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 ) 3( 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��  

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

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

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

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

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

 .ل�جميع"

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

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

املنافسة ع�� ما   ول من االس��اتيجية، تحت عنوان: "لالس��اتيجية؛ وا�حلقة الثانية، وال�ي شملت ا�جزء األ 

هو قادم"، وهذه �� ا�حلقة الثالثة وال�ي �شمل ا�جزء الثا�ي من االس��اتيجية، تحت عنوان: "االستثمار ��  

 قوتنا"، وذلك ع�� النحو التا��: 

 الجزء الثاني: االستثمار يف قوتنا
 ة التنافسيةاالستثمار في قوتنا الوطنية للحفاظ على الميز

من أجل التغلب ع�� منافسينا والتصدي للتحديات املش��كة، ستحتاج أمر��ا إ�� ا�حفاظ ع�� قدر��ا التنافسية 

ب�ن  يفصل  وا�ح  خط  يوجد  ال  م��ابط،  عالم  ظل  ففي  مهمة.  محلية  باستثمارات  القيام  خالل  من  وتحسي��ا 

وخاصة   -لعالم �عتمد ع�� قوتنا وصمودنا �� الداخل  السياسة ا�خارجية والداخلية. فمستقبل نجاح أمر��ا �� ا

ل�حيو�ة  رئي��ي  ومصدر  االقتصادي  للنمو  كمحرك  القومي  ألمننا  األهمية  بالغ  أمر  وهو  الوسطى،  طبقتنا  قوة 

. فنجاحنا �� الوطن يتطلب انخراط قوي واس��اتي��  
ً
الديمقراطية والتماسك. و�التأكيد فإن العكس �حيح أيضا

بما العالم  األمر��ي. وهذا هو   ��  للشعب   
ً
و�نصافا  

ً
أمانا وأك��  ا�حياة أفضل  اهتماماتنا وقيمنا �جعل  يتما��ى مع 
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السبب �� أننا يجب أن نقوم باستثمارات �عيدة املدى �� مصادر قوتنا الطبيعية و�� نفس الوقت بناء قدرتنا ع��  

 الصمود. 

 تنفيذ استراتيجية حديثة للصناعة واالبتكار  

 لالبت�ار. ومع  
ً
 رئيسيا

ً
 لقوتنا الوطنية ومحر�ا

ً
 حيو�ا

ً
لطاملا �ان، وال يزال، القطاع ا�خاص واألسواق املفتوحة، مصدرا

ذلك، ال �ستطيع األسواق وحدها االستجابة للوت��ة السريعة للتغ�� التكنولو��، واضطرابات اإلمدادات العاملية، 

قبل جمهور�ة الص�ن الشعبية وا�جهات الفاعلة األخرى، أو تفاقم أزمة    واالن��ا�ات املتناقضة مع قواعد السوق من 

املناخ. ويعد االستثمار العام االس��اتي�� هو العمود الفقري لقاعدة صناعية وابت�ار�ة قو�ة �� االقتصاد العاملي 

 للقرن ا�حادي والعشر�ن. 

حديثة. نحن نحدد ا�جاالت الرئيسية ال�ي لم    ولهذا السبب تتبع الواليات املتحدة اس��اتيجية صناعية وابت�ار�ة

�ستثمر ف��ا الصناعة ا�خاصة بقوة، من تلقاء نفسها، و�ستثمر ف��ا من أجل حماية مصا�حنا االقتصادية وأمننا  

األمن   و�عزز  ا�حيو�ة،  التحتية  بنيتنا  بتأم�ن  نقوم  فنحن  الوط�ي.  صمودنا  �عز�ز  ذلك   �� بما  األساسية،  القومي 

األسا��ي للقطاعات ا�حيو�ة من خطوط األنابيب إ�� املياه، و�عمل مع القطاع ا�خاص لتحس�ن الدفاعات السي��ا�ي  

 بتأم�ن سالسل التور�د ا�خاصة بنا، بما �� ذلك من خالل أش�ال 
ً
األمنية �� املنتجات التكنولوجية. ونحن نقوم أيضا

املش واستخدام  وا�خاص،  العام  القطاع�ن  ب�ن  التعاون  من  �وسيلة جديدة  ا�حساسة  األسواق   �� العامة  ��يات 

، عززنا قدرتنا التنافسية من خالل تفعيل أك�� استثمار �� البنية التحتية 2021لتحف�� الطلب ع�� االبت�ار. و�� عام  

واملياه  النطاق  واسع  ال��دد  وشب�ات  النقل   �� التار�خية  االستثمارات  ذلك   �� بما  قرن،  من  يقرب  ما  منذ  املادية 

يفة والبنية التحتية للطاقة، مما س��فع معدالت النمو االقتصادي لعقود قادمة. ونحن ندرك أهمية سلسلة  النظ

 �� املوّصالت  أشباه  تنشيط صناعة  إ��  كذلك  و�س��  القومي،  وأمننا  تنافسيتنا  أجل  املوّصالت من  أشباه  تور�د 

بمبلغ   والعلوم  الرقائق  املتحدة. يصرح قانون  والتطو�ر، ال    مليار  280الواليات  البحث   �� املد�ي  دوالر لالستثمار 

الطاقة  وتقنيات  التا��  ا�جيل  واتصاالت  املتقدمة  وا�حوسبة  املوّصالت  أشباه  مثل  ا�حيو�ة  القطاعات   �� سيما 

النظيفة والتقنيات ا�حيو�ة. و�ستثمر، من خالل املبادرة الوطنية للتكنولوجيا ا�حيو�ة والتصنيع ا�حيوي، أك�� من  

للتكنولوجيا ا�حيو�ة والتصنيع ا�حيوي، وخلق فرص العمل من املن�ل،  مل  2 ال�املة  يار دوالر لت�خ�� اإلم�انات 

 و�عز�ز سالسل التور�د، وتقليل انبعاثات الكر�ون. 
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عام   من  2022و��  و�قلل  ا�حلية،  الطاقة  وتصنيع  إنتاج   �� سيستثمر  الذي  الت�خم  من  ا�حد  قانون  أصدرنا   ،

 بحلول عام  40ن بنسبة  انبعاثات الكر�و 
ً
عت�� م�افحة أزمة املناخ، و�عز�ز أمن الطاقة لدينا،  2030% تقر�با

ُ
. حيث �

الصناعية ونمونا االقتصادي وأمننا. ونحن  يتجزأ من اس��اتيجيتنا  النظيفة جزءا ال  الطاقة  إ��  التحول  و�سريع 

الوقت الذي نقوم فيھ بإ�شاء أسواق جديدة  نحتضن وننشر تقنيات وحلول جديدة، مما �سمح لنا بقيادة العالم ��  

 ا�حافظة ع�� صدارة ع�� الواليات املتحدة، وس��يد من  
ً
ومقار�ات قابلة للتطو�ر. وستضمن هذه االستثمارات معا

العقد  خالل  االقتصادي  النشاط  نطاق   �� الدوالرات  وتر�ليونات  الوظائف  مالي�ن  وستدعم  االقتصادية،  قدر��ا 

خالل يمك��م    املقبل. ومن  الذين  األمر�كي�ن،  العمال  لدى  واالبت�ار  والعز�مة  املواهب  نقوم بحشد  ا�جهود،  هذه 

منافسة أي �خص آخر. كما �عطي األولو�ة كذلك  لرأس املال واالستثمار �� التنمية االقتصادية اإلقليمية لضمان 

 صنع املستقبل �� جميع أنحاء أمر��ا، من قبل جميع األمر�كي�ن.

 بحماية استثماراتنا و�عز�ز صمودها من خالل تتبع الفاعل�ن �� و�� الوق
ً
ت الذي نقوم فيھ ��ذه ا�جهود، نقوم أيضا

 نتصدى لسرقة حقوق 
ً
األ�شطة ا�خبيثة �� الفضاء اإللك��و�ي، و�سنادها (االستثمارات) والدفاع ع��ا. ونحن أيضا

للتكنولوجيا، وا�حاوالت   القسري  الفكر�ة، والنقل  لدينا،  امللكية  التكنولوجية  املزايا  تقليل  ال�ي �س��دف  األخرى 

 مثلما �س�� إ�� تجميع 
ً
وذلك من خالل �عز�ز فرز االستثمار، وضوابط التصدير، وموارد م�افحة التجسس. وتماما

وجھ    ا�خ��ة التقنية والقدرة الصناعية التكميلية مع حلفائنا وشر�ائنا، فإننا �عزز قدرتنا ا�جماعية ع�� الصمود �� 

محاوالت التقليل من مزايا التكنولوجيا املش��كة لدينا، بما �� ذلك من خالل فرز االستثمار وضوابط التصدير، 

 وتطو�ر أنظمة جديدة للتعامل مع الثغرات املستمرة. 

 االستثمار في شعبنا 

إ�� أع�� ومن املنتصف باتجاه ا�خ  ارج. ولتحقيق هذه نحن نركز ع�� �عز�ز االقتصاد من خالل البناء من أسفل 

 �� تلك ال�ي نقوم ��ا �� شعبنا. فنس�� إ�� ز�ادة فرص الوصول  
ً
الغاية، فإننا �علم أن أك�� االستثمارات العامة تأث��ا

العادل إ�� الرعاية ال�حية ورعاية األطفال بت�لفة معقولة؛ والتدر�ب امل�ي و�ناء املهارات؛ والتعليم والتدر�ب عا��  

ذ  �� بما  والفتيات. ا�جودة،  للنساء  بالنسبة  وخاصة  (ستيم)،  والر�اضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لك 

 و�حة 
ً
وستعزز هذه االستثمارات قدرتنا االقتصادية من خالل ضمان أن ت�ون القوى العاملة لدينا أفضل �عليما
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 ع�� بناء مزايا دائمة  
ً
�عزز قوتنا وصمودنا. كما ندعم العمال وأك�� إنتاجية. وستعمل هذه القوة العاملة األقوى أيضا

 من خالل ��جيع التنظيم النقا�ي واملفاوضة ا�جماعية وتحس�ن جودة قيام العمال بوظائفهم. 

 �� جعل أمر��ا الوجهة املفضلة 
ً
و�� الوقت الذي نقوم فيھ ب��يئة الظروف ال�ي تتيح لشعبنا االزدهار، سنستمر أيضا

أمتنا، �عززت أمر��ا وتجددت من قبل املهاجر�ن الباحث�ن عن الفرص واملالذ   للمواهب حول العالم. فمنذ تأسيس

و�� م��ة إس��اتيجية فر�دة. وسنواصل العمل مع ال�ونجرس واتخاذ اإلجراءات التنفيذية لضمان   -ع�� شواطئنا  

مع   ومتسقة  التنقل   �� وأسهل  و��سانية  ومنظمة  عادلة  لدينا  والالجئ�ن  ال�جرة  أنظمة  ت�ون  والقانون.  أن  قيمنا 

 وسنتخذ املز�د من اإلجراءات لضمان بقاء الواليات املتحدة الوجهة األو�� للمواهب �� العالم.

 تعزيز ديمقراطيتنا

إن ديمقراطيتنا �� جوهر هو�تنا، ولطاملا �انت التجر�ة الديمقراطية األمر�كية مصدر إلهام للناس �� جميع أنحاء 

 �حماية مبادئ املساواة والكرامة �جميع األفراد.   العالم. حيث يكرس نظام ح�ومتنا
ً
سيادة القانون ويس�� جاهدا

كما تدفعنا املداوالت والنقاشات املستن��ة إ�� ت�حيح أخطائنا وتلبية االحتياجات العامة �ش�ل أفضل وتوسيع  

لنا، ففي السنوات األخ��ة �عرض
ُ
 لبلوغ مستوى ُمث

ً
ت ديمقراطيتنا لتحديات من  دائرة الفرص. ولكننا لم نرتِق دائما

 لدعمها.  
ً
دما

ُ
 عن ُمثلنا العليا، ففي �ل �حظة مليئة بالتحديات، يتقدم املواطنون ق

ً
 لم نبتعد أبدا

ً
الداخل. لكننا أيضا

لشق   -وليس أقل    -و�� أوقات األزمات أو ف��ات اإلخفاق �� ا�حكم ع�� األشياء، نتطلع إ�� مز�د من الديمقراطية  

األ  إ��  التقدم  طر�قنا  طر�ق   �� عمل   �� فديمقراطيتنا  إلهام   -مام.  يمكننا  ومعا�ج��ا،  عيو�نا  حساب  خالل  ومن 

 اآلخر�ن �� جميع أنحاء العالم لفعل ال��يء نفسھ. 

 ع�� أن حكم الشعب، كما تم التعب�� عنھ �� االنتخابات، يجب اح��امھ وحمايتھ. 
ً
و�أم��كي�ن، يجب أن نتفق جميعا

 أنھ ال
ً
تزال هناك حاجة إ�� إصالحات حاسمة لتعز�ز نظام ا�حكم لدينا. هذا هو السبب �� أننا اتخذنا   و�عتقد أيضا

املشاركة   وتوسيع  التصو�ت  حقوق  و�عز�ز  �حماية  أساسية  �شريعات  سن  ع��  وحثثنا  تنفيذية  إجراءات 

 �� أننا نب�ي ع�� عمل أجيال من الناشط�ن لتعز�ز امل
ً
ساواة واستئصال الفوارق الديمقراطية، وهذا هو السبب أيضا

املن�جية �� قوانيننا وسياساتنا و املؤسسات. و�� الواقع، فإن التعددية والشمول والتنوع �عد مصدر قوتنا الوطنية 

�� عالم سريع التغ��. نحن �عيد التأكيد ع�� ا�حق �� حر�ة التعب��، وحر�ة ال�حافة، والتجمع السل�ي، وغ��ها من  
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اسية. و�� الوقت نفسھ، نحن نقف �� مواجهة ال��ديدات ال�ي تتعرض لها ديمقراطيتنا، مثل ا�حر�ات املدنية األس

والتصدي  ا�ح��،  اإلرهاب  مل�افحة  اإلطالق  ع��  لبلدنا  وطنية  اس��اتيجية  أول  تنفيذ  خالل  من  ا�ح��،  اإلرهاب 

ات والتدخل السيا��ي، والتصدي  �ش�ل مباشر للقوى العاملية من قبيل الفساد املس�ح وعمليات التالعب باملعلوم

لالعتداءات ع�� سيادة القانون، بما �� ذلك �� االنتخابات. ولن تتسامح أمر��ا مع التدخل األجن�ي �� انتخاباتنا. 

تدخل   أي  ع��  وسن�د  لعرقل��ا،  محاوالت  أي  وردع  الديمقراطية  عملياتنا  عن  للدفاع  حاسم  �ش�ل  وسنتصرف 

 ت املناسبة لقوتنا الوطنية.مستقب�� باستخدام جميع األدوا

 استخدام الدبلوماسية لبناء أقوى تحالفات ممكنة 

ولذلك   -تح�ي شبكة حلفاء وشر�اء الواليات املتحدة، ال�ي ال مثيل لها، مصا�حنا و�عززها  �� جميع أنحاء العالم  

 ع�� هذه الشبكة، سنجمع أقوى التحالفات املمكنة للت
ً
قدم والدفاع عن عالم ف�ي موضع حسد خصومنا. واعتمادا

حر ومنفتح ومزدهر وآمن. وستشمل هذه االئتالفات جميع الدول ال�ي �ش��ك معنا �� هذه األهداف. حيث توجد �� 

 قدر 
ً
قلب هذا التحالف توجد دول ديمقراطية �شاركنا مصا�حنا وقيمنا، مما يضمن أن ي�ون التحالف تحو�ليا

 مع أي دولة تدعم نظامنا القائم ع�� القواعد بينما  اإلم�ان. �جعل تحالفاتنا جامعة قدر اإلم�
ً
ان، سنعمل أيضا

 نواصل الضغط ع�� جميع الشر�اء الح��ام و�عز�ز الديمقراطية وحقوق اإل�سان. 

 التعاون التحويلي

هائل.   �ش�ل  التعاون  من  أك��  مستو�ات  تحقيق  إ��  نحتاج  العالم،  يواجهها  ال�ي  املشا�ل  أصعب  حل  أجل  ومن 

لقيام بذلك هو إدراك أن جوهر تحالفنا الشامل هم هؤالء الشر�اء الذين �شار�وننا مصا�حنا �ش�ل وثيق. ومفتاح ا

حيث �عد التحالفات التعاهدية (ال�ي �ش�ل املعاهدات األساس الذي قامت عليھ) األمر�كية مع الدول الديمقراطية 

 الس��اتيجيتنا و�� محور�ة بالنسبة ل�ل ما نقوم
ً
.   األخرى أساسا

ً
 وازدهارا

ً
 من أجل جعل العالم أك�� سالما

ً
بھ تقر�با

إ��   الوقوف  إرادتنا وقدرتنا ع��   �� أد�ى شك  إل��م  يتطرق  أال  الثنائية األخرى  الناتو واملعاهدات   �� وع�� حلفائنا 

ف جان��م ضد أي عدوان أوترهيب. و�ينما نقوم بتحديث جيشنا و�عمل ع�� �عز�ز ديمقراطيتنا �� الداخل، فسو 

ندعو حلفاءنا إ�� فعل ال��يء نفسھ، بما �� ذلك من خالل االستثمار �� نوعية القدرات واالضطالع بالتخطيط الالزم  

 لتعز�ز الردع �� عالم تزداد فيھ مظاهر املواجهة. 
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و�جب  عقود،  ثمانية  مدى  ع��  القومي  لألمن  سياستنا   �� حاسم  دور  األمر�كية  والشرا�ات  للتحالفات  �ان  لقد 

ها وتحدي��ا للقيام بنفس الدور �� املستقبل. وقد استجاب الناتو �ش�ل موحد وقوي لردع املز�د من العدوان �عميق

مدر�د   قمة   �� واسعة  جديدة  أجندة   
ً
أيضا الناتو  تب�ى  عندما  ح�ى  أورو�ا،   �� التحديات   2022الرو��ي  ملعا�جة 

 من اإلن�
ً
األمنية بدءا الص�ن وغ��ها من ا�خاطر  املوافقة ع�� طلب فنلندا املمن�جة من  املناخ، وكذلك  �نت ح�ى 

 ب�ن الواليات املتحدة  
ً
والسو�د لالنضمام إ�� التحالف. و�قوم مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم إ�شاؤه حديثا

واالتحاد األورو�ي بتنسيق األساليب لتحديد قواعد الطر�ق �شأن قضايا التكنولوجيا واالقتصاد والتجارة العاملية 

ع�� أساس القيم الديمقراطية املش��كة. و�عزز شراكتنا األمنية (أو�وس) مع أس��اليا واململكة املتحدة االستقرار ��  

التعاون مع تحالف  الت�امل الدفا�� والتكنولوجيا. ونواصل �عميق  الهندي والهادئ مع �عميق  منطقة ا�حيط�ن 

ملكة املتحدة). و�عا�ج الر�اعية ال�ي أعيد تنشيطها، وال�ي تضم "العيون ا�خمس" (مع أس��اليا وكندا ونيوز�لندا وامل

أهداف  تحقيق  ع��  بالفعل  قدر��ا  أثبتت  وقد  اإلقليمية،  التحديات  وأس��اليا،  والهند  واليابان  املتحدة  الواليات 

�وفيد وم�افحة  والهادئ،  الهندي  ا�حيط�ن  السي��ا�ي  19- منطقة  األمن  شرا�ات  و�عميق  املناخ،  و�عز�ز   و�غ�� 

عد عالقاتنا االستخباراتية مع حلفائنا بمثابة رصيد إس��اتي�� من  
ُ
املعاي�� العالية للبنية التحتية واألمن الص��. و�

املنافسة   مجال   �� سيما  ال  لنا،  املنافسة  القوى  من  غ��نا  مع  التنافس   �� متصاعد  �ش�ل  �ساهم  أن  شأنھ 

 التكنولوجية. 

ث عن طرق جديدة لدمج تحالفاتنا �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ وأورو�ا وسنستمر �� إعطاء األولو�ة للبح

وتطو�ر وسائل جديدة أعمق للتعاون. لقد أعدنا تنشيط مجموعة السبع باعتبارها ال�جنة التوج��ية للديمقراطيات  

 �� دعم رؤ�تنا املش��كة للنظ
ً
 حاسما

ً
ام الدو��. حيث ت�ون مجموعة الصناعية املتقدمة �� العالم، و�عتقد أن لها دورا

 أخرى ذات أهداف تتوافق معها، كما حدث �� قمة 
ً
الدول السبع �� أقوى حاال��ا عندما �شارك �ش�ل رس�ي دوال

 األرجنت�ن والهند و�ندونيسيا والسنغال وجنوب إفر�قيا وأوكرانيا.2022
ً
 ، حيث شاركت أيضا

شط �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ تتعزز املصا�ح األمر�كية وعندما يقوم حلفاؤنا وشر�اؤنا األورو�يون بدور �

ع�� أفضل وجھ، بما �� ذلك دعم حر�ة املالحة وا�حفاظ ع�� السالم واالستقرار ع�� مضيق تايوان. و�املثل، نر�د 

الذي نتطلع   أن �شارك حلفاؤنا �� ا�حيط�ن الهندي والهادئ �ش�ل �عاو�ي مع حلفائنا األورو�ي�ن �� �شكيل النظام

، وذلك من خالل الوقوف �� وجھ روسيا والتعاون مع االتحاد األورو�ي واململكة املتحدة �� منافستنا مع  
ً
إليھ جميعا
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ما  منطقة   �� الدو��  النظام  ا��يار  أن  حلفاؤنا  يدرك  حيث  املتحدة.  للواليات  ُيقّدم  معروفا  ليس  وهذا  الص�ن. 

 ق أخرى. سيعرضھ �� ��اية املطاف ل�خطر �� مناط 

 من أجل دعم الديمقراطية وحقوق اإل�سان ��  
ً
هؤالء ا�حلفاء والشر�اء من الدول الديمقراطية لهم دور مهم أيضا

بالغ   
ً
أمرا اإل�سان  الديمقراطية والدفاع عن حقوق  �عز�ز  إ��  الرامية  عت�� اإلجراءات 

ُ
� العالم. حيث  أنحاء  جميع 

فقط ليس  املتحدة،  للواليات  بالنسبة  اح��ام   األهمية  ألن   
ً
أيضا ولكن  قيمنا،  مع  يتوافق  بذلك  القيام  ألن 

 الديمقراطية ودعم حقوق اإل�سان �عززان السالم واألمن واالزدهار العاملي. 

وسنعمل   الديمقراطي.  نظامنا  والشفافية  للمساءلة  تخضع  ال�ي  ا�ُحكم  ألنظمة  العاملية  ال��ديدات  ��دد  كما 

من أجل �عز�ز الديمقراطية وم�افحة االستبداد. و�عزز املبادرة الرئاسية   باستمرار ع�� تحديث مجموعة أدواتنا

 من قدرتنا ع�� مواجهة التحديات الغارقة خالل عشر�نيات القرن ا�حادي والعشر�ن،  
ً
للتجديد الديمقراطي نوعيا

ملستقلة. وع�� نفس مثل الفساد الكب�� والقمع الرق�ي وال�جمات ال�ي يتم ش��ا ع�� االنتخابات ووسائل اإلعالم ا

املنوال، فإننا �ستجيب للطرق ال�ي �س�� املستبدون من خاللها إ�� تقو�ض النظام العاملي، وال�ي تتطور باستمرار، 

وال سيما من خالل استخدام املعلومات كسالح  لتقو�ض الديمقراطيات واستقطاب ا�جتمعات. ونحن نقوم بذلك 

املد�ي ووسائل اإلعالم املستقلة والقطاع ا�خاص ملنع مزاحمة املعلومات من خالل العمل مع ا�ح�ومات وا�جتمع  

البيئة اإلعالمية   و�عز�ز سالمة  التضليل،  املزدهرة.    -املوثوقة، وف�ح حمالت  للديمقراطيات  و�� حجر األساس 

 لتحميل الدول املسؤولية عن ان��ا�ات وتجاوز 
ً
 إ�� جنب، أيضا

ً
ات حقوق اإل�سان، و�عمل مع حلفائنا وشر�ائنا، جنبا

مارس ضد األقليات العرقية والدينية، ونتعامل مع م�افحة الفساد باعتبارها مص�حة أساسية 
ُ
بما �� ذلك تلك ال�ي ت

لألمن القومي، وكذل م�افحة القمع العابر ل�حدود الوطنية، والوقوف إ�� جانب الناس حول العالم �� ا�خطوط 

ساواة والعدالة. و�عيد تأكيد ال��امنا بالعمل مع ا�جتمع الدو�� لتحقيق حلول األمامية للنضال من أجل الكرامة وامل

بما �� ذلك من خالل إعادة التوط�ن.   -مستدامة وطو�لة األجل ملواجهة أشد أزمة لالجئ�ن منذ ا�حرب العاملية الثانية  

إ��   لدينا  السنوي  الالجئ�ن  قبول  سقف  برفع  قمنا  إعادة  125000وقد  ع��  و�عمل  قبول ،  برنامج  وتحس�ن  بناء 

 الالجئ�ن �� الواليات املتحدة لتمكيننا من تحقيق هذا الهدف. 
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 عالم يحتوي الجميع 

أراض��ا، إن   القواعد يح��م سياد��ا وسالمة   ع�� 
ً
 قائما

ً
 ومفتوحا

ً
 مستقرا

ً
تر�د نظاما الدول  العظ�ى من  الغالبية 

التحديات   �شأن  التعاون  و�تيح  املش��ك،  الرخاء  ويعزز  اآلخر�ن  مع  االقتصادي  للتبادل  عادلة  وسيلة  و�وفر 

ا�خار  والتدخل  واإلكراه  العدوان  �شدة  يرفضون  وهم  القواعد  املش��كة.  قلب   �� البتة  لد��م مص�حة  وليس   .��

 للعدوان والقمع.
ً
 واملعاي�� الرا�خة منذ أمد �عيد، ح�ى ال يصبح العالم مر�عا

سنساعد �� بناء التحالفات ال�ي �شرك �ل هذه البلدان و�ستفيد من قو��ا ا�جماعية وسنعمل ع�� ا�حفاظ عل��ا. 

القوة األمر�كية وسياستنا ا�خارجية. وقد ال ي�ون البعض اآلخر ونحن ندرك أنھ قد ي�ون للبعض تحفظات ع��  

، ولكنھ مع ذلك �عتمد ع�� النظام الدو�� القائم ع�� القواعد. ومع ذلك، فإن القواسم املش��كة بيننا،  
ً
ديمقراطيا

 باالهتم
ً
 وجديرا

ً
، يجعل مثل هذا التحالف الواسع ضرور�ا

ً
ام. وسنستمع  والتطلع لوجود عالم أك�� حر�ة وانفتاحا

 وننظر �� األف�ار ال�ي يق��حها شر�اؤنا حول كيفية القيام بذلك. 

و�تطلب بناء هذا التحالف الشامل �عز�ز النظام متعدد األطراف لدعم املبادئ التأسيسية لألمم املتحدة، بما �� 

ملتحدة لقرار يدين العدوان دولة عن دعمها �� ا�جمعية العامة لألمم ا  141ذلك اح��ام القانون الدو��. حيث أعر�ت  

الرو��ي غ�� امل��ر ع�� أوكرانيا. ونواصل إظهار هذا الن�ج من خالل إشراك جميع املناطق �� جميع القضايا، ليس  

من حيث ما نحن ضده ولكن ما نحن من أجلھ. هذا العام، عقدنا شراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" 

" إلذ�اء   -لنظيفة واألمن البحري �� املنطقة. وقد بدأنا حملة "ازدهار إفر�قيا  لتعز�ز البنية التحتية للطاقة ا
ً
نبنيھ معا

وال�حة  النظيفة  الطاقة  قطاعات   �� واالستثمار  التجارة  و�عز�ز  القارة  أنحاء  جميع   �� االقتصادي  النمو 

ل��ي إل�شاء وتنفيذ ن�ج مش��ك والتكنولوجيا الرقمية. و�عمل ع�� تطو�ر شراكة مع الدول الواقعة ع�� ا�حيط األط 

اإلقلي�ي  العمل  وحّفزنا  البحر�ة.  وا�حوكمة  والعلمية،  والبيئية  االقتصادية  واألهداف  املش��كة،  التنمية  لدفع 

ملواجهة التحديات األساسية ال�ي تواجھ نصف الكرة الغر�ي من خالل قيادة شراكة األمر�كت�ن من أجل االزدهار  

نتعاش االقتصادي وحشد املنطقة خلف ن�ج جريء وغ�� مسبوق لل�جرة من خالل االقتصادي لتحف�� ودفع اال 

إيران،   "إعالن لوس أنجلوس �شأن ال�جرة وا�حماية". و�� منطقة الشرق األوسط، عملنا ع�� �عز�ز الردع تجاه 

�عز�ز استقرار وتخفيف حدة الن�اعات اإلقليمية، و�عميق الت�امل ب�ن مجموعة متنوعة من الشر�اء �� املنطقة، و 

 الطاقة. 
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 إ�� جنب مع عشرات الشر�اء 
ً
وُيعّد إطار العمل االقتصادي ملنطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، والذي أطلقناه جنبا

باملائة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� العاملي، من األمثلة البارزة ع�� التحالف الشامل. حيث    40اإلقليمي�ن الذين يمثلون  

التجارة واالقتصاد الرق�ي، وسالسل التور�د واملرونة، والطاقة النظيفة و�زالة   -ر�ع لهذا اإلطار  ستسمح الر�ائز األ 

الفساد   و�التا��    -الكر�ون، والضرائب وم�افحة   ،
ً
اقتصاديا الطر�ق ملنطقة حيو�ة  بتحديد قواعد  الشراكة  لهذه 

 االقتصاد العاملي. 

إ�� جنب مع  
ً
التحتية   وقد أطلقت الواليات املتحدة، جنبا البنية  شر�ائنا �� مجموعة السبعة، الشراكة من أجل 

العاملية واالستثمار لتلبية احتياجات البنية التحتية الهائلة �� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. حيث ستعمل  

ن الطاقة الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار ع�� تحف�� التمو�ل العام وا�خاص لل��وض باملناخ وأم

�ل ذلك مع خلق فرص للشر�ات األمر�كية. وقد    -وال�حة واألمن الص�� واالتصال الرق�ي واملساواة ب�ن ا�جنس�ن  

مليار دوالر من مجلس التعاون ا�خلي�� لصا�ح مشاريع تتوافق مع أهداف الشراكة   3حصلنا ع�� ال��امات بأك�� من  

 �� عدد من مبادرات التنمية األخرى، وال�ي تم بناؤها  من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار.  
ً
 مشا��ا

ً
وتخذنا ن�جا

 حول تحالفات أ�حاب املص�حة املتعددين ال�ي يمك��ا حشد مجموعة واسعة من املوارد إلبراز حقيقة أن  
ً
أيضا

ثة من اإليدز ( "الديمقراطية تحقق الكث��" من خالل طرق مختلفة، بما �� ذلك خطة الرئيس الطو�لة األمد لإلغا

هدف  إ��  للوصول  ا�جما��  طموحنا  ورفع  جر�ئة  إجراءات  التخاذ  العالم  ونحشد  العاملي.  والصندوق  بيبفار) 

البالغ   العاملي  مليار دوالر مل�افحة ف��وس نقص املناعة البشر�ة / اإليدز والسل واملالر�ا ع�� مدى    18الصندوق 

للوفاء بتعهد   2023مليار دوالر �� م��انيتنا للسنة املالية    2بنا تخصيص  السنوات الثالث املقبلة، و�� هذا السياق طل

بتقديم   املتحدة  النظم   6الواليات  �عز�ز  ع��  االستثمار  هذا  وسيعمل  سنوات.  ثالث  مدى  ع��  دوالر  مليارات 

 ال�حية، و�سريع التقدم لتحقيق التغطية ال�حية الشاملة، وتوسيع القوة العاملة ال�حية العاملية. 

وستعمل الواليات املتحدة �ش�ل عم�� مع أي شر�ك يرغب �� االنضمام إلينا �� حل املشكالت �ش�ل بّناء، و�عز�ز 

  
ً
أيضا �شمل  بل  فحسب،  الدول  مستوى  ع��  ليس  وهذا  املش��كة.  املصا�ح  أساس  ع��  جديدة  عالقات  و�ناء 

ومات دون الوطنية �� الداخل و�� جميع  مجموعات ا�جتمع املد�ي والشر�ات ا�خاصة واملؤسسات ا�خ��ية وا�ح�

أنحاء العالم. ومن خالل مبادرات ثبتت جدواها مثل "جا��"، تحالف اللقاحات؛ واملنصات ا�جديدة (الفور�ة) ال�ي 

أدوات م�افحة  إتاحة  إطار مبادرة �سريع   �� اللقاحات  (توف�� وتقديم  ال�حظة، مثل مبادرة �وفاكس  تل�ي حاجة 
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وا�جهود19-�وفيد ذلك   )،   �� بما  العاملي،  الص��  األمن  تمو�ل  تحس�ن  أجل  من  بذل 
ُ
ت ال�ي  ا�جديدة  التار�خية 

تحالفات  بتشكيل  سنقوم  ذلك  خالل  من  لها،  واالستجابة  وا�جهوز�ة  األو�ئة  من  للوقاية  املا��  الوسيط  صندوق 

 ات العالم. �س��دف تحقيق أغراض محددة وتحالفات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص ملواجهة أصعب تحدي

 عالم مزدهر 

 جديدة للعمل مع ا�حلفاء والشر�اء ع�� التنمية وتوسيع الكرامة اإل�سانية ألننا ندرك أ��ا جزء 
ً
 طرقا

ً
وسنن��ئ أيضا

 ما تظهر األمراض املعدية واإلرهاب والتطرف العنيف وال�جرة غ��  
ً
ال يتجزأ من أمن وازدهار جميع األمر�كي�ن. غالبا

من وغ��ها  �ع��ف   النظامية  ال  حدو��ا،  بمجرد  وال�ي   ،
ً
عمقا األك��  التنمية  تحديات  �سبب  تتسارع  أو  ال��ديدات 

اإل�سانية،  واملعاناة  الفقر  وتذ�ي  التنمية،  بدورها،  لألوطان،  العابرة  ال��ديدات  تقوض  حيث  الوطنية.  با�حدود 

 وتدفع للدخول �� حلقة مفرغة. 

�وفيد   جائحة  أدت  امل�اسب    19-لقد  تآ�ل  املساواة إ��  عدم  أوجھ  ع��  الضوء  و�سليط  التنمية  حقق��ا  ال�ي 

املستمرة. و��دد الصراعات طو�لة األمد، والهشاشة امل��ايدة، وعودة االستبداد، والصدمات املناخية امل��ايدة، حياة 

ساهم ��   الناس وسبل عيشهم واالستقرار العاملي. وأدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إ�� تفاقم هذه ال��ديدات، مما

 ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذي أدى بدوره إ�� تفاقم الفقر وتآ�ل األمن الغذائي �� جميع أنحاء العالم. 

سنعمل ع�� مواجهة هذه التحديات املش��كة، ونجدد ال��امنا بال��وض بأهداف التنمية املستدامة من خالل الس��  

لية، ال سيما من خالل وضع الشر�اء ا�حلي�ن �� سّدة القيادة، و�شر إ�� إقامة شرا�ات إنمائية أك�� احتواًء وشمو 

 من األدوات، بما �� ذلك التمو�ل التحف��ي واإل�سا�ي املت�امل، والتنمية و�ناء السالم. ونحن 
ً
مجموعة أك�� ا�ساعا

ة ألزمة املناخ من خالل بالفعل نطبق هذا الن�ج ملساعدة الدول الضعيفة ع�� بناء املرونة �� مواجهة اآلثار املدمر 

خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف واملرونة (بر�ب��) ودعم التجديد الديمقراطي من خالل الشرا�ات من أجل التنمية 

 هذا الن�ج اإلنمائي لتعز�ز األمن الص�� العاملي واألنظمة واتخاذ إجراءات 
ً
الديمقراطية (�ي دي دي). وننفذ أيضا

األسباب ا�جذر�ة للهشاشة والصراع واألزمات، بما �� ذلك من خالل قانون الهشاشة إ�سانية مبدئية مع معا�جة  

النساء   �� . وسنستثمر 
ً
تماس�ا أك��  السالم �ش�ل  بناء  وأدوات  واإلنمائية  اإل�سانية  أدواتنا  العاملية. وسنستخدم 

 
ً
، بما �� ذلك مجتمع "إل  والفتيات، وسنستجيب لألصوات والنداءات ونركز ع�� احتياجات الفئات األك�� ��ميشا
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�� �ي �ي كيو آي+" (املثليات، واملثلي�ن، ومزدو�� امليل ا�جن��ي، واملتحول�ن، والشواذ وثنائيي ا�جنس، وغ��هم)؛  

 و�عز�ز التنمية الشاملة ع�� نطاق واسع.

وشر�  املتحدة  الواليات  تم��  ال�ي  املمارسات  أفضل  استخدام   �� سنستمر  التنموي،  عملنا  خالل  عن  ومن  اءنا 

حقوق   واح��ام  عالية؛  و�دماج  وعمالية  واجتماعية  بيئية  ومعاي��  واملساءلة؛  الشفافية  ذلك:   �� بما  منافسينا، 

عت�� املؤسسات املالية 
ُ
اإل�سان؛ والشرا�ات ا�حلية املدعومة باملساعدات ا�خارجية والتمو�ل السليم واملستدام. و�

 عوامل مضاِعفة لقوة قيمنا ومصا�حنا. ومن أجل    الدولية، بما �� ذلك البنك الدو�� وصندوق 
ً
النقد الدو��، أيضا

 �� ا�خارج البد من وجود اقتصاد أقوى هنا �� الداخل. ومع ازدهار االقتصادات 
ً
تحقيق نمو أقوى وأك�� استقرارا

 �� الوظائف  يخلق مز�د من  مما  وا�خدمات،  السلع  األمر�كية من  الصادرات  ع��  الطلب  يزداد  الواليات   األخرى، 

املتحدة. وسنعمل ع�� �عز�ز استجابة هذه املؤسسات ألولو�ات الواليات املتحدة، بما �� ذلك كيفية دعم البلدان 

 تداعيات ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا.
ً
 النامية �ش�ل أفضل �� مواجهة ا�جائحة وحاليا

 تحديث جيشنا وتقويته

ها العالم ع�� اإلطالق. ولن ت��دد الواليات املتحدة �� استخدام القوة ُ�عّد ا�جيش األمر��ي هو أقوى قوة قتالية عرف

عند الضرورة للدفاع عن مصا�حنا الوطنية. لكننا سنفعل ذلك كمالذ أخ�� وفقط عندما ت�ون األهداف والرسالة 

إ�� جانب األدوات غ�� العسكر�ة، وأن يتم   تنفيذ املهمة وا�حة وقابلة للتحقيق، ومتوافقة مع قيمنا وقوانيننا، 

 بموافقة مستن��ة من الشعب األمر��ي. 

. ومنطلقنا األسا��ي ��  2022وقد تم توصيف ن�جنا �� الدفاع الوط�ي بالتفصيل �� اس��اتيجية الدفاع الوط�ي لعام  

ذلك هو أن ا�جيش األمر��ي القوي �ساعد �� �عز�ز وحماية املصا�ح الوطنية ا�حيو�ة للواليات املتحدة من خالل 

ومصا�حھ دع  األمر��ي  الشعب  وحماية  القوة،  و�ظهار  الصراع،  وردع  العدوان،  ومواجهة  الدبلوماسية،  م 

االقتصادية. و�� ظل املنافسة الشديدة، يتمثل دور ا�جيش �� ا�حفاظ ع�� مزايا القتال واكتسا��ا مع ا�حد من  

و�عز�زه،   الردع  ع��  ل�حفاظ  عاجل  �ش�ل  ا�جيش  وسيتصرف  منافسينا.  التحدي مزايا  بمثابة  الص�ن  �ون  مع 

ا�خط�� لنا. وسنتخذ خيارات منضبطة فيما يتعلق بالدفاع الوط�ي وسن�كز اهتمامنا ع�� املسؤوليات العسكر�ة  
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األساسية: الدفاع عن الوطن، وردع ال�جمات واالعتداءات ضد الواليات املتحدة وحلفائنا وشر�ائنا، مع ا�جهوز�ة  

 ي تخوضها األمة عندما تفشل الدبلوماسية والردع. للقتال والفوز �� ا�حروب ال�

وهو ن�ج �ش�� إليھ بالردع    -ومن أجل القيام بذلك، سنجمع �ل قوتنا لتحقيق أق��ى تأث�� �� ردع األعمال العدوانية  

ل جيشنا من خالل استخدام عقلية 
ّ
املت�امل (انظر مر�ع النص املرفق أدناه، تحت عنوان: "الردع املت�امل"). سنشغ

ا�حمالت   لألمام.   -شن  االس��اتيجية  مع  املتوافقة  األولو�ات  لدفع   
ً
منطقيا املرتبطة  العسكر�ة  األ�شطة  �سلسل 

وسنقوم ببناء قوة مرنة ونظام دفا�� يضمن قدرتنا ع�� أداء هذه الوظائف لعقود قادمة. وقد أ��ينا أطول حرب 
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العسكر�ة   العمليات  من  حقبة  ومعها  أفغا�ستان،   �� مع  ألمر��ا  ح�ى  أخرى،  مجتمعات  �شكيل  إلعادة  الك��ى 

 ظهورها. احتفاظنا بالقدرة ع�� مواجهة ال��ديدات اإلرهابية للشعب األمر��ي حال 

 الردع المتكامل

الشعبیة وروسیا ودول أخرى. إن وجود للوالیات المتحدة مصلحة حیویة في ردع عدوان جمھوریة الصین  
المنافسین األكثر قدرة واالستراتیجیات الجدیدة لسلوك التھدید دون العتبة التقلیدیة للصراع وما فوقھا،  
تحافظ  أن  یجب  لذا،  النووي.  والردع  التقلیدیة  القوات  على  فقط  االعتماد  تحمل  یمكننا  ال  أنھ  یعني 

 تعززه، مع كون الصین ھي التحدي المتنامي الذي نواجھھ.استراتیجیتنا الدفاعیة على الردع و

الخصوم  إلقناع  القدرات  من  مرن  مزیج  أي  المتكامل:  الردع  على  الوطني  للدفاع  استراتیجیتنا  وتعتمد 
المحتملین بأن تكالیف أنشطتھم العدائیة تفوق المكاسب التي یریدون اقتناصھا. ویستلزم (الردع المتكامل)  

 ذلك:

عبر النطاقات والمجاالت المختلفة، مع االعتراف بأن استراتیجیات منافسینا تعمل عبر النطاقات  التكامل    -
العسكریة (البریة والجویة والبحریة واإللكترونیة والفضائیة) وغیر العسكریة (االقتصادیة والتكنولوجیة  

 ویجب علینا أن نقوم بذلك أیضاً. -والمعلوماتیة) 

م  - المناطق،  المتزایدة التكامل عبر  والقدرات  التوسعیة  الطموحات  بین  یجمعون  منافسینا  أن  إدراك  ع 
 لتھدید المصالح األمریكیة في المناطق الرئیسیة وعلى أرض الوطن.

التكامل عبر مختلف أطیاف الصراع لمنع المنافسین من تغییر الوضع الراھن بطرق تضر بمصالحنا   -
 المسلح.الحیویة بینما نحوم نحن تحت عتبة النزاع 

التكامل عبر الحكومة األمریكیة لالستفادة من مجموعة كاملة من المزایا األمریكیة، من الدبلوماسیة    -
 واالستخبارات واألدوات االقتصادیة إلى المساعدة األمنیة وفرض قرارات التموضع.

میة القدرات المشتركة،  التكامل مع الحلفاء والشركاء من خالل االستثمارات في قابلیة التشغیل البیني وتن  -
 وتخطیط الموقف التعاوني، والمقاربات الدبلوماسیة واالقتصادیة المنسقة. 

ویتطلب الردع المتكامل منا التنسیق والتواصل واالبتكار بشكل أكثر فاعلیة، بحیث یفھم أي منافس یفكر  
الرد علیھ في نطاق أنھ یمكننا  المجاالت  المجاالت   في الضغط من أجل تحقیق میزة في أحد  العدید من 

المصداقیة   ذات  واالستراتیجیة  التقلیدیة  للقدرات  التقلیدي  الدعم  زیادة  على  ھذا  ویعمل  أیضاً.  األخرى 
القتالیة، مما یسمح لنا بالقیام، بشكل أفضل، بتشكیل تصورات الخصوم عن المخاطر وتكالیف العمل ضد 

 ل.المصالح األمریكیة األساسیة، في أي وقت وعبر أي مجا
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إن ا�جيش صاحب املصداقية القتالية هو أساس الردع و�جسد قدرة الواليات املتحدة ع�� االنتصار �� الصراع. 

ومرنة   قاتلة  لت�ون  املش��كة  القوة  بتحديث   
ً
أيضا وسريعة  وسنقوم  ا�حركة  وخفيفة  للبقاء  وقابلة  ومستدامة 

االستجابة، مع إعطاء األولو�ة للمفاهيم العملياتية وقدرات القتال ا�حَدثة. و�سلط ا�حرب �� أوكرانيا الضوء ع��  

أهمية وجود قاعدة صناعية دفاعية �شطة للواليات املتحدة وحلفا��ا وشر�ا��ا. حيث ال يجب أن ت�ون، فحسب،  

 ع��  قادرة ع 
ً
أيضا العدو، بل يجب أن ت�ون قادرة  للدفاع ضد عدوان  الالزمة  املثبتة �سرعة  القدرات  �� تصنيع 

ا�حرب  ل  تحّوِ الناشئة  التقنيات   ألن 
ً
املعركة. ونظرا ق مع تطور ظروف ساحة 

ّ
ابت�ار حلول وتصميمها �ش�ل خال

ستثمر �� مجموعة من التقنيات املتقدمة بما و�ش�ل ��ديدات جديدة للواليات املتحدة وحلفاءنا وشر�اءنا، فإننا � 

بھ  املوثوق  االصطنا��  والذ�اء  الصوار�خ  هز�مة  وقدرات  والفضائية  السي��انية  ا�جاالت   �� التطبيقات  ذلك   ��

واألنظمة الكّمية، بينما ننشر قدرات جديدة �� ساحة املعركة �� الوقت املناسب. ويعد دمج ا�حلفاء والشر�اء �� 

 إ�� إزالة ا�حواجز �ل مرحلة م
ً
 بالغ األهمية لتحقيق �عاون هادف. و�س�� أيضا

ً
ن مراحل التخطيط الدفا�� أمرا

املش��كة  القدرات  بتطو�ر  املتعلقة  القضايا  لتشمل  والشر�اء،  ا�حلفاء  مع  أعمق  �عاون  تحقيق  �عوق  قد  ال�ي 

 واإلنتاج �حماية تفوقنا العسكري التكنولو�� املش��ك. 

 للردع املت�امل. حيث تدعم القوة النوو�ة اآلمنة والفعالة أولو�اتنا  و�ظل الردع النو 
ً
وي أولو�ة قصوى لألمة وأساسا

إذا  أهدافنا  بتحقيق  لنا  السماح  ا�حلفاء والشر�اء، مع  ال�جمات االس��اتيجية، وطمأنة  الدفاعية من خالل ردع 

حيازة  �� بكثافة  ا�حتملون  وخصومنا  منافسونا  ويستثمر  الردع.  ثالثينيات   فشل  و�حلول  جديدة.  نوو�ة  أس�حة 

القرن ا�حا��، ستحتاج الواليات املتحدة ألول مرة إ�� ردع قوت�ن نوو�ت�ن رئيسيت�ن، حيث ستعمل �ل م��ما ع�� �شر 

نواجهها،  ال�ي  لل��ديدات  النووي  الردع  استجابة  استمرار  ولضمان  ومتنوعة.  حديثة  و�قليمية  عاملية  نوو�ة  قوى 

الثالوث النووي (قاذفات قنابل اس��اتيجية، وصوار�خ باليستية عابرة للقارات، وصوار�خ بالستية نقوم بتحديث  

�عز�ز  عن   
ً
فضال النوو�ة،  لألس�حة  التحتية  والبنية  النوو�ة،  واالتصاالت  والسيطرة  والقيادة  للغواصات)  أخرى 

ا�حد من مخاطر ا�حرب النوو�ة. ويشمل  ال��امات الردع املوسعة �حلفائنا. ولكننا سنظل مل��م�ن بالقدر نفسھ ب

ذلك اتخاذ مز�د من ا�خطوات لتقليص دور األس�حة النوو�ة �� اس��اتيجيتنا والس�� إ�� تحقيق أهداف واقعية 
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https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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عدم  نظام  ويعزز  ويعزز  لدينا  الردع  اس��اتيجية   �� �سهم  مما  األس�حة،  من  للتحقق  والقابل  املتبادل  للتحكم 

 االنتشار العاملي.

عّد 
ُ
 أهم االستثمارات �� تلك ال�ي يتم القيام ��ا �� القوة غ�� العادية �جميع املتطوع�ن �� ا�جيش، ومشاة البحر�ة،  و�

 إ�� جنب مع القوى املدنية العاملة �� وزارة    -والبحر�ة، والقوات ا�جو�ة، والقوات الفضائية، وخفر السواحل 
ً
جنبا

ال العمود  خدمتنا  أفراد  و�مثل  لدينا.  برفاههم الدفاع  مل��مون  فنحن  جهتنا  ومن  األمر��ي  القومي  للدفاع  فقري 

وعائال��م أثناء ا�خدمة وما �عدها. وسنظل نحافظ ع�� مبدأنا األسا��ي املتمثل �� السيطرة املدنية ع�� ا�جيش،  

للفعالي املتبادل ضرور�ة  �� االح��ام  املتجذرة  السليمة  العسكر�ة  العالقات املدنية  بأن  العسكر�ة.  مع االع��اف  ة 

آفات  االنتحار؛ والقضاء ع��  ملنع  التنوع والشمول؛ وتكثيف جهودنا  �عز�ز  القوة من خالل  �عزز فعالية  وسوف 

االعتداء ا�جن��ي والتحرش وأش�ال العنف األخرى واإلساءة والتمي��؛ واجتثاث التطرف العنيف. وسوف نتمسك  

 بال��ام أمتنا املقدس برعاية قدامى ا�حار��
ً
 ن وعائال��م عندما �عود قواتنا إ�� أرض الوطن.أيضا

 

***** 

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

  "أولو�اتنا العامليةوالذي جاء تحت عنوان: "
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