
 

 سياسة أمريكا الخارجية

 عملية صياغتها والقوى المشاركة فيها
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إن كبر حجم الدور الذي تلعبه أمريكاا علاا السااحة الدولياةض فار  علاا كال دوم العاالم         : مقدمة

 تساب  ولقاد  . االهتمام بعملية صنع سياسة أمريكا الخارجيةض والعمل بقدر اإلمكان علا التأثير فيها

عرقياة  أقلياا   و ضمصاال  قاوى غيار رسامية    لخدمة عمل التي تاللوبي قوى ظهور في هذا االهتمام 

ه الدراسة تحليل عملية صنع السياساة الخارجياة وتحدياد القاوى     وتحاوم هذ. وثقافيةض ودوم أجنبية

 .المساهمة فيها وكيفية قيامها بالتأثير في صنع تلك السياسة

 الخلفية التاريخية  .1

اصاار المختلفااة لسياسااة أمريكااا الخارجيااة اخويااام الداخليااة ومصااال  القااوى السياسااية   تعكااا العن

أن السياساة  با دأ  المختصون علا القوم  لكولذ .واالقتصادية الرئيسية العاملة علا الساحة اخمريكية

 ض وأن هدفها الرئيا هو حماية مصال  الشع  وتحقيا  اخهادا   الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية

التاي  السياسة الخارجية والعالقاا  الدولياة تاأتي كانعكااا لعوياام الداخلياة        أن وهذا يعني. الوطنية

التوفي  بين مصال  القوى المهيمناة علاا حيااة     تسودها عادة التناقيا ض مما يفر  عليها العمل علا

التزامااا  ماليااة وحيااأ أن المواقاا  واالرتباطاا  التااي تتبناهااا السياسااة الخارجياة تتطلاا    . المجتماع 

فاي   المنتخباين  مشاركة الشع  مان خاالم ممثلياه   ض فإن أعبائهايتحمل الشع  وتيحيا  بشرية أحيانا 

ولاذلك قيال باأن الكاونجراض     .قيية مسلم بها في الدوم الديمقراطيةالسياسة أصبح  تلك عملية رسم 

برسام الخطاوط الرئيساة    بصفته الممثل الشرعي لكافة فئا  الشع  وطبقاته ومصالحهض عليه أن يقاوم  

ض بصافته رئايا الهيئاة التنفيذياةض مهماة تحدياد العناصار        الدولاة  للسياسة الخارجيةض وأن يترك لارئيا 

وبسب  تباين وأحياناا نااق  مصاال  الفئاا  الرئيساة      . الرئيسية لتلك السياسة واإلشرا  علا تنفيذها

لياووط داخلياة   الخارجية السياسة المهيمنة علا حياة المجتمعض وفي يوء تعر  القائمين علا رسم 

 .وأخرى خارجيةض فإن سياسة أمريكا الخارجية كثيرا ما عان  من االزدواجية واالرتباك والتخبط

منذ ميالد الدولة إلا االهتمام بالعالقا  الخارجياة وإقاماة    اتجه  اإلدارا  اخمريكية المتتابعة 

إال أن كبر حجم الواليا  المتحدة وبعدها  .العالم عالقا  سياسية واقتصادية وتجارية مع الوير من دوم



وتميز قدراتها علا إنتاج معظم ما لديها الطبيعية والبشرية ثروا  ال ووفر عن العالم القديم من ناحيةض 

من ناحية ثانيةض دفعها إلا العيش في شبه عزلاة عان العاالم  طاوام     من سلع وخدما  كان  تحتاج إليه 

بالبسااطة والساطحية وعادم    عموماا  الخارجياة تتصا     اباض مما جعال عالقاتها  القرن التاسع عشر تقري

ترك أمور السياسة الخارجية للارئياض بينماا اتجاه    إلا  ونتيجة لذلك اتجه الكونجرا اخمريكي .التعقيد

وقدراتاه الشخصاية   الخاصة الرئيا لتركها لوزير خارجيتهض حيأ قام اخخير بإدارتها بناء علا خبرته 

 .الرئيسيةض وذلك دون االستعانة بالوير من موظفين ومؤسسا  وأجهزة حكومية تهواهتماما

كاان  وبالعودة إلا الماييض نكتش  أن جورج واشانطنض أوم رؤسااء الجمهورياة اخمريكياةض      

إن عالقاتنا الخارجية ال بد وأن تقوم : " حين قام بالده الخارجية قام بتحديد أهم عناصر سياسةأوم من 

ن الخطأ اخكبر في العالقا  الدولية إعاد عن إقامة أية تحالفا  دائمة مع أي جزء من العالمض وعلا االبت

هذا القوم  ولقد تبع." يكمن في تصور أن بإمكان أية دولة القيام بتقديم عون لدولة أخرى بصفة مستمرة

وترت  عليه سيادة المفهوم الذي يقوم بأن العالقا  باين الادوم ال تقاوم علاا أسااا صاداقا  دائماةض        

باساتمرارض وذلاك بساب  تويار      وحياأ أن المصاال  تتويار وتتبادم    . وإنما علا أساا مصاال  متبادلاة  

الدولياة أصابح     الظرو  الداخلية والخارجية وتبدم تطلعا  الشعو  ومواق  الدومض فاإن العالقاا   

وهذا جعال مان الممكان أن يصاب  حلفااء اخماا أعاداء        . التبدم المستمرللتوير وهي اخخرى عرية 

 .اليومض وأن يصب  أعداء اخما أصدقاء الود

وعلا سبيل المثامض قام  أمريكاا بالتحاال  ماع االتحااد الساوفيتي ياد ألمانياا النازياة أثنااء           

تلاك  اتجه  إلا التحال  مع ألمانيا ياد االتحااد الساوفيتي بعاد انتهااء      الحر  العالمية الثانيةض ومن ثم 

اتجه  إلا التحال  مع  ض فإنهايد اليابان النوويةوعلا الرغم من قيام أمريكا باستخدام القنبلة . الحر 

ويعود الساب  فاي ذلاك إلاا أن مصاال       . بعد انتهاء الحر  اليابان والمساهمة في إعادة بناء اقتصادها

احتاواء الشايوعية وهزيماة    ومحاولاة   ضعزم االتحاد السوفييتي والصاين  العمل علاكا أمل  عليها أمري

وبينماا كانا  إياران أهام حلفااء أمريكاا فاي منطقاة الخلاي  فاي            .الفكرة االشتراكية المنافية للرأسمالية

ناحياة أخارىض    مان  .السبعينا ض غد  من ألد أعدائها بعد وقوم الثورة اإلسالمية في أواخر ذلاك العقاد  

قيام الرئيا بوش بتصعيد يووطاته علاا الساعودية ومصار وتوجياه النقاد الاالذم لهاا بساب  غياا           

الديمقراطيةض إال أن نجاح حماا في االنتخابا  الفلسطينيةض جعله يرى مصلحة أمريكا في عزم القوى 

 .ض مما دفعه لتويير رأيه بسرعةوالحفاظ علا االستقرار اإلسالمية

رار أمريكا للمشاركة في الحر  العالمياة اخولاا والثانياةض وقيامهاا بادور فاعال فاي        بعد ايط 

التاي تبعا  توقا  العملياا  العساكريةض أخاذ  أهمياة        السياساية  تحديد طبيعة المعاهادا  والتساويا    

ة أوروبا االستعماري موبعد تراجع أهمية ودور دو. العالقا  الدولية والسياسة الخارجية تتبلور تدريجيا



فاي   بتولي زعامة المعسكر الرأسمالي هاوقياموتزايد مصال  أمريكا االقتصاديةض علا الساحة الدوليةض 

سياسية  إستراتيجيةأمريكا أن تتبنا  أصب  علاض مواجهة المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السوفييتي

عملياة رسام   ره جعال  وهاذا بادو  . تيمن لها ولحلفائهاا حماياة مصاالحهم وأمانهم     واقتصاديةوعسكرية 

من أبرز القيايا التي تستحوذ علاا اهتماام الارئيا اخمريكاي     تودو وتوجيه وتنفيذ السياسة الخارجية 

والكونجرا ووسائل اإلعالم والرأي العاام وقاوى الياوط الخاصاة ومؤسساا  البحاوأ والدراساا         

عالقاا  الدولياة وعملياة    ومع قيام نظام القطبين ودخولهما في حر  باردةض أصبح  قياايا ال . وغيرها

الرسامية والشاعبيةض    واخصعدةصياغة القرارا  السياسية الخاصة بها تناقش علا مختل  المستويا  

باين   ضمجاال هاما ومفتوحاا مان مجااال  التناافاض وأحياناا التنااحر      تصب   الخارجيةمما جعل السياسة 

ركة فيهاا أو صااحبة المصالحة فاي     المشاا القاوى  أجهزة الدولاة المعنياة برسام السياساة الخارجياة أو      

 .وكيفية إدارتها توجهاتها
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