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 مقدمة تقرير الرئيس جورج بوش إىل الكونغرس

 بشأن استراتيجية األمن القومي للواليات املتحدة

  ]مقتطفات[ .17/9/2002، واشنطن
  

  
انتهت الصراعات الكبرى للقرن العشرين بين احلرية والدكتاتورية بانتصار حاسم لقوى احلرية ـ وبقيام 

يف القرن الواحد والعشرين، . رية، والديمقراطية، واألعمال احلرةاحل: قابل لالستدامة واحد للنجاح القومي نموذج
سوف لن تتمكن إالّ الدول التي تشارك يف االلتزام بحماية حقوق اإلنسان األساسية، وضمان احلرية السياسية 

الم يتوق الناس يف كل مكان إىل حرية الك. واالقتصادية من إطالق قدرات شعوبها وتأمين رخائها يف املستقبل
والتعبير؛ واختيار من سيحكمهم؛ وحرية العبادة؛ وتعليم أوالدهم ـ ذكوراً وإناثاً؛ وتأمين امللكية اخلاصة؛ 

بالنسبة لكل إنسان، ويف كل جمتمع ـ ويمثل واجب الدفاع هذه القيم صحيحة، وصادقة . جهدهمواالستفادة من 
  .حرية عبر العامل وعبر العصورعن هذه القيم ضد أعدائها هدفاً مشتركاً للشعوب احملبة لل

واليوم، تتمتع الواليات املتحدة األميركية بامتالك قوة عسكرية ال نظير لها وبنفوذ اقتصادي وسياسي 
. وانسجاماً مع ما يمليه علينا تراثنا ومبادئنا، ال نستخدم قوتنا للضغط باجتاه تأمين أفضلية أحادية. عظيمين

الظروف التي تتمكن يف ظلها جميع الدول : ن قوى يساند احلرية اإلنسانيةنسعى بدالً من ذلك إىل خلق تواز
ففي عامل آمن، يستطيع . واجملتمعات من اختيار املكافآت والتحديات التي تطرحها احلرية السياسية واالقتصادية

على  سوف نحافظ. سوف ندافع عن السالم من خالل حماربة اإلرهابيين والطغاة. الناس جعل حياتهم أفضل
سوف نوسع أفق السالم من خالل تشجيع اجملتمعات . السالم من خالل إقامة عالقات جيدة بين الدول الكبرى

  .احلرة واملنفتحة يف كل قارة
[.......]  

بغية هزم هذا التهديد، علينا استخدام كل أداة متوفرة يف ترسانتنا ـ القوة العسكرية، وأنظمة دفاعية 
إن . واالستخبارات، وجهود نشطة لقطع التمويل املايل عن اإلرهابيين ،القوانين أفضل لوطننا، وفرض تطبيق

احلرب ضد اإلرهابيين الذين يملكون قدرات عاملية هي مشروع على مستوى جممل عاملي شامل وال حدود زمنية 
اسب الواليات وسوف حت. سوف تساعد الواليات املتحدة الدول التي حتتاج إىل مساعدتنا يف حماربة اإلرهاب. له

بضمنها تلك التي تمنح مالذاً آمناً لإلرهابيين ـ ألن حلفاء اإلرهاب هم  املتحدة الدول التي تتورط يف اإلرهاب،
  [....].أعداء احلضارة 

لقد صرح أعداؤنا . يكمن اخلطر األعظم الذي تواجهه أمتنا عند مفترقي طرق الراديكالية والتكنولوجيا  
لن . ون المتالك أسلحة الدمار الشامل، وتشير الدالئل إىل أنهم يسعون لذلك بتصميم أكيدبصورة علنية أنهم يسع

سوف نبني دفاعات ضد الصواريخ البالستية وغيرها من وسائل . تسمح الواليات املتحدة بنجاح هذه اجلهود
على تكنولوجيات أعدائنا يف احلصول  ن، واحتواء، وتقليص جهودسوف نتعاون مع دول أُخرى حلرما. إطالقها
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ة واحلاجة للدفاع عن النفس، سوف تعمل الواليات املتحدة ضد أي تهديدات ناشئة حكم البديهة السليموب. خطيرة
لن نستطيع الدفاع عن الواليات املتحدة وعن أصدقائنا من خالل األمل بأن . كهذه قبل أن تتبلور يف شكلها الكامل

  [....].األفضل سوف يحصل 
. ع عن السالم، سوف نستغل أيضاً الفرصة التاريخية السانحة للمحافظة على ذلك السالمويف حين نداف  

ناء عامل فاليوم، تتوفر للمجتمع الدويل أفضل فرصة منذ نشوء نظام الدولة القومية يف القرن السابع عشر لب
ميع القوى العظمى يف العامل واليوم، جتد ج. بسالم بدالً من االستعداد املتواصل للحرب تتنافس فيه الدول العظمى

 جتري يف روسيا عملية حتوّل مأمول تهدف للوصول إىل مستقبل ديمقراطي ولتصبح[....]. أننا نقف يف نفس اخلط 
للثروة ويكتشف الزعماء الصينيون أن احلرية االقتصادية هي املصدر الوحيد . شريكة يف احلرب على اإلرهاب

. أن احلرية االجتماعية والسياسية هي املنبع الوحيد لولوج العظمة القومية وبمرور الزمن، سوف يجدون. القومية
  [....].سوف تشجع الواليات املتحدة تقدم الديمقراطية واالنفتاح االقتصادي يف كال هاتين الدولتين 

  [.......]  
. اً بمفردهانسترشد أيضاً بالقناعة القائمة على أن ما من دولة يمكنها بناء عامل أفضل وأكثر أمان  

تلتزم الواليات املتحدة بدعم . فاألحالف واملؤسسات املتعددة األطراف يمكنها مضاعفة قوة الدول احملبة للحرية
مؤسسات ثابتة مثل األمم املتحدة، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة الدول األميركية، واحللف األطلسي وغيرها 

. االئتالفات بين الراغبين بذلك يمكنها أن تزيد من هذه املؤسسات الدائمةإن . من التحالفات القائمة منذ زمن طويل
ال يجب التعهد بتنفيذها رمزياً بغية جمع التأييد . ويف كافة احلاالت، يجب أخذ الواجبات الدولية بصورة جدية

  .ملثل أعلى ثم عدم العمل على حتقيقه
  [.......]  

  
 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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