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المقدمـــة 

١٧٨٧
١

) (النـواب او الكونجرس بمجلسیھ 
٠ھو الحال في النظام البرلماني 

 " "٢

تلـك المؤسسات الیمكن أن تنجـح في اداء مھامھا وھـي
٠

احـدى السلطات عن
وسائل وفقا لھ تستطیع السلطات أن تؤثر بعضھا  بالبعض اآلخـر من خاللوالـذي

التأثیر التي ن
لتطور النظام السیاسي فـي الوالیات المتحدة  ومنھا

)
)الجمھوري

٠
٠على دعم قوي من قبل أعضاء الكونجرس المنتمین لحزبھ 

٠بین السلطات التي وردت في الدستور العالقة

:للخطة اآلتیة " وذلك وفقا٣دون السلطة القضائیةوالتنفیذیة

-:لمحة عن السلطة التشریعیة :  المطلب االول 
مجلس النواب/  الفرع االول 
مجلس الشیوخ/ الفرع الثاني 

٣٤٠، ص ١٩٧٥ثروت بدوي،النظم السياسية،دار النهضة العربية،القاهرة،٠أنظر  د)١
٣٩٥٠ص١٩٧٠السكندرية،محسن خليل ،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشأةالمعارف،ا٠د

فؤاد العطار،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار النهضة٠رأي دومن أصحاب هذا ال)٢
٤١٤٠، ص١٩٧٤العربية ،القاهرة ،

سنحاول بيان دور السلطة القضائية في بناء وتطوير النظام السياسي االمريكي في)٣
٠دراسة مستقلة  ان شاء اهللا 
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-:المتبادلة بین السلطتین وسائل التأثیر :  المطلب الثاني 

الوسائل التي یؤثر من خاللھا الرئیس على الكونجرس/ الفرع االول 
الوسائل التي یؤثر من خاللھا الكونجرس على الرئیس/ الفرع الثاني 

٠تقییم العالقة بین السلطتین: المطلب الثالث 



العالقة بين الرئيس االمريكي والكونجرس

٩٣

المطلب االول

)الكونجرس ( لمحة عن السلطة التشریعیة 

((أن

 )((
٠)من الدستور

وسبب ترجیح مجلس ٠بجـرم جنائي وسلطة محاكمة الرئیس عند اتھامھ ١االخرى

٠والیة صغیرة وأخرى كبیرة 
:ھذا وسنبین وضع كل مجلس بشكل موجز ووفق االتي 

مجلس النواب :الفرع االول

ویشكل
" منسجماالمجلس

٢٠على االقلنائب
ویشترط في المرشح للنیابة ، أن یكون مواطنا امریكیا ومضى

٠
1 )New York ,Frederick  A . Praeger Griffith "Ernest  S." The

American system  of  governmet_ Inc.  1954  P.25
وستين عضوا على اعتبار عضـو واحـد لكـل ثالثـين ألـف امريكي خمسة " مجلس نواب"كان عدد أعضاء اول )٢

نسمة، اال أنه بدأ حجم المجلس يتضخم نتيجة لزيادة سكان الواليات ، حيث بلغ عدد أعضاء المجلـس الثـاني  
الـى مـائتين وثالثـة عشـر نائبـا ، حتـى وصـل فـي الوقـت الحاضـر  ١٨٢٠مائة وثالثة نواب وقفـز عـددهم فـي سـنة 

٠نائبا " ٤٣٥" الحاضـر الى 
:انظر في ذلك 

Muro ((W.B))  the government of united states New Yor Macmillan
company,        1937 , PP. 296-302
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“Speaker of the House "
المجلس من بین أعضاء حـزب االغلبیة فـي

٠المجلس

ھ

 " "
١٠المھمة

وتضـم ھـذه اللجا

٢٠قبل زعماء الحزبین

 " "
٣"المجالس التشریعیة الصغیرة " یطلـق  علیھا اسم 

٠٤ریعیة الدائمة في مجلس النواب اثنین وعشرین لجنةویبلغ عدد اللجان التش

مجلس الشیوخ :الفرع الثاني

بعضوین
التعدیل السابع عشـر للدستور والذيوذلـك قبل

٠ومابعدها١٠٤بغداد ، مطبعة المثنى ، ص٠حسن علي الذنون ٠أوستن رني،سياسة الحكم ، ترجمة د)١
2)Griffith " ernest  S " , The American system  of  government  op. cit.
p.  31.

١٠٥٠ستن رني ، المصدر السابق ص واالستاذ او 
١٠٨٠اوستن رني ، المصدر السابق ص )٣

: وانظر في دراسة هذه اللجان 
Trumn " David B." The congress  and  America` s future

second edition , 1973 , prentice –Hall , Inc.,  Englewood  pp;  167-177.
Ripley “Randall “,  Congressional party  Leaders  and  standing
committess , the Review of Politics, V.  36,  N. 3 ,  July 1974 ,   pp.
394-409 .
4)United States Government Manual ,1979-1980. PP.  Washington
Government printing office of the Federarl  Register . pp. 74-75
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-:التالیة 
٠أن یكون مواطنا امریكیا منذ تسع سنین -أ

٠اال یقل عمره عن ثالثین عاما -ب
٠أن یكون عند انتخابھ من مواطني الوالیة التي رشح فیھا -ج

أما رئاسة 
٠أنھ لیس لصوتھ اعتبار اال في حالة تعادل كفة المقترعین

President
protempore
٠ئیس الوالیات المتحدة لمھام رغیابھ او عنـد مباشرتھ

١٠اعضاء المجلس كل سنتین

٠الخارجیة 

٢٠اللجان فیھ یقارب خمس عشرة لجنة

المطلب الثاني 
وسائل التأثیر المتبادلة بیـن السلطتین

ذ
 "L` Esprit des Lois

١٧٤٨٣٠

وعقب اجتماع الشيوخ مباشرة بعد االنتخاب" ة من المادة االولى من الدستور على مايلي نصت الفقرة الثالث)١
االول ، يقســمون بالتســـاوي علـــى قــــدر المســـتطاع الـــى ثـــالث فئـــات ، فمقاعــــد شـــيوخ الفئـــة االولـــى تخلــــو مـــن 

م الرابع ،  ومقاعد الفئة الثالثـة شيوخ الفئـة الثانية تخلـو بعد انتهاء العاشاغليها بعد مضـي العام الثاني ، ومقاعـد
٠" انتهـاء العام السادس ، بحيث يمكن انتخاب ثلث االعضاء كل عاميـــن تخلو عقـب

2 ) United  States  government Manual ,  pp- 74 -75 .
لحريـــاتان الحكومـــة تهديــــد ابـــدى"بقولـــه ) الفصـــل بـــين الســـلطات ( يلخـــص االســـتاذ رنـــي هـــذا المـــذهب )٣

الوقـت نفسـه قـدرتها علــى االنسـان ، وان افضـل وسـيلة تمنـع الحكومـة مـن الطغيـان والجبـروت  ، وتحفــظ  فـي
مــن ســلطاتها الــثالث الــى هيئــات حكوميــة وضــع اقــل قــدر ضــروري مــن القــوانين واالنظمــة ،  هــو ان نعطــي كــال

ـام ووئــام  فــان الحكومـــة تســتطيع الفـــروع الثالثـــة فــي انسجــوعنــدما تعمــل هــذه الهيئـــات ، أو٠منفصــلة مســتقلة
سـلطة الحكـم  ،  " جمـاع " القيام به ، ولكن لن يستطيع أي فرع بمفرده السـيطرة علـى القيام  بما ينبغـي عليهـا

ســلطة للحكومــة اواي مجلــس تشــريعي ، أو ايــة محكمــة ، ان تســتخدم" رئــيس " هــذا فلــن يســتطيع أي وعلــى
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Checks  and  Balancesو
١٠من سلطات مؤداھا مكنة أي سلطة

 "

،" الفیتوكحـق" العمال المجلس التشریعي 
٠من سلطة المجلس التشریعي التي یستطیع من خاللھا الرئیس الحد

٠ید الرئیس وسائل التي وضعھا الدستور فيھذه ال

خاللھا
٠لحزبھ الرئیـس 

 "  "

٠جنائیا المجلس بسلطـة محاكمة الرئیـس

:االتـيووفق

ـــحالحكومــة كلهــا فتجعلهــا تعمــل كمــا يشــا جماحهــا وان كــل تركيــز ء هواهــا وطيشــها مــن غيــر قــوة تردعهــا وتكبـ
للسلطة في يد هيئة واحدة معناه االستبداد والطغيان الفرق في ذلـك بين ان تكون الهيئة مجلس نواب منتخب 

واليصــون حريــات االنســان مـــن اعتــداء الحكومــة عليـــها غيـــر مســؤول او ان تكــون ملكــا بالوراثــة غيـــر مســؤول ،
٠" السلطات الفصل الصحيح السليم بيـن

ــاني صــفحة  المــذهب ، وانظــر ايضــا فـــي شــرح هــذا٨٦٠انظــر اوســتن رنــي ، سياســة الحكــم ، الجــزء الث
واحمد وفيق ٠وما بعدها١٦٥،  صفحـة ١٩٤٩الدكتور السيد صبري ،  مبادئ القانون الدستوري ، القاهرة ، 

والــدكتور عبـــد الحميــد ٠، ومابعــدها ٤٢٦، الطبعــة االولــى ، صــفحة١٩٣٥، علــم الدولــة الجــزء الثالــث ، 
٠ومـا بعـدها ١٦٠صـفحة ١٩٦١متولي  ومصطفى ابـو زيد فهمــي ،القانــون الدسـتوري واالنظمـة السياسـية ، 

وانظر ايضا 
Goodhart  “ A. L. “ "Bernard " Schwartz    American

constitutional  Law , Cambridge University Press , 1955  PP .  12-17 .
:انظر دراسة تاريخية لهذا المبدأ في الواليات المتحدة في )١

. C . “ Vile “  M . J Constitutionalism  and the separation of  powers
,  Clarendon  Press Oxford , 1967 , PP.  156-175        and Corry  “  J.
A. “  ,  Elements  of  Democratic government ,  1964 .    PP-93-99 .
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الفرع االول

لھا الرئیس على السلطة التشریعیةالوسائل التي یؤثر من خال

الرسائل والبیانات: اوال
 "

".ضروریة ناجحة

في وقد تطورت قیمة رسائل الروؤساء مع تطور النظام السیاسي االمریكي فنالحـظ

٠كان یكلف احد موظفیھ بألقاءھا

١٠أیة صحیفة حزبیة بارزةالیزید عن تأثیر ما یرد ب

Clevelandعلى 
١٨٨٧

تخفیض التعریفـة،

٢٠الكونجرس الى عكـس ما بغى الرئیس كلیفالند اذ قرر رفع سعر التعریفة
1) Bryce " James" The American  Commonwelath ,  1910  ,    P . 230

ومـن جهـة فلـيس "أما الرئيس ودرو ولسن فيرى ان اهمية الرسائل تنبع مـن قوة شخصـية الـرئيس وذلـك بقولـه 
فله ان يعيرها اهتمامه او يهملها كما لرسائل الروؤساء الى الكونجرس اهمية اعظم من رسائل أي شخص اخر اليه

رسـائل الـرئيس اوراقـا مهملـة لـيس لهـا قيمـة عمليـة والتـي كانت فيهـا وقد مرت عصور في تاريخنا٠يتراءى له 
ولكن اذا اوتـي الـرئيس شخصـية قويـة وعزيمـة ٠في قراءتها" سـوى محرري الصحف " قلما يتعـب شخص نفسـه  

هذه الحال الخالف الهائل بين رسائله ورسائل أي شخص اخر سواء كان ذلك الشـخص عضــواماضية يظهر في
يتكلم عن سـلطان ذلك الن البالد كلها تقرأ حينئذ رسائل الرئيس وتشعـر ان كاتبهـا٠نجرس او لم يكن في الكو 

٠"ومسؤولية االمران اللذان منحته اياهما االمة
مطبعة رمسيس ودرو ولسن ، الحكومة الدستورية في الواليات المتحدة ، ترجمة وديع ضبع ، القاهرة،: أنظر 

٨١٠، ص ١٩٢٤، 
2), Good  year  publishing  , Moe " Ronald  C "  Congress  and  the

President , 1971 , California company   , Inc.  P. 55.
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١٠ملحة تدعو الى دعوة الكونجرس الجتماع استثنائيمسائل 

، وذ٢من الكونجرس

٣٠روزفلت

٤٠تتعلق بالتخصیصات المالیة
ة الكونجرس الى اجتماع استثنائي دعو: ثانیـا

جلسة استثنائیة بغیة النظر في بعضالى

٠"المادة الثانیةثالثة من الفقرة ال" الذي یـراه مالئما  

"  ٠الموقف الذي استدعى ذلك 

٥٠"للسلطة التشریعیة 

الكــونجرس مــن وقــد ورد فــي الكــونجرس واالمــة عـــدد اللقــاءات التــي اجراهــا بعـــض الروؤســاء االمــريكيين مـــع)٢
والـرئيس "  ١٠"بـالكونجرس خالل القاء الرسائل او نتيجة احداث هامة فذكر ان عـدد لقـاءات الـرئيس واشـنطن

،  " ٢"، الـرئيس كلـيفن كولـدج " ١٧"هـاردنج الرئيـس وارن" ٢٦"لقاءات والرئيس ودرو ولسن " ٦"جون ادمز 
٣"الرئيس جون كنيـدي " ٧"،  الرئيس ايزنهاور " ١٧"ترومان والرئيـس هاري"  ٦"الرئيس فرانكلين روزفلت 

"٨"الرئيس لنون جونسون " 
٠" ٣"الرئيس ريشارد نيكسون 

Congress  and the nation , 1977.  P. 579: انظر 

2 ) Carr "  Robert  K. "  American  Democracy , 1961 .  P. 359
3 )Moe "  Ronald  C. "  Congress  and  The American President  Op.

Cit. PP.   55- 61.
4 ) Congress  and  the nation ,  Op. Cit.   P.  515.
5 ) Moe " Ronald   C "  Op- Cit.   P. 63.
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( Veto ):١حـق االعتراض" : ثالثـا
على وضع الدستور االمریكي في ید الرئیس وسیلة مھمة یستطیع من خاللھا التأثیر

علیـھ من قبلھـم 

ولكن اذا لم یعده خالل تلك الفترة وصادف ا
یجب اقراره ثانیة مـن قبـل

Pocket  veto٠  ))٢اعتراض الجیب (( المشرعین وھذا مایطلق علیـھ في امریكا 

٣٠االسلحة التي یملكھا رئیس الجمھوریة االمریكیة في مواجھة السلطة التشریعیة
 "

٠من اجل قتل أي مشروع ال یؤیده " واحد + المجلسین 

.٤من مواجھة ھذه السلطة التي یملكھا الرئیس

الرئیـس
President

مجموع مشروعات
القوانین المعترض 

علیھا
Bill   vetoed

اعتراض مباشر
Direct
veto

اعتراض جیب

Pocket  veto

ات القوانینمشروع
التي ابطل

٠االعتراض علیھا
Vetoes verriden

__٢٢واشنطن
____ادمــز

____جیفرسون

1 ) Congress and the  nation . OP.  Cit. P. 63
2 ) Munro  " William " Bennett "  the  government , of  the United

states  Op. Cit.   PP. 200- 205.
3) Schwartz  “ Bernard “   , American  constitutional  Law ,   Op.  Cit.
,  PP. 99-101 .

.Congress  and the nation , OP.Cit,   P. 583ان هذا الجدول مأخوذ من)٥
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_٧٥٢مادیسون
٢١١١مونـرو

____"ادمز ٠كیر٠ج"
_١٢٥٧جاكســـون
_ـ_ـفان بیـرن
ــــھاریســون

١٠٦٤١تایلــــر
ـ٣٢١بولــــك
ــــتایلـــور
ــــفیلمـــور
٥ـ٩٩بیـــرس
ـ٧٤٣بوكنـــان
ـ٦٢٤لنكولـــن

٢٨٢١٧١٥اندرو جونسون
٩٢٤٤٤٨٤جرانــــت
١٣١٢١١ھایــــس
ــــجار فیلـــد
١٢٤٨١ارثــــر

٤١٤٣٠٤١١٠٢)فترة رئاستھ االولى(كلیفلند
٤٤١٩٢٥١یسونبنجامین ھار

١٧٠٤٢١٢٨٥)فترة رئاستھ الثانیة(كلیفلند
ـ٤٢٦٣٦ماكینلــــي

٨٢٤٢٤٠١تیودور روزفلت
٣٩٣٠٩١تافــــت

٤٤٣٣١١٦ولســــون
ـ٦٥١ھاردنـــج
٥٠٢٠٣٠٤كولدیـــج
٣٧٢١١٦٣ھوفــــر

٦٣١٣٧١٢٦٠٩فرانكلین روزفلت
٢٥٠١٨٠٧٠١٢ترومان
٢٠١٨٣١١٨٣ایزنھاور
ـ٢٥١٤١١كینــدي

ـ٣٠١٦١٤لندون جونسون
خالل شھر مایو "نیكسون

لسنة
"فقط ١٩٧١

٩٧٢٢

ادة الرئیس لحزبــھ قی" : رابعــا
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٠١االوربیة االخرى

االنتخابات ، القواعد الحزبیة وانھـم یتسنمون مقالید السلطة عنـد فوز احزابھم فـي
أما بالنسبة لالحزاب االمریكیة فمھم

٢٠كعضو عادي

الجلھا من قبل الشعب اال وھي زعامتھ لكل االمة ، والتي تتطلب منھ ان یسمو فوق

مشاریعھ وبرامجھ في الكونجرس ،مرور،
نشاطات

كفاءتـھ                                             
٣٠حزبھ مثلما یبذل قصارى الجھود من اجل نجاحھ في قیادة االمة

ان                                                                                                             
٤٠الرئیس الیعفى من المسؤولیة في حالة فشل خطط حزبھ داخل الكونجرس

٥٠االنتخابات

حزبھ

یالحظ ان اعضــاء
أن یلتزموا برأي الرئیس

٠ " "
وان ٠

الحسن معد ، بيروت ترجمة علي مقلة وعبد٠حزاب السياسيةاال-انظر في تفاصيل ذلك، موريس ديفرجيه )١
 ،١٩٦٦

2) Dillon " conley  H "  Introduction  to the political  science ,  1958 .

P. 166 .
3 ) Swarthout  ( John  M. )  Principles   and  problems  of  American

government  1959.  P. 389 .
4 ) Munro    ( William  Bennet   )    government  of   united  stated  Op.

Cit.   P. 207 .
١٤٦انظر اوستن رني ، سياسة الحكم ، المصدر السابق صفحة )٥
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" الرئیس 
" جونسون " والذي سعى الى الوقوف بوجھ الرئیـس " حزبھ " الرادیكالي 

٠
١٠اعضاء حزبھ في الكونجرس في استھالل والیتھاختلف مع 

 "  "
٢٠زعامـة الرئیس لحزبھ ھي احدى اسلحتھ الضعیفة

: ـرأي العـام ال" : خامسـا
وجھة نظر االغلبیة تجاه قضیة عامة" یعرف الرأي العام بأنھ

تھم الجماھیر، وتكون مطروحة للنقاش والجدل ، بحثا عن حل یحقق
"٣٠

التأثیر على وسائل 

٤٠بینھم

1 )Swarthout  (John  M  )  Op.  Cit. P.  389 .
١٤٨٠رني ، المصدر السابق صفحة اوستن )٢
الـنظم السياسـية ج الرأي العام ومقوماته واثره فـيانظر في ذلك وفي تفاصيل الراي العام ، الدكتور سعيد سرا )٣

الهيئــة المصـرية العامــة للكتــاب ،١٩٧٨ة الحقــوق جامعـة القــاهرة ، المعاصـرة ، رســالة دكتـوراه مقدمــة الــى كليـ
، دار ١٩٧٦النظم السياسية والقانون الدستوري ، انظر ايضا الدكتور رمزي الشاعر ،و ٠وما بعدها ٧ة صفح

٢٣٤٠-٢١٤النهضة  صفحة 
الـى جملـة ضـعف فـي العصـر الحـديث ، ويـرد ذلـكيرى الدكتور عبد الحميد متولي ان تأثير الرأي العـام قـد)٤

: عوامل اهمها عامالن 
العام بطبيعته أيوالر ٠لهائلة لمهام الدولة في ميادين يعود المقام االول فيها لالعتبارات الفنيةالزيادة ا: االول 

، بل استنادا الى ملكـة سـالمة امه ال بناء على معلوماته الفنيةغير متخصص أي غير فني ، فهو انما يصدر احك
أو مبــادىء معينــة كمــا " ة نحــو سياســة عاطفيــالصــالح القــومي ،  ومتــاثرا بميـــولالحكــم علــى االمــور مــع مراعــاة 

٠درجات عموميتها في اقصىتعرف في خطوطها العامة ، والعامة 
تزيـد مـن فهـذه الظـاهرة٠ة لكثيـر مـن المشـاكلهو ما يالحظ في العصـر الحـديث مـن الصـفة الدوليـ: والثاني 

الشؤون الدولية فاننا نجده في) تام أو عدم االلمام ال( برة ، فنظرا لما يتصف به من عدم الخضعف الرأي العام
القوميــة ، ومــن االمــور المســلم بهــا فــي هــذا ـر الــى تلــك المشــاكل مـــن الناحيـــةينظــ) كمــا يقــرر االســتاذ بيــردو ( 

ينظر اليها من الناحية الدوليـة " المتعلقة باي بلد من البالد "ل او المشاكل السياسية الكبـرى العصر أن المسائ
تســتطيع ان تســيطر علــى العوامــل التــي تــؤثر فــي حــل مشــاكلها السياســية تعــد فــي العصــر الحــديثفالدولــة لــم ،

٠الكبرى



العالقة بين الرئيس االمريكي والكونجرس

١٠٣

٠نھ وبین قادة الكونجرس الیھ رئیس الدولة في حالة قیام خالف بی
"  " وفي ھـذا

الرئاسیـة                                      
١٠یكمن اساسا في االحتكام الى الرأي العام

" " الو
٠ب معاركھ المتعددة مع الكونجرس صحافـةالحزب لكس

" لنكولن " وقد برع كـذلك الرئیس 
٢٠السلطة التشریعیة للموافقة على برامجھ

 " "

٠ثالث سنین

٠الذي كان كثیر االتصال بالصحفین " تیودور روزفلت " الرئیس عھد
 "  "

٣٠صحفیامؤتمرا" ٩٩٨"

والتلفزیون ، ظلت الصحافة من أھم الوسائل
٤٠الرأي العام

اصعب الم

االسـكندرية منشـأة المعـارف،١٩٧٤٠العامة ، انظر تفاصيل ذلك ، الدكتور عبد الحميد متولي ، الحريات
٠وما بعدها ٩٨صفحة 

1 )Schwartz "Bernard " American  Constitutional  Law , 1955 . P.
101 .
2 ) Congress and  the nation , Op. Cit.  P. 581
3 ) Congress  and  the  nation ,  Op.  Cit.  P. 582 ,  and Dillon “ Conley

H. “  Introduction  to the political  science ,  PP. 166-167 .
4 )Neustadt  " Richard " presidential  power 1976 , John wily  and

Sons , Inc. New York , PP. 31-41 .
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یستجیب لمقترحات الرئیـس 
١٠فـأن رجال الكونجرس سـوف یتجاھلون تأیید متطلبات الرئیس

 " " "
بغیة اقناع الكونجرس لیأتوا الى طریقي ، ومن ثم انني اتجھ الى الشعب المساعـي 

٢٠"ما أرید 

 " "
٠العام 

٣٠محاكمة او محنةوكأنھـا 

٤٠لعام على حكومتھ لسحب قواتھا من فیتنام ، واستجابة الحكومة لتلك الضغوط

٠اللجوء الیھا مما یجعل الشعب یشعر بالملل وبالتالي الیكترث بما یطرح الرئیس

1 )Robert K.  Carr, and other , American Democracy in Theory and

practice , third  edition New York 1961, PP. 379-380  .
وما بعدها١٤٨المصدر السابق صفحة اوستن رني سياسة الحكم ،وانظر ايضا 

2) Schwartz  " Bernard  American  constitutional law . Op.  Cit.   P.
101 .
3 )Hargrove  " Erwin C " presidential  leadership , Macmillan
Company  ,  New York,  1966 , PP. 147- 148 .
4 )Verba  " Sidney " and   “ Others “  public  opinion  and  the war  in
vietnam  ,  the American

political  Science Review  Vol .  XXI ,  June  1967 , No.  2.PP.  317-
33.
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الفرع الثـاني 

التشریعیة على السلطة التنفیذیةوسـائل تأثیر السلطة

االعتراض على اقتراحات الرئیس التشریعیة-أ
یعـد الكونجرس صاحب السلطة التشریعیة وفقـا للدستور االمریكي ، وبالتالي

امـا

الروؤساء یقومـون 

١٠المیزانیة ، والتقریر االقتصادي
ویتضح بجالء

رجال الكونجرس وھذا ما

٢٠الى القاء خطابین في التلفزیون للدفاع عن المیزانیة التي وضعھا

الكونجـرس
Floor  leaders ٠في مجلس الشیوخ والنواب

.٣مع الكونجرس

الموظفین في سلطة تعیینات كبارمشاركة مجلس الشیوخ لرئیس الجمھوریة -ب

رة 

1 )Strum  " Philippa  "   Presidential  power  and  Amerian
Democracy 1972 .  PP.  6-8 .

الدســتوري القـانونر يعـد مخالفـا للدســتور، انظـر ويـرى الـدكتور عبـد الحميــد متـولي ،ان سـلوك الطريــق االخيـ
٠"١"،هامش ٢٥٧واالنظمة السياسية  ، المصدر السابق صفحة  

١٤٨انظر ، اوستن رني ، سياسة الحكم ، المصدر السابق صفحة )٢
Congress  and  the  nation , OP. Cit. 590:انظر في تفاصيل ذلك)٣ .
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١

٠مجلـس الشیوخ مـن سلطات الرئیس 
ارك الرئیس في السیاسة الخارجیةمجلس الشیوخ یش-ج

وذلك من خالل وجوب موافقتھ على المعاھدات التي تعقدھا الوالیات المتحدة مع                                                      
٢٠خرى حیث یشترط موافقة ثلثي اعضاء المجلس على ذلكالدول اال

Power  of  Impeachmentسلطة االتھام الجنائي والعزل  -د
"للكونجرس سلطـة 

٠٣" الجنایات والجنح الخطیرة 

٠التوكید

٠

االھلیة لتولي
المتحـدة ، ولكن الشخص المدان ی

٤٠ثم العقاب وفقا للقانون،  فالحكم ،
٠ویالحظ ان مجلس النواب یتولى سلطة االتھام ، ومجلس الشیوخ سلطة المحاكمة

م یصل منھا الى مجلس الشیوخ سوى اثاال انھ ل
٠االختصاص وستة منھا انتھت بالبراءة ،واربعة حاالت انتھت باالدانة 

جون بیكرنك سنة " ویالحظ ان حاالت االدانة تقررت ضد قضاة فدرالیین ، وھم 
، و١٨٠٤١٨٦٢١٩١٣
١٩٣٦٥٠رایتـر

، القــاهرة ، لــرئيس الدولــة فــي النظــام الرئاســيحميــد الســاعدي ، الوظيفــة التنفيذيــة٠ك  دانظــر تفاصــيل ذلــ)١
٠وما بعدها ١٥٥، ص ١٩٨١

٠وما بعدها ٢٥٦حميد الساعدي ، المصدر السابق ، ص ٠انظر د)٢
، ١٩٧٧اب للكتلمصرية العاممحمد فتوح عثمان ، رئيس الدولة في النظام الفدرالي، القاهرة ، الهيئة ا٠د
وما بعدها١٤٩ص 

٠المادةالثانية من الدستور ، الفقرة الرابعة )٣
٠المادة االولى ، الفقرة الرابعة )٤
: في دراسة سلطة االتهام في الواليات المتحدةانظر)٥

Congress  and  the  nation , Op.  Cit.  PP.   265- 272.
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 /
النواب ، اال انھا لـم تلق التأیید من قبل مجلـس١٠/١/١٨٤٣في " تایلر" الرئیس 

١٠مؤیدا ٨٤معارضا ، و١٢٧اذ كانت نتیجة التصویت 
 ""

١٩٣٢
"٨–٣٦١ "

٣٤٤(١٩٣٣عشرمن ینایر 
٠٢) صوتا١١

وخالل التاریخ الدستوري للوالیات المتحدة لم یقدم للمحاكمة سوى رئیس واحد
 "  "

٣٠وحقودا في اتھامھ للرئیس جونسون
 " "

١٨٦٨
 " " "٠" ١٢٨٢٧

The  Tenure  of  office  Act
 "Attacking

congress in a series of political  speeches  "
اال ان ،١٨٦٨

ستانبري ، والذي كان یشغـل وظیفة النائب
الت٠

الديمقراطيين والجمهوريين اصبح سياسيا منبوذا،ونبذ من قبل " تايلر" وقد ورد في الكونجرس ، بان الرئيس )١
٠واء ، اال ان اتهامه كان عسيراعلى الس

Congress  and  the  nation ,  OP.Cit , P.  261

2 )Congress  and  the  nation , OP.Cit ,  P.   268

:انظر في تفاصيل ذلك )٣
Benedict  " Michael les " a new look  at the Impeachment of Andrew ,
Johnson , the political  science quarterly vol. 88, no. 3 ,  september ,  1973
,  349- 367.

:نظر ايضا وا
Crowin  "Edward "S " , The president office  and  powers ,  OP.Cit.
PP.63-68
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من قـرار االدانة بفارق صـوت واحد" جونسون " بمثابة اعجوبة ، اذ نجا الرئیس 
اذ كا
١٠االدانة خمسة وثالثون فقط ، واعترض تسعة عشر عضواعلى

م ) (١٩٧٤
الجنائي

٢٠حالة االدانة الدستور في
١٩٩٨وقد تعرض الرئیس بیل كلنتون الى االتھام

٧١٩٩٩
ونظرا النقسام

اعضاء المجلس لالدانة شبھ 
٣٠للرئیس كلنتون بدال من عزلھ

المطلب الثالث
تقییم العالقة بین السلطتین

" اعتنقوا نظریة الفصل بین السلطات ،  وجعلوا

العصر الذي شـرع المسؤولیة السیاسیة امام البرلمان ، وذلـك ما یتنافى وروح 
 "  "

)( و

1 )Congress and nation , OP.Cit,  PP.  270-271
2 ) Sorensen  " Theodore  C. " –L    Watchman in the night ,  presidential

Accountability after
watergate1975 , Cambridge the MIT  press , PP. 3-12 .
Kathleen  M. Sullivan , constitutional law ,  2001 , New York ,
foundation  press  P. 403 .

، ) البرلمانيـة المحاكمـة( ه فـي النظـام االمريكـي عبد الرؤوف بسيوني، اتهام رئـيس الجمهوريـة ومحاكمتـ٠و د
٦٦٠–٤٨، ص ٢٠٠٢دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

3 ) Kathleen M. Sullivan , Op. Cit . P. 404

٧٢٠-٦٦عبد الرؤوف بسيوني ، نفس المصدر ، ص٠د
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ویالحظ أن الموؤ١٠بھا في أي وقت شاء

النظـــام فـــيوقـــد انتقـــد الفقيـــه دي توكفيـــل هـــذا المســـار الـــذي ســـلكه الدســـتور االمريكـــي وعـــده نقطـــة ضـــعف )١
ان يقـوم بمهـام الحكـم ربـا ان الملـك الدسـتوري لـن يسـتطيعومن البديهيات المقررة فـي او " ال االمريكي حيث ق

مـن روؤسـاء الواليـات المتحـدة قـد فقـدوا ولكن المعـروف ان كثيريــن٠الهما اذا ما وقف في وجهه المجلسان ك
، ومــن غيــر ان يعملــوا علــى الــى النــزول عــن الســلطة العليــاذلـــكاالغلبيــة فــي الهيئــة التشــريعية دون ان يضــطرهم

نفيذية في امريكا هذه الحقيقة تقتبس وتتخذ دليال على استقالل الحكومة التفقد سمعت٠انزال شر كبير باالمة 
اسـتقاللها ذلك فأقل تفكير يقنعنا بان العكـس هـو الصحيح وهذا  دليـل علـى  ضـعفها ال علـىومع٠وعلى قوتها

٠وقوتها 
يفرضها عليه الدستور ، ى يتمكن مـن اداء الواجبات التـيتأييد السلطة التشريعية اياه حتـيقتضي الملك في اوربا 

للقـوانين فحسـب ،  بـل ان تنفيـذها ليقـع عليـه  الملك الدستوري فــي اوربـا منفـذافليـس٠النـها واجبات جسام 
ــ لــى مســاعدة المجلســين وقفــت ضــد مقاصــده ، فهــو بحاجــة اه القــدرة علــى شـــل قوتهــا اذاكلـــه حتــى صــارت ل

ان ال تستطيعان ان هذين المجلسين بحاجة الى قـوة لتنفيذها ، فهاتان السلطتتشريعيين لوضع القوانين ، ولكـن ال
٠من غير االخرى واذا ما أختلفتا تعطل دوالب الحكومةتعمـل احداهما

التزامـه بتنفيـذه بـالقوة طيع ان يتفــادى نون ،  كمـا اليسـتال يستطيع الرئيس فـي امريكا ان يحـول دون تنفيذ أي قـا
العامــة ، ولكنهــا ليســت ممــا اليمكــن خــالص وهمــة مفيــدة فــي ادارة الشــؤونفــال شـــك فــي ان معاونتــه فــي ا٠

واليســتطيع بمطلــق او بالواســطة ، للهيئــة التشــريعيةرة ،االســتغناء عنــه ، فهــو فــي كــل اعمالــه الهامــة خاضــع مباشــ
فضعفه اذن ، وليسـت قوتـه ، هــوالذي يمكنـه مــن ان يبقـى علـى الـرغم مــن ٠يذكر سلطته وحدها ان يعمل شيئا

وما بعدها ١٤٨الديقراطية في امريكا، المصدر السابق صفحة انظـر دي تـوكفيل،٠التشريعية معارضة السلطة
عـة الـى تعـديل فقد دعى عندما كـان اسـتاذا فـي الجام" ودرو ولسون " الرئيس وقد لقي هذا الرأي صدى لدى٠

مان ، وكان سنده فـي ذلـك قريـب بحيث يصبح للكونجرس من الحقوق والمسؤوليات ما للبرلالدستور االمريكـي
الـرئيس ة نشوب خـالف بيــن  حيث يرى ان الحكومة تصاب بالجمود والشلل في حال"  دي توكفيل " حجة مـن

٠والكونجرس 
رئاسة الواليات المتحـدة ان يصـطنع ازمـة مــع الكـونجرس فـي حالـة وقـد حاول الرئيس ولسون ، عندما آلـت اليـه 

ســتخلو جميــع المناصــب التــي جعــل نائبــه ووزرائــه ، وفـــي هــذه الحالــةوقوفـه فــي ســبيله ،وذلــك بــان يســتقيل هــو و 
الدستور من شاغليها خلفاء علـى التوالي للرئيس ،  فحينئـذ سيضطر الكونجرس الـى اختيـار هيئـة تنفيذيـة جديـدة 

٠اال ان قيام الحرب العالمية االولى في عهد الرئيس ولسون جعلته يعدل عن تنفيذ هذه الفكرة٠
١٤١انظر في ذلك ، دافيـد كوشمان ، النظام السياسي في الواليات المتحدة ،  ترجمـة توفيـق حبيـب ، صـفحة 

٠ومابعدها 
: وانظر 

Crowin "  Edward  S. "  The president  office  and  powers, Op.
Cit. PP.  287-298 .



العالقة بين الرئيس االمريكي والكونجرس

١١٠

الدستور حق االع

جانب 

ى للسلطة القضائیة من جھة اخرى ان التطور الدستوري قـد اعطالخارجیة ، ونجـد

٠السلطة التنفیذیة أو التشریعیة االعمال صادرة عـن

ان كفتي میزان السلطان غیـر متوازنة بـل باواالھتزاز ، حیث لوحظ 

١٠السلطة التنفیذیةالتشریعیة وتارة اخرى تجبھـا

وقیام الحربین العالمیتین وضعت الكونجرس امام العشرین

ـــقانظــر الــدكتور عبــد الحميــد متــولي ، القــانون الدســتوري وا)١ ومــا ٢٧٨ص لــنظم السياســية ،  المصــدر الساب
٠بعدها 

ـــة ويــذهب الــدكتور فــؤاد العطــار الــى ان هــذا التــأرجح كــان بــين  ــة واالســلطات الــثالث ، اي التشريعي لتنفيذي
ــة والقضــائية ، فعنــدما يكــون الرجحــان للســلطة الت ، وعنــدما تتفــوق الســلطة شــريعية تكــون امــام حكومــة الجمعي
٠القضائية تكون امام حكومة القضاة بزهم السلطـةالتنفيذية تكون امام الحكومة الرئاسيـة ، وعندما ت

واستاذنا في رأيه غير اننا النتفق ٣٣١ابق صفحة لسانظر القانون الدستوري ، والنظم السياسية ، المصدر ا
ان السلطة القضائية ال تملك سلطات : ائية ،  وذلك لسببيـن ، االول السالف فيما يخص رجحان السلطة القض

المحكمــة االتحاديــة " ان اعضــاء : الثــاني " الحكومــة وهمــا اســاس وجــود"  نين اوتنفيــذها تتعلــق بتشــريع القــوا
رة وموافقة مجلس في امريكا معينين من قبل رئيس الجمهورية بعد مشو تمثل قمة السلطة القضائيةوالتي "العليا 

٠ان الرئيس يختارهم من بين مؤيديه الشيوخ والمعروف
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١اجزا 

االنتخاب المباشـر ، والتقدم
٠الحیاتیة المتخصصة في شتى العلـوم 

ملؤة بالثقة واالحترام باعتبـاره ریكیین ینظرون الى الرئیس نظرة مویالحظ ان االم

اھتمامھم یكاد یتركز على شؤون الرئیس دون اولـذلك نجـد ان 
،  فالشعب یھتـم 

٠الكونجرس 
ان" 

"٢٠

فیتنام دون تأیید الشعب لھـذه الحرب ، ثـم االضطرابات

٣٠المواطنین
 )

وراء ھـذه الحرب على اعالذي كان ) جونسون 
١٩٦٨ " "

من ھـذه الحرب فجعل مھمة انھاؤھا من اھـم وعالشعب 
٠٤الى القانـون والنظامالعودة 

1 )Congress  and  the  nation ,  Op. Cit.  P.  4

: انظر في ذلك ومزيد من المقارنة بين مكانة الرئيس والكونجرس)٢
Lane “ Robert E “ Political  Ideology    “ Why the Americam
Comnon Man believes what he does”
New  York , The Free  Press of Glencoe,  1962  ,   PP. 142 – 153
3 )Congress  and the nation ,  Op.  Cit.  P.4

: وانظر في حرب فيتنام وردود الفعل تجاهها 
Velvel " Lawrence  R" undeclared  war  and  civil  discobediences,

the American  system  in  crisis.
New  York  , Dunellen  company  Inc.  1970 , PP.  3-27 .
4 )Rieselbach  " Leroy  N " ., people VS – government  Op.  Cit.   PP.

42-48 .
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" بیـد ان الرئیس نیكسون بعد فوزه باالنت
 "

.١في فیتناماالمریكي 

٢٠السلطات الى ضرورة تفوق السلطة التنفیذیة

 ""٣

ة 
٠االمریكیة

 " "

" و " 
ومن خالل القاء نظرة على بعض استطالعات الرأي العام على ٠اھواء الكونجرس 

1 )Strum  " Philippa " presidential   power  and  American
democracy , Op.  Cit.   PP. 12-15 .
2) Arnold  " Peri  E " , and  Roos      "  L. John " ,  toward a theory
of  Congressional – Executive Relation  , the Review  of  politics ,
Notre Dame , Indian  Vol .   36 , July , 1974 ,   No. 3.   PP. 410.

الـرئيس نيكسـون بلجنـة اعـادة انتخــاب " لمشـتركين اشخاص من ابقيام سبعة" ووترغيت " تتلخص فضيحة )٣
فــي ووترغيــت ، وذلــك مــن خــالل للجنــة الوطنيــة للحــزب الــديمقراطيبالســطو علــى المقــر الــرئيس "لفتــرة ثانيــة 

بخططهــم لالنتخابـات الرئاســية ، وبعــد ان تكشــف نيــة بـين قــادة الحــزب والتـي تتعلـــقتسـجيل المحادثــات التلفو 
الـى قيـام تبـين تـورط الـرئيس نيكسـون فـي هـذه الفضـيحة ، ممـا ادى يل هـؤالء المتهمـين الـى العدالــة حاالمر وا

ستقالة من منصبه في الرابع مـناتهامه ،  وتجنبا لنتائج االتهام قرر الرئيس نيكسون االعدد من النواب بمحاولة
٠واثارها ضيحة ووترغيانظـر في تفاصيل ف٠، وخلفه في الرئاسة نائبه فورد ١٩٧٤اغسطس 

Ca raley " Demertrios "  and  penn " Frances  separation  of
powers  and Executive  privilege . The  watergate  Briefs .  political
science  quarterly  , vol.  88 ;  No. 4 ,  December  1973 . PP.  582- 606 .
Neustadt  " Richard  E" , the  constraining  of  the  president ; the
presidency  after  Watergate ,     British  Journal  of  political
sciences  V.  4, part , 4  October  1974 , PP.  383-391 .

:وانظر ايضا 
Sorensen "  Theodre  C "  Watchmen  in  the  Night  presidential

Accountability  after   Watergate ,  MIT , press  Cambridge ,  1975 ,
PP.  3-12 .
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١٩٧٣
١٠%٣٥ر٨نسبة الواثقین بالكونجرس بینما كانـت% ٢٣ر٧كانت 

١٩٧٦
 " "٠

ا" " دید الج
٢٠النكسات التي آلمت بالرئاسة ، واصبح اطول قامة من الرئیستغیـر بعـد 

ي 
والذي، احرجـھ في عدة معارك للفـوز في ترشیح ١٩٨٠لرئاسیة لسنة االنتخابات ا

٠
١٩٧٩

وزیرین منبوذین من قبل الكونجرس اخرج بموجبھ

٠ازمة الطاقة 
ثم اعقب الرئیس ما تقدم بتصریح طلب
٣٠یفسر بأنھ صادر بایعاز من الرئیسأي نقـد العضاء الكونجرس خشیة ان

١٩٨٠لى الرئیس كوبعـد فـوز الرئیس ریجان ع
،حاول االول ان یعید للرئاسة شیئا من 

النتكاسة اال ان مركـز الرئیس تعرض ١٩٨٩٠األب الذي خلفھ في الرئاسة سنـة 
ل ١٩٩٨م 

٠الشیوخ بدال من عزلھ 

1 )Dennis " Jack "    ,   Trends  in public  support  for  the  American

party  system , British
Journal  of  political  sciences  V. 5  part  2 ,  April  1975 ,  P/ 228 .
2 )Schwegler  "  Gebhard " ,  Carter ` s  dilemmas ,  presidential

power  and  its   limits  ,  the  world      today ,  V. 35  , N. 2 ?
February ,  1977  ,  PP. 46-55 .
Nathan  " Richard  p.  " ,  the  plot  that  failed  : Nixon  and  the
administrative  pres idency ,  John         wiley  and  Sons  ,  Inc.  New
York,1975,PP.10-11.
Rieselbach  " Leroy  N "  ,  People U. S  , Government  ,  Op.  Cit.
PP.  51-81 .

٩/٧/١٩٧٩٠أنظر مجلة تايم االمريكية الصادرة في )٣
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٢٠٠٠) ( الھیبة لھ بعد تولي لرئیس 
١١/٩/٢٠٠١

الرئیس وحصولھ على
٩/٤/٢٠٠٣احتالل الوالیات المتحدة للعراق في 

٠العراق قد یؤدي الى انتكاسة جدیدة للرئاسة ولمصلحة الكونجرس 
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الخاتمـة

أن دراسة العالقة بین السلطتین التنفی

٠الفعلي بق ما سطر في الدستور مع التطبیق الغالب عدم تطا
٠

١٧٨٧

النظام البرلماني المعروفة والتي من أھمھا منـح
، و

٠الوزارة وعضویة البرلمان

(الى مستوى االقصـاء، كمـا ھـو الحال في النظـام البرلمانـي 
، ولكن من جانـب آ)الثقة من الحكومة

٠من خالل ضوابط الرقابـة والتوازن االخرى 

م 
السیاسي وھـذا ما أثـر الى 

٠والكونجرس العالقـة بیـن الرئیس

الدولـة
:یليأسباب لعـل من أھمھا ماعـدة 

١.

) (٢٠٠٦-٢٠٠١
یھیمن على مجلس الكون) حزب الرئیس(

٢٠٠٨
٢٠٠٦

٠شدید نستان، مما أوقع الرئیس في حرج وأفغاوخاصة في العراق
٢ .

السلـطةعلى حساب الكونجرس باعتباره صاحب الى ازدیاد نفوذ الرئیس 
ـرب 
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)  ١١٢٠٠١(وكذلـك عنـد تعرض ا
أستغل الرئ

ق ى غزو أفغانستان ومـن ثـم العرادفعتھ ال
٠الوالیات المتحدة 

٣ .

٠االخرى والعكس صحیح 

٠ومدى تاثیرھا في المشھد السیاسي االمریكي 
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المصادر
:باللغة العربیة : اوال 

١٩٤٩٠السید صبري ، مبادىء القانون الدستوري، القاھرة ،. ١
١٩٣٥٠الطبعة االولى، -الجزء الثالث–أحمد وفیق ، علم الدولة . ٢
ا–٠٠د. ٣

١٩٦١٠واالنظمة السیاسیة ،
١٩٧٤٠األول الجزء –ن الدستوري العـام الوسیط في القانو–ادمون رباط . ٤
–٠د. ٥

١٩٧٨٠
دار –٠د. ٦

١٩٧٦٠النھضة العربیة ،
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١٩٧٤.
–الدیمقراطیـة في امریكا –دي توكفیل . ٨

،١٩٦٢٠
–دافید كوشمان . ٩

٠
٠القاھرة ،١٩٧٥القانون الدستوري والنظـم السیاسیـة –فؤاد العـطار ٠د. ١٠
–موریـس دوفرجیـھ . ١١

١٩٨٠٠سعد ، دار النھار للنشر ، بیروت ، 
، الوظیفة التنفیذیة لرئیـس الدولـة في النظام–حمیـد الساعدي ٠د. ١٢

١٩٨١٠القاھرة ، 
–٠د. ١٣

١٩٧٧.
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