سياسة أمريكا الخارجية والقوى المشاركة في صنعها
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ينص الدستور األمريكي على اعتبار الررئيس القائرد العرال للقروام المسرلحةج والجهرة المخولرة بتعيري
سفراء أمريكا في الخارجج ورئيس السلطة التنفيذية التي تقول بتصريف شؤو البالدج والمسرؤو عر
إدارة العالقام مع الدو األجنبيةج بما في ذلك عقرد المعادردام وترتيرال ااتفاقرام الدوليرة .لرذلك قرا
الرئيس جو كنيدي في معرض تعليقه على دور الرئيس وصالحياته :إ منصال الرئاسة يمثل المركز
الحيوي في نظال الحكل في الوايام المتحدة األمريكيرة .ونتيجرة اتسرام مجرا السرلطام التري منحهرا
الدستور للرئيسج فإ مقر الرئاسة في البيرم األبريض اسرتطامج ومر خرال إدارة األزمرام الكثيررةج
تعزيز دوره في صنع وتنفيذ سياسة أمريكا الخارجية.
ومع تقدل وسائل ااتصا الجماديريةج وبسبال كو منصال الرئاسة أكثر المناصرال الحكوميرة
أد مية وجاذبيةج فإ البيم األبيض أصبح محط أنظار وسائل اإلعالل األمريكية والعالميةج كما أصبحم
أقوا وأفعا وتحركام الرئيس م أدل مصادر األخبرار والتكهنرام وأحيانرا اإلشراعام داخرل أمريكرا
وخارجها .وبسبال ادتمال اإلعالل والرأي العال الزائد بكل ما يصدر ع البيم األبيض مر تصرريحام
ومعلومامج فإ الرئيس اتجه دوما لتوظيف ذلك اادتمال لتعزيز مكانته القياديةج وكسال الدعل الشرعبي
لسياساتهج وإثارة تعاطف الجمادير مع وجهة نظرهج خاصة حي يحتدل الخالف بينه وبري الكرونجرس.
وتشررير الوقررائع التاريخيررة إلررى نجررا الرررئيس فرري اسررتفال الفرررص المتاحررة لتأكيررد دوره فرري الحيرراة
السياسيةج وإقنام الشعال بأنه الجهة المسؤولة ع صنع السياسة الخارجية والمؤدلرة إلدارة العالقرام
الدولية.
إ دخو أمريكا في الحرال العالمية األولى والثانية كا قد فرض عليهرا الخرروج مر عزلتهرا
الدوليررةج والقيررال برردور فاعررل وقيررادي علررى السرراحة الخارجيررةج خاصررة بعررد تراجررع قرردرام القرروى
ااستعمارية األوروبية التقليدية كبريطانيا وفرنساج وتبلور ااتحاد السوفييتي كقوة عظمى منافسة وذام
أطمام توسعية .ولقد استوجال دذا التطور قيال أمريكا برسل سياسة خارجيرة وأمنيرة نشرطة اسرتهدفم
احتررواء نفرروذ ااتحرراد السرروفييتي كقرروة عسركريةج ومواجهررة التحررديام العقائديررة الترري حملتهررا الفكرررة
ااشتراكية .ومما اشرتملم عليره تلرك السياسرة إقامرة حلرف النراتو كقروة ردم عسركرية ودرم لحمايرة

الحلفاء الفربيي في أوروبا واليابا مر األخطرار السروفييتيةج واعتمراد األمروا الالزمرة إلعرادة بنراء
اقتصاديام الدو الحليفة التي دمرتها الحرالج بما في ذلك اقتصاديام اليابا وألمانياج وبناء العديد مر
القواعد العسكرية في الكثير م الدو الحليفة والعميلةج وتوقيع عدة معادردام دفرام مشرترك مرع دو
أجنبيةج وبدء برنامج واسع للمعونام ااقتصادية.
إلى جانال ذلكج قامم أمريكا بالمشاركة فري تأسريس ديئرة األمرل المتحردة والمنظمرام الدوليرة
التابعة لهاج و إقامة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليج ووضع أسس التعامل التجاري بي مختلف دو
العالل .وبسبال ترولي أمريكرا قيرادة المعسركر الفربريج ونتيجرة ألنهرا كانرم تملرك أكبرر قروة اقتصرادية
وعسكرية في العاللج فإنها قامم بتسخير النظال الدولي الجديد لخدمة مصالحها الوطنيرة بوجره خراصج
والنظال الرأسرمالي بوجره عرال .وحير أ إسرهامام أمريكرا جراءم بمبرادرام مر الررئيس والجهراز
الحكومي الذي يخضع لتوجيهاته ويأتمر بأوامرهج فإ حصريلة الجهرد األمريكري أدى إلرى تكرريس دور
الرئيس في صنع السياسة الخارجية وتعزيز منصال الرئاسة األمريكية على الساحة الداخلية والدوليرة.
ومع بداية عقد الستينام م القر الماضي أصبحم شخصيته الرئيس وفلسفته السياسية مررةة تعكرس
توجهرام أمريكررا السياسرية وصررورتها الدوليرةج كمررا أصرربحم قررارام الرررئيس ومواقفره تجسررد مرردى
مصداقية أمريكا على الساحة الدولية.
بينما كا الرئيس األمريكيج وحتى منتصف القر الماضيج يعتمد اعتمادا كبيرا ومباشرا على
وزير خارجيته في إدارة السياسة الخارجيةج أصبح اليول يعتمد على أكثر مر خمسري جهرازا حكوميرا
للحصو على المعلومام المطلوبة والخيرة المتراكمة لرسل سياسة أمريكا الخارجيرة وتحديرد مواقفهرا
م مختلف القضايا الدولية .إذ أ تعدد القضايا وتشابكها واتجادها إلى التعقيدج وتفير بعضها بي الحي
واآلخرج وكثرة المفاج آم غير المحسوبةج جعل مر شربه المسرتحيل قيرال أي شرخص برإدارة السياسرة
الخارجية بمفردهج وحتل بالتالي إشراك العديد مر األجهرزة والكثيرر مر الخبرراء فري المرداوام التري
تسبق رسل السياسام وتحديد المواقف .وعلى العمولج يعتمد الرئيس األمريكي اليول على أربعة أجهزة
رئيسية في رسل وتنفيذ سياسة بالده الخارجيةج وفي مواجهة الطوارئ التي تثيردا التفيررام المفاجئرة
على الساحة الدولية .أما تلك األجهزة فهي وزارة الخارجيةج ووزارة الردفامج ومجلرس األمر القروميج
وأجهزة المخابرامج وفي مقدمتها وكالة ااستخبارام المركزية (سي أي أيه ).
وعلى الرغل م أ الرئيس يتمتع بسلطام واسرعة وصرالحيام غيرر منقوصرة لرسرل سياسرة
أمريكررا الخارجيررةج وأنرره الشخصررية األكثررر قرردرة علررى الحصررو علررى المعلومررام العلنيررة والسرررية
والخبرام المتوفرة لدى كافة األجهزة الحكومية لتحديرد المواقرف المناسربة والسياسرام الواقعيرة تجراه
التطورام الدوليةج إا أ الكونجرس ووسائل اإلعالل والرأي العال وأصرحاال المصرالح الخاصرة قلمرا

تركوا له حرية اتخاذ القرارام دو تدخل مباشر أو غير مباشر .ودذا جعل عملية رسل وتنفيذ سياسرة
أمريكا الخارجية تقول على العلل والف والخبرة والمبادرة الفرديةج وفوق ذلك كلهج القدرة على التوصل
لحلو وسط دو التفرريط باألدرداف الرئيسرية .وحير أ كافرة القضرايا التري تتعامرل معهرا السياسرة
الخارجية تؤثر وقد تترأثر باألوضرام الداخليرةج وفري مقردمتها المصرالح ااقتصراديةج وقضرايا التجرارة
الدوليةج والميزانية الحكوميةج ومشاكل الطاقةج وقيمة العملرة األمريكيرة فري مقابرل العمرالم الرئيسرةج
و حقوق اإلنسا ج وااستعدادام العسكريةج وقضرايا األمر وااسرتقرار الردوليج وانتشرار التكنولوجيرا
النوويةج واإلرداالج وااحتباس الحراريج وغيردا م قضاياج فإ منصال الرئاسة يعتبر الجهة األكثرر
قدرة على اإللمال بتلك القضايا جميعا واتخاذ القرارام المناسبة بشأنها .ولذلك فإ الررئيس األمريكريج
بحكل موقعره السياسري وسرلطاته الدسرتورية واألجهرزة التابعرة لره أصربح المسرؤو األو والمهنردس
الرئيس لسياسة أمريكا الخارجية.
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