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 مر واجتهاد تسمن علمين أن احلياة كفاح وعمل م إىل -

 بالنفس  استمديت منه القوة والثبات والعزة والثقةمن إىل  -

 إىل من ساندين وكان عونا يل يف السراء والضراء -

 إىل من كان سبباً فيما وصلت إليه  -

 والدي الغايل               سكنه فسيح جناته أرمحه اهللا و -
 

  
  

 إىل من تعجز الكلمات عن وصف مشاعري جتاهها  -

 إىل من أعطت دون مقابل  -

 إىل ينبوع احلنان واحلب والتضحية -

 والديت احلبيبة         قدامها أاجلنة حتت  ،إىل من جعل اهللا -
  
  

 إىل من يشاركونين أفراحي وأتراحي  -

 إخويت        كرب هبم ويكربون يب أإىل من  -
  
  

  

 أعيش معهم إىل رفاق الدرب الذين عشت وما أزال -

  رفاقي          أمجل حلظات عمري
  
  

  اهدي هذا اجلهد العلمي املتواضع راجيا اجلبار السميع العليم
  خرةالدنيا واآل التوفيق يف
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أتوجه بالشكر هللا تعاىل الذي يّسر يل سبيل العلم، وهيأ يل أسبابه وأمدين باملعونة إلجناز هذا 

  .العمل، كما أساله تعاىل اإلخالص يف القول والعمل
، »ر النـاس ال يشكر اهللا من ال يشك«وامتثاالً هلدي النيب األعظم حممد صلى اهللا عليه وسلم القائل 

واعترافاً بالفضل واجلميل فإين أتوجه خبالص شكري وتقديري وعظيم عرفاين وامتنـاين إىل أسـتاذي   
  الدكتور حسن مصـطفى البحـري  الفاضل العظيم يف تواضعه العامل يف فكره الكبري يف ترفعه األستاذ 

ورحابة صدره وطيـب  على تفضله باألشراف على هذه الرسالة والذي أسرين بغزارة علمه وسعه أفقه 
تعامله، وتعهدين بتقدمي النصح واملشورة طوال فترة إعداد هذه الرسالة، فله مين جزيل الشـكر وبـالغ   

  .االمتنان وجزاه اهللا تعاىل عين وعن طالبه خري اجلزاء ومتعه مبوفور الصحة والعافية
تور جنم محد الدكوكذلك أتوجه خبالص شكري وتقديري وعظيم امتناين إىل أستاذي اجلليل 

، أستاذ القانون العام املساعد بكلية احلقوق جبامعة دمشق، ووزير العدل، الذي كـان يل  األمحد
الشرف أن تتلمذت على يديه يف مرحلة الدراسات العليا، وإين إذ أذكر محيد خصـاله ومجيـل   

مشـاغله  سجاياه، فإين أقدر بشكر وامتنان قبوله االشتراك يف احلكم على هذه الرسالة، رغـم  
وأعبائه الكثرية، فلسيادته مين كل الشكر والتقدير واالمتنان وجزاه اهللا عين خري اجلزاء وأدام اهللا 

  .يف عمره ومتعه بالصحة والعافية
كما أتقدم أيضاً خبالص شكري وعظيم امتناين وتقديري اىل أسـتاذيت اجلليلـة األسـتاذة    

ستورية العليا، اليت كان يل الشرف أيضـا أن  ، عضو احملكمة الدالدكتورة مجيلة مّسلم الشرجبي
تتلمذت على يديها يف مرحلة الدراسات العليا، لتحملها عناء قراءة هذه الرسالة واالشـتراك يف  
جلنة احلكم عليها، رغم ضيق وقتها ومشاغلها الكثرية فلسيادهتا مين كـل الشـكر والتقـدير    

بعلمها رواد العلم واملعرفة ومتعهـا اهللا بالصـحة   واالمتنان وجزاها اهللا عين خري اجلزاء ونفع اهللا 
  .والعافية

كما أنين بالنهاية أتوجه جبزيل شكري، وعظيم امتناين إىل كل من ساهم يف إمتام هذا العمل العلمـي  
  .املتواضع، فكل التقدير ملن وقفوا جبانيب، وقدموا يل يد العون واملساعدة
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املثال التقليدي البارز  ّديع ياسي للواليات املتحدة األمريكيةمن املتفق عليه أن النظام الس

حيـث  ، على أساس أن هذا النظام قد نشأ وترعرع يف الواليات املتحدة، للنظام الرئاسي
 .١٧٨٧يرجع مصدره التارخيي إىل الدستور األمريكي الصادر عام 

سياسية جبامعة كورنيل وعندما أراد الربوفيسور كلينتون روسيتر أستاذ العلوم والنظم ال
 The Americanأن خيتار عنواناً ملؤلفه الشهري عن منصب الرئاسة يف الواليات املتحـدة  

Presidency دراسة لسلطات املنصب األكثر أمهيـة  "حرص على أن يضيف على غالفه أنه
، ومن هذه احلقيقة الراسخة، The most important office on earth" على وجه األرض

ن الرئيس يف الواليات املتحدة األمريكية ـ نظراً ملا يتمتع به من سلطات ال  إا القول ميكنن
وقد عرب عن ذلـك  . حصر هلا ونفوذ واسع ـ هو عماد النظام الرئاسي ومركز الثقل فيه 

مستشهداً مبا قالـه الـرئيس   ، األستاذ روسيتر وهو يتحدث عن سلطات الرئيس األمريكي
الرئيس األمريكي يتمتع مبجموعة ضـخمة  "ن إHarry Truman" هاري ترومان"األمريكي 

ونابليون يقضـمون أظـافرهم حسـرةً     خان لسلطات جتعل كالً من قيصر وجنكيزمن ا
  ".وغرية

وأثناء املناقشات اليت دارت بني واضعي الدسـتور األمريكـي اجملـتمعني يف املـؤمتر     
اليت ميكن أن يتم هبـا اختيـار   خبصوص الطريقة ١٧٨٧املنعقد يف فيالدلفيا عام  الدستوري
وهو االقتراح الـذي  ، اقترح البعض أن يتوىل الكوجنرس مبجلسيه انتخاب الرئيس، الرئيس

ولكن جيمس ماديسون محل بشدة على هذا االقتراح ملا ، تضمنته خطتا فرجينيا ونيوجرسي
املنشود  وما يستتبع ذلك من اإلخالل بالتوازن، يتضمنه من سيطرة الكوجنرس على الرئيس

 . ومببدأ الفصل بني السلطات، بني السلطتني التشريعية والتنفيذية
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واقترح آخرون أمثال جيمس ويلسون وموريس أن يتم اختيار الرئيس مـن الشـعب   
ولكن مل ُيقَّدر هلذا االقتراح كسابقه أن يلقـى  ، مباشرة وفقاً ملبدأ االنتخاب الشعيب املباشر

ن األخذ به من شأنه ـ على حد تعبري هاملتون ـ أن يسـّبب   فقد اعُترَِض عليه بأ، القبول
كما أنه ال يصلح لدولـة كـبرية   ، الفوضى واالضطراب يف البالد من أقصاها إىل أقصاها

، حيث يصعب على الناخبني االتصال باملرشحني للرئاسـة ، ومترامية األطراف مثل أمريكا
 .نيكافية عن مؤهالت هؤالء املرشح واحلصول على معلومات

وانتهى أعضاء املؤمتر بعد طرح املوضوع للتصويت مرات عديدة بلغت الثالثني مرة ـ  
ومقتضاه أن يتم اختيار الرئيس مـن  ، ق العمل باقتراح ألكسندر هاملتونمن األوف هأن إىل

حيـث يقـوم   ، أي وفقاً ملبدأ االنتخاب الشعيب غري املباشر، ولكن على درجتني، الشعب
ت ـ طبقاً للطريقة اليت حتددها اهليئة التشـريعية يف كـل واليـة ـ     سكان خمتلف الواليا

وجيتمـع  ، Presidential Electors" الناخبني الرئاسـيني "أو " املندوبني"باختيار عدد من 
املَْجَمـع  "أو " هيئة املنـدوبني "هؤالء املندوبون الذين يكّونون يف جمموعهم ما يسمى بـ 

يف كل والية على ِحَده النتخاب رئيس اجلمهوريـة   The Electoral College" االنتحايب
مث ترسل بعد ذلك قوائم االنتخاب إىل رئيس جملس الشيوخ حيث يتم ، ونائبه يف آٍن واحد

  .فرزها وإعالن نتيجة االنتخاب

انتخاباً دميقراطياً ،أم أنـه مـن    -غري املباشرة-وبالتايل فهل يعّد االنتخاب هبذه الطريقة
  ة عنه باالنتخاب املباشر ؟األفضل االستعاض

واستقر الوضع يف الواليات املتحدة على جعل مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديـد  
مرة واحد بعد أن كانت غري حمددة الدورات قبل صدور التعديل الثاين والعشرين للدستور 

  ؟ األمريكي ،فهل مدة االربع سنوات كافية لتويل الرئاسة، أم من االفضل تعديلها

ومن املعلوم أن الرئيس األمريكي ميلك سلطات واسعة ،فهو رئيس السـلطة التنفيذيـة   
، والسفراء، والقناصل، والقادة العسـكريني  "نالسكرتريي"ومن خالهلا يعني كبار املوظفني 

ـ  ن،وإ"  هكان تعيينهم مقيدا مبشورة جملس الشيوخ ، فإن الرئيس لديه من الوسائل ما ميكن
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أو باالعتماد على  "بتعيينات العطلة" فهذه املشورة إما من خالل ما يعرمن التحايل على 
، وكذلك ميلك الرئيس بعض الصالحيات التشريعية واليت تعتـرب   الشيوخنفوذه يف جملس 

استثناًء من األصل يف الواليات املتحدة على فرض أن السلطة التشريعية هي من اختصـاص  
ل اجلامد بني السلطات إال أن واقع احلال والتطبيـق  الكونغرس مبجلسيه طبقا ألنصار الفص

فهو ميكـن أن يقتـرح    ،العملي ميكّن الرئيس من امتالك مثل هذه الصالحيات التشريعية
كما " عن طريق رسالة االحتاد السنوية وكذلك عن طريق أصدقائه يف الكونغرس"القوانني 

، ولوائح الضرورة ، كما ةالتفويضيميلك سلطة الئحية متكنه من إصدار اللوائح التنفيذية، و
ميلك االعتراض على القوانني ،وإن كان باإلمكان جتاوز هذا االعتراض عن طريق اعـادة  

فضالً ،التصويت على القانون املعترض عليه من قبل الرئيس يف كال اجمللسني بأغلبية الثلثني 
لمعاهدات إال أن هذا عن امتالك الرئيس لصالحيات يف اجملال اخلارجي من خالل توقعيه ل

التوقيع مرهون مبوافقة جملس الشيوخ ،ولكن الرئيس األمريكي أيضـا اسـتطاع التغلـب    
من خالل ما يعـرف  "أي موافقة جملس الشيوخ على املعاهدة "والتحايل على هذا االجراء 

واليت ال حتتاج اىل تصديق جملس الشـيوخ، ومـن خـالل هـذه      "باالتفاقيات التنفيذية"
ت نالحظ أن الرئيس األمريكي يتمتع بصالحيات كبرية جداً فهل يؤدي ذلك إىل الصالحيا

  خالل بالتوازن املنشود بني السلطات؟اإل

ولكن عند العودة للدستور األمريكي والتطبيق العملي له ، جند أن الرئيس األمريكـي  
صـالحيات  ميلك الكوجنرس األمريكي أيضاً  وإن كان ميلك سلطات واسعة إال إنه باملقابل

يف الواليات املتحـدة   فمتكنه من التأثري واحلد من سلطات الرئيس الكبرية ، وهذا ما يعر
فمن خالله ميلك الرئيس األمريكي وسـائل تـأثري   " الضوابط والتوازنات"األمريكية مببدأ 

ورقابة جتاه الكوجنرس ، وباملقابل ،فالكوجنرس ميلك هو أيضاً وسائل مماثلة مـن الرقابـة   
بط على سلطات الرئيس ، فهل وسائل الرقابة والتأثري بـني الكـوجنرس والـرئيس    والض

  سلطة على األخرى ،أم أهنا غري كافية ؟ ىاألمريكي كافية لكي ال تغط
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  : أمهية البحث ـ أوالً
يثري موضوع البحث الكثري من املوضوعات اليت سنحاول بالتحليل للنصوص الدستورية 

عليها وعلى رأسها الدور املتعـاظم لـرئيس الدولـة يف النظـام     إلقاء الضوء ، والقانونية
 ..الدستوري األمريكي؛ ملا له من تأثري يف توجيه دفة األمور يف بالده

فدور رئيس الدولة يف النظام الدستوري األمريكي هو دور رئيسي وحموري؛ فيما يتعلق 
  .ياسة اخلارجية للدولةداخلية بالسوذلك نتيجة ارتباط األوضاع ال، بعملية صنع القرار

أن  سـبان حب، وقد آثرنا تناول موضوع رئيس الدولة يف النظام الدستوري األمريكي بالتحليل
حـىت  ، ملا يشكِّله هذا املنصب من أمهية خاصة، رئيس الدولة هو جزء من نظام احلكم يف أمريكا

 .ن الدولكثري ميف و، أصبح قضية تشغل الرأي العام يف النظام الدستوري األمريكي

وقد استقر بنا الرأي على اختيار هذا املوضوع؛ ألنه القضية احملورية يف تنظيم وممارسـة  
واإلشـكالية  ، واملسألة اليت تثري جدالً حاداً يف أوساط املفكرين والباحثني والساسة، السلطة

 ولـو  -وهلذا أردنا أن نسـهم  ، وتشغل الرأي العام، اليت تستقطب اهتمام وسائل اإلعالم
م من جوانـب التجربـة الدسـتورية    هيف تسليط الضوء على هذا اجلانب امل -بقدر ضئيل
وكشـف مـواطن التوافـق    ، ونطمح من وراء ذلك إىل حتديد معاملها البارزة، األمريكية

والذي ميلـك  ، بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، واالنسجام والتوازن بني رئيس اجلمهورية
، ومواطن هيمنة بعضها على البعض، ن كسلطة تشريعية أصليةوبني الربملا، سلطات تشريعية

  . وتبعيتها بسيطرة إحداها وضعف األخرى
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  :منهج البحث ـ ثانياً

دراسة حتليلية للرئيس يف النظام الدستوري للواليات  سنتناول موضوع البحث من خالل
املتعلقة مبوضوع  كافة واالفكار جلوانب واملسائلااالحاطة ب، من خالل املتحدة االمريكية 

  .واقتراح احللول املناسبة هلا  الرسالة ، وحتليلها ،ونقدها،

  :خطة البحث ـ ثالثاً
تقوم خطة البحث على تقسيم موضوع الدراسة إىل ثالثة فصول رئيسية متبوعة خبامتـة  

  .تبني النتائج اليت تكشَّفت عنها الدراسة

من خالل  ختيار الرئيس األمريكيا بالنسبة للفصل األول فقد خصصناه لدراسة كيفية 
وعن  ،احلديث عن الشروط املطلوبة لترشحه هلذا املنصب ، وكذلك عن احلملة االنتخابية 

  .حاالت شغور منصب الرئاسة ومدهتا

سواًء  ،سلطات اليت يتمتع هبا الرئيس األمريكيوأما الفصل الثاين فسنتناول من خالله ال 
  .السلطة الالئحية وكذلك السلطات العسكرية على الصعيد التنفيذي والتشريعي و

العالقـة بـني الـرئيس    وخبصوص الفصل الثالث واألخري فقد خصصناه للحديث عن 
ووسـائل التـأثري املتبادلـة     للسلطة التنفيذية والسلطتني التشريعية والقضائية باعتباره ممثالً

  .بينهما
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  :يد وتقسيممته

يكون اختيار رئـيس   أن نظاماً دميقراطياً نيابياً وصفهالنظام الرئاسي األمريكي ب ىاقتض
 االنتخـاب هذا  أسلوبإن شاب و ،االنتخابدولة الواليات املتحدة األمريكية عن طريق 

  .ووجهت له انتقادات مجة، تعقيدات كثرية

 وىل منصب الرئيس وقد قامـت فقد استخدم الدستور األمريكي شروطاً معينة فيمن يت
 وكذلك فيما، للترشيح هلذا املنصبأساليب و، الدستور األمريكي أنظمة استقرت يف ظلو

علـى   واألوضاع املترتبة ،ونائبه ،وكذلك عملية انتخاب الرئيس االنتخابيةيتعلق بالدعاية 
  .رئاسته وفاة الرئيس أو عزله أو عجزه عن أداء واجبات منصبه أثناء مدة

ولذلك فإن  جتوز ألكثر من مرتني متتاليتني الو حتددت مدة الرئاسة ألربع سنوات كما
  :ةتيآلحمور دراستنا يف هذا الفصل سيتناول املباحث ا

   مرحلة الترشيح: املبحث األول
  انتخاب رئيس الواليات املتحدة األمريكية :يناملبحث الثا

  مريكيس األمنصب الرئيخلو  التمدة الرئاسة وحا: املبحث الثالث
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  :متهيد وتقسيم
فـيمن يتـوىل    تضع الدساتري أو قوانني االنتخاب دائماً شروطاً حمددة تستلزم توافرها

  .)١(يف إدارة شؤون البالد  مبسلك سليم لتزاملالضمانة أولية كوذلك ،نصب الرئاسة م

ك وهنـا ،اإلقامة و ،والعمر،اجلنسية تتعلق ب: وط اليت تعتمدها غالبية الدساتريوهذه الشر
اسية يف الدولة وذلـك  هذا املنصب من مكانة أس دساتري تتطلب شروطاً إضافية ملا يتمتع به

  .دولته جتاه الدول األخرى لثرأس اهلرم وممأساس كونه على 

فكلما ، والكيفية الالزمة،ك تتطلب عملية الترشيح شروطاً خاصة من حيث اآلليةلوكذ
  .)٢(ضاقت فرصة املفاضلة أمام الناخبنيعدد املرشحني كلما قل 

يف املرشـح   باحلديث عن الشروط الالزم توافرهـا  بحثوعليه سوف نقوم يف هذا امل
عن  ونفرد احلديث يف مطلب ثاٍن ملنصب رئاسة الواليات املتحدة األمريكية يف مطلب أول

  : أيتي ملا وفقاً كيفية وآلية عملية الترشيح هلذا املنصب
  شروط الترشيح :املطلب األول
  عملية الترشيح  :املطلب الثاين

                                                 
،  رسالة دكتوراه ،  كلية للواليات املتحدة االمريكيةالرئيس يف النظام الدستوري ،  حممود  أمحد شوقي. د: انظر  )١(

  .٦٤ص،  ١٩٨١سنة،  القاهرةاحلقوق،  
ففي الوجبات املوحدة ال  ن حرية الناخب متاثل احلرية اليت يتمتع هبا العميل يف املطعمإ:رجيه يف هذا املعىنفويقول د  (٢)

يكون هناك أي اختيار للطعام بينما يف الوجبات املتعددة يكون هناك حرية يف االختيار بني أكثر من وجبة وهذا ما 
  .مياثل متاماً االختيار بني عدة مرشحني ومرشح واحد

جورج . د ترمجة ، ربىاألنظمة السياسية الكسات السياسية والقانون الدستوري املؤسموريس دوفرجيه،  : انظر
  .٣٨،  ص١٩٩٢سنة ،  الطبعة األوىل،  املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيعسعد ،  
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كما ذكرنا سابقاً فإن منصب الرئيس يف أي دولة البد بأن حياط بعدد من الشروط اليت 

وإن من هذه الشروط شروطاً مت ، من شأهنا أن توصل من يستحق يف النهاية إىل سدة احلكم
ذي يطرح نفسه بقـوة   الدستور األمريكي وأفرد هلا نصاً خاصاً ولكن السؤال الذكرها يف

  ؟لتوافر هذه الشروط يف املرشح  معٌني هل هنالك وقٌت

ـ املمكن إضافة شروط أخرى بو هل منال يقل أمهية عن سابقه  هناك سؤالو طة اس
  العرف؟التشريع أو 

ها دستور الواليـات املتحـدة   ولذلك فإننا سنقوم بدراسة هذه الشروط اليت نص علي
والوقت الـذي   األمريكية للمرشح الذي سيشغل منصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية

ط الضوء على إمكانية وكذلك سنسل جيب أن تتوافر الشروط الالزمة اليت أوجبها الدستور
  :اآليتمن خالل  العرفو طة التشريعاسبو خرىأ إضافة شروط
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  :وريةالشروط الدست ـ أوالً
ال يكون أي شخص «:  أنه املادة الثانية من الدستور األمريكي على وىل منالفقرة األ نصت

، سوى املواطن بالوالدة أو من يكون من مواطين الواليات املتحدة وقت إقرار هـذا الدسـتور  
كما ال يكون مؤهالً لذلك املنصب أي شخص مل يبلغ سـن اخلامسـة   ، مؤهالً ملنصب الرئيس

  )١(.» ومل يكن مقيماً يف الواليات املتحدة مدة أربعة عشر عاماًوالثالثني

ثالثة شروط لكي يكون الشخص صاحلاً لتويل  وبناء على ذلك فقد تطلب الدستور األمريكي
     :وهذه الشروط هي منصب الرئيس

  :اجلنسية شرط ـ١
األصـلية   يكيـة ال يصلح ملن سيتوىل منصب الرئيس إال من كان متمتعاً باجلنسية األمر

وكذلك من كانوا متمتعني باجلنسية األمريكية وقت املوافقـة  ) أي ليس بالتجنيس(بامليالد 
ذلك ألن الكثري منهم ولد خارج الواليات املتحدة األمريكيـة  و )٢(على الدستور األمريكي

  .صاحل لتويل الرئاسةهو و،مريكية ترك يف حرب االستقالل األواش

مريكية األصلية بامليالد طـائفتني  يق املتمتعني باجلنسية األويشمل الفريق األول وهو فر
  :مها

د هم أمريكيون بامليالو،ليم الواليات املتحدة األمريكية األشخاص املولودون على إق ـ أ
وال يستثىن مـن  )٣(،مبعيار اإلقليم اًذوذلك آخ ،وأمهاهتم،بصرف النظر عن جنسية آبائهم 

                                                 
  :على تنص اليت األمريكي الدستور من الثانية املادةالفقرة االوىل من  انظر   )١(

((NoPerson except a natural born Citizen or a Citizen of the United States, at the time 
of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither 
shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of 
thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States)).  

سنة ، عني مشس بالقاهرة ةجامع،  رسالة دكتوراه،  مقارنة دراسة، الرئاسي النظام،  صباحيال السيد حيىي. د: انظر  )٢(
  ٤٦ص، ١٩٩١

  :على وينص األمريكي رللدستو عشر الرابع التعديل انظر  ) ٣(
(All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction 
thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State 
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ن لدى الواليات املتحـدة  ياملعتمد ء البعثات الدبلوماسيةاعضن ألياملولود الاألطف ذلك إال
 .)١(األمريكية

كل من ولد خارج الواليات املتحدة األمريكية ألب أو أم أمريكية فهو أمريكـي   -ب
ذه الطائفة من يولد باخلارج ألب بالتجنيس مـع  هب َقِحلْأ وكذلك، وذلك آخذاً مبعيار الدم

مدة عشر سنوات متصلة وذلك وفقـاً لقـانون   مريكية مة بالواليات املتحدة األشرط اإلقا
  .أصدره الكونغرس ومازال سارياً حىت اآلن

ن من يكتسب اجلنسية األمريكية بالتجنيس ال حيق له تـويل منصـب   إوخالصة القول 
يكون موزعاً بني وطنه األصلي وبـني الواليـات    أنَّ والَءهئيس ويعود السبب يف ذلك الر

الـذين اكتسـبوا   وإىل الواليات املتحدة األمريكية فمعظم املهاجرين  )٢(املتحدة األمريكية
اجلنسية األمريكية عن طريق التجنيس ال ريب أهنم حيتفظون بقدرِ كبريٍ من احلنني والـوالء  

  .)٣(لبلدهم األصلي

وفقـاً   باجلنسية االمريكـة  املتجنس"وعليه فقد ذهبت احملكمة األمريكية العليا إىل أن 
عـدا  مريكي يقف على قدم املساواة مع املواطن األصلي يف كل الشؤون فيما للدستور األ

إال أن الدستور األمريكي أجاز لطائفة واحدة ممـن مل  ، )٤("ةالصالحية لتويل منصب الرئاس
وقـت  ، اجلنسية األمريكية بامليالد أن يتولوا الرئاسة بشرط أن يكونوا متمتعني هبا  وايكتسب

اشـترك يف حـرب    مراعاة ملـن وضع هذا احلكم  قدو، األمريكي  املوافقة على الدستور
وهذا احلكم يعـد بطبيعتـه   ، خارج الواليات املتحدة األمريكية ريكية وولَداالستقالل األم

                                                                                                                             
shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of 
citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or 
property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the 
equal protection of the laws).  

  ٦٦ص،  سابق مرجع، ..الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  يأمحد شوق. د: انظر  )١(
  ٦٧سابق ص  رجع،  م..الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقيامحد . د: انظر  )٢(
  :انظر  )٣(

New (: American Government, Political Change And Instructional developmentGal Jill son
York ,Publisher: Taylor&Francis,2007) ,p.252                                 

٤) (                                                                              Luris v, united States ,231U.S .9(1913)   
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خر شخص كان متمتعا باجلنسية االمريكيـة  آذ ينتهي مفعوله مبجرد وفاة إ، حكم انتقايل 
  .تطبيق هلذا احلكم حاليا بالطبع  ومن مث فانه ال، وقت املوافقة على الدستور

الرئيس لدولته األم إال أنه  انتماءبالرغم من أن هذا الشرط ضروري ليكون دليالً على و
 )١(قد أثار الكثري من اجلدل بني بعض الفقهاء وذلك لعدم تعريفه بدقة يف الدستور األمريكي

  )NATURAL BORN CITIZIN( فقد ورد بالدستور األمريكي عبارة

بني من هذه العبارة أهنا تستبعد األشخاص الذين ولدوا خارج الواليـات املتحـدة   ويت
ـ يونضرب مثاالً على ذلك هنري ك، أمريكينياألمريكية من أب أو أم غري  املـاين  ( نجرس

، يف عهد رئاسة ريتشارد نيكسون وزير اخلارجية األسبق للواليات املتحدة األمريكية )املولد
  .)٢(ح نفسه ملنصب رئيس اجلمهورية لعدم توافر الشرط السابق بهأن يرش عيستطوالذي مل 

قبل مل ي، صول بلجيكيةأذي ينتمي إىل ال رنيج شوارز وأرولندوكذلك املمثل األمريكي 
ملـدة سـبع    يـا مريكية على الرغم من بقائه حاكما لواليـة كاليفورن ترشحه للرئاسة األ

  !)٣(سنوات

  :شرط السنـ  ٢
م نالحظ أن هذا الدستور قد جعل شـرط  ١٧٨٧األمريكي عام  بالعودة إىل الدستور

السن أو العمر للترشح ملنصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية أكرب من شرط الترشـح  
وجملس النواب فقد اشترط هذا الدستور سن اخلامسة والعشـرين  ، لس الشيوخجم لعضوية

                                                 
دار ،  القاهرة،  مقارنة ةدراس،  رئيس الدولة بني النظامني الربملاين والرئاسي ةسلط،  حازم الصادق. د: انظر  ) ١(

  ٣٤٥ص.٢٠٠٩سنة ،  النهضة العربية
  .٣٤٦ص، مرجع سابق ، الصادق حازم.د: انظر  )٢(
   :رانظ  )٣(

 Brian duignan; The Executive Branch of The Federal Government(London, Publisher: 
Britannica Educational Publishing,  2009).p.354. 
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وخ أما فيما يتعلق بالسن املطلوبـة  والثالثني فيما يتعلق مبجلس الشي، جملس النواب لعضوية
  .نيسن اخلامسة والثالثفهي للترشح ملنصب رئاسة الواليات املتحدة األمريكية 

وقد روعي يف حتديد هذا السن أن يكون املرشح هلذا املنصب اخلطري قد جتاوز مرحلـة  
حتمـل  واخلربة متكنه من ، واالتزان،وأتيح له اكتساب شيء من احلكمة ،والتهور ،التسرع 

تبعات ومسؤوليات جسام يفرضها عليه هذا املنصب الذي وضع السلطة التنفيذية كلها بيد 
  )١(رئيس الواليات املتحدة األمريكية هو شخص واحد

 هو نيسن اخلامسة والثالث أساس أنك على كبري وذل انتقادإال أن هذا الشرط كان حمل 
ات املتحدة األمريكية واملالحـظ أن  صغري بالنسبة لشخص سيتوىل رئاسة دولة حبجم الوالي

غالبية الرؤساء الذين تولوا رئاسة أمريكا على مر التاريخ كان عمرهم أكرب من اخلامسـة  
  والثالثني 

حبيث كانت تتراوح أعمارهم بصفة عامة بني العقدين اخلامس والسادس ونذكر هنـا أن  
رئاسة وإنه عاىن إبـان محلتـه   الرئيس جون كنيدي وكان يف الثامنة واألربعني عندما ترشح لل

 االتزانم من صغر سنه وحاول أن يتغلب على ذلك بأن يظهر الكثري من ١٩٦٠االنتخابية عام 
  .والصرامة يف مواجهة تلميحات منافسه نيكسون وأنصاره املشرية إىل صغر سنه وقلة خربته

فهو ، ئيسعند ترشحه ملنصب الر عاما ٤٧وباما كان عمره أوكذلك فان الرئيس باراك 
  )٢( ١٩٦١من مواليد عام 

الدكتور حيىي الصباحي أن األربعني هي السن املناسبة للمرشح لرئاسـة  ونتفق مع رأي 
يف هذا السن تكتمل مـدارك اإلنسـان    أنهفرض  ملتحدة األمريكية وذلك علىالواليات ا
ربـة يف  ويكون قد اكتسب من اخلربة والتج، حلكمة والروية وحسن تقدير األمورويتسم با

  .)٣(نواحي احلياة املختلفة
                                                 

  .٤٦ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي، حيىي الصباحي. د: انظر  (١)
  op.cit,.p,anch of The federal Governmentr; The Executive Bian duignanBr,    .349.:انظر  ) ٢(

  .رسالة اإلسالم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم لتبليغ  السن اليت بعث فيها  (٣)
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  :شرط اإلقامة ـ ٣
استلزم الدستور األمريكي شرط إقامة املرشح ملنصب رئاسة الواليات املتحدة األمريكية 

وهو الشرط الـذي مل يوضـع    )١(،مدة أربعة عشر عاماً داخل الواليات املتحدة األمريكية
 ن املرشـح ألشـرط  الذا ع مثل هويعود السبب يف وض،النواب الشيوخ و  يلعضوية جملس

ودان احلب هلا ،الواليات املتحدة األمريكية من جهة وارتبط فيها يف قد عرك احلياة  يكون
وال  كافة وهذا أمر طبيعي ألن من يعهد إليه بقيادة الدولة العليا يف اجملاالت أخرىمن جهة 

بوطنه ووالئه له وإحساسه  والسياسية وغريها ال بد له من ارتباطه،سيما العسكرية واألمنية 
وال يشترط بالنسبة لإلقامة أن تكون متصلة ومستمرة وإمنا قد تتخللـها  )٢(وقضاياه بأهدافه

رئيسـاً للواليـات    ١٩٢٨يف عام  )هوفر تهربر(رج البالد فقد أنتخب فترات تغيب خا
ربعة عشر عاماً األمريكية على الرغم أن إقامته يف الواليات املتحدة األمريكية ملدة أ املتحدة

  .)٣(مل تكن بصفة مستمرة فلم يقطع تغيبه اإلقامة املطلوبة كشرط للترشح للرئاسة

الـالزم  و وبذلك نكون قد انتهينا من ذكر الشروط اليت نص عليها الدستور األمريكي
توافرها يف املرشح للرئاسة األمريكية وسننتقل لدراسة الوقت الذي جيب أن تتوافر فيه هذه 

  .وخنتم هذا املطلب بإمكانية إضافة شروط أخرى بواسطة التشريع أو العرفالشروط 

  

  

  

                                                 
  .من هذه الرسالة ١٢ص )١( اهلامش رقم انظر  )١(
 ted States , Analysis Constitution Of The UniThe :Kenneth, R. Thomas:انظر  ) ٢(
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١٧ 

  :الوقت الذي جيب أن تتوافر فيه الشروط اليت أوجبها الدستور ـ ثانياً
يتعني مراعاة توافرها عند  )أي منصب(من املعروف أن شروط الصالحية لتويل املنصب

أن يرشـح  روط وال يعقـل القـول   للش لمنصب وإال كان املرشح غري مستوٍفالترشيح ل
  .)١(فيما بعد عند تويل املنصب فعالً الشروط استيفاءللمنصب على أمل 

وال يثري شرط التمتع باجلنسية األمريكية األصلية أي مشكلة فيما يتعلق بوقت وجـوب  
أمـا شـرطي   )٢(فإنه يالزم الشخص منذ وقت والدته، توافره ذلك أنه بطبيعته إذا ما توافر

أم ؟فهل يتعني توافرمها وقت الترشيح للرئاسة، فإن التساؤل يثور بشأهنما ، إلقامةالسن وا
  أم وقت تويل املنصب بالفعل؟؟وقت االنتخاب 

لن يصلح أي  ((: نهأ منه نصت على الثانيةوبالعودة إىل الدستور األمريكي جند أن املادة 
عمره ومقيماً يف الواليـات   شخص ملنصب الرئاسة ما مل يكن بالغاً اخلامسة والثالثني من

  ))املتحدة األمريكية ملدة أربعة عشر عاماً

وترمجتها  )٣()ELIGIBLE TO THAT OFFICE(واستعمل النص الدستوري عبارة  
وهذا يعين أنه يف ظل الدستور األمريكي يتعني توافر ) صاحل لالنتخاب هلذا املنصب( احلرفية

ايب للرئيس املنتخب رئيس بواسطة اجملمع االنتخالشرطني املذكورين وقت إجراء انتخاب ال
مـن عـام    كـانون األول  ي يف أول يوم اثنني بعد ثاين يوم أربعاء يفأ،  بواسطة الشعب

ال يتوىل منصبه فعالً إال يف اليوم العشرين الرئيس األمريكي ن أيف حني ، انتخابات الرئاسة 
ا التفسري احلريف فإنه ال جيـوز أن يتـوىل   ووفقاً هلذ، التايل للتاريخ األول كانون الثاين من

ر عاماً مـن اإلقامـة   عشيستكمل أربعة  وأ، من العمر  خلامسة والثالثنيالرئاسة من يبلغ ا
كـانون   اليت تلي تاريخ إجراء انتخاب املندوبني للرئيس وحىت العشرين مـن خالل الفترة 
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  : انظر  )٢(

, : American Government, political change And instructional development Gal Jill son
op.ci t ,p.255.   
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١٨ 

قه فقد سبق حملاكم الواليات أن ولكن هذا التفسري احلريف مل يؤخذ على إطال)١(التايل الثاين
، شغل املنصبلصالحية الفسرت نصوصاً مماثلة يف دساتريها على أساس أهنا تعين يف الواقع 

  .)٢(وقت تسلم مهام الرئاسة فعالً) السن واإلقامة(مما يكفي معه توافر الشرطني املذكورين 

سـالف الـذكر هـو    أن التفسري  عدَّإنين أنضم إىل رأي الدكتور أمحد شوقي عندما و
نه يقصد حتقيق ضمانات معينة إستور عندما يتطلب شروطاً معينة فالصحيح والسليم ألن الد

وبالتايل فإن هذه الشروط يتعني توافرها عنـد  ،فيمن ميارس املنصب حىت يستطيع القيام به 
  )٣(بدء املمارسة فعالً وال حاجة للمطالبة هبا قبل ذلك

  :التشريع أو العرف ساطةبو أخرى إمكانية إضافة شروط ـ ثالثاً
التشـريع وننتقـل بعـدها     ساطةبدايةً عن إمكانية إضافة شروط بوسنقوم باحلديث 

  .العرفساطة للحديث عن إضافة شروط بو

  :التشريع ساطةإضافة شروط بو ـ ١
قد ذكـرت بوضـوح    )٤(من الدستور األمريكي رأينا أن الفقرة األوىل من املادة الثانية

وبـالعودة إىل طبيعـة الدسـتور    ، توافرها فيمن يتوىل منصب الرئاسة يتعني الشروط اليت
األمريكي فإننا جند بأنه يتمتع بسمو موضوعي ومسو شكلي يف مواجهة التشريعات سـواًء  

و عن اجملالس التشريعية للواليات األمر الذي ميتنـع  ها ما صدر عن الكونغرس االحتادي أمن
الف الدستور ومن باب أوىل أن تعدل أو تلغي أي حكـم  معه على هذه التشريعات أن خت

  .نص عليه الدستور وإال كانت عرضة لإللغاء لعدم دستوريتها
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١٩ 

إىل الشروط اليت نص عليها الدسـتور   جديدةً اًوال شك بأن أي تشريع يضيف شروط
يعد تشريعاً معدالً للدستور بإضافة قيد جديـد مل يتطلبـه   ، منصب الرئاسة صراحة بتويلّ

  .)١(بالتايل فهو تشريع باطل وغري دستوريو لدستورا

يضاف إىل ذلك أن واضعي دستور الواليات املتحدة األمريكية قد عقدوا العزم علـى  
إقامة سلطة تنفيذية قوية يتوىل رئاستها الرئيس األمريكي ومن مث مل جيعلوا انتخاب الرئيس 

  .على سبيل االحتياط وإن كانوا قد أجازوا ذلك جمللس النواب،بيد الكونغرس 

غرس لذلك ال يتصور ويعود األمر يف ذلك لكيال يكون الرئيس األمريكي خاضعاً للكون
 ةإضـاف  يف إعطاء الكونغرس سـلطة  الدستور األمريكي قد قصدوا إىل أن يكون واضعو
ن ذلك يفتح بابـاً  إإذ ، تلك املنصوص عليها يف الدستور لتويل الرئاسة إىل شروط اضافية

  .لتحكم الكونغرس يف منصب الرئاسة وإلضعاف السلطة التنفيذية بأسرها واسعاً

والواقع أن الكونغرس األمريكي قد اقتنع بوجهة النظر هذه فلم يصدر طوال تارخيه أي 
ولكن مـن   ،قانون يضيف به أي شرط إىل الشروط اليت نص عليها الدستور لتويل الرئاسة

عات جنائية تقرر احلرمان من تـويل الوظـائف   ناحية أخرى فإن الكونغرس قام بسن تشري
وهذه النصـوص  ،م املخلة بالشرف واجلرائ ،العامة كعقوبة تبعية على بعض اجلرائم الكربى

وقعت عليه هـذه العقوبـة ال   مث فان من  ومن ،أوىل على منصب الرئاسةق من باب بتنط
  .)٢(يكون أهالً لتويل منصب الرئاسة

ل ذلك ألن الدستور األمريكـي قـد خـوّ   و ،يعات شك يف دستورية هذه التشروال
الكونغرس صراحة سلطة حتديد اجلرائم والعقوبات املقررة هلا ولـه يف ذلـك أن يضـع    

  .للدستور ةخمالف يف ذلكالعقوبات اليت يراها مناسبة دون أن يكون 
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٢٠ 

وإذا كانت التشريعات الصادرة عن الكونغرس ال جيوز هلا أن تضيف شروطاً لتلك اليت 
دها الدستور فإن هذا يصدق من باب أوىل على التشريعات الصـادرة عـن اجملـالس    أور

تأيت يف مرتبة أدىن مـن التشـريعات الصـادرة عـن      سباهناالتشريعية للواليات وذلك حب
  .الكونغرس

إضافة إىل أن الدستور مل مينح جمالس الواليات سوى سلطة إصدار التشريعات اخلاصة  
ند ومن مث فإنه مل تس ،انتخاب الرئيسلناخبني الذين يتولون مهمة لكيفية تعيني كل والية ل

  .......إليها أي سلطة إلضافة شروط تتعلق باملرشحني ملنصب الرئاسة

مريكيـة فيمـا يتعلـق    القوانني الصادرة عن كل الواليات األ معظمطالع على وباال
 تتطلب أي شرط فيمن يرشح بانتخابات الرئاسة فقد تبني لنا من خالل هذه القوانني أهنا مل

خيرج عـن   الدستور االحتادي ومليف ذلك اكتفاء بالتزام بالشروط الواردة و ملنصب الرئاسة
اشترط يف املرشح ملنصب الرئاسة مىت كـان   حيثوهايو أوالية  قانون هذا اإلمجاع سوى

 قبـل  موقع عليها من أن يقدم عريضة، أي غري مرشح عن طريق أحد األحزاب ، مستقالً
ونعتقد بأن وجهة النظر هذه غري دستورية ألن هذا القانون يعد حبالته .)١(ناخب )٥٠٠٠(

نصـب الرئاسـة مل يـنص عليـه     هذه معدالً للدستور بإضافة شرط جديد فيمن يرشح مل
  .الدستور

  :لتويل الرئاسةالعرف  ساطةإضافة شروط بو ـ ٢
عض الشروط اإلضافية فـيمن  جرى العمل يف الواليات املتحدة األمريكية على مراعاة ب

يرشح ملنصب الرئاسة باإلضافة لتلك الشروط اليت تطلبها الدستور األمريكي إال أن استقرار 
العمل وفقاً هلذه الشروط اإلضافية ليس من شأنه أن يضفي على هذه الشروط أي صـفة  

                                                 
   :انظر  )١(

Otis, H. Stephens; American Constitutional Law (Philadelphia; The fourth Edition, 
2007)p.16. 



 

٢١ 

ه يعـد  العمل إن صحت تسميته بالعرف فإنيف وذلك أن هذا االستقرار ، )١(ملزمةقانونية 
  .بإضافة شروط جديدة مل ينص عليها الدستور عرفاً دستورياً معدالً

الصـالحية  ، اللـون ، اجلنس، ليت جرى العمل عليها شرط الديانةومن هذه الشروط ا
  :اجلسمية واليت سنتناوهلا فيما يلي

  : الديانة شرط -أ 
يس مسـيحياً  على أن يكـون الـرئ  سابقا استقر العمل يف الواليات املتحدة األمريكية 

 الربوتسـتانتية اً وذلك نظراً النتماء الغالبية العظمى من الشعب األمريكي للعقيدة يتانستتبرو
نفسهم أل خرىاألعقائد ىل الإ دون ترشيح املنتمني حيلمل )٢(إال أن ذلك مل خيلق قاعدة ملزمة

  .يضاًأ وفوزهم هبا الرئاسة بل  نتخاباتيف ا

، )٣(نفسه للرئاسة وكان كاثوليكياً ١٩٢٨ورك عام فقد رشح ألفرد مسيث حاكم نيوي 
فاز جون كينيدي بالرئاسـة األمريكيـة علـى الـرغم مـن عقيدتـه        ١٩٦٠ويف عام 
مل يعد مع تطور الثقافة واحلضارة لـدى  وعليه فان دين الرئيس األمريكي ، )٤(الكاثوليكية

وبامـا  أأن بـاراك   ومن اجلدير بالذكر، الشعب األمريكي سببا وشرطا يف اختيار الرئيس
صـول  أن لـه  أولكن تبني  ،أنه مسلمكان يعتقد ب٢٠٠٨الرئيس احلايل ألمريكا منذ عام 

وينتمي لكنيسـة املسـيح   ) ٥(تانتياًستبرووعقيدته ، ن الديانة املسيحيةويعتنق اآل،إسالمية 
  .املتحدة
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٢٢ 

  :اجلنس شرطب ـ 
ن دول العامل وإقـرار الدسـتور   يف العديد م منصب رئاسة الدولة على الرغم من تويل املرأة 

وعلى الرغم من تويل املرأة األمريكيـة   ،األمريكي للمساواة بني الرجل واملرأة يف حق التصويت
فإنه خالل التاريخ السياسي ) هيالري كلينتون(ألحد مناصب الوزارة بصفة تكاد أن تكون دائمة 

  .نصب الرئاسةتنتخب سيدة واحدة مل الطويل للواليات املتحدة األمريكية مل

وال يعين هذا وجود مانع قانوين حيول دون ترشيحها وانتخاهبا هلذا املنصب فالدستور مل 
وما جرى عليه العمل يف هذا اخلصوص ليس من شأنه أن ،يشترط أن يكون الرئيس ذكراً 

يضيف شرطاً واجباً مل ينص عليه الدستور ودليل ذلك أن املرأة األمريكية رشحت نفسـها  
  ....)١(يف بعض انتخابات الرئاسة دون اعتراض على شرعية ترشيحها بالفعل

إن كان غري ملزم قانوناً فإنه يتمتع بقوة سياسية كبرية ويتضح ذلك من وشرط اجلنس و
عدم ترشيح أي من احلزبني الرئيسيني لسيدة يف انتخابات الرئاسة وإن كانا يفعالن ذلك يف 

ظهور أي مرشحة يف انتخابات الرئاسة كمنافسـة   انتخابات الكونغرس باإلضافة إىل عدم
  .جدية للمرشحني من الرجال

  :اللونشرط  ـ ج
هنالك نـوع مـن    منذ نشأة الواليات املتحدة االمريكية وحىت يومنا هذا ،من املعلوم 

إقرار املساواة بني البيض وامللـونني مـن    التمييز بني البيض والسود وذلك على الرغم من
  .)٢(لتصويتحيث ممارسة حق ا

و أمن الترشح ألي منصب سواء فيما يتعلق مبجلس النـواب  ذلك مل مينع الكثري ولكن 
وخري مثال على ذلك الرئيس  ،مريكيةوصوال إىل رئيس الواليات املتحدة األ،جملس الشيوخ 

  .صحاب البشرة السوداءأوباما فهو ينتمي إىل أاحلايل للواليات املتحدة باراك 

                                                 
  ٧٥مرجع سابق ص ،  ...الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة، شوقي دأمح. د: انظر  )١(
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٢٣ 

ول رئيس من الزنوج وذلك خبـالف مجيـع   أوباما هو أن باراك أكان ومن املفارقة مب 
لألسباب  ملزم وهذا الشرط كشرطي اجلنس والديانة غري!!.السابقني  الرؤساء األمريكيني

  . ذاهتا

  :الصالحية اجلسمية ـ شرط د
من العاهات البدنية الظاهرة  االرئاسة األمريكية طوال تارخيها أشخاص خلو على تناوب

فإن الدستور األمريكي مل يتطلبـه   ،من يتوىل الرئاسةالرغم من أمهية هذا الشرط فيعلى و
إىل ضـافة  ستقرار العمل على األخذ به أن خيلق شرطاً قانونياً ملزماً باإلالوبالتايل مل يكن 
  .نص الدستوريف لشروط الواردة 

بقـدرات  وتتميـز  ،و لكن هذا ال مينع من وجود شخصيات تفتقد الصالحية اجلسمية 
مثل فرانكلني روزفلت الذي توىل منصـب الرئاسـة    ،فائقة على حتمل أعظم املسؤوليات

ولكن ذلك مل ،وهو مقعد بشلل نصفي بسبب إصابته بشلل األطفال  ١٩٣٣األمريكية عام 
وجتـددت مـدة رئاسـته    ،مينعه من حتمل أضخم املسؤوليات أثناء احلرب العاملية الثانية 

  .)١(وسافر من مكان إىل مكان عرب الكرة األرضية، كاستثناء مرتني وتنقل

واجلدير باإلضافة من حيث الشروط اليت استقر عليها العمل بتويل الرئاسة األمريكية مل 
ففي حني جنـد أن بعـض   ، يستقر على ضرورة أن ينتمي الرئيس األمريكي للطبقة الغنية

باملقابل منهم من  هيندي إال أنك وجون ينتمون هلذه الطبقة مثل فرانكلني روزفلت الرؤساء
كذلك مل يستقر العمـل  )٢(نيكسون –هريسون  -يعد من متواضعي النشأة مثل جاكسون

  .على ضرورة أن يكون الرئيس حاصالً على درجة علمية جامعية

                                                 
  .٢١١ص،  مرجع سابق،  البيت األبيضألف يوم جون كينيدي يف ): االبن( آرثر شلزجنر  )١(
-١٣٩ص،  ١٩٦٣سـنة  ،  القـاهرة ، وايت إبراهيم. د،  ترمجة اجلهاز السياسي األمريكيهوارد بنيمان،  :انظر  )٢(

١٤٠.  
  : للمزيد انظر

op.cit,.p357.                 ,overnment,Gederal Fhe Tranch of B xecutiveEhe T ;uignanDBrian   
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كانوا من خرجيي اجلامعات فإن الثلـث   األمريكيني الرؤساءفبينما جند أن حوايل ثلثي 
جاكسون وان من هوالء االخريني رؤساء عظماء مثل واشنطن وك، مل يكن كذلك اآلخر

من ضمن الرؤسـاء  ، باراك أوباما احلايل للواليات املتحدة األمريكيةوالرئيس ، ولينكولن 
  .حيمل إجازة يف احلقوق الذين حيملون شهادات جامعية فهو

وريـة  هبذا نكون قد انتهينا من دراسة الشروط الالزمة لترشح ملنصب رئاسـة اجلمه و
ئاسـة  آلية الترشيح لر األمريكية وسننتقل إىل دراسة املطلب الثاين من هذا املبحث أال وهو

  .الواليات املتحدة األمريكية



 

٢٥ 

 
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

<xéÖ]<íé×ÛÂ< <

  
يف النظم الدميقراطية تضع عملية االنتخاب أمام هيئة الناخبني األشـخاص املرشـحني   

لة بينهم وذلك خبالف ما هو حادث يف الدول ذات نظام ملنصب الرئاسة الذين ميكن املفاض
  .احلزب الواحد الذي يقوم وحده بتحديد املرشح للمنصب االنتخايب

ولعملية الترشيح للمناصب )١(وال يكون أمام الناخبني سوى التصديق على اختيار احلزب
تخابات العامـة   االنأمهية خاصة وال يظهر الصراع يف االيت يتم شغلها باالنتخاب يف أمريك

ن احلزب الدميقراطي يسيطر على معظم الواليات اجلنوبية سيطرة ساحقة يف بشكل كبري أل
حني أن احلزب اجلمهوري يسيطر على بعض الواليات الشمالية لذلك فإن مرشح احلـزب  

  .املسيطر سيكون هو الفائز قطعاً يف االنتخابات العامة

نافس الشديد يكون يف االنتخابات اليت جتـري  ولكن باملقابل فإن الصراع احلقيقي والت
وحىت إذا وجدت منافسة حقيقـة بـني    على الترشيح من جانب احلزب يف هذه الواليات

ار الناخب األمريكي ين اختافيف بعض الواليات ) اجلمهوري-الدميقراطي(احلزبني الكبريين 
  .هورييكون ضيقاً وحمصوراً يف اختيار املرشح الدميقراطي واملرشح اجلم

ذلك ألنه يعلم يقيناً بأن فرصة مرشح حزب ثالث أو مستقل يف الفوز تكـاد تكـون    
وتعويضاً عن ضيق فرصة االختيار أمـام الناخـب   )٢(،معدومة فال جيازف يف إهدار صوته

األمريكي فقد اهتم األمريكيون بعملية الترشيح وتطويرها على حنو يكفل للشعب أكرب قدر 
غـري  أمـام خيـار    الناخبون دال يوج حىتو ،املرشحني األشخاص من املشاركة يف حتديد

                                                 
  .٥١ص،  سابق عمرج،  الرئاسي مالنظا،  الصباحيحيىي . د: انظر  )١(
  .٧٧ص،  سابق عمرج،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقي دأمح. د :انظر  )٢(
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ستنصب دراستنا لعملية الترشيح ملنصـب الـرئيس يف   و ،عامالنتخاب اال مرغوب فيه يف
  :تيةآلالواليات املتحدة األمريكية على دراسة األمور ا

  :االمريكي تطور نظام الترشيح ملنصب الرئيس ـ أوالً
األمريكي موضوع الترشيح ملنصب الرئيس ألنه مل يكن هنالـك   مل يثر أمام واضعي الدستور

م إذ اجتهـت  ١٧٨٧تنافساً حزبياً على منصب الرئاسة األمريكية وقت وضع الدستور يف عـام  
اجلدير بالذكر أنـه  و املرشح الوحيد للرئاسة آنذاك وصفهاألنظار حينئٍذ صوب جورج واشنطن ب

ينـها فـإن الدسـتور    ور األحزاب والتنافس فيما برغم وضوح أمهية الترشيح للرئاسة بعد ظه
ومل تصدر من الكونغرس األمريكـي   ،ف إليه أية تعديالت جديدة خاصة بذلكاألمريكي مل يض

ض التشريعات الصادرة واقتصر األمر على بع،أي تشريعات لتنظيم كيفية الترشيح ملنصب الرئاسة 
ولقد تطـورت  )١(،بية نواحي عملية الترشيحبينما تولت األحزاب ذاهتا تنظيم غال، عن الواليات

الترشيح بواسـطة   هي ، عملية الترشيح ملنصب الرئاسة األمريكية ومرت بثالث مراحل أساسية
الترشيح احلزبية للوالية، والترشيح عن طريق اللجنة التشريعية ، وجلنة من أعضاء الكونغرس

  .بواسطة املؤمتر القومي للحزب

سنقوم بدراسـة  و، رشيح الذي مازال سارياً حىت اآلنعملية التوهذا هو التطور األخري ل
  .كل مرحلة من مراحل تطوير عملية الترشيح بشيء من التفصيل

  :ة جلنة من أعضاء الكونغرسساطالترشيح بو ـ ١
دون منافسـة مـن أي   ١٧٨٩بدأت الرئاسة األمريكية بتويل جورج واشنطن يف عام 

عامـاً   عشر االثينرة على احلكومة األمريكية خالل مرشح آخر واستطاع االحتاديون السيط
  .األوىل من قيام االحتاد

                                                 
  :انظر  ) ١(

Richard M .Pious ; The Presidency of the United States: A Student Companion Pub(London: 
Oxford University Press, The Second Edition ,2001)p.172.  

  



 

٢٧ 

على احلكومـة   بالسيطرة االنفرادمث متكن بعد ذلك حزب الدميقراطيني اجلمهوريني من 
يـتم   ١٨٢٠لذلك كان الترشيح ملنصب الرئاسة حىت عام  )١(١٨٢٠األمريكية حىت عام 

  .بالسلطةاحلزب املنفرد  ن ميثلونبواسطة جلنة من أعضاء الكونغرس الذي

عندما زالت سيطرة احلزب الواحد بانقسام حزب الدميقراطيني اجلمهوريني إىل حزبني و
  .)٢(أصبح من غري املمكن االستمرار باتباع هذا األسلوب

وأدى التنافس احلزيب إىل تغيري أسلوب الترشيح ملنصب الرئاسة ولعل من االنتقـادات  
على مبدأ اسـتقالل السـلطة    االعتداءألسلوب هو اخلوف الشديد من البارزة ملثل هذا ا

  .)٣(بني السلطتني التشريعية والتنفيذية نشودالتنفيذية واإلخالل بالتوازن امل

  :احلزبية للواليةالترشيح عن طريق اللجنة التشريعية ـ  ٢
جنة التشـريعية  كان من تأثري التنافس احلزيب أن اتبعت األحزاب أسلوب الترشيح بواسطة الل

املنتمني للحـزب مـن    اجتماع  من: وهي تتكون LEGISLATIVE CACUSاحلزبية للوالية 
ومن أعضاء الكونغرس الذين ميثلون الوالية وتقوم هذه اللجنـة  ، أعضاء اجمللس التشريعي للوالية

  .)٤(باختيار مرشحي الوالية الذين يقدمهما حزهبما ملنصيب الرئيس ونائب الرئيس

 هت هلذه الطريقة عدة انتقادات من بينها أهنا تتعارض مع مبدأ فصل السلطاتوقد وج
دوراً أساسياً بتحديد الشخص الذي يتوىل  وفقا هلا أعضاء اهليئة التشريعية ميارسون ذلك أن

  .)٥(منصب الرئاسة

                                                 
  .٨٠ص،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  )١(
  :انظر  )٢(

, Developmentnstructional Ind vernment, Political Change AoAmerican G: Gal Jill son
op.cit ,p.255.                                                                            

الفصل بني السلطات يف النظام السياسي والدسـتوري للواليـات املتحـدة     ةحقيق،  عليسعيد السيد . د: انظر  ) ٣(
 .٧٩ص،  ١٩٩٩سنة،  القاهرة،  رسالة دكتوراه،  االمريكية

 .١٠٤ص ،  مرجع سابق،  فدرايلرئيس الدولة يف االحتاد ال،  د علي الشكري: انظر  )٤(

   :op,cit ,p.86.,Global Perspectives On Constitutional LawMark V. Tushner :           انظر  )٥(



 

٢٨ 

أمـراً   ذكما أن قلة عدد أعضاء اللجنة املذكورة جيعل أمر التأثري عليها من ذوي النفـو 
فـاملواطنون   هذه اللجنة ال متثل خمتلف عناصـر احلـزب    ن أكما ، راً وليس صعباً ميسو

ي مباشر يف الترشيح واقتصرت املشاركة علـى قلـة   أاملهتمون وذوو اخلربة مل يكن هلم ر
  .)١(عضاء احلزبأمتميزة من 

لذلك ظهرت احلاجة إىل طريقة ميكن أن متثل فيها كافة عناصر احلزب يف كل جزء من 
الية وتؤدي يف نفس الوقت إىل اختيار مرشح واحد مشـترك بواسـطة ممثلـي كـل     الو

  .)٢(الواليات

  :الترشيح بواسطة املؤمتر القومي للحزب ـ ٣
مؤمتر يف  كافة الواليات مناصري احلزب يف و ختلص هذه الطريقة يف أن جيتمع مندوبون من

الرئيس ونائب مرشحي منصيب  واحد لتحديد مرشحي احلزب لالنتخابات القومية وعلى رأسهم 
  مناهضة املاسونية  ع هذه الطريقة حزب صغري يدعى حزبالرئيس األمريكي وقد ابتد

وعلى الرغم من اختفاء احلزب املذكور من املسرح السياسي األمريكي فقد ظلت طريقة 
م املؤمتر القومي للحزب هي الطريقة املتبعة من جانب األحزاب السياسية الرئيسية منذ عـا 

  .)٣(وحىت هذا التاريخ ١٨٤٠

كل مـن احلـزبني    ساطةبو أعوام ةمرة واحدة كل أربع للحزبويعقد املؤمتر القومي 
هذه املؤمترات  تعقد وعادة ما، وكذلك بعض األحزاب الصغرية ، الدميقراطي واجلمهوري

ى يف شهر يوليو السابق النتخابات الرئاسة ويسبق عقد هذه املؤمترات اجتماع جلنة تسـم 
اللجنة القومية للحزب حيث جتتمع هذه اللجنة يف واشنطن قبل موعد االنتخابـات بعـامٍ   

  .كامل

                                                 
  .٥١ص ،  مرجع سابق،  الواليات املتحدة سرئي،  اجملد كمال أبوأمحد  .د: انظر  )١(
،  القـاهرة ،  احلقوق للبحوث القانونية واالقتصـادية جملة ،  مريكيةرئيس اجلمهورية األ،  سعد عصفور. د :انظر  )٢(

  .٢٣٢ص ،  ١٩٥٠،  يوليو وديسمرب،  العددان الثالث والرابع
  .٨٢ص،  مرجع سابق،  ، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د :انظر  )٣(
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ويتم يف اجتماعها اختيار مكان انعقاد املؤمتر وكذلك حتديد موعد هذا االنعقاد وتوجيه  
زب على أساس قواعد احلمنظمات احلزب يف الواليات املختلفة إىل اختيار ممثليها يف مؤمتر 

أبرز عمل يقوم به املؤمتر القومي  ّدويع، )١(نفسهيل واالنتخاب اليت حيددها قرار الدعوة التمث
  .للحزب هو اختيار مرشح احلزب ملنصب الرئاسة

  :للرئاسة لحزب ونظام االنتخابات التمهيديةاملؤمتر القومي لتشكيل  ـ ثانياً
ـ تكما ، حبث كيفية تشكيل املؤمتر القومي للحزب ، نتناول هنا  اول دراسـة نظـام   ن

  :بات التمهيدية من النواحي املختلفةاالنتخا

  :ـ السلطة اليت تنظم تشكيل املؤمتر القومي للحزب١
تولت األحزاب السياسية وضع اجلانب األكرب من القواعد املنظمـة لعمليـة الترشـيح    

ن وسامهت الواليات ببعض التشريعات هبذا الشأن فإذا تعارضت فـإ )٢(،للرئاسة األمريكية
حملكمة األمريكية حيث ذهبـت  القواعد اليت يضعها احلزب هي اليت تسري وهذا ما قررته ا

أن األحزاب تتمتع حبرية كربى يف شؤون اجلهود الرامية لتحقيق األهـداف السياسـية   إىل 
  .استناداً حلرية االجتماع املقررة مبوجب التعديل األول للدستور

  :متر القومي للحزبؤيف امل العددي لكل واليةالتمثيل  ـ ٢
يتوىل كل حزب وضع القواعد اليت حتدد عدد مندويب كل والية من أنصار احلـزب يف  

الرئيسان هي متثيل  انيف بداية األمر كانت القاعدة اليت سار عليها احلزبو، )٣(مؤمتره القومي
الوالية كل والية يف املؤمتر بعدد من املندوبني يساوي ضعف عدد املندوبني الذين تنتخبهم 

  .النتخاب الرئيس

                                                 
  .٥٥ص ،  مرجع سابق،  الرئاسي مالنظا،  صباحيحيىي  .د:انظر  )١(
  :انظر  )٢(

Richard M .Pious ; The Presidency of the United States: A Student Companion ,po.cit.p.88 
  .٨٥ص،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  )٣(
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هذه الطريقة يؤدي إىل أن يكون متثيل الواليات يف املـؤمتر غـري    تباعاولكن تبني أن  
لذلك مت حتديد عدد املندوبني على أساس و)١(،متناسب مع عدد أنصار احلزب يف كل والية

عض على د اعترض البعدد األصوات اليت ناهلا احلزب يف كل والية باالنتخابات السابقة وق
والية وألنـه   كل ألنه ال يعطي متثيالً يف املؤمتر القومي يتناسب مع عدد سكانهذا التمثيل 

ذلك املبدأ الذي أرسته احملكمة العليا  ،يتعارض مع مبدأ املساواة يف التصويت بني املواطنني
تتفق هذه الطريقة اليت انتهت إليها األحزاب األمريكية و، )٢(١٩٦٢يف حكمها الصادر عام 

مع التطبيق الدميقراطي القومي ألن الناخب احلزيب يف االنتخابات العامة يكون له أيضـاً دور  
  .كبري يف حتديد شخص مرشحه 

  :كيفية اختيار مندويب الواليات للمؤمتر القومي للحزبـ  ٣
  :ات يف املؤمتر القومي للحزب ومهاتوجد طريقتان الختيار مندويب الوالي

  : طة تنظيمات احلزباالختيار بواسـ  أ
اختيار مندويب الواليات يف املؤمتر القومي للحزب يف  هي املتبعة يفمازالت هذه الطريقة 

، )٣(كافـة  الواليـات  ة اليت كانت متبعة من قبـل يف عشرين والية حىت اآلن وهي الطريق
  :وجيري تطبيق هذه الطريقة بعدة أساليب أمهها

الذي ينتخبه أعضاء احلزب فيها وعلى  ب يف الواليةاختيار املندوبني بواسطة مؤمتر احلز
وديالور تأخذان هبذا األسلوب حـىت اآلن بالنسـبة    تتكيت كونكييوالسبيل املثال فإن 

  )٤(للحزبني اجلمهوري والدميقراطي

                                                 
  .٣٣٩ص،  رجع سابقم،  رئيس الدولة بني النظامني الربملاين والرئاسي،  حازم الصادق. د: انظر  )١(
                                                                             .Baker v. Carr,369 U.S .166(1962): انظر  )(٢

  .٦١ص،  سابقمرجع ،  النظام الرئاسي،  صباحيحيىي . د: انظر  )٣(
 .٨٧ص،  مرجع سابق،  املتحدة الرئيس يف النظام الدستوري للواليات،  أمحد شوقي. د: انظر  )٤(



 

٣١ 

وتتكون هذه اللجنة من أعضاء احلـزب   اختيار املندوبني بواسطة جلنة احلزب يف الوالية
وتعد والية إريزونا الوالية الوحيدة الـيت مازالـت   ،وأقاليم الوالية ،البارزين يف مقاطعات 

 تأخذ هبذا األسلوب بالنسبة للحزبني الدميقراطي واجلمهوري

اليت تتكون منـها الواليـة   األقاليم  احلزب يف اختيار بعض املندوبني بواسطة مؤمترات
به حاليـاً واليتـا    تأخذ وهذا األسلوب،واختيار الباقني بواسطة مؤمتر احلزب يف الوالية 

  .وتاسومين كوالرادو
السابق ذكرها هي موضع نقد ألنه يؤخذ عليها أهنـا تضـع اختيـار     ةالثالث األساليب

مندويب الواليات للمؤمتر القومي للحزب حتت سيطرة حفنة قليلة من حمتريف النشاط احلزيب 
  .)١(يف األقاليم والوالية نفسها

  :للرئاسة بات التمهيديةاالنتخا ساطةاالختيار بوـ  ب
لتاليف العيوب املترتبة على اختيار مندويب الواليات للمؤمتر القومي للحـزب بواسـطة   

ن والية طريقة أخرى أطلق عليها اسم االنتخابات وتنظيمات األحزاب أخذت إحدى وثالث
ندوبيها وختلص هذه الطريقة يف قيام املواطنني يف كل والية بانتخاب م)٢(،التمهيدية للرئاسة

حيـث أخـذت بـه واليـة      ١٩٠٣اتباع هذا األسلوب عام  أوقد بد،القومي يف املؤمتر 
ن والية من بينـها  وواحد وثالث عددهاة واليات حىت بلغ ويسكنسن مث تبعتها يف ذلك عد

ست وعشرون والية ال يقتصر األمر فيها على جمرد انتخاب املندوبني للمؤمتر القومي بـل  
يرغبون يف ترشـيحه ملنصـب    يار الشخص الذياطنني يف كل والية باختميتد إىل قيام املو

 Presidential  Preference"" ـبيلية للرئاسة ضوتسمى االنتخابات التمهيدية التفالرئاسة 

Primaries                               

                                                 
 .٨٣صفحة ،  مرجع سابق،  حقيقة الفصل بني السلطات، علي سعيد السيد. د: انظر  )١(

 ١٠٥ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفدرايل،  علي الشكري. د: انظر  )٢(



 

٣٢ 

ـ )١(يفضلون ترشيحه للرئاسة قوم املواطنون بتحديد الشخص الذيوفيها ي إن ويف رأينا ف
رة الدميقراطية بالرغم من طول إجراءاته وكثـرة  نظام االنتخابات التمهيدية يوسع من الدائ

  .تكاليفه

  :تقدير نظام االنتخابات التمهيدية ـ٤
منها أن ، )٢(وجه جانب من الفقه األمريكي نقداً شديداً إىل نظام االنتخابات التمهيدية

هنم يرشحون مرشحاً أومي للحزب على أساس الناخبني قد خيتارون مندوبيهم يف املؤمتر الق
معيناً للرئاسة مث ينسحب هذا األخري بعد ذلك ولكن جند أن هذا النقد ال ينال من نظـام  
االنتخابات التمهيدية ألن انسحاب أي مرشح أمر وارد يف نظام انتخايب على أي مستوى 

 نني آخرين قد يتقدموأن مرشح ؤداهوهنالك نقد آخر وجه هلذا النظام وم،من املستويات 
للترشيح بعد انتهاء االنتخابات التمهيدية دون أن تكون أمساؤهم حمل مفاضلة أمام احلزب 
ولكن هذا النقد ميكن تالفيه بعدم السماح للمرشحني بالتقـدم للترشـح بعـد انتـهاء     

  .االنتخابات التمهيدية

ختيار مرشح إذا ذهـب  ومن االنتقادات أيضاً أنه يتعذر على املؤمتر القومي للحزب ا 
ونرد على ذلك  عدد من املرشحني للمؤمتر القومي للحزب مؤيد بعدد من املمثلني امللتزمني

بأنه منذ تقرير نظام االنتخابات التمهيدية مل يعجز املؤمتر القومي لكل من احلزبني الرئيسني 
  )٣(عن اختيار مرشح للرئاسة بسبب التزام املندوبني مبرشح معني للرئاسة

وبالرغم من مجيع االنتقادات السابقة إال أنه مل تنل من قوة نظام االنتخابات التمهيديـة  
  :وسالمتها وذلك ألهنا تتميز

                                                 
 .٦٢ ص،  سابقمرجع ،  النظام الرئاسي،  الصباحيحيىي . د: انظر  )١(

  .٥٥ ص،  مرجع سابق،  رئيس الواليات املتحدة، كمال أبو اجملدأمحد . د:  انظر  )٢(
  : انظر  )٣(

,op,cit,.p28.    overnment, Executive Branch Of The Federal Ghe T Brian Duignan;  



 

٣٣ 

بأهنا وضعت أمر ترشيح منصب الرئاسة يف جمموعة رضي الشعب بقيامها هبذه املهمة *
  .بطريق االنتخاب

إلشـراكه بعمليـة    ةألهنا تشرك الناخب يف حتديد شخص املرشح للرئاسة باإلضـاف *
  .النتخاب العاملالتصويت 

ألنه يزيد الدور الذي يلعبه الشعب يف عملية الترشيح ويقلل دور قادة احلزب يف هـذا  *
  .)١(الشأن وهذا توسيع للدائرة الدميقراطية

ومع ذلك كله فإن الكونغرس األمريكي قد تلقى يف السنوات األخـرية العديـد مـن    
رئيس تحديد اسم املرشحني ملنصيب الب القاضي احلايل يري النظاماملقترحات اليت تبحث يف تغ
أوجه النقد السابق بياهنا واليت قمنا ببحثها والرد عليها فـإن   نونائب الرئيس ألنه فضالً ع

 إجراءاتـه هو طـول  ) االنتخابات التمهيدية(النقد الرئيسي الذي مازال يوجه هلذا النظام 
  . )٢(وكثرة تكاليفه

وذلك ،ما يصيب نظام االنتخابات كله يف الصميم  ويضاً هأز االنتقادات ولعل من أبر
  .أنه إذا كان النظام الرئاسي هو نظام نيايب دميقراطي فرضعلى 

ويتحقـق   ،ن يكون الشعب قد مارس حقه كامالً يف اختيار الرئيسأفإن ذلك يقتضي 
انتخاب الشعب املباشر  ذلك يف الواقع مىت قام الشعب األمريكي باختيار الرئيس عن طريق

  .)٣(دون وسيط وفقاً ملبدأ سيادة الشعب الذي يقوم عليه الدستور األمريكي

                                                 
  .٦٤ ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  صباحيحيىي . د: انظر  )١(
  .٨٣صفحة ،  سابق عمرج،  فصل بني السلطاتال ةحقيق،  السيد عليسعيد د : انظر  ) ٢(
  .٣٥٢ ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة ةسلط،  الصادقحازم : انظر  )٣(



 

٣٤ 

  :برنامج احلزب ونشاط الراغبني بالترشح ملنصب الرئاسة ـ ثالثا
ويقوم بوضع برنامج احلزب ،يقوم املؤمتر القومي للحزب باختيار مرشح احلزب للرئاسة 

انعقـاد  احلزب ونشاط الراغبني بالترشح قبـل   هتطبيعو جوعليه سنتحدث عن كيفية برنام
  :وبعد انعقاده وفق اآليت املؤمتر القومي للحزب

  : وضع برنامج احلزب وطبيعتهـ  ١
يتم وضع برنامج احلزب لكل من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري بأسلوب متشابه ففي 

ة الربنامج يف احلزب الدميقراطي مطلع عام االنتخابات جتتمع مجاعة التخطيط املنبثقة من جلن
) تضم مندوبني اثنني عن كل والية(للتخطيط للربنامج املزعم وضعه مث تعقد جلنة الربنامج 

  .اجتماعات متتالية يف خمتلف مدن الواليات املتحدة لتستمع فيها إىل خمتلف اآلراء واألفكار

احلزب املزمـع وضـعه    مث تعد جلنة احلزب يف هناية هذه االجتماعات مسودة لربنامج 
وجيـري إعـداد   ،وتوزع هذه املسودة على وفود الواليات يف املؤمتر قبل انعقاده لدراستها 

وعادة ما يوافق املؤمتر على الربنامج املطـروح  )١(اجلمهوري على نفس النسق تقريباً احلزب
إدخـال   إذا احتدمت اخلالفات واملناقشات بشأن بعض املواد فإنه يتمو، عليه دون مناقشة

  .)٢(ويكون لرئيس املؤمتر دور يف ذلك ،بعض التعديالت عليها لترضي مجيع األطراف

أما فيما يتعلق بطبيعة برنامج احلزب فإنه يتضمن العديد من البنود اخلاصة باملوضوعات 
ويتشابه يف ذلك برنامج كل من احلزبني الدميقراطي واجلمهـوري إال  ،واخلارجية ،الداخلية 

اكم يربز دائماً ما حقق من إجنازات يف حني أن احلزب اآلخر يظهر بوضوح أن احلزب احل
ويرى معظم املواطنني أن هذه الـربامج   ،سوء األوضاع وما يقترحه من حلول واقتراحات

بـل وينسـاها    ،فإن الناخب ال يلبث أن ينساها جمرد وعود ال معىن هلا بل أكثر من ذلك
  .املرشح كذلك

                                                 
  .٩٨ ص، الرئيس يف النظام الدستوري ،مرجع سابق ،  أمحد شوقي: انظر  ) ١(
  .٦٧ ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي: انظر  )٢(



 

٣٥ 

  :أثناء انعقاد املؤمتر القومي للحزبالترشح قبل و نشاط الراغبني يفـ  ٢
يقوم الراغبون يف ترشيح املؤمتر القومي هلم ملنصب الرئاسة ببذل نشاط كبري للفوز هبذا 

وال يقتصر نشاطهم على الفترة اليت تسبق انعقاد املؤمتر بل يستمر أثنـاء انعقـاد    ،الترشيح
  :املؤمتر وسنأيت على ذلك بشيء من التفصيل

  :نشاط الراغبني يف الترشح قبل انعقاد املؤمتر القومي للحزبـ أ 
جرت العادة على أن الراغب بالترشيح ال يعلن عزمه على ذلك قبل أن يتحسس فرصته 

وكذلك على مـدى   ،بالفوز حيث يقوم بالتعرف على رأي قادة احلزب بالنسبة لترشحيه
  .)١(لرأي العاماستجابة الناخبني هلذا الترشيح عن طريق استقصاءات ا

ما تقتضيه املعركة االنتخابية من  واستكشاف، معرفةكما يسعى الراغب يف الترشيح إىل 
مبالغ كبرية وتكاليف فاحشة فإذا ما الحت له النتائج اإلجيابية أعلن قرار ترشيحه مستهالً 

ـ  ذلك لتسليط األضواء على نفسه عن طريق الربامج اليت يقدمها التلفزيون األمريكي د وق
يت يبوال، برفقته زوجته ميشيل ٢٠١٢مريكية لعام وباما محلته النتخابات الرئاسة األأاستهل 

وبامـا للظفـر بـالفوز    أمهية كبرية بالنسبة السـتراتيجية  متثالن أ وفرجينا اللتنيوهايو أ
  )٢(.باالنتخابات يف مواجهة خصمه اجلمهوري احملتمل ميت رومين

  :انعقاد املؤمتر القومي للحزب ناءنشاط الراغبني يف الترشح أثـ ب 
ليتمكن الراغب يف الترشيح ملنصب الرئاسة للفوز بأكرب عدد من أصوات املندوبني فإنه 

فإذا كان حيتل مركز املقدمة فإنه يركـز   ،يواصل نشاطه إقناعهم أثناء انعقاد املؤمتر القومي
سـب غريهـا مـن    اهتمامه على احملافظة على ما وعد به من أصوات مع العمل علـى ك 

  .األصوات يف الترشيح متخذاً أسلوب اللحاق بالركب
                                                 

  :انظر  )١(
,op.cit,.p388. he Executive Branch Of The Federal GovernmentT ;Brian Duignan   

مقال يف جملة السياسة ، آليات اختيار املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة االمريكية،  حممود محد. د:انظر  ) (٢
  .٢٠١٢عام ،  ١٨٨العدد ،  الدولية



 

٣٦ 

خيلص هذا األسلوب يف إقناع املندوبني بأنه مادام هذا املرشح سيفوز بالترشيح فإن من و
األفضل هلم انتهاز الفرصة وتأييده قبل احنسام األمر حىت يكون هلم األمل باحلصول علـى  

  منصب الرئاسة جمامالت سياسية عند تويل هذا املرشح 

ولعل أسلوب الوعود واملساومة هو األسلوب السائد لكسب أصوات أعضاء الوفـود  
وخاصة البارزين منهم ومن قبيل ذلك عرض الترشيح ملنصب نائب الرئيس على زعمـاء  

وليست كل هذه الوعود  مهمةأو مناصب ،أو بذل الوعود مبناصب وزارية همة الواليات امل
  .)١(منا قد يتم الوفاء بالكثري منها عند الفوز بالرئاسةإو، جمرد أوهام زائفة

  :اختيار مرشح احلزب النتخابات الرئاسة ونائب الرئيس ـ رابعاً
يقوم املؤمتر القومي للحزب عادةً باختيار مرشح احلزب خلـوض انتخابـات الرئاسـة    

بحث بكيفية اختيار وعليه سوف نقوم هنا بال)٢(،األمريكية يف اليوم الثالث أو الرابع النعقاده
مرشح احلزب للرئاسة ولالعتبارات اليت تؤثر يف هذا االختيار وكذلك اختيار مرشح احلزب 

  .اليت تؤثر يف اختيار مرشح احلزب يف انتخابات نائب الرئيس لعوامليف انتخابات الرئيس وا

  :ب للرئاسةكيفية اختيار مرشح احلز ـ ١
للرئاسة بإعالن أمساء األشـخاص املتقـدمني   يبدأ مؤمتر احلزب عمله الختيار مرشحه 

وعند إعالن اسم أحـد املرشـحني    ،أو أكثر ،وعادة ما يكون عددهم شخصني ،للترشيح
ويكون اجلـو مفعمـاً بالسـرور    ،وتتعاىل اهلتافات له ،يقوم مؤيدوه بإلقاء خطب التأييد 

  .)٣(واحلماس الشديد

لنداء على أمسـاء الواليـات حسـب    ى سكرتري املؤمتر عملية امث جيري التصويت فيتولّ
حيث ينهض رئيس وفد هذه الوالية إذا كان الوفد قد أمجع على ترشيح ،الترتيب األجبدي 

                                                 
  .٧٤ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )  ١(
  .١٠٤ ص،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقي دأمح. د: انظر  )٢(
  .٧١ص ،  سابق عمرج،  الرئاسي مالنظا،  الصباحيحيىي . د: انظر  )٣(



 

٣٧ 

مرشح معني ويف حال عدم اإلمجاع على مرشح يقوم رئيس الوفد بذكر أمساء املرشـحني  
  .)١(أمساء أعضاء الوفد املؤيدين لكل مرشح منهمو الذين يؤيدهم وفد واليته

وفوز املرشـح  ،وإعالن النتائج ،د االنتهاء من عملية التصويت يتم حصر األصوات وبع
الذي حيصل على األغلبية املطلقة لألصوات ليكون مرشح احلزب يف انتخابـات الرئاسـة   
وذلك يف كل من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري واجلدير بالذكر أن احلزب الـدميقراطي  

لكنه عدل عن ذلـك لألغلبيـة   ، بترشيح مؤمتر احلزبكان يتطلب ثلثي األصوات للفوز 
ملا كان جيد من صعوبة يف اختيار املرشح ويعاد التصـويت مـن    نظراً ١٩٣٦ املطلقة عام

  .جديد يف حال عدم حصول احد من املرشحني على األغلبية املطلقة

  :اليت تؤثر يف اختيار املرشح للرئاسة لعواملا ـ ٢
ن للمرشح قدرات متكنه أيستشعر املؤمتر القومي للحزب أن هو  عوامللعل أول هذه ال

أيضاً أن يكون املرشح  العوامل املهمة نوم .الرئاسةمن قيادة احلزب إىل النصر يف انتخابات 
وبامـا  أ( مثل عضوية جملس الشيوخ،االنتخاب  قد سبق له تويل منصب سياسي عن طريق

وكان وقتها اصغر عضـو جملـس    إيلينويعندما انتخب عضوا جمللس الشيوخ عن والية 
  )٢()ول سيناتور اسود يف تاريخ جملس الشيوخ األمريكيأو،شيوخ 

كما يهتم املؤمتر القومي للحزب بترشيح من سبق له تويل منصب نائب الرئيس كما حدث مع 
  .)٣(مسؤوليات حقيقية الرؤساءوخاصة بعد أن اسند إليه ) نيكسون - جونسون - ترومان(ن كل م

اليت تؤهل صاحبها للترشيح النتخابات  املهمة حاكم الوالية من املناصب منصب ّديعو
 ولعـل ،وسياسـي  ،وذلك يعود ملا يكسبه هذا املنصب لشاغله من إعداد عقلي ،الرئاسة 

  .على ذلك الكارتر خري مث

                                                 
  .٦٦ص ،  مرجع سابق،  رئيس الواليات املتحدة،  كمال أبو اجملد دأمح .د: انظر  )١(
  :انظر  )  ٢(
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٣٨ 

وقد جرت العادة على أن الرئيس الذي يرغب لترشيح نفسه للرئاسة للمرة الثانية حيتكر 
  .)١(له يف هذه املرةترشيح حزبه 

  :اختيار مرشح احلزب النتخابات نائب الرئيس ـ ٣
 ملهمـة احلقيقية وا ماتض املهاحلديث يف السياسة األمريكية حنو إسناد بع االجتاهرغم 

لـذلك   ،الرئيس فإن اختيار املرشح هلذا املنصب الكبري ال حيظى باالهتمام اجلدير بهلنائب 
كما أن  ،ح معني ملنصب نائب الرئيسقراً عادة على مرشفإن وفد كل والية ال يكون مست

لقد و )٢(الراغبني للترشح هلذا املنصب ال يدخلون يف االنتخابات التمهيدية التفضيلية للرئاسة
جرى العرف السياسي بان خيتار مرشح احلزب للرئاسة شخص املرشح ملنصـب نائـب   

ر اختيار املرشح لوفود الواليـات يف  الرئيس بعد مناقشة األمر مع قادة احلزب مث يعلن قرا
  .)٣(املؤمتر القومي للحزب والذين يستجيبون له بدون شيء كبري للتردد

  :تؤثر يف اختيار املرشح ملنصب نائب الرئيس عوامل ـ ٤
  :أمهها عواملخيضع اختيار املرشح ملنصب نائب الرئيس لعدة 

ن االستعداد للقيـام هبـذا   يراعى يف اختيار املرشح ملنصب نائب الرئيس توافر حس ـ
وذلك نظراً ألن النائب قد خيلف الرئيس فهذا السـبب   ،املنصب وحسن تعاونه مع الرئيس

لول حمل الرئيس إذا ما حدث جيعل االختيار منصباً على أفضل األشخاص القادرين على احل
  .)٤(وجب ذلكما ي

سلف ذكرهـا يف  اليت  عواملمثال على ذلك عندما راعى جون كنيدي مجيع ال خريو 
وذلك ألن جونسون فضالً عن أنه قائد سياسي حسن فإن وجوده ‘ اختيار نائبه جونسون

ما يتمتع به من مجاهريية يف واليات اجلنـوب زاد فـرص   و، أيضاً على التذكرة االنتخابية
                                                 

  .١٠٦ص  ،  مرجع سبق ذكره،الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي.د: انظر  )  ١(
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٣٩ 

وكما هو معلوم بأن جونسون كان  ،احلزب الدميقراطي يف االنتخابات العامة للرئاسة آنذاك
  .)١(طيباً جلون كيندي عندما حل حمله يف منصب الرئاسة عقب مقتلهخلفاً 

مراعاة حتقيق التوازن يف التذكرة االنتخابية ومعىن ذلك أن خيتلـف شـخص املرشـح    
كأن يكون االثنان من ،ملنصب نائب الرئيس من بعض النواحي عن شخص املرشح للرئاسة 

  .مناطق خمتلفة من البالد

ومثال ذلك نائب  ،االنتخابية اهريية ملحوظة يف منطقتهماحيث حيظى كل منهما جبم 
وباراك أوبامـا  ، من والية ديالوير Joseph Biden جوزيف بايدنالرئيس األمريكي احلايل 

  ).٢(الرئيس األمريكي احلايل من والية هاواي

زب اجلمهـوري للترشـح ملنصـب    االحتكار الفعلي للحزب الدميقراطي واحل ـ  خامساً
  :الرئيس
تقدمي املرشحني لعملية الترشيح فهـذا   حزاب هي اليت متلك وحدها قانوناًا كانت األإذ

حيث ال يستطيع أحد أن يتقدم إىل اهليئة االنتخابية  ،هو االحتكار القانوين لعملية الترشيح
إذا كانت حرية الترشيح مكفولة استقالالً عن األحـزاب  و، كمرشح مستقل عن األحزاب

وهذا هو ما يطلـق عليـه   ،هم أصحاب الفرصة الوحيدة يف الفوز فإن مرشحي األحزاب 
  .االحتكار الفعلي أو الواقعي املطلق

وإمنا هنالك احتكار ،وسنبني فيما يلي أنه ليس هنالك احتكار قانوين يف عملية الترشيح 
وإذا كانت فرصـة مرشـحي   )٣(،فعلي للحزبني الدميقراطي واجلمهوري يف عملية الترشيح

  .مطلق رب من فرصة املرشحني املستقلني فنكون بصدد احتكار فعلي غرياألحزاب أك

                                                 
  .٧٥ص ،  مرجع سابق،  م الرئاسيالنظا،  حيىي الصباحي. د: انظر  )١(
  :انظر  ) ٢(

, : American Government, Political Change And Instructional DevelopmentGal Jill Son
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٤٠ 

 :انوين للترشيح للرئاسة األمريكيةعدم وجود احتكار قـ  ١

أو تشريعات  ،أو يف التشريعات الصادرة من الكونغرس ،ال يوجد يف الدستور األمريكي
فرت فيه الشروط الواليات أي نصوص متنع أي شخص من الترشح ملنصب الرئاسة طاملا توا

  .)١(املنصوص عليها يف الدستور

مل يشترط أي نص قانوين أن يكون ترشيح املرشح ملنصب الرئاسة عـن طريـق أي   و
فإنه ال يوجد ما مينع من الترشـيح   آخر وبالتايلأي حزب  والرئيسني، أحزب من احلزبني 

  .)٢(ملنصب الرئاسة عن طريق أي حزب من األحزاب األمريكية الصغرية

تطبيقاً لذلك فإنه خالل تاريخ االنتخابات األمريكية ملنصب الرئاسة تقدم مرشـحون  و
كثريون عن طريق احلزبني الرئيسني وعن طريق األحزاب الصغرية كما تقـدم أشـخاص   

فقد  ٢٠٠٨يف انتخابات عام للترشيح دون انتماء إىل أي حزب من األحزاب ومثال ذلك 
عـن   مـا كـني  وجون ،ا عن احلزب الدميقراطي وبامأ :كثر من مرشح همأكان هنالك 
وكذلك  ،صول العربية والذي ترشح بشكل مستقلواملرشح رالف نادر ذو األ، اجلمهوري

عن حزب اخلضر وهـذا   )٣(مكيينسينيا  واملرشحة،حرار املرشح روبرت بار عن حزب األ
ميقراطي ن الدستور مل ينص على ترشيح الرئيس فقط من احلزبني اجلمهوري والـد أكد ؤي

  .حصراً

  :وجود احتكار فعلي مطلق للحزبني الرئيسني األمريكينيـ  ٢
على مدار تاريخ الرئاسة األمريكية مل يظفر مبنصب الرئاسة غـري مرشـحي احلـزبني    

تاريخ اليـوم  حىت  ١٨٥٣ب اجلمهوري منذ عام واحلز ،الرئيسني ومها احلزب الدميقراطي
)٢٠١٢(.  

                                                 
  .٧٦ص،  سابق عمرج،  النظام الرئاسي،  الصباحي حيىي. د: انظر  )١(
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٤١ 

مرشحي األحزاب الصغرية واملرشحني املستقلني مـن  وذلك رغم عدم وجود مانع مينع 
الترشح بل حىت أن منافسة هؤالء ملرشحي احلزبني الكبريين كانت منافسة هزيلة وال قيمة 

هنمـا حيظيـان   أشحي احلزبني الرئيسني مما يؤكـد ب هلا واقتصرت املنافسة اجلادة على مر
  .األمريكية النتخابات الرئاسةباحتكار فعلي مطلق يف عملية الترشيح 

أول صورة  وصفهوترسخه يف نفوس اجلماهري ب،ذلك يرجع إىل استقرار نظام احلزبني و
 احلزبني السائد يف انكلترا واليت نيفضالً عن تأثر األمريكي ،لنظام احلزب اليت عرفها الشعب

 وذلك كله أدى إىل دفـع ، )١(يف يوم ما الوطن األم للواليات املتحدة األمريكية ّدكانت تع
إضافة إىل أن هـذين   ،والعريقني،أغلبية الشعب إىل منح والئه للحزبني الرئيسني القدميني 

ليكـون   ،وكفـاءة  ،أكثرها شعبيةو ،احلزبني الكبريين خيتار كل منهما أفضل الشخصيات
  .)٢(يكيةمرشحها يف انتخابات الرئاسة األمر

ن الشروط اليت نص عليهـا  ه عفيوالذي حتدثنا  ،ينا من هذا املبحثوعليه نكون قد انته
عن املـؤمتر  ك عن آلية الترشح ملنصب الرئيس ووكذل،الدستور الختيار الرئيس األمريكي 

القومي للحزب وكذلك عن االنتخابات التمهيدية واالحتكار الفعلي للحزبني الـدميقراطي  
لحديث عـن احلملـة   ل وسننتقل يف املبحث الثاينملنصب رئاسة اجلمهورية ،واجلمهوري 

  .ة من انتخابات الرئاسة األمريكيةاالنتخابية للمرشح واملرحلة الثاني

                                                 
  .٨٦ص ،  مرجع سابق،  حقيقة الفصل بني السلطات،  سعيد السيد علي. د: انظر  ) ١(
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  :متهيد وتقسيم
واليت متكنه مـن الـدخول يف   ،املرشح الشروط اليت نص عليها الدستور يف ىت توفرت م

ه تبدأ محلـة  حاحلزب من اختيار مرشوكذلك مىت فرغ ،غمار السباق للرئاسة األمريكية 
واليت تستأثر بأمهية بالغة إذ يعتمد فـوز املرشـح   ، )١(اجلهاد األكرب وهي احلملة االنتخابية

وبعد االنتهاء مـن هـذه   ، للرئاسة األمريكية على مدى جناح محلته االنتخابية إىل حد ما
  .احلملة تبدأ رمسياً عملية انتخاب الرئيس األمريكي

وتأثري  ،ئيسوكيفية انتخاب الر، هذه احلملة االنتخابية  عنيف هذا املبحث وسنتحدث  
مث خنتم بنقد نظام االنتخاب للـرئيس األمريكـي    االنتخابعلى هذا األحزاب األمريكية 

  :نقوم بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبنيوف وعليه س

  للمرشح للرئاسة األمريكية االنتخابيةاحلملة : املطلب األول
  انتخاب رئيس الواليات املتحدة األمريكية: الثاين املطلب
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اشتدت احلملة االنتخابية للرئاسة األمريكية واستقرت عندما سيطر حزبـان رئيسـان   
أكـرب   وأصبحت احلملة االنتخابية للرئاسة مـن  ،كبريان على الساحة السياسية األمريكية

ا تستخدم فيها من أسـاليب  املظاهر اليت تلفت النظر على مسرح السياسة األمريكية نظراً مل
ويستعان فيهـا   ،الدعاية للمرشح ملنصب الرئاسة وتنفق عليها ماليني الدوالراتمن خمتلفة 

 كالصحافة،وال سيما اإلعالمية منها  اهلامة ، بأحدث ما وصل إليه العلم يف كافة اجملاالت
  .)١(واستطالعات الرأي ،والتلفزيون واإلنترنت،اإلذاعة و،

للجنة القومية للحـزب   إضافةً،نفسه بللرئاسة على احلملة االنتخابية  ويشرف املرشح 
امرأة عن كـل واليـة   و تتكون هذه اللجنة من رجلو اليت ينتخبها املؤمتر القومي للحزب

رشح جلنة أخرى املكما يشكل ، )٢(صياًويرأسها رئيس خيتاره املرشح للرئاسة األمريكية شخ
وتقـوم  )٣(،مستقلة عن اللجنة القومية للحزب لإلشراف أيضاً على ذات احلملة االنتخابية

سنتناول يف هذا املطلـب   عليهو احلملةهذه يف الشتراك بامجاعات الضغط املؤيدة للمرشح 
  :دراسة املوضوعني اآلتيني

  

                                                 
دراسة مقارنة مـع الدسـتور   (الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي،  الساعديمحيد حنون .د: انظر  ) ١(

  .٦٢ص  ، ١٩٨١سنة،  القاهرة،  رسالة دكتوراه،  )العراقي
،  الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة االمريكية واالقلـيم املصـري  ،  كمال أبو اجملدأمحد د: انظر  )٢(

  .٧٢-٧١ص ،  ١٩٦٠سنة ،  جامعة القاهرة،  رسالة دكتوراه
،  ١٩٦٢ت عام جلنة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون اليت شكلها لإلشراف على خطة إعادة انتخابه يف انتخابا  )٣(

  : انظرللمزيد 
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  :رئاسةللللمرشح احلملة االنتخابية  ـ أوالً
مضمون هذه احلملة وكذلك موقف التشريع األمريكي مـن  هنا عن طبيعة و سنتحدث

  :احلملةاملظاهر غري املشروعة يف هذه 

  :ومضموهنا طبيعة احلملة االنتخابية للرئاسة األمريكية ـ ١
جمموع اجلهود اليت يبـذهلا املرشـح    :يفاحلملة االنتخابية للرئاسة األمريكية  تتمثل هذه

ومؤيدوه بغية حتفيز املـواطنني يف التصـويت لصـاحله يف انتخابـات     ،وحزبه  ،ةللرئاس
  .)١(الرئاسة

ومن مظاهر هذه احلملة ما يقوم به املرشح من رحالت يف أحناء البالد للدعاية لنفسـه  
يسيطر عليهـا   ويف الواليات اليت ال،وخاصة يف الواليات ذات الكثافة السكانية الضخمة 

  .)٢(حزب واحد

يزال  ما ،واالتصال هبم،املتخصصون يف حتليل العملية االنتخابية أن لقاء اجلماهري  ويرى
أو على األقل تـأيت يف  ،وال تغين عنها الوسائل األخرى ،لكسب ثقتهم  مثلاألهو الوسيلة 
ومقاالت  ،الصحافة وما ينشر فيها من إعالناتيضاً أومن الوسائل األخرى ، )٣(مرتبة أقل

  .و ما تتبناه من مواقف لتأييد أحد املرشحنيأ ،مدفوعة الثمن

يعود السبب لضعف تـأثري  و، الكبريولكن من املالحظ أن دور الصحافة ليس بالدور 
إىل انصـراف  و ،الصحافة على الرأي العام األمريكي يف االنتخابات الرئاسية األمريكيـة 

  !)٤(وأخبار اجملتمع،والفن،بالرياضة  االهتمامو،الهتمام بالشؤون السياسية الشعب عن ا

                                                 
  : انظر  )١(

 Andrew Beale :Essential Constitutional Law(Philadelphia; Publisher: Taylor & Francis, 
Edition ,Second Edition,1997).p.65. 

  .٦٣ص ،  مرجع سابق،  الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة،  الساعديمحيد حنون .د: رانظ  )٢(
  .٨١ص ،  سابقمرجع ،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي.د: انظر  )٣(
  .٧٨ص ،  مرجع سابق، رئيس الواليات املتحدة،  كمال أبو اجملدأمحد .د: انظر  )٤(



 

٤٥ 

على الصـحافة مـن    ١٩٥٠والتلفاز يف عام  ١٩٢٠تميز اإلذاعة منذ استخدامها يف عام وت
مبا تقدمه من خطب ،مريكية للرئاسة عام أثناء احلمالت االنتخابية األحيث قوة التأثري يف الرأي ال

املرشـح للرئاسـة   ومبا تقدمه من مناقشات تدور بـني  ،صغرية أثناء بثها لربامج شعبية حمددة 
وتظهر إجابات املرشح وكأهنا عفوية يف حني أهنا تكـون  ،واجلمهور يف اجتماعات معدة لذلك 

  .سابقة التجهيز أعدها سلفاً مستشارو املرشح إلبراز قوة شخصيته وسرعة بديهته

فيمـا   ١٩٦٠ عام وقد تضاعفت أمهيته،التلفاز أداة دعائية كربى لدى الناخبني  ّدويع 
ئية سلسلة وكينيدي حيث تناول خالهلا أهم فترة دعا نيكسونلدعاية االنتخابية بني يتعلق با

  .)١(مواجهات بني املتنافسني مناقشات وصلت إىل أربع

قد برز دور التلفزيون يف املعركة االنتخابية للرئاسة األمريكيـة يف املواجهـة األوىل   و 
دارت يف هـذه املواجهـات    واملواجهات الثالث األخرى حيث ساعدت املناقشات اليت

 ١٩٦٠والفوز بالرئاسة عـام ،كيندي يف احلصول على فارق األصوات الذي أدى لنجاحه 
  .)٢(١٩٨٠وكذلك تفوق ريغان على كارتر يف انتخابات عام 

والشك بأن التلفزيون مازال حىت اآلن هو وسيلة اإلعـالم األوىل يف محلـة الدعايـة    
ذكر هنا دخول اإلنترنت كوسيلة من وسـائل التـأثري يف   االنتخابية األمريكية وال بد أن ن

احلملة االنتخابية ويقال أن أحد األسباب اليت جعلت باراك أوباما الرئيس احلايل للواليات 
  .)٣(هو استخدام اإلنترنت حبملته االنتخابية ٢٠٠٨املتحدة األمريكية يفوز بانتخابات 

  :ملشروعة يف احلملة االنتخابية للرئاسةموقف التشريع األمريكي من املظاهر غري اـ  ٢
تقوم الواليات بالدور الرئيسي لتنظيم انتخابات الرئاسة استناداً للفقرة األوىل من املـادة  

  .)٤(حيث تقوم كل والية باختيار ناخيب الرئيس ،الثانية من الدستور األمريكي

                                                 
  .١٥٠-١٤٩ص،  مرجع سابق ، مريكياجلهاز السياسي األهوارد بنيمان،  : انظر  ) ١(
  .١٢٠ص  ،مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي.د: انظر  )٢(
   ٢٠٠٨نشر عام ،  مقال عن الرئيس باراك اوباما،  www.alnabelen.com:    انظر  ) ٣(
  .من هذه الرسالة  ١٠من ص ) ١(رقم  اهلامش:  انظر   )٤(



 

٤٦ 

بانتخاب الـرئيس  ويقوم الكونغرس بتحديد موعد اختيار ناخيب الرئيس وموعد قيامهم 
 كافة كما يقوم باإلضافة إىل ذلك بإصدار التشريعات اليت هتدف إىل حماربة أشكال الفساد

وكذلك إصدار التشريعات اليت هتدف إىل حتقيق تكافؤ الفرص يف  ،يف احلمالت االنتخابية
أو وظائف الواليات من استخدام  ،كمنع من يعملون يف الوظائف االحتادية، هذه احلمالت

قد صدر قانون احتادي حيدد اجلرائم اليت ترتكب ضد و، مناصبهم يف التأثري على االنتخابات
وحيدد عقوبات جنائية هلا كجرائم شراء األصوات والرشوة وغريها من  ،نزاهة االنتخابات

ولعل من أهم االختبارات اليت ظهرت فيما يتعلق مبحاربـة  ، )١(أساليب إفساد االنتخابات
  .غيت هي فضيحة ووتر ايبالفساد االنتخ

اطي ماك جفرن ضـد  الدعاية اليت شنها املرشح الدميقر الواقعة يف  وقد استخدمت هذه
ولكن صحيفة الواشنطن بوست كشفت أبعاد هـذه الفضـيحة يف    ،١٩٧٢نيكسون عام 

غيت كان جمرد جزء من محلـة هائلـة للتجسـس     أن اقتحام ووتركشف حتقيق صحفي 
بيض وجلنة إعادة ألموظفي البيت ا ساطةراطي بوهة ضد احلزب الدميقوالتأمر السياسي املوج

  .واليت كان جون متشر رئيساً هلا،انتخاب الرئيس نيكسون 

حتقيق يرأسها سام أرفـني يف  وخ األمريكي إىل تشكيل جلنة وكل هذا دفع جملس الشي 
  .األنشطة غري املشروعة اليت شابت احلملة االنتخابية املذكورة

جة كشف هذه الفضائح واألنشطة االنتخابية غري املشروعة أن استقال وفصل وكان نتي
ن الرئيس نيكسون نفسـه مل  إبل ،عدد كبري من موظفي البيت األبيض واحلكومة االحتادية 

تـه  مونـودي مبحاك  ،ته أمام الكونغرسمفقد شرع يف إجراءات حماك ،يسلم من العقاب
ستقالة مرغماً ليتجنب احملاكمة اجلنائية والعزل من منصب يف النهاية إىل االبه  جنائياً مما أدى

  .الرئاسة

                                                 
  .١٩٤٠-١٩٣٩القانون االحتادي حملاربة الفساد وكذلك قانونا عامي   )١(



 

٤٧ 

غيت تدل على فاعلية التشـريعات الـيت    رز النتائج املتعلقة بفضيحة ووترولعل من أب
وبأن الشعب ممثالً  ،وضعت حملاربة األساليب غري املشروعة يف انتخابات الرئاسة األمريكية

لتشريعات حلماية احلياة الدميقراطية يف الـبالد عـن   بكافة طوائفه يسهر على تطبيق هذه ا
والربملانية ولكن رغم هذه التشريعات املانعة ،والسلطات القضائية ،طريق الوسائل اإلعالمية 

مازالت الغنائم من مناصب الدولة الرفيعة توزع على أنصار املرشح للرئاسة بعـد فـوزه   
  .)١(هبـا

  رئاسةمتويل احلملة االنتخابية لل ـ ثانياً
  :نبحث هنا يف أمرين أساسيني مها

 .طبيعة متويل احلملة االنتخابية للرئاسة األمريكيةـ 

 .التنظيم التشريعي للحملة االنتخابية للرئاسة األمريكيةـ 

 :ة االنتخابية للرئاسة األمريكيةطبيعة متويل احلمل ـ ١

 وهلا ألرجاء الواليـات نظراً لضخامة احلمالت االنتخابية للرئاسة األمريكية وضرورة مش
ويذكر أن ريع محلة الدعم ، فإن تغطية هذه احلمالت تستلزم مبالغ طائلة من األموال كافة

هي  خرينودون احلمالت للمرشحني اآل ،باراك أوباما لوحده فقط األمريكياملايل للرئيس 
  .)٢(من التربعات فقط خالل أحد عشر شهراً ،ئة مليون دوالرم مليون دوالر منها ٨٠٠

وال يعتمد متويل  )٣(ويعد ذلك أكرب رقم ملتربعني يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية 
وذلـك ألن   ،احلمالت االنتخابية على حصيلة اشتراكات األعضاء يف احلزبني الرئيسـيني 

ى طبقـة األثريـاء الـذين    وإمنا يعتمد عل، ااشتراك من أعضائهم على احلزبني ال حيصالن

                                                 
  .٨٥ص  ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )١(
  :انظر  )٢(

, : American Government, Political Change And Instructional   DevelopmentGal Jill Son
op.cit,p. 286                                                                       

  .٢٠١٢-٣-١٧تاريخ ،  ١٥٩٧٢العدد ،  جريدة الرياض: انظر  )٣(



 

٤٨ 

ضالً عن مسامهة أثرياء ف،األكرب من األموال لتغطية نفقات هذه احلمالت القدر بيسهمون 
  .وذلك كله إىل جانب التربعات اليت أسلفنا ذكرها عن الرئيس أوباما،)١(اليهود

ويعود هدف كبار املمولني للحمالت االنتخابية أن تكون هلم كلمة مسموعة يف سـري  
للبالد كما يسعى بعضـهم   املستوى القومي األمور يف البالد على مستوى والياهتم أو على

  .)٢(تويل بعض املناصب املرموقة إىلاآلخر 

وذلك أهنـم يكونـون   ،أهداف كبار املمولني قد ال تتحقق إال يف أضيق احلدود  لكنو
وكـذلك ألن الـرئيس مقيـد    ،) بعد االنتخابات(حباجة الرئيس أكثر من حاجته إليهم 

وهذا كله يـؤدي إىل أن الـرئيس ال خيضـع    ، غرسوسلطات الكون،بالدستور والقانون 
  .وإمنا قد يتمرد عليهم،ر املمولني ألصحاب املصاحل وكبا

  :لة االنتخابية للرئاسة األمريكيةالتنظيم التشريعي للحم ـ ٢
واليت أقرهتا احملكمـة   ،استناداً إىل سلطته يف محاية االنتخابات من الفسادقام الكونغرس 
  :رين جوهرين اثنني سنذكرمها على التوايلالعليا مبا يتعلق بأم

  وضع قيود تشريعية على متويل احلملة االنتخابية للرئاسة ـ

  الرئاسيةالعام حلمالت االنتخابات  إنشاء نظام للتمويلـ 

  :وضع قيود تشريعية على متويل احلملة االنتخابية للرئاسة ـ أ
الذي يتضمن الكشف علـى  و ،صدر قانون محلة االنتخابات االحتادية ١٩٧١يف عام 

 وكذلك الكشف عن نفقات املرشـحني  دوالر١٠٠٠املسامهات اليت يزيد مقدارها على 
  .)٣(دوالر١٠٠٠اللجان السياسية اليت تزيد عن و

                                                 
  .٨٨ص  ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  السيد الصباحيحيىي .د: انظر  )١(
  .١٢٨ص ،  مرجع سابقاملتحدة،  وري للوالياتالرئيس يف النظام الدست،  أمحد شوقي.د: انظر  )٢(
  .١٣٤ص، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة، مرجع سابق، أمحد شوقي. د: انظر  )٣(



 

٤٩ 

والذي مازال )١(١٩٧٤غيت تعدل القانون بقانون جديد صدر عام  وبعد فضيحة ووتر
تلخص القيود اليت فرضها هذا القانون وت سارياً حىت اآلن بعد إدخال تعديالت طفيفة عليه

مليون دوالر لإلنفاق على  ٢٠وتعديالته على متويل احلمالت االنتخابية بأن حددت مبلغ 
  .محلة االنتخابات العامة للرئاسة

هذا القانون عقوبات وتضمن ، دولة أجنبية ةمسامهة من أي وال جيوز احلصول على أي 
  .)٢(ان الصالحية للترشح لالنتخاباتوقد يترتب عليها فقد، جنائية رادعة

المتناع عن تطبيق بعـض  لمس باكلي قد طلب يف دعوى أقامها جيالسيناتور  لكنو 
نصوص هذا القانون لعدم دستوريها ملخالفتها التعديل األول للدستور األمريكي الذي كفل 

  .)٣(انتهاكاً هلا ّدود تتعارض مع حرية التعبري وتعحرية التعبري وإن هذه القي

ملرشح للرئاسة أو ملنصب نائب الرئيس احلق يف ا خالصة حكم احملكمة فإهنا أعطت ويف
أو ممـا يتلقـاه مـن     ،سواًء من ماله اخلاص،إنفاق أي قدر من املال على محلته االنتخابية 

  )٤(.الذي أسلفنا ذكره القدَر تجاوز هذه التربعات من كل فردت الّات وذلك بشرط أتربع

 الرئاسيةالعام حلمالت االنتخابات  م للتمويلإنشاء نظا ـ ب

لالشتراك يف نظام التمويـل العـام    ١٩٧٦يؤهل املرشحون ملنصب الرئيس منذ العام 
يف هذا النظـام   ٢٠١٢لالنتخابات وقد اشترك مجيع املرشحني ملنصب الرئيس حىت العام 

  .لقبول أموال حكومية مقابل تعهد بعد إنفاق مبلغ معني

                                                 
                                                                                   The Camping Finance Act 1974:انظر  )١(
  : انظر  )٢(

.126-op.cit ,pp125, oliticalP: Us Government And William Story  
  :التعديل األول للدستور األمريكي والذي ينص على: انظر  ) ٣(

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the 
right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress 
of grievances". 

  . ١٣٥أحمد شوقي ، الرئيس في النظام الدستوري للواليات المتحدة ، مرجع سابق ، ص. د: انظر  )(٤



 

٥٠ 

ـ   مهيةأذي  النظام أصبح غريإال أن هذا    ّدللمرشحني ألن احلد املفروض على اإلنفـاق يع
وبسهولة من مصادر خاصة ،عه عادة املبلغ الذي ميكن للمرشحني الرئيسيني مج من منخفضاً وأقل

  .)١(من املرشحني الرئيسيني عدم احلصول على التمويل العام دنتيجة ذلك يفضل العديو

وغريها من  ،وجلان العمل السياسي،فإن األحزاب السياسية ، وإضافة ملا ينفقه املرشحون
ومن التطورات احلديثة جلمع املال على ، مجاعات املصاحل تنفق املال للتأثري على االنتخابات

فـرد  هبدف التأثري على اختيار  منظمة سياسة مت تنظيمها أساساً )٥٢٧(سبيل املثال وجود 
  .)٢(أو الصعيد احمللي ،يةى صعيد الوالأو عل ،ملنصب عام فدرايل

أو هليئة انتخابات ،ومن هذه املنظمات السياسية ليست خاضعة ألنظمة هيئة االنتخابات الفدرالية  
  .)٣(كلجان العمل السياسي،وليست خاضعة للقيود نفسها املفروضة على التربعات  ،الواليات

يف  جم اإلنفاق الكبريوقد أكد نقاد هذه اجلماعات وغريها من اجلماعات املماثلة أن ح
باالعتماد على املصادر اخلاصة للتمويل يثري اخلـوف املـالزم    االنتخابات األمريكية مقترن

ومجاعات املصاحل القويـة وقـد    لسياسة العامة من قبل متربعني أغنياءللنفوذ غري املالئم ل
تخابـات  عارض اإلصالحات املقترحة لتمويل االنتخابات أشخاص يرون اإلنفاق على االن

  .متناسباً مع كل تكاليف السلع واخلدمات يف الوقت الراهن

وفيما يتعلق بذلك ينظر إىل اإلنفاق على االنتخابات كالثمن الذي تدفعه الدميقراطيـة   
 تكـون   للتنافس االنتخايب حبيث أن التربعات والنفقات الكبرية من مجاعات املصاحل اخلاصة

  .تقليدية الكبرية ألمريكاعددية المبثابة تعبري عصري عن الت
                                                 

  :انظر  )١(
.124-123-122.,pp op.cit, Government And Political : UsWilliam Story  

  .٩٣ص ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٢(
  " move one -swift poet veterans 4truth "  :من أمساء هذه املنظمات  )٣(

اإلعالم  ، امج اإلعالم اخلارجيمكتب بر ، ترمجة مفيد الديك ، االنتخابات األمريكية بإجياز: غاي أولسون: انظر
 .٣٢، ص٢٠٠٧سنة  ، اخلارجي

  :كذلك انظر
, ,op.cit,.p410.  ; The Executive Branch Of The Federal GovernmentBrian Duignan  



 

٥١ 

وسياسـة  ،املصـاحل  تربعات مجاعـات  صلة حمددة بني  ومن الصعب إثبات وجود أي
احلكومة كما أن احملاكم طرحت قضية ما إذا كان فرض قيود إضـافية علـى التربعـات    
واإلنفاق يف احلمالت االنتخابية قد حيد على حنو غري مالئم من حق املتـربعني احملمـي يف   

  .)١(حرية التعبري يف الساحة السياسيةق فواألمريكي الدستور 

لون وفراد أثرياء جداً ميفهناك أئلة للحمالت االنتخابية احلديثة بالنظر إىل التكاليف اهلاو
وهم يفـوزون أحيانـاً    ،وليس هنالك قاعدة ختالف ذلك،  محالهتم االنتخابية اخلاصة هبم

  .وخيسرون أحياناً أخرى

مث وضع نظام للتمويـل  ، ريعية على احلمالت االنتخابية للرئاسةتشنرى أن وضع قيود و
ريكية من كثري من مظاهر الفسـاد  العام أدى إىل ختليص احلمالت االنتخابية للرئاسة األم

  .إىل حتقيق املساواة يف الترشيح للرئاسة األمريكيةكما أدى 

والذي يلخـص  ،يكية وهبذا يكون قد زال أكرب نقد كان موجهاً إىل الدميقراطية األمر 
علـى  -املسامهني يف احلمالت االنتخابية للرئاسة - بتأثري أصحاب رؤوس األموال الكبرية

  .)٢(العام  وإن تعارضت مع الصاحل،السلطة بعد النجاح لتحقيق مصاحلهم اخلاصة 

إىل املطلب الثاين  ناآل وسننتقل،احلديث عن احلملة االنتخابية وهبذا نكون قد انتهينا من 
  .والذي يتحدث عن انتخاب الرئيس األمريكي،الذي يعترب املفصل يف هذا البحث و

                                                 
  .١٤٣ص ،  مرجع سابق، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي.د: انظر  )١(
   :انظر  )(٢

Richard M .Pious ; The Presidency of the United States: A Student Companion ,po.cit.p.89. 

  



 

٥٢ 
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من  ،انتخاب الرئيس ونائب الرئيس هي،املرحلة النهائية يف انتخابات الرئاسة األمريكية 
كل أربع سنوات وبالتحديـد يف أول   بني املرشحني هلذا املنصب وجتري انتخابات الرئاسة

وتكون نتيجة االنتخابات معروفة سلفاً وذلك حبصـول   )١(ثاينتشرين اليوم اثنني من شهر 
  .املرشح على أغلبية أصوات املندوبني بصرف النظر عن أصوات الناخبني

 ألنه قد استوىف ،وهو ما أدى لنتيجة غريبة يف بعض األحيان فقد يفوز مرشح بالرئاسة 
صوات الناخبني يف االنتخابات الـيت ظفـر بأصـوات    أغلبية أصوات املندوبني رغم أن أ

  .)٢(مندوبيها ال ميثل األغلبية الشعبية املقررة

 عدةّ إىل نقاط ذلك ويتميز أسلوب انتخاب الرئيس األمريكي بكثري من التعقيد و يعود
والية نظامها املسـتقل يف   وأن لكل،أمهها أن االنتخاب يتم بطريقة االنتخاب غري املباشر 

فضالً عن الدور الذي تلعبه األحزاب السياسية يف انتخـاب  ، تعيني اجملمع االنتخايب للرئيس
مما جعل هذه االنتخابات غري املباشرة مماثلـة لالنتخـاب    ،الرئيس على مستوى الواليات

  :تيةآلاوسنتناول يف هذا املطلب دراسة املوضوعات ، )٣(املباشر على نظام الوالية

  

                                                 
  : انظر  )١(

Paul Malamud; How The United States is governed (Virginia; Braddock Communications, 
Herndon, 2004) p.27. 

  : انظر  )٢(
Robert, A. Dahl ; How Democratic Is The American Constitution?( New Jersey, Publisher:  
Yale University Press , Publication, Second Edition,2003).p.79. 

  .١٤٨،  مرجع سابق، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  )٣(
  



 

٥٣ 

  :كيفية انتخاب الرئيس يف الدستور األمريكي ـأوالً 
فكرة امللكية  ١٧٨٧عام الذي أسفر عن وضع الدستور األمريكي  فيالدلفيارفض مؤمتر 

  .كم الواليات املتحدة األمريكية وذلك كراهية للنظام امللكي الربيطاينحلالوراثية 

اختيار رئيس الواليات املتحـدة األمريكيـة   ولكن املؤمتر وافق مبا يشبه اإلمجاع بأن يكون 
يقوم الشعب نفسه حيث  ةمع رفض االنتخاب الشعيب املباشر أي على درجة واحد ،باالنتخاب

  .)١(بالتصويت لصاحل اختيار منصب الرئيس كما حيصل يف معظم دول العامل بانتخاب الرئيس

أن الشعب األمريكـي   ويعود السبب يف رفض االنتخاب الشعيب املباشر للرئيس بالقول
  .)٢(ي الرئاسةوالوعي الكافيني النتخاب الشخص املناسب لتولّ،تنقصه اخلربة 

ن الشعب حيوان كبري ووافقه على ذلـك  أ: يف املؤمتر بقولهوقد عرب هاملتون عن ذلك 
ن ترك مهمة اختيار الرئيس حلكم الشعب تشبه متاماً تـرك  إ :سون حيث قالديجورج ما

ولكن ذلك كله كان ستاراً إلخفاء رغبتـهم  )٣(،لعدة ألوان لشخص أعمىعملية املفاضلة 
ملتون باالرستقراطية ها هي ما عرب عنهو،بتركيز سلطتهم لدى الصفوة املختارة من الشعب 

  .الدميقراطية

وذلـك خشـية    ،كما رفض املؤمتر اقتراحاً يقضي بانتخاب الرئيس بواسطة الكونغرس
ُرفض اقتراح آخر بـأن تقـوم    ذاته بالتنفيذية، وللسبسلطة على مبدأ استقالل ال االعتداء

  .)٤(اجملالس التشريعية يف الواليات بانتخاب الرئيس

هـذه   خلصـت و،  قترح احلل املناسباملؤمتر جلنة من أحد عشر عضواً العني  وبعدها
اللجنة إىل اقتراح انتخاب الرئيس بواسطة مندوبني عن الشعب تعينهم كل والية بالطريقـة  

  .١٧٨٧وقد وافق املؤمتر على هذا االقتراح وذلك يف عام ، اليت يراها جملسها التشريعي
                                                 

  .٣٤ص ،  مرجع سابق،  االنتخابات االمريكية بإجيازغاي أولسون ، : انظر  ) ١(
  .٩٣ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٢(
  op.cit,.ptbranch of the federal governmenThe executive  ;Brian Duignan,..345   : انظر  )٣(
  .١٤٩ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي.د: انظر  )٤(



 

٥٤ 

  :تيةاآلمريكي وفق النقاط سوف نبحث يف كيفية انتخاب الرئيس يف الدستور األعليه  و

  :عدد ناخيب الرئيس يف كل والية ـ ١
 من املنـدوبني بل ميثل الشعب بعدد ،ال يقوم الشعب األمريكي بانتخاب الرئيس بنفسه 

  .يقومون بانتخاب الرئيس

عن طريـق  ه لى أنه جيري انتخاب الرئيس ونائبذلك بأن الدستور األمريكي قد نص ع
النـواب الـذين   و جملموع عدد الشيوخ متثل فيهم كل والية بعدد مساوٍ ،نيعدد من الناخب

  .)١(ميثلون الوالية يف الكونغرس

ية يف اهليئة اليت تقوم بانتخاب الرئيس بعدد ومعىن ذلك إنه قد حتدد عدد ممثلي كل وال
وهو عدد يتناسب مع تعداد سكان كل ،من املندوبني يساوي عدد ممثليها يف جملس النواب 

وهـم  ،جملـس الشـيوخ   يف لعدد ممثليها  إليه عدد آخر من املندوبني مساوٍ والية مضافاً
  .)٢(شخصان عن كل والية بغض النظر عن عدد سكاهنا

  :يف وضع نظام اختيار ناخيب الرئيساجمللس التشريعي للوالية سلطة  ـ ٢
ينص الدستور األمريكي على أن كل والية تعني ممثليها يف اجملمع االنتخـايب للـرئيس   

  .بالطريقة اليت يقررها اجمللس التشريعي اخلاص هبا

                                                 
  :ملادة الثانية يف الدستور األمريكي فيما يتعلق هبذا املوضوع على االيتنصت ا  )١(

'The Person having the greatest Number of Votes shall be the President, if such 
Number be a Majority of the whole Number of Electors appointed; and if there be more 
than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, then the House 
of Representatives shall immediately chuse  by Ballot one of them for President; and if 
no Person have a Majority, then from the five highest on the List the said House shall 
in like Manner chuse the President. But in chusing  the President, the Votes shall be 
taken by States, the Representation from each State having one Vote; A quorum for this 
Purpose shall consist of a Member or Members from two thirds of the States, and a 
Majority of all the States shall be necessary to a Choice. In every Case, after the 
Choice of the President, the Person having the greatest Number of Votes of the 
Electors shall be the Vice President. But if there should remain two or more who have 
equal Votes, the Senate shall chuse from them by Ballot the Vice President." 

  .١٥٤ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي.د: انظر  ) ٢(



 

٥٥ 

سـلطة   يات أوسعوقد استخدمت كلمة تعيني بوضوح وذلك ملنح اجملالس التشريعية يف الوال 
ولكن القيد الوحيد الذي وضعه هذا البند ، )١(ام اختيار ناخيب الرئيس يف الواليةظتقديرية يف وضع ن

أو أي  ،أو جملس النواب ،على هذه السلطة الواسعة هو عدم جواز تعيني أحد أعضاء جملس الشيوخ
،  )٢(تأثري غري مشـروع وذلك منعاً ألي  ،من شاغلي املناصب اليت تقتضي الثقة تعيينه ناخباً للرئيس

  .وقد وضع اجمللس التشريعي يف كل والية نظاماً يوضح كيفية انتخاب ناخيب الرئيس

  : الرئيس طبقاً للدستور األمريكيكيفية ونتيجة تصويت ناخيب ـ ٣
جيتمع الناخبون املعينون يف واليتهم ويقومون بالتصويت باقتراع  وفقاً للدستور األمريكي

ن املرشحني بشرط أن يكون أحد هذين املرشحني من غـري سـكان   سري لصاحل اثنني م
وأيهما خيتاره ملنصب  ،ودون أن يوضح الناخب أيهما خيتاره ملنصب الرئيس، والية النائب

مث يقوم هؤالء الناخبون بإعداد قائمة بأمساء املرشحني الذين اقترع لصاحلهم ،نائب الرئيس 
مث ترسل هذه القائمـة إىل مقـر احلكومـة    ،  وعدد األصوات اليت حصل عليها كل منهم

عضاء جملس أوذلك حبضور ) القوائم(والذي يقوم بفتحها ،االحتادية املوجهة جمللس الشيوخ 
  .)٣(الشيوخ والنواب

وكان هـذا العـدد يـوازي     ،فإذا حصل أحد املرشحني على أكرب عدد من األصوات
بصوت واحد على نصف جمموع ناخيب  يزيد ولو األغلبية املطلقة لعدد ناخيب الرئيس أي ما

فإن هذا املرشح يكون الفائز مبنصب  ،الرئيس ومل حيصل مرشح آخر على مثل هذه األغلبية
  .الرئاسة ويكون املرشح الذي يليه فائزاً مبنصب نائب الرئيس

                                                 
   :انظر  ) ١(

Robert, A. Dahl ; How Democratic Is The American Constitution?op,cit,p.80. 

  .من هذه الرسالة  ١٢اهلامش االول من ص : انظر  )٢(
  .١٠٢ص ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٣(



 

٥٦ 

وإذا تساوى الذي يلي الرئيس احلاصل عليها مع واحد أو أكثر فإن جملس الشيوخ خيتار من  
  .)١(نائب الرئيس بطريق االقتراع طبقاً لإلجراءات العادية للتصويت مبجلس الشيوخبينهم 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا يف حالة حصول أكثر من مرشح على أصوات متثل 
وهذا ما حصل فعـالً يف انتخابـات   ،لكل منهم أغلبية مطلقة بالنسبة لعدد ناخيب الرئيس 

 حيث وضع ،  )٢( ،حان على أغلبية مطلقةيث حصل مرشح ،١٨٠٠الرئاسة األمريكية عام 
هي حالة عدم حصول أي من ، يضاً أ خرىالدستور األمريكي حالً هلذه املشكلة وملشكلة أ

  .املرشحني على عدد من األصوات ميثل أغلبية مطلقة بالنسبة لعدد ناخيب الرئيس

خـرى  أالرئيس التصويت مرة  اد ناخبوياألمريكي حبل هذه املشكلة بأن يعومل يقم الدستور 
  .وإمنا أن يقوم جملس النواب بانتخاب الرئيس يف حالة حدوث أي من االحتمالني السابقني

يقوم بانتخاب واحد من املرشحني احلاصلني على األغلبية املطلقـة   احلالة األوىلففي  
  .ليكون الرئيس

ة املرشحني احلاصـلني  يقوم جملس النواب بانتخاب واحد من اخلمس: احلالة الثانيةويف 
على أكرب عدد من األصوات ليكون هو الرئيس ونصاب جلسة االنتخاب هذه يكون عادة 

يقل عن ثلثي الواليات وأن يكون لكل  كثر من النواب الذين ميثلون ما الأأو  ،حضور نائب واحد
  .بوالية يف هذه االنتخابات صوت واحد فقط بغض النظر عن عدد ممثليها يف جملس النوا

املطلقة لعدد ويفوز بالرئاسة عندئٍذ من حيصل على عدد من األصوات يساوي األغلبية  
  .)٣(لواليات اليت اشترك ممثلوها يف التصويت فقطلوليس ،الواليات كلها 

  

  

                                                 
  op.cit,.p.356.   The executive branch of the federal government ;Brian Duignan, :انظر  )١(
  .١٥٧ص ،  مرجع سابق، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقي دأمح. د: انظر  )٢(
  .١٠٥ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل، الشكري يعل. د: انظر  )٣(



 

٥٧ 

  :التعديل الدستوري لكيفية انتخاب اجملمع االنتخايب للرئيس ونائب الرئيسـ  ٤
 ٢٥فإنـه يف  )١(نص السابق من الدستور األمريكينظراً للصعوبات اليت أثارها تطبيق ال

  .)٢(مت التصديق على التعديل الثاين عشر للدستور األمريكي ١٨٠٤/أيلول/

والذي أوجب على ناخيب الرئيس أن حيددوا الشخص الذي ينتخبونه ملنصب الرئيس مث 
وأخرى ،س ع النتخاهبم ملنصب الرئياقتراال مت يعدون قوائم مستقلة جلميع األشخاص الذين

  .هوأصوات لنائب الرئيس مع ذكر عدد كل منهم

يف هذه احلالة واليت بيناها سابقاً  نفسها الطريقةب هاؤرسال هذه القوائم وإحصاإ فيجري
يفوز بالرئاسة الشخص الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات املعطاة ملنصـب نائـب   

  .يب الرئيسخدد اإلمجايل لناالرئيس إذا كان هذا العدد يوازي األغلبية املطلقة للع

املرشح الذي يظفر بأكرب عدد من األصـوات املعطـاة   وكذلك يفوز مبنصب نائب الرئيس 
  .)٣(ملنصب نائب الرئيس إذا كان هذا العدد يوازي األغلبية املطلقة للعدد اإلمجايل لناخيب الرئيس

مـن   متساوٍ حالة أكثر من مرشح على عدد ذا التعديل إىل استحالة حدوثقد أدى هو
  .)٤(غلبية املطلقة لعدد ناخيب الرئيساأل يما يوازيشكل  ذاته ويف الوقت،صوات األ

وأبقى هذا التعديل على قيام جملس النواب بسلطة انتخاب واحد فقط من بني املرشحني الثالثة 
  .توذلك توفرياً للجهد والوق) وفقاً ملا قبل التعديل ٥(احلاصلني على عدد أكرب من األصوات 
                                                 

  من هذا البحث ٥٩ راجع ما ورد ذكره يف ص  ) ١(
  :نص التعديل الثاين عشر على االيت  )٢(

"The Electors shall meet in their respective states, and vote by ballot for President and 
Vice-President, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same state with 
themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in 
distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists 
of all persons voted for as President, and all persons voted for as Vice-President and of 
the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and transmit sealed 
to the seat of the government of the United States, directed to the President of the 
Senate".  

  .١٠٤ص،  مرجع سابق، النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٣(
   .١٢٢ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل، علي الشكري. د: انظر  )٤(



 

٥٨ 

وجب قيـام  يف حال توافر ما ي وقد أورد هذا التعديل أيضاً حكماً جديداً ينص على أنه
فإن هذا اجمللس إذا مل يقم بانتخاب الرئيس حىت الرابع من  ،جملس النواب بانتخاب الرئيس

فإن الشخص املنتخب كنائب للرئيس يتوىل ممارسة ،آذار التايل النتهاء فترة الرئيس السابق 
  .)١(رئيس حىت يقوم اجمللس املذكور بانتخاب الرئيسسلطات ال

لقة الالزمة ملنصب أخرياً نص التعديل على أنه إذا مل يظفر أحد املرشحني باألغلبية املطو 
نه أعطى جملس الشيوخ سلطة انتخاب نائب الرئيس من بني أكثر مرشحني إنائب الرئيس ف

ئيس بشرط توافر نصـاب قـانوين   اثنني حصال على أصوات النتخاهبما ملنصب نائب الر
  .)٢(للحضور مبجلس الشيوخ لالنتخاب املذكور

باإلضافة إىل أن أي شخص غري صاحل دستورياً ملنصب الرئيس يكون غري صاحل ملنصب 
  .يضاأ نائب الرئيس

  :دور الكونغرس يف حتديد مواعيد انتخابات الرئاسة ـ ٥
حيدد موعد اختيار ناخيب الرئيس ينص الدستور األمريكي على أن الكونغرس هو الذي 
على أن يكون هذا اليوم هو نفسه  ،وحيدد أيضاً اليوم الذي يقترع هؤالء النتخاب الرئيس

  .يف مجيع أحناء الواليات املتحدة األمريكية

لتنظيم عملية انتخاب القيام بالدور األساسي وبينما خص الدستور األمريكي الواليات ب
الكونغرس يف هذا الصدد إال بدور ثانوي يتمثل يف حتديد مواعيـد  الرئيس فإنه مل يعهد إىل 

  .االنتخابات

                                                 
  .يوفقا للتعديل العشرين للدستور األمريك،  اذار ٤كانون الثاين بدال من  ٢٠صبح التاريخ أ  ) ١(
  :انظر  )٢(

Frederic, P. Miller: President Of The United States(Boston; Publisher: Alpha script 
Publishing , first edition,2009).123. 



 

٥٩ 

اجملمع االنتخايب عن الكونغرس أن يكون تعيني أعضاء حيث نصت التشريعات الصادرة 
مـن  تشرين الثـاين   للرئيس يف كل الواليات يف يوم الثالثاء التايل ألول يوم اثنني من شهر

  .)١(السابق العام التايل النتخاب الرئيس

فإذا فشلت والية ما يف اختيار أعضائها يف اجملمع االنتخايب للـرئيس يف اليـوم احملـدد    
  .التشريعيحيدده اجمللس آخر يف تاريخ  لكرةاملذكور فإنه ميكنها أن تعيد ا

كما حددت تشريعات الكونغرس تاريخ اجتماع ناخيب الرئيس يف كل واليـة للقيـام   
رئيس هو يوم االثنني األول التايل ليوم األربعاء الثاين من شـهر  بانتخاب الرئيس ونائب ال

 ١٩٤٨-حزيران-٢٥ديسمرب التايل لتعيني هؤالء الناخبني وقد صدرت هذه التشريعات يف 
  .ومازالت سارية حىت اآلن

ويؤدي قسمه يف )٢(كانون الثاينلرئيس تتم عملية تنصيبه يف العشرين من شهر اوبعد انتخاب 
ويرفـع   ،ض حيث يقف يف مواجهة رئيس احملكمة العليا ممسكاً باإلجنيل بيده اليسرىالبيت األبي

وبعد  ،ويكرر القسم،فريفع الرئيس يده اليمىن  ،ويلقي القسم املذكور،رئيس احملكمة يده اليمىن 
  .ذلك خيفض الرئيس يده فيكون بذلك قد ُنصب رئيساً للواليات املتحدة األمريكية

وجيري احتفال رمسي ،اليد أن يلقي الرئيس خطاباً يف الكونغرس ذلك توجب التق دوبع
  .)٣(يف البيت األبيضوشعيب كبري 

وأيضا يقوم نائب الرئيس املنتخب بأداء القسم قبل أداء الرئيس له أمام النائب السـابق  
  .للرئيس

                                                 
  .١٦٣ص،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ١(

   :كذلك انظر      
Jacqueline, R. Kanovitz: Constitutional Law(Boston MA; Anderson publishing  , Twelfth 
edition ,2010).P.75. 

  .٣٥١ص ،  مرجع سابق،  سلطة رئيس الدولة،  حازم الصادق. د: انظر  )٢(
  : انظر   )٣(

    Washington; US government publishing; How Our laws Are Made(John, V. Sullvan
 office,2007)P.66.  



 

٦٠ 

دوالر سنويا  ٢٥٠٠٠ن الرئيس األمريكي كان يتقاضى راتبا قدره أومن اجلدير بالذكر 
يف عـام  دوالر ٤٠٠٠٠٠مث عدل هذا املبلغ عدة مرات حىت وصـل إىل   ١٧٨٩ عام يف

١(٢٠٠١(  

  :تنظيم الواليات لكيفية تعيني أعضاء اجملمع االنتخايب للرئيس ـ ثانياً
 االواليات بسلطة تنظيم كيفية تعيني ممثليه خصَّد ن بينا أن الدستور األمريكي قأسبق 

ناًء على ذلك قامت كل والية بوضع تشـريعاهتا املنظمـة   وب ،اجملمع االنتخايب للرئيس يف
وقد تقاربـت هـذه   ،الذي يقوم بانتخاب الرئيس  االنتخايب لعملية تعيني ممثليها يف اجملمع

وإن  ،وجوهرهـا  ،التشريعات حىت صارت متماثلة تقريباً يف الوقت احلاضر يف أساسـها 
  .)٢(اختلفت ببعض التفصيالت

أخذت كل الواليات األمريكية بنظام االنتخـاب الشـعيب   حىت اآلن  ١٨٣٦فمنذ عام 
  .لناخيب الرئيس على نطاق الوالية

 ١٩٦٩اليت اصدر جملسها التشريعي عـام  ) مني(ومل خيرج عن هذا النظام سوى والية  
تشريعاً يقضي بأن جيري انتخاب الثنني من ناخيب الرئيس فيها عن طريق االنتخاب الشعيب 

نتخاب باقي ناخبيها باالنتخاب الشعيب أيضاً ولكن على نطاق كـل  على نطاق الوالية وا
  .)٣(دائرة من الدوائر االنتخابية يف الوالية

ومعىن ذلك كله أن اختيار ناخيب الرئيس يتم اآلن عن طريق االنتخاب الشعيب يف كـل  
عن  وسنتحدث هنا) مني(وإن اختلف نطاقه يف والية  األمريكيةوالية من الواليات املتحدة 

                                                 
   :انظر  ) ١(

Robert Singh; The American Government And Politics (Boston,2003) p.112.           
  .١٠٩ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٢(
  : انظر  )٣(

Robert Singh; The American Government And Politics,op.cit.p.115. 

  



 

٦١ 

للرئيس وفـق  االنتخاب يف الواليات النتخابات عضوية اجملمع االنتخايب و كيفية الترشيح
  :اآليت

  :كيفية الترشيح يف الواليات النتخابات عضوية اجملمع االنتخايب للرئيس ـ ١
خيلص النظام السائد حالياً يف الواليات املتحدة األمريكية بشأن الترشيح النتخاب أعضاء اجملمع 

 لعـدد نـاخيب   اًتخايب للرئيس يف أن يتقدم كل حزب بقائمة تتضمن عدداً من األمساء مساوياالن
  .اتاالنتخاب هأمساء هذه القائمة هم مرشحو احلزب يف هذو، الرئيس املسموح به يف الوالية

وخيتار احلزب هؤالء املرشحني عن طريق مؤمتر احلزب يف الوالية أو عن طريـق جلنـة   
إال أنه يف قليل من الواليات يقوم احلزبـان الـدميقراطي واجلمهـوري     ،احلزب يف الوالية

باختيار مرشحهم عن طريق انتخابات متهيدية شبيهة باالنتخابات التمهيدية الـيت جتـري   
  .)١(الختيار ممثلي الوالية يف املؤمتر القومي للحزب

تشترط الوالية وال جيوز ترشيح املستقلني ألنفسهم يف بعض الواليات ويف البعض اآلخر 
وال توجد ،  أن يتقدم املرشح بعريضة موقع عليها من عدد معني أو نسبة معينة من الناخبني

فرصة لفوز املرشحني املستقلني يف هذه االنتخابات لذلك فإن تنظيم ترشـيح   ةيف الواقع أي
  .)٢(املستقلني أمر نظري ال فائدة من ورائه مما جعل بعض الواليات تتجاهله متاماً

  :كيفية انتخاب أعضاء اجملمع االنتخايب للرئيس ـ ٢
حدده الكونغرس بصوته لصاحل قائمـة  يديل كل ناخب يف كل والية يف التاريخ الذي 

واليت تتضمن أمساء املرشحني لعضوية اجملمع االنتخـايب  ،واحدة فقط من القوائم املطروحة 
  . أدىل بصوته لصاحلهاليتأي انه ينتخب كل أمساء املرشحني يف القائمة ا ،للرئيس

ومعىن ذلـك   ،األخرىأو غريها من القوائم ،أن ينتقي من األمساء الواردة هبا وال ميلك  
وال تأخـذ   ،أو املطلقة،أن مجيع الواليات األمريكية تأخذ بنظام االنتخاب بالقوائم املغلقة 

                                                 
  .٨٩ص ،  مرجع سابق، حقيقة الفصل بني السلطات،  سعيد السيد علي. د: انظر  )١(
  .٦٥ص ،  مرجع سابق، التنفيذية لرئيس الدولة ةالوظيف،  الساعديمحيد د : انظر  )٢(



 

٦٢ 

ـ    بنظام املزج بني القوائم فيما عدا وال قـوائم   جزية نيويورك الـيت مسحـت للناخـب مب
  .)١(املرشحني

ويترتب على اآلخذ بنظام القوائم املغلقة أن تفوز القائمة اليت حتصل على أكرب عدد من 
  .نيأي تفوز باألغلبية النسبية للناخب ،األصوات اليت أدىل هبا الناخبون يف الوالية

حزب واحد فقط يف كل والية بتمثيل هذه الوالية  ويترتب على ذلك أن يفوز مرشحو 
وتضمن هذه الطريقة حلزب األغلبية يف الواليـة أن يفـوز   ، )٢( اجملمع االنتخايب للرئيسيف

  .مرشحوه يف انتخابات عضوية اجملمع االنتخايب للرئيس

صواهتا أعطاء كل بات الرئاسة عن طريق متكينها من إالوالية يف انتخا تأثريوبالتايل يزيد 
توزع أصوات الوالية بني عـدد املرشـحني   فال ت،االنتخابية لصاحل مرشح واحد للرئاسة 

  .)٣(للرئاسة فيقل أثرها يف النتيجة النهائية النتخابات الرئاسة
  :تأثري األحزاب السياسية األمريكية يف كيفية انتخاب الرئيس ـ ثالثاً

األمريكـي  الذي انتهى إىل وضع الدستور  يأوضحنا يف ما سبق أن نية املؤمتر الدستور
وبواسطة جمموعة  ،بعيداً عن تأثري عامة الشعباختيار الرئيس فت إىل قد انصر ١٧٨٧عام 

ومن اجل ذلك أقاموا فكرة اجملمع االنتخايب للرئيس واسـتبعدوا   ،صغرية منتقاة من الرجال
  .)٤(فكرة االنتخاب الشعيب املباشر

ب شعيب علـى  لكن نظام انتخاب الرئيس قد حتول إىل نظام يعترب يف حقيقته نظام انتخا
يكون لعامة الشعب فيها الدور األساسـي يف حتديـد   ،حبيثّ  ةنطاق كل والية على حد

سية األمريكية والدور قد كان لظهور األحزاب السياالشخص الذي يتوىل منصب الرئاسة و

                                                 
  .٤٨ص  ،  مرجع سابق، رئيس الواليات املتحدة،  بو اجملدأ لكما أمحد. د: انظر  ) ١(
  .١٦٧ص ،  مرجع سابق،  نظام الدستوري للواليات املتحدةيف ال سالرئي، يأمحد شوق. د: انظر  )٢(
  .٢٧١ص ،  ١٩٧٥سنة ،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  النظم السياسية،  ثروت بدوي. د: انظر  )٣(
  .١٦٩ص ، مرجع سابق،  يف النظام الدستوري للواليات املتحدة سالرئي ، أمحد شوقي. د: انظر  )٤(



 

٦٣ 

، )١(على املسرح السياسي األمريكي أكرب أثر يف هـذا التحـول الـدميقراطي   الذي تلعبه 
  :تيةث اآلدث هنا عن النقاط الثالوسنتح

  :االلتزام احلزيب بتأييد أعضاء اجملمع االنتخايب للرئيس ملرشحي أحزاهبم ـ ١
الفائزون من املرشحني لعضوية اجملمع االنتخايب للـرئيس ال يعملـون كرجـال     أصبح

  .مستقلني ميارسون تقديرهم الشخصي يف شأن من يدلون لصاحله يف انتخابات الرئاسة

دلوا بأصواهتم ملرشحي احلزب الذي رشحهم لعضوية هيئة وإمنا جرى العمل على أن ي 
ولكن ليس ،ة للمساءل عرضةون ومن يفعل غري ذلك وهو نادر احلدوث يك،ناخيب الرئيس 

وإمنـا هـو التـزام    ،ن التزامه بتأييد املرشح للرئاسة ليس التزاماً قانونياً املساءلة القانونية أل
  .ال يرتب جزاًء قانونياً ،سياسي أديب فقط

رفض ناخبو الـرئيس مـن احلـزب     ١٩٤٨نه يف انتخابات الرئاسة لعام أودليل ذلك 
رشح الذي اختاره املؤمتر القومي للحزب املالباما األداء بأصواهتم لصاحل أقراطي والية الدمي

حيث رفض احد الناخبني ، ١٩٥٦انتخابات الرئاسة لعام  يفوتكرر مثل ذلك  الدميقراطي
ء بصوته لصاحل مرشح حزبه للرئاسة ومل يترتب أي الدالباما أيضا اإلأة الدميقراطيني يف والي

  .جزاء يف هاتني الواقعتني

ن ناخيب الرئيس رغم التزامهم احلزيب الذي جرى عليـه  فلم يتقرر بطالن التصويت أل
  .)٢(العمل مل يفقدوا حقهم الدستوري يف التصويت حبرية حسبما يرون

من يرشـح يف  فـي الباما تطلـب  اميقراطي يف والية الدوتالفيا لذلك فان جلنة احلزب 
االنتخابات اليت تعقد النتخاب مرشحي احلزب لعضوية اجملمع االنتخايب للرئيس أن يلتـزم  

  .د املرشح الذي خيتاره املؤمتر القومي للحزب الدميقراطييبتأي مقدماً

                                                 
ص ،  ١٩٧١ سـنة ، منشأة املعـارف ، االسكندرية، والقانون الدستوري لنظم السياسيةا، خليل نحمس. د: انظر  )١(

٤٠٥.  
  .٩٠ص ،  مرجع سابق،  ..حقيقة الفصل بني السلطات،  عليسعيد السيد . د: انظر  )٢(



 

٦٤ 

الـدميقراطي بواليـة   ة جلنة احلزب وقد أيدت احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكي 
 وال يعدو أن يكون شرطاً،خمالفة دستورية  يشكل أي ألنه ال،باما يف تطلبها هلذا االلتزام الا

يرضى هبذا الشرط أن يتقـدم   وعلى من ال ،من شروط الترشيح يتطلبه احلزب يف مرشحيه
  .)١(أو أن يرشح مستقال متاما لألحزاب،إىل حزب أخر يرشحه 

ن العضـو الـذي   إمث ، ميكن اإلجبار على تنفيذه لتزام احلزيب الومع ذلك فان هذا اال
 خر غري الذي التـزم بتأييـده ال  آ ويقوم باإلدالء بصوته لصاحل مرشح،خيالف هذا االلتزام 

  .للطعن لعدم املشروعيةخاضعاً  يكون تصويته 

يب بتأييد حماولة بعض الواليات فرض االلتزام احلزيب بإلزام املرشحني للمجمع االنتخا ـ ٢
  :مرشحي أحزاهبم للرئاسة

حاولت بعض الواليات تقنني التزام أعضاء اجملمع االنتخايب للرئيس بالتصويت لصاحل مرشح 
، بامـا يف انتخابات الرئاسة بتضمني تشريعاهتا ذلك ومن هذه الواليات والية أال اب كل منهحز

ت احملكمة العليـا للواليـات   كما قض،باما قضت مبخالفة ذلك الدستور الاولكن حمكمة والية 
عن احلـزب  برفض الدعاوى اليت أقيمت بعد ذلك أمامها إللزام ناخيب الرئيس  املتحدة األمريكية

  .)٢(باما بعدم التصويت لغري مرشح احلزب للرئاسةالدميقراطي يف والية اال

ولو  لذلك فإن االلتزام الذي تفرضه الوالية على ناخيب الرئيس بالتصويت على حنو معني
  .عن طريق قانون تصدره هذه الوالية ال يترتب على التزام قانوين هلذا الناخب

يكفالن هلذا الناخـب   ،والتعديل الثاين عشر ،وذلك ألن املادة الثانية من الدستور األمريكي 
ن إو ،غريه من مرشحي األحزاب األخـرى  أو لصاحل ،حريته يف التصويت لصاحل مرشح حزبه

  .عماالً هلاإو،ن هو تفسري ألحكام الدستور هذه يا السابق البياحكم احملكمة العل

                                                 
  .١١٤ص ،  سابق عمرج،  الرئاسي مالنظا،  الصباحيحيىي . د: انظر  )١(
  .١٧٣ص،  مرجع سابق،  ظام الدستوري للواليات املتحدةالرئيس يف الن،  أمحد شوقي. د: انظر  )٢(



 

٦٥ 

  :املباشر للرئيس على نطاق الواليةالتحول إىل االنتخاب الشعيب  ـ ٣
ترتب على قيام الواليات بتنظيم عملية انتخاب أعضاء اجملمع االنتخايب للـرئيس عـن   

يات لقاعدة وحـدة القائمـة   وتقرير هذه الوال ،طريق االنتخاب الشعيب على نطاق الوالية
املغلقة اليت تقضي بفوز قائمة احلزب احلاصل على أكرب عدد مـن أصـوات النـاخبني يف    

التزام املرشحني لعضوية اجملمع االنتخايب للرئيس حزبياً يف حال فـوزهم  كذلك و الوالية،
 صبح الناخبون الذين ميكن أن نسـميهم نـاخيب أول  أزب للرئاسة أن بانتخاب مرشح احل

يف كل والية يعلمون مقدماً أن أصواهتم سوف تؤدي إىل انتخاب مرشح الرئاسة يف  درجة
حال فوز قائمة مرشحي عضوية اجمللس االنتخايب للرئيس املقدمة من حزب هذا املرشـح  

  .)١(للرئاسة

كما أصبح فوز مرشح الرئاسة باألصوات االنتخابية لكل والية متوقفـاً متامـاً علـى    
  .أي تصويت ناخيب أول درجة يف كل والية التصويت الشعيب

شعبياً مباشراً وتظهـر   اًانتخاب، تهقحقي يف  انتخاب الرئيس يف كل والية أصبحوبذلك 
مرشـحي اجملمـع االنتخـايب    هذه احلقيقة واضحة يف شكل التذكرة االنتخابية النتخاب 

والية ال تضع  ثنيمخسة وثالن أكثر من أذلك ، يس يف عدد كبري من الوالياتالنتخاب الرئ
اجملمع االنتخايب للرئيس على التذكرة أمساء مرشحي كل حزب لعضوية  يف الوقت احلاضر

 أن هـذه التـذكرة  يف األوىل على الرغم من أن املفروض االنتخابية املقدمة لناخيب الدرجة 
 ضع على هذه التذكرة أمساء مرشحي كلووإمنا ت، يقصد هبا انتخاب أعضاء اجملمع املذكور

احلقيقة بأصـواهتم لصـاحل هـؤالء    يف ويديل الناخبون ، رئيس ونائبه فقطحزب ملنصيب ال
فتحتسب تلك األصوات لصـاحل مرشـحي احلـزب    ،  )٢(املرشحني للمنصبني املذكورين

  .هم يف التذكرةَءمل تذكر أمسا يتب يف الوالية اللعضوية اجملمع االنتخايب للرئيس عن احلز

                                                 
  .٩١ص ،  مرجع سابق،  ..حقيقة الفصل بني السلطات،  سعيد السيد علي. د: انظر  )١(
   :للمزيد انظر  )٢(

Robert Singh; The American Government And Politics,op.cit.p.160. 



 

٦٦ 

الذي يقوم به اجملمع االنتخايب  االقتراعأن  هي مهمةنتيجة  على هذا التحول بوقد ترت
ينال  ال كانون األول ول التايل ليوم األربعاء الثاين لشهرللرئيس يف كل والية يف االثنني األ

أدىن اهتمام ألن نتيجة هذا االقتراع تكون معلومة مقدماً من وقت إعالن نتيجة انتخابات 
رد معرفـة  جموذلك ألن  تشرين الثاينيت جتري يف أوائل شهر وال، اجملمع االنتخايب للرئيس

يف الواليـات   حـزاب ابات من ناخيب الرئيس من كـل األ جمموع الفائزين يف هذه االنتخ
كن التعرف مقدماً على جمموع األصوات االنتخابية اليت سيحصل عليها كـل  مي، املختلفة

  .مرشح من مرشحي الرئيس ونائب الرئيس

ن الرئيس األمريكـي يـتم   إ :الرئيس األمريكي ميكننا القول انتخابولتلخيص عملية 
، أي وفقا ملبدأ االنتخاب الشعيب غري املباشر، ولكن على درجتني، اختياره من قبل الشعب

طبقا للطريقة اليت حتددها اهليئة التشـريعية يف كـل    -حيث يقوم سكان خمتلف الواليات
وجيتمع هؤالء املندوبني الـذين  ، الناخبني الرئاسينيأو  ،عدد من املندوبني باختيار -والية

يف كل والية على " اجملمع االنتخايب" وأ، "هبيئة املندوبني"ـب ىيكونون يف جمموعهم ما يسم
خـاب  مث ترسل بعد ذلك قوائم االنت، دن واحمهورية ونائبه يف آحدى النتخاب رئيس اجل

  .)١(جة االنتخابعالن نتيئيس جملس الشيوخ حيث يتم فرزها وإإىل ر

مريكية تتم على مخس مراحل متتالية يتحدد مواعـدها  االنتخابات الرئاسية األوعملية 
  :يتترتيبها فيما بينها على النحو اآلو

حزيران من العام الذي جتري فيه االنتخابات الرئاسـية يـتم    ذار إىلخالل الفترة من آـ ١
  .اختيار ممثلي احلزب للمؤمترين الوطنيني للحزبني الدميقراطي واجلمهوري

او حىت وقت متأخر من ( خالل الفترة الواقعة مابني منتصف حزيران وأواخر متوزـ   ٢
نهما ملنصـب الـرئيس   جيتمع املؤمتران الوطنيان للحزبني الختيار مرشح كل م) بآشهر 

  .ونائب الرئيس
                                                 

 ، السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعـدة الدسـتورية   الرقابة املتبادلة بني،  حسن البحري. د: انظر  )(١
  .٣٩٠ص ، ٢٠٠٥سنة  ، جامعة عني مشس بالقاهرة ، رسالة دكتوراه



 

٦٧ 

يتوجـه املقترعـون يف    تشرين الثاين ألول يوم أثنني يف ويف أول يوم ثالثاء تالٍـ   ٣
واختيـار املنـدوبني او النـاخبني     بأصواهتم لإلدالءخمتلف الواليات إىل صناديق االقتراع 

  .املتحدة ونائبه الرئاسيني الذين سينوبون عن الشعب يف عملية اختيار الرئيس الواليات

جيتمع املندوبون الناجحون أي  ولكانون األربعاء يف أنني بعد ثاين ويف أول يوم أثـ   ٤
  .صواهتم للمرشح الذي التزموا مسبقا بتأييدهأليمنحوا  )١(كل يف واليته "اجملمع االنتخايب"

مـن يـوم   سبوعني متاما أأي قبل (من العام التايل كانون الثاين ويف السادس من شهرـ   ٥
وتكون رئاسة اجللسة ، يف مقر جملس النواب يعقد الكونغرس مبجلسيه اجتماعا مشتركاً) التنصيب

واهلدف مـن  ، )و الرئيس املؤقت جمللس الشيوخأسواء كان نائب الرئيس (لرئيس جملس الشيوخ
تكاد  وهي عملية، صوات املندوبني الواردة من الواليات املختلفةأحصاء إهذا االجتماع هو فرز و

هناء عمليـة  إوبعد ، تكون مادية حبتة يقتصر فيها دور الكونغرس على تسجيل نتيجة االنتخابات
  .)٢(الفرز يقف رئيس جملس الشيوخ ليعلن اسم الرئيس اجلديد املنتخب

  وممارسة الناخبني حلقهم االنتخايب االمريكي تقدير نظام انتخاب الرئيس ـ رابعاً
الـيت   اإلجراءاتومجيع  ،األمريكيعملية انتخاب الرئيس بعد االنتهاء من احلديث عن 

ىل إوهذا النظـام   إىلاالنتقادات اليت وجهت يف سنقوم بالبحث ،ه العملية املعقدة حتيط هبذ
  .اقتراح بعض احللول الالزمة لتاليف بعض هذه االنتقادات

                                                 
مجايل عدد الناخبني الرئاسيني الذي يتوىل نيابة عن الشعب انتخاب رئيس الواليـات املتحـدة   إجدير بالذكر أن   )١(

عضاء أجمموع عدد + عضو ١٠٠ميثل جمموع عدد أعضاء جملس الشيوخ البالغ وهذا العدد ،  /ناخبا٥٣٨/ونائبه 
طبقاً للتعديل الثالث والعشرين للدسـتور  (أعضاء ممثلني عن مقاطعة كولومبيا ٣+عضواً ٤٣٥جملس النواب البالغ 

  ).١٩٦١مارس عام  ٢٩االحتادي األمريكي الصادر يف 
  .٣٩٢ص ،مرجع سابق ،  بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةلة الرقابة املتباد، حسن البحري. د: للمزيد انظر

جملموع عدد أصـوات  " البسيطة" ينبغي على املرشح الرئاسي لكي يظفر مبنصب الرئاسة أن ينال األغلبية املطلقة   ) ٢(
مجايل عـدد  إصوتا من أصل / ٢٧٠/صوات أي وهذه األغلبية تساوي أكثر من نصف جمموع عدد األ،  الناخبني

  . صوتا/ ٥٣٨/الناخبني الرئاسيني البالغ 
  .٣٩٣ص ،  مرجع سابق، حسن البحري. د: للمزيد انظر



 

٦٨ 

يف الـيت تـؤثر    لعوامـل وكذلك سنتحدث عن ممارسة الناخبني حلقهم االنتخايب وا 
ضعف نسبة املشاركة يف االنتخابـات   إىلاليت دعت  األسباباختيارهم للمرشح وكذلك 

  :لآليت بشكل عام وفقاً األمريكية

  األمريكيتقدير نظام انتخاب الرئيس  ـ ١
هو نظام انتخـاب   ،األمريكيكما وضعه الدستور ، األمريكينظام انتخاب الرئيس  إن

 االنتخابات وهو االنتخاب الشـعيب  يف األمثلراطي الدميق األسلوبيبتعد عن ،غري مباشر 
  .املباشر الذي جيعل الشعب ميارس حقه يف السيادة فعال

الشعب فقط  أفرادبعض  إىلاالنتخاب غري املباشر فمعناه انتقال ممارسة هذه السيادة  أما
  .)١(سيادة الشعب مبدأيتفق مع  مما ال

عن  أفصحواكانوا قد  ١٧٨٧يف عام  يكياألمرواضعي الدستور  أنولقد بينا فيما سبق 
نواياهم يف وضع انتخاب الرئيس يف يد فئة خمتارة تتمثل يف عدد من الناخبني يف كل والية 

مستبعدين بذلك فكرة االنتخـاب الشـعيب   ، بتعيينهم بالطريقة اليت يراها جملسها التشريعي
ترشدة مبا تتحلى به مـن  الفئة مستقوم تلك  أنوقد كان هدفهم من ذلك ، املباشر للرئيس

  .)٢(لتويل منصب الرئيس أهالباالختيار احلر املستقل السديد ملن تراه ،واخلربة ،احلكمة 

تكون جمرد حسن نوايا لواضـعي الدسـتور    أن تعدو فإهنا الكان هلذا النظام ميزة  فإذا
يـت  وحتول نظام انتخاب الرئيس من نظام قصد بـه تثب ،يف التطبيق  تتحققمل  األمريكي

باشر على نطـاق كـل   م نظام يعد يف حقيقته نظام انتخاب شعيب إىلسيطرة القلة املمتازة 
 يف حتديد الشخص الذي يتـوىلّ  األساسييكون لعامة الشعب فيه الدور ،والية على حدة 
  .)٣(منصب الرئيس

                                                 
  .١٧٧ص ،  مرجع سابق،  يف النظام الدستوري للواليات املتحدة سالرئي،  شوقي دامح. د :انظر  ) ١(
  .١١٨ص  ،  مرجع سابق،  الرئاسي مالنظا،  الصباحيحيىي  .د:انظر  )  ٢(
  .٣٥٢ص ،  مرجع سابق،  سلطة رئيس الدولة،  الصادق مازح. د :انظر  )٣(



 

٦٩ 

أي نظـام االنتخابـات   (وعليه سوف نتحدث هنا عن عيوب هذا النظام االنتخـايب  
  .عن املقترحات الالزمة لتعديل نظام االنتخاب هذا و) األمريكية

  األمريكيةنظام االنتخابات  إىلاالنتقادات املوجهة  ـ أ

شوبه عيوب كثرية بالرغم مـن  تبالطريقة اليت ذكرناها  األمريكيةإن نظام االنتخابات 
  :تيةالنقاط اآليف تتمثل  االنتقاداتوبالتايل فان هذه ، عليه أدخلتبعض التعديالت اليت 

ن التزام مرشحي احلزب لعضوية اجملمع االنتخايب للرئيس بانتخاب مرشـح احلـزب   إ*
بعد فوزهم يتمتعون حبرية التصويت على  وإهنم، للرئاسة يف حالة فوزهم ليس التزاما قانونياً

نـادرة   أحـوال الذي قد حيدث يف  األمر، ةالشعبي األصوات أغلبية ارتضتهحنو خمالف ملا 
  .)١(قيق نتائج االنتخاب املباشر على نطاق الواليةوحيول دون حت،

يفـوز بكـل    نأ إىليودي  األمريكيةنظام وحدة القائمة املتبع حاليا يف كل الواليات  إن*
كرب عدد مـن  أذي متثله القائمة اليت حصلت على االنتخابية للوالية مرشح الرئاسة ال األصوات
تكون هذه القائمة قـد   أن فال يشترط، تخابات الواليةهبا يف ان اإلدالءالشعبية اليت مت  األصوات

االنتخابية  األصواتيفوز بكل  أننه ميكن أومعىن هذا  ،لألصواتاملطلقة  األغلبيةحصلت على 
، يف الوالية األوىلللوالية مرشح للرئاسة مل يرغب يف انتخابه مما يزيد على نصف ناخيب الدرجة 

 األصـوات حيث فاز نيكسون جبميـع   ١٩٦٨اسة عام حدث يف انتخابات الرئ ومثال ذلك ما
االنتخابية يف كارولينا الشمالية وكارولينا اجلنوبية وتنسي مع انه حصل يف تلك الواليات علـى  

  .)٢(الناخبني فقط أصوات من%  ٣٧.٥، % ٣٨.٥، %٣٩.٥

                                                 
  :انظر  ) ١(

Stephen Voss: Cliffs Quick Review American government(New York city, 2006).p.32. 

  .٦٨ص ،  مرجع سابق،  الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة،  محيد الساعدي. د:انظر  ) ٢(



 

٧٠ 

درجـة علـى    أولناخيب  أغلبية أصوات إلهدارهفهذا النظام يعيبه وجود احتمال كبري 
الـذي يتعـارض مـع التطبيـق السـليم لدميقراطيـة        األمر، كامال إهدارق الوالية نطا

  .)١(االنتخابات

 األصـوات فاز احد املرشحني للرئاسـة بكـل    أنحدث يف عدد من الواليات  إذا*
نـاخيب الدرجـة    ألصواتاملطلقة  األغلبيةاالنتخابية هلذه الواليات مع عدم حصوله على 

عن فوز مرشح مبنصب الرئاسة على الرغم من عدم حصوله على  فيها فانه قد يسفر األوىل
  .)٢(الشعبية لألصوات املطلقة  األغلبية

، آخرينككل كان يفضل مرشحني  األمريكيعلى نصف الشعب  دا يزيأمن ما يعينوهو 
حق من حقوقها السياسية وهو حقها يف اختيار  أهمالشعبية يف  األغلبية إرادةوبذلك هتدر 

قد تكررت هذه النتيجة الشاذة املخالفة للدميقراطية يف مخسة عشر انتخاب مـن  و)٣(الرئيس
  .)٤(األمريكيةاالنتخابات 

اجملمع  أعضاء ألصواتاملطلقة  باألغلبيةأنه يف حالة عدم فوز أي من املرشحني للرئاسة *
 يقضي بان يقوم جملس النواب بانتخاب الـرئيس  األمريكياالنتخايب للرئيس فان الدستور 

يسحب من الشعب سلطة البت النـهائي بنفسـه يف    ألنه ،غري دميقراطي األسلوبوهذا 
اعتـداء   إىلن ذلك يـودي  أالدكتور حيىي الصباحي ب رأيوهنا اتفق مع ، اختيار الرئيس

صارخ على مبدأ الفصل بني السلطات الذي يعترب احـد الضـمانات اجلوهريـة للنظـام     
  .)٥(الدميقراطي

                                                 
  .٧٠ص،  ذكره قبمرجع س،  فة التنفيذية لرئيس الدولةالوظي،  الساعدي دمحي. د :انظر  )١(
  .٢٥٣ص،  مرجع سابق،  سلطة رئيس الدولة،  حازم الصادق.د:انظر  )  ٢(
  .١٠٧ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  الشكري يعل. د :انظر  )٣(
  .٨٧ص،  سابقمرجع ،  رئيس الواليات املتحدة،  كمال أبو اجملدأمحد . د :انظر  )٤(
  .١٢٠ص ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  الصباحيحيىي . د :انظر  )٥(



 

٧١ 

يف الصميم تبعده  األمريكياليت متس نظام انتخاب الرئيس  املهمة هذه العيوب أن ونرى
وتستلزم العمل اجلاد السريع مـن اجـل تعـديل هـذا     ،تطبيق الدميقراطي السليم عن ال
  .......وعليه سنتحدث عن االقتراحات الالزمة لتعديل هذا النظام.النظام

 :األمريكيةاملقترحات الالزمة لتعديل نظام االنتخابات ب ـ 

ئيس من بني املرشحني هلـذا  انتخاب الر عملية ب اليت تكتنفالعيو أهمذكرنا  أنبعد 
من النقد حيث وصف نظام  األكربن نظام اجملمع االنتخايب قد القى النصيب أنرى باملنصب 

وذلـك انـه    ،األمريكينظام احلكم  أجزاءاضعف جزء من  بأنهاجملمع االنتخايب للرئيس 
 األمـريكيني الذي دفع الكثري من  األمر)١(للدميقراطية األساسيةبادئ على امل يتضمن خروجاً

رحلة رغبة يف تاليف هذه تقدمي العديد من االقتراحات اليت تستهدف تعديل نظام هذه امل إىل
  : هي ما يلي األخريةالكونغرس يف السنني  إىلهم هذه املقترحات اليت قدمت أالعيوب و

 إىلنظام املندوبني للرئيس والتحـول   إلغاءأي  ،ايب للرئيساجملمع االنتخ بإلغاءاقتراح  *
وقد نال هذه )٢(بأكملهانظام االنتخاب الشعيب املباشر للرئيس على نطاق الواليات املتحدة 

جلنة  به أوصت أننطاق وخاصة بعد  أوسعيد الرمسي والشعيب على أيتاالقتراح حظه من ال
 األمريكـي ومن مث فقد وافق جملس النواب  ١٩٦٧عام  األمريكينيني احملامخاصة من نقابة 

ن يتم انتخاب الرئيس ونائبـه  أاقتراح بتعديل دستوري يقضي ب على تقدمي ١٩٦٩يف عام 
الـرئيس ونائـب الـرئيس    نه يكفي للفوز مبنصب أو ،عن طريق االنتخاب الشعيب املباشر

 األقلمتثل على  األصواتنت تلك اك ما إذاالشعبية  األصواتكرب عدد من أاحلصول على 
  .)٣(هبا اإلدالءالشعبية اليت مت  األصواتمن مجلة % ٤٠نسبة 

                                                 
  .٨٧ص،  سابق عمرج،  رئيس الواليات املتحدة،  اجملد بوأكمال  دأمح .د :انظر    )١(
  .١٨١ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقي دامح. د :انظر  )٢(
  .١٢١ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  الصباحي ىيحي. د :انظر  )٣(



 

٧٢ 

االنتخاب عـن   إعادةتجري ف األصواتمل حيصل أي من املرشحني على هذه النسبة من  إذا ماأ
  .)١(يةالشعب األصواتعلى اكرب عدد من  احلاصلنيبني املرشحني  أيضاطريق االنتخاب الشعيب 

د شوقي أن هذا االقتراح يف أخذه بنظام االنتخاب الشعيب املباشر ويف رأي الدكتور امح
، أؤيد الدكتور امحد شـوقي يف رأيـه   انوأ، ر يف الطريق الدميقراطي الصحيحيكون قد سا
تعثر عندما جعل الفوز مبنصب الرئيس ونائب الرئيس ملن  أن هذا االقتراح قدولكن برأيي 

ثل على األقـل  متكانت تلك األصوات  إذا ما حصل على اكرب عدد من األصوات الشعبية
  .)٢(من مجلة األصوات الشعبية اليت مت اإلدالء هبا% ٤٠نسبة 

الشعبية اليت عرب عنـها   اإلرادةهتدر  ألهناهذه النسبة قليلة وضئيلة  أنوالسبب يف ذلك 
ة هذه النسـب  نأ الدكتور حيىي الصباحي وبرأي بأصواهتم أدلوامن الناخبني الذين %  ٦٠

ومع ذلك فـان جملـس الشـيوخ    ،) %٥٠من  أكثر(املطلقة أي  األغلبيةتكون  أنجيب 
ظلت تعلو  األصواتمل يقم بالتصويت على هذا االقتراح فتوقفت مسريته ولكن  األمريكي

 األمريكيصوت الرئيس  أعالهاوكان  ،نظام االنتخاب الشعيب املباشر إىلوتطالب بالتحول 
توصيات  تواليت تضمن ١٩٧٧الكوجنرس عام  إىلوجه رسالة السابق جيمي كارتر عندما 

 إىل تبين تعديل دستوري يقضي باألخذحيث دعا كارتر صراحة ، االنتخايب اإلصالحبشان 
بنظام االنتخاب الشعيب املباشر للرئيس وانتقد نظام اجملمع االنتخايب وترك تفاصيل اقتراحه 

بطريق االنتخاب  األمريكيانتخاب الرئيس منادية بو تترد األصواتومازالت )٣(للكوجنرس
 يف الكـونغرس  اآلنلصـداها حـىت    اًصاغية وصـوت  أذاناالشعيب املباشر ولكنها مل جتد 

  .........)٤(األمريكي
                                                 

  .١٨٣ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقي دامح. د :انظر  )١(
  .١٨٤ص،  مرجع سابقأمحد شوقي، . د :انظر  )٢(
  :انظر  )٣(

Nova science edures(Congress of the U.S  Committees, rules and proc :Thomason G.Sela, 

publisher NYC,2009),p.320..(  
، دار النهضـة العربيـة  ، القـاهرة (حتديات وحتوالت،النظم السياسية يف العامل املعاصر، الشرقاوي دسعا. د:انظر  )٤(

  .٢٠٥ص).٢٠٠٢



 

٧٣ 

يف كل والية بالتصـويت  ) أول درجة وناخب(القتراح بأن يقوم الناخبونيتضمن هذا ا*
وليس على نطاق الوالية ،ل عليها الوالية الدوائر االنتخابية للكوجنرس اليت تشتم نطاقعلى 

ويف هذه الطريقة حيصل ، )Districtplan(يسمى بطريقة الدائرة االنتخابية  وهو ما بأكملها
فيها علـى   سيحصلاخلاص بالدائرة االنتخابية اليت  املرشح للرئاسة على الصوت االنتخايب

ن ان للوالية وهـذ ان انتخابياتويبقى بعد ذلك صوبالنسبة ملنافسيه  األصواتكرب عدد من أ
الية الشعبية على نطاق الو األصواتكرب عدد من أا املرشح الذي حصل على محيصل عليه

  .كلها 

ولكنه  ،العيوب املترتبة على نظام وحدة القائمة ن هذا االقتراح يعاجل جزئياًإويف احلقيقة 
 األقليةل حصول املرشح واحتما،يقضي على عيوب نظام انتخاب الرئيس السابقة البيان  ال

  . الالزم ن هذه الطريقة مل حتظ بالتأييدإقتها فوكساب،الرئاسة  إىلانتخابية توصله  أغلبيةعلى 

وبرأيي فإن نظام التحول إىل نظام االنتخاب املباشر أفضل بكثري من االنتخـاب غـري   
ن ناحية ومـن  املباشر والسبب يف ذلك أن االنتخاب املباشر هو أكثر دميقراطية وشرعية م

  .ناحية أخرى أقل تعقيدا وتكلفة من االنتخاب غري املباشر 

تقسم حصة الواليـة مـن    أنداه ؤوم ،لألصواتتوزيع النسب يتعلق هذه االقتراح ب *
الشعبية  األصواتيف اجملمع االنتخايب للرئيس على املرشحني للرئاسة حبسب نسبة  األصوات

 األصـوات مـن  % ٦٠لرئاسة على نسبة اصل مرشح ح فإذااليت حصلوا عليها يف الوالية 
 أصواتمن % ٦٠نه حيصل على إف يف الوالية مثالً) األوىلناخيب الدرجة  أصوات(الشعبية 
  .نتخايب للرئيس املمثلني للواليةاجملمع اال أعضاء

 أنوالشك بان هذه الطريقة من شـاهنا  )١(زيع النسيبووتسمى هذه الطريقة بطريقة الت 
الوالية يف اجملمـع   أصواتوالفوز بكل ،عيوب النامجة عن نظام وحدة القائمة تقضي على ال

                                                 
  .١٢٣ص ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  الصباحيحيىي .د:انظر  )  ١(



 

٧٤ 

الشـعبية يف الواليـة    لألصواتالنسبية  األغلبيةاالنتخايب للرئيس بناء على احلصول على 
  . معيبة أثاريترتب على ذلك من  وتقضي كذلك على ما

نواب قد رفضه نتيجة ن جملس الإف ١٩٥٠الشيوخ هلذا االقتراح عام جملس  تأييدورغم 
اعتراض عدد كبري من نواب الواليات املتحدة الكربى الذين أبدو حرصهم علـى مـنح   

 ،يف انتخاب الرئيس مهمالوالية ملرشح واحد للرئاسة حىت يكون هلذه الوالية دور  أصوات
  .النتخابية على عدد مرشحي الرئاسةا أصواهتاوذلك على خالف احلال عندما تتوزع 

مل تصـادف   األمريكين مجيع اقتراحات تعديل نظام انتخاب الرئيس إقول وخالصة ال
جملس النواب  أعضاءوذلك إما من جانب كبار ،تلقت االعتراضات الشديدة  هناإو،النجاح 

 أهنـم إىل ويعود السبب يف ذلـك   ،جملس الشيوخ أعضاءمن جانب كبار الساسة من  أو
واعتـادوا  ،النظام احلايل  آلفو أنانتخابية بعد قد تسفر عنه التعديالت من نتائج  خيشون ما

املدن الكربى اليت هتـتم كـثريا بـاالقتراع     أنعن  فضالًوثغرات  ،عليه مبا فيه من عيوب
  .)١(آخرالرئاسي ترفض التنازل عن حقها يف قوة قد تفقدها حتت لواء نظام 

 اجلمهـوري حزب األمريكية الضوء على اجلهود غري املسبوقة لل) تامي(سلطت جملة وقد 
نتج عنها سن قوانني جديدة لتصويت الناخبني بصناديق االقتراع خالل االنتخابـات   اليت

واليت ستغري مسار االنتخابات الرئاسية  /٢٠١٢/هذا العام الرئاسية اجلديدة املقرر إجراؤها 
بتقدمي  وأشارت اجمللة إىل إعالن وزارة العدل التابعة إلدارة أوباما، األمريكية بشكل كامل

ومن ، دعوى من اجلمهوريني بوالية تكساس لطلب إعادة تقسيم اخلريطة االنتخابية للوالية
وخاصة بعد توقيع ريك بريي حمافظ ،الواضح أن هذا االقتراح سيضعف أصوات الناخبني 

والية تكساس على وثيقة تقسيم املنطقة لدوائر انتخابية من جديد ليـتم املوافقـة عليهـا    
  .قانونياً

                                                 
   :انظر  )١(

Robert Singh; The American Government And Politics,op.cit.p.169. 



 

٧٥ 

أوضحت اجمللة أن كوكبة من رموز العدالة قاموا بوضع تعديالت على قانون التصويت و
والشـباب   ،والالتينـيني ،والدميقراطيني  ،األمريكينيجبميع الواليات مما يسمح لألفريقيني 
بعد أن ، تلك التجربة اليت لن تقتصر على تكساس، بتشكيل نسبة كبرية من مجهور الناخبني

 .فظ فلوريدا مبراجعة قواعد التصويت اخلاصة بواليتهطالب ريك سكوت حما

وتشمل التعديالت القانونية بالعملية االنتخابية السماح بالتصويت بالربيد األقل سـعرا  
بدال من زحام مراكز االقتراع والذي ساعد ثلث أصوات النـاخبني يف انتخابـات عـام    

 .ومشال كارولينا ،يزوناوأر ،على التصويت يف عدد من الواليات مثل فلوريدا ٢٠٠٨

، ٢٠٠٨وأوضحت اجمللة أن اجلمهوريني يسعون أيضا لتغيري نظام التصويت السابق لعام 
ليصبح من املقرر ، والذي كان يقضي بوضع ختم فوز باراك أوباما إلثبات سالمة التصويت

وهـي  ، أن يديل الناخب بصوته عن طريق بطاقة اهلوية الشخصية املختومة من احلكومـة 
وتكساس واليت ستسهل املهمـة   ،وجنوب كارولينا ،الباماا تجربة اليت جرى العمل هبا يفال

  .على حوايل مخسة ماليني ناخب حول الواليات األمريكية

اللوايت مل يغرين  صاحل السيدات املتزوجات وأضافت اجمللة أن القانون اجلديد سيكون يف
املسنني الذين مل يستطيعوا السفر ملراكـز  كما سرياعي أيضا ظروف ، أمساء عائالهتم قانوناً

ألنه سيشمل فئـة عريضـة مـن    ، االقتراع ومل يقدروا على تكلفة إصدار بطاقة شخصية
  .٢٠٠٨انتخابات عام  مشاركتهم السياسية يف رفضواالعاملني والفقراء الذين 

 األمريكي وهبذا نكون قد انتهينا من احلديث عن االنتقادات اليت تتعلق بالنظام االنتخايب
حلقهـم   األمـريكيني وننتقل للحديث عن ممارسة النـاخبني   واالقتراحات الالزمة لذلك

  .االنتخايب



 

٧٦ 

  :ممارسة الناخبني حلقهم االنتخايب ـ ٢
ويتمتـع حبـق    ،تشمل اهليئة االنتخابية مجيع املواطنني الذين يتمتعون حبق االنتخـاب 

 األمريكيـة املتمتعني باجلنسية  كافة املواطنني األمريكيةاالنتخاب حاليا يف الواليات املتحدة 
يف جرائم ماسة  إدانتهموعدم  ،بالصالحية العقلية مهمتتعمع )١(الذين بلغوا سن الثامنة عشر

  .بالشرف

أي قيـد   أو ،نصاب مايل أو ،الء مجيعا دون النظر إىل جنسوأصبح حق االنتخاب هلؤ
 إملـام  ومؤداه،فاءة فقد بقي هذا الشرط لكشرط ا إالاللهم  ،ضريبة انتخابية مثل دفع أخر

وفهم جزء من دستور ،أو القدرة على قراءة ،والكتابة ،من معرفة القراءة  ادينالناخب حبد 
  .تور االحتاديالدس أوالوالية 

نه مل يـتم  أ إالورغم صدور تشريعات من الكوجنرس بوقف هذا الشرط لفترات معينة 
يف العوامل املؤثرة يف توجيه أصوات الناخبني ، وكذلك وعليه سنقوم بالبحث ، هنائيا إلغاؤه

  .أسباب ضعف األقبال على املشاركة يف العملية االنتخابية 

  :الناخبني أصواتاملؤثرة يف توجيه  لعواملا ـ أ
تـأثري   مها أساسيان عامالنواجتذاهبم ، الناخبني أصواتيف توجيه  ثريو مالعل من أهم 

  :سة وتأثري املرشح للرئا،احلزب 

  : تأثري احلزب ـ١

انتخاهبم  إىلويقودهم هذا الوالء ، برابطة والء حلزهبم األعضاءاالنتماء احلزيب يربط  إن
طـوال تـاريخ    األولاحلزبية هـي املـؤثر    وظلّت، تردد  أومرشح احلزب دون مناقشة 

ـ ) % ٨٠(و%  )٧٥(بـني   مـا  أن اإلحصاءاتفقد دلت  )٢(األمريكيةاالنتخابات الرئاسية  ن م
                                                 

  :وهذا ما نص عليه التعديل السادس والعشرون للدستور األمريكي  )١(
Establishes the official voting age to be 18 years old"                                  "  

  .٩٢ص  ،  مرجع سابق ، حقيقة الفصل بني السلطات،  السيد علي دسعي. د:انظر  )٢(



 

٧٧ 

% ٣٠ إىل ١٩٦٨كانوا من مؤيدي احلزبني الرئيسيني مث زادت نسبة املستقلني يف عام  األمريكيني
  .)١(وترتفع نسبة املستقلني بني الشباب وطلبة اجلامعات ١٩٧٢يف عام % ٣٥ إىلمث 

أن احلزب الدميقراطي الذي حيظى احلزيب يف انتخابات الرئاسة من  التأثريعلى  أدلوليس 
هذه الواليـات   أصواتيف الواليات اجلنوبية حيصل على الغالبية العظمى من  ساحق بتأييد

  .)٢(بينما يتفوق احلزب اجلمهوري يف الواليات الشمالية

يف  اإلمكـان عامل ملعرفة اجتاهات التصويت قدر  أهماحلزب  إىل األشخاصانتماء  نوإ
ناسبة كل اقتراع بل ينتظر يعيد النظر يف أمر تفضيله السياسي مب ن الناخب الإف، أي اقتراع

وعلـى  ، التخلي إىليدعوه  من الظروف ما طرأيمل  فيه ماتصويته مع احلزب الذي اندمج 
يتوقع الفوز يف أي انتخاب فوالء الناخبني  واألصدقاءاملسجلني  أغلبيةاحلزب مع  ذلك فان

  .)٣(للحزب عامل حاسم

عة احلزب الدميقراطي تقوم على سمف األساسينيهذا وجتذب املستقلني مسعة أي احلزبني 
ويرجـع  ، لتحقيق الرخاء األزماتبالد يف مواجهة لاقتصاد ا إدارةيف  أفضلنه يقوم بدور أ

املالية الكـربى   األزمةن على السلطة عندما بدأت واجلمهوريسيطرة  انه تصادف إىلذلك 
زفلـت عـام   مث متكن الرئيس الـدميقراطي رو  ١٩٢٩عام  األمريكيةيف الواليات املتحدة 

ء احلالـة  والناخبني يتجهون دائما عندما تس مما جعلاالقتصادية  األزمةمن مواجهة  ١٩٣٢
وعلى العكس من ذلك يتجهون ،للرئاسة  الدميقراطيانتخاب مرشح احلزب  إىلاالقتصادية 

  .احلرب وإهناءانتخاب مرشح احلزب اجلمهوري عندما يرغبون يف استتباب السلم  إىل

ون السلطة عند بدايـة احلـربني   الدميقراطيني هم الذين كانوا يتولّ أن والسبب يف ذلك
جيت  ل مسعة احلزب اجلمهوري بسبب فضيحة ووترولّع،العامليتني مث حريب كوريا وفيتنام 

                                                 
  .١٩٠ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  امحد شوقي. د:انظر  )١(
  .١٢٦ص ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  صباحيحيي ال. د:انظر  )٢(
  :  للمزيد انظر )٣(

.p.176997)(London,1Essentials of American National Government; Toing, William 
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نه كان متوليا الرئاسـة  أرغم  ١٩٧٦فورد يف انتخابات عام  هي السبب الرئيسي يف هزمية
 تـأثري ذلك كله فان الوالء احلزيب ومسعة احلزب هلما هذه االنتخابات من أجل  إجراءعند 

  .األمريكيةالناخبني يف انتخابات الرئاسة  أصواتفعال يف توجيه 

  :األمريكيةتأثري املرشح للرئاسة  ـ٢
ـ   وبآرائهيؤثر املرشح للرئاسة على ناخبيه بشخصيته   السياسـية  كالتيف حـل املش

 أناستطاع  ما إذايف فوزه يف االنتخابات  مهمفشخصية مرشح الرئاسة عامل ، واالقتصادية
بـرز  أولعل ،وثقته  ،الشعب إعجابنتيجة قوة شخصيته فيحوز بذلك  إليهجيذب الشعب 

 األمريكيةيف انتخابات الرئاسة  إيزهناورمثال على ذلك عندما فاز الرئيس األمريكي السابق 
  .ب اجلمهوريوحينها كان مرشحا عن احلز ١٩٥٦و ١٩٥٢ملرتني متتاليتني عامي 

إىل  أساسـا انتصاره يرجع  أنالدراسات اليت متت خالل سنوات حكمه  أظهرتوقد  
الدميقراطيني  أن بدليلوذلك  )١(شخصيته وثقة الناخبني يف قدرته وليس يف حزبه اجلمهوري

الشيوخ خالل ست سنوات من سـنني حكـم   النواب و يقد سيطروا على كل من جملس
  .)٢(١٩٦٠و ١٩٥٤من ترة الثمانية يف الف إيزهناور
-٢٠٠٨( وبامـا أباراك  للواليات املتحدة االمريكية الرئيس احلايلحد ان خيفى على أ وال

من فرض ثقته علـى   ،وهو مامكنه خطايب بارع  وأسلوب ،يتمتع بشخصية قوية )٢٠١٢
  . الشعب األمريكي

ني له بل أيضا وليست شخصية املرشح للرئاسة فقط هي العامل األساسي يف انتخاب الناخب
  .ومواقفه الشجاعة يف التعبري عنها،واالقتصادية ،آراؤه السياسية 

 اإلعـالم  أجهزةالناخبني بعد ازدياد دور  أصواتهذا العامل على توجيه  تأثريولقد زاد 
وخاصة دور التلفزيون الذي جعل املرشح للرئاسة يف كل بيت ،يف الدعاية ملرشحي الرئاسة 

                                                 
  .٩٣ص،  مرجع سابق،  الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة،  الساعديمحيد . د: انظر  )١(
  .١٩١ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  شوقيامحد . د: انظر  ) ٢(
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وحماولة كل )٢(ومبناظراته وحماوراته مع غريه من مرشحي الرئاسة)١(ائهروآ وأفكارهبشخصيته 
السياسـية ملرشـحي    باآلراء األمريكينياهتمام  أثاروكل ذلك ، منهم التغلب على منافسه

  .الناخبني أصواتثر عظيم يف توجيه أان له الرئاسة وك

  :على ممارسة حقهم االنتخايب إقبال األمريكينيضعف  ـ ب
حىت بلغت نسبة من حيجمون ، عادة على استعمال حقهم االنتخايب مريكيوناأليقبل  ال

جمموع من هلم احلق يف االنتخابـات  من  ئةاملرب اخلمسني يف ايق عن ممارسة هذا احلق ما
  : أمههاويرجع ذلك إىل عدة عوامل )٣(األمريكيةبالواليات املتحدة 

وانصرافهم عن االهتمام بالشؤون  بغية احلصول على الربح بأعماهلمانشغال املواطنني *
  .املرشحني وأراء،السياسية 

وعـدم   ،الالمبـاالة يدفع النـاخبني إىل   الرئيسنياحلزبني  تشابه برامج مرشحي إن* 
  .املتنافسني لذلك يستوي عندهم جناح احد ألنهاالهتمام باالشتراك يف التصويت 

 أخرالدخول يف انتخاب  ليهإيكاد املواطن األمريكي خيرج من انتخاب حىت يطلب  ال*
إىل  )٤(الكـوجنرس  أعضاءإىل انتخاب ،فمن انتخاب عدد كبري من العاملني حبكومة الوالية 

 وإجراءاهتـا  ،والكثري من قوانينـها  التصويت على التعديالت الدستورية يف دستور الوالية
اك يف ويدفعـه إىل العـزوف عـن االشـتر    ،الذي يرهق الناخب األمريكي  األمر، املهمةا

  .التصويت

ن كان يزيد عدد إن هذا وأل إجبارياًورغم ذلك كله فقد رفض اقتراح جيعل التصويت 
  .)٥(من عدم التصويت أسوءوهو  ،نه جيعل تصويتهم عشوائياًأ إالاملشاركني يف االنتخابات 

                                                 
  .١٢٨ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  صباحيحيىي ال. د: انظر  )١(
  .١٩٨٤عام  لاملناظرات رجيان وموندياأبرز هذه   )٢(
  .١٨٧ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  امحد شوقي. د: انظر  )٣(
  op.cit,p.336: Congress of The united StatesSeal G. Thomason,  ,.                      : انظر  )  ٤(
  .١٢٩ص ،  مرجع سابق،  م الرئاسيالنظا،  صباحيحييي ال. د: انظر  )٥(
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هناك فئات من اجملتمـع األمريكـي تشـارك    وفيما يتعلق بالفئات اليت تشارك باالنتخابات 
وخرجيـو اجلامعـات   ، األثريـاء  من بينها مقارنة بفئات اخرى ة كبرية يف االنتخاباتكمشار
 أخرىوهناك فئات ،  والبيض بصفة عامةنيالوالء احلزيب ومعظم اجلمهوري وأصحاب،واملهنيون ،

والشباب ،والعمال غري املهرة  ،التعليم ومتوسطو ،الفقراء  تضعف مشاركتها يف االنتخابات مثل
 أعلـى  األمريكيونوميثل اليهود ، واملستقلون ،امسة والستنيوكبار السن فوق اخل ،ثنيدون الثال
  .٢٠١٢عام  حىت اآلن ١٩٣٠صويت يف االنتخابات منذ عام ك يف التانسبة اشتر

عمل على ويرجع ذلك إىل قوة املنظمات اليهودية يف الواليات املتحدة األمريكية واليت ت
وة سياسية مـؤثرة يف االنتخابـات األمريكيـة عامـة     هم قوجعل ،تكتيل أصوات اليهود

هبدف حتقيق األهداف اليهوديـة اإلسـرائيلية أو    ،واالنتخابات الرئاسية األمريكية خاصة
  .)١(الدولية

يدين للحزب الدميقراطي قد اخنفـض يف  ؤعدد امل أنالعام  للرأيوقد كشف استطالع 
يـدين للحـزب   ؤخنفض عـدد امل كما ا، ١٩٨٠العام ب مقارنة بنسبة كبرية ١٩٨٦عام 

سياسية بنسبة  أحزابينتمون إىل أي  الذين ال املستقلنياجلمهوري بنسبة قليلة وازداد عدد 
  .)٢(كبرية

احلـايل   ا الرئيسواليت فاز هب، ٢٠٠٨يف عام  األخرية األمريكيةوبنظرة على االنتخابات 
ـ  ؤامل حـدى إ أجرتهفقا الستطالع وذلك و، اماوبأباراك  للواليات املتحدة ن إسسـات ف

 أي ما نسـبته ،أضعاف من اجلمهوريني بثالثة  أكثرالناخبني  أبوابالدميقراطيني قد طرقوا 
 وبلغ، األصواتمن % ٥٢.٧وباما حصل على أ أنومن اجلدير بالذكر % ٦مقابل % ٢١

يف  ،مليون ناخب )١٢٦( أصلمن  أمريكيمليون ناخب  )٦٦(صوهتم  عدد الذين أعطوه
                                                 

الـوزير  ) وليـام ايـدي  (فصول من كتاب حممد حسنني هيكل يكتب ملفات السويس قال نقال عن مذكرات   )١(
األمريكي املفوض السابق يف جدة الذي وصف اجتماعا له بالرئيس ترومان حيث قال لترومان امسع إنين انـوي  

.  صواتا يف االنتخابات األمريكية ولكن لليهود تـأثري أأن للعرب  ترشيح نفس للرئاسة مرة أخرى وليس يف علمي
  .١٩٨٦-٩-٣٠العدد الصادر يف ،  جريدة األهرام :انظر

  .١٣٠ص ،  سابقالرجع ،  املالنظام الرئاسي،  صباحيحيىي ال. د: انظر  )٢(
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من جمموع % ٤٦مليون فقط بنسبة  ٥٨املصوتني ملنافسه اجلمهوري ماكني حني بلغ عدد 
  .)١(الناخبني أصوات

 من الفصل االول من هذه الرسالة  نكون قد انتهينا من احلديث عن املبحث الثاين هبذاو
وكذلك عن انتخـاب  ،ومتويلها  ،للرئيس األمريكي والذي حتدثنا فيه عن احلملة االنتخابية

  .تعرض له هذا االنتخاب من انتقاد وما،يكيالرئيس األمر

ن مدة والية الرئيس األمريكي للحديث ع األولمن الفصل  األخري املبحثوسننتقل يف 
  .الرئاسة األمريكيةإىل شغور منصب  دىيؤيخلفه يف حال حصول أي عارض س منو

                                                 
  .٢٠٠٨نوفمرب  ٤بتاريخ ) شاركةنتائج االنتخابات األمريكية مرتبطة بنسبة امل(مبقالة بعنوان  BBCموقع:  انظر  ) ١(
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  :يممتهيد وتقس
وجواز حتديـد   ،ي منصب الرئاسة يف نظام دستوري ماإن حتديد املدة اليت يستغرقها تولّ

ليس من شأنه فقط حتديد النظام الزمين لوالية  ،وعدد املرات اليت جيوز فيها ذلك ،هذه املدة
  .أو ضعفه الرئيس ولكن أثره ينعكس بالضرورة على قوة منصب الرئاسة

ما لعجز إاألحيان إىل شغور هذا املنصب بعض تعرض يف كما أن منصب الرئاسة قد ي 
العامل يضع الضوابط الكفيلـة بإجيـاد   يف تايل أي دستور وبال ،أو عزله ،أو وفاته،الرئيس 

  .البديل الفوري وفق إجراءات معينة وترتيب معني ينص عليه دستور أي دولة

إىل مدة  لفصل األولسوف نتطرق يف هذا املبحث الثالث واألخري من ا على ذلك وبناء
        .منصب الرئيسخلو  تالرئاسة األمريكية وحاال
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وجواز جتديدها لعدد غري حمدد من املرات كفيل باستقرار الرئيس ،إن إطالة مدة الرئاسة 
توثيق عالقاته و، والربامج اليت يتبناها ،يف منصبه ومتكينه من االستمرار يف متابعة السياسات

في على منصب الرئاسة املزيد من القوة ضمما ي، حكمه  باألشخاص والقوى اليت تسانده يف
  .)١(يف حال تقصري مدة الرئاسة وعدم جواز جتديد مدهتا، ويؤدي عكس ذلك،  والفعالية

  :ولذلك سوف نقوم بالبحث يف النقاط اآلتية

تعلق مبدة الرئاسة ومرات توليها وموقف اجتاهات واضعي الدستور األمريكي فيما ي ـأوالً
  :الدستور من ذلك

وكذلك موقف ،وجتديدها  ،نتناول هنا اجتاهات واضعي الدستور حنو حتديد مدة الرئاسة
  :الدستور األمريكي من حتديد مدة الرئاسة وعدد مرات توليها

  :اجتاهات واضعي الدستور حنو حتديد مدة الرئاسة وجتديدها ـ ١
يف بادئ األمر  ١٧٨٧الدستور األمريكي يف مؤمتر فيالديلفيا املنعقد يف عام اجته واضعوا 

وأن تكون مدة رئاسته سبع سنوات مـع حظـر    ،إىل انتخاب الرئيس بواسطة الكونغرس
ولعل احلكمة يف إطالة مدة الرئاسة وحظر جتديدها هـي تقويـة الـرئيس يف    ، )٢(جتديدها

  .بغية جتديد مدة رئاسته،وعدم تراخيه أمامه  ،مواجهة الكونغرس

ولكن أغلبية أعضاء املؤمتر استبعدوا فكرة انتخاب الرئيس بواسطة الكونغرس وقـرروا   
وبذلك زالت احتماالت ضـعف أو  ، أن جيري انتخابه عن طريق اجملمع االنتخايب للرئيس

لذلك اجتـه  ، تبعية الرئيس للكونغرس بل قد تتفوق سلطة الرئيس على سلطة الكونغرس 

                                                 
  .٣٢٤ص ،  مرجع سابق،  الدستوري والقانون السياسية النظم،  سن خليلحم. د: انظر  )١(
  .٢١٥ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  )٢(
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مدة والية عضو (امني أي جلعل مدة الرئاسة أربع سنوات فقط وهي املدة الوسط بني العالر
مع االجتـاه إىل التجديـد   )١( )مدة والية عضو جملس الشيوخ(ستة أعوام الو) جملس النواب

قائد حـرب االسـتقالل    لزعميهموقد دفعهم لذلك حبهم ،  لعدد من املرات دون حتديد
، وأنه قد يرغب يف تويل الرئاسة مـرات متتاليـة    ،املنتظر الرئيسوصفه جورج واشنطن ب

أما فيمـا  ، يومنا هذاإىل ت اليت مت حتديدها مازالت باقية ربع سنوااألونالحظ هنا أن مدة 
ولكـل فقيـه    ،وتأييد ،وكان حمل نقد،يتعلق بتجديد هذه املدة فقد مر بتطورات عديدة 

  .حججه يف ذلك

  :حتديد مدة الرئاسة وعدد مرات توليها موقف الدستور األمريكي من ـ ٢
واضعي الدسـتور األمريكـي يف مـؤمتر    واجتاهات  ،على ما سبق من مناقشات بناًء

ى الرئيس منصبه ملدة أربـع  يتولّ :"هنأقاضياً ب فيالديلفيا ورد نص املادة الثانية من الدستور
أو ،ر هذه املدة أو عدم جواز تكرا ،إضافة بشأن جواز مع تعمد إغفال وضع أي "سنوات

ي وقد فسر هذا اإلغفال على أنه إباحة لعدد مرات تولّ ،بشأن عدد مرات تويل هذا املنصب
  )٢(.الرئاسة دون حتديد

  :بعدم تويل الرئاسة ألكثر من مرتني األمريكينيساء التزام الرؤ ىمد ـ ثانياً
لتـزم معظـم   وقـد ا  ،ثر من مرتنيتويل الرئاسة األمريكية ألك مضي بعدنشأ تقليد يق

 ،وخرج البعض عليه مبحاولة تويل الرئاسة ألكثر من مرتني ،التقليد ذاساء األمريكيني هبالرؤ
ألكثـر  ساء األمريكيني بعدم تويل الرئاسة وعليه سنبني التزام معظم الرؤ ،ومت هلم ذلك فعالً

  :وتوليه ألكثر من مرتني ،ساء عن هذا التقليدمن واليتني وخروج بعض الرؤ

  
                                                 

  :انظر  )١(
t (Washington, US Fifth Amendmen –y Presidential Inability and the Twent; Gant, Scott

government printing office,2003),p.224.  
  .٢٤٣-٢٤٢ص ،  مرجع سابق،  الف يوم جون كينيدي،  )االبن( آرثر شالزجنر: للمزيد انظر  (٢)
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  :ؤساء األمريكيني بعدم تويل الرئاسة ألكثر من مرتنيلتزام معظم الرا ـ ١
رغم سكوت الدستور األمريكي عن حتديد عدد مرات الرئاسة األمريكية فإن الـرئيس  

ي الرئاسة ألكثـر مـن   األول للواليات املتحدة األمريكية جورج واشنطن رفض فكرة تولّ
وظن البعض أن واشنطن  ،ة لفترتني متتاليتني فقطمكتفياً بتويل الرئاس، ولوالية ثالثة ،مرتني

واشنطن يف هناية  ها قررمللشأن ولكن األمر يف حقيقته يعود قصد بذلك أن يضع تقليداً هبذا ا
ورأى أن يغـادر املسـرح    ،عندما شعر باإلرهاق الناتج عن تقدمه يف السـن  الثانيةمدته 

  .)١(متنعه من ذلك وأنه يرى أن الوطنية ال ،السياسي

وقد  ،وبعد الرئيس األول للواليات املتحدة األمريكية جورج واشنطن جاء جون آدامز
 ،ى الرئاسة مـرتني متتـاليتني  وقد تولّ ،توىل الرئاسة ملدة واحدة فقط مث أعقبه جيفرسون

اليت تذرع هبـا جـورج    ذاهتا األسباببومتذرعاً  ، ي الرئاسة ملرة ثالثة مستنداًورفض تولّ
الرئيس يف منصبه فترة  مفاده أن بقاءميكن أن يسمى تقليداً جديداً  ما اإليهواشنطن مضيفاً 

  .احلياة  ىطريق إىل بقائه يف ذلك املنصب مدغري حمددة قد يفتح ال

وهذا ما خيالف املبادئ الـيت  ،  الرئيس إىل شخص حيكم بالوراثة ميكن أن يتحولذا هبو
وقد سار على هذا التقليد والنهج من بعد  ،املؤسسون يف الدستور األمريكي  اآلباءوضعها 
اكتفى كل  حيث،  وأندرو جاكسون ،ومجيس مونرو، نماديسومجيس  كل من جيفرسون

األمريكيون هذا التقليـد الـذي    معظم الرؤساءواتبع  ،منهم بالرئاسة مرتني متتاليتني فقط
 دون أن يكـون  ى الرئيس األمريكي الرئاسة األمريكية لدورتني متتـاليتني يقضي بأن يتولّ

  .هنالك نص صريح بالدستور يقضي بذلك

                                                 
هليـة للنشـر   األ،  عمان، صادق إبراهيم عودة . أ،  ترمجة أسطورة الرئاسة األمريكيةديفيد كيه نيكولز،  : انظر  )١(
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  ي الرئاسة ألكثر من مرتنياألمريكيني على تقليد عدم تولّ الرؤساءخروج بعض  ـ ٢
 الرؤساءعلى الرغم من النهج الذي سار عليه معظم الرؤساء الذين ذكرناهم فإن بعض 

ى الرئاسة مرتني ت الذي تولّومثال ذلك الرئيس غران ،ي الرئاسة ألكثر من مرتنيحاول تولّ
حاول جاهداً أن يرتب لترشـيح  )١(١٨٧٥وقبل هناية املدة الثانية لرئاسته يف عام  ،متتاليتني

ولكن مسعاه هذا قد فشل نتيجة العتراض أعضاء جملس النواب مبا فيهم  ،نفسه للمرة الثالثة
  . ١٨٧٧نية يف عام وانتهت رئاسته يف هناية املدة الثا، األعضاء الذين ينتمون حلزبه

وانتهت املدة  ،روزفلت بعد أن توىل الرئاسة ملرتني متتاليتنيتيودور كذلك فإن الرئيس 
ى تاركاً األمر مدة أربع سنوات تولّ ،ومل يرشح نفسه ملدة ثالثة،  ١٩٠٩الثانية منهما عام 

  .)٢(فيهما الرئاسة األمريكية الرئيس األمريكي األسبق تافت

معلالً بأن التقليد  ،ورشح نفسه للرئاسة ،١٩١٣زفلت نفسه يف عام روتيودور مث عاد 
أن ذلك ال حيول دون تـويل  و ،ي الرئاسة ثالث فترات متتاليةلّالسائد يقضي بعد جواز تو

  .مىت كانت هذه الفترة غري تالية للفترة الثانية ،الرئاسة لفترة ثالثة

وفاز ويلسون الذي التزم بفتريت  ،ثةولكن روزفلت مل يفز بانتخابات الرئاسة للمرة الثال
  .)٣(الرئاسة ومل يرشح نفسه ملرة ثالثة

وهـو   ،ي الرئاسة األمريكية ألكثر من مرتني متتـاليتني مث جاء من حطم تقليد عدم تولّ
ورشـح نفسـه    ،ى الرئاسة األمريكية ملرتني متتاليتنيذي تولّال ، الرئيس فرانكلني روزفلت

مـرة يف تـاريخ   ألول لرئاسة للمرة الثالثة ى اوتولّ ،حيث جنح ١٩٤٠للمرة الثالثة يف عام 
 الواليات املتحدة االمريكيـة يرجع ذلك إىل ظروف دخول و، الواليات املتحدة األمريكية 

ومع ذلك فقد أخذ منافسوه يف انتخابـات  ، وهتديدات احملور للعامل احلرب العاملية الثانية 

                                                 
  .١٣١ص  ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي.د: انظر  ) ١(
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ولكن فرانكلني روزفلت رغم ذلك كلـه  ، ح الفترة الثالثةالرئاسة ينددون به ويلقبونه بلقب مرش
ولكن عاجلتـه   ،للمرة الرابعة ١٩٤٤وحطم التقليد مرة ثانية فرشح نفسه للرئاسة يف عام  ،عاد

  . مدة رئاسته نائبه هاري ترومانأكمل تويلو ،١٩٤٥سته الرابعة فتويف يف عام املنية يف بداية رئا

لت عندما خرق العرف املستقر ملدة أكثر من قـرن  ويعود السبب الذي تذرع به روزف
وهو عدم جواز تويل الرئاسة ألكثر من مرتني متتاليتني إىل أن الدستور األمريكي مل يـنص  

فلم يوجـد أي مـانع    ،أن الدستور دائماً أقوى من العرف فرضعلى ما مينع ذلك وعلى 
  .للرئاسة األمريكية ألكثر من مرة دستوري من ترشحه

  :ي الرئاسة األمريكية ألكثر من مرتني متتاليتنيعدم جواز تولّـ  ثالثاً
ج سلفه فرانكلني خشي رجال احلزب اجلمهوري أن ينتهج ترومان الرئيس الدميقراطي هن

يـد  مـن  ذلك هنائياً بفينتقل أمر الرئاسة  ،رات متتاليةبالرئاسة أربع م فرروزفلت الذي ظ
دار كامل للتقليـد  فضالً عما يف ذلك من إه ،ياحلزب اجلمهوري إىل يد احلزب الدميقراط

لذلك كانـت مسـاعي احلـزب    ، )١(ي الرئاسة ألكثر من مرتنيعد تولّبالرئاسي اخلاص 
ن وتعديل وهو التعـديل الثـاين والعشـر   اجلمهوري حثيثة لتعديل الدستور وصدر هذا ال

  .للدستور األمريكي

ي الرئاسة ديل الدستور حلظر تولّهود اليت بذهلا اجلمهوريون لتعاجلوعليه سنتحدث عن 
ي الرئاسة ألكثـر  وكذلك عن التعديل الذي مت مبوجبه حظر تولّ ،ألكثر من مرتني متتاليتني

  .من مرتني متتاليتني

  :جهود احلزب اجلمهوري لتعديل الدستور حلظر تويل الرئاسة ألكثر من مرتني ـ ١
وتقدموا بـاقتراح   ،النوابشيوخ وال يجملسيف  باألغلبية مانتهز اجلمهوريون فرصة متتعه

ي الرئاسة ألكثـر  تولّ يكفل عدمبتعديل الدستور على حنو  يقضي ١٩٤٧من عام  ريف آذا

                                                 
جامعة عـني  ،  رسالة دكتوراه،  ردينمبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي األ،  لةسامل العضاي .د: انظر  )١(
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وقد ساند ودعم كل األعضاء اجلمهوريني يف الكونغرس هذا االقتراح  ،من مرتني متتاليتني
فقة عليه من اجملالس مت إقرار هذا التعديل باملواو ،كما ساندته قلة من األعضاء الدميقراطيني

وكما هو معلوم فـإن هـذه   ، ١٩٥١التشريعية يف ثالثة أرباع الواليات يف شباط من عام 
  .دستوراملوافقة كافية لتعديل ال

التعديل الثاين والعشرون للدستور األمريكي الذي حيظر تويل الرئاسة ألكثـر مـن    ـ٢
  :مرتني

بأنه ال جيوز انتخـاب   ١٩٥١عام  ن للدستور األمريكيويقضي التعديل الثاين والعشر
وال جيوز كذلك ألي شخص تـوىل منصـب   ،)١(ي الرئاسة ألكثر من مرتنيشخص لتولّ
رئيساً لفترة تزيد عن العامني خالل مدة رئاسة كان شـخص   وصفهتصرف بالالرئاسة أو 
  .هلا أن ينتخب بتويل الرئاسة ألكثر من مرة واحدة اًآخر منتخب

وقت تقـدمي   ى منصب الرئاسةكان يتولّري على أي شخص هذا التعديل ال يس نإو 
ى منصـب الـرئيس أو   ولن مينع أي شخص يتولّ ،الكونغرس لالقتراح اخلاص هبذا التعديل

ى ذلـك  من أن يتولّ نافذارئيسا خالل الفترة اليت أصبح فيها هذا التعديل  بوصفهيتصرف 
  .)٢(خالل الباقي من مثل هذه الفترة

ولكـن إذا  ، متتاليتني مرتنيتزيد عن  الّأن رئاسة أي شخص جيب أالتعديل  ومعىن هذا
خالل مـدة رئاسـة   –رئيسا ملدة تزيد عن عامني  وصفهتصرف ب ى شخص الرئاسة أوتولّ

ي الرئاسة ينتخب لتولّ أنجيوز له  ي الرئاسة هذا الفان متولّ -منتخب هلا آخركان شخص 
  .)٣(على العامني اليت توالها بعد املدة اليت تزيد أخرىمن مرة واحدة  ألكثر

                                                 
  : ينص التعديل الثاين والعشرون للدستور األمريكي على  )١(

No person shall be elected to the office of the President more that twice)     (  
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 على حالة هاري ترومان الذي كان نائباً وهذا التعديل الدستوري رغم أنه ينطبق متاماً 
ليكمل مدة رئاسة روزفلـت   ،١٩٤٥ى الرئاسة بعد وفاته يف عام وتولّ ،للرئيس روزفلت

للرئاسة  وأصبح له احلق يف أن يرشح نفسه،١٩٤٩وكانت تزيد عن العامني وتنتهي يف عام 
إال أن هذا التعديل ال يسري على الرئيس ترومـان  ، انتهاء هذه املدة ملرة واحدة فقطبعد 

ى الرئاسـة وقـت أن تقـدم    ن ترومان كان يتولّستثناء الوارد يف التعديل ذاته ألوفقا لال
ولكن ترومان أكمل مدة روزفلت وهي تزيد عن ، الكوجنرس باالقتراح اخلاص هبذا التعديل

 ١٩٥٣و ١٩٤٩ى الرئاسة فيها يف املدة مـابني  ورشح نفسه ملرة واحدة أخرى تولّعامني 
ن صحته مل متكنـه  أل ،االستثناء الدستوري املذكورمن   يرشح نفسه ملدة ثانية مستفيداًومل

  .)١(من ذلك

وغين عن التعريف أن نائب الرئيس الذي يصبح رئيسا خلفا للرئيس ويكمل املدة املتبقية 
  .ه أن يرشح نفسه ملرتني متتاليتنيتوىل منصبه اقل من عامني فان بإمكان للرئيس الذي

  :اليت ال تزيد عن مرتنيالتنظيم الدستوري لتحديد مدة الرئاسة  النقد الذي يدور حول ـ عاًراب
واختلفت اآلراء بشأن التنظيم الدستوري اخلاص بتحديد مدة الرئاسة  ،دارت املناقشات

فـإن   دارت وعند احلديث عن مناقشات ،مرتني نتزيد ع ملدة الوبأن هذه ا ،بأربع مرات
  :تيةآلوعليه سوف نتحدث عن األمور ا ،وآراء مؤيدة ،ذلك يؤدي إىل وجود آراء منتقدة

    :توليها ألكثر من مرتني عدم جوازد حتديد مدة الرئاسة واآلراء اليت تنتق ـ ١
توليهـا   وعدم جواز ،بع سنواتالرئاسة بأراآلراء اليت انتقدت حتديد مدة  ميكن حصر

  :تيةآلألكثر من مرتني يف النقاط ا

السكي  دأرنولحتديد مدة الرئاسة هو رأي الكاتب اإلنكليزي  اليت انتقدتلعل أبرز اآلراء  ـ أ
أن يرغب يف جتديد رئاسته حياول أن رنسي توكفيل يف أن الرئيس مبجرد الذي يتفق مع الكاتب الف
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مضحياً يف سبيل ذلك بقدر كـبري مـن اسـتقالله     ،فوز بالرئاسة من جديديظفر بالتأييد الالزم ل
إمكاهنا أن تساعده يف إعادة انتخابه بدالً من بواليت  ،حل الرأمسالية يف احلزبليستميل أصحاب املصا

تكـون  و ،أو سبع سنوات ،دة الرئاسة بستأن حيكم لصاحل الدولة لذلك يرى السكي بتحديد م
إذ يستطيع الـرئيس أن يرسـم    ، الالًقواست ،ك جيعل الزعامة أكثر فعاليةن ذلغري قابلة للتجديد أل

متحرراً من ضغوط أصـحاب املصـاحل    ،)١(سياسة واسعة املدى ويعمل على متثيلها لصاحل الدولة
وكذلك فإن طول مـدة الرئاسـة   ،الرأمسالية واجلماعات اليت حتاول محله على السري يف اجتاه معني 

وعدم إضاعة وقتـه يف العـامني    املهمةاملناصب يف ن االستعانة باملواطنني األكفاء ن الرئيس ممتكّ
فضالً عن أن الـرئيس   ،األخريين يف تنظيم إعادة ترشيح حزبه له ويف هتيئة الظروف إلعادة انتخابه

 ،وأموال الدولة بطريق مباشر ،عندما يسعى إىل إعادة ترشيح نفسه فإنه يستطيع أن يسخر مرؤوسيه
  .)٢(وزيادة احتماالت فوزه،لتأييد ترشيحه  ،غري مباشر أو

من مرتني اسـتناداً إىل أن   ي الرئاسة ألكثرذهب رأي آخر إىل انتقاد حظر تولّ ـ  ب
الذي فرض هذا القيد مل يكن مطلباً شعبياً يف يوم مـن  الدستوري الثاين والعشرين تعديل ال

مـن واشـنطن    ي كـل دة يف تـولّ يدل على ذلك رغبة الشعب األمريكي األكيو األيام
نه وفوق ذلك لو أن تيدور روزفلت قد رشح نفسه يف إبل  ،ثالثة فترة رئاسيةوجيفرسون ل

ربع سنوات لفاز حتمـاً للمـرة   أومل ينتظر  ،قبل انتهاء رئاسته الثانية مباشرة ١٩٠٨عام 
وب عـام  الذي أجراه معهد جـال أكثر من ذلك فإن استطالع الرأي العام بل و ،)٣(الثالثة
من سكان الواليات املتحدة األمريكية كانوا يعارضون التعـديل  % ٥٤ظهر أن أ ١٩٤٣

هـذا الـرأي أن التعـديل     مؤيدوكما يرى  ،الدستوري بشأن حتديد عدد مرات الرئاسة
ألنه يضع قيداً على اإلرادة الشعبية اليت قـد تتجـه إىل    ،الدستوري املذكور غري دميقراطي

وهذا القيد على إرادة الشعب يتعارض مع جوهر الفلسـفة  ،)٤(الثالثة انتخاب الرئيس للمرة

                                                 
  .٣٥٥ص ،  مرجع سابق،  سلطة رئيس الدولة،  حازم الصادق. د :انظر  )١(
  .٢٢١ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  )٢(
  .١٤١ص،  سابق عمرج،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٣(
  .٢٢٢ص،  مرجع سابق،  ري للواليات املتحدةالرئيس يف النظام الدستو،  أمحد شوقي. د: انظر  )٤(
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 ،السياسية اليت قام عليها الدستور األمريكي وهي فلسفة تسمح بفرض القيود على احلكومة
كمال أبو  أمحد ولكنها ال تقبل وضع القيود على الشعب نفسه وقد تناول األستاذ الدكتور

إن السؤال احلاسم يف حتديد قيمة هذا االعتراض هو السؤال ": يتاجملد هذا االنتقاد بالرد اآل
عن املقصود بالشعب وهل يعرف النظام السياسي األمريكي تعبرياً عـن اإلرادة الشـعبية   

لدستور قيداً علـى  عديل ات إذا كانتمثل يف إجراءات تعديل الدستور وأوضح من التعبري امل
وبـدورنا  )١( "كلها قيود على هذه اإلرادة معىن هذا أن النصوص الدستوريةإرادة الشعب ف

ـ أمحد نؤيد رأي األستاذ الدكتور  ى أسـانيده أن الدسـتور   كمال أبو اجملد ونضيف عل
وإن إجراءات تعديل هذا الدسـتور   ،ر عن إرادة الشعب األمريكيهو الذي يعّباألمريكي 

 ينتعـديل الثـا  منصوص عليها يف املادة اخلامسة منه فهي نابعة مـن هـذه اإلرادة وإن ال  
من صـميم إرادة   النابع إلجراءات تعديل الدستور والعشرين للدستور قد مت صحيحاً طبقاً

هنـا ليسـت   أل ،جتريها أي جهة كانت اليت عات الرأيوال ينال من ذلك استطال ،الشعب
  .عرب الشعب األمريكي فيها عن نفسهالطريقة الدستورية اليت ي

يد مرات الرئاسة بفترتني هو إضعاف ملنصـب  وذهب رأي منتقد آخر إىل أن حتد-ج
للعالقـات   ويظهر أثر ذلك بصفة خاصة بالنسبة ،واألخرية له ،الرئاسة خالل الفترة الثانية

 الوقت الذي يتعني فيه فقد تكون البالد طرفاً يف حرب أو أزمة سياسية دولية يف ،اخلارجية
مث  ،وقفوا حىت ينتخب الـرئيس فيضطر مجيع األطراف أن يت ،أن يترك منصبه ئيسعلى الر

  .)٢(حيدد موقفه ويتخذ قراره

  :توليها ألكثر من مرتني عدم جوازاء املؤيدة لتحديد مدة الرئاسة واآلر ـ ٢
تنقسم اآلراء املؤيدة للتعديل الثاين والعشرين من الدستور األمريكي بشأن عدم جـواز  

  :قسمني إىل ي الرئاسة ألكثر من مرتنيتولّ

                                                 
  .١٣٣ص ،  مرجع سابق،  رئيس الواليات املتحدة،  كمال أبو اجملدأمحد . د: انظر  )١(
  .١٣٣ص ،  سابقالرجع ،  املكمال أبو اجملدأمحد .د: انظر  ) ٢(
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ى الرئاسة لعدد غري حمدد من وحجته يف ذلك أن السماح لشخص يتولّ ،قسم يؤيد ـ  أ
  .)١(املرات سوف يؤدي به إىل ديكتاتورية

ؤساء األمريكيـون  الشديد والعناء الذي يالقيه الر أن اإلرهاقإىل وقسم آخر يؤيد مستنداً  ـ  ب
وملـا تلعبـه    ،اخلارجو ،نتيجة حتمل األعباء اجلسيمة اليت يفرضها هذا املنصب اخلطري يف الداخل

فمن وجهة نظرهم هذا إرهاق وتعب قد  ،يف العامل أمجع مهمالواليات املتحدة األمريكية من دور 
واجلسـدية   ،والعصبية ،إىل إحلاق أشد األضرار بصحة الرئيس النفسية يؤدي على املدى الطويل

 )٢(سة لفترة ثالثةي الرئاوجاكسون تولّ ،وجيفرسون ،األمر الذي رفض من أجله كل من واشنطن
وكال الرأيني يرى بقاء فترة الرئاسة كما هي أربع سنوات مع عدم توليها ألكثر من مرتني كمـا  

عدد لبأن السماح لشخص بتويل الرئاسة  ونقول رداً على حجة الرأي األول القائل، سبق ذكره 
لسلطات الذي يقـوم  ن مبدأ الفصل بني اإنقول  وحنناملرات سيقوده للديكتاتورية غري حمدد من 

ونؤيد الرأي الثاين املتعلق بأن األعباء  ،عليه النظام الدستوري األمريكي كفيل بأن حيول دون ذلك
ألضرار مبا يعانيه مـن  اجلسام هلذا املنصب اخلطري تلحق على املدى الطويل بصحة الرئيس أشد ا

  .وعلى الصعيد العاملي ،يف الداخل تكالصعوبات ومش
  :جح بتحديد مدة الرئاسةالرأي الرا ـ ٣

ذهب الدكتور حيىي الصباحي إىل رأي آخر بالنسبة ملدة الرئاسة األمريكية خمالفاً الرأيني 
قوم وعليه سن ،بدورنا نؤيد هذا الرأي حننو ،وجلميع اآلراء الناقدة السابقة ،بل)٣(املذكورين

  .احلجج اليت دفعتنا إىل تأييده و ،بذكر هذا الرأي

تكون فترة الرئاسة هي مخس سنوات وذلك ألن مـدة   نأ :القولإىل  يذهب هذا الرأي
إعـداد  و ت،الرئاسة احلالية وهي أربع سنوات تضيع السنة األوىل منها يف دراسة املشاكال

                                                 
  .٢٤٨ص ،  مرجع سابق،  سلطة رئيس الدولة،  الصادق حازم.د: انظر  ) ١(
،  ١٩٨٠سنة،  املعارف منشأة،  السياسية والنظم الدستوري القانون يف األساسية املبادئ،  رد عصفوسع. د: انظر  )٢(

  .٢١٩ ص
  .١٤٤ص،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )٣(
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وتضيع السنة األخرية منها متاماً يف انشغال الرئيس بالترشيح لفتـرة   ،السياسات ملواجهتها
ي أعباء فيني لتولّومها بالطبع غري كا ،ري عامني فقطألوىل غثانية فال يبقى من فترة الرئاسة ا

  .واخلارجي ،احلكم وتنفيذ السياسات على الصعيدين الداخلي

أصبحت مخس سنوات فإنه ميكن أن يستخلص منها ثالث و فإذا ما عدلت مدة الرئاسة
كانـت لديـه    ى الرئاسة ملرة ثانيةوتبعاته فإذا ما تولّ ،ي أعباء احلكمسنوات يكرسها لتولّ

إمتام تنفيذ سياسته اليت سبق أن وضـعها  و ،مخس سنوات أخرى كاملة لتويل أعباء منصبه
نرى ذلك دون املساس بالتعديل الدسـتوري الثـاين   و ،وبدء بتنفيذها بفترة رئاسته األوىل

  .ي الرئاسة ألكثر من مرتني متتاليتنيوالعشرين الذي حظر تولّ

من الفقـرة األوىل   )أ(البند  تعديلمريكي أن يبادر إىل لذلك فإننا هنيب بالكونغرس األ 
وذلـك  ) يتوىل منصبه خالل مخس سنوات(نية من الدستور األمريكي لتصبح من املادة الثا
ي شاغله حىت ال يتعطل طوال مدة تولّ تهوفاعلي، حفاظاً على قوة هذا املنصب بدالً من أربعة

  .ويلأمر حل املشاكل على املستويني القومي والد

قد انتهينا من دراسة هذا املطلب الذي حتدثنا فيه عـن مـدة الرئاسـة     نكون وهبذا 
املطلب الثاين من هذا املبحث الثالث األخري مـن   يفيات املتحدة األمريكية وسنبحث للوال

  .الفصل األول يف حالة شغور منصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية ألي سبب
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حترص النظم الدستورية املختلفة على وضع نظام خلالفة الرئيس يف حال خلو منصـب  

وملمارسة سلطات الرئيس يف حالة ما قد يصيبه من عجـز  ، الرئاسة قبل انتهاء مدة الرئاسة
فاديا ملا قد ينجم عـن  وذلك ت ،لعدم ترك هذا املنصب اخلطري شاغراً وذلك ضماناً ،مؤقت

  .ذلك من ارتباك لسلطة الدولة

فحرصوا علـى   ،وقد تنبه واضعو الدستور األمريكي إىل أمهية هذا املوضوع منذ البداية
وسنتناول يف هذا املطلب دراسة حالة خلو ، تنظيمه مع ترك جمال للكوجنرس ببعض جوانبه
وكـذلك الشـخص    ،أو استقالته ،أو عزله ،منصب الرئاسة األمريكية بسبب وفاة الرئيس

يس يف عن الـرئ  ي الرئاسة بدالًكما سنتطرق إىل حبث حالة تولّ ،الذي خيلفه يف هذه احلالة
  .حالة عجزه
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  :بب الوفاة أو العزل أو االستقالةحالة خلو املنصب بس ـ أوالً
ـ    خلو هذا املنصب هنائيا سنتناول هنا التنظيم الدستوري حلالة ب وكـذلك وضـع نائ

  .فته النهائية للرئيسخال الرئيس يف حال

  :حاالت خلو منصب الرئيس هنائيا ـ ١
وقد نظـم الدسـتور   ، استقالتهأو  ،أو عزله ،خيلو منصب الرئيس هنائيا يف حالة وفاته

وكذلك التعديل اخلامس والعشرين هلذا  ،األمريكي هذا املوضوع من خالل املادة الثانية منه
  .)١(الدستور

احلـاالت   ن املادة الثانية تناول الدستور األمريكيم األوىلالسادس من الفقرة  ففي البند
 ،هنائيا قبل انقضاء مـدة رئاسـته وهـي العـزل     الثالث اليت خيلو بسببها منصب الرئيس

  )٢(:على التوايل اسنتحدث عنهواالستقالة والوفاة و

Impeachmentفالعزل يتم مبحاكمة برملانية للرئيس ـ أ
 أنب الدستور إىل حيث ذه)٣(

ويقوم جملس الشيوخ بدور احملاكمة وذلك  ،جملس النواب يتوىل يف هذه احملاكمة دور االهتام
  .)٤(يف حالة ارتكاب الرئيس جلرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف الدستور

                                                 
  :على ١٩٦٧ينص التعديل اخلامس والعشرون للدستور األمريكي عام   )١(

"In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice 
President shall become President".  

  :نص البند السادس من الفقرة االوىل من املادة الثانية من الدستور االمريكي على     )(٢
"In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, or 
Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the 
Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, 
Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer 
shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be 
removed, or a President shall be elected".  

  ٥١٥ صية ، مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذ،  حسن البحري. د: انظر  )٣(
قـدم   وترجيتبعد فضيحة  نيكسونف،  عزل احد الرؤساء األمريكيني عن طريق احملاكمة الربملانية مل حيدث أن مت  ) ٤(

  .،  وجونسون وكلينتون مت تربأهتم بعد خضوعهم للمحاكمة الربملانية استقالته قبل بدء إجراءات احملاكمة
  .٥٦١لتنفيذية،  مرجع سبق ذكره،  ص البحري،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية وا نحس. د: للمزيد انظر
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أما فيما يتعلق باالستقالة فهي السبب الثاين خللو منصب الرئيس هنائيا فأمرهـا   ـ  ب
مل حيدد اجلهة اليت تقدم  األمريكيولكن الدستور  ،املنفردة وبإرادتهرئيس شخصيا متروك لل

الكوجنرس اصدر قانونا يف عـام   أن إالرفضها  أو ،الرئيس وسلطتها يف قبوهلا استقالة إليها
ي أحد هذين املنصبني أو و نائب الرئيس تولّأيف حالة رفض الرئيس "نص فيه على  ١٩٤٨

يسـلم يف مكتـب وزيـر    ، فانه يقدم كتابـا بـذلك  ، من منصبه همايف حالة استقالة أي
  )١("اخلارجية

تعترب الوفاة السبب الثالث خللو منصب الرئيس هنائيا سواء أكانت هـذه الوفـاة    ـ  ج
أو حادث ولقد كانت الوفاة الطبيعية سببا خللو منصب الرئاسة .. .اغتيالطبيعية أو نتيجة 

وليام هارسون وتايلور وهـاردنج وفـرانكلني   : سابقني هماء مدهتا ألربعة رؤساء قبل انته
، هلم وهم لينكـولني روزفلت وأربعة رؤساء انتهت رئاساهتم قبل انقضاء مدهتا نتيجة الغتيا

  .)٢(وجون كينيدي ومكينليجارفيلد 

  :وضع نائب الرئيس يف حالة خالفته النهائية للرئيس -٢
إىل انـه يف  )٣(يف الفقرة األوىل بالبند السادس نص الدستور األمريكي يف املادة الثانية منه
  .)٤( هوواجبات ى سلطات هذا املنصبحالة خلو منصب الرئيس فان نائب الرئيس يتولّ

ومل يوضح النص إذا ما كان نائب الرئيس سيصبح بذلك رئيسا للواليـات املتحـدة   
ا الـنص ألول  األمريكية أم ال؟ ولكن أول سابقة هي اليت وضعت القاعدة عندما طبق هذ

حيث قام وقتها نائبه تايلور  ،١٨٤١مرة عند وفاة الرئيس األمريكي األسبق هاريسون عام 
                                                 

  :انظر  )١(
Robert Shapiro; Presidential Power (Washington city, Forging the Presidency for the 
Twenty-First Century Columbia University Press, 2000).p.122. 

  : انظر  )٢(
.p.99 arland publishing, 2000)(New York; G ; The American presidentsMelvin, l. Urofsky  

  .من هذه الرسالة  ٩٥ص ٢من املادة الثانية يف اهلامش االوىل  راجع البند السادس من الفقرة   )٣(
رسالة ،  الرقابة على دستورية القوانني يف مصر مع املقارنة باألنظمة الدستورية االجنبية،  علي الباز.د: انظر  )٤(

  .٢٨ص ،  ١٩٧٨ة سن،  االسكندرية،  دكتوراه
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وألقى خطابا كما يفعل الرئيس مفتتحا ، ي الرئاسةحبلف اليمني اليت حيلفها الرئيس عند تولّ
 ي منصب الرئيس مث خاطبه الكـوجنرس بلقـب  أعلن فيها انه دعي إىل تولّ اليت مدة رئاسته
  .الرئيس

نائب الرئيس الذي خيلف الـرئيس هنائيـا ال   جعلت وسابقة  ،هذه املرة أول مرة وتعّد
ويصبح رئـيس الواليـات املتحـدة     ،بل يتوىل املنصب ذاته ،الرئاسة فقط تامى مهيتولّ

  .)١(األمريكية

نائـب   كم هلا مؤداه أنحباملتحدة األمريكية هذه السابقة  وقد أكدت احملكمة العليا للواليات 
مث حسم التعديل العشـرون  ، الرئيس الذي يتوىل منصب الرئاسة من حقه أن حيمل لقب الرئيس

منه على انه إذا تويف الـرئيس   الثالثةبأن نصت الفقرة )٢(١٩٣٣للدستور األمريكي األمر يف عام 
  .يس املنتخب يصبح بدوره هو الرئيسن نائب الرئإف ،املنتخب وقت بداية مدة الرئاسة

ومل يتعرض حلاليت العـزل واالسـتقالة    ،هذا النص كان يتناول حالة الوفاة فقط ولكن
قاضيا بأنـه يف   ١٩٦٧لذلك صدر التعديل اخلامس والعشرون للدستور األمريكي يف عام 

ن نائـب الـرئيس يصـبح    إف ،أويف حالة وفاته ،أو استقالته من منصبه ،ل الرئيسزحالة ع
  .)٣(رئيسا

 ،منصب الرئاسة بصفته رئيسا للواليات املتحدة األمريكيـة  متولياً ذا يظل نائب الرئيسكوه
حيث جتري انتخابات الرئاسة يف موعدها املعتاد مع اإلشارة ،ويظل حىت هناية املدة احملددة لسلفه 

  . أو اقل من ذلك ،فيما يتعلق بسنتني ،ملا ذكرناه يف املطلب األول عن املدة املتبقية للرئاسة

                                                 
  ١٩٨ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي.د: انظر  )  ١(

  :كذلك انظر  
Global Perspectives on Constitutional Law Pub(USA;  Amar ,MarkTushnet ; Vikram

.p.22108)Publisher: Oxford University Press, First edition, November 20  
  :تنص الفقرة الثالثة من التعديل العشرون للدستور األمريكي على  ) ٢(

"Section 3. If, at the time fixed for the beginning of the term of the President, the President 
elect shall have died, the Vice President elect shall become President"                            

  .من هذه الرسالة  ٩٦ص  ١يراجع التعديل اخلامس والعشرون يف اهلامش   )٣(



 

٩٨ 

  :عجز الرئيس وتويل نائبه الرئاسة بدالً عنهحالة ـ  ثانياً
يف  إىل أنه)١(منه من الفقرة األوىل بالبند السادس الثانيةذهب الدستور األمريكي يف املادة 
ى هـذه  فإن نائب الرئيس يتـولّ  الوظيفة وواجباهتا، حالة عجز الرئيس عن القيام بسلطات

  .السلطات والواجبات

حمدداً السلطة املختصة بـاإلعالن   ن للدستور األمريكيمث جاء التعديل اخلامس والعشرو
  .عن قيام حالة العجز 

  :ماهية عجز الرئيس ـ ١
 مهماًإن ما ذكرناه عن نص الدستور األمريكي فيما يتعلق بعجز الرئيس قد أثار تساؤالً 

  ؟عن ماهية هذا العجز

الذي  دجارفيلوقد جاءت اإلجابة عن هذا التساؤل بالرأي السائد عقب عجز الرئيس  
ومؤدى هذا الرأي هو أن العجز الوحيد الذي قصده النص  ،١٨٨١أصيب بالرصاص عام 

وأنه طاملا أن الرئيس يتمالك قواه العقليـة فإنـه ال يكـون     ،الدستوري هو العجز العقلي
  .)٢(عاجزاً

" العجز العقلي"ولكن هذا الرأي هو تفسري ضيق يقتصر على نوع واحد من العجز هو 
اجته الرأي بعد ذلك إىل أن عجز الرئيس يتحقق عندما يصبح الرئيس غري قادر على لذلك 

وبالتايل باإلضافة على العجز  ،منصبه ألي سبب من األسبابيف ارسة السلطات األساسية مم
لعجز القانوين قيام شكوك جدية ويقصدون با ،والعجز القانوين ،العقلي هنالك العجز البدين

ناية تؤدي اإلدانـة  جبأو االهتام  ،ي الرئيسوناً لتولّس للشروط الواجبة قانشأن استيفاء الرئيب
  .)٣(ي الوظائف العامةفيها إىل عدم الصالحية لتولّ

                                                 
  .من هذه الرسالة  ٩٦ص ٢انظر اهلامش الثاين يف اهلامش   )١(
  .١٣٧ص ،  مرجع سابق،  رئيس الواليات املتحدة،  كمال أبو اجملدأمحد . د: انظر  )٢(
  .٢٠١ص ،  مرجع سابق،  ظام الدستوري للواليات املتحدةالرئيس يف الن،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ٣(



 

٩٩ 

ولكن رأى البعض اآلخر أن هذا التفسري هو نوع من اخللط بني حتديد ماهيـة عجـز   
اليت هـي السـبب   الرئيس شخصياً عن حتمل أعباء املنصب وبني عدم الكفاية القانونية له 

  .القانوين للعزل

ضاف إىل حاالت خلـو منصـب   ُيشرع الدستوري قد قصد هذا املزج لولو كان امل 
باإلضافة إىل  هوواجبات وهي عدم الكفاية لتحمل سلطات هذا املنصب ،الرئيس حالة رابعة

أن النص قد أفرد كل حالة على حدة فقد بني عدم الكفاية لتحمل سـلطات وواجبـات   
اليت ال يسـتطيع معهـا    ،أو النفسية ،أو العقلية ،لرئيس أي عدم الكفاية اجلسديةمنصب ا

  .الرئيس حتمل أعباء املنصب الرئاسي

وإمنا  ،لذلك فإن صيغة النص تقطع بأن الكفاية القانونية ليست حالة من حاالت النص
الكفايـة   ئيس قد فقدوذلك أن الر ،وهي العزل ،هي سبب قانوين للحالة األوىل من حاالته

  .)١(قضائياًيكون سبباً حملاكمته برملانياً وأن  ههذا من شأنو القانونية

الرئيس األمريكي خارج البالد حالة من حاالت العجـز بعـد أن    باغي ّدعي هذا وال
  .)٢(أمهية متثيل الرئيس بشخصيته فيهاو ،زادت أمهية العالقات الدولية

  :ة عجز الرئيساإلعالن عن قيام حالالسلطة املختصة ب ـ ٢
مل حتدد املادة الثانية من الدستور األمريكي السلطة املختصة باإلعالن عن قيام حالة عجز 

  .وواجباته ،الرئيس ليباشر نائبه سلطاته

أن الرئيس هو الذي ميلك السلطة يف إعالن يعلن يف ظل هذه املادة  راملستق الرايولكن  
كما حدث للـرئيس جارفيلـد    ،هذا اإلعالن عجزه إال إذا كان عجزه ال ميكنه أيضاً من

  .ومل يستطع أن يعلن عجزه ،عندما فقد وعيه متاماً

                                                 
  .١٥٣ص ،  مرجع سابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  )١(
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١٠٠ 

ولكنه ميتنع عن هذا اإلعـالن   ،ويستطيع اإلعالن عنه ،وأيضاً قد يصاب الرئيس بالعجز
كما استقر الرأي أنه ال توجد أي سلطة ميكنها أن ، )١(وذلك كما حدث للرئيس ويلسون

الرئاسة إذا ما رفض الرئيس اإلعالن عن ت امي نائبه ملهوتولّ ،ز الرئيستعلن قيام حالة عج
  .حالة عجزه

فقد تضـاربت اآلراء   ،وعجزه عن اإلعالن عن حالة عجزه ،أما يف حالة عجز الرئيس
 هنفسه بإعالن حالة عجزوأثري التساؤل حول ما إذا كان نائب الرئيس يقوم ب ،بشأن ذلك

كما تبادر للذهن سؤال آخر عن كون القضاء ميلك سـلطة  ؟ننه ال ميلك سلطة اإلعالإأو 
  ؟تقرير عجز أو عدم عجز الرئيس

كما أدى سكوت نص املادة الثانية من الدستور ، ومل تستقر اآلراء املتضاربة على رأي 
ن أصيب ثالثة رؤسـاء  إيت تقوم بإعالن حالة عجز الرئيس األمريكي عن حتديد السلطة ال

  .)٢(الرئاسة ماتي نائب الرئيس ملهبق نص املادة الثانية بشأن تولّومل يط ،حبالة العجز

قام الوزراء مبهام  الرئاسة تامعن القيام مبه إزينهاورففي حالة عجز الرئيس جارفيلد و 
 باطالعـه أن قامت زوجته  بعد أما حالة العجز الثالثة اليت أصابت الرئيس ويلسون الرئيس

 باطالعهممث تقوم بعد ذلك  ،رجال احلكومة ساطةا بوعليه اعلى شؤون الدولة بعد عرضه
  .على قرار زوجها

واالرتبـاك   ،وقد أدى سكوت الدستور يف حاالت العجز السابقة إىل الشعور باحلرج
  .مةهمخاصة يف احلاالت اليت متر هبا البالد بظروف 

 كيصدر التعديل اخلامس والعشرون للدستور األمري ١٩٦٧وبعد طول انتظار ويف عام 
وترك أمـر حتديـدها    ،دد هذا التعديل األحوال اليت تلحق صفة العجز بالرئيسحيهذا ومل 

وكان أهم ما تناوله هذا التعديل هو حتديد السلطة  ،للسلطة املختصة بتقرير قيام حالة العجز
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١٠١ 

فقضى هبذا اخلصوص بأن الرئيس ميكنه أن يعلن ، املختصة بإعالن توافر حالة عجز الرئيس
بنفسه ويكون ذلك عن طريق إعالن مكتـوب   هوواجباتالقيام بسلطات منصبه عجزه عن 

يقدمه الرئيس إىل الرئيس االحتياطي مبجلس الشيوخ ورئيس جملس النواب يف هذه احلالـة  
وذلك إىل حني قيام الرئيس بتقدمي إعـالن   ا،وواجباهت ى نائب الرئيس سلطات الرئاسةيتولّ

ئيس عندما يعلن فالر، )١(حالة العجز قد زالت عنه أن رمكتوب للرئيسني سالفي الذكر يقر
إذا مل  يل إىل أنـه وكذلك ذهب التعد ،السلطة يف إعالن هذا العجز هعجزه يكون له وحد
أو كان مبقدوره ومل يفعل فإن ذلك يكون من سـلطة   ،إعالن عجزه يكن مبقدور الرئيس

ع أغلبية هيئة أخرى يصدر الكونغرس نائب الرئيس باالتفاق مع أغلبية الوزراء أو باالتفاق م
  .)٢(بتشكيلها قانوناً

هي محاية نائب  ،هايلإأو مع اهليئة املشار  ،اشتراك نائب الرئيس مع الوزراء منواحلكمة 
ي منصب الرئاسة لذلك اشترط التعديل اتفاق أغلبيـة   قد تطمع بتولّيتنفسه المن الرئيس 

اهليئة املذكورة معه على إعالن قيام حالـة عجـز   الوزراء مع نائب الرئيس أو اتفاق أغلبية 
  .الرئيس على النحو السابق البيان

ن إهما فيلإأو إحدى اهليئتان املشار  يس بوساطة نائب الرئيسويف حالة إعالن عجز الرئ
للـرئيس  الرئاسة حىت يقدم الـرئيس إعـالن مكتوبـاً    ت امنائب الرئيس يظل ميارس مه

ورئـيس   ،)ك ألن نائب الرئيس هو رئيس جملس الشـيوخ وذل(االحتياطي جمللس الشيوخ 
  .جملس النواب

لكـن  و، )٣(من نائب الـرئيس  اويستطيع بذلك الرئيس أن يستأنف سلطاته باستعادهت 
 احلالة خالفاً للحالة األوىل لنائب الرئيس باالتفـاق مـع   هالتعديل الدستوري أجاز يف هذ
وذلك عـن   ،ترض على اإلعالن املقدم للرئيسالذكر أن يع أغلبية أي من اهليئتني السالفيت
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١٠٢ 

يف  ،ورئيس جملس النـواب  ،طريق إعالن مكتوب يقدم للرئيس االحتياطي جمللس الشيوخ
أن يذكر يف هذا االعتراض أن الرئيس ما و ،خالل أربعة أيام من تقدمي الرئيس إلعالنه هلما

  .منصبه تامزال عاجزاً عن القيام مبه

ساعة إذا مل يكن منعقـداً بالفعـل    )٤٨(أن ينعقد خالل  الكونغرس لىوهنا يتعني ع
ويستمر نائب الرئيس بالقيام هبـذه   ،ويستطيع الكونغرس أن يقرر أن الرئيس مازال عاجزاً

  .)١(املهمة

يومـاً مـن    )٢١(يصدر خالل  أن على أنه يشترط إلصدار الكونغرس ملثل هذا القرار
أو من تاريخ انعقاد الكـونغرس إن مل   ،رئيستاريخ تلقي إعالن االعتراض من قبل نائب ال

كما يلزم أن يصدر هذا القرار مبوافقة ثلثي األصوات يف كل مـن جملسـي   ،يكن منعقداً 
  .الكونغرس

الذكر  لفياالسمل يتوافر أي من الشرطني أو  ،أما إذا مل يصدر الكونغرس مثل هذا القرار
  .)٢(نائب الرئيس عن مباشرهتافإن الرئيس يستأنف مباشرة سلطاته وبالتايل يتوقف 

يف  وواجباتـه  ى سلطات الـرئيس وواضح من كل ما سبق أن نائب الرئيس عندما يتولّ
أما يف حال خالفة نائب الرئيس للرئاسـة  ، حال عجزه يكون بذلك بصفته قائم باألعمال

أو استقالته للرئيس فإن نائب الرئيس يكمل مدة الـرئيس السـابق    ،أو وفاته ،بسبب عزله
  .)٣(بصفته رئيساً

  :خالفة الرئيس يف حالة عدم وجود نائب أو عجز النائب ـ ثالثاً

يف وقت كـان   تهأو استقال وفاتهأو  ،احتاط الدستور األمريكي إىل حالة عزل الرئيس
أن وهـو   ،فقرر النص املذكور هلذه احلالة ،أو استقال ،أو تويف ،نائب الرئيس فيه قد عزل
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ن يصبح رئيساً أأو  ،انون حيدد فيه الشخص الذي ميارس الرئاسةيقوم الكونغرس بإصدار ق
أو جيـري   ،يف هذه احلالة أو حىت تزول حالة العجز عن الرئيس أو حىت تنتهي مدة الرئاسة

  .انتخاب رئيس آخر

لدستور األمريكي احلالة اليت يكون فيها لن يالفقرة الثالثة من التعديل العشركما نصت 
ي منصبه فنص هذا التعـديل  به املنتخب ال تتوافر فيهما الصالحية لتولّالرئيس املنتخب ونائ

أو الطريقة  ،حيدد الشخص الذي يقوم مقام الرئيس نأأنه ميكن للكونغرس بقانون يصدره 
  .أو نائب الرئيس ،إىل أن تتوافر الصالحية للرئيس ،اليت خيتار هبا هذا الشخص

مهـا  أو عجز ،نائب الرئيس معاًو ،نتحدث عن حالة خلو منصب الرئيس وعليه سوف
  .كذلك عن التنظيم التشريعي بشأن حالة خلو منصيب الرئيس ونائبه يف وقت واحد معاً

  :خلو منصب الرئيس أو نائب الرئيس معاً أو عجز شغليهما معاً ـ١
مل حيدث حىت اآلن أن خال منصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس يف وقت واحد لذلك 

  .يت مت ذكرها قبل قليلمل تطبق النصوص ال

إن بل  معاً أمر غري مستبعد احلدوث مهاولكن خلو منصب الرئيس أو نائبه معاً أو عجز 
كاد أن يقع فعالً لوال أن جنا نائب الرئيس تايلور من املوت بأعجوبة وهو علـى   هذا األمر

يس الذي كان سيخلف فيـه الـرئ   نفسه ظهر سفينة حربية نتيجة النفجار مدفع يف الوقت
وجنـا نائبـه    ١٨٦٥وكذلك األمر عندما قتل الرئيس لينكولن عام  ١٨٤٤عام  نهاريسو

  .)١(ألن املؤامرة كانت تستهدف قتلهما معاً ،جونسون من االغتيال

  :التنظيم التشريعي بشأن خلو منصيب الرئيس ونائبه يف وقت واحد ـ ٢
الوضع املذكور يف املادة  أصدر الكونغرس تشريعاً قضى بأنه يف حالة قيام ١٧٩٢يف عام 

  .الرئيسالثانية من الدستور فإن الرئيس االحتياطي جمللس الشيوخ هو الذي سيخلف 
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ويف حالة خلو هذين املنصبني فإن وزير الداخليـة   ،ويليه بالترتيب رئيس جملس النواب
 ويدعو لتعيني هيئة أعضاء نـاخيب  ،يقوم بإخطار السلطة التنفيذية يف كل الواليات بذلك
ما مل يكن املوعد املعتاد النتخابات  ،الرئيس يف كل والية النتخاب الرئيس ونائب الرئيس

  .)١(حيث ال تكون هنالك حاجة ملثل هذا اإلجراء ،الرئاسة قد بات وشيكاً

لكن هذا التشريع كان حمالً النتقادات عديدة أبرزها ما أشار إليه ماديسون بأن هـذا  
فهو يسمح باجلمع بـني منصـيب الـرئيس     ،بني السلطات التشريع يتعارض ومبدأ الفصل

 اًوعلى الرغم من بقاء هذا القانون قائم ،االحتياطي ورئيس جملس النواب بيد شخص واحد
  .عام ألنه مل يطبق لعدم وجود أي حال تستدعي ذلك )١٠٠(ملدة 

ي من ينص على أنه يف حالة قيام أ غي التشريع املذكور بتشريع جديدأل ١٨٨٦عام  ويف
األوضاع سالفة الذكر فإن وزير اخلارجية هو الذي سيخلف الرئيس يف حال توافر الشروط 

مث بـاقي الـوزراء حبسـب أقدميـه      ،ويليه يف ذك وزير اخلزانة ،ي الرئاسةالدستورية لتولّ
  .)٢(وزاراهتم

ـ  و ،يضع الرئاسة بيد أحد الـوزراء  القانون أن اولكن ما يعيب هذ وا هـؤالء مل يتولّ
على  بناًء ١٩٤٧مث صدر تشريع آخر عام  ،إمنا بطريق التعينيو ،بهم بطريق االنتخابمناص

يقضي بأنه يف حال حدوث أي من  ،ومازال قائماً حىت اآلن ،اقتراح الرئيس هاري ترومان
، نيعشرال الفقرة الثالثة من التعديل أو يف ،احلاالت السابقة سواء يف املادة الثانية من الدستور

بشرط أن يستقيل من منصـبه كـرئيس    ،س جملس النواب هو الذي خيلف الرئيسفإن رئي
ويف حال وجود مانع مينع رئـيس جملـس    ،أو كعضو يف هذا اجمللس أيضاً ،جملس النواب

  .النواب فإن الرئيس االحتياطي جمللس الشيوخ هو الذي خيلف الرئيس

                                                 
  .٢٠٩ص ،  مرجع سابق،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ١(
  .٢١٢ص ، مرجع سابق ،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د :انظر  )٢(
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 ،ه يف جملس الشيوخومن عضويت ،وكذلك عليه أن يستقيل من منصبه كرئيس احتياطي
مل يطبق هـذا التشـريع   و )١(انع الوزراء وفق ترتيب معنيويليه بعد ذلك يف حال وجود م

لكن يتبادر هذا السؤال للذهن وهو مـا  و ،توجب ذلكآلن لعدم وقوع حالة أيضاً حىت ا
دم عجزه عن عو ،احلكم يف حالة خلو منصب نائب الرئيس فقط أثناء تويل الرئيس ملنصبه

  ؟الرئاسةمات مبه القيام

أي تنظيم ملواجهة حالة خلـو منصـب    ١٩٦٧ال تعديالته حىت مل يتضمن الدستور و 
وقد ترتب على ذلك أن احلاالت الـيت  ، )٢(نائب الرئاسة أثناء تويل الرئيس ملنصب الرئاسة

شغر فيها منصب نائب الرئيس نتيجة تويل الرئاسة خلفاً للرئيس أو نتيجة لوفاة أو استقالة 
ئب الرئيس ظل هذا املنصب شاغراً حىت هناية فترة الرئاسة النتخاب نائب للرئيس مـع  نا

  .تاليةالرئيس يف االنتخابات الرئاسية للفترة ال

التعـديل اخلـامس    روتاليف ما ترتب عليها من آثار صد ،لسد هذه الثغرة الدستوريةو
ه أنه يف حالة خلو منصب والذي تضمن يف الفقرة الثانية من، والعشرون للدستور األمريكي

ى هذا املرشح منصبه بناًء على موافقـة  نائب الرئيس فإن الرئيس يرشح نائباً له على أن يتولّ
أغلبية األصوات يف كل من جملسي الشيوخ والنواب ومعىن ذلك أن نائب الرئيس يف هـذه  

  .باالتفاق بني الرئيس والكونغرسيتم اختياره  احلالة

 به الذي يعني ذاته األسلوببوكذلك ال يعني  ،ى منصبه باالنتخابوبالتايل فهو ال يتولّ
وموافقة أغلبية جملس  ،ون بناًء على قرار من الرئيسنغريه من كبار رجال احلكومة الذين يعي

  )٣(الشيوخ فقط

                                                 
وزير اخلارجية ، وزير الدفاع،  وزير العدل ،  وزير الداخلية،  وزير الزراعة ،  وزيـر  : يكون الترتيب وفقا لآليت  )١(

والتنمية ،  وزير النقل ، وزيـر املاليـة ،   التجارة ،  وزير العمل ، وزير الصحة ، وزير التعليم ،  وزير االسكان 
  . شؤون احملاربني القدماء

  .١٦٣حيىي الصباحي،  النظام الرئاسي ،  مرجع سابق ،  ص . د: انظر       
  .١٢٠ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي شكري. د: انظر  )٢(
  .١٦٤ص ،  سابقالرجع امل  ،النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي.د: انظر  )  ٣(



 

١٠٦ 

الرئاسة حال شغور منصب  تامن كان يقوم مبهإأن نائب الرئيس و، هنا واجلدير ذكره
ميلك صالحيات فعلية وحقيقية حال وجود  نه الأإال  ،س عن العملأو عجز الرئي ،الرئاسة

وتركيزهـا بشـكل    ،مريكي يقوم على مبدأ وحدانية السلطةذلك أن النظام األ، رئيسال
 مقصوداًن يكون أدون  ما نائب الرئيس فينتخب غالباًأ، حقيقي وفعلي يف يد الرئيس وحده

  .)١(ساس كونه ملحقاً بالرئيسأعلى  بشخصه وإمنا

يكـون متـرس    بشكل مفاجئ شخص قـد ال ، ى رئاسة السلطة التنفيذيةوهكذا يتولّ
  )٢(.وهو فوق كل ذلك غري مقصود باالنتخاب باملهمات الرمسية جيداً

حالة شغور منصب رئـيس  وهبذا نكون قد انتهينا من هذا املطلب الذي حتدثنا فيه عن 
  .األول من هذه الرسالةكذلك نكون قد انتهينا من دراسة الفصل اجلمهورية و

                                                 
،  جامعة القاهرة ،  رسالة دكتوراه ،  االحتاد الفيدرايل دراسة تطبيقية عن الوطن العريب،  مجيلة الشرجبي. د: انظر  )١(

 . ١٤٨ص،   ٢٠٠٣سنة 

  .١٤٨صسابق الرجع امل،  االحتاد الفيدرايل دراسة تطبيقية عن الوطن العريب،  مجيلة الشرجبي. د: انظر  )٢(
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  :متهيد وتقسيم
فباإلضـافة إىل  ، سعة الصالحيات اليت ينيطها لرئيس الدولة، من مسات النظام الرئاسي

يشارك السلطتني التشريعية والقضائية ببعض ، االختصاصات اليت ميارسها على وجه االنفراد
ء منح رئيس الدولـة هـذه الصـالحيات    ورمبا كان السبب الذي يقف ورا، اختصاصاهتا
  .واحلكومة ،ومجعه بني رئاسة الدولة ،انتخابه من قبل الشعب، الواسعة

 أنـه ، الرئاسـي ي الذي وضع األسس األوىل للنظام األمريكومن املالحظ عن الدستور 
والسيما من الناحيـة  ، ومهمة ،واختصاصات واسعة ،حياتصال ياألمريكالرئيس خص 

منح  ،والعسكري ،وعلى الصعيد اخلارجي ،منحه صالحيات تشريعية ذلك وك، التنفيذية 
ـ ، الرئيس صالحيات مهمة ، ياألمريكالدستور  الحيات وعليه سوف نقوم بالتعرض لص

  :يتية وفقا للتقسيم اآلاألمريكرئيس الواليات املتحدة 
  

   يف اجملال التنفيذيي األمريكسلطات الرئيس : ولاملبحث األ
   يف اجملال التشريعيي األمريك رئيسال سلطات :الثايناملبحث 
  يف اجملال الدويل ي األمريكرئيس ال سلطات :ثالثاملبحث ال
  العسكرية واحلربية ياألمريكرئيس ال سلطات :رابعاملبحث ال



 

١١٠ 
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  :متهيد وتقسيم
يلقيه ذلـك   وما، اإلداريي رئيساً للجهاز األمريكئاسي رئيس الدولة يف النظام الر ّديع

 وهو الـذي خيتـار  ، صاحب السلطة التنفيذية طبقا للدستوروصفه بعلى عاتقه من تبعات 
وقد عهدت ، وكبار املوظفني ،املساعدين الذين يعاونوه يف القيام باالختصاصات كالوزراء

 ىعلى هذه الوظيفية يتولّ س اجلمهورية وبناًءاملادة الثانية من الدستور بالسلطة التنفيذية لرئي
   :اآليت

الوزراء العمومني والقناصل وقضاة احملكمة االحتاديـة العليـا     وتعني ترشيح السفراء )١
  .)١(مستعينا مبشورة جملس الشيوخ وموافقته

يـة الـذين مل تـرد يف    األمريكن يف الواليات املتحدة تعيني مجيع املوظفني االخري) ٢
  .)٢(نصوص خاصة بتعينهم الدستور

يف كل ، للرئيس ان يطلب كتابة رأي املوظف املختص يف كل من االدارات التنفيذية )٣
  .)٣(بإدارة كل منهم تامموضوع يتعلق بامله

                                                 
)١(           nominate by and with the advice of the senate. The president shall have power to 

Point Ambassadors, other public ministers And council, judges of the Supreme Court 

Article 2, Section 2, Clause2).(  
)٢(      The president shall have power to appoint all other offices of the United states whose 

appointments are not here in otherwise provided for( Article 2, Section 2, Clause2).  
)٣ (    The president may require the pinion in writing, of the principal officer in each of the 

executive department, upon any subject relating to the duties of their, respective office 

Article 2, Section 2, Clause2).                                                                                           (   



 

١١١ 

عن طريق ، مجيع املناصب الشاغرة يف اثناء عطلة جملس الشيوخ ملءللرئيس سلطة  )٤
  .)١(منح تفويضات تنتهي يف ختام الدورة التالية

للرئيس ان يرعى تنفيذ القوانني تنفيذا صادقاً ويشمل بتكليفه مجيع موظفي الواليات  )٥
  .)٢(يةاألمريكاملتحدة 

وملا كانت اختصاصات الرئيس التنفيذية وفقا للمادة الثانية متنحـه سـلطات متنوعـة    
ن واملسـاعدي  ،عدد كبري من املستشارين ن يوجد معهأب ذلك تطلّ فان، وعديدة ومعقدة

ومـن  ، )٣(ورقابته  ،االداريني ليتولوا القيام هبذه االعباء واملسؤوليات حتت اشراف الرئيس
والذي يتألف من مكتب البيت ، املكتب التنفيذي لرئيس اجلمهورية ، هذه اجلهات املعاونة

ته اسلطت اميساعدون رئيس اجلمهورية يف أداء مه، االبيض الذي يضم عدداً من املوظفني
ويتوىل هذا املكتـب االهتمـام بشـؤون    ،  كما يتألف ايضا من مكتب االدارة، املتعددة 

الوزارة اليت تعترب من اهم املسـاعدين  ، املوظفني االحتاديني كما يوجد جبانب هذه املكاتب 
وعليه سـنتحدث عـن   ، ية يف اداء مهام السلطة التنفيذية األمريكلرئيس الواليات املتحدة 

  :من الناحية التنفيذية وفقا للتقسيم االيتي األمريكسلطات الرئيس 

  .قالتهمإو "السكرتريين" يف تعيني الوزراء ياألمريك سلطة الرئيس :ولاملطلب األ
  .يف تعيني وعزل املوظفني الفيدراليني ياألمريك سلطة الرئيس :املطلب الثاين
  .تنفيذ القوانني وحفظ النظام ي يف األمريكسلطة الرئيس : املطلب الثالث

                                                 
)١(        The president shall have power to fill up all vacancies that may happen during the 

necess of the senate by granting commissions which shall expire at the end of their next 
session( Article 2, Section 2, Clause2).                                                                                 

)٢(                     The prisedent shall take care that the laws be faithfully executed ,and shall 

commission all the office of the United states( Article 2, Section 2, Clause2).                    
  .٣٨٨ص  ، مرجع سابق ، ....سلطة رئيس الدولة  ، حازم الصادق. د: انظر  ) ٣(
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مث نتحدث عن عزل  ،ي يف تعيني الوزراءاألمريكسنتحدث هنا بداية عن سلطة الرئيس 
  :ي بوزرائه وفقا لاليتاألمريكوكذلك عن طبيعة عالقة الرئيس  ،هؤالء الوزراء

  : "السكرتريين" تعيني الوزراء ـ والًأ
سلطة تعيني الوزراء  ميتلك الرئيس دستورياً )١(ياألمريكوفقا للمادة الثانية من الدستور 

ن يقبـل  أوقد جرى العرف علـى  ، يف ذلك ونصحه ن يأخذ مشورة جملس الشيوخأبعد 
ومل حيدث يف ، يعترض على ذلك وال ،اليت اختارها الرئيس كافة جملس الشيوخ الترشيحات
حاالت رفض فيها جملس الشيوخ ترشيحات  يةاألمريكاليات املتحدة التاريخ الدستوري للو

  :يتأثر هبا الرئيس عند اختياره للوزراء منها عواملوتوجد عدة ، ال نادراًإالرئيس 

يتأثر حتماً  وذلك ألنه، ليه الرئيسإعضاء احلزب الذي ينتمي أاختيار الوزراء من  -)١
كمكافأة هلـم عـن    ،اختيار الوزراء من حزبه باالعتبارات احلزبية اليت تلقي عليه واجب

ول ألمريكا وهو جورج ورغم هذا االعتبار فقد قام الرئيس األ، )٢(ووالئهم له ،خالصهمإ
كما قام الرئيس كارتر بتعـيني جبميـع   ، عضاء احلزبينيواشنطن بتعيني وزرائه من بني األ

وزرائـه مـن احلـزب    وعني جون كينيدي ، عضاء احلزب الدميقراطيأعضاء وزارته من أ
  .مة والعمل على وحدهتاىل مجع مشل األإوبرر ذلك هبدفه  ،املعارض

آخر الختيار الوزراء ويعتمد على الناحية الشخصية للـوزراء مـن    عاملوهناك  -)٢
بغض النظر  ،واالستعداد التام لتنفيذ سياسته ،خالص والوالء للرئيسحيث حتقق صفات اإل

ومثال ذلك تعيني الـرئيس   ،ي العام من عدمهأمعروفني للرشخاص ذا كان هؤالء األإعما 

                                                 
  .راجع نص املادة الثانية من الدستور االمريكي يف ص      ) ١(
  .٢٦٥-٢٦٠ص  ، مرجع سابق ، النظام الرئاسي ، حيىي الصباحي . د: انظر  )٢(



 

١١٣ 

وكان هنـاك  ، )١(وزير للدفاع" وماكنمارا"وزير للخارجية " رأسك وين"كيندي كل من 
  .ساتذة اجلامعات واخلرباء يف اجملاالت املختلفةأيضا اختاروا وزرائهم من أرؤساء 

د على اختيار الـوزراء حبيـث   ويعتم، وهنالك املعيار اجلغرايف يف اختيار الوزراء -)٣
 .وحتقيق العدالة يف االختيـار  ،رضاء اجلميعإيكون ممثلني من واليات متعددة للعمل على 

  !عضاء حكومته من واليته تكساسأولكن الرئيس جورج بوش االبن قد جلب مجيع 

مثلة على ذلك  ومن أبرز األ ،أسرية سبابألوهناك من الرؤساء من اختار الوزراء  -)٤
  . ام الرئيس جون كينيدي بترشيح أخوه روبرت كينيدي لوزارة الدفاعقي

ى يتـولّ ، )٢(ة وزارةعشرمخس  يةاألمريكالواليات املتحدة يف  حاليا وتبلغ عدد الوزرات
،  كافـة  وتوجيهاته ،هوينفذون تعليمات ،عضائها الذين يتبعونه مباشرةأالرئيس تعيني مجيع 

  .و السكرتريينأ ،اعديناملس، لذلك يطلق عليهم يف أمريكا

  :"السكرتريين" قالة الوزراءإ ـ ثانيا
ىل جملس الشيوخ عند رغبته يف إي على ضرورة رجوع الرئيس األمريكمل ينص الدستور 

ثـارت سـلطة   أولذلك فقد  ،وقد نص الدستور على ذلك عند التعيني فقط، قالة الوزراءإ
تقييد سلطة  عنومل يسفر ذلك  ،الكوجنرسكبرياً يف  جدالً، الرئيس يف عزل الوزراء منفرداً

  .ي يف ذلكاألمريكقرار ضمين بسلطة الرئيس إقالة الوزراء مبا يوضح وجود إالرئيس يف 

حيث ذهبت  ١٨٣٩يدت هذا االجتاه منذ العام أمريكيا قد أن احملكمة العليا يف أكما  
الـرئيس   سـاطة م بوولو كان تعيينهم يت ،حكامها بأحقية الرئيس يف عزل وزرائهأحد أيف 

  .وجملس الشيوخ معاً

                                                 
  .١٨٧ص  ، مرجع سابق ، النظام الفيدرايلرئيس الدولة يف  ، حممد فتوح عثمان. د: انظر  )١(
 ، العدل ، الداخلية ، السكن والتنمية احلضرية ، الصحة ، الدفاع ، التجارة ، رة الزراعةزاو: والوزرات هي  ) ٢(

  .املالية وشؤون احملاربني القدماء ، الطاقة ، التعليم ، اخلزانة ، النقل ، اخلارجية ، العمل
  .١٥ص ، مرجع سابق ، ابات األمريكية بإجيازاالنتخ: غاي أولسون: انظر



 

١١٤ 

ثر حدوث خالف بني الرئيس جونسون والكـوجنرس حـول   أوعلى  ١٨٦٧ويف عام 
مدى حق الرئيس يف عزل وزرائه فقد صدر قانون خالل ذلك العام يقضي بوجوب موافقة 

يف  ١٨٧٠سرعان ما ألغى هذا القـانون عـام    هبيد أن، جملس الشيوخ على عزل أي وزير
دون  ،ئيس جرانت وظهر يف العمل املبدأ السابق حبق الرئيس املطلق يف عزل وزارتهعهد الر

  .)١(الرجوع اىل جملس الشيوخ

لقرر مبدأ املسؤولية ، مام جملس الشيوخأنه لو تقررت مسؤولية الوزراء أوجدير بالذكر 
بيد  ،هم خصائصهأاملعروف يف النظام الربملاين وتقارب النظام الرئاسي يف النظام الربملاين يف 

  .مام الكوجنرسأمام رئيس الدولة وليس أمسؤولية مباشرة  مسؤولونن الوزراء أ

جيوز للكوجنرس طلب عزل أي وزير من رئيس اجلمهورية فهذا االمر منـوط   هذا وال 
ولذلك فقد رفض الرئيس جورج واشنطن االقتراح الذي تقدم به الكوجنرس  ،بإرادة االخري
  .)٢(مساساً حبقوق الرئيس التنفيذية ّدن ذلك يعأحبجة  ١٩٢٤اء عام حد الوزرأبطلب عزل 

  :ووزرائهي األمريك طبيعة العالقة بني الرئيس ـ ثالثا
هي من املقومات اليت ، ووزرائه يةاألمريكرئيس الواليات املتحدة ن طبيعة العالقة بني إ

 يتمتع هبا الـرئيس يف  فهي توضح السلطة الكبرية اليت، جتعل للنظام الرئاسي طابعه اخلاص
  .امام سلطة الرئيسهم وتقلل دور ،مواجهة وزرائه

فمنذ عهد الـرئيس  ، ن تضاؤل دور الوزراء يف النظام الرئاسي اجتاه قدميأهذا ويالحظ 
املادة الثانية من حقه يف تكليف وزرائـه   جورج واشنطن مل يقتنع مبا خوله له الدستور يف

يفعله هو جمرد دعـوهتم   وكان كل ما ،خيص وزاراهتم مالتقدمي آرائهم كتابة يف موضوع 
لالستئناس بآرائهم يف املسائل املتصلة بالسياسية العامة اليت تقوم عليها عمـل الـوزارات   

  .املختلفة

                                                 
  .٣٤٧ص  ، مرجع سابق ، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة االمريكية  ، أمحد شوقي. د: انظر  )١(
  .٨١ص  ، مرجع سابق ، رئيس الدولة يف النظام الفيدرايل ، حممد فتوح عثمان. د: انظر  )٢(



 

١١٥ 

و أ ،هالسواء من ناحية تشكي ،ي سيطرة كاملة على الوزارةاألمريكن للرئيس أويتضح 
 ،يستقل رئيس الدولة وحده بتعـيني الـوزراء   فمن ناحية التشكيل، من ناحية اختصاصاهتا

ما من ناحية أ، ىل جانب وزرائهإن يستعني بآراء ذوي اخلربة أنه ميكن للرئيس إقالتهم بل إو
دارية ال سياسية اقتضت طبيعة إي هيئة األمريكن الوزارة يف النظام الرئاسي إاالختصاصات ف

عمـال  داء األأوتسـاعده يف   ،اونهالرئيس وتشعبها على وجودها جبانبه لتع تامتعقد مه
  .املختلفة

ولذلك يطلق علـيهم كمـا ذكرنـا     ،ومنفذين إلرادته ،عوان للرئيسأفالوزراء جمرد 
كثر من دور استشاريني وال جيوز للوزراء كشأن النظام أفال يتعدى دورهم  "السكرتريين"

فهم ال يكونون هيئة ، ن يشتركوا يف جلساتهأ وأ ،عضاء يف الكوجنرسأن يكونوا أالربملاين 
دارة شـؤون وزارة معينـة   إى ن كالً منهم يتولّوذلك أل، مجاعية متضامنة كمجلس وزراء

والذين يعتمد عليهم ، ذ يشرف على عدد من املوظفني التابعيني له إ، خرينعن اآل مستقالً
ويكـون  ، يف حدود نشاط الوزارة اليت يشرف عليهـا  ،وأوامره ،يف تنفيذ سياسة الرئيس

  .)١(مام الرئيس وحده مباشرةأؤوالً عنها مس

و الدفاع عن سياستهم أ ،ىل الكوجنرسإوقد يسمح للوزراء فقط بتقدمي بعض البيانات  
وآرائـه   وملتـزمني بسياسـته   ،ولكن يف الوقت ذاته يعملون يف كنف الرئيس ،مام جلانهأ

عضـاء  أر بـني  واالجتماعات اليت تـدو ، ويقتصر دور الوزراء على اسداء النصح للرئيس
كـي   ،و توصـيات أ ،وتقدمي مقترحات ،الوزارة هي فقط إلبداء وجهات النظر املختلفة

  .ملا يراه مناسباً وحاسم  وفقاً ،ىل قرار سليمإلوصول يف اتساعد الرئيس 

تقـوم   وال ،مـام الكـوجنرس  أن الوزراء ال يسألون سياسـيا  أسبق  ترتب على مايو
يسألون فقط  ري كما حيدث يف النظام الربملاين فهم دائماًخام هذا األأم مسؤوليتهم السياسة

وقد اختلف  ،ويشرف عليهم يف هذا الشأن ،ويوجههم ،عماهلمأمام الرئيس الذي يراقب أ

                                                 
الصادرة عن هيئة املوسوعة العربية  ، املوسوعة القانونية املتخصصة ، نظام الرئاسيال ، مجيلة الشرجبي. د: انظر  ) ١(

  .٤١٧ص ، ٢٠١١ ، الطبعة أوىل ، اجمللد السابع ، التابعة لرئاسة اجلمهورية



 

١١٦ 

مريكا يف النطاق الذي يسمحون فيه لتدخل الوزراء يف االختصاصات املتعلقة أالرؤساء يف 
  .بشؤون احلكم

بينما عرف عن  ،ترك حرية واسعة لوزرائه يف العملنه يأفقد عرف عن الرئيس يوكونان 
  .)١(الرئيس فرانكلني روزفلت عدم اتاحة ذلك لوزرائه

ن هـذا  إن اجتماع الرئيس بوزرائه له الصفة الرمسيـة حيـث   أسبق  ويترتب على ما
االجتماع له طابع استشاري فالرئيس غري ملزم بأخذ مشورة هؤالء الـوزراء حـىت لـو    

فالرئيس ان يأخذ برايه خمالفا ال آرائهم وقد علـق  ، ن موضوع معنيأشاجتمعت آراؤهم  ب
براهام لينكولن بعبارته الشهرية عند مناقشة وزرائه بشان موضوع معني خمالفتـهم  أالرئيس 

   ."صوات بالرفض وصوت واحد بالقبول هو الذي ينفذأسبعة "ن قال أيه بألر

اسي دور استشاري هذا الدور خيتلف ن دور الوزارة يف النظام الرئأوخالصة املوضوع 
عـن آرائهـم املتعلقـة     يسال الوزراء سياسياً وال ،رادة كل رئيسإحسب  واتساعاً ضيقاً

وهذا يوضح الفرق بـني   ،مام الرئيسأمنا يسألون إو ،مام جملس الكوجنرسأبشؤون احلكم 
  .الوزارة يف النظاميني الربملاين والرئاسي

  

                                                 
  .٣٩٣ص  ، مرجع سابق ، سلطة رئيس الدولة بني النظاميني الربملاين والرئاسي ، حازم الصادق. د: انظر  ) ١(



 

١١٧ 
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وعليـه   ،وكـذلك عـزهلم   ،ي سلطة تعيني املوظفني الفيدرالينياألمريكميلك الرئيس 
  :سنتحدث عن ذلك وفقا لاليت

  :الفيدراليني سلطة تعيني املوظفني ـ والأ
:  )١(نـه أيستمد الرئيس سلطة يف هذا الشأن من الدستور حيث تنص املادة الثانية على 

سفراء ووزراء عموميون  هتوموافقللرئيس ان يرشح ويعني مستعينا مبشورة جملس الشيوخ "
خـرين يف الواليـات املتحـدة    خرين وقناصل وقضاة احملكمة العليا ومجيع املـوظفني اآل آ

علـى ان يقـرر ذلـك     ،ية الذين مل ترد يف هذا الدستور نصوص خاصة بتعينهماألمريك
  . "بقانون

هم السلطات الـيت يتمتـع هبـا    أة الرئيس يف تعيني املوظفني الفيدراليني من سلط ّدوتع
حيث متكنه من االستعانة مبن يراه لتنفيذ سياسـته   ،سواء بطريقة مباشرة ،ياألمريكالرئيس 

ن يهيمن على عدد أو بطريقة غري مباشرة حيث ميكن للرئيس مبقتضى ذلك أوبسط نفوذه 
  .هم يف اهليئة التشريعية لتنفيذ براجمهكبري من املوظفني ويضمن تأييد

والـيت   ،و موظفي الدرجة العليـا أ ،طائفة تشمل كبار املوظفني: )٢(واملوظفون طائفتان
، والقـادة العسـكريني   ،والقناصـل  ،وقضاة احملكمة العليا ،والسفراء ،تتكون من الوزراء

رى واليت تشمل صـغار  خما الطائفة األأ، وهؤالء يعينهم الرئيس بعد موافقة جملس الشيوخ
و أ ،مر تعينيهم للرئيس وحدهأوترك  ،ن كذلكدواملوظفني فللكوجنرس سلطة حتديد من يع

عضاء أىل حد كبري يف ممارسة صالحيات التعيني بآراء إويتأثر الرئيس ، و للمحاكمأ ،وزرائه
لـس  وذلك قبل عرض امسه علـى جم  ،اليت يراد تعني املوظف فيهاجملس الشيوخ يف الوالية 

                                                 
  .نص املادة الثانية من الدستور االمريكي املتعلقة هبذا املوضوع يف ص      راجع  ) ١(
  .٣٩٦-٣٩٥ص  ، مرجع سابق ، سلطة رئيس الدولة بني النظاميني الربملاين والرئاسي ، حازم الصادق . د: انظر  )٢(



 

١١٨ 

مبجاملة "وقد اطلق عليه    ،الشيوخ للموافقة على تعينيه واصبح ذلك مبثابة العرف املستقر
  ."الشيوخ

جـراء  إن واضعي الدستور بإشراكهم جملس الشيوخ مع الـرئيس يف  أوجدير بالذكر 
منا فرض نوع إو ،املسؤولية عن الرئيس مل يقصدوا بذلك رفع عبء، ليهاإالتعيينات املشار 

ف والرقابة عليه يف هذا الشأن للتأكد من قيامه بتعيني ذوي الكفاءة ولكن ثبت اشرمن اإل
كان يراعي احلزبية والشخصـية   السابقة  بقدر ما عواملن جملس الشيوخ كان ال يراعي الأ

نـه  أال إورغم ان من سلطة جملس الشيوخ املوافقة على كل الترشيحات يف املناصب العليا 
وارجـع  ، افقة على ترشيح الرئيس دون االعتراض على أي منـها ن تتم املوأجرى العمل ب
ن جملس  الشيوخ مل يأخذ دوره يف االعتراض على الترشـيحات جبديـة   أىل إالبعض ذلك 

ملرشح معني قبـل   عضاء اجمللس وجتاوبهأكان يستشعر رد فعل  ما ن الرئيس غالباًأو، كبرية
 ،يعرف شعبيته القوية لدى اجمللسحوال يرشح الشخص الذي وكان يف معظم األ ،ترشيحه

ه نإذ إ، ويتوقف مصري ترشيحات الرئيس يف جملس الشيوخ على نوع العالقة القائمة بينهما
يف حـني   ،غلبية يف اجمللس يكفل له تأييد ترشيحاتهأن انتماء الرئيس حلزب له أكد ؤمن امل

  .ال القليلنيإنصاره أذا كان اجمللس ال حيوي من إيفقد هذه امليزة 

ذا إشارة فيضا مصري هذه الترشيحات على جماملة الشيوخ كما سبقت اإلأكما يتوقف 
هذا وقد ، ي الشيوخ يتكاتفوا مجيعا إلحباط ترشيحاتهأخذ رأالرئيس يف ترشيحاته  مل يراعِ

خرج العديد من الرؤساء على املبدأ الذي يقضي ضرورة احلصول علـى موافقـة جملـس    
ني الرئيس ولسون السيدة مارجرييبلوم خـالل عطلـة جملـس    فقد ع ،الشيوخ قبل التعيني

كما حتدى الـرئيس تيـودور    ذاهتا ن رفض اجمللس تعيني زوجها يف الوظيفةأالشيوخ بعد 
  .)١(للجمارك ملدة عامني رغم معارضة اجمللس يف ذلك روزفلت جملس الشيوخ وعني رئيساً

  

                                                 
  .٢٢٤ص  ، مرجع سابق ، املبادئ االساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية ، سعد عصفور. د: انظر  ) ١(



 

١١٩ 

  :الفيدراليني سلطة عزل املوظفنيـ  ثانياً
 يعزل  الـرئيس : ")١(هنأي على األمريكمن الدستور ، الفقرة الرابعة، الثانية نصت املادة
 ،دانتهم بعدم الوالءإومجيع املوظفني املدنيني للواليات املتحدة عند اهتامهم و ،نائب الرئيس

ن الدسـتور يف  أويالحظ  ،واجلنح اخلطرية ،و سواها من اجلناياتأ ،و الرشوةأ ،و اخليانةأ
نه مل يتطرق حلـاالت  أال إ ،يقرر عزل املوظفني يف حالة ارتكاهبم جلرم جنائي املادة السابقة

داء أو التقصـري يف  أخرى كاإلمهال اجلسيم وعدم  الكفاءة أسباب أالعزل اليت تقوم لتوافر 
وتثري هذه احلالة صعوبة ، ساءة استعمال السلطةإو أالواجبات امللقاة على عاتق هذه الفئات 

م أارسة صالحية عزل املوظفني يف احلالة الثانية فهل هو الرئيس فقـط  حول املسؤول عن مم
يف ذلك؟ ولتوضيح ذلك يتعني التفرقة بني املوظفني الـذين   م يشتركان معاًأجملس الشيوخ 
و الكوجنرس االستقالل بتعينهم وبني املوظفني الذين يتم تعينهم من الـرئيس  أميلك الرئيس 

  .والكوجنرس جمتمعني

ومـن مث  ، وىل حيث من ميلك التعيني ميلك العـزل مشكلة بالنسبة للطائفة األ تثار فال
  .ى كل منهما تعينهو الكوجنرس عزل املوظفني الذي تولّأيكون للرئيس 

ي أوالكوجنرس جمتمعني فقد اختلف الر ،ما الطائفة الثانية والذين مت تعينهم من الرئيسأ
  :بشأهنم

يسوغ للرئيس  ولذلك ال ،ال من ميلك التعينيإالعزل ميلك  نه الأىل إول ي األأفذهب الر
نه ليس هنالك سلطة تنفيذية خالصـة  أل ،ال بعد موافقة جملس الشيوخإن يعزل املوظفني أ

  .للرئيس وحده يف هذا الشأن

                                                 
  :املادة الثانية من الدستور االمريكيالفقرة الرابعة من نص ت  ) ١(

"The President, Vice President and all civil officers of the United States, shall be removed 
from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes 
and misdemeanors". 



 

١٢٠ 

ألنـه هـو    ،ن الرئيس هو الذي ميلك العزل يف هذه احلالةأىل إي الثاين أبينما ذهب الر
فال يصح تقييد سلطتهم يف عزهلم باحلصول ، هؤالء املوظفني عمالأالذي يتحمل مسؤولية 

  .على موافقة جملس الشيوخ

نه صدر يف عام أال إ ،بالعمل ملدة مخس وسبعني عاماً وظل قائماً ،ي الثاينأخد بالرأوقد 
قـانون شـغل   "ونتيجة لسوء العالقة بني الرئيس جونسون والكوجنرس تشـريع   ١٨٦٧
س من استخدام سلطته يف عزل املوظفني دون احلصـول علـى   يقضي مبنع الرئي" الوظائف

  .وذلك اسوة بالتعيني ،موافقة جملس الشيوخ

مينع الرئيس من القيام بعزل املوظفني الـذين يشـغلون    ١٨٧٦خر عام آوصدر قانون 
لغى أخذ موافقة الكوجنرس ولكن أدارة الربيد دون إيف  ،والثالثة ،والثانية ،وىلالدرجات األ

وقررت احملكمة عام  ،لعدم دستوريته ١٩٢٦السابق نتيجة لقرار احملكمة العليا عام  القانون
عضاء الـذين يشـغلون   أبإعطاء الكوجنرس احلق يف حتديد سلطة الرئيس يف عزل  ١٩٣٥

  .)١(شراف الكوجنرسإوظائف اللجان اليت تعمل حتت 

ني مع مراعاة الشروط ن الرئيس يتمتع بسلطة كبرية يف عزل املوظفأىل إومما تقدم خنلص 
  .والقانونية ،اليت تطلبها النصوص الدستورية

  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .٣٩٩ص  ، مرجع سابق ، سلطة رئيس الدولة بني النظاميني الربملاين والرئاسي ، حازم الصادق . د: انظر  ) ١(
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واجب الرئيس يف تنفيذ القـوانني تنفيـذاً   " )١(على نصت الفقرة الثالثة من املادة الثانية
ن يتخذ كل التدابري الالزمة حىت ينفـذ القـانون   ألذلك يتعني على الرئيس  وطبقاً "كامالً
  .سلمياً ويعمل على تطبيقه على النحو الذي نص عليه املشرع تنفيذاً

ن ما متلكه الدولة من قوة ميكن استخدامه يف أي جـزء  أوقد قضت احملكمة العليا على 
  .الضرورة يضا عندأو ،ومحاية احلقوق اليت يكفلها الدستور ،منها لضمان تنفيذ القوانني

ـ والقوانني اليت تقع على عاتق الرئيس واجب تنفيذها هي قوانني االحتاد   وال ،ياألمريك
باسـتثناء حالـة    ،على طلب صريح من الوالية ذاهتا ال بناًءإىل قوانني الواليات إميتد ذلك 

ن تعوق تنفيذ قـوانني االحتـاد   أحدى هذه الواليات من شاهنا إحدوث اضطرابات داخل 
  )٢(.ن يتدخل بصرف النظر عن موافقة الوالية من عدمهأيف هذه احلالة  فللرئيس

ولكنه ميلك  ،ولو كانت غري متفقة مع آرائه اخلاصة كافةً ويلتزم الرئيس بتنفيذ القوانني
  .و يضيق بتفسريهاأن يتراخى يف تنفيذ القوانني اليت ال يستسيغها أخرى أمن ناحية 

عن طريق اختاذ كل التدابري اليت يراها الزمة لـذلك  ى الرئيس كذلك حفظ النظام ويتولّ
وقد اعتربت احملكمة العليـا هـذا   ، و من خالل تفويض تشريعيأسواء قام  بذلك تلقائيا 
  .زماتن التعامل به وارد خاصة يف حاالت احلروب واألأالتفويض دستوري و

 عندما ن الرئيس إذ إ، الفصل بني السلطات أوينتقد البعض هذا االجتاه لتعارضه مع مبد
  .منا يتدخل يف صميم اختصاص اهليئة التشريعية مبا يتناقض مع املبدأ السابقإيقوم بذلك 

                                                 
  .١١٧ص  ١اهلامش راجع نص املادة الثانية فيما يتعلق هبذا املوضوع يف   ) ١(
، "دراسة مقارنة"ولة يف النظام الرئاسي والفقه االسالمي مسؤولية رئيس الد مروان حممد حمروس املدرس،. د: انظر)    ٢(

  .٢٤، ص٢٠٠٢سنة  عمان، دار االعالم، الطبعة االوىل،
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وقادرة علـى اختـاذ    ،ن يتمتع الرئيس ببصرية سياسية نافذةأويستلزم هذا االختصاص 
سبة كي يتمكن من اختاذ القرارات الالزمة واملنا، واالملام بوجهات النظر املختلفة ،القرارات

اليت تتعرض هلا الدولـة   كافة واليت متكنه من السيطرة على املواقف الصعبة  ،يف هذا الشأن
  .)١(وتعرض سالمتها للخطر ،منهاأواليت من شاهنا ان هتدد 

  

                                                 
  .٤٠٠ص  ، مرجع سابق ، سلطة رئيس الدولة بني النظاميني الربملاين والرئاسي  ، حازم الصادق . د: انظر  ) ١(
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  :متهيد وتقسيم
، د كل سـلطة باختصاصـات معينـة   انفرا، يقتضي األخذ مببدأ الفصل بني السلطات

، ومتارس السلطة التشريعية سن القـوانني ، فتختص السلطة التنفيذية بالصالحيات التنفيذية
  .يف املنازعات قضائيةوتفصل السلطة ال

أو شبه  ،فاًسواء كان الفصل صر، الواقع يفوال أساس له  ،ذا الفصل فصل نظريلكن ه
إال ، ي أخذ بالفصل شبه املطلق بني السـلطات ريكاألمن الدستور أفعلى الرغم من ، مطلق

فيشارك الكونغرس مبجلسيه ، أن مثة تعاوناً وتأثريا متبادلني بني السلطتني التشريعية والتنفيذية
.الدولة الكونغرس بعض اختصاصاتهوباملقابل يشارك رئيس ، رئيس الدولة بعض صالحياته  

السـلطة التشـريعية يف    لـة مشاركة رئـيس الدو  بحث للحديث عنونكرس هذا امل
وذلك من خالل اقتراح القوانني وفقا لطريقة معينة  ،اختصاصها األصلي املتمثل يف التشريع
للـرئيس   وخنتم احلـديث بالسـلطة الالئحيـة    ،وكذلك حقه يف االعتراض على القوانني

  :تيةي وفقا للمطالب اآلاألمريك

  اننييف اقتراح القو ياألمريك حق الرئيس :ولاملطلب األ
  ية األمريكالواليات املتحدة  عتراض على القوانني يفاالحق  :املطلب الثاين
  ياألمريكالسلطة الالئحية للرئيس  :املطلب الثالث
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  املفهوم العام حلق االقتراح –أوالً 
إمنا يأيت مببادرة ،  اهلرم القانوينبالرغم من أن كل نص تشريعي مهما اختلفت درجته يف

إال أن الفقه الدستوري حصر مصطلح املبادرة بالتشـريع يف  ، من قبل صاحب االختصاص
  .املرحلة األوىل من مراحل صناعة القانون على مستوى الربملان

وإذا كان االقتراح مرحلة من مراحل عملية التشريع؛ اليت هي عملية معقدة من حيـث  
  .)١(أمٌر ليس بالسهل اإن إعطاء تعريف دقيق هلف، إجراءاهتا

وحيـدد  ، العمل الذي يرسم األسس األوىل للتشـريع «على أهنا ذلك  )٢(فعرفها البعض
ى والذي يتولّ، وعلى هذا فاملبادرة هي العمل األول للقانون الوضعي، »مضمونه وموضوعه

  .القيام به من أعطاه الدستور هذا االختصاص

وبني حقوق أخـرى هلـا   ، ف منتقد كونه ال يفرق بني حق االقتراحغري أن هذا التعري
وهو حق خمول تعترف به بعـض الدسـاتري   ، )٣(ومن ذلك حق تقدمي العرائضذاهتا،  الغاية

  .)٤(يف لفت نظر الربملان إىل املسائل اهلامة اليت يستحب معاجلتها بالتشريع لرئيس الدولة

                                                 
رسـالة  ،  دراسة حتليليـة مقارنـة  ،  الدستوري السوري رئيس الدولة يف النظام،  حممد سامر التركاوي: انظر  )١(

  .١٥٤ص،  ٢٠١١سنة ،  جامعة دمشق،  ماجستري
،  دار املعارف،  االسكندرية،  النظام الدستوري يف اجلمهورية العربية املتحدة،  مصطفى أبو زيد فهمي.د: انظر  )٢(

  .٤٧٧ص،  ١٩٦٥سنة 
وجعل للملك إمكانية دعوة الربملان يف أي موضوع ،  ١٧٩١ستورحيث جند أن الدستور الفرنسي نص عليها يف د  )٣(

  .يبدو ذا أمهية وفوض اهليئة التشريعية لوحدها باقتراح وسن القوانني
دار ،  القاهرة،  دراسة مقارنة،  الربملايناالختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام ،  أمحد سالمة بدر.د: انظر  )٤(

  .٧٤ص ،  ٢٠٠٣سنة ،  العربيةالنهضة 
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ل الذي جيرب السلطة التشـريعية علـى   هو العم«أن حق االقتراح » Moreau«ويرى 
  .)١(»فال ميكن أن تعفى من البت فيه نفياً أو تأكيداً، التصرف

انتقد هذا الرأي استناداً إىل أن فكرة إلـزام الربملـان مبناقشـة    )٢(إال أن بعض الفقهاء
ق إال أهنا ال تصد، وإن كانت ممكنة بالنسبة للمقترحات احلكومية، االقتراحات املقدمة إليه

ففكرة اإللزام باملناقشة ال تشمل عدداً كـبرياً مـن   . كقاعدة بالنسبة للمقترحات الربملانية
كما أن إعطاء األولوية لعرض املشروعات احلكومية جبانب سـلطة احلكومـة   ، املقترحات

وهو ما أخذت به اللوائح الداخلية للربملان يف النظـام   -الواسعة يف حتديد جدول األعمال 
جيعل العديد من املقترحات اليت يقدمها أعضاء الربملان  -والسوري، والفرنسي ،اإلنكليزي

  .)٣(ال جتد وقتاً ملناقشتها

ويذهب أنصار هذا الرأي إىل أنه يشترط لوجود االقتراح بقانون توافر عنصرين أحدمها 
  .موضوعي واآلخر شخصي

ويترتب على ، ىلهو أن يستهدف االقتراح وضع أسس التشريع األو: العنصر املوضوعي
  .ذلك أن يكون موضوع االقتراح من املسائل اليت يعاجلها القانون وفقاً للدستور

فيتعلق بالشخص مقدم االقتراح حيث جيب أن يقدم االقتـراح  : العنصر الشخصيأما 
ويستوي يف ذلك أن يكون أحـد أعضـاء   ، من الشخص الذي أعطاه الدستور هذا احلق

يتقـدم هبـا أحـد    ويترتب على ذلك أن العريضة اليت ، كومةأو أحد أعضاء احل، الربملان
  .طاملا مل يتنب أفكارها أحد أعضاء الربملان أو احلكومة، اقتراحاً بقانون ّداملواطنني ال تع

                                                 
 ، دكتوراهرسالة ، والربملاينالوظيفة التشريعية لرئيس الدولة بني النظاميني الرئاسي  ،حلمي فهمي رعم. د: انظر  )١(

  .١٠ص   ، ١٩٨٠سنة  ، جامعة عني مشس ، كلية احلقوق
  .١١ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة الوظيفة التشريعية ل،  عمر حلمي فهمي. د: انظر  )٢(
 .١٥٦ص،  مرجع سابق ،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: رانظ  ) (٣
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فينتهي يف ذلك إىل أن االقتراح يعرف على أنـه حـق   ) رجيهموريس دوف(أما األستاذ 
حة من أجل املناقشة والتصويت عليها من قبل الئ، أو، أو ميزانية، إيداع نص يتعلق بقانون

  .)١(الربملان

إال أنه ، وإن كان ال ميثل املرحلة احلامسة يف حياة القانون، وهناك فريق يرى أن االقتراح
العمل الذي يقدم للتشريع مادته؛ ألنه يضع األسس األوىل يف التشريع وحيـدد مضـمونه   

  .)٢(وموضوعه وغاياته

أو مبعىن آخـر  ، جزءاً أساسياً يف العملية التشريعية ّداالقتراح يعأن حق  )٣(ويرى البعض
هو املرحلة األوىل من مراحل سن القانون؛ ألن إعداد القانون مير بالعديد من املراحل الـيت  

فهو يعد يف حقيقته تصوراً للقانون ، واإلصدار ،وتنتهي مبرحلة النشر، تبدأ مبرحلة االقتراح
ى الربملان ويتولّ، عاجلة املستجدات اليت تتضمنها القوانني املعمول هبااملراد إعداده من أجل م

وإدخال التعديالت الضرورية عليه ، فحص االقتراح والتأكد من اتفاقه مع أحكام الدستور
تـأيت مرحلـة   ، وبعد التأكد من صالحية هذا االقتـراح ، ليواكب التنظيم القانوين املطبق

هـو   ،حق االقتـراح ّد وبذلك يع، اقي مراحل سن القانونمث يلي هذه املرحلة ب، التصويت
  .)٤(النواة األوىل إلعداد القانون

ويف  -فإن هذا ال مينع من كونه يلعب ، ومهما اختلفت التعريفات بشأن حق االقتراح
، الذي أضحى آلية تنظيم اجملتمعات، الدور األهم يف عملية صناعة القانون -مجيع األحوال
إن االقتراح وإن كان اخلطـوة األوىل  : وبرأينا، ان استقرار املعامالتوضم، وحفظ احلقوق

تشريعاً إال بعد موافقـة الربملـان عليـه     للعملية التشريعية إال أنه رغم هذه األمهية ال يعّد

                                                 
رسـالة  ،  عالقة السلطة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام السياسي اجلزائري،  سعيد بو شعري. د :أشار إليه  )١(

  .٢١٦ص ،  ١٩٨٤سنة ،  جامعة اجلزائر،  دكتوراه
جامعـة  ،  رسالة دكتوراه،  رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري املصري،  النيب حسن فرجبد فؤاد ع. د: انظر  )٢(

  .٤٣٠ص ،  ١٩٩٥سنة ،  القاهرة
  .٧٦ص ،  مرجع سابق،  االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين،  أمحد سالمة بدر. د: انظر  )٣(
 .١٥٧ص،  ٢٠١١،  مرجع سابق،  ،  يف النظام الدستوري السوري رئيس الدولة،  حممد سامر التركاوي: انظر  ) (٤
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وقد تطرأ عليه عدة تغـيريات قبـل أن   ، أما قبل ذلك فهو حمرك لعملية التشريع. وإصداره
  .أساساً وقد ال يصدر، يصبح قانوناً

إال أنه ليس هو القانون؛ ألن القانون ، وبالتايل فإن االقتراح هو األصل يف إجياد القانون
  .)١(وهذه الصفة إمنا تسبغ على مشروع القانون يف مرحلة تالية، فيه صفة األمر

يف ، وإن هذه األمهية لالقتراح جعلته حمل تنازع بني السـلطتني التشـريعية والتنفيذيـة   
  .سياسية عرب التطور الدستوري هلااألنظمة ال

واملتمثلة أساساً  -لذلك أعطت معظم الدساتري حق االقتراح لكل من السلطة التنفيذية 
ومن مث أصبح رئيس الدولة يف أغلب النظم ميارس هـذا احلـق    -يف رئيس الدولة والربملان
  . باالشتراك مع الربملان

  :السلطة اليت متارس حق االقتراحـ ثانياً 
د أصبح سائداً اليوم يف معظم الدساتري العاملية األخذ مببدأ الشراكة يف جمال املبـادرة  لق

واقتراحات ، وذلك عن طريق مشاريع القوانني اليت تقدم من قبل السلطة التنفيذية، بالتشريع
فـإن كيفيـة   ، ماً بهوإذا كان مبدأ الشراكة قد غدا مسلّ، القوانني املقدمة من قبل الربملان

وحىت داخل كل سلطة ختتلف من نظام دستوري ، سة هذا احلق وتوزيعه بني السلطتنيممار
  .إىل آخر

 ،حيث يفترض يف املشروع املقدم من احلكومة أن يكون على مسـتوى مـن الدقـة   
خاصة يف ظـل  ، وفق املعطيات اليت متلكها اإلدارة ،نتيجة الدراسة اليت حيظى هبا، والضبط

  .)٢(اإلدارة يف هذا امليدان املسامهة الفاعلة ِلَتقّين

                                                 
  .١٥٨ص،  سابقالرجع امل،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: انظر  (١)

 سـنة ،  اإلسكندرية،  املعارفمنشأة ،  الدستوريالنظم السياسية والقانون ،  إبراهيم عبد العزيز شيحا. د:انظر  )٢(
  .٦١٠ص ،  ٢٠٠٠



 

١٢٨ 

أحد األسباب اليت أدت إىل  ّدهويع، وعلى العكس من ذلك يعدد الفقه عيوب االقتراح الربملاين
وتراجع سلطات القانون بوجه عام من ذلك شـيوع ظـاهرة املقترحـات    ، أزمة التشريع الربملاين

ـياغة   أهم عيوب االقتراح الربملاين حيث يتسم اال عّداليت تالدعائية؛  ، قتراح الربملـاين بسـوء الص
  .)١(وتأثر املقترح بانفعال النواب ونزواهتم، والتسرع، وتعارض املعاين وتضارهبا

وزيادة التشريعات ، وترتب على ذلك تناقص دور الربملان يف اقتراح القوانني بصفة عامة
اً للطابع الفـين  وذلك نظر، باملقارنة مع التشريعات اليت يقترحها أعضاء الربملان، احلكومية

الذي أصبحت تتسم به عملية التشريع حيث إن الغالبية العظمى من التشريعات هـي ذات  
يقتصـر عمـالً علـى إقـرار     وإن دور الربملانات يف هذا املقام أصبح ، مصدر حكومي

اليت تقـوم عليهـا تلـك     كومة بعد أن تقتنع باألسس الكربىاليت تقدمها احل املشروعات
عليه فإن دور الربملان هنا ينحصر يف إضفاء الصفة التشريعية على القواعـد  و، )٢(التشريعات

من القوانني اليت يصدرها % ٩٥ومن أمثلة ذلك أن ، القانونية اليت تقرها األجهزة التنفيذية
ي تكون نابعة من األمريكمن القوانني اليت يصدرها الكونغرس %  ٨٠و، الربملان اإلنكليزي
  . )٣(اجلهاز التنفيذي

وإمنا ، وبذلك أصبحت سلطة التشريع بيد احلكومة؛ ألن الربملان ال يضع مشروع قانون 
لديها املعرفـة الكافيـة   ، يصوت يف عجالة على نصوص وضعتها سلفاً جلان فنية حكومية

ويهدف القانون إىل ، والتخصص الفين الالزم لفهم املشكالت املعقدة اليت يثريها عامل اليوم
، ولقد أكدت الندوة العلمية للجمعية الفرنسية للعلوم السياسـية ، ئمة هلاوضع احللول املال

واليت نشرت أحباثها يف كتـاب   ١٩٦٠يف سنة » فيدل«واليت جرت حتت إشراف العميد 
قدرة الربملانات علـى  بأكدت على عدم ثقة األفراد » قةالتسييس أسطورة أم حقي«بعنوان 

                                                 
  . ١٤ص ،  مرجع سابق،  لرئيس الدولة الوظيفة التشريعية ،  عمر حلمي فهمي. د: انظر  )١(
دراسة ،  السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي،  سليمان الطماوي. د: انظر  )٢(

 .٩٧ص ،  ١٩٩٦سنة،  ةالطبعة السادس،  دار الفكر العريب،  القاهرة،  مقارنة

،  جملة الفكـر ،  جامعة حممد خيضر بسكرة،  دور السلطة التشريعية يف البناء الدميقراطي،  عمر فرحايت. د: انظر  )٣(
 .١٣ص ،  العدد الرابع



 

١٢٩ 

، مؤهلة يف هذا العصر التكنولوجي الربملانات مل تعّد اختاذ القرارات السياسية السليمة؛ ألن
والتخصص الفـين  ، إذ ما زالت الربملانات تضم رجاالً ال تتوافر فيهم املعرفة العلمية الكافية

  .)١(الالزم ملواجهة املشكالت الفنية املعقدة اليت يثريها عامل اليوم

ة والدراية لـدى السـلطة   أن قلة اخلرب )٢(يرى جانب من الفقه، وعلى الرغم من ذلك
، التشريعية ال ينبغي أن يؤثر على أحقية الربملاين يف ممارسة حقه التشريعي يف اقتراح القوانني

عن طريق صدور قانون جدير هبـا أن  ، وإذا ما رغبت السلطة التنفيذية معاجلة موضوع ما
  .تبدي رغبتها يف ذلك للربملان

صلي هو ذلك التشريع الذي تكـون نواتـه   أن التشريع األ )٣(لذلك يرى بعض الفقهاء
وهي تعين حقهم املطلـق يف اقتـراح   ، املركزية أعضاء الربملان من خالل املبادرة الربملانية

  .ويف أي وقت، القوانني يف مجيع املوضوعات

هي اليت جعلته حمل تنازع بـني السـلطتني التشـريعية    ، وجند أن هذه األمهية حلق االقتراح
لنظم السياسية عرب التطور الدستوري هلا؛ لذلك أصبح سـائداً اليـوم يف معظـم    والتنفيذية يف ا

الدساتري العاملية األخذ مببدأ الشراكة يف حق االقتراح؛ لتاليف العيوب اليت ميكن أن تترتب علـى  
لية فهو يؤدي إىل تزويد التشريع الوطين بالقوانني القومية واحمل، انفراد احلكومة أو الربملان هبذا احلق

اجلانـب األهـم يف    ميثـلّ ، واإلشراف على تنفيذها، وتفسري ذلك أن رسم سياسة الدولة، معاً
وحق االقتراح هو أحد الوسائل اليت تستخدمها احلكومة لتحقيق هذه ، االختصاصات احلكومية

وعلى العكس من ذلك متثل الوظيفة التشريعية أهم . السياسة ومحايتها عن طريق القانون الوضعي
ونواب الشعب أكثر إحساساً باحلاجات ، واقتراح القوانني هو عصبها، تصاصات عضو الربملاناخ

  .اإلقليمية واحمللية
                                                 

كليـة  ،  رسالة ماجسـتري ،  الدور التشريعي لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة،  سفيان بن معمر: انظر  )١(
  .٢٧ص ،  ٢٠٠٩ سنة،  جامعة دمشق،  وقاحلق

،  رسـالة دكتـوراه  ،  تزايد دور السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري املصري،  جمدي حممود القاضي. د: انظر  )٢(
  .٢٤٢ص ،  ٢٠٠٠ سنة،  جامعة عني مشس

  .١٢ص ،  مرجع سابق،  دور السلطة التشريعية يف البناء الدميقراطي،  فرحايت عمر.د: انظر  )٣(



 

١٣٠ 

إال أن ، فاالقتراح املشترك يف الواقع هو أحد الضروريات اليت تستلزمها طبائع األمـور 
سـراف  منعـاً لإل ، الفقه باإلمجاع يرى ضرورة تقيد حق النواب يف جمال االقتراح املـايل 

كالً ال ّد وتع، وخاصة أن املسائل املالية تتميز بطابعها الفين الدقيق، والتبذير يف مالية الدولة
وقصر االقتـراح  ، ويؤدي املساس هبا دون علم وخربة إىل إثارة اخللل واالضطراب، يتجزأ

هي املايل على احلكومة وحدها ال يؤدي إىل استبدادها به أو سوء استخدامه؛ ألن احلكومة 
ويستحيل عليهـا أن هتمـل يف   ، ومباشرة النشاط العام، السلطة املختصة اليت تكلفها األمة باإلدارة

، طلب االعتمادات الالزمة لتسيري املرافق العامة اليت تسأل عن اإلمهال فيها أمام نـواب الشـعب  
أهنـا حتـيط   تتميز عن غريها يف جمال االقتراح املـايل ب  - حبكم ممارسة هذا النشاط - واحلكومة 

  .)١(وتستطيع حتديد أوجه اإلنفاق مبا حيقق األهداف املقصودة، وتعلم إمكاناهتا، باحتياجات الدولة

واملوازنة على السلطة  ،لذلك فقد اجتهت غالبية الدساتري احلديثة إىل قصر إعداد امليزانية
له احلـق يف  يكون التنفيذية واقتصار دور الربملان على جمرد إقرارها من حيث املبدأ دون أن 

ويرجع ذلك إىل ، كما قيدت حق أعضاء الربملان يف تقدمي االقتراحات يف املسائل املالية، تعديلها
ما لوحظ من اجتاه الربملان حنو اإلسراف يف إقرار مشروعات مظهرية ترهق امليزانية وما صاحب 

  .)٢(إعداد امليزانية وموازناهتا من دقة وتعقيدات يف الوقت احلاضر

» نصاً وواقعـاً «ذلك فإن السيطرة باتت واضحة للسلطة التنفيذية اليت تفوقت تدرجيياً ل
على جمال املبادرة لدرجة ذبلت فيها االقتراحات الربملانية مقابل ازدهار مستمر للمبـادرات  
احلكومية مع أن هذا التفوق باتت تربره وتفرضه عدة عوامل كجدية األفكار املتضـمنة يف  

قدمة من احلكومة وعمق دراستها وحسن صياغتها ومتاشيها مع السياسة العامة املبادرات امل
للدولة وانسجامها مع احلدود املرسومة لإلمكانيات املالية املتاحة هلا وذلك بالنظر للجهـاز  

                                                 
  . ١٩-١٨ص ،  مرجع سابق،  لرئيس الدولة الوظيفة التشريعية ،  عمر حلمي فهمي. د: انظر  )١(
  .٤٦ص ،  مرجع سابق،  .......الدور التشريعي لرئيس الدولة،  سفيان بن معمر: انظر  )٢(



 

١٣١ 

مما جيعلها على درايـة أكـرب   ، كافة  اإلداري الذي يعمل لصاحلها والذي يوفر املعلومات
  .)١(شريعية أكثر من غريهامبواضيع املعاجلة الت

  :يةاألمريكالواليات املتحدة سلطة االقتراح يف  ـ ثالثاً
االقتراح هو أول اإلجراءات التشريعية اليت يؤدي اكتماهلا إىل ميالد القانون الوضـعي   

رك بعض الدساتري رئيس الدولة مـع السـلطة   فقد تش، )٢(فهو الذي يقدم للتشريع مادته
عاجلـة جانـب مـن    قد تغفل السلطة التشريعية عن مو، اح القواننيشريعية يف حق اقترالت

ومن التشريعات ما حيتـاج  ، ل عنه خشية اآلثار املترتبة عليهورمبا تتغاف، اجلوانب التشريعية
من هنا تقر الدساتري للسلطة التنفيذيـة  ، إىل خربات خاصة رمبا ال تتوافر يف أعضاء الربملان

  .احلق يف اقتراح القوانني

ي من نص صريح يتعلق بتحديد السلطة املختصة مبباشرة احلق األمريكد خال الدستور وق
ي مييل إىل قصر هذا احلـق علـى   األمريكبيد أن االجتاه العام يف الفقه  ،يف اقتراح القوانني
الصارم ملبدأ الفصل بني ىل الطبيعة التشريعية حلق االقتراح ووفقا للتفسري إ الكونغرس استناداً

  .تالسلطا

من حق  ياألمريك الرئيسن كان الدستور قد حرم إنه وأغري انه هناك اجتاها فقهيا يرى 
نه مع ذلك ميارس اقتراحا فعليا خـارج النصـوص الدسـتورية يف    أ الإاالقتراح التشريعي 

ثانية من الدستور القسـم  املسائل التشريعية مستغال يف ذلك حقه الذي نصت عليه املادة ال
ن يرفـع إليـه   أغرس من آن آلخر بأحوال االحتـاد و م الرئيس بإفادة الكونن يقوأالثالث ب

  .)٣(والزما من إجراءات توصياته بشأن ما يراه ضرورياً

، ي إىل حق اقتراح القوانني املالية املتعلقة بزيادة الضرائب فقـط األمريكوأشار الدستور 
ونظريـا ال ميلـك   ، لوجمللس الشيوخ احلق يف التعدي ،وجعله من اختصاص جملس النواب
                                                 

  . ٢٦ص ،  مرجع سابق ،  .....الدور التشريعي لرئيس الدولة،  سفيان بن معمر: انظر  )١(
   ٤٠٣ص ،  مرجع سابق،  ......سلطة رئيس الدولة ،حازم صادق. د :نظرا  )٢(
  .٤٠٤ص ،  مرجع سابق،  سلطة رئيس الدولة بني النظامني الربملاين والرئاسي، حازم صادق. د : انظر  ) ٣(



 

١٣٢ 

ذ خلت املادة الثانية املنظمة لعمل السلطة التنفيذية من اإلشارة إ، رئيس الدولة حق االقتراح
، القـوانني  روعاتيداع مشإة الداخلية جمللس النواب تستلزم كما أن الالئح، ذا احلقإىل ه

ورمبا كان ، هان يعلن طالب االقتراح رغبته شفاأوتشترط الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ 
هو أن الدستور حظر ، السبب األقوى الذي يؤيد حرمان السلطة التنفيذية من حق االقتراح

وحيث األمر ، على السلطة التنفيذية احلضور يف جلسات الكونغرس واملشاركة يف مناقشاته
  كذلك يستحيل عمليا ممارسة حق االقتراح من قبل احلكومة 

وجيد هذا احلق أساسه يف ، الواليات املتحدة حق االقتراحوعملياً ميارس رئيس الدولة يف 
اليت تعطي لرئيس الدولة احلق يف توجيه الرسائل ، الفقرة الثالثة من املادة الثانية من الدستور

وتتضمن هذه الرسائل شرحا ألحوال االحتاد واإلجـراءات  ، املكتوبة والشفوية للكونغرس
ومل ، أو حق التوصـية التشـريعية  ، حق الرسالة، وأصطلح على هذا احلق، الواجب اختاذها

إال أن العرف جرى على تقدميها عنـد افتتـاح دورة   ، حيدد الدستور وقت تقدمي الرسائل
  .انعقاد الكونغرس يف كل عام

اضـطر   ١٩٢١وقد مر حق اقتراح القوانني يف املسائل املالية بتطورات عديدة قبل عام 
معترفا للـرئيس بسـلطات    ١٩٢١يزانية واإلنفاق سنة فيها الكونغرس إىل إصدار قانون امل

على أن يعاونه يف ذلـك إدارة تنفيـذ   ، كبرية وواسعة يف املسائل اليت تتعلق بإعداد امليزانية
وسيلة الرئيس للتنسيق بني خمتلف األنشـطة   ّدتب اإلدارة وامليزانية الذي يعتعرف باسم مك

  :يتع على النحو اآلبإعداد املشروويقوم هذا املكتب ، احلكومية

  .إخطار خمتلف احلكومات باخلطوط العريضة للسنة املالية -

تلقي تقديرات األجهزة احلكومية ملا تتطلبه من نفقات وأيضاً تلقي تقديرات وزارة اخلزانـة   - 
 .عاماملتعلقة بالرؤية املستقبلية هلا يف ضوء ما حتققه موارد الدولة املختلفة من إيرادات خالل 

ومن بني أعضائه ومن ، اللجان واليت يتم تشكيلها بداخلهب بعقد اجتماعات قيام املكت
 .وذلك ملناقشة طلباهتم املالية واملربرات الداعمة لذلك، مندويب األجهزة احلكومية



 

١٣٣ 

، املشروع النهائي للميزانية مع عدم التقييد بطلبات األجهزة احلكومية عبوض قيام املكتب - 
 .فيجوز له تعديلها بالنقض أو الزيادة، ن هذه الطلباتحيث يتمتع بسلطة تقديرية بشأ

دارة وامليزانية من مشروع امليزانية يقوم بعرضه على الـرئيس  عقب انتهاء مكتب اإل -
مث يقوم بإرساله إىل الكونغرس خالل مخسة عشر يوماً مـن تـاريخ   ، للتوقع عليه

 .انعقاد الدورة العادية للكونغرس

نون امليزانية مبا له من سلطة الرئيس على إعداد مشروع قايتضح مدى هيمنة ، ومما تقدم
شراف والتوجيه على مكتب امليزانية التابع له واخلاضع لسلطاته وتوجيهاته إذ يوكل أمر اإل

مما يعكس تعاظماً لدور الـرئيس يف جمـال   ، تعيني رئيس املكتب وكذلك أعضائه للرئيس
  .قانون امليزانية

لقوانني الفدرالية النافذة فإن الرئيس بعد بضعة أيام فقط من وطبقاً ملا تنص عليه بعض ا
الكونغرس رسالة أخرى يطلق عليهـا  ة االحتاد للكونغرس يقوم بتسليم تسليمه رسالة حال

تتضمن مقترحات الرئيس بشأن الضرائب والنفقات للسنة املاليـة  " رسالة امليزانية السنوية"
وهذه الرسالة جتد أصلها يف قانون امليزانيـة  ، حكومةأي تفاصيل الربنامج املايل لل، القادمة

والرئيس يتقدم  ١٩٤٦ومنذ صدور قانون العمل أو اخلدمة الكاملة لسنة  ١٩٢١واحملاسبة 
أو تقرير الرئيس االقتصـادي وهـذا   ، برسالة ثالثة يطلق عليها الرسالة االقتصادية السنوية
ويتضمن التقييم الرئاسـي   ،للبيت األبيض التقرير يعده جملس املستشارين االقتصادي التابع

  .)١(ي والتفاصيل الدقيقة لتقديرات الرئيس للسنة املالية القادمةاألمريكحلالة االقتصاد 

باإلضافة إىل األساس الدستوري حلق الرسالة جند أن قانون امليزانيـة واحملاسـبة لعـام    
فاصيل املنـهاج املـايل   ىل الكونغرس تتضمن تإيلزم رئيس الدولة بتوجيه رسائل  ١٩٢١
  .للحكومة

                                                 
  .٦١٧-٦١٦ص،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري .د: انظر  ) ١(



 

١٣٤ 

، ينيده جلنة املستشارين االقتصـا حدى الرسائل التقرير االقتصادي الذي تعّدإوتتضمن 
واستعراض للخطـط   ،واالستثمار ،والذي هو دراسة للتطورات االقتصادية يف جمال العمل

  .تصادياالق لإلمناءالالزمة 

قـد تتضـمن   ، للكونغرس ياألمريك ن الرسائل اليت يوجهها الرئيسأواجلدير بالذكر 
من ذلك ما أعلنـه الـرئيس   ، قوانني جتري صياغتها على شكل مواد متسلسلة روعاتمش

ذ تضـمنت رسـالته   إ ١٧٨٩مام الكونغرس عام أيف أول خطاب سياسي له ) واشنطن(
  .)١(القروض بإبراممقترحات قانونية كاملة تتعلق 

خـرى  لتشريع لكنها متس شؤون االحتاد األوقد تتضمن الرسائل مسائل ال عالقة هلا با
رسـالة  ) ولسـون (ن وجـه الـرئيس   أحصل  وقد.علق بالسياسة اخلارجية لالحتادفقد تت

  .)٢(أملانياو ن يقوم عليها الصلح بني دول احللفاءأسس اليت جيب للكونغرس ضمنها األ

) مـونرو (س وعلى سبيل املثال وجه الرئي، وقد تتعلق الرسائل مبسائل متس أمن االحتاد
ية ال ميكـن أن تكـون جمـاال    األمريكرسالة للكونغرس ذكر فيها إن القارة  ١٨٢٣عام 

  .لالستعمار األوريب

فحصـل أن  ، وتوسع بعض الرؤساء يف استعمال حقهم يف توجيه الرسائل للكـونغرس 
ووجـه  ، رسالة للكونغرس خالل الـدور التشـريعي األول   )٨٩(جونسون  وجه الرئيس
  .)٣(رسالة للكونغرس خالل العام األول من واليته )٧٣(ني روزفلت الرئيس فرانكل

  

                                                 
  ١٥٩ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  شكريالعلي .د :انظر  ) ١(
 سـنة ،  دار اجلامعـة اجلديـدة  ،  الضوابط الدستورية للوظيفة الالئحية التنفيذية،  حممد باهي ابو يونس. د:انظر  )٢(

  .١٧ص ،  ٢٠٠٨
  ١٦٠ص ،  مرجع سابق،  رايلرئيس الدولة يف االحتاد الفيد،  علي الشكري: انظر  ) ٣(



 

١٣٥ 

< <
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، إن دراسة األحكام العامة حلق االعتراض تتطلب منا أن نتعرض لتعريف هـذا احلـق  
  : اآليتمن له حق ممارسته من خالل  والتعرض ألنواعه ومن مث

  :تعريف حق االعتراضـ أوالً 
ليس ، وهي كلمة التينية األصل ، Vito )فيتو(يقصد بكلمة االعتراض باللغة اإلنكليزية 

  .)١()إين أعترض: (وهي تعين، هلا أثر يف القاموس األكادميي الفرنسي

؛ )٢(وهذا احلق ينطبق عادة على حق الرئيس يف إيقاف القانون الذي وافق عليه الربملـان 
، فيعرقل باعتراضه نفاذ القانون، ذ مبوجبه يعترض الرئيس على القانون بعد اكتمال وجودهإ

  .هذه املوافقة شرطاً الزماً لوجوده ّدفتع، أما إذا وافق الرئيس على القانون

ذاك احلق الدستوري أو السلطة املخولة «إىل أن االعتراض هو  )٣(ويذهب بعض الفقهاء
وخاصة ، ملوافقة على اإلجراءات املقترحة من قبل الفرع اآلخرألحد فروع احلكومة لرفض ا

وهذا ، ه الفرع التشريعيسلطة رئيس السلطة التنفيذية يف رفض مشروع القانون؛ الذي أقّر
  .»مينع أو يؤخر حتويل مثل هذا املشروع إىل قانون هنائي واجب التنفيذ

عتراض على مشروع القانون وحق اال، بني حق التصديق اًأن هنالك فرق )٤(ويرى البعض
ن رئيس الدولة يف حق التصديق يكون مبركز مساوٍ للربملـان  إحيث ، من قبل رئيس الدولة

                                                 
  .١٠٥ص ،  مرجع سابق،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ،  عمر حلمي فهمي.د: انظر  )١(
االختصاصات التشريعية لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة مـع دراسـة   ،  نومان فاحل الظفريي. د: انظر  )٢(

  .١٦٠ص ،  ١٩٩٧ سنة ، جامعة القاهرة،  رسالة دكتوراه،  خاصة عن الكويت
الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضـمان لنفـاذ القاعـدة    ،  حسن مصطفى البحري. د: انظر  )٣(

  .٦٤١ص،  مرجع سابق،  الدستورية
  .٥٥ص،  مرجع سابق،  الدور التشريعي لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة،  سفيان بن معمر: انظر  )٤(



 

١٣٦ 

رئـيس  فالقانون ال يصدر إال إذا أقره الربملان من جانب ووافق عليه ، يف العملية التشريعية
  . لصدور القانون تصديق الرئيس يف هذه احلالة شرطاً أساسياً ّدالدولة من جانب آخر؛ إذ يع

فإن رئيس الدولة يف حالة قيامه باالعتراض على مشروع القانون ، أما يف حق االعتراض
ويستطيع الربملان يف هـذه احلالـة   ، خالل مدة زمنية معينة، يتم رده إىل الربملان مرة أخرى

من قبـل   املعترض عليهعلى االعتراض بتوافر أغلبية معينة توافق على مشروع القانون  التغلّب
وإمنا إىل تأجيل إصداره إذا ما أكد ، )١(فهذا احلق ال يؤدي إىل إعدام مشروع القانون، رئيس الدولة

ويقتصر دور الرئيس يف هذا احلـق علـى بيـان    ، اجمللس النيايب فيما بعد رغبته يف إصدار القانون
  .املصاعب اليت ميكن أن تترتب من تنفيذ هذا القانون

سابق يتعارض مع الدميقراطية احلقيقية اليت تقوم على أساس السـيادة  والتصديق باملعىن ال
مهما كانـت درجـة   ، الشعبية؛ ألنه ميكن رئيس السلطة التنفيذية من مقاومة رأي األمة

، وهلذا السبب هجرت الدساتري احلديثة األخذ بالتصـديق علـى التشـريع   ، إمجاعها عليه
  .)٢(التوفيقيوصارت تأخذ حبق االعتراض 

  :أنواع االعتراض ـياً ثان
ملعارضة رئيس الدولة لنص تشريعي أقره  عدة من خالل تتبع هذا احلق جنده ميثل أنواع

وتتفاوت شدهتا ودرجة صالبتها بني املعارضة اجلامدة لقانون ال ميكن ، الربملان بصفة هنائية
رضة حتتل مرتبـة  ومعا، وجمرد املعارضة املرنة اليت ميكن التغلب عليها بسهولة، التغلب عليه

واملرونة إىل ثالثة ، وسطى بينهما؛ لذلك فقد قُسم حق االعتراض انطالقاً من درجة الصالبة
  :وهي على الشكل اآليت، أنواع

  

                                                 
  .١٨٥ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: انظر  )(١
دار ،  والنظم الدستورية املعاصـرة  اإلسالميةاختصاصات السلطة التنفيذية يف الدولة ،  البدوي إمساعيل. د: انظر  )٢(

  . ٤٢٦ص ،  ١٩٩٣،  الطبعة األوىل،  النهضة العربية



 

١٣٧ 

  : االعتراض املطلق) ١
وهو السلطة املعطاة لرئيس الدولة ألن يعترض قطعياً ، والذي يطلق عليه النقض النهائي

وهذا ، وأصبح كامالً بتصويت الربملان عليه، ه بشكل نظاميسّنوهنائياً على تنفيذ قانون مت 
ب عليها أمام إرادة الربملان الـذي  وهو يشكل عقبة ال ميكن التغلّ، االعتراض له طابع هنائي

  .)١(لن يكون باستطاعته دفع معارضة رئيس الدولة

ث ال توجد ؛ حي)٢(القانون إلغاء مشروع فاعتراض رئيس الدولة يف هذه احلالة يؤدي إىل
كما أن رئيس الدولة ال يتقيد عند استخدام هذا ، الربملان من جتاوزه وسيلة دستورية متكّن

وهذا االعتراض يف الواقع ليس ، احلق بضرورة تسبيب اعتراضه أو إبدائه يف مدد زمنية معينة
  .)٣(له سوى قيمة تارخيية؛ ألنه يتميز بصفيت النهائية واإلطالق

عارضان مع املبدأ الدميقراطي الذي جيعل ملمثلي األمة الدور األول يف وهاتان الصفتان تت 
، تام إرادة السلطة التشـريعية  ؛ لذلك جند أن االعتراض املطلق يشل بشكلٍ)٤(سن القوانني

وجيعل هـذا االعتـراض   ، العمل التشريعي للربملان إهناءويؤدي وضعه موضع التطبيق إىل 
، ولذلك فقد هجرت غالبية الدول هذا النظام. كأنه مل يكنو، وت عليه الغياًالقانون املّص

  .)٥(كما أنه مل يعد يستخدم يف الدول اليت أبقت عليه

  :)٦(وقد صنف بعض الفقهاء هذا احلق وفقا ملعيارين
                                                 

حممد عرب . دترمجة ،  حق رئيس الدولة يف نقض القوانني يف القانون الدستوري املقارنثابت ،   يوج. د: انظر  )١(
  .١٤٧ص ،  ٢٠٠٥سنة،  مكتبة دار طالس،  صاصيال

جملة جامعة دمشق ، دراسة حتليلية،  سلطة الرئيس األمريكي يف االعتراض على القوانني،  البحري نحس. د: انظر  )(٢
  .٥، ص٢٠١٢ ، العدد األول ، ٢٨اجمللد  ، االقتصاديةللعلوم القانونية و

 .١٨٦ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: انظر  ) (٣

  .١٠٦ص  ، مرجع سابق،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة  حلمي فهمي رعم. د: انظر  )٤(
مل يبقى منها يف الدول العربية إال اإلمارات العربية املتحدة وقـد نظـم   هجرت غالبية الدول االعتراض املطلق و  )٥(

  .فاعتراض رئيس االحتاد أو اجمللس األعلى ال ميكن جتاوزه،  / ١١٠/ دستورها حق االعتراض يف املادة
،  قـارن حق رئيس الدولة يف نقض القوانني يف القانون الدسـتوري امل ثابت ،  يجو .د: ملزيد من التفاصيل انظر  ) ٦(

  .١٤٨ص ،  سابقالرجع امل



 

١٣٨ 

 :التصنيف تبعاً لطبيعته ـ أ 

جند أن االعتراض املطلق وفقا هلذا التصنيف يوزع على نوعني ومها االعتـراض العـام   
  .العتراض املتخصصوا

هو احلق الذي منح لرئيس الدولة كامتياز طبيعي وبإمكانـه  : االعتراض املطلق العام -
بعض االستثناءات احلقيقية احملددة بشكل صارم لالقوانني بال استثناء أو  مجيعأن يوجهه إىل 
  .يف الدستور

وتكون  ،الدولة يشكل اختصاصاً استثنائياً مينح لرئيس :االعتراض املطلق املتخصص  -
من القوانني اليت تتعلق بعدد من املواضيع أو ببعض املـواد   ممارسته مقصورة على نوع معّني

 .احملددة حصراً يف الدستور

 : التصنيف تبعا ملداه -ب 

اعتـراض إمجـايل   : )١(حسب هذا املعيار للتصنيف ميكن توزيع هذا احلق إىل فئـتني 
 )ئيأي إمجايل وجز(واعتراض مزدوج خمتلط 

هو احلق الذي مبقتضاه يكون رئيس الدولة ملزماً بالضرورة  :االعتراض املطلق اإلمجايل
أو علـى  ، ومن دون القدرة على االقتصار على جزء منه، باالعتراض على القانون بكامله

 .أو إحدى مواده، أحد أحكامه

أن رئيس الدولة وهو ميكن أن يكون إمجالياً أو جزئياً مبعىن : االعتراض املطلق املزدوج
ميكن حسب إرادته أن يوجه االعتراض إما إىل القانون بكامله أو ألحد أجزائه أو ألحـد  

  .أحكامه كما ميكن أن يقتصر أيضاً على إحدى مواده

  :االعتراض النسيب) ٢
فإن االعتراض ، وكأنه مل يكن، عليه الغياً إذا كان االعتراض املطلق جيعل من القانون املصوّت

عكس ذلك متاماً؛ إذ ميكن للربملان التغلب عليه بإعادة املوافقة على القانون من جديد وفقاً النسيب 
                                                 

  .١٨٧ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: انظر  ) (١



 

١٣٩ 

ويتقيد رئيس الدولة عادة يف استخدام هذا احلق مبـدد زمنيـة تعـىن الدسـاتري      ،لشروط معينة
  ).١(اواحلكم عليه ،كما يلتزم بذكر أسباب اعتراضه إلمكان تقديرها، بتحديدها

أن هذا احلق يعطي لرئيس الدولة سلطة مراقبة حقيقيـة علـى    )٢("ونسان جري"ويعترب 
، وبالتايل شيء من التأثري الربملاين؛ حيث إهنا تعطي لرئيس الدولة وظيفة تشـريعية ، اجملالس

وقد ميز الفقه داخل االعتـراض  ، وللسلطة التنفيذية وسيلة جيدة للمساعدة يف العمل التشريع
  :وهي، يما بينها شدَّةً وضعفاًالنسيب بني عدة صور ختتلف ف

  :االعتراض الواقف -أ
أقوى أنواع االعتراض النسيب؛ إذ ال ميكن للربملان الذي وافق على  هو االعتراض الواقف

ويسـتهدف هـذا   ، على اعتراض رئيس الدولة بأي أغلبيـة  القانون أول مرة أن يتغلّب
وغالباً ما ، ة والربملان على القانوناالعتراض حتكيم األمة يف حالة االختالف بني رئيس الدول

فإذا وافـق  ، فيعرض عليه القانون، وانتخاب برملان جديد، يتم ذلك عن طريق حل الربملان
ففي هذه احلالة جيب على ، الربملان اجلديد على القانون الذي سبق وإن اعترض عليه الرئيس
 .)٣(ملانالرئيس إصدار هذا القانون دون حاجة إىل أغلبية خاصة من الرب

الذي ينقل سلطة التقرير النهائي يف مصري  -أن االعتراض الناقل  )٤(ويرى بعض الفقهاء
هو  -والربملان إىل جهة ثالثة حيددها الدستور ، والفصل يف الرتاع بني رئيس الدولة، القانون

 وبالتايل يتم عن طريق استفتاء يتم مباشرة عن طريق عرض، تطبيق مباشر لالعتراض الواقف
  .أو جتديده، وقد يتم بصورة غري مباشرة عن طريق حل الربملان، األمر على األمة

  

  
                                                 

  . ١٠٧عمر حلمي فهمي،  الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرئاسي والربملاين،  مرجع سابق،  ص . د: انظر  )١(
  . ١٥٣حق رئيس الدولة يف نقض القوانني يف القانون الدستوري املقارن،  مرجع سابق،  ص ثابت،   يجو. د: أشار إليه  )٢(
  .١٦٢ص مرجع سابق،  االختصاصات التشريعية لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة،    ، نومان فاحل الظفريي. د:  انظر  )٣(
  .١١٢ص سابق،  مرجع ،  النظامني الرئاسي والربملاين بنييس الدولة الوظيفة التشريعية لرئفهمي،  حلمي  رعم. د: انظر  )٤(



 

١٤٠ 

  : االعتراض املوصوفب ـ 
املوافقة عليـه  القانون  ب عليه أن يعيد الربملان الذي أقّرهو االعتراض الذي يستلزم للتغلّ

ثـة أربـاع   أو بأغلبيـة ثال  ،يتطلب أن يوافق الربملان بأغلبية الثلـثني  أي. بأغلبية مشددة
  .)١(احلاضرين للتغلب على اعتراض رئيس الدولة

أو  ،أنه ال يلزم أن تصل هذه األغلبية إىل نسبة الثلـثني  -حبق - )٢(ويرى بعض الفقهاء
بل يكفي أن ختتلف األغلبية اليت حيددها الدستور؛ للتغلب علـى اعتـراض   ، ثالثة األرباع

رار القـانون أول مـرة اختالفـاً يتجـه إىل     رئيس الدولة عن األغلبية الالزم توافرها؛ إلق
كأن يستلزم الدستور إلقرار القانون أن يوافق عليه الربملان بأغلبيـة احلاضـرين   ، تشديدها

املطلقة بينما يستلزم لتجاوز اعتراض رئيس الدولة أن يعيد الربملان املوافقة علـى القـانون   
وز اعتراض رئيس الدولـة األغلبيـة   أو أن يستلزم الدستور لتجا، بأغلبية األعضاء املطلقة
بينما يكفي إلقرار القانون أول مرة أن يوافق عليه الربملان باألغلبية . املطلقة ألعضاء الربملان

  .النسبية

  :)طلب املناقشة اجلديدة للقانون(املعارضة العادية البسيطة  -)٣
للتغلب على إرادة  يز هذا النوع من االعتراض بأن الدستور ال يستلزم أغلبية مشددةيتّم
بل يكفي أن يعيد الربملان املوافقة على القانون بذات األغلبية الالزمة إلقـراره أول  ، الرئيس
وهذا النوع من االعتراض تتضاءل فرص جناحه يف النظم الـيت تقـوم علـى تعـدد     ، مرة

األحزاب؛ إذ يكفي للتغلب على إرادة رئيس الدولة أن تعيد ذات األغلبيـة الـيت أقـرت    
 .)٣(القانون ألول مرة عليه مرة ثانية

                                                 
االختصاصات التشريعية لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة مـع دراسـة   ،  نومان فاحل الظفريي. د: انظر  )١(

  .١٦٣ص ،  مرجع سابق،  خاصة عن الكويت
  .١٠٨مرجع سابق،  ص ،  النظامني الرئاسي والربملاين بنيالدولة عمر حلمي فهمي،  الوظيفة التشريعية لرئيس . د: انظر  )٢(
االختصاصات التشريعية لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة مع دراسة خاصة عن  –نومان فاحل الظفريي . د  )٣(

 .١٦٤ص  –مرجع سابق  –الكويت 



 

١٤١ 

وهذا النوع من االعتراض مطبق حالياً يف فرنسا؛ حيث يصدر رئيس الدولـة القـانون   
ولكن له خالل . الذي يصوت عليه الربملان يف مهلة مخسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه

والتصويت عليه؛ حيث ، يةهذه املدة من تاريخ إحالته إليه أن يعيده إىل الربملان لدراسته ثان
اليت نصت على القراءة الثانية للقوانني ال تتطلب أكثرية معينـة موصـوفة   ) ١٠(إن املادة 

  .)١(ال ميكن أن ترفض، ك هو أن املداولة الثانية للقانونلولكن كل ما هنا، إلقرار القانون

حيـث تضـاؤل   مما تقدم فإننا جند أن هذا النوع من االعتراض ميثل أضعفها مجيعاً من 
  .فرص جناحه

  :السلطة املختصة يف ممارسة حق االعتراض ـ ثالثاً 
أو ، ختتلف الدساتري عادة فيما بينها يف منح حق االعتراض على مشـروعات القـوانني  

فهناك دساتري تنكر حق الـرئيس يف االعتـراض علـى    ، طلب إعادة النظر لرئيس الدولة
فحق االعتراض إما أن ميارس من قبل رئيس الدولة ، )٢(ها الربملاناقتراحات القوانني اليت يقّر
وهـذا  ، وإما أن ميارس رئيس الدولة هذا احلق عن طريق وزرائه، مباشرة من دون وزرائه

وهذا يعين أن الوزراء أنفسهم هـم الـذين   ، )٣(الدول اليت تأخذ بالنظام الربملاينموجود يف 
ومادام النظام الربملاين يقوم على اتفـاق  ، ولكن عن طريق رئيس الدولة، يباشرون هذا احلق

  .)٤(أو ال يوجد أصالً ،فإن هذا احلق لن ميارس، احلكومة مع األغلبية الربملانية
                                                 

برنـامج   ، منشورات جامعة دمشق، لنظم السياسيةا،  األمحد مجن. د،  إمساعيل دأمح. د،  احلالق دحمم. د: انظر  )١(
  .١٤٤ص ، ٢٠٠٣سنة،  دمشق ، التعليم املفتوح
  .١٩٠ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: كذلك انظر

واليت جرى العمل هبا منذ عـام  القاعدة العرفية، نكلترا ال ميلك حق االعتراض على القوانني استناداً إىل إإن ملك   )٢(
١٧١٧.  

  . ٢٠٢ -٢٠١ص ،  مرجع سابق، االختصاص التشريعي لرئيس الدولة ،  بدرسالمة  دأمح. د :نظرا
  .٤٥٣ص،  ١٩٩٤سنة،  بريوت،  القانون الدستوري والنظم السياسية،  عبد العزيز شيحا مإبراهي. د  )٣(
ق مسؤولية احلكومـة أمـام   وفيه تتحق،  لسلطتني التشريعية والتنفيذيةيقوم النظام الربملاين على تعاون وثيق بني ا  )٤(

حيث يوجد يف هذا النظام توازن وأدوات تأثري متبادلة فحق الربملان حيجب الثقة عن احلكومة يقابله حـق   الربملان
ذية مع حفـظ  نه يرتكز على وجود تعاون وثيق بني السلطتني التشريعية والتنفيإحيث ،  احلكومة يف حل الربملان



 

١٤٢ 

وإمنا يأخذ به النظـام  ، وحق االعتراض لرئيس الدولة ال يقتصر على النظام الربملاين فقط
اس الفصل شبه التام بني فالدستور األمريكي رغم أن نظامه الرئاسي يقوم على أس، الرئاسي

إال أن هذا الدستور يف املـادة  ، السلطات مما حيرم السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانني
وصـحيح أن   ،نص على أن القانون ال يصبح نافذاً إال بعد تصديقه من قبل الرئيس) ١/٧(

رية الثلـثني يف  على عملية رد القانون بالتصويت عليه ثانية بأكث الكونغرس يستطيع التغلّب
فحق النقض يبقى سـالحاً يف  ، إال أن توافر هذه األكثرية ليس باألمر السهل دائماً، اجمللس

ال يستطيع استعمال حق النقض إال خالل عشرة أيام من وصول القـانون   الرئيس وهويد 
، كما أن األعراف الدستورية قد منحت رئيس الدولة دوراً فاعالً يف العمل التشريعي، إليه

اليت تتضمن بـرامج  ومنها رسالة االحتاد السنوية اليت يوجهها إىل الربملان ، وبطرق متعددة
وهناك اعتراض اجليب الذي يسمح للرئيس أن ميتنع عن التوقيع علـى مشـروع   ، تشريعية

وذلك خالل أقل من عشرة ، القانون الذي وافق عليه جملس الربملان من دون بيان األسباب
إن حق اعتراض الرئيس على املشـروع ال  : واجلدير بالذكر، دور االنعقاد أيام قبل انتهاء
فال يستطيع ، فالقاعدة إن الرئيس يوافق على املشروع كامالً أو يرفضه كلياً، يكون إال كلياً

  .ويتحفظ بالنسبة لألخرى ،أن يقبل بعض الفقرات

، اد يكون حقـاً ميتـاً  ومن خالل ما تقدم جند أن حق االعتراض يف النظام الربملاين يك 
جـب أن  ووالـيت ت ، والسبب يف ذلك قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة يف النظام الربملاين

يوقع الوزراء على قرارات رئيس الدولة لكي يتحملوا املسؤولية بدالً منه حيث إننا جند يف 
ني ونصف من النظام الربيطاين أن ملوك إنكلترا مل يستخدموا هذا احلق منذ ما يزيد على قرن

هذا احلق يف رفض التصديق على مشروع قـانون  ) آن(فمنذ أن استخدمت امللكة ، الزمان

                                                                                                                             
الربملان الذي قد يتألف من جملسني أو  :وعناصر النظام الربملاين ثالثة، بني ذاتية كل من هاتني السلطتني االنفصال

جملس واحد ورئيس الدولة غري املسؤول سياسياً وحكومة متضامنة بني أعضائها ومسؤولة عن أعماهلـا وأعمـال   
  .لنظام الربملاينوللتعمق يف خصائص ا. أعضائها أمام الربملان

املؤسسة اجلامعية للدراسـات والنشـر   ،  اجلزء األول،  الوسيط يف القانون الدستوري،  زهري شكر. د: راجع 
  .٢٠٤ص ،  ١٩٩٤،  الطبعة الثالثة،  والتوزيع



 

١٤٣ 

قـانون   أي، مل يرفض أحد من ملوك وملكات إنكلتـرا  ١٧١٧سنة  االسكتلنديةامليليشيا 
ن تطور النظام الربملاين إو، وهلذا فإن هذا احلق قد سقط بعدم االستخدام، وافق عليه الربملان

  .)١(كلترا قد أدى إىل استحالة استخدام ملوك إنكلترا هلذا احلقيف إن

  :أهداف حق االعتراض ـرابعاً 
إن األسباب الرئيسية اليت حتمل رئيس الدولة على معارضة القانون برفضه املصادقة عليه 

ولكن نستطيع أن ، أو سياسية، أو دستورية، أو موضوعية، إما تقنية فهي، متنوعة ومتعددة
  : )٢(ذه األسباب مجيعها بناًء على آراء أغلب الفقهاء يف فئتني رئيسيتنيجنمل ه

  :الدور السياسي حلق االعتراضأ ـ 
وذلك كوسيلة ضغط متارس باسم مفهـوم معـني   ، يعترض رئيس الدولة على القانون

  .للسياسة عندما تكون هذه السياسة مرتبطة بأسباب أيديولوجية

يـتمكن  ، امتياز استثنائي مسند إىل رئيس الدولة ثابةّد مبخالل هذا احلق الذي يع فمن
أو غري متفقة ، هذا األخري من منع السلطة التشريعية من سن قوانني مناقضة للمصلحة العامة

هماً ملبدأ فصل السلطات؛ حيث إنـه  محق االعتراض استثناًء  عّدوميكن ، مع تلك املصلحة
والدفاع عـن   ،تشريعية؛ الحتكار السلطةيسمح لرئيس الدولة بتخفيف اجتاهات السلطة ال

  .وبضمان توازن السلطات، السلطة التنفيذية جتاه السلطة التشريعية

                                                 
امعية للدراسة املؤسسة اجل،  سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظام الربملاين،  اهللا الغين بسيوين عبد دعب. د: انظر  )١(

  .٥٧ص ،  ١٩٩٥سنة ،  الطبعة االوىل،  والنشر والتوزيع
  .١٩٢،  صمرجع سابقحممد سامر التركاوي،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  جامعة دمشق،  : انظر: كذلك

  .١٤٢-١٣٢ص،  مرجع سابق، حق رئيس الدولة يف نقض القوانني جوي ثابت ، . د :ملزيد من التفاصيل راجع  )٢(
  . أسباب دستورية -٣أسباب موضوعية  -٢أسباب تقنية مادية وشكلية  -١:ف أهداف االعتراض إىلنحيث ص

  . ١١٩-١١٤ص ،  مرجع سابق،  الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ،  عمر حلمي فهمي. د: كذلك انظر
  .١٦٨ -١٦٥ص،  مرجع سابق،دولة االختصاصات التشريعية لرئيس ال،  نومان فاحل الظفريي. د: وللمزيد انظر



 

١٤٤ 

وجند أن رئيس الدولة يعترض على القانون ألسباب تتعلق بسمو الدستور عندما يكون  
أو لـبعض املبـادئ الدسـتورية    ، أو ألحد أحكامه، عليه خمالفاً للدستور القانون املصوّت

، و ال حيترم أحد األحكام الدستوريةأ، عليه عندما ال يكون القانون متفقاً أو حىت، ساسيةاأل
وهـو ملـزم   ، فالرئيس بصفته حارساً للدستور جيب عليه ضمان احترامه وتطبيقه وحفظه

على القانون بصفته الدستورية؛ كحكـم  الرئيس يعترض و، هر على دستورية القواننيبالس
وملزم بأن يضمن بتحكيمه السري املنـتظم للسـلطات   ، الدولة بني السلطات ومؤسسات

  .والستمرارية الدولة، العامة

  :الدور التشريعي حلق االعتراض -ب 
وسيلة ملساعدة السلطة التنفيذية يف االشـتراك يف اإلجـراءات    ّدإن حق االعتراض يع

أو سـلطة للـدعوة إىل   ، واإلشراف عليه، ملراقبة نوعية العمل التشريعي اًوتدبري، التشريعية
نه دعـوة للربملـان   إأو  ،رارية الدولةواستم، التأمل حول حسن سري عمل السلطات العامة

فيأيت االعتراض لتقـومي  ، وخاصةً عندما يكون هنالك تناقض، لتعديل نصوص غري مالئمة
ـ ، النواقص يف حترير القانون منها وتصحيح األخطاء املادية واستبعاد العيوب التقنية اليت يتض

تؤثر علـى  واليت ، كاألغالط املطبعية اجلسيمة؛ اليت من شأهنا تشويه معىن القانون، القانون
 أو علـى ، أو أحد أحكامه أو أحد مـواده ، أحد أجزائهعلى أو  ،مضمون القانون نفسه
، تعلق بالتنسيق بـني النصـوص  على ما يأو ، مربر وجوده علىأو  ،موضوع القانون نفسه

  .ني أحكام القانون وأحكام قانون آخر نافذوإزالة التنافر ب

إىل أن الربملان بوصفه هيئة مجاعيـة  ، وترجع أغلب هذه العيوب والسلبيات يف القانون
يسهل انسياقه حتت وهم طارئ وانفعال وقيت؛ لذلك يأيت االعتـراض ليتفـادى ظـاهرة    

قوانني الربملانية لفحص مما يستلزم إخضاع ال، القوانني املعيبة اليت تصدر حتت وطأة االندفاع
  .دائم من جانب سلطة مستقلة

  



 

١٤٥ 

  :ياألمريكحق االعتراض يف الدستور  ـ خامساً
، أمهيةاالختصاص التشريعي األكثر ، مريكياالرمبا كان حق االعتراض املمنوح لرئيس 

وهي متـارس اختصاصـها يف سـن     ،فمن خالل هذا احلق ميكن مراقبة السلطة التشريعية
  .القوانني

إىل تقرير حق االعتراض للرئيس  افيالدلفيي يف مؤمتر األمريكجته واضعو الدستور فقد ا
فلسفي جاء وليد التأثر بنصائح مونتسكيو من  عاملإىل  وكانت رغبتهم يف ذلك هي حتقيق

يقاف إتنفيذية قوية يكون هلا احلق يف  إجياد سلطة يفوالرغبة  ،وب الفصل بني السلطاتوج
والثاين اعتباراً علميـاً  ، اأو تسلبها اختصاصاهت ،يعية حىت ال تستبد بهمشروعات اهليئة التشر

يهدف إىل البحث عن رقابة إضافية على دستورية ومشروعية القوانني الربملانية للعمل على 
لدراسة ل االفتقادختلفة كالعيب يف الصياغة أو وقاية األمة من القوانني اليت تشوهبا العيوب امل

  .و تتسم بالتهور أو االنفعالواإلعداد اجليد أ

ونظراً إىل اخلوف الذي كان ينتاب واضعي الدستور من تقرير حق االعتـراض الـذي   
يون كثرياً األمريكي عاىن ذية يف عهد االستعمار والاألمريك كان يتمتع به حكام الواليات

ـ   رادمن إساءة استخدامه مما عاق صدور قوانني كثرية كانت هتدف على محاية حقوق األف
  .أمام حكام هذا الواليات موحرياهت

 للكوجنرسنظام االعتراض النسيب الذي جييز  افيالدلفيلذلك فقد أيد أغلبية اجملتمعني يف 
أن يتغلب على اعتراض الرئيس إذا توافرت أغلبية معينة وهذا خبالف االعتـراض املطلـق   

فقد نظمت املـادة األوىل  ولذلك ، الذي ال ميكن الرجوع فيه أو معاجلة أخطائه بأي وسيلة
أن كل مشروع يوافق عليه جملسا النـواب  "من الدستور حق االعتراض مبا نصت عليه من 

والشيوخ يقدم للرئيس قبل أن يصري قانوناً فإذا وافق عليه وقعه وإال إعادة بأوجه اعتراضـه  
لـس أرسـله   إليه إلعادة النظر فيه فإن وافقت عليه أغلبية ثلثي اجمل هإىل اجمللس الذي قدم

مصحوباً بأوجه االعتراض إىل اجمللس اآلخر حيث يعاد النظر فيه فإن نال موافقة أغلبية ثلثي 
ـ ، "اجمللس صار قانوناً انون املعـروض عليـه مـن    وعلى ذلك فقد يوافق الرئيس على الق



 

١٤٦ 

خالل عشرة أيام وتكون املوافقة ضمنية تستفاد من صمت الرئيس خالل األيام  الكونغرس
  .القانونلتنفيذ واملشار إليها هنا  العشرة

ري علـى  بأن يقوم بالتأش واالعتراض على القانون الذي ميارسه الرئيس قد يكون صرحياً
وجرى العمل بأن يقـوم الـرئيس    ،خالل املدة املقررة يف الدستور القانون مبا يفيد الرفض

يكـون االعتـراض    كما قد" )١(بإدراج اعتراضاته يف رسالة معينة تسمى رسالة االعتراض
ويستفاد من الشق األخري من نـص املـادة   " بفيتو اجليب"ضمنياً وهو الذي يسميه البعض 

األوىل واليت تنص على أن كل مشروع قانون ال يقوم الرئيس برده خالل عشرة أيام مـن  
 قانوناً كما لو كان الرئيس قد وقعه مامل حيل ّديع –باستثناء أيام اآلحاد تاريخ عرضه عليه 
  ".د الكونغرس ففي هذه احلالة ال يصبح املشروع قانوناًادون رده تأجيل انعق

ومبقتضى الفقرة السابقة  ،عقاد الكونغرسألمر باللحظات األخرية يف دور انق هذا اويتعلّ
ويترك القانون حىت يؤخذ صمته خالفاً للقاعدة العامـة   ،يكفي للرئيس أن يتذرع بصمته

ويبقـى   ،يـام األعشرة متتد خالل ترة تأجيل الكونغرس حيث على أنه رفض للقانون يف ف
  .ةعداد تشريعينون مؤجالً إىل الدورة التالية ألمشروع القا

وكان الرئيس نيكسون يستخدم هذا النوع من االعتراض بكثـرة واالعتـراض علـى    
الً على القانون مجلة وتفصـي  القانون جيب أن يكون كلياً فالقاعدة أن الرئيس إما أن يوافق

ـ و هأن يرفضه كلياً وبالتايل فال يستطيع الرئيس أن يقبل بعض فقرات ماإو ـ  هايرفض ها بعض
وجدير بالذكر أن استعمال حق االعتراض يتوقف علـى مـا إذا   . الفقرات األخرى اآلخر

كان ملشروع القانون أنصار يف الكونغرس من عدمه فإذا كان القانون مؤيداً مـن أغلبيـة   
لتهديد باستعمال هذا احلق أو استعماله فعالً ألنه عند إعـادة عرضـه   متكافئة فال جيري ا

ولذلك جيب أن يكون الرؤساء واثقني من  )٢(سوف يقر باألغلبية اليت اشترطت املادة األوىل
ورغم هتديد الـرئيس   ١٩٤٣موقفهم حىت ال خيذهلم ممثلو الشعب يف الكونغرس ففي سنة 

                                                 
  .٢٠٣ص ،  مرجع سابق،  ....الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة،  عمر حلمي فهمي: انظر  ) ١(
  .٢٤٣ص ،  مرجع سابق،   املبادئ االساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية،  سعد عصفور: انظر  )  ٢(



 

١٤٧ 

وافق الكونغرس  باإليراداتروع القانون اخلاص روزفلت باستعمال حق االعتراض على مش
  .على هذا املشروع مث عاد وأصر عليه بعد استعمال الرئيس حقه يف االعتراض

  :االعتراض أثر حق -١
كما سبق أن أوضحنا أن مشروع القانون الذي وافق عليه الكـونغرس وأرسـله إىل   

  :)١(الرئيس يتوقف على أربعة فروض

  .يس فيصري قانوناًعه الرئإما أن يوقّ -أ 

أو يعيده إىل الكونغرس فيصري قانوناً إذا  ،وإما أن حيتفظ به الرئيس دون أن يوقعه -ب
 ."املوافقة الضمنية"انقضت عشرة أيام من تاريخ عرضه عليه 

أو يوقع عليه ويـنفض دور   ،أما إذا احتفظ الرئيس مبشروع القانون دون أن يعيده-ج 
األيام العشرة احملددة فينتهي املشروع وال تكون لـه قيمـة    انعقاد الكونغرس قبل انقضاء

 "فيتو اجليب"قانونية 

ع أوجه اعتراضه فإذا وافق مقد يعترض الرئيس على مشروع القانون ويرده للكونغرس 
ه بنفس األغلبية السـابقة  عليه اجمللس بأغلبية الثلثني أرسل إىل اجمللس اآلخر ليناقشه فإذا أقّر

 .نوناً وسقط حق الرئيس يف االعتراضصار املشروع قا

  :فاعلية حق االعتراض -٢

يون حقهم يف االعتراض بفاعلية على النحو الذي أصـبح  األمريكلقد استخدم الرؤساء 
وكفل له السيطرة علـى العمـل   )٢(أداة لقلب التوازن بني السلطات العامة ملصلحة الرئيس

من أهم األسباب  عّدتة النظام الرئاسي وجدير بالبيان أن طبيع، التشريعي داخل الكونغرس
  :اليت تؤدي إىل كثرة استخدام حق االعتراض من جانبني

                                                 
  .٤١٣-٤١٢ص ،  مرجع سابق،  بني النظامني الربملاين والرئاسيسلطة رئيس الدولة ،  صادق محاز. د:  انظر  )  ١(
  .٢١٠ص ،  مرجع سابق،  الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ،  عمر حلمي فهمي: انظر  ) ٢(



 

١٤٨ 

هو أن الرئيس يستخدم حقه يف االعتراض باستقالل تام استنادا إىل أنه مسؤول : األول
ل ضغطاً على إرادة الرئيس كقاعـدة  مسؤولية مباشرة أمام شعبه وبالتايل فال يوجد ما ميثّ

 ه مسؤولون مسؤولية مباشرة أمـام ءنظام الربملاين كما أن وزراجملاور املعروف يف الالتوقيع ا
  .وليس أمام الكونغرس الرئيس

ة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف النظام الرئاسي ينعدام الروابط التقليداإن : الثاين 
لطة التنفيـذ بينمـا   كانت عامالً رئيساً يف كثرة استخدام هذا احلق ألن الرئيس يستقل بس

وبالتايل فليس للوزراء حق اجلمع بني السلطتني كشأن النظام  ،يستقل الكونغرس بالتشريع
الربملاين الذي يندر فيه استخدام هذا احلق كما رأينا ألن هناك نوعاً من االندماج والتداخل 

  .بني السلطات

وا حقهم يف االعتـراض  يني استخدماألمريكوهو األمر الذي ننتهي منه إىل أن الرؤساء 
بفاعلية كبرية نظراً لطبيعة النظام الرئاسي كما أن التجارب الدسـتورية أثبتـت أن هـذا    

اد ألنه يعلق حياة مشروع القانون على أغلبية مرتفعـة مـن النـادر أن    جو السالح ماضٍ
يتمكن الكونغرس من حتقيقها ففي عهد الرئيسني روزفلت ورونالد رحيان استخدم حـق  

ومل يـتمكن   ١٩٨٧سـنة  كانون الثـاين  ٣١مرة من تاريخ  ٦٣٥راض من جانبهم االعت
  .مرات فقط ٧الكونغرس أن يوقف اعتراضاهتم سوى 

الواليـات املتحـدة   عناه الفين املعروف غري مـنظم يف  ن إصدار القوانني مبأويالحظ 
ـ األمريك اجـة إىل  ح دون اية حيث ميكن للقوانني أن تدخل حيز التنفيذ بعد املوافقة عليه

  .)١(على النحو املعمول به يف الدستور املصري رئيس الدولة إصدارها من 

حق االعتـراض معارضـة   الرئيس وبالتايل جند أن يف مؤمتر فيالدلفيا واجه اقتراح منح 
ال سيما من الواليات اليت عانت من حق االعتراض املطلق املمنوح حلكامهـا يف  ، شديدة

  ) نيوجريسي(كوالية  الفترة اليت سبقت االستقالل
                                                 

،  ٢٠١٠سنة ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان،  الوجيز يف النظام الدستوري،  امني سالمة العضايلة. د: انظر  ) ١(
  .١٨٦ص 



 

١٤٩ 

واالجتاه املعارض ملـنح  ، حق االعتراض الرئيسإىل منح  اني االجتاه الذي دعوللتوفيق ب
من خالل مـنح رئـيس   ، اتفق املؤمترون على حل وسط يرضي اجلانبني، الرئيس هذا احلق

ب عليه مىت أصر الكونغرس مبجلسيه علـى  حق االعتراض التوقيفي الذي ميكن التغلّ الدولة
  .ملشروع املقترح وبأغلبية الثلثني يف كال اجمللسنيا

ي لكي يصبح املشروع املقترح قانونا يرسل األمريكمن الدستور ) ١/٧(ومبوجب املادة 
، الرئيسوافق عليه أرسله إىل  فإذا، املشروع من قبل اجمللس الذي اقترحه إىل اجمللس األخر

وإال أعيد مع وجه االعتـراض إىل اجمللـس   ، فإذا اقترن املشروع مبوافقة األخري صار قانوناً
أحاله إىل اجمللـس  ، الثلثنيالذي عرضه على الرئيس فإذا أصر هذا اجمللس على رأيه بأغلبية 

قترن املشروع مبوافقة اجمللس األخر بذات األغلبية أصبح املشروع قانوناً ملزما ا إذاو، خراآل
  .)١(للكافة

يكون صرحيا من خالل التأشري على املشروع مبا ما أن إواعتراض الرئيس على املشروع 
  .يفيد الرفض على أن يكون الرفض مسبباً

اعتراض الـرئيس  تربر  إقناعيهوسيلة  بل، اض ليس جمرد التزام دستوريوتسبيب االعتر
ن رفض االعتراض من قبل الكونغرس وإصراره على املشروع املقترح قد أل .أمام الكونغرس

، من هنا سعى الرؤساء املعترضون إىل تدعيم اعتراضـهم بـاحلجج   ،يؤثر يف شعبية الرئيس
وعادة ما يرسل االعتراض إىل اجمللـس  ، اللجوء إىل املتخصصني يف خمتلف جملاالتبوأحيانا 

  .الذي اقترح املشروع برسالة تسمى رسالة االعتراض

فيحصل  ،فهو رسالة استثنائية للرفض) فيتو اجليب(أما الرفض الضمين أو ما يسمى بـ 
، أن ينفض الكونغرس قبل انقضاء األيام العشرة اليت يبدي خالهلا الرئيس رأيه يف املشـروع 

وقد جيد الرئيس متسعا مـن  ، فض الكونغرس يسقط املشروع ويفقد كل قيمة لهرونتيجة ل

                                                 
  .١٦١ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي الشكري. د: انظر  ) (١



 

١٥٠ 

إال أنه حيبذ الرفض الضمين الـذي ال  ، أو رفضه صراحة ،وإقراره ،الوقت لدراسة املشروع
  .بيب الذي يوقعه يف احلرج أمام الكونغرس واألمةيقتضي التس

ن أفالقاعـدة  ، وع ال يكـون إال كليـاً  ن اعتراض الرئيس على املشرإواجلدير بالذكر 
عـض  فال يستطيع الرئيس أن يقبـل ب ، الرئيس يوافق على املشروع كامالً أو يرفضه كلياً

  .على بعضها اآلخرالفقرات ويتحفظ 

فلم يعتـرض  ، استعمال حقهم يف االعتراضبدون ء يتقيكان الرؤسا ١٨٦٥وحىت عام  
علـى  ) وفانبرين، مونرو(واعترض الرئيس ، على أي مشروع) وجفرسون، آدمز(الرئيس 

فقد اعترضا ) وبولك، تيلر(أما الرئيسان ، على مشروعني) لنكلن(مشروع واحد واعترض 
  .مشاريع فقط ةخالل واليتهما على ثالث

يعترض ) جونسون(إذ كان الرئيس ، استعمال حق الفيتوبل عام التحو ١٨٦٥وبعد عام 
سنوات مخسـة   فبلغ ما اعترض عليه خالل ثالث، على مشاريع القوانني ألبسط األسباب

س املعترض فقد اعتـرض علـى   بـ الرئي) كليفالند(ووصف الرئيس ، وعشرين مشروعاً
فـرانكلني  (الـرئيس   عدد املرات اليت اعترض فيهـا  مشروعا وبلغ) أربعمئة وأربعة عشر(
  .)١(مرة) ئة وواحد وثالثنيستم(على مشاريع القوانني ) وزفلتر

واىل مطلـع   ١٧٨٩عـام   احلكومة االحتاديـة  تأسيسفمنذ ، كثر تفصيالأوبشكل  
بـيض  تناوبوا على رئاسة البيت األ رئيساً/ ٤٤/صل أمن  رئيساً/ ٣٧/مارس ، ٢٠١٢العام

و أاعتراض نظـامي  / ١٤٩٨/مرة منها / ٢٥٦٤/ على مشروعات القوانني حق االعتراض
وقـد حتـدى الكـونغرس    ، )%٦، ٤١(اعتراض جيب / ١٠٦٦)%+/٤، ٥٨(صريح 
ن فرص جنـاح  أمرة غري / ٣١٥/ي اعتراضات الرؤساء يف عدد من املرات بلغت األمريك

ولقد زاد من فاعلية حـق  ، )٢(مرات فقط/ ١١٠/التغلب على تلك االعتراضات مل تتجاوز
غلبية مشددة ليس أدارة الرئيس فهي إغلبية اليت تطلبها الدستور للتغلب على األ، االعتراض

                                                 
  .١٦٤ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي الشكري. د: انظر  )  (١
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ذ يكفـي  إ، من السهل مجعها يف نظام حزيب يقوم على وجود حزبني كبريين ومتقـاربني 
أن ) غلبية الثلثنيأأي عدم حصوله على (ليفشل الكونغرس يف التغلب على اعتراض الرئيس 

غلبية الثلثني أوهو ما يعين عدم حتقق /(٤٣٥/صل أنائبا من / ١٤٦/قبل  يؤيد االعتراض من
  ، شيخاً/ ١٠٠/من بني  شيخاً/ ٣٤/أو ) صوتا بفارق صوت واحد فقط ٢٩٠وهي 

، )١()صوتا بفارق صوت واحـد  ٦٧غلبية الثلثني وهي أيضا عدم حتقق أوهو ما يعين ( 
، ة تتضح من كثرة استخدامه من ناحيةيف الواليات املتحداالعتراض  فاعلية حق وهكذا فان

  )٢(.خرىأويف زيادة فرص جناحه من ناحية 

                                                 
  .٣٠-٢٩ص ،  مرجع سابق،  ....سلطة الرئيس األمريكي،  حسن البحري. د: انظر   )(١
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وطبقا ملبدأ الفصل بني  ،يةاألمريكمن املعروف أن السلطة التنفيذية يف الواليات املتحدة 
يف األساس على إعمال القوانني  اختصاصهماوإمنا يقوم ، ى مهمة التشريعالسلطات ال تتولّ

متلك  -وعلى رأسها الرئيس –واستثناء من هذا األصل فإن هذه السلطة -ولكن ، وتنفيذها
ومن ضمنها سلطة ، القيام بأعمال تدخل يف نطاق األعمال التشريعية حق يف حاالت حمددة

تعـاون السـلطات   إصدار اللوائح والسلطة التنفيذية تقوم هبذه الوظيفة التشريعية حتقيقا ل
  .)١(وتعاضدها

مـن   اًأو أي ،ياألمريكإشارة صرحية تعطي الرئيس  ي مل يتضمن أياألمريكوالدستور 
أو بصـفة   ،رؤساء اإلدارات واألجهزة التنفيذية حق إصدار اللوائح سواء بصـفة أصـلية  

ه لماً بطة أصبحت أمراً مّسولكن وللظروف العملية فإن هذه السل، تفويضية من الكونغرس
يني إىل اإلشـارة بـأن هـذه    األمريكمما حدا ببعض الفقهاء ، يف التضخم ةٌخذآهنا إال بل 

  .)٢(اجلديد االستبداد رتلةلسلطة املتعاظم دورها صارت مبا

ولعل تعاظم هذه السلطة كان السبب وراءه الظروف االستثنائية اليت تعرضت هلا أمريكا 
وازديـاد   ،ري مفهوم الدولـة إىل تّغ باإلضافةذا ه، الداخليةواملتمثلة يف احلروب والثورات 

  .نشاطها وتنوعه

دارية تصدر عن السلطة التنفيذية تتضمن قواعد عامة ملزمة إواللوائح عبارة عن قرارات 
ر املوضوعي الذي مييـز األعمـال   وفقا للمعيا ّدفراد وتعتطبق على عدد غري حمدد من األ

كالقوانني الصادرة  ،وانني لتضمنها قواعد عامة جمردةق رتلةعن األعمال التشريعية مبدارية اإل
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اخلاص  هالسلطات يف شق استقاللمن مبدأ  استثناءوهلذا فإهنا يف حقيقتها ، من الربملان متاما
  .)١(باستقالل كل سلطة بالوظيفة املناطة هبا قانون

، لتنفيذيةأنواع من اللوائح حيث ميارس إصدار اللوائح ا ثالثةي ميارس األمريكوالرئيس 
  .وللوائح الضرورة واللوائح التفويضية

  :اللوائح التنفيذية ـ أوالً
وهذا النوع عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذيـة لبيـان القواعـد    

  .)٢(التفصيلية الالزمة لتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية

للوائح ألن فيها تتحقق حكمة منح السلطة هذا النوع من اللوائح الصورة األصلية  ّدويع
  .)٣(اللوائح التنفيذية احلق يف إصدار

صدار مثـل  إي أي ينص جييز لرئيس اجلمهورية األمريكوعلى الرغم من خلو الدستور 
العمل عليه فقها وقضاًء مسـح مبوجبـه للـرئيس     ىن ما جرأال إ، هذه اللوائح التنفيذية

نص الفقرة الثالثة من املادة الثانيـة  إىل  اللوائح مستنداً ن يقوم بإصدار مثل هذهأي األمريك
، "حيرص الرئيس على تنقيذ القـوانني تنفيـذاً أمينـا   :"أنه  واليت نصت علىمن الدستور 

لتمكني الرئيس من ممارسة السلطة اليت  والزماً مراً ضرورياًأن هذه اللوائح تشكل أ وحبسبان
ن الـرئيس ميـارس   إوبالتايل ف، ني اليت يسنها الكوجنرسياها الدستور يف تنفيذ القوانإه خولّ

تـرس  نه حيأال إ، )٤(صدار اللوائح التنفيذية سواء نصت التشريعات على ذلك أما الإسلطة 
صدار الئحة التشريع التنفيذيـة  إسناد إيتضمن التشريع نصا صرحيا يقضي ب ذلك عندما عن
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الرئيس االمتناع عن ممارسـة سـلطة    فهنا جيب على، خرىجهزة التنفيذية األإىل بعض األ
  .صدار الالئحة التنفيذيةإ

ي أو غـريه  األمريكسواء أصدرها الرئيس التنفيذية  ومن اجلدير بالذكر أن هذه اللوائح
وبالتايل يـتعني أن  دىن من التشريع أيف مرتبة تأيت ، ولة بإصدارهاالية املّخرمن األجهزة الفيد
  .)١(تضيف أحكام مل يقصدها الكونغرسأو  ،دون أن تعدل ،تلتزم بأحكامه

  :التفويضية اللوائح ـ ثانياً
اللوائح التفويضية أو ما يطلق عليها التفويض التشريعي من املوضوعات اليت نالـت   تعّد

نربى كل مـن املشـرع الدسـتوري    اي حيث األمريكهتمام يف القانون قدراً كبريا من اال
 نوع من اللوائح حيث وقف كل منهم موقفا موافقاًي ملناقشة هذا الاألمريكوالقضاء والفقه 

  .)٢(يف قسم منه ومعارضاً يف القسم اآلخر

ـ ي نالحظ خلوه من أي نص جييز للـرئيس  األمريكوحني العودة للدستور  ي األمريك
أن الكونغرس مبجلسيه هـو   وذلك على فرض -التفويضية –إصدار هذا النوع من اللوائح 
يعود السبب يف ذلك كما هو معلوم لتبين اآلباء الدستوريون و ،املخول بإصدار التشريعات

 مـات لفكرة الفصل بني السلطات وعدم تعدي أي سلطة على األخـرى يف ممارسـة امله  
ي من أي نص جييز مثل هذا النوع األمريكوملا خال الدستور ، الدستور ساطةاملوكلة إليها بو
  :)٣(انقسم الفقه خبصوصه إىل قسمني، من التفويض

وحجته يف ذلك أن موضوع التفويض هـو موضـوع    ،معارض ملبدأ التفويض -ألولا
وعندما أصبح هنالك فصل للسـلطات أصـبحت    ،قدمي وسابق ملبدأ الفصل بني السلطات

أن كل سلطة متارس الصالحيات اليت أوكلت  فرضوذلك على  ،فكرة التفويض ال معىن هلا
ومن شأنه أن  ،رض مع مبدأ احلكومة التمثيليةن هذا التفويض يتعامث إ، هلا مبوجب الدستور
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ن املعارضني ملبـدأ التفـويض عـدوا أن    كما أ، يؤدي إىل تقويض املؤسسات الدستورية
تنصل من املسؤولية بالنسبة للكوجنرس عندما يفوض بعـض سـلطاته    التفويض هو مبرتلة

  .جلهات أخرى وهذا يودي برأيهم إىل تركيز السلطة

 وحجته يف ذلك أن الفصل بني السلطات لـيس مطلقـاً   ،التفويضمؤيد ملبدأ  -الثاين
ي األمريكأن تؤخذ على إطالقها كما أن الدستور  يوبالتايل فان النتائج املترتبة عليه ال ينبغ

وكذلك من احلجـج الـيت   ، فيما يتعلق بتوزيع االختصاص ينتمي إىل طائفة الدساتري املرنة
اليت تتعرض إليها البالد تقتضي يف كثري من األحيـان  ساقها أنصار هذا املبدأ أن األزمات 

وإمنا عـن طريـق السـلطة     ،عادة يف الربملانات موهذا ال يت ،السرعة يف اختاذ اإلجراءات
  .التنفيذية اليت تتمتع بالسرعة واملرونة يف اختاذ القرار

  : )١(أما فيما يتعلق برأي القضاء
التشريعي إذا كان املقصود منه هـو تنـازل   سابقاً رفضت احملكمة العليا مبدأ التفويض 
ولكـن   ،إىل السلطة التنفيذيـة  ،أو جزء منها ،الكونغرس عن اختصاصاته التشريعية كلها

حديثا واستجابة لتطورات اجملتمع املعاصر وتعقيداته وكذلك استجابة للضرورات العمليـة  
نغرس لبعض صـالحياته  وعلى رأسه احملكمة العليا تفويض الكو ،ياألمريكفقد أقر القضاء 

إال أنه وضع شرطا بان يتضمن التفويض الضوابط األساسية اليت ، التشريعية للسلطة التنفيذية
  .)٢(يرى الكونغرس ضرورة االلتزام هبا من قبل اجلهة املفوَّضة

بعض املسائل اليت  يذية لتنظيمواللوائح التفويضية عبارة عن قرارات تصدرها السلطة التنف
  .)٣(وذلك بتفويض خاص من السلطة التشريعية ،ا اال التشريعال يتناوهل
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جهـزة التنفيذيـة   واأل ،ديد من التفويضات إىل الرئيسصدار العإوقد قام الكونغرس ب
نه كان يقوم به علـى  إن كان يفعل ذلك فإوهو  ،إىل الضرورات العملية ستنداًاملختلفة م
  .ويضات حبجة خمالفتها للدستورالتف هوفا من تصدير احملكمة العليا هلذاستحياء خ

لرئيس خمتلف نواحي احلياة يف الواليـات املتحـدة   للتشريعية املفوضة وتشمل السلطة ا
، فتح الباب على مصراعيه لذلكإىل  ،والظروف االستثنائية ،دت احلروبأحيث  ،يةاألمريك

العاديـة  صدارها يف الظروف إصدارات مثل هذه التفويضات مل يوجد ما مينع من إن أال إ
التشريعي يف تلك  ن العديد من القوانني فوضت الرئيس ممارسة بعض صور النشاطإحيث 

جـراء  إض الرئيس ترومان فّو ١٩٤٩ادر عام داري الصعادة التنظيم اإلإالظروف فقانون 
  .)١(جهزة السلطة التنفيذيةأالتعديالت الالزمة لتنظيم 

  :لوائح الضرورة ـ ثالثاً
ال يكفي مستودع السلطة الرئاسي  أو تواجه خطراً ،حالة حرب مة يفعندما تدخل األ

فإن الكونغرس يفوض الرئيس يف واجبـات ومسـؤوليات   ، ملواجهة هذه الظروف الطارئة
  .)٢(جراءات بانتهاء حالة احلربوسع وتنتهي هذه اإلأ

ي قد خال من أي نص جييز للرئيس التدخل تلقائيا حتت األمريكن الدستور أوبالرغم من 
ن الظـروف  أال إ ،قف االسـتثنائية اجراءات التشريعية ملواجهة املوالضرورة ليتخذ اإل وطأة

أدت إىل .وخاصة احلروب الكربى اليت خاضتها ،االستثنائية اليت مرت هبا الواليات املتحدة
تدخل الرئيس دون ترخيص سابق من الكونغرس يف اجملاالت اليت قصـر الدسـتور حـق    

وكان سند الرئيس يف ذلك الفقرة الثانية من املادة الثانيـة   ،لتشريعيةتنظيمها على السلطة ا
  .)٣(من الدستور واليت جتعل من الرئيس قائدا للقوات املسلحة
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والذي يقضي  ،ي هذه السلطة للرئيس مع االجتاه الذي سار عليهاألمريكالقضاء  وقد اقّر
  .)١(اختصاصاته صفة املشروعية على تصرفات الرئيس املتجاوز حلدود بإسباغ

ثناء احلرب العاملية الثانية حيث أي روزفلت هذه الصالحية األمريكس وقد استخدم الرئي
املتعلقة  تامليها الكثري من املهإسند أدارية اليت وتنظيم العديد من الوكاالت اإل بإنشاءقام 

  .مبواجهة الظروف النامجة عن احلرب

ما حتتاجه مـن   يف احلسبانآخذ لوائح صدار هذه الإوقد صادق الكونغرس ضمنا على 
مرتبـة   أخـذة صـدارها و إمن تاريخ  ساريا عّدر القضاء هذا التصديق والذي يميزانية واقّ
  .)٢(التشريع
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  :متهيد وتقسيم
ىت اجملاالت االقتصادية ويف ش، األخرىميدان تنظيم عالقة الدولة بالدول ، الدويل اجملال

األمر كذلك ال بد من توافر مؤهالت خاصـة   وإذا كان ،واملالية ،والتجارية ،العسكريةو
  .اخلارجيةفيمن توكل له مهمة إدارة العالقات 

 ي إن مؤهالت إدارة العالقات اخلارجية تتـوافر يف األمريكالدستور  ورمبا وجد واضعو
عقد املعاهدات التمثيل (مة إدارة الشؤون اخلارجية وجملس الشيوخ فأوكلت هلما مهالرئيس 

وخ صفوة خمتارة مـن  فرئيس الدولة وجملس الشي،)١(.....).االعتراف بالدول، الدبلوماسي
ر هلم احلد األدىن من اخلربة الواجب توافرها فيمن خيـوض يف  توفمن  نهممو، الشعبقبل 

أو عضواً يف جملس  ،ر رئيساً للدولةخيتا الّرى على أجيعرف قدمي هناك و .امليدان اخلارجي
أو  ،أو سفرياً ،حلزب سياسي ماًأو كان زعي، إال من كان له تاريخ وخربة سياسية ،الشيوخ

ترافـع أمـام    أو ،أو االحتاد ،أو حمامياً عمل يف اجملالس التشريعية للواليات ،قنصالً سابقاً
ه إن هذه اخلـربة  ا ال شك فيومم، كتسب خربة وحنكة يف ميدان عملهااحملاكم االحتادية و
  .هالً إضافياً يزيد من القدرة على العمل يف اجملال الدويلؤالوظيفية توفر م

وجملس الشيوخ  ،ياألمريكالرئيس وجملس األمن القومي ، وعملياً يشارك وزير اخلارجية
متع بدأ مستشار األمن القومي يت) نيكسون(ومنذ عهد الرئيس ، يف إدارة العالقات اخلارجية

يف رسم السياسة اخلارجية مما أدى إىل إضعاف دور وزير اخلارجية ومل يبقى  ،مبكانة متميزة
  .له إال دور شكلي حمدود
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، يف عقد املعاهدات الدولية ياألمريكالرئيس على دور ، ويف اجملال الدويل سوف نركز
عرج أخريا علـى دوره  مث ن، ويف عقد االتفاقيات التنفيذية، ويف تعيني املمثلني الدبلوماسيني

  :يتوفقا للتقسيم اآل، دول واحلكومات األجنبيةيف االعتراف بال

  يف عقد املعاهدات الدولية ياألمريكالرئيس  سلطات :املطلب األول
  يف عقد االتفاقيات التنفيذية ياألمريكالرئيس  سلطات :الثايناملطلب 

  .واحلكومات األجنبية دوليف االعتراف بال ياألمريكرئيس ال سلطات :املطلب الثالث
  .واملمثلني الدبلوماسينييف تعيني السفراء  ياألمريكالرئيس  سلطات :املطلب الرابع



 

١٦٠ 
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شخصني أو أكثر من األشخاص هي كل اتفاق مكتوب بني  الرئيساملعاهدة اليت يربمها 
  . )١(أن ُينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة يف ظل القانون الدويلمن شأنه  نيالدولي

أو كلمـة اتفـاق   » اتفاقية«وكلمة » معاهدة«وقد جرى العمل على استعمال كلمة 
مة هبعد أن كانت كلمة املعاهدات تطلق على االتفاقيات الدولية امل، كمرادف ملعىن واحد
، ما عدا الشؤون السياسـية فيأما ، فأو التحال ،كمعاهدات الصلح، ذات الطابع السياسي

 ،والتصديق ،ومل تفرق الدساتري بني املفاوضة، )٢(فكانت تطلق عليها كلمة اتفاقية أو اتفاق
وإذا وصلت هذه املفاوضة إىل نتيجة هنائية ، يف حني أن املفاوضة هي من اختصاص احلكومة

فهي ال تصبح ملزمة ، التوقيع فاملعاهدة ال تكتسب الصفة القانونية مبجرد، أتى دور التصديق
  .)٣(للدول إال بعد التصديق عليها

واملعاهدة تتمتع بطبيعتـها بطـابع   . عمل قانوين ذو مراسم خاصةهو فإبرام املعاهدات 
وبالقانون الـدويل  ، أي أهنا تتصل بالقانون الدستوري من حيث عقدها وتنفيذها، مزدوج

أو قانوهنا الداخلي هو الذي حيدد ، ر كل دولةوالواقع أن دستو، من حيث املسؤولية الدولية
، وإبرام املعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة  ، االشتراك يف املباحثات واملفاوضات حق من له

  .)٤(كافة  قة بعقد املعاهدات يف مراحلهاوشروط ممارسة االختصاصات املتعلّ

  
                                                 

سـنة  ،  الطبعة الثامنة،  منشورات جامعة دمشق،  مدخل إىل القانون الدويل العام،  يحممد عزيز شكر. د: انظر  )١(
  .٤١٥ص ،  ٢٠٠١ -٢٠٠٠

  .٩٤ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: انظر  )(٢
 سـنة ،  منشأة املعـارف  ،  االسكندرية  ،القانون الدويل العام يف السلم واحلرب،  الشافعي حممد بشري. د: انظر  )٣(

  .٣٥٣ص ،  ١٩٧١
  .١٥١ص ،  ١٩٧٧رسالة دكتوراه،  جامعة عني مشس،  سنة درايل،  يحممد فتوح عثمان،  رئيس الدولة يف النظام الف. د: انظر  )٤(



 

١٦١ 

  :املراحل اليت متر هبا املعاهداتـ أوالً 
وهذه املراحل هـي  ، ة مراحل؛ حىت تصبح اتفاقاً ملزماً ألطرافهامتر املعاهدات عادة بعد

وهي تتم عادة بني ممثلي الدول املعتمدين مبوجب وثيقة التفـاوض الـيت   ، مرحلة املفاوضة
ويسـاعد املمـثلني   ، وحدود سـلطته ، تصدر عادة عن رئيس الدولة حمددة صفة املفاوض

وبعد التوصل إىل اتفاق بشأن األمـور  ، ينيواخلرباء االختصاص ،املعتمدين جهاز من الفنيني
شكل مكتوب متهيداً للتوقيـع  بنه يتم صياغة كل ما اتفق عليه فإ، واملسائل املتفاوض عنها

وإثبات االتفاق الذي مـن  ، فتحرير املعاهدة يعد شرطاً ضرورياً للمعاهدة الدولية، )١(عليه
  .)٢(شأنه أن يقطع اخلالف يف حال وجوده

واملتمثلة بالتوقيع على  ،تأيت املرحلة التالية، ء من مرحلة التفاوض والتحريرومبجرد االنتها
وذلك من قبل املفاوضني لكي يسجلوا ما مت االتفاق عليه فيما بينـهم  ، نص هذه املعاهدة

ويتبنوه؛ لذلك فالتوقيع هو املرحلـة األساسـية األوىل الـيت تليهـا مرحلـة التصـديق       
يق هو ذلك التصرف القانوين الذي يقصد به احلصول على التصد ّدحيث يع. )٣(الدستوري

  .إقرار السلطات املختصة داخل الدولة للمعاهدة اليت مت التوقيع عليها

وإما لرئيس الدولة مشـتركاً مـع السـلطة    ، وهذه السلطات إما لرئيس الدولة منفرداً
ية تعتمد عليها يف كما لكل دولة إجراءات وطن، وإما السلطة التشريعية لوحدها، التشريعية

ومع أن النصوص القانونية ختتلف اختالفاً كبرياً بـني دولـة   ، عملية التصديق على املعاهدة
  .)٤(إال أهنا تشترك يف املصادقة على املعاهدة من أجل نفاذها، وأخرى

                                                 
  .٩٥ص،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري،  حممد سامر التركاوي: انظر  )(١
دار العلـوم للنشـر   ،  )اجلزائر(عنابة ،  املدخل واملصادر القانون الدويل العام،  مجال عبد الناصر مانع. د: انظر  )٢(

  . ٧١ص ،  ٢٠٠٥سنة ،  والتوزيع
الطبعـة  ،  دار الثقافة للنشر والتوزيـع ،  األردن،  الوسيط يف القانون الدويل العام،  عبد الكرمي علوان. د: انظر  )٣(

  .٢٦٧ص ،  ٢٠٠٩،  الرابعة
  . ٢٦٩ص ،  مرجع سابق،  الوسيط يف القانون الدويل العام،  عبد الكرمي علوان.د: انظر  )٤(

  . ٣٥٤ص ،  سابق مرجع،  ...القانون الدويل العام،  بشريالشافعي حممد . د: كذلك انظر  



 

١٦٢ 

تصرف قانوين صادر عن السلطة الداخلية املختصة دستورياً بتمثيل الدولة «فالتصديق  
ويف  )١(»عاهدات بأهنا توافق على إبرام املعاهدة وااللتزام مبا جـاء يف أحكامهـا  يف إبرام امل

هيئة دوليـة   دى أيالنهاية ال بد من تسجيل املعاهدة؛ حيث مل يكن تسجيل املعاهدات ل
قبل عصبة األمم مما ترك اجملال مفتوحاً أمام املعاهدات السرية؛ اليت أدت إىل نتائج  اًمشترط

فال جيوز ألي طرف يف ، ومبوجب ميثاق األمم املتحدة، )٢(لعالقات الدوليةغري مرغوبة يف ا
أو ، أو اتفاق دويل مل يسجال لدى األمانة العامة للمنظمة أن يتمسك هبذه املعاهدة ،معاهدة

  .)٣(مبا فيها حمكمة العدل الدولية، هبذا االتفاق أمام أي فرع من فروع املنظمة

  :يةاألمريكالواليات املتحدة يف  آلية إبرام املعاهدات ـ ثانيا
أو أكثر وفـق   ،كل اتفاق دويل مكتوب يعقد بني شخصني دوليني"رف املعاهدة أهنا تّع
  .)٤("جراءات اليت رمستها قواعد القانون الدويل املنظمة لعقد املعاهداتاإل

إذ جرى ، ويف الدول االحتادية تربز أمهية التمييز بني املعاهدات السياسية وغري السياسية
ذه الصـالحية  العمل على ختصيص احلكومة االحتادية بعقد املعاهدات السياسية ألن منح ه

وبالتـايل  ، برامهاإضرار مبصلحة االحتاد نتيجة النفراد كل والية حبق للواليات من شأنه األ
متعارضة فيما بينها ومن شأن هذا التعارض املساس بسياسـة الدولـة    اتمعاهدقد تعقد 
  .)٥(جتاه الدول األخرى االحتادية

فقد منحت بعض الدساتري للواليات حق إبرامها سواء فيما ، أما املعاهدات غري السياسية
ن هذه املعاهدات ليس من شأهنا املسـاس بسياسـة   إو بينها وبني الدول األجنبية إذ بينها أ

                                                 
  .١٥٨ص ،  سابقمرجع ،  الفيدرايلرئيس الدولة يف النظام ،  عثمان حممد فتوح. د: انظر  )١(
  . ٤٣٧ص ،  سابقمرجع ،  مدخل إىل القانون الدويل العام،  شكريحممد عزيز . د: انظر  )٢(
  .من ميثاق األمم املتحدة/١٠٢/املادة   )٣(
،  اجمللة املصرية للقانون الـدويل ،  دور املعاهدات الشارعة يف حكم العالقات الدولية،  جعفر عبد السالم. د: انظر  ) (٤

  .٦٥ص ،  ١٩٧١سنة،  ٢٧اجمللد 
سنة ،  منشاة املعارف،  االسكندرية،  الدستوري والنظم السياسية السودانية ، القانونحممد بشري يالشافع. د: انظر  )  (٥

  .١٥١ص  ،  ١٩٧١



 

١٦٣ 

بل يشترط يف ، لكن منح هذا احلق للواليات ليس أمراً مطلقاً من كل قيد، الدولة اخلارجية
ـ   هذه املعاهدات أالّ ا تتعارض مع حقوق الواليات األخرى أو مع املعاهدات الـيت تربمه

  .وقوانينه االحتاد احلكومة االحتادية أو مع دستور

إذ ، يف عقد املعاهداتي األمريكالرئيس  ي جملس الشيوخ مع األمريكوأشرك الدستور 
على مشورة موافقة جملس الشيوخ أن  بناًءمنه على أنه للرئيس ) ٢ق/ ٢ج/ ٢(نصت املادة 

وظاهر هـذا  ، )يعقد املعاهدات بشرط أن يوافق عليها ثلثا أعضاء جملس الشيوخ احلاضرين
ملزم باستشارة جملس الشيوخ واحلصول على موافقته  ياألمريكالرئيس النص يشري إىل أن 
تشارة وموافقـة جملـس   ملزم باس الرئيس هل اآليت ولكن يثار التساؤل، قبل عقد املعاهدة

أم أن الرئيس ملزم باستشارة وموافقة جملس ، ها املعاهدةفياليت تربم  كافة شيوخ يف املراحلال
ن املعاهدة متـر  أفمن املألوف ، عضهاالشيوخ يف إحدى املراحل اليت متر هبا املعاهدات أو ب

  .تبدأ باملفاوضات وتنتهي باإلبرامبعدة مراحل 

  .اؤل سوف نبحث دور الرئيس يف كل مرحلة من هذه املراحلولإلجابة على هذا التس

  :مرحلة املفاوضات ـ ١
أو أكثر بقصد الوصول إىل حل يرضي  ،تبادل الرأي بني دولتني"رف املفاوضات أهنا تّع 

هـي مـن   ) املفاوضـات (ويذهب جانب من الفقه إىل أن هذه املرحلة )١("سائر األطراف
جرى على  لكن عرفاً، لزم بإشراك جملس الشيوخ فيهاحتديداً وهو غري م الرئيساختصاص 

ولكثرة اعتراضات جملس الشيوخ ورمبا تدخله املبالغ  ،إشراك جملس الشيوخ يف املفاوضات
هـذا العـرف يف    لىمت اخلروج ع، من املعاهدات فيه يف مرحلة املفاوضات وعرقلته للكثري

رد التشاور مع بعض أعضـاء  هو جم، وما تبقى من العرف السالف) واشنطن(عهد الرئيس 
  .أو إرسال بعضهم كمندوبني يف املفاوضات ،جملس الشيوخ يف مرحلة املفاوضات

                                                 
  .٥٠ص،  مرجع سابق،  دور املعاهدات الشارعة يف حكم العالقات الدولية،  جعفر عبد السالم. د: انظر  )١(



 

١٦٤ 

جلنة للتفـاوض علـى   ) ماك كينلين(نذاك شكل الرئيس آومسايرة للعرف املستحدث  
الصلح من مخسة أعضاء كان من بينهم رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف جملـس الشـيوخ   

مبناسبة املؤمتر البحـري لعـام    )هاردنج(الرئيس ه ذاتار على النهج وس، وشيخان آخران
، ١٩٣٣مبناسبة املؤمتر االقتصادي يف لنـدن عـام   ) فرانكلني روزفلت(والرئيس  ١٩٣٠

  .)١(١٩٤٥وإنشاء هيئة األمم املتحدة عام 

ويذهب جانب من الفقه إىل أن هذا العرف مل ينشأ إال ضماناً ملرور املعاهدة يف جملـس  
  .لشيوخ واقتراهنا مبوافقتها

  :قرارمرحلة اإل ـ ٢
تصرف قانوين صادر عن السلطة الداخلية املختصة دستوريا باملوافقة "قرار بأنه رف اإليّع

  .)٢("وااللتزام بأحكامها ،ا باملوافقة على املعاهدةعلى املعاهدة تعلن فيها عن إرادهت

نصـت   ات يف مرحلة اإلقـرار إذ د املعاهدودستورياً ميارس جملس الشيوخ دوره يف عق
ثلثـا أعضـاء جملـس الشـيوخ     يشترط أن يوافق عليها "على أنه ) ٢ق/ ٢ج/ ٢(املادة 

وإذا ، أو رفضها أو تعديلها ،فبموجب هذا النص جمللس الشيوخ إقرار املعاهدة، "احلاضرين
دة جيري عـا ، على يقني من موافقة جملس الشيوخ على املعاهدة ياألمريكالرئيس  مل يكن

ومـن  ، املفاوضاتبية يف جملس الشيوخ قبل الشروع االتصال بأعضاء جلنة الشؤون اخلارج
  .وانتزاع موافقته على املعاهدة عند عرضها الحقا ،شأن هذا االتصال إقناع جملس الشيوخ

املعاهدة على اجمللس إال بعـد االتفـاق الضـمين علـى      الرئيسويف الغالب ال يعرض 
دون تعديل أربعة أمخـاس املعاهـدات الـيت     ن جملس الشيوخ أقّرمن هنا جند أ، مضموهنا

) ١٩٣٠-١٩٢٤(لس يف الفترة من كما أقر اجمل) ١٩٣٥-١٧٨٧(عرضت عليه بني عامي 
  .ئة وست معاهدات عقدت مع إحدى وأربعني دولةم

                                                 
  .٢٧١ص،  مرجع سابق،  رئيس اجلمهورية األمريكية،  ورسعد عصف. د: انظر  )١(
 .٥٣٠ص  -١٩٦٠سنة ،  بال نشر،  القاهرة،  القانون الدويل العام،  مسوحي فوق العادة. د: انظر  )٢(



 

١٦٥ 

قـد  وقبل عرض املعاهدة عليـه ف  ،يتفق ابتداء مع اجمللس يعين أن الرئيس دائما وهذا ال
تقاد الرئيس مبرورها رفض اجمللس إقرار معاهدات بالغة األمهية على الرغم من اعحصل أن 
كمـا رفـض    ١٩١٩أن رفض اجمللس إقرار معاهدة فرساي عام  أيضاً حصلو، يف اجمللس

  .١٩٢٦اجمللس االنضمام حملكمة العدل الدولية عام 

يغري من معاملهـا  وقد ال يرفض اجمللس املعاهدة ولكن يدخل عليها من التعديالت ما قد 
 ١٨٩٧فحصل أن عدل جملس الشيوخ يف معاهـدة  ، أو مضموهنا الرئيسي وكأنه يرفضها

وكان التعديل الذي أدخله ، وهي املعاهدة اليت نصت على التحكيم وسيلة لتسوية املنازعات
حىت أصبحت وكأهنا معاهدة جديدة  ،ومضموهنا ،من جوهرها غّريقد اجمللس على املعاهدة 

  .)١( عرضت عليهغري اليت

صالحية سحب املعاهدة املعروضـة   يةاألمريكرئيس الواليات املتحدة ل الدستور وخّو
وليس للمجلس مناقشة إال ما يعرض ، أو إبداء الرأي فيها ،على جملس الشيوخ قبل إقرارها

وللرئيس سلطة تقديرية كاملة يف هذا الشأن إذ قد يتفاوض مع دولة أخـرى علـى   ، عليه
ولـيس للمجلـس إال    ،ولكنه يعدل عنها قبل عرضها على اجمللس ،اهدة معينةمشروع مع

  .االعتراض على ذلك

أم  ياألمريكالرئيس ا هبينفرد  له، املعاهداتصة بإلغاء ويثار التساؤل حول اجلهة املخت
  سواء مع صالحية عقدها؟ وعلى حد  ،ا جملس الشيوخهبيشاركه 

، ة البالغة األمهية وأمام هذا الصمت الدسـتوري ي هذه املسألاألمريكمل ينظم الدستور 
ويـبين  ، والرئيسيذهب جانب من الفقه إىل أن هذه الصالحية يشترك فيها جملس الشيوخ 

ن ما يذهب أونرى . )٢(برام ميلك النقض أيضااه رأيه على أساس أن من ميلك اإلهذا االجت
والواقع أن عرفا دستوريا عـاجل  ، إليه هذا االجتاه حمل نظر كونه ال يستند إىل أساس قانوين

                                                 
  .١٧٩ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي شكري. د: انظر  ) (١
ص  ،١٩٨٢سـنة  ، األهلية للنشـر ، تبريو ،خليفةشكر اهللا . أترمجة  ، العامالقانون الدويلشارل روسو، : انظر  ) ٢(

٨٩.  
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ومارس عمليا عـدد مـن   ، على وجه االنفراد للرئيسوخول هذه الصالحية ، هذه املسألة
، ن عقدت مبوافقة جملس الشـيوخ أعن إلغاء معاهدة سبق و االرؤساء هذه الصالحية وأعلنو

بني  ١٩٥٥معاهدة الدفاع املشترك املعقودة عام ١٩٨٠وهكذا ألغى الرئيس كارتر يف عام 
ن يسعى للحصول على موافقة الكونغرس على أالواليات املتحدة ومجهورية الصني من دون 

االنسحاب من منظمة العمـل   ١٩٧٥عام ) جريالند فورد(كما أعلن الرئيس ، هذا اإللغاء
وكان هذا اإلعالن ميثل إهناء لشراكة الواليـات املتحـدة يف املعاهـدة متعـددة     ، الدولية
  .)١(األطراف

  

                                                 
  .١٨١ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  شكريالعلي . د: انظر  ) ١(



 

١٦٧ 

 

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

l^Ş×‰<<‹éñ†Ö]Óè†Úù]ê<íè„éËßjÖ]<l^éÎ^Ëi÷]<‚ÏÂ<»< <

اتفاق يف صورة مبسطة يقصد به معاهدة أبرمت بواسطة "ف االتفاق التنفيذي بأنه يعّر
ن مشـترك أو  أو إعال ،أو مذكرة باتفاق ما ،أو مبوافقة على حمضر جللسة ،تبادل املذكرات

  .)١()هذا االتفاق ال خيضع للتصديقجراء مشابه وإوسيلة أخرى تتم ب أي

على ، ن األخري ال حيتاج إال لتوقيع رئيس الدولةأ، املعاهدة عن االتفاق التنفيذيز وما ميّي
  .)٢(خالف املعاهدة اليت ال ميكن نفاذها إال مبصادقة السلطة الداخلية املختصة

لكـن عرفـا   ، ذيةنفيصالحية عقد االتفاقيات الت الرئيسي األمريكول الدستور ومل خيّ
  .ستند هذه الصالحية لرئيس الدولةأدستوريا مستقرا 

صالحياته بعقد االتفاقات التنفيذية إال بتفويض سابق من الكونغرس  الرئيسوال ميارس 
واتفاقـات   ١٩٣٤ولة مبوجب قانون التعرفة لسـنة  كما يف اتفاقات التبادل التجاري املّخ

 ١٩٤٨جب قانون التعاون االقتصـادي لسـنة   العون االقتصادي والعسكري املخولة مبو
  .١٩٥٠واتفاقات التطوير الدويل املخولة مبوجب قانون عام 

وقد يكون أساس االتفاق التنفيذي معاهدة سابقة اقرها جملس الشيوخ فيأيت االتفاق مكمـال  
  .)٣(اخلاصة بتحديد األسلحة البحرية حول البحريات العظمى ١٨١٧هلا كما يف اتفاقية عام 

أحياناً لعقد االتفاقيات التنفيذية كوسيلة للتخلص من معارضة ي األمريكالرئيس يلجأ و
مبوجـب  )تكسـاس واهلـاوي  (وهكذا ضمت ، جملس الشيوخ ملعاهدة يروم األول عقدها

وجلأ الـرئيس  ، ن رفض جملس الشيوخ التصديق على معاهدة ضمهاأيذية بعد اتفاقات تنف
يقضـي بتعهـد   ) سان دومينيكان(فيذي مع مجهورية إىل عقد اتفاق تن) تيودور روزفلت(

                                                 
 .٦١ص،  ١٩٧٦،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  القانون الدويل العام وقت السلم،  حامد سلطان. د: انظر  ) ١(

  .٢٣٥ص ،  مرجع سابق،  املبادئ األساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية،  سعد عصفور .د:انظر  ) (٢
  .١٨٣ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي شكري .د: انظر  (٣)
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ي الواليات املتحـدة  ية بتامني استقالل تلك اجلمهورية مقابل تولّاألمريكة الواليات املتحد
وكوسـيلة  ، )١(ن رفض جملس الشيوخ املصادقة على هـذه املعاهـدة  أدارة مجاركها بعد إ

ـ  سـلحة  ة واسـتعمال األ للتخلص من معارضة جملس الشيوخ ملعاهدة حظر احلرب النووي
اتفاقا تنفيذياً تضمن ذات )نيكسون(عقد الرئيس ، النووية املربمة مع االحتاد السوفييت السابق

  .احملتوى

، ملواجهة مسائل عاجلة ال حتتمل التـأخري  استثنائياً وقد يكون االتفاق التنفيذي تدبرياً
والذي منحت مبوجبه  ١٩٤٠م كاالتفاق املعقود بني الواليات املتحدة واململكة املتحدة عا

األوىل الثانية مخسني مدمرة حبرية مقابل إجيار الثانية األوىل بعض القواعد البحريـة ملـدة   
  .سنة/٩٩/

 فقد تكون ذات شـكل مبسـط  ، حدةوال يشترط يف املعاهدة أن تكون ذات طبيعة وا
ـ  وت ،وتكون ذات شكل غري مبسط)اتفاق تنفيذي(بالنسبة ألحد طرفيها  ديق وجـب التص
يـة الفرنسـية املعقـودة يف    األمريككما يف اتفاق املساعدة املتبادلة ، بالنسبة للطرف الثاين

يـة وال  األمريكبالنسبة للواليات املتحـدة   تنفيذياً اليت تعد اتفاقاً ١٩٥٠كانون األول ٢٧
عاهدة ال بد من املصادقة عليها من قبل اجلمعية الوطنيـة  املتتطلب مصادقة جملس الشيوخ و

  .)٢(النسبة لفرنساب

بدأ  الرئيسوجتاوزا الحتماالت اعتراض جملس الشيوخ على املعاهدة اليت تفاوض عليها 
اهنا تؤدي ذات الغايـة   فرضمن املعاهدات ب األخري يسلك طريق االتفاقات التنفيذية بدالً

-١٧٨٩(دة بني عامي اليت تربم من اجلها املعاهدة حىت بلغ عدد االتفاقات التنفيذية املعقو
  .معاهدة ةمثامنائالفا ومئيت اتفاقية مقابل ) ١٩٣٥

                                                 
  .٢٧٦ص ،  مرجع سابق،  رئيس اجلمهورية األمريكية ،  سعد عصفور. د :انظر  ) ١(
جامعـة  ،  كلية القـانون ،  رسالة دكتوراه،  تنظيم املعاهدات يف دساتري الدول،  حسن عزبة العبيدي. د: نظرا  ) ٢(

 .٩٧-٩٦ص ،  ١٩٨٨سنة ،  بغداد



 

١٦٩ 

مبـا  اقترح بعض الشيوخ تعديل الدستور وللحد من اللجوء إىل عقد االتفاقات التنفيذية 
ال يسمح بعقد اتفاقات تنفيذية حتل حمل املعاهدة من خالل حتديـد اجملـاالت احملفوظـة    

اح لصعوبة حتديـد جمـاالت املعاهـدة    للمعاهدات إال أن هذا االقتراح مل يكتب له النج
  .)١(حتديدا

عـن   معاجلة األمر، ١٩٥٦، ١٩٥٤، ١٩٥٣، ١٩٥١عام ) بريكر(واقترح السناتور 
ال تعقد اتفاقيات تنفيذية بدال عن املعاهدات وينتهي اجل "طريق تعديل دستوري يقضي بأنه

 فيهـا  هناية الوالية اليت انتخباالتفاقيات التنفيذية تلقائياً ما مل ينته قبالً بعد مرور سنة من 
ما عدا اليت  كافة الرئيس الذي عقد االتفاق هلا ويتعني على الرئيس نشر االتفاقات التنفيذية

ال أن هذا االقتراح مل إ.)٢("تتطلب السرية فيتم عرضها على جملس الشيوخ بدالً من نشرها
  .خر التأييديلق هو اآل

و األخر وعلى حد سـواء مـع االقتراحـات    وطرح اقتراح أمر مل يكتب له النجاح ه
ية وسائر االتفاقيات مع أي السابقة يقضي بتخويل الكونغرس حق تنظيم االتفاقيات التنفيذ

  .جنبية أو منظمة دوليةأدولة 

ن االتفاقيات التنفيذية وعلى حد سواء مع سائر املعاهـدات تتطلـب   أومما ال شك فيه 
جب الكونغرس هذه االعتمادات كوسيلة للحد مـن  اعتمادات مالية الزمة لتنفيذها وقد حي

بـرئيس  كونه ميـس الثقـة   ، عقدها لكن احتماالت جلوء الكونغرس هلذه الوسيلة ضئيلة
غلبيـة  قد ينتمي حزبياً لذات األ الرئيسن أ كما، سرهاأوبالتايل بالدولة ب الواليات املتحدة

  .)٣(ونغرس هلذه الوسيلةمر يتالشى احتمال جلوء الكذا حتقق هذا األإالربملانية و

                                                 
  .١٨٥ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  شكريالعلي . د:انظر  ) ١(
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يتمتع كل واحد منهم ف اً معينةطرافأقواعد قانونية ختاطب  ئ ينشاتفاق دويل" االعتراف 
ـ ومل يسند الدستور  )١("خر بوصف الشخصية الدوليةيف مواجهة اآل ي صـالحية  األمريك

سند هـذه  أ دستورياً السلطات بنص صريح لكن عرفاً إلحدىالعتراف بالدول األجنبية ا
منذ عهد الرئيس جورج واشنطن كما ذهب جانب من الفقه إىل  ياألمريكللرئيس املهمة 

لتنفيذية وال تشاركها فيها سـلطة  ن هذه الصالحية هي من صميم اختصاصات السلطة اأ
السـلطات   فصـل  أخرى خروجا على مبـد أسلطة ال عدت املشاركة من قبل إخرى وأ

وحد منا هو جهاز احلكومة االحتادية األإالرئيس " :نأاحملكمة العليا يف حكم هلا إىل  وذهبت
رسته هلـا لقـانون يسـنه    يف ميدان العالقات اخلارجية فهو يتمتع بسلطة ال حيتاج يف مما

  )٢("لقيود الدستور ن كان وما زال خاضعاًإالكونغرس و

يا مارس عدد من الرؤساء يف الواليات املتحدة صالحياهتم يف االعتراف بالـدول  وعمل
مريكـا اجلنوبيـة عـام    أن اعترف الرئيس مونرو جبمهورية أواحلكومات األجنبية فحصل 

سـرائيل  إواعترف ترومان ب ١٩٠٣واعترف الرئيس روزفلت جبمهورية بنما عام  ١٨١٧
واعتـرف الـرئيس    ١٩٢٨نية يف الصني عام كما اعترف الرئيس كوليدج باحلكومة الوط

  .)٣(١٩٣٣روزفلت باحلكومة الشيوعية عام 

ن هناك عدد مـن الرؤسـاء رفضـوا    أويشري التاريخ الدستوري للواليات املتحدة إىل 
ن رفض الرئيس ترومان االعتـراف باحلكومـات   أاالعتراف باحلكومات األجنبية فحصل 
  .١٩٤٦، ١٩٤٥فيا يف األعوام الشيوعية يف بلغاريا ورومانيا ويوغسال

                                                 
  .١٠٦ص ،  مرجع سابق،  القاهرة،  القانون الدويل العام وقت السلم،  حامد سلطان. د:  انظر  ) ١(
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فالدبلوماسي هو كل شخص مكلف ، هي فن وعلم إدارة العالقات الدولية: الدبلوماسية
  . )١(رمسياً برعاية ومحاية مصلحة الدولة اليت ُيعتمد فيها

فتصـريف  ، والقناصل أمهية بالغـة ، والسفراء، اء اهليئة الدبلوماسيةويكتسب أمر تعيني أعض
ومحاية ملصاحل الدولة اخلارجية ال بد ، شؤون الدولة اخلارجية يتم عن طريق املوظفني الدبلوماسيني

مهمـة   للرئيس ياألمريكوإن تكليف الدستور ، من حسن اختيار من يصرفها ويدير شؤوهنا
يني هي الطريقة املثلى الختيار هذه الفئة؛ ألنه املمثل األول للدولة اختيار املمثلني الدبلوماس

  .أمام العامل كله

كل شخص مكلف رمسياً برعاية ومحاية مصـلحة دولتـه يف   "املمثل الدبلوماسي هو و
 ،والسـفراء  ،الدبلوماسـية  عضاء اهليئـة أمر تعيني أويكتسب  )٢("البلدان اليت يعتمد فيها

ذ تصرف يف الغالب شؤون الدولة اخلارجية عن طريـق املـوظفني   إ مهية بالغةأ ،والقناصل
  .ما االتصاالت الشخصية بني وزراء اخلارجية فليست كثرية الوقوعأالدبلوماسيني 

ورمبا ، ويدير شؤوهنا ،ومحاية ملصاحل الدولة اخلارجية ال بد من حسن اختيار من يصرفها
الـرئيس  هليئة الدبلوماسية مـن قبـل   عضاء اأن ترشيح أي األمريكوجد واضعوا الدستور 

فمن غري ، وتعيينهم مبصادقة جملس الشيوخ هي الطريقة املثالية يف اختيار هذه الفئة ياألمريك
ويتخـذ   ،ومسعته ،ن رئيسا منتخبا كرئيس الواليات املتحدة خياطر حبياته السياسيةأاملتصور 

هنا لن متر دون مراجعة مـن  أيعلم قرارات متليها ارتباطاته احلزبية أو ميوله الشخصية وهو 

                                                 
  .٣٦٧ص ،  مرجع سابق،  مدخل إىل القانون الدويل العام،  حممد عزيز شكري. د: انظر  )١(
  .٦٨ص،  )١٩٦٩سنة  ، وىلأطبعة ، مطبعة شفيق، بغداد(الوجيز يف فن املفاوضات،  شاويالهشام . د :انظر  ) (٢



 

١٧٢ 

من هنا حيرص الرئيس على ترشيح أكفأ )١()جملس الشيوخ(قبل هيئة منتخبة من قبل الشعب
  .العناصر لشغل وظائف السلك الدبلوماسي

عضـاء السـلك الدبلوماسـي    أللواليات املتحدة إىل تعيني  ريويشري التاريخ الدستو 
حيث مل يكن  ١٩٢٤العمل بالدستور النافذ حىت عام وىل منذ مبرحلتني األ وراًوالسفراء مر

ال الثـراء  إوال حيملون من املؤهالت  ،عضاء السلك الدبلوماسي سوى هواة عدميي اخلربةأ
 ١٩٢٤ومع تأسيس معهد اخلدمة اخلارجية عـام  ، والسخاء وتربعهم خلزانة حزب األغلبية

صـبحت التعيينـات   أذ إ ،بدأت املرحلة الثانية من عهد موظفي السـلك الدبلوماسـي  
ومع ذلك ما زال رؤساء ، )٢(الدبلوماسية ال خترج يف الغالب عن نطاق الفنيني املتخصصني

ية يقدمون شكلياً استقاالهتم حني تنتهي والية الرئيس الذي عينهم وتبـدأ  األمريكالبعثات 
  .)٣(والية رئيس جديد

ل الدستور مهمة تعينهم واخلالف على مرشحي السلك الدبلوماسي أمر متوقع طاملا أوك
حصل قد مر حمال فأعضاء هذا السلك أ نيواالتفاق الدائم على تعي ،وجملس الشيوخ للرئيس

لشـغل وظـائف يف    الرئيسعلى ترشيحات  ،ض جملس الشيوخن اعترأيف مناسبات عدة 
يف تعـيني   جديداً ان أسلوباًاألمريكالرؤساء  ارجي وجتاوزا جمللس الشيوخ ابتكرالسلك اخل

وهم عبارة عن  ،ما يسمى باملندوب الشخصيفعينوا ، عضاء السلك الدبلوماسي والسفراءأ
  .ويعينون بدون موافقة جملس الشيوخ، مفاوضني يف اخلارج يقومون بأعمال السفراء

ومل يلبـث  ، ول من عني مندوبا شخصياأ ن الرئيس جورج واشنطونأواجلدير بالذكر 
ان الرئيس وك، اعتراضات جملس الشيوخ املتكررةورغم  ملزماً صبح عرفاًأويال حىت األمر ط

  .)٤(يف التمثيل اخلارجي األسلوبهذا  اكثر الرؤساء الذين اتبعوأمن ) فرانكلني روزفلت(
                                                 

  .١٨٩ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي الشكري .د:انظر  ) (١
دار احلكمـة  ،  كلية العلوم السياسـية ،  جامعة بغداد،  الدبلوماسية يف عامل متغري،  فاضل زكي حممد. د: انظر  ) (٢

 .٢١٨ص ،  ١٩٩٢،  للطباعة والنشر

  .١٧٤ص ،  مرجع سابق،  جيز يف فن املفاوضاتالو،  شاويالهشام . د: انظر  ) (٣
  .٢٦٨ص ،  مرجع سابق،  رئيس اجلمهورية األمريكية،  سعد العصفور. د: انظر  )٤(



 

١٧٣ 

 وعلى وجه االنفراد صالحية يةاألمريكرئيس الواليات املتحدة ي األمريكومنح الدستور 
جانب املمثلني الدبلوماسيني األ اعتمادوقد يرفض ، جانبقبول أو رفض اعتماد املمثلني األ

ذاتـه   شخصية تتعلق بسمعة املبعوث ألسبابسياسية تتعلق بدولة املبعوث أو  ألسبابما إ
كه رفض االعتماد تعمل الدولة عادة على تقدمي اسـم  رلألثر السيئ الذي يت وجتنباً هخالقأو

يها ملعرفة رأيها يف هذا التعيني ويف إىل الدولة اليت يف النية اعتماده ف الدبلوماسي املرشح سراً
  .ضوء هذا الرد يعني الدبلوماسي املرشح أو يرشح غريه يف حال رفض الدولة األوىل



 

١٧٤ 
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كانت احلاجة لتوفري دفاع قوي جملموعة الدول املتحدة فيدراليا من الـدوافع الرئيسـية   
ن ضم جمموعة من القوى لبعضـها ينشـئ   أا النوع من االحتاد فمما ال شك فيه هذ إلقامة

  .طراف منفردةأقوى تضاهي جمموع قوى 

 ول دولة احتادية فيدرالية تأخذ هبذا النظـام أية هي األمريكن الواليات املتحدة إوحيث 
ـ  طويلٌ ثار يف مناقشات وضع الدستور نقاٌشن يأفمن الطبيعي  ة يف حول السلطات املختص

خذت أبل رمبا  ،أو احلربية عن ذلك ،ممارسة أي صالحية وال تشذ الصالحيات العسكرية
  .افيالديلفيمناقشات وضع الدستور يف مؤمتر  اجلانب األكرب من

شراف على الشـؤون العسـكرية   ن حول السلطة املختصة يف اإليوانقسم رأي املؤمتر 
يداع هذه الصالحية عند رئيس الدولة إإىل  ولذهب االجتاه األ ،واحلربية إىل ثالث اجتاهات

منح هذه الصالحية  كدؤخر يف املؤمتر يآالجتاه ظهر رأي على وجه االنفراد وبعكس هذا ا
قصى أاملفجعة تتطلب  اثارهآوب ،ن احلرب بطبيعتها اخلاصةأللكونغرس منفردا مربرا رأيه يف 

االجتاه الثالث فنادى مبنح  ماأ، مةاأل درجة املداولة والتشاور واملراجعة الدائمة من قبل جملس
خري غري قـادر  ن اجمللس األأساس أهذه الصالحية جمللس الشيوخ دون جملس النواب على 

ن جملس الشيوخ متثل فيه سائر الواليات أتنظيمية يف حني  ألسبابدارة شؤون احلرب إعلى 
ات الصلح والسالم يف صالحيات عقد معاهد الرئيساجمللس يشارك  ن هذاأبالتساوي كما 

 العسكريةوكل الصالحيات أاملؤمترون إىل حل وسط إذ وبني هذه االجتاهات الثالثة انتهى 
 يـة األمريكرئيس الواليات املتحدة والكونغرس معا فجعل من  ياألمريكللرئيس واحلربية 



 

١٧٥ 

كونغرس قاليم وترك للعلى جليوش الواليات املتحدة وحبريتها واجليوش املرابطة يف األأقائدا 
  .)١(عالن احلربإصالحية  مبجلسيه

وحربية واسعة سواء مـا ورد   ،ي يتمتع بصالحيات عسكريةاألمريكن الرئيس أ والواقع
ن من الرؤساء مـن مـارس   إأو ما فوضه به الكونغرس بل  ،النص عليه يف صلب الدستور

  .أو تفويض ،بعض الصالحيات العسكرية دون نص

وهبذه الصفة يتوىل إدارة ، قائدا عاما للقوات املسلحةيكون الرئيس ، فبموجب الدستور
وممـا ال شـك فيـه إن    ، يف وقت السلم واحلـرب ، )٢(واجلوية ،والبحرية ،القوات الربية

ففي وقـت  ، صالحيات الرئيس العسكرية تربز يف وقت احلرب أكثر منها يف وقت السلم
ويتـرأس   ،ت سكرتري الدفاعويصادق على قرارا ،احلرب يصدر األوامر العسكرية التنفيذية

جملس أركان احلرب وجملس تقرير القتال وجملس البحث والتطوير العسكري وجملس الدفاع 
وحيرك القوات املسلحة وفقا ملقتضـيات الظـرف   ، مويعزهل، كما يعني العسكريني، املدين

القائم وتطورت صالحياته يف ذلك حىت أصبح يتحكم حبركة القوات املسـلحة خـارج   
كما حدث يف عهد الرئيس نيكسون حينما أمر القوات املسلحة ، الواليات املتحدةحدود 

  .بالتحرك لضرب كمبوديا من اجل تطهريها من القواعد الفيتنامية

خري إىل احلصول علـى  ومحاية للدولة ودعما لسلطات الرئيس العسكرية قد يسعى األ
ن ألواليـات املتحـدة إىل   سلطات استثنائية من الكونغرس ويشري التاريخ الدسـتوري ل 

 ة ملواجهة الظروف املستجدة فحصـل الكونغرس مل يتردد يف منح الرؤساء سلطات استثنائي
صـدر قـانون   أوىل قانون الدفاع الوطين كما ألثناء احلرب العاملية اأصدر الكونغرس أ نأ

ا سلطات ال يتمتع هب ياألمريكالرئيس ل هذان القانونان وخّو ١٩٤١سلطات احلرب لعام 
ل القانون األخري الرئيس روزفلت صالحية توجيـه  مبوجب الدستور وعلى سبيل املثال خّو

                                                 
 .١٩٤ص  ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي الشكري. د: انظر  (١)

  .وما بعدها ٢٣٠ص ،  مرجع سابق،  القانون الدويل،  الشافعي حممد بشري. د:انظر  (٢)



 

١٧٦ 

واالتصـاالت   ،له السيطرة بوسائل املواصالتخّوالقومي والتحكم يف توزيعه كما  نتاجاإل
  .)١(والتحكم هبا السلكية والالسلكية

سـوى طلـب   احلرب وال ميلك الرئيس  عالنإخيتص الكونغرس بصالحية  ودستورياً
ول أ ١٨١١الرسالة اليت وجهها الرئيس مادسون عـام   وتعّد ،عالهنا برسالة يقدمها لألولإ

شار فيهـا إىل حترشـات   أرسالة حرب توجه للكونغرس يف تاريخ الواليات املتحدة حيث 
  .)٢(بريطانيا وطلب من السلطة التشريعية وضع الواليات املتحدة يف حالة استعداد للحرب

، ان مل يكتفوا بالسلطات الدستورية احلربية املمنوحـة هلـم  األمريكرؤساء ن الأويبدو 
وأطلق على ، سلوب جديد مينحهم صالحية إشهار احلرب وبدون إعالن رمسيأفاهتدوا إىل 

ن يتخذ أسلوب احلرب غري املعلنة هو أومقتضى  "احلرب غري املعلنة "هذا النوع من احلرب
 عالهناإال إمام الكونغرس أربا وال يبقى الناحية الفعلية ح من جراءات تعّدإ ياألمريكالرئيس 

ملانيا لقواعد احلياد بعبارة تنم أوعلى سبيل املثال احتج الرئيس ولسون على خرق بريطانيا و
جراءات تعد مـن الناحيـة   إواختذ ، ملانت املتحدة تدرجييا إىل مناوئة األعن حتول الواليا

ن فوت أن يعلن احلرب بعد أال إمام الكونغرس أ ومل يبَق، املانيأالنا للحرب على عإالعملية 
وبينما كانت املفاوضات بني الواليات  ١٨٤٦ويف عام ، )٣(فرصة للرفض يأعليه الرئيس 

اجليـوش  ) بولـك (قليم يتنازع عليه الطرفان أمر الرئيس إاملتحدة واملكسيك تدور حول 
ا تصدت القـوات املكسـيكية للجـيش    ومل، قليم املتنازع عليهية بالزحف على اإلاألمريك

جورج (وجه الرئيس  ١٩٩٠ويف عام ، )٤(علن الكونغرس احلرب على املكسيك أالزاحف 
عقـاب دخـول   أه إىل اخللـيج يف  سطول اجلوي بالتوّجاألوامر للقوات البحرية واأل)بوش

                                                 
 ١٩٦٦،  سنة،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  دراسات يف احلكومات املقارنة،  حممد فتح اهللا اخلطيب. د :انظر  ) (١

  .١٢٦ص 
كليـة  ،  رسالة ماجسـتري ،  صالحية إعالن احلرب يف بعض الدساتري املعاصرة،  ثائر حممد خضري القيسي: انظر  )٢(

  .٨٨ص ،  ١٩٩٣  ،جامعة بغداد،  القانون
 .١٩٧ص ،  مرجع سابق،  رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل،  علي الشكري. د:انظر  ) ٣(

 .٢٦٣ص ،  مرجع سابق،  رئيس اجلمهورية األمريكية،  سعد عصفور. د:انظر  ) ٤(



 

١٧٧ 

عراق يوم لل عقاب الضربة اجلوية اليت وجهتها قوات التحالفأويف ، القوات العراقية الكويت
ن مخسا أويذكر ، عالن احلرب على العراقإال إمام الكونغرس أ مل يبق ١٧/١/١٩٩١-١٦

جـراءات اختـذها   إعلنت من قبل الكونغرس بفعل أمريكا أمن احلروب السبع الكربى يف 
جراءات تفويت فرصة اخليار علـى  وكان من شأن هذه اإل ،وارتبطت بسياساهتم ،الرؤساء

  .إعالهنا أو عدم ،ربعالن احلإالكونغرس يف 

فحرموا سحب ، واحتاط واضعو الدستور الحتماالت جتاوز الرئيس لصالحياته احلربية
كما حددوا صالحيات الكـونغرس يف مـنح   ، ألي غرض إال بتشريعاألموال من اخلزينة 

ن هذه الوسائل مل جتد نفعا أويبدو ، قصاها سنتانأكرية مبدة عس ألغراضعتمادات املالية اإل
احلد من جتاوز الرؤساء لصالحياهتم العسكرية من هنا بدأ البحث عن وسيلة أخرى متنع يف 

  .الرئيس من ختطي صالحياته الدستورية

شروعني هدفا إىل مطالبـة  تبىن الكونغرس م) ١٩٧٣-١٩٧١(وخالل الفترة من عام 
ومت ، إليها خبار الكونغرس بصورة مسبقة عن األعمال احلربية اليت يف نيته اللجوءإالرئيس ب

وقضى هذا املشروع بضرورة تشاور السلطة التنفيذية مـع   ١٩٧١تبين املشروع األول عام 
ية يف عمليـات  األمريكالكونغرس قبل اختاذ أي قرار يتم مبوجبه استخدام القوات املسلحة 

ويقضـي   ١٩٧٢أما املشروع الثاين فقد مت تبنيه عام ، )١(عسكرية خارج الواليات املتحدة
بة الرئيس والسلطة التنفيذية عموماً مبوجب استشارة الكونغرس بصورة مسبقة وقبـل  مبطال

ن تعطـي تعهـدا   أية يف عمليات عسكرية أو قبل األمريكأن تقرر إدخال القوات املسلحة 
بذلك لكن هذه املشاريع مل يكن من شأهنا احلد من سلطات الرئيس احلربيـة ألهنـا    دولياً

بدون أخـذ موافقـة    يوماً) ٣٠(اذ مبادرات عسكرية أمدها تركت للرئيس اخليار يف اخت
  .الكونغرس على أن خيرب األخري بشكل مستمر حول تطورات هذا الرتاع

                                                 
،  تور األمريكـي دور الكونغرس يف تقييد السلطات احلربية لرئيس اجلمهورية يف ضوء الدس،  زياد خالد. د: انظر  )١(

 .٢٠٦-٢٠٥ص ،  ١٩٨٥سنة ،  ١٣عدد ،  جملة القانون املقارن



 

١٧٨ 

قـانون  (صدار قانون أطلـق عليـه   إاتفق جملسا الكونغرس على  ٧/١١/١٩٧٣ويف 
ت ويلزم هذا القانون الرئيس بأخذ رأي الكونغرس قبل إدخـال القـوا  ) السلطات احلربية

املسلحة يف أي نزاع حريب إال مبوجب قواعد إعالن احلرب اليت يـنص عليهـا الدسـتور    
لكن هذا القانون عاد ومنح الرئيس صالحية استخدام القوات املسـلحة دون   .)١(ياألمريك

ية أو علـى أراضـي   األمريكالرجوع إىل الكونغرس يف حالة حدوث هجوم على القوات 
والواقع إن االسـتثناء الـذي   ، أو إذا تعرض رعاياها للخطرالواليات املتحدة أو أمالكها 

ن أإذ بإمكانـه  ، أورده القانون فسح اجملال واسعا أمام الرئيس للتحايل على القانون بأسره
مالكهـا أو رعاياهـا   أراضي الدولـة أو  أيستند يف كل خرق للقانون إىل حجة تعرض 

، لى سبيل احلصـر دون الكـونغرس  السيما وإن تقدير اخلطر أمر متروك له ع، )٢(للخطر
على قرار منفرد صادر عن الرئيس  يف كمبوديا بناًء ،يةاألمريكن تدخلت القوات أوحصل 

كما أقدم الرئيس كـارتر  ، ان املوجودين يف جنوب شرق أسيااألمريكحبجة محاية الرعايا 
جزين فيهـا  إىل إيران حبجة إنقاذ الرهائن احملت، ١٩٨٠على إرسال قوات أمريكية يف سنة 

  .دون علم الكونغرس

الرئيس للكـونغرس عنـد اختـاذ     جدى نفعا للحد من جتاهلورمبا كانت الوسيلة األ
ما  الكونغرس االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ جراءات العسكرية واحلربية هي عدم منحاإل
نما رفـض  مع الرئيس ترومان حي، قدم عليه الرئيس وجلأ الكونغرس إىل مثل هذه املعاجلةأ

ـ أية إىل األمريكرسال القوات إمنحه االعتمادات املالية الالزمة لتمويل نفقات  دعم وربا ل
حـراج  كما استخدم الكونغرس هذه الوسيلة إل، قوات التحالف االطلنطي عقب تأسيسه

  ).الكونغرس(رسال القوات العسكرية إىل فيتنام دون علم األول إالرئيس الذي أقدم على 

                                                 
  .٢٧٦ص ،  مرجع سابق،  الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي،  الساعديمحيد حنون .د: انظر  )١(
،  ء الدستور األمريكـي دور الكونغرس يف تقييد السلطات احلربية لرئيس اجلمهورية يف ضو،  زياد خالد. د: انظر  ) ٢(

  .٢٠٩ص ،  مرجع سابق



 

١٧٩ 

مل حتد متامـاً مـن جتـاوز الـرئيس     ) رفض منح االعتمادات املالية(يلة لكن هذه الوس
جراءات عسكرية الن الرئيس ميلك وسيلة مضادة هلذه إحينما يقدم على اختاذ ، للكونغرس
  .هي الفيتو الرئاسي الذي يكفل إسقاط أي قرار يصدر عن الكونغرس، الصالحية

ى العمل على التزام الـرئيس  جر) الرئيس –الكونغرس (وكحل وسط يرضي الطرفني 
تعهـد األخـري مبـنح     مقابـل ، جراء عسكري ينوي اختـاذه إخبار الكونغرس عن أي إب

حينما مسـح  ، ول مرةأومثل هذا االتفاق حصل ، االعتمادات املالية الالزمة وملدة حمدودة
باستخدام االعتمادات املخصصة للهنـد الصـينية لتمويـل    ) نيكسون(الكونغرس للرئيس 

مقابل تعهد الرئيس نيكسـون   ٥/٣/١٩٧٣ية يف كمبوديا لغاية األمريكت القوات عمليا
كما اتفـق الـرئيس   ، بأخذ موافقة الكونغرس قبل أي عمل جديد يتخذه يف اهلند الصينية

عتمادات مالية ملدة عامني ابتدأ مـن عـام   إوالكونغرس على أن مينح الثاين األول ) ريغان(
، ١٩٨٤ومع حلـول عـام   ، ية يف لبناناألمريكلقوات لتمويل ا، ١٩٨٤حىت عام  ١٩٨٢

األمر الذي دفـع الـرئيس   ، اختذ الكونغرس قرارا بتمديد فترة التمويل ملدة ستة أشهر فقط
  .ية من لبناناألمريكسراع يف اختاذ قرار سحب القوات إىل اإل) ريغان(

عقـد اهلدنـة   منح الرئيس وعلى وجه االنفراد صالحية ، ونشري أخرياً إىل أن الدستور
علـن الـرئيس   أحينما  ١٩٩١وهذا ما حصل يف حرب اخلليج عام ، واألمر بوقف القتال
  .وقف العمليات العسكرية ١٩٩١شباط  ٢٨-٢٧جورج بوش يف ليلة 

مـن  ، قامة احلكومة العسكرية املؤقتة يف املناطق احملتلةإله ، العسكرية وكجزء من صالحياته
  .حكومة مؤقتة يف أملانيا احملتلة رئيس الدولةثانية حينما عني ذلك ما حدث يف احلرب العاملية ال

ي على الصعيد التنفيـذي  األمريكوهبذا نكون قد انتهينا من دراسة صالحيات الرئيس 
خري من هذه ن إىل دراسة الفصل الثالث واألوسننتقل اآل، والتشريعي والعسكري واخلارجي

خرى أي السلطة التشريعية ممثلـة  لطات األوالذي يتحدث عن عالقة الرئيس بالس، الرسالة
  .بالكوجنرس والسلطة القضائية ممثلة باحملكمة العليا
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  :متهيد وتقسم

تركيز السلطة وتوزيـع  : ان ميكن أن تسلكهما أنظمة احلكم ومهايوجد مسلكان رئيس
ويتحقق تركيز السلطة إما جبمع كافة مظاهر السلطة يف يد فرد واحـد أو هيئـة   ، السلطة

التركيز املطلق للسلطات؛ وإما بتوزيع مظـاهر   هفرجييوداألستاذ  أطلق عليهواحدة وهو ما 
احتفاظ أحدها بسيطرة كاملة على أعمال اهليئات  معالسلطة بني عدد من اهليئات واألفراد 

، التركيز النسيب للسـلطات : أيضاً هفرجييوداألستاذ  ّمساه؛ وهو ما كافة  أو األفراد اآلخرين
ى كـل  لطة يف الدولة بني عدة أجهزة خمتلفة تتولّتوزيع السلطة يتحقق بتوزيع مظاهر السف

ا ختضع هذه األجهزة للسيطرة الكاملة على أعماهلا مـن  منها ممارسة تطبيق معني شريطة ألّ
  .جانب جهاز واضعها

وعليه فإن الدول املعاصرة مل تعد تأخذ بتركيز السلطة بشكل كامل وإمنا ذهبـت إىل  
 على السـلطة األخـرى  تقوم كل سلطة بالرقابة  الفصل بني السلطات مع اإلبقاء على أن

غـى  ال تط بينها حـىت تعاون فيما وإمنا هنالك ، )١(ال يوجد  فصل مطلق للسلطات وعليه
السلطات على األخرى ولكي تراقب كل سلطة السلطة األخرى مبا يضمن عـدم   ىحدإ

  .واستبدادها بالصالحيات املمنوحة هلا ، وعدم،احنرافها

بدأ الفصل بني السلطات العائد اليوم إىل أفكـار الفقيـه الفرنسـي    ويعود الفضل يف م
أن هنالك فقهاء قد أبرزوا أمهية هـذا املبـدأ يف العصـر     يعينولكن هذا ال  "مونتيسكو"

الذي صـدر يف سـنة    "احلكومة املدنية"يف مؤلفة عن  "جون لوك"احلديث وعلى رأسهم 
ية مركز الصـدارة  األمريكلواليات املتحدة النظام الرئاسي الذي حتتل فيه ا ّدويع. م١٦٩٠

ويتـوىل   ،ي السلطة التنفيذيةاألمريكى الرئيس تتوجياً ملبدأ الفصل بني السلطات حيث يتولّ
وتنفرد احملكمة الدستورية العليـا   ،السلطة التشريعية) النواب والشيوخ(الكونغرس مبجلسيه 

  .وحماكم الواليات بالسلطة القضائية
                                                 

  . ٤٣٥،  ٢٣١،  ٢٢٧ص ،  مرجع سابق، لطات حقيقة الفصل بني الس،  سعيد السيد علي.د: انظر  )١(
 .٤٨٢ص ،  مرجع سابق،  يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. انظر أيضاً د
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أنه ية األمريكيف الواليات املتحدة  وىل أن توزيع السلطات هبذا الشكلويبدو للوهلة األ
ي قد أوجد نوعاً من وسائل التـأثري بـني   األمريكولكن الدستور  اًوليس مرن ،فصل جامد
الكـونغرس أي  علـى  ي ميلك سلطات ختوله التأثري األمريكن الرئيس إحيث ، السلطات 

يف وهنا يـربز دوره   ،ا يتعلق بالقضاءعيني فيمالسلطة التشريعية وكذلك ميلك سلطات الت
ئل التأثري على الرئيس الكونغرس الكثري من وسا ميلك التأثري على السلطة القضائية وكذلك

  .ممثالً للسلطة التنفيذية وهذا ما يعرف مببدأ الضوابط والتوازنات ّدالذي يع

ني السلطات وكيفية وعليه سوف نقوم يف هذا الفصل باحلديث أوالً عن مبدأ الفصل ب
نشأة هذا املبدأ وتقييمه من حيث امليزات واالنتقادات اليت وجهت إليه وذلك يف مبحـث  

أي عالقتـه  بالسلطات األخرى ي األمريكأول وسنتطرق باحلديث أيضاً إىل عالقة الرئيس 
وفقاً  علياالاالحتادية  السلطة القضائية ممثلة باحملكمةو السلطة التشريعية متمثلة بالكونغرسمع 

  :للتقسيم اآليت

  .يةاألمريكالواليات املتحدة يف مبدأ الفصل بني السلطات وتطبيقه : املبحث األول
  .بالكونغرس ياألمريك عالقة الرئيس: املبحث الثاين
  .بالسلطة القضائية ياألمريك عالقة الرئيس: املبحث الثالث
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  :متهيد وتقسيم 
 املبـادئ غدا منذ الثورة الفرنسـية أحـد   من املؤكد أن مبدأ الفصل بني السلطات قد 

غربية بشكل عام وأمريكا بشـكل  الدستورية األساسية اليت تقوم عليها النظم الدميقراطية ال
لذا ضـمنته  ، ألخذ بهمقررة ا، حيث اعتنقت الثورة الفرنسية مبدأ فصل السلطات ، خاص

، كما جاء النص عليه يف خمتلف الدساتري الفرنسـية ، الوثائق اليت تتعلق باحلقوق واحلريات
ية على النهج ذاته عندما نظمت أجهزة احلكـم يف الواليـات   األمريكوقد سارت الثورة 

  .)١(يةاألمريكاملتحدة 

الوقت قـد   يف ذلكبدأ لقرن الثامن عشر حيث كان هذا املاأصل هذا املبدأ إىل  عودوي
ظهر كسالح من أسلحة الكفاح ضد احلكومات املطلقة اليت كانـت تعمـد إىل تركيـز    
السلطات بني يديها وتتلخص الفكرة األساسية اليت يقوم عليها مبدأ الفصل بني السـلطات  

علـى هيئـات   ) القضائية، التنفيذية، التشريعية(يف ضرورة توزيع وظائف احلكم الرئيسية 
ومتساوية تستقل كل منها عن األخرى مبباشرة وظيفتها حىت ال تتركز السلطة يف  ،ةمنفصل

وتستبد باحملكومني استبداداً ينتهي بالقضاء على حياة األفـراد   ،فتسيء استعماهلا ةيد واحد
  .وحقوقهم

ن اجلهة املقابلة تمتع مبيزات ولكنه ميل بني السلطات كغريه من املبادئ وإن مبدأ الفص
إن مبدأ الفصل بني السلطات ليس معناه إقامة سياج مـادي يفصـل   و ،م من النقدمل يسل

فصالً تاماً بني سلطات احلكم وحيول دون مباشرة كل منـها لوظيفتـها دون املسـاس    

                                                 
صادرة عن هيئة املوسوعة العربية ،  املوسوعة القانونية املتخصصة(مبدأ فصل السلطات ،  جنم األمحد . د: انظر  )١(

  ١٦٥ص،  ٢٠١٠سنة ،  الطبعة األوىل،  اجمللد الرابع،  اسة اجلمهوريةالتابعة لرئ
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بني السلطات الـثالث وأن  تعاون ومن مث فإن مقتضى الفصل بني السلطات ، )١(باألخرى
ق اختصاصها حبيث يكون نظام احلكم قائمـاً  يكون لكل منها رقابة على األخرى يف نطا

  ).السلطة السلطة توقف أو حتد(على أساس أن 

فيؤدي ذلك إىل حتقيق حريات األفراد وضمان حقوقهم واحترام القـوانني وتطبيقهـا   
مبدأ الفصـل   ماهية وعليه سوف نقوم يف هذا املبحث باحلديث عن، تطبيقاً عادالً وسليماً 

واالنتقادات املوجهة له وكذلك عن تطبيق هذا املبدأ يف الواليـات  بني السلطات وامليزات 
  .ية باعتبارها املثال األبرز لتطبيق فكرة الفصل بني السلطاتاألمريكاملتحدة 

  :وسيكون ذلك طبقاً للتقسيم اآليت

  .تمبدأ الفصل بني السلطا ةماهي: األولاملطلب 
 .تقدير مبدأ الفصل بني السلطات :الثاين املطلب

  .يةاألمريكيف الواليات املتحدة  تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات :ملطلب الثالثا

                                                 
  .٢٧ص ،  ٢٠١٢سنة  ،دمشق،  النظم السياسية،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(
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الذي  "مونتيسكو"ارتبط مبدأ الفصل بني السلطات باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي 
لعامة يف الدولة وكذلك كان له الفضل بإبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العالقة بني السلطات ا

كوسيلة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها بيد واحدة على حنو يهدد حريات األفراد ويعـرض  
  .حقوقهم للخطر

يف ذلك ال ينكر إال أن جذور املبدأ ترجع إىل زمن بعيـد   "مونتيسكو"وإن كان فضل 
وأرسطو طون أفالكالفكر السياسي  ألعالمقد كان ف، قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة

  .)١(ي قام عليه مبدأ الفصل بني السلطاتذدور مهم يف وضع األساس ال

كما كان جلون لوك دور بارز كذلك يف إبراز أمهية هذا املبدأ يف العصر احلديث وعليه 
الفكر السياسي القدمي ملبدأ  يممثل وصفهماأفالطون وأرسطو ب سنتحدث عن أفكار كل من

ن حتـدثا عـن   ير كل من جون لوك ومونتسكيو واللذكالفصل بني السلطات وكذلك ف
  .الفصل بني السلطات يف الفكر السياسي احلديث

  :مبدأ الفصل بني السلطات يف الفكر السياسي القدمي ـوالًأ

ن بعضها على رأى أفالطون ضرورة فصل وظائف الدولة وفصل اهليئات اليت متارسها ع
فقد بني ، لدولة وهو حتقيق النفع العام للشعبل لوصول إىل اهلدف الرئيسلأن تتعاون كلها 

حبيث متارس  ،عدة أنه جيب توزيع وظائف الدولة على هيئات  "القوانني"أفالطون يف كتابه 
  .)٢(كل هيئة وظيفة معينة

                                                 
 .٤٣٧ص ،  مرجع سابق،  يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د :انظر  )١(

 .٢٨ص ،  مرجع سابق،  النظم السياسية،  حسن البحري. د :انظر  )٢(
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واجلمعية اليت تضم كبار احلكماء واملشرعني وجملـس  ، ومن بني هذه اهليئات جملس السيادة
وهيئة قضـائية  ، )١(عضواً) ٣٦٠(وعدد أعضائه ى التشريع ولّشيوخ منتخب من قبل الشعب يت

ى الفصل يف املنازعات وكذلك هيئة البوليس للمحافظة على األمن الداخلي للدولـة وهيئـة   تتولّ
وهبذه الطريقة تتوىل كـل هيئـة   ، اجليش للمحافظة على سالمة البالد من االعتداءات اخلارجية

  .عضها لتحقيق املصلحة العامة للدولةاإلشراف على عمل معني وتتعاون مع ب

إىل أن السلطة ال تنبع إال من اجلماعة وبالتـايل ال   "ةالسياس "ا أرسطو فقد ذهب يف مؤلفهأم
ة ظائف الدولة إىل ثالث وظائف رئيسفقد قام بتقسيم و، جيوز أن تنبذ الفرد أو أقلية من الشعب

والوظيفـة  ، ويتوالها اجمللس العام ،ة التداوليةسلطة امسها السلطباملداولة وأناط هذه الوظيفة : هي
والوظيفـة  ، وكبار املوظفني ،ويتوالها احلكام ،وإصدار األوامر ،الثانية هي األمر ومهمتها احلكم

  .هي القضاء أو العدالة وتكون مهمتها الفصل باخلصومات واجلرائم: الثالثة

احلديثة السـلطتني القضـائية    يف مفهوماتنا اناألمر والعدالة تطابق اوإذا كانت وظيفت
والتنفيذية فإن وظيفة املداولة ال تطابق وظيفة التشريع اليت نعرفها اآلن ألهنا عند أرسـطو  

العنصر األمسى يف الدول  عدهاتتسع ألكثر من جمرد عمل القوانني وهذا ما أدى ل) املداولة(
  .عند أرسطو

ني السلطات إمنا تقسيم وظائف للفصل ب حظ أن أرسطو هبذا التقسيم مل يدعِولكن نال
تضمن الفصـل بـني    الدولة حسب طبيعتها القانونية؛ ولكن تقسيم أرسطو إذا مل يكن قد

  .)٢(قد أسهم يف نشأته وتكوينه وبالتايل يكونالسبيل له؛  مهد فإنهالسلطات 

  :ـ مبدأ الفصل بني السلطات يف الفكر السياسي احلديث ثانياً
مث  ،لسلطاتأفكار جون لوك فيما يتعلق مببدأ الفصل بني ا عن سوف نقوم باحلديث هنا
  .مونتيسكو ننتقل للحديث عن أفكار

                                                 
  .١٦٥مرجع سابق ص ،  مبدأ فصل السلطات،  محدجنم األ. د: انظر  )(١
 .٣٢ص ،  مرجع سابق،  النظم السياسية،  حسن البحري. د :انظر  )٢(
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  ):م١٧٠٤ـ  ١٦٣١(جون لوك وفصل السلطات  ـ ١
إىل أن ، )١(١٦٩٠الذي أصدره سـنة  "احلكومة املدنية"ذهب جون لوك يف مؤلفه عن 
للجماعة السياسية ميلـك   نشئاملإبرام العقد االجتماعي  ندالفرد يف حياة الفطرة السابقة ع

سلطة اختاذ اإلجراءات اليت يراها كفيلة باحملافظة علـى نفسـه واآلخـرين     :أوهلاسلطتني 
وهكـذا   له أو انتهاكاً سلطة توقيع العقاب على اجلرائم اليت تشكل خرقاً للقانون: وثانيها

  :مها )٢(جند أن اجلماعة السياسية بوصفها وارثة لألفراد الطبيعيني متلك سلطتني

ومبوجبهما تتوىل وضع القواعد الالزمـة حلفـظ اجلماعـة    : ـ السلطة التشريعية١
  .)٣(ىل القواننيإوال تنعقدا دائما فاألمة ليست يف حاجة مستمرة ، وأفرادها

وبالتايل جيب وتقوم مبوجبها بتنفيذ القوانني الوصفية يف الداخل : ـ السلطة التنفيذية٢
وكذلك ذهب لـوك  ، )٤(مة وذلك خبالف السلطة التشريعيةأن تكون موجودة بصورة دائ

بالقول بوجود سلطة ثالثة أمساها الفدرالية أو االحتادية ومهمتها إعالن حاليت احلرب والسلم 
وعقد املعاهدات والتحالفات ومباشرة العالقات اخلارجية ومع أن لوك سلم بفصل السلطة 

ادمها هو أمر طبيعي ويعود السبب يف ذلـك مـن   التنفيذية عن االحتادية إال أنه رأى أن احت
وجهة نظره إىل أن أي عمل فيه سلطات للدولة جيب أن يكون خاضعاً إما للسلطة التنفيذية 

  .أو االحتادية

 لسـلطة  نين خمـتلف يلطتني التنفيذية واالحتادية مظهرولكن ذلك ال يعين أن لوك قد رأى الس
لوك السلطة االحتادية منفصلة عن  عّديعود السبب يف متميزتان وهنما بنظره سلطتان إواحدة بل 

وجوب احتادها يف الوقت نفسه إىل ما كان احلال عليه يف بريطانية إذ كانت السـلطة  لالتنفيذية 
  .االحتادية اختصاص امللك الذي هو كذلك رئيس السلطة التنفيذية

                                                 
  .١٦٦ص ،  مرجع سابق ،  طاتلمبدأ فصل السجنم األمحد،  . د: انظر  ) ١(
 .٤٤٠ص ،  مرجع سابق،  يةاألمريك النظام الدستوري للواليات املتحدة أمحد شوقي الرئيس يف. د: انظر  ) ٢(

  .١٦٦ص ،  مرجع سابق ،  مبدأ فصل السلطات،  محدجنم األ. د: انظر  ) (٣
 .١٦٦ص ،   ،  مرجع سابقمبدأ فصل السلطات،  محدجنم األ. د: انظر  )  (٤
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يكن يراها سلطة  ولكن لوك مل يظهر أي إشارة للسلطة القضائية وهذا يعين أن لوك مل
  .مستقلة ومتميزة عن السلطات األخرى

وبناًء عليه فإن لوك استطاع أن يوضح فائدة تقسيم السلطات ولكنـه مل يتوصـل إىل   
ـ  ب )مونتسكو(حترير نظرية واضحة املعامل كما فعل من بعده  ذا املبـدأ  نظريته اخلاصـة هب

أو على حد تعـبري  ، لقاً جديداًشهور روح القوانني خيف كتابه امل ئومهدت له الطريق لينش
  .)١(أوجد من النطفة خملوقاً كامل النمو تام التكوين الذي )أمسان(الفقيه 

  :نظرية مونتيسكو يف الفصل بني السلطات ـ ٢
وضـع   حيث، مرحلة من تطور فكري طويل، نظرية مونتيسكو يف فصل السلطات عّدت

وال  ١٧٨٤حاً ورائعاً لكتابه القـوانني  نظرية عامة مثالية مقرونة بامسه وعرضها عرضاً واض
بل ميكـن  ، )٢(ل حجر الزاوية يف دراسات القانون الدستوريتزال األفكار اليت طرحها متثّ

بغض النظر عن الزمان  ،وعنواناً لكل دولة مثالية ،أساس كل حكومة منظمة هنا تعّدإالقول 
  .أو املكان الذي توجد فيه هذه احلكومة أو تلك الدولة

قام مونتيسكو بتقسيم السلطات يف الدولة لثالث سلطات هي التشريعية والسـلطة  وقد 
موجـب  باملنفذة للقانون العام والسلطة املنفذة للمسائل اليت تعتمد على القانون املـدين ف 

السلطة الثانيـة   ساطةوبو، شرع احلاكم القوانني ملدة مؤقتة أو بشكل دائمالسلطة األوىل ُي
ويفصـل يف منازعـات    ،طة الثالثة يعاقب اجملرمومبوجب السل، احلربيقر السلم أو يعلن 
ووجوب  ،ز مونتيسكو السلطات الثالث املذكورة رأى ضرورة فصلهااألفراد؛ وبعد أن مّي

توزيعها على هيئات مستقل بعضها عن بعض وذلك ألن اجتماع هذه السلطات وتركيزها 
ها واإلضرار حبقوق األفـراد وتعـريض   تبدادسفساد السلطة واإواحدة يؤدي إىل  جهة يدب

                                                 
 .٣٥ص ،  مرجع سابق،  النظم السياسية،  حسن البحري. د :انظر  )١(

حمور شهرته ملا أحدثه من آثار بعيدة املـدى  ) ١٧٤٨(سياسي فرنسي يعد مؤلفه اخلالد روح القوانني : مونتيسكو  ) ٢(
يف اجملاالت السياسية والعقلية واستغرق مونيسكو حوايل العشرين سنة يف كتابته هلذا الكتاب ويعتـرب موسـوعة   

 .قانونية حبد ذاته
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تعليالً فلسفياً لألسباب اليت جعلته يصـل إىل نتيجـة    حرياهتم للخطر؛ ويعطي مونتيسكو
  .مفادها أن فصل السلطات عن بعضها يؤدي لعدم إساءة استعمال السلطة

كي توقف السلطة سلطة أن يكون هناك فصل بينها وإمنـا أن تكـون   ولكن ال يكفي 
مـن   عيكافئة أي أن يكون لكل سلطة من السلطات الثالث ثقالً ووزناً تسـتط عالقاهتا مت

  .)١(خالله أن تقاوم السلطات األخرى
  :تيةآلمة اهإن مونتيسكو ذهب خبصوص مبدأه يف فصل السلطات إىل النقاط امل: وخالصة القول

ريعية ـ قسم مونتيسكو السلطات العامة يف الدولة إىل ثالثة سلطات أساسية هي التش أ
  .)٢(اليت تضلع هبا كل سلطة تاموالتنفيذية والقضائية وبني امله

فلـيس   ات وفصلها هبذه الصورة أمر ضروريـ أكد مونتيسكو أن توزيع السلط ب
أخطر على احلرية وأقرب للطغيان من مجع السلطات الثالث بيد واحدة ولو هو هنالك ما 

  .كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه
فصل السلطات العامة يف الدولة بل زاد على ذلك بضرورة ب مونتيسكو ِفـ مل يكت ج

  .رقابة السلطة؛ أي أن تقوم السلطة باحلد من السلطة
ـ أكد مونتيسكو على حاجة السلطات العامة وخاصة التشريعية والتنفيذية منها إىل  د

  .جتاه السلطة التشريعيةتبادل الرقابة فيما بينها حبيث يكون للسلطة التنفيذية ذات اإلمكانية 
تعلقة مببدأ فصل السلطات أي تدرج هذا املبـدأ  املنظريات الوهبذا نكون قد انتهينا من 

وأثبت هذا املبدأ  ،ونشأته حىت أصبح املبدأ الذي تقوم عليه معظم النظم السياسية يف العامل
السـلطات  ها ورقابة كل من يلإأن تطبيقه بشكل يكفل حرية كل سلطة لتنفيذ ما أوكل 

  .ل وجهمعلى بعضها البعض يؤدي يف النهاية إىل قيام كل سلطة باملهام املنوطة هبا على أك

وسننتقل اآلن للحديث عن تقييم مبدأ الفصل بني السلطات من خالل املربرات اليت ُبين 
  .عليها هذا املبدأ واالنتقادات اليت وجهت إليه

                                                 
 .٣٨٣ص ،  مرجع سابق،  قابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةالر،  حسن البحري. د: انظر  )١(

 .٥٣٠مرجع سابق ص،  يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د: انظر  )٢(



 

١٩٢ 

  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

Ş×ŠÖ]<°e<Ø’ËÖ]<_‚fÚ<†è‚Ïil^< <
  

قبل الدخول يف املربرات واالنتقادات ملبدأ الفصل بني السلطات ال بد لنا أن نـذكر أن  
بعض الفقهاء قصدوا بالفصل بني السلطات بأنه الفصل املطلق بني السلطات بينما ذهـب  

  .فريق آخر إىل القول بأن الفصل جيب أن يكون مرناً وليس مطلقاً

الفصل بني السلطات جيـب أن   :"بأن سن البحريالدكتور ح استاذنا ما قاله نؤيدوهنا 
يكون مرناً وليس مطلقاً ألنه ال يوجد شيء امسه الفصل املطلق التام وذلـك ألن الفصـل   
املطلق وإن كان من حيث الظاهر حيقق املبدأ األساسي يف منع التعسف باستعمال السـلطة  

بـني   مـؤثرة  اتد عالقوإال أنه يتعارض مع وحدة السلطة يف الدولة وعليه ال بد من وج
ن بعضها عور أن تكون السلطات منفصلة السلطات وال سيما التشريعية والتنفيذية فال يتّص

  .)١("البعض بدون وجود أي عالقة فيما بينها

 هـذا املبـدأ  أّيد معظم رجال الفقه ىل تقدير مبدأ الفصل بني السلطات فقد إوبالعودة 
أ مل يسلم من النقد رغم مزاياه وعليه سـنتحدث أوالً  إال أن هذا املبد ،ودافعوا عنه حبرارة

  .إليهعن مربرات مبدأ الفصل بني السلطات مث ننتقل ثانياً لالنتقادات اليت وجهت 

  :مربرات مبدأ الفصل بني السلطات ـ أوالً
  :إن املربرات اليت أدت إىل األخذ مببدأ الفصل بني السلطات تتلخص مبا يأيت

  :انة احلرياتآ ـ منع االستبداد وصي
ت هو تفادي إساءة استخدام إن املبدأ األساسي الذي أراده مونتيسكو من فصل السلطا

وبالتايل فإن من اخلطر على احلرية أن جتتمـع  ومحاية حقوق املواطنني وحرياهتم؛ ، السلطة

                                                 
 .٣٤٨ص  ، مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  ريححسن الب.د: انظر  )١(
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وقد عرب ماديسون عن هذا الفهم بوضوح يف ، )١(والتنفيذ بيد هيئة واحدة ،سلطتا والتشريع
إن جتمع السلطات كلها؛ التشـريعية والتنفيذيـة   ": حيث يقول )٢()دراليستالف(ب كتا

والقضائية يف يد واحدة سواء أكانت بيد حاكم فرد أو بيد جمموعة من احلكـام وسـواًء   
وصل أولئك ملناصبهم بالوراثة أو االنتخابات أو بفرض أنفسهم على اجملموع هذا التجمع 

  ."اد بل هو االستبداد بعينهاخلطري هو أخص خصائص االستبد
إن كل : (وقد عّبر اللورد أكتون أحد كبار الساسة واملؤرخني الربيطانيني السالفني بقوله

  ).والسلطة املطلقة مفسدة مطلقة، سلطة مفسدة
فإن الطريقة املثلـى  ، على أن السلطة ذات طبيعة عدوانية بشعة اًوإذا كان اجلميع متفق
سـاطة  حىت توقف كل سلطة عند حدها بو، يف توزيع السلطاتجملاهبة هذا اخلطر تنحصر 

  .غريها حبيث ال تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بالسلطة

  :ب ـ تأكيد مبدأ املشروعية يف الدولة
ـيلة   ّديع مبدأ الفصل بني السلطات من الضمانات املهمة اليت تكفل قيام الدولة القانونية فهو وس

وسليماً؛ وقد ضرب مونتيسكو مثاالً على ذلك  ،وتطبيقها تطبيقاً عادالً ،احترام القوانني فعالة لكفالة
اجلمع يف حالة اجلمع بني سلطيت التشريع والقضاء؛ واجلمع بني التنفيذ والقضاء؛ ألن من شأن هذا 

قضـائية  شرع القانون؛ وإذا كانت السلطة الالقاضي يف هذه احلالة هو ُمو، أن حيول القاضي لطاغية
  .جمتمعة مع التنفيذية فإن القاضي قد يتصرف بعنف وقسوة وميارس العنف واالضطهاد

  :ج ـ حتقيق الفوائد املترتبة على مبدأ تقسيم العمل
وتقسـيم   ،يتفق مبدأ الفصل بني السلطات مع مبدأ إداري مهم أال وهو مبدأ التخصص

على دأ يطبق وإذا كان هذا املب، العمل الذي أصبحت تسري عليه كافة املشروعات الناجحة
  .وىل واجب التطبيق على الدولةاألف كافة، التشريعات

                                                 
  .١٦٧ص ،  مرجع سابق،  مبدأ فصل السلطات،  جنم األمحد. د: انظر  )  (١
  :  إن مجيع أعمال جيفرسون موجودة على الوقع اآليت  ) ٢(

http:oll.hbertyfund.orgtoc/54php  



 

١٩٤ 

  :االنتقادات املوجهة ملبدأ الفصل بني السلطات ـ ثانياً
مل يسلم مبدأ الفصل بني السلطات رغم مزاياه الواضحة من االنتقادات وإن كان بعضها 

  .نؤيده له مربراته املقنعة حلد ما إال أن بعضها اآلخر ال

وميكن حصر أهـم  ، مهويف النهاية فإن هذه االنتقادات ال تربر العدول عن هذا املبدأ امل
  :اآليتيف  ات اليت وجهت ملبدأ فصل السلطاتاالنتقاد

ة خصائص السيادة فمباشر ،أن تطبيق هذا املبدأ غري ممكنإىل ذهب بعض الفقهاء  ـ١
ائص السيادة كأعضاء اجلسـم  صفخ؛ قلة عن بعضها أمر غري مستطاعستبواسطة هيئات م

كذلك وظائف الدولة حتتاج لقيادة واحدة ، )١(البشري متصلة ببعضها البعض اتصاالً طبيعياً
ومن الواضح أن أنصار هذا القول اعتقدوا أن هذا املبدأ يقيم سياجاً منيعاً وحواجز ، مركزة

العتقاد كما بينا سابقاً هو وهذا ا، صماء بني السلطات العامة أي يفصل بينها فصالً مطلقاً
  .)٢(اعتقاد خاطئ ويتجاوز حدود نظرية مونتيسكو حول هذا املبدأ

فمونتسكيو مل يقل بالفصل الكامل بني اهليئات احلاكمة بل أقام نوعاً مـن االعتـدال   
  .واالنسجام فيما بينها وعليه فإن هذا االنتقاد يفقد كل قيمة له أمام هذه احلقيقة

اآلخر بأن الفصل بني السلطات يؤدي لتعـدد اهليئـات تعـداداً    ـ وذهب البعض   ٢
يضعف سلطة كل منها فتصري عاجزة عن أداء دورها؛ وكذلك يؤدي إىل هترب كل سلطة 

  .يف مسؤولياهتا امللقاة وإلقاء عبء املسؤولية على غريها

ـ  اتري ولكن ميكن تفادي هذا االنتقاد أو على األقل التقليل من شأنه إذا ما قامت الدس
ـ  ،بتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل سلطة من السلطات الـثالث  حتديـداً   اوواجباهت

                                                 
  .١٦٧ص،  مرجع سابق،  مبدأ فصل السلطات،  جنم األمحد. د : هذا الرأي مشار اليه يف حبث ل   ) ١(
  .٥٣٤مرجع سابق ص،  يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د :ظران  )٢(
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واضحاً ال لبس فيه وال غموض؛ وكذلك تشديد الرقابة على كل سلطة مبـا ال يسـمح   
  .)١(بتجاوز اختصاصاهتا

ـ وكذلك من االنتقادات اليت وجهت هلذا املبدأ إىل أنه أصبح غري ذي موضوع يف   ٣
فلقد كان الغرض منه يف أول األمر انتزاع السلطة التشريعية من يـد امللـوك   ، وقتنا احلايل

أما وقد حتقق هذا املبدأ فإن مبدأ فصل السلطات يف وقتنا الراهن ، د من سلطاهنم املطلقحلل
  .يكون غري ذي جدوى أو فائدة

ن ومكان ولكن ميكن الرد على هذا القول بأن هذا املبدأ ال بد له من الوجود يف أي زما
  .ألن تركيز السلطة يؤدي دائماً إىل الشر والطغيان

  .لدميقراطيةلفي جتاهله جتاهل عماد الدميقراطية التقليدي ف ّدفهذا املبدأ ما زال يع

فإذا كـان   )٢(ـ إن مبدأ الفصل بني السلطات هو مبدأ ومهي غري مستطاع التحقيق ٤
دم املسـاواة مـع السـلطات    كل سلطة على ق تسريالفصل بني السلطات يستهدف أن 

و مثال ، أن تطغى إحدى السلطات على األخرىنه من املالحظ عملياً أنه ال بد فإ، األخرى
كن ميكن الـرد  على ذلك بأن طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يف إنكلترا؛ ول

وإمنـا  ، اتهالسلطات على األخرى ليس عيباً يوجه إىل املبدأ ذ ىحدإعلى ذلك بأن طغيان 
إىل التطبيق العملي هلذا املبدأ كما رجحان إحدى السلطات األخرى ال حيول هذا املبدأ إىل 

  .لظروف معينةن السلطات قد تعلو يف فترة ما سراب وذلك أل

ولكن من جهة أخرى فإن ، مث ال يلبث أن يعود الوضع ويتغري ويعود التوازن من جديد
دماج سلطة سابقة أخرى ففي مثل هذه احلالة خنـرج  كان املقصود بالطغيان هو خلط وان

  .)٣(عن دائرة فصل السلطات ونكون بصدد مذهب تركيز السلطة

                                                 
  .٤٨ص ،  مرجع سابق،  النظم السياسية،  حسن البحري. د: انظر  )١(
  .١٦٨ص ،  مرجع سابق،  مبدأ فصل السلطات،  جنم األمحد. د: هذا الرأي مشار اليه يف حبث   ) ٢(
  .٤٩ص ،  مرجع سابق،  النظم السياسية،  البحريحسن . د :انظر  )٣(
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ونالحظ أن هذا األمر مل حيدث مطلقاً يف جمال تطبيق النظام الرئاسـي يف الواليـات   
 ي يشهد بعدم اهنيار الفصل بني السـلطات أو اهنيـار  األمريكفالتاريخ ، يةاألمريكاملتحدة 

يف  حقهـم يون مل يتوانوا للحظة عـن اسـتخدام   األمريكفالرؤساء  ،الرقابة املتبادلة بينها
ي مل األمريكوكذلك فإن القضاء  ،االعتراض على مشروعات القوانني اليت يسنها الكونغرس

  .يبخل يوماً يف التصدي لدستورية القوانني اليت يشرعها الكونغرس

  .ت من األوقات عن أداء واجباته الدستوريةكما أن الكونغرس مل يتوقف يف أي وق

لسلطات وخنلص ممـا  وهبذا نكون قد انتهينا من املربرات واالنتقادات ملبدأ الفصل بني ا
أن االنتقادات املوجهة إىل مبدأ الفصل بني السلطات إمنا ترجع لسوء فهـم  سبق إىل القول 

ـ و، راف بتطبيقهم فهي ال تنصب عليه بذاته وإمنا تنصب على اإلسوفهذلك امل إن بالتايل ف
تطبيق هذا املبدأ يف حدوده املعقولة جيعله بريئاً من معظم ما وجه إليه من انتقادات ويظـل  

  .من أجنح املسائل اليت هتيئ جواً من االعتدال يف شؤون احلكم
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  :ممتهيد وتقسي
فقـد رأوا ضـرورة أن   ، ياألمريكحتقيقاً للفكرة اليت آمن هبا اآلباء املؤسسني للدستور 

وأن يكون لكل ، توّزع السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية بني هيئات مستقلة
، نييف عضوية أي من اهليئتني األخـري  واحدة من هذه اهليئات أعضاؤها الذين ال يشتركون

إىل أن يستبعدوا إىل أكرب حد ممكن مشاركة أي من أعضاء هذه اهليئات الثالث  كما اجتهوا
وهكذا كانت ترمجـة  ، نية يف اهليئتني األخريأو إهناء العضوي، يف سلطة تقرير منح العضوية

هنا تستلزم إقامة فصل عضوي أي لفكرة الفصل بني السلطات على األمريكواضعي الدستور 
ـ لدستور وقد أتت ترمجة ذلك يف نصوص ا، جة ممكنةبني السلطات إىل أكرب در ي األمريك

  )١(:يتعلى النحو اآل

حيث نصـت الفقـرة   ، توزع السلطات العامة يف الدولة على ثالث هيئات خمتلفة) ١
ي على أن مجيع السلطات التشـريعية  األمريكاألوىل من املادة األوىل من الدستور االحتادي 

الذي يتألف من جملس للشيوخ ، الكوجنرس الواليات املتحدة ختّول، املبينة يف هذا الدستور
السلطة التنفيذية منوطـة  : "مث نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية على أن، وآخر للنواب

وأخرياً قررت الفقرة األوىل من املادة الثالثـة مـن   ، )٢("يةاألمريكبرئيس الواليات املتحدة 

                                                 
  وما بعدها ٣٧٨، مرجع سابق ص ..البحري، الرقابة املتبادلة  نحس. د: انظر يف التفاصيل  ) ١(

٢)(     U.S. Const. Article 2, Section 1: «The Executive Power Shall Be vested in A                 
   President of the United States of America».      
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وإىل ، القضائية للواليات املتحدة إىل حمكمة عليا واحدةختول السلطة "الدستور املذكور أن 
  . )١(اليت قد يأمر الكوجنرس من وقت آلخر بإنشائها) األدىن درجة(عدد من احملاكم الدنيا 

ومن حيث عدم جواز مشاركة أي من أعضاء إحدى اهليئات الثالثة احلاكمـة يف  ) ٢
ي بنص صـريح الصـورة   األمريكور فقد استبعد الدست، عضوية أي من اهليئتني األخريتني
وهي صورة مجع أعضاء السلطة التشريعية بني عضـويتهم  ، الغالبة هلذه املشاركة املزدوجة
وهو الوضع السائد يف نظام حكومة الـوزارة أي النظـام   ، الربملانية واالشتراك يف الوزارة

  . )٢(الربملاين

ي على أنـه  األمريكن الدستور ويف هذا الشأن نصت الفقرة السادسة من املادة األوىل م
ال جيوز ألي عضو سواء يف جملس الشيوخ أو النواب أن يعني خالل الفترة اليت انتخب هلا "

أو تكون تعويضاته ، يكون قد أنشئ، يف أي منصب مدين خاضع لسلطة الواليات املتحدة
كما ال جيوز ألي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان ، قد زيدت خالل تلك الفترة

  .)٣("لواليات املتحدة أن يكون عضواً يف أي من اجمللسني ما دام شاغالً لوظيفتها

أن ال جيوز يف الواليات املتحدة اجلمع بني عضوية الكـوجنرس  ، ويتضح من هذا النص
الـواردة يف الـنص   " وظيفة"وكلمة ، أخرى يف الواليات املتحدة Officeوتويل أية وظيفة 

وسائر مناصب السـلطة  ، اسة الواليات املتحدة والوزارةالدستوري تشتمل على وظائف رئ
ويترتب على ذلك أنه ال جيـوز للـرئيس   ، بل ومناصب السلطة القضائية أيضاً، التنفيذية
أو أي موظف من موظفي السلطة التنفيذيـة  " سكرتريته"ي أو أي وزير من وزرائه األمريك

وينطبق ، لذي يشغل فيه منصبهأن يكون عضواً يف أحد جملسي الكوجنرس يف نفس الوقت ا
حيث ال جيوز لقضاة احملكمـة العليـا أن   ، هذا اخلطر كذلك على أعضاء السلطة القضائية

  .وال حىت يف السلطة التنفيذية، يكونوا أعضاء يف الكوجنرس
                                                 

١)(           U.S. Const. Article 3, Section 1: «The judicial Power of the United States, shall be 
vested in one Supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to 
time ordain and establish».  

  .٤٧٥ص،  مرجع سابق،  ..الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  محد شوقيا. د: انظر  )٢(
  ٣٧٩ص ،  مرجع سابق،  .......الرقابة املتبادلة بني السلطتني،  حسن البحري. د: انظر  )٣(
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عدم جواز مشـاركة أعضـاء   (ورد استثناًء وحيداً على املبدأ السابق أغري أن الدستور 
وهذا االستثناء نصت عليه الفقرة الثالثـة  ، )خرىأة يف عضوية هيئة إحدى اهليئات احلاكم

يتوىل نائب رئيس الواليات املتحدة رئاسة جملس "ومفاده أن ، من املادة األوىل من الدستور
مع العلم أنـه يف  (وهو بذلك جيمع بني عضوية السلطتني التنفيذية والتشريعية ، )١(الشيوخ

فإن رئاسة اجمللس يف هـذه  ، يوخ مبحاكمة رئيس اجلمهوريةحالة قيام حالة قيام جملس الش
  .)٢()وليس لنائب الرئيس The Chief Justiceاحلالة تكون لرئيس احملكمة الفيدرالية العليا 

ومن حيث استبعاد مشاركة أعضاء أي من السلطات الثالثـة يف توليـة عضـوية    ) ٣
ي فكرة انتخاب الرئيس بواسطة يكاألمرفقد استبعد واضعو الدستور ، السلطتني األخريتني

ونـص  ، وأسند هذه املهمة إىل الشعب تأميناً الستقالله يف مواجهة الكوجنرس، الكوجنرس
عدداً من الناخبني ، بالكيفية اليت حتددها هيئتها التشريعية، تعني كل والية"الدستور على أن 

غري ، ميثلوها يف الكوجنرس يكون معادالً جملموع عدد الشيوخ والنواب الذين حيق للوالية أن
أو أي شخص يشغل لـدى الواليـات   ، و النوابأأنه ال جيوز ألي عضو مبجلس الشيوخ 

ومع ذلك فقد جعل الدستور . املتحدة منصباً يقتضي الثقة أو يدر عليه رحباً أن يعّين ناخباً
  .)٣(جمللس النواب دوراً احتياطياً يف انتخاب الرئيس

ي مل يسند إىل رئيس اجلمهوريـة أي  األمريكستور االحتادي ومن ناحية أخرى فإن الد
عضاء الكوجنرس؛ وخبصوص السلطة القضائية فغنها أيضـاً تتمتـع   أدور يف اختيار أي من 

ففي مواجهة السلطة التشريعية يـنص  ، بقدر كبري من االستقالل يف مواجهة السلطتني األخريني
حتادية العليا إال باتباع اإلجراءات املقررة لتعـديل  الدستور على عدم جواز تعديل نظام احملكمة اال

ومما له داللته يف هذا الصدد أن الرئيس روزفلت قد أراد أن يعدل نظام احملكمة االحتادية ، الدستور
إال انه مل يستطيع ذلـك  ، "حكومة القضاة"وذلك للتخلص مما أطلق عليه ، ١٩٣٠العليا يف سنة 

                                                 
  : ايلي على النحو التاألمريكوقد جرى نص البند الرابع من الفقرة الثالثة من املادة األوىل من الدستور   )١(

U.s. Const. Article 1, Section 3, Clause 4: « The Vice President of the United States 
shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equally divided» 

  .وما بعدها ٣٧٨ص،  مرجع سابقيذية ،  بني السلطتني التشريعية والتنف الرقابة املتبادلة،  حسن البحري. د: انظر  ) ٢(
  .٣٨٠صالرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،  ،  حسن البحري. د: انظر  )٣(
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يتجلى االستقالل يف مواجهة السلطة التنفيذية يف جعل اختيـار  كما ، )١(ملعارضة جملس الشيوخ
واالسـتثناء  ، )٢(القضاة باالنتخاب الشعيب بدالً من التعيني بواسطة احلكومة يف كثري من احلاالت

الوحيد الذي يرد على هذا االجتاه هو ما قرره الدستور من منح الرئيس سلطة تعـيني أعضـاء   
  .ورة جملس الشيوخ وموافقتهاحملكمة العليا بناًء على مش

أما من حيث سلطة أي من أعضاء السلطات الثالث يف إهناء والية أو عضـوية أي  ) ٤
ي مل مينح الرئيس سـلطة  األمريكفإن الدستور ، من السلطات األخرى أو أي من أعضائها

بعكس الوضـع املسـتقر يف النظـام    ، حل الكوجنرس ال جملس النواب وال جملس الشيوخ
  )٣(.حيث ميلك رئيس السلطة التنفيذية سلطة حل الربملان، ينالربملا

فإن الكوجنرس وفقاً للدستور االحتادي مل ُيمنح السـلطة املقـررة   ، خرىأومن ناحية 
للربملان يف ظل نظام حكومة الوزارة يف أن يسحب الثقة سواء من الرئيس أو من أي عضو 

ي علـى  األمريكلك فقد أسبغ الدستور ىل جانب ذوا، )٤(خر من أعضاء السلطة التنفيذيةآ
ولكن الدسـتور  . )٥(قضاة كل من احملكمة العليا واحملاكم األدىن درجة حصانة ضد العزل

يتمثل يف سلطة الكوجنرس يف عزل الرئيس ، ي أورد استثناء وحيداً على هذه القاعدةاألمريك
ة من مناصبهم إذا وجه أو نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء السلطتني التنفيذية والقضائي

وأدينوا ، هلم اهتام من جملس النواب باخليانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطرية أخرى
Impeachmentوذلك من خالل إجراءات االهتام واحملاكمة الربملانية ، مبثل هذه التهم

)٦(.  

                                                 
.                                              ٤٥٨،  ٤٥٧ص،  مرجع سابق،  ....السلطات الثالث،  سليمان حممد الطماوي. د: انظر  )١(
  .٢٦٤ص )٢٠٠٠-١٩٩٩سنة  ، بال نشر ، القاهرة(،الوجيز يف النظم السياسية، حممد مرغين خريي. د: ظران  ) ٢(
سنة  ، الطبعة الرابعة ، مكتبة خري اهللا وهبة ، القاهرة ، مبادئ القانون الدستوري،  السيد صربي. د: انظر يف ذلك  )٣(

  .١٨٠ص،  ١٩٤٩
  .٣٨١ص،مرجع سابق ،  ....لة بني السلطتنيالرقابة املتباد،  حسن البحري. د: انظر  )٤(
مع املقارنة باملبادئ الدستورية يف ،  القانون الدستوري واألنظمة السياسية،  عبد احلميد متويل. د: انظر يف ذلك  ) ٥(

  .٢٧٦ص)١٩٨٩، سنة منشاة املعارف، االسكندرية(سالمية الشريعة اإل
  .٣٨٤ص،  مرجع سبق ذكره،  ....بني السلطتني الرقابة املتبادلة،  حسن البحري. د:  انظر  ) ٦(
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الفصـل   ي إىل حتقيق أكرب قدر ممكن مناألمريكوعلى الرغم من اجتاه واضعي الدستور 
فإهنم قد سلكوا مسلكاً يف غاية املرونة فيما يتعلق ، العضوي بني السلطات العامة يف الدولة
وفهمـوا  ، وخباصة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، بالفصل الوظيفي بني هذه السلطات

الذي يقتضي أن يكون بني السلطات الـثالث  ، مبدأ الفصل بني السلطات مبعناه الصحيح
وأن يكون لكل منها رقابة على االخرى يف نطاق اختصاصـها حبيـث   ، او تداخلتعاون 

وهو ما سريد ذكره " السلطة جيب أن حتُد السلطة"ن أيكون نظام احلكم قائماً على أساس 
  .يف املبحث الثاين من هذا الفصل

ي يقوم على أساس مبدأ الفصـل بـني   األمريكومما سبق خنلص إىل القول بان الدستور 
ومن اخلطأ اجلسيم االعتقاد بان هناك فصالً مطلقاً أو كامالً أو تاماً أو جامـداً  ، طاتالسل

ألن حقيقة هذا الفصل أنـه  ، بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يف الواليات املتحدة
فصل حمدود؛ فإذا كان النظام الربملاين يعتمد على مبدأ الفصل النسيب بني السلطات العامـة  

خرى بعـض  فتملك كل سلطة جتاه األ، أي الفصل املرن املشرب بروح التعاون، ولةيف الد
فإن النظام الرئاسي هو اآلخر يعتمد على مبدأ الفصل بني ، مظاهر التعاون والرقابة املتبادلة

وهذا الفصل ـ على الرغم من أنه فصل نسيب ـ إال أنه خيتلف عما هو عليـه    ، السلطات
  )١(.و يف املدى الذي يصل إليهأاء يف الكيفية اليت جيري هبا هذا الفصل يف النظام الربملاين سو

                                                 
  .٣٨١مرجع سابق ص،  ....الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د:  انظر  )١(
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  :متهيد وتقسيم 
ـ وكذلك الكـونغرس   ،ي باعتباره ممثالً للسلطة التنفيذيةاألمريكيعد الرئيس  ي األمريك

ة اجلهـازين االحتـاديني السياسـيني    ممثالً للسلطة التشـريعي ) النواب والشيوخ(مبجلسيه 
  .واألساسيني يف الواليات املتحدة

ا إياهـا الدسـتور   مي والكونغرس صالحيات واسعة منحهاألمريكولكل من الرئيس 
وهكذا كـان  ، ولكنه يف نفس الوقت فقد جعل كالً منهما ضابطاً على اآلخر ،ياألمريك

 ية وذلـك علـى  األمريكحلياة السياسية يف جمال ادائماً يف حالة تنافس الرئيس والكونغرس 
وال شك أن دراسة العالقة بـني  ، أن العالقة بينهما تتأرجح ما بني التعاون والتنافس فرض 

ملا تشكله هذه العالقة مـن   ،هذين اجلهازين العمالقني يعد أمراً ال غىن عنه على اإلطالق
  .يةاألمريكاحملور الذي تسري عليه الواليات املتحدة 

 ع قد أقـرّ ية نالحظ أن املشراألمريكملتحدة وع إىل نصوص دستور الواليات اوبالرج
للسلطة التشريعية ممثلة بالكونغرس العديد من الوسائل واألدوات اليت تستطيع من خالهلـا  

ووقف انتهاكاهتا وجتاوزاهتـا الختصاصـاهتا احملـددة يف    ، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية
  .)١(جادة الصواب ا لو حادتبح مجاحها فيموك، الدستور

العديد من الوسائل والصالحيات ، رئيساً للسلطة التنفيذيةوصفه ب وكذلك ميلك الرئيس
وال سيما يف اجملـال التشـريعي    ،وقراراته ،اليت من شأهنا متكينه من التأثري على الكونغرس

وعليـه  ، بعض احلاالتوكذلك فيما يتعلق بامليزانية الفيدرالية وتدخله بسري العمل الربملاين ب
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٢٠٣ 

ي وكذلك وسائل تـأثري  األمريكسوف نقوم بدراسة وسائل تأثري الكونغرس على الرئيس 
  :الرئيس على الكونغرس وفقاً للتقسيم اآليت

  .مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية: املطلب األول
  .لتشريعيةمظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة ا: املطلب الثاين



 

٢٠٤ 
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 متلك السلطة التشريعية العديد من الوسائل اليت متكنها من التأثري على السلطة التنفيذيـة 
  :اآلتية املظاهر أو الوسائل يف النقاط ذهقوم بدراسة هنسا وعليه عليه والرقابة

  : تكوين السلطة التنفيذيةدور الكونغرس يف ـ والًأ
ى دور الكونغرس يف تكوين السلطة التنفيذية من خالل دوره يف اختيار الـرئيس  يتجلّ

ونائبه وذلك إذ مل حيصل الرئيس أو نائب الرئيس على األغلبية البسيطة أو املطلقة جملمـوع  
لق حبالة خلو وكذلك دوره يف حالة عجز الرئيس وأخرياً فيما يتع، االنتخابية اتعدد األصو

  :منصب نائب الرئيس وفقاً للترتيب اآليت

  :دور الكونغرس يف اختيار الرئيس ونائبه -١
ـ عاجل املشرع الدستوري من خالل التعديل الثاين عشر للدستور االحتـادي   ي األمريك

حالة عدم حصول أي من املرشحني ملنصب الرئيس ونائـب الـرئيس    ١٨٠٤الصادر عام 
فأوكـل إىل جملسـي   ، ة لألصوات االنتخابية الالزمة إلعالن فوزمهـا على األغلبية املطلق

وهو ما يطلـق عليـه   ، مهمة اختيار كل من الرئيس ونائبه) النواب والشيوخ(الكونغرس 
  .Contingent Electionاالنتخاب العارض أو الطارئ 

  :)١(انتخاب الرئيس من قبل جملس النواب ـ أ
ين ي وتعديلـه الثـا  األمريكن املادة الثانية من الدستور طبقاً ملا جاء يف الفقرة األوىل م

يف حال عدم حصول أي من املرشحني ملنصب الرئاسة على ى فإن جملس النواب يتولّ، عشر
مهمة اختيار الرئيس من بني املرشحني ، صوات املعطاة يف عملية االقتراع األغلبية املطلقة لأل
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كون لكل والية مـن  على أن ي، صوات االنتخابيةاحلاصلني على أكرب عدد من األ )١(الثالثة
وذلك بغض النظر عن عدد ممثليها ،  صوت واحد فقط يف هذا االختيارنيالواليات اخلمس
ويفوز مبنصب الرئاسة املرشح الذي حيصل على عدد مـن األصـوات   ، يف جملس النواب

أي (ضرة منها فقط وليس عدد الواليات احلا، يساوي األغلبية املطلقة لعدد مجيع الواليات
االجتماع املقرر إلجراء عملية  ّدوال يع، )والية على األقل ٢٦يلزم احلصول على أصوات 

ب حضور ممثلني عـن ثلثـي   اختيار الرئيس صحيحاً إال بتوافر النصاب القانوين الذي يتطلّ
ويـتم أخـذ   ، )٣٤ونسبة الثلثني هذه تساوي حاليـاً  (جمموع عدد الواليات على األقل 

  .)٢(صوات بطريق االقتراع السرياأل

واب سلطته يف ويالحظ هنا أن املشرع الدستوري وضع قيداً زمنياً على ممارسة جملس الّن
وهذا ، حيث ينبغي على اجمللس أن ينتخب الرئيس خالل مدة أسبوعني فقط، اختيار الرئيس

  .)٣(ما قضى به التعديل الثاين عشر للدستور

مارسة جملس النواب سلطته االستثنائية املقـررة يف الدسـتور   وبالنسبة للتطبيق العملي مل
فإن التاريخ الدستوري للواليات املتحدة يشري إىل أن جملـس  ، النتخاب رئيس اجلمهورية

 ٢٧منذ أن متَّ التصديق على التعديل الثاين عشر يف  اب مل ميارس سلطته يف هذا الشأن النو
وذلـك  ، سوى مرة واحدة فقط،  ٢٠١٢ام منتصف عحىت اآلن  ١٨٠٤متوز عام / يوليو

                                                 
كان النص الوارد يف الفقرة األوىل من املادة الثانية من الدستور ـ قبل صدور التعديل الثاين عشر ـ يقرر بأن يتم     ) ١(

  .االختيار من بني املرشحني اخلمسة احلاصلني على أكرب عدد من األصوات
«…. And if no person have a majority, then from the five highest on the list the said 
House shall in like manner choose the President». 

  :ي بقولهاألمريكوهذا ما نص عليه التعديل الثاين عشر للدستور االحتادي   ) ٢(
U.S. Const., amend. XII (1804): «…. And if no person have such majority, then from 
the persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted 
for as president, the house of Representatives shall choose immediately, by ballot, the 
President. But om choosing the President, the votes shall be taken by states, the 
representation from each state having one vote; a quorum for this purpose shall consist 
of a member or members from two – thirds of the states and a majority of all the states 
shall be necessary to a vhoice…». 
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فتوىل جملس النـواب  حيث مل حيصل املرشحون األربعة على أكثرية األصوات  ١٨٢٤سنة 
له الدستور يف املادة الثانية والتعديل الثاين عشر وانتهى جملس النواب بإعالن  وفقاً ملا خول

 ٢٤ت البالغ عـددها  جون آدامز رئيساً حبصوله على أكثرية أصوات جمموع عدد الواليا
  .)١(والية آنذاك

  :انتخاب نائب الرئيس من قبل جملس الشيوخ ـ ب
يف حال عدم حصول أي من املرشحني ملنصب نائب الرئيس علـى األغلبيـة املطلقـة    

فـإن املشـرع الدسـتوري يف    ، لألصوات االنتخابية الالزمة للظفر مبنصب نائب الرئيس
ـ األوىل من املادة الثانية من الدسـتور   الواليات املتحدة أوكل مبوجب الفقرة ، ياألمريك

إىل جملس الشيوخ مهمة انتخاب نائب الرئيس من بني أكثر مرشـَحْين   وتعديله الثاين عشر
  )٢(.حاصلني على أصوات الناخبني هلذا املنصب

اجتماع جملس الشيوخ هلذا الغرض صحيحاً من الوجهة القانونية إال بتـوافر   ّدوال يع 
أي حضور (قرر للحضور وهو ما يتطلب حضور ثلثي أعضاء اجمللس على األقل النصاب امل

فائزاً إال إذا حصل على عدد مـن   ّدمع مالحظة أن املرشح ال يع، )شيخاً على األقل ٦٧
وهذه تتطلب حصول املرشح (األصوات تعادل األغلبية املطلقة جملموع عدد أعضاء اجمللس 

  .)٣()صوتاً على األقل ٥١على 

فإن جملس الشيوخ مل يتصدَّ ملهمة اختيـار نائـب   ، لنسبة للتطبيق العملي هلذه احلالةوبا
وذلـك يف عـام    ،الرئيس سوى مرة واحدة فقط عرب التاريخ الدستوري للواليات املتحدة

حني أخفق ريتشارد جونسون يف احلصول على األغلبية املطلقة للفوز مبنصب نائب  ١٨٣٧
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تصويت لالختيار بينه وبني منافسه جراجنري وبنتيجة التصـويت  قام الكونغرس بالف، الرئيس
  .)١(فاز جونسون مبنصب نائب الرئيس

  :دور الكوجنرس يف حالة عجز الرئيس ـ ٢
  :ن عجز الرئيس يتعلق مبسالتنيإ

بسـبب   Presidential Vacancyق خبلو أو شغور منصب الرئاسة تتعلّ: املسألة األوىل
 سـاطة  و عزله من منصبه من خالل عملية االهتـام اجلنـائي بو  وفاة الرئيس أو استقالته أ

فإن منصب الرئاسـة خيلـو   ، فإن حدثت واحدة من بني هذه احلاالت الثالث، الكونغرس
ـ  ، ويؤول حينئذ املنصب الرئاسي إىل نائب الرئيس، بصفة هنائية اً ويظل هذا األخـري متولّي

ث جترى انتخابات الرئاسة يف موعـدها  حي، منصب الرئاسة حىت هناية املدة احملددة لسلفه
  .املعتاد

أي عجز الـرئيس  ، Presidential Inabilityتتعلق حبالة العجز الرئاسي  :املسألة الثانية
ويف هذه احلالة أيضاً يقوم نائـب الـرئيس بتـويل    ، عن القيام بسلطات وواجبات منصبه

  .املنصب الرئاسي تامسلطات ومه

ولئن اسـتقر  ، مل يتطرق إىل اجلهة املختصة بإعالن العجز املشرع يف هذه احلالة إال أن
، )٢(الرأي على أنه ال توجد سلطة تقوم مبثل هذا األمر يف حالة رفض الرئيس إعالن عجزة

قـد نـص   . ياألمريكن للدستور يفإن التعديل اخلامس والعشر، لتامولكن يف حالة العجز ا
منصـبه   ن القيام بسلطات وواجبـات أن رئيس اجلمهورية ميكنه أن يعلن عجزه ع ":على
الرئيس إعالناً مكتوباً إىل كلٍ من الـرئيس املؤقـت جمللـس     إرسالويكون ذلك ب، بنفسه

ولغاية أن يرسل الرئيس هلذين األخريين إعالنـاً كتابيـاً   ، "الشيوخ ورئيس جملس النواب

                                                 
  .٣٩٦ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري.د: انظر  )١(
  .٣٩٩،  ص مرجع سابق،  ريعية والتنفيذيةالرقابة املتبادلة بني السلطتني التش،  حسن البحري. د: انظر  ) ٢(



 

٢٠٨ 

بات فإن سلطات وواج، )أي تصريح بزوال أسباب عجزه(بعكس مضمون اإلعالن األول 
  .)١()منصب الرئاسة سينهض هبا نائب الرئيس بصفة رئيس بالنيابة أو بالوكالة

ي يف فقرته الرابعة بأنه األمريكن للدستور يالتعديل الدستوري اخلامس والعشر كما قضى
أو كان ، إذا مل يكن يف مقدور الرئيس أن يعلن عجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه

فإنه يكون من سلطة نائب الرئيس باالتفاق إما مع هيئـة  ، يفعل ذلك يف مقدوره ولكنه مل
أي أغلبيـة الـوزراء أو   ( )٢(مكونة من أغلبية املوظفني الرئيسيني يف الوزارات التنفيذيـة 

وهذه اهليئة تكون غالباً (أو مع هيئة أخرى حيدد الكوجنرس تشكيلها بقانون ، )السكرتريين
أن يتقدموا بإعالن خطي إىل كل مـن   )٣()Panel of physiciansجلنة من أشهر األطباء 

يعلنون فيه عجز الرئيس عـن القيـام   ، الرئيس املؤقت جمللس الشيوخ ورئيس جملس النواب
ويف هذه احلالة يتوىل نائب الـرئيس علـى الفـور سـلطات     ، منصبه تامبسلطات ومه

، ئيس األصـيل إىل أن تزول حالة العجز عن الـر ، وواجبات هذا املنصب كرئيس بالوكالة
ويكون ذلك عندما يرسل هذا األخري إىل كلٍ من الرئيس املؤقت جمللس الشيوخ ورئـيس  

  .)٤(رح فيه زوال حالة العجز عنهإعالناً مكتوباً يّص ،جملس النواب

                                                 
  :وقد جرى نص الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري اخلامس والعشرين على النحو التايل  ) ١(

U.S. Const. amend. XXV, Sec. 3 «Whenever the President transmits to the President 
Pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written 
declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until 
he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall 
be discharged by the Vice President as Acting President». 

 principal officers of the» املوظفني الرئيسيني يف املصاحل أو الـوزارات التنفيذيـة  «يالحظ هنا أن عبارة   ) ٢(

executive departments  فّسرت على أهنـا   ٢٥اليت وردت يف نص الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري رقم
  .تعين أعضاء الوزارة االحتادية

 ,.Gant, Scott; Presidential Inability and the Twenty -Fifth Amendment, op. cit: لككذ انظر    

p. 794 (At footnote No. 12)  
واحلكمة من اشتراك نائب الرئيس مع أغلبية الوزراء أو مع أعضاء اهليئة اليت حيددها الكونغرس بقانون يف سـلطة    ) ٣(

وخوفاً ،  مثل هذا احلق االحتياط من أن يسيء نائب الرئيس استعمال هي،  إعالن قيام حالة العجز لدى الرئيس
  .مما قد يكون يف نفسه من طموح لتويل منصب الرئاسة
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ولكن التعديل الدستوري املذكور أجاز يف هذه احلالة األخرية لنائب الرئيس باالتفـاق  
ئتني املشار إليهما آنفاً االعتراض على اإلعالن املقدم من قبـل  مع أغلبية أعضاء أي من اهلي

يف غضون  وذلك عن طريق إرسال إعالن مكتوب، الرئيس خبصوص زوال حالة العجز عنه
إىل كل من الرئيس املؤقت جمللس الشيوخ ورئيس  يام من تاريخ صدور إعالن الرئيسأربعة أ

م بسلطات وواجبات منصبه وهنـا تعـود   مفاده أن الرئيس عاجز عن القيا، جملس النواب
حيث يتعني عليه ، للكونغرس وحده سلطة البت يف الرتاع القائم ين الرئيس ونائب الرئيس

  .)١(أن ينعقد خالل مثاٍن وأربعني ساعة إذا مل يكن يف حالة انعقاد من أجل ذلك الغرض

مه اإلعـالن  فإذا قرر الكونغرس يف غضون واحٍد وعشرين يوماً تبدأ من تاريخ تسـل  
س لالنعقـاد إذا مل يكـن   أو من تاريخ دعوة الكونغر) املتعلق باالعتراض(اخلطي األخري 

بأكثرية ثلثي أصوات جملسي الكونغرس النواب والشيوخ أن الرئيس عـاجز عـن   ، منعقداً
يستمر نائب الرئيس يف مباشـرة سـلطات وواجبـات    ، القيام بسلطات وواجبات منصبه

بأن قرر الكونغرس عدم ، أما إذا كان األمر خالف ذلك، س بالوكالةاملنصب املذكور كرئي
  )٢(.فإن الرئيس سيستأنف مباشرة سلطات وواجبات منصبه، عجز الرئيس

وأخرياً ال بد من اإلشارة يف هذا الشأن إىل الدور الذي يضطلع به الكونغرس يف حالـة  
  .غلَْيهما معاًأو عجز شا، شغور منصَبْي الرئيس ونائب الرئيس يف آن واحد

أصدر كـونغرس الواليـات   ، )٣(وتعديله العشرين، ياألمريكوتطبيقاً ألحكام الدستور 
ـ بناء على اقتراح من الرئيس هاري ترومـان ـ     ١٩٤٧متوز عام / يوليو ١٨املتحدة يف 

                                                 
  .٤٠١ص   مرجع سابق ،  السلطتني التشريعية والتنفيذيةالرقابة املتبادلة بني،  البحري نحس. د: انظر  )١(
  .٤٠٢ص، مرجع سابق   الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،   حسن البحري. د: انظر  ) ٢(
ته يف فقر ١٩٣٣يناير كانون الثاين عام / ٢٣ي النافذ بتاريخ األمريكيتحدث التعديل العشرون للدستور االحتادي   ) ٣(

وال ،  تشـرين الثـاين  / ي يكون يف نوفمرباألمريكأن انتخاب الرئيس : الثالثة عن مسألة يف غاية األمهية ملخصها
ويفترض ،  كانون الثاين من السنة التالية/ منصبه إال يف يناير) معه أيضاًمع نائبه املنتخب (رئيس املنتخب يتسلم ال

 lame duckفترة الفاصلة اليت يطلق عليها فترة البطـة العرجـاء   التعديل املذكور قيام حائل ما ـ خالل تلك ال 

period  كما لو تعرضا لالغتيـال  ،  ـ مينع كالً من الرئيس املنتخب ونائب الرئيس املنتخب من تسلم منصبيهما



 

٢١٠ 

أي قـانون اخلالفـة   ، The Presidential Succession Act of 1947تشريعاً محل اسم 
وهذا التشريع ما زال معموالً به حىت يومنا ، وجبه مجيع التشريعات السابقةنسخ مب، الرئاسية
  .هذا

ويقضي هذا التشريع بأنه يف حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل مـن الـرئيس   
بشرط أن يستقيل من ، فإن رئيس جملس النواب هو الذي خيلف الرئيس، ونائب الرئيس معاً

، فإذا كان هناك حائل مينعه من ذلك، ضو يف هذا اجمللسمنصبه كرئيس جمللس النواب وكع
على أن يستقيل أيضاً من منصبه ، فإن الرئيس املؤقت جمللس الشيوخ هو الذي خيلف الرئيس
  .كرئيس مؤقت جمللس الشيوخ ومن عضويته يف هذا اجمللس

  :دور الكونغرس يف حالة خلو منصب نائب الرئيسـ  ٣
يف حالـة  «: ي يف الفقرة الثانية منه بأنهاألمريكللدستور ن ينص التعديل اخلامس والعشر

ـ ويتولّ، فإن رئيس اجلمهورية يرّشح نائباً للرئيس، خلو منصب نائب الرئيس ح ى هذا املرّش
  .)١(»منصبه بعد موافقة األغلبية املطلقة ألعضاء جملسي الكونغرس

بني رئيس اجلمهورية  فإن نائب الرئيس يعني باالتفاق، ومبقتضى هذا التعديل الدستوري
مث يعرض اسـم  ، حيث يقوم الرئيس بترشيح من يراه أهالً لتويل هذا املنصب، والكونغرس

فإن وافقت األغلبية املطلقة ألعضاء جملسـي  ، املرشح الذي اختاره على جملسي الكونغرس

                                                                                                                             
حـدث أن  إذا «: قضى التعديل العشرون يف فقرته الثالثة بأنه،  فماذا يكون احلل؟ وملعاجلة مثل هذه احلالة،  مثالً

 Viceفإن نائـب الـرئيس املنتخـب    ،  يف املوعد احملدد لبدء واليته President electاملنتخب =تويف الرئيس 

President elect  يصبح رئيساً؛ ويف احلالة اليت يتحول فيها مانع دستوري دون تويل أي من الرئيس املنتخب أو
حيدد مبوجب قانون يصدره الشخص الذي يتوىل عندئٍذ فإن للكونغرس أن ،  نائب الرئيس املنتخب منصب الرئاسة

  .»إخل.. أو الطريقة اليت خيتار هبا هذا الشخص،  منصب الرئيس
  .٤٠٣ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري.د: انظر 

  :ي على النحو التايلاألمريكن للدستور وقد جرى نص الفقرة الثانية من التعديل اخلامس والعشري  ) ١(
U.S. Const ،amend. XXV, Sec. 2: «Whenever there is a vacancy in the office of the 

Vice President, The President shall nominate a Vice President who shall take the office 
upon confirmation by a majority vote of both houses of Congress». 



 

٢١١ 

غلبيـة  أما إذا مل توافـق أ ، فإنه يصبح نائباً للرئيس، النواب والشيوخ معاً على اسم املرشح
أعضاء جملسي الكونغرس معاً أو وافقت أغلبية أحد اجمللسني دون اآلخر على اسم املرشـح  

فإن على رئيس اجلمهورية أن يسحب ترشيحه ويقوم باقتراح اسـم  ، ملنصب نائب الرئيس
  .مرشح آخر حيظى مبوافقة أكثرية أعضاء جملسي الكونغرس معاً

نذكر منها املرة األوىل يف  ١٩٧٤و ١٩٧٣مي وقد طبق هذا األمر مرتني متتاليتني يف عا
عهد الرئيس نيكسون حيث قدم سبريوآغينو استقالته بسبب اهتامه بعدد من اجلرائم وحينها 

  .)١(رشح نيكسون جريالد فورد نائباً وصدق الكونغرس على ذلك

>:للكونغرس التنفيذية الوظيفة ثانياًـ <

ي لـبعض الوظـائف   األمريكرئيس ي الكونغرس من مشاركة الاألمريكل الدستور خّو
  :اآلتينيحدث عن ذلك يف املوضوعني التنفيذية وسنت

  :تصديق جملس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لتعيني كبار املوظفني الفيدرالينيـ  ١
ي احلـق يف أن  األمريكي يف الفقرة الثانية من املادة الثانية منه الرئيس األمريكل الدستور خّو

السفراء وغريهم مـن الـوزراء   ، وموافقته ،على مشورة جملس الشيوخ بناًء يرّشح مث أن يعّين«
ومع ذلـك فـإن   ، )٢(لتعيينهم، وقضاة احملكمة العليا، والقناصل، )الوزراء املفّوضني(العموميني 

الكونغرس يستطيع بقانون يصدره أن جيعل تعيني هؤالء املوظفني من سلك الدرجات الـدنيا ـ   
  .»أو لرؤساء اإلدارات، أو للمحاكم، رئيس وحدهحسبما يتراءى له ـ لل

ي قد فرَّق فيما يتعلق بسـلطة الـرئيس يف   األمريكأن الدستور ، ويتضح من هذا النص
  .)٣(تعيني املوظفني بني طائفتني من املوظفني

                                                 
 .٤٠٦ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(

امليليشيا،  وهي جزء من القوات املسلحة النظامية ُيدعى إىل اخلدمة ( Militiaكما هو احلال بالنسبة إىل موظفي القوات اخلاصة   ) ٢(
  .للكونغرس سلطة تعيينهم) فقرة ثامنة(ين خول الدستور األمريكي يف مادته األوىل الذ) عند الطوارئ

   ٤١٠ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ٣(
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وهم الذين يتولون ، Principal or Superior Officersكبار املوظفني : الطائفة األوىل
وهؤالء يعينهم الرئيس بعـد مشـورة جملـس    ، يف احلكومة الفيدرالية مناصب مهمة جداً

، والـوزراء املفوضـني  ، والسفراء، وتشمل هذه الطائفة أعضاء الوزارةوموافقته، الشيوخ؛ 
  .إخل.. وكبار القادة العسكريني، وقضاة احملكمة العليا، والقناصل

م يف نص املادة الثانيـة مـن   وتشمل باقي املوظفني الذين مل يرد ذكره: الطائفة الثانية
، Inferior Officersالدستور ويسميهم النص الدسـتوري مـوظفي الـدرجات الـدنيا     

وإيالء أمر تعيينـهم للـرئيس وحـده أو    ، وللكونغرس سلطة حتديد من يعتربون كذلك
  .للمحاكم أو لرؤساء اإلدارات

يستقل مبباشرهتا عـن   ق بسلطة تعيني املوظفني قدومما تقدم يتضح أن الرئيس فيما يتعلّ
ن عليـه أن  جملس الشيوخ ـ كما هو الشأن يف حالة موظفي الدرجات الدنيا ـ وقد يتعيّ  
  .)١(يشرك اجمللس معه كما هو الشأن بالنسبة إىل طائفة كبار املوظفني الفيدراليني

ي من إشراك جملس الشيوخ مـع  األمريكومل يكن اهلدف الذي ابتغاه واضعو الدستور 
تخفيـف عـبء   لل يف الرغبـة  إجراء التعيينات لكبار املوظفني الفيدراليني يتمثّ الرئيس يف

بل كان اهلدف من ذلك يتمثل يف فرض نوع من اإلشراف والرقابة ، املسؤولية عن الرئيس
وحماربة كل ما ميكن أن يرتكبه ، عليه للحيلولة دون تعيينه لغري ذوي الكفاءة من األشخاص

فيعمد إىل إجراء التعيني يف ظروف غري عادلـة  ، Favoritismية الرئيس من حماباة وحمسوب
                                                 

وذلك ،  ق جملس الشيوخ عليهاي لكبار املوظفني ال تكون نافذة إال بتصدياألمريكوعلى ذلك فإن تعيينات الرئيس   ) ١(
األمر الذي يفهم ،  على الرغم من أن االختصاص بتعيني هؤالء املوظفني يدخل يف صميم عمل السلطة التنفيذية

منه أن املشرع الدستوري يف الواليات املتحدة أراد أن مينح السلطة التشريعية ممثلة يف جملس الشيوخ اختصاصاً 
مما يدل ـ وبشكل واضح ،  عاً من اإلشراف والرقابة على أعمال السلطة التنفيذيةتستطيع من خالله أن تباشر نو

  .ـ على عدم قيام نظام احلكم يف الواليات املتحدة على فكرة الفصل املطلق بني السلطات
دار الفكر  ، القاهرة(،  تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الدميقراطية،  رمضان حممد بطيخ. د: انظر يف ذلك        

  .٩٩-٩٨ص).١٩٨٨سنة  ، العريب
 ، عامل الكتاب ، القاهرة(صول النظم السياسية أنظم احلكم املعاصرة دراسة مقارنة يف ،  حممد الشافعي أبو راس. د

  .٤٦٠ص ،  ١٩٧٧سنة  ، ولاجلزء األ



 

٢١٣ 

أو العالقـات الشخصـية   ، Family Connectionsكأن يراعي مثالً الـروابط األسـرية   
Personal Attachments ، أو البحث عن املنافع اخلاصةPrivate Interests ، أو حىت جمرد

  .)١(لنفسه Popularityالرغبة يف حتقيق الشعبية 

ية أن جملـس  األمريكلواقع أنه قد لوحظ خالل التاريخ الدستوري للواليات املتحدة وا
عوامـل  الكفاءة الشخصية للمرشحني للوظائف بقدر ما يراعـي ال  ين يراعكالشيوخ مل ي

  .واملصاحل الشخصية Partisan Considerationsاحلزبية 

يرفضـها باألغلبيـة   أو  ،وجملس الشيوخ حني ينظر يف ترشيحات الرئيس فإنه يؤيدها
وهي األغلبية اليت تصدر هبا كل قرارات هـذا اجمللـس يف   ، املطلقة لعدد أعضائه احلاضرين

  .)٢(احلاالت اليت ال يتطلب الدستور فيها أغلبية خاصة

وإذا كان العرف الدستوري قد جرى يف الواليات املتحدة على أن يوافق جملس الشيوخ 
ق بالسـفراء والقناصـل   إن األمر ليس كذلك فيما يتعلّف، على أمساء الوزراء دون اعتراض

إذ ميارس جملس الشيوخ دور الرقيب علـى  ، ورجال السلك الدبلوماسي على وجه العموم
ومن هنا فإنه يبسط ، السياسة اخلارجية اليت ينتهجها رئيس اجلمهورية يف الواليات املتحدة

وعلى ذات املنوال من اجلدية ، الةّعويناقشها مناقشة جدية وف ،رقابته على هذه الترشيحات
  .جتري مناقشة الترشيحات الرئاسية للمناصب القضائية

وإمياناً من اآلباء املؤسسني للدستور بأن جملس الشيوخ سوف لن يكون دائماً يف حالـة  
وبالتايل فلن يتمكن اجمللس من إعطاء مشورته وموافقته على الترشيحات الرئاسـية  ، انعقاد

يفية العليا اليت قد ختلو أثناء الفترات اليت ال يكون فيهـا اجمللـس يف حالـة    للمناصب الوظ
فقد قرروا ختويل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس اجلمهورية السـلطة لشـغل مجيـع    ، انعقاد

                                                 
  .٤١٥ص ،  مرجع سابق  ،الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  )١(
  .٤٢٨ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر   )٢(
  



 

٢١٤ 

وهذا ما نص عليه الدسـتور  ، )١(الوظائف الفيدرالية الشاغرة خالل عطالت جملس الشيوخ
للرئيس سلطة شـغل  : "ن الفقرة الثانية من املادة الثانية منه بقولهي يف البند الثالث ماألمريك

وذلك عـن  ، مجيع الوظائف أو املناصب الشاغرة اليت قد حتدث أثناء عطلة جملس الشيوخ
  ".طريق منح تفويضات ينتهي أجلها يف ختام الدورة التالية للمجلس

 The Recess" لـة تعيينـات العط "رف هذا اإلجراء يف الواليات املتحـدة بــ   ويّع

Appointments ، نظراً لقيام الرئيس بشغل الوظائف احلكومية الشاغرة خالل عطلة جملس
  .الشيوخ

  :اشتراك الكونغرس مع الرئيس يف إدارة الشؤون اخلارجية ـ ٢
ـ   ملا كانت إدارة الشؤون اخلارجية للدولة ـ باتفاق   ّدمعظم الفقهاء الدستوريني ـ تع

فقد كان من املفترض ، ظيفة التنفيذية اليت تضطلع هبا السلطة التنفيذيةجزءاً ال يتجزأ من الو
سلطة  منفردة ودومنا مشاركة من قبل أي أن تتوىل هذه األخرية إدارة تلك الشؤون بصورة

وذلك ـ طبعاً ـ طبقاً ألنصار الرأي القائل بوجود فصـل    ، من السلطات العامة األخرى
إال أن ، )٢(يةاألمريكسي والدستوري للواليات املتحدة كامل بني السلطات يف النظام السيا

ن للدسـتور  وحيث أشرك اآلباء املؤسس، متاماً واقع احلال يف هذا النظام جيري عكس ذلك
ي يف إدارة بعض مـن أمـور   األمريكالكونغرس وعلى األخص جملس الشيوخ مع الرئيس 

التشريعية علـى السـلطة    وذلك كنوعٍ من الرقابة من جانب السلطة، السياسة اخلارجية
 Principle of Checks" حتقيقاً ملبدأ الضوابط والتوازنات، التشريعية على السلطة التنفيذية

and Balances.  

                                                 
  : انظر  ) ١(

Fisher, Louis: Recess Appointments of Federal Judges( Washington; Library of Congress, 
Congressional Research ,2001).p.1. 

  .٤٣٥ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د :كذلك انظر     
  .٤٣٦ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية،  حسن البحري. د: انظر  ) ٢(



 

٢١٥ 

  :ـ تصديق جملس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لتعيني املمثلني الدبلوماسينيأ 
ي احلق يف األمريكالرئيس ي يف الفقرة الثانية من املادة الثانية منه األمريكخّول الدستور 

 Ambassadorsالسفراء ، وموافقته ،مث أن يعّين بناء على مشورة جملس الشيوخ، يرّشح«أن 
Public Ministersوغريهم من الوزراء املفّوضني 

  .»..Consulsوالقناصل  )١(

ي مل يشأ أن يترك أمر تعيني هـذه الفئـة مـن    األمريكأن الدستور ، ويتضح من هذا النص
ـ   Diplomatic Representativesفني ـ وهي اليت يطلق عليها فئة املمثلني الدبلوماسيني  املوظ

متاماً ، بل جعل أمر تعيني هؤالء املوظفني شركة بني الرئيس وجملس الشيوخ، للرئيس وحده
وغريهم ، والقادة العسكريني، وقضاة احملكمة العليا، كما هو احلال بالنسبة ألعضاء الوزارة

  .)٢(موظفي دولة االحتادمن كبار 

فإذا كان رئيس الواليات املتحدة هو اجلهة املختصة دسـتورياً بترشـيح   ، وعلى ذلك
فإن مثل هذا الترشيح ال يترتب عليه أي أثر ما ، السفراء وغريهم من املمثلني الدبلوماسيني

رفض جملس مل يقترن مبوافقة أو تصديق جملس الشيوخ عليه؛ ونود اإلشارة هنا إىل أنه إزاء 
فقد حتايـل  ، الشيوخ ترشيحات الرئيس لوظائف التمثيل الدبلوماسي يف مناسبات عديدة

الرؤساء على ما اشترطه الدستور من ضرورة موافقة جملس الشيوخ على التعيينـات الـيت   
 يفهدين من أجل ختطي جملس الشيوخ سعوا جا وقد، جيروهنا للسفراء واملمثلني السياسيني

وسعوا جاهدين من أجل ختطي جملـس  ، جيروهنا للسفراء واملمثلني السياسيني التعيينات اليت

                                                 
من الدستور ) ٢فقرة (الواردة يف املادة الثانية " لوزراء املفوضنيالسفراء وغريهم من ا"جتدر اإلشارة إىل أن عبارة   ) ١(

  .ي تشمل مجيع املوظفني الذين ميارسون وظائف دبلوماسية أياً كانت ألقاهبم أو تسمياهتماألمريك
«The term "ambassadors and other public ministers" comprehends" all officers having 
diplomatic functions, whatever their title or designation». 

الـوزراء  "الواردة يف النص الدستوري تعين  Public Ministersفإن الترمجة احلرفية لعبارة ،  ومن ناحية أخرى
حلقيقي إىل ما اصـطلح علـى تسـميته    حيث ينصرف معناها ا،  ولكن ليس هذا هو املقصود منها, "العموميون

  . الذين يشغلون يف سلم السلك الدبلوماسي درجة أدىن من السفراء وهم،  "الوزراء املفوضني"
  .٤٣٨حسن البحري ، الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ، مرجع سابق ، ص. د :انظر يف ذلك

  .٤٣٩ ص،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ٢(
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وقد هداهم تفكريهم إىل إيفـاد مـن مسـّوهم    ، الشيوخ والفرار من تدخله يف هذا الشأن
 Special ،personal ،orأو الشخصـيني   ،أو السريني ،اخلصوصيني) املبعوثني(باملندوبني 

secret agents (envoys (ملفاوضات اليت يتطلبها عقد املعاهدات أو للقيام بـبعض  للقيام با
  .وذلك من دون استشارة جملس الشيوخ أو أخذ موافقته، املهام السياسية يف اخلارج

وجتدر اإلشارة إىل أن ما قلناه سابقاً خبصوص تعيينات العطلة اليت جيريها الرئيس لكبار 
يصـدق  ، ها جملس الشيوخ يف حالة انعقاداملوظفني الفيدراليني يف احلاالت اليت ال يكون في

حيث استخدم الرؤساء يف الواليات املتحدة يف حاالت ، هنا بالنسبة للممثلني الدبلوماسيني
ولة هلم مبوجب بند تعيينات العطلة إلجـراء تعيينـات عطلـة لـبعض     كثرية السلطة املّخ

الرئيس بيل كلينتون  قيام، ومن األمثلة على ذلك، )١(مرشحيهم ملناصب السلك الدبلوماسي
Bill Clinton  لهور ميبتعيني جيمسJames C. Hormel حزيران من / يف الرابع من يونيو

Luxembourgكسفري للواليات املتحدة إىل لوكسمبورغ  ١٩٩٩العام 
وكذلك قيـام  ، )٢(

قبل ( ٢٠٠٢يف احلادي عشر من يناير عام  George W. Bushالرئيس جورج دبليو بوش 

                                                 
  .٤٤٠ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  )١(
ليكون سفرياً للواليـات املتحـدة إىل    لوجدير بالذكر أن الرئيس بيل كلينتون رشح بصفة رمسية جيمس هور مي  ) ٢(

عدداً من األعضـاء احملـافظني يف جملـس الشـيوخ     إال أن ،  ١٩٩٧وكان ذلك يف أكتوبر عام ،  لوكسمبورغ
Conservative senators  املرشح كان من املنغمسني يف الشهوات وامللـذات عارضوا الترشيح بقوة حبجة أن  ،

،  وحالوا دون إجراء التصويت على هذا الترشيح،  فضالً عن مواقفه الداعمة حلقوق اللوطيني وللواطة بشكل عام
إال أنه مل حيصل علـى موافقـة   ،  ١٩٩٩كانون الثاين عام / يناير ٦مرة ثانية يف  لح هور ميمث عاد الرئيس ورش

فما كان من الرئيس كلينتون إال أن انتظر حلني حـدوث عطلـة جملـس الشـيوخ     ،  اجمللس على هذا الترشيح
Intersession Recess ) ١٩٩٩حزيران / يونيو ٧حىت  ١٩٩٩أيار / مايو ٢٧وهي عطلة قصرية جرت من(  ،

مـن دون  ) ٢٠٠١يناير  ٣ينتهي يف ( Recess Appointmentتعيني عطلة  لفقام خالهلا مبنح جيمس هور مي
ر بعض أعضاء جملس الشيوخ من احلزب اجلمهوري عن انتقـادهم  وقد عّب،  احلصول على موافقة جملس الشيوخ

صرف الرئيس على أنـه يشـكل   ت James Inhofeفقد وصف السيناتور جيمس أنوف ،  الشديد هلذا اإلجراء
 Contempt for Congress and theامتهان أو عدم احترام لكل من الكونغرس والدسـتور يف آن واحـد   

Constitution بسبب إفراغه لبند تعيينات العطلة من مضمونه احلقيقي الذي أراد واضعو الدستور حتقيقه.  
 .٤٤٠دلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، مرجع سابق، صحسن البحري ، الرقابة املتبا. انظر يف ذلك د        



 

٢١٧ 

 "أوتو جي رايك"بإجراء تعيني عطلة لـ  )١٠٧(االنعقاد الثانية للكونغرس رقم  بداية دورة
Otto J. Reich كمساعد لوزير اخلارجية لشؤون النصف الغريب للكرة األرضية.  

  :)١(الرئيس االمريكيـ موافقة جملس الشيوخ على املعاهدات اليت يربمها ب 
ن املادة الثانية من دستور الواليات املتحدة م) يف مطلع بندها الثاين(تقضي الفقرة الثانية 

على مشورة جملس الشيوخ وموافقته أن يعقد املعاهدات بشرط  لرئيس اجلمهورية بناًء"بأن 
  .)٢("أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء جملس الشيوخ احلاضرين

أن الدستور يشترط موافقة جملس الشيوخ على املعاهدات اليت يعقدها ، ويتضح من ذلك
إبرام معاهدة مع دولة أجنبية  ياألمريكالرئيس حبيث ال يستطيع ، الرئيس مع الدول األجنبية

بصفة هنائية إال بعد حصوله على هذه املوافقة؛ األمر الذي ُيَهيِّئُ هلذا اجمللس ـ كما أسلفنا  
  .ـ رقابة فعالة على السياسة اليت ينتهجها رئيس اجلمهورية يف نطاق العالقات اخلارجية

وتعود احلكمة من إشراك جملس الشيوخ مع الرئيس يف سـلطة إبـرام املعاهـدات إىل    
وذلك إذا ما انفرد الرئيس وحده بسلطة عقد ، احليلولة دون تعريض البالد ملخاطر سياسية
أو أن يقع ، أو قليل اخلربة يف املسائل السياسية، املعاهدات وتصادف أن يكون سيئ التقدير

  .ةحتت تأثري قوى أجنبي

يف الواليات املتحدة سلسلة  The making of treatiesوتستلزم عملية عقد املعاهدات 
املوافقة من قبـل  مث ، التوقيعمث ، املفاوضة: )٣(متتالية من اخلطوات اليت تتضمن بشكل عام

تبادل وثائق التصديق بني الطرفني أو مث ، ياألمريكالرئيس التصديق من قبل ، جملس الشيوخ

                                                 
إعداد قسم املعاهدات التـابع ملكتـب الشـؤون    ،  دليل املعاهدات :ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع انظر  ) ١(

  .٢٠٠١،  منشورات األمم املتحدة،  القانونية لألمم املتحدة
  .وما بعدها  ٤٤١،  مرجع سابق ص ..بني السلطتني  حسن البحري ، الرقابة املتبادلة.كذلك انظر د

  :ي على النحو التايلاألمريكوقد جرى نص البند الثاين من الفقرة الثانية من املادة الثانية من الدستور   ) ٢(
«He (The President) shall have power, by and with the Advice and Consent of the 
Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur;…» 

  .وما بعدها ٤٤٤ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  )٣(
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أي (شر؛ ومبجرد حتقق اخلطوة األخرية وأخرياً اإلعالن أو الن،  املكان احملدد لذلكإيداعها يف
للواليـات   Legally Bindingوتصبح ملزمة قانونـاً  ، تدخل املعاهدة حيز التنفيذ )النشر
  .املتحدة

واستكمال إجراءات حتريرهـا والتوقيـع   ، فبعد انتهاء مرحلة التفاوض بشأن املعاهدة
مث ، الـرئيس بتسليم املعاهدة رمسيـاً إىل   Secretary of Stateير اخلارجية يقوم وز، عليها

إىل جملس الشيوخ تتضمن حثه على  مرفقة بنص املعاهدةMessageيبعث هذا األخري برسالة 
يقـوم بإحالـة مشـروع    ، ومبجرد تسلّم اجمللس رسالة الرئيس تلك. املوافقة على املعاهدة

من الالئحة الداخليـة جمللـس    )٢٥(ألوىل من القاعدة رقم املعاهدة ـ طبقاً لنص الفقرة ا 
، حيث تقوم بدراسة شاملة للمعاهدة، إىل جلنة العالقات اخلارجية التابعة للمجلس  الشيوخ

مع اقتراحها باملوافقة على قرار التصديق على ، ليه رأيهاإمث تبعث إىل اجمللس تقريراً مبا انتهى 
  .و حتفظات أو إعالنات تفسريية أو ما شابه ذلكاملعاهدة مع أو بدون تعديالت أ

، مع العلم بأن املوافقة على قرار التصديق على املعاهدة جيب أن تكون بأغلبية خاصـة 
وال شك أن هذه األغلبية هـي أغلبيـة   : وهي أغلبية ثلثي أعضاء جملس الشيوخ احلاضرين

وهلذا فـإن حتقيقهـا   ، مشددة يصعب على حزب مبفرده أياً كانت شعبيته احلصول عليها
  .الكبريين املسيطرين على اجمللس Bipartisanshipيتطلب تعاوناً وثيقاً بني احلزبني 

  :سلطة الكونغرس يف التحقيقـ  ثالثاً

 No legislative Functionsسلطة التحقيق من أهم الوظـائف غـري التشـريعية     ّدتع
سـواء  ، ن التابعة للكـونغرس ي؛ وُتفّوض هذه السلطة عادة إىل اللجااألمريكللكونغرس 

اليت يتم  Special committeesأو اللجان اخلاصة ، Standing committeesاللجان الدائمة 
اليت تتألف من عدد معـني   Joint committeesأو اللجان املشتركة ، إنشاؤها لغرض معّين

  .من أعضاء جملسي الكونغرس النواب والشيوخ معاً
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إىل حتقيق جمموعة ، حقيقات اليت جيريها بني احلني واآلخرويهدف الكونغرس من وراء الت
مجع املعلومات الالزمة خبصوص املواضـيع الـيت سـتكون حمـالً     : أبرزها، من األغراض

أو لفحص واختبار جـدوى القـوانني الـيت سـنها     ، لتشريعات الكونغرس يف املستقبل
األخرى التابعة حلكومة  أو للتحقيق يف أداء ومؤهالت أعضاء ومسؤويل الفروع، الكونغرس

لوضـع األسـاس   ، ويف مناسبات نادرة، وخباصة الفرع التنفيذي منها، الواليات املتحدة
Groundwork  إلجراءات االهتام اجلنائيImpeachment proceedings.)١(  

ي أية فقرة ختول صراحة أياً من جملسي األمريكوعلى الرغم من أنه ال توجد يف الدستور 
ـ فإن الكونغرس ، ة إجراء التحقيقات يف أعمال السلطة التنفيذيةالكونغرس سلط ي األمريك

حىت صارت من السلطات املعترف ، مارس هذه السلطة منذ األيام األوىل لنشأة اجلمهورية
  .هبا فقهاً وقضاًء للكونغرس

يـة يف  األمريكسنتناول بالدراسة سلطة الكونغرس يف الواليـات املتحـدة   ، وبناء عليه
  :اآليتوذلك من خالل ، يف أعمال السلطة التنفيذية التحقيق

  .اجلهة املختصة بالتحقيق -١
ى الكونغرس التحقيق من خالل جلان التحقيق وخيضع للتحقيق مجيع أعضاء السلطة يتولّ

  :ما يليفيما عدا الرئيس وعليه سنتحدث عالتنفيذية 

  :أ ـ اجلهة املكلفة بالتحقيق
ة سلطته يف التحقيق عـن طريـق جلـان التحقيـق     ميارس كونغرس الواليات املتحد

Investigation Committees ،أو ، اليت يشكلها أحد جملسي الكونغرس النواب أو الشيوخ
موضوع معني من املواضيع املهمة اليت تؤثر على اجلهاز احلكومي أو  يف لنظرل، كالمها معاً
ويف بعـض  ، أو حادثاً سياسـياً  ،عمالً إدارياً أو ،سواء أكانت فضيحة مالية، مسعة احلكم

عنـها   Subcommitteesرعة احلاالت األخرى تتوىل إحدى اللجان الدائمة أو اللجان املتفّ
                                                 

  .٤٦١ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(
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أو  ،أو اإلداريـة  ،أو األوضاع املالية ،للوقوف على حقيقة األحوال، إجراء التحقيق بنفسها
  .)١(جلهات اللجنة من أاالقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو اجلهة اليت شكلّ

واألمثلة على اللجان اليت عهد إليها الكونغرس مبهمة التحقيق يف أعمال السلطة التنفيذية 
  :ميكن أن نذكر منها على سبيل املثال ما يلي، كثرية جداً

  :ـ حتقيقات اللجان الدائمة
التابعة جمللس  Committee on the Judiciaryالتحقيقات اليت قامت هبا اللجنة القضائية 

التحقيق يف قضية اهتام كل مـن  : ولعل أكثرها شهرة، نواب يف العديد من القضايا املهمةال
والرئيس بيل كلينتون عـام  ، )فضيحة ووتر جيت( ١٩٧٤الرئيس ريتشارد نيكسون عام 

  ).فضيحة مونيكا لوينسكي( ١٩٩٨

  :ـ حتقيقات اللجان اخلاصة
ات املختارة التابعة جمللس الشيوخ ونذكر منها التحقيقات اليت قامت هبا جلنة االستخبار

برئاسة  ٢٠٠٣املشكلة يف العام  Senate Select Committee on Intelligenceي األمريك
خبصوص تقـديرات  ) مجهوري من والية كانساس( Pat Robertsالسيناتور بات روبرتس 

حزيران / امت اللجنة يف يونيوحيث ق، ية قبل احلرب على العراقاألمريكجمموعة املخابرات 
ية حول وجود برامج أسلحة دمار شامل األمريكمبراجعة رمسية للمخابرات ذاته ، العام  من

السـتقرار  لوهتديد صدام حسـني  ، إلرهابيةوارتباطات هذا البلد باجلماعات ا، يف العراق
ومن ضمن ذلك استعماله الفعلي ألسـلحة  ، وانتهاكاته حلقوق اإلنسان، واألمن يف املنطقة

  .)٢()األكراد يف مدينة حلبجه(ضد أفراد شعبه ) األسلحة الكيماوية(الشامل الدمار 
  :ـ حتقيقات اللجان املشتركة

لعل من أهم وأحدث التطبيقات العملية املتعلقة بالتحقيقات اليت أجرهتا جلان الكونغرس 
عندما وافقت كل من اللجنة املختـارة  ، ٢٠٠٢شباط عام / ما حصل يف فرباير، املشتركة

                                                 
  .٤٦٨ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(
  .٤٧٢، مرجع سابق، ص ..حسن البحري، الرقابة املتبادلة. د :ملزيد من التفاصيل حول هذا التقرير انظر  ) ٢(



 

٢٢١ 

لشؤون املخابرات التابعة جمللس الشيوخ واللجنة املختارة الدائمة لشؤون املخابرات التابعـة  
خبصـوص نشـاطات جمموعـة     Joint Inquiryجمللس النواب على إجراء حتقيق مشترك 

ية قبل وبعد اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت ضد الواليـات املتحـدة يف   األمريكاملخابرات 
  ٢٠٠١أيلول عام / مرباحلادي عشر من شهر سبت

  :لسلطة الكونغرس يف التحقيق ونـ األشخاص اخلاضع ٢
ذية ـ فيما عدا الـرئيس   خيضع لسلطة الكونغرس يف التحقيق مجيع أعضاء السلطة التنفي

ورؤساء خمتلف الوكاالت واألجهزة واملكاتب ، مبا فيهم أعضاء الوزارة االحتادية ياألمريك
  .ضاًبل وقادة اجليش أي، التنفيذية

ون ممارسة معظم سـلطات  وهم الذين يتولّ ن مجيع أعضاء األجهزة التنفيذيةوهكذا فإ
خيضعون لسلطة الكونغرس يف  ،أو املفترض ،ريحبناء على التفويض الص أكان الرئيس سواء

تكـون   ،واليت تباشر بواسطة هؤالء ،األمر الذي يعين أن معظم سلطات الرئيس، التحقيق
  .)١(للتحقيق يف شأهنا متاحة أمام الكونغرس

إىل أن األفراد العاديني هم أيضـاً خيضـعون لسـلطة    ، وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد
، بدليل القضايا العديدة اليت فصلت فيها احملكمة االحتاديـة العليـا  ، الكونغرس يف التحقيق

  .)٢(واليت كانت مرفوعة من قبل أفراد عاديني ضد حكومة الواليات املتحدة

  :حماكمة الكونغرس ألعضاء السلطة التنفيذية برملانياً ـ رابعاً
قبل احلديث عن احملاكمة الربملانية يتوجب علينا التطرق ولو بشي بسيط عن مسؤولية  

خالل هبا إما عدم قيام الشعب بانتخابه مرة ثانية وهذا ي والذي ينتج عن اإلاألمريكالرئيس 
                                                 

  .٥٧٤ص ،  مرجع سابق،  ...ي للواليات املتحدةالرئيس يف النظام الدستور،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ١(
  .٤٧٥ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظركذلك 

بارنبالت ضـد  "يف قضية  ١٩٥٩يونيو عام  ٨ية الصادر يف األمريكعلى سبيل املثال حكم احملكمة االحتادية العليا   ) ٢(
  ".يات املتحدةالوال

  Bare blatt v. United States, 360 U.S. 109 – 115 (1959):                  ملزيد من التفاصيل انظر



 

٢٢٢ 

لالهتـام   ن جيعله حمـالً به أي فعل من شانه أأو عند ارتكا ،السياسية ةباملسؤولي فما يعر
 ياألمريكالرئيس ي لبيان املسؤولية السياسية األمريكوحماكمته برملانيا ومل يتعرض الدستور 

  .ونص فقط على مسؤوليته اجلنائية

إال أن الواقع العملي  ،وعلى الرغم من عدم النص على هذه املسؤولية يف قلب الدستور
  .وجد املسؤولية السياسية للرئيس أمام األمةوالتطبيق الفعلي قد أ

وقد ساعد على تأكيد مسؤولية الرئيس السياسية وقيامها يف الواقع انتخاب الرئيس من 
األمة ما يعين أن الشعب يكون صاحب الكلمة العليا يف اختيـار الـرئيس وأن الشـعب    

 مينحه ثقته يف انتخابه وقد ال ،عي سياسي عالٍ ميكن له مساءلة الرئيسوي مبا له من األمريك
لفترة رئاسية ثانية ويشهد التاريخ الدستوري يف أمريكا أن هناك الكثري من الرؤساء مل يقم 

 ىى ذلك عنـدما تـولّ  هذا ما حدث عندما تولّو .)١(الشعب بانتخاهبم لفترة رئاسة جديدة
 لفتـرة رئاسـة   ١٩٩٢واستمر حىت عام  ١٩٨٩الرئاسة من عام  "جورج بوش"الرئيس 

  .واحدة ومل جيدد الشعب له فترة رئاسة ثانية لكونه قد فقد ثقة األمة

ومن جانبنا نوضح أن الواقع العملي قد أسفر عن إجياد املسؤولية السياسية للرئيس أمام 
فكثري من الرؤساء حياول جتنب أي فعل من شأنه ، كبرية وخطرية األمة وهذه املسؤولية تعّد

وبالتايل فإن هذه املسؤولية رغم عـدم  ،إثارة الرأي العام أو  ،أن يؤدي إىل غضب الشعب
ال تشكل اجلرائم واجلنح الـيت   وأهنا قد تتناول أفعاالً ،النص عليها تعد أكثر فاعلية خاصة

يف الوقت ذاته  ي إال أهنا تعّداألمريكنصت عليها الفقرة الرابعة من املادة الثانية من الدستور 
  .لرئيس أو تلحق ضرراً بالغاً بالدولة بأي وجه من الوجوهخروجاً صارخاً على واجبات ا

ي يف الفقرة الرابعـة مـن   األمريكفقد حصر الدستور  اجلنائية ةأما فيما يتعلق باملسؤولي
وغريها » Bribery«والرشوة » Treason«املادة الثانية أسباب اهتام الرئيس يف حالة اخليانة 

                                                 
،  القاهرة،  تولية رئيس الدولة يف الفكر السياسي اإلسالمي والفكر السياسي احلديث،  سعد حممد خليل.د: انظر  ) ١(

  .وما بعدها ٢٣٠ص ،  ٢٠٠٠سنة ،  املؤسسة العربية للطباعة والنشر
  



 

٢٢٣ 

وهو ما سيأيت » Other high crimes and misdemeanors«من اجلنايات واجلنح اخلطرية 
  .على ذكره يف احملكمة الربملانية

كمة من اعن احملاكمة الربملانية ال بد لنا من التطرق إىل ماهية هذه احمل وبالعودة للحديث
  .وفيما يتعلق أيضاً بإجرائها ألشخاص اخلاضعني هلا وكذلكخالل معرفة ا

  :ماهية احملاكمة الربملانية - ١
تلك العملية الدستورية اليت يقوم مـن خالهلـا   «: بأهناتعريف احملاكمة الربملانية ميكن 

ي بعزل رئيس الواليات املتحدة أو نائبه أو أي من املـوظفني املـدنيني   األمريكالكونغرس 
يف حـال  ، التابعني للواليات املتحدة من أعضاء السلطتني التنفيذية والقضائية من مناصبهم

بارتكاب جرمية اخليانة أو الرشوة أو غريمهـا مـن   ) من جملس النواب(ايب وجه هلم اهتام ني
وأدينوا فعالً بارتكاب واحدة أو أكثر من هذه اجلرائم من خالل ، اجلنايات واجلنح الكربى

ني وعليه سنقوم بدراسـة األشـخاص اخلاضـع   ، »)جملس الشيوخ(جترى بواسطة  حماكمة
  .للمحاكمة الربملانية وأسباهبا

  )١(:شخاص اخلاضعون للمحاكمة الربملانيةـ األ أ
يعزل الرئيس ونائـب  : "ي بأناألمريكتقضي الفقرة الرابعة من املادة الثانية من الدستور 

". إخل.. الرئيس ومجيع املوظفني املدنيني للواليات املتحدة من مناصبهم عند اهتامهم وإدانتهم
يات املتحدة قد بّين علـى سـبيل   أن املشرع الدستوري يف الوال، ويستفاد من هذا النص

ـ  اًي أن يوجه هلم اهتاماألمريكاحلصر األشخاص الذين ميكن للكونغرس  بارتكـاب   اًجنائي
وهؤالء األشخاص ، جرمية اخليانة العظمى أو الرشوة أو غريمها من اجلنايات واجلنح الكربى

  :هم ثالثة أصناف

  .The Presidentي األمريك الرئيس* 

  .Vice Presidentنائب الرئيس  *
                                                 

  .٤٧٤ص،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(



 

٢٢٤ 

 All civil Officers of the Unitedمجيع املوظفني املدنيني يف الواليات املتحـدة    *

States هلذا فقد قيل بأهنا تشمل مجيـع مـوظفي   ، وهذه العبارة فضفاضة وواسعة للغاية
 م قضائية أوهتامسواء كانت مه، الواليات املتحدة الذين يتم تعيينهم يف احلكومة الفيدرالية

  .وسواء كانوا من فئة كبار املوظفني أو من فئة موظفي الدرجات الدنيا، إدارية أو تنفيذية

  :على أهنا تشمل» Civil Officers«فقد جرى تفسري العبارة السابقة ، ومع ذلك

 Cabinetكأعضاء الوزارة (أ ـ كبار املوظفني الفيدراليني من أعضاء السلطة التنفيذية  

officials ًوموافقته طبقاً ملـا   ،ذين يعينهم الرئيس بناء على مشورة جملس الشيوخال، )مثال
   ."بند التعيينات"جاء يف 

وهـذا  : )١(يـة األمريكالقضاة الفيدراليون مبا فيهم قضاة احملكمة العليـا  تشمل ب ـ  
حيث يدخل القضاة ضمن فئة ، مستفاد من نص الفقرة الرابعة من املادة الثانية من الدستور

املدنيني التابعني للواليات املتحدة؛ كما أنه مستفاد أيضاً من نص الفقرة األوىل من  املوظفني
يبقى قضاة كل من احملكمة العليا واحملـاكم  "واليت تنص على أن ، املادة الثالثة من الدستور

فال جيوز بالتايل اهتامهم ، "شاغلني مناصبهم ما دام سلوكهم محيداً )األدىن درجة(" األخرى
متهم وعزهلم من مناصبهم إال بناء على ارتكاهبم اخليانة أو الرشوة أو غريمهـا مـن   وحماك

  .اجلنايات واجلنح الكربى

إىل أن هناك طائفة من األشخاص ال خيضعون لسـلطة  ، وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد
  :وهؤالء هم، الكونغرس يف احملاكمة الربملانية

فال شك أن الفرد اخلاص أو العـادي ال   :Private Citizensن وفراد العاديـ األ  ١
ويستثىن من ذلك اجلرائم املرتكبة مـن قبلـه   ، خيضع لالهتام واحملاكمة من قبل الكونغرس

  .عندما كان يتبوأ منصباً عاماً يف احلكومة الفيدرالية

                                                 
  .٥١٩ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  )١(



 

٢٢٥ 

وهؤالء أيضاً ال يعتربون  :Military & Navy officersـ ضباط اجليش والبحرية   ٢
وال خيضعون بالتايل لالهتـام واحملاكمـة   ، ني املدنيني يف الواليات املتحدةمن طائفة املوظف

ط اجليش والبحرية خيضـعون للمحاكمـة   ابوهو أن ض، والسبب يف ذلك واضح. ةالربملاني
  .)١(والتأديب طبقاً للتشريعات العسكرية اخلاصة

 وهؤالء سواء أكانوا أعضـاء يف  :Members of Congressـ أعضاء الكونغرس   ٣
  .جملس النواب أو الشيوخ ال خيضعون إلجراءات االهتام اجلنائي

والسبب يف ذلك أن املشرع الدستوري قد خّول الكونغرس مبجلسيه كامـل السـلطة   
كما خوله ، لتوقيع العقوبات اليت يراها مناسبة على األعضاء الذين خيلون بواجبات العضوية

وبالتايل ، )٢(قت على ذلك أغلبية الثلثنيأيضاً سلطة طرد أي عضو من أعضائه يف حال واف
  .ليست هناك حاجة للجوء إىل أسلوب احملاكمة الربملانية حيال أي عضو من أعضائه

  : أسباب احملاكمة الربملانية ـ ب
ي مبوجب الفقرة الرابعة األمريكخّول املشرع الدستوري يف الواليات املتحدة الكونغرس 

عزل الرئيس ونائب الرئيس ومجيع املوظفني املـدنيني  "طة من املادة الثانية من الدستور سل
للواليات املتحدة من مناصبهم عند اهتامهم وإدانتهم باخليانة أو الرشـوة أو غريمهـا مـن    

  ".اجلنايات واجلنح الكربى

أسـباب   -على سبيل احلصر -ي قد حدد األمريكأن الدستور ، ويستفاد من هذا النص
  )٣(:وهي اآلتية، أو أسس احملاكمة الربملانية

                                                 
  .٥٢٠ص ،  مرجع سابق،  املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةالرقابة ،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(
لكل من اجمللسـني  : "على أن،  ياألمريكمن املادة األوىل من الدستور ) يف البند الثاين منها(تنص الفقرة اخلامسة   ) ٢(

ضاءه يف حال إخالهلـم  وأن يعاقب أع،  )قواعد نظام العمل بداخله(أن يقرر الئحة إجراءاته ) النواب والشيوخ(
  ".كما ميكنه مبوافقة ثلثي عدد األعضاء طرد أحد األعضاء،  بالنظام

«Each House may determine the rules of its proceedings, Punish its members for 
disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel a member». 

  .وما بعدها ٥٢٣ص ،  رجع سابقامل،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  ن البحريحس. د: انظر  )٣(



 

٢٢٦ 

  :Treasonـ اخليانة  ١
حيث جاء يف الفقرة الثالثة من املادة ، ي ذاته تعريفهااألمريكوهذه اجلرمية توىل الدستور 

أو ، جرمية اخليانة حبق الواليات املتحدة ال تكون إال بشن حـرب عليهـا  «: الثالثة منه بأن
واآلثـار  ، ونظراً خلطورة هذه اجلرمية ،»باالنضمام إىل أعدائها وتقدمي العون واملساعدة هلم

ال يدان أحد بتهمة اخليانة إال استناداً إىل شهادة «فقد قرر الدستور بأنه ، اليت تترتب عليها
أو بناء على اعتراف ، شاهدين يشهدان بأهنما رأيا فعالً اقتراف الفعل املكون جلرمية اخليانة

  .)١(»املتهم بارتكابه هلذا الفعل يف حماكمة علنية
  :Briberyـ الرشوة  ٢

وفقـاً   offenseجرمية  ّدأهنا كانت تعبالرغم من ، وهذه مل يرد هلا تعريف يف الدستور
وهو النظام القائم على العـرف  ( Common Lawي املسمى بالـ األمريكللنظام القانوين 

يخ وعلى كلٍ فقد سّن أول كـونغرس يف تـار  ، )واملبادئ العامة املقررة يف أحكام القضاء
نيسان من العـام  / يف هناية شهر أبريل Bribery Statuteالواليات املتحدة تشريعاً للرشوة 

  .منه حتديد معىن الرشوة وبيان أركاهنا بدقة ٢١تولت مبوجبه الفقرة ، ١٧٩٠

  : ـ اجلنايات واجلنح اخلطرية ٣
ي وال يف أي ال يف الدستور االحتاد، ي مدلوهلمااألمريكوهذان السببان مل يبني املشرع 

  .للسببني السابقني اخليانة والرشوة وذلك خالٌف، ني الواليات املتحدةقانون من قوان

فقد اختلف رجال ، »اجلنايات واجلنح اخلطرية«وأمام هذا الغموض الذي يكتنف عبارة 
ا وانقسمو، ية حول التفسري الصحيح هلذه العبارةاألمريكالفقه والقانون يف الواليات املتحدة 

  :ة هي ذلك إىل ثالثة اجتاهات رئيس يف

                                                 
  :ي على النحو التايلاألمريكوقد جرى نص الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من الدستور   ) ١(

Article III, Section 3: «Treason against the United States, shall consist only in levying 
war against them, or in adhering to their enemies giving them aid and comfort. No 
person shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses to the 
same overt act, or on confession in open court». 



 

٢٢٧ 

تشري ضمناً إىل أنه ال بـد  » اجلنايات واجلنح اخلطرية«يرى أنصاره أن عبارة  :االجتاه األول
أحد األفعال اجلرميـة  ، ملانيةأو غريه من املوظفني اخلاضعني للمحاكمة الرب، وأن يرتكب الرئيس

Criminal acts الفيدرالية أو يف القانون العام املبين على العرف  املعاقب عليها يف القوانني اجلنائية
  ..).كأن يرتكب جرمية قتل أو اغتصاب( Common lawوالسوابق القضائية بالـ 

الواردة يف » اجلنايات واجلنح اخلطرية«ومييل أنصاره إىل التوّسع يف تفسري عبارة  :االجتاه الثاين
يشمل باإلضافة » جلنايات واجلنح اخلطريةا«ويرون يف هذا الصدد أن مدلول ، النص الدستوري
أو خيانـةً  ، Abuse of powerالوقائع اليت تشكل إساءةً الستعمال السلطة ، إىل اجلرائم اجلنائية

  .بها املنصباليت يتطلّ Betrayal or Violation of public trustللثقة العامة » خرقاً«

، طة الكونغرس يف احملاكمة الربملانيـة وهو اجتاه يبالغ يف التوسيع من سل: االجتاه الثالث
أي فعل يقدر أن خطورته تّربر العزل  عّدي سلطة األمريكحيث يذهب إىل منح الكونغرس 
  .من املنصب سبباً للمحاكمة الربملانية

الدكتور حسن البحري  أستاذي أؤيد رأي: رأينا يف املقصود باجلنايات واجلنح اخلطرية
اليت جتعل من  كافة ي قد استبعدوا العباراتاألمريكدستور واضعي ال أن )١(الذي ذهب إىل

سـوء  : كعبـارات ، إساءة استعمال السلطة أو فقدان الثقة فقط مربراً للمحاكمة الربملانية
  .أو سوء اإلدارة، أو الفساد، أو اإلمهال يف أداء الواجب، التصرف

عزله من منصـبه   فإن السماح للكونغرس باهتام الرئيس وحماكمته مث، ومن جانب آخر
  :من شأنه، استناداً إىل إساءة استعمال السلطة أو فقدان الثقة فقط

  .أن ُيخلَّ مببدأ الفصل بني السلطاتـ     

أن يفتح الباب على مصراعيه ملمارسة الكونغرس سيطرة كاملة على سلطات الرئيس ـ 
  .وتصرفاته
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قيق مثل هذه السيطرة من ي مل يقصدوا إطالقاً حتاألمريكوال شك أن واضعي الدستور 
بل على العكس من ذلك كانوا ينادون بتقويـة السـلطة   ، جانب الكونغرس على الرئيس

  .وهو ما متَّ ترمجته فعالً من خالل نصوص الدستور، وتوسيع سلطات الرئيس، التنفيذية

ي يف صـياغة نـص   األمريكوإذا ما دققنا النظر يف املصطلحات اليت استخدمها املشرع 
 Treason ،Bribery ،or "other" highالرابعة من املادة الثانيـة مـن الدسـتور     الفقرة

Crimes and Misdemeanors ، تبني لنا من كلمة"other "  أن اجلنايات واجلنح اخلطـرية
High Crimes & Misdemeanors   تشتركان مع جرمييت اخليانة والرشـوةTreason & 

Bribery اخليانة والرشوة كالمها من طبيعة جنائية وملا كانت ، ذاهتا يف الطبيعةcriminal 

nature ،١(أن يكون هلما أيضاً نفس الطبيعة اجلنائيةاجلنايات واجلنح اخلطرية ال بد  فإن(.  

واألكثر اتفاقـاً مـع النصـوص    ، إن االجتاه األول هو األقرب إىل الصواب وعليه جند
والفقهـاء   ،من رجـال الكـونغرس  كما أنه حيظى بالقبول من جانب العديد ، الدستورية

  .واملستشارين القانونيني يف الواليات املتحدة

  :كمة الربملانيةاإجراءات احمل -٢
ملقررة يف حال صدور وعن العقوبة ا ،كمة الربملانيةاسنقوم باحلديث هنا عن مراحل احمل

  .ةوخنتم احلديث بذكر بعض التطبيقات العملية للمحاكمة الربملاني، حكم باإلدانة

  :مراحل احملاكمة الربملانية -أ
ية مبـرحلتني  األمريكمتر عملية احملاكمة الربملانية يف النظام الدستوري للواليات املتحدة 

  :وتفصيل ذلك كاآليت، االهتام واحملاكمة: أساسيتني مها

  )٢(":Impeachment by "The House: مرحلة االهتام من قبل جملس النواب *

                                                 
  ٥٣٦ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(
  ٥٣٦ص،  مرجع سبق ذكره،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ٢(



 

٢٢٩ 

ي يف الواليات املتحدة جملس النواب دون غريه سلطة توجيه االهتـام  ل املشرع الدستورخّو
ي األمريكالنيايب بارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية من الدستور 

وهذا ما ورد النص عليـه  ، إىل من يرى اهتامه من أصحاب املناصب املدنية يف احلكومة الفيدرالية
تكـون  «: د اخلامس من الفقرة الثانية من املادة األوىل من الدستور املذكور بقولهصراحة يف البن

وهو ما يعين أن دور جملس النواب يف عمليـة  ، »جمللس النواب وحده سلطة توجيه االهتام اجلنائي
  .Accuser and Prosecutorاحملاكمة الربملانية يتمثل يف القيام بدور املُتَّهِم واملدعي العام 

  "Trial by "The Senate: رحلة احملاكمة من قبل جملس الشيوخم *
وهذا ما ورد ، ي سلطة إجراء احملاكمة الربملانية إىل جملس الشيوخاألمريكأسند الدستور 

، النص عليه صراحة يف البند السادس من الفقرة الثالثة من املادة األوىل من هـذا الدسـتور  
إجـراء احملاكمـة يف مجيـع قضـايا االهتـام       تكون جمللس الشيوخ وحده سلطة«: بقوله
ل يف القيام وهو ما يعين أن دور جملس الشيوخ يف عملية احملاكمة الربملانية يتمثّ، »..اجلنائي

  .Jury and Judgeبدور كل من هيئة احمللفني والقاضي 

  :ـ العقوبة املقررة يف حال صدور احلكم باإلدانة ب
ال يثري أية إشكاليات حيـث يعـود   ، لشيوخ بالرباءةملّا كان احلكم الصادر عن جملس ا

فإن احلكم الصادر ، الشخص أو املسؤول الذي ثبتت براءته إىل ممارسة عمله بالشكل املعتاد
عن جملس الشيوخ باإلدانة يثري التساؤل عن النتائج أو العواقب اليت قد تترتب على هـذه  

  )١(؟Consequences of Convictionاإلدانة 

ة على هذا التساؤل ال بد من اإلشارة إىل أن الشخص الذي يتهم وحياكم مـن  ولإلجاب
كاحلكم ، ال خيضع للعقوبات املقررة يف القانون اجلنائي، قبل الكونغرس مث يعزل من منصبه

فالعقوبـة  ، إخل.. Confiscationأو املصادرة  Fineأو الغرامة  Prison Sentenceبالسجن 
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باإلدانة حمددة مبا جاء يف الفقرة الرابعة من املادة الثانية مـن   املقررة يف حال صدور احلكم
يعزل الرئيس ونائب الرئيس ومجيع املوظفني املدنيني للواليات «اليت تنص على أن ، الدستور

ن اجلنايات واجلنح املتحدة من مناصبهم عند اهتامهم وإدانتهم باخليانة أو الرشوة أو غريمها م
اليت ، ء يف البند السابع من الفقرة الثالثة من املادة األوىل من الدستورما جاأيضاً و، »الكربى

ال ينبغي أن يتعدى احلكم الصادر يف حاالت االهتام اجلنائي حد العزل من «تنص على أنه 
وتقرير عدم األهلية لتويل منصب رفيع أو للتمتع مبنصب يقتضي ثقة أو يدر رحباً ، املنصب

  .»..يف الواليات املتحدة

  :اآليت ويستفاد من هذين النصني

إن العزل من املنصب يف حال كان احلكم صادراً باإلدانة من قبل جملس الشـيوخ  : أوالً
وهذا العزل يتم بصورة أوتوماتيكية مبجرد صـدور قـرار   ، Mandatoryهو أمر وجويب 

  .اإلدانة وال حيتاج إىل إجراء تصويت من قبل األعضاء

هلية لتويل منصب رفيع أو للتمتع مبنصب يقضي ثقة أو يدر رحباً إن تقرير عدم األ: ثانياً
فإن شاء حكـم  ، هو أمر جوازي يعود تقديره إىل جملس الشيوخ ذاته، يف الواليات املتحدة

األصلية أال وهـي  وإن شاء اكتفى بالعقوبة ، Additional penaltyهبذه العقوبة اإلضافية 
بعض التطبيقات العملية لـبعض احملاكمـات   وهنا سوف نقوم بذكر ، العزل من املنصب

  .الربملانية

  :يةاألمريكتطبيقات احملاكمة الربملانية يف الواليات املتحدة  -ج
كمة الربملانية تعترب السلطة األكثر رهبة من بني السلطات العديدة اعلى الرغم من أن احمل

  .ألقل استعماالً من جانبهإال أهنا مع ذلك تعترب السلطة ا، ياألمريكاليت ميلكها الكونغرس 

ي إىل أنه عـرب التـاريخ الدسـتوري    األمريكحيث تشري وثائق وسجالت الكونغرس  
وحىت ، تاريخ التصديق على الدستور ١٧٨٩ية وحتديداً منذ العام األمريكللواليات املتحدة 

/  شخصـاً نيستمخس و/اختاذ إجراءات االهتام الربملاين ضد أكثر من بمت البدء  ٢٠١٢عام 
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كانت غالبيتهم العظمـى مـن   ، من أصحاب املناصب املدنية يف حكومة الواليات املتحدة
ويرجع ذلك إىل أن هؤالء القضاة يعينـون مـدى   ، Federal judgesالقضاة الفيدراليني 

ويتمتعون باحلصانة ضد العزل ما دام سلوكهم محيداً ويقومون بعملهم علـى حنـوٍ   ، احلياة
  .تور أية طريقة لعزهلم من مناصبهم سوى طريقة احملاكمة الربملانيةوال توجد يف الدس، مرضٍ

 كثر من مخس وستنيأجراءات االهتام الربملاين اليت تناولت كما ذكرنا إهذا ويالحظ أن 
معظمهـا  ، ٢٠١٢مام جملس الشيوخ إال يف تسع عشرة حالة فقط حىت عام أمل تبلغ ، حالة

مخسـة   ، ان للجمهوريـة رئيس، عضو وزارة واحد، سيناتور واحد(تتعلق بقضاة فيدراليني
  ).فيدرايل عشر قاضٍ

ن الرئيس نيكسون قد استقالته كما ذكرنا سابقا وجنب نفسـه  أومن اجلديد بالذكر 
وهنا سنذكر جانبا من حماكمة الرئيس جونسون مث ، غيت احملاكمة يف القضية املشهور ووتر

  .ث عن حماكمة القضاة الفيدرالينيدينتحدث عن حماكمة الرئيس كلينتون وخنتم باحل

  )١(:اهتام وحماكمة أندرو جونسون* 
ن الرئيس جونسون كان من اشد املتحمسني ألفكـار  أتتلخص ظروف هذه القضية يف 

وبالفعل بـدأ  ، هليةعادة بناء الواليات املتحدة بعد احلرب األإيف "ابراهام لينكولن  "هسلف
عفى عـن معظمهـم   أسياسة تصاحلية مع الثوار ووانتهج ، بإعادة بناء اجلنوب "جونسون"

 مر مل يعجب اجلمهوريون الراديكالينيللمؤامرة ولكن هذا األ اباستثناء قادهتم الذين خططو
ن أعدوا املسيطرين على الكوجنرس مبجلسيه حيث رفضوا خطة جونسون بإعمار اجلنوب و

  .مر من اختصاص الكوجنرس وليس الرئيسهذا األ
والذي " قانون شغل الوظائف"الفات عندما سن الكوجنرس قانونا باسم كما زادت حدة اخل

ويعـود  ، ىل تضيق اخلناق على الرئيس يف استخدام سلطته بتعيني املوظفني الفيـدراليني إيهدف 
بقاء على وزير احلرب ستاننت هو اإل، صدار هذا القانون من قبل الكوجنرسإساسي يف السبب األ
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يف  عضاء وزارة جونسون املتحالف مع اجلمهوريني الراديكـاليني أ وهو الوزير الوحيد من بني(
  .)عادة بناء اجلنوبإلتقويض سياسات الرئيس جونسون يف ، الكوجنرس 

ن الكوجنرس عاد واقـره  أال إباالعتراض على هذا القانون  "جونسون"وقد قام الرئيس 
بإيقاف الوزير ستاننت عن وخالل عطلة جملس الشيوخ قام الرئيس جونسون ، بأغلبية الثلثني

وملا عاد الكوجنرس لالنعقاد رفض هذا التعـيني وعـاد   ، موقتاً عمله وعني بدال عنه وزيراً
نـه  أال إقناع الوزير ستاننت باالستقالة إوحاول الرئيس جونسون ، ىل عملهإ الوزير ستاننت

، مشـورته أو أخذ  جملس الشيوخإىل ثرها بعزله دون الرجوع أفقام جونسون على ، رفض
ىل احملكمة العليا لتبت بصحة إمر ىل ايصال األإوكان يرمي الرئيس جونسون من وراء ذلك 

ىل احملكمـة العليـا   إمـر  ن اجلمهوريون حالوا دون وصول األأال إ، قانون شغل املوظفني
ن الفرصة ساحنة الهتام الرئيس جونسون بعد القيام بواجباته املتعلقة بتنفيذ القوانني أووجدوا 

  .)١(لعزله مام جملس الشيوخ متهيداًأبإخالص مث حماكمته 

بتهمـة عـدم القيـام     )٤٧(صوتا مقابل  )١٢٦(وبالفعل مت توجيه االهتام له بأغلبية 
بواجباته باحترام الدستور وتنفيذ قوانني الواليات املتحدة بإخالص وبعد توجيـه االهتـام   

تيجة التصويت على االهتامات املوجهـة  حيلت القضية جمللس الشيوخ للقيام باحملاكمة وبنأ
من  )١٢(ليهم إنه غري مذنب مث انضم أب )١٩(نه مذنب وأب )٣٥(للرئيس نيكسون صوت 

تربئته مث تقدم اجلمهوريون باقتراح تأجيل التصـويت لعلـهم يقنعـوا     تاجلمهوريني فتم
ت رس وصّومث اجتمع الكوجن، املوافقة على التأجيل تعضوا من اجلمهوريني ومت )١٢(ـال

مث ، تربئة الرئيس جونسـون  تفتم) غلبية الثلثنيأ(غلبية يف التصويت لكنه مل يتم حتقق األ
صوتا  )٣٤(فوافق اجمللس على ذلك بأغلبية ، طلب تأجيل فض اجللسات ألجل غري مسمى

  .)٢(هنى حماكمة عزل الرئيس جونسون فجأةأجراء الذي وهو اإل، )١٦(مقابل
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  :قضية مونيكا كلينتون*
بـوال  يف قيام مواطنة أمريكية ُتـدعى   )مونيكا وكلينتون( تتلخص ظروف هذه القضية

 ١٩٩٤أيار عام  ٦يف  Civil suitبرفع دعوى مدنية  Paula Corbin Jonesجونز  كوربني
زعمت فيها أنه أثناء عملها كموظفة يف مؤسسـة التنميـة   ، ضد وليام جيفرسون كلينتون
حدث ذات مـرة أن كانـت يف   ، ١٩٩١يف عام  Arkansasالصناعية يف والية أركنسو 

وبعد انتـهاء االجتمـاع مت   ، اجتماع رمسي يف فندق أكسليسيور بـ لتل روك بأركنسو
وفور دخوهلا قام هذا األخري ، دعوهتا إىل غرفة يف الفندق املذكور مع حاكم الوالية كلينتون

كما حتّدى أيضاً قـدرة  ، اءاتغري أن الرئيس كلينتون نفى هذه االدع، بالتحرش هبا جنسياً
  .)١(متقاضٍ خاص على رفع دعوى قضائية ضد رئيس حايل

رفضت احملكمة العليا يف سابقة ليس هلا مثيـل حجـة الـرئيس     ١٩٩٧ آيار عامويف 
مس جـونز  «وقررت احملكمة أن  Presidential immunityاملستندة إىل احلصانة الرئاسية 

فإن هلا احلق يف النظر يف ، قضائية على الوجه الصحيحمثل كل مواطن آخر يناشد السلطة ال
وبعد . ؛ ولذلك فإن من حق جونز التقدم بدعواها أثناء وجود الرئيس يف منصبه)٢(»دعواها

  .ذلك ببضعة أشهر بدأت اإلجراءات القضائية للمحاكمة
خّول مبوجبه ، )٥٨١(تبىن جملس النواب القرار رقم ، ١٩٩٨عام  تشرين األول ٨ويف 

ـ ، للجنة القضائية التابعة له سلطة إجراء التحقيق يف اهتام الرئيس كلينتونا ا إذا للكشف عّم
كانت هناك أسباب قوية وكافية الستخدام جملس النواب سلطته الدستورية يف اهتام رئيس 

  .وزودها بكافة الصالحيات الالزمة للكشف عن احلقيقة، الواليات املتحدة

                                                 
ترمجة هنـال  : ياألمريكالنص الكامل لتحقيقات املدعي ".. فضيحة العصر"نتون مونيكا وكلي :انظر يف التفاصيل  ) ١(

  .وما بعدها ٢٥ص ،  )١٩٩٨الطبعة األوىل سنة ،  القاهرة؛ دار اهلالل(حسن صربي ،  إميان رجب،  الشريف
  .بعدهاوما  ٥٦٨ص ،  مرجع سابق،  ..بني السلطتني الرقابة املتبادلة ،  حسن البحري. د: انظر: كذلك انظر

الصادر " كلينتون ضد جونز"يف قضية  U.S. Supreme courtحكم احملكمة الفيدرالية العليا األمريكية : انظر    )٢(
وميكن  Clinton v. Jones, 520 U.S. 681 (1997): ،  ويشار إىل هذا احلكم بـ١٩٩٧أيار / مايو ٢٧يف 

  :ى الرابط التايلاالطالع على تفاصيل هذا احلكم من على شبكة اإلنترنت عل
http://laws.findlaw.com/us/520/681.html.  
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اية حتقيقاهتا أن الرئيس كلينتون ارتكب أفعاالً تشكل أسسـاً  وتبني للجنة القضائية يف هن
. وحماكمته أمام جملس الشـيوخ ، كافية الستخدام جملس النواب سلطته الدستورية يف اهتامه

تبنت اللجنة القضائية أربع مواد اهتـام ضـد    ١٩٩٨من العام  كانون األولويف منتصف 
  :وهي، الرئيس كلينتون

  .هيئة احمللفني الكربى ـ احلنث باليمني أمام
  .ـ احلنث باليمني يف الدعوى املدنية

  .ـ عرقلة العدالة
  .ـ إساءة استخدام السلطة

مت املوافقة من قبل أغلبية األعضاء على مادتني اثنتني فقط من مواد االهتـام   ذلك وبعد
 )١٣(انتخاب قام جملس النواب ب، مث بعد ذلك، األوىل والثالثة: وهاتان املادتان مها، األربعة
من بني أعضائه لتقدمي القضية إىل جملـس الشـيوخ ومتابعـة     House Managersعضواً 

  .مث أرسل إىل جملس الشيوخ إخطاراً بذلك، إجراءات احملاكمة أمامه

بدأ جملس الشيوخ إجراءات ، ١٩٩٩كانون الثاين من العام / ويف السابع من شهر يناير
  .حماكمة الرئيس كلينتون

، ياألمريكا جاء يف البند السادس من الفقرة الثالثة من املادة األوىل من الدستور وطبقاً مل
 يـة وليـام رينكويسـت   األمريكى رئاسة جلسات جملس الشيوخ رئيس احملكمة العليا تولّ

William Rehnquist ،  وأقسم هذا األخري أمام الرئيس املؤقت جمللس الشيوخ على أنـه يف
، جملس الشيوخ ساطةحاكمة عزل الرئيس كلينتون اليت ستجري بومجيع األمور اليت تتعلق مب

مث قام رئيس ، سيعمل على إقامة عدالة غري متحّيزة طبقاً للدستور وقوانني الواليات املتحدة
  .احملكمة العليا بدوره بتوجيه القسم ألعضاء جملس الشيوخ

ى ماديت االهتـام  صّوت جملس الشيوخ عل ١٩٩٩شباط عام / ويف الثاين عشر من فرباير
  :وجرت جلسة احملاكمة وفقا لاليت، واب ضد الرئيس كلينتوناملقدمتني من قبل جملس الّن
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طلب رئيس اجللسة من ) املتعلقة بعرقلة العدالة(ـ بعد قراءة ما ورد يف مادة االهتام األوىل   ١
النتيجة أن  ؟ وكانت»غري مذنب«أو » مذنب«األعضاء التصويت على ما جاء يف هذه املادة بـ 

  ).عضواً بأنه غري مذنب ٥٥(مقابل ) عضواً بأن الرئيس مذنب ٤٥(صّوت 

وفور االنتهاء ، )وهي املتعلقة باحلنث باليمني(ـ مث بعد ذلك تليت مادة االهتام الثانية   ٢
هـل  .. ما قولك: يتعضاء اإلجابة على السؤال اآلمن تالوهتا طلب رئيس احملكمة من األ

حيـث  ، تون مذنب أم غري مذنب؟ فكانت النتيجة أن تعادلت الكفتـان املدعى عليه كلين
، وبناء عليـه ). عضواً بأنه غري مذنب ٥٠(مقابل ) عضواً بأن الرئيس مذنب ٥٠(صّوت 

من التهم الـواردة يف املـادتني    )١(حكم جملس الشيوخ برباءة املدعى عليه الرئيس كلينتون
لعدم توافر أغلبية ثلثي عدد أعضـاء جملـس   وذلك ، املقدمتني ضده من قبل جملس النواب

أما فيما يتعلق مبحاكمة القضاة الفيـدراليني  ، رين اليت تطلبها الدستور لإلدانةالشيوخ احلاض
  :لآليتفسنتحدث وفقا 

)(مخسة عشر قاضٍ فيدرايل)ي يالحظ أن األمريكباستعراض التاريخ الدستوري  :)٢
مث أحـال  ، عشر قاضٍ فيدرايل ام ضد مخسةجملس النواب صدق بشكل هنائي على مواد اهت

  : يتوكانت النتيجة كاآل، احملاكمة األمر بعد ذلك إىل جملس الشيوخ إلجراء

  .من هؤالء القضاة املتهمني قدموا استقالتهم من مناصبهم قبل إجراء احملاكمة ثالثةـ 

مـن   وعزلـوا ، آخرين متت إدانتهم بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضـرين  مثانية قضاة ـ
مع العلم أن اثنان من بني هؤالء القضاة السبعة الذين متـت  (مناصبهم من قبل الكوجنرس 

                                                 
إجراءات ومناقشات اجللسة األوىل من الكونغرس رقم ،  ياألمريكالكونغرس " مضبطة"سجل : انظر يف التفاصيل  ) ١(

/ فربايـر  ١٢بتاريخ يوم اجلمعة املصادف لـ  ٢٦احملضر رقم : جملس الشيوخ(،  واشنطن،  ١٤٥اجمللد ،  ١٠٦
  ).١٤٦٢ـ  ١٤٥٧ص ،  ١٩٩٩شباط عام 

  :انظر يف ذلك  ) 1(
 Bazan, Elizabeth B; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, 
and Practice (Washington ;The Library of Congress, Congressional Research Service, 
2010).p.84.                                                                                                                         
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إدانتهم مشلت عقوبتهما فضالً عن العزل من املنصب عدم الصالحية لتـويل أي منصـب   
  .)يف الواليات املتحدة مستقبالً يقتضي ثقة أو يدر رحباً

من قبل جملس الشيوخ لعدم توافر أغلبيـة   فقد مت تربئتهم باقونال األربعةـ أما القضاة  
  )١(.الثلثني الالزمة لإلدانة

    
  

  
  
  

                                                 
  .   راجع جدول تفصيلي يبني حاالت االهتام واليت بلغت مرحلة احملاكمة أمام جملس الشيوخ يف ملحق الرسالة ص   )(١
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ية متلك من الوسائل ما يسمح األمريكإذا كانت السلطة التشريعية يف الواليات املتحدة 

والتعاون معهـا يف   ،ومزاولة بعض اختصاصاهتا، يةهلا بالتدخل يف نشاطات السلطة التنفيذ
فإن احلال نفسه يسري على السلطة التنفيذية من ناحية عالقتها بالسـلطة  ، بعض اجملاالت

حيث إن هلا هي األخرى من الوسائل ما ُيمكّنها من التـأثري علـى السـلطة    ، التشريعية
أو  ،أو يف مراقبة أعماهلـا  ،االتشريعية سواء بتدخلها يف أنشطتها وممارسة بعض اختصاصاهت

فصـل  «تطبيقـاً سـليماً ملبـدأ     وهو ما يعّد، يف اشتراكها يف بعض األحيان يف تكوينها
ومها كما أشرنا سابقاً مـن  ، »الضوابط والتوازنات«ومبدأ ، مبفهومه الصحيح» السلطات

  .ةياألمريكالدعائم األساسية اليت يقوم عليها نظام احلكم يف الواليات املتحدة 

ي باعتباره ممثالً للسـلطة  األمريكوعليه سوف نقوم بدراسة الوسائل اليت ميلكها الرئيس 
:يتوذلـك وفقـا اآل  ، ياألمريكالتنفيذية وللتأثري على السلطة التشريعية ممثلة بالكونغرس 



 

٢٣٨ 

  :دور السلطة التنفيذية يف التأثري على تكوين ونشاط السلطة التشريعية ـ والًأ

طة التنفيذية يف تكوين ونشاط السلطة التشريعية من خالل مجع منصب تأثري السل يكمن
وكذلك من خالل وجود النظام احلزيب يف  ،وجملس الشيوخ بشخص واحد ،نائب الرئيس

  .ودوره يف عالقة الرئيس بالسلطة التشريعية الواليات املتحدة،

  ورئاسة جملس الشيوخ ياألمريك نائب الرئيس اجلمع بني منصيب -١
ي إىل ضرورة أن توزَّع السـلطات الـثالث   األمريكاآلباء املؤسسون للدستور  ذهب

وأن يكون لكل واحدة من هذه اهليئات ، التشريعية والتنفيذية والقضائية بني هيئات مستقلة
ـ ، )١(أعضاؤها الذين ال يشتركون يف عضوية أي من اهليئتني األخريني ت وتطبيقاً لذلك نّص

ال جيـوز  «:ي يف بندها الثاين على أنه األمريكة األوىل من الدستور الفقرة السادسة من املاد
ني خالل الفترة اليت انتخب هلا يف أي أن يّع ،أو النواب ،ألي عضو سواء يف جملس الشيوخ

أو تكون تعويضـاته قـد   ، يكون قد أنشئ، منصب مدين خاضع لسلطة الواليات املتحدة
شخص يشغل أي منصب خاضـع لسـلطان   كما ال جيوز ألي ، زيدت خالل تلك الفترة

  .)٢(»الواليات املتحدة أن يكون عضواً يف أيٍ من اجمللسني ما دام شاغالً لوظيفته

بني عضوية أحد جملسي  اجلمع أنه ال جيوز يف الواليات املتحدة، ويتضح من هذا النص
الواردة » وظيفة«وكلمة ، أخرى يف الواليات املتحدة Officeي أية وظيفة الكونغرس وتولّ

وسائر مناصب ، يف النص الدستوري تشتمل على وظائف رئاسة الواليات املتحدة والوزارة
ويترتب على ذلك أنـه ال جيـوز   ، بل ومناصب السلطة القضائية أيضاً، السلطة التنفيذية

أو أي موظف من موظفي السـلطة  » سكرترييه«ي أو أي وزير من وزرائه األمريكللرئيس 

                                                 
  .وما بعدها ٥٨١ص ،  مرجع سابق،  تني التشريعية والتنفيذيةالرقابة املتبادلة بني السلط،  حسن البحري. د: انظر  )١(
  :ي على النحو التايلاألمريكوقد جرى نص البند الثاين من الفقرة السادسة من املادة األوىل من الدستور   ) ٢(

U.S. Const. Art. 1, sec.6, Clause 2: "No Senator or Representative shall, during the 
Time for which he was elected, be appointed to any civil office under the Authority of 
the United States, which shall have  been created, or the Emoluments where of shall 
have been increased during such time; and no person holding any office under the 
United States, shall be a Member of either House during his Continuance in Office". 
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، الذي يشغل فيه منصبه ذاته عضواً يف أحد جملسي الكونغرس يف الوقت التنفيذية أن يكون
حيث ال جيوز لقضاة احملكمة العليا ، وينطبق هذا احلظر كذلك على أعضاء السلطة القضائية

  .وال حىت يف السلطة التنفيذية، أن يكونوا أعضاء يف الكونغرس

عدم جواز مشـاركة  (بدأ السابق وحيداً على امل استثناًءي أورد األمريكغري أن الدستور 
وهذا االستثناء نصت عليه الفقـرة  ، )أعضاء إحدى اهليئات احلاكمة يف عضوية هيئة أخرى
يكون نائب رئيس الواليـات  « :بقوهلا، الثالثة من املادة األوىل من الدستور يف بندها الرابع

  .»املقترعني ولكن ال صوت له إال إذا تعادلت كفتا، املتحدة رئيساً جمللس الشيوخ

ومما ال شك فيه أن وجود نائب الرئيس ـ وهو املسؤول التنفيذي الثاين بعد الرئيس يف  
استثناًء من قاعدة استقالل كل  ّداحلكومة الفيدرالية ـ على رأس أحد جملسي الكونغرس يع 

تلك القاعدة الـيت  ، وعدم اشتراك نفس األفراد يف تكوين أكثر من سلطة ،سلطة بأفرادها
؛ وأيضاً فإن اجلمـع بـني   )١(رب من الدعائم األساسية ملبدأ الفصل اجلامد بني السلطاتتعت

ـ ل مهزة وصل بني الكونغرس ورئاسة جملس الشيوخ إمنا ميثّ ،منصيب نائب الرئيس ي األمريك
مما يساعد على التخفيف من حدة التوترات أو الرتاعات اليت قـد تنشـأ   ، والبيت األبيض

، رب عن إرادة رئيس اجلمهورية والدفاع عنها أمام الكونغرسطيع أن يّعكما أنه يست، بينهما
األمر الذي حيقق نوعـاً  ، بل ويستطيع أيضاً أن ينقل إرادة الكونغرس إىل رئيس اجلمهورية
  .من التعاون والرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

ت أنه ال يصّوفرض  ة له علىأمهييت ال وللوهلة األوىل يبدو دور نائب الرئيس يف التصو
إال يف حالة توازي وتساوي كفيت األصوات إال أن هذا الصوت يكون له أمهية كـبرية يف  

                                                 
فإن رئاسة جلسات اجمللس يف هذه ،  جتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة قيام جملس الشيوخ مبحاكمة رئيس اجلمهورية  ) ١(

ي ـ تكون لـرئيس   األمريكر احلالة ـ طبقاً ملا جاء يف البند السادس من الفقرة الثالثة من املادة األوىل من الدستو 
وذلك الستبعاد أي شك من ناحية نائـب  ،  وليس لنائب الرئيس The Chief Justiceاحملكمة الفيدرالية العليا 

وقد يتجه إىل حماباته إذا كـان  ،  فقد يركن إىل إدانة الرئيس حىت يتوىل الرئاسة من بعده إذا ثبتت إدانته،  الرئيس
  .على عالقة طيبة معه

  .٥٨٢ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر للمزيد
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بعض احلاالت فنائب الرئيس عند تعادل األصوات يرمي بصوته يف جانب احلزب الـذي  
يت يرغب رئـيس  وهو ما يعين االنتصار للمشروعات ال، ينتمي إليه ليحقق له الغلبة والتفوق

اجلمهورية يف إقرارها؛ ولعل أبرز مثال على ذلك ما حصل يف عهد الكونغرس يف منتصب 
حيث توزَّع ") االبن"جورج دبليو بوش  ة الفترة الرئاسية األوىل للرئيسبداي( ٢٠٠١العام 

واحلزب ) عضواً دميقراطياً ٥٠(أعضاء جملس الشيوخ بنسبة متساوية بني احلزب الدميقراطي 
فقد كان اعتماد الرئاسة كبرياً على نائـب رئـيس    لذا، )عضواً مجهورياً ٥٠(جلمهوري ا

، للحزب اجلمهوري» املُرجِّح«إلعطاء صوته ) وهو من اجلمهوريني(اجلمهورية ديك تشيين 
وهو ما يعـين يف الوقـت   ، وذلك من أجل ضمان احلصول على األغلبية يف جملس الشيوخ

  .)١(واخلطط املؤيدة من جانب رئاسة البيت األبيض نفسه ضمان إقرار املشروعات

  :ي بالسلطة التشريعيةاألمريكظهور النظام احلزيب وأثره على عالقة الرئيس ـ  ٢
بل وخطري يف جمرى احليـاة   ،ية أثر كبرياألمريككان لظهور األحزاب السياسية على الساحة 

  .ي بالسلطة التشريعيةاألمريكئيس وعلى األخص فيما يتعلق بعالقة الر، يةاألمريكالدستورية 

ية قد جعل مـن  األمريكفمما ال شك فيه أن ظهور النظام احلزيب يف الواليات املتحدة 
، والتأثري على الرأي العـام  ،رئيس اجلمهورية زعيماً حلزب منظم لديه جهاز ضخم للدعاية

  .للشعب كلهزعيماً حلزب فقط بل زعيماً جيعل من الرئيس ال و ،حبيث يزيد من شعبيته

                                                 
وفيما يلي نبني احلاالت الست اليت استخدم فيها نائب الرئيس ديك تشيين صوته لكسر التعادل يف األصوات بني   ) ١(

  .ملعروضة على التصويت يف جملس الشيوخوهو ما أدى يف النهاية إىل مترير التشريعات ا،  املقترعني
Result Vote Legislation Date 
Agreed to 51 – 50 No.196Jobs and Economic Growth Act H.R. 2 conference reportMay 23, 2003 
Agreed to 51 – 50 No. 171NicklesAmdt. 664 on dividend exclusionMay 15, 2003 
Agreed to 51 – 50 No.134Budget Resolution H. Con. Res. 95 conference reportApril 11, 2003
Agreed to 50 – 49 No.119Motion to table Allen Amdt. 3406 on mortgage loansMay 21, 2002 
Agreed to 50 – 51 No.79 HuthisonAmdt. 347 on marriage penalty taxApril 5, 2001 
Agreed to 51 – 50 No. 65Grassley Amdt. 173 on prescription drugs April 3, 2001 

  :ملزيد من التفاصيل انظر
  .٥٨٤ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د



 

٢٤١ 

كما أدى نشوء النظام احلزيب وما انتهى إليه من سيطرة احلزبني الدميقراطي واجلمهوري 
ية أن أصبح أغلبية املشتغلني بالعمل السياسي مبن فيهم أعضاء األمريكعلى احلياة السياسية 

ر واليت غدت العضوية هبما هـي جـواز املـرو   ، اهليئة التشريعية من املنتمني هلذين احلزبني
  .وشرط النجاح ألي مرشح يرغب يف اجتياز أية عملية انتخابية

فمـن  ، ونظراً ألن أعضاء السلطة التنفيذية هم يف الغالب من زعماء أحد هذين احلزبني
الطبيعي أن يتم استشارهتم فيمن يتم ترشيحه باسم احلزب يف االنتخابات الربملانية لعضوية 

ايل أصبح للسلطة التنفيذية دور وإن كـان غـري   وبالت، جملسي الكونغرس النواب والشيوخ
  .)١(مباشر إال أنه فّعال ومؤثر يف اختيار أعضاء السلطة التشريعية

ولقد أدى هذا الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية يف اختيار بعـض أعضـاء السـلطة    
؛ إذ غالباً ما التشريعية إىل إجياد نوع من االتصال والتعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

ه النواب من أعضاء احلزب احلاكم إىل االتصال برجال السلطة التنفيذية املؤثرين داخل يتّج
وذلك حىت يضمنوا إعادة ، احلزب للتعاون معهم والتنسيق بشأن القضايا املثارة أمام جملسهم

  .)٢(ترشيح احلزب هلم يف االنتخابات القادمة

يس يف الواليات املتحدة كثرياً ما يلجـأ إىل أسـاليب   فإن الرئ، وباإلضافة إىل ما تقدم
سواء كانوا من حزبه أو من احلزب ، فاسدة للتأثري على اجتاهات أعضاء جملسي الكونغرس

وذلك من خالل استغالل سلطاته يف إجراء بعض التعيينـات أو إبـرام بعـض    ، املعارض
لك نظري قيام هؤالء بتأييد وذ، التعاقدات اخلاصة باحلكومة إلرضاء بعض أعضاء الكونغرس

وتعد الفترة األوىل من رئاسـة  . وضمان موافقة الكونغرس على مقترحاته، سياسة الرئيس
يني من أكثر الفترات اليت يستجيب فيها الكونغرس ملطالب الـرئيس  األمريكمجيع الرؤساء 
مل كل عضو واليت يأ، نظراً لتعدد الوظائف اليت تكون شاغرة خالل تلك الفترة، ومقترحاته

                                                 
  .٥٩١ص ،  مرجع سابق،  فيذيةالرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتن،  حسن البحري. د: انظر  )١(
  .٢٣٤،  ٢٣٣ص ،  مرجع سابق،  حقيقة الفصل بني السلطات ،  سعيد السيد علي. د: انظر  )٢(



 

٢٤٢ 

يف أن حيصل على نصيب منها لبعض أقربائه أو أصدقائه أو أنصاره من الوالية اليت ينتمـي  
  .)١(إليها عن طريق تأييد الرئيس لقاء مكافأة الرئيس له ببعض هذه املناصب

  :ياألمريكالدور التشريعي للرئيس  ـ ثانيا
ـ  الرئيس االمري كباألصل ال ميل ان الواليـات   رضكي سلطة التشريع، وذلك علـى ف

املتحدة االمريكية حيكمها مبدأ الفصل بني السلطات والذي مبوجبه يتوىل الرئيس االمريكي 
ى الكوجنرس مبجلسيه السلطة التشريعية، ولكن الواقع العملي الـذي  السلطة التنفيذية ويتولّ

حـدة  و الضوابط بني السلطات يف الواليات املتوم على اساس وجود نوع من التوازن، أيق
  .أعطى للرئيس االمريكي بعض الصالحيات التشريعية

وميلك الرئيس االمريكي يف اجملال التشريعي سلطات عديدة ، تتمثل يف حقه يف اقتـراح  
يق توجيه رسائل مكتوبة للكوجنرس القوانني وهذا احلق اما يكون بشكل غري مباشر عن طر

  .مشاريع قوانني كاملة  و عن طريق خطابه السنوي الذي يتضمن يف بعض االحيانأ

كما ميتلك الرئيس االمريكي حق االعتراض على القوانني ، واالعتراض املمنوح للرئيس 
انون ورده اىل الكوجنرس االمريكي هو اعتراض نسيب أي يف حالة اعتراض الرئيس على الق

لى سباب االعتراض ميكن للكوجنرس انا يتغلب على اعتراض الرئيس بأن يوافق عمع بيان أ
مث يرسل اىل اجمللس الثاين، فاذا متت ) و الشيوخأالنواب ( القانون ثلثي اعضاء احد اجمللسني

  .املوافقة عليه بأغلبية ثلثي اجمللس الثاين أصبح قانونا 

ّد مبرتلـة  وميتلك الرئيس االمريكي يف اجملال التشريعي أيضا ، السلطة الالئحية واليت تع
ئحية ختول الرئيس سـلطة اصـدار اللـوائح التنفيذيـة     على القاعدة والسلطة الال جخرو

  .والتشريعية ولوائح الضرورة 

                                                 
  .٦١٥،  ٦١٤ص ،  مرجع سابق،   الرئيس يف النظام الدستوري،  أمحد شوقي. د: راجع يف ذلك  ) ١(

  .٥٩٢ص ،  مرجع سابق،  تشريعية والتنفيذيةالرقابة املتبادلة بني السلطتني ال،  حسن البحري. د: كذلك انظر



 

٢٤٣ 

سلطات الرئيس االمريكي " مبحثاً كامالً يف الفصل الثاين بعنواناننا افردنا  فرضوعلى  
يف التكرار، وسـننتقل االن   عفلن نتحدث هنا بالتفصيل حىت ال نق )١("يف اجملال التشريعي

  .ئيس االمريكي يف وضع امليزانية الفيدرالية للحديث عن دور الر

  :ي يف وضع امليزانية الفيدراليةاألمريكدور الرئيس ـ  ثالثاً
ي من نصوص ومـواد سـوف   األمريكال شك أن من يتأمل بدقة ما ورد يف الدستور 

يالحظ بأن هذا الدستور قد منح السلطة التشريعية ممثلة بالكونغرس هيمنة كاملة على مالية 
وذلك اتباعاً للنهج الذي تبنـاه  ، أو النفقات العامة ،ولة سواء من ناحية اإليرادات العامةالد

فيما بـني السـلطات    Checks and Balances" الرقابة والتوازن"واضعوه يف تطبيق مبدأ 
وذلك لتمكني السلطة التشريعية املمثلة للشعب من الرقابة على أعمـال السـلطة   ، العامة

الـيت   وكذلك أوجه إنفاق تلك األمـوال  ،يق التحكم يف حجم األموالعن طر التنفيذية
وبراجمها على  ،تتطلبها السلطة التنفيذية للقيام بدورها يف تسيري أمور الدولة وتنفيذ خططها

  .خمتلف األصعدة

ي إىل الكـونغرس سـلطة حتديـد ومجـع     األمريكفقد أسند الدستور ، وتطبيقاً لذلك
سلطة فـرض الضـرائب والرسـوم والعوائـد     «عن طريق منحه اإليرادات العامة للدولة 

يسمح الدسـتور   ما ملك؛ )٢(»وسلطة اقتراض األموال حلساب الواليات املتحدة، واملكوس
أو  ،ألية والية أن تفرض ـ بدون موافقة الكونغرس ـ رسوماً أو ضرائب على الواردات  

على أن تكون حصـيلة  ، اصة هباإال ما كان ضرورياً لتنفيذ قوانني التفتيش اخل، الصادرات
الرسوم أو الضرائب اليت تفرضها والية ما على الواردات أو الصادرات ملنفعـة أو لصـاحل   

وأن تكون مجيع قوانني الواليات اخلاصة بتلك الضرائب والرسوم ، خزانة الواليات املتحدة

                                                 
  .وما بعدها ١٢٣راجع املبحث الثاين من الفصل الثاين من هذه الرسالة يف ص )     (١
  : ي بقوهلااألمريكمن املادة األوىل من الدستور ) يف بندها األول والثاين(وهذا ما جاء يف الفقرة الثامنة   ) ٢(

U.S. Const., Art.1, Sec.8 cl.1&2: «The Congress shall have power to lay and 
collect taxes, duties, imposts and excises,; To borrow money on the credit of the 
United States». 



 

٢٤٤ 

فقـد حظـر    وكذلك أيضاً. )١(خاضعة للمراجعة والتنقيح واملراقبة من جانب الكونغرس
رسوم على محـوالت السـفن مـن دون موافقـة      أن تفرض أيالدستور على الواليات 

  .)٢(الكونغرس

وعليه فإن دور الرئيس ينحصر هنا يف إعداد امليزانية الفيدرالية وبالتايل سنتناول دوره يف إعداد 
  :)٣(لآليتقاً هذه امليزانية ولذلك آثر اشتراكه مع الكونغرس يف وضع امليزانية الفيدرالية وف

  :ي يف إعداد امليزانية الفيدراليةاألمريكدور الرئيس  - ١
من األمور املهمة والرئيسة يف حياة البالد  من املعروف أن إعداد ميزانية الدولة العامة يعّد

ألنه التعبري الصادق عن سياسة احلكومة وبرنامج عملها خالل فترة سنة كاملة؛ وهلذا فقد 
بية الدول على أن تضطلع السلطة التنفيذية مبهمة حتضري مشروع امليزانية جرت العادة يف غال

وكذلك اإليرادات الـيت  ، أي تقدير النفقات العامة اليت تزمع الدولة إنفاقها، العامة للدولة
  .)٤(ةيتنوي الدولة حتصيلها لسنة مستقبل

فهذه السلطة كمـا  ، رهوال شك يف أن قيام السلطة التنفيذية هبذه املهمة له الكثري مما يرب
وإدارة مرافق الدولة ، ومنها قانون امليزانية، فة بتنفيذ القواننيهو معلوم هي املسؤولة أو املكلّ

                                                 
  :ي بقوهلااألمريكمن املادة األوىل من الدستور ) يف بندها الثاين(وهذا ما نصت عليه الفقرة العاشرة   ) ١(

U.S. Const., Art.1, Sec.10, cl.2: «No state shall, without the consent of the 
Congress, lay any imposts or duties on imports or exports, except what may be 
absolutely necessary for executing it's inspection laws: and the net produce of all 
duties and imposts, laid by any state on imports or exports, shall be for the use of 
the treasury of the United States; and all such laws be subject to the revision and 
control of the Congress». 

  :بقوهلاي األمريكمن املادة األوىل من الدستور ) يف بندها الثالث(وهذا ما نصت عليه الفقرة العاشرة   )٢(
U.S. Const., Art.1, Sec.10, cl.3: «No state shall, without the consent of Congress, 
lay any duty of tonnage……». 

  .وما بعدها  ٦٩٨مرجع سابق ص،  ....الرقابة املتبادلة بني السلطتني،  حسن البحري. د:  انظر  )(٣
،  دمشق؛ منشورات جامعة دمشـق (موازنة الدولة العامة ،  كتاب الثاينال،  املالية العامة،  يوسف شباط. د: انظر  ) ٤(

  .١٣٤ص ،  )١٩٩٥ـ  ١٩٩٤
الطبعة األوىل سنة ،  القاهرة؛ دار النهضة العربية(املوازنة العامة للدولة ،  السيد عطية عبد الواحد. د: كذلك انظر

  .٣٨ص ،  )١٩٩٦



 

٢٤٥ 

واملسـؤولة عـن   ، ونظراً لكوهنا هي املتصلة باحتياجات اجلماهري اليومية، هاسرييوت العامة
وما تعاين منه ، ات اجملتمعفهي بالتايل أكثر السلطات معرفة باحتياج، إشباع حاجاهتا العامة

أو ما حتتاج إليه هذه املرافـق مـن   ، مرافق الدولة من أوجه نقص أو قصور أو عدم كفاءة
  .)١(عمليات حتديث وتطوير لألساليب املتبعة يف كيفية أدائها للخدمات العامة للجمهور

  :مبرحلتني مهاية األمريكالواليات املتحدة يف رحلة إعداد املوازنة الفيدرالية ت موقد مّر

  :قيام الكونغرس بنفسه مبهمة إعداد مشروع امليزانية العامة: املرحلة األوىل
، ١٩٢١حىت عـام   ١٧٨٩وهذه املرحلة امتدت من تاريخ نشأة دولة االحتاد يف سنة 

حيث كان الكونغرس طـوال هـذه   ، زت بدور سليب للرئيس يف عملية حتضري امليزانيةومتّي
من يقوم بنفسه بإعداد وحتضري مشروع امليزانية العامة للواليات  سنة ـ هو  ١٣٢الفترة ـ  
به وذلك عن طريق قيام اإلدارات التنفيذية كل على حده بوضع تقديرات ملا تتطلّ، املتحدة

من نفقات خالل العام التايل وإرسال هذه التقديرات إىل وزير املالية أو كما يسمى سكرتري 
الذي يقوم بتجميعها يف رسالة واحدة يبعث هبـا إىل   Secretary of the Treasuryاخلزانة 

فيقوم هذا األخري بإحالة هذه الرسالة إىل جلانه الدائمـة التابعـة للمجلسـني    ، الكونغرس
حيث تقوم كل من هذه اللجان بإعداد جزء مـن أجـزاء مشـروع    ، )النواب والشيوخ(

حيث ، متناسق على اإلطالق وكان ينجم عن ذلك أن يوضع مشروع ميزانية غري، امليزانية
مل تكن توجد هيئة واحدة تتوىل التنسيق بني طلبات االعتمادات املختلفة على حنو يتفق مع 

ومل تكن توجد أيضاً اهليئة الواحدة اليت تنسق بـني  ، األولويات اليت تقتضيها املصلحة العامة
  .)٢(وجمموع اإليرادات املتوقعة، جمموع االعتمادات املطلوبة

  

                                                 
  .٦٩٢ص ،  رجع سابق،  امل السلطتني التشريعية والتنفيذيةالرقابة املتبادلة بني،  حسن البحري. د: انظر  ) ١(
  .٥٥٦أمحد شوقي ،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة األمريكية،  مرجع سابق،  ص . د :انظر  ) ٢(

  .٦٩٠حسن البحري،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  مرجع سابق،  ص . د: كذلك انظر
سـنة  ، دار الفكـر العـريب   ، القاهرة(،  "الدولة واحلكومة"النظم السياسية ،  حممد كامل ليلة. د: للمزيد انظر

  .٥٨٢ص  )١٩٧٠



 

٢٤٦ 

  :قيام الرئيس مبهمة إعداد مشروع امليزانية الفيدرالية: املرحلة الثانية
، الكـونغرس يف اسطة جلنـتني  يتم بو ١٩٢١إذا كان إعداد وحتضري امليزانية الفيدرالية حىت سنة 

ـائل   : وهاتان اللجنتان مها(وذلك تطبيقاً ملبدأ الفصل بني السلطات  ـاليب والوس جلنـة  [جلنة األس
وظهرت معايبه بصـورة   فإن هذا األسلوب بدا معيباً، ]اتجلنة النفق[جلنة االعتمادات و، ]اإليرادات

قانون  ١٩٢١ولذا فقد صدر يف سنة ، ١٩١٨ـ   ١٩١٤واضحة خالل فترة احلرب العاملية األوىل 
جيعل إعداد امليزانية الفيدرالية من اختصاص رئـيس   وهو »قانون امليزانية واحملاسبة«مهم أطلق عليه 

  .مث حيال مشروع امليزانية بعد ذلك إىل الكونغرس للنظر يف إقراره، مبساعدة مكتب امليزانية، مهوريةاجل
 ١٩٢١حزيران عـام  / يونيو ١٠فإنه طبقاً لقانون امليزانية واحملاسبة الصادر يف ، وهكذا

]Budget and Accounting Act of 1921 [   قد أصبح إعداد وحتضري مشـروع امليزانيـة
على أن يعاونه يف ذلـك  ، ياألمريكية السنوية من السلطات اليت يتمتع هبا الرئيس الفيدرال

ن وهذا املكتب The Bureau of The Budget» مكتب امليزانية«إدارة تنفيذية تعرف باسم 
مكتـب اإلدارة  «مث مت تعـديل امسـه إىل   ، كان تابعاً مبوجب هذا القانون لوزارة اخلزانة

وأصبح بدءاً من عـام  ، )The Office of Management and Budget (OMB» وامليزانية
  .)١(»املكتب التنفيذي لرئيس اجلمهورية«ن منها أحد املكاتب اليت يتكّو ١٩٣٩

  :أثر اشتراك الرئيس والكونغرس يف وضع امليزانية على العالقة بينهماـ ٢
د مشروع امليزانية ي مبقتضى الدور الذي يلعبه يف عملية حتري وإعدااألمريكأصبح الرئيس 

وبالتايل حتديد األسبقيات السياسـية  ، الفيدرالية يف مقدوره توجيه السياسة املالية يف البالد
وبإمكانـه أن يرصـد الوسـائل    ، وتسمية املشروعات اليت يرى أن هلا أولوية عن غريها

                                                 
  .٧٠٣، مرجع سابق ، ص ..حسن البحري ، الرقابة املتبادلة بني السلطتني . د :انظر  ) ١(

ي بعـد  األمريككلهم يعينون من قبل الرئيس (اً عضو ١٩ويتألف مكتب اإلدارة وامليزانية وفقاً لتشكيله احلايل من 
  .ما بني مديرٍ ونائبٍ للمدير وعدٍد آخر من املدراء املساعدين) أخذ نصيحة ومشورة جملس الشيوخ



 

٢٤٧ 

امليزانية  إذ العادة أن الذي ميلك مبادرة التقدم مبشروع، واإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك
  .)١(ميلك التحكم يف خطوطه أكثر مما متلكه السلطة املدعوة إلقراره واملصادقة عليه

والكونغرس بدوره يستطيع مبوجب السلطة املطلقة اليت ميلكها يف شأن إقرار الصـورة  
، النهائية للميزانية السنوية حلكومة الواليات املتحدة أن يؤثر على سلطات الرئيس املختلفـة 

ي حتتـاج إىل تـوفري   األمريكن كل مظهر من مظاهر السلطة اليت ميارسها الرئيس حيث إ
واجلهاز التنفيذي واإلداري الذي يرأسه الرئيس حيتاج إىل ، األموال الالزمة للنهوض بأعبائها
ـ  ، املال الالزم ألداء أجور العاملني به ذه وإنشاء أجهزة جديدة وأداء النفقات املختلفـة هل

ذلك الصدد أن حيدد الكمية اليت يراها مناسبة للوفاء هبـذه  بنغرس يستطيع األجهزة؛ والكو
  .)٢(باإلضافة إىل حقه يف بيان كيفية األموال اليت خيصصها هلذه األغراض، االحتياجات

  :يف سري العمل الربملاين يف بعض احلاالت ياألمريك تدخل الرئيس ـ رابعاً
ملانية تباشر نوعاً من الرقابـة علـى السـلطة    إذا كانت السلطة التنفيذية يف النظم الرب

تدخلـها يف سـري   و، التشريعية من خالل حقها يف حل الربملان قبل انتهاء مدته الدستورية
ي ال يعـرف  األمريكفإن النظام ، ع بني عضوية الربملان والوزارةوجواز اجلم، العمل الربملاين

ية اجلمع بـني عضـوية   األمريكحدة أي مظهر من هذه املظاهر؛ فال جيوز يف الواليات املت
  )٣(.الربملان والوزارة

رئيساً للسـلطة التنفيذيـة أن يتـدخل يف    وصفه ي باألمريكوكذلك ال جيوز للرئيس 
أو  ،فليس له مثالً حق توجيه الدعوة للكـونغرس ، األوقات العادية يف سري عمل الكونغرس

وال حىت تأجيل ، جتماع الكونغرسال ميلك أيضاً فّض ا، ألحد جملسيه إىل االنعقاد العادي
وال احلق يف َحلّ أيٍ من جملسي الكونغرس على غرار ما هو مقرر لـرئيس  ، أدوار انعقاده

                                                 
الطبعة  ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، املغرب(النظم السياسية العاملية املعاصرة ،  عبد اهلادي بوطالب. د: انظر  ) ١(

  .٧٢ص)١٩٨١ة سن ، االوىل
  .٥٦١ص ،  مرجع سابق،  يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ٢(
  .٧٠٥ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  )(٣



 

٢٤٨ 

ي جيتمع من تلقاء نفسه بالنسـبة لـدورات   األمريكفالكونغرس ، الدولة يف النظام الربملاين
بفض أدوار انعقاده أو كما يتكفل هو أيضاً ، انعقاده العادية يف مواعيد حمدودة يف الدستور

  .ة برئيس اجلمهوريةوذلك كله دون أدىن تدخل من جانب السلطة التنفيذية ممثلّ، تأجيلها

فإن املشرع الدستوري يف الواليات املتحدة أجـاز للـرئيس أن   ، وعلى الرغم من ذلك
  )١(:، وذلك يف االحوال اآلتية ل الكونغرسيتدخل يف بعض األحوال االستثنائية يف سري عم

  :وجود ظروف استثنائية طارئة تستدعي وجود الكونغرس: احلالة األوىل
أو ، هبافإذا ما طرأت يف البالد أمور أو مسائل عاجلة تستدعي السرعة واحلسم يف البت 

ب اختاذ تتطلّ) أزمة حملية أو دولية(إذا تعرضت الدول ألحوال وظروف استثنائية غري عادية 
وكان الكونغرس أثناء حدوث هذه املسائل ، رية ملواجهتهاإجراءات تشريعية عاجلة أو خط

وأراد الرئيس التشاور مع أعضاء وقيادات ، كما لو كان يف عطلة مثالً، الطارئة غري منعقد
واإلجراءات الواجب اختاذهـا  ، اهليئة التشريعية حول كيفية التصدي هلذه األمور االستثنائية

سي الكونغرس أن يوجه الدعوة إىل جمل اجلمهوريةرئيس فإنه يف هذه احلالة ميكن ل، ملعاجلتها
» خاصـة «أو » اسـتثنائية «أو إىل أحـدمها فقـط لعقـد دورة     النواب والشيوخ معاً

»Extraordinary» or «Special» Session  ملعاجلة هذه األمور املستجدة اليت قد ال حتتمل
  .من جديدالتأخري أو االنتظار إىل حني عودة الكونغرس إىل االنعقاد 

  :وجود نزاع حول موعد فَّض الكونغرس: احلالة الثانية
رع الدستوري احتمال عدم اتفاق جملسي الكونغرس النواب والشـيوخ  وهنا يعاجل املّش

حيث أوكل إىل رئـيس  ، أو اختتام أعماله ،على موعد حمدد يتم فيه انفضاض الكونغرس
بأن يقوم هـو بفـّض أو   ، يف الرأيأو االختالف  ،اجلمهورية مهمة وضع حد هلذا الرتاع

  )٢(.إرجاء تلك اجللسات إىل املوعد الذي يراه مناسباً لذلك

                                                 
 .وما بعدها٧٠٧ بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ، مرجع سابق، ص حسن البحري ، الرقابة املتبادلة. د:  انظر  ) ١(

  .٧١٠ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،  حسن البحري. د: انظر  ) ٢(
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إن سلطة فّض الكونغرس يف حاالت عدم االتفاق على موعد «: Storyويف ذلك يقول 
لكوهنا السبيل السلمي الوحيد إلهناء هذا ، حمدد لذلك هي أيضاً من األمور اليت ال غىن عنها

  .»ال ميكن أن ينتج عنه سوى إهلاء اجمللسني التشريعيني وإضاعة وقتهماالرتاع الذي 

ي إذا كان قد مارس ملرات عديدة سلطته يف األمريكويبقى أن نشري هنا إىل أن الرئيس 
أو ، لألغراض التشريعية ،أو خاصة ،دعوة جملسي الكونغرس لالجتماع يف دورات استثنائية

فإنـه مل  ، واملعاهـدات ، يينات لبعض املناصب الفيدراليةجملس الشيوخ مبفرده للنظر يف التع
وعلـى  ، يسبق له أن استخدم سلطته يف فض دورة الكونغرس يف احلالة املشار إليها آنفـاً 

  .فهي تبقى كفرض قائم وممكن احلدوث، الرغم من ذلك

أو أحد جملسيه يف بعـض   ،ي بدعوة الكونغرساألمريكإن قيام الرئيس ، وحاصل القول
وقيامه بفّض دورة الكونغرس يف ، ف االستثنائية أو املناسبات املهمة لعقد دورة خاصةالظرو

تدخالً منـه يف سـري عمـل السـلطة      ّديع، حاالت عدم االتفاق على موعد حمدد لذلك
الذي يعترب من الدعائم ، »الضوابط والتوازنات«وهو ما يعد تطبيقاً سليماً ملبدأ ، التشريعية

  .عليها نظام احلكم يف الواليات املتحدة األساسية اليت يقوم
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  :متهيد وتقسيم 
يز يف احليـاة السياسـية   ية بدور متّماألمريكتقوم السلطة القضائية يف الواليات املتحدة 

حيـث  ، نفيذيـة وتدخل يف عالقات متعددة األوجه مع السلطة الت، يةاألمريكوالدستورية 
متلك السلطة التنفيذية بعضاً من  ذاته الوقت وعلى سياساهتا ويفمتارس تأثريات مهمة عليها 

 من شأن وإن مل يكن، السلطات يف مواجهة السلطة القضائية وتتدخل يف كثري من جماالهتا
  .ة الواجب توافرمها هلذه السلطةيداذلك املساس باالستقاللية واحلي

يلي بيان أوجه ومظاهر التأثري والعالقة املتبادلة بني هاتني السـلطتني  وسوف نتوىل فيما 
  :وذلك على النحو اآليت

  .السلطة التنفيذية على السلطة القضائية رقابةمظاهر  :املطلب األول
  .السلطة القضائية على السلطة التنفيذية رقابةمظاهر  :املطلب الثاين
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ي للسلطة التنفيذية بعض السلطات الداخلة يف اختصاصات السـلطة  األمريكأعطى الدستور  
قاطعاً بذلك شوطاً كبرياً يف االبتعاد عن فكرة الفصل املطلق بني السلطات ومقترباً ، القضائية

عاون ورقابة بـني تلـك   الذي مسح بوجود عالقات تكثرياً من مبدأ الفصل املرن بينها األمر 
  .السلطات

وتتمثل االختصاصات اليت متلكها السلطة التنفيذية يف مواجهة السلطة القضائية فيما هو 
ي بصفته ممثل السلطة التنفيذية من سلطة تعيني قضاة احملاكم االحتادية األمريكمقرر للرئيس 
باإلضافة إىل الدور ، اجلنائي وأيضاً ما هو مقرر هلا يف جمايل االدعاء والتحقيق، وسلطة العفو

  .يةاألمريكالقضائي الذي تلعبه اللجان اإلدارية املستقلة يف احلياة السياسية 

وإذا كانت تلك االختصاصات اليت تتدخل هبا السلطة التنفيذية يف جمال السلطة القضائية 
كام والقرارات فإن إجراءات تنفيذ األح، تؤدي إىل إجياد نوع من التأثري لألوىل على الثانية

اليت تصدرها السلطة القضائية واليت تدخل بطبيعة احلال ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية 
  .تؤدي هي األخرى إىل وجود تأثري هلا على السياسة القضائية اليت ينتهجها القضاء يف البالد
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  :يف تعيني القضاة ياألمريك سلطة الرئيسـ  والًأ
اكم االحتادية ما يسري على تعـيني كبـار املـوظفني يف    يسري على تعيني قضاة احمل

بعد مشورة وموافقـة   ياألمريكالرئيس حيث يتم ذلك مبعرفة ، يةاألمريكالواليات املتحدة 
  .جملس الشيوخ

وإذا كان الدستور قد نص على ذلك بالنسبة لتعيني قضاة احملكمة العليا يف الفقرة الثانية مـن  
لكونغرس سار على ذات القاعدة بالنسبة لتعيني قضاة سائر احملاكم االحتادية فإن ا، )١(املادة الثانية

استناداً إىل السلطة اليت يتمتع هبا يف تنظيم السلطة القضـائية  ، األخرى عند تنظيمه لتلك احملاكم
  .)٢(ويف وضع نظم التعيني يف املناصب اليت مل ينظم الدستور كيفية التعيني فيها

فإن كالً من الرئيس ، من تقاليد دستورية يف هذا اجملال عليه وما استقر، ظيموبناء على هذا التن
  .)٣(والكونغرس يلعب دوراً مهماً يكاد يكون متساوياً يف شأن تعيني قضاة احملاكم االحتادية

ي يف اختيار قضـاة  األمريكوبالرغم من السلطة التقديرية اخلطرية اليت يتمتع هبا الرئيس 
يوخ فإن تلك السلطة حيد منها بدرجة كبرية قاعدة جماملة الش، ة بصفة عامةاحملاكم االحتادي

حيث جرى العـرف علـى أن يـتم    )٤(، االحتادية للمقاطعات بالنسبة لتعيني قضاة احملاكم
ترشيح الرئيس هلم بناء على طلب أعضاء جملس الشيوخ ممن ينتمون إىل ذات حزب الرئيس 

وال خياطر أي مـن الرؤسـاء   ، كمة املراد التعيني فيهاواليتهم احمل ،والذين توجد يف دائرة
حيث يؤدي هذا الرفض وترشيحهم لشخص آخر للتعـيني  ، يني برفض هذا املطلباألمريك

  .)٥(برفض هذا الترشيح وتصويتهم ،اء جملس الشيوخ من كال احلزبنيإىل تكاتف أعض

                                                 
)١ (            Article II: Section 2. "2  He (the President) shall nominate, and by and with the 

                    Advice and Consent of the Senate, shall appoint, Judge of the supreme Court".  
  .٤١٤ص ،  مرجع السابق،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  ) ٢(
  .٦٦٣،  ٦٦٢ص،  مرجع السابق،  الرئيس يف النظام الدستوري،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ٣(
  ٤٣٠ص ،  مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني ، حسن البحري. د: انظر  ) ٤(
  .٦٦٣ص ،  سابقالرجع ،  امليةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ٥(
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صوص الترشـيح  خب ملةوقد أثبت التاريخ مدى حرص الرئيس على إحكام سيطرته الكا
لعضوية أو رئاسة احملكمة العليا نظراً ملا متثله هذه احملكمة من دور احلكم األعلـى علـى   
دستورية ومشروعية أعمال كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية وما تتمتع به من سـلطة  

ضـاء  تلك السلطة اليت تتأثر إىل حد كبري باالجتاهات السياسية ألع، تقديرية يف هذا اجملال
  .)١(هذه احملكمة

يون سلطتهم يف تعيني قضاة احملكمة العليا كوسيلة لتحقيـق  األمريكويستخدم الرؤساء 
  .)٢(أهداف معينة أو إلجناز نصر سياسي هلم

يـة  األمريكوغىن عن البيان أن إسناد سلطة تعيني القضاة االحتاديني يف الواليات املتحدة 
تلك القاعدة ، تلفاً لقاعدة الفصل العضوي بني السلطاأسلوباً خما ي يعّداألمريكإىل الرئيس 

يشترك أعضاء إحدى السـلطات يف اختيـار   ال  اليت يقتضي تطبيقها تطبيقاً كامالً حبيث
خاصة وأن هـذا  ، أعضاء السلطات األخرى حتقيقاً الستقالل السلطات عن بعضها البعض

ثري يف السياسة القضائية عن طريق األسلوب يف تعيني القضاة ُيمكن السلطة التنفيذية من التأ
  .)٣(ي اجتاهات فكرية معينةواختيار قضاة ذ

  

                                                 
  .٦٦٥ص سابق،  مرجع   ،يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ١(
ية احلرب العامليـة  األمريكففي أثناء فترة التوتر القومي السابق على دخول الواليات املتحدة ،  وعلى سبيل املثال  ) ٢(

يف إشـارة إىل  ،  الثانية قام الرئيس الدميقراطي روزفلت بترقية هارالن ستون اجلمهوري إىل منصب رئيس القضاة
كما قام الرئيس رجيان يف حماولة منه لتحسني مسعته كرئيس غري متعاطف مع حركة حترير ،  معاين الوحدة الوطنية

وباملثل فإن تعيني جورج بوش لكالرنس توماس األسود كان حماولـة  ،  املرأة ـ بتعيني أول امرأة يف احملكمة العليا 
  .ينياألمريكلكسب رضاء السود 

، عـالء أبـو زيـد   . دترمجة ،  مريكاأالجراءات القضائية يف اروبرت كارب ورونالد ستيد هام ، : للمزيد انظر
  .٢٨٦ص ،  ١٩٩٧سنة ،  الطبعة الثانية،  اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،  القاهرة

  :انظر  ) ٣(
 ,(New York ; Gampel publishing:Defending the American presidency Robert Busby 

2001)p.125. 
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  :يف العفو ياألمريك سلطة الرئيس ـ ثانياً
سلطة العفو من األمور الواضحة البتعـاد   تعّدمريكا أخالفا لقاعدة فصل السلطات يف  

ـ  ، ي عن األخذ بالفصل اجلامد بني السلطاتاألمريكالدستور  ذا احلـق  حيث إن مـنح ه
للسلطة التنفيذية يعترب تدخالً منها يف عمل السلطة القضائية نظراً ملا ينتج عن ممارسة هـذا  
احلق من وقف أثر عمل السلطة القضائية يف اجملال اجلنائي وما يعنيه ذلك من تعطيل كلمة 

  .)١(القانون اليت أصدرها القضاء يف هذا الشأن

نفيذية متارسه يف الوقـت  منح العفو للسلطة التي أن األمريكولقد رأى واضعو الدستور 
  .يه قد يكون سبباً يف احلفاظ على السكينة والنظام يف البالدالذي ترتئ

ي ألكسندر األمريكر عن هذا املعىن الفقيه الدستوري الكبري وأحد آباء الدستور وقد عّب
ن مـن شـأنه   إن منح العفو يف توقيت سليم قد يكو«: هاملتون يف إحدى مقاالته بقوله

ف فالرئيس بصفته صاحب السلطة التنفيذية واملكلّ، احلفاظ على السكينة والنظام يف اجملتمع
مينح مبقتضى سلطة العفو سلطة تقديرية يف تنفيذ حكم القانون ، بالسهر على تنفيذ القوانني

تتباب األمن الذي تقضى به احملاكم يف اجلرائم اجلنائية وميارس هذه السلطة مبا يراه حمققاً الس
  .)٢(»والنظام يف البالد

ي يف الفقرة الثانية من املادة الثانية مـن  األمريكوجاء النص على سلطة العفو يف النظام 
أو إيقـاف   ،واليت قررت أن لرئيس اجلمهورية سلطة إلغاء العقوبة أو ختفيضـها  ،الدستور

ملتحـدة إال يف أحـوال   تنفيذها أو العفو عن اجلرائم اليت ترتكب ضد قوانني الواليـات ا 
  .)٣(احملاكمة اجلنائية أمام الكونغرس

                                                 
  .٦٧١ص ،  السابق،  يةاألمريكالرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة ،  أمحد شوقي. د: ظران  ) ١(
،  مراجعة أمحد الظـاهر  ، عمران أبو حجلة. د،  ترمجة األوراق الفيدرالية،  ) هاملتون، ماديسون، جاي(: انظر  ) ٢(

  ٨٨ص . ١٩٩٦سنة ،  دار الفارس للنشر والتوزيع،  عمان
)٣(                  Article II: Section 2. "1 The President… shall have power to grant Reprives 

and Pardons for Offenses against the United States, except in cases of Impeachment"  
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ولة دستورياً ية خمّاألمريكويستخلص من ذلك النص أن سلطة العفو يف الواليات املتحدة 
  :وأنه يلزم ملباشرهتا توافر شرطني أساسيني ،إىل الرئيس

ة ضد قوانني حبيث إذا كانت موجه، أن تكون اجلرمية مرتكبة ضد قوانني االحتاد :األول
  .إحدى الواليات تكون سلطات الوالية هي املختصة وحدها بالنظر يف طلب العفو

  .)١(أال تكون اجلرمية قد اختذت بشأهنا إجراءات احملاكمة اجلنائية أمام الكونغرس :والثاين

، ية وقت ممارسـته األمريكومن اخلصائص اليت يتميز هبا حق العفو يف الواليات املتحدة 
ي إصداره يف أي وقت بعد ارتكاب اجلرمية سواء قبـل اختـاذ   األمريكللرئيس  حيث ميكن

وقـد  ، أو بعد صدور احلكم على املتـهم  ،أو بعد اإلدانة ،أو أثناءها ،اإلجراءات القانونية
  .)٢(١٨٦٧أيدت احملكمة العليا ذلك يف حكم هلا صدر عام 

فإن ، فو إال يف حاالت نادرةي ال يستعمل سلطته يف إصدار العاألمريكوإذا كان الرئيس 
 ١٩٧٧وعفو الرئيس جيمي كارتر عام ، هناك حاالت شهرية ملمارسة الرئيس هلذه السلطة

وعفو الرئيس رونالد رجيان عـام  ، عن منتهكي قوانني اخلدمة اإللزامية خالل حرب فيتنام
رك ا إدوارد ميلـر ومـا  ومه، عن مسؤولني سابقني يف مكتب التحقيقات الفيدرايل ١٩٨١

  .)٣(أدينا بإصدار أوامر القتحام أماكن بوجه غري شرعي فيلت اللذين

                                                 
  .٢٣١ص ،  مرجع سابق،  الدستوري القانون يف األساسية املبادئ،  سعد عصفور. د: انظر  ) ١(
  .Exparte Garland 4 Wall, 333, U.S. 1867                                                        :انظر  ) ٢(
مراجعـة  ،   مازن محاد. د،  ترمجة الكونغرس والسلطة التنفيذية،  سياسات تقاسم القوىلويس فيشر ،  : انظر )٣(

  .٢٢ص ،  ١٩٩٤سنة ،  بعة الثالثةالط،  االهلية للنشر والتوزيع،  عمان،  سعد أبو دية
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  :سلطة االدعاء والتحقيق اجلنائي ـ ثالثاً

ية لسيطرة السـلطة  األمريكختضع سلطة االدعاء والتحقيق اجلنائي يف الواليات املتحدة 
، ونوابـه ) املـدعي العـام  (حيث يقوم على ممارسة تلك السلطتني وزير العدل ، التنفيذية

  .)١(باإلضافة إىل مكتب التحقيقات الفيدرايل

ولقد أثار هذا الوضع العديد من االنتقادات نظراً ألن التبعية املباشرة لسلطيت االدعـاء  
من شأهنا أن جتعل مهمة التحقيق واالدعاء فيمـا يقـع مـن     ،والتحقيق للسلطة التنفيذية

سلطة أمراً عسرياً حيال من يلقى تأييد هذه الأو  ،احنرافات جنائية يف داخل السلطة التنفيذية
وتكتنفه الكثري من الصعوبات نظراً الحتمال ممارسة الضغوط املختلفـة   ،يط به الشكوكحت

إلخفاء حقيقة تلك االحنرافات خاصة من كان متورطاً فيها من رجال السلطة التنفيذية أو 
  .)٢(أنصارهم

من  "جيت ووتر"كشف من وقائع فضيحة واملثال احلي على صحة تلك االنتقادات ما ت
 التحقيقات الفيدرايل الذي يعّدبإصدار أوامره إىل مكتب  "ريتشارد نيكسون"قيام الرئيس 

أحد األقسام التابعة لوزارة العدل بالتغطية على الوقائع اجلنائية اخلاصة باقتحام مقر احلزب 
  ."جيت ووتر"الدميقراطي يف 

أو الوكيل العام يف الواليات املتحدة  ،ساعد وزير العدلن منصب مومن اجلدير بالذكر أ
 وصـفه حيث ينظر إليـه ب ، التنفيذية والقضائية تنيحلقة وصل ما بني السلط ّدية يعاألمريك

وحيدد أياً من القضايا اليت  ،مستشاراً للمحكمة العليا يشري عليها مبعاين التشريعات الفيدرالية
كما قد حيـث  ، يها سوف يتم استئنافها أمام احملكمة العلياتكون احلكومة الفيدرالية طرفاً ف

لدرجة أنه يلقب هنـاك بالقاضـي العاشـر    ، احملكمة على دعم أو معارضة سياسة معينة

                                                 
مراجعة حممد علي لوقا،   ينظم. ،  ترمجة دكيف حتكم أمريكا، كماكس سكيدمور ومارشال كارتر وان: انظر  ) ١(

  .١٨٦ص ،  ٢٠٠٤سنة ،  الدار الدولية للنشر،  عمان،  ناصف
  .٤١٧ص ،  سابق عمرج،  النظام الرئاسي،  حيىي الصباحي. د: انظر  ) ٢(
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، متحمالً مسؤولية مزدوجة لكل من السلطتني التنفيذية والقضـائية  ويعّد، للمحكمة العليا
  .)١(وهذا ال شك له مردوده على العالقة بينهما

  :الدور القضائي للجان اإلدارية املستقلةـ  بعاًرا
من خالل دراستنا للعالقة بني السلطتني التنفيذية والتشـريعية وجـدنا أن الوكـاالت    

من أهم الدالئل على أن الفصل القائم بني هـاتني   و اللجان اإلدارية املستقلة تعّداملستقلة أ
ـ  السلطتني ليس فصالً جامداً أو مطلقاً بل وتـداخل   رن يسـمح بالتعـاون  هو فصل م

  .االختصاصات فيما بينهما
ل االختصاص القضائي للجان اإلدارية املستقلة يف سلطتها يف توقيـع اجلـزاءات علـى    ويتمثّ

وعلى سبيل املثـال  ، أو النظر يف املنازعات املتعلقة بإجراءاهتا التنظيمية، املخالفات القانونية ألنظمتها
ترفع أجور الشحن فإهنا سوف تلقى معارضة من أصحاب دوائـر   إذا أرادت السكك احلديدية أن

ويف مثل هذه احلالة تقوم جلنة التجـارة بـني   ، املال واألعمال الذين ال يرغبون يف رفع أجور أعلى
  .)٢(وتفصل يف القضية حمل الرتاع ،الواليات بعقد جلسات االستماع متاماً مثل جلان الكونغرس

للجان اإلدارية إىل أن يصفها البعض بأهنا يف جوهرهـا   وقد دعا هذا النشاط القضائي
  .»حمكمة قضائية«ليست إال 

ويرجع السبب يف منح اللجان اإلدارية املستقلة اختصاصات قضائية إىل االزدياد املضطرد 
وما ينشأ عن هـذا  ، املختلفة ةالفردي اتيف نشاط السلطة التنفيذية وتدخلها يف جمال النشاط

قانونية مع األفراد واملؤسسات املختلفة وضرورة اإلحاطة بكـثري مـن    النشاط من مشاكل
مما قد ال يتوافر للمحاكم القضـائية عكـس   ، املعقدة للفصل يف هذه املشاكل املسائل الفنية

  .)٣(اللجان اإلدارية واليت هي حبكم نشأهتا وتكوينها تكون أقدر على القيام هبذا الدور

                                                 
  .٤٤٥ص ،  مرجع سابق،  اإلجراءات القضائية يف أمريكاروبرت كارب ورونالد ستيد هام ، : ظران  ) ١(
اجلمعية ،  القاهرة، جابر سعيد عوض .،  ترمجة ديةاألمريكنظام احلكم يف الواليات املتحدة الري الولتيز،  :انظر  ) ٢(

 .٢٠٦ص ،  ١٩٩٦سنة ،  املصرية لنشر الثقافة العاملية

  .٣٥٩ص ،  مرجع سابق،  حقيقة الفصل بني السلطات،  سعيد السيد علي. د: انظر  ) ٣(
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إذا كانت السلطة التنفيذية متلك بعض السلطات يف مواجهة السلطة القضائية على النحو 

فإن السلطة القضائية متلك هي األخرى بعض السلطات يف مواجهة السـلطة  ، السابق بيانه
  .التنفيذية

سلطتني تؤثر يف األخـرى  وقد أدى هذا الوضع إىل أن أصبحت كل سلطة من هاتني ال
وتتأثر هبا مما خلق جماالً للتعاون واملراقبة بينهما يتناىف مع فكرة الفصل املطلق بني السلطات 

  .ياألمريكيف النظام 

وتتبلور السلطات اليت تتمتع هبا السلطة القضائية يف مواجهة السلطة التنفيذية فيما متلكه 
تلك السلطة اليت تقررت للقضـاء يف   ،تنفيذيةمن سلطة مراقبة مشروعية أعمال السلطة ال

ذات احلكم الذي قررت فيه احملكمة العليا اختصاص القضاء بالرقابة على دستورية القوانني 
  .وأيضاً اختصاصه بتفسري الدستور

وباإلضافة إىل ما تقدم فإن رئيس احملكمة العليا يلعب دوراً ملحوظاً يف العالقـة بـني   
عقـب   س الدولة حبلف اليمني الدسـتورية حيث يقوم رئي، لتشريعيةالسلطتني التنفيذية وا

ى كما أنه يرأس احملاكمة الربملانية الـيت تتـولّ  ، أمامه ابه من الشعب وقبل توليه السلطةانتخ
  .حماكمة الرئيس
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  :سلطة القضاء يف مراقبة مشروعية أعمال السلطة التنفيذية ـ والًأ
الواليات ة التنفيذية من األمور املستقرة يف عمال السلطُتعد رقابة السلطة القضائية على أ

فقد كان منصوصاً على تلك الرقابة يف كل من القانون املشـترك  ، املتحدة منذ فترة طويلة
Common Law ، وقانون العدالةLaw of Equity

اللذين انتقال من بلديهما األم إجنلترا  )١(
تطابق وسائل تلك الرقابة يف كل مـن   إىل أدى مما، منذ فترة استعمارها للواليات املتحدة

وعدم اقتصارها على تلك األساليب  ،ياألمريكوالنظام القضائي  ،النظام القضائي اإلجنليزي
وإمنا تشمل باإلضافة إىل  ،فال تقتصر الرقابة على اإللغاء فقط، اليت ميارسها القضاء اإلداري

يف حالة خمالفتها للدستور والقانون بصفة  ذلك سلطة تقرير بطالن أعمال السلطة التنفيذية
سواء بضرورة القيام بالعمل الذي يوجبه القـانون   ،وأيضاً سلطة إصدار األوامر إليها، عامة

  .)٢(عليها أو االمتناع عن العمل املخالف للقانون

وإذا كانت رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية يف الواليات املتحدة تشمل كل 
الذي يعد املرجع الرئيسي بشأن حتديـد  ة فإن قانون اإلجراءات اإلدارية ل تلك السلطأعما

ية قد نص على حالتني خترجان من نطاق هذه األمريكأساليب رقابة القضاء ألعمال اإلدارة 
  .الرقابة

  

                                                 
القانون املشترك عبارة عن جمموعة املبادئ والقواعد اليت قررهتا احملاكم اإلجنليزية يف القرنني احلادي عشر والثـاين    ) ١(

تمع اإلجنليزي ومن بع يف اجملوكانت تستمد تلك املبادئ من العرف املت،  عشر للفصل يف املنازعات املعروضة عليها
وقد نشأ نتيجة عدم قدرة مبادئ القانون املشترك من ،  أما قانون العدالة فهو من صنع القضاء أيضاًمبادئ العدل، 

  .مواجهة التطورات القانونية اليت دعت إليها احلاجات االجتماعية واالقتصادية املتجددة
بادئ قانون العدالة إىل أمريكا مع املستعمرين اإلجنليـز يف القـرنني   وقد انتقلت مبادئ القانون املشترك وأيضاً م

وما زالت حىت اآلن مصدراً للقليل من جوانب التنظيم الدستوري يف الواليات املتحدة ،  السابع عشر والثامن عشر
  ..يةاألمريك

  .وما بعدها ٢٨ص ،  سابق مرجع،  الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة،  أمحد شوقي. د: للمزيد انظر
 .٦٣٣-٦٣٢ص ،  سابقالرجع ام الدستوري للواليات املتحدة ،  املالرئيس يف النظ،  أمحد شوقي. د: انظر  ) ٢(
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  .إذا نص املشرع على استبعاد رقابة القضاء :احلالة األوىل

حيـث ال يوجـد   ، املمنوحة ألعضاء السلطة التنفيذيةالسلطة التقديرية  :احلالة الثانية
ي رقابة يف نطاقها من حيث أسلوب استخدام أعضاء السلطة التنفيذية لتلك األمريكللقضاء 

السلطة املمنوحة هلم أو مالءمة استخدامها طاملا يتم ذلك يف حدود السلطة الـيت منحهـا   
ألعضاء يف كيفيـة ممارسـتهم سـلطة    القانون وال ميلك القضاء توجيه األوامر إىل هؤالء ا

أما إذا حدث خروج عن طبيعة وحدود السلطة اليت منحها القـانون  ، التقدير املمنوحة هلم
ي خرج عـن  ابة ضد صاحب السلطة التنفيذية الذفإن للقضاء هنا ممارسة شىت وسائل الرق

ا الـيت ابتغاهـا   تلك احلدود القانونية أو استهدف من استعماهلا أهدافاً ال تتفق مع طبيعته
  .)١(املشرع

دور السلطة القضائية يف حتديد اختصاصات السلطة التنفيذية وعالقاهتا بالسـلطة  ـ   ثانياً
  :التشريعية

أي الرقابة على مدى اتفاق (ي سلطة الرقابة على دستورية القوانني األمريكميلك القضاء 
  ).ية مع الدستور االحتادياألمريكالقوانني 

ـ ة القضاء يف هذا الشأن أمهية نظراً ملا يتصف به الدستور لقد ازدادت سلطو ي األمريك
ه تتضـمن ما و ،وغموض يف البعض اآلخر ،وعمومية ،من اختصار شديد يف بعض نصوصه

للكثري من العبارات اليت حتتمل عدة تفسريات متباينة وتعطى سلطة تقديرية كبرية للجهـة  
  .القائمة بالتفسري

باإلضافة إىل سـلطته يف  ، ي لسلطته يف تفسري الدستورألمريكاوقد أدت ممارسة القضاء 
سواء من ناحية حتديد (ري مهم له على السلطة التنفيذيةمراقبة دستورية القوانني إىل نشوء تأث

ساعده على ذلك ما استقر يف  )حية عالقاهتا بالسلطة التشريعيةنطاق اختصاصاهتا أو من نا
ي األخذ بنظام السوابق القضائية الذن النظام اإلجنليزي من ي نقالً عاألمريكالنظام القانوين 

                                                 
 .٣٦٤ص ،  مرجع سابق،  الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي،  محيد الساعدي. د: انظر  ) ١(



 

٢٦١ 

يعين وجوب التزام القضاء بالقاعدة اليت سبق أن وضعها يف احلاالت املماثلة الـيت تطـرح   
  .)١(عليه

  :دور السلطة القضائية يف حتديد السياسات التشريعية للسلطة التنفيذيةـ  ثالثاً
نفيذية باختصاصات واسعة يف اجملـال التشـريعي   سبق أن أوضحنا سلفاً متتع السلطة الت

ي وأجهزته التنفيذية بدور رئيسي يف اقتراح التشـريعات الـيت   األمريكحيث يقوم الرئيس 
تطرح على الكونغرس باإلضافة إىل السلطة الالئحية للرئيس واالختصاصـات التشـريعية   

  .للجان اإلدارية املستقلة

اهتا التشريعية يف سبيل وضـع السياسـة الـيت    تستخدم السلطة التنفيذية اختصاص كما
وذلك بإصدار اللوائح واستصدار القوانني الالزمة واملسـاعدة يف  ، تنتهجها موضع التنفيذ

 الرقابة على دستورية عن طريق سلطتها يف فإن السلطة القضائية ميكنها، سةتنفيذ تلك السيا
 مما يؤدي إىل عدم تطبيقها وبالتـايل  أن تقرر عدم دستورية هذه اللوائح أو القوانني القوانني

  .)٢(عرقلة السياسة اليت ترمي السلطة التنفيذية إىل حتقيقها من ورائها

  رئاسة رئيس احملكمة العليا جمللس الشيوخ عند حماكمة الرئيس برملانياًـ  رابعاً
السلطة سبق أن أوضحنا عند تناولنا العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية أن أعضاء 
وأن تلك  ،التنفيذية خيضعون للمحاكمة الربملانية أمام الكونغرس عند ارتكاهبم جرائم جنائية

احملاكمة تنقسم إىل مرحلتني مرحلة االهتام ويقوم هبا جملس النواب ومرحلة احملاكمة وتكون 
  .أمام جملس الشيوخ

                                                 
وقد ،  ياألمريكعلى رأسه احملكمة العليا ـ هو املعرب األول عن إرادة الدستور  ي ـ و األمريكوهكذا صار القضاء   ) ١(

أكد هذا املعىن رئيس احملكمة العليا هيوز يف حماضرة له بكلية القانون جبامعة كولومبيا حيث قرر متحـدثاً عـن   
  .»ولكن الدستور هو ما يقرره القضاة،  إننا خنضع للدستور«القضاة 

 .٤٤ص ،  مرجع سابقاألمريكية ،   نظام احلكم يف الواليات املتحدةالولتيز ،  الري : للمزيد انظر

ي جتاه السلطة القضائية عند تعيينه لقضاة احملـاكم  األمريكوقد أدى هذا الوضع إىل تأثري متبادل يف سياسة الرئيس   ) ٢(
وذلك جتنباً لقيام ،  اجتاهاهتم السياسيةحيث يقوم عادة باختيار من يتفقون معه يف ،  االحتادية وخاصة احملكمة العليا

 .هؤالء القضاة بعرقلة سياسته يف اجملالس التشريعي



 

٢٦٢ 

ويف ، لس الشيوخرئيساً جمل وصفهكما أوضحنا أن نائب الرئيس يرأس جلسة احملاكمة ب
حالة ختلف نائب الرئيس أو يف حالة حماكمته هو فإن الرئيس االحتياطي جمللس الشيوخ هو 

  .)١(الذي يرأس جلسة احملاكمة

ي على عنصـري  األمريكأما يف حالة حماكمة رئيس الدولة فقد خشي واضعو الدستور 
حيث إن نائبه قد يركن ، يساحلياد واالستقالل الواجب توافرمها يف رئيس احملكمة جتاه الرئ

، ى الرئاسة بدالً منه وقد يتجه إىل حماباته إذا كان على عالقة طيبة معـه إىل إدانته حىت يتولّ
ة خلوض املعركة االنتخابية معه على منصـب  الرئيس هو الذي قام باختياره بدايخاصة أن 
  .نائب الرئيس

ي يف البند األمريكلدستور لذلك والستبعاد أي شك من ناحية نائب الرئيس فقد نص ا
عندما تتناول احملاكمة رئيس الواليات «:السادس من الفقرة الثالثة من املادة األوىل على أنه 

  .)٢(»يترأس رئيس احملكمة العليا اجللسات، املتحدة

  ي بأداء اليمني الدستورية أمام رئيس احملكمة العليااألمريكقيام الرئيس ـ  خامساً
علـى  «:ي أنه األمريكمن الفقرة األوىل من املادة الثانية من الدستور  جاء بالبند الثامن
وأقسـم  : يتأن يؤدي القسم أو التوكيـد اآل ، رع يف تنفيذ مهام منصبهالرئيس قبل أن يّش

وبـأنين   ،منصب رئيس الواليات املتحدة ماتبأنين سأقوم بإخالص مبه) أو أؤكد(جازماً 
  .»وأدافع عن دستور الواليات املتحدة سأبذل أقصى ما يف وسعي ألصون وأمحي

ويعين هذا النص أن الرئيس املنتخب عليه أن يؤدي اليمني الدستورية عقب انتخابه من 
إال أن النص أغفل حتديد الشخص الذي يقيم مراسم حتليـف  ، الشعب وقبل توليه السلطة

  .أمامهالرئيس أو مبعىن آخر الشخص الذي يقوم الرئيس بأداء اليمني الدستورية 

                                                 
  وما بعدها  ٢٤٦ص ،  يراجع ما سبق ذكره عند دراسة احملاكمة الربملانية ألعضاء السلطة التنفيذية  ) ١(
)٢ («When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside….»        

   



 

٢٦٣ 

ففي البداية قام الـرئيس  ، ية بعدة مراحلاألمريكوقد مر هذا األمر يف الواليات املتحدة 
مث ، جورج واشنطن بأداء اليمني الدستورية أمام أحد املسؤولني حبكومة واليـة نيويـورك  

مث بعد ذلك أصبح من اختصاص ، )١(انتقل األمر إىل القاضي اجلزئي ببلدة الرئيس املنتخب
كمة العليا يف الوالية اليت تتبعها بلدة الرئيس إىل أن انتهى الوضع إىل ما هو عليـه  رئيس احمل
حيث أصبحت مراسم تأدية اليمني من اختصاص رئيس احملكمة العليا يف الواليـات  ، حالياً
وبالتايل يتعني على الرئيس أن يقوم بأداء القسم الدستوري أمامه قبل توليه منصبه ، املتحدة

  .)٢(هذا املنصب ماته يف تنفيذ مهوقبل شروع

  

                                                 
ومن النوادر الطريفة يف هذا الصدد أن الرئيس كالفن كولدج قام بأداء اليمني الدستورية أمام والده والذي كـان    ) ١(

  .٣٨١سعيد السيد علي ، حقيقة الفصل بني السلطات ، مرجع سابق، ص. د: انظر .قاضياً ببلدته فريمونت
  .٣٤ص ،  مرجع سبق ذكره،  ية مع مالحظات توضيحيةاألمريكات املتحدة دستور الوالي: انظر يف ذلك  ) ٢(



 

٢٦٤ 
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، يةاألمريكللرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة  استعرضنا من خالل دراستنا
والسلطات الـيت يتمتـع هبـا    ، والشروط الالزمة لتعيينه ،ياألمريككيفية انتخاب الرئيس 

ية سواء كان األمريكيات املتحدة وكذلك الدور الذي يلعبه رئيس الدولة يف الوال، الرئيس
  .أو القضائية ،أو التشريعية ،ذلك من خالل السلطة التنفيذية

برز ية املثال األاألمريكالواليات املتحدة  وصفيضا عن الفصل بني السلطات بأ وحتدثنا
  .خرىي بالسلطات األاألمريكمن خالله تكلمنا عن عالقة الرئيس ، هلذا الفصل

 الرئاسي األمريكـي  ء أن رئيس الدولة يلعب دوراً فعاالً وحقيقياً يف النظاموقد اتضح لنا جبال
على النحو الذي جعله السلطة الراجحة واملؤثرة على غريها من السلطات األخرى يف الدولـة يف  

  .هذا النظام

على أسـاس مـن    -كما رأينا-ورغم أن النظام الرئاسي يقيم العالقات بني السلطات 
والتشريعية تتعـادالن يف مصـدر    ،فالسلطة التنفيذية، ازن واالستقالل بينهاملساواة والتوا

مارسة اختصاصاهتما دون رقابـة  وتنفرد هاتان السلطتان مب ،الشعيبسلطتها وهو االنتخاب 
  .هبا من طغيان السلطة األخرى وتوقفها ومتلك كالمها وسائل حتد ،من السلطة األخرى

والواقع العملي احلايل قد أدى إىل رجحـان كفـة    ،ليإال أن املالحظ أن التطبيق الفع 
وأصبح رئـيس الدولـة يف    ،الرئيس خاصة مع االجتاه املعاصر حنو تقوية السلطة التنفيذية

واملتفوقة على باقي السلطات يف الدولة بـالنظر إىل   ،الواليات املتحدة هو السلطة الراجحة
وهو ما جعل ميـزان   ،ريق االنتخابد الذي استمده من الشعب مباشرة عن طيمركزه الفر

  .التوازن بني السلطات يف النظام الرئاسي خيتل ومييل لصاحل رئيس الدولة



 

٢٦٥ 

كما أن حجم السلطات املسندة لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي جعلتـه يتفـوق يف   
 عليـة وإمنـا  مكانته على نظريه يف النظم الربملانية واليت ال ميلك فيها رئيس الدولة سلطة ف

ن اختصاصات السلطة التنفيذية تكمن يف الوزارة اليت يرأسـها  سلطات امسية فقط حيث إ
  .زعيم حزب األغلبية يف الربملان

ي مل يتجهوا إىل ترجيح سلطة على أخرى األمريكالدستور  وعلى الرغم من أن واضعي
إىل وفقاً ملفهومه اجلامد على النحـو الـذي يـؤدي     ،وأخذوا مببدأ الفصل بني السلطات

استقالل كل سلطة عن األخرى مع احلد من طغيان أي من السلطات بواسـطة ضـوابط   
  .معينة وهو ما جعل رئيس الدولة يف مركز مساوٍ ملركز السلطة التشريعية

طت احلدود بيد أن املالحظ أن العالقة بني الرئيس والكونغرس من الناحية العملية قد خت
  :رئيس يف ميزان السلطات وذلك لآليتالحظ تفوق الاملرسومة يف الدستور ون

واستغالهلم الختصاصاهتم االستغالل األمثل خاصة يف حال  ،ـ قوة شخصية الرؤساء  ١
  .ب قيام سلطة تنفيذية قويةقيام حروب أو أزمات مبا يتطلّ

ـ ـ ضعف السلطة التشريعية أمام سلطات رئيس الدولة يف النظام الرئاسي   ٢ ي األمريك
السلطات لصاحل األخري وذلـك بسـبب    إىل اهتزاز مبدأ الفصل بني على النحو الذي أدى

وهو مـا   ،والذي ينتمي إليه الرئيس ،حيازة الرئيس يف الواقع حلزب األغلبية يف الكونغرس،
وجيعل آلرائه ومقترحاتـه يف شـؤون    ،جيعله بالطبع يسيطر واقعياً على سري األمور بداخله

  .احلكم فاعلية كبرية داخل الكونغرس

حزبه فقط بل متتد أيضاً إىل أعضاء احلزب املعـارض   ءوال تقتصر سيطرة الرئيس على أعضا
عن طريق ما ميلكه الرئيس من جمامالت وتعيينات لذويهم يف الوظائف املختلفة وهو مـا جيعـل   

  .الرئيس يسيطر على الكونغرس واقعياً رغم استقالل األخري عن الرئيس دستورياً

وجتعله أوسع نفوذاً من  ،أن طريقة انتخاب الرئيس تعزز مركزه يضاف إىل ما سبق أيضاً
وذلك ألنه منتخب بواسطة ماليني من الشعب يف حـني أن   ،نفوذ أعضاء الربملان أنفسهم



 

٢٦٦ 

كل عضو من أعضاء الربملان منتخب بواسطة أغلبية حمدودة العدد حمصـورة يف الواقـع يف   
ـ  انةمكدائرة انتخابية واحدة وهو ما جيعل للرئيس  ه قوية يستمدها من الرأي العام مبا ميكّن

ومشروعات خاصة إذا كـان   على اجتاهاتمن التأثري على الربملان واحلصول على موافقته 
  .الرئيس يتمتع بشخصية قوية

ويالحظ أيضاً من استعراض النظام الرئاسي إىل أنه رغم متتع الرئيس بسلطات كبرية وواسـعة  
ي يف األمريكإال أنه يف الوقت ذاته مل يصبح الرئيس  كافة  الدولةوكذلك سيطرته على السلطات يف

وقت ما يف مركزه احلاكم الدكتاتوري وذلك ألن الرئيس ال حيظى بتأييد الشعب ويظفر بتقـديره  
  .إال إذا حرص دائماً على احترام احلريات واستهدف الصاحل العام يف كل تصرفاته

السلطات املركزة يف يد رئيس الدولة يف النظام الرئاسـي   وأخرياً نوضح أن هذا الكم اهلائل من
  .ي وكذلك وضعه بني بقية السلطات يف الدولة يصح معه أن يوصف النظام بأنه نظام رئاسياألمريك

ية وساعد على األمريكوقد حقق هذا النظام جناحاً كبرياً واستقراراً يف الواليات املتحدة 
قدمة دول العامل احلديث وجعل هلا ولرئيسـها تـأثرياً   تقوية الدولة وتقدمها وجعلها يف م

  .مباشراً وكبرياً على معظم أحداث العامل يف الوقت احلاضر

  :تيةذكره ميكننا طرح التوصيات اآلومن خالل ما مت 
ي يتم على درجـتني أي  األمريكي وفقاً للدستور األمريكإن نظام انتخاب الرئيس  -١

األسلوب الـدميقراطي املثـايل يف االنتخـاب أال وهـو       مباشر يبتعد عنريإنه انتخاب غ
االنتخاب الشعيب املباشر والذي يتمكن الشعب مبقتضاه أن خيتار الرئيس بطريقة مباشـرة  

ي يسند مسألة اختيار الرئيس إىل بعض املنـدوبني ممـا ال   األمريكوأن النظام ، دون وسيط
  :مثلة يفتب عليها بعض التناقضات امليتفق مع مبدأ سيادة الشعب كما أن هذه الطريقة يترت

ـ إن املندوبني الذين مت انتخاهبم على مستوى الوالية وفازوا بعضوية اجملمع االنتخايب أ
الذي يسند له اختيار الرئيس ملتزمون أمام ناخبيهم باختيار مرشح احلزب للرئاسة إال أنه ال 
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زالوا يتمتعون حبرية التصويت يف يوجد التزام قانوين يضمن التزامهم بذلك فبعد فوزهم ما 
  .انتخاب الرئيس وهو ما قد خيالف اإلرادة الشعبية

ـ إن هذه الطريقة يترتب عليها فوز مرشح مبنصب الرئاسة على الرغم من عـدم    ب
حصوله على األغلبية املطلقة لألصوات الشعبية مما يعين أن أكثر مـن نصـف الشـعب    

ما يهدر اإلرادة الشعبية وحيدث ذلك نتيجـة   ي كان يفضل مرشحني آخرين وهواألمريك
حصول أحد املرشحني للرئاسة على كل األصوات االنتخابية لوالية معينة مع عدم حصوله 

وهذه النتيجة الشاذة واملخالفـة  ، على األغلبية املطلقة ألصوات ناخيب الدرجة األوىل فيها
  .يةاألمريكالرئاسة  من انتخابات اًللدميقراطية قد تكررت يف مخسة عشر انتخاب

ـ إذا مل حيصل أي من املرشحني للرئاسة على األغلبية املطلقة ألصـوات اجملمـع     ج
ي يسند انتخاب الرئيس يف هذه احلالة جمللـس  األمريكاالنتخايب للرئيس فإنه وفقاً للدستور 

النواب وال شك أن هذا األسلوب غري دميقراطي ألنه يسحب من الشعب سـلطة البـت   
  .وبنفسه يف مسألة اختيار الرئيس النهائي

يف أمريكا نظام وحدة القائمة والذي يقضي بأن يفوز بكل  كافة ـ يتبع يف الواليات  د
ه القائمة اليت حصلت على أكرب عدد األصوات االنتخابية للوالية املرشح للرئاسة الذي متثلّ

ال يشترط أن تكـون هـذه   ف، من األصوات الشعبية اليت مت اإلدالء هبا يف انتخابات الوالية
وهذا يؤدي إىل أنه ميكن أن يفوز بكل ، القائمة قد حصلت على األغلبية املطلقة لألصوات

األصوات االنتخابية للوالية مرشح للرئاسة مل يرغب يف انتخابه مما يزيد على نصف ناخيب 
  .الدرجة األوىل يف الوالية نفسها

ي واليت قد تبعده األمريكس انتخاب الرئيس لذلك فإننا نوضح أن هذه التناقضات اليت مت
ـ عن األسلوب الدميقراطي السليم جتعلنا هنيب باملشرع الدستوري  ي أن يتـدخل  األمريك

لتعديلها على النحو الذي جيعل انتخاب الرئيس ونائبه باالنتخاب الشعيب املباشر باألغلبيـة  
  .املطلقة لعدد األصوات الشعبية الصحيحة
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ذلك أن يتدخل املشرع الدستوري باقتراح لزيادة مدة الرئاسـة  كما أننا نوصي ك-٢
حتقيق برناجمهم االنتخايب الذي  من كافة ية على مخس سنوات حىت يتمكن الرؤساءاألمريك

وعد بتنفيذه خاصة وإنه قد ال جيدد له فترة رئاسة جديدة مع االلتزام بالقيـد الدسـتوري   
ن الذي حظر تويل الرئيس ألكثر من مـدتني  شريالتعديل الدستوري الثاين والع الذي أورده

  .رئاسيتني متتاليتني

ـ ضرورة احملافظة على مبدأ الفصل بني السلطات يف العالقة بني السلطات املختلفة   ٣
يف الدولة خاصة فيما يتعلق باالختصاصات اليت ميارسها رئيس الدولة يف مواجهة السلطتني 

إىل سيطرته عليهما مبا ميتلكه حاليـاً مـن نفـوذ     التنفيذية والقضائية حىت ال يؤدي ذلك
الضمانة اهلامة ملنع االستبداد والطغيان من جانـب   ن وخيل باملبدأ السابق الذي يعّدورجحا

رئيس الدولة واحلفاظ على املبادئ الدميقراطية وال نعين باحلفاظ على املبدأ السابق فصـل  
ل الذي يكفل احلفاظ على املبادئ املتقدمـة  السلطات يف الدولة فصالً تاماً وإمنا فقط الفص

  :ويتحقق ذلك من جانبني

يكون لرئيس الدولة سلطة التأثري على الكونغرس وذلك من أجل احلفـاظ   أالّ: األول
بشخصية قوية وحيازهتم حلزب  كافة على التوازن بني السلطات خاصة يف ظل متتع الرؤساء

الكونغرس يف الواقع ويكون ذلك بوضع الوسائل األغلبية يف الكونغرس مما مكنهم من قيادة 
  .الدستورية الالزمة اليت تكفل حتقيق ذلك

ى هي بنفسـها  وجوب استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وأن تتولّ: الثاين
وأن يشكل جملس أعلى للقضاء من بني أعضاء السلطة القضائية فقط ويكون  ،إدارة شؤوهنا

يف تعيينات وإدارة شؤون القضاء املختلفة ومتنع السلطة التنفيذية من  له كافة االختصاصات
كما ال جيوز لرئيس الدولة أو من ينيبه رئاسة جملس القضاء ، التدخل يف شؤون هذا اجمللس

  .صورية مكانت رئاسة فعلية أأسواء 
نتشار ـ نرى كذلك وجوب العمل على حتقيق االستقرار يف الناحية اإلدارية يف أمريكا ال٤

بشأن تعيينات املـوظفني الـيت   » جماملة الشيوخ«ونظام » بنظام الغنائم«األنظمة املعروفة 
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عدم االستقرار اإلداري وجيعل أسـاس التعـيني    يؤدي إىل ميارسها رئيس الدولة ذلك ألنه
الشخصية واجملامالت بدالً مـن الكفـاءة    عواملمتمثالً يف الرتاعات احلزبية والسياسية وال

  .رة مما يصم ذلك بالفساد واالحنراف يف ظل عدم اعتراض جملس الشيوخ على ذلكواجلدا
  :وخنتم رسالتنا بقوله تعاىل

 {  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôz  

a  
  ]٤١ - ٤٠ - ٣٩:سورة النجم[
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ì‚vj¹]l^è÷çÖ]ð^‰õ…ð^`eÐv×ÚÓè†Úù]ãe]çÞæíéÜEMD  
 

Time in office U.S. Presidents U.S. Vice Presidents  

١٧٩٧- ١٧٨٩ ١ George Washington John Adams

١٨٠١- ١٧٩٧ ٢ John Adams Thomas Jefferson

١٨٠٩- ١٨٠١ ٣ Thomas Jefferson
Aaron Burr and George 
Clinton

١٨١٧- ١٨٠٩ ٤ James Madison
George Clinton and 
Elbridge Gerry

١٨٢٥- ١٨١٧ ٥ James Monroe Daniel D. Tompkins

١٨٢٩- ١٨٢٥ ٦ John Quincy Adams John C. Calhoun

١٨٣٧- ١٨٢٩ ٧ Andrew Jackson
John C. Calhoun and 
Martin Van Buren

١٨٤١- ١٨٣٧ ٨ Martin Van Buren Richard M. Johnson

١٨٤١ ٩ William Henry Harrison John Tyler

١٨٤٥- ١٨٤١  ١٠ John Tyler None

١٨٤٩- ١٨٤٥  ١١ James Polk George M. Dallas

١٨٥٠- ١٨٤٩  ١٢ Zachary Taylor Millard Fillmore

١٨٥٣- ١٨٥٠  ١٣ Millard Fillmore None

١٨٥٧- ١٨٥٣ ١٤  Franklin Pierce William R. King

١٨٦١- ١٨٥٧ ١٥  James Buchanan John C. Breckinridge

١٨٦٥- ١٨٦١ ١٦  Abraham Lincoln
Hannibal Hamlin and 
Andrew Johnson

١٨٦٩- ١٨٦٥ ١٧  Andrew Johnson None

١٨٧٧- ١٨٦٩  ١٨ Ulysses S. Grant
Schuyler Colfax and 
Henry Wilson

١٨٨١- ١٨٧٧  ١٩ Rutherford B. Hayes William A. Wheeler

١٨٨١ ٢٠ James A. Garfield Chester Alan Arthur

١٨٨٥- ١٨٨١  ٢١ Chester Alan Arthur None

                                                 
  : معلومات هذا اجلدول مأخوذة من  )١(

Brian Duignan: The Executive Branch Of The Federal Government ,op.cit,pp351-352-353    



 

٢٧١ 

١٨٨٩- ١٨٨٥  ٢٢ Grover Cleveland Thomas Hendricks

١٨٩٣- ١٨٨٩ ٢٣ Benjamin Harrison Levi P. Morton

١٨٩٧- ١٨٩٣ ٢٤ Grover Cleveland Adlai E. Stevenson

١٩٠١- ١٨٩٧ ٢٥ William McKinley
Garret A. Hobart and 
Theodore Roosevelt

١٩٠٩- ١٩٠١ ٢٦ Theodore Roosevelt Charles W. Fairbanks

١٩١٣- ١٩٠٩ ٢٧ William Howard Taft James S. Sherman

١٩٢١- ١٩١٣  ٢٨ Woodrow Wilson Thomas R. Marshall

١٩٢٣- ١٩٢١ ٢٩ Warren G. Harding Calvin Coolidge

١٩٢٩- ١٩٢٣ ٣٠ Calvin Coolidge Charles G. Dawes

١٩٣٣- ١٩٢٩ ٣١ Herbert Hoover Charles Curtis

١٩٤٥- ١٩٣٣ ٣٢ Franklin D. Roosevelt
John Garner ،Henry 

Wallace ،Harry S Truman

١٩٥٣- ١٩٤٥ ٣٣ Harry S Truman Alben Barkley

١٩٦١- ١٩٥٣ ٣٤ Dwight D.Eisenhower Richard Nixon

١٩٦٣- ١٩٦١ ٣٥ John F. Kennedy Lyndon Johnson

١٩٦٩- ١٩٦٣ ٣٦ Lyndon Johnson Hubert Humphrey

١٩٧٤- ١٩٦٩ ٣٧ Richard Nixon
Spiro T. Agnew and 
Gerald Ford

١٩٧٧- ١٩٧٤ ٣٨ Gerald Ford Nelson Rockefeller

١٩٨١- ١٩٧٧ ٣٩ Jimmy Carter Walter Mondale

١٩٨٩- ١٩٨١ ٤٠ Ronald Reagan George Bush

١٩٩٣- ١٩٨٩ ٤١ George Bush Dan Quayle

٢٠٠١- ١٩٩٣ ٤٢ Bill Clinton Al Gore

٢٠٠٩- ٢٠٠١ ٤٣ George W. Bush Dick Cheney

٢٠٠٩ ٤٤ Barack Obama Joe Biden
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  )١()٢٠١٢- ٢٠٠٨(اجلدول اآليت يتضمن أمساء وزارة باراك اوباما  

Cabinet of president barackobama( January 20, 2009)  
Secretary of State Hillary Clinton 

Secretary of the Treasury Timothy Geithner 

Secretary of Defense Leon Panetta 

Attorney General Eric Holder 

Secretary of the Interior Ken L. Salazar 

Secretary of Agriculture Tom J. Vilsack 

Secretary of Commerce John Bryson 

Secretary of Labor Hilda L. Solis 

Secretary of Health and Human Services Kathleen Sebelius 

Secretary of Housing and Urban Development Shaun Donovan 

Secretary of Transportation Ray H. LaHood 

Secretary of Energy Steven Chu 

Secretary of Education Arne Duncan 

Secretary of Veterans Affairs Eric Shinseki 

Secretary of Homeland Security  Janet Napolitano 

@ @
@ @
@ @

                                                 
  :معلومات هذا  اجلدول مأخوذة من عدة مصادر   ) ١(

Brian Duignan: the executive branch of the federal government ,op.cit,pp398               
Cabinet Members Under President Barack Obama  
Infoplease.comhttp://www.infoplease.com/us/government/cabinet-members-barack-
obama.html#ixzz1yVTT62O5  
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  )١(جدول يبني فاعلية حق االعتراض الذي ميلكة الرئيس األمريكي

  

President Congresses 
Regular 

Vetoes 

Pocket 
Vetoes 

Total 
Vetoes 

Vetoes
Overridden

George Washington ١st–4th ٢ ..... ٢ ..... 

John Adams ٥th–6th ..... ..... ..... ..... 

Thomas Jefferson ٧th–10th ..... ..... ..... ..... 

James Madison ١١th–14th ٧ ٢ ٥ ..... 

James Monroe ١٥th–18th ١ ..... ١ ..... 

John Quincy Adams ١٩th–20th ..... ..... ..... ..... 

Andrew Jackson ٢١st–24th ١٢ ٧ ٥ ..... 

Martin Van Buren ٢٥th–26th ..... ١ ١ ..... 

William Henry 
Harrison

٢٧th
 ..... ..... ..... ..... 

John Tyler ٢٧th–28th ١ ١٠ ٤ ٦ 

James K. Polk ٢٩th–30th ٣ ١ ٢ ..... 

Zachary Taylor ٣١st ..... ..... ..... ..... 

Millard Fillmore ٣١st–32nd ..... ..... ..... ..... 

Franklin Pierce ٣٣rd–34th ٥ ٩ ..... ٩ 

James Buchanan ٣٥th–36th ٧ ٣ ٤ ..... 

Abraham Lincoln ٣٧th–39th ٧ ٥ ٢ ..... 

Andrew Johnson ٣٩th–40th ١٥ ٢٩ ٨ ٢١ 

Ulysses S. Grant ٤١st–44th ٤ ٩٣ ٤٨ ٤٥ 

Rutherford B. Hayes ٤٥th–46th ١ ١٣ ١ ١٢ 

James A. Garfield ٤٧th
 ..... ..... ..... ..... 

Chester A. Arthur ٤٧th–48th ١ ١٢ ٨ ٤ 

                                                 
على القوانين، مرجع  حسن البحري، سلطة الرئيس األمريكي في االعتراض. معلومات هذا الجدول مأخوذة من د  )(١

  .٣٠سابق ، ص
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Grover Cleveland ٤٩th–50th ٢ ٤١٤ ١١٠ ٣٠٤ 

Benjamin Harrison ٥١st–52nd ١ ٤٤ ٢٥ ١٩ 

Grover Cleveland ٥٣rd–54th ٥ ١٧٠ ١٢٨ ٤٢ 

William McKinley ٥٥th–57th ٤٢ ٣٦ ٦ ..... 

Theodore Roosevelt ٥٧th–60th ١ ٨٢ ٤٠ ٤٢ 

William H. Taft ٦١st–62nd ١ ٣٩ ٩ ٣٠ 

Woodrow Wilson ٦٣rd–66th ٦ ٤٤ ١١ ٣٣ 

Warren G. Harding ٦٧th
 ٦ ١ ٥ ..... 

Calvin Coolidge ٦٨th–70th ٤ ٥٠ ٣٠ ٢٠ 

Herbert C. Hoover ٧١st–72nd ٣ ٣٧ ١٦ ٢١ 

Franklin D. Roosevelt ٧٣rd–79th ٩ ٦٣٥ ٢٦٣ ٣٧٢ 

Harry S. Truman ٧٩th–82nd ١٢ ٢٥٠ ٧٠ ١٨٠ 

Dwight D. Eisenhower ٨٣rd–86th ٢ ١٨١ ١٠٨ ٧٣ 

John F. Kennedy ٨٧th–88th ٢١ ٩ ١٢ ..... 

Lyndon B. Johnson ٨٨th–90st ٣٠ ١٤ ١٦ ..... 

Richard M. Nixon ٩١st–93rd ٧ ٤٣ ١٧ ٢٦ 

Gerald R. Ford ٩٣rd–94th ١٢ ٦٦ ١٨ ٤٨ 

James Earl Carter ٩٥th–96th ٢ ٣١ ١٨ ١٣ 

Ronald Reagan ٩٧th–100th ٩ ٧٨ ٣٩ ٣٩ 

George H. W. Bush ١٠١st–102nd ١ ٤٤ ١٥ ٢٩ 

William J. Clinton ١٠٣rd–106th ٢ ٣٧ ١ ٣٦ 

George W. Bush ١٠٧th–110th ٣ ١٠ ..... ١٠ 

Barack H. Obama ١١١th–112th ٢ ..... ٢ ..... 

Total ............ ١٠٩ ٢٥٦٣ ١٠٦٦ ١٤٩٦ 
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List of Impeachments (1789 – Present '2012) 

Federal 
Official Position Date Result 

William 
Blount 

U.S. Senator
Tennessee  

January 11, 
1799

Lack of jurisdiction led 
to dismissal of charges.

John 
Pickering

U.S. District Judge 
District of New Hampshire  

March 12, 
1804

Convicted and 
removed from office

Samuel 
Chase

Associate Justice
U.S. Supreme Court  March 1, 1805 Acquitted.

James H. 
Peck

U.S. District Judge 
District of Missouri  

January 31, 
1831

Acquitted .

West H. 
Humphreys

U.S. District Judge 
District of Tennessee

June 26, 1862 

Convicted & removed 
from office & disqualified

from further office 
holding

Andrew 
Johnson

President of  USA  May 26, 1868 Acquitted.

William 
H. Belknap

Secretary of War  August 1, 
1876

Resigned / Acquitted

Charles 
Swayne

U.S. District Judge 
District of Northern Florida  

February 27, 
1905

Acquitted.

Robert W. 
Archbald

Associate Judge
U.S. Commerce Court  

January 13, 
1913

Convicted & removed 
from office & disqualified 
from further office holding

George 
W. English

U.S. District Judge 
Eastern District of Illinois  

December 13, 
1926

Resigned / charges 
dismissed.

Harold 
Louderback

U.S. District Judge 
Northern District of 
California  

May 24, 1933 Acquitted.

                                                 
  .٥٧٤حسن البحري ،الرقابة المتبادلية بين السلطتين ، مرجع سابق ، ص.معلومات هذا الجدول مأخوذة من د ) (١
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Halsted L. 
Ritter

U.S. District Judge 
Southern District of Florida  April 17, 1936 

Convicted and 
removed from office.

Henry E. 
Claiborne

U.S. District Judge 
District of Nevada  

October 9, 
1986

Convicted and 
removed from office.

Alcee L. 
Hastings

U.S. District Judge 
Southern District of Florida  

October 20, 
1989

Convicted and 
removed from office

Walter L. 
Nixon Jr.

U.S. District Judge 
Southern District of 
Mississippi  

November 3, 
1989

Convicted and 
removed from office.

William J. 
Clinton

President of  USA  February 12, 
1999

Acquitted.

Samuel B. 
Kent

Judge (Southern 
District of Texas)  June 19, 2009 

Resigned on June 30 ،
2009 ،proceedings 

dismissed on July 22 ،2009

Thomas 
Porteous

Judge (Eastern District 
of Louisiana)  

March 11, 
2010

Removed and 
disqualified on December 

8 ،2010
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  :باللغة العربية والًأ

 :اخلاصةو املؤلفات العامةو الكتبـ  ١

حتليـل النظـام الدسـتوري    ، النظم السياسـية والقـانون الدسـتوري    :إبراهيم عبد العزير شيحا. د
  ).٢٠٠٠طبعة سنة ، منشاة املعارف، االسكندرية(ياملصر

، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية(القانون الدستوري والنظم السياسية  :د العزيز شيحابعإبراهيم . د
  ).١٩٩٤طبعة سنة 

، دراسة مقارنـة ، القاهرة(االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين : امحد سالمة البدر. د
  ).٢٠٠٣طبعة سنة ، ار النهضة العربيةد
دار (سالمية والنظم الدستورية املعاصرة اختصاصات السلطة التنفيذية يف الدولة اإل: مساعيل البدويإ. د

  ).١٩٩٣سنة ، وىلالطبعة األ، النهضة العربية
  .٢٠١٠سنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الوجيز يف النظام الدستوري :أمني سالمة العضايلة. د
سـنة  ، الطبعـة الرابعـة  ، مكتبة خري اهللا وهبـة ، القاهرة (القانون الدستوري ئمباد: السيد صربي. د

١٩٤٩.(  
، وىلالطبعة األ، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة(املوازنة العامة للدولة : السيد عطية عبد الواحد. د

  ).١٩٩٦سنة 
سـنة  ، منشاة املعـارف ، اإلسكندرية(، يل العام يف السلم واحلربالقانون الدو: الشافعي حممد بشري. د

١٩٧١.(  
، منشاة املعـارف ، االسكندرية( القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية :الشافعي حممد بشري. د

  ). ١٩٧٠سنة 
  .١٩٧٥سنة ، دار النهضة العربية، القاهرة، النظم السياسية: ثروت بدوي. د
، دار العلوم للنشر والتوزيـع ، اجلزائر(املدخل واملصادر ، القانون الدويل العام :ر مانعمجال عبد الناص. د

  ).٢٠٠٥سنة 
سنة ، دار النهضة العربية، القاهرة(سلطة رئيس الدولة بني النظاميني الربملاين والرئاسي :حازم الصادق. د

٢٠٠٩.(  



 

٢٧٨ 

  ).١٩٧٦سنة ، ار النهضة العربيةد، القاهرة(القانون الدويل العام وقت السلم :حامد سلطان. د
  ).٢٠١٢سنة ، دمشق(النظم السياسية: حسن مصطفى البحري. د
، دار الفكر العـريب ، القاهرة(ثره على الدميقراطيةأتزايد دور السلطة التنفيذية و :رمضان حممد بطيخ. د

  ).١٩٨٨سنة 
الطبعـة  ، والنشر والتوزيـع املؤسسة اجلامعية للدراسات (الوسيط يف القانون الدستوري: زهري شكر. د

  ).١٩٩٤سنة ، الثالثة
، دار النهضة العربيـة ، القاهرة(حتديات وحتوالت، النظم السياسية يف العامل املعاصر: سعاد الشرقاوي. د

٢٠٠٢.(  
سـنة  ، ولاجلزء األ، دار النهضة العربية، القاهرة(النظم السياسية يف العامل املعاصر : سعاد الشرقاوي. د

١٩٧٥-١٩٧٤.(  
، منشاة املعارف، سكندريةاإل(ساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسيةاملبادئ األ :سعد عصفور. د

  ).١٩٨٠سنة 
، القاهرة(سالمي والفكر السياسي احلديثتولية رئي الدولة يف الفكر السياسي اإل :سعد حممد خليل. د

  ).٢٠٠٠سنة ، املؤسسة العربية احلديثة للطباعة والنشر
سنة ، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عني مشس، داريةالنظرية العامة للقرارات اإل  :ان الطماويسليم. د

١٩٩١.(  
، سـالمي السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسـي اإل  :سليمان الطماوي. د

  ).١٩٩٦سنة ، الطبعة السادسة، دار الفكر العريب، القاهرة(دراسة مقارنة
  ).١٩٦٠سنة ، بال نشر، القاهرة(القانون الدويل العام  :مسوحي فوق العادة. د
  ).١٩٨٨سنة ، دار النهضة العربية(النظم السياسية  :عاصم عجيلة. د
مع املقارنة باملبادئ الدستورية يف الشـريعة   نظمة السياسيةالقانون الدستوري واأل: عبد احلميد متويل. د

  ).١٩٨٩سنة ، ة املعارفمنشا، االسكندرية(سالمية اإل
املؤسسة اجلامعية للدراسة (سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظام الربملاين :عبد الغين بسيوين عبد اهللا. د

  ).١٩٩٥، وىلالطبعة األ، والنشر
الطبعـة  ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع ، ردناأل(سيط يف القانون الدويل العام الو :عبد الكرمي علوان. د

  ). ٢٠٠٩سنة ، الرابعة



 

٢٧٩ 

الطبعـة  ، دار الكتاب، الدار البيضاء، املغرب(النظم السياسية العاملية املعاصرة  :عبد اهلادي بوطالب. د
  ).١٩٨١سنة ، االوىل

  .)٢٠٠٩سنة، القاهرة( رئيس الدولة يف االحتاد الفيدرايل: علي الشكري. د
سـنة  ، كرب مبصـر تماد بشارع حسن األمطبعة االع، القاهرة(القانون الدويل العام  :علي ماهر بك. د

١٩٢٤.(  
سـنة  ، دار احلكمة للطباعة للنشر، جامعة بغداد، بغداد(الدبلوماسية يف عامل متغري :فاضل زكي حممد. د

١٩٩٢.(  
  ).١٩٧٣سنة ، دار النهضة العربية، القاهرة(النظم السياسية والقانون الدستوري : فؤاد العطار. د
  ).١٩٧١سنة ، منشاة املعرف، االسكندرية(ية والقانون الدستوري النظم السياس :حمسن خليل. د
برنـامج  ، منشورات جامعة دمشق النظم السياسية، محدجنم األ. د، مساعيلإ محدأ. د: حممد احلالق. د

  )٢٠٠٣سنة ( دمشق، التعليم املفتوح
عامل ، القاهرة(ياسية صول النظم السأنظم احلكم املعاصرة دراسة مقارنة يف : بو راسأحممد الشافعي . د

  ).١٩٧٧سنة ، ولاجلزء األ، الكتاب
سـنة  ، دار اجلامعة اجلديـدة (الضوابط الدستورية للوظيفة الالئحية التنفيذية : بو يونسأحممد باهي . د

٢٠٠٨(.  
سـنة  ، الطبعة الثامنة، منشورات جامعة دمشق(ىل القانون الدويل العام إمدخل : حممد عزيز شكري. د

٢٠٠٢-٢٠٠١.(  
  ).١٩٦٦سنة ، دار النهضة العربية، القاهرة(دراسات يف احلكومات املقارنة : حممد فتح اهللا اخلطيب. د
  ).٢٠٠٠-١٩٩٩سنة ، بال نشر، القاهرة(الوجيز يف النظم السياسية : رييحممد مرغين خ. د
  ).١٩٧٠ سنة، دار الفكر العريب، القاهرة(الدولة واحلكومة ، النظم السياسية :حممد كامل ليلة. د
" دراسة مقارنة"مسؤولية رئيس الدولة النظام الرئاسي والفقه االسالمي : مروان حممد حمروس املدرس. د

  .٢٠٠٢سنة ، الطبعة االوىل ، دار االعالم، عمان، 
، دار املعارف، االسكندرية(النظام الدستوري يف اجلمهورية العربية املتحدة  :بو زيدأمصطفى فهمي . د

  ).١٩٦٥سنة 
  ).١٩٦٩سنة ، وىلأطبعة ، مطبعة شفيق، بغداد(الوجيز يف فن املفاوضات :هشام الشاوي .د
، منشورات جامعة دمشق، دمشق(موازنة الدولة العامة ، الكتاب الثاين، املالية العامة: يوسف شباط. د

  ).١٩٩٥-١٩٩٤سنة 



 

٢٨٠ 

  :الرسائل العلميةـ  ٢
  :رسائل الدكتوراه أ ـ
كلية ، رسالة دكتوراه، يةاألمريكيف النظام الدستوري للواليات املتحدة  الرئيس :أمحد شوقي حممود. د

  .١٩٨٠سنة ، جامعة القاهرة، احلقوق
رسـالة  ، قليم املصـري الرقابة على دستورية القوانني يف الواليات املتحدة واإل :أمحد كمال أبو اجملد. د

  .١٩٦٠سنة ، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، دكتوراه
، جامعة القـاهرة ، رسالة دكتوراه، االحتاد الفيدرايل دراسة تطبيقية عن الوطن العريب: رجبيمجيلة الش. د

  .٢٠٠٣سنة 
الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفـاذ القاعـدة   : حسن مصطفى البحري. د

  .٢٠٠٥سنة ، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، رسالة دكتوراه، الدستورية
جامعـة  ، كلية القـانون ، رسالة دكتوراه، تنظيم املعاهدات يف دساتري الدول :سن عزبة العبيديح. د

  . ١٩٨٨سنة ، بغداد
دراسـة مقارنـة للـنظم    ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي: محيد حنون الساعدي. د

رسـالة  ، تـونس ، سوريا، مصر، العراق، فرتويال، الربازيل، يةاألمريكالسياسية للواليات املتحدة 
  .١٩٨١سنة ، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، دكتوراه

، رسالة دكتوراه، ردين دراسة مقارنةمبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي األ :سامل العضايلة. د
  .٢٠٠٧سنة ، جامعة عني مشس، كلية احلقوق

، ، رسـالة دكتـوراه  ، يةاألمريكيات املتحدة السلطات يف الوال حقيقة الفصل بني:سعيد السيد علي. د
  .١٩٩٩سنة ، جامعة عني مشس، كلية احلقوق

عالقة السلطة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام السياسي والدستوري للواليات : سعيد بو شعري. د
  .١٩٨٤سنة ، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، ، رسالة دكتوراه، يةاألمريكاملتحدة 

رسـالة  ، جنبيةاملقارنة باألنظمة الدستورية األ الرقابة على دستورية القوانني يف مصر مع :البازعلي . د
  .١٩٧٨سنة ، االسكندرية جامعة، كلية احلقوق، دكتوراه

، دكتوراهرسالة ، والربملاينالوظيفة التشريعية لرئيس الدولة بني النظاميني الرئاسي : عمر حلمي فهمي. د
  .١٩٨٠سنة ، عني مشس جامعة، كلية احلقوق

كليـة  ، رسالة دكتوراه، رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري املصري :فؤاد عبد النيب حسن فرج. د
  .١٩٩٥سنة ، جامعة القاهرة، احلقوق



 

٢٨١ 

جامعـة عـني   ، كلية احلقوق، رسالة دكتوراه، رئيس الدولة يف النظام الفيدرايل: حممد فتوح عثمان. د
  .١٩٧٧سنة ، تاباهليئة املصرية للك، مشس

، رسـالة دكتـوراه  ، تزايد دور السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري املصري: جمدي حممود القاضي. د
  .٢٠٠٠سنة ، جامعة عني مشس، كلية احلقوق

جامعـة عـني   ، كلية احلقوق، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، النظام الرئاسي: حيىي السيد صباحي. د
  .١٩٩١سنة ، مشس

  :ل املاجستريرسائ ـ ب
كليـة  ، رسالة ماجسـتري ، عالن احلرب يف بعض الدساتري املعاصرةإصالحية : ثائر حممد خضري القيسي

 .١٩٩٣سنة ، جامعة بغداد، القانون

كليـة  ، رسالة ماجسـتري ، الدور التشريعي لرئيس الدولة يف النظم السياسية املعاصرة :سفيان بن معمر
 .٢٠٠٩سنة ، دمشق جامعة، احلقوق

رسـالة  ، دراسة حتليليـة مقارنـة  ، رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري :مد سامر التركاويحم
  .٢٠١١سنة ، جامعة دمشق، كلية احلقوق، ماجستري

  :مقاالت ودوريات ـ ٣
، جزاءأ حبث يقع يف ثالثة، انتخابه وسلطاته، يةاألمريكرئيس الواليات املتحدة  :كمال أبو اجملد أمحد .د

، وىلالسـنة األ : ١ج(جملة احلقوق والشريعة اليت تصدرها كلية احلقوق جبامعة الكويت منشور يف 
العدد  :السنة الثالثة: ٣ج، ١٩٧٨يناير ، ولالعدد األ، السنة الثانية: ٢ج، ١٩٧٧يناير ، ولالعدد األ

  ).١٩٧٩يناير ، ولاأل
، اجمللة املصرية للقانون الدويل، ةدور املعاهدات الشارعة يف حكم العالقات الدولي :جعفر عبد السالم. د

  .١٩٧١سنة ، ٢٧اجمللد 
الصادرة عن هيئة املوسوعة العربيـة  ، املوسوعة القانونية املتخصصة(، النظام الرئاسي: مجيلة الشرجبي. د

  ).٢٠١١سنة ، طبعة أوىل، اجمللد السابع، التابعة لرئاسة اجلمهورية
جملـة جامعـة   ، دراسة حتليلية، عتراض على القواننيي يف االاألمريكسلطة الرئيس ، البحري حسن. د

  .٢٠١٢، العدد األول، ٢٨اجمللد ، واالقتصاديةالقانونية  للعلومدمشق 
، ياألمريكدور الكوجنرس يف تقييد السلطات احلربية لرئيس اجلمهورية يف ضوء الدستور  :زياد خالد. د

  .١٩٨٥سنة ، ١٣عدد، القاهرة، جملة القانون املقارن



 

٢٨٢ 

كلية احلقوق ، جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، يةاألمريكرئيس اجلمهورية  :سعد عصفور. د
  .١٩٥٠سنة ، ديسمرب-يوليو، العددان الثالث والرابع، السنة الرابعة، جبامعة االسكندرية

  .بدون تاريخ ،العدد الرابع، جملة الفكر، دور السلطة التشريعية يف البناء الدميقراطي :عمر فرحاين. د
مقال يف جملة السياسـة  ، يةاألمريكآليات اختيار املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة  :حممود محد. د

  .٢٠١٢سنة ، ١٨٨العدد ، الدولية
صادرة عن هيئة املوسوعة العربيـة  ، املوسوعة القانونية املتخصصة(مبدأ فصل السلطات : جنم األمحد. د

  ).٢٠١٠سنة ، الطبعة األوىل، جمللد الرابعا، التابعة لرئاسة اجلمهورية

  :مؤلفات مترمجة للعربية ـ ٤
مراجعة علي ، ترمجة عبد احلميد سرابا، ألف يوم جون كينيدي يف البيت األبيض): االبن(آرثر شلزجنر 

 ).١٩٤٠سنة ، سجل العرب، القاهرة(اجلطل 

، عمـران أبـو حجلـة   : ترمجة )جون جاي، جيمس ماديسون، الكسندر هاملتون(األوراق الفيدرالية 
  ).١٩٩٦، الطبعة األوىل، دار الفارس للنشر، عمان(أمحد ظاهر. مراجعة د

ترمجة حممد عـرب  ، رئيس الدولة يف نقض القوانني يف القانون الدستوري املقارن حق: ثابت جوي.د
  ).٢٠٠٥سنة ، مكتبة دار طالس(صاصيال 
  ).١٩٨٢سنة ، األهلية للنشر، بريوت(ر اهللا خليفة شك. ترمجة أ، القانون الدويل العام: شارل روسو

األهلية للنشر ، عمان، صادق إبراهيم عودة. ترمجة أ، يةاألمريكأسطورة الرئاسة : ديفيد كيه نيكو لز.د
 .١٩٩٧سنة ، والتوزيع

، القـاهرة (عالء أبو زيد . ترمجة د، اإلجراءات القضائية يف أمريكا: روبرت كارب ورونالد ستيد هام 
  ).١٩٩٧سنة ، الطبعة الثانية، معية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العامليةاجل

اجلمعية ، القاهرة(جابر سعيد عوض . ترمجة أ، يةاألمريكنظام احلكم يف الواليات املتحدة : الري الويتيز
  ).١٩٩٦سنة ، الطبعة األوىل، املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية

اإلعالم ، مكتب برامج اإلعالم اخلارجي، ترمجة مفيد الديك، ية بإجيازاألمريكات االنتخاب: غاي أولسون
 .٢٠٠٧سنة ، اخلارجي

األهلية للنشر ، عمان(مراجعة سعد أبو دية ، مازن محاد. ترمجة أ، سياسيات تقاسم القوى :لويس فيشر
 ).١٩٩٤سنة ، الطبعة الثالثة، والتوزيع

مراجعة حممـد  ، نظمي لوقا. ترمجة د، كيف حتكم أمريكا :ماركس سكيدمور ومارشال كارتر وانك
  ).٢٠٠٤سنة ، الطبعة الثالثة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، عمان(علي ناصف 



 

٢٨٣ 

. ترمجـة د ، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري لألنظمة السياسـية الكـربى  : موريس دوفرجيه 
  ).١٩٩٢سنة ، الطبعة األوىل، بريوت(وزيع املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والت، جورج سعد

الـنص الكامـل   ، مونيكا وكلينتون فضيحة العصر: حسن صربي. أ، إميان رجب. هنال الشريف أ. أ
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