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 اظتقدمة

تعد األحزاب السياسية بنية رئيسة ضمن بٌت النظام السياسي ان مل نقألمهها على اإلطالق فهي تكاد 
تكون ظاىرة مالزمة لكل األنظمة السياسية على اختالف أشكاعتا والبيئات السياسية واألقتصادية 

سياسات تربية تعمل على تنفيذىا واألجتماعية اليت تعمل هبا خاصة وإن السياسات العامة دتثل مبجملها 
االحزاب السياسية حال وصوعتا السلطة ومث اتفاق على ضرورة وجود األحزاب ألداء األنظمة الساسية إال أن 
أختالف الواقع اإلجتماعي والسياسي الذي توجد فيو تلك األحزاب منع بالضرورة ان يضفي إختالفًا يف 

ها النظام اضتزيب األمريكي ويتجلى ذلك من خالل اإلستثنائية األمريكية بناىا وأدوارىا تبعاً لعوامل عديدة ومن
اليت مل تكن مقتصرة على نشأهتا اظتًتافقة مع النظام السياسي األمريكي وجوىرة الظاىرة اضتزبية وتطور عملها 

نها مثار جدل وبناىا الفكرية والتنظيمية والبيولوجية وطبيعة عالقتها داخل النظام السياسي االمريكي جعل م
 داخل الواليات اظتتحدة األمريكية وخارجها.

 أمهية البحث

معرفة الدور العاظتي الذي تلعبو الواليات اظتتحده االمريكية كأمرباطورية تشكل اضتروب والتدخالت 
 العسكرية احد الدعائم الرئيسة عتيمنتها اظتتعددة األبعاد والوجو األبرز ألسًتاتيجيتها الشاملة.

 ة البحثإشكالي

يثَت موضوع النظام اضتزيب األمريكي وحقيقة الدور الذي يلعبو يف صنع السياسات األمريكية  بداًل بُت 
الباحثُت وال سيما األمريكيُت منهم من خالل الطبيعة اطتاصة اليت ميزت األحزاب األمريكية مقارنة مع 

 الدديقراطيات األوربية وخاصة يف بريطانيا.

 فرضية البحث

فرضية البحث اىل فرضية مفادىا ان النظام اضتزيب يف الواليات اظتتحدة األمريكية يشكل بنية مهمة  تستند
 ضمن بٌت النظام السياسي ومقوماً أساسياً يف صنع السياسات فيو.
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منهجية الدراسة: اظتنهج التارخيي كمنهج رئيس مع األستعانو مبناىج أخرى كاظتنهج الوصفي واظتنهج 
 اظتقارن.

 ة البحثىيكل

كرست اظتبحث األول لدراسة طبيعة النظام السياسي األمريكي وكان ذلك يف مطلبُت األول تناول شتات 
النظام الرئاسي األمريكي والثاين أختصاصات وسلطات الرئيس األمريكي وعالقات بُت اظتؤسسات الدستورية 

ألول بدرس القواعر الدستورية اظتنظمة واظتبحث الثاين تناول آلية األنتخابات الرئاسية وذلك يف مطلبُت ا
 لإلنتخابات بينما اظتطلب الثاين يدرس العملية اإلنتخابية يف الواقع واظتمارسة.
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 المبحث االول

 طبيعة النظام السياسي االمريكي

ان النظام السياسي االمريكي ىو نظام رئاسي ينسجم يتماشى وشتات معينو وعلى ذلك سوف نتناول يف 
 اظتبحث شتات النظام الرئاسي االمريكي مث نشرح بعد ذلك اختصاصات وسلطات الرئيس االمريكي 

 المطلب االول

 سمات النظام الرئاسي االمريكي

من اقدم الدساتَت  7787سبتمرب سنة  77ان دستور الواليات اظتتحدة االمريكية الذي ًب التوقيع عليو يف 
ضد اؾتلًتا واعالن استقالعتا يف  –اظتكتوبة والسارية اظتفعول نظرًا ان فبعد ثورة اظتستعمرات االمريكية الثالث عشر 

فظت مبوجبها كل دولة بسيدهتا يف ميدان العالقات عقدت فيها بينهما معاىدة كونفدرالية احت 7776يوليو 4
الدولية ولكنها اتفقت على التعاون يف اظتيدان العسكري لصد اي عدوان خارجي كما اتفقت على انتقال اظتواطنُت 

 .(7)من دولة اىل اخرى وعلى أن يكون ارسال السفراء واستقباعتم باذن من اجل الكونفدرلية )الرابت( 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم ( شتَت مرخص , امرباطورية االمريكية : ثالنيو الثروة والريز والقوة , ْتث منشور على شبكة اظتعلومات الدولية )االنًتنيت( موقع : اع7)
 , ون اليز 

in .com /2003/3/29).-iam on http://www.is( 

http://www.is/
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 سلطات الكونغرس 

ل الن الدستور جيرد سلطات وبنية الكونغورس يف اظتادة االول وأمن ىو السلطات  يسعى الكونغورس الفرع الو 
كانت سلطة اظتال , سلطة فرض الضرائب والنفاق , سلطة التمييز , سلطة اعالن اضترب , اضافة اىل ذلك من 

 .(7)ة االمريكية خالل بند )الضروري واظتناسب( فقد فرض الكونغرس سلطات واسعة على نواح ؼتتلفة كثَتة من اضتيا

 (2)سلطات الكونغورس الرئيسية 

 فرض الضرائب . -7

 افًتاض اظتال . -2

 تنظيم التجارة . -3

 تقرير متطلبات اصتنسية . -4

 وضع سياسة مالية . -5

 انشاء نظام بريدي . -6

 انشاء ػتاكم فدرالية حتت احملكمة العليا . -7

 اعالن اضترب. -8

 البحرية .جتهيز اصتيش وسالح  -9

 استدعاء اظتليشا الوابانية . -71

  تشريع رتيع القوانُت اليت ستكون ضرورية ومناسبة لتنفيذ سلطات الكونغرس االخرى . -77

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, تررتة ظتيس  2118االقلية للنشر والتوزيع , الطبعة العربية االول ,  , 55( مورىب يب , فيورينا واخرون , الدديقراطية االمريكية اصتديد 7)
 .374فؤاد اال حيى , ص

 ( ينظر دستور الواليات اظتتحدة االمريكية , اظتادة االوىل .2)
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 تنظيم سلطات الواليات المتحدة عن طريق الكونغرس :

حتدد القوانُت الفدرالية عن رتعية تشريعية يف كونغرس الواليات اظتتحدة اظتؤلف من غتلس وىو غتلس النواب 
وغتلس اعلى ىو غتلس الشيوخ . ويف نص واضعي الدستور ان غتلس النواب كان جيب ان يعطي لكل والية تاثَتاً مع 

عضوًا ينتخبون كل سنتُت حسب الدائرة  435عدد سكاهنا حول القضايا الوطنية . ويشكل ىذا اجمللس من 
االنتخابية وتقع كل والية : ) عدد من الدوائر وبتغَت عدد النواب الذي حيق لكل والية انتخاهبم حسب سكاهنا وىو 
مثبت بقانون فدرايل باظتقابل وبانشاء غتاس الشيوخ اراد واضعوا الدستور اضتفاظ على اظتساواة بُت الواليات كذلك 

كل والية مهما كان عدد سكاهنا يعينون اثنُت من اعضاء غتلس الشيوخ االمر الذي جيعل عدد اعضاء   فان تاخَت
غتلس الشيوخ من عضو وينتخب ىوالء االعيان لست سنوات مع جتريد ثلثهم كل سنتُت )سناتور كحد اعلى للوالية 

يو من االكثرية يف كل اجمللسُت كي يعتمد . خيضع للتربير( واجمللسان يتوازنان الن مشروع القانون يتوجب التصويت عل
وللكونغرس تفويض سنتُت ويفتتح يف سنة فردية يف شهر كانون ثاين وديكن نارودوارن االنعقاد , استدعاؤه , دورة 

 .(7)انعقاد غَت عادية من قبل الرئيس 
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ات اظتتحدة االمريكية , طبعة االوىل , دار االحتاد للنشر والتوزيع , سورية , دمشق ( االن فارنتورث , مدخل اىل النظام القانوين يف الوالي7)
 .83-82, برامكة جانب وكالة سانا , تررتة احملامي عبد اعتادي عباس , ص
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 المطلب الثاني

 اختصاصات وسلطات الرئيس االمريكي

 خيتلف النظام االمريكي على بقية انظمة السياسة الغربية وىو الذي يعطي للنظام صفة النظام الرئاسي 

 جيري انتخاب الرئيس على النحو التايل : –( انتخاب الرئيس ونائبو 7

قًتاح يقدم مواطنو كل والية بانتخاب عدد من اظترشحُت لرئاسة اصتمهورية .يقوم ىؤالء اظترشحون يف والياهتم باا
اسري الختيار اثنُت على ان يكون  احدىم على االقل خارج الوالية وان يقوموا بتدقيق اشتاء اظتقًتح عليهم وعدد 
االصوات اليت ناعتا كل منهم يف قائمة خاصة موقعة منهم وان ترسل ؼتتومة ومشمعة اىل مقر اضتكومة يف الواليات 

ئيس غتلس الشيوخ يف حضرة اعضاء غتلس الشيوخ والنواب يقضى اظتتحدة باسم رئيس غتلس الشيوخ على ان يقدم ر 
ىذه االختام وان حتصى عدد االصوات وسيفوز بالرئاسة من حاز على االغلبية اظتطلقة لالصوات ويف حالة عدم 
 توافر ىذه االغلبية يقدم غتلس النواب بانتخاب رئيس اصتمهورية من بُت اظترشحُت الثالثة الذين حصلوا على اكثر

االصوات كما يقدم غتلس الشيوخ بانتخاب نائب الرئيس من بُت اظترشحُت الذين حصال على اكثر االصوات . 
منتخب رئيس الواليات اظتتحدة ظتدة اربع سنوات ويف النص االصلي للدستور كان من اظتمكن جتديد انتخابو الكثر 

ثانية ورفض جتديد انتخابو للمرة الثالثة فاعترب ىذا من مرة ولكن واشنطن مل يوافق اال على جتديد انتخابو للمرة ال
 .(7)القرار سابقة ال جيوز اطتروج عليها 

اال ان الرئيس فرنكلن روزخلت ترى ىذه الفائده اليت وضعها واشنطن بسبب الظروف االستثنائية اليت وجدت 
ولكن  7944وللمرة الرابعة يف سنة  7941فيها الواليات اظتتحدة يومئذ فقبل جتديد انتخابة للمرة الثالثة يف سنة 
ووضع موضع التنفيذ اعتبارًا من سنة  7974ومبقتضى التعديل الثامن والعشرين للدستور الذي فرزه الكونغرس سنة 

.  الرئاسة حيل نائب الرئيس (2)أصبح مضداً على الرئيس ان يبدأ اكثر من واليتُت . ويف حالة خلو منصب  7957
 قائية  ػتل الرئيس بصورة تل

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وظائفها , ْتث منشور على شبكة اظتعلومات الدولية )االنًتنيت( على  –تصنيفها  –مهمامها  –( االحزاب الساسية : نشأهتا 7)

/nash at% 20 sias . do) www.eaddla.org( 

االنًتنيت( ( حيِت عبد البدي , حيِت عبد اظتهدي , كيف ادار الكونغرس اضترب مع العراق , ْتث منشور على شبكة اظتعلومات الدولية )2)
 (.http://www. Marafea.org)                                                          على اظتوقع االلكًتوين 

 

http://www.eaddla.org/


7 
 

 تنظيم الرئاسة : -2

 للرئيس ابعاد خاصة ديارسها بواسطة اجهزة مساعدة امهها الوزارة واظتكتب التنفيذي للرئيس .

الوزراء يطلق عليهم اسم ))السكرتَتين(( ويطلق على الوزارات اليت يصنعون على الوزارة : تضم الوزارة غتموعة من 
( والرئيس ىو الذي يعُت السكرتَتين واذا كان الدستور االمريكي يشًتط ان  Departmentsراسها مصاحل )

ئيس اصتمهورية يوافق غتلس الشيوخ على فهم التعييش اال ان العمل جيري على ان غتلس الشيوخ يقر دائما اختيار ر 
حق اقالة السكرتَتين بال قيد او شرط وليس عتوالء السكرتَتين سياسية  مستقلة عن الرئيس الذي يضع ويقرر وحده 
اساسًا الواجب االشياع كما ليس عتم ان يتداولوا فيما بينهم يف اظتسائل العامة وامنا لرئيس اصتمهورية ان يدعوىم 

و . وما حدث يف عهد الرئيس لينكولن خَت مثال على ذلك ففي دعى لينكولن ليأخذ رايهم دون ان يكون مقيداً ب
وزراءه وكان عددىم سبعة فارتعوا على راي ؼتالف لرأيو فال يكن اال ان خال منهكمًا : سبعة قالوا ))ال(( وواحد 

ولكن من الفنُت ومع  يقول ))نعم(( اذن نعم ىي اليت تنقلب واصتدير بالذكر ان اكثر السكرتَتين ليسوا رجال سياسة
ليسوا اعضاء يف الكونغرس وال حيق عتم الدخول فيو )ولكن تستطيع صتان الكونغرس ان تدعوىم لالستماع اليهم  

 كأي فرد أخر ( 

يف عهد فرانكلُت روزفلت عندما طالب الدولة  7939اظتكتب التنفيذي للرئيس : لقد ًب ظهر ىذا اظتكتب منذ 
لسبعُت بضرورة اجياد مثل ىذا اظتكتب طبقًا لتنوع االبعاد وكثرهتا وحاجتها اىل رتاعة يف عهد الكونغرس السادس وا

من اظتساعدين ويف وقت الفكرة ترحيبًا تبعو تشكيل صتنة مساعدة للرئيس من ستة اعضاء يساعدىم عدد من 
ئيس حيتاج )مساعدة(( على االداريُت واظتوظفيُت وقدمت تلك اللجنة تقريرىا اىل البيت االبيض حددتو بعبارة ))الر 

ان يرفع ىذا التقرير اىل الكونغرس ويف عهد اجمللس اطتامس والسبعُت نظرت ىذه التقريرات ولكن لو يوافق عليها 
وصف بأنو من اىم  7939شتبتمرب 8بتاريخ  8248هنائيًا اال بعد سنتُت عندما عندما أقر الكونغرس منح رقم 

اثرت يف الدستور االمريكي وكان ىذا القرار اطتاص يقر باجياد اظتكتب التنفيذي  واخطر القوانُت غَت اظتلحوظ واليت
 من ستة اعضاء يعاوهنم عدد يعُت

 

 العسكري , يدخل طور انتخاب , ْتث منشور على شبكة اظتعلومات الدولية )االنًتنيت( على اظتوقع االلكًتوين : –( اجملمع الصناعي 7)
(http://www.syriamirror,net).   
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  -: العمل ىذا امهية النقط ىذه يف اوضح الذي(  صويت.  ه)  اقوال من اللجنة ىذه عمل امهية  حتددت لقد

 . الدولة امور بكل علم على التنفيذية السلطة الرئيس بات للتأكيد -7

 . اظتستقبل خطة ورسم الوقتية اظتشاكل ودراسة ظتساعدة -2

 نتيجة االؾتاز يف الرخوع من مأمن يف يصبح ومث القرارات الختاذ اليها اليها حيتاج اليت اظتعلومات تفريغ لتاكيد -3
 . سريعة قرارات الختاذ

 ( .7.) اظتوظفُت من عدد يعاوهنم الالمعة االشتاء دتثل اداراتاليت 

  -: ىي االدارات ىذه واىم

 واطتارجية الداخلية اظتسائل يف للرئيس النصح بداء ال 7947 عام يف انشئت اليت الداخلي االمن ادارة ـــــــ
 رتاعة ويراس الوطٍت الدفاع من الدولة ووزراء ونائبو اصتمهورية رئيس من وتشكل الوطٍت باالمن والريبية والسياسية
 مكتب)  التنفيذية للسلطة خيضع ال ان من بالرغم اظتكتب ىذا ويتبع نفسو  سكرتَته اظتكتب ىذا يف اظتوظفُت

 ىذه اعضاء عدد ويبلغ النزاىة وزير وايضا اظتصاحل مديري وان اضتُت بُت االدارة ىذه وتدعو(  اظتركزي اظتخابرات
 . عضواً ( 25) االدارة

 واظتوظفُت اعضاء من ثالثون يعاوهنم اقتصادين اكرب من ثالثة من االقتصاديُت االستشاريُت غتلس ويوجد ـــــ
 اطتطط واستعراض االقتصادي االحتاد عن تقرير كتابة يف( 94) يف الصادر القرار مبوجب الرئيس اجمللس ويعاون
 اصبحوا اهنم درجة اىل اللجنة هبذه الرئيس ويتقذ الرفاىية وحتقي البطالة اظتشاكل على والقضاء االقتصاد المناء الالزمة
 .   وعملو اجمللس راي يبدون اقتصادية االمور من ام يف اليبت الذي(  قربو اظتوثق العقل)  ديثلون

 

 

     الدولية اظتعلومات شبكة على منشور ْتث,  2112/  ايلول/  21 االبيض البيت,  اظتتحدة للواليات القومي االمن اسًتاتيجة وثيقة( 7) 
 http://www.usinfo.state.gov:                                                                االلكًتوين اظتوقع على(  انًتنيت) 
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 االدرارات لو وخيضع عضو 311 يعاونو رئيس عليو ويشرف 7953 يف ابزهناور اسسو وقد الوطٍت الدفاع مكتب
 . واظتوصالت االنتاجي النشاط اوضاع دتثل اليت اضتكومية

 ىذه وبدون اظتالية وزارة اشراف من 7939 عام يف اقتطع وقد للدولة رئيساً  بصفتو الرئيس ظتساعدة اظتيزانية ادارة ـــــــ
 عدد بلغ وقد اضتكومة يف العامة االزمات من كثَتاً  ينفذ فان االدارة ىذه طريق عن يباشر ان الرئيس يستطيع ال

 . 42 االدارة ىذه يف اظتوظفُت

 للواليات بلعادة مواطن:يكون ان الرئيس على جيب: الرئاسة مرشحي اجل من االمريكي الدستوري متطلبات
 االمريكية اظتتحدة

 .سنة35 عن عمرة يقل ال ان -

 على جيب وقت اي يف للرئاسة ترشحها/ ترشحة عن يعلن ان اظتمكن من الشروط ىذة حيقق شخص أي
 ال تتجاوز النفقات جعل او التربعات تلقي مبجرد( fEc) الفيدرالية االنتخابات صتنة لدى التسجيل اظترشحُت
 الفيدرالية صتنة  ترشيح بيبان التفرع اظترشحُت على جيب.5111 نسبة إىل الوصول من يومآ75 غضون يف.5111

  عنهم نيابة االموال وانفاق رتع الرئاسية اضتملة للجنة حييز

 يهدفان فكالمها ؼتتلف بشكل يداران اهنما من الرغم وعلى الغريبة واظتؤدترات التمهيدية الرئاسية االنتخابات-
 االنتخابات. العامة االنتخابات أجل من السياسية االحزاب مرشحي اختيار يف باظتساعدة للواليات للسماح

 .السري االقًتاع عرب التصويت حيدث احمللية واضتكومات الواليات حكومات عرب تدار التمهيدية

 غتموعات اىل انفسهم اظتشاركون يقع الغالب يف سياسية احزاب تديرىا خاصة اجتماعات ىي اضتزبية اظتودترات
 غتموعة بؤعطاىا بعدما غتموعة كل تقوم هبم خاصة غتموعة اظتتمردين الناخبُت وبشكل يدعمونة الذي للمرشح وفقا
 منضمو يقوم اضتزبية اظتؤدترات هناية ويف فريقها إىل االنضمام با اخرين اقناع وحملاولة مرشحها لدعم  اطتطابات من

 من كل اجراء ديكن. مرشح كل هبا فاز اليت اظتناضرات عدد وحيددون مرشح غتموعة كل يف الناخبُت بادال اظتؤدتر
  .االثنُت بُت مزيج اي ْتيث منط او اظتغلق او اظتفتوح بالنمط التمهيدية واظتؤدترات التمهيدية االنتخابات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنة طبعو,  العربية النهضة دار مقارنة دراسة( , القاىرة) الربظتاين النظام يف الدولة لرئيس التشريعي االختصاص: الربر سالمة ازتد( 7)
 . واخرون,  2113

 . 2119 سنة,  العربية النهضة دار,  القاىرة) والرئاسي الربظتاين النظامُت بُت الدولة رئيس سلطة:  الصادق حازم.  د( 2)
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مرشح والد من كل حزب سياسي عرب اإلنتخابات  الرعاية اإلنتاخابية العامة تبدأ زتالت اإلنتخابات العامة بعد إختيار
التمهيدية واظتؤدترات اضتزبية واألتفاقيات الوطنية يسافر ىؤالء اظترشحون عرب البالد ويشرحون آرائهم وخططهم للعامة 

 مة.ويبادلون كسب تأييد الناخبُت احملتملُت واظتسَتات واظتنظرات والرعاية ىي جزء كبَت من اضتملة اإلنتخابية العا

عندما تديل بصوتك من أجل الرئيس فأنت يف اضتقيقة تصوت جملموعة من  -اعتيئة اإلنتخابية أو اجملمع اإلنتخايب:
الناس  يعرفون بأسم الناخبُت والذين ىم جزء من اعتيئة اإلنتخابية وىي العملية اظتستخدمة إلنتخاب رئيس الواليات 

 اظتتحدة ونائب الرئيس.

ية كوسيط بُت إنتخاب الرئيس عرب التصويت يف غتلس الشيوخ وإنتخاب رئيس اصتمهورية عرب تقوم اعتيئة اإلنتخاب
األقًتاع الشعيب من اظتواطنُت اظتؤىلُت. تبدأ العملية عندما ختتار األحزاب السياسية األشخاص الذين سيكونون مبثابة 

 نغرس بإبداء األصوات اإلنتخابية.الناخبُت وجيمو الناخبون للتصويت للرئيس ولنائب الرئيس مث يقوم الكو 

نائبًا حيتاج اظترشح ألصوات أكثر من نصف عدد الناخبُت لكي يفوز يف  538ىنالك ما غتموعة -عدد الناخبُت:
 إنتخابات الرئاسية.

عدد الناخبُت يف كل والية يساوي عدد أعظاء غتلس الشيوخ اظتمثلُت عتذه الوالية إضافة اىل عدد ؽتثليها يف غتلس 
 (7نواب يقع إعطاء العاصمة واشنطن عدداً من الناخبُت يساوي العدد اظتمنوح ألصغر عاصمة.)ال

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنتخابات وسلطاتو,ْتث يقع يف ثالثة أجزاء منشور يف غتلة اضتقوق والشريعة اليت تصدرىا  (د.ازتد كمال .رئيس الواليات اظتتحدة, 7)
 (.7977:السنة األوىل ,العدد األول , يناير7كلية اضتقوق ّتامعة الكويت )ج

عندما حيصل اظترشح على غالبية األصوات فهو حيصل على رتيع أصوات الناخبُت ىذه  48يف الواليات اظتتحدة اىل 
 الية يف اعتيئة اإلنتخابية.الو 
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 ( مها الواليتُت اللتان تستخدمان أسلوب منطقة الكونغرس.maine( وماين )Nebraskaنرباسكا)

على سبيل اظتثال نرى نرباسكا ضمن أصوات انتخابية)واحد لكل منطقة من مناطق الكونغريسية الثالث الزائدة إضافة 
نح للفائز يف كل منطقة صوت انتخايب واحد والفائز يف االصوات كحد اىل مقاعد غتلس الشيوخ اطتاصة بالوالية( دي

 مستوى الوالية يتم منحو الصوتُت األنتخابيُت الباقُت للوالية.

اظتقاطعات األمريكية ال دتثل يف اجملتمع اإلنتخايب فمن احملتمل ان حيصل اظترشح على غالبية اصوات الناخبُت ولكن ال 
اإلنتخابية فيخسر األنتخابات الرئاسية. على سبيل اظتثال إذا كان للواليات اظتتحدة األمريكية حيصل على غالبية األصوات 

أعضاء غتلس  2وكل والية لديها ثالثة أصوات إنتخابية )) 711ثالث واليات فقط وكل واحدة منها يبلغ عدد سكاهنا 
بية للفوز يف اإلنتخابات )أكثر من نصف أصوات إنتخا 5الشيوخ + واحد عضو غتلس النواب (( فيحتاج اظترشح اىل 

 عدد أصوات الناخبُت يف اعتيئة اإلنتخابية البالغ عددىم تسعة يف حد اإلفًتاضي(.

يفوز يف الواليتُت األوىل والثانية عرب دخولو اىل صوتًا يف كل والية منهما وخيسر الوالية الثالثة عب  7اظترشح رقم -
من األصوات الشعبية من رتيع الواليات الثالثة  713و غتموع قدره حصولو على صوت واحد فقط فهذا دينح

أصوات إنتخابية ثالثة من كل والية فاز فيها اظترشح وال صوت من الوالية  6( وىذا يًتجع اىل ما غتموعو 57+57+7)
 اليت خسر فيها.

صوتًا يف كل والية ويفوز يف الوالية الثالثة ْتصولو  49خيسر الواليتُت األوىل والثانية عرب حصولو على  2اظترشح رقم-
(( وىذا يًتجع اىل 99+49+49صوتًا شعبيًا من رتيع الواليات الثالثة) 799صوتًا وىذا يعطيو غتموع قدره  99على 

 . يتُت اللتُت خسر فيهما وص أصوات من الوالية اليت فاز فيهاغتموعة ثالثة أصوات إنتخابية والصوت من الوال

حترز الدديقراطية يف الواليات اظتتحدة نقاطا مرتفعة جدا حسب كل تلك اظتعايَت فمن ناحية اضتقوق واإلجراءات 

اظتتسابقون من  تعد الدديقراطية األمريكية منوذجا حيتذي  بيد أن ذتة حاجة إىل معايَت ارفع فالبد أن يتمكن الناخبون

االستفادة من ىذه اإلجراءات ومن مث مباشرة حقوقهم على ؿتو يؤثر على السياسات اضتكومية كي تتفق مع 

اإلجراءات ومن مث مباشرة حقوقهم على ؿتو يؤثر على السياسات اضتكومية كي تتفق مع التفضيالت اليت يعرب عنها 

 اظتواطنون .
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ن زتاسا يف اىتمامهم بالسياسات بقضايا اضترب والسالح واالزدىار إن كثَتا من اظتواطنيُت الذين يبدو 

االقتصادي ورعاية الفقراء واظترضى واظتسنُت وباظتساواة يف اظتعاملة دون اعتبار للدين وللعرق أو لنوع اصتنس أو للميل 

االنتخابية فالقواعد اليت تذرهبا اصتنسي أو لإلعاقة البدنية وبقضايا زتاية البيئة وغَتىا الكثَت تفجر مع اليات العلمية 

االنتخابات تقرر يف أغلب األحيان من سيفوز ومن مث حتدد الذين ستلبد تفضيالهتم السياسية وىكذا فإن فهم ما قد 

 .  (7)يبدو فروقا إجرائية دقيقة ضروري لفهم نتائج االنتخابات والسياسات على حد سواء  

كية مبناقشة جوانب اإلطار الدستوري األمريكي وثيقة االتصال بالعملية سنبدأ حالة دتحيحنا للدديقراطية أالمري

االنتخابية فحسب بل بامع جوانب ىذه العملية أيضا فننظر إىل كيفية مسامهة كل جانب من ىذه اصتوانب 

ة من األساسية للحكم األمريكي يف قدرة اظتواطنُت على اجدار قيوعتم السياسات اليت تفرضها حكومتهم أو انتفاض

ىذه القدرة وتساعد اظتفاىيم اظتألوفة من قييل الفصل بُت السلطات والنظام الفيدرايل على تغَت كيف حتل امريكا 

 بأسلوب فريد مشكلة القيول الدديقراطي ومن مث خادن عتا اثارا مهما تستحق اظتناقشة غتددا . 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصتمهورية ضوء الدستور األمريكي , غتلة القانون اظتقارن , ( د. زياد خالد : دور الكوؾترس يف تغيَت السلطات العربية , الرئيس 7)

 .7985, سنة  73القاىرة , عدد 
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 جمهورية فيدرالية قائمة على الفصل بين السلطات : 

السمتان احملددتان للدديقراطية أالمريكية مها الفصل بُت السلطات يف ظل ضوابط وتوازنات مكفولة دستوريا 

ن اشًتاك امع أخرى يف إحدى ىاتُت السمتُت أو كلتيهما فإن طرق عملهما يف ظل والفيدرالية وعلى الرغم م

الدستور األمريكي فريدة من نوعها والديكن للمرء أن يفهم النظام األمريكي دون استجالء سيماهتما على كل من 

 . (7)السياسة واضتكم 

ضائية مبؤسساهتا منفصلة فال جيوز للتخصر يغَت الفصل بُت السلطات اناطة السلطات التنفيذية والتشريعية والق

الذي يتوىل منصبا تنفيذيا أن يتوىل منصبا تشريعيا و ال قضائيا وعتذه القاعدة استثناء أن حفيفان على مستوى 

اضتكومة الوطنية اذا توىل نائب رئيس الواليات اظتتحدة وىو مسؤول تنفيذي منتخب رئاسة غتلس الشيوخ ووظيفتاه 

س غتلس الشيوخ واالدالء حيتويو يف حالة تعادل األصوات كما يًتأس رئيس احملكمة العليا للواليات الوحيدتان ترؤ 

اظتتحدة غتلس الشيوخ يف ذلك الظرف االستثنائي عندما يعقد غتلس الشيوخ ػتاكمة لرئيس اصتمهورية وىو ما مل 

 حيدث يف تاريخ األمة إال مرتُت .

السلطات ينتخب رئيس السلطة التنفيذية على ؿتو منفصل على اظتشرعُت يف اضتكومات اليت تتسع بالفصل بُت 

ويف الواليات اظتتحدة ال خيتار ىؤالء اظتسؤولون يف انتخابات منفصلة فحسب بل إن ػتدد توليهم مناصبهم على 

تضمن  النحو اظتعُت يف الدستور أربع سنوات لرئيس اصتمهورية وسنتان جمللس النواب وست سنوات جمللس الشيوخ

أيضا انتخاهبم من قبل رتاىَت ناخبُت ؼتتلفة وخيتلف النظام القائم على الفصل بُت السلطات عن النظام الربظتاين  

 ( . 2)كنظام اظتملكة اظتتحدة الذي يكون فيو رئيس الوزراء عضوا منتخبا بالربظتان خيتاره زمالئو اظتشرعون زعيما

يف االعًتاض على القوانُت , دراسة حتليلية , غتلة جامعية , دمشق للعلوم  ( د.حسن البحري , سلطة الرئيس األمريكي7)

 .  2172القانونية واالقتصادية , العدد األول , 

( د. سعد عصفور : رئيس اصتمهورية األمريكية , غتلة اضتقوق للبحوث القانونية واالقتصاد , كلية اضتقوق ّتامعة االسكندرية 2)

 .7951ان الثالث والرابع , يوليو , سنة , السنة الرابعة , العدد
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الواليات اظتتحدة رتهورية فيدرالية إذ تتألف من وحدات جغرافية فرعية منفصلة دتلك بعض الصالحيات 

وصالحيات اضتكومة األمريكية معينة وػتددة يف الدستور الذي ينص تعديلو العاشر على حد احتفاظ الواليات كل 

اليت ال يوكلها الدستور إىل الواليات اظتتحدة وال حيضرىا على الواليات , ولكل على حدة أو الشعب بإصالحات 

من ىذه الواليات حكومتها اظتنتخبة اليت تتميز أيضا بالفصل بُت السلطات وىي ختتلف بعضها عن بعض يف مناخ 

 حيددىا دستور كل والية على حدة .

اضتكم أن قدرة اظتواطنُت على التعبَت عن آرائهم من خالل يعترب النظام الفيدرايل القائم على الفصل بُت سلطات 

االنتخابات وتغيَت االنتخابات كالمها أمر صعب فهل ينبغي على اظتواطنُت أن يصوتوا إلعادة انتخاب نائب يف 

 الكوؾترس ومع راضون عن أدائو بينما مع يرون أن الكوؾترس بأكملو اليؤدي وظائفو كما ينبغي واذا أحس مواطن أن

السياسات اضتكومية تقود البلد يف االجتاه اطتاطىء لكن رئيس اصتمهورية والكوؾترس ال يتفقان ما ينبغي أن تكون 

علية ىذه السياسات فكيف ديكن للمواطنُت التصويت بفعالية ْتيث يعربون عن عدم دعمهم للسياسات اظتستقبلية 

ؾترس .؟أم على فشل االثنُت يف التواقف ؟يف معظم ؟ وعلى من يعًتضون وقتئذ ؟ على الرئيس أم ؟أم على الكو 

االنتخابات اليت جتري يف النظام الفيدرايل األمريكي يصوت اظتواطنون ظتسؤويل الواليات واظتسؤولُت الفدراليُت يف 

 الوقت نفسو فكيف يعرب اظتواطنون عن آرائهم اذا رأوا أن حكومة الوالية ال تليب توقعاهتم بسبب أفعال جتري على

اظتستوى الفيدرايل فنظرا لتقاسم السلطة بُت حكومة الوالية واضتكومة الفيدرالية وعدم إمكانية فرض أحد فروع أي 

من اضتكومتُت إرادتو على الفروع أالخرى تصعب تررتة تفضيالت اظتواطنُت حىت اظتفهوم بوضوح منها إىل سياسات 

ما التكون ىنالك طائفة واحدة من اظتسؤولُت مسؤول الحقة كما يصعب أيضا على اظتواطنُت توجيو اللوم عند

 . (7)مسؤولية تامة عن ػتصالت السياسات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2118( د. عمر فرحاين وآخرون : دور السلطة التشريعية يف البناء الدديقراطي , غتلة الفكر , العدد الرابع , 7)
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الف مسؤول عمومي أي أكثر ؽتن ينتخبون 511بطاقة اقًتاع طويلة بادئ ذي بدء ينتخب األمريكيون أكثر من 

يف أي دديقراطية أخرى فاالمريكان ينتخبون على ؿتو منفصل . التنفيذ بُت واظتشرعُت ويف بعض اضتاالت القضاة ) 

والية واظتستوى احمللي وينتخب كثَت من ىؤالء يف بتيايش ىذا من والية أخرى ( على اظتستوى الفيدرايل ومستوى ال

نوفمرب النتخاب 7وقت واحد . فعلى سبيل اظتثال أدىل مواطنوا مدينة تسارلون بوالية نورث كارولينا بأصواهتم يوم 

رئيس اصتمهورية ونائب الرئيس والنتخاب حاكم الوالية ونائب اضتاكم وسبعة مسؤولُت آخرين بالفرع التنفيذي على 

توى الوالية وستسة قضاة على مستوى الوالية وعدد من القضاة احملليُت والنتخاب عضو مبحلي الشيوخ بالوالية مس

وعضو مبجلس النواب بالوالية والنتخاب متسابقُت على غتموعة من اظتناصب باظتخاضعات أو احملليات وحتورت 

سيع الدديقراطية لكن البعض يزعم أن نظاما رمبا أسرف مادتس بطاقة االقًتاع الطويلة يف القرن التاسع عشر كطريقة لتو 

فيها مع حسنها .نظرا ألن رئاسة اصتمهورية يف األعلى شأنا يف ىذا النظام تطفر انتخابات الرئيس األمريكي اليت 

جتري كل أربع سنوات على االنتخابات األخرى كافة ولذلك يركز اظتواطنون على االنتخابات الرئاسية ويعربون 

دىن بطاقة االقًتاع اىتماما أقل واليصوت بعض اظتواطنُت إال يف انتخابات شغل  (7)نتخابات األخرى للمناصب اال

% يف حالة  25اظتناصب العليا فيًتكون االختيارات األخرى فارغة وديكن أن يصل حجم ىذه الظاىرة إىل أكثر من 

 . (2)بطاقات االقًتاع الطويلة للغاية 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( د. حسن البحري , سلطة الرئيس األمريكي يف االعًتاض على القوانُت, دراسة حتليلية, غتلة جامعية دمشق للعلوم القانونية 7)

  2172, العدد األول ,  71واالقتصادية , ص

لة القانون اظتقارن, ( د. زياد خالد : دور الكوؾترس يف تغيَت السلطات العربية لرئيس اصتمهورية يف ضوء الدستور األمريكي , غت2)

 . 7985, سنة  73, عدد  25القاىرة, ص
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يكافح اظتتسابقون على اظتناصب األقل أمهية لكسب االىتمام ومن األساليب اظتتبعة يف اضتمالت االنتخابية 

حث كثَتون من  2114استغالل شهرة من يتصدرون بطاقة االقًتاع على أمل اقتناص اظتنصب بفضل ؾتاحهم ففي 

بقُت اصتمهورين مستشعرين شعبية الرئيس بوش بُت رتاىَت ناخبيهم الرئيس على زيادة دوائرىم حىت يراىم اظتتسا

ناخبوىم ضمن حاشيتو وكتنبية منطقية لبطاقة االقًتاع الطويلة يصعب إجياد الصلة بُت األصوات اظتركز هبا ورضا 

را ما تتقرر نتائج االنتخابات للمناصب اظتوجودة قرب اظتواطنُت عن سياسات اضتكم اليت يتبعها أولئك اظتسؤولون وناد

ذيل بطاقات االقًتاع الطويلة بفعل آراء اظتتسابقُت وسجالت أدائهم وغالبا ما تكون العوامل اليت ينبغي أن تكون أقل 

النتهاء اضتزيب أمهية وفقا للنظرية الدديقراطية كالشهرة والعرق وقرب مواطن اظتتسابق جغرافيا من مواطن النائب ورمبا ا

 . (7)ىي اضتاشتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23( مصدر سابق ذكره , ص7)
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 المبحث الثالث

 التنافس الحزبي

 المطلب األول

 التصور التاريخي لنظام الحزبين في الواليات المتحدة األمريكية

بدديومة التنافس بُت الدديقراطيُت  أن استقرار النظام اضتزيب الثنائي ورسوخو عزز االعتقاد لدى االمريكُت

اضتزب الدديقراطي الذي أسسو   -واصتمهوريُت ويف اضتقيقة أن اضتزب الدديقراطي اضتايل انبثق من اضتزب اصتمهوري 

كل من توماس بيفرسون وماديسون يف أواخر القرن الثامن عشر يف إطار سعيهم لتنظيم اظتعارضة للفدراليُت وبعد أن 

بعثو من جديد على يد أندرو جاكسون يف العشرينيات من القرن الثامن عشر وحتديدا يف العام انشق اضتزب مث 

باسم اضتزب الدمقراطي ليستمر إىل اآلن . أما اضتزب اصتمهوري اضتايل فقد ظهر يف اطتمسينات من القرن  7832

يف ىذا النصوص إىل أن اضتزب الثامن عشر بوصفو حزبا مناىضا للرق من بقايا حزب األحرار جدير بنا أن نشَت 

بوصفو حزبا ثالثا اىل جانب اضتزبيُت الرئيسُت يف حينها وقد حتول بعد اضترب  7854اصتمهوري ظهر يف العام 

 . (7)األىلية إىل حزب رئيس بقيادة أبراىام لنكولسن واستمر إىل اليوم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)sasan Welch and olhers , American government , thomson learning , lnc , U.S.A , Zool 

,p.148 . 

(2)Benjamin Ginsberg , theodore . Lowi and margarent weir , we the people , w.wNorton, 

compuny , U.S.A , 2007 , p. 344. 
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 ومتى تلمس تطور تلك األنظمة تحتاج تأكيد ماياتي : 

عشرين مالبثت أن أوال : أن األحزاب األمريكية تطورت بعد نشأة األمة ومنت لتصبح قوية جدا يف هناية القرن ال

 مرت بفًتة من الوىن مث عاد دورىا من جديد ليستمر تأثَتىا حىت اآلن. 

ثانيا : ذتة ػتدد استقرار يف النظام اضتزيب األمريكي دتثلها ىيمنة حزب واحد على السياسات األمريكية وعلى 

ه مدة حتول وعدم استقرار نتائج االنتخابات اطتاصة مبؤسسة الرئاسة والكوؾترس دون أن يغَت ذلك عدم وجود

اتسمت بعدم ىيمنة أمر من اضتزبيُت بشكل كامل ) على الرئاسة والكونكرس ( عندما أصبحت اضتكومة منقسمة 

بُت اضتزبُت ) أي الرئاسة من نصيب حزب واألغلبية يف الكونكرس من نصيب حزب آخر ( األمر الذي يعرف 

 . (7) بالقاموس السياسي األمريكي باضتكومة اظتنقسمة

ويف صدد التحول وعدم االستقرار اظتشار إليها حتول والء الناخبُت من حزب إىل آخر مقًتنا بازمات مر هبا النظام 

السياسي األمريكي تلك األزمات أفرزت قضايا صعبة اضتل . عندما يقدم اضتزب اظتعارض حلوال نارتة ترفع الناخبُت 

طة الذي أخفق يف نظر داعميو يف مواجهة األزمة ْتلول واقعية إىل إىل حتويل دعمهم من اضتزب اظتوجود يف السل

اضتزب اآلخر ىذا التحول يعرف باالدبيات السياسية األمريكية بإعادة االصطفاف اضتزيب اليت تفصح عن استبدال 

 . (2)حزب األغلبية ْتزب األقلية 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)sasan Welch and olhers, American government, op.cit , p . 147-148 . 

(2)Ibid . P/48 
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مة األمريكية يف بداية نشأهتا الظاىرة اضتزبية ومل يذكر الدستور األمريكي األحزاب قط ومل تكن مل تعرف األ

بل إن انتخاب اول رئيس وكونكرس على وفق الدستور اصتديد مل يكن مفسرا  7787موجودة بُت كتب الدستوري 

اه األحزاب السياسية إذ عدىا على أسس حزبية ومدد ذلك إىل أن اآلباء اظتؤسسُت اختذوا وجهة نظر مقسمة اجت

فئات أنانية تنشد استخراج سلطة اضتكومة متجاىلة اظتصاحل اظتشروعة فهي أي األحزاب وان حصلت على دعم 

أغلبية اظتواطنُت فإهنا ومبا تتحول إىل استبدادية واألىم من ذلك كان النظر إىل األحزاب يف ذلك الوقت ديثل نقطة 

ة األمريكية أحوج ما تكون إىل الوحدة . وديكن تلمس آراء اآلباء اظتؤسسُت يف خالف يف وقت كانت فيو األم

األحزاب من خالل ما أفصحت عنو كتاباهتم حول إىل الدستور اصتديد اليت حتتث فيما بعد أركانو فقد أوضح جيمي 

وجهة نظره السلبية لألحزاب واإلصرار على وضعها يف الدستور حتت الرقابة داعيا  (7)ماديسون يف األوراق الفيدرالية 

إىل جتميع الدستور بطريقة يبقيها إىل األحزاب حتت الرقابة وتأسيس ما وصفو ) دستور ضد األحزاب ( وىكذا  

حزاب أو حتجيم كانت فلسفة فصل السلطات إحدى السبل اليت أراد من ورائها اآلباء اظتؤسسون منع  ظهور األ

دورىا على األقل ال بل إن واحدة من األفكار اظتضمنة يف األوراق الفدرالية اقًتحت أن النظام الفدرايل من شأنو منع 

 التأثَتات اضتزبية من السيطرة على اضتكومة . 

واشنطن  أما جون ادامز فقد عرب عن نشبتو ؽتا عده أشر السباعي األعظم من تنافس األحزاب بينما حذر جورج

من التأثَت القاتل لألحزاب ووصفها بأهنا عدو الناس األسوء ويف خطبتو الشهَتة مبناسبة انتهاء مدة رئاسة حذر ؽتا 

 شتاه التأثَت  القاتل لروح اضتزب . 

على العموم فإن أكثر اآلباء اظتؤسسُت نظروا إىل األحزاب على أهنا خطر على استقرار اضتكومة بل على األمة 

 .  (2) رتيعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Susan welch and Thers , American government, op.c.t,pp.147-148 . 

 lbid . P 148 (2) 
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 د الشعور اظتعادي لالحزاب جذوره يف ثالث حتفظات رئيسية :جي

 االول : اباء اظتؤسسون اعتقدوا ان االحزاب ختتلف وتستغل الصراع الذي يقوض ارتاع على السياسات العامة .

 الثاين : االعتقاد بان االحزاب كانت بيد فئات ضيقة تريد فرض ارادهتا على اجملتمع .

 االحزاب تقرر السلوك وافكاراظتستغلة .الثالث : االعنقاد بان 

وجلي ما يف ذلك االعتقاد من افصاح بُت اذا مل تكن فركة اظتنافسة اضتزبية مقبولة يف بداية اصتمهورية اذ نظر اراء 

 االحزاب اهنا هتديد للنظام االجتماعي بل فعل نبائو يستحق اثر العقوبات .

لكن وبصرف النظر عما قيل يف شان احزاب السياسة فالثابت ان االحزاب انتعشت وادت دورا كبَتا يف النظام 

الساسي االمريكي واليوم تربز احزاب السياسة االمريكية متنوعة وواسعة يف تاثَتىا ورمبا اوسع تاثَتا واكثر تنوعا وىذا 

فشلت وال سيما بعد اظهار فئات عديدة اىتماما ورغبة يف  بغَت ان اصتهود اليت بذلت يف شان منع تشكيل احزاب

 اظتشاركة يف النظام اصتديد لتشكيل بعدىا ااالحزاب السياسية على اظتستويات كافة .

واظتفارقة ىي ان االباء اظتؤسسُت الذين حرصوا من خالل نصوص الدستور الفدرايل على تشكيل حكومة قوية 

االحزاب لكن الذي حصل اهنم كانوا مع انفسهم ظتؤسنن رمبا غَت قصد يف النظام  ومستقرة والنأي مبا عزوا تاثَتا

اضتزيب يف الواليات اظتتحدة االمريكية وذلك عندما التقت اضتشود يف الكونكرس واضتكومة حول الكسزرما ديثلون من 

شنطن اليت تطورت فيما جهة ربيمن ماديسون وتوماس ديفرسون من جهة اخرى يف اظتدة االخَتة من والية جورج وا

بعد االحزاب السياسية بعد ان صادقت التنظيم ف اضتزبُت الدديقراطي واصتمهوري اللذان ىيمنا وال يزال على 

 الساحة السياسية للواليات اظتتحدة االمريكية اليوم .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ibid . p 149 
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 المطلب الثاني

 2102افس الحزبي في انتخابات الرئيس االمريكي عام التن

وىي انتخابات الثامنة واطتمسُت  2176نوفمرب  8اقيمت االنتخابات الرئاسية يف الواليات اظتتحدة يوم الثالثاء  

من لرئاسة الواليايت اظتتحدة االمريكية واليت حددت الرئيس اطتامس واالربعون للواليات اظتتحدة ونائب الرئيس الثا

واالربعون يفرح الناخبون االمريكيون باختيار كبار الناخبُت يف اجملتمع االنتخايب اليت ستقوم بدورىا بانتخاب رئيس 

( من 22وفقا للتعديل  ) 2127حىت عام  2177ونائب رئيس للبالد لتويل عهدة مدهتا اربع سنوات من عام 

بارك اوباما عن اضتزب الدديقراطي من الًتشح لوالية رئاسية ثالثة  دستور الواليات اظتتحدة االمريكية دينع الرئيس اضتايل

يف  176. كانت قد جرت عملية انتخابات التمهيدية واظتؤدترات اضتزبية الرئاسية يف الفًتة ما بُت فرباير وينيو من عام 

ت يانتخابات حزبية غَت واشنطن العاصمة والواليات اطتمسُت واظتناطق االمريكية حيث دتت عملية الًتشيح بانتخابا

مباشرة حيث يقوم الناخبون ضمن احد االحزاب باداء اصواهتم الختاير قائمة من اظتندوبُت لتمثيل صوهتم يف اظتؤدتر 

بعد  2176يوليو  79الًتشيحي للحزب والذين يقومون بدورىم بانتخاب اظترشح الرئاسي للحزب اصتمهوري بتاريخ 

ية تكساس ) تَت كروز ( وحاكم والية اوىايو ) جون كيسيك ( وعضو غتلس ىزديتو لعضو غتلس الشيوخ عن وال

الشيوخ عن والية فلوريدا ) ماركوروبيو ( واظترشحون االخرون يف االنتخابات التمهيدية للحزب اصتمهوري يف حال 

 انتخابو سيكون ترامب اكرب من يتوىل منصب الرئاسة سنا .

سابقة وعضوة غتلس الشيوخ عن والية نيورك سابقا ىالري كلنتون اظترشحة واصبحت وزيرة اطتارجية االمريكية ال

بعد ىزديتها لعضو غتل الشيوخ عن والية قرمو نتيربين ساندرز   2176يوليو  76الرئاسية للحزب الدديقراطي بتاريخ 

 (7)كانت كلينتون ستكون يف حال انتخاهبا الرئيسة االوىل بتاريخ البالد 

(1) Across the countrx , Thousants march In Prorest Aqainst   

  . trumps Victory The twowaxاالذاعة الوطنية العامة 

 .Norember 9,2016اطلعت عليو بتاريخ   10,2016
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 االنتخابات االمريكية : كيف تبدو المنافسة بين كلينتون وترامب ؟

مريكية  بان والد منافسو تَتكروز لو عالقة ْتادث اغتيال اظتح اظترشح اصتمهوري احملتمل يف انتخابات الرئاسة اال

 الرئيس االمريكي الراحل جون كيندي ووصف كروز ترامب بانو عدًن االخالق وعراب وزير نساء .

حدث كل ذلك قبل نتائج االنتخابات التمهيدية يف والية انريانا وعن قرار اصوات اظتندوبُت اصتمهوريُت يف والية 

وىزم ترامب عدوه اللدود جون كاستيش وبامكانو االن ان يضع خططا لتوحيد اضتزب اصتمهوري خلفو وكذلك  انريانا

 التخطيط ضتمتلو يف انتخابات الرئاسية اليت جتري يف اطتريف .

من  اما ىيالري كلينتون ورغم ىزديتها يف انتخابات التمهيدية يف والية انديانا فعليها ان تستمر ظتنايف غَت تقليدي

 اضتزب اصتمهوري .

اعلن ترامب انو اظترشح اظتفًتض للحزب اصتمهوري رمبا كان ىذا االفًتاض يف ذلك الوقت ريئا اكثر من الالزم 

 لكن االن حقيقة واضحة .

واذا كان الفوز يًتشح اضتزب اصتمهوري اؾتازا مهما اال انو يبدوا بسيطا مقارنة بالفوز يف االنتخابات الرئاسية امام 

 افس دديقراطي قوي .من

حتريات كبَتة فالدديقراطيون لديهم واليات دتيل كفتها جتاىهم اكثر  2176ويواجو اظترشح اصتمهوري انتخابات 

 من اصتمهوريُت .

باالضافة اىل ذلك فان شعبية ترامب تراجعت بُت الناخبُت من النساء واالمريكيُت من اصول التينية وستمثل 

 مهما اما نيفادا وكلورادو وفرجينيا فاهنا رتيعا متارجحة ؽتا جيعل من الصعب توقع نتائجها . والية مثل فلوريدا حتديا

وىناك ايضا عامل اظتال فاترامب رجل ثي لكن ليس بالثراء الذي ديكنو من دتويل زتلتو االنتخابية بنفسو واليت 

اىل شبكة كبَتة من اظتتربعُت وىو الشي اصبحت تكلفتها تقًتب من مليار دوالر . ورتع ىذا التمويل الضخم حيتاج 

 .( 7)الذي يفتقره ترامب يف الوقت اضتاضر 

 .4/77/2176, اظتقدم ػتمد عبيد تاريخ اظتشاىدة  2176( قناة العربية , برنامج سباق االنتخابات االمريكية 7)
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  2102نتائج االنتخابات االمريكية عام 

من اضتزب اصتمهوري يف االنتخابات الرئاسية االمريكية ليكون الرئيس  فاز دونالد ترامب 2176نوفمرب  9يف يوم 

صوتا مقابل  316اطتامس واالربعُت للواليات اظتتحدة وخيلف سلفة الدديقراطي بارك اوباما وحصل ترامب على 

ز ترامب يف عتالري كلنتون , وذلك بعد اعالن النتائج الرشتية يف اغلب واليات الشرق والوسط االمريكي لقدفا 232

والية اوىايووكنتاكي وانديانا وفرجينيا الغربية وكاروالينا الشمالية واصتنوبية وتينيسي واالباما ووابوميخ وتكساس وواكوتا 

اصتنوبية وداموتا الشمالية ونرباسكا واركنساس ومونتانا وفلوريدا وايوا بينما فازت كلينتون يف واليات فَتجينيا 

نيوجَتسي وديالوير ورودا يالند والينوي ونيورك وكونكتيكت زنيفادا بعد االعالن عن فوز وماساشوستس ومَتيالند و 

 ترامب بالرئاسة خرج االف االمريكيُت يف مظاىرات مبدن امريكية .

اليت يفشل فيها الفائز باجملمع االنتخايب بالفوز  2111,  7888,  7876ىذه ىي اظتدة الرابعة بعد اعوام 

  (7).بالتصويت الشعيب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Across the countrx , Thousants march In Prorest Aqainst   

  . trumps Victory The twowaxاالذاعة الوطنية العامة 

 .Norember 9,2016اطلعت عليو بتاريخ   10,2016
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 الخاتمة

ال مراء يف القول ان الواليات اظتتحدة شهدت مهد الظاىرة اضتبية بشكلها اظتعاصر وزتلت معها السمات اليت 

ميزت ىذا البلد جاءت بوصفها ذترة لعوامل تارخيية وسياسية فريدة من نوعها وىنا ذتة مفارقة ظهرت يف ىذا 

اظتؤسساتية اليت استنر اليها نظام اضتكم االمريكي  اطتصوص وىي يف الوقت الذي عربت فيو الثقافة السياسية والبيئية

بالكامل رافضة للتخرب فكرا وؽتارسة بدت ىي نفسها حاملة لعوامل ظهورىا بل فاعليتها لتغدو االحزاب اليوم 

 مقوما ػتوريا يف ضمن مؤسسات النظام السياسي االمريكي .

 اما اهم ما توصلت اليه البحث من استنتاجات هي : 

الرغم من البداية غَت اظتواتية لنشوء االحزاب يف الواليات اظتتحدة االمريكية اال ان ىنالك رتلة من على  -7

العوامل جعلت منها عامال رئيسيا وفاعال ضمن مؤسسات صنع القرار االمريكي ومنها الصيغة اظتقتضبة اليت قام على 

 ي .اساسها الدستور االمريكي الذي نتج عنو اشبو بالنزاع الدستور 

ان النظام اضتزيب الثنائي كان نتاج لالستقطاب الذي شهدتو االمة االمريكية منذ النشأة االمر الذي افرز  -2

رتاعتُت مها رتاعة الفدراليُت ورتاعة الالفدراليُت وعزز ذلك النظام االنتخايب الذي تعتمده الواليات اظتتحدة 

 رى .االمريكية والقائم على االغلبية فضال عن عوامل اخ

شهدت االحزاب االمريكية كما ىو اضتال النظام السياسي على ؼتاضا يف هناية الستينات يف القرن اظتنصرم  -3

نتيجة لثورة اضتقوق اظترتبة يف الداخل وازمة حرب فيتنام يف اطتارج اللتُت كانتا مناسبة لقياس االؿتسار الواضح يف دور 

 االحزاب .

دديقراطي واصتمهوري اليوم ما ىو اال صدى لالختالف بُت مدرستُت فكريتُت ان االختالف بُت اضتزبُت ال -4

 طاظتا بدت السياسات االمريكية صدى عتما ومها مدرسة اللرباليُت ومدرسة احملافظُت .
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 قائمة المصادر

 القران الكرٌم 

 اوال : الوثائق والدساتير 

منشور على  2112اٌلول /  21ٌت االبٌض , ( وثٌقة ستراتٌجٌة االمن القومً للوالٌات المتحدة الب1)

 ( http://www.asinfo.state.gorشبكة المعلومات الدولٌة ) انترنٌت ( على الموقع االلكترونً )

 ( دستور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 2)

 ثانيا : الكتب 

القانون الدستوري والنظم الدستورٌة ) االسكندرٌة , دار المطبوعات ( ابراهٌم عبد العزٌز شٌحا : 1)

 . 1994الجامعٌة ( طبعة سنة 

 ( االن فارنتورث , مدخل الى النظام القانونً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .2)

 ( احمد سالمة البدر , االختصاص الشرعً لرئٌس الدولة فً النظام البرلمانً ) القاهرة , دراسة3)

 ( واخرون  2113مقارنة دار النهضة العربٌة , طبعة سنة 

( حازم الصادق , سلطة رئٌس الدولة بٌن النظامٌن البرلمانً والرئاسً ) القاهرة , دار النهضة 4)

 (  2119العربٌة , سنة 

بً واخرون , الدٌمقراطٌة االمرٌكٌة الجدٌدة , الحلبً للنشر والتوزٌع , الطبعة العربٌة  ( مراٌس5)

 , ترجمة لمٌس فؤاد . 2118االول , 

( االن فانتورة , مدخل الى النظام القانونً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , الطبعة االولى , دار 6)

 ة جانب وكالة سانا , ترجمة المحامً عبد الهادي عباس .الحصاد للنشر والتوزٌع , سورٌة , دمشق , برمك

( استراتٌجٌة الرئٌس اوباما تجاه العراق , بحث منشور على شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنٌت ( 7)

 (thawabit arabita rbay , com /old sit / modain php, Name.News 8 fietعبر الموقع )

 ثالثا : رسائل الماجستير 

ٌحٌى البو صباحً : النظام الراسً , دراسة مقارنة , رسالة دكتورا , كلٌة الحقوق , جامعة عٌن ( 1)

 .1941شمس , سنة 

( ثائر محمد خضٌر , صالحٌة اعالن الحرب فً بعض الدساتٌر المعاصرة , رسالة ماجستٌر , كلٌة 2)

 . 1993القانون , جامعة بغداد , سنة 

 رابعا : المجالت 

السالم , دور المعاهدات الشارعة فً حسم العالقات الدولٌة , اللة المصرٌة للقاانون  ( جعفر عبد1)

 . 1971, سنة  27الدولً , العدد 

http://www.asinfo.state.gor/
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( جملى التسٌرٌجً , النظام الراسً , ) الموسوعة القانونٌة المتخصصة , الصادر عن هٌئة 2)

 ( 2111لطبعة االولى , الموسوعة المصرٌة , الثانٌة لراسة الجمهورٌة , العدد السابع , ا

( زٌاد خالد , دور الكونغرس لتقٌد السلطات الحزبٌة لرئٌس الجمهورٌة من خالل الدستور االمرٌكً 3)

 .1985, سنة  13, مجلة القانون المقارن , القاهرة , عدد 

 ( سعد عصفور , رئٌس الجمهورٌة االمرٌكٌة , مجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصاد , كلٌة4)

 . 1951الحقوق بجامعة االسكندرٌة , السنة الرابعة , العددان الثالث والرابع , ٌولٌو دٌسمبر , سنة 

( عمر فرحانً واخرون , دور السلطة التشرٌعٌة فً البناء الدٌمقراطً , مجلة الفكر , العدد الرابع , 5)

 بدون تارٌخ .

القوانٌن , دراسة تحلٌلٌة مجلة جامعٌة  ( حسن البحري ., سلطة الرئٌس االمرٌكً فً اعتراض على6)

 . 2112, دمشق للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة العدد االول , 

 خامسا : البحوث

( احمد كمال , رئٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة انتخابه وسلطاته بحث ٌقع فً ثالثة اجزاء منشور 1)

, السنة االولى , العدد االول /  1ة الكوٌت ) ج فً مجلة الحقوق والشرٌعة التً تحرر فاعلٌة الحقوق بجامع

 ) . 1979, والسنة الثانٌة , العدد االول , ٌناٌر  19978, السنة الثانٌة , العدد االول , ٌناٌر  1977ٌناٌر 

( عادل زكرٌا , شركات السالح االمرٌكٌة وصناعة الحروب , بحث منشور على شبكة المعلومات 2)

 على الموقع االلكترونً :الدولٌة ) االنترنٌت ( 

(http://www.kefoya.org/arabi cznet/2004) 

( امرٌكا حمراء ام زرقاء , الدٌن والسٌاسة فً امرٌكا , بحث منشور على شبكة المعلومات الدولٌة ) 3)

 (http:www.toqrorgاالنترنٌت ( على الموقع االلكترونً )

 

( عبد الخالق فاروق , دور المؤسسة فً االنتخابات االمرٌكٌة , بحث منشور على شبكة المعلومات 4)

 الدولٌة ) االنترنٌت ( على الموقع االلكترونً :

(http://www.athbaralajab.com.2004) 

المعلومات الدولٌة ) (المجمع الصناعً العسكري , ٌدخل صور االختصار , بحث منشور على شبكة 5)

 االنترنٌت ( على الموقع االلكترونً :

(http://www.syriamirror,net) 

وظائفها , بحث منشور بشبكة المعلومات الدولٌة  –تصنٌفها  –( االحزاب السٌاسٌة , نشأتها ومهامها 6)

 ) االنترنٌت ( على الموقع االلكترونً :

(www.eaddla.org/nashat%zo sias . doc  ) 

http://www.kefoya.org/arabi%20cznet/2004
http://www.eaddla.org/nashat%25
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( ٌحٌى عبد المهدي , كٌف ادار الكونغرس الحرب مع العراق , بحث منشور على شبكة المعلومات 7)

 الدولٌة ) االنترنٌت ( عبر الموقع االلكترونً :

(http://www.marafea.org ) 

 سادسا : القنوات العربٌة 

 , مقدم البرنامج محمد عبٌد .2116( قناة العربٌة , برنامج سباق االنتخابات االمرٌكٌة 1)

 

(2) Across the countrx , Thousants march In Prorest Aqainst   

  . trumps Victory The twowaxاالذاعة الوطنٌة العامة 

 .Norember 9,2016اطلعت علٌه بتارٌخ   10,2016
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