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يمثل اإلطار  تتحرك السياسة الخارجية لكل دولة من دول العالم وفق نيج معين ،     
ىذا اإلطار ىو بمثابة المرجعية  .الذي يحكم حركتيا ويدفع بيا نحو تحقيق أىدافيا 

تحدد سموكيا وسبميا  والواليات المتحدة األمريكية ليا مرجعية . الفكرية لتمك الدول 
والمستقرئ لمسياسة الخارجية  .وأساليبيا في تحقيق أىدافيا وتصريف شؤونيا الخارجية 

سة خارجية خذت باالنتقال التدريجي من سياأمن عقد سوف يراىا  أكثراألمريكية منذ 
طار تستند عمل الحداثة فكراًا  طار جديد ليذه الحركة ،اًا وا  ىذا  ، الل ما بعد الحداثة كفكر وا 

التحول نجده أخذ بالبروز بصورة اكبر وأسرع منذ تفكك المنظومة االشتراكية واالنتقال 
من المجتمع الصناعي الل مجتمع ما بعد الصناعي ودخول العالم الل مرحمة العولمة 

 . والتي تحتل فييا أميركة مرتبة الدولة األولل ،ناعية الثالثة ورة الصوالث

في السياسة  وااحاًا  اًا ىذا التحول في األطر المرجعية سوف نجده قد احدث تأثير 
الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية ، حيث يجد المتتبع ليذه السياسة ، سياسة خارجية 

التي عرفيا العالم عن الواليات  عن تمك السياسة جديدة في أىدافيا وأساليبيا تتميز 
المتحدة األمريكية ، فإذا كانت السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية تدعي 

نجدىا أخذت  العقالنية والمواوعية والعممانية واالنتظام في حركتيا في العقود السابقة ،
من ذلك نحو أسس جديدة أكثر  تيجر ىذه األسس التي كانت تستند عمييا واتجيت بدال

فإذا كانت . قدرة عمل تحقيق أىدافيا ، ىذه األسس أكثرىا مناقض لألسس السابقة 
ة ، والتي حالت دون دالعقالنية حاارة في السياسة األمريكية في سني الحرب البار

بق ، اندفاع الواليات المتحدة األمريكية نحو المواجية المباشرة مع االتحاد السوفيتي السا
نجد ان الالعقالنية ىي السمة األولل لمسياسة الخارجية األمريكية منذ اكثر من عقد ، 

وان كانت تدعي التعقل في سموكيا او االستناد الل الحساب العقالني في تصريف 
، لكنيا تناقض نفسيا مصالحيا ومصالح المجتمع العالمي شؤونيا بالشكل الذي يخدم 
نظام دولي جديد أساسو  إقامةؤكد فيو عمل الدعوة الل بنفسيا، ففي الوقت الذي ت

في تحقيق السمم واألمن  المشاركة العالمية السالم واألمن العالمي، ويقوم عمل 
في العديد من الحروب  وأدخمت معيا العالم  دخمت الواليات المتحدة األمريكية، العالمي 

التي بدأت  لحرب اد اإلرىاب من حرب الخميج الثانية الل الحرب في يوغسالفية ومن ا
ىذا باإلاافة . الل حرب اد اإلرىاب في العراق والتي ال تعرف حدودىا  في أفغانستان 
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الل العديد من الحروب اإلقميمية األخرى التي لمواليات لمتحدة األمريكية دورا فييا بصورة 
ارجية لمواليات ىذا مما يدفع بناء إلل القول ان السياسة الخ. مباشرة او غير مباشرة 

المتحدة األمريكية تحولت من سياسة تقوم عمل العقالنية والحد من الحروب الل سياسة 
ولنا  خارجية تقوم عمل الالعقالنية وتجعل الحرب وسيمتيا المفتوحة في تحقيق أىدافيا  

في مسألة المحافظة عمل البيئة دليل اخر عمل عدم عقالنية السياسة الخارجية لمواليات 
متحدة األمريكية فيي تدعو المجتمع الدولي الل ارورة المحافظ عمل البيئة ، في حين ال

الخاصة بالبيئة، (( كيوتو))نراىا تذىب الل غير ذلك من خالل انسحابيا من معاىدة 
وىذه الال عقالنية برزت جميا في رفض الواليات المتحد ة األمريكية التوقيع عمل معاىدة 

انتشار األلغام ، ىذه الشواىد وغيره تشير الل ابتعاد السياسة  الدولية بشان الحد من
 .الخارجية األمريكية عن العقالنية ودخوليا الل مرحمة الال عقالنية 

أما السمة االخرى لمسياسة الخارجية األمريكية ىي صفة عدم االنتظام والتغيير السريع 
بأنيا  بكة بحيث تبدو لمناظر والواسع ، فيي ال تقوم عمل نيج واحد فيي متعددة ومتشا

يجدون صعوبة في الوقوف عمل  سياسة فواوية ، ىذا ما جعل العديد من المحممين 
اتجاىات وسبل السياسة الخارجية األمريكية وبالتالي تبرز الصعوبة في تحديد الكيفية 

مة واذا ما تركنا ىذه السمة ، فأننا سوف نرى بانيا تتصف بس المطموبة لمتعامل معيا، 
ثالثة، وىي التأكيد عمل سقوط النيائيات فالشيء يبدا وال ينتيي فالنظام الدولي الجديد 
بداء ولكنو لم يتشكل بصورتو النيائية بعد وال تعرف ما ىي حدوده و أثاره ومعطياتو ، 

تنتيي وال الل أين  والعراق وال تعرف متل  والحرب اد اإلرىاب بداءت في أفغانستان 
، ليؤكد بذلك  ة ، ىذا ما يعطي السياسة لخارجية األمريكية الكثير من الابابية ىي سائر

تحول في مرجعية سياسة الخارجية األمريكية ،أي تحوليا من االرتكاز عمل  عمل حدوث 
 .الحداثة الل ما بعد الحداثة 

ث نجد أما السمة الرابعة لمسياسة الخارجية األمريكية ،فيي التأكيد عمل التفكيكي ، حي
اتجاه كبير في السياسة الخارجية األمريكية يقوم عمل تفكيكي كل ما ىو قائم والقيام 

بعممية أعادة التركيب بالشكل الذي يخدم مصالحيا، فالدعوة الل اقامة نظام عالمي جديد 
ىي دعوة تنطوي عمل فعل تفكيكي لمنظام الدولي القائم ومن ثم أعادة تركيبو وفقا لمرؤية 

ة و بالشكل الذي يخدم المصالح األمريكية ، وعممية التفكيك ىذه التقف عند ذلك األمريكي
ىناك تفكيك لمبنل الثقافية واالجتماعية  المحيط العالمي بأسره ، حيث  تمتد الل  بل 

وشعوب العالم ،فالواليات المتحدة األمريكية  التي تقوم عميو دول  واالقتصادية والسياسة 
العديد من دول العالم من اجل  راعات االثنية والثقافية الداخمية في تعمل عمل تعزيز الص

. تفكيكيا بالشكل الذي يخدم مصالحيا كما ىو في البمقان وفي غيره من مناطق العالم 
القيام  تفكيك التوازنات الدولية القائمة ومن  تعمل عمل  كما أنيا عمل المستوى الدولي 



،أما في جانب االقتصادي فالواليات المتحدة  مصالحيا  بعادة تشكيميا بالشكل الذي يخدم
األمريكية تعمل عمل تفكيك النظام االقتصادي السابق الذي كان قائم في عيد المنظومة 

والدفع بالنظام االقتصادي الدولي بقوة نحو النظام الرأسمالي الذي يقوم عمل  االشتراكية 
عديد من األزمات االقتصادية التي أخذت ال وما يعزز من ذلك  اآلليات السوق الحرة ، 

في العقد األخير من القرن العشرين ،والتي تؤكد عمل مرور العالم بمرحمة  تجتاح العالم 
جديد تختمف في آلياتيا ومعطياتيا وتجمياتيا عن المراحل التي سبقتيا، أما في المجال 

ىيكمة النظام الثقافي الخارجية األمريكية أخذت تؤكد عمل أعادة  الثقافي فالسياسة 
الصراع األيديولوجي الل نظام ثقافي يقوم الصراع الحااري  العالمي من نظام يقوم عمل 

بين الشعوب وما يجسد ذلك الطروحات األمريكية بشأن الصراع بين الحاارات ، ىذه 
 . السياسة التفكيكية ىي جزُا أساسيا من االتجاه التفكيكي لما بعد الحداثة 

السادسة لمسياسة األمريكية تتمثل في رفايا وجود معايير قيمية واحدة متفق  اما السمة
لكل المجتمع او دولة الحق في  من قبل المنظومة الدولية ، وانما ترى بان  عمييا 

القيمية ىذا ما يعطي  تشكيل قيمو الخاصة في تعاممو الخارجي أي التأكيد عمل نسبوية 
ه اتجاه اآلخرين حتل لو كان ذلك اليتفق مع القيم الحق لمطرف القوى بان يبرر سموك

لتحقيق المصالح  المتفق عمييا من قبل المنظومة الدولية ،فالذىاب الل الحرب كوسيمة 
يرونو شرعيا طالما يتفق مع مصالحيم ،ىذه النسبوية  مرفوض دوليا ، لكن األمريكان 

 .ما بعد الحداثة القيمية ما تأكد عميو 
ليكون حاارا في الخطاب السياسي  بعة ،فيي تتمثل باستدعاء المقدس اما السمة السا 

وغيرىا  ،فتعابير الخير والشر واإلرادة اإلليية  األمريكي وكذلك في السياسة األمريكية 
التي من التعابير ذات الصبغة الدينية كثيرة مايرددىا الرئيس األميركي جورج بوش،ىذا 

  .  روحات الفكرية لما بعد الحداثةمن الط االستدعاء لممقدس ىو جزء 
ىذه السمات السابقة لمسياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية تبين عممية تحول  

فأثرت  بصورة خاصة،  ميمة حدثت في العقل األمريكي بصورة عامو وبالعقل السياسي 
اليوم لعممية بالتالي في السموك السياسي الخارجي األمريكي ، لذلك تبدو الحاجة ممحة 

مراجعة فكرية لما بعد الحداثة لموقوف عميو ولمعرفة طبيعتيا وطرق التعامل معيا ومدى 
العالم يدخل الل مرحمة تاريخية جديدة  تأثيرىا في السموك السياسي األمريكي ، كون 

يتطمب التعامل معيا وفقا أسس ومعطيات جديدة غير تمك التي كانت سابقا ، فالعقل 
يفكر وفقا مرجعية فكرية غريبة عن واقعة اليمكنو فيم ما يجري وسوف تكون الذي يبقل 

استنتاجاتو بعيد عن الحقيقة وسوف يسود حوار الطرشان بينو وبين العقل االخرى الذي 
اال القول ان ىنالك  سار في نيج فكري وليد الواقع ومعطيتو الجديدة ، واخيرا ال يسعنا 



وان  مال تمس جميع نواحي الحياة عمل كوكب األرض والدة جديدة تحدث في عالم الش
  . يمثل نكسو كبير لنا ولألجيال الجديدة بقائنا بعيد عنيا وعن دراستيا 

  
  

  

 


