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 ) 1( 2022– استراتیجیة األمن القومي األمریکي
 ترجمة: عادل رفیق 

" األمر��ي ال�ي اس��اتيجية األمن القومي، أصدرت اإلدارة األمر�كية برئاسة الرئيس جو بايدن "2022أكتو�ر    12��  

خطة   مع  ومزدهر،  وآمن  ومنفتح  حر  لعالم  "رؤ�ة  أصدرتھ  ترسم  بيان  بحسب  الرؤ�ة،  هذه  لتحقيق  وزارة  شاملة 

�� رؤ�ة نتشارك ف��ا �� نفس اليوم. حيث يقول بيان ا�خارجية، "ليست هذه رؤ�تنا فحسب، بل    ا�خارجية األمر�كية

مع العديد من البلدان األخرى ال�ي �س�� إ�� العيش �� عالم يح��م املبادئ األساسية لتقر�ر املص�� وسالمة األرا�ىي 

يتيح حر�ة تدفق  ا�خارجية؛ عالم  �� تحديد خيارات سياس��ا  الدول فيھ حرة  ت�ون  السيا�ىي؛ عالم  واالستقالل 

العاملية ويعمل االقتصاد العاملي فيھ ع�� أساس ت�افؤ الفرص، و�وفر الفرص املعلومات و�ح��م حقوق اإل�سان  

 .ل�جميع"

ونظرًا ألهمية االس��اتيجية �� العمل البح�ي، فقد قام املعهد املصري للدراسات ب��جمة �امل النص و�تاحتھ  

 للباحث�ن، ع�� حلقات، وذلك ع�� النحو التا��: 

 الرئيس بايدن، وعرض إجما�� لالس��اتيجية؛ ا�حلقة األو��، و�شمل مقـدمة 

 ا�حلقة الثانية، و�شمل ا�جزء األول من االس��اتيجية، تحت عنوان: املنافسة ع�� ما هو قادم

 ا�حلقة الثالثة، و�شمل ا�جزء الثا�ي من االس��اتيجية، تحت عنوان: االستثمار �� قوتنا

 ية، تحت عنوان: أولو�اتنا العاملية ا�حلقة الرا�عة، و�شمل ا�جزء الثالث من االس��اتيج

باإلضافة   –ا�حلقة ا�خامسة، و�شمل ا�جزء الرا�ع من االس��اتيجية، تحت عنوان: اس��اتيجيتنا حسب �ل منطقة  

 إ�� خاتمة االس��اتيجية. 

بحيث تضم ا�حلقات ا�خمس مجتمعة �� ملف واحد،   –ثم نقوم نننشر النص ال�امل لالس��اتيجية مع ا�خاتمة  

 يس�� االطالع عل��ا. لت
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 )"، ع�� هذا النحو: 1(  2022–وفيما ي�� ا�حلقة األو��، "اس��اتيجية األمن القومي األمر��ي

 مقـدمة الرئیس بایدن الستراتیجیة األمن القومي
االستجابة   كيفية  ع��  يتوقف  واألمر  كب��ة.  ا�عطاف  بنقطة  يمر  عاملنا  بأن  جادلت  لرئاس�ي،  األو��  األيام  منذ 

يات الهائلة والفرص غ�� املسبوقة ال�ي نواجهها اليوم �� تحديد اتجاه عاملنا و�التا�� التأث�� ع�� أمن وازدهار  للتحد

كيف ستقتنص إدار�ي الفرصة ال�ي   2022الشعب األمر��ي ألجيال قادمة. وتحدد اس��اتيجية األمن القومي لعام  

ألم  ا�حيو�ة  املصا�ح  لتعز�ز  ا�حاسم  الِعقد  هذا  منافس��ا يتيحها  ع��  التفوق  من  املتحدة  الواليات  وتمك�ن  ر��ا، 

وأك��   إشراقًا  أك��  غد  نحو  الطر�ق  ع��  عزم  ب�ل  عاملنا  ووضع  املش��كة،  للتحديات  والتصدى  ا�جيوسياسي�ن، 

 تفاؤًال. 

�� خضم و�� جميع أنحاء العالم، هناك حاجة كب��ة إ�� القيادة األمر�كية كما �انت �� أي وقت م�ىى. ولذلك فنحن  

منافسة اس��اتيجية لتشكيل مستقبل النظام الدو��. و�� نفس الوقت، فإن التحديات املش��كة ال�ي تلقي بظاللها  

ع�� الناس �� �ل م�ان تتطلب مز�دًا من التعاون العاملي وأن تضطلع الدول بمسؤوليا��ا �� وقت أصبح فيھ ذلك 

حدة العالم بقيمنا، وسنعمل بدأب جنبًا إ�� جنب مع حلفائنا  أك�� صعو�ة. وملواجهة ذلك، فستقود الواليات املت

الذين ال �شار�وننا  أولئك  ن��ك مستقبلنا عرضة ألهواء  الذين �شار�وننا مصا�حنا. ولن  أولئك  وشر�ائنا ومع �ل 

جائحة  رؤ�تنا ل��سيخ عالم حر ومنفتح ومزدهر وآمن. ومع استمرار العالم �� الس�� للتغلب ع�� اآلثار املستمرة �

من   و�صرار  بقوة  العالم  لقيادة  أفضل  وضع   �� دولة  هناك  توجد  فال  العاملي،  االقتصادي  اليق�ن  وعدم  �ورونا 

 الواليات املتحدة األمر�كية. 

منذ ال�حظة ال�ي أديت ف��ا اليم�ن الدستور�ة وتوليت منص�ي، ركزت إدار�ي ع�� االستثمار �� املزايا االس��اتيجية 

للواليات اقتصادنا    األساسية  أضاف  وقد  أد�ى    10املتحدة.  إ��  البطالة  معدالت  ووصلت  جديدة  وظيفة  مالي�ن 

مستو�ا��ا تقر�بًا. وعادت وظائف التصنيع �سرعة إ�� الواليات املتحدة. فنحن �عيد بناء اقتصادنا من األسفل إ�� 

 األع�� ومن املنتصف باتجاه ا�خارج.
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من أجل ترقية البنية التحتية لبالدنا وقمنا باستثمارات تار�خية �� االبت�ار   لقد قمنا باستثمارات يمتد أثرها ألجيال

لز�ادة قدرتنا التنافسية من أجل املستقبل. ومرة أخرى، ال تجد الدول �� جميع أنحاء العالم أي سبب ع�� اإلطالق 

 لعدم املراهنة ع�� الواليات املتحدة األمر�كية. 

شبك تنشيط  بإعادة  أيضًا  قمنا  املبادئ لقد  و�عز�ز  لدعم  النظ��  منقطعة  األمر�كية  والشرا�ات  التحالفات  ة 

عامًا املاضية. وقمنا بتعميق تحالفاتنا    75واملؤسسات ال�ي أتاحت الكث�� من االستقرار واالزدهار والنمو ع�� مدار الـ  

اتحادًا مما �ان عليھ �� أي    األساسية �� أورو�ا ومنطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ. وحلف الناتو اآلن أقوى وأك��

وقت م�ىى، حيث نتطلع إ�� استقبال حليف�ن جديدين قادر�ن هما فنلندا والسو�د. ونحن نبذل املز�د من ا�جهود  

للر�ط ب�ن شر�ائنا واس��اتيجياتنا ع�� املناطق ا�ختلفة من خالل مبادرات مثل شراكتنا األمنية مع أس��اليا واململكة 

ًا ع�� صياغة وسائل جديدة ومبتكرة للعمل املش��ك مع شر�ائنا حول القضايا ذات االهتمام املتحدة. و�عمل أيض 

االقتصادي  واإلطار  والهادئ،  الهندي  ا�حيط�ن  ور�اعية  األورو�ي،  االتحاد  مع  عملنا   �� ا�حال  هو  كما  املش��ك، 

 ر االقتصادي.ملنطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، وشراكة األمر�كت�ن من أجل تحقيق االزدها

فهذه الشرا�ات �عمل ع�� ت�خيم قدرتنا ع�� االستجابة للتحديات املش��كة ومواجهة القضايا ال�ي تؤثر �ش�ل 

مهمًا  يبدو  آخر  �ىيء  فال  أطفالهم،  إطعام  �ستطيعون  اآلباء  يكن  لم  فإذا  الناس.  من  مليارات  حياة  ع��  مباشر 

لدان مرارًا، فإن ذلك يق�ىي ع�� جميع العقود اآلجلة. وكما شاهدنا بالنسبة لهم. وعندما تدمر ال�وارث املناخية الب

جميعًا، فعندما تت�اثر األمراض الو�ائية وتنتشر، فإن بإم�ا��ا أن تؤدي إ�� تفاقم عدم املساواة وتتسبب �� إيقاف 

ذه التحديات العابرة العالم بأسره. ولذلك، ستواصل الواليات املتحدة إعطاء األولو�ة لقيادة االستجابة الدولية له

ل�حدود، جنبًا إ�� جنب مع شر�ائنا، ح�ى ونحن نواجھ جهودًا متضافرة إلعادة �شكيل الطرق ا�ختلفة ال�ي ترتبط 

 من خاللها الدول ببعضها البعض. 

و�� معرض التسابق من أجل ضمان مستقبل عاملنا، فإن لدى إدار�ي رؤ�ة وا�حة عن نطاق وخطورة هذا التحدي.  

نظام  فجمهور  لصا�ح  الدو��  النظام  �شكيل  إعادة  ع��  القدرة  م��ايد،  و�ش�ل  النية،  تمتلك  الشعبية  الص�ن  �ة 

يحرف العمل �� نطاق الساحة العاملية لصا�حها، ح�ى مع استمرار الواليات املتحدة �� االل��ام بإدارة املنافسة ب�ن  

ة ع�� جار��ا أوكرانيا إ�� زعزعة السالم �� أورو�ا  بلدينا �ش�ل مسؤول. لقد أدت حرب روسيا الوحشية وغ�� امل��ر 
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األس�ح  انتشار  لعدم  العاملي  النظام  ُ�عّرض  امل��ورة  النوو�ة  ��ديدا��ا  أن  كما  م�ان،  �ل   �� االستقرار  ع��  وأثرت 

م النوو�ة ل�خطر. وتواصل األنظمة املستبدة العمل ليًال و��ارًا لتقو�ض الديمقراطية وتصدير نموذج ل�حكم يتس

 بالقمع �� الداخل واإلكراه �� ا�خارج.

 بأن الديمقراطية أضعف من االستبداد، أل��م فشلوا �� فهم أن قوة األمة تنبع  
ً
وهؤالء املنافسون �عتقدون خطأ

مرن  وشعبنا  دينامي�ي.  فاقتصادنا  الداخل.   �� أقو�اء  ألننا  ا�خارج   �� قو�ة  املتحدة  فالواليات  شع��ا.  صميم  من 

وسوف نحافظ عليھ دائمًا ع�� هذا النحو. وديمقراطيتنا �� ال�ي تمكننا    - زال قوة جيشنا ال مثيل لها  ومبدع. وال ي

 من إعادة تصور أنفسنا باستمرار وتجديد قوتنا.

 �� العالم، ح�ى مع استمرارنا  أنحاء  �� جميع  الديمقراطية  الدفاع عن   �� املتحدة ستستمر  الواليات  لذلك، فإن 

الداخل لالرتقاء �ش�ل أفضل للوصول إ�� تحقيق تصور أمر��ا املنصوص عل��ا �� وثائق تأسيسنا. القيام بالعمل ��  

وسنستمر �� االستثمار �� �عز�ز القدرة التنافسية األمر�كية ع�� مستوى العالم، وجذب ا�حامل�ن وامل�افح�ن من  

بأن النظام القائم ع�� القواعد يجب أن  جميع أنحاء العالم. وسوف نتشارك مع أي دولة �شاركنا إيماننا األسا�ىي  

يظل أساس السالم واالزدهار العاملي�ن. وسنستمر �� إثبات حقيقة أن القيادة الدائمة ألمر��ا ملواجهة تحديات اليوم 

 والغد، برؤ�ة ووضوح، �� أفضل طر�قة لتقديم املساعدة للشعب األمر��ي.

اليوم، وترسم املستقبل الذي �س�� إليھ، وتوفر خارطة طر�ق هذه إس��اتيجية شاملة ترتكز ع�� العالم كما هو  

لكيفية تحقيق ذلك. ولن ي�ون أي من هذا سهًال أو خاٍل من �عض االنت�اسات. لكن�ي ع�� ثقة أك�� من أي وقت  

من  م�ىى بأن لدى الواليات املتحدة �ل ما نحتاجھ للفوز باملنافسة �� القرن ا�حادي والعشر�ن. فإننا نخرج دائمًا  

من أجل مستقبلنا ومن أجل   -�ل أزمة ونحن أقوى. وليس هناك �ىيء يفوق قدرتنا. لذا، فإنھ يمكننا القيام بذلك  

 العالم أجمع. 

***** 
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 ثانیًا: عرض إجمالي لالستراتیجیة
أول اس��اتيجية رسمية لألمن القومي األمر��ي تصدرها إدارة الرئيس جو بايدن –تحدد اس��اتيجية بايدن/هاريس  

كيف ستعمل الواليات املتحدة ع�� �عز�ز مصا�حها ا�حيو�ة مع الس�� إ�� ترسيخ "عالم حر   –ونائبتھ كماال هاريس

االس��اتيجي�ن،  منافس��ا  ع��  للتغلب  الوطنية  قو��ا  عناصر  جميع  من  من  مستفيدة  وآمن"،  ومزدهر  ومنفتح 

 سها سيتم تحقيق تلك األهداف. ومواجهة التحديات املش��كة، و�شكيل قواعد الطر�ق ال�ي ع�� أسا 

�شره   الذي  ا�حقائق  بيان  األبيضو�حسب  فإن:    12��    البيت  األمر��ي  القومي  األمن  اس��اتيجية  حول  أكتو�ر 

الشعب   أمن  حماية  ذلك:   �� بما  املتحدة،  للواليات  الوطنية  املصا�ح  تحقيق  باألساس  �س��دف  االس��اتيجية 

ر�كية. األمر��ي، وتوسيع الفرص االقتصادية، وتحقيق القيم الديمقراطية والدفاع ع��ا �أساس لطر�قة ا�حياة األم

 ولتحقيق هذه األهداف، �س��دف االس��اتيجية القومية:

 �� املصادر واألدوات األساسية للقوة والنفوذ األمر�كي�ن؛ االستثمار -

وحل    بناء  - العاملية  االس��اتيجية  البيئة  لتشكيل  ا�جما��  نفوذنا  لتعز�ز  العالم  دول  من  ممكن  تحالف  أقوى 

 التحديات املش��كة؛ 

 األمر��ي وتقو�تھ ح�ى ي�ون ع�� جاهز�ة تامة ملواجهة عصر املنافسة االس��اتيجية.  ا�جيش  تحديث -

اتيجية األمن القومي األمر��ي، ع�� النحو التا��:   ويستمر البيان �� إبراز أهم النقاط ال�ي تناول��ا اس��

 التعاون في عصر التنافس 

شروط املنافسة ا�جيوسياسية (ب�ن القوى الك��ى) بينما  �� السنوات األو�� من هذا الِعقد ا�حاسم، سيتم تحديد  

لتشكيل   بنجاح  التنافس  يمكن  ال  لذلك  املش��كة.  التحديات  مع  للتعامل  الفرص  مساحة  كب��  �ش�ل  ستضيق 

النظام الدو�� ما لم يكن هناك خطة إيجابية يتم إعدادها ملواجهة التحديات املش��كة، وال يمكن فعل ذلك دون 

 ث�� املنافسة امل��ايدة ع�� التعاون مع الدول ا�حليفة والتصرف وفقًا لذلك. إدراك مدى تأ
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إن التحدي االس��اتي�� األك�� إ�حاحًا الذي تواجهھ الواليات املتحدة �� سياق سع��ا لضمان   :التنافس االس��اتي�� 

ًا إ�� جنب مع سياسة تحقيق "عالم حر ومنفتح ومزدهر وآمن" يأ�ي من طرف قوى تتب�ى ا�حكم االستبدادي جنب

 خارجية رجعية. 

األمر�كية  القومية  االس��اتيجية  الص�ن ،  2022  -و�حسب  جمهور�ة  مع  بفعالية  املتحدة  الواليات  ستتنافس 

�عت��هاالشعبية،   �ش�ل    وال�ي  الدو��  النظام  �شكيل  إعادة  ع��  والقدرة  النية  لديھ  الذي  الوحيد  "املنافس 

 ". خطرةال�ي تصفها بأ��ا " لواليات املتحدة ع�� "تقييد روسيا"ستعمل او�� نفس الوقت  م��ايد".

وع�� الرغم من أن املنافسة االس��اتيجية عاملية، لكن الواليات املتحدة ستعمل ع�� تجنب الوقوع �� إغراء رؤ�ة 

 العالم فقط من خالل املنظور التناف�ىي، وستقوم بإشراك �عض الدول حسب شروطها ا�خاصة. 

املش آثار   ��كة:التحديات  ملواجهة  العالم  أنحاء  جميع   �� الناس  ي�افح  املنافسة،  هذه  فيھ  تجري  الذي  الوقت   ��

ل�حدود   العابرة  املش��كة  أو   -التحديات  املعدية،  األمراض  أو  الغذائي،  األمن  ا�عدام  أو  املناخ،  �غ��  �انت  سواء 

ا�  �� وثانو�ة  ليست قضايا هامشية  املش��كة  التحديات  من  الت�خم. هذه  ا�حقيقة   �� لك��ا  السياسية.  جغرافيا 

 صميم األمن القومي والدو�� و�جب التعامل معها ع�� هذا األساس.

لتحقيق مصا�ح  التحديات  ا�جماعية ع�� مواجهة هذه  لتعز�ز قدرتنا  الدول  تحالف من  أقوى وأوسع  نب�ي  نحن 

 الشعب األمر��ي و�ل الشعوب حول العالم. 

ن الدو�� و�عز�زه �� عصر التنافس هذا، سوف تتبع االس��اتيجية األمر�كية ن�ج املسار  ومن أجل ا�حفاظ ع�� التعاو 

املزدوج. فمن ناحية، ستعمل الواليات املتحدة مع أي دولة، بما �� ذلك الدول املنافسة، شر�طة أن ت�ون مستعدة  

�ي يقوم عل��ا، و�� نفس الوقت ملواجهة التحديات املش��كة �ش�ل بناء ضمن النظام الدو�� و�� إطار القواعد ال

مع  �عاو��ا  �عميق  ع��  املتحدة  الواليات  ستعمل  أخرى،  ناحية  ومن  الدولية.  املؤسسات  وضع  �عز�ز  ع��  العمل 

الديمقراطيات �� إطار التحالف الذي أ�شأتھ، مع تأسيس شبكة من العالقات القو�ة واملرنة واملتبادلة الدعم مما 

 يمكن أن تقدم يد العون لشعو��ا والعالم أجمع.  يثبت أن الدول الديمقراطية
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 االستثمار في الداخل 

بايدن إدارة  حطمت  قوة -لقد  أن  باعتبار  ا�خارجية  والسياسة  الداخلية  السياسة  ب�ن  الفاصل  ا�خط  هاريس 

نافسة  الواليات املتحدة �� الداخل وا�خارج مرتبطة ارتباطًا وثيقًا. حيث تتطلب م��ا تحديات العصر، بدءا من امل

 االس��اتيجية إ�� �غ�� املناخ، القيام باستثمارات تز�د من قو��ا التنافسية و�عزز قدر��ا ع�� الصمود. 

دائم  عمل  وأ��ا  املتحدة  الواليات  هو�ة  صميم  من  األمر�كية  الديمقراطية  أن  القومي  األمن  اس��اتيجية  و�عت�� 

اهدًا �حماية مبادئ املساواة والكرامة ل�جميع. و�ينما  ومستمر. حيث يكرس نظام ا�ح�ومة سيادة القانون ويس�� ج

�س�� الواليات املتحدة األمر�كية جاهدة لالرتقاء إ�� مستوى املُُثل العليا ال�ي تمثلها، ومعا�جة أوجھ القصور لد��ا 

 ومعا�ج��ا، فإننا ستلهم اآلخر�ن �� جميع أنحاء العالم لفعل ال�ىيء نفسھ. 

�� استكمال القوة اإلبداعية للقطاع ا�خاص من خالل اس��اتيجية صناعية حديثة تقوم و�عمل الواليات املتحدة ع 

باستثمارات اس��اتيجية عامة �� مجال القوى العاملة، والقطاعات االس��اتيجية، وسالسل التور�د، ال سيما تلك 

 التقنيات ا�حرجة والناشئة. 

ا�جيش   "�ساعد  سوف  القومي،  األمن  اس��اتيجية  إطار  الوطنية و��  املصا�ح  وحماية  �عز�ز   �� القوي  األمر��ي 

ا�حيو�ة للواليات املتحدة من خالل دعم الدبلوماسية، ومواجهة العدوان، وردع الصراع، و�ظهار القوة، وحماية 

التقنيات  ومالحقة  جيشها،  بتحديث  املتحدة  الواليات  تقوم  حيث  االقتصادية."  ومصا�حھ  األمر��ي  الشعب 

تثمار �� القوى العاملة الدفاعية لد��ا �جعل أمر��ا �� أفضل حال للدفاع عن وط��ا، وحلفا��ا، املتقدمة، واالس

 وشر�ا��ا، ومصا�حها �� ا�خارج، وقيمها �� جميع أنحاء العالم. 

 قيادتنا الدائمة 

تحالفا��ا وقوة  الوطنية  مزاياها  من  واالستفادة  وتصميم،  بقوة  القيادة   �� املتحدة  الواليات  وشرا�ا��ا.    ستستمر 

ولطاملا قامت بتحو�ل التحديات ا�حلية وا�خارجية إ�� فرص لتحف�� اإلصالح و�خ دماء جديدة �� الداخل. إن فكرة 

وجوب قيام الواليات املتحدة بمنافسة القوى االستبدادية الك��ى من أجل �شكيل النظام الدو�� تحظى بدعم واسع 

 م��ايد �� ا�خارج.النطاق من كال ا�حز��ن �� الداخل و�ش�ل 
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حيث �عد تحالفا��ا وشرا�ا��ا حول العالم أهم أصولها اإلس��اتيجية ال�ي ستعمل ع�� �عميقها وتحدي��ا لصا�ح أم��ا 

 القومي. 

حلفا��ا  ب�ن  واألمن  والتجارة  التكنولوجيا   �� ا�جامعة  الروابط  لتنمية  كب��ة  أهمية  املتحدة  الواليات  وتو�� 

�� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادي وأورو�ا مع إدراك أ��م �عززون �عضهم البعض وأن  الديمقراطي�ن وشر�ا��ا  

 مص�� املنطقت�ن متشابك. 

وتقوم الواليات املتحدة برسم ترتيبات اقتصادية جديدة ��دف لتعميق الشراكة االقتصادية مع شر�ا��ا و�شكيل  

وال العمال  وتمك�ن  الفرص  ت�افؤ  تحقيق  أجل  من  الطر�ق  األمر�كية  قواعد  ا�خاصة   -شر�ات  الشر�ات  وتلك 

 من االزدهار.  - بالشر�اء وا�حلفاء �� جميع أنحاء العالم 

و�� نفس الوقت الذي �عمل فيھ ع�� �عميق شرا�ا��ا حول العالم، ستس�� الواليات املتحدة لتحقيق املز�د من  

اك هشاشة جوهر االستبداد، والقدرة  الديمقراطية، وليس تراجعها، من أجل �شكيل معالم املستقبل؛ �� ظل إدر 

ن من الصمود والتقدم.   املتأصلة للديمقراطية ع�� ت�حيح املسار �شفافية مما يمّكِ

 مشاركة مؤكدة 

واهتمامها  مشارك��ا  �سبب  ��ا  ت�ون  منطقة  �ل   �� األقوى  و��  عاملية؛  مصا�ح  لها  عاملية  قوة  املتحدة  الواليات 

 لتعز�ز السالم واألمن و�عز�ز الرخاء �� �ل منطقة تحل ��ا.  باآلخر�ن؛ حيث تتبع أجندة إيجابية

و�صف��ا قوة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، فإن للواليات املتحدة مص�حة حيو�ة �� ترسيخ منطقة مفتوحة وم��ابطة 

مش��كة ومزدهرة وآمنة ومرنة؛ و�ستند هذه الطموحات ع�� إدراك أن لدى الواليات املتحدة وحلفا��ا وشر�ا��ا رؤ�ة  

 ملستقبل املنطقة. 

و�� ظل عالقة متجذرة �� القيم الديمقراطية املش��كة، واملصا�ح املش��كة، والروابط التار�خية، �عد العالقة ع��  

األطل�ىي منصة حيو�ة تب�ي عل��ا الواليات املتحدة العديد من العناصر األخرى لسياس��ا ا�خارجية. ومن أجل الس�� 

 عاملية مش��كة �ش�ل فعال، تقوم الواليات املتحدة بتوسيع و�عميق الروابط ع�� األطل�ىي.لتنفيذ أجندة 
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فإ��ا   أخرى،  منطقة  أي  من  أك��  املتحدة  الواليات  ع��  مباشر  �ش�ل  يؤثر  الغر�ي  الكرة  نصف  أن  إ��  و�النظر 

 مقراطي وأمن املواطن�ن.ستواصل إحياء تلك الشرا�ات و�عميقها لتعز�ز املرونة االقتصادية واالستقرار الدي

وُيعت�� الشرق األوسط األك�� ت�امًال الذي يمّكن و�قوي حلفاء وشر�اء الواليات املتحدة من شأنھ أن �عزز السالم 

 واالزدهار اإلقلي�ي، مع تقليل متطلبات املوارد ال�ي �عول ف��ا املنطقة ع�� الواليات املتحدة ع�� املدى الطو�ل. 

، فإن الديناميكية واالبت�ار والنمو الديموجرا�� للمنطقة تجعل لها أهمية مركز�ة �� معا�جة أما بالنسبة ألفر�قيا

 املشا�ل العاملية املعقدة. 

***** 

و�عد عرض مقدمة االس��اتيجية ال�ي كت��ا الرئيس بايدن، باإلضافة إ�� عرض إجما�� لالس��اتيجية، �عرض 

" ا�جزء األول من االس��اتيجية، والذي 2022القومي األمر��ي لعام  ا�حلقة القادمة من "اس��اتيجية األمن  

 جاء تحت عنوان: "املنافسة ع�� ما هو قادم". 
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