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حسام مطر *
مقدمة
أص ـ ــدرت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي  18كــانــون
األول  2017اإلسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة لألمن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي .ال تـمـثــل االسـتــراتـيـجـيــة
رؤيـ ــة الــرئ ـيــس فـقــط ب ــل تـعـكــس تـســويــة بني
االت ـج ــاه ــات املـخـتـلـفــة داخـ ــل اإلدارة .وحــن
ت ـك ــون ال ـف ـج ــوة ب ــن ال ــرئ ـي ــس وال ـت ـن ـف ـيــذيــن
كـ ـبـ ـي ــرة ،ك ـم ــا ف ــي الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة ،تـصـبــح
مــاح ـظــة ال ـت ـنــاق ـضــات داخ ـ ــل الــوث ـي ـقــة أمـ ـرًا
يسيرًا برغم الجهود البالغية الخفائها .تقع
ُ
االستراتيجية في  56صفحة ،وتـ ّـعــد األطــول
إذ تزيد عن استراتيجية أوباما بـ 15صفحة.
كما أنها املرة األولى التي تنشر فيها اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة اسـتــراتـيـجـيــة األمـ ــن ال ـقــومــي في
السنة األول ــى مــن الــواليــة الــرئــاسـيــة .ويعود
ذل ــك عـلــى م ــا ي ـبــدو الظ ـه ــار الـتـمــاســك داخ ــل
اإلدارة األميركية وامتصاص الهجمات التي
ت ـت ـعــرض ل ـهــا ح ــول كــون ـهــا إدارة فــوضــويــة
ومربكة ومنقسمة ،وأيضًا لتسكني التوترات
والـخــافــات بــن البيت األبـيــض ومؤسسات
األمــن القومي من خــال بناء أرضية لتوافق
أوسع حول القضايا الدولية.
اشتملت االستراتيجية على خطاب افتتاحي
ل ـلــرئ ـيــس ت ــرام ــب وم ـق ــدم ــة وأربـ ـع ــة عـنــاويــن
أساسية تختصر املصالح القومية األميركية
الحيوية التي يجب حمايتها ،كما تتضمن
ً
ف ـص ــا حـ ــول الـ ــرؤيـ ــة واأله ـ ـ ـ ــداف األم ـيــرك ـيــة
لـكــل منطقة إقليمية فــي الـعــالــم .والـعـنــاويــن
األســاسـيــة ه ــي )1( :حـمــايــة الــوطــن والشعب
األم ـي ــرك ــي وطــري ـقــة ال ـح ـيــاة األم ـي ــرك ـي ــة)2( ،
تعزيز االزده ــار األمـيــركــي )3( ،حفظ السالم
من خــال الـقــوة )4( ،تعزيز النفوذ األميركي
في العالم.

ً
1ــ «أميركا أوال»

ت ــؤك ــد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ش ـع ــار ت ــرام ــب
ً
بخصوص «أميركا أوال» ،وهذا هو «األساس
لـلـقـيــادة األم ـيــرك ـيــة ح ــول ال ـع ــال ــم» .انـطــاقــا
ً
من شعار «أميركا أوال» بــررت إدارة ترامب
قراراتها في القضايا العاملية مثل الخروج
مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة «ن ــافـ ـت ــا» وات ـ ـفـ ــاقـ ــات ب ــاري ــس
وتـهــديــد االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي .يـحــاول
تــرامــب فــي مـقــدمــة الــوثـيـقــة أن ي ـقـ ّـدم شعار
ً
«أمـيــركــا اوال» على أنــه بوصلة السياسات
األميركية ومعيار نجاحها؛ أي إن التأثير
امل ـب ــاش ــر أليـ ــة س ـيــاســة ع ـلــى أمـ ــن ورفــاه ـيــة
الـشـعــب األم ـيــركــي ه ــو م ــا ي ـحــدد نـجــاحـهــا.
وفي سياق التخفيف من النزعة االنتهازية
لـ ـت ــرام ــب ،ت ـش ـيــر ال ــوث ـي ـق ــة إل ـ ــى أنـ ـه ــا أي ـضــا
تستند إلى «املبادىء األميركية» ،وبالتالي
هــي «اسـتــراتـيـجـيــة الــواقـعـيــة املـبــدئـيــة التي
تسترشد بالنتائج وليس اإليديولوجيا».
تـحــاول االستراتيجية ،بحسب مــارك النــدر
ودي ـف ـي ــد س ــان ـغ ــر ،أن «ت ـم ـش ــي ع ـل ــى ال ـخــط
ً
م ــا ب ــن ش ـعــار حـمـلــة ت ــرام ــب (أم ـيــركــا أوال)
واإلصـ ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى أن ـ ــه ال ي ــرف ــض ال ـع ـم ــل مــع
شركاء أميركا ما داموا يفعلون ذلك وفق ما
ّ
يعزز املصالح األميركية» .ويــدلــل مصطلح
«ال ــواقـ ـع ـ ّـي ــة املـ ـب ــدئ ـ ّـي ــة» ع ـل ــى رب ـ ــط رئ ــاس ــة
ً
ترامب وموازنتها بني شعار «أميركا أوال»
(بالتحديد املـصــالــح االقـتـصـ ّ
ـاديــة ألميركا)
ّ
ّ
االمبراطورية التقليدية ،وهي
وبني مصالح
موازنة صعبة.
إال أن النزعة الواقعية طاغية فــي الوثيقة،
رغ ــم م ـح ــاوالت ال ــزج بــالـقـيــم واملـ ـب ــادىء في
النص .هي واقعية ألنها تقر بمركزية القوة
فــي الـعــاقــات الــدولـيــة وتـعـ ّـبــر بــوضــوح عن
امل ـص ــال ــح ال ـقــوم ـيــة وتـ ـش ـ ّـدد ع ـلــى أن ال ــدول
السيدة هي األمل األفضل للسالم واالستقرار
العاملي .تبرز هذه الواقعية في إقرار الوثيقة
أنه بعد خروج أميركا منتصرة كقوة عظمى
وح ـي ــدة س ــاد ش ـعــور ب ــأن ال ـق ــوة األمـيــركـيــة
ذاتية االستدامة وال يمكن تحديها ،وبــدأت
أم ـيــركــا «ت ـن ـحــرف» ع ــن م ـســارهــا واخـتـبــرت
«أزم ـ ــة ث ـقــة» وخ ـس ــرت مـيــزاتـهــا ف ــي قضايا
مفتاحية .فيما ّ
«طبق اآلخرون خططًا بعيدة
األمد لتحدي أميركا ودفع أجندات تعارض
الواليات املتحدة وحلفائها وشركائها».

2ــ عالم تنافسي
ي ـج ــد ت ــوم ــاس رايـ ـ ــت أن هـ ــذا ه ــو ال ـع ـن ــوان
امل ــرك ــزي ف ــي الــوث ـي ـقــة؛ ال ـع ــال ــم أص ـب ــح أكـثــر
ت ـنــافـس ـيــا ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد الـجـيــوبــولـتـيـكــي.
«ستستجيب الــواليــات املتحدة للتنافسات

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
املتزايدة التي نواجهها حول العالم» ،تقول
الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي ت ـح ــدد ث ــاث ــة مـ ـص ــادر لـهــذه
الـتـنــافـســات ه ــي :ال ـقــوى امل ـعــاديــة الـصــاعــدة
(روسيا والصني) التي تنوي تقويض األمن
والــرخــاء األميركي ،واألنظمة الديكتاتورية
املـ ــارقـ ــة (كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وإيـ ـ ـ ـ ــران) ال ـتــي
تــزعــزع االسـت ـقــرار اإلقـلـيـمــي وت ـهــدد أميركا
وحـلـفــائـهــا ،واملـجـمــوعــات مــا ف ــوق الوطنية
ذات الطبيعة «الجهادية» أو اإلجرامية التي
تحاول إيذاء األميركيني.
تنطلق الــوثـيـقــة مــن هــذا الـتــوصـيــف لتدعو
إلى مغادرة السياسة األميركية املمتدة طوال
عقدين ماضيني والتي حاولت االنخراط مع
هذه القوى واحتوائها داخل النظام الدولي
لتغيير طبيعتها وسلوكها ،وهــو مــا ّ
تبي
أنــه افتراض خاطىء .من تبعات هــذا العالم
التنافسي أن األفضلية العسكرية األميركية
تتراجع أمام هؤالء الخصوم السيئون ،وهو
«درس صعب تعلمناه حني تتخلى أميركا
عن دور القيادة».
يالحظ جيمس جيفري أن الرؤية التنظيمية
ل ــ«إس ـتــرات ـي ـج ـيــة األمـ ــن ال ـق ــوم ــي» ال ـجــديــدة
ال تـبــدو كـنـظــرة عــاملـيــة انـعــزالـيــة أو دولـيــة،
إن ـمــا كـنـظــرة عــاملـيــة تــوحــي بحقبة «ال ـقــوى
العظمى» فــي الـقــرن التاسع عشر .إن نغمة
«اللعبة الصفرية» في الوثيقة «تثير الرعب»،
كما الحظت «اإليكونوميست».

3ــ مصادر التهديد
توضح االستراتيجية أن الــواليــات املتحدة
تـ ـ ــواجـ ـ ــه ثـ ـ ـ ــاث مـ ـجـ ـم ــوع ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة مــن
املنافسني )1( :القوتان التعديليتان روسيا
وال ـ ـصـ ــن )2( ،ال ــدولـ ـت ــان امل ــارقـ ـت ــان إي ـ ــران
ّ
وكوريا الشمالية )3( ،املنظمات التي تشكل
خـطـرًا عــابـرًا لــأوطــان ،ال ّ
سيما الجماعات
ّ
«اإلره ــابـ ـي ــة الـ ـجـ ـه ــادي ــة» ،وك ــل ـه ــا «ت ـنــافــس
ب ـن ـشــاط ض ــد ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وحـلـفــائـنــا
وشركائنا».
االسـتــراتـيـجـيــة مـفـعـمــة بـفـكــرة واح ـ ــدة :كــان
العالم لثالثة عقود في اجــازة من صراعات
القوى الكبرى؛ وهــي تقترح أن هــذه العطلة
ق ــد انـتـهــت اآلن (النـ ــدر وس ــان ـغ ــر)« .ب ـعــد أن
كان تنافس القوى غائبًا ،كظاهرة في القرن
املاضي ،عاد هذا التنافس للحضور مجددًا»
ت ـقــول الــوثـيـقــة .ي ـقــوم ع ـمــاد االسـتــراتـيـجـيــة
ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى افـ ـت ــراض أن «ال ـس ـب ــاق نحو
القوة ثابت تاريخي ال يتغير».
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـصـ ــن ك ـ ــان الف ـتــا
جـ ـم ـ ُـع ال ــدولـ ـت ــن ف ــي خ ــان ــة واحـ ـ ـ ــدة بـيـنـمــا
اعتادت الــواليــات املتحدة أن تعتمد مقاربة
مختلفة تجاه كل منهما بهدف جذب طرف
إليها لــردع واضـعــاف الطرف اآلخــر .تعكس
صياغة التهديدين الروسي والصيني نوعًا
مــن املساومة بــن البيت األبـيــض ومؤسسة
األمن القوميّ .
تعرض هذا املوقف من روسيا
وللصني للنقد الشديد .وبحسب ريان هاس،
فــإن جمع الصني وروسـيــا فــي خانة واحــدة
غـيــر دقـيــق وال يـســاعــد ،وال يـخــدم املصالح
األميركية ألنه يدفعهما للتقارب ،ويزيل ما
يفرقهما .هــذا التفكير يتجاهل التباينات
بـ ــن الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،وف ـ ــي ح ــال ــة الـ ـص ــن ي ـقــوي
املتشددين تجاه الواليات املتحدة.
أم ــا إيـ ــران ،فـتـتـحــدث الــوثـيـقــة عـنـهــا كالعب
يزعزع االستقرار اإلقليمي ويهدد الواليات
امل ـت ـح ــدة وي ــدع ــو إلـ ــى ت ــدم ـي ــره ــا وي ـم ــارس
ال ــوح ـش ـي ــة ض ــد ش ـع ـبــه وي ـت ــوع ــد ج ـي ــران ــه،
ويدعم اإلرهاب ،ويمأل هو والقوى املنافسة
ألم ـيــركــا الـ ـف ــراغ ال ـنــاجــم ع ــن ان ـه ـيــار ال ــدول
والـ ـص ــراع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة امل ـت ـم ــادي ــة .ينتقد
روجـ ــر كــوهــن االسـتــراتـيـجـيــة وم ــا تحويه
م ــن تـنــاقـضــات بـسـبــب ال ـص ــراع ب ــن تــرامــب
الـ ــذي ي ـح ــاول إرض ـ ــاء ق ــاع ــدت ــه االنـتـخــابـيــة
وبــن األجـهــزة الحكومية التي تـحــاول منع
وقوع حرب تدميرية .ويبرز التناقض برأي
روجر كوهني في جملة مسائل منها مسألة
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـي ــث ت ـهــدد
املقاربة العدوانية لترامب االتفاقية النووية
من دون أي بدائل.
فــي املستوى الـثــالــث ،تركز الوثيقة على ما
ّ
تسميه الشبكات اإلجرامية العابرة للحدود
«وامل ـن ـظ ـم ــات ال ـج ـه ــادي ــة اإلره ــابـ ـي ــة» الـتــي
«تمثل التهديد اإلرهابي األخطر على األمة».
بـحـســب الــوثـيـقــة ،حـتــى بـعــد هــزيـمــة داعــش
والقاعدة في سوريا والعراق ستستمر هذه
ال ـج ـمــاعــات ف ــي تـشـكـيــل ت ـهــديــدات أمـنـيــة ال
سيما من خالل عودة املقاتلني إلى أوطانهم.

لـ ـ ــذا ت ــدع ــو االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إلـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات «ال ـج ـه ــادي ــة» واإلج ــرام ـي ــة
ف ــي مـ ـص ــادر ن ـشــوئ ـهــا ،وت ـف ـك ـيــك شـبـكــاتـهــا
قـبــل وصــول ـهــا إل ــى ال ـح ــدود األم ـيــرك ـيــة .من
ض ـمــن خ ـط ــوات امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي تضمنتها
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة :ف ـض ــح أكـ ــاذيـ ــب وأخـ ـط ــاء
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ،ون ـشــر س ــردي ــات م ـضــادة،
وتعزيز األصوات ذات املصداقية ،ومساعدة
ّ
الحلفاء ملواجهتها بما يمكنهم مــن القيام
ً
بــذلــك مستقبال مــن دون الــواليــات املتحدة،
ومـهــاجـمــة مـ ــاذات ه ــذه الـجـمــاعــات ملنعها
من الظهور مـجــددًا ،والتعاون مع الشركات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة مل ـن ـع ـه ــا مـ ــن اس ـت ـغ ــال
ه ـ ــذه املـ ـنـ ـص ــات ،ومـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـ ــدول ال ـه ـشــة
ملـنــع اسـتـغــال الـفــوضــى فيها مــن قـبــل هــذه
الجماعات.
في هذا السياق ورد ذكر حزب الله بالتحديد
م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة فـ ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة (ل ـ ــم ي ــرد
م ـط ـل ـقــا فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة أوب ـ ــام ـ ــا )2015
ّ
وذل ـ ــك م ــن ض ـمــن امل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــي تـشــكــل
تـهــديـدًا لــأراضــي األمـيــركـيــة ،وه ــذا مــا يعدّ
ً
استكماال للحملة الحالية املكثفة لربط حزب
ال ـلــه ب ـت ـجــارة امل ـخ ــدرات وأم ـيــركــا الالتينية
للجمهور األميركي باعتباره تهديدًا مباشرًا
لــأمـيــركـيــن ول ـيــس ملـصــالـحـهــم ف ــي الـشــرق
األوسط فقط.

4ــ االعتراف المشروط بالنظام
االقتصادي الدولي
ل ـ ـل ـ ــدالل ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى األه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أول ـ ـت ـ ـهـ ــا
االقتصادي يكفي
االستراتيجية للموضوع ُ
أن نعرف أن مفردة االقتصاد ذكرت  151مرة.
تقدم االستراتيجية محور «تعزيز االزدهار
األميركي» بمقولة لترامب تعكس األولوية
ال ـتــي يــولـيـهــا لــاقـتـصــاد بــاع ـت ـبــاره الـهــدف
امل ــرك ــزي ال ــذي ُي ـق ــرر مستقبل ه ــذه اإلدارة:
«األم ــن اإلقـتـصــادي هــو األمــن الـقــومــي»« .إن
االقتصاد القوي واإلبداعي يسمح للواليات
املـتـحــدة باملحافظة عـلــى ق ــوة عسكرية هي
األع ـظ ــم ف ــي ال ـعــالــم وع ـلــى حـمــايــة وطـنـنــا»،
تنص اإلستراتيجية .ينبه زملــاي خليل زاد
إلى أن الواليات املتحدة ال تستطيع الحفاظ
على موقعها القوي في العالم في حال توقف
الـنـمــو .يشير خـطــاب االستراتيجية فــي ما
يـخــص االقـتـصــاد إلــى أن الــواليــات املتحدة
ت ـت ـح ــرك م ــن م ــوق ــع م ـ ـ ــأزوم وت ــري ــد ال ـع ــودة
لـلــريــادة ،إذ تشير إلــى ض ــرورة «إع ــادة بناء
القوة االقتصادية واستعادة الثقة بالنموذج
االقتصادي األميركي».
قدمت االستراتيجية مقاربة نقدية للنظام
االق ـت ـصــادي الــدولــي الـلـيـبــرالــي بــاعـتـبــار أن
الدول غير الليبرالية تستغل هذا النظام عبر
تقييد حرية األسواق والتجارة غير العادلة
ل ـت ـح ـصــل ع ـل ــى ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات غ ـي ــر م ـش ــروع ــة،
فـيـمــا ك ــان املـ ــراد األم ـيــركــي أن تـســاهــم بنية
االق ـت ـصــاد ال ــدول ــي الـلـيـبــرالــي فــي بــث القيم
الليبرالية داخــل املنظومة الدولية وإصالح
امل ــؤس ـس ــات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ــات في
ال ـ ـ ــدول حـ ــول الـ ـع ــال ــم .وت ـع ـت ـبــر ال ــوث ـي ـق ــة أن
ال ـت ـجــاوزات الـتـجــاريــة مــن ال ــدول األخ ــرى ال
تهدد الرخاء األميركي فقط بل تهدد أيضًا
«روح اإلبـ ـ ــداع واالب ـت ـك ــار ال ـتــي ه ــي مـفـتــاح
لعظمتنا الوطنية».
ب ـن ــاء ع ـلــى هـ ــذه امل ـق ــارب ــة س ـبــق ل ـت ــرام ــب أن

ال تزال إدارة ترامب تلتزم إلى ٍّ
حد بعيد مبدأ
«القيادة من الخلف» (أ ف ب)

ّ
وق ـ ـ ــع ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ـع ــاه ــدة
الـشــراكــة الـعــابــرة للباسيفيك ،وهــي خطوة
واجـ ـ ـه ـ ــت انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات حـ ـ ـ ــادة داخـ ـ ـ ــل ال ـت ـي ــار
السائد في الواليات املتحدة .تفتقر الوثيقة
إلـ ــى إس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ج ـي ــو-إق ـت ـص ــادي ــة» من
خ ــال تــرك ـيــزهــا ع ـلــى «قــوم ـيــة اق ـت ـصــاديــة»
مـهــووســة بــالـتـبــادل ال ـت ـجــاري واالتـفــاقـيــات
الـتـجــاريــة الـثـنــائـيــة ،وه ــي وضـعـيــة ال تقدم
الكثير لتحدي الـصــن فــي اللعبة «الجيو-
إق ـت ـصــاديــة» ف ــي آس ـي ــا .وم ــن ش ــأن العقلية
الصفرية الهادفة لتقليص الخلل التجاري
ّ
أن تعقد من العالقات االقتصادية مع الحلفاء
والـشــركــاء اإلقليميني فــي آسـيــا ،بما يقلص
ق ــدرة واشـنـطــن عـلــى الـهـنــدســة االقـتـصــاديــة
هناك لصالح الصني.
ترسم االستراتيجية الخطوط العامة لرؤية
اقتصادية ملواجهة التحديات املذكورة حيث:
«س ـت ـت ـبــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة اسـتــراتـيـجـيــة
اقـتـصــاديــة مــن شــأنـهــا أن ت ـجــدد االقـتـصــاد
الداخلي ،وتفيد العمال األميركيني ،وتنشط
الـ ـق ــاع ــدة ال ـص ـن ــاع ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وت ـخ ـلــق
وظائف للطبقة الوسطى ،وتشجع االبتكار،
وتحفظ امليزة التكنولوجية ،وتحمي البيئة،
وتحقق السيطرة الطاقوية».
ترفض اإلسراتيجية إيمان أوباما بالحتمية
العاملية للديمقراطية الليبرالية ،إذ «ليس
ه ـن ــاك تـ ـط ـ ّـو ٍر ت ــاري ـخ ــي ي ـض ـمــن أن ال ـن ـظــام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـح ــر ألم ـي ــرك ــا
ّ
تلقائيًا» .وتقدم الوثيقة لهجة
سوف يسود
تشكيكية بالنظام الدولي الحالي وكفاءته
فــي تــأمــن مصالح الــواليــات املـتـحــدة ،وهــذا
أمـ ـ ــر م ـس ـت ـج ــد فـ ــي وثـ ــائـ ــق األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األميركي .كما يمكن االستنتاح أن التشدد
األميركي الرئيسي سيكون في املوضوعات
االق ـت ـصــاديــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــدول ــي ،فيما
س ـ ـت ـ ـبـ ــدي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـ ــرون ـ ـ ــة فــي
املوضوعات األخرى لتحافظ على حد أدنى
من دورها داخل النظام الدولي.

 5ــ قضايا متفرقة

تتسم لغة الخطاب
تجاه الشرق األوسط
باإلقرار بتوازنات
القوى الحالية
ال يبدو أن اإلدارة
األميركية مقبلة
على تغيير مقاربتها
في سوريا

الــدي ـمــوقــراط ـيــة :تـخـلــو االس ـتــرات ـي ـج ـيــة من
ف ـكــرة «ن ـشــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة» وتـتـعـهــد بــأن
أميركا «لن تفرض ِقيمها على اآلخرين» ،مع
ً
التشديد بــدال من ذلك على الشراكة القائمة
ع ـلــى اإلرادة الـ ـح ــرة وامل ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة.
تـنــص الــوثـيـقــة عـلــى أن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك عمل
أعـظــم لـتـعــزيــز الـحـقــوق ال ـفــرديــة مــن هزيمة
اإلرهابيني الجهاديني واملجموعات األخرى
الـ ـت ــي ت ـث ـيــر ال ـك ــراه ـي ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام الـعـنــف
لتعزيز إيديولوجياتهم اإلسالمية الفوقية».
ل ــذا ت ــاح ــظ ت ــام ــارا وي ـت ــس أن إدارة بــوش
جــادلــت أن تـعــزيــز الـحــريــة والــديـمــوقــراطـيــة
ك ــان وسـيـلــة مــركــزيــة لـهــزيـمــة إيــديــولــوجـيــة
«اإلرهـ ـ ــاب ال ـج ـه ــادي» .بـيـنـمــا ت ـق ــارب إدارة
ت ــرام ــب امل ــوض ــوع بــال ـع ـكــس ،أي أن هــزيـمــة
«اإلرهــاب الجهادي» هو اآللية األعظم التي
يمكن تصورها لتعزيز الحقوق الفردية.
التغير املناخي :تتجاهل االستراتيجية أن
التغير املناخي يمثل تهديدًا لألمن القومي
كما فــي استراتيجية أوبــامــا ،فيما يستمر

