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 )5( 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��  

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

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

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

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

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

 .ل�جميع"

 أل 
ً
همية 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، 

ت عنوان: "املنافسة ع�� ما  لالس��اتيجية؛ وا�حلقة الثانية، وال�ي شملت ا�جزء األول من االس��اتيجية، تح

هو قادم"، وا�حلقة الثالثة، وال�ي شملت ا�جزء الثا�ي من االس��اتيجية، تحت عنوان: "االستثمار �� قوتنا"،  

وا�حلقة الرا�عة، وشملت ا�جزء الثالث من االس��اتيجية، تحت عنوان: "أولو�اتنا العاملية". وهذه �� ا�حلقة  

ء الرا�ع من االس��اتيجية، تحت عنوان: "اس��اتيجيتنا حسب �ل منطقة"،  ا�خامسة واألخ��ة، و�شمل ا�جز

 وا�جزء ا�خامس وهو عبارة عن "ا�خاتمة"، وذلك ع�� النحو التا��:

 الجزء الرابع: استراتیجیتنا حسب کل منطقة
يمكن للواليات املتحدة أن تواجھ تحديات هذا العقد ا�حاسم إال من خالل الشراكة مع الدول والشعوب �� جميع  ال  

و�قومون  م��ا؛  ويستفيدون  منطقة  �ل   �� والعميقة  الواسعة  عالقاتنا  ع��  �عتمدون  فاألمر�كيون  العالم.  أنحاء 

ويعم وو�درسون  ؛ 
ً
تقر�با الدول  جميع  مع  والتجارة  مستقبلنا  باالستثمار  فإن  لذا،  قارة.  �ل   �� ويعيشون  لون 

 وومستقبل العالم م��ابطان. وهذا هو السبب �� أن اس��اتيجيتنا عاملية. 

 ال��و�ج ملنطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ كمنطقة حرة ومفتوحة 
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افيا السياسية �غذي منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ الكث�� من النمو االقتصادي �� العالم وست�ون بؤرة ا�جغر 

�� تحقيق منطقة مفتوحة وم��ابطة ومزدهرة وآمنة  للقرن ا�حادي والعشر�ن. وللواليات املتحدة مص�حة حيو�ة 

 ومرنة، بصف��ا أبرز قوى ا�حيط�ن الهندي والهادئ.

وس مفتوحة  والهادئ  الهندي  ا�حيط�ن  منطقة  إلبقاء  األخرى  اإلقليمية  الدول  مع  املتحدة  الواليات  هلة  وستعمل 

الوصول، وضمان أن ت�ون الدول حرة �� اتخاذ خيارا��ا ا�خاصة، بما يتفق مع االل��امات بموجب القانون الدو��. 

املد�ي  وا�جتمع  ا�حرة  وال�حافة  الديمقراطية  املؤسسات   �� االستثمار  خالل  من  املفتوحة  ا�جتمعات  وندعم 

 ونتعاون مع الشر�اء ملواجهة التالعب باملعلومات والفس
ً
 مش���ا

ً
 إقليميا

ً
اد. وسوف نؤكد ع�� حر�ة البحار ونب�ي دعما

وهو طر�ق يمر بحوا�� ثل�ي التجارة البحر�ة العاملية ور�ع إجما��    -�حر�ة الوصول املفتوح إ�� بحر الص�ن ا�جنو�ي  

 التجارة العاملية. 

 �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ إال إذا أس
ً
سنا ور�خنا القدرة ا�جماعية. إننا  ال يمكن تحقيق حر�ة وانفتاحا

ع��   ونؤكد  شرا�اتنا.  أوثق  �عز�ز  وكذلك  املعاهدات،  ع��  املبنية  اإلقليمية  ا�خمس  تحالفاتنا  �عميق  ع��  �عمل 

مركز�ة رابطة دول جنوب شرق آسيا (اآلسيان)، و�س�� إ�� إقامة روابط أعمق مع شر�اء جنوب شرق آسيا. وسنقوم 

ماسية واإلنمائية واالقتصادية اإلقليمية، مع ال��ك�� �ش�ل خاص ع�� جنوب شرق آسيا بتوسيع مشاركتنا الدبلو 

،  19-وجزر ا�حيط الهادئ. بينما �عمل مع شر�اء إقليمي�ن �� جنوب آسيا للتصدي ملسألة �غ�� املناخ، وو�اء �وفيد  

نطقة ا�حيط الهندي. سي�ون والسلوك القسري للص�ن، وسنعمل ع�� �عز�ز االزدهار وال��ابط االقتصادي ع�� م

(اتفاق أم�ي ثال�ي   AUKUS  أو�وس  وتحالف)  املتحدة   والواليات  واليابان  والهند  أس��اليا  ب�ن(  الر�ا�� ا�حوار األم�ي  

قوتنا   وسنعزز  اإلقليمية،  التحديات  ملواجهة   
ً
أيضا  

ً
حاسما املتحدة)  والواليات  املتحدة  واململكة  أس��اليا  ب�ن 

بما �� ذلك من خالل ��جيع الروابط   -� من خالل تقر�ب حلفائنا وشر�ائنا من �عضهم البعض  ا�جماعية �ش�ل أك�

 األوثق ب�ن دول ا�حيط�ن الهندي والهادئ والدول األورو�ية. 

و�رتبط ازدهار حياة األمر�كي�ن العادي�ن بازدهار منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، وطاملا �انت الواليات املتحدة  

  �� العمل االقتصادي رائدة  "إطار  املنطقة. و�عمل مع شر�ائنا اإلقليمي�ن ع�� تطو�ر  �� هذه  التجارة واالستثمار 

للمحيط�ن الهندي والهادئ" من أجل تحقيق ازدهار شامل وواسع النطاق و�عز�ز مصا�حنا املش��كة �� اقتصادات 
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) APECقتصادي آلسيا وا�حيط الهادئ (مرنة وعادلة ورقمية ومنخفضة الكر�ون. وستستكمل منظمة التعاون اال

 هذه ا�جهود. 

، حافظت الواليات املتحدة ع�� وجود دفا�� قوي وثابت بتلك املنطقة وستواصل املساهمة    75وع�� مدى  
ً
عاما

�ش�ل هادف �� استقرار املنطقة وسالمها. و�عيد تأكيد ال��اماتنا القو�ة تجاه حلفائنا �� معاهدة ا�حيط�ن الهندي 

وسنواصل تحديث هذه التحالفات. وسنعيد التأكيد    -أس��اليا واليابان وجمهور�ة �ور�ا والفلب�ن وتايالند    -دئ  والها

 ألن  
ً
ال�ي �شمل جزر سين�ا�و. ونظرا املتبادلة  اليابان بموجب معاهدتنا األمنية  بالدفاع عن  الرا�خ  ال��امنا  ع�� 

، ع��  الهند �� أك�� دولة ديمقراطية �� العالم وشر�ك دفا
ً
�� رئي��ي لنا، فإن الواليات املتحدة والهند ستعمالن معا

واملفتوحة.   ا�حرة  والهادئ  الهندي  ا�حيط�ن  ملنطقة  املش��كة  رؤ�تنا  لدعم  األطراف،  ومتعدد  الثنائي  املستو��ن 

ة بال�امل وسنس�� إ�� تحقيق دبلوماسية مستدامة مع �ور�ا الشمالية إلحراز تقدم ملموس نحو نزع األس�حة النوو�

ع �� مواجهة أس�حة الدمار الشامل ال�ور�ة الشمالية وال��ديدات  من شبھ ا�جز�رة ال�ور�ة، مع �عز�ز الردع املوسَّ

الصاروخية. وقد أدى االنقالب العسكري الوح��ي �� بورما إ�� تقو�ض االستقرار اإلقلي�ي، وسنواصل العمل عن  

دول جنوب شرق آسيا، للمساعدة �� استعادة التحول الديمقراطي    كثب مع ا�حلفاء والشر�اء، بما �� ذلك رابطة

 �� بورما. 

 ع�� �عز�ز مرونة وقدرة الشر�اء �� مواجهة التحديات العابرة ل�حدود الوطنية، بما �� ذلك ال��ديدات 
ً
سنعمل أيضا

� نفس الوقت ضرور�ة لتوف��  املناخية والبيولوجية. و�عد منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ بؤرة أزمة املناخ ولك��ا �

و�شمل   اقتصادية.  وفرصة  سياسية  ضرورة  املناخ  ألزمة  املش��كة  استجاباتنا  و�عد  املناخ،  �غ��  ملسألة  ا�حلول 

أنظم��ا  الو�ائية و�عز�ز  �� مواجهة األمراض  بناء وترسيخ املرونة والصمود   مساعدة املنطقة ع�� 
ً
أيضا مشاركتنا 

� االستثمارات  ودفع  الطوارئ ال�حية،  حاالت  منع  ع��  املنطقة  قدرة  وتوسيع  العاملي،  الص��  األمن  مجال   �

 واكتشافها واالستجابة لها. 

لقد دخلنا ف��ة جديدة هامة من السياسة ا�خارجية األمر�كية ال�ي ستتطلب من الواليات املتحدة املز�د �� منطقة 

ذ ا�حرب العاملية الثانية. إذ ليس هناك منطقة أك��  ا�حيط�ن الهندي والهادئ �ش�ل يفوق ما �ان يتعّ�ن علينا من
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أهمية للعالم وللمواطن�ن ألم��كي�ن العادي�ن من منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ. ونحن طموحون �� هذا الصدد 

 ألننا �علم أنھ لدينا نحن وحلفاؤنا وشر�اؤنا رؤ�ة مش��كة ملستقبلها. 

 تحالفنا مع أوروبا تعميق 

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

ب�ى عل��ا العديد من العناصر األخرى لسياستنا ا�خارجية. لقد �انت أورو�ا وستظل شر�كنا  
ُ
األطل��ي منصة حيو�ة ت

ات العاملية. ومن أجل متا�عة أجندة عاملية مش��كة �ش�ل فعال، نقوم بتوسيع  التأسي��ي �� معا�جة جميع التحدي

من حيث �عز�ز حلف شمال األطل��ي، ورفع مستوى الطموح �� العالقة ب�ن الواليات   -و�عميق الروابط ع�� األطل��ي  

ام القائم ع�� القواعد الذي املتحدة واالتحاد األورو�ي، والوقوف مع حلفائنا وشر�ائنا األورو�ي�ن �� الدفاع عن النظ

 يقوم عليھ أمننا وازدهارنا وقيمنا.

إن أورو�ا اليوم تقف �� ا�خطوط األمامية �� النضال من أجل الدفاع عن مبادئ ا�حر�ة والسيادة وعدم االعتداء، 

 بخطى ثابتة لضمان أن �سود ا�حر�ة. وتظل أمر��ا مل��مة �ش�ل وا�ح بالدفاع ا�ج 
ً
ما�� ع�� وسنواصل العمل معا

 إ�� جنب مع حلفائنا ��    5النحو املنصوص عليھ �� املادة  
ً
من معاهدة حلف شمال األطل��ي (الناتو)، وسنعمل جنبا

نضاعف   و�ينما  أش�الھ.  بجميع  واإلكراه  العدوان  مواجهة   �� املرونة  و�ناء  الدفاع  و�عز�ز  الردع  لتحقيق  الناتو 

وجهو  الناتو  حلف  قدرات   �� الكب��ة  الدفاعية،    - ز�تھ  مساهماتنا  والقدرات  القوى  �عز�ز  خالل  من  ذلك   �� بما 

 �عتمد ع�� حلفائنا ملواصلة تحمل مسؤولية أك�� من    -والتمسك بال��امنا الطو�ل األمد بالردع املوسع  
ً
فإننا أيضا

الن خالل  من  األورو�ية،  الدفاعية  االستثمارات  ست�ون  حيث  ومساهما��م.  وقدرا��م  إنفاقهم  ز�ادة  أو خالل  اتو 

 وراء قدرة الناتو 
ً
املكملة لھ، حاسمة لضمان أمننا املش��ك �� هذا الوقت الذي �شتد فيھ املنافسة. ونحن نقف أيضا

ع�� التكيف املستمر مع التحديات األمنية ا�حديثة، بما �� ذلك ترك��ه ع�� الدفاع �� الفضاء اإللك��و�ي، وأمن  

 ي تمثلها السياسات واإلجراءات ال�ي تتبناها جمهور�ة الص�ن الشعبية. املناخ، وا�خاطر األمنية امل��ايدة ال�

تحافظ الواليات املتحدة ع�� ال��امها األسا��ي بالس�� إ�� أن تظل أورو�ا موحدة وحرة و�عيش �� سالم. ولكن تفاقم 

 لهذه الرؤ�ة، ولهذا السبب نحن مصممون ع�� دع 
ً
 خط��ا

ً
م أوكرانيا �� الدفاع الغزو الرو��ي ألوكرانيا �ش�ل ��ديدا

عن سياد��ا ووحدة أراض��ا مع فرض ت�اليف باهظة ع�� موس�و �سبب عدوا��ا هذا. وقد دعمنا أوكرانيا بتقديم 
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املساعدات األمنية واإل�سانية واملالية. وانضممنا إ�� حلفاء وشر�اء �� أورو�ا وحول العالم لفرض عقو�ات وضوابط 

�� شراكة مع املفوضية   تصدير من شأ��ا أن تقلل من قدرة �� املستقبل. وخلنا  روسيا ع�� شن حروب عدوانية 

األورو�ية �شأن خطة طموحة لتقليل اعتماد أورو�ا ع�� الوقود األحفوري الرو��ي، و�عز�ز أمن الطاقة األورو�ي،  

مت�امل يضم أك��    وهو سوق   -و�عز�ز األهداف املناخية املش��كة. ومن خالل هذه ا�جهود، �عت�� االتحاد األورو�ي  

لتعز�ز وحدة    -مليون �خص    450من   املبذولة  ا�جهود  فإننا ندعم  املتحدة، ولذلك  للواليات   ال غ�ى عنھ 
ً
شر��ا

االتحاد األورو�ي. كما ��جع التعاون الوثيق �� األمور ذات االهتمام املش��ك ب�ن االتحاد األورو�ي واململكة املتحدة.  

نا التفاق ا�جمعة العظيمة الذي �ش�ل حجر األساس للسالم واالستقرار واالزدهار  و�اإلضافة إ�� ذلك، نؤكد دعم

 �� أيرلندا الشمالية. 

وسندعم  األخرى.  الديمقراطيات  وصمود  استقرار  �عز�ز  ع��   
ً
أيضا سنعمل  أوكرانيا،  دعم   �� �ستمر  و�ينما 

مؤسسية   بإصالحات  وال��امهما  ومولدوفا  جورجيا  �شأن  األورو�ية  �عز�ز التطلعات   �� الشر�اء  وسنساعد  مهمة. 

املؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية االقتصادية �� غرب البلقان. وسندعم ا�جهود الدبلوماسية �حل 

لتعز�ز عالقا��ا االس��اتيجية والسياسية واالقتصادية  تركيا  التواصل مع  القوقاز. وسنواصل  �� جنوب  الصراع 

عمل مع ا�حلفاء والشر�اء إلدارة أزمة الالجئ�ن ال�ي خلق��ا ا�حرب الروسية �� أوكرانيا. واملؤسسية مع الغرب. وسن

وسنعمل ع�� إحباط ال��ديدات اإلرهابية ألورو�ا. وسنواصل دعم استقالل وسيادة وسالمة أرا��ي آسيا الوسطى،  

 �� أماكن أخرى من أوراسيا.

نمية الديمقراطية �� البلدان ا�خمسة �� هذه املنطقة. وسنواصل إننا سنعمل ع�� �عز�ز ا�جهود لتعز�ز املرونة والت

" (�ازاخستان وجمهور�ة ق��غ��ستان وطاجيكستان وتركما�ستان C5 + 1العمل من خالل املنصة الدبلوماسية " 

و�عز�ز  الغذائي،  واألمن  اإلقليمية  الطاقة  وتحس�ن  املناخ،  مع  التكيف  لتعز�ز  املتحدة)  والواليات   وأوز�كستان 

 الت�امل داخل املنطقة، و�ناء قدر أك�� من التواصل مع األسواق العاملية. 

القوة  حيث  من  األطل��ي  ا�حيط  ع��  متجذرة  األورو�ي�ن  والشر�اء  ا�حلفاء  مع  أجندتنا  أن  من  الرغم  وع�� 

 عاملية. وسنعمل مع االتحاد األورو�ي لتعز�ز التجارة واالستثمار والتعاون 
ً
التكنولو�� القائم   واالستقرار، ف�ي أيضا

من حيث �عز�ز االقتصاد العاملي املنفتح والشامل، ووضع معاي�� عالية للتجارة،   -ع�� القيم الديمقراطية املش��كة  
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وضمان املنافسة العادلة، ودعم حقوق العمال، و��جيع تنحية الكر�ون، ومحار�ة الفساد، و حماية ابت�اراتنا من  

صا�حنا وقيمنا. ومن خالل مجموعة السبع، سنعمل مع فر�سا وأملانيا و�يطاليا االستخدامات ال�ي تتعارض مع م

حقوق   عن  مش��ك  �ش�ل  وسندافع   .
ً
إ�حاحا العالم  تحديات  أك��  �شأن  الدو��  التعاون  �حفز  املتحدة  واململكة 

يق التوافق اإل�سان، سواء �� بيالروسيا أو شينجيا�غ. ومن أجل تفعيل هذه األجندة الطموحة، سنعمل ع�� �عم

 باستمرار.  -االس��اتي�� بيننا 
ً
 من حيث التشاور بانتظام، وتبادل املعلومات واالستخبارات، والعمل معا

 تعزيز الديمقراطية واالزدهار المشترك في نصف الكرة الغربي 

�ليون تر   1.9ليست هناك منطقة تؤثر ع�� الواليات املتحدة �ش�ل مباشر أك�� من نصف الكرة الغر�ي. و�� ظل  

الكرة  نصف  دول  �عد  العائلية،  والروابط  الديمقراطية،  والتقاليد  املش��كة  والقيم  السنو�ة،  التجارة   �� دوالر 

الغر�ي، وخاصة �� أمر��ا الشمالية، من املساهم�ن الرئيسي�ن �� ازدهار الواليات املتحدة ومرون��ا وصمودها. لكن  

�وفيد   إ��   19-جائحة  أدى  تالها  الذي  تأجيج   والر�ود  إ��  كذلك  وأدى  األمد،  الطو�لة  الهي�لية  التحديات  تفاقم 

غ��   مستو�ات  وحفز  اإلنجاز،  ع��  الديمقراطية  بقدرة  اإليمان  وتقو�ض  واالجتماعية،  السياسية  االضطرابات 

 للصلة املباشرة ب
ً
�ن ازدهار  مسبوقة من ال�جرة غ�� النظامية إ�� الواليات املتحدة و�� جميع أنحاء املنطقة. و�درا�ا

املنطقة وأم��ا و��ن ازدهار الواليات املتحدة وأم��ا، فمن الضروري لنا تنشيط شرا�اتنا لبناء وا�حفاظ ع�� املرونة 

هذه  بتعز�ز  وسنقوم  الغر�ي.  األرضية  الكرة  نصف  داخل  املواطن�ن  وأمن  الديمقراطي  واالستقرار  االقتصادية 

اون متعدد األطراف واملؤس��ي، واملبادرات اإلقليمية، ومن خالل تنفيذ  ا�جهود من خالل التفاعالت املنتظمة، والتع

 االل��امات ال�ي تم التعهد ��ا �� القمة التاسعة لألمر�كت�ن.

أج��وا ع�� مغادرة  فن�و���  أك�� من ستة مالي�ن  �� ذلك  بما  األمر�كت�ن،  أنحاء  �� جميع  وتؤثر حركة األ�خاص 

دول أمر��ا الالتينية ومنطقة البحر ال�ار��ي و�عزز ا�حاجة إ�� العمل اإلقلي�ي. ، ع�� جميع  2015منازلهم منذ عام  

التحتية  بني��ا  لتحديث  الداخل   �� املتحدة  الواليات  جهود  وا�حماية  ال�جرة  �شأن  أنجلوس  لوس  إعالن  و�كمل 

ر�ي تتمحور حول  ا�حدودية و�ناء نظام �جرة عادل ومنظم و��سا�ي مع شراكة جر�ئة ع�� مستوى نصف الكرة الغ

مبدأ تقاسم املسؤولية واالستقرار وتقديم املساعدة للفئات املتضررة، وتوسيع املسارات القانونية، و�دارة ال�جرة 

لل�جرة  القانونية  املسارات  توسيع  مهمة   
ً
أيضا املتحدة  الواليات  وتقود  للطوارئ.  املنسقة  واالستجابة  اإل�سانية، 

بشر واالتجار الذي يدمر املهاجر�ن املستضعف�ن. و��دف هذه ا�جهود مجتمعة إ�� وم�افحة ال��ر�ب غ�� املشروع لل
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مة يمكن أن �غذي النمو االقتصادي �� الواليات 
ّ
استقرار املهاجر�ن واستبدال ال�جرة غ�� النظامية بتدفقات منظ

و��سا�ي �ش�ل أسا��ي املتحدة وع�� املنطقة. وسنواصل هذه ا�جهود التعاونية مع ضمان اتباع ن�ج عادل ومنظم  

 إلدارة ال�جرة �عزز أمن ا�حدود و�ح�ي أمتنا.

آثار جائحة �وفيد   إ��اء  الكرة   19-ويعد   لرفاهية نصف 
ً
 ضرور�ا

ً
أمرا والتخفيف من حد��ا و�عز�ز األمن الص�� 

�حة والقدرة  مليون لقاح، من خالل خطة العمل �شأن ال  72األرضية الغر�ي بأكملھ. و�اإلضافة إ�� الت��ع بأك�� من  

) األمر�كت�ن   �� الصمود  الطوارئ APHRAع��  وحاالت  املستقبلية  الو�ائية  ال��ديدات  ملنع  املنطقة  مع  �شارك   ،(

ال�حية العامة األخرى، وا�جهوز�ة واالستجابة لها مع توسيع نطاق التوصيل العادل للرعاية ال�حية وا�خدمات 

اإلضافة إ�� دعم الدول، ال سيما �� أمر��ا الوسطى ومنطقة البحر العامة للس�ان النائية والضعيفة واملهمشة. و�

%، �عمل الشرا�ات املرتبطة ��ا ع�� �عز�ز 70ال�ار��ي، �� الوصول إ�� معدل تطعيم ضد ف��وس �ورونا يصل إ��  

ل  متخصص �� ال�حة العامة والطب بحلو   500000القدرة ع�� تصنيع اللقاح �ش�ل م��ايد واملساعدة �� تدر�ب  

 من خالل هيئة ال�حة �� األمر�كت�ن. 2027عام 

الدائم  النمو االقتصادي  التعاون االقتصادي  لضمان  إ�� جنب مع الشر�اء اإلقليمي�ن ع�� �عميق   
ً
و�عمل جنبا

والشامل الذي يخدم العمال من أبناء شعبنا. إن أولو�تنا �� العمل مع كندا واملكسيك لتعز�ز رؤ�ة أمر��ا الشمالية 

تقبل وال�ي �عتمد ع�� قوتنا املش��كة و�عزز القدرة التنافسية العاملية للواليات املتحدة. و�املثل، فإن شراكة للمس

) ستوجھ مشاركتنا االقتصادية اإلقليمية من خالل ال��ك�� ع��  APEPاألمر�كيت�ن من أجل االزدهار االقتصادي ( 

امل واملستوى  القمة  إ��  القاعدة  من  النمو  محر�ات    ا�جديدة   التحديات  ملواجهة  األدوات  وتحديث  ،توسط  أك�� 

 وتأم�ن  اإلقليمية،  االقتصادية  املؤسسات   تنشيط  ع��   ال��ك��  مع  القادمة،  العقود  و��   اليوم  تواجهنا  ال�ي  واملعقدة

 والشاملة،   املستدامة  التجارة  وضمان  الكر�ون،  إزالة  و�عز�ز  النظيفة،  الطاقة  وظائف  وخلق  التور�د،  سالسل

 القيام باستثمارات �غ�� قواعد اللعبة وتز�د من فعالية اإلدارة العامة. و 

 �� ن�جنا، وسنستخدم جهود التخفيف  
ً
 محور�ا

ً
وست�ون معا�جة أزمة املناخ واالستفادة من ديناميكية املنطقة أمرا

ذلك من خالل �عز�ز والتكيف لتغذية االنتعاش االقتصادي املستدام وحماية النظم اإلي�ولوجية للغابات، بما ��  

بـ   يقدر  لتحقيق مس��دف جما��  النظيفة  الطاقة   �� الطاقة 70التجارة واالستثمار  لتوليد  املركبة  القدرة  % من 
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وحشد التمو�ل وأش�ال الدعم األخرى لتعز�ز ا�حفاظ    2030املتجددة �� قطاع الكهر�اء �� هذه املنطقة بحلول عام  

 "الشراكة ملعا�جة أزمة املناخ  ع�� منطقة األمازون. وقد أطلقت الوال 
ً
"  2030يات املتحدة وا�جموعة ال�ار�بية أيضا

النظيفة  للطاقة  التحتية  البنية   �� ا�خاص  االستثمار  وجذب  املشاريع،  تمو�ل  إ��  الوصول  فرص  توسيع  ��دف 

واالستجابة لظواهر   ومشاريع التكيف مع املناخ، و�عز�ز القدرة ا�حلية ع�� التقييم والتخطيط والتنبؤ والتخفيف،

 الطقس القاسية وا�خاطر ذات الصلة �� ظل مناخ متغ��. 

األمنية واالقتصادية،  الفوائد  املنطقة �ج�ي   �� الديمقراطي واملؤسسات  املتحدة ع�� االستقرار  الواليات  و�عتمد 

. ومن أجل املساعدة �� ا�
ً
 للتعاون وحل الن�اعات سلميا

ً
حفاظ ع�� هذه التقاليد حيث توفر قيمنا املش��كة أساسا

 ا�حكم 
ً
و�عز�زها، سندعم الشر�اء الذين �سعون لبناء مؤسسات شفافة وشاملة وخاضعة للمساءلة. وسندعم معا

الديمقراطي الفعال الذي �ستجيب الحتياجات املواطن�ن، و�دافع عن حقوق اإل�سان و��افح العنف القائم ع��  

ية من التدخالت ا�خارجية أو اإلكراه، بما �� ذلك من الص�ن أو روسيا  النوع االجتما��، ومعا�جة الفساد، وا�حما

وا�ح�ومات  املد�ي  ا�جتمع  مع  و�الشراكة  األمر�كت�ن،  لدول  والتمثيلية  النشطة  املؤسسات  خالل  ومن  إيران.  أو 

رادة الشعبية األخرى، سندعم حق تقر�ر املص�� الديمقراطي لشعب فن�و�ال و�و�ا وني�اراجوا وأي بلد يتم قمع اإل 

فيھ. أما �� هاي�ي، ال�ي �عا�ي من أزمة إ�سانية وسياسية واقتصادية ممتدة، فسنعمل ع�� حشد ا�جتمع الدو�� من  

أجل املساعدة �� استعادة األمن و�عادة بناء مؤسسات ا�حكم ودعم أساس الرخاء الذي يمكن للشعب الهاي�ي من  

 خاللھ تقر�ر مستقبلھ. 

 �� مواجهة ال��ديدات األمنية. وقد ت�ون هذه التحديات داخلية  وسنساعد الشر�اء أيض 
ً
بما �� ذلك من العصابات   -ا

ا�حلية، أو العابرة ل�حدود الوطنية، بما �� ذلك املنظمات اإلجرامية ال�ي تتاجر با�خدرات والبشر وتقوم �عمليات 

�حصول ع�� موطئ قدم عسكري أو استخبارا�ي أو خارجية، �� ظل مسا�� ا�جهات ا�خبيثة إ�� ا  -غ�� قانونية أخرى  

�� املنطقة. وتؤثر هذه ال��ديدات ع�� األمن �� جميع أنحاء األمر�كت�ن، بما �� ذلك هنا �� داخل الواليات املتحدة، 

و�التا�� سنعمل ع�� �عز�ز التعاون للمساعدة �� مساعدة الشرطة املدنية، و�عز�ز أنظمة العدالة �� األمر�كت�ن،  

 يع مشاركة املعلومات مع شر�ائنا.وتوس

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


Page 9 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 10, 2022      

�عزز �عضها البعض و�ساهم ��   -توسيع الفرص االقتصادية، و�عز�ز الديمقراطية، و�ناء األمن    -إن هذه األولو�ات  

خالل  من  التعاون  و�عز�ز  متا�عة   �� مهيمنة  إس��اتيجية  مص�حة  ولدينا  والعاملي.  واإلقلي�ي  الوط�ي  االستقرار 

ة املكثفة مع شر�اء ومؤسسات نصف الكرة األرضية الغر�ي ع�� أساس الفرضية ال�ي �عزز  املشاركة الدبلوماسي

الرؤ�ة ال�ي �عت�� وجود منطقة آمنة تح�ي الطبقة الوسطى والديمقراطية �� �� األساس من صميم مص�حة األمن  

ال خلفية  خالل  من  املشروع  هذا   �� وا�خاطر  التحدي  و���ز  املتحدة.  للواليات  ا�جيوسياسية القومي  تقلبات 

وال�جرة  العاملية،  واألو�ئة  املناخ،  �غ��  مثل  ظواهر  تفرضها  ال�ي  امل��ابطة  والتحديات  امل��ايدة،  وا�جيواقتصادية 

 ا�جماعية، واالع��اف بأن أمن الواليات املتحدة وازدهارها يتوقفان ع�� أمن وازدهار ج��اننا.

 دعم خفض التصعيد والتكامل في الشرق األوسط  

زت السياسة ا�خارجية للواليات املتحدة �� أغلب األحيان ع�� ال��ديدات اآلتية 
ّ

وع�� مدى العقدين املاضي�ن، رك

�� كث�� من األحيان ع�� السياسات ال�ي تتمحور حول   من منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. لقد اقتصرنا 

نظام لتحقيق نتائج مستدامة، بينما نفشل �� نفس الوقت ا�جيش وال�ي �ستند إ�� إيمان غ�� واق�� بالقوة و�غي�� ال

حان  لقد  املقصودة.  غ��  العواقب  ملواجهة  أو  املتنافسة  العاملية  لألولو�ات  املناسبة  الفرصة  ت�اليف  حساب   ��

املصا�ح  �عزز  أن  يمكن  ال�ي  العملية  ا�خطوات  من  املز�د  لصا�ح  الك��ى  ا�خططات  ع��  ال��ك��  لتجنب  الوقت 

الشرق األمر� سس ملز�د من االستقرار واالزدهار والفرص لشعوب 
ُ
األ إرساء  الشر�اء اإلقليمي�ن ع��  كية و�ساعد 

 األوسط وللشعب األمر��ي.

ضا��  
ُ
 إ�� امل��ة النسبية ال�ي ال ت

ً
 للسياسة األمر�كية �� املنطقة استنادا

ً
 جديدا

ً
وقد وضعت الواليات املتحدة إطارا

واالئتالفات والتحالفات لتعز�ز الردع، مع استخدام الدبلوماسية ل��دئة التوترات وتقليل ألمر��ا �� بناء الشرا�ات  

سس طو�لة األمد لالستقرار. 
ُ
 مخاطر �شوب صراعات جديدة، ووضع أ

 هذا اإلطار يت�ون من خمسة مبادئ: 

، ستدعم الواليات املتحدة و�عزز الشرا�ات مع الدول ال�ي �ش��ك �� النظام الدو�� ا
ً
لقائم ع�� القواعد، وسوف أوال

 نتأكد من أن تلك الدول يمك��ا الدفاع عن نفسها ضد ال��ديدات ا�خارجية.  
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الشرق   �� املائية  املمرات  ع��  املالحة  ب��ديد حر�ة  اإلقليمية  أو  للقوى األجنبية  املتحدة  الواليات  لن �سمح   ،
ً
ثانيا

تتسامح   ولن  املندب،  و�اب  ذلك مضيق هرمز   �� بما  أخرى  األوسط،  دولة  ع��  للسيطرة  دولة  أي  جهود  أو   - مع 

 من خالل حشد القوة العسكر�ة أو التوغالت أو ال��ديدات.  -املنطقة 

، وح�ى عندما �عمل الواليات املتحدة ع�� ردع ال��ديدات ال�ي يتعرض لها االستقرار اإلقلي�ي، فإننا سنعمل  
ً
ثالثا

 ن�اعات حيثما أمكن ذلك من خالل الدبلوماسية. ع�� تقليل التوترات، وخفض التصعيد، و���اء ال

شر�اء  مع  وأمنية  واقتصادية  سياسية  روابط  بناء  خالل  من  اإلقلي�ي  الت�امل  املتحدة  الواليات  ستعزز   ،
ً
را�عا

الواليات املتحدة وفيما بي��م، بما �� ذلك من خالل هيا�ل دفاع جوي و�حري مت�املة، مع اح��ام سيادة �ل دولة  

 املستقلة.  وخيارا��ا

 ع�� �عز�ز حقوق اإل�سان والقيم املنصوص عل��ا �� ميثاق األمم املتحدة. 
ً
، ستعمل الواليات املتحدة دائما

ً
 خامسا

�عتمد هذا اإلطار ا�جديد ع�� التقدم األخ�� الذي حققتھ دول املنطقة �� مواجهة االنقسامات املستمرة. وسنواصل 

ق لتعز�ز  والشر�اء  ا�حلفاء  مع  نواصل العمل  وسوف  لالستقرار.  املزعزعة  إيران  أ�شطة  ومواجهة  لردع  درا��م 

الدبلوماسية لضمان عدم تمكن إيران من ا�حصول ع�� سالح نووي، مع ا�حفاظ ع�� موقفنا وجهوز�تنا الستخدام 

وكذل األمر�كي�ن  األفراد  ضد  إيران  ��ديدات  مع  التسامح  يتم  ولن  الدبلوماسية.  فشل  حالة   �� أخرى  ك وسائل 

لل�جوم.  ومصا�حنا  شعبنا  يتعرض  عندما  بقوة  سن�د  أو�حنا،  وكما  والسابق�ن،  ا�حالي�ن  األمر�كي�ن  املسؤول�ن 

 إ�� جانب الشعب اإليرا�ي الذي يناضل من أجل ا�حقوق األساسية والكرامة ال�ي  
ً
وأثناء قيامنا بذلك، سنقف دائما

 حرمھ م��ا النظام �� طهران منذ ف��ة طو�لة. 

ن الدبلوماسية واملساعدات االقتصادية واملساعدة األمنية للشر�اء ا�حلي�ن ع�� نطاق أوسع لتخفيف  وسنجمع ب�

املعاناة وتقليل عدم االستقرار ومنع تصدير اإلرهاب أو ال�جرة ا�جماعية من اليمن وسور�ا وليبيا، و�� نفس الوقت 

حديات. وسنس�� إ�� توسيع و�عميق عالقات إسرائيل العمل مع ا�ح�ومات اإلقليمية إلدارة التأث�� األوسع لهذه الت

املتنامية مع ج��ا��ا والدول العر�ية األخرى، بما �� ذلك من خالل اتفاقيات أبراهام، مع ا�حفاظ ع�� ال��امنا الصارم 

 �� ال��و�ج �حل الدولت�ن القابل للتطبيق والذي يحافظ ع�� مستقبل إسرائيل كدولة � 
ً
�ودية بأم��ا. وسنستمر أيضا
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وديمقراطية بينما يل�ي تطلعات الفلسطيني�ن إ�� دولة آمنة وقابلة ل�حياة خاصة ��م. وكما صرح الرئيس بايدن خالل 

، مع تبادالت متفق عل��ا، أفضل طر�قة 1967، "تظل دولتان ع�� طول حدود  2022ز�ارتھ للضفة الغر�ية �� يوليو  

 ة والديمقراطية للفلسطيني�ن وكذلك اإلسرائيلي�ن."لتحقيق قدر متساٍو من األمن واالزدهار وا�حر�

وتمك�ن  الشر�اء،  و�عز�ز قدرة  الردع،  ع��  يركز  وفعال  عسكري مستدام  ع�� موقف  ا�جديد  اإلطار  �عتمد هذا 

األم�ي    مع  و�ال��امن .  العاملية  للتجارة  ا�حر  التدفق  وضمان  اإلرهابية،  ال��ديدات  وم�افحة  اإلقلي�ي،الت�امل 

العسكري    استخدام التوسع  مواجهة   ��  
ً
أيضا العسكر�ة  األ�شطة  هذه  �ساعد  الوطنية،  للقوة  األخرى  األدوات 

 من  
ً
لألطراف ا�خارجية �� املنطقة. إننا لن �ستخدم جيشنا لتغي�� األنظمة أو إعادة �شكيل ا�جتمعات، ولكن بدال

 
ً
�حماية مصا�ح أمننا القومي و�ما يتما��ى   ذلك سنحصر استخدام القوة �� الظروف ال�ي ي�ون ف��ا األمر ضرور�ا

 مع القانون الدو��، مع تمك�ن شر�ائنا من الدفاع عن أراض��م ضد ال��ديدات ا�خارجية واإلرهابية. 

اإلصالحات االقتصادية والسياسية ال�ي �ساعد ع�� إطالق إم�انات املنطقة، بما �� ذلك من خالل �عز�ز سن�جع  

لتحقيق  مواردهم  استخدام  ع��  الطاقة  منت��  وسن�جع  العمل.  فرص  وخلق  النمو  لدفع  االقتصادي  الت�امل 

 ملستقبل الطاقة  
ً
النظيفة وحماية املس��لك�ن األمر�كي�ن. االستقرار �� أسواق الطاقة العاملية، مع االستعداد أيضا

 دعم شر�ائنا من الدول الديمقراطية واملطالبة باملساءلة عن ان��ا�ات حقوق اإل�سان، مع االع��اف 
ً
وسنواصل أيضا

بأنھ �� ح�ن أن اإلصالح ا�حقيقي ال يمكن أن يأ�ي إال من الداخل، ال يزال للواليات املتحدة دور مهم تلعبھ �� هذا  

ص. فالواليات املتحدة �� أك�� مانح للمساعدات اإل�سانية، و�� منذ ف��ة طو�لة، رائدة للعمل اإل�سا�ي ا�خصو 

القائم ع�� سد االحتياجات، ع�� أساس اح��ام املبادئ. وسنحافظ ع�� ر�ادتنا �� مجال املساعدة اإل�سانية وندير 

الكرامة اإل�سانية و�عز�ز االستقرار. وسنعمل ع��    أزمات الالجئ�ن والن�وح طو�لة األمد، مما سيساعد ع�� تحقيق

�سريع دعمنا للشر�اء اإلقليمي�ن ملساعد��م ع�� بناء قدر أك�� من املرونة والصمود، حيث سيتم تحديد مستقبل 

الشرق األوسط من خالل التغ��ات املناخية والتكنولوجية والديموجرافية بقدر ما يتم تحديده من خالل املسائل  

 ة التقليدية. األمني
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 بناء شراكات بين الواليات المتحدة وأفريقيا في القرن الحادي والعشرين 

 �� مواجهة  
ً
 حاسما

ً
�عد ا�ح�ومات واملؤسسات والشعوب �� إفر�قيا قوة جيوسياسية رئيسية، و�� قوة ستلعب دورا

 وديناميكية
ً
أك�� شبابا إفر�قيا  القادم. فقد أصبحت  العقد   �� العاملية   من أي وقت  التحديات 

ً
 وتواصال

ً
ا و�عليما

املتحدة و�قود �عض مواطن��ا  �� األمم  التصو�ت اإلقليمية  أك�� مجموعات  الدول األفر�قية أحد  م��ى. و�ش�ل 

املؤسسات الدولية الك��ى. إن ازدهار س�ان القارة، واملوارد الطبيعية ا�حيو�ة، ور�ادة األعمال النابضة با�حياة، إ��  

)، لد��ا القدرة ع�� دفع النمو االقتصادي التحو���.،ر] ACFTAرة ا�حرة القار�ة األفر�قية" (جانب "منطقة التجا

ساعدت شرا�اتنا مع الدول األفر�قية ع�� مدى العقود الثالثة املاضية ع�� إرساء األساس لهذا النمو. ولتسريع وت��ة 

عضها البعض لتعكس الدور ا�جيوسيا��ي املهم  ذلك، يجب أن تتكيف الشرا�ات ب�ن الواليات املتحدة و�فر�قيا مع �

 الذي تلعبھ الدول األفر�قية ع�� مستوى العالم. 

  
ً
 ع�� العمل عن كثب، ليس فقط مع الدول األفر�قية، ولكن أيضا

ً
وسيتوقف �عز�ز املصا�ح القومية األمر�كية جزئيا

جتمع املد�ي، والقطاع ا�خاص ومجتمعات  مع الهيئات اإلقليمية، مثل االتحاد األفر�قي، وا�ح�ومات ا�حلية، وا�

نيج��يا وكينيا وجنوب إفر�قيا، مع �عميق عالقاتنا مع   املنطقة، مثل  أك�� دول   �� الشتات. وسنواصل االستثمار 

من   املش��كة  أولو�اتنا  لتحقيق  متساو�ن  كشر�اء  معنا  األفر�قية  البلدان  وسنشرك  والصغ��ة.  املتوسطة  الدول 

 ع�� شر�ائنا �شأن حقوق اإل�سان أو الفساد أو ال�حة والتأهب ملواج
ً
هة األو�ئة إ�� �غ�� املناخ. وسنضغط أيضا

 
ً
انفتاحا أك��  حوكمة  نحو   

ً
تقدما تحرز  ال�ي  الدول  مع  الشرا�ات  �عميق  ع��  وسنعمل  االستبدادي،  السلوك 

الديمقراطي عن طر�ق فرض وديمقراطية. و�التنسيق مع الشر�اء الدولي�ن والهيئات اإلقليمية، سنواجھ ال��اجع  

القادة   إ��  وسنستمع  املد�ي.  االنتقال  عمليات   �� تقدم  إحراز  أجل  من  والضغط  بانقالبات  القيام  ع��  عقو�ات 

األفارقة والشعوب األفر�قية وهم �ع��ون عن رؤ���م لشرا�ا��م ا�خارجية، بما �� ذلك توقعات الشفافية واملساءلة 

 واإلنصاف واإلدماج واملساواة. 

إن �عز�ز السالم واالزدهار �� إفر�قيا سيعزز قدرة إفر�قيا ع�� حل املشكالت اإلقليمية والعاملية. و�مكن أن يؤدي 

ال��ام املنطقة وقدر��ا ع�� تجديد الديمقراطية، باإلضافة إ�� توقع ومنع ومعا�جة الن�اعات الناشئة وطو�لة األمد،  

� السواء. وسندعم ا�جهود ال�ي تقودها أفر�قيا للعمل ع�� إيجاد حلول إ�� نتائج إيجابية لألفارقة واألمر�كي�ن ع� 

سياسية للن�اعات امل�لفة، وز�ادة النشاط اإلرها�ي، واألزمات اإل�سانية، مثل تلك املوجودة �� ال�ام��ون، وجمهور�ة 
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واالست الساحل؛  ومنطقة  والصومال،  ونيج��يا،  وموزمبيق،  و�ثيو�يا،  الديمقراطية،  السالم ال�و�غو  بناء   �� ثمار 

مل�افحة   األوسع  ن�جنا  مع   
ً
وتماشيا جديدة.  صراعات  �شوب  ملنع  والدو��  ا�ح��  الصعيدين  ع��  السالم  وحفظ 

اإلرهاب، سنقوم بإعاقة وتقليل ال��ديدات اإلرهابية ضد الواليات املتحدة بينما ندعم الشر�اء ملنع توسع اإلرهاب. 

لي�ن ملعا�جة األسباب ا�جذر�ة لإلرهاب، بما �� ذلك عن طر�ق م�افحة الفساد،  وسنعمل مع شر�ائنا األفارقة والدو 

و�عز�ز املساءلة والعدالة، واالستثمار �� التنمية االقتصادية الشاملة، و�عز�ز حقوق اإل�سان، بما �� ذلك حقوق 

 ة من روسيا. املرأة، وكذلك التصدي لآلثار املزعزعة لالستقرار املتمثلة �� مجموعة فاغن� املدعوم 

الرق�ي،  اقتصادها  إطالق  ع��  إفر�قيا  ومساعدة  ا�خاص،  القطاع  استثمارات  خالل  من  النمو  �سريع  وسندعم 

ومضاعفة جهود معا�جة ا�عدام األمن الغذائي، وتوسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة من خالل مبادرات "إفر�قيا  

). وسندعم التكيف مع املناخ، وا�حافظة عليھ، PA)، و"قوة إفر�قيا" (FFالغذاء للمستقبل" ()، و "PAاملزدهرة" (

واالنتقال العادل للطاقة، حيث �عا�ي دول إفر�قيا جنوب ال�حراء بالفعل من تأث��ات مناخية شديدة، و�عثيدات 

وال�ي تفاقمت �سبب استمرار الغزو    استخدام األرا��ي، وتحديات ال�جرة، وارتفاع أسعار املواد الغذائية والسلع،

الرو��ي ألوكرانيا. و�عد أنظمة الرعاية ال�حية عالية ا�جودة ضرور�ة للنمو االقتصادي، لذل سنعّول ع�� شرا�اتنا 

املستمرة منذ عقود لالستثمار �� مجاالت األمن الص�� والبنية التحتية لألنظمة ال�حية، واالستجابة املستمرة 

ل��يئة بيئات األعمال والقيام باالستثمارات �� رأس املال لف��وس �ورونا. و   مع ا�ح�ومات األفر�قية 
ً
سنعمل أيضا

ومن أجل    -البشري وتنمية القدرات �جذب املستثمر�ن وتنمية األعمال التجار�ة وخلق وظائف جيدة ع�� القطاعات  

األمر�كية، سنس�� إ�� تقديم الفرص   �عز�ز التجارة ب�ن الواليات املتحدة و�فر�قيا وخلق فرص جديدة للشر�ات

ال�ي �عكس املزايا التنافسية ألمر��ا، و�عز�ز النمو الشامل، واح��ام حقوق العمال، وحماية موارد املنطقة لألجيال 

 القادمة. 

 الحفاظ على منطقة قطبية سلمية

الزدهار والتعاون. حيث يجعل و�س�� الواليات املتحدة إ�� أن تنعم منطقة القطب الشما�� بالسالم واالستقرار وا

 من أي وقت م��ى، و��دد مجتمعات القطب الشما�� والنظم 
ً
�غ�� املناخ الوصول إ�� القطب الشما�� أك�� �سرا

 اقتصادية جديدة محتملة. و�كثف املنافسة من أجل �شكيل مستقبل 
ً
اإلي�ولوجية ا�حيو�ة، ولكنھ يخلق فرصا

املا��ي، حيث قامت املنطقة. وقد استثمرت روسيا �ش�ل كب� العقد  القطب الشما�� ع�� مدار   �� �� تواجدها   �
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ز�ادة   إ��  العدوا�ي  سلوكها  أدى  وقد  التدر�ب.  وعمليات  املناورات  وت��ة  وز�ادة  العسكر�ة  التحتية  بني��ا  بتحديث 

وعرقلة التوترات ا�جيوسياسية �� القطب الشما��، مما أدى إ�� �شوء مخاطر جديدة لنشوب صراع غ�� مقصود  

معدل  �سريع  خالل  من  الشما��  القطب   �� نفوذها  ز�ادة  إ��  كذلك  الشعبية  الص�ن  جمهور�ة  وسعت  التعاون. 

استثمارا��ا �� القطب الشما��، ومتا�عة أ�شطة علمية جديدة، واستخدام هذه االرتباطات العلمية إلجراء البحوث 

 العسكر�ة. ذات االستخدام املزدوج مع التطبيقات االستخباراتية أو 

ومن جهتنا سندعم أمن الواليات املتحدة �� املنطقة من خالل تحس�ن وعينا با�جال البحري، واالتصاالت، وقدرات 

املنطقة.    �� امل��ايد  الدو��  للنشاط   
ً
استعدادا ا�جمود،  وكسر  ا�جليد  ك�ح  ع��  وقدرتنا  لل�وارث،  االستجابة 

ك  املنطقة   �� األمر�كية  ا�ح�ومة  تواجد  غ��  وسنفعل  التصعيد  ومنع  ا�خاطر  تقليل  مع   ،
ً
تماما مطلوب  هو  ما 

ع��   وسنعمل  اإلقليمية،  التحديات  مواجهة  عن  األساسية  املسؤولية  الشما��  القطب  دول  وتتحمل  الضروري. 

الشما��   القطب  مجلس  ع��  ل�حفاظ  معهم  والعمل  الشما��  القطب   �� وشر�ائنا  حلفائنا  مع  �عاوننا  �عميق 

لشما�� األخرى ع�� الرغم من التحديات ال�ي تواجھ التعاون �� القطب الشما�� �سبب ا�حرب ومؤسسات القطب ا

 للقواعد  
ً
الروسية �� أوكرانيا. وسنواصل حماية حر�ة املالحة وتحديد ا�جرف القاري املمتد للواليات املتحدة وفقا

�� املنطقة، بما �� ذلك من خالل اتفاقيات    الدولية. وعلينا بناء قدرتنا ع�� الصمود والتخفيف من آثار �غ�� املناخ

القطب   �� االقتصادي  النشاط  ز�ادة  ومع  الشما��.  القطب  ع��  البح�ي  التعاون  من  واملز�د  االنبعاثات  من  ل�حد 

للقطاع  املسؤول  االستثمار  و��جع  العيش،  سبل  تحس�ن  ع��  و�عمل  التحتية،  البنية   �� سنستثمر  الشما��، 

املتحدة وحلفائنا وشر�ائنا، بما �� ذلك �� املعادن الهامة، وتحس�ن جهود تدقيق االستثمار   ا�خاص من قبل الواليات

لتحقيق أغراض األمن القومي. وع�� هذه ا�جهود، سوف نتمسك بال��امنا باح��ام السيادة القبلية وا�حكم الذا�ي 

 صلية. من خالل التشاور والتعاون املنتظم والهادف والقوي مع مجتمعات أالس�ا األ 

 حماية البحر والجو والفضاء 

 �عتمد الناس �� جميع أنحاء العالم ع�� البحر وا�جو والفضاء من أجل أم��م وازدهارهم. 

 اقتصادية وتمكن من  
ً
تخلق ا�حيطات واألرا��ي واملمرات املائية والنظم البيئية األخرى امل��ابطة �� العالم فرصا

حتوي ع�� تنوع حيوي لألمن الغذائي، وهواء وماء نظيف�ن، ومناخ مستقر،  النشاط التجاري والعسكري املهم. ف�ي ت
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بما �� ذلك املزاعم البحر�ة وا�جو�ة املبالغ ف��ا   -و�حة ورفاهية. وتؤثر ال��ديدات ال�ي تتعرض لها هذه األنظمة  

 - غ�� املبلغ عنھ وغ�� املنظم  والتلوث و�زالة الغابات غ�� املنظمة واالتجار �� األحياء ال��ية والصيد غ�� القانو�ي و 

يؤثر ذلك �لھ ع�� قدرة ا�ح�ومات ع�� تلبية االحتياجات البشر�ة األساسية، ويساهم �� عدم االستقرار السيا��ي 

ممارسات  و�عارض  البيئة،  حماية  وندعم   ،
ً
جوا والتحليق  املالحة  حر�ة  عن  وسندافع  واالجتما��.  واالقتصادي 

يدة، من خالل التمسك بالقوان�ن واألعراف الدولية، بما �� ذلك قواعد القانون الدو��  الصيد املدمرة �� املياه البع 

العر�� �� اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. وسنعمل ع�� �عز�ز م�انة القارة القطبية ا�جنو�ية كقارة مخصصة 

 ألح�ام معاهدة أنتاركتي�ا لعام 
ً
 .1959للسالم والِعلم وفقا

الفضاء واستخدامھ البشر�ة، بدءا من خلق فرص اقتصادية إ�� تطو�ر تقنيات جديدة وتمك�ن   و�فيد استكشاف

 إ�� جنب مع ا�جتمع 
ً
مراقبة املناخ. وستحافظ أمر��ا ع�� م�انتنا كرائدة �� العالم �� مجال الفضاء وستعمل جنبا

�� تحديث إدارة الفضاء  الدو�� لضمان استدامة ا�جال وسالمتھ واستقراره وأمنھ. وعلينا أن نؤدي    
ً
دورا محور�ا

ا�خار��، و��شاء نظام لتنسيق حركة املرور �� الفضاء ورسم مسار ملعاي�� الفضاء وتحديد األس�حة �� املستقبل. 

ن قطاع الفضاء التجاري األمر��ي املزدهر من  
ّ

ومن خالل العمل مع ا�حلفاء والشر�اء، سنطور سياسات ولوائح تمك

.
ً
وسنعزز مرونة أنظمة الفضاء األمر�كية ال�ي �عتمد عل��ا �� الوظائف املهمة لألمن القومي والداخ��.    املنافسة دوليا

و��دف هذه ا�جهود إ�� حماية املصا�ح األمر�كية �� الفضاء، وتجنب سباقات التس�ح املزعزعة لالستقرار، و�دارة  

 بيئة الفضاء �ش�ل مسؤول.

بالطبيعة غ�� السياسية لو�االت إنفاذ و�عتمد �حة مؤسسات األمن القومي وال العاملة لدينا ع�� اإليمان  قوى 

املمولة   والتطو�ر  البحث  ومؤسسات  املدنية  ا�خدمة  وموظفي  ودبلوماسيينا  الدولية  وال�جنة  الفيدرالية  القانون 

 �� ا�خدمة الوطنية. 
ً
 وا�جيش بينما �عمل معا

ً
 اتحاديا
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 شحذ أدوات أصول الحكم لدینا

ــات األمن القومي والقوى العاملة لدینا قیادة أمریكا العالمیة وأمن وازدھار وحریات الشــعب األمریكي. ومن تدعم  مؤســس
أـجل تحقیق أـھدافـنا الطموـحة، علیـنا تـحدـیث وتكییف أدوات فن الحكم ـلدیـنا لمواجـھة تـحدـیات الیوم. وعلى ســـــبـیل المـثال، 

 :فنحن نقوم باآلتي

یة من خالل تحدیث وزارة الخارجیة، بما في ذلك من خالل إنشــــاء قســــم جدید للفضــــاء تعزیز الدبلوماســــیة األمریك   -
 .اإللكتروني والسیاسة الرقمیة ومبعوث خاص للتقنیات الھامة والناشئة

، بما في ذلك من خالل مواءمة مؤســســاتنا للتعامل بشــكل أفضــل مع مســألة (IC) العمل على تكییف مجتمع االســتخبارات   -
 .بني أدوات البیانات الجدیدة، وتعزیز تكامل المواد مفتوحة المصدرالمنافسة، وت

تعزیز اإلنذار المبكر والتنبؤ في االوالیات المتحدة والعالم حول تھدیدات األمراض المعدیة واألوبئة من خالل زیادة الدعم    -
ــ "مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا تنبؤ والتحلیالت والمساعدة الخارجیة ، بشأن تفشي األمراض وال(CDC) "المقدم ل

 .لألمن الصحي العالمي

انتباه القادة إعادة تنظیم مكتب وكیل وزارة الدفاع للسـیاسـة، لرفع مسـتوى تركیزه على التقنیات الناشـئة ورفع مسـتوى   -
من خالل إعادة  (DHS) الكبار إلى المناطق الحســـاســـة. وكذلك تعزیز خدمة األمن الســـیبراني التابعة لوزارة األمن الداخلي

 .تصور كیفیة توظیف وزارة األمن الداخلي للمواھب اإللكترونیة عالیة المستوى والمتنوعة وتطویرھا واالحتفاظ بھا

ــاعدة ا  - ــاركة وتحویل العمل على جعل المسـ ــافاً وانفتاحاً من خالل زیادة المشـ % من تمویل الوكالة 25إلنمائیة أكثر إنصـ
إلى شـــــرـكاء محلیین، ومضـــــاعـفة جھود الوـكاـلة األمریكـیة للتنمـیة اـلدولـیة في تمكین  (USAID) األمریكـیة للتنمـیة اـلدولـیة

 .النساء والفتیات

تنا على الشـراكة مع القطاع الخاص والعمل الخیري ومجتمعات توسـیع نطاق مشـاركتنا مع أصـحاب المصـلحة وبناء قدر  -
 الشتات والمجتمع المدني.

إعطاء األولویة لدور التكنولوجیا في األمن القومي من خالل ترفیع "مكتب البیت األبیض لسـیاسـة العلوم والتكنولوجیا"    -
 إلى وكالة على مستوى مجلس الوزراء ومرتبة عضو كامل الصالحیة في مجلس األمن القومي.

وسـیتطلب نجاح ھذه الجھود وسـیاسـتنا الخارجیة تعزیز القوى العاملة في مجال األمن القومي من خالل توظیف المواھب 
 المتنوعة ذات الكفاءات العالیة واالحتفاظ بھا. ولذلك، فسنقوم باآلتي:

ــات األمن القومي الجمھور  إ  - ــس ــمان أن تعكس مؤس ــول لض ــاف واإلدماج وإمكانیة الوص عطاء األولویة للتنوع واإلنص
 األمریكي الذي تمثلھ.

خلق ممارســـــات أكثر فاعلیة وكفاءة في مجاالت التوظیف عامة، و وتجنید العناصـــــر الموھوبة واســـــتبقائھا وتطویر   -
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***** 

 الجزء الخامس: الخاتمة
ننا من النجاح �� مسعانا لتحقيق 

ّ
نحن ع�� ثقة من أن الواليات املتحدة، إ�� جانب حلفائنا وشر�ائنا، �� وضع يمك

نظام عاملي حر ومنفتح ومزدهر وآمن. ومن خالل العناصر الرئيسية ال�ي تم إيجازها �� هذه االس��اتيجية، سنتصدى  

املتال  التحديات التحدي�ن  معا�جة  مع  الدو��،  النظام  �شكيل   �� منافسينا  ع��  التغلب  وهما:  عصرنا،   �� زم�ن 

املش��كة، بما �� ذلك �غ�� املناخ، وا�جهوز�ة ملواجهة األو�ئة، واألمن الغذائي، وال�ي ستحدد املرحلة التالية من تار�خ 

كذلك املؤسسات متعددة األطراف، �� الوقت الذي البشر�ة. وسنقوم بتعز�ز الديمقراطية �� جميع أنحاء العالم، و 

السي��ا�ي،   واألمن  الناشئة،  التكنولوجيا  �شأن  للطر�ق  وعادلة  جديدة  قواعد  لرسم  املستقبل  إ��  فيھ  نتطلع 

والتجارة واالقتصاد. وسنفعل �ل هذا وأك�� من خالل االستفادة من مزايانا الكب��ة وتحالفنا الذي ال ُيضا�� من  

 لشر�اء. ا�حلفاء وا

خدمة  أفضل  تقديم  لضمان  ن�جنا  تقييم  و�عادة  بتقييم  باستمرار  سنقوم  االس��اتيجية،  لهذه  تنفيذنا  وأثناء 

للشعب األمر��ي. وسنس��شد با�حقيقة ال�ي ال جدال ف��ا و�� أن قوة وجودة املشروع األمر��ي �� الداخل يرتبطان 

 بقيادتنا �� العالم وقدرتنا ع��  
ً
 وثيقا

ً
�شكيل شروط النظام العاملي. وسيتم تقييم اس��اتيجية األمن القومي ارتباطا

الواليات  لشعب   
ً
و�نصافا  

ً
أمانا وأك��  أفضل  ا�حياة  ستجعل  �انت  إذا  ما  وهو  جوهري:  مقياس  خالل  من  هذه 

 املتحدة، وما إذا �انت سُتع�� من شأن الدول واأل�خاص حول العالم الذين �شار�وننا رؤ�تنا للمستقبل. 

 لدينا رؤ�ة وا�حة تحفزنا للوفاء بمتطلبات النجاح الذي ينتظرنا �� ��اية هذا العقد ا�حاسم.  إن

أساس  بتعز�ز  قمنا  قد  سن�ون  ديمقراطيتنا،  و�عز�ز  شعبنا،   �� واالستثمار  الصناعية،  قدرتنا  �عز�ز  خالل  ومن 

 ّنا ا�حفاظ ع�� م��اتنا التنافسية.اقتصادنا، وقدرتنا الوطنية، ومصداقيتنا ع�� املسرح العاملي، ون�ون قد ضم

ولكن مع جميع     -ليس فقط مع حلفائنا من الدول الديمقراطية-ومن خالل �عميق وتوسيع عالقاتنا الدبلوماسية  

الدول ال�ي �شاركنا رؤ�تنا ملستقبل أفضل، سن�ون قد طّورنا شروط التنافس مع منافسينا االس��اتيجي�ن بحيث 

 ا؛ ون�ون قد وضعنا األساس لز�ادة التعاون حول التحديات املش��كة. تتما��ى مع مصا�حنا وقيمن 
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ومن خالل تحديث جيشنا، ومتا�عة التقنيات املتقدمة، واالستثمار �� القوى العاملة الدفاعية لدينا، سن�ون قد 

تحدة �� موقعها  قمنا بتعز�ز عامل الردع �� عصر املواجهة ا�جيوسياسية امل��ايدة، وساعدنا ع�� تموضع الواليات امل

 املالئم للدفاع عن وطننا، وحلفائنا، وشر�ائنا، ومصا�حنا �� ا�خارج، وقيمنا حول العالم. 

ومن خالل االستفادة من قوتنا الوطنية وحشد تحالف عر�ض من ا�حلفاء والشر�اء معنا، سنعمل ع�� �عز�ز رؤ�تنا  

م حر ومنفتح ومزدهر وآمن، وسنتغلب ع�� منافسين
َ
 �� قضايا مثل �غ�� املناخ، من أجل عال

ً
 ملموسا

ً
ا، ونحقق تقدما

 األمر�كي�ن، ولكن جميع الناس �� �ل أنحاء العالم.  -ليس فقط-وال�حة العاملية، و األمن الغذائي لتحس�ن حياة 

إن هذا هو ما علينا أن نحققھ �� هذا العقد ا�حاسم. وكما فعلنا طوال تار�خنا، فستغتنم الواليات املتحدة هذه 

 ال�حظة وترتقي إ�� مستوى التحدي. وليس هناك أي مجال إلضاعة الوقت.

***** 

عنوان:  تحت  االس��اتيجية،  من  الرا�ع  ا�جزء  عرضت  وال�ي  واألخ��ة،  ا�خامسة  ا�حلقة  تنت�ي  و��ذا 

"اس��اتيجيتنا حسب �ل منطقة"، وكذلك ا�جزء ا�خامس وهو عبارة عن "خاتمة" االس��اتيجية. وسنتبع ذلك 

بحيث تضم ا�حلقات ا�خمس مجتمعة �� ملف واحد، لتيس��   –شر النص ال�امل لالس��اتيجية مع ا�خاتمة  بن

 االطالع عل��ا. 
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