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 مقدمة 

ع(2022يع)تشدددروعع أل  ععد  ةع ألن رك ديع لرئ سعجوعبديود أعدردددد   ع إبعد عادين ععا بعبد  وديع  ود

 عع.ع لم دداع أل  عوم  ع1ق ددي ميعا بعد بعيعدرددة يعنم دد ععع48ععفا سددار ت ة يع ألنعع لموناع لصيردديعب يع

 ألن رك يعل ا   وي ع  لا  و   ع لااعا بعدن ركيعنو ج ا ي،ع  لم ددداع لييياعو   دعك ة يععععد  ةتصدددو  ع إ

أل لووي ع ألن رك يعحو ع لعيلا،عع  لم ددداع لييلععوعر عع   سدددايمدي عفاعبعديصعاعديردددرع لمو ةع ألن رك دي،عع

شدي ةعللبعدأعلد  ةعبيو أعع  .عن ع إ لم داع لر ب ع يويع إد  ةع ألن رك يعب  داع ألقيل ال لمي  وم   عع دخ ًر عع

يةيزع لوث ميععلبيو أ"عبيياظي عععد  ةتعلألنعع لموناعإ لاوج هع  سدار ت ةاع لمقّق"ععع2021درد   عفاعذا  ع

 عع.2ًر  لع يئ يع لااعر   عنقخ 
ع

 االستراتيجية:   فيما يلي احصاء كمي ألبرز العبارات ذات الداللة كما وردت في نّص              

 عددها  المفردة   عددها  المفردة 

،  الصين، الحزب الشيوعي الصيني 

 بكين
 50 عسكري   60

 183 األمن  77 روسيا، موسكو، بوتين

 37 إرهاب   7 إيران 

 24 النووي   32 أوكرانيا 

 57 منافسة   4 "إسرائيل" 

 41 تعاون   35 أوروبا 

 235 شركاء وحلفاء   34 باسيفيك 

 86 تكنولوجيا   34 إفريقيا 

 133 اقتصاد   11 الشرق األوسط 

 50 الطاقة   11 آسيا 

  99 الديمقراطية 
النظام الدولي/العالمي/ القائم على  

 القواعد 
37 

 18 األمم المتحدة   14 االستبداد 

 8 العقد الحاسم/الحرج   34 الشعب األميركي 

ع

 لريوديع لعدينديعلإداعلد  ةعدن رك ديعلعديح ديعت ددددياد عد  سدددديع سدددار ت ة دي ع ألنعع لموناع لمع عديعفاعف اعع

تشددصصدد  يعلمركصع لصددر لع لعيلماع تو زييتهع ترت اع لصصددو ع نصدديد ع لا  و ع  أل لووي ع لة وسدد يسدد يعع

يع نعي   ت يع تةضددد   يعلألد   ع لااعسدددا ي  عتو  ة ي.ع عتإشددد ع لوث ميعدسدددر  ع ل  ليع تإا إيت يع لصة  

 
-https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategyع1

10.2022.pdf 
2 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf 
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يعلعماع ل  ليع لع عاعبميعو دم عباع د اع لة ودعب ععنقسد دي ع ل  ليعع ل د يسد يعباعترسداع لصدو ةع لعينع

،ع3 لف ي ع لةم و عسد يسدي عبهدوع شدراعا يع تعه اهعبص  نعنعع لم اع  لني ع  لمصديل ع  لمشديارع لمون يع

عديت اعبشدددإداعوعديسددداع  لاو رددداعن ع ل  ةديصع  لصصدددو علم دي لديع لادكث رعفاعتشدددإ داعتصدددو   ت اع توّق

 اعلد  ةعدن رك ي.ععع سار ت ة يعكع

عادهععفاعهدا ع لامد ورعية اع سدددار ت ة ديع ألنعع لموناعإد  ةعبديود أعنععخه عار عنوجصعألبرزعنديعتضدددم 

عضده ع  لا   وي ع  لصدعوبي ع  لاعيقضدي ع  ل    ععن ي  ع  سدار ت ة يعن عتع  مي ع تعم هي عتإشد ع لم ع

ع لااعومإععدأعت  اصرجعنعع لعاع س يقه.عع

ع

 القوى الكبرى دون حرب باردة   أوًلا: صراع 

 نةاوحع ذنعع نصدهر،ع هاعك مي عنةايح يعفاعيصدددولع ل  هر ل يععععنصددد  يعدن ركيعهاعفاعايلاعحر 

 ةعفاع لمصديل ع لونع يع لت ي عحميويعدنعع لشدعاع ألن ركا،عع لعيلم ي.ع توضد ع  سدار ت ة يعدي يعناةّا

فاعق داعععع دي  قاصدددديدودي،ع لد  يع لم اع ألن رك ديع  لد فديلعاع توسدددعديع  زدهدي ع  قاصدددديد ع  لةرلع

نروميع ل  يةع ألن رك ي.ع  ل ده اعللبعت م اعال عوإوأعاععنروماعبعيصع لا يلةي ع  لشدر كي ع لو سدعيع

ع  لمووي،ع نعيف يع لموىع لااعتطرحع" يويعنظ مي"ع تركص عج ودهيعا بعت  و ع لمصيل ع ألن رك ي.ع

ع

 تشكيل عالم جديد الصراع على    1.1

حمهيعنيعبع ع يا يصعع.عع1ا ععهومايزع لو ق ع لعيلماعفاع سددار ت ة يع ألنعع لموناعإد  ةعبيو أعبةم يعدنو ع

.ع لعيلاع3 يم يًنيع  ضطر ًبيع تعيفً ي؛عع لعيلاعدكيرععععره د.عع2 له وا؛ععععبشكأ ل ربع لهي دةع  لمعيف يعجي ويعع

.عتص و عنصينرع لصددر لعع4عع؛اع عيمطيع يعطيفعلعيح يع لمو ج يعن ع لصدد عع   سدد يع  لا   وي ع لمشدداركي

.ع شدددادد  دع لمعدديف ددددديعب عع لعمددياجع لدد وممر ن دديعع5ب عع لموىع لإهرىع؛عع

 لاعيفسعع.ع شدا  دعع7.ع   تةيلع لعيلماعفاعنع    ع لاضدص ا؛عع6   سداه  دوي؛عع

.عتر ج ع لاعدي أعع8ععا بع لاإعولوج ديع لمامد نديعلاو  ة ديعدنع ًديع  قاصدددديدوًدي؛

دضدددةعديعللبعالد ع لاإر  ععععلا  عع. لد  لاعفاع لا د  ودي ع لوجودوديعل هشدددرودي

 لم ددامرعفاعنصا  ع ثيئاعلد  ةعبيو أعلمصددط  ع" لعم ع ل يسددا"عوصدده عع

  سداةيبيعل ا ع ألنرعع ل مهيع ل يل يع  ضدً ي،ع عحر جي لاصدو  ع ألن ركاعحو ع

عنايحيعضمععييفاةعزنع يعن   دة.

 
عع لاةيي ع تاةيهاع لع و عنععنصدديد ع لاشدديي عنياع  يم ددي ع ل صباععيعنعع لاع  مي عا بع  سددار ت ة يع ل يل يعدي يع ث ميعدايئ يعتهني  عع3

ع عرعيايع ل  يسيع لصي ج ي.ع ل  خ اع لا عومو 

انتهاء حقبة ما بعد  ”

الحرب الباردة  

والمنافسة جارية 

 “بشأن البديل
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 عيظي عحإاع سدداه  د ع سدد يسدديعهميععععل    ع لااعوعهغاع ااهي هيعت  وً   د ع  سددار ت ة يعرددةاح  

 ل ربععععشدع تكي يعبهاوع ل   عتا م يع  سدار ت ة يععععخي ج يع"تع و  ي"ع)د ع  فضديعل عظي ع ل  لاع لميئا(.

عم  ي ع ل وممر ن يعفاع ل   ع ألخرىع  سددداص   ع لاإعولوج يع   قاصددديدعإ  ي عع لع   ي يع تمووضع ل

 لد   ع زجرهدي،ع تصدددد ورعيمواجع  رعل هر لاعل عظدي ع لد  لا.ع  لميدي أع ألبرزعا بعهدا ع لعولعنعع لد   عع

عهميع لص عع   س ي.ع

ا عتظ رع لصددد ععفاعع لا    ع لة وسددديسددداعلا  عنصددد  وع ل   ع لر  هيعفاعتع واع لعظي ع ل  لا،ع هإ

 لااعهاعععع5،عثاع  سددد دي4 لمرتهديع أل لبعبديااهدي هديع لمعديفسع لوح د ع لمديد عا بعتشدددإ داع لعظدي ع لد  لا

اعفاع لشدق أع ل  خ  يعل    ع تعشدرععت  و عنهيشدرعل عظي ع ل  لا،عثاعلور أع)وصدة يع لعاعبكي يعتا خ 

ر  علوكهئ يع تاآنرعإوا صع ألن رك  ععع تطو  عبريينًةيعيو ًويعواةي زع ل يجي ع لم ي يعع لصددو  ووع  لم دد  

ع لمعمولي(ع بع هيعكو ويع لشميل ي.ع

 سد وك يعو ف عبيلإي رعنعع ل   علمو ج ا يعدفيًايعاععسد يدت يع ها عنيععع،هاوع لموىعل و يعتميوص ت يععلإع

،ععت  ع لموىععع اع له  يع لصي ج يعبطروميعتقّثرعا بعسد ويوا  عألن ركيع ح ةيئ يع شدركيئ يعفررديعلاشدإ

بيلا   و ع لصدد عع   سدد ي،ع ال عبيلاص نععن عنعيف ددا مي،عب  دداعياع  سددار ت ة ي.عد عدأعدن ركيعع 

تصو ع لمو ج يعن ع لمعيف دد ععبم ددي عثعيئا،ع أل  عنععخه ع لمعيف دديع لمهيشددرةع  لييياعنععخه ع

ع ة.عل يع لااعتةعاع لمعيف  ععفاع ضع يعنم  ق  م يع  ل  تشإ اع له  يع إ

يعل عظي ع ل  لاع لميئاع ها عنرتهنعع ت ظ رع  سددار ت ة يعت ددينً يعن ع  سدداه  دعنيعد  ع عوععإسع فضددً

بارت داع أل لوودي .عف عدييعن ددددي نديع  ضددد ديعتمهداعبموجه ديعدن ركديع لاعدي أعن عد  ع  رعدوممر ن ديعنديع

يعدأع لعد ود عنعع لد   ع  رع لد وممر ن ديعترفضععلمديئا.ع  ل ة د ندتع ألخ رةعنعضدددهطديعفاع لعظدي ع 

 عوةاعدأعععع ل د وك ي ع لع   ي يع لماكو ةعداهو،ع لال عدوضًديعتعاهرع  سدار ت ة يعدأع ل   ع  لمةامعي 

ت صددع عا بعرددو ةعدن ركيعحابعتإوأعذنعي.علا  ع لا يل عن ع لو وي ع لما  ةعت تعسددم ع لعظي ع ل  لاعع

عشرن يعكيفً يعل مهو عبا  ع ل   .ععا ل يلاعومّي

 
عيعاعع  سدار ت ة يع ألن رك يعلمو ج يع لص ع،عديظر عح ي عنطر،ع لاو زأع ل  ععدرد  ع لمركصع  سداشدي  عل    سدي ع  لاوث اعد  سديعنوسد عع4

ع.عع2022،عذبع30فاعام عحيسا..ع سار ت ة يعلد  ةعبيو أعلمو ج يع لص ع،عس   يعد  سي ع تمي ور،ع لع دع
 وظ رع لا  و ع لا عتمي هع  س يعضمعع  سار ت ة يعا بع لشإاع لتا عع5

ل  ده عع  ن دامرًعع ت  و عنهيشدرًععشدّإاويل يعب  فعتغ  رعاعيردرعدسديسد يعفاع لعظي ع ل  لا.ع   سد يعتتمي سعسد يسديعخي ج يع نهر •

    سامر  ع لعيلم  ع.ع

  ب عع لغربعباعهوعحو ع لمهيدىصع ألسيس يعلشرايع ألناع لما  ة.عععين ع  س يعل سعرر اي عب ع عععصر ل ل •

بيلاعي أعن ع ل  ةيصع  لشدددركيصعت ددديا عدن ركيعا بعجعاع ل ربع لر سددد يعفاعد كر ي يعفشددده ع سدددار ت ة ي ع)تموويع لعيتو،ع لاعي أع •

  ألنعا،ع لعموبي ،عتعصوصع لردل(.عع

عس وويع دضعةتع لموةع لعياميع لر س يع تكث رهيع ل ب ونيسا.ععضتعنإيييع  س يعبيلممي ييعن ع لموىع ل ل ربعقو  •
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 سدددماع  ععععهاوع لممي بيع" لهر  ميت ي"،ع لماو ترةعبيلممي سدددي،علاعتاكرعب ا ع لوضدددوحعسددديبم يعفاعيا 

س  ميعنععقهاعلد  ةعدوممر ن ي.ع ها ع ألنرعنرتهنعبشإاع ث اعبا ا اع ك صةعدسيس يعفاع  سار ت ة يعع

 ألن رك ديع هاعبعديصع لا ديلةدي ع  لشدددر كدي ع لو سدددعديعحو ع لعديلا.ع ا  دهعع

كي يعسداإوأعنمهوليع ربً يععب أليظميع  رع ل وممر ن يععكييععت دعبعدن ركيعلطم

يسي ع ل   ع لإهرىع ل يا يعلاع واعد عتغ  رع لعظي ععبشرطع  يةإييعاععس 

ع ل  لاع لميئا.ع

تقكد ع  سدددار ت ة ديعا بعج وزوديع لو ودي ع لما د ةعلصو عهداوع لمرح ديعع

رعلعد دعنعععيع لم ددداوودي عد أعدأعتاعّإدعنص وديهديععا بعكديّف لادي وص ديع تعد  

يعفاعتمد   .علال علععت ددداص  عدزنيت يع ألزني ع لااعتعديي  ديع لإع ديعترىعدأع ل وممر ن ديعهاعد ئًميعن مد

يعع عسددد  مديعدأع"دن ركديعلد و ديعتم  د عفاعت ووداع لا د  ودي ع لم    ع دادا ً  عل ار ج عنعع لعديلاع لو سددد ،عع

عدي ع ألفو ععاعتوّق  لصدي ج ديعللبعفرلعلهردددهحع  لع و عفاع لد  خدا"ع هدا عنععدسدددهديبعاد  عت ّم

ععتمو ع  سار ت ة ي.كميع ألن ركاعفاع ل يبا،ع

 التعاون في التحّديات العالمية المشتركة للبشرية   1.2

" لا   وي ع لمشاركي"عد ع" لا   وي ع لعيبرةعل    دع لونع ي"عع لااععوامّياعفاعع لا    ع  سار ت ةاع لييياعع

رعبديلاعديفسع لة وسددد ديسددداع لمداكو عع عتعارفعبديل د  دع تقّثرعفاعكداع ألنا.ع هداوع لا د  ودي عتقّثرع تادكّث

عخه ععزعنععص داهو،عفديلاعديفسعوع اع لاعدي أعلمو ج ديع لا د  ودي ع لمشددداركديعكمديعدأع ألخ رةعومإععدأعت ع

ع لاعيفسع لة وس يسا.ع

تغ  رع لمعيخعفاع لمرتهيع أل لبع ووردد عبإويهع" لمشددإ يع ألكهرع  بميععععفاعتصددع  عهاوع لا   وي عو ّا

يعامونًدي،ع ت د  ودي ع  قاصدددديدع لعديلماع دزنديع لطديقيعع لوجودوديعلإداع ألنا"،عثاعهعدييع بديصعكو  يديع  أل ب د

عل اوع لا   وي عذثي عا بع ألنعع لغا ئاع   سامر  ع ألنعاع  ياشي ع إ هيبع ش ولع لصر اي .ع  لعيلم ي.عع

اعي أعن ع لموىع ألخرىععل   سدار ت ة يعدأعدن ركيعجيهصةعا بع لر اعنعع لاعيف دي ع لة وسد يسد يعععع ع ت

 لا د  وي ع لإع ديعت ماعبيل و عا بع لصددد ععبا وعديعدي ديعتعر ع لاعدي أعبشدددر طعد ع ععفاعنو ج ديعهاو

اع لمعطاع لصددةر ععي يعترو عتةع لتاعي أعكميعفاعحيليعتغ رع لمعيخع  بيصعكو  يي.عت ي  ع  شددعطعع لمو ع

 حامدي  ععععنععع  ل د  ععاع لعد  صع لادي  لبمديصعنةدي  عل اعدي أعند خ  ديعلاةع فاعع)  ب ع خديسدددر(،ع  بمديعترىعع

ع لا حرجعي وع ل ربع بيًبيعل اكث رع  لاو راعن ع لعصاعفاع أليظميع لمعيف ي.ع

هعيعيشدد رعللبعدأعع ألن رك  ععوا موأع لصدد ععبكي يع اايد ع سدداغه ع ل  ع لمم  دةع ألن رك يعلا م اعع

دشدإي ع لاعي أععنإيسدا،ع لال ع  ر عنمي بيعد خاعلد  ةعبيو أعتعيد عبرفضع  باص زع لصد عاعألأعكاعع

عنإيساعفهعحيجيعلاعيز  عدن رك يعلضيف ي.ععي ل  لاعل ص ععف  

ظهر االستراتيجية  ”
ُ

ت

تسامًحا مع االستبداد ما  

ا  
ً

دام ال ينعكس رفض

 “للنظام الدولي القائم  
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 تعر ع لوث مديعن دددي وععل عمداع ألن ركاعفاعنو ج ديعهداوع لا د  ودي ع همديع لعمداعن عنصا  ع لد   عععععع

 دي عح ععوعهغا(عنضدياةيع لاعي أعن ع لشدركيص.علإععفاع لمميباعوظ رعع دي ع)ن علردهحع لمقسد ع  لمقسد ع

ك  عسددعةابع لصدد ععل اعي أعفاع لا   وي ع لمشدداركيعنياع لمعيخعفاع اعنمي بيعنغيورعوا دديص عع د عع

رعلميعثاعن يجميع ل د يسدي ع لصد ع يعحو ع لعيلاع  لاعّإ نعععقطياي ع لاإعولوج يع لمام ني؟ععععا  ئ يعفا

 لد اوةعل اعدي أعن عتمو عبدهعدن ركديعية ددد ديعفاعنةدي ع لاد خداعفاع لد   ع تدكث رهديع  قاصدددديد ،عفهد  ع

يةيز  عنشداركيعوةر عبعيصعفيلاعسد  ف عللبعردر لعقوىععل لصد عع فاعق اعنشداركيع ت  د ععناهيد ع 

ع.6كهرىعكي ثا

 

 الخطوات األميركية فيما يخص التعاون في التحّديات المشتركة بحسب االستراتيجية: 

 المجال #

 المناخ  وأمن الطاقة 

1 
ص  الطاقة النظيفة ما يخلق وظائف جديدة ويقوي الصناعات األميركية، وتقل  ل نحو االستثمار في التحوّ 

 التمويالت العامة للفحم الحجري. 

 ف الطقس المتزايدة.ة والفديرالية لتحقيق المرونة أمام تهديدات تطرّ تعزيز االستعدادات المحليّ  2

3 
ة ثار الحادّ ف مع اآلوتقليص االنبعاثات والتكيّ ي مساهماتها الوطنية المقررة ق وتقوّ مساعدة الدول لتحق  

 ر المناخ. لتغيّ 

4 
تسريع االبتعاد عن النفط األحفوري والعمل مع الحلفاء على ضمان أمن الطاقة وتأمين الوصول لسالسل 

 توريد المعادن الحيوية. 

 األوبئة والدفاع البيولوجي 

1 

جراءات يصال اإلإي وع والتصنيع المحل  ومشاركة الداتا والتوق  ر ومراقبة األمراض تحسين االنذار المبك  

الطبية المضادة وتسريع تطوير وتصنيع التكنولوجية البيولوجية اآلمنة ومعالجة الالمساواة في نوعية  

 الرعاية والوصول إليها. 

 إفريقيا وجنوب آسيا.دولًيا زيادة الهبات في مجال اللقاحات ورفع استدامة صناعات اللقاحات في  2

3 
خفاقاتها يعود إلى  إأن بعض إلى شارة خفقت في الماضي مع اإلأسات الصحية الدولية التي صالح المؤسّ إ

 حجب بعض الدول )الصين( للمعلومات الصحية. 

4 

العمل مع الشركاء لتمتين معاهدة األسلحة البيولوجية لردع استخدام الدول للقدرات العسكرية  

البيولوجية ومنع استحواذ اإلرهابيين عليها وتعزيز المعايير ضد تطوير واستخدام األسلحة البيولوجية.  

 وكذلك انشاء وتقوية معايير وممارسات لألمن واألمان البيولوجي العالمي.

 
 
 

 
6 https://nationalinterest.org/feature/how-biden%E2%80%99s-new-national-security-strategy-gets-china-wrong-205323 
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 المجال #

 أمن الغذاء 

1 
برنامج الغذاء العالمي وكذلك المساعدات  االستمرار في تأمين المساعدات اإلنسانية في مجال الغذاء مثل 

 على مستوى ثنائي مع الدول. 

2 
دولة وتضمن فتح  100طالق "خريطة طريق أمن الغذاء العالمي" التي تشمل إالعمل مع الشركاء على 

 نتاج األسمدة واالستثمار في زراعة صديقة للمناخ. إاألسواق الزراعية والغذائية وزيادة 

3 
اقتصادي محفَّز بالزراعة ويكون شامًلا ومستداًما    تقليل الفقر العالمي والجوع بدعم نموّ التركيز على 

 وتقوية مرونة أنظمة الغذاء مع االهتمام بالنساء واألطفال تحّديًدا.

 ح من التسل    نتشار والحدّ اال منع  

1 
سات الدولية ال  لمدني والمؤسّ ح بالعمل مع الشركاء والمجتمع امن التسل   تقوية آليات منع االنتشار والحدّ 

 سّيما في أزمنة الحرب والتصعيد.

2 
ح ومنع االنتشار في المجال النووي. ويشمل ذلك رفع كلفة  من التسل    تجديد القيادة في مجال الحدّ 

 ح وتقليل احتمال حصول حسابات خاطئة وتكامل استراتيجيات الردع بين أميركا وحلفائها.سباقات التسل  

3 
سبعة عقود   من سجل   لة  لنمدّ سات والمعاهدات ذات الص  ر والمؤسّ قيادة وتمتين األنظمة الموجودة واألُط

 من عدم استخدام األسلحة النووية. 

 واستخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية.  /ة لالسحتواذ على تعزيز المعايير المضادّ  4

5 

المواد النووية والمشعة ومنع اإلرهابيين من االستحواذ عليها.  تنسيق الجهود الدولية لضبط تخزين 

ظم التحكم بالتصدير مجهزة لضبط انتقال التكنولوجيات الجديدة الخطيرة ومراقبة  وكذلك ضمان أن ُن

 قلق. لل مثيرةسياسات التصدير تجاه دول 

 رهاب اإل 

1 
الواليات المتحدة أو حلفائها  للهجمات اإلرهابية ضدّ ا مأوى آمًنا سنضمن أن أفغانستان لن تكون مجدد  

 وسنحاسب طالبان عن التزاماتها العامة فيما يخص مواجهة اإلرهاب. 

2 

زيادة التعاون والدعم للحلفاء الموثوقين ونقل مزيد من المسؤوليات للقيادة إليهم وهو ما يستوجب بناء  

ظم فرض القانون والقضاء وتحسين للتهديدات. وهذا يشمل ُنوتوسعة نظم لمنع واعتراض واالستجابة 

فين ومنع  مشاركة المعلومات وتعزيز أمن الحدود ومواجهة تمويل اإلرهاب ورعاية برامج لعزل المتطرّ 

 نترنت وخارجه. التجنيد والتعبئة لممارسة العنف من خالل اإل

3 
الة أميركا وحلفائها لدعم الحوكمة الفعّ  ف من خالل رفع جهودضرورة مواجهة األسباب الجذرية للتطّر

 وتعزيز االستقرار والتنمية االقتصادية وحل الصراعات الجارية.

4 
ط لمهاجمة أميركا  ضعاف المجموعات اإلرهابية التي تخط  إعند الضرورة استخدام القّوة لتعطيل و

 .حول العالموشعبها ومنشأتها 

5 
محليين واألقاليميين والقطاع الخاص لمشاركة المعلومات  في الداخل  مواصلة العمل مع الشركاء ال

 وتعطيل المؤمّرات اإلرهابية. 

6 

ي ال سّيما  ثني، مواصلة تطبيق استراتيجية مواجهة اإلرهاب المحل  ي العنصري واإلفيما يخص اإلرهاب المحل  

الكونغرس لتعديل قانون  نترنت والعمل في تحسين نوعية المعلومات ومواجهة المحتوى اإلرهابي عبر اإل

ز االستقطاب  وسياسات حيازة األسلحة ومواجهة أزمة التضليل المعلوماتي والمعلومات الكاذبة التي تعزّ 

 ف وتقود للعنف. المتطرّ 
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 : تشكيل قواعد اللعبة 1.3

 المجال #

 التكنولوجيا 

1 
عادة تشكيل إاالقتصاد والمجال العسكري و التكنولوجيا أمر مركزي في المنافسة الجيوسياسية ألغراض 

 العالم.

2 
ف في مجاالت الدواء واألغذية الصحية وتقوية سالسل توريد التصنيع وأمن الطاقة، والطاقة النظيفة،  ستوظ  

 وتأمين وظائف جديدة وأمن أميركا. 

3 
المتقدمة والتكنولوجيا  لكترونيات الدقيقة والحوسبة التعاون مع الحلفاء والشركاء في مجاالت اإل

 البيولوجية والكاوانتوم، والذكاء االصطناعي، والتصنيع البيولوجي واالتصاالت المتقدمة والطاقة النظيفة.

4 
مة من خالل منع القرصنة وسرقة الملكية الفكرية وضبط التصدير وآليات  تعزيز أمن التكنولوجيات المتقدّ 

 نافسون. ها المالمسح لالستثمارات حتى ال يستغل  

 األمن السايبراني 

1 

السريع على الهجمات وردع المهاجمين ضد البنى  تحسين المرونة السايبرانية وبناء قدرات جماعية للردّ 

طار مسؤولية الدول عن سلوكها السايبري من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة إالتحتية الحيوية، وتطوير 

 المجال الرقمي. بحيث يشمل القانون الدولي 

 التجارة واالقتصاد 

1 
للممارسات غير التنافسية   ًياعدالة ومعادأكثر و تحّديث نظام التجارة الدولية الحالي ليصبح أكثر مرونة للنمّو

 ويمنح العمال صوًتا في عملية صناعة القرار ورفع معايير العمالة والبيئة.

2 
بل األميركيين والشركات ال سّيما تلك الصغيرة والمتوسطة، ومنع االستغالل من ق  تأمين فرص جديدة للعمال 

 ى مفهوم السوق، ومحاربة التمييز وقمع العمال وسرقة الملكية الفكرية. االقتصادات التي ال تتبنّ 

3 

بالعمال  العمل على بناء نظام اقتصادي عالمي يوافق الوقائع المعاصرة، والتعامل مع مصادر الضرر 

والمستهلكين وعالم األعمال األميركيين مثل التالعب بالعملة والفساد والتمويل غير المشروع. كذلك حل  

مسألة الضرائب على الشركات حول العالم والتنمية المستدامة واالستجابة ألزمة االستدانة العالمية وتمويل  

 بنى تحتية نوعية واستشكاف تطوير الدوالر الرقمي. 

 ن والمحتجزون الرهائ

 صدار تشريعات وترتيبات لردع خطف واحتجاز األميركيين في الخارج بالتعاون مع الشركاء. إ 1

ع

ع

ع

ع

ع
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 استنتاجات   1.4

ا بع لر اعدأع  سدددار ت ة يعرددديد ةعاععلد  ةعدوممر ن يعتم عا بعيم ضعتر ناعفاع لشدددكأعع •

 عنميليعفاع لةو وععبول  دداعدأعفاعع د ب  عقروهيعنععنمي بيعسدد ةهع لةم و  .ععععفم  ل  خ اعع

ل عدي يعنععييح يع لارك صعععع،7ياع  سددار ت ة يع لإي رعنعع سددار ت ة يعتر ناع  لم  اعنععد بيني

ا بعال عععلصددد ععتشدددإاع سدددامر ً  ع سدددار ت ة يعد بينيعبي يعطيفعي وعذسددد ي.ع ت دددا ّ ا بع 

بيلموق ع لع  ئاعنعع لصدد عع  سدد يعد عاودةعرددر لع لموىع لإهرى،عف ميع ّكصعد بينيع ل  وععاععع

ذفيقع لشر كيعن ع لص عع   س يع  ل ع .ع ها عنيعو  عا بعتغ  رعهيئاعفاع لاةإ رع ألن ركاعنععع

 جميلعد خاع لعصهيع ألن رك يعحو ع لا  و ع لص عا.عبعته و عن اوىعنرتة عنعع إييح يع ا 

  رع إ هيبععم ععواو راعتر ج ع  هامي عبم كليع إ هيبعكميعب دعفاع سار ت ة يعلد  ةعتر نا.عف •

فاع  سدددار ت ة يع ل يل يعبإويهع  حً  عنعع لا   وي ع لمشددداركيعب  عدأعوإوأعت  وً  ع ئ  دددً يعع

شي ةعللبع"حصبع هلل"عبي ساعبعإسعنيعر اي ع لة وسد يسد ي.ع فاعها ع ل  يقع يبتع إضدمعع لصد

 كيأعو صاعسيبم ي.

اع ألنرعبديلصددد عع وعودعالد عللبعح وويععهعدييع هامدي عدن ركاعبدي زعبم ددددكلديعتديوو أعاعد نديعواعّ  •

نععععثي ةع لصوف لموق ع لة وسددد يسددداعلايوو أع د  هيع كال عألي يعن دددكليعومإعع سددداغهل يعإ

 لص ععفاعن  ط يع ا وعيعلشراعيع لعةواع  ل ضو ع لع إر ع ألن ركاعفاع لمعطمي.عبيلمةماعع

تولاع  سدددار ت ة ديع هامدينًديعبدكنعع لمهحديع له روديعألسدددهديبعتةدي وديع دنع ديعبمديعفاعالد عب رعع

ععديهعلععوص رع إق  اع)تيوو أ(شاعج ععب عغعع ع لرئ سع لص عاعع لص عع لةعوبا.عفاع لمميباعوإر 

 .8 لا عتركهعدج  دوعل شعاع لص عا

ثع  سدار ت ة يعاعع لاعي أعفاع لا   وي ع لمشداركيع لإععنه عيعت  ع لا   وي عت داوجاععتا    •

إ  عومإعععفنشدددي كيعدسددديسددد يعنعع لصددد ععيظًر عل ةاعنو  دهيع تكث رهيعفاع لعظي ع ل  لا.عع

 وعبيلاو ز عن ع  يامي عفاععلو شدعطععجابع لصد ععل اعي أعنععد خاع لعظي ع ل  لاع لا عتا د  

نديعجدً  عب  دععتر هديع لمو ةع لوح د ةع لر  هديع  لمديد ةعا بعع لصددد ععللبعد جديعنامد   لمعديف دددديعن عع

 تغ  رعال ع لعظي .ع

 
7 https://foreignpolicy.com/2022/10/17/national-security-strategy-nss-biden-trump-obama-china-russia-geopolitics/ 

"شا"عبم كليعتيوو أعييب عنععدأع  ل وعايررع ل ربع أله  يع با عج ود  علاوح  عتيوو أعن ع لص عععدهعييعنععوةيد عبوجودع  بنعشصصاعلع8

بيلعهقيعن ع لايوو ي  عععععويعل اةي  عن عتيوو أع لإعع لمةي ضدي عفشد تعفاعي يويع لمطيف.عكميعدأع"شدا"علهعخهرة كيأعن دق   عاععقعيةعسدر 

دجيبع"شدا"ع لم داشدي ةع أللميي يعدية هعن ركاعبع نيعقيلتععع2015يظر  علاةرباهعفاع لمعيناع ل ديح  يع لغع يعبي سدايمي   ع لايوو ي ي.عاي عع

ع إاعديااع أللميأ".ع"ي عع لص ع  ععل عيعنيعمولهأعا بع لص ع  ععدأعوامي و عبيأللميأع واركو ع إق  اع لا عخ ر وعل اي وو،عبللهع
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ظ رعدويع  هيععترىع  سدددار ت ة يعفاع لصددد عع لمعيفسع لوح  عا بع لم يدةع لعيلم يعل عدي يع عت ع •

 ربعفاعد كر ي يععرعن ع  سد يعد علور أعباعتر هععا بعتعه يع أل   ب  ععنععخه ع لباصة  ع لاوت 

ضدد ع  سدد ي.علأع ل دد يسدديع ألن رك يع لااع اايد عن ي ليعتم دد اع ا  ئ يع ألسدديسدد  ععته  عدي يعع

  سدار ت ة يععاع تشده  ع لمصديل عبشدإاعداما.علإععال ع عو ةاعدأعدفعتعبكا  ئ يعي وع لاإا 

و وولوج يععل اعتاعيناعنع ميعكإا يععفلم دتعفي ق يعفاع لمصينرع  لمصديل عب عع لصد عع   سد يعع

  ةعباعتامين عفاع لمصيل .عنوح 

 عترو ع لورددو عللبعحربعبي دةععععا بعدأع لو وي ع لما  ةعع  سددار ت ة يععتصددر  •

  سدددار ت ة يععععبعود عدأعنةي  ع لاعي أعن ام يع لإعععن ع لصددد عع لال عتقّك

نععبعيصع لا يلةي ع عسد  ميعفاعن  نع لصد عع ن دكليعتيوو أع ا دإرةعنعطميع

 ن دي لديعاص ع لصددد ععاععسدددهسدددداعتو ود ع لاإعولوج ديععع، لم  نع ل ديدىص

 ن دي لديع لةصدددداعب عععع، لمامد نديع حربع لمع وندي عا بع لصددد عع يمواج دي

 لشدددعاع لصددد عاع  لضدددغنعا بع ل   علام   ع لاعي أعن ع ل صبع لشددد وااع 

فاععععتصدا ععتشدماعسد يسدي حعبهع  سدار ت ة ي،عك  يعع لصد عع لوعبعإسعنيعتصدر 

 ق اع ل ربع لهي دة.ع

بد  ع  سدددار ت ة ديعنربإديعتةديوع لموق عععع  اع لظ و ع لمإي علمةردةع لد وممر ن ديعفاع لعا  •

اعت وعع لصد ععلعيح يعيظين يع ل د يسداع ل د طو ع تر وعنععنصديد ع لع  ئ يع لصد ع يعع نع ي.عف

لإع ديعفاع لوقدتعا تدهعت هد  ع سددداعد  دهديعل اعدي أعن ع لد   ع  رع لد وممر ن ديعنديعد ندتعتعارفعع

سد يعفاعبعيصعت يلةي ع  سدعيعلمو ج يععبيلعظي ع لميئاعد ع ل  معيع ألن رك ي.عفيلمصد  يع لة وسد ي

 لصدد ععهاع ألردداع ها عنيعوةعاعن ي ليعتصددوورع لمو ج يعن ع لصدد ععا بعدي يعلو وولوج يعع

سدددتععً  .ع لال عوظ رعدأع  سدددار ت ة يعكر عفاع لممي ع أل  عدنًر عناعّادوممر ن ي ع  سددداه  د(عع)

لموىع لإهرى.ع هإدا عسددداظ رععثعديئ ديعن ع لعظدي ع لد  لالعضدددد ع لعظدي ع لد  لاعنركًص علصدددر لع 

وي عسددهًحيعحموقع إي دديأع  ل ر عع لو وي ع لما  ةعبشددإاعد ضدد عكمو ةعاظمبعنعيفميعت دداغّا

 .9 ياميئً يعنيعوةعاعخطيب يع ل  هر لاعو اع عللبعنشر ا يعهشي

تظ رعن ددكليع لاإعولوج يعفاعكيفيعنةيردداع  سددار ت ة يعبيااهي هيعسدديحيع لمعيف دديع ألشدد عع •

ث ر ت يع  قاصيدويع  لع إرويع هوعنيعوععاعنصوً  عنعع لا  خاعب عع ل  يسيع لصي ج يعضر  ةعلاك

ع  ل ددد دديسددددديع لاإعولوج ددي.ع   اعتإر  ع لعاعل  دد وددععاععق اع  قاصددددديدع ل  هر لاعلإع

 
9 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react-the-hits-and-misses-in-bidens-new-national-

security-strategy/ 

اعتادت ع”

السياسة األميركية  

تقسيم خصومها 

لكنها حالًيا 

تدفعهم للتكتل  

 “  مًعا
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تإشدد عاعع تةيوعل   عنركص عل   ليعفاعنةي ع لاإعولوج يع تم   عحرويع لمطيلعععع  سددار ت ة ي

قهيعحركيع  سدايمي   ع  لصديد   عت تعاعي وعع ألنعع لمونا.ع فاعح وععع لصيلعنععخه عنر 

أع لاإعولوج يعللم ددداشدددي ع ألنعع لموناعجييعسدددول ةيأعبع عدوي عنععيشدددرع  سدددار ت ة يعقي عع

 بيحيعععاي  عع فاعنعيدليع"سددد يج عحميوا يعع لمام نيع  ألسددديسددد يعوةاع

ردغ رة"علضدميأع سدامه عدن ركيع لاإعولوجاع  ااميدع لعيلاعا   يعفاعع

فةوةعععبميصها ع لمةي ع اص ع لصددد عع  لمعيف ددد ععق  ع لم ددداطيلعإ

دةعل م دددكليع لاإعولوج يعق عتي رععكيف يعنع ا.عهاوع لممي بيع لماشددد  

ر  عب عع لو ودي ع لما د ةع ح ةديئ ديعا بعخ ة ديعنعع اعنععلتمدي ععتوت 

يسدديعد ععععتإعولوج ي عح دد عرددةمي عد ع تةيقي عن عد  عنعيدويعتاضددم 

 يعن دااهع ععتإعولوجً يععئألأع  شدعطععسدا رلعدوضًديعا بعبميصعح ةي

عيعق عومو  ع لاعي أعفاعنةي  عدخرى.عل يعن

 

 ثانًيا: مستلزمات الحقبة الجديدة 

 االستثمار في القّوة الوطنية لحفظ تفوق تنافسي   2.1

ن ددامهاع لعةيحع ألن ركاعوعام عا بع لمايييع  لمر ييعفاع ل  خاع عسدد  ميعقو ةع لطهميع لوسددطبع لااعع

  لصخاع ل وممر ناع   ي ددةي .عفاع لمميباعو ددا ص ع لعةيحعفاع ل  خاعععع،يع لعمو ع  قاصدديد هاعن ر 

ن رك يعلةعاعح يةع ألن رك  ععدفضاعع يصر ن يعنا ًعيع  سدار ت ةً يعفاع لعيلاعبميعو ماع لمصديل ع  لم اع أل

ع دكيرعدنًعيع ا  لي.ع

يسيعنععع يع ل   تطه اع سار ت ة يع لا   وعع لصعيااع   باإي ع) تشماعضميأعدنعع لهعبع لا ا •

 ل ةمدي ع لو قع ديع  ل دددديوهر ي ديع نر قهديع  سدددايمدي   (عن ع لارك صعا بعدشدددهديوع لمورددده عع

   لاإعولوج يع له ولوج يع  لطيقيع لعظ ةي.

  سددايمي عبيلشددعاع ألن ركاع) لصدد ي،ع لا  واع لم عا،عبعيصع لم ي   ،ع لاع  اع  لا  واعايلاعع •

  لاإعولوج يع  لرويضدد ي ع  ل ع سددي.عجابع لموهوب ععنععحو ع لعيلا،عع لةودةع عسدد  ميع لع و عع

 تعظ اعيظي ع ل ةرةعل إوأعدكيرعا  لي(

ل دي عل ع نععخه عنعديلةديع لص داعف  ديعومإعععتمووديع لد وممر ن ديع لااعهاعامداعفاعحديلديعتمد   •

ليعفاع لمو ي عععنعع لع  عع نصو ًع ردهحي ،عع إ ،عع حميوا يعع لخروع.ع ها عوشدماع حار  ع  ياصيبي 

ع نو ج يعع  ل موقع لم ي ي،عع ة،عع لصدد يفيع ل ر  ل،عع لاع دويع  لاعو   ددي ع  ل دد يسددي ،عع  لمقسدد 

 ه ع ل  يس ي.عنو ج يع ساص   ع لة يدع  لاهااعبيلمع وني ع  لا خ  ا،ع إ هيبع لم ّ 

ع

تظهر مسألة  ع”

التكنولوجيا في كافة 

مفاصل االستراتيجية 

باعتبارها ساحة المنافسة 

 “  األشد ضراوة
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 استخدام الدبلوماسية لبناء أقوى تحالفات ممكنة.    2.2

ت اع ل  خ  ي.عع لا وو ا ع لاعي أعن ع ل  ةيصع لاوععا   اع  سدايمي عدوضًديعفاعنصديد عقو  لاعي أعع •

 وشددماع لاعي أع لمةي  ع  قاصدديدويع  لاإعولوج يع  لع ددإرويعبشددإاعدسدديسددا،عثاعقضدديويعع

نرتهطيعب موقع إي ديأع  ل وممر ن يع) لة ديد،عحموقع ألق  ي ،ع لع  لي،ع لهج  ع،ع لمم (.ع هعيعع

  سددار ت ة يعاععنمي بيعدن رك يعلا م اع لاإيناعب ععح ةيئ يعفاعد   بيع ح ةيئ يعفاععععحتصددر 

ح ععدأععععنععع ل يدىصعلاموويع لموق عبوجهع  س يع  لص ع.ع ها ع لاإيناعضر   -نعطميع ل ع  

ع ي  ي ع لعظي ع ل  لاعفاعنعطميعنيعس قثرعفاع لمعطميع لييي يعب  اع  سار ت ة ي.عع

قصدديص عتصااع  سددار ت ة يعدأع أل  ه يع لعظمبعنعع ل   عترو عع لشددمو ع ع إععايلاعومو عا ب •

ق  م دي.ع ب د فعبعديصعت ديل ع  سددد عفد أععهدا ع لعظدي ع لد  لاعع لدا عو ار عسددد ديدت ديع  حد ت ديع إ

ظدي عا بع لمو ةع ألن رك ديع سددد ديسدددا ديعع لو ودي ع لما د ةعجديهصةعل اعدي أعن عد  علد و ديعت ّة

بدديلعظددي ع لدد  لاع لمدديئا.ع تدد لصددي ج دديع كددالدد عد  ع  ععاكر رعدوممر ن دديعندديعد نددتعنقنعدديع

دويع  لمقسدد ددي عع  سددار ت ة يعا ًد عنعع لمهيد   ع لا يلة يعحو ع لعيلاع ضددر  ةعتعصوصع لاع  

 لد  ل ديع  لمدييوأع لد  لا.ع   سددداعد  دعل اعدي أعوشدددمداعللبع لد   عك  ديعنععنةموادي ع لمةام عع

عي.ع ع لم     لم ياع  لشركي ع لصيريع  ل إوني

 هدا عنععخه ع لاعدي أعن ع لشدددركدي ع  ل  ةديصع نع  اعد  ع لم ديدةعفاعنةدي  ععع،اديلاعنصدهر •

 لاعم يع لم ددا  نيع بعيصع ل دده ع  لمعيخع  لةمرع  لغا صع  لطيقي،ع كال ع  سددايمي عفاع لع دديصعع

ر ت ة يعدأع  زدهي عع  لةا ي ع  عسد  ميع ألكيرعت م شًديعبميعال عنةام ع" لمي   ع".ع ت يجاع  سدا

عا بع ل   ع  لص ني ع ألن رك ي.عط اعحو ع لعيلاعس صو ع ل

 تطوير وتحّديث الجيش األميركي  2.3

 لص دي ع ألخ رع لممإعع فمنععهوع سددداصد   ع لمو ةعاعد ع لضدددر  ةع ح ععوإوأعالد ع

ح ععتإوأع ألهد  فع  لم مديع  ضددد ديع ناعديسدددمديعن عق معديع  لمدييوأ،عللبعجدييداع

 ألد   ع  رع لع دددإروي،ع ن ع لمو فميع لمع عيعنعع لشدددعاع ألن ركا.ع  لم ددديئاعع

ب  ااعع  لاصدددم اع إ ألسددديسددد يعت تعاعو أع لا   وععهاع لاصدددع  ع لع دددإر عع

نديع  لردلع لعو  ع تدكك د ع ل ددد طرةع لمد ي ديععل مشدددديكداع دناع لاإعولوج ديع لمامد  

ا بع لة  .عفه  و ع لعمد ع ليديلدععنعع لمرأع ل ديلاعسدددا اديجع لو ودي ع لما د ةعع

عت ععيو وا ععفاع قتع  ح .ع دلعقو للبعةع أل لبعل مر 

ع

ع

استخدام القوة  ع”

ا بحكم  
ً

سيكون مشروط

الضرورة وبكونه الخيار 

األخير الممكن  

وبموافقة الشعب  

 “ األميركي
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 استنتاجات   2.4

تم واعكاعععع لصي ج يعف اا عع ل دد يسددي لربنعب عع ل دد يسدديع ل  خ  يع تو ردداعلد  ةعبيو أعتعصوصعع •

ي ع ألن رك  عع  لشدددركدي ع ألن رك ديع  ألنعععسددد ديسدددديعخدي ج ديعنععنعظدي عاو ئد هديعا بع لعم 

تربنع لوث مديعب ععقو ةعدن ركديع لد  ل ديعن ع  تةديلعقد   ت ديع لاعديف ددد ديع  قاصدددديدوديعع  ألن ركا.عع

زعنععنر يديع ل ددد ديسدددديععر ن ديع ألن رك ديعفاع لد  خداعوعص   لاإعولوج دي.ع كدالد عيةديحع لد وم

يعهوعت وواعكاعشداصعللبععزعنععلز ليع ل   دعب عع ل د يسدا عع لصي ج يع  لم     لصي ج ي.ع نيعوعص 

لايدةعتصخ اع تعم اععععهو ل  فعع دنععقونا،ع  قاصديدع  له  يع  لاإعولوج يع  لشدق أع ل  خ  ي.عع

ي   عع لعولميع  ل د يسديع لصي ج يع لعشدطيع حاو صعردعودع لا  ع ل يضدعيع لشدعه يع ألن رك يعلص ي 

  ل م ع يعا  ع لعصايع لمون يع لمعيدويعل عولميع  لمعيدويعبيل ميئ ي.ع

ععتةصد  ع  سدار ت ة يعا بعن دكليعتموويع ت   وعع لم    ع لع دإرويع  لردلع لعو  ،علإع يععّكقت ▪

 لضدر  ةع بإويهع لص ي ع ألخ رع لممإعع بمو فميععاععدأع سداص   ع لمو ةعسد إوأعنشدر ن يعب إاعع

بع  سددار ت ة يع سدداص  ًنيع  سددًعيعلألد   عب  ععتصدده ع ل يجيعع لشددعاع ألن ركا.ع لال عتاهع 

ةعنةي  ع شددركيصععهيع ألديبع فاعنة و ع لردلع لماإيناعضددمععا  ل ص ي   ع لع ددإرويعفاعح  

أعب عع لاكك  عا بع لمو ةع لع ددإرويع ب ععع ق عحي لتعت م اع لاو زع ددي عد خاع ل إوني. نقسدد ع

  ي ع لعظي ع ل  لا.ع ل اوةعل اعي أع ل  لاعبم يدةعدن رك يعنععد خاعنقس 

اع ل إوناعفاع ل  ديةععنصودً  عنعع لاد خ لأعبعديصع لمو ةع لد  خ  ديع ألن رك ديعلمو ج ديع لصددد ععوععاعع •

ةع ذل ي ع  قاصددديدع ل  لاع لميئاعا بعع  قاصددديدويع عسددد  ميعن عتر ج ع لاكك  عا بع لاةي ةع ل ر 

اععها ع ألنرعنععشدكيهعدوضًديعدأعوعم ععع.10 لم ودع لاإعولوج يعا بع لصد عععتشد و ويع ألسدو قعن ععحر 

ألن رك يع لااعل يعنصديل عناضدي بيعفاع لعهقيعن ع لصهفي عب عع لمطياي ع لصدعيا يع  لاةي ويع 

  لص ع.

كميعفاعنةماعععع،عهعييعترك صعكه رعا بعد  ع ل  ةيصعفاع  سددار ت ة يع •

 عسددد  ميعفاع لشدددرقع أل سددن،عع ععفيل  ةيص،.عع ألخرىعع ثيئاعلد  ةعبيو أ

ق ديدةعدن رك ديعبد ااععععبد ل ديعنعومود أع دن ركديعتد ااععععهاع لداوع

 بديع" لم ديدةعنعع لص  "ع لااعنرح ديعد بديندي.عع ل  ةديص،عبمديعوشدددهدهعنمدي

دع  سددار ت ة يعا بع لاشدده  ع  لاإيناعب عع ل  ةيصع  لشددركيصععتشدد   

 
10 https://carnegieendowment.org/2022/10/13/three-important-shifts-tucked-within-new-national-security-strategy-

pub-88160 

ال ترغب معظم  عع”

الدول، ال سّيما  

اآلسيوية منها، بأن 

ا في الصراع  
ً

تكون طرف

 “   مع الصين

 



  

 2022كانون األول  - 47العدد   -: نهاية عالم ما بعد الحرب الباردة 2022استراتيجية األمن القومي إلدارة بايدن أوراق بحثية:  17

   

 حمديوديعهداوع لاو رددد  ديعب ع اعفاعنةدي  عتهديد ع يمداع لطديقديع  ألفر دع  لمع وندي ع  لصد ندي عع

 نعع   زدهي .عزع أل  لاإعولوج يعبميعوعص 

طرحعنعضددد يعج وزويعح ةيصعدن ركيعفاعذسددد يع د   بيعلمةي  ةع ل ددد يسدددي ععت عحو عبعيصع لا يلةي ع •

 تهعتةربيع ل ربع أل كر ي ي.علأع قاصدديدوي عع ألن رك يع لااعسدداععإسعا   اعسدد ًهيع هوعنيعدّك

ععتطه اعع ل   ع لسد وويع  أل   ب يعشد و ةع لا  خاعن ع لصد عع لا عسد إوأعثمعع لمشدي كيعفا

بكأعتإوأعنرف يععنع ي،ع عتر اعنعظاع ل   ،ع عسدد  ميع لسدد وويعع دع ألن رك يعنرتةًعيعجً  .عع لم و

فاع لصدددر لعن ع لصددد ع،عفاعح ععدأعدن ركيعتهعاعهاوع لا يلةي عنععنعظي ع حاو صع لصددد ععفاعع

  لممي ع أل  .ع

أعهاوععلعلان ىعق  ةع لو وي ع لما  ةعا بعحشد ع ل   ع لسد وويعضد ع لصد عععفاععهعييعتشدإ  عع •

 ل   عن اميعبي سددامر  ع لة وسدد يسدداع  لعو ئ ع  قاصدديدويع لعيشدد يعنعع   بط يع لعين يعن ع

 ل يدىصعل شدماعع-ني ع  قاصديد عل  ع   لصد ع.ع نيعتص  ع لو وي ع لما  ةعايجصةعاععتطوورع إ

ةيق يععخلفا ع ألسدددو قع ألن رك ديعدني عنعاةدي ع ل   ع لمعضدددوويعفاعها ع إني ع هوعنيعوشدددّإاعع

كه ًر .علأعن ي ليع لو وي ع لما  ةعل  ي عهاوع ل   عا بع لمشدي كيعفاع حاو صع لصد ععسد ضدع يعع

د  عنةموايع لسدد يأعا بعدأع عتةهرهيع  شددعطععا بع  خا ي ععععت تعضددغوطعهيئ يع لا عتصددر 

 ب ع يع ب عع لص ع.ع

ك  عت ددداط  ع لو ودي ع لما د ةع ل ةدياعا بع لعظدي ع لد  لاع ل ديلاع فاعا  ع لوقدتعتو  ةدهعع •

 حاو صع لصد ع؟عنعع لم اماعدأعتاةهع لصد ع،عبةعاع لعموبي ع  لم ودع لغرب ي،عن عشدركيئ يعفاعع

ظاعنديل ديع  قاصدددديدويع تإعولوج ديع تةدي ويععللبعبعديصعي ععع،  قاصدددديدودي ع لصدددياد ةع د  ع لةعوب

 ظاعد ل يعناع دة.عي هً يعاعع لعظي ع ل  لاع هوعنيعوععاع حامي ع  دةعي ععين امّ 

هعدييعشدددإويعكه رةعف مديعوصاعقد  ةع لو ودي ع لما د ةعا بعتةد ود عدوممر ن ا ديعد خ  ًديع هاعع •

وظ رعدأعياعع اعصدددًر عح ووًديعضدددمععنصدددديد ع لمو ةع لونع دي.عع  سدددار ت ة ديع لااع ااهرت ديعع

  سددار ت ة يعن  يعل ا  و   ع ل  خ  يعدني ع ياظي ع لعم  يع ل دد يسدد يعع

 ع  ضدً يعل اعيناعنع ي.عنعع لم داهع عجً  عع عتصدو  ًع عوم  عه ألن رك يع لإع

عدأعتامّإ  دددديع ألن رك ديعنععضدددهنع  تةديهدي ع لااعتمو  عععع لمقسددد 

يتاع   جاميااععزع  سددامطيبع ل وو   سددامر  ع ل دد يسدداع ل  خ اع تعص 

 ها عدنرعواريعضددغون يعكه رةعا بع ل دد يسدديع لصي ج يع ألن رك ي.ع نععع

 ألن رك يع ل يكميعفاع حاو صع لصددد عع هصوما ي،عع لم اماعدأعتة ع لعصهيع

 ل م عع  يعص لاع لمعيد عععضدعيفكعمواجعنعيدعل  هر ل ي،عشدرن يعضدر  ًويعإ

من المحتمل أن  ع”

تتجه الصين إلى بناء 

نظم مالية واقتصادية  

وتكنولوجية وتجارية  

 “   مستقلة نسبًيا
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 عسد  ميعفاع اع لعايئاع  قاصديدويعع لعمنع لعولميع ل يلاع لا عواوسد  عحضدو وعدن ركً يع د   بً يعع

   ل  يس يعلمةروي ع ل ربع أل كر ي يعحيلً ي.ع

 

 : األقاليم ثالًثا 

 ات والسياسات األولويّ   3.1

 المنطقة #

 الهادىء - ة في الهندي تعزيز منطقة مفتوحة وحرّ 

1 
. وازدهار  21االقتصاد العالمي وسيكون المركز األساسي للجغرافيا السياسية للقرن  هذا اإلقليم يشحن نمّو

 ية منها للعالم وألميركا. الحياة اليومية لألميركيين متصل بهذه المنطقة. لن تكون هناك منطقة أكثر أهمّ 

2 

من خالل بناء قدرة جماعية بتعميق الشراكات واألحالف وبالتكامل بين الحلفاء من الدول   األقليم العمل في

إضافة إلى تعزيز مرونة الحلفاء للتعامل مع التحّديات  ،األوروبية ودول المنطقة التي تتشارك العقلية ذاتها

 العابرة للحدود.

 دت به لحلفائها.تعهّ سق وقوي وتلتزم بما ستحافظ أميركا على وجود دفاعي متّ  3

 تعميق التحالف مع أوروبا 

1 
مع الحفاط على المساهمات في قدرات الناتو وجهوزيته سنعتمد على حلفائنا لالستمرار في حمل مسؤولية  

 نفاق والقدرات والمساهمات.أكبر من خالل زيادة اإل

 التعاون مع الحلفاء األوروبيين فيما يخص أوكرانيا.  2

3 

عات مالدوفا وجورجيا والمساعدة في تقوية المؤسسات  االستقرار ومرونة الدمقراطيات ودعم تطل  تعزيز 

ساتية الديمقراطية والتنمية االقتصادية في غرب البلقان، والمشاركة مع تركيا لتعزيز روابطها المؤسّ 

 واالقتصادية والسياسية واالستراتيجية مع الغرب. 

4 
قالل وسيادة ووحدة دول آسيا الوسطى وتحسين تطّورها الديمقراطي وفي في أوراسيا الكبرى سندعم است

 قضايا المناخ والطاقة وأمن الغذاء وتكاملها مع األسواق العالمية. 

 تشجيع الديمقراطية واالزدهار المشترك في النصف الغربي من الكرة األرضية )أي القارة األميركية( 

1 
الحيوية للشراكات لبناء وحفظ المرونة االقتصادية واالستقرار الديمقراطي وأمن  من الحيوي ألميركا إعادة 

 المواطنين في هذه المنطقة. 

2 
االهتمام بقضايا الهجرة وتهريب البشر ولذلك يجب تحّديث البنية التحتية الحدودية وتطوير نظام الهجرة  

 التعاون في مجال الرعايا الصحية والخدمات العامة. نسانية وانتظاًما. ثم تطوير إليكون أكثر عدالة و

3 

تعميق التعاون االقتصادي ال سّيما مع كندا والمكسيك، وكذلك في مسألة المناخ والطاقة النظيفة  وبناء  

المؤسسات الديمقراطية، ومساعدة الشركاء في وجه التهديدات األمنية  )منظمات الجريمة العابرة للحدود  

 رات والبشر(. والعصابات وتهريب المخدّ 
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 دعم خفض التصعيد والتكامل في الشرق األوسط 

1 

ستدعم الواليات المتحدة وتعّزز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، 

التهديدات الخارجية. )عدم التسامح  وسوف نتأكد من أن  تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها في مواجهة 

 مع استهداف األميركيين والمصالح األميركية( 

2 
لن تسمح الواليات المتحدة للقوى األجنبية أو اإلقليمية بتهديد حرية المالحة عبر الممّرات المائية ولن 

 تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى. 

 الدولتين(، وذلك من خالل الدبلوماسية. التصعيد، وإنهاء النزاعات حيثما أمكن )حل  تقليل التوّترات، وخفض  3

4 

ستعّزز الواليات المتحدة التكاُمل اإلقليمي من خالل بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء 

متكاملة، مع احترام سيادة كل الواليات المتحدة وفيما بينهم )التطبيع(، من خالل هياكل دفاع جوي وبحري 

 دولة وخياراتها المستقل ة. 

5 
ستعمل الواليات المتحدة دائًما على تعزيز حقوق اإلنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق األمم  

 )دعم الشعب اإليراني، الالجئين( .المتحدة

 21فريقية للقرن  إ بناء شركات أميركية أ 

1 
فريقية  الذي تلعبه الدول اإل فريقية لتعكس الدور الجيوبولتيكي المهمّ األميركية اإليجب تكييف الشراكات 

 عالمًيا.

2 
قليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ستتركز  التعاون سيكون مع الدول األفريقية والمنظمات اإل

 إفريقيا. االستثمارات في الدول الثالث األكبر أي نيجيريا وكينيا وجنوب 

3 
دية للديمقراطية اعمقليمية ستجري مواجهة األعمال البالتنسيق مع الشركاء الدوليين واألجهزة اإل

 جل االنتقال المدني واالنقالبات والضغط أل

4 

التركيز على منع ومعالجة الصراعات الطويلة ودعم جهود التسوية السياسية واالستثمار في عمليات بناء  

السياسية  ام وكذلك تقويض التهديدات اإلرهابية بما في ذلك معالجة جذورهالسالم وحفظ السال

 واالجتماعية واالقتصادية.

5 
االهتمام بقضايا المهاجرين والمناخ واألوبئة وأمن الغذاء والطاقة النظيفة وأسعار السلع وأنظمة الرعاية 

 الواليات المتحدة.الصحية وبيئة األعمال وخلق وظائف وتفعيل التجارة مع 

 المنطقة #

 طب الشمالي المسالم الحفاظ على الُق

1 
د فرًصا اقتصادية جديدة ويصّعد الت المناخ يصبح الدخول أسهل إلى هذه المناطق ما يول  بسبب تحوّ 

 المنافسة لتشكيل مستقبل هذه المنطقة  بالتحّديد مع روسيا والصين.

2 

البحري، وقدرات االستجابة للكوارث والقدرة على كسر  الجليد لزيادة النشاط الدولي  تحسين الوعي بالمجال 

في المنطقة. سيكون هناك استثمارات في البنى التحتية وتحسين ألوضاع الحياة وتشجيع للقطاع الخاص 

أكيد على  مع الت ،طب الشماليوالشركاء على االستثمار المسؤول والتدقيق األمني في االستثمارات في الُق

 التشاور والتعاون مع مجتمعات السكان األصليين هناك. 

ع

ع
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 استنتاجات   3.2

 ل يدىص،عد   بي،عدن ركيع لهت ع يلع لعص ع- ألقيل اعب  اع أل لووي،عع ل ع   ▪

.علاعو دهاعدأعتر جعتعدهم يع لشدرقععلفروم ي لشدرقع أل سدنع  لغربا،عثاعع

فاع ثيئاع ألنعع لموناع ألن ركاعنعاعي يويع ل ربععع أل سدددنعللبعها ع ل   

  لهي دة.ع

 ل ديدىصعهاعنركصع لصدددر لعععع-بشدددإداع عواريعد علهس،عنعطمديع ل عد   ▪

 لعديلماعبديلع دددهديعل و ودي ع لما د ةع ف  ديعو رسددداعن دددامهداع لعديلاعبد  أع

زل.ع هإدا عتعظرع  شدددعطععللبعنصا  ع ألقديل اع ألخرىعنععنعظدي عهداوعنعدي

  لمعطميعبشإاعدسيسا.علإععال ع عوصةاعدأعدن ركيعتو جهعا ًد عنعع لمعضه عفاعهاوع لمعطمي 

زعنععنصي فعبيك ددايأععلأع لارك صعا بع ل ع ع د  هيعفاعت م اعتو زأعلق  ماعبوجهع لصدد ععوعص  ✓

فيععنوق عدقربعللبعكاعنعع لص عع لور أ.عكميعدأع ل  يسي ع لمون يع لماطر عنيعو ف ع ألخ رةعللبعع

 اعنايااعل و وي ع لما  ةعحو ع لعيلا.ع ه  عس  ميعض ع لم  م ععق عت ع ل  إونيع ل ع ويع

 ل ديدىص.علأعديظمديعع-هعدييعتعديقضعب عع لادكك د عا بع لد وممر ن ديع نع ع أل لووديعلمعطمديع ل عد   ✓

 لعمو عل  تعنعع يعبم كليع ل وممر ن ي،عبميعفاعال عديظميعح  ةيعألن ركي،ععهاوع لمعطميعفاعع

 ت دعبعللبع سدارضديصعسدإيي يعنععخه ع لمإيسداع  قاصديدويعب  ع لمشدي كيع ل د يسد ي.علال ع

نر   عفمنعب عمديعاكر ععع7 ل ديدىصعع-ُاكر ع ل وممر ن ديععفاع سدددار ت ة ديعبيو أعلمعطمديع ل عد  

يع ل يل ي.ع ل ا ع ل ددهاعجرىعتوج هعيم علهسددار ت ة يعدي يعتاعيناعن عةعفاع  سددار ت ة نر ع99

 .11ني عنةيه ماعدن  اع) لعهقي ع ألن رك يع أل   ب ي(  ل يدىصعبع-نعطميع ل ع  

  سدار ت ة يع لة و ةعبكأعنو ج يع لصد ععوةاعععع ل يجيعللبع ضد عن دكليع ل وممر ن يعجييًهي.عتمر  ✓

اي.ععديظميعسدد يسدد يعناعو ععصوصع ل وممر ن يعفاعذسدد ي،ع لااعتضددا دأعتإوأعل يع ألسددهم يعا بعتع

يعنووداع لمد ىعع عدأعوظداعدااع لد وممر ن ديع لسددد ووديعهد ف ديعدود وولوج ًديعن مًًّلدالد عنعع لمرج 

لو شعطع،علإععوااع لأعت ط ة يعل اعيناعن ع لا    ع ألكيرعلل يًحيع لمامياعفاع لةوزعبيلمعيف يعع

 .12ن ع لص ع

 
11 https://www.channelnewsasia.com/commentary/us-biden-national-security-strategy-russia-china-asia-3030556 
12 https://foreignpolicy-com.translate.goog/2022/10/17/national-security-strategy-biden-asia-china-geopolitics-

democracy/ 

  -منطقة الهنديعع”

الهادىء هي مركز  

الصراع العالمي وفيها  

ُيرسم مستقبل العالم  

 “   بدون منازع
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ع ل  ةيصع لسدد ✓  وأع ل  يدع وووأعل  ددو عفاع لمةماعجيهصوععلمو ج يعرددةرويعن ع لصدد عع وةضدد 

 .13   ساةيدةعنعع لاعيفسعب عع لموت ععد أعد عوصه و عجصًص عنعه

بشدددإداعكه رعنععخه ع لاكك  ععةع ألن رك ديعا ت ديعصع  سدددار ت ة يعا بع لمدي  ترّك ▪

ا بع  سدددامر  ع   زدهي عفاع لةو  ع لمرواع)توسدددعيع لةرلع  قاصددديدوي،عتموويعع

 لد وممر ن ديع بعديصع ألنع(.ع تي رعدن ركديع لهت ع ديعنصدي فعج   ديعفاع لعاع عسددد  مديعع

لعيح يعنوضدوااع ل ةرةع  رع لشدرا يعبيتةيوع لو وي ع لما  ةع) هاعن دكليعخطرةعع

   .ع لدالد ععتعصوصهديعلهيم ددددي ع لد  خ اع ألن ركا(ع ت روداع تةدي ةع لمصد  لعديح ديعع

ميعع  رع د عوة عدأعهاوعع لا   و عع عومإعع لاعيناعنع ميع فاعنمي بيعدنع يعضدد  

ايدةعتشددإ اع له  يع  قاصدديدويع  ل دد يسدد يعفاعدن ركيع لةعوب يعنيعلباعنععخه ع

ايدةعلامي عد   بيعبع عع ع لااعنه متعإينيعوشدددههعخطيعني شدددعع ضددد عع لو وي ع لما  ةو دددا ص عنععع

 ل ربع لعديلم ديع ليديي دي.ع هعديعنعع لمة د ع إشددددي ةعللبعنصدي فعدن رك ديعناصددددياد ةعنععاماع لعةواع

  لماعيناعفاعد  عدن ركيع لهت ع يعد عنيعتعاهروع  شعطععح وما يع لص ة ي.عععا لص ع

فاع  سددار ت ة يعللبعتر ج عخطرع إ هيبعا بع لو وي عععع يع لشددرقع أل سددنجر علحيليعتر ج عدهم  ▪

 لما  ةعبيلممي ييعن عرددعودعرددر لع لموىع لإهرى،ع   سددامه ع لطيقو ع ألن ركا،ع   لاص  عبع  عع

 يع لمعطميعن دكليعنيعتص  عتي رعيميشًديعدن ركً يعيظًر ععيعلهعيصع ألنا.عل عدأعتصة ضعدهم اعا دإروًع لا خ 

سددر ئ  اع تكث رهيعفاعدسددعي ع لعةنععاع ألنعع   زدهي ع ألن ركاع بط يعبيألنعع إ يع لمعطميعفألهم 

اعبديلشدددرقع أل سدددنعجم ديعع لعديلم ديع نوقع ديع ل  و عبديلع دددهديعل صددد ع.ع قد عدثدي ع لم ددداع لماعّ 

 نهحظي ،عدبرزهي 

دأع  سدار ت ة يعكشدةتعاعع لاص  عن   دعتةيوعسدو وي،ع  ي صدرع لارك صعا بع لشدمي ع لشدرقاعع ✓

 عن ددي ع لاطه  عن ع لعظي ع ت    ع لوجودععد أعنمي بيعلمةماع ألزنيع ل ددو ويع هوعنيعق عوشددة 

  ألن ركا.ع

سدددديسددد ديعب عمديعتاعدي أعن عودي ع  ل موقع أل عبديل ر ك  عسددداةم علد  ةعبديود أعب عع لد اوةعل اما  ✓

وممر ن ديع ع أليظمديع  سددداهد  دوديع ل   ةديعفاع لمعطمدي؟ع هعديعوهرزعيمد عنةديدوعدأع لموىع  رع لد 

ال عدأعح ةيصعدن ركيععا بعع ل اعع لومإععدأعتعي  عسدد ويع ل   ع لرجع يعنياع لصدد عع   سدد يع 

وأع  قاصدديدععضدددوأع ل وممر ن يع و ددداغّ   سددداه  دوععفاع لمعطميععومي سدددوأع لع   أع ومو 

لهكر وع) هاعنمي سددي عت صددم يعدن ركيعبيلصدد عع   سدد ي(،عفطه عيع أليظميع  رع ل وممر ن يعع

 
13 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/10/14/around-the-halls-assessing-the-2022-national-

security-strategy/ 
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منطقة الشرق  
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تزال تثير نقاش

 “   أميركًيا
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زع  سدامر  عع عهاوع ل د وك ي .ع ا  هعك  عومإععلاشدة  ع لاإيناعب ععهق صع ل  ةيصعدأعوعص تشدة 

    زدهي عفاع لمعطميعكميعتةار ع  سار ت ة ي؟

 لشدرقع أل سدنعنععخه  ع لاصدوواعا بعلور أع لوععع لاشديبهعن ع سدار ت ة يعتر ناعف ميعوصا  ✓

فاع  سدار ت ة يع ل يل ي،ع   لاص  عبم ديا ةع ل  ةيصعبوجهع لا  و ع  ور يا،ع تعصوصععععب  جيعدقّا

ق  ما،ع  ل فيلع لصدي  خاع  له ر ،ع دااعع لاعي أع لع دإر ع   قاصديد علاما عع  سدامر  ع إ

  ععيع)نيداعسدددو ودي(.عفاع لممديبداعدكّع ع لمظديلاع لم     ل  ةديصعلمو ج ديع إ هديبع  لاعدينداعن

 .14 ل  لا ععب عميعتةيه ا يع سار ت ة يعلد  ةعتر ناع  سار ت ة يع ل يل يعا بعحّا

فروم ديعفاع  سدددار ت ة ديع ومإعع بنعالد عبديل ديجديع ألن رك ديع لماص ود ةععبرزع هامدي عبديلمدي ةع إ ▪

يشدددديصععلرةعفاعلفروم ديعن عي ديع  شدددعطعععنديقديع نعديدأعثم عديع يديد ة،ع لماوّفنععل مو  دع لطه ع دي،عع

يعحصديع  زييعايلمً يععمسدهسداعتو و عن عح ةيئ يعتإوأعن دام يعاعع  سد يع  لصد عع هميعد لايأعل 

  د.عكميعومإععدأعتمّياعلفروم يع  ح ةعنعع ل دديحي ع ألسدديسدد يعلمو ج يع لعةواعنععتوف رعهاوع لمو

 خداع لمدي ةعت دتع ندكةع حاد   ع لصدددر لع لد  لاعف  ديععتد لصددد عاع لعديلما.ع هدا عنديعوطرحع حامدي عدأع

 خه ع لمرح يع لممه ي.ع

 

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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 خالصة: 

.ع1كأع لو وي ع لما  ةعسدددوف ععبح ععدي يعتصدددر حععنعععع3×3وةيزع  سدددار ت ة يعبكي يعتطرحعلني علومإععع

.ع تهعاعع2 عية ددد ديعد خ  ًديع)بديلا د  ود عفاع لاإعولوج ديع  لاصدددع  ع  ألب ديثع فعديل ديع ل إوندي(؛ععتمو 

 لا   وي ع لعيلم يع.ع لاعي أعفاعع2.ع لمعيف ديعن ع لصصدو ؛عع1ت يع لع دإرويعب  ف ععزعقو .ع تعص 3 لا يلةي ؛عع

.عتشدددإ داعقو اد ع ل مهديع لةد ود ةعل عديلاع)ضدددهنعنعديو رعاديلم ديعحو عن دددديئداعنيداعع3 لمشددداركدي؛ع

ع.15 ل وممر ن يع  لاةي ةع  لاإعولوج يعبميعوعإسع لمصيل ع ألن رك ي(

نتعلقر ً  عع  سددار ت ة يعا بعنركصويع لمو ج يعن ع لصدد ععبيااهي هيع أل لوويع لمط ميع كال عق  دك  عع

ع يويعحمهيعنيعبع ع ل ربع لهي دةع دأع لعيلاعوصاهرعنرح يع ياميل يعلعيلاعج و .ع ت ددعبععب سددمً يعدن ركً يعع

اع ل ةوصعل مو ةع لع دددإروديعقد  ع لم ددداطديلع  اع حاد   عع  شدددعطععللبعتةع 

بميصعفةوةعا ددإرويع يهرةعجً  عبميعومع ع لمعيف دد عععل لاعيفسع ال عنععخه ع

نععن ي ليعت   و يعا دددإرًويعد عبعيصع دلعناإيناعن ع لاعوواعبشدددإاعنهيشدددرعع

ا بع لم    ع لاإعولوج يع   قاصدديدويع  ليميف يع  ل ب ونيسدد يع خيردديعاهرعع

نرعناع دةع ألنر فعتشدددماعشدددهإي ع ل  ةيصع  لشدددركيصع  لمعظمي ع ل  ل ي.ععدُع

 تو  عدن ركيع ل ربع لر سددد يعفاعد كر ي يع  لا وواعنعع لصدددعودع لصددد عاعع

 يصدد يلع سددار ت ة يت يع لة و ةعت تع نكةع لصوفعبع  اح ةيئ يعععع ما فهركيعيو ويعل م يدةع لصدد ع يعل

ع  لاره ا.

 عا بعضر  ةعع ل  خاع ألن ركاعنععخه ع لاكك  ع لماإر ععت و  ت تعضغوطعععع وظ رع قولع  سار ت ة ي

كةديصةع فعديل ديعل عمواجععنعععبعديصع لمو ةع لونع ديع اععد  ع لاةربديع لد وممر ن ديع ألن رك ديع نديعتضدددمعدهع

ل عمي ع  لشدركي ععععهيتكك  ح ععع عب عع ل د يسدا عع ل  خ  يع  لصي ج يعنعع ا بع لربنع لماإر عع، ألن ركا

 يعلضددميأعنصدديل  اعفاعنميباع لعصايععألن رك يعا بعدأع إد  ةعتهعاعسدد يسدديعخي ج يعيشددطيعنوج  

 لمعديدوديعل عولمديع  لعظدي ع لد  لا.عفمصدددديل ع ألن رك  ع،عب  دددداع  حع  سدددار ت ة دي،عتا ماعبدكن ركيعع

 ل  ةيصععععضد  يع  شدعطعع ل سعبي يعص  عاع لموويعفاعيظي عد لاعنةاوحع ل هر لاع قيئاع فاعقو ا عتّة

ع  لمعظمي ع ل  ل يع تةيهاع لم اع ل  هر ل يعحو عحرويع ألسو قع  لاهيد  ع لاةي ويع نعيد ةع لعولمي.ع

ا بعن دداوىع لشددرقع أل سددنعومإعع سدداصهلعجم يعيميطعدسدديسدد ي ع لو وي ع لما  ةعت ددعبعجيه ةعع

 لووااع ألنعع) لد فديلععدف ع لاطه  عقد نًديع فاعدالد ععلاعصوصعنا ددددي لعل اإدينداعب ععح ةديئ ديعبمديعفاعع

 كال عضدددهنعسددد ويع أليظميع ل   ةيعاهرع ل و  ع  لضدددغنعععع لصدددي  خاع  ألنعع له ر (ع   قاصددديد

 
15 https://www.atlanticcouncil.org/content-series/scorecard/scowcroft-strategy-scorecard-what-grade-does-bidens-

national-security-strategy-get/ 
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االستراتيجية تحت 

ضغوط تحوالت  

 “   الداخل األميركي
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ر  ع لمعطميعع؛عهعدييعحرلعدن ركاع  ضددد عا بعت د ئيعتوت   ل و فصع  لادكث رعفاعسددد ديسددديت ديع ل  خ  دي

 ديعباو زأعلق  ماع بديلردلعع لد  ةع لاعديف ددددي ع إق  م ديعلمع ع يةةدي هدي؛عن دي لديعضدددهنعلور أع ح ةديئ

شدغي عبيلضدغوطع  قاصديدويعلإععب ا ع   قع ي؛ع لمعطميع ألكهرعدهم يعفاع لشرقع أل سنعع لع دإر ع  أل

هاع لص  اع بط يعبيلطيقيع  لممر   ع له رويع  لعةواع إور يا؛ع لاش دعفاعتم   ع ل ضو ع لص عاع عس  ميعع

  شدعطععل  ع عفررًديعلاعم يعاهقيت يع إق  م يعا بععععا بع لم داوىع لع دإر ع  لاإعولوجاع هعيعتا  

ح ديبع لصد ع؛ع لارك صعا بعنو  دع لطيقيعفاع لماوسدنعباشدإ اعقو ا ع ل عهيعف هعل ا و عللبعنصد  عع

 ئ  ددداعل غيزعي وعد   بيع لاو   عها ع لا و عل ناع لع  ع إسدددر ئ  اعدكيرعفاع لمشدددرقعنعع لهو بيعع

عد علهسامر  ع ألنعاع تعصوصعتإيناعنعا ىع لغيزعبر  ف عدنع ي.عع  قاصيدويع لوةيدعد ف علقاصي

تهمبعهاوع  سدار ت ة يعتعه ًر عاعع لطموحي ع  لاصدو    ع لإهرىع ن ما يعلبر زع لمو ةع  ليميع  لا شد  عع

ع توج دهع ألن   عل إي رعنعع لعمهدي ع  لا د  ودي ععد،ع لدا ع عتاعر  ددددي ع  ل  ةديصعبديتةديوعن د  يع  لمقسددد 

 لمشدإ يع ألسديسد يعدني ع  سدار ت ة يعته دعنعع  شدعطععت  وً  ،ععا بعدأعاعنععشدكي ي.ععه عد عتمّ   لمعضد

نيعوععاعدأعععع.يت يع  قاصدديدويع  جاميا يع سدد يسدد يةعهوو نعع له تع ل  خ ا،عح ععتهرزع يم دديني عحيد 

 لرئ سع ألن ركاع لممهاععيعع  سدار ت ة يع ل يل يعق عتصد  علعين ععذخروعع وصده عنصد رهيعنرهوًييعب وو 

يعنعععنععييح يع بمو ةع لا ي   ع ل م ع يع لصيا ةعفاع لغربع  لااعسااكثرعللبعح ع يعبعايئاع ل ربعد كر ي 

ع.عييح يعدخرى
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