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 ) 2( 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��  

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

� 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 

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

 .ل�جميع"

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

بايدن الرئيس  مقـدمة  شملت  وال�ي  م��ا،  األو��  ا�حلقة  �شر  تم  حلقات،  ع��  إجما�� للباحث�ن،  وعرض   ،

لالس��اتيجية. وهذه �� ا�حلقة الثانية، و�شمل ا�جزء األول من االس��اتيجية، تحت عنوان: "املنافسة ع��  

 ما هو قادم"، وذلك ع�� النحو التا��: 

 الجزء األول: املنافسة یلع ما هو قادم
 رؤيتنا الدائمة 

للوال  بالنسبة  حاسم  ِعقد  من  األو��  السنوات   ��  
ً
حاليا شروط �عيش  تحديد  فسيتم  أجمع.  والعالم  املتحدة  يات 

املنافسة ا�جيوسياسية ب�ن القوى الك��ى. وستضيق �ش�ل كب�� مساحة الفرص للتعامل مع ال��ديدات املش��كة، 

مثل �غ�� املناخ. وستحدد اإلجراءات ال�ي نتخذها اآلن ما إذا �انت هذه الف��ة سُتعرف بـ "عصر الصراع والشقاق" 

". أم سُتعت�
ً
 وازدهارا

ً
 � "بداية ملستقبل أك�� استقرارا

 وأن املنافسة  هو أن حقبة ما �عد ا�حرب الباردة    التحدي األول نحن نواجھ تحدي�ن اس��اتيجي�ن:  
ً
قد ان��ت ��ائيا

تجري اآلن ب�ن القوى الك��ى لتشكيل ما سيأ�ي �عد ذلك. و�� هذا الصدد، ال توجد دولة �� وضع أفضل إلحراز 

النجاح �� هذه املنافسة من الواليات املتحدة، طاملا أننا �عمل �� قضية مش��كة مع أولئك الذين �شار�وننا رؤ�تنا  
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أنھ يجب اح��ام املبادئ األساسية لتقر�ر املص��، وسالمة األرا�ىي،   لعالم حر ومنفتح وآمن  ومزدهر. وهذا �ع�ي 

واالستقالل السيا�ىي؛ و�جب �عز�ز املؤسسات الدولية، وأن ت�ون الدول حرة �� تحديد خيارات سياس��ا ا�خارجية،  

ا �عمل  وأن  العاملية،  اإل�سان  حقوق  دعم  و�جب  املعلومات؛  تدفق  بحر�ة  أساس والسماح  ع��  العاملي  القتصاد 

 ت�افؤ الفرص وتوف�� الفرص ل�جميع.

هو أنھ �� الوقت الذي تجري فيھ هذه املنافسة، ي�افح الناس �� جميع أنحاء العالم ملواجهة آثار   التحدي الثا�يو

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

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

صميم األمن القومي والدو�� و�جب التعامل معها ع�� هذا األساس. فهذه التحديات، بحكم طبيع��ا، تتطلب �عاون 

ن�ون وا�ح�ن �� أنھ سيتع�ن علينا مواجهة هذه التحديات �� بيئة ا�ح�ومات إذا أرادت بالفعل حلها. لكن يجب أن  

أك��   التعاون  هذا  جعل  إ��  والشعبو�ة  والقومية  ا�جيوسياسية  املنافسة  تصاعد  يؤدي  حيث  تنافسية،  دولية 

 صعو�ة وسيتطلب ذلك منا التفك�� والتصرف بطرق جديدة. 

الوطنية، مصا�حنا  تحقيق  باألساس  �س��دف  وتوسيع    فاس��اتيجيتنا  األمر��ي،  الشعب  أمن  حماية  ذلك:   �� بما 

الفرص واالزدهار االقتصادي، وتحقيق القيم الديمقراطية والدفاع ع��ا �أساس لطر�قة ا�حياة األمر�كية. ونحن ال  

�ستطيع القيام بأي ��ذا �لھ بمفردنا وال يتع�ن علينا ذلك. فمعظم الدول حول العالم تحدد مصا�حها �ش�ل يتوافق 

مصا�حنا. و��ذا سنب�ي أقوى وأوسع تحالف ممكن من الدول ال�ي �س�� إ�� التعاون مع �عضها البعض، بينما   مع

 تتنافس مع القوى األخرى ال�ي تقدم رؤ�ة أك�� قتامة، وتحبط جهود تلك القوى ال�ي ��دد مصا�حنا.

 دورنا الدائم

� أي وقت م�ىى أشد مما �� عليھ اآلن. فالعالم يصبح  لم تكن ا�حاجة إ�� دور أمر��ي قوي وهادف �� العالم بأسره �

 ويسوده عدم االستقرار. وقد أدت الز�ادات العاملية �� �سب الت�خم منذ تف�ىي جائحة �وفيد
ً
- اآلن أك�� انقساما

إ�� جعل ا�حياة أك�� صعو�ة بالنسبة للكث��ين. و�تم مهاجمة واس��داف القوان�ن واملبادئ األساسية ال�ي تحكم   19

لعالقات ب�ن الدول، بما �� ذلك ميثاق األمم املتحدة وا�حماية ال�ي يوفرها �جميع الدول من غزو ج��ا��ا أو إعادة ا

رسم حدودها بالقوة. ومخاطر الصراع ب�ن القوى الك��ى آخذة �� االزدياد. وتخوض الدول الديمقراطية واألنظمة  
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 إلظهار أي نظام حكم يمكن أن يح
ً
قق أفضل النتائج لشعو��ا وللعالم. وت��ايد املنافسة لتطو�ر االستبدادية سباقا

و�شر التقنيات األساسية ال�ي ستؤدي لتحول كب�� �� أمننا واقتصادنا. و�دأ التعاون العاملي حول املصا�ح املش��كة 

، ح�ى عندما ت�ون ا�حاجة إ�� هذا التعاون ذات أهمية وجودية. و�زداد حجم هذه
ً
 رو�دا

ً
التغي��ات مع    يتال�ىى رو�دا

 مرور �ل عام، كما ت��ايد مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء حيالها. 

القوة الرائدة �� العالم. وع�� الرغم من أن البيئة الدولية أصبحت أك�� إثارة ل�جدل، إال أن الواليات املتحدة تظل  

 �� نظ��ا��ا  املتحدة  الواليات  تفوق  ما   
ً
وغالبا النمو،   �� العسكر�ة  وقوتنا  وابت�اراتنا  وس�اننا  اقتصادنا  ويستمر 

بما �� ذلك براعة و�بداع ومرونة وتصميم الشعب    -البلدان الكب��ة األخرى. وتظل قوتنا الوطنية املتأصلة بال منافس  

قيمنا   كنا األمر��ي؛ 
ْ
وِسل االقتصادية؛  وديناميكيتنا  التكنولوجية  قيادتنا  الديمقراطية؛  ومؤسساتنا  وتنوعنا 

الدبلوما�ىي وخ��اء التنمية وعالم ا�خابرات وكذلك جيشنا. ونحوز خ��ة كب��ة �� كيفية استخدام وتطبيق قوتنا  

لقد �علمنا الدروس من إخفاقاتنا كما  باالش��اك مع حلفائنا وشر�ائنا الذين يضيفون إ�� نقاط قوتنا �ش�ل كب��.  

�علمنا من نجاحاتنا. إن فكرة وجوب قيام الواليات املتحدة بمنافسة القوى االستبدادية الك��ى من أجل �شكيل  

النظام الدو�� تحظى بدعم واسع النطاق من كال ا�حز��ن (الديمقراطي وا�جمهوري) �� الداخل و�ش�ل م��ايد �� 

 ا�خارج.

عت�� الوال 
ُ
 من �ل جهة من جهات العالم، ومن جميع منا��  �

ً
يات املتحدة ديمقراطية كب��ة ومتنوعة، تضم أناسا

 سلسة  
ً
 ما   -ا�حياة، وكذلك من �ل نظام عقدي �� العالم. وهذا �ع�ي أن سياستنا ليست دائما

ً
�� واقع األمر، فغالبا

 �سيج األمة. ت�ون عكس ذلك. ونحن �عيش اآلن �� �حظة من الشدة واالنفعال السي
ً
ا�ىي العاطفي الذي يمزق أحيانا

  �� �ستمر  وسوف  األرحب.  العالم  ر�وع   �� لل��اجع  كذريعة  �ستخدمها  أو  ا�حقيقة  هذه  إبراز  من  نخجل  ال  لكننا 

وديمقراطية.   �شفافية  سياساتنا  خالل  من  وسنعمل  الوقت،  نفس   �� وتواضع  بصراحة  انقساماتنا  مع  التعامل 

غم من �ل ا�جهود ال�ي نبذلها، فإن ديمقراطيتنا �ستحق ذلك التعب والعناء. إل��ا الطر�قة فنحن �علم أنھ ع�� الر 

 ع�� عيش حياة كر�مة والتمتع با�حر�ة. ولن يصل هذا املشروع األمر��ي  
ً
الوحيدة للتأكد من أن الناس قادرون حقا

  
ً
 عمل قيد التقدم والتطور    -إ�� مرحلة التمام أبدا

ً
لكن ذلك لن يمنعنا من الدفاع عن قيمنا    -فالديمقراطية دائما

ومواصلة الس�� وراء مصا�ح أمننا القومي �� العالم. وللتطبيق ا�جيد لديمقراطيتنا �� الداخل تأث�� بالغ ع�� قوة 
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ا�خارج    �� قيادتنا  باألمن    -ومصداقية  التمتع  ع��  قدرتنا  ع��  فيھ  �عيش  الذي  العالم  �خصية  تؤثر  كما   
ً
تماما

 وا�حر�ة ع�� أرض الوطن.واالزدهار 

عت�� تحديات منافسينا عميقة ومتصاعدة. حيث ترتبط مشا�لهم، �� الداخل وا�خارج ع�� حد سواء، باألمراض 
ُ
و�

ال�امنة �� األنظمة االستبدادية ال�ي تتسم بال�خصنة �ش�ل كب��، ولذلك فعالجها ي�ون أصعب من قدرتنا ع��  

فلطاملا   ذلك،  من  العكس  ع��  فرص مشا�لنا.  إ��  وا�خارجية  ا�حلية  التحديات  بتحو�ل  املتحدة  الواليات  قامت 

لتحف�� اإلصالح و�خ دماء جديدة �� الداخل. وهذا هو أحد األسباب ال�ي دحضت �ل التوقعات �شأن ال��اجع 

 �� املا�ىي  
ً
 وتكرارا

ً
. لقد اعتد  -األمر��ي مرارا

ً
 جيدا

ً
 رهانا

ً
 عندما و�� أن الرهان ضد أمر��ا لم يكن أبدا

ً
نا أن ننجح دائما

نتب�ى رؤ�ة إيجابية للعالم تتصدى للتحديات املش��كة وتدمجها مع ديناميكية ديمقراطيتنا وتصميمنا ع�� تحدي  

 منافسينا.

 طبیعة املنافسة بین الدول الدیمقراطیة واألنظمة االستبدادیة
ال�ي تدعم رؤ�تنا لعالم حر ومنفتح ومزدهر وآمن وا النطاق وقو�ة. و�� �شمل حلفاءنا إن مجموعة الدول  سعة 

الديمقراطي�ن �� أورو�ا ومنطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ باإلضافة إ�� شر�اء ديمقراطي�ن رئيسي�ن �� جميع أنحاء 

العالم �شار�وننا الكث�� من رؤ�تنا للنظام اإلقلي�ي والدو�� ح�ى لو لم يتفقوا معنا �� جميع القضايا، وكذلك الدول 

  تتب�ى املؤسسات الديمقراطية ولك��ا مع ذلك �عتمد ع�� نظام دو�� قائم ع�� القواعد وتدعمھ. ال�ي ال

سوف يدعم األمر�كيون حقوق اإل�سان العاملية و�تضامنون مع أولئك الذين �سعون خلف ا�حر�ة والكرامة فيما  

 كما نواصل العمل ا�حاسم لضمان تحقيق املساواة والتع
ً
امل ع�� أسس متساو�ة أمام القانون وراء شواطئنا، تماما

�� الداخل. وسنعمل ع�� �عز�ز الديمقراطية �� جميع أنحاء العالم ألن ا�حكم الديمقراطي يتفوق باستمرار ع�� 

 ومرونة، و�خلق شر�اء اقتصادي�ن 
ً
االستبداد فيما يخص حماية كرامة اإل�سان، و�ؤدي إ�� مجتمعات أك�� ازدهارا

وثوقية للواليات املتحدة، وي�جع ع�� قيام نظام عاملي سل�ي. وسوف نتخذ خطوات، ع�� وأمني�ن أقوى وأك�� م

معطاءة   الديمقراطية  الدول  أن  إلظهار  ا�خصوص،  املتحدة    -وجھ  الواليات  قيادة  ضمان  خالل  من  فقط  ليس 

ا�ح�ومات   العمل مع  ا�حا��، ولكن من خالل  �� عصرنا  التحديات  الديمقراطي�ن ألصعب  الديمقراطية وشر�ا��ا 
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األخرى والقطاع ا�خاص ملساعدة الديمقراطيات الناشئة ع�� أن �عود بنفع ملموس ع�� س�ا��ا. ومع ذلك، ال �عتقد  

 أنھ يجب إعادة �شكيل ا�ح�ومات وا�جتمعات �� �ل م�ان ع�� الصورة ال�ي عل��ا الواليات املتحدة  ح�ى ن�ون آمن�ن. 

 إ�� جنب و�أ�ي التحدي االس��اتي�� األك�� إ�
ً
 والذي يواجھ رؤ�تنا، من طرف قوى تتب�ى ا�حكم االستبدادي جنبا

ً
حاحا

 للسالم واالستقرار الدولي�ن  
ً
ال سيما �� شن حروب   -مع سياسة خارجية رجعية. إن سلوكهم هو الذي �ش�ل تحديا

فعال، واالستفادة من    عدوانية أو التحض�� لها، وتقو�ض العمليات السياسية الديمقراطية �� الدول األخرى �ش�ل

التكنولوجيا وسالسل التور�د �غرض اإلكراه والقمع، وتصدير نموذج غ�� لي��ا�� من النظام الدو��. و�ينما تنضم 

العديد من الدول غ�� الديمقراطية إ�� ديمقراطيات العالم �� نبذ هذه السلوكيات، إال أن روسيا وجمهور�ة الص�ن 

 الشعبية لألسف ال تفعل ذلك. 

 للنظام الدو�� ا�حر ح
ً
 مباشرا

ً
يث تطرح روسيا وجمهور�ة الص�ن الشعبية تحديات مختلفة. فروسيا �ش�ل ��ديدا

واملفتوح، وتن��ك اليوم ب��ور القوان�ن األساسية للنظام الدو��، كما أظهرت حر��ا العدوانية الوحشية ضد أوكرانيا.  

املنافس الوحيد الذي لديھ نية إلعادة �شكيل النظام   وع�� النقيض من ذلك، فإن جمهور�ة الص�ن الشعبية �� 

الدو��، وخاصة القوة االقتصادية والدبلوماسية والعسكر�ة والتكنولوجية، �ش�ل م��ايد، من أجل تحقيق هذا  

 الهدف. 

  ومثلما استفادت الواليات املتحدة ودول العالم �ش�ل كب�� من النظام الدو�� �عد ا�حرب الباردة، استفادت أيض 
ً
ا

الص�ن وروسيا. فقد نما اقتصاد جمهور�ة الص�ن الشعبية وزاد تأث��ها ا�جيوسيا�ىي �سرعة. وانضمت روسيا إ��  

 �� الِعقد األول من القرن ا�حادي والعشر�ن. ومع ذلك، 
ً
مجموعة الثما�ي ومجموعة العشر�ن و�عافت اقتصاديا

 ألنظم��م و�حد من طموحا��م. فقد خلصوا إ�� أن نجاح نظام دو�� حر ومفتوح قائم ع�� القو 
ً
اعد �ش�ل ��ديدا

ولذلك، فهم �سعون اآلن، بطر�ق��م ا�خاصة، إ�� إعادة �شكيل النظام الدو�� �خلق عالم ُيف�ىي إ�� نوعهم املفضل 

 من االستبداد شديد القمع وال�خصنة.

اإلص السلوك  �سبب  فقد  عوامل.  عدة  �سبب   
ً
معقدا يبدو  الرؤ�ة  هذه  وراء  سع��م  الص�ن  ولكن  �جمهور�ة  راري 

  
ً
 عن سياد��ا ألسباب مشروعة خاصة ��ا. وتحتفظ الص�ن أيضا

ً
الشعبية �� قيام دول أخرى بمقاومة ذلك دفاعا

واالقتصاد  املناخ  ع��  املتبادل  االعتماد  �سبب  املتحدة،  الواليات  ذلك   �� بما  أخرى،  دول  مع  مش��كة  بمصا�ح 
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االس��اتيجية ال�ي تم فرضها ع�� روسيا �� أعقاب حر��ا العدوانية ضد وال�حة العامة. وقد تم الكشف عن القيود  

الكرة  جنوب   �� خاصة  رؤ���ا،  �شاركها  ال  ال�ي  الدول  مع  بالتعاون  االهتمام  �عض  موس�و  لدى  أن  كما  أوكرانيا. 

ارجية لروسيا  األرضية. نتيجة لذلك، فلدى الواليات املتحدة وحلفائنا وشر�ائنا فرصة لتشكيل الص�ن والبيئة ا�خ 

 بطر�قة تؤثر ع�� سلوكهم ح�ى عندما نتنافس معهم. 

وال �شعر �عض أجزاء العالم باالرتياح تجاه املنافسة ب�ن الواليات املتحدة وأك�� األنظمة االستبدادية �� العالم. 

 إ�� تجنب الوصول لعالم تتصاعد فيھ املنافسة ح�ى ي
ً
 من  ونحن نتفهم هذه ا�خاوف. ولكننا نر�د أيضا

ً
صبح عاملا

التكتالت ا�جامدة. نحن ال �س�� إ�� صراع أو حرب باردة جديدة. بل نحاول دعم جميع الدول، �غض النظر عن  

حجمها أو قو��ا، �� ممارسة حر�ة االختيار ال�ي تخدم مصا�حها. وهذا فرق حاسم ب�ن رؤ�تنا، ال�ي ��دف إ�� ا�حفاظ  

 ؤ�ة منافسينا، ال�ي ال تفعل ذلك. ع�� استقاللية وحقوق الدول األقل قوة، ور 

 التعاون ملواجهة التحدیات املشترکة يف عصر املنافسة
عت�� املنافسة امل��ايدة ب�ن الدول الديمقراطية واألنظمة االستبدادية �� مجرد أحد اتجاه�ن مهم�ن نواجههما. أما 

ُ
و�

ال�ي ال تتقيد با�حدود وتؤثر   -العابرة ل�حدود    أو ما �سميھ البعض التحديات  -االتجاه اآلخر فهو التحديات املش��كة  

حيث تؤدي املنافسة ا�جيوسياسية إ�� �غي��،    -ع�� جميع الدول. فهذان االتجاهان يؤثران ع�� �عضهما البعض  

 إ�� �عقيد، السياق الذي يمكن فيھ معا�جة التحديات املش��كة بينما تؤدي هذه املشا�ل �� أغلب األحيان إ��  
ً
وغالبا

�وفيد  تفا جائحة  من  األو��  املراحل   �� رأينا  كما  ا�جيوسياسية،  املنافسة  الص�ن   19-قم  جمهور�ة  �انت  عندما 

الشعبية غ�� راغبة �� التعاون مع ا�جتمع الدو��. وال يمكننا أن ننجح �� منافستنا مع القوى الك��ى ال�ي تقدم رؤ�ة 

األخرى للتعامل مع التحديات املش��كة، ولن ن�ون قادر�ن   مختلفة للعالم إذا لم تكن لدينا خطة للعمل مع الدول 

ع�� القيام بذلك ما لم نفهم كيف يؤثر ا�جو التناف�ىي ع�� التعاون و�املقابل كيف تؤثر ا�حاجة إ�� التعاون ع��  

�ع��ف املنافسة. لذا فنحن بحاجة إ�� اس��اتيجية ال تتعامل مع �ل��ما (التنافس والتحديات املش��كة) فحسب، بل  

 لذلك.
ً
 بالعالقة بي��ما وتكيف أمورها وفقا

وُيعت�� �غ�� املناخ هو األك�� من ب�ن جميع املشا�ل املش��كة ال�ي نواجهها، حيث ُيحتمل وجوده �� جميع الدول. 

'االحتباس  عتبة  العاملية  ا�حرارة  درجات  فستتجاوز  ا�حاسم،  الِعقد  هذا  خالل  فوري  عاملي  إجراء  اتخاذ  و�دون 
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درجة مئو�ة، وحيث حذر العلماء مما سيأ�ي �عد ذلك من �عض التأث��ات املناخية   1.5اري ا�حرج'  البالغة  ا�حر 

 �� السنوات املقبلة 
ً
األك�� �ارثية ال�ي ست�ون ال رجعة ف��ا. وس��داد اآلثار املناخية وحاالت الطوارئ اإل�سانية سوءا

اليات املتحدة إ�� الفيضانات �� أورو�ا، وارتفاع مستو�ات سطح من حرائق الغابات واألعاص�� األك�� قوة �� الو   -

البحر �� أوقيانوسيا (قارة تضم البالد الواقعة �� جنوب ا�حيط الهادئ، مثل أس��اليا ونيوز�لندا، وغ��ها)، وندرة  

وب ال�حراء  املياه �� الشرق األوسط، وذو�ان ا�جليد �� القطب الشما��، وا�جفاف و درجات حرارة مميتة �� جن

الطاقة   ومزايا  املوارد  ع��  البلدان  تنافس  مع  التوترات  حدة  تزداد  وسوف  بأفر�قيا.  االحتياجات   -الك��ى  ز�ادة 

وال�جرة  والصراع  االستقرار  عدم  احتمالية  عن   
ً
فضال ال�حية،  وال��ديدات  الغذائي  األمن  وا�عدام  اإل�سانية 

ع�� مستوى   الغابات  إن ضرورة حماية  املالية ا�جماعية.  التدفقات  توجيھ  و�عادة  النقل،  وكهر�ة قطاع  العالم، 

و�حداث ثورة �� الطاقة لتفادي أزمة املناخ، �عززها الضرورة ا�جيوسياسية لتقليل اعتمادنا ا�جما�� ع�� دول مثل  

 روسيا ال�ي �س�� إ�� استخدام الطاقة كسالح لإلكراه. 

أن   19-ي يجسد أحد أهم التحديات املش��كة). حيث أظهر �وفيد  �� ا�حقيقة، إنھ ليس مجرد التغ�� املنا�� (الذ

املالي�ن من    19-التحديات العابرة ل�حدود يمكن أن تضرب بنفس القوة املدمرة ل�حروب الك��ى. فقد قتل �وفيد  

ة الناس وأضر �سبل عيش مئات املالي�ن إن لم يكن أك�� من ذلك. لقد كشفت تلك ا�جائحة العاملية عن عدم كفاي

التقدم  املساواة، وقضت ع�� سنوات عديدة من  ا�ساع عدم  إ��  وأدت  التور�د،  العاملي وسالسل  الص��  هي�لنا 

وعززت   قياسية،  مستو�ات  إ��  اإل�سانية  االحتياجات  ورفعت  الغذائية،  النظم  ا�جائحة  أضعفت  كما  اإلنمائي. 

وصول إ�� التعليم من أجل العودة إ�� املسار  ا�حاجة إ�� مضاعفة جهودنا ل�حد من الفقر وا�جوع وتوسيع نطاق ال

. و�� الوقت نفسھ،  �ستمر األمراض املعدية مثل 2030ال�حيح لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام  

 بالتعاون مع دول أخرى. لقد أبرزت ا�جائحة ا�حاجة  
ً
اإليبوال �� الظهور وال يمكن التعامل معها إال إذا تحركنا مبكرا

 وأك�� مرونة  إ�� قيا
ً
ح�ى نتمكن من الوقاية أو االستعداد    - دة وعمل دولي�ن إل�شاء أنظمة �حية أقوى وأك�� إنصافا

 للو�اء أو الطوارئ ال�حية القادمة، ح�ى قبل أن تبدأ.

و�عميقها ع�� مستوى العالم حيث تجاوز   19-تم تمديد التحديات االقتصادية العاملية الناتجة عن جائحة �وفيد  

ا�� املتفاوت للطلب قدرات املوردين و�سبب �� ضغوط هائلة ع�� سالسل التور�د. ويعا�ي املس��ل�ون وصناع التع

 من ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد مظاهر ا�عدام األمن الغذائي، مما يز�د من  
ً
السياسات �� جميع أنحاء العالم أيضا
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 ما ��ىيء ا�ح�ومات االستبدادية إ�� النظام حدة التحديات األمنية مثل ال�جرة والفساد. و�اإلضافة إ�
ً
� ذلك، فغالبا

االقتصادي العاملي من خالل استخدام ترابطھ ونقاط قوتھ كسالح من أجل الضغط. و�مك��م كذلك رفع الت�اليف  

إ�� أسواق تلك  الرئيسية. حيث �ستفيد تلك ا�ح�ومات من الوصول  �ش�ل �عسفي عن طر�ق منع حركة السلع 

 �غسلون أموالهم و�خفون السلع والتح
ً
كم �� البنية التحتية الرقمية العاملية لتحقيق أغراض قسر�ة. وهم أيضا

 ما ت�ون عائدات املمارسات الفاسدة األجنبية، �� االقتصادات الك��ى من خالل الشر�ات الوهمية 
ً
ثروا��م، وغالبا

 وتلك املستخدمة �واجهة لبعض ا�جهات.

الشر  الفاعلة  ا�جهات  ذلك    -�رة  و�ستغل  غ��  و�عضها  الدول  برعاية  األموال   -�عضها  �جمع  الرق�ي  االقتصاد 

العادي�ن  املواطن�ن  واب��از  الصراع  وتأجيج  اإلرهابية  وال�جمات  املشروعة  غ��  األس�حة  برامج  لدعم  وتحو�لها 

ؤسسات املالية، والبنية  املس��دف�ن ب��امج دفع الفدية أو ال�جمات اإللك��ونية ع�� األنظمة ال�حية الوطنية، وامل

التحتية ا�حيو�ة. وتقيد هذه العوامل ا�ختلفة خيارات سياستنا وكذلك خيارات حلفائنا وشر�ائنا لتعز�ز مصا�حنا  

 األمنية وتلبية االحتياجات األساسية ملواطنينا. 

 أزمة طاقة عاملية نتجت عن استخدام روسيا إلمدادات النفط والغاز ال�ي � 
ً
سيطر عل��ا كسالح �� وقد شهدنا أيضا

إ�� انتقال   يدها، وال�ي تفاقمت �سبب إدارة أو�ك إلمدادا��ا من مصادر الطاقة. و�ؤكد هذا الظرف ع�� ا�حاجة 

تار�خ أمتنا،    ��  ع�� تنفيذ أهم �شريع منا�� 
ً
عاملي سريع وعادل ومسؤول للطاقة. ولهذا السبب فإننا نركز أيضا

ح�ى مع استمرارنا �� استكشاف   -  -ق تقنيات الطاقة �� أسرع وقت ممكن  لتحقيق االبت�ار من أجل توسيع نطا

جميع الفرص مع حلفائنا وشر�ائنا لتحقيق االستقرار �� أسواق الطاقة وا�حصول ع�� اإلمدادات ملن يحتاجون  

 إل��ا. 

مر��ي وكذلك و�جب أن �ستمر �� العمل مع الدول األخرى ملواجهة التحديات املش��كة لتحس�ن حياة الشعب األ 

حياة الناس �� جميع أنحاء العالم. ونحن ندرك أننا سنبذل مثل هذا ا�جهد �� ظل بيئة تنافسية، حيث ستعمل 

القوى الك��ى بنشاط لتطو�ر رؤ�ة مختلفة للتعامل مع ذلك. وسنستخدم قوة الدفع ال�ي أطلقها عصر املنافسة  

املش��كة، سواء �ان ذلك عن طر�ق االستثمار �� الداخل أو للتأسيس لسباق إ�� القمة و�حراز تقدم �� التحديات  

 من خالل �عميق التعاون مع الدول األخرى ال�ي �شاركنا رؤ�تنا.
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 نظرة عامة یلع نهجنا االستراتیجي
للناس   -إن هدفنا وا�ح   نظام حر بحيث �سمح  إ��  . فنس�� 

ً
وآمنا  

ً
 ومزدهرا

ً
 ومنفتحا

ً
 حرا

ً
دوليا  

ً
نظاما نر�د  نحن 

بحقوقهم وحر�ا��م األساسية والعاملية. ونظام منفتح بحيث يوفر �جميع الدول ال�ي توقع ع�� هذه املبادئ   بالتمتع

ن جميع الدول من رفع مستوى 
ّ

فرصة للمشاركة �� القواعد وأن ي�ون لها دور �� �شكيلها. ونظام مزدهر بحيث يمك

 واإلكراه وال��هيب.معيشة مواطن��ا باستمرار. ونظام آمن، بحيث يخلو من العدوان 

 يتطلب تحقيق هذا الهدف بذل ا�جهود ع�� ثالثة محاور، حيث سنقوم بما ي��: 

 االستثمار �� املصادر واألدوات األساسية للقوة والنفوذ األمر�كي�ن؛ -1

وحل  بناء    -2 العاملية  االس��اتيجية  البيئة  لتشكيل  ا�جما��  نفوذنا  لتعز�ز  العالم  دول  من  ممكن  تحالف  أقوى 

 التحديات املش��كة؛ 

القوى   -3 مع  االس��اتيجية  املنافسة  عصر  ملواجهة  تامة  جاهز�ة  ع��  لت�ون  وتقو���ا  العسكر�ة  قواتنا  تحديث 

اإلرها�ي للوطن. وسيتم �غطية هذا األمر �� ا�جزء الثا�ي من    الك��ى، مع ا�حفاظ ع�� القدرة ع�� عرقلة ال��ديد

 هذه االس��اتيجية. 

وسنستخدم هذه القدرات للتغلب ع�� منافسينا االس��اتيجي�ن، وحفز العمل ا�جما�� ملواجهة التحديات العاملية، 

��    و�شكيل قواعد الطر�ق الالزمة للتكنولوجيا، واألمن السي��ا�ي، والتجارة واالقتصاد. وسيتم �غطية هذا األمر 

الوطنية   القوة  عناصر  جميع  ن�جنا  ويشمل  الثالث.  واالس��اتيجية   -ا�جزء  اإلنمائي،  والتعاون  الدبلوماسية، 

 بحيث �ستند ع�� عدة ر�ائز أساسية:  -الصناعية، وفن ا�حكم االقتصادي، واالستخبارات، والدفاع 

 
ً
 أنھ إذا �ان للواليات ، لقد حطمنا ا�خط الفاصل ب�ن السياسة الأوال

ً
داخلية والسياسة ا�خارجية. فنحن ندرك جيدا

 �� الصمود  ع��  نب�ي قدرتنا  وأن  الصناعية،  وقوتنا  ابت�اراتنا   �� �ستثمر  أن  ا�خارج، فيجب   �� تنجح  أن  املتحدة 

 ودعم حقوق جميع األمر�كي�ن، فإن
ً
ھ يتحتم علينا  الداخل. و�نفس الطر�قة، فمن أجل �عز�ز الرخاء املش��ك داخليا

أن نقوم �ش�ل استبا�� بتشكيل النظام الدو�� بما يتما�ىى مع مصا�حنا وقيمنا. و�كتسب هذا األمر أهمية خاصة  

�� ظل عالم تناف�ىي، حيث تنخرط قوى أخرى �� ممارسات قسر�ة أو غ�� عادلة لكسب م��ة ع�� الواليات املتحدة  
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االبت�ار�ة القوة  �ستكمل  أن  وعلينا  تقوم   وحلفائنا.  حديثة  صناعية  اس��اتيجية  خالل  من  ا�خاص  للقطاع 

باستثمارات إس��اتيجية عامة �� القوى العاملة األمر�كية، و�� القطاعات اإلس��اتيجية وسالسل التور�د، وخاصة 

التقنيات ا�حرجة وتلك الناشئة، مثل اإللك��ونيات الدقيقة، وا�حوسبة املتقدمة، والتقنيات ا�حيو�ة، وتقنيات 

 الطاقة النظيفة، واالتصاالت السلكية والالسلكية املتقدمة. 

 
ً
السالم ثانيا  �� �ساهم  عنھ  غ�ى  ال   

ً
وعنصرا االس��اتيجية  أصولنا  أهم  العالم  حول  وشرا�اتنا  تحالفاتنا  �عد   ،

وشرا�  والهادئ،  الهندي  ا�حيط�ن  منطقة   �� وتحالفاتنا  واملوحد،  القوي  الناتو  فحلف  الدولي�ن.  اتنا واالستقرار 

األمنية التقليدية �� أماكن أخرى ال تردع العدوان فحسب؛بل إ��ا توفر منصة للتعاون وتبادل املنفعة ال�ي �عزز 

حلفائنا   ب�ن  واألمن  والتجارة  التكنولوجيا   �� ا�جامعة  الروابط  لتنمية  كب��ة  أهمية  نو��  نحن  الدو��.  النظام 

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

مص�� املنطقت�ن متشابك. الواليات املتحدة قوة عاملية لها مصا�ح عاملية. نحن أقوى �� �ل منطقة ت�ون ��ا �سبب 

ؤثر ذلك مشاركتنا اإليجابية مع اآلخر�ن. و�ذا انحدرت إحدى املناطق إ�� الفو�ىى أو هيمنت عل��ا قوة معادية، فسي

 �ش�ل ضار ع�� مصا�حنا �� املناطق األخرى.

 
ً
، هذه االس��اتيجية تدرك أن جمهور�ة الص�ن الشعبية تمثل التحدي ا�جيوسيا�ىي األك�� أهمية ألمر��ا. وع��  ثالثا

الرغم من أن منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ �� امل�ان الذي سيتم فيھ �شكيل نتائج هذا التحدي ا�جيوسيا�ىي 

 لنظام األمن  �ش�
ً
 ومستمرا

ً
 مباشرا

ً
ل روسيا ��ديدا

ّ
ش�

ُ
 عاملية كب��ة لهذا التحدي. و�

ً
ل أك�� حدة، إال أن هناك أ�عادا

اإلقلي�ي �� أورو�ا و�� مصدر اضطراب وعدم استقرار ع�� املستوى العاملي لك��ا تفتقر إ�� القدرات الشاملة ال�ي 

 بطرق تحوزها جمهور�ة الص�ن الشعبية. ونحن ندرك أي
ً
 أن القوى األوتوقراطية األخرى األصغر تتصرف أيضا

ً
ضا

عدوانية ومزعزعة لالستقرار. و�جدر الذكر هنا أن إيران تتدخل �� الشؤون الداخلية �ج��ا��ا، وتنشر الصوار�خ 

�عمل والطائرات املس��ة من خالل وكال��ا، وتخطط إل�حاق الضرر باألمر�كي�ن، بمن ف��م املسؤولون السابقون، و 

ع�� تطو�ر برنامج نووي يتجاوز أي حاجة مدنية ذات مصداقية. وتواصل جمهور�ة �ور�ا الشعبية الديمقراطية 

 توسيع برامج أس�ح��ا النوو�ة والقذائف ا�حظورة. 
ً
 أيضا
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ً
، سنعمل ع�� تجنب الوقوع �� إغراء رؤ�ة العالم فقط من خالل منظور التنافس االس��اتي��، وستستمر �� را�عا

إشراك �عض الدول حسب شروطها ا�خاصة. وسوف نتبع أجندة إيجابية لتعز�ز السالم واألمن و�عز�ز الرخاء ��  

ن و�قوي حلفاءنا وشر�اءنا  من شأنھ أن �عزز السالم 
ّ

 الذي يمك
ً
�ل منطقة. وُيعت�� الشرق األوسط األك�� ت�امال

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

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

أخرى،    املشا�ل العاملية املعقدة. و�ؤثر نصف الكرة الغر�ي �ش�ل مباشر ع�� الواليات املتحدة أك�� من أي منطقة

 لذلك فسنواصل إحياء  و�عميق شرا�اتنا هناك لتعز�ز املرونة االقتصادية واالستقرار الديمقراطي وأمن املواطن�ن. 

إ��   العالم، ولكن هناك حاجة اآلن  املتحدة ودول  للواليات  رت فوائد هائلة 
ّ
العوملة قد وف ، نحن ندرك أن 

ً
خامسا

اماتيكية مثل ا�ساع عدم املساواة داخل الدول وفيما بي��ا و��ن الدول �عديلها للتعامل مع التغ��ات العاملية الدر 

األخرى، وظهور الص�ن كمنافس أك�� أهمية لنا و�واحد من أك�� شر�ائنا التجار��ن والتكنولوجيات الناشئة ال�ي 

االستفادة �ش�ل   تقع خارج حدود القواعد واللوائح ا�حالية. ولدينا أجندة إيجابية لالقتصاد العاملي لتمكينھ من 

 منا لضرورة تجاوز 
ً
�امل من املزايا االقتصادية للقرن ا�حادي والعشر�ن مع �عز�ز مصا�ح العمال األمر�كي�ن. و�درا�ا

اتفاقيات التجارة ا�حرة التقليدية، فإننا نقوم برسم ترتيبات اقتصادية جديدة ��دف لتعميق الشراكة االقتصادية 

قتصادي للمحيط�ن الهندي والهادئ من أجل االزدهار" (آي �ي إي إف)؛ �� ظل حد أد�ى مع شر�ائنا، مثل "اإلطار اال

من الضرائب عامليا يضمن أن تقوم الشر�ات بدفع نصي��ا العادل من الضرائب أينما �ان مقرها �� العالم؛ وكذلك 

دان املنخفضة واملتوسطة الدخل  "الشراكة من أجل االستثمار العاملي والبنية التحتية" (�ي �� آي آي) ملساعدة البل

ع�� تأم�ن استثمارات عالية املستوى للبنية التحتية ا�حيو�ة؛ والقيام بتحديث قواعد العمل للتكنولوجيا والفضاء  

السي��ا�ي والتجارة واالقتصاد؛ وكذلك ضمان أن يفتح االنتقال إ�� الطاقة النظيفة الفرص االقتصادية والوظائف 

 ء العالم. ا�جيدة �� جميع أنحا

 �� �ل قارة. إننا 
ً
، فإن مجموعة الدول ال�ي �شاركنا رؤ�تنا ملستقبل النظام الدو�� واسعة النطاق و�شمل دوال

ً
وأخ��ا

�ش��ك �� الرغبة �� أن تخضع العالقات ب�ن الدول مليثاق األمم املتحدة؛ من أجل اح��ام ا�حقوق العاملية �جميع  

واال  -األفراد   واملدنية  والثقافية  السياسية  واالجتماعية  وا�حيطات -قتصادية  وهوائنا  بيئتنا  حماية  أجل  من  ؛ 

والفضاء والفضاء السي��ا�ي وشراي�ن التجارة الدولية و�تاح��ا ل�جميع؛ ومن أجل تحديث املؤسسات الدولية، بما  
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م املز�د  وتقديم  أفضل  �ش�ل  العاملية  التحديات  ملواجهة  و�عز�زها  املتحدة،  األمم  ذلك  امللموسة ��  الفوائد  ن 

النظام الذي �س�� إليھ يب�ي ع�� ما تم إنجازه من قبل، لكنھ �� نفس الوقت �عا�ج أوجھ القصور  ملواطنينا. إن 

. ومن أجل ا�حفاظ  
ً
ا�خط��ة و�تعامل مع الوقائع ا�جديدة ومحاوالت �عض الدول لتقديم نموذج أقل حر�ة وانفتاحا

 املنافسة، فسوف نتبع ن�ج املسار الواحد املزدوج.  ع�� التعاون الدو�� وز�ادتھ �� عصر

فمن ناحية، سنتعاون مع أي دولة، بما �� ذلك خصومنا ا�جيوسياسي�ن، شر�طة أن ت�ون ع�� استعداد للعمل  

 مع وسنعمل ع�� �عز�ز وضع املؤسسات الدولية. ومن  
ً
معنا �ش�ل بناء ملواجهة التحديات املش��كة، وسنعمل سو�ا

سنعمل ع�� �عميق �عاوننا مع الديمقراطيات والدول األخرى ذات التفك�� املماثل: ع�� غرار تكتل الـ   ناحية أخرى،

الواليات  ب�ن  والتكنولوجيا  التجارة  ومجلس  املتحدة)  الواليات  اليابان،  الهند،  (أس��اليا،  �واد"  باسيفيك  "إندو 

كة املتحدة، الواليات املتحدة) وكذلك تكتل "آي تو يو  املتحدة واالتحاد األورو�ي، وتكتل "آو�وس" (أس��اليا، اململ

تو" (الهند، إسرائيل، اإلمارات العر�ية املتحدة، الواليات املتحدة)، مع تأسيس شبكة من العالقات القو�ة واملرنة  

اآلن    واملتبادلة الدعم مما يثبت أن الدول الديمقراطية يمكن أن تقدم يد العون لشعو��ا والعالم أجمع. فالعالم 

، �� تحديد شروط تنافسنا مع جمهور�ة الص�ن الشعبية، 
ً
يمر بنقطة ا�عطاف كب��ة. وسي�ون هذا الِعقد حاسما

و�دارة ال��ديد ا�حاد الذي �ش�لھ روسيا، وكذلك �� جهودنا للتعامل مع التحديات املش��كة، ال سيما �غ�� املناخ 

نتصرف   لم  و�ذا  االقتصادية.  واالضطرابات  �شكيل واألو�ئة  فرصة  علينا  فستضيع  و�إبداع،  السرعة  وجھ  ع�� 

تنفيذ   وسائل  بتطو�ر  اإلجراءات  تلك  تبدأ  أن  و�جب  املش��كة.  للتحديات  والتصدي  الدو��  النظام  مستقبل 

 اس��اتيجيتنا، من خالل القيام باستثمارات متجددة �� الداخل وا�خارج. 

***** 

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

 والذي جاء تحت عنوان: االستثمار �� قوتنا.
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