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تعرض هذه الدراسة اخلطوط األساسية الستراتيجية أوباما فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية فيما يتعلق 
ا الشمالية، باحلرب يف أفغانستان والعراق، وحماربة اإلرهاب، وامللف النووي لكل من إيران وكوري

باإلضافة إىل عملية التسوية يف الشرق األوسط، والعالقة مع الناتو، ومع االحتاد األورويب وروسيا 
كما تقدم شرحاً وافياً لألبعاد السياسية . واحلد من التسلح، والعالقات األمريكية اآلسيوية

 العديد من النواحي اليت تتوفر وختلص الدراسة إىل القول بأنه يوجد. لالستراتيجية العسكرية األمريكية
فيها إمكانيات حمدودة للنجاح يف حتقيق أهداف الرئيس، أو اليت رمبا تفرض ضغوطٌ خارجية على 

كما أنه من احلقائق األساسية لكل ناحية من سياسة . الواليات املتحدة تغيري سياساا واستراتيجياا
وأن استراتيجية األمن .  النهاية ما مل تتبعها أعمالٌ ناجحةاألمن القومي أن النوايا الطيبة ال أمهية هلا يف

  . ال تعرف مبا يعلن عنه، وإمنا مبا يقوم به- وأمنه بالتأكيد–القومي ألي بلد 
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لخطط األمريكية للقوات ما من رئيس يمكنه إعادة بناء استراتيجية األمن القومي األمريكي، وا

فالرئيس . وشراء األسلحة، واألوجه األساسية للخطط األمريكية، والميزانيات في غضون مائة يوم

يتقلد منصبه بعد الفراغ من إعداد ميزانية السنة القادمة، وبعد إنفاق أغلب ميزانية السنة المالية 

اتيجية األمريكية الجديدة ال ترتبط بتوقيت والدوائر الرسمية الخاصة بإعداد الوثائق االستر. الجارية

االنتخابات، والرئيس الجديد يرث الخطط واالستراتيجيات التي تعود للرئيس السابق وفقاً لتواريخها 

  .المحددة وال يجري تحديثها في غضون شهور وال حتى سنين

فقد تقلّد . لحربتولّى الرئيس أوباما الرئاسة بعد أن ورث إحدى أسوأ التركات الرئاسية بعد ا

منصبه في وقت تدهورت فيه صورة أمريكا لدى الرأي العالمي بشدة طوال نحو من ثماني سنين 

وهو يواجه . استناداً استطالعات الرأي التي أجرتها أهم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال

 أزمة مالية كما يواجه. حربين جاريتين، علماً بأن الحرب بأفغانستان وصلت إلى مرحلة متأزمة

  .تتحمل الواليات المسؤولية جانباً كبيراً منها–محلية ودولية مروعة 

  

  تغيير صورة أمريكا

بدأ الرئيس أوباما بداية ملفتة بتغيير صورة أمريكا وأهدافها والمفاهيم التي ترسم الحقائق العملياتية 

هامة مثل الجوهر في األغلب، وقد إن صورة البالد في العالقات الدولية . الستراتيجية أمنها القومي

أوضح منذ البداية أن إدارته مستعدة لإلصغاء . تحرك الرئيس الجديد بسرعة لتغيير صورة أمريكا

وأظهر خالل األيام المائة األولى مدى استعداده للتشاور مع حلفاء أمريكا، . بقدر استعدادها للكالم

اعاة الحساسيات الدينية والثقافية في التعامل مع والعمل مع الدول األخرى ومع األمم المتحدة، ومر

  .الحركات اإلرهابية والمتطرفة
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فالرئاسة الجديدة منهمكة في جهد تجريبي يهدف إلى إنعاش . إن تغيير الجوهر مسألة مختلفة

فيتعين على الرئيس أوباما التعامل مع . االقتصاد وإعادة تثبيت مكان أمريكا في االقتصاد العالمي

 ومع - في وقت ال تزال فيه الحرب هناك أبعد من أن تنتهي–حاب األمريكي من العراق االنس

 والتي هي 2009الحاجة إلى إيجاد حقائق جديدة على األرض بأفغانستان تمهيداً لموسم الحمالت لعام 

جانب كما أن مشكالت مثل إيران وكوريا الشمالية باقية على حالها، والتهديد من . قيد التنفيذ أصالً

الالعبين من غير الدول ومن اإلرهابيين ما يزال ماثالً، وكذلك الحاجة إلى صياغة الموقف 

  .االستراتيجي األمريكي من روسيا والصين

  

  قضايا استراتيجية كبيرة

طور الرئيس المبادئ العامة الستراتيجية جديدة بأفغانستان، وأوضح أن الواليات المتحدة مستعدة 

وأظهر أن .  باكستاني كما كانت حاله دائماً-لصراع على أنه صراع أفغانياآلن للتعامل مع ا

  .الواليات المتحدة ستعمل اآلن مع قوة إيساف التابعة لألمم المتحدة ومع حلف الناتو

  

  األزمة المالية الدولية

ادة ربما سيكون نجاح الواليات المتحدة في تحقيق االنتعاش االقتصادي، والجهود التي تبذلها إلع

هيكلة اقتصادها المحلي والنظام المالي الدولي أكثر أهمية في تحديد وضعية األمن القومي المستقبلي 

ألمريكا واستراتيجيتها من أي مجموعة أخرى من األعمال التي يقوم بها الرئيس أوباما خالل فترة 

  .رئاسته األولى

ش وإعادة االستثمار األمريكي الذي ربما ينجح في اعتماده في تحفيز االقتصاد على مرسوم اإلنعا

 وربما ال، علماً بأن العديد من حلفاء أمريكا األساسيين لم 2009فبراير /  شباط17وقّع عليه في 

وفي الوقت نفسه، أظهر الرئيس أن . 2009أبريل /  نيسان5يدعموا سياساته في قمة العشرين في 

نزعة االنعزالية االقتصادية وتتعاون مع حلفائها بالده ستواجه األزمة إلى أن تجد الحلول وتتفادى ال

  .على إعادة هيكلة النظام المالي الدولي

  

   العسكري-اإلنفاق على األمن القومي والعمل الجماعي المدني
من السهل أن ننسى أن استراتيجية دولة ما ليست ما تعلن عنه وإنما ما تقوم به، وأن كيفية 

ير الستراتيجيتها الحقيقية من الكلمات المذكورة في خططها تخصيصها لمواردها مقياس أفضل بكث

وقد أوضحت اإلدارة أنها لن تخفض التزاماتها الدفاعية، ودعت إلى تقديم مزيد . وفي أيديولوجيتها

  .من المساعدات الخارجية وإلى أن يكون لوزارة الخارجية دور أقوى في سياسة األمن القومي

 تمويل هذه الجهود عبر طلب الميزانية الدفاعية للسنة المالية بدأ العمل بعد ذلك على محاولة

 مليار 534ابريل طالباً تخصيص على /  نيسان6 الذي أعلن عنه وزير الدفاع غايتس في 2010
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دوالر لتغطية النفقات وعلى نمو حقيقي بنسبة اثنين في المائة بسبب التضخم؛ وفي الطلب التكميلي 

  .لذي قدمه إلى الكونغرس مليار دوالر ا83.4البالغ 

  

  الحرب األفغانية الباكستانية

 27أعلن الرئيس أوباما عن الخطوط العامة الستراتيجية جديدة للحرب األفغانية الباكستانية في 

وقد ُأرغم على تسريع إصدار قراراته قبل اكتمال كافة المخططات وإعداد الميزانية . مارس/ آذار

لة حرجة، وأن الواليات المتحدة تخسرها على المستوى بالنظر إلى أن الحرب بلغت مرح

  . اإليديولوجي والسياسي

عرقلة القاعدة ومالذاتها : "على الرغم من هذه التحديات، أعاد الرئيس تحديد الهدف من الحرب

؛ فإنه قال بأن الواليات المتحدة ستتعامل مع أفغانستان ومع باكستان كبلدين "اآلمنة وتفكيكها وهزيمتها

 - االقتصادية والعسكرية–لكنهما يشكالن تحدياً واحداً، وستزيد المساعدات األمريكية والدولية و

وقال بأن الواليات المتحدة ستمارس دبلوماسية إقليمية . المرتبطة باألداء الباكستاني ضد اإلرهاب

  .مكثفة تشمل كافة الالعبين األساسيين بجنوب آسيا، بما في ذلك إيران

، 2002أيضاً أن سيخصص موارد أمريكية إضافية كانت تفتقر إليها بشدة منذ العام ذكر الرئيس 

 عسكري آخر لتدريب قوات األمن 4000 جندي إضافي ونحو من 17000بما في ذلك إرسال 

. الوطنية األفغانية إلى أن تبلغ مرحلة تمكّنها من البدء بالحلول محل القوات األمريكية وقوات إيساف

 مليار دوالر 1.5م مشروع قانون اقترحه السيناتور كيري والسيناتور لوغار لتقديم وأعلن أنه دع

  .سنوياً للشعب الباكستاني كدعم مباشر على مدى السنين الخمس القادمة

  

  الحرب العراقية

لم يعلن الرئيس أوباما عن استراتيجية جديدة للحرب العراقية، ولم يعالج أزمة الميزانية المتنامية 

ق، ولم يشر إلى كيفية رد الواليات المتحدة في حال أدت التوترات اإلثنية والطائفية بالعراق إلى بالعرا

لكنه عدل خططه الخاصة بسحب القوات األمريكية بحيث . أشكال جديدة من الصراع والتمرد المدني

ي إلى تعكس نصائح الجيش األمريكي ومستشاريه لشؤون األمن القومي، وأبطأ االنسحاب األمريك

ومن ناحية أخرى، ترك أوباما الخيارات مفتوحة أمام إمكانية اإلبقاء . حين إجراء االنتخابات األفغانية

على دور أساسي للجيش األمريكي والمستشارين بعد سحب الوحدات األمريكية المقاتلة والمساندة سنة 

2012.  

  

  الناتو وأوروبا

 أوباما في شأن الصراع الدائر في أفغانستان لم يكن الدعم األوروبي الذي حصل عليه الرئيس

بالشيء الكبير، إال أنه أظهر في قمة الذكرى السنوية الستين في ستراسبورغ بفرنسا وفي كيهل 

أبريل أن الواليات المتحدة ستكون أكثر مرونة في اإلنصات لحلفائها / بألمانيا التي انعقدت في نيسان
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 استراتيجياً مشتركاً جديداً، وأنها ستكون أكثر مرونة في والتشاور معهم، وأنها ستطور مفهوماً

  .التعامل مع القضايا الخالفية مثل توسيع الناتو ونشر دفاعات صاروخية بالستية بأوروبا

لعب الرئيس أيضاً دوراً هاماً في إقناع تركيا بدعم اختيار شخصية دانمركية لتولّي منصب األمين 

ذلك أن الرئيس أعاد تركيز السياسة األمريكية تجاه الناتو على قضية واألهم من . العام لحلف الناتو

الدفاع عن أوروبا واألمن األطلسي بدالً من التركيز على أفغانستان والعراق على سبيل الحصر 

  .كاختبارين لقدرة الناتو على البقاء والنجاح

  

  روسيا

ي التعامل مع روسيا، ومن غير ف" زر إعادة الضبط"ال يمكن للواليات المتحدة أن تضغط على 

الواضح كيف ستتعامل روسيا مرنة وحازمة مع الواليات المتحدة وأوروبا والدول المجاورة لها مثل 

لكن الرئيس األمريكي أوضح بأن الواليات المتحدة ستسعى بنشاط إلى . جورجيا وأوكرانيا وغيرها

قضايا مثل الدفاع الصاروخي، وستجعل تحسين العالقات وإلى إبداء مزيد من المرونة في معالجة 

  .الحد من التسلّح هدفاً رئيسياً وجزءاً من استراتيجيتها

  

  الحد من التسلّح

تولّى الرئيس دوراً قيادياً واضحاً في إعادة تنشيط الدور األمريكي في المراقبة الدولية على 

ع رئيس االتحاد الفيدرالي الروسي ، وقّع الرئيس بياناً مشتركاً م2009أبريل /  نيسان1ففي . التسلّح

ميدفيديف حول المفاوضات الهادفة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في األسلحة الهجومية 

ديسمبر / ، التي تنتهي مدتها في كانون األول STARTأشار البيان إلى معاهدة ستارت. االستراتيجية

ضة لألسلحة الهجومية االستراتيجية  قد أنجزت الغاية منها، وأنه تم بلوغ المستويات المخف2009َّ

ودعا إلى اتخاذ خطوات هامة لخفض األسلحة الهجومية . بموجب المعاهدة في السنين السابقة

االستراتيجية والحد منها بما يتفق وااللتزامات األمريكية والروسية بموجب البند السادس من معاهدة 

وأشار . ى اتفاق قبل انتهاء مدة معاهدة ستارتمنع انتشار األسلحة النووية بحيث يتم التوصل إل

المتحدث باسم اإلدارة إلى أن تلك الخطوات يمكن أن تخفّض األسلحة االستراتيجية لتصل إلى 

كما وسع ". الخيار الصفر" سالح في المستودعات كخطوة أولى نحو الوصول إلى 1000-1500

لحظر الشامل على إجراء التجارب وبمعاهدة الرئيس من هذه األهداف وأشار إلى اهتمامه بمعاهدة ا

  .تضع نهاية إلنتاج المواد االنشطارية

  

   اإلسرائيلية والعالقات مع العالم اإلسالمي-التسوية السلمية العربية 
ال يوجد الكثير مما يمكن للرئيس فعله بسرعة للتوصل إلى تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل في 

مة على نفسها، وإسرائيل التي تتجه نحو اليمين، واالنقسامات العريضة مواجهة حركة فلسطينية منقس
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لكنه قام بتعيين السيناتور جورج ميتشل كمبعوث خاص للسالم بعد وقت قصير . داخل العالم العربي

  .من استالمه السلطة

وصف الرئيس استراتيجيته الجديدة الخاصة بمفاوضات السالم في مقابلة مع محطة العربية في 

وظيفتي هي أن أنقل للشعب األمريكي حقيقة أن العالم اإلسالمي مليء " كانون الثاني فقال 27

ووظيفتي ..." "بأشخاص رائعين يريدون ببساطة العيش كما يعيش هو وأن يعيش أطفالهم حياة أفضل

الي جورج وأنا بإرس... بالنسبة إلى العالم اإلسالمي أن أنقل إليه حقيقة أن األمريكيين ليسوا أعداءه

ميتشل إلى الشرق األوسط أفي بالوعد الذي قطعته في حملتي بأننا لن ننتظر حتى انتهاء مدة إدارتي 

ربما سيستغرق القيام بذلك بعض ... لكي نعالج قضية السالم الفلسطيني واإلسرائيلي، وسنبدأ اآلن

. اليات المتحدة بسورياوأوضح أنه سيسعى إلى تحسين عالقات الو". الوقت، لكننا سنقوم بذلك اآلن

أبريل وشكره على دوره في /  نيسان2والتقى أيضاً بالملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود في 

  .طرح خطة سالم عربية ودعا إلى مزيد من التعاون للتوصل إلى تسوية شاملة

  

  مكافحة اإلرهاب

أهمية بالنسبة إلى استراتيجية تعتبر النواحي اإليديولوجية لمكافحة اإلرهاب عنصراً هاماً ال يقل 

وقد أوضح أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون أن الواليات المتحدة . ناجحة عن القيام بعمل ملموس

تدرك أن أعمالها ومواقفها أضفت إحساساً لدى العديد من األشخاص في الشرق األوسط وفي باقي 

دها الواليات المتحدة موجهة ضد العرب التي تقو" الحرب العالمية على اإلرهاب"أنحاء العالم بأن 

وتوقفت اإلدارة عن استخدام هذه العبارة، وركّزت على ذكر الحركات اإلرهابية . وضد اإلسالم

  .والجهادية الفردية

أبريل أوضح فيه أن الواليات المتحدة ستعمل عن /  نيسان6وألقى الرئيس خطاباً هاماً بتركيا في 

سية لديها حكومة إسالمية وستواصل الضغط من أجل الموافقة على قرب مع دولة ديمقراطية رئي

  .عضوية تركيا في االتحاد األوروبي

  

  إيران والخليج

مدت اإلدارة الجديدة يدها إلى إيران بطرق عديدة، برغم أنها قامت بذلك بحذر بالغ مع إبداء 

رانية وما لم يحدث تحول كبير تحفظ شديد حيال مقدار التقدم الذي يمكن إحرازه قبل االنتخابات اإلي

  .في مواقف القيادة اإليرانية

مارس دعا فيه إلى تحسين /  آذار19وقد ألقى الرئيس األمريكي خطاباً في عيد النوروز في 

وقالت الواليات المتحدة أنها ستتحدث اآلن إلى إيران إلى جانب األوروبيين وروسيا . العالقات

، ودعت إيران إلى المشاركة في مؤتمر لمساعدة أفغانستان ولبت والصين بشأن برامج إيران النووية

الضوء "كما أوضحت اإلدارة بأن الواليات المتحدة ال تزال تعارض، أو ال تزال تعطي . إيران الدعوة

  .، لضربة توجهها إسرائيلي إلى المنشآت النووية اإليرانية"األحمر
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  ةاليابان وشمال شرق آسيا والصين وكوريا الشمالي

جدد الرئيس األمريكي شخصياً التأكيد على الشراكة األمريكية مع اليابان، ومد يده إلى القيادة 

وشهدت العالقات األمريكية الصينية تحسناً بعد فترة من . الصينية بعد وقت قصير من توليه منصبه

لصيني على بدء واتفق الرئيسان األمريكي وا. التوتر بسبب مبيعات األسلحة األمريكية إلى تايوان

كما اتفقا على وجود حاجة إلى رزم تحفيزية لمعالجة ". حوار أمريكي صيني استراتيجي واقتصادي"

  .األزمة االقتصادية العالمية والحاجة إلى أعادة بناء النظام المالي الدولي

كما أوضحت اإلدارة أنها ستواصل مفاوضات األطراف الستة الهادفة إلى حمل كوريا الشمالية 

وفي الوقت نفسه، لم تلين . على التخلي عن أسلحتها النووية وعن برامج تصنيع صواريخ بعيدة المدى

اإلدارة معارضتها النتشار األسلحة والتهديدات الكورية الشمالية، وعملت مع األمم المتحدة والناتو 

 غطاء برنامج ودول مثل الصين على منع كوريا الشمالية من إطالق صاروخ جديد بعيد المدى تحت

الواليات المتحدة ملتزمة "أبريل بأن /  نيسان5وصرح الرئيس في . إلطالق الصواريخ النووية

بالكامل بالمحافظة على األمن واالستقرار في شمال شرق آسيا وسنواصل العمل من أجل نزع 

  ".األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية من خالل محادثات األطراف الستة

  

  ة والبيئةالطاق

أوضح الرئيس أوباما أنه ينوي اتخاذ موقف أكثر قوة في التعامل مع قضايا الطاقة البديلة، 

كما طرح ما . واالستقالل في مجال الطاقة، والقضايا البيئية مثل االحتباس الحراري من إدارة بوش

هدف هذه الخطة إلى ت".  بيدين للطاقة الجديدة الشاملة بأمريكا-خطة أوباما"يسميه البيت األبيض 

 مليار دوالر 150المساعدة على إيجاد خمسة ماليين وظيفة جديدة عبر االستثمار االستراتيجي لمبلغ "

على مدى السنين العشر القادمة لتحفيز الجهود الخاصة الهادفة إلى بناء مستقبل لطاقة نظيفة، وتوفير 

 من الشرق األوسط وفنزويال  سنين تفوق ما نستورده حاليا10ًكميات من النفط في غضون 

 -غالون/  كلم240 وهي سيارة يمكن أن تقطع ما يصل إلى –مجتمعين، وطرح مليون سيارة هجينة 

 في المائة من طاقتنا الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 10، وضمان إنتاج 2015بحلول العام 

، وتخفيض االنبعاثات 2025  في المائة بحلول العام25، وأن تصل تلك النسبة إلى 2012العام 

  ".2050 في المائة بحلول العام 80الغازية بنسبة 

  

  البعد العسكري لسياسة األمن القومي إلدارة أوباما
قدم وزير الدفاع غايتس أول المؤشرات على طريقة سعيه إلى إحداث تحول في ميزانية الدفاع 

أوضح الوزير أنه ينوي صرف . 2009أبريل /  نيسان6األمريكية في مؤتمر صحفي عقده في 

ثورة في الشؤون "الواليات المتحدة بعيداً عن التركيز التكنولوجي على القتال التقليدي، وإحداث 

  .، واعتماد مقاربة أكثر توازناً في خوض كل من الحروب التقليدية وغير النظامية"العسكرية
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  :0201العناصر االستراتيجية في طلب الموازنة للسنة المالية 

  سياق غير مؤكد وغير مكتمل

ال تزال هناك العديد من النقاط التي أثارتها تصريحات وزير الدفاع غايتس بقدر اإلجابات التي 

. ركّز غايتس على احتواء الكلفة بقدر تركيزه على الحاجات االستراتيجية للواليات األمريكية. قدمتها

ايتس يرد على بعض اإلرشادات الخاصة بالميزانية ووفقاً لما جاء في بعض التقارير الصحفية، كان غ

الجديدة الصادرة عن البيت األبيض وعن مكتب اإلدارة والموازنة الذي رفض صراحة طلباً سابقاً 

 مليار دوالر إلى أساس ميزانية وزارة الدفاع ألن الوزارة 60بالحصول على مبلغ إضافي مقداره 

ها، وقوتها العاملة، وباقي الموارد، والقضايا التي أثيرت في سعت إلى حل األزمات المتعلقة بمشتريات

  .المراجعة الدفاعية الرباعية السابقة من خالل تخصيص المزيد من المال إليها

  

  األهداف المعلنة لوزير الدفاع غايتس

. التغييرات المقترحة مترابطة وال يمكن توصيلها أو فهمها في معزل عن بعضها"قال الوزير بأنه 

  "ي تشكل بمجمعها موازنة صيغت من أجل إعادة ترتيب أولويات المؤسسة الدفاعية بأمريكاوه

  :وقال أيضاً أن قراراته تهدف إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية

أوالً، التأكيد على التزامنا برعايتنا للقوات المتطوعة بالكامل، والتي تشكل في نظري أكبر . "1

  .رصيد استراتيجي بأمريكا

نياً، يتعين علينا إعادة موازنة البرامج في هذه الوزارة من أجل تعزيز قدراتنا على خوض ثا. 2

  .الحروب التي نخوضها اليوم والسيناريوهات التي من المرجح أن نواجهها في السنين القادمة

  ".ثالثاً، يتعين علينا إجراء مراجعة أساسية لمقاربتنا في شراء األسلحة وإبرام العقود. 3

  

  األسئلة التي لم تحظَ بإجابة: 2010ناصر االستراتيجية في طلب الموازنة للسنة المالية الع

فينبغي أن نشير . يوجد العديد من النواحي التي لم يقدم وزير الدفاع غايتس تفاصيل هامة بشأنها

لبرامج إلى أنه في حين أن االستراتيجية الدفاعية الجديدة تركز على البرامج الفردية، ستعيد هذه ا

صياغة مزيج القوات األمريكية، والتشديد االستراتيجي الذي يقف خلفها، ومستقبل قدرة الواليات 

  .المتحدة على تنفيذ بعض الخيارات االستراتيجية

  

  الخيارات بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية والحرب المختلطة

يتس تأثير هام في القدرة على خوض سيكون لبعض القرارات الخاصة بالمعدات التي أصدرها غا

الحروب التقليدية في المستقبل، لكنه لم يقدم أية تفاصيل لشرح الخيارات المعتمدة بشأن األهداف 

االستراتيجية الخاصة بالقدرات القتالية األمريكية وكيفية ترجمتها إلى تحوالت في خطط القوات، وقوة 

  .المعدات في المستقبل والموازنات
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  البشرية العسكرية والمدنية والتعاقدية والقوة النهائيةالطاقة 

لكي نحمي نمو القوة النهائية العسكرية ونموله ، ينبغي إكمال النمو في الجيش "قال غايتس 

 مليار 11وإنجاز ذلك سيتطلب زيادة تناهز . والمارينز مع وقف التخفيضات في سالح الجو والبحرية

صحيح أن طلبات التمويل الحالية للقوة النهائية ". 2009ة المالية دوالر على مستوى الموازنة للسن

العسكرية هامة، لكنها ال تعالج ما ينبغي أن تكون عليه القوة النهائية، وما إذا كان ذلك ممكناً على 

كما أنها لم تجب عن األسئلة األساسية . صعيد المعدات، وكيفية ربط ذلك باالستراتيجية األمريكية

بالحرب في كل من أفغانستان والعراق على صعيد المزيج المناسب من العسكريين والمدنيين المتعلقة 

كما أن لم . والمتعاقدين في عصر يبدو أنه بحاجة إلى مدنيين ومتعاقدين بقدر حاجته إلى العسكريين

الجهوزية يتم اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى الموازنة المثالية، وتحديد األدوار والمهمات، ومستويات 

  .والمعدات ألي عنصر من القوات العاملة، وقوات االحتياط، والحرس الوطني

  

  االستخبارات والمراقبة واالستطالع

تحدث الوزير عن تغييرات هامة أملتها التجربة التي خاضتها الواليات المتحدة في العراق 

وأفغانستان، لكنها ال يمكن أن تعالج بدون تكوين صورة أوضح بكثير للهيكلية اإلجمالية لجهود بحوث 

 المقاتلة الصور واسترجاعها، وبخاصة عندما يتزايد ارتباطها بالنشاط القتالي مثل المركبات الجوية

. غير المأهولة، وهي الجيل الخامس من الطائرات القتالية، وبرامج النظم القتالية المستقبلية في الجيش

إن الواليات المتحدة في حاجة إلى استراتيجية أوضح بكثير في التعامل مع مواطن الضعف المحتملة 

لفضائية، وهو األمر الذي في بحوث الصور واسترجاعها في مواجهة الحرب اإللكترونية والحرب ا

  .لم يخضع لمناقشة مناسبة

  

  الجيش والقوات البرية

لكن قراراته . ربما عالجت قراراتُ الوزير في ما يختص بالقوات البرية الحاجةَ إلى احتواء الكلفة

فشلت في تقديم أي صورة عن الحجم المستقبلي، أو عن هيكلية القوات، أو المعدات، أو الجهوزية أو 

وبعبارة أكثر .  سواء الجيش أو المارينز– ناحية أخرى لها عالقة بالقوات البرية األمريكية أية

تحديداً، لم يتطرق إلى حاجة الجيش والمارينز إلى اتخاذ قرارات صعبة على المدى القصير للتعامل 

بب وهذا المشكالت ستتفاقم بس. مع تلف المعدات بسبب الحرب في كل من العراق وأفغانستان

الكميات الضخمة من المعدات التي سوف تُترك في العراق والحقاً في أفغانستان، وبسبب النشاط 

 واستبدال -الذي يرجح أن يستمر مدة ثالث سنين إضافية على األقل–العملياتي المتزايد في أفغانستان 

رق سنتين على ويبدو أن األمر سيستغ. المعدات بأخرى موجودة، أو شراء نظم جديدة وأكثر حداثة

األقل من التخطيط المفصل قبل أن يبدأ الجيش بالسير بثبات نحو الحداثة، علماً بأنه لم يتم التطرق 

إلى المشكالت الخطيرة التي تعاني منها قوات المارينز على صعيد برامج المعدات أو المخاطر 

  .ها عدة سنينالمرتبطة باعتمادها على سفن ربما لن يصار إلى بنائها أو يتأخر بناؤ



 األيام املائة األوىل: إدارة أوباما واالستراتيجية األمريكية – 36ترمجات الزيتونة 
  
 

  حجم سالح الجو ومشترياته

 مليون دوالر عالوة على الموازنة األساسية للسنة الفائتة لزيادة 500سيتم إنفاق "قال غايتس 

ولكي نزيد .  وهي قدرة نحن في أمس الحاجة إليها بأفغانستان–قدرتنا واقتناء مزيد من الطوافات 

ولكي نحافظ على .  عنصر2800د العناصر بأكثر من قدراتنا على تنفيذ العمليات الخاصة، سنزيد عد

التفوق الجوي للواليات المتحدة، أنا ملتزم ببناء جيل خامس من القدرة القتالية التكتيكية التي يمكن 

 35-ولذلك أوصي بشراء الطائرة الهجومية القتالية المشتركة أف. إنتاجها بكميات وبكلفة معقولة

 من هذه 513ونحن نخطط لشراء .  مليار دوالر11.2دوالر إلى  مليار 6.8وزيادة التمويل من 

وبالنسبة .  طائرة2443الطائرات بموجب الخطة الدفاعية الخمسية، ونخطط في نهاية المطاف لشراء 

وسنوقف إنتاج . 2010 في السنة المالية 18 طائرة أف 31إلى طيران البحرية، سوف نشتري 

  ". وتمويلهKC-Xاء طائرات التزود بالوقود في الجو ، ونحتفظ ببرنامج شر22-المقاتلة أف

بدأت قرارات وزير الدفاع بالتعاطي مع حقيقة أن سالح الجو األمريكي والقطاعات األخرى لم 

تظهر أية قدرة في إيجاد مسار ثابت وبكلفة معقولة نحو تحديث األسطول الجوي األمريكي، وإكمال 

 المطلوبة، وربط المشتريات إما بمقاربة معقولة الكلفة لنشر البرامج في األوقات المحددة بالفاعلية

  .تكنولوجيا جديدة أو التعامل مع االستهالك السريع ألسطول يشارك في حرب شبه متواصلة

لكن وزير الدفاع لم يتحدث عن استراتيجية للتحديث، وال عن خطة للقوات، وال عن خطة 

كما أن هذه .  وبكلفة معقولة للسير نحو المستقبلللمشتريات، وال عن مسار يمكن التعويل عليه

القرارات ال تعالج المشكالت المتنامية المتعلقة ببناء قاعدة صناعية مستقرة وتنافسية للصناعة الدفاعية 

األمريكية، وبضرورة الموازنة بين المشتريات المستقبلية والموارد المحتملة والمحافظة على أحدث 

 والتأخيرات 35- كما أنه لم يتحدث عن خطر المبالغة في االعتماد الطائرة أف.التقنيات بكلفة معقولة

  . في تحديث أغلب النواحي األخرى في القدرة الجوية األمريكية

  

  تحديث األسطول البحري وبناء السفن 

 من هذه 55وهدفنا هو شراء . سنكثف عمليات شراء السفن القتالية الساحلية"قال وزير الدفاع 

كما أننا نهدف إلى تطوير قدرتنا على النقل في مسرح العمليات، وسنرفع مستوى استئجار . السفن

سفن مشتركة عالية السرعة من اثنتين إلى أربع إلى أن يبدأ برنامجنا التصنيعي الخاص بالبدء بتسليم 

  ". 2011الطلبات في العام 

أن البحرية األمريكية فشلت في لن تؤدي هذه التغييرات إلى أكثر من البدء بالتعامل مع حقيقة 

إيجاد مسار ثابت ومعقول الكلفة نحو تحديث أسطولها، وإكمال برامجها في مواعيدها مع تحقيق 

الفاعلية المفترضة منها، وربط المشتريات بمقاربة لنشر تكنولوجيات جديدة أو التعامل مع االستهالك 

  .السريع ألسطول يشارك في حروب تكاد تكون متواصلة

ا لم تحدد مقترحات وزير الدفاع الخطط المستقبلية للقوات، أو برامجها أو أهدافها من كم

والنتيجة النهائية في أفضل . المشتريات، وتركت كل ناحية من عملية تحديث البحرية بدون حل
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األحوال هي إصالح لسنة واحدة لمشكالت دقيقة في تحديد الوضعية المستقبلية للبحرية األمريكية 

  . ير قوات بكلفة معقولةوتطو

  

  الدفاع الصاروخي

وتعهد . أوضح الوزير بأنهم سيتم التركيز على الدول الشريرة وعلى ميدان التهديد الصاروخي

بعدم زيادة عدد أجهزة االعتراض األرضية الموجودة بأالسكا، وقال بأنه سيلغي النموذج الثاني 

وتعهد بوقف برنامج مركبة .  الموضوع في االستخداملطائرة الليزر المنقول جواً واالحتفاظ بالنموذج

 مليون دوالر 700القتل المتعدد بسبب التحديات التقنية الكبيرة التي يواجهها، وبأنه سيضيف مبلغ 

وعلى العموم، . لتوفير حماية أفضل للقوات األمريكية وحلفائها من الهجمات الصاروخية البالستية

  . مليار دوالر1.4لة الدفاع الصاروخي بمقدار سيتم تخفيض ميزانية برنامج وكا

وهنا أيضاً، فشل الوزير في توضيح المسار المستقبلي، أو الهيكلية أو المشتريات أو النشر الالزم 

ولم يأت على ذكر كيفية تأثير هذه الخطط في . للدفاعات الصاروخية االستراتيجية أو الميدانية

 التعامل مع حاجات الدول الخليجية العربي في التعامل مع أوروبا، وفي التعاون مع إسرائيل، وفي

  .إيران

  

  احتواء الكلفة والمشتريات وإصالح برنامج البحث والتطوير واالختبار والتقييم

ومن دواعي . استعرض الوزير بعض القضايا األساسية واألولويات التي في حاجة إلى إصالح

وهذا ما حصل –ن اإلدالء بها في عهد إدارة أيزنهاور األسف أن هذه التعليقات نفسها كان من الممك

يوجد أسباب دفعت كبار الخبراء األمريكيين في مجال تحديث القوات إلى التحول عن التغيير . فعالً

الذي يركز على الشبكات في بداية عهد إدارة بوش إلى التغيير الذي يركز على الجانب البشري بعد 

وفي هذا المجال، . ن والعراق، ثم بدؤوا بالتركيز على كلفة االحتواءدخول البالد في حرب بأفغانستا

وهذا . تواجه الواليات المتحدة التحدي األساسي الذي تواجهه كل دولة أوروبية منذ أيام الحرب الباردة

ما يجعل األوراق البيضاء، والخطط الخمسية، والميزانيات السنوية التي تنص على برامج تحديث 

  .وغير معقولة الكلفة نفايات خطرةنصف مطبقة 

  

  في أي اتجاه سيسير الجانب العسكرية من استراتيجية الواليات المتحدة؟

حتى وإن لم يكن هذا العرض صحيحاً، يمكن للتغييرات التي يقترحها وزير الدفاع غايتس إطالق 

 عقد واحد على سلسلة من التعديالت الضخمة للوضعية الدفاعية فقط والتي يمكن أن تُستكمل بعد

وال يمكن ألحد أن يعرف استراتيجية ناجحة أو وضعية قوات ناجحة عبر معالجة أكثر هذه . األقل

القضايا على المستوى االيديولوجي والتركيز على القليل من قرارات اختيار البرامج التي سوف 

ييرات في القوة األمريكية يتبعها تغييرات هامة في اإلنفاق األمريكي في السنوات القادمة، وإدخال تغ
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وخططها الخاصة بمشترياتها من األسلحة، وإعادة هيكلية ضخمة بعيدة المدى لميزانية البرامج 

  .الدفاعية األمريكية

إن وزارة الدفاع ملتزمة بمراجعة دفاعية أخرى هذا العام، برغم أنه من غير الواضح إن كان 

ت، وخطة المشتريات، والبرنامج والميزانية سيتضح أنها أفضل ترابطاً مع خطة واضحة للقوا

  .الدفاعية السنوية المستقبلية من المراجعة عديمة الفائدة تقريباً التي سبقتها

فإذا كانت اإلدارة الجديدة جادة في . فال يكفي أن يكون الوزير غايتس مختلفاً عن دونالد رامسفيلد

مرحلة ما إلى طرح مقاربة متكاملة لالستراتيجية بناء استراتيجية متكاملة لألمن القومي، ستحتاج في 

المدنية العسكرية، والبرامج، والميزانية التي تغطي وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وغيرها من 

 وهذا إصالح ضخم ولكنه ضروري لكي تشكّل المقاربات –األقسام والوكاالت الفيدرالية األخرى 

 والتي تخضع 2010 منطقياً لموازنة الدفاع في السنة المالية الخاصة باألمن القومي األمريكي أساساً

  .لنقاش واسع

  

   2009العناصر االستراتيجية للخطة اإلضافية للسنة المالية ": استراتيجية شاملة"التوجه نحو 

 مليار دوالر من الشعب األمريكي للدفاع وسط أزمة مالية 83.4إن طلب مبلغ إضافي مقداره 

لكن الرئيس أوباما ال يملك خياراً من . لذي يرغب في سماعه أغلب األمريكيينخانقة ليس الخبر ا

الناحية العملية سوى الطلب من الكونغرس الموافقة على موازنة إضافية لخوض حرب العراق 

  .والحرب األفغانية الباكستانية

ستراتيجية ذات وكانت إدارة بوش قد فشلت في إعداد ميزانية دفاعية شاملة، كما فشلت في إعداد ا

ولذلك يتعين القيام بشيء، برغم . معنى خاصة بأفغانستان أو في تحديث استراتيجيتها الخاصة بالعراق

أن هذا الطلب يرجئ أي جهد حقيقي العتماد نمط ثابت لإلنفاق الدفاعي وصياغة استراتيجية دفاعية 

  . فاعلة إلعداد خطط واضحة للقوات، وتطوير الميزانيات

نحن نواجه "، 2009أبريل /  نيسان9 أوباما في رسالة بعث بها إلى بيلوزي في قال الرئيس

فحركة طالبان متمردة وتنظيم القاعدة يهدد . وضعاً أمنياً في أفغانستان وباكستان يقتضي انتباهاً عاجالً

ستوى من وسيكون هذا الم". أمريكا انطالقاً من مالذه اآلمن على امتداد الحدود األفغانية الباكستانية

 في المائة من األموال في 95سيصار إلى استخدام زهاء "اإلنفاق ضرورياً على الخصوص إذا كان 

 –دعم مجندينا ومجنداتنا في عملهم لمساعدة الشعب العراقي على تحمل المسؤولية عن مستقبله 

  ".والعمل على عرقلة القاعدة بباكستان وأفغانستان وتفكيكها وهزيمتها

  

  الستراتيجية لجزء وزارة الدفاع من الميزانية اإلضافيةالمضامين ا

يثير الطلب اإلضافي للرئيس سؤالين فوريين أوالهما تحديد ما إذا كان المال سيصرف في 

والسؤال الثاني هو معرفة إن كان في استطاعة الكونغرس تجنب تحويل هذا . المصارف الصحيحة

وال يمكن للمرء . فق على الوكاالت المقربة من الحكومةالميزانية اإلضافية إلى مخصصات أخرى تُن
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أن يكون متفائالً بشأن مسؤولية الكونغرس، لكن أغلب أولويات اإلنفاق األساسية في الطلب اإلضافي 

  .لها ما يبررها

)  مليار دوالر75.5( في المائة من المال في الميزانية اإلضافية 91سيتم تخصيص نحو من 

وبناء على . ة الدفاع واألجهزة االستخبارية لدعم عملياتها في العراق وأفغانستانلتمويل نشاطات وزار

 مليار دوالر لتمويل التكاليف المتزايدة للعمليات العسكرية المستمرة بالعراق 38ذلك، سيتم تخصيص 

 مليار دوالر لمجموعة من البنود 5.6وسيتم تخصيص . 2009وأفغانستان خالل السنة المالية 

 مثل المساعدات الطبية وبرامج الدعم الخاصة بالجيش، ولتشييد منشآت عسكرية جديدة، األخرى

  . ولتغطية النشاطات االستخبارية التي تدعم العمليات المحتملة

 11.6فالطلب اإلضافي يتضمن . يستحقّ الطلب الخاص بالمعدات وهيكلية القوات مراجعة دقيقة

ات التي بليت أو تضررت نتيجة للعمل في الظروف القاسية لتجديد أو استبدال المعد"مليار دوالر 

 22- مليار دوالر للحصول على أربع طائرات رابتور أف0.6بالعراق وأفغانستان، بما في ذلك 

لم يشرح غايتس األسباب التي تجعل كلفة ". الستبدال أربع مقاتالت فُقدت في مسرح العمليات

 مليار 9.8وهناك قضايا مشابهة تثار حول إنفاق . رالطائرات األربع تصل إلى نصف مليار دوال

دوالر لتحسين حماية القوات األمريكية بدروع خفيفة، ومركبات مدرعة، وقواعد آمنة، وقدرات 

لكن ال .  مليار دوالر لمواجهة الخطر الذي تشكله العبوات الناسفة1.5المراقبة المستمرة، وتخصيص 

فهناك ". لدعم الشركاء في التحالف" مليار دوالر يراد تخصيصه 5.4يوجد مبرر لالستفسار عن مبلغ 

، لكن ماذا يجري " مليار دوالر لتوسيع وتطوير قدرات قوات األمن األفغانية3.6"حاجة ملحة لتوفير 

بالعراق؟ ما هو حجم المعدات التي ستنتقل إلى قوات األمن العراقية بعد مغادرة القوات األمريكية 

 يمكن لقوات األمن العراقية أن تحقق أهدافها وسط أزمة خانقة تعاني منها الميزانية ذلك البلد؟ وكيف

العراقية بدون مساعدة أمريكية؟ سيكون لطيفاً االنتصار في حرب العراق قبل أن ننساها والتأكد من 

  . أنه يوجد الستراتيجية خروجنا بعض الوجهات الواضحة

تراتيجي الذي يبرر العديد من التفاصيل األخرى في الطلب على الرغم مما تقدم، يبقى الهدف االس

 مليار دوالر لدعم الشركاء في التحالف الذي يدعمون 1.4فلماذا نخصص . اإلضافي أقل وضوحاً

 مليار دوالر لقدرات قوات 0.4العمليات العسكرية األمريكية بأفغانستان والعراق؟ ولماذا نخصص 

ة التمرد؟ إذا كان هذا المبلغ جزءاً من برنامج دائم يقدم مساعدات األمن الباكستانية الخاصة بمكافح

فالقسم األغلب من الجزء العسكري من المساعدات السابقة التي قدمتها . ضخمة، فينبغي تفسير ذلك

 مليار دوالر لم يستخدم أبداً في المساعدة على محاربة 12.5الواليات المتحدة لباكستان والتي تبلغ 

ولذلك، ينبغي ربط المساعدات المستقبلية بأهداف واضحة لعمل باكستاني مع توفير . اعدةطالبان والق

  .مساءلة شاملة على أوجه صرف المال

 مليار دوالر لنشاطات سرية تدعم العمليات المتواصلة في سياق محاربة 3.1كما رصد مبلغ 

لومات االستخبارية وتحليلها، تتضمن هذه النشاطات دعم العمليات العسكرية، وجمع المع. اإلرهاب
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وقد آن األوان . ، وهي نشاطات ربما تكون ضرورية وربما ال"وجهود فرض القانون خارج البالد

  .لتوفير مزيد من الشافية والتفاصيل المتعلقة بهذه الجهود

 فهناك. ينبغي أن تتوفر شفافية مماثلة لتفسير بعض التفاصيل الواردة في طلب الميزانية اإلضافية

 لكل من 2008اقتراح بإلغاء األموال الطارئة التي نص عليها مرسوم المخصصات التكميلية لعام 

من )  مليار دوالر0.1(وصندوق قوات األمن األفغانية )  مليار دوالر1(صندوق قوات األمن العراقية 

  . 2010سبتمبر /  أيلول30أجل تمديد فترة توفر األموال لغاية 

" فالسحر. "ى إعادة البرمجة وتوفير األموال وتبريرها بلغة إنكليزية مبسطةينبغي شرح الحاجة إل

 مليار دوالر على شكل أموال مدخرة ال تزيد كثيراً 3.4الذي تستخدمه وزارة الدفاع للحصول على 

  ". بالغبار المنصف"على ما يصفه الخبراء بالوزارة 

  

  الشؤون الدولية والنشاطات الباعثة على االستقرار

 مليار دوالر من أجل 7.1جاوز طلب الميزانية اإلضافية إطار وزارة الدفاع، وهي تتضمن يت

  :موزعة على الشكل التالي" الشؤون الدولية والنشاطات الباعثة على االستقرار"

 1.6 مليار دوالر للمساعدات الخارجية ودعم العمليات بأفغانستان وباكستان والعراق، منها 3.7

عدة اقتصادية إضافية ألفغانستان، ولدعم الموظفين المدنيين اإلضافيين والعمليات مليار دوالر كمسا

 مليار دوالر تذهب كمساعدة اقتصادية لباكستان ولدعم الموظفين المدنيين 1.4الدبلوماسية؛ ومنها 

ليار  م0.7اإلضافيين، وتوفير مزيد من البنية التحتية اآلمنة، والعمليات الدبلوماسية، وأخيراً هناك 

  .دوالر على شكل مساعدات للعراق والعمليات الدبلوماسية ذات الصلة

 مليار دوالر لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز السلطة الفلسطينية وتقديم مساعدات 0.8وهناك 

  .إنسانية عقب الحرب التي اندلعت بغزة

 األمم المتحدة  مليار دوالر مخصصة لدعم عمليات السالم التي ترعاها0.8يضاف إليها مبلغ 

حالياً، ولتمويل بعثة موسعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة جديدة بتشاد وجمهورية أفريقيا 

وربما يستخدم جزء من هذه األموال في تغطية تكاليف الدعم اللوجستي لبعثة االتحاد . الوسطى

  .األفريقي بالصومال التي دعا إلى تشكيلها مجلس األمن الدولي

لغير العراق وأفغانستان وباكستان ( مليار دوالر على شكل مساعدات إنسانية 0.6 مبلغ وهناك

للرد على الكوارث الدولية، وتوفير مساعدات لالجئين والنازحين، وتقديم ) غزة/ والضفة الغربية

  .مساعدات غذائية عاجلة

 كينيا وزيمبابوي  مليار دوالر على شكل مساعدات اقتصادية وتنموية لشعوب0.5وهناك مبلغ 

وبورما، ومساعدة أمنية للبنان، وتمويل شراء زيت ثقيل ودعم تفكيك المنشآت النووية بكوريا 

  .الشمالية، ومكافحة الجريمة والمخدرات بالمكسيك

 مليار دوالر لمعالجة تأثيرات األزمة المالية العالمية في الدول النامية، تتضمن 0.4وهناك مبلغ 

  . ماعية، وتقديم مساعدات تقنية وتقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةدعم البرامج االجت
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  . مليار دوالر للوفاء بتعهد الواليات المتحدة بمساعدة جورجيا0.2وأخيراً هناك مبلغ 

يتضح مما تقدم أن الرئيس أوباما يبذل جهوداً كبيرة إلعادة التوازن إلى استراتيجية وبرامج األمن 

، وإلعطاء المساعدات المدنية والدبلوماسية والبعد غير العسكري لألمن القومي القومي األمريكي

وفي حال جرى تقديم هذه المساعدات بالشكل المناسب، يمكن أن تكون . مزيداً من التأثير والقوة

خطواٍت أساسية لتهيئة الظروف لحل الصراع الباكستاني األفغاني، واستعادة مصداقية الواليات 

ي العملية السلمية العربية اإلسرائيلية وفي عالم تُظهر فيه استطالعات الرأي في كل مرة أن المتحدة ف

  .الواليات المتحدة تركز على القوة ال على المساعدات وال على المفاوضات

ومن الواضح أن وزير الدفاع غايتس ووزيرة الخارجية . يبدو أن لدى الرئيس أولويات صحيحة

لكن هذه هي المجاالت التي ينبغي . للعمل معاً من أجل تحقيق هذه األهدافكلينتون على استعداد 

للكونغرس والصحافة أن تكون عديمة الرحمة فيها بطرح التساؤالت حول نوعية التخطيط واإلدارة، 

  . وفي المطالبة بالمساءلة الشفافة وتطبيق اإلجراءات الكفيلة بتحقيق الفاعلية

 الوضعية األمنية األمريكية إلى أن يتم التخلص من الفوضى، ربما يكون من المستحيل تحديث

وعدم التركيز، والهدر في جهود المساعدات الخارجية في حروب مثل العراق وأفغانستان، وهي 

  .المشكالت التي سبق أن حذرت منها وزيرةُ الخارجية كلينتون

 بدمج البرامج العسكرية يضاف إلى ذلك أن اإلدارة الجديدة لم تلمس بعد المشكالت المتعلقة

األمريكية ضمن استراتيجية متوازنة تشمل الجانب المدني من األعمال التي تقوم بها الواليات المتحدة 

  . في الخارج وفي الدفاع عن البالد

بصراحة، يكاد يكون من المستحيل معالجة هذه القضايا خالل األيام المائة األولى من فترة والية 

لب األمر إعادة تنظيم جوهرية لنظام األمن القومي األمريكي، ولدور مجلس األمن وربما يتط. الرئيس

القومي والعالقات بين الوكاالت، وتطوير أشكال جديدة من االستراتيجيات المتكاملة، والتخطيط، 

  .والبرمجة، ومستندات الموازنة

  

  اإلنجازات في مقابل البدايات والمفاهيم والنوايا

حة الطويلة من التحوالت في سياسة واستراتيجية األمن القومي األمريكي سوى ال تغطي هذه الالئ

وهي ال تتضمن التغييرات في مقاربة اإلدارة الجديدة في . جزء من األيام المائة األولى للرئيس أوباما

 بتأثير قضايا مثل كوبا، وفي موقفها االستراتيجي العام من أمريكا الالتينية أو أفريقيا، وفي اهتماماتها

األزمة المالية العالمية في الدول متدنّية الدخل، وال تتضمن حتى العالقات مع مجموعة كاملة من 

  .مثل الهند–الدول والشركاء االستراتيجيين األساسيين 

هذه تمثل بدرجة كبيرة الئحة بدايات ومفاهيم " اإلنجازات"من المهم بالمثل التشديد على أن الئحة 

سنوات قبل أن يتضح بشكل كامل ما يعنيه العديد مما جاء فيها على صعيد وستنقضي . ونوايا

فمعظم القضايا التي سعت إدارة أوباما إلى التعامل معها ". الحقائق على األرض"األعمال الملموسة و
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خالل أيامها المائة األولى مضى عليها ربع قرن على األقل، حتى إن تاريخ العديد منها يرجع إلى 

  .صف قرنأكثر من ن

يوجد العديد من النواحي التي تتوفر فيها إمكانيات محدودة للنجاح في تحقيق أهداف الرئيس، أو 

كما أنه من . التي ربما تفرض ضغوطٌ خارجية على الواليات المتحدة تغيير سياساتها واستراتيجياتها

 أهمية لها في النهاية ما لم الحقائق األساسية لكل ناحية من سياسة األمن القومي أن النوايا الطيبة ال

 ال تُعرف - وأمنه بالتأكيد–ونجدد القول بأن استراتيجية األمن القومي ألي بلد . تتبعها أعماٌل ناجحة

  .بما يعلن عنه، وإنما بما يقوم به


