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إعداد :هيا الكعبي
يناقش ىذا الكتاب التطورات التي مرت بيا الواليات المتحدة األمريكية منذ قياميا ،عندما أعمنت المستعمرات
البريطانية الثالثة عشرة في قارة أمريكا الشمالية استقالليا عن الوطن األم ،واألسباب التي دفعتيا لذلك .ثم
يستعرض سياسة التوسع الجغرافي التي انتيجتيا الواليات المستقمة ،ودأبيا عمى استقبال المياجرين ،ومدى ما
تمتع بو المجتمع األمريكي من قدرة عمى دمج الفئات التي يضميا في نسيجو ،ويرصد كفاح المواطنين السود
لنيل حقوقيم .كما يتناول الكتاب أسس النظام الفيدرالي الذي اختارتو الواليات لنفسيا ،ويشرح خصائص
منظمات المجتمع المدني ،وجماعات الضغط ،وتنظيم األحزاب األمريكية ،واالختالفات القائمة بين الحزبين
الكبيرين :الجميوري والديمقراطي ،ويشرح القواعد المتبعة في انتخاب الرئيس وأعضاء مجمسي النواب
والشيوخ ،وكيفية توزيع السمطة بين الرئيس والكونجرس ،ودور النظام القضائي ،ويتطرق إلى جذور الثقافة
السياسية السائدة في الواليات المتحدة .كما يعرض الكتاب أيضاً خصائص وسائل اإلعالم األمريكية ودورىا
في الحياة العامة ،وما آل إليو وضعيا من تركز ممكيتيا في شركات عمالقة تتحكم فيما يحصل عميو الرأي
العام األمريكي من معمومات .ويتكون الكتاب من عشرة فصول ىي:
الفصل األول :من إعالن االستقالل إلى إعالن الدستور
إن نشأة الواليات المتحدة األمريكية واستقالليا عن بريطانيا لم يكن أم اًر حتمياً البد منو ،فقد كانت
المستعمرات البريطانية الثالث عشرة في القارة األمريكية مع الوطن األم عالقة

عالقة

طيبة خالل القرن السابع

عشر ،وحتى قبل إعالن استقالليا بوقت قريب .ويمكن اعتبار حرب السنوات السبع (  )1763-1756بداية
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التحول في العالقة بين الجانبين ،عندما قامت بريطانيا بتحميل مستعمراتيا قسطاً من تكاليف الحرب ،فسنت
قانوناً جديداً يفرض رسوماً عمى الشاي الذي تستورده تمك المستعمرات؛ واستخدمت العنف في قمع
االحتجاجات التي اندلعت لرفض الضرائب الجديدة .واستغرق األمر عقداً كامالً من الزمن إلى أن اندلعت
حرب االستقالل األمريكية عام  1775بعد وصول المستوطنين لالقتناع بضرورة التعاون ومواصمة حرب
التحرير التي انتيت بإعالن وثيقة االستقالل في المستعمرات الثالث عشرة في يوم  4يوليو  ،1776بختام
المؤتمر الذي عقد ليذا الغرض ،وما تبعو من عمميات حربية متفرقة انتيت بانتصار المستعمرات ،واعتراف
بريطانيا باستقالليا عام  1783في مؤتمر فرساي.
ومن الالفت لمنظر ىنا أن المستعمرات الثالث عشرة لم تكون جبية موحدة الصفوف بمجرد تعرضيا لمقمع
من جانب بريطانيا ،وانما انتظرت حتى بمغ البطش مداه لكي تسعى

لمبحث عن مناحي التطابق بين

مصالحيا المختمفة وتكوين دولة مستقمة ،وذلك ألنيا كانت تعاني اختالفات حادة قممت من درجة التضامن
فيما بينيا ،سواء من حيث اختالف الحقوق التي تتمتع بيا كل مستعمرة (حيث كانت ترتبط مع بريطانيا من
خالل ثالث أنماط من الروابط) ،أو من حيث االختالفات الدينية والعرقية واالجتماعية بين المستوطنين ،أو
من حيث اختالف درجة التطور االقتصادي فيما بينيا .وبعد الحصول عمى االستقالل ،تالشت روح التضامن
المؤقتة التي عمت سكان المستعمرات أيام حرب االستقالل ،وعادت التوترات الداخمية لكي تسود العالقة
بينيا ،وىو ما انعكس في نصوص أول دستور لمواليات المتحدة ،المعروف باسم "بنود االتحاد الفيدرالي"،
المعمنة في عام  ،1777والمصدق عمييا في عام  ،1781والتي طغت فييا سمطات الواليات عمى سمطات
الحكومة االتحادية .وقد أدى ىذا إلى السعي لوضع دستور جديد ،حتى تحقق ذلك في مؤتمر فالدلفيا ،عام
 ،1787حيث تضمن نصوصاً واضحة في داللتيا وتأكيدىا عمى صالحيات حكومة االتحاد.
الفصل الثاني :البالد وسكانها
بعد االستقالل مباشرة ،اتجيت الواليات المتحدة إلى التوسع السريع نحو الغرب ،وكانت البداية األولى ألعظم
توسع في تاريخيا عام  1800عندما باعت إسبانيا مستعمرة لويزيانا لفرنسا ،التي باعتيا بدورىا لمواليات
المتحدة بمبمغ  15مميون دوالر .وتوالى التوسع بعد ذلك ،ما بين الشراء واالستيالء ،حتى صارت تتكون من
 50والية ،ورابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة ،بعد روسيا وكندا والصين ،وثالث دولة من حيث
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عدد السكان ،بعد الصين واليند؛ وىو ما ساعد عمى ازدىار اقتصادىا وتبؤىا المراتب األول في إنتاج العديد
من المواد األولية والصناعات الحديثة .ومع ىذا التطور ،انتقل مركز الثقل االقتصادي ،وخصوصاً منذ
ستينيات القرن العشرين ،من مناطق الشمال والشمال الشرقي (الحزام الجميدي) ،إلى مناطق الغرب والجنوب
الغربي (الحزام الشمسي) ،نظ اًر لتدني تكاليف االستثمار والطاقة والعمل فييا.
ومن ناحية السكان ،زاد عدد سكان الواليات المتحدة إلى أكثر من  296ميمون نسمة بعد أن كان ال يتجاوز
أربعة ماليين نسمة عند االستقالل ،وىو ما يرجع إلى موجات اليجرة الواسعة التي شكل فييا األوربيون
النسبة األعظم من المياجرين باستمرار ،حتى ثمانينيات القرن العشرين ،عندما زادت نسبة المياجرين من
أمريكا الالتينية وآسيا إلى أكثر من  %80من المياجرين .وقد أدت اليجرة إلى تحقيق فوائد اقتصادية جمة،
حيث أسيم المياجرون في نمو الناتج المحمي األميريكي وتعزيز مكانة الواليات المتحدة في االقتصاد
العالمي ،ومن ناحية أخرى ،أدت اليجرة إلى زيادة التنوع الديني والطائفي والعرقي والثقافي ،عمى نحو خمق
مشاكل متعددة في مجال قضية االندماج ،وخصوصاً بالنسبة لمسود ،في ضوء تطابق خريطة التقسيم العرقي
مع خريطة الفقر ،وىو ما بنطبق بدرجة كبيرة عمى السود ،يمييم األمريكيون من أصل التيني.
وقد واجيت األقمية السوداء معاناة صعبة ،فقد كانوا يكافحون -منذ بداية االستقالل -من أجل إقناع البيض
بأنيم ليسوا بضاعة تباع وتشترى ،وانما مواطنون مساوون ليم في الحقوق والواجبات ،إال أن محاوالتيم ظمت
لفترة طويمة بعيدة عن تحقيق أي تقدم .فعمى الرغم من أن الدستور األمريكي يعد تقدمياً بمقاييس عصره،
وحتى بمقاييس العصر الحاضر ،إال أنو لم يتضمن نصوصاً قاطعة في تحريم الرق ،وىو األمر الذي جعل
مصير السود رىناً لقرار كل والية عمى حدة .وفي ىذا األمر ،انقسمت البالد إلى واليات شمالية تعامل السود
عمى أنيم مواطنون أحرار ليم حقوق وعمييم واجبات ،وواليات جنوبية تعامميم معاممة الرقيق .وقد كرس من
ىذا الوضع حكم المحكمة العميا ،قبل الحرب األىمية ،الذي وصفت فيو السود بأنيم" :ال يتمتعون بحقوق
توجب عمى الرجل األبيض أن يراعييا ويحترميا" .وبعد الحرب األىمية ،أجريت تعديالت

دستورية في

الواليات الشمالية ىدفت لجعل السود مواطنين أصميين متساوين في الحقوق وحرمت النخاسة وأعمال السخرة،
إال أنيا لم تنعكس عمى واقعيم االجتماعي ،كما أنيا لم تنسحب عمى الواليات الجنوبية .وبعد صراع طويل،
تمكن السود من الحصول عمى حقوقيم بالتدريج ،ففي عام  ،1896حصموا عمى حق المساواة مع استمرار
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الفصل العنصري ،بموجب حكم من المحكمة العميا أيضاً .وفي النياية ،عدلت المحكمة العميا قرارىا ،عام

 ،1954حيث اعتبرت أن الفصل العنصري ينطوي عمى ظمم لمسود ،ودخمت الواليات المتحدة في ٍ
تحد جديد
وىو إدماج السود في النسيج االجتماعي ،إال أن الفروق االقتصادية مازالت قائمة ،فبرغم ارتفاع متوسط دخل
الفرد األسود خالل الثمانينيات والتسعينيات ،إال أنو لم يتجاوز ثمثي دخل نظيره األبيض في عام .2004
الفصل الثالث :النظام الفيدرالي في الواليات المتحدة األمريكية
ناقش ىذا الفصل العالقة بين السمطة االتحادية األمريكية وبين الواليات ،ومدى ما تتمتع بو كل من ىذه
األخيرة من استقاللية وقدرة عمى المبادرة ،باإلضافة إلى تطور ىذه العالقة ،في إطار الترتيبات الدستورية
وأحكام المحكمة العميا المنظمة ليا .وفي ىذا اإلطار ،كان توزيع االختصاصات بين السمطة االتحادية
والواليات منحا اًز لصالح األولى ،وفق الدستور الذي صدر عن مؤتمر فالدلفيا .وقد عممت التعديالت العشرة
التي أدخمت عمى الدستور بعد ذلك عمى تقميص قدرة المركز عمى التدخل في شئون الواليات وتحقيق نوع من
التوازن بينيما ،بينما ذىبت التعديالت السبعة عشر التالية ،وآخرىا كان تعديل عام

 ،1913إلى توسعة

صالحيات المركز عمى حساب الواليات .أما بخصوص األحكام التي أصدرتيا المحكمة العميا بشأن النظام
االتحادي ،فقد كانت أكثر أىمية وأقوى تأثي اًر ،من حيث تعزيزىا مركز السمطات االتحادية وصالحيتيا ،عمى
نحو أدى إلى حرمان الواليات من الكثير من الصالحيات التي تمتعت بيا في السابق .ومن العوامل التي
ساىمت في ىذا التطور تراجع أىمية التجارة داخل كل والية عمى حدة -وىي التي تشرف عمييا سمطة
الوالية -وصعود أىمية التجارة بين الواليات ،والتي تنظميا السمطة االتحادية .كما كان لممنح التي تقدميا
األخيرة لمسمطات المحمية دور كبير أيضاً في ذلك .وعمى الرغم من ذلك شيدت ثمانينات القرن العشرين وما
بعدىا صعوداً لدور الواليات بتأثير خطة الرئيس رونالد ريجان ،حيث زادت قدرة الواليات عمى المبادرة ،وىو
ما قد يؤدي في النياية لدخول البالد مرحمة "الشراكة المتكافئة" بين السمطتين.
الفصل الرابع :منظمات المجتمع المدني
لنظرية التعددية حضور قوي في الواليات المتحدة يزيد عن نظيره في الكثير من الدول الغربية ،وبخاصة
ألمانيا التي كثي اًر ما أشار الكاتب إلييا من قبيل المقارنة .فمؤيدو التعددية التقميديون يرون أن ما تتمتع

بو

المنظمات المدافعة عن المصالح المختمفة من استقاللية عن التوجيو الحكومي ومشاركتيا في صنع السياسية
4

العامة يؤديان لتحقيق التوازن بين المصالح المتعددة وبين المجموعات االجتماعيو المختمفة .بيد أن ىذا
التوجو ط أر عميو تغير طفيف -بنظر الكاتب -مع ظيور مصطمح "التعددية العامة" عمى يد وليم ألتون
كيمسو ،الذي يشير إلى أن مصالح األقميات المختمفة والمصالح العامة من الصعب تمثيميا عمى نحو
مناسب .وقد تأثرت تمك النظرية بالتحوالت التي طرأت عمى النظام األمريكي لالتحادات والجمعيات.
وبحسب بيانات موسوعة الجمعيات في عام  ،1999بمغ عدد الجمعيات عمى المستوى الفيدرالي  23ألف
جمعية ،يمكن تقسيميا إلى جمعيات تقميدية تدافع عن المصمحة الشخصية ،وجمعيات تدافع عن المصالح
العامة .وبالنسبة لمنمط األول ،يمكن التمييز بين أربع مجموعات من الجمعيات التي تقع في نطاقيا ،وىي:
الجماعات المينية التي تعبر عن رجال أعمال وأصحاب مشروعات ،والنقابات

العمالية ،وجمعيات القطاع

الزراعي ،والتنظيمات المينية التي تعبر عن أصحاب مينة معينة .وباإلضافة ليذه المجموعات األربع ،ىناك
جمعيات ال يمكن وضعيا ضمن ىذا التصنيف ،مثل الجمعيات التي تدافع عن حقوق األقميات والفئات
الخاصة (مثل المحاربين القدماء) ،والجمعيات أحادية األىداف (مثل الجمعية الوطنية لحاممي البنادق) .أما
بالنسبة لمنمط الثاني ،فيي تمثل مصالح عامة ،كما أنيا تضرب بجذورىا في التاريخ األمريكي ،حيث منيا ما
ظير عام  ،1883وىي "جمعية مناىضة العبودية" ،بيد أن أىميا عمى اإلطالق ىي منظمة "قضية عامة
الشعب" ،التي أسست عام  1970ويزيد عدد أعضائيا عن ربع مميون عضو ،وأسيمت بدور ميم في صنع
ق اررات حيوية مثل وقف الحرب في فيتنام .وىناك من يرى أن ىذا النمط من الجمعيات يخضع لسيطرة
النخبة ،وال تأثير لمجماىير عمى إدارتيا ،إال أن ىذا الوضع لم يقمل من قدرتيا عمى تبني القضايا عامة
والدفاع عنيا بفعالية.
أما عن االستراتيجيات التي تتبعيا الجمعيات التي تقع ضمن النمط األول ،فتتراوح بين :التأثير في أصحاب
القرار من خالل التبرعات المالية لخوض االنتخابات ،والتأثير عمى صانعي القرار من خالل المواطنين،
وتوثيق العالقات المباشرة مع أصحاب القرار في واشنطن ،واالستعانة بالقضاء ،وتنظيم الحمالت اإلعالمية،
باإلضافة لممظاىرات ،التي زادت أىميتيا منذ ستينات القرن العشرين لمدفاع عن الحقوق المدنية والمطالبة
بوقف الحرب الفيتنامية.
الفصل الخامس :األحزاب األمريكية
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التطور التاريخي لألحزاب األمريكية :إذا استثنينا األحزاب البريطانية التي كان نشاطيا مقتص اًر عمى البرلمان،
كانت الواليات المتحدة األمريكية أول بمد في العالم يشيد تأسيس أحزاب سياسية بالمعنى الحديث ليذا
المصطمح ،عمى الرغم من أن الدستور لم يتضمن أية إشارة لو .وقد مر تطور التنظيم الحزبي بخمس مراحل،
بدأت أوالىا في عيد جورج واشنطن ،حيث كانت األحزاب في ذلك الوقت تنظيمات رخوة تسودىا الالمركزية،
حيث ظير "الحزب الديمقراطي الجميوري" ،وىو التنظيم الذي يعرف اآلن بالحزب الديمقراطي .أما المرحمة
الثانية فكانت في عيد الرئيس جاكسون ،في عشرينيات القرن التاسع عشر ،حيث تأسس أول التنظيمات
الحزبية العاممة عمى المستوى الوطني بنحو دائم ،كما غيرت األحزاب أسماءىا ،حيث اكتسب "الحزب
الديمقراطي الجميوري" اسم الحزب الديمقراطي الذي مازال يحممو إلى اليوم .وقد جاءت المرحمة الثالثة من
التطور الحزبي نتيجة لمحرب األىمية ،حيث ىيمن الجميوريون عمى الواليات الشمالية ،بينما صارت الواليات
الجنوبية في قبضة الديمقراطيين ،بيد أن الحزب الجميوري كانت لو بعض السيطرة عمى المستوى الوطني.
وفي المرحمة الرابعة ،تعمقت ىيمنة الحزب الجميوري ،وعزز انقسام البالد إلى شمال جميوري وجنوب
ديمقراطي من نظام الحزب الواحد ،وعانت األحزاب من وطأة االنتقادات التي وجييا ليا المواطنون ،األمر
الذي دفع إلدخال إصالحات بنظام االنتخابات في مطمع القرن العشرين ميدت لدخول المرحمة الخامسة
واألخيرة من التطور الحزبي ،التي جاءت نتيجة لمركود االقتصادي بعد ثالثة عقود ،والذي أسفر عن تخمي
الديمقراطيين عن مقعد المعارضة واقتساميم السمطة خالل الفترة التالية مع الحزب الجميوري.
صعوبة تعيين الحدود الفاصمة بين الحزبين :يرى جورج والس أنو ال يوجد ولو اختالف بسيط بين الحزبين
الكبيرين ،وعمى الرغم من وجود عدد من الشواىد عمى ذلك ،إال أن البحث العميق يثبت أن ىذا التصور ليس
صحيحاً بدرجة مطمقة ،فيناك فروق كبيرة بين التصورات التي يؤمن بيا أغمب أعضاء الحزبين ،وخصوصاً
في مجالي االقتصاد والسياسة الخارجية .كما كشفت دراسة حديثة أن  %5فقط من ممثمي الحزب الديمقراطي
في الكونجرس يرون أنيم ينتمون لمجناح المحافظ ،بينما يرى

 %70من الجميوريين أنيم ينتمون ليذا

الجناح.
تنظيم األحزاب األمريكية :تتمتع التنظيمات الحزبية في الواليات المتحدة األمريكية باستقاللية كبيرة وتستطيع
تكييف نفسيا إلى أبعد حد ممكن مع حاجات وتطمعات المجتمع المحمي الذي تمارس فيو نشاطيا السياسي،
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لدرجة أن ىناك من يرى أنو ال يوجد حزب ديمقراطي واحد ،وال حزب جميوري واحد ،وانما أحزاب بعدد
الواليات األمريكية .وتعد ىذه السمة ىي السبب الرئيس في بقاء نظام الحزبين عمى قيد الحياة طوال تمك
الفترة ،بيد أنيا حالت دون قياميا بتكوين تنظيمات موحدة الصفوف عمى مستوى الوحدات الحزبية الصغرى.
وبصفة عامة ،يتركز التنظيم الحزبي في ثالث مستويات :رئيس الحزب ،والمجان اإلدارية الوطنية،
والمؤتمرات الحزبية.
المؤتمرات الوطنية :تعقد كل أربع سنوات ،وتحظى باىتمام كبير من الرأي العام ووسائل اإلعالم ،والوظيفة
األساسية ليا ىي اإلعالن رسمياً عن اسم مرشح الحزب لمنصب الرئيس ،وتصديق البرنامج االنتخابي
المقترح من المرشح ليذا المنصب ،فضالً عن أنيا صارت الميدان الذي يتم فيو اختبار فعالية االنتخابات
التمييدية التي تم تطبيقيا في نياية القرن التاسع عشر ومطمع القرن العشرين ،والتي رأى البعض أنيا بدأت
تفقد أىميتيا منذ عام  ،1984وىو ما أثبت الواقع القائم زيفو.
الضعف الذي أصاب األحزاب األمريكية :إن عممية التصويت داخل الكونجرس تشيد عمى حالة الوىن التي
أصابت األحزاب ،حيث ال تتوحد عممياً إال عندما يتعمق األمر بأشخاص ،أما في المسائل الموضوعية تختفي
الخطوط الفاصمة بين المجموعات الحزبية المختمفة .وىناك معضالت كثيرة تعوق تعزيز دور األحزاب ،ىي:
الالمركزية الحزبية ،والضربات المتوالية لألحزاب مثل فضيحة ووترغيت وحرب فيتنام ،واالنتخابات التمييدية،
والمبالغة في تدخل وسائل اإلعالم يؤدي لشخصنة القضايا ،التعددية اإلثنية داخل المجتمع وما تفرضو من
ضعف اإلطار التنظيمي لألحزاب ،والنظام الرئاسي الذي يصل فيو الرئيس لمحكم من خالل شعبو مباشرة.
الفصل السادس :االنتخابات األمريكية
تحدث الكاتب في ىذا الفصل عن الموائح الرسمية التي تنظم قواعد إجراء االنتخابات األمريكية ،وأبرز ما
يميزىا بالطبع ىو االنتخاب غير المباشر لرئيس الواليات المتحدة عن طريق المجمع االنتخابي الذي يضم
 538مندوباً بعدد أعضاء الكونجرس بمجمسيو ،ويتوزعون عمى الواليات بحسب نصيب كل منيا من
أعضائو .ويفوز المرشح الذي يحصل عمى األغمبية المطمقة (

 270صوتاً) .ويقوم الناخبون باختيار

المندوبين في االنتخابات العامة ،بحيث يحصل المرشح الذي يفوز بأغمبية أصوات الوالية عمى جميع
مندوبييا في المجمع ،ما عدا واليتي مين ونبراسكا ،المتين تتبعان نظام التمثيل النسبي .وىذا النظام يتعرض
7

النتقادات حادة ،وبعد انتخابات عام  ،2000التي فاز فييا آل جور بأغمبية أصوات األمريكيين ،ورغم ذلك
حصل جورج بوش االبن عمى الرئاسة لفوزه بأغمبية المجمع االنتخابي ،صارت ىناك أغمبية واضحة بين
األمريكيين تؤيد تغيير ىذا النظام .وباإلضافة لذلك ،ىناك أيضاً مشكمة حجم الدوائر االنتخابية وطريقة ترسيم
حدودىا ،والتي يرى الكثيرون أنيا تؤثر عمى نتيجة االنتخابات.
أما عن المشاركة في االنتخابات ،فقد تراجعت معدالتيا بعد خمسينيات القرن العشرين ،حتى وصمت إلى
 %40فقط بعد أن كانت تتراوح حول

 %60في السابق .بيد أن ىذا التوجو بدا أنو يتجو لمتراجع منذ

انتخابات  ،2004حيث وصمت نسبة المشاركة فييا إلى  .%64وينعكس ىذا األمر عمى درجة التأييد التي
تحظى بيا األحزاب والنظام الحزبي ،فقد ضعفت قدرة األحزاب عمى حشد الناخبين ،كما حدث تحول في
قاعدة التأييد التقميدية التي يتمتع بيا كال الحزبين الكبيرين .وبالنسبة لتمويل الحمالت االنتخابية ،يحتدم جدل
منذ زمن حول مشكمة التأثير الذي تمارسو اتحادات غنية تدافع عن مصالحيا من خالل تمويل الحمالت
االنتخابية لممرشحين ،وىو األمر الذي ط أر عميو قانون جديد إلصالحو عام

 ،1974وكذلك حكم المحكمة

العميا سنة  ،1976وقد أفرزت ىذه اإلصالحات نتائج ميمة ،من بينيا وضع قاعدة أن يسيم المال العام في
تمويل الحممة االنتخابية ،ووضع حدود ألموال التبرعات من األفراد لممرشحين ،والزاميم بتقديم معمومات دقيقة
عن كل تبرع يحصمون عميو.
الفصل السابع :وسائل اإلعالم الجماهيرية
وسائل اإلعالم األمريكية متنوعة بنحو يثير اإلرباك ،وخصوصاً في مجال المحطات التمفزيونية واإلذاعية،
التي تجمعيا روابط قوية ،حيث تتبع المحطات المحمية ،التميفزيونية خصوصاً ،شركات اإلعالم العمالقة ،كما
قطع التشابك بين الشركات المختمفة شوطاً بعيداً عمى نحو لم يجعل لمشركات المستقمة إال فرصاً ىامشية
محدودة لمتواجد عمى الساحة ،ولم تفمح القيود التي وضعيا قانون  1996في تخفيف ىذا الوضع .أما عن
القواعد القانونية المنظمة لوسائل اإلعالم ،فقد نص التعديل

األول لمدستور األمريكي عمى إلزام الكونجرس

بعدم سن قانون يحد من حرية التعبير ،لكن بمرور الزمن طفت عمى السطح حاجة واسعة إلى تقييد حرية
الصحافة عند التعرض لعدد من اإلشكاليات ،منيا :الحدود الفاصمة بين حق التعبير وحق الحرية الشخصية،
ووسائل حماية مصادر المعمومات ،وتنظيم البث اإلذاعي والتميفزيوني ،وتركز ممكية وسائل اإلعالم .وحول
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الثالثينيات يالحظ وجود ىذا النفوذ ،وقد أجريت

نفوذ وسائل اإلعالم في النظام األمريكي ،نجد أنو منذ

دراسات متعددة حول ىذا األمر ،لكنيا لم تتوصل إلى إزاحة الستار بالكامل حول حجم ىذا النفوذ وطبيعتو.
الفصل الثامن :الرئيس والكونجرس
أ -نظام الحكم الرئاسي والفصل بين السمطات :الرأي الشائع بأن نظام الحكم الرئاسي المطبق في الواليات
المتحدة يمثل التطبيق العممي لنظرية مونتسكيو في الفصل بين السمطات ،يجد حجيتو فقط عند المقارنة
الشكمية بينو وبين النظام البرلماني السائد في أوربا؛ حيث نجد أن انتخاب

الرئيس والمجمس التشريعي في

الواليات المتحدة األمريكية يتم في عمميتين انتخابيتين منفصمتين ،بينما يتم اختيار البرلمان وتشكيل الحكومة
في النظم البرلمانية معاً بعممية انتخابية واحدة ،فالبرلمان ىو الذي ينتخب الحكومة وىو الذي يقيميا .كما أن
الرئيس األمريكي ال يستطيع حل الكونجرس ،وال يستطيع ىو وأعضاء حكومتو تبوأ مقاعد فيو ،وليس بمقدوره
أخذ المبادأة واقتراح قانون معين .وبرغم ذلك ،فإن البحث األكثر عمقاً يكشف أن الفصل الجامد بين
السمطات أمر ال يتحقق في الواقع ،وانما التوصيف األكثر دقة ينصرف إلى اعتباره نظام" :الرقابة والتوازن"،
وذلك ألسباب متعددة أىميا وجود تداخل عضوي ووظيفي بين السمطات الثالث.
ب -الكونجرس وظائفو وتنظيمو :يتأثر أداء الكونجرس لوظائفو بعدد من التغيرات ،أىميا تغير طبيعة ودرجة
التزام األعضاء بسياسة الحزب ،ومن ثم ،االلتزام بالتصويت عمى نحو يتسق مع توجياتو العامة ،وىو األمر
الذي كان لو تأثير كبير عمى طريقة تشكيل المجان داخل الكونجرس وعمى دورىا في صناعة الق اررات.
ومعظم القوانين المطروحة في الكونجرس ال تكون من اقتراحو ،كما ىو مقرر في الدستور ،وانما تكون من
اقتراح السمطة التنفيذية .وتمعب المجان والمجان الفرعية دو اًر ميماً في تمرير القوانين أو تعويقيا .وعمى الرغم
من التصور الشائع بأن عضو الكونجرس األمريكي يتمتع باستقاللية تربو عمى ما لدى نظيره في النظم
البرلمانية ،بسبب االلتزام الحزبي ،إال أن الواقع أنو أكثر عرضة لمضغوط الخارجية منو.
ج -منصب الرئيس :إن المكانة البارزة التي يتمتع بيا الرئيس األمريكي اليوم ،في مواجية الكونجرس ،ترجع
إلى التحول في وظائف الدولة ،حيث تزايد االىتمام بالسياسة الخارجية مع عمو المكانة التي تحتميا الواليات
المتحدة في الساحة الدولية .وبعكس النظم البرلمانية ،تتجمع السمطة التنفيذية في يد الرئيس ،ويعاونو في
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عممو عدد من اإلدارات ،ىي :مكتب اإلدارة والموازنة ،ومجمس األمن القومي ،ومجمس المستشارين
االقتصاديين ،باإلضافة إلى نائبو الذي يشغل أيضاً -بنص الدستور -منصب رئيس مجمس الشيوخ.
د -تغير ميزان القوة بين الرئيس والكونجرس :حدث ىذا التغير لصالح السمطة التنفيذية لعدد من األسباب،
منيا :زيادة االىتمام بالسياسة الخارجية ،وزيادة حجم الجياز اإلداري ،وزيادة اإلنفاق الحكومي .وفي المقابل،
عمل الكونجرس عمى زيادة حجم الجياز اإلداري التابع لو ،كما يتمتع أعضاؤه بالقدرة عمى تبني سياسة
مختمفة عن الرئيس ،حتى لو كان منتمياً لنفس الحزب .وقد حاول الكونجرس تغيير الموازين لصالحو من
خالل ثالثة قوانين ،ىي :قانون االختصاصات المتعمقة بإدارة الحرب ،لعام  ،1973وقانون الموازنة الحكومية
ومراقبة الحجز عمى اإلنفاق ،لعام  ،1974وقانون حاالت الطوارئ عمى المستوى الوطني ،لعام  ،1976إال
أن الكفة ال تزال تميل لصالح الرئيس.
الفصل التاسع :خصائص النظام القضائي األمريكي
مصادر التشريع األمريكي ىي :الدستور ،والقانون األساسي ،والقانون اإلداري ،والقانون العام (السوابق
القضائية) .يتصف ىيكل النظام القضائي األمريكي بوجود المحكمة العميا والمحاكم االتحادية والمحاكم التابعة
لمواليات المختمفة جنباً إلى جنب .وتختص تمك المحاكم بالنظر في ثالثة أنواع من المسائل القانونية:
المسائل التي تكون الحكومة الفيدرالية طرفاً فييا ،والمنازعات بين مواطنين من والية واحدة ،والمنازعات بين
أفراد ينتمون لواليات مختمفة .ويتم تعيين كل القضاة االتحاديين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجمس الشيوخ.
ولممحكمة العميا مكانة خاصة في النظام السياسي األمريكي ،فيي ال تفسر القانون من وجية نظر قانونية
فحسب ،وانما ليا تأثير سياسي كبير وميم ،وىو ما يبرز جمياً في الفتاوى الخاصة بقضية الرقيق والفصل
العنصري المذكورة في الفصل الثاني.
الفصل العاشر :مالحظات حول الثقافة السياسية األمريكية
كان المواطنون األمريكيون يبدون الثقة في نظاميم ويساىمون في العممية السياسية ،نظ اًر لشعورىم بالرضا
عن النظام وحسن أداء الحكومة ،لكن ىذه الثقة انخفضت في نياية الثمانينات وبداية التسعينات بسبب
تدىور الوضع االقتصادي ،مما زعزع ثقة المواطنين بأداء حكومتيم ،فتراجعت معدالت مشاركة األمريكيين
في الحياة السياسية في الثمانينات عما كانت عميو في الخمسينات ،وىذا ما زاد من ميميم لمقيام باحتجاجات
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ومظاىرات وعصيان مدني .وبعد وصول بيل كمينتون لمبيت األبيض ،شيد االقتصاد األمريكي مرحمة
ازدىار ،مما أدى إلى ارتفاع درجة الثقة لدييم ،فصاروا يكنون تقدي اًر كبي اًر لممؤسسات السياسية .وقد أدت
ىجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى اتساع مساحة تأييد المواطنين لإلدارة والكونجرس عمى نحو يدعو
لمحذر ،بمقارنتو بالسابق ،إال أن اندالع الحرب عمى اإلرىاب أعاد الوضع لطبيعتو مرة أخرى.
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