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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 »تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِالَّ وفْسن اللّه كَلِّفا الَ  * الَ ينبر

ربنا والَ تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين  *ينا أَو أَخطَأْنا تؤاخذْنا إِن نِس
أَنت  *واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ  * ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا بِه * من قَبلنا

  .»  قَومِ الْكَافرِينموالَنا فَانصرنا علَى الْ

  )العظيم اهللا صدق(
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  ةـدمـقَـم
 وإيطاليا وفرنسا وإجنلترا األمريكية املتحدة الواليات يف السائدة السياسية األنظمة

 خيتلف »اللربالية الدميقراطية« اسم عليها يطلق واليت، إخل ... واليابان الغربية واملانيا
 البلدان هذه يف فالسلطة. مشتركة خصائص هلا أن إال، جوهرياً اختالفاً بعض عن بعضها
 ويسود، العام باالقتراع اختيارهم يتم فيها واحلكام، الشعبية السيادة نظرية على تقوم
 حكامها وسلطات، ا معترف فيها واملعارضة، األحزاب تعدد أو احلزبني نظام فيها

 واحملكومون، املكتوبة غري الدستورية واألعراف، املكتوبة الدستورية باألحكام مقيدة
، االجتماع وحرية، الصحافة وحرية، الرأي كحرية (العامة باحلريات فيها يتمتعون
  ).إخل... العقيدة وحرية، السياسية واملنظمات، اجلمعيات تكوين وحرية

 فصل مبدأ على القائم الرئاسي النظام األمريكية املتحدة الواليات تبنت لقد
 ولكن، اجنلترا يف السائد الربملاين النظام الغربية أوروبا تبستاق بينما، التام السلطات

 أدى وغريمها وإيطاليا كفرنسا الغربية أوروبا دول من كثري يف السياسية األحزاب تطور
  .األحزاب تعدد نظام إىل

 الليربالية الدميوقراطيات يف أنواع ثالثة بني التمييز احلاضر الوقت يف جيب وهلذا
 والنظام) اجنلترا (احلزبني نظام فيه يسود الذي الربملاين والنظام ئاسيالر النظام بني

  .األحزاب تعدد على القائم الربملاين

 الواليات من كل يف السياسيني النظامني بدراسة الكتاب هذا يف سنكتفي
. الربملاين للنظام كنموذج والثاين، الرئاسي للنظام كنموذج األول. واجنلترا األمريكية
، فرنسا (األخرى الليربالية للدميوقراطيات السياسية األنظمة معاجلة من نتمكن أن ونرجو
  .ثان كتاب يف) اليابان، االحتادية أملانيا، إيطاليا

  التوفيق وباهللا
   الدكتور                                                                       
  إمساعيل أمحد سيد حسن

  1977بتمرب أم درمان يف س
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  القسم األولُ
  النظام السياسي للواليات املتحدة 

  األمريكية
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  يدـهـمـت
 الرئاسي للنظام النموذجي املثل األمريكية املتحدة للواليات السياسي النظام يعترب

 الدستور نصوص إىل نظرنا وإذا. الالتينية أمريكا دول معظم غراره على سارت الذي
 الدستور لذلك األساسية املبادئ أو اخلصائص أن جند النظام هذا هإلي يستند الذي

  :ثالثة أمور يف تتلخص

 من الربملان بني أي (والتنفيذية التشريعية السلطتني بني التام الفصل مبدأ: األول
 بني املساواة أو التوازن مراعاة مع وذلك) أخرى ناحية من ووزرائه والرئيس، ناحية
 رئيس يف تتركز اليت التنفيذية السلطة أن مبعىن، بينهما تام فصل اكفهن، السلطتني هاتني

، تأجيله وال، الربملان حل حق متلك ال) سكرتريين كمجرد الوزراء يعاونه (اجلمهورية
 يف أعضاء يكونوا أن للوزراء وليس، عليه وعرضها القوانني مشروعات اقتراح حق وال

 لعدم (الوزراء أو اجلمهورية رئيس عزل حق انللربمل ليس األخرى الناحية ومن، الربملان
 إىل استجوابات أو أسئلة توجيه حق الربملان ألعضاء وليس) سياستهم ويف فيهم الثقة

  .إخل... الوزراء

 أن إحدامها تستطيع أال بذلك فيقصد السلطتني هاتني بني املساواة أو التوازن أما
 على إحدامها تسيطر أن ستطيعت فال، األخرى على السلطان ميزان كفيت يف ترجح
  .الثانية

 وجود هي الدستور قررها كما األمريكي النظام خصائص من: الثانية واخلصيصة
 النظام متيز خاصية أهم البعض ويعدها) اجلمهورية رئيس يف تتركز (قوية تنفيذية سلطة

 الدولة ةرئاس بني جيمع األمريكي فالرئيس، الدميوقراطية األنظمة من غريه عن األمريكي
 ويقوم، للحكومة العامة السياسية خطوط يرسم الذي هو أنه مبعىن، احلكومة ورئاسة
 وهو، له سكرتريين أو مساعدين جمرد الوزراء ويعد، احلكم لشئون الفعلية باإلدارة
  .- قدمنا كما - ويعزهلم يعينهم الذي

 الرئيس انتخاب فلطريقة، انتخابه طريقة كذلك هنالك الرئيس قوة عوامل ومن
 املقررة املبادئ فمن، الضعف أو القوة حيث من، مركزه على كبري وأثر كربى أمهية
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 إقامة الدستور واضعوا يريد حني أنه السياسية واألنظمة الدستوري الفقه رجال لدى
 أرادوا إذا وأما. الربملان بواسطة انتخابه طريقة تكون أن يقررون فإم ضعيف رئيس
  ).األمريكي النظام يف الشأن هو كما(، الشعب بواسطة انتخابه يقررون فإم قوياً رئيساً

 4 ملدة ينتخب هناك فالرئيس، استقراره كذلك األمريكي الرئيس قوة عوامل ومن
 4 حىت أو، سنوات 8 فمدة، أخرى سنوات 4 ملدة انتخابه يعاد أن ويصح، سنوات
 دول من الكثري عليه كاأمري يغبط احلكم ألداة استقراراً تعد احلكم يف، سنوات

  .الغربية الدميوقراطيات

، واسعة اختصاصات من الدستور له قرره ما الرئيس قوة عوامل من جند وأخرياً
، فيه النظر إلعادة الربملان إىل ورده القانون مشروع على االعتراض أو، الفيتو حق أمهها
 جملسي من كل يف ءاألعضا ثلثي أغلبية عليه وافقت إذا إال القانون يصدر ال حبيث
 ال تشريع أي صدور دون حيول أن الرئيس مقدور يف أن ذلك على ويترتب، الربملان
  .السني من كل يف األعضاء من واحداً زائد الثلث جمرد يؤيده كان إذا، يريده

 هي، الدستور يف تقرر كما األمريكي النظام خصائص من الثالثة واخلصيصة
 يعد أنه أي (السلطان ميزان يف النواب جملس كفة على الشيوخ جملس كفة رجحان
  ).النواب جملس من سلطاناً أقوى

 احلياة يف النصوص لتلك التطبيق ميدان إىل الدستورية النصوص من اآلن ننتقل
  .السياسية العملية
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   األول الفصل

  السلطات العامة
 سنة سبتمرب 17 يف عليه التوقيع مت الذي األمريكية املتحدة الواليات دستور يعترب

 املستعمرات ثورة فبعد اآلن حىت املفعول والسارية املكتوبة الدستور أقدم من 1787
 فيما عقدت، 1776 يوليو 4 يف استقالهلا وإعالن، اجنلترا ضد عشرة الثالث األمريكية

، الدولية العالقات ميدان يف بسيدا دولة كل مبوجبها احتفظت كونفدرالية معاهدة بينها
 اتفقت كما، خارجي عدوان أي لصد العسكري امليدان يف التعاون على اتفقت هاولكن
 واستقباهلم السفراء إرسال يكون أن وعلى، أخرى إىل دولة من املواطنني انتقال على
  ).الدايت (الكونفدرايل الس من بإذن

 أن فيه الضعف أوجه وأهم، الكونفدرايل النظام ضعف على الظروف كشفت لقد
 املخصصة املالية املوارد وأن، تنفيذي جهاز أي قيام على تنص مل أنشأته اليت هدةاملعا

 الثلثني أغلبية على احلصول ضرورة عن فضالً هذا، كافيه غري الكونفدرايل للمجلس
 الصغرى الدول لتمسك نظراً ممكناً يكن مل الذي األمر الس داخل يف القرارات الختاذ

  .باستقالهلا وروديال وماريالند كنيوجرسي
 إلعادة فيالدلفيا يف 1787 مايو 14 يف الدستوري املؤمتر اجتمع عندما ولذلك

 الكربى الدول ضغط حتت وافق) الكونفدرايل (التعاهدي االحتاد معاهدة يف النظر
 وأقر) واحتادي فدرايل (نظام إىل الكونفدرايل النظام حتويل على وفريجينيا ماسانشو
 دول ثالث وامتناع صوتاً 13 ضد صوتاً 39 بأغلبية ذكره تقدم الذي االحتاد دستور
  .التصويت عن

 التنفيذ موضع ووضع، 1788 سنة خالل الدستور هذا على الدول صدقت لقد
  .1789 ديسمرب أول يف

   تنظيم السلطات العامةأوالـ
 التنفيذية والسلطة) التشريعية السلطة (الكونغرس: العامة بالسلطات يقصد
  .لقضائيةا والسلطة
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  الكونغرس) أ(

: جملسني من يتكون وهو، الكونغرس األمريكية املتحدة الواليات برملان يسمى
  .الشيوخ وجملس، النواب جملس

  :النواب جملس

 هذه الوالية ومدة، تقريباً السكان عدد بنسبة لسنتني منتخبني عضواً 437 ويضم
 إىل حتماً باملنتخبني وتؤدي بريك عائق القصرية الوالية أن يف شك من وليس، جداً قصرية

 بأن القول على املتحدة الواليات يف العادة جرت وقد (Demagogie) الدمياغوجيه
 نسيان على الناخبني حلمل واليته من األوىل السنة يستعمل هناك النواب جملس رجل

 وفاءال بالطبع استطاعته يف ليس واليت مرشحاً كان عندما أغدقها اليت املستحيلة الوعود
 التحقيق مستحيلة، أخرى وعود إعطاء على يقصرها واليته من الثانية والسنة، ا

 قد املرشح يكون أن النواب لس الترشيح وشروط. انتخابه إعادة أجل من، كاألوىل
 األمريكية اجلنسية اكتسابه على سنوات سبع وأمضى، عمره من والعشرين اخلامسة أمت

  .يةاالنتخاب بالدائرة ومقيماً

  :الشيوخ جملس

 والية ولكل، سنتني كل ثلثهم ويتجدد، سنوات ست ملدة الشيوخ جملس ينتخب
 فمدينة، سكاا عدد نسبة عن النظر بصرف شيخني تنتخب أن اخلمسني الواليات من

 يبلغ اليت نيويورك لوالية الذي الوزن نفس هلا 225000 سكاا عدد البالغ أالسكا
، مليوناً 20 سكاا عدد يبلغ اليت كالفورنيا والية أو، وناًملي 17 حوايل سكاا عدد
 سن أكمل قد يكون أن جيب الشيوخ لس نفسه ترشيح من الشخص يتمكن ولكي
  .سنوات تسع منذ األمريكية اجلنسية على وحصل الثالثني

 أعضاء لكل عادة املمنوحة باحلصانات الشيوخ وجملس النواب أعضاء ويتمتع
 الس يف أبداه لرأي حببسه واحلكم العضو على القبض جيوز فال، ديثةاحل الربملانات

 - عامة كقاعدة - جيوز فال، األعضاء رسائل إىل احلصانة هذه ومتتد، إليه ينتمي الذي
 العضو مسكن إىل أيضاً احلصانة ومتتد، إليهم الواردة أو الصادرة سواء، رسائلهم فتح
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 أو، النواب أحد مسكن بتفتيش تأمر أن اإلدارية أو ةالقضائي للسلطة جيوز ال أنه مبعىن

  .إليه ينتسب الذي الس من سابق بإذن إال االنعقاد دورة أثناء، الشيوخ

 برملانية كأتعاب السنة يف دوالر 57500 (ضخمة خمصصات والشيوخ وللنواب
 20000 مث) الضرائب من معفاة (عامة كنفقات دوالر 2500 إليها يضاف) للعضو
 إحدى أو زوجته تعيني من العضو مينع ما مثة وليس، سكرتارية أتعاب السنة يف ردوال
  .األعضاء أكثر يفعله ما وهذا، له كسكرترية بناته

 مادية وسائل الكونغرس أعضاء ميتلك )1(الضخمة املخصصات هذه عن وفضالً
 وأدوات وأثاثات ومعدات مكاتب وهي، األخرى الربملانات يف لقرنائهم تتوفر ال هامة

 بإعداد يقومون الذين املوظفني من كبري وعدد، وبريدية هاتفية ومواصالت مكتبية
 الرسائل على والرد االنتخابية بالدوائر واالتصال املعلومات ومجع القوانني مقترحات
 إىل ا يتقدمون اليت العرائض يف الناخبون طلبه ما حتقيق على والعمل إليهم الواردة
  .نغرسالكو يف ممثليهم

 وهي، »التشريع إدارة« اسم عليها يطلق 1914 عام يف أنشئت إدارة توجد كما
 ترتيباً القوانني مقترحات ترتيب ومهمتها، الكونغرس ملكتبة التابعة اإلدارات إحدى
 100000 من أكثر على عام كل يف والرد دورة كل يف األعضاء على وتوزيعها أجبدياً
 إدارة وجبانب املواضيع بعض أو ما مبوضوع علماً مإحاطته األعضاء فيها يطلب طلب

 العامة اإلدارة حسابات مراجعة وظيفتها 1921 عام أنشئت خاصة هيئة توجد التشريع
 من تتألف اليت اهليئة هذه سهلت لقد. الصرف ومستندات املعلومات بكل األعضاء ومد

                                                
تسم به أعـضاؤه مـن بـذخ    خرية ملا ا بدأ جملس النواب األمريكي يفقد ثقة اجلماهري يف السنوات األ    )1(

وترف والستعاد هذه الثقة وافق جملس النواب األمريكي مؤخراً على نظام صارم للسلوك يطبق علـى                
 مصادر ومثن ما حيصلون عليـه مـن         ويقضي هذا النظام اجلديد بالزام األعضاء بإعالن      . مجيع أعضاءه 

من قيمة املكافأة الربملانية الـيت      % 15هدايا كما حيظر على العضو أن يتقاضى أي مرتبات تزيد على            
نتخـذ   ومن املقرر كـذلك أن        دوالر سنويا  500 ألفاً و    57كرنا  حيصل عليها وقدرها اآلن كما ذ     
  .منوحة هلمعفاءات والسفر للخارج املاجراءات للحد من امتيازات اال
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 ميدان يف الكونغرس مةمه واإلحصاء العامة اإلدارة يف وأخصائيني واقتصاديني مهندسني
  .املالية الرقابة

  طريقة سري العمل يف الكونغرس
 تقديراً أبعد على يوليو 31 يف وتنتهي يناير يف تبدأ السنة يف دورة الكونغرس يعقد

 الدورة خالل جملس ولكل الرئيس يعلنها اليت االستثنائية والظروف احلرب حالة وعدا
 من أي يتمكن ال حىت أيام ثالثة التأجيل مدة جاوزتت أال على، اجتماعاته تأجيل يف احلق

 أال جملس كل يف املناقشات جتري أن ميكن وال اآلخر اجتماعات عرقلة من السني
 الغالب الكثري يف حتترم ال القاعدة هذه ولكن أعضائه أغلبية وهو القانوين النصاب يتوافر
 يف وحىت الربيطاين العموم لسجم يف مثيالا من تنظيماً أقل املناقشات هذه وأن كما

 واالحترام احلياد بنفس يتمتع ال، جهة من النواب جملس فرئيس. الفرنسي الربملان
 نائب عادة هو الشيوخ جملس ورئيس العموم جملس) سبيكر (رئيس ما يتمتع اللذين
 امالنظ إن، ثانية جهة ومن. وافر باحترام ويتمتع ما نوع حمايد وهو )1(اجلمهورية رئيس

. منهما أي أعمال عرقلة إمكانية خاصة بصورة، يتيح إذ كامل غري للمجلسني الداخلي
 يدعى اجلنوب واليات من عضو يد على ذروته بلغ الشأن هذا يف القياسي والرقم
 ومثاين ساعة وعشرين أربع ملدة انقطاع بدون يتحدث وأخذ املنرب احتل ترموند ستروم
  .دقيقة عشرة

 كلجنة املتخصصة الدائمة اللجان نظام الفرنسي لربملانكا الكونغرس ويتبع
 القومي الدفاع وجلنة واخلطة القومي واالقتصاد املالية الشئون وجلنة اخلارجية الشئون
 يف ويوجد اخلاصة اللجان نظام وكذلك. اخل.. العامة اإلدارة وجلنة التشريع وجلنة

                                                
 ينتخب نائب رئيس اجلمهورية يف الواليات املتحدة األمريكية يف نفس الوقت الذي ينتخب معه رئيس             )1(

ة يف حالـة  يساسية هي أن حيل حمل رئيس اجلمهور    لنائب الرئيس دور بارز ومهمته األ     اجلمهورية ليس   
ولكن يالحظ أنه خالل . واجبه الرمسيموت األخري أو تقدمي استقالته أو قيام مانع حيول بينه وبني أداء             

تطورت مهام نائب رئيس اجلمهورية إذ      ) 1961-1953(فترة والية الرئيس ايزاور األوىل والثانية       
استطاع نائبه ريتشارد نيكسون بفصل ما كان له من نفوذ أن حيتل مكاناً بارزاً وميـارس نـشاطات                  

  .اسعة يف ميدان السياسة اخلارجيةو
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 منها كل تضم األمريكي بالنوا مبجلس متخصصة دائمة جلنة عشرون احلاضر الوقت

 كل تضم الشيوخ مبجلس جلنة عشرة ست توجد كما عضواً وثالثني عشرين بني ما
 Power حتقيق سلطة الفرنسية اللجان خبالف، اللجان وهلذه. عضواً عشر ثالثة منها

Of Investigation للكونغرس إنارة إليه االستماع ترى شخص أي استدعاء ختوهلا 
 أمر إصدار اللجنة رئيس استطاعة ففي أمامها املثول طلوبامل الشخص رفض وإذا

 أهم من اللجان هذه وتعترب عليه جنائية عقوبة توقيع استطاعته يف كما بإحضاره
  .التنفيذية السلطة ضد الكونغرس يستغلها اليت األسلحة

 عهد اليت) Kefauver جلنة (معينة مسألة يف للتحقيق فتكون اخلاصة اللجان أما
 وجلنة األمريكية املتحدة الواليات يف اجلرمية تفشي أسباب يف التحقيق مبهمة إليها

Ervin بفضيحة اخلاصة Watergate للتحقيق 1975 عام يف كونت اليت واللجنة 
  ).C.I.A. ou du F.B.I (املركزية املخابرات هيئة نشاطات يف

 موضوع باملسألة تتعلق قوانني مقترحات تقاريرها تضمن أن صالحياا ومن
  .التحقيق

 املتخصصة الدائمة للجان املعطاة واالستقصاء التحقيق سلطة من الغاية إن
 هذه ولكن قراراته إختاذ اجل من ومساعدته الكونغرس تنوير هي اخلاصة واللجان
 التنفيذية السلطة على صارمة رقابة متارس وأصبحت صالحياا حدود جتاوزت اللجان
 إدخال حد إىل بعضها وصل بل بوليسية إجراءات وتتخذ قضائية شبه حتقيقات وجتري
 ماكرثي السناتور رئيسها كان اليت كاللجنة كامل جيل أبناء نفوس يف واهللع الرعب
  .اخلمسينات خالل

 املتخصصة الدائمة للجان املمنوحة واالستقصاء التحقيق سلطة تشكل وهكذا
 السلطة بني وحىت، والتنفيذية شريعيةالت السلطتني بني الفصل ملبدأ خرقاً اخلاصة واللجان
  .القضائية والسلطة التشريعية

 مشاريع يف النظر حق التشريع كلجنة املتخصصة الدائمة األمريكية وللجان
 له هيئة أو شخص أي إىل تستمع أن وهلا الكونغرس بواسطة مناقشتها قبل القوانني
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 إىل القانون مشروع لةإحا عدم أو إحالة ذلك بعد تقرر أن وللجنة ذلك يف مصلحة

 إليها يطلب أن األخري يستطع فال الكونغرس إىل إحالته عدم قررت فإذا الكونغرس
 فنستطيع الكونغرس إىل املشروع إحالة اللجنة قررت وإذا التصويت بعد إال إليه إعادته

  .تراها اليت التعديالت عليه تدخل أن

  :الكونغرس سلطات

 من الثامنة الفقرة حددت وقد التشريع يه األساسية الكونغرس صالحيات إن
 مبمارسة الكونغرس فيها يقوم اليت املواضيع املتحدة الواليات دستور من األوىل املادة
  :)1(اآليت النحو على التشريعية سلطته

                                                
)1(  

Section 8 of the Constitution of the United States. The Congress 
shall have the power: 

1. To lay and collect taxes, duties, composts, and excises, to pay 
the debts and provide for the common defense and general 
welfare of the United States; but all duties, imposts, and 
excises shall be uniform throughout the United States; 

2. To borrow money on the credit of the united states; 
3. To regulate commerce with foreign nations, and among the 

several States, and with Indian tribes; 
4. To establish a uniform rule of naturalization, and uniform 

laws on the subjects of bankruptcies throughout the United 
States; 

5. To coin, mosey, regulates the value thereof, and of foreign 
coin, and fix the standard of weights and measures; 

6. To provide for the punishment of counterfeiting the securities 
and current coin of the United States; 

7. To establish post offices and post roads; 
8. To promote the progress of science and useful arts, by 

securing for limited to authors and inventors the exclusive 
right to their respective writings and discoveries; 

9. To constitute tribunals inferior to the Supreme Court; 
10. To define and punish piracies and felonies committed on the 

high seas, and offenses against the Law of Nations;  
= 
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 وجبايتها واملكوس والرسوم والغرامات الضرائب فرض سلطة للكونغرس .1
 للواليات العامة املصلحة ولصيانة امالع للدفاع يتأهب وأن الديون يدفع أن وعليه
 مجيع يف واحد منط على تكون أن جيب واملكوس والرسوم الغرامات مجيع ولكن. املتحدة
  .املتحدة الواليات أحناء

 .املتحدة الواليات حلساب ماال يقترض أن للكونغرس .2
 .اهلنود وقبائل املتحدة الواليات وبني األخرى الدول مع التجارة ينظم وأن .3

                                                                                                           
= 
11. To declare war, grant letters of marque and reprisal, and make 

rules concerning captures on land and water. 
12. To raise and support armies, but no appropriation of money to 

that use shall be for a longer term than two years; 
13. To provide and maintain a navy; 
14. To make rules for the government and regulation of the land 

and naval forces; 
15. To provide for calling forth the militia to execute the laws of 

the Union, suppress insurrections and repel invaisions;  
16. To provide for organizing, arming, and disciplining the 

militia, and for governing sush part of them as may be 
employed in the service of the United States, reserving to the 
States respectively, the appointment of the officers, and the 
authority of training the militia according to the discipline 
prescribed by Congress; 

17. To exercise exclusive legislation in all cases whatsoever, over 
such district (not exceeding ten miles square) as may, by 
cession of particular states, and the acceptance of Congress 
become the seat of the government of the United States, and to 
exercise like authority of the State in which the same shall be, 
for the erection of forts, magazines, arsenals, dockyards, and 
other needful building, and 

18. To make all laws which shall be necessary and proper for 
carrying into execution the foregoing powers, and all other 
powers vested by this Constitution in the government of the 
United States, or in any department or officer thereof. 
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 موضوع بشأن منسقة قوانني يسن وأن، للتجنس موحدة قاعدة يضع وأن .4
 .املتحدة الواليات أحناء مجيع يف التقلبات
 القياس وحدة وحيدد األجنبية العمالت وقيم قيمها وحيدد، النقود يسك وأن .5
 .واملكاييل للموازين
 ياتالوال يف املتداولة والعمالت الودائع يف التزوير على تعاقب قوانني يسن أن .6
 .املتحدة

 .للربيد وطرقاً مكاتب ينشىء وأن .7
 حقوق مجيع معينة ملدة حيمي وأن النافعة والفنون العلوم ترقية على يعمل وأن .8
 .ويكتشفونه يؤلفونه فيما واملخترعني املؤلفني

 .العليا احملكمة عن مرتبتها يف تقل حماكم ينشئ وأن .9
 املوجهة واجلرائم العام البحر يف املرتكبة واجلنايات القرصنة أعمال حيدد وأن. 10

  .العام الدويل القانون ضد

 بالثأر واألخذ السفن على االعتداء رد يف يفوض وأن احلرب يعلن وأن. 11
  .والبحر الرب يف عليها املستوىل بالغنائم اخلاصة القواعد ويضع

 هلذا ترصد اليت املالية االعتمادات ولكن ا ويتكفل اجليوش يؤلف وأن. 12
  .عامني على فترا تزيد أال جيب رضالغ

  . به ويتكفل حبرياً أسطوالً ينشئ وأن. 13

  .وتنظيمها والبحرية الربية القوات إلدارة قواعد يضع وأن. 14

  .والغزوات الفنت وقمع االحتاد قوانني لتنفيذ، املليشيا يدعو وأن. 15

 قد اليت مهاأقسا وإدارة، املليشيا وتدريب وتسليح تنظيم على يعمل وأن. 16
 تعيني حبق حدة على والية لكل االحتفاظ مع املتحدة الواليات خدمة يف عاملة تكون
  .الكونغرس يضعه الذي للنظام طبقاً املليشيا وتدريب الضباط
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 مساحتها تتجاوز ال منطقة يف األحوال مجيع يف التشريع حبق وحدة يتأثر وأن. 17

 مقراً لتصبح الكونغرس مبوافقة معينة الياتو عنها تتنازل قد اليت مربعة ميالأ عشرة
 تشتري اليت البقاع مجيع على السلطة هذه مثل يباشر وأن املتحدة الواليات حلكومة
 السالح وخمازن احلصون نفسها الوالية يف تقام لكي ةيللوال التشريعي الس مبوافقة

  .إليها الضرورة تدعو اليت واملنشآت السفن وأحواض والترسانات

 التنفيذ موضع تضعها لكي الصاحلة الضرورية القوانني مجيع يسن وأن. 18
 حلكومة الدستور يقررها اليت األخرى السلطات ومجيع الذكر السالفة السلطات
  .هلا تابع رمسي موظف أو إدارة ألي أو املتحدة الواليات

 كنهمي ال األمريكي الكونغرس فإن جنليزياإل الربملان يف عليه هو ما خالف وعلى
 تفويض ألن املفوضة التشريعية السلطة طريق عن التشريع حق التنفيذية السلطة إعطاء
 الرئيس عهد يف 1937 سنة الصادر العليا احملكمة قرار منذ حمظور التشريع حق

 الئحية سلطة املتحدة الواليات لرئيس أن إال  New Deal إىل سياسة بشأن روزفلت
  .القائمة القوانني إطار يف

 على التشريعية السلطة) الشيوخ وجملس النواب جملس (معاً السان ارسومي
 وتأيت النواب جملس إىل االقتراح حق يعود حبيث الضرائب جمال يف إال املساواة قدوم
 اإلجراء فإن قانون مشروع حول السان اختلف وإذا النواب جملس من القوانني أغلب
 To go to (السني بني املشروع وإياب ابذه هو ليس بينهما توفيقال إىل الرامي

and fro (هو املتبع جراءاإل ولكن فرنسا يف احلال هو كما بينهما االتفاق يتم حني 
 تضم  The Committee of Conference مرـاملؤت جلنة تسمى جلنة تكوين
 جملس مث النواب جملس عليه يوافق موحد مشروع وضع حياولون السني عن ممثلني
  .بساطة بكل يترك املشروع فإن االتفاق اللجنة هلذه يتيسر مل فإذا يوخالش

  :أخرى صالحيات

  .أخرى صالحيات مجلة، التشريعية الصالحيات إىل باإلضافة، للكونغرس
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  :الدستورية السلطة

 أعضاء ثلثا رأى كلما – يقترح أن فله تأسيسية بسلطات الكونغرس يتمتع .1
 االس ثلثي رغبة على بناء يدعو أن أو لدستورا تعديل – لذلك ضرورة السني
 احلالتني كلتا يف تصبح تعديالت إلقتراح مؤمتر عقد إىل املختلفة للواليات التشريعية

  .الدستور من قانونياً جزءا

 .احتياطية انتخابية بسلطة الكونغرس يتمتع .2
 يف قةمطل كثريةأ على كالمها حيصل مل فإذا الرئيس ونائب الرئيس انتخاب عند
 بانتخاب الشيوخ جملس ويقوم الرئيس بانتخاب النواب جملس يقوم العامة االنتخابات

 األكثرية كانت املتحدة الواليات يف احلزبني نظام ترسخ أن بعد يالحظ ولكن نائبه
 سنة منذ، للكونغرس حيدث مل وهلذا، دائماً ونائبه اجلمهورية رئيس النتخاب املطلوبة
  .مرتني إال السلطة هذه استعمل أن 1787

 املوظفني وعلى العامة املرافق يف العمل سري على إشراف سلطة أيضاً وللكونغرس
  .حسابام ومراجعة الفدراليني

 اجلنائي االام إجراء طريق عن قضائية سلطات الكونغرس ميارس وأخرياً
impeachment ام حق النواب جملس يعطي الذييف وذلك، الفدراليني املوظفني ا 

 ويقوم) الكربى واجلنح اجلنايات من ذلك وغري والرشوة اخليانة (الدستور دهاحد م
 بالعزل حكم ما فإذا فقط العزل هي والعقوبة احملاكمة بإجراء الشيوخ جملس

revocation إذا العادية اجلنائية احملكمة إىل باإلدانة عليه احملكوم املوظف تقدمي أمكن 
  .العقوبات قانون طائلة حتت يقع مما فعله ما كان

 الشيوخ جملس أعضاء ثلثي بأغلبية قرار صدور باإلدانة للحكم الدستور ويشترط
  .األقل على

 جمال ويف املوظفني تعيني جمال يف هامة سلطات وحده الشيوخ جملس ميتلك وأخرياً
  .اخلارجية السياسة
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 لتعيني وخالشي جملس موافقة على حيصل أن أوالً املتحدة الواليات رئيس على
 ينظم مل الذين الفدراليني املوظفني وكبار العليا احملكمة وأعضاء والقناصل السفراء
  .القوانني أو الدستور تعيينهم

 املعاهدات وعقد املفاوضات بإجراء الرئيس يقوم الدبلوماسي اال ويف
 حيصل قدو الثلثني بأغلبية عليها يوافق الذي هو الكونغرس أن إال الدولية واالتفاقات

 بالفعل حدث ما وهذا الشيوخ من الثلثني أكثرية على الرئيس إجراء حيصل أال أحياناً
 احلرب يف هزميتها بعد انياأمل على فرضت اليت فرساي مبعاهدة يتعلق فيما ولسن للرئيس
 يف ووضع فرساي معاهدة من جزءاً كان األمم عصبة ميثاق بأن علماً األوىل العاملية
 بعد، ولسن الرئيس اضطر ولذلك. املتحدة الواليات رئيس توجيهات ىعل بناء معظمه
  .أملانيا مع منفردة معاهدة يوقع أن فرساي ملعاهدة الشيوخ جملس رفض

 توقيع إىل املتحدة الواليات رئيس جلأ الدستورية األحكام هذه مساوئ من وللحد
 االتفاقات ذهوه األخرى الدول مع Executive agreements )1(تنفيذية اتفاقات

 نفس أعطتها قد العليا احملكمة أن من بالرغم عليها للتصديق الكونغرس على تعرض ال
  .الدولية للمعاهدات اليت القوة

  :التنفيذية السلطة )ب(

 نفس يف هو رئيس إىل األمريكية املتحدة الواليات يف التنفيذية السلطة ختول
  .احلكومة ورئيس الدولة رئيس الوقت

 السياسي النظام مييز ما وهو األمريكي الدستور يف األصيل العنصر هو الرئيس هذا

                                                
 يطلق على هذا النوع من االتفاقات يف القانون الدويل اسم االتفاقات الدوليـة يف الـشكل البـسيط                 )1(

Agreement in simplified form ألن عقدها ال يستلزم املرور جبميع املراحل اليت جيب أن مير 
، التصديق بواسطة الربملان وابرامها بواسطة رأس الدولـة         املفاوضة، التوقيع النهائي  (ا االتفاق الدويل    

لذلك كثرياً ما تعقد االتفاقات الدولية يف الشكل املبسط يف صورة تبادل خطابات أو تبادل مذكرات                 
ولعل هذه الوسيلة املبسطة يف إبرام االتفاق الدويل قد ساعدت على تنظـيم  . تسجل ما مت االتفاق عليه   

  .على األخص عندما يكون االتفاق منصباً على اختاذ إجراءات تنفيذيةالعالقات الثنائية و
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 النظام صفة للنظام يعطى الذي وهو الغربية السياسية األنظمة بقية على األمريكي
  .الرئاسي

  :التايل النحو على ونائبه الرئيس انتخاب جيري  ـونائبه الرئيس انتخاب. 1

  .اجلمهورية لرئاسة ملرشحنيا من عدد بانتخاب والية كل مواطنو يقوم

 يكون أن على اثنني الختيار السري باالقتراع واليام يف املرشحون هؤالء يقوم
 وعدد عليهم املقترع أمساء بتدوين يقوموا وأن الوالية خارج األقل على أحدهم

 ومشمعة خمتومة ترسل وأن منهم موقعة خاصة يف قائمة يف منهم كل ناهلا اليت األصوات
 رئيس يقدم أن على الشيوخ جملس رئيس باسم املتحدة الواليات يف احلكومة رمق إىل

 حتصى وأن األختام هذه بفض والنواب الشيوخ جملس أعضاء حضرة يف الشيوخ جملس
 عدم حالة ويف لألصوات املطلقة األغلبية على حاز من بالرئاسة وسيفوز األصوات عدد
 املرشحني بني من اجلمهورية رئيس تخاببان النواب جملس يقوم األغلبية هذه توافر
 نائب بانتخاب الشيوخ جملس يقوم كما األصوات أكثر على حصلوا الذين الثالثة
  .األصوات كثرأ على حصال الذين املرشحني بني من الرئيس

 للدستور األصلي النص ويف، سنوات أربع ملدة املتحدة الواليات رئيس ينتخب
 جتديد على إال يوافق مل واشنطن ولكن مرة من ألكثر انتخابه جتديد املمكن من كان

 جيوز ال سابقة القرار هذا فاعترب الثالثة للمرة انتخابه جتديد ورفض الثانية للمرة انتخابه
  .عليها اخلروج

 بسبب واشنطن وضعها اليت القاعدة هذه خرق روزفلت فرنكلن الرئيس أن إال
 للمرة انتخابه جتديد فقبل يومئذ املتحدة اتالوالي فيها وجدت اليت االستثنائية الظروف
 الثاين التعديل ومبقتضى ولكن، 1944 سنة يف الرابعة وللمرة 1940 سنة يف الثالثة

 من اعتباراً التنفيذ موضع ووضع 1947 سنة كونغرسال قرره الذي للدستور والعشرين
  .واليتني من أكثر جيدد أن الرئيس على حمظوراً أصبح، 1951 سنة

  .تلقائية بصورة الرئيس حمل الرئيس نائب حيل الرئاسة منصب خلو حالة ويف
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  :الرئاسة تنظيم. 2

 واملكتب الوزارة أمهها مساعدة أجهزة بواسطة ميارسها فادحة أعباء للرئيس
  .للرئيس التنفيذي

 ويطلق »السكرتريين« اسم عليهم يطلق الوزراء من جمموعة الوزارة تضم: الوزارة
 الذي هو والرئيس Departments مصاحل رأسها على يضعون ليتا الوزارات على
 هذا على الشيوخ جملس يوافق نأَ يشترط األمريكي الدستور كان وإذا السكرتريين يعني

 اجلمهورية رئيس اختيار دائماً يقر الشيوخ جملس أن على جيري العمل أن إال، التعيني
 إقالة حق اجلمهورية ولرئيس .أعماهلم عن األول املسؤول كان طاملا لسكرترييه
 الذي الرئيس عن مستقلة سياسة السكرتريين هلؤالء وليس شرط أو قيد بال السكرتريين

 يف بينهم فيما يتداولوا أن هلم ليس كما االتباع الواجبة السياسة وحده ويقرر يضع
. به داًمقي يكون أن دون رأيهم ليأخذ يدعوهم أن اجلمهورية لرئيس وإمنا. العامة املسائل

 وزراءه لينكولن دعى فقد. ذلك على مثال خري لينكولن الرئيس عهد يف حدث وما
 سبعة: متهكماً قال أن إال يكن فلم لرأيه خمالف رأي على فأمجعوا. سبعة عددهم وكان
 أكثر أن بالذكر واجلدير )1(تتغلب اليت هي نعم إذن »نعم« يقول وواحد »ال«: قالوا

 وال الكونغرس يف أعضاء ليسوا وهم الفنيني من ولكن سياسة رجال ليسوا السكرتريين
 كأي إليهم لالستماع تدعوهم أن الكونغرس جلان تستطيع ولكن (فيه الدخول هلم حيق
  ).آخر فرد

 فرانكلني عهد يف 1939 منذ املكتب هذا ظهر لقد: للرئيس التنفيذي املكتب
 مثل إجياد بضرورة السبعنيو السادس الكوجنرس عهد يف الدولة طالب عندما روزفلت

 القت وقد املساعدين من مجاعة إىل وحاجته وكثرا األعباء لتنوع طبقاً املكتب هذا
 من عدد يساعدهم أعضاء ستة من للرئيس مساعدة جلنة تشكيل تبعه ترحيباً الفكرة
 بعبارة صدرته األبيض البيت إىل تقريرها اللجنة تلك وقدمت واملوظفني اإلداريني

                                                
 251رجيه القانون الدستوري واألنظمة السياسية باللغـة الفرنـسية صـفحة            راجع موريس ديف    ) 1(

  .127والقانون الدستوري اللبناين للدكتور حسن احلسن صفحة 
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 الس عهد ويف الكونغرس إىل التقرير هذا يرفع أن على »مساعدة إىل حيتاج يسالرئ«

 عندما سنتني بعد إال ائياً عليها يوافق مل ولكن التقريرات هذه نظرت والسبعني اخلامس
 بأمر القرار هذا وصدر تنفيذية جلنة تشكيل يف احلق روزفلت املستر منح الكوجنرس أقر

 غري القوانني وأخطر أهم من بأنه وصف 1939 سبتمرب 8 خبتاري 8248 رقم تنفيذي
 املكتب بإجياد يقر اخلاص القرار هذا وكان. األمريكي الدستور يف أثرت واليت امللحوظة
  .الرئيس يعينهم عدد يعاوم أعضاء ستة من التنفيذي

 يف أوضح الذي »هويت. ـه« أقوال من اللجنة هذه عمل أمهية حتددت ولقد
  :العمل هذا أمهية النقط هذه

  .الدولة أمور بكل علم على التنفيذية السلطة رئيس بأن كدللتأ .1

 .للمستقبل خطة ورسم الوقتية املشاكل ودراسة ملساعدته .2
 مأمن يف يصبح وحىت القرارات الختاذ إليها حيتاج اليت املعلومات تقدمي لتأكيد .3

 .سريعة قرارات الختاذ نتيجة األخطاء يف الوقوع من
 .املكتب هذا طريق عن منها االنتهاء ميكن اليت األمور يف البت .4
 .الرئيس وقت على املكتب حمافظة .5
 .واضحة تنفيذية لسياسة الدولة اختاذ من التأكد .6

 يعاوم الالمعة األمساء متثل اليت اإلدارات من بعدد األبيض البيت امتأل هذا وعلى
  :هي اإلدارات هذه وأهم ... املوظفني من ضخم عدد

 املسائل يف للرئيس النصح إلبداء 1947 يف أنشئت اليت الداخلي األمن رةإداـ 
 رئيس من وتتشكل الوطين باألمن اصة  اخل واحلربية والسياسية واخلارجية الداخلية
 املكتب هذا يف املوظفني مجاعة ويرأس. الوطين والدفاع الدولة ووزراء ونائبه اجلمهورية
، التنفيذية للسلطة خيضع ال نهأ من بالرغم ملكتبا هذا ويتبع. نفسه املكتب سكرتري

 املصاحل مديري واآلخر احلني بني اإلدارة هذه وتدعو »املركزي املخابرات مكتب«
  .25 اإلدارة هذه أعضاء عدد ويبلغ. اخلزانة وزير وأيضاً
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. االقتصاديني أكرب من ثالثة من... االقتصاديني االستشاريني جملس ويوجدـ 
 يف الصادر القرار مبوجب الرئيس الس ويعاون. واملوظفني األعضاء من نثالثو يعاوم
 الناحية إلمناء الالزمة اخلطط واستعراض االقتصادي االحتاد عن تقرير كتابة يف 1941

 إىل اللجنة ذه الرئيس ويثق. الرفاهية وحتقيق البطالة مشاكل على والقضاء االقتصادية
 األمور من أمر يف يبت ال الذي »به املوثوق عقلال« ميثلون أصبحوا أم درجة

 .علمه أو الس رأي بدون االقتصادية
 رئيس عليه ويشرف 1953 يف هاورـأيزن أسسه وقد الوطين الدفاع مكتبـ 

 النشاط أنواع متثل اليت احلكومية اإلدارات له وخيضع. عضو 300 حوايل يعاونه
 .واملواصالت اإلنتاجي

 من 1939 يف اقتطع وقد للدولة رئيساً بصفته الرئيس ملساعدة. .امليزانية إدارةـ 
 تنفيذي كرئيس سلطاته يباشر أن الرئيس يستطيع ال هذه وبدون. املالية وزارة إشراف
 من كثرياً ينفذ أن اإلدارة هذه طريق عن يستطيع فإنه امليزانية تنفيذ عن النظر فيصرف
 .420 اإلدارة هذه يف وظفنيامل عدد بلغ وقد احلكومة يف العامة اخلدمات

 املوظفني من عدد فيها يتركز األبيض البيت إدارة مع واملكاتب اإلدارات وهذه
 وأقسام واملستشارين السكرتارية ومكاتب ومساعديهم السكرتاريني من املمتازين
 العمل يوزع فهو. مرنة بطريقة يعمل أن الرئيس يستطيع اجلهاز هذا ومع. البحوث
  .األعمال من عمالً إليه ليوكل يريد من منهم يويستدع بينهم

 أن صحيح.. »الناس من مجاعة« إىل أخرياً حتول الرئيس أن هو اهلام األمر ولكن
 بعد أصبحت »الفردية« الرئيس شخصية ولكن شرعية العمال كل لتصبح زمةال تهسمل
  .»مجاعية« املساعدين من بآالف أحيط أن

  :الرئيس سلطات. 3

 عن مسئوال كونه حبكم، أوال، فله. واسعة بسلطات املتحدة والياتال رئيس يتمتع
 Executive orders التنفيذية األوامر بواسطة ميارسها الئحية سلطة، القوانني تنفيذ
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، ضيق نطاق يف، اإلدارات وبعض للسكرتريين كما Proclamations واإلعالنات

  .Rules and regulations شكل يف متارس الئحية سلطات

 املرافق مراقبة حق الصفة ذه وله الفدرالية دارةلإل األعلى الرئيس هو الرئيسو
 جملس موافقة بعد تعينه يتم بعضهم أن رأينا (الفدراليني املوظفني كل وتعيني العامة

 ودون Civil service العامة اخلدمة لقوانني طبقاً إقالتهم حق له كما) الشيوخ
 يف العامة اخلدمة ملوظفي املمنوحة الضمانات من موبالرغ. الشيوخ جملس من موافقة

 Spoil والغنائم األسالب أسلوب إىل اللجوء الرئيس استطاعة ففي املتحدة الواليات
system من مبوظفني واستبداهلم القائمني املوظفني من كبري عدد بإقالة يسمح الذي 
  .إليه ينتمي الذي احلزب أعضاء أو الرئيس أصدقاء

 العالقات يدير الذي فهو اخلارجية السياسة ميدان يف هامة ئفوظا وللرئيس
 حق له كما، اجلديدة واحلكومات بالدول ويعترف والقناصل السفراء ويعني الدبلوماسية

 السفراء تعيني (السلطة هذه. الدولية واالتفاقات املعاهدات وعقد املفاوضات إجراء
. الشيوخ جملس مع بالتعاون ميارسها) الدولية واالتفاقات املعاهدات وعقد والقناصل
 املهمة املسائل مبجريات علم على الس هذا يكون بأن يقضي دستوري عرف وهناك
 وبالتايل للجيوش العليا القيادة، العسكري اال يف وللرئيس. اخلارجية بالسياسة املتعلقة
 لرئيس سكريةالع الوظيفة أمهية جتلت وقد احلربية العمليات توجيه يتوىل الذي فهو

 ترومان املستر أصدر 1950 عام ففي. مناسبات عدة يف األمريكية املتحدة الواليات
 الذي القرار 1945 عام يف أصدر الذي نفسه هو كما اهليدروجية القنبلة بصنع األمر
 يعينهما اللذين والزمان املكان يف الذرية القنبلة بإلقاء األمر إعطاء سلطة الرئيس مينح
 عام دومينكو سانت وإىل كوريا إىل اجليوش إرسال الرئيس قرر 1950 امع ويف. هو

 السوفيتية الصواريخ إقامة بسبب كوبا جزيرة حول التام احلصار قرر الذي وهو 1965
 عام منذ اجلو بالقنابل الشمالية فيتنام ضرب مث ،1962 عام أكتوبر يف اجلزيرة يف

  ...اخل 1965

 العمليات هذه مثل ألن الكونغرس وحفيظة تشنجات السياسة هذه أثارت لقد
 يف بالقنابل الشمالية فيتنام قصف، كوبا على احلصار إقرار كوريا إىل اجليوش إرسال(
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 كان) الكونغرس (ولكنه جانبه من احلرب إعالن تقتضي اليت احلروب فئة من تعترب) اجلو
 أن إال دوليةال لألحداث السريع التطور بسبب اال هذا يف التدخل عن عاجزاً

 War (احلرب جمال يف الرئيس سلطة على القيود من كثرياً يضع أن استطاع الكونغرس
powers (فضيحة بعد wat rgate ) 1973 (مركز من كبري حد إىل نالت اليت 
  .نيكسون الرئيس استقالة يف سبباً كانت واليت وهيبته الرئيس

 على ديكتاتورية شبه اتسلط املتحدة الواليات رئيس ميارس احلرب زمن ويف
 الرئيس واجبات من ألن األزمات زمن يف السلطات هذه وتزداد موالواأل األشخاص

  .بقائها واستمرار األمة حياة لتأمني الالزمة اإلجراءات كل اختاذ

 حق، الدول رؤساء ككل املتحدة الواليات لرئيس أن إىل أخرياً اإلشارة وجيب
  .اخلاص العفو

 سبق كما املتحدة الواليات دستور يقوم: والكونغرس الرئيس بني العالقات  ـ4
 التنفيذية السلطة بني واضحة الظاهرة وهذه، السلطات فصل مبدأ على ذكرنا أن

، االستقالة على وزرائه أو الرئيس إكراه يستطيع ال فالكونغرس، التشريعية والسلطة
 يستطيع ال ثانية ةجه ومن الكونغرس جلسات يف االشتراك يستطيعون ال والوزراء
 بني مطلقاً انفصاال هناك بأن الشخص يعتقد أن اخلطأ من ولكن. الكونغرس حل الرئيس
 كما الكونغرس على للتأثري وسائل ميتلك فالرئيس والتشريعية التنفيذية السلطتني
  .الرئيس على للتأثري وسائل للكونغرس

 للتأثري هامة وسائل تحدةامل الواليات لرئيس: الكونغرس على الرئيس تأثري وسائل
 التوقيفي االعتراض حق أوال له الدستور أحكام فبمقتضى الكونغرس على

Suspensive Veto يعود احلالة هذه ويف، الكونغرس عن الصادرة القوانني على 
 أخرى مرة الكونغرس أقره إذا إال القانون هذا ذتنفي ميكن وال الكونغرس إىل القانون
 نادراً إال االعتراض حق األوائل املتحدة الواليات رؤساء يستعمل مل، الثلثني بأغلبية
 السلطة نيب اخلالفات عن فضال املطلبية واهليئات املهنية واملنظمات النقابات ضغط ولكن

 األمريكية املتحدة الواليات برؤساء دفع سياسية ألسباب التشريعية والسلطة التنفيذية
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 فرنكلن استعمله فقد واسعة بصورة الفيتو حق الاستعم إىل جاكسون والية من ابتداء

 وواحد ستمائة »سنة عشرة اثنيت من أكثر دامت اليت« واليته فترة خالل روزفلت
  .الكونغرس اختذها وقرارات قوانني لنقض مرة وثالثني

 ألن القوانني اقتراح حق التنفيذية للسلطة ليس: القوانني اقتراح يف املشاركة
 يف يتدخل أن الرئيس يستطيع ولكن، وحدها التشريعية السلطة اختصاص من التشريع

 جملس يف حزبه أعضاء أحد من الرئيس يطلب كأن (مباشرة غري بصورة إما الشأن هذا
  ).الرئيس مكتب صيغته أعد الذي القانون مشروع يقدم أن الشيوخ

 قوانني مشروعات باقتراح شخصياً الرئيس يتقدم بأن وذلك، مباشرة بصورة وإما
 الوسائل هي هذه. االحتاد حالة عن الكونغرس إىل سنوياً يوجهها اليت بالرسالة ملحقة
 للكونغرس تشريعي عمل برنامج تشكل الواقع يف أصبحت )1(الدستور عليها ينص اليت
. رمسية شبه أخرى وسائل الرئيس ميتلك الرمسية الوسائل هذه جبانب. السنة خالل

 مناصب أصدقائهم إىل أسند الذين الكونغرس اءأعض على الضغط يستطيع فالرئيس
) النتخابه الشعيب للمصدر نظراً (للرئيس وأن كما، االنتخابية خدمام مقابل إدارية
 من الكونغرس ألعضاء ما كثرياً يفوق نفوذ وهو، األمريكي الشعب على كرباً نفوذاً
 اليت املسائل يف عامال الرأي تأييد على حيصل أن عليه اليسري من جند ولذلك )2(نفوذ
 العام للرأي كأمريكا بلد يف أساسياً هاماً أمراً يعد التأييد هذا ومثل، خاصة أمهية يوليها
 الكونغرس على التأثري الرئيس يستطيع التأييد هذا إىل واستناداً وحاسم كبري سلطان فيه

                                                
  : األمريكي ما يلي جاء يف الفقرة الثالثة من املادة الثانية من الدستور)1(

«The president shall from time to time give to the Congress 
information of the State of the Union, and recommend to their 
consideration such measures as he shall judge necessary and 
expedient; he may, on extraordinary occasions, convene both 
Houses, or either of them, and in case of disagreement... ».  

 ويرجع ذلك إىل ضعف الثقة اليت يوليها أفراد الشعب هناك لعضو الكونغرس العتقادهم أنه إمنا يعـىن              )2(
عـادة   خبالف الثقة الكبرية اليت يولوا هناك        ة أكثر مما يعىن باملصلحة العامة،     باملصاحل الشخصية واحمللي  

  .للرئيس
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  .)1(ومشروعاته) الرئيس اجتاهات (اجتاهاته على موافقته على واحلصول

 األمريكي الدستور أعطى: اجلنائي االام  ـالرئيس على الكونغرس تأثري ئلوسا
 املوظفني ومجيع »السكرتريين« والوزراء اجلمهورية رئيس اام حق النواب جملس

 العرف عن أخذ الذي اإلجراء هذا. الدستور حددها م يف وذلك املدنيني الفدراليني
 حتويل على يساعد أن املمكن من وكان impeachment اسم عليه يطلق اإلجنليزي
 لقد، إجنلترا يف ا تطور اليت الصورة بنفس تطور لو برملاين نظام إىل األمريكي النظام

 ليندن وضد 1834 سنة جاكسون ضد impeachment ـال أسلوب استعمل
 الشيوخ جملس أعضاء ثلثي أغلبية توافر لعدم ينجح مل أنه إال 1968 سنة جونسون
 بعض هدد أن سبق وقد العقوبة وتوقيع احملاكمة إجراء مبهمة الدستور إليه عهد الذي
 كمبوديا غزو بعد نيكسون الرئيس ضد اجلنائي االام بتحريك الكونغرس أعضاء
 بتقدمي يبادر مل إذا الرئيس نفس ضد باستعماله هددوا كما، 1970 سنة مايو يف مباشرة
 باستقالته بالفعل نيكسون تقدم وقد Watevgate فضيحة يف تورطه بسبب استقالته

  .ضده اجلنائي االام حتريك قبل

 سلطاته يف تكمن الرئيس جتاه الكونغرس ميتلكها اليت الفعالة التأثري وسيلة إن
 يرفض أو يوافق الذي وهو العامة املوازنة على يصدق الذي هو فالكونغرس. املالية

. العامة اإلدارة على سلطاته يفرض أن طيعيست وذا، احلكومة تطلبها اليت االعتمادات
 التحقيق سلطات خالل منتقوم  القضائية الكونغرس جلان أصبحت أخرى جهة ويف

  .التنفيذية السلطة على صارمة رقابة مبمارسة هلا املمنوحة

  :القضائية السلطة )جـ(

، لضرورةا حبكم يتأثر ألنه معقد ةاألمريكي املتحدة الواليات يف القضائي التنظيم إن
 بالدولة خاصة حماكم توجد كما، والية بكل خاصة حماكم فهناك. الفدرايل بالتنظيم
  .الفدرالية

                                                
  .277 صفحة »القانون الدستوري واألنظمة السياسية« راجع األستاذ الدكتور عبد احلميد متويل )1(
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 يف األولية احملاكم ما حد إىل تشبه مقاطعات حماكم توجد الفدرايل اإلطار ففي

  . العليا احملكمة توجد وأخرياً، االستئناف حماكم تشبه جممعة حماكم وهناك، فرنسا

 صالحياا عند قليالً نتوقف أن تستحق األمريكية الفدرالية لياالع واحملكمة
 على الرقابة تباشر، أوالً فهي. جداً واسعة صالحيات ذات احملكمة فهذه. وتأليفها
 برملانات من الصادرة القوانني وعلى للدستور بالنسبة الفدرالية القوانني دستورية
 عنه احلديث إىل سنعود الشأن هذا يف اماًه دوراً لعبت ولقد، للدستور بالنسبة الواليات

 بالسفراء املتعلقة القضايا مجيع ويف، ثانياً الفدرالية العليا احملكمة وتنظر. بعد فيما
 األحوال مجيع يف وأخرياً. فيها طرفاً الواليات إحدى تكون اليت أو والوزراء والقناصل
 يكون األمريكي الدستور من الثانية املادة من الثانية الفقرة ذكرا اليت األخرى
 ناحية من أو القانون ناحية من سواء االستئناف اختصاص الفدرالية العليا للمحكمة
 على، وقانون وقائع قاضي املتحدة الواليات يف العليا احملكمة إن يقال ولذلك، الوقائع
 ليست اليت La Cour de Cassation الفرنسية واإلبرام النقض حمكمة خالف
 وحماكم األولية احملاكم بواسطة القانون تطبيق مراقبة إال تستطيع ال واليت لوقائعل قاضياً

 ومثانية) Chief justice القضاء رئيس (رئيس من العليا احملكمة وتتألف. االستئناف
. الشيوخ جملس موافقة أخذ بعد احلياة ملدى بتعيينهم املتحدة الواليات رئيس يقوم قضاة

 السبعني سن عند كامل براتب التقاعد على اإلحالة يطلبوا أن ياالعل احملكمة وألعضاء
 أعضاء إن« يقول قدمي أمريكي مثل وهناك، قليالً إال ذلك يفعلون ال أم إال، سنة

  .»أبداً يستقبلون وال ميوتون قلما الذين األشخاص من هم العليا احملكمة

 2500 منهم كل ويتقاضى كبري واحترام ووقار ةبي العليا احملكمة أعضاء يتمتع
 يتقاضى الذي احملكمة رئيس باستثناء هناك الوزير راتب يعادل ما أي السنة يف دوالر
 وحترص دوالر 62000 وهو اجلمهورية رئيس نائب يتقاضاه الذي الراتب نفس

 هو ورئيسها، بارز مكان يف العليا احملكمة وقرارات أحكام نشر على األمريكية الصحافة
 رئيس وقبل الوزراء وقبل اجلمهورية رئيس نائب قبل يقف إذ الدولة يف شخصية ثاين

 ميارس سلطة التفتيش 1922منذ عام ) رئيس احملكمة العليا(وأصبح ، النواب جملس
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 القضايا لبحث القدامى األقسام بقضاة عام كل وجيتمع، االحتادية احملاكم مجيع على

  .األساسية

: التقليدية الثالث بدرجاته الفدرايل القضائي تنظيملل تقليداً جند الواليات إطار ويف
 ميكن ال اليت التعديالت بعض مع ولكن، عليا حمكمة مث، الوالية حماكم، أولية حماكم
  .هنا ذكرها

 إليها ترفع اليت القضايا يف النظر فهي درجاا جبميع احملاكم هذه اختصاصات أما
  .اإلدارية والقرارات اللوائح وعلى العادية القوانني دستورية على والرقابة
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  القوانني لدستورية القضائية الرقابة
  املتحدة الواليات يف

 لدستورية القضائية الرقابة متارس األمريكية احملاكم مجيع أن قلنا إن سبق لقد
 من الصادرة القوانني دستورية تراقب الواليات فمحاكم اختصاصها حدود يف القوانني
 القوانني دستورية تراقب العليا الفدرالية واحملكمة، لدساتريها لنسبةبا الواليات برملانات
 تراقب كما، )املركزي (الفدرايل للدستور بالنسبة الواليات برملانات من الصادرة
 رقابة (األخرية والرقابة. الفدرايل للدستور بالنسبة) املركزية (الفدرالية القوانني دستورية
 طابعاً ترتدي ألا األهم هي) الفدرايل للدستور بالنسبة الفدرالية القوانني دستورية
  .املتحدة الواليات حكومة على نفوذاً العليا الفدرالية للمحكمة وتعطي سياسياً

  :األمريكية احملاكم أمام القوانني لدستورية الرقابة تتم كيف

 اءبن ذلك يكون وإمنا، نفسها تلقاء من القانون دستورية بعدم احملاكم تقضي ال
 صورة الطلب هذا ويتخذ، احملكمة امـأم مرفوعة دعوى يف خصومـال طلب على
 القانون دستورية يف الطعن للخصوم جيوز ال إذ par voie d'exception  عـدف
  .أصلية دعوى رفع طريق عن

  :اآليت باملثال تقدم ما ونوضح

 هذا يرى، الدولة يف القوانني أحد خالف أنه أساس على للمحاكمة يقدم شخص
 يدفع أن له فإن ولذلك دستوري غري خمالفته بسبب حياكم الذي القانون أن الشخص

 احملكمة تقوم الدفاع هذا وإزاء، القانون دستورية بعدم عليه املقامة الدعوى نظر أثناء
 ثبت وإذا، القوانني دستورية يبحث تقوم أا ذلك ومعىن، بفحصه الدعوى تنظر اليت
 ذلك تطبيق عن متتنع فإا، دستوري غري زاعـالن حمل القانون أن الدفع حبث بعد لديها

، القانون هذا مبخالفة املتهم الشخص برباءة وحتكم، أمامها املرفوعة الدعوى يف القانون
، تطبيقه عن االمتناع هو متلكه ما وكل القانون بإلغاء تقضي أن احملكمة تستطيع وال
 رأيها يف يعترب كان إذا أخرى حمكمة تطبقه نأ حويص قائماً يظل القانون فإن مث ومن



  
 

ـ 33 ـ
 االحتادية احملكمة من صادراً القانون دستورية بعدم احلكم كان إذا ولكن. للدستور خمالفاً
  .العملية الناحية من القانون تطبيق يشمل فإنه العليا

 األمريكية املتحدة الواليات يف ما قانون دستورية بعدم احلكم أن تقدم مما ويتضح
 على احلكم أثر يقتصر وإمنا ؛للكافة بالنسبة وسقوطه القانون إلغاء عليه يترتب ال

 أمام ورةظاملن الدعوى يف تطبيقه عدم ذلك ومعىن. الدستوري غري القانون ذلك استبعاد
 أن إىل باقياً يظل فإنه ذاته يف القانون أما، القانون دستورية بعدم فيها دفع واليت احملكمة
  .بذلك املختصة التشريعية السلطة تلغيه أو تعدله

 دستورية بصدد القضاء أحكام ختتلف أن الوضع هذا على أحياناً يترتب وقد
 بينما، تطبيقه عن وميتنع دستوري غري قانون أنه احملاكم بعض فترى. القوانني من قانون
 الواحدة احملكمة تعري أن حيدث وقد، الدستور أحكام مع متفق أنه اآلخر البعض يرى
 الرأي هذا عن فتعدل تعود القانون دستورية بعدم حتكم أن فبعد؛ القانون خبصوص رأيها

  .أمامها معروضة أخرى دعوى يف القانون بدستورية وتقضي

 طويلة مدة القوانني تظل أن شأنه من احملاكم عليه تسري الذي الوضع هذا ومثل
 عدم أو ريتهابدستو قاطعة بصفة يقضى حىت والغموض الشك ا حييط مزعزعة

  .)1(دستوريتها

  :؟األمريكية احملاكم أمام القوانني دستورية رقابة نشأت كيف

 دستورية رقابة يف احملاكم حق على األمريكية املتحدة الواليات دستور ينص مل
 العليا احملكمة رئيس عن صدر مشهور حكم أثر على نشأت ولكنها، العادية القوانني
 وقد. Madison ماديسون ضد Marbury مربري قضية يف 1803 سنة، مارشال
 يف القضاء حق تأكيد إىل احملكمة وذهبت، القوانني دستورية مسألة القضية هذه يف أثريت
 حكمها حيثيات يف، فذكرت مداه وأوضحت أساسه وحددت القوانني دستورية حبث
 حتديد اضيالق على يتعني القوانني تعارض وعندما، القانون تطبيق هي القاضي وظيفة أن

 أحكام مع تعارض ما إذا العادي القانون تطبيق يصح وال. التطبيق الواجب القانون
                                                

  . وما بعدها33 القانون الدستوري صفحة –نظر مؤلف الدكتور كامل ليلة ا) 1(
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 يف الثالث للسلطات املنظم األساسي القانون هو الدستور أن أساس على، الدستور
 ورمسها بينها حسبما اختصاصها حدود التزام السلطات هذه على ويتحتم. الدولة

 السلطة رفضت ما فإذا. العليا السيادة صاحبة األمة إرادة عن تعبرياً يعد الذي الدستور
 السلطة على اعتداء نهأ على ذلك حيمل فال للدستور خمالف قانون تطبيق القضائية
متارس وظيفتها يف  القضائية السلطة أن على الواقع يف األمر خيرج ال وإمنا، التشريعية

 زاعـالن يف القوانني تعارض من ئةالناشحدود اختصاصها وذلك حلل الصعوبة القانونية 
  .أمامها املعروض

 خالفاً الربملان من الصادر القانون أن حكمها يف العليا احملكمة أوضحت وقد
 Null and void and of no effect له أثر ال باطالً يعترب الدستور ألحكام
، والدستور يالعاد القانون قضية يف التطبيق يتنازع وحينما. تطبيقه عن االمتناع وجيب
، عليها ويسري الدعوى حيكم الذي أيهما تقرر أن واجبها ومن بل احملكمة حق من فإن
 التطبيق الواجب هو يكون أن بد فال، عادي قانون أي من وأقوى أمسى الدستور أن ومبا
  .الرتاع هذا يف

 وبذلت، وتدعيمها الدستورية رقابة توسيع حنو العليا االحتادية احملكمة سارت وقد
، السياسية الظروف تطور طريقها يف السري على وساعدها، كبرية جهوداً السبيل هذا يف

 احملاكم اقتفت وقد عشر التاسع القرن منذ كبرياً تطوراً، واالجتماعية واالقتصادية
  .)1(منواهلا على ونسجت العليا احملكمة أثر األخرى

                                                
مـة العليـا    الرقابة على دستورية القوانني حجج رئيس احملك      « ذكر الدكتور كمال أبو اد يف مؤلفه         )1(

  :يف تربير رقابة القضاء الدستورية القوانني وترتكز هذه احلجج على أربعة مبادئ أساسية) مارشال(
مبا أن الدستور هو القانون األساسي للدولة فيجب بناء على هذه الصفة أن يسمو علـى القـوانني                   .1

دستور حبيث إذا احنرفـت  العادية ومظهر هذا السمو أن تتقيد السلطة التشريعية يف وظيفتها حبدود ال 
). القـانون األساسـي   (عن هذه احلدود اعترب التشريع الصادر منها باطالً ملخالفة أحكام الدستور            

ومبقتضى هذا التحليل والتفرقة بني القانون األساسي والقوانني العادية واستخالص النتائج املنطقيـة             
 حينئذ على حكومـة الواليـات املتحـدة    احلتمية اليت تترتب على تلك التفرقة وااللتزام ا يصدق      

أي احلكومة اليت ختضع ألحكام القانون مع مراعاة التدرج بني          (األمريكية وصف احلكومة القانونية     
   =.التشريعات املختلفة ووجوب تقيد التشريع األدىن بأحكام التشريع األعلى منه
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 الدستور تعديل صعوبة من ادتأف العليا االحتادية احملكمة أن اال هذا يف ونالحظ

 مضمون يف تقديرها فاحلت عيب من يشوبه وما نقص من فيه ما وأدركت، الفدرايل
، األخرى السلطات على آراءها وفرضت، الدستوري املشروع تقدير حمل النصوص
 انتهاج على األخرى احملاكم وشجعت، الدستورية ملبدأ رقابتها حدود انيب يف وغالت
 من إليه أشرنا ما املوقف هذا اختاذ على العليا احملكمة حض وقد، آرائها واتباع سبيلها
 أن جيب كان اليت اجلوهرية األحكام من بكثري اإلحاطة عن الفدرايل الدستور قصور

 فقط مواد سبع من يتكون كان 1789 سنة صدوره عند الدستور فهذا، يتضمنها
 ما مشول على قاصراً يزال ال فإنه، عليه أدخلت اليت العديدة التعديالت من وبالرغم
  .حكامأ من حيتويه أن جيب

 هامجه أن القوانني دستورية مشكلة من األمريكي القضاء موقف على ترتب
 وقد، شعواء محلة عله ومحلوا بعنف الفرنسيون الكتاب اخلصوص وجه وعلى الكتاب
  .القضاة حكومة بأا املتحدة الواليات حكومة بعضهم وصف

                                                                                                           
نت قانوناً خمالفـاً للدسـتور      إذا ما جتاوزت السلطة التشريعية حدود اختصاصها الدستوري وس        =  .2

فالنتيجة احلتمية اليت تترتب على هذا الوضع تغليب القانون الدستوري واتبـاع حكمـه وإمهـال                
القانون العادي املخالف له وطرحه جانباً، وهذا التصرف هو ما ميليه املنطق وحكم املبادئ القانونية               

أمام القضاء  ) الدستوري والعادي (لقانونني  زاع بني ا  ـاملتدرجة يف قوا وذلك عندما يعرض أمر الن       
إذ يتحتم على القضاء يف مثل هذه احلالة أن يعول أساساً على النص الدستوري ويأخذ به دون غريه                  

 .من النصوص املخالفة له واألدىن منه مرتبة
 كذلك باليمني اليت يفرض الدستور على القضاء القسم ا وهذه اليمني تنـصب              »مارشال«احتج   .3

تجاهـل بعـد ذلـك     ضرورة احترام أحكام الدستور فإزاء هذا القسم ال يصح القـضاء أن ي  على
 ويهدر قيمتها ويغلب عليها التشريعات العادية املخالفة        - عند أدائه لوظيفته     -النصوص الدستورية   

 .ذلك أن هذا الوضع معناه احلنث يف اليمني وإضاعة قيمته والغرض منه. هلا
ملادة الثالثة من الدستور حجة تؤيد حق القضاء يف رقابة دستورية القوانني        من ا  »مارشال«استخلص   .4

إذ تنص املادة املذكورة على أن وظيفة السلطة القضائية متتد كافة املنازعات الـيت تنـشأ يف ظـل                   
الدستور، فقصد واضعو الدستور منصرف إىل وجوب مراعاة القضاء ألحكام الدستور أوال عنـد              

ن الدستور يعترب على رأس البناء القانوين يف الدولة وهو أجـدر وأوىل باالتبـاع       ممارسته لوظيفته أل  
  .عندما تتعارض أحكامه مع أحكام التشريعات األخرى اليت تليه يف الدرجة واملكانة
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 بالوظيفة تقوم أا أي - احملاكم تضعه قضائي قانون ياألمريك نالقانو وأن
  .القوانني دستورية مبدأ رقابة ستار حتت مقنعة بصورة التشريعية

 محاية شعار حتت 1880 سنة منذ التشريعية والسلطة القضاء بني الصراع بدأ لقد
 ومل، العمل عقود يف الدولة تدخالت وضد العمل قانون ضد العقود حلرية القدمية املبادئ
 االس من الصادرة العادية القوانني على العهد ذلك يف الدستورية الرقابة تقتصر

 هذه امتدت بل، الكونغرس من الصادرة الفدرالية القوانني أو، للواليات التشريعية
 أنه هو ذلك تربير يف األمريكي القاضي حجة وكانت. الدستورية للتعديالت حىت الرقابة
 وتشكل، عداها ما كل على تعلو الطبيعي للقانون السامية املبادئ من موعةجم توجد
 يعترب األصلي فالدستور. معها ذاته املكتوب الدستور يتوافق أن يقتضي دستورية شرعية
 ال تعترب أن فيجب الالحقة التعديالت جانبته إذا لكن، الرفيع القانون هذا مع متوافقاً
  .دستورية

 أشده وبلغ والتشريعية القضائية السلطتني بني الصراع واشتد زاعـالن احتدم وقد
 بقوانني تسمى وكانت. روزفلت فرنكلني الرئيس عهد يف صدرت اليت القوانني خبصوص
 الرئيس ولكن، القوانني هذه دستورية بعدم القضاء حكم فقد االقتصادي اإلنعاش
 شعبيته فاستغل العام الرأي قبل من مدعوماً وكان، الوقت ذلك يف بشدة رد روزفلت
 وفاة فرصة واهتبل تصلباً األكثر التسعة القضاة من اثنني االستقالة على وأجرب، الضخمة
 عن ثنيها يف وجنح التعيينات طريق عن احملكمة تشكيل فغري كذلك القضاة من اثنني

  .)1(االجتهاد

                                                
 ، واندريه هوريو  140،  139،  138 القانون الدستوري صفحة     -انظر االستاذ الدكتور كامل ليلة       )1(

 القـانون   -، وموريس ديفرجيه    429 و 428ري واملؤسسات السياسية صفحة       القانون الدستو   -
  .256الدستوري واألنظمة السياسية باللغة الفرنسية صفحة 

تشري إىل أنه عندما وصل فرنكلني روزفلت إىل رئاسة الواليات املتحدة أراد إصالح النظام االجتماعي               
ـدف إىل  ) New Deal(ن القوانني تسمى واالقتصادي ويف سبيل تنفيذ برناجمه أصدر جمموعة م

ية بالذات الـمحكمة العليا عارضـت      حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية ولكن احملاكم األمريك      
    = هذه القوانني واختذت موقف الدفاع عن النظام القدمي وهو نظام فردى رأمسايل وتشبثت- بشدة -
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عداء احملكمة مل تتردد يف وصف تصرف بأنه خروج عـن           ذا االجتاه حىت األصوت اليت ال تظهر ال       = 
  .حدود سلطتها القضائية، وزج القضاء يف حميط السياسة

وقد كتـب  ).  وما بعدها518 وما بعدها، ص    512 مؤلفه املشار إليه ص      كمال أبو اد يف   : انظر(
 أن احملكمة العليـا      يف هذا الصدد موضحاً موقف الرأي العام حيال هذه األزمة فقال           »األستاذ بريدو «

 وهي مبادئ عزيزة عليها، ومـن    - القدمية من اجتماعية واقتصادية      باسم احملافظ على املبادئ والتقاليد    
 قضت احملكمة بعدم دستورية القوانني اجلديدة اليت تتعارض         - ذلك حترص على محايتها وصيانتها       أجل

نظرا الذاتية احتمت وراء الدستور وادعت      مع املبادئ القدمية ولكي ختفي احملكمة اجتاهها الشخصي و        
 - من جانـب احملكمـة     -أن القوانني اجلديدة ختالفه، ومل يقابل الرأي العام األمريكي هذا التصرف            

وهو أحد قضاة احملكمة العليا ولكنه انـشق      ) Stone(القاضي ستون   ) الرأي العام (باالرتياح وإمنا أيد    
  .بوقف احملكمة عند حدهاعليها ومل يؤيدها يف مذهبها وطالب 

وترتب على موقف احملكمة العليا من القوانني اإلصالحية اجلديدة واعتبارها غري دسـتورية أن تعطـل           
  .تنفيذها وتأزمت احلالة

وجد الرئيس روزفلت أن احملكمة تعرقل سياسته االجتماعية واالقتصادية وهي تقوم علـى التـدخل               
انت ال تزال  وك1929ن األزمة االقتصادية اليت بدأب سنة    والتوجيه لرفع مستوى الشعب واخلروج م     

 وهلذا فكر تعديل تشكيل احملكمة العليا حىت يصل من وراء ذلك إىل منع تعطيـل         -آثارها باقية حينئذ    
القوانني حبجة عدم دستوريتها ويف نفس الوقت شن محلة عنيفة واسعة النطاق ضد مـسلك أعـضاء                 

 وصف كثري من    إذ) حبكومة القضاء ( على ما يسمى     ن سلطتهم والقضاء  احملكمة العليا وطالب باحلد م    
 الفقهاء والكتاب حكومة الواليات املتحدة حبكومة القضاة نظراً للسلطة الضخمة اخلطرية الـيت كـان    

وقد أشـار إىل هـذا   . ات احملكمة العليا منذ أواخر القرن التاسع عشريتمتع ا القضاء األمريكي وبالذ 
  .1921 سنة »ادوارد المبيري« الفقيه الفرنسي الوضع وأبرزه

E. Lambert   يف كتاب له بعنوان)Le gouvernement des juges.(  
 مـارس   9وقد وصل األمر بالرئيس روزفلت أن وجه للشعب األمريكي خطابا عن طريق اإلذاعة يف               

صب مما قالـه يف هـذا        انتقد فيها مسلك احلكومة االحتادية العليا وامها بالتحكم والتع         1937سنة  
أننا ال نستطيع تسليم مصرينا الدستوري إىل بضعة رجال خيشون على املـستقبل فينكـرون            (اخلطاب  

أن احملكمة مل تكن تعمل كهيئة قضائية بل كهيئة       (مث قال   ) علينا اختاذ الوسائل الضرورية ملعاجلة احلاضر     
وقد طلب الرئيس من الربملان اإلسراع      ) هاسياسية والصعوبة مل تنشأ من احملكمة بصفتها بل من أعضائ         

يف حبث مشروع اإلصالح القضائي الذي يعطى لرئيس الدولة حق إحالة القضاة على املعاش يف سـن                 
  ).529 املرجع السابق ص -كمال أبو اد : انظر. (السبعني

طة  احملكمة العليـا     وقد اتبع الرئيس ترومان سياسة سلفه حيال احملكمة العليا وانتهى الصراع بإضافة سل            
  := وحضر رقابتها لدستورية القوانني يف نطاق ضيق، ويصف األستاذ اندريه هوريو نتيجة هذا الصراع بقوله
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  الثاين الفصل

  للواليات السياسية األنظمة
 ولكن، حبريتها  تضعهالذي دستورها اخلمسني حدةاملت الواليات من والية لكل

 الواليات لدستور ختضع أن، تعديله وعند لدستورها وضعها عند، والية كل على
 اختذته الذي الفدرايل الدستور عن الواليات دساتري ختتلف ال العموم وعلى املتحدة
  .هلا منوذجاً

 يطلق اللذان) شيوخ وجملس نواب جملس (جملسان والية لكل نرباسكا وباستثناء
  :عليهما

  Législature اسم والية 24 يف

 Assemblée Générale اسم والية 19 ويف
  Cour Générale واليتني ويف

 جملس أعضاء وعدد عضواً 399 إىل 35 من النواب جملس أعضاء عدد ويتراوح
 جملس لبقاء ضرورة ترى ال الواليات وبعض عضواً 67 إىل 17 من يتراوح الشيوخ

  .إلغائه يف وتفكر يوخالش

 مناقشاما ومستوى السنة خالل قصريتني دورتني الواليات يف السان يعقد
  .التشريعي وإنتاجهما

 ويف الشعب بواسطة منتخب Governor حاكم فيتوالها التنفيذية السلطة أما
 الواليات حاكم انتخاب مبهمة إليهم يعهد مرشحني باختيار الناخبون يقوم األحيان بعض

                                                                                                           
«Roosevelt menait dans le pays une campagne vlgoureuse pour 

dénoncer les abus du gouvernement des juges. Cette politique suivie 
par le Président Truman, a sonné le glas de la suprématie du 
pouvoir judiciaire aux Etats-Unies, et ramène le contrôle de la 
constituticnnalité des lois dans limites très modestes. (V. A. 
Hauriou, p. 24». 
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 هذه (التشريعية اهليئة إزاء هامة بسلطات احلاكم يتمتع. الوالية مؤمتر يسمى مؤمتر يف

 على االعتراض حبق يتمتع فهو) املتحدة الواليات رئيس سلطات من أوسع السلطات
 بعض ويف) بعضها على أو القانون أحكام كل على ينصب قد االعتراض هذا (القوانني
 االنعقاد التشريعية اهليئة دعوة حق له كما) املالية اداتاالعتم ختفيض حق (له الواليات

 اهليئة إىل يتقدم أن يف احلق أخرياً وله امليزانية إعداد وحق عادية غري دورات يف
  .التشريعية الدورة خالل سنها يرى اليت القوانني مشاريع متضمنة وسائل التشريعية

 قد بينها من الكثري أن إىل ياتللوال السياسي بالتنظيم يتعلق فيما اإلشارة وجتدر
 الشعيب االقتراح حق يوجد، منها عشرين ففي املباشرة شبه الدميقراطية أساليب اعتمد
 قانون اقتراح بوضع) الناخبني من٪ 10 إىل 8 من (الناخبني من عدد يقوم أن وطرقته

 فإن ةيئاهل هذه رفضته فإذا لواليتهم التشريعية اهليئة إىل به ويتقدمون عريضة شكل يف
 طريق عن إقراره، له اهليئة رفض من بالرغم يستطيع الذي الشعب إىل يعود االقتراح
 التشريعية للهيئة أي Facultatif جوازياً االستفتاء فيها يكون حاالت ومثة. االستفتاء

 ويف الس بواسطة تنبيه بعد للشعب قانون مشروع عرض عدم أو عرض تقرر أن
 القانون مشروع يصبح ال أي Obligatoire إجبارياً ستفتاءاال يكون احلاالت أغلب
 املميزة اخلصائص ومن. شعيب استفتاء يف عليه املوافقة قبل املفعول نافذ الس أقره الذي
  .اإلقالة حق الواليات يف احلكم لنظام أيضاً

 أن الشعيب االقتراح مثل وطريقته املباشرة شبه الدميوقراطية أساليب احد وهو
 أو نائب بإقالة فيها يطالبون بعريضة) ٪35 إىل 10 من (الناخبني من معني عدد ميتقد

 اثنيت إال البلدية االس نطاق يف إال يطبق ال اإلجراء وهذا جدارته عدم ثبتت موظف
  .الوقوع نادر وهو تبنته والية عشرة

، اقالنط واسع اختصاصا لالحتاد املكونة الواليات االحتادي الدستور أودع لقد
 الرئيس أحصى ولقد، العامة باحلياة املتعلقة املؤسسات جمال يف اخلصوص وجه وعلى
 شئون يف عشر التاسع القرن خالل الربيطاين الربملان أصدرها تشريعاً عشر أثىن ولسون
 وإلغاء، البلديات وإصالح، الرق وإلغاء، االنتخايب والنظام الربملاين كاإلصالح كربى
 كل من. اخل...اجلنائي القانون وإصالحـ  القومي للتعليم نظام ووضع احلفظة قوانني
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 احلفظة قوانني إلغاء إثنني إال يصدر أن األمريكي الكونغرس ميلك ال القوانني هذه

 إلغاء وقانون) االحتاد حكومة ا تستأثر اليت واالسترياد التصدير شئون من باعتبارها(
 التعديل بعد إال إصداره الكونغرس وسع يف يكن مل الثاين القانون هذا وحىت. الرق

 من املوضوع هذا وإخراج) 1865-1861 (األهلية احلرب أعقب الذي الدستوري
  .الواليات اختصاص

 إدارية تكون ألن لالحتاد املكونة الواليات صالحيات تتجه عام وبوجه، ذلك ومع
  :اآلتية لألسباب وذلك سياسية منها أكثر

 1930 عام يف بالعامل حلت اليت الطاحنة األزمة بعد ةاحلديث الدولة نشاط اجته .1
. قريب عهد منذ متارسه تكن مل جديدياً اجتاهاً الثانية العاملية احلرب بعد خاصة وبصفة
 جلميع شاملة خطط رسم لنجاحه يقتضي أصبح الذي االقتصادي االجتاه هو االجتاه هذا
 وهو، والبشرية االقتصادية مكانيااإ ومجيع االنتاجي نشاطها صور وجلميع الدولة أقاليم
 يستلزمه عما فضالً، االقتصادي التوجيه وهذا Economic Planning يسمى ما
 ذلك وقـف اآلن أصبح واحدة اقتصادية وحدة باعتبارها الدولة شئون إىل رـالنظ من
 صارت اليت اخلارجية السياسة ميدان على ليضفى الداخلية السياسية نطاق يتجاوز ـ
 يسمى ما وهو، ببعض بعضها العامل اقتصاديات اشتباك بسبب فيه كبرياً دوراً بتلع

Interdependence بالشئون االحتادية للدولة املكونة الدويالت استئثار فصار 
 الشئون هذه معاجلة عن االحتادية احلكومة وعجز االقتصادية الشئون ومنها  ـالداخلية
. لرسالتها احلديثة الدولة ألداء معرقال هذا صار. دولةال أقاليم جلميع شاملة جمدية معاجلة
» Technological فنية دولة« يسموا كما أصبحت احلديثة الدولة، أخرى بعبارة
 وأصبحت الدولة بقاع مجيع يف بالتكامل أو بالتماثل متعاونة اقتصادية سياسات تتطلب

 شئوا يف سيادة من والية لكل ما على حتماً تترتب اليت االقتصادية التجزئة تالئمها ال
  .الداخلية

 الثاين النصف يف حصل الذي التكنولوجي التطور مع الرأمسالية تكييف ضرورة .2
 .العشرين القرن يف
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 .والبلديات واملقاطعات الواليات موارد قلة .3

 وتتوىل السياسية صالحياا عن تتخلى أن إىل الواليات اضطرت وهلذا
 على واإلشراف األمن كسلطات احمللية األجهزة عنها لتخت اليت اإلدارية الصالحيات

  .اخل.. والتعليم والتربية املساعدات مرافق، الطرق

 على وحيافظ الواليات يف قائم السياسية احلياة من نوع هناك يزال ما أنه إال
 نطاق يف األحزاب هذه" أجهزة "تعمل حيث فيها األحزاب قيام أساسية بصورة وجودها
 بطريق املرور يتطلب اجلمهورية رئيس منصب إىل الوصول أن ذلك إىل افيض. الوالية
 حلبة دخول إىل الطموح قبل الوالية يف تتم أن جيب األوىل واخلطوات. احمللية السياسة
  .)1(الوطنية السياسة

                                                
  .397  القانون الدستوري واملؤسسات السياسية صفحة- انظر اندريه هوربو )1(
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  الثالث الفصل

  السياسية واحلياة األحزاب
  األمريكية املتحدة الواليات يف

 أن إال احلزبني نظام يسود اجنلترا يف كما  ـمريكيةاأل املتحدة الواليات يف
 األحزاب عن ختتلف الدميقراطي واحلزب اجلمهوري واحلزب األمريكية األحزاب
  .املعىن حيث من وحىت تلعبه الذي الدور حيث ومن التركيب حيث من اإلجنليزية

 األمريكية األحزاب ختضع ال: اجتماعية وركيزة ةأيديولوجي وجود عدم -1
 يف ىيرتد الصراع كان. معينة اجتماعية ركيزة هلا وليست وقوية ثابتة يدولوجيةأل

 املعتربين) سموري واحلاكم هاملتون، واشنطن (الفدراليني بني عقائدياً طابعاً البداية
. الدميقراطيني بعد فيما أصبحوا الذين) جفرسون (وخصومهم، للجمهوريني إسالفاً
 أصبحوا فاجلمهوريون. آخر خالف حمله وحل الزمن رورمب اختفى قد الفاخلْ هذا ولكن
 للفرد االقتصادي النشاط ترك إىل املذهب هذا يدعو (الفردي باملذهب متسكاً أكثرا
 ظل بينما. السياسية العزلة إىل ميالً وأكثر) امليدان هذا يف الدولة تدخل وعدم

 تدخل وعلى، الجتماعيا التقدم أفكار على انفتاحاً أكثر جمموعهم يف الدميوقراطيون
 ينظر أال جيب ذلك ومع. الدويل التعاون على انفتاحها وعلى االقتصادي اال يف الدولة
 إىل يوجد، اجلنوب يف وخاصة الدميوقراطيني صوت ففي. واحدة ككتلة حزب كل إىل

 أيضاً هم، اجلمهوريني يف كبرياً عدداً أن كما، منقصبون رجعيون، املتقدمني جانب
 والية عهد يف حدث وقد، الدويل التعاون وعلى االجتماعي التقدم أفكار على نمنفتحو
 حكمة يف استند أن مجهوري وهو) 1961-1953 (والثانية األوىل ايزاور الرئيس
وجزءاً آخر من  اجلمهوري للحزب املنتمني الكونغرس أعضاء من جزءاً ضم ائتالف

 على يطلقان املؤتلفان الفريقان وكان أعضاء الكونغرس املنتمني للحزب الدميقراطي
 عدم لنا يؤكد ذكرها تقدم اليت األمثلة إىل باإلضافة املثال هذا). األحرار (اسم أنفسهما
  .أيديولوجية ألية احلزبيني خضوع
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 ال أي والدميقراطي اجلمهوري احلزبني أنصار بني اجتماعية فوارق هناك ليست

 املبادرة على القائم الرأمسايل النظام أن يف شك من ليس. طبقة حزب منهما أياً يعترب
 يف يعيشون الذين الزنوج فباستثناء الناس مجيع فوائده تشمل ال والربح واملنافسة احلرة

 والشعور املتحدة الواليات يف التمايز قليلة االجتماعية الطبقات فإن وضيع مستوى
 بل، واالجتماعي االقتصادي يمالتنظ يف تغري أن حتاول ال النقابات إن مث ضعيف بالطبقية
 حزب وجود عدم لنا يفسر ما وهذا ألتباعها أفضل مركز على فيه حتصل أن حتاول
  .املثقفني دوائر يف إال املتحدة الواليات يف اشتراكي أو شيوعي

 السياسية األحزاب يف االنضباط فقدان من بالرغم: األمريكية األحزاب تنظيم -2
 على، املبدأ حيث من ترتكز ال األحزاب فهذه تنظيماً حزاباأل أشد من فهي األمريكية
 وباستعمال التنظيم قوة على بل، ممكناً عددهم كان مهما لألعضاء الفردي االنتساب

 أحزاب« بل مجاهري أحزاب ليست األمريكية األحزاب إن يقال اليوم سائد تعبري
  .»كوادر

 أساساً تقوم  أيضاً أامريكيةاأل السياسية األحزاب ا تتميز اليت اخلصائص ومن
 القليل الواقع يف هلا ليس حزب كل رأس على القائمة القومية فاللجنة الالمركزية على
 له ليست األغلبية حلزب عيماًز يعترب الذي اجلمهورية رئيس وحىت الفعلية السلطات من

 حزب لك فيها جيد اليت اجلمهورية رئاسة انتخابات أوقات يف إال احلزب على سلطة
 مجهوري حزب 50 عن الكالم الصواب من أنه البعض يرى وهلذا. بالفعل اًموحد نفسه

 البعض عن بعضها مستقل) أمريكا يف والية مخسون توجد (دميوقراطي حزب 50 و
 عند يشبه، احلزب مندويب سنوات أربع كل جيمع الذي، الوطين واملؤمتر. تقريباً

 اآلخر منهم الواحد يناقش األقوياء السادة من عيةمج الدميوقراطيني عند كما اجلمهوريني
  .املساواة قدم على

 كل رأس فعلى االنتخابية الدوائر يف أوال، احلزب أثر يتجلى، احمللي الصعيد وعلى
 وهو احلزب بأمور إليه يعهد" كابنت "يوجد املتوسط يف ناخب 400 تضم انتخابية دائرة

 الدائرة يف الناخبني شخصية بصورة ويعرف راتب ذا يكون ما وغالباً حمترف سياسي
 وبصورة وهكذا. للحزب جلنة يوجد انتخابية مقاطعة كل ويف. خدمات هلم ويؤدي
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 األداة تشكل اليت اللجان هذه وجمموع. الدولة مستوى إىل الوصول حىت تسلسلية
  .ضخمة سياسية بسلطة تتمتع، احلزبية

، دف ال األمريكي احلزب يفةوظ إن: االنتخابات يف للحزب الرمسي الدور -3
 باسم معينة سياسة حتقيق إىل إجنلترا يف اخلصوص وجه وعلى أوروبا يف احلال هي كما

 ويسمى (انتخاب تأمني على فقط تقتصر أمريكا يف احلزب وظيفة إن. معينة ةأيديولوجي
 ولذلك. الرمسية املناصب خمتلف يف همرشحي) Nomination (املتحدة الواليات يف
 يف االنتخابية القوانني تنظمه ورمسياً شعبياً دوراً األمريكية السياسية لألحزاب نفإ

 أن ميكن ال الواليات أغلب ففي. حرة هناك الترشيحات وليست املتحدة الواليات
  .حمددة لقواعد وطبقاً  رمسياًاملسجلة األحزاب إال لالنتخابات ترشح

 »Caucus« ـال ونظام) Nomination (لالنتخابات املاضي يف النظام كان
 جيعل الذي النظام هذا. األحزاب جلان بواسطة املرشحني اختيار أي »الكوكوس«

 املؤمتر نظام هو آخر بنظام استبدل البلد يف السياسية احلياة على ومسيطراً مهيمناً احلزب
Convention أو املدن يف األحياء مندويب تضم مجعية بواسطة املرشحني تعيني أي 

 على سيطرا تعيد أن استطاعت األحزاب جلان ولكن. املقاطعات يف ةياحملل معاتالتج
 وهلذا املؤمترات تنظيم يف وبالتايل املندوبني تعيني يف العليا اليد بسرعة وتكتسب النظام
 اجلمعيات نظام يسمى آخر بنظام واستبدل الواليات يف الكاثرة الكثرة عنه ختلت
 .األولية
 وهذه. املرشحني اختيار إىل الناخبون يعمد) األولية اجلمعيات ظامن (النظام هذا يف
  .حزبية غري أو مفتوحة أو مغلقة تكون األولية اجلمعيات

 عن رمسية بصورة اإلعالن فيها الناخبني على يتعني اليت هي املغلقة واجلمعيات
 وقائمة ةبحز بطاقة مجهوري أو دميوقراطي ناخب كل يتلقى مث. إليه ينتمون الذي احلزب
 املواطنون يبلغ أن جيب االنتخابات مرحلة ويف. ملؤه جيب منصب لكل املرشحني بأمساء

 للهيئة ممثلني: مرشحني عدة اختيار إىل الوقت نفس يف مدعوون بأم األمريكيون
 أمام إشارة ذلك بعد ناخب كل ويضع. اخل .. بوليس ضابط، قضاة حاكم، التشريعية
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 احلزب مرشحي يكونون األصوات من عدد أكرب هل ونحيصل والذين مرشحه اسم
  ).بعد فيما االنتخابات هذه جتري (القادمة لالنتخابات نيالرمسي

 الناخب يتلقى: احلزبني من أي إىل علنياً امنّاء تتطلب ال، املفتوحة األولية اجلمعيات
 لشكلا على البطاقتني إحدى فيستعملـ  دميوقراطية وأخرى مجهورية واحدة بطاقتني
  .السابق

 تامينسو والييت يف احلاضر الوقت يف تتم وهذه: احلزبية غري األولية اجلمعيات
 أمساء على حتتوي عامة قائمة ناخب كل يتلقى. األحزاب نظام تعرف ال وهي ونرباسكا

 وأن مرشحيه على يعثر أن الناخب وعلى. احلزيب النتمائهم ذكر دومنا، املرشحني مجيع
  .بينهم من خيتار

 ال، احلزب جلان تأثري من احلد أجل من قرر الذي، األولية اجلمعيات هذه نظام إن
 املرشحني اختيار مهمة عن فضالً، لنفسها حتتفظ األحزاب أن إذ متاماً ناجحاً يبدو

 الختيار بعد فيما جتري اليت االنتخابات خالل الناخبني على فعال تأثري ذات بوسائل
  .احلزب ممثلي



  
 

ـ 46 ـ
  الرابع الفصل

  الضاغطة اجلماعات
Pressure Groups ـوال Lobbying 

 احملركة هي  بلاألمريكية السياسية احلياة يف مهماً دوراً الضاغطة اجلماعات تلعب
  .فيها السياسية لألحزاب

  :املختلفة الضاغطة األمريكية اجلماعات. 1

 ربذك هنا ونكتفي لكثرا الضاغطة األمريكية اجلماعات عدد معرفة الصعب من
 الضاغطة اجلماعات عدد يتراوح الفدرايل الصعيد فعلى. الرئيسية الضاغطة اجلماعات

 ميارس منها كبرياً عدداً ولكن 2500 و 1600 بني، بواشنطن خاصة مكاتب هلا اليت
 اجلماعات هي أمريكا يف والثرية الضاغطة ماعاتاجلْ أهم. احمللي الصعيد على نشاطه
 ـوال American Farm Bureau Federation كالــ احلرفية أو املهنية

National Farmers Union التجمع (الزراعية التعاونية التجمعات وخمتلف 
  ).الشامي للذرة التعاوين والتجمع للقطن التعاوين التجمع، للنب التعاوين

 الغرف واحتادات National Association of Manufactures ـوال
  .آخره إىل ...والتأمينات والبنوك السيارات وصناعة احلديد وجتمع التجارية

 American Federation of Labor :مثل العمال نقابات ذلك بعد تأيت
 American ـكال السياسية شبه أو السياسية األهداف ذات التجمعات مث

Legion أمريكا يف الضغط جتمعات أقوى من يعترب الذي القدماء احملاربني وجتمع 
 الدينية والطوائف) L'y.M.C.A (الشباب واحتاد األمريكية الثورة بنات وجتمع
-Anti ـوال League of Women Voters ـكال الوطنية التربية وروابط

viv'section society ـوال اإلنسانية معياتواجلْ البلديات وروابط Anti-  
saloon League ًالضاغطة التجمعات أقوى من وهي املهنية التكتالت هناك وأخريا 

 احملامني كنقابة معينة واجتماعية سياسية مفاهيم وعن أعضائها مصاحل عن تدافع اليت
  .اخل  ...الصيادلة ونقابة املهندسني ونقابة األطباء ونقابة
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  :أغراضها لتحقيق الضاغطة اجلماعات إليها تلجأ اليت العمل وسائل. 2

 حتاول فهي عددةمت أغراضها لتحقيق الضاغطة ماعاتاجلْ تستعملها اليت الوسائل
 على التأثري وأخرياً السياسية باألحزاب االتصال وثانياً العام الرأي إىل الوصول، والًأَ

  .احلكام

 والتلفزيون والسينما. الصحافة طريق عن فيتم العام الرأي إىل الوصول أما
 احلديثة الوسائل طريق عن يتم كم.. اخل، والكتيبات واملنشورات واالجتماعات

  .ضخمة مبالغ لذلك وتدفع) الدعاية ومؤسسات العام الرأي ملعرفة اءاتاالستفت(

 األحزاب بواسطة أي مباشر غري بطريق العام الرأي إىل كذلك الوصول ويتم
 الصعيد أو الواليات صعيد على ماإ. ماعاتاجلْ هذه على متويلها يف تعتمد اليت السياسية
 بتحقيق واهتمامها إقليمياً طابعاً الواليات يف األحزاب الرتداء نظراً أقوى فتأثريها احمللي
  .البحتة احمللية املصاحل

 أشكاالً فريتدي الكونغرس رجال على اخلصوص وجه علىو احلكام على التأثري أما
 ومنظم علين آخر قسم يف وهو بالرشوة أشبه يكون هنا ومن سرى منه قسم يف فهو. عدة

 أو ممر يف اجللوس باللوبينغ يقصدو  Lobbying ـال طابع يرتدي عندما خصوصاً
 من رجال جمموعة أو رجل انتظار طريقة الطريقة هذه ولكن. نفوذ ذي رجل النتظار ممشى

 والدفاع تبنيه منهم أو منه يطلبون الذي املوضوع شرح أو ملناقشة ممشى ممر يف الكونغرس
 يتوىل نطنواش يف خاص مكتب ضاغطة مجاعة لكل أصبح فقد بعيد زمن منذ ولت قد عنه

 وذوي القانون رجال من غالباً وهم Lobbyists ـأل من جمموعة أو Lobby إدارته
 مشاريع حتضري منها الضاغطة للجماعة اعمال من به يقومون ما مقابل هلم تدفع رواتب
 بالسلطات الالزمة االتصاالت إجراء أو الكونغرس ألعضاء بتقدميها وتكليفهم القوانني
  .املذكورة ماعةاجلْ م اليت للمسائل بالنسبة واملالحظات يالرأ وإبداء العامة

 العامة السلطات على الضاغطة ماعاتاجلْ نفوذ مدى معرفة مبكان الصعوبة من
 Ohio يف جرت اليت الدراسات حسب ولكن اخلصوص وجه على الكونغرس ورجال

 كانت لدولةا أصدرا اليت القوانني أرباع ثالثة أن اتضح 1939 وعام 1929 عام يف
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 لتحقيق ضخمة مبالغ الضاغطة اجلماعات وتدفع )1(الضاغطة اجلماعات صنع من

 American Federation Labour للعمل األمريكي االحتاد دفع فقد. أغراضها
 من فقط The lobbyists لعمالئه دوالر مليون سنة عشرين منذ شهور ستة خالل 

 وتدفع. جدوى دومنا ولكن Taft-Hartley قانون على التصويت دون احلؤول  أجل
 للضغط دوالر 3.500.000 أعضائها اشتراكات من 1949 سنة منذ األطباء نقابة
 L'Associationللصناعات الوطين التجمع دفع وقد العامة السلطات على

Nationale des Industries 1.400.000 حوايل فقط العام الرأي على للتأثري 
  .1944 عام يف دوالر

 الضاغطة اجلماعات أن 1929-1928 عام يف جرت اليت لدراساتا وحسب
 ميزانية بلغت وقد. مصاحلها عن للدفاع دوالر مليون 28 فقط واحد عام خالل دفعت
 -Association of American Rail احلديدية للطرق األمريكي التجمع
roads 5 ـال على للصرف كلها خصصت السنة يف دوالر مليون Lobbying 
  ).اخل..واإلذاعة الصحافة على يصرف ما املبلغ هذا يشمل ال يأَ (فقط

  :الضاغطة اجلماعات على السيطرة حماولة يف. 3

 25  يفعليها والسيطرة الضاغطة للجماعات القانوين للتنظيم حماوالت جرت
 يقضي lobbying ال بشأن قانون 1946 عام يف الفدرايل الصعيد على وصدر والية
 للتقاليد نظراً ولكن.واملدفوعة املقبوضة املبالغ ذكر مع lobbyists ـال أمساء بنشر

 القانون هذا مثل فإن الضاغطة اجلماعات تدخالت على  الرأي العاموموافقة األمريكية
 تدخالت اتساع من أبداً القانون هذا خيفف مل وبالفعل فعالية ذا يكون أن ميكن ال

 أعضاء لدى اخلصوص وجه ىوعل العامة السلطات لدى الضاغطة اجلماعات
  .الكونغرس

 العامة السلطات لدى اصةاخلْ املصاحل عن الدفاع يف متخصصة أجهزة وجود إن
 يف موجودة الضاغطة اجلماعات إن، األمريكية املتحدة الواليات على مقصوراً ليس

                                                
  .266انظر موريس ليفرجيه، القانون الدستوري واألنظمة السياسية صفحة ) 1(
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  هنانفسه يطرح الذي السؤال ولكن. السياسية حياا يف دوراً وتلعب العامل بلدان أغلب
  ؟هافي قوة األكثر هو الضاغطة اجلماعات دور يكون بأن املتحدة الواليات تنفرد ملاذا هو

 يف الضاغطة اجلماعات قوة أن )1(ديفرجيه وموريس هوريو  أندريهاألستاذ يرى
  :اآلتية األسباب إىل يرجع الشمالية أمريكا

 املصاحل متناول يف األخرية هذه جبعل األحزاب عن األيديولوجية غياب .1
  .اصةاخلْ

 أجل ومن املراكز على االستيالء حنو األحزاب لتسابق ونظراً ذلك عن وفضالً .2
 تقدميه إىل الضاغطة اجلماعات تسارع الذي، املال إىل كثرياً حتتاج فإا، االنتخايب الفوز
 قبل يكلف كان الشيوخ جملس يف عضو مركز لنيل السعي أن صحيحاً كان فإذا بسخاء

 .مألى تكون أن جيب األحزاب صناديق فإن، دوالر مليون من أكثر، سنوات 5
 إال هي ما العامة املصاحلة بأن القدمي األمريكي الرأي إىل أيضاً اإلشارة وجيب

 أو العامة السلطات على بالضغط األفراد قيام شرعية يعين وهذا، األفراد مصاحل جمموع

                                                
انظر موريس ديفرجيه، القانون الدستوري واألنظمة السياسية واندريه القانون الدستوري واملؤسسات           ) 1(

جاء يف كتاب األستاذ موريس ديفرجيه سالف الـذكر يف صـفحة            . 412و  411السياسية صفحة   
  : ما يلي296

«Les pressure groups ont un rôle dans la vie politique de tous les 
pays. Mais aux Etats-Unis, ce rôle est plus développé qu’ail-leurs. 
L’absence d’idéologie des paris, le fait qu’ils constituent 
essentiellement des machines a recueillir des suffrages ne sont sans 
doute pas étrangers á ce fait. Mais c’est l’opinion américaine ell-
emême qui constitue sans doute le fondement essentiel du 
phénomè-ne. La vieille croyance que l’intérêt général n’est que la 
somme des intéréts privés reste très puissante en Amérique, où il 
apparaît na-tural, et non choquant, que chaque groupe d’intérêts 
privés se dé-fende. L'absence de respect pour l'Etat, et pour la vie 
politique, le respect fondamental pour l’argent, critère suprême des 
valeurs, vont dans le même sens. Quoi qu’il en soit, l’importance 
des «groupes de pression» et du «Lobbying» donne à la vie politi-
que américaine sa physionomie particulière». 
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  .تنويرها على العمل األقل على

  اخلامس الفصل

  الالتينية أمريكا يف رئاسيال النظام
 األمريكية املتحدة للواليات الرئاسي النظام الالتينية أمريكا دول أغلب تبنت لقد
 العملي التطبيق يف ولكن 1787 سنة يف الصادر دستورها عن االقتباس إىل وعندت
  .النظامني بني جوهرية فوارق جند الدستورية للنصوص

 دميوقراطي شبه خمتلطاً شكالً أرتدى لالتينيةا أمريكا لدول السياسية النظم فبعض
  .حمضاً دكتاتورياً شكالً اآلخر البعض ارتدى بينما دكتاتوري شبه أو

 القول ميكن ولكن الالتينية أمريكا لدول السياسية األنظمة تصنيف يصعب وهلذا
 اآلن السائدة الدكتاتورية واألنظمة الليربالية الدميوقراطيات بني وسط األنظمة هذه بأن
  .)1(الثالث العامل بلدان أغلب يف

  الرئاسية لألنظمة املشتركة املالمح: أوالً
  الالتينية أمريكا لدول

 الواليات كرئيس الشعب ينتخبه مجهورية رئيس الالتينية أمريكا دول ألغلب

                                                
ــشره ) 1( ــذي ن ــال ال ــدة  Jean-Claude Buhreroجــاء يف املق  Le monde»يف جري

Diplomatique» بعنوان1978 الصادرة يف يونيو :  
«La fréquence des élections n'élargit pas le champ de la démo-

cratie». 
يوجد االن بني كل اربع دول يف أمريكا الالتينية ثالث دول خاضعة للحكم العسكري وحىت يف الدول                 «

كولومبيا، كوستاريكا، جواتيماال، مجهورية الـدومينكان،      (اليت جتري فيها االنتخابات العامة بطريقة منتظمة        
 فإن أغلبية املواطنني ميتنعون عن االشتراك فها ألسباب كثرية منها جلوء الـسلطات إىل االكـراه أو                  )فرتويال

الغش والتزييف أو خلضوع الساسة إىل الشركات األجنبية أو لسيطرة بعض املنظمـات الـسياسية الدوليـة                 
ــة   ــتراكية الدولي ــسيحية  Linternationale Socialisteكاالش ــة امل ــة أو الدميوقراطي  الدولي

L'internationale démocrate-chrétienne ًعلى األحزاب اليت تتبىن اجتاهاً اشتراكياً أو مسيحيا«.  
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 كبرياً عدداً وأن  كماعليا وحمكمة جملسني من مؤلف كونغرس وهلا األمريكية املتحدة
  .الفدرايل النظام اتبع منها

 متيز اليت البارزة املالمح من الرئيس هيمنة تعترب :اجلمهورية رئيس ةهيمنـ 1
 من الالتينية أمريكا دول دساتري استوحت فقد الالتينية أمريكا لدول السياسية األنظمة
 للنصوص العملي التطبيق ولكن السلطات فصل مبدأ األمريكية املتحدة الواليات دستور
 السلطة على وتغليبه اجلمهورية رئيس هيمنة إىل أدى السياسية احلياة يف يةالدستور
 ملاذا: هو هنا عليه اإلجابة نود الذي والسؤال يده يف أداة جمرد أصبحت اليت التشريعية

 سلطته وتغليب الربملان على الرئيس هيمنة إىل الدستورية للنصوص العملي التطبيق أدى
 فأغلبية. الالتينية أمريكا لدول االجتماعي التركيب هو ذلك سبب؟ الفردية الشخصية
 باملبادئ تعلقها من أكثر والشخصيات بالرجال وتتعلق متعلمة غري فيها الناخبني

 دول يف العامة احلياة على واحد رجل سيطرة أن ذلك إىل يضاف السياسية والتنظيمات
 النظم معظم أن يعن ال هذا ولكن الدول هذه تقاليد من جزءاً أصبحت الالتينية أمريكا
 األحزاب تعدد يرفض ال فبعضها استبدادية أو دكتاتورية الالتينية أمريكا لدول الرئاسية
 انتهاء بعد فوراً الرئيس انتخاب جتديد بعدم يقضي نصاً دساتريه ضمن اآلخر والبعض
 إىل لعامةا واملصلحة فردية شخصية سلطة إىل العامة السلطة تتحول ال حىت األوىل واليته
 أمريكا دول بعض يف النص هذا تطبيق استحالة أكتشف التجربة ولكن. خاصة مصلحة
 حقوق انتزعوا حكام الالتينية أمريكا لدول السياسة مسرح على ظهر فقد. الالتينية
 وقاموا ورق قصاصات إىل الدساتري وأحالوا واخلوف الرعب من جوا وأشاعوا شعوم
 كأمثال مباشرة السابقة الوالية فترة انتهاء بعد والثالثة انيةالث للمرة واليتهم بتجديد
  .املكسيك يف ودياز الربازيل يف وقارجناز األرجنتني بريون

 على حصوهلا بعد الالتينية أمريكا دول عرفت :للجيش السياسي الدورـ 2
 آلت فترة جاءت مث العسكرية االنقالبات من سلسلة عشر التاسع القرن يف االستقالل

 السلطة على استولوا أن العسكريون لبث ما ولكن القانون ألستاذة السلطة مقاليد فيها
 ارتدى_ األخرية السنوات ويف عاماً ثالثني منذ بينهم فيما يتداولوا وظلوا أخرى مرة

 جهة من الربية القوات بني العداوة طابع السلطة على االستيالء أجل من الصراع
 أمريكا دول جليوش الربية القوات أن يالحظ (أخرى جهة من والطريان البحرية وقوات
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 القوات تتكون بينما دميوقراطية ميول ذات عناصر من معظمها يف تتكون الالتينية
 ).أرستقراطية ميول ذات عناصر من واجلوية البحرية

  الرئاسي النظام أنواع: ثانياً
  الالتينية أمريكا دول يف

 كانت اليت الربازيل باستثناء (الالتينية أمريكا ولد ملعظم املشتركة املالمح وراء
 هلذه واالقتصادي االجتماعي التركيب يف كبرية فوارق هناك أن جند) برملانياً نظاماً تطبق
 الرئاسية األنظمة: األنظمة من نوعني بني، عامة بصفة التمييز ميكن ولكن الدول

 بني وسط الغالبة وهي، أنظمة وهناك. االستبدادية الرئاسية واألنظمة الدميوقراطية
  .االستبدادية الرئاسية واألنظمة الدميوقراطية الرئاسية األنظمة

  :الدميوقراطية الرئاسية األنظمة) أ(

 )1()سقوطه وبعد بريون جميء قبل األرجنتني مثل (الالتينية أمريكا دول بعض يف
 الفردية يةالشخص سلطته وتغليب الرئيس يد يف السلطات تركيز من بالرغم جند

 إىل ألرب السياسية أنظمتها أن جند السياسية احلياة يف اجليش تدخل من وبالرغم
 به مسموح األحزاب فتعدد االستبدادية األنظمة إىل منها الليربالية اتالدميوقراطي
  وللنخابني حرية األختيار بني اإلنتخابات يف أوقاتاملرشحني بني مفتوحة واملنافسة

 العامة واحلريات الرمسي بالدعم يتمتعون املرشحني هؤالء بعض كان وول حىت املرشحني 
 واالجتماعات الصحافة طريق عن رأيها عن التعبري حق وللمعارضة مكفولة فيها

 ختتلف ال البلدان هذه يف إذن السياسية فاحلياة إليها تنتسب اليت السياسية والتنظيمات
 دول ففي كامال ليس بينهما التشابه ولكن. ةالغربي الدميوقراطيات يف السائدة احلياة عن

                                                
 حياول الرئيس األرجنتيين اجلنرال جورج فيديال الذي جاء إىل احلكم بعد اإلطاحة بايزابيال بـريون يف                 )1(

بعد معارضة شديدة من العناصر املنشودة يف      العام املاضي حياول العودة للدميقراطية يف األرجنتني ولكنه         
اجليش اليت ترى أن الدميقراطية ال تتناسب مع األوضاع يف األرجنتني يف الوقت احلايل ويف املـستقبل                 
املتطور أيضاً ويؤكدون على الضرورة امللحة القتالع جذور العناصر املاركسية اليت تسللت بعمـق إىل      

انظر مقالة االوبزرفر الربيطانية اليت قامت بترمجتـها     (مالية والصحافة اخل    اهليئات التعليمية والنقابات الع   
  ).24/2/1977ونشرها جريدة األهرام القاهرية يف عددها الصادر يف 
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 أن واالقتصادي االجتماعي والتأخر األمية حيث الريف يف جند الالتينية أمريكا

 والغش اإلكراه يشوا ما كثرياً إذ املدن يف االنتخابات من حرية أقل االنتخابات
 من جتعل بةوالكتا القراءة الناس استطاعة وعدم األمية انتشار وأن كما. والتزييف
 وسوف ذكره تقدم ملا بالنسبة ثانوية الفوارق هذه ولكن العامة احلريات ممارسة الصعب
  .والثقايف واالجتماعي االقتصادي اال يف املواطنني وتقدم بتطوره تزول

  :االستبدادية الرئاسية األنظمة )ب(

 ففي داديةاالستب الرئاسية األنظمة ذات الالتينية أمريكا دول يف الوضع خيتلف
 بالقوة ا وحيتفظ بالقوة، األوقات أغلب يف السلطة على االستيالء يتم الدول هذه

 الروماين اإلمرباطور ا حيتفظ كان اليت الربيتورية املليشيا بدور فيها اجليش ويقوم
 إذ وشكلية )1( مزيفة فيها االنتخابات وكل اخلاصة ومصاحله وسلطاته حياته عن للدفاع
 اليت الوسائل أهم من فيها واالستفتاءات مؤكد الرمسيني املرشحني أو رشحامل انتخاب
 أوال مقيدة فيها العامة احلرياتو الفردية الشخصية سلطته لتقوية الرئيس إليها يلجأ
 فالنظام. رأيها عن تعرب أن األحوال من حال بأي تستطيع ال واملعارضة هلا وجود

 ظالله حتت تتأرجح دكتاتورياً نظاماً  خلفهخيفي تارس إال هو إن البلدان هذه يف الرئاسي
 مثال وخري واالنقالبات والثورات والفوضى الطغيان بني ما الالتينية أمريكا دول

 نظام اخلصوص وجه وعلى الوسطى أمريكا دول نظم االستبدادية الرئاسية لألنظمة
 ترخيليو ونظام فيها السلطة على كاسترو فيدل استيالء قبل كوبا يف Baptista باتيستا

Trujillo حتمل ما بكل استبدادية أنظمة األنظمة هذه كانت. الدمينكان مجهورية يف 
 وال والكنيسة والبوليس اجليش على حكمها يف تستند كانت إذا معىن من الكلمة هذه
 عن والدفاع البقاء أجل من هلا معارضة أية على للقضاء وسيلة أية إىل اللجوء يف تتردد

                                                
 من الوسائل اليت يلجأ اليها نظام احلكم يف هذه الدول لزيادة أصواته يف االنتخابات الرئاسـية وغـري                   )1(

اىل قائمة أمساء الناخبني يف املناطق اليت له نفوذ عليها وكذلك املناطق اليت ال          الرئاسية إضافة أمساء ومهية     
إن تزييف االنتخابات شـيء     . يؤيده فيها اال عدد قليل جداً من املواطنني بسبب سيطرة املعارضة فيها           

  يوليو 9ة يف   رالفرنسية الصاد  mond Leانظر جريدة   (تقليدي يف ظل هذه النظم وخاصة يف بوليفيا         
1978.(  
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  .األجنبية والشركات األراضي مالك كبار ومصاحل هامصاحل

 بني جتمع أي دميوقراطية شبه نظم ذات دول الالتينية أمريكا دول يف توجد وأخرياً
، وبوليفيا كاملكسيك االستبدادية الرئاسية واجلمهورية الدميقراطية الرئاسية اجلمهورية
 والكنيسة اجليش العامة احيا على ويسيطر رئيس املاضي يف حيكمها كان فاملكسيك

 وبعد النظام ذا أطاحت شعبية ثورة اندلعت 1911 عام ويف. األراضي مالك وكبار
 معظم اقتبست دستور بوضع 1917 عام يف اجلديد النظام قام األوضاع استقرار
 املكسيك الدستور هذا مبوجب فتحولت األمريكية املتحدة الواليات دستور من أحكامه

 كونغرس قيام على الدستور ونص األمريكي الفدرايل النظام غرار على ليةفدرا دولة إىل
 التنفيذي اجلهاز رأس على ووضع للشيوخ وجملس للنواب جملس جملسني من مؤلف
 الرئيس سلطات من أوسع سلطات خوله ولكن املتحدة الواليات كرئيس رئيساً

  .األمريكي

 يف األمة حق اليوم حىت فعولامل ساري زال ما فالذي املذكور الدستور أكد كما
 االقتصادي اال يف التدخل حق الدولة وأعطى ثروات  منباطنها يف وما األرض ملكية

 شبه بأنه الكتاب بعض هصفو وهلذا واالجتماعية االقتصادية باحلقوق لألفراد واعترف
  .)1(اشتراكي

 فألنه الذكر سابق كتابه يف ديفرجيه األستاذ ذكر كما دميوقراطي شبه كونه أما
 ال ولكن) التأسيسي الثورة حزب (الدولة حزب جبانب أخرى أحزاب بوجود يسمع
 يسمح كما الدولة أجهزة على يسيطر أن التأسيسي الثورة حزب سوى حلزب حيق

 حزب إىل ينتمي الذي الداخلية وزير ولكن حرة انتخابات بإجراء املكسيكي النظام
 حبسم يقوم الذي وهو العامة االنتخابات إجراء على يشرف الذي هو التأسيسي الثورة

 نتيجة يعلن الذي وهو االنتخابات قوانني يفسر الذي وهو بشأا تثور اليت املنازعات
 بأعضاء املكسيكي الكونغرس إىل دائماً االنتخابات هذه تأيت ولذلك .االنتخابات
  .هناك الفعلي اكماحل يعترب الذي الرئيس أنغام على للرقص استعداد أمت على يكونون

                                                
  .271 انظر موريس ديفرجيه، القانون الدستوري واألنظمة الساسية صفحة )1(
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  السادس الفصل

  الرئاسي النظام تقومي
  األمريكية املتحدة الواليات يف

 :أمهها مزايا الرياسي للنظام: النظام هذا مزايا ـ1
 الربملان طغيان دون حيول بذلك وهو النيايب الس يد يف السلطة يركز ال أنه: أوالً
  .يالس النظام يف املشاهد

 إىل يؤدي ىاألخر عن منها كل منفصلة هيئات على السلطات توزيع أن: ثانياً
  .بينها التوزان ويقيم اختصاصاا حدود يف سلطة كل استقالل

 إىل يؤدي التنفيذية السلطة برجال الثقة بعدم االقتراع من الربملان نحرما أن: ثالثاً
  .)1(السلطة هذه استقرار

 عيوب عن النظام هذا يتمخض املزايا هذه جبانب ولكن: النظام هذا عيوب -2
  :أمهها

 االنفصال متام اآلخر البعض عن بعضها منفصل هيئات بني السلطة تقسيم أن: أوالً
 قد تلطيفات أن رأينا (احلكومة أعمال شل يسبب املسئولية من التخلص على يساعد
  ).قائماً يبقى املبدأ أن إال التطبيق بفضل وذلك لطاتسال فصل مبدأ على أدخلت

                                                
أن النظام األمريكي ليس وحده الذي ينعم باالحتكار مليزة االستقرار فهناك بالد أخرى ذات أنظمـة                ) 1(

ية لشمال أوروبا وهي السويد والنـرويج وهولنـدا والـدامنرك           مثل اجنلترا وامللكيات الربملان   (برملانية  
 تنعم مبـزة   مثل سويسرا جندها مجيعاً   ) أي نظام حكومة اجلمعية النيابية    (أو ذات نظام جملس     ) وبلجيكا

 أصابت أنظمتها السياسية من النجـاح  فقداالستقرار السياسي بل أن هذه البالد مجيعاً فضال عن ذلك       
م السياسي األمريكي حيث ال يزال يشوب احلياة السياسية األمريكية الكـثري مـن     ما أصابه النظا   فوق

ضروب الفساد وحيث يلعب كبار أصحاب رؤوس األموال دوراً كبرياً يف إفساد الـذمم والـضمائر              
وذلك فيما جيمع عليه الباحثون احملايدون وفيما أقر بعض كبار الكتاب السياسيني األمريكيني أنفـسهم    

  ).284 القانون الدستوري واألنظمة السياسية صفحة –لف الدكتور عبد احلميد متويل راجع مؤ(
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 نفس يف هو الذي التنفيذية السلطة رئيس دكتاتورية إىل ؤديي النظام هذا أن: ثانياً
 الفعلي املمثل جيعله مما الناخبني ماليني بواسطة نظراًالنتخابه – الدولة رئيس الوقت
  .للشعب

 شأنه من التنفيذية بالسلطة الثقة بعدم االقتراع من الربملان حرمات كان إذا: ثالثاً
 يعوزها األمريكية املتحدة الواليات يف اإلدارة نفإ السلطة هذه استقرار إىل يؤدي أن

 باسم املوظفني تعيني يف املعروف النظام النتشار وذلك، معلوم هو كما االستقرار
)Spoils System) (االستقرار يكفل ال أنه عن وفضال واألسالب الغنائم نظام 

 يف التعيني أساس واجلدارة الكفاءة جيعل ال ألنه الفساد يشوبه نظام فهو اإلداري
  .)1(الشخصية واالعتبارات والسياسية احلزبية الرتعات أساسها جيعل إمنا الوظائف

 الطغيان إىل وأدى الالتينية أمريكا دول يف الرئاسي النظام فشل لقد: رابعاً
  .)2(قلدته اليت األخرى والبالد البالد هذه يف واالنقالبات والثورات والفوضى

  ؟؟خارجها ينجح ومل املتحدة الواليات يف اسيالرئ النظام جنح ملاذا -3

 اليت البلدان يف وفشله األمريكية املتحدة الواليات يف الرئاسي النظام جناح يرجع
  :اآلتية األسباب إىل تقليده جاولت

 السلطات بني الفصل مبدأ على يستند املتحدة الواليات دستور أن ذكرنا: أوالً
 كما وانقالبات السلطات هذه بني نزاعات إىل لكذ ألدى حرفياً املبدأ هذا طبق ولو

 بواسطة الدستور لنصوص املقبول التطبيق ولكن النظام هذا تبنت اليت البلدان يف حدث
 بالدهم جنب السلطات فصل مبدأ على أدخلت اليت والتطبيقات الواليات حكام
  .والثورات واالضطرابات اهلزات

                                                
  .من هذه املذكرة) 31(انظر صفحة ) 1(
كان أديب الشيشكلي معجباً بالنظام الرئاسي وبدول أمريكا الالتينية فقام بانقالب عسكري اسـتوىل              ) 2(

 النظـام  خذأصدر دستوراً وصف بأنه أ 1953 ويف يوليو عام     1952على السلطة يف سوريا يف عام       
 لـك الرئاسي ومل تنقض بضعة شهور على صدوره حىت شهد العامل سقوط ذلك الدستور وصاحب ذ           

  .1954الدستور على أثر االنقالب الذي قام ضد حكم الشيشكلي يف فرباير سنة 
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 Checks (واملعادالت الضوابط مبدأ أيضاً األمريكي الدستور يتضمن: ثانياً

and Balance (سياسية سلطة أية قدرة من احلد إىل أعماهلا يؤدي أخرى مببادئ 
  .)1(العمل على

 من أدىن حد وجود أن أدركوا املستويات كل على األمريكيون املسئولون ولكن
 النظام الستمرار ضمان خري مها الودية التسويات إىل واللجوء تاالسلط بني التعاون
  .)2(الدولة كيان على واحملافظة

 وبالتايل دولتها حدود داخل امرباطورية األمريكية املتحدة الواليات تعترب: ثالثاً
 اجلماهري وأن. معاصر بلد حيتاجها اليت تقريباً األولية املواد كل أرضها داخل متتلك فهي

 االتساع أساس على اقتصادها تنظيم تستطيع شاسعة أرض على املوزعة األمريكية
 يف توجد ال األخرى البلدان أغلب تواجه اليت املصاعب أن ذلك عن وينتج. األرضي
  .املتحدة الواليات

                                                
تة الـذين رشـحهم     حدث أن رفض جملس الشيوخ األمريكي املوافقة على تعيني اثنني من القضاة الس            ) 1(

  .نيكسون يف عهده إىل احملكمة الفيدرالية العليا
 رئيس قسم البحوث يف املؤسـسة الوطنيـة للعلـوم    Marie-France Toinetيقول األستاذ ) 2(

 فربايـر  – الـصادرة يف ينـاير   Les Parlements aujourd'huiالسياسية يف مقال نشر بال 
  :ما يلي» الكوجنرس األمريكي« بعنوان 1976

«Le système politique américain au niveau fédéral, repose 
surdeux principes fondamentaux, en parties contradictories: Ia sépa-
ration des pouvoirs et 'le contrôle réciproque (checks and balance), 
contrôle d'ailleurs essentiellement négative puisqu'il doit simple-
ment permettre qu'aucun pouvoir (législative, exécutive ou 
judicaiaire) ne puisse domineer totalement les deux autres. A dire 
vrai, bien des dispositions de la constitution pourraient n'aboutir 
qu'au blocage du systéme politique. Mais «le système politique a 
imposé un mi-nimum de collaboration, a fourni des intérêst 
communs au personnel politique et a généralement réussi à 
convaincre les hommes po-litiques que les compromise étaient plus 
profitables que les vic-tories ou les défaited absolues». 
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 بني إمجاع شبه وهناك مستمر توسع حالة يف بلد املتحدة الواليات أن: رابعاً
  .لإلنتاج والقانونية االقتصادية والشروط االقتصادي النظام بسالمة يتعلق فيما الشعب

 من، مكانة ذات كاثوليكية أقلية وجود من بالرغم، املتحدة الواليات ختلو: خامساً
  .بروتستنتية أكثريتها كونل نظراً املذهبية املشكالت

 األحزاب بني جذرية خصومات أو أيديولوجية خالفات هناك ليست: سادساً
 فكل) اطيالدميوقر واحلزب اجلمهوري واحلزب اجلمهوري احلزب (األمريكية الساسية

  .البالد يف الرئيسية املراكز على للحصول جهوده يكرس منها

 درجة على واملواطنون، قوى األمريكية  املتحدةالواليات يف العام الرأي: سابعاً
  .الرئاسي النظام تبنت اليت البلدان يف احلال بعكس السياسية الثقافة من عالية

 الواليات يف الرئاسي النظام احجن معرفة أجل من. أخرياً اإلشارة جتب: ثامناً
 بني التعاونية الروح إىل، األمريكية السياسية املؤسسات يف العمل سري وحسن املتحدة
 أن تزكيته يراد لشخص أمريكا يف يعطي مديح وأفضل. املتحدة الواليات يف املواطنني
 أن يريد الذين اتمع يف يندمج ولكن مهارة الفرد من يتطلب وهذا تعاوين إنه يقال
 هذا يف العمل سري حسن على وقدراته إمكانياته حدود يف يعمل وأن أعضائه أحد يكون
  .اتمع
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  الثاين القسم
  إلجنلترا السياسي النظام
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  األول الفصل

  أولية مالحظات
  اإلجنليزي السياسي النظام طبيعة

 للنظام األول املوطن قبل من كانت كما الربملاين للنظام األول املوطن إجنلترا تعترب
 فيما وقلدته) سويسرا استثنينا إذا (الغربية أوروبا دول إىل النظام هذا انتقل لقد. النيايب
 دستور يف (واهلند) 1946 دستور يف (اليابان مقدمتها ويف الشرقية البالد من الكثري بعد

 ودستور 1953 الذايت احلكم قانون يف (والسودان) 1923 دستور يف (ومصر) 1950
  ).1964 ودستور 1956

 أن اإلجنليزي السياسي النظام يف احلكومية اهليئات على نتكلم أن قبل بنا وجيدر
  .اإلجنليزي الدستور ومالمح الربملاين النظام خصائص نبني

  :الربملاين النظام خصائص ـ أوالً

 عدم ا ويقصد الدولة رئيس مسئولية عدم هي الربملاين للنظام األوىل اخلصيصة
 املسئول إمنا لةوالد سياسة أو احلكم شئون عن الربملان أمام للرئيس السياسية املسئولية

 االستقالة على إلرغامه به الثقة بعدم االقتراع حق للربملان فليس ولذلك الوزراء هم
  ).بعد فيما سنرى كما بالوزراء إسوة(

 املبدأ حيث إجنلترا يف نشأ الربملاين النظام يف الدولة رئيس مسئولية عدم ومبدأ
  .»The king can do no wrong خيطئ ال امللك «القائل

 العام اإلجنليزي القانوين العرف يف ا املسلم املبادئ أحد هو املبدأ وهذا
Common Law كان إذا ألنه الربملاين النظام يف الوزارة إجياد يف الفضل يرجع وإليه 

  .ئولمس غري دائماً فهو خيطئ ال امللك

  :هامتان نتيجتان الدولة رئيس مسئولية عدم عن وينتج

  :هي األوىل النتيجة
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 إن «بقوهلم ذلك عن عربوا وقد الوزارة إىل الدولة رئيس اختصاصات انتقال

  .»حيكم وال يسود امللك

 يؤدي التقرير ألن بنفسه الدولة أمور يف يبت ال الربملاين النظام يف الدولة فرئيس
 بعبارة أو »مسئولية ال حيث سلطة ال «قيل لذلك خطؤه أتضح ما ذاإ املسئولية إىل

  .»السلطة توجد املسئولية توجد حيث «أخرى

 حبسب القوانني مشاريع وال، بنفسه الدولة سياسة بوضع امللك يقوم ال مث ومن
 متروك ذلك كل بل اخلاصة لسياسته وفقاً األمور من أمر يف جيزم وال الشخصي رأيه

 أن دام ما ألنه الدميقراطي واملبدأ متاماً يتفق ذلك أن شك وال، بالربملان ؤيدةامل للوزارة
 كانت وملا يرونه الذي الوضع على األمور تصريف فلممثليه الشعب هو األمر صاحب
 أغلبية من مؤيدة األقل على أو األغلبية حزب زعماء من تتألف النظام هذا يف الوزارة
 أغلبيته أو، الربملان يريده الذي الوجه على الدولة ونشئ تصرف اليت فهي األمة ممثلى
  .األقل على

  .الربملاين النظام يف الزواية حجر هي الوزارة أن ذلك من ويتضح

 كتعيني الدولة لرئيس الدستور مينحها اليت السلطات مجيع أن إىل نصل تقدم ومما
 وقيادة ارمني عن ووالعف وتأجيله الربملان وحل املعاهدات وإمضاء وعزهلم املوظفني
 الوزارة هو الربملاين النظام يف احلقيقي صاحبها إمسية حقوق الواقع يف هي إخل... اجليش
  .الربملان أمام املسئولة

  :هي الثانية النتيجة

 يف هي اختصاصاته أن رأينا قد دمنا ما إذ منفرداً العمل الدولة رئيس إمكان عدم
. احلقوق هلذه ممارسته عند بالتصرف ينفرد أن يعيستط ال فهو الوزارة اختصاص الواقع
 The king cannot منفرداً يعمل ال امللك إن بقوهلم ذلك عن اإلجنليز عرب وقد

act alone.  

 ال الدولة شئون من شأن يف اجلمهورية رئيس أو امللك إمضاء أن تقرر هلذا وتطبيقاً
  .الوزراء رئيس أمضاه إذا إال ملزماً يكون
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 تعيني كحق بنفسه الدولة رئيس ميارسها ما الدستورية السلطات من أن صحيح

 السلطات هذه ولكن. )1(الربملان وحل القوانني على واالعتراض. الوزراء جملس رئيس
 أن وهو املقرر الدستوري األصل تنفي ال، وقليلة دةدحم مسائل يف حمصورة هي، الذاتية
 بواسطة سلطته ميارس وإمنا حقيقية سلطة سميار ال وبالتايل منفرداً يعمل ال الدولة رئيس
 إسهامهم على دليالً تتخذها اليت القرارات كل على جبواره يوقعون الذين وزرائه

  .)2(القرارات تلك عن ومسئوليتهم

 الزاوية حجر الوزارة تعترب، للوزارة  السياسيةاملسئولية فهي الثانية اخلصيصة أما
 وبإضافة والتنفيذية التشريعية السلطتني بني التعاون ميت طريقها فعن. الربملاين النظام يف
 وبعبارة. تؤديها اليت الوظائف حيث من وحكومية املنشأ حيث من برملانية فهي ذلك إىل
 أو (الربملان أعضاء أغلبية ثقة على حائزة كانت إذا إال حتكم أن الوزارة تستطيع ال أدق

) جملسني من الربملان تكوين حالة يف ذلكو النواب جملس وهو جملسيه أحد أغلبية باألقل
 كان لو حىت الثقة هذه فقدت إذا هيئتها بكامل تستقيل أن الوزارة على جيب حبيث

                                                
أن حق تعيني رئيس الوزراء وحق حل الربملان أو جملس النواب حال رياسيا مقيدان يف الواقع بـشروط            ) 1(

 ل وفقاً للصاحل العام، وبشكل     خمتلفة وال ميكن لرئيس الدولة أن ميارسها بناء على سياسته الشخصية، ب           
 مباشرة هـذين احلقـني   يتفق واجتاهات الرأي العام يف البالد وعلى أي حال فرئيس الدولة ال جيوز له           

انظـر  (أي صاحب سياسة شخصية بل باعتباره حكما بني األحزاب املختلفة          acteurباعتباره عامال   
  ).54ية يف البالد العربية صفحة النظم الدستور. مؤلف الدكتور السيد صربي

 Le Droit Constitutionnel et les Institutionsيقول األستاذ اندريه هوريـو يف كتابـه   ) 2(
Politiques   أنه بالرغم من عدم ممارسة رئيس الدولة ألية سلطة فعلية يف ظل النظـام     : 189صفحة

الربملاين فإنه يستطيع التأثري على سري شئون احلكم وذلك بفضل ما له من نفوذ شخـصي أو بفـضل                   
ميكن أن يكـون    خربته السياسية أو بفضل مركزه كعاهل بالوراثة ألن رئيس الدولة يف النظام الربملاين              

 - 1875(ملكا أو رئيس مجهورية وقد كان نفوذ رؤساء مجهوريات فرنسا يف ظل اجلمهورية الثالثة               
ظاهراً وذلك بفضل ما كان هلم من سـلطة         ) 1958-1946(ويف ظل اجلمهورية الرابعة     ) 1940

يهم وحنن ال ننسى    يف اختيار رئيس الوزراء ورئاسة جملس الوزراء والتوقيع على املراسيم اليت تعرض عل            
 فترات خمتلفة كفترة امللكة فيكتوريا وامللك ادوارد السابع الذي لعب           يفما كان مللوك إجنلترا من نفوذ       

  .1904دوراً كبرياً يف عقد االتفاق الودي بني إجنلترا وفرنسا عام 
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 مسئولية الربملانية احلكومات يف العامة املبادئ فمن. ونوابه الشعب ثقة حمل أفرادها بعض

  .)1(الربملان أمام مجاعية مسئولية الوزراء

 التشريعية السلطتني بني والتعاون التوازن فهي الربملاين للنظام الثالثة اخلصيصة أما
 املساواة هو السلطتني هاتني بني بالتوازن واملقصود) واحلكومة الربملان بني أي (والتنفيذية

 أو تيسطر أن  أوإحدامها على إحدامها ترجع ال حبيث السلطات ميزان كفيت يف بينهما
 يف الربملان حق مها بينهما التوازن ذلك يكفالن سالحني أو حقني وأهم. عليها تطغى

 وإجراء الربملان حل يف. احلكومة وحق ناحية من إلسقاطها بالوزارة الثقة بعدم االقتراع
 احلكومة ميكن سالح قلنا كلما هو احلل حق، احلق هذا إن. أخرى ناحية من انتخابات

 مل إذا احلكومة أن وفحواه وإسقاطها منها الثقة سحب لتفادي حقيقي ضغط ممارسة من
  .البالد بثقة تتمتع زالت ما فإا الربملان بثقة متمتعة تعد

 الربملان وبني بينها عليها املختلف املسألة يف الرأي تشاركها قد الناخبني هيئة وأن
 السني أحد حبل أو الربملان حل بإجراء تقوم أن يف احلق فلها الثقة منها سحبت فإذا

) السني نظام على يقوم السياسي النظام كان إذا األحيان أغلب يف النواب جملس(
  .الناخبني هيئة بواسطة مهسحل الشعبية الساحة إىل الرتاع وأحالة

                                                
 أساسـها مـسئولية     نشأت املسئولية الوزارية يف النظام الربملاين اإلجنلتري بعد تطور طويل وكانت يف           ) 1(

  .جنائية مث حتولّت آخر األمر إىل مسئولية سياسية
فقد كانت مسئولية الوزارة مقـصورة يف البدايـة علـى املـسئولية اجلنائيـة يف طريـق االـام                    

impeachment       منـا  إوكانت هذه املسئولية بطبيعة احلال فردية ولكن مل يقف األمر عند هذا احلد و
سية وظهرت املسئولية التضامنية وكان ظهور هذه املسئولية جبالء عنـدما           أصبحت الوزارة وحدة سيا   

إىل االستقالة حلرج مركزها وسحب الثقة منها وكانـت اسـتقالتها           » ورثنلورد  «اضطرت وزارة   
ويالحظ أن هذه االستقالة هي االستقالة الثانية يف إجنلترا أمـا األوىل            . 1872تضامنية يف مارس سنة     

   . نتيجة لعدم ثقة جملس العموم به وكانت استقالة فردية1742وبرت والبول سنة فكانت استقالة ر
بدأ يستقر مبدأ املسئولية السياسية علـى وجـه التـضامان           ) 1782أي من سنة    (ومن هذا التاريخ    

خصوصا بعد أن أصبحت الوزارة وحدة توجب هذا التضامن وانتهى االمر حبلول املسئولية الـسياسية          
  .ة اجلنائيةحمل املسئولي



  
 

ـ 65 ـ
 والوزارة السني بني قائم نزاع يف األمة التحكيم وسيلة احلل حق يكون وهكذا

 احلل حق يكون وقد وزاريا حال لذلك ويسمى الوزارة طلب على بناء احلل يكون وهنا
 ويسمى فيها نظرة وجهة تؤيد األمة أن يعتقد اليت آرائه عن الدولة رئيس لدفاع وسيلة
 يقبل احلالة هذه ويف La dissolution Présidentielle رئاسياً حال احلل هذا
 بوزارة يتويأ الرئيس رأي خالف على رأيه الربملان تشارك اليت الوزارة الدولة رئيس
 الرتاع يف الفصل القول اجلديد للربملان ويكون الربملان حتل هو رأيه رهتشاط غريها
  .القائم

 موجودة تكن مل ثابتة برملانية أغلبية إجياد بقصد كذلك احلل إىل الرئيس يلجأ وقد
  .استقرارها وعدم احلكومة وزعزعة الوزارات تقلب بسبب قبل من

 أن مسبقاً يعلم العموم جملس ألن منتظمة بصفة احلل حق ميارس إجنلترا ويف
  .)1(منها الثقة سحب إذا حبله ستقوم احلكومة

 يف احلق التشريعية للسلطة والتنفيذية التشريعية السلطتني بني التوازن عن هذا
 فيقصد بينهما التعاون عن أما. الربملان حل يف الوزارة وحق بالوزارة الثقة بعدم االقتراح

 يف الدخول حق للوزراء جند ناحية فمن والوزارة ملانالرب بني انفصال ال اتصال وجود به
 مشاريع تقدمي حق للوزارة أن كما، مناقشاته يف واالشتراك )2(عضويته يف واحلق الربملان
 اباتوواستج أسئلة توجيه للربملان األخرى الناحية ومن تأجيله وحق الربملان إىل قوانني
  .اخل.. للوزراء

                                                
  .192صفحة » القانون الدستوري واألنظمة السياسية«انظر مؤلف األستاذ اندريه هوريو بالفرنسية ) 1(
يرى األستاذ أندريه هوريو أن القاعدة اليت تستوجب أخذ الوزراء من بني أعـضاء الربملـان ليـست                  ) 2(

اخلـاص قـد تـرى الـوزارة     فهناك أشخاص فنيون يف اجلامعات واجليش واإلدارة والقطاع    . مطلقة
ولكن القاعدة الطبيعية يف البلدان اليت تطبق النظام الربملاين تطبيقا          . ا لإلستفادة من خربم   هاشراكهم في 
 السياسي الـذي حـصل علـى أغلبيـة      الوزراء جيب أن يكونوا من التجمعي أن مجيع  ـصحيحا ه 

م يف االنتخابات اإلجنليزية العامـة قـد   الذي هز Barkerاألصوات يف الربملان ولذلك رأينا أن املستر     
 باستقالته من منصب وزير اخلارجية الذي كان يشغله يف حكومة العمـال             1965 يناير   22تقدم يف   

اليت كان يرأسها املستر ولسن وذلك بعد فشله يف احلصول على مقعد يف جملس العموم الربيطـاين يف                  
  .االنتخابات الفرعية اليت جرت يف نفس السنة
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  يزياإلجنل الدستور مالمح: ثانياً
 السلطات وسري بتنظيم املتعلقة القواعد جمموعة (اإلجنليزي الدستوري يتميز

  :اآلتية باملالمح) العامة

 مضمنة غري أي uncodified مقننة غري الدستور هذا أحكام أن األول امللمح
 أو السنغايل أو اهلندي أو الياباين أو اإليطايل أو الفرنسي بالدستور أسوة واحدة وثيقة يف
  .األحكام هذه ملعرفة خمتلفة مصادر أربعة إىل الرجوع يتعني وهلذا مروينالك

 القوانني وهي Act of Parliament والـ Statute الـ هو األول املصدر
 يف امللك على فرض الذي) Magna Charta (األعظم كالعهد الربملان من الصادرة

  .)1(1215 سنة

                                                
هو بال نزاع أهـم وثيقـة يف تـاريخ إجنلتـرا الـسياسي      » Magna Charta«أن العهد األعظم  )1(

والدستوري وكان يف احلقيقة عقدا بني امللك جون وإشراف مملكته ألن هذا امللك قد بـالغ يف ظلـم          
ولذا احتد الشعب مع االشراف وقاما بثورة ضـد امللـك يف سـنة          . أشرافه وسائر رعيته على العموم    

واحلقيقة أن  .  مادة 63 فازم فيها وأجرب يف معركة رانيميد على التوقيع على عهد مكنون يف              1215
العهد األعظم مل يكن جديد الوضع يف فترة حكم جون وإمنا اكتسبه الشعب اإلجنليزي من عهد هنري              

اتح سـنة   األول جده األعلى وهو يشتمل على احلقوق اليت ناهلا الشعب اإلجنليزي منذ حكم وليم الف              
 العهد الذي اعطى يف احلقيقـة      ولقد متادى ملوك إجنلترا يف ظلمهم وغيهم ورفضوا تنفيذ هذا          1066

وملا ازدادت قوة امللوك وأصبح أهل البالد غري        .  االجتماعية الشعب أسلوباً يسري عليه يف إصالح حالته      
يعدهم امللك باحترام العهـد     مل   قادرين على وضع حد هلا تواضعوا أخريا على أال يدفعوا الضرائب ما           

األعظم فكان كثريا ما ينكث حىت أوغر صدر الشعب وأثارة فقامت هذه الثورة الدستورية وأهم مـا                 
  : تضمن هذا العهد األعظم

  .حرية االعتقاد -1
 .حتديد الضرائب يف االقطاعات -2
ي ظـرف  توضيح أنواع اهلبات أو املساعدات اخلاصة والضرائب املعفاة مع عدم جبايتها حتت أ    -3

 .من الظروف أال برضى ممثلي الشعب
 .التصريح للقضاة بالطواف يف البالد أربع مرات يف العامل على األقل -4

 من العهد األعظم أنه ال يسوغ مطلقا حبس أي إنسان أال بعد حماكمتـه أمـا         39وقد ذكر يف املادة     
  . حياىب أحدا أال40بقرنائه أو مبحكمة نظامية وأخذ امللك على نفسه عهدا يف املادة 
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 وقانون 1618 الصادر )Petition of rights() 1 (احلقوق ملتمس ووثيقة

 Act of العرش توارث وقانون 1688 سنة الصادر Bill of rights احلقوق
Settlement 2(1911 سنة الصادر الربملان وقانون 1701 سنة الصادر( Act of 
Parliament 3(1946 سنة الصادر الربملان قانون( Act of Parliament 

 الربملان وقانون Act of Parliament لـا )4(1948 سنة الصادر الربملان وقانون
 Delegated والـ Act of Parliament الـ) 5(1958 سنة الصادر

Legislation التنفيذية السلطة من الصادرة القوانني وهي املفوض التشريع أو 
 التنفيذية السلطة تدخل تستوجب استثنائية ظروف ملواجهة الربملان من تفويض مبوجب

 تقدر ال اليت املعقدة الفنية املواضيع من تعترب التفويض موضوع ملسائلا ألن أو ريعةشال
  .)6(التنفيذية السلطة إال معاجلتها على

                                                
  » Petition of Rights«يتضمن ملتمس احلقوق ) 1(

  .أال جيمع امللك ضرائب بدون بتصديق الربملان عليها -1
 .عدم حبس أي إنسان إال بعد التحري والتحقيق الدقيق -2
  .االعتراف حبرمة املساكن -3

افـق جملـس    أنـه إذا مل يو 1911 الصادر يف سنة Act of Parliamentجاء يف قانون الربملان ) 2(
اللوردات الربيطاين على القوانني املالية يف خالل شهر من عرضها عليه ترسل إىل امللك مرفقة بتقريـر                 

  .من رئيس جملس العموم وتصري قانونا مبجرد موافقة امللك عليها
  .هو قانون تأميم مناجم الفحم وقد حدد مسئولية الوزير املختص يف هذا اال) 3(
انون أنه إذا مل يوافق جملس اللوردات على القوانني غري املالية يف خالل سنة من عرضها                 جاء يف هذا الق    )4(

  .عليه ترسل إىل امللك أو امللكة وتصري قانونا مبجرد موافقة امللك عليها
 . هذا القانون يعطي ألول مرة النساء حق الترشيخ لس اللوردات)5(
  :  انظر)6(

Hood Phillips, «Constitutional and Administrative Law». 
  :277صفحة 

«Delegated or subordinate legislation consists mainly of 
legislation made by persons or bodies to whom the power has been 
delegated by parliament. Parliament confers on the Queen in 
Council the power to legislate by orders in Council a method which 
is useful for filling in the more important details in giving effect to 
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 Judicial القضائية السوابق هو اإلجنليزي للدستور الثاين املصدر

precedents األستاذ يقول كما اليت Salmend اإلجنليزي للقانون مميز أكرب تعترب .
 يف ومجعت فيها فصل قضايا إىل معظمه يف يستند Common Law العام والقانون
 القرن اية يف األول إدوارد امللك عهد إىل ترجع اليت اموعات من ضخمة سلسلة
 أو كانت ابتدائية (حمكمة كل أن القضائية السوابق نظام ومقتضى. عشر الثالث

 أصدرته الذي باحلكم قيدتت) البالد يف حمكمة أعلى وهو للوردات جملس أو استثنائية
 تتقيد احملكمة أن ومعىن درجة منها األدىن احملكمة أو درجتها يف اليت احملكمة به تقيد كما

  .القضية يف الفصل استوجبها اليت املبادئ باتباع تلتزم أا باحلكم

 حدت ولقد اإلجنليزي القانون فروع خمتلف يف أمهيتها القضائية وللسوابق
 إليها يرجعون Law Reports تسمى جمموعات يف جتميعها إىل نونبالقا باملشتغلني
  .فرنسا يف التشريعية النصوص إىل زمالؤهم ا يرجع اليت الكيفية بنفس

 على احلقيقة هذه وتتجلى. القضائية للسوابق اإلجنلييز الدستوري القانون ويدين
 صاحل يف التاج زاتامتيا عن للحد القضاء به قام الذي الكبري الدور مبراجعة األخص
  .األساسية وحريام حقوقهم على األفراد ولتأمني الربملان

 فيما يكن مل 1688 سنة الصادرة احلقوق قانون ان إىل هنا نشري أن وحسبنا
 القضائية السوابق يف املقررة للمبادئ مسجال إال التاج متيازاتا على قيود من أورده
  .عشر السابع القرن خالل

                                                                                                           
the principles of the enabling Act, and also valuable in times of 
emergency when Parliament may not be in session. These Orders in 
Council issued up to 1947 will be found published as Statutory  
rules and orders, and from 1948 among the statutory Instruments. 
Legislative powers are also fre-quently delegated by parliament to 
individual Ministers, local government authorities and public 
corporations. Delegated le-gislation issued by Ministers usually 
takes the form of orders, rules ir regulations, and these in 
appropriate cases are mostly published as Statutory Instruments. 
Delegated legislation made by local authorities is known as by laws, 
and is published by the local authority concerned». 
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 وأعضائه بالربملان املتعلقة القوانني فهي اإلجنليزي للدستور ثالثال املصدر أما

Lex et consuetude parliamenti اخلاصة القوانني ومنها قليلة وهي 
  .ديد أو إرهاب أي من ومحايتهم الربملان أعضاء وحصانات بامتيازات

 Judicial القضائية والسوابق Statute الـ. الثالثة املصادر هذه
precedents والـ Lex et con-uetudo parliamenti  غري ولكن مكتوبة 

  .واحدة وثيقة يف مضمنة

 Conventions of الـ فهي اإلجنليزي للدستور واألخري الرابع املصدر أما
the Constitution مكتوبة غري وهي not written .عن عبارة الدستور اتفاقات 

 ولكنها للسياسيني ملزمة صفة زمنال مرور مع اكتسبت وتفيسرات وممارسات قواعد
 ملزم التاج أن منها نذكر كثرية الدستور واتفاقات اإلجنليزي )1(للحاكم ملزمة ليست
 يف مرة األقل على ينعقد أن جيب الربملان وأن. للوزراء كرئيس األغلبية زعيم بتعيني
 أو امللك وأن باستقالته يتقدم أن جيب العموم جملس ثقة فقد الذي الوزير وأن السنة
  .)2(اخل.. الوزراء جملس اجتماعات يف االشتراك له حيق ال امللكة

 أحكامه تعديل ميكن أنه مبعىن مرن دستور فإنه اإلجنليزي للدستور الثاين امللح أما
 قواعد من قاعدة خيالف قانوناً اإلجنليزي الربملاين أصدر إذا وهكذا عادي بقانون

 هو وحده األخري وكان، القانون به يقضي ما حدود يف ملغيا الدستور اعترب الدستور
  .دستوريته عدم وتعلن فيه النظر تعيد أن للمحاكم جيوز ال أي التطبيق الواجب

                                                
 Le Droit Constitutionnel et les« يقـول أسـتاذنا مـوريس ديفرجيـه يف كتابـه      )1(

Institutions Politiques « 77صفحة:  
«Les conventions de la Constitution sont des simples usages 

politiques, considerees comme obligatoires par tous, mais don’t la 
violation ne pourrait pas etre sanctionnee par les cours de justice». 

  .277 انظر موريس ديفرجيه نفس املرجع السابق صفحة )2(
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 United موحدة دولة اإلجنليزية الدولة فإن اإلجنليزي للدستور الثالث امللمح أما
State)1( يئة الشمالية إيرلندا انفراد من بالرغم فدرالية وليست مستقلة تشريعية 
  .اسكتلندا وعلى عليها القوانني بعض سريان عدم من وبالرغم

                                                
 تشتمل على سبع ممالك واستمرت احلـروب بـني ملوكهـا األقويـاء     613 كانت بريطانيا يف عام      )1(

مث جاء الغزو الدمنركي وحتولت املمالك      .  إىل ثالث فقط   وملوكها الضعفاء حىت حتولت املمالك السبع     
 مث جاء الغزو النورماندي فازداد االجتاه       Wessexالثالث إىل مملكة واحدة جتلس على عرشها أسرة         

إىل التوحيد وسار يف طريقه حىت متت عملية توحيد اجنلترا وويلز واستكتلندا وإيرلندا يف دولة واحـدة          
 صـار   1283-83وبالقانون الصادر يف سنة     . ندما فتح ادوارد األول ويلز    وكانت اخلطوة األوىل ع   

) سـتيوارت (وتولت أسرة   ) تيودور(وعندما انقرضت أسرة    . ادماجها يف اجنلترا وصارتا مملكة واحدة     
وكانت حتكم اسكتلندا من قبل، صارت اسكتلندا وإجنلترا حيكمها ملك واحد ولكـن هـذا              . مكاا

 حني صـدر  1707يف التاج مل ينشئ منهما دولة واحدة إىل أن كانت سنة        كان جمرد احتاد شخصي     
فامت التوحيد بني لبلدين يف دولة موحدة وزال الكيان الدويل السابق لكل منهما             . قانون التوحيد األول  

وكان هذا القانون يف بدايته مبثابة معاهدة بني طرفني، ولكن بعد أن وافق عليه برملان اسكتلندا وبرملان                 
لتحـل حملـهما دولـة      ..  صار قانونا أزال الطرفني املتعاقدين من الوجود       – كل على حدة     –اجنلترا  

  .بريطانيا العظمى
فمنذ القرن الثاين عشر كانت إيرلنـدا يف        . 1800وحصل انضمام مماثل بني بريطانيا وإيرلندا يف سنة         

لقرن اخلامس عشر يف عهد املك هنـري  حكم إقليم خاضع للتاج الربيطاين، وتوطدت هذه التبعية يف اية ا        
 اكتسبت إيرلندا حق إنشاء هيئة تشريعية مستقلة ولكن سرعان ما اخفـق هـذا               1782ويف سنة   . الرابع

  =علـى  Second Act of Union حني صدر قانون التوحيد الثاين 1800التنظيم إىل أن كانت سنة 
كتلندا وتعاهدت بريطانيا العظمى وإيرلندا علـى       نسق قانون التوحيد األول الذي مجع بني بريطانيا واس        = 

وعلى هذا النحو زال الكيان الدويل      » اململكة من بريطانيا العظمى وإيرلندا    «إنشاء دولة موحدة بينهما هي      
  .السابق هلذه الدول الثالث، وفقدت كل منها سيادا وفنيت يف دولة موحدة ذات برملان مركزي واحد

 مينع من انفراد اسكتلندا وإيرلندا ببعض القوانني تسري فيهما دون إجنلترا،            ويالحظ أن هذا التوحيد مل    
 برملان الدولة املوحدة الذي له السيادة الكاملة يف مجيع أرجاء           –ولكن مرجع ذلك إىل أن الربملان املركزي        

نه أصـدر بعـد    قد أجاز استمرار سريان هذه القوانني اليت كانت سارية فيهما قبل االندماج بل أ –الدولة  
االندماج بعض قوانني نص فيها على عدم سرياا على اسكتلندا وإبرلندا، كما أصـدر قـوانني خاصـة                  

  .لسرياا فيهما بالذات
 1937مث صارت يف سنة    ..  إيرلندا احلرة  – انفصلت إيرلندا اجلنوبية فصارت الدولة       1922ويف سنة   

ولكن انفصاهلا مل يؤثر    ) عف ارتباطا بالتاج الربيطاين   يف مستوى الدومنيون وأن كانت أض     (» مجهورية اير «
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) العموم جملس (اإلجنليزي الربملان سيادة فهو اإلجنليزي للدستور الرابع امللمح أما
 كارتا املاجنا إلغاء يقرر أن قانونا ميكنه: أموس السيد قول حد على اإلجنليزي فالربملان

  .)1(هناك العمال نقابات احتاد إىل احلكم شئون إسناد نهميك بل، احلقوق وثيقة أو

 أي دستورية ملكية فيها احلكومة شكل فإن اإلجنليزي للدستور اخلامس امللمح أما
  .الفعلية السلطة فيه وتتركز الشعب ميثل برملان بواسطة سلطته امللكة أو امللك فيها يتوىل

 حكومة أحكامه حسب ومةاحلك فإن اإلجنليزي للدستور السادس امللمح أما
  .برملانية

 الربملاين للنظام األساسية املبادئ من مبدأ وهذا الربملان أمام مسئولة حكومة أي
  .شرحه تقدم الذي

 التشريعية السلطتني يقيم ال فإنه اإلجنليزي للدستور واألخري السابع امللمح أما
 The separation of powers السلطات فصل مبدأ أساس على والتنفيذية

                                                                                                           
ألن كل ما أحدثه هذا االنفصال هو انقاص مـساحة          » اململكة املتحدة «يف الكيان السياسي املوحد لدولة      

ولكـن  » اململكة املتحدة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية      «هذه الدولة اليت ظلت دولة موحدة باسم        
  . حدة هي اآلن فريسة نزاعات انفصالية داخلية ديد بتفتيتها إىل دول ثالثهذه اململكة املت

ففي مقاطعة ويلز املوجودة يف أقصى اجلنوب واليت تعد مزرعة بريطانيا، قويت نداءات االستقالل عن               
 له لغته   بريطانيا والزائر هلذه املقاطعة يلمح للوهلة األوىل أهل ويلز شعب خمتلف متاما عن الشعب الربيطاين،              

املستقلة اليت ال تربطها باللغة اإلنلجيزية سوى أا تستخدم أيضاً احلروف الالتينية وال أكثر من ذلك ولـه                  
  .عاداته وأسلوب حياته املستقل عن الشعب الربيطاين

والواقع أن هذه القضية واردة يف حسابات احلكومة الربيطانية وأن مل تكن حاوهلا بالصورة اليت ينادي                
  .الوطنيون دائما وإمنا يف شكل برملان مستقل وحكومة حملية على األكثرا 

وهناك مقاطعة اسكتلندا املوجودة يف أقصى الشمال وهي أكثر تشددا وتعصبا يف مطالبتها باالستقالل              
ويقـول بعـض اخلبثـاء      . الكامل عن بريطانيا وأهلها ال ينسون أبدا أم كانوا يف يوم ما دولة مـستقلة              

نيني عن أهل اسكتلندا الذين اشتهروا بالبخل أن االسكتلنديني قد ازداد تشددهم طلبـا لالسـتقالل         الربيطا
  .بعد ظهور بترول حبر الشمال ورغبتهم يف اإلنفراد به من دون بقية أهل بريطانيا

أة أو  الربملان اإلجنليزي يستطيع عمل أي شيء إال حتويل رجل إىل امر          « هناك قول مأثور من إجنلترا أن        )1(
  .»العكس
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 للنظام األساسية املبادئ من مبدأ وهذا السلطات بني والتعاون القانون مبدأ أساس ولكن
  .الربملاين النظام خصائص عن حتدثنا عندما بشرحه قمنا أن سبق الربملاين

 فإننا اإلجنليزي الدستور ومالمح الربملاين النظام خصائص تبيان من انتهينا وقد أما
  .اإلجنليزي السياسي النظام يف احلكومية هليئاتا على الكالم إىل ننتقل
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  الثاين الفصل

  اإلجنليزي السياسي النظام يف احلكومية اهليئات
  :هي رئيسية هيئات ثالث من اإلجنليزي السياسي النظام يتكون

  .الوزارة – الربملان – التاج

 اجلهاز جمموعة يف األهم اهليئة احلاضر الوقت يف The Cabinet الوزارة وتعترب
  .احلكومي

  )The Cabinet (الوزارة – أوال

 بدأ إذ احلديثة امللكية مؤسسات من مؤسسة The Cabinet الوزارة تعترب
 انتكَ. La Renaissance النهضة عهد يف األوروبية الدول خمتلف يف ظهورها
 من كبرياً عدداً يضم Private Council خاص جملس مبعاونة حتكم اإلقطاعية امللكية

 يكن ومل القانون حبكم فيه أعضاء هم آخرين اشخاص إىل باإلضافة التاج ضباط اركب
  .امللك ثقة على يناحلائز من أعضائه كل

 اخلاص الس من ينتقوا أن أوروبا كومل اعتاد عشر سادسال القرن اية ويف
. ةاململك شئون وتصريف العامة السياسة وضع يف م لالستعانة املستشارين من جمموعة

 وتتخذ االجتماعات تعقد) املستشارين جمموعة (اخلاصة اموعة هذه طفقت مث
 The الدولة جلنةو اسم اموعة هذه تاختذ إجنلترا ويف امللك غيبة يف القرارات

Committee of State الوزارة أو The Cabinet.  

 إشراف حتت وضعها يكفي برملانية The Cabinet اهليئة هذه تصبح وحىت
  .ربملانال

 سلطة تقوية يف سبباً إجنلترا يف املالكة األسرة ضد 1688 سنة ثورة كانت ولقد
  .الربملان داخل من وزرائه اختيار على إجباره وبالتايل امللك هيبة وإضعاف الربملان
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 أسرة وهي هانوفر أسرة العرش تولت أن امللك من الوزارة حترير على ساعد ومما

  ).وندسور أسرة لقب بعد فيما هلا اختذت اليت احلالية املالكة ةاألسر وهي (األصل أملانية

 1714 عام امللك توىل الذي األول جورج األسرة تلك ملوك أول كان وقد
 تاله مث الوزارة جملس رئاسة عن امتنع أن ذلك من فكان اإلجنليزية باللغة ملم غري وكان
 آخرهم كان (األكفاء غري الضعفاء امللوك من سلسلة الزمان من ونيف قرن حنو مدى
 كان أن العصر ذلك يف وصادف) 1837 – 1820 بني ما حكم الذي الرابع جورج
  .العام الرأي واحترام امللوك ثقة كسبوا الذين العظام األكفاء الوزراء من سلسلة هنالك

  :للوزارة العام التنظيم -1

 رئيساً الربملانية األكثرية حزب يتزعم الذي الشخص بتعيني امللكة أو امللك يقوم
 احلال هو كما) The Cabinet (الوزارة أعضاء باختيار بدوره يقوم الذي للوزراء
 نظرياً وامللكة امللك احتفاظ من وبالرغم. كلها) The Ministry (للوزارة بالنسبة
 أن على تدل والتقاليد. الوزراء رئيس اقتراح رفض يستطيع ال فإنه تعيينهم بسلطة
 األمساء يف وزرائها رئيس عهدها آخر يف خصوصاً، تناقش أن اعتادت افكتوري امللكة
  .متاماً اليوم زال قد اإلجراء هذا ولكن الوزارة لعضوية يقترحهم الذين

 الوزارة تضم ذلك ومع (الربملان يف أعضاء الوزراء يكون أن العادة جرت وقد
 قانون إصدار بعد ولكن العموم جملس إىل الوزراء أغلب وينتمي) برملانية غري شخصيات

 حق للوزير وليس اللوردات جملس يف أعضاء الوزراء بعض يكون أن جيوز 1937
 ال الذي الوزير فأن وبالتايل. فحسب فيه عضو هو الذي الس يف إال والكالم الدخول
 عن الدفاع بغرض العموم جملس يف الدخول يستطيع ال اللوردات لس إال ينتمي
 Salisbury لورد (اللوردات لس االنتساب حق الوزراء يسلرئ وكان سياسته
 قانون إصدار بعد ولكن) اللوردات جملس يف عضواً كان 1902 سنة يف استقال الذي
 اللوردات جملس وإرغام املالية ائلسامل على العموم جملس سيطرة أكد الذي 1911 سنة
 يف الوزراء رئيس عضوية تمراراس املمكن من يعد مل املالية القوانني مشاريع قبول على
 صدر وقد. العموم جملس يف عضواً دائماً يكون أن الواجب من وأصبح اللوردات جملس
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 لقب عن بالتنازل، معينة بشروط، اللوردات جملس لعضو يسمح قانون 1963 يوليو يف

  .)1(العموم لس نفسه ترشيخ مث ومن اللورد

 وزير كل أن التضامن هذا على ويترتب انالربمل أمام بالتضامن مسئولون والوزراء
 للدفاع استعداد على يكون ال من وكل، عليها املتفق الوزارة سياسة عن بالدفاع ملزم
 اتفاقات حسب احلالة هذه يف وله يستقبل أن جيب الوزراء من السياسة هذه عن

 الربملان أمام يدىل أن The Conventions of the Constitutior الدستور
 كبار من وهو Salisbury لورد متقد أن سبق وقد استقالته أسباب فيه يوضح ببيان
 والوزراء الوزراء رئيس مع خلالفه ماكمالن حكومة من باستقالته احملافظني حزب أعضاء
 تقدم أن سبق وقد. 1962 سنة استقالهلا قربص منح إىل الرامية السياسة حول اآلخرين
 له التابعان الربملانيان الوزراة ووكيال ليةاملا وزير Mr. Thorneycroft أيضاً

. االقتصادية السياسة حول اآلخرين والوزراء. الوزراء رئيس مع الختالفهم باستقاالم
 عندما هو الربملان أمام للوزراء التضامنية املسئولية مبدأ على ردي الذي الوحيد واملبدأ
 وزير لكل يكون احلالة هذه ويف (مفتوحة مسألة يعترب معينا موضوعا أن الوزارة تقرر
 احلكومة من بيان صدر، مثالً 1932 عام ففي. له يروق كما والتحدث االقتراع حق

 الوزارة افترضتها اليت اإلجراءات ضد التصويت حرية وزير لكل أن فيه جاء اإلجنليزية
  ).الوقوع نادرة حالة وهذه اجلمركية بالرسوم يتعلق فيما هيئتها بكامل

 أمام الوزراء أحد مسئولية أي فردية مسئولية التضامنية املسئولية جبانب توجد كما
 على حيصل مل إذا االستقالة إىل ويضطر بالوزير الثقة فتطرح وزارته سياسة عن الربملان

، الفعل تبعة حتمل يف الوزير مع يتضامن أن يرى قد الوزراء رئيس أن غري الس ثقة
. التضامنية املسئولية فتتحرك الفعل هذا عن مسئولة كلها الوزارة أن الس جيد قد كما
  .املسئولية يف مجيعاً الوزراء تضامن هو األصل أن ذلك

 رئيس فهناك. ما حد إىل معقدة اإلجنليزية الوزارة: للوزراء املختلفة الفئات -2
 كزعيم مركزه من ينبع وبعضها عريف بعضها كثرية بسلطات يتمتع الذي الوزراء

                                                
  .1993ليصبح رئيسا للوزارة يف اكتوبر  Home صدر هذا القانون التاحة الفرصة للورد )1(



  
 

ـ 76 ـ
 الوزراء رئيس بني اخللط عدم وجيب. شخصيته من ينبجس اآلخر والبعض للحزب
 الوزراء رئيس يساعد الذي Lord President of the Council والـ

 يعينها وزارة مسئوليات الوزراء لرئيس تضاف أن جيوز. العموم جملس يف بامسه ويتحدث
 ماكدونالد كان كما، يةالثان العاملية احلرب خالل للدفاع وزيراً تشرشل ونستون كان(

 يندر هذا ولكن 1924 سنة يف للخارجية وزيراً العمال حزب وزعيم لوزراء رئيس
 First Lord of the للخزانة األول اللورد هو الوزراء رئيس أن غري وقوعه

Treasury اخلدمة رجال كبار وترقية تعيني على الكامل اإلشراف حق يعطيه وهذا 
  .)1(العامة

 والبعض شريف بعضها تقليدية وظائف تتوىل شخصيات الوزارة يف ذلك بعد جند
 Lord Privy-Seal دوقية مستشار وظيفة الشرفية الوظائف فمن. مهم اآلخر

Lancaster ما يعهد اللتني العام والنائب العام املستشار كوظيفيت فنية أو قضاة إىل 
 Lord الـ فهي ةاملهم الوظائف أما. للدولة تابعني قانونيني مستشارين أو

Chancellor والـ العدل وزير بدور ويقوم اللوردات جملس يرأس الذي 
General Paymaster والـ اخلزانة وزير بوظيفة أشبه وظيفة وهي General 

Postmaster وقد والالسلكية السلكية واملواصالت للربيد وزير عن عبارة وهو 
  .Lord President of the Council الـ وظيفة عن حتدثنا أن سبق

 من نوعان وهناك. الوزير هو واضح هو كما، الوزارة يف األساسي العنصر إن
 رأس على منهم واحد كل يوضع الذين وهم الضيق باملعىن الوزراء. إجنلترا يف الوزراء
 ,Home Secretary, Foreign Secretary (والـ Ministry وزارة

War Secretary, etc. (سرأَ على منهم كل يوضع الذين وهم Office وال 

                                                
 بعد تورطـه يف فـضيحة       1963وزير الطريان وحكومة احملافظني عام       Profumo كما حدث لـ     )1(

وزير الزراعة يف حكومة  Thomas Dugdaleكريستيان كيلر اجلاسوسة احلسناء وكما حدث لـ 
احملافظني إذ أجرب على االستقالة بواسطة جملس العموم لتقصريه يف الرقابة على تصرفات بعـض كبـار      

اليت آلت إىل الـوزارة املـذكورة خـالل     Crichel Downموظفي وزارة الزراعة يف تركة املدعو 
  .احلرب العاملية الثانية ألسباب عسكرية
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 والـ القدمية الوزارية املصاحل هي Offices فالـ االثنني بني فارق أي يوجد

Ministries احلديثة الوزارات هي.  

 يديره جملس أي Boards اسم عليه يطلق الوزارات من ثالث نوع ظهر وقد
  .President رئيس

  .)1(التقليدية واألمساء العرف االحترام هذا وكل

 Parliamentary Secretary برملاين وكيل وزير كل جبانب عادة جديو
 الوزير مبوافقة الوزراء رئيس بتعيينه يقوم) الدائم الوكيل وبني بينه اخللط عدم جيب(

 على الوزير عن نيابة والرد والربملان الوزير بني الوصل مهزة يكون أن ومهمته له التابع
 ببعض الوزير إليه يعهد ما وكثريا الس أعضاء يطرحها اليت الشفوية األسئلة

 االختصاصات حدود يف الوزير سلطات له تكون احلالة هذه يفو التنفيذية اختصاصاته
  .له فوضت اليت

 )2(الدولة وزراء اسم عليه أطلق الوزراء من جديد نوع ظهر 1940 عام ومنذ
Ministres d'Etat الوزراء من أقل وضع يف وهم Ministers من وأعلى 

                                                
  .280 انظر موريس ديفرجيه املرجع السابق صفحة )1(
 Sansوزيـر بـال وزارة   «و ) وزيـر ودولـة  ( يفرق بعض فقهاء القانون الدستوري بني تعبريي )2(

Portefeuilles «                فيعنون باألول أن صاحبه يشغل منصبا شرفيا ال يتناول عليه أجـرا، ومـن مث ال
الـذين ال  بينما يعنون بالثاين أنه وزير من وزراء الدولة العـاملني          . يشترك يف مداوالت جملس الوزراء    

فـه رئـيس    ليضعون على رأس وزارة معينة ولكن قد حيدد هلم رئيس الدولة اختصاصات معينة ويك             
ويقول . الوزراء إىل جانب اشتراكه يف مداوالت الس بدراسة موضوع خاص أو متابعة نشاط معني             

» وزير الدولـة «الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري واألنظمة السياسية جبامعة القاهرة أن            
مث اتسع األخذ بنظام الدولة فبـدأ يعـني   . كانت مهمته وضع اخلطوط العريضة للسياسة العامة للدولة      

ومع تزايد أعباء احلكومـة وتزايـد تدخلـها يف األنـشطة            ) كاالصالح اإلداري مثال  (لشئون معينة   
ثر من وزير دولة ليتـويل      االقتصادية واالجتماعية واألخذ مببدأ التخصص الدقيق ظهرت احلاجة إىل أك         
فـإن حجـم العمـل      . كل منهم مهمة التخطيط يف قطاع معني مثل اإلسكان أو الزراعة أو غريمها            

= ر  ـومتطلبات العصر أصبحت تتطلب هذا الفصل بني التخطيط والتنفيذ وبرزت هذه الضرورة أكث            
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 ألول دولة وزير وظيفة Beaverbrook اللورد توىل وقد .P. S الربملانيني الوكالء

 لندن خارج مقيمني وزراء الثانية العاملية احلرب خالل بعضهم وكان 1941 مايو يف مرة
  ).وواشنطن ألفريقيا العامة والقيادة، األوسط الشرق يف(

  :binetCa والكابنت Ministry The الوزارة بني الفارق -3

 اعتبار على العادة جرت فرنسا يف اخلصوص وجه وعلى، األوروبية القارة يف
  .خمتلفتان إجنلترا يف ولكنهما متساويتني Cabinet وكلمة Ministry كلمة

 حسب، تضم وهي الواسع باملعىن احلكومي اجلهاز إا: Ministry الوزارة) أ(
 والذين احلزيب التضامن روابط همجتمع الذين األشخاص كل )1(اإلجنليز الكتاب رأي

 األكثرية حزب جانب من املتبعة السياسة عن الربملان أمام مجيعاً مسئولني يعتربون
 بني شخص 100 حوايل عادة تضم إا العدد كثرية تشكيلة هي الوزارة إن. احلاكم

Minister 2(برملاين ووكيل دولة عام أمني ومساعد دولة عام وأمني(.  

 احلكومة سلطة تأمني: لفكرتني استجابة هي الوزراء عدد يف الضخمة وهذه
 إطالة يف مصلحة الوزارة أعضاء فلكل أضمن بصورة Ministry الـ سلطة وباألخص

                                                                                                           
كثري من التنظيمات العامة   بعد األخذ بالفكر االشتراكي وبعد أن بدأت احلكومات املعاصرة بوضع ال          = 

  .لألنشطة املختلفة وقد كانت هذه األمور من اختصاص السلطة التشريعية وحدها
ولقد تزايدت احلاجة أكثر اآلن فيما يضيفه الدكتور ثروت بدوي إىل وجود أكثر من وزير لتويل أعباء            

وم الوزير العادي عـن طريـق   وزارة معينة أحدمها لتخطيط السياسة العامة للوزارة والثاين للتنفيذ ويق         
األجهزة اإلدارية التابعة له بتنفيذ القوانني الصادرة من الربملان، وتنفيذ السياسة العامة لـس الـوزراء     

فات وكذلك تنفذ اخلطة اليت يضعها وزير الدولة وتكون للوزير العادي اهليمنة الكاملـة علـى تـصر     
  .ر هذا احلق لوزير الدولةلة دون أن يتقروأشخاص العاملني يف أجهزة الدو

لوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته التنفيذية واإلدارية لوزير الدولة ويف هـذه احلالـة              لومع ذلك جيوز    
  .تكون له سلطات الوزير يف حدود االختصاصات اليت فوضت له

  .358 القانون الدستوري واألنظمة السياسية، صفحة – انظر أندريه هوريغ )1(
 نساء وهو أمر مل يـسبق لـه   8 أعضاء منهم 107 – 1966سون عقب انتخابات  ضمت وزارة ول  )2(

مثيل يف النظام اإلجنليزي يضاف إىل ذلك أن السيدة بربارة كاسل كانت تتوىل وزارة النقل كما أـا                
  .Cabinetكانت عضوا يف الـ 
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 هذه كل وهدف. بذلك أصدقائه إلقناع جهده قصارى واحد كل يبذل إذ عمرها
 الشبان أمام الا تفسح العدد كثرة إن مث. احلاكم الفريق تقرية هو الفردية اجلهود
 املفيد من أنه ترى باحلكم تتمرس اليت اإلجنليزية واألحزاب واملسئولية السلطة ملمارسة
  .كافية يساسة ملعرفة األكفاء أعضائها أمام الفرصة إتاحة

 األهم اهليئة الوزارة إىل بالنسبة Cabinet الـ تعترب: Cabinet الكابنت) ب(
 من قليالً عدداً إال تضم وال، السابقة التشكيلة بعكس وهي احلكومي اجلهاز موعةجم يف

 Lord الـ الوزارة رئيس جانب إىل عام بوجه فيها فيوجد الشخصيات
Chancellor املالية وزير مث العدل وزير The Chancellor of the 
Exchequer بالدفاع املكلفون والوزراء للبحرية األول اللورد التجارة جملس ورئيس 

 والداخلية Foreign Affairs اخلارجية والشئون والصحة والزراعة ملوالع والتربية
Home Affairs اسكتلندا شئون وأخريا الكومنولث مع والعالقات واملستعمرات 

Secretary of State for Scotland عشر مخسة عام بوجه إذن الوزارة وتضم 
  .عضواً عشرين إىل

-Super الـ من نوع الوزارة داخل ظهر والثانية األوىل العاملية احلرب وخالل
Cabinet 1914 عام بني أعضاء 6 و 5 بني تضم كانت حرب وزارة عن عبارة 

 قدمت وقد 1945 عام إىل 1939 عام من أعضاء 10 و 7 وبني 1918 وعام
 وزارة يف لالشتراك عنهم ينوب من أو الدمنيون رؤساء إىل مرة من أكثر الدعوى
  .احلرب

 Inner Cabinet داخلية وزارة توجد السلم زمن يف نهأ هنا التوضيح وينبغي
 للدولة السياسية السلطة الروس يسميه ما تباشر الوزراء من حمدود عدد من مؤلفة

Political Power اإلدارية أو التنفيذية السلطة اآلخرون الوزراء يباشر بينما 
 األعلى الس يتوىل روسيا يف ولكن Administrative Power للدولة

Presidium واإلدارية التنفيذية السلطة الوزراء جملس يتوىل بينما السياسية السلطة.  
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 امللك صالحيات جمملها هي الكابنت صالحيات: Cabinet الـ صالحيات -4
 نظراً األخرية العصور خالل عادي غري بشكل الصالحيات هذه تزايدت وقد القدمية
 هلذه الكربى اخلطوط يلي وفيما. االتا شىت يف وتدخلها الدولة مهمام لزيادة

  :الصالحيات

. للبلد واخلارجية الداخلية للسياسة الكربى اخلطوط Cabinet الـ ترسم) أ(
 تقرر الربملاين النظام ظل يف )Cabinet)1 لكل طبيعية مهمة إا، مهماا أهم هي وهذه

 يف وانضباطه حلاكما احلزب لتماسك نظراً، مطلقة حبرية والداخلية اخلارجية السياسة
  .املوجه العضو إليه بالنسبة الكابنت تشكل، )احلزب (الذي العموم جملس

 السياسة رجال قبل من العامة اخلدمة مراقبة هي للكابنت الثانية واملهمة) ب(
 مبدة رهن املراقبة وحقيقة. وفعاال واقعياً شيئاً، إجنلترا يف Cabinet الـ يؤلفون الذين
 موظفو ا اشتهر اليت باألمانة أيضاً وأخرياً، بأمهيتها مث، احلكم يف اريةالوز اهليئة بقاء

  .احلاكم احلزب سياسة بشرف يطبقون الذين العامة اخلدمة

  .النياشني واأللقاب الرتب توزع اليت هي Cabinet الـ) جـ(

 اًعملي يمن أا كما، املالية الشئون يف L'initiative املبادأة تتخذ أن وهلا) د(
 الربملان إىل فيها الفضل يعود بارزة ظاهرة وهذه الدولة يف املالية احلياة كل على

 على استيالئه بفضل، السياسي سلطانه على احلصول املاضي يف استطاع الذي اإلجنليزي
  .احلكومة لصاحل السلطات هذه عن تنازل ذلك وبعد املايل امليدان يف امللك امتيازات

 الدخل بضريبة يتعلق فيما إال زال قد الضرائب اءباستيف السنوي فاإلذن
Income Tex جديد إذن بدون احلكومة قبل من جبايتها فيمكن الضرائب بقية أما ،

 خيتص فيما املوقف سيدة هي احلكومة أن يعين وهذا ذلك عكس الربملان يقرر أن إىل
  .ليةاملا السياسة يف تغيري حيدث مامل، الدخل ضريبة باستثناء، بالضرائب

                                                
ملاين فـإن القـرارات      يف فرنسا بالرغم من احتفاظ نظامها السياسي احلايل ببعض خصائص النظام الرب            )1(

 الداخلية والسياسية اخلارجية على وجه اخلصوص يتخذها رأس الدولة          سياسةالسياسية اهلامة املتعلقة بال   
  .كما سنرى عند دراستنا هلذا نظام فيما بعد
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 اإليرادات من تدفع ولكنها يناقشها أن للربملان جيوز ال النفقات من سلسلة وهناك

 إىل تدفع اليت املرتبات احلكومة استدانتها اليت القروض امللكية املدنية القائمة: وهي
  .اخل.. القضائية اهليئة أعضاء

 25 من ثرأك إىل ميتد أن ميكن ال الربملان بواسطة املالية االعتمادات فحص إن
  .احلكومة اقترحتها كما نافذة تصبح، االعتمادات هذه تقر مل إذا، الفترة هذه وبعد، يوماً

 األرقام بتحديد الربملان يقوم إذ شاملة رقابة إال ليست القروض على الرقابة إن
  .جتاوزها ميكن اليت القصوى

 احلكومة صنع من هي القوانني فأكثر. التشريعي اال يف األفضلية للكابنت) هـ(
 جمموع من ٪10 بـ الربملاين األصل ذات القوانني نسبة وتقدر، كثرية ألسباب

  .التشريعات

 احلكومة منحت فقد التشريع جمال يف واسعة سلطات احلكومة متنح ما وكثرياً) و(
 Delegated بالـ هناك يعرف ما وهذا التشريعات إصدار حق اإلجنليزية

Legislation)1( استبدل مث االشتراعية املراسيم اسم حتت فرنسا يف وفاًمعر كان وقد 
 السلطة تصدرها اليت» Decrets-Ioi بقوانني املراسيم «وأصبح بعد فيما االسم هذا

 من أصال هي تشريعية مسائل يف التشريعية السلطة من ترخيص على بناء التنفيذية
 وبالنسبة، حمدودة ملدةو، معينة ظروف يف عادة يكون الترخيص وهذا. الربملان اختصاص
 للتصديق الربملان على املراسيم هذه تعرض أن وشريطة احلصر سبيل على ملواضيع
  .عليها

 Delegated املفوض التشريع أو بقوانني املراسيم استصدار أثار ولقد
Legrislation بني كثرياً جدال إجنلترا أو فرنسا يف أكان سواء استعماله وتكرار 

 تتنازل أن باتاً رفضاً رفض من فمنهم السياسية واألنظمة ستوريالد القانون فقهاء

                                                
)1( Delegated or Subordinate legislation is made by a public (or, 

much more rarely, a private) body under the authority of an Act 
of Parliament which is called the «Pa- rent» Act. 
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 Public العام القانون ألن الدستور إياها منحها اليت صالحاا عن التشريعية السلطة
Law عليها املنصوص الصالحيات عن التنازل مينع فروعه أحد الدستور يعترب الذي 
 وقد الدستور على اعتداء يعترب اتالصالحي هذه عن تنازل أو تفويض كل وإن، قانوناً
 النواب جملس يف ألقاها خطبة يف» بونكور بول «الفرنسيني النواب كبار أحد قال

  :املوضوع هذا يف الفرنسي

 يف إلينا عهدت وظيفة هي بل عنه التنازل ميكن حقاً ليست التشريعية السلطة إن«
 ويف )1(نفسه الدستور تعديل ندو ا املساس ميكننا وال الدستور عليها نص اليت احلدود
 وهامجه Delegated Legislation الـ على القضاء رئيس اللورد احتج إجنلترا
 إىل ذلك أدى وقد بريطانيا يتهدد الذي اجلديد التسلط، شهري كتاب يف عنيفاً هجوماً
  .)2(املوضوع حول مناقشات وإجراء اجتماعات عقد

 صالحيتها بعض التشريعية السلطة إعطاء إمكان على اتفقوا الفقهاء أغلب أن إال
 مبوضوع مقيداً ذلك يكون أن شرط االشتراعية املراسيم الستصدار التنفيذية للسلطة
 أن على اتفقوا كما. املاحنة السلطة موافقة على النهاية يف ومشتمال معني وبزمن، معني

 Delegated التشريع تفويض أو التشريع حق عن التنازل متلك ال النيابية االس
Legislation التنفيذية السلطة صالحية إعطاء حق فقط متلك بل The 
Executive تنظيمي عمل ملمارسة.  

 إصدار حق احلكومة منح على اإلجنليزي الربملان محلت اليت األسباب من
  :هي التشريعات

  .ملكية أوامر مبوجب سلطاته ممارسة من امللك منع يف الربملان رغبة: أوال

 وتنسيق تنظيم وضرورة ااالت شىت يف وتدخلها الدولة أعباء تضخم إن: ثانياً
 يعاجلها أن الربملان يستطيع ال ملشكالت والتصدي االقتصادية القطاعات خمتلف ومراقبة

                                                
  .325، 324، 323 انظر الدكتور حسن احلسن، القانون الدستوري يف لبنان صفحة )1(
باللغـة الفرنـسية    » مذكرات يف القانون الدستوري واألنظمة السياسية     « انظر األستاذ أندريه هوريو      )2(

  .565 ،564صفحة 
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 إصدار حق احلكومة منح استوجب تنظيمه وحسن وضعه كان مهما وسرعة بكفاية

  .التشريعات

 ففي. غريها يف منه إجنلترا يف وإزعاجاً خطورة أقل املفوض التشريع نظام إن: ثالثاً
 الربملان إىل تركت لو اليت عامة أحكام وضع املفوض التشريع من يقصد ال البلد هذا

 اللجوء إىل تضطر ال حبيث للحكومة إجنلترا يف طاعة أكثر الربملانية فاألكثرية، لرفضها
 وسيلة إال هو ما Delegated Legislation أسلوب إن املقلوبة األساليب إىل

 للحزب املوجهة اللجنة طريق عن تنفيذه الربملانية اموعة تريد ما بتنفيذ لإلسراع
  .Cabinet الـ وهي احلاكم

 السياسي املركز إجنلترا يف الوزراء رئيس حيتل: الوزراء رئيس صالحيات -5
 قال كما فهو دالبل يف منصبه يعادل ثان منصب أي يوجد وال العامة احلياة يف األعلى
  .)1(مؤقتة لفترة حقيقي ملك هوريو أندريه األستاذ

 ينبع وبعضها عريف بعضها واسعة بسلطات يتمتع الوزراء رئيس أن ذكرنا أن سبق
 اعتادوا الوزارات رؤساء أن صحيح (العموم جملس يف األغلبية حلزب كزعيم مركزه من
 ولكن آخرين وزراء إىل العموم جملس يف أعماهلم تفويض على 1942 عام منذ

  .شخصه إىل يعود اآلخر والبعض) نفسه الوزراء رئيس يتخذها واحلامسة اهلامة القرارات

 اللورد) William Pitt) 1783 -1806 وزارة منذ الوزراء رئيس يعترب
 الرجل منه جيعل منصب وهو First Lord of the Treasury للحزبية األول
 The Chancellor of the املالية وزير ربيعت بينما املالية وزارة يف األول

Exchequer هي الوزراء رئيس صالحيات وأهم. الوزارة هذه يف الثاين الرجل:  

 واحلقائب املقاعد وتوزيع Cabinet والـ Ministry الوزارة أعضاء تعيني ـ
 واستقالة ذلك له حيلو عندما وعزهلم أخرى وزارة إىل وزارة من ونقلهم بينهم الوزارية

  .الوزارة أعضاء مجيع استقالة إىل تؤدي وفاته أو الوزراء ئيسر

                                                
  . انظر األستاذ أندريه هوريو املرجع السابق)1(
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 تعيني على الكامل اإلشراف حق للخزينة األول اللورد بوصفه الوزراء لرئيس ـ
  .العامة اخلدمة رجال كبار وترقية

 من وخيتار أعماهلا جدول ويضع Cabinet الـ انعقاد إىل يدعو الذي هو ـ
  .اجلا يف أعضاء أو عضواً سيكون

  .العامة السياسة وينسق Cabinet الـ يرأس الذي هو ـ

  .الوزراء جملس ومنقاشات مداوالت بتلخيص يقوم الذي هو ـ

  .اإلعالم وسائل بواسطة مباشرة خياطبها أن وله بامسها واملتحدث األمة ممثل هو ـ

 االتصال هذا فإن هتوزار لشئون بالنسبة باململكة االتصال حق وزير لكل كان إن
 اململكة بني الوسيط بدور أيضا يقوم الذي الوزراء رئيس حضو يف إال يتم أن ميكن ال

 وزارات برؤساء دائم اتصال على الوزراء ورئيس العامة بالسياسة يتعلق فيما والوزارة
 يستقبل وهو عام كل يعقد الذي العام مؤمترهم اجتماعات يرأس الذي وهو الكمونولت

 املؤمترات يف بالده ميثل ما وكثريا إجنلترا لدى املعتمدة وماسيةالدبل البعثات رؤساء أحيانا
  .الدولية

 وميكن اخلارجية وزارة بأعمال اخلصوص وجه وعلى الوزارات أعمال يراقب ـ
 ورئيس اخلارجية وزير صنع من هي إجنلترا يف اخلارجية السياسة أن، عام بوجه، القول
 اخلارجية السياسة يف نشيطا دورا زاراتالو رؤساء بعض املاضي يف لعب وقد. الوزراء
 ميدان يف الوزارات رؤساء على فقط وزيران هيمن األوىل العاملية احلرب اية فمنذ

 Ernest و) Austin Chamberlain) 1924-1929 مها اخلارجية السياسية
Bevin) 1945-1950 (وزراء على طغوا األقل على وزارات رؤساء أربع ولكن 
 Neville Chamberlain) 1937-1940 (Winston هم خارجيام

Churchill) 1940 -1945 1955-1951 و (Anthony Eden) 1955-
 جتعل اليت األسباب ومن) 1957-1963 (Harold Macmillan و) 1957
 فهو الدفاع جمال يف الضخمة مسئولياته هي اخلارجية بالشئون صلة على الوزراء رئيس
  .اللجان أهم من تعترب اليت الدفاع جلنة رئيس
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  .احلربية العمليات تنفيذ عن أمامه مسئول الدفاع وزير وأن كما

 بفض تقوم اليت السلطة وهو الكربى املسائل يف الوزراء كل معه يتشاور ـ
  .واملصاحل الوزارات بني تنشأ اليت الرتاعات

 Cabinet الـ صالحيات وبعض للتقاليد وفقا وحده الوزراء رئيس ميارس ـ
 كحق حق له 1918 سنة منذ مث. التعيينات بعض، الشرفية واملراتب قاباألل منح

 القرارات تعرض أن تعود الوزراء رئيس ولكن، العموم جملس حل، اخلاص العضو
 والذين حكومته يف البارزة الست أو اخلمس الشخصيات على املسائل ذه املتعلقة

  .الداخلية الوزارة Inner Cabinet اإلجنليز يسميه ما معه يشكلون

 يتمتع اليت الواسعة والسلطات الوزراء رئيس ا ينهض اليت اجلسيمة للتبعات نظراً
 تأثرياً أعماله سري يف يؤثر الذي العموم جملس يف االهتمام وحمل األنظار حمط فإنه ا

 يتوىل الذي وهو عنها ويدافع العامة الوزارة سياسة الس أمام يناقش الذي فهو. كبرياً
 هدف دائماً فهو وهلذا. العامة بالسياسة املتعلقة بالبيانات ويدىل األسئلة على دالر

  .رمحة وال لني بال امجه اليت املعارضة

 رئيس كوضع ليس إجنلترا يف الوزراء لرئيس الدستوري الوضع فإن ذلك ومع
 من أكرب حبرية النواحي بعض يف يتمتع األمريكي فالرئيس األمريكية املتحدة الواليات

 األمريكي الرئيس ا يتمتع اليت احلريات هذه وأبرز الوزراء رئيس ا يتمتع اليت تلك
 يف للحكومة خالفا معينني مرؤوسني من تتكون وإدارته مستقال التصرف على مقدرته
 الوزارات رؤساء أحد Earl Attlee قال وكما منتخبني زمالء من تتألف إذ إجنلترا

  :اال هذا يف كبرية ربةخ ميتلك والذي السابقني
«The essential principle of our British system is that 

of collective responsibility. Ministers are not mere 
creatures of the prime Minister but for the most part 
elected representatives, Ministers responsible to the 
Crown Parliament, and the elec-torate. In the American 
System, on the other hand, the pre-sident is the sole 
executive. His Cabinet is only a collecton of Departmental 
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Heads chosen by and responsible to him. Their authority 
is only derivative. A second feature of our system is that 
on any given subject there is a Minister responsible to 
Parliament. He cannot shelter behind his officials or his 
col-leagues.. The Prime Minister is not responsible for 
general policy in the same way as the American President. 
The opp-osite number of the President is the Cabinet. 
Neither the Prime Minister nor the Foreign Secretary has a 
policy distinct from that of the Government of which he is 
a member». 

 
  :Cabinet بالـ العمل سري كيفية -6

 يف مرتني Downing Street .10 الوزراء رئيس مبقر Cabinet الـ جتتمع
 منذ هلا وأصبحت عادية غري اجتماعات لعقد يدعوها أن الوزراء لرئيس وجيوز األسبوع

 حماضر وتنظيم الدعوات وتوجيه الماألع جدول باعداد تقوم سكرتارية 1915 عام
 األعمال وجدول الدعوة تاريخ تغيري يف احلق دائماً الوزراء لرئيس ولكن اجللسات
 Ad hoc Committees خاصة بلجان واجباا داءأ يف Cabinet الـ وتستعني
 إذ جلنة أقدم تعترب اليت (الدفاع كلجنة Standing Committees دائمة وجلان
 وجلنة اإلنتاج وجلنة االقتصادية اسةسيال وجلنة الدفاع وجلنة) 1904 سنة يف ألفت

  .التشريع

 اللجان جودو من بالرغم الوزارات ـ تنسيق مشكلة إىل هنا اإلشارة من والبد
 مشكلة تتطلب Ministerial Committees وزارية جلان الواقع يف وهي اخلاصة
 اعتمد الذي واحلل. املنظم احلل، املعاصره البلدان إىل غريها يف كما إجنلترا يف التنسيق

 تغري قد التدبري وهذا. له زمالء عدة مراقبة ما وزير إعطاء على يرتكز كان سنوات منذ
  .1951 سنة احلكم إىل عاد عندما تشرشل يد ىعل، ما حد إىل

، اللوردات جملس يف أعضاء إىل املنشقني الوزراء مهمة إسناد إىل اجته أنه مبعىن
 الربملان معليه أطلقها تسمية وهي Over-Lords» العظام اللوردات «بذلك منشئاً
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 الدخول حق نيخمولي غري اللوردات ألن احلياة له تكتب مل اإلجراء هذا ولكن. احلال يف
 إىل الوزارات غالبية رقابة تسليم أن إىل النظر لفتوا النواب وألن العموم جملس يف

 الرقابة حق مباشرة من كبري حد إىل العموم جملس منع يعين اللوردات جملس يف أعضاء
 أسندت التنسيق املبدأ رفض ودومنا 1953 سنة ومنذ لذلك Cabinet الـ على

  .العموم جملس من أعضاء إىل املنسق الوزير صالحيات

  :والشعب Cabinet الـ -7

 السلطات وريثا مها إجنلترا يف الوزراء ورئيس Cabinet الـ بأن القول إن
 هذه مصدر أن والصحيح. ا يتمتعان اليت الواسعة السلطات لتفسري يكفي ال امللكية
 ال وهذا شعبوال Cabinet الـ بني دائمة بصورة القائم احلوار هو القوى السلطة
  .الضرورة وعند حني كل يف ممكن أنه إال، رمسية وبصورة يومياً جيري احلوار أن يعين

  :الشعب ينتخبها احلكومة

 ينتخب إجنلترا يف به املعمول Electoral System االنتخابات نظام حسب
 منظا طريق وعن الواقع يف ولكن. دائرته يف املرشحني بني من نائباً اإلجنليزي الناخب
 لإلرادة امللكة أو امللك خضوع يفضل وأخرياً احلزيب واالنضباط والتنظيم احلزبني
 حزبه جناح حالة يف للحكومة رئيسا سيكون الذي احلزب زعيم الناخب ينتخب الشعبية

  .حكومته أعضاء الوقت نفس يف ينتخب كما االنتخابات يف

 فإا العامة تخاباتاالن يف األصوات أغلبية على احلاكمة الوزارة حصلت فإذا
  .الطفيفة التعديالت بعض إدخال مع، العام شكلها ويف حاهلا على تبقى

 Shadow Cabinet الظل حكومة فإن االنتخابات املعارضة كسبت إذا أما
  .املستقيلة احلكومة ختلف اليت هي احلكم خارج البقاء فترة خالل املعدة

 املتحدة الواليات انتخاب عن فخيتل بشكل يتم إجنلترا يف احلكومة انتخاب إن
 وهو املباشرة شبه الدميوقراطية عناصر من عنصرا اإلجراء هذا يف جند ذلك ومع لرئيسها
  .متاماً يعيه اإلجنليزي الشعب ألن، باملالحظة وجدير جداً مهم
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 سياسة، كرومر اللورد إجنلترا بنك حاكم انتقد، 1965 سنة فرباير شهر يف
 الناخبني إن القائلة كتبت وبعد للخطر اإلسترليين اجلنيه تعرض اأ زاعماً ولسن حكومة

 بل، كرومر باللورد استبداله أجل من مناصبه من هيوم الوزراء رئيس يعفوا مل الربيطانيني
  .)1(ولسن بالسيد

  :الشعب بواسطة يقر احلكومي الربنامج

 نسبة تشويها العامل يف السياسية األحزاب من كبري لعدد االنتخابية الربامج إن
، الشعب رضى عملياً يتنازعان، إجنلترا يف فقط حزبني وجود ولكن. الغموض من معينة
 كيف ليعرف واضحة صورة الناخب يعطي حبيث الربامج صقل إىل بالضرورة يؤدي
  .خيتار

 قد الشعب يكون أن املفروض فمن األكثرية االنتخابات طريق عن حزب نال فإذا
  .الفائز احلزب جبرنام على بأكثرية وافق

 أن أي، جذري بشكل سياستها تغيري على احلكومة جترب عندما كثرياً حيدث وقد
 الذي وافق عليه الشعب فإا تفضل أن تعود أمام الناخبني حاال لربناجمها أمينة غري تكون

 ليس وبالطبع. احلكومة أعضاء وعلى لكي تطلب إليهم املوافقة من جديد على برناجمها
 ولذا، السر يف، وغالباً، بالضرورة تتصرف حكومة فكل. مطلقة قاعدة فالتصر هذا
 يف حساباً هلا حسبت قد تكن مل مواقف تواجه أن إىل، األحيان بعض يف تضطر فهي

 بالعمل، الطويل املدى على مضراً، الناخبني إىل الكثري اللجوء كان هنا من. السابق
 شبه اتصال على تبقى أن للحكومة تيحي رعيةفال االنتخابات أسلوب إن مث. احلكومي

 احلكومة خرجت فإذا. العامة االنتخابات بني الواقعة الفترات خالل العام بالرأي دائم
 مؤيدة، وحبق نفسها تعترب فإا ما نوعا املهم، السياسي التحول عقب مرات عدة منتصرة

 انتخابات إجراء إىل مضطرة نفسها جتد ال وهلذا، الشعب بواسطة اجلديد برناجمها يف
  .عامة

                                                
  .364 انظر األستاذ أندريه هوريو املرجع السابق صفحة )1(
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 من مشروع يف حكومته فشلت إذا الوزراء رئيس على أن ذلك إىل يضاف
 الفشل ينال ال لكي يستقيل أن، شخصه إىل رئيسية بصورة الفشل هذا وعزى مشاريعها
  .مصر على الثالثي العدوان عقب 1957 سنة إيدن أنتوىن ملستر جرى ما وهذا احلزب

  .الشعب أمام تتبلور ابنتللك السياسية املسئولية إن

 احلال كان كما، جداً ضئيلة احلكومة أكثرية فيها تكون حاالت هناك أن الشك
 احلزب متاسك ولكن، سنتني طيلة، األوىل ولسن وزارة يف مث. الثانية آتلى وزارة يف

 يكفي عام يوجه» Whips «املالوخازين دور وأن. أقوى احلال هذه مثل يف يكون
  .الصعبة املواقف يف الوزارة استمرار لتأمني

. احلكومة تدعم اليت األكثرية داخل انشقاق الظروف بعض ويف أحياناً وحيدث
 يف التصويت انضباط ولكن. املاضي يف الوزارات رؤساء لبعض بالفعل حدث ما وهذا
 احلزب على القضاء إىل يؤدي انشقاق كل أن احلزب أعضاء وشعوب احلاضر الوقت
 جعل هذا كل طويلة لفترة الليربايل للحزب حصل ما وهذا لسياسيا املسرح عن وعزله
 مصر ضد الثالثي العدوان خالل شاهدنا ولقد. املواقف هذه مثل تكرار املستحيل من
 أيضاً بل، فحسب العمال قبل من ليس، ايدن حكومة لسياسة شجبا 1956 نوفمرب يف
 منيت عندما ولكن، بأصوام احلكومة هؤالء ساند فقد ذلك ومع احملافظني قسم قبل من

 وحدة على احلفاظ أجل من القول سبق كما ايدن مستر استقال بالفشل احلملة
  .)1(احلزب

 صعب وضع يف البداية منذ Cabinet الـ فيها تكون اليت الوحيدة واحلالة
 األكثرية على حزب أي فيها حيصل اليت احلالة هي العموم جملس أمام للخذالن وتتعرض
 يكن ومهما للتفكك حني كل معرض حتالف إىل Cabinet الـ تستند وبالتايل امللطقة
 مسألة وبصدد، العموم جملس أمام فيها زم مرة كل يف Cabinet الـ تلجأ أمر من

  .تستفتيها البالد إىل منها الثقة سحب تستدعى مهمة

                                                
  .366 انظر أندريه هوريو املرجع السابق صفحة )1(
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 Cabinet الـ مسئولية يف الثقل مركز حتويل ناجته من الشائع اللجوء وهذا
 املقدمة إال بعد يعد مل الثقة سحب إن. الشعب إىل العموم جملس يف فأكثر أكثر السياسية
 احلكومة ا تمتعت اليت الثقة درجة من العامة االنتخابات طريق عن فيها للتثبت الالزمة
  .األمة وأمام االنتخابية اهليئة أمام

 أن تقرر عندما أخرى حالة يف Dissolution احلل إىل تلجأ احلكومة أن الشك
 الناخبني إىل الرجوع يستوجب الذي التغيري الزمن مبرور أصاما قد والربنامج الس
 أمام أيضا يتم وهذا حبث موضوع Cabinet الـ سياسة تكون أيضاً احلالة هذه ولكن
  .الشعب

 احلكومة عناصر من عنصر إدخال على أيضاً هنا اإلجنليزي اإلجراء ساعد وقد
 يتعلق فيما إليه اإلشارة سبقت الذي بذلك شبيه عنصر، الربملاين النظام يف، املباشرة
  .الوزراء رئيس بانتخاب

 املساندة من قوا أهم، احلاضر الوقت يف اإلجنليزية الكابنت تستمد وهكذا
 كابح «ذاته الوقت يف هي املساندة هذه مثل إن أيضاً نقول أن جيب ولكن. الشعبية
 هذه قياس دائماً عليها ويتعني الشعب من سلطتها تتلقى مةاحلكو ألن )1(»للحكومة
 قوة وإىل العام الرأي حالة إىل وبالنسبة االنتخابات يف جناحها مدى إىل بالنسبة السلطة
  .اخل.. حزا متاسك وقوة، املعارضة

 ضعيفة أصوات تستطيع اإلجنليزيني احلزبني نظام يف أنه تعرف Cabinet والـ
 أقصى إىل احلكومي عملها يف حرة وأا، احلكم عن إبعادها أخرى إىل جهة من بانتقاهلا
 الكيفي اخلضوع حرية على تقوم فعلية حرية ككل احلرية هذه ولكن مستطاع حد

  .العام الرأي سيادة هنا هي كقاعدة

                                                
 مرات يف سياستها االقتصادية االجتماعية وبعـد   ة لقد كبحت النقابات وزارة السيد ولسن بقوة، وعد        )1(

 أجل االنتعاش االقتصادي واملايل على منع االضرابات احلادة فقد اضطرت إىل التخلي             أن استندت من  
 18(عن مشروعها حتت ضغط النقابات هذا الضغط الذي أحدث أثره يف صفوف حـزب العمـال                

  ).1969يونيو 
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  )The Crown (التاج: ثانياً
 وقد جنليزيةاإل السياسية اهليئات يف األقدم العنصر ريب أدىن بدون هي امللكية

  .سلطاا كل من تدرجيياً ادجر أن بعد بريطانيا ا اقتنعت

 ولكنه الفرنسية اجلمهورية رئيس نفوذ من أقل احلكومة على امللكة أو امللك نفوذ
  .كبريين واحترام بوقار يتمتع

  :Devolution of the Crown التاج انتقال -1

 الذي The Crown والتاج، طبيعي كشخص امللكة أو امللك بني اإلجنليز مييز
 عليها يطلق السلطات من جمموعة متتلك Legal Institution قانونية مؤسسة يعترب
 أي: العادية الوراثة لقواعد طبقاً) التاج أو (العرش اعتالء ويتم Prerogatives هناك
، ثيالور إىل املورث من Private Property اخلاصة امللكية تنتفل كما التاج ينتقل

 لسنة العرش توارث قانون استبعد وقد، الذكور بعد ولكن العرش وراثة حق وللنساء
 الكاثوليكية الديانة من يكون للعرش شخص أي صعود 701

)Transubstantiation (عند امللكة أو امللك على وجيب. بكاثوليكية متزوجا أو 
  .األعلى رئيسها يعترب اليت اإلجنليكانية الكنيسة إىل انضمامه يعلن أن العرش اعتالئه

 األسرة هذه إلبعاد مرات عدة تدخل وقد الوراثة نظام يعدل أو الربملان ويستطيع
  ).استيوارت أسرة مثال (تلك أو املالكة

 امللك ذات فإن» The king can do no wrong «القائل املبدأ وحسب
 يقدم أن امللك يف يفترض ولكن مدنياً أو جنائياً حماكمته ميكن ال وبالتايل، مصونة
  .املضرور الشخص إليه يرفعه الذي التظلم طريق عن العادل التعويض

  :امللك سلطات -2

 كل كانت األصل يف. واسعة سلطات ميتلك، القانونية الناحية ومن، امللك زال ما
 واحملاكم الربملان إىل به وعهد منها كبري جزء انتزع وبالتدرج يده يف مركزة السلطات
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 أو Prerogatives عليه يطلق ما إال اليوم له يبق ومل احمللية السلطاتو القضائية
  .التاج امتيازات

 ال أي تقديري، ختفيضها حق دائماً الربملان ميتلك اليت، االمتيازات هذه ممارسة إن
 Le )1(خيطئ ال امللك ملبدأ نتيجة هي التقديرية الصفة وهذه القضائية للرقابة ختضع

Roi net peut mal faire.  

 من جمموعة تعيني يف امللكة أو امللك حق تشمل فهي، عديدة التاج امتيازات
 اجليش وقيادة، الشرفية واملراتب األلقاب منح يف وحقه والعسكريني املدنيني املوظفني
 وحقه وإصدارها القوانني على والتصديق وحله جلساته وتأجيل لالنعقاد الربملان ودعوة

 حقه كذلك وتشمل، اآلخر للبعض دساتري ومنح املستعمرات من لبعض القوانني سن يف
 امليدان ويف الربملان اختصاص من بطبيعتها تعترب استثنائية ظروف يف إجراءات اختاذ يف

 الدولية واالتفاقات املعاهدات وعقد والسالم احلرب إعالن يف حقه تشمل الدبلوماسي
 العضو منح يف حقه تشمل القضائي نامليدا ويف. اجلديدة واحلكومات بالدول واالعتراف

 للمجلس القضائية اللجنة إىل االستئناف رفع على باملوافقة األمر وإصدار اخلاص
  .اخلاص

 متلكها ال االميتازات هذه أن جند فإننا الواقعية العملية الناحية إىل نظرنا إذا ولكننا
 أدى لقد) املدنية اخلدمة رجال كبار تعيني مثال (الوزراء ورئيس Cabinet الـ إال
 ملك أن Cabinet الوزارة إىل الفعلية السلطة نقل إىل سياسيا امللك مسئولية عدم مبدأ
 يذكر وكلنا، حلياته شريكة ستكون من اختيار حرية حىت اليوم ميلك ال إجنلترا ملكة أو

                                                
 Acts ofشبيهة مبا يعرف يف القانون اإلداري الفرنـسي بالــ    Prerogatives امتيازات التاج )1(

Government  ويف القانون اإلداري العريبAct of Sovereignty     وحكمـة حـصانة هـذه
األعمال أن احلكومة تصدرها مبقتضى مهمتها السياسية مما يوجب منطقيا أال تراقبها يف هذا الشأن إال                

ا ون احملاكم كما وأن هذه األعمال قد تكون متعلقة بأمن الدولة وسالمته        دسلطة سياسية وهي الربملان     
أو مستندة إىل اعتبارات عليا يضريها أن تلوكها املخاصمات القضائية وقد تتصل باعتبارات خفية ليس               

  .من املصلحة العامة مناقشتها بواسطة احملاكم
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 عارضه عندما، 1936 سنة يف العرش عن التنازل إىل اضطر الثامن إدوارد امللك أن

  .مطلقة أمريكية سيدة من الزواج قراره يف بالدوين وزرائه رئيس

  ؟إجنلترا يف امللكية دور إذن هو ما

، اإلجنليزي الشعب لدى والوطنية الوالء ملشاعر حي جتسيد امللكة أو امللك إن
 من مباله ويستطيع، )1(األحزاب خمتلف بني واحلكم املختلفة السلطات بني الوصل ومهزة
 )3( شخصياً تأثرياً ميارس أن واسع إطالع من ومباله، )2(وطنية كارثة تفادى وخربة جتربة
  .البالد ومصلحة العام اخلري إىل يؤدي مما

  :The Privy Council اخلاص الس -3

 الس هذا نفوذ كان ولقد مستشاريه مجيع من يكون خاص جملس امللك يعاون
 أن املفيد ومن. احلاضرة الوزارة، زمنال مر على، عنه انبثقت الذي وهو املاضي يف كبرياً

                                                
فبعد ظهور نتيجة االنتخابات العامـة الـيت        .  أن ميارس حقه كحكم    1931 لقد أتيح للملك يف عام       )1(

زب قادرا على تشكيل وزارة مبفرده ولذلك كلف امللك زعـيم           جرت يف تلك السنة مل يكن هناك ح       
  .حزب العمال رمزي ماكدونالد بتأليف الوزارة بالرغم من هزمية حزبه يف االنتخابات املذكورة

 ميكن لتجربة امللك أن تفيده يف جمال السياسة اخلارجية فامللكة فكتوريا قد ساعدت، بدون أدىن شك،                 )2(
 وقـد سـاهم   1859 مث بني إجنلترا وفرنسا سنة 1856جنلترا وبروسيا سنة على تفادي احلرب بني إ   

بني فرنسا وإجنلتـرا عـام    Entente Cordialeأدوارد السابع إىل حد كبري يف عقد االتفاق الودي 
  . اخل ولكن منذ زمن طويل، مل يعد عمل العاهل اإلجنليزي منظورا حىت يف السياسة اخلارجية1904

فهو يتلقى مساء كل أربعاء، من رئـيس الـوزراء       . كة يف املقام األول شخص مطلع جدا       امللك أو املل   )3(
ويتلقى أيضاً بعد ذلك كل املستندات املرسـلة إىل          Cabinetتقريرا شفهيا كامالً عن مناقشات الـ       

واملرسلة من مكتب الوزارة أو من املصاحل الوزارية، كما حياط أيـضاً علمـا بكـل                 Cabinetالـ  
ت الدبلوماسية وبرقيات وكاالت األنباء وهو على اتصال شخصي بالسفراء أو باملوظفني الـذين     الربقيا

  ميثلونه لدى الدول األعضاء يف الكومنولث وحبكم املستعمرات الباقية والسفراء الربيطانيني املعتمـدين            
 اًذا التأثري ال ميكن أبد     يستطيع امللك أن يباشر تأثرياً شخصياً إال أن ه         هنالدى خمتلف بلدان العامل ومن      

أن يظهر يف جمال السياسة الداخلية ألن ضغط األحزاب يف هذا اال قوى جداً حبيث ال ميكن ملنصب                  
مهما كانت مكانته األدبية واملعنوية أن حيدث أثرا ولكن على العكس يستطيع امللك أن يؤثر يف ميدان                 

  .السياسة اخلارجية كما سبق أن ذكرناه



  
 

ـ 95 ـ
 السياسيني بعض يضم القدمي هوبتركيب اليوم حىت إجنلترا يف يزل ملا اخلاص الس أن نعلم
 لقب وحيملون احلياة مدى فيه أعضاء مجيعاً وهم .اخل.. واألساقفة املوظفني وكبار

  .حيق الشريف

 وامليدان اإلداري مليدانوا السياسي امليدان يف هامة صالحيات اخلاص وللمجلس
  .القضائي

 أو وفاة بعد العرش وارث اسم بإعالن اخلاص الس يقوم: السياسي امليدان يف
  .امللك تنازل

 ليس اإلعالن هذا ولكن. حله أو العموم جملس جلسات وتأجيل دعوة يعلن ـ
  .نشر جمرد من أكثر

  .اخل.. واحلصار، واخليار احلرب إعالن بإجراء يقوم ـ

 تصدر اليت) Orders in Council (األوامر على موافقته يعطي الذي هو ـ
  .املفوض التشريع مبوجب

 م مسائل يف للبحث جلان بتكاليف اخلاص الس يقوم: اإلداري امليدان يف
 جامعة وجلنة Guernsey Jersey كلجنة معينة وزارية ملصاحل تابعة قطاعات
 والبحث العلمي والبحث الطيب بحثال وجلنة كمربدرج جامعة وجلنة أكسفورد
  .اخل.. الصناعي

 Judicial القضائية فلجنته كربى أمهية اخلاص للمجلس القضائي امليدان ويف
Committee لنظر استئناف حمكمة شكل يف تنعقد واليت 1834 سنة يف أنشئت اليت 

 الـ تضم ونيوزيلندا واستراليا ,Guernesey Jersey و املستعمرات قضايا بعض
Lord Chancellor القضاء رجال وكبار وأسالفه Low Lords القضاء ورئيس 

Chief Justice والدمنيون إجنلترا وقضاة.  

  

  Parliament الربملان: ثالثا
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  : التقليدي القانون معناه يف يشمل Parliament اإلجنليزي االصطالح إن

 لصدرو روريض مجيعاً فاتفاقهم ـ امللك وكذلك العموم وجملس اللوردات جملس
 جند أننا الواقع إذ فحسب قانونية مسألة جمرد إال ليس ذلك ولكن، القوانني من قانون
 امللكة عهد (701 عام منذ أنه إال القوانني على االعتراض حق قانوناً ميلك أنه لو امللك
 استعمال عدم على جرى قد العرف أن أي قانون على املوافقة رفض أن حيدث مل) آن
  .ضاالعترا حق

 حد إىل الضعف من إجنلترا يف مركزه بلغ قد اللوردات جملس أن جند كذلك
 أصبحت حبيث العموم جملس عليه وافق قانون وجه يف يقف أن معه يستطيع ال أصبح
 إجنلترا يف عليه يطلق ما إرادة عن تعرب اليت الواقع يف وحدها هي الس هذا إرادة
  .»الربملان«

 من ويتكون الربيطاين الشعب متثل اليت النيابية هليئةا هو: العموم جملس ـ أوال
 االنتخاب حق وللنساء والسري املباشر العام باالنتخاب اختيارهم يتم نائبا 605

  .كالرحال للمجلس والترشيح

 إىل الدولة إقليم فيه يقسم الذي الفردى االنتخاب نظام هو االنتخاب ونظام
 املرشح باختيار ناخب كل ويقوم الس أعضاء دعد مع عددها يف تتماثل انتخابية دوائر
 أي (لألصوات النسبية األغلبية على حصل إذا الس مبعقد ويفوز صالحيته يرى الذي
 يف الناخبون ا أدىل اليت األصوات عدد من املطلقة األغلبية على احلصول يشترط ال أنه

 نظام (النظام هذا عيوب ويف). األخرى البالد يف الشأن هو كما االنتخابية الدائرة
 متثيال الشعب ميثل ال وأنه الس يف األقليات بتمثيل يسمح ال أنه) الفردي االنتخاب
 أو األحزاب إجبار حسناته يف ولكن الس يف التمثيل حيرم كبرياً عدداً ألن صادقا
 أصواا توحد وبذلك (واحد حزب يف تندمج أن املتقاربة االجتاهات ذات اهليئات
 األحزاب من اإلقالل إىل يؤدي الذي األمر) االنتخابات يف واحداً شخصاً وترشح
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 االستقرار لكفالة ضروري أمر وهو كبريين حزبني على تقتصر حبيث السياسية
  .)1(الوزاري

 1868 عام حىت للمجلس متروكاً االنتخابات صحة يف الفصل موضوع نكا
 الذي الفرنسي النظام بعكس القضائية احملاكم اخنصاص من العام ذلك منذ أصبح ولكن

  .االنتخابات صحة يف الفصل حق التيابية االس إىل زال ما

 إال أنزلت، 1715 سنة الصادر القانون مبوجب سنوات 7 الس الوالية ومدة
 اية إىل يصل ال الس أن يالحظ (1911 سنة الصادر القانون مبوجب سنوات مخس
  ).واليته من األخرية السنة لخال عادة حيل ألنه املدة

  :العموم جملس وامتيازات حقوق

 بواسطة امللك مقابلة حق. الرأي حرية، حصانة: جداً واسعة الواقع ويف نظريا إا
 حد، الربملان حرم يف اجلمهور رفض أو قبول، اجللسات تنظيم حق، الس رئيس

 وجيهتو استدعاء حد، )1762 عام منذ يستعمل مل حد وهو (اجللسات نشر معارضة
 يناير 25 يف ذلك حصل كما (الس جتاه احترام قلة أظهروا الذين للصحفيني التوبيخ
 كمية يتقاضون بأم النواب ام حني، اكسربس سندى جريدة من حملرر 1957 سنة

، األحيان أغلب ويف، النهاية يف ليست، االمتيازات هذه ولكن. اخل.. البرتين من فائضة
  .العامل برملانات أغلب يف لألعضاء حقا أصبحت امتيازات إال التوبيخ حق ءوباستثنا

 الـ لرئيسه املعطى املمتاز املركز يبقى العموم جملس تنظيم يف األصيل والشيء
Speaker)2(.  

                                                
  .301 و 300قانون الدستوري واألنظمة السياسية للدكتور عبداحلميد متويل صفحة  انظر ال)1(
 ,Modern Ploitical Systems of Europe Finer, Macaridis جـاء يف الــ   )2(

Deutsch And Aspaturian   
  :بشأن السبيكر ما يلي

«The principal officer of the House of Commons, the Speaker, 
has a status of such dignity that in the Order of Pre-cedence in 
England he ranks only two places hehind the prime Minister. = = 
(The Lord President of the Council ranks second). He is elected by 
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  :وأمهيته ودوره السبيكر شخصية

 ارللمستع الشعر من القبعة ومعتمراً املعطف مرتديا مهامه ميارس الذي السبيكر إن
 كحال حاله، مؤسسة يقال كما هو، أمامه واملطرقة إال الس حرم يف يتحول ال والذي
 حيث من السبيكر يأيت. جذورها حتديد إمكان يهون، الوسطى القرون منذ قدمية الربملان
 بدون عموما انتخابه ويتم اخلاص الس رئيس واللورد الوزراء رئيس بعد الصدارة
 جملس أعضاء من كونه رغم، التصويت عن وميتنع احلزبني بني اتفاق أثر وعلى معارضة
 يندر ما وهذا األصوات تعادل عند مرجح صوت له ولكن التصويت عند العموم
  .وقوعه

 فيمكن اختصاصاته أما وجترده حياده عن متأتية زمالئه على سلطات للسبيكر
  ؟اآليت يف تلخيصها

  .جلساته وإدارة الس امتيازات محاية
                                                                                                           
the Members from among themselves at the beginning of every new 
parliament; if he is returned at the next election, it is customary to 
re-elect him. Usually the Gov-ernment and opposition try to agree 
on a candidate and elect him unanimously, but this does not always 
succeed. There wera contested elections in 1951 and 1959. Once 
elected, he sheds all party ties. His function are (1) to represent the 
House in its relations with the Sovereign, the House of Lords, and 
all external bodies, and (2) to preside over the delibera-tions of the 
House. Here, unlike the American Speakers, he is expected to be 
completely impartial. He never votes except to break a tie, and then 
he is expected to vote for the existing situation. He takes no part in 
debates. As presiding officer, he regulates debate, enforces the rules 
governing its conduct, selects the speakers at his own discretion, 
and decides points of order and procedures, giving rulings (which 
cannot be ques-tioned) where required. He does all this by reference 
to the custom and la of the House, whether this hinders the Govern-
ment or not. Since, physically, he cannot always preside, there is a 
Deputy Speaker who is authorized to take his place when necessary. 
The Deputy Speaker is chosen from the Govern-ment side of the 
House of Commons, but he, too, is expected to preside with 
complete impartiality». 
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 احلكومية واألجهزة اللوردات وجملس امللك من عالقته يف الس ثيلمت -2
  .األخرى

 إليه اخلطابات وتتوجه. اخلروج وعند الدخول عند التحية للسبيكر اجلميع يؤدي
 من شيء ا يكون رئيس إىل اخلطب توجه عندما (فيها العنف لتفادي أسلوب وهذا
 عن اخلروج عدم على وحيرص كالمال يعطي الذي هو والسبيكر واالحترام األدب

  .املناقشات يف والرتاهة احلرية يضمن الذي، عام بوجه وهو، فيه وثاملبح املوضوع

 العرف وقوة الشخصي قراره إال النظام على احملافظة أجل من ميلك ال أنه وبالطبع
 بدال بامسه علنا مناداته أي» تسميته «هي احملافظ النائب على توقيعها ميكنه عقوبة وأشد
  .ميثلها اليت الدائرة باسم مناداته من

 الذي هو حمترمة مؤسسة مع التجانس ومن الشخصية السلطة من املزيج وهذا
 مستوى رفع على تساعد اليت اللياقة من نوعاً العلوم جملس على يضفي أن للسبيكر يتيح
  .العمل

  :هي الوظائف هذه: العموم جملس وظائف

 اقتراح (الربملاين النظام يف املعروفة بأمناطها وزارةال على جلسياسية الرقابة -1
  ).الثقة طرح ومسألة، اآلدانة

  .عليها واملوافقة العامة السياسة خطوط مناقشة -2

  .القوانني سن -3

  .)1(العامة األمول مراقبة -4

 موقف اختاذ حبق العموم جملس متتع من بالرغم أنه الثالثة للوظيفة بالنسبة ويالحظ
 ألن ذلك وليس. حكومي مصدر من هي القوانني غالبية فإن التشريع جمال يف العبادة

، األكثرية عن املشروع انبثق ذا ألنه بل، احلكومة مشاريع إىل بالنسبة أسهل اإلجراءات
                                                

 لس العموم حق التصديق على املوازنة العامة ومراقبة أموال الدولة أن حقه يف اقتـراح الـضريبة أو                   )1(
  .زيادة النفقات العامة فقده منذ زمن طويل وبذلك انتهت الغوغائية يف النظام اإلجنليزي
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 وإذا، األكثرية هذه حمرك هي اليت احلكومة طريق عن سيكون تقدميه أن الطبيعي فمن
  .بصعوبة إال تتقبله لن األكثرية نفإ األقلية من صادراً املشروع كان

  -:هي مراحل بأربع متر فإا برملاين أو حكومي مصدر من املشاريع أكانت وسواء

  .األعمال جدول يف املشروع إدراج عن عبارة وهي األوىل القراءة مرحلة -1

  .للمشروع عامة مناقشة عن عبارة وهي الثانية القراءة مرحلة -2

  .عليه الالزمة التعديالت وادخال املختصة لجانال يف املشروع مناقشة -3

  .النهائي شكله يف املشروع فيها يناقش اليت املرحلة وهي الثالثة القراءة مرحلة -4

  :العموم جملس جلان

 كامل من املؤلفة اللجنة: اإلجنليزي العموم مبجلس اللجان من أنواع ثالثة توجد
 Committee بكاملة الس جلنة) أ. (ةاخلاص اللجان مث. الربملانية اللجان. الس

of the Whole House يف للجان الطبيعي النمط، طويلة ملدة ،النوع هذا ظل 
 حتال اليت املواضيع كافة يف النظر صالحية. 1882 عام حىت له وكانت اإلجنليزي النظام
 خمتلفة وظلت الدائمة اللجان إىل الصالحيات هذه انتقلت التاريخ ذلك بعد ولكن إليها
 كما اللجنة وهذه. أمهية األكثر القوانني ومشاريع العامة ازنةوامل يف النظر بصالحية فقط
 الطرق رئيس بل السبيكر يترأسها وال الس أعضاء كل من تتألف أمسها عليها يدل

  .والوسائل

  .الرؤساء قائمة على املوجودين العشرة األعضاء أحد أو

  :Standing Committees الدائمة اللجان) ب(

 الذي التاريخ وهو، 1882 عام إىل احلاضر بشكلها، الدائمة اللجان تاريخ يعود
 هذه تتمتع القوانني مشاريع كل لدراسة بكامله الس جلنة صالحية عدم فيه ظهر

 جلنة عدا فيما .A, B, C, etc باألحرف إليها ويرمز شاملة دائمة بصالحية اللجان
 الس يف اسكتلندة أعضاء كل تضم اليت اسكتلندة ونشئ جلنة عليها يطلق واحدة
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 صادقة مرآة تكوينها جيعل بشكل االختيار جلنة تعينهم عضوا 50 دائمة جلنة كل وتضم
  .الس لتكوين

 يف السكونغرس جلان عن خيتلف دوراً العموم جملس يف الدائمة اللجان وتلعب
 متخصصة غري أوال فهي. األوروبية رةالقا برملانات وجلان األمريكية املتحدة الواليات
 مقصورة مهمتها إن. كشهود إليهم لالستماع الس خارج من أشخاصاً تدعو ال وثانياً
  .إليها حتال اليت القوانني مشاريع مناقشة على فقط

 الس إبالغ واجبها من ليس وأخرياً للجمهور وتباع جلساا حماضر تطبع: ثالثاً
 أن وحده وللمجلس ببحثه كلفت الذي القانون مشروع بشأن تباعاال الواجبة بالسياسة

  .الثانية القراءة مرحلة يف املشروع صالحية عدم أو صالحيته يقرر

  :األخرى اللجان) جـ(

  :وهي األعضاء من قليال عدداً إال تضم وال أقل أمهية ذات إا

  :Select Committees of the House املختارة اللجان

 للقيام أو فنية صفة ذي قانون مشروع دارسة مبهمة إليها ديعه جلان وهي
  .بتحقيقه

  :Joint Committees املختلفة أو املشتركة اللجان

 م اليت املشاريع درس مهمتها، واللوردات العموم جملس من أعضاء من وتتألف
  .معينة سياسية تتميز ال واليت السني من كال

  :Sessional Committees الدورية اللجان

 اإلجرائية املسائل تنظيم أجل من) امسها ومنها (دورة كل بداية يف تعني جلان وهي
  .األصول أو

  :العموم جملس يف املناقشات مسار
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 من أسبوع كل من واخلميس واألربعاء والثالثاء االثنني يوم العموم جملس جيتمع

 من اجلمعة يوم جيتمع اكم مساء عشرة احلادية الساعة حىت ظهراً والنصف الثانية الساعة
 ظهراً والنصف الرابعة الساعة حىت صباحاً النصف عشرة احلادية الساعة من أسبوع كل
 جدول يف درجةامل األسئلة على الرد ذلك بعد يأيت مث قصرية بصالة جلسة كل وتبدأ
  ).اجلمعة يوم جلسة باستثناء (اجللسة أعمال

 والوزير، سؤاله رقم هذا يذكرف السؤال صاحب) السبيكر (الس رئيس فيدعو
 أو بال باإلجابة اكتفى ورمبا وجييب الوزير يقف وبعدها جيلس مث، السؤال إليه املوجه
 للنائب يعود اإلجابة وبعد. مقتضية تكون ال العموم وجه على األجوبة ولكن. نعم

  .اإليضاح من املزيد طالباً يتكلم أن السائل

 النصاب أو العدد وهذا األعضاء من كاف عدد ورحبض إال مبدئياً املناقشات تتم ال
، املورث العرف وبسبب، الواقع ويف. السبيكر فيهم مبا، بأربعني اليوم حمدد القانوين
 جملس يف احلضور نسبة تعترب» السواطن «ومراقبة الشخصي االقتراع نظام وبسبب
  .جداً حمترمة العموم

 أو عامة جلسة يف جرت وسواء، حوله تدور الذي الغرض كان مهما، وميكن
 مبرورها وذلك، املتناهية البساطة طابع املناقشات ترتدي أن، للمناقشات جلنة داخل
  :ثالث مبراحل

 املشروع كان وإذا (آخر عضو قدمه الذي الشخص عنه يدافع اقتراح تقدمي) أ(
  ).وعرضه تقدميه يتوىل الذي هو درسته اليت اللجنة رئيس فإن قانوناً يتناوله االقتراح أو

  .االقتراح حول رأيه إبداء إىل العموم جملس السبيكر يدعو االقتراح مناقشة) ب(

 إذ (مقاعدهم من اخلطباء ويتكلم، السبيكر له مسح إذا إال الكالم أحد يتناول وال
 إىل بكالمهم يتوجهون ال وهم املبدأ حيث من كتابة ودومنا، )للخطابة منرب يوجد ال

 على إلدخاهلا بتعديالت األعضاء تقدم وإذا بالذات السبيكر إىل بل الوزير إىل أو الس
 الذي التعديل اختيار يف الصالحية مطلق فاللسبيكر النقاش حمل املشروع أو االقتراح
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 بطرحه يقوم مث األخرى التعديالت بني من األعضاء نظر لوجهات متثيال أكثر أنه يرى

  .للتصويت

 يطلق، الطويلة للمناقشات تفاديا، 1909 عام الس أدخله الذي األسلوب وهذا
 به املسموح الوقت حتديد حق أيضاً وللسبيكر Kangaroo )1(»القنعر «أسلوب عليه

 مجلسامل أدخله وقد gullotine املفصلة أسلوب املسمى األسلوب وهو للمتكلمني
 أعمال لتعطيل الرامية اإليرلنديني النواب بعض تصرفات أثر على 1887 عام يف

  .الس

 النقاش باب لقفل باقتراح يتقدم أن يف احلق عضو لكل أن النافل القول ومن
»Closure «أن رأى إذا للتصويت االقتراح هذا طرح عدم يف احلق للسبيكر ولكن 

 االقتراح طرح على السبيكر وافق إذا أما. وكافية مرضية مناقشة يناقش مل املوضوع
  .ناقشةامل باب بقفل يأمر أن فله للتصويت

 عدلت كما للتصويت املسألة السبيكر يطرح، املناقشة انتهت إذا: القرار) جـ(
  .قراره الس ليتخذ، نوقشت كما، األحوال أغلب يف أو

 احملبذة األصوات لعدد وفقاً القرار ويتخذ» نعم «بـ أو» ال «بـ يتم والتصويت
 والتصويت. التقسيمب أو والوقوف باجللوس التصويت يتم كما، للقبول أو للرفض
 مقاعدهم الس أعضاء يترك حيث املهمة املسائل مجيع يف يطبق التقسيم بطريق

 عندما احملبذين إحصاء ويتم. الرافض والقسم احملبذ القسم قسمني إىل وينقسمون

                                                
ــامAspaturian و Deutsch  و Macaridis و Finer شــرح )1(  Modern : يف كت

Political Systems of Europe القنغر« أسلوب «Kangaroo System.  
  :على النحو اآليت

«If great many members of the House of Commons intro-duce 
amendments to clauses in a bill, as is their right, the House would 
never get through the bill at all. It has therefore been left to the 
Speaker to select the amendments he regards as the most 
representative of particular class of amendment, which means that 
he will leap from one amendment to another, like a Kangaroo». 
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 عندما والرافضني، السبيكر منصة ميني يف الكائن املمر من الس قاعة إىل يدخلون
  .املنصة نفس يسار على املوجود املمر من يدخلون

  :اإلجنليزي السياسي النظام يف املعارضة وضع

 يلي الذي األقلية فحزب به معترف  وضعاإلجنليزي السياسي النظام يف للمعارضة
 زعيم لقب حيمل زعيم رأسها على توجد اليت املعارضة يكون الس يف األغلبية حزب

 جنيه 4500 الربملانية مكافأته إىل باإلضافة ويتقاضى امللك جلاللة التابع املعارضة
 اليت تلك خصوصاً، الصعبة األحوال يف الوزراء رئيس ويستشريه السنة يف إسترليين
 من اإلنسحاب إجنلترا قررت عندما: فنقول مثالني لذلك ونعطي، البلد إمجاع فيها جيب
 زعيم مع شأنال هذا يف اتلى مستر تداول، 1947 سنة يف وعسكرياً سياسياً اهلند

 هذا يف املتخذة القرارات تكون أن معا واتفقا، تشرشل ونستون. الفترة تلك يف املعارضة
 ويلسن مستر بني احلال كان وكذلك، احلزبان عليه يتفق سياسي طابع ذات الصدد
  .1965 سنة وفمربن يف واحد جانب من استقالهلا روديسيا إعالن أثر على هيث ومستر

 أن يف أعضائها من عضو كل حق يف كذلك للمعارضة عطاةامل املكانة وتتجلى
 املكتوبة األسئلة من عدد بأي يتقدم أن يف احلق له كما يوم كل شفهيني بسؤالني يتقدم

 ومستعجل هام أنه ترى عام موضوع أي حول مناقشة إجراء تطلب أن أيضاً وللمعارضة
  بواسطة مؤيداً اخلصوص هذا يف اقتراحها يكون وأن بذلك الس رئيس تقنع أن شريطة

 عند يتلى الذي العرش خطاب على الرد حق كذلك وللمعارضة األقل على عضواً 40
 طريق عن االنتخابات أيام يف اجلماهري خماطبة حق هلا كما برملانية دورة كل افتتاح
 حلزب املخصص الوقت من أكرب وقت الشأن هذا يف هلا وخيصص والتلفزيون اإلذاعة
  .)1(احلكومة

                                                
ـ  )1(  Modern Political Systems ofـ  وظائف املعارضة يف إجنلترا كما جاء يف كتـاب ال

Europe, Finer, Macridis, Deutsch and Askpa-turian. =   
  : هي94صفحة = 

1. To participate in the deliberations of the House of Commons. 
2. To oppose objectionable policies by its voice and vote. 
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 Shadow الظل وزارة تسمى وزارة يرأس أن املعارضة لزعيم وأخرياً
Cabinet أو Cabinet Fantome منهم كل إىل يعهد حزبه أعضاء من مؤلفة 

 وزارة الوزارة وهذه The Cabinet احلقيقية الوزارة يف قرينه أعمال ومتابعة مبراقبة
  .سقوطها بعد احلقيقية الوزارة حمل حتل اليت هي الظل

  :اللوردات جملس: ثانياً

 بانتظام جلسائه فقط منهم% 20 حيضر عضو 1000 اللوردات جملس يضم
  .زمنيني ولوردات روحيني الوردات من اللوردات جملس يتكون: الس تكوين

 أسقفا وعشرون وأربعة ويورك كانتوربرى أساقفة أهم الروحيون اللوردات
  . مكانتهم أو قدميتهمأ حسب اإلجنليكانية الكنيسة تنتخبهم آخرون

  :منهم الزمنيون اللوردات أما

 الذي اإلرث حبكم اللورد لقب حاملي عن عبارة وهم بالوارثة اللوردات: أوال
 بالذكر واجلدير عضو 800 عددهم يبلغ إذ األغلبية وهم أسالفهم على امللك به أنعم
 جملس يف اًعضو ليصبح كلورد لقبه عن التنازل 1963 عام منذ يستطيع اللورد أن

  .العموم

  .إسكتلندا نبالء بانتخام يقوم الذي إسكتلندا لوردات: ثانياً

 الزوال حنو طريقهم يف وهم احلياة مدى إيرلندا لتمثيل منتخبون لوردا 28: ثالثاً
  . 1922 عام اجلنوبية إيرلندا انفصال منذ انتخام حتديد لعدم

                                                                                                           
3. To compel the Government, by all acceptable methods, to 

modify its policy. 
4. To create by its voice and vote a public revulsion against the 

Government and public sympathy for itself, as the pre-con-
dition for winning the next election. 

5. To pose an alternative program. Perhaps this is the most 
important of all the Opposition's functions. 
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 وذلك اللوردات جملس عضوية ساءللن حيق أنه ويالحظ باالنتخاب أعضاء: رابعاً

  .احلاضر الوقت يف ست وعددهن 1958 فرباير 13 يف الصادر القانون بقتضى

 Lords of appeal in ordinary العادي االستئناف لوردات: خامساً
 لذلك القضائية باالختصاصات القيام ومهمتهم القضاء رجال كبار من وهم 9 وعددهم
  .معينة قضايا بعض لنظر استئناف محكمةك أحياناً ينعقد الذي الس

 جملس الختصاصات مساوية قدمياً كانت فقد اللوردات جملس اختصاصات أما
 الدميوقراطي التيار تقدم ولكن، قانون لصدور السني موافقة يشترط كان حبيث العموم

 ةالعقلي لوال الطبيعي من انكَ ولقد، سلطاته الس هذا من يقوض أن شأنه من انكَ
  .وكيانه بنيانه التيار ذلك يقوض أن، لإلجنليز احملافظة

 بنظام تتميز شعبية مبيزانية يومئذ احلاكم الليربايل احلزب تقدم 1911 عام ففي
 أقرها اليت القوانني رفض اللوردات جملس ولكن الكادحة الطبقات لصاحل أفضل ضرائيب
 اجلديد الس فاقر جديدة انتخابات جرت احلل وبعد العموم جملس فحل العموم جملس
 املالية الصبغة ذات القوانني ملشاريع بالنسبة النواب جملس سلطات برتع يقضي قانوناً

Financial billis جملس فحل، الربملاين القانون هذا اللوردات جملس رفض وبالطبع 
 داتاللور جملس اضطر عندئذ احلكم إىل الليربالية األكثرية وعادت، ثانية مرة العموم

  .1911 لسنة الربملاين القانون على وصوتوا للخضوع

 مشاريع بني) Act of Parliament of 1911 (الربملاين القانون هذا ومييز
 حتديد يعود واليت، املالية القوانني فمشاريع، األخرى القوانني ومشاريع، املالية القوانني
 يقبل مل فإذا. اللوردات لسجم بواسطة تعدل أن ميكن ال، العموم جملس رئيس إىل صفتها
 بتقدير مشفوعاً امللك إىل يرسل عليه عرضه من شهر خالل املشروع اللوردات جملس
 فيها اللوردات جملس أصبح وهكذا عليه امللك موافقة مبجرد قانوناً ويصري السبيكر من

  .هلا مسجل جمرد، املالية بالقوانني يتعلق

 امليدان يف سلطاته ـ أنتقاض اللوردات لسجم فيها رأى اليت الثانية املناسبة أما
 الرامي بربناجمه يومئذ احلاكم العمال حزب تقدم عندما 1949 عام يف كانت التشريعي
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 الرد وكان ذلك على اللوردات جملس فاعترض واحلديد الصلب صناعات تأميم إىل

 طاتهسل كل اللوردات جملس من يرتع قانون سن هو احلكومة قبل من ذلك على الفوري
 يوافق اليت القوانني على) سنة ملدة قبض فيتو (االعتراض جمرد إال التشريعي اال يف

 سنة انقضت إذا اللوردات جملس معارضة رغم القانون يصدر حبيث العموم جملس عليها
 رئيس أن بالذكر واجلدير. القانون صدور على مصراً يزال ال العموم جملس وكان
 الس أعضاء باستبدال يقضي مبشروع 1968 عام يف تقدم ولسن العمال حكومة
  .العموم مبجلس األغلبية تنتخبهم آخرين بأعضاء بالوراثة

  

 *  *   *  
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  قـحـمل
  األمريكية املتحدة الواليات دستور

  1951 سنة تعديالته آخر مع 1778 سنة الصادر

  ـــــــــــــــــــــ

  ديباجة

 العدالة إقامة ويف، أكمل احتاد تأليف يف منا رغبة، املتحدة الواليات شعب، حنن
 وضمان، لعاما اخلري ورعاية، املشتركة الدفاع وسائل ويئة، الداخلية الطمأنينة وكفالة
  .األمريكية املتحدة للواليات الدستور هذا وقررنا رمسنا، ولذريتنا لنا احلرية بركات

  األوىل املادة

 ولحت، الدستور هذا يف املمنوحة التشريعية السلطات مجيع: األوىل الفقرة
  .للنواب وآخر للشيوخ جملس من يتألف أن املتحدة الواليات لكوجنرس

 أهايل قبل من عامني كل ينتخبون أعضاء من النواب جملس فيتأل: الثانية الفقرة
 ناخيب يف توافرها جيب اليت باملؤهالت والية كل يف الناخبون ويتمتع، املتختلفة الواليات

  .عدداً التشريعية الفروع ثرأكَ

 مواطناً يكن مل وما، والعشرين اخلامسة سن بلغ قد يكن مل ما نائباً أحد يصبح وال
 ينتخب اليت الوالية يف مقيما، انتخابه عند، يكن مل وما، سنني سبع تحدةامل بالواليات

 إىل تنضم قد اليت املختلفة الواليات بني يوزع املابشرة والضرائب النواب وعدد. فيها
 السكان عدد جمموع إىل يضاف بأن وسيقدر. منها كل سكان عدد بنسبة االحتاد
 استثناء مع السنني من مدة اخلدمة سلك يف ينتظموا أن ينتظر الذين ومنهم (األحرار
 وسيتم، األشخاص من عداهم من جمموع أمخاس ثالثة) للضرائب اخلاضعني غري اهلنود

 الواليات لكوجنرس األول االجتماع عقد بعد سنني ثالث غضون يف الفعلي اإلحصاء
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 يزيد الو. القانون يقررها اليت بالكيفية الحقة سنوات عشر كل غضون يف مث، املتحدة
 والية لكل يكون أن جيب ولكن، نسمة ألف ثالثني لكل واحد نائب على النواب عدد
 على واحد نائب لوالية حيق، اإلحصاء هذا مثل يتم أن وإىل، األقل على واحد نائب
 نواب ثالثة ختتار أن نيوهامبشري لوالية حيق، اإلحصاء هذا مثل يتم أن وإىل، األقل
 وكانسكتيكت، واحدا بالنتيشرت وبروفيدنس أيلند ورود، ةمثاني اتشوستسسم ووالية
 ومرييلند، واحدا وديالوير، مثانية وبنسلفانيا، أربعة ونيوجرسي، ستة ونيويورك، مخسة
  .ثالثة وجورجيا مخسة كارولينا وسوث، مخسة كارولينا ونورث، عشرة وفرجينيا، ستة

 إعالنا للوالية التنفيذية ةالسلط تصدر، ما والية نواب من لنائب مقعد خالل وإذا
  .الفراغ هذا مللء باالنتخاب

 احملاكمة سلطة وحده له وتكون، موظيفه وسائر، رئيسه النواب جملس وخيتار
  .الربملانية

 ختتارمها والية كل عن شيخني يف األمريكي الشيوخ جملس يتألف: الثالثة الفقرة
  . واحد صوت شيخ لكل ويكون، سنني ست ملدة التشريعية هيئتها

 على بالتساوي يقسمون، األول االنتخاب بعد مباشرة الشيوخ اجتماع وعقب
 مضى بعد شاغليها من ختلو األوىل الفئة شيوخ فمقاعد، فئات ثالث إىل املستطاع قدر
 الثالثة الفئة ومقاعد، الرابع العام انتخاء بعد ختلو الثانية الفئة شيوخ ومقاعد، الثاين العام
 وإذا. عامني كل األعضاء ثلث انتخاب ميكن حبيث، السادس العام اءهانت عقب ختلو
، ما لوالية التشريعية اهليئة عطلة أثناء يف األسباب من سواها أو استقالة بسبب مقعد خال
 التايل االجتماع يعقد ريثما مؤقتا تعيينا جتري أن الوالية يف التنفيذية للسلطة جاز

  .الشاغرة املقاعد هذه مللء التشريعي للمجلس

 سنني تسع وأمضى، عمره من الثالثني بلغ قد يكن مل ما شيخا أحد يغدو وال
 ويكون، ختتاره اليت الوالية أهل من، انتخابه عند، يكن مل وما، املتحدة للواليات مواطنا
 تعادلت إذا إال له صوت ال ولكن، الشيوخ لس رئيسا املتحدة الواليات رئيس نائب
  .املقترعني كفتا
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 نائب خيلف له مؤقتا رئيسا خيتار كما، اآلخرين موظفيه الشيوخ جملس تاروخي
  .املتحدة الواليات رئيس ملهام مباشرته عند أو غيابه عند منصبه يف اجلمهورية رئيس

 الوالء بعدم اخلاصة االامات مجيع يف للمحاكمة الوحيدة السلطة الشيوخ ولس
 حياكم وعندما: التوكيد أو اليمني أعضاؤه يقسم أن جيب الغرض هلذا اجتماعه وعند
 ثلثي موافقة بدون أحد يدان وال، القضاة كبري اجللسة يرأس املتحدة الواليات رئيس

  .احلاضرين األعضاء

 حد تتجاوز أن ينبغي ال الوالء بعدم اخلاصة االامات يف تصدر اليت واألحكام
 يقتضي مبنصب به للتمتع أو رفيع منصب لتويل األهلية عدم وتقرير املنصب عن اإلقصاء

 عرضة ذلك جانب إىل يكون املدان الشخص ولكن املتحدة الواليات يف رحبا يدر أو ثقة
  .للقانون طبقا العقاب مث فاحلكم فاحملاكمة لالام

 تضع وأساليبها ومكاا والنواب الشيوخ انتخابات إجراء مواعيد: الرابعة الفقرة
 يصدر أن وقت أي يف يستطيع الكوجنرس ولكن، التشريعية اهيئته والية كل يف قواعدها
  .الشيوخ اختيار بدوائر يتعلق فيما إال، النظم هذه يعدل قانوناً

 يوم يف االجتماع هذا ويكون، عام كل األقل على واحدة مرة الكوجنرس وجيتمع
  .آخر يوم بتعيني قانون صدر إذا إال، ديسمرب شهر من األول االثنني

 ونتائجها أعضائه انتخابات يف احلكم صاحب السني من كل: امسةاخل الفقرة
 الذي القانوين النصاب تعد السني من كل يف واألغلبية. فيهم توافرها الالزم والشروط

 يرجأ فقد، صغرياً احلاضرين عدد كان إذا، ولكن. عمله مباشرة من الس ميكن
 على املتغيبني األعضاء إكراه حق لسنيا من كل خيول وقد، يوم بعد يوما االجتماع
  .يراها اليت العقوبات ومتخذاً، الالزمة بالوسيلة متوسال احلضور

 سلوكهم على أعضائه معاقبة ويقرر، إجراءاته الئحة يقرر أن السني من ولكل
  .عضويته من عضواً يقضي أن األعضاء عدد ثلثي مبوافقة الظفر عند وله النظامي غري

 آخر حني إىل حني من تنشر أن على، مناقشاته مبضابط السني نم كل وحيتفظ
 السني من كل أعضاء إجابة أن كما. الكتمان تقتضي أا يرى اليت األجزاء باستثناء
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 يف إدارجها احلاضرين عدد مخس رغبة على بناء ميكن مسألة أي يف خمالفة أو موافقة
  .املضابط

 الس موافقة بدون يعمد أن سرالكوجن دورة ءأثنا يف السني من مللجس حيق ال
 الذي عدا مكان إىل االنتقال إىل أو، أيام ثالثة على يزيد ما إىل جلساته إرجاء إىل اآلخر
  .السان فيه يلتئم

 القانون يؤكدها خدمام عن مكافأة والنواب الشيوخ يتقاضى: السادسة الفقرة
 اخليانة حاالت يف إال ـ األحوال مجيع يف وهلم. املتحدة الواليات خزانة من هلم وتدفع

 أثناء يف سواء اعتقاهلم عدم بأمتياز يتمتعوا أن ـ السالم وخرق الكربى واجلنايات
 كما، منه والعودة الس إىل الذهاب أو، فيه ميثلون الذي الس اجتماعات حضورهم

  .آخر مكان أي يف عنها يسألون ال السني من أي يف مناقشة أو ةبخط لك أن

 خاضع مدين منصب يف يعني أن هلا انتخب اليت الفترة يف نائب أو لشيخ حيل ال
 ذلك زيد قد املنصب ذلك مرتب يكون أو، أنشئ قد يكون املتحدة الواليات لسلطان
 يكون أن املتحدة الواليات لسلطان خاضعاً منصباً يشغل ألحد حيل ال أنه كما. الوقت
  .ملنصبه شاغال دام ما نيالس من أي يف عضواً

 جملس من تصدر اإليراد بتحصيل اخلاصة القوانني مشروعات مجيع: السابعة الفقرة
 مشروعات سائر يف كما تعديالت إدخال يقترح أن الشيوخ لس ولكن، النواب
  .التعديالت هذه على يوافق أن وله، القوانني

 أن قبل جيب، وخالشي وجملس النواب جملس عليه يصدق قانون مشروع وكل
 أعاده، يقره مل وإذا، أمضاه أقره فإذا، املتحدة الواليات رئيس إىل يقدم أن قانوناً يصبح
 االعتراضات هذه يدرج أن الس وعلى، منه صدر الذي الس إىل اعتراضاته مع

 أن البحث إعادة بعد حدث وإذا ـ املشروع حبث إعادة يباشر مث، مضابطه يف جبملتها
 الس إىل االعتراضات مع املشروع أرسل املشروع على وافقوا الس اءأعض ثلث
 هذه عمجعي يف ولكن. قانوناً أصبح األعضاء ثلثاً أقره فإذا، حبثه يعاد حيث اآلخر

 املؤيدين أمساء وتدرج، نعم أو بال السني من كل يف األصوات تتخذ أن جيب األحوال
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 الرئيس يعد مل وإذا: حدة على السني من كل مضابط يف له واملعارضني للمشروع
 أصبح) األحد أيام استثناء مع( له تقدميه من أيام عشرة غضون يف قانون أي مشروع
 اإلعادة هذه دون الكوجنرس عطلة حالت إذا إال، أمضاه كان لو كما قانونا املشروع
  .قانوناً املشروع يغدو ال فحينئذ

 النواب وجملس الشيوخ جملس موافقة يقتضي اقتراح أو قرار أو أمر وكل
 وجيب، املتحدة الواليات لرئيس يقدم أن جيب) اجللسات أرجاء موضوع باستثناء(

 إعادة فتتعني، عليه الرئيس يوافق مل إذا أما. نافذا يصبح أن قبل عليه الرئيس موافقة
 اصةاخل القيودو للقواعد طبقاً والنواب الشيوخ جملسي أعضاء ثلثي جانب من اقراره

  .القوانني مبشروعات

 واملكوس والرسوم والغرامات الضرائب فرض سلطة للكوجنرس: الثامنة الفقرة
 ةالعام املصلحة ولصون العام الدفاع يتأهب وأن، الديون يدفع أن وعليه تهايوجبا

 منط على تكون أن جيب واملكوس والرسوم الغرامات مجيع ولكن. املتحدة للواليات
  .املتحدة الواليات اءأحن مجيع يف واحد

 األمم مع التجارة ينظم وأن املتحدة تالواليا حلساب ماال يقترض أن وللكوجنرس
 موحدة قاعدة يضع وأن. اهلنود قبائل ومع املتحدة تالواليا مجيع وبني األجنبية
 الواليات أحناء مجيع يف التفليسات موضوع بشأن منسقة قوانني يسن وأن، للتجنس
 القياس وحدة وحيدد، األجنبية العمالت وقيم قيمها وحيدد، النقود كيس وأن. املتحدة

  .واملكابيل للموازين

 الواليات يف املتداولة والعمالت الودائع يف زويرـالت على املعاقبة يسن وأن
  .للربيد وطرقا مكاتب ينشئ وأن. املتحدة

 حقوق يعمج معينة مدة حيفظ بأن النافعة والفنون العلوم ترقية على يعمل وأن
  .ويكتشفونه يؤلفونه فيما واملخترعني املؤلفني

  .العليا احملكمة عن مرتبتها يف تقل حماكم ينشئ وأن
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 املوجهة واجلرائم البحر عرض يف املرتكبة واجلنايات القرصنة جرائم يعرف وأن

  .عليها املعاقبة مع، الشعوب قوانني ضد

 ويضع بالثأر األخذ أو السفن على االعتداء رد يف ويفوض، احلرب يشهر وأن
  .والبحر الرب يف عليها املستوىل بالغنائم اخلاصة القواعد

 الغرض هلذا ترصد اليت املالية االعتمادات ولكن، ا ويتكفل اجليوش يؤلف وأن
  .عامني على فترا تزيد أال جيب

 الربية القوات إلدارة قواعد يضع وأن. به ويتكفل حبرياً سطوالأ ينشئ وأن
 الغزوات ورد الفنت وقمع، االحتاد قوانني لتنفيذ، املليشيا يدعو وأن. وتنظيمها يةوالبحر
 يف عاملة تكون قد اليت أقسامها وإدارة، املليشيا وتدريب وتسليح تنظيم ىيراع وأن

 وتدريب الضباط تعيني حبق حدة على والية لكل االحتفاظ مع. املتحدة الواليات خدمة
  .الكوجنرس يضعه يالذ للنظام طبقا املليشيا

 مساحتها تتجاوز ال منطقة يف األحوال مجيع يف التشريع حبق وحده تأثرسي وأن
 راًقم لتصبح، الكوجنرس مبوافقة معينة واليات عنها تتنازل قد اليت، مربعة أميال عشرة
 تشتري اليت البقاع مجيع على السلطة هذه مثل يباشر وأن. املتحدة الواليات حلكومة
 السالح وخمازن احلصون نفسها الوالية يف تقام لكي للوالية التشريعي لسا مبوافقة

  .إليها الضرورة تدعو اليت واملنشآت السفن وأحواض والترسانات

 السلطات التنفيذ موضع تضعها لكي الصاحلة الضرورية القوانني مجيع يسن وأن
 الواليات حلكومة الدستور هذا يقررها اليت األخرى السلطات ومجيع الذكر السالفة
  .هلا تابع رمسي موظف أو نظارة ألي أو املتحدة

 أو أشخاص هجرة ومثانية ومثامنائة ألف عام قبل الكوجنرس حيظر ال: التاسعة الفقرة
 ضريبة فرض ميكن ولكن، بذلك السماح احلالية الواليات من والية ارتأت إذا وفودهم

  .الواحد الشخص عن دوالرات عشرة على القيمة تزيد ال حبيث الوفود هذه مثل على

 العام األمن اقتضى إذا إال السجن قبل بالتحقيق القضائي اإلعالم امتياز يوقف ال
  .الغزو أو العصيان حاالت يف ذلك
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 إىل استناداً املدنية احلقوق من التجريد أو اإلعدام أو لإلدانة قانون يسن ال
  .حقةال لشريعة سابقة خمالفة أو سابقة لشرائع خمالفات

 أو اإلحصاء بنسبة إال املباشرة الضرائب من سواها أو شخصية ضرائب تفرض ال
  .إجرائه ضرورة على النص سلف الذي التعداد

  .ما والية من صادرة مواد على رسم أو ضريبة تفرض ال

 والية مواين على والية مليناء بالدخل متعلقة أو جتارية بنظم سواء، أفضلية متنح وال
 أو أخرى والية تدخل أن على منها قادمة أو، والية قاصدة سفينة كرهت وال، أخرى
  .هلا رمسا تدفع أو فيها محولتها تفرغ

 حني من شرينو بقانون تصدر اعتمادات على بناء إال اخلزانة من أموال تسحب ال
  .العامة األموال جلميع واملدفوعات اإليرادات حساب عن دوري بيان بانتظام حني إىل

 يدر منصباً يشغل ألحد حيل وال، النبالء ألقاب من لقباً املتحدة الواليات متنح ال
 أي من لقباً أو منصباً أو راتباً أو هدية يقبل أن املتحدة الواليات يف ثقة يقتضي أو رحباً
  .الكوجنرس موافقة بدون أجنبية دولة يف أمري أو ملك أي من كان نوع

 أن هلا حيل وال. ما احتاد أو حلف أو معاهدة يف ما والية تشترك ال: العاشرة الفقرة
 رخصا تصدر أن أو نقوداً تسك أن أو، الثأر بأخذ أو السفن على باألعتداء تفوض
 جتيز أن أو والفضية الذهبية العملة قاعدة غري الديون لدفع قاعدة تتخذ أن أو، مالية

 اإلعدام حكم تنفيذ قبل ميتا عليه احملكوم واعتبار املدنية احلقوق من بالتجريد مشروعا
 من لقبا متنح أن أو، العقود التزامات إىل يسئ قانونا أو املاضي يشمل قانونا أو فيه

  .النبالء ألقاب

 أو الواردات على ضرائب أو رسوما الكوجنرس موافقة بدون ما والية تفرض ال
 اإليرادو، التفتيش قوانني لتنفيذ إىل تدعو القصوى الضرورة كانت ما إال، الصادرات
 الصادرات أو الواردات على ما والية تفرضها اليت الرسوم أو الضرائب مجع من الصايف
 لتعديل خاضعة تكون القوانني هذه أمثال ومجيع، املتحدة الواليات خزانة ملنفعة يكون

  .وإشرافه الكوجنرس
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 حتتفظ أو السفن محولة على ما ضريبة الكوجنرس موافقة بدون والية تفرض ال

 مع أو أخرى والية مع عهداً أو اتفاقا تعقد وال، السالم أثناء يف احلربية بالسفن أو ندباجل
 ال ملح خطر هناك كان إذا أو فعال غزيت إذا إال حرب يف تشترك أو أخرى دولة
  .والتسويف بالتأجيل يسمح

  )الثانية املادة(

 وهو ألمريكيةا املتحدة الواليات لرئيس التنفيذية السلطة ختول: األوىل الفقرة
 طبقا عينها للمدة خيتار الذي الرئيس نائب معه وينتخب، سنني أربع مدة منصبه يشغل
  :التايل للنظام

 معادال الناخبني من عدداً التشريعي نظامها ا يشري اليت بالكيفية والية كل تعني
 يعني ال ولكن، الكوجنرس يف ميثلوها أن الوالية حيق الذين والنواب الشيوخ عدد موع
 أو الثقة تقتضي مناصب يشغلون الذين من أو ـ النواب أو الشيوخ من أحد ناخباً
  .املتحدة الواليات يف تدرجيياً

 اثنني النتخاب السري باالقتراع ويقترعون اخلاصة واليام يف الناخبون وجيتمع
 أمساءب قائمة يعدون وهم. معهم نفسها الوالية يف ساكن غري األقل على أحدمها يكون
 بعد القائمة متضي مث، منهم كل ا ظفر اليت األصوات وبعدد، هلم اقترع الذين مجيع

 جملس رئيس بعنوان املتحدة الواليات حكومة مقر إىل خمتومة وترسل، منها التثبت
 مجيع الشيوخ جملس رئيس يفض والنواب الشيوخ جملسي أعضاء من ومبشهد، الشيوخ
 يصبح األصوات من عدد بأكرب يظفر الذي والشخص تاألصوا عدد حيصى مث، القوائم
 املعينني الناخبني مجيع لعدد أغلبية األصوات عدد كان إذا هذا. املتحدة الواليات رئيس
 يبادر فحينئذ، األصوات من متعادل عدد وهلم بأغلبية ظفروا واحد غري هناك كان وإذا
 أحد يظفر مل وإذا. رئيسا ممنه واحداً السري باالقتراع خيتار أن إىل النواب جملس

 من عدد بأكرب الفائزين اخلمسة من، عينها بالكيفية رئيس النواب جملس خيتار، باألغلبية
 على الواليات حبسب األصوات تؤخذ، الرئيس اختيار عند ولكن. القائمة يف األصوات

 ضالغر هلذا الالزم القانوين النصاب ويتألف، واحد صوت والية كل ملمثلي يكون أن
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. لالختيار ضرورية الواليات مجيع وأغلبية الواليات ثلثي عن أعضاء من أو عضو من

 الناخبني أصوات من عدد بأكرب يظفر الذي الشخص يصبح عادة الرئيس اخيار وبعد
 على تعني، األصوات من متساو عدد أكثر أو إلثنني أصبح إذا ولكن. للرئيس نائباً
  .السري باالقتراع لرئيسا نائب منهم خيتار أن الشيوخ جملس

 وهو فيه يقترعون الذي اليوم ويعني، الناخبني اختيار موعد يقرر أن وللكوجنرس
  .املتحدة الواليات يعمج يف واحداً يكون أن جيب يوم

 الواليات يف مولوداً مواطنا كان إذا إال الرئيس منصب يشغل أن ألحد حيل وال
 هذا يشغل أن ألحد حيل وال. للبالد واطناًم الدستور هذا إقرار عند كان أو، املتحدة
 بالواليات أقام قد يكن مل وما، عمره من والثالثني اخلامسة بلغ قد يكن مل ما املنصب
  .عاما عشر أربعة املتحدة

 عن عجزه أو استقالته أو وفاته حالة يف أو منصبه من الرئيس نقل حالة ويف
، الرئيس نائب إىل األمور ههذ تصريف ينتقل، وتبعاته منصبه بسلطات النهوض

 وفاما أو ونائبه الرئيس بنقل اخلاصة األحوال على ينص قانوناً يصدر أن وللكوجنرس
 أن املوظف وهلذا. رئيساً حينذاك يعمل املوظفني من يقرر مث، عجزمها أو استقالتهما أو

  .آخر رئيس ينتخب أو العجز يزول حىت الرئيس تصرف يتصرف

 يف تنقص وال تزاد ال خدماته اءقل مكافأة معينة مواعيد يف يتقاضى أن وللرئيس
 الواليات من آخر مرتباً الفترة هذه أثناء يف يتلقى وال، هلا ينتخب اليت الفترة أثناء

  .الواليات من والية أية من أو املتحدة

 يؤكده أو التايل القسم يقسم أن عليه جيب، منصبه تقلد يف يشرع أن وقبل
 املتحدة الواليات رئيس منصب تبعات باخالص سأنفذ أنين أوكدا أو جازما أقسم«

  .»عنه وأذود وأمحيه املتحدة الواليات دستور ألصون جهدي غاية وسأعمل

 وملليشيا وحبريتها املتحدة الواليات جليش أعلى قائداً الرئيس يكون: الثانية الفقرة
 يطلب أن وله. املتحدة الياتالو خدمة يف العمل إىل دعوا عند املتحدة الواليات مجيع
 موضوع كل يف التنفيذية) النظارات (اإلدارات من كل يف الرئيسي املوظف رأي كتابة
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 عام عفو وإصدار األحكام تنفيذ سلطة له وتكون. منهم كل بنظارة اخلاصة باملهام يتعلق
  .ءالوال بعدم اإلام حاالت يف إال املتحدة ياتالالو حق يف املقترفة اجلرائم عن

 يعقد أن يف. وموافقته الشيوخ جملس مبشورة مستعيناً، السلطة له وتكون
 أن مث، يرشح أن وله، احلاضرين الشيوخ عدد ثلثا عليها يوافق أن بشرط معاهدات

 وقناصل آخرين عموميني ووزراء سفراء، وموافقته الشيوخ جملس مبشورة مستعينا، يعني
 يف ترد مل الذين املتحدة الواليات يف اآلخرين املوظفني ومجيع، العليا للمحكمة وقضاة
 أن للكوجنرس ولكن بقانون ذلك يقرر أن على، بتعيينهم خاصة نصوص الدستور هذا

 للرئيس إما خموال املرؤوسني املوظفني هؤالء مثل تعيني حق جعل على بقانون يستعني
  .له يتراءى حسبما) النظار (اإلدارة ملديري أو، للمحاكم أو وحده

 الشيوخ جملس عطلة أثناء يف الشاغرة املناصب مجيع شغل سلطة للرئيس تكونو
  .التالية الدورة ختام يف تنتهي تفويضات منح طريق عن

 حالة عن معلومات الكوجنرس يبلغ أن آلخر وقت من للرئيس: الثالثة الفقرة
 استثنائية ظروف يف وله ناجعة ضرورية يراها اليت تاإلجراءا يبحث بأن ويوصيه اإلحتاد

 إرجاء مبوعد يتعلق فيما خالف بينهما نشب وإذا، أحدمها أو السني يعقد أن
 وسواهم السفراء يستقبل أن وله. مالئماً يراه الذي املوعد إىل يرجئها أن فله، اجللسات

 مجيع بتكليفه يشمل وأن صادقاً تنفيذاً القوانني تنفيذ يراعي وأن، العموميني الوزراء من
  .املتحدة والياتال موظفي

 للواليات املدنيني املوظفني ومجيع الرئيس ونائب الرئيس يعزل: الرابعة الفقرة
 سوامها أو الرشوة أو اخليانة أو الوالء بعدم وإدانتهم اامهم عند مناصبهم من املتحدة

  .اخلطرية واجلنح اجلنايات من

  

  )الثالثة املادة(

 ويف، وحدة عليا حمكمة يف املتحدة لوالياتل القضائية السلطة تودع: األوىل الفقرة
 يف سواء، والقضاة. بإنشائها آخر إىل وقت من الكوجنرس يأمر قد مرتبة عنها قلت حماكم
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 وهم، السلوك حسىن داموا ما مناصبهم يشغلون، األخرى احملاكم يف أو العليا احملكمة

  .مناصبهم يف استمرارهم أثناء تنقص ال مكافآت خدمام لقاء معينة مواعيد يف يتقاضون

 والعدل بالقانون املتعلقة األحوال مجيع القضائية السلطة تشمل: الثانية الفقرة
 اليت أو املربمة واملعاهدات، املتحدة الواليات وقوانني، الدستور هذا مبقتضى الناشئة
 الوزراء أو بالسفراء املتعلقة األحوال مجيع كذلك وتشمل، سلطاا حتت ستربم
 والبحرية األمريالية اختصاص يف الداخلة األحوال ومجيع، والقناصل اآلخرين ينيالعموم

 واليتني بني تنشب اليت واملنازعات، فيها طرفا املتحدة الواليات تكون اليت واملنازعات
 وبني، خمتلفة لواليات مواطنني وبني أخرى والية ومواطين والية ***وبني أكثر أو

 وبني، خمتلفة واليات من منح مبوجب أراض ملكية عونيد الوالية نفس يف مواطنني
  .أجنبية رعويات أو أجانب مواطنني أو أجنبية وواليات مواطنيها أو والية

 والقناصل اآلخرين العموميني والوزراء بالسفراء املتعلقة احلاالت مجيع ويف
 محكمةلل يكون الرئيسي االختصاص فإن، الرتاع يف طرفا تعد والية بأهل واملتعلقة
 العليا للمحكمة يكون إليها اإلشارة سلفت اليت األخرى األحوال مجيع ويف. العليا

 يبديه قد ما مراعاة مع، الواقع ناحية من أو القانون ناحية من سواء االستئناف اختصاص
  .قواعد أو استثناءات من الكوجنرس

 هذه مثل وجتري لفنياحمل أمام الوالء بعدم االام حاالت باستثناء اجلرائم مجيع تنظر
 يف اجلرمية تقترف ال حني ولكن، اجلرمية تلك فيها ترفتاق اليت الوالية يف احملاكمات

  .احملاكمة هذه مثل فيها جتري اليت األماكن أو املكان يعني أن فللكوجنرس والية

 أو، عليها حرب شن مبجرد تكون املتحدة الواليات خيانة: الثالثة الفقرة
 بتهمة أحد يدان وال. هلم تسهيالت أو مساعدة بتقدمي أو أعدائها صفوف إىل باالنضمام

 حمكمة يف اعتراف على بناء أو، العلين اجلرم هذا اقتراف رأيا شاهدين بشهادة إال اخليانة
  .علنية

 من االقتصاص جيوز ال ولكن، اخليانة على العقاب إعالن سلطة والكوجنرس
  .حياته أثناء يف إال املتهم حقوق إسقاط أو ألمالكا مصادرة جيوز وال األقارب أو النسل
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  )الرابعة املادة(

 العامة القوانني كامالً تقديراً وتقدر تامة ثقة والية كل تثق: األوىل الفقرة
 مبقتضى يعني أن وللكوجنرس. أخرى والية لكل القضائية ءاتواإلجرا والسجالت
 مع واإلجراءات والسجالت القوانني كتل إثبات ميكن ا اليت الكيفية، العامة القوانني
  .نتائجها

 اليت واحلصانات املزايا جبميع يتمتعوا أن والية كل ملواطين حيق: الثانية الفقرة
  .األخرى الواليات يف املواطنون ا يتمتع

 من ويفر، أخرى جرمية أو كبرية جناية باقتراف أو باخليانة والية يف يتهم من وكل
 التنفيذية السلطة طلب على بناء جيب، أخرى والية يف إليه ييهتد مث، العدالة وجه

 على حماسبته يف االختصاص ذات الوالية إىل ليحال يسلم أن، منها فر اليت للوالية
  .جرمه

 مبقتضى بأشغال ناهض أو والية يف الشغل أو باخلدمة ملزم عامل لشخص جيوز وال
 الوالية لقوانني تطبيقا شغله أو عمله من، أخرى والية إىل فر إذا، يعفى أن قوانينها
 أن جيب الذي اجلانب إىل الوالية طلب على بناء تسليمه جيب بل، نظمها أو األخرى
  .شغله أو عمله فيه يؤدي

 ال ولكن، اإلحتاد إىل باإلنضمام أخرى لوالية الكوجنرس يسمح: الثالثة الفقرة
 بادماجما  والية تؤلف وال ،أخرى والية حدود داخل يف جديدة والية تنشأ وأ تؤلف
 للواليات التشريعية االس موافقة بدون واليات من أجزاء بضم أو أكثر أو واليتني
  .الكوجنرس موافقة وكذلك الشأن صاحبة

 واملمتلكات املتحدة الواليات أراضي يف التصرف سلطة للكوجنرس وتكون
 يفسر وال، بصوا اخلاصة موالنظ الضرورية القواعد مجيع وإصدار هلا التابعة األخرى
  .معينة والية أي املتحدة الواليات حقوق يف تؤثر بكيفية الدستور هذا يف نص
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 مجهورياً نظاماً اإلحتاد هذا يف والية لكل املتحدة الواليات تضمن: الرابعة الفقرة
 عند أو التشريعي سال طلب عند جأوتل، االعتداء من منهما كال وحتمى للحكومة
  .احمللي العنف ملقاومة) التشريعي الس عقد يتعذر حني (التنفيذية سلطةال طلب

  )اخلامسة املادة(

 هذا تعديل لذلك ضرورة السني أعضاء ثلثا رأى كلما، يقترح أن للكوجنرس
 عقد إىل املختلفة للواليات التشريعية االس ثلثي رغبة على بناء يدعو أن أو الدستور
 حيث من، الدستور هذا من قانونياً جزءاً احلالتني كلتا يف تصبح تتعديال القتراح مؤمتر
 الواليات أرباع لثالثة التشريعية االس عليها توافق عندما، والغايات األهداف مجيع

 كانت أياً، الواليات أرباع ثالثة يف عقدت مؤمترات عليها يوافق عندما أو، املختلفة
 ومثانية ومثامنائة ألف عام قبل يتم أال بشرط، رسالكوحن يقترحها اليت التعديل وسيلة
، األوىل املادة من التاسعة الفقرة من والرابعة األوىل العبارتني يف ما بكيفية يؤثر تعديل

 بدون الشيوخ مبجلس االقتراع يف املساواة يف حقها من والية أية حترم أال ويشترط
  .موافقتها

  )السادسة املادة(

 تكون، الدستور هذا إقرار قبل املربمة اإلرتباطات أو املعقودة القروض مجيع
 لالحتاد طبقاً قانونية هي كما، الدستور هلذا طبقا املتحدة الواليات أمام، قانونية

  ).كونفدريشن(

 ومجيع، له طبقاً بعد فيها ستصدر اليت املتحدة الواليات وقوانني الدستور وهذا
 يف األعلى القانون ستكون، املتحدة الواليات ةسلط حتت ستربم اليت أو املربمة املعاهدات

 أية دستور يف يرد ملا قائمة تقوم وال، ا ملزمني والية كل يف القضاة وسيكون البالد
 الذين والنواب والشيوخ. لذلك مناقضاً قوانينها من قانون يف أو الواليات من والية
 املوظفني ومجيع، لوالياتا ملختلف التشريعية االس وأعضاء، إليهم اإلشارة سلفت

 ملزمني سيكونون الواليات خمتلف يف أو املتحدة الواليات يف سواء والقضائيني التنفيذيني
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، ما ديين امتحان إجراء يطلب ال ولكن، الدستور يؤيدوا بأن تأكيده أو القسم مبقتضى
  .املتحدة الواليات يف مسئولية ذى أو عام منصب لشغل حتمية ضرورة باعتباره

  )السابعة املادة(

 مت وقد. تقره اليت الواليات بني الدستور هذا إلقامة تكفي واليات تسع موافقة إن
 من السابع يف االجتماع يف املشتركة للواليات االجتماعية باملوافقة الدستور هذا وضع
 عشرة الثانية السنة ويف للميالد وسبعني ومثانية وسبعمائة ألف عام من سبتمرب شهر

  .ذلك على شاهدين هنا أمساءنا مهرنا وقد. املتحدة الواليات استقالل إلعالن
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  األمريكي الدستور على تعديالت
  إقرارها مت اليت احلقوق وثيقة 10 -1 من

  1791 عام يف

  :األول التعديل

 أو، ممارسته حرية مينع أو، األديان من دين بنشأة يتعلق قانوناً الكوجنرس رديص ال
 ويف سلمية اجتماعات دعق يف الناس حرية من حيد أو الصحافة أو ةاخلطاب حرية من حيد

  .االحجاف من بالنصفة احلكومة مطالبة

  :الثاين التعديل

، جيداً تنظيماً منظمة مليشيا إعداد حرة والية كل أمن لصون الضروري من أن مبا
  .ينقص أال جيب باألسلحة االحتفاظ يف الشعب حق فإن

  :الثالث التعديل

 له حيق وال صاحبها موافقة بدون دار يف يستقر أن السلم أيام يف جلندي حيل ال
  .القانون يعينها اليت بالكيفية إال احلرب زمن يف ذلك

  :الرابع التعديل

 وأوراقه ودياره أشخاصه يف مأموناً يكون أن يف الشعب حرمة انتهاك عدم جيب
 كان إذا إال أحد باعتقال رأم يصدر وال، معقول غري اعتقال أو تفتيش كل من وتصرفاته

 يفتش الذي املكان تعيني اشتراط مع ـ يؤكده ما أو قسم يؤيده معقول سبب هناك
  .تضبط اليت األشياء أو واألشخاص بالضبط

  :اخلامس التعديل

 الكبار احمللفني من اام أو مبشد إال شائنة أو كبرية جرمية يف أحد يستجوب ال
 الفعلي العمل أثناء يف املليشيا أو البحرية أو ةالربي راتالق يف تثار اليت القضايا باستثناء

 يف مرتني معني الام هدفا أحد يكون وال. عام خطر وجود حالة أو احلرب حالة يف
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 أن على جنائية فضية يف أحد يكره وال. خلطر أعضاؤه أو حياته فتتعرض واحدة قضية
 وال، القانون تطبيق بدون متلكاتامل أو احلياة حيرم أن أو. نفسه على اًدشاه يكون
  .عام تعويض وندب عامة أغراض يف ستعمالهإل خاص ملك على يستويل

  :السادس لالتعدي

 بواسطة علنية سريعة حماكمة حماكمته حبق املتهم يتمتع، اجلنائية احملاكمات مجيع يف
 ويكون، اجلرمية فيها اقترفت اليت واملنطقة الوالية إىل ينتمون متحيزين غري حملفني
 يواجه وأن، وسبيه االام طبيعة يبلغ أن له أن كما املنطقة هذه فعني سبق قد القانون
 الستدعاء االرغامية القانونية التسهيالت على حيصل وأن لوجه وجهاً ضده الشهود
  .عنه للدفاع مبحامني واالستعانة، يؤيدونه الذين الشهود

  :السابع لالتعدي

  حيتفظ دوالراً عشرين على عليه املتنازع املبلغ قيمة زيدت حيث، العامة الدعاوى يف
 من حمكمة أي يف احمللفون حبثها واقعة آية حبث إعادة جيوز وال، احملاكمة حبق للمحلفني
  .العام القانون لقواعد طبقاً إال املتحدة الواليات حماكم

  :الثامن التعيل

 قاسية عقوبات تفرض الو، مسرفة غرامات أو، فيها مبالغ كفاالت دفع يطلب ال
  .مألوفة غري أو

  :التاسع التعديل

 أو الشعب ا يتمتع أخرى حقوق إنكار يعين ال الدستور يف حقوق بعض ذكر إن
  .منها اإلنتقاض

  :العاشر التعديل

 على ختطر ومل الدستور مبقتضى املتحدة للواليات تفوض مل اليت السلطات أن
  .للشعب أو حدة على والية لكل ا حيتفظ الدستور يف الواليات
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  إضافية تعديالت
  22 – 11 من

  :عشر احلادي التعديل

  1798 عام يف إقراره مت

 أو القانون يف قضية لكل تتسع حبيث املتحدة للواليات القضائية السلطة تفسر ال
 أو أخرى والية مواطن بواسطة املتحدة الواليات من واحدة على رفعت أو بدئت العدل
  .أجنبية دولة ألية رعايا أو مواطنني بواسطة

  :عشر الثاين التعديل

   1804 عام يف إقراره مت

 إلنتخاب السرى االقتراع بنظام ويقترعون، واليته يف كل، الناخبون جيتمع
 الوالي سكان غري من األقل على منهما واحد يكون أن ويتعني، الرئيس ونائب الرئيس
 ويذكرون، للرئاسة املختار الشخص ماس اقتراعهم بطاقات يف ويذكرون، معهم نفسها
 مستقلة قوائم يعدون مث. الرئيس نائب ملنصب املختار الشخص اسم مستقلة بطاقات يف

 األشخاص وجلميع الرئيس منصب يف النتخام اقترع الذين األشخاص مجيع بأمساء
 ومتضي منهم كل أصوات عدد ذكر مع الرئيس نائب منصب يف النتخام اقترع الذين
 حكومة مقر إىل خمتومة ترسل مث حمتوياا صدق من التثبت بعد جانبهم من القوائم ههذ

 مبشهد الشيوخ جملس رئيس على ويتعني. الشيوخ جملس رئيس بعنوان املتحدة الواليات
 الذي والشخص، األصوات عدد حيصى مث، القوائم هذه يفض أن والنواب الشيوخ من

 هذا كان إذا هذا، رئيساً يصبح الرئاسة ملنصب املعطاة األصوات من عد بأكرب يظفر
 خيتار فحينئذ، األغلبية ذه أحد يظفر مل وإذا، املعينني الناخبني مجيع لعدد أغلبية العدد
 قائمة يف األصوات من قر بأكرب فازوا الذين األشخاص من ثالثة يتجاوز ال عدد

 االقتراع لنظام طبقا بينهم من سالرئي اختيار إىل النواب جملس ويبادر للرئاسة املنتخبني
 املتحدة الواليات عدد حبسب األصوات أخذ يراعى الرئيس اختيار عند ولكن. السري
 الالزم القانوين والنصاب، واحد صوت والية كل ملمثلى يكون حيث، الواليات عدد
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 تكون الواليات مجيع وأغلبية، الواليات ثلثي عن أعضاء أو عضو من يتألف الغرض هلذا

 تبعة عليه تقع عندما، رئيساً النواب جملس خيتر مل وإذا، االختيار لتحقيق ضرورية
 كرئيس الرئيس نائب يتصرف فحينئذ، التايل مارس شهر من الرابع اليوم قبل، االختيار
  .دستورياً عجزاً عجزه أو الرئيس وفاة حالة يف حيدث قد مبا أسوة

، الرئيس نائب ملنصب عطاةامل األصوات من عدد بأكرب يظفر الذي والشخص
 يظفر مل وإذا، املعينني الناخبني مجيع لعدد أغلبية العدد كان إذا هذا، للرئيس نائباً ينتخب
 ظفرا اللذين ثننياإل بني من الرئيس نائب الشيوخ جملس خيتار فحينئذ باألغلبية أحد
 من يتألف رضالغ هلذا الالزم القانوين والنصاب، القائمة يف األصوات من عدد بأكرب
، االختيار هذا لتحقيق ضرورية اإلمجايل العدد وأغلبية، للشيوخ اإلمجايل العدد ثلثي
 أهال يكون أن الرئيس ملنصب الدستورية الناحية أهل غري من ألحد حيق ال، ولكن
  .املتحدة الواليات رئيس نائب ملنصب

  :عشر الثالث التعديل

  1856 عام يف إقراره مت

 االستعباد لسلطاا خاضعة ةمنطق يف أو املتحدة الواليات يف يباح ال: األوىل الفقرة
  .ينبغي كما أدانته بعد مقترفة على وقع جرم عن كعقاب إال، باإلكراه العمل أو

  .الالزم التشريع بإصدار املادة هذه تنفيذ ةسلط للكوجنرس: الثانية الفقرة

  :عشر الرابع التعديل

  1868 عام يف إقراره مت

 من يصبحون أو املتحدة الواليات يف يولدون الذين األشخاص مجيع: األوىل الفقرة
. فيها يعيشون اليت وللوالية املتحدة للواليات مواطنون هم. لسلطاا وخيضعون مواطنيها

 ا يتمتع اليت واحلصانات املزايا من صينتق أن شأنه من قانوناً تضع أن لوالية حيل وال
 أو احلرية أو احلياة شخصا حترم أن والية ألية حيل وال ،املتحدة الواليات مواطنو
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 لسلطاا خاضعاً أحداً حترم أن هلا حيق وال كامالً تطبيقاً القانون تطبيق بدون املمتلكات

  .القوانني أمام احلماية يف املساواة من

 والية كل سكان عدد بنسبة املختلفة الواليات بني النواب يقتسم: الثانية الفقرة
. الضرائب دافعي غري من اهلنود باستثناء والية كل يف السكان مجيع عدد إحصاء بعد

 الواليات رئيس ناخيب الختيار سواء انتخاب أي يف االقتراع حق أنكر إذا، ولكن
 أو التنفيذيني املوظفني أو الكوجنرس يف النواب الختيار أو الرئيس نائب أو املتحدة

 أي على االقتراع حق أنكر إذا، هلا التشريعية االس أعضاء أو، ما والية يف القضائيني
 من والعشرين احلادية بلغوا قد يكونون أم مع الوالية هذه مثل سكان من الذكور من

 يف إال ما بكيفية احلق هذا من انتقض إذا أو، املتحدة للواليات مواطنون وهم عمرهم
 جيب الوالية يف التمثيل أساس فإن أخرى جرمية يف أو عصيان يف شتراكاإل حاالت
 عدد جمموع يف الذكور املواطنني هؤالء مثل لعدد تأثري من هناك يكون ما بنسبة خفضه
  .الوالية هذه مثل يف عمرهم من والعشرين احلادية بلغوا الذين الذكور املواطنني

 أو للرئيس ناخباً أو الكوجنرس يف نائباً أو شيخاً أحد يصبح ال: الثالثة الفقرة
 لوالية أو املتحدة للواليات خاضعاً عسكرياً أو مدنياً منصباً يشغل أن أو الرئيس ئبلنا
 يف كموظف أو الكوجنرس يف كعضو اليمني أقسم أن له سبق قو كان إذا، الواليات من

 قضائي أو تنفيذي كموظف أو ما لوالية تشريعي جملس يف كعضو أو املتحدة الواليات
 أو مترد يف اشتراك ذلك مع ولكنه املتحدة الواليات ردستو يؤيد بأن، ما والية يف

 الثلثني بأغلبية للكوجنرس ولكن، ألعدائها تسهيالت أو مساعدة قدم أو، عليها عصيان
  .العيب هذا ميحو أن جملسيه من كل يف

 القانون أجازه املتحدة للواليات عام دين شرعية تكون أن جيوز ال: الرابعة الفقرة
 مترد قمع يف قدمت خدمات عن هبات أو معاشات بدفع املتعلقة يونالد ذلك يف مبا ـ
 أن الواليات من لوالية وال املتحدة للواليات حيق ال ولكن. حبث موضوع ـ عصيان أو

 الواليات على عصيان أو مترد حركة ملساعدة قيمته تؤدي أو التزام أو دين تبعة تتحمل
 تعد وااللتزامات الديون هذه فجميع. يرهحتر أو عبد فقد بشأن دعوى تواجه أو املتحدة
  .هلا سند وال شرعية غري
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 بالتشريع املادة هذه نصوص تنفيذ سلطة للكوجنرس تتكون :اخلامسة الفقرة

  .الالزم

  :عشر اخلامس التعديل

  1870 عام يف إقراره مت

 على تالواليا من والية وال األمريكية املتحدة الواليات تنكر ال: األوىل الفقرة
 حالة أو اللون أو اجلنس بسبب منه تنقص وال االقتراع حق، املتحدة للواليات اطنمو

  .ةالسابق االستعباد

  .الالزم بالتشريع املادة هذه تنفيذ سلطة للكوجنرس: ةالثاني الفقرة

  :عشر السادس التعديل

  1913 عام يف إقراره مت

. الدخل درمص كان أياً وجبايتها الدخل على الضرائب فرض سلطة للكوجنرس
  .تعداد أو إحصاء ألي مراعاة وبدون، املختلفة الواليات على نسبياً  توزيعاًتوزع أن بغري

  :عشر السابع التعديل

  1913 عام يف إقراره مت

 والية كل عن شيخني من املتحدة الواليات يف الشيوخ جملس يتألف: األوىل الفقرة
 والناخبون. واحد صوت شيخ لكل ويكون، سنني ست ملدة والية كل سكان ينتخبها

 يف التشريعية الفروع أكرب لناخيب الالزمة املؤهالت فيهم تتوفر أن جيب والية كل يف
  .عضوية الوالية

 الواليات من لوالية ممثل يشغله الشيوخ جملس من دعقم خيلو عندما: الثانية الفقرة
، دعقامل هذا لشغل نتخابا بإجراء أمراً تصدر أن الوالية هذه ملثل التنفيذية السلطة فعلى
 ميأل ريثما مؤقت تعيني إجراء التنفيذية السلطة خيول للوالية التشريعي الس أن بشرط
  .التشريعي جملسها به يشري ملا طبقا باالنتخاب اخلايل املقعد األهايل
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 مدة يف أو انتخاب يف التأثري شأا من بكيفية التعديل هذا يفسر ال: الثالثة الفقرة

  .الدستور من قانونياً جزءاً التعديل هذا يصبح أن قبل اختري الشيوخ من شيخ عضوية

  :عشر الثامن التعديل

  1919 عام يف إقراره مت

 املشروبات إنتاج حيظر، ةاملاد هذه على املوافقة من عام بعد: األوىل الفقرة
 ألراضيا مجيع أو املتحدة الواليات إىل استريادها أو بيعها أو الداخل يف ةاملسكر
  .الشرب أغراض يف الستخدامها وذلك منها إصدارها أو لسلطاا ةاخلاضع

 املادة هذه تنفيذ على املتفقة السلطة املتحدة وللواليات للكوجنرس: الثانية الفقرة
  .مالئم بتشريع

 يف كتعديل عليها املوافقة تمت إذا إال باطلة املادة هذه تصبح: الثالث الفقرة
 يف الدستور ذلك على نص كما املختلفة للواليات التشريعية السا قبل من الدستور
  .الكوجنرس من الواليات إىل تقدميها دموع من أعوام سبعة غضون

  :عشر التاسع التعديل

  1920 عام يف إقراره مت

 منه صينق أو، االقتراع حق املتحدة للواليات مواطن على ينكر ال: األوىل الفقرة
  .األنوثة أو الذكورة بسبب واليةأية  من أو حدةاملت الواليات من سواء

  .الالزم بالتشريع املادة هذه تنفيذ سلطة للكوجنرس تكون: الثانية الفقرة

  :العشرون التعديل

  1933 عام يف إقراره مت

 شهر من العشرين اليوم ظهر يف الرئيس ونائب الرئيس مدة تنتهي: األوىل الفقرة
 اليت السنوات من يناير شهر من الثالث اليوم ظهر بوالنوا الشيوخ ةمد وتنتهي يناير
  .خيلفوم من مدة مباشر ذلك عقب وتبدأ، املادة هذه تربم مل إذا مدم فيها تنتهي كانت
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 هذا مثل ويبدأ، سنة كل يف األقل على واحدة مرة الكوجنرس جيتمع: الثانية الفقرة
  .بقانون آخر يوم عني إذا إال يناير شهر من الثالث اليوم ظهر يف االجتماع

 فإن، الرئيس مات أن الرئيس رئاسة مدة ابتداء وقت يف حدث إذا: الثالثة الفقرة
 املعني املوعد قبل انتخابه مت قد الرئيس يكن مل وإذا. رئيساً يصبح املنتخب الرئيس نائب
 نائب يتصرف فحينئذ املنتخب الرئيس حيضر أن دون حائل حال إذا أو، مدته لبدء
 على ينص قانونا يصدر أن وللكوجنرس. احلوائل تزول ريثما كرئيس املنتخب سالرئي

 حيضرا أن املنتخب الرئيس نائب وعلى املنتخب الرئيس على فيها يتعذر قد اليت احلاالت
 وعلى، الرئيس بأعمال القائم خيتار ا اليت الكيفية يعني أو. كرئيس يتصرف من فيعني
  .احلوائل الرئيس نائب أو الرئيس عن ؟؟؟؟ سكرئي يتصرف أن الرجل هذا مثل

 من أحد ةوفا حالة على ينص قانون يصدر أن للكوجنرس: الرابعة الفقرة
، االختيار حق عاتقه على يقع عندما رئيساً النواب جملس خيتار منهم الذين األشخاص

 نائباً منهم الشيوخ جملس خيتار قد الذين األشخاص من أحد ةوفا حالة على وينص
  .اختياره تبعة عليه تقع حينما لرئيسل

 من عشر اخلامس اليوم يف والثانية األوىل الفقرتني تنفيذ يسرى: اخلامسة الفقرة
  .املادة هذه على للموافقة التايل أكتوبر شهر

 يف كتعديل عليها املوافقة متت إذا إال نافذة غري املادة هذه تصبح: السادسة الفقرة
 سنني سبع غضون يف الواليات هخمتلف أرباع لثالثة لتشريعيةا االس قبل من الدستور

  .تقدميها تاريخ من

  :والعشرون احلادي التعديل

  1933 عام يف إقراره مت

   .األساسي القانون تعيل يف عشرة الثامنة املادة ألغيت املادة ذه: األوىل الفقرة

 أو أرض أو والية يةأ إىل استريادها أو مسكرة مشروبات نقل حيظر: الثانية الفقرة
  .القانون حيده ملا خالفا الستعماهلا أو لتوزيعها سواء املتحدة الواليات ممتلكات
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 عليها املوافقة متت إذا إال املفعول نافذ غري املادة هذه تصبح: الثالثة الفقرة
 على الدستور نص كما املتحدة الواليات يف دتعق مبؤمترات للدستور تعيال باعتبارها
  .الواليات إىل الكوجنرس قبل من تقدميها موع من سنني سبع غضون يف. ذلك

  :والعشرون الثاين التعديل

  1951 عام يف إقراره مت

 كما، اثنتني مدتني من ألكثر الرئاسة ملنصب شخص أي ينتخب لن: األوىل الفقرة
 قد كان مدة من عامني من ألكثر كرئيس تصرف أو الرئاسة منصب توىل شخص أي أن
 هذه ولكن، واحة مدة من ألكثر الرئاسة ملنصب ينتخب لن هلا آخر شخص نتخبأا

 فيه اقترحت الذي الوقت يف الرئاسة منصب يشغل كان شخص أي على تطبق لن املادة
 منصب متوليا يكون ق شخص أي متنع لن أا كما، الكوجنرس بواسطة املادة هذه

، املفعول نافذة املادة هذه فيها حتصب اليت املدة خالل كرئيس متصرفا يكون أو الرئاسة
  .املدة هذه من الباقية الفترة خالل كرئيس التصرف أو الرئيس منصب تويل من

 كتعديل عليها املوافقة تتم مل ما املفعول نافذة املادة هذه تصبح لن: الثانية الفقرة
 سنوات سبع نوغض يف الواليات خمتلف أرباع لثالثة التشريعية االس بواسطة للدستور

  .الكوجنرس بواسطة للواليات تقدميها تاريخ من
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