سياسة أمريكا الخارجية والقوى المشاركة في صنعها
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يعتمد الرئيس األمريكي في صنع وإدارة السياسة الخارجية على أربعة أجهززة حكوميزة رئيسزيةي زي
وزارة الخارجيززةي ووزارة الززدفا ي ومجلززس األمززق القززوميي وأجهزززة المخززابرا ي خاصززة وكالززة
االستخبارا المركزية .و يعتبر وزير الخارجية المستشار األول للرئيس فيما يتعلق بالشزووق الدوليزةي
والمتحدث الرسمي باسم الحكومزة األمريكيزةي والمسزوول عزق إدارة المفاومزا مزع الزدول األجنبيزة
والمنظما الدولية .أما وزيزر الزدفا فيعتبزر المستشزار األول للزرئيس فيمزا يتعلزق بالشزووق الحربيزة
وقمايا األحالف العسكريةي والمسوول عق إدارة وزارة الدفا والقوا المسلحة .أما مستشار الرئيس
لشووق األمق القومي فيعتبر كاتم أسرار الرئيس ومستشاره الخاص فيما يتعلق بالقمايا اإلستراتيجيةي
والتي تشمل عناصر سياسية وعسزكرية واقتصزادية وريزر ذلز  .أمزا أجهززة المخزابرا فتقزوم بجمزع
وتحليل المعلوما التي تحتاجهزا كافزة أجهززة الدولزةي خاصزة مجلزس األمزق القزومي لتقيزيم األومزا
الدولية وتحديد مكامق الخطر ورسم السياسا وتقديم المقترحا للرئيس.
كاق وزير الخارجيةي وحتى نهاية الحرب العالمية الثانيةي يقوم بأداء مهامه الخارجية مق خالل
جهاز بيروقراطي صغيري مما جعله يتر بصماته على سياسا أمريكا الخارجية ومواقفها السياسزية.
لكق زيادة عدد الدول األعماء في يئة األمم المتحدة مق ناحيةي وتنامي أعداد القمايا الدولية وزيادتها
تعقيدا وتشابكا مق ناحية ثانيةي واتجاه أمريكا إلى القيام بدور فاعل في مسزاعدة العديزد مزق دول العزالم
في المجال االقتصادي مق ناحية أخرىي حتم توسعة جهاز الخارجية كثيرا .ومع توسعة ذل الجهاز لزم
يعد بإمكاق أي وزير خارجية أق يتر بصماته علزى سياسزة الزبالدي خاصزة بعزد إنشزاء مجلزس األمزق
القوميي والزذي أصزبم مركزز جزذب للخبزراء فزي الشزووق السياسزة واإلسزتراتيجيةي ومطبخزا لصزنع
القرارا المصيرية.
يقوم بمساعدة وزير الخارجية في أداء مهامه جهاز بيروقراطي ودبلوماسي واقتصادي مكزوق
مق أكثر مق  03موظفي حوالي نصفهم يعملوق في سزفارا أمريكزا فزي الخزار  .و يقزوم الموظفزوق
المقيمززوق فززي واشززنطق بجمززع المعلومززا التززي تصززلهم مززق الززداخل والخززار ي وتحليلهززا وصززيارة
االقتراحززا وتقيززيم البززرامو ومتابعتهززاي والززدفا عززق نهززو الززوزارة ووجهززة نظر ززا وانجازاتهززا أمززام
الكونجرس والرأي العام .أما موظفي السفارا في الخزار فيقومزوق بالعمزل علزى تطبيزق السياسزا

المعتمدةي والدفا عق مصالم أمريكا الحيوية على الساحة الدوليةي ومتابعة التطزورا السياسزة وريزر
السياسة في الدول الصديقة ورير الصديقة بصفة يومية .ويمكق تحديد مهام وزارة الخارجية في حماية
حقوق المواطنيق األمريكييق في الخار ي وإدارة المفاوما مع الغير مق حكومزا ومنظمزا دوليزةي
والدعاية أل مريكا والترويو لنظام حياتها االجتمزاعي والسياسزي واالقتصزاديي والمسزاعدة فزي تسزويق
منتجاتها مق بمائع وخدما ي وجمع المعلوما السرية عق قدرا وأ داف وتوجها الدول األجنبيزةي
خاصة ما يتعلق منها بمصالم أمريكا الحيويةي وتجسيد التواجد األمريكي علزى السزاحة الدوليزة .ويتبزع
وزارة الخارجية العديد مق األجهزة المتخصصةي وفي مقدمتها وكالزة التنميزة الدوليزةي ووكالزة الرقابزة
على األسلحة التي تعمل على منع انتشار األسلحة النووية.
مق ناحيزة أخزرىي تعتبزر وزارة الزدفا الجهزة المسزوولة عزق بنزاء القزوا المسزلحةي وإدارة
القواعد العسكرية األمريكية المنتشزرة فزي رالبيزة أجززاء العزالمي وجمزع وتحليزل المعلومزا الخاصزة
بالقدرا العسزكرية للقزوى الصزديقة والمعاديزة .ويتبزع الزوزارة جهزاز مخزابرا مركززي مزق مهامزه
التعرف على احت ماال وقو امطرابا شعبية في مختلف بالد العالمي خاصة في الدول ذا األ ميزة
بالنسبة لمصزالم أمريكزا الحيويزةي كمنطقزة الخلزيوي وإمزداد القزوا األمريكيزة المرابطزة فزي الخزار
بالمعلوما العسكرية والسياسية التي تسزاعد ا علزى أداء مهامهزا وإدارة عالقاتهزا مزع الشزعوب التزي
تتواجد على أراميها دوق حساسزيا  .وي قزوم ذلز الجهزاز أحيانزا بتكليزف مراكزز بحزوث متخصصزة
إلجراء دراسا ميدانية واستطالعا للرأي العام في العديد مق الزدول كالزدول العربيزةي وذلز بهزدف
تحديد مواقف الشعوب مق أمريكزا والزتكق بالتوجهزا المسزتقبلية للنخزب السياسزية والفكريزة والقزوى
االجتماعية النشطة.
ولما كاق التواجد العسكري في الخار واالستعداد الستخدام القوة لحماية المصزالم األمريكيزة
مق اختصاصا الموسسة العسكريةي فإق وزارة الزدفا تقزوم بزدور فاعزل فزي صزيارة وتنفيزذ بعز
عناصر السياسة الخارجية .وعلى سبيل المثالي ترتبط الواليا المتحدة بمعا دا للدفا المشتر مع
عشرا الدولي كما تتواجد قواتها في أكثر مق مئة دولة مق دول العالمي و زذه تتطلزب مشزاركة وزارة
الدفا في إدارتها .وتتجاوز ميزانية وزارة الدفا الحالية  033مليزار دوالري أي مزا يزيزد عزق نصزف
الناتو القومي اإلجمالي لكافة الدول العربية.
قام الحكومة األمريكية في عام  7441بإنشاء مجلزس األمزق القزوميي وإعزادة تنظزيم وزارة
الدفا وذل في موء الحاجة التي اكتشفتها أثناء الحرب العالمية الثانية .وقد حدد مهام مجلس األمق
القوميي والزذي يرأسزه مستشزار الزرئيس لشزووق األمزق القزوميي فزي تحقيزق التناسزق والتكامزل بزيق
السياسا الداخلية والخارجية المتعلقة بقمايا األمق القومي .وتتشكل عموية مجلس األمق القومي مق

كبار المسئوليق الحكومييق ومق بينهم نائب الرئيسي وزيرا الخارجية الدفا ي ورئيس المجلسي ويشار
في اجتماعاته باستمرار مدير وكالزة االسزتخبارا المركزيزة ورئزيس يئزة أركزاق القزوا المسزلحةي
ورير م .ويقوم المجلس في العزادة بجمزع المعلومزا التزي تصزله مزق وكالزة االسزتخبارا المركزيزة
ووزارا الخارجية والدفا والماليزة والتجزارة ورير زا مزق موسسزا وتنسزيقها وتحليلهزا والتوصزية
باتخاذ خطوا محددة وتقديمها للرئيس .وفي العادة يحاول المجلس التأكد مق صحة البيانا المعلوما
السريةي وتحديد الفرص المتاحةي وكشف النواقص في السياسا المعتمدة واقتراح بدائل لها.
أما وكالة االستخبارا المركزيةي (سي أي إيه )ي والتي أنشئ أيما فزي عزام 7441ي فتقزوم
بجمززع المعلومززا مززق الخززار ي والتجسززس علززى الززدول المعاديززة والصززديقة بالنسززبة لكافززة المجززاال
الحيويةي العسكرية والسياسية واالقتصادية والمالية واالجتماعيةي ورصد توجها الرأي العامي وتحديد
مصادر الثروة الطبيعيةي ومتابعة األشخاص الذيق يعتقد بأنهم يشكلوق خطرا أمنيا .وتقوم الوكالة بتجنيد
العمالء مق الداخل والخار ي واستخدام عشرا اآلالف مق الموظفيق الديق يعملوق فزي جمزع وتحليزل
وتقييم المعلوما  .وعلى سبيل المثالي يوجد في إحدى العواصم العربية أكثزر مزق خمسزة الف عميزل
يعملوق لحساب الوكالةي معظمهم مق األمريكييق .ويقوم مدير الوكالة بتقديم تقرير يومي للرئيسي حيزث
يجتمع به صباح كل يوم ويطلعه على خزر ا لتطزورا العالميزة واحتماالتهزا المتوقعزة مزق وجهزة نظزر
الوكالة .أما ميزانية أجهزة االستخبارا فقد تجاوز  03مليار دوالر في العام الحالي.
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