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 -في الوطنية عبر التهديدات مشروع ويوجه براون هارولد كرسي يشغل جونز. ج سيث 

 .العاصمة واشنطن في والدولية االستراتيجية الدراسات مركز
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واستراتيجية الدفاع الوطنى الخطوط العريضة  يتحدد استراتيجية ترامب الدارة االمن الوطن

 مثلالدول  معمن مكافحة اإلرهاب إلى المنافسة  االمريكية واليات المتحدةلتحويل سياسة ال
صانعي السياسات في الواليات المتحدة  انومع  الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

مستوى غير الحدث على ي الذيالتنافس هذا كثير من لل بحاجة الى االستعدادكية ياالمر 
 ستراتيجيةا تتطور تقليدي، ألن تكاليف الحرب التقليدية والنووية ستكون كارثية على األرجح.ال

على مكافحة اإلرهاب ضد جماعات من ايلول   11/9 احداث الواليات المتحدة من التركيز بعد
كذلك نالحظ  .االطراف السياسية المتصاعةالمنافسة بين  الىمثل القاعدة والدولة اإلسالمية 

 بين الدول وليس "ان المنافسة االستراتيجية ان استراتيجية الدفاع الوطني،ذهبت الى التاكيد 
هذا التحول له  الستراتيجية االمن القومي االمريكي، ياالرهاب هى االن الشاغل الرئيس مواجهة

آثار كبيرة على الجيش األمريكي، ألنه يشير إلى الحاجة إلى تحسين قدرات الواليات المتحدة 
 في حال على القتال والحرب المحتملة ضد الصين وروسيا وإيران وكوريا الشماليةاالمريكية 

التحضير للحرب التقليدية بل وحتى الحرب النووية،  في التعقلوعلى الرغم من  فشل الردع،
الحربية والتحليالت  االساليبتكون مذهلة.العديد من  قدمخاطر الصراع من المرجح  ان  هفإن

الصين في مضيق تايوان وبحر الصين و  روسيا في البلطيق كال من للصراعات األمريكية مع
ما ال يقل عن عشرات  يمكن ان تخلفوريا الشمالية في شبه الجزيرة الكورية الجنوبي، وك

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن  األضرار االقتصادية، مناآلالف من القتلى ومليارات الدوالرات 
مئات اآلالف أو حتى الى  تتصاعد هذه الصراعات إلى حرب نووية، مما قد يرفع عدد القتلى 

، على سبيل المثال، يمكن للحرب األمريكية مع الصين أن تقلل د التحليالتالحووفقا  الماليين.
في المائة والناتج المحلي  35و  25من إجمالي الناتج الداخلي للصين بما يتراوح بين 

الدراسة أن كال  قدرتكما  نسبه مئويه. 10و  5اإلجمالي للواليات المتحدة بما يتراوح بين 
 العائمةالقوات البحرية و  القوات الجويةفي سائر عسكرية كبيرة البلدين يمكن أن يتعرضا لخ
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واعداد كبيرة من الضحايا  اضطرابات سياسية كبيرة في الداخل والخارج والى  حدوث والغواصات
هذه التكاليف والمخاطر من المرجح أن تعطي واشنطن وموسكو وبكين وطهران،  ؛المدنيين 

عدة أسئلة. هل ستؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى ردع إمكانية  وطرحوقفة،  وحتى بيونغ يانغ
 نشوب حرب تقليدية ونووية؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي اآلثار المترتبة على الواليات المتحدة

 وقد،مفيدة تاريخية عدسة الباردة الحرب تقدم، تخطط لزيادة التنافس بين الدول وهي االمريكية
 على .الغربية ألوروبا و حلف وارسو السوفيت لعده الحتمال اجتياحا الناتو حلف مخططو أعد

 خارج ميال 60 حوالي بعد على فولدا، فجوة في قوات األمريكي الجيش نشر المثال، سبيل
القوات  قبل من المحتملة الغزو طرق  من العديد من واحدة باعتبارها ألمانيا، في فرانكفورت
 الواليات بنت وقد ،نووية لحرب الناتو خطط كما ،وارسو حلف القوات من وغيرها السوفيتية

 ، المتبادل لالسلحة الفتاكة التدمير مثل استراتيجيات واعتمدت النووية ترسانتها المتحدة
 األطراف من أكثر أو طرفين جانب من النووية لألسلحة الكامل االستخدام مفهوم ويفترض

 هذه مثل عن الناجم التهديد إن ،والمدافع المهاجم من كل إبادة إلى سيؤديبانه  المتعارضة
 أزمة الوثيقة خالل المكالمات بعض من الرغم على الصراع، ردع إلى أدى الباهظة التكاليف

 أمريكية طائرة التقطت أن بعد للحرب تقريبا قطبا الصراع هبذ ،1962 عام الكوبية الصواريخ
 السوفيتية البالستية متوسطة المدى في كوبا. للقذائف صورا 2- يو طراز من
قد  عجدا،والرد مكلفا كان المباشر الصراع أن المطاف نهاية في قيمتا وموسكو واشنطن لكن  

واالتحاد السوفيتي في منافسة أمنية االمريكية  الواليات المتحدة  دخلتوبدال من ذلك،  حدث.
 دعمت ،وقدالالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبامكثفة على المستوى غير التقليدي في أمريكا 

 على ريغان، مبدأ وبموجب. ونفوذهما قوتهما توسيع في وشرعتا الفرعية، المجموعات الدولتان
 للشيوعية المناهضة للحكومات وسرية علنية مساعدة المتحدة الواليات قدمت المثال، سبيل

 الدول ودعم نفسه الشيء فعل السوفيتياالتحاد الشيوعيين، أنصار علرد المقاومة وحركات
 كأداة نشطة تدابير تالسوفي استخدم .العالم أنحاء جميع في الفرعية الفاعلة والجهات
 العالم، أنحاء جميع في وقوتها موسكو نفوذ لتوسيع السوفياتية الخارجية للسياسة هجومية

 با.أورو  ذلك في بما



  وحدة الترجمة في مركز حوكمة للسياسات العامة

 
 وكما. واحد ليس عدو – متعددين خصوم اليوم المتحدة الواليات واجهت الباردة، للحرب خالفا  

 وتقلبا   تعقيدا   أكثر أمنية بيئة" في تقع المتحدة الواليات فإن الوطني، الدفاع استراتيجيةتوضح 
 في واألمن الرخاء أمام الرئيسة التحديات" حيث" الحديثة الذاكرة في شهدناها تجربة أي من

 استراتيجية تصنفه بما األجل طويلة استراتيجية منافسة ظهور اعادة هي المتحدة الواليات
 للحرب المحتملة والمخاطر التكاليف أساس على ولكن،مراجعةعلى انها قدرات  القومي األمن

 ستكون  المنافسة من الكثير فإن الشمالية، وكوريا وإيران وروسيا الصين مع والنووية التقليدية
 األميركية الخارجية وزارة في السابق الدبلوماسي وصفه ما وتشمل تقليدية، غير األرجح على

 استخدام إلى يشير السياسية الحرب مصطلح إن". "سياسية حرب" على انها كينان جورج
 عن تقل التي - الوسائل من وغيرها والمالية والدبلوماسية واالستخباراتية العسكرية الوسائل

 العام البث مثل العلنية العمليات تشمل أن ويمكن .الوطنية األهداف لتحقيق - التقليدية الحرب
 الواليات خصوم إنالسرية، المقاومة مجموعات ودعم النفسية الحرب مثل السرية والعمليات

 مجموعة تستخدم المثال، سبيل على روسيا،. سياسية حرب في بالفعل يشاركون  اليوم المتحدة
 والعمل تكنولوجيا، المتطورة الهجومية السيبرانية البرامج مثل مصالحها، لمتابعة الوسائل من

 ،(سبوتنيك و رت) استخدام مثل علنية عمليات موسكو نفذت وقد،النفسية والعمليات السري،
 الدول دعم في متزايد نحو على نشطة أصبحت كما. سرية و شفافة شبه جهود عن فضال

 الشرق  في نفوذها لتوسيع وليبيا وأفغانستان وسوريا أوكرانيا مثل بلدان في الفاعلة والجهات
 الخالفات استغالل روسيا تحاول وأخيرا،. أفريقيا شمال وحتى أوروبا آسيا وفي األوسط

 والناتو، األوروبي االتحاد تماسك لتقويض الشعبية الحركات ودعم األطلسية وعبر األوروبية
 جذب وإضعاف الروسية، األعمال حجب أو وتبرير ،عليها االقتصادية العقوبات وإحباط

 السياسية الحرب أدوات إيران وتستخدم،روسيا أطراف على الواقعة للبلدان الغربية المؤسسات
 والتأثير األمنية أولوياتها لدعم البديلين الوكالء ومساعدة السيبرانية والهجمات الدعاية مثل
 الفاعلة الجهات طهران تساعد كما. التهديدات ومواجهة األجنبية والتصورات األحداث على

 إيران تدعم. وأفغانستان والبحرين والعراق وسوريا ولبنان اليمن في والبدائية الحكومية
 سوريا، في األسد بشار ونظام لبنان، في هللا وحزب العراق، في الشيعية الميليشيات
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 من األطنان ماليين الصين تصب الجنوبي، الصين بحر وفي .اليمن في الحوثيين والمتمردين

 أيضا تقوم وهي. االصطناعية الجزر يخلق مما المرجانية، الشعاب على والخرسانة الرمل
 على لتأكيد الصيد سفن أساطيل وتستخدم االقتصادي، اإلكراه تستخدم متطورة دعائية بحملة

 الحكومة بكين تستهدف وأخيرا،. الهادئ المحيط أنحاء جميع في والموارد اإلقليمية حقوقها
 الحرب .اإلنترنت عبر تجسس حملة من كجزء األمريكية والشركات وحلفائها األمريكية
 .األمريكية الدفاع ستراتيجيةمضامين ال عدة تبرز المتحدة، الواليات خصوممع  السياسية

 
 الكبيرة للمنافسة مستعدين يكونوا أن المتحدة الواليات في السياسات واضعي على يتعين -:أوال
 التقليدية الحرب ومخاطر تكاليف أن حيث التقليدي، غير المستوى  على تحدث التي الدول بين

 مقايضات خالل من التفكير على ذلك ينطوي  أن وينبغي .كبير بشكل مرتفعة تكون  قد والنووية
 لحربل التحضير على الغالب في يركز الذي األمريكي لجيشا وتحديث القوة، بموقف تتعلق

من  المزيد وبناء النووي، الثالوث تحديث طريق عن - دولة منافسة مع نوويةال أو تقليديةال
 األمريكية القوات وتجهيز الفضاء، الحرب فعالية أكثر نظم واكتساب المرنة، الفضاء قدرات

حيث ان هذه    للقتال المهني العسكري  التعليم على والتأكيد العالية، التكنولوجيا ذات ألسلحةبا
 .المتحدة الواليات في التقليدية غير والقدرات االستعداد تقوض قدالمخاطر 

 
 كما يحصل في  السياسية الحرب أنواع بعض في بالفعل تشارك التي المؤسسات حتى -:ثانيا

 في ستستمر - األميركية االستخبارات ومجتمع الخاصة، العمليات قيادةفي  المتحدة الواليات
هنا  .الدولة المنافسة ضد السياسية الحرب إلى اإلرهاب مكافحة من تركيزهم من بعضتحويل 

 ضد فعالة مقاومة إلجراء البلطيق لدول المساعدات من المزيد تقديم المثال، سبيل على يمكن
 مثل،البلدان في الحلفاء مساعدة على ينطوي  قد أو. موسكو قبل من التقليدي غير العمل

 قدرات تحسين أيضا تشمل أن ويمكن. إيران من المدعومة المنظمات لمواجهة واليمن سوريا
من المتمردين المدعومين  ضد األوكرانية والشرطة الجيش وحدات وفعالية الحدودية األمن

 .روسيا
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 يجب على الواليات المتحدة أن تستثمر في الموارد والقدرات التي تسمح للجيش وغيرها -:ثالثا
  منحو  -فعالية في الحرب السياسية الوكاالت الحكومية األمريكية للمشاركة بشكل أكثر من 

وإجراء  سلطات كافية للقيام بحرب سياسية. ومن األمثلة على ذلك تحسين القدرات الوكاالت
متطورة اإللكترونية  هجماتمثل   عمليات السيبرانية الهجومية. وقد تشمل األمثلة األخرى 

 .واستخدام الذخيرة الذكيةالحرب النفسية،  وطرق 
 

من أن القوى األخرى تقوم بشكل روتيني بحرب سياسية ، شجع جورج كينان القادة نظرا  
األمريكيين على التخلص من "عائق" مفهوم "االختالف األساسي بين السالم والحرب" 

قد تكون  بالحرب او بدونها " اإليقاع الدائم - ظ على "حقائق العالقات الدوليةاواإلستيق
 ليوم في عالم تنافسي كهذا.نصيحة كينان أكثر أهمية ا
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