازن �� السياسة  و 

ا�خارجية للواليات املتحدة بحيث تركز بصورة أك�� ع�� آسيا منطقة املستقبل، وأال �س��لك نفسها �� الصراعات 

الل املنطقتان  وهما  األوسط  والشرق  أورو�ا   �� لعشرات املشتعلة  واشنطن  اهتمام  ع��  �ستحوذان  ظلتا  تان 

 23السن�ن. 

إال أن ما يالحظ �� العقود األخ��ة، أن الواليات املتحدة �� عملية إعادة بنا��ا إلس��اتيجيا��ا األمنية حفاظا ع�� أم��ا 

ع�� املؤسسات    وم�ان��ا كقوى عظ�ى لم �عتمد ع�� إس��اتيجية "توازن القوى" ذات الطا�ع الواق�� �� االعتماد

املهيمن دون   تقلد منصب  إ��  بل سعت  اللي��الية،  املدرسة  تقت��ي  االقتصادي كما  الت�امل  أو عالقات  الدولية 

، هذا التوجھ الذي حاولت تقو�تھ من خالل الدخول و�ش�ل مباشر �� �غي�� نمط التوازنات العاملية وتأدية 24منازع

يو�ة من خالل االحتفاظ بحزام من التحالفات األمنية تتوا�� ف��ا القيادة دور املوازن الرئي��ي �� �ل منطقة مهمة وح 

 25داخل �ل منظمة وهذا سيعمل من وجهة نظرها ع�� احتواء القوى املنافسة �� النظام الدو��.

نف وتحملها  الرئي��ي  املوازن  لدور  لع��ا  ففي  املتحدة،  الواليات  وضع��ا  ال�ي  للتوقعات  خالفا  �ان  النتائج  قات إال 

وال��امات أمنية وعسكر�ة، لم �عد االقتصاد األمر��ي يقوى ع�� دفعها، تراجعت م�ان��ا ولم �عد قادرة ع�� الوفاء 

 بجميع ال��اما��ا اتجاه حلفا��ا، ما أدى ��ا التباع إس��اتيجية إحداث التوازن من ا�خارج.

 

21National Security Strategy, Op. Cit, p 24. 
22Ibid. p 24. 
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