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كان فصل السلطات عن بعضها البعض، خاصة السلطة التشرريعية عرن السرلطة التنيي،يرة، فري مقدمرة       

مرن خر ك كتابرة الدسرتور      ااألهداف التي توخاها مؤسسو الدولة األمريكية، وقاموا بالعمل على تحقيقه

وكما قام األوروبيون بيصل الدين عن الدولة في أعقاب انتصار الدولة القومية على الكنيسة . األمريكي

الكاثوليكية، وكتبوا دساتير تحوك دون عودة الكنيسة للسيطرة على حياة المجتمرع ومقدراتر ، قرام كتبرة     

ى سرلطات مطلقرة تعيرد الرب د علرى عهرود       دستور أمريكا بالعمل على ضمان عدم حصروك الررسيس علر   

ن لم يسرتطيعوا علرى مرا يبردو البرت فري موضرو         يعال أن اآلباء المؤسس. اليردية واالستبداد في الحكم

ول،لك جاء الدستور ليجعل السياسة . السياسة الخارجية، وتحديد موقعها بدقة من عملية فصل السلطات

ة بقيررادة الرررسيس والسررلطة التشررريعية الترري يمثلهررا   الخارجيررة قضررية مشررتركة بررين السررلطة التنيي،يرر  

ولقد تسبب اليشل في تحديد الجهة المسؤولة عن رسم السياسة الخارجية في فرت  المجراك   . الكونجرس

أمام الكونجرس للمشاركة في صياغتها، والقيام بمراقبة تصرفات الرسيس والجهاز التنيير،  الترابع لر ،    

ين الررسيس  الحرادة بر  وفري سرياإ عحردى الخ فرات     . ولية بشكل منرتمم واالط   على سير الع قات الد

مجمو  أعضراء مجلسري   ) عضوا  545ال يمكن قيام لجنة مكونة من  ريجانوالكونجرس، قاك ريجان 

 . بصياغة سياسة منسجمة مع نيسها وقابلة للتطبيإ( الكونجرس

علتهم يتخوفرون مرن احتمراالت    عن تجربة األمريكيين مع االستعمار البريطاني قبل االستق ك ج 

استيراد السلطة التنيي،ية بالحكم، ودفعتهم على اختيار نمام حكم برلماني يقروم علرى االنتخراب المباشرر     

ولر،ا حراوك الدسرتور تحقيرإ تروازن برين الحاجرة         .للرسيس ولممثلري الشرعب مرن أعضراء الكرونجرس     

وجرود   ةارئ بالسرعة الممكنة، وضررور للمركزية في عمليات اتخا، القرارات السياسة ومواجهة الطو

رقابة على تصرفات الرسيس تحروك دون ارتكراب أخطراء كبيررة ،ات ترسثير سرلبي علرى مجمرل الحيراة          

وبينمرا أعطرى الدسرتور للكرونجرس صر حيات مراقبرة السرلطة        . األمريكية ومصرال  أمريكرا الوطنيرة   

رى، اعتبر الكونجرس جوهر نمام الحكم التنيي،ية بصية مباشرة أحيانا وبصورة غير مباشرة أحيانا أخ

وكما قام الدستور بيصل السلطة التشريعية عن السرلطة التنيي،يرة، قرام    . وأداة الحيام على الديمقراطية



 ص حيات الكونجرس، ومسؤولية صياغتها وتنيي،ها السياسة الخارجية منمسؤولية تحديد معالم بجعل 

 .ن ص حيات الرسيسم

د خص الكونجرس بص حيات فررض الضرراسب وجمعهرا وتوزيعهرا علرى      ولما كان الدستور ق 

القيام بإحكام رقابتر  علرى    ،من خ ك التحكم في الماك ،أوج  اإلنياإ المختلية، فإن الكونجرس استطا 

وعضافة علرى صر حيات الرتحكم فري     . نشاطات الجهاز التنيي، ، وبالتالي على سياسة أمريكا الخارجية

الميزانية، نص الدستور األمريكي على من  الكونجرس ص حيات التصديإ على مصادر دخل الدولة و

، الجهاز التنيي، ، بمرن فريهم الروزراء    مومييالمعاهدات الدولية، والموافقة على تعيين السيراء وكبار 

وهكر،ا حردد الدسرتور صر حيات الررسيس      . وص حية عع ن حاالت الحرب على الغير من دوك أجنبية

لك القضايا الهامة فري حرإ أخر، زمرام المبرادرة، وصرياغة المقترحرات، واقترراا السياسرات          بالنسبة لت

وفي المقابل، حدد . المناسبة بناء على ما يتوفر لدي  من خبرة ومعلومات، وتقديم المقترحات للكونجرس

في حإ الموافقة على ما يقدم ل  من مقترحات أو تعديلها أو ص حيات الكونجرس بالنسبة لتلك القضايا 

وكما أن الممارسة قد مكنت الرسيس من تعزيز صر حيات  فري   . رفضها ومطالبة الرسيس بالرجو  عنها

دوره فري توجير  كافرة     مجاك السياسة الخارجية، فإن ممارسرة الكرونجرس الرقابيرة مكنتر  مرن تعزيرز      

  .السياسات الداخلية والخارجية

عن توزيع الص حيات بين الرسيس والكونجرس على النحو ال،  سبإ عيضاح ، أدى على تداخل  

وفري ضروء هر،ا الوضرع     . الص حيات وتناز  السلطتين أحقية صنع وتنيي، وتوجي  السياسة الخارجية

، أصب  الطرف األقروى واألقردر علرى أخر، زمرام المبرادرة هرو الطررف األكثرر هيمنرة علرى            المشوش

وعلى سبيل المثاك، استطا  الرسيس ولسون السيطرة على الكرونجرس قبرل وقرو     . ياسة الخارجيةالس

الحرب العالمية األولى وبالتالي اإلنيراد في صنع وعدارة السياسة الخارجية، بينمرا لرم يسرتطع الررسيس     

الررسيس  وأثنراء حكرم   . اإلسرراسيلي -فورد مجرد ععادة تقييم موقف أمريكرا مرن قضرية الصررا  العربري     

ريجان قام الكونجرس بدعم سياسة الرسيس تجاه السليادور وجراناده، وتعطيل سياست  تجاه نيكراراغوا  

تجراه العرراإ والشررإ األوسرط      ت واليوم يعاني الرسيس بوش من تدخل الكونجرس في سياسر . وانجوال

. األمريكيرة ، ويجد معارضة كبيرة في أروقة الكرونجرس تطالبر  بوقرف الحررب وسرحب القروات       عامة

ويقوم الكونجرس اليوم بدوره الرقابي من خ ك التحكم في ميزانية الحرب واإلصررار علرى اإلشرراف    

وعلى العموم، قلما نج  الرؤساء في تجاوز الكونجرس وعجباره على القبوك بوجهة . على أوج  عنياقها

 . بعض رغبات كل طرفعال تلبي ال نمرهم، وكثيرا ما اضطروا للتياوض مع  والقبوك بحلوك وسط 

، و،لرك كمرا كران علير      وفي الواقع، كلما سيطر حزب واحد على البيرت األبريض والكرونجرس   

علرى  دور الررسيس  وتبعر  تعزيرز    ،الطرفينكلما قل الخ ف بين  الحاك خ ك فترة رساسة بوش األولى،



، ين الحرزبين وكلما توزعت السيطرة على البيت األبيض والكونجرس بر . الكونجرسحساب ص حيات 

اشرتدت  كلمرا  أثناء فترة حكم الرسيس ريجران،  األحواك وكما كانت علي   و،لك كما هي علي  الحاك اليوم

وعلرى   .الررسيس الكرونجرس علرى حسراب صر حيات     دور ، وتبعر  تعزيرز   الطررفين حدة الخ ف برين  

واإلعر م   مقلما أعتررض الكرونجرس علرى سياسرات متيرإ عليهرا وتحمرى بتسييرد الررأ  العرا          العموم، 

، وحردث  حين قامت أمريكا بغزو العرراإ  3002، و،لك كما حدث في عام وأصحاب المصال  الخاصة

، وكثيرا ما يحتردم الخر ف برين الكرونجرس     على لبنانحين قامت عسراسيل بشن حرب  3002في عام 

بالنسربة  سياسرات محرددة، و،لرك كمرا يحردث اليروم       على أو اإلع م والرسيس حين يعترض الرأ  العام 

وتشير التجارب السابقة على أن الكونجرس يقوم فري العرادة بسخر، زمرام المبرادرة      . للحرب على العراإ

أ  أن الكرونجرس ال يعتبرر نيسر      ،السياسية بعد تردد وتحت تسثير الرأ  العام وقوى الضغط الخاصرة 

ير األمرور بمرا يخردم    سر المسؤوك عن عدارة الع قات الدولية بقدر ما يعتبر نيس  المسؤوك عن ضرمان  

يلحإ الضررر بمصرداقية    ويحوك دون وجود فراغ سياسيويصون العملية الديمقراطية،  ،الصال  العام

 . أمريكا ومكانتها الدولية
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